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مقدمـة
السـياسـة هي رعاية شـؤون األمة داخليا وخارجيا ،وتكون من قبل
الدولة واألمة ،فالدولة هي اليت تباشر هذه الرعاية عمليا ،واألمة هي اليت
حتاسب هبا الدولة.
ورعاية شؤون األمة داخليا وخارجيا من قبل الدولة تكون بتنفيذ املبدأ
يف الداخل ،وهذه هي السياسة الداخلية.
وأما رعاية شؤون األمة خارجيا من قبل الدولة فهي عالقتها بغريها من
الدول والشعوب واألمم ،ونشر املبدأ إىل العامل ،وهذه هي السياسة اخلارجية.
وفهم السياسة اخلارجية أمر جوهري حلفظ كيان الدولة واألمة ،وأمر
أساسي للتمكن من محل الدعوة إىل العامل ،وعمل البد منه لتنظيم عالقة األمة
بغريها على وجه صحيح.
وملا كانت األمة اإلسالمية مكلفة حبمل الدعوة اإلسالمية إىل الناس
كافة ،كان لزاما على املسلمني أن يتصلوا ابلعامل اتصاال واعيا ألحواله ،مدركا
ملشاكله ،عاملا بدوافع دوله وشعوبه ،متتبعا األعمال السياسية اليت جتري يف
العامل ،مالحظا اخلطط السياسية للدول يف أساليب تنفيذها ،ويف كيفية عالقة
بعضها ببعض ،ويف املناورات السياسية اليت تقوم هبا الدول؛ ولذلك كان لزاما
على املسلمني أن يدركوا حقيقة املوقف يف العامل اإلسالمي على ضوء فهم
املوقف الدويل العاملي؛ ليتسىن هلم أن يتبينوا أسلوب العمل إلقامة دولتهم،
ومحل دعوهتم إىل العامل.
غري أنه ينبغي أن يكون واضحا أن موقف الدول ال يظل اثبتا على
حال واحدة ،فهو يتغري حسب تغري األوضاع الدولية.
وإن موقف كل دولة من الدول ال يلزم حالة واحدة من انحية دولية،
وإمنا تتداوله حاالت متعددة من انحية القوة والضعف ،ومن انحية قوة التأثري
أو عدم التأثري ،ومن انحية تفاوت العالقات القائمة بينها وبني الدول،
6

واختالف هذه العالقات؛ لذلك كان من غري املمكن إعطاء خطوط عريضة
اثبتة للموقف الدويل ،وإعطاء فكرة اثبتة عن موقف أي دولة من الدول
القائمة يف العامل .وإمنا ميكن إعطاء خط عريض عن املوقف الدويل يف فرتة ما،
تغري هذا املوقف .وإعطاء فكرة معينة عن موقف أي دولة
مع تصور إمكانية ّ
يف ظروف ما ،مع إدراك قابلية تبدل هذا املوقف؛ وهلذا كان ال غىن للسياسي
عن أن يتتبع األعمال السياسية القائمة يف العامل ،وأن يربطها مبعلوماته
السياسية السابقة ،حىت يتسىن له فهم السياسة فهما صحيحا ،وحىت تتأتى له
تغري ،وحىت يتأتى له
معرفة ما إذا كان املوقف الدويل ال يزال كما هو أو ّ
إدراك موقف كل دولة ،ومعرفة ما إذا كان هذا املوقف قد بقي على حاله ،أم
تغري.
طرأ عليه ّ
لتغري موقف بعض الدول من حال إىل حال،
وتغري املوقف الدويل اتبع ّ
ّ
وإما بقوة عالقتها ابلدول ،أو بضعف هذه العالقة،
وإما بضعفهاّ ،
ّإما بقوهتاّ ،
فينتج حينئذ تغري يف امليزان الدويل؛ حلصول تغري يف ميزان القوى القائمة يف
العامل؛ ولذلك كان فهم موقف كل دولة من الدول اليت هلا أتثري يف املوقف
الدويل أساسا لفهم املوقف الدويل .ومن هنا كانت العناية منصبة على
اإلحاطة مبعلومات عن كل دولة؛ ألهنا الركيزة األوىل للفهم السياسي .وليست
معرفة موقف كل دولة متعلقة مبوضعها يف املوقف الدويل ،بل هي متعلقة يف
كل شيء له عالقة بسياستها الداخلية واخلارجية .ومن هنا تتحتم معرفة
الفكرة اليت تقوم عليها سياسة الدول القائمة يف العامل ،واليت هلا شأن يذكر يف
املوقف الذي ينبغي أن تقفه األمة اإلسالمية منها .كما أنه يتحتم أن تعرف
اخلطط واألساليب اليت تستعملها ،وأن تقرتن معرفة اخلطط واألساليب ابلتتبع
تغريها ،وابلوعي على الدوافع اليت محلت على
الدائم هلا ،وإبدراك مدى ّ
تغريها ،أو األسباب اليت اضطرت هذه الدول لتغيري اخلطط واألساليب ،مع
ّ
املعرفة الصحيحة ابألشياء اليت تؤثر على هذه الدول ،أو حتملها على تغيري
خططها وأساليبها.
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السـياسـة فكـرة وطـريقة
أما الفكرة اليت تقوم عليها سياسة الدولة فهي الفكرة اليت تبىن على
أساسها عالقتها بغريها من الشعوب واألمم .فالدول اليت ال مبدأ هلا تعتنقه،
التغري ،ومثل هذه الدول
تكون األفكار لديها خمتلفة متباينة ،وفيها قابلية ّ
ينطبق عليها حبث اخلطط واألساليب السياسية ،وال ينطبق عليها حبث الفكرة
السياسية.
أما الدول اليت هلا مبدأ تعتنقه فإن فكرهتا اثبتة ال تتغري ،وهي نشر املبدأ
الذي تعتنقه يف العامل بطريقة اثبتة ال تتغري مهما اختلفت األساليب وتغريت،
وينطبق عليها حبث الفكرة السياسية.
