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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 

 مَقّدمة الكتاب
 
 

 مفهوًمالقد اختلط على الناس فهم العمل السياسي، حبيث مل يستطيعوا أن حيددوا 
 عن السياسة. اواضحً 

يف إبعاد املخلصني عن العمل السياسي، ألنه  اكبريً   اكما أن املستعمر جنح جناحً 
مثاهلم،  ن السياسة مكر وخداع ودجل، وأن هذه الصفات ال تليق  استطاع أن يقنعهم 
فتخلى بذلك كلُّ مصلح عن رعاية شؤون األمة، وترك العمل السياسي، حبيث مل يبق خملص 

اليف هذا امليدان، بل ابتعد الكل عن موقع التقرير، مفسحني بذل دون وعي من ـــــــ  ك يف ا
للعناصر الفاسدة العميلة، لكي تقفز إىل احلكم، وتعبث مبصاحل ـــــــ  حلقيقة املؤامرة على أمتهم

وى، ووفقً   ها..يلتوجيه أسيادها ومسريِّ  ااألمة، كما 
أنفسهم، وفيما حوهلم، يف ولو أن املخلصني، واملصلحني من أبناء األمة، تفكروا 

كما عليهم واجب   الرعاية املصاحل العامة يف بالدهم، متامً  امقدسً  اأن عليهم واجبً لوجدوا 
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م الذاتية. أي  م معرفة املبدأ الذي نه كان يفرتض إرعاية مصاحلهم الشخصية، وشؤو
يسريون عليه، واألهداف اليت يسعون لتحقيقها من خالل العمل السياسي الذي تنبغي 

ال اخلاص يف حياته الشخصية، ممارسته.. وما ذلك إالَّ  ألنَّ لكل فرٍد جمالني للعمل، ا
ال الثاين ميدانه، العمل السياسي. ال العام يف احلياة العامة، وهذا ا  وا

ها يف  وكما األفراد، فكذلك الدول يف عملها السياسي. فهي ترعى مصاحل رعا
يت تؤمن هلا مصاحلها يف الداخل الداخل، وتقيم مع غريها من الدول العالقات اخلارجية ال

 واخلارج.
، ودول ذات مبدأ اوالدول تتوزع يف العمل السياسي بني دوٍل ال حتمل مبدأ معينً 

، امعينً  مبدأً تعتنقه، وحتاول أن حتمله إىل غريها من الدول األخرى. فأما الدولة اليت ال حتمل 
ا جتعل املصلحة املادية وحدها هي العامل املؤثر يف  ا الدولية، وبذلك فإنَّ األفكار فإ عالقا

ن. فهذه الدولة الديها تكون خمتلفة، متباينة، وتكون عندها القابلية للتغيري دائمً  ، ومثاهلا اليا
ينطبق عليها البحث الذي يتناول اخلطط واألساليب، وال ينطبق عليها البحث الذي يتناول 

، وحتمله للعامل،  امعينً  مبدأً ا الدولة اليت تعتنق املبدأ، أي الفكرة والطريقة السياسيتني.. وأم
ا جتعل املبدأ عامًال  ا الدولية، وجتعل املصلحة اليت يعينها  امؤثرً  كأمريكا وروسيا، فإ يف عالقا

، يف العمل السياسي، أن تُعرف ايف تلك العالقات. لذلك كان لزامً  امساعدً  املبدأ عامًال 
ا دولة ال تعتنق أي مبدأ؟ األفكار اليت تعتنقها الدولة:  أي هل هي دولة ذات مبدأ، أم أ

ا الدولية.  وحينئٍذ تعرف العوامل اليت تؤثر يف عالقا
ومبا أن املبدأ هو الذي يؤثر يف الدولة اليت تعتنقه، كما يؤثر يف العالقات الدولية، ويف 

الوقت احلاضر، وأن يـُْعَرَف  أن تُعَرف املبادُئ اليت تسود العامل يف ااملوقف الدويل، كان لزامً 
ثري كل واحد منها يف السياسة الدولية، يف املستقبل، فتـُْفهم حيئٍذ العالقات الدولية   يفمبلغ 

ثريها يف احلاضر واملستقبل.  ضوء هذه املبادئ، ومدى 



4 
 

من مجيع » السياسيةَ «وعلى هذا األساس من الفهم، فإّن هذا الكتاب يـَُعّرُف 
ها اِإلسالمي األصيل، املخالف ملا يفهمه الناس اليوم من معناها، وهو وجوهها، ومبفهوم

 أضواًء ساطعة على املوقِف الدويل حىت يـََتَمّكَن ُكّل فرٍد من رؤيتِه على حقيقته. طسلِّ ي
كما أن هذا الكتاب يدعو املخلصني من هذه األمة ليعملوا على أساِس الكفاِح 

 السياسي:
لألمة،  االقائم على أساس املبدأ احلق هو الذي حيقق وعيً  ألن العمل السياسي ،أوًال 

 حبيث يطلعها على حقيقة كل دولة، ويف الوقت نفسه يريها حقيقة واقعها.
ألنه جيعلها كتلة واحدة متضي، لَِتُشّق طريَقها وحتتّل مركَزها الالئق بني الدول  ،انيً 

 على أساس فهٍم ودرايٍة.
جيعلها تسعى لكي تطبق مبدأها الذي تعتقده يف الداخل، وحتمله  اوألنه أخريً  ،الثً 

هذا املبدأ هو احلل الوحيد جلميع األزمات القائمة يف العاِمل، وهو  كونإىل الناس يف اخلارج  
  .ا الوقت نفسه، الرفاهية للناس مجيعً يفالذي يكفل 
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  الدورَة العامة والدورَة اخلاَصة

ثري   وَما هلَما من 
  
 

ن اِإلنسان هو اجلرم الصغري الذي انطوى فيه العامل األكرب. وال يستطيع جدل 
ن  اِإلنسان أن يعي هذه احلقيقة، وأن يدرك ما يتمثل فيه من قدرات وطاقات إّال إذا عرف 

 وجوده األرضي يقوم على دورتني:
ة العامة اليت حدامها الدورة اخلاصة اليت تتعلق حبياته الذاتية والشخصية. والثانية الدور إ

تمع، والوطن، واألمة، واِإلنسانية و ة تطاكثري   اتنطلق من الدورة اخلاصة، لتشمل أبعادً  ل ا
 على حد سواء...

عن  على اِإلنسان أن يعَي مصاحله الذاتية واآلنية، وأن يكون مسؤوًال  اوقد يكون يسريً 
نه قد إليه ذلك. إالَّ تسيري شؤونه الشخصية، ألن غريزة حب البقاء، وحفظ اجلنس تفرض ع

يكون من الصعب عليه، أو قد حيتاج إىل وقت أطول، لكي يتحسّس، ومن َمثَّ لكي حيمل 
املسؤولية الكربى اليت تتجاوز احلّيز الضيق الذي يعيش فيه من أجل أن حيقق أهدافه البعيدة 

خوِة اِإلنسانية... فكم املعنوية السامية، ومرامَيُه العظيمة يف أخوِة الدين، واإل هالنافعة، وقيم
در قيمته لو تقوقع على ذاته، وعاش منغلقً  على نفسه؛ وكم يكُرب هذا  ايصغُر اِإلنسان، وُ

احمليطة به، فوعاها وعمل على  ضاعو لو انفتح على العوامل واأل ااِإلنسان، ويسمو قدرً 
، ليحقَق اخلري األكرب الذي تنشده والتأثري فيه معاجلتها، مث انتقل إىل التفاعل مع غريه
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حلياته دورتني، ترمي األوىل  أن، أن يدرك ااِإلنسانية يف موطنها األرضي؟. فعلى اِإلنسان، إذً 
دف الثانية إىل حتقيِق تناسٍق متكامٍل وشامٍل  مني ذاتيته ومصلحته الشخصية، و منه، إىل 

 لكل ما يتعدى كيانه الشخصي..
ال، هي ما تقدِّمه األرُض وهي ولعّل أفضَل الدروس و  العرب اليت يستقيها يف هذا ا

ُ ـــــــ  خاصة وعامةـــــــ  تقوم بدورتني هلا َّ سباب احلياة اليت أمدَّه ا حىت ترفده، من خالهلما 
ها على تلك الشاكلة، لتكون صاحلة حلياته، وحياِة سائر الكائنات  ا وسريَّ ا، وكوَّ تعاىل 

ا،  احلية فيها ا ميتً اهي اليت حتتضنه وتكتنفه حي  كو ، وذلك ا، وهي نفسها اليت تضمنه يف ترا
ً لقوله تعاىل: { ً  )25( أَملَْ َجنَْعِل اْألَْرَض ِكَفا ]. 26و 25} [املرسالت: َأْحَياء َوأَْمَوا

الكواكب السيارة يف النظام الشمسي، وهي بشكلها الكروي  أحدفاألرض، كما نعلم، هي 
كما جرى ـــــــ   دور على نفسها مرة واحدة كل أربع وعشرين ساعة، أي يف مدى يوم كاملت

لنور والدفء، ـــــــ  االصطالح عليه حيث يتكون خالله النهار والليل: النهاُر الذي ميتلئ 
فينشط اِإلنسان فيه للعمل واحلركة؛ والليُل الذي يؤمن له الراحة والسكن فيهدأ اِإلنسان من 

َوِمن رَّْمحَِتِه َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل َوالنـََّهاَر ب النهار وغلوائه، وذلك ما ُيشري إليه قوله تعاىل: {تع
تَـُغوا ِمن َفْضِلهِ  ، وطلب ا] والسَكُن يكون يف الليل قطعً 73} [القصص: لَِتْسُكُنوا ِفيِه َولِتَـبـْ

اصة لألرض، مبا استتبعها من نه خالل هذا اليوم تتحقق الدورة اخلإاملعاش يف النهار، أي 
ت، ويف  ، ونشاٍط إنساين، على خمتلف املستو جوانب احلياة، كي تبقى  خمتلفجهٍد بشريٍّ

 هذه احلياة، وكي تستمر ما استمرت األرض على وضعها الراهن.
وكما أن لألرض دورًة سريعًة وقصريًة، خالل يوم كامل، فإنَّ هلا دورة أخرى كبرية 

عنها  جملى مدار سنة كاملة من سنوات زماننا، وهذه الدورُة هي اليت تنوطويلة متتدُّ ع
ح، وتنقية اهلواء، وهطول  ثرياتُُه اخلاصُة يف حركة الر الفصول األربعة، اليت يكون لكل منها 
املطر، وتفجر الينابيع، ويف غرس النبات وإمنائه، ومدِّ الطري واحليوان مبا يكفل عيشه 



7 
 

عنها، وإمدادها للكائنات احلّية  مّنا النظَر يف هذه التقلبات، وما ينجووجوده.. ولو أْمعَ 
ثري على اِإلنسان، وهي تقدم له  مبقومات عيشها، ألدركنا كم هلذه الدورة العامة لألرض من 
مني طاقته احليوية،  معاشه الكامل، حىت يتمكن من إشباع مجيع حاجاته العضوية، و

لتايل استمرارية وجوده   األرضي...و
على ذلك، وهو الثمرة اليت تقدمها لنا الشجرة، ألدركنا   اواحدً  أخذ مثاًال  نانأولو 

كم هي مؤثرة يف حياتنا دورة األرض حول الشمس، خالل سنة كاملة. فهذا املاء الذي يـُْنزِلُُه 
ا، إمنا تكمن فيه كل أسباب احلياة  هللا تبارك وتعاىل من السماء، ويروي به األرض بعد موا

]. فاملطر الذي ينزل، 30} [األنبياء: َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ وذلك لقوله تعاىل: {
يت بعده الربيع، فتتفتح الرباعم، وتزهو األزهار، وختضر  شتاًء، يروي مزروعات األرض... مث 

الثمرة وتنضُج مث تصُري األوراق، مث تتكون الثمرة وتكرب.. ويقبل الصيف بدفئه وحره، فتنمو 
لفة،  اصاحلًة للغذاء.. وأخريً  يقبُل خريُف احلياة فُيسقط ما على الشجرة من أوراق ومثار 

 الشجرة الستقبال املطر كي يغسلها ويرويها من جديد. ئويهيّ 
ألخص  وما قيل عن مثرة الشجرة، ينطبق على النبتة وعلى الطري، وعلى احليوان و

، وذلك من خالل خضوع كل جنس من هذه الكائنات ألحكام الدورة على الكائن البشري
ثري هذه الدورة العامة،  ملنا  الكائنات، بكل  يفالعامة خالل السنة األرضية... وإن حنن 

ا،  عند حياة اِإلنسان فقط، من بني هذه الكائنات، لتبني  فتوقفناألطوار واملراحل اليت مترُّ 
لنا كيف رعت هذه الدورة شؤون هذا اِإلنسان مبعاشه الذي يتوقف عليه بقاؤه ووجوُده. أي 

ا، خالَل الدورة، من مراحل اجلمود واالنتعاش، ووطأة إ فوائد االنفراج واِإلمناء، جتعلنا ندرك عظمة التجارب احلر، ولسع الربد، وأخطار العواصف، و ن معرفتنا مبا مرَّ على األرض وكائنا
ا هذه الكائنات احلية وجعلتها قادرًة على التحدي، وصاحلًة للحياة.  اليت مرت 
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بنا، حنن بين البشر فلنقْف عند  اخاص  اأن نستقَي من هذه الدورة شعورً  نريد نانولو أ
هذا النسيم العليل الذي يلمُس األرض، ويداعُب الورقة اخلضراء..ولنتأمْل هذه القطرَة من 
الندى على صفحة الورقة.. مث لنتفكْر بكل هذه األلوان الزاهية اليت متأل دنيا األرض، مث 

ا املخيف ة، وثورة الرباكني، واندفاع السيول لنراقب السماء بغيومها املكفهرة، واألعاصري بزجمر
اجلارفة، وغريها من مظاهر القسوة واالحتقان.. وغريها وغريها من مظاهر اجلمال والرقة.. 
فإن حنن فعلنا فلسوف جند من خالل هذه املظاهر مجيعها صورًة ملشاعر وأحاسيسنا.. 

ا، والظالُم الدام س اِإلنسان وآالمه يف أرجائها تعبريٌ  سفالعبوُس يف الطبيعة وزجمر  عن 
حينها، فهي التعبري عن الفرح،  وأحزانه، أما اخضراُر الطبيعة، وتنوُع ألوان أزهارها، وعطُر ر

أمنا األرض متد  اواألنس، وعن االطمئنان واألمل ملا يعتمل يف نفوسنا.. هكذا هي إذً 
لشعور، فيكون العيش هلؤالء الناس الذين يعم لون للحياة، بقدر ما تعمل لرزق، وترفد 

 هلم احلياة نفسها...
، بدورتيها اخلاصة اومن هذه التأمالت يف صفحة الكون، ويف الكرة األرضية حتديدً 

ـــــــ  والعامة، خنلص إىل حكم جازم ويقيين، وهو أن مجيع األحوال اليت تقلبت الكائنات احلية
ا، والتجارب ـــــــ  اِإلنسان وًصاوخص اليت حتملتها، والطقوس املختلفة اليت مرت بني أحضا

 عليها، هي اليت جعلتها قادرة على التحدي والصمود من أجل احلياة..
ن التجربة السياسية  اوانطالقً  من فهم هذا الواقع، وبناء على هذه القاعدة، جنزم 
  اي متامً ، وجتارب تتناول خمتلف صعد احلياة، أاأن يعيش مناخات، وطقوسً إىل حيتاج حاملها 

النبتة البسيطة خمتلف األحوال الطبيعية. فإن أدرك ذلك صاحب  وكما عاشت الشجرة أ
الفكر السياسي أو من يريد أن يكون لديه فكر سياسي، ووعى قاعدة الربط ما بني املصلحة 
ألخرى، مبا ميكن أن نسميه الدورة اخلاصة  ثر كل منهما  اخلاصة واملصلحة العامة، و

عامة يف حياة اِإلنسان، مث حتمله مسؤوليَة كل منهما، وعقدة العزَم على االستفادِة والدورة ال
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يت إال من خالِل  من دروسهما، فإنه يف هذه احلال تتكون لديه التجربُة السياسّية اليت ال 
ا القريبِة والبعيدِة، والتحليِل الدقيِق لل وقائع النظِر الثاقب لألمور، واالطالِع على خمتلف جمر

ما بينهما، مث معرفة اخللفيات الفكرية، واملصاحل اخلفية اليت تسّري  واألحداث، والربِط يف
األحداث... على أنه يقتضي لذلك أن يكون لديه، وقبل كل شيء، االستعداُد الكايف 
واِإلمكانية الواسعة لتقبِل املصاعب واملشاق اليت تعرتض تطلعه السياسي، وهي بال شك  

 نوعة..كثرية ومت
وما جتدر اِإلشارة إليه هنا هو أن املعلوماِت واألفكاَر السياسّيَة اليت يتلقاها الطالُب يف 
معاهد العلم ال تكفي وحدها ألن تكّون لديه جتربة سياسية، أو أن جتعل منه شخصية 
سياسية، بل ال بد له من معايشة التجربة السياسية، والقدرة على الكفاح السياسي، شرط 

 ضاعو كون لديه النيُة والرغبُة الصادقتان للعمل السياسي وذلك يف ظل مجيع األأن ت
 واألحوال اليت تنشئ األحداث وتسّريها...

وهكذا فإن الطالب الذي يتلقى األفكار واملعلومات عن األخبار والوقائع واألحداث 
 ال يستوي هو ومن عايش هذه األخبار والوقائع واألحداث....

ا فالرجُل السياسّي الذي اكتسَب التجربَة السياسّيَة يستقبل األخباَر وبناًء على هذ
على   اوالوقائَع واألحداَث كما تستقبُل الشجرُة املاَء واهلواَء والشمَس. ومن َمثَّ يكون منفتحً 
كما   اكل ما اتصل به من هذه األخباِر والوقائِع واألحداِث لينشرَها على احمليطني به متامً 

ظر. وبعدها يبدأ الناس بقطف تتفتُح أزها ُر الشجرة يف الربيع لتزهَو وتفوَح رائحُتها أمام كل 
سَّست على فكٍر حمّدٍد كما يقطُف أصحاب  مثاِر معرفتِه السياسيِة نتيجة جتربته اليت 

رٍة ألنه احياول السياسّي أن يزيَل كل ما علق به من أخباٍر كاذبٍة ض االشجرة مثارها. وأخريً 
الدجَل والكذَب والسَري وراء األهواء الشخصية وُيسِقُط مجيع هذه األنواع من األخبار يكرُه 

  وما شاكلها كما ُيسِقُط اخلريُف مجيَع األوراق اليابسة والثمَر الذي ال ينفع.
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 :اكيف جيب َأن نفكر سياسي 
 هنالك نوعان من الّتفكري السياسّي:

 تفكٌري يف السياسة.ـــــــ  1
 تفكٌري يف النصوص السياسية.ـــــــ  2

فالتفكري يف السياسة هو نفسه التفكري السياسّي، وهذا خيتلف كّل االختالف عن 
ألن ـــــــ  وإن كان من نوعهـــــــ  أنواع التفكري األخرى. فهو خيتلف عن التفكري الّتشريعّي مثًال 

التفكُري السياسّي هو لرعاية شؤون  يف حني أنالتفكري التشريعّي هو ملعاجة مشاكل الناس، 
أللفاظ احللوة  الناس. وهو كذلك يناقُض التفكَري األدّيب، ألن التفكَري األدّيب إمنا يعين 

ألسلوِب األدّيب.والرتاكيب اجلميلة، ويطرُب للمعاين وهي يف قوالب األ  لفاظ تساق 
وادث بعضها ببعض، لذا األخبار والوقائع وربط احليف فالتفكّري السياسّي هو تفكٌري 

قاعدة من قواعدها. بل ال يكاد  فهو خيالُف مجيع أنواع التفكري األخرى وال تنطبق عليه أيّ 
قاعدة، وما ذلك إالَّ ألنه أعلى أنواع التفكري، وأصعُب أنواع التفكري. أما كونُه  خيضع أليّ 

ألشياء واحلوادث وبكل  ما يصل إليه الفكر أعلى أنواع التفكري فألنه يتجه لإلملام 
اإلنساين. صحيٌح أن القاعدَة الفكريَّة اليت تـُبـَْىن عليها األفكاُر وتنبثُق عنها املعاجلاُت هي 

نا حني نأعلى ما انتهى إليه التفكري، لكّن هذه القاعدة هي نفسها فكرٌة سياسّية. لذلك فإ
إىل اهتدائه للقاعدة الفكرية،  نقوُل إن التفكري السياسّي هو أعلى أنواع الّتفكري، فألنه يستند

 تبىن عليه مجيع املعاجلات السياسية. االيت تصلُح ألن تكون أساسً 
لنصوِص السياسية فهو يشمل التفكري بنصوص العلوم السياسية  وأما التفكُري 
ونصوص األحباث السياسية... والتفكُري السياسّي احلّق، هو التفكُري بنصوِص األخبار 
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سياسّيًة حّقًة. وعلى املرء أن  انصوصً  عدّ كانت صياغُة األخبار هي اليت تُ   والوقائع. لذلك
نصوص األخبار، وصياغتها وكيفّية فهم هذه الصياغة. ألن هذا وحده هو الذي يف يفكر 

لعلوم اسياسي  اتفكريً ّد يُع لعلوم السياسّية واألحباِث السياسية. فاإلحاطِة  ، وليس اإلحاطة 
النصوص الفكريِة، وتعطي يف كالتفكري   ااِث السياسية تعطي معلومات، متامً السياسية واألحب

 اًـــ لسياسية، أي عامل ـــًاجتعلُه عامل بل، ا، لكنها ال جتعُل املفكَر سياسي اأو مستنريً  اعميقً  افكرً 
ولكن ال  األحباث السياسية والعلوم السياسية. ومثل هذا العامل يصلح ألن يكون معلمً 

ا، ويصُل ايصُلح أن يكون سياسي  ، ألن السياسّي هو الذي يفهم األخبار والوقائع ومدلوال
لعلوم واألحباث السياسية، أ مل يكن له  مإىل املعرفة اليت متكنه من العمل، سواء أكان له إملاٌم 

ا، علمً  األخبار والوقائع،  ن العلوم السياسية واألحباث السياسية تساعد على فهم اإملاٌم 
ا هذه إّمنا تكون يف جلب نوع املعلومات عند الربط، وليس غري ذلك.  لكن مساعد

مع األسف الشديد ومذ أن ُوجَدْت فكرُة فصل الدين عن ـــــــ  ويف التطبيق العملي فإنه
ا موضوُع احلل الوسط ــ  أورو وأمريكاونعين ـــــــ  انفرَد الغربـــــــ  الدولة، وتغلَّب على أصحا ـــــ

صدار املؤلفات والكتب يف العلوم السياسّية واألحباث السياسية، على أساس فكرته عن 
ساِس الّشكلياِت اليت تعطي الفكَر الوسَط، الذي أاحلياِة وعلى أساِس احلّل الوسِط، وعلى 

ا فإنه كان يؤّمُل أن ُوجَد للتوفيِق واملصاحلة. وحني جاءت الفكرُة الشيوعّية واعتنقتها روسي
بٍت ال على أساِس احلّل الوسط. ولكن مع األسف،  خترَج أحباٌث سياسّيٌة على أساِس فكٍر 
لغرب يف هذا الشأن، لذلك فإن العلوَم السياسّيَة واألحباَث  فإن روسيا ظلت ملحقًة 

من هنا فإنَّ  ،، مع اختالف يف الشكِل ال يف املضمونِ نفسه السياسّيَة ظلت سائرًة يف الطريق
األحباَث السياسّيَة والعلوَم السياسّيَة، اليت خرجت حىت اآلن هي أحباٌث سياسّيٌة ال يطمئن 
العقُل إىل صحتها، فالعلوم السياسية هي أشبُه مبا ُيسّمى علَم النفس، مبنيٌة على احلدِس 

أن  من ، ال بدوالتخمني. لذلك فإنه حني جيري التفكُري يف نصوِص هذه العلوِم واألحباثِ 
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 اا تتضّمُن أفكارً خطائها، ألأيكوَن املرُء يف حالة يقظة، ويف حالة حذٍر من االنزالِق مع 
ً أخمالفًة للواقع، و  ا ودراستها ولكن مع اليقظِة  حبا س من قراء هي غايٌة يف اخلطأ. وال 

 واحلذِر.
، ويف اسياسي  ايفكَر تفكريً  استطاعته أنيف فالفرُد العادي والفرد النابغُة، كّل منهما 

، ألن ذلك ال يتطلُب درجًة معينًة من القدرة على التفكري، وال ادوره أن يكوَن سياسي قم
درجًة معينًة من املعرفة، بل يتطلُب تتبَع الوقائع واحلوادِث اجلارية، أي تتبَع األخباِر. ومىت 

، بل جيُب االتتبَع ال يصُح أن يكون منقطعً  نإُوِجَد هذا التتبُع ُوِجَد التفكُري السياسّي. إال 
، ألن احلوادَث والوقائَع اجلارية، تشكل سلسلة مرتابطَة احللقات، فإذا أن يكون متصًال 

فُِقَدْت حلقٌة منها انقطعت السلسلة، ومل يعد يف مقدور الشخص أن يربَط األخبار وأن 
 يفهمها.

يف اجلماعات، أي يف  اد يكون أيضً ألفراد، بل ق اوالتفكُري السياسّي ليس خاص 
أللفاظ  الشعوب واألمم. فهو ليس كالتفكري األدّيب، الذي حيتاُج فيه الفرد إىل معرفة 

ع التشريعي إىل معرفٍة معينة يف مستوى الواقوالرتاكيب، وال كالتفكري التشريعّي الذي حيتاُج 
لوقائع واحلوادث اليت يُطَبّ نفسه ويف الوقت  ُق عليها التشريع، سواء ملعرفة استنباطه إىل معرفٍة 

ألفراد فحسب وال  وإقراره أو ملعرفة تطبيقه وإنفاذه. هذان النوعان من التفكري يتحققان 
يتأتى هلما أن يكو يف اجلماعات. لكّن التفكري السياسّي تفكٌري فردّي وتفكٌري مجاعّي فكما 

لك يف اجلماعات أو يف الشعوب واألمم. ال ني، يكوُن كذييكوُن يف األفراد من حكاٍم وسياس
دون وجوده يف من بل إنه ال يكفي أن يكوَن يف األفراد، بل جيب أن يكوَن يف الشعوب. و 

الشعوب ال يُوَجُد احلكُم الصاحل. وال يتأّتى وجوُد النهضة، وال تصلُح الشعوب حلمل 
ّي يف الشعب واألمة. ذلك أن أن يُوَجُد التفكُري السياس من الرساالت. ومن هنا كان ال بد

خذه إال إذا أعطاه الشعب واألمة.  احلكَم إمنا هو للشعب أو لألمة وال تستطيع قوة أن 
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حلكم  وهذا شرط مالزم الستمراره فإذا حصل اغتصابُه، فإمنا يُغتصُب لفرتة، مث يطاح 
 املغتصب ويعود احلق إىل نصابه.

ال بد هلذا الشعب وهذه األمة من أن يكون  وما دام احلكُم هو للشعِب واألمة، فإنه
لديهما التفكُري السياسّي. لذلك فإن التفكَري السياسّي هو ضرورّي لألمة قبل احلكام، 

أن نثقف  من وضرورّي الستقامة احلكم أكثر من ضرورته إلجياد احلكم. ومن هنا كان ال بد
أن تُزّوَد األمة  من . أي ال بداألمة ثقافًة سياسّية، وأن يكون لديها الّتفكُري السياسيّ 

ملعلومات السياسية واألخبار السياسية، وأن تُنمى لديها ملكة تقّصي هذه األخبار 
عطائها الصحيَح من الثقافة  وحتليلها. وأن يكون ذلك بشكٍل طبيعّي ُمصطنع، أي 

السياسيُة  السياسية، والصادَق من األخبار، حىت ال تقَع فريسًة للتضليل، ومن هنا كانت
جثًة دون ذلك تكون األمة من ن حيفظان يف األمة احلياَة، و يوالتفكُري السياسّي مها اللذ
 و.هامدة، ال حركة فيها وال من

تيان من إإال  ن اخلطأ يف فهم السياسة، والضالَل الذي حيصل يف فهم السياسة إمنا 
األلفاظ يف نا يكون التفكري وفكريٍة وتشريعيٍة، ه يف النصوص األخرى من أدبيةٍ التفكري 

املعاين اليت يف  وتُفَهُم هذه األلفاُظ والرتاكيُب كما هي، أو يكون التفكري والرتاكيب مثًال 
حتويها هذه األلفاُظ والرتاكيُب فُتفَهُم هذه املعاين كما هي، أو يكون التفكري يف دالالِت 

يف خلطأ أو الضالل. ألن التفكَري هذه األلفاظ والرتاكيِب فتفهم هذه الدالالت. وهنا يقع ا
أي نص آخر. ألن اخلطأ واخلطر يف النصوص السياسية خيتلف كل االختالف عن التفكري 

تيان من عدم التمييز بني النصوص السياسية، وغريها من  يف التفكري السياسي إمنا 
تكون  النصوص. فالنصوُص السياسّيُة، قد تكون معانيها موجودًة يف هذه النصوص، وقد

موجودًة يف غري النصوص، وقد تكون موجودًة يف صياغة األلفاظ والرتاكيب كاملعاهدات 
يف الصياغة، وقد تكون يف ، أو يف التصرحيات املسؤولة، وقد تكون يف املعاين ال مثًال 
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األلفاظ وقد تكون يف ما وراء هذه املعاين واأللفاظ يف املعاين وال يف الدالالت ال 
قد تكون خمالفًة هلا أو مغايرة للنصوص مغايرًة كلّية. فإذا مل يُْدَرْك ما يعنيه  والدالالت، بل

ي  النّص السياسّي، مما هو ُمَتَضّمٌن يف النص، أو خارٌج عنه فإنه ال يُْدرُك على حقيقته 
 حال من األحوال فيقع اخلطأُ أو الضالُل.

آخر  اه أو تصرحيً نفستصريح فُيفَهُم منه شيء، مث يعطي ال اقد يعطي مسؤوٌل تصرحيً 
له.  املا أعطاه، بل يكون مناقضً  امتامً  اها فُيفَهُم منه شيء آخر قد يكون خمالفً نفسيف املسألة 

، فُيفهم منه أنه تصريٌح كاذب اصادقً  اعن أمر حقيقّي، أي تصرحيً  اويعطي مسؤوٌل تصرحيً 
ً   ايراد فيه التضليل وقد يعطي تصرحيً  صريح صادق، وأن املقصوَد منه هو فيفهم منه أنه ت كاذ

لك التصريح وقد يُقاُم  حبسبِ ب. وقد يُقاُم ذما عناه، والكذُب فيه أنه أعطَي لالختفاء 
الضوَء على  سّلطبعمٍل على خالِف التصريح. وهكذا، فالظروُف واملالبساُت هي اليت ت

كشف ذلك. إن ه هو الذي ينفسالتصريح فتكشُف ما يُراُد منه، وليس النّص السياسي 
من الصواب إال على هذا الوجه أي إال إذا ُجِعَلِت الظروُف  االتفكَري السياسّي ال يكون قريبً 

نها التعميُم مال يتجزُأ من النّص أو العمل، وإال إذا ُأِخَذْت كّل حادثٍة مبفردها وأُْبِعَد  اجزءً 
 والقياُس.

سّي الكثَري من املصائب ولقد عانت األمُة اإلسالمّيُة من سوء التفكري السيا
ا يف القرن التاسع عشر، إمنا كانت والويالت. فالدولُة العثمانّيُة مثًال  ، حني كانت أورو حتار

ا   ألعمال العسكرية، وإن وقعت أعمال عسكرية فإ ألعمال السياسية أكثر منها  ا  ، هي مشكلٌة بلقان مثًال كانت مساعدة لألعمال السياسية. فما كانوا يسمونه مبشكلة الحتارُ
ا أن دول البلقان جيب أن ُحتّرَر من العثمانيني،  عال لتصرحيات،  ا الدول الغربية  أوجد

م سيحاربون الدولة العثمانية،  كانوا يعتمدون   بلأي من املسلمني. ومل يكن الغربيون يعنون أ
ت يف البلقان، عن طريق ال دبذلك على إجيا فكرة القومّية والتحرر. وأخذ القالقل واالضطرا
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لثورات، فكانت الدولُة العثمانيُة تقوُم بعملياٍت عسكريٍة لتخمد هذه  البلقانيون يقومون 
ن هذه الدول أها؛ مع ئه وضع الدول األخرى، وحماولة اسرتضاعينالثورات، مراعيًة يف الوقت 

العثمانيني، وجتعلهم يقفون ضد األخرى هي اليت كانت تسنُد الثورات وهي اليت كانت توهُم 
اك لنفوذهم. وهكذا كان من نتيجة خطأ الدولة  لقواهم وزعزعة هذه الثورات. كل ذلك إ

العثمانية، وضعف التفكري السياسي لدى ساستها أن خسرت البلقان، مث الحقتها فكرُة 
 القومية يف عقر دارها، حىت قضت عليها القضاء املربم.

ا قد وقعت يف املشكلة االحتوهذا خبالف روسيا أو  ها يف أورو نفساد السوفيايت، فإ
دت أمريكا بتحرير دول أورو الشرقيِة من الشيوعّية، وأخذت  الشرقية يف اخلمسينيات. 

ا سر  . لكن روسيا مل تقف موقَف العثمانيني، بل عرفت أن فكرَة اوعلنً  اتسنُد دوهلا وشعو
ادْن أمريكا، الّتحرير هذه هي حرٌب ضد روسي ا  بلا أو االحتاد السوفيايت، لذلك مل  اختذ

رت حهنغار س ةالعدّو األوَل. فلما قامت ثور  قتها ومل جتعْل هلا أي منفٍذ للنجاح، وملا 
ا  دون أي رمحة، وشددت قبضتها احلديدية على أورو من تشيكوسلوفاكيا سحقت ثور

، مما أدى اأو علنً  اأورو الشرقية سر  ةنداسركت ملالشرقية، واستعدت حلرب أمريكا إْن هي حت
خفاقها، وإدراكها موقَف روسيا السياسي إحىت اضطُّرت بعد  اذريعً  اإىل إخفاق أمريكا إخفاقً 

وفهمها السياسي، أن تتنازَل عن فكرة حماربة الشيوعية وإضعاف روسيا، إىل عقد االتفاقيات 
عن الّتفكري السياسّي الصحيح لدى  بلقوة روسيا،  كّل ذلك عن  ينجموالتعايش معها. ومل 

 االحتاد السوفيايت.
ا بكل األسباب لتصبح دولًة، تكاد  ومثًال  حني رأت أمريكا أن إسرائيَل اليت أمّد

ملّد  اتفلت من يدها، وتكاد إنكلرتا تسرتجُع نفوذها على ما ُيسّمى بدولة إسرائيل متهيدً 
لسطني الذين أنشأوا الدولَة اليهوديَة وأقاموها يف ف كون، (نفوذها من جديد على كل املنطقة

ولة دوأقاموها يف فلسطني هم اإلنكليز، وحكام ال هم اإلنكليز، وحكام الدولة اليهودية
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خر االيهودية ما زال معظمهم عمالء للدولة الربيطانية)، حيث رأت أمريكا ذلك يف أو 
لة الشرق األوسط، وصارت تقوُم الستينيات، أطلقت على مشكلة فلسطني اسَم مشك

ألعمال السياسية، اليت متكنها من أن تتوّىل املشكلَة وحدها وصارت تتخُذ كلمة السالم 
دة  وفكرَة حل املشكلة وسيلًة لتعقيد املشكلة، وهكذا، استمرت يف التضليل السياسّي وبز

لة العربية حىت ارمتى معظم املساعدات العسكرية واالقتصادية وبتبين عمالء هلا من زعماء الدو 
 الشعب اليهودي يف أواخر الثمانينيات، يف أحضان أمريكا.

لعرب وعندهم اإلسالُم أّال وإننا  نفسهم يف يُب  ر اليهود وهم يلقون   يقتفوا آ
تباع طرائق اخلداع، والدّس، أحضان أمريكا وأّال   يقعوا يف اخلطأ الذي وقع فيه اليهود 

كت قوى ّكٍل من واألخبار املغل وطة. فأمريكا اليت اتبعت يف املاضي أسلوب املغالطة حىت أ
، بل إىل نقل املنطقة من حالة فحسب إىل حل مشكلة املنطقة ه اليومتجّ مل تالعرب واليهود 

. وذلك -وتسميه حالَة سالم ـــــــ  إىل حالة هدوء نسيبّ ـــــــ  حالَة حرب هوتسميـــــــ  اضطراب
تتمكَن على مهل من تركيز املنطقة على الوضع الذي رمسته هلا، وهدفها أن تطرَد لكي 

ائي  لسيطرة وبسط النفوذ عليها كّلها، عن طريق  ااإلنكليَز  من املنطقة، وتنفرَد وحدها 
تقوية ما ُيسّمى بدولة إسرائيل. وهكذا صار ما يسّمى اليوم مبشكلة الشرق األوسط مثل 

واء بسواء. وكما وقع العثمانيون وأهل دول أورو الشرقية يف شرك التضليل مشكلة البلقان س
ائي  عالسياسّي، وقع اليهوُد فيه، وخنشى أن يق يف الشرك نفسه. وإذا مل يُوَجد  االعرب 

الّتفكُري السياسّي لدى املسلمني اليوم إلدراك مشكلة الشرق األوسط، كما أدركت روسيا 
 ة، فإن مصَري الشرق األوسط سيكوُن مثل مصري البلقان سواٌء بسواء.مشكلَة أورو الشرقي

فسوُء التفكري السياسّي هو الذي يدمّر الشعوَب واألمَم، وهو الذي يهدُم الدوَل أو 
 ُيضعُفها، وهو الذي حيوُل بني الشعوب املستضعَفة واالنعتاق من ربقة االستعمار.
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الفردّي وحده، أي  يس التفكريلو ُري اجلماعّي والتفكُري السياسّي الذي ينفُع هو التفك
. لذلك ةقر اهو تفكُري الشعب واألّمة، وليس تفكَري األفراد وحدهم حىت لو كانوا من العب

، وجيب مترين األمة وتعليمها على التفكري السياسي، حىت اسياسي  اجيب تثقيف األمة تثقيفً 
 فراد فحسب.يكون التفكري السياسي تفكري األمة وليس تفكري األ
العلوم السياسية واألحباث السياسية، يف هذا هو التفكري السياسي، فهو تفكري 

األحداث السياسية والوقائع السياسية. والتفكري األول ال قيمة له من حيث رعاية يف وتفكري 
األحدث والوقائع السياسية يف أما التفكري  ،جمرد املعرفة لألفكار لىشؤون األمة، وال يزيد ع

ثري عظيم. لذلك فإنه إن جاز التفكري  هر و فهو الذي ينفع ويفيد وهو الذي يكون له أثر 
السياسي يف العلوم السياسية واألحباث السياسية وكانت منه فوائد لألفراد من العلماء يف 

  السياسة، فإن التفكري يف الوقائع واَألحداث واجب على الكفاية لألمة.
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  تعريف السَياسة

 
ساس الدوابَّ يسوسها «، يقال: »ساس يسوس«السياسة يف اللغة العربية: من 

ا، ومنه تسمية املعتين بشؤون اخليل » سياسةً   ».اسايسً «إذا قام عليها وراضها وأد
 افمعىن السياسة يف األصل يطلق على الرعاية والرتويض يف الدواب، فاستعملت جمازً 

إذا » الوايل يسوس الرعية«فقيل: » اسياسي «هلذه األمور ي الراعي يف رعاية أمور الناس، ومسّ 
كيف تكون الرعية مسوسة إذا كان «توىل أمرها ودبرها وأحسن النظر إليها. ومن أقواهلم: 

مثل  اأي: كيف تكون أحوال الرعية خبري إذا كان املسؤول عنها مفسدً » راعيها سوسة
 السوسة اليت تنخر اخلشب.

ديب، أي هي: صالح فالسياسة كما نرى: رعا ية وإصالح وتقومي وإرشاد و
 وإصالح... واملتعاطي لألمور السياسية مصلح للخلل مرشد إىل احلق ودال على الصواب.

لكن هذا الوجه املشرق للسياسة قد شّوِه حيث أصبحت يف عرف الناس يف عصر 
حلاكمني والسياسيني، هو الكذب واخلداع والتضليل يالزم ا اعن احلق، ووصفً  اا منحرفً سلوكً 
ن احنراف السياسيني عن احلق وظلمهم للشعوب وختبطهم يف أمورهم خبط عشواء شوَّه إأي: 

املعىن السليم للسياسة وجعل من احلاكمني أعداء للرعية بدل أن يكونوا والًة صاحلني 
 حمسنني، فأدى ذلك إىل وجوه منهج خطري استغله دعاة فصل الدين عن الدولة وعززوا به

بعاد دعاة الدين عن السياسة حبجة أن  ملطالبة  م حتت ستار الدفاع عن القيم الدينية  دعو
ال يليق به أن يتعاطى السياسة اليت هي كذب واحتيال ـــــــ  وهو إنسان خياف هللاـــــــ  املتدين

طل. أما كونه حق  جيوز له  فمن حيث إن املسلم ال اوظلم وخداع إخل... وهذا حق أريد به 
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ن كل ما ينافيه ويتعارض مع أحكامه، م اكامل اِإلسالم بعيدً   اوال يليق به إال أن يكون مسلمً 
مع سائر البشر. وأما الباطل الذي أريد بذلك  العامة سواء يف ذلك أموره اخلاصة أو عالئقه

تم ع بناء على القول: فهو منع املسلم امللتزم، الفقيه بدينه، من القيام بدوره يف إصالح ا
 ً يف إضالهلم وتضليلهم. فكان من واجب  أحكام اِإلسالم، والتعميه على عامة الناس إمعا

لو كانوا ـــــــ  إىل تلك احلجة أن يدعوا اأولئك الداعني إىل إبعاد الدين عن السياسة استنادً 
ــــــ  صادقني ليه السياسيون، إىل إصالح اخللل الطارئ على السياسة وتقومي العوج الذي درج عـ

ا معناها املشرق املشرِّف املصلح وأن يعيدوا السياسة إىل حرم اِإلسالم ونطاقه ليعود هل
  واملرشد، وليكون السياسي يف حال وصوله إىل احلكم، يصون احلقوق وحيمي مصاحل الناس.
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  السَياسة يف العرف اإلسالمي

 
ال السياسي ـــــــ  مل يتعارف املسلمون منايف ا ــــــ  املعروف يف أ ا » السياسة«على ـ

 بلنه الشخص املسؤول عن تلك املهمة، » السياسي«مهمة لرعاية شؤون الشعب، وعلى 
 ً ختالف العهود والعصور. استعملوا ألقا  أخرى كانت ختتلف 

أّي ــ ـــــ اوهو ويل أمر املسلمني مجيعً ـــــــ  ففي زمن النيب (ص) مل يطلق عليه (ص):
، فكان املسلمون ينادونه:  رسول هللا..  »الرسول والنيبّ «ي: وصف أو لقب سوى وصفَ 

نيب هللا.. مث بعد وفاة الرسول (ص) اختار الصحابة أ بكر الصديق رضي هللا عنه خليفة، 
 ».خليفة رسول هللا«ولقبوه: 

ر بن اخلطاب رضي هللا مث بعد وفاة أيب بكر توافق الصحابة يف عهد اخلليفة الثاين عم
، واستمر هذا اللقب هو الغالب لكثري من »أمري املؤمنني«عنه على تسمية ويل أمرهم: 

 اخللفاء.
» اخلليفة«و» اِإلمام«ة النبوية ألقاب أخرى لويل أمر املسلمني هي: وقد ورد يف السنّ 

إال على ويل  ال تطلق» اِإلمام واخلليفة والسلطان«، لكن ألقاب: »السلطان«و» الراعي«و
فيطلق عليه وعلى كل إنسان » الراعي«، وأما لقب »أمري املؤمنني«األمر األعلى الذي هو: 

 كانت هذه املسؤولية.  يف عنقه مسؤولية أ 
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جاء يف حديث الشيخني يف األصناف السبعة الذين يظلهم هللا يوم » اِإلمام«فلقب 
وقد درج » إمام عادل«هؤالء السبعة:  القيامة يف ظله يوم ال ظل إال ظله، حيث جاء أول

م وحبوثهم.  الفقهاء على استعمال هذا اللقب يف مصنفا
يف حديث الشيخني عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا (ص): » اخلليفة«وجاء لقب 

(كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلما هلك نيب خلفه نيب، وإنه ال نيب بعدي، 
؟، قال: (أوفوا ببيعة األول وسيكون بعدي خلفاء، فيك مر ثرون) قالوا:  رسول هللا: فما 

فاألول، مث أعطوهم حقهم واسألوا هللا الذي لكم فإن هللا سائلهم عما اسرتعاهم). وروي عن 
مهم املعاصي، فقالوا:  رسول هللا (ص) أنه ذكر أمام أصحابه أنه سيكون خلفاء تظهر يف أ

لسيف؟ قال:   ».عندكم من هللا فيه برهان ابواحً  اال، إال أن تروا كفرً «أفال ننابذهم 
رواه الرتمذي عن أيب بكرة نفيع بن احلارث رضي هللا  ماجاء في» السلطان«ولقب 

عنه قال: مسعت رسول هللا (ص) يقول: (من أهان السلطان أهانه هللا) واملراد بلقب 
صاحب السلطة واملمسك بزمامها الذي هو أمري املؤمنني. والسلطان الذي »: السلطان«

 ، وما عداه فال..جيب احرتامه هو اخلليفة الشرعي الذي يستحق السمع والطاعة
فقد جاء فيما رواه الشيخان  امبفهومه العام الذي أشر إليه آنفً » الراعي«أما لقب 

عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: مسعت رسول هللا (ص) يقول: (كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته، اإلمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع يف أهله ومسؤول عن رعيته، 

املرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، واخلادم راع يف مال سيده ومسؤول عن و 
 رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).

ت  أو » األمري«سلطة أمري املؤمنني فكان يقال ألحدهم: ل اخلاضعةأما حكام الوال
  ويعود أمر تعيينهم إىل اخلليفة.» الوايل«
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  السياسيسس النظام من أُ 

  يف اإلسالم
 

م  ااِإلسالم نظام شامل كامل رضيه هللا تعاىل للمسلمني دينً  يصلون به أمور حيا
م بعد املوت. وهو خيتلف عن سائر األنظمة األخرى اختالفً  االدنيا، وتصلح به أيضً    اآخر

رمحة للعاملني  ، بل ال جمال للمقارنة بينه وبني سواه، ألن اِإلسالم دين هللا وشرعه أنزلهاكبريً 
} َأَال يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْخلَِبريُ ، وهو تعاىل اللطيف اخلبري بعباده {اوهدًى هلم ونورً 

لبيئة والتقليد، 14[امللك:  ]، وما سواه فمن وضع البشر ونتاج أفكارهم القاصرة املتأثرة 
لسوء.واملنجرفة مع هوى النفس األمّ   ارة 

سس ال يقوم على ، يقوم على أُ معقوًال  ا، واقعي اجامعً  افريدً  ااإلسالم نظامً هلذا كان 
 مثلها سواه. ومن أمهها:

 الوالء  تعاىل وحده:ـــــــ  أوًال 
فإن اإلسالم يريب املسلم على أن يكون والؤه املطلق خلالقه الذي بيده مقاليد كل 

تباعه ما جاء به خامت األنبياء  واملرسلني سيد حممد (ص). وهذا الوالء ال شيء، وذلك 
الستسالم الكلي حلكم هللا تعاىل، كما قال تعاىل: { ايكون صحيحً  َفَال َوَربَِّك َال إال 

ُدوْا ِيف أَنُفِسِهْم َحَرجً  نَـُهْم ُمثَّ َال جيَِ َّا َقَضْيَت َوُيَسلِّمُ  ايـُْؤِمُنوَن َحىتََّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ واْ ممِّ
]. وهذا االستسالم ينبغي أن يكون وليد حمبة  ولرسوله ال تعدهلا 65} [النساء: اَتْسِليمً 

ن يكون هللا ورسوله أحب إىل املؤمن م   سوامها. نحمبة. وذلك 
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 التشريع  وحده:ـــــــ  انيً 
سواه. شرع مفإن بيان احلالل واحلرام وحتديدمها يف كل أمر وشأن  تعاىل وحده، ال 

حلكم مبا أنزل وح ر ذّ فقد بني لنا على لسان رسوله حممد (ص) األحكام والتشريعات وأمر 
ـــــــ  من اِإلعراض عن حكمه وشرعه وإال وقع املعرضون يف ضالل كبري، فال جيوز ألحد

واه  اأن يرتك حكمً ـــــــ  احلاكم اوخصوصً  وى أمن أحكام الشريعة اإلسالمية ليحكم  و 
 ه.غري 

فاحلالل كل ما مل حيرمه الشرع احلنيف واحلرام ما حرمه. واحلالل حالل إىل يوم 
 القيامة، واحلرام حرام إىل يوم القيامة. ال ميلك أحد تغيري شيء من ذلك وال تبديله.

الس التشريعية أو السلطة «ى اليوم فليس يف النظام السياسي اِإلسالمي ما يسمّ  ا
ا واستحدثتها أنظمة متحكمة لتكون أداة بيدها تربر ألن هذه ا» التشريعية الس أوجد

ن يف  م ومشيئتهم، و ن ما قرره هؤالء هو موافق ِإلراد أهواء احلاكمني وتوهم الشعوب 
ت اتلك القوانني صالح أمورهم. وذلك عكس الواقع متامً  ، فلذلك كثرت الثورات واالنقال

لسلطة. وكلها حتصل حتت شعار إلغاء القوانني واألنظمة العسكرية وعمليات االستيالء على ا
يت النظام اجلديد بقوانني جديدة وتشريعات أخرى ـــــــ  كما يقولون عنهاـــــــ   السابقة اجلائرة مث 

ا كانت  وفق هواه هو، وتكون بسببها البلية أعظم، فيأسف الناس على العهود السابقة أل
أن ينسى كثري من الناس أن احلكم والتشريع وفق اهلوى  اف حق . ومن األساوضررً  اأقل سوءً 

أم  اوسواء أكان فردً » امشرعً «ي نفسه كان ذلك احلاكم أو ذلك الذي يسمّ   ضالل أ 
فيه مجاعة أو جتمع، فاهلوى ال ختتلف نتائجه، واتباع اهلوى ضالل، لذلك أعلم هللا  اجملسً 

ن من مل يستجب له وحده فهو ضال فقال تعاىل: { اتبارك وتعاىل نبيه حممدً  َفِإن ملَّْ (ص) 
َن  َا يـَتَِّبُعوَن َأْهَواءُهْم َوَمْن َأَضلُّ ِممَِّن اتـََّبَع َهَواُه بَِغْريِ ُهًدى مِّ ََّ َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أَمنَّ َِّ ِإنَّ ا ا

 ].50} [القصص: َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 
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 اخلليفة ومعاونوه منفذون لألحكام الشرعية وال يشرعون:ـــــــ  الثً 
فإن اجلهاز اِإلسالمي احلاكم الذي توىل احلكم بصورة شرعية مسؤول عن تنفيذ 
أحكام الشريعة والدفاع عنها وصون حرمتها من العبث واالنتهاك، ألن األحكام الشرعية 

ة أو أمريه إال أن يطبق على كل قضية حكمها معلومة واضحة وشاملة، فليس على اخلليف
فَاْسأَُلوْا َأْهَل بقوله تعاىل: { الشرعي إن كان يعلمه وإال فعليه أن يستفيت أهل العلم عمًال 

 ].43} [النحل: الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم َال تـَْعَلُمونَ 
واه، يتحكم يف الن» اديكتاتورً «برأيه أي: ليس  افاحلاكم يف اِإلسالم ليس مستبد  اس 

لشرع هللا تعاىل، فإذا خرج احلاكم عن  الكنه مسؤول مؤمتن مأمور برعاية شؤون الرعية طبقً 
ذا الظلم، وإن كان تركه احلكم مبا أنزل هللا  سبيل اِإلسالم فقد ظلم وعصى هللا تعاىل 

فإن حال  يف أيّ بعدم صالحه فقد كفر وخرج عن امللة. و  اأو استهزاء به أو اعتقادً  اجحودً 
احلاكم إذا أخطأ وجب على املسلمني نصحه وتنبيهه ليعود إىل احلق ويرجع إىل الصواب. 

ألحكام الشرع فإن جمال التناصح بني  اهلواه بل طبقً  ااجلهاز احلاكم ال حيكم وفقً  ما دامو 
لنصيحة،  نه يهان  الراعي والرعية مفتوح على أوسع نطاق، إذ ال يشعر احلاكم املنصوح 

وهم الناصح أنه يتعاىل بنصيحته، بل كالمها يعتقد أنه يطبق الشرع ويعمل به، هذا وال يت
لنصيحة وذاك بقبوهلا، فتتالشى بذلك العقد النفسية بني املسؤولني والشعب، ويسود الود 
واِإلجالل واالحرتام. وهذا ما بينه الرسول (ص) يف احلديث الشريف حيث يقول (ص) 

ون عليكم. وشرار أئمتكم الذين ون عليهم ويصلّ م وحيبونكم وتصلّ خيار أئمتكم الذين حتبو 
م ويعلنونكم) رواه اِإلمام مسلم. م ويبغضونكم وتلعنو  تبغضو

ــ  ارابعً   الشورى:ـــــ
أي: أن يكون مثة جملس من أهل احلل والعقد من علماء األمة وفقهائها، يرجع إليهم 

تجدة. أما أحكام الشرع الواضحة الصرحية اليت ال ما ال نص فيه من األمور املس احلاكم يف
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ا حكم  خالف فيها فال جمال للشورى خبصوصها وال جيوز حىت جمرد الرتدد يف تطبيقها. أل
َُّ َوَرُسولُُه أَْمرً هللا، { } ِهمْ أَن َيُكوَن َهلُُم اْخلِيَـَرُة ِمْن أَْمرِ  اَوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى ا

 ].36[األحزاب: 
برأي فرد أو هوى مجاعة يف حكم من األحكام،  اومبدأ الشورى يف اِإلسالم ليس أخذً 

بل هو استنساب ملا فيه مصلحة املسلمني مثل وضع اخلطط االقتصادية أو احلربية كما 
ملسلمني يف مكان  حصل قبيل معركة بدر الكربى زمن النيب (ص) حيث نزل الرسول (ص) 

ه فليس أن نتقدم من بدر، فقام احلباب بن املنذر فقال:  رسول هللا أهذا منزل أ نزلك هللا إ
: (بل هو الرأي واحلرب عنه أو نتأخر، أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ فأجابه (ص)

فأشار عليه بتغيري ذلك املكان والنزول يف مكان آخر، وهكذا حصل فكان ذلك  واملكيدة)
م يف تلك املعركة الفاصلة.   من أسباب قوة املسلمني وثبا
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  الوعي السياسي

 
ملسلمني فـََلْيس ِمْنهم«جاء يف احلديث النبوي الشريف  ، رواه »َمْن َأْصَبح ال يـَْهَتّم 

احلاكم عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه. واالهتمام هو التدبّر لرعاية الشؤون. ورعاية 
 الشؤون هي السياسة.

ألحداث السياسية هو مقدمة للفهم السياسي الذي ينبغي أن يتصف  وإن االهتمام 
به كل داعية. والفهم السياسي هو إدراك ما حيدث يف العامل من األحداث والوقائع السياسية، 

دون العمل من وهو يعتمد على عنصرين اثنني: املعلومات السياسية واألعمال السياسية، ف
ا  ا وحياضر  السياسي بعد محل املعلومات السياسية يبقى حامل هذه املعلومات يتحدث 

بل هو أستاذ يف العلوم السياسية ال يصلح أن يكون داعية. فالداعية  اال يدعى سياسي لكنه 
ألحداث السياسية ألنه يع ا هو اهتمام  اها جزءً دّ هو الذي يهتم  من عمله واالهتمام 

لسياسة يُ  على جانب كبري من األمهية يف محل الدعوة  دّ عمور املسلمني. والعمل 
فتح مدارك املسلمني ويطلعهم على أوضاع الناس وأوضاعهم، فيعرفون عنها اِإلسالمية، ألنه ي

أعداء اإلسالم واملسلمني داخل البالد وخارجها. والوعي هو اِإلدراك املركز. والوعي السياسي 
ا إن مل تكن كذلك كانت سطحية ومل تكن  هو النظرة إىل العامل كله من زاوية خاصة، أل

وضاع السياسّيِة أو املوقِف الدوّيل أو احلوادث السياسّية هو غُري . ووعي األاسياسي  اوعيً 
الوعِي السياسّي. ألّن وعَي األوضاِع السياسّيِة، أو املوقِف الدوّيل أو احلوادِث السياسّيِة هو 
ا. أو الوعُي السياسّي فهو تدبـُّر اإلنساِن لرعايِة شؤونِه على أساس  تدبّرها أي االهتمام 

 يقوُم على أمريِن اثنني:مركز. وهو 
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 أن تكوَن النظرُة إىل العاِمل كّلِه. : أوًال 
ن املسلم ينظر من زاوية إأن تنطِلَق هذه النظرُة من زاويٍة خاصٍة حمّددٍة. أي  : انيً 

 اِإلسالم والشيوعي ينظر من زاوية الشيوعية إخل.
لّنظرَِة إىل العاِمل يرتّكُز يف الّنظَرِة إىل  اإلنسان الذي يعيش يف العاِمل، واملقصوُد 

لنظرِة من زاويٍة خاصة يرتّكز يف مفهوٍم للحياة قائم على فلسفٍة خاّصٍة حمددٍة  واملقصوُد 
 أو ِفكَرًة ُمَعيّـَنًة. اسواٌء كانت هذه الفلسفُة مبدأ ُمعينً 

بتً  حنو  هطريق اآخذً  الكّن الفلسفَة اخلاّصَة، إْن كانت مبدأ جعلِت الَوعَي السياسي 
غايٍة واحدٍة ال يتحّوُل عنها، وينمي العراقَة والرتكيَز يف نفِس األّمِة ال يف نفوِس األفراِد 

َخْوَض الّنضاِل يف سبيِل تكويِن مفهوٍم ُمعّنيٍ عن  افحسب. والوعُي السياسّي حيّتم طبيعي 
م هو املسؤولية احلياة لدى اِإلنساِن، من حيُث هو إنساٌن يف كل مكاٍن، وتكويُن هذا املفهو 

 ااألوىل اليت ألقيت على الواعي، وال تُنال الراحُة إال ببذل اجلهد يف أدائها. والواعي سياسي 
يتحتم عليه أن خيوض النضال ِضّد مجيع االجتاهات اليت تناقُض اجتاهُه، وضّد مجيع املفاهيم 

لها متالزمان وال ينفِصُل اليت تناقُض مفاهيَمُه إذا أراد نشر رسالته، وهو والرسالة اليت حيم
 أحدمها عن اآلخر قيد شعرة.

نه جيُب أْن َيَظّل أساس كل شيء لديه من رؤية، وإدراك، وِحّس، وفهم، هو إإّال 
 النظرة إىل العامل من زاوية خاصة أي من خالل رسالته أو فلسفته.

حلكِم على األشياء وا ألفعال، ورؤية فالنظرُة إىل العامل من زاويٍة خاصة تكون متعلقة 
ِإلحساسات واِإلدراكات، لذلك ال بد للرائي  احلقائَق   من أن يرىاحلقائِق كما هي متعلقة 

 كما هي ويلتزَم جانَب احلّق منها.
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فالرسول (ص) كانت الزاوية اخلاصة اليت ينظر منها إىل العامل هي نشر الدعوة، وألن 
س الكفر يف الوقوف يف وجِه أت هي ر كانت هي القبيلة الكربى يف اجلزيرة، وكان  اقريشً 

عماَل السياسية واحلربية فيها: فكان يرسُل ُنْصَب عينيه، وَحَصَر األ االدعوة، َوَضَع قُريشً 
قي القبائل  ا، ويشتبك معها يف حروب. وكان يكتفي من  العيوَن لِتَـْرُصَدها، ويتعرض لتجارِ

مع قريش لعقِد حلف بينهما ملهامجِة  لوقوِف على احلياد. وحني علم أّن خيرب تتفاوضُ 
ن يهادَن قريشً  ، ويتفرَغ ِلسحِق خيرب. ومن ااملدينة، وسحِق املسلمني، َحّدَد زاويَة العمِل 

ألعمالِه املقبلة، ما دامت تسُري يف حتقيِق  اهذه الزاوية اخلاصة اّختََذ سياسَة السلم أساسً 
ض قريش عنه، عراذهابه للعمرة، ورضاه  غايته. فصارت أعماله كلها يف هذه الفرتة (من

 ها، وخمالفته ألصحابه يف ذلك) تسُري وْفَق سياسِة السلم.ولينه أمام تـََعنُّتِ 
 من أعمال الرسول (ص): افهذان مثالن إذً 

عمٌل عامٌّ وهو الرتكيز على القبيلة الكربى اليت كانت تقف حجر عثرة يف  أحدمها :
 على النظر من زاوية خاصة هي نشر الدعوة.وجه الرسالة لكنَّه عمل قائم 

نيهما : عمل خاص وهو الرتكيز على هدف معني، يقوم على مهادنة قريش كي  و
على النظر من زاوية خاصة وهي  اخيرب. وهذا العمل اخلاص قائم أيضً  يف يتفرغ لقتال اليهود

 إقامة سلٍم على قريش.
على ـــــــ  من زاويٍة خاصةـــــــ  السياسيةوبذلك ُيَشاَهُد كيف تسيطر النظرُة لألحداِث 

األعماِل والتصرفاِت، وكيف أنّه لوال هذه النظرة من الزاوية اخلاصة، لكانت األعمال ال معىن 
 هلا.

والدوُل الكربى بـَْعَد مؤمتِر برلني قد اختذت لعملها جتاه الدولة العثمانية زاوية خاصة 
ت عنها، وليس ال ا حبثت األمرين معً تقوم على سلخ الوال ّ ؛ مث ركزت اقضاَء عليها، مع أ
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بعض استمر مع سب هذه الزاوية اخلاصة، ودخلت يف صراٍع سياسيٍّ بعضها حبمجيع أعماهلا 
 أكثر من قرٍن، حىت انتهى بزوال الدولة العثمانية.

