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  ةـمقدم
ؤون األمة داخلياً وخارجياً، وتكون من قبل ـة هي رعاية شـياسـالس

الدولة واألمة، فالدولة هي اليت تباشر هذه الرعاية عملياً، واألمة هي اليت حتاسب 
  ا الدولة.هب

ورعاية شؤون األمة داخلياً وخارجياً من قبل الدولة تكون بتنفيذ املبدأ يف 
  الداخل، وهذه هي السياسة الداخلية.

خارجياً من قبل الدولة فهي عالقتها بغريها مـن   األمةوأما رعاية شؤون 
  الدول والشعوب واألمم، ونشر املبدأ إىل العامل، وهذه هي السياسة اخلارجية.

هم السياسة اخلارجية أمر جوهري حلفظ كيان الدولة واألمة، وأمـر  وف
أساسي للتمكن من محل الدعوة إىل العامل، وعمل البد منه لتنظيم عالقة األمـة  

  بغريها على وجه صحيح.
وملا كانت األمة اإلسالمية مكلفة حبمل الدعوة اإلسالمية إىل الناس كافة، 

بالعامل اتصاالً واعياً ألحواله، مدركاً ملشاكله،  كان لزاماً على املسلمني أن يتصلوا
عاملاً بدوافع دوله وشعوبه، متتبعاً األعمال السياسية اليت جتري يف العامل، مالحظاً 
اخلطط السياسية للدول يف أساليب تنفيذها، ويف كيفية عالقة بعضها ببعض، ويف 

اً علـى املسـلمني أن   املناورات السياسية اليت تقوم هبا الدول؛ ولذلك كان لزام
يدركوا حقيقة املوقف يف العامل اإلسالمي على ضوء فهم املوقف الدويل العاملي؛ 

  ومحل دعوهتم إىل العامل. ،ليتسىن هلم أن يتبينوا أسلوب العمل إلقامة دولتهم
غري أنه ينبغي أن يكون واضحاً أن موقف الدول ال يظل ثابتاً على حـال  

  األوضاع الدولية. واحدة، فهو يتغري حسب تغري
وإن موقف كل دولة من الدول ال يلزم حالة واحدة من ناحية دوليـة،  

ومن ناحية قوة التـأثري   ،وإمنا تتداوله حاالت متعددة من ناحية القوة والضعف
أوعدم التأثري، ومن ناحية تفاوت العالقات القائمة بينها وبني الدول، واختالف 
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ملمكن إعطاء خطوط عريضة ثابتة للموقف لذلك كان من غري ا ؛هذه العالقات
الدويل، وإعطاء فكرة ثابتة عن موقف أي دولة من الدول القائمة يف العامل. وإمنا 

ـ  ر ميكن إعطاء خط عريض عن املوقف الدويل يف فترة ما، مع تصور إمكانية تغّي
مـع إدراك   ،ي دولة يف ظروف ماأهذا املوقف. وإعطاء فكرة معينة عن موقف 

ـ وهلذا كان ال غىن للسياسي  ؛تبدل هذا املوقفقابلية  ن أن يتتبـع األعمـال   ع
السياسية القائمة يف العامل، وأن يربطها مبعلوماته السياسية السابقة، حىت يتسىن له 

تتأتى له معرفة ما إذا كان املوقف الـدويل ال  حىت ، وصحيحاً فهم السياسة فهماً
ومعرفة ما إذا كان  ،ك موقف كل دولةر، وحىت يتأتى له إدرايزال كما هو أو تغّي
  ر.على حاله، أم طرأ عليه تغّي يهذا املوقف قد بق

إّما  ،ر موقف بعض الدول من حال إىل حالر املوقف الدويل تابع لتغّيوتغّي
فينتج  ،بقوهتا، وإّما بضعفها، وإّما بقوة عالقتها بالدول، أو بضعف هذه العالقة

 ؛حلصول تغري يف ميزان القوى القائمـة يف العـامل   ؛حينئذ تغري يف امليزان الدويل
ولذلك كان فهم موقف كل دولة من الدول اليت هلا تأثري يف املوقـف الـدويل   
أساساً لفهم املوقف الدويل. ومن هنا كانت العنايـة منصـبة علـى اإلحاطـة     

ألهنا الركيزة األوىل للفهم السياسي. وليسـت معرفـة    ؛مبعلومات عن كل دولة
بل هي متعلقة يف كل شيء  ،دولة متعلقة مبوضعها يف املوقف الدويلموقف كل 

تحتم معرفة الفكرة اليت تقـوم  تومن هنا  .له عالقة بسياستها الداخلية واخلارجية
اليت هلا شأن يذكر يف املوقف الذي ينبغي وعليها سياسة الدول القائمة يف العامل، 

أن تعرف اخلطط واألساليب الـيت   أن تقفه األمة اإلسالمية منها. كما أنه يتحتم
تستعملها، وأن تقترن معرفة اخلطط واألساليب بالتتبع الدائم هلا، وبإدراك مدى 

سباب اليت اضطرت رها، أو األرها، وبالوعي على الدوافع اليت محلت على تغّيتغّي
 علىساليب، مع املعرفة الصحيحة باألشياء اليت تؤثر هذه الدول لتغيري اخلطط واأل

  ساليبها.أأو حتملها على تغيري خططها و ،ه الدولهذ
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  ريقةـرة وطـة فكـياسـالس
فهي الفكرة الـيت تـبىن علـى     الدولة ما الفكرة اليت تقوم عليها سياسةأ

 ،مم. فالدول اليت ال مبدأ هلـا تعتنقـه  ساسها عالقتها بغريها من الشعوب واألأ
 ر، ومثل هذه الدول ينطبـق لتغّيفكار لديها خمتلفة متباينة، وفيها قابلية اتكون األ

  ساليب السياسية، وال ينطبق عليها حبث الفكرة السياسية.حبث اخلطط واأل عليها
ن فكرهتا ثابتة ال تتغري، وهي نشر املبـدأ  إأما الدول اليت هلا مبدأ تعتنقه ف

سـاليب وتغـريت،   الذي تعتنقه يف العامل بطريقة ثابتة ال تتغري مهما اختلفت األ
  ليها حبث الفكرة السياسية.وينطبق ع

على اعتبار  ،ىل الدول القائمة يف العاملإن ينظر أساس جيب وعلى هذا األ
مم، ثابتة أو ساسية لعالقتها بغريها من الشعوب واألأن لكل واحدة منها فكرة أ

وعلى ضـوء   و غري ثابتة.أثابتة  ،غري ثابتة، وهلا طريقة خاصة لتنفيذ هذه الفكرة
ساليب، على وجه يساعدها على حتقيق ا ترسم اخلطط، وتتبع األفكرهتا وطريقته

سـاليب،  ن الدول القائمة يف العامل اليوم تطلق العنان لنفسها باألأري ـغايتها. غ
حيقق الغرض، ولو خالف الطريقة، وتسري علـى قاعـدة:    اًـوبـلـسأفتتبع 

  .»الغاية تربر الوسيلة«
تتغري حسب  سياسيةً خططاً ن مجيع الدول ترسمإف ،مرأومهما يكن من 

  وضاع.ساليب ختتلف وتتعدد حسب األأاحلاجة، وتتبع 
تقيم عالقتها بغريها مة، ومنا ترعى مصاحل األإوالدول يف عملها السياسي، 

فالدولة اليت ال حتمل مبدأ  .كبرياً الفاًتهنا ختتلف يف ذلك اخأإال  حسب املصاحل،
ؤثر يف عالقتها الدولية، وأما الدولة الـيت  معيناً، جتعل املصلحة وحدها العامل امل

فعاالً يف عالقاهتا الدوليـة،   هنا جتعل املبدأ عامالًإوحتمله للعامل، ف تعتنق مبدأ معيناً
ولذلك كـان   ؛يف هذا السبيل مساعداً نها املبدأ عامالًـوجتعل املصلحة اليت يعّي

ل هي دولة تعتنق مبدأ ه ،فكار اليت تعتنقهاعرف الدولة من حيث األـُن تأ لزاماً
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عرف العوامل اليت تؤثر يف عالقاهتا الدولية. ومبا ـُوحينئذ ت ؟ي مبدأأأو ال تعتنق 
أن املبدأ هو الذي يؤثر يف الدولة اليت تعتنقه، وبالتايل يؤثر يف العالقات الدوليـة،  

 نأعرف املبادئ اليت تسود العامل اليـوم، و ـُأن ت ويف املوقف الدويل، كان لزاماً
كانية تأثريه مإة الدولية اليوم، ومدى سيعرف مبلغ تأثري كل واحد منها يف السيا

يف السياسة الدولية يف املسـتقبل،   همكانية تأثريإيف السياسة الدولية اليوم، ومدى 
وعلى مدى تأثريها يف احلاضر واملستقبل،  ،فتفهم حينئذ، على ضوء هذه املبادئ

  العالقاُت الدولية.
 ،ىل العامل جنده تسوده ثالثة مبادئ فقط، هي: اإلسالمإاليوم ذا نظرنا إو
ال أن اإلسالم إوتعتنق كل مبدأ مئات املاليني من البشر،  ،والرأمسالية ،والشيوعية

ولذلك ال جند له أي وجـود يف العالقـات    ؛ليست له دولة يف الوقت احلاضر
عمال الـيت  أما تلك األ الدولية، وال يف املوقف الدويل، الذي يسود العامل اليوم.

بعـد أن   ،تقوم هبا دول العامل للحيلولة دون عودة دولة اإلسالم إىل واقع احلياة
وال  ،فال عالقة هلا باملوقف الدويل ،بني أبناء أمة اإلسالم أصبح التململ ملموساً

ألن التأثري يف املوقف الدويل والعالقات الدولية يتطلب  ؛تؤثر يف العالقات الدولية
  ود دولة حتمل اإلسالم مبدأ ُتسيِّر علي أساسه سياستها الداخلية واخلارجية.وج

كية، إىل حماولـة  ريأما ما يالحظ من توجه للسياسة الدولية، وخباصة األم
مشروع الشـرق األوسـط   «شاريع هيمنة عليها مثل مبصياغة املنطقة اإلسالمية 

د تلك الدول بتوقـع  م فإن ذلك نتيجة للهاجس املتصاعد عن٢٠٠٣يف  »الكبري
قرب قيام دولة للمسلمني، وليس ألن اإلسالم يؤثر يف السياسة الدوليـة التـأثري   

  املعروف كما لو كان لإلسالم دولة قائمة فعالً.
ولذلك  ؛أما املبدآن اآلخران، فإن لكل واحد منهما دولة بل دوالً متعددةً

 ،يل، ويف السياسة الدوليـة ثر يف العالقات الدولية، ويف املوقف الدوكان هلما األ
قائماً قبل اهنياره، وكان من أثرمها أن انقسم  يتاحتاد السوفيوخباصة عندما كان اال



 ٩

إال أنه مع اهنيـار   املعسكر الشرقي واملعسكر الغريب. العامل إىل معسكرين، فكان
 يبق ملنتهت سياسة القطبني يف العامل، وا ،وتفتت حلف وارسو ،املعسكر الشرقي

إال يف الصني وكوريا الشمالية، وبذلك  يف دولة ولو شكالً أ الشيوعي مطبقاًاملبد
يت مل افإنه باهنياراالحتاد السوفي .فيما بعد ليصبح إقليمياً انتهى كون الصراع دولياً

تعد فكرته مؤثرة يف السياسة العاملية، وذلك راجع إىل أن الفكرة اليت كانت تقوم 
مل تعد قيد التطبيق. أما الدول اليت  ،نشر الشيوعيةوهي  ،عليها سياسته اخلارجية

 .فإن سياستها اخلارجية ال تقوم على هذه الفكرة ،الزالت حتمل املبدأ الشيوعي
وذلك راجـع إىل   ،فالسياسة الصينية ال تقوم على أساس نشر الشيوعية يف العامل

يكن عرب ومل  ،الذي كان يكتفي بالنفوذ يف اجلوار اآلسيوي ،واقع شعب الصني
لصيين هـذا مل  التاريخ يتطلع إىل أن يكون ذا نفوذ عاملي. وبسبب واقع الشعب ا

يف السياسـة   مؤثراً إىل تأهيل نفسها وطاقاهتا لكي تتبوأ موقعاً ْسَع الصني يوماًَت
  إجياد نفوذ إقليمي هلا يف اجلوار. على العاملية، والزالت كل أعمال الصني منصبةً

ن الفكرة اليت تقوم عليها السياسة عنده هي نشر إ، فأما املعسكر الرأمسايل
املبدأ الرأمسايل، وهو فصل الدين عن احلياة يف العامل كله. وعلى تعدد الدول اليت 

هنا مجيعها جتعل نشر قيادهتا الفكرية الرأمساليـة  إتعتنق املبدأ الرأمسايل واختالفها، ف
  تسود العامل.يف العامل، وجعل وجهة نظرها يف احلياة هي اليت 

وأما الطريقة اليت يتبعها املعسكر الرأمسايل لتنفيذ فكرته فهي االسـتعمار،  
على الشعوب  ،واالقتصادية ،والثقافية ،والعسكرية ،أي فرض السيطرة السياسية

املغلوبة الستغالهلا. وهذه الطريقة، وهي االستعمار، ثابتة ال تتغري مهما تغـريت  
هـو  «واالستعمار ليس كما يقول لينني:  .انينهاومهما اختلفت قو ،احلكومات

بل االستعمار هو جزء من وجهة النظـر يف   »أعلى مرحلة من مراحل الرأمسالية
مم. وعلى الرأمسالية، وهو الطريقة اليت تنشر الرأمسالية بواسطتها يف الشعوب واأل

، وال ن السياسة اخلارجية للمعسكر الرأمسايل ثابتة يف فكرهتا وطريقتـها إذلك ف
ومثـل   ،ومثل فرنسـا  ،فربيطانيا مثل أمريكا .يغريها اختالف الدول وتنازعها
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ساس سياستها أن تنشـر مبـدأها   أيطاليا، ومثل أي دولة من الدول الرأمسالية، إ
  مم.ووجهة نظرها يف احلياة، بواسطة استعمار الشعوب واأل

، وإن وجيب أن يالحظ عند فهم طريقة املعسكر الغريب أن هذه الطريقـة 
حتقيـق (االسـتعمار)    أساليب كانت ثابتةً من حيث كوهنا (االستعمار) إال أن

من حيـث ارتباطـه    ،أصاهبما بعض التطور عند املعسكر الغريب قد والنظرة إليه
مع الزمن، ومن مجلة تطورمها ما حصل فيهما مـن   ،بالرأمسالية كفكرة ،كطريقة

عمار. أما تغري أساليبها، فقد كانت واختالف يف النظرة لالست ،تغري يف األساليب
فيما مسي االستعمار القدمي ترتكز على السيطرة العسكرية، مث أصبحت فيما مسي 

 كا صارت تعتمد على الناحيـة ريفأم .االستعمار اجلديد تعتمد على أمور أخرى
القتصادية، من أمثال القروض وما يسمى مبشاريع التنمية، ومن مثل اخلرباء وغري ا

إىل جانـب   ،واملضايقات. مث عادت أمريكا ،ىل جانب الضغط السياسيذلك، إ
إلخضاعها  ؛إىل أسلوب السيطرة العسكرية على األمم والشعوب ،ساليبتلك األ

وعادت حترص على إنشاء القواعد العسكرية يف مسـتعمراهتا   .لنفوذها وإلرادهتا
رجال يكونون هلا وإجنلترا صارت تعتمد على إجياد  .للمحافظة على نفوذها فيها

وعلى رجال االستخبارات اإلجنليزية، وعلى حكام البالد من عمالئهـا،   ،عمالء
اعتمادها على القروض بسبب  َفـُعـوعلى الصفقات التجارية املشبوهة.. وَض

اعتمادها على القواعـد العسـكرية    َفـُعـضعف وضعها املايل، وكذلك َض
شبث بوجود حاميات عسـكرية  وإن كانت ال تزال تت ،وذها الدويلفلضعف ن

وقواعد يف مستعمراهتا كما يف قربص، أو بالقرب من هذه املستعمرات. وبذلك 
  فإن التغري يف األساليب صفة مالزمة لالستعمار.

وأما اختالف النظرة لالستعمار، من حيث ارتباطه (كطريقة) بالرأمسالية 
ن االستعمار طريقة إ أي ،قوة هذا االرتباطبني:  (كفكرة)، فإهنا أصبحت تتردد

ر الرأمساليـة، وبـني   شما يعين أن االهتمام األول هو لن ،فحسب لنشر الرأمسالية
واالهتمـام   ،ن االهتمام األول هو لالستعمار نفسـه إأي  ،ضعف هذا االرتباط
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. وقوة ستعمار قد اقترب من أن يكون غايةفكأن اال ،الثانوي هو لنشر الرأمسالية
، ف على البالد اليت تريد الدول الرأمسالية السيطرة عليهـا االرتباط أو ضعفه يتوق

لتسهيل  أهي ذات حضارة تريد غزوها وإدخال احلضارة الرأمسالية الفاسدة إليها؛
خالية الوفاض، ال حضارة فيها حتتـاج إىل   هي السيطرة عليها وهنب خرياهتا، أم

يتضح من كون غزو، بل تستعمرها لنهب ثرواهتا والسيطرة عليها فحسب؟ وهذا 
يا قد أخذ حدته يف االستغالل، ويكاد فريقصراع الدول الغربية يف استعمارها أل

نشر الفكرة الرأمسالية أن ال يكون له وجود. فاحلرب األهلية يف أوغندا ورواندا 
استمرت لسنوات، وراح ضحيتها مئات اآلالف من البشر، وكذلك أحـداث  

والصراع على النفوذ  ،فيها إال اجلشع املادي نغو الدميقراطية) مل يظهرو(الك زائري
ومن معها مـن حلفائهـا األوروبـيني     ،ومل تكن بريطانيا .بني أوروبا وأمريكا

صـبح  أإال إىل املنافع املاديـة، وبـذلك    ،فريقياأيف  يءتلتفت إىل ش ،وأمريكا
مل فريقيا أقرب إىل أن يكون غاية من أن يكون طريقة. وأما يف العاأاالستعمار يف 

أو وسط آسيا وجنوب شـرقها،   ،فريقياأوسط ومشال يف الشرق األ ،اإلسالمي
تسعى هنا، إىل جانب فرض السيطرة  ،سها أمريكاأوعلى ر ،فالدول االستعمارية

 ،الستغالل منافعه املادية ؛ىل العامل اإلسالميإ ،السياسية والعسكرية واالقتصادية
مثل اهتمـامهم مبـؤمترات    ،ثريةتسعى إىل نشر الرأمسالية كذلك يف جوانب ك

كي للشرق األوسط، ري، وما جاء يف املشروع األم»متكني املرأة«و »ةأحرية املر«
 ،وحوار األديان »إعادة بناء الثقافات«وفرض اهليمنة الثقافية فيما صار يعرف بـ

إلزالة ارتبـاط   ؛وتالقي احلضارات، والتركيز على تغيري أو تعديل مناهج التعليم
ني حبضارهتم وثقافتهم. وهكذا فقد أصبحت الطريقة يف الرأمسالية تتطـور  املسلم

سواء أكـان   ،مع الزمن. ومع ذلك فإن االستعمار هو ركن أساس يف الرأمسالية
  أم طريقة أقرب للغاية. ،طريقة لنشر الرأمسالية
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  يةـياسـالس اليبـواألساخلطط 
ا هذه اخلطط، تتغري حسب ما إن اخلطط السياسية، واألساليب اليت تنفذ هب

تقتضي املصلحة، وإن كانت اخلطط أقل تغيرياً من األساليب، والفرق بني اخلطة 
واألسلوب كما يالحظ من تتبع السياسة الدولية، هو أن اخلطة سياسة عامـة،  
ترسم لتحقيق غاية من الغايات اليت يقتضيها نشر املبدأ أو طريقة نشـره، أمـا   

تساعد على حتقيـق   خاصة يف جزئية من اجلزئيات اليت لوب فهو سياسةـاألس
  اخلطة وتثبيتها.

فمثالً اخلطة األمريكية للعراق كانت احتالله بقرار دويل أو دونه، مث إجياد 
بعـد أن   ،حكومة تضفي على االحتالل شرعيةً دوليةً عن طريق األمم املتحـدة 

ليـةً) عـن طريـق    كانت قد أمهلتها عند بداية االحتالل، وشرعيةً أخرى (حم
انتخابات أو شبه انتخابات عراقية، مث تتوىل هذه احلكومة (نيابةً) عن أهل العراق 
توقيع صك باملوافقة على بقاء قوات االحتالل، حىت ُتعطى الصفة الشرعية، كوهنا 

د الـدول األخـرى   موجودة مبوافقة أهل البلد وطلبهم وبقرار دويل. وهذا سُيبِع
ف الوحيد بكل ل يف الشأن العراقي، وجيعل أمريكا املتصّروجملس األمن عن التدخ

ألن الذي أقر بقـاءه   ؛شؤون العراق، وبذلك يسبغ على االحتالل صفة الشرعية
وسيوضع للعراق دستور جديد  .ووجوده هو حكومة العراق الشرعية (املنتخبة)

ل شـعَ ، وسُتق الدولة حبجة الفدراليةُتكَرس فيه الفرقة وُتَمزَّ ،بإشراف االحتالل
 ؛نريان الطائفية، وينشغل املسلمون ببعضهم بدل انشغاهلم بـإخراج االحـتالل  

من وسائل وأساليب الحتالل العراق  اكا كل ما استطاعتهريرت أمولذلك سخَّ
مث جعل هذا االحتالل (مشروعاً) بإضفاء شكل قـانوين دويل   ،كخطة موضوعة

  وحملي عليه.
بتشكيل حمور من الـدول الكـربى   وباملقابل كانت خطة فرنسا تقضي 

بقيادهتا ملواجهة اخلطة األمريكية، وقضت هذه اخلطة بعرقلة جملس األمـن عـن   
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إصدار قرارات صرحية لتغطية املشاريع األمريكية املتعلقة باستخدام اجمللس لغـزو  
العراق، وبذلك عجزت أمريكا متاماً عن اللعب بورقة جملس األمن، ومت كشفها 

رها دولة خارجة على القانون، فظهرت أمريكا على أهنـا تسـري يف   دولياً باعتبا
طريق القوة الغامشة اخلارجة على القانون، بدل أن تظهر حامية للقانون الـدويل  
كما كان ظاهر حاهلا سابقاً. واستطاعت فرنسا حتريك مشاعر األملان وإثارهتم، 

 جانب فرنسـا يف  لدرجة أزعجوا أمريكا يف تصرفاهتم، ووقفت روسيا أيضاً إىل
دام جملس األمن لدعم خططهـا. وهكـذا   ـتخـريكا من اسـة أمـمعارض

ال يف منع الغزو األمريكي، وإمنا يف فضـح األهـداف    ،جنحت اخلطة الفرنسية
  األمريكية من هذا الغزو.

وأما اخلطة الربيطانية فكانت خطة معقدة، خبيثة، تساند أمريكا يف الظاهر 
يمة، وتظهر معها على املسرح الدويل إذا كانت كفـة  لتشاركها بشيء من الغن

فربيطانيـا   .أمريكا هي الراجحة، وتطعنها يف الظهر كلما الح هلا إمكانية الطعن
ألن كفتها راجحة يف املوقف الدويل، ولكنـها مـن جهـة     ؛سارت مع أمريكا

أخرى، أجلأهتا إىل عرض استصدار قرار من جملس األمن خبصوص العدوان علـى  
ملواقف فرنسـا   اق، وقد كانت تعلم مسبقاً عدم إمكانية صدور القرار نتيجةًالعر

وروسيا وأملانيا، فانكشف بذلك عوار أمريكا بأهنا تريد العدوان علـى العـراق   
وأكَّدت بريطانيا هذا التوجه يف حضور بلري الجتماع قمة  .بقرار أو بدون قرار

هاء السياسي الربيطاين يف الستعمال الد ؛م٢٠/٩/٢٠٠٣مع شرياك وشرودر يف 
تقوية ومتتني موقف الدولتني ضد املوقف األمريكي، باستفزازمها ببعض اآلراء اليت 
تعرضها بريطانيا أو حنو ذلك، فتدفعهما للتصلب دون الظهور الربيطاين العلـين  
 ،بذلك أمام أمريكا. واستمرت بريطانيا بالسياسة نفسها حىت بعد احتالل العراق

  كا مشاريع لألمم املتحدة إلضفاء شرعية على االحتالل.ريوتقدمي أم
اليت وضعت ملنع صريورة االحتاد األورويب حلمـة   ،ومثالً اخلطة األمريكية

  هي: ةقامت على أساس حماور ثالث ،واحدة تشكل خطراً على أمريكا
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توسيع االحتاد األورويب بدول أوروبا الشرقية، وهذه الدول صنيعة  أوالً:
وقد ظهر هـذا عنـدما    .إلدخال تأثري أمريكا يف االحتاد ؛رأس حربتهاأمريكا، و

دت هذه الدول رؤية أمريكا يف عدواهنا على العراق، ما جعـل رامسـفيلد   ـأي
يتهكم على أوروبا مبسمى القدمية واجلديدة. ولقد استشـاط شـرياك الـرئيس    

فافها الفرنسي غضباً من تصرفات هذه الدول، وحاول أن يوحي إليها أن اصـط 
جبانب أمريكا سيعرقل قبوهلا النهائي يف االحتاد، ومع ذلك أقـر انضـمامها يف   

تماع االحتاد األورويب احلاسم لقبول األعضاء اجلدد، ومل تسـتطع فرنسـا   ـاج
  تعطيل االنضمام.

استمرار وجود احللف األطلسي رغم حلّ حلف وارسو املقابل، مث  ثانياً:
بـدل الـدفاع    ،يف املشاكل األمنية يف أوروبا توسيع استراتيجية احللف ليتدخل

وملا شعرت أوروبا خبطر احللف عليها،  .اخلارجي عنها كما كان يف أصل نشأته
لقيادة أمريكا الفعلية له، تداعت فرنسا وأملانيا وبلجيكا ولكسمبورغ لتشكيل قوة 
ـ  ا أوروبية خاصة، فاعترضت الواليات املتحدة على ذلك، وال زالت تثري ألوروب

  فعالً. األوروبية اخلاصة النوَر املتاعب قبل أن ترى القوةُ
فربيطانيا بدهائها املعهود ال تريد  .استغالل أمريكا للموقف الربيطاين ثالثاً:

ن يصبح قوةً واحدةً تذوب بريطانيا خالله، وتصـبح دولـة   ألالحتاد األورويب 
ظمة اإلمرباطوريـة  هامشية كلكسمبورغ مثالً، فهي ال تزال حتمل يف أعماقها ع

ومل  ،لذلك نراها عرقلت تكـوين االحتـاد   ؛اليت ال تغيب عن ممتلكاهتا الشمس
وال زالت حىت اآلن مل تشترك يف  .فدخلته إلضعافه ،تدخله إال ملا رأته أمراً واقعاً

العملة األوروبية املوحدة (اليورو). وعقلية اإلمرباطورية عندها جتعلها تبحث عن 
  الدويل يف أي طريق وجدته. دور على املسرح 

وباملقابل فإن خطة فرنسا كانت تقوية االحتاد األورويب، وجعلـه مظلـة   
مناسبة يف مواجهة املظلة األمريكية، والسعي إلنشاء جيش أورويب مستقل عـن  

وقد استطاعت أن تشد إليها أملانيا حول ذلك، وتصرفت  ،حلف مشال األطلسي
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لدرجة جعلت بريطانيا تنضم إليهمـا   ،مع أملانيا فرنسا تصرفاً ذكياً جداً باتفاق
حىت ال يفوهتا نصيب من املغنم إن جنح سعي فرنسا وأملانيا. وهكذا جنحت فرنسا 

بالرغم مـن الضـغوط    ،مؤخراً مع بريطانيا وأملانيا يف التأسيس لنواة هذا اجليش
ة الـدول  األمريكية الشديدة على بريطانيا وأملانيا ملنع إنشائه. كما وجنحت خط

بعيداً عـن تـدخالت    ،الثالث يف رسم سياسات بعيدة املدى لالحتاد األورويب
  الدول الصغرية يف االحتاد، والدول الطامعة للتأثري فيه كإيطاليا وإسبانيا.

وإن كان يف بداياته لتقوية  ،وهكذا جند أن فرنسا جنحت يف إجياد مدخل
يف أوروبا بـالتوافق مـع أملانيـا     بإجياد نواة عسكرية مستقلة ،االحتاد األورويب

وبريطانيا. ولوال اعتناق هذه الدول للرأمسالية اليت جتعل (املنفعة اخلاصة) لكـل  
دولة يف سلم القيم عندها، ألمكنها أن توجد احتاداً أوروبياً قوياً يف وجه الواليات 
 املتحدة. ومع ذلك فمجرد جناح فرنسا يف عرض اخلطة على دول قوية يف أوروبا

  ا لن تستطيع إغفاله.كري(أملانيا وبريطانيا) يعترب عمالً مؤثراً يف وجه أم
لها دولة حىت دون جْعومريكا لتحجيم روسيا أاخلطة اليت وضعتها  ومثالً

دحرها من أماكن نفوذهـا يف البلقـان، وشـرق     ىعلتقوم  اهنإنفوذ إقليمي، ف
 ية اليت تشكل عامالًووسط آسيا، وكذلك إبطال مفعول ترسانتها النوو ،أوروبا
ختذت لذلك اباإلضافة إىل التفوق عليها يف غزو الفضاء، ف ،من عوامل قوهتا مهّماً

منها أهنا قامت بضرب اجليش اليوغساليف (صربيا واجلبل األسود)  ،عدة أساليب
هنا أقامت أحيث العالقة (العرقية السالفية) مع الروس، مستغلة أزمة كسوفا، كما 

مث قامت بضم  ،ذ إليهااة وعسكرية مع دول أوروبا الشرقية للنفقتصادياعالقات 
 ،ستغلت احلرب على اإلرهـاب اهنا أطلسي، كما الكثري منها إىل حلف مشال األ

وذلك بعـد أن متكنـت مـن     ،فأقامت قواعد عسكرية هلا يف دول وسط آسيا
ـ   ،قتصاديةستقطاب بعض حكام تلك الدول باملساعدات االا حتالل اوقامـت ب

إلبطال  ؛خاريللصوانستان وعمدت إىل تطوير نظام دفاعي للصواريخ املضادة أفغ
كما  .القادرة على محل رؤوس نووية ،مفعول الصواريخ الروسية العابرة للقارات
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 ،ها إىل قمة اهلرم هناكئإليصال عمال ؛أهنا استطاعت أن تستغل الفقر يف جورجيا
كانت أقنعت روسيا و .اتو يف تركياما أسقط املنطقة العازلة بني روسيا وحلف الن

واملشاركة يف احملطة الفضائية الدولية "آي إس  ،بالتخلي عن حمطتها الفضائية مري
كـا يف  ريوذلك للحد من تفوقها يف سباق غزو الفضاء. وهكذا تستمر أم ،إس"

بعد أن قطع نفوذها  ،خططها حلصار روسيا لتبقى دولةً مقطوعة النفوذ اإلقليمي
  يت.اهنيار االحتاد السوفيالدويل با
 ،ن أمريكا ترى وجـوب تركيـع الصـني   أل ؛ذلك احلال مع الصنيكو

ولكنـها   ،ال سيما وأهنا ال متلك مقومات الدولة العظمـى  ،وجعلها دولة عادية
دولة إقليمية عظمى، هلا حق  ،مبا متلك من قوة ،أضحت من منتصف التسعينات

وهذا ما ال ترضى بـه   ،ت إقليميةمن، وهلا أطماع وطموحاالنقض يف جملس األ
ستفادة مريكا سوق جتاري ضخم البد من االأفالصني يف نظر  .الواليات املتحدة

مريكية يهدد املصاحل األ كي ال يصبح خطراً ؛وعمالق بشري جيب ترويضه ،منه
نتهاء احلرب الباردة الذا كان على أمريكا وضع خطة بعد  ؛يف منطقة شرق آسيا

حوال، إن مل تتمكن حصرها يف جمال حيوي ضيق يف أحسن األو ،لتحجيم الصني
لذلك فإهنا مهتمة بتطبيع العالقات مع فيتنام جلعلها  ؛من قطع جماهلا احليوي كامالً
كما أهنـا   .مريكية الفيتناميةحال حتسن العالقات األ ،حجر عثرة يف وجه الصني

بزيـادة   ،ل الصـني حو اًمتقدم اًخطر اًحتاول جعل شبه اجلزيرة الكورية مركز
الضغط على كوريا الشمالية حبجة حمور الشر، ويف الوقت نفسه تعمـل علـى   

 .حلدود الصني وعلى باب دارهـا  اإلبقاء على قواعدها العسكرية هناك متامخةً
للصـني، وتسـعى أيضـا إىل إجيـاد احللفـاء       كما أهنا حتاول جعل اهلند نداً

 .وسـط ية يف وسط آسيا والشرق األألحالف العسكرية اإلقليماتيجيني واستراال
كما أهنا قامت بإجياد قواعد عسكرية يف وسط آسيا على حدود الصني الغربيـة  

  خرى للهيمااليا.على اجلهة األ
وهكذا فإن اخلطط واألساليب السياسية توضع للعمل املباشر، ولكن مع 
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أساليب  ر األساليب املوجودة، وأن تعثر علىذلك ليس ببعيد على الدولة أن تغّي
أخرى إذا كشفت تلك األساليب وأصبحت ال تؤدي املطلوب، وكذلك ميكـن  
أن تغري اخلطة إذا أصبحت ال جتدي، أو إذا كان بقاؤها يكلِّف الدولـة صـعاباً   
ليس من مصلحتها وجودها، ولكن الدولة حني ُتغري خطتها إمنا َتستبدل هبا خطة 

آخر، وال تقعـد عـن وضـع     أُخرى، وحني ُتغري األسلوب تضع مكانه أسلوباً
مكانتها يف املوقف الدويل، كما اخلطط واألساليب إالّ إذا عجزت واحنطت عن 

 ،وإيطاليـا  ،كاليابـان  ،حال الدول اليت فقدت فاعليتها السياسية منذ زمن هي
  والربتغال. ،وإسبانيا ،وبلجيكا ،وهولندا

ملانيـا، فقـد   ألومثال تغري اخلطط ما فعلته أمريكا يف خطتها اليت رمستها 
غربية، مث صـارت   أملانيةوإقامة مجهورية  ،ملانيةكانت خطتها بعث العسكرية األ

ملانيا الشرقية، وحتديد تسليح أحتاد بينها وبني املانيا الغربية وإجياد أخطتها إضعاف 
م إلجياد دولة أوروبية قوية تـزاحم فرنسـا   ١٩٩٠مث رأت توحيدها عام  ،ملانياأ

ا على قيادة االحتاد األورويب، وبذلك تضـعف مـن   مفس معهوتتنا ،وبريطانيا
  إمكانية توحيد أوروبا كقوة واحدة.

وجعلها  ،فبعد أن رأت دعمها .وكذلك اخلطة اليت وضعتها أمريكا للصني
وحتسني العالقات معها، وكذلك حتسني العالقات الصينية اليابانيـة،   ،دولياً قطباً

يت اضعاف موقف االحتاد السوفيوذلك إل ؛ويلجلعلها ركيزة من ركائز النظام الد
الدويل آنذاك، ولزيادة الشقة بني احلليفني الشيوعيني اللدودين، عادت بعد ذلك 

مر يتطلب رت خطتها، ورأت أن األوغّي ،بعد انقضاء فترة احلرب الباردة ،أمريكا
وإرجاعها خلف جدران سـورها العظـيم.    ،اآلن وضع خطة لتحجيم الصني

على مصاحلها يف شرق  وضع خطة كي ال تفكر يف أن تصبح خطراً فلجأت إىل
  ن الصني متلك من العوامل ما ميكنها من ذلك.أال سيما  ،آسيا

ساليب ما قامت به أمريكا يف بلدان العامل اإلسالمي، فبعد ومثال تغيري األ
أن كانت تعتمد على االنقالبات العسكرية إليصال عمالئها إىل احلكم، وعلـى  
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ونات االقتصادية من مثل القروض وما يسمى مبشاريع التنمية، ومـن مثـل   املع
 ،وعلى ما مسي بالترغيب والترهيـب أو العصـا واجلـزرة    ،وغري ذلك ،اخلرباء

وعادت إىل االعتماد على  ،أصبحت تعتمد اآلن على احللول العسكرية والترهيب
عاد إىل األذهـان  حالف والقواعد العسكرية بعدما كانت قد ختلت عنها، ما أاأل

  فترة االستعمار العسكري واإلمربيالية الغربية.
انت بريطانيا قد غريت من أساليبها فتخلت عن املعاهدات والقواعـد  كو
 ،واالتفاقيـات االقتصـادية   ،واعتمدت على العمالء مـن احلكـام   ،العسكرية

ـ  ود إىل واتفاقيات التسلح. ويبدو أهنا حتاول اآلن السري يف ركاب أمريكا بأن تع
  القواعد العسكرية كأسلوب جديد قدمي.

على املسلمني  ولذلك كان واجباً ؛ساليب السياسيةهذا بيان للخطط واأل
أن املعسكر الغريب ال يغري فكرته السياسية، وال طريقته، ولكنـه   أن يعرفوا يقيناً

له  ىتأأخرى، ويتبع أساليب جديدة حىت يت يغري خططه وأساليبه، لريسم خططاً
على أساليبه وأحبطت خططه، أخفقت مشـاريعه الـيت    ير مبدئه. وإذا قضنش

ولذلك كان الكفاح السياسي موجهاً  ؛ساليبرمست من أجلها تلك اخلطط واأل
يف الوقت الذي يوجه حملاربة الفكرة  -يف كشفها ومقاومتها-للخطط واألساليب 
يعرفوا اخلطط املرسومة وعليه فإنه من احملتم على املسلمني أن  ؛السياسية وطريقتها

  لسياسة كل دولة، وأن يتبينوا أساليبها.
      

  وقف الدويلـامل
وذلك ألن فهم  ؛املوقف الدويل خيتلف عن فهم سياسة كل دولة فهم إن

تني تقوم عليهما سياسة تلك لسياسة الدول املؤثرة يتعلق بفهم الفكرة والطريقة ال
الذي هو هيكل العالقات الدولية  ،ف الدويلاملوق وأما .نا سابقاًكما بّيـ الدول

املؤثرة، أي احلالة اليت تكون عليها الدولة األوىل والدول اليت تزامحها، هذا املوقف 
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وإمنا يتعلق بالعالقات الدولية، والتسابق الدائم بـني   ،ال يتعلق بالفكرة والطريقة
ولذلك كان  دولية؛اسة الالدول على مركز الدولة األوىل، وعلى التـأثري يف السي

  البد من فهم املوقف الدويل.
أن املوقف الدويل ال يلزم حالة واحـدة،   غري أنه جيب أن يكون واضحاً

وأحداثه، ولكن مـع   ،وأحواله ،وإمنا هو متغري ومتبدل يف العامل حسب أوضاعه
ذلك ميكن رسم صورة واضحة له، وميكن إعطاء خطوط عريضة عنه، وميكـن  

أحواله، إال أن ذلك كله إمنا يدل على حاله حـني يظهـر    إعطاء تفصيالت عن
حني يـتغري املوقـف   وللناس وقت وصفه، فيصدق الوصف على واقع موجود، 

قـد   لشيء صفاًوالدويل ال يكون الوصف الذي أعطي غري صحيح، وإمنا يكون 
وجد مث ذهب، فيصبح يف عداد التاريخ، ويصري من احملتم إعطاء الوصف للواقع 

وعلى ذلك فإن الوصف الذي سنسوقه  ؛صل، أي للموقف الدويل اجلديدي حيالذ
للموقف الدويل يف رسم صورته، أو إعطاء خطوط عريضة عنـه، أو التعـرض   

، إمنا هو وصف لواقع شوهد من قبل، أو هو مشاهد اآلن، أو متوقـع  هلتفصيالت
أن تكـون  وهلذا جيب على السياسي  ؛حدوثه، ولكن مع ذلك ال يعترب أمراً ثابتاً

لديه معلومات عن املوقف الدويل، وعن السياسة الدولية، يربطها مبا يراه، حـىت  
  تتضح له األمور، ويصدر حكمه عليها.

وفهم املوقف الدويل، يقتضي من املسلمني معرفة مركز الدولة األوىل يف 
سة العاملية. ويقتضـي  العامل، ومركز الدول األخرى بالنسبة هلا، وبالنسبة للسيا

  املستقلة. والدول ،اليت يف الفلك والدول ،التابعة عرفة الدولم
هي الدولة اليت تكون مقيدة بدولة أخرى يف سياسـتها  فأما الدولة التابعة 

ازاخسـتان  كاخلارجية، ويف بعض املسائل الداخلية، مثل مصر مع أمريكـا، و 
ون مرتبطـة يف  هي الدولة اليت تكف(حالياً) مع روسيا. وأما الدولة اليت يف الفلك 

مثـل اليابـان مـع     ،رتباط مصلحة ال تبعيةاسياستها اخلارجية مع دولة أخرى 
كـا  ريكا وبريطانيا، وكندا مع كـل مـن أم  ريأمريكا، وأستراليا مع كل من أم
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كا. وأما الدولة املستقلة فهي ريوبريطانيا وفرنسا، وتركيا (حالياً) مع بريطانيا وأم
 ،اخلارجية والداخلية كما تشاء حسب مصلحتها الدولة اليت تتصرف يف سياستها

  وروسيا. ،والصني ،مثل فرنسا
وإمنا هي حوادث نشـأت   ،وهناك أحوال ال تدخل حتت السياسة الدولية

فهذه األحوال وأمثاهلا ال تبحـث يف   .ستعمارية من البالدجراء خروج الدول اال
 ،حالة بواقعهـا بل تدرس كل  ،وال يعطى عنها خطوط عريضة ،السياسة الدولية

 ١٤نقـالب  اووقوع  ،فمثال العراق بعد خروج اإلجنليز منه .ويعطى هلا احلكم
 ،دوليـاً  مستقلةً صار دولةً ،وإلغاء مجيع املعاهدات واالرتباطات م،١٩٥٨متوز 

ولكن ألن حاكمه كـان حينئـذ    ؛وأي دولة مستقلة ،وإجنلترا ،مثله مثل فرنسا
يف واقعه دولة تابعة ألمريكا وإن كان من ناحية فإن العراق صار  ،عميالً أمريكياً
جاء للحكم عمـالء  و م،١٩٦٨متوز  ١٧نقالب ا، لكن حني قام دولية مستقالً

  إلجنلترا. صار العراق تابعاً ،اإلجنليز
أو يتوىل احلكم فيها  ،وهكذا، فالدول املستقلة حني يصبح حاكمها عميالً

  يعترب حاكمها عميالً هلا.فإن الدولة تصبح تابعة للدولة اليت  ،عميل
وختـرج   ،وهكذا مجيع الدول اليت كانت مستعمرة تعتريها هذه احلاالت

 ظاهرية هـي  من يد إىل يد بفعل تغري احلكام. فمثل هذه الدول من ناحية دولية
تابعة. ولكن هذه حاالت فردية ناجتة عـن   هي ولكن من ناحية حقيقية ،مستقلة

سـتعمارية الرجـوع إىل   وحماوالت الدول اال ،ستعمارحترير املستعمرات من اال
ستعمار حمل الدولـة اخلارجـة   أو حماولة دول أخرى أن حتل يف اال ،ستعمراتامل

  أي من املستعمرات. ،منها
إن احملتم معرفته هو مركز الدولة األوىل يف العامل، ملا لذلك من األمهية يف 

السلم تعترب الدولة األوىل يف ففي  .فهم السياسة العاملية، ويف فهم املوقف الدويل
، وتستوي فيه بعد ذلك الدولة الثانيـة،  املوقف الدويل، هي صاحبة الكلمة دولياً

  ستطاعتها التأثري العاملي سياسياً.اوأي دولة أخرى من حيث 
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خرى إمنا يكون للدول اليت هلا وزهنا يف التـأثري علـى   والتأثري للدول األ
تأثري بتفاوت الدول يف القـوة الذاتيـة، والقـوة    وىل، ويتفاوت هذا الالدولة األ
ثري على أفبقدر قوة الدولة، ومدى وزهنا العاملي، يكون مقدار ما هلا من ت .العاملية

  وىل، وبالتايل على السياسة العاملية من ناحية دولية.الدولة األ
يف  التأثري مثَّومن  ،وأوضح مثال اليوم على حماولة التأثري على الدولة األوىل

م)، فإن تأثريها يف السياسة ٢٠٠٤هو مثال بريطانيا هذه األيام ( ،السياسة العاملية
من ناحية دولية آٍت مما لديها من بعض التأثري على أمريكا: الدولة األوىل  ،العاملية

من نفوذها املتواصل على مستعمراهتا السابقة. وكـذلك   يف العامل، كما هو آٍت
فإهنا اشتركت معاً بعد احلرب األمريكية الربيطانية على  ،وأملانيا ،وروسيا ،فرنسا

العراق إلجياد نوع من التأثري على الدولة األوىل، وبالتايل التأثري علـى السياسـة   
  العاملية من ناحية دولية.

وبالتايل فال تأثري مستقل  ،وأما أمثلة الدول اليت ال تؤثر على الدولة األوىل
حيث ال يتأتى أن يكون هلا تـأثري   ،منها: الدولة التابعةف ،هلا يف السياسة العاملية

على الدولة األوىل إالّ مبقدار استعمال الدولة املتبوعة هلا. وكذلك الدول اليت يف 
  فلكها.يف الفلك فإهنا تستمد تأثريها من الدولة الكربى اليت تدور 

 ،سـتقلة وأما باقي الدول غري التابعة، وغري اليت يف الفلك، وهي الدول امل
فإهنا تستطيع التـأثري يف   ،مثالً ،والسويد ،وإيطاليا ،وهولندا ،وإسبانيا ،كسويسرا

إذا أّمنت مصاحل الدولة األوىل أو هّددهتا، ومن  ،السياسة العاملية من ناحية دولية
تأمني كل من إيطاليا وإسبانيا ملصلحة مهمـة مـن مصـاحل     ،األمثلة على ذلك

  م.٢٠٠٣ندهتما ألمريكا يف احتالهلا للعراق يف وذلك عن طريق مسا ،أمريكا
ـ  ــولذلك وج ـ ـر يف السـب على أي دولة تريـد أن تؤث ة ـياس

ها حسب مصلحتها، أن تسلك أحد طريقني: إمـا هتديـد   ة وجتّرـيـاملـالع
فعاالً، وإما تأمني مصاحل  وىل يف املوقف الدويل هتديداًدولة األـاملصاحل احلقيقية لل
  طريق املساومة ملصلحتها. الدولة األوىل عن
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وطريق التهديد الفعال املؤثر، هو الطريق املنتج حتماً، وهو الـذي يليـق   
بالدولة الصحيحة اليت تنشد ضمان تأثريها، ومساع صوهتا يف املوقف الدويل. أما 
الطريق الثاين الذي ُيستهدف من سلوكه تأمني املصاحل، فإنه سبيل مظلم، غـري  

يوصل إىل الغاية، وقد يؤدي إىل التهلكة، إذ هو مقامرة  ار، قدـثـون العـمأم
ألن تأمني مصلحة الدولة الكبرية من  ؛رة محقاء مبصري دولةـامـبكيان أمة، ومغ

قبل أي دولة، ال مينعها من املساومة على هذه املصاحل مع أي دولة دوهنا مركـزاً  
  أو إمكانيات.

ا التقليدية من الـدول  م على حليفاهت٢٠٠٣فقد ساومت أمريكا يف العام 
األوروبية الغربية، بعد أن وصفتها بأوروبا القدمية، وبدأت تبحث عن دول شرق 
أوروبا لتحل حملها يف حتالفها يف مسألة العراق، ولوَّحت كذلك ضد بريطانيـا  
عندما حاولت ثنيها عن املضي قُُدماً يف غزو العراق من دون الرجوع إىل األمـم  

إن «عية الدولية منها، وقال رامسفيلد وزير الدفاع األمريكي: املتحدة لتأخذ الشر
  .»مبقدور أمريكا الذهاب إىل العراق من دون بريطانيا

جيب أن تكون الدولة قد تـوفرت   ،اد التأثري الفعالوإجي ،ولتهديد املصاحل
. والسبيل الصحيح لذلك هلا إمكانيات الدفاع، وأسباب السيطرة الكاملة داخلياً

سائرة يف الطريق االرتقائي التصاعدي، أي جيب أن تكون صاحبة مبدأ  أن تكون
حتمل دعوة عاملية، وتبدأ مبن جاورها، وحىت حتمي نفسها من حـرب التـدخل   

حىت تزاحم  ،داخلياً، وال تقتصر على محاية حدودها، بل تتوسع مببدئها ونفوذها
  وىل يف املوقف الدويل.الدولة األ

عليها  ،حة الدولة األوىل عن مركزها الرئيسيولتتمكن أي دولة من زحز
هلا ولفكرهتا،  خرى سياسياًأن تقوم بتحويل اجلو السياسي جلهتها، وجر الدول األ

 ،كما حصل ألملانيا قبل احلرب العاملية الثانية، وعندما تتمكن أي دولة من ذلك
وىل، م إحدى الدول مركز الدولـة األ لحىت تتس ،يصبح املوقف الدويل متأرجحاً

واء أكانـت  ـويف الغالب ال يتأتى ذلك إال إذا وقعت حرب غريت املوقف، س
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وىل حمصورة جزئية، أو إذا كان خطر وقوع احلرب على الدولة األ مأ ،عاملية عامة
ـ ـتـ، وحتاًـحـراً راجـأم رب إىل الدولـة املزامحـة يف   ـاج يف هذه احل

  معسكرها.
فمصر  .، فإنه موجود منذ القدمومركز الدولة األوىل يف العامل ليس جديداً
شور يف العراق تزامحها على هذا آيف التاريخ القدمي كانت الدولة األوىل، وكانت 

ودولة الروم كانت الدولة األوىل، وكانت دولة فارس تزامحها على هذا  .املركز
والدولة اإلسالمية منذ عهد اخللفاء الراشدين حىت احلـروب الصـليبية    .املركز

وكانت فرنسا هـي   .ولة األوىل، ومل يكن هلا مزاحم على هذا املركزكانت الد
بوصفها  ،والدولة العثمانية .الدولة األوىل، وكانت إجنلترا تزامحها على هذا املركز

كانت الدولة األوىل مدة تقرب من ثالثة قرون، ومل يكن  ،دولة اخلالفة اإلسالمية
وقبـل   .الثامن عشر املـيالدي  هلا مزاحم على هذا املركز، حىت منتصف القرن

وفرنسـا  وكانت إجنلتـرا   ،احلرب العاملية األوىل كانت أملانيا هي الدولة األوىل
وبعد احلرب العاملية األوىل كانت إجنلترا هي الدولـة   تزامحاهنا على هذا املركز.

األوىل، وكانت فرنسا تزامحها على هذا املركز. مث قبيل احلرب العامليـة الثانيـة   
حىت كادت  ،هذا املركز على انت أملانيا تزامحهاكو ،بريطانيا الدولة األوىل كانت

كا يف ريواشتركت أم ،إىل أن كانت احلرب العاملية الثانية ،األوىل الدولة أن تكون
كا هي الدولة األوىل يف رسم السياسة رياحلرب، وانتهت احلرب بأن أصبحت أم

الدول على جعل السياسة الدوليـة  الدولية واملوقف الدويل، حيث كانت أقدر 
جبانبها، وظلت تسيطر على املوقف الدويل، ال تقـع وال تنفَّـذ إال األحـداث    

 ،وبريطانيا ،يت حينهااالسياسية اليت تريدها. ومع ذلك فقد استمر االحتاد السوفي
 ،وفرنسا، حتاول مزامحتها، وكانت تشاركها التأثري يف السياسة العاملية بقدر مـا 

مث بريطانيـا   ،يت بشكل قـوي اوخباصة االحتاد السوفي ،ة هذه الدولحسب قو
  بشكل أضعف.

مريكـا كشـريك   أيت فقد جنح بالوقوف إىل جانـب  اأما االحتاد السوفي
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ل من أسفل إىل أسفل منه، نـزوصارت ت ،جنلترا إىل الوراءإوتأخرت  ،وحليف
ـ  ،حىت غدت على ما هي عليه اآلن. وبيان ذلك أن إجنلترا رب العامليـة  بعد احل

بدأت تستفيق من ضربة احلرب، وأخذت حتاول زحزحة أمريكـا عـن    ،الثانية
وىل، وصارت تقوم بأعمال سياسية لتؤثر على أمريكـا، فلـم   مركز الدولة األ

، وكانت تنقل أخبار أمريكا احلربية رمزياً تشترك يف احلرب الكورية إال إشتراكاً
ستطاعت ايف احلقيقة باحلرب الكورية، وإىل الصني، والصني هي اليت كانت تقوم 

 احلـرب  إجنلترا بوسائلها اخلفية اخلبيثة أن تؤثر على مركز أمريكـا الـدويل يف  
وقفت يف مؤمتر جنيف الذي عقد من أجـل   وأيضاً الكورية، ما زعزع مركزها.

اهلند الصينية جبانب املعسكر الشرقي، فخرجت بقرارات يف صـاحل املعسـكر   
فقد كانت تنقل لروسيا أخبار أمريكا التجسسية والعسـكرية،   وأيضاً .الشرقي

مث ما كان من  يوتو) لروسيا ما أدى إىل إسقاطها.ومن ذلك ما نقلته عن طائرة (
موقف ماكميالن يف مؤمتر باريس من الوقوف إىل جانـب خروشـوف ضـد    

 وحماولة إذالل إيزهناور بوصفه رئيس الواليات املتحـدة، مـا أدى إىل   ،إيزهناور
 ،مريكاأوهكذا قامت بأعمال كثرية لضرب  .فشل املؤمتر وإضعاف مركز أمريكا

مث كـان   .مريكا فطنت لكل ذلكأوىل، ولكن التأثري على مركز الدولة األ حماولةً
جنلترا من موقف إا، ومن ذلك التاريخ حتولت اجتماع خروشوف بكندي يف فيّن

(االحتـاد   يث بدأت روسـيا املهاجم ألمريكا إىل موقف املدافع عن نفسها، ح
  العامل. يفجنلترا إوأمريكا معاً يف تصفية  السوفيايت)

يت يشعل احلرب الباردة ضد املعسـكر الغـريب،   ااالحتاد السوفي لقد كان
خذ زمام املبادرة مـن  أكرب من ذلك، فكان حياول أن يوخيص أمريكا بالقدر األ

ليكـون هـو   ؛ ولة األوىلمريكا عن مركز الدأاملعسكر الغريب، ويعمل لزحزحة 
مريكا مـن  أفاستطاع أن ينقل  ،وىل يف العامل، وقد جنح يف عدة أعمالالدولة األ

ىل عقـد  إحصنها احلصني، وهو هيئة األمم املتحدة، يف حل املشاكل الدوليـة،  
مريكا من أجـل  أجنلترا على مزامحة إمؤمترات خارج هيئة األمم، وكان يشجع 
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وتوسيع شقة اخلالف من أجل إضـعاف مركـز    وىل،إضعاف مركز الدولة األ
عمـال  األ يف ر كثرياًثوىل، ووسع شقة اخلالف بني فرنسا وأمريكا، وأالدولة األ
وتقـدم يف   ،وإىل جانب ذلك تقدم يف جمال الفضاء حىت سبق أمريكـا  .الدولية

وأنشأ قاعدة عسكرية له يف كوبا  ،سلحة النووية ويف الصواريخ عابرة القاراتاأل
 ،ومصـر  ،مريكيـة يف الكونغـو  ساليب األمن األ يد أمريكا، وفضح كثرياًلتهد

ولكنـه مل   ،وإن أثر على أمريكا كل التأثري ،إال أن كل ذلك .وغريها ،واجلزائر
نتصارات جزئية يف بعض املسائل ايزحزحها عن مركز الدولة األوىل، وإمنا كان 

يف اهلجوم على أمريكا بأساليب  يت مل ييأساالسياسية دولياً، إال أن االحتاد السوفي
، حيـث  م١٩٦١ سنة جتماع خروشوف بكنديااحلرب الباردة، إىل أن حصل 

واتفقا على اقتسام  ،ا عاصمة النمسااجتمعا يف شهر حزيران من ذلك العام يف فيّن
وبعد ذلك التاريخ سقطت كل من بريطانيا وفرنسا من السياسـة   .العامل بينهما

ومل تفلـح   .يت وأمريكا معاً يف رسم هذه السياسةاحتاد السوفيالعاملية، وانفرد اال
مجيع احملاوالت اليت قامت هبا بريطانيا يف أن يكون هلا رأي يف السياسة العامليـة،  

أن تتقدم خطوة واحدة يف إجياد  يف ،حىت يف أيام ديغول ،وكذلك مل تفلح فرنسا
 م،١٩٨٩ل كذلك حىت العام أي إمكانية هلا يف حبث السياسة العاملية، وظلت احلا

حيث سقط جدار برلني، وانفرط عقد االحتاد السوفيايت بعد ذلك بعامني بصورة 
رمسية، وانتهت احلرب الباردة، وورثت روسيا مكانة االحتاد السوفيايت رمسيا يف 
بداية عقد التسعينات من القرن املاضي، لكنها أُسقطت من املركـز الثـاين يف   

الواليات املتحدة األمريكية  فيه ونشأ وضع دويل جديد أصبحتالسياسة العاملية، 
ألول مرة بال شريك دويل، ودخل العامل يف مرحلة دولية غري مسبوقة، فحاولت 
أمريكا يف آخر عهد بوش األب رسم سياسة دولية تفردية، ونادى مبصطلح النظام 

صطلح ضـبابياً،  امل وظلّ ،العاملي اجلديد، ولكن هذا النظام مل يكتب له النجاح
إىل أن جاء كلينتون إىل سدة احلكـم يف العـام    ،ائماًغالوضع الدويل  كما ظلّ
وإمنا يعتمـد علـى    ،ال يعتمد على التفرد ،م، فأرسى نظاماً دولياً جديدا١٩٩٢ً
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وبدأت إدارة كلينتون بإرساء قواعد هذا النظام اجلديد، الذي كان مـن   .التفوق
شاركة مع القوى الكربى األخرى، اليت جتلـت يف  أهم أركانه انتهاج سياسة امل

حسم مشاكل البلقان يف البوسنة واهلرسك وكوسوفا، كما جتلت يف تفكيـك  
بالتفاهم مع روسيا، ومت  ،وروسيا البيضاء ،األسلحة النووية يف كل من أوكرانيا

كذلك توقيع مذكرات تفاهم بني أمريكا والدول اليت كانت يف السابق جزءاً من 
ظومة الشرقية، واشترك يف توقيع بعض هذه التفامهـات بريطانيـا وأملانيـا.    املن

أن توسـع   ،وبفضل سياسات املشاركة ،واستطاعت أمريكا يف هذه احلقبة أيضاً
اليت استفادت هـي   ،بالتعاون مع الدول األوروبية الغربية ،حلف مشال األطلسي

سع وذاك التوسيع علـى  األخرى من توسيع دول االحتاد األورويب، ومت هذا التو
  حساب روسيا، وعلى حساب نفوذها.