وعلى هذا األساس جيب أن ينظر إىل الدول القائمة يف العامل ،على
اعتبار أن لكل واحدة منها فكرة أساسية لعالقتها بغريها من الشعوب واألمم،
اثبتة أو غري اثبتة ،وهلا طريقة خاصة لتنفيذ هذه الفكرة ،اثبتة أو غري اثبتة.
وعلى ضوء فكرهتا وطريقتها ترسم اخلطط ،وتتبع األساليب ،على وجه
يساعدها على حتقيق غايتها .غـري أن الدول القائمة يف العامل اليوم تطلق العنان
لنفسها ابألساليب ،فتتبع أسـلـوبـا حيقق الغرض ،ولو خالف الطريقة ،وتسري
على قاعدة« :الغاية تربر الوسيلة».
ومهما يكن من أمر ،فإن مجيع الدول ترسم خططا سياسية تتغري
حسب احلاجة ،وتتبع أساليب ختتلف وتتعدد حسب األوضاع.
والدول يف عملها السياسي ،إمنا ترعى مصاحل األمة ،وتقيم عالقتها
بغريها حسب املصاحل ،إال أهنا ختتلف يف ذلك اختالفا كبريا .فالدولة اليت ال
حتمل مبدأ معينا ،جتعل املصلحة وحدها العامل املؤثر يف عالقتها الدولية ،وأما
الدولة اليت تعتنق مبدأ معينا وحتمله للعامل ،فإهنا جتعل املبدأ عامال فعاال يف
عالقاهتا الدولية ،وجتعل املصلحة اليت يعيّـنها املبدأ عامال مساعدا يف هذا
السبيل؛ ولذلك كان لزاما أن تـعرف الدولة من حيث األفكار اليت تعتنقها،
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هل هي دولة تعتنق مبدأ أو ال تعتنق أي مبدأ؟ وحينئذ تـعرف العوامل اليت
تؤثر يف عالقاهتا الدولية .ومبا أن املبدأ هو الذي يؤثر يف الدولة اليت تعتنقه،
وابلتايل يؤثر يف العالقات الدولية ،ويف املوقف الدويل ،كان لزاما أن تـعرف
املبادئ اليت تسود العامل اليوم ،وأن يعرف مبلغ أتثري كل واحد منها يف
السياسة الدولية اليوم ،ومدى إمكانية أتثريه يف السياسة الدولية اليوم ،ومدى
إمكانية أتثريه يف السياسة الدولية يف املستقبل ،فتفهم حينئذ ،على ضوء هذه
املبادئ ،وعلى مدى أتثريها يف احلاضر واملستقبل ،العالقات الدولية.
وإذا نظران اليوم إىل العامل جنده تسوده ثالثة مبادئ فقط ،هي:
اإلسالم ،والشيوعية ،والرأمسالية ،وتعتنق كل مبدأ مئات املاليني من البشر ،إال
أن اإلسالم ليست له دولة يف الوقت احلاضر؛ ولذلك ال جند له أي وجود يف
العالقات الدولية ،وال يف املوقف الدويل ،الذي يسود العامل اليوم .أما تلك
األعمال اليت تقوم هبا دول العامل للحيلولة دون عودة دولة اإلسالم إىل واقع
احلياة ،بعد أن أصبح التململ ملموسا بني أبناء أمة اإلسالم ،فال عالقة هلا
ابملوقف الدويل ،وال تؤثر يف العالقات الدولية؛ ألن التأثري يف املوقف الدويل
سري علي أساسه
والعالقات الدولية يتطلب وجود دولة حتمل اإلسالم مبدأ ت ِّ
سياستها الداخلية واخلارجية.
أما ما يالحظ من توجه للسياسة الدولية ،وخباصة األمريكية ،إىل حماولة
صياغة املنطقة اإلسالمية مبشاريع هيمنة عليها مثل «مشروع الشرق األوسط
الكبري» يف 2003م فإن ذلك نتيجة للهاجس املتصاعد عند تلك الدول
بتوقع قرب قيام دولة للمسلمني ،وليس ألن اإلسالم يؤثر يف السياسة الدولية
التأثري املعروف كما لو كان لإلسالم دولة قائمة فعال.
أما املبدآن اآلخران ،فإن لكل واحد منهما دولة بل دوال متعددة؛
ولذلك كان هلما األثر يف العالقات الدولية ،ويف املوقف الدويل ،ويف السياسة
الدولية ،وخباصة عندما كان االحتاد السوفيايت قائما قبل اهنياره ،وكان من
أثرمها أن انقسم العامل إىل معسكرين ،فكان املعسكر الشرقي واملعسكر الغريب.
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إال أنه مع اهنيار املعسكر الشرقي ،وتفتت حلف وارسو ،انتهت سياسة
القطبني يف العامل ،ومل يبق املبدأ الشيوعي مطبقا يف دولة ولو شكال إال يف
الصني وكوراي الشمالية ،وبذلك انتهى كون الصراع دوليا ليصبح إقليميا فيما
بعد .فإنه ابهنيار االحتاد السوفيايت مل تعد فكرته مؤثرة يف السياسة العاملية،
وذلك راجع إىل أن الفكرة اليت كانت تقوم عليها سياسته اخلارجية ،وهي نشر
الشيوعية ،مل تعد قيد التطبيق .أما الدول اليت الزالت حتمل املبدأ الشيوعي،
فإن سياستها اخلارجية ال تقوم على هذه الفكرة .فالسياسة الصينية ال تقوم
على أساس نشر الشيوعية يف العامل ،وذلك راجع إىل واقع شعب الصني،
الذي كان يكتفي ابلنفوذ يف اجلوار اآلسيوي ،ومل يكن عرب التاريخ يتطلع إىل
أن يكون ذا نفوذ عاملي .وبسبب واقع الشعب الصيين هذا مل ت ْسع الصني يوما
إىل أتهيل نفسها وطاقاهتا لكي تتبوأ موقعا مؤثرا يف السياسة العاملية ،والزالت
كل أعمال الصني منصبة على إجياد نفوذ إقليمي هلا يف اجلوار.