ن أمريكا هلا أكثُر األسهم إوأمريكا بـَْعَد احلرِب العاملية الثانية قالت: إّن العاَمل شركٌة، و 
يف هذه الشركة، فيجُب أن تكوَن إدارة هذه الشركة يف يدها، واختَذت من هذا القول الزاويَة 

ِإلنكلرتا  رنكّ تتاخلاصَة اليت تنظَر منها إىل العاِمل. والنظرة من هذه الزاويِة هي اليت جعلتها 
قبل  ار وزير خارجية أمريكا سابقً وفرنسا. وتتفق مع االحتاد السوفيايت. يقول هنري كيسنج

ت  كثرية   مع السوفيات: إن الوفاق ضروري بيننا حيث إّن دوًال » سالت«البدء يف حماد
أصبحت ومنذ فرتة تستغل حالة الصراع املألوفة بيننا لصاحلها... وهو بذلك يغمز من طرٍف 

 خفي إىل بريطانيا والصني وغريمها..
ما السابقة مع أما ملاذا مل يتوصل العمالقان  إىل تفاهم حول التسلح يف اجتماعا

ما مل يعتمدا سياسة رفيعة يف ذلك... فالسياسة الرفيعة هي  اقتناعهما بضرورة الوفاق فأل
لوعي أي  فعل عقل حصيف وقلب رحيم والعقيدة اليت تنبثق عنها أفكار احلياة، متأل العقل 

لشعور أي  يصدر الفعل.  العاطفة الصادقة وعنهما معً ِإلدراك املركز، ومتأل القلب 
بل هي فعل عقل وقلب.  فحسب،، وال فعل قلب حسبليست فعل عقل ف افالسياسة إذً 

يدور البحث و وعندما حيصل اجتماع بني فئة وفئة أو شخص وشخص أو حاكم وحاكم 
 األطراف حول قضية تتعلق مبصاحلهما سواء منها املادية أو الروحية رمبا أدى هذا البحث بني

دون أن توجد الثقة  من إىل قناعة لعقد اتفاقية حول القضية املعينة أو الصفقة املعينة، ولكن
رد القناعة وحدها. فالقناعة  رد اللقاء وحده وال  بينهما. ألن الثقة ال ميكن أن تنبثق 

  امرتبطً  احتصل بناًء على برهان يثبت صحة الشيء وصدقه. وهذا الربهان إما أن يكون عقلي 
حلدث، وإما أن يشعر الشخص بصحته و  صدقه من غري أن يقوم دليل عقلي لشيء أو 

ا تتولد عن القناعة لكنها ال تتولد إال من تكرار ثبوت مطابقة  ،عليه. وأما الثقة فصحيح أ
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ا تذهب من تكرار ثبوت عدم  الشيء للواقع، أي من صحة ثبوت األمر وصدقه، كما أ
وصدقه. فأمريكا اقتنعت عندما نظرت من زاويتها اخلاصة أنَّ الذي يهدد  صحة األمر
ن الذي يهدد وجودها هو وجودها هو أمريكا، ولذا رأت كل واحدة  روسيا، وروسيا اقتنعت 

دون املساس بعناصر القوة لدى كل من منهما أن حتافظ على عالقات طيبة مع األخرى 
حملافظة على كل ما وصل ، ويف التنافس على كل منطقة ات إليه أيديهما سابقً منهما، بل 

 رمادية أي ليست حمسوبة على كلتا الدولتني.
لنسبة  لنسبة إىل اهذا  إليديولوجيات فإنه ال أمل ِإلحدامها أن إىل املصاحل.. أما 

تنال من األخرى، ولذا لن يطرأ تبدل أو تغري من هذه النواحي أو حىت جمرد البحث يف هذه 
لدى الدولتني، وستبقى هذه القناعة لديهما حىت  افرةور. وعلى هذا نرى أنَّ القناعة متو األم

 تتغري موازين القوى.
م، ولن تتولد عن قناعتهما يف  أما الثقة بينهما فلم حتصل يف املاضي يف يوم من األ

يفية اليت . هذه هي الكااملستقبل، وهذا ما جيعل لقاءات رؤسائهما أو زعمائهما تتعثر دائمً 
تكون عليها النظرة من زاوية خاصة إىل األحداث السياسية اليت جتري يف العامل. وإذا كان 

عرفة مات وأصبحت يالوعي السياسي قد أصبح لدى الدول الكربى بديهة من البديه
السياسة الدولية اخلبز اليومي للسياسيني، فإن املفروَض يف أبناِء األمة اِإلسالميِة، أن يكوَن 

بني الناِس، وبديهًة من  الوعُي السياسّي من أول ما يتحلون به، وأن يعملوا كي ُيْصبَح شائعً ا
تمِع، ألن وظيفتهم األصلية، هي محُل الدعوِة اِإلسالمية إىل العامل، ونشر يالبديه ات يف ا

من زاويتهم  اهلدى بني الناس. وهذا ال يتأتى إال إذا كانوا سياسيني، وإال إذا نظروا إىل العاملِ 
 اِإلسالمية اخلاصة، وإال إذا كان لديهم الوعي السياسي الكامل.

والوعُي السياسي عند املسلم ال يعين أن تكون النظرة إىل العامل من زاوية خاصٍة، مهما  
ذه الزاوية قليلة أو كثريًة، فمجرُد تكوين النظرة إىل العامل القائمة على زاويٍة  كانت املعرفة 
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بتفاوِت  ا على وجود الوعي السياسي، وإن كان هذا الوعي يتفاوت ُقوًة وضعفً خاصٍة يدلّ 
سعة املعارف وسعة الزاوية. وبناًء على ذلك، فالوعي السياسّي ال خيص السياسيني 
واملفكريَن، وإمنا هو عاّم وممكن أن يكون لدى العامة واألميني ولدى الُعلماء واملتعلمني. 

دون هذا الوعي من ره لدى األمة اإلسالمية و افُملحٌة ال غىن عن تو والوعُي السياسّي حاجٌة 
تمع، وال ميكُن ضماُن سري األمة يف مقارعة  ال ميكُن إدراك قيمة اِإلسالم يف حياة األفراد وا

ونه من ديف مجيع الظُّروف، أي يف االنتصار واهلزمية على السواء. و  امستمر  ااالستعمار سريً 
وتنقطُع أسباُب الرقي عنها،  اِإلسالم لدى املسلمني وتزداُد َحالُة األمة سوءً تتعطُل فضائُل ا

اضها. فوجود الوعي السياسي مسألٌة يف منتهى الضرورة لألمة   دون مبالغة، مسألة حياة أو موت هلا.من اإلسالمية، وهي وتـُْهَدُر اجلهود اليت تبذُل يف إ
إىل العاِمل من زاويِة اِإلسالم. ولكن ال يظهُر ويربز الوعي السياسي يف األمة إذا نظرت 

 هذا الوعُي لدى الفرد إال إذا منا وتفّتح.
همة اليت تقع يف حميطه  حيصَر ذهَنُه يف القضا املأّال  اومن هنا كان على الواعي سياسي 

كّل عنها من أعماٍل سياسيٍة، بل جيُب أن جيعَل نظرتَه نظرًة واسعًة حبيث تتناوُل   موما ينج
 دولٍة كربى يف العامل. عمٍل سياسّي حيصُل من أيّ 

إن على السياسّي حني ينظُر يف األعمال السياسيِة أن يبعَدها عن التجريد والشموِل 
أل خَذ العمل  ضاعو وأن يربَط كّل عمٍل  احمليطِة به واملالبساِت اليت تكتنفه. فال يصّح أن 

َم املوضوَع تعميمً ومالبساتِه وال يصّح أ ضاعهو أمن  اجمردً  ، وال يصح أن يقيَس شامًال  ان يعمِّ
فيصل إىل نتائج  امنطقي  اعلى العمِل الواحِد أي أعمال أُخرى، وال أن يرتب األعمال ترتيبً 

لقياس  لى حادثة معّينة، بل جيب أن يتجنَب ذلك ويبتعَد عنه، فال يوجد أخطر عمنطقية 
على عمل حمدد، ألّن أعماَل احلياة متباينة وخمتلفة  على الفهم السياسي من املنطِق والقياس

وله مالبساته. لذلك عليه أن يربط العمل  أوضاعهلُه  ، بل كان عمًال اوال يشبُه بعضها بعضً 
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خذه وسط   اه ومالبساته، وحينئٍذ يفهمُه فهمً أوضاعملعلوماِت السياسية املتعلقة به، وأن 
 أقرب إىل الصواب.

ت ويتحاشى  احيَذُر دائمً  اوالواعي سياسي  ِت واإلعال أن يكوَن ذهُنُه فريسَة الدعا
 هلا. ملأن يضيَع عن الوقائِع أو يضّل يف حتّري احلقيقِة عن الغايِة اليت يع

ا الواعي سياسي  هي اَحلَذُر يف تلّقي األنباِء واآلراِء ومتحيصها  اوامليزُة اليت يتمّتُع 
 ا من شيء مهما بلغت تفاهُتُه.وفرزها عما ميكن أن يعَلَق 
من تسّلِط ميولِه على اآلراء واألنباء؛ فرغبات الّنفِس وقد جتعله  اوحيَذُر الواعي سياسي 
ن الصحة، فقد ُتضفي على النبأ أو الرأي ما جيعُل الواعي م ابعيدً  ايُفّسُر الرأي أو النبأ تفسريً 

أو خيّيل إليه أنُّه كذٌب وهو صْدٌق. لذلك ال  منهما عني الصدق وهو كِذٌب، يتَخّيُل أنَّ كال 
يـُْعَمُل، وال يكفي أن يُدرَِك ذلك ، بل إن الواعي  الذي بّد من أن يتبّنيَ القوَل والعملَ  هو الذي يُدرُِك األشياَء ويُعلُنها للناِس ويضعها على بساِط البحث واملنُاقشة حىت  اسياسي 

أللفاِظ واألمساء يـَْعَمَل على إجياِد الوعي عند األمّ  ِة مبجموعها، وحىت ال تُؤَخَذ بعُد 
اعقلوا اخلرب إذا «ا. يقول اِإلمام علي (ع): هواأللقاِب، وتتعّوَد غربلَة األخبار وتصفيت

إذا   اصحيحً  اسياسي  اوعيً  اوال يصّح اعتباُر املرِء واعيً ». مسعتموه عقل رعاية ال عقل رواية
ً  اكاَن يقوُل شيئً   وال جيَهُد يف تطبيقه. ويعمُل خبالِفِه، أو يرى رأ

تِه  اصحيحً  اسياسي  اإّن إمياَن الواعي مببدأ أو بفكرٍة وعيً  يتمّثل يف أفعالِه ال يف خطا
ٍر، حّق لغريِِه، أن  ته وال يف أحاديِثِه ومناقشاتِه. فإذا مل تتجّدد أفكارُُه يف أعماٍل وآ وكتا

كانوا أو مجاعاٍت، ال يتأّكُد   ايف ِصّحِة وعيِه على األقّل. فالواعوَن، أفرادً يُشّك يف وعيِه أو 
ِإلقدام والتضحية. وهذه هي العالمُة الفارقُة  لعمِل، وال يظهُر صدُقهم إّال  وعيهم إال 

 للوعي السياسّي الصحيح.
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هِد يف أن يُنفَق الدعاة املسلمون أقصى ما عندهم من اجلمن بناًء على ذلك ال بُّد 
تكوين الوعي السياسّي لدى األمِة، وبَقدِر ما يُنفقون من جهٍد يف نشر املفاهيِم اإلسالمّيِة 
وإذكاء املشاعِر اإلسالمّية، يرتفُع الوعُي ويقوى. فإذكاء الشعوِر حباجِة العامل إىل اِإلسالِم 

أن يُنفَق اجلهُد بكامله جيُب أن ينبثَق عن إذكاء الشعوِر حباجِة األّمِة إىل اإلسالِم. وجيُب 
يف  تتحقق نظرة األّمة إىل العامل من زاويِة اإلسالِم، وأن ترتّكز هذه النظرُة ولو إمجاًال  حىت

َمجَهرَِة الناِس، وَأن يُالحَظ هذا األساَس عند بذِل اجلهِد لُيفَهَم اإلسالُم على حقيقته وتثار 
  ناِس إليه.لأشواُق ا
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  التجربة السياسّية

 
، أو  اسة أفكار تتعلق برعاية الشؤون، سواء كانت قواعد أو عقائد وأحكامً السيا
تروى عن هذه األفعال. فإذا   اجرت وجتري على مسرح احلياة، أو كانت أخبارً  كانت أفعاًال 

وإن  ». سياسة«أو سيقوم يف املستقبل، كانت  احالي  اقائمً  اواقعً  اكانت هذه الرعاية تعاجل أمرً 
رخيً  مر مّر وفات منذ فرتة وجيزة أو بعيدة كانت  تم  ال سياسة.  اكانت هذه الرعاية 

رخيً   لذلك فإن التاريخ ال سياسة. لذلك فإن التاريخ كان سياسة  اكان سياسة فأصبح 
رخيً  وهو ما جيب أن حيرص السياسّي  ،ضاعو . سواء أكان حقائق ال تتغري بتغري األافأصبخ 
ا، وهو ما جيب أن يؤخذ مبعزل  أوضاعكان حوادث يف   مأ ،على معرفته معينة وذهبت بذها

خذ حوادثه جمردة أوضاعهعن  .. وأن يكون قارئ التاريخ يف حالة وعي عند قراءته حىت ال 
 أخذه ذاك. من ها، فيقع يف اخلطأ، ويقع الضررأوضاعمن 

 فرت له أربعة أمور:اسية تتكون لدى السياسي إذا تو والتجربة السيا
 أوهلا: املعلومات السياسية.

ني  : املداومة على تقصي األخبار السياسية اجلارية.اهو
لث  : حسن الفهم لألخبار السياسية.هاو
: االبتعاد عن القياس وهوى النفس يف حماولة فهم األحداث والوقائع هاورابع
 السياسية.
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ات السياسية، فهي املعلومات التارخيية، املبنية على حقائق التاريخ اليت أما املعلوم
م من حيث الوجه السياسي. وهي كذلك  تتناول األشخاص واحلوادث، والتصرفات املتعلقة 
املعلومات عن العالقات السياسية، سواء بني األفراد، أو الدول، أو األفكار اليت حتكم تلك 

، ااملعلومات هي اليت تكشف معىن الفكر السياسي، سواء أكان خربً األفراد أو الدول. فهذه 
دون هذه املعلومات ال يستطيع املرء فهم من . و اأو قاعدة، أو عقيدة أو حكمً  أو عمًال 

الفكر السياسي، مهما أويت من ذكاء وعبقرية، ألن املسألة مسألة فهم، ال مسألة عقل. 
عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت يف أعماهلم،  إين وإن مل أكن«يقول اِإلمام علي (ع): 

رهم حىت عدت كأحدهم، بل كأين مبا انتهى إيلَّ من  وفكرت يف أخبارهم، وسرت يف آ
 ».أمورهم قد عمرت مع أوهلم إىل آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره

ا معل ا أخبار وأما معرفة األخبار اجلارية وال سيما األخبار السياسية، فأل ومات، وأل
ا هي حمل الفهم، وحمل البحث، لذلك ال بد من معرفتها. وملا   عن حوادث جارية، وأل

حىت وتتجّدد، وختتلف، وتتناقض، فال بّد من دوام تتبعها، ، اكانت حوادث احلياة تتغري قطعً 
ا. أي حىت يظل واقفً  ، ال فعًال  يف احملطة اليت سيمر منها القطار ايظل السياسّي على علم 

يف حمطة لن مير منها القطار اآلن، أو كان مّر منها قبل وقت مث تغريت، فصار مير يف حمطة 
أخرى. لذلك ال بد للسياسي من تتبع األخبار بشكل متالحق حبيث ال يفوته أي خرب سواء 

فهً  اأكان مهم  . وأن يكون كمن يتحمل عناء البحث يف كومة تنب، من أجل حبة اأو 
يت قمح،  أو يف عدد كبري من احملار من أجل حبة لؤلؤ وقد ال جيدها. ألنه ال يعرف مىت 

يت. من أجل ذلك ال بد من أن يظل على تتبع دائم لألخبار كلها،  اخلرب املهم، ومىت ال 
ا حلقات مرتبطة بعضها ببعض، فإذا ضاعت حلقة  مه. أل مه أو اليت ال  سواء اليت 

خطأ، ويربط الواقع  ب عليه معرفة األمر، بل قد يفهم األمر حينئذٍ انقطعت السلسلة، وصع
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. هلذا ال بد من مالحقة األخبار بشكل متتابع اخبرب أو بفكر انتهى وذهب، ومل يعد قائمً 
 .اصحيحً  احىت يتسىن فهم السياسة فهمً 

ملعىن » سياسي«والفرد من حيث هو إنسان يعيش على وجه هذه األرض، هو 
مة. ألنه يرعى شؤون نفسه، أو شؤون من هو مسؤول عنهم، أو شؤون أمته أو الضيق للكل

شؤون مبدئه أو وطنه. ويكون نشاطه الضّيق هذا حمصورًا يف نطاق مصاحله الذاتية وال خيرج 
عنها. أما األفراد والكتل، أو الدول أو التكتالت الدولية، الذين يتصدون لرعاية شؤون أمتهم 

م أو  م من ب اطبعً » سياسيني«يعدون دوهلم، فإ من  ا اإلنسان، وطبيعي ينمن حيث كو
م. وهم الذين يطلق عليهم لفظ  ، الذي ال يصح »السياسي«حيث طبيعة عملهم ومسؤوليا

أن يطلق على الفرد العادي، ألنه حمدود التفكري يف نواحي رعاية الشؤون وحمدود نطاق 
 منا يعين هؤالء السياسيني، وال يعين أولئك األفراد.العمل يف احلياة. والبحث يف السياسة إ

ا فّن املمكنات، أو فن املمكن. وهذا التعريف  ولقد عرَّف العلماء السياسة 
حية ما تواضع عليه الناس من حصرها يف األشياء اآلنية، فهو خطأ، إصحيح. إال  نه من 

 سبما ميليه هذا الواقع.حبسري ألنه يعين الواقعية مبعناها اخلاطئ، أي حبث الواقع وال
ريخ، وملا وجدت حياة سياسية متطورة، ألن التاريخ  ذا املكان ملا كان  ولو سلمنا 

ي تغري، واحلياة السياسية هي حتويل الوقائع اجلارية إىل وقائع أخرى. لذلك كان ذهو الواقع ال
ا فن املمكن جيعل الناس، ومنهم بعض السياسيني ، خيطئون يف فهمه. تعريف السياسة 

تعين ما يقابل املستحيل والواجب، فإن هذا التعريف » ممكن«ولكن من حيث إن كلمة 
. فاألفكار اليت ال فحسبصحيح. ألن السياسة ليست فّن املستحيل. بل هي فّن املمكن 

ا ليست سياسية،  لوقائع املمكنة، فإ ملمكنات، أو على األصح اليت ال تتعلق   بلتتعلق 
أن  من سياسية، فال بد اي جمرد خياالت حاملة أو ختيالت. ولكي تكون األفكار أفكارً ه

ذا املفهوم فن املمكن ال فن املستحيل. ملمكن. وعلى هذا كانت السياسة   تتعلق 
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ملعىن الذي قدمناه، هو  أن تكون لديه جتربة سياسية، فإذا  إىل حاجةيف والسياسي، 
شرها فهو السياسي الذي يستحق هذا اللقب أو هذا االسم. وإن مل  ،عاىن السياسة و

 يباشرها، فهو السياسي النظري.
خذها، ال مبجرد مساعها. وعلى السياسّي أّال   وأما اختيار األخبار، فإمنا حيصل 

هذا  أن رئيس وزراء فرنسا سافر إىل لندن، فإنه يسمع هم، فهو إذا مسعخذ إال اخلرب امل
خذه، ألمني العام هليئة  أملانيالكنه إذا مسع أن مستشار  اخلرب و سافر إىل برلني، أو اجتمع 

خذه وما ال ىل إاألمم، فإنه يسمعه وال حاجة به  أخذه. إذ جيب أن مييز السياسي بني ما 
خذه، وإن كان يسمع األخبار كلها. ألن األخذ إمنا يكون لألخبار املهمة اليت تكون من 

ال يكون األخذ لغريها وإن كانت قد تشكل معلومات. وها هو التتبع، أي أخذها فائدة، و 
رد السماع.  التتبع لألخذ ال 

  امن الناس عندما حياولون تفسري األحداث السياسية جيعلون لعواطفهم نصيبً  اإن كثريً 
م مل يستطيعوا أن يبعدوا هوى  اكبريً  ري،  أثناء التفس يف نفسهمأيف تفسري هذه األحداث، أل

من الوقائع اليت حدثت يف املاضي وأصبحت يف ذمة  امن الناس حيفظون كثريً  اكما أن كثريً 
ا على الوقائع اليت حدثت وجيزمون بصحة  التاريخ، فكلما جدَّت وقائع يسارعون فيقيسو

لقول الذي يرتدد على ألسنة الناس:  التاريخ يعيد «تفسريهم للوقائع املستجدة، مستشهدين 
صوهلا أي من »نفسه دون أن يكون لديهم  من دون أن يربطوا األعمال السياسية 

بريطانيا  املعلومات الكافية عن البلد الذي وقعت منه أو عليه األحداث السياسية... فمثًال 
ثريً  ت األحداث يف بريطانيا، هل هو  اأي دور هلا يف العامل اليوم؟ من احلزب األكثر  يف جمر

هل ما زالت السياسة  ب احملافظني؟ ما مراكز النفوذ هلا يف العامل؟حزب العمال أم حز 
 الربيطانية مؤثرة يف العالقات الدولية؟ من العمالء الذين يتعاملون معها؟
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من هذا أو أكثر فإننا نستطيع بعدها أن نضع األعمال السياسية  اعندما نعرف بعضً 
ا، وأن نفسرها يف اليوم  هاأوضاعاليت تصدر من هذه الدولة أو تقع عليها ضمن  ومالبسا

الذي حصلت فيه وأن تستمر مالحظاتنا على ما يطرأ على هذه األعمال أو هذه األحداث 
ألننا  اصائبً  ااستطاعتنا أن نعيها وحنكم عليها حكمً يف ات أو تطورات، حينئٍذ فقط من تغريّ 
ا.أوضاعنعيش   ها ونعرف مالبسا

همة، فال يصح أن تكون موالسياسة مبعناها احمللي كرعاية شؤون الدولة وإن كانت 
هي حمل االهتمام فحسب، وال يصح االقتصار عليها. ألن جعلها حمل االهتمام الكّلي يعين 
نية والعمل للذات، إىل جانب يؤجج الصراع الداخلي بني السياسيني مث بني أفراد األمة  األ

 هذا ضرر على الدولة واألمة. مث ألن االقتصار عليها فيه غفلة عن شؤون أو فئات منها. ويف
، وهذا ال يتأتى إال اأن يرعى شؤون أمته حىت يكون سياسي  من دباألمة. والسياسي ال 

ا، واِإلحاطة ما  الهتمام بشؤون األمم األخرى، والدول األخرى، ومعرفة أخبارها، وحتركا
ال يتجزأ من  اك كانت السياسة الدولية، والسياسة اخلارجية جزءً أمكن مبعلومات عنها. لذل

منها من حيث هي سياسة. لذلك ال تكون السياسة مبعىن السياسة  اأساسي  االسياسة، وركنً 
 رعاية شؤون األمم األخرىعن  اعن رعاية شؤون األمة، وأفكارً  اإال إذا كانت أفكارً  ةالعام

لسياسة العامة عالقة جزء من   فعالقة السياسة والدول األخرى. الدولية والسياسة اخلارجية، 
 كل، بل اجلزء اجلوهري من كينونتها.

ا، هي سياسة األمم املؤثرة  والسياسة اخلارجية والسياسة الدولية، اليت جيب االهتمام 
ما له  ال سياسة مجيع األمم، وسياسة الدول املؤثرة ال سياسة مجيع الدول، وال سيما يف

مته أو دولته، أو العقيدة اليت تقوم عليها دولته. ومن هنا كانت عال قة يف نظر السياسي 
ال سيما و السياسة اخلارجية والسياسة الدولية، إمنا تعين سياسة األمم املؤثرة، والدول املؤثرة، 

ً  لو أنَّ  . فمثًال اأو بعيدً  اسياسة أمته ودولته، سواء كان هذا التأثري قريبً  يفاملؤثرة  حصل  انقال
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كو،  أن يعرفه السياسي، ولكن لو حصل انقالب يف الربازيل أو   اليس مهمً فيف هاييت أو مو
، أو يف احلبشة أو أوغندا، فمن الضروري أن يعرفه، ألن األول ال يؤثر يف الوضع  كو

ثري له  ثري  يفالدويل، وال  ت األخرى، فلها  الدول، بعض  يفأمته أو دولته، أما االنقال
ثري  ا. يفوهلا   املسلمني، لذلك فعلى السياسي املسلم أن يهتم 

لسياسة الدولية عند املسلمني بدأت منذ حصلت البعثة، أي قبل أن يقيم  والعناية 
الرسول (ص) الدولة اإلسالمية. واستمرت بعد قيام الدولة اإلسالمية، لذلك جيب أن تستمر 

لسياسة اخلارجية، أو السياسة الدولية أمر الزم ما دام يف الدنيا مسلمون. فاال هتمام 
للمسلمني، وهو فرض كفاية عليهم. ألن خطر الشعوب واألمم غري اإلسالمية على املسلمني 

، فاتقاؤه فرض، ومعرفته ادامهً  اوعلى األمة اإلسالمية خطر دائم، وفيه قابلية ألن يكون خطرً 
قى رجٌل سياسيٌّ قدير بفطنته وحصافته مصائب قد تنزل ما ات اإمنا هي من أجل اتقائه، وكثريً 

ته. أّما إذا مل يكن على رأس السياسة رجل قدير فال يستبعد أن تقع بالده يف كثري بشعبه برمّ 
على  ا، وإن كان فرضً ا، واتقاؤه فرضً امن الكوارث واحملاذير. لذلك كانت معرفته فرضً 

قل من تتتبدل، وتنو اخلارجية للدول كلها تتغري، نه جيب أن يعلم أن السياسة إالكفاية. إال 
سب الواقع حبأن يعرفها السياسي املسلم على ما هي عليه  من حال إىل حال، فال بد

على معرفٍة  اواحلقيقة، مث أن يعرفها إذا تغريت، ويعرف كيف أصبحت وذلك ليظل دائمً 
ة تؤيد ري كث. وهناك أمثلة  ابدرجة خطرها ليعمل على اتقائه، مهما كان هذا اخلطر بسيطً 

الدولة اإلسالمية يف القرن السادس عشر امليالدي، كانت الدولة األوىل،  ذلك... فمثًال 
على دول العامل. لكنها بعد منتصف القرن الثامن عشر امليالدي،  ادائمً  اوكانت تشكل خطرً 

للحيلولة  ضي عليها، واختذت مجيع الوسائلألطماع الدول األخرى، حىت قُ  اصارت هدفً 
 دون رجوعها.
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ومثل آخر: كانت دول أورو يف القرن التاسع عشر وبعد احلرب العاملية األوىل، 
تسيطر على أفريقيا، وأكثر بالد آسيا. ولكن بعد احلرب العاملية الثانية، احنطَّت إىل حد أن 

ا، وصارت معظم السيطرة والقوة ألم ا، وفقدت الكثري من قدر كا، مث ري فقدت معظم سيطر
 لروسيا.

لث: كانت بريطانيا دولة عظمى حىت انتهاء احلرب العاملية الثانية، مث فقدت  ومثل 
ا. ولكن منذ أوائل الستينيات يف القرن العشرين قوّ  ا بعد ذلك لكنها مل تفقد سيطر

ا.  اامليالدي أخذت تفقد هذه السيطرة، وأخذت تتالشى قدر ظلت قادرة على  إال إ
ا،  الدسِّ  ثريها، وإعادة سيطر واملناورات السياسية، وظلت حتاول إعادة وجودها، وإعادة 

ا على  ا على العمل، وإن ظلت حمتفظة بقدر لكنها يف كل هذه احملاوالت فقدت زخم قو
ا على الدس واملناورات ما دامت دولة.  الّدسِّ واملناورات. وليس من احملتمل أن تفقد قدر

مع اليهود على  1987 عامتتآمر يف أوائل ـــــــ  الدولة احملدودة القدرةـــــــ  طانيافها هي ذي بري
من ضربه، إىل إقامة دويالٍت ـــــــ  إذا متكنت ال مسح هللاـــــــ  ضرب اجليش السوري، رامية

ت. ومن أجل ذلك أخذت  طائفيٍة على أنقاض دول املنطقة بعد تفتيتها وجعلها كانتو
لدول األوروبية على مقاطعة سور بعد أن قاطعتها هي ابتداًء، مث أخذت تبثُّ حترِّض ا

ا  ع اِإلرهاب الدويل، وأ ن سور تشجِّ االدِّعادات املختلفة وعلى رأس ذلك ادِّعاؤها 
 أرسلت من حياول تفجري طائرة شركة العال، وغري ذلك من االفرتاءات العجيبة الغريبة...

 رغمعلى الريكا تسيطر على العامل كله بعد احلرب العاملية الثانية، و ومثل رابع: كانت أم
ا ع فإنإخفاقها يف سياستها الدولية،  من ا على األعمال السياسية  لىسيطر العامل، وقدر

ا  ظلت والعسكرية يف أوجها حىت أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات. فأخذت سيطر
ا على األعما علة، وصارت ترتدد يف القيام ال السياسية غري فتضعف، وصارت قدر
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: ال... وكانت مجيع هلا ألعمال العسكرية يف العامل، ووجد بني الدول من جيرؤ أن يقول
ا  ا كانت تتظاهر مبحاوالت التمرد.من رغم على الالدول من قبل تسري يف ركا  أ

وجه دول الغرب كله  ومثل خامس: كانت روسيا بعد احلرب العاملية الثانية تقف يف
، لكنها منذ دخول السبعينيات يف القرن العشرين، أخذت كافة  وكانت ختيف دول العامل

 ً ا، ومل تساير أمريكا وأحيا من دول العامل. وانتهى أمرها إىل  اختيف أحدً   تعدتنفذ هلا رغبا
، وحتاول اسرتضاء مجيع  الدول حىت امرباطورية روسية، ختاف الصني، وجتامل دول أورو

 الدول الصغرى منها.
فالسياسي حني ينظر يف حاالت الدول وأخبارها، وحني حياول فهم السياسة الداخلية 
خذ حال  واخلارجية، ال يصح إّال أن يدرس أحوال كل دولة من الدول املؤثرة، وعليه أن 

 ااسي ، وحىت يكون سياالدولة يف الوضع الذي هي فيه ال قبله، حىت يكون فهمه صحيحً 
 حيسن العمل السياسي.

دث وافالسياسة إذا أطلقت إمنا تعين السياسة الدولية، ألن أبرز ما فيها هي احل
ا  ى سياسة. صحيح أن حماسبة احلكام هي من السياسة، دون ذلك ال تسمّ من العاملية، وأل

هي من السياسة، لكن ذلك ليس هو كل السياسة، لفقدانه  اوأن رعاية شؤون األمة داخلي 
هم من السياسة وهو السياسة اخلارجية. فالسياسة اخلارجية هي األساس، وهي اليت اجلزء امل

ملعىن الصحيح. السياسة جتعل  سياسة 
السياسة الداخلية سياسة، ألن من صلبه وجود  دّ عوإذا كان النظام الدميقراطي يُ 

نظام احلكم يف اإلسالم، وهو نظام اخلالفة، قائم على رعاية الشؤون، وعلى  املعارضة، فإن
القيادة الفردية، فليس فيه معارضة، بل فيه حماسبة. لذلك كانت السياسة يف األمة اإلسالمية 

ألن األمة كلها جيب أن تظل مدركة أن مجيع  ؛تعين السياسة اخلارجية، والسياسة الدولية
ا الشر وتناصبها العداء، الشعوب واألمم غري ا إلسالمية هي غري راضية عنها ورمبا ترتبص 
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ملؤامرات والدسائس ِإلضعاف الدولة اإلسالمية، ولقهرها، والقضاء عليها،  وسوف تشتغل 
تقاء اخلطر اخلارجي، أي أن تظل مهتمة  لذلك جيب أن تكون األمة كلها مشغولة 

 ملعرفة، والتتبع، ورؤية مواطن اخلطر.لسياسة اخلارجية والسياسة الدولية، 
ا احلكام، بل هي األمة اليت حتت سلطان اخلالفة  على أن الدولة اإلسالمية ال تعين أ

. فاألمة كلها هي الدولة، والدول مجيعها تعرف ذلك، وتعمل على أساسه. وما دامت فعًال 
ا تظل متتبعة ألخبار وأحوال  ا هي الدولة، فإ الدول األخرى، والشعوب األمة مدركة أ

واألمم األخرى، حىت تظل على بصرية من أعدائها، وحىت تظل يف حالة استنفار فعلي ضد 
هؤالء األعداء. وهلذا فإنه جيب أن تظل أخبار السياسة اخلارجية، شائعة يف األمة كلها، 

ى طالع الناس علإالسياسيني واملفكرين،  همُّ  مدركة من الناس بشكل عام. وأن يكون
 ً يف جملس األمة للمحاسبة والشورى،  السياسة اخلارجية. بل إن الناس حني يوكلون عنهم نوا
طالعهم على السياسة الدولية، ألن إإمنا خيتارون على أساس فهمهم للسياسة اخلارجية، و 

هذا هو الذي جيب أن يكون موضع اهتماٍم لدى األمة، وهو الذي جيب أن يكون موضع 
دى وكالئها يف جملس األمة. أما السياسيون، واملفكرون بشكل عام، فإن معرفة ل ااهتماٍم أيضً 

أن تكون هي الطاغية على أعماهلم  من ولية، ال بددالسياسة اخلارجية، والسياسة ال
ُقْل ِإنَّ َصَالِيت َوُنُسِكي فكارهم، ألن املسلم إمنا يعيش وحييا وميوت من أجل اِإلسالم {أو 

ِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ َوَحمَْياَي َوَممَا ]. وإذا كان اجلهاد ذروة سنام اإلسالم، فإن 162} [األنعام: ِيت 
محل الدعوة اِإلسالمية هو الغاية اليت من أجلها يكون اجلهاد. وهذا يستوجب معرفة 
السياسة اخلارجية والسياسة الدولية. على أن بَِغضِّ النظر عن هذا، فإن الدولة اليت تطمح أن 

د، جتعل السياسة اخلارجية أساسً  يكون لنفوذ وا ثري ما، وأن تتمتع  ا، ووسيلة  اهلا  لتطلعا
لسياسة  التثبيت مركزها يف الداخل واخلارج. إذً  فعلى السياسيني واملفكرين، أن حييطوا 

اخلارجية، والسياسة الدولية، سواء كانوا يف احلكم أو خارج احلكم، ألن هذا هو الذي 
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سياسيني، أي راعني لشؤون أمتهم. فالشؤون العليا لألمة إمنا تتمركز يف السياسة  جيعلهم
اخلارجية والسياسة الدولية. ومن هنا كان واجب األحزاب السياسية كلها، والسياسيني 

، ورجال الفكر، والعلم، أن تكون السياسة اخلارجية والسياسة الدولية أهم ما يشتغلون اعمومً 
 به.

ال سيما للسياسيني، و بد من معرفة السياسة اخلارجية والسياسة الدولية، وإذا كان ال 
واملفكرين، والعلماء، فإنه ال يصح االقتصار على معرفة القواعد العامة، واخلطوط العريضة، 

، اأي ال يصح االقتصار على االمجال، والنتائج، فاالقتصار عليها وحدها، وإن كان مفيدً 
، فهو ال يكفي ِإلدراك اخل طر، وال ملعرفة كيفية االتقاء، وال لفهم احلوادث والوقائع، والنوا

واألهداف. بل ال بد من معرفة التفاصيل، واألعمال، واحلوادث، مث حتليلها والوقوف على 
  النوا واألهداف. بل حىت تعرف نوا العدو، جتاه الدولة واألمة، ال بد من أن يعرف أوًال 

نيً  كالمه ووضع هذا الكالم. لثً  ضاعو تصرفاته واأل او : االيت جرت فيها هذه التصرفات، و
عالقاته ووضع هذه العالقات. ومن غري معرفة الثالث املذكورة ال ميكن االطالع على نوا 
العدو. وهذه الثالث حتتاج معرفتها إىل معرفة التفاصيل: فالكالم ال بد من معرفة تفاصيله، 

ا الكالم. وكذلك التصرفات، والعالقات. فإذا زار رئيس مجهورية واألوضاع اليت قيل فيها هذ
رة ليست للنزهة، وال للتجارة، وال لتلقي العلم، بل  ت املتحدة الصني، فإن هذه الز الوال
رة، ومعرفة دقائقها، وإذا كان سواد  هي عمل سياسي. فال بد من تتبع تفاصيل هذه الز

لتفاصيل، فإن أفر  أن يعرفوا  من ال سيما السياسيني، ال بدو ادها البارزين األمة ال يهتم 
م يرعون شؤون األمة، واألمثلة كثرية على ذلك. إنَّ احلوادث  م مسؤولون، وأل ذلك، أل
اجلارية يف العامل، تعطي خري أمثلة على ضرورة معرفة التفاصيل: فالعداء املستحكم بني الصني 

ضد  اضّد روسيا، أو تصرحيً  اوزراء الصني تصرحيً وروسيا، أمر معروف، فإذا أعطى رئيس 
أن يدرس هذا التصريح، وأن  من الشرقية أو الغربية، فال بد أملانياضد  ابولونيا، أو تصرحيً 
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 اجيري تصور الوقائع اليت حيويها، أو اليت يهدف إليها. ألنه وإن كانت الصني ال تشكل خطرً 
منذ دخوهلا أفغانستان، والصني رمبا قد تشكل  اآني  اعلينا، فإن روسيا بدأت تشكل خطرً 

. ومعرفة حالة العداء ال تتأتى إال مبعرفة التفاصيل، وتتبعها. والتنافس القائم امستقبلي  اخطرً 
ت املتحدة، فإذا أعطى وزير  ابني أورو وأمريكا، قائم أيضً  بني بعض دول أورو والوال

ت  اخارجية بريطانيا تصرحيً  بتأييد  ااملتحدة، وأعطى وزير خارجية فرنسا تصرحيً ضّد الوال
، وأن يدرك  ما تصرحيان ألورو ت املتحدة، فيجب أن يفهم التصرحيان على أساس أ الوال

 أن ما بني أورو وأمريكا هو تنافس وليس عداء. حىت ولو كان فيه أذى ألورو أو ألمريكا.
مثل بيع غساالت  دّ عطاليا، فال يصح أن يُ : إذا قامت أمريكا ببيع أسلحة إىل إياوأيضً 

مريكا، وهناك كذلك فرق بني بيع األسلحة  اكبريً   اهلوالندا. إن هناك فرقً  بني عالقة الدولتني 
للصني، فإن هناك  الروسيا، وأعطت قرضً  اوبيع الغساالت. وكذلك إذا أعطت إنكلرتا قرضً 

نكلرتا. وإذا ع افرقً  سيا نفسها، و قدت فرنسا معاهدة ثقافية مع ر بني عالقة كل من الدولتني 
بني املعاهدة الثقافية اإلنكليزية، واملعاهدة الثقافية الفرنسية، وهكذا جيري تتبع  افإن هناك فرقً 

 من التفاصيل يف الكالم، والتصرفات، والعالقات، إذ ال يكفي أن يعرف اِإلمجال، بل ال بد
 أن تعرف التفاصيل.

دولية احلاضرة، تعتمد الدول املؤثرة، يف سياستها على ما يسمى هذا وإنه يف احلالة ال
لديبلوماسية، أي على االتصاالت، وعلى العمالء، وهي خطة قد تتغري، يف حالة اخلطر، 

 ً نَّ إألعمال السياسية. إال  وتعود تلك الدول إىل اعتماد أسلوب األعمال العسكرية مقرو
لتفاصيل. فإذا كان هناك عمالء ألي دـــــــ  ي حاليف أـــــــ  ذلك اخل حتت دائرة االهتمام 

دولة من الدول املؤثرة كأمريكا وبريطانيا وروسيا وفرنسا فإنه ال بد من معرفة هذه االتصاالت 
 منها. اال سيما ما كان خفي و واالطالع على تلك األعمال بتفاصيلها 



46 
 

ا إمنا تعمل ذلك روح الثقة يف الد بثّ على وإذا كانت أورو تعمل  ول األخرى، فإ
ا. ولكن مهما كان األمر فإن  ِإلضعاف موقف أمريكا، وروسيا، وِإلجياد قوة ذاتية خاصة 

روسيا عدوة هلا. فال يصح أن  دّ عألمريكا، ومن أهل البيت. وتُ  انفسها صديقً  دّ عأورو تُ 
وإن عملت ِإلضعاف أمريكا، نصل إىل نتيجة واحدة ملوقف أورو جتاه الدولتني. فإن أورو 

ا لدى أمريكا حىت تعاملها معاملة كرمية، لكنها حني تعمل  ا إمنا تعمل لرفعة شأ على فإ
ا إمنا تعمل إ  هدمها وإضعاف نفوذها.على ضعاف روسيا، فإ

منعت األسلحة عن اليهود وأمريكا أعطتهم األسلحة على أوسع  قد وإذا كانت فرنسا
كا مع اليهود، ألن الدولتني، كما ري نطاق، فإن ذلك ال يعين أن فرنسا ضد اليهود، وأن أم

هو إضعاف املسلمني وخالفهما يف فهم أسلوب  اواحدً  انعلم، تؤيدان اليهود، وتريدان قصدً 
 عطائها.التأييد ظهر يف األسلحة، مبنعها أو 

فالسياسية اخلارجية والسياسة الدولية، املعتمدة من الدول األخرى سواء جرت عن 
التصاالت أو جرت  ألعمال السياسية أو األعمال العسكرية، فإن طريق العمالء، أو 

معرفة التفاصيل، أمر ال بد منه، وذلك ملعرفة هذه السياسة نفسها، وملعرفة النوا واألهداف، 
ماهية الكالم أو التصرف أو العالقة. وما مل تعرف هذه التفاصيل، فإنه ال تكون  وِإلدراك

لطبع ال يدرك النوا واألهداف على اتلك السياسة قد عرفت، وال صار املرء سياسي  ، و
  حقيقتها.
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  عامل السَياَسة اليوم

 
كقواعد عامة سس وأساليب فهم التجربة السياسية  ألُ  اخمتصرً  اما تقدم كان عرضً 

ينا التجربة السياسية ونصبح قادرين دومعلومات كلية ال بد من االطالع عليها لكي تتكون ل
قاعدة  دّ عيل الصهيوين يف عاملنا اِإلسالمي، ودول العامل الثالث اليت تُ رب على فهم التحرك األم

ام دول وساحة عمل للمستعمرين من غربيني أو شرقيني... وحنن عندما خناطب شعوب وحك
العامل الثالث نسأل كيف يستطيعون أن حيرروا بالدهم إذا مل يتفقوا على أيديولوجية معينة، 

استطاعتهم االتكال على الدميوقراطية الرأمسالية، وهي اليت تشجع أبناءها يف وما إذا كان 
ُر على أب نائها، على استعمارهم والتحكم مبصائرهم، أم على االشرتاكية الشيوعية اليت ُحتَجِّ

م؟!  وتسعى للتحكم يف املستضعفني من البشر بعد أن تفسد أذواقهم وتشككهم يف معتقدا
خذ بيد املستضعفني فيوفق يف افإذً  ما  ال يبقى للعامل الثالث إال اِإلسالم، فهو وحده الذي 

م، كما أنه مل يبق للدميقراطيني الرأمساليني  م ويرفع من شأ بينهم ومن مث ينهض 
شرتاكيني الشيوعيني إال اِإلسالم لكي يتخلصوا من اجلشع واالستكبار والكفر واِإلحلاد. واال

سس وأصول إدارة الصراع السياسي، أو إدارة األزمات وبعد هذا علينا أن نتطرق إىل أُ 
زأ  االسياسية طبقً  ، وتكريس واقعها ا ب بالد ملا يعمل به الشرق أو الغرب الستمرار 

املتخلف ودميومة هجرة العقيدة... عقيدة هذه األمة وسر جمدها الغابر... وكمقدمة لذلك 
ال بد من وصف حلالة عامل السياسة اليوم. فإن الوضع السياسي الدويل إن دل على شيء 

ذي تعانيه احلضارة املادية، واالنفصال الكامل بني هذه فإمنا يدل على حجم السقوط ال
احلضارة املادية واحلضارة اإلنسانية الصحيحة.... فدنيا السياسة اليوم سوق جتارية كربى 
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ار... ال يعرتف فيها مطلقً  لعدالة... فالعملة الوحيدة السائدة  اتدور فيها املساومات ليل 
واقع يف السوق الدولية الكربى أساس اجلغرافيا أو القلم فيها هو األمر الواقع... األمر ال

ا اخلرائط... واألمر الواقع شأنه بذلك شأن العملة النقدية يف هذه  والريشة اليت ترسم 
ا هي اليت حتسم البيع والشراء واملكسب واخلسارة، وبذلك إالسوق التجارية الكربى إذ 

ملوقعني على االتفاق... والصراع الدويل يف يكون االتفاق السياسي ترمجة صادقة لقوى ا
ها، وذلك ألن املعركة هي  لضرورة بطريقة تشبه الصورة اليت حدد إحدى مراحله يتم 
إحدى مراحل الصراع، وصياغة النتيجة اِإلمجالية للمعارك يف اتفاقيات وقرارات مرحلة أخرى 

خر مع ما سبق ذكره عن هذه السوق التجارية  هلا قواعدها وضوابطها اليت تتفق بشكل أو 
الكربى... هذا ومن أهم الضوابط والقوانني اليت تتحكم وتنظم التحركات اليت جتري على 
املستوى احمللي أو العاملي هو قانون الرتابط، فيقال ضمن هذا السياق: إن الغالبية العظمى 

ا تصل يف النهاية إىل كل ببعض من مناطق العامل مرتبطة بعضها من أمريكا أو روسيا أو  إذ إ
خرى... وتبعً  ثري  اأورو بطريقة أو  لذلك فإن طريقة معاجلة أي مشكلة تتوقف على 

 التوازن بني الدولتني العظميني ومنافستهما. ومعىن ذلك أنه ليس ضرور  يفالنتيجة النهائية 
لنسبة تال يت يف املرحلة التالية  هاتني الدولتني، فما إىل وصل إىل حل القضية نفسها فهذا 

إلبقاء على احلالة القائمة إن مل تستطع أي منهما  لدرجة األوىل هو قضية التوازن  يهمهما 
لنسبة  . إذ يتوقف حل أي مشكلة حملية إىل حد كبري على إليهاتطويرها ملا هو أفضل 

. وبناًء على مقدار ضعف أو قوة أي من الدولتني العظميني يف مناطق االحتكاك األخرى..
مينحه القدرة على  ادقيقً  اصائبً  املن يريد فهم التحركات السياسية فهمً  اذلك فاملهم جد 

إحباط املؤامرات أو الرد عليها هو: وضع تعريف دقيق وحمدد للمشكلة أو األزمة اليت يريد 
الل فلسطني؟ ما التعريف الدقيق احملدد للحرب اللبنانية والحت املستعمر التعامل معها. مثًال 

 تها كما حياول املستعمر أن يطلق عليها؟أو ألزمة منطقة الشرق األوسط برمّ 
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من اخلطأ الفادح واخلطر الكبري الركون إىل القياس والتعميم يف تعريف أي مشكلة أو 
ام أو غموض يف التعريف، إذ إن  اأزمة. فالقياس والتعميم ال جيوزان، وال جمال أبدً  لرتك أي إ

يعين إال االبتعاد عن الفهم الواقعي ألبعاد األزمة. كما أنه ال جمال للتصور الكلي أو ذلك ال 
نطباعات العامة شيء والتعريف والتحديد مبنتهى الدقة شيء آخر. االنطباعات العامة. فاالِ 

عّما توحي  اكبريً   اما يعطي التعريف والتحديد مبنتهى الدقة نتائج ختتلف اختالفً  اوكثريً 
عات العامة اليت تدور يف رأس أي واحد منا... إّن التعريف للمشكلة أو األزمة االنطبا

يتناول أصول وجذور املشكلة، أو األزمة اليت  وفكر  اعلمي  السياسية يستلزم أن يكون عمًال 
يقف السياسي يف مواجهتها، إذ عليه أن يرصد حركة األزمة الراهنة وأن ميد بصره إىل 

ا املستق بلية مع عدم إغفال مستمر لتفاصيل الوقائع واملزاج النفسي ألطراف األزمة اجتاها
 املؤثرين فيها.

ــــــ  جيب حساب * عدد مجيع األطراف املشرتكة يف الصراع ـــــــ  مبعادالت ال تقبل اخلطأـ
أو األزمة أو املشكلة السياسية مباشرة أو غري مباشرة، تلك األطراف املشرتكة أو املهتمة 

ذه القضية  الصراع. كما جيب الكشف عن دواعي اهتمام هؤالء األطراف مجيعً  الي عم
م الواقعية على التدخل يف  السياسية وما هي على وجه التحديد مطالبهم، وكم هي قدرا

 هذه األزمة أو ذاك الصراع.
ثري اجلو العامل ي صراع أو أزمة وذلك لقوة  ي احمليط * استقراء اجلو العاملي احمليط 

إىل ما سبق من  اي أزمة سياسية يف نتيجة تلك األزمة السياسية. بل إن هذا اجلو مضافً 
النقاط يف السطور السابقة جيعل نتيجة الصراع حمققة حىت قبل أن تنتهي املعارك العسكرية يف 
حاِل وجود وجه عسكري لتلك األزمة... فمما ال شك فيه أن نتائج الصراعات السياسية 

، الكن مما ال ميتد إليه الشك أيضً و ملختلفة يف عامل السياسة اليوم تعتمد على القوة والتوازن. ا
 هو احتياج ذلك إىل املربرات.
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* ومما ال بد من كشفه بدقة: اهلدف أو األهداف اليت تطمح إىل حتقيقها الدولة أو 
عامة أو أزمة بالدول املشرتكة أو اليت سوف تشرتك يف إدارة أزمة ما كأزمة الشرق األوسط 

.... وما الوسائل اليت ميكن أن يستخدمها كل مشرتك يف األزمة.... وما مقدار  ةصالبنان خب
ا ائلكفاءة هذه الوس ، ألن ذلك كله يتحكم يف نتائج الصراع املستقبلية من جهة، وما وقدر

ذه الوسائل من جهة  ... ومن مث أخرىيستدل به على مدى التزام هذه اجلهة أو تلك 
لتنفيذ ت  ادورً  ؤديمعرفة مدى قدرة وكفاءة املكلفني بتنفيذ اخلطة فإن مقدرة املكلفني 

للتنظري  النتائج.... وهكذا كانت األهداف األمريكية طبقً يف كتابة ا اهم مو  اأساسي 
الكيسنجري يف الشرق األوسط يف بداية السبعينيات أو قبل ذلك ترمي إىل حتقيق حل يعزز 

 النظم املعتدلة ويضعف الوجود السوفيايت يف املنطقة.
ار يقول كيسنجر: ال بد من إبعاد السوفيات من منطقة حساسة قلقة مل تعرف االستقر 

حتمال حدوث مواجهة بني  ديد مستمر  منذ زمن طويل. فاستمرار الوجود السوفيايت فيه 
ت املتحدة أن تقوم فورً  مبلء الفراغ بعد ذلك حىت تصبَح  االدولتني العظميني. على الوال

اْحلَكَم األوحد بني أطراف النزاع (الكيان الصهيوين وحكام بعض الدول العربية) وهنا يصبح 
اد كل من هذه الدول العربية حبكامها، وكذلك حكام اليهود على واشنطن وحدها سواء اعتم

حال ما سبق كان مقدمة لفهم إدارة  أيّ  يفبطلب املساعدة املادية أو التأييد السياسي... 
 الصراع. أما قواعد إدارة االصراع يف عامل السياسة اليوم فيتلخَّص يف النقاط اآلتية:

ستمرار يف العامل. واألزمات الصراعـــــــ  1 ات واألزمات مستمرة، فهي جتري كل يوم و
ا جتري يف املناطق احلساسة بصورة خاصة للدولتني  خلطورة لكو الساخنة هي اليت تتسم 
ملناطق الرمادية... ودرجة  العمالقتني ومن يشاركهما يف هذا املوقع... وهذه املناطق تسمى 

احتمال التصادم بني هاتني الدولتني... وملا كان  يفثريها حرارة األزمة تقاس مبدى 
بعاد فكرة  التصادم، يعين انتهاء الدولتني العمالقتني كانت القناعة لدى كل منهما 
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التصادم، حىت غدت فكرة التصادم بينهما قريبة من املستحيل يف ظل القوة النووية. فإدارة 
ت دقيقة الغرض... ومن األْوىل أن  دولة حتتاج إىل من قبل أيّ  االصراع إذً  مة وحسا مهارة 

 تعرف األمة اِإلسالمية ذلك لتتمكن من إدارة الصراعات املوجهة ضدها...
وعلى الرغم مما سبق فإن احلروب احمللية تظل جائزة ضمن الوفاق الدويل القائم. ـــــــ  2
 تقف إىل جانب مصاحلها اليت من الدولتني ألن كًال  حروً  هاما تكون يف أكثر  اوهي غالبً 

ا تقدير  تتمثل مبساندة طرف من األطراف املتصارعة. وتضع الدولة املوجهة يف قمة اهتماما
ئها، وال  ت وإعادة تقديرها من حيث إنه ال ميكن جتاهلها وال ميكن جرح كرب احلسا

اته يف كل االعتداء على مصاحلها من الطرف اآلخر، بل وعند حساب الكسب واخلسارة ذ
تكون  اعملية من العمليات ال ميكن أن يكون هناك طرف غالب وطرف مغلوب ولكن دائمً 

 أو خسارة حمدودة. اقصً  االنتيجة مكسبً 
ا، معادة يف مثل هذه الصراعات تتجنب الدولتان العمالقتان، والدول اليت دوـــــــ  3

لقوات، وتكون املساند لث. وهذا تطور مستوى قوة االشرتاك املباشر  ة عن طريق طرف 
متوز  14إدارة الصراع ألن تورطهما ميكن أن حيصل مباشرة كما حدث يف انقالب  يف جديد

ت املتحدة  1958 يف العراق الذي جاء بعبد الكرمي قاسم إىل احلكم إذ قامت الوال
ا يف لبنان وبريطانيا يف األردن... كذلك تورطت الوال نزال قوا ت املتحدة يف  األمريكية 

ا وقوات حلفائها كما تورطت مرة أخرى يف فيتنام وقاتلت يف كمبود حني   كور بقوا
لكن بعد ذلك تغريت قواعد اللعبة حبيث و كانت تضرب قواعد الفييتناميني الشماليني هناك. 

أصبحت الدولة الكربى العب كرة أما غريها فهو الكرة.. وليس معىن ذلك أن احتمال 
تدخل قوات أمريكية  افلقد شهد أخريً  اقوات هذه الدولة مباشرة قد استبعد متامً  تدخل

لقوات املتعددة اجلنسيات.. وما ذلك إالَّ ألن مثل طة ما مسِّ اوأخرى فرنسية يف لبنان بوس ي 
يار نظرية الردع ذات اجلناحني من أساسها. حيث إن لنظرية اهذا االستبعاد متامً  ، قد يعين ا
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يف مساء عامل  ا، كيما تستطيع هذه النظرية التحليق عاليً اع جناحني ال بد من وجودمها معً الرد 
 االسياسة القائم. وهذان اجلناحان أحدمها مادي يكون يف وجود القوات الرادعة مستعد 

قل ما ميكن من اخلسائر، واجلناح اآلخر للنظرية هو  لتلقي الضربة األوىل إذا ما وجهت إليه 
 نفسي يكون يف العزمية واإلصرار على استخدام هذه القوات للوصول إىل حتقيق اهلدف.

إن (رد  اإدارة الصراع يف ساحة السياسة الدولية تعتمد على (الفعل)، علمً ـــــــ  4
ن القدرة على توجيه إذي يرسم مالمح الفعل وحيدده وليس العكس، أي الفعل) هو ال

الضربة الثانية هي اليت تتحكم يف الرغبة والتوجه لتوجيه الضربة األوىل، فالقدرة متغلبة هنا 
ن صّمام األمان يف الصراع الدويل على مستوى الدولتني العمالقتني حمكوٌم إعلى الرغبة أي 

 توجيه الضربة األوىل ممكن ويف كل وقت... ولكن ماذا بعد ذلك؟مبدى قدرة الدولتني.. ف
حاجة إىل يف هذا هو السؤال بل هذا هو الضمان. واملوازنة بني الفعل ورد الفعل 

تكملة احلوار مع اآلخر أو اآلخرين (فقد يشرتك طرف أو عدة أطراف)... وجيب أن يستمر 
اآلخر إزاء كل فعل يوجه إليه. أما إذا  احلوار حىت النهاية لريى كل طرف إمكانيات الطرف

ت وتقديرات احلوار مع الذات أو مع النفس الذي يتم من  وجه الفعل على أساس حسا
ت تكون خاطئة... والفعل أو اإل قدام جيب أن يبلغ إىل الطرف طرف واحد فإن احلسا

ال لبس فيها اآلخر عن طريِق وسائل االتصال التبادلية، وجيب أن تكون الرسائل واضحة 
وصادقة ال تعتمد على التهويش، فإن قابلية تصديق الطرف اآلخر للرسائل املوجهة إليه شرط 

عن طريق املؤمترات  اللعبة يف اجتاهها املطلوب. وميكن أن ترسل الرسائل أساسي الستمرار
ة، بصورة علني كافة  جراء التحضريات واالستعداداتإالصحفية أو الوسائل الدبلوماسية، أو 

حىت يراها الطرف اآلخر كيما يتسىن معرفة وتقدير رد الفعل الذي يبىن على أساسه الفعل  
 كما سبق.
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يف خدمة االسرتاتيجية سرتاتيجية كما مل تعد مل تعد السياسة يف خدمة االـــــــ  5
 ااألمس. لقد أصبح األمران ممتزجني متامً يف احلال يف عامل السياسة  تالسياسة كما كان

وصل تإىل جنب يف تداخل كامل. فالوسيلة السياسية وحدها مل تعد صاحلة لل اان جنبً يسري 
إىل نتائج حامسة يف إدارة الصراع كما أن الوسيلة العسكرية وحدها ال ميكن أن حتسم الصراع 

ائية...  أو تصل به إىل نتائج 
أن يتورط فيه، مع دون من إن كل من يشرتك يف الصراع اليوم يشرتك فيه ويديره ـــــــ  6

ت الصراع اليت  األمل يف حتقيق شيء من وراء الصراع. وهذا يستدعي فهم قواعد وحسا
اختلفت عما كانت عليه يف بداية هذا القرن أو منتصفه. فاألهداف تغريت والوسائل 

 تبدلت.
الصراع فوق مسرح العمليات يرتجم عادة على مائدة املفاوضات ألن القتال ال ـــــــ  7

اية كما أن الكالم على مائدة املفاوضات ال ميكن أن يستمر إىل ما ال  يستمر إىل ما ال 
اية. فما جيري فوق مسرح العمليات أو على مائدة املفاوضات نوع خمتلف من احلوار. 
 واحلوار مزيج من القتال والتفاوض. وهي مراحل متداخلة وليست متتالية ال يفصل بعضها

يكون احلوار يف مسرح العمليات واحلوار على مائدة املفاوضات  فاصل. فقد عن بعض
. وقد يتوقف احلوار يف إحدى املراحل ليبدأ يف األخرى. ولكن يالحظ من آنمستمرين يف 

مراقبة ما يدور من صراعات حولنا أن من صلب أهداف مديري الصراعات تالزم مزج القتال 
ن مرحلة إظن أن املرحلتني منفصلتان إذ لكالم (احلوار أو املفاوضات) وخيطئ من ي

التفاوض هي صياغة رمسية ملا مت على مسرح العمليات العسكرية، أو هي صياغة رمسية ملا 
ميكن أن يتم بعد استخدام القوة، أو هي صياغة رمسية ملا حققته قدرة األطراف املتصارعة، 

 زم األمر.من هذه القدرة، ومما ميكن استخدامه إذا ل مما استخدم فعًال 
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لدرجة األوىل ملواجهة األزمات  مما سبق يالحظ بوضوح أن علم إدارة األزمات تطور 
ا  يفاليت تؤثر  مصاحل الدول الداخلة يف موازين القوة النووية لكي تبقى هلا سياد

االستعمارية.. وإن عملية إدارة األزمات بني القوى النووية ليست مباراة جانبية بني األطراف 
ىل الوعي بوجود مصلحة مشرتكة يف جتنب الدمار الشامل إىل إا هي صراع عنيف يستند وإمن

بعة من اختالف النظم والعقائد واملطامع.  جانب وجود مصاحل أخرى متعارضة وخمتلفة 
ت إدارة األزمات البحث عن بدائل. ولذا يقال عن إ ارة دوذلك جيعل على رأس أولو

ا أعلى درجات ال دبلوماسية، ويقال عن الذي يدخل امليدان السياسي حلل األزمات 
نه الدبلوماسي األعظم ... هذا الدبلوماسي الذي جيب أن ـــــــ على حد قوهلم ـــــــ  األزمة 

يتأكد قبل نزوله ميداَن األزمِة بني طرفني من أن لديه أكرب قدرة من املعلومات عن الطرفني 
ما القريبة مبا يف ذلك أوضاعهما الداخلية و  مها البعيدة املدى ورغبا مطالبهما اخلارجية ونوا

ا، حبيث يكون يف استطاعته أن  هاملدى، وأن يكون وراء جهاز جلمع أدق املعلومات يزوده 
يسبق كل طرف منهما يف اِإلحاطة بشؤونه... وأن تكون أمامه دراسة لشخصية املتفاوضني 

م مع مراكز القوى املختلفة يف بالدهم...  الذين سيلقاهم والضغوط اليت يتعرضون  هلا وعالقا
 كل ذلك لكي خيتار أسلوبه يف إدارة األزمة.

تتبني للدبلوماسي املسلم دقة وخطورة التحرك  اومن خالل هذه املعطيات مجيعً 
الصهيوين املدروس واخلفي الذي يستهدف وجود األمة اِإلسالمية من جهة، ـــــــ  االستعماري

قوة العدو الذي يواجهنا من جهة أخرى. فقد ورد عن اِإلمام علي سالم هللا عليه ويعكس 
 ».وأخفاهم مكيدة اشر األعداء أبعدهم غورً «قوله: 

أن نعي بعمق فكرة وطريقة االستعمار اليت عربمها متر كل يوم اخلطط من  افال بد إذً 
ستمرار واق ساليب ووسائل متنوعة تستهدف كلها  ع أمتنا اإلسالمية املتخلف واملؤامرات 

كما وعاها   ام  التكرس التجزئة بني صفوفنا، فعلينا أن نعي هذه اخلطط واملؤامرات وعيً 
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أسالفنا من قبل ويف مقدمتهم اِإلمام علي عليه السالم فقد ورد عنه أنه قال عن هؤالء 
م  طًال «املستكربين املاكرين إ ، ، ولكل حيٍّ قاتًال ، ولكل قائم مائًال قد أعدوا لكل حق 

ٍب مفتاحً    ».اولكل ليٍل صباحً  اولكل 
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  فهم السياسة الدولّية

 
هي حرب يف موطن احلرب وسالم يف مواطن  بل، فحسبالسياسة ال تكون مساملة 

السالم. بل هي إدراك دقيق للموقف الدويل الذي ال يصلح فيه إال احلرب، وللموقف الذي 
 يتحتم فيه السالم.

ريخ سرية الرسول احلكيم (ص) لرأينا أنه كان أعلم الناس مجيعً ولو  للحظة  اطالعنا 
لسالم ولوال هذه  للحظة احلامسة اليت ال تصلح إال  احلامسة اليت ال حميد فيها عن احلرب و
النظرة امللهمة اللماحة والذكية ملا انتشر اِإلسالم هذا االنتشار الواسع، يف فرتة وجيزة يقصر 

دراك عن تصديقها، هذه هي السياسة احلكيمة. والسياسة احلكيمة اليوم جيب أْن تكون اإلِ 
، واألمة عليها أن تقوم امن قبل الدولة، ومن قبل األمة، فالدولة عليها أن تباشر الرعاية عملي 

 مبحاسبة الدولة.
 امن قبل الدولة تكون بتنفيذ املبدأ يف الداخل. وتكون خارجي  اورعاية الشؤون داخلي 

بتحديد العالقات مع الدول والشعوب على أساس نشر املبدأ يف اخلارج. لذلك يقال عن 
 األوىل: السياسة الداخلية، وعن الثانية: السياسة اخلارجية.