ومتيزت هذه الفترة بصعود القوة األملانية، حيث صاحب ضعف االحتـاد  
وإزالة السند عن أملانيا الشرقية، صاحب ذلـك   ،اهنيار جدار برلنيو ،يتاالسوفي

ة توحيد أملانيا الشرقية مع أملانيا الغربية بسرعة قياسية، وأن تصـبح أكـرب قـو   
اقتصادية يف أوروبا، وأن تتحول إىل قوة سياسية فاعلة ومؤثرة تتقـرب إليهـا   

حىت صار احلديث عن دخول أملانيا نادي الدول ذات العضوية  ،كا وأوروباريأم
  وعاملياً. ،وأوروبياً ،أمريكياً ،الدائمة يف جملس األمن موضع تساؤل

حيـث مت   ،ورافق هذا الوضع السياسي اجلديد، وضع اقتصادي جديـد 
تفعيل سياسات السوق بشكل كبري، ومتثل ذلك يف سياسات العوملة اليت فرضت 
نفسها على العامل، فاحتدت الشركات، وتعملقت، وبرزت كالعب اقتصـادي  
رئيسي ميلي سياساته على احلكومات، وصارت الشركات متعـددة اجلنسـيات   

م إىل منظمة جتارة ١٩٩٥حديث االقتصاديني، ومت حتويل اتفاقية اجلات يف العام 
دولية حتمي سياسات العوملة بغطاء قانوين، كما مت تفعيل دور صـندوق النقـد   

وهو منظمـة التجـارة والصـندوق     ،والبنك العامليني، حبيث صار هذا الثالوث
كأداة تدخل وضـغط يف سياسـات    ،يستخدم من قبل الدول الكربى ،والبنك
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إجيلربجر وزير خارجية أمريكـا   الدول االقتصادية، وقد اعترف كل من لورنس
يل كامديسو رئيس صندوق النقد الدويل، اعترفـا بأهنمـا   ـق، وميشـابـالس

استخدما الصندوق يف اإلطاحة بنظام سوهارتو عن طريق فرض سياسة تعـومي  
العملة، وحرمانه من القروض إن مل يقبل هبذه السياسة، فخضع للطلب، وعـوَّم  

  العملة وأطيح به.
وهي الدول السبع الصناعية، وذلك بإضافة روسيا  G7يل دور كما مت تفع

 ،وأملانيـا  ،واليابـان  ،وهي: أمريكـا  إليها، وهكذا سيطرت هذه الدول الثماين
سيطرت هـذه الـدول علـى     ،وروسيا ،وكندا ،وإيطاليا ،وفرنسا ،وبريطانيا

دولـة   اينالسياسات العاملية االقتصادية والنقدية، فإذا أضفنا إىل هذه الدول الثم
الصني مبا هلا من ثقل اقتصادي كبري، ومبا متلك من قوة نووية، ومركـز ثقـل   
سكاين، ومقعد دائم يف جملس األمن، إذا أضفنا دولة الصني مبا متلكه من هـذه  

ن الدول الكربى يف العامل اليـوم  إ ،بشيء من التجاوز ،القوى، فإنه ميكننا القول
وة هذه الدول جيعلنا نسقط منها دولـتني  هي هذه الدول التسع، ولكن تفاوت ق

ومها إيطاليا وكندا، كوهنما ال متلكان أية قوى سياسية أو جيوسياسية، تؤهلهما 
للعب دور عاملي، وبذلك تبقى الدول املؤثرة يف السياسات العامليـة سـبع دول   

مـع  و واليابـان.  ،والصني ،وروسيا ،وأملانيا ،وفرنسا ،وبريطانيا ،وهي: أمريكا
منـاطق   يففاخلمس األوىل تتطلع للتـأثري   ف هذه الدول يف التأثري العاملي،الاخت

والسادسـة   .كا على األربـع األخـرى  ريق هائل ألمتفّومع  ،خمتلفة من العامل
والسابعة (اليابان) تتطلـع   .(الصني) يتركز تطلعها إىل التأثري يف حميطها اإلقليمي

  ولكن على األساس االقتصادي. ،يف مناطق خمتلفة من العامل ريالتأثإىل 
رهانات فرنسا "يقول وزير خارجية فرنسا السابق هوبر فيدرين يف كتابه 

إن هذه القوة الوحيدة (أمريكا) اليت هتيمن على كل اجملـاالت  «: "يف زمن العوملة
والثقافية، حالة غـري   ،واللغوية ،والنقدية ،والعسكرية ،والتكنولوجية ،االقتصادية

على حد وصفه. مث يضع فيدرين تصنيفاً خاصاً للدول مـن   »تاريخمسبوقة يف ال
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ن الواليات املتحدة متثل املرتبة األوىل يف العامل بال إ«حيث القوة والنفوذ فيقول: 
 ،فرنسـا  :منازع، ويأيت بعدها يف الصف الثاين سبع دول ذات نفوذ عاملي هي

شـريطة أن تشـرع يف    ،ندواهل ،واليابان ،والصني ،وروسيا ،وأملانيا ،وبريطانيا
 ،ن معايري هذا التصنيف كـثرية إ« :ويقول .»توسيع رؤيتها اليت ال تزال إقليمية

والسالح النـووي، مث املسـتوى    ،واملستوى التكنولوجي ،منها الدخل القومي
مثل جملـس   ،الكمي والكيفي لألسلحة، واالرتباط مبنظمات وتشكيالت دولية

اد األورويب، مث ترويج اللغـة والتـأثري الثقـايف    أو االحت ،٨ـلاوجمموعة  ،األمن
  .»املوروث من املاضي

أنه بعد أمريكا الدولة العمالقة، اليت هو ولكن األدق من رأي فيدرين هذا 
ال تدانيها أية دولة يف أوائل القرن احلادي والعشرين، تأيت ثـالث دول كـربى   

الث مباشرة تأيت أملانيا، وفرنسا، مث بعد هذه الث ،وبريطانيا ،حقيقية هي: روسيا
وهذه الدول األربع هلا تطلعات دولية يف أحناء كثرية من العامل. مث الصني وهـي  

ولوال ضيق تطلعها الدويل لزامحت كـل   ،دولة كربى يف حدود حميطها اإلقليمي
أو بعض الدول األربع السابقة. وأما اليابان فهي أكـرب الـدول بعـد أمريكـا     

ن ترتيب قوة الدول على النحو التايل: أمريكا، روسـيا،  اقتصادياً، وبذلك يكو
بريطانيا، فرنسا، أملانيا، الصني، اليابان، على التوايل، حيث ميكن إطـالق دول  

بع، أما اهلند وكندا وإيطاليا فال تستحق أن يطلق عليها ـى هذه السـكربى عل
لعشر األوىل وتشكل معها الدول ا ،دول كربى، مع أهنا هي اليت تلي هذه السبعة

  يف العامل.
وبداية األلفية امليالدية الثالثة، حاولـت إدارة   ،ومع انتهاء القرن العشرين

جورج بوش االبن تغيري قواعد اللعبة، فأسقطت سياسات املشاركة اليت انتهجها 
كلينتون، وبدأت تفرض على القوى الكربى سياساهتا باإلكراه، وانسحبت مـن  

تفاقية كيوتو، وحمكمة اجلنايات الدولية، واتفاقيـات  عدة معاهدات دولية مثل ا
وغريها، وتوترت العالقة بينها وبـني   ،سالت لتخفيض نشر األسلحة الباليستية
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 ،م٢٠٠١الدول الكربى أكثر فأكثر بوقوع أحداث احلادي عشر من أيلول العام 
 ومـبىن البنتـاغون يف واشـنطن،    ،بتفجريات مركز التجارة العاملي يف نيويورك

فمنحها ذلك دفعة جديدة يف اجتاه التفرد، واختذت من هذه الـتفجريات مـربراً   
فاحتلت أفغانستان والعراق حتـت هـذه الذريعـة.     ،حملاربة ما أمسته باإلرهاب

وسادت الغطرسة السياسية اإلدارة األمريكية، فتبنت سياسة "إما معنا أو ضدنا"، 
 ،من األوروبيني ومن غريهم وأثارت هذه السياسات اجلديدة ردات فعل غاضبة

واهتموها بالتبسيط والسذاجة، وطالبوا األمريكيني بـأن يعـودوا إىل املشـاورة    
واملشاركة، لكن األمريكيني رفضوا العودة إىل قواعد املشاركة واملشاورة الـيت  
سار عليها كلينتون، ومتكن من يسمون باحملافظني اجلدد بقيادة ديك تشيين نائب 

وولفوفيتز نائبه، وريتشارد بريل رئيس جملـس   ،فيلد وزير الدفاعالرئيس، ورامس
ونـدوليزا رايـس،   كو ،وجون بولتـون  ،السياسات الدفاعية، ودوغالس فيث

وآخرين، متكن هؤالء من التأثري يف قرارات بوش، حبيث وظفوا كل قـدراهتم،  
  ونفوذهم، والشركات اليت تدعمهم، خلدمة هذه السياسات.

السياسات عـدم االلتفـات إىل األمـم املتحـدة،      وكان من أبرز هذه
وشرعيتها يف اختاذ القرارات، وجعل األولوية للمصلحة األمريكية، فإن تعارضت 
هذه املصلحة مع الشرعية الدولية مت إمهال الشرعية الدولية، وإن مل تتعـارض مت  
تفعيلها، وهكذا تعاملت مع جملس األمن، فإن جنحت يف استصدار قرارات مـن  

  جمللس كان به، وإالّ مت إمهاله وإغفاله.ا
وحاولت أوروبا ممثلة يف بريطانيا أن تثين اإلدارة األمريكية عن االلتفـاف  
على الشرعية الدولية، واستقطبت هذه احملاولة وزير اخلارجية األمريكي كـولن  

ومال إليها الرئيس بوش، ولكن تكتل جمموعة احملافظني اجلدد أفشل هـذه   ،باول
ولة، وبقيت أمريكا تتجاهل سياسات املشاركة، كما تتجاهل إعطـاء دور  احملا

  فاعل للمنظمة الدولية.
 ،وعلى أية حال مل تستطع إدارة بوش االبن إسـقاط الـدول الكـربى   
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من لعب دور يف السياسة الدولية، بـل إن   ،وأملانيا ،وفرنسا ،وروسيا ،كربيطانيا
بن قوَّت مواقف تلـك الـدول ومل   هذه السياسات اليت انتهجتها إدارة بوش اال

ألهنا جلأت إىل توحيد صفوفها دفاعاً عن نفسها أمام هـذه اهلجمـة    ؛تضعفها
وتعاون هذا احملور  ،األمريكية الشرسة عليها، فتشكل حمور فرنسا، أملانيا، روسيا

مع بريطانيا بشكل خفي، ومتكنت هذه الدول باملقاومـة واملالينـة، أن تثبـت    
  ربى فاعلة إىل حد ما يف السياسة الدولية.مواقعها كدول ك

      

  ون الدويلـرف الدويل والقانـالع
كانت املزامحة على مركز الدولة األوىل يف العصور السابقة ال تربز فيهـا  

لعدم وجوده، بل كانـت تـربز فيهـا     ؛األعمال السياسية املرتبطة بقانون دويل
منـذ فجـر    ،قاص أطراف الدولوانت ،والغزوات ،األعمال العسكرية باحلروب

حيث توسع القانون  ،التاريخ، وظل احلال كذلك إىل منتصف القرن الثامن عشر
ومنذ ذلك الوقت بـدأت   .الدويل، أو على األصح وجد بشكل قانون وتشريع

األعمال السياسية تأخذ جانباً مهماً يف العالقات الدولية، ويف حـل املشـاكل   
اسية حتل حمل األعمال العسكرية يف حل املشاكل، فصارت األعمال السي ،الدولية

ومن يومئذ كثر حتكيم  .واملزامحة على مركزها ،ويف إيقاف سيطرة الدولة األوىل
القانون الدويل يف العالقات الدولية، وكثر اختاذ األعمـال السياسـة أداة حلـل    

 وتركز ذلـك  .املشاكل الدولية، إما وحدها، أو إىل جانب احلروب والغزوات
حني أُنشئت عصبة األمم، فقد كثـر االحتكـام    م،١٩١٩بشكل واضح بعد 

والعرف الدويل. واألعمال السياسية اليت تقوم هبا الدول بشكل  ،للقانون الدويل
عام، والدول املزامحة للدولة األوىل، والدولة األوىل نفسها بشكل خاص، إمنـا  

فالبد من إلقـاء   .الدويل والقانون ،يستندون فيها إىل ما يسمى بالعرف الدويل
إلدراك واقـع األعمـال    ،نظرة خاطفة على العرف الدويل، والقانون الـدويل 
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  وكيفية القيام باألعمال السياسية من ناحية دولية. ،السياسية
أما العرف الدويل فهو قدمي قدم وجود الدول واإلمارات والكيانات، وهو 

اجملموعات البشـرية يف حالـة    جمموعة القواعد اليت نشأت جراء العالقات بني
 ،باع اجملموعات هلا أمـداً طـويالً  ـجراء اّت ،احلرب ويف حالة السلم، فصارت

أعرافاً دولية، مث استقرت هذه اجملموعة من القواعد لدى الدول، وصارت الدول 
وهـذا   ،وصارت أشبه بالقانون ،هبذه األعراف التزاماً طوعياً تعترب نفسها ملتزمةً

تزام معنوي وليس التزاماً مادياً، وكانت اجملموعات البشرية تتبعه طوعياً، االلتزام ال
 .ر يف ذلكوخوفاً من الرأي العام، ومن ال يتبعه يتعرض لنقمة الرأي العام، ويعّي

اصـطالح العـرب قبـل     ،ويعترب من هذا القبيل، أي من قبيل األعراف الدولية
ذلك فإن قريشاً أقامت النكري علـى  ول ؛اإلسالم على منع القتال يف الشهر احلرام

 ،بن احلضـرمي احني قامت سرية عبد اهللا بن جحش بقتل عمرو  الرسول 
وأخذ قافلة التجارة، أقامت قريش النكري على ذلـك،   ،وأسر رجلني من قريش

وسـفكوا   ،داً وأصحابه استحلوا الشهر احلرامـمـونادت يف كل مكان أن حم
ت الـرأي  َدـْعـتـفاس ،الـروا الرجـوأس ،لوأخذوا فيه األموا ،فيه الدماء
  ألنه خالف األعراف الدولية. ؛العام عليه

وهكذا كانت بني مجيع اجملموعات البشرية قواعد متعارف عليها يتبعوهنا 
ومنها الرسل أو من يسمون بالسفراء، ومنها غنائم احلـرب،   ،يف احلرب والسلم

عام تتبعها مجيـع اجملموعـات    إىل غري ذلك. إال أن هذه األعراف منها ما هو
وكـان   .البشرية مثل السفراء أي الرسل، ومنها ما هو خاص مبجموعات معينة

هذا العرف يتطور وفقاً حلاجات الدول واإلمارات والكيانات، أي وفقاً حلاجات 
اجملموعات البشرية يف عالقاهتا مع بعضها كمجموعات، فكانت هذه األعـراف  

ويعّير من خيالفها، فكانت تتبـع طوعـاً    ،اس للرأي العامالدولية حيتكم إليها الن
واختياراً بالتأثري املعنوي ليس غري، ومل تكن هناك قوة مادية تطبقها، فاستناداً إىل 

  هذه األعراف كانت تقوم أعمال سياسية من قبل اجملموعات البشرية.
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حني  وأما ما يسمى بالقانون الدويل فإنه نشأ ووجد ضد الدولة اإلسالمية
بوصـفها دولـة    ،كانت تتمثل يف الدولة العثمانية. وذلك أن الدولة العثمانيـة 

وأعلنت اجلهاد على النصارى يف أوروبا، وأخذت  ،قامت بغزو أوروبا ،إسالمية
 ،وألبانيـا  ،ورومانيـا  ،تفتح بالدهم بلداً بلداً، فاكتسحت ما يسمى باليونـان 

ا، وأثارت الرعب يف لى أسوار فيّنحىت وقفت ع ،والنمسا ،واجملر ،ويوغوسالفيا
مجيع النصارى يف أوروبا، ووجد عرف عام لدى النصارى أن اجليش اإلسالمي 

العتقادهم بأن هلم اجلنة  ؛غلب، وأن املسلمني حني يقاتلون ال يبالون باملوتال ُي
وقد رأى النصارى من شجاعة املسلمني  .تلوا، والعتقادهم بالقدر، واألجلإذا قُ

ل على املسلمني اكتسـاح  كهم ما جعلهم يفرون من وجههم، ما سّهوشدة فت
وكان النصارى األوروبيون يف هذا العصـر   .البالد، وإخضاعها لسلطان اإلسالم

عبارة عن إمارات وإقطاعيات، فكانت دوالً مفككة، كل دولـة مفككـة إىل   
امللك إمارات، حيكم كالً منها سيد إقطاعي يقاسم امللك يف السلطات، ما جعل 

 ال يستطيع إجبار هذه اإلمارات على القتال، وال ميلك التعبري عنها أمام الغـازين 
ل ذلك على املسلمني الغزو والفـتح.  يف كل ما يسمى بالشؤون اخلارجية، فسّه

وظل حال الدول األوروبية كذلك حىت العصور الوسطى، أي حىت هناية القـرن  
أخذت الدول  ، العصور الوسطىأي يف ،ويف القرن السادس عشر .السادس عشر

ن عائلة واحدة تستطيع أن تقف يف وجه الدولة اإلسالمية، األوروبية تتجمع لتكّو
لذلك  ؛وكانت الكنيسة هي اليت تسيطر عليها، والدين النصراين هو الذي جيمعها

أخذت تقوم مبحاوالت لتكوين عائلة نصرانية من جمموعـة الـدول، وأخـذوا    
نهم، فنشأ عن ذلك قواعد اصطلحوا عليها لتنظيم عالقـاهتم  حيددون العالقات بي

فأسـاس   .مع بعضهم، فكان ذلك أول نشوء ما مسي فيما بعد بالقانون الدويل
يف أوروبا جتمعت علـى   ،نشأة القانون الدويل هو أن الدول األوروبية النصرانية

أدى ذلك أساس الرابطة النصرانية من أجل الوقوف يف وجه الدولة اإلسالمية، ف
إىل نشوء ما يسمى باألسرة الدولية النصرانية، واتفقت على قواعد فيما بينـها،  
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منها التساوي بني أفراد هذه الدول باحلقوق، ومنها أن هلذه الدول نفس املبادئ 
واملثل املشتركة، ومنها أن مجيع هذه الدول تسلم للبابا الكـاثوليكي بالسـلطة   

 .هبها، فكانت هذه القواعد نواة القانون الدويلالروحية العليا على اختالف مذا
ألن القواعد اليت اتفقـت   ؛إال أن اجتماع هذه الدول النصرانية يف البداية مل يؤثر

عليها مل تستطع مجعها، فإن نظام اإلقطاع ظل حائالً دون قوة الدولـة، ودون  
جاعالً  متكينها من مباشرة العالقات اخلارجية، وكان تسلط الكنيسة على الدول

ولذلك حصل صراع  ؛هلا تابعاً من توابع الكنيسة، وسالباً منها سيادهتا واستقالهلا
وزوال نظـام   ،يف الدولة لكي تتغلب على أمراء اإلقطاع، وانتهى بتغلب الدولة

حصل صراع بني الدولة والكنيسـة أدى إىل إزالـة   نفسه ويف الوقت  .اإلقطاع
بعد أن كانت الكنيسـة   ،اخلارجية للدولةسلطة الكنيسة عن الشؤون الداخلية و

ولكن ظلت الدولة نصرانية، وكل ما يف األمر أهنا نظمت عالقـة   تتحكم فيها،
الدولة بالكنيسة على شكل يؤكد استقالل الدولة. وقد أدى هذا إىل وجود دول 
قوية يف أوروبا، ولكنها مع ذلك مل تستطع الوقوف يف وجه الدولة اإلسـالمية،  

ويف  م.١٦٤٨ سنة أي حىت ،كذلك حىت منتصف القرن السابع عشر وظل احلال
ويف هذا  ،وستفالياهذه السنة عقدت الدول األوروبية النصرانية مؤمتراً هو مؤمتر 

ضعت القواعد الثابتة لتنظيم العالقات بني الدول األوروبية النصـرانية،  املؤمتر ُو
سالمية، فقد وضـع املـؤمتر   ونظمت أسرة الدول النصرانية يف مقابلة الدولة اإل

وإمنا  ،القواعد التقليدية ملا يسمى بالقانون الدويل، ولكنه مل يكن قانوناً دولياً عاماً
كان قانوناً دولياً للدول األوروبية النصرانية ليس غري، وحيظـر علـى الدولـة    

 ذلك ذاإلسالمية الدخول يف األسرة الدولية، أو انطباق القانون الدويل عليها، ومن
التاريخ وجد ما يسمى باجلماعة الدولية، وكانت تتكون من الدول األوروبيـة  

أو بـني الـدول    ،مجيعاً بال متييز بني الدول امللكية والدول اجلمهورية ،النصرانية
الكاثوليكية والدول الربوتستانتية. وكانت قاصرة على دول غرب أوروبا يف أول 

لدول األوروبية النصرانية، مث مشلت الدول األمر، مث انضمت إليها فيما بعد سائر ا
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على الدولة اإلسالمية إىل النصـف   النصرانية غري األوروبية، ولكنها ظلت حمرمةً
 ،حيث أصبحت الدولة اإلسالمية يف حالة هـزال  ،الثاين من القرن التاسع عشر

ة ومسيت بالرجل املريض، وحينئذ طلبت الدولة العثمانية الدخول يف األسرة الدولي
ط عليها شروط قاسية، منها رِفاشُت ،فض طلبها، مث أحلت بذلك إحلاحاً شديداًفُر

عدم حتكيم اإلسالم يف عالقاهتا الدولية، ومنها إدخال بعض القوانني األوروبيـة،  
فقبلت الدولة العثمانية هذه الشروط، وخضعت هلا. وبعد قبوهلا أن تتخلى عـن  

 سنة دخلت األسرة الدوليةبل طلبها، وأُلية قُكوهنا دولة إسالمية يف العالقات الدو
 ؛م، مث بعد ذلك دخلت األسرة الدولية دول أخرى غري نصرانية كاليابان١٨٥٦

هو الذي نظـم القواعـد    م١٦٤٨ سنة ولذلك يعترب مؤمتر وستفاليا الذي عقد
وبناء على قواعده هذه وجدت األعمـال السياسـية    ،التقليدية للقانون الدويل

  ووجدت األعمال الدولية اجلماعية. ،زبشكل متمي
التـوازن  فكرة  :إحدامها :وكان من أبرز هذه القواعد فكرتان خطريتان

فهي تقضـي   ،أما فكرة التوازن الدويل .فكرة املؤمترات الدولية :، والثانيةالدويل
فإن سـائر   ،بأنه إذا حاولت إحدى الدول التوسع على حساب الدول األخرى

بينها وبني التوسع، حمافظة على التوازن الدويل الذي هـو   الدول تتكتل لتحول
فـإن املـؤمتر    ،وأما فكرة املؤمترات الدولية .كفيل مبنع احلروب وانتشار السالم
وينعقد لبحث مشاكلها وشؤوهنا على ضوء  ،يتألف من خمتلف الدول األوروبية

ربى اليت تنعقد املصاحل األوروبية، مث تطورت هذه الفكرة إىل مؤمترات الدول الك
للنظر يف شؤون العامل على ضوء مصاحل هذه الدول الكربى. وهاتان الفكرتـان  
كانتا أساساً ملا يعانيه العامل من الصعوبات اليت يالقيها يف سبيل رفع سلطة الدول 

  االستعمارية والدول الكربى.
ئل يف أوا ،عملت فيها هاتان الفكرتان كانت يف أيام نابليونوأول مرة اسُت

ونشرت األفكار اليت تقوم على  ،القرن التاسع عشر. فحني قامت الثورة الفرنسية
استطاعت أن  ،وعلى االعتراف حبقوق األفراد وحقوق الشعوب ،احلرية واملساواة
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وأن تفـين   ،ة ألوروبا، وأن تنشئ دوالً جديدةـيـياسـة السـريطـتغري اخل
وتألبت على فرنسـا.   ،جة التوازندوالً قدمية. حينئذ جتمعت الدول األوروبية حب

ـ ـس فينار ـذه الدول يف مؤمتـون اجتمعت هـيـزم نابلـوبعد أن ُه ة ـن
ؤون العائلة الدولية ـم شـيـظـوازن، وتنـادة التـونظرت يف إع م،١٨١٥
اد فدرايل بني ـا، وأقيم احتـا والنمسـيـفأعيدت امللكية إىل بروس ،النصرانية

بلجيكا إىل هولندا لتكونا دولة واحـدة حتـول دون   ت ّمالسويد والنرويج، وُض
ضعت سويسرا يف حياد دائم. ولتنفيذ قرارات هذا املـؤمتر  التوسع الفرنسي، وُو

وهو حلف بني ملوك بروسيا  ،عقدت الدول املشتركة يف املؤمتر حتالفاً فيما بينها
ف بـني  أي حتـال  ،مث انضمت إليه فرنسا ،مبوافقة ملك إجنلترا ،وروسيا والنمسا

عقـدت   م،١٨١٨نة ـسرى. مث يف ـالدول الكربى للسيطرة على الدول األخ
اليت  ،وفرنسا ،والنمسا ،وبروسيا ،وإجنلترا ،بني روسيا ابلـإكس الشاهدة ـمع

اتفقت فيها هذه الدول على التدخل املسلح لقمع أي حركة ثورية هتدد النتـائج  
ول اخلمس الكربى من نفسها اهليئة ا. وهكذا جعلت الداليت انتهى إليها مؤمتر فيّن

أي يف األسرة الدوليـة النصـرانية، مث    ،احلامية لألمن والنظام يف اجلماعة الدولية
وسعت سلطتها فشملت بعض األقطار اإلسـالمية بعـد أن ضـعفت الدولـة     

 ،وقد قامت هذه الدول بعدة تدخالت حبجة احملافظة علـى السـالم   .العثمانية
، ويف م١٨٢٧ سـنة  وتـدخلت يف إسـبانيا   ،م١٨٢١ سنة فتدخلت يف نابويل

وقد حاولت هذه الدول الكربى  م.١٨٤٠ سنة ، ويف مصرم١٨٢٦ سنة الربتغال
أن تتدخل يف أمريكا، فحاولت مساعدة إسبانيا على اسـترداد مسـتعمراهتا يف   

 ،وقد أصبحت دولة قوية حيسب هلا حسـاب  ،أمريكا، ولكن الواليات املتحدة
 رأصدر رئيس الواليات املتحدة جيمس مونرو تصرحيه املشهوحالت دون ذلك، ف

إن الواليـات  «وقد قال فيه:  م،١٨٢٣ سنة وذلك ،واملعروف بتصريح مونرو
املتحدة األمريكية ال تسمح ألية دولة أوروبية بالتـدخل يف شـؤون القـارة    

  فارتدعت هذه الدول عن التدخل. »واحتالل أي جزء منها ،األمريكية
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القانون الدويل وهذا هو الذي أوجد املـربرات للتـدخل،    هذا هو أصل
إليـه  وأتاح للدول الكربى أن تتحكم يف الدول األخرى، وهذا هو الذي تستند 

ا الدول لقضاء مصاحلها، أو ملزامحة الدولة األوىل. هباألعمال السياسية اليت تقوم 
كنه كله حتويـل  إال أن هذه القواعد الدولية قد طرأ عليها شيء من التحويل، ول

أو بعبارة أخرى تقسيم منافع  ،ومن أجل تنظيم مطامعها ،يف صاحل الدول الكربى
اع املسلح. فإن القـرن  نـزالعامل فيما بينها على وجه ال يؤدي إىل احلروب وال

فاندفعت فيه الدول يف العامل تستعمر  ،التاسع عشر امليالدي كان عصر االستعمار
اع مل يصل إىل حد احلرب نـزشأ جراء هذا االستعمار البلدان الضعيفة، فكان ين

الكبرية، ولكن ملا تبني إلجنلترا وفرنسا وروسيا أن أملانيا بقوهتا اجلبارة صـارت  
هتددها، ورأوا أهنا ستأخذ بترول البالد اإلسالمية يف العراق، وهتـدد إجنلتـرا يف   

وأعلنـت   ،أملانيـا  اتفقت هذه الدول الثالث ضد ،بترول إيران واجلزيرة العربية
جانب أملانيا ضـد احللفـاء،   إىل عليها احلرب، ودخلت الدولة العثمانية احلرب 

فظلـت فرنسـا    ،فكان النصر للحلفاء، إال أن روسيا خرجت من هذا احللف
فظل امليدان بـني إجنلتـرا    ،أما أمريكا فقد رجعت إىل عزلتها .وإجنلترا وأمريكا

أجل تنظيم االستعمار بينهما، ومنع وجـود   وفرنسا، فقامت هاتان الدولتان من
ومنع احلروب  ،وذلك لتنظيم شؤون الدول ؛بإنشاء عصبة األمم ،اع املسلحنـزال

إال أن عصبة األمم فوق كوهنا نشأت يف جو غريب من التناقض، فإهنا  .فيما بينها
كل منها يف مـؤمتر   ألن سياسة الدول الكربى مل تتغري، فكان هّم ؛صارت تتعثر

لصلح حتقيق التوازن بني القوى املختلفة، ومحاية مصاحلها، واقتسام ممتلكـات  ا
أملانيا والدولة العثمانية، فلم تقبل الدول االسـتعمارية أي مسـاس بسـيادهتا،    

وأضافت إليها نوعاً جديداً من املستعمرات مسي باسـم   ،واحتفظت مبستعمراهتا
أن تعثرت عصـبة األمـم يف   خّداع (الدول حتت االنتداب) وكان من أثر هذا 

وقد حاولت عقد اتفاقات دولية لضمان  .حماولتها للتوفيق الدويل واستتباب األمن
فوضع حتت كنف العصـبة   .اعها على املستعمراتنـزأي لضمان عدم  ،السلم
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 ،والغرض منه تسوية املنازعات بـالطرق السـلمية   م،١٩٢٤بروتوكول جنيف 
 م،١٩٢٥ لوكـارنو ووضعت اتفاقيات  .يوفرض الرجوع إىل التحكيم اإلجبار

 بريان كيلـوج ووضع ميثاق  .وقد قررت الضمان املتبادل واملساعدات املشتركة
وكان خاصاً  م،١٩٢٨وميثاق جنيف وقد حرم االلتجاء إىل احلرب،  م،١٩٢٨

ولكن مجيع هذه االتفاقيات مل تستطع أن حتول دون فشل  .بالتحكيم اإلجباري
منها احلرب  ،، واندلعت حتت مسعها وبصرها عدة حروبعصبة األمم يف مهمتها

، وغـزو  م١٩٣٦ سنة ، واحلرب اإليطالية احلبشيةم١٩٣٣ سنة الصينية اليابانية
 ، مث بولنـدا م١٩٣٨ سنة ، وغزوها لتشيكوسلوفاكيام١٩٣٨ سنة أملانيا للنمسا

  .م١٩٣٩ سنة ، إىل أن نشبت احلرب العاملية الثانيةم١٩٣٩ سنة
فتحولت من مؤمترات  ،ل الذي طرأ على العالقات الدوليةهذا هو التحّو

إىل منظمة دولية تقوم هي على حفظ األمن الدويل، ولكن هذا التطور مل يغـري  
شيئاً، وظلت الدول الكربى تتنازع على املغامن إىل أن وقعت احلـرب العامليـة   

منظمة دولية هو وبعد احلرب العاملية الثانية رأت الدول الكربى أن إنشاء  .الثانية
خري وسيلة لتنظيم العالقات فيما بينها، وجعلتها يف أول األمر منظمة للدول اليت 
دخلت احلرب، مث وسعتها وجعلتها منظمة عاملية، يتاح دخوهلـا جلميـع دول   

وهبذا تكـون العالقـات    .العامل. ونظمت العالقات الدولية مبيثاق هذه املنظمة
دول الكربى للسيطرة على العامل، وتوزيع املغـامن  الدولية قد حتولت من مؤمتر لل

لتنظـيم   بينها، واحليلولة دون نشوء دولة كربى غريها، َتحولت إىل منظمة دولية
وضمان سيطرة الدول الكربى، مث إىل منظمة دوليـة تصـبح    ،العالقات بينهما
  تنظم شؤون دول العامل وتسيطر عليها. ،كدولة عاملية

ربـع  م كان متمثالً يف الدول األ١٨١٥ا مؤمتر فيّنن املوقف الدويل بعد إ
وإجنلترا. فلما حاولت فرنسا زحزحة هذه  ،والنمسا ،الكربى: بروسيا، وروسيا

وصـارت   ،الدول عن مراكزها، وغريت خريطة العامل، وغريت املوقف الدويل
وقضت على مطامعهـا مث   ،خرىالدولة األوىل، تألبت عليها الدول الكربى واأل
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ا معها بالسيطرة على العامل، وصار املوقف الدويل متمثال يف هذه الدول أشركته
وملا حاولت  .وىلخذت إجنلترا تربز شيئاً فشيئاً حىت صارت الدولة األأو .اخلمس

تفقت إجنلترا وفرنسا ا ،والظفر بنفط البالد اإلسالمية ،وىلأملانيا مزامحة الدولة األ
ستعمار أكثر أجزاء انفردت باو ،طامعهاوقضت على م ،وحاربتها ،وروسيا عليها

سد، وأرضت فرنسا بفتات املائـدة،  العامل، وكانت حصة إجنلترا هي حصة األ
وصار املوقف الدويل متمثالً يف إجنلتـرا وفرنسـا    .وبإعطائها بعض املستعمرات

جدت عصبة األمم، مث ُو ،وىلومعهما إيطاليا، إال أن إجنلترا ظلت هي الدولة األ
وىل، ومنـع  غاية احلقيقية من إجيادها هي احملافظة على مركز الدولة األوكانت ال

وإن  ،دول أخرى من أن تزامحها، ومنع أي دولة أخرى من أن تصبح دولة كربى
كانت أنشئت حتت حجة حفظ السالم العاملي. وملا حاولت أملانيا مرة أخـرى  

رنسا يف أول األمر، تفقت إجنلترا وفاوصارت دولة كربى،  ،وىلمزامحة الدولة األ
وا عليها احلرب العاملية الثانية حـىت  ترا وفرنسا وروسيا وأمريكا، وشّنـلـمث إجن

  قضوا عليها.
إال أن نتيجة احلرب هذه املرة كانت ضد إجنلترا، فقد خرجت من احلرب 

ولذلك حتولـت   ؛إمنا هي أمريكا اليت خرجت منتصرة والدولةُ .ضالعحمطمة األ
وىل، فصارت أمريكا هي الدولـة األ  ،يد إجنلترا إىل يد أمريكا القوة الدولية من

وىل، وأن االحتـاد  يف أن أمريكا هـي الدولـة األ   وصار املوقف الدويل متمثالً
أي  ،يت هو الذي يزامحها، وأن إجنلترا وفرنسا دولتان من الدرجة الثانيـة االسوفي

  دولتان ثانويتان يف املوقف الدويل.
عامل جديـد   ،بعد احلرب العاملية الثانية ،وقف الدويلنه طرأ على املأإال 

اع الـدويل،  نـزوهذا ما ضاعف حدة ال ،هو انقسام العامل دولياً إىل معسكرين
من قبل. نعم كـان   ومل يكن ذلك بشكله احلايل موجوداً د املوقف الدوىل،وعقّ

تكـن   مؤلفاً من كتـل، ولكنـها مل   ،قبل احلرب العاملية األوىل ،املوقف الدويل
 ،معسكرات. وكان قبل احلرب العاملية الثانية منقسماً إىل جبهـة الـدميقراطيات  
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نقسامه بشـكل  اوجبهة الدكتاتوريات النازية والفاشية، ولكنه مع ذلك مل يكن 
ـ  أيٌّ منهما ألن النازية والفاشية ليست ؛ئيةدمعسكرات مب ألن  ىمبدأ، وال ترق
العاملية الثانيـة معسـكرات بـاملعىن    ولذلك مل تكن قبل احلرب  ؛تصل إىل مبدأ

فقد أصـبح العـامل ينقسـم دوليـاً إىل      ،أما بعد احلرب العاملية الثانية .املبدئي
وىل تعترب أمريكا الدولـة األ عسكر الغريب، واملعسكر الشرقي، وامل :معسكرين مها

ر وىل يف املعسـك يت) الدولة األاتعترب روسيا (االحتاد السوفييف املعسكر الغريب، و
ويتنازعان على  ،نه وإن كان املعسكران يتصارعان على أساس مبدئيإالشرقي. و

املصاحل املتضاربة بينهما، إال أهنما قاما على أساس دويل، إذ مل يكن املبدأ وحده 
بل كانت معه املصاحل الدولية أيضاً، غـري أن   ،نقسام إىل معسكرينهو مركز اال

ملعسكر الشرقي وفـق املبـدأ الشـيوعي،    هذه املصاحل الدولية كانت تسري يف ا
وحسب املقتضيات اليت يستوجبها نشره. وتسري يف املعسكر الغـريب حسـب   

على أساس املبدأ الرأمسايل الذي  ،سياسة نشر املبدأ، وفق املصاحل القومية والوطنية
غريب دوالً ولذلك جتد يف املعسكر ال ؛عمال يف احلياةجيعل النفعية مقياساً لكافة األ

لكن مصاحلها مرتبطة مبصاحله، ومل يكن هـذا موجـوداً يف   على غري مبدئه، و
وهلذا كانت دول املعسكر الشرقي كلها شيوعية، ومن املعسكر  ؛املعسكر الشرقي

ألن مركزها كان املبدأ، يف حني كـان   ؛نفسه، ومل يوجد فيه دول غري شيوعية
رات يف املعسكر الغريب، لذلك كان باإلمكان إحداث ثغ ؛املعسكر الغريب مفككاً

وكان باإلمكان إخراج دول منه إىل املعسكر الشرقي، وكان باإلمكان أن يتكون 
يقف وحدة هلـا تأثريهـا يف    ،من املعسكر الغريب معسكر آخر غري املعسكرين

  املوقف الدويل يف حاليت السلم واحلرب.
 داخلياً ساماًنقانعم النظر يف املعسكر الغريب كان جيد أن فيه والذي كان ُي

وىل. بعد أن كان هذا املركز لربيطانيـا،  م أمريكا مركز الدولة األناجتاً عن تسّن
ن املوقف الدويل. وهذا اإلنقسام ظـاهر غـري   عوبعد أن كانت أمريكا يف عزلة 

وىل مل تسـلك يف  خفي، وهو الذي كان يؤخر قيام حرب عاملية. والدولـة األ 
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كما كانت احلال مع بريطانيا حينمـا   ،سكرالسياسة الدولية مسلك زعيمة املع
لك مسلك قائدة املعسكر، وتفرض هذه القيادة ـل تسـب ،وىلكانت الدولة األ
ولذلك كانت دول املعسكر القريبة يف القوة من الدولة األوىل  ؛على اجلنود فرضاً
وسر ذلك يرجع إىل  ،الضعيفة وأشد عصياناً من الدول أكثر حقداً كربيطانيا مثالً

صممت على  ،نتصارها يف احلرب العاملية الثانيةابعد  ،سياسة أمريكا نفسها، فإهنا
كما صممت على فرض سيادهتا علـى العـامل،    ،نتزاع السيادة من مجيع الدولا
عتراها غرور ملا ملست من قوهتا وضخامة ثروهتا، حىت رأت نفسها أهنا جيب أن او

ولـذلك   ؛عوهنا وتنشد رضاها تسود مجيع العامل، وأن الشعوب والدول تطلب
بأعمال سياسية ومشاريع مالية مث من بعُد بانقالبات عسـكرية يف   غزت أوروبا
وىل وأكثـر الـدول   وال سيما إجنلترا، وقـد كانـت الدولـة األ   مستعمراهتا، 

وهي بدل أن هتاجم املستعمرات هامجت الدول  .مستعمرات، مث فرنسا مث هولندا
ويف بذل العون والقروض. حىت إذا متكنت  ،مارشال رة نفسها يف مشروعاملستعِم
حـىت   ،وأخذت تضمها إىل سيطرهتا شيئاً فشيئاً ،جتهت إىل املستعمراتا ،منها

سلوب الذي هامجت فيه لكن بأسلوب خيتلف عن األتنتزع املستعمرات مجيعاً، و
  باقي الدول األوروبية.

هذا اخلـالف  ستحكم اخلالف بني دول املعسكر الغريب. وليس اوبذلك 
جديداً بل هو خالف قدمي. فقد بدأ هذا اخلالف يف املعسكر الغريب قبل احلرب 

بني  قتصادياوإمنا خالف  ،العاملية الثانية، إال أنه مل يكن خالفاً يف معسكر واحد
دولتني، مث حتول إىل خالف سياسي يف معسكر واحد. ويرجع هذا اخلالف إىل 

بني  هي تفاقيات املتعلقة بهألن اال ؛مشكلة البترولوال سيما  ،قتصاديةاملشاكل اال
بريطانيا وأمريكا، وحاجة بريطانيا إىل مساندة أمريكا هلـا هـي الـيت أدت إىل    
اخلالف بني هاتني الدولتني، وبالتايل بني دول املعسكر الغريب، وذلك أن بريطانيا 

وكانت  ،ها فرنساوىل، كانت تزامحبعد أن تركز هلا املوقف بعد احلرب العاملية األ
 ،تقوية أملانيـا مـن جهـة   بهذه املزامحة ظاهرة، فكانت تعمل إلضعاف فرنسا 
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فأوجدت  .تشجيع احلركات الوطنية والقومية يف املستعمرات من جهة أخرىبو
  تقاء خطر أملانيا.شغلتها بالعمل الأمتاعب لفرنسا، و

ر أملانيا يف قوة وظهر أم ،غري أنه نبت يف املوقف الدويل حينئذ أمر إيطاليا
برلني. فكان البد لربيطانيـا  -هتدد موقف بريطانيا وفرنسا معاً، وظهر حمور روما

ل الشرق، وكانت اتفاقيـات  فأطمعتها يف بترو ،خرج أمريكا من عزلتهامن أن ُت
إال أن أمريكا بعد أن بدأت يف التنقيب عن البترول أدركت الشركات  البترول.

قتصادي فقط، بل بالنسبة ال بالنسبة للربح اال ،ل الشرقمريكية فيها قيمة بترواأل
من  ،متيازات البترولاو ،ولذلك بدأت تنتزع آبار النفط ؛مريكي نفسهللكيان األ

فصار التـزاحم بـني الشـركات     ،وبدأت تتفوق عليها ،الشركات اإلجنليزية
كا مريكية إىل الشرق، خرجت أمريمريكية. وخبروج الشركات األاإلجنليزية واأل

لة الدولـة  نـزنتقلت أمريكا إىل مامن عزلتها، مث كانت احلرب العاملية الثانية، ف
وهبطت إجنلترا وفرنسا وهولندا. أما هولندا فإهنا لضـعفها   ،ستعماروىل يف االاأل

وأما بريطانيا فإهنا قد خسرت بعـض نفوذهـا يف الشـرق،     .قد انتهى أمرها
املتوسـط، وخسـرت بعـض     وخسرت بعض نفوذها يف حوض البحر األبيض

 ،ى أدىنما جعل موقفها دولياً يهبط إىل مستًو ،نفوذها عند بعض الدول الصغرى
وأما فرنسا فإهنا بعد  .كا تالحقها يف تصفية نفوذها يف مجيع العاملريواستمرت أم

أمرها، وبالرغم من  فقد ضعففريقيا أقصى وأن ذهبت مستعمراهتا يف الشرق األ
إال أنه مل يتمكن من إعادهتا إىل  ،وإعادة نفوذها دولياً ،اضهاحماوالت ديغول إلهن

  املسرح الدويل كما كانت سابقاً، وإن كانت ال تزال تعد من الدول الكربى.
نقسام املعسكر الغريب وتفككه بعد احلرب العاملية اومن هذا كله يتبني أن 
فإهنـا   ،كـا قد أضعف مجيع دوله ما عـدا أمري  ،الثانية، وخالل احلرب الباردة

ظلت الدولـة   ،ومبا هلا من قوة ونفوذ ،خذ مستعمراهتاأب ،بتصفيتها هلذه الدول
مركزها. ولكن بريطانيا بقيت فترة من الزمن تقـوم مبنـاورات    َيوِوىل، وقَاأل

ولزحزحتها  ،للتأثري على مركز حليفتها أمريكا ؛وأعمال عسكرية فرعية ،سياسية
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مبحاولة احلفاظ على مصـاحلها دون   ت الحقاًكتفاعن مركز الدولة األوىل، مث 
وما وصلت إليـه   ،بعد أن بان هلا قدر ضعفها ،التأثري على مركز حليفتها أمريكا

السيما يف مواجهة دولـة عمالقـة بقـدراهتا العسـكرية      ،حنسار لقوهتاامن 
مفككاً متنازعاً  ،عتباره وحدةالذلك كان املعسكر الغريب ب ؛قتصادية كأمريكاواال
ويكيـد   ،بق فيما بينها على املنـافع اوتتس ،ود الشقاق واخلالف دوله كلهايس

  بعضها لبعض.
إىل  أما املعسكر الشرقي، فإنه كان يقوم على األساس املبـدئي وحـده،  

يت) قيـادة  اوكانت تقوده روسيا (االحتاد السـوفي  أوائل ستينيات القرن املاضي،
ام احلارس والقائد من قجهة، ومب فكانت مبقام املعلم الوصي من ،فكرية وعسكرية

على  (االحتاد السوفيايت) ولذلك مل يكن بني دوله من ينافس روسيا ؛جهة أخرى
القيادة الفكرية والسياسية، بل ومل تكن جترؤ أية دولة من دوله على االعتـراض  

كان يتم القضاء على هذا االعتـراض   فقد تية، فإن حدثاعلى السياسة السوفي
ية إذا لزم. وسياسة املعسكر الشرقي قائمة منذ أيام ستالني داخلياً بالقوة العسكر

وإعداد القوى العسكرية احلربية للدفاع واهلجوم  ،على أساس تقوية جهاز الدولة
يف آن واحد، وكانت سياسته اخلارجية تقوم على أساس عدم إمكانية التعـايش  

ختـاذ  اه البد مـن دوام  ولذلك كان يرى أن ؛شتراكيةالسلمي بني الرأمسالية واال
. وحني وقعت احلـرب  يألهنا يف حقيقتها خصم فكر ؛الرأمسالية خصماً سياسياً

يت) مع إجنلترا وفرنسا وأمريكـا يف  اتعاونت روسيا (االحتاد السوفي ،العاملية الثانية
 تستثنائية ما لبثاولكن هذه حالة ضرورية  فترة جنباً إىل جنب، اوعاشو ،احلرب

(االحتـاد   ورجعت احلرب الباردة بـني روسـيا   ،نتهاء احلرباأن تبخرت بعد 
تصال السياسـي  وهذا اال تصال السياسي.مع بقاء اال ،والدول الغربية السوفيايت)

 ،ويف املؤمترات الدولية، واجملـامالت الدبلوماسـية   ،مم املتحدةكان يف هيئة األ
ساسية، وإمنـا  شيوعية األباإلضافة إىل التمثيل، ومل يكن يعين تغيرياً يف السياسة ال

ساليب السياسية املتنوعة. أما السياسة الشيوعية جتاه املعسكر كان أسلوباً من األ
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يت، وذلك أن افاألصل فيها أهنا من الفكرة اليت يقوم عليها االحتاد السوفي ،الغريب
املبدأ الشيوعي يتضمن ما يدل على أن الرأمسالية والشيوعية ال ميكن أن يعيشـا  

مـر،  جنباً إىل جنب، وأنه ال بد من تغلب أحدمها على اآلخر يف آخر األ بسالم
اع بني املبدأين، وهذا الرأي نـزستحالة تاليف الاومجيع الكتب الشيوعية تقول ب

ومل خيتلف رأي أحدمها عـن   ،من اآلراء اليت كان يراها كل من لينني وستالني
فكرة، ومل يكن يتـاح ألي  اآلخر، ومجيع الشيوعيني كانوا متفقني على هذه ال

أن يسري يف سياسة التعايش السلمي  ،حاكماً كان أو غري حاكم ،سياسي شيوعي
ألنه كان يعترب خارجاً عـن الفكـرة    ؛ةـيـوعـيـة والشـيـالـبني الرأمس

  الشيوعية يف السياسة اخلارجية.
ومـن ناحيـة    ،ية مبدئيـة حهذا هو واقع ما كان عليه املعسكران من نا

ر على املعسكرين م قد طرأ تغّي١٩٦١ سنة ومن ناحية دولية، إال أنه منذ ،سياسية
ر املوقف الـدويل.  دى إىل تغّيأر وضعهما احلقيقي، ومن ناحية دولية أدى إىل تغّي

سـنة  أي منـذ   ،وذلك أن املعسكرين منذ النصف الثاين من العقـد السـادس  
حىت أدت إىل خذت تنمو أو ،بدأت يف كل منهما حتركات ومتلمالت ،م١٩٥٦

تفسخ املعسكرين تفسخاً كامالً، وأصبح املعسكران دولتني: الواليات املتحـدة،  
سب هاتـان الـدولتان لبـاقي دول    ـدون أن حت ،يتاـيـوفـاد السـواالحت

  معسكرمها أي حساب.
أما بالنسبة للمعسكر الشيوعي فإن الدولة الشيوعية قامت على أساس غري 

امت على أساس أن تكون دولة شيوعية يف مجيع قومي، على أساس مبدئي، أي ق
العامل، وجلميع العامل. وهذا األساس ألزمها أمرين: أحدمها أن تظـل يف حالـة   

 ؛والقوى العسـكرية  ،قتصاديةوإعداد جدي للقوى اال ،ستنفار دائم يف الداخلا
هذا يتطلب الضغط الشديد بشكل دائم على الشعب شتراكية، ومن أجل نشر اال

ولذلك ظلت الدولة الشيوعية كابوساً  ؛قتصاديةاة سياسية، ومن ناحية من ناحي
قتصـادية مـن   ايـة  ححمروماً من نا الروسّي ثقيالً على الشعب الروسي، وظلّ
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شتراكية يف وحىت من بعض الضروريات، كل ذلك يف سبيل نشر اال ،الكماليات
و الوقوف يف حالة عداء لزمت به الدولة الشيوعية فهمر الثاين الذي أُالعامل. أما األ

بوصفها دوالً رأمسالية إمربياليـة، وإشـعال    ،مستحكم مع مجيع الدول الغربية
ستعداد خلوض احلرب احلامية يف كل وقت، احلرب الباردة معها بشكل دائم، واال

وهذا هو الذي جعل العامل معسكرين متعاديني بشكل سافر، ويف وضع قد جيرمها 
ري أن مفاسد الشيوعية املتراكمة مل متكّن أصـحاهبا  للحرب الفعلية كل وقت. غ

في أواخر اخلمسينات مـن  فولذلك  ؛من االستمرار يف شوط نظرياهتا إىل منتهاه
خذت تفسر الشيوعية تفسـرياً  أو ،القرن املاضي، جاءت مدرسة جديدة للحكم

 قرب إىل التفسري القومي منه إىل الشيوعي.أجديداً يتفق مع مصاحل روسيا، وهو 
ومـن   ،نفراجاً على الناس من ناحية سياسيةافبالنسبة للسياسة الداخلية أوجدوا 

قتصادية، فخففوا الضغط على الناس، وأخذوا يسمحون تدرجيياً بالبضائع اناحية 
 ،وبالنسبة للسياسة اخلارجية أخذوا حياولون التقرب مـن أمريكـا   .ستهالكيةاال

مريكا أيت) واروسيا (االحتاد السوفي وإجياد عالقات أوثق معها، وصارت جتري بني
تفاق على منع احلرب بينهما، مث أخذت تتسع جوانب لال سرِّية تصاالت سريعةا

تصاالت حىت مشلت مجيع املسائل الدولية اليت ميكـن أن يكـون هنـاك    هذه اال
جتماع اخلطري بـني  عقد اال ،تصاالتخالف عليها بينهما، وملا نضجت هذه اال

تفاق الشامل علـى  وجرى فيه اال ،م١٩٦١ سنة حزيرانخروشوف وكندي يف 
همـة  معن فكرة  (االحتاد السوفيايت) مجيع املسائل الدولية، وبذلك ختلت روسيا

عتنقت فكرة اهي فكرة العداء الدائم بني الشيوعية والرأمسالية، و ،من ناحية دولية
  التعايش السلمي مبعناها الرأمسايل.

 ،مريكا أدركت أن إجنلتـرا تعمـل ضـدها   أما املعسكر الرأمسايل فإن أو
وحتاول مزامحتها على املغامن، ورأت أن حالة احلرب الباردة القائمة بني املعسكر 
الشرقي واملعسكر الغريب هي حالة منهكة لقواها، فهي حالة ليسـت بـاحلرب   

قتصـادية، وليسـت بالسـلم    فتنصرف إىل اإلعدادات العسكرية عن التنمية اال
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قتصادية عن اإلعدادات العسكرية، بل هي حالة بني السلم تنمية االفتنصرف إىل ال
واحلرب، وهي تستهلك ثروة هائلة من ثروات الدولة يف سبيل اإلعداد العسكري 

ومهي، أي حلرب غري معروف أهنا ستقع. وإىل جانب ذلك رأت أن إجنلترا  يءلش
صدها من ذلـك  بالذات هي اليت تضرم نار هذه احلرب الباردة وتؤرثها، وأن ق

هتا، فتضـعف تـدرجيياً،   اف معها ثروهتا وإمكانينـزإبقاء أمريكا يف حالة تست
حيصل حينئذ اإلخالل بالتوازن الدويل، وأدركت أمريكا أن مصلحتها هـي يف  و

التقارب مع روسيا (الشيوعية) ضد بريطانيا (الرأمسالية). وحيـث إن مفاسـد   
) هي يف أعلـى سـلم القـيم عنـد     الرأمسالية متراكمة كذلك، وألن (النفعية

لـذلك   ؛بل هلاث وراء املصاحل املاديـة  ،حيث ال قيمة ثابتة عندهم ،الرأمساليني
كا هي أيضاً حتاول تضييق شقة اخلالف بينها وبني روسيا (االحتـاد  ريصارت أم

وأخذت حتاول الدخول معها مبفاوضات، وذلك منذ النصف الثـاين   يت)االسوفي
القرن املاضي، أي منذ أيام إيزهناور وقبل جمئ كندي، وما من العقد السادس من 

إن جاء كندي حىت بادر إلمتام خطوة التقارب بني أمريكا وروسيا، وما مـرت  
م ١٩٦١ا يف حزيران اجتماع فيّنسنة وبعض السنة على تسلمه احلكم حىت كان 

اليت  تفاق الشامل على مجيع املسائل الدوليةوحصل فيه اال ،بينه وبني خروشوف
ميكن أن يكون هناك خالف عليها بينهما، وبذلك ختلت أمريكا هي األخرى عن 

ال وهي فكرة القضـاء علـى   أ ،فكرة مهمة اعتنقتها مدة تقرب من نصف قرن
يت فيما اوإزالتها من خريطة العامل، وبدأت بالتقارب مع االحتاد السوفي ،الشيوعية

إىل أن جـاء   ،يد عن عقـدين مسي بالتعايش السلمي، واستمرت يف ذلك ما يز
حيث أعاد إحياء العمل للقضاء على االحتاد  ،كا يف الثمانيناتريريغان لرئاسة أم

  يت من جديد.االسوفي
وهكذا اتفقت مصاحل زعيميت املعسكرين لتبقيا مها املتنفـذتني دوليـاً،   

دون بروز غريمها. ويبدو أهنما كذلك قد اتفقتا على سياسـة احتـواء    حوالتول
، وإخراج بريطانيا من مستعمراهتا، وقلع نفوذها من الشـرق األوسـط   الصني
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واألقصى، ومنع أملانيا من عودهتا دولةً نوويةً. مث إهنما اتفقتا على التعايش السلمي 
وكذلك على عدم االلتجاء إىل القوة العسكرية يف حل  ،بينهما أو ما مسي بالوفاق

مل بينهما، وحتديد مناطق نفـوذ كـل   قتسام العااواتفقتا على  ،املشاكل بينهما
ا، ومدى وجوب مساعدة إحدامها لألخرى يف منطقة نفوذهـا، وبعبـارة   ممنه

تفاقات كلها تغـري  أخرى صارتا حليفتني تشكالن قوة عاملية واحدة. وهبذه اال
  وضع العامل، وتغري املوقف الدويل.

بعضـهما   أما بالنسبة للموقف الدويل، فإن العامل مل يعد معسكرين جتاه
، وتتداول العالقات بينهما مشاكل متعددة كما كان قتصادياًااً وييتنازعان سياس

م، وإمنا صار العامل معسكرين فكرياً، فالفكرة الشيوعية بقيت، ١٩٦١احلال قبل 
يف تلك احلقبة، تتمثل يف الدول الشيوعية، والفكرة الرأمسالية تتمثـل يف الـدول   

كن التوفيق بينهما، فالعامل من هذه الناحية معسـكران  الرأمسالية. والفكرتان ال مي
بال شك. أما من ناحية دولية فقد زال املعسكران، وأصبح العامل كله قوة واحدة 

مع  ،تتمثل يف أمريكا وروسيا، وصار هذان العمالقان وحدمها يتحكمان يف العامل
  كا يف مركز الدولة األوىل.ريالسبق ألم

ومل تبق هناك معسكرات  ،رقي والغريب قد زاالوعليه فإن املعسكرين الش
ورجع إىل ما كان عليه  ،راً جذرياًر تغّين املوقف الدويل قد تغّيإدولية يف العامل، و

تسعى كل دولة منـها ألخـذ    قبل احلرب العاملية األوىل، أي صار دوالً منفردةً
بـني   حتكاك بني دولـة ودولـة ال  املغامن وإضعاف غريها من الدول، وصار اال

ال قبل واحلا معسكر ومعسكر، والفرق بني احلال يف فترة الوفاق بعد اجتماع فيّن
أن املوقف الدويل صار تتحكم فيه دولتان كبريتان، وحتاول  ،وىلاحلرب العاملية األ

وأن توجد بينها جتمعاً يشكل قوة تقـف يف   ،باقي الدول أن تتقي شر الدولتني
فقد كانت الدول الكربى  ،وىلاحلرب العاملية األوجه الدولتني، خبالف احلال قبل 

وىل أقـوى اجلميـع، وهـذا    تكاد تكون متقاربة القوى، وإن كانت الدولة األ
اع حاد على املغـامن، أدى إىل  نـزالتقارب قد حتول إىل إخالل مبيزان القوى، و
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  نشوب احلرب العاملية األوىل.
كانت تفـوق بأضـعاف    الدولتني جمتمعتنيقوة فإن  ،يف فترة الوفاق أما
ولذلك مل تنشأ  ؛مجيع دول العامل قوةأو حىت  ،أي دولة من دول العاملكثرية قوة 

بل مل يكن هناك احتمال أن يـؤدي   ،حرب عاملية كربى باملعىن املعروف سابقاً
وكذلك احلـال بـني    .حتكاك يؤدي إىل حرب عامليةاىل إجتمع الدول األخرى 

فإنـه   رب العاملية الثانية.وبني حالته قبل احل ،الوفاقحالة املوقف الدوىل يف فترة 
وإن كان قد أخذ شكل جبـهات،   ،قبل احلرب العاملية الثانية كان دوالً متفرقة

 ،التوازنبختالل امث حصل  ،ولكنه على أي حال كان قوى متقاربة يف أول األمر
فرنسا، وكانـت  فقويت أملانيا، وقويت إيطاليا، وقويت اليابان، ومل تقو إجنلترا و

 ،وأملانيـا  ،ندفاع إيطاليـا اختالل يف التوازن إىل فأدى هذا اال ،أمريكا يف عزلتها
دى ذلـك بتتابعـه إىل   أإىل أخذ بلدان بطريق احلرب، و ،كل مبفردها ،واليابان

خبالف احلال يف فترة الوفاق، فإن  ،حتكاك قوي نتجت عنه احلرب العاملية الثانيةا
وهو وضع ال  ،مثل يف العمالقني الكبريين واالتفاق بينهمااملوقف الدويل كان يت

اع نــز وإمنا يسمح فقط ب ،اع دويل يؤدي إىل حرب عامليةنـزيسمح حبدوث 
بني بعض الدول والدولتني، أو بني بعض الدول مع بعضها، ولكن مثـل هـذا   

ني كانت كفيلة تفإن قوة الدولتني العمالق ،وإن نتجت عنه حرب حملية ،اعنـزال
  بإطفاء هذه احلرب مىت أرادتا.