أما املعسكر الرأمسايل ،فإن الفكرة اليت تقوم عليها السياسة عنده هي
نشر املبدأ الرأمسايل ،وهو فصل الدين عن احلياة يف العامل كله .وعلى تعدد
الدول اليت تعتنق املبدأ الرأمسايل واختالفها ،فإهنا مجيعها جتعل نشر قيادهتا
الفكرية الرأمسالية يف العامل ،وجعل وجهة نظرها يف احلياة هي اليت تسود العامل.
وأما الطريقة اليت يتبعها املعسكر الرأمسايل لتنفيذ فكرته فهي االستعمار،
أي فرض السيطرة السياسية ،والعسكرية ،والثقافية ،واالقتصادية ،على
الشعوب املغلوبة الستغالهلا .وهذه الطريقة ،وهي االستعمار ،اثبتة ال تتغري
مهما تغريت احلكومات ،ومهما اختلفت قوانينها .واالستعمار ليس كما يقول
لينني« :هو أعلى مرحلة من مراحل الرأمسالية» بل االستعمار هو جزء من
وجهة النظر يف الرأمسالية ،وهو الطريقة اليت تنشر الرأمسالية بواسطتها يف
الشعوب واألمم .وعلى ذلك فإن السياسة اخلارجية للمعسكر الرأمسايل اثبتة
يف فكرهتا وطريقتها ،وال يغريها اختالف الدول وتنازعها .فربيطانيا مثل
أمريكا ،ومثل فرنسا ،ومثل إيطاليا ،ومثل أي دولة من الدول الرأمسالية ،أساس
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سياستها أن تنشر مبدأها ووجهة نظرها يف احلياة ،بواسطة استعمار الشعوب
واألمم.
وجيب أن يالحظ عند فهم طريقة املعسكر الغريب أن هذه الطريقة ،وإن
كانت اثبتة من حيث كوهنا (االستعمار) إال أن أساليب حتقيق (االستعمار)
والنظرة إليه قد أصاهبما بعض التطور عند املعسكر الغريب ،من حيث ارتباطه
كطريقة ،ابلرأمسالية كفكرة ،مع الزمن ،ومن مجلة تطورمها ما حصل فيهما من
تغري يف األساليب ،واختالف يف النظرة لالستعمار .أما تغري أساليبها ،فقد
كانت فيما مسي االستعمار القدمي ترتكز على السيطرة العسكرية ،مث أصبحت
فيما مسي االستعمار اجلديد تعتمد على أمور أخرى .فأمريكا صارت تعتمد
على الناحية االقتصادية ،من أمثال القروض وما يسمى مبشاريع التنمية ،ومن
مثل اخلرباء وغري ذلك ،إىل جانب الضغط السياسي ،واملضايقات .مث عادت
أمريكا ،إىل جانب تلك األساليب ،إىل أسلوب السيطرة العسكرية على األمم
والشعوب؛ إلخضاعها لنفوذها وإلرادهتا .وعادت حترص على إنشاء القواعد
العسكرية يف مستعمراهتا للمحافظة على نفوذها فيها .وإجنلرتا صارت تعتمد
على إجياد رجال يكونون هلا عمالء ،وعلى رجال االستخبارات اإلجنليزية،
وعلى حكام البالد من عمالئها ،وعلى الصفقات التجارية املشبوهة..
وضـعـف اعتمادها على القروض بسبب ضعف وضعها املايل ،وكذلك ضـعـف
اعتمادها على القواعد العسكرية لضعف نفوذها الدويل ،وإن كانت ال تزال
تتشبث بوجود حاميات عسكرية وقواعد يف مستعمراهتا كما يف قربص ،أو
ابلقرب من هذه املستعمرات .وبذلك فإن التغري يف األساليب صفة مالزمة
لالستعمار.
وأما اختالف النظرة لالستعمار ،من حيث ارتباطه (كطريقة) ابلرأمسالية
(كفكرة) ،فإهنا أصبحت ترتدد بني :قوة هذا االرتباط ،أي إن االستعمار
طريقة فحسب لنشر الرأمسالية ،ما يعين أن االهتمام األول هو لنشر الرأمسالية،
وبني ضعف هذا االرتباط ،أي إن االهتمام األول هو لالستعمار نفسه،
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واالهتمام الثانوي هو لنشر الرأمسالية ،فكأن االستعمار قد اقرتب من أن
يكون غاية .وقوة االرتباط أو ضعفه يتوقف على البالد اليت تريد الدول
الرأمسالية السيطرة عليها ،أهي ذات حضارة تريد غزوها وإدخال احلضارة
الرأمسالية الفاسدة إليها؛ لتسهيل السيطرة عليها وهنب خرياهتا ،أم هي خالية
الوفاض ،ال حضارة فيها حتتاج إىل غزو ،بل تستعمرها لنهب ثرواهتا والسيطرة
عليها فحسب؟ وهذا يتضح من كون صراع الدول الغربية يف استعمارها
ألفريقيا قد أخذ حدته يف االستغالل ،ويكاد نشر الفكرة الرأمسالية أن ال
يكون له وجود .فاحلرب األهلية يف أوغندا ورواندا استمرت لسنوات ،وراح
ضحيتها مئات اآلالف من البشر ،وكذلك أحداث زائري (الكونغو الدميقراطية)
مل يظهر فيها إال اجلشع املادي ،والصراع على النفوذ بني أورواب وأمريكا .ومل
تكن بريطانيا ،ومن معها من حلفائها األوروبيني وأمريكا ،تلتفت إىل شيء يف
أفريقيا ،إال إىل املنافع املادية ،وبذلك أصبح االستعمار يف أفريقيا أقرب إىل أن
يكون غاية من أن يكون طريقة .وأما يف العامل اإلسالمي ،يف الشرق األوسط
ومشال أفريقيا ،أو وسط آسيا وجنوب شرقها ،فالدول االستعمارية ،وعلى
رأسها أمريكا ،تسعى هنا ،إىل جانب فرض السيطرة السياسية والعسكرية
واالقتصادية ،إىل العامل اإلسالمي؛ الستغالل منافعه املادية ،تسعى إىل نشر
الرأمسالية كذلك يف جوانب كثرية ،مثل اهتمامهم مبؤمترات «حرية املرأة»
و«متكني املرأة» ،وما جاء يف املشروع األمريكي للشرق األوسط ،وفرض
اهليمنة الثقافية فيما صار يعرف بـ«إعادة بناء الثقافات» وحوار األداين،
وتالقي احلضارات ،والرتكيز على تغيري أو تعديل مناهج التعليم؛ إلزالة ارتباط
املسلمني حبضارهتم وثقافتهم .وهكذا فقد أصبحت الطريقة يف الرأمسالية تتطور
مع الزمن .ومع ذلك فإن االستعمار هو ركن أساس يف الرأمسالية ،سواء أكان
طريقة لنشر الرأمسالية ،أم طريقة أقرب للغاية.