ساسّي للتمكن من أ وفهُم السياسة اخلارجية أمٌر مهم حلفظ كيان الدولة واألمة، وأمرٌ 
محل املبدأ الذي تعتنقه األمُة إىل العامل، وهو عمٌل ال بّد منه لتنظيم عالقة األمة بغريها على 

 وجٍه صحيح.
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 اوملا كانت األمُة اإلسالميُة مكّلفًة حبمل الدعوة اِإلسالمية إىل الناس كاّفة، كان لزامً 
لعامل اتصاًال  بدوافع دولِه  اًــــ ملشاكلِه، عامل احوالِه، مدركً أل اواعيً  على املسلمني أن يتصلوا 

ا هذه الدولُة. لذلك كان  اوشعوبه، متتبعً  األعماَل واخلطَط واملناورات السياسية اليت تقوُم 
ضوء فهم املوقف الدوّيل  يفعلى املسلمني أن يدركوا حقيقة املوقف يف العامل اِإلسالمّي  الزامً 

م إىل العامل. هلم أن يتتسّىن يالعاملّي، ل  بّينوا أسلوَب العمل حلمل دعو
مًة، ومعرفُة التفاصيل  ومن هنا أصبح من احملتم عليهم معرفُة املوقف الدوّيل معرفًة 
ثري يف املوقف الدوّيل العام. ملوقف الدويل، واِإلحاطُة مبوقف الدول القائمة اليت هلا   املتعلقة 

سب حبالًة واحدًة، وإمنا هو متغٌري ومتبدٌل يف العامل غري أّن املوقَف الدوّيل ال يْلزم ح
أوضاعِه، وأحواله، وأحداثه، ومع ذلك، ميكن رسُم صورٍة واضحٍة له، وميكن إعطاء خطوٍط 

ن ذلك كّلُه، يظهر حالته وقت وصفه، إعريضٍة عنه، وميكن رصُد تفصيالٍت عن أحوالِه. إال 
 املوقُف الدوّيل ال يكوُن الوصُف الذي فيصدق الوصف على واقٍع موجود. وحني يتغيّـرُ 

لشيٍء ُوِجَد مث ذهَب، فيصبُح يف عداد التاريخ ويصري  ايكوُن وصفً  بلأُعطي غَري صحيح، 
يف املتحتم إعطاُء الوصف الذي سأسوقُُه للموقف الدويل يف رسم صورته، أو إعطاء خطوٍط 

ٌف لواقٍع ُشوهَد من قبُل، أو هو عريضٍة عنه، أو التعرض لتفصيالٍت عن أحواله، إمنا هو وص
، وهلذا جيُب ابتً  اهذا الوصف أمرً  دّ عُمشاهٌد اآلن، أو متوّقٌع حدوثُُه... ومع ذلك، ال يُ 

على السياسّي أن تكوَن َلَدْيه معلوماٌت عن املوقف الدوّيل، وعن السياسة الدولّية، يربُطها مبا 
  عليها.يراُه حىت تتضَح له األموُر وُيْصدَر حكَمُه 
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  املوقُف الدويل

 
 تنفسم مراكز الدول يف العامل أربعة أقسام:

 الدولة األوىل يف العامل.ـــــــ  1
 الدولة املستقلة عن الدولة األوىل.ـــــــ  2
 الدولة اليت تدور يف فلك الدولة األوىل.ـــــــ  3
 املستقلة.الدولة التابعة: إما للدولة األوىل أو للدولة ـــــــ  4

أّما الدولُة التابعة: فهي الدولُة اليت تكوُن مقّيدًة بدولٍة أخرى يف سياسِتها اخلارجية، 
 ويف بعض املسائل يف السياسة الداخلية.

والدولُة اليت تدوُر يف الفلك: هي الدولُة اليت تكوُن مرتبطة يف سياستها اخلارجية مع 
 ية.دولٍة أخرى ارتباَط مصلحٍة ال ارتباَط تبع

والدولُة املستقلُة: هي الدولُة اليت تتصرُف يف سياستها اخلارجية والداخلية ما تشاُء 
سب مصلحِتها مثل بريطانيا أو فرنسا يف العسكر الغريب، والصني يف املعسكر الشرقي. حب

لدولة أخرى أو يتوىل احلكُم فيها عميٌل للدولة  فالدولة املستقّلُة حني يصبح حاكمها عميًال 
بعًة للدولة اليت يُعاأل هلا، وتعرتي هذه  حاكمها عميًال  دّ خرى أو لغريها فإن الدولة تصبح 

احلالة مجيَع الدول اليت كانت مستعمرًة إذ خترُج من يٍد إىل يٍد بفعل تغّري احلكم. فمثُل هذه 
بعُة.  حية حقيقية هي  حية دولية مستقلٌة، ولكن من  ٌت ن هذه حاالإّال إالدول هي من 
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مج الرجوَع إىل  من االستعمار وحماوالت الدول االستعمارية عن حترير املستعمرات ةفرديٌة 
ا أو حماولة دول أخرى أن حتّل حمّلها يف االستعمار.  مستعمرا

، ايف حالة السلم صاحبة الكلمة دولي  دّ عوالدولة األوىل يف العامل: هي الدولة اليت تُ 
الدولة اليت تدخل يف فلك الدولة  االثانية، أي املستقلة. وأخريً وتستوي فيه بعد ذلك الدولة 

سيوية، أو الدول األوروبية، أن تؤثر يف : ال تستطيع جمموعة من الدول اآلاألوىل. مثًال 
حية دولية، كما تؤثّر أي دولٍة مبفردها، إذا كانت يف فلك الدولة األوىل   السياسة العاملية من 

من واقع جغرايف وغريه من الوسائل اليت مكنتها أن تؤثر يف التوازن ، مبا هلا كرتكيا مثًال 
 الدويل.

كّل دولٍة متلُك إمكانيَة التأثري يف املوقف الدويل أن تسلَك أحَد   على لذلك وجب
مني مصاحل الدولة األوىل عن طريق  ديد املصاحل احلقيقية للدولة األوىل، وإما  طريقني: إما 

لدولة السليمة اليت اوالتهديُد هو الطريُق املنتُج حتمً املساومة ملصلحتها.  ، وهو الذي يليُق 
ا يف املوقف الدويل. ثريها، ومساَع صوِ  تنشُد ضماَن 

مُني املصاحل فإنه طريٌق مظلم غُري مأمون العثار قد يوصُل  لغاية وقد يؤدي إىل اوأما 
مَني مصلحة الدولة إىل التهلكة، إذ هو مقامرٌة بكيان أّمٍة، ومغامرة  محقاء مبصري دوليٍة، ألّن 

الكبرية من قبل أي دولٍة مهما كان مركزها، ال مينُع الدولَة الكبريَة من املساومة على مصاحل 
 أو إمكانيات. االدولة اليت أّمنت هلا مصاَحلها مع أي دولٍة أدىن منها مركزً 

فر للدولة ااملوقف الدوّيل، هو يف أن تتو والسبيُل الصحيُح لتهديد املصاحل والتأثري يف 
 اإلمكانيات التاليُة:

 .االسيطرة الكاملة داخلي ـــــــ  أ
 إمكانيات الدفاع.ـــــــ  ب
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 أن تكون سائرة يف الطريق االرتقائي التصاعدي من حيث التصنيع وغريه.ـــــــ  ج
حتمله دعوة عاملية وتبدأ مبن جاورها، ـــــــ  وهذا هو األهمـــــــ  أن تكون صاحبة مبدأـــــــ  د

، وال تقتصُر على محاية حدودها، بل تتوسع احىت حتمَي نفَسها من حرب التدخل داخلي 
 مببدئها ونفوذها، حىت تزاحَم الدولة األوىل يف املوقف الدويل.

وَم ولكي تتمكن أي دولة من زحزحة الدولة األوىل عن مركزها الرئيسي، عليها أن تق
ا، كما حصل أل ابتحويل اجلّو السياسّي جلهِتها، وجر الدول األخرى سياسي   ملانياهلا ولفكرِ

قبَل احلرب العاملية الثانية.. وعندما تتمكُن أي دولٍة من ذلك، يصبح املوقُف الدوّيل 
 إذا م إحدى الدول مركَز الدولة األوىل، ويف الغالب ال يتأتى ذلك، إال، حىت تتسنَّ امتأرجحً 

إذا كان  محمصورًة جزئيًة، أ موقعت حرٌب َغيّـَرت املوقَف، سواٌء أكانْت هذه احلرُب عامليًة أ
، وحتتاُج يف هذه احلرب إىل الدولة املزامحة اراجحً  اخطُر وقوع احلرب على الدولة األوىل أمرً 

 يف معسكرها.
مركَز الدولة األوىل قبَل  بريطانيا متثل د كانتبني الدول، فق لومركُز الدولة األوىل يتنق

، وصارت هي الدولَة األوىل، حىت اشرتكت أمريكا يف أملانيااحلرب العاملية الثانية، فزامحتها 
ال الدويل، ف صبحت هي الدولة األوىل، وظلْت أاحلرب العاملية الثانية، ودخلْت يف ا

يت تتفُق مع مصاِحلِها، غري أن مسيطرة على املوقف الدويل، ال تنَـّفُذ إال األحداَث السياسيَة ال
عماٍل سياسية، حىت  بريطانيا ملا بدأْت تستفيُق، أخذت حتاوُل زحزحة أمريكا، وتقوُم 

ا حتتّل كووما بعدها أن تؤثر بعض التأثري يف موقف أمريكا،   1954 عاماستطاعت يف 
ا ملنع مؤمتر ج نيف أن يعقَد، وتوّلْت مركَز الدولة األوىل، إذ جعلت أمريكا ختفُق يف حماوال

بريطانيا املركَز الرئيسي للمعسكر الغريب يف املؤمتر، واستطاعت أن تعرقَل مساعَي اجليش 
األورويب، حىت حتول النشاُط الديبلوماسّي من واشنطن إىل لندن، وتوىل إيدن بدل داالس 

ريس، وكانت بريطانيا صاحبَة املوقف السيا سّي األول فيها، هذه املهمَة، فعقدت اتفاقاُت 
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، وبذلت اجانب أمريكا سياسي إىل مث نشطت بريطانيا يف جنويب شرقي آسيا حىت وقفت 
، اجانب أمريكا سياسي إىل استطاعت به أن تقف  قو  ايف الشرق األوسط جهدً  اأيضً 

العاملية، وسعت ألن يكوَن هلا املوقُف األّوُل فيه، وهكذا اشتّد نشاُط بريطانيا يف السياسة 
 لزحزحة أمريكا عن مركز الدولة األوىل يف املعسكر الغرّيب، لكنها مل تفِلْح.

خَذ زماَم املبادرة من املعسكر الغريب، وعملتوأما روسي ا حاولت أن   على ا، فإ
 زحزحة أمريكا عن مركز الدولة األوىل، لتكون هي، صاحبَة املبادرَة...

عت أن تنقَل البحَث يف َحّل املشاكل من هيئة وقد جنحت يف عدة أعماٍل، فاستطا
ّن هذا النجاَح مل يصْل إىل حّد زحزحة إاألمم، إىل حبثها يف مؤمتراٍت تـُْعَقُد خارَج اهليئة. إّال 

. وأما ايف بعض املسائل السياسية دولي  اجزئي  اكان انتصارً   بلأمريكا عن مركز الدولة األوىل، 
ا وإن كانت قد سارت يف غري الطريق  األحداُث األخرى اليت وقعتْ  يف الشرق األقصى، فإ

ا أحداٌث تقُع يف الدائرة اخلاّصة للمعسكر ذي تريدال ه أمريكا، وانتصرت فيه روسيا، غري أ
الشرقّي، وليست يف الدائرِة العامة للسياسة الدولية. وعليه ال تزاُل أمريكا هي الدولَة األوىل 

تؤثـَّر يف املوقف الدوّيل، والذي يقوي مركزها هو هيئُة األمم،  كيوأكثَر الدول إمكانّيًة ل
ا، وقد أصبحت هيئُة األمم، واألحالُف اجلماعية، من أهّم العوامل  واألحالُف اليت أنشأ

 لدى الدولة األوىل يف احملافظَة على مركزها.
وعة الدول اليت أنه بعد احلرب الثانية، ُحصر املوقف الدوّيل يف جمم اولقد أصبح معلومً 

انتسبت إىل هيئة األمم املتحدة وصارت هذه اهليئُة تنظُر يف القضا العامة للشعوب والدول، 
وحتصُر املوِقَف الدوّيل يف أعماِهلا، ومن الطبيعي أن تصبح هيئُة األمم وسيلًة جتعل ظلَم الدولة 

العاملّي، وحتميها من زعزعة ، وتلبسه ثوَب العدالة، وتقيها سخَط الرأي العام ااألوىل مشروعً 
دون حرب، من دث السياسية اليت تغّري مركزها وا، وحتوُل بني املوقف الدويل واحلامركزها دولي 

، ومل تكتف الدولُة األوىل طًال  وكان ذلك أ  اجانب القّوة، حق إىل وجتعل املوقف الدويل 
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يئة األمم بذلك، بل عمدت، بعَد احلرب العامل ية الثانية إىل إقامة أحالٍف ومن شايعها 
 ييف حلٍف ضمَن ميثاق هيئة األمم، كحلف األطلس اإقليميٍة هي مجُع دوٍل متقاربٍة جغرافي 

، وحلف مانيال للدفاع عن الشرق األقصى، وحلف تركيا الباكستان الذي  للدفاع عن أورو
ران والعراق املعروف عقد نواة حللف الدفاع عن الشرقني األوسط واألدىن؛ وحلف تركيا وإي

ا جتميٌع احتياطّي يهيأ ليحّل حمل هيئة األمم يف  حبلف بغداد. والظاهر من هذه األحالف، أ
ارت، أصبح املوقُف الدويل حالة احلرب؛ ذلك أن عصبَة األمم بعد ، وحتّوَل األمر امائعً  أن ا

ملا  ايت تتسّنُم هذا املركز، فتالفيً ، فجعلها الدولَة األوىل، بعد أن كانت بريطانيا هي الأملانياإىل 
يئة األمم، كان ال بُد من  قد ينجم عن وقوع أزمٍة سياسيٍة، أو حرٍب عاملية تعصُف 

إىل منظّمات صغريٍة تقبُض على زمام املوقف الدوّيل يف حالة احلرب، وجتعُل العامل كّلُه يقف 
 جانب الدولة األوىل إذا وقعت احلرب.

زامحُة للدولة األوىل مثل االحتاد السوفيايت وبريطانيا ألثر هيئة وقد فطنت الدوُل امل
األمم واألحالف يف تثبيت الدولة األوىل يف مركزها، فأخذت كّل واحدٍة منهما على 

تت بريطانيا على تناقضِهما تعمُل   ةتحّمسم غريحّل املشاكل خارَج هيئة األمم، و
دعم قوة الكومنولث على ُل من جانبها وحَدها لألحالف اليت حتاوُل أمريكا عقَدها، وتعم

الثنائيِة مع دوِل العاِمل. وأخذ االختاذ السوفيايت يبُذل كّل جهدِه ملنع عقد  عقد املعاهداتو 
الدولِة  األحالف يف أي مكان، ومع أن ذلك أثّر يف هيئة األمِم وأضعف هيبتَـَها وأثّر يف مركزِ 

هلا املركُز الدوّيل األول، وال تزاُل  ال يزال هيئة األممِ  فإنا، األوىل، فخفف من غطرسِته
األحالُف تسنُد الدولَة وتقوي مركزها، وال يزاُل املوقُف الدوّيل بوجه عام، يتمثل يف التنافِس 

 على مركِز الدولِة األوىل، والتسابق على قيادة العاِمل وتوجيهه.
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لعرف وىل نفسها، هي اليت يعوَّل عليها وبوالدولة األ شكل خاص، لتطبيق ما ُيَسّمى 
الدويل، والقانون الدويل، وألجل هذا ال بُّد من إلقاء نظرة خاطفة على الُعرِف الدويل 

حيٍة دولية   ا.والقانون الدويل، إلدراك واقع األعمال السياسية وكيفية القيام من 
 العرف الدويل
ت، وهو جمموعة القواعد اليت العرُف الدويل مالزم لوجود الدول واإلمارات والك يا

موعات البشرية يف حالة احلرب ويف حالة السلم، فصارت  نشأت من جراء العالقات بني ا
موعات هلا أمدً  ألعراف الدولية. مث طويًال  اتلك القواعد، ومن جراء اتباع ا ، تعرف 

موعة من القواعد لدى الدول، وصارت الدوُل تُ  ذه نف دّ عاستقرت هذه ا َسها ملتزمة 
لقانون، وهذا االلتزام هو التزام معنوي وليس التزامً  اطوعي  ااألعراف التزامً   افصارت أشبه 

موعات البشرية تتبعه طوعً ماد  من الرأي العام، ومن ال يتبعه يتعرض لنقمة  ا، أو خوفً ا، وا
 علىطالح العرب قبل اِإلسالم يف ذلك.. ومن قبيل األعراف الدولية اص ريَّ عالرأي العام، ويُ 

فحني قامت سرية ـــــــ  وقد أقر اِإلسالم ذلك وأكده مث ُنسخـــــــ  منع القتال يف الشهر احلرام
عبدهللا بن جحش بقتل عمرو بن احلضرمي وأسر رجلني من قريش وأخذ قافلة التجارة (وقد 

ول رجب الفرد الذخر التبس أو اختلط عليهم آخر مجادى اآل ي هو من األشهر احلرم). ة 
دت يف كل مكان أن حممدً  وأصحابه استحلوا الشهر احلرام وسفكوا  اأقامت قريش النكري. و

فيه الدماء وأخذوا فيه األموال وأسروا الرجال. وبذلك أَلَّبت قريُش الرأَي العام على الرسول 
كفر  تعاىل، و (ص) ألنه خالف أعرافهم متناسني ما هم عليه من وثنية وجهل وضالل. 

رته عند العرب عرفً  دفعتهم إىل صدِّ  ال يقل أمهية  ااملسلمني عن املسجد احلرام الذي كانت ز
 قانون العرب يف حجهم إىل الكعبة. دّ ععن عرف القتال يف الشهر احلرام، بل كان يُ 

ا يف احلر  موعات البشرية قواعد متعارف عليها ويتبعو ب وهكذا كانت بني مجيع ا
 ن أو السفراء، ومنها غنائم احلرب، وما شاكل ذلك.و والسلم منها الرسل أو املبعوث
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موعات البشرية مثل إيفاد الرسل إإال  ن هذه األعراَف منها ما هو عاٌم تتبعها مجيع ا
حلاجات  اأو املبعوثني، ومنها ما هو خاٌص مبجموعات معينة. وكان هذا العرف يـََتَطّوُر وفقً 

ت، أي وفقً الدول واإل ا مع بعضها   امارات والكيا موعات البشرية يف عالقا حلاجات ا
كمجموعات، فكانت هذه األعراُف الدولية حيتكُم إليها الناس للرأي العام ويـَُعيّـُر مبخالفِتها، 

لتأثري املعنوي ليس غري، ومل تكن هناك قوة مادية ُتطَبّـُقها،  اواختيارً  افكانت تتبع طوعً 
الس ألعمال السياسّية.و موعات البشرية تقوُم   تناد إىل هذه األعراف كانت ا

 القانون الدويل
لقانون الدويل فإنه نشأ َوُوِجَد ضّد الدولة العثمانية وذلك أّن الدولَة  وأما ما ُيَسّمى 

، ها دولة إسالمية قامت بغزو أورو وأعلنت اجلهاَد على النصارى يف تالعثمانية بصف أورو
ن، ورومانيا، و ابلدً  اوأخذت تفتُح بالَدهم بلدً  ر، أ، فاكتسحت اليو لبانيا ويوغوسالفيا وا

، ووجد عرف عام  رت الرعَب يف مجيع أحناِء أورو والنمسا حىت وقفت على أسوار فيينا، وأ
ملوت ني أن اجليش اِإلسالمي ال يُغَلب، وأّن املسلمني حني يقاتلون ال ييلدى األوروب بالون 

لقدر، واألجل املقدَّر الذي ال يزيد وال  ن هلم اجلنة إذا قُتلوا، والعتقادهم  العتقادهم 
ينقص. وكان األوروبيون يف ذلك العصِر عبارة عن إمارات وإقطاعيات، حيكُم ُكل إمارة من 

ستطيُع إجبار هذه اِإلمارات َسّيٌد إقطاعي يقاسُم امللَك يف السلطات، مما جعَل امللك ال ي
اِإلمارات على القتاِل، وال ميلُك التعبَري عنهم أمام الغازين، َفَسّهَل ذلك على املسلمني الغزو 

 والفتح.
اية القرن السادس عشر،  توظل حال أورو كذلك حىت العصور الوسطى، أي حىت 

يف وجه الدولة عندها أخذت الدوُل األوروبيُة تتجمُع لتكوَن عائلة واحدة تستطيُع أن تقَف 
اِإلسالمية، وكانت الكنيسة هي اليت ُتسيطُر عليها، وأخذوا حيددون العالقات بينهم، فنشأ 

، فكان ذلك أول نشوء ما ببعض عن ذلك قواعد اصطلحوا عليها لتنظيم عالقات بعضهم
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لقانون الدويل. فأساس نشأة القانون الدويل أن الدول يف أورو جتمعت  مسي يف ما بعد 
ى أساس الرابطة النصرانية من أجل الوقوف يف وجه الدولة اِإلسالمية فأدى ذلك إىل عل

ألسرة الدولية، واتفقت على قواعد يفنشوء ما يسمّ  ما بينها، منها: التساوي بني أفراد  ى 
حلقوق، ألن هذه الدول هلا املبادئ واملثل املشرتكة ، ومجيعها تسلم للبا نفسها هذه الدول 

لسلطة الروحية العليا على اختالف مذاهبها، فكانت هذه القواعد نواة القانون الكاثو  ليكي 
ن اجتماع هذه الدول مل يؤثر، ألن القواعَد اليت اتفقت عليها مل تستطْع مجعها، إالدويل، إال 

إذ إن نظاَم اِإلقطاع حال دون متكينها من مباشرة العالقاِت اخلارجية، وتسلط الكنيسة 
ا واستقالهلا، وكذلك حصَل صراع على السلطة انتهى بتغلب الدولة وزوال َسَلَب م نها سياد

نظام اِإلقطاع، ويف الوقت نفسه حصل صراع بني الدولة والكنيسة أدى إىل إزالة سلطة 
نصرانية. وكل ما يف األمر أنه  ظّلت لكن الدولةُ  الكنيسة عن الشؤون الداخلية واخلارجية،

 ما بني الدولة والكنيسة على شكٍل يؤّكُد سلطة الدولة السياسية.جرى تنظيم العالقة 
، ومع ذلك مل تستطع الوقوف يف وجه  وقد أدى هذا إىل وجود دول قوية يف أورو

 عاماحلال كذلك حىت منتصف القرن السابع عشر أي حىت  تالدولة اِإلسالمية، وظلّ 
ويف هذا املؤمتر » وستفاليا« م حيث عقدت الدول األوروبية يف تلك السنة مؤمتر1648

ن هذا املؤمتر وضع القواعد إُوضَعت القواعد الثابتة لتنظيم العالقات بني الدول األوروبية. أي 
لقانون الدويل. ومن ذلك التاريخ ُوِجَد أيضً  جلماعة  االتقليدية ملا ُيَسّمى  ما يسمى 

ال متييز بني الدول امللكية والدول ب االدولية، اليت كانت تتكوُن من الدول األوروبية مجيعً 
 اجلمهورية أو بني الدول الكاثوليكية والدول الربوتستانتية.

على الدولة اِإلسالمية الدخول يف األسرة الدولية حىت حلَّ منتصف  اوكان حمظورً 
ّـــــيَ العقد الثامن من القرن التاسع عشر حيث أصبحت الدو  ْت لة اِإلسالمية يف حالة هزال ومسُِ

ولية فرُِفَض طلبها، مث خوَل يف األسرة الدئٍذ طلبت الدولُة العثمانيُة الدنلرجل املريض، وحي
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فاشُرتط عليها شروط قاسية، منها عدم حتكيم اِإلسالم يف  اشديدً  اأحلت بذلك إحلاحً 
ا، فقبلت الدولُة العثما ا الدولية ومنها إدخال بعض القوانني األوروبية على تشريعا نية عالقا

م، ومن بعدها عادت 1856 عامهذه الشروط، وخضعت هلا، وأُْدخلت األسرة الدولية 
ن.  ودخلت األسرَة الدولية دوٌل أخرى غُري نصرانية كاليا

م هو الذي َنّظَم القواعَد 1648 عام الذي ُعِقدَ » وستفاليا«مؤمتر  دّ ولذلك يُع
دت األعمال السياسية بشكل ُمَتَمّيز، التقليدية للقانون الدويل وبناء على قواعده تلك وجِ 

 ووجدت األعمال الدولية اجلماعية.
ن، إحدامها: فكرة التوازن الدويل،  ن خطري وكان من أبرز تلك القواعد فكر

 ، فكرة املؤمترات الدولية.خرىواأل
نه إذا حاولت إحدى الدول التوسع على  أما فكرة التوازن الدويل فهي تقضي 

األخرى فإن سائر الدول تتكتل لتحول بينها وبني التوسع، حمافظة على حساب الدول 
لتايل انتشار السالم، وأما فكرة املؤمترات  التوازن يف ما بينها الذي هو كفيل مبنع احلروب و

ا   يفالدولية فإن املؤمتَر يَتألُف من خمتلف الدول األوروبية وينعقُد لبحث مشاكلها وشؤو
وبية، مث تطورت هذه الفكرة إىل مؤمترات الدول الكربى اليت تنعقُد للنظر ضوء املصاحل األور 

 ضوء مصاحل هذه الدول الكربى. يفيف شؤون العامل 
ن كانتا أساسً  ن الفكر ت اليت يالقيها يف سبيل رفع  اوها ملا يعانيه العامل من الصعو

 ُسلطة الدول االستعمارية والدول الكربى.
بليون يف أوائل القرن التاسع وأول مرة استعملت ف م  ن كانت يف أ ن الفكر يها ها

فحَني قامت الثورُة الفرنسيُة ونشرت األفكار اليت تقوُم على احلرية واملساواة،  ،عشر
، وأن واالعرتاف حبقوق األ فراد وحقوق الشعوب استطاعت أن تغَري اخلريطَة السياسية ألورو

قائمة. حينئٍذ جتمعت الدوُل األوروبية حبجة التوازن  جديدًة وأن تنهي دوًال  تُنشَئ دوًال 
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بليون اجتمعت هذه الدوُل يف مؤمتر  لبت على فرنسا. وبعد أن ُهزَم  » م1815فيينا «و
ونظرت يف إعادة التوازن، وتنظيم شؤون العائلة الدولية فأعيدت امللكية إىل بروسيا والنمسا، 

درايل بني السويد والنروج، وُضمَّْت بلجيكا إىل هولندا لتكون دولة واحدة حتوُل وأُقيم احتاٌد ف
 دون التوسع الفرنسي، ووضعت سويسرا يف حياد دائم.

بني روسيا » أكس ال شابل«م ُعِقدت معاهدة 1818 عامولتنفيذ قرارات هذا املؤمتر 
دُد  وإنكلرتا وبروسيا والنمسا وفرنسا، وهي تنص على التدخل املسلح لقمع أي حركة ثورية 

 النتائج اليت انتهى إليها مؤمتُر فيينا.
وهكذا جعلت الدوُل اخلمس الكربى من نفسها اهليئة احلامية لألمن والنظام يف 
األسرة الدولية مث وّسَعْت سلطتها فشملت بعض األقطار اِإلسالمية بعد أن َضُعفت الدولُة 

ة احملافظة على السالم، جك بعدة تدخالت حبالعثمانية، وقد قامت الدوُل اخلمس تل
بويل عام  م، ويف الربتغال عام 1827م، وتدخلت يف إسبانيا عام 1821فتدخلت يف 

ت املتحدة  ،م وقد حاولت التدخل يف أمريكا1840م ويف مصر عام 1826 لكن الوال
ت املتحدة جيمس مونرو تصرحيه املشهور و  املعروف حالت دون ذلك، فأصدر رئيس الوال

ت املتحدة األمريكية ال تسمُح أليّ «قال فيه  1823 عاممببدأ مونرو  دولة أوروبية  إن الوال
فارتدعت هذه الدول عن » لتدخل يف شؤون القارة األمريكية واحتالل أي جزٍء منها

ت املتحد ا خافت من الوال ا يف أمريكا أل ة التدخل ملساعدة إسبانيا على اسرتداد مستعمرا
اليت كانت قد أصبحت دولًة قوية حيسب هلا حساب.. هذا هو أصل القانون الدويل وهذا 

ح للدول أن تتحكم يف الدول األخرى، وهذا  الكربى هو الذي أْوَجَد املربرات للتدخل، وأ
هو الذي ما زالت تستنُد إليه األعمال السياسية يف القرن العشرين اليت تقوُم فيها الدول 

 مني مصاحلها، أو ملزامحة الدولة األوىل.الكربى لتأ
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ن هذه القواعد الدولية قد طرأ عليها شيء من التحويل، لكنه كله حتويٌل يف إإال 
ما بينها  صاحل الدول الكربى ومن أجل تنظيم مطامعها أو بعبارة أخرى تقسيم منافع العامل يف

 على وجه ال يؤدي إىل احلروب والنزاع املسلح.
تاسع عشر امليالدي عصَر االستعمار فاندفعت فيه الدوُل يف العامل وكان القرن ال

تستعمُر البلداَن الضعيفة، فكان ينشأ من جراء هذا االستعمار نزاع مل يصْل إىل َحد احلروب 
ددهم، ورأوا  أملانياالكبرية، ولكن ملا تبني إلنكلرتا وفرنسا وروسيا أن  ا اجلبارة صارت  بقو

ا ستأخذ برتول   أملانياالعراق، وإيران، واجلزيرة العربية اتفقت هذه الدوُل الثالث ضد أ
ضد احللفاء، فكان  أملانياجانب إىل وأعلنت عليها احلرب، ودخلت الدولُة العثمانية احلرَب 

ن روسيا خرجت من هذا احللف وأمريكا رجعت إىل عزلِتها فخال امليدان إالنصُر للحلفاء، إال 
ن الدولتان من أجل تنظيم االستعمار بينهما، ومنع وجود النزاع إلنكلرتا وفرنسا فق امت ها

نشاء عصَبة األمم، وذلك لتنظيم شؤون الدول ومنع احلروب يف ن إما بينها، إال  املسلح 
ا صارت تتعثُر، ألن   ضًال عنعصبة األمم ف ا نشأت يف جو غريب من التناقض، فإ كو

فكان َهم ُكل ِمنها يف مؤمتر الصلح حتقيق التوازن بني الُقوى سياسَة الدول الكربى مل تتغري، 
ي  أملانيااملختلفة، ومحاية مصاحلها، واقتسام ممتلكات  والدولة العثمانية، وعدم القبول 

ا وأضافت إليها نوعً  ا، بل على العكس احتفظت تلك الدول مبستَـْعَمرا  اَمَساٍس بسياد
س اجديدً  م الدول حتت االنتداب، وكان من أثر هذا أن تعّثرت من املستعمرات ُمسيت 

ا للتوفيق الدويل واستتباب األمن، وقد حاولت عقد اتفاقات دولية  عصبُة األمم يف حماوال
م والغرض منه تسوية 1924َكَنف العصبة بروتوكول جنيف عام   يفضَع لضمان السلم، فـَوُ 

لطرق السلمية وفـَْرض ال ِضعت اتفاقيات لوكارنو حكيم اِإلجباري، َووُ رجوع إىل التاملنازعات 
ن كيلوج عام 1925عام  م اليت قررت الضمان املتبادل واملساَعدات املشرتكة، ووضع بر

م وقد حرَم االلتجاء إىل احلرب، لكن مجيَع هذه االتفاقيات مل تستطْع أن حتوَل دون 1928
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عدة حروب منها احلرُب فشل عصبة األمم يف مهمتها. واندلعت حتَت مسعها وبصرها 
نية عام  للنمسا،  أملانيام، وغزو 1936م واحلرب اإليطالية احلبشية عام 1933الصينيُة اليا

م إىل أن نشبت احلرُب العامليُة الثانية 1939م، مث لبولندا عام 1938وتشيكوسلوفاكيا عام 
 م.1939عام 

مؤمتراٍت إىل منظمٍة  هذا هو التحوُل الذي طرأ على العالقات الدولية فتحولت من
، وظلت الدوُل الكن هذا التطوَر مل يغري شيئً  ،على حفظ األمن الدويل يدوليٍة تقوُم ه

 ما بينها. الكربى تتنازُع على املغامن يف
نشاء منظمٍة دوليٍة، جعلتها  وفوَر انتهاء احلرب العاملية الثانية قامت الدوُل الكربى 

مجيع دول إىل  َدخلت احلرب، مث وسعتها لِيـَُتاح دخوهلا يف أول األمر منظمًة للدولة اليت
ذا تكوُن العالقات الدولية قد  العامل. ونظمت العالقات الدولية مبيثاق هذه املنطقة، و

حتولت من مؤمتر للدول الكربى للسيطرة على العامل وتوزيع املغامن بينها واحليلولة دون نشوء 
ة لتنظيم العالقات بينها وضمان سيطرة الدول الكربى، مث دولة كربى غريها، إىل منظمٍة دولي

 إىل منظمة دولية تصبُح كدولة عاملية تنظُم شؤوَن دول العامل وتسيطُر عليها.
ممّا  معسكرين، اعلى املوقف الدويل عامٌل جديد، وهو انقساُم العامل دولي  طرأ نّهُ إإال 

كان املوقُف الدويل قبَل احلرب العاملية األوىل   ضاعف حدَة النزاِع الدويل، وعّقَد املوقَف. نعم
جبهة  ،امن كتٍل، لكنها مل تكن معسكرات، وكان قبَل احلرب العاملية الثانية منقسمً  امؤلّفً 

ت النازية يف  والفاشية يف إيطاليا، لكن انقسامه، مع  أملانياالدميقراطيات وجبهة الدكتاتور
أن إىل ، ألن النازية والفاشية ليستا مبدأ وال ترقيان ذلك مل يكن ليشّكَل معسكراٍت مبدئيةً 

ملعىن املبدئي.»مبدأ«تصال إىل   ، لذلك مل تكن، قبَل احلرب العاملية الثانية، معسكرات 
معسكرين، مها املعسكُر   اأما بعد احلرب العاملية الثانية فقد أصبح العامل ينقسم دولي 

كا الدولَة األوىل يف املعسكر الغريب، وروسيا الدولَة األوىل أمري  دّ عالغريب واملعسكُر الشرقي، وتُ 
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يف املعسكر الشرقي. وأنه وإن كان املعسكران يتصارعان على أساس مبدئي، ويتنازعان على 
ما قاما على أساٍس دويل، إْذ مل يكن املبدُأ وحده هو مركز إاملصاحل املتضاربة بينهما، إال  ّ

، غري أن هذه املصاَحل الدوليَة تسُري امعه املصاحلُ الدوليُة أيضً االنقسام معسكرين، بل كانت 
سب املقتضيات اليت يستوجبها نشرُُه. وتسري يف حبيف املعسكر الشرقي وفَق املبدأ الشيوعي، و 

سب سياسة نشر املبدأ، وفق املصاحل القومية والوطنية على أساس املبدأ حباملعسكر الغريب 
حليفًة  لألعمال كافة، لذلك جتد يف املعسكر الغريب دوًال  انفعيَة مقياسً الرأمسايل الذي جيعُل ال

على غري مبدئِه، لكن مصاحلها مرتبطة مبصاحلِه، وال جتُد ذلك يف املعسكر الشرقي، وهلذا  
. لذلك  اكان املعسكُر الشرقي وحدًة متماسكًة، يف حني أنك جتد املعسكَر الغريب مفّككً 

غراٍت يف املعسكر الغريب وإخراج دوٍل منه إىل املعسكر الشرقي. اإلمكان إحداُث ثيف كان 
اِإلمكان أن يتكون من املعسكر الغريب معسكٌر آخُر غري املعسكرين يَقُف َوْحَدًة هلا يف وكان 

 ثريُها يف املوقف الدويل، يف حاليت السلم واحلرب.
سالمي من سيطرتِه لذلك كان التفكُك يف املعسكر الغريب فرصًة لتحرير العامل اإلِ 

 ونفوذه.
عن تسنم أمريكا مركز  امجً  اداخلي  اوالناظُر إىل املعسكر الغريب جيُد أن فيه انقسامً 

الدولة األوىل. بعد أن كان هذا املركُز لربيطانيا، وبعَد أن كانْت أمريكا يف عزلة عن املوقف 
َم حرٍب عاملية. ويرجع ذلك إىل الدويل. وهذا االنقساُم ظاهٌر غري خفي، وهو الذي يؤخر قيا

ا بعد انتصارها يف احلرب العاملية الثانية صممْت على انتزاع السيادة  سياسة أمريكا نفِسها، فإ
ا  ا على العامل، واعرتاها الغرور أماَم قوِ من مجيع الدول كما صممْت على فرض سياد

ا، حىت رأت أن من حّقها أن تسوَد العاَمل،  حاجٍة إىل يف وأن الشعوَب والدوَل وضخامة ثروِ
اجَم املستعمرات، هامجت  ا، لذا غزت أورو مبا فيها بريطانيا وفرنسا، وهي، بدل أن  َعْوِ

، ويف بذل العون والقروِض، حىت إذا متكنت من هذِه »مارشال«الدوَل املستعِمرة يف مشروع 
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حىت تنتزعها مجيعها.   افشيئً  اا شيئً الدوِل هامجِت املستعمراِت وأخَذْت تضّمها إىل سيطرِ 
سلوب خيتلف عن األسلوِب الذي هامجت به الدوَل األوروبية. وبذلك استحكَم  كل ذلك 

، بل هو خالٌف قدمي. فقد بدأ هذا ااخلالُف بني الدوِل الغربية. وليس هذا اخلالُف جديدً 
ملشاكِل االقتصاديِة، وال سّيما مشكلة اخلالُف قبَل احلرِب العامليِة الثانيِة، وتعود أسبابُُه إىل ا

البرتوِل ألن االتفاقيات املتعلقَة به بني بريطانيا وأمريكا، وحاجة بريطانيا إىل مساندة هلا، هي 
لتايل بني دوِل املعسكر الغريب. وذلك أنَّ  اليت أدت إىل اخلالِف بني هاتني الدولتني، و

العامليِة األوىل، كانت فرنسا تزامحها مزامحًة ظاهرًة، رّكزت املوقَف بعد احلرِب  أن بريطانيا بعد
من جهٍة، ويف تشجيِع احلركاِت الوطنية  أملانياِإضعاِف فرنسا، يف تقويِة على فكانت تعمُل 

لعمل  ،لفرنسا بوالقوميِة يف املستعمراِت الفرنسيِة من جهٍة أخرى، فأوجدت متاع وشغلتها 
يف قوٍة  أملانيانبت يف املوقِف الدوّيل حينئٍذ أمُر إيطاليا، وظهر أمُر . غري أنّه أملانياالتّقاِء خطِر 

فكان ال بد لربيطانيا من أن ». برلنيـــــــ  ومار «. وظهر حمور اّدُد موقَف بريطانيا وفرنسا معً 
يف برتول الشرق، فكانت اتفاقيات البرتول. وخبروج  فأطمعتها خترَج أمريكا من عزلِتها،

مث كانت احلرُب العامليُة الثانية،  الشركات األمريكية إىل الشرق، خرجت أمريكا من عزلتها،
 فانتقلت أمريكا إىل منزلِة الدولة األوىل وهبطْت إنكلرتا وفرنسا.

 قد وكانت بريطانياأما فرنسا فقد حاولْت بقيادة ديغول أن تعيَد مركَزها الدويل. 
بدأت حتاوُل اسرتجاَع نفوِذها يف الدول اليت كانت تستعمرُها. ومهما يكن من أمٍر فإّن 

، وال تزال اأمريكا بعد أن َصّفت نفوَذ فرنسا، ال تزال تالحُق بريطانيا لتصفية نفوذها أيضً 
جلملة ال يزال اخلالُف مستحك بني دول  امً بريطانيا وفرنسا تعمالن ضدها يف اخلفاء، و

درٍة تدّل على إمكانية زواِل هذا اخلالف على  املعسكِر الغريب، ومل تبدر حىت اآلن أّي 
املصاحل بني بريطانيا وأمريكا، وأما بني فرنسا وأمريكا فإنه يظهر بعض اإلجيابيات يف السياسة 

نا نرى يف أكثر يف بعض مناطق النفوذ املشرتكة بني بريطانيا وأمريكا. فإن وًصاالدولية، وخص



72 
 

ملصاحل املشرتكة بني الدولتني يف حني إىل ا ااألحيان أن موقف فرنسا موافق ملوقف أمريكا نظرً 
ّن هذا اخلالف ال يبلُغ درجًة حيصل عندها حرٌب بَني إأنه خمالف للمصاحل الربيطانية. إال 

ملبدأ الرأمسايل دوِل املعسكِر الغرّيب، ما يتوّهُم ساسُة املعسكر الشرقّي، ألنه خالٌف  مقّيٌد 
وحمدوٌد يف حدود املعسكر الغرّيب. فإذا جتاوزه إىل مواجهِة املعسكِر الشرقي، زال اخلالُف 

. وهذا ما ينبغي االنتباُه إليه حَني يـُْبَحُث االنقساُم الداخلي اواحدً  اوَظَهَر املعسكُر كلُه صف 
خذ شكل املناورات يف املعسكر الغريب، وحني يـُْبَحُث التزاحُم بني دُ  َوله. إنُّه تزاحم 

خُذ شكَل احلرب والكفاح الظاهر العنيف.  السياسيِة، ويسلك أساليَب الّلف والدوران، وال 
يسود الشقاُق واخلالُف دوَلُه كّلها،  امتنازعً  اوحدًة، مفّككً  كونهلذا كان املعسكُر الغرّيب،  

 للمعسكر الشرقّي يُعدّ  بعُضها لبعٍض. وهو، مقابًال ما بيَنها على املنافع، وَيكيُد  وتتسابُق يف
 َوْحَدًة متماسكُة ضد العدّو املشرتك.

أما املعسكُر الشرقّي: فإنه كان يقوم على األساِس املبدئي وحده، تقوده روسيا قيادة 
فكريًة وعسكريًة، فهي مبقام املعلِم والوصّي من جهة، ومبقام احلارِس والقائِد من جهٍة أخرى، 

 ذا ال يوجد بني دوِلِه َمْن ينافُس روسيا على القيادة الفكريِة والسياسيِة.ل
، فإن ذلك أثّر يف جذر  أن املبدأ الشيوعي مل حيل مسألة القومية حال إىل  انه نظرً إإال 

بني دولِه، فأدى ذلك إىل خروِج بعِض الدوِل  امتاسِك املعسكِر الشيوعي، وأحدث تفّككً 
 ىل ما يشبه انقسامه معسكرين.عنه، مث أّدى إ

لُس العاّم البلشفي  1917نيسان  24أما موضوع مسألة القومية فإنه يف  ُعِقَد ا
قشها مسألة القومية، فقد قّدم لينني تقريرً  للمؤمتر ضّمنه  االسابع وكان من أهم املسائل اليت 

سة احلزب البلشفي يف رأيه يف مسألة القوميِة، وكان لينيني وستالني قد وضعا قواعد سيا
ن من واجب احلزب الربوليتاري أن يؤيَد حركة التحرير الوطين  املسألة القومية. وكا يقوالن 
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ا الشعوب املظلومة ضد االستعمار وبذلك كان احلزب البلشفي عن حّق  يدافع اليت تقوم 
سيسها دولة م  ستقلة.الشعوب يف تقرير مصريها مبا يف ذلك حقها يف االنفصال، و

لُس، وكان ستالُني هو مقّرر اللجنة  قشه ا وقد تضمن تقرير لينني هذا الرأي و
لُس هذا الرأي وصار  لس العام للحزب. فقّرر ا املركزية، فدافَع عن ُوجهِة النظر هذه أماَم ا

لس ما نصه: رأيَ  ذ ذلك احلنيمن  املبدأ الشيوعي يف املسألة القومية وقد قرر ا
أن يُعَرتف لكل الشعوب الداخلة يف تكوين روسيا حبق االنفصال حبرية  جيبُ «

، اوتشكيل دولة مستقلة. فإن انكاَر هذا احلق وعدم إقرار التدابري اليت تضمُن تطبيقه عملي 
ييد سياسة الفتح واإلحلاق. إن اعرتاف الربوليتار حبق الشعوب يف حرية االنفصال  معناه 

لتضامن التام بني عمال خمتلف الشعوب، ويساعُد على تقارب هو وحده الذي يؤمن ا
 ».احقً  ادميقراطي  الشعوب تقارً 

لس مل يقتصر على ذلك، بل أيَّد حق منح االنفصال إذ جاء يف القرار ما إإال  ن ا
 نصه:

وال جيوز املزج بني مسألة حق الشعوب يف االنفصال احلر، ومسألة الفائدة عن «
الشعب أو ذاك، فهذه املسألة األخرية جيب على حزب الربوليتار أن يفصل انفصال هذا 

ملا تقتضيه مصاحل التطور االجتماعي  ا، وفقً افيها يف كّل حالٍة خاصٍة بصورٍة مستقلٍة متامً 
 ».مبجموعه، ومصاحل نضال الربوليتار الطبقي يف سبيل االشرتاكية

مسألة القومية شوكة يف جنب احلزب  فهذاِن النصان يف املبدأ الشيوعي قد جعال
الشيوعي، واملعسكر الشيوعي، فأدى ذلك إىل ما حصل يف املعسكر الشيوعي من خروج 

 بعض دوله عنه، ومن وجود ما يشبه انقسامه معسكرين.
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أما خروج بعض الدول فإن احلزب الشيوعي اليوغوساليف وعلى رأسه تيتو أعلن يف 
م ستالني االنفصال عن احلزبِ   الشيوعي الروسي، وانفصاَل يوغوسالفيا عن املعسكر أ

م  ّ شوف، ترو خالشيوعي، فأغضب ذلك ستالني وكان ما كان من شقاق ونزاع ظّل حىت أ
حيث حاوَل إصالح ذات البني من أجل إعادة يوغوسالفيا إىل احلظرية الشيوعية، لكنه مل 

ا عملي  زالة مظاايفلح يف إعاد  هِر الشقاِق والنزاع.، وإن كان قد أفلَح 
وأما وجود ما يشبه املعسكرين فإن الصني الشيوعية قد أثرت فيها املسألة القومية 
فجعلتها حتاول انتزاع الزعامة الشيوعية من روسيا، وأخذها هلا، وحاولت إىل جانب ذلك 

م القياصرة، فأدى ذلك إىل حدوث  ا روسيا من الصني أ ْ نزاع اسرتجاع األراضي اليت أخذ
شوف وبرجيينيف وصحبهما يف مسألة تأخذ يشتّد، مث جاءت اجتهادات مدرسة خرو 

الصُني أّن  ّدتالتعايش السلمي، فأدى ذلك إىل ترسيخ اخلالف بني الصني وروسيا، وع
احلزَب الشيوعي الروسي احنرَف عن الشيوعية، وصارت حتاوُل جذَب بعض الدول الشيوعية 

نيا، وكور الشمالية، وفييتنام الشمالية، ولكن عندما توحدت إليها، فاجنذبت بعضها كألبا
ا عادت لتسري مع روسيا كما أنه تقارب معها بعض اآلخر، كرومانيا،  هافييتنام بشماهلا وجنو

حية دولية، وحىت  وبذلك صار املعسكُر الشيوعي معسكرين، أو ما يشبه املعسكرين من 
حيٍة مبدئية.  من 

د من ا من جراء الرأي الشيوعي يف املسألة القومية حصل اجتهوإىل جانب ما حصلَ 
قبِل احلزب الشيوعي الروسي يف مسألة التناقضات، فأدى إىل تعميق االنقسام بني الدول 
الشيوعية، وأدى إىل االحنراف عن املبدأ الشيوعي، وحتويل سياسة االحتاد السوفيايت من 

 شبه السياسة القيصرية.سياسة شيوعية إىل سياسٍة روسية، أو ما ي
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وج عنها إن فكرَة التناقضات يف املبدأ الشيوعي من األفكار األساسية يف املبدأ، فاخلر 
صطناع تفسريها يُعدّ  لدوِل الرأمسالية،  ااحنرافً  ولو  ويؤدي إىل تغيري عالقة الدولة الشيوعية 

 أو بعبارٍة أخرى يؤدي إىل تغيٍري جذرّي يف السياسِة الشيوعية.
ال  يقول الشيوعيون ألجِل اجتناب اخلطأ يف السياسة جيُب أن يكوَن اِإلنساُن ثور 

 خيفي تناقضات النظام الرأمسايل، بل ينبغي إبرازها وعرضها، وال جيوُز ، وعليه أّال اإصالحي 
 خنق النضال الطبقي بل جيُب القيام به إىل النهاية.

رية طبقية حازمة ال سياسة إصالحية تقوُل بناًء على هذا ينبغي اتباع سياسة بروليتا
دَماِج الرأمسالية  لتناسِق بني مصاِحل الربوليتار ومصاحل البورجوازية، وال سياسة تفامهية تقوُل 
تمِع الدويل  تمع العادي حتصُل كذلك يف ا الشرتاكية. وهذه التناقضات كما حتصُل يف ا

تمع الدويل، فالنضاُل بني فإّن نضاَل املتضادات أمٌر حتمي، س تمع العادي أو ا واء يف ا
إىل جنب، وإنه  االدول الشيوعية والدوِل الرأمسالية أمر حتمي وال ميكُن أن يعيشا بسالٍم جنبً 

ال بُّد من تغلب أحدمها على اآلخر يف آخِر األمر، ومن املستحيِل تاليف هذا النزاع بني 
 املبدأين.

ني عن املسألِة القومية، واخلالف يف تطبيق التناقضاِت على ّن فكرة الشيوعيإإال 
تمِع الدويل مل تؤثر يف الفكرة الشيوعيِة يف السياسة، وال يف طريقة تنفيذها، بل الفكرة  ا
الشيوعية يف السياسة ال تزال هي هي أي: نشر الشيوعية يف العامل، وال تزال الطريقة هي هي 

 القالقل.أي: إجياد التخريب والفوضى و 
ّن روسيا أجازْت لنْفِسها َعَدَم استعماِل هذه الطريقة مع بعِض الدوِل الرأمساليِة  إإال 

 كأمريكا، لكنها ال تزال تستعملها ضّد الدوِل الرأمسالية األخرى كإنكلرتا.
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، ومل اوالصني ال تزال تستعملها ضد الدولة الرأمسالية مجيعها. فالطريقة مل تـُْلَغ كلي 
ن الكتب الشيوعية، وإمنا ُوِجَد تفسري جديد هلا، أوَجَدُه زعماُء احلزِب الشيوعي يف حتذْف م

 االحتاِد السوفيايت ملصلحِة روسيا.
وهذا التفسري ساعد الصَني على التمرِد واالنشقاِق والتشكيك داخَل العاِمل الشيوعّي 

لية«سوفيايت نفِسِه، وداخل احلركة الشيوعية الدولية، حتت شعار أن االحتاد ال » دولة إمرب
ت املتحدة. وقد انفجر ماو نغ ضّد السوفياِت بعد التدخِل و تسي ت مثـَُلها مثُل الوال

العسكري يف تشيكوسلوفاكيا وانفجر معه الكثريون، من كاسرتو إىل احلزِب الشيوعّي 
على وضِع كّل  الفرنسي إىل معظم املاركسيني يف العاِمل، إىل درجٍة محلت القيادَة السوفياتيةَ 
ا فحسب ا منذ ذلك احلني ال لضبط تشيكوسلوفاكيا وحز ِ كما ظهر يف ـــــــ   ثقلها وإمكا

بل لقلِب تيار التشكيِك والتمرد واالنشقاق إىل ـــــــ  1969 عاممؤمتر موسكو الذي عقد 
 تياٍر جتديٍد للبيعِة وعودٍة إىل االنضباِط واالرتباط.

نفي كوِن االحتاِد السوفيايت بوأكثُر من ذلَك، الرّد على املناوئني واملشككني ليس فقط 
لية« ت املتحدة، بل أيضً » دولًة أمرب جبعلها مرة أخرى مركَز الدعوِة إىل  اَمثـَُلها َمَثُل الوال

لية.  املؤمتر املعادي لالمرب
ا سباحة شاقة على االحتاد السوفيايت ضد التياِر  جحًة نسبي إ ألن  ااجلارِف. وهي 

األجياَل اجلديدَة يف العامل الشيوعّي كّلِه. وحىت يف أورو الشرقيِة واالحتاِد السوفيايت نفسه مل يـَُعْد مضموَن النتائج. ذلك أن ـــــــ  صعيِد الدوِل واألحزابِ ـــــــ  النجاح على الصعيِد الرمسيّ 
أن  موسكو. يضاُف إىل ذلكَ » فاتيكان«تستهويها ثورُة تستهويها ثورُة الصني أكثـََر مما 

ال أكثر  د التخّلف يف العامل، من شأنه فسح ا فأكثَر للصني على الرغم من احلصار ازد
، وكأنّه الستاُر اأيضً  ، وجو حبر  الُيْصبَح حصارً  ااملشرتك السوفيايت األمريكي الذي ميتُد حالي 

امجُُه الصُني يومي احلديدي اجلديُد الذي ك  .اتقريبً  اانت 
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م ستالني داخلي  على أساس تقوية  اإن سياسة املعسكر الشرقي كانت قائمًة منذ أ
على اساس  ا، وخارجي ة احلربية للدفاع واهلجوم يف آنٍ جهاز الدولة، وإعداد القوى العسكري

ك ال بد من دوام اختاذ الرأمسالية عدم إمكانية التعايش السلمي بني الرأمسالية واالشرتاكية، لذل
ا، يف حقيقتها، خصٌم فكري. وحني وقعت احلرُب العاملّيُة الثانيُة اسياسي  اخصمً  ، أل

إىل جنٍب، لكن هذه  اتعاونت روسيا مع إنكلرتا وفرنسا وأمريكا يف احلرب وعاشوا فرتًة جنبً 
ب، ورجعت احلرُب الباردُة بني حالٌة ضرورية استثنائية ما لبثت أن تبخرت بعد انتهاء احلر 

روسيا والدول الغربية، مع بقاء االتصال السياسي، يف هيئة األمم املتحدة، ويف املؤمترات 
ِإلضافة إىل التمثيل الديبلوماسي. امالت الديبلوماسية،   الدولية، وا

تدل على أن أما السياسُة الشيوعيُة، جتاه املعسكر الغريب، املنبثقُة عن املبدأ الشيوعي ف
حدامها إإىل جنب، وأنه ال بد من تغلب  االرأمساليَة والشيوعيَة ال ميكن أن تعيشا بسالم جنبً 

ستحالة تاليف النز  ع بني ا على األخرى يف آخر األمر. وها هو مجيُع الكتب الشيوعية تقول 
ْف رأي أحدمها املبدأين، وهذا رأي من اآلراء اليت كان يراها كل من لينني وستالني، ومل يتخل

عن اآلخر. ومجيُع الشيوعيني متفقون، يف هذا املوضوع، وال جيوُز ألي سياسي شيوعي، 
ألنه  كان أو غَري حاكٍم، أن يسَري يف سياسة التعايش السلمي بني الرأمسالية والشيوعية  احاكمً 

أُعيَد يف السياسة اخلارجية. وهذه السياسة قد  حينئٍذ يكون خارًجا عن الفكرة الشيوعية
ذا التعديل، ومهما يكن من  النظُر فيها، يف روسيا وُعدلْت، لكنهم ال يستطيعون أن جيهروا 
أمٍر فإن السياسَة الشيوعيَة كانت تدل بوضوٍح على أنه ال ميكُن أن حيصَل تعاوٌن صادق 

الفرق وتعايٌش دائم بني املعسكرين الشيوعي والرأمسايل، وهذا يدل على دوام النزاع بينهما. و 
ى دول املعسكر الغريب، لبينهما: أن سياسَة املعسكر الشرقي تقوُم على أساس اهلجوم ع

خذ هذا اهلجوُم ثالَث نواح:  و
 األوىل : الدعوة إىل الشيوعية والدعاية هلا.
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رُة القالقل والفنت يف الشعوب ضد الفئات احلاكمة.  الثانية : إ
السياسية يف البالد اليت يستعمُرها واليت تقع يف الثالثُة : كشُف خطط املعسكر الغريب 

 فلِكه.
ا تقوُم على أساس الدفاع عن نفسه، فدولُُه مل تستطع  أما سياسُة املعسكر الغريب فإ
القضاَء على األفكار الشيوعية، ومل تستطْع أن تقضَي على القالقل اليت نبتت، ومل تسطْع أْن 

ي أو حتاوُل ختفَي مجيع خططها، وتقيم سياستها تثري العاَمل ضد الشيوعية، وصارت ختف
 الدوليَة على أساس مكافحة كل حركٍة تشتم منها رائحَة اخلروج على املعسكر الغريب.

ومع أن مجيَع دول املعسكر الغريب متفقٌة على حماربة الشيوعية، والوقوف ضدها 
يف العمل  اتتفاوُت اهتمامً ا ختتلُف يف تقدير اخلطر الشيوعي، و إ، إال وعسكر  اسياسي 

ذا املوضوع، وترى أن اخلطر  اعلى اتقائه. فأمريكا هي من أكثر دول املعسكر الغريب اهتمامً 
األوحد عليها وعلى العامل إمنا هو وجوُد الدول الشيوعية وعلى األخص الصني يف الوقت 

م الساسة األمريكان احلاضر. وحتمل أمريكا أشد العداء للدول الشيوعية، وكان يفهم من كال
لشيوعية من اخلريطة، وكانوا هم  أن هدفـَُهم الذي يسعون إليه هو إزالُة الدولة املتمسكة 

 يُعدون لذلك أقصى ما يستطيعون من إعداد.
ا وأن كانت حتمل العداء ، غري أنه يفهُم من كالم الساسة نفسه وأما بريطانيا فإ

ولة الشيوعية عن املناطق اليت حتتلها يف أورو وحصُرها الربيطانيني أن هدفـَُهم تقليُص ظل الد
 العامل من الشيوعية. ةياخلَف الستار احلديدي وكسُر شوكتها ومح

ا، مليوعتها ولوجود حزب شيوعي قوي يف داخلها، ليست هلا سياسة  وأما فرنسا فإ
الدوَل واضحة يف هذا الشأن، وإن كانت مجهرة السياسيني يف فرنسا ترى الشيوعية و 

قي الدول الغربية األخرى ترى ما يراُه األمريكان واإلنكليُز  االشيوعيَة خطرً  على العامل، و
 خبصوص املعسكر الشرقي.
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جلملُة يقُف املعسكران جتاه بعِضهما يف املوقِف الدويل عسكر   ويتنازعان فكر  و
ما مشاكَل متعددًة، ويسعى كّل معسكٍر ، وتتناول العالقاُت القائمُة بينهَ واقتصاد  اوسياسي 

سب فلسفته، إذ حبسب وجهة نظره، وينظر إىل املشاكِل العاملية حبمنهما حلّل هذه املشاكِل 
لكّل معسكٍر منهما فلسفٌة خاصٌة تقوم عليها سياسُتُه وتنسجُم معها نظرتُه، وهذه الفلسفُة 

تمع عند الشيوعيني ك ّل ال يتجزأ، وحني يتطور إمنا يتطور كله، تتجلى يف النظرة إىل الفرد وا
تمِع عند الرأمساليني، فإنُّه مكون من أفراٍد، والفرُد يف  اويتطوُر الفرُد تبعً  لذلك. خبالِف ا

تمِع الرأمساّيل يتمتُع جبميع حقوقه الفردية. وعلى ذلك ختتلف نظرة كل معسكر إىل العامل  ا
تمع اتبعً  اعاملية  املشاكل ال روسيا تفّكُر يف حلّ ، لذلك جند أن الختالِف نظرته ملعىن ا   كو

 ، وال ميكن أن تفكَر يف حّل مشكلٍة معّينٍة وترتَك مشكلة أخرى.كال 
وأما املعسكُر الغريب فإنه يرى أن املشاكَل العامليَة متعددٌة، وهي أجزاء ميكن حّل كّل 

ا ختتلف إمشكلة منها على حدة، وتتفق يف هذه النظرِة الكلية بريطانيا وفرنسا وأمريكا، إال 
ن أنه ميكن حّل كّل مشكلٍة على حدة بغّض النظِر  يف تفاصيِل احلل. فربيطانيا وفرنسا تر

عالقتها بباقي املشاكِل العاملية، وعما إذا كان يتأثُر حبّلها حّل مشاكَل ُأخرى أو يؤخر  نع
حلها ويعّقده. لذلك جند فرنسا وبريطانيا تقبالن الدخول يف مفاوضاٍت يف مسألة ما حلّلها 

أن تفاوَض روسيا على التجارِة وحتّل مشاكلها  امهما كانت النتائُج، فإنكلرتا جتُد األمَر طبيعي 
معقدًة، وفرنسا يسهل عليها أن حتّل مشكلَة  أملانيايف هذه الناحيِة فقط، وأن تبقى مشكلُة 

من هاتني الدولتني تتصور  اهلنِد الصينية مع روسيا وتبقى مشكلُة النمسا معّقدًة، ألن كال 
تمع.، كما تتصاحّل املشاكِل اجلزئيِة عاملي   وُر حّل املشاكل يف ا

ا وإن كانت رأمساليًة وتعتنق املبدأ ذاته، إال  ا ختتلُف عنهما من إوأما أمريكا فإ
ً احيث التفاصيل، ذلك أن أمريكا نشأت جديدً  ت  ، وكان قيامها مصحو بفلسفات ونظر

ا نظرًة عملية من جهة، وشاملًة من جهة أخرى، وسياستُ  تسري  اها أيضً وأفكاٍر جتعل نظرَ



80 
 

لفروِض، لذلك ال حتّل  مشاكلها  وفَق هذه األفكار. فال تؤمن بتجزئِة املسائِل، وال تؤمُن 
ا كّلها، لذلك كان نزاعها مع مع غريها أجزاء وتفاريق، فهي إما أن حتّلها   كّلها، أو تنازع 

 ااملعسكر الغريب نزاعً  مجيَع األموِر، وكذلك كاَن نزاعها داخلَ  شامًال  ااملعسكر الشرقي نزاعً 
إنساٌن أن أمريكا ميكن االتفاُق بينها وبني  أن يظنّ  نمعدة أمور، فمن العبث  شامًال 

قي املسائل، وكذلك احلاُل إىل دون النظر من املعسكِر الشرقي بشأن مسألة واحدة بعينها، 
ما بينها  ك يفلذا نراها قد ربطت مشكلة لبنان مبشكلة فلسطني وذل ،مع زميلتها بريطانيا

 وبني بريطانيا.
ا العملية تقبل الدخول يف مباحثات يف بعِض املسائل وحتلها إإال  ن أمريكا يف نظر

هي تطلُب من روسيا أن تدخَل معها يف  على أساس الشمول لباقي مسائلها، فمثًال 
رلني مفاوضاٍت يف شأن األسلحِة النووية، وهي مسألٌة واحدة، وتقبل الدخوَل يف مؤمتر ب

حّل هذه املسائِل وحَدها، بل يعين فهَم  ا، لكن هذا القبول ال يعين مطلقً أملانيابشأن توحيِد 
سبها مجيع املسائِل مع خصوِمها، ويعين حّل هذه املسائل احلل الذي حبوجهِة النظر لتحّل 

عن تريده جلميع املسائل العاملية ومنها هذه املسألة. فهي ال تفصل املشاكَل السياسيَة 
، وهي تقبل التفاوَض يف املسالِة الواحدة وتقبل احلّل يف االسياسِة العاملية، بل تربطهما معً 

اجلزئياِت، ولكن ال على أساس حّلها منفردًة، بل على أساِس احلّل الكلي، ألَن سياسَتها 
 شاملٌة من جهٍة، وعمليٌة من جهٍة أخرى.