م بني الواليـات  ١٩٦١إال أنه مل تكن سياسة الوفاق اليت بدأت بإتفاقية 
ولكنـها   ،يت تعين هناية الصراع بني الشيوعية والرأمساليةاحتاد السوفياملتحدة واال

واإلعداد  ، قد أهنكته احلرب الباردةنيوأسباهبا، وكان كال الطرف كان هلا مربراهتا
 ؛قتسام العاملاو ،نصرفتا إىل الوفاق بينهمااجمهول قد حيدث أو ال حيدث، ف يءلش

نتهاء حرب فيتنام كان اوب كل منهما لترتيب أموره الداخلية. من أجل أن يتفرغ
وعـادت إىل   ،فرنسا من مسـتعمراهتا أخرجت فقد  .بدأ يفقد أمهيته قد الوفاق

 يها وبدأت حتـاول التقـو  وأما بريطانيا فقد شعرت بضعف أوروبا لتتقوى هبا.
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يت قوة عسـكرية  احتاد السوفيبأوروبا من أجل إنقاذ ما ميكن إنقاذه، وأصبح اال
وجـوده   تطاع مّدـسايف جمال غزو الفضاء، و اًستراتيجية عمالقة، وحقق تفوقا

  إىل مناطق بعيدة عن جماله احليوي، فأصبح قوة عاملية بشكل فعال.
 ،ينينيمعظم الفئات السياسية، من اليم وبدأ اهلجوم على سياسة الوفاق من

ومن الليرباليني، وبدأت الواليات املتحدة تتنصل من الوفاق، وذلك راجع إىل أن 
يت بىن يف ظله قوة دمار شامل هائلة أصبحت هاجس الواليـات  احتاد السوفياال

نتهى زمن أمن الواليات املتحدة املطلق، وأصبح اومصدر اخلطر عليها. و ،املتحدة
وم على الردع املتبادل، أي على ربط مصري مبصري. وكان من آثاره اجلانبية أن يق
خـذت تتبـع   أنشقاق عن الواليات املتحدة، ووروربية يف االخذت الدول األأ

سنجر أن يطلق ييت، ما حدا بكاحتاد السوفيسياسة مستقلة عنها يف تعاملها مع اال
حيث مت  ،م١٩٧٣حبلول عام وذلك راجع إىل أنه  عام أوروبا. م١٩٧٣على عام 

 كانت الواليات املتحـدة وروسـيا   ،تفاق باريس حول الوضع يف فيتناماتوقيع 
قد أخرجتا فرنسا من معظم مستعمراهتا، وأجربتا بريطانيـا   (االحتاد السوفيايت)

على تفكيك معظم قواعدها العسكرية حول العامل، وأخرجتاها من الكثري مـن  
وال شك  .بذلك يكون الوفاق قد فقد مربارتهو .لصنيحتواء اامستعمراهتا، ومت 

 ،أن الواليات املتحدة خرجت من الوفاق كقوة عسكرية عمالقة أكثر مما كانت
كما أهنا أصبح هلا نفوذ سياسي بالغ بسبب إخراج بريطانيا وفرنسا وهولندا من 

ت لذا كان الوفاق قد آتى أكلـه بالنسـبة للواليـا    ؛مستعمراهتا واحللول حملها
لكن سلبياته مل تكن لتقارن بإجيابياته ال يعين أنه مل يكن له سلبيات، واملتحدة، و

لتفتت أمريكا اف ،م فقد مربراته١٩٧٣بالنسبة للواليات املتحدة، ولكنه يف العام 
ووضـعت يف أولويـات    يت تولدت عن سياسة الوفاق،لإىل إهناء اآلثار السلبية ا

 ،يت نفوذه إىل مناطق بعيدة عن جماله احليـوي افيحتاد السواال عملها: احلد من مّد
  مريكية.، وإعادة أوروبا حتت املظلة األقتصادياًايت احتاد السوفيوإرهاق اال

 ،فكان هشاً ،يت نفوذه خارج جماله احليوياحتاد السوفياال أما بالنسبة ملّد
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كنه يت، وأنه يسهل قلعه يف أي حلظة، لاقتصاد السوفيوذلك راجع إىل هشاشة اال
وهذا ما مل تكـن   ،يت حق املشاركة يف القضايا الدوليةاحتاد السوفيكان يعطي اال

حتـاد  حتـواء اال ت يف سياسة الوفاق السـبيل ال أتراه الواليات املتحدة، فهي ر
لذا رأت وجوب إخراجه من منـاطق   ؛ال جلعله نداً للواليات املتحدة ،يتاالسوفي

  نفوذه خارج جماله احليوي.
فقد رأت الواليات  ،ادياًـيت اقتصاـوفيـاد السـق االحتاـا إرهـوأم

ـ ح مع االـلـاق تسـبـوض سـاملتحدة أن خ يت يرهـق  ااد السـوفي ـحت
ذلك يف أواخر السبعينات يف عهد كارتر،  أار. وقد بدـيـويدفعه لالهن ،قتصادها

فإنه  ،انغة إدارة ريـياسـز سرز الذي مّيـدث األبـبح احلـولكنه اشتد وأص
عها سلفه ـج اليت وضـار يف الربامـلح. فسـاق التسـبـذي أجج سهو ال
ـ ـوأمهها صواريخ إم إكس املتح ،كارتر ـ ـا بـأن تب ـركة، وزاد عليه ى ـّن

تيجية اسـتر أو حرب النجوم. وتقضي هـذه اال  ،ستراتيجيادرة الدفاع االـمب
حتـاد  بإطالق تكنولوجيا إلجياد درع واقية من صواريخ األعداء. ما أوهـم اال 

 ؛ي مفعول حال قيام حرب نوويـة أيت بأن ترسانته النووية ستكون دون االسوفي
مـا دفـع   ، وتشجيع قيام أمريكا حبرب نووية ،ختالل ميزان القوىايعين  وهذا
نه حبسب املعطيـات  أذلك  .يت إىل احملاولة لتطوير أنظمته الدفاعيةاحتاد السوفياال

نتقـال  الذا كان  ؛ألسلحة اهلجوميةاملوجودة مل يعد باإلمكان التنافس يف جمال ا
سـتراتيجية  اومع أن  .الدفاعتطوير وسائل  إىل اهلجوم التنافس من تطوير وسائل

مل تكن  ،وإن أحرزت بعض التقدم يف بدايتها ،أو حرب النجوم ،ان الدفاعيةغري
لوجيا قادرة على بناء هذه الـدرع  ونه مت التوصل إىل تكنإوصلت إىل حد القول 

 ،أنه من شبه املستحيل التوصل إىل مدافع ليـزر  فإنه قد ثبت علمياً ،ةالصاروخي
لتستطيع تدمري الصواريخ عابرة  ؛قادرة على تصويب أشعة الليزر بالكثافة املطلوبة

ان أعلن غوهي الزالت يف الفضاء قبل عودهتا إىل اجملال اجلوي، لكن ري ،القارات
تكن وصـلت مراحـل متقدمـة يف    رغم أهنا مل  ،عن تبين هذه املبادرة الدفاعية
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ه إىل سباق تسلح جديـد مل  وجّر ،يتاحتاد السوفيستطاع هبا إرباك االاالتطوير، و
ستراتيجية حـرب  اقتصاده املهترئ أصالً، هذا على الرغم من أن ايكن ليحتمله 

يت عـام  احتاد السـوفي النجوم ختالف املعاهدة اليت وقعتها الواليات املتحدة واال
ان أصـر علـى أن   غقة بالصواريخ املضادة للصواريخ. ولكن رياملتعل ،م١٩٧٢

 ،يتاحتاد السوفيمصعداً بذلك املوقف مع اال ،تفاقمبادرته ال تتناقض مع ذلك اال
  ومن املمكن القول إنه بفعله هذا قد أهنى آخر معامل سياسة الوفاق.

يت إىل سباق تسلح جديـد،  احتاد السوفيان هذه االغت أعمال ريلقد جّر
حتـاد  وذلك إلرهاق اال ؛نظمة الدفاعية ال اهلجوميةن كان هذه املرة لتطوير األوإ

تفاقيـة  اودفعه إىل الرجوع إىل جماله احليوي املتفق عليه يف  ،قتصادياًايت االسوفي
  هنيار.أو حىت دفعه إىل اال ،ام يف فيّن١٩٦١

 ،تحدةستغلت فترة الوفاق للتفلت من هيمنة الواليات املاأما أوروبا اليت 
بعـد أن   ،مريكيـة فقد باشر الساسة األمريكيون أعماهلم إلعادهتا حتت املظلة األ

سـنجر عـام   يالذي أطلق عليـه ك  م،١٩٧٣ر هذه املظلة منذ عام دكادت تغا
أوروبا، حيث أخذت دول أوروبا تردد أن مصاحلها غـري مصـاحل الواليـات    

نـب الواليـات   املتحدة، وأخذت تنأى بنفسها عن أن تدخل يف حرب إىل جا
م بنشر ١٩٨٢مريكية فحسب. فقامت أمريكا عام املتحدة دفاعاً عن املصاحل األ

حتاد حبجة أن اال ،وكروز يف أوروبا ٢صوارخيها متوسطة املدى من طراز بريشنغ
وبذلك  .يت ينشر صوارخيه املتوسطة املدى يف أوروبا، وبعدما رفض إزالتهااالسوفي

فربطت ، حبجة الدفاع عنها ،بية بأمنهاووردول األربطت الواليات املتحدة أمن ال
  نفكاك عنه.مصريها مبصري الواليات املتحدة ربطاً ال تستطيع أوروبا اال

 ،م١٩٨٥سـنة   ،أصبح غورباتشوف ،ان بفترة رئاسة ثانيةغومع فوز ري
يت يقـدم  احتاد السوفييت، وما إن وصل للسلطة حىت بدأ االاحتاد السوفيزعيماً لال

يت احتاد السـوفي الت تلو التنازالت للواليات املتحدة، وأصبح بذلك االازـنـالت
ان حمقاً عندما سئل لدى مغادرته البيـت  غلذا كان ري ؛هنياريترنح على طريق اال
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يقولون إنين رحبت «بيض عما يعتقد أنه أهم إجنازاته كرئيس، فأجاب ريغان: األ
  .»احلرب الباردة

ان للبيت غملوقف الدويل مع مغادرة رير جذري على اوهكذا فقد طرأ تغّي
يت احتاد السـوفي وأصبح اال ،األبيض، حيث أصبحت سياسة الوفاق منتهية متاماً

إضافة إىل ما كان يتم من وقوف  ،قتصادياًاه إىل سباق التسلح وإرهاقه يترنح جبّر
ت محلة إعالمية دولية حملاربة وشّن .ت وصفوف املعارضةاجبانب املنشقني السوفي

يسمى  يءشعندها ما يعين أن الواليات املتحدة مل يعد  ،تيةايديولوجية السوفياأل
حتـاد  علـى اال  ،يـديولوجياً أو ،قتصادياًاو ،سياسياً ت هجوماًبل شّن ،الوفاق
أو حماوالته للنفوذ يف العامل خـارج جمالـه    ،ما أدى إىل تقهقر نفوذه ،يتاالسوفي

إىل جانب ظهور جهات معارضة للسياسة  ،قتصاديا داخلياًاهنياره ااحليوي، وإىل 
مث يف العامل.  ،يت واملعسكر الشرقي بشكل عاماحتاد السوفيتية يف داخل االاالسوفي

يت يف أوائل تسعينات القـرن املاضـي،   اواستمر ذلك إىل أن اهنار االحتاد السوفي
كما كان عليه  ،وأصبحت الواليات املتحدة دولةً أوىل دون مزاحم يقترب منها

 حلال سابقاً.ا
هو أن العـامل يف   ،واخلالصة أن الوضع الذي تقلبت عليه الدول يف العامل

 ،وإجنلترا ،والنمسا ،وروسيا ،وبروسيا ،القدمي كانت تتحكم فيه: الدولة العثمانية
وتقرر  ،د السلموهتّد ،ف شؤون العاملاليت تصّر هي وكانت هذه الدول وفرنسا،
وجعلتها حمصورة  ،ت من هذه الدولفحّد ،تحدةجدت الواليات املمث ُو .احلرب

 ،عتبارها دولة كربىامث سقطت النمسا عن  .بعدهتا عن أمريكاأو ،يف العامل القدمي
والدولـة   ، وفرنسـا، وإجنلتـرا  ،وأملانيا ،فصارت دول العامل مخساً هي: روسيا

لعـامل  الكربى املتحكمة يف ا الدول فبقيت ،مث سقطت الدولة العثمانية .العثمانية
 ،وىلوإجنلترا. مث بعد احلـرب العامليـة األ   ،وفرنسا ،وأملانيا ،أربعاً هي: روسيا

ستيالء احلزب الشيوعي فيها على او ،صارت روسيا يف عزلة بقيام الشيوعية فيها
فصارت الدول الكربى  ،وىلوسقطت أملانيا هبزميتها يف احلرب العاملية األ ،احلكم
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فة يف العامل كله ما عـدا  وكانت إجنلترا هي املتصّر .دولتني، مها: إجنلترا وفرنسا
 سـنة  أي ،ل العقد الرابعائأمريكا، وأصبحت فرنسا تلهث وراء إجنلترا. ويف أو

حـىت   ،وأخذ يعمل لرفع شأن أملانيا ،قبض احلزب النازي على احلكم ،م١٩٣٣
 ،ستوىل موسوليين على احلكم يف إيطاليـا اوقبل ذلك بقليل  .كربى ةعادت دول

وظهر  .حىت صارت تعترب دولة من الدول الكربى ،وأخذ يعمل لرفع شأن إيطاليا
فصارت تعتـرب   ،تسع نفوذها بعد أن أصبحت من الدول الصناعيةاو ،جنم اليابان

 ،وصار هلا وجـود دويل  ،يتاحتاد السوفيوقوي عود دولة اال .من الدول الكربى
حتـاد  ربى ستاً هـي: اال فصارت الدول الك ،فرجعت إىل أن تعترب دولة كربى

ـ   ،وإيطاليا ،وفرنسا ،وإجنلترا ،وأملانيا ،يتاالسوفي ت أمريكـا يف  واليابـان، وظلّ
واليابان، وضـعف   ،وإيطاليا ،زمت أملانياُه ،. وبعد احلرب العاملية الثانيةاعزلته

 ،شأن هذه الدول الثالث، إىل جانب ذلك خرجت الواليات املتحدة من عزلتها
عتبار إجنلتـرا وفرنسـا   اوحافظت على بقاء  ، شؤون العاملندفعت تشارك يفاو

 ،يت، وإجنلتـرا احتاد السوفيفصارت الدول الكربى أربعاً هي: اال ،دولتني كبريتني
يت والواليات املتحـدة  احتاد السوفيتفاق االاوالواليات املتحدة، مث بعد  ،وفرنسا

دولـتني كـبريتني،   عتبارمها امن إجنلترا وفرنسا عن  سقطت كلٌّ ،م١٩٦١سنة 
يت والواليـات  احتاد السـوفي ثنتني مها: االاوبذلك صارت الدول الكربى دولتني 

فصار العامل قوة كربى واحدة تتكون من  ،واحدةً ا قوةًتتفاقهما صاراوب .املتحدة
 ني، ومل يبق هناك دول كربى تتحكم يف العامل غريمها إىل قبيل اهنيـار ـتـدول

  يت.ااالحتاد السوفي
إبان فـوز   ،يتاحتاد السوفيزعامة اال م،١٩٨٥سنة  ،اتشوفبيل غوروبتو

يت يقدم التنازالت تلـو التنـازالت   احتاد السوفيبدأ اال ثانية، ان بفترة رئاسةغري
 ؛هنيـار ح على طريق االـيت يترناحتاد السوفيللواليات املتحدة، وأصبح بذلك اال

بيض عما يعتقد أنه أهـم  األان حمقاً عندما سئل لدى مغادرته البيت غلذا كان ري
. وهذا ما »يقولون إنين رحبت احلرب الباردة«إجنازاته كرئيس، فأجاب ريغان: 



 ٥٣

حتـاد  عتبـار اال اأعاد سيطرة الدولة الواحدة األوىل على املوقف الدويل، وسقط 
طاقاته وقوته روسيا ورثت و ،يتاحتاد السوفيتفكك اال مث .يت دولة كربىاالسوفي

 ،وفقدان اهلوية املبدئيـة  ،هنا أصبحت تعاين من اإلفالس السياسيإال أ ،العسكرية
 ،بسبب ما خلفته الشيوعية ،وسياسية ،قتصاديةاإىل جانب مشاكلها الداخلية من 

  ثريها على السياسة العاملية.أإىل تراجع ت ىما أد
مريكية هي القوة الكربى الوحيدة يف بذلك أصبحت الواليات املتحدة األ

لدولة األوىل القادرة على تسيري دفة السياسة العامليـة، دون منـافس   العامل، أي ا
(فرنسا، بريطانيـا،  يزامحها على هذا املركز. وإنه وإن كان (الثالوث) األورويب 

قد حاول وحياول دخول حلبة املزامحة، كما حدث أثناء احتالل العراق وأملانيا) 
ة أوروبية منفصلة عـن  م حول إجياد قواهتوكما حدث يف اجتماع ،م٢٠٠٣ سنة

كي للشرق األوسط رياألم ويف مناقشتهم املشروع حلف األطلسي يف العام نفسه،
، إال أهنا ليست م٢٠٠٤رض على قمة الدول الصناعية الثماين يف حزيران الذي ُع

إال حماوالت ال ترقى إىل وصف املزامحة املعروفة على مركز الدولة األوىل، وإمنـا  
  كا قدراً من التأثري يف السياسة الدولية.ريأم هي حماوالت ملشاركة

درك أن الـذي  الوضع اآلن. وينبغي أن ُي ا وصل إليهيتاحلال ال يه ههذ
وال سيما الدولة األوىل، وأن  ،يتحكم يف العامل على مر التاريخ هو الدول الكربى

املوقف الـدويل،   فيتغري الدول الكربى قد تضعف وحتل حملها دول أخرى فتغري
ر شكل العالقـات بـني الـدول    ر يف الوضع الدويل هو الذي يغّين هذا التغّيوأ

وىل ووضع باقي وجيعل التفاوت يف القوة والضعف بني وضع الدولة األ ،الكربى
وىل كما حصل إلجنلتـرا حـني   الدول اليت تزامحها، فيضعف موقف الدولة األ

 ،إجنلترا وفرنسا فوذن زامحتها أملانيا، أو يقوى كما حصل من أمريكا حني ضربت
ا، أو تصبح الدولـة األوىل  وأبقت التأثري الدويل فيها ويف روسيا بعد اجتماع فيّن

وعليه فـال   ؛يتادون مزاحم على هذا املركز كما حصل بعد اهنيار االحتاد السوفي
  ه إدراكاً دقيقاً ومتطوراً حىت يتسىن فهم السياسة الدولية.بد من إدراك هذا كلّ
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  فع الصراع بني الدولدوا
ال خيرج الصراع الدويل منذ فجر التاريخ وحىت قيام الساعة عـن أحـد   

وإما الركض وراء املنـافع املاديـة. وحـب     ،دافعني: إما حب السيادة والفخر
السيادة: إما حب سيادة األمة والشعب كما كان احلال مع أملانيا النازية وإيطاليا 

ونشره كما كان احلال مع الدولة اإلسالمية طوال  الفاشية، وإما حب سيادة املبدأ
وكما كان احلال مع الدولة الشـيوعية خـالل    ،ما يقارب األلف وثالمثائة عام

بعـد   ،وائل تسعينات القرن املاضـي أقبل أن تنهار يف  ،ثالثني سنةً من عمرها
  سبعني سنةً من إنشائها.

لدول ضد نابليون، كما حصل مع ا ،أما دافع احلد من منو قوة دولة أخرى
وكما حصل مع الدول ضد الدولة اإلسالمية، وكما حصل مع الدول ضد أملانيا 

  ألنه وقوف يف وجه سيادة الغري. ؛النازية، فإنه يدخل يف حب السيادة
وبزوال الدولة اإلسالمية، وزوال الدولة السوفياتية، صار الـدافع الـذي   

فع املادية، وسيظل كذلك حىت تعود يسيطر على العامل كله، هو الركض وراء املنا
الدولة اإلسالمية إىل الوجود كدولة كربى تؤثر يف الصراع الدويل، ويعود معها 

  دافع حب السيادة للمبدأ ونشره.
وأخطر دوافع الصراع بني الدول هو دافع االستعمار جبميع أشكاله، فإنه 

العامليتني، وهو الذي هو الذي سبََّب احلروب الصغرية، وهو الذي سبََّب احلربني 
وهو الذي سبب حـرب أفغانسـتان    وحروب أفريقيا، ،سبَّب حروب اخلليج

  وهو الذي ما زال ُيسبِّب القالقل واألزمات يف العامل. والعراق،
 ،وبريطانيـا  ،والتنافس والتشاحن والتصارع املوجود اليوم، بني أمريكـا 

 ،وأفغانسـتان  ،عـراق وروسيا، الظاهر منها واخلفي، حول قضـايا ال  ،وفرنسا
إمنا هو من أجل االستعمار، ومن  ،وغريها من القضايا الدولية ،والشرق األوسط
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لذلك فإن االستعمار هو الـذي يـتحكم يف    ؛أجل السيطرة على املنافع واملوارد
اع على املوارد، وصراع على النفـوذ،  نـزالصراع الدويل اآلن، مبا يتضمنه من 

  أشكاهلا وأنواعها.وتنافس على السيطرة بكافة 
واحلقيقة أن الركض وراء املنافع املادية، وخاصة النهم االستعماري، هـو  
الذي أوجد الصراع السياسي بني الدول الكربى، وأّدى هذا الصراع بالفعل إىل 

ع مـا  ِدومن أجل تاليف هذه احلروب ابُت .نشوب حروب حملية وحروب عاملية
  حجة احملافظة على األمن والسالم.  يسمى بالسالم والسلم العاملي، ووجدت

 ،وحجة احملافظة على األمن ليست جديدة يف العامل، بل هي حجة قدميـة 
وجدت منذ أوائل القرن التاسع عشر امليالدي، فإن املعاهدة املسـماة معاهـدة   

بني الدول اخلمس الكربى حينئـذ، إمنـا    م١٨١٨املعقودة سنة  ،إكس الشابل
األمن، فبواسطة هذه املعاهدة، أو هـذا التحـالف،   وجدت حبجة احملافظة على 

علت الدول اخلمس الكربى من نفسها احلامية لألمـن والنظـام يف اجلماعـة    َج
ن أ ،حسب زعمها ،الدولية، وتدخلت يف شؤون غريها من الدول، كلما الح هلا

حجة احملافظة على السالم والنظـام   ،وهذه احلجة هناك هتديداً للسالم أو النظام.
 لتدخل الدول الكـربى، وذريعـةً    اجلماعة الدولية، اُتخذت بعد ذلك ذريعةًيف
ـ ـذ أداة للمحـاراً دولياً، ُيتخـعـارت شـرب، وصـللح ة علـى  ـافظ
  تعمار، وعلى النفوذ.ـاالس

عن طريق التحالف بني  -على حدِّ زعمهم-وقد كان هذا السالم ُيحفظ 
بعد احلرب العاملية األوىل صـار  الدول الكربى، أو عن طريق مؤمترات دولية. و

 م١٩١٩ سـنة  ُيحفظ عن طريق منظمات دولية، فقد أُدمج يف معاهدات الصلح
هي عصبة األمم، وكـان   ،النّص على إنشاء منظمة دولية للمحافظة على السالم

ولكن الدول اليت أقامتها قد أخلَّت  .املفروض أن تقوم هذه املنظمة حبفظ السالم
الغاية من إقامتها، فقد كان املفروض أن تتنازل هذه الـدول   بتعهداهتا، وخالفت

على السالم ومنع احلروب، ولكن  ها احملافظةَعن سيادهتا، وأن تتوىل املنظمة نفُس
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هـا  بل جعلـت مهّ  ،عن مستعمراهتا، ومل يتغري وضعها الدول الكربى مل تتنازل
ن أعلـى ذلـك    ومحاية مصـاحلها، وزادت  ،حتقيق التوازن بني القوى املختلفة

وأخذت إجنلترا منها حصة األسد،  ،قتسمت ممالك أملانيا والدولة العثمانية بينهاا
وإىل وقـوع   ،نشئت املنظمة من أجلـه أُى ذلك إىل اإلخالل بالسالم الذي وأّد

نتهت باحلرب العاملية الثانية، وبعد احلرب العاملية الثانية تكـررت  ا ،حروب عدة
ة حلفظ السالم واألمن الدوليني، فقد تباحثـت الـدول   حماولة إقامة منظمة عاملي

وأشركوا معهم فرنسا فيما بعـد،   ،يتاحتاد السوفيواال ،وأمريكا ،الكربى: إجنلترا
سـتقرار  اعلى حنو جديد يكفـل   ،تباحثوا يف وجوب إنشاء عامل ما بعد احلرب

نظمة بني األ ،قتصاديالسالم ومنع احلرب، وأضافوا إىل ذلك تسهيل التعاون اال
ومن يومئذ صارت هيئة األمم املتحدة  .ومحاية حقوق اإلنسان ،واملتباينة املختلفة

شعاراً دولياً يـردده   ،والسالم العاملي ،وظلت كلمة السالم ،هي احلامية للسالم
وللحيلولـة   ،تخذ حجة من قبل الدول الكربى للمحافظة على السالموُي ،اجلميع

وهكذا تطورت  .ستعمارنعتاق من ربقة االواال ،ريبني التحرى وخربني الدول األ
  ستقرت على ما هي عليه اآلن.افكرة احملافظة على السالم حىت 

ع نــز وقضية احملافظة على السالم يف منظمة دولية أوجـدت خرافـة   
ختذتـه إجنلتـرا   او ،ع التسلحنـزالتسلح، فحاولت عصبة األمم السري مبوضوع 

عت أملانيا على التسلح من أجل إجياد توازن وشّج ،من أجل إضعاف فرنسا وسيلةً
ع التسلح، وكانت احلـرب  نـزفأخفق موضوع  ،يف أوروبا بني أملانيا وفرنسا

  العاملية الثانية.
ع السالح، نـزموضوع  يف كذلك سارت املتحدة األمم هيئة جاءت وملا

إال أنه حىت اآلن مل تستطع أي دولة كربى أن ختدع دولة أخرى كمـا فعلـت   
 اً؛لترا بفرنسا يف عصبة األمم، وأيضاً مل تستطع هيئة األمم أن توجد لـه أثـر  إجن

  له. مساً ال مسمًىاواليزال  ،ولذلك ال يكاد الناس حيسون بوجوده
يسمى بـاملؤمترات   والصراع بني الدول الكربى مع بعضها قد أوجد ما
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د يف هـذا  قفأول مؤمتر ُع ،الدولية، وكذلك ما يسمى باألحالف. أما املؤمترات
 ،مث قبل احلـرب العامليـة األوىل   .م١٨١٥ سنة الذي عقد ،االشأن هو مؤمتر فيّن

تفاق على إهنـاء وجـود   الذي عقد لال ،منها مؤمتر برلني ،عقدت عدة مؤمترات
وبعد احلرب العاملية الثانيـة عقـدت عـدة     .قتسام ممالكهااالدولة اإلسالمية و

تفـاق أمريكـا   اولكن بعد  يف وباريس.ومؤمتر جن ،منها مؤمتر برلني ،مؤمترات
 اللهّم ،مل تعقد أية مؤمترات ،وتشكيلهما قوة عاملية (االحتاد السوفيايت)، وروسيا

 ،وإجنلتـرا  ،فرنسـا  :قد مندوبو الدول الكـربى َع ، حيثم١٩٦٩إال يف العام 
للنظر فيما  ؛مؤمتراً ضمن أعمال هيئة األمم ،مريكاوأ ،(االحتاد السوفيايت)وروسيا 

ولكن عقده من رؤساء هذه الـدول ال يسـمى    وسط.يسمى بأزمة الشرق األ
  ألنه حمصور ضمن منظمة هيئة األمم. ؛مؤمتراً

من أجـل حبـث    ،وقد كانت املؤمترات تعقد بعد احلرب العاملية الثانية
ن املعسكر الشرقي ضعيف أل ؛املشاكل املوجودة بني املعسكرين الشرقي والغريب

أن تأخذ زمام املبادرة  (االحتاد السوفيايت) لك حاولت روسياولذ ؛يف هيئة األمم
فأخـذت   ،وتعمل لزحزحة أمريكا عن مركز الدولة األوىل ،من املعسكر الغريب

ة اخلالف اول نقل املشاكل من هيئة األمم، وجنحت يف مؤمتر برلني بتوسيع شقّحت
نيف، وجنحت يف بني بريطانيا وفرنسا وبني أمريكا، ويف أخذ قرار بعقد مؤمتر ج

(االحتـاد   فكان عقد املؤمترات إضعافاً ألمريكا وتقويـة لروسـيا   .مؤمتر جنيف
. وقد حاولت إجنلترا عقد مؤمترات بينها وبني أمريكا حلل مشـاكلها  السوفيايت)

مث مل تعقـد أيـة    .ولكنها مل تنجح فيه ،قد مؤمتر برمودافُع ،خارج هيئة األمم
كـا  رير على اجتماعات تقليدية بني أمِصواقُت ،يبمؤمترات بني دول املعسكر الغر

وإجنلترا. وقد أدركت أمريكا أن عقد املؤمترات خارج هيئة األمم املتحدة يضعف 
ولذلك صارت ال توافق على عقـد   ؛ويؤدي إىل إضعاف مركزها دولياً ،موقفها

بني بينها و ،بل التحالف ،تفاقالسيما بعد أن قام اال ،مؤمترات خارج هيئة األمم
  .م١٩٦١ سنة ابعد اجتماع فيّن (االحتاد السوفيايت) روسيا
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وتقوم هبا الدول لتقوية نفسها  ،فإهنا قدمية جداً ،حالف بني الدولأما األ
فمعاهـدة   .جتاه قوة أخرى، أو ملنع بعضها البعض من اإلخالل بالتوازن بينـها 

الـيت  حـالف  واأل .هي عبارة عن حتالف م١٨١٨ سنةإكس الشابل املعقودة 
كانت تقوم بني إجنلترا وفرنسا وبني النمسا وأملانيا هي حتالف للتقوية وحلفـظ  

مث احللف الذي قام بني فرنسا وإجنلترا ضد أملانيا يف احلـرب العامليـة    .التوازن
يت ضد أملانيـا يف  احتاد السوفيوىل، والتحالف بني أمريكا وإجنلترا وفرنسا واالاأل

قـد  حتالف ضد دولة كربى، وحلف األطلسي الذي ُع هو ،احلرب العاملية الثانية
، وحلف وارسو الـذي  (االحتاد السوفيايت) بعد احلرب العاملية الثانية ضد روسيا

قد بعد احلرب العاملية الثانية ضد املعسكر الغريب، كلها أحالف عقدت ضد قوة ُع
ة ضد قوة من وسائل التقوي املؤمترات الدولية وسيلةً حالف مثلَفتكون األ ،أخرى
أو من أجل حفظ التوازن، وهذه هي األحالف اليت تعترب أداة من أدوات  ،أخرى

  الصراع الدويل.
 ،حالف أو معاهدات تعقدها الدول الكربى بني الدول الصغرىأوهناك 

أو بينها وبني الدول الصغرى، فهذه األحالف ال تعترب أداة من أدوات الصـراع  
ستعمارية، أو وسائل لتقوية الدولة الكربى اليت ا بل تعترب وسائل ،الدويل املباشر

تفاق قبل احلرب العاملية تتوىل إجيادها، فاحللف الذي عقد بني العراق وتركيا، واال
من أجل تركيز نفوذهـا يف   ؛الثانية املسمى حبلف سعد آباد، تولت إجنلترا عقده

مثـل   ،خرىألتلك البالد، ومن أجل ترجيح كفتها الدولية أمام الدول الكربى ا
 ،يت، واملعاهدات اليت عقدهتا إجنلترا بينها وبـني العـراق  احتاد السوفيفرنسا واال

 ،سـتعمارها اقبل احلرب العاملية الثانية هي وسائل لتثبيـت   ،وبينها وبني مصر
حالف اليت عقدهتا إجنلترا بعد احلرب العاملية الثانية واأل .وليست من أجل احلرب

أمريكا كحلف جنوب شرقي آسيا، أو جعل أمريكـا  أو عقدهتا  ،كحلف بغداد
 ،والبحرين ،وكوريا اجلنوبية ،واألرجنتني ،واملغرب ،ومصر ،وباكستان ،الكويت
مـا يسـمى    )،إسرائيل(باإلضافة إىل  ،ندوتايال ،والفلبني ،ونيوزلندا ،وأستراليا
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ولتثبيـت   ،ستعماريةاستراتيجيني خارج حلف األطلسي هي وسائل باحللفاء اال
حالف مـن  وليست هي أحالفاً للحرب، وكذلك ال تعترب مثل هذه األ ،النفوذ

حالف اليت تعقـد  دوات هي فقط األبل تلك األ ،أدوات الصراع الدويل املباشر
  بني الدول الكربى بعضها مع بعض.

يت اوكان من املفترض أن ينتهي دور حلف األطلسي باهنيار االحتاد السوفي
ريكا أبقت على احللف، بل سعت إىل توسيعه، وقامت واملعسكر الشرقي، لكن أم

فضمت الكثري من دول أوروبا الشرقية إليه، وتسعى إىل ضم دول  ،بذلك بالفعل
نه مل يعد موجهاً ضـد  إأخرى أيضاً، وذلك راجع إىل تغري الغاية من احللف، إذ 

ك املعسكر الشرقي، بل أصبح موجهاً ضد دول املعسكر الغريب األعضاء فيه، ذل
فأبقت علـى احللـف    ،وروبيني التملص من قبضتهاأن أمريكا ملست حماولة األ

لتبقيهم حتت وصايتها، السيما وأهنا املهيمنة على حلف األطلسي، ولتبقي أمنهم 
  ودفاعاهتم مرتبطة هبا.

كا يف حـرب اخللـيج   ريويف هذه األيام تعترب الدول اليت اشتركت مع أم
اليت مسيت بدول التحالف، تعترب منوذجاً لألحالف ويف احتالل العراق، و ،الثانية

 اإلدارة لـدى  التفرد اجتاه وتقوية املنطقة، يف كيرياليت يراد منها تقوية النفوذ األم
  كي احلديث.ريوهي وسيلة من وسائل االستعمار األم ،كيةرياألم

واليت تقـوم   ،عام تقوم عليها السياسة الدولية بوجههذه هي األسس اليت 
السياسة لدى كل دولة من الدول اليت تؤثر يف السياسة الدوليـة، وعلـى   عليها 

ميكن تفسري السياسية اليت تقع يف العامل، و ضوء هذه األسس ميكن فهم األعمال
أو يكون قريبـاً مـن ذلـك.     ،ويطابق الواقع األعمال تفسرياً يتفق مع احلقيقة

ال  ،صـغرى  مولة كربى أسواء أكانت د ،فاألعمال السياسية اليت تقوم هبا دولة
عـرف  أو يتصل هبـا، فيُ  ،أو ما يتفرع عنها ،ميكن فهمها إال على هذه األسس

ربط بأساس من األسس السابقة، العمل ما هو، وأين يقع، وما هي مالبساته، وُي
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  درك نتائجه.حىت ميكن أن ُتدرك دوافعه، ودرك ما هو، وُتوحينئذ ُي
      

  قضايا العامل الكربى
عمال السياسية اليت تقع يف العامل كثرية، وتتعلق بقضايا عدة، ولكن إن األ

أهم هذه القضايا ميكن حصرها بست قضايا كربى هي: قضية أوروبا، وقضـية  
الشرق األوسط، وقضية آسيا الوسطى، وقضية شبه القارة اهلندية، وقضية الشرق 

  األقصى، وقضية أفريقيا.
  لألسباب التالية: ومت حصر البحث يف هذه القضايا الست

إمنا يقع  ،أو التنافس فيما بينها ،إن الصراع القائم بني الدول الكربى أوهلا:
  لذلك فمن الطبيعي أن تكون قضاياها هي أهم القضايا العاملية. ؛يف هذه املناطق
 ؛إن الشعوب يف هذه املناطق تعيش يف حالة غليان وتفلت شديدين ثانيها:

وأن غالبية هذه  ضبط أحوال هذه الشعوب، خاصةً لذلك كان ال بد من حماولة
املناطق فيها شعوب إسالمية، تتحرق شوقاً للتخلص من حكامها إلقامة دولـة  

  إسالمية فيها.
إن معظم األحداث السياسية اليت تقع يف العامل من ناحية واقعيـة   ثالثها:

القضايا كل منوذجاً جيداً لفهم ـي تشـي فهـق، وبالتالـتدور يف هذه املناط
  السياسية األخرى.

لذلك تتكالـب عليهـا    ؛إن هذه املناطق تعج باملوارد والثروات رابعها:
والشركات االحتكارية، وتسعى بكل ما أوتيت مـن قـوة    ،الدول االستعمارية

  للسيطرة عليها، واالستحواذ على مواردها وثرواهتا.
اع منذ مبـدأ  ألن مناطق القارة األمريكية مت حتييدها من الصر خامسها:

الذي منعت أمريكا مبوجبه الدول األوروبية الكربى مـن   ،م١٨٢٣مونرو عام 
التدخل يف القارة األمريكية، وهتديد املصاحل احليوية للواليات املتحـدة يف هـذه   
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ولذلك فإن الصراع الدويل يف تلك القارة باملعىن املعـروف غـري وارد،    ؛القارة
تهديد الفعلي. أما ما حدث من عالقات لالحتاد ها بعيدة عن الفيكا ريفمصاحل أم

وأوائل الستينات من  ،يت مع كوبا يف أواخر اخلمسينات من القرن املاضياالسوفي
ألهنا كانت تريـد اسـتدراج    ؛فقد سكتت عنه الواليات املتحدة ،القرن املاضي
 يت وأوروبـا ايت لتوسيع التزاماته خارج مناطق االحتـاد السـوفي  ااالحتاد السوفي

يت حلماية افتثقل كاهله اقتصادياً وعسكرياً حيث سيضطر االحتاد السوفي ،الشرقية
يت يف محاية كوبـا  افإثقال كاهل االحتاد السوفي املتحدة. كوبا من خطر الواليات
ولذلك فإهنا ملـا   ؛عالقاته مع كوبا نتسكت ع املتحدة هو الذي جعل الواليات

الوسع  الواليات املتحدة بذلت ،ويةووصلت حد القاعدة النو ،تصاعدت األمور
  يف إخراج تلك القاعدة من كوبا.
 ،خارج الصراع الدويل باملعىن املعروف هي يةمريكواخلالصة أن القارة األ

  ليست الواليات املتحدة بعيدةً عنها. ،بل كل ما ميكن حدوثه هو قالقل داخلية
بـل أن  لذلك كانت تلك القضايا الست هي قضايا العامل الكـربى. وق 
وذلك  ؛نتكلم عنها جيدر بنا أن نعرف الدول الكربى املؤثرة يف السياسة الدولية

يتطلب أول ما يتطلب أن تكون  ،ألنّ تصنيف أية قضية بأهنا قضية عاملية كربى
هذه القضية ميداناً لألعمال السياسية املؤثرة. وحيث إن األعمال السياسية الـيت  

يت حتصل من الدول الكربى، فإذاً ال بـد مـن   تؤخذ يف االعتبار هي األعمال ال
  معرفة الدول الكربى يف كل عصر.

إن الدول الكربى هي الدول اليت هلا تأثري يف السياسة الدولية، واليت تقوم 
بأعمال تؤثر يف غريها من الدول. وليست الدولة الكربى هي اليت يكثـر عـدد   

دولة الكربى املعنيـة هـي   سكاهنا، أو تكون غنيةً، أو ما شاكل ذلك، بل إن ال
الدولة اليت هلا وجود يؤثر يف السياسة الدولية ويف الدول األخرى. وبناًء على هذا 

لقرن اخلامس عشر اهلجـري  أي ا ،فإن الدولة الكربى األوىل يف الوقت احلاضر
هي الواليات املتحدة  م)٢٠٠٤حلادي والعشرين امليالدي (القرن ا هـ)١٤٢٥(
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ات التأثري األقوى يف السياسة الدولية، بل تكـاد تـتحكم يف   ألهنا ذ ؛يةمريكاأل
ا على مريكوما عداها من الدول ال ترقى إىل أن تزاحم أ ،املوقف الدويل وحدها

أو على التحكم يف املوقف الدويل. إال أنه ملّا كانت روسيا وريثة االحتاد  ،مركزها
انت هي وإجنلترا وفرنسا يت الذي كان يعترب دولةً كربى حىت اهنياره، وكاالسوفي

دوالً كربى قبل احلرب العاملية الثانية، وال تزال كل منها تتشـبث ببقائهـا يف   
السياسة الدولية، وتقوم كل منها، منفردةً أو عرب أوروبـا، بأعمـال تـؤثر يف    

وتؤثر يف أمريكا، حىت وإن كان هذا التأثري ضـعيفاً ال يبلـغ    ،السياسة الدولية
ا يف السياسة الدولية، فإن هذه الثالث ميكن مريكأاملعروف ملركز املزامحة باملعىن 

ملا حيصل  تسامح يف اإلطالق، نظراًأن توصف بأهنا دول كربى. وذلك من قبيل ال
من إجنلترا من أعمال سياسية تكسبها وجوداً أو بعـض الوجـود يف السياسـة    

ات وجودمها يف من حماوالت إلثب ،الدولية، وملا حيصل من فرنسا، وكذلك روسيا
  السياسة الدولية، كما حدث يف أزمة حرب العراق.
والدولة األملانيـة يف التـاريخ    ،وأما املانيا فإهنا من حيث الشعب األملاين

كانت تعترب دولة كربى، ولكنها بعد هزميتها يف احلرب العاملية الثانية سقطت عن 
 ؛وىلاحلـرب العامليـة األ   اعتبارها دولة كربى متاماً مثل سقوطها بعد هزميتها يف

ولذلك فإنه كما عادت بعد احلرب العاملية األوىل بقليل دولة كربى، فإهنا مـن  
املمكن أن تعود دولة كربى مرة ثانية مهما طال الزمن، وحترُّكُها مع فرنسـا يف  

  بعض القضايا الدولية يدل على ذلك.
ؤثرة يف السياسة وأما الصني فإنه من الصعب اعتبارها من الدول الكربى امل
بالرغم مـن أن   ،الدولية باملعىن املعروف، أي يف العامل، أو يف كثري من مناطقها

بالرغم من من أن روسيا حتسب هلا حساباً، و مليار نسمة، وبالرغم ١.٢سكاهنا 
ترب دولـة كـربى   ـإمنا ال تعك تدخلها يف حساباهتا الدولية. وأن أمريكا كذل

ن دولة كربى يف يوم من األيام، ومل تؤثر يف السياسـة  لسببني: أحدمها أهنا مل تك
الدولية يف أي زمن مضى. وفوق ذلك فإهنا منذ صريورهتا دولة شـيوعية حـىت   
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اآلن، مل هتتم بنشر الشيوعية عاملياً، والتأثري يف املناطق املختلفة من العـامل، بـل   
السياسية اليت  حصرت اهتماماهتا يف إقليمها، وخباصة بعد أن فشلت يف حماوالهتا

ـ  ، مث مل يءقامت هبا يف أفريقيا، ويف بعض دول آسيا، فلم يؤثر هذا النشاط بش
  ورجعت إىل حميطها األصلي. ،تستطع متابعته

مليون نسـمة، ولـديها    ٩٣٥وإن كان سكاهنا قد فاق الـ ،وأما اهلند
إنه ال وهلذا ف ؛أسلحة نووية، لكن تأثريها يف السياسة الدولية يكاد يكون معدوماً

يصح أن خيطر بالبال أهنا دولة كربى، لعدم احتمال أن يكون هلا تأثري يف السياسة 
الدولية. وأما اليابان فإهنا قبل احلرب العاملية الثانية يف أيام احملور صار هلا تأثري يف 

ولذلك ال تعـد هـي وال    ؛السياسة الدولية، ولكنه كان تأثرياً مؤقتاً مثل إيطاليا
  الدول الكربى.إيطاليا من 

وأما األمة اإلسالمية فقد كانت دولةً كربى حىت احلروب الصـليبية، مث  
عادت دولةً كربى منذ أن جنحت يف القضاء على احلروب الصـليبية، وظلـت   
كذلك تؤثر يف السياسة الدولية حىت القرن التاسع عشر امليالدي، مث بعد ذلـك  

 ،يف أوائل القرن العشرين ،األمة ضعف تأثريها الدويل إىل أن قضي على دولة هذه
  األوىل. ةبعد احلرب العاملي

ولكن مقومات الدولة الكربى ال زالت كامنةً يف هذه األمة، وقد بـدأت  
إرهاصات عنفواهنا تتحرك منذ أواخر القرن املاضي، وهـي اآلن يكـاد يبـزغ    

  فجرها، وتعود من جديد دولةً كربى بل الدولة األوىل بإذن اهللا.
ألهنـا تـؤثر يف    ؛ال بد من التعرف على هذه الشعوب والدولولذلك ف

  قضايا العامل الكربى:
  وروسيا. ،ا، بريطانيا، فرنسامريكالدول الكربى األربع األوىل: أ أوالً:

ثانياً: شعوب الدول اليت كانت كربى ومهيأة ألن تعـود دوالً كـربى   
  وأملانيا. ،األمة اإلسالمية وهي:

كونـه قـوةً    ،الشعوب والدول: الشعب الياباينثالثاً: يضاف إىل هذه 
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اقتصاديةً ذات تأثري اقتصادي دويل كبري يف قضايا العامل الكربى، وإن لَم تكـن  
  .باملعىن املعروف اليابان دولةً كربى

أما الصني، وإن كانت دولةً كربى لكنها يف حميطها اإلقليمي، أي ميكـن  
يف القضايا الدولية يف مناطق العـامل  ولذلك فتأثريها  ؛وصفها دولة كربى إقليمية

ولذلك سنترك احلديث عنها هنا  ؛املختلفة تأثري ضعيف باستثناء حميطها اإلقليمي
يف حبث الدول والشعوب املؤثرة عاملياً، وسنتناوهلا بالبحث عند التعرض لقضايا 

  حميط الصني اإلقليمي.
  ولنبدأ احلديث عن هذه الدول والشعوب على النحو التايل:

  األمة اإلسالمية  - ١
باإلسـالم   ظهرت هذه األمة بعد أن بعث اهللا سبحانه رسوله حممداً 

لينقذ الناس من ظلم اجلاهلية إىل نور اإلسالم. مث ظهرت دولة اإلسالم، دولة هذه 
  إىل املدينة املنورة. األمة، بعد أن هاجر رسول اهللا 

عهـد اخللفـاء   يف  واستمرت الدولة اإلسالمية بعـد رسـول اهللا   
إىل أن  ،وتنشر اخلري يف ربوع العامل ،واخللفاء من بعدهم، تفتح الفتوح ،الراشدين

  قُضي عليها يف أوائل القرن املاضي، وُتتوقع عودهتا بعد أمد قريب بإذن اهللا.
مث انتشر اإلسالم يف أرجاء العامل، ودخلـت   ،وقد محلها يف البداية العرب

اس، من العرب وغري العرب، ُصهروا كلهم ببوتقـة  اإلسالَم أجناٌس عدة من الن
  اإلسالم، ال فرق بني أعجمي وعريب إال بالتقوى.

فال بد من التعرف علـى الشـعب    ،وألن العرب أول من محلوا اإلسالم
  ية بعامة.ممث األمة اإلسال ،العريب خباصة

فقد كان يعيش على الغزو، ويألف احلروب، فوجد  ،أما الشعب العريب
 ؛رَّاَء ذلك ما يسمى بالطبيعة العسكرية، وما يسمى باملسؤولية عن الغـري عنده ج

هلا اهللا، وهي الدعوة نـزولذلك كان أهالً حلمل الرسالة اإلسالمية بطريقتها اليت أ
واجلهاد، أي القتال املادي لنشر اخلري ال لالستعباد، فيدخل يف احلروب مع الناس 
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للنظر، من أجل نشر الفكرة اإلسـالمية الـيت    بعد تبليغهم اإلسالم تبليغاً الفتاً
ووجدت عنده فكرة  .محلها، ال من أجل أن يستعمر هذه الشعوب ويستعبدهم

برز صفاته حتمُّل املسؤولية عـن  أ، وأن يكون من يءأن يكون مشعة حتترق لتض
  ومساواته بنفسه. ،الغري

احـد،  واألمة اإلسالمية بعد اعتناقها اإلسالم صارت كلها كالشعب الو
ووجد عندها ما يسمى بالطبيعة العسكرية اجلهادية، حيث اجلهاد ذروة سـنام  
 ؛دينها، ووجدت عندها فكرة نشر اهلداية للناس، وتأصلت فيها النصرة اإلنسانية

لذلك فإهنا مهما احنطت، ومهما تباعد الزمن بينها وبني أصوهلا الـيت اعتنقـت   
هاد، فإهنا يف جمموعها ال تزال فيهـا  ومحلته بطريقته وهي الدعوة واجل ،اإلسالم

ونشر اهلدى للناس،  ،وما يسمى باملسؤولية عن الغري ،الطبيعة العسكرية اجلهادية
صهرت الشعوب اليت انحيث  ،شأهنا شأن العرب الذين هم أول من محل اإلسالم
  أسلمت، مهما كانت أجناسها، يف بوتقة اإلسالم.

ومـن   ،عريق من حيث الوجودفهو شعب  ،وأما الشعب األملاين  - ٢
شجاع، ولكنه مفرط  ،حيث األصالة، وهو شديد املراس، قوي الشكيمة، صلب

عائه حبق السيادة على غريه، وتعترب العسكرية واحلـرب  بالثقة بنفسه، مغال يف اّد
سجية من سجاياه، أي كأهنا فطرية فيه، أو كأهنا صفة من صفاته الطبيعية الـيت  

رية األملانية هي اليت تثري اخلوف يف جريانه، وخاصة الدول تولد معه، وهذه العسك
وروسيا، وقد قطع الشعب األملاين سنوات طويلة يف  ،وفرنسا ،كربيطانيا ،الكربى

حروب وغزوات داخلية، وأمضى أجياالً متعددة يف حروب مع جريانه كفرنسا 
ولذلك فإنه  ؛وخاصة الصناعة احلربية املتطورة ،مثالً، وكان عيشه على الصناعة

فإنه خييف جريانه، ويبعـث الرعـب يف    ،حىت وهو ممنوع من السالح النووي
لذلك غالباً ما كانت تتآمر القوى املتضادة للحيلولة بينه وبني  ؛منافسيه وأعدائه

فيـه   ،االنطالق ليصبح يف مصاف الدول الكربى، ومع ذلك فهو شعب حـي 
احلي يتغلب عادةً على عوائقه، وهو  ألن منو الكائن ؛إمكانية العودة دولةً كربى
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عندما اعتنق الرأمسالية أصبحت النفعية جـزءاً مـن    ،كغريه من الشعوب الغربية
دولة استعمارية، وقد كان هلـا   ،وهي موطن الشعب األملاين ،فتعترب أملانيا .حياته

 ويف نيتـها  ،مستعمرات قبل احلرب العاملية األوىل، ودخلت احلرب العاملية الثانية
إرجاع ما ضاع منها من مستعمرات، وسلب مستعمرات من الدول األخـرى،  

وليست كمـا   أملانياوإجياد مستعمرات جديدة هلا، وبالتايل فاالستعمار سياسة 
وأملانيا اليوم مل تبتعد كثرياً عن االستعمار، فهـي وإن   .ُيظن سياسة هتلر وحده

مـن طليعـة الـدول يف    حرمت من االستعمار املباشر الواسع، ولكنها اليـوم  
االستعمار االقتصادي، وها هي تتوسع اقتصادياً، خاصة يف مناطق دول شـرق  

  أوروبا يف هيمنة اقتصادية متميزة.
لت الناحية االسـتبدادية ظـاهرة فيـه    ـا فظـم فيهـام احلكـأما نظ

بصورة جلية، بالرغم من ادعائها بالدميقراطية، فهي تظهر يف تصرفات كل حكام 
  قدمياً وحديثاً.أملانيا 

 ،وإن فرضت عليها ظـروف قاسـية   ،بعد احلرب العاملية األوىل ،ملانياأو
ن ترجـع دولـة كـربى،    أستطاعت أن تتغلب على هذه الظروف، واولكنها 

 ،وساعدها على ذلك عامالن: أحدمها اإلحساس الفكري الذي ظهر على أبنائها
لثاين كون إجنلترا أرادت فحفزهم للعمل من أجل إعادهتا دولة كربى، والعامل ا

ملانيا سراً من أجل أفشجعت  ،أن حتدث خلالً يف امليزان الدويل بينها وبني فرنسا
ملانيا من أن تعود أأن تعود ملزامحة فرنسا والوقوف نداً هلا. فأدى ذلك إىل متكن 

فإنه مل يتح هلا أي عامل يساعد على  ،دولة كربى. أما بعد احلرب العاملية الثانية
ستثناء مجيع القيود اليت حتول اادهتا دولة كربى، فقد وضع احللفاء كلهم دون إع

ملانيا دولة كربى، وأهم العوامل اليت حالت دون عودة أملانيا دولـة  أدون عودة 
 ،كربى حىت اآلن: العامل األول هو إشغال أبنائها باالقتصاد عن الصناعة احلربية

ما صـرف   ،قتصاديةوتوجيه مههم للناحية اال وبالتايل التأثري يف السياسة الدولية،
عن الصناعة احلربية اليت جتعل الدول دوالً كـربى   ،ل نشاطهموحّو ،أحاسيسهم
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ومتكِّنها من الناحية السياسية املنتجة. والعامل الثاين هو يقظـة روسـيا    ،مؤثرةً
خلطـر  فهي ال يفارقهـا ا  ،الدائمة على اخلطر األملاين عليها(االحتاد السوفيايت) 

جمردة  ،ملانيا سياسة صارمة خالية من أية رمحةأاألملاين حلظة واحدة، وتتخذ جتاه 
 ،واحد ملانيا إال شيءأسيطر على هذه السياسة جتاه يمن أية قيمة من القيم، وال 

ملانيا للتحـرك.  أولذلك تسحق كل حماولة تقوم هبا  ؛ملانيا إىل األبدأوهو سحق 
 م.١٩٥٥ عام حياء العسكرية األملانية بعدإتبنت  ومن هنا مل تنجح أمريكا حني

حني حاول ديغـول   ،ومل تنجح فرنسا ملانيا.أومل تنجح إجنلترا يف إعادة توحيد 
وجعل هذه الوحدة مساعدة ألملانيا يف متكينها من التسلح ومـن   ،وحدة أوروبا

صالبة يت) بادهتا، مل تنجح أية حماولة لوقوف روسيا (االحتاد السوفيـادة وحـإع
  يف وجهها.

أما الوحدة األملانية اليت حدثت فليست نتيجةً لسياسـات أو ألعمـال   
نتيجة التنازالت اليت قدمتها  توإمنا جاء ،وخطط سياسية قام هبا الساسة األملان

يت، وذلك راجع إىل أن الواليات املتحدة األمريكا إبان اهنيار االحتاد السوفي روسيا
لعرقلتها أو تأخريها بإجيـاد   ،وبية بالوحدة األملانيةرأت أن تضرب الوحدة األور

بضم أملانيـا   ،املمول األكرب للوحدة األوروبية ،قتصادية ألملانيا االحتاديةامشاكل 
الشرقية الضعيفة اقتصادياً إليها. إال أن أملانيا استطاعت جتاوز هذا املأزق وبدأت 

وخباصة فرنسا لتكون يف  ،باا، وتتجه إىل أورومريكتتطلع إىل التفلت من ضغوط أ
صورة األحداث حماولةً التأثري فيها. وقد كان هلا دور فاعل يف السوق األوروبية 

لكن أملانيا الزلت تسـعى إىل   .حتاد األورويباملشتركة، اليت أصبحت الحقاً اال
خاصة  ،ما يعين أهنا سيصبح هلا نفوذ يف دول أوروبا ،قتصاديةذلك بالوسائل اال

هنا ستصبح ذات دور يف ألكن هذا ال يعين  ،قتصاديعن طريق الدعم اال ،الشرقية
ألن التأثري يف السياسة الدولية يرتكز أساساً على القوة العسكرية  ؛السياسة الدولية

واألعمال السياسية املؤدية إىل تنفيذ وحتقيق خطط سياسية، وهذا مازالت أملانيـا  
ولكنها حماوالت أو  ،لتنسيق مع فرنساوإن كانت بدأت حتاول ذلك با ،هيلإتفتقر 
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أعمال ال تعترب أفعاالً أكثر من كوهنا ردات أفعال. غري أنَّ ردات الفعـل هـذه   
ي على مريككما يف أحداث العدوان األ ،امريكتصاعدت لدرجة مؤثرة يف وجه أ

مث اشتراك بريطانيا يف موضوع القـوة   ،العراق، وكذلك حماولة أملانيا مع فرنسا
 ،امريكفهي أزعجت أ ،ة األوروبية املشتركة املنفصلة عن حلف األطلسيالدفاعي

  وإن كانت ال زالت قيد اإلنشاء.
حنو أن يكون هلا دور يف السياسة  علطكل هذا يدل على أن أملانيا بدأت تت

ملانيا دولة كربى مرة أخرى أمـر  أوعليه فإنه وإن طال الزمن فإن عودة  ؛الدولية
فإن  ،صطنعة مهما جنحت يف احليلولة دون منو الشعوب احليةألن القوى امل ؛متوقع

جناحها إمنا يكون مؤقتاً وإىل حني، ولكن أخرياً البد أن يتغلب منو الكائن احلـي  
  على كل عوامل اإلعاقة عن النمو.