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اخلطط واألسـاليب السـياسـية
إن اخلطط السياسية ،واألساليب اليت تنفذ هبا هذه اخلطط ،تتغري
حسب ما تقتضي املصلحة ،وإن كانت اخلطط أقل تغيريا من األساليب،
والفرق بني اخلطة واألسلوب كما يالحظ من تتبع السياسة الدولية ،هو أن
اخلطة سياسة عامة ،ترسم لتحقيق غاية من الغاايت اليت يقتضيها نشر املبدأ
أو طريقة نشره ،أما األسـلوب فهو سياسة خاصة يف جزئية من اجلزئيات اليت
تساعد على حتقيق اخلطة وتثبيتها.
فمثال اخلطة األمريكية للعراق كانت احتالله بقرار دويل أو دونه ،مث
إجياد حكومة تضفي على االحتالل شرعية دولية عن طريق األمم املتحدة ،بعد
أن كانت قد أمهلتها عند بداية االحتالل ،وشرعية أخرى (حملية) عن طريق
انتخاابت أو شبه انتخاابت عراقية ،مث تتوىل هذه احلكومة (نيابة) عن أهل
العراق توقيع صك ابملوافقة على بقاء قوات االحتالل ،حىت تعطى الصفة
الشرعية ،كوهنا موجودة مبوافقة أهل البلد وطلبهم وبقرار دويل .وهذا سيبعِد
الدول األخرى وجملس األمن عن التدخل يف الشأن العراقي ،وجيعل أمريكا
املتصرف الوحيد بكل شؤون العراق ،وبذلك يسبغ على االحتالل صفة
ّ
الشرعية؛ ألن الذي أقر بقاءه ووجوده هو حكومة العراق الشرعية (املنتخبة).
وسيوضع للعراق دستور جديد إبشراف االحتالل ،تكرس فيه الفرقة ومتزق
الدولة حبجة الفدرالية ،وستشعل نريان الطائفية ،وينشغل املسلمون ببعضهم
بدل انشغاهلم إبخراج االحتالل؛ ولذلك سخرت أمريكا كل ما استطاعتها
من وسائل وأساليب الحتالل العراق كخطة موضوعة ،مث جعل هذا االحتالل
(مشروعا) إبضفاء شكل قانوين دويل وحملي عليه.
وابملقابل كانت خطة فرنسا تقضي بتشكيل حمور من الدول الكربى
بقيادهتا ملواجهة اخلطة األمريكية ،وقضت هذه اخلطة بعرقلة جملس األمن عن
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إصدار قرارات صرحية لتغطية املشاريع األمريكية املتعلقة ابستخدام اجمللس لغزو
العراق ،وبذلك عجزت أمريكا متاما عن اللعب بورقة جملس األمن ،ومت
كشفها دوليا ابعتبارها دولة خارجة على القانون ،فظهرت أمريكا على أهنا
تسري يف طريق القوة الغامشة اخلارجة على القانون ،بدل أن تظهر حامية
للقانون الدويل كما كان ظاهر حاهلا سابقا .واستطاعت فرنسا حتريك مشاعر
األملان وإاثرهتم ،لدرجة أزعجوا أمريكا يف تصرفاهتم ،ووقفت روسيا أيضا إىل
جانب فرنسا يف معارضـة أمريكا من اسـتخـدام جملس األمن لدعم خططها.
وهكذا جنحت اخلطة الفرنسية ،ال يف منع الغزو األمريكي ،وإمنا يف فضح
األهداف األمريكية من هذا الغزو.
وأما اخلطة الربيطانية فكانت خطة معقدة ،خبيثة ،تساند أمريكا يف
الظاهر لتشاركها بشيء من الغنيمة ،وتظهر معها على املسرح الدويل إذا
كانت كفة أمريكا هي الراجحة ،وتطعنها يف الظهر كلما الح هلا إمكانية
الطعن .فربيطانيا سارت مع أمريكا؛ ألن كفتها راجحة يف املوقف الدويل،
ولكنها من جهة أخرى ،أجلأهتا إىل عرض استصدار قرار من جملس األمن
خبصوص العدوان على العراق ،وقد كانت تعلم مسبقا عدم إمكانية صدور
القرار نتيجة ملواقف فرنسا وروسيا وأملانيا ،فانكشف بذلك عوار أمريكا أبهنا
تريد العدوان على العراق بقرار أو بدون قرار .وأكدت بريطانيا هذا التوجه يف
حضور بلري الجتماع قمة مع شرياك وشرودر يف 2003/9/20م؛ الستعمال
الدهاء السياسي الربيطاين يف تقوية ومتتني موقف الدولتني ضد املوقف
األمريكي ،ابستفزازمها ببعض اآلراء اليت تعرضها بريطانيا أو حنو ذلك،
فتدفعهما للتصلب دون الظهور الربيطاين العلين بذلك أمام أمريكا .واستمرت
بريطانيا ابلسياسة نفسها حىت بعد احتالل العراق ،وتقدمي أمريكا مشاريع
لألمم املتحدة إلضفاء شرعية على االحتالل.