ضوِء هذه األسس  يفلية بوجٍه عام؛ و هذه هي األسُس اليت تقوم عليها السياسُة الدو 
ميكُن فهُم األعمال السياسيِة اليت تقُع يف العامل. ومن قبل أن نبدأ بتفسري هذه األعمال 

أن نعوَد لنرى ما أصاَب هذا العاَمل من  من يتفُق مع احلقيقِة ويطابق الواقَع، ال بدّ  اتفسريً 
سياسة، وما علينا حنن بين البشر أن مصائَب وما حّل به من شقاء من جراء تطبيِق هذه ال

 نقول فيه.
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لقانون الدويل فال يصّح أن يوجَد، وال جيوز أن يُوضَع، وذلك  أوًال  : أما ما ُيسّمى 
ألن القانون هو أمر احلاكم، وال يوجد دولٌة عامليٌة أو حاكٌم عاملّي، بل ال يصّح أن توجَد 

ألن ذلك متعذِّر الوجود، وألن الّزعَم بوجوده  دولٌة عامليٌة تكون هلا سلطة على مجيع الدول،
يعين وجوَد احلروب واملنازعات الدموية، لذلك ال جيوُز أن ُتوجَد دولٌة عامليٌة أو سلطٌة عامليٌة، 

 أسباب: ةوإذن ال يصح أن يوضع أو يُوجَد قانوٌن دوّيل، وذلك لثالث
يع دول العامل، وال على أحدمها : أن القانوَن هو أمُر السلطان وال سلطاَن على مج

تمع الّدويل.  ا
الثاين : أن القانوَن واجُب التنفيذ فال بد من وجود سلطة تنفذه، وال يصح أن توجَد 
لقوة على مجيع دول العامل، ألن ذلك يؤدي إىل احلروب  سلطة عاملية تنفذ أوامرها 

.  واملنازعات الدموية، كما أشر
موعات البشرية : أن القانوَن ينّظم ال الثً  عالقات، والعالقات الدولية تنشأ بني ا

سب مصاحلهما، وبرضامها، وتكون حبفتنظم كّل دولتني أو أكثر بينهما العالقات  ااختيارً 
هو  اخريني أو دول أخرى. فما ينظم العالقات إذً أعالقات أخرى غري املوجودة بني دولتني 

تفاقات، وإذً ، وال تنّظم اتفاقات، وليس قانوً  لفعل إال  ال يوجد قانوٌن  االعالقاُت الواقعة 
دوّيل لتنظيم العالقاِت بني مجيع الدول. لذلك كله ال يصح أن يُوجَد قانوٌن دوّيل كما أنه ال 

. على أن الناَس حىت يف الغرب أنكروا وجوَد ادولي  يصح أن ُتَسمَّى االتفاقات الدولية قانوً 
ي قانوٍن دوّيل أي  قانون دوّيل عام، جباَرها على تنفيذه. فمنذ إواستنكروا إلزام الدول 

ظهور فكرة القانوِن الّدويل دّب اخلالُف بني فقهاء الغرب حول طبيعة قواعده، وشّك 
ا امللزمة. فكانْت، وهيجل، يف  وسنت، وأتباُعهما يف إنكلرتا، أ، وهوبز، و أملانياالكثريون يف قو

دوّيل عام، وذهب إىل هذا الرأي كثريون من فقهاء الغرب، وحىت الفقهاء  أنكروا وجود قانون
م ال يقولون بوجودها كقانوٍن واجب  الغربيون الذين يقولون بوجود قاعدة القانون الّدويل، فإ
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ا عبارٌة عن جمرد قاعدة أخالقية ال يرتتب على خمالفتها أيّ  مسؤولية  التنفيذ، بل يقولون إ
م إالذين حياولون قانونية. وحىت  جياَد متحالٍت لتفسري معىن قانونية القانون الّدويل فإن تفسريا

هذه تدل على عدم وجود القانون الدويل، وإن املوجوَد إمنا هو العرَف الدويل، وليس القانون 
من املفكرين حىت يف الغرب ميكنه أن يقول بوجود  انا ال نظن أن أحدً إنالدويل، لذلك ف

 عام، والذي ُيستطاُع إثبات وجوده إمنا هو العرُف الّدوّيل ليس غري. قانون دويلّ 
موعات البشرية موجود، ومنه ما هو عرٌف عاّم موجوٌد  والعرُف املتعاَرُف عليه بني ا
موعات البشرية منذ القدمي حىت اآلن، مثل عدم قتل الرسل بني الدول أو ما  عند مجيع ا

 اما هو عرٌف خاّص بني جمموعات معينة، مثل ما كان معروفً  ُيسّمى حبصانة السفراء، ومنه
رة البيت احلرام. وهذا ما أشر إليه يف مطلع البحث  عند العرب من عدم منع أحد من ز

اصطالحاٌت  بل، ة وال شك، وهي ليست قانوً دمن العرف الدويل... فهذه األعراف موجو 
 من اجلميع، أو من جمموعات خاصة. وعليه جيري التعارُف عليها حبكم تكرار حوادث معينةٍ 

 فإن العرَف الدوّيل موجود، وأما القانون الدويل العام فال وجود له.
لقوة، أو اإل لقوة، وهذا التنفيُذ  جباُر بقيت مسألُة تنفيذ القانون الّدوّيل على الناس 

عاملية أو من دولة على التنفيذ، ال يصّح أن يكون، وذلك أن هذا التنفيذ إن كان من سلطة 
عاملية، فإنه يستحيُل ألنه ال وجوَد للدولة العاملية. فإن كان من سلطة عاملية أي من جمموعة 

ً  دّ عدول كربى، أو من دولتني أو أكثر، فإنه يُ  ن إحدى ألقانون، ألنه لو  ا، وليس تنفيذً عدوا
لتنفيذ خالفِت القانوَن فإن قي الدول ال ميكن أن  الدولتني أو إحدى الدول اليت تقوم 

لتنفيذ، أو جمموَع الدول اليت تقوم  تنفَذه عليها. وكذلك لو أن الدولتني اللتني تقومان 
لطبع ال أحد، وبذلك يكون تنفيُذ  لتنفيذ، خالفِت القانوَن، فمن الذي ينفذه عليها؟ 

 ً للقانون الّدوّيل،  اتنفيذً ، وليس الدول القوية القانوَن على الدول الصغرية أو الضعيفة، عدوا
وبذلك يظهر بوضوح أن ال وجوَد لتنفيذ القانون الّدوّيل العام على مجيع الدول، فال يصّح 
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 ً لقوة، ألن ذلك ال يكون إال عدوا ، وتقوم من جرائه أن يُفّكَر بفكرة تنفيذ القانون الدويل 
 احلروب.

وإمنا  اال ميكن وجوده عملي  ْوّيل، بلصّح أن يوجَد قانوٌن دَ ومن هذا كله يتبّني أنه ال ي
املوجود هو اتفاقات حتصل بني الدول، وأعراف يتعارفون عليها بشأن هذه االتفاقات، 
موعات البشرية. وعليه إذا كان ال بد من  وبشأن عالقاِت احلرب، وعالقات السلم، بني ا

ون عمُلها النظر يف األعراف إجياد مجاعة دولية، فإنه ال يكون هلا إال قانوٌن إدارّي، ويك
ا، وتدخل فيها األعراف بشأن االتفاقات الدولية، من حيث عقدها،  الدولية، ويف خمالفا

 تُؤخَذ مجيع األعراف الدولية، بل تؤخذ وتنفيذها، والتحلل منها، وما شاكل ذلك. على أّال 
تمع الدويل الذي تتشكُل منه اجلماعات الد ولية، ويكون نشوءُ األعراف اليت نشأت يف ا

هذه األعراف ليس بقرارات تضعها الدول، فهذا خطأ، وفيه كل الضرر، بل يكون نشوؤها 
حىت استقرت، وتكون الدول قد اعتقدت بدافع ذايت أن  طويًال  ابسبب اتباع الدول هلا أمدً 

دة أو األمر هذه األعراف واجبُة االتباع. أما موضوُع اتباع الدول هلا، فإنه يكوُن بتكرار القاع
مبجرد  ا، ألن فعَل الناس واصطالَحهم على شيء ال يشّكُل عرفً اعرفً  دّ عأو املفهوم الذي يُ 

، وهناك فرق بني اعام  االفعل أو مبجرد االصطالح، بل ال بد من تكرار ذلك حىت يكون عرفً 
املكرر من العادة والعرف، فالعادة هي: العمُل املكرر من الفرد، وأما العرُف فهو: العمل 

، فهذا العرف العام هو الذي تنظر فيه اال بد من التكرار حىت يدعى عرفً  ااجلماعة، فإذً 
اجلماعة الدولية، حني تنظر يف املنازعات الدولية، واملخالفات اليت حتصل من الدول اليت 

 تتشكل منها.
ة. وهذا فالعرُف الدوّيل مبعناه احلقيقي، هو حمّل النظر حني فض املنازعات الدولي

لقوة، بل ينّفُذ عن طريق الرأي يف العرف الدوّيل ال يصح أن يفّكر  تنفيذه على الدول 
لعامل املعنوي، فإن الدوَل املشرتكة يف اجلماعة الدولية ما قر  ت اعتبار القاعدة ر العام، و
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يكون  ينئذٍ ، وحا، إال بعد أن حتققت من صريورته عرفً ادولي  االفالنية أو األمر الفالين، عرفً 
ن هذا العرف واجُب االتباع موجودً  ، وعليه ال توجد هناك حاجٌة ااعتقاُد هذه الدول 

لقوة. وفضًال  ن قوَة الرأي العام ضد الدولة املخالفة للعرف جيرب الدوَل إعن ذلك ف للتنفيذ 
موعة البشجبار اخلارجي املادّي، و أكثر من اإل اوذاتي  اطوعي  اجبارً إ  ّري رية من أن تُعخوُف ا

ثريً  عليها من خوفها من التنفيذ املادي، واحلافز املعنوي  ابسبب خمالفتها العرَف العاّم أكثُر 
من احلافظ املادي، لذلك ُيرتُك للرأي العام وللعامل  عليةالدافع لتنفيذ العمل هو أشّد فا

 ذها.املعنوي أن يتوىل تنفيذ قرارات اجلماعة، ويكون ذلك هو طريقة تنفي
ألسرة الدولية أو اجلماعة الدولية، أما شقاء العامل من  حية ما يسمى  هذا من 

حية تكتل هذه  بلمن كون الدولة دولًة كربى،  االدول الكربى، فإنه ليس آتي  هو آٍت من 
الدولة، واجتماعها على اقتسام املصاحل واملنافع، هذا التكتل هو أساس البالء، لذلك 

أن ينصب على التكتل ذاته للدولة الكربى، ال على كون الدولة دولة كربى، فالعالج جيب 
رت وفصلت عن  مللكية وأعلنت اجلمهورية، وبلجيكا  رت وأطاحت  فإن فرنسا قد 
هولندا واستقلت وحدها، والشعب األملاين استطاع أن يقضَي على الدويالت اليت كان 

وهذا كله ضد تكتل الدول الكربى، لكن هذه الدول إليها، وأقام الوحدة األملانية،  امقسمً 
ا بعد أن تغري نظامها، ظلت متمسكًة بفكرة التكتل الدويل، وهذا التكتُل هو  الكربى ذا
الذي أدى إىل احلرب العاملية األوىل، وهو الذي أدى إىل احلرب العاملية الثانية، وهو الذي 

دول األخرى سواء أكانت صغرى أم  على ال اعلى السالم، بل يشكل خطرً  ايشكل خطرً 
كربى، لذلك ال بد من معاجلة التكتل الدويل، على وجٍه يلغي فكرة التكتل بني الدول 

م   .االكربى إلغاًء 
تفاقهما معً  قد أزالتا التكتلني العامليني أي املعسكرين  اصحيح أن أمريكا وروسيا 

ة الثالثة، لكنهما فعلتا ذلك بتكتٍل جديٍد الشيوعّي والرأمساّيل، وأبعد خطر احلرب العاملي
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ما عاجلتا فكرة التكتل من الدول الكربى، بل حولتا هذا التكتل  دّ منهما، وهلذا ال يُع أ
، هو اقتسام العامل بني دولتني كبريتني، اجديدً  املصاحلهما بتكتل جديد منهما، وأوجد خطرً 
ملوقف الدويل، ويؤدي إىل صعوبة الت خلص من خطرمها أو خطر أي منهما. لذلك مما يضّر 

ما بدًال  ه وكرَّستاه، وجعلتاه تكتًال  فإ ، يصعب أو احمكمً  من أن تعاجلا التكتل الدويل، عقَّد
يعسر على الشعوب أو على الدول الصغرى نقُضه، أو ضرُب قوته. وعليه فال بد من عالج 

 سريع لفكرة التكتل من الدول الكربى.
هو هذا العالج، فالذي نراه هو أن العالَج ال يتأتى إال بتغيري املفهوم من  اأما م

أساسه، ألن سلوَك اإلنسان يف احلياة إمنا يكون حبسب مفاهيمه عنها، فال بّد من تغيري هذا 
، مث املفهوم عند الشعوب اليت تتكوُن منها الدول الكربى، اليت تعتنُق فكرَة التكتل الدوّيل أوًال 

لدول االنتق ال إلزالة التكتالت الدولية من الوجود، وما مل يُغّري هذا املفهوم، فإن شقاء العامل 
 ، بل رمبا يتضاعف هذا الشقاء.االكربى سيظل موجودً 

أما طريقُة تغيري املفهوم فهي إجياد رأي عام دويل ضد التكتالت، وهذا هو العالج 
ر الشعوب الضعيفة يف القرن التاسع عشر  الناجع لذلك. والدليل على هذا أن فكرَة استعما

، الصغرى منها والكربى، وتسابقت على مجكانت حمّل فخر واعتزاز عند  يع دول أورو
وبلجيكا،  أملانيااستعمار الشعوب واألمم بشكل جنوين، ال فرق بني إنكلرتا وهولندا، وال بني 

الشعوب. وملا قامت الدولُة سبانيا، فجميُع دول أورو خرجت الستعمار إوال بني فرنسا و 
الشيوعيُة يف روسيا بعد احلرب العاملية األوىل تبنت فكرَة حماربة االستعمار وهامجته بضراوة 

ن إوعنف، وحّثت شعوَب العامل على مقاومة االستعمار، وحّرضتها على املستعمرين، وما 
امل ضد االستعمار، لذلك جاءت احلرُب العاملية الثانية، حىت ُوِجَد رأٌي عاٌم كاسٌح يف الع

اء االستعمار يف العامل، وشاعت فكرة التحرير، ُوضَع يف ميثاق هيئة األمم مواد تتعلق 
الرأي العام العاملي أن فرتاجعت الدول االستعمارية عن االستعمار، واضطُّرت حتت ضغط 
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 ذت ذلك أسلوً الشعوب املستعَمرة حريتها واستقالهلا، وإن كانت بعُض الدول قد اخت تعطي
لتغيري شكل االستعمار. ومهما يكن من أمر فإن الرأّي العاّم استطاع أن يُغّري النظرَة لفكرة 

لنسبة  لدول الكربى، أو بتعبري أصح لفكرِة تكّتِل الدول إىل ااالستعمار، وكذلك احلال 
شقاء الكربى، لذلك ما على الشعوب اليت عانت وتعاين من تكتل الدول الكربى من ال

والبالء إّال أن تبذَل احملاوالِت اجلديَّة ملقاومة فكرة تكتل الدول الكربى مقاومة ضارية، حىت 
 تصَل إىل إلغائها من الوجود.

ب خريات الشعوب وإذالهلا، وهذه الفكرُة وإن سار  بقيت مسألُة االستعمار أو 
ا وال شك ال تزال أ ا يف مقاومتها، فإ س  ا العامل خطوًة ال  خطَر األعمال اليت تشقى 

على االستقرار احمللي، واالستقرار العاملي، وما أزمُة  االشعوب الضعيفة، وأكثَر األعمال خطرً 
الكونغو اليت استمرت عدة سنوات، وأزمُة الشرق األوسط احلالية، إال منوذٌج من مناذج خطر 

  مشكلة االستعمار.االستعمار على االستقرار، لذلك كان من أشد الضرورات معاجلةُ 
إن االستعمار جزء ال يتجزأ من املبدأ الرأمسايل، بل هو طريقُة تنفيذ فكرته، لذلك ال 

أن تُبذَل  من إال مبقاومة املبدأ الرأمسايل وإزالته من الوجود، لذلك ال بد سبيل لعالجه جذر 
 ملبدأ الرأمسايل والقضاء عليه.ااجلهود يف إزالة 

يف معاجلة االستعمار ويف مقاومة املبدأ الرأمسايل، لكنها  اشوطً  لقد سارت الشيوعية
سارت بفكرٍة خاطئٍة، ومبقاومٍة عرجاء، فقد قاومت عقيدَة فصل الدين عن الدولة بعقيدِة 
التطور املادي، وعقيدُة التطور املادي عقيدٌة خاطئٌة وختالف فطرَة اإلنسان، لذلك مل جتد 

تمعات الرأمسا قبوًال  يهم يف سلوكهم يف فعن أن األفراد الذين اعتنقوها مل تؤثر  لية فضًال يف ا
لتطور املادّي ال يضريه أن يطبق فصل الدين عن الدولة، ألن عقيدة  احلياة، ألن من يعتقد 
ا ال تعين  فصل الدين عن الدولة ميكن أن يعتنقها املقّر بوجود هللا، واملنكُر لوجود هللا، أل

تعين عدَم حتكيم الدين يف شؤون الدولة، وهذا ال يؤثر يف سلوك  بل اإلمياَن، اإلحلاَد وال تعين
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تمعات  من يعتقد عقيدة التطور املادي، ومن هنا جند أن العقيدة الشيوعية مل تُوثْر على ا
 الرأمسالية ومل ُحتدْث فيها أّي تغيري.

فكار كارل ماركس ومن أتى بعده من  أما مقاومة الشيوعية للرأمسالية، فقد بدأت 
فالسفة الشيوعيني، فأوجدت من يعتنقها من األفراد واجلماعات، لكنها مل تستطع أن جتعل 

ذلك فإن طريقتها يف جتسيدها  ضًال عنتها تعتنقها مبجرد الدراسة والبحث، وفبرمّ  شعوً 
حي ة بكيان، أي بدولة شيوعية، كانت طريقًة خاطئة، وطريقًة خيالية، فهي خاطئة من 

ا تريد جعل الثورة عامليًة، اجعلها إجياَد الدولِة طريقة للوصول إىل إلغائها كلي  ، وهي خيالية أل
لشعوب املتقدمة صناعي  مث تعّم العامل، لذلك اضطُّر لينني ملخالفتها حبجة تفسريها،  اتبدأ 

حية صن اعية من فأوجد الدولة الشيوعية يف روسيا، وكانت يف ذلك الوقت متأخرة من 
، وأوجدها يف روسيا وحدها، مث بعد ثلث قرن جاء خلفاء لينني ليتحالفوا مع أكرب  أورو

 ين أمريكا، أي: حتالفوا مع االستعمار.عدولة استعمارية، ن
لذلك ال يصح أن يُركَن على سري الشيوعية يف معاجلة االستعمار، وال على مقاومتها 

 دأ الرأمسايل والقضاء على االستعمار، فما هذا العالج؟له، فال بد من عالج آخر ملقاومة املب
ذلك: أن العالَج الوحيد لالستعمار هو طرُح الفكرة الكلّية عن الكون  نواجلواب ع

دخاُهلا إىل ميثاق اجلماعة الدولية القائمة على إواإلنسان واحلياة يف ميدان النقاش العاملي، و 
لرضا واالختيار، ف هذا النقاُش العاملّي للفكرة الكلية عن الكون تنفيذ العرف الدويل 

واإلنسان واحلياة، هو الذي يغُري املفاهيم، ويزيُل املفاهيَم املغلوطة، ويصّحح العرَف الدويل. 
فاالستعمار وجهُة نظٍر معينة يف احلياة، ولن يُقَضى عليه ما مل تُغيّـْر وجهة النظر هذه. 

، لكنه مل فيهوجد لدى العامل ضد االستعمار قد أثر صحيٌح أن الرأَي العاّم الدوّيل الذي 
ومل يضعف وجوده، وكل الذي حصل هو تغيٌري يف أسلوبه. والبالد اليت  يقض عليه،

التينية، ال تزال مستعمراٍت وإن كانت قد وضعت يف ليف أفريقيا وآسيا وأمريكا ا تاستعمر 
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لثورات، واحلروب احمللية، والدولية. أسلوب استقالالت. ولن تتحرر هذه املستعمرات إال 
ولكن ما دامت الدول الكربى املوجودُة يف العامل تعتنُق االستعماَر كفكرة، وتسّخُر قواها من 

زالة فكرته من نفوس معتنقيها بصف ها تأجله، فإنه ال سبيل ِإلزالة االستعمار من العامل، إال 
 وجهة نظر هلم يف احلياة.

يقاَوَم االستعمار مقاومًة ماديًّة، وأن يستمر الرأي العام ضده، صحيٌح أنه جيب أن 
الناجُع هو  ا ليس العالَج الناجَع، بل العالجوأن ُتضاَعَف اجلهوُد يف سبيل ذلك، لكن هذ

طرُح الفكرة الكلية عن الكوِن واإلنساِن واحلياِة يف ميداِن النقاش العاملي، تتناوهلا مجيُع 
يف اجلماعة  وًصاحمّل حبث ونقاش بني الدول مجيعها وخص ادولي  الشعوب واألمم، وتوضعُ 

 الدولية.
تكتل الدول الكربى، وفكرة األسرة الدولية، وفكرة ــــــ ـ هذه هي األموُر الثالثةُ 

ا، وحيل بسببها بينه وبني السري يف طريق السعادة، وهذه هي ـــــــ  االستعمار اليت شقَي العامل 
ا من هذه البال الثالث. إال الكيفيُة اليت يُ  ن عالَجه منها ال يعين منَع احلروب، وال إعاَجلُ 

ت وال يعين  اَء الفخاخ الدولية، واملناورات السياسية، واملداورات إمنَع القالقل واالضطرا
اخلبيثة، وإمنا يعين إزالة كابوٍس مجاعّي ثقيٍل يصعُب التخلص منه، وإال فالنزاع بني الدول 

بيعّي، وجلوء الدول إىل احلروب طبيعّي، وقيام املناورات واملداورات طبيعّي، لكنها تكون ط
حمدودة، فال جير العامل كله إىل احلرب كما حصل يف احلربني العامليتني  افردية، أو أمورً  اأمورً 

يكون فيه  بلاملاضيتني، وال ينحصر تفكري الدول مبص دماء الشعوب كما هي احلال اآلن، 
ا هو يف طبيعة البشر، من اهلدى والضالل، ومن اخلري والشر، ومن احلسن والقبيح، فيكون م

كله كما هي احلال منذ أن ُوِجَدْت فكرُة تكتل الدول   افيه من هذا وذاك، وال يكون شر 
الكربى، وفكرُة األسرة الدولية، وفكرُة االستعمار حىت اآلن. لذلك ال بد من وضع حد هلذا 
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يطغى على العامل منذ عدة قرون، والذي تكتوي بناره الشعوب واألفراد على حد  الشر الذي
 سواء...
وقد يقال كيف يتأتى لألفراد أن يؤثروا يف السياسة العاملية؟ بل كيف يتأتى لألحزاب «

 ؟»ال سيما أن هذا االجتاه قد أخذ دوَر العراقة واستمر عدة قرونو أن تؤثر يف اجتاه الدول، 
ذلك: أن األفراد أو األحزاب حني يتابعون األعمال السياسية،  نواجلواُب ع

ويتفهمون السياسة الدولية ال يصح أن يتتبعوها من أجل املتعة العقلية والرتف الفكري، وال 
دة املعلومات،  ا من أجل أن يرعوا شؤون العامل، ومن أجل أن  بلمن أجل التعلم وز يتتبعو

لطريقة اليت يؤثرون فيها على العامل، أي من أجل أن يكونوا سياسيني، وحاشا  يفكروا 
أن يقصَد املتعة العقلية، ولو كان من أعظم العقالء، وحاشاه أن مييل للرتِف «للسياسي 

يتتبع السياسِة ويفهم املوقف الدويل، والوضَع  االفكري ولو كان من أعمق املفكرين، فهو إذً 
نه سياسّي فقط، ال ألنه عاقٌل أو مفكر. ومعىن كونه الدويل، ويتابع السياسَة الدولّيَة، أل

أن يؤثر يف السياسة الدولية، هذا من على أن يرعى شؤوَن العامل، أي على أنه يعمل  اسياسي 
من أمة،  اه جزءً تيعمل بصف بلنه فرد أجهة، ومن جهة أخرى فإنه ال يعمُل وهو يتصّور 

ا، فإنه ممن  ن مل يكنإه يف كيان، أي يف دولة، وهو توبصف ممن يقررون سياستها أو ينفذو
أن يكونوا ممن يقررون أو ينفذون، أو حياسبون املقررين واملنفذين، وبذلك يؤثر إىل يطمحون 

، اليس له صالحياُت التقرير أو التنفيذ، ومىت كان كذلك كان مؤثرً  احىت لو ظل فردً  ادولي 
ا تؤثر  أمثاله، أو يسعى هو وأمثاله ألن جيعلها تؤثر يف يف ألن الدولة اليت هو يف كيا

يت ما يقصد من مثرات املفاهيم السياسية، وهو  السياسة الدولية واملوقف الدويل، ومن هنا 
جعُل الدولة تؤثر يف السياسة الدولية، ويف املوقف الدويل، عن طريق إجياد األفراد الواعني 

ال سيما من الدول الكربى. ومن و يت حتصل يف العامل، ، واملدركني لألعمال السياسية الاسياسي 
هنا كانت اخلطوُة األوىل للتأثري يف السياسة الدولية، واملوقف الدويل، هي بلورة املفاهيم 
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السياسية، وكانت اللبنُة األوىل محَل األفراد على تتبع األعمال السياسية، وتفهم السياسة 
ثُري الدولة يف السياسة الدولية  االعاملية، فيأيت طبيعي الدولية أي إجياد سياسيني يف السياسة 

واملوقف الدويل، وبذلك يظهر مدى ضرورة املفاهيم السياسية، ومقداُر قيمة هذه املفاهيم، 
لعالقات مع الدول إإال  نه جيب أن يـُْعَلَم أن الدولة ال تكون دولة هلا الوجود الدويل، إال 

تمع  لعالقات مع األفراد واآلخرين، األخرى، فالفرد يف ا ال يكون له وجوٌد يف جمتمعه إال 
ثريه يف العالقات بني  تمع وبني الناس تكون حبسب هذه العالقات، وحبسب  ومكانته يف ا
الناس، وكذلك الدولة فإن وجودها إمنا يكون بوجود عالقاٍت هلا مع الدول، ومكانتها ترتفع 

ا مع الد ثريها يف العالقات الدوليةوتنخفض حبسب عالقا  ».ول وحبسب 
بعد أن استعرضنا القانوَن الدوّيل الذي انبثق عن تكتل الدول الكربى وما أصاب 
العاَمل من حروب وحّل به من مصائَب وشرحنا فائدة العرف الدوّيل نعود لنرى أن األعمال 

عددة منها قضية أفريقيا. فهذه القضية السياسيَة اليت تقُع يف العاِمل كثريٌة تتعّلُق بقضا دولية مت
اِل الدويل إال بعَد   م وقضيُتها هي قضيُة االستعماِر ليس غري.1960مل تنشأ يف ا

، وفيها خريات كبرية من مواد خام وثروات زراعية فإن أفريقيا بالٌد متأخرٌة فكر 
لقرِن الثامِن عشر والتاسع وحيوانية بشكٍل خيايل، وملا اندفعت الدول االستعمارية يف أواخر ا

دولٍة  ا القارُة األفريقيُة، وأخذْت كلّ عشر يف االستعمار كان من مجلة األماكن اليت غزوه
تستعمُر منها ما تقدر عليه، ومل حيصل احتكاٌك قوي بني الدوِل على استعمارها، لذلك 

. وقد ظلت استقرت فيها أكثُر الدوِل االستعمارية، وصارت القارُة كلها ُمْستَـْعمَ  رة ألورو
اية احلرب العامليِة الثانيِة. وحني  ا يف أفريقيا حىت  الدوُل األوروبية تسيطُر على مستعمرا
اء االستعمار، ولكن ُوِضَعْت هذه املواد  وضع ميثاُق هيئِة األمم أُدرَِجْت فيه مواد تتعلُق 

الدوُل الكربى إىل حبث تصفية  ، وكذلك مل تصلِ اعلى شكٍل جيعل تصفية االستعمار تدرجيً 
، ويف ذلك احلني ُوِجَد ألمريكا 1960 عام ذلك إال بعدعلى االستعماِر يف أفريقيا والعمل 
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فيها عمالء، ومن يومئٍذ انتقل الصراع إىل أفريقيا، وصارت أمريكا حتاوُل إخراَج الدوِل 
 االستعمارية واحللوَل حملها.

الستعمار إىل أفريقيا فصارت قضيتها قضية دولية، وهكذا انتقل الصراُع الدويل على ا
ألنه وأن اتفقت كّل من إنكلرتا وأمريكا وفرنسا على صيغٍة جلمع أفريقيا حتت رابطٍة واحدٍة 

ن الصراع يف هذا املؤمتر وخارجه ال يزاُل بني الدوِل، وال سيما إإالَّ » املؤمتر األفريقي«َمسَّْتها 
 ً  اليوم يف طة العمالء كما هو حاصلٌ ابني فرنسا وإنكلرتا بوس بني أمريكا وإنكلرتا، وأحيا

  قضية دولية. تشاد فهذه القضية تُعدّ 
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  القضا الدولّية

 
 إن أهّم هذه القضا يف الوقِت احلاضر ثالٌث:

.ـــــــ  1  قضية أورو
 قضية الشرق األقصى.ـــــــ  2
 تعبريهم قضية الشرقني األدىن واألوسط.قضية العامل اِإلسالمي أو على حد ـــــــ  3

ـــ أوًال   :قضية أورو ــــ
تصفيًة لقضا احلرِب العامليِة الثانية، لذلك جتدها تتمثُل بني  دّ عالقضيُة األوروبيُة تُ 

لتقَف  ، وتتمثُل يف املعسكر الغريب يف توحيِد أورو الغربيِة عسكر أملانيااملعسكريِن يف توحيد 
الغربية  أملانيافكرُة تسليح  اسيا، وعلى الرغم من ميوعِة إنكلرتا فقد جنحْت أخريً يف وجه رو 

وإدخاِهلا احللَف األطلسّي وتوحيِد دول غرّيب أورو يف منظمٍة عسكريٍة واحدة، وبذلك 
 يكوُن املعسكُر الغريب قد ركَز القضيَة األوروبية على وجٍه معّني.

الشرقية  أملانيامقابل ذلك إجراءات عسكريٍة. فأعطى أما املعسكُر الشيوعّي فقد اختذ 
اورة أل  عسكر  االشرقية احتادً  ملانيااستقالهلا، وقوى جبهتها العسكرية، وأقام من الدوِل ا

يقُف يف وجه أورو الغربيِة هو حلف فرصوفيا. وعلى الرغم من مناداِة الفريقني حبّل مشكلِة 
ت حلل املشكلة األوروبية، فإن قضية أورو ال تزاُل كما هي وال يزاُل والدعوة إىل املؤمترا أملانيا

النزاُع فيها بني املعسكريِن، وحبّل املشكلِة يف املعسكر الغريب بني دولِِه على وجٍه معني بقي 
 النزاُع بني املعسكرين فقط، وتعّقدِت املشكلُة وتعّقد حّلها.
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م يف فيينا، 1961 عاماحلاُل هكذا إىل أن مت االتفاق بني خروشوف وكندي  توبقي
، واتفقا على رأي واحٍد أملانيااحلال، إذ توحد رأي أمريكا وروسيا جتاه قضية  تحيث تغريّ 

 قال فيه: اجتاَه قضيِة أورو وقد ظهَر ذلك فوَر اجتماعهما، فقد أعطى جون كندي تصرحيً 
، هلا ما يربرها، فإن روسيا ُضرَبْت عسكر  ازِو أورو هلا غزوً إن ختوفات روسيا من غ«

بليون، والثانية يف عهد هتلر، لذلك ال بد  من أورو مرتني يف التاريخ، فاملرة األوىل يف عهد 
من وجوِد ما يضمُن عدَم وجوِد خطٍر على روسيا من أورو كنزع سالِح أورو الوسطى 

 ».مثًال 
َداللة ال لبَس فيها على أن رأَي روسيا وأمريكا جتاه قضية أورو  دلُّ وهذا التصريح ي

ً  أملانياوقضية   .اواحدً  بشكٍل خاص صار رأ
ت املتحدة  رة ديغول للوال ا بعد جميء ديغول إىل احلكِم وحىت ز وأما فرنسا، فإ

 وجعلها توحيِد أوروى لع، كانت فرنسا تعمُل 1969واجتماعه بنيكسون يف شهر آذار 
لثة تقف بني املعسكريِن، وكذلك كان يعمل  إىل حدٍّ ال تصبُح فيه  أملانياتقوية على قوة 

على فرنسا، وإجياد احتاد كونفدرايل بني دول أورو مع ضمان السيادِة لفرنسا. ولكن  اخطرً 
 .لذات أملانيابعد استقالة ديغول مل يرسم سياسة واضحة لفرنسا جتاه أورو وجتاه 

ا صارت توطد صلتها  وتطلعها على مؤامرات أمريكا وروسيا  ملانياوأما إنكلرتا فإ
وضد تقويتها، وصارت كذلك حتاوُل جاهدًة دخوَل السوق املشرتكِة حىت  أملانياضد تطور 
 ا: من أجل أن ُتَسّجَل نفَسها رمسي من الدخول وذلك كان هلدفني رئيسيني، أوًال  امتكنت أخريً 

نيً  ا دولٌة أوروبيٌة، و : من أجل استخدام أورو كقوٍة ضد العمالقني. فأورو قوة كربى يف اأ
ة على السالِم ري قضية أورو قضية خط مالقني وبعَد وجودمها. ولذلك تُعدّ العاِمل قبَل وجوِد الع
دُد دائمً   ندالع شرارة احلرب. االعاملي و
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ا وهي القضية  او حبثً حَث أور من أن تُب وعليه فال بد يتفق مع واِقعها ومع خطورِ
.  األوىل يف العامل بني مجيِع القضا

 : قضّية الشرق األقَصىانيً 
، ألن  أما قضيُة الشرق األقصى فإن األمَر خيتلُف فيها كّل االختالِف عن قضيِة أورو

اجَم روسيا دوإعدا قضية أورو هي قضيُة الوقوِف يف وجِه روسيا والدفاُع عن أورو ها ألن 
إذا وقعت حرٌب بني املعسكرين، لكن قضية الشرق األوسط هي قضيُة مستعمرات، ودفاع 
، لكنها يف  عن االستعماِر، وهي وإن بدت مظاهرُها يف فييتنام وكور وفرموزا وكمبود

قمتِه، وبعبارة أخرى هي قضية الصني، وتفرعت احلقيقة قضيُة الشرق األقصى برمّ   ينها 
. وتقوُم سياسُة املعسكِر الشرقي يف هذه املنطقِة على أساِس تصفيِة االستعمار  القضا

ن دولًة قوية.عيالغرّيب، وضّم مجيع هذه املنطقة للمعسكِر الشيو   ، وعلى أساِس رجوع اليا
ن ضد املعسكِر الشرقي واحليلولِة د وَن وتقوُم سياسة املعسكِر الغرّيب على تركيِز اليا

امتداِد اخلطر الشيوعي، وتركيِز االستعماِر يف هذه املنطقة. وترغب أمريكا يف االحتفاظ ببقاِء 
حكومة الصني الوطنيٍة لتسخرها يف يوٍم ما حملاربة الصني الشيوعيِة وختليصها من املعسكر 

إىل كور الشرقي لرتجَع حكومة الصني الوطنية. وحياوُل املعسكُر الشرقّي أن يركز املوقف يف  
ها من األمريكان كما فعل يف فييتنام اجلنوبية حبيث ضمها إىل فييتنام الشمالية طهري ه لتجانب

وأصبحتا مجهوريًة شيوعية واحدة، كما حتاوُل الصُني أن تغزو جزيرة فرموزا وحتتلها بعد أن 
نطقِة،  دخلت هيئة األمم وأخرجت منها الصني الوطنية. وهكذا يقُف املعسكراِن يف هذه امل

ن املعسكر الشرقي جبهة واحدة يف هذه املنطقة، يف حني إكّل واحٍد يف مواجهة خطته، إال 
شأنه يف كّل قضية  يةأن املعسكَر الغرّيب يقف جبهًة مفككة، وختتلف وجهاُت نظرِه السياس

يف هذه املنطقِة هو اختالُف  امن القضا العاملية. والذي جيعُل املعسكر الغريب مفككً 
لنسبِة و  ا سوق على قضية الشرِق األقصى، فربيطانيا تنظر إىل الصني  ىلإجهاِت النظر  أ
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ا، لذلك ال تُ  ا جتد طريقها إليها،  دّ علتجار ا مع املعسكر الشرقي كارثًة ما دامت جتارُ ذها
على وجوِدها   اوجودها مع املعسكر الشرقي يشكُل خطرً  دّ عولو على شكل حمدود. وال تُ 

ٍة كربى ما دامت ليست هي الدولَة األوىل. لذلك ال جتُد ما يربُّر مهامجة الصِني كدول
واالحتكاَك بروسيا يف هذه املنطقِة. زد على ذلك أن بريطانيا قدمية الوجود، وعريقُة النفوِذ 

ا، وأي حركة تقوم يف هفيها، و  ي حتافظ على بقائها هناك، وعلى تركيز نفوذها يف مستعمرا
هذه أن ال سيما و على املستعمرات ال ميكن أن تؤيدها بريطانيا،  اطقة تسبب قلقً هذه املن

ملواّد اخلام، تستغلها لبضاعتها فحسب، بل هي بالٌد غنيٌة  ااملستعمرات ليست أسواقً 
ه مراكز اسرتاتيجية، وإذا استعرض املرء خريطَة الشرِق نفسبريطانيا وحَدها، وهي يف الوقت 

يطانيا ال تزاُل تستعمُر على ساحِل الصِني اجلنويب الشرقي جزيرَة هونغ  األقصى جيد أن بر 
كونغ، واملاليو وفيها سنغافورة املركز االسرتاتيجي، وماليز التابعة ألندونيسيا،وبورما وسيالن، 
وإن أصبحت هذه الدولة يف الكومنولث الربيطاين، فهذه البالد ترتكُز فيها بريطانيا 

ها، لذلك يدور موقُفها يف الشرق األقصى حوَل بقاِء استعمارِها ونفوِذها وتستعمرُها وتستغل
عماِهلا وتسايُر أمريكا ال تتجاوُز احلدوَد اليت رمستها لنفسها، وال  هلذه البالد. فهي حني تقوُم 
ا ونفوَذها، لذلك جنُدها يف قضيِة إدخال الصني  ِ ّي عمٍل يهّدُد مستعمرا جتاِزُف يف القياِم 

ا ال حتارُب من أجل فرموزاإىل  هيئِة األمِم تقُف يف لكنها  ،جانِبها، ويف قضيِة فرموزا تعلُن أ
ِت املتحدِة، وجندها قد اشرتكت يف حلِف جنويب شرقي إىل مستعدٌة للوقوِف  جانِب الوال

ي عمل يؤثر فيها، لذلك مل يؤلف هذا احللف جيشً  ة حلماي اآسيا، لكنها حىت اآلن مل تقْم 
املنطقِة. والسبب يف ذلك هو حماولُة بريطانيا الوقوَف يف هذِه املنطقِة عند حّد يتفق مع 

 سياسِتها االستعمارية هناك.
ا كانت من الدوِل املستعمرِة يف هذه املنطقِة، وكانت حتتّل اهلنَد الصينيَة  أما فرنسا فإ

، وقد كانت هذه املستع ياليت ه مرُة من أمثِن وأكِرب املستعمراِت الفييتنام والالوس وكمبود
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من أكرب موارِد الثورِة الفرنسيِة لغىن هذه البالد يف املواد اخلام، غري  االفرنسيِة، إذا كانت موردً 
، مث كان مؤمتر جنيف فصّفى هذه البالد بقرار منه تصفية أن فرنسا بعد أن انكسرت عسكر 

تعد دولة هلا أمهيٌة يف هذه املنطقِة، ومل حترْص ، فإن فرنسا مل اكبريً   اأضعفت مركزها إضعافً 
 أمريكا وال بريطانيا على دخوهلا يف حلِف جنويب شرقّي آسيا.

وأما أمريكا فإن موقفها يف الشرق األقصى خيتلُف عن موقِف بريطانيا، ألن أسلوَب 
أهدافها، أمريكا يف االستعمار خيتلُف عن أسلوب بريطانيا، وأهدافها يف الشرِق األقصى غري 

ا،  َ فأمريكا تطلعت إىل تصفية نفوِذ هولندا وبريطانيا وفرنسا من املنطقِة لتحتّل هي مكا
سم  ا يف إعطاء ما يشبه احلكَم الذايت وهو الذي اصطلح عليه  ولكن على أساس أسلو

لتثبت  ، وتسخري هذا احلكم عسكر واقتصاد  اوثقافي  ااالستقالل، واستعمار البالد سياسي 
لفعِل يف تصفيِة نفوِذ هولندا وبريطانيا وفرنسا وبريطانيا، إال  ن إاستعمارها. وقد جنحت 

النشاَط الشيوعّي يف املنطقة، وانضمام الصني إىل روسيا أدى إىل عدم متّكن أمريكا من أن 
 أندونيسيا، وعدم متكنها كذلك من تصفية نفوذ بريطانيا، مث كان تقلص يفختلَف هولندا 

ضربة قوية للخطط  اوسياسي  طة املعسكر الشيوعي عسكر انفوذ فرنسا من اهلند الصينية بوس
من املنطقِة حترص على بقاء  ااألمريكية. لذلك صارت أمريكا بعد ذهاب فرنسا سياسي 

ا لتقويِة اجلبهِة يف وجِه املعسكِر الشرقي. ابريطانيا معها هناك ظاهرً   وتشركها يف إجراءا
قضية الكربى يف نظر أمريكا يف الشرق األقصى هي قضية الصني، هذه البالد اليت وال

مل أمريكا  ملواد اخلام واليت كانت  ا على مليار نسمة، واليت هي مفعمة  أن يف يزيد سكا
ويف معسكر الشيوعيني، وهذه خسارٌة تكون مستعمرة هلا. فهذه البالد صارت شيوعية 

سٌم من جهة أخرى. لذلك جنُد أمريكا ال تريد اعتبار الصني من جهة، وخطٌر جم فادحةٌ 
ا كذلك، إال  ا رضخت إالشيوعية إحدى الدول اخلمس الكبار، بل قاومت االعرتاف 

خذها حليفة هلا يف على راحت تعمل نفسه واستسلمت لألمر الواقع، ويف الوقت  اأخريً  أن 
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لنسبة  ات بالدً حالصَني بعد أن أصب دُّ املستقبل. وتع ها اليت إىل مواردصناعية دولة ال تغلُب 
ا العددية وسعة مساحتها.  ال تنضُب وكثر

ا مضطرة  ّ وإذا صح ما يقاُل عن خطِة أمريكا يف استخداِم الصني الوطنيِة الصِني، فإ
لقنابِل اهليدروجينية، وهذا يعين وجود خطِر اندالع  قو  األْن تسنَد الصني الوطنية سندً 

حرٍب عاملية. ويستبعد املراقبون للموقف الدويل حصول ذلك وال سّيما أن قضية فرموزا هي 
قضيٌة سياسيٌة وليست قضيًة عسكريًة. وعندما وافقت أمريكا على دخوِل الصني الشيوعية 
هيئة األمِم، فإن قضية فرموزا مل تعد قابلة للتفجري العاملي ووقفت عند حّد، وخفَّ التوتُر 

أي حال فإن  يفيف الشرق األقصى إىل حني، وإن كان ال يوقُف احلرَب الباردة. و  الدويلّ 
حيٍة  أمريكا تعتقُد أنه ليس لزحِف الشيوعيني يف الشرق األقصى حّد يقفون عنده، ال من 

حيٍة عسكريٍة، لذلك قامت بعقد مؤمتِر مان برام حلف يسياسيٍة، وال من  ال الذي انتهى 
نكوك الختاذ إجراءات سياسية يف املنطقة، مث اجتمع أعضاء احللف يف  جنويب شرقي آسيا،

لكنهم أخفقوا يف ذلك. وهكذا تقوم أمريكا بتجميِع دول املنطقِة لتشكيل جبهة للوقوف يف 
وجه الغزو الشيوعي، مث للهجوم عليه حني حتني الفرصة. لكن ميوعة موقف بريطانيا، 

صاحل إىل اك، جعل املوقف يف الشرق األقصى مييل وتفكك املعسكر الغريب بوجه عام هن
 أن الرأَي العام هناك ضد املعسكر الغريب. فضًال عناملعسكر الشيوعي، 

لنسبِة  قضيِة الشرق األقصى، وهي تبّنيُ بوضوٍح انتصاَر  ىلإهذه خالصُة املوقف 
زام اجلبهاِت االستعمارية،  ييد الشيوعيني وا ولن ينقَذ موقَف املعسكِر احلركاِت يف املنطقِة و

د  حيٍة سياسيٍة لضعف ثقِة أنصارِه بِه، َوِلكرِه الناِس له وازد الغريب هناك أّي منقذ من 
ا االستعماُر قو  االتذمر منه، واحلركات هناك جتد هلا سندً  ، واهلزائم السياسيُة اليت ُمين 

 االشيوعّي هناك هي الراجحَة سياسي أضعفت نفوَذُه السياسّي، وصارت كفُة املعسكر 
حيِة املعسكِر اومبدئي  ، ومن ذلك يتبني أن قضية الشرق األقصى بني املعسكرين هي من 



98 
 

حيِة املعسكر الشرقي قضيُة إخراِج املعسكر الغرّيب ونشر  الغرّيب قضيُة استعمار، ومن 
حية شعوب املنطقة قضية حركات للخالِص من ا الستعماِر ولو على أيدي الشيوعية، ومن 

 الشيوعيني.
حيِة الغرِب هي لِتَـْقِويِة الدوِل األوروبية، وعلى  ا من  ّ وهذا خبالِف قضيِة أورو فإ

، للوقوِف يف وجه روسيا، وليست هي قضية استعماٍر أو دفاع عن االستعماِر، أملانيارأسها 
، إلِ و  حية الشرق هي هجوٌم سياسّي وفكرّي على أورو دخاهلا يف حظريِة الشيوعية، من 

خلطر الشيوعي عليها، ووقوف حبرارة  حية الشعوب األوروبية ودوهلا هي شعوٌر  ومن 
ن القضيتان، من حيُث اجلوهر،  وصدق كجزء من املعسكر الغريب لذلك ختتلف ها

 لوجه. اواهلدف، لكنهما قضيتان بني املعسكرين مباشرة، ويقف املعسكران فيهما وجهً 
 قضية العامل اِإلسالمي:ـــــــ  الثً 

أما قضية العاِمل اإلسالمي أو قضية الشرقني األدىن واألوسط، كما يسميها ساسُة 
ا ختتلُف كّل االختالِف عن قضييت أورو والشرق األقصى، إذ إن العامل  الغرِب، فإ

موجودًة فيه نفوذه، وورسيا ليست ل خاضعاِإلسالمي كله هو جزء من املعسكر الغريب و 
 لفعل، كماهي موجودة يف أورو ويف الشرق األقصى.

لقدر الذي  وأما احلزُب الشيوعّي املوجوُد يف العامل اِإلسالمي، فإنه ليس من القوة 
حية العدد. حية العمل وال من   تصوره بريطانيا وأمريكا، ال من 
حية العمِل فأعمالُُه ال تزيد على بّث الشيوع ية والتشويش على املعسكر أما من 

حيِة العدِد فليسِت العربة يف  الغرّيب، كالسري يف املظاهرات وتوزيع املنشورات. وأما من 
احلزب السياسّي هي يف كثرة أعضائه بقدر ما هي يف مبلِغ جتاوبه مع األّمِة، وسري األمة معه، 

ا للعمِل  الشيوعّي يف العامل اِإلسالمي،  مبدئِه الذي يعمل له. واحلزبُ على وقدرته على قياد
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لوطنية،  ال يستطيع أن يقوَد األّمَة ملبدئه خطوة واحدة، حىت إنه يقوم مبظاهراٍت يتذرُع 
ملصاِحل اآلنية، فال جيرؤ حىت اآلن أن يقيم مظاهرة من أجل الشيوعية. لقومية، و  و

ا، بل وأما الناُس الذين يظاهرون الشيوعيَة يف هذه املنطقِة فإن معظ َمهم ال يعتقدو
، قبَل احلرب العاملية الثانية، ويف 1يعطفون عليها، وعطُفهم هذا هو مثُل عطفهم على النازية

زيني وال حمبني للنازية وهم حني يعطفون على الشيوعية إمنا تدفعهم إىل أ ثنائِها، وما كانوا 
 ذلك كراهيتهم لالستعمار.

، وال اموجود يف العاِمل اِإلسالمي، ال سياسي وعلى ذلك فإن املعسكر الشيوعّي غري 
الشرقية، وليست فيه الصني، وكل الذي فيه إمنا هو احلزب  أملانيا، فليست فيه عسكر 

ردة، وال يف أعمال عسكريٍة يف  الشيوعّي، وهو ال يُعتمد عليه يف أعمال سياسية يف حرب 
يذكر سوى التشويش، وإن كان يبدو  اأثرً حرٍب حامية، لذا ال تكاُد جتُد للمعسكِر الشيوعي 

 يف اليمن اجلنوبية والعراق وسور واحلبشة. اأنه يتحُني الفرصَة ألن جيعَل له مرتكزً 
حيِة اخلطر الداخلي يف السلم، أما اخلطر اخلارجي م الشيوعيِة يف احلرب  نهذا من 

الشيوعي فيها وال يزال املسلمون فغانستان حبجة دعم النظام فموجود. فها هي روسيا حمتلة أل
على حدود إيران وتركيا،  اضد الروس، وهي موجودة أيضً  اضروسً  األفغان خيوضون حرً 

. ويف حال نشوب احلرب بني املعسكرين ال يبعد أن حتتل  وعلى مقربة من العراق وسور
 منه، وال سيما تركيا وإيران. االشرق األوسط أو قسمً 
سيطرة ونفوذ الدولتني: ل خاضعاِإلسالمي يف الوقت احلاضر جيد أنه والناظر إىل العامل 

بريطانيا وأمريكا، وجيد أن هاتني الدولتني خمتلفتا املصاِحل، خمتلفتا األهداف، وجيد أن امليداَن 
احلقيقي الذي يقع فيه التنافس بينهما هو االستعمار وبسط السيطرة والنفوذ، وإنه وإن كان 

                                                           
سست أول عام   1 ، وأهم أسسها: االستيالء على احلكم، أملانيايف  1933النازية: هي االشرتاكية الوطنية أو احلركة اهلتلرية اليت 

الشرتاكية الوطنية وتنقية اجلنس األملاين من كل شخص جيري يف عروقه دم يهودي أو دم غري آري.  أملانياوسحق الشيوعية، وصبغ    كلها 
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جتاوز دوَر التنافِس إىل دور تصفيِة النفوِذ الربيطاين بعد أن ُصفّيت  يبدو بوضوح أنه قد
مُل يف تثبيِت أقداِمها، ومهما يكن  فرنسا، ولكن ال تزاُل بريطانيا تتشبث ببقاِئها، وال تزال 

العامل اِإلسالمي منطقًة من مناطِق  دّ عأمر، فإن املعسكر الشرقّي يف نزاِعِه مع الغرب يُ  من
 لغريب.املعسكر ا

، يف قضية العامل اِإلسالمي حديث عن السياستني الربيطانية اواحلديُث السياسي، إذً 
واألمريكية، والعمُل السياسّي يستوجُب معرفَة السياسة األمريكية والربيطانية يف الشرقني األدىن 

فرض  واألوسط يف خططهما وأساليبهما. الغاية واحدٌة عند أمريكا وبريطانيا من وجودمها، هو
السيطرة السياسية والثقافية واالقتصادية على الشعوب املوجودة يف هذه املنطقِة الستغالهلا. 

من بريطانيا وأمريكا ترى أن محاية االستعمار من أعدائِِه هي اهلدُف  لذلك جنُد أن كال 
أحدمها نظرمها عدوان اثنان: يف الرئيسّي لكّل عمٍل تقوُم به يف املنطقة، وأعداء االستعمار 

إشغاهلم يف قضا  اعدّو حقيقّي وواقعي، موجود، وهم شعوب هذه املنطقة وأهلها، فعليهم إذً 
وطد ي احتول بينهم وبني التفكري يف قضيِتهم احلقيقيِة وتثبيت االستعمار على أيديهم تثبيتً 

 أركانه وحيميه من كّل اعداء.
بّد من أن تعد ملقاومة هذا العدو الثاين: عدٌو حمتمٌل هو روسيا والدول الشيوعية، وال 

يقُف دون غزو للبالد. ومن هنا جاءت فكرة، مشاريِع الدفاِع عن  ماد  ااحملتمل إعدادً 
ا حتت أُهلية محاية الوطن من الشيوعية، وللدفاع ضد  شغال أهل البالد  الشرق األوسط، 

عدادهم إعدادً  جنُد أّن بريطانيا وأمريكا متفقتان كّل حملاربِتِه، لذلك  ماد  ااملعسكر الشرقي، 
سِم الدفاِع عن الشرق األوسط، ومتفقتاِن على أن املقصود من  االتفاق على إجياد مشاريع 
هذه املشاريع إمنا هو محايُة االستعماِر وحماربُة عدومها احلقيقّي واحليلولة بينه وبني حترير نفسه 

 خري البالد والناس ملصاحلهما يف حالِة احلرب.من السيطرة واالستغالل يف حالة السلم وتس
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وعليه فإن أمريكا وبريطانيا متفقتان على فكرة الدفاع عن الشرق األوسط. وأما فكرُة 
الدفاع من حيث هي، فهي من أمريكا وليست من إنكلرتا، ذلك أن أمريكا وقد بدأت بعد 

ألدىن واألوسط، وتصفية النفوذ احلرب العاملية الثانية مباشرة تستهدُف استعماَر الشرقني ا
حىت طغى النفوذ  1954 عام. وما إن جاء اسريعً  االربيطاين فيهما، فقد جنحت جناحً 

غري عادي يف العامل كله  اعلى أن تبذل نشاطً  امحل بريطاني األمريكي على النفوذ الربيطاين، مما
ا النفوِذ، فاستعادت ذيف الشرقني األدىن واألوسط، لتسرتّد نفوَذها، أو حتتفظ  وًصاوخص
ا. و  اشيئً  أي حاٍل فإن النفوَذ األمريكي حني جنح واتسعت املصاُحل األمريكية  يفمن كياِ

، صار ال بد ألمريكا من توطيد مراكزها، ومن إجياد قوى عسكريٍة حلمايِة اعظيمً  ااتساعً 
بنسِج شبكٍة من  مصاحلها من أهل البالِد، ومحاية املنطقة من اخلطر الشيوعي. لذلك قامت

القواعد العسكرية اجلوية، فأقامت قواعد عسكرية يف مراكش، وليبيا والظهران، ويف تركيا 
كافية، ما مل تعبأ املنطقة كلها   دّ عوالباكستان، ومع هذا، فإن هذه القواعد، يف نظرها، ال تُ 

ال سيما هي و قِة، تعبئة عسكرية، فكان ال بد من إمتام مشاريِع الدفاِع املشرتك يف هذه املنط
قامِة األحالِف  اشيً اعاملٌة على إقامِة مشاريع الدفاِع يف العامل كله، مت مع خطِتهما العامة 

وضع مشاريِع الدفاِع عن الشرِق األوسط بعد التوقيِع على يف اجلماعية. وقد بدأت أمريكا 
تبادل يف تلك السنة افقتها بريطانيا يف أّوِل األمِر، فقد و وقد  1949 عامميثاق األطلسي 

 ترومان وبيفن الشعور املشرتك بضرورِة الدفاِع عن الشرِق األوسِط، يف خطابني ألقيامها.
ن إنكلرتا كانت ترى مزامحَة أمريكا هلا يف هذه املنطقِة، فكانت ترتّيُث يف االندفاِع إإال 

على ذلك. فرفض ذِه املشاريِع، وطلبت أن تكون قيادة الشرق األوسط ِإلنكليزي، وأصرت 
ر خالفً  بينَـُهْم، أثر يف املشاريع األمريكية للشرق األوسط إىل حّد كبري، وقد  ااألمريكان، مما أ

أدى ذلك إىل اختالف أمريكا وإنكلرتا يف خطِة الدفاع عن الشرق األوسط، فصارت ألمريكا 
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اول تنفيَذها، خطٌة ختتلُف عن خطة بريطانيا، ورمست كّل واحدة منهما خطتهما، وصارْت حت
 بغّض النظِر عن موافقِة الدولِة األخرى:

 مجاعية. اأمريكا تريد أحالفً 
 وبريطانيا تريد معاهداٍت ثنائية.

األحالُف اجلماعية: حتتم اشرتاَك الدوِل املوجودِة فيه إذا اشتبكْت واحدٌة منها ـــــــ  1
من دولتني أو أكثر مثل حلف أو أكثر يف حرٍب مع دولٍة أخرى، وميكُن أن يكوَن احللُف 

 الباكستان وحلف األطلسي.ـــــــ  تركيا
اتفق الطرفان،  إذااملعاهدات الثنائية: ال حتتم االشرتاك الفعلي يف احلرب إال ـــــــ  2

ألمور السياسية والعسكرية، وميكن أن تكوَن املعاهدُة  وتتبادُل املتعاقدة الرأَي فيما يتعلق 
، وميكُن أن تكوَن املعاهدُة بني عدِة دوٍل  املعاهدة الربيطانية املصرية سابقً بني دولتني فقط كا

بريطانيا أسلوَب  دّ عما بعد. وتُ  ، والذي ُدعي حلف سانتو يفاكمعاهدة حلف بغداد سابقً 
املعاهداِت الثنائية أسلَم من األحالف، ويقول الساسُة الربيطانيون: إّن بريطانيا استفادت يف 

 .أملانياية الثانية من عدِم دخول مصر يف احلرِب معها ضد احلرب العامل
قامٍة أحالٍف مجاعيٍة من أهِل البالد. يكفي  وتتلخص خطُة أمريكا يف مشاريعها: 

ألسلحة، حىت يكوَن الدفاُع عن البالد ذاتي  من  افيها أن يسيطر عليها اخلرباء وأَن ترتبَط 
نه دفاٌع عن أوطا يهامهم  م مع أنُّه يف احلقيقِة دفاٌع عن مصاحل االستعماِر. أهِلها،  ِ

ويالحظ يف هذه اخلطِة أن أمريكا حني رأْت أن خطَة بريطانيا يف هذه املنطقِة كانت قبَل 
احلرب العامليِة الثانيِة إقامَة معسكراٍت، وعقد معاهدات وكانت تعتمد عليهما يف اِإلعداد 

رت الشعوب ضد بريطانيا، فلم تنَفْعها معاهدُة للدفاع، وحني وقعت احلرب العاملية ا لثانية 
ا القالقل يف  د، وكادت تعصف  العراق، وال معاهدُة مصر، وال معاهدة حلف سعد أ

رِة حقِد أهِل  نع فضًال فائدة،  العراق ومصر،، ومل تنجدها تركيا، فلم تكن خلطتها أيّ  إ
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عاهداِت الثنائية إىل أحالف مجاعيٍة ذاتيٍة بني البالد، لذلك رأت أمريكا العدوَل عن فكرِة امل
أهِل البالِد، وبذلك تتالىف أخطاء بريطانيا وتصّفي نفوَذها بقلِع قواِعدها العسكريِة وإلغاِء 

ا الثنائية.  معاهدا
شرق األوسط ألمريكي، وأن تكوَن مشاريُع لوهلذا أصّرت أمريكا على أن تكوَن قيادُة ا

ألسلحِة واألمواِل واخلرباِء من أمريكا.مجاع االدفاِع أحالفً   يًة، تزوَّد 
وتتلخص خطة بريطانيا يف ربِط بلداِن الشرق األوسط مبعاهداٍت ثنائيٍة إما معها 

بعض، وتدخل هي كواحدٍة منها يف هذِه املعاهدات، حىت يكوَن هلا مع مباشرة أو بعضها 
يِت استعمارها يف السلِم، ومحايِتِه يف حالِة احلّق يف إبقاِء القواعد العسكريِة واحلامياِت لتثب

احلرِب، كما فعلْت مع مصر، وكما فعلْت مع حلِف بغداد. وهذا يعين أن القضية يف العامل 
السرتاتيجيِة واالستعماِر وطرِق املواصالت، أما االسرتاتيجية  اإلسالمي هي قضية تتعلُق 

ا كانت قبل اتفاق روسيا وأمريكا، ألن الشرق األوسَط يشكُل احلزاَم الغريب يف النطاِق  فإ
العسكري املضروب ضد روسيا. لذلك أُْنِشئت يف الشرِق األوسط القواعد العسكرية ومنها 

نشئت فيه املطارات أالقواعد النووية، وجرت عدة حماوالت لربِط دولِه يف أحالٍف عسكريٍة و 
أل هلا أمهية اسرتاتيجية، أما بعد اتفاق  وتسرتادات، وكانتالكثرية والطرق العريضة املسماة 

العمالقني فلم تعْد هلا تلك األمهية العسكرية، لذلك أُمهَِْل فيها شأن األحالف العسكرية 
يف إزالة القواعد اإلنكليزية، وقد جنحا يف إزالة  اوأُزيَلْت القواعد النووية، ويسُري العمالقان ُقُدمً 

ِإزالِة القاعدة األخرية يف قربص، وجنحا يف على  ال يزاالن يعمالنو قاعدة عدن وليبيا، 
ا العسكرية من شرِق قناة السويس، وبذلك مل  الضغط على إنكلرتا يف اختاذ قراٍر بسحب قوا

 تبق للشرق األوسط تلك األمهية االسرتاتيجية.
ه طرق مواصالت، فالشرق األوسط واقع بني أورو والشرق األقصى كونوأما أمهيته  

ملواصالت التجاريِة وبني أور  و وأفريقيا وبني روسيا وأفريقيا. لذلك فهو يتحكم 
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اٍح وغريهم، ونقل البضائع واملواِد اخلام من نفٍط يّ واالقتصادية، فنقُل الركاب من جتاٍر وس
الشرق لذَلك يُعّد وحديٍد وفوسفات وغري ذلك إمنا يتوقُف على مواصالِت الشرِق األوسط، 

 هائلة يف شأن النقِل واملواصالت.األوسط ذا أمهيٍة 
ا هي اليت سببت لُه هذا البالء الكبري وإزالته بصف ِه دولة  توأما أمهيته االقتصادية فإ

كربى وقوة عاملية، وحولته إىل مستعمرٍة غربية تتزاحُم فيه الدول الغربية على االستعماِر وبسِط 
 النفوِذ.