  وخالصة سياسة أملانيا احلالية ميكن إمجاهلا على النحو التايل:
ى أسس أوروبية براغماتية، فهي مـن  مبنية علإن سياسة أملانيا األوروبية 

جهة تتعاون مع فرنسا يف تشكيل احملور الفرنسي األملاين باعتباره حجر الزاويـة  
للسياسة األوروبية املوحدة يف املستقبل، وهي من جهة ثانيـة تراعـي املصـاحل    
األمريكية يف أوروبا، وتراعي احلماية األمريكية االستراتيجية لألمن األملاين بعـد  

بل تضعها دائماً يف أعلـى   ،رب العاملية الثانية، وال جتازف باملصاحل األمريكيةاحل
سلم أولوياهتا، ومن جهة ثالثة فإن السياسات األملانية تأخـذ بعـني االعتبـار    
اخلصوصية االقتصادية، وتتمثل هذه السياسة مبحاولة التفرد باقتصاد دول شـرق  

  ة حليفاهتا األوروبيات.أوروبا، وابتالعها مبفردها من دون مشارك
ويالحظ مؤخراً يف السياسة األملانية أهنا بدأت تظهر اهتماماً متزايـداً يف  
النواحي العسكرية والسياسية ذات البعد العاملي، ومن األمثلة على ذلك مسامهتها 

 ،ويف البوسـنة  ،املتزايدة يف نشاطات حلف مشـال األطلسـي يف أفغانسـتان   
ارجيتها يف نشاطات سياسية مع نظرييه الفرنسـي  وكوسوفا، ومشاركة وزير خ

إليران، والضغط عليها  ةكما حصل يف الزيارة الثالثية للوزراء الثالث ،والربيطاين
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للتفتيش املباغت على منشـآهتا   ،من أجل قبوهلا بالتوقيع على بروتوكول إضايف
مسألة تبـادل  النووية، ومنها أيضاً قيام أملانيا بدور نشط يف الوساطة الناجحة يف 

  األسرى بني الكيان اليهودي وحزب اهللا. 
وهكذا فإننا نرى تطوراً يف السياسة األملانية يتمثل يف اخلروج من الـدور  

الذي جعل أملانيا تنكفئ على النواحي االقتصادية فقط، حبيث  ،االنعزايل السابق
مكـافئ  أصبح املراقب يالحظ دور األملان السياسي املتعاظم الذي بدا وكأنـه  

  للدور الفرنسي والدور الربيطاين. ومساوٍ
فيجب أن تبادر إىل الصناعة  ،وإذا أرادت أملانيا تسريع عودهتا دولةً كربى

وجتعلها قضيةً مصرييةً هلا. وكذلك أن تكون واعيةً سياسياً على لقاءاهتا  ،احلربية
ان إىل تسخري مع فرنسا وبريطانيا، حيث إنه ومن املعلوم أن فرنسا وبريطانيا تسعي

وأنَّ فرنسا تتقوى بأملانيا لتربز هي  ،الدويل اورويب من أجل دعم نفوذمهحتاد األاال
يف أوروبا، وبريطانيا تستعمل دهاءها السياسي يف لقاءاهتا مع فرنسـا وأملانيـا   

ستمرت يف التنسيق مع فرنسا اوإن  ،ملانياألتحقيق مصاحلها هي. فالواجب على 
أن تلتفت هي نفسها ألن تكـون قـوة    ،حتاد بشكل عاموباقي دول اال ،خاصة

لكي ال تسخر فقط مـن أجـل    ،حتادملاين داخل االأعسكرية ذات ثقل سياسي 
ولتتخذ  ،ملاين ال أورويبأقب املوقف الدويل من منظور امصاحل اآلخرين. وأن تر
  من تاريخ أوروبا موعظة.

وعـاش يف   ،الحة، فقد نشأ على التجارة واملوأما الشعب الياباين  - ٣
جتد من أبرز سجاياه الشجاعة، ومن أهم صفاته حسـن التـأيت   و ،بالد ضيقة

وصار  ،نقالب الصناعيولذلك بادر فوراً إىل الصناعة مبجرد أن وجد اال ؛لألمور
يف أن يدخل  دولة تعد من الدول الكربى بالرغم من صغر حجم بالده. ومل يبالِ

ألنـه كـان    ؛مل يتردد يف مهامجة أمريكايف حرب مع الصني لسلخ جزء منها، و
ومن أجل ذلك كان من أهم خطط أمريكا لفرض السـيطرة   ؛يراها خطراً عليه

بل مبنية على أساس التجـارة   ،عليه جعل صناعاته غري مبنية علىاألساس احلريب
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نطالق يف اجملال الدويل. وهـو  كل ذلك للحيلولة بينه وبني اال ،قتصادوتنمية اال
  قتصادية حيسب هلا كل حساب.اآلن قوة ا
فإنه شعب غين ُوجِد يف بـالد ثروهتـا    ،وأما الشعب األمريكي  - ٤

مث دخل يف صراع مرير مع الدول األوروبية الـيت كانـت تسـتعمره،     ،كبرية
وبالذات مع إجنلترا، ونال استقالله بقوة السالح عن وعي وإدراك، وقد أوجـد  

ا يعرف بالرباغماتية، أي فلسفة الـذرائع،  هذا عند األمريكيني سجايا من أمهها م
 .ميل للقيم الرفيعة وتقدير هلا ، على أثر مقاومته لالستعمار األورويب،ووجد فيه

فصـار   ،إال أن الشعب األمريكي اعتنق املبدأ الرأمسايل كسائر العامل النصـراين 
 وكانـت  .يتجاذبه عامالن: عامل القناعة والعفة، وعامل النفعية واالسـتعمار 

بريطانيا تستغل فيه العامل األول فتسخره ليكون قوة هلا يف احلرب واالقتصـاد،  
وما أن جاءت احلـرب العامليـة    العامل األول هو الذي يتحكم فيه. حني كان

ق الشعب األمريكي طعم االستعمار يف نفط اخلليج، حىت تغلب عليه الثانية، وتذوَّ
فخرج مـن   ؛، وسيَّره املبدأ الرأمسايلارواالستعم وهو عامل النفعية ،العامل الثاين

عزلته الستعمار الشعوب، وإخضاع العامل لسيطرته ونفوذه، ولن يرجع لعزلتـه  
مرة ثانية إال بالقوة، ألن املبدأ الرأمسايل قد حتكم فيه، وصار هو املسيِّر حلياتـه،  

، باإلضـافة إىل العنجهيـة   وصارت النفعية وحدها هي اليت تتحكم يف سلوكه
  .تا عليه حياته لغرور اللتني مألوا

والسيما إجنلترا، وكانـت   ،للدول األوروبية رةًمستعَم أمريكا لقد كانت
ستعمار اإلجنليزي، التخفيف من وطأة اال فحاولت أوالً ،مقسمة إىل دول متعددة

تفقت ا. مث امث دخلت معه يف حرب حتريرية قوية أدت إىل طرد اإلجنليز من بالده
 وتشكيل دولة واحدة منها، فتم هلا ذلـك، مث  ،حتاد بينهااإقامة  هذه الدول على

وجتعلـها   تارة طواعية، وتارة بالقوة العسـكرية،  صارت تضم باقي الدول إليها
وأصبحت اآلن إحـدى   ،حىت مت تكوينها على الوجه احلايل ،واليات يف الدولة

 ،دولة قويـة وسارت يف املعترك الدويل  ،ومخسني والية. وقد نشأت دولة قوية
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وصارت  ،مريكيتني من تسلط الدول األوروبيةستطاعت أن حتمي القارتني األاو
وهو الذي يعرف بالعامل اجلديد، وقد قامت على شعب نشيط، ُوجِد  ،عاملاً آخر

وإن  ،حكمٍ ية هلا نظاَممريكهتا كبرية. وقد أقامت الواليات املتحدة األايف بالد ثرو
ولكنه كان نظاماً وضع بتفكري عميق، وبـإدراك   ،ةكان من األنظمة الدميقراطي

ويتواله ناس من البشر، فلم تتصـور   ،عملي ملعىن احلكم، وكونه حكماً للبشر
وإمنا أدركته إدراكاً واقعياً عملياً، ويالحظ ذلـك   ،احلكم املثايل تصوراً منطقياً

طيت له، ويف الصالحيات الواسعة اليت أع ،جيداً يف كيفية نصب رئيس اجلمهورية
ويف حتديد صالحيات باقي أجهزة الدولـة، ويف الوحـدة    ،ويف دوره يف الدولة

حتـادي، ويف  اهنـا نظـام   أوتقوم عليها بالرغم من  ،القوية اليت تتمثل يف الدولة
ختيـار  اويف  ،ختياره رئـيس الدولـة  اللشعب يف  املساحة الكبرية اليت أعطيت

ويف منو هذه القـوة بسـرعة    ،الدولة وقد كان هلذا تأثري كبري يف قوة ،أجهزهتا
وشـاركت يف   ،ن عزلتهامهائلة. وقد كانت قبل احلرب العاملية الثانية خرجت 

إدارة العامل، بل وصارت حتاول أن تنفرد وحدها يف هذه اإلدارة، مث شـاركت  
م يف إدارة العامل، ١٩٧٩حىت  م١٩٦١ها روسيا السوفياتية منذ العام معها عدّو

غراضها مـن  أستنفذت اوملا رأت أهنا  .باقي الدول الكربى ت من طموحوحّد
هذه املشاركة جلبت هلـا   وأنّ (االحتاد السوفيايت) واملشاركة مع روسيا ،الوفاق

 وإنشـاء  ،فأصبحت دول أوروبا حتاول التفلـت منـها   ،بعض اجلوانب السلبية
يقـوم  يت أصـبح  احتاد السـوفي ، وأن اال(االحتاد السوفيايت) عالقات مع روسيا
ليفـرض   ؛ةيخلوض غمار السياسة الدول ،وإن مل تكن ناجحة ،مبحاوالت جريئة

 ت الواليات املتحـدة ملّا رأ ،بذلك نفسه قطباً دولياً مستقالً عن سياسات أمريكا
وخوض سـباق   (االحتاد السوفيايت)، العودة إىل التصعيد مع روسيا ذلك قررت
(االحتـاد  مـع روسـيا    ما أذن حبرب باردة جديدة، وخاضـت  ،تسلح جديد
وكبلتـها   ،قتصـادية اواملعسكر الشرقي حرباً حضـارية فكريـة و  السوفيايت) 
ترك الواليـات  و ،يت يف هناية األمراهنيار االحتاد السوفياما أدى إىل  ،باملعاهدات
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  والقطب األكثر تأثرياً يف السياسة الدولية. ،وىلاملتحدة الدولة األ
احلزب الدميقراطي واحلزب اجلمهوري،  :ويقوم فيها حزبان رئيسيان مها

حـىت وال يف   ،س املرء فرقاً كبرياً بني برامج احلزبني املكتوبةـمـاد يلـوال يك
وال يكاد حيصـل أي   ،واحلزبان يكادان يسريان يف منهج واحد .السياسة املتبعة

السياسـة   مأ ،سواء يف السياسـة الداخليـة   ،ر يف تداول احلكم بني احلزبنيتغّي
ال  ،قتضـاها تغـري الظـروف   ارجية، وإذا حصلت تغيريات فإمنا تكون قد اخلا
  ختالف برامج احلزبني.ا

واحلزب الدميقراطي هو احلزب العريق، وهو حزب الشـعب، وميلـك   
أمـا   ولذلك غالباً ما تظل أكثرية الكونغرس جبانبه. ؛أكثرية ساحقة يف الشعب

الـدميقراطي، وهـو    احلزب اجلمهوري فهو حزب أحدث يف نشأته من احلزب
حزب األغنياء وأصحاب الثروات الطائلة، وأكثر أعضائه من أصحاب األمـوال  

حتكارية، وفيه عدد كـبري مـن   ومن أصحاب الشركات اال ،ةـمـخـالض
 وال بأخذ العامة جبانبه. ولوال ،واد الناسـب سـبكس ىـنـعوال ُي ،املثقفني

خذ الرئاسة مطلقاً، فإنه حـزب  أ نتخابات الرئاسة يساعده ملا جنح يفانظام  أنّ
  األقلية وليس حزب األكثرية.

يسيطر عليهـا أصـحاب    ،والواليات املتحدة مثل باقي الدول الرأمسالية
ثري يف سياستها. إال أنه أحتكارية ورجال األعمال، وهم الذين هلم تالشركات اال

 ،يف احلكـم  عوية، ويستطيع أن يـؤثر ّرأن كل فرد يتمتع بالفعل حبق الإىل نظراً 
من حيث احملاسبة، فإنه يظهر يف حكمهـا أنـه    مأ ،نتخاباتسواء من حيث اال
ونظراً لثروهتا اليت هي معني ال  ه أكثر من باقي الدول الرأمسالية.حكم الشعب كل

 واملفكرين فيها، ونظراً ألجـواء  نيينضب، ونظراً لوفرة الرجال املتعلمني واملثقف
فإن قوهتا قوة حقيقية ال قوة ظاهرية،  ، تسيطر عليهاوأجواء النشاط اليت )احلرية(

عن أفراد ومجاعات مـن   وعبارةً ،وإنه وإن كانت ليست شعباً عريقاً يف الوجود
مواطن خمتلفة، ولكن التابعية أو املواطنة جتمعهم حبق يف رابطـة قويـة. وحـىت    
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 ،طنـة خذ التابعية ويصبح له حـق املوا أمث ي ،األجنيب الذي يعيش بضع سنوات
يصبح أحرص على الدولة والشعب ومصاحلها من حرصه على موطنه األصـلي،  

  ويف العالقات بني الناس. ،وهذا ناتج عن القوة اليت تتمتع هبا البالد يف أفرادها
أما سياستها اخلارجية، فهي سياسة األغنيـاء وأصـحاب الشـركات    

جمـال للقـيم    ليس فيها-تعمارية حبته ــساحتكارية فيها، أي هي سياسة اال
وبالرغم مما يظهر فيه ساستهم من سذاجة تكاد تكون بلهاء يف بعـض   ،-الرفيعة

السياسـيني يف العـامل،    كثرياً مـن  األحيان، فإهنم عميقو التفكري بشكل يفوق
حـل  و ،والتنوع يف األسـاليب  ،ويتمتعون مبقدرة هائلة على السرعة يف التغيري

ثـر يف  أإىل جانب الثقافة العاليـة، لـه    ستعماري،ندفاع االولعل اال .املشاكل
نشاطهم السياسي، وهم ينظرون إىل باقي العامل بأنه مزرعة هلم، وإىل الدول اليت 
كانت كربى بأهنا ليست أهالً ملا تتمتع به من نفوذ، وأنه آن هلا أن حتال علـى  

  ء.وتستريح وترضى مبا هو عليه باقي العامل من اخلضوع لسيطرة األقويا ،التقاعد
وأمريكا اليوم متلك ترسانة نووية ضخمة تفوق ما متلكه مجيـع الـدول   

واإلنفاق العسكري ألمريكا مقارنة مع  .النووية األخرى جمتمعة بأضعاف املرات
الدول الكربى األخرى ُيظهر مدى التفوق األمريكي على تلك الدول، ففي العام 

  لى النحو التايل:نفاق العسكري للدول الغربية الكربى عكان اإل م٢٠٠٢
  مليار دوالر٣٥  بريطانيا
  مليار دوالر٣٢ فرنسا
  مليار دوالر٢٣ أملانيا

  مليار دوالر٩٠ اجملموع
مليار دوالر، هذا باإلضافة إىل الفـارق   ٣٥٠أما أمريكا فأنفقت وحدها 

النوعي من حيث التسلح، وقول بعض املطّلعني بأن أمريكا تسبق أوروبا بعشرات 
من حيث التقدم التكنولوجي. وتسيطر على األمم املتحدة وعلى املنظمات السنني 
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املنبثقة منها، وتستحوذ على أكرب رصيد مايل يف البنك الدويل وصندوق النقـد  
الدويل، وبالتايل فهي تستحوذ على النفوذ السياسي الواسع الذي ميارسه البنـك  

جتارهتا عـن طريـق    والصندوق على دول العامل. وكذلك سعت أمريكا لتقوية
سياسات العوملة، اليت جنَّدت هلا منظمة التجارة الدولية، وعملت على اختاذهـا  
وسيلة من وسائلها، للتدخل يف األسواق احمللية حبجة التعرفة اجلمركية املوحـدة،  
وعملت بذلك على حترير التجارة، وحبكم أهنا متلك قوة اقتصادية كبرية، وحبكم 

ن الشركات املتعددة اجلنسيات أو العابرة للبحـار، فإهنـا   أن لديها أكرب عدد م
استفادت من الغطاء القانوين الذي توفره منظمة التجارة الدولية ألمريكا يف فتح 
األسواق اليت كانت شبه مغلقة، أو مستعصية على االندماج يف االقتصاد العاملي 

  املفتوح الذي ُتديره أمريكا.
اسية واالقتصادية الضخمة ألمريكا جعلتها وهذه القدرات العسكرية والسي

تتدخل يف مجيع الدول القائمة يف عاملنا اليوم، وجعلتها جزءاً من السياسة احملليـة  
لكل دول العامل، فهي حتاول أن متارس سياسات اهليمنة على مجيع الـدول بـال   

يف هذه  استثناء، ال فرق بني الدول املتقدمة والدول املتأخرة. ورغم فشلها أحياناً
  إال أهنا ال تترك حماولة هيمنتها. ،اهليمنة

فألمريكا ضلع يف كل املشاكل املوجودة يف العامل، وهي اليت تـثري بـؤر   
التوتر يف املناطق امللتهبة، فأدخلت تصنيفات جديدة للدول مثل مصـطلح دول  
حمور الشر، ومصطلح الدول الراعية لإلرهاب، أو ما شاكل ذلك من التصنيفات 

 مل تسلم من ضررها حىت الدول احلليفة أو الدول التابعة هلا، بل إهنا أوجبت اليت
على العامل إما أن يكون معها أو مع اإلرهاب، أما أن ال يكون معهـا أو مـع   

  اإلرهاب فال!
ـ ـق األزمـــلـــإهنـا خت  د ـاكل، وتوجـــشـــري املـات، وتث
ـ ـوتب ،اتـذه األزمـر هـد ذلك تديـالتوترات، مث بع عـن   ث هلـا ـح

حلول، تفعل ذلك كله باعتباره جـزءاً مـن اسـتراتيجيتها للهيمنـة علـى      
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  العامل.
استغلت أمريكا إذاً قواها العسكرية واالقتصادية يف أعماهلا السياسية وقد 

أسوأ استغالل، حبيث مل يقتصر نفوذها على اجلانب االقتصادي والتجاري، كما 
وإمنا مدَّت نفوذها إىل مجيع نواحي حال الدول االستعمارية التقليدية عادةً،  يه

 ،والفكـر  ،واالجتماع ،واإلعالم ،احلياة املدنية، حبيث صار هلا نفوذ يف التعليم
  واألمن. ،والثقافة

م مع رؤاهـا  ءففي التعليم صار واضحاً دورها يف تغيري املناهج حبيث تتال
 ،ردنواأل ،والكويـت  ،كالسـعودية  ،ولذلك وجدنا دوالً عربية ؛األيديولوجية

مة ءومصر، وغريها، قد اهنمكت يف إعادة النظر يف مناهجها حبجة التطوير ومال
أهم املواد الدينية من فصول كتبها املدرسية وهي  ىحدإالعصر، فغيَّرت السعودية 

مادة ((الوالء والرباء))، وغيَّرت األردن ومصر والكويت، وغريها من الـدول،  
، وما شابه ذلـك  وقتاهلم اليهود والنصارىمن املعتدين مواد تتعلق جبهاد الكفار 

  من أفكار إسالمية تكرهها أمريكا.
ويف اإلعالم رصدت أمريكا مئات املاليني من الدوالرات من أجل التأثري 

مجاهري العرب واملسلمني، فأنشأت ((راديو سوا)) وحمطة تلفزيـون   يفاإلعالمي 
  بية.((احلرة)) لتبث مسومها يف كل بيت يف البالد العر

إلبعادهـا عـن القـيم     ؛ويف اجملال االجتماعي ركَّزت أمريكا على املرأة
، ورصدت األموال، وضغطت على احلكومات لعقد مؤمترات للمرأة، اإلسالمية

وضغطت إلدخاهلا يف احلكومات والربملانات، وأشاعت فكرة حرية املـرأة مـن   
  جديد بقوالب جديدة، ومعطيات جديدة.

 ،وللدميقراطيـة  ،قافة، جنَّدت أمريكا مراكز للفكـر ويف جمال الفكر والث
والتعددية، وأقامت منظمات حلقوق اإلنسان، حبيث تقوم هذه املراكز واملنظمات 
بالترويج ألفكار احلرية باملفاهيم الغربية، وعلى الطريقة األمريكية، وساندت هذه 

الفين التكنولـوجي   دية، وباإلنتاجواملنظمات واملراكز باألفالم السينمائية اهلوليو
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  املتقدم، الذي سيطر على بث معظم القنوات التلفزيونية العربية وغري العربية.
وأما يف جمال األمن فعملت أمريكا على ربط أجهزة املخابرات يف الدول 

وخاصـة   ،العربية، والدول القائمة يف العامل اإلسالمي، بأجهزهتا االسـتخبارية 
صرنا نرى جتـّول رجـال االسـتخبارات    ، حىت FBI لـاو CIA لـاجهازي 

ـ   ياألمريكية يف مدن البالد اإلسالمية حبرية تامة، وضمن محاية القانون، كما ه
وغريها مـن   ، وباكستان،وليبيا ،انيانـزوت ،وكينيا ،واليمن ،احلال يف السودان

الدول. وقد مشل هذا الربط االستخباري تسليم املطلوبني ألمريكا، ومسح بقيـام  
األمريكية اخلاصة بأعمال عسكرية معينة ضد مـن تسـميهم أمريكـا     القوات

  باإلرهابيني.
وهكذا أصبحت األيادي األمريكية تطال مفاصـل احليـاة اليوميـة يف    

ث فيها فساداً يفتع ،جمتمعات البلدان اإلسالمية، وجمتمعات البلدان غري اإلسالمية
قيا وجنوب آسيا، وحىت وذلك كما تفعل يف الشرق األوسط وأفري .كما حيلو هلا

يف أمريكا الالتينية حيث أسقطت رئيس هايييت املنتخـب أرسـتيد ونفتـه إىل    
ويال من احلكم. وبذلك تكاد نـزاخلارج، وتسعى اآلن إلسقاط تشافيز رئيس ف

  أمريكا تتمكن من مفاتيح الدول الضعيفة بسبب خضوع حكامها، وخنوعهم هلا.
لن تـدوم طـويالً، وهـي يف    ة األمريكية ـنـمـيـذه اهلـن هـلك

ي يف ـود األمريكـوجـة الـن رؤيـم مـرغـه بالـطريقها إىل زوال، وإن
م من تعاون احلكام واحلكومات مع ـرغـة، وبالـيـل زوايا الكرة األرضـك

وب، خاصة اإلسالمية منـها، ضـد   ـعـهذا الوجود، إال أن تعاظم حقد الش
لألمريكـيني بسـبب عجرفتـهم،     أمريكا، وتنامي كراهية السواد األعظم منها

واستكبارهم، واحنيازهم لليهود، وبسبب استعمارهم واسـتعبادهم لآلخـرين،   
راهية، سـيوجدان املقاومـة   ـوهذا التنامي للك ،نقول: إن هذا التعاظم للحقد

أم يف  ،ل قارهتاـواء يف داخـوالنضال ضد الوجود األمريكي يف كل مكان، س
اب الدول الكربى األخرى من ضيق وضرب ـخارجها. يضاف إىل ذلك ما أص
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واالستحواذ على املنافع وحـدها، وحماولتـها    ،امريكملصاحلها بسبب غطرسة أ
  ون الدولية.ؤي إلدارة الشمريكوكذلك حماولتها االحتكار األ ،اهليمنة املستمرة

إن وجود دولة تتبىن املبدأ الرأمسايل القائم على االستعمار ومـص دمـاء   
ف هذه الدولة على رأس العامل دون وجود قوة تـوازن أخـرى   اآلخرين، ووقو

 ،تزامحها على قيادة العامل، جيعل العامل يف شقاء مستمر، تتواىل عليـه املشـاكل  
وتتالحق فيه األزمات. واملشاهد احملسوس من فساد وإفساد الواليات املتحـدة  

  يؤكد ذلك. ،وافتعاهلا لألزمات املتالحقة ،للعامل
وخباصـة   ،العامل وبؤسه الناتج عن الـدول الرأمساليـة   ولن يزول شقاء

ـ  الفة الـيت  ـالواليات املتحدة، لن يزول هذا الشقاء والبؤس إال بإقامة دولة اخل
رمحـةً   له اهللا على رسـوله  نـزتطبق املبدأ احلق، اإلسالم العظيم، الذي أ

 ،ملاديـة الرأمساليـة يف فكرهتـا ا   اإلسالم بشاعةَ للعاملني، وعندها يكشف عدلُ
ا مريكرة على طغيان أيِّـوطريقتها االستعمارية، وكذلك تقضي قوة اإلسالم اخل

اجلديد إن بقي هلا عـامل   كرهها على رجوعها إىل عزلتها وعاملهاوُت ،وعنجهيتها
ر اخلري يف ربوع العامل، ويتنفس العامل الصعداء بعـد أن عـاىن   ـجديد، مث ينتش

  طويالً من البؤس والشقاء.
فإن صناعة السمك والسفن قد غلبـت   ،أما الشعب اإلجنليزيو  - ٥

عليه منذ نشأته، مث ُوجِدت عنده املالحة والتجارة، فأوجد ذلك فيه طبيعة صيد 
وطبيعة التاجر. ونظراً لصغر حجم بالده كان ال بد لـه أن   ،املنافع واالستغالل

ادراً ما خيرجـون  يستعني بالغري، شأنَ الصيادين يستعينون ببعضهم يف البحار، ون
ولذلك جتد حيـاة   ؛وحدهم. مث جاءه املبدأ الرأمسايل واعتنقه فتأصلت فيه النفعية

إجنلترا السياسية منذ ُوجِدت حىت اآلن قائمةً على االستعانة بالغري، وعلى إعـداد  
أم دولةً تسـتعني   ،الطعم كلما أرادت أن تصيد شيئاً، سواء أكان بلداً تستعمره

تها كلها على األحالف والتكتالت واملشاركة يف االسـتعمار،  هبا. فقامت سياس
ومن أجل ذلك كانت يف القرن التاسع عشـر تشـرك الـدول األخـرى يف     
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االستعمار، وتطْلق يدها ألن تستعمر بعض البلدان من أجل أن تكـون جبانبـها   
ولذلك عملت على إدخال فرنسا يف الشرق األوسط بعـد   ؛تدافع عن مصاحلها

املية األوىل، من أجل أن تقف جبانبها إذا ُوجِد خطر علـى املنطقـة،   احلرب الع
  وتضعها أمام األخطار، حىت قيل: إن إجنلترا تقاتل حىت آخر جندي فرنسي.

وهكذا فإن طبيعة صيادي السمك أوجدت عندها سجية االستعانة بالغري 
  لتحقيق مصاحلها.

إهنا من أهم سجاياها، مث إنَّ هناك سجيةً أخرى اشتهرت هبا بريطانيا، بل 
وعدم التفريط بتغيريه أو تطويره إال ببطء، وعندما يصبح وهي التمسك بالقدمي، 

ال مناص من التغيري، فالشعب اإلجنليزي شعب حمافظ مبعىن الكلمة. وهو منـذ  
وأصـحاب رؤوس   ،واألغنياء ،اآلن تسيطر عليه العائالت العريقة القدمي وحىت

وأنـه   ،غم من أنه يدَّعي بأنه يسري على الدميقراطيـة األموال الضخمة، وعلى الر
شعب دميقراطي، ولكن بالتدقيق يتبني أنه ليس كذلك، وأنه ليس للشعب أي أثر 
يف إجياد احلكام، بل الذي ينصب احلكم هو العـائالت العريقـة وأصـحاب    
االحتكارات وليس الشعب، وال فرق يف ذلك بني العصر القدمي والعصر احلديث، 

ال يزال حىت اآلن كما كان منذ القدمي تتحكم يف مصريه العائالت العريقـة   فإنه
والرأمساليون. وقد كان منذ القدمي يقاوم كل حركة شعبية تنشأ يف إجنلترا مقاومة 

ويقضي عليها بأسلوب من جنسها. وثورة كرمويل اليت يفتخر اإلجنليز هبا  ،خبيثة
يقة على الثورة الشعبية، فقد قامت يف ليست ثورة شعبية، بل ثورة العائالت العر

ذلك الوقت ثورة شعبية تريد إزالة سلطان العائالت العريقة والرأمساليني، وكادت 
وأرسلت كرمويل ليقوم بثـورة   ،تنجح هذه الثورة، فكادت هلا العائالت العريقة

يطالب فيها ببعض احلقوق، فالتّف حوله الكثريون، وحققت له بعض املطالب، 
لى الثورة الشعبية وقتلها يف مهدها. والذي حيكم إجنلترا منذ عشـرات  فقضى ع

السنني إمنا هو حزب احملافظني، وما حزب العمال إال أداة يؤتى هبا حـني يلـزم   
ذلك حلاجة إجنلترا إليها، أو حينما تكون هناك قضايا يعجز حزب احملافظني عن 
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ن زعماء حزب العمـال يف  فيؤتى حبزب العمال ليسخَّر يف حلها. ويبدو أ ،حلها
اآلونة األخرية أدركوا هذه احلقيقة فحاولوا أن يتكّيفوا معها وأصـبح تـداول   
احلزبني للسلطة أقرب إىل تبادل األدوار بني احملافظني والعمال، منـه إىل كـون   

زعيم حزب العمـال   ،ولذلك جند أن طوين بلري ؛احملافظني دحزب العمال أداةً بي
قد غري من طبيعة احلزب واقترب كثرياً مـن   ،راء الربيطايناحلايل ورئيس الووز

سياسات حزب احملافظني، وظهر يف الصورة السياسية بطريقة ال خيتلف فيها عن 
حزب  ةيمزعشر، صورة جهابذة حزب احملافظني، حىت إنه اختذ من مارغريت تات

حزب العمال قدوةً له يف السياسة اخلارجية والداخلية. وصار  احملافظني السابقة،
وأصبح هذان احلزبان يف بريطانيـا   ،كذلك ال خيتلف كثرياً عن حزب احملافظني

  ا.مريكصنوين للحزب اجلمهوري واحلزب الدميقراطي يف أ
وحزب العمال نفسه إذا وجد فيه أشخاص يدركون ما عليه إجنلترا مـن  

ن يف فإن هؤالء األشـخاص يوضـعو   ،هافيحتكم العائالت العريقة والرأمساليني 
وبالتايل عن التأثري السياسـي.   ،ظروف تؤدي إىل إبعادهم عن التأثري يف احلزب

والعضو العمايل بيفان يف الثالثينات وحـىت السـتينات، وجـورج بـراون يف     
الستينات، خري مثال على حتكم حزب احملافظني حىت يف حزب العمال، وعلـى  

لـى احلكـم. وحـزب    إقصاء الذين يريدون احلد من سيطرة القوة احلاكمة ع
كما  ،ناًيوإمنا يعينها الرئيس السابق تعي ،نتخاباًااحملافظني نفسه ال ينتخب زعامته 

حصل مع ماكميالن حني عني اللورد هيوم، ومارجرت تاتشر حني عينت جون 
 ،نتخاب شـكلي اولكنه  ،نتخاباًانتخب هيث وميجر اميجر. وإنه وإن كان قد 

 ،ومن هنا فإن نظام احلكم يف إجنلتـرا  ؛اب شكلياًنتخأوالً مث جرى اال اينفقد ُع
ولكنه يف احلقيقة تعيني، وتعيني من طبقة معينة، والذي يقوم  ،وإن مسي دميقراطياً

  حتكارات.وأصحاب اال ،والرأمساليون ،بالتعيني هو العائالت العريقة
ونظراً ألن إجنلترا جزيرة يف وسط البحر، وسكاهنا ال تكفـي جزيـرهتم   

لذلك كان خروجهم من اجلزيرة طلباً للعيش أمراً ال مفر منه. إال أهنم  ؛مملعيشته
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رين ال جتاراً، خرجـوا ملـص دمـاء    فإهنم خرجوا مستعِم ،وإن خرجوا للتجارة
الشعوب وهنب ثرواهتا ال طلباً ملقايضة مبال، وذلك ألنه مل تكن عنـدهم يف أول  

قد كان هذا حاهلم منـذ  و .مر ثروات يقايضون هبا، فخرجوا لطلب الثرواتاأل
جزء ال يتجزأ منـه،   خروجهم من اجلزيرة، فلما اعتنقوا املبدأ الرأمسايل، والنفعيةُ

 فصاروا دولةً ،جتاوب هذا املبدأ مع طبيعتهم، فتركزت فيهم الناحية االستعمارية
وال يسـتطيعون   ،من الدرجة األوىل. مث إهنم ملا كانوا قليلي العـدد  استعماريةً
ام قوى تفوقهم، توسلوا لذلك بتسخري غريهم من الشعوب والـدول  الوقوف أم

 ،ملساعدهتم، ووضعوا هذه املساعدة بقوالب من التكـتالت مثـل األحـالف   
ولذلك كانت الناحية التكتلية جـزءاً ال يتجـزأ مـن     ؛تفاقاتواملؤمترات، واال

لون يف الذكاء عاديني كباقي الشعوب، ولكنهم يستعم اوهم وإن كانو .سياستهم
ذكاءهم إىل آخر حد من حدوده، وبذلك برزوا يف تفهم األعمال، ويف تفهـم  

 .السياسة، ويف حل املشاكل، ووجدت عندهم عقلية حل املشاكل بشكل بـارز 
ونظراً حلاجتهم املاسة للتوسع أقاموا صناعاهتم على أساس الصناعة احلربية، فأدى 

بالقوة احلربية، واآللة احلربيـة،  يتمتعون  ،ن يكونوا دولة مبعىن الكلمةأذلك إىل 
ومـا   ،تهم العريقة يف السياسة واحلكمايإىل جانب در ،ويتمتعون بالقوة الصناعية

  يتمتعون به من دهاء يتسم يف أكثر األحيان باخلبث.
أما سياستهم اخلارجية فإهنا تقوم على أساس االستعمار، ولكن يتجلـى  

والثاين احملافظة على وجودهم يف  ،الدويل مران: أحدمها احملافظة على التوازنأفيها 
ولذلك فإهنم يف احلـروب الصـليبية    ؛السياسة الدولية مهما كلف ذلك من مثن

اشتركوا بشكل بارز، ويف احللف املقدس كانوا يف طليعة الدول الكربى، وعنـد  
اندفاع نابليون بالفتح كانوا على رأس القوات اليت قامت بتحطيمـه وإرجـاع   

ملانيا يف أيام بسمارك شاركت إجنلترا أما كانت عليه. وحني حتركت فرنسا إىل 
ملانيا، وحني شعرت بوجود منو أيف مؤمتر برلني، وكان من أغراضها احلد من قوة 

ني، توحاربتها يف حـربني عـاملي   ،ملانيا أشهرت عليها احلربأغري عادي يف قوة 
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ريطة العامل، ومن أجل وحاولت جر العامل كله إىل حرب عاملية من أجل تغيري خ
أثناء  ،ذين كانا يتحكمان يف العامل يف ذلك الوقتلال ،آنذاك ،إضعاف العمالقني

دت عن السياسة الدولية بعد اتفاق العمالقني كانت كمن بِعفترة الوفاق. وحني أُ
وحتاول باستماتة من أجـل الرجـوع إىل    ،فقد كيانه، فصارت تتصرف بعصبية

اك يف السياسة الدولية. وهي تعتمد على عقد الصفقات واالشتر ،الوجود الدويل
مع الدول، وعلى جلب الرجال والتأثري هبم، وال تبايل بأن تطعم اخلصم لقمـة  
كربى يف سبيل أن تساومه، وهي ال تعرف يف السياسة صديقاً وال عدواً، وإمنـا  

ة وال تعرف سواها، وما يسمى باألخالقية الدوليـة تعتـربه أدا   ،تعرف مصلحة
وإن حاولت أن ال تظهر فيه من أجل إجياد  ،والكذب .تغرير وال تصدق بوجوده

الثقة هبا، ولكنها تتخذه السالح الفعال يف سياستها. كان تشرتشل رئيس وزراء 
ملانيـا،  أبريطانيا يف اجتماع مع روزفلت وستالني لبحث أمر احلرب ومسـتقبل  

ة يف احلرب مثينة إىل حد أنه البـد  إن احلقيق«فكان مما قاله هلم مبنتهى الصراحة: 
ي حـد يعتـرب   أري إىل وهذا ُي »من احملافظة عليها حبرس كامل من األكاذيب

  الكذب جوهرياً يف السياسة الربيطانية.
ها جيب أن تكـون علـى   ومعاملُت و واقع بريطانيا وواقع سياستها.هذا ه

ل شـعبها، ومل  ستغالاساس أهنا تعيش على أوعلى  ،ستعماريةاأساس أهنا دولة 
حتالت على الثورات ار طريقتها هذه، وأهنا قد تستطع السنون واألحداث أن تغّي

ستعمارها لـن  افكذلك مقاومة  .الشعبية اليت قامت هبا حىت مل تدع ثورة تنجح
وباملواجهة السافرة املصحوبة بالدهاء الساذج املظهر،  ،تتأتى إال بإدراك وسائلها

وداوين باليت كانت « : بالدها تكمن يف قول الشاعراخلفي األساليب. وقوهتا يف
وقوهتا يف اخلارج تكمن يف تسخريها غريها هلا، وحىت نفس الـذين   »هي الداء

يقاوموهنا. وال سبيل للتغلب عليها إال بتجريدها من أسلحتها السياسية التقليدية، 
  ومبواجهتها منفردة دون نصري أو شريك.

هو شعب كوَّن دولة عريقـة يف قلـب   ف ،وأما الشعب الفرنسي  - ٦
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أوروبا، وتفتخر على سائر دول أوروبا بأن الشعب الفرنسي هو الـذي جـاء   
باألفكار العالية كاحلرية والعدالة واملساواة، ومعروفة بأهنا أنبتت الرجال األفـذاذ  
يف السياسة والفكر، وهي على أي حال دولة استعمارية، تتميز عن غريها بتأثري 

حتولت إىل سجية من السجايا عند  صفةً فرديةً عليا،بوصفها  ا،رية عليهأفكار احل
  بل طبيعة من الطبائع عندهم. ،الفرنسيني

فصار  ،له تأصل فيه التفكك والشعب الفرنسي منذ أن أخذ احلرية فكرةً
ولـذلك   ؛أو مجاعة ،أو شعباً ،أقرب ألن يكون جمموعة أفراد من أن يكون أمة

 لَُهومن أجل ذلك َس ،وقلما ساده حكم قوي ،ات قويةقلما وجدت فيه حكوم
مـن   ،ولذلك فإن فرنسا ؛على إجنلترا استخدام فرنسا عدة مرات، املرة تلو املرة

وذلك بسبب  .بعد ذهاب نابليون حىت عهد ديغول، وهي تسري يف ركاب إجنلترا
 ،وآسـيا  ،وحىت حني خرجت لالستعمار يف أمريكـا  ،تأصل فكرة احلرية فيها

يا، إمنا أخرجتها إجنلترا لتتقوى هبا، حىت وإن بدا أن التزاحم بني الـدولتني  فريقأو
  هو الذي كان يطفو على السطح يف التاريخ االستعماري للبلدين.

مبيـزة  وبناء عليه فإن املرء ال يستطيع أن حيكم على الشعب الفرنسـي  
 ،والشـعراء  ،فاحلرية الفكرية أوجدت الفالسـفة  واحدة تزيد عن ميزة احلرية.

 ،والثقة بالنفس ،والعزة ،واحلرية السياسية أوجدت الكرامة وغريهم. ،واملفكرين
واحلرية الشخصية جعلت من باريس  احلشد الكبري من الرجال األفذاذ. فأوجدت

ندفاع مع الشهوة واللذة. واحلرية هي الـيت أوجـدت   او ،وفجور ،موطن عهر
لذلك تعترب احلرية  ؛وال سيما اإلجنليز الثغرات يف فرنسا الندساس األجانب فيها
  مبعناها املطلق هي أساس البالء يف فرنسا.

ن يف فرنسا أحزاب كذا، وأن احلزب الفالين إوال يستطيع املرء أن يقول 
 ،هذا شأنه ،هو كذا، واحلزب الفالين كذا، فإنه من العسري بل املتعذر على شعب

 توجد فيه جمموعات من األفراد تسمي أن توجد فيه أحزاب باملعىن احلزيب، وإمنا
ومن هنا كان من الصعب أن يوجد فيها حكم قوي، أو حكـم   .نفسها أحزاباً
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مستقر، فإن كل فرنسي حاكم بنفسه، وكل فرنسي يطمع أن يكون حاكمـاً،  
ن سياسة فرنسا الداخلية هي كذا، وسياسـة  إومن هنا ال يستطيع املرء أن يقول 

فالسياسة الداخلية تكون حسـب مـزاج احلكـام،    فرنسا اخلارجية هي كذا، 
وحسب فهمهم للحرية، والسياسة اخلارجية تكون حسب قدرة فرنسـا علـى   
التغلب على اآلخرين الستعمارهم ومد نفوذها إلـيهم. وتعـّد فرنسـا دولـة     

فالنفعية جزء جوهري مـن حيـاة    .عتنقت املبدأ الرأمسايلاهنا قد أل ؛ستعماريةا
  وحريصة على بقاء املستعمرات. ،ستعمارحريصة على االولذلك كانت  ؛فرنسا

وإذا كان البد أن تعطى فكرة عن سياسة فرنسا اخلارجية، فإنه يالحظ أن 
سياستها مبنية على أساس إجياد نفوذ هلـا يف اخلـارج، سـواء أكـان ذلـك      

قتصادي. وأعماهلا السياسية ضـد  أم بالنفوذ اال ،أم بالنفوذ الثقايف ،مبستعمرات
ل الكربى إمنا تتناول إبراز شخصيتها، واملشاركة يف اجملد والتسلط، وهي ال الدو

لـذلك   ؛حتسن املداورات السياسية، بل تغلب عليها اجملاهبة يف أغلب األحيـان 
ا يف هذه األيام، بينما يصـعب  مريكيسهل اكتشاف وجود الصراع بينها وبني أ

ق السري يف مواجهة أعماهلـا  ولذلك فإن طري ؛اكتشافه مع غريها السيما بريطانيا
عتبارهـا  اهو عدم جرح كربيائها، وعدم متكينها من أخذ زمام املبادرة، وعدم 

  إال مبقدار ما تقبلها الدول الكربى يف السياسة الدولية. ،دولة كربى
 ،فيه احليويـة والقـوة   ،فهو شعب نشيط ،وأما الشعب الروسي  - ٧

مث الشـيوعي   ،عتنق املبدأ الرأمسايل أوالًولكن فيه السذاجة والبساطة، وإنه وإن ا
ومل يصـل إىل   ،مث عاد إىل املبدأ الرأمسايل، إال أنه ظل متأخراً عن أوروبـا  ،ثانياً

 ،عند الروس عقدة نقص جتاه األوروبـيني  تفصار ،مستوى الشعوب األوروبية
  سلوكهم سلباً. يفأثرت هذه العقدة 

خرج من بـالده   افإذ ،والشعب الروسي شعب حمارب شجاع يف بالده
ولذلك كان متوقعاً أن يفقد سيطرته على دول شرق أوروبا منذ  ؛خصائصه َدقَفَ

يت. وحقائق التاريخ اوها هو قد فقدها فعالً بعد فقده لالحتاد السوفي ،فترة طويلة
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تؤكد أن الشعب الروسي مل ينتصر خارج بالده يف كل حوادث التاريخ، ومأزقه 
غري يؤكد ذلك. بينما كان ينتصر على أعدائه عندما كـان  يف الشيشان البلد الص

ُيهاَجم داخل بالده. ومن أشهر انتصاراته عندما كان يهاَجم داخل بـالده مـا   
  حدث مع نابليون وهتلر.

غريه يف و ،ونظام احلكم يف روسيا أيام القياصرة هو غريه أيام الشيوعيني
فقد كان القيصر يستند بوجـه   ستبدادي،االزمن الراهن، إال أنه يف كل احلاالت 

خاص إىل إقطاعيي األراضي، وكان كبار مالكي األراضي بالتحالف مع كبـار  
سياسة القيصـرية  الاألغنياء يسيطرون على البالد سيطرة السادة، وكانوا يؤيدون 

ييداً تاماً، وكان هؤالء مجيعاً يستغلون الشعب على شـكل  أالداخلية واخلارجية ت
  حنطاط البالد وتأخر الشعب.ابشع، ما أدى إىل 

، ومستغلة وقد كانت روسيا قبل احلرب العاملية األوىل متأخرة عن أوروبا
فالصناعات الرئيسية يف روسـيا كانـت يف أيـدي     من بعض الدول األوروبية.

فكانت أهم مصانع التعدين يف أيـدي الفرنسـيني،    ، وبلجيكا.وإجنلترا ،فرنسا
ونيتز يف أيدي األجانب، وكان ما يقرب من وكانت صناعة الفحم يف حوض الد

نصف آبار البترول يف أيدي اإلجنليز والفرنسيني، وكان قسم كبري مـن أربـاح   
وخاصة البنوك اإلجنليزية والفرنسية،  ،الصناعة الروسية يذهب إىل البنوك األجنبية

 ،والثقافـة  ،قتصادواال ،م متأخرة يف نظام احلكم١٩١٤ سنة فكانت البالد حىت
وتعترب دولياً من الدول الكـربى،   ،التعليم، ومع ذلك كانت روسيا دولة كربىو

مل يـتغري   ،فلما توىل احلزب الشيوعي احلكـم  .وكانت تؤثر يف السياسة الدولية
فقد قام الشيوعيون حبكم البالد باحلديـد   .وضع احلكم إال من حيث األسلوب
توا حكمهـم علـى   ب، وثّبضطهاد واإلرهاوالنار، وبالقتل وسفك الدماء، وباال

األوىل على نبذ فكـرة حماربتـها،    مجاجم الشعب. واستطاعت أن جترب الدولةَ
أو شبه حليفة، وبذلك كانت  ،ااتفاقات معها حىت صارت حليفةً هلودخلت يف 

شريكة الدولة األوىل يف إدارة العامل، بل إن العامل كله  (االحتاد السوفيايت) روسيا
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أما سياسة روسيا  وأمريكا. (االحتاد السوفيايت) قان روسياكان يتحكم فيه العمال
ففكرهتا نشر الشيوعية، وطريقتها  .تقوم على أساس الفكرة كانت الشيوعية فإهنا

والتدمري، وإثارة التناقضات، وهي حتاول كلما أتيح هلـا أن   ،واهلدم ،التخريب
ول اليت جتعـل  تدخل الشيوعية إىل بعض الدول، كما حتاول أن تسيطر على الد

  نظام احلكم فيها نظاماً شيوعياً.
أما بعد اهنيار الشيوعية فقد وجد الشعب الروسي نفسه، وكذلك قادته، 

 ،وتغاير احلقبـة الشـيوعية   ،حباجة إىل هوية جديدة ختتلف عن روسيا القيصرية
 فقراً علـى  ازدادوافكانوا كاملستغيث من الرمضاء بالنار، ف ،فلجأوا إىل الرأمسالية

  واهتز مركزها يف العامل. ،هتزت صورة روسيااو ،فقر
 ،وأصبح مشاهباً أليام القياصرة ،لقد أصبح نظام احلكم يف روسيا رأمسالياً

صحاب أحتفاظه ببعض املعامل من احلقبة الشيوعية، فعادت الطبقة الرأمسالية وامع 
ما كان احلال ثريهم يف احلكم متاماً كأوأصبح هلم ت ،الثروات الضخمة إىل الوجود

أصبحت روسيا حتكـم مـن    ،يف عهد القياصرة، ولكن هذه املرة بدل القياصرة
تية سابقاً "الكي جي يب" ورجال السياسة من الشيوعيني ارجال املخابرات السوفي

  وأصبحوا رأمساليني حسب (التقليعة) اجلديدة. ،سابقاً، الذين غريوا جلدهم
ة علـى أن يكـون هلـا دور    أما سياستها اخلارجية فقد أصبحت منصّب

لذا احنسر وجودها علـى   ؛وحسب، دون وجود نظرة عاملية للسياسة اخلارجية
الساحة الدولية، وأصبحت فقط تبحث أن يكون هلـا أي دور، وأن ال هتمَّـش   

 ىهنائياً عن السياسة الدولية. وهذه احلال من فقدان اهلوية الفكرية العقدية لـد 
 ،س السياسي على مستوى القادة والشعب الروسيالشعب الروسي، وحالة اإلفال

تعطي الفرصة للوقوف يف وجه سياسات روسيا بإجياد عالقات جتارية مع روسيا 
متكن املسلمني من دخول روسيا، ومتكن الروس من رؤيـة اإلسـالم حيـاً يف    
عالقات الناس، وأن تكون مقاومة حماوالت روسيا للتاثري على السياسة الدوليـة  

ائها الفرصة لذلك، وحصر العالقات معها يف اجلانب التجاري، وتقاوم بعدم إعط
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ألن سياستها اخلارجيـة مبنيـة علـى     الدول الرأمسالية؛يف باقي اجملاالت كباقي 
  ستعمار، وإن كان هذا ال يظهر إال يف الدول اجملاورة هلا.االستغالل واال

ـ أي: الشعب األ ،إن الشعوب األربعة األخرية    ،جنليـزي واإل ،يمريك
هي شعوب الدول املعتربة حالياً دوالً كربى ذات تطلُّـع   ،والروسي ،والفرنسي

واملزامحـة عليهـا مـع     ،للتحكم يف السياسة الدولية يف مناطق خمتلفة من العامل
التفاوت بينها قوةً وضعفاً. وبتتبع تأثريها يف السياسة الدولية يف هذا القرن احلادي 

إمجال اخلطوط السياسية العريضة هلذه الدول األربـع  ميكن  ،والعشرين امليالدي
  على النحو التايل:

منذ سقوط دولة االحتـاد  فقد تعاظمت قوهتا بوترية متسارعة  امريكأما أ
السوفيايت املفاجئ، وأصبحت الدولة العمالقة األقوى تأثرياً يف العامل، خاصة وأن 

ة دولة كربى من ملئـه، حـىت   الفراغ الذي خلَّفه االحتاد السوفيايت مل تتمكن أي
غدت أمريكا الدولة العمالقة من دون منازع، ومل تتمكن حىت اآلن أية دولة من 

لة الدولة الثانية اليت كان يشـغلها  نـزالدول الكربى املوجودة من االرتقاء إىل م
االحتاد السوفيايت. وهذه احلالة الغريبة يف الوضع الدويل، واليت مكنت أمريكا من 

على اآلخرين، جعلت السياسيني األمريكيني مييلون إىل التعايل والعجرفـة   التفوق
يف التعامل مع اآلخرين، ولعل وزيرة خارجية أمريكا يف عهد كلينتون السـيدة  

الضرورة) -إن أمريكا هي (األمة«مادلني أولربايت تعبِّر عن هذه احلالة يف قوهلا: 
لعمل كل شيء وقتما تريد، وليعلم واملستعدة  ،وهي صاحبة املسؤوليات العاملية

ن العامل أل ؛وال تقف يف طريقنا عقبات ،اجلميع أننا نفعل ما نريد، ونغري ما نشاء
  .»لنا، العامل لألمريكيني

ية دفعت حـىت األوروبـيني   مريكهذه الغطرسة والعنجهية يف السياسة األ
التصرحيات بالنربة  الذين كانوا حلفاءها أن ال يطيقوا تعاليها على العامل، وال تلك

عاجهم نـزهلذا ردوا عليها من خالل صحفهم اليت تعبِّر عن ا ؛ية املتعاليةمريكاأل
منها، فقالت الصحيفة الفرنسية (لوموند دبلوماتيك) رداً على تصريح أولربايت: 
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إن اهليمنة األمريكية ال ينبغي أن تكون قدراً حمتوماً، وإن على أمريكا أن تفهـم  «
اعداً أهنا لن يكون مبقدورها أن تفرض قوانينها على القارات اخلمس منذ اآلن فص

ـ  اطق الصـراعات  وفقاً ملصاحلها فقط، كما أهنا لن تكون (شرطي العامل) يف من
  .»واألزمات إىل األبد
ا تنطلق يف سياستها من نظرهتا إىل أهنا مالكة هذا العامل مريكولذلك فإن أ

اراً أهنا قائدة العامل كما قال بوش خالل جولته واألحقُّ به وأهلُه! تعلن جهاراً هن
م. وهي تعلن كذلك ٢٠٠٤ سنة ية يف شهر آبمريكاالنتخابية على الواليات األ

مشاريع للعامل (العامل اجلديد)، (الشرق األوسط اجلديد)، (الشـرق األوسـط   
 ا ستكون نتيجتـه وبـاالً  مريكالكبري) ...اخل. إال أن هذا التكرب والعجرفة من أ
ا تغرق يف وحل أفغانستان مريكعليها، بل إن إرهاصات ذلك قد بدت. فها هي أ

والعراق، وقد أهينت وديست هيبتها رغم ما صنعته من جرائم القصف العشوائي 
للمدنيني، وما اقترفته من فظائع األعمال الوحشية يف السجون، إال أهنا مع ذلك 

قتلـهم يف أفغانسـتان    ا بعـد مريكأصبحت تصدر جثث جنودها إىل موطنهم أ
لبشاعة جرائمهم الـيت   ؛والعراق. لقد أصبحت شعوب املنطقة متتلئ غيظاً عليهم

  والفكر... ،واإلعالم ،بل ومناهج التعليم ،واحلجر ،والشجر ،طالت البشر
قد ساءهم ما صـنعته الواليـات    ،ياأفريقو ،وآسيا ،وكذلك فإن أوروبا
وحماولة اهليمنـة   ،ر على البالد والعبادوعدوان مستم ،املتحدة من هنب لثرواهتم

  ا وحدها يف مناطق العامل.مريكأل
 ،ية هـو مـن جانـب: الغطرسـة    مريكوهكذا فإن ما مييز السياسة األ

والنظر للعامل أنه مزرعة هلم. ومن جانب آخر: كره  ،وفنون اجلرائم ،والعنجهية
كـانوا  وممـن   ،هلم من كل شعوب العامل، من أعدائهم ،ومقت عظيم ،شديد

وسقوط فظيع كمـا   ،امريكأصدقاءهم كذلك. كل هذا يشري إىل هناية أليمة أل
  سقط كل جبابرة األرض.

ـ الً يف أوروبا ورِْجفإهنا تضع رِ أما بريطانيا الً يف أمريكـا، تتنازعهـا   ْج
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جنلوسكسونية من جهة أخرى، اعات األوروبية من جهة، واإلنـزالتوجهات وال
  اجلهتني. حتافظ على التوازن بنيوهي 

وقد صار هذا التوازن أساساً لعالقتها بكل من أمريكا وأوروبـا، فهـي   
وتتقوى بأمريكـا يف   ،تلعب على احلبلني، وتستفيد من الطرفني، تتقوى بأوروبا

، فال هي بقادرة على ترك أمريكا، وال هي قادرة على االنفكاك من نفسه الوقت
لذلك جندها تقترب منها أكثـر   ؛أوروبا، ولكن مصاحلها متيل أكثر حنو أوروبا

وقـد سـامهت    .فأكثر مع األيام، ودخوهلا يف االحتاد األورويب دليل على ذلك
بريطانيا مؤخراً يف تشكيل نواة اجليش األورويب املسـتقل عـن حلـف مشـال     
األطلسي، وفعلت ذلك بالتعاون مع فرنسا وأملانيا بالرغم من اعتراض أمريكـا  

سياسة بريطانيا األوروبية، وهذه هي الزاوية الـيت  الشديد على ذلك، هذه هي 
  تنطلق منها أعماهلا السياسية يف أوروبا.

إذ تقيم سياساهتا على أسـاس أورويب   ،فهي خبالف بريطانيا وأما فرنسا
إي اهتمام ألمريكا، وهي حتاول تقوية االحتاد األورويب، وحتاول  تعري حبت، وال

منفصلة متاماً عن أمريكـا،   ،أوروبية متحدة اهليمنة عليه لكي يصبح قوة سياسية
 ،ة للقوة األمريكيـة، مـن مجيـع النـواحي السياسـية     ـَّيويصبح مكافئاً بندِّ

أو  ،والثقافية، وال يقتصر فقط على االقتصـاد  ،ةـريـكـوالعس ،واالقتصادية
  على التعاون السياسي الشكلي.

يف حتقيق هـذه  ن تقارهبا مع أملانيا حجر الزاوية ـا مـذ فرنسـخـوتت
السياسة، حبيث أصبحت تعترب احملور الفرنسي األملاين هو أساس هذه السياسـة  

  األوروبية الوحدوية.
هذه هي سياسة فرنسا األوروبية، فهي سياسة ذاتية استقاللية، متحديـة  

  والدينمو احملرك هلا. ،واضحة، جتعل من فرنسا وأملانيا قلب القوة األوروبية
  هتا احلالية جتاه أوروبا تتمثل يف أمرين:فسياسا وأما روسيا

واالشتراك معهـا يف حبـث    ،الدخول يف نادي الدول األوروبية األول:
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الشؤون األوروبية على قدم املساواة، وقد جنحت جزئياً يف ذلك، حيث متكنت 
من الدخول يف اجمللس األورويب، ويف جمموعة الدول السبع الصناعية، ولكنها مل 

  يف االحتاد األورويب، أو حىت يف الترشح للدخول إليه.تنجح بالدخول 
احلفاظ على عالقة متميزة مع الدول اليت كانت يف السابق  حماولة والثاين:

جزءاً من االحتاد السوفيايت، ومع الدول اليت كانت تدور يف فلكه، حبيث تكـون  
عالقة وصاية دائمة، وقد فشلت يف هذا األمر فشالً ذريعاً، فقد فقدت سيطرهتا 

 ،وسلوفاكيا ،يكوالتش ،ورومانيا ،بلغاريا :متاماً عن كل دول شرق أوروبا، وهي
سالفية املنفرطة، وبدأت تفقد جزءاً من سـيطرهتا  ووالدول اليوغ ،واجملر ،وبولندا

ومولـدافيا،   ،وروسيا البيضـاء  ،وأوكرانيا ،وأرمينيا ،وأذربيجان ،على جورجيا
ومجهوريات آسيا الوسطى املسلمة، ومل يتبق هلا من سـيادة كاملـة إال علـى    

 :وهي ا على دول البلطيق الثالثل سيطرهتكازاخستان، كما فقدت من قبل ك
  يف وقت مبكر. ،والتفيا ،وإستونيا ،لتوانيا

وخالصة السياسة األوروبية لروسيا أهنا مل تتمكن من أن تتأهل أوروبيـاً  
بالدرجة اليت خطَّطت وسعت إليها، ورمبا الذي مل ميكنها من ذلك كوهنا دولـة  

الزعم بأهنا أوروبية متاماً، وبالتايل فال أي أوروبية آسيوية، فال تستطيع  ،أوراسية
تستطيع أن تتجاهل مداها اآلسيوي الشاسع، وال أن تتخلـى عـن عالقاهتـا    
ومصاحلها الضخمة مع غري األوروبيني، فهي منشغلة يف حتديد مـداها احليـوي   

  الواسع، وهي بذلك مشتتة ال تستطيع التركيز على اجلانب األورويب فقط.
 ،طانيايربو ،امريكفنا على شعوب الدول الكربى (أوهكذا نكون قد تعر

على وشك أن تعود دولتها  هي وكذلك (األمة اإلسالمية) اليت وروسيا) ،وفرنسا
الكربى: اخلـالفة الراشدة، باإلضافة إىل الشعب األملاين املتوقع عودتـه دولـةً   

  بري.كربى وإن طال الزمن. مث ذكرنا الشعب الياباين لتأثريه االقتصادي الك
وب يف السياسة الدولية ـعـذه الشـر وتأثري هـر تأثـهـظـيـوس

  عند استعراض قضايا العامل الكربى.
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  قضية أوروبا  - ١
قضية أوروبا هي قضية العامل األوىل منذ قرون طويلة، وهي قضية تتعلـق  
بالدول الكربى، وبالتوازن بني هذه الدول، وتتعلق بالسيطرة العاملية االستعمارية، 

والثقايف، وهي من أقدم القضـايا،   ،والسياسي ،واالقتصادي ،مبداها العسكريو
  ومن أكثرها خطراً على ما يسمى بالسلم العاملي.