ومثال اخلطة األمريكية ،اليت وضعت ملنع صريورة االحتاد األورويب حلمة
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واحدة تشكل خطرا على أمريكا ،قامت على أساس حماور ثالثة هي:
أولا :توسيع االحتاد األورويب بدول أورواب الشرقية ،وهذه الدول صنيعة
أمريكا ،ورأس حربتها؛ إلدخال أتثري أمريكا يف االحتاد .وقد ظهر هذا عندما
أيـدت هذه الدول رؤية أمريكا يف عدواهنا على العراق ،ما جعل رامسفيلد
يتهكم على أورواب مبسمى القدمية واجلديدة .ولقد استشاط شرياك الرئيس
الفرنسي غضبا من تصرفات هذه الدول ،وحاول أن يوحي إليها أن اصطفافها
جبانب أمريكا سيعرقل قبوهلا النهائي يف االحتاد ،ومع ذلك أقر انضمامها يف
اجـتماع االحتاد األورويب احلاسم لقبول األعضاء اجلدد ،ومل تستطع فرنسا
تعطيل االنضمام.
حل حلف وارسو املقابل ،مث
اثنيا :استمرار وجود احللف األطلسي رغم ّ
توسيع اسرتاتيجية احللف ليتدخل يف املشاكل األمنية يف أورواب ،بدل الدفاع
اخلارجي عنها كما كان يف أصل نشأته .وملا شعرت أورواب خبطر احللف
عليها ،لقيادة أمريكا الفعلية له ،تداعت فرنسا وأملانيا وبلجيكا ولكسمبورغ
لتشكيل قوة أوروبية خاصة ،فاعرتضت الوالايت املتحدة على ذلك ،وال زالت
تثري ألورواب املتاعب قبل أن ترى القوة األوروبية اخلاصة النور فعال.
اثلث ا :استغالل أمريكا للموقف الربيطاين .فربيطانيا بدهائها املعهود ال
تريد لالحتاد األورويب أن يصبح قوة واحدة تذوب بريطانيا خالله ،وتصبح دولة
هامشية كلكسمبورغ مثال ،فهي ال تزال حتمل يف أعماقها عظمة اإلمرباطورية
اليت ال تغيب عن ممتلكاهتا الشمس؛ لذلك نراها عرقلت تكوين االحتاد ،ومل
تدخله إال ملا رأته أمرا واقعا ،فدخلته إلضعافه .وال زالت حىت اآلن مل تشرتك
يف العملة األوروبية املوحدة (اليورو) .وعقلية اإلمرباطورية عندها جتعلها تبحث
عن دور على املسرح الدويل يف أي طريق وجدته.
وابملقابل فإن خطة فرنسا كانت تقوية االحتاد األورويب ،وجعله مظلة
مناسبة يف مواجهة املظلة األمريكية ،والسعي إلنشاء جيش أورويب مستقل عن
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حلف مشال األطلسي ،وقد استطاعت أن تشد إليها أملانيا حول ذلك،
وتصرفت فرنسا تصرفا ذكيا جدا ابتفاق مع أملانيا ،لدرجة جعلت بريطانيا
تنضم إليهما حىت ال يفوهتا نصيب من املغنم إن جنح سعي فرنسا وأملانيا.
وهكذا جنحت فرنسا مؤخرا مع بريطانيا وأملانيا يف التأسيس لنواة هذا اجليش،
ابلرغم من الضغوط األمريكية الشديدة على بريطانيا وأملانيا ملنع إنشائه .كما
وجنحت خطة الدول الثالث يف رسم سياسات بعيدة املدى لالحتاد األورويب،
بعيدا عن تدخالت الدول الصغرية يف االحتاد ،والدول الطامعة للتأثري فيه
كإيطاليا وإسبانيا.
وهكذا جند أن فرنسا جنحت يف إجياد مدخل ،وإن كان يف بداايته
لتقوية االحتاد األورويب ،إبجياد نواة عسكرية مستقلة يف أورواب ابلتوافق مع أملانيا
وبريطانيا .ولوال اعتناق هذه الدول للرأمسالية اليت جتعل (املنفعة اخلاصة) لكل
دولة يف سلم القيم عندها ،ألمكنها أن توجد احتادا أوروبيا قواي يف وجه
الوالايت املتحدة .ومع ذلك فمجرد جناح فرنسا يف عرض اخلطة على دول
قوية يف أورواب (أملانيا وبريطانيا) يعترب عمال مؤثرا يف وجه أمريكا لن تستطيع
إغفاله.
جعلها دولة حىت دون
ومثال اخلطة اليت وضعتها أمريكا لتحجيم روسيا و ْ
نفوذ إقليمي ،فإهنا تقوم على دحرها من أماكن نفوذها يف البلقان ،وشرق
أورواب ،ووسط آسيا ،وكذلك إبطال مفعول ترسانتها النووية اليت تشكل عامال
مهما من عوامل قوهتا ،ابإلضافة إىل التفوق عليها يف غزو الفضاء ،فاختذت
ّ
لذلك عدة أساليب ،منها أهنا قامت بضرب اجليش اليوغساليف (صربيا واجلبل
األسود) حيث العالقة (العرقية السالفية) مع الروس ،مستغلة أزمة كسوفا،
كما أهنا أقامت عالقات اقتصادية وعسكرية مع دول أورواب الشرقية للنفاذ
إليها ،مث قامت بضم الكثري منها إىل حلف مشال األطلسي ،كما أهنا استغلت
احلرب على اإلرهاب ،فأقامت قواعد عسكرية هلا يف دول وسط آسيا ،وذلك
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بعد أن متكنت من استقطاب بعض حكام تلك الدول ابملساعدات
االقتصادية ،وقامت ابحتالل أفغانستان وعمدت إىل تطوير نظام دفاعي
للصواريخ املضادة للصواريخ؛ إلبطال مفعول الصواريخ الروسية العابرة للقارات،
القادرة على محل رؤوس نووية .كما أهنا استطاعت أن تستغل الفقر يف
جورجيا؛ إليصال عمالئها إىل قمة اهلرم هناك ،ما أسقط املنطقة العازلة بني
روسيا وحلف الناتو يف تركيا .وكانت أقنعت روسيا ابلتخلي عن حمطتها
الفضائية مري ،واملشاركة يف احملطة الفضائية الدولية "آي إس إس" ،وذلك للحد
من تفوقها يف سباق غزو الفضاء .وهكذا تستمر أمريكا يف خططها حلصار
روسيا لتبقى دولة مقطوعة النفوذ اإلقليمي ،بعد أن قطع نفوذها الدويل ابهنيار
االحتاد السوفيايت.