، واملواد اخلام املوجودة يف األردن والعراق نصِف نفط العامل لىفالنفُط فيه مبا يزيُد ع
وسور وإيران وتركيا وغريها يشّكُل ثروًة هائلًة تعادُل عشرة أضعاِف ثروة أورو وأمريكا 

 جمتمعتني.
 لذلك تتسابُق الدول على استعمارِِه وتتصارُع عليه.

 ً أطلقوا عليه اسم دولة  يهود  وقد أقاَم اِإلنكليُز واألمريكان يف العاِمل اِإلسالمي كيا
إسرائيل ليكوَن رأَس جسر الستعمارهم يف العامل اِإلسالمي وأخذوا يركزون هذا الكيان 

لسالح واملال وبسندِه سياسي   ا. وحولوا قضية فلسطني بينهم وبني املسلمني مجيعً امدادِه 
ن قضيٍة سياسيٍة عسكريٍة إىل إىل قضيٍة حمليٍة بني العرِب واليهوِد. مث أخذوا حياولون حتويلها م

ا، أن هذه  قضية الجئني، وحدود، وتعويضات، ومشاريع اقتصادية. مع أن احلقيقة املقطوع 
القضيَة قضية إسالمية بني اإلنكليز واألمريكان ومعهم اليهود من جهة، واملسلمني قاطبًة من 

سياسية وعسكرية ، وليست هي قضية حملية بني العرِب واليهوِد. وهي قضية أخرىجهة 
واحٌد ال غري، هو استئصال الكيان  وليست قضية الجئني وحدود إخل. وليس هلا إال حلٌّ 

استئصاِل هذا الكيان وجيُب أن على ته من فلسطني. لذلك جيُب اِإلصرار الصهيوين برمّ 
لقوى العسكرية ملهامجتِه والقضاِء عليه ولو أّدى ذلك إىل استشهادِ   يقرتن هذا اِإلصرار 

ماليني املسلمني من جماهدين ومرابطني، ألن هذا جهاد يف سبيل هللا. واحلكُم الشرعّي يف 
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هذا اجلهاَد فرٌض على املسلمني إذا احتّل العدو بالَدهم سواٌء أكانت هلم دولٌة إسالميٌة أم مل 
 تكن.

 ن بريطانيا وأمريكا مها اللتان تستعمران العاملَ إوعلى ذلَك فإنه ميكن إن يقاَل 
ما، مع تزاِمحهما على هذا االستعمار، متفقتاِن على فكرِة تثبيِت الكياِن  اِإلسالمي، وإ
الصهيوين يف فلسطني رأس جسٍر لالستعمار، وأن خالفهما إمنا هو اخلطِط واألساليِب اليت 

 خترَج من هي عرضٌة للتغيِري والتبديِل والتعديِل، وخاضعة للمفاوضاِت واملساومات، على أّال 
 يه االستعمار.فاألساِس الذي يركز 

ه قضيًة سياسيًة عامليًة، تكافُح من َأجِلها تهذا هو واقُع العامل اِإلسالمي، بصف
 مباضي هذه املنطقة ام  االشعوُب اليت تسكُن هذه املنطقة، غري أن هذا الواقَع مربوٌط ربطً 

إلسالمي أن يُعرَف الواقُع العاِمل ا ، لذلك ال يكفي لفهم قضيةلنسبة إىل املستعمرين
ملاضي، حىت يعرَف ما إذا كانت هذه القضيُة  السياسي، بل يتحتُم معرفُة اتصاِل هذا الواقِع 

 قضيًة وطنيًة أو قوميًة، أم هي قضيُة اِإلسالم واملسلمني.
ملاضي السياسي، حىت يكون وصفً   الذلك يتحتم علينا أن نربَط هذا الواقَع السياسّي 

، ويعاجل معاجلة جذرية، اصحيحً  اللقضيِة، ُميّكن من العمِل احلقيقي، ويفهم فهمً  احقيقي 
ثَري اِإلسالِم يف  تمِع اإلسالمي، ويُنتج  ويؤدي إىل تكوين الشخصية اِإلسالمية، وإجياد ا

 .اواعيً  اصادقً  اعلى العاملني يف حقل اِإلسالم أن جياهدوا جهادً  ااملوقِف الدويل، وكان لزامً 
َة سفينِة فّ فهَم املوقِف الدويل يف فهِم املوقِف الداخلّي، وأن حيولوا د اوهذا يتطلُب دائمً 

يف البالِد من اجتاِهها احلايل إىل اجتاه يكوُن به اِإلسالُم هو العامل  االكفاِح املوجودة شكلي 
ِف الدويل على األساسي يف احلياِة وال سّيما احلياُة السياسيُة يف املوقِف الداخلي واملوق

 السواء.
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لنسبِة  عْد يُص يف الوقت احلاضر يف أن العاَمل مل خّ لملوقِف الدويل، فإنه يتإىل اأما 
العامل  ارص بلم، 1961 عاماحلاُل قبل  تمعسكرين جتاه بعضهما يتنازعاِن، كما كان

مساليُة ال أوالفكرُة الر ، فالفكرُة الشيوعيُة ال تزاُل تتمثُل يف الدوِل الشيوعية، معسكرين فكر 
ن ال ميكن التوفيق بينهما، فالعامل من هذِه الناحية  تزاُل تتمثُل يف الدوِل الرأمسالية. والفكر

 معسكراِن بال شك.
حيٍة دوليٍة فقد زال املعسكران، وأصبح العاملُ كّله قوًة واحدة تتمثُل يف أمريكا  أما من 

ما، وروسيا، وصار هذان العمالقان وحدمها  راد يتحكمان يف العاِمل، وال ينفُذ شيء إال 
 وإن كانت أمريكا ال تزاُل هي الدولة األوىل.

ضد  اواحدً  اوقد يقال إن املشاهَد احملسوَس أّن املعسكَر الغريب ال يزال معسكرً 
، وال يزاُل يعقُد االشرق، فإن احللَف األطلسي املعقوَد ضد املعسكر الشرقي ال يزاُل موجودً 

 لساته، وال يزال جيهُز قواه للوقوِف يف وجِه املعسكر الشرقي.ج
ضد املعسكر الغريب، فحلف فارصوفيا ال  اواحدً  اواملعسكر الشرقي ال يزال معسكرً 

، وال يزاُل يهدُد املعسكَر الغريب. وقد قاَم بغزِو تشيكوسلوفاكيا كحلف وكمعسكر ايزاُل حلفً 
سكرين قد زاال من الوجود، وتغري ع، فكيف يقاُل إن املحلمايِة الشيوعية من املعسكِر الغريب

 املوقف الدويل بزواهلما؟
، ومن مجلة اذلك أن روسيا وأمريكا قد اتفقتا على اقتسام العامل سر  نواجلواُب ع

، وإبقاء اخلالف الشكلي بينهما من أجل أن حتافظ  اوسائلهما السرية إبقاء املعسكرين شكلي 
دون أن تؤثر يف قوى أي من ، ومن أجل تنفيذ املسائل اليت اتِّفَق عليها كل منهما على قواها

التفاق مع روسيا علنً  َفّض عن  امنهما، فإن تصفيَة إنكلرتا كمستعمرة  جيعل الدول الغربية تـَنـْ
دُد أمريكا وتزعزع مركَزها.  ذه الدول قوة قد  أمريكا وتـَْلَتّف حول إنكلرتا، فتشكل إنكلرتا 

الشرتاك مع روسيا جيعُل الدوَل الشيوعية األخرى والضغط  على الصني من قبل أمريكا 
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لتايل  مزعزعة الثقة بروسيا، ويؤدي ذلك إىل فقداِن روسيا الزعامة على الدول الشيوعية، و
، ومن أجِل حمافظة كل منهما إضعافها. لذلك اتفقت الدولتان على إبقاء املعسكرين شكًال 

ن اتفقتا على قلِع خطر على زعامتها على ال دوِل اليت يف معسكرها. والدولتان الكبري
ائية،  امن جهِة الشرق حدودً  أملانيا، فاتفقتا على جعِل حدود اائي  االعسكرية األملانية قلعً 

أي عدم إرجاع األراضي األملانية اليت ُسِلخت عنها يف احلرب العاملية الثانية، وعلى إبقائها 
الغربية، وعلى منعها من صنع األسلحة النووية وعلى حتديد  أملانياالشرقية و  نياأملادولتني: 

لكي يضمن عدم تشكيل خطر عسكري على روسيا، وعلى إجياد  أملانياالصناعة احلربية يف 
الشرقية لكي تشبع رغبات الوحدة عند األملان، ويضمن  أملانياالغربية و  أملانيااحتاد فدرايل بني 

 من عاميف الشهر الثامن  أملانيابني روسيا و  ا، وما املعاهدة اليت وقعت أخريً بقاء التجزئة
 م إال نتيجة االتفاق الذي حصل بني أمريكا وروسيا حول املشكلة األملانية.1970

واتفقتا على مضايقِة الصني ألن الصني أصبحت تقلُق روسيا من حيُث املبدأ 
ا امتلكت  الشيوعي وُمزامحتها على زعامِة املعسكر الشيوعي يف العامل، كما تقلق أمريكا أل

لقارات. فكان أن اتفقت مصلحة الدولتني على وضع ال لعابرة الاألسلحة النووية والصواريخ 
لسلم العاملي.  اتشكل فيه الصني خطرً  على روسيا، وال على أمريكا، وال على ما ُيسمى 

لذلك اتفقتا على الطلب من الصني أن تقبل التعايش السلمي الذي قبلته روسيا. وإذا مل 
عمال داخلية وخارجية للضغِط عليها حىت تستسِلَم.  تقبل ذلك يقام 

ن أجل ذلك بدأ الضغط عليها، والظاهر أنه قد ُقّدَمت هلا هذه الطلبات ورفضتها، وم
من هذا الضغط، وتوّلت أمريكا أخذ اجلانب األهم وهو التحضري حلرب  افتوّلت روسيا جانبً 

قي  يلند و حمدودة مع الصني يف حالِة فشل الضغط عليها وأخذت تكّدُس األسلحة يف 
ب من مليون م ما يقر 1969 عام مناطق الشرق األقصى اخلاضعة هلا حىت صاَر هلا يف أوائل

جندي مدرب حاضر للدخوِل يف حرب على الفور، واستمرت خطة الدولتني ضد الصني 
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سائرة يف التنفيذ حىت أوائل السبعينيات حيث رضخت الصني ملشيئة العمالقني ورضيت 
تمع الدويل وأصبحت تُ  من الدول اخلمس الكربى اليت متلك  دّ علتعايش السلمي ودخلت ا

 يف جملس األمن، وال تزال خطة الدولتني ضد الصني سائرة يف التنفيذ.وحدها حق الفيتو 
ضد الدول  واقتصاد  ذلك على مساعدِة إحدامها لألخرى عسكر  ضًال عنواتفقتا ف

األخرى، سواء أكانت شيوعية أم رأمسالية، واتفقتا على التعايِش السلمي بينهما، وعلى عدِم 
 حّل املشاكل بينهما. مث اتفقتا على اقتساِم العامل، وحتديِد االلتجاء إىل القوة العسكرية يف

مناطق نفوذ كل منهما، ومدى وجوب مساعدة إحدامها لألخرى يف منطقِة نفوذها، وبعبارة 
ذه االتفاقات كّلها تـََغيّـَر وضع العامل، صار أخرى  حليفتني تشكالن قوة عاملية واحدة. و

 وتغّري املوقف الدويل.
العوامل اليت دفعت أمريكا لتضييق شقة اخلالف بينها وبني روسيا هي أن إن أهم 

أمريكا أدركت أن إنكلرتا تعمُل ضدها وحتاوُل مزامحتها على املغامن، ورأت أن حالَة احلرب 
الباردة القائمة بني املعسكر الشرقي واملعسكر الغريب، هي حالة منهكة لقواها، فهي حالة 

حلرب فتنصرف إىل لسلِم  ليست  اإلعدادات العسكرية عن التنميِة االقتصادية، وليست 
فتنصرَف إىل التنميِة االقتصادية عن اِإلعدادات العسكرية، بل هي حالة بني السلِم واحلرِب، 
وهي تستهلُك ثروًة هائلًة من ثرواِت الدولِة يف سبيِل اِإلعداد العسكري لشيٍء ومهي، أي 

ا َستَـَقعُ  َر حلرب غري معروف أ لذات هي اليت تضرم  . وإىل جانب ذلك رأت أن إنكلرتا 
هذه احلرب الباردِة وتؤججها، وأن قصَدها من ذلك إبقاء أمريكا يف حالٍة تستنزف معها 

ا وإمكانيتها، فتضعُف تدرجيً  لتوازن الدويل. وقد أدركت اثرو ، وحيصُل حينئٍذ اِإلخالل 
اور. وما  أمريكا ذلك وصارت حتاوُل الدخوَل مع ن إروسيا مبفاوضاٍت، وذلك منُذ عهد أيز

دَر ِإلمتاِم خطوة التقارب بني أمريكا وروسيا، وما مّرت سنة على تسلمه يجاء كن دي حىت 
ف، وحصل فيه و شتم، بينه وبني خرو 1961احلكم حىت كان اجتماع فيينا يف حزيران 
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ن يكوَن هناك خالف عليها بينهما االتفاق الشامل على مجيع املسائل الدولية اليت ميكن أ
همة اعتنقتها مدة تقرُب من نصِف قرن أال وهي فكرة موبذلك ختّلْت أمريكا عن فكرٍة 

القضاء على الشيوعية وإزالتها من خريطة العامل، واعتمد االتصال املباشر بينهما 
ت املتحدة ريغان  وزعيم االحتاد واملفاوضات حلل مشاكلهما املستقبلية. فهذا رئيس الوال

تشيف جيتمعان يف جنيف يف الفرتة من  م، 1985من تشرين الثاين  19/21السوفيايت غور
ما أذلك االجتماع الذي انتظره العامل بفارغ الصرب. وقد أعلن الزعيمان بعد انتهاء املؤمتر 

ما سيعاودان اللقاء عامي إو  نه أم و 87وم 86ن اختلفا يف القضا الرئيسية بني الدولتني فإ
ال مكان حلرب نووية بينهما بعد أن فهم كل منهما اآلخر، وبعد أن ساد االنسجام وروح 

 املودة الشخصية بينهما يف االجتماعات.
وملعرفة حقيقة ما جرى يف هذا اللقاء، وما متخض عنه من نتائج، وما سيرتتب عليه 

ء نظرة على الواقع الدويل، وعلى من واقع دويل وعالقات ثنائية بني الدولتني، ال بد من إلقا
 العالقات بني الدولتني قبل اللقاء.

ف يف و ها كنيدي وخروتشملقد أخذت أمريكا تراجع سياسة الوفاق اليت أرسى دعائ
م، فوجدت أن سياسة الوفاق قد أعطت االحتاد السوفيايت أكثر مما 1961لقائهما عام 

 كنا وأعطته فرصة التواجد السياسي يف أميستحق، إذ وضعته على قدم املساواة مع أمريكا، 
مريكا أو   يف دة التسلح حىت حلق  العامل ما كان ليصل إليها لوال الوفاق، وهيأت له فرصة ز

كاد. وقد أوصلت إعادة تقييم سياسة الوفاق والعالقة بني الدولتني الباحثني وصانعي 
مسة الدولة العمالقة سوى التسلح، السياسة يف أمريكا إىل أن االحتاد السوفيايت ليس فيه من 

، وأن العالقة بني أمريكا واالحتاد السوفيايت جيب اواجتماعي  واقتصاد  اوأنه متخلف تكنولوجي 
 أصيًال  اأن تنصب على حبث التسلح، والقضا الدولية اليت يكون االحتاد السوفيايت طرفً 
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دة التسلح  السوفيايت من خالل اتفاقيات حتد من منو القوة فيها، وأن على أمريكا أن تلجم ز
 .ةالسوفياتي

سة أخذ يف حصر الوفاق وركز  نه مل إقضا التسلح. حىت  يفوملا وصل كارتر إىل الر
، حيث وقعا على اتفاقية 1979يبحث مع برجينيف يف لقائهما عام  م غريها من القضا

رس بسبب غزو االحتاد السوفيايت غن، تلك االتفاقية اليت مل يصادق عليها الكو 2سالت 
اإلدارة األمريكية  فإنرس غالرغم من عدم املصادقة عليها من قبل الكونعلى ألفغانستان، و 

ا وتقيدها بنصوصها.أعلنت   التزامها 
وملا انتخب ريغان، كان الشعب األمريكي يتطلع إلعادة هيبة أمريكا وتقوية مركزها 

دة التسلح ، والتدخل األمريكي العسكري يف بعض بقاع العامل. وقد الدويل فلم يعارض ز
 يفتغاضى ريغان عن الوفاق وصّعد سباق التسلح، ومجد حبث القضا الدولية، وزاد 

وكروز  2بعد نصب الصواريخ األمريكية بريشنغ  وًصاحماوالت ربط أورو بعجلة أمريكا خص
. وأخذت الدولتان تتبادالن ً  املتوسطة املدى يف أورو امات ومحالت التشكيك وأحيا  اال

ووسائل اإلعالم » امرباطورية الشر«الشتائم القاسية، فريغان أطلق على االحتاد السوفيايت اسم 
كل ذلك الغياب   علىوقد ساعد ريغان ». هتلر اجلديد«السوفياتية أطلقت على ريغان اسم 

م، وللصراعات داخل الفئة عل لالحتاد السوفيايت، بسبب مرض رؤسائه وسرعة تعاقبهاالف
  ااحلاكمة لالحتاد السوفيايت، فتوترت العالقات بني الدولتني وزاد تدهورها حىت أخذت وضعً 

حلرب الباردة.  كأنه شبيه 
. ألن وًماوالرأي العامل العريب عم وًصالقد أرعب هذا الوضع الرأي العام األورويب خص

ملسرح الرئيسي يف حرب نووية فارتفعت الرأي العام األورويب خيشى أن تكون أورو ا
تشيف. وًصااألصوات يف كل مكان تطالب بلقاء زعيمي الدولتني، خص  بعد جميء غور
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، 19ا الدولتني، حدد الزعيمان يومي توأمام الرأي العام، ولوجود دوافع أخرى عند كل
ذ مساعدومها للقائهما، وبعد اتفاقهما على اللقاء أخ ام موعدً 1985من تشرين الثاين  20

نقاط اتفاق حول إىل ن يتوصال عقد اللقاءات لإلعداد للقمة عّلهما ومستشارومها يف
ماها للعامل يف مؤمترمهاالقضا الرئيسية ليعلن  مل يتفقا على شيء منها. ا، غري أ

تشيف للتحادث معه يف خلوات ثنائية بعيدً  ن م اويف اللقاء جنح ريغان يف جرِّ غور
ت منذ اللحظة األوىل.نظار ويف األ  فرض تعتيم إعالمي على ما يدور يف احملاد

ظهار التودد الشخصي وإبراز روح املصاحلة ختيم إكما جنح يف جعل روح االنسجام و 
ت و   أثناء لقائهما لوسائل اإلعالم العاملية.يف على جو احملاد

إلعالن عن عدم التوصل إىل أي اتفاق يف القضا  األساسية، وقد انتهى اللقاء 
ما  وًصاخص يف جنيف  امفاوضيهمإىل وعزا أحول مبادرة ريغان املسماة حبرب النجوم، وأ
سراع يف التوصل لتهيئة اتفاق حول احلد من األسلحة االسرتاتيجية، واتفاق مؤقت حول لإل

ما اتفقا على لقا يف ين بينهما، األول ءاألسلحة املتوسطة املدى يف أسرع ما ميكن. كما أ
 م الستكمال األحباث وللتوصل إىل اتفاقات.87م، والثاين يف موسكو عام 86واشنطن عام 

ما استعرضا اخلطوط العريضة للمشاكل اإلقليمية، والقضا الثنائية، كما  كما أ
 توصال إىل بعض االتفاقات اهلامشية وإىل ضرورة حتسني العالقات بينهما.

ذابة  همائج ظن بعضهذه هي أبرز نتائج املؤمتر وهي نت ا ستساعد على البدء  أ
اجلليد وعلى تقليل التوترات، مما سيساعد على طمأنة الرأي العاملي، وجعل العامل يلتقط 

دنة توجد نوعً  رتياح خالل فرتة السنتني القادمتني وستكون هذه الفرتة أشبه  من  اأنفاسه 
لى حرب النجوم يف آيسلند يف أواخر االسرتخاء يف العامل. ولكن ما حصل من االختالف ع

م بني اجلبارين أمريكا وروسيا ونتائج االجتماع الذي انتهى إىل الفشل الذريع، 1986 عام
 .اسيعقِّد املشاكل يف العامل ويزيد مناطق الصراع توترً 
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م، فإن أسباب اخلالف  زالت قائمة، وهي اليت حالت  ماأما ما سيحصل يف قابل األ
 عقد اتفاقيات يف األمور اجلوهرية احلساسة. وقد أصر ريغان على عدم دون التوصل إىل

الرتاجع عن مبادرته، وعلى عدم املساومة عليها. وما مل يرجع ريغان عن مبادرته فإن الباب 
ستثناء  اسيبقى مفتوحً  ا  لسباق التسلح، وعندها ستبقى املشاكل الدولية تراوح مكا

بعض األولوية  انه بدأ خيرج فعلي إالسوفيايت للخروج منها، حىت أفغانستان اليت يتوق االحتاد 
 الروسية.

 والفشل يف حال قضية التسلح سيؤدي إىل حرب الباردة.
، قضا املنطقة فإن من كانوا يتطلعون إىل أمريكا وروسيا، بل  أما فيما يتعلق بقضا

، قد خاب ويلحون عليهما أن يتفقا يف مؤمتر جنيف أو يف اجتماع آيسلن د على حل قضا
ألحرى مشكلتنا يف لبنان أو املشكلة اللبنانية كما يريد أن  فأهلم. فهذه مثًال  قضية لبنان أو 

ا تقوم على وجود لبنان ككيان حياول بعضهميسميها بعض أن يفصله عن حميطه.  هم. فإ
ذه هي املشكلة ووجود األزمات فيه سببها تلك الرتكيبة السياسية اليت ترعى شؤونه. ه

اللبنانية فالغرب هو الذي أوجد كيان لبنان كرأس جسر له يف املنطقة وبوابة عبور إليها وأظن 
ووجوده خلقت املشكلة وزادت  هأنه ال خيتلف يف هذه احلقيقة اثنان، ومبحاوالت إجياد

ا حني جرت احملاوالت بفصله عن حميطه و  لغرب الذي إعقد بعاده عن واقعه وربطه 
جده، وبدأ الصراع املوجد لألزمات يعنف ويزداد حول الرتكيبة السياسية اليت فرضت على أو 

هذا الكيان حىت تطور يف كثري من األحيان من الصراع السياسي إىل احلرب الضروس اليت 
الرغم من حماوالت التضليل اإلعالمي والدجل السياسي على قتلت العباد ودمرت البالد. و 

بني اللبنانيني صراع على من حيكم لبنان، ولو وصفت احلروب على أرضه  فإن الصراع القائم
ي وصف آخر فإن ذلك ال خيرجه عن حقيقته. أما حماوالت حل  والصراعات الدائرة فيه 
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إىل تلك األوصاف فإنه إطالة لعمر األزمة وجتديد هلا بني احلني  ااألزمات املتعاقبة فيه تبعً 
 واآلخر.

يب  ملخلصني من اللبنانيني الذين يصعُب عليهم خراب بالدهم وتدمري لذلك فإننا 
م وذبح  بنائهم أن يتناولوا األمر على صعيده، ويعاجلوا املشكلة من جذورها حىت جينبوا أمد

ملخلصني أوًال  يب  أن يعاجلوا األزمة يف  البالد والعباد ما تعانيه من كوارث وويالت. إننا 
السياسية القائمة على رعاية شؤون الناس. وبذلك تنتهي األزمات يف لبنان بتغيري الرتكيبة 

ال يتجزأ من  البنان ومن مث يصار إىل حل القضية اللبنانية ودمج لبنان يف حميطه وجعله جزءً 
 املنطقة املوجود فيها. وبذلك ننقذ العباد من القتل والبالد من الدمار.

 أن أمريكا، اأن يكون واضحً  من اخلارج فال بدأما رعاية أمريكا للمؤمترات يف لبنان ويف 
ــــــ  ومن قبلها بريطانيا اليت اختذت من هذا البلد بوابة تدخل منها إىل املنطقة كلما شاءت ـ

ألزمات فيه سوف تبقي على األزمة يف لبنان حىت يتم هلا التفرغ لصياغة املنطقة ـــــــ  متذرعة 
ِإغالق هذه النافذة، وعلى هذا فإننا إىل تعمد أمريكا ريد، فال يعقل أن تعلى الشكل الذي 

، لسنوات عجاف أخرى، كما أن القضية انقول إن األزمة مستمرة ولو مجدت مؤقتً 
الفلسطينية جممدة. فأوضاع املنطقة املتفجرة واملعاجلات اهلّشة فيها يقتضي بقاء األزمات بل 

تمعني من املراهن ،وافتعاهلا ان هلا ولعمالئها.لذلك فإننا حنذر ا  ة على أمريكا أو االر
قني مع أنفسنا، صادقني مع امتنا، صادقني مع ربنا، فإن الوالء ال دجيب أن نكون صا

يتعدد فمن آمن  ومالئكته وكتبه ورسله ال يكون والؤه إال ملا أمر به. وما آمن به 
م بعضهم أولياء بعض يف كتاب هللا، و  قد حّرم هللا سبحانه عليهم املسلمون من الوالء، أ

 مواالة أعدائهم.
ن التطلع إىل أمريكا أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا لتحل لنا قضا هو خلق إونقول 

من أخالق العبيد ال السادة، وال يقبل به إال من كانت نفسيته نفسية العبد، ال نفسية 
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وكرامة الرجال وشهامتهم، كما فقدوا السيد، وال يقوم به إال األذالء الذين فقدوا اإلميان، 
 شيم السادة.

إن وضع قضا بيد أمريكا أو روسيا أو غريمها من الدول هو تدمري لنا، وقضاء على 
مصلحة من  شخصيتنا، فهذه الدول ال نسري إال وفق مصاحلها، وال تقيم أي وزن أليّ 

 مصاحلنا.
ن َ أَيـُّهَ واِإلسالم حيرم علينا ذلك، ققال تعاىل { ا الَِّذيَن آَمُنوْا َال تـَتَِّخُذوْا ِبطَانًَة مِّ

ُْلوَنُكْم َخَباًال  َ َودُّوْا َما َعِنتُّْم َقْد َبَدِت اْلبَـْغَضاء ِمْن أَفْـَواِهِهْم َوَما ُختِْفي ُصُدوُرُهْم  ُدوِنُكْم َال 
ِت ِإن ُكنُتْم تـَْعِقُلونَ   ].118ن: } [آل عمراَأْكبَـُر َقْد بـَيـَّنَّا َلُكُم اآلَ

رشد املسلمني إىل أن يستغلوا املوقف الدويل لصاحلهم، كما استغل أواإلسالم قد 
 ة مع قريش ليضرب اليهود يف خيرب.يالرسول (ص) القيام بعقد اتفاقية صلح احلديب

هم، أكما أن اِإلسالم  رشد املسلمني إىل أن يستغلوا الرأي العام العاملي لصاحل قضا
الرسول (ص) من دعوة العرب ليخرجوا معه إىل مكة معتمرين، كما وذلك مثل ما قام به 

 ً نه خرج  ا عام ساق اهلدي أمامه ولبس مالبس اإلحرام حىت يوجد رأ يف اجلزيرة العربية 
 أن يعرضوا له حبرب أو يصدوه عن الكعبة الشريفة. ا، ألنه كان خيشى قريشً ال غازً  امعتمرً 

املقابل اتفقتا يف ما إسي لكل من أمريكا وروسيا إالَّ وإذا كان هذا هو النهج السيا
على قلع إنكلرتا من الشرق األقصى ُكّله، ومن الشرق األوسط كله ومن أفريقيا. ووضعتا 

 تعمالن على تنفيذها. الذلك خططً 
لى فيها جم على أساِس االستعماِر، ولكن يتو أما سياسة بريطانيا اخلارجية فإمنا تق

 أمران:
 : احملافظة على التوازن الدويل.أحدمها 
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الثاين : احملافظة على وجوِدها يف السياسة الدولية مهما َكّلَف ذلك من مثن، لذلك 
رٍز، ويف احللِف املقدس، كانت يف طليعِة الدوِل  ا يف احلروِب الصليبية اشرتكت بشكٍل  فإ

لغزو كانت على رأس القوات اليت بليون  قامت بتحطيمِه وإرجاع  الكربى، وعند اندفاِع 
م بسمارك شاركت إنكلرتا يف مؤمتر برلني،  أملانيافرنسا إىل ما كانت عليه. وحَني حتركت  يف أ

 أملانيا، وحني شعرت بوجود منو غري عادي يف قوة أملانياوكان من أغراِضها احلد من قوة 
ّر العامل كله إىل حرب شهرت عليها احلرب وحاربتها يف حربني عامليتني، وهي اآلن حتاوُل جَ أ

عاملية من أجل أن تـَُغيّـَر خريطة العامل، ومن أجِل إضعاف العمالقني الكبريين اللذين 
ن السياسِة الدولية بعَد اتفاِق العمالقني كانت  ميتحكماِن يف العامل اليوم. وحني أُبعدت 

ستماتة الرجوع إىل ا لوجوِد الدويل كمن فـََقَد كيانه، فصارت تنصرُف بعصبية وحتاوُل 
واالشرتاك يف السياسِة الدولية. وهي تعتمُد على عقد الصفقات مِع الدوِل، وعلى جلب 
ن تطعَم اخلصَم يف سبيِل أن ُتساوَمُه، وهي ال تعرُف يف  الرجال والتأثري فيهم، وال تبايل 

ألخ بل، اوال عدو  االسياسة صديقً  القية تعرُف مصلحتها وال تعرُف سواها، وما يسمى 
 تظهَر ه أداة تغرير وال ُتَصّدُق بوجودِه، وتقرُّ الكذب يف السياسة وإن حاولت أّال دّ عالدولية تُ 

ا، لكنها تتخذُه السالَح الف  ل يف سياستها.اعفيه من أجل إجياد الثقة 
ا وتبسط نفوذها على أكثر أجزاء  وخالصة القول: إن بريطانيا ما زالت تفرض سيطر
العامل اإلسالمي، وأن أمريكا تناِفُسها يف ذلك وتسعى لتصفيتها يف هذه املنطقة لتحل حملها، 
بع هلا،  وإن روسيا تطمُع يف غزو العامل اِإلسالمي لتحويله إىل بالد شيوعية وجمتمع شيوعي 

ت تقُف موقَف املساعد ألمريكا ضد بريطانيا. والطريقة اليت يتبعها املعسكُر الشيوعي وإن كان
لنشر فكرتِِه هَي إجياُد التناقضاِت يف كّل بقعٍة من بقاِع العاِمل عن طريق التخريب، واهلدم 

رة التذّمِر، وجعِل الشقاِق والنز  اِع وإشاعِة الفوضى والقالقِل واالضطراب، وبذر األحقاِد، وإ
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رة  ن إ دائمني بني الناِس. وبعبارٍة أخرى، إجياج النضال الطبقي بني الناس. وهي تعتقد 
 الشقاق هي الطريقُة اليت متّهد لنشِر الشيوعية.

وأما الطريقُة اليت يتبعها املعسكُر الرأمسايل لتنفيِذ فكرتِِه فهي االستعمار. واالستعماُر 
من مراحِل الرأمساليِة، بل االستعماُر هو الطريقة لنشِر  ليس كما يقول لينني هو أعلى مرحلةٍ 

 الرأمساليِة.
فربيطانيا هي مثُل أمريكا وهي مثل فرنسا، ومثل أي دولة من الدول الرأمسالية، أساس 

 طة استعماِر الشعوِب واألمم.اسياستها أن تنشَر مبدأها ووجهَة نظرِها يف احلياِة بوس
ا اخلطُط، تتغُري غري أّن اخلطَط السياسيَة، وا سبما تقتضيِه حبألساليَب اليت تـُنَـّفُذ 
 من األساليب. ااملصلحُة، وإن كانت اخلطُط أقّل تغريً 
 الفرق بني اخلطة واألسلوب:

ِت اليت يقتضيها نشُر املبدأ أو  اخلطة: هي سياسٌة عامٌة، تـُْرَسُم لتحقيِق غايٍة من الغا
 طريقة نشره.

 يف جزئية من اجلزئياِت اليت تساعُد على حتقيِق اخلطِة هو سياسٌة خاصةٌ  :األسلوب
 وتثبِيتها.

واخلطُط واألساليُب السياسيُة توضُع للعمل املباشِر، ولكن مع ذلك ليس ببعيد على 
ساليَب أُخرى، إذا ُكشفت هذه األساليب وأصبحت ال  الدولة أن تـَُغيّـَر األساليَب املوجودَة 

يكّلُف الدولة اقتحاَم صعاب ليست من مصلحتها. لكن الدولَة حني تغّري خطتها، إمنا ن تـَُغيّـَر اخلطُّة إذا أصبحت ال ُجتِْدي، أو إذا كان بقاؤها تؤدي املطلوب، وكذلك ميكن أ
ا خطًة أخرى، وحني تُغيّـَر األسلوب تضُع مكانُه أسلوً  آخر، وال تين عن وضِع  تستبدُل 

 واحنطت عن مكانِتها يف املوقِف الدويل.اخلطِط واألساليِب، إال إذا عجَزْت 
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ا استبدلْت  ومثاُل تغيري األساليب ما فعلته بريطانيا يف بلداِن العامل اِإلسالمي، وهو أ
، معاهدات سياسيٍة كي تبقي محايتها بصكوك احلمايِة واالنتداِب على مناطَق منه مستها دوًال 
ا. وحني ُكشف هذا األسلوُب وأصبح ال جدو  آخر، هو عقُد  ى منه، اتبعت أسلوً وانتدا

ا ونفوَذها، وتكون جتديدً  للمعاهداِت، كما  ااتفاقاٍت ثنائيٍة بينه وبني احلكوماِت تبقي سيطر
 جديدةً  اتفاقيةً  1956 عاماليت تنتهي  1936 عامعاهدِة مب دلتاستبحني حصل يف مصر 

ء. وكما حصل يف العراِق للمعاهدة حتت اسِم اجلال اجتديدً  دّ عتُ  ،1954 عاميف أواخر 
، 1955 عامتفاقية ثنائية وقعت  1956 عاماليت تنتهي  1930 عامستبداِل معاهدِة 

ألساليب  1969 عاموكما فعلت  عندما وضعت خطًة بقائها يف اجلزيرة العربيِة، ودعمتها 
حتالِل البحرين وحترك اليت تؤدي إىل هذا البقاء، وذلك، مثًال  دد  ن جتعَل إيران   ،

املشايَخ واألمراء يف اجلزيرة العربية لكي يتكتلوا ويطلبوا من بريطانيا البقاَء حلمايتِهم ودفع 
نتهاء الشاه خشيت بريطانيا أن ينتهي  خطر إيران عنهم. وعندما انتهى النفوذ الربيطاين 

إىل اخلليج كي يقدم احلماية الالزمة  1986 عام نفوذها يف اخلليج فأرسلت وزير دفاعها
 حلماية مصاحل بريطانيا.

، كما أن بريطانيا رمست سياسًة للعامل اِإلسالمي كله بعد أن جنحت يف تقسيمِه دوًال 
طارات متعددة جتمعها إما رابطة قومية  وترَّكَز هذا التقسيُم، وأخذ دور العراقٍة، يف ربط دوله 

، وإما رابطة روحية حبتة، على أن تكون أنظمُة احلكم فيها أنظمًة مثًال كاجلامعة العربية 
، اقليمي واحملافظة على الكيان حبدوده هدفً ، واالستقالُل اإلواستبداديًة فعًال  دميقراطيًة شكًال 

 وجعُل الرابطة وسيلًة للمحافظِة على التجزئة ال أداة جلمِع الكلمة.
عليها السياسُة الدميقراطية لنشر املبدأ الدميقراطي هذا هو بياٌن للفكرِة اليت تقوُم 

ا الفكرُة، هي االستعماُر، وأما اخلطط واألساليُب فلدعم  الرأمسايل، والطريقة اليت تُنفذ 
للفكرة اليت تقوُم عليها السياسُة االشرتاكيُة لنشِر املبدأ االشرتاكّي  االطريقة... وبيان أيضً 
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رُة القلِق والشقاِق والنزاِع والفوضى أو الشيوعّي. على أن تكون الطري ا هي إ قُة اليت تنفذ 
 على حد تعبريهم إجياد املتناقضاِت، وعلى أن تكون اخلطط واألساليب لدعم الطريقة.

وبعد االتفاق الذي مت  اواخلطُة السياسيُة اليت رمسْتها روسيا يف الشرق األقصى أخريً 
احمليط اهلندي، ووقف التوسع الذي كانت تندفُع فيه  بينها وبني أمريكا، هي منع الصني من

ال  بعاِد كور الشمالية وفيتنام عنها، وفتح ا الصُني يف جنوِب شرقي آسيا، وعزل الصني 
. وما  للنشاط األمريكي والنفوذ األمريكي يف أن يظّل متغلغًال  يلند والووس وكامبود يف 

يهامها أن احلرب احلالية يف كامبود إال خمطط  رمسته أمريكا وروسيا جلر الصني إىل احلرب، 
 سيهانوك يدور يف فلكها مع أنه يعمل ملصلحة أمريكا.

وقد اتبعْت يف ذلك عدة أساليب فأوجدت يف داخِل الصني فئًة قويًة تقوُل جبواِز 
نغ يشتغل يف مقاومِة هذه الفئة فيما و تسي ت التعايش السلمي مع أمريكا، مما جعل ماو

لثورة الثقافية، وهذا أوقف نشاطُه اخلارجي مدًة تزيُد ع سنتني، واحتضنت فيتنام  لىيسمى 
ألسلحِة وتقُف إىل جانبها يف األمور  ا ضد الصني، فصارت متّدها  ووقفت معها يف حر
السياسية الدولية، وحاولت إجياد تقارب بينها وبني كور الشمالية، وهكذا اتبعت عدة 

 يِذ خطتها.أساليب لتنف
ا كانت تعتمُد على  ومن أمثلِة تغيري األساليب ما فعلتُه روسيا يف نشِر الشيوعيِة، فإ
األحزاب الشيوعيِة يف تنفيِذ أغراضها، فصارت تعتمُد على السفراِء، وعلى أجهزة الدولِة، 

 خططها. ذوصارْت كذلك تتخُذ اتفاقيات التسلح، وإعطاء القروض من وسائِل تنفي
ال ـــــــ  الشرقي والغريبـــــــ  أن كال املعسكرين اعلى األمِة أن تعرف يقينً  اان واجبً لذلك ك

أخرى، ويتبع  ايغري فكرته السياسية، وال طريقته. لكنه يغري خططه وأساليبه لريسم خططً 
 أساليَب جديدة، حىت يتأتى له نشر مبدئه.
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ُه اليت رمست من أجلها وإذا قضي على أساليبه، وأحبطت خططُه، أخفقت مشاريعُ 
 تلك اخلطُط واألساليُب.

هذا هو ملّخُص املوقِف الدويل اخلارجي وهذه هي أهم القضا الكربى اليت تقُع فيها 
ن ذلك ال يعين أن األعمال السياسية ال تقُع إال يف هذه القضا . إاألعمال السياسية، إال 

عماٍل والصراُع بني الدوِل يف حاالت السلم إمنا يكوُن  عماٍل سياسيٍة، قد تكوُن مصحوبًة 
عسكرية، كما هي احلال اآلن يف أفغانستان وكمبود والشرِق األوسِط، وكما كانت يف كور 

لنسبِة  عمال عسكرية كما هي احلال يف أفريقيا  احتاد إىل وفيتنام وقد ال تكون مصحوبة 
 جنويب أفريقيا اآلن.

 الصراع الدويل
. وكانت هذه القضا من أهّم  وملا كان هذا الصراُع إمنا يقُع من أجِل مسائل أو قضا

، بل قد  اما يوجُد احتكاكً  بني الدول، واألعمال السياسية قد تكوُن يف غري هذه القضا
تكون من غري وجود صراع، وما دام هناك دوٌل كربى تتزاحُم، ويكيُد بعضها لبعٍض، فإنه ال 

عمالٍ  من بدّ  بعض، إما من أجِل نصب فخاخ دولية لتقع ضد  سياسية بعضها أن تقوَم 
 فيها الدولُة األخرى ِإلضعافها، وإما لتقويِة نفسها، أو لغري ذلك.

ا  واألمثلة على ذلك كثرية، فمثًال  فكرة نزع السالح حني أُدخلت لعصبِة األمم، اختذ
وصارت  جِل تنفيذ الفكرة،إنكلرتا وسيلًة ِإلضعاِف فرنسا، وأخذت تضغُط على فرنسا من أ

ا أخذت ُختفض أسلحتها، لفعِل يف  بريطانيا تتظاهر  شرت  فصدقت فرنسا ذلك، و
ختفيض أسلحتها، وحّدت من نشاِطها يف التسلح، وكان هذا مكيدًة من بريطانيا، ِإلضعاِف 

لنسبِة  يف احلرب  أملانياها، فنتيجة هلذه املكيدة مل تستطْع فرنسا الصمود أمام يلإفرنسا 
 ثر كبري يف ذلك.أالعامليِة الثانية، وكان ألخذها بفكرِة ختفيض التسلح 
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: بعد احلرب العاملية الثانية خرجت أورو حمطمًة فقرية مهددًة من ِقبِل روسيا، ومثًال 
ا  ا أن تنجدها، فسارعت أمريكا إىل جندِ فرمت نفسها يف أحضاِن أمريكا واستغاثت 

، لكن هذه »وع مارشالمشر «ووضعت  ، وصارت املساعدات األمريكية تتدفُق على أورو
املساعداِت كانت مواد اقتصادية، وأسلحة وخرباء، وعن طريق هذه املساعداِت دخلت 

يف الشركاِت، وشجعت الرجال املثقفني يف أورو على اهلجرة إىل أمريكا، وربطت  اشريكً 
قتصاد أمريكا، وما  بعًة حىت ن مرت بضع عشرة سنة إاقتصاَد أورو  أصبحت أورو 

ت أورو بشكل عام ملكً  للشركات األمريكية. فكانت مساعدة  األمريكا وصارت اقتصاد
ا، ومن أجل أخذ مثقفيها، ومن أجل  شراكها يف إأمريكا ألورو مكيدة من أجل ربطها 

ا.  اقتصاد
جلراح حممن احلرب العاملية  أملانياحني خرجت  ومثًال  مَة االقتصاَد، طّ الثانية مثخنًة 

ا، وأنشأت فيها الصناعات  مهيضَة اجلناح، مدّمرَة الصناعات. سارعت أمريكا ملساعد
ـــــ   الثقيلة، وفتحت هلا أسواق العامل ا هي اليت رحبت احلربــ حىت غدت من ـــــــ  كما لو أ
ت من تسلحها ومنعتها من التسلح مقابل ذلك حدَّ يف الدول الصناعية الكربى. لكنها 

استهالكية وليست صناعة  ةالنووي، أو بعبارة أخرى جعلت صناعتها صناعة اقتصادي
ــــــ  حربية.. وكانت همة يف إنشاء الصناعة يف الدول، فالدولة ال متدرك نقطة ـــــــ  أي أمريكاـ

ملعىن الدويل إال إذا جعلت  الصناعَة احلربّية، وبنت كل  ساَس صناعتهاأتكون دولًة صناعيًة 
الصناعُة على هذا األساس فإنه ما  ألملانياعيدت أإذا و صناعتها على أساس الصناعة احلربية. 

وتبنت إعادة صناعتها،  أملانياأسرع أن تعوَد دولًة كربى مرة أخرى، لذلك تقدمت أمريكا من 
وعلى أساس التنمية ال فأقامت الصناعة فيها على أساٍس اقتصادّي ال على أساس حريب، 

على أساس حريب، وعلى أساس التنمية ال على أساِس الصناعة احلربية، وإىل جانب ذلك 
مواٍل أمريكية، وبذلك ضربت ملانيادخلت الشركات األمريكيَة ألأ   أملانيا، وأقامت الصناعَة 
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حي أملانيا، فصارت كأمٍة اقتصاد   انعشتها آني أو  كدولٍة عسكر  ٍة اقتصاديٍة أكثَر ثروًة من 
صناعتها بسرعة  أملانيامما كانت عليه قبل احلرب العاملية الثانية، وظهر للعامل كيف أعادت 

ذه الصناعة وعلى هذا الوجه قد انتحرت، ولن تقوم هلا قائمة  أملانياهائلة. لكن احلقيقة أن 
إال إذا أعادت النظر من جديد يف صناعتها فنفضتها من األساس، وأقامتها على أساس 

إال إذا أخرجت الشركاِت األمريكّية واألمواَل األمريكية من  االصناعة احلربية، ولن تتقّدم صناعي 
من الفخاِخ  ياسّي يُعدّ على هذا الشكل عمٌل س ملانياة من أمريكا ألفهذه املساعدـــــــ  البالد

 من األخذ بيدها. بدًال  أملانياالدولية، وذلك لضرب 
نسمع تصرحيات شيمون برييز رئيس الدولة ينادي  1986 عاموها حنن يف منتصف 

ها ؤ ويطالب أمريكا مبشروع مارشال للشرق األوسط، وتستجيب أمريكا خبطوات عملية تبد
بتخفيض أسعار النفط، وتعمد إىل عرقلة كل اتفاق على حتديد كمية اإلنتاج كي ال يرتفع 

ا، وأخريً  طة اكي حتقق الفقر بوس  اسعر النفط، وكي ال تستقر أوضاع البالد واقتصاد
اإلسرائيلية املتكررة  عن احلروب املصطنعة واالعتداءات الكساد وارتفاع أسعار السلع فضًال 

 إىل مشروع برييز املقرتح. يب املنطقةحىت تستج
ملعسكر الشيوعي واستعان بروسيا مل تنزعج ومثًال  : حني اتصل كاسرتو زعيُم كو 

غزو أمريكا، وملا أخذت روسيا يف  فّكرأمريكا، مع أن مبدأ مونرو حيرّم على مجيع الدول أن ت
لسالح سكتت أمريكا،  متدّ  ّخل غري مباشر يف مع أن ذلك يف عرف الدول تد كاسرتو 

وملا ركزت روسيا الصواريَخ النووية يف كو أدركت أمريكا ذلك وسكتت عليه، وكل  أمريكا،
  بلذلك مل يكن عن خوف من أمريكا، وال عن جهل منها، وكو على بعد خطوات منها، 

 العامل اجلديد من أجل توسيع املدى الروسي توسيعً إىل اكان مكيدًة من أجل جر روسيا 
ألمريكا منه، لذلك كان الكثُري من  انً ملوقفه وُممكِّ  اعن محايته ويكون مضعفً  اعله عاجزً جي
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، ولوال االتفاُق  الساسة، حىت بعض الروس أنفسهم، يرون من احلماقة ما فعلته روسيا يف كو
ًال    عليها.الذي حصل بني العمالقني يف فيينا، لكان توسُع روسيا يف أمريكا و

أمريكا انزعجت منه، وكادت تقع حرب من أجله لوال تعقُل الروس  وال يقال إنّ 
ديد روسيا من أجل الصواريخ يوسحُبهم الصواريخ، ال يقال ذلك، ألن ما فعله كن دي من 

، وسحب خروتش تفاق اجلانبني. فإن من مجلة و يف كو ف هلا إمنا كان عمليًة مصطنعًة 
، إزالَة القواعد النووية األمريكية املوجودة يف  دييف وكنو شتاالتفاقات اليت حصلت بني خرو 

ا من تركيا  ، وأمريكا تستطيع إزالة قاعد إزالتها،  يفدون ضجة، ألن تركيا ال تتأثر من كو
رادة  وال تسبب إزالتها سوء تفاهم بني تركيا وأمريكا، لكن إزالَة القاعدة النووية من كو 

، وهذا يثري الدول الشيوعية كلها، ويثري كو روسيا معناه التخلي عن الدفاع عن كو 
، لذلك ال بد من أسلوٍب إلزالة هذه القاعدة  لذات، ويوجد سوء تفاهم بني روسيا وكو

روسيا جتاه الدول الشيوعية، ومن أجل ذلك اتفقتا على أن تصطنَع أمريكا  يفبشكل ال يؤثر 
استغله  ادي هلذا األسلوب وقتً يإلجياد توتر دويل يؤدي إىل إزالتها، وقد وّقت كن اسببً 

ا يف عدن وبيجان للتدخل يف اليمن ضد  لصاحله، فإنه حني رأى أن إنكلرتا قد حشدت قوا
جليش  لفعل تتحرش  اجليش املصري من أجل طرده من اليمن، ورأى أن إنكلرتا بدأت 

، وأوجد املصري وحتاول غزوه من ب ر مسألة الصواريخ النووية يف كو يجان، ملا رأى ذلك أ
تراجعت إنكلرتا عن  حىت خافت إنكلرتا وفرنسا من نشوب حرب عاملية، حينئذٍ  ادولي  اتوترً 

لرتاجع، و و شتالتدخل يف اليمن، وتظاهر خرو  ظهر أنه مستعد أن يسحب قاعدته إذا أف 
ا من تركيا، فتظا نه سينظر يف ذلك، وأُزيلت القاعدُة يهر كنسحبت أمريكا قاعد دي 

، وأُزيلت بعدها القاع ُة النوويُة من تركيا. هذا هو واقع املسألة، فهي دالنوويُة الروسيُة من كو
ا من كو واختاذها وسيلًة لتخويف إنكلرتا.  عمل مفتعل لتربير إزالة روسيا قاعد
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ا قاعدًة نوويًة هلا يف كو كان عن والدليل على أن سكوت أمريكا عن إنشاء روسي
ن بعد احلرب العاملية الثانية حني شبت الثورة ادولي  امكيدة، وكان فخ  ، ما حصل يف اليو

ن وتقيَم يف  الشيوعية فيها، فإن تيتو عرض على ستالني أن تتدخَل يوغوسالفيا ضد اليو
ن دولًة شيوعيًة تنضم  تالني أدرك ما يف هذا االقرتاح من ملعسكر الشيوعي. لكن سإىل االيو

تريد أن نقيَم قاعدًة على البحر األبيض املتوسط ضد أقوى أاملخاطر فقال لتيتو بصراحة: 
دولة وأغىن دولة يف العامل؟! وهل نستطيع حنن محاية هذه القاعدة، إن كل ما نستطيعه هو 

ن من أمريكا فذلك ال خذ اليو  قَِبَل لنا به ولن نفكَر يف مثله. التشويش على أمريكا، أما أن 
: حني وقعت احلرب العاملية الثانية خاف هتلر من أن تدخَل تركيا احلرب إىل ومثًال 

جانب إنكلرتا، أي إىل جانب احللفاء، وهو يعلم أن الفئة احلاكمة يف تركيا، فئة مصطفى  
ها، لذلك ما كمال املسماة حبزب الشعب، فئٌة تسري مع اإلنكليز وتعرتف بفضلهم علي

جانبهم. هو يعلم ذلك، ومن أجل هذا خشي إىل أسهل على اإلنكليز أن يدخلوهم احلرب 
فأراد أن جيعلها على احلياد، ألنه يعلم أن دخول تركيا  أملانيامن دخول تركيا احلرب ضد 

ضده يضره من ثالث جهات، األوىل أن الشعب الرتكي شعب شجاع وهو أشجع من 
جانب احللفاء يُوِجُد إىل الفرنسيني وأشجع من الروس، فدخوله احلرب اإلنكليز وأشجع من 

ا يف احلرب، والثانية أن الشعب الرتكي شعب مسلم، فدخوله احلرب يعين  قوًة هلم هلا وز
ثريه يف الدعاية العاملية، والثالثة أملانياوغري عرب ضد  جعل عواطف املسلمني عرً  ، وهذا له 

ا يف حيادها تكون حصنً أن موقَع تركيا موقعُ  على اجلبهة الشمالية  ا اسرتاتيجي ممتاز، فإ
، وتكون حاجزً  حيميه من هجوم خلفي،  امنيعً  االغربية فتحول دون دخول احللفاء إىل أورو

ومن أجل هذا حرص على جعل تركيا على احلياد. لذلك أرسل أعظم رجاله دهاء وهو فون 
يقوم مبهمة جعل تركيا على احلياد وللحيلولة دون دخوهلا احلرب يف تركيا ل ملانياأل ابن سفريً 

ن هّم إس حمل أمل، أي ياحلرب ضد احللفاء غُري وارد ول جانب احللفاء، ألن دخوهلاإىل 
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، فأرسل أدهى رجاله أملانياهتلر كان ضماَن عدم دخول تركيا احلرَب إىل جانب احللفاء ضد 
بن حماولَة جلب تركيا إىل جانب قصده ج يهلذه املهمة، لكنه حىت يغطّ  عل مهمة فون 

لذلك حرص احللفاء  ،ضد احللفاء أملانيا، وحماولَة إقناعها بدخول احلرب إىل جانب أملانيا
حيتهم على جعل تركيا على احلياد، وصار سفراؤهم يشتغلون  هذه الغاية جبد، على من 

بن يشتغل ظاهرً  فحمل ذلك احللفاء على أن حيرصوا   أملانياألخذ تركيا إىل جانب  اوكان 
بن جنح هتلر  ذه اللعبة السياسية، وبدهاء فون  كل احلرص على بقاء تركيا على احلياد. و

 أملانيايف إبقاء تركيا على احلياد طوال مدة احلرب، مع أنه كان أسهل على احللفاء أن يغزوا 
دخال تركيا إىل جانبهم، لكنهم مل يفعلوا ذلك خشية فتح تلك اجلبهة،  من جهة تركيا 

على بقاء تركيا على احلياد حلراسة هذه اجلبهة حبيادها، فمثل هذا العمل السياسي  اوحرصً 
 من األعمال املؤثرة يف حالة احلرب. دّ عيُ 

م أن ضربت كور الشمالية طائرَة جتّسٍس 1969: حدث يف شهر نيسان ومثًال 
واجتمع جملس األمن القومي، مث خرج رئيس أمريكية يف الشرق األقصى، فاهتزت أمريكا 

ت املتحدة ال تنوي االنتقام لضرب الطائرة، وكل ما يف  اجلمهورية نيكسون بقرار أن الوال
ُحترُس مبا حيميها من االعتداء. يف حني  صارت التجسس أن طائرات التجسس وبواخراألمر 

خرَة جتّسٍس  أمريكا واجتمع جملس األمن ، فاهتزت 1968 عامأن كور الشمالية أسرت 
ديد ووعيد، وحترك األسطول السابع يف احمليط  القومي، وأطلق الرئيس جونسون تصرحيات 

، وملا ر  ا وحرَب األعصاب مل تؤثر جلات إىل وسائل أاهلادي حنو كور ديدا ت أمريكا أن 
ن من نوع واحد هو تعرُض  املفاوضات واملالينة حىت أُطِلَق سراُح حبارة السفينة. فهذان احلاد

ا وقتل مالحي  ت املتحدة بضرب طائرا دولة صغرية مثل كور لدولة كبرية مثل الوال
سر بواخرها وحبارة هذه البواخر، فلماذا وقفت من كل حادث غري املوقف و ،الطائرات

اآلخر؟ أهو الختالف األشخاص؟ قد يكون، أم هو ألن التهديدات مل تثمر؟ قد يكون، 
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عادية أو شبه عادية، وكانت الصُني مشغولًة  ان الظاهَر أن ظروَف الباخرة كانت ظروفً لك
ا ظروٌف  لثورة الثقافية، لذلك ال يؤدي التهديد إىل خطر حمتمل. وأما ظروُف الطائرة فإ
، وحتشد قواها البحرية  غري عادية، فروسيا حتشد قواها الربية والبحرية الضخمة يف وسط أورو

لبحر األبيض املتوسط ضد إنكلرتا، وإنكلرتا حتشد قواها يف البحر األبيض املتوسط، يف ا
والصُني يف وضع تريد فيه إظهار نفسها للعامل بعد عزلة الثورة الثقافية وهي تتحرُش بروسيا من 
، فمن احملتمل أن ترد عليه الصني وهذا قد  أجل الظهور، فلو قام نيكسون بتهديدات لكور

دٍة توتر، وقد تتخُذ منه إنكلرتا وسيلًة للتحريض ضد املعسكر  يؤدي إىل احتكاٍك وز
ديد وال حبرب أعصاب، لذلك  ي  الشرقي، لذلك مل يكن من الصواب أن تقوَم أمريكا 

 جراء فيها.أن خيتلف اإل من لني اختلفت فال بدمسكت نيكسون. فظروف الع
سةومثًال  ، وادعى  : قام نيكسون بعد تسلمه منصَب الر رة أورو نه يريد أمباشرة بز

الرجوع إىل حلفائه ألخذ رأيهم قبل االتصال بروسيا من أجل أزمة الشرق األوسط، وكان 
ن هي السبب، و ميكن أن ُيصّدَق قولُه هذا لو مل تكن هناك ظروُف أخرى أقرَب ألن تك

لتدقيق تبني أن إنكلرتا كانت ُجتري اتصاالت مع الدول األو و  روبية من أجل جتميعها لكن 
لوقوف إىل جانبها ضد روسيا ولو أدى ذلك  حوهلا يف أزمة الشرق األوسط، وتريد إقناَعها 
إىل حرٍب عامليٍة ضد املعسكر الشرقي، فهذا الظرف ظرٌف خطُري، وهو الذي محل نيكسون 

ي عمل، فسفره  سة قبل أن يقوَم  رة دول أورو فور تسلمه منصَب الر ألورو هو على ز
 من أجل تفريق دوهلا عن إنكلرتا.