أما كوهنا أقدم القضايا فإهنا هي القضية اليت أوجدت يف العامل ما يسـمى  
اليت من أجلها وجد ما يسـمى بالقـانون   وباألسرة الدولية أو اجملموعة الدولية، 

لدويل. فمن أجل وقوف أوروبا يف وجه اإلسالم وجدت األسرة الدولية مـن  ا
ولضرب نابليون ومنع توسع فرنسا وجد ما يسـمى   .الدول األوروبية النصرانية

واحلـد   ،مث من أجل منع أملانيا من أخذ نفط الشرق األوسط .بالتحالف املقدس
مة أملانيا ومنعهـا مـن   مث من أجل مقاو .كانت احلرب العاملية األوىل ،من قوهتا

 ،وفرنسـا  ،إجنلترا :تفقت الدول الكربى األربعااإلخالل مبيزان القوى يف أوروبا 
ومنعها من أن ترجـع   ،على سحق أملانيا ،يتاحتاد السوفيواال ،والواليات املتحدة

كانـت   ،واحليلولة دون تقويـة أملانيـا   ،دولة كربى ثانية. وملنع توحيد أوروبا
وكـذلك   ،عاقت تكوين االحتاد األورويب عدة سـنني أسية اليت املناورات السيا

عمال من العمالقني هلـذا  وقد وجدت األ .عرقلت توحيد أملانيا عشرات السنني
لكنها عـدلت   ،، وكان لفرنسا يف البداية دور يف ذلكوبعده الغرض قبل الوفاق

 ،دور يف ذلك وأخذت تسعى لتقوية أوروبا بأملانيا، وكان لربيطانيا ،عنه فيما بعد
وعليه فإن قضية أوروبا ومتعلقاهتا هي  ؛وإن تظاهرت بالسعي إىل توحيد أوروبا

  ن أقدم القضايا.م
 ،وأما كون قضية أوروبا هي أخطر القضايا على ما يسمى بالسالم العاملي

وأملانيـا، ويف   ،وإجنلتـرا  ،فإن ذلك متمثل يف سلوك وتصرفات كل من فرنسا
ويف تصرف العمالقـني   ،تفاق بينهماوأمريكا قبل اال ايتاالحتاد السوفيتصرفات 

نتهاء فترة الوفـاق  اتفاق بينهما، وكذلك بعد بعد اال أمريكا واالحتاد السوفيايت
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وحل حلف وارسو.  ،يت واملعسكر الشرقياحتاد السوفيهنيار االابينهما، وحىت بعد 
متثل املعسكر الغريب. تفاق العمالقني فقد كانت اأما فرنسا وإجنلترا وأمريكا قبل 

وكانت قضية أوروبا متثل تصفية احلرب العاملية الثانية، وكانـت تتمثـل بـني    
فاملعسكر الغريب  .املعسكرين يف البحث يف مستقبل أوروبا الغربية ومستقبل أملانيا

وكانت أمريكا تعـىن   االحتاد السوفيايت،كان يرى توحيد أوروبا لتقف يف وجه 
قـوف يف  وإجياد جيش أملاين قوي للو ،سكرية األملانيةبشكل خاص يف بعث الع
وإجنلترا. وأمـا   ،وفرنسا ،وإلجياد توازن جديد بني أملانيا وجه االحتاد السوفيايت،

 يرى اخلطر احملقق عليـه ثل املعسكر الشرقي، وكان مي االحتاد السوفيايت فقد كان
ف يف وجه توحيد قيولذلك كان  ؛ومن أملانيا بشكل خاص ،إمنا يأيت من أوروبا

 ،وضد إعادة تسلح أملانيا ،وضد اجليش األورويب ،ويف وجه توحيد أوروبا ،أملانيا
أن  ،والنشـاط الديبلوماسـي   ،عمال السياسيةوباأل ،اردةبباحلرب ال استطاعو

  .من أن تتقدم خطوة واحدة يف قضيتها عشرات السنني ومنع أوروبا ينجح.
، ق الذي مت بني خروشوف وكنـدي تفاباالو ،وأما بعد وجود العمالقني

جتاه قضية أملانيا،  االحتاد السوفيايترأي أمريكا و َد، إذ توحتفإن احلال قد تغري
فقـد   ،جتماعهمااوقد ظهر ذلك فور  .تفقا على رأي واحد جتاه قضية أوروبااو

إن «تصـرحياً قـال فيـه:     ،الواليات املتحدة حينئٍذ رئيُس ،أعطى جون كندي
فـإن   له غزواً عسكرياً، هلا ما يربرها.من غزو أوروبا  السوفيايت الحتادختوفات ا

وىل ضربتها فرنسا يف عهد فاملرة األ روبا مرتني يف التاريخ.روسيا ضربت من أو
ولذلك البد من وجـود مـا    ؛واملرة الثانية ضربتها أملانيا يف عهد هتلر نابليون.

ع سـالح  نــز ك ،بامن أورو الحتاد السوفيايتيضمن عدم وجود خطر على ا
. وهذا التصريح يدل داللة ال لبس فيهـا علـى أن رأي   »أوروبا الوسطى مثالً

صـار   ،وقضية أملانيا بشكل خاص ،وأمريكا جتاه قضية أوروبا الحتاد السوفيايتا
رة ضـبط  وا يف أوروبا من ضرمريكوملا انتهى الوفاق مل يتغري رأي أ .رأياً واحداً

وملنعها مـن   ،ملشاركة يف رسم السياسة الدوليةاو ،لالستقالل وضرب تطلعاهتا
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سيا ومنطقة آوتصفية نفوذها من جنوب شرق  ،ىل مناطق نفوذها السابقةإالعودة 
يف حلف األطلسي، والوقوف ضد  يةمريكوتطويعها لتبقى حتت املظلة األ ،اخلليج

 أن وذلك أنه ملا ملست أوروبا .كل حماولة أوروبية إلنشاء قوة عسكرية خاصة هبا
 ،ت اقتصادهاوقّو ،وملا استعادت عافيتها ،ابتعدت هواجس احلرب بعد الوفاق قد

ولبناء سياستها مـع   ،العمالقني يف رسم السياسة الدولية خذت تتطلع ملشاركةأ
خذت تعمل أكما  .ساس التبعيةأال على  ،املشاركة واملساواة ساسأا على مريكأ

ا مريك، ما جعل أخاصة بريطانيا وفرنسا ،ىل مناطق استعمارها القدميإ على العودة
وتفتت  ،كما أن أمريكا بعد اهنيار املعسكر الشرقي .ترصد حتركات أوروبا بدقة

سارعت إىل شغل الفراغ الناجم عن ذلك يف دول أوروبا الشرقية  ،حلف وارسو
 ،خاصة أملانيـا  ،ورويبحتاد األوذلك لقطع الطريق على اال ؛بإنشاء عالقات معها

وال زالت  ،وعارضت ،طلسيكذلك أبقت أمريكا على حلف األ .شرقاً للتوسع
عن الناتو. أما روسيا اليت ورثـت   لةمنفصإنشاء قوة عسكرية أوروبية  ،تعارض

حتاد األورويب شرقاً، وسعت االحتاد السوفيايت فهي ال ختفي خماوفها جتاه توسع اال
لناجم عـن اهنيـار   إىل احلصول على ضمانات. ولكنها بسبب املوقف الدويل ا

وإحساسها بضعفها مقابل الواليات املتحدة  ،يت واملعسكر الشرقياحتاد السوفياال
ل التوصل إىل جمل جتد مفراً من التنسيق مع دول االحتاد األورويب من أ ،مريكيةاأل

حتاد توافق بشأن ملف أوروبا الشرقية. كما أهنا تسعي بالتنسيق مع بعض دول اال
ختاذ موقف أقل حـدة  اؤثرة يف السياسة العاملية، ما دفعها إىل األورويب لتكون م

احلرب العاملية  َدْيَععلى عكس ما كان احلال عليه ُب ،ورويب ودولهحتاد األجتاه اال
  وبعيد ذلك بقليل. ،وأثناء فترة الوفاق ،الثانية

وحىت زيارة ديغـول إىل   ،وأما فرنسا، فإهنا بعد جميء ديغول إىل احلكم
م، كانـت فرنسـا   ١٩٦٩جتماعه بنيكسون يف شهر آذار او ،املتحدة الواليات

ولذلك كان يعمل  ؛وجعلها قوة ثالثة تقف بني املعسكرين ،تعمل لتوحيد أوروبا
حتاد كونفدرايل بني دول التقوية أملانيا إىل حد ال تصبح خطراً على فرنسا، وإجياد 
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 ؛بعاد إجنلترا عن أوروباإلمع ضمان السيادة لفرنسا، وجيهد ما استطاع  ،أوروبا
عتقاده بأن سياستها التقليدية منذ فجر التاريخ هي احليلولة بكل الوسائل دون ال

ووفاته بعد ذلك بعـام،   ،م١٩٦٩ سنة ستقالة ديغولاتوحيد أوروبا. ولكن بعد 
رد هيـث سـنة   التقى الرئيس الفرنسي بومبيدو مع رئيس وزراء بريطانيـا إدوا 

وافق على أثرها بومبيدو على عضـوية   ،فةلة ومكثّم يف مفاوضات مطّو١٩٧١
  بريطانيا.

ملانيا على وجه اخلصوص حتـاوالن تطـوير سياسـة    أوال زالت فرنسا و
ن أملانيا تدرك مدى املعارضة لظهورها كقوة أأوروبية خارجية مشتركة، السيما 

 ، حمققةًورويبحتاد األ، فتحاول بالتنسيق مع فرنسا الظهور كقوة يف إطار االأملانية
إبـان   ،الكثري من أهدافها اخلاصة بذلك كالتوسع شرقاً. وقد جنحت الـدولتان 

ما قد  ،بالظهور مبوقف موحد معارض للحرب ،م٢٠٠٣ سنة احلرب على العراق
اب لسياسة أوروبيـة خارجيـة   ستقطااألجواء جلعل فرنسا وأملانيا حمور  يءيه

هيئة ، ووع دستور أورويب جديدمشرالدولتني من أجل إجياد  ُيْعوما َس مشتركة.
إال من أجل جعل أوروبـا   ،منفصلة عن الناتو أركان عسكرية أوروبية مشتركة

 يف السياسة الدولية. مؤثرةً عامليةً قوةً
 ،فإهنا يف فترة الوفاق كانت حتاول توطيـد صـلتها بأملانيـا    ،أما إجنلترا

 ،ضد تطور أملانيـا  )(االحتاد السوفيايت وإطالعها على مؤامرات أمريكا وروسيا
إثر  ،وضد تقويتها. مث بعد ذلك قررت االنضمام إىل السوق األوروبية املشتركة

وذلـك رغـم    ،م١٩٧١ سنة اللقاء املطول املكثف بني بومبيدو وإدوارد هيث
بأوروبـا يف   يوحاولت بريطانيا التقـوّ  ضة الداخلية الشديدة يف بريطانيا.املعار

يت وبعده، لكنها مل تتخـذ موقـف   ار االحتاد السوفيمواجهة العمالقني قبل اهنيا
وذلك راجع إىل الضرورة املرحلية، فأوروبا كانت  ،العداء السافر يف وجه أمريكا

وقد ال  ،زالت يف أول الطريق لتصبح قوة عاملية، وطريقها حمفوف باملخاطر ماو
 ،أملانيـا يكلل بالنجاح املرغوب به، السيما وأن أمريكا متيقظة ألهداف فرنسا و
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، وهي األقوى يف احللبة الدولية، إىل تعطيل املخططات الفرنسـية  وتسعى دوماً
وهلا من اإلمكانات ما يؤهلها إىل فعل ذلك كلما سنحت هلا الفرصـة.   ،األملانية

ـ ل يف أوروبا وأخـرى يف أ ْجوسياسة بريطانيا اليوم تقوم على وضع رِ ا، مريك
  متاح.تصطاد املنافع حيث جتدها يف أي مكان 

وخباصـة الكـربى    ،وهذا الواقع (القومي) املختلف بني الدول األوروبية
تؤثر معاً يف السياسة الدولية.  ،منها، يشكل عائقاً أمام تكوين أوروبا موحدة قوية

املكـون   ،وما يؤكد ذلك ما علمناه أثناء إعداد هذا الكتاب أن االحتاد األورويب
ـ ب ،عـه املنعقـد يف دبلـن   قد انفـض اجتما  ،من مخس وعشرين دولةً اريخ ت

له إىل موعد الحـق.  ومل يتفق على اختيار رئيس لالحتاد، وأّج م،١٨/٦/٢٠٠٤
ومع ذلك، ورغم العامل القومي، والنفعية الرأمسالية اليت تعتنقها دول االحتـاد،  
ومها العامالن اللذان يعوقان وحدةً أوروبيةً حقيقيةً، إال أن االحتاد األورويب أصبح 

، وأصـبح اليـورو   يةمريكقوةً اقتصاديةً هائلةً تنافس القوة االقتصادية األيشكل 
يزاحم الدوالر على حجم املعامالت الدولية. كما أن التأثري السياسي الـدويل،  

ا لدول االحتاد عن طريق عالقاهتا القوية مريكرغم تباين املصاحل، ورغم اختراق أ
لـيت انضـمت حـديثاً يف    مع بعض دوله، وخباصة دول أوروبـا الشـرقية ا  

، إال أن االحتاد أصبح يشكل مضايقةً ساخنةً إىل حد ما ملخططات م١/٥/٢٠٠٤
  .االقتصاديةا مريكأ

كـان االحتــاد األورويب متماســكاً     اخلالصة ميكننا القول إنه لوبو
وإىل حد ما  ،السـتطاع مزامحة أمريكا على النفوذ الدويل اقتصـادياً وسياسياً

كنه احتـاد خمـلخل، ما يضـعـف كـثرياً من قوته. وهذه عسـكـرياً. ول
  د يف الوحدة.هي طبيعة االحتاد، أي احتاد، فإنه يفتقر إىل القوة اليت توَج
وتعمل كل ما يف وسعها  ،االحتاد األورويب عمالق اقتصادي ختشاه أمريكا

ألنه منافس حقيقي هلا يف جمال االقتصاد، وقـد نقلـت (أ ف ب) يف    ؛لتقزميه
أن الواليات املتحدة تعتمد إىل حد بعيد على اسـتثمارات  « م١٩/٠٤/٢٠٠٣
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االحتاد األورويب للتعويض عن عجزها الكبري يف احلسابات اجلارية الذي جتـاوز  
، وفق ما أوضح فريد بريغسنت مدير معهـد  م٢٠٠٠) بليون دوالر عام ٥٠٠(

توقيع عشـر   وقد مت». وهو مركز دراسات خاص يف واشنطن ،االقتصاد الدويل
لالنضمام إىل اخلمس عشرة دولة السـابقة يف   م١٦/٠٤/٢٠٠٣دول يف أثينا يف 
) ما جيعل أوروبا أكـرب  م٢٠٠٤بعد حوايل سنة (يف أول أيار  ،االحتاد األورويب

  مليون نسمة. ٤٥٠تضم  ،منطقة جتارية يف العالـم
ـ  ،واحلقل العسكري ،أما يف احلقل السياسي عيف فإن االحتاد األورويب ض

  بالنسبة إىل أمريكا. وأمريكا ناجحة يف إضعافه بعوامل منها:
اإلبقاء على حلف األطلسي (ناتو) الذي كان يفترض أن ينتهي منذ  -أ 

انتهاء حلف وارسو بقيادة االحتاد السوفيايت الذي تفكك. ولكن أمريكا تصـر  
ها إذا على استمرار حلف األطلسي حبجة محاية الدول األوروبية من روسيا وغري

لزم. وبذلك تبـقى هيمـنـة أمريكا العسـكـرية على أوروبــا. قــال   
(أ ف ب):  م١٩/٠٤/٢٠٠٣رومانو برودي رئيس املفوضـيـة األوروبية يف 

إن االحتاد األورويب جيب أن جيعل صوته مسموعاً داخل حلـف األطلسـي.   «
أضـاف:  و» عندئٍذ سيكون لدينا حلف قائم على ركيزتني: أوروبية وأمريكيـة 

والـذي   ،بدل احللف الذي اعتدنا عليه ،ذلك سيكون حلف األطلسي احلقيقي«
ال نستطيع تسليم أوروبا املسـؤولية  «وقال: » يستجيب للواليات املتحدة فقط

  ».ونترك حقيبة األمن ألمريكا ،على اخلزانة
نتيجةً للسياسة الربيطانية اليت ال تريد لنفسها أن تذوب يف االحتـاد   -ب 

ولذلك فهي تضع قدماً يف االحتاد  فتكون دولةً مثل لوكسمبورغ مثالً؛ويب األور
وأخرى يف أمريكا، فتتالقى مصاحلها مع مصـاحل أمريكـا يف نقطـة     ،األورويب

إضعاف االحتاد األورويب: بريطانيا لتبقى هي املتنفذة يف أوروبا، وأمريكا لكي ال 
  تزامحها أوروبا لو أصبحت قوةً موحدةً.

على االنضـمام إىل   م١٦/٠٤/٢٠٠٣ول العشر اليت وقّعت يف الد -ج 
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غالبيتها منطقة نفوذ ألمريكا، أو كما  م٢٠٠٤االحتاد األورويب يف أول أيار سنة 
بعض دول االحتاد األورويب اجلديـدة هلـا   « م:١٩/٠٤/٢٠٠٣قال برودي يف 

  ».عالقات وثيقة مع الواليات املتحدة فيما يتعلق بقضايا األمن
ادة اهليمنة األمريكية على منابع النفط يعطيها زيادة يف اهليمنة على زي -د 

دول االحتاد األورويب احملتاجة إىل النفط. وكذلك زيادة اهليمنة األمريكية علـى  
وتنهب ثروات  ،حكام العالـم الثالث جيعلها تستأثر بالصفقات التجارية املرحبة

  املكاسب.ما َيْحرِم دول أوروبا من هذه  ،هذا العالـم
ول إن ميزان القوى األورويب غري متماسك، ويكاد ال يكون ـذا نقـهل

 ،على رأسها فرنسـا  ،ة واحدة، بل هي دول قوية يف أوروباـهناك قوة أوروبي
فتوجد قوةً أوروبيـةً،   ،ة أخرى معهاـل من دول أوروبيـتعمل إلجياد تكـت

بل بريطانيا  ،أوروبية قويةوبريطانيا من ناحية أخرى اليت ال يهمها إجياد كـتلة 
  املتنفذة يف أوروبا.

أو  ،وعالقاهتا الدولية فيما بينـها  ،وهكذا فإن تفاعالت القضية األوروبية
أو فيما بينها وبني القضايا الساخنة األخرى، ال زالـت   ،كاريفيما بينها وبني أم

ـ   تالف هذه التفاعالت تدفع بقية أوروبا لتكون من األمهية الدولية مبكـان. واخ
ةً على ما يسمى رجيعلها قضيةً خِط ،وتضارب املصاحل والعالقات ،فيها ناتازالتو

  أم اهتزازه. ،بالسالم العاملي، سواء أكان ذلك من حيث استقراره
وتفاعلها  ،ولذلك فإن تأثري القضية األوروبية يف القضايا اخلمس األخرى

ال بد أن ينظر إىل قضـية  وعليه ف ؛ال ميكن إغفاله ،وتداخلها يف أوساطها ،معها
منذ أن كانت أوروبا دوالً تتصارع،  ،أوروبا نظرةً تتفق مع واقعها ومع خطورهتا

إىل أن أصبحت سوقاً اقتصادياً مشتركاً، مث احتاداً أوروبياً حياول إجياد ثقل نوعي 
وعالقـة   ،وسيتبني ذلك بوضوح عند استعراض القضايا األخـرى  ،له يف العامل
  أوروبا هبا.
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  الشرق األوسط قضية  - ٢
إهنا قضية تتعلق باإلسالم وخطورته على الغرب، وباملوقع االسـتراتيجي  
وحتكمه يف مواصالت أوروبا وأفريقيا وآسيا، وبالكيان اليهودي وكونه خـط  

 .وباالستعمار ومنافعه املادية السـيما الـنفط   ،الدفاع األول عن املصاحل الغربية
 ،واالسـتعمار  ،والدولة اليهوديـة  ،قع االستراتيجيواملو ،فقضية تتعلق باإلسالم

لمسلمني ول ال بالنسبة ألهل املنطقة ،ال شك بأهنا قضية يف غاية األمهية ،والنفط
  ولكن بالنسبة للعامل أمجع. ،وحسب

 .أما اإلسالم فكان وال يزال يشكل اخلطر األعظم على أمريكا والغـرب 
الق الطبيعي للدعوة اإلسالمية إىل ومنطقة الشرق األوسط تعترب هي مكان االنط

لذلك مل يكن غريباً أن أمريكا اختذت من اإلسالم عدواً رئيسياً ووحيداً هلا  ؛العامل
 ،والتطـرف الـديين   ،بعد سقوط االشتراكية، واختذت من شعارات اإلرهـاب 

غطاًء حلملتها ضد اإلسالم وضد املسلمني يف هذه املنطقـة، وهـي    ،واألصولية
أوتيت من قوة الستبعاد احلركات اإلسالمية السياسية من احلكم،  تسعى بكل ما

الـيت تتبعهـا    ،واالحتواء ،والتنكيل ،والبطش ،وذلك من خالل أساليب القمع
 جديـدةً  احلكومات العميلة التابعة هلا يف املنطقة. وقد أعلنها بوش حرباً صليبيةً

 :األمريكـي ضد املسلمني بشكل سافر، وقال جون أشكروفت وزيـر العـدل   
بصراحة إن اإلرهاب يكمن يف اإلسالم ذاته، ولـيس فقـط يف بعـض مـن     «

  .-على حد زعمه-ن اهللا حيض على اإلرهاب يف القرآن بأ، وقال »يعتنقونه
فأمهيته  ،وحتكمه يف املواصالت ،وأما املوقع االستراتيجي للشرق األوسط

أفريقيا وأوروبا وآسيا،  :آتية من وجوده يف منطقة تقاطع القارات القدمية الثالث
 ،وقناة السـويس  ،وهرمز ،وعدن ،سفورووالب ،وحتكمه يف مضائق جبل طارق

ويف اخللـيج،   ،ويف البحر األمحر ،ويف البحر األسود ،يف البحر األبيض املتوسطو
إضافة إىل كونه ملتقى طرق املواد اخلام والبضائع بني القارات الـثالث. ولقـد   
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ة تشكل نقطةً حرجةً بني املعسكرين الغريب والسوفيايت كانت أمهيته االستراتيجي
ألن الشرق األوسط يشكل احلزام الغريب يف النطاق العسكري  وذلك ؛قبل الوفاق

املضروب ضد االحتاد السوفيايت السابق، وكان هذا احلزام خـط الـدفاع األول   
ـ  ؛ياأفريقللغرب يف مواجهة االحتاد السوفيايت عن الشرق األوسط وعن  ذلك ول

ومنها القواعد النووية، وجـرت   ،وسط القواعد العسكريةأنشئت يف الشرق األ
 ،وأنشئت فيه املطارات الكـثرية  ،عدة حماوالت لربط دوله يف أحالف عسكرية

ستراتيجية. أما بعد اوكانت هلا أمهية  ،والطرق العريضة املسماة باالوتوسترادات
ولذلك أمهل  ؛مهية العسكريةك األفلم تعد هلا تل ،م١٩٦١تفاق العمالقني سنة ا

وأُزيلت القواعد النووية، وسار العمالقان قـدماً   ،فيها شأن األحالف العسكرية
 ،وشرق السويس ،وجنحا يف إزالة قاعدة عدن، وليبيا ،يف إزالة القواعد اإلجنليزية

وبذلك مل تعد للشـرق األوسـط أمهيـة     .وسعيا إىل إزالة قواعدها من قربص
يت مـن  احتاد السوفينتهاء احلرب الباردة وزوال االاآنذاك. إال أنه بعد ستراتيجية ا

السيما بالنسبة ألمريكا أمام  ،ستراتيجيةعادت للشرق األوسط أمهيته اال ،الوجود
 ،لذا عادت أمريكا إىل إجياد القواعـد العسـكرية يف اخللـيج    ؛روسيا وأوروبا

لكويت بعد البحرين كحليف وأعلنت الباكستان وا ،العراقوواحتلت أفغانستان 
  ستراتيجي.ا

وأعـدت   ،مث اعتربته مؤخراً خطاً أمامياً للدفاع عن أمن الواليات املتحدة
مشـروع  «مث عدلتـه إىل   »مشروع الشرق األوسط الكبري«ته ـله مشروعاً ّمس

ـ   »ياأفريقالشرق األوسط ومشال   يتوقدمته إىل قمة الدول الصناعية الثمـاين ال
  مبنطقة سي آيالند. م٢٠٠٤ن يف حزيرا تانعقد

الذي ميتـد مـن    ،ميكن القول إن املوقع املهم للشرق األوسط وعلى كلٍ
املغرب على احمليط األطلسي غرباً إىل إيران والعراق على اخلليج شـرقاً، ومـن   
تركيا مشاالً إىل الصحراء األفريقية الكربى جنوباً، أي أنه يشمل الدول العربيـة  

لـة للمسـتعمرين،   ْبتركيا وإيران، هذا املوقع املهم جعله ِق مجيعها باإلضافة إىل
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وحمجاً للطامعني، ملا له من أمهية هائلة يف شأن النقل واملواصالت، ليس يف هـذه  
  الفترة فحسب، ولكن منذ احلروب الصليبية وحىت أيامنا هذه.

فأصبح حمـور قضـية    ،وأما بالنسبة للكيان اليهودي املزروع يف فلسطني
ألوسط، وأصبح سبباً لعدم االستقرار، ال يف هـذا الشـرق األوسـط    الشرق ا

وحسب، وإمنا يف العامل كله، وذلك باعتراف الغربيني أنفسهم الذين أقروا بـأن  
% من مشاكل العامل اإلسالمي اليت تؤرق الغرب، إمنا تعـود إىل مشـكلة   ٩٠

  وجود الدولة اليهودية يف فلسطني، أي يف قلب العامل اإلسالمي.
وأَزالته بوصفه دولة  ،ستعمارية فإهنا هي اليت سببت له البالءأما أمهيته االو

كربى وقوة عاملية، وحولته إىل مستعمرة غربية تتزاحم فيه الدول الغربية علـى  
فيه مبا يزيد عن نصف نفـط العـامل،    موجود ستعمار وبسط النفوذ. فالنفطاال

 ،وإيـران  ،وتركيـا  ،وسـوريا  ،اقوالعر ،واملواد اخلام املوجودة فيه يف األردن
 ؛تعدل عشرة أضعاف ثروة أوروبا وأمريكا جمتمعتني ،شكل ثروة هائلةت ،وغريها

ا يف اخلليج مريكوحروب أ .ولذلك تتسابق الدول على استعماره وتتصارع عليه
  للسيطرة عليه ماثلة للعيان.

 ،ترولوالب ،اإلسالم :فاجتماع هذه احملاور األربعة يف قضية واحدة، وهي
، كفيل بتحويل هذه القضية إىل قضية من أخطر )إسرائيل(و ،واملوقع االستراتيجي

القضايا، ومن أكثرها تعقيداً، لدرجة أهنا أصبحت واسـطة العقـد، ومشـكلة    
لذلك  ول العظمى، وأكرب من أن تستوعبها؛املشاكل، فهي أعقد من أن حتلها الد

لقوى العظمى هلا حالً، وهي لن حتل فهي قضية شائكة، بالغة التعقيد، ال متلك ا
  .(اخلـالفة) إال بقيام الدولة اإلسالمية

ونفوذ اإلسالم والدولة اإلسالمية حىت  حكموالشرق األوسط كان حتت 
 ،أي منذ أواخر القرن الثامن عشر ،ومنذ مؤمتر برلني .منتصف القرن الثامن عشر

 ،وإجنلتـرا  ،من فرنسـا بدأت الدول األوروبية الكربى حتاول غزوه، فغزته كل 
بعاً إىل أن قضى على الدولة اإلسالمية بالقضـاء علـى   اوظل الغزو متت .وإيطاليا



 ١٠٠

ستعمار استقر الشرق األوسط حتت االدولة العثمانية وإزالة اخلالفة من الوجود، ف
إجنلترا وحتت سيطرهتا ونفوذها، ومشل نفوذها مجيع دوله حـىت الـدول غـري    

ر اليسري حمصوراً يف نـزومل يكن لفرنسا فيه غري ال األفغان.رة مثل تركيا واملستعَم
 مبا يف ذلك ساحلها الغريب اجلنويب ،القسم الشمايل من بالد الشام املسمى بسوريا

فطردت منـه   ،وظل احلال كذلك حىت هناية احلرب العاملية الثانية املسمى بلبنان.
 ،بتركيز تقسيمه ،ر جديدستعمار اإلجنليزي فيه إىل أسلوب آخوحتول اال ،فرنسا

والشرق  ،نتهت احلرب العاملية الثانيةاولذلك  ؛وإطالق إسم الدولة على كل قسم
ولـذلك   ؛أو على األصح مستعمرة إجنليزية ،األوسط كله يعترب مستعمرة غربية

ومل يكن فيـه أي وجـود    ،من املعسكر الغريب وجزًء ،كان يعترب من العامل احلر
ستعمار الشـرق األوسـط   انفراد بساعد إجنلترا على االللمعسكر الشرقي. وقد 

فلم تستطع جمـاراة   ،ودولياً ،قتصادياًاو ،عامالن: أحدمها ضعف فرنسا سياسياً
والعامل الثاين هـو إصـرار    .ستعمار يف الشرق األوسطإجنلترا ومزامحتها يف اال

نفـردت  اك ولـذل  ؛باع سياسة العزلةّتاعلى  ،وىلبعد احلرب العاملية األ ،أمريكا
طوال القرن التاسع عشر وحـىت منتصـف    ،ستعمار الشرق األوسطاإجنلترا يف 

بشـكل   توتغـري  ،م قد اختلفت احلال١٩٥٠ سنة القرن العشرين. ولكن بعد
وأمريكا، ونتج ما شوهد فيه من  ،ستعماري بني إجنلترافظهر الصراع اال ،جذري

 ع يشتد فترة وخيـفّ حروب وانقالبات، ومن مناورات ومؤامرات، وظل الصرا
 .أخرى إىل أن استطاعت أمريكا أن تأخذ زمام املبـادرة يف الشـرق األوسـط   

ما ال ميكنها من جماهبة أمريكا علناً، ولكنـها   إىل ووصلت بريطانيا من الضعف
ستطاعت أن حتافظ عليه من مستعمراهتا، وحرصت علـى  ابقيت على تشبثها مبا 

ـ وذلك باشـتراكها مـع أ   ،زئياًأن يكون هلا وجود يف املنطقة ولو ج ا يف مريك
  كما جرى يف احتالل العراق. ،مشاريعها

 ،بعد احلرب الثانية ،وعليه فيمكن القول إن الصراع على الشرق األوسط
  ا وبريطانيا على النحو التايل:مريكزاً بفاعلية بني أكان مركّ
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عـد  لقد ظلت السياسات األمريكية والربيطانية يف قضية الشرق األوسط ب
انتهاء احلرب العاملية الثانية سائرتني بطريق املشاركة، وكانت الدولتان جتتمعـان  
وتتذاكران يف سياساهتما، وتنسقان اخلطط واألساليب بينهما، وظلت بريطانيـا  

خاصة يف نفط اجلزيرة العربيـة، وظلـت    ،ام بعض املنافعَهِتتسمح ألمريكا بالْ
ا كانت تقف يف وجهها ـهـنـان، ولكـيـض األحـا يف بعـرهـايـتس

  فيما تعتربه مضراً مبصاحلها.
وملا ُعرضت قضية اليهود يف فلسطني، كان رأي أمريكا إجياد دولة يهودية 
يف فلسطني، وذلك من أجل أن تتخذها أداة يف اسـتعمار املنطقـة، ومل تكـن    
بريطانيا قد حزمت أمرها يف شأن إنشاء دولة يهودية، وكانت تتـردد بـني أن   

فلسطني كياناً يتحكم فيه اليهود أو دولة يهودية، وكانت تريـد تنسـيق    تكون
لذلك مل جتزم باألمر وحوَّلت القضـية   استعمارها لباقي البالد العربية؛ ذلك مع

هليئة األمم، فلما قررت هيئة األمم بتأثري من أمريكا إنشـاء الدولـة اليهوديـة،    
ملنطقة هضم وجـود دولـة   سكتت بريطانيا وتركت الزمن يقرر: هل تستطيع ا

وسارت سياسـتها   م أن هذا اجلسم اإلسالمي سيلفظها؟يهودية بني املسلمني، أ
  جتاه الدولة اليهودية على أساس انتظار ما ستقرره األيام.

، وإهناء ما يعترض )إسرائيل(أما أمريكا فإهنا أخذت حتث اخلطى لتركيز 
فوجد الصراع  ،بشكل خفيوكانت بريطانيا تعاكسها يف ذلك، ولكن  .تركيزها

  احلاد بني بريطانيا وأمريكا حول وجود الدولة اليهودية.
وإىل جانب ذلك حاولت أمريكا مد خط أنابيب البتـرول عـرب األردن   

هي و ،وكانت ،وسوريا ولبنان للبحر األبيض املتوسط، فوقفت إجنلترا يف طريقها
 ؛ ألهنم عمالء هلـا. ام املنطقةقادرة على التأثري على مجيع حكّ ،العريقة يف املنطقة

تطبيق السياسـة الـيت    هي فرأت أمريكا أن الوسيلة الوحيدة لتغيري وضع املنطقة
نقالبات، والقيام باال ،أال وهي إجياد حكام عسكريني ،طبقتها يف أمريكا اجلنوبية

نقالب عسكري قام به حسين الزعيم يف سوريا، وأعطى أمريكـا  افقامت بأول 
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ولكـن   .وتغلبت على هذه املشكلة ،فمد اخلط ،خط أنابيب البترولمتيازاً مبد ا
ستعمار املنطقة وأخذها منها، أخذت تقاوم اوقد شعرت بأن أمريكا تريد  ،إجنلترا

  وعن طريق أهل البالد. ،وباملناورات ،ولكن باألساليب السياسية ،أمريكا بضراوة
جلميع املشـاريع   شتداد مقاومة إجنلترااوبعد  ،الزعيم انقالب حسينبعد 

مريكية، وحتول الصراع اخلفي القائم بني الدولتني إىل صراع شبه علـين، رأى  األ
وسط ما يتهدد مصاحل أمريكا العسكرية بلوماسيون يف الشرق األدممثلو أمريكا ال

مريكية جنباً إىل جنـب مـع   ورأوا أن بقاء السياسة األ ،قتصادية يف املنطقةواال
 أداةً ،كما كانت قبل احلرب العاملية الثانية ،ناه بقاء أمريكاالسياسة الربيطانية مع

 ،يقافها يف املنطقة، وتدافع عنهاماً صغرياً إلْعتكتفي بإعطائها طُ ،إلجنلترا مسخرةً
وتبقي املنطقة كلها حتت سيطرة إجنلترا وحدها.  ،وحترمها من كل خريات املنطقة

ى اجملموعة العربية ذلك، فأيقنوا أنه دون لدمريكيون املعتَمورأى الدبلوماسيون األ
تنقيحاً وتنقيحها  ،البد من إدخال تعديالت أساسية على توجيه سياسة واشنطن

هل البالد أساساً لتطـور هـذه السياسـة    أجديداً، حبيث يتخذ من التعاون مع 
أهنم طائفة كبرية من املشـاكل   ذاته ولكنهم رأوا أنفسهم يف الوقت .وتكاملها

 ؛، ومدى ما يضمره املسلمون هلا من بغض وكراهية)إسرائيل( قيام باإلضافة إىل
البد من معاجلة هذه املشاكل قبل التفكري اجلدي، وقبل البـدء   أنه ولذلك رأوا

ولذلك دعوا لعقد مـؤمتر   ؛بتحويل املنطقة من قاعدة إجنليزية إىل قاعدة أمريكية
م عقدوا أول ١٩٥٠رب) (نوفم ويف شهر تشرين الثاين .منهم لبحث هذا املوضوع

مؤمتر هلم يف إستانبول، وتوىل رئاسة املؤمتر املستر جورج ماغي الوكيل يف وزارة 
ستمر هذا املؤمتر ايا الشمالية، وأفريقاخلارجية األمريكية لشؤون الشرق األوسط و

ستعرضوا يف هذا املؤمتر السري أبـرز األوضـاع   امدة مخسة أيام متوالية، وقد 
ستقر رأيهم على أنه ال سبيل اقتصادية هلذه املنطقة، فتراتيجية واالسالسياسية واال

لبقاء السياسة األمريكية مرتبطة بالسياسة الربيطانية، إذا كانت تريد فعالً حتويـل  
وسط إىل قاعدة أمريكية، وتتخذ التعاون مع أهل البالد أسـلوباً مـن   الشرق األ
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ـ متنـاع  ا سوريا من ختذوا مما حصل يفاأساليب حتويل هذه املنطقة، و كري ش
متياز ألنابيب البترول، وأخذ ذلك عـن  اجلمهورية من إعطاء اال القوتلي رئيُس

لك دليالً ملموساً علـى  ذختذوا من انقالب الذي قام به حسين الزعيم، طريق اال
 ،م١٩٤٩ نفسـها، سـنة   صحة رأيهم، وال سيما وأن اإلجنليز عادوا يف السنة

 .وأزال حسين الزعيم، ورجعت سوريا لإلجنليز ،حلناوينقالب، قام به ااوقاموا ب
بأنه البد من فصل السياسة األمريكيـة   ،فكان هذا كذلك مساعداً هلم يف رأيهم

ويعترب هذا املؤمتر  .عن السياسة الربيطانية، إذا أرادت أمريكا أن تعمل يف املنطقة
، وقـد عـرض   من أهم أدوات التوجيه للدبلوماسية األمريكية يف احلقل العريب

 ،ووزارة الـدفاع  ،ووزراة اخلارجيـة  ،بـيض توصيات على كل من البيت األ
  وقدم إىل هذه التوصيات بفذلكة هامة تتلخص مبا يلي: ،والبحرية

وسط هـي  خرية، أن منطقة الشرق األلقد أثبتت جتارب احلرب الثانية األ
ـ قاعدة أساسية تتجمع فيها كافة عناصر الضرورة خلوض حرب ضـد اال  اد حت

يت، وأن التفكري يف مهامجة آبار النفط الروسي يف القوقاز، وحرمـان أداة  االسوفي
احلرب السوفياتية من أغىن مواردها بالزيوت، ليس من حظ كبري يف جناحه عـن  
طريق التعاون العسكري مع تركيا وحدها، بل إن ذلك يشترط إجيـاد قواعـد   

تتحول العراق ومصر إىل خزان جوية منظمة يف سوريا ولبنان وفلسطني، على أن 
كبري يؤمن تقدمي اإلمدادات بالرجال والسالح واملؤن، إىل أي مشروع هجومي 

  يهدف إىل تطويق وتعطيل حقول النفط السوفياتية يف باكو والقوقاز عامة.
كما أن احلمالت العسكرية على اليونان وصقلية وإيطاليا طوال الفتـرة  

م، أوضحت بشكل ال يقبـل اجلـدل   ١٩٤٤م إىل عام ١٩٤١املمتدة من عام 
وسط يف متوين وإمداد مثل هذا النوع من العمليـات  والبحث، أمهية الشرق األ

وحصـر اجليـوش    ،احلربية احلامسة، اليت ضمنت النصر حلرب القوات املتحالفة
  وروبية.املعادية يف القلعة األ

ــؤمترين    امث  ــة امل ــيغت مبوافق ــات ص ــة مبقترح ــهت الفذلك نت
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  ع:ـات أربـيـوصـل تـكـشـم بـهـعـيـمـج
نفصال عن السياسة الربيطانية يف مجيع ما يتناول القضايا املعلقة : االوىلاأل

  بينها وبني العامل العريب.
أمريكية يف  ختاذ تأييد مطالب العرب القومية أساس سياسٍةا: ةـيـانـالث

  الشرق األوسط.
ع مثل منو هذه احلركة : دعم مصر يف مطاليبها من بريطانيا، وتشجيةالثالث
  يف العراق.

قتصـادي  نتصار الديبلوماسـي واال ستمرار يف اال: الكف عن االةالرابع
، وتشجيع هيئة األمم املتحدة على تنفيذ مشروع تقسيم فلسطني إىل )إسرائيلـ(ل

دولتني عربية ويهودية، وتنفيذ مقررات جملس األمن الدويل فيما يتعلق بتسـوية  
والتعويض على الذين ال  ،ب، على أساس إعادهتم إىل ديارهمقضية الالجئني العر

  يرغبون منهم بالعودة.
هنم أعطوا توصية خاصة مبصر، إذ أوصوا بضرورة أخذ أمريكـا  إويقال 

فيها يتـوىل قيـادة    يوإقامة حكم قو ،ملصر من بريطانيا وإخراج بريطانيا منها
  طقة الشرق األوسط.املنطقة كلها، ملا ثبت يف التاريخ أن مصر هي باب من

قترحات إىل اجلهاز احلاكم يف الواليات املتحدة، وكان قد رفعت هذه املو
ب الدميقراطي مييـل  زاحلزب الدميقراطي هو الذي يتوىل احلكم يف أمريكا، واحل

عادة إىل جماملة اإلجنليز، وكان ترومان هو رئيس الواليات املتحدة، وترومان جاء 
أوهلما النفوذ اليهودي، والثاين النفوذ الربيطـاين يف   إىل احلكم بتشجيع عاملني:

رتبط ترومان بالتزامات عدة جتـاه بريطانيـا،   ابعض األوساط األمريكية، وقد 
مهيـة الـيت كـان    ولذلك مل تؤخذ هذه القـرارات باأل  ؛وكذلك جتاه اليهود

  يزهناور.إهتمام هبا يف عهد ابلوماسيون يرجوهنا هلا، وإن كان قد حصل دال
فإن السياسة األمريكية قـد نشـطت يف الشـرق     ،هما يكن من أمروم

األوسط بعد مؤمتر الديبلوماسيني املذكور، فقامت أمريكا مبحاولة جريئة إلجيـاد  
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ردن والعراق، فقد ، وإلخراج إجنلترا من األ)إسرائيل(الصلح بني الدول العربية و
ته يف عقد صفقة معـه،  اهللا وفاوض مريكية مع امللك عبدتصلت الديبلوماسية األا

وإن أمريكا تطلق يده  ،اهللا إجنلترا ويسري مع أمريكا خالصتها أن يترك امللك عبد
يف أن يضم إليه العراق واحلجاز، وينشئ دولة من األردن والعـراق واحلجـاز،   

، وأن أمريكـا  )إسـرائيل (ويضم إليها سوريا ولبنان، مقابل أن يعقد صلحاً مع 
قتصادياً، فوافق اات الالزمة إلنعاش هذه الدولة اجلديدة تعطيه القروض واملساعد

 ،فذهب إىل العراق .اهللا على ذلك، مث أخذ يعمل لتحقيق هذا املشروع امللك عبد
وطلـب منـهم    ،وفاحتهم يف املوضوع ،جتمع بعبد اإلله ونوري السعيداوهناك 

وأطلعـوه   ،ادتصلوا بالسفري الربيطاين يف بغداالسري معه، فما كان منهم إال أن 
ولذلك مل يقبلوا ما  ؛فمنعهم اإلجنليز من السري معه ،اهللا على مشاريع امللك عبد

وأرسل لرياض الصـلح   ،مر مائعاً، فرجع إىل األردن يردوه، وتركوا األملقاله و
فقبل رياض الصلح ذلك، والظاهر أنه كان حتول  ،يعاونه يف املشروعليسري معه و

وهو يف طريقـه إىل   ،جنليز بقتل رياض الصلح يف عمان، فبادر اإلينيمريكمع األ
اهللا يف القـدس يف   ل امللك عبدِتاملطار لريجع إىل بريوت، مث بعد أسبوع واحد قُ

نتيجة ملؤامرة مكشوفة دبرها كلوب لقتله، وحـذره السـفري    ،املسجد األقصى
ك قبل يوم واحد من قتله، وبـذل  ،ومن السفر ،األمريكي صراحة من املؤامرات
نتخابات الرئاسة احصلت  ،م١٩٥٢ نفسها، سنة مات هذا املشروع. ويف السنة

يزهناور، فتوىل احلكـم  إفنجح احلزب اجلمهوري يف الرئاسة بشخص  ،يف أمريكا
ألن  ؛شتد الصراع بني إجنلتـرا وأمريكـا  اوبتوليه احلكم  ،م١٩٥٣ سنة يف أول

 وجهيها العسكري والدويل إيزهناور معروف بتقدميه املصلحة األمريكية العليا يف
اع بني الـدولتني أمريكـا   نـزختذ الاولذلك  ؛الربيطاينوعلى الضغط اليهودي 

مث  ،وإجنلترا شكالً حاداً، وكان من أهم مظاهره أخذ أمريكا ملصر من بريطانيـا 
نقالب يف سوريا جـاء  اطرد األخرية منها. وكانت أمريكا قبل ذلك قد قامت ب

إىل احلكم، وبذلك صارت مصر وسوريا مع أمريكـا.   بعميلها أديب الشيشكلي
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ومنذ ذلك التاريخ صارت البالد العربيـة كلـها ميـداناً فسـيحاً للصـراع      
أمريكا  يد كانت جتعله كالكرة تنتقل من عدة جنلوأمريكي، وقامت فيه أعمالاإل

وهكذا دواليك، وظهـر ذلـك يف    ،ومن يد إجنلترا إىل يد أمريكا ،إىل يد إجنلترا
واليمن، وكان  ،والسعودية ،والعراق ،واألردن ،وسوريا ،مشلت مصرعدة ال أعم

أكثرها يف سوريا بوصفها واسطة العقد، وثؤثر على مجيع البالد العربية بشـكل  
سياسـية، كـان أبرزهـا كثـرة     عدة ولذلك حصلت يف سوريا أعمال  ؛عام
نتهى اجنليز عليه ونقالبات، فإنه ما إن قتل حسين الزعيم قتالً ظهر فيه حقد اإلاال

سـاس  حىت أخذت إجنلترا تعمل لتركيز احلكـم يف سـوريا علـى األ    ،حكمه
وبالفعـل   .إىل العراق خطوة إلجياد اهلالل اخلصيب االدميقراطي، وتعمل لضمه

وسيطر حـزب الشـعب    ،ووضع دستور للبالد ،نتخابات يف سورياحصلت اال
وقد حاولت  .حتاد مع العراقاالوأعلنوا يف براجمهما  ،واحلزب الوطين على احلكم
إىل أن جاء أديـب   ،ولكنها مل تستطع أن جتد فرصة ،أمريكا عرقلة جهود إجنلترا

مث سيطر عليه بشـكل   ،فسيطر عليه أوالً من وراء ستار ،الشيشكلي إىل احلكم
نتقلت سوريا إىل يد أمريكا وظلـت  اونصب نفسه رئيساً للجمهورية، ف ،علين

بقلب  ،بإسناد من العراق ،حيث قام عمالء اإلجنليز ،م١٩٥٤بيدها حىت شباط 
فرجعت سوريا إىل يد اإلجنليز، ورجع احلكم النيايب. ويف هذا الوقت  ،الشيشكلي

 سـنة  ومـا إن جـاءت   .بدأت إجنلترا يف إخراج حلف بغداد إىل حيز الوجود
جنلوأمريكي بشـكل  طقة يف مرحلة عنيفة من الصراع اإلم حىت دخلت املن١٩٥٥

 ،والوحـدة  ،د. فقد بدأت أمريكا عن طريق مصر تلعـب لعبـة التحـرر   حا
شتراكية، وبدأ عبد الناصر خيوض ألمريكا صراعاً عنيفاً مع اإلجنليـز، فقـام   واال

بإيعاز من أمريكا بشراء صفقة أسلحة كبرية من املعسكر الشـيوعي، وأوحـى   
دوي هائـل   والقضاء عليها، فكان لذلك )إسرائيل(للشعوب أنه جاء هبا حلرب 

وسجل ذلك  ،وأعلن أن مصر عربية ،يف الشعب العريب كله، وتبىن القومية العربية
فـأدت   ،جتماعية والوحـدة يف دستور الدولة املصرية، وصار ينادي بالعدالة اال
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وصار قطباً من أقطاب بالد العرب.  ،لتفاف الشعب العريب حولهاأعماله هذه إىل 
بعته أمريكا لضرب إجنلترا، وإلجياد البلبلة ّتا الذي وقد ساعد على ذلك األسلوُب

 بني أمريكـا وروسـيا   بني أهل البالد، فإنه بالرغم من العداء املستحكم حينئٍذ
يف  (االحتـاد السـوفيايت)   ختذت وسائل إلغراء روسيااقد ف، (االحتاد السوفيايت)

وبالرغم  .إجنلترا املنطقة، وجعلها عامالً دولياً يف املنطقة، وجعلها عامالً دولياً ضد
شتراكية الناصر حاكم مصر باال من حماربة أمريكا للشيوعية فقد أقنعت مجال عبد

سلحة من املعسكر الشيوعي عـامالً أدخـل   والدعوة هلا، فكان شراء مصر لأل
يف املنطقة، وكانت دعوة عبدالناصر للقومية عـامالً   (االحتاد السوفيايت) روسيا

العربية بعد أن ماتت أو كادت متـوت، وكـان تـبين    أساسياً يف إحياء القومية 
 ،نتشار اليسـارية اجتماعية عامالً مؤثراً يف شتراكية الذي تطور عن العدالة االاال

مث كان لتبين مصر مهامجة األحالف  .وجعلها طاغية على الرأي العام يف املنطقة
الناصر  عبد لةاأثر كبري يف إبعاد الشبهة عن عم ،والسيما حلف بغداد ،األجنبية
ولذلك مل يبق هناك أدىن  ؛ستعمار األمريكيالسيما وأنه كان يهاجم اال ،ألمريكا

الناصر هو املنقذ األعظم الـذي   شك عند الشعب العريب قاطبة يف أن مجال عبد
ولذلك تعلق الناس مجيعاً به ما عـدا   ؛ستعماربعثه اهللا هلذه األمة إلنقاذها من اال

كشفه وهتامجه، ولكن ذلك مل يؤثر يف قليل وال كثري، فئة واحدة، كانت حتاول 
وبفعل هذه السيطرة أصبح عمالء اإلجنليز  .ي سيطرة تامةأوظل مسيطراً على الر

يف مركز مزعزع، وأصبح عمالء اإلجنليـز   ،بوصفهم حكاماً ،يف األردن والعراق
كـا ألن  د املناخ الرائع ألمريجِشعبياً، وبذلك ُو يئيف سوريا ولبنان يف وضع س

عمال هو إلدخال نفوذ أتعمل لتصفية اإلجنليز، دون أن تنتبه املنطقة أن ما يتم من 
ن الواجب أن تعمـل  أا إىل املنطقة مكان بريطانيا. وكان عليها أن تدرك مريكأ

  بأخرى. ا وبريطانيا، ال أن تستبدل واحدةمريكأ :لتصفية استعمار الدولتني
 رات داخلية، كان ملا نالـه عبـد  ويف هذا الوقت حصلت يف سوريا تطو

الناصر من التفاف الشعب حوله أثر يف دفع هذه التطورات، فإن حزب البعـث  
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حتاد حلزب البعث وجـوداً يف  شتراكي، فأوجد هذا االحتد مع احلزب العريب االا
مث إن احلزبني رفعا شعار (وحدة، حرية، اشتراكية)، فصار هلما تأثري على  .اجليش

الناصر وما يدعو إليه فرصة هلما  ركا فيه بالفعل، ووجدا يف عبداحلكم، وقد اشت
جلعل الشعب يلتف حوهلما، وللسري بالوحدة واالشتراكية اليت يريدون خطوات 
بارزة، وبذلك أصبحت سوريا حمكومة حلكومات يسيطر عليها حزب البعـث  

ولـذلك   ؛مما كان يتوهم به من وجود شعبية له بني الناس لشره، وخشيةً تقاًءا
كانت سوريا مع اإلجنليز حقيقة، ولكنـها تسـيطر عليهـا فكرتـا الوحـدة      

مث قام عبد الناصر بتأميم قنـاة   .واالشتراكية، وملا هلما من تأثري على الرأي العام
السويس، وحصل العدوان الثالثي على مصر، فوصل عبد الناصر يف شعبيته عنان 

ـ أن يظهروا على املسرح، وَخ ولذلك مل جيرؤ عمالء اإلجنليز على ؛السماء  َتفَ
  صوهتم حىت ال يكاد حيس هبم أحد.