وكذلك احلال مع الصني؛ ألن أمريكا ترى وجوب تركيع الصني،
وجعلها دولة عادية ،ال سيما وأهنا ال متلك مقومات الدولة العظمى ،ولكنها
أضحت من منتصف التسعينات ،مبا متلك من قوة ،دولة إقليمية عظمى ،هلا
حق النقض يف جملس األمن ،وهلا أطماع وطموحات إقليمية ،وهذا ما ال
ترضى به الوالايت املتحدة .فالصني يف نظر أمريكا سوق جتاري ضخم البد
من االستفادة منه ،وعمالق بشري جيب ترويضه؛ كي ال يصبح خطرا يهدد
املصاحل األمريكية يف منطقة شرق آسيا؛ لذا كان على أمريكا وضع خطة بعد
انتهاء احلرب الباردة لتحجيم الصني ،وحصرها يف جمال حيوي ضيق يف أحسن
األحوال ،إن مل تتمكن من قطع جماهلا احليوي كامال؛ لذلك فإهنا مهتمة
بتطبيع العالقات مع فيتنام جلعلها حجر عثرة يف وجه الصني ،حال حتسن
العالقات األمريكية الفيتنامية .كما أهنا حتاول جعل شبه اجلزيرة الكورية مركزا
خطرا متقدما حول الصني ،بزايدة الضغط على كوراي الشمالية حبجة حمور
الشر ،ويف الوقت نفسه تعمل على اإلبقاء على قواعدها العسكرية هناك
متامخة حلدود الصني وعلى ابب دارها .كما أهنا حتاول جعل اهلند ندا للصني،
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وتسعى أيضا إىل إجياد احللفاء االسرتاتيجيني واألحالف العسكرية اإلقليمية يف
وسط آسيا والشرق األوسط .كما أهنا قامت إبجياد قواعد عسكرية يف وسط
آسيا على حدود الصني الغربية على اجلهة األخرى للهيماالاي.
وهكذا فإن اخلطط واألساليب السياسية توضع للعمل املباشر ،ولكن
تغري األساليب املوجودة ،وأن تعثر على
مع ذلك ليس ببعيد على الدولة أن ّ
أساليب أخرى إذا كشفت تلك األساليب وأصبحت ال تؤدي املطلوب،
وكذلك ميكن أن تغري اخلطة إذا أصبحت ال جتدي ،أو إذا كان بقاؤها يكلِّف
الدولة صعااب ليس من مصلحتها وجودها ،ولكن الدولة حني تغري خطتها إمنا
تستبدل هبا خطة أخرى ،وحني تغري األسلوب تضع مكانه أسلواب آخر ،وال
تقعد عن وضع اخلطط واألساليب إالّ إذا عجزت واحنطت عن مكانتها يف
املوقف الدويل ،كما هي حال الدول اليت فقدت فاعليتها السياسية منذ زمن،
كالياابن ،وإيطاليا ،وهولندا ،وبلجيكا ،وإسبانيا ،والربتغال.
ومثال تغري اخلطط ما فعلته أمريكا يف خطتها اليت رمستها ألملانيا ،فقد
كانت خطتها بعث العسكرية األملانية ،وإقامة مجهورية أملانية غربية ،مث صارت
خطتها إضعاف أملانيا الغربية وإجياد احتاد بينها وبني أملانيا الشرقية ،وحتديد
تسليح أملانيا ،مث رأت توحيدها عام 1990م إلجياد دولة أوروبية قوية تزاحم
فرنسا وبريطانيا ،وتتنافس معهما على قيادة االحتاد األورويب ،وبذلك تضعف
من إمكانية توحيد أورواب كقوة واحدة.
وكذلك اخلطة اليت وضعتها أمريكا للصني .فبعد أن رأت دعمها،
وجعلها قطبا دوليا ،وحتسني العالقات معها ،وكذلك حتسني العالقات الصينية
الياابنية ،جلعلها ركيزة من ركائز النظام الدويل؛ وذلك إلضعاف موقف االحتاد
السوفيايت الدويل آنذاك ،ولزايدة الشقة بني احلليفني الشيوعيني اللدودين،
وغريت خطتها،
عادت بعد ذلك أمريكا ،بعد انقضاء فرتة احلرب الباردةّ ،
ورأت أن األمر يتطلب اآلن وضع خطة لتحجيم الصني ،وإرجاعها خلف
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جدران سورها العظيم .فلجأت إىل وضع خطة كي ال تفكر يف أن تصبح
خطرا على مصاحلها يف شرق آسيا ،ال سيما أن الصني متلك من العوامل ما
ميكنها من ذلك.
ومثال تغيري األساليب ما قامت به أمريكا يف بلدان العامل اإلسالمي،
فبعد أن كانت تعتمد على االنقالابت العسكرية إليصال عمالئها إىل احلكم،
وعلى املعوانت االقتصادية من مثل القروض وما يسمى مبشاريع التنمية ،ومن
مثل اخلرباء ،وغري ذلك ،وعلى ما مسي ابلرتغيب والرتهيب أو العصا واجلزرة،
أصبحت تعتمد اآلن على احللول العسكرية والرتهيب ،وعادت إىل االعتماد
على األحالف والقواعد العسكرية بعدما كانت قد ختلت عنها ،ما أعاد إىل
األذهان فرتة االستعمار العسكري واإلمربايلية الغربية.