م بغزو تشيكوسلوفاكيا وأشركت معها 1968 عام : قامت روسيا يف أواخرومثًال 
حلَف وارسو، فاشرتك كله ما عدا رومانيا، ودخلت جيوُش احللف تشيكوسلوفاكيا حبجة 

ءاٍت غربيٍة حمتملة، احملافظة على الشيوعية ومحاية الدولة الشيوعيَة واحلزب الشيوعي من اعتدا
وقد يكون هناك شيء من ذلك، لكن الظروَف اليت حصل فيها احلادث هي أخطُر من 
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ال سيما أنه مل يكن هناك من شيء سوى و حزب شيوعّي ومن احملافظة على الشيوعية، 
لتدقيق يف الظروف يتبني أن األسطول  اجتهاِد زعماء احلزب الشيوعي يف تفسري الشيوعية. و

من قبل إنكلرتا، فإن إنكلرتا حتشد قواٍت  ااملوجوَد على سواحل مصر قد أصبح مهددً  الروسيّ 
هلجوم على مصر فتضطر روسيا للتدخل  يف البحر األبيض املتوسط، وقد تقوم إسرائيل 

ب إنكلرتا لضرب روسيا فصار ال بد من اإلعداد  حبجة محاية الشيوعية، وحينئذٍ  ميكن أن 
يئة وس مدادات من روسيا عن طريق جبل طارق مدادات. وجميُء اإلائل اإلللحرب، ومن 

من مصر، ومن أجل هذا قامت روسيا  اقريبً  اعن كونه طريقً  يف حالة احلرب غُري متيسر فضًال 
حبشد مليوين جندي وثالثة آالف طائرة وأسلحة نووية يف أورو الوسطى، وهيأت حلف 

لتخويف إنكلرتا،  ادخول تيشكوسلوفاكيا علنً وارسو لالشرتاك يف احلرب، فقام احللُف ب
، مستعد  لبانيا للوصول إىل البحر أالخرتاق يوغوسالفيا و  اوحبشد قواته يف وسط أورو

األبيض املتوسط إذا اشتبكت روسيا يف حرب مع إنكلرتا. فيكون دخوُل تشيكوسلوفاكيا 
ديُد إنكل احبجة احملافظة على الدولة الشيوعية مقصودً  رتا واالستعداد للحرب،ووضع منه 
هب لدخول احلرب.  حلف وارسو يف حالة 

ا،  صلها، وتوضُع ضمن ظروفها ومالبسا على هذا الوجه تُرَبُط األعماُل السياسية 
ما حيصل من  اوتـُْفَهُم يف اليوم الذي حصلت فيه غري اليوم الذي مضى قبله، مالحظً 

عند  االساعة الواحدة. وال جيوُز أن يظّل املرء واقفً ات يف اليوم الواحد بل يف تطورات وتغريّ 
زمن مضى ولو قبل ساعة أو دقائق، بل ينتقل مع انتقال الزمن ويفهُم األمور واألعمال 

 حداٍث وأخبار.أأثناء ذلك من وقائَع و  يف سب آخِر حلظٍة من الزمان مبا حيصلُ حب
ل اليت حتصل من الدول الكربى، واألعمال السياسية اليت تؤخُذ حمّل اعتباٍر هي األعما

همة مأن تكون هناك معلوماٌت عما هي عليه الدول الكربى، ومعلومات  من فكان ال بد
 عن كل دولة من هذه الدول الكربى.
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 الدول الكربى
عمال تؤثر  هلا والدول الكربى هي الدول اليت  يفثٌري يف السياسة الدولية واليت تقوم 

ا أو تكون غنيًة  غريها من الدول الكربى، وليست الدولة الكربى هي اليت يكثر عدد سكا
أو ما شاكل ذلك، بل الدولة الكربى املعنية هي الدولة اليت هلا وجوٌد يؤثر يف السياسة 

الدول الكربى األخرى. وبناء على هذا فإن الدول الكربى يف الوقت احلاضر أي  يفالدولية و 
وفيايت. فهذان العمالقان مها مثاال الدول الكربى ألن م هي أمريكا واالحتاد الس1987عام 

نه ملا كانت إنكلرتا إكربى. إال   دوًال  يُعدّ املوقَف الدويل موجوٌد يف أيديهما، وما عدامها ال 
كربى قبل احلرب العاملية الثانية وال تزال كل منهما تتشبث ببقائها يف السياسة   وفرنسا دوًال 

عماٍل لتؤثر يف السياسة الدولية وتؤثَر و الدولية، وتقوم كل منهما،   يفال سيما إنكلرتا، 
أمريكا وروسيا، فإنه ميكن أن يقال عن فرنسا كذلك دولة كربى، وذلك من قبيل التسامح يف 

أو بعض الوجود  احيصل من إنكلرتا من أعمال سياسية تكسبها وجودً  إىل ما ااإلطالق نظرً 
فرنسا من حماوالت إلثبات وجودها يف السياسة الدولية، يف السياسة الدولية، وملا حيصل من 

وعلى ذلك تكون الدول الكربى يف الوقت احلاضر أربع دول هي: العمالقان أمريكا واالحتاد 
السوفيايت، وكذلك إنكلرتا وفرنسا، أما الصني فإنه من الصعب اعتبارها من الدول الكربى 

ا يفوق املليار نعلى  الرغم من أن روسيا حتسُب هلا على سمة، و الرغم من أن عدد سكا
 ً ً على ، و حسا ا حتسب للصني حسا  دّ ع. والصني ال تُ الرغم من أن أمريكا تّدعي وتزعم أ

م، ومل تؤثر يف السياسة  ا مل تكن دولًة كربى يف يوم من األ دولة كربى لسببني: أحدمها أ
ا منذ ص كذل ضًال عنالدولية يف أي زمن مضى. وف ا دولًة شيوعيًة حىت اآلن، مل فإ ريور

السياسة الدولية بشيء، وقد حاولت منذ سنوات القياَم بنشاٍط سياسيٍّ يف أفريقيا  يفتؤثر 
ويف بعض دول آسيا ولكن مع ذلك مل تؤثر يف هذا النشاط بشيء، مث مل تستطع متابعَته 

ا دولة كربى. وأما اهلن لذلك ال تُعدّ ورجعت إىل مدارها األصلي،  د وإن كان عدد سكا
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ا يزيدون عأيفوق السبعمئة مليون نسمة، و  مئة ومخسني  لىندونيسيا وإن كان عدد سكا
ا يفوق  كستان وإن كان عدد سكا ئة مليون نسمة بعد أن قسمت اململيون نسمة، و

كستان، فإنه ال خيطر  ثري أ البال أن واحدة منها دولة كربىيف دولتني بنغالدش و ي لعدم 
ا قبل احلرب العاملية الثانية يف  منهما يف السياسة ن فإ م احملور صار هلا أالدولية. وأما اليا

ثريً  هي وال إيطاليا ال مثل إيطاليا، لذلك ال تعد  امؤقتً  اثٌري يف السياسة الدولية، لكنه كان 
ا من حيث الشعب األملاين والدولة األملانية يف التاريخ   أملانيامن الدول الكربى. وأما  فإ

ملية الثانية سقطت عن اعتبارها دولًة  ادولًة كربى، لكنها بعد هزميتها يف احلرب الع دّ كانت تُع
مثل سقوطها بعد هزميتها يف احلرب العاملية األوىل، لذلك فإنه كما عادت بعد  اكربى متامً 

ا من املمكن أن تعوَد دولًة كربى مرة احلرب العاملية األوىل بق . وعليه أخرىليل دولًة كربى فإ
فالشعوُب غري اِإلسالمية اليت ميكن أن تكون جولًة كربى وتؤثر يف السياسة الدولية هي: 
ت املتحدة، والشعب السوفيايت أو الشعب الروسي، والشعب اإلنكليزي،  شعب الوال

  فهذه الشعوب اخلمسة هي اليت ميكن أن تكون دوًال والشعب الفرنسي، والشعب األملاين. 
كربى، وما عداها فإنه بعيد عليه أن يكون دولًة كربى ولو حصلت له فلتات كالشعب 
ين قبل احلرب العاملية الثانية. فإذا أراد أحد أن يعرف الدول الكربى  اإليطايل والشعب اليا

غري، فهي وحدها الدول الكربى يف  أو أن يتصوَرها فإن أمامه هذه الشعوَب اخلمسة ليس
موعة الدولية يف التاريخ. لذلك من املستحسن أن تؤخذ فكرٌة موجزٌة عن كل دولة من  ا

 هذه الدول اخلمس.
وأما األمة اإلسالمية فقد كانت دولًة كربى حىت احلروب الصليبية، مث عادت دولًة  

ع عشر امليالدي، وسنتحدث كربى بعد احلروب الصليبية وظلت كذلك حىت القرن التاس
  بعد أن نتحدث عن واقع الدول اخلمس وعن املشاكل الدولية. اعنها أخريً 
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  َواقع السَياسة األمريكّية

 
وْضَعان: وضُع ما قبَل احلرِب العامليِة الثّانية، ووضُع ما بعَد احلرب  اسة األمريكيةلسيل

، ولكن ال مانع من االعاملية الثّانية، وإن كان وضعها قبَل احلرِب العاملّية الثّانية ال يهّمنا كثريً 
لعمِل أن نلّم به. أما وضُعها بعد احلرب العاملّية الثّانية فإنه هو املهّم ألن دراستُه من أجِل ا

هي اليت تثمر، أما دراسُة وضِعها قبَل احلرب العاملّية الثّانية فإنه يفيُد يف إدراِك األسس اليت 
تقوُم عليها السياسُة األمريّكيُة ككّل. وهذا ينفُعنا يف العمل كمعلوماٍت سابقٍة للحكِم على 

 احلوادِث اجلارية.
نية كانت تقوُم على أساس االنفراِد يف والسياسُة األمريكّيُة قبَل احلرِب العاملّية الثّا
و. فكانت سياسُتها اخلارجّيُة تقوُم على ر نصِف الكرة الغرّيب، ومن أجل ذلك تبّنت مبدأ مون

أساِس محايِة نصِف الكرِة الغرّيب من الّدوِل األخرى املوجودِة يف العامل القدمي. والعاُمل القدُمي  
، ألنه بع و. مل ر نو م أد احللِف املقّدس الذي من أجله ُوِجَد مبدكان يتمثُل ألمريكا يف أورو

ّدَد أمريكا سوى أورو أي  ّدُد أمريكا أو ميكُنها أن  نه بعد ضرب إيبَق يف العاِمل القدِمي قوُة 
. لذلك بنت أمريكا سياسَتها  الّدولِة اِإلسالمّيِة وإضَعاِفها مل يبَق يف العاِمل القدمي سوى أورو

. ذلك أنه  يف الدفاِع  عن نفسها (أي يف محاية نفسها) على رسِم سياسِة خاّصٍة جتاه أورو
الّدوُل بعد أن  هوروسيا. وهذ أملانياكان يف أورو أربُع دوٍل كربى هي إنكلرتا وفرنسا و 

اسرتاحت من الدولة العثمانّية، صار الصراُع بينها على أشّده وأمريكا كانت تغذي هذا 
 الصراع.
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اعتمدت سياسَة توازِن القوى بني الّدوِل األوروبّية حبيث ال تتمكُن أّي دولٍة  : :فأّوًال 
. نمن هذه الدول م  السيطرِة على أورو

نيً  ا يف سياسِة توازِن القوى بني الدول  ام  ا: تبنت إنكلرتا تبنيً  او واحتضنتها وأيّد
 األوروبّية.

لثً  وبيٍة تريُد دولة أخرى أوروبّية أن تبتلَعها. : كانت تقُف إىل جانب أّي دولٍة أور  او
سبب ذلك بقيت الدوُل الّصغرية كما هي مثل سويسرا ولوكسمربغ وبلجيكا والدامنارك بو 

 .، كما بقي وضُع فرنسا قو إخل. وبقي وضُع إنكلرتا قو 
لسيطرِة على أورو هي  يف الدرجة  أملانياوالدولُة اليت كانت ختيُف أمريكا من أن تقوَم 

، أملانياا يف الدرجة الثانية، ومن أجل ذلك دخلت احلرَب العاملّية األوىل ضد األوىل وروسي
وقفت يف وجه روسيا  اواشرتكت ضدها كذلك يف احلرب العاملية الثانية، ومن أجل ذلك أيضً 

.  بعد احلرِب العاملّية الثانية ومنعتها من اكتساح أورو
العاملية الثانية وعقبها كانت سياسُة توازِن القوى يف أورو  فسياسُة أمريكا قبل احلرب

ن،  من أجِل محايِة نصِف الكرة الغرّيب. ومل خترج منه إال يف استعمار الفليبني من أجل اليا
ا إذا فكرت  الستعداد لضر ن، ولكن كانت تكتفي  ا كانت ختشى من اليا يف فإ

ن.مهامجتها فاستعمرت الفليبني من أجل   هذه الغاية، واكتفت بذلك لعدم أمهّية خطر اليا
على  اوانقلبت رأسً  اكلي   اأما سياسُتها بعد احلرب العاملية الثانية فقد تغّريت تغريً 

عقب، لذلك فإن السياسة األمريكّيَة اليت ينبغي أن ُتدرس هي سياسُتها بعد احلرب العاملية 
ا هي السياسة اليت تؤثـُّر  يف األحداث الدولّية، واليت حتتاُج مكافحُتها وإزالة الثّانية، أل

لدوافِع واألساليِب. وقبَل كل شيٍء ال بد أن تؤَخَذ  من خطرِها إىل تفّهٍم عميٍق، ومعرفٍة 
هي الدولَة،  مم اليت ختتار حكامها بنفسها تُعدّ فكرٌة عن الّشعب األمريكّي، ألن الشعوَب واأل

لّشعب والدولة، فالدولُة اإلنكليزيّة هي الشعُب اإلنكليزّي، ألنه ال يوجد هناك فرٌق بني ا
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والدولُة الفرنسّية هي الشعُب الفرنسّي، والدولُة األمريكية هي الشعُب األمريكي، والشعب 
األمريكّي أو أمريكا، كانت حىت القرِن الثامَن َعَشَر بل حىت أوائِل القرِن الّتاسَع َعَشَر مستعمرًة 

ألوروبية، فكانت الدوُل األوروبّية هي اليت تستعمرها، وال سيما إنكلرتا. من املستعمرات ا
لذات أصبحت دولًة  ا الكربى وطردت الّدوَل االستعماريّة وطردت إنكلرتا  فلما قامت بثور

ن املبدأ الرأمساّيل واحلضارَة األوروبّية، إمستقّلة، مث صارت تنمو حىت صارت دولًة كربى. إال 
ا، وصارت تعتنُق الرأمسالّية كما يعتقُدها األوروبيون صار هو مبدأ ها، وصارت هي حضارَ

ا من حيث املبدأ واحلضارة  ا، لذلك فإ سواء بسواء. وصارت حضارُة أورو هي حضارَ
هذه احلضارة  متزعّ تبّيٌة ال فرَق بينها وبني فرنسا وال بينها وبني إنكلرتا، مث صارت و دولٌة أور 

اور يف أواخر اخلمسينإكما تدافُع الّدوُل األوروبّية، حىت قال وتدافُع عنها   وهو ـــــــ  اتييز
ت املّتحدة:   اأي: دفاعً » عن طريقتنا يف العيش اإننا مستعدون أن نقاتَل دفاعً «رئيٌس للوال

 عن احلضارة الغربية وعن املبدأ الرأمسايل.
يل حريّته ودافع عنها، وبذل الغاَيل وقد قاتل يف سبـــــــ  ن الّشعَب األمريكيّ إإال 

نه جنح إمن تكوين عقليته ونفسيته. مث  اقد تعّشق احلرية وصارت جزءً ـــــــ  والنفيَس يف سبيلها
ن مها  ايف احلياة وجنح يف جتربته جناحً  منقطع النظري بفضل دأبه وكفاحه فصارت لديه ميز

) Pragmatismeـــــــ  ماتزمغرة سّد الذرائع (برااخلياُل الواسع، واِإلرادُة القوية، إىل جانب فك
وهي سّد أبواب التفكري والعمل للدفاع عن نفسه، وحصر فكره وجهده يف العمل الذي يقوُم 

 به.
عنصٍر أساسّي مهّم من إىل هذا اخلياَل الواسع الذي تتحّلى به أمريكا اليوم يعوُد  لكن

على شعٍب واحد له عاداتُه وتقاليدُه بل هي عناصر تكوينها وهو أن أمريكا ال تقتصر فقط 
سً  ،من جمموعة الشعوب  ابل هي من مجيع أجناس البشر يف الدنيا حبيث جتد بني مواطنيها أ

ألفكار املتناقضة على امن كل دولة مهما صغر حجمها أو كرب، لذا نراها حتوي مجيع 
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ى العمل بدأٍب وإخالٍص بناءها على الصعيد اجلماعي متفقون علألكن  ،الصعيد الفرديّ 
ت اخليالّية. واِإلخالص والد ت العلمّية والنظر ب  أملصلحة أمريكا. وهلذا مجعت بني النظرّ

كا صلَة الوصل بني اخليال والعمل فنتجت عنهما التقنية املتقدمة، هذا من جهة. ومن 
م وتقاليدهم يف فإن انصهاَر مجيع أفكار أبنائها مع تعّدد وتنوّع أفكارهم و  ،جهٍة أخرى عادا
هو الفكُر الدميقراطّي جعل هذا التماسَك واِإلقداَم على كّل أمٍر من األمور اليت  فكٍر واحدٍ 

ملصلحة على دولتهم ن هذا إأن يتبّوأوا مركَز الصدارِة يف العامل. إال  اوخّوهلم أخريً  ،تعود 
لطبع صار االستعمار واستغالُل الفكر وقد اعتنق املبدأ الرأمساّيل واحلضارَة األوروبّية ف إنه 

 منه، بل اهلدَف الرئيسّي له. االغري جزءً 
رزُة للناس قبل احلرب العاملّية الثّانية، إإال  ّن هذه الناحيَة االستعمارية ألمريكا مل تكن 

ألن أمريكا كانت حتصر أعماهلا االستعماريَّة يف نصف الكرة الغريب، فقام احلكُم يف أمريكا 
األساِس الرأمساّيل، وصارت الدولُة عبارًة عن وكيلٍة لألغنياء والرأمساليني، وأخذت تبسُط على 

ا على أمريكا اجلنوبية وعلى اجلزِر الواقعِة يف نصف الكرة الغرّيب. فكانت اْسِتْعَمارِيـُّتها  َ سلطا
ا تتوُق  ا نصُف الكرة الشرقّي أو العاملُ القدُمي فكانتمحمصورًة يف العامل اجلديد، أ تبشر فيه 

 ييده عن نفسها من احلريّة والتحرير، واألخذ يلإأن تغّري العامل بقوة املثِل الذي تقّدمه إىل 
الُضعَفاء ومساعدة الناس. لذلك كانت ألمريكا مسعٌة طّيبٌة يف العامل القدمي، وكانت هلا حمّبٌة 

ا دولٌة استعماريٌّة ال تقّل خطرً ا بعد احلرب العاملية الثانية تكّشفت إكبار. إال إو  عن  اعن أ
الّدول االستعمارية األخرى إن مل يكن خطرُها أفظَع، وظهرت على حقيقتها ومل جيّد لديها 

 جديد، بل برز ما كانت ختفيه.
وإذا كانت بعد احلرب العاملّية األوىل قد عادت إىل وضعها األصلي وسارت يف 

ا بعد احلرب سياستها املرسومة حبجة عدم استطا عتها القياَم مبهمتها يف حترير الشعوب فإ
لعزلة األمريكية ألن  العاملية الثانية مل تستطع الرجوع إىل وضعها القدمي، أي إىل ما ُيسّمى 
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نتاج الذرّ  لقارات وألن آفاَق االستغالل قد لة والصواريخ العابرة ظروَف الدفاع قد تغريت 
تماده املادة الرئيسية يف السلم واحلرب، واتسعت رقعة الفرص انفتحت بعد تدفق البرتول واع

أمام األغنياء وأصحاب رؤوس األموال الضخمة، فاضُطّرت ألن تتورَط يف العامل كله، 
خَذ على عاتقها أمر العامل كله.  واضطُّرت ألن تظّل مشرتكًة يف السياسة الدولية وألن 

ليها إمنا هو من تغّلب دولٍة كربى من دول أما ظروُف الدفاع، فإن اخلطَر الذي كان ع
، وتكفي يف دفعه سياسُة توازن القوى بني اومعيّـنً  اأورو على أورو وكان هذا اخلطر حمدودً 

حني خيتّل هذا التوازن. أما بعد احلرب العاملية الثانية، فقد  الدول األوروبية والتدخُل عسكرً 
اخلطر األكرب عليها، سواٌء أكان ذلك يف قوته العسكرية برز االحتاد السوفياّيت دولًة تشّكُل 
ن قد شكلت خطرً أو يف فكرته الشيوعية وكذلك تبّني  على أمريكا يف احلرب العاملية  ا أن اليا

عليها يف املستقبل، وخرجت  االثانية، ونشأت الصني دولًة شيوعّيًة قويًّة قد تشكل خطرً 
هيَة القوى، فأورو الشرقّية قد استولت عليها روسيا. ية الثانية واملأورو من احلرب العا

اٍك وضعٍف وال تستطيع وحدها مواجهَة اخلطر السوفياّيت الذي إوأورو الغربية يف حالِة 
يهدد التوازَن األوروّيب، وإىل جانب ذلك ظهر للرأمساليني وأصحاِب األمواِل الضخمة ما  

ع يف الدول اليت تستعمرها، ورأت أن أورو نفسها كانت تتمتع به الدول األوروبية من مناف
هّمان: عامُل موضَع استغالٍل ألمريكا. فصار أمامها عامالن جديدان مميكُن أن تكوَن 

الدفاِع الذي أوجدته األحواُل اجلديدة اليت نشأت بعد احلرب العاملية الثانية، وعامُل 
ا. وأمام هذين العاملني  ا يف البالد املستعمرة ويف أورو ذا َ االستغالِل الذي أسال لعا

هذا  وقفت متحّرية، ال تدري أّي طريق تسلك هل ترجُع إىل عزلتها أم تظّل مشرتكًة يف
ا من بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية حىت  م وهي تدرُس 1947 عامالعامل؟ واستمرت حريُ

قررت البقاَء يف العامل،  1947 عامدون أن تّتخَذ أي قرار. ويف من األوضاَع اجلديدَة 
عام واالشرتاَك مع الدول األخرى يف سياسة العامل وإدارته، وأصبح للسياسة األمريكية منذ 
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ا تعتنُق املبدأ إم خّطها اجلديد. إال 1947 ا، لعدم عراقتها يف السياسة الدولّية، وأل
ّن  لصراع على املنافع و الرأمساّيل، وهذا املبدأ نفسُه تعتنقُه الّدوُل األوروبّيُة، وهو يقضي 

ا  الرغيَف هو العالقُة بني الشخص والشخص، وبني الدولة والدولة، آكله أ أو أنت، وأل ّ
ملـُــــكا ُثِل الرفيعة والقيِم العليا والتحريِر من االستعمار، وهي دولٌة نت تبّشُر يف العامل القدمي 

أن تظهَر االستعمارية يف سلوكها. هلذه األسباب الثالثة وقعت يف حريٍة  من استعماريٌّة ال بد
ة، واستمرت على هذه خطاء فاحشأوارتكبت  كثريةيف تنفيذ سياستها، ووقعت يف ارتباكاٍت  

احلال طوال اخلمسينيات حىت أوائل الستينيات حيث غّريت سياسيتها وسارت يف سياسٍة 
 أخرى.

 اسياسَة األحالف، وأقامت حزامً ـــــــ  قبل الستينياتـــــــ  لدفاع اّختذتإىل افبالنسبة 
مبدأ ترومان  حول روسيا من األحالف والقواعد العسكرية النووية وغري النووية، فأقامت

ن كمبدأ مونرو الذي أقامته للدفاع عن نصف الكرة الغريب، وأوجدت  حلماية تركيا واليو
احللَف األطلسّي، وحلَف جنويب شرقي آسيا، وأوجدت مشروَع مارشال ملساعدة أورو 
لتستطيَع الوقوَف على قدميها ضّد االحتاد السوفياّيت، مث أوجدت سياسَة املساعداِت 

ِة لتحرير الشعوب اخلاضعة للشيوعية، مث تقوية موقف عدم االحنياز الذي تّتخذه اخلارجيّ 
م  االدول غري املنحازة وتبنته وأخذته من إنكلرتا أخذً   .ايكاد يكون 

لنسبة  الستغالل فقد وسعت سياسة املساعدات اخلارجية حىت مشلت أكثَر إىل اوأما 
ت، والتخريب الدول اليت كانت مستعمرًة، واّختذت سيا سَة العدواِن غري املباشر من االنقال

، وسارت فيها يف بلدان متعددة. وبذلك حتّملت أمريكا اعلةوالتدمري، وشراء الذمم، سياسًة ف
مسؤولياٍت دفاعيًة ضخمًة خارج نصف الكرة الغريب، ومسؤولياٍت اقتصادية يف كل من أورو 

لياِت العسكريِة واالقتصاديِّة، وسارت يف سياستها وآسيا وأفريقيا، ورضيت حتّمَل هذه املسؤو 
 بدأٍب ال يعرُف امللَل، وبقوٍة ال تعرُف الوهَن، واندفعت فيها أميا اندفاع.
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ا مل ُتوفْق يف هذه السياسة وال يف جهة من اجلهات، إذ أخفقت فيها يف الشرق إإال  ّ
ورو كما أخفقت يف األوسط أو األدىن كما أخفقت يف الشرق األقصى، وأخفقت يف أ

وختّبطت ختبَط العشواء، مما  زق متعّددًة، وارتكبت األخطاَء الفاحشَة،آأفريقيا، ووقعت يف م
م حىت 1961 عامدراسة هذه السياسة، ورسم سياسٍة جديدٍة سارت فيها منذ لرها اضط

ياستها، اآلن. أما السبُب يف ذلك فراجٌع إىل موقف اإلنكليز يف الدرجة األوىل منها ومن س
مث موقف فرنسا يف الدرجة الثانية مث الشعوب األخرى يف آسيا وأفريقيا وحىت العامل الشيوعّي 

 على العامل احلّر وعلى احلضارة الغربية ويهّدُد وجوَده ووجوَدها. اُل خطرً يشكّ 
وبذلك قامت السّياسُة الدولّيُة على أساِس أن العامل معسكران: معسكٌر شرقّي 

مه روسيا، ومعسكٌر غرّيب أي معسكٌر رأمساّيل أو العاُمل احلّر وتتزعمه أمريكا، شيوعّي وتتزع
وضع املسؤولية عن العامل احلر، ويف التصّدي لروسيا وللشيوعية... موبذلك وضعت أمريكا يف 

مث أخذت احلرُب الباردُة بني روسيا وأمريكا تلبس ثوَب احلرِب الباردِة بني املعسكرين، 
ا حرٌب بني  فتورطت أمريكا ا على عاتقها. وعلى الرغم من أ ، وأخذ يف حرب كور

عمال خفّيٍة لصاحل الصني وروسيا ضد كانت إنكلرتا   فإناملعسكرين  مريكا، مث صارت أتقوُم 
عماٍل لتوريط أمريكا وِإلضعافها زق وأزماٍت، آمما أربك أمريكا وأوقعها يف م ،حتاوُل القياَم 

مة كمؤمتر برلني ومؤمتر جنيف. وكان حلُف بغداد إلسقاط حماوالِت فكانت مؤمتراُت الق
أمريكا يف إقامة حلٍف دفاعيٍّ يف الشرق األوسط يف احلزام الشمايل املربوط ضد روسيا، وكان 

ا يف أفريقيا  أملانياالصراُع العنيف حول  ، وكانت العرقالُت اليت تقوُم  للدفاع عن غرّيب أورو
 والشرق األوسط.

ما فرنسا فهي تعلم أن شعاَر اإلنكليز هو أن إنكلرتا تقاتُل آلخر جندي فرنسي وأن أ
بعة هلا يف مشروع مارشال، وجعلت فرنسا كواحدة من دول أورو  أمريكا قد جعلت أورو 
م قد  رخيهم، فإ بعًة ألمريكا، والفرنسيون يشعرون بعظمتهم وجمدهم ويريدون إحياء  و
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ال سيما و النفصال عن أمريكا وعن إنكلرتا، والسري يف حماولِة تزّعِم دول أورو أحّسوا بضرورة ا
أنه كان وسيلًة من رغم على الأن مشروع مارشال قد أحيا أورو وجعلها تقُف على رجليها 

، لذلك مّرت فرنسا يف حالٍة من التخّبط وحماولة  لبسط سيطرة أمريكا عليها أي على أورو
َل فرنسا عن أمريكا ديغول وسار يف سياسته اجلديدة وفصَ أمريكا، حىت جاء  االنعتاق من نري

دون إنكلرتا الّقَوة من ، ووقف من إنكلرتا موقَف النِّد وصار حياوُل أن تكوَن أورو ِفْعًال 
الثالثة بني أمريكا وروسيا، وصاَر حياوُل التقّرَب من روسيا، وبذلك ضعَف موقُف أمريكا يف 

 ،  وضعَف موقُفها جتاه روسيا.أورو
فكان من جرّاء موقف فرنسا، ومن جرّاء أالعيب إنكلرتا يف أورو ومن جرّاء مشروع 

، فبعد أن كانت أورو وال سيما إنكلرتا اكلي   امارشال، أن تغّري املوقُف يف إنكلرتا وأورو تغريً 
مستقّلًة وكانت عرضًة  اانية أُممً بعد احلرب العاملية الث وفرنسا وإيطاليا ال تستطيُع أن تبقى

ا بفضل املساعدات  سهًال  االجتياح روسيا هلا، وابتالع االحتاد السوفيايت هلا ابتالعً  فإ
ذه املساعدة فاستغنت عن أمريكا يف ممً وأُ  األمريكية وحمالفتها ظّلت دوًال  ا موجودة، وقويت 

، احلقل السياسي وصارت تناوئها، وصارت حتاوُل إزالَة أ مريكا من احلقل االقتصادّي يف أورو
 وصار احلقُل العسكرّي يف حالٍة ميوعٍة وغموض.

لنسبة  لنسبة اأورو عمومً إىل هذا  أحوال إىل ، وإلنكلرتا وفرنسا بشكل خاص، أما 
األمم والشعوب املستعَمرة يف آسيا ويف أفريقيا، فإن سياسَة أمريكا يف حترير املستعمرات 

 دوٍل مستقّلٍة قد أدت إىل صراٍع حادٍّ بينها أي بني أمريكا والدول املستعمرة، وحتويلها إىل
وحتّول االستعماُر يف أكثر هذه الشعوب من السيطرة العسكريّة والسياسية واالقتصادية، إىل 

 السيطرة السياسية واالقتصادية بعد أن أُزيلت السيطرُة العسكريّة منها.
االحنياز إىل مهزلٍة حىت صارت الّدوُل الواضُح فيها النفوُذ مث حتولت سياسُة عدِم 

 نحازٍة وتدخُل ضمَن عدِم االحنياز.غَري م نفسها دوًال  دّ عاإلنكليزّي أو الفرنسّي تُ 
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ذا كانت حصيلُة السّياسِة األمريكيِة يف كّل من أورو وآسيا وأفريقيا  يف  اخفاقً إو
خذ الشعو إ َب املستعَمرَة من الدول االستعمارية الستعمارها خفاق، فال هي استطاعت أن 

هي، وال استطاعت أن حتّرَر هذه الّدوَل من ربقة االستعمار، وبدل أن جتعَل أورو قوُة تقُف 
 يف وجه االحتاد السوفيايت واملعسكر الشيوعي صارت أورو وال سيما إنكلرتا وفرنسا دوًال 

ا معسكرً  ا قوًة أمريكية، بل ختّلت فعًال تناوُئ أمريكا وتزاُمحها وختّلت عن كو  اغربي  اعن كو
 مع أمريكا.

اثنني: أحدمها  أما السياسُة األمريكّيُة جتاه روسيا فقد أخفقت كذلك بسبب عاملني
خالِص الّدوِل احملالفِة ألمريكا للحلف الذي إا وتغيّـُر سياستها، والثاين عدُم تغيّـُر وضِع روسي

ما العامُل األّوُل فإن روسيا قد َصنَـَعْت القنبلَة الذريَّة والقنبلَة أتدخل فيه وألمريكا. 
ات، للقار عابرة الاهليدروجينّية، وتقّدمت يف السالح النووي، وفاقت يف أمريكا يف الصواريخ 

لسالح جذر  اوبذلك تغّري توازُن الدولتني تغيّـرً  ، فبعد أن كانت أمريكا تتفّوُق على روسيا 
ن مل تتفّوق عليها يف بعض إرت روسيا توازي أمريكا وتعادهلا يف هذا السالح الذرّي صا

إىل توازِن الّرعب وحّل حمّل األماِن الذرّي املأزُق  ىالنواحي، وحتّوَل التوازُن من توازِن القو 
 يف حرٍب ذريٍّة شاملة. االذّرّي، واستوت قدرُة أمريكا وروسيا يف تدمري بعضهما بعضً 

ا حلَف وارسو مقابَل احللف األطلسّي، وأخذت ذلك فقد أقامت روسيضًال عن وف
ا، وجعلتها يف نظر كثري من الشعوب  اجَم األحالَف األخرى حىت زعزعت ثقَة أعضائها 

ييدً  اعارً  ا وصار  الالستعمار الغريب، وصارت هذه األحالُف تشّكُل خطرً  او على أصحا
لتايل من عواقب هذه األحالف وبذلك خيالطُهم شعوُر اخلوف من عواقب اخل طر الذرّي، و

 فقدت هذه األحالُف قيمَتها ومل تعد هلا أّي منفعٍة يف سياسِة الدفاِع األمريكية..
كانت هذه   أن دبع. فاأساسي  اذلك فإن السّياسَة السوفياتّيَة تغريت تغيّـرً  إلضافة إىل

تعتمُد على األعمال السياسّية، وختلت السياسُة تعتمُد على التهديدات العسكرية، صارت 
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عن أسلوب الّتهديد العسكرّي املباشر وغري املباشر، وصارت تتبع أسلوب التفوق السوفيايت 
جنازاِت السوفياتيِة التقنيِة واالقتصاديّة، طِة اإلاوالتوغل الشيوعي يف العامل غري الشيوعي بوس

ة واملساعدات العسكرية، وصارت وصارت روسيا تسري يف سياسة املساعدات االقتصادي
لنسبة إتعتمُد على ذلك يف سبيل  أورو إىل خضاع العامل غري الشيوعي للنفوذ السوفيايت. و

فقد شّدت قبضتها على أورو الشرقّية وجعلت أهَلها يلمسون إخفاَق سياسة أمريكا يف 
اَد عالقاٍت بينها وبني حترير الشعوب اخلاضعة للشيوعية، وأخذت تغازُل إنكلرتا وحتاوُل إجي

ن قاربت اخلمسينيات على االنتهاء إالغربية وما  أملانيافرنسا، وحتاوُل إضعاَف برلني الغربية و 
ُحيَسُب له  احىت كانت روسيا يف ذروة القوة وأصبح خطرها على العامل بل على أمريكا أمرً 

 حساب.
ذا كله ظهر ألمريكا ظهورً  رمستها وخطُر بقائها سائرًة يف خطُأ السياسة اليت  ابينً  او

جل ذلك فكرت يف ترِك هذه السياسة ورسِم سياسٍة جديدة، وكان أهذه السياسة، ومن 
اور، مث كانت وفاُة دالس صانِع هذه السياسة فجمدت األموُر كّلها  م أيز ذلك يف أواخر أ

 ادي رئيسً يكنلدى أمريكا يف دراسة املوقف والتفكري بسياسٍة جديدة، إىل أن جاء جون  
ت املتحدة فأخذ هذه الدراساِت أو تبّىن السياسَة اجلديدَة اليت كان يفّكر فيها  للوال
كمال االتصاالت السريّة مع روسيا اليت بدأت  األمريكيون وصاغها صياغًة واضحة، مث قام 

م  اور إىل أن كان اجتماُع خروتشأمنذ أ ِت وُعقدَ  1961 عامدي يف حزيران يف بكنو يز
االتفاقّياُت السريُّة بني روسيا وأمريكا، ومنذ ذلك التاريخ سارت أمريكا يف سياسٍة جديدٍة يف 

 العاِمل غري سياستها األوىل.
السياسة فإنه مل ُيكَشِف النقاُب عنها بعد، ومل ُيكَشِف الّنقاُب عن  ذهأما ما ه

من الصعب إعطاء تفصيالٍت  االتفاقّياِت السرية اليت عقدت بني روسيا وأمريكا، لذلك فإنه
ها ععن هذه السياسة، أو إعطاُء خطوٍط  ريضٍة عنها، وذلك لسريتها، ولعدم كشف خفا
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يف تنفيذ االتفاقيات خطواٍت نقلت املوقَف سار  روسيا وأمريكا نيومراميها، لكن الدولت
ريكا وروسيا إىل الدوّيل من حالة معسكرين إىل حالة دولتني، ومن حالة العداء واخلصام بني أم

ت املتحدة ملوسكو يف  رة نيكسون رئيس الوال حالة التقارب حىت وصل هذا التقارُب بعد ز
ر  اإلمكان إعطاُء صورٍة أو حملٍة عن يف إىل حّد الصداقة الظاهرة، فإنه صار  1972 عامأ

 السياسِة األمريكّية اجلديدة.
  مبين على أمرين:معلوٌم أن األساَس للسياسة األمريكية يف العامل

 أحدمها : محايُة أمريكا والدفاُع عنها ضد كل خطر يتهددها أو ميكن أن يتهّدَدها.
نيهما : استغالُل الّشعوب واألمِم لصاحل أمريكا... هذان مها األساسان اللذان ليس  و

مريكّيُة من احملتمل أن جيري عليهما أّي تعديل، واللذان ليس من احملتمل أن تكون السياسُة األ
من هذا األساس، ومبالحظة احلوادث اليت حصلت واألسلوب  امبنيًة إال عليهما. وانطالقً 

 الذي سارت فيه أمريكا، تكوُن السّياسُة األمريكيُة اجلديدُة كما يلي:
قّوٍة من القوى يف سياستها الدفاعية، وصارت  ن حساب أيّ عختلت أمريكا ـــــــ  1

سياسُتها الدفاعّية هي اليت تعتمُد عليها وحدها، وعلى قواها ليس غري. فألغِت األحالف 
مل تكن وختّلت عن القواعد العسكرية  اا كأدّ واملعاهداِت واالتفاقّياِت العسكريِّة، وع

، أي جتاه روسيا، صارت  مجيعها، وذلك أن سياستها جتاه الدولة اليت ختلّ  لتوازن يف أورو
ا واحليلولة دون خطرها بل  سياسة صداقٍة ال سياسَة خماصمة، فلم يعد هناك لزوٌم لضر

جياد وضٍع دفاعّي ميكِّن أمريكا  ا، أي انتقلت  منُيكتَفى  الدفاع إذا نقضت روسيا اتفاقيا
ا. أي انتقلت أمريكا من أمريكا إىل الدفاع عن نفسها بنفسها إذا نقضت روسي ا اتفاقيا

 سياسة األمن املطلق إىل سياسة األمن النسيب، لذلك صار التفاوُض بينهما وال يزال جارً 
حول األسلحة اليت متّكن إحدى الدولتني من غزو األخرى إلجياد توازٍن بينهما يف القوى. 
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لدول الشيوعية وعلى رأسها روسيا، وصارت سياسُتها الدفاعّيُة إجياَد توازٍن بني قواها وقوى ا
 وتركت سياسَة توازِن القوى بني الدول األوروبية، وسياسَة توازِن القوى بني الدول اآلسيوية.

التوّسِع الصيّين،  التوّسع الروسي أو ختلت عن سياستها بشأِن احليلولة دونـــــــ  2
لدان اليت ال ميكُن ألمريكا أن تتوّسَع وحددت البلداَن اليت ميكُن ألمريكا أن تتوّسَع فيها، والب

فيها، والبلداَن اليت ال ميكُن لروسيا أن تتوّسَع فيها. وبذلك دخلت مع روسيا يف لعبِة شطرنٍج 
لتوسع فيه ُوجَد خطُر احلرب بينها وبني أمريكا،  مميتة، فإذا توّسعت روسيا يف بلٍد ال حّق هلا 

لتوسع فيه ُوجَد خطُر احلرب بينها وبني وكذلك إذا توّسعت أمريكا يف بلٍد ال حَ  ّق هلا 
روسيا، أما البلداُن اليت ميكُن لكّل من أمريكا وروسيا أن تتوّسَع فيها، فإن التوّسَع جيري 

ضّية، وهذه أيضً  ملنافسة الر عرضٌة لالحتكاك بينهما وميكن أن يؤّدَي هذا  الرضا أو 
َي إىل تصادٍم، بل ميكُن أن يؤّدَي إىل حرٍب بني االحتكاُك إىل تنافٍس، وميكُن أن يؤدّ 

لعبَة شطرنٍج  تُعدّ  يف هذا املضمار فإن السياسة األمريكية اجلديدةالعمالقني. ومن أجل ذلك 
مميتة. وصارت قابليُة وقوِع حرٍب ذريٍّة مع روسيا، أقرَب منها يف سياستها األوىل ألن سياسَة 

أكثُر مطاوعًة لتجّنِب احلرب من سياسِة توازِن القوى بني  توازِن الّدوِل أو التوازن الدويل،
ضي.  دولتني وترك وسائل االحتكاك بينهما بسياسة التنافس الر

سارت أمريكا يف سياسِة احتكاِر الّسالِح النووّي هلا ولروسيا، وصارت حتاوُل ـــــــ  3
وَن من دول أورو أو من منَع الّدوِل األخرى من ُصْنِع هذا السالح، ال فرَق بني أن تك

د قواها ومن التوسع فكذلك حتاوُل منَع ياتز الدول الشيوعية، فهي كما حتاوُل منَع الصني من 
من دفاعها أن تُبقَي الدوَل األخرى يف حالٍة  اد قواها ومن التوسع. فصار جزءً يزات نإنكلرتا م

 عليها. اال تشّكُل خطرً 
اأذا السياسة،  وعمًال  إلغاُء القواعد العسكريّة يف العامل ومنها القواعُد  و من مثرا

م  عطاِء كّل شعٍب من  االعسكريِّة اإلنكليزيُّة، وإلغاُء االستعماِر إلغاًء  من مجيع العامل 
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، وحماربُة الّسيطرِة السياسّيِة والسّيطرة ام  الّشعوِب استقالَلُه وجعلُه دولًة مستقّلًة استقالًال 
ا وسيطرة رو  انِ يف أي بلد من بلد االقتصاديّةِ  اِل احليوّي العاملَِ ما عدا سيطر سيا، وحصُر ا

اِل االقتصادّي يف األعمال املشروعة كالتجارة  أليّ  دولة يف نطاٍق حمدود، وحماولُة حصِر ا
 دولة أينما اِل السياسّي أليّ شى مع القانون الدويل، وضرُب ااوالصناعة والزراعة اليت تتم

ُوجَد، وقلُع الّنفوِذ األجنّيب من أّي مكاٍن يوجد فيه، ومنعه من أن يوجَد يف أّي مكان، 
 ستثناء األمكنِة املّتفق عليها بينها وبني روسيا.

إجياُد أمكنٍة يف العامل املنزوعِة الّسالح وعدُم متكني الّدوِل القائمِة فيها من ـــــــ  4
لسالح الذي يلزُم ل ألمِن الداخلّي وللدفاِع احملدود، وكذلك حتديُد تسّلِح بعض التسلح إال 

الدول يف غري األمكنة املنزوعة السالح، وفرُض شروٍط قاسيٍة على بيع السالح للدول 
ّدُد أمريكا، فإنه جيمُع إىل ذلك إجياَد  إن كان يدخُل يف سياسِة منِع أيّ األخرى. وهذا و  قّوٍة 

لنسبة  أملانيايا، كاألمِن الّدائِم ألمريكا وروس ن والشرق إىل وأواسط أورو  روسيا، وكاليا
لنسبة   أمريكا.إىل األقصى 

لنسبة  لنسبة  ،سياسة الدفاعإىل هذا  سياسة االستغالل، فإنه مل يالحظ إىل أما 
لنسبة أفيها  ، فإن مشروَع مارشال قد انتهى، والدول األوروبيةإىل ّي تغيري اللهم إال   أورو

، لكن أمريكا قد  صارت يف غىن عن أمريكا، بل صارت تناوُئ أمريكا وحتاوُل طرَدها من أورو
ا ألورو من مساعداٍت لتقويتها إىل صفقاٍت من أجل استغالهلا. وجتّلى  نقلت مساعدا
ذلك يف السياسة التجارية، والسياسة الصناعية، و السياسة النقدية. وإنه وإن كان الصراُع 

حيٍة اقتصاديٍّة لكن أمريكا ال تزاُل حتاوُل فرَض بني دو  ل أورو وأمريكا على أشده من 
، فال يزال الدوالُر األمريكّي قادرً  ا االقتصادية على أورو على فرض السيطرة النقديّة  اسيطر

، وال تزاُل املصانُع األوروبيّ   خاضعةُة على أورو وال تزال التجارُة األمريكيُة مزدهرة يف أورو
 تأثري أمريكا.ل
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لنسبة  قي البلدان، أي آلسيا وأفريقيا، فال تزال السّياسُة االستعماريُة هي إىل أما 
 سياسة أمريكا، وهي تتمّثُل يف األمور التالية:

: سياسُة التحريِر من االستعمار، وهذه السياسُة تقضي بتحريِر البالِد املستعَمرِة،  أوًال 
مستقّلة، مث النفوِذ إىل هذه البالد عن طريق هؤالء احلكام، سواٌء أكانوا من  وحتويلها إىل دولٍ 

 كانوا من عمالء الدولة املستعِمرة اليت أعطت االستقالل.  معمالئها، أ
: املساعداُت االقتصاديّة، وهذه على تعّدد أنواعها، فإن الغابَة منها كّلها واحدة  انيً 

فقار، ووسيلًة ُه بعجلة أمريكا، حبيث تكوُن املساعدُة وسيلًة لإلوهي إفقاُر البلد املساعد، وربط
لبسط السيطرة االقتصادية والسياسية على البلد املساَعد. والقروض، ومساعدات التنمية وما 
ا. كما أن أمريكا ال متنح اخلري لألمم الضعيفة التابعة هلا  شابه ذلك تؤدي مجيعها الغاية ذا

ماًال  اإال رذاذً  نظرها يكون التقدير هلا أكرب والعرفان يف ستثناء دولة اليهود ألنه  اطبعً  ال ا
 جبميلها أكثر.

مران: أحُدمها إجياُد أ: املساعداُت العسكريّة، وهذه املساعداُت يُقَصُد منها  الثً 
نيهما هدُر أمواِل البلِد املساَعِد على سالِح يتحوُل إىل حديد  أسواٍق للمصانِع األمريكيِة، و

ن خطَر هذه املساعدات يتجّلى يف إيقاع البالد يف إخردة، ويستهلُك ثروَة البلد املساَعد. إال 
جياد حروٍب مصطنعٍة بشكٍل دائمّي لدواِم توريِد السالح، كما هي  حاالِت قلٍق دائم، إما 

جياد حماوالٍت انقالبّية أو إجيادِ إاحلال يف الشرق األقصى والشرق األوسط، و   حركات ما 
ا. ولئن  إختريٍب وتدمري فيوقُع البالَد يف الفوضى و االضطراب، إىل جانِب  فقارها وهدر ثرو

لتايل جتّر إىل فرض  كانت املساعداُت االقتصادية تُوِقُع البلد املساعد حتت طائلة الديون و
دًة على ذل فقار إك إىل السيطرة االقتصادية والسياسية، فإن املساعداِت العسكريَة جتّر ز

 البالد ووضعها يف حالِة فوضى واضطراب.
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: املشاريع اإلنتاجّية، سواٌء املشاريُع األمريكيُة البحتة كمشاريع البرتول وحنوها، أو  ارابعً 
نية واإليطالية لاملشاريُع ا بعًة هلا كاملشاريع األملانية واليا يت تدخل فيها مع دولة أخرى 

هلا كإنكلرتا وفرنسا، وهذه املشاريُع جتعُل ألمريكا سيطرًة اقتصاديًّة  وحنوها، أو الدول املناوئة
وسياسّيًة يف البالد، وتكون وسيلًة الستغالِل الناس والبالد من قبل الشركات األمريكية 

 واألغنياء األمريكيني.
 : التضليُل السياسّي والعسكرّي. اخامسً 

عمالئها ما  ييدأا أن حتقَق على أما التضليُل السياسّي فيتجلى يف أمرين: أحدمه
تريده هي حتت ستار قومّي أو وطين. أي حتت ستاِر كفاح االستعمار، والثاين أن تقوَم هي 
عماٍل ظاهرٍة ملصلحة الشعب كاجلامعات األمريكية يف القاهرة وبريوت وأنقرة، وكمشاريع 

غلب على أمريكا اختاُذ فكريت  املياه وحتلية مياه البحر وحنو ذلك. وأما التضليُل الفكرّي فقد
لّتحرر واالشرتاكية والتقد ا مية، وجتعُلهم ينقسمون أقسامً التحرر واالشرتاكية، فُتشِغُل الناَس 

ذا عن الطريق الصحيح للتقّدم واالزدهار. لذلك   متعددة تتناحر على األفكار، وتبعُدهم 
ئِل أمريكا يف االستعمار ومن أخطِر والتقدِم واالشرتاكيِة من أهم وسا ركانت أفكاُر التحرّ 

الشرتاكية تكفي للمس أثِر هذه  األموِر على البالِد. ونظرٌة واحدٌة إىل الدول اليت تنادي 
خر البالد وسريها يف متاهاٍت جم لنسبة األفكار يف  هولة النهاية. هذه السّياسة األمريكّية 

ُة الستغالل الشعوُب وهي سياسٌة خفّيٌة ي السّياسة األمريكيّ هآسيا وأفريقيا، أي هذه إىل 
 خضوعاالستعماِر حبيث ال تبقى هلا إرادٌة، بل تنجذُب لل ظريةوخبيثٌة جتّر الشعوَب حل

عوبًة من مقاومة صسيطرة أمريكا كما ينجذُب الفراُش للنار، لذلك فإن مقاومتها أكثُر ل
حقيقتها وُفهمْت إىل جانبها السّياساِت االستعماريِة األخرى. لكنها إذا ُفِهمْت على 

سياسُتها الدفاعّيُة اجلديدُة، فإنه ُميكُن أن ُتسَلَك الطريُق لضرِب سياسِة أمريكا االستعماريِّة  
 كّلها.
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  َواقع السَياَسة الروسّية
 

 مّرت السّياسُة الروسّيُة يف أربعة أدوار هي:
سياسًة وطنّيُة وكانت الدور األول: يف عهد القياصرة حيث كانت السياسُة الروسّيُة 

 تقوُم على أمرين:
 (أ) احملافظة على روسيا.

 (ب) التوسع يف حدود الّدولة ويف نفوذها.
الدور الثاين: بعد أن تسّلم احلزُب الشيوعّي احلكَم يف روسيا صارت سياسُة الّدولة 

دُف إىل إجياِد الثورِة العاملية ونشر الشيوعية يف العامل.  سياسًة شيوعّيًة 
لدور الثالث: بعد وفاة لينني وتوّيل ستالني احلكم يف روسيا أصبحت سياسُة الدولِة ا

سياسًة روسّية شيوعّيًة تتخُذ احملافظَة على الّدولة الروسية األساَس الوحيَد للسياسة مع 
تى إال احملافظة على العمل للثورة العاملّية ونشر الشيوعية. فالثورُة العاملّية ونشُر الشيوعّية ال يتأ

حملافظة عليها. فاحملافظُة على دولة روسيا وتوسيعها ونشر نفوذها هو  عن طريق روسيا و
الذي جيب أن يكوَن واجَب كّل شيوعي أينما كان وواجَب السّياسة الشيوعية يف كل 

دون قيٍد أو من دون مواربٍة و من أعماهلا، لذلك يقول ستالني: الثورّي هو الشخُص املستعّد 
كل شرٍف أن يؤيَّد االحتاَد السوفياّيت ويدافَع عنه. والثورّي الدوّيل هو الشخُص الذي شرٍط وب

وال يرتّدُد يف الدفاع عن االحتاد السوفيايت ألنه قاعدٌة للحركة الثورية العاملية  اال يضُع شرطً 
 دون الدفاع عن االحتاد السوفيايت.من ويستحيُل الدفاُع عن هذه احلركة أو تقدمها 
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ف إىل احلكم واجتماعه برئيس و شتور الرابع: بعد وفاة ستالني وبعد جميء خرو الد
ت املتحدة األمريكية جون كن لتعايش السلمي حتولت يالوال دي ومناداة زعماء روسيا 

السياسُة الروسّيُة الشيوعّيُة إىل سياسٍة روسّية حبتٍة تتخُذ الشيوعّيَة واألحزاَب الشيوعّيَة وسائَل 
على روسيا وتوسيع حدودها ونشر نفوذها، أي رجعت إىل سياسة روسيا  للمحافظة

القيصرية مع فارٍق واحٍد فقط هو أّن روسيا القيصريَّة كانت تّتخُذ األعماَل السياسّيَة 
فإنه يغلُف األعماَل  اواألعماَل العسكريَّة من أجل تنفيذ سياستها، أما االحتاد السوفيايت حالي 

ملتطلبات السياسة  االشيوعية واالشرتاكية ويّتخُذ األعماَل العسكريّة وفقً السياسّيَة بغالف 
الدولية بغض النظر عما تتطّلبه الشيوعّيُة وإذا كانت سياسُة لينني وسياسُة ستالني أي 

رخيً  فإنه ال فائدَة من حبثها أو  اومل تعد واقعً  االسياسُة الشيوعّيُة مبختلف أساليبها صارت 
أن ُحيصَر يف سياسة االحتاد السوفياّيت احلالية من لذلك فإن البحَث ال بّد  احلديث عنها.

ا هي اليت تواجُه اآلن وهي اليت من املنتظر أن تظّل تواجُه إىل أمٍد بعيٍد حىت لو تغّري  أل
لسياسة إىل ااحلكاُم احلاليون وجاءت فئٌة أخرى فإنه ليس من املنتظر أن تعود روسيا 

فكرَة الشيوعّيَة فقَدْت زمخها يف روسيا وظهر عوارُها للعامل وإذا حصل أّي الشيوعية ألن ال
فإمنا حيصُل يف ـــــــ  إذا تغريت الفئة احلاكمة احلاليةـــــــ  تغيري يف سياسة االّحتاد السوفياّيت احلالية

ا، لذل ك فإن ختفيِف تطبيِق الشيوعية ويف ختفيِف أو تلطيِف تغليِف األعمال السياسّيِة 
ا ال سياسَة دولِة تها سياسَة روسيمواجهَة السّياسة اخلارجّية لالحتاد السوفيايت إمنا تواَجُه بصف

شيوعّيٍة، وتواَجُه الشيوعّيُة فيها كغالٍف لألعماِل السياسّيِة أو على األكثَر كأعماٍل سياسّيٍة 
 ال كدعوٍة شيوعّيٍة حتمُلها دولُة كربى.

حتاد السوفياّيت ال بد من إعطاء حملة خاطفة عن الشعب وقبل البحث يف سياسة اال
الّروسي ألنه كما هو معروف ال يُوجُد هناك شعٌب غري الدولة وغري احلزب احلاكم يف أي بلد 

لذلك فإنه حني جيري  ،، وإمنا الدولُة هي الشعُب والشعب هو الدولةُ حيكم نفسه فعًال 
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ن االحتاد عالدولة، لذلك ال بد من إعطاء حملة  هكوناحلديث عن االحتاد السوفيايت جيري عنه  
صفاٍت خاّصٍة به كما هي  حتاُد السوفياّيت ليست لديه أيّ السوفياّيت أي عن روسيا. واال

خليال الواسع  لذكاء وسعة احليلة وأمريكا تتميّـُز  احلال يف إنكلرتا أو أمريكا، فإنكلرتا تتميّـُز 
الّروس كسائر الناس  ، يف حني أنالبّناءة إىل جانب فكرة سّد الذرائع (الرباغماتيزم) واِإلرادة

س عاديّون، ولكن يوجد لديهم ما لدى األمم الكربى والدول الكربى من حّب  يف العامل أ
السيطرة والغزو لذلك ظلوا حمافظني على وضعهم العاملي كدولٍة كربى كسائر الدول الكربى 

ك بني عهد القياصرة وعهد احلزب الشيوعّي وإذا كان مبدؤهم الذي كانوا ال فرق يف ذل
يعتنقونه هو املبدأ الرأمسايلَّ أي: فصَل الدين عن الدولة، فإن الفكرة الشيوعّيَة والفكرَة 
االشرتاكّيَة املوجودَة لديهم اآلن واليت تسُري سياسُتهم اخلارجّية حبسبها هي الفكرُة الرأمسالّية 

ا يف ا ويف السري ذا ا جمّرُد حب مضمو سبها وإن ُمسَّيْت فكرًة اشرتاكّيًة أو فكرًة شيوعّيًة، فإ
لتحول التدرجيّي إىل ما عليه الغرب من ترقيِع فكرة الرأمسالّيِة  اتسمية وهي عملي  آخذٌة 

إىل أن تصَل إىل  الي وسيظّل االّحتاُد السوفياّيت يرّقُع الفكرَة االشرتاكيَة أو الفكرَة الشيوعّيَة عم
لرأمسالّية. لذلك ميكن القوُل إّن  الشرتاكية الشيوعية وال هي  فكرٍة رأمساليٍة مرقّعٍة ال هي 
االحتاد السوفياّيت هو مثل أمريكا ومثل إنكلرتا دولٌة كربى تسعى حلماية نفسها وللتوّسع 

رستقراطية وتُوِجُد فيه من تشاءُ ن احلكَم يف روسيا ال تتوالّه الطبقُة االإوبسط النفوذ. إال 
حلماية وجودها ومصاحلها كما هي احلاُل يف إنكلرتا، وال ينتخبُه الشعُب حقيقًة لكّنه يكوُن 

عن الرأمساليني وأصحاب الثروة الضخمة كما هي احلال يف أمريكا، بل احلكُم يف روسيّا  وكيًال 
لّذات وليس مطلق حزب، لذ لك فإن الّدولَة تكوُن دولًة شيوعّيًة يتوالّه احلزُب الشيوعّي 

مهما كان األشخاُص الذين يتوّلْوَن القيادَة فيه ما دام احلزُب الشيوعّي هو الذي يستأثُر 
حلكم، لذلك فإن الفكرَة الشيوعّيَة أو على األصح الفكرة االشرتاكية ستظّل هي املتحكمَة 

ة الشيوعّية، ذلك أن األساَس الذي يف الّدولة وإن كانت ليست هي املتحكمَة يف السياس
تقوُم عليه الدولُة الروسّيُة اليوم أو االحتاُد السوفيايت هو فكرُة االشرتاكّية أو الفكرة الشيوعية، 
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د االشرتاكي لذلك  د الشيوعي وا د الذي يتمتع به االحتاد السوفيايت اآلن إمنا هو ا وا
ا دولًة شيوعيّ  ا هي ستظل روسيا معروفًة  ٌة أو دولٌة اشرتاكيٌة وستظل صفُتها الالصقُة 

 الشيوعية أو االشرتاكية.
اٌت ّمسْوَها صحيح أن الفكرة االشرتاكّية يف روسيا قد حصلت فيها تبديالٌت وتغريّ 

فكارها أت عن طريِق اجتهاداٍت يف الفكرة نفسها ويف ملكّن هذه التغرياِت جن اتطويرً 
لنسبة وأحكامها وهي وإن نقلتها إ إىل ىل فكرٍة مغايرٍة كّل املغايرة ألصلها لكنها ظّلت 

ساس االجتهاد، وهي ليست كالفكرة اِإلسالمية ا السم و ألساس شيوعيًة أو اشرتاكيًة 
حني توّىل احلكم معاوية وأوجد نظاَم واليِة العهد وال كالفكرة اِإلسالمية حني توّىل العثمانيون 

. فالفكرة الًة عثمانيًة أو تركيًة بل هي على خالف ذلك متامً قيادَة الدولة وجعلوها دو 
اإلسالمّيُة كانت تعتقُدها األمة كّلها عقيدًة جازمًة راسخًة ال فرق يف ذلك بني عرب وفرس 

يها تصرفاُت احلكام فوال بني ترك وهنود وال بني أوروبيني وآسيويني أو أفريقيني لذلك مل تؤثّر 
ع خضو و  ام  يها زواُل الدولة اِإلسالمية كلها زواًال ف اخلارجّيُة بل مل يؤثّر يها السياسةُ فومل تؤثّر 

 زال فيها سلطاُن اِإلسالم وسلطاُن املسلمني زواًال  أو قروً  اسيطرة أعدائهم عقودً لاملسلمني 
 .ام 

لغ عدُدهم اعتنقها أفراٌد وإن ب بلمل تعتنقها  األمة أما الفكرُة الشيوعّية االشرتاكّيُة فإن
لّطوع والرضا واالختيار حلديد والنار ال  األّمُة  عدّ لذلك ال تُ  ،املاليَني َونـُّفَذْت على الناس 

 دّ الروسّيُة أمًة ولو تقسمت عدة دول، ولو ظهرت كعّدة شعوب، ومن هنا ال يصّح أن يُع
 يُعدّ  بل ال يف إنكلرتا وأمريكااالحتاُد السوفياّيت دولًة شيوعّيًة أو اشرتاكّيًة إىل األبد كما هي احل

دولًة شيوعّيًة ما دام احلزُب الشيوعّي هو الذي يتوىل احلكم فيه، فتغليُف االّحتاد السوفيايت 
لغالِف الشّيوعي جيعُل السّياسَة السوفياتّيَة سياسًة متميزًة  ن سائر مأعماَله السياسّيَة 

أن تُواَجَه على من ه. لذلك ال بّد نفسالسياسات وإن كان أساُسها هو األساس القيصري 
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ا سياسُة دولٍة كربى مثل  ا سياسُة دولٍة شيوعية ال سياسَة روسيا القيصرية وُتواَجَه على أ أ
أن تـُْرَسَم خطوُط عريضٌة لسياستها الدولية من سياسة أمريكا سواء بسواء ومن هنا كان ال بّد 
لنسبة  آسيا وأفريقيا. واخلطوُط العريضُة لسياسة إىل وأن تـُْرَسَم خطوٌط عريضٌة لسياستها 

 االحتاد السوفيايت الدولية وللتوسع السوفيايت وتتلخُص يف اخلطوط العريضة التالية:
: إبقاء سيطرته كاملًة على دول أورو الشرقية اليت ُيسيطُر عليها اآلن ومتكُني هذه أوًال 

دولة من دول أورو الشرقية االنفالُت  حبيث يتعّسُر أو يتعّذُر على أيّ  ام  االسيطرة متكينً 
لذلك فإن من اخلطأ أن يظّن أحٌد أن رومانيا حتاوُل اخلروَج من قبضته بل هي  ،من قبضته

التفاق معه يف سياسة التحرر واالنفتاح. ومن غري احملتمل أن تسَري  الشرقّيُة يف  أملانياتسري 
سب حبالغربية من أجل وحدة الشعب األملاّين بل هي تسري  أملانيامع  سياسة التقارب

ولتنفيذ سياسة إجياد  أبد  اولرتكيز االنقسام تركيزً  أملانيااد الوحدة عن عبخمططاٍت مرسومٍة إل
. وإذا كان قد انزلق االحتاد السوفيايت و  خطأ يف جعل أمنطقة منزوعة السالح يف وسط أورو

ا النمسا دولًة حم ايدًة فإنه ال يسمُح هلذا احلياد أن ينقَلها من دائرة السيطرة السوفياتية أو يقرَ
من دول أورو الغربية. وسياسته هذه ليست جديدًة بل هي سياسٌة قدميٌة. فالروس يـََرْوَن منذ 

قية م أنه ال ميكُن االطمئناُن إىل محاية حدودهم الغربية إال إذا كانت دول أورو الشر دَ القِ 
بليون لروسيا قد جعلت هذا اخلطر ملموسً ل ضعخت لدى الروس  انفوذهم. وإذا كانت غزوُة 

فإن غزوَة هتلر لروسيا يف احلرب العاملية الثانية قد أّكدت وجوَد هذا اخلطر وعمقته يف 
م لن يتساهلوا من غري إبقاء دول  ،نفوسهم م إذا جاز أن يتساهلوا يف شيء فإ لذلك فإ
م ويف قبضته أيديهم ولو أدى ذلك إىل خوض حرب عاملية ل خاضعةالشرقية أورو  سيطر

 من أجله.
: إبقاء الصني دون مستواهم ويف وضٍع ال يرتفع إىل مستوى تشكيل خطٍر  انيً 

عليهم. وإذا كانت روسيا يف سبيل اسرتضاء الصني قد أزالت السّيطرَة السوفياتّيَة عن منشور 
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ا لن تسمَح وصفت الشركات وأع ادت سيادة الصني كاملة على دارين وبورت آرثر فإ
م القياصرة وحني طلبت  عادة األراضي الصينية الواسعة اليت اقتطعتها روسيا من الصني أ

ا قصدت  من الصني عقَد معاهدةِ  لوسائل السلمية فإ حسِن جواٍر حلل املشاكل بينهما 
يف سبيل اسرتاجاع تلك األراضي   ال تدخل معها حرً تقييَد الصني بقيود هذه املعاهدة حىت

والبالد. وبعد أن أصبحت الصُني تسري يف طريق القوة وضعت روسيا اخلطَر الصيّين يف 
اخلطر الصيين أجرت االتفاَق مع أمريكا على وضع  ة سياستها اخلارجية ومن أجل توقيمقدم

 ته.الصني ووضع الشرق األقصى برمّ 
لصني  بقاءُ إ:  الثً  ا ككور هإلشراف عليمتناول يدها إما  يفالبلدان احمليطة 

الشمالية وفيتنام وإما يف وضع غري معاٍد هلا حبيث ال جيعل للصني سيطرًة عليها. وما كانت 
حوادُث فيتنام وبقية بلدان اهلند الصينية مثل الووس وكمبود إال من أجل التضليل وكبح 

 ضعافه.إو بعاده إاخلطر الصيين أو 
ا  ارابعً  دون أن تصبح قوية و : جعُل أورو الغربية يف حال ضعٍف دائٍم واحليلولُة دو

لعناية يف التوازن الدويل بني دول أورو الغربية  احبيث تشّكل خطرً  عليها لذلك ال تكتفي 
تكتيل دول  بل تتجاوُز ذلك إىل مراقبة دوهلا ومراقبة السوق األوروبية املشرتكة واحليلولة دون

.  أورو
ضعاُف إنكلرتا واحليلولُة دون أن تعوَد دولًة كربى وتصفيُة القواعد إ:  اخامسً 

ا ترى إ و ملاإلنكليزية يف العامل كّله وتصفيُة استعمارها يف العا ضعاُف مركزها يف اهلند، فكما أ
ا ترى قبل ذلك وبعده أن اخلطَر احلقيقّي من الغرب إمنا  اأن الصني تشكل خطرً  عليها فإ

يت من إنكلرتا، فإنكلرتا هي اليت كانت تؤّلُب العامل على روسيا وال تزال تؤّلُب العامل عليها، 
وإنكلرتا هي اليت أدخلت أمريكا يف احلرب العاملية األوىل والثانية، وهي اليت كانت وراء احلرب 
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شبًة بني املعسكر الشرقّي واملعسكر الغرّيب، لذلك فإن االحتاد السوفيايت الباردة ا ليت كانت 
 عليه. ادائمً  ااإلنكليز خطرً  يُعدّ 

: مراقبُة سياسة أمريكا وتتُبعها وحصُر املوقف الدويل بني روسّيا وأمريكا وعدُم اسادسً 
ا وسيطرة ل خاضًعالعامل عودة إنكلرتا وفرنسا لالشرتاك يف املشاكل الدولية، وإبقاُء ا سيطر

لنسبة  ملشاركة بينها وبني أمريكا، هذا  سياستها الدولية إىل أمريكا، وحّل املشاكل العاملية 
لنسبة  لنسبة إىل أي  سياستها جتاه التوسع الشيوعي أو إىل سياسة احلماية لبالدها، أما 

ا بعد اتفاقها مع أمريكا صار التوّسع وبسُط  على األصح توسع رقعتها وبسط نفوذها فإ
خذان شكلني متمايزين أحدمها التوسع الشيوعّي والثاين بسُط النفوذ.  النفوذ 

لنسبة  لتوسع الشيوعي فإن سياسَتها فيه غُري حمدودة وغُري مقيدة فما دامت إىل اأما 
ىل توسيع نفوذها هذه السياسة ال تنتقُل إىل اإلخالل مبا اتفقت عليه مع أمريكا أي ال تنتقُل إ

لتوسع الشيوعي  ا تقوُم   ،سبما تريدحبيف املناطق املمنوعة من أن يكوَن هلا نفوٌذ فيها فإ
من سياسِة بسِط النفوذ. واخلطوُط العريضُة  لذلك فإن سياسَتها الشيوعية أوسَع جماًال 

 لسياستها الشيوعية تتلخص مبا يلي:
العامل وسيلًة لنشر الشيوعية يف أي مكان ال فرق : اختاُذ األحزاِب الشيوعّيِة يف  أوًال 

حلزب  بني أورو وآسيا وال بني أفريقيا وأمريكا. فاألحزاب الشيوعّية ترتبُط بروسيا الدولة و
المداد  اوثيقً  االشيوعي الروسي ارتباطً  لسند السياسّي، و ومتّدها روسيا بكل شيء: 

 احلزبية والفكرية، ال فرق يف ذلك بني أن تكوَن هذه الثقاّيف، والعون املاّيل، ورعاية املصاحل
، أو مل تكن يف احلكم مثل األحزاب الشيوعية يف  األحزاب يف احلكم مثل األورغواي وكو

 أورو وأفريقيا واهلند وسائر بالد آسيا.
ا ال سيمو : املساعداُت العسكريُُة واالقتصاديُّة اليت متنحها للبالد غري الشيوعية  انيً 

، والبالد اليت هلا  البالد املتخلفة، ال فرق يف ذلك بني البالد اليت هي يف جمال أمريكا مثل كو
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حق التوسع فيها مثل بعض البلدان األفريقية، ويتبُع هذه املساعدات وجوُد اخلرباء أو 
كار املستشارين الروس. فهذه املساعداُت وهؤالء املستشارون تّتخذهم روسيا وسيلًة لنشر األف

 الشيوعية.
: الكتُب والنشراُت الشيوعّية واملطابُع ودوُر العلم والكتُب والنشراُت اليت تـُتَـْرَجُم  الثً 

على مراكَز ثقافيٍة هلا، كما  اكلي   اوتطبع يف روسيا نفسها. وهي وإن كانت ال تعتمُد اعتمادً 
قافَة وسيلًة للسيطرة هي احلال يف مكاتب املعلومات األمريكية، وإن كانت ال تّتخُذ الث

لثقافة الشيوعية واالشرتاكية مب  ختلفالثقافية، لكنها حتاوُل عن قصٍد تثقيَف املاليني 
 الوسائل وخمتلف األساليب.