وتذاكروا فيما عليه احلكم يف  ،جتمع عدد من الضباطام ١٩٥٧ويف آب 
ستيالء علـى  ومن تغلغل النفوذ الغريب فيه، فقرروا اال ،سوريا من سري مع الغرب

ـ   السلطة على أن يظل احلكم، أي رئيس اجل زهم، مهوريـة والـوزراء يف مراك
وقـاموا   .التصرف يف شؤون احلكمو ،موربتسيري األ ،أي الضباط ،هم ايقوموو

ستعمار الغريب، وكانت سوريا قبل فصلها هذا عـن  بالفعل بفصل سوريا عن اال
 ؛تعترب مربوطة بأمريكـا  جنليز حقيقة، ولكنها يف ظاهرهامع اإل ستعمار الغريباال
شتراكية احلرية واال :الناصر دي هبا عبدن األفكار املسيطرة هي األفكار اليت يناأل

صديق  يظهر كأنه والوحدة، وحزب البعث الذي له الكلمة األوىل يف الرأي العام
عترب فصلها عن الغرب موجهاً ضد أمريكـا، وإن  اولذلك  ؛الناصر أو حليفه عبد

وبالرغم من هـذا   .ينيكان يف احلقيقة موجهاً ضد اإلجنليز أكثر منه ضد األمريك
اإلجنليز قابلوا هذا الفصل بالصمت ومل حيركوا ساكناً، وأما أمريكا فقد جن  فإن

وأخذت تعمل بعصبية ظاهرة لضرب الضباط، وإرجـاع سـوريا إىل    ،جنوهنا
وبعد  .باءت كلها بالفشل ،وجرت من أجل ذلك عدة حماوالت .حظرية الغرب
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، فأرسل حممود ةشكل، تقدم عبد الناصر ملعاجلة املةعجز أمريكا عن معاجلة املشكل
حتاد بني مصر وسوريا تتسلم فيه مصـر عنـان   اهذا يعمل إلجياد  فأخذ ،رياض

وصـارت تعمـل لطـرد     ،احلكم يف سوريا، وبذلك قبضت أمريكا على الزمام
م حىت كانت ثورة لبنان، ١٩٥٨ سنة بريطانيا من العراق ولبنان، وما أن جاءت

بيد أمريكا، ومل يبق  ،ومصر ،ولبنان ،والعراق ،مث ثورة العراق، فأصبحت سوريا
وكان عبدالناصر يالحقها يف األردن، فكانت على وشـك   .ردنلإلجنليز إال األ

 :وأخذت تعمل مـن قاعـدهتا   ،التصفية من املنطقة كلها، إال أن إجنلترا مل تيأس
م حىت صار هلا قـوى تعمـل يف سـوريا،    ١٩٦١ سنة وما أن جاءت .األردن

وحزب الشعب، واحلزب الـوطين، وحـزب    ،سياسيةوجتمعت مجيع القوى ال
الناصـر،   ، جتمعت كلها ضد عبد)شتراكيحزبا البعث والعريب اال(البعث، أو 

وعاد عمالء اإلجنليز للسـيطرة   ،نفصال سوريا عن مصراوضد الوحدة، فحصل 
الكرمي قاسم عن احلكم يف العراق بعـد أن   لبت عبدقعلى احلكم. إال أن أمريكا 

د يف العراق حكم أمريكـي يتـواله   جِوسار مع الشيوعيني، فُو ،اة هللاعمالترك 
ا إىل محزب البعث، وصار يعمل لتغيري األوضاع يف سـوريا واألردن لضـمه  

ـ  ،العراق، فخافت إجنلترا من ذلك  ،نقالب مفتعـل افقام عمالؤها يف دمشق ب
م بعـد أن ذهـب   ١٩٧١وجعلوا حزب البعث ستارة للحكم. إال أنه يف العام 

على غري  اىل سوريإىل مصر ودخل يف االحتاد الرباعي رجع من مصر إافظ أسد ح
هناك أنه بإمكانه أن يصبح رئيساً للجمهوريـة   عقنِفقد أُ الوجه الذي ذهب به،

كانـت وراء   أمريكاوبدا آنذاك أن  .ه النصرييةالعربية السورية على رغم علويت
مصر ستجعل مجاعتها هنـاك   أنكما  ،ما دام يسري معهاستسانده  اوأهن ،ذلك
زالة العائق أمام تنصـيبه  إسيعملون على  ،امريكومن ورائها أ ،وأن مصر ،تؤيده

ال يقبلون علوياً لرئاستهم بـل   اوالناس يف سوري ،رئيساً للجمهورية لكونه علوياً
بعد أن وافق علـى   ،لت له الصعابوذلّ ،ا له األمرمريكأت أمسلماً. وهكذا هّي

 ليكـون رئيسـاً   خذ يعمل تدرجيياًأف دئ بالسري يف تنفيذ ذلك.ُبالسري معها. و
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ن أوملـا رأى   .مث قام باالتصـاالت الشـعبية   ،فقام بزيارة الشمال  ،للجمهورية
قدم على العمـل لـذلك   أ ،ن ال معارضة ظاهرة لهأو ،الشعب يسري مع احلاكم

ـ  ،سد لرئاسة اجلمهورية العربية السوريةأتم ترشيح حافظ ف ،عملياً ن يـوم  يِّوُع
م موعدا لالستفتاء، مث أصبح حافظ أسـد رئيسـاً للجمهوريـة    ١٢/٣/١٩٧١

  من جديد، وهي ال زالت إىل اليوم. ووقعت سوريا يف براثن أمريكا ،السورية
جنلوأمريكي يف سوريا، وهـو أبـرز مظـاهر    هذه مناذج عن الصراع اإل

ألن  ؛سيطرة اإلجنليزفإن األردن ظل حتت  ،وأما يف باقي الدول العربية .الصراع
ومعاشـات   ،الشعب ثلثاه فلسطينيون، يعيش الكثري منهم على بطاقة هيئة األمم

أبنائهم الذين يعملون خارج األردن، وثلثه من بدو شرق األردن يعيش الكـثري  
ولذلك مل جتد أمريكا يف الشعب يف األردن  ؛منهم على معاشات أبنائه يف اجليش

فلم حيصل يف األردن أي عمـل سياسـي    ،ا يف سورياالتربة اخلصبة اليت وجدهت
، اللهم إال املظاهرات اليت حصلت ضد حلف بغـداد،  الدويل يظهر فيه الصراع

فتعلها ليطرد هبـا  االيت  ،م١٩٥٧ سنة نقالب املفتعلة من امللك حسنيوحماولة اال
ه ومن هنا ال يعترب األردن أنه قد حصلت في .الناصر من البالد بعض عمالء عبد

مكنة اليت جيري ية هامة تتعلق بالصراع، وإن كان من أعظم األـياسـأعمال س
عليها الصراع بني أمريكا وإجنلترا، ملا فيه من الثروة املذهلـة يف بـاطن األرض   

 وحتت املياه.
السالم عارف الذي خلف البعثيني يف  فإنه بالرغم من أن عبد ،أما العراق

اصر، إال أن عمالء اإلجنليز من السياسـيني  الن احلكم، كان يسري يف ركاب عبد
الفرصة ساحنة ألن يتحركوا، وبقليل من اجملهود  مامهموضباط اجليش قد وجدوا أ

قتصادية، ورجع العراق إىل اإلجنليـز.  وعلى الفعاليات اال ،سيطروا على اجليش
ا عادت إىل العراق يف عهد عبد الرمحن عارف، إال أن مريكوعلى الرغم من أن أ

واستمر  م،١٩٦٨ال اإلجنليز من البعثيني وغريهم قد سيطروا على احلكم عام رج
م لدى سقوط بغداد، وسـقوط  ٠٩/٠٤/٢٠٠٣ليز يف العراق حىت ـنفوذ اإلجن
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ع العـراق  ـوق نيـراق، حـث يف العـني وحكم البعـدام حسـام صـنظ
  حتالل األمريكي.حتت اال
ها على احلكم صارت القاعدة ع عبد الناصر فيفإهنا منذ أن ترّب ،أما مصرو

 حتصل فيها أية ملوالتزال حىت اآلن القاعدة األمريكية املهمة، و ،األمريكية الكربى
ستثناء ما حدث إثر وفاة عبد الناصـر  اأعمال سياسية مهمة تدخل يف الصراع ب

  :بقليل، إذ توفرت ثالثة عناصر كان من املمكن أن تعيد مصر إىل بريطانيا
عن أن يسد  فضال ،حكم ضعيف ال يستطيع حفظ نفسها قام فيه أوهلا:

  الفراغ الذي تركه عبدالناصر.
 ،بـاحلرب  وجدت يف مصر حتركات يف اجليش والشعب تنـادي  ا:هثاني

 .وتنادي بالتحرر الكامل ،)ني(الشيوعي وتنادي بطرد الروس
بدأت بزيـارة دوجـالس    اليت جنليز وبني مصراالتصاالت بني اإل ا:هثالث
وتتابعت بزيارة  ،جنلترا ملصر حبجة حضور جنازة عبد الناصرإير خارجية هيوم وز

صبحت رمسية ال بزيارة حممد حسنني هيكل أمث  ،بواسطة ليبيا ،جنليزعدد من اإل
ن تقوى العالقات بينها أمن مصر  والطلب علناً ،بل باملذكرات الرمسية ،فحسب

، فقط وليس مسألة جهـود جنلترا مسألة زمن فصار رجوع مصر إل ،جنلتراإوبني 
سـتطاعت تثبيـت   الكن أمريكـا   .نظراً ملركز السادات القلق يف بداية حكمه
للتمهيد  ،م١٩٧٣ سنة فتعلت احلرباو ،السادات يف احلكم على الرغم من ذلك

فجعلت من السادات بطالً، ومكنته من األخـذ بزمـام    )إسرائيل(للسالم مع 
واسـتمرت القاعـدة    ،ن داخل مصرختفى الصراع الدويل مااألمور، وبذلك 

 األمريكية الكربى واألهم حىت اآلن.
يا فإن املغرب دخلت حتت سـيطرة أمريكـا عنـد    أفريقما دول مشال أو

 .ّستقالهلا يف أيام حممد اخلامس، واجلزائر صارت أمريكية بفضل أمحد بن بـال ا
ه احلسن بناوتوىل احلكم  ،فإن حممد اخلامس قد مات ،ولكن ذلك مل يدم طويالً
نقالباً ضده عن طريق امللـك  افقد طبخ اإلجنليز  ّبالبن افسار مع اإلجنليز. وأما 
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فقامـا   ،وبواسطة حممد خيضر، فجذبوا إليهم طاهر الزبريي وأبا مدين ،احلسن
جت أمريكا من اجلزائر، وصارت إجنلترا هي خرِ، وأُّبالنقالب أطاح بأمحد بن اب

وتونس فإن أمريكا مل تستطع دخول أي منـهما،  صاحبة النفوذ هناك. وأما ليبيا 
وال إحداث أي أعمال سياسية يف أي منهما، بل بقي النفوذ اإلجنليزي مسـتقراً  

 ،جنلوأمريكي. وأما اليمن ودول اخللـيج ولذلك مل يشتركا يف الصراع اإل ؛فيهما
وليس فيهـا صـراع بـاملعىن     ،فكلها عدا (السعودية) خاضعة للنفوذ اإلجنليزي

 امريكحيث النفوذ اإلجنليزي فيها يتعرض ملضايقات من أ ،روف إال يف اليمناملع
ستقطاب بعض أفراد العائلة استطاعت أمريكا اوشد وجذب. وأما السعودية فقد 

الصـراع   رفيما بقي لإلجنليز رجاهلم يف العائلة املالكة كـذلك. ويـدو   ،املالكة
العزيـز   فبوصول فهد بن عبـد  ي اإلجنليزي فيها عن طريق أفراد العائلة،مريكاأل
ن أاحلال ب تمريكية، ولو تغريالسياسة األ يف إطار أصبحت السعودية تسري ،مثالً

فستعود احلجـاز   ،اهللا ويل العهد احلايل جاء أحد رجال اإلجنليز إىل احلكم كعبد
ا بعـد تفجـريات   مريكوهكذا دواليك، وإن كانت أ ،وجند إىل النفوذ الربيطاين

فـراد  أاول تثبيت نفوذها يف السعودية دون خشية تذبـذب  حت م١١/٩/٢٠٠١
ويبدو أنه حتت الدراسة من صانعي  .بإجياد تغيري يف منط احلكم املعمول به ،العائلة

  كما تتناقل ذلك األخبار. ،السياسة يف واشنطن
وظل الصراع األمريكي الربيطاين على أشده يف الـبالد العربيـة طـوال    

القرن املاضي، وظلت القضية الفلسطينية هي جـوهر  اخلمسينات والستينات من 
املنطقة  بشأنتوصلوا إىل قناعة  م١٩٦٤يطانيني يف العام ربن الإهذا الصراع، إذ 

بأنه ال يوجد فيها قابلية ألن هتضم دولة أجنبية دخيلة فيها، وأن جتربة إقامة دولة 
ة علمانية على منط يهودية يف فلسطني هي جتربة فاشلة، وأنه من األفضل إقامة دول

الدولة اللبنانية، وذلك بالرجوع إىل إحياء مشروع الكتاب األبيض الذي وضعته 
 ،وجعلته أساساً حلل القضية، وذاكرت زعماء اليهـود  ،م١٩٣٩بريطانيا سنة 

 ،واألردن ،واقتنعوا هبذه الفكرة، وقام احلبيب بورقيبة حاكم تونس بزيارة مصـر 
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، وعرض املشروع الربيطاين املذكور على الزعماء والسعودية ،والكويت ،ولبنان
العرب، وعلى بعض الرجال الفلسطينيني، وأخذ موافقة عامة علـى املشـروع،   

لكن أمريكا وبواسطة عميلـها عبـد الناصـر     .وبدأت بريطانيا مبحاولة تنفيذه
  استطاعت أن تفشل املشروع مبعارضته الضارية له.

األوسط من ناحية دولية كان مـن   ومن هذا كله، يتبني أن قضية الشرق
املفروض أن تكون قضية صراع بني أهل املنطقة وبني الدول املسـتعمرة، كمـا   
حصل مع أمريكا نفسها حني طردت االستعمار، وكوََّنـت دولـة الواليـات    

حـني طـردت    ،املتحدة، وكما حصل مع الصني بعد احلرب العامليـة الثانيـة  
نيب، وأقامت دولة شيوعية هلا مكانتها يف العـامل،  االستعمار الياباين والنفوذ األج

رة، أتيحت هلا اإلمكانيات الدوليـة  وكما هو األمر الطبيعي يف كل بالد مستعَم
وتكوِّن من نفسها دولـة هلـا    ،واإلمكانيات احمللية أن تتحرر من النفوذ األجنيب

 حـال قضـية   ه احلال هيكن هذتمل  -ولألسف الشديد-وزهنا الدويل، ولكن 
 الشرق األوسط، وإمنا كانت قضيته الدولية صراعاً حاداً بني أمريكا وبريطانيـا 

إلجياد قيود جديدة حمكمة حتول دون أن يفكر  على استعمار املنطقة واستغالهلا؛
 ،واستمر الصراع بني أمريكا وبريطانيا رد تفكري بالتحرر واالنعتاق.أهل املنطقة جم

  ثمانينات من القرن املاضي.ولكن بوطأة أخف يف السبعينات وال
ومع سقوط االحتاد السوفيايت يف بداية تسعينات القرن املاضي، وجنـاح  
أمريكا يف غزو العراق، والسيطرة على الكويت ومنطقة اخلليج، تغريت معادالت 

ل مبوجبـها  القوة يف العامل، وبدأت أمريكا برسم خريطة جديدة للمنطقة، حتـوَّ 
وي، ومل يعودوا يقوون على مصارعة أمريكا، واحنـط  الربيطانيون إىل العب ثان

مستواهم، وخف وزهنم، فاضطروا للعمل بالدسائس واحليل الضعيفة، واضطروا 
اليت كانت أصالً خمططـات  ولالعتماد على االحتاد األورويب لتمرير خمططاهتم، 

 باهتة، مثل اتفاقيات أوسلو اليت حاولوا من خالهلا االلتفاف على أمريكا، لكـن 
مث أُجربت بريطانيا  .أمريكا استطاعت أن حتوهلا إىل مسارات أخرى ختدم أهدافها
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على أن تعترف بفشل مشروعها املتمثل بالدولة العلمانية وأعلنت انتهاءه، وقبلت 
باملشروع األمريكي القاضي بإقامة دولة فلسطينية عربيـة إىل جانـب الدولـة    

ر الفلسطينية رمسياً عن فكرة الدولة اليهودية، وختلى عرفات رئيس منظمة التحري
 ،م١٩٨٨ سـنة  العلمانية يف املؤمتر الوطين الفلسطيين الذي عقد يف اجلزائـر يف 
منذ ذلك التاريخ.  ،وأعلن رمسياً عن قبوله لفكرة الدولتني يف مجيع احملافل الدولية

ر امللك حسني أيضاً، وعلى مضض، أن يعلـن الفصـل القـانوين    ـطـواض
رقية لنهر األردن، واعترف ـة الشـفـربية والضـة الغـفـ الضواإلداري بني

  بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية.
وهكذا سقط مشروع الدولة العلمانية عملياً ورمسياً، ومل يتبق إال املشروع 

، وأصـبح هـذا   )إسـرائيل (األمريكي، وهو إقامة الدولة الفلسطينية إىل جانب 
ألمم املتحدة، واالحتاد األورويب، وروسيا، باإلضـافة  املشروع مطلباً دولياً تبنته ا

إىل أمريكا، وُشكلت الرباعية الدولية من هذه األطراف األربعة لدعم فكرة إقامة 
، من خالل عرض رؤية بـوش املسـماة   )إسرائيل(الدولة الفلسطينية إىل جانب 

هـذا   ألن ؛خبارطة الطريق. وأمريكا اآلن ليست جادة يف تطبيق خارطة الطريق
م هو عام انتخابات بالنسبة هلا، وتريد منها إشغال املنطقـة فقـط،   ٢٠٠٤العام 

إىل أن حيـني الوقـت    ،ودأبت أمريكا على إشغال املنطقة مبشروع تلو املشروع
إذا طلبـت   ،املناسب لتحقيق مصاحلها، واليهود عندها سينصاعون ألمر أمريكا

أوامرهـا إذا وجهـت   ون رفض منهم جبد أن ينفذوا مشاريعها، فهم ال يستطيع
وهـي هتـدف لتحقيـق     ،امريكوخباصة وهم يدركون أن أ إليهم بشكل جاد،

ا يف الوقت نفسـه تراعـي   مريكفإن أ ،مصاحلها من مشاريعها املقدمة للمنطقة
  مصلحة دولة يهود كذلك.

وكما اضطرت بريطانيا إىل السري مع أمريكا يف فكرة الدولة الفلسطينية، 
سري معها يف غزو العراق، واإلطاحة بعميلها صـدام حسـني،   اضطرت أيضاً لل

  للحفاظ على بعض املكاسب اليت تبقيها دولة كربى ولكن بَِنفَسٍ أمريكي.



 ١١٥

وكذلك متكنت أمريكا من إدخال نفوذها بكثافـة إىل جانـب النفـوذ    
كما استطاعت مزامحة النفوذين  .الربيطاين يف مجيع دول اخلليج واليمن واألردن

وبذلك تكون أمريكا هـي   .اين والفرنسي يف دول مشال أفريقيا ويف تركياالربيط
وعشـرين   املهيمنة احلقيقية على دول منطقة الشرق األوسط اليت تزيد عن أربعٍ

 ،دولة، بينما تضطر بريطانيا إىل الركض وراء أمريكا للحصول على بعض الفتات
ن حاهلا السـابق، علـى   دون أن جترؤ، كما كا ،واملشاغبة عليها من وراء ستار
ـ و .ا يف املنطقـة مريكتصارع مشاريع أ ،العرض العلين ملشاريع خاصة هبا ذلك ب

ميكن القول إن الصراع العلين بني الدولتني قد انتهى يف أواخر القـرن املاضـي   
ل إىل أسلوب املشاركة، والصفقات، مع تتويج أمريكا كقائدة اليوم، وحتّو وحىت

بينما تقوم بريطانيا بدور الوصيفة لتبقـى   ،فقة الكبريةأوىل للمنطقة، صاحبة الص
على فـرض   ،يف الضوء. فقدرة بريطانيا حالياً، بل قدرة االحتاد األورويب برمته

لذلك نرى بريطانيـا ودول االحتـاد األورويب    ؛مشاريع حلول للمنطقة، ضعيفة
سـتطيع  وال ي ،يتلقفون مشاريع أمريكا ويتحركون فيها. وال تستطيع بريطانيـا 

ومع ذلك ال ميكن القـول   .االحتاد األورويب تنفيذ شيء دون دور فاعل ألمريكا
هنا دولـة  إو ،إن بريطانيا قد انتهى دورها يف املنطقة، بل إن (إحساسها) بالعظمة

دهاءها السياسي لَم ينطفئ. وكذلك بقية عمالئهـا  إن كربى ال زال موجوداً، و
  نيا ال زالت كامنةً تتحرك بني احلني واآلخر.ن قوة بريطاإال زالوا (يتنفسون) أي 

ليكون هلا شيء مـن النفـوذ يف اجلزائـر     كافحفما زالت ت ،وأما فرنسا
ية يف هذه الـدول،  نسرفحبكم وجود عدد من املثقفني بالثقافة ال ،وتونس ولبنان

  بعد أن خسرت نفوذها بالكامل يف املغرب وموريتانيا.
ا مع املصاحل األمريكية، واندجمت متاماً وأما (إسرائيل) فقد رتبت سياساهت

يف تلك املصاحل، وخباصة يف أيام احملافظني اجلدد يف إدارة بوش االبن، وركبـت  
موجة الدفاع عنها حبرارة وسرعة، فحفظت هلا أمريكا مكانتها كدولة إقليميـة  

دفاعـاً عـن أمريكـا     )إسرائيل(كربى يف املنطقة، واعتربت الدفاع عن وجود 
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  وبقيت الطفل املدلل الذي ال يرغب والده يف إغضابه. نفسها،
ام البالد العربية، فتمادوا يف خدمة أمريكا إىل حـد العبوديـة،   وأما حكّ

وفقدوا بذلك ما تبقى هلم من مصداقية عند شعوهبم، فاستخف هبم أسـيادهم،  
وأمعنوا يف إذالهلم، ويف طلب املزيد من تقدمي التنازالت، وحتولـوا بـذلك إىل   
أدوات سهلة االستبدال بأيدي أعدائهم كما حصل مع صـدام، ورمبـا كمـا    
سيحصل مع آخرين منهم، وهم بذلك قد خسروا إسناد شعوهبم، وظلوا علـى  
سدة احلكم بفضل إسناد أسيادهم، وحتت رمحة هؤالء األسياد. فصار وضـعهم  

فباتوا  ونار أسيادهم، ،أصعب من ذي قبل، ألهنم أصبحوا بني نارين: نار شعوهبم
وبني سندان أسيادهم. وبذلك تكون منطقة الشرق األوسط  ،بني مطرقة شعوهبم

منطقة قابلة لالنفجار يف كل حلظة، وفيها قابلية كبرية لوالدة دولـة إسـالمية   
  حقيقية، قد بدت عالمات خماضها للعيان جلية واضحة.

  قضية الشرق األقصى  - ٣
ة الشرق األوسط، فإهنـا وإن  إن األمر يف الشرق األقصى خيتلف عن قضي

كانت قضية استراتيجية وقضية استعمار، فإن الوضع فيها خيتلف كل االختالف، 
وإذا اعتربنا أن شبه القارة اهلندية ميكن أن تشكل قضـيةً وحـدها يف العصـر    
احلديث، فإنه يبقى يف الشرق األقصى مخسة شعوب هي: شعب الصني، وشعب 

ي، ولكل شعب ندونيسهلندالصينية، والشعب اإلاليابان، وشعب كوريا، وشعب ا
منها قضيته. وقبل احلديث عن قضايا الشرق األقصى اجلزئية جنمل قضيته بشكل 

وبالنسـبة   ،عام. فمن الناحية االستراتيجية يعترب مهماً بالنسبة للواليات املتحدة
فيـه  و فهو من ناحية احمليط اهلادي يعترب على حدود الواليات املتحدة، .لروسيا

قوتان كبريتان ميكن أن تشكال خطراً على أمريكا، وهاتان القوتان مها الصـني  
واليابان، وميكن كذلك أن تشكال خطراً على روسيا. فمن هذه الناحية تعتـرب  

ولذلك كانت أمريكا حترص على أن يكون هلا قوى يف  ؛قضيته قضية استراتيجية
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ُتضَرب يف ميناء بريل هـاربر   الشرق األقصى، ولتظل موجودة فيه، حىت قبل أن
من قبل اليابان يف احلرب العاملية الثانية، وبعد أن ضربت منه صار الشرق األقصى 

ولذلك تظـل بوارجهـا احلربيـة     ؛منطقة مهمة ألمريكا من ناحية استراتيجية
وطائراهتا يف املنطقة بشكل دائم غادية رائحة. والفلبني تعترب قاعدة أمريكية مـن  

العاملية الثانية حىت اآلن، فهي هتتم يف هذه املنطقة اهتماماً بالغاً حلماية قبل احلرب 
فإهنا نظراً جملاورهتا للمنطقة بشكل ال  ،نفسها من اخلطر الكامن فيها. وأما روسيا

خذ جتاهه تفصل بينهما حميطات كما هي احلال مع الواليات املتحدة، فإهنا ال تت
صن حدودها مع الصني، وحتاول دائماً أن إن كانت حتاالحتياطات العسكرية، و

  جتعل العالقات بينها وبني اليابان عالقات ود وصداقة.
 ،وفرنسـا  ،فإهنا تكاد حتصر قدمياً يف إجنلترا ،أما من الناحية االستعمارية

والربتغال، إذ إن أمريكا وإن كانت قد سيطرت على الفلبني وصارت  ،وهولندا
إال أهنا مل تشارك يف االستعمار خـارج العـامل    مستعمرة أو شبه مستعمرة هلا،

ولذلك ميكـن أن   االستعمارية يف القرن التاسع عشر؛اجلديد حني طغت املوجة 
هي الدول الـيت بـدأت    ،يف الدرجة األوىل ،وهولندا ،وفرنسا ،يقال إن إجنلترا

استعمار الشرق األقصى، وشاركتها الربتغال يف جزء صغري. أما إجنلتـرا فإهنـا   
سـتعمرت  استعمرت جزيرة هونغ كونغ على ساحل الصني اجلنويب الشرقي، وا

ستعمرت بورما وسيالن ااملاليو وسنغافورة والقسم الشمايل من جزيرة بورنيو، و
حتفـاظ هبـذه   ستعمار اهلند. وسياستها كلها قائمة على أساس االاإىل جانب 
ـ اوحني كان املعسكر الغريب وحدة واحدة قبل  .املستعمرات  ،اق العمالقـني تف

كانت سياسة بريطانيا ختالف سياسة أمريكا يف الشرق األقصى، بـالرغم مـن   
حتفاظ مبستعمراهتا، فقد كانت بريطانيا مريكا، لتساعدها يف االحاجتها املاسة أل

ولذلك مل تكن تعترب وجودها مع املعسـكر   صني بأهنا سوق لتجارهتا؛تنظر إىل ال
ومن هنا مل جتد ما يربر  .يف الشرق األقصىالشرقي يشكل خطراً على وجودها 

حتكاك هبا يف املنطقة، وحتاول أن تظـل املنطقـة يف هـدوء    مهامجة الصني واال
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  ألن أي حركة تقوم يف هذه املنطقة تسبب قلقاً هلا على املستعمرات. استقرار؛و
يا يف كفاحها لطرد هولندا، وجاملـت  إندونيسولذلك قاومت حركات 

وكانت تقف ضـد   ،عترفت هبا، وفتحت باب التجارة معهااالصني الشيوعية و
 على املستعمرات؛ كل ذلك يف سبيل احملافظة .أمريكا يف سياسة الشرق األقصى

ألن هذه املستعمرات مل تكن أسواقاً لبضاعتها فحسب، بل هي بالد غنية باملواد 
 ؛القـدمي تسـتغلها منـذ   اخلام تستغلها بريطانيا وحدها، وتتركز فيها بريطانيا و

بـأي   ،ستعمارها هلذه البالداولذلك يدور موقفها يف الشرق األقصى حول بقاء 
  وبقاء نفوذها يف املنطقة. ،ستعمارشكل من أشكال اال

وهـي   ،سترجعت اهلند الصينيةافإهنا بعد احلرب العاملية الثانية  ،أما فرنسا
رب املسـتعمرات  وكمبوديا، وتعترب هذه املستعمرة من أمثن وأك سوفيتنام والالو

لغىن هذه الـبالد يف   ؛الفرنسية، إذ كانت مورداً من أكرب موارد الثروة الفرنسية
حتفاظ هبذه املستعمرة، فقد تسلطت عليها املواد اخلام. إال أن فرنسا مل تستطع اال

ضطرت لترك املستعمرة كلها، احىت  ،وأمريكا من جهة أخرى ،الصني من جهة
فقد أوجدت وأمدت احلركة التحرريـة السـابقة يف   واخلروج منها. أما الصني 

ستطاعت هذه الثورة أن تتغلـب علـى   افيتنام، وهي حركة الـ(فيت منه)، و
نكسرت عسـكرياً  انسحاب من أكثر البالد يف فيتنام، وضطرهتا لالاحىت  ،فرنسا

نسحبت هنائياً من املستعمرة. وأما أمريكا فقد كانت تريد أخذ اوسياسياً، إىل أن 
عمرة اهلند الصينية من فرنسا، فكانت تتظاهر مبساعدة فرنسـا ويف الوقـت   مست

نفسه تشجع الثورة ضدها بأساليب خفية، وجعلت فرنسا بني األمـل بالبقـاء   
نتصـار علـى   بفضل مساعدة املعسكر الغريب السيما أمريكا، وبني اليأس من اال

نية، وكان من نتائجه وأخرياً عقد مؤمتر جنيف، ونظر يف قضية اهلند الصي الثورة.
خروج فرنسا منها، وحلول أمريكا حملها يف الووس وفيتنام اجلنوبية وكمبوديـا،  

أي من وراء دولة فيتنام الشمالية الـيت   ،وحلول الصني حملها يف فيتنام الشمالية
استقلت بالبالد (مث ضمت فيتنام اجلنوبية فيما بعد) وبذلك صفيت فرنسا مـن  
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  املنطقة هنائياً.
يني علـى الثـورة علـى    ندونيسفإن أمريكا قد شجعت اإل ،ا هولنداوأم

وأمريكـا علـى    (االحتاد السوفيايت) هولندا، فقاموا بثورة طاحنة كانت روسيا
ـ سنداهنا، ووقفت إجنلترا جبانب هولندا ضد اإلتتناقضهما  يني، وأخـرياً  ندونيس

ئـة األمـم،   ن على هولندا عسكرياً، ورفعت القضـية إىل هي ويندونيسنتصر اإلا
يا، وبذلك خرجت هولندا إندونيسستقالل اوسندهتم أمريكا، وقررت هيئة األمم 

يا الحقتها بإسـناد  إندونيسيا، ومل يبق هلا إال إيريانا الغربية. إال أن إندونيسمن 
أمريكا هلا، وظلت وراءها حىت أخرجتها منها، وبذلك خرجت هولندا من املنطقة 

  ستعماري.اومل يبق هلا أي وجود  ،كلها
فقد كانت تستعمر (غوا) يف اهلند، وملـا رأت اهلنـد أن    ،وأما الربتغال

جت من املنطقة تشجعت على إخراج الربتغال، فقامت بتشجيع من خرِهولندا أُ
  وصارت جزءاً من اهلند. ،(غوا) وطرد الربتغال منها حتاللاإجنلترا وأمريكا ب

 أمريكـا. رية سوى إجنلترا وستعماوبذلك مل يبق يف املنطقة من الدول اال
وكانت إجنلترا مطمئنة إىل بقائها قبل اتفاق العمالقـني (الواليـات املتحـدة    

تفاقهما، وتغري املوقف الـدويل،  اية واالحتاد السوفيايت السابق)، أما بعد مريكاأل
فقد بدأت إجنلترا تقلق على مستعمراهتا، وبدأ اخلطر يهددها. وذلك أن أمريكـا  

خراج إجنلترا من املنطقة لتحل حملها بأسلوب جديد لالسـتعمار،  أخذت حتاول إ
ستقالهلا، تلك الفكرة اليت تبنتـها  استعمار، وإعطاء الشعوب حتت فكرة إهناء اال

سـتقالهلا،  افصارت تضايق إجنلترا وتضغط عليها إلعطاء الشعوب  ،هيئة األمم
 ،نيـو، وسـرواك  حتاد بني مشال جزيـرة بور احتالت إجنلترا على ذلك بإقامة اف

حتاديـة أمستـها   اوسنغافورة، أقامت مبوجبه دولة  ،وصباح، وبني كل من املاليو
ستعمار، وظلت مستعمرة للبالد. فما كان مـن  ماليزيا، فغريت بذلك شكل اال

يا تطالب بشمال جزيرة بورنيـو، فصـارت   إندونيسأمريكا إال أن أثارت عليها 
و وسنغافورة بغارات من الثوار، وصـارت  يا تقوم مبهامجة بورنيو واملاليإندونيس



 ١٢٠

يا وماليزيا حالة إندونيسحترض األهايل على الثورة ضد إجنلترا، وبذلك قامت بني 
 سم سياسة املواجهة، وظلت احلال كذلك سـنوات اتشبه احلرب، أطلق عليها 

تفقا عليه إزالة القواعد العسـكرية  اتفق العمالقان، وكان من مجلة ما ا، وملا عدة
زداد الضغط علـى إجنلتـرا يف   فالعامل، وتصفية إجنلترا من الشرق األقصى، من ا

الشرق األقصى، فقررت إجنلترا ترك قاعدة سنغافورة وسحب قواهتا العسـكرية  
ومن الشرق األقصـى، ونشـطت بواسـطة عمالئهـا يف      ،من شرق السويس

ضـيت  اومة سوكارنو الذي كان يتزعم سياسة املواجهة. حينئذ رقيا مبإندونيس
واإلتيان برجال آخرين مـن   ،ي من سوكارنوندونيسأمريكا بإخالء املسرح اإل

اعـدة  قوبعد خروج إجنلترا مـن   .وعلى رأسهم سوهارتو ،عمالئها يف اجليش
فظلت ماليزيا مشكلة من مشال بورنيو،  ،سنغافورة، فصلت سنغافورة عن ماليزيا

  وصباح، ومن املاليو. ،وسرواك
أت املنطقة بعض اهلدوء، وحصـرت األعمـال   وبعد هذه العمليات هد

بالتحضري لضرب الصني. ويظهر أن من مجلة خطة العمالقني يف الشرق األقصى 
وكان من املتوقع أن  إبقاء أي وجود هلا.وعدم  ،تصفية بريطانيا هنائياً من املنطقة

 .يعمل العمالقان على إهناء الوجود اإلجنليزي هناك بعد أن يقفل ملف الصـني 
يت فـور  احتاد السوفيوعودة أمريكا إىل التصعيد مع اال ،ن تسارع األحداثولك

وخضوع الصني ملطالب العمالقني، وظن أمريكا أهنا بدخول  ،إهناء حرب فيتنام
سيمكنها من احللول حمل إجنلترا  ،قتصادية واملنظمات اإلقليميةماليزيا باملشاريع اال

بنفوذ يف  فإن بريطانيا ال زالت حتظىلى ذلك منع ذلك حىت اآلن. وع ،يف ماليزيا
  الشرق األقصى.

ستعمارية تشبه إىل حد بعيد افإهنا تربطها بالفلبني معاهدات  ،وأما أمريكا
 ،والعـراق  ،واألردن ،ستعمارية اليت كانت تربط كالً من مصـر املعاهدات اال

 هـي ف ،وإن مل تكن مستعمرة أمريكيـة نظريـاً   ،فالفلبني ، مع بريطانيا.هاغريو
يا، حاولت إندونيسوبعد أن جنحت أمريكا يف إخراج هولندا من  .مستعمرة عملياً
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أن خيرجـوا   ايني قاوموها سنوات طواالً، وأبـو ندونيساحللول حملها، ولكن اإل
 ،ياإندونيسستعماراً آخر، فبدأت أمريكا تقيم العراقيل يف وجه استعماراً ليدخلوا ا

يا عن إندونيست إجنلترا التسرب إىل وتقيم الثورات ضدها، وسكتت عن حماوال
، كما شجعت إدخـال  ياإندونيسإىل  ينيطريق العمالء، وشجعت هجرة الصين

يا للضغط، فقبلـوا  إندونيسوجراء هذه املضايقات خضع حكام  الشيوعية إليها.
يا حتـت النفـوذ   إندونيسفدخلت  ،واملساعدات العسكرية ،القروض األمريكية

تفـاق  ا، وبعـد  منذ عهد سـوكارنو  توابع أمريكااألمريكي، وصارت تعد من 
ية واالحتاد السوفيايت السابق) قوي مركـز  مريكالعمالقني (الواليات املتحدة األ

 ،السيما سيطرهتا على اجليش ،يا، فصارت هي املسيطرة عليهاإندونيسأمريكا يف 
  قتصاديات البالد، واستمر ذلك حىت اليوم.اوعلى 

د الصينية بعد طرد اهلن معظم لت أمريكا علىستوايا إندونيسوإىل جانب 
ال زالت حتاول أن ختلف كوريا اجلنوبية بعد حرب كوريا، وعلى فرنسا منها، و

 بريطانيا يف مستعمراهتا يف الشرق األقصى بعد أن خترجها منها. وإن جنحـت يف 
  فإن قضية الشرق األقصى ستتحول من قضية دولية إىل مزرعة أمريكية. ذلك

شرق لوأما مسألة شعوب ا .لوضع يف الشرق األقصى بوجه عاماهذا هو 
األقصى، فإن هذه الشعوب، من ناحية فكرية، هي دون مستوى شعوب الشرق 

قبيل احلرب  ،نتشرت يف العاملاستعمار اليت األوسط، ولكن فكرة التحرر من اال
ه املنطقة شعوب هذ يفرت ـّـنتشاراً بعدها، أثاالعاملية الثانية وأثناءها، وزادت 

وذلك أن الفكرة قـد أتـى هبـا     .شعوب الشرق األوسط يفأكثر من تأثريها 
ولذلك تسربت هذه  من نضال الشيوعية ضد الرأمسالية؛ وهي جزء ،الشيوعيون

عن طريق الصـني إىل شـعوب الشـرق     (االحتاد السوفيايت) الفكرة من روسيا
شعب اهلند الصينية  ومن هنا جند أن .األقصى بشكل قوي، فأثارت هذه الشعوب

يا ثـار علـى   إندونيسثار على فرنسا قبل احلرب العاملية الثانية وبعدها، وشعب 
عتنق الفكرة الشـيوعية  اهولندا قبل احلرب العاملية الثانية وبعدها، وشعب كوريا 
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ثار على  ،وسنغافورة ،ومشال بورنيو ،وكان هلا أثر فيه، وحىت الشعب يف املاليو
سـتقالهلا، وطـرد   ايا على إندونيسراء هذه الثورات حصول اإلجنليز، وكان ج

ضطرار إجنلترا اعتبارها دولة قوية، واول فيتنام الشمالية على ـصـحهولندا، و
ستعمار اليت طغت اد ماليزيا، كل ذلك بفضل فكرة التحرر من االـحتااد ـإلجي

  على املنطقة.
يبذالن اجلهد يف ولذلك فهما  ا وبريطانيا هذا األمر؛مريكولقد أدركت أ

بـل العالقـات    ،االستعمارية القدمية ةأن ال يظهر على نفوذمها يف املنطقة الصبغ
حبيث تبدو يف الظـاهر   ،االقتصادية والسياسية والثقافية، وحنو ذلك من اتفاقيات

  وليست إمالءاٍت استعماريةً. ،أهنا عالقات دولية
  ويبقى هناك مالحظتان يف قضية الشرق األقصى:

ع نـزو ،ت املتحدة حول كوريا الشماليةاريه الواليـثـا تـم ىل:األو
  سالحها النووي.
  يا وماليزيا.إندونيسوخباصة  ،املد اإلسالمي املتنامي يف املنطقة والثانية:

لتوجد مشكلةً ساخنةً على  ها أثارتمريكأما موضوع كوريا الشمالية فإن أ
ي أن حتيط الصني بدول قوية أو ها الثابتة للمنطقة مريكحدود الصني. فسياسة أ

حىت ال تتطلع إىل خارجها خشية املزامحـة يف   ،مشاكل ساخنة تشغلها يف نفسها
ا أن تعيد توحيد كوريا كما مريكا، ولو أمكن ألمريكالنفوذ والتأثري على مصاحل أ

حدث لفيتنام، لتوجد دوالً قويةً حول الصني، ملا توانت عن ذلك، كما تفعل مع 
  الصني. اهلند جتاه

ـ ولذلك فـاملتوقع أن أ  ا ستسـتمر يف حتريـك القضـية لتبقـى     مريك
ال أن تكـون   ،مشتعلةً دون أن هتدأ، لكن بشرط أن تشغل الصـني باملشـكلة  

وهلـذا حرصـت علـى إشـراك دول املنطقـة يف       ا وحدها؛مريكمشكلة أل
ـ مشكلة كوريا، وكانت تعقـد االجتماعـات بشـكل سداسـي: أ     ا، مريك

  لصني، روسيا، اليابان، كوريا اجلنوبية.كوريا الشمالية، ا
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وإجياد مشاكل ساخنة داخل الصني أو على حدودها هو خـط ثابـت   
ية، وختتار له الوقت املناسب حتركه تارةً عن طريق اهلند، مريكبالنسبة للسياسة األ

األجواء مع كوريا أو بتحريك داخلي حتت مسمى حقوق اإلنسان، أو بتسخني 
غري ذلك. وهي تستغل كل فرصة مناسبة يف هذا االجتاه. أو  على حدود الصني،

ألهنـا كانـت ختطـط     ؛ا من حيث التوقيتمريكلقد جاءت الفرصة املناسبة أل
وتريد تنفيذه بعد أن فرغت من أفغانستان. وكانت احلجة  ،للعدوان على العراق

ضد العراق هي أسلحة الدمار الشامل، املتهم فيها العـراق وإيـران، والبلـدان    
ا أهنا ضد أسلحة الدمار الشامل إذا كانت حبوزة مريكوحىت ال تظهر أ .مسلمان

لذلك وجد بـوش الفرصـة    ؛املسلمني، وإن كانت مع غريهم فال حترك ساكناً
ووضعها مع إيران والعراق يف  ،مناسبةً لتحريك موضوع أسلحة كوريا الشمالية

وذلك إلبعاد اهتامـه   ؛م٢٠٠٢ثاين الحمور الشر، كما جاء يف تصرحيه يف كانون 
ـ بأنه يعتدي على العراق ألنه بلد مسلم ميلك أسلحة دمار بزعمه، بل إن أ ا مريك

يف حـني أن   .كذلك تضع دوالً أخرى شيوعيةً يف حمور الشر مع إيران والعراق
الكـوجنرس  كولن باول إىل  إفادةكما جاء يف  ،املقصود يف العدوان كان العراق

 الشمالية:وكوريا  إيرانقال بشأن  ،عن حمور الشر من حديث بوش بعد أسبوعني
وال توجد لدينا خطـة   الدول...يف حرب ضد هذه  ءال يوجد هناك خطة للبد«

  .»إيراناع مع نـزحملاربة كوريا الشمالية أو الدخول يف 
ا لتصـعيد املوقـف ليصـل إىل    مريكن تعمد أأولذلك فليس من املتوقع 

  ة الدمار الشامل يف كوريا الشمالية.األعمال املسلحة حلل موضوع أسلح
ـ وخباصة أ ،فهو هاجس الدول الكربى ،أما املد اإلسالمي املتنامي  ،امريك

املتمثل يف اإلسالم والغرب بصفة عامة. وهاجسهم هذا يبقيهم يتحسسون اخلطر 
ني مليـون  مخسوالصحوة اإلسالمية، السيما إذا علمنا أن ما يزيد عن املائتني و

يا هي أكرب بلد إسالمي، وهي رابع أكـرب  إندونيستلك املنطقة، فمسلم يقطن يف 
  هنا تأيت بعد الصني واهلند وأمريكا مباشرة.إبلد يف العامل من حيث السكان، أي 
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يا وماليزيا تستطيعان أن توجدا قوة ضاربة يف املنطقة، ال تقل عن إندونيسف
يا وماليزيـا مـن   نيسإندووى الكربى املؤثرة يف املنطقة، وذلك إذا اختذت ـالق

يا وماليزيا مع بـاقي  إندونيساإلسالم مبدأ ونظام حياة، كما أن إمكانية تواصل 
دم العلمي يف تكنولوجيـا  ـذا التقـود هـمع وج ،ي قائمةـالمـالعامل اإلس

  تصاالت واملواصالت.اال
  وهذا يؤكد األسباب اليت جتعل الشرق األقصى قضيةً دوليةً.

  قضية آسيا الوسطى  - ٤
 ،قصـى فإن األمر فيها خيتلف عـن الشـرق األ   ،ما قضية وسط آسياأو
 ،وسـط بالشرق األ جغرافياً عتربت متصلةًاوذلك راجع إىل أهنا وإن  ،واألوسط

ستعمار والنفـوذ  هنا ختتلف بنوعية االأوال ميكن فصلها عن الشرق األقصى، إال 
نطقة وسط آسـيا  كما أن م .ولذا فهي ختتلف يف نوعية الصراع، وأهدافه ؛فيها

ـ  اًيت جزءاحتاد السوفيهنيار االاكانت وحىت  وسـط آسـيا    ىمنه، والصراع عل
ختلفت أطراف الصراع عن الذا  ؛يتاحتاد السوفيهنيار االاوالقوقاز مل يبدأ إال بعد 

ختالف يف أهداف الصراع فراجع إىل أما اال والشرق األقصى. ،وسطالشرق األ
 ،إخـراج روسـيا مـن منـاطق نفوذهـا     أن أهداف أمريكا من الصراع هي 

اهلا احليوي، وذلك بإخراجها مـن  ـص جمـيـلـقـا بتـهـمـيـجـوحت
  دول القوقاز وآسيا الوسطى.
عقـد   عندما انفرط م١٩٩١أت بعد عام ـية نشـوعليه فإن هذه القض

االحتاد السوفيايت، وتشكلت مخس عشرة مجهورية جديدة على أنقاضه، من بينها 
ع يف آسيا الوسطى غالبية سكاهنا مـن املسـلمني، وهـذه    مخس مجهوريات تق

 ،وتركمنستان ،اجلمهوريات هي: أوزبكستان وهي أكربها وأمهها، وكازاخستان
وقرقيزستان، وهذه اجلمهوريات األربع تتحدث بلغات قريبـة مـن التركيـة،    

  وتتحدث بلغة فارسية. ،واجلمهورية اخلامسة طاجيكستان
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تشكل تواصالً جغرافياً وبشرياً. وهي كلها إن هذه اجلمهوريات اخلمس 
املالصق هلا يطلـق عليهـا تركسـتان    من الصني مع اجلزء الغريب (اإلسالمي) 

(تركستان الشرقية للجزء الصيين، وتركستان الغربية جلزء آسيا الوسطى)، وهذه 
حيدها شرقاً الصني اليت حتتل اجلمهوريات اخلمس تقع شرق ومشال حبر قزوين، و

ن منطقة تركستان الشرقية، وحيدها مشاالً روسيا، وحيدها غرباً حبر قزوين م جزًء
  وروسيا، وحيدها جنوباً أفغانستان وإيران.

وقبل اخلوض يف تفاصيل الصراع جيـب إلقـاء نظـرة علـى األمهيـة      
ستراتيجية تعتـرب املنطقـة   ستراتيجية آلسيا الوسطى والقوقاز، فمن الناحية االاال
وال تفصلها عن روسيا أي  ،وسط داخل آسيا وحىت الشرق األلروسيا يف اًمتدادا

فاملنطقة تعترب  ،فال حبار وال حميطات، وكذلك األمر بالنسبة للصني ،حدود طبيعية
فإن الصـني   ،ونظراً ألن معظم سكان املنطقة من املسلمني .البوابة اخللفية للصني

وهلذه  .كستان الشرقيةختشى من تأثريهم على املسلمني داخل الصني يف إقليم تر
يت لدخول احتاد السوفيهنيار االاستراتيجية وضعت أمريكا خططها منذ األمهية اال

وحصار الصني ومنعها من النفوذ إىل اجلوار من  ،املنطقة وحتجيم روسيا من جهة
  جهة أخرى.

قواعد عسـكرية يف   أقامتف ،وقد جنحت أمريكا يف حتقيق بعض أهدافها
سـم  استطاعت باو نقاد هلا حاكمها كرميوف ذليالً خانعاً.ا نأأوزبكستان بعد 
 قتصادياوتعاون  ،رهاب إجياد تنسيق عسكري مع طاجيكستاناحلرب على اإل

وال زالـت حتـاول    ،كازخسـتان  وثقايف مع قرغيزستان، وحتاول مد ذلك إىل
ستطاعت أن تسقط اويف القوقاز  .ختراق باقي دول املنطقة وأخذها من روسياا

وتأيت حبكومة موالية هلا يف تبليسي، ما كان ضربة قوية هتدد روسـيا   هادزتشيفرن
يف العمق، وذلك راجع إىل زوال الفاصل بني قواعد حلف األطلسي يف تركيـا  

  بوجود حكومة موالية هلا يف جورجيا. ،واحلدود الروسية
 ،وخاصة منطقة حبر قـزوين  ،فآسيا الوسطى ،ستعماريةأما من الناحية اال



 ١٢٦

وهي  ،نية بالنفط، كما أن املنطقة غنية بالكثري من املعادن النفيسة كالذهبفهي غ
من أغىن مناطق العامل باملوارد الطبيعية والثروات، ما  ،وسطكما الشرق األ ،تعترب

إلدخـال  عٍ ودفعهم إىل بذل كل جهد ووس ،أسال لعاب الرأمساليني األمريكيني
احلال بالنسبة للشرق  يقة. وكما هستثمار إىل املنطسم االاالشركات الضخمة ب

وهي اليت تشـكل   ،اسباب بالئهأستعمارية تعترب من أهم فالناحية اال ،األوسط
  .اللصراع عليه رئيسياً سبباً

 ،فقد بدأ منذ القرن الثامن عشر ،ستعمار يف آسيا الوسطى والقوقازأما اال
ملسـاحات  قتطعت روسـيا تلـك ا  احيث  ،يف أقبح حقب اإلمربيالية األوروبية

وضمتها  ،الشاسعة يف وسط آسيا والقوقاز من الدولة العثمانية والدولة الصفوية
ستمرت روسيا باإلمساك بآسيا ا ،وبعد الثورة البلشفية .إىل روسيا القيصرية اًرسق

خرى للتدخل ومل تدع أي فرصة للدول األ ،الوسطى والقوقاز بقبضة من حديد
تشجعت  ،وما طرأ من ضعف على روسيا ،يتايحتاد السوفهنيار االافيها. ولكن ب

 .بل والقيام باحملاوالت املتتالية لدحر النفوذ الروسـي  ،مريكا على دخول املنطقةأ
حتـاد  هنيـار اال ان أمريكا ترى أهنا الوريث الوحيد للعامل بعد أوذلك راجع إىل 

غريب كما اعتربت نفسها وريثة االستعمار ال وزوال املعسكر الشرقي، ،يتاالسوفي
عندما كان االحتاد السوفيايت موجوداً. وهكذا عنـدما   ،بعد احلرب العاملية الثانية

ا تأخذها الغطرسة مريكاهنار االحتاد السوفيايت اعتربت نفسها كذلك وريثته. إن أ
خضاع كل دول ةً إلدلذلك تسعى جاه فهي ترى أهنا أحق هبذا العامل؛ ،والغرور

مبا  ،لدول الكربى من مستعمراهتا وأماكن نفوذهاوذلك بإخراج ا ،العامل لنفوذها
  يف ذلك روسيا.

آسـيا  وقد حاولت روسيا أن تكون هي وريثة االحتـاد السـوفيايت يف   
 مجهوريات االحتاد السـوفيايت  هيكلية ةسارعت إىل إعاد هلذا ؛الوسطى والقوقاز

ضمت  لة""دول الرابطة املستقأو  ،بإنشاء كومونولث الدول املستقلة ههنيارابعد 
 ؛حتادي لروسـيا بقت على الشكل االأيت السابق، كما احتاد السوفيإليه دول اال
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 أنغوشـيا، و ،كالشيشـان  ،لإلبقاء على أجزاء واسعة من القوقاز حتت سيطرهتا
  وغريها. ،وداغستان

 ،جيـا روجو ،ورغم أن حماوالت أمريكا تكللت بالنجاح يف أوزبكستان
الذي له جوار مباشر مـع آسـيا    ،أفغانستانحتالل اعلى الرغم من جناحها يف و

فأعلنـت   ،سـتراتيجيني يف آسـيا  ستراتيجية احللفاء االاوإعالهنا عن  ،الوسطى
وتعد العدة لتدعيم موقفها يف آسيا الوسطى بعـد أن   ،سترتيجياًا باكستان حليفاً

مريكية أصبحت هلـا اليـد الطـوىل يف    حتلت العراق، ورغم أن الشركات األا
نفط واملعادن يف آسيا الوسطى والقوقاز، إال أن الصـراع السياسـي   ستخراج الا

وأن حسم الصراع لصاحل أمريكا ال يزال يتطلـب   ،على النفوذ يعترب يف بداياته
فهي الرئـة الـيت    ،امريكوذلك ألن املنطقة وإن كانت حيويةً أل ؛بعض الوقت

مـن   فلـيس  ولـذلك  هي بوابتها ملناطق العامل األخرى؛و ،تتنفس منها روسيا
وعليه فليس من املتوقع أن ختلي روسيا املنطقة  السهولة أن تنسحب منها روسيا؛

  مجيعها يف املدى املنظور.
ستراتيجية األمريكية يف آسيا الوسـطى توجـب التطـرق إىل    ولفهم اال

  مريكيني وعمالئهم يف املنطقة وجوارها:تصرحيات املسؤلني األ
برويز مشرف فكرة أن يصـبح   عرضم، ٢٠٠٤ ففي بدء العام اجلاري

ة بني ثالثة أقـاليم هـي: آسـيا    ـاقـارة وألنابيب الطـجـراً للتـبلده مم
موقع وجنوب آسيا (اهلند) وغرب آسيا (الشرق األوسط) مستفيداً من  ،الوسطى

باد سلسلة من موانئ ضخمة علـى حبـر   أوأقامت إسالم  بلده املتوسط بينها...
 ،راز األمريكيـة على الطـريعـالطرق السمرتبطة بشبكة حديثة من  ،العرب
  ىل احلدود األفغانية.إمتتد 

يف بيانه أمام اللجنـة املختصـة    ،هذه املشاريع باول نبذة عن وقد أعطى
 م،٢٠٠٤ آذار ٢٧لس الشيوخ األمريكـي يف  باملصروفات العسكرية التابعة جمل

تقـدم   ،وهباوجن ،وغرب آسيا ،وآسيا الوسطى ،ن منطقة القوقازإ« :عندما قال
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ذا مت ربطها بشبكة من التجارة واملواصالت. لكن هذا يصبح ممكنا إفرصاً كبرية 
ن باكستان تنظر يف إ« :. وأضاف»ا من فرض األمن والسالمفقط يف حال متكّن

وقامت بإعادة تشكيل هيكلها وموانئها (...) وسنستمر يف بناء شبكة  ،هذا األمر
  .»ئنا السعوديني واليابانينيالطرق يف أفغانستان مبساعدة شركا

إقنـاع املنطقـة بتكـوين     ىلإوتشري التحركات الديبلوماسية األمريكية 
 ،األفغانية-تبدأ من احلدود الباكستانية حتالفات (عسكرية أو سياسية أو اقتصادية)

الطريق إلعادة خريطة حتالفـات اسـتراتيجية يف    ممهدةً ،وكابول ،ومتر بطهران
باد تكهنات تفيد باحتمال دخـول  أر سياسية يف إسالم مصاد عرضمركزها. وت

باد يف حتالف جديد يتجاوز أاملؤسستني العسكريتني يف كل من واشنطن وإسالم 
احلرب ضد اإلرهاب. ويدور الكالم على تصورات أمريكية لقيام حلف "نـاتو"  
آسيوي تقوده الواليات املتحدة على غرار الـ"ناتو" األورويب يشـمل حلفـاء   

 ،ىل جانب حلفاء جدد لواشنطن يف أوزبكسـتان إ ،نطن التقليديني يف املنطقةواش
يـوفر   مستهدفاً إقامة نظام إقليمـي  ،وأذربيجان ،وكازاخستان ،وتركمانستان

متنع بروز أي هيمنة  ، ومن مثلشبكة أنابيب نقل الطاقة احلماية األمنية والعسكرية
  صينية أو روسية.

اشنطن وموسكو بشـأن املشـكالت   كما ظهر التضارب بني موقفي و
زيارة وزيـر   وقد ظهر ذلك من خالل املتعلقة باجلمهوريات السوفياتية السابقة.
حيـث صـرح    ،م٢٦/٠١/٢٠٠٤ يف اخلارجية األمريكي كولن باول ملوسكو

ن باول ينوي مناقشة املسائل املتعلقة أالسفري األمريكي يف موسكو قبيل الزيارة ب
مشرياً إىل أن أحـد أهـم    ،السابقة مع اجلانب الروسي باجلمهوريات السوفياتية

أهداف الزيارة تتمثل يف البحث عن "نقاط التقـاء" بـني الطـرفني الروسـي     
واألمريكي يف الفضاء السوفيايت السابق. واعترف السـفري األمريكـي بوجـود    

حني ويف "مشكالت معينة" تواجه تسوية العالقات بني اجلانبني يف هذه املنطقة. 
ت موسكو وجود ما وصف بأنه "صفقة" بني اجلانبني القتسام النفوذ يف هذه نف
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أشارت مصادر أمريكية إىل "مشكالت" تواجه عالقات البلدين يف  قدف ،املنطقة
التعامل مع هذا امللف. وبدا أن تصاعد اجلدل يف هذا الشأن تزامن مع تسـريب  

يبات لعقد "صفقة" معلومات عما وصف بأنه ترت ،ةـالمية غربيـل إعـائـوس
أمريكية هتدف إىل اقتسام النفوذ يف املنطقة السوفياتية السابقة. واعتـرب   - روسية

  حمللون روس كالم السفري األمريكي يف موسكو مؤشراً إىل اتفاق بني الطرفني.
ومن املعلوم أن موسكو كانت أبـدت قلقاً من تزايد النفوذ األمريكي يف 

العسـكري   بـالوجود خصوصاً يف ما يتعلـق   ،لةعدد من دول الرابطة املستق
إضافة إىل ما وصـف بأنـه    ،األمريكي يف مجهوريات آسيا الوسطى وجورجيا

  تدخل أمريكي مباشر يف ترتيب األوضاع الداخلية يف دول مثل جورجيا.
و يف ظل زيارة باول كان سياسيون روس طالبوا مبناقشة هذا امللف مـع  

جلنة الشـؤون اخلارجيـة يف الربملـان الروسـي     الوزير األمريكي. ودعا رئيس 
العسكري األمريكي يف املنطقة  الوجودقسطنطني كوتساتشيوف إىل إدراج ملف 

  على جدول أعمال الزيارة.
وما سبق يشري إىل أن أمريكا الزالت على بداية الطريق يف آسيا الوسطى 

وذلك راجع إىل  ،عداخلطوة األوىل ب مريكية مل تتعدَّوأن املخططات األ والقوقاز،
كانـت تعتـرب    ،وإىل عهد قريب ،كون الصراع مازال حديثاً يف املنطقة لكوهنا

يت، ولكن كون الصراع على املنطقة حيمل يف طياته التهديد احتاد السوفيحكراً لال
لكونـه ميثـل مصـلحة    و ،للمصاحل احليوية لروسيا وهتديدات إقليمية للصـني 

ما  ،طاهتا بإبقائها القوة العظمى والوحيدة يف العاملستراتيجية ألمريكا لتحقيق خمطا
. كل ذلك جيعـل هـذه   وحتجيم الصني ،يتطلب دحر روسيا من أماكن نفوذها

  القضية من القضايا الدولية املهمة اليت يتعدى الصراع عليها احلدود اإلقليمية.
مياً مث إن هناك عامالً آخر جيعل هذه املنطقة مركز تنبه للدول املؤثرة إقلي

 ،ما جيعلها قضيةً دوليةً. هذا العامل هو عودة هذه املنطقة إىل إسـالمها  ،ودولياً
بعد املنع القسري خالل احلقبة الشيوعية اليت امتدت حنو سبعني سنةً. فتسـارع  
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بـل أصـبحوا    ،الناس إىل إسالمهم بقوة الفتة للنظر، ليس العبادات فحسـب 
حىت إن  ،الفة بدرجة مذهلةـام اخلالم وإىل نظـون إىل احلكم باإلسـعـيتطل

استقطب منهم يف بضع سـنني آالفـاً    "الفةـخل"اـللدعوته  "حزب التحرير"
 اهللا يف خيشـون  وال الصعاب يقتحمون عجباً، إمياهنم وكان ونساًء. رجاالًمؤلفةً، 

  .الئم لومة
سّرهم هذه العـودة  تإال أن حكامهم الذين ينتمون إىل احلقبة السابقة، مل 

ية إىل اجلذور، فمارسوا البطش والتنكيل ضد شعوهبم، واستعانوا بـالروس  القو
للحيلولة دون عودة اإلسالم السياسي إىل  وحىت اليهود، واألمريكيني والربيطانيني

وحتركت أجهزة املخابرات احمللية، وتعاونت مـع أجهـزة املخـابرات     .احلكم
اإلسالمي الكاسح يف تلـك   لوقف هذا النمو ،والربيطانية ،واألمريكية ،الروسية

البلدان، فاستخدموا أساليب القمع والبطش، كما استخدموا أساليب التشـكيك  
والتمييع ضد الفكرة اإلسالمية، وأساليب التزيني والتلوين للفكـرة العلمانيـة.   
ولكن اإلسالم يف نفوسهم كان قد استقر، وهو يزداد قوة يوماً بعد يوم، ولـن  

شيطانية الناس عن إسالمهم وإمياهنم. وقـد أدرك الغـرب   تثَين هذه األساليب ال
وحتوهلا إىل جذوة متقدة. يقـول   ،حقيقة متكن اإلسالم من قلوب هذه الشعوب

سـط  يف أوا«وهو خبري أمريكي يف شؤون العامل الثالـث:   ،روبرت د. كابالن
... يف هذا اجلزء من العامل، سيكون اإلسـالم، بسـبب تأييـده املطلـق     آسيا

رين واملظلومني أكثر جاذبية، فهذا الدين املطَّرِد االنتشار على املسـتوى  للمقهو
  .»العاملي، هو الديانة الوحيدة املستعدة للمنازلة والكفاح

لقد أصبحت املنطقة معقالً مهماً من معاقل اإلسالم، وهي تشكل أعلـى  
صـل  يا وماليزيا يف جنوب شرق آسيا، والواإندونيسالقوس اإلسالمي املمتد من 
كما إن إمكانية تواصل املنطقة مع باكستان وإيـران   .إىل منطقة الشرق األوسط

جغرافياً، يرسل بإنذارات خطرية للروس واألمريكيني بأن دولة إسالمية ضخمة، 
لذلك كان أحد  ؛ونووية، ميكن قيامها يف هذه املنطقة الشاسعة مترامية األطراف
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و اإلشراف عن كثب علـى هـذه   أسباب احتالل أفغانستان من قبل أمريكا ه
  املنطقة، السيما وأن احلكام فيها من غري جنس األمة، ومصريهم إىل زوال.

وخطورة املوقف الناشئ عن منو التيارات اإلسالمية يف هذه البلدان كـان  
لـدرء   ؛سبباً يف عقد مؤمترات دورية هلذه الدول، مع كل من روسيا والصـني 

ة، وكان أمهها مؤمتر شنغهاي الذي وضع يف سلم األخطار املنبعثة من تلك املنطق
  أولوياته خطر ما أمسوه باألصولية اإلسالمية، واحلركات اإلسالمية.