وكانت بريطانيا قد غريت من أساليبها فتخلت عن املعاهدات والقواعد
العسكرية ،واعتمدت على العمالء من احلكام ،واالتفاقيات االقتصادية،
واتفاقيات التسلح .ويبدو أهنا حتاول اآلن السري يف ركاب أمريكا أبن تعود إىل
القواعد العسكرية كأسلوب جديد قدمي.
هذا بيان للخطط واألساليب السياسية؛ ولذلك كان واجبا على
املسلمني أن يعرفوا يقينا أن املعسكر الغريب ال يغري فكرته السياسية ،وال
طريقته ،ولكنه يغري خططه وأساليبه ،لريسم خططا أخرى ،ويتبع أساليب
جديدة حىت يتأتى له نشر مبدئه .وإذا قضي على أساليبه وأحبطت خططه،
أخفقت مشاريعه اليت رمست من أجلها تلك اخلطط واألساليب؛ ولذلك كان
الكفاح السياسي موجها للخطط واألساليب -يف كشفها ومقاومتها -يف
الوقت الذي يوجه حملاربة الفكرة السياسية وطريقتها؛ وعليه فإنه من احملتم على
املسلمني أن يعرفوا اخلطط املرسومة لسياسة كل دولة ،وأن يتبينوا أساليبها.
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املـوقف الدويل
إن فهم املوقف الدويل خيتلف عن فهم سياسة كل دولة؛ وذلك ألن
فهم سياسة الدول املؤثرة يتعلق بفهم الفكرة والطريقة اللتني تقوم عليهما
سياسة تلك الدول كما بيّـنا سابقا .وأما املوقف الدويل ،الذي هو هيكل
العالقات الدولية املؤثرة ،أي احلالة اليت تكون عليها الدولة األوىل والدول اليت
تزامحها ،هذا املوقف ال يتعلق ابلفكرة والطريقة ،وإمنا يتعلق ابلعالقات الدولية،
والتسابق الدائم بني الدول على مركز الدولة األوىل ،وعلى التـأثري يف السياسة
الدولية؛ ولذلك كان البد من فهم املوقف الدويل.
غري أنه جيب أن يكون واضحا أن املوقف الدويل ال يلزم حالة واحدة،
وإمنا هو متغري ومتبدل يف العامل حسب أوضاعه ،وأحواله ،وأحداثه ،ولكن مع
ذلك ميكن رسم صورة واضحة له ،وميكن إعطاء خطوط عريضة عنه ،وميكن
إعطاء تفصيالت عن أحواله ،إال أن ذلك كله إمنا يدل على حاله حني يظهر
للناس وقت وصفه ،فيصدق الوصف على واقع موجود ،وحني يتغري املوقف
الدويل ال يكون الوصف الذي أعطي غري صحيح ،وإمنا يكون وصفا لشيء
قد وجد مث ذهب ،فيصبح يف عداد التاريخ ،ويصري من احملتم إعطاء الوصف
للواقع الذي حيصل ،أي للموقف الدويل اجلديد؛ وعلى ذلك فإن الوصف
الذي سنسوقه للموقف الدويل يف رسم صورته ،أو إعطاء خطوط عريضة عنه،
أو التعرض لتفصيالته ،إمنا هو وصف لواقع شوهد من قبل ،أو هو مشاهد
اآلن ،أو متوقع حدوثه ،ولكن مع ذلك ال يعترب أمرا اثبتا؛ وهلذا جيب على
السياسي أن تكون لديه معلومات عن املوقف الدويل ،وعن السياسة الدولية،
يربطها مبا يراه ،حىت تتضح له األمور ،ويصدر حكمه عليها.
وفهم املوقف الدويل ،يقتضي من املسلمني معرفة مركز الدولة األوىل يف
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العامل ،ومركز الدول األخرى ابلنسبة هلا ،وابلنسبة للسياسة العاملية .ويقتضي
معرفة الدول التابعة ،والدول اليت يف الفلك ،والدول املستقلة.
أما الدولة التابعة فهي الدولة اليت تكون مقيدة بدولة أخرى يف سياستها
اخلارجية ،ويف بعض املسائل الداخلية ،مثل مصر مع أمريكا ،وكازاخستان
(حاليا) مع روسيا .وأما الدولة اليت يف الفلك فهي الدولة اليت تكون مرتبطة يف
سياستها اخلارجية مع دولة أخرى ارتباط مصلحة ال تبعية ،مثل الياابن مع
أمريكا ،وأسرتاليا مع كل من أمريكا وبريطانيا ،وكندا مع كل من أمريكا
وبريطانيا وفرنسا ،وتركيا (حاليا) مع بريطانيا وأمريكا .وأما الدولة املستقلة فهي
الدولة اليت تتصرف يف سياستها اخلارجية والداخلية كما تشاء حسب
مصلحتها ،مثل فرنسا ،والصني ،وروسيا.
وهناك أحوال ال تدخل حتت السياسة الدولية ،وإمنا هي حوادث
نشأت جراء خروج الدول االستعمارية من البالد .فهذه األحوال وأمثاهلا ال
تبحث يف السياسة الدولية ،وال يعطى عنها خطوط عريضة ،بل تدرس كل
حالة بواقعها ،ويعطى هلا احلكم .فمثال العراق بعد خروج اإلجنليز منه ،ووقوع
انقالب  14متوز 1958م ،وإلغاء مجيع املعاهدات واالرتباطات ،صار دولة
مستقلة دوليا ،مثله مثل فرنسا ،وإجنلرتا ،وأي دولة مستقلة؛ ولكن ألن حاكمه
كان حينئذ عميال أمريكيا ،فإن العراق صار يف واقعه دولة اتبعة ألمريكا وإن
كان من انحية دولية مستقال ،لكن حني قام انقالب  17متوز 1968م،
وجاء للحكم عمالء اإلجنليز ،صار العراق اتبعا إلجنلرتا.