إىل : اختاُذ اإلجنازات السوفياتية مثل أمور الفضاء والتفوق السوفيايت، والوقوف  ارابعً 
لنشر الشيوعية، وبيان أمهيتها. وجتعُل من تقدم جانب البالد األخرى يف هيئة األمم، وسائَل 

روسيا وانتقاهلا من دولة كربى إىل عمالق عاملي، وسيلًة إلفهام الناس أن هذا راجٌع للفكرة 
 الشيوعية وللتطبيق االشرتاكي.

لية، وتنشر  اخامسً  : تتبىن فكرَة التحّرر من االستعمار، ومهامجة االستعمار واالمرب
اشرتاكيًة، وجتعُل من احتضان الناس هلا  اشيوعيًة أو أفكارً  اها أفكارً تهذه األفكار بصف

 قبال عليها.قباهلم عليها أداًة الحتضان األفكار الشيوعية واإلإو 
: تغتنُم فرصَة وجوِد الفقِر والعوِز، والظلِم االجتماعّي والظلِم السياسّي، يف  اسادسً 

الٍج هلذه املشاكل، وكأداٍة لتحرير الشعوب واألمم بعض البلدان، وتطرُح الفكرَة الشيوعّيَة كع
اسّيٍة ال كأفكاٍر عن وجهِة وإنقاذها من براثن اجلوع واملرض واجلهل، وتطرُحها كأفكاٍر سي

 حىت لدى بعض املتدينني. ار يف احلياة، مما يُوِجَد هلا سوقً النظ
ا يف نشر الشيوعية، وهي وإن كانت وسائَل تستعمُلها كذلك لبسط  هذه أهّم سياسا
النفوذ والتغلغل يف البالد غري الشيوعية، لكّن روسيا تستغّل هذه األموَر يف مجيع بلدان العامل، 
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ع فيها وال أن تتوسّ ـــــــ  سب اتفاقها مع أمريكاحبـــــــ  ال فرق يف ذلك بني البلدان اليت ال حيّق هلا
 البلدان اليت حيق هلا فيها التوّسُع وبسُط النفوذ.

أما اخلطوُط العريضُة اليت تسُري عليها يف بسط نفوذها والتغلغل الشيوعي يف البلدان 
ا تتلخص فيما يلي:  اليت حيق هلا التوّسُع والنفوُذ فيها فإ

والعسكرية، حنو هدم  توجيُه مجيع مقوّمات الصراع السياسية واالقتصاديةـــــــ  1
تمع وحتويلها من عالقاٍت رأمسالية أو عالقاٍت إسالمّيٍة إىل  العالقات الدولّية وعالقاِت ا
عالقات اشرتاكية، وحماولة إجياِد تكتالٍت يساريٍّة تكوُن هلا السيطرُة السياسّيُة أو االقتصاديُّة 

 سيوية دليٌل حّي على ذلك.يف البالد. وما تقوم فيه يف بعض البلدان األفريقية واآل
إجياُد اجلبهات الوطنية يف بعض البلدان، فتمّد األحزاب الشيوعية يف البلد ـــــــ  2

بنفوذها وماهلا، من أجل أن تتغلغل يف األحزاب والتكتالت األخرى للسيطرة عليها 
اب وتوجيهها إلجياد حكٍم اشرتاكّي، أو حكم رأمساّيل موجه من روسيا عن طريق األحز 

دخال األحزاب االشرتاكية غري الشيوعية، ونظم احلكم إالشيوعية والتكتالت اليسارية و 
ا عن طريق اإلاالشرتاكية، يف جمال اإل سناد سناد والدفاع، وحماولُة ربِط بعِض البلدان 

 والدفاع، واملساعدات.
قتصاديّة، وجعُل بناء الشعب، وحتويُل األمة إىل طبقات اأإجياد الّتناقضات بني ـــــــ  3

ت، وحو إالتخريب جبميع أنواعه، من مظاهرات، و  دث عنف، وغري ذلك، وسائَل اضرا
ا، وإجياُد الكراهية والبغضاء بني الناس.لزعزعة كيان البالد وجرّ   ها إىل نفوذها أو إىل سيطر

يساريّة حماربُة األفكار القومّية، والدينية، مع تشجيع الفكرة الوطنية، وبث الـــــــ  4
أعلى ُيْسَعى  مثالية، ومثًال  اجبميع أشكاهلا، وجعل التقدمية، والتحرر، واالشرتاكية، أفكارً 

جنازات السوفياتية التكنولوجية واالقتصادية اليت حققتها للوصول إليه يف البالد، وجعل اإل
 روسيا، أمثلًة على جناح التقدمية واالشرتاكية.
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لنفوذ الشيوعي يف البالد، إىل جانب اخلطوط هذه أهّم اخلطوط العريضة لنشر ا
العريضة لنشر الشيوعية، وإذا كانت روسيا قد اختذت نفسها زعيمَة الشيوعية، وهي حتاوُل 
ا كذلك قد اختذت نفسها زعيمة التقدمية  أن تكوَن قائدة البالد الشيوعية كلها، فإ

تمعات، واألخذ بيد الضعفاء  ختلفلغُل يف البالد الشيوعية مبلذلك تتغ ،والتحرر، وإسعاد ا
الوسائل واألساليب لضمان تبعية الشيوعية هلا أىن ُوِجَدْت، وتتغلغُل يف البالد غري الشيوعية 

ا عليها وإجياد النفوذ السياسّي أو االقتصادّي أو  مبختلف الوسائل واألساليب لفرض سيطر
ه السيطرة متحكمًة العسكرّي عليها. كل ذلك من أجل السيطرة ومن أجل جعل هذ

 ومتأصلًة يف البالد.
وإذا كانت روسيا حتاوُل تنزيَه نفسها عن االستعمار، وتّدعي مقاومَة االستعمار، 
ونشر فكرة التحرر والتحرير، لكنها يف الواقٍع، بعد أن تركت الدعوَة الشيوعّيَة واّختذت 

ا بسعيها لبسط النفوذ، إمنا تقوُم مبا تقوُم به الّدوُل االستعماريُة، فإن  سياسًة جديدة هلا، فإ
الّدوَل االستعماريَّة تسعى اآلن لفرض السيطرة االقتصادية والسياسة والثقافية على البالد 
ا تسعى لبسط السيطرة على البالد املستضَعفة إلجياد  املستضعَفة الستغالهلا، أما روسيا فإ

صادّي ليس هو البارَز كما هي احلال يف نفوذ هلا فيها. وإنه وإن كان وجُه االستغالل االقت
يتجّلى بكل وضوح. هذه هي السياسُة السوفياتّية، فال  ذن بسَط النفو كالدول االستعمارية ل

وعية، بل سياسَة دولٍة  هي ليست سياسَة محل الدعوَة الشيأن تـُْفَهَم على هذا الوجه، ف من بد
اتقاُء  هذا الوجه، فإنه ُميكُن حينئذٍ كربى تسعى للتوسع وبسط النفوذ، وإذا ُفِهَمْت على 

  شرّها.
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  واقع السَياَسة اإلنكليزيّة

 
لنسبة  بقّيِة الشعوِب إىل إّن البالَد اإلنكليزيَّة صغريٌة يف مساحتها، وشعبها صغٌري 

الكبرية، لذلك فهي، من هذه اجلهة، غُري مؤّهلة ألن تكوَن دولًة كربى، لكننا ال نستطيع أن 
اتني امليزتني مننكر أن الّشعَب اإلنكليزّي يتميّـُز مبيزتني  هّمتني، مها: الذكاُء، وسعُة احليلة، و

على العاِمل كّله  اَل خطرً ، استطاعت إنكلرتا أن تكوَن دولًة كربى، واستطاعت أن تشكّ امعً 
 بشكٍل عام. وعلى الّدولِة اِإلسالميِة بشكٍل خاص.

ا تتلّخُص يف أربِع نقاٍط:  أما اخلطُّة اليت رمستها ألن تكوَن قويًّة، فإ
 ، ألن تكوَن أداًة بيدها، وللسريِ : أن تسّخَر غريها من األفراِد، والشعوب، والّدولِ  أوًال 

 معها يف حتقيق أهدافها.
ا ألعدائها. انيً   : أن تسّخَر األفراَد والشعوَب، والّدوَل، ملشاركِتها يف عداو
 : أن تسّخَرهم يف جّر املغاِمن ودفِع املغارم. الثً 
: أن تدفَع الّدولَة وحدها للتوّرط يف املشاكل اليت تضعُفها وجتعُلها تسُري يف  ارابعً 

 السّياسِة اليت يريُدها اإلنكليز.
تّم اهتمامً هذه هي  لتوازن الدوّيل، وتعادي  جد  ااخلّطُة الدائمُة لربيطانيا، لذلك 

لتوازن الذي رمسته،  بل تقاوُم إىل حّد احلرب إذا استطاعت أيّ  دولة تكُرب إىل حدٍّ خيُِّل 
فرٍد دولة حتاوُل أن تصبَح الّدولَة األوىل، وتكافُح كّل شعٍب، وكّل مجاعٍة، بل كّل  وتقاوُم أيّ 
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لسيطرة عليها، أو لالنضمام  ن أيّ يسعى لالستقالل ع دولة يساعُد  أيّ إىل دولٍة تطمُع 
لتواز هذا االنضمام على اإل  دولة تعاديها. أو يقوي أيّ  نخالِل 

، لكنها اهذا القرن العشرين دولٌة ضعيفٌة ظاهرً  منإّن إنكلرتا اآلن يف النصف الثاين 
ن ال اقويّة واقعي  تزاالن موجودتني لديها، والشعوُب اليت كانت مستعمراٍت هلا، ال يزاُل ، فميز

منها  د كبريأكثرها يف قبضة يدها حتت اسم الكومنولث، والبالُد اِإلسالمّية ال يزال عد
ا، والّدوُل األوروبية اليت اعتادت جّرها وراءها ال يزال القسُم لنفوذها أو ل خاضًعا سيطر

ا صارت األعظم منها يف والٍء  تقليدّي هلا، أو يف صداقٍة تقليديٍّة معها، وأمريكا، مع كو
تنافُس إنكلرتا حتاوُل تقليَص حجمها، لكنها مع ذلك ال تزاُل املعنيَة هلا يف احلياة، واحلاميَة 

ر والزوال. لذلك فإّن ضعَفها ظاهرً  ائي  اطردً  دّ عال يُ  اهلا من االند ال الدويل، بل  اهلا  من ا
ألساليب الدولية، بقطع بعض الشرايني اليت متُِّدها ه ا روسيا وأمريكا  و عملّيٌة قامت 

 حليوية والقوة، وتضمُن هلا البقاَء واستئناف السري.
ضعُفها الظاهر  دّ إنكلرتا نظرَة استضعاف وال يصّح أن يُعإىل لذلك ال يصّح أن يـُْنَظَر 

، وحاهلا يف اعلى ضعفها احلقيقي، بل جيب أن يـَُفّرُق يف النظرة إليها بني حاهلا ظاهرً  دليًال 
ا احلقيقية.  مقومات قو

: شعٌب صغٌري يف بالٍد صغريٍة يريُد أن يكوَن األّوَل ةهذا هو أساُس السياسة اإلنكليزي
َد، ومن أجل ذلك يكّتل القوى مهما   كانت، ليتخَذها أداًة يف هذه احلياة، ويريد العظمَة وا

لتحقيق عظمته وجمده. وعلى هذا األساس يسُري يف مجيع سياسته، يف حالة القوة كما كان 
منذ أربعينيات القرن  هيف القرن التاسَع عشَر وأوائل القرن العشرين ويف حالِة الضعِف كما حال

 العشرين.
وأن يشارَك يف السياسة وهدفُه يف أن يكوَن الّدولَة األوىل، أن تكون كلمته مسموعة 

أن يتحّكَم يف العالقات الدولية، ويف الدول نفسها، ليتخَذها أداًة للسيطرِة  االدولية، وأخريً 



156 
 

واالستغالل، وللدفاِع عنه حني يلزم الدفاع. فإنكلرتا هي اليت مجعت دول أورو لضرب 
للحرب العاملية األوىل، ال  الّدولَة اِإلسالمية مث للقضاء عليها، وإنكلرتا هي اليت جرت العامل

إىل  افحسب حني حصل االختالُل يف توازن الدول األوروبية. ولكن أيضً  أملانيالضرب 
ائّية. وإنكلرتا هي اليت جّرت العامل للحرب العاملية الثانية، ال  تصفيِة الّدولِة اِإلسالمّيِة تصفيًة 

. بل هلذا وحملاولة تصفية فحسب حني حصل االختالل يف توازن دول أور  أملانيالضرب  و
فرنسا وأمريكا يف أعقاب احلرب العاملية  مل تدرك أيٌّ منالّنظام الشيوعّي يف روسيا. وإذا 

ما قد ُسّخر من أجل حفظ عظمة إنكلرتا وحتقيق  طماعها ومحايتها، ومل تدركا أاألوىل أ
إنكلرتا من احلرب العاملية ذلك يف احلرب العاملية الثانية، لكن روسيا كانت مدركًة أهداف 

الثانية، لذلك فإن هذا اإلدراَك الروسّي هو الذي جعل أمريكا يف أعقاب احلرب العاملية الثانية 
تلمُس تسخري إنكلرتا هلا، وجعل فرنسا تتنّبه إىل نفسها من إنكلرتا، وهو الذي طرد إنكلرتا 

ا احلصافة إىل  بعد أن جنح يف إخراج فرنسا منه. وإذا كال الدويلمن ا انت فرنسا مل تبلغ 
لتايل من دخول السوق املشرتكة كما فعل  ، و حّد منِع إنكلرتا من االشرتاك يف قضا أورو

ا،  يف ديغول أثناء توليه احلكم، فإن أمريكا قد أدركت أن قصقصَة أحنجَة إنكلرتا وتقليَص قّو
يلولة دون تسّلط اإلنكليز على األمريكان، وقطَع بعض شرايني احلياة هلا، أمٌر ال بد منه للح

ت األمُل قو  ت األمُل قو  وعلى هذا  يف  يف ضرِب إنكلرتا على األمريكان، وعلى هذا 
يف بالٍد صغرية، ما دام الّروُس مل يثقوا  اصغريً  ارجاعهم شعبً إضرِب إنكلرتا الضربة القاضيَة، و 

م، إىل ههم، وما دام األمريكان قد تنبهوا إلنكليز ومل يكّفوا عن الوقوف يف وج مكرهم 
وهو تسخري اإلنكليز هلم، فساروا يف سياسِة تقليِص القّوة اإلنكليزية وحماولِة قطِع بعض 
شرايني احلياة هلم مع احملافظة على إنكلرتا كدولة أوروبية كربى. وعندما وقعت حرُب رمضان 

ل من جهة أخرى، مل تكن بريطانيا تعلم م بني مصر وسور من جهة وإسرائي1973 عام
على املسرح الدويل فقط. وعندما ظهر أمريكا وروسيا  يف حني أنما عن هذه احلرب،  اشيئً 

ا  ستشار ا ستقوم  ا أمريكا  خلفاء وحاولت االستمرار يف التحرك أغر حتركت بريطانيا 
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بقائها، ضمن املعرتك الدويل، وعدها مع بريطانيا وعندما طُِلَب من لكن أمريكا نكثت ب أي 
 أمريكا أن تكون بريطانيا وفرنسا حاضرتني يف مؤمتر السالم يف جنيف رفضت أمريكا قبوهلما

ذا املؤمتر ا ترفض اشرتاك روسيا  م ومع الضغوط  ،وما زالت ترفض حمتجة  ولكن مع األ
ا توافق على عقد مؤمتر سالم دويل وذلك  عام من قبل الدول األوروبية بدأت تلّوِح 

ولكن على أساس شروط وضعتها، مع أن السياسة الربيطانية ال تزال تعمل بقوة  ،1987
داع كما ، ويف السياسات اجلزئية، وال تزال تتخذ اخلااألساليب، دولي  ختلفضد روسيا مب

حصل يف حرب فوكالند بني األرجنتني وبريطانيا. وإذا كان ال يوجُد هناك أمٌل يف أن 
تتساهَل روسيا يف إنكلرتا، وال يوجُد أمٌل يف أن حتسَم أمريكا موقفها مع إنكلرتا كحسم 

لتايل إيقاَف أمريكا عن  اروسيا، فإن هناك خوفً  ، و من أن تستطيَع إنكلرتا تكتيل أورو
ت، وهناك خوٌف من أن تتحوَل روسيا إىل حم ا ضرب إنكلرتا، أو ختفيَف هذه الضر اوال

الوضع القيصري، فيصبح هدفها محاية نفسها وبقائها دولًة كربى فحسب، ال دولًة شيوعّيًة 
ا هدٌف خياّيل، و إتستهدُف العامل كله. لذلك فإن  بقاء إذكاَء الروح العاملية يف روسيا، مع أ

األمريكية خارج العامل اجلديد، مها اللذان يبددان اخلوف من أن يرجَع اإلنكليُز إىل  املصاحل
م يف حالة الدفاع عن النفس وعدم االنتقال إىل حال السيطرة  لتايل يبقيا ال الدويل، و ا

 واهلجوم.
 ، ا ليست يف أمريكا، وال يف أورو هي  بلأما السياسُة اإلنكليزيُّة غري الدولية، فإ

فريقيا، أي يف البلدان اليت تطمع يف استغالهلا، وجعلها قوًة هلا، وشرايَني أمرتكزة يف آسيا و 
، و احلياة لشعبها ودولتها. وهلذا فإن مقتَل إنكلرتا إمنا يكمُن يف آسيا وأفريقيا وليس يف أور 

ا معّلقٌة بوجودها يف هذين املوقعني ُ ا تنبُع من هذين املوقعني، وحيا ، وما دام هذا فقّوُ
ا تبقى قوية مهما ضعفت، وتبقى دولة حية مؤثرة فاملوقعان هلا  يهما أو يف أي منهما قوة، فإ

ت. لذلك فإن السّياسة اإلنكليزيَّة إذا ُدرِسْت للتفهم والعمل فإمنا  مهما حلقها من ضر
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ن الفهُم احلقيقّي للسياسة ، ومن هنا كاا، مث ُتْدَرَس يف أورو أخريً يف آسيا وأفريقيا أوًال  درستُ 
اإلنكليزية، من أجل العمل ضدها من قبل الذين يكتوون بنار هذه السياسة، ينبغي أن 
. ألّن سياسَة إنكلرتا يف  يكوَن يف دراسِة سياستها يف آسيا وأفريقيا، مث دراستها يف أورو

، إمنا تنفُع للعمل ضدها دولي  ها هلا، سواء يف ، وللحيلولة دون تكتيلها وتسخري اأورو
 السياسة الدولية، أو السياسية االستعمارية.

وأما سياسُتها يف آسيا وأفريقيا، وإن كان ال بّد من دراستها يف كل بلد، أو يف كل 
ا، وألن فيها منطقة على حدة، لكن ذلك يُْدِخُل املرَء يف تفصيالٍت، من الصعب اإلحا طُة 

بٌع ملتابعة األحداث اليومية، لذلك من الصعب  والتجّدد والتحولغريُّ قابلّيَة الت ، وهذا 
خلُُطوِط من أثـَْناَء الَعَمِل ُمَتابـََعَتها. ِلذلَك ال بُّد يف دراسُتها، وإْن َكاَن ِمَن املمِكن  أن ُيْكتَـَفى 

ألسس هذه السياسة يف هذين البلدين. وهذه اخلطوط العريضة تتخلص فيما ـــــــ  العريضة
 يلي:

جديدة  : تعتمد إنكلرتا يف هذه البالد على أنظمة احلكم، فهي ُتشكِّل فيها دوًال  أوًال 
كستان وإىل كشمري، وأبقت على  اأو تقسم الّدوَل أقسامً  متنازعة كما قسَّمت اهلند إىل 

كستان على كشمري، وأخريً  ااسم اهلند يف دولة اهلند، وجعلت التنازع قائمً   ابني اهلند و
كستان. وكما فعلت يف فلسطني عندما ساعدت على تقس كستان إىل بنغالدش و يم 

ب اهلجرة لليهود تنفيذً  م أقامت دولة اليهود يف 1948 عاملوعد بلفور املشؤوم. و  افتحت 
ت به وما زالت املشكلة تتفاقم وأطماع اليهود لفلسطني بعدما َهجرت شعبها منها، ونكّ 

اليت تريد منعها من الوحدة أو تسّهل استغالهلا هلا  تتزايد.. أو هي تسعى لُتكّتُل الدول 
كتنزانيا وماليز ومشروع وحدة مشال أفريقيا، أو تغّري احلكام حبكام آخرين. أو تقلُب أنظمة 
احلكم غري املوالية هلا. فهي يف مراقبٍة دائمٍة ألنظمة احلكم، ويف عمٍل متواصل فيها إما 

 قلقلتها، أو غري ذلك.لتقويتها أو إضعافها أو تركيزها أو 
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: يعتمد اإلنكليز يف آسيا وأفريقيا على االستغالل االقتصادي عن طريق رؤوس  انيً 
األموال، والشركات، ورجال األعمال، والتجار، وغريهم. فدخلت اهلنَد عن طريق الشركة 

ب عن طة الشركات ورجال األعمال والتجار، ودخلت جزيرَة العر االشرقية، وال تزال فيها بوس
طة التجارة ورجال األعمال، ودخلت إيراَن عن اطريق األموال والتجار وال تزال فيها بوس

طة الشركات والتجارة ورجال األعمال. اطريق شركات النفط، وال يزال هلا بقية وجود بوس
طة الشركات والتجارة ورجال ابوسفيها ودخلت نيجري عن طريق الشركات، وال تزال 

أكثر البلدان اليت مل تدخلها حبرٍب عن طريق اجليش كالعراق ومصر األعمال. وهكذا 
مثل كينيا وتنجانيقا  يت خرجت منها عسكر لدخلتهما عن طريق االقتصاد، والبلدان ا

وزجنبار بقيت فيها عن طريق الشركات والتجارة ورجال األعمال. فاالقتصاُد هو األداُة 
 بالد آسيا وأفريقيا.لُة للوجود اإلنكليزي يف أكثر اعالف

تعتمُد إنكلرتا يف دخول البالد ويف البقاء فيها على العمالء، وهؤالء العمالء  الثً 
أنواع، منهم العمالء يف السياسة، ومنهم العمالء يف االقتصاد، ومنهم العمالء يف التجارة، 

منهم العمالء يف ومنهم العمالء يف الفكر ونشر الرأي، ومنهم العمالء يف العلم والتْعليم، و 
الدين الذي تعتنقه البالد. وإذا كان العمالء يف السياسة هم أبرز العمالء العمالء الظاهرين، 

قَي العمالء ال يقلون خطرً  على  اعن العمالء السياسيني، بل رمبا يكونون أشّد خطرً  افإن 
جزء من السياسة البالد وأقوى أداة للنفوذ اإلنكليزي. لذلك فإن مجيع أنواع العمالء هم 

م تبقى يف ااإلنكليزية فبهم تدخُل البالد كما دخلت  جلزيرة العربية، وكما دخلت مصر، و
 البالد كما هي احلال يف اهلند وتنجانيقا.

األفكاُر املضّللة، واآلراُء املثرية، واالخباُر املؤثّرة، وما شابه ذلك، وسيلًة  دّ : تُع ارابعً 
 البالد، سواء لدخول البالد أو للبقاء فيها، ففكرُة القومّية، قد علًة للوجود اإلنكليزي يفاف

ييد فصل البالد العربية والبالد الرتكية  سلخت البلقاَن عن الدولة العثمانية. وكانت قوًة يف 
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بعًة للغرب  عن بعضها، وأفكاُر الدميقراطّية واحلضارة الغربية، هي اليت تُبقي البالد اِإلسالمية 
درٍة على االنفصال عنه، وهذه األفكاُر واآلراُء، سواء أكانت عامًة كالقومية، أو وغَري قا

ودهاء اإلنكليز وعراقتهم يف السياسية، قد أوجدت  ،خاصًة مثل فكرة نـُْبِل بريطانيا، وصدقها
 تربًة خصبًة يف كثري من البلدان مّكنت إنكلرتا من دخول البالد، ومّكنتها من البقاء.

علًة لبسط نفوذها على البالد، اعمل إنكلرتا التضليَل السياسّي وسيلًة ف: تست اخامسً 
فهي قد دخلت تركيا عن طريق التضليل السياسّي، وهي تُرّكز نفسها يف جنوب أفريقيا ويف  
ن يف قربص لتميكنها  كثري من البالد عن طريق الّتضليل السياسّي، وهي ُتسّخُر تركيا واليو

 ق التضليل السياسّي.من البقاء فيها عن طري
هذه أهّم اخلطوط العريضة ألسس السياسة اإلنكليزية يف آسيا وأفريقيا. وهذه األسس 

عل، والضغط اهي غري الوسائل الظاهرة كالقواعد العسكرية واألسطول البحري، والتهديد الف
ها، فإن تلك هي وسائُل ماديّة وإن كانت تعتمد عليها إنكلرتا يف س ياستها يف املثمر وما شا

ها  آسيا وأفريقيا، لكنها وسائُل ظاهرٌة مكشوفٌة، أما هذه اخلطوط العريضة اخلمسة وما شا
ا هي السياسة املؤثّرُة اليت تكفُل لربيطانيا الوجوَد والبقاء. لذلك مل تكن أمريكا وروسيا  فإ

العسكرية يف العامل، لتني يف ضرِب إنكلرتا الّضربة املوجعَة حني اتفقتا على تصفية القواعد اعف
وحني قلصتا القوة العسكرية اإلنكليزية يف العامل. فإن هذه احملاوالت أضعفتها، لكنها مل تُزِل 
ا، ألنه ما دام إلنكلرتا عمالُء وقوٌة اقتصاديٌّة يف أي بلد فإن هذا وحده كاٍف لبقائها،  قو

 وللرجوع إليها إذا طرَدْت منها.
ا ترسُم لالشرتاك يف السياسة الدولية وللتأثري الدويل،   فالسياسُة اإلنكليزيُّة كما أ

كذلك ترسُم للسيطرة وبسط النفوذ. وهذه األعمال السياسية والعسكرية كلها الستغالل 
د فإنه  إالبالد وتسخري الناس. حىت  ن رمسها للناحية الدولية وإن كان من أجل العظمة وا
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ياسة اإلنكليزيّة إمنا هو استغالُل البالد والناس كذلك من أجل االستغالل. فاألصُل يف الس
 والباقي كله وسائُل هلذا االستغالل.

فإنه حينئٍذ ُميكن أن  اهذا هو واقٌع السّياسُة اِإلنكليزيّة، فإذا ُفِهَم هذا الواُقع فهمً 
  ُتسَلَك الطريق لضرِب هذه السياسِة االستغاللّيِة البشعة.
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  َواقع السَياَسة الفرنسّية

 
إن سياسَة فرنَسا األساسيَة هي سياسَة العظمة. وهذا هو األساُس لسياسة فرنسا 
فكّل ما تقوم به من أعماٍل سياسّيٍة إمنا ينبين على هذا األساس فهي حني اندفعت يف 
االستعمار واالستيالء على الشعوب إمنا كانت تسُري يف سياسة العظمة وحني أخذت تتلكأُ 

ات وتعاند يف ترك املستعمرات إمنا تندفع إىل ذلك للمحافظة على يف التخلي عن املستعمر 
هلا، وخروجها من االحتالل منهوكَة القوى، ويف  أملانياالرغم من احتالل على هذه السياسة، و 

ا من جديد وتتطلع ألن تعوَد من جديد دولًة  ا ظّلت حتاوُل أن تبَين كيا وضع متهافٍت، فإ
ا، وحني بدأت  نكلرتا وأمريكا إلعادة بناء كيا عظمى وهي حني كانت حتاوُل االستعانة 

ا يف احلال ال وهي أها ستتني كانت تسُري وفَق ما تتطلبه سياتزاحُم إنكلرتا وتناوئ أمريكا فإ
ا سياسُتها األساسّيُة. وفرنسا قبل احلرب العاملية الثانية وبعدها يشغُلها  سياسُة العظمِة أل

، والثاين وضعها األم حملافظة على رب أمران: أحدمها وضعها يف أورو اطوري، أي وضعها 
 ٍت هلا.اوجوِد مستعمر 

ا حبكم موقعها اجلغراّيف يف أورو ختشى دائمً أما وضُعها اجلغرا وحتسب  أملانيا اّيف، فإ
 ً أن تكتسَح  نم أملانياإلنكلرتا، لذلك كان هاجُسها هو هاتني الدولتني. فهي ختشى  حسا

. لذلك ترّكُز كّل أمورها وترسُم مجيع  حدوَد فرنسا، وختشى إنكلرتا من أن تسيطَر على أورو
ا على أساس . وعلى  سياسا احملافظِة على حدودها، وعلى أساِس توازِن القوى يف أورو

ا جيب أن تكوَن هي قائدَة أورو قامت  هذين األساسني: احملافظِة على حدودها وكو
. أما وضعها األمرباطوري فإن فرنسا قد اندفعت يف العامل منذ القدمي  سياستها يف أورو
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هلا مستعمرات يف آسيا كسورية ولبنان، ويف أفريقيا  تستهدُف التوسع واالستعماَر فوجدت 
كشمال أفريقيا وعدة بلدان أخرى كالسنغال والصومال وغينيا وغريها، ويف الشرق األقصى  
كاهلند الصينية، وملا وقعت احلرُب العاملّيُة الثانيُة وخرجت فرنسا حمطمَة األضالع صارت 

الرغم من انتشاِر على محافظة على االستعمار و حتاوُل االستعانَة بكل من إنكلرتا وأمريكا لل
فرنسا  فإنفكرِة التحّرِر من االستعمار ومن جعِل سياسِة هيئِة األمم حتريَر البالِد املستعَمرة 

رة ظّلت  لضغط الدويل  رة و لقوة  لبقاء يف املستعمرات حىت أخرجت منها  تتشبُث 
زال مبنيًة على العاملني األساسيني ومها وضُع ذلك فإن سياستها ال تمن رغم على الأخرى، و 

لنسبِة رب وضُعها األمو الدوّيل أي وضعها يف أورو  ا  ها حىت يلإاطورّي أي وضُع مستعمرا
 تبقى دولًة عظمى.

ا ختتلُف عن إنكلرتا وأم كا، فإنكلرتا ري إن فرنسا، وإن كانت دولًة استعماريّة، فإ
لشعبية والرأّي العام تغليفً  احقيقي  احتكمها الفئة األستقراطّيُة حكمً  حيفُظ  اوإن كان يُغّلف 

لشعبية والرأ احقيقي  ابقاَء احلكم احلقيقّي يف يد األرستقراطّيُة حكمً  العام  يوإن كان يُغّلُف 
حيُة  اتغليفً  حيفُظ بقاَء احلكم احلقيقّي يف يد األرستقراطية، والناحيُة االستعمارية فيها 

بل المتصاِص دماِء الشعوب واستغالِل ثرواِت البالد  ،مادّي ال للعظمة فحسباستغالل 
لناحيِة الفكريِّة والناحّيِة العلمّية على ة و ر املستعمَ  ا تشتغُل فيها كأداة فإالرغم من اشتغاهلا 

السيطرَة  االسيطرة االقتصادية اليت تنتُج حتمً  وًصالالستعمار أي لفرِض السيطرة وخص
ا حتكُمها طبقُة الرأمساليني وأصحاب األموال الضخمة من شركاٍت السياسيّ  ّ ة. أما أمريكا فإ

ذه املهمة، وتغليُف هذا احلكم   وأفراٍد، واحلكام أ  كانوا ومن أّي حزٍب أتـَْوا إمنا يقومون 
ا مكونٌة من  تج عن تكوين أمريكا نفسها من أ لرأي العام إمنا هو  لشعبية والتوسل إليه 
شعوب قررت مصريها وال تزال حريصًة على تقرير مصريها، لكّن مهارَة الرأمساليني وكوَن املبدأ 

يكونون وكالَء  اهو مبدأَ الشعب األمريكي جعال هذا الرأي العام ال يُوجُد إال حّكامً  الرأمسايلّ 
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عن الرأمساليني لذلك فإن استعماَرها تتجّلى فيه الناحيُة االستغاللّيُة أي الناحيُة االستعماريُّة 
سّيَة، وهي السيطرَة السيا اال سيما السيطرة االقتصادية اليت تـُْنتُج حتمً و وهي فرُض السّيطرة 

كأداًة   الناحيِة الفكريِّة والعلمّيِة لكنها تشتغُل فيها أيضً  اوإن كانت تشتغُل كربيطانيا متامً 
ِد األمريكّي والعظمِة األمريكّيِة على لالستغالِل، وهي وإن كانت تعمُل  ا تسّخر فإإجياِد ا

ا.ذلك من أجِل االستغالِل املادي أي من أجل مص دماء الشعوب واس  تغالل ثرو
ل ن فإ قوى املاديّة والثروِة االقتصاديةأما فرنسا فإن سياستها وإن كانت ال تُوَجُد إال 

الّناحية االستعماريَّة فيها غُري مقتصرٍة على فرض السيطرة العسكريّة واالقتصادية والسياسّيِة 
لسيطرِة الثقافيِة و  الفكريِّة أكثَر من تشبّثها بل تضّم إليها السيطرة الثقافية. وهي تتشّبُت 

ا حني اضطُّرْت حتت القوة وحتت  لسيطرِة العسكريِّة والسياسّيِة واالقتصاديِّة. لذلك فإ
لسيطرِة االقتصاديّة والسياسّيِة  الضغط للتخلي عن السيطرة العسكريّة، حاولت أن تتشّبَث 

لقوة والضغط الدوّيل ظلت  ا  لسيطرِة الثقافّيِة وحني ُأْخرَِجْت من مستعمرا تتشّبُث 
بقاُء على العالقاِت الثقافّيِة مع والفكريِّة إىل أبعد حدوِد التشبث. لذلك ال تزاُل حتاوُل اإل

 البلدان اليت كانت مستعمراٍت هلا.
نفَسها هي  دّ عفالسيطرُة الثقافّيُة هي أساُس االستعماِر الفرنسّي وذلك أّن فرنسا تُ 

، فهي ترى أن فرنسا كانت يف القرن التاسَع َعَشَر حني كان العاملُ يُقِبُل ساس الثقافة يف العاملأ
على الثقافة كانت فرنسا داَر العامل الثقافّية، وإن الفكَر الفرنسّي قد اتسع يف كل مكان من 
خالل السياسة والفّن واألدب والرتبية، وإن الثورَة الفرنسّيَة هي اليت صاغت فكرَة احلريّة يف 

بليون ألحناء أوروالعامل وإىل مصر وغريها، وإن أمم أورو وأمريكا  كافة   ومحلتها جيوُش 
بليون، وأن الّلغة الفرنسّيَة قد سادِت املؤمتراِت الدولّية  الالتينية استفادت من قانون 

لماَءها وأصبحت الّلغُة الفرنسّيُة الّلغَة الثّانّيَة لكّل متعلم، وأن فالسفَة فرنسا ومفكريها وع
َءها قد برزوا يف العامل بصف هم رّواَد املعرفة اإلنسانية والعلمية. لذلك فإن الّناحيَة الثقافيَة توأد
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لعامل هي أهّم  هي من أغلى تراِث فرنسا ومن أجل ذلك فإن عالقاِت فرنسا الثقافّيَة 
ا وغزوها عن األساطيل واجليوش واأل موال. فهي رأُس العالقات، وهي ال تقّل أمهيًة يف قو

هم يف الثروة الفرنسية ويف الغزو الفرنسي ويف االستعمار الفرنسي. ومع أن هذه العالقَة مماٍل 
ا أّميَا تشّبث.  الثقافّيَة لفرنسا قد طرأ يف العامل ما يكفي حملوها فإن فرنسا ال تزال تتشّبُث 

انت عليه قبل احلرب العاملية عما ك اوسياسي  الرغم من أن فرنسا قد ضعفت اقتصاد على ف
زعت الّلغِة الفرنسّيَة  الرغم من أّن اللغاِت األخرى كالّلغِة اإلنكليزيّة مثًال على الثانية، و  قد 

الرغم من بروز التناقض بني األفكار الفرنسية والسلوك على يف املؤمترات واملخابرات الدولية، و 
يف فرنسا  ةفة الفرنسية يف العامل ال تزال متمركز الفرنسي يف املستعمرات فإن فكرة سيادة الثقا

ا وصارت مرّكبً  ا السياسية، ومن هنا جند أن  انفسي  اذا لدى فرنسا يتحكم يف تصرفا
لسيطرة الثقافية. وإنه وإن كانت السيطرُة  االستعماَر الفرنسّي يزيُد على كل استعمار 

عماَر هو فرُض السّيطرِة العسكريِّة واالقتصاديِّة الثقافّيُة موجودًة يف كّل استعماٍر، ألن االست
والسياسّيِة والثقافّيِة على البالد املستضعَفة، وإنه إذا أُْكرَِه على رفع السيطرة يف واحدٍة من 

لسيطراِت األخرى حىت آخِر سيطرة، لكن االستعماَر الفرنسّي  اتهذه السيطر  فإنه يتشّبُث 
افية غري قابل للبحث وغَري قابل للتسليم. لذلك فإن جيعل التخّلَي عن السيطرة الثق

ثريً  من كّل استعماٍر. وإّن االستعماَر الفرنسّي كأّي استعماِر  ااالستعماَر الفرنسّي أفظُع 
يعتمُد يف تركيز استعماره ويف تركيز نفوذه على القوة العسكرية واألعمال السياسّية والعوامل 

كل استعمار   لىسّي يزيد عنلكّن االستعماَر الفر  ، والفكريّ االقتصاديّة والّتضليل السياسيّ 
نه جيعل الناحّيَة الثقافّية والفكريَّة ركيزًة أساسّيَة الستعماره أْي ركيزًة لفرض سيطرته على كّل 

ضعف فرنسا وسقوطها عن مستوى إىل  اال سيما البالد اليت كانت مستعمرات له. ونظرً و بلٍد 
فريقيا. وإنه وإن كان أصعب وضُع خطوٍط عريضٍة لسياستها جتاه آسيا و الدول الكربى فإنه ي

عدِم وجوِد قدرٍة إىل  امن املمكن وضُع خطوٍط عريضٍة للسياسِة الفرنسّيِة يف العامل ولكن نظرً 
وضُع خطوٍط عريَضٍة هلذه السّياسة.  الفرنسا على التأثري يف السياسِة العاملّية فإنه ليس مهم 



166 
 

ْعَلَم أن سياسَة فرنسا األساسّية هي سياسُة العظمِة لِيُـْفَهَم كّل تصرٍف من ويكفي أن يُـ 
ا السياسّية. ِ   تصرفا
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  َواقع السَياسة األملانية

 
ا شعٌب عريٌق من حيث الوجود ومن حيث األصالة، وقد مّر يف حمٍن   أملانياأما  فإ

ضل من أجل وحدته ووقع يف حروب كثريٍة وال سيما مع   دوًال  اكثرية فكان مقسمً  كثرية، و
رة أخرى، وهو شديد املراس، قوّي الشكيمة، صلٌب  رة ويُهَزَم  فرنسا، فكان ينتصر 

لثقة بنفسه، مغاٍل يف اّدعائه حَق السيادة على غريه، وتُع العسكريُة  دّ شجاع، لكنه مفرٌط 
ه أي كأ ا صفٌة من الّصفات الطبيعية اليت ُتوَلُد واحلرُب سجيًة من سجا ا فطريٌّة فيه، وكأ

ملانية هي اليت تُثُري اخلوَف يف جريانه وال سيما الدول الكربى منها معه، وهذه العسكريّة األ
 من حياته، وتُعدّ  امثل إنكلرتا وفرنسا وروسيا، وهو يعتنُق املبدأ الرأمساّيل فكانت النفعّيُة جزءً 

استعماريّة، فقد كانت هلا مستعمراٌت قبل احلرب العاملية األوىل، ودخلت احلرَب  دولة أملانيا
ا وأخُذ مستعمراٍت من الدول األخرى وإجيا ُد العاملّية الثانيَة ويف نيتها إرجاُع مستعمرا

ملانيًة أساسيًة وليست سياسة هتلر وحده، وإن كان أالتوّسُع سياسًة  مستعمراٍت هلا، ويُعدّ 
نه جيُب أن يكوَن على حساب جارته روسيا. أما نظاُم احلكم  هتلر قد حّدد هذا التوسع 

وظل كذلك حىت بعد احلرب  ،استبداد  افقد كان قبل احلرب العاملية الثانية نظامً  أملانيايف 
العاملية الثانية سواٌء قبل تسّلم هتلر احلكم أو بعد تسلمه احلكم، وبعد احلرب العاملية الثانية 

ام فيها حكٌم دميقراطّي مبعرفة احللفاء، ولكن ظلت الناحية االستبداديٌّة تظهُر فيه من ق
 تصرفات احلكام.

استطاعت أن ـــــــ  وإن فُرَِضْت عليها ظروٌف قاسيةٌ ـــــــ  بعد احلرب العاملية األوىل أملانياو 
خَذ مركَز ال ّدولة األوىل وساعدها تتغّلَب على هذه الظروف، وأن ترجَع دولًة كربى، وأن 
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على ذلك عامالن: أحُدمها اإلحساُس الفكرّي الذي ظهر على أبنائها فحفزهم للعمل من 
ا دولًة كربى، والعامُل الثاين كوُن إنكلرتا أرادت أن ُحتِدَث خلًال  يف امليزاِن الدوّيل  أجل إعاد

هلا. فأدى  امن أجل أن تعوَد ملزامحة فرنسا والوقوِف ند  اسر  أملانيابينها وبني فرنسا فشجّعت 
من أن تعوَد دولًة كربى. أما بعد احلرب العاملية الثانية فإنه مل يتح هلا أّي  أملانياذلك إىل متكن 

ا دولًة كربى، فقد وضع احللفاُء كّلهم  دون استثناٍء بعد احلرب من عامٍل يساعُد على إعاد
كربى، ولكن يبقى   دولًة  أملانياباشرة مجيَع القيود اليت حتوُل دون عودة العاملية الثانية م

القتصاد عن  ا دولًة كربى حىت اآلن مها: إشغاُل أبنائها  عامالن مهمان حيوالن دون عود
السياسة، وتوجيُه مههم للناحية االقتصاديّة مما صرف أحاسيسهم وحّوَل نشاطهم عن الناحية 

نيً اظّلوا متأخرين سياسي السياسية املنتجة ف : يقظُة روسيا الدائمة على اخلطر األملاين ا. 
سياسًة صارمًة خاليًة  أملانياملاّين حلظًة واحدة، وتتخذ جتاه عليها، فهي ال يفارُقها اخلطُر األ

إال  أملانياقيمٍة من القيم، وال يسيطُر على هذه السياسة جتاه  من أّي رمحة، جمّردٍة من أيّ 
ا  أملانياواحٌد هو سحُق  شيءٌ  للتحرك.  أملانياإىل األبد، لذلك فهي تسحُق كّل حماولٍة تقوم 

م، ومل 1955 عام بعد أملانياحياَء العسكريّة األملانّية يف أومن هنا مل تنجح أمريكا حني تّبنت 
 أورو ، ومل تنجح فرنسا حني حاول ديغول وحدةَ أملانياتنجح إنكلرتا يف حماولة إعادَة وحدِة 

ا، مل تنجح أيّ  يف متكينها من التسلح ملانياوجعل هذه الوحدة مساعدًة أل  ومن إعادة وحد
حتت  أملانياحماولة. وزاد الطني بلًة اتّفاق أمريكا مع روسيا يف املشاريع الروسّية املعّدة ِإلبقاء 

حية الّسعي إىل أسوأ من الناحية السياسي ئمن سيّ  أملانيارمحة احللفاء. لذلك تسري  ة، ومن 
ملان أنفسهم عسكريني وليسوا سياسيني، ألن تعوَد دولًة كربى. وساعد على ذلك كوُن األ

دولًة كربى يف القريب العاجل إال إذا طرأ ما ليس  أملانيالذلك ليس من املنتظر أن تعوَد 
مهما طال الزمن ال ، أو الدولية لدى الدول الكربى، ولكن أملانيامن األمور احمللية يف  امنظورً 

دولًة كربى مرة أخرى، ألن القوى املصطنعة مهما جنحت يف احليلولة  أملانياأن تعود  من بد
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أن  من ال بد اوإىل حني، ولكن أخريً  ادون منّو الشعوب احلية فإن جناَحها إمنا يكون مؤقتً 
 يتغلَب منّو الكائن احلي على كل عوامل اإلعاقة عن النمو.

لوحدة األ أملانياالذي جيب أن تسلّكه  ونرى أن الطريق ملانية، وترُك هو ترُك االهتمام 
التفرّغ للناحية االقتصادية ألن هاتني الناحيتني قد جعلتهما الدوُل الغربّيُة والشرقّيُة ملهاًة 

الغربية، وإىل جانب ذلك تقيُم  أملانيالسيطرة على  أملانياما، وأن تكتفَي  أملانياِإلشغال 
األسلحة صناعة  وًصاصناعة على أساس الصناعة احلربية، وتقيُم صناعاٍت سريٍّة، وخصال

ا ال النووية، وأن متارس السي اسَة الدولّيَة بذكاء، فإذا سلكت ذلك، وراقبت املوقَف الدوّيل فإ
 شك ستصل إىل أن تعوَد دولًة كربى مرًة أخرى.

وروسيا، وحملٌة عن الّدول الثالث األخرى ني: أمريكا يهذه حملٌة عن الدولتني الكرب 
من الدول الكربى، وهي حملُة عاّمٌة تعطي فكرًة  تقليد  وهي اليت تُعدّ  أملانيابريطانيا وفرنسا و 

مجاِل عن كل دولة، وذلك من أجل أن ُتدْر األعماُل السياسّيُة اليت تصدر جمملًة كّل اإل
 عنها، أو تصدُر عن اجتماعها مع غريها.

  ليكم حملة عن املشاكل الدولية.وإ
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  املشاكل الدولّية

 
إن الصراع بني الدول أمٌر طبيعي وال يستغرب، فاختالُف املصاحل بني الشعوب واألمم 
واقٌع مشاَهد، وصراُع الناس على املصاحل، سواء أكانت مصاَحل عامًة أو مصاَحل خاصًة، 

فكار طبيعّي وحتمّي. وكذلك فإن يصعب أن يزوَل ألن االختالَف يف األفكار وعلى األ
أن يوجَد الصراع على  من طريَق العيش بني الناس خمتلفٌة وال تزال خمتلفًة. لذلك ال بدّ 

األفكار، وعلى طريقة العيش، وعلى املصاحل، بني الشعوب واألمم، أي بني الدول بعضها 
خذ إمع بعض. إال  خذ الناحية ة، فيأخذ الناحية السكثري   شكاًال أن هذا الصراع  ياسية و

خذ الناحية العسكرية، وإذا كان التنافُس يف التجارة، والتنافُس املاّيل يف  االقتصادية، و
النقود، يشاَهُد كل وقت بني األفراد وبني الدول، فإن هذا التنافَس قد يتحّوُل إىل صراع، وقد 

احلرب وحياولون حّل  يتحّوُل هذا الصراع إىل حروب. وإذا كان الناُس بطبيعتهم يكرهون
لوسائل السلمية، فإن ما يكرهو  أن ُيكرهوا عليه، لذلك فإن  من ه ال بدّ ناملشاكل اليت بينهم 

م  من احلرَب بني الناس أمٌر ال بد أن يقع، ومهما حاول الناُس االبتعاَد عن هذه احلروب، فإ
لسالح. ومن هنا أن تُ  من ال يستطيعون ذلك، ألن العقدَة إذا استعصى حّلها ال بد قَطَع 

 روب بني الناس.ن تقَع احلأ من ن يلجأ إىل السالح يف آخر األمر، وال بدأ من ال بد
مجاُع مجيع بين البشر أن يشرتكوا يف إن األمر الذي ليس بطبيعّي، وال مقبول، هو إإال 

وإذا كان ن ما ليس بطبيعّي وما ليس مبقبول هو احلروب العاملية، إ، أي آنحرب واحدة يف 
لَح البشر، فإنه التفكُري يف منع احلروب صهناك من تفكري ميكن أن يُنتَج مثره، وميكن أن ي
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العاملية والوقوف يف وجه إمكانيتها. فالسالُم الذي جيب أن ُيْسَعى إليه إمنا هو السالُم 
 لكربى.بني الدول ا وًصاالعاملّي، أي السالم بني األمم والشعوب، أي بني مجيع الدول، وخص

لذات، وأصل ذلك أن إنكلرتا  أما فكرُة احلرب العاملية فإن الذي أوجدها هو إنكلرتا 
بليون قد مجعت عدة دول حملاربته حىت أخضعته، وكذلك ملا  يف سبيل أن تقف يف وجه 
، مجعت بريطانيا  سيطرت الّدولة العثمانية على أكثر أجزاء العامل، وفتحت أكثَر بالد أورو

ا وأخرجتها من الشعوبَ   واألمَم األوروبّية يف كتلة واحد ضد الدولة العثمانية حىت دحر
، مث حتّول ذلك إىل وقوع الثانية. ففكرة احلرب العاملية ليست فكرًة قدمية، وال هي فكرٌة  أورو
طبيعّية يف البشر بل هي فكرٌة طارئة، وخبيثة ميكن معاجلتها، بل جتب معاجلتها العالج 

رة، وال سّيما بعد وجود السالح  الناجع، حىت ال يقع العامل مرة أخرى يف حرب عاملية مدمِّ
 النووي.

أما طريقُة معاجلتها فهي احليلولُة دون وجود التكتالت العسكرية بني الدول، واحليلولة 
يت عن جعل التكتالت العسكرية  ا  دون احملالفات العسكرية. أما كيفّية هذه املعاجلة فإ

لتايل يف اصطالح الدول، وذلك  ا للجنس البشري وعارً خيانةً  يف نظر الشعوب واألمم، و
عن طريق إجياد رأي عام ضد هذه التكتالت واحملالفات العسكرية. وإذا ُوِجَد رأٌي عام قوّي 
لدى أكثرية الشعوب واألمم، فإنه وال شك متتنع الدول عن الدخول يف التكتالت 

ن ُوجدت. وأقرُب دليل ما حصل حللف بغداد يف إهذه التكتالت العسكرية، أو يضعُف أثُر 
ات فإن يالشرق األوسط يف اخلمسينيات، واألحالِف اليت أقامتها أمريكا يف العامل يف اخلمسين

هذه األحالَف، أو هذه التكتالت قد ُوجدت للسيطرة االستعمارية وللوقوف يف وجه 
ت ضده ً روسيا. ولكن ما صاحب وجودها من دعا ن الدخول فيها هو  اعام  ا، أوجد رأ

 ً حلماية االستعمار، وقد انتشر هذا الرأُي العام بشكل   َجّر للشعوب ألن تقدم نفسها قر
قوة الدول اليت أوجدت هذه األحالف، وبذلك أحجم كثٌري من من رغم على الكاسح، 
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قمًة  الدول عن الدخول فيها، وصارت شعوُب الدول اليت دخلتها ضد هذه األحالف، 
ضعاِف هذه التكتالت، وعدِم وجود فاعلية هلا حىت إعلى دوهلا اليت دخلتها، فأدى هذا إىل 

ا غري موجودة. ولو  حجمت دول أورو عن التحالف مع إنكلرتا يف أتالشت وأصبحت كأ
الثانية حجمت أمريكا عن الدخول يف التحالف يف احلرب العاملية أاحلرب العاملية األوىل، ولو 

ن. والوسيلُة الوحيدة للحيلولة دون نشوب حرب عاملية يف العامل هي  ن احلر ملا ُوجدت ها
 الفات بني أكثر من دولتني.عدُم التكتل الدوّيل، وعدُم وجود حم

أما حّل املشاكل بني الدول، ومحايُة الدول بعضها من بعض، فإنه ال يصح أن يكوَن 
لنسبة  جبعل دولة كربى أو أكثر تقوم إنكلرتا إىل بعمل البوليس الّدوّيل، كما كانت احلال 

لنسبة  أمريكا وروسيا يف أواخر القرن العشرين، فإن هذا إىل وفرنسا يف القرن التاسع عشر، و
رهاب يف وجه الشعوب واألمم، يعين فرَض سيطرة دولة على دولة، ويعين استعماَل سالح اإل

جياد هيئة من الدول هلا سلطُة إيقاِع وهذا مما ال جيوُز أن يكون. وك ذلك ال يصّح أن يكون 
ت على من ال ينصاُع لرأيها يف حل املشاكل، فإن هذا  كونه يعين إجياَد   فضًال عنالعقو

دولًة عاملّيٍة فوق الدول، وهو ما ال ميكن أن يكون، ومما يسبب خلَق املشاكل عن طريق 
ل املشاكل، وال يتأتى معه حّل املشاكل بني الناس حماولة حلها، فإنه ال يصلُح أداًة حل

 لرضى واالختيار.
ا  من إن العالقاِت بني الدول هي كالعالقاِت بني األفراد، ال بدّ  أن تكوَن معاجلا

مسيطٍر ينظم هذه العالقات،  من أن يكون بعرٍف عامّ  على وجه يرفع النزاَع بينها. أي ال بد
الفة هذا العرف العام، إىل جانب تقوية الدول اليت ُخيشى تكون املشكلُة من خم وحينئذٍ 

جياد فكرٍة أساسيٍة عن احلياة لدى الشعوب  لتحالف الّدوّيل، بل  االعتداُء عليها، ولكن ال 
الضعيفة، تبعث فيها القوة واحلياة وجتعُلها ال ختشى أّي عدوان. وإن كان العدواُن من أجِل 

حية احلكم بّم نشِر فكرة اقتنع الرأُي العا ا من  ذلك البلد املعتدى عليه بصحتها واقتنع 
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ا وانضّم إىل البلد الذي يدعو أصلُح و أورعاية الشؤون  حسُن من الفكرة اليت يرعى شوؤنه 
كتساح خارجي. لية أرغمت الفئة احلاكمة على الضإىل هذه الفكرة، سواء بثورة داخ ، أو  مِّ

كتساح خارجي. فإن مثَل هذا االكتساح والضّم ال يُعفإن مثَل هذا االكتساِح وال  دّ ضّم، أو 
حمليًة  مشروعة، لذلك ال ُمتنُع مثل هذه احلروب، على أن تكوَن حرً  حرً  دّ ، بل يُععداوً 

ٍت غري فيها ال أن تـُتَّ  فعًال  اعاملية، وأن يكوَن الّصدُق ظاهرً  ال حرً  خَذ الفكرُة وسيلًة لغا
ى أن يكوَن هلذه الشعوب املكتسحة حّق االختياِر فيما تعتقُد وما تدين، وأن مشروعة، وعل

 تتساوى مع الشعب الذي اكتسحها يف كل شؤون الرعاية والعناية وفصل اخلصومات.
، بل منع احلرب العاملية، ومنع احلروب غري افاملوضوُع ليس منَع احلرب مطلقً 

فضًال عن أن املشروعة. أما احلروُب احمللية، واحلروُب املشروعة، فإن منَعها غُري ممكن، 
يف وجه اخلري والعدل، وهو ما ال يصح أن يكون. ففكرُة  الوقوَف يف وجهها هو وقوف

ا غُري السالم العاملّي فكرة صحيحة وممكنُة التحقيق. أما فكرُة ا لوجه املطلق، فإ لسالم 
صحيحة وغُري ممكنة التحقيق. فالنزاُع على املصاحل طبيعّي، والنزاُع على األفكار حتمّي، 
حلرب احمللية. وهو طبيعّي بني اثنني،  لرأي العام وميكُن أن يُرفَع  وهذا النزاُع ميكن أن يُرفَع 

 بعضه مع بعض. بني العامل كله اوبني شعبني، لكنه ليس طبيعي 
لنسبة  ملشاكل الكربى، أم املشاكُل الصغرى، مثل النزاع على احلدود، ومثل إىل اهذا 

النزاع على التجارة، ومثل النزاع على املصاحل احمللية، وما شاكل ذلك، فإنه ال يرتفع إىل 
ه، وحيّله مستوى أن يفكَر الغري يف معاجلته، أو يعين العامل نفسه به، بل هو حيّل نفسه بنفس

املتنازعان بينهما ولو حبرب بينهما. فاملشاكُل احمللية ال أمهيَة هلا، بل األمهية للمشاكل 
الدولية، وطريقة حلها. فإن هذه املشاكل هي اليت تؤّدي إىل التكتالت الدولية، وهي اليت 

 تؤدّي إىل احلرب العاملية.
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تمع الدويل، فإنه وإن كان العامل أما ما عليه العامل اليوم يف العالقات الدولية وا
لسعي حلل املشاكل  لسعي حلل املشاكل الدولية، فإنه وإن كان العامل يتظاهُر  يتظاهُر 

شعاَل احلرائق، مث جيعُل من حّلها وسيلة لكسب إنه عاٌمل يتعّمد إجياَد املشاكل، و فإالدولية، 
يُوجُد املشاكل ويُعّقدها، حىت أصبح املنافع واستغالل الشعوب وإجياد السيطرة والنفوذ. فهو 

وجود العامل على هذه احلال هو نفسه مشكلًة ال بد من حلها. ذلك أن العامل تتوّىل شؤونه 
ما، وتقوُم كل منهما إدولتان عمالقتان مها أمريكا وروسيا، حتاوالن  دَة قو ضعاَف غريمها، وز
فوذ عليه. وحتاوُل مشاركَتهما يف تويل و بسط النأعلى أساس محاية نفسها، واستغالل غريها، 

ن، مها إنكلرتا وفرنسا، وذلك ال من أجل خري العامل وصالحه بل  شؤون العامل دولتان كرب
ني: إنكلرتا ي من الدولتني الكرب من أجل مشاركتهما يف االستغالل وبسط النفوذ. ذلك أن كال 

لتان العمالقتان: أمريكا وروسيا، وهي: اليت تقوم عليها الدو  نفسها وفرنسا، تقوُم على األسس
محايُة نفسيهما، واستغالُل غريمها أو بسُط النفوذ عليه. وما دام العامل على هذه احلال فإنه ال 
ي خري، فإن من يتوّىل شوؤنَه إمنا يعمُل الستغالله  يُرَجى له أّي صالح، وال يُؤّمُل له 

دعائه أنه يعمُل لتحريره دعائه أنه يعمُل لرفاهيته ويعمل للسيطرة ع ليه وبسط نفوذه، 
سعاده. لذلك فإن املشكلَة اليت يتخبط فيها العامل، ليست مشكلة السالم العاملّي، حىت وال إو 

فكرة السالم، بل مشكلَة رفع السيطرة عنه، ومنع استغالله وبسط النفوذ عليه. لذلك كان 
اليت جيب حّلها، وما مل حتّل هذه املشكلة عليه هو املشكلة  ي هيتوضُع العامل على احلال ال

 فإن الشقاَء أو التعاسَة ستظل هي املسيطرَة على بين البشر.
أما سبُب ذلك فإن العامل ال يعيُش على فكرٍة أساسّيٍة عن الكون واإلنسان واحلياة 
ا  وليست لديه وجهُة نظٍر يف احلياة تتأصُل فيه ويعيُش عليها. والدول اليت تتوّىل شؤونه، فإ

: تتوالها بدوافَع غريزيٍّة حبتٍة ال بفكرٍة كلّيٍة عن الكون واإلنسان واحلياة، فالدوُل األربعُ 
ن، ظاهٌر يف صميم سياستها، انعداُم فكرٍة أساسّيٍة تقوم  الدولتان العمالقتان والدولتان الكرب
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 من عليها، وظاهُر يف سياستها سيطرُة الّناحيِة الغريزيِّة على هذه السياسة. لذلك فإنه ال بد
وما مل توجد حبماية نفسها واستغالل غريها وبسط النفوذ عليه.  اأن يكوَن كّل عملها حمصورً 

أمة بل أي شعب يعيش عليها وحيملها دعوًة للعامل، فإنه ال يُرَجى له  فكرٌة أساسّيٌة لدى أيّ 
ي خالص.  أّي صالٍح وال يُؤَمُل له 

والعاملُ يف القرون األوىل كان يسُري على الناحية الغريزية، لكنه مل تكن تسيطُر عليه قوٌة 
زيُّة فتتخذه مزرعة لالستغالل وبسط النفوذ. مث بعد ذلك أو قواٌت تسيطر عليها الناحية الغري

جاءته فكرٌة كليٌة عن الكون واإلنسان واحلياة، عقيدة سياسية، وقاعدة فكرية، ووجهة نظر 
ا وتنشر العدالة  يف احلياة، فتجسدت يف أّمة اهلدى ويف دولة اِإلسالم اليت أخذت تنشر فكر

لطمأنينة واالستقرار، بني الناس، فتمتعت مئاُت املاليني م ن البشر يف ظّل هذه الفكرة 
والعزة واالزدهار، عشراِت األجيال وأكثَر من عشرة قرون. وكان من املمكن أن تقَع حروٌب 
حمليٌة مشروعٌة وغُري مشروعٍة ولكن مل يكن من املمكن أن تقَع حرٌب عاملّيٌة، وأن ُجيَّر العاملُ  

، وهي فكرٌة ُتطِلُق الغرائز . فلما اكله ألن حيارب بعضه بعضً  نبتت فكرُة الرأمسالّية يف أورو
طالق، وجتعُل العالقة بني اإلنسان واإلنسان عالقَة خصاٍم وصراٍع ال عالقة وٍد وإيثار، إشّر 

كله أنت، حينئذٍ  تغلبت الغريزُة على الفكرة، َوُوِجَد  عالقَة الّرغيِف بيين وبينك: آكلُه أ أو 
اُم، وأدى ذلك للركض وراء القوة من أجل االستغالل، فأدى إىل تكتيل الدول الصراُع واخلص

لتايل إضد الدول، وأدى إىل  لسعادة واهلناء، و ا البشُر  ضعاف الفكرة الكلية اليت يتمتُع 
ضعاف الدولة اليت فيها هذه الفكرة، فوقع البشر فيما وقعوا فيه، من سيطرِة الغريزة عليه إإىل 

م بين اإلنسان بدَل الف كر، ومن سيطرة القوّي على الضعيف ومن استغالِل البشر إلخوا
ذالل، فكان ما كان من انتشار االستعمار واالفتخار به، من الركض وراء إاستغالَل عبوديٍّة و 

 إجياد مستعمرات. مث الوصول إىل احلروب العاملية.
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الظلُم االقتصادّي ـــــــ  ورو ذروتهنه ملا استشرى داُء االستعمار، وبلغ الظلُم يف أإإال 
م ـــــــ  والظلُم السياسيّ  لسعت املفكرين هذه الناُر، فضجوا من فداحة هذا الظلم، ورفعوا صو

لناس أن ارفعوا هذا الظلم، فوجدت فكرُة االشرتاكية والشيوعية كعالٍج لفساد  يصيحون 
لو   افعً  اجً عال يكونذا النظام. وكاد النظام الرأمسايل، وكمنقٍذ مزعوٍم للناس من ظلم ه

كانت هذه الفكرُة فكرًة صحيحًة، وبُنيت على أساٍس عقلّي فطرّي يتجاوب مع الغرائز، 
لكنها كانت فكرًة خاطئًة، فكرًة خيالّيًة، ُوجدت كرّد فعٍل للواقع ال من العقل، وبذلك مل 

ا نقاذ العامل من الظلم السياسّي إأثر يف أّي  ،يكن للفكرة اليت جاءت تعاُجل الرأمسالية وحتار
والظلم االجتماعّي، بل على العكس، فإّن الفكرَة الرأمساليَة قويت، وزاد انتشارها، وزادت 

ة ترقيع للنظام نزلقدرة التحّكم واالستغالل ألن فكرة االشرتاكية جبميع أنواعها قد جاءت مب
ت والضمان االجتماع على االشرتاكية الشيوعية، ومل  ي كردٍّ الرأمسايل فأوجدت حرية النقا

ا تضّج من الظلم، بل استساغته بفضِل ما اصطُ  ع مما ُيسّمى برفع مستوى العيش نتعد شعو
املادّي، والشعوُب واألمُم املستعَمرُة للدول الرأمسالّية قد هدأت ضجتها من االستعمار 

الستقالالِت املزيفِة والدوِل الكرتونّية، سيطرته ونفوذه، ل ختضعوصارت تسري يف ركابه، و 
أن يظّل العامل يرزُح حتت هذا الشقاء منذ  اووجود مظاهِر احلكم والسلطان. لذلك ليس غريبً 

القرن الثامن عشر حىت اآلن. فإن الفكرَة اليت تتحكُم فيه هي الفكرُة الرأمسالية، وحىت املسماُة 
ستغالله وبسط النفوذ الشرتاكية، والّدوُل اليت تتحكم فيه ا الدول اليت تطمُع  ا هي ذا

لدول االشرتاكية. وما مل ينعتق هذا العامل من استعبا  هذه الفكرة له، دِ عليه، حىت ولو ُمسيت 
لّتحرر  ومن سيطرِة الدول الطامعة فيه واملتغلغلة النفوذ يف شعوبه وبالده، فإنه ال أمَل له 

حترير على ملفكرين يف العامل، وواجَب املخلصني فيه، أن يعملوا واالنعتاق. لذلك فإن واجَب ا
قذوه من براثن الدول الطامعة فيه. أما ما هو السبيُل نهذا العامل من املبدأ الرأمساّيل، وأن يُ 

نقاذه فهو سبيٌل واحد ليس غري، وهو إجياُد فكرٍة كلّيٍة عن الكون واإلنسان إلتحرير العامل و 
وعما بعُد، تكوُن عقيدًة سياسّية وقاعدًة فكريّة، ووجهَة نظٍر يف احلياة،  واحلياة وعما قبلُ 
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مبنيًة على العقل، جاعلًة املادَة موضَع التفكري ال مصدَر التفكري. هذه الفكرُة الكلية، أو 
على األصح هذه العقيدُة السياسّيُة املبنية على اِإلميان  الواحد املشرِّع هي وحدها اليت 

العامل من الظلِم الذي يرزُح حتته، ومن السيطرِة واالستغالِل واالستبداد الذي يتحّكُم تنقذ 
  فيه.
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  واجب األمة اإلسالمّية

 
إن األمَة اِإلسالمّية، وهي تعتنُق العقيدَة اِإلسالمية، فكرًة كلّيًة عن الكون واإلنسان 

ى العاَمل ٍة يف احلياة جيب عليها وهي تر نواحلياة عقيدًة سياسيًة وقاعدًة فكريّة، ووجهَة نظٍر معيّ 
سره، يتخبُط هذا التخبط، ويرزُح حتت نري الظلم السياسّي واالقتصادّي، وخيضُع لعبوديٍة 

خَذ على عاتقها مهمَة قوٍة غامشٍة، ويئن حتت كابوس الشقاء واالستعمار واإل ذالل، أن 
 إىل نوِر اهلدى، وسعادِة احلياة. نقاِذ العامل، وإخراِجِه من ظلمات الضالل والتضليل،إ

نري القوة الغامشة، فإنه مل يعد  حتت إن األمة اِإلسالمية وإن كانت رازحًة هي نفسها
نّيَة بعيدٌة عما تعتنقه من عقيدة، وغريبٌة على  اجائزً  هلا أن تفكَر يف نفسها فحسب، فإن األ

نقاذ إار. لذلك جيب أن تفَكر يف ما حتمله يف ثنا نفسها ويف صميِم فؤادها من قيٍم وأفك
ا جزٌء من إالعامل مع  نقاذ نفسها، وأن تضطلَع مبهمة حترير العامل ال حترير نفسها وحدها. فإ

عليها  اهذا العامل، وهي ُوجدت من أجل هدى البشر، وبعد أن اعتنقت اِإلسالم، صار فرضً 
ذالل ظلم والتعاسة، ومن اإلقَذ اإلنسانية من الشقاء، وأن ُختَّلَص البشر من النأن تُ 

 واالستبعاد.
إن األمَة اِإلسالمّيَة تعتنُق فكرًة أساسّيًة عن احلياة، فكرًة سياسّيًة، وتعتنُق طريقًة 
ا وال شّك  لتنفيِذ هذه الفكرة يف احلياة. وإذا ملكت أمٌة الفكرَة الصحيحَة مع طريقتها، فإ

قيادة هذه الفكرة، لذلك فإن األّمَة اِإلسالمّيَة  حلملِ  إلعطاء اخلري وتكوُن أهًال  تكوُن أهًال 
لتايل هي قادرٌة للخري لغريها، و  اقادرٌة على النهضة الصحيحة وقادرٌة على أن تكون مصدرً 
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نقاذه مما يرتدى فيه من الشقاء واالستعباد والذل، حبمِل إعلى حّل مشكلة العامل، وعلى 
 الدعوة اِإلسالمّيِة إىل الشعوب واألمم.