وموقعها االستراتيجي بالنسبة  ،وهكذا فإن الثروات الوفرية يف هذه املنطقة
ا، باإلضافة إىل الصحوة اإلسالمية املتنامية فيها، مريكلروسيا والصني، وأطماع أ

  جعل آسيا الوسطى قضيةً دوليةً مهمةً.تذه األمور تتضافر لكل ه

  قضية شبه القارة اهلندية  - ٥
إن قضية شبه القارة اهلندية هي قضية قدمية، ولكنها مل تكـن بـارزة يف   

 ة كربى من قضايا العـامل الرئيسـية.  السابق كما هي عليه اليوم، ومل تكن قضي
 قضية كربى أمور ثالثـة هـي: املـد    والذي جدَّ يف هذه القضية، وحوَّهلا إىل

اإلسالمي الذي فجَّرته قضية كشمري، وتعاظم قوة الصني يف املنطقة، وانضـمام  
  اهلند والباكستان إىل نادي الدول النووية.
لـذلك   السيطرة عليه باألمر اهلني؛ عدتأما بالنسبة للمد اإلسالمي، فلم 

القيام حبملة صليبية جديـدة   كا هوكان أحد أسباب غزو أفغانستان من قبل أمري
لضرب احلركات اإلسالمية الداعمة ملسلمي كشمري، خاصة وأن قوة املسـلمني  

عندما قامت امليليشيات اإلسالمية بإسـناد مـن    ،م١٩٩٩ قد ظهرت جلياً عام
بغزو مرتفعات كارغيل الواقعة على احلدود الباكسـتانية اهلنديـة يف    ،باكستان

هزمية اجليش اهلندي، وحترير كشمري، لـوال   مرتفعات كشمري، وأوشكت على
خيانة كل من نواز شريف رئيس وزراء الباكستان السابق، ورئيس أركانـه يف  

  مة امتثاالً ألوامر أمريكا.ن سحبا القوات املهاجِْيذلك الوقت برويز مشرف، اللذ
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فهذه احلادثة بالذات قد دقَّت ناقوس اخلطر عند األمريكيني، األمر الذي 
لذلك ضغطوا على  ؛سلمني يف املنطقةحيسبون ألف حساب لتعاظم قوة امل جعلهم

رئيس الباكستاين احلايل برويز مشرف، ليقـوم بضـرب وتفكيـك    العميلهم 
املعسكرات اإلسالمية يف باكستان، حبجة أن املقاتلني ضـد اهلنـد يف كشـمري    

  خيرجون منها، وحبجة أهنم إرهابيون.
ويز مشرف، حلمله على التنازل سياسياً كما ضغطت أمريكا ثانية على بر

عن دعم قضية كشمري اإلسالمية، فاستجاب أيضاً هلذه املطالب األمريكية، وأعلن 
عن تنازله عن حق تقرير املصري للشعب الكشمريي، وبدأت املفاوضات بالفعـل  

باد بني دولة اهلند ودولة باكستان لتصفية القضية الكشـمريية علـى   أيف إسالم 
باكسـتان بوجـود حـق    كم يف ئي. واملفاوضات تنطلق من إقرار احلأساس ثنا

جـوا  خرِللهندوس يف كشمري يتفاوضون على االتفاق عليه جلعله مشروعاً، ال لُي
  االحتالل اهلندوسي من كشمري.

وغرض أمريكا من ضغطها على عميلها برويز مشرف خبصوص مسـألة  
 باكستان، وإمنـا أيضـاً   كشمري، ليس فقط ضرب القوة اإلسالمية املتعاظمة يف

وبالتايل تصبح الصـني   ،اع مع باكستاننـزموازنة املنطقة، فال تنشغل اهلند يف 
ا هتدئة األمور بني اهلند وباكسـتان  مريكبل تريد أ ،هي القوة الوحيدة يف املنطقة

وهلذا مت دمج  ؛لتتصدى اهلند للصني وهي آمنة على حدودها الغربية مع باكستان
كبرية  ةلدول جنوب آسيا، وبذلك توجد قو ((سارك))ان يف تكتل اهلند وباكست

أما لو استمر الصراع بني اهلند  .مبقدورها أن تقف يف مواجهة الصني بكل جدارة
وباكستان، فإن اهلند ال تقوى على مواجهة الصني أو التوازن معها، وخباصة وأن 

يف العامل، وهلا مقعد دائم الصني باتت قوة اقتصادية متعاظمة، وقوة دميغرافية أوىل 
هنا بكل املقاييس تعترب قوة صاعدة، إيف جملس األمن، وهي دولة نووية قدمية، أي 

هنا حافظت على متاسكها إكما أهنا مل تقع يف اخلطأ الذي وقعت فيه روسيا، أي 
الداخلي، يقول دنج هسياوبنج الزعيم القوي الذي حدَّث الصني بعد ماوتسـي  
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ة السياسية قبل األكرب الذي وقع فيه غورباتشوف أنه مسح باحلري إن اخلطأ«تونغ: 
  .»أن جيدد االقتصاد

وتريد إشغاهلا  ،ا أصبحت حتسب حساباً لتعاظم الصنيمريكوهكذا فإن أ
اع بني نـزيف املنطقة بإجياد قوة تقف يف وجهها، وبالتايل يهمها أن تقضي على ال

ا يفسر سبب سكوت أمريكا ورضاها وهذا م ،اهلند وباكستان للتفرغ إىل الصني
عن حيازة كل من اهلند والباكستان لألسلحة النووية، بل ومتكني اهلند بشـكل  
خاص من حيازة األسلحة املتطورة، وتسهيل حصوهلا على مـا ينقصـها مـن    

مـن بيـع    )إسرائيل(تكنولوجيا السالح. والدليل على ذلك أن أمريكا منعت 
تطورة إىل الصني، بينما مسحت هلـا ببيـع هـذه    طائرات الفالكون الرادارية امل

الطائرات للهند، إضافة إىل أن أمريكا دخلت بنفسها مع اهلند يف اتفاقيات شراكة 
، بالرغم مـن أهنـا   )إسرائيل(هنا أصبحت تعاملها كما تعامل إاستراتيجية، أي 
  وال دولة إجنلوسكسونية. ،ليست دولة غربية

وهو املد اإلسالمي، واملد الصيين، واملد  هذا هو أبرز ما يف هذه القضية،
ين لذلك وضعت أمريكا استراتيجيتها يف املنطقة على أساس احلد من املّد ؛النووي

وإزالة أسباب الصـراع   ،املنطقة دئةاإلسالمي والصيين، وموازنة قوة الصني بته
  فيها، لتصلح أن تكون قوة متناسقة كربى تعادل قوة الصني وتوازهنا.

  ياأفريقية قض  - ٦
م، ١٩٦٠ة مل تنشأ يف اجملال الدويل إال بعد ديا قضية جديأفريقإن قضية 

يا بالد متأخرة فكرياً، وفيهـا  أفريقستعمار ليس غري، فإن وقضيتها هي قضية اال
وملـا   .وثروات زراعية وحيوانية بشـكل خيـايل   ،خريات كبرية من مواد اخلام

يف  ،رن الثامن عشر والقرن التاسع عشريف أواخر الق ،ستعماريةندفعت الدول االا
ية، وأخذت كل دولة فريقكان من مجلة األماكن اليت غزوها القارة األ ،ستعماراال

 استعمارها؛حتكاك قوي بني الدول على اومل حيصل  .تستعمر منها ما تقدر عليه
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ستعمارية، وصارت القارة كلها مسـتعمرة  ستقرت فيها أكثر الدول االاولذلك 
 ،وأملانيـا  ،وهولندا ،سبانياإو ،وفرنسا ،، فتوجد فيها مستعمرات إلجنلتراألوروبا
وكانت إجنلترا صاحبة حصة األسد فيها، مث تليها  ، وبلجيكا.والربتغال ،وإيطاليا

ستعمارية الثماين تسيطر فرنسا، مث بلجيكا، مث الربتغال. وقد ظلت هذه الدول اال
ضع ميثـاق  حلرب العاملية الثانية. وحني ُويا حىت هناية اأفريقعلى مستعمراهتا يف 

ستعمار فيها، ولكن وضـعت هـذه   درجت فيه مواد تتعلق بإهناء االهيئة األمم أُ
ولذلك مل تصل الدول الكربى  ؛ستعمار تدرجيياًاملواد على شكل جيعل تصفية اال

م، أما قبل ذلك فقـد  ١٩٦٠يا إال بعد عام أفريقستعمار يف إىل حبث تصفية اال
مقدمة إلهناء  ،كاملستعمرات اإليطالية ،بعض املستعمرات حتت الوصايةوضعت 

 .سـتعمار ستعمار فيها، ووجدت أعمال سياسية كخطوات متهيدية إلهناء االاال
 ،ومؤمترات احلياد اإلجيايب ،وكان من أهم األعمال السياسية فكرة احلياد اإلجيايب

يف أصلها فكرة إجنليزيـة أعطاهـا   حنياز. أما فكرة احلياد اإلجيايب، فإهنا وعدم اال
تشرتشل رئيس وزراء بريطانيا للعميل اإلجنليزي هنرو، وطلب إليـه أن يعلنـها   
سياسة للهند، وأن يعمل هلا بني الدول يف آسيا. والسر يف إعطاء إجنلتـرا هلـذه   
الفكرة لنهرو أن إجنلترا رأت أن مستعمراهتا يف الشرق األقصى وآسـيا كلـها   

، فهي يف خطر من روسيا (االحتاد السوفيايت) أمريكا وروسيا صارت يف خطر من
ستعمار، السيما بعد بتحريض أهل البالد على التحرر من اال(االحتاد السوفيايت) 

يا، وهي يف خطر من أمريكا يف الضغط على إجنلترا إندونيسأن رأت ما حصل يف 
واخلرباء. أما فكرة ستقالهلا، مث جرها هلا عن طريق القروض اإلعطاء املستعمرات 

ستعمار، فقـد  ختاذها وسيلة لتغيري أسلوب االافإن إجنلترا عريقة يف  ،ستقاللاال
ـ  اأعطت بعض مستعمراهتا  ها مايسـمى  ستقالهلا وجعلتها دوالً، وكونـت من
ستقالل، وكانـت  ولذلك مل تكن هتتم كثرياً بفكرة اال بالكومونولث الربيطاين؛

سـتعمارها، ولكنـها   اكيف تستخدمها لتثبيت ألهنا تعرف  ؛حتبذها وتسري هبا
 ،كانت ختاف من أن تتسلط أمريكا على الدول املستقلة عن طريـق القـروض  
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ولذلك جاءت بفكرة احلياد اإلجيايب وأعطتها لنهرو ليسري  ؛واخلرباء ،واملساعدات
وبالفعـل قـام هنـرو     .(االحتاد السوفيايت) هبا للوقوف يف وجه أمريكا وروسيا

ىل فكرة احلياد اإلجيايب، ونشط يف ذلك نشاطاً ملحوظاً، وقد أدركت بالدعوة إ
مغزى هذه الفكرة، ولذلك حبذهتا، وأخذت تعمـل   (االحتاد السوفيايت) روسيا

ألن وقوف أي دولة مستقلة على احلياد معناه وجود أمل بفصلها عن  ستغالهلا؛ال
هم كان حيبذها ألهنـا  ختلفوا بشأهنا، فبعضاالغرب. وأما أمريكا فإن ساستها قد 

متكن أمريكا من جر الدول احليادية إليها يف قبوهلا القروض واهلبات، وبعضـهم  
كان يقاومها ألهنا متكن الشيوعية من الدخول إىل هذه الدول. وعلى أي حال، 
سار هنرو يف الدعوة إىل احلياد اإلجيايب، وصار يريد أن يوجد أعماالً مادية متثـل  

ودعاها لفكرة عقد مؤمتر للدول احلياديـة، فوافقـت    ،صنيتصل بالاالفكرة، ف
ببعض  الصني على ذلك فوراً، ووجدت جلنة حتضري املؤمتر، وصارت اللجنة تتصل

ستقلت، وتدعوها ملؤمتر احلياد اإلجيايب، وكانـت  الدول اليت كانت مستعمرة وا
كـا،  يا من هذه اللجنة، وكانت يف ذلك الوقت مل تنجر بعـد إىل أمري إندونيس

ويظهـر أهنـا حاولـت أن     .ولكنها خافت من أن يعد ذلك سرياً مع الشيوعية
وكان يقول بفكـرة   ،نس برأي أمريكا فشجعتها، وكان إيزهناور يف احلكمأتست

قترحت أن يكـون املـؤمتر يف   ايا يف الفكرة، وإندونيسندفعت اولذلك  احلياد؛
على ذلك، وعقد املؤمتر  يا، وأن يكون يف باندونغ، فوافقت اللجنة كلهاإندونيس
 ،(االحتاد السوفيايت) م يف باندونغ، وحاولت كل من روسيا١٩٥٤ عام بالفعل يف
 إال أن املؤمتر خرج بنتيجة ترضي روسـيا  .ستغاللها ،وأمريكا ،وإجنلترا ،والصني

ختاذه قرارات تدعو إىل التحرر، ومل ترض اوالصني وأمريكا ب (االحتاد السوفيايت)
ا كانت تريد أن يبحث يف احلياد اإلجيايب وحده، أو أن يطغى عليـه  ألهن ؛إجنلترا

 ،ستغالالً هائالً، فقد جعلت تيتـو استغلت املؤمتر ان أمريكا إاحلياد اإلجيايب، مث 
يتبنون هذا املؤمتر، وهذه الفكـرة، بشـكل قـوي،     ،الناصر وعبد ،وسوكارنو

وا يتخذون ذلـك  صارلتصقوا بنهرو عميل بريطانيا صاحب الفكرة األصلي، واو



 ١٣٦

وسيلة للدعوة إىل التحرر من االستعمار، واحلملة على الـدول االسـتعمارية.   
 سـنة  يا. وما أن جـاءت أفريقوىل حنو وكانوا يوجهون جهودهم يف الدرجة األ

يا، وكان أن وجد ألمريكا أفريقم حىت كانت الفكرة قد أخذت دورها يف ١٩٦٠
يا، وصارت أمريكا حتاول جدياً أفريقإىل فيها عمالء، ومن يومئذ انتقل الصراع 

ولذلك صارت تضـغط   يا، واحللول حملها؛أفريقإخراج الدول االستعمارية من 
 ويف ،على هذه الدول من أجل إعطاء املستعمرات استقالهلا، وكانت قبل ذلـك 

م بالذات، قد تبنت إشعال الثورة يف اجلزائر، وأوجدت عمالء هلـا،  ١٩٥٤ سنة
 الد العربية تسند هذه الثورة، فكان هلذه الثورة أثر بالغ علـى وجعلت مصر والب

عن مستعمراهتا. أما إجنلترا فإهنا خبرية مبعىن  الدول االستعمارية من أجل التخلي
ولذلك أعطت مبدة وجيزة االستقالل لعـدة مسـتعمرات،    ؛إعطاء االستقالل

وديسيا الشـمالية  واحتاد ر ،فوجدت دول زجنبار، وتنجانيقا، ونيجرييا، وأوغندا
وروديسيا اجلنوبية ونياسالند، وغريها. وأما فرنسا فقد تلكأت، ولكن ديغـول  
بعد أن رأى املوقف يف العامل كيف حتول بسرعة، سار يف اخلطة اليت سارت فيها 

 وتـونس،  بريطانيا، فأعطى االستقالل لعدة دول، ووجـدت دول املغـرب،  
أما بلجيكا فإهنا كانت تستعمر الكونغو، واجلزائر، والسنغال، واجلابون وغريها. 

اجلوهرية يف صنع يا، وفيها أكرب كمية من اليورانيوم: املادة أفريق نـزوالكونغو ك
ن أولذلك مل يكن من السهل إعطاء الكونغو استقالهلا، السيما و القنابل النووية؛

يف كاتنغـا، إحـدى    إجنلترا كانت تسيطر على الشركات اليت تستغل املنـاجم 
ولذلك كان إعطاء الكونغو استقالهلا يشكل مشكلة كـربى،   واليات الكونغو؛

ولكن أمريكا شددت الضغط على بلجيكا حىت أعطـت الكونغـو اسـتقالهلا،    
جنون إجنلترا، فسلطت عميلها مويس تشوميب،  فصارت دولة مستقلة. وهنا جّن

أرسلت قوة دولية فأعلن استقالل كاتنغا، فرفعت أمريكا القضية إىل هيئة األمم، ف
إلرجاع كاتنغا، وذهب السكرتري العام حينئذ املستر هامرشولد، فـدبرت لـه   

اع بني أمريكا وإجنلترا، وظل عدة سنوات إىل نـزإجنلترا مؤامرة وقتلته. واشتد ال
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وأقامت حكومة تابعة هلا، وطردت تشوميب منها،  ،أن تغلبت أمريكا على البالد
لو إىل حني. وخالل ذلك خافت إجنلترا علـى  وبذلك هدأت مسألة الكونغو و

ونياسالند، ففكت هـذا االحتـاد،    ،وروديسيا اجلنوبية ،احتاد روديسيا الشمالية
عطت نيساالند استقالهلا ومسيت مالوي، وأعطت روديسيا الشمالية استقالهلا أو

ومسيت زامبيا، وأخذت حتاول وضع روديسيا اجلنوبية على وضع يؤمن هلا بقـاء  
ارها هلا، وألن أمريكا استمرت تالحقها بشأهنا، فإن إجنلترا أعطتها فيمـا  استعم

  بعد استقالهلا لتعرف بزمبابوي.
 ،البحريات الكربى ودول ،القرن األفريقي نتزاع دولاوأفلحت أمريكا يف 

نتزاع تشـاد  اإال أهنا كانت فشلت يف  ،من فرنسا ،بورونديو ،ندااورو ،غنداوأ
وحسم األمر لقوات عميل فرنسا إدريس ديب بعـد أن   ،ناتمنها يف هناية التسعي

كان غري مستقر الوالء، فقد كان يـوايل   نتصر على قوات حسني حربي الذيا
فمكّنته  ،يس ديبرا، ما جعل فرنسا تدعم بقوة عميلها إدمريكفرنسا مث استمالته أ

  من االستيالء على احلكم.
له، وكان  قوياً يفاًدريس ديب كان من رجال حربي وحلإد ـيـقـالعو

 سـنة  يشغل منصب القائد العام للقوات التشادية املسلحة حىت شـهر نيسـان  
 ،١٩٨٣ذي قاد قوات حربي يف معارك (فياالرجو) عـام  ـو الـ، وهم١٩٨٩

ىل اشـتراك ديب  إقاد  قبلياً لكن خالفاً .ي عن تشادـجالء اجليش الليبإوجنح يف 
البية فاشلة بعد عزله من منصبه يف وس يف حماولة انقـامـن جـمع حليفه حس

ىل السودان حيث نظم احلركـة الوطنيـة   إوهرب بعدها  م،١٩٨٩نيسان عام 
 :ومة الرئيس حـربي مهـا  ـان حكـارضـلقبيلتني تع نقاذ، ومشلت حتالفاًلإل

ة واحلجارة، وتسكنان يف املناطق احلدودية التشادية السودانية، وللعقيد ديب والزغا
وهو ابن املؤسسة العسكرية الفرنسية، وقد خضـع لـدورة    ،اعالقة قوية بفرنس
ن فإذلك لو ؛م١٩٥٨ام ـس عـة يف باريـربيـة احلـدرسـعسكرية يف امل

، ي وتقوية للنفوذ الفرنسيمريكي وهزمية حربي ضربة للنفوذ األـار دبـصـانت
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 نامي.ي املتمريكذ استعادت به فرنسا زمام املبادرة بقطعها الطريق على النفوذ األإ
بدأت الواليات  ،احملافظني اجلدد إىل السلطة يف الواليات املتحدة يءومبج

شعال إفلم تعد تكتفي فقط ب ،يةفريقاملتحدة تتخذ أساليب جديدة لغزو القارة األ
لتستطيع دحر عمـالء دول   ؛ودعم حركات التمرد ،احلروب األهلية واألزمات

بل أضافت إىل جانب  ،ياأفريقيف دول بعمالء ألمريكا إىل احلكم  يءواجمل ،أوروبا
احلال يف سياسة اإلدارة األمريكية الدفاعية واخلارجية،  كما هي ،ساليبتلك األ

تفاقيـات  اأسلوب التدخل العسكري املباشر، فبادرت إىل حماولة إجياد عالقات و
سم احلـرب علـى   اب ،ياأفريقعسكرية مع العديد من دول مشال وغرب ووسط 

حي بأن التدخل األمريكي العسـكري املباشـر سـيلعب دوراً    ما يو ،اإلرهاب
جبانب األساليب األخرى. وهبذا  ،يا يف الفترة القادمةأفريقأساسيا يف الصراع على 

أوجدت  وقد يا،أفريقيف  صراعاً أشد وطأةًستشهد الفترة القادمة  ميكن القول بأن
لتتمكن  يا؛أفريقق والتزال حتاول إجياد قواعد عسكرية هلا يف مشال وغرب وشر

وتكون هلا وسيلة ضغط على احلكومات  ،عن طريقها أن تساند حركات التمرد
مما تبقـى هلـا مـن     ،السيما إجنلترا ،احمللية، يف سبيل إخراج كل دول أوروبا

فستكون املرحلة  ،ياأفريقوروبية يف ولكن بسبب تشابك املصاحل األ. مستعمرات
عتبارات ايا من أفريقالسيما وأنه ال توجد يف  ،ياقأفريمتميزة بالدموية والقسوة يف 

يا هـو  أفريقوهنب الثروات الطبيعية. وهبذا فإن الصراع يف  ،عتبارات املاديةإال اال
قضية دولية، وال تـزال قضـية   ستعمارية، فصارت قضيتها صراع بني الدول اال

  يا من القضايا الدولية.أفريقولذلك تعترب قضية  دولية؛
الصراع بني الدول الكربى على القـارة األفريقيـة منـذ    وهكذا اشتد 

يف  (االحتاد السوفيايت) الستينات من القرن العشرين، فوجد نفوذ ألمريكا وروسيا
(االحتـاد   القارة إىل جانب نفوذ الدول االستعمارية األوروبية. ولضعف روسيا

ضـطرت إىل  وعدم وجود إرث استعماري قدمي هلا يف أفريقيا، فقد ا ،السوفيايت)
وكـذلك   ،اضـي وذلك خبروجها من أنغوال يف مثانينات القرن امل ،اخلروج منها
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خرجت باقي الدول األوروبية االستعمارية الصغرية من أفريقيا، ومل يتبق فيها إال 
منظمـة الكومونولـث    ْيبريطانيا وفرنسا، ومها اللتان أبقتا نفوذمها حتت إطاَر

فونية الفرنسية. ودخلت أمريكا بكل ثقلها يف ة، واملنظمة الفرانكـيـانـالربيط
تنافس حمموم مع بريطانيا وفرنسا للسيطرة على أفريقيـا، األمـر الـذي دعـا     
الربيطانيني والفرنسيني إىل الدفاع عن مصاحل أوروبا فيها عـن طريـق تنسـيق    
مواقفهما، وترتيب زيارات مشتركة لوزيري خارجية الدولتني إىل دول القـارة  

  املختلفة. األفريقية
وما زال الصراع دائراً يف أفريقيا بني هذه الدول الثالث، وما زال متمثالً 
يف احلروب األهلية اليت زادت عن العشرين، ومن أبرز ساحات هذا الصراع حىت 

 ،وأوغنـدا  ،والصـومال  ،وساحل العـاج  ،وليبرييا ،اآلن ما جيري يف سرياليون
  .والسودان ،وبروندي ،ورواندا ،والكونغو

ولقد ابتليت هذه القارة السوداء بسبب هـذا التصـارع االسـتعماري    
اعاً نــز  ٢٦اعات مسلحة دامية، وزاد عددها يف السنوات األخرية عـن  نـزب

اعات املفتعلة سامهت يف جعل نـزوهذه ال .تشترك فيه ما يزيد عن الثالثني دولة
يل الناتج القومي من إمجا %٦٥متثل  ،مليار دوالر ٣٧٠مديونية القارة يزيد عن 

دولة، حبيث متثـل   ١٨مليون لغم يف  ٣٠وبسببها أيضاً زرع أكثر من  للقارة.
  أكثر من ربع األلغام األرضية املزروعة يف العامل أمجع.

ومن اجلدير ذكره أن هذا الصراع بني الدول االستعمارية الغربية علـى  
لكربى، كما حصل من أفريقيا، يتحول أحياناً إىل صفقات وتوافقات بني الدول ا

توافق أمريكي بريطاين على فصل جنوب السودان عن مشاله، وكما حصل مـن  
توافق أمريكي فرنسي يف ساحل العاج، إال أن التنافس االقتصادي والسياسي بني 

  األغلب يف الصراع. ةهذه الدول يبقى هو السم
ضيتها يا، فصارت قأفريقستعمار إىل نتقل الصراع الدويل على االاوهكذا 

ألنه وإن اتفقت كل مـن إجنلتـرا وأمريكـا     قضية دولية، والتزال قضية دولية؛
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ي فريقيا حتت رابطة واحدة مستها منظمة املؤمتر األأفريقوفرنسا على صيغة جلمع 
ولكن الصراع داخل هذا املؤمتر واالحتاد وخارجه ال يـزال   ،يفريقمث االحتاد األ
نقسام العامل إىل معسـكرين  انتهاء اجنلترا، وبوال سيما بني أمريكا وإ ،بني الدول

مـن   ،السيما بريطانيا ،يةوروبشرقي وغريب، وتوجه أمريكا إىل إخراج الدول األ
د أن أمريكا حتاول أن تتسلل إىل املشاَهفإن  .ياأفريقخاصة يف  ،آخر مستعمراهتا

ت تصال جبيوش تلك الدول، وأوجدلال ؛يا باسم احلرب على اإلرهابأفريقدول 
يا، لتتمكن أفريقغرب وشرق جياد قواعد عسكرية هلا يف مشال ووال تزال حتاول إ

عن طريقها أن تساند حركات التمرد وتكون هلا وسيلة ضغط على احلكومـات  
مما تبقـى هلـا مـن     ،السيما إجنلترا ،احمللية، يف سبيل إخراج كل دول أوروبا

يا فستكون املرحلـة  أفريقوروبية يف ولكن بسبب تشابك املصاحل األ مستعمرات،
عتبارات ايا من أفريقالسيما وأنه ال توجد يف  ،ياأفريقمتميزة بالدموية والقسوة يف 

  عتبارات املادية والثروات الطبيعية.إال اال
  قضية دولية. ياأفريقوهكذا فإن قضية 

الكربى اليت تقع فيها األعمال السياسية، إال أن ذلك ال  القضاياهذه هي 
ألعمال السياسية ال تقع إال يف هذه القضايا، وإمنا يعين أن الصراع بني يعين أن ا

  الدول أهم مظهر له هو هذه القضايا.
عمال سياسـية، قـد   أبني الدول يف حاالت السلم إمنا يكون ب والصراع

وحديثاً يف الشرق  ،تكون مصحوبة بأعمال عسكرية، كما كانت احلال يف فيتنام
قد ال تكون مصـحوبة بأعمـال   وأفغانستان)، و ،والعراق ،األوسط (الكويت

وحديثاً  ،ياأفريقيا سابقاً يف روديسيا وجنوب أفريقكما كان احلال يف  ،عسكرية
وملا كان هذا الصراع إمنا يقع من أجـل مسـائل أو    كما هو يف تونس وليبيا.

 احتكاكاً بـني الـدول؛  من أهم ما يوجد  الستقضايا، وكانت هذه القضايا 
وإال فإن األعمال السياسـية قـد    ،ينا هبا أمثلة على األعمال السياسيةولذلك أت

وما دام هنـاك   يا، بل قد تكون من غري وجود صراع.تكون يف غري هذه القضا
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عمال سياسية ضد أدول كربى تتزاحم، ويكيد بعضها لبعض، فإنه البد أن تقوم ب
خرى، وإمـا  ة األبعضها البعض، إما من أجل نصب فخاخ دولية لتقع فيها الدول

مثلة على ذلك واأل لغري ذلك. وإماإلضعاف الدولة األخرى، وإما لتقوية نفسها، 
ع السالح، وحني أدخلت لعصبة األمم، نـزفمثالً فكرة  كثرية كثرة ال حتصى.

وسيلة إلضعاف فرنسا، وأخذت تضغط على فرنسا من أجل تنفيذ  جنلتراإختذهتا ا
أخذت ختفض أسلحتها، فصـدقت فرنسـا    الفكرة، وصارت تتظاهر هي بأهنا

نشـاطها يف التسـلح،    منذلك، وباشرت بالفعل يف ختفيض أسلحتها، وحدت 
 بالنسبة هلا، وبالنسبة ألملانيا؛ وكان هذا مكيدة من إجنلترا من أجل إضعاف فرنسا

مل تستطع الصمود أمام أملانيا يف احلرب العاملية الثانيـة،   ،أي فرنسا ،ولذلك فإهنا
، وكان ألخذها بفكرة ختفيض التسليح أثر كبري يف هنياراً فظيعاً وسريعاًارت هنااو

  ذلك.
(االحتـاد   نشـطت روسـيا   ،وقعت احلرب العاملية الثانيـة  حنيومثالً 

، وأسندته ليأخذ احلكـم يف  يف الصني، فأوجدت حزباً شيوعياً قوياً السوفيايت)
صارت تسند شان كـاي  د احلكم القائم هناك، مث نوكانت أمريكا تس ،الصني

تشيك، وجعلته يف أول األمر يشرك الشيوعيني معه حىت صارت هلم قوة، وصار 
 ،تشك علناً كاي حياربونه، وكانت تسند شان انفصلوا عنه وصارواهلم وزن، مث 

ومتده باملال والسالح، ولكن بشكل حمدود، وكانت تشجع احلزب الشـيوعي  
ت تسري خبطوات خفية، ولكنـها  خفية، وحتد من نشاط شان كاي تشك، وظل

نتصار الشيوعيني، وأخذهم احلكم يف الصني اخطوات مركزة على وجه أدى إىل 
(تايوان احلالية). وكان  وحصره يف جزيرة فرموزا ،كلها، وطرد شان كاي تشك

شان كاي تشك يالحظ ذلك ويستغربه، ومل يكن يتصور أن أمريكا تعمل جلعل 
وأهنـم غـري    ،مريكـي ان ينسب هذا للجهل األالصني دولة شيوعية، ولكنه ك

مدركني للموقف، ولكن تبني فيما بعد أن أمريكا قد وضعت خطة جلعل الصني 
، ومن (االحتاد السوفيايت) دولة شيوعية، وذلك من أجل أن تقف يف وجه روسيا
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أجل تفكيك املعسكر الشيوعي وحتطيمه. وبالفعل قد جنحت خطة أمريكا، وإن 
مت بعد حوايل عشرين سنة، فهذا عمل سياسي قامت به أمريكا، كان جناحها قد 

ويعترب من الفخاخ الدولية العظيمة. ومثالً بعد احلرب العاملية الثانيـة خرجـت   
، فرمت نفسها يف (االحتاد السوفيايت) أوروبا حمطمة فقرية مهددة من قبل روسيا

جندهتا، ووضعت  أحضان أمريكا، واستغاثت هبا أن تنجدها، فسارعت أمريكا إىل
مريكية تتدفق على أوروبا، ولكن هذه وصارت املساعدات األ ،مشروع مارشال

املساعدات كانت مواد اقتصادية، وأسلحة، وخرباء، وعن طريق هذه املساعدات 
دخلت شريكاً يف الشركات، وشجعت الرجال املثقفني على اهلجرة إىل أمريكا، 

وما إن مرت بضع عشرة سـنة حـىت   وربطت اقتصاد أوروبا باقتصاد أمريكا، 
أصبحت أوروبا تابعة ألمريكا، وصارت حتت جناحها، وصـارت اقتصـاديات   

وروبـا  مريكية، فكانت مساعدة أمريكا ألأوروبا بشكل عام ملكاً للشركات األ
شـتراكها يف  ان أجل أخذ مثقفيها، ومن أجل ـممكيدة من أجل ربطها هبا، و

  اقتصادياهتا.
ت من احلرب العاملية الثانية مثخنة اجلـراح، مـدمرة   ومثالً أملانيا خرج

الصناعات. فسارعت أمريكا ملساعدهتا، وكانت أمريكا تدرك نقطة مهمـة يف  
إنشاء الصناعة يف الدول، فالدولة ال تكون دولة صناعية بـاملعىن الـدويل إال إذا   
 جعلت أساس صناعتها الصناعة احلربية، وبنت كل صناعتها على أساس الصناعة

احلربية. وأملانيا إذا أعيدت هلا الصناعة على هذا األساس فإنه ما أسرع أن تعـود  
 (برجمـة) دولة كربى مرة أخرى، ولذلك تقدمت أمريكا من أملانيـا وتبنـت   

صناعتها، فأقامت الصناعة فيها على أساس اقتصادي ال على أساس حريب، وعلى 
أجل ذلك أدخلت الشركات أساس التنمية ال على أساس الصناعة احلربية، ومن 

ت الصناعة بأموال أمريكية، وبذلك ضربت أملانيا ـقامأانيا، وـية ألملـمريكاأل
كدولة عسكرية، فوجدت يف أملانيا مصانع ضخمة، وحتسنت اقتصاديات أملانيـا  
صناعياً، فصارت أملانيا من ناحية اقتصادية أكثر ثروة مما كانت عليه قبل احلرب 
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  وظهر للعامل كيف أعادت أملانيا صناعتها بسرعة هائلة.العاملية الثانية، 
لكن احلقيقة هي أن أملانيا هبذه الصناعة على هذا الوجه قد انتحرت، ولن 
تقوم هلا قائمة إال إذا أعادت النظر من جديد يف صناعتها فنفضتها من األساس، 

خرجـت  وأقامتها على أساس الصناعة احلربية، ولن تتقـدم اقتصـادياً إال إذا أ  
موال األمريكية من البالد. فهذه املساعدة من أمريكـا  مريكية واألالشركات األ

ملانيا على هذا الشكل عمل سياسي يعترب من الفخاخ الدولية، وقد ضرب أملانيا أل
  بدل أن يأخذ بيدها.

 ومثالً حني اتصل كاسترو زعيم كوبا باملعسكر الشيوعي واستعان بروسيا
مع أن مبدأ مونرو حيظر على مجيع الدول  ،عج أمريكانـز تمل (االحتاد السوفيايت)
متـد كاسـترو    (االحتاد السـوفيايت)  ا، وملّا أخذت روسيامريكأن تفكر بغزو أ

بالسالح سكتت أمريكا، مع أن ذلك يف عرف الدول تدخل مباشر بالسالح يف 
عن خوف من أمريكا، وال عن جهـل منـها،    هذا السكوت مل يكنوأمريكا، 
(االحتـاد   على بعد خطوات منها، وإمنا كان مكيدة من أجل جر روسيا وكوبا

للعامل اجلديد من أجل توسيع املدى الروسي توسيعاً جيعله عاجزاً عن  السوفيايت)
ولذلك كان الكـثري مـن    وممكناً ألمريكا منه؛ ،ويكون مضعفاً ملوقفه ،محايته

(االحتـاد   فعلته روسياالساسة، حىت بعض الروس أنفسهم، يرون من احلماقة ما 
يف كوبا، ولوال االتفاق الذي حصل بني العمالقني يف فيّنـا، لكـان    السوفيايت)

  يف أمريكا وباالً عليها. (االحتاد السوفيايت) توسع روسيا
عجت منه، وكادت تقع يف حرب من أجله لوال نـزوال يقال إن أمريكا ا

النووية الـيت ركزوهـا يف    وسحبهم الصواريخ (االحتاد السوفيايت) تعقل الروس
من  (االحتاد السوفيايت) ال يقال ذلك ألن ما فعله كندي من هتديد روسيا كوبا؛

تفاق اأجل الصواريخ يف كوبا، وسحب خروشوف هلا إمنا كان عملية مصطنعة ب
تفاقات اليت حصلت بني خروشوف وكنـدي، إزالـة   مجلة االمن ألن  اجلانبني؛
تركيا، وإزالة القاعدة النووية املوجودة يف  املوجودة يفمريكية النووية األ القاعدة
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ألن تركيا ال تتأثر من  ؛تركيا دون ضجة كا تستطيع إزالة قاعدهتا منكوبا، وأمري
إزالتها، وال تسبب إزالتها سوء تفاهم بني تركيا وأمريكا، ولكن إزالة القاعـدة  

ه التخلي عن الدفاع عـن  معنا (االحتاد السوفيايت) النووية من كوبا بإرادة روسيا
كوبا، وهذا يثري الدول الشيوعية كلها، ويثري كوبا بالذات، ويوجد سوء تفاهم 

ولذلك البد من أسلوب إلزالـة هـذه    ؛وكوبا (االحتاد السوفيايت) بني روسيا
جتاه الدول الشيوعية، ومن  (االحتاد السوفيايت) القاعدة بشكل ال يؤثر على روسيا

أن تصطنع أمريكا سبباً إلجياد توتر دويل يؤدي إىل إزالتها، تفقا على اأجل ذلك 
ستغله لصاحله، فإنه حني رأى أن إجنلترا قد اسلوب وقتاً وقد وقت كندي هلذا األ

حشدت قواهتا يف عدن وبيحان للتدخل يف اليمن ضد اجليش املصري من أجـل  
ري وحتاول طرده من اليمن، ورأى أن إجنلترا بدأت بالفعل تتحرش باجليش املص

غزوه من بيحان، ملا رأى ذلك أثار مسألة الصواريخ النووية يف كوبا، وأوجـد  
توتراً دولياً حىت خافت إجنلترا وفرنسا من نشوب حرب عاملية، حينئذ تراجعت 
إجنلترا عن التدخل يف اليمن، وتظاهر خروشوف بالتراجع، وأظهر أنه مستعد أن 

ا من تركيا، فتظاهر كندي بأنه سينظر يسحب قاعدته إذا سحبت أمريكا قاعدهت
يف ذلك، وأزيلت القاعدة النووية من تركيا. هذا هو واقع املسألة، فهي عمـل  

ختـذ وسـيلة   اقاعدهتا من كوبا و (االحتاد السوفيايت) مفتعل لتربير إزالة روسيا
  لتخويف إجنلترا.

 (االحتـاد السـوفيايت)   سكوت أمريكا عن إنشاء روسيا أن والدليل على
قاعدة نووية هلا يف كوبا كان مكيدة، وكان فخاً دولياً، ما حصل يف اليونان بعد 
احلرب العاملية الثانية حني شبت الثورة الشيوعية فيها، فإن تيتو عرض على ستالني 
أن تتدخل يوغسالفيا ضد اليونان وتقيم يف اليونان دولة شيوعية تنضم للمعسكر 

فقـال لتيتـو    ،قتراح من املخـاطر هذا االالشيوعي. ولكن ستالني أدرك ما يف 
 ،بصراحة: أتريدنا أن نقيم قاعدة على البحر األبيض املتوسط ضد أقوى دولـة 

وأغىن دولة يف العامل؟! وهل نستطيع حنن محاية هذه القاعدة، إن كل ما نستطيعه 



 ١٤٥

 ،مريكا فذلك ال قبل لنا بـه أن نأخذ اليونان من أهو التشويش على أمريكا، أما 
  نفكر يف مثله.ولن 

ن تدخل تركيـا  أومثالً حني وقعت احلرب العاملية الثانية خاف هتلر من 
احلرب إىل جانب إجنلترا، أي إىل جانب احللفاء، وهو يعلم أن الفئة احلاكمة يف 

مع اإلجنليز وتعترف تركيا، فئة مصطفى كمال املسماة حبزب الشعب، فئة تسري 
 ،إلجنليز من أن يدخلوهم احلرب جبانبهمولذلك ما أسهل على ا بفضلهم عليها؛
راد أن أومن أجل هذا خشي من دخول تركيا احلرب ضد أملانيا ف ؛هو يعلم ذلك

ألنه يعلم أن دخول تركيا ضده يضره من ثـالث جهـات،    ؛جيعلها على احلياد
وأشجع مـن   ،وهو أشجع من اإلجنليز ،األوىل أن الشعب التركي شعب شجاع

هلم هلا  الروس، فدخوله احلرب جبانب احللفاء يوجد قوةًوأشجع من  ،الفرنسيني
والثانية أن الشعب التركي شعب مسلم، فدخوله احلرب يعـين   .وزهنا يف احلرب

جعل عواطف املسلمني عرباً وغري عرب ضد أملانيا، وهذا له تأثريه يف الدعايـة  
حيادهـا تكـون    ستراتيجي ممتاز، فإهنا يفاوالثالثة أن موقع تركيا موقع  .العاملية

فتحول دون دخول احللفـاء إىل أوروبـا،    ،حصناً على اجلبهة الشمالية الغربية
ذا حرص على جعـل  ومن أجل ه .تكون حاجزاً منيعاً حيميه من هجوم خلفيو

وهو فون بابن سفرياً ألملانيا  أعظم رجاله دهاًءولذلك أرسل  تركيا على احلياد؛
وللحيلولة دون دخوهلا احلـرب   ،ى احليادليقوم مبهمة جعل تركيا عل ،يف تركيا
لذلك  د احللفاء غري وارد وليس حمل أمل؛ألن دخوهلا احلرب ض لفاء؛جبانب احل
ـ أهتلر ضمان أن ال تدخل تركيا احلرب إىل جانب احللفاء ضد  كان همُّ ا، ملاني

ولكنه حىت يغطي قصده جعل مهمة فون بـابن   فأرسل أدهى رجاله هلذه املهمة.
ب تركيا إىل جانب أملانيا، وحماولة إقناعها بدخول احلرب إىل جانـب  حماولة جل

لذلك حرص احللفاء من ناحيتهم على جعل تركيا على احلياد،  ؛ملانيا ضد احللفاءأ
وصار سفراؤهم يشتغلون هلذه الغاية جبد، وكان فون بابن يشتغل ظاهراً ألخـذ  

كل احلرص علـى   ارصوملانيا، فحمل ذلك احللفاء على أن حيأتركيا إىل جانب 



 ١٤٦

جنح هتلـر يف   ،بقاء تركيا على احلياد. وهبذه اللعبة السياسية، وبدهاء فون بابن
إبقاء تركيا على احلياد طوال مدة احلرب، مع أنه كان أسهل علـى احللفـاء أن   

ملانيا من جهة تركيا بإدخال تركيا إىل جانبهم، ولكنهم مل يفعلوا ذلـك  أ ايغزو
، وحرصاً على بقاء تركيا على احلياد حلراسة هذه اجلبهـة  خشية فتح تلك اجلبهة

  مال املؤثرة يف حالة احلرب.عحبياد. فمثل هذا العمل السياسي يعترب من األ
عمال السياسية الدولية اليت تقوم هبا الدول ضـد بعضـها   فهذه أمثلة لأل

 البعض يف الصراع الدويل ويف احلياة الدولية، إما لنصب فخاخ دوليـة، وإمـا  
عمال خرى، وإما مناورات سياسية، وإما غري ذلك. وهذه األإلضعاف الدول األ

، الستتقع كذلك يف الصراع القائم يف القضايا  ،كما تقع يف احلياة الدولية عامة
ولكن حني يقع ذلك يكون حمصوراً يف نقطة واحدة وبني الـدولتني والـدول   

دويل أكثر. ومن هنا كـان  املتصارعة، ولكن وقوعها بشكل عام جيعل تأثريه ال
وما يقع فيها مـن أعمـال    ،على السياسي أن ال حيصر ذهنه يف القضايا املهمة

سياسية، بل جيب أن جيعل نظرته نظرة واسعة حبيث تتناول كل عمل سياسـي  
مما جيب هنا النظر إليه أن السياسي حني ينظـر يف  وحيصل من أي دولة كربى. 

وأن يربط كل عمـل   ،عن التجريد والشمول األعمال السياسية جيب أن يبعدها
بالظروف احمليطة به واملالبسات اليت تكتنفه، فال يصح أن يأخذ العمل جمرداً من 

وال يصح أن يعمم املوضوع تعميماً شـامالً، وال يصـح أن    ،ظروفه ومالبساته
عمـال ترتيبـاً   يس على العمل الواحد أي أعمال أخرى، وال أن يرتب األـيق

يصل إىل نتائج منطقية، بل جيب أن يتجنب ذلك ويبعد عنه، فال يوجد ف ،منطقياً
ألن أعمال احلياة متباينة وخمتلفة  ؛أخطر على الفهم السياسي من املنطق والقياس

ولذلك عليـه أن   ؛ه ظروفه وله مالبساتهلوال يشبه بعضها بعضاً، بل كل عمل 
وسـط ظروفـه    هخـذ أن يأل باملعلومات السياسية املتعلقة بـه، و ـيربط العم
مثلة على ذلك أكثر من وحينئذ يفهمه فهماً أقرب إىل الصواب. واأل ،ومالبساته

ويف أعمـال الـدول    ،أن حتصى. فاحلوادث اليومية اليت حتصل يف احلياة الدولية



 ١٤٧

على أن كل عمل مرتبط بأصل لـه يتعلـق    .مثلةمفعمة باأل ،الكربى السياسية
وضاع الدول، وأن كل عمل له ظروفه أأو ب ،أو باملوقف الدويل ،بسياسة الدولة

 وله مالبساته اليت ال يشاركه فيها غريه. فمثالً حدث يف شهر نيسان ،اخلاصة به
م أن ضربت كوريا الشمالية طائرة جتسـس أمريكيـة يف الشـرق    ١٩٦٩ سنة

جتمع جملس األمـن القـومي، مث خـرج رئـيس     او ،هتزت أمريكاااألقصى، ف
نتقام لضرب الطائرة، ار أن الواليات املتحدة ال تنوي االيكسون بقرناجلمهورية 

وكل ما يف األمر صارت طائرات التجسس وبواخر التجسس حترس مبا حيميهـا  
م، ١٩٦٨عتداء. يف حني أن كوريا الشمالية أسرت باخرة جتسس يف العام من اال

جتمع جملس األمن القـومي، وأطلـق الـرئيس جونسـون     او ،هتزت أمريكااف
سطول السابع يف احمليط اهلادي حنو كوريـا،  ت هتديد ووعيد، وحترك األتصرحيا
عصاب مل تـؤثر جلـأت إىل وسـائل    ت أمريكا أن هتديدها وحرب األأوملا ر

املفاوضات واملالينة حىت أطلق سراح حبارة السفينة. فهذان احلادثان نوع واحـد  
تحدة بضـرب  هو تعرض دولة صغرية مثل كوريا لدولة كبرية مثل الواليات امل

سر بواخرها وحبارة هذه البواخر، فلماذا وقفت أوقتل مالحي الطائرة، وب ،طائرهتا
ختالف األشخاص؟ قد يكون، أم هو من كل حادث غري املوقف اآلخر؟ أهو ال

ألن التهديدات مل تثمر؟ قد يكون، ولكن الظاهر أن ظروف البـاخرة كانـت   
ولـذلك ال   ؛شغولة بالثورة الثقافيةظروفاً عادية أو شبه عادية، وكانت الصني م

يؤدي التهديد إىل خطر حمتمل. وأما ظروف الطائرة فإهنا ظروف غـري عاديـة،   
حتشد قواهتا الربية واجلوية الضخمة يف وسط أوروبا،  (االحتاد السوفيايت) فروسيا

والصني يف وضع تريد فيه إظهار  .بيض املتوسطوحتشد قواهتا البحرية يف البحر األ
وهي تتحرش بروسيا (االحتاد السـوفيايت)   ،ا للعامل بعد عزلة الثورة الثقافيةنفسه

من أجل الظهور، فلو قام نيكسون بتهديدات لكوريا، فإن احملتمل أن ترد عليـه  
حتكاك وزيادة توتر، وقد تتخذ منه إجنلترا وسـيلة  اوهذا قد يؤدي إىل  ،الصني

الصواب أن تقوم أمريكـا   ولذلك مل يكن من ؛للتحريض ضد املعسكر الشرقي



 ١٤٨

  لذلك سكت نيكسون. ؛وال حبرب أعصاب ،ي هتديدأب
  فالبد أن خيتلف اإلجراء فيهما. ،ختلفتافظروف العملني 

ومثالً قيام نيكسون بعد تسلمه منصب الرئاسة مباشرة بزيارة أوروبـا،  
 (االحتـاد  تصال بروسياىل حلفائه ألخذ رأيهم قبل االإأنه يريد الرجوع  اؤهدعاو

وسط، وكان ميكن أن يصدق قوله هذا لو مل جل أزمة الشرق األأمن  السوفيايت)
تكن هناك ظروف أخرى أقرب ألن تكون هي السبب، لكن بالتدقيق تـبني أن  

جل جتميعهـا حوهلـا يف   أوروبية من تصاالت مع الدول األاإجنلترا كانت جتري 
ولو أدى  ،ضد روسياوسط، وتريد إقناعها بالوقوف إىل جانبها أزمة الشرق األ

إىل حرب عاملية ضد املعسكر الشرقي، فهذا الظرف ظرف خطري، وهو الـذي  
محل نيكسون على زيارة دول أوروبا فور تسلمه منصب الرئاسة قبل أن يقـوم  

  فسفره ألوروبا هو من أجل تفريق دوهلا عن إجنلترا. ،بأي عمل
م بغـزو  ١٩٦٨ سـنة  يف أواخر (االحتاد السوفيايت) قامت روسيا ومثالً

وأشركت معها حلف وارسو، فاشترك كله ماعدا رومانيـا،   ،تشيكوسلوفاكيا
ومحايـة   ،ودخلت جيوش احللف تشيكوسلوفاكيا حبجة احملافظة على الشيوعية

وقد يكون هناك  .عتداءات غربية حمتملةامن  ،واحلزب الشيوعي ،الدولة الشيوعية
دث هي أخطر مـن حـزب   شئ من ذلك، ولكن الظروف اليت حصل فيها احلا

سوى  سيما وأنه مل يكن هناك من شيءومن احملافظة على الشيوعية، ال ،شيوعي
تفسري الشيوعية. وبالتدقيق يف الظروف يتبني  يفجتهاد زعماء احلزب الشيوعي ا

املوجود على سواحل مصر قد أصبح مهـدداً   (السوفيايت) سطول الروسيأن األ
شد قواهتا يف البحر األبيض املتوسط، وقـد تقـوم   جنلترا حتإمن قبل إجنلترا، فإن 

للتدخل حبجـة   (االحتاد السوفيايت) باهلجوم على مصر فتضطر روسيا )إسرائيل(
 (االحتاد السوفيايت) محاية الشيوعية، وحينئذ ميكن أن هتب إجنلترا لضرب روسيا
  فصار البد من اإلعداد للحرب، ومن هتيئة وسائل اإلمدادات.

عن طريق جبل طارق يف  (االحتاد السوفيايت) ت من روسياوجمئ اإلمدادا



 ١٤٩

لذلك كان ال بد من إجياد  يسر فضالً عن كونه طريقاً طويالً؛حالة احلرب غري مت
منفذ على البحر األبيض املتوسط، يكون قريباً من مصر، ومن أجل هذا قامـت  

وأسـلحة   ،وثالثة آالف طائرة ،حبشد مليوين جندي (االحتاد السوفيايت) روسيا
شتراك يف احلـرب، فقـام   يف أوروبا الوسطى، وهيأت حلف وارسو لال ،نووية

شد قواتـه يف وسـط   احللف بدخول تشيكوسلوفاكيا علناً لتخويف إجنلترا، حب
بيض املتوسط للوصول إىل البحر األ لبانياأختراق يوغسالفيا وال أوروبا، مستعداً

مع إجنلترا. فيكـون دخـول    يف حرب (االحتاد السوفيايت) شتبكت روسيااإذا 
تشيكوسلوفاكيا حبجة احملافظة على الدولة الشيوعية مقصوداً منه هتديد إجنلتـرا  

  ستعداد للحرب، ووضع حلف وارسو يف حالة تأهب لدخول احلرب.واال
صلها، وتوضع ضمن ظروفهـا  أعلى هذا الوجه تربط األعمال السياسية ب

يه غري اليوم الـذي مضـى قبلـه،    ومالبساهتا، وتفهم يف اليوم الذي حصلت ف
بـل يف السـاعة    ،مالحظاً ما حيصل من تطورات وتغيريات يف اليوم الواحـد 

الواحدة. وال جيوز أن يظل املرء واقفاً عند زمن مضى ولو قبل ساعة أو دقـائق،  
 ،عمال حسب آخر حلظة من الزمانمور واألويفهم األ ،نتقال الزمنابل ينتقل مع 

  من شؤون وأعمال. مبا حيصل أثناء ذلك
هذه هي قضايا العامل الكربى، وتلك هي الدول الكـربى الـيت تـؤثر    
يف السياسة الدولية. وكذلك بيان كيفية ربـط األعمـال الساسـية بأصـلها،     
ووضعها ضمن ظروفها ومالبسـاهتا، وفهمهـا يف يومهـا بـل يف سـاعتها      

  لسرعة تغري األحداث وحتركها.
      