رخيها من أيّ  يف صراعها مع  اأمة، ولن تغلَب مطلقً  إن األّمَة اِإلسالمّيَة مل تُغلب يف 
الشعوب واألمم، مهما كانت قوُة تلك الشعوب واألمم. أما ما حصل يف احلروب الصليبية 

أن النصر النهائّي كان للمسلمني، فإّن األّمة  فضًال عن قرن، فإنه لغريمن حرب استمرت 
ها أمًة إسالمّية، وإن كانت الشعوُب األوروبّيُة قد اسُتنفرت  تَة مل تصارع الغرب بصفاإلسالميّ 

كّلها حملاربة األمة اِإلسالمية. فإن الواقع هو أن احلرَب كانت حمصورًة يف بالد الشام ومصر، 
والذين حاربوا هم أهل الشام ومصر، والذين انتصروا هم أهُل الشام ومصر فقط. أما األّمُة 

ٍت تشبُه الدول، ومل تكن خلليفة املسلمني السيطرُة اإلِ  سالمّيُة فقد كانت موزعًة إىل وال
ت، فلم تدخل األمُة اِإلسالمّيُة يف حرب مع الصليبيني،  دخلت  بلالكاملُة على هذه الوال

ت، غَري مشرتكة يف هذه احلرب، ألن  قي الوال بالُد الشام وبالُد مصر ليس غري. وكانت 
م كانوا يـََرْوَن أن جهاَد العدّو   فضًال عنالَة اآلخرين، الو  م، فإ م مشغولني برتكيز سلطا كو

ـــــــ  فرٌض على الكفاية. وأن بالَد الشام وبالَد مصر كافيٌة لصد العدو عن بالد اإلسالم
لفعل من مصر وبالد لذلك كان النصُر النهائّي للمسلمني، وطُرِد الصليبيون ـــــــ  وكانت كافيًة 

 الشام ورجعت سيطرُة اِإلسالم إىل هذه البالد.
ا مل تكن حرً   صليبيًة ضد األمة اإلسالمة وأما ما حصل يف احلرب العاملية األوىل، فإ

أشد من احلرب الصليبية األوىل وأكثَر ـــــــ  وإن كانت يف دوافعها اخلفية جتاَه بالد اإلسالمـــــــ 
ثريً  اعمقً  ، والدولة أملانيان إنكلرتا وحلفاءها دخلت احلرَب العاملية األوىل ضد أ. ذلك اوأشّد 

، فهي حرٌب بني دول أورو اشرتكت فيها الدولُة أملانياالعثمانية دخلت احلرب إىل جانب 
االعثمانية،  الرغم من أنه على حرٌب ضدها، ومل تشرتك فيها  لذلك مل تُعّد األمة اإلسالمية أ
 حياربوا املسلمني. واشرتك فيها املسلمون اهلنوُد مع اجليش الربيطاين، واشرتطوا أّال قد اشرتك 
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م  م يف مجهر فيها إىل جانب اإلنكليز الكثري من بالد العرب ومن رجال العرب مع أ
مسلمون، وإن كانوا قد اشرتكوا حتت عامل التضليل. لكن الذي سهل هذا التضليل هو عدُم 

ا حرٌب ض  د األمة اِإلسالمية.ظهوِر أ
رخيها مطلقً  ها أمًة إسالمّية، بل كانت تُعقُد هلا تبصف افاألمُة اِإلسالمّية، مل تُغلب يف 

ها أمًة إسالمّيًة، وفَتحت أكثر ترايُة النصر املؤّزر يف مجيع األحقاب اليت حاربت فيها بصف
 اِإلسالمّي املرتامي األطراف، ، وأوجدت هذا العاملَ حينئذٍ  ابالد العامل القدمي الذي كان معروفً 

نقاذ العامل من هذه القوى الشريرة اليت تتحكم فيه إلذلك فإن األّمَة اِإلسالمّيَة قادرٌة على 
 وتتسلُط عليه وتذيُقه ألواَن الشقاء والذل واالستعباد.

ى قد يتساءُل الكثريون قائلني: إن األّمَة اِإلسالمّيَة خاضعٌة كسائر العامل هلذه القو 
الشريرة، وتذوُق ما يذوقه سائر الناس من السيطرة والشقاء والذل واالستعباد، ويُفرُض عليها 
ما يُفرُض على سائر الناس من السيطرة جبميع أنواعها، السياسية واالقتصادية والثقافية، وحىت 

ال  العسكرية يف بعض األحيان. فاألحرى أن يُطلَب منها حتريُر نفسها من السيطرة والنفوذ
ا قد حتررت فعًال إىل اأن يُطلَب منها حتريُر غريها، وهي أحوُج الناس  أو  لتحرير فلو فرضنا أ

ا  ا، فكيف يكون يف قدر سارت يف طريق التحرير فإن مقارعَة القوى الشريرة تفوق إمكانيا
 أن تصارَع هذا القوى؟

لسؤاَل، لكن ذلك إذا قد يتساءُل الكثريون هذا التساؤَل، وقد يسأل الكثريون هذا ا
حصل إمنا هو نتيجُة جهٍل لطبيعة املسلمني، وعدم إدراك ملدى قوة اِإلسالم يف الصراع، 

، فإن املستعمَر، العدّو مغالطًة أو تضليًال  ه. أما كونكونه مغالطًة أو تضليًال   فضًال عن
ها لصرفها عن محل اللدود، من مجلة أساليبه التضليلية أنه يعمد إىل إهلاء األّمة بتحرير نفس

من األفكار واألعمال للتحرير تؤدي  ةأن يوقعها يف حبال دوام ارسالتها للعامل، وحياول دائمً 
دة قيودها ال إىل حلها، وإىل تثبيت سيطرته عليها ال إىل حتريرها من سيطرته ونفوذه،  إىل ز
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إىل العامل إلنقاذه، هو وسيلة من وسائل  لذلك فإن انشغاَل األمة بنفسها عن محل الدعوة،
ا، ووسيلٌة من وسائل تثبيت هذه السيطرة، وتطويِل أمِد بقائها فوق بالد  صرفها عن دعو

ا، وأن  اِإلسالم. ومن هنا كان من اخلطأ واخلطر على األمة أن تنشغل بنفسها عن دعو
ا اخلاّص عن العمل إل ُ  نقاذ بين اإلنسان.يُلهَيها شأ

بطبيعة املسلمني وعدَم إدراك ملدى قوة اِإلسالم، فإن اِإلسالم إذا  كونه جهًال   وأما
حّل من اإلنسان يف مركز العقيدة، ووِجدت بذرته يف النفس البشرية، حّولت اإلنسان إىل 
شخص أقوى من القوة، وأعلى مرتبًة من احلكماء املفكرين. وال أدّل على ذلك من نقِل 

للعرب وغريهم من الشعوب من وضع قبلّي بدائّي إىل أّمٍة عظيمة تتبوأ العقيدِة اِإلسالميِة 
 القمة.

 وهذه األمُة العظيمُة بعد مضّي أربعة قرون أصبحت تتألف من معظم شعوب العامل.
واِإلسالُم حّقق انصهار العادات والتقاليد ضمن مفهوٍم واحٍد عن احلياة، فأوجد لدى 

داع مل تعرفه الكرُة األرضّيُة من قبل. ألن هذه األمة مجعت بني من اِإلب ااألمة اِإلسالمية نوعً 
ها خمتلَف العادات والتقاليد والوسائل واألساليب اليت كان ميارسها ُعّماُر هذه الدنيا.  حنا

على فهم مجيع املشاكل وقادرٍة على حلها، يربط أبناَءها مفهوٌم قادرة فخرجت بعقلية فّذٍة 
ذا الدين. وال يرى الذي ال دون متييٍز والمن واحد   تفريٍق يؤمُن به مجيُع الذين يدينون 

ذا الدين ضريً  ن ُحتّل مشاكُله على أساسه ألن اِإلسالَم مل يفّرق بينه وبني املسلِم  ايؤمُن 
 يف الّتابعية. اواحدً  دّ عبل على العكس يُ  قطّ من الناحية القانونية 

عما يف طبيعة املسلمني من قوة خارقة تنزُل على مث إن جتربَة احلروب الصليبية كشفت 
املسلم فجأة، تنقُله من مستضعف إىل قوي، ومن مهزوٍم إىل منتصر، ومن أسفِل درِك 
د. فأصالة املسلمني أصالٌة أعمٌق من الزمن، وأثبُت  االحنطاط إىل أعلى درجاِت العلى وا
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ن فطبيعتهم طبيعُة األصيل، واأل مهما حلقه من جوع،  صيُل يظّل أصيًال من الثبات أمام احلد
له من عسف واضطهاد.  ومهما 

فهذا اِإلسالُم الذي يفعل يف النفسية هذا الفعَل، والذي يُوِجُد األصالة يف اجليل الذي 
يعتنقُه وحيملُه، ويعمقها يف األجيال مهما طال الزمن، ومهما حصل من ركود، نرى مدى 

جاوُز رؤ البصرية واِإلدراك، لذلك ال يُطلُب من األّمة ثريه يتجاوُز رؤية البصر، ويت
يطلُب منها أن حتمَل الدعوَة اِإلسالمّيَة إىل العامل لنشر اهلدى  بلاِإلسالمية أن حترَر نفسها، 

أن يطلَب  افيه، وانقاذه مما حييُق به سيطرٍة وذلٍّ واستعباٍد، وظلٍم وضالل. ومن هنا كان لزامً 
ا مسؤولٌة عن الناس ومسؤولٌة عن نشر نقاُذ اإمن األمة  لناس، ال أن حتّرَر نفسها فقط. فإ

ذلك جيب أن يفهمه الناس  اهلدى بني بين اإلنسان. أما كيف حترُر نفسها وتنقُذ الناس، فإن
وضياء.  ا، ومن هدى اِإلسالم الذي يشّع عليهم نورً من لغة اِإلسالم اليت تسطّر فعاًال 

هو عن الرؤيِة، بل عن اِإلبصاِر والرؤيِة، وعن مشاهدِة الواقع  بل فالسؤال ليس عن الكيِف،
 الذي سيكوُن أكَرب من اخليال.

إن مما جيب على الناس وال سيما املسلمني أن يدركوه أن األمَة اِإلسالمّية أقوى من 
 ني اثنني:بقوى الشر مهما اجتمعت، وذلك لسب

ا متلُك فكرًة كلّيًة عن الكون و  اإلنسان واحلياة ال ميلُكها أحٌد غريها، أحدمها : أ
تمعات،  وهي فكرٌة تُعطي الصورة احلقيقّيَة عن العامل، وعن الناس، وعن الدول، وعن ا

الطريقَة الصحيحَة للتغلب على دول االستعمار مهما كانت، لذلك نفسه وتُعطي يف الوقت 
 اه قوة ال تُغلب.على من ميلُك هذه الفكرَة الكلّيَة أن تكون قو  اليس غريبً 

نيها : أن األمَة اِإلسالمّيَة متلُك من القوى املادية ما ال ميلكه سواها، وهي قوى 
، لذلك فإن النصَر مكفوٌل وبتصرّفهاقوٍة إىل مستواها، وهي ملُكها  جبارة هائلة ال تصل أيَّ 

 هلا مهما كان وضُع الصراع الذي تدخل فيه، ومهما كانت القوى اليت تصارعها.
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إن املوضوَع هو موضوٌع واحٌد ليس غري، أال وهو األمُة اِإلسالمّية. فاألّمُة اِإلسالمّيُة 
نقاذ، ومىت تكلمت خترس اجلبابرة. فاملسألة  مىت حتركت كان التحريُر، ومىت اندفعت يكن اإل

نُة كّلها أن تتحرك، مث تندفَع، مث تقوَل كلمتها، فتكوَن السعادُة واهلناُء، وتكوَن الطمأني
واالستقراُر، ويعّم الناَس التقّدُم واالزدهار. فاألمر كّله أن تتحرَك األمُة اِإلسالمّيُة يف هذا 

 الوجود.
 ً  اجازمً  إن األّمَة اِإلسالمّيَة وهي تؤمُن عن تصديٍق جازٍم مطابٍق للواقع عن دليل، إميا

ن بوجود هللا ال خياجله شكل، تفهم معىن احلياة، وتدرك واجب احلياة ا هي تعتقُد  . وأ
(ص) نّيب هللا ورسولُه، وأنه رسولُه إىل الناس كافة، تفهُم واجبها حنو نفسها، ومهمتها  احممدً 

ا قد آمنت بكتاب هللا وعرفته، واعتقدت بس ة حممٍد (ص) وسريته نّ جتاه بين اإلنسان. وإ
وكيف تزلزُل عروَش  وعرفتها، تفهُم معىن السياسة واحلرب، وتعرف كيف تصارع قوى الظلم،

 الطغيان.
رت موقعَة بدر، وهي تدرك أمهيتها، وحتييها يف قلبها. وهي تعرُف غزوَة افهي أد

األحزاب، وكيف جتمعت القوى من املسلمني من قبائَل شّىت لتمحَو اِإلسالم من الوجود. 
أن تقَف وحدها يف وجه العامل كله، وأن تسلَك السياسة إىل جانب احلرب،  افليس عجبً 

الرسول عليه الصالة  اوالدهاَء واحلنكَة إىل جانب اإلعداد. وهي تقرُأ قوله تعاىل خماطبً 
ِّ َال ُتَكلَُّف ِإالَّ نـَْفَسكَ والسالم { ا جيب أن 84} [النساء: فـََقاِتْل ِيف َسِبيِل ا ] تدرُك أ

 َل عدّوها مهما بلغ من القوة، وأن تُِعدَّ الوسائل الالزمة لذلك.تقات
حلرب والصلح معً  ، وتعرُف ما فعله الرسوُل عليه اوهي تدرُك أن مّكة قد فُتحت 

ألنصار، مث ملا حضرواخالصالة والسالم بعد د قال هلم: إن  وله مكة حني قال: اهتفوا يل 
ألخرى. وهي تدرُك أن  ،اها فاحصدوهم حصدً شوبشت أو اقريشً  وسحق إحدى كفيه 

ا جيب أن يف مث أحّست أن ذلك البلد يفّكر  ااجليوَش اِإلسالمّية إذا دخلت بلدً  احلرب، فإ
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، وأن متضي حىت تقضَي على القوة القضاَء األخري. واألمُة اتسحَق ذلك البلد سحقً 
] تعرُف أن استقامَة 7} [التوبة: يُموْا َهلُمْ َفَما اْستَـَقاُموْا َلُكْم فَاْسَتقِ اإلسالمية حني تقرأ {

ه لو العدّو شرٌط الستقامِة املسلمني، وأن املؤمَن َكّيٌس َفِطٌن، وأنه ال يغفُل من حتّرك عدوّ 
 استسلم له، ولو عاهده.

ة مع املشركني يف السنة يواألمة اِإلسالمّيُة تعرُف أن الرسول (ص) عقد صلح احلديب
هذا عن مراعاٍة لضعف قوته عن قوى املشركني، وأنه يف السنة  السادسة للهجرة. وصدر

أن يلحَق  امر علي أالتاسعة نزلت عليه سورُة براءًة أو سورُة احلرب، فأمر بوضعها بال بسملة، و 
يب بكر أمري احلج ليبّلَغ سورة التوبة للناس، وليعلَن األوامر الثالثة املشهورة: ال حيّج بعد 

ن، ومن كان ُمَعاَهدً العام مشرك، وال  لبيت عر إىل أجل فهو إىل أجله. وأنه بعد  ايطوف 
 أربعة أشهر جيُب أن ُيْسِلَم املشركون أو يقاتَلون حىت يفنوا: فاِإلسالم أو احلرب.

ا  عطت تنازالٍت من جرّاء أن إإن األّمة اِإلسالمية وهي تعرف ذلك كله، تدرك أ
، كما تدرُك أنه ال يصح أن يبقى يف اتسكَت عليها أبدً  عوامَل اضطراريٍة، فإنه ال يصح أن

داخلها كياٌن مناقض لِإلسالم، وال أن يرتفع صوٌت يف األمة سوى صوت اِإلسالم. وهي 
َِِّ اْلِعزَُّة َوِلَرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِننيَ حني تقرأ قوله تعاىل: { ] تعرُف أن ال عزَة لغري 8} [املنافقون:َو

 د اِإلسالم.اِإلسالم يف بال
ة والسرية النبوية، ال شك إن األّمَة اِإلسالمّية حني تقرأ ذلك وغريه من الكتاب والسنّ 

ا وال بأن السياسَة واحلرَب ال تكوُن يف معارفها فحسب، وال تكوُن من دراستها واختيف  ارا
ا فقط،  تغلغلًة يف من شريعتها، وم امن عقائدها، وأحكامً  اتكوُن أفكارً  بلتنبُع من حاجا

حنا نفسها، ومتأّصلًة يف دمها وتكوينها. فهي إذا درست سياسَة الدول الكربى فإمنا 
فكار الشرع وأحكامه، وتقاوَمُه مبا يتطلبه من سياسٍة وحرٍب وتدرُك   تدرُسها كواقٍع لتعاجلَُه 

عليها، كيف تسري، وتعرف أين الدرب. فاستعماُر األّمة اِإلسالمية، وغزوها، والسيطرُة 
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ا.. ليس املقصود منه الوجَه املادّي بل املقصوُد  ُب خريا وبسط النفوذ فوق ربوعها، و
األساسّي، والدافُع األصلّي، بعد أن ّمتت هزميُتها يف مياديِن احلرب والفكر، هو احليلولُة دون 

ّطَم قوى الشر، ن تعوَد مرًة أخرى حلمِل رسالِة اِإلسالِم إىل العامل، واخلوُف منها من أن حتأ
وتدّك صروح الطغيان. هذا هو األساُس، وهذا هو األصُل، وهذا هو وجُه القضية كلها. 

أخرى  ام  اليس االستعمار فحسب، بل املوضوُع هو حتطيُم هذه األمة حتطيمً  افاملوضوُع إذً 
ني، يكفي حلمل رسالتها إىل العامل. وإذا كان التاريُخ، وواقُع ما جيري من التضليل للمسلم

 ً ب اخلريات، لكنه ميكن أن ُيستأَنَس  برها على أن هذا هو وجُه القضية وليس االستغالل و
لبصرية والبصر، مبا حصل أل ، أملانيا، وبواقِع قضية ملانيالرؤية الواقع احلقيقي لوجه القضية 

والّدوِل الرأمساليِة على  بعد احلرب العاملية الثانية، وانتصار العدوين اللدودين: الّدوِل الشيوعيةِ 
، األّمُة العظيمُة، والقوُة املرهوبُة، قد وقفت منها القوى الشيوعية أملانيا، فها هي ذي أملانيا

ا أمًة عظيمًة كما كانت، حىت ال  اواحدً  اوالقوى الرأمسالية، موقفً  هو احلرُص على عدم إعاد
قوًة مرهوبًة لتقَف  أملانياعلى اجلميع. فالدول الرأمسالية من مصلحتها أن تعوَد  اتشّكَل خطرً 

يف وجه الشيوعية وحترَس أوروّ من غزو روسيا، وقد برزت هذه املصلحة جلّيًة بعد احلرب 
 أملانياصراَر روسيا على استمرار خضوع إالعاملية الثانية وحىت أواخر اخلمسينيات، لكن 

، وذبذبَة موقف إنكلرتا وخشيَة أملانيارجوعها أمًة كربى، وخوَف فرنسا من  واحليلولة دون
، كّل ذلك مجع كلمَة العامل القوّي، على احليلولة دون  أمريكا من فقدان التوازن بني دول أورو

أّمًة عظيمًة أو أّمًة كربى. فالدافُع األساسي ليس االستغالَل وبسَط النفوذ،  أملانياأن ترجَع 
ا وإن كان ذلك حاصًال أملانياعماَر واست َب خريا ، بل الّدافُع األساسّي هو اتقاءُ فعًال  ، و

على بالدها وأمتها ودولتها.  أملانيا، وحمافظُة كّل دولٍة من هذه الدول املتفقة ضد أملانياخطر 
ّدُد تلك ا أملانياّن أمع  ألمم، وال حتمُل وهي ال متلك فكرًة كلّيًة عن الكون واِإلنسان واحلياة 

ألمة اِإلسالمية اليت هي أقوى من  لقوة والعدد  أملانيادعوًة ساميًة إىل العامل، فكيف 
 والثروة، وهي متلُك أقوى فكرة، وحتمُل أعظم دعوة.
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عن التاريخ إلدراك حقيقة االستعمار،  إن هذا املثل وحده كاٍف الستئناس به، فضًال 
ُيصّب على األمة اِإلسالمية. لذلك فإنه من احملّتم أن ُتوضَع  والغزو والسيطرِة والنفوذ، مما

سب وجهها احلقيقي، وأن يُعمل حبقضيُة البالد اِإلسالمية يف موضعها الصحيح، وأن تُبسط 
 هلا على أساس أمٍة إسالمّيٍة ليس غري.

ُط لقد مّر استعماُر الدول العدوة لألمة اِإلسالمية، وغزُوها، والسيطرُة عليها، وبس
النفوذ فوق ربوعها، يف أدواٍر حنن يف آخرها، وصلت الرصاصُة اليت انطلقت لقتلها مداها 

ا واندفاعها. والعدوّ  األخري، والواقُع  يظّن أن الضحية وصلت دوَر النزع الذي تفقُد فيه حرار
ا ال تزال حّيًة وازدادت معرفًة وقوًة. لذلك فإن حترَّكها صار أسهَل من قبل، و  َب للنجاح قر أأ

ا وصلت إىل حد الفقر املدقع واجلوع  من أي وقت مضى. وحاجُة العامل إليها وإىل دعو
نقاِذ هذا العامل امللّح، لذلك فإنه آن األواُن ألن تتحّرَك األّمُة اِإلسالمّيُة وتندفَع وتزجمَر إل

 س.التعِ 
ر اهلجري وهي يف عداء األّمة اِإلسالمية هلا منذ القرن احلادي عشألقد بدأت غزوُة 

ا، ويف عنفوان جمدها حيث كان من املسّلمات أن اجليَش اِإلسالمّي ال يُغلب،  أوج قو
وذلك يف القرن السابع عشر امليالدي. لكنها بدأت غزوًة فكريًّة ألفراد األمة اِإلسالمية 

، فاختذوه وجمتمعها. مث ملا حصل االنقالب الصناعي يف أورو اغتنمه األعداء فرصًة ذهبّيةً 
وسيلَة للغزو الفكري، وأداًة للغزو السياسّي، واستعملوه قوًة للغزو العسكري. وملا أحّسوا 

قتطاع أعجزهم عن القضاء على اخلالفة اليت جتمعها، اختذوا  سلوَب تقطيع أطرافها. فبدؤوا 
انتصارهم يف تلك  حىت كانت احلرُب العامليُة األوىل، فتمكنوا بعد ابلدً  االبالد اِإلسالمية بلدً 

احلرب من إزالِة اخلالفة وتقطيِع األمة اِإلسالمية بتجزئِة بالد اِإلسالم إىل مستعمراٍت مث إىل 
دوٍل وتفريِق صفوِف املسلمني إىل شعوٍب وقوميات، فاستطاعوا االستيالَء على األّمة 

 النفس األخري. جهاَز عليها لتلفظلون اإلو اِإلسالمية وحتطيمها، وهم حيا
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فهذه املراحُل اليت مّرت على األّمة اِإلسالمّية قد وصلت آخرَها، فالعدّو قد خرج 
اقٌة ماديٌّة قبلها ،وظهر عوارُه الفكرّي وفساُد وجهِة نظرِه طبقواه العسكرية اليت مل تكن لنا 

، وهزل عمالُؤه حىت مل يعد دجُلهم ينطلي حىت على أتباعهم واملنتفعني منهم، اللناس مجيعً 
ة اليت ال تكاد ختفيه، وتزلزلت أركاُن قواعده اليت لألثواب الرقيقة املهله ابح نفوُذه خمفي وأص

اتيًة لرفع  ؤ جعلها رأَس جسٍر له مثل دولة اليهود يف فلسطني وسواها. لذلك صارت الفرصُة م
لكنها كابوسه عن األّمة اِإلسالمّية وحلمل الدعوة اِإلسالمية إىل العامل. وهي فرصٌة عظيمة 

ا متتّد إىل عدة سن ، وهي يف كل يوم تكون واتطويلٌة، ال تنقضي بشهور وسنوات، بل إ
ياُر تدجيلهم، ويّطرد ؤ م اتيًة أكثر من اليوم الذي قبله، ألّن األعداَء يزداد انكشاُفهم ويزداد ا

ا ستتحرك، وال شك يف . لذلك فإن األّمة اِإلسالمية ال شكاظاهرً  ارفُع قبضتهم اطّرادً   يف أ
ا ستندفع، وال شك ا من كيد أعدائها  يف أ ا تشاهُد كل ما مر ومير  ا ستزجمر، فإ أ

لنصر  ا، وهذا ما جيعُلنا على مثل اليقني  وبطشهم وتشاهُد أين وصل استخفاف أعدائها 
 العزيز.

ا على بالد اِإلسالم، هي أش ّد الدول عداوًة، إّن الّدول الكربى اليت تفرض سيطر
على بالد اِإلسالم. وهي اليت تتحكُم يف العامل وتذيُقه من ألوان الظلم  اوأكثرُها خطرً 

لوقوف يف وجه والشقاء. لذلك فإن األّمَة اِإلسالمّيَة مكّلفٌة  نقاذ العامل من هذه الدول، و
عداد هذه الدول، والدخول معها يف صراٍع سياسّي لتبليغ اِإلسالم ونشر دعوت ه، ومكلفٌة 

القوة الكافية للدخول مع أّي منها يف حرب فعلّية إذا اقتضى ذلك محُل الدعوة أو حتريُر 
البالد اِإلسالمية والدفاع عنها. ومن هنا، يكون املسلمون يف حالة جهاٍد دائٍم وكان اجلهاُد 

 عن أي مسلم حىت كفرِض الصالة، ال َيسقطُ   احىت قيام الساعة، وكان فرضً  اومستمر  اقيً 
العدو، أو حترير البالِد، أو نشر الدعوة حيث جيب نشرها. ومن هنا كان  حتصَل الكفايُة بردّ 
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اجلهاُد هو الصفة اليت جيب أن تتحول إىل سجّية من سجا األّمة اِإلسالمية، ألنه الطريقُة 
 حلمل الدعوة إىل العامل.

مالقان اجلباران: أمريكا وروسيا، والدولُة والدوُل الكربى املتحّكمُة يف العامل هي الع
املاكرة اخلبيثة هي إنكلرتا، مث فرنسا اليت ال تزال حتاوُل تركيَز نفوِذها يف بعض بالد اِإلسالم، 
ا على بالد اِإلسالم. لذلك كان الصراُع السياسّي املستمّر هو  وال تزال حتاوُل بسَط سيطر

ا ليست ذات موضوع اآلن.مع هذه الدول مجيعها بال استثناء، وأ قي الدول فإ  ما 
والسؤال الذي يَرُِد اآلن هو: هل يكون الصراُع مع هذه الدول جمتمعًة، وهذا ليس 

اآلخر، حىت ال تتكّتل القوى  بعضهالسياسة احلكيمة، أم يكون الصراُع مع بعضها ويُعاَهُد 
حيتني اثنتني: تذلك أن الصراَع ي نضدها؟ واجلواب ع حدامها الصراع الفكرّي وهو ما إخذ 

 يُطلُق عليه الصراَع السياسّي، والثاين الصراع املادي، ومنه احلرُب الفعلية اليت هي اجلهاد.
أما الصراُع الفكرّي، أي الصراع السياسي فإنه جيب أن يكوَن مع مجيع هذه الدول 

اَدُن أيّ  ُ تناقض بني مبدأ اِإلسالم دولٍة يف هذا الصراع، ألن طبيعَة ال مرة واحدة، وال 
ومبدأي الرأمسالية واالشرتاكية ومنها الشيوعية، تقتضي دواَم املواجهة بينهما وألن هذه الدول 
جتعل األعماَل السياسّيَة طريقًة للسيطرة وبسط النفوذ، لذلك فإن طبيعَة الواقع الدويل 

 تقتضي دواَم الصراع السياسّي مع اجلميع.
واألحواَل هي اليت تقرره، وهو  ضاعو نه احلرُب الفعلّية، فإن األأما الصراُع املادي وم

احلالُة األخريُة اليت يُلجأ إليها إذا تعذرت أو تعسرت سائُر احلاالت. فالرسوُل (ص)، هادن 
 خيرب، ةا اآلخر، كما فعل يف احلديبية ويف موقعهارَب بعضبعَض القوى من أجل أن حي

إىل حرب قريش. وملا أمن شّر قريش دخل يف حرب فعلية  وهادن القبائَل من أجل أن يتفرغَ 
مع دولة الروم. فمحاربُة دولٍة ومهادنُة دولٍة أخرى جائٌز كما أن حماربَة الدول املتكتلة مهما 

ا جائٌز كذلك. والذي يقرر هذا إمنا هو األ حلرب  وضاعبلغت قّو واألحوال. وما ُيسمى 
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ا ال  الباردة حكُمها حكُم احلرب الفعلية ا تؤدي إىل احلرب الفعلية، وأل ال، أل يف هذا ا
ُختاُض إال إذا كانت القوى املاديُّة كافيًة للنصر فيما دخلت الدولة اليت تشتبُك معها يف 
حلرب الباردة، ال ندخل فيها  ردة، ويف حرب فعلية معنا. فاحلرُب الفعلّية وما ُيسمى  حرب 

َئٌة عدو من رجال وعتاد لقوله تعاىل: {إال إذا كانت قوا نصف قوى  نُكم مِّ فَِإن َيُكن مِّ
نُكْم أَْلٌف يـَْغِلُبوْا أَْلَفْنيِ  ] وكنا قادرين على أن 66} [األنفال: َصاِبَرٌة يـَْغِلُبوْا ِمئَـتَـْنيِ َوِإن َيُكن مِّ

نعاهَد إذا تكتلت يف حلف واحد، أو أن  احنقق الرهبة للعدو وجيوز لنا أن نقَف ضده مجيعً 
اآلخر، ال فرَق يف ذلك بني أن يكوَن تكتّـُلها للحماية أو  هابعضها ونقَف يف وجه بعض

التهديد، كما كانت احلال بني املعسكرين الشيوعي والرأمسايل بعد احلرب العاملية الثانية، حىت 
، كما كانت حال احللفا ء يف أوائِل الستينيات، وبني أن تدخَل متكّتلًة يف حرب فعلية ضّد

 وضاع لذلك فإن موقفنا جتاه هذه الدول األربع إمنا تقرره األ ،أملانيااحلرب العاملية الثانية ضّد 
 واألحوال.

والقضّية اليت فرضت نفسها على األّمة اِإلسالمّية يف أواخر الثمانينيات امليالدية هي 
وِذها، أي حتريُرها من حتريُر األّمة اِإلسالمّية كّلها من سيطرة هذه الدول األربع، ومن نف

ا للتحرير، بل جيب أن خنوَضها و االستعمار والنفوذ،  لكن ال يصح أن خنوَض العراك بشأ
، انقاذه مما هو فيه، والتحريُر يكون وسيلًة ال غايًة، وأداًة وليس قصدً إحلمِل الدعوة إىل العامل و 

والتحريُر أمر بديهّي من البديهات، إذ ألن مهمَتنا هي محُل الدعوة اِإلسالمّية إىل العامل. 
 من ال بدّ  ااألصل أن نكوَن أّمًة حتمُل الدعوَة ال أمًة مستعِمرًة. فإن القتاَل حىت يكوَن جهادً 

أن يكوَن ِإلعالِء كلمة هللا، وكلمُة هللا هي محُل دعوِة اِإلسالم، فحىت اجلهاُد جيب أن يكوَن 
لتحرير فلسطني أو حترير جنوب لبنان، أو اجلوالن، أو عالِء كلمة هللا. فنحن حني نقاتُل إل

نقاتُل ِإلعالِء   بلأفغانستان، ال نقاتُل من أجل حجارة املدارس واملساجد وال تراب األرض، 
جلهاد.  كلمة هللا يف أرضه وبني عباده، وال يتأتى ذلك إال 
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ألعمال السياسية لالحتف اظ بسيطرته إن العدّو يف الوقت احلاضر ال يقوُم إال 
درة، وحني يصبُح استعماهلا ال يشّكُل إال إىل اونفوذه، وال يلجأ  لقّوة العسكرية إال يف حالٍة 

درة، وحني يصبُح استعماُهلا ال يشّكُل خطرً  عليه. لذلك فإن الصراَع مع العدّو  ايف حالٍة 
تشكيل اخلطر على تكفي فيه األعماُل السياسّية، واالستعداُد لالستشهاد وإعداُد القوة ل

اللجوء للقوى العسكرية. هذان األمران، ومها: األعماُل السياسّيُة، يف العدو إذا فّكر 
واالستعداُد لالستشهاِد يف سبيل هللا وإعداِد القّوة الكافية لتشكيِل اخلطر على العدو، كافيان 

ة اِإلسالمية إال أن للتحرير أي كافيان حلمل الدعوة والنجاح يف التحرير. لذلك ما على األمّ 
قوة تعادُل قوى إىل حتذَق األعماَل السياسّية، وتُِعّد العدة املاديّة للجهاد، فاألمر ال حيتاُج 

ضعفها. ألن الّتحريَر صارت تكفيه أقوٍة تعادل قوَة إىل الدوِل األربع الكربى، حىت وال 
عسكرّي احملدود. وهلذا فإنه ال األعماُل السياسّية، واالحتياُط ملا قد ُحيتمُل من التدّخِل ال

عباء التحرير ومحِل الدعوة، ومل يبَق أّي جماٍل وال أّي الضطالِع لعذَر ألحٍد عن النهوض 
ألرض والقعود عن العمل.  مربٍر لاللتصاق 

ا الدوُل العدّوة يف بالد اإلسالم، ليست مقسمًة بينها،  إن األعماَل اليت تقوَم 
ادُن أمريكا، أو خناصُم أمريكا و  حىت يقاَل إننا خناصُم إنكلرتا مثًال  ومنفصلًة بعضها عن بعض

ادُن روسيا، بل إن العمالقني الكبريين روسيا و  يف البالد اِإلسالمية  امريكا حياوالن معً أو
ما يعمالن إفرض السيطرة وبسِط النفوذ، ومها و  ن اقتسما العاملَ بينهما ومنه بالُد اِإلسالم فإ

العامل كله. وإنه وإن كانت أمريكا تصارُع إنكلرتا فإن هذا الصراَع تنافٌس على املغامن ال  يف امعً 
فأيهما يغلب يربح، ضد بعض ن يقومان بلعبة بعضهما اصراع حرب وعداء، وما مها إال العب

وإن كانت مادُة اللعبة هي بالَد اِإلسالم. وهلذا ال ميكُن الدخوُل يف صراٍع مع أحدمها 
ة اآلخر، بل ال بّد من الدخول يف صراٍع معهما جمتمَعْني مهما كّلف ذلك من ومهادن

 تضحيات.
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 من دون أيّ ، آنعلى األّمة اِإلسالمية أن تصارَع الدّول األربَع يف  اومن هنا كان لزامً 
مغازلة أو استمالة. فاملوضوُع هو إخراُجهم من  من دون أيّ  مماألة، بل من دون أيّ مهادنة، و 

سالم، وليس هو عداَء دولٍة ما، واالستعانَة مبنافستها ضدها. لذلك كان من اخلطأ بالد اإلِ 
نكلرتا إلخراج  بعضهمواخلطر ما قام به  مريكا إلخراج إنكلرتا ومن االستعانة  من االستعانِة 

ُل فرنسا. فالعدّو ال ُيستعاُن عليه بعدّو، واملستعمُر ال ُيستعاُن عليه مبستعمٍر آخر، والتفاض
وكّله عمى وال » ملياه السوداء«أو العمى » ملياه الزرقاء«بينهما كالتفاضل بني العمى 

 تفاضَل يف العمى.
ا م أقام  ن أجِل رعايِة شؤوِن الناس، سواءٌ واألعماُل السياسية هي األعماُل اليت يقاُم 

ا دولٌة أو دوٌل.أا  ا أحزاٌب وتكتالٌت، أو قامت  واألعماُل السياسّيُة  فراٌد أم قامت 
عمال سياسّية، والزعماءُ   موجودٌة منذ نشأة اجلماعات على األرض، فالقبائُل كانت تقوُم 
ألعمال السياسّية ما دام هناك  ألعمال السياسّية، وسيظُل الناس يقومون  كانوا يقومون 

ألعمال السياسّية ال يت ا، وعلى ذلك فإن القياَم  وجب مهارًة يف مجاعاٌت ترعى شؤو
إمكاِن كّل فرد وكّل مجاعة وكّل دولة أن تقوَم يف بفّن احلكم بل  االسياسة، وال حذقً 

ن تُوّجَه إليها العنايُة الفائقُة من ِقَبِل أّن األعماَل السياسّية اليت جيب إألعمال السياسية، إال 
إمنا هي األعماُل املتعّلقة  أّمٍة حتمُل رسالًة للناس، ب يريُد التحرر، ومن ِقَبِل أيّ أي شع

تقاء خطر الدول  لدول األجنبية، وال سيما األعمال املتعلقة بكفاح الدول االستعمارية، و
على األمة اِإلسالمّية، وهي تريُد التحرَر، وحتمل الدعوَة  االطامعة. ومن هنا كان لزامً 

لد ول األجنبية أمهيًة فائقة، وأفضليًة على اِإلسالمّيَة، أن تعطَي األعماَل السياسّيَة املتعّلقَة 
ت األعمال.  سائر األعمال، وأن توضَع يف رأس القائمة من أولو

وإذا استعرضنا األعماَل السياسّيَة يف املاضي واحلاضر جندها متأل صفحاِت التاريخ، 
فالتاريُخ كله أعماٌل سياسّيٌة تشغل الدنيا كّلها يف احلاضر، وقد كانت أهم عوامل النصَر 
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للدول، ورفعت منزلَة الشعوب واألمم، وكانت يف كثري من األحيان تُغين عن اجليوش اجلرارة 
حات. فالرسوُل (ص) حني كان يعرُض نفسه على القبائل، وحني أخذ بيعَة العقبة يف الفتو 

د ألخذ جتارة قريش  الثانية، وحني أرسل عبدهللا بن جحش يتحسس أخبار مكة، وحني 
يثّبُط القبائَل ويثُري فيها الشكوُك  افكانت هي سبَب موقعة بدر، وحني أرسل نعيمً 

حلديبوالتحسباِت يف موقعة اخلندق، وح ، وحني اة وهادن قريشً يني ذهب ألداِء العمرِة وأقاَم 
يف بين قريظة، وحني أرسل الدعاَة إىل القبائل، وحني أرسل الكتَب إىل امللوك  احّكم سعدً 

يب سفيان وهو ذاهٌب إىل مكة، وحني  واألمراء يدعوهم إىل اِإلسالم، وحني جاء العباُس 
عقد املعاهداِت، واستقبل الوفوِد من جزيرة العرب، وحني همَّ مبباهلة النصارى الذين جاؤوه، 

جال عليها بعد أن  اِء بين النضري، وحني عّني حاكَم اليمن من قبل فارس حاكمً وحني أمر 
أسلم، كّل ذلك وأمثالُه أعماٌل سياسّية، وُقْل مثَل ذلك يف اخللفاء الراشدين وسائر اخللفاء. 

لنسبة  لدول األجنبية إمنا هو األعماُل السياسّية. لذلك كان إىل افإن ما يغلُب على أعماهلم 
َري اجليش حني يوليه أن يطلَب من القوم أن يدخلوا يف اِإلسالم، فإن أبـَْوا عرض مُر أم

حلرب. فاحلرُب هي آخُر عمل يُلجُأ إليه،  م  عليهم اجلزية، فإن أبـَْوا استخار هللا وآذ
عماهلا أوًال  ، ومن هنا كانت األعماُل السياسّيُة هي من والسياسُة هي اليت جيب أن يُقاَم 

أن تكون األعماُل  الزم ما يلزم أن تقوَم به. ومن هنا مل يكن غريبً أات األمة، ومن أهم واجب
السياسّية من أهم أعمال التحرير، ومن أهّم أعمال محل الدعوة اِإلسالمية، ولوال األعمال 

ّن القيام إالسياسّية ملا حتقق نشُر اِإلسالم، وال أمكن محُل دعوته للناس يف هذا العصر. إّال 
ن تعرَف األمة أحواَل العالقات بني الدول، وأن أل عماِل السياسية يف هذا العصر يقضي 

ها ومرامَيها، وأن ُمتيَز بني املناورة وغري املناورة، وأن  تتّبَع هذه العالقات، وأن تدرَك خفا
تفّرَق بني العمل وأهدافه، وأن تكوَن واقفًة على آخِر وضٍع تكون عليه العالقات، وهذا 

 ادائمً  ا، وجعلها تتبُع وتدرُك السياسيَة اخلارجيَة تتبعً اسياسي  ايقضي بدواِم تثقيف األمة تثقيفً 
، وأن يكوَن محُل الدعوة اِإلسالمية هو احلكم على هذه السياسة، وهو املسّري اواقعي  اوإدراكً 
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قاِت الدولّيِة صار ال يكفي أن تعرَف األمة أن املوقف الدوّيل قد تغري وأن العال هلا. فمثًال 
يشرف عليها ويسيّـرُها دولتان اثنتان مها روسيا وأمريكا، بعد أن كان يشرُف عليها ويسّريها 

أن تعرَف أن هاتني الدولتني  من ، بل ال بداملعسكر الشرقّي واملعسكر الغريب معسكران مها
 ً  الدوّيل إىل شفري أن يصَل املوقفُ  ال تسريان كما يسري املعسكران، وصار من املمكن أحيا

خطُر أاحلرب عندها ال ُتوَجُد قّوُة تستطيع أن ُتوِجَد االنفراج. لذلك فإن احلرَب بينهما 
ما لو بقي املوقُف الدوّيل معسكرين. وإنه حني كان املوقُف الدوّيل  وأقرُب منهما يف

لٌث، وكان من املمكن أن تقوَم  لٌة اعدولٌة فمعسكرين كان من املمكن أن يُوَجَد معسكٌر 
ستطيع أن ترتفَع وتنمَو حىت تزحزَح الدولَة األوىل يف العامل عن مكانتها. ولكن بعد أن صار ت

لٌث، ومن الشاّق  ااملوقُف الدوّيل حمصورً  بني عمالقني، صار من العسري أن يُوَجَد معسكٌر 
ة اإلمجالية للقضا أن تنمَو دولٌة وترتفَع ألخذ زمام املبادرة من الدولتني. فاملعرف اجد 

ال يكفي  األساسّية ال تكفي بل ال بد من الوقوف على كثري من اخلفا والتفاصيل. ومثًال 
أن يعرَف اإلنساُن أن إنكلرتا قد نزلت عن مستوى الدولة الكربى، ومل يـَُعْد هلا وجوٌد يف 

املوقف الدويل. ال يكفي أن  يف ثري إال قليًال أالنظر يف الشؤون الدولية، ومل تـَُعْد قادرًة على الت
ا عن طريق  يعرَف ذلك، بل جيُب أن يعرَف أن إنكلرتا ال تزال موجودًة يف مستعمرا

ا ال تزال تتّ  ُع الشؤوَن الدولّيَة وحتاوُل أن تدخَل فيها، بالكومنولث وعن طريق العمالء، وأ
وراء أمريكا وحتاوُل أن جتعَلها  وال تزاُل حمافظًة على ركائزها التقليدية الثالث، فال تزال تركضُ 

كا حتاوُل إزالة االستعمار اإلنكليزي من الوجود، وحتاوُل ري أّن أم من رغمعلى الهلا  اسندً 
ضعاف اإلنكليز، وال تزاُل حتاوُل تسخَري أورو وحفَظ التوازن بني الدول األوروبية، فدخلت إ

َة االقتصاديّة. يتتجاوُز الناح ياسيةياٍت سعقد اتفاقإىل السوَق املشرتكَة، وحتاوُل جّر أورو 
ا السابقة سواٌء يف الكومنولث، أو يف الدول اليت  وال تزاُل هي اليت تسيّـُر سياسَة مستعمرا

أن يعرَف ذلك حىت يكوَن احلكم على  من أعطتها استقالَهلا وتركتها حرًة أمام الناس. ال بدّ 
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وحىت يكوَن موقُف األّمِة اِإلسالمّيِة جتاه املوقف ، اصحيحً  اتسيري العالقاِت الدولّيِة حكمً 
 .اسليمً  االدوّيل موقفً 

ا ال بّد  يف  أن تعرَف القضا على حقيقتها فتعرَف أّن ما كان ُيسّمى حرً من مث إ
فييتنام إْن هو إال أعماٌل سياسّيٌة تتخُذ األعماَل العسكريَّة أداًة من أدواِت العمِل السياسّي، 
ا عمٌل  ن واألتراك، وإمنا هي بني اإلنكليز واألمريكان وأ وأّن قضيَة قربص ليست بني اليو

 من أعماِل تصفيِة القواعِد اإلنكليزيّة يف العامل.
القضا احمللية يف لبنان ويف غريه من بلدان العامل على كذلك ال يكفي أن تعرَف 

جنح يف  اأمريكي  احني جتد أّن رئيسً  ن تدرَك ما وراءها، فمثًال أمن بل ال بد  ،ظاهرها
سة األمريكية للمرة األوىل وللمرة الثانية، جيُب أّال  ت الر ن انتخا  تساَق مع تّيار الدعاية 

بل جيب أن تستعرَض األموَر الّسابقَة ـــــــ  مثل نيكسونـــــــ  رئيسالّشعَب األمريكي مع ذلك ال
سة اجلمهورية ومل ينجح حني يلرتشيح نفسه، لقد سبق أن سقط أمام كن دي حني ُرّشَح لر

ت األمريكية وسقط سقوطً  ةرّشح نفسه حلاكمي  يرّشح ، مث حلف أّال اذريعً  اإحدى الوال
عند الشركات الكربى. وهذه الشركات هي اليت  احمامي ، واشتغل انفسه بعد ذلك مطلقً 

جناحه يف املرة األوىل والثانية. فإن أمريكا ال يستطيع الّشعُب إرّشحته وهي اليت عملت على 
بل أصحاُب األموال الضخمة والرأمساليون هم الذين  ،فيها أن ينّصَب الرئيس الذي يريد

 أمواهلم. عنهم من أجل تشغيل ينصبون الرئيَس وكيًال 
ـــــــ  وهو يف احلكمـــــــ  حني ترى حزب العمال يف إنكلرتا يهاجم حزب احملافظني ومثًال 
تَـرََكَة، فإنه ال يصّح أن تظّن أن هذا صراٌع شملجمحفًة لدخوله السوَق األوروبّيَة ا القبوله شروطً 

هو خّط رجعٍة  بل سياسّي حملّي على احلكم بني حزبني وال هو غريًة على مصلحة اإلنكليز،
 إلنكلرتا فيما لو مل تستطع حتقيَق أهدافها من السوق األوروبية املشرتكَة.
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ا تعمُل  ااستقاللي  احني ترى أن رومانيا حتاول أن تتصّرف تصرفً  ومثًال  على وأ
لتعامل حبرية واستقاللية مع دول العامل وخصا ا أخذت   وًصاالنعتاِق من سيطرة روسيا، وأ

من  ع، بل عليك أن تعلم أن هذا حتريككا، فإنه ال يصّح أن تظن أن هذا هو الواقمع أمري 
يف العالقات بني الصني  ارئيسي  ادورً  تؤديروسيا لرومانيا، مبوافقة أمريكا، من أجل أن 
 وروسيا، وبني الصني وأمريكا، وبني روسيا والعامل.

أن متيَز القضا الفرعّيَة من القضا األصلّية، وأن تفّرَق بني  من كذلك فإنه ال بدّ 
القضا االقتصاديّة البحتة والقضا النقديِة البحتة، والقضا االقتصاديِّة السياسية، والقضا 

إال  دّ عالنقديِّة السياسية، وبني القضا العسكرية العسكرية، والعسكرية السياسية، فلبنان ال يُ 
سكرية سياسية، سواٌء من حيث الدافُع أو من حيث اهلدُف، أو من حيث األعماِل قضية ع

 ، واألعمال االقتصاديِّة واألعماِل املالّية.نفسها العسكرية
فهذا الشرح عن واقع الدول الكربى وعن واجب األمة اِإلسالمية وعن املشاكل 

ا الدول بعضهاالدولية منوذٌج من األمثلة لألعمال السياسية الدولية اليت  بعض يف  ضد تقوُم 
الصراع الدويل، ويف احلياة الدولية، إما لنصِب فخاخ دولية، وإما إلضعاف الدول األخرى، 

 كون عند الفرد أو اجلماعة التجربة السياسية.وإما غري ذلك.. وهو يوإما مناورات سياسية، 
د قسم العرب فيه دويالٍت خُص يف أّن العاَمل اِإلسالمّي قلوأما املوقُف الداخلّي فيت

ساٍس قومّي وطين. وتقوُم على  أعلى  ساٍس إقليمّي وطين. وقسم غري العرِب فيه دوًال أعلى 
كّل قسٍم حكوماٌت ال يكتمُل فيها معىن الدولة، فال توجُد هلا سياسًة خارجية مستقلة. وال 

متلك من املصانع  تقوُم على عناصَر فيها مقومات الدولة، كما أن هذه الدول منفردة، ال
لتبعات اليت تلقى على عاتقها.  الثقيلة وال من املواِد اخلام، ما ميكنها من القيام 
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حيِة حتويِل دفِة  حيِة فهِم املوقِف الدويل، وفهِم املوقِف الداخلي، أما من  هذا من 
عن كونِِه ال يعدو  يف اجتاِهها احلايل، فهو اجتاٌه خاطٌئ، فضًال  اسفينِة الكفاِح املوجودة شكلي 

فهٍة، ال ميكن أن تؤدَي إىل بناِء أُّمة. عماٍل   القياَم 
واملشاهُد امللموُس أّن املسلمَني يقومون يف البالِد اِإلسالمية حبركاٍت ارجتاليٍة ال ترقى 
ا ليست صادرًة عن فهٍم سياسّي، وهي ال تؤدي إىل  إىل تسميِتها حبركاٍت سياسية. ذلك أل

ا رجعً  القيامِ  ألِمل االستعماِر، كالثوراِت  اعماٍل سياسيٍة، وهي يف مجلتها ال خترج عن كوِ
رات  ت واملظاهرات اليت كانت تقوم ضد فرنسا وإيطاليا وأمريكا وبريطانيا، أو إ واالضطرا
ا الشيوعيون للتشويش على االستعماِر  من عمالِء املعسكِر الشرقي، كاألعماِل اليت يقوُم 

ساليبه اخلفيِة ال خطِطِه ومآربِه،  لتنفيذ غريب، أو حركات اصطناعية أوجدها االستعماُر 
 كالثورات املصطنعِة اليت تقوُم يف البالِد بتحريٍض من الدوِل املستعمرِة ضّد بعِضها.

ا املسلمون، ليست صادرًة عن وعٍي حقيقّي،  فهذه األعماُل وما شاكلها، وإن قام 
. فيجب تغيُري دفِة الكفاِح إىل اجتاٍه آخر صادر عن وعٍي سياسّي يؤدي وال عن دافع ذايت

عماٍل سياسية.  إىل القياِم 
لفه   ألعماِل السياسيِة على أساِس الدين، وال  نعم إن العاَمل اليوَم ال يستسيَغ القياَم 

أَن يستسيَغُه العامل  ثري الغزِو الثقايف، لكن ذلك ال يؤثـُّر، ألنه ما أسرعِ أكثري من املسلمني، بت
حني يرى كيف أن الفكَر اِإلسالمّي يوّجه األعماَل السياسية، وما أسرَع ما يضطلُع املسلموَن 

لسياسة، على  م أالشتغال  ساِس اِإلسالِم، حني تزال الغشاواُت املوجودُة على أذهاِ
اضحُة بني السياسِة السياسِة يف اِإلسالِم، وحني تعرض عليهم الفروُق الو  ويفهمون معىن

 الصادرِة عن الفكر الغريب، والسياسِة الصادرِة عن الفكِر اِإلسالمي.



197 
 

 اإن األفكاَر السياسيَة يف السياسِة العاملية تناقُض األفكار السياسية اإلسالميَة، ونظرً 
ايل عدِم وجوِد اِإلسالِم يف السياسة الدولية، فإن العمَل السياسّي يف املوقِف الدويل احلإىل 

 قائٌم على نقيِض العمِل السياسّي لِإلسالم.
للعمِل السياسي غُري متفِق مع السياسِة  الذلك قد يبدو أن جعَل الدعوِة أساسً 

ومعناها، وأن ما تركز يف األذهان من املفهوم الروحي عن اِإلسالم والدعوِة اِإلسالمية، وما 
ا ع مٌل يقوُم على أساٍس غري خلقّي وغري تركز يف األذهاِن من املفهوِم عن السياسِة 

يكاد يظهر التناقض بينهما. ولكي يكوَن ـــــــ  كما بينا يف أوائل هذا الكتابـــــــ   مستقيم
ن يُفهم بوضوح أن السياسَة أ من للسياسِة ال بد اأمر جعِل الدعوِة اِإلسالميِة أساسً  اواضحً 

وهي تعين نظاَم احلكم وجهاَز الدولِة، كما تعين ، اوخارجي  اهي رعاية شؤوِن األمِة داخلي 
 عالقَة األمِة بغريِها من الشعوِب واألمم.

لسياسِة، فاألول هو السياسة الداخليُة، والثاين هي السياسُة  وهذا املعىن هو املراُد 
 اخلارجية. وقد وضع علماُء املسلمني يف أمهاِت كتِب الشريعِة اِإلسالمية للسياسِة الداخليةِ 

َعاَهد ـــُــ ن واملياسِة اخلارجيِة أحباَث املستأمأحباَث اخلالفِة والبيعِة والقضاِء إخل.... ووضعوا للس
وأحكاَم دار احلرب إخل... وهذه كلها أحكاٌم شرعيٌة كأحكاِم الصالِة والزواِج والبيِع وما 

 شابـََها.
ا أحكاٌم شرعيٌة،  احتمي  الذا كان قياُم السياسِة على أساِس الدعوِة اِإلسالمية أمرً  أل

ا الطريقة لتنفيذ اإلسالِم ومحل دعوتِه إىل العامل. ا جزٌء من الدعوة، وأل  وأل
فعلى هذا األساس من الوعي لتعريف السياسة مبفهومها األصيل يف اِإلسالم، ندعو 

 حني قلنا: امجيع املخلصني من هذه األمة إىل العمل وفق ما بيَّناه سابقً 
لألمة  ا: إن العمل السياسيَّ القائم على أساس املبدأ احلق هو الذي حيقق وعيً  أوًال 

 ويُطلعها على حقيقة كلِّ دولة ويريها واقعها اليت هي عليه.
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: إن العمل السياسي الواعي النظيف جيعل األمة كتلًة واحدة، متضي لشقِّ  انيً 
 ٍم وعلٍم ودراية.طريقها واحتالل مركزها الالئق بني الدول على أساس فه

: العمُل السياسيُّ جيعل األمة تسعى لتطبيق مبدئها الذي تعتقده يف الداخل، مث  الثً 
عتبار أن مبدأها هو احللُّ الوحيد جلميع األزمات القائمة يف  حتمله إىل الناس يف اخلارج، 

اهية جلميع الناس يف كل العدل واألمن والرفـــــــ  يف الوقت نفسهـــــــ  العامل، وهو الذي يكفل
 زمان ومكان.

 وهللا ويل التوفيق واحلمد  ربِّ العاملني
  
 