 ١٥٠

  أسـباب شـقاء العـامل
ال شك بأن العامل قد شقي بالدول الكربى منذ أن حتكمت فيه بوصـفها  
دوالً كربى يف العامل، وشقي مبا أحدثوه من فكرة األسرة الدوليـة أو اجلماعـة   
الدولية، وشقي باالستعمار منذ أن وجد املبدأ الرأمسـايل، أي منـذ أن وجـد    

الدولية أو األسرة الدولية االستعمار، وسيظل العامل شقياً ما دامت خرافة اجلماعة 
موجودة، وما دامت الدول الكربى تتزاحم على العامل وتتحكم فيـه، ومـا دام   
االستعمار له أي وجود، مهما تغري شكله، واختلفت أساليبه. ولذلك فإن ختليص 
العامل من الشقاء الذي يتردى فيه ووضعه يف طريق السعادة، ال ميكن أن يتأتى إال 

، أي إال إذا أُزيلت منه هذه العوامـل  اكل الثالثـهذه املشت فيه ـذا عوجلإ
: خرافة األسرة الدولية، وحتكم الـدول الكـربى وتسـلطها، ووجـود     ةالثالث

  االستعمار واالحتكار.
ومنـذ   ،فإن األساس الذي قامت عليه من األصـل  ،أما األسرة الدولية

س أسرة للدول وجود هذا الوضع أساس باطل، فقد قامت أول ما قامت على أسا
النصرانية يف أوروبا الغربية، لتكوِّن منها كتلة تقف يف وجه الدولة اإلسالمية، مث 
ضمت إليها الدول النصرانية يف أوروبا الشرقية، فصارت أسرة الدول النصـرانية  
يف أوروبا، وظلت كذلك منذ القرن السادس عشر، أي منذ أن صارت الدولـة  

إىل النصف الثاين من القرن التاسع عشر، أي حىت  اإلسالمية قوة تكتسح أوروبا،
حيث وصل ضعف الدولة اإلسالمية إىل حّد أن مسيـت بالرجـل    م١٨٥٦سنة 

املريض، وصار جيري التآمر على تقسيم تركتها، أي على تقسيم ممالكها. فطوال 
 "األسرة النصرانية" الثة قرون، واألسرة الدولية تعينأي ما يقرب من ث ،هذه املدة

  وتعين عداوة الدولة اإلسالمية.
وبالرغم من أهنا أسرة لدول نصرانية فقط، ولدول نصـرانية يف أوروبـا   

وهـا األسـرة   فقط، حيرم على الدول غري النصرانية الدخول فيها، ومع ذلك مسَّ
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الدولية، واجلماعة الدولية، ما يضفي عليها وحدها الصفة الدولية، ويطبق عليها 
وكان يكـون   ، وال يشمل غريها، وال يطبق عليه.دوليةوحدها حبث الشؤون ال

األمر أهون، لو أن هذه األسرة النصرانية اقتصرت على اجتماع نصراين، وجعلته 
وعملت علـى   الم، ولكنها أعطته الصفة الدولية.اجتماعاً نصرانياً يف مقابل اإلس

ت علـى  ختليده بالصفة الدولية، وذلك أن فكرة العائلة الدولية حتددت ووضـع 
أساس الدول النصرانية، فجعل الشأن الدويل هو ما يعين هذه األسرة، وجعلـت  
القضايا الدولية هي ما يعين هذه األسرة، ومن أجل تنظيم ذلك وختليده، وضعت 
فيه قواعد تقليدية، مسيت فيما بعد بالقانون الدويل. فقد عمدوا إىل االتفاقـات  

ة، وإىل األعراف اليت كانت سائدة بـني  الدولية اليت عقدت بني الدول النصراني
اجملموعات النصرانية بوصفها جمموعات، وكونوا منها قواعد جعلوهـا قواعـد   

  دولية، أو ما يسمى بالقانون الدويل.
هي يف أصلها مبنية على أساس العائلة  ،أو العائلة الدولية ،فاألسرة الدولية

و يف أصله املعاهدات املعقودة بني الدولية النصرانية األوروبية، والقانون الدويل ه
السائد يف اجملموعات النصرانية األوروبية. فإطالق اسم  والعرُف ،الدول النصرانية

ألن  ية وحدها يعترب تزويراً وتضليالً؛العائلة الدولية على الدول النصرانية األوروب
ـ   لدولية النصرانية األوروبية فحسب.العامل ليس األسرة ا انون وإطالق اسـم الق

ألن  كـذب وتزويـر؛   دول النصرانية وحدهاعلى معاهدات وأعراف ال الدويل
ـ  معاهـداتٍ  تاألفكار اليت تصلح ألن تكون قانوناً دولياً ليس لـدول  ل اًوأعراف

النصرانية األوروبية فحسب، بل األفكار اليت تصلح لذلك هي جمموعة األعراف 
واالتفاقات واملعاهـدات الـيت    املوجودة بني اجملموعات املوجودة يف العامل كله،

لذلك كان مفهوم األسرة الدوليـة يف   ؛تعقد بني جمموعات البشر يف العامل كله
تأسيسه خطأ، وكان مفهوم القانون الدويل يف تأسيسه خطأ. وقد كان ميكـن  
تاليف األمر لو اعترفت هذه الدول بباقي دول العامل، لكن الواقع أن هذه األسرة 

إال من كـان  نضم إليها أن يبسواها مطلقاً، بل مل تكن تقبل  مل تقبل االعتراف
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ويف النصف الثاين من القرن التاسع عشر قبلت انضمام بعض الدول غري  نصرانياً.
النصرانية لتعترب من األسرة الدولية، ولكنها مل تقبل غري القواعد التقليديـة الـيت   

الدولة العثمانية  لبت منطولذلك  ى أساس أهنا دول أوروبية نصرانية؛وضعتها عل
أن تترك حتكيم اإلسالم يف شؤوهنا الدولية، واشترطت عليها ذلك، ومل توافـق  
على إدخاهلا إال بعد أن قبلت هذا الشرط، وخضعت للقواعد التقليدية للـدول  
النصرانية األوروبية. وهذا يعين أن هذه األسرة مسحت لبعض الـدول بـدخول   

قاً بغري قواعدها وأعرافها أن يكون له أي وجـود  أسرهتا، ولكنها مل تسمح مطل
يف العالقات الدولية. وقد ظلت احلال كذلك حىت انتهاء احلرب العامليـة األوىل،  
وزوال الدولة اإلسالمية من الوجود. وكان ميكن تاليف ذلك بعد احلرب العاملية 

اعـد  ووجدت القو ،ما دام العدو الذي وجدت األسرة الدولية من أجله األوىل
ولكن األمر كان على غري ذلك. فقد متسكت  قد زال، ،الدولية من أجل مقاومته

لية، ووجدت عليه القواعـد  هذه الدول باألساس الذي وجدت عليه األسرة الدو
إنشاء منظمة دولية تتمثل فيها األسـرة الدوليـة،    ىولذلك اتفقت عل الدولية؛

لدول معينة، فقبلت بعض الدول  بل جعلتها ،ولكنها مل جتعلها عامة جلميع الدول
غري النصرانية وغري األوروبية فيها، ولكنها مل تقبل غري القواعد التقليدية للـدول  

وفوق  باقي دول العامل من أعراف وأفكار.النصرانية األوروبية، ومل تعبأ مبا عند 
ذلك فقد كانت تعين أن األسرة الدولية هي الدول النصـرانية األوروبيـة، وأن   

مث ملا جاءت هيئة  بلت يف األسرة النصرانية الدولية،ول اليت دخلت العصبة قد قالد
األمم كان يراد أن تقتصر عضويتها على الدول اليت دخلت احلرب ضد أملانيـا،  
أي الدول النصرانية والدول التابعة هلا، ولكن أمريكا من أجل بسط نفوذها على 

ومسحـت   ،عت عضوية هيئة األمـم العامل، وإدخال دول العامل حتت ظلها، وّس
مل  -أي أمريكا وسائر الـدول النصـرانية  -لدول العامل بالدخول إليها، ولكنها 

وال لنظام هيئة األمم هذه، بـل   ،تسمح بأية قواعد ألن تتسرب للقانون الدويل
ظلت قواعد الدول النصرانية هي األساس يف القانون الدويل، وهي القانون الدويل 
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بالرغم من  ،ن املعسكر الشرقي بزعامة روسياإم هيئة األمم. حىت نفسه، وهي نظا
تناقض القواعد اليت عليها ووهي تناقض النظام الرأمسايل  ،اعتناقه عقيدة الشيوعية

الدول النصرانية، ومع ذلك مل يستطع أن يغري شيئاً من أساس النظام الدويل، ومل 
ولذلك ظلت القواعد  لنظام؛من أفكاره تتسرب إىل هذا ا يستطع أن جيعل فكرة

التقليدية للدول النصرانية أو الدول الرأمسالية هـي وحـدها الـيت تـتحكم يف     
احلائط مبا عند بـاقي   َضْراجملموعات البشرية املوجودة يف العامل كله، ضاربة ُع

ـ  األسرةُنفسه الدول من أعراف وأفكار، وظلت يف الوقت  ة تعـين يف  ـالدولي
نصرانية، أو بتعبري آخر الدول الرأمسالية، وإن قبل الـدخول  واقعها أسرة الدول ال

لذلك كان ال بد من إعادة النظر يف مفهوم األسرة الدولية  ؛من الدول ريكثفيها ال
  والعائلة الدولية، وكان ال بد من إعادة النظر يف معىن القانون الدويل.
أو الـدول   والذي زاد الطني بلة هو أن الدول النصرانية األوروبية هذه،

اليت صارت فيما بعـد القـانون    ،الرأمسالية، مل تترك أمر تنفيذ القواعد التقليدية
الدويل، إىل العامل املعنوي، كما هي احلال يف األعراف الدولية، بل مل تتركهـا  
تنفذ على من التزم هبا فقط، بل جعلتها تنفذ بقوة السالح، وجعلت تنفيذها على 

فقامت الـدول الكـربى يف    التزم هبا أم من مل يلتزم. واء منمجيع دول العامل س
القدمي جبعل نفسها اهليئة احلامية لألمن والنظام يف اجلماعة الدولية، وتـدخلت يف  
شؤون غريها من الدول كلما الح هلا أن هناك هتديداً للسالم، أو إخالالً بالنظام، 

اعد التقليدية الـيت  ومل يكن يردعها عن التدخل يف أي دولة، أي عن تنفيذ القو
اصطلحت عليها، إال قوة تلك الدولة، وعجزها هي عن جماهبتها. وقبل احلـرب  

ـ  ،جمتمعة أو منفردة ،العاملية األوىل كانت الدول النصرانية األوروبية نفسها ل جتع
وحىت بعد قيـام عصـبة   لتنفيذ النظام الدويل،  نفسها الشرطي الدويل يف العامل؛

يئة األمم املتحدة، ظلت الدول الرأمسالية جتعل من نفسـها  مث بعد قيام ه األمم.
الشرطي الدويل يف العامل لتنفيذ القانون والنظام. وما تدخل أمريكا وبريطانيـا يف  

ال اجلنود األمريكيني يف لبنـان، واجلنـود   نـزبإ م،١٩٥٨الشرق األوسط سنة 
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ال من أمثلة جعل م إال مث٢٠٠٣الربيطانيني يف األردن، وما غزومها للعراق سنة 
لتنفيذ القانون الدويل، أو تنفيذ ما  رأمسالية من نفسها شرطياً دولياً؛هذه الدول ال

يسمونه النظام الدويل. فكان هذا العمل من أفظع األعمال، وكان سـبباً مـن   
سرة الدولية مبفهومها األورويب، ومبا يسـمى بالقـانون   أسباب شقاء العامل باأل
ن عالج هذه املسألة من أجل ختليص العامل وإنقاذه مـن  الدويل. لذلك ال بد م

  الشقاء.
وأما عالج هذه املسألة فهو أنه إذا كان ال بد من إجياد اجلماعة الدولية يف 
اجملتمع الدويل فيجب أن ال يقاس اجملتمع الدويل على اجملتمع العادي، فـاجملتمع  

ويفصل املنازعات بـني   خاصم،العادي ال بد له من كيان يرفع املظامل ويزيل الت
لذلك كان ال بد لكل جمتمع من دولة، وال بد له من سلطان، وال بد من  الناس؛

دويل فهو عبارة عـن  قانون، وال بد من تنفيذ إجباري على الناس. أما اجملتمع ال
تنشأ بينها عالقات، وليس أفراداً تنشأ بينهم عالقات، ولكـل   جمموعات بشرية

ات حق السيادة، وحق اإلرادة بشكل مطلق غري مقيـد،  جمموعة من هذه اجملموع
فأي إجبار خارجي هلذه اجملموعة أو هذه الدولة، يعين سلب السيادة عنها، وهذه 
هي العبودية، وهو يتمثل يف االستعمار وفرض السيطرة واإلجبار بـالقوة، وأي  

ألغالل، بـا  ن تنفيذ ما تقرره يعين تصفيداً هلاممنع هلذه اجملموعة أو هذه الدولة 
لذلك ال يصح أن توجد قـوة فـوق اجملموعـات     وإصابتها بالشلل والكساح؛

البشرية تكون سلطة كسلطة اجملموعة الواحدة، وبعبارة أخرى ال يصح أن يصبح 
اجملتمع الدويل جمموعة تقوم عليها سلطة، هلا صالحية رعاية الشؤون، أي ال يصح 

يصح أن يسمح بوجود دولة عاملية، هلا أن توجد دولة عاملية حتكم عدة دول، وال 
سلطة على عدة جمموعات بشرية، بل جيب أن تظل اجملموعات البشرية جمموعات 
هلا كياهنا، وهلا سيادهتا، وهلا إرادهتا. وإذا كان ال بد من تكوين مجاعة دولية من 
هذه اجملموعات، فيجب أن ال تكون دولة عاملية، وجيب أن تنشأ هذه اجملموعـة  

سياً ممن يريد خمتاراً أن يكون فيها، ال أن تقوم بإنشائها دولة معينة هلا مفاهيم تأسي
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كما ال يصح أن تكون دولة  وق قوة سواها.معينة، أو دولة معينة تتمتع بقوة تف
 ،خمتـارين  ،عاملية، بل يقوم بتأسيس هذه اجلماعة الدولية مجيع الذين يرغبـون 

وبغض النظر عن مقدار قوهتم ومدى  ،بتأسيسها، بغض النظر عن نوع مفاهيمهم
نفوذهم، وأن تترك احلرية لكل دولة مل تشترك يف التأسيس أن تشترك يف اجلماعة 
الدولية يف كل وقت تريد، ويكون هلا ما للمؤسسني من احلقوق والواجبات، وأن 

ها، وأن ـترك وندـريييكون للجميع حرية ترك اجلماعة الدولية يف أي وقت 
بذلك تكون اجلماعـة الدوليـة    أي أحد تنفيذ املقررات بالقوة.لى ال يفرض ع

ـ   رة ـمجاعة دولية حبق، ال عائلة دولية معينة يطلق عليها زوراً وهبتاناً أهنـا أس
  ة، وال دولة عاملية يطلق عليها زوراً وهبتاناً اسم هيئة األمم املتحدة.ـدولي

ون للجماعة هذا من حيث األسرة، أما من حيث القانون فال يصح أن يك
قانون دويل، وإمنا يكون للجماعة الدولية قانون إجرائي  ،الدولية، وال لدول العامل

ويبني كيفية إدارة أعماهلا، ويصطلح عليـه بـرأي    ،فقط، ينظم شؤوهنا اإلدارية
  ومبا تقتضيه الوقائع. ،األكثرية، وتغريه األكثرية وتعدله حسب الوقائع

 ؛فال يصح أن يوجد، وال جيوز أن يوضع ،أما ما يسمى بالقانون الدويل
وذلك ألن القانون هو أمر السلطان، وال يوجد دولة عاملية أو سلطان عاملي، بل 

ألن ذلك مستحيل  عاملية تكون سلطة على مجيع الدول؛ال يصح أن توجد دولة 
لذلك ال  وجود احلروب واملنازعات الدموية؛ الوجود، وألن الزعم بوجوده يعين

وجد دولة عاملية أو سلطة عاملية، وإذن ال يصح أن يوجد قانون دويل، جيوز أن ت
ن القانون هـو أمـر   إ :أو يوضع أي قانون دويل، وذلك لثالثة أسباب: أحدها

وال سلطان على مجيع دول العامل، وال على اجملتمع الدويل، وإذن فـال   ،السلطان
ن القـانون  إ الثـاين: لقانون الدويل من األساس. قانون دويل، وال وجود هلذا ا

فال بد من وجود سلطة تنفذه، وال يصح أن توجد سلطة عامليـة   ،واجب التنفيذ
ـ    ؛تنفذ أوامرها بالقوة على مجيع دول العـامل  روب ألن ذلـك يـؤدي إىل احل

ن القانون ينظم العالقات، والعالقات الدولية تنشأ إ واملنازعات الدموية. الثالث:
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فتنظم كل دولتني أو أكثر بينـهما العالقـات    ،اراًبني اجملموعات البشرية اختي
حسب مصاحلهما، وبرضامها، وتكون غري العالقات األخرى املوجـودة بـني   
دولتني أخريني أو دول أخرى، فيكون ما ينظم العالقات هو اتفاقات، ولـيس  
قانوناً، وال تنظم العالقات الواقعة بالفعل إال باتفاقات، وإذن ال يوجـد قـانون   

  ينظم العالقات بني مجيع الدول. لذلك كله ال يصح أن يوجد قانون دويل.دويل 
أنكروا وجود قانون دويل عـام،   ،حىت يف الغرب ،الناس غالبية على أن

أي إجبارها على تنفيذه. فمنذ ظهـور   ،واستنكروا إلزام الدول بأي قانون دويل
قواعده، وشك  دب اخلالف بني فقهاء الغرب حول طبيعة ،فكرة القانون الدويل

الكثريون يف قوهتا امللزمة. فكاْنت، وهيجـل، يف أملانيـا، وهـوبز، وأوسـنت،     
وأتباعهما يف إجنلترا، أنكروا وجود قانون دويل عام، وذهب إىل هـذا الـرأي   
كثريون من فقهاء الغرب، وحىت الفقهاء الغربيون الذين يقولون بوجود قاعـدة  

هنا إودها كقانون واجب التنفيذ، بل يقولون القانون الدويل، فإهنم ال يقولون بوج
عبارة عن جمرد قاعدة أخالقية ال يترتب على خمالفتها أية مسؤولية قانونية. وحىت 

فإن تفسرياهتم  ،الذين حياولون إجياد متحالت لتفسري معىن قانونية القانون الدويل
الـدويل،   عرفهذه تدل على عدم وجود القانون الدويل، وأن املوجود إمنا هو ال

ـ  ،حىت يف الغـرب  ،من املفكرين قليالً لذلك فإنّ وليس القانون الدويل؛  ونيقول
بوجود قانون دويل عام، والذي يستطاع إثبات وجوده إمنا هو العرف الـدويل  

  ليس غري.
والعرف املتعارف عليه بني اجملموعات البشرية موجود، ومنه ما هو عرف 

رية منذ القدمي حىت اآلن، مثل عدم قتـل  عام موجود عند مجيع اجملموعات البش
الرسل بني الدول أو ما يسمى حبصانة السفراء، ومنه ما هو عرف خاص بـني  

ن زيـارة  مجمموعات معينة، مثل ما كان معروفاً عند العرب من عدم منع أحد 
البيت احلرام. فهذه األعراف موجودة وال شك، وهي ليسـت قانونـاً، وإمنـا    

رف عليها حبكم تكرار حوادث معينة من اجلميع، أو من اصطالحات جيري التعا
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جمموعات خاصة. وعليه فإن العرف الدويل موجود، وأما القانون الدويل العـام  
  فال وجود له.

بقيت مسألة تنفيذ القانون الدويل على الناس بالقوة، وهذا التنفيذ بالقوة، 
لتنفيذ إن كان مـن  أو اإلجبار على التنفيذ، ال يصح أن يكون، وذلك أن هذا ا

ألنه ال وجود للدولة العاملية. وإن  ؛سلطة عاملية، أي من دولة عاملية، فإنه يستحيل
رب عدواناً، وليس تنفيـذاً  كان من جمموعة دول كربى، دولتني أو أكثر، فإنه يعت

اليت تقوم بالتنفيذ خالفت  ،أو إحدى الدول ،ألنه لو أن إحدى الدولتني لقانون؛
ولـو   قي الدول ال ميكن أن تنفذه عليها؛ ألن ذلك معناه احلرب.بافإن  ،القانون

أن الدولتني اللتني تقومان بالتنفيذ، أو جمموع الدول اليت تقوم بالتنفيذ، خالفـت  
القانون، فمن الذي ينفذه عليها؟! بالطبع ال أحد، وبذلك يكون تنفيذ الـدول  

اً، وليس تنفيـذاً للقـانون   القوية القانون على الدول الصغرية أو الضعيفة عدوان
الدويل، وبذلك يظهر بوضوح بأنه ال وجود لتنفيذ القانون الدويل العـام علـى   
مجيع الدول، فال يصح أن يفكر بفكرة تنفيذ القانون الدويل بالقوة، ألن ذلك ال 

  يكون إال عدواناً.
ومن هذا كله يتبني أنه ال يصح أن يوجد قانون دويل، بل ال ميكن وجوده 

ياً، وإمنا املوجود هو اتفاقات حتصل بني الدول، وأعراف يتعـارفون عليهـا   عمل
موعات بشأن هذه االتفاقات، وبشأن عالقات احلرب، وعالقات السلم، بني اجمل

وعليه إذا كان ال بد من إجياد مجاعة دولية، فإنه ال يكون هلا إال قانون  البشرية؛
ية، ويف خمالفاهتا، وتـدخل فيهـا   إداري، ويكون عملها النظر يف األعراف الدول

األعراف بشأن االتفاقات الدولية، من حيث عقدها، وتنفيذها، والتحلل منـها،  
وما شاكل ذلك. على أن ال تؤخذ مجيع األعراف الدولية، بل تؤخذ األعـراف  
اليت نشأت يف اجملتمع الدويل الذي تتشكل منه اجلماعة الدولية، ويكون نشـوء  

خطأ، وفيه كل الضـرر، بـل   رارات تضعها الدول، فهذا هذه األعراف ليس بق
أمداً طويالً حىت استقرت، وتكون  أخذ ،بسبب اتباع الدول هلا ،هايكون نشوء
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ذه األعراف واجبة االتباع. أما موضـوع  ـالدول قد اعتقدت بدافع ذايت أن ه
ـ ـأو املف ،أو األمر ،اتباع الدول هلا، فإنه يكون بتكرار القاعدة وم الـذي  ـه

ترب عرفاً، ألن فعل الناس واصطالحهم على شيء ال يشكل عرفـاً مبجـرد   ـيع
أو مبجرد االصطالح، بل ال بد من تكرار ذلك حىت يكون عرفاً عامـاً،   ،الفعل
ر فيه اجلماعة الدولية، حني تنظـر يف  ـو الذي تنظـام هـرف العـذا العـفه

 تتشكل منها. فالعرف املنازعات الدولية، واملخالفات اليت حتصل من الدول اليت
الدويل مبعناه احلقيقي، هو حمل النظر حني فض املنازعات الدولية. وهذا العـرف  
الدويل ال يصح أن يفكر بتنفيذه على الدول بالقوة، بل ينفذ عن طريق الـرأي  

اعة الدولية ما قررت ـمـتركة يف اجلـالعام، وبالعامل املعنوي، فإن الدول املش
أو األمر الفالين، عرفاً دولياً، إال بعد أن حتققـت مـن    ،النيةاعتبار القاعدة الف

هذا العرف واجب االتباع  صريورته عرفاً، وحينئذ يكون اعتقاد هذه الدول بأن
وعليه ال توجد هناك حاجة للتنفيذ بالقوة. وفضالً عن ذلك فإن قـوة   موجوداً؛

طوعياً وذاتياً أكثر من  الرأي العام ضد الدولة املخالفة للعرف جيرب الدول إجباراً
رية من أن ُتَعيَّر بسبب خمالفتها ـاإلجبار اخلارجي املادي، وخوف اجملموعة البش

العرف العام أكثر تأثرياً عليها من خوفها من التنفيذ املادي، ولذلك يترك للـرأي  
أن يتوىل تنفيذ قرارات اجلماعة، ويكون ذلك هو طريقة  ،وللعامل املعنوي ،العام

  ا.تنفيذه
فإنه ليس آتياً من كون الدولة دولـة   ،أما شقاء العامل من الدول الكربى

كربى، وإمنا هو آٍت من ناحية تكتل هذه الدول، واجتماعها على اقتسام املصاحل 
علـى   ولذلك فالعالج جيب أن ينصـبَّ  هو أساس البالء؛واملنافع، هذا التكتل 

 ،فاحللف املقدس .دولة كربىللدول الكربى، ال على كون الدولة نفسه التكتل 
وهو أول تكتل وجد من الدول الكربى، قد حصل من أجل اقتسـام املصـاحل   
واملنافع بني هذه الدول، فقد وجد للدفاع عن عروش امللوك املؤتلفني، ووجد من 
أجل قمع أي حركة ثورية تقوم ضد أي من هؤالء امللوك، أو ضد ما يتفقـون  
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لتمكن من التدخل ضد أي دولـة يف العـامل،   عليه من أعمال، ووجد من أجل ا
وعلـى   ،حبجة هتديد السالم، أو هتديد النظام، فكان هذا التكتل وباالً على العامل

أوروبا بالذات. صحيح أن هذا التكتل قد استطاعت الشعوب األوروبية ضرب 
ونقضت قراراته، ولكن فكرة تكتل الـدول   ،تأثريه وشل قواه، فقامت بالثورات

القتسام املصاحل واملنافع ظلت تتحكم يف العامل حىت اآلن. فإن فرنسا قد الكربى 
وانفصـلت عـن   ثارت وبلجيكا  أطاحت بامللكية وأعلنت اجلمهورية.ثارت و

والشعب األملاين استطاع أن يقضي على الدويالت الـيت   .هولندا واستقلت عنها
 .كتل امللوك اخلمسـة وهذا كله ضد ت إليها، وأقام الوحدة األملانية. كان مقسماً

ولكن هذه الدول الكربى نفسها بعد أن تغري نظامها، ظلت متمسـكة بفكـرة   
التكتل الدويل، وهذا التكتل هو الذي أدى إىل احلرب العاملية األوىل، وهو الذي 

  أدى إىل احلرب العاملية الثانية.
 باتفاقهما معـاً قـد أزاال   (االحتاد السوفيايت) صحيح أن أمريكا وروسيا

أي املعسكرين الشيوعي والرأمسايل، وأبعدا خطر احلرب العاملية  ،التكتلني العامليني
ا، ولكنهما فعـال  يف فيّن م١٩٦١الثالثة بعد اتفاق خرتشوف وكيندي يف العام 

ذلك بتكتل جديد منهما، وهلذا ال يعتربان أهنما عاجلا فكرة التكتل من الـدول  
هما بتكتل جديد منهما، وأوجـدا خطـراً   ال هذا التكتل ملصاحلالكربى، بل حّو

لـذلك   ؛جديداً، هو اقتسام العامل بني دولتني كبريتني، ما أضر باملوقف الـدويل 
فإهنما بدالً من أن يعاجلا التكتل الدويل، عقَّداه، وجعاله تكتالً حمكماً، وأبعـدا  
 إمكانية استفادة الدول الصغرى من اختالف الدولتني يف نصرة قضاياها، ونـتج 

  أكرب على السياسة الدولية. عن تكتل الدولتني خطورةٌ
وهكذا فإن التكتل حيث ُوجد يشكل خطراً على السالم، بـل يشـكل   
خطراً على الدول األخرى، سواء أكانت صغرى أم كربى، وسواء أكان تكـتالً  

أي أن تتقاسم دول التكتل املغامن بينها (الند بالند)، أم كـان   ،بصورته التقليدية
الواليـات  هي اليوم (أي أن تسخِّر الدولة الكربى األوىل  ، بصورته احلاليةتكتالً
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ية) باقَي دول التكتل لتحقيق مصاحلها هي يف الدرجة األوىل، وأن مريكاملتحدة األ
ر نـزتستحوذ على الغنيمة، كلها أو جلها، وال تبقي ألفراد التكتل األخرى إال ال

عندما احتلـت   ،يف حرب اخلليج الثانية كما حدث يف التحالف الدويل ،اليسري
ا عدواهنا الوحشـي علـى العـراق يف أوائـل     مريكالعراق الكويت، مث شنت أ
و(كتلت) معها حنو ثالثني دولةً. وكذلك ما حدث  ،التسعينات من القرن املاضي

ا معها مريكحيث أدخلت أ ،م٢٠٠٣ا على العراق يف أوائل العام مريكيف عدوان أ
  ثالثني دولةً حتت مسميات حتالفية خمتلفة.يف العراق حنو 

شراً مستطرياً يف املسـرح   إنَّ مجيع التكتالت مهما كانت صورهتا توجِد
سـواء أكـان    ،وعليه فال بد من عالج سريع لفكرة التكتالت الدولية الدويل؛

  أم دوالً كربى وأخرى صغرى. ،أطرافها دوالً كربى
ـ أما ما هو هذا العالج، فالذي نراه هو  أتى إال بتغـيري  أن العالج ال يت

ألن سلوك اإلنسان يف احلياة إمنا يكون حبسب مفاهيمه عنها،  املفهوم من أساسه؛
عند الشعوب اليت تتكون منها الدول الكربى،  أوالً فال بد من تغيري هذا املفهوم
 زالة التكتالت الدولية من الوجود.، مث االنتقال إلويلاليت تعتنق فكرة التكتل الد

ر هذا املفهوم، فإن شقاء العامل بالدول الكربى سيظل موجوداً، بل رمبا غيَّوما مل ُي
إجياد رأي عـام دويل ضـد    ييتضاعف هذا الشقاء. أما طريقة تغيري املفهوم فه

التكتالت، وهذا هو العالج الناجع لذلك. والدليل على هذا أن فكرة اسـتعمار  
انت حمل فخر واعتزاز عند مجيع دول الشعوب الضعيفة يف القرن التاسع عشر ك

أوروبا، الصغرى منها والكربى، وتسابقت على استعمار الشعوب واألمم بشكل 
جنوين، ال فرق بني بريطانيا وهولندا، وال بني أملانيا وبلجيكا، وال بني فرنسـا  
وإسبانيا، فجميع دول أوروبا خرجت الستعمار الشعوب. وملا قامـت الدولـة   

 ،تبنت فكرة حماربة االسـتعمار  ،بعد احلرب العاملية األوىل ،سياالشيوعية يف رو
وهامجته بضراوة وعنف، وحثت شعوب العـامل علـى مقاومـة االسـتعمار،     

وما أن جاءت احلرب العاملية الثانية حىت وجد رأي  وحرضتها على املستعمرين.
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اد ولذلك وضع يف ميثاق هيئة األمـم مـو   ؛عام كاسح يف العامل ضد االستعمار
تتعلق بإهناء االستعمار يف العامل، وشاعت فكرة التحريـر، فتراجعـت الـدول    
االستعمارية عن االستعمار، واضطرت حتت ضغط الرأي العام العاملي أن تعطـي  
الشعوب املستعمرة حريتها واستقالهلا، وإن كانت بعض الدول قد اختذت ذلك 

فإن الرأي العام استطاع أن  ،أسلوباً لتغيري شكل االستعمار. ومهما يكن من أمر
ـ  بري يغري النظرة لفكرة االستعمار، وكذلك احلال بالنسبة للدول الكربى، أو بتع

ولذلك ما على الشعوب اليت عانت وتعاين من  أصح لفكرة تكتل الدول الكربى؛
إال أن تبذل احملاوالت اجلدية ملقاومـة   ،تكتل الدول الكربى من الشقاء والبالء

ل الكربى مقاومة ضارية، حىت تصل إىل إلغائها من الوجـود،  فكرة تكتل الدو
ولكن إزالة هذه الفكرة هنائياً من الوجود حيتاج إىل دولة قوية تتبىن هذه الفكرة، 

يا خمتلفة خلدمة مصاحلها، اوطاملا كانت الدول الكربى احلالية تؤيد الفكرة من زو
أن تنجح يف إلغائهـا   فمن الصعب على الشعوب اليت تكابد من فكرة التكتالت

من الوجود، إال إذا جنحت يف إقامة دولة قوية تتبىن الفكرة، ولعل قيام الدولـة  
  اإلسالمية هو األمل الوحيد للشعوب املستضعفة يف التخلص من هذه الفكرة.

 ،وهذه الفكرة هلا.بقيت مسألة االستعمار أو هنب خريات الشعوب وإذال
يف مقاومتها، فإهنا وال شك ال تـزال أخطـر    وإن سار العامل خطوة ال بأس هبا

األعمال اليت تشقى هبا الشعوب الضعيفة، وأكثر األعمال خطراً على االسـتقرار  
 ،احمللي، واالستقرار العاملي، وما أزمة الكونغو اليت اسـتمرت عـدة سـنوات   

ومازالت حىت اآلن منطقة استعمار، وأزمة الشرق األوسط احلالية، إال منوذجاً من 
لذلك كان من أشد الضرورات معاجلـة   اذج خطر االستعمار على االستقرار؛من

  مشكلة االستعمار.
إن االستعمار جزء ال يتجزأ من املبدأ الرأمسايل، بل هو طريقـة تنفيـذ   
فكرته، ولذلك ال سبيل لعالجه جذرياً إال مبقاومة املبدأ الرأمسايل وإزالتـه مـن   

د يف إزالة املبدأ الرأمسايل والقضاء عليه. لقد الوجود، ولذلك ال بد أن تبذل اجلهو
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ويف مقاومة املبدأ الرأمسايل، ولكنها  ،سارت الشيوعية شوطاً يف معاجلة االستعمار
عن الدولة  ، ومبقاومة عرجاء، فقد قاومت عقيدة فصل الدينأسارت بفكرة خط

 ؛اإلنسان وختالف فطرة أ،وعقيدة التطور املادي عقيدة خط بعقيدة التطور املادي.
فضالً عن أن األفراد الذين اعتنقوها  ،ولذلك مل جتد قبوالً يف اجملتمعات الرأمسالية

ألن من يعتقد بالتطور املادي ال يضريه أن يطبـق   ؛مل تؤثر يف سلوكهم يف احلياة
فصل الدين عن الدولة ميكن أن يعتنقها املقر  إذ إن فكرة فصل الدين عن الدولة،

ر لوجود اهللا، ألهنا ال تعين اإلحلاد، وال تعين اإلميان، وإمنا تعين بوجود اهللا، واملنك
عدم حتكيم الدين يف شؤون الدولة، وهذا ال يؤثر يف سلوك من يعتقـد عقيـدة   

 ،اجملتمعات الرأمسالية يفالتطور املادي. ومن هنا جند أن العقيدة الشيوعية مل تؤثر 
ة للرأمسالية، فقد بـدأت بأفكـار   ومل حتدث فيها أي تغيري. أما مقاومة الشيوعي

كارل ماركس ومن أتى بعده من فالسفة الشيوعيني، فأوجدت من يعتنقها مـن  
شعوباً مبجرد الدراسة والبحث،  ،األفراد واجلماعات، ولكنها مل تستطع أن جتعل

وفوق ذلك فإن طريقتها يف جتسيدها بكيان، أي بدولة شيوعية،  .برمتها تعتنقها
من ناحية جعلها إجيـاد الدولـة    أوطريقة خيالية، فهي خط ،أكانت طريقة خط

طريقة للوصول إىل إلغائها كلياً، وهي خيالية ألهنا تريد جعل الثورة عاملية، تبدأ 
ولذلك اضطر لينني ملخالفتـها حبجـة    املتقدمة صناعياً مث تعم العامل؛ بالشعوب

الوقت متأخرة من تفسريها، فأوجد الدولة الشيوعية يف روسيا، وكانت يف ذلك 
ناحية صناعية عن أوروبا، وأوجدها يف روسيا وحدها، مث بعد ثلث قرن جـاء  
خلفاء لينني ليتحالفوا مع أكرب دولة استعمارية، نعين أمريكا، أي حتـالفوا مـع   

نتيجة هذا التحالف أن سقطت الشيوعية هنائيـاً، وزالـت    تاالستعمار. وكان
لـذلك   د، وفشلت بذلك يف حتقيق أهدافها؛والدولة الشيوعية الرئيسية من الوج

كان ال بد من البحث عن عالج آخر ملقاومة الرأمسالية والقضاء على االستعمار، 
وال يوجد غري اإلسالم الذي ميلك القدرة على ذلك، بل إنه العالج الوحيد إلزالة 
االستعمار وهدم الرأمسالية، وعالجه يقوم على أساس عرض الفكرة الكلية عـن  
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كون واإلنسان واحلياة يف ميدان النقاش العاملي، وإدخاهلا إىل ميثاق اجلماعـة  ال
الدولية القائمة على تنفيذ العرف الدويل بالرضا واالختيار، فهذا النقاش العـاملي  
للفكرة الكلية عن الكون واإلنسان واحلياة، هو الذي يغـري املفـاهيم، ويزيـل    

. فاالستعمار وجهة نظر معينة يف احلياة، املفاهيم املغلوطة، ويصحح العرف الدويل
ولن يقضى عليه ما مل تغري وجهة النظر هذه. صحيح أن الرأي العام الدويل الذي 
وجد لدى العامل ضد االستعمار قد أثر عليه، ولكنه مل يقض عليه، ومل يضـعف  
وجوده، وكل الذي حصل هو تغيري يف أسلوبه. والبالد اليت استعمرت يف أفريقيا 

وإن كانت قد وضعت يف أسلوب  ،سيا وأمريكا الالتينية، ال تزال مستعمراتوآ
استقالالت. ولن تتحرر هذه املستعمرات إال بـالثورات، واحلـروب احملليـة،    
والدولية. ولكن ما دامت الدول الكربى املوجودة يف العامل تعتنـق االسـتعمار   

ستعمار من العـامل، إال  كفكرة، وتسخر قواها من أجله، فإنه ال سبيل إلزالة اال
بوصفها وجهة نظر هلم يف احلياة. صحيح أنـه   ،بإزالة فكرته من نفوس معتنقيها

جيب أن يقاوم االستعمار مقاومة مادية، وأن يستمر الرأي العـام ضـده، وأن   
تضاعف اجلهود يف سبيل ذلك، ولكن هذا ليس العالج الناجع، والعالج الناجع 

كلية عن الكون واإلنسان واحلياة يف ميدان النقاش إمنا هو عرض اإلسالم كفكرة 
العاملي، تتناوهلا مجيع الشعوب واألمم، وتوضع دولياً حمل حبث ونقاش بني الدول 

وخاصة يف اجلماعة الدولية. هذا وحده هو العالج الناجع لالسـتعمار،   ،مجيعها
  املسرح الدويل.وال ميكن تطبيق ذلك عملياً إال بوجود الدولة اإلسالمية القوية يف 

هذه هي األمور الثالثة اليت شقي العامل هبا، وحيل بسببها بينه وبني السري 
يف طريق السعادة، وهذه هي الكيفية اليت يعاجل هبا من هذه الباليا الثالث. إال أن 
عالجه منها ال يعين منع احلروب، وال منع القلق واالضطرابات، وال يعين إهنـاء  

ناورات السياسية، واملداورات اخلبيثة، وإمنا يعين إزالة كابوس الفخاخ الدولية، وامل
اع بني الدول طبيعـي، وجلـوء   نـزمجاعي ثقيل يصعب التخلص منه، وإال فال

الدول إىل احلروب طبيعي، وقيام املناورات واملداورات طبيعي، ولكنها تكـون  
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كما حصـل يف   ،بأموراً فردية، أو أموراً حمدودة، فال ُيجر العامل كله إىل احلر
احلربني العامليتني املاضيتني، وال ينحصر تفكري الدول مبص دماء الشعوب كمـا  
هي احلال اآلن، وإمنا يكون فيه ما هو يف طبيعة البشر، من اهلدى والضالل، ومن 
 ،اخلري والشر، ومن احلسن والقبح، فيكون فيه من هذا وذاك، وال يكون شراً كله

ت فكرة تكتل الدول الكـربى، وفكـرة األسـرة    كما هي احلال منذ أن وجد
الدولية، وفكرة االستعمار حىت اآلن. لذلك ال بد من وضع حد هلذا الشر الذي 

دة قرون، وال بد من إجياد الدولة القادرة على فعل ـذ عـامل منـيطغى على الع
  ذلك، وهي دولة اخلالفة اإلسالمية.
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  ةكيفية التأثري يف السياسة العاملي
قد يقال كيف يتأتى لألفراد أن يؤثروا يف السياسة العاملية، بل كيف يتأتى 
لألحزاب أن تؤثر يف اجتاه الدول، ال سيما وأن هذا االجتاه قد أخذ دور العراقـة  

واجلواب على ذلك هو أن األفراد أو األحزاب حني يتابعون  ؟واستمر عدة قرون
ال يصح أن يتتبعوها من أجـل   ،ليةاألعمال السياسية، ويتفهمون السياسة الدو

املتعة العقلية والترف الفكري، وال من أجل التعلم وزيـادة املعلومـات، وإمنـا    
يتتبعوهنا من أجل أن يرعوا شؤون العامل، ومن أجل أن يفكروا بالطريقـة الـيت   

وحاشا للسياسي أن  ،يؤثرون فيها على العامل، أي من أجل أن يكونوا سياسيني
العقلية، ولو كان من أعظم العقالء، وحاشاه من أن مييـل للتـرف   يقصد املتعة 

يتتبع السياسة ويفهـم املوقـف    اًالفكري ولو كان من أعمق املفكرين، فهو إذ
الدويل، والوضع الدويل، ويتابع السياسة الدولية، ألنه سياسي فقط، ال ألنه عاقل 

 عامل، أي ألن يـؤثر أو مفكر. ومعىن كونه سياسياً أنه يعمل ألن يرعى شؤون ال
فإنه ال يعمل وهو يتصوَّر  ،ومن جهة أخرى يف السياسة الدولية، هذا من جهة.

من أمة، وبوصفه يف كيان، أي يف دولة. وهو إن  ، وإمنا يعمل بوصفه جزًءأنه فرد
مل يكن ممن يقررون سياستها أو ينفذوهنا، ولكنه ممن يطمحون ألن يكونوا ممـن  

اسب املقررين واملنفذين، وبذلك يؤثر دولياً حىت لو ظل أو حي ،يقررون أو ينفذون
ألن  س له صالحيات التقرير أو التنفيذ. ومىت كان كذلك كان مـؤثراً؛ فرداً لي

الدولة اليت هو يف كياهنا تؤثر بأمثاله، أو يسعى هو وأمثاله ألن جيعلها تـؤثر يف  
مثـرات املفـاهيم    السياسة الدولية واملوقف الدويل، ومن هنا يأيت ما يقصد من

السياسية، وهو جعل الدولة تؤثر يف السياسة الدولية، ويف املوقف الدويل، عـن  
طريق إجياد األفراد الواعني سياسياً، واملدركني لألعمال السياسية اليت حتصـل يف  
العامل، ال سيما من الدول الكربى. ومن هنا كانت اخلطـوة األوىل للتـأثري يف   

وقف الدويل، هي بلورة املفاهيم السياسية، وكانت اللبنـة  السياسة الدولية، وامل
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ي أجياد أ ،م السياسة الدوليةاألوىل محل األفراد على تتبع األعمال السياسية، وتفهُّ
سياسيني يف السياسة العاملية، فيأيت طبيعياً تأثري الدولة يف السياسة الدولية واملوقف 

سياسية، ومقدار قيمة هذه املفاهيم. الدويل، وبذلك يظهر مدى ضرورة املفاهيم ال
إال أنه جيب أن يعلم أن الدولة ال تكون دولة هلا وجود دويل، إال بالعالقات مع 
الدول األخرى، فالفرد يف اجملتمع ال يكون له وجود يف جمتمعه إال بالعالقات مع 
األفراد ومع اآلخرين، ومكانته يف اجملتمع وبني النـاس تكـون حبسـب هـذه     

وكذلك الدولة فإن وجودهـا   سب تأثريه يف العالقات بني الناس.ت، وحبالعالقا
إمنا يكون بوجود عالقات هلا مع الدول، ومكانتها ترتفع وتـنخفض حبسـب   
عالقاهتا مع الدول، وحبسب تأثريها يف العالقات الدولية. والدولة اإلسالمية دولة 

مية إىل العامل، فمن مبدئية، وعملها األصلي أي وظيفتها هي محل الدعوة اإلسال
ـ   ،احملتم عليها ة، وأن تـؤثر يف  بل جزء من تكوينها، أن تكون هلا مكانـة دولي

ولذلك كان ال مناص من أن تكون املفاهيم السياسية اليت عند  العالقات الدولية؛
ال مفاهيم السياسـة احملليـة، أو السياسـة     ،السياسيني مفاهيم السياسة الدولية

من أن يكون لديهم  ،بوصفهم اإلسالمي ، مناص للسياسينياإلقليمية، أي كان ال
املفهوم السياسي من ناحية دولية، ال من ناحية حملية أو إقليمية فحسب، ومن هنا 
كان ال مناص هلم من ناحية كَْوِن الدولة دولة إسالمية من أن يتمتعوا بـالوعي  

األصـلية   السياسي الكامل. فإسالميتهم، وكون دولتهم إسـالمية، وظيفتـها  
واألساسية محل الدعوة اإلسالمية إىل العامل، حتتم عليهم أن يكون لديهم الوعي 

  السياسي، وأن يكون هذا الوعي السياسي كامالً.
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  الوعي السياسي
الوعي السياسي ال يعين الوعي على األوضاع السياسية، أو على املوقـف  

واألعمال السياسية،  ،لسياسة الدوليةالدويل، أو على احلوادث السياسية، أو تتبع ا
وإن كان ذلك من مستلزمات كماله. وإمنا الوعي السياسي هو النظرة إىل العامل 

ال إله إال ( :من زاوية خاصة، وهي بالنسبة لنا من زاوية العقيدة اإلسالمية، زاوية
ـ إِ الَ :اوولُقُى َيتََّح اَسالنَّ لَاِتقَأُ نْأَ ُتْرِمأُ« )حممد رسول اهللا اهللا  ـ  الَّإِ َهلَ  ُهاللَّ
ـ قَِّحبِ الَّإِ ْمُهالََوْمأََو ْمُهاَءَمِد ينِّوا ِمُمَصا َعوَهالُا قَذَإِ، فَِهاللَّ ولُُسَر ٌدمََّحُم ، »اَه

هذا هو الوعي السياسي. فالنظرة إىل العامل من غري زاوية خاصة تعترب سـطحية،  
أو اجملال اإلقليمي تفاهة، وليس وعياً وليس وعياً سياسياً. والنظرة إىل اجملال احمللي 

سياسياً، وال يتم الوعي السياسي إال إذا توفر له عنصران: أن تكون النظـرة إىل  
العامل كله، وأن تنطلق هذه النظرة من زاوية خاصة حمددة، أيـاً كانـت هـذه    
الزاوية، سواء أكانت مبدأ معيناً، أو فكرة معينة، أو مصلحة معينة، أو غري ذلك. 

ذا من حيث واقع الوعي السياسي كما هو، وبالطبع هو بالنسبة للمسلم مـن  ه
زاوية معينة هي العقيدة اإلسالمية. هذا هو الوعي السياسي، وما دام هذا واقعه، 
فإنه حيتم طبيعياً على السياسي أن خيوض النضال يف سبيل تكوين مفهوم معـني  

وتكـوين هـذا    مكان. ، يف كلعن احلياة لدى اإلنسان، من حيث هو إنسان
والذي ال ينال املفهوم هو املسؤولية األوىل اليت ألقيت على كاهل الواعي سياسياً، 

  إال ببذل املشقة يف حتملها وأدائها. الراحة
والواعي سياسياً يتحتم عليه أن خيوض النضال ضد مجيع االجتاهات الـيت  

 الوقت الذي خيوض تناقض اجتاهه، وضد مجيع املفاهيم اليت تناقض مفاهيمه، يف
فيه النضال لتركيز مفاهيمه، وغرس اجتاهه. فهو يسري يف اجتاهني يف آن واحد، ال 

ألهنما شيء واحد، فهو حيطـم   ر يف النضال قيد شعرة؛ينفصل أحدمها عن األخ
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نـار حتـرق   « :ويقيم، ويهدم ويبين، يبدد الظالم ويشعل النور، وهو كما قيل
. وكما يدخل يف تركيز املفـاهيم، وغـرس   »ىالفساد، ونور يضيء طريق اهلد

يل األفكار على الوقائع، والبعد عن التجريد واملنطق، كـذلك  نـزاالجتاهات، ت
يدخل يف النضال ضد االجتاهات، النضال ضد املطاعن اليت هتاجم مفهومه عـن  
احلياة، وضد مفاهيم األعماق اليت جاءت من العصور اهلابطـة، وضـد التـأثري    

ذي يبثه األعداء عن األفكار واألشياء، وضد اختصار الغايات السامية، التضليلي ال
واألهداف البعيدة، بغايات جزئية، وأهداف آنية. فهو يناضل يف جبهتني: داخلية 
وخارجية، ويناضل يف اجتاهني: اجتاه اهلدم، واجتاه البناء، ويعمل على صـعيدين:  

احلياة يف أمسى ميادينها عترك صعيد السياسة وصعيد الفكر، وباجلملة هو خيوض م
يف احتكاكهم بالواقع، والناس،  ،ولذلك كان اصطدام الواعني بالقضايا وأعالها؛

ومشاكل احلياة، أمراً حتمياً، ال فرق يف ذلك بني الصعيد احمللي الداخلي والصعيد 
الدويل العاملي، ويف هذا االصطدام، تربز املقدرة على جعل الرسالة اليت حيملـها،  

الزاوية اخلاصة اليت ينظر إىل العامل منها، حسب املفهوم الـذي يتبنـاه، هـي    و
اهلدف الـذي جيهـد   وم، وهي الغاية اليت يسعى إليها، كَـاألساس، وهي احلَ

لتحقيقه. إال أنه نظراً اللتزامه زاوية خاصة، ولوجود ذوق معني له، وميول معينة 
 يع على نفسه أن يلون احلقـائق  نه خيشى إن ملإلديه، طبيعية كانت أو مبدئية، ف

ل األفكار على الوجه الـذي يريـده، وأن يفهـم    باللون الذي يهواه، وأن يؤّو
ولذلك جيب أن حيذر من تسلط  النتيجة اليت يريد أن يصل إليها؛ األخبار حبسب

ميوله على اآلراء واألنباء. فرغبات النفس لشيء ذايت، أو حزيب، أو مبدئي، رمبا 
 ؛لرأي أنه صدق وهو كذب، أو خييل إليه أنه كذب وهـو صـدق  جتعله يفسر ا

ولذلك ال بد من أن يتبني الواعي الكالم الذي يقال، والعمـل الـذي يعمـل.    
فبالنسبة للوقائع، أشياء كانت أو حوادث، جيب أن يدركها إدراكاً حسياً، وأن 
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ال كما حيـب ويرغـب أن تكـون.     ،حيس هبا حساً منطقياً، ولكن كما هي
فهم كما هو واقعها، فينتقل يف ذهنه إىل اخلـارج:  ُتنسبة لألفكار، جيب أن وبال

 ،خارج الذهن، ويرى ببصريته الواقع الذي يعرب عن الفكر، ويفهم هذا الفكـر 
ال كما يتفق مع ما يريد. صحيح  ،حسب رؤيته للواقع الذي يدل عليه، كما هو

يكون كناية، وقد يكـون   أن التعبري قد يكون جمازياً، وقد يكون استعارة، وقد
مجلة، معناها بكوهنا مجلة، ال باأللفاظ اليت تتركب منها، ولكن ذلك ال مينعه من 
االنتقال إىل اخلارج، ورؤية الواقع الذي تدل عليه، حسب داللة اللغة، وكما قال 
عن معناها أهل اللغة. فالواعي سياسياً، جيب أن يسري مع احلق، ولكن حسـب  

ولكـن   ،أخذها عن جزم ويقني، وأن يرى احلقائق كما هـي وجهة نظره اليت 
حسب رؤيته احلسية أو الفكرية، وبذلك يستكمل الوعي، حيث تتـوفر لديـه   
وسائل التدبر. إال أنه جيب أن يظل أساس كل شيء لديه مـن رؤيـة، وإدراك،   

  وحس، وفهم، هو النظرة إىل العامل من زاوية خاصة.

 ،سياسياً الواعي عليه يكون الذي التجرد يتفق هنا قد يرد سؤال هو: كيفو
من حيث التزام احلق ورؤية احلقائق كما هي، مع نظرته إىل العامل مـن زاويـة   

فإمنا يرد من النظرة السطحية لألمور، فـإذا   ،خاصة؟ فإذا ورد مثل هذا السؤال
وذلك ألن هناك فرقاً بـني   بحث فإنه ال يورد مثل هذا السؤال؛تعمق املرء يف ال

فإذا كانت  .الناس يها، فواقع األشياء ال خيتلف فيهقع األشياء، وبني احلكم علوا
الشيء كما هـو، إال أن خيـدع   متعلقة بالرؤية البصرية، فكل من له بصر يرى 

فإن كل من له إحساس حيس بالشيء، سواء  ،وإذا كانت متعلقة باحلس ويضلل.
، كاألصوات بالسمع مأ واخلشن، كالناعم باللمس مأ احللو، وطعم املر كطعم بالذوق

بالشم كالروائح. فاألشياء حيس هبا الناس كما هي، مهما حصل من تفاوت،  مأ
ولكن احلكم على األشياء هو الذي خيتلف فيه الناس. فالنظرة إىل العامل من زاوية 
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تعلقـة  خاصة متعلقة باحلكم على األشياء واألفعال، ورؤية احلقائق كما هـي م 
ولذلك ال بد أن يرى احلقائق كما هي ويلتزم جانب  دراكات؛باالحساسات واإل

  احلق، وال بد أن ينظر إىل العامل، واحلوادث، واألشياء، من زاوية خاصة.

أما كيف ينطبق ذلك على السياسة العاملية، فإن استعراض بعض األمثلـة  
ري كيف تسري النظرة لألحداث السياسية من زاوية خاصة، ولنـورد بعـض   ُي

وبعض األمثلة من السياسة يف القرون الوسطى،  ،لة من سياسة الرسول األمث
كانت الزاوية اخلاصة الـيت   وبعض األمثلة من السياسة املعاصرة. فالرسول 

ينظر منها إىل العامل هي نشر الدعوة، فألن قريشاً كانت هي الدولة الكـربى يف  
ة، فإنه وضع نصـب  اجلزيرة، وكانت هي رأس الكفر يف الوقوف يف وجه الدعو

عينيه حصر األعمال السياسية واألعمال احلربية فيها، فكـان يرسـل العيـون    
لترصدها، ويتعرض لتجارهتا، ويشتبك معها يف معارك احلرب، وكان يكتفي من 
باقي الدول أي القبائل بالوقوف متفرجني، أو كما يقولون بالوقوف على احلياد. 

تصدر عن النظرة إىل العامل من زاوية خاصة. فأعماله السياسية والعسكرية كانت 
 ؛حني علم بأن خيرب تتفاوض مع قريش يف عقد حلـف بينـهما   والرسول 

وسحق اإلسالم، حدد زاوية العمل أن  ، والقضاء على حممد ،ملهامجة املدينة
ويتفرغ لسحق خيرب، ومن هذه الزاوية اخلاصة اختـذ   ،يهادن قريشاً، أو يصاحلها

أساساً ألعماله املقبلة، ما دامت تسري يف حتقيق غايتـه. فصـارت   سياسة السلم 
أعماله كلها يف هذه الفترة، من ذهابه للعمرة، ورضاه بإعراض قريش عنه، ولينه 
أمام تعنت قريش، وخمالفته ألصحابه، وغري ذلك، تسري وفق سياسـة السـلم.   

ـ  ن زاويـة  فكانت نظرته لألعمال السياسية مع عدوه الذي يركز عليه تصدر م
  خاصة، وتتكيف حسب مقتضيات هذه الزاوية اخلاصة. 

أحدمها عمل عام، وهو التركيـز   :فهذان مثاالن من أعمال الرسول 
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 ،والثاين عمل خـاص  رأس أعدائه، بناء على زاوية خاصة.على دولة كربى هي 
وهو التركيز على هدف معني، فجعله زاوية خاصة، وصار ينظر إىل األعمـال  

والعسكرية من هذه الزاوية اخلاصة. وبذلك يشاهد كيف تسيطر النظرة السياسية 
لألحداث السياسية من زاوية خاصة، على األعمال والتصرفات، وكيف أنه لوال 

  هذه النظرة من زاوية خاصة، لكانت األعمال ال معىن هلا.
والدول الكربى بعد مؤمتر برلني كانت قد اختذت كلها هنب أمالك الدولة 

مية، وهي الدولة العثمانية، الزاوية اخلاصة هلا، وليس القضاء على الدولـة  اإلسال
العثمانية، مع أهنا حبثت األمرين معاً، وقررت االتفاق على الثاين، ولكن مل تتخذه 
الزاوية اخلاصة، ولذلك تكيفت مجيع أعماهلا حسب هـذه الزاويـة اخلاصـة،    

قرن، وهـو وإن انتـهى   ودخلت يف صراع سياسي مع بعضها استمر أكثر من 
اخلاصة اليت تنظر منها هـذه  بزوال الدولة اإلسالمية، ولكن ذلك مل يكن الزاوية 

فالزاوية اخلاصة اليت تنظر منها هـي الـيت    الدول لألحداث واألعمال السياسية.
  حتكمت يف سياستها ويف نظرهتا لألعمال السياسية.

ن أمريكا هلا إالعامل شركة، ون إقالت  ،بعد احلرب العاملية الثانية ،وأمريكا
أكثر األسهم يف هذه الشركة، فيجب أن تكون إدارة هذه الشـركة يف يـدها،   
واختذت هذا القول الزاوية اخلاصة اليت تنظر منها إىل العامل، فصـارت أعماهلـا   
تتكيف هبذه الزاوية، وصارت تنظر إىل األعمال السياسية اليت جتري يف هذا العامل 

ة. والنظرة من هذه الزاوية هي اليت جعلتها تتفق بل تتحالف مـع  من هذه الزاوي
االحتاد السوفيايت، وجعلتها تتنكر لربيطانيا وفرنسـا، وبعـد سـقوط االحتـاد     
السوفيايت تغريت نظرهتا، فلم تعد تتنكر لربيطانيا وفرنسا وحسب، بل أصبحت 

قات الدوليـة  تتنكر لكل دول العامل، وبالغت يف ذلك حبيث صارت تتنكر لالتفا
ورفضت الدخول يف  ،اليت أمجعت عليها دول العامل، فانسحبت من اتفاقية كيوتو
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وغريهـا مـن    ،وإنشاء حمكمة جرائم دوليـة  ،ع األلغام األرضيةنـزاتفاقيات 
االتفاقيات، وأصبحت الزاوية اخلاصة اليت تنظر منها إىل العامل تقوم على أسـاس  

لى قدم املسـاواة، فمالـت إىل التفـرد،    عدم وجود أنداد هلا تتحالف معهم ع
  وأصبحت تتعامل مع الدول الكربى األخرى بأسلوب اهليمنة والتفوق.

هذه هي الكيفية اليت تكون عليها النظرة من زاوية خاصة إىل األحـداث  
السياسية اليت جتري يف العامل، سواء كانت هذه الزاوية زاوية عامة، كاختاذ نشر 

 ماخلارجية، أي الزاوية اخلاصة اليت ينظر إىل العامل منها، أ الدعوة أساساً للسياسة
ميكننا التغلب عليها من االنطالق يف  خاصة كحصر العداء يف دولة معينة كانت
كانت أخص من ذلك كاالشتباك يف معركة سياسية معينة من أجل أن  مالعامل، أ

ظرة مـن زاويـة   ترى الدول األخرى منوذجاً من معاركنا السياسية. فانطباق الن
خاصة على األعمال واحلوادث السياسية أمر سهل، وال حيتاج إال إىل ممارسـة  
السياسة بالفعل، بل يكفي يف فهمه استعراض األحداث السياسية بعمق، ومن هنا 
يتبني أن تتبع السياسة، وإدراك املفاهيم السياسية جيب أن يؤدي إىل إجياد الوعي 

اسي أمر ال بد منه للعمل السياسي، بل ال بد منه السياسي، وأن هذا الوعي السي
  للتأثري يف األحداث السياسية.

وإذا كانت الدول الكربى قد أصبح الوعي السياسي لديها بديهـة مـن   
البديهيات، وأصبحت معرفة السياسة الدولية اخلبز اليـومي للسياسـيني، فـإن    

سالمية، أن يكون الـوعي  املفروض يف أبناء األمة اإلسالمية، وهم أبناء الدولة اإل
السياسي أول ما جيب أن يتحلوا به من املفاهيم السياسية، وأن يكـون أسـاس   
قيامهم باألعمال السياسية، وأن يعملوا ألن يصبح شائعاً بني الناس، وبديهة من 
البديهيات يف اجملتمع، وأن يكون اخلبز اليومي للسياسيني، فإن مهمتهم الكربى، 

هي محل الدعوة اإلسالمية إىل العامل، ونشر اهلدى بني الناس،  ووظيفتهم األصلية،
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وهذا ال يتأتى إال إذا كانوا سياسيني، وإال إذا نظروا إىل العامل من زاوية خاصة، 
  وإال إذا كان لديهم الوعي السياسي الكامل.

وألجل أن ال يكرب أمر الوعي السياسي عليهم، وأن ال يظنوه شيئاً ضخماً 
ن يتمتع به إال األذكياء وإال املثقفون، فإهنم جيب أن يعرفوا أن الوعي ال يستطيع أ

السياسي أمر يف منتهى البساطة، وهو ميسور لكل الناس حىت لألميني والعـوام.  
ألن الوعي السياسي ال يعين اإلحاطة باإلسالم كله، أو مبا جيب أن يتخذ زاويـة  

ون النظرة نظرة إىل العامل، مهمـا  خاصة للنظرة إىل العامل، وإمنا يعين فقط أن تك
كانت معارفه عنه قليلة أو كثرية، وأن تكون هذه النظرة من زاويـة خاصـة.   
فالعربة فيه هي النظرة العاملية، ولو كان عمالً سياسياً واحداً، وأن تكون هـذه  

من زاوية و ،النظرة العاملية من زاوية خاصة حمددة. فمجرد وجود النظرة إىل العامل
  يكفي للداللة على الوعي السياسي. خاصة،

صحيح أن هذا الوعي السياسي يتفاوت قوة وضعفاً بتفاوت املعارف عن 
العامل وعن األحداث السياسية، ويتفاوت بتفاوت املعارف عن الزاوية اخلاصـة،  

مهما تفاوت، وهي االرتفاع عن نفسها ولكن كله وعي سياسي، ويؤدي النتيجة 
لترفع عن التفاهة يف النظرة إىل األمور. وعلـى هـذا   السطحية يف السياسة، وا

فالوعي السياسي ليس خاصاً بالسياسيني واملفكرين، وال يصح أن يكون خاصـاً  
وإمنا هو عام، وجيب أن يكون عاماً، وممكن إجيـاده يف   ،بالسياسيني واملفكرين

ده ولـو  األميني والعوام، كما ميكن إجياده يف العلماء واملتعلمني، بل جيب إجيـا 
ألن األمة هي التربة اليت ينبت فيها الرجال، فال بـد أن   إمجاالً يف األمة جبملتها؛

تكون هذه التربة تربة وعي سياسي، حىت تنبت الرجال، وحىت تتمكن من حماسبة 
  احلكام، ومن تقدير الرجال، ومن جماهبة األخطار اخلارجية بوعي صحيح.

األفراد، وإجياده يف األمة، فإهنا هي  أما الطريقة إلجياد الوعي السياسي يف
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 ،التثقيف السياسي باملعىن السياسي، سواء أكان تثقيفاً بأفكار اإلسالم وأحكامه
ال باعتبارها  ،أم كان تتبعاً لألحداث السياسية، فيتثقف بأفكار اإلسالم وأحكامه

كتتبع ال  ،تتبع األحداث السياسيةييلها على الوقائع، ونـزنظريات جمردة، بل بت
الصحفي ليعرف األخبار، وال كتتبع املعلم ليكتسب معلومات، بل بالنظرة إليها 
من الزاوية اخلاصة إلعطائها احلكم الذي يراه، أو لريبطها بغريها من األحـداث  
واألفكار، أو يربطها بالواقع الذي جيري أمامه من األعمال السياسـية. فهـذا   

هو طريقة إجياد هذا الوعي السياسـي يف   التثقيف السياسي، باملبدأ وبالسياسة،
األمة ويف األفراد، وهو الذي جيعل األمة اإلسالمية تضطلع مبهمتها األساسـية،  

 ىل العامل، ونشر اهلدى بـني النـاس؛  ووظيفتها األصلية، أال وهي محل الدعوة إ
ولذلك كان التثقيف السياسي هو الطريقة إلجياد الوعي السياسي، عنـد األمـة   

ألفراد. ومن هنا كان ال بد من التثقيف السياسي يف األمة اإلسالمية على وعند ا
ع نطاق، فإنه هو الذي يوجد يف األمة الوعي السياسي، وجيعلـها تنبـت   ـأوس

  حشداً من السياسيني املبدعني.
  هـ١٤٢٥ُجمادى الثانية               
  م٢٠٠٤آب               