وهكذا ،فالدول املستقلة حني يصبح حاكمها عميال ،أو يتوىل احلكم
فيها عميل ،فإن الدولة تصبح اتبعة للدولة اليت يعترب حاكمها عميال هلا.
وهكذا مجيع الدول اليت كانت مستعمرة تعرتيها هذه احلاالت ،وخترج
من يد إىل يد بفعل تغري احلكام .فمثل هذه الدول من انحية دولية ظاهرية
21

هي مستقلة ،ولكن من انحية حقيقية هي اتبعة .ولكن هذه حاالت فردية
انجتة عن حترير املستعمرات من االستعمار ،وحماوالت الدول االستعمارية
الرجوع إىل املستعمرات ،أو حماولة دول أخرى أن حتل يف االستعمار حمل
الدولة اخلارجة منها ،أي من املستعمرات.
إن احملتم معرفته هو مركز الدولة األوىل يف العامل ،ملا لذلك من األمهية يف
فهم السياسة العاملية ،ويف فهم املوقف الدويل .ففي السلم تعترب الدولة األوىل
يف املوقف الدويل ،هي صاحبة الكلمة دوليا ،وتستوي فيه بعد ذلك الدولة
الثانية ،وأي دولة أخرى من حيث استطاعتها التأثري العاملي سياسيا.
والتأثري للدول األخرى إمنا يكون للدول اليت هلا وزهنا يف التأثري على
الدولة األوىل ،ويتفاوت هذا التأثري بتفاوت الدول يف القوة الذاتية ،والقوة
العاملية .فبقدر قوة الدولة ،ومدى وزهنا العاملي ،يكون مقدار ما هلا من أتثري
على الدولة األوىل ،وابلتايل على السياسة العاملية من انحية دولية.
وأوضح مثال اليوم على حماولة التأثري على الدولة األوىل ،ومن مث التأثري
يف السياسة العاملية ،هو مثال بريطانيا هذه األايم (2004م) ،فإن أتثريها يف
السياسة العاملية ،من انحية دولية آت مما لديها من بعض التأثري على أمريكا:
الدولة األوىل يف العامل ،كما هو آت من نفوذها املتواصل على مستعمراهتا
السابقة .وكذلك فرنسا ،وروسيا ،وأملانيا ،فإهنا اشرتكت معا بعد احلرب
األمريكية الربيطانية على العراق إلجياد نوع من التأثري على الدولة األوىل،
وابلتايل التأثري على السياسة العاملية من انحية دولية.
وأما أمثلة الدول اليت ال تؤثر على الدولة األوىل ،وابلتايل فال أتثري
مستقل هلا يف السياسة العاملية ،فمنها :الدولة التابعة ،حيث ال يتأتى أن يكون
هلا أتثري على الدولة األوىل إالّ مبقدار استعمال الدولة املتبوعة هلا .وكذلك
الدول اليت يف الفلك فإهنا تستمد أتثريها من الدولة الكربى اليت تدور يف
فلكها.
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وأما ابقي الدول غري التابعة ،وغري اليت يف الفلك ،وهي الدول املستقلة،
كسويسرا ،وإسبانيا ،وهولندا ،وإيطاليا ،والسويد ،مثال ،فإهنا تستطيع التأثري
يف السياسة العاملية من انحية دولية ،إذا ّأمنت مصاحل الدولة األوىل أو ه ّددهتا،
ومن األمثلة على ذلك ،أتمني كل من إيطاليا وإسبانيا ملصلحة مهمة من
مصاحل أمريكا ،وذلك عن طريق مساندهتما ألمريكا يف احتالهلا للعراق يف
2003م.
وجترها
ولذلك وج ـب على أي دولة تريد أن تؤثـر يف السـياسـة العـاملـيـة ّ
حسب مصلحتها ،أن تسلك أحد طريقني :إما هتديد املصاحل احلقيقية للـدولة
األوىل يف املوقف الدويل هتديدا فعاال ،وإما أتمني مصاحل الدولة األوىل عن
طريق املساومة ملصلحتها.
وطريق التهديد الفعال املؤثر ،هو الطريق املنتج حتما ،وهو الذي يليق
ابلدولة الصحيحة اليت تنشد ضمان أتثريها ،ومساع صوهتا يف املوقف الدويل.
أما الطريق الثاين الذي يستهدف من سلوكه أتمني املصاحل ،فإنه سبيل مظلم،
غري مأمـون العـثـار ،قد يوصل إىل الغاية ،وقد يؤدي إىل التهلكة ،إذ هو مقامرة
بكيان أمة ،ومغـامـرة محقاء مبصري دولة؛ ألن أتمني مصلحة الدولة الكبرية من
قبل أي دولة ،ال مينعها من املساومة على هذه املصاحل مع أي دولة دوهنا مركزا
أو إمكانيات.
فقد ساومت أمريكا يف العام 2003م على حليفاهتا التقليدية من
الدول األوروبية الغربية ،بعد أن وصفتها أبورواب القدمية ،وبدأت تبحث عن
دول شرق أورواب لتحل حملها يف حتالفها يف مسألة العراق ،ولوحت كذلك
ضد بريطانيا عندما حاولت ثنيها عن املضي قدما يف غزو العراق من دون
الرجوع إىل األمم املتحدة لتأخذ الشرعية الدولية منها ،وقال رامسفيلد وزير
الدفاع األمريكي« :إن مبقدور أمريكا الذهاب إىل العراق من دون بريطانيا».
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ولتهديد املصاحل ،وإجياد التأثري الفعال ،جيب أن تكون الدولة قد
توفرت هلا إمكانيات الدفاع ،وأسباب السيطرة الكاملة داخليا .والسبيل
الصحيح لذلك أن تكون سائرة يف الطريق االرتقائي التصاعدي ،أي جيب أن
تكون صاحبة مبدأ حتمل دعوة عاملية ،وتبدأ مبن جاورها ،وحىت حتمي نفسها
من حرب التدخل داخليا ،وال تقتصر على محاية حدودها ،بل تتوسع مببدئها
ونفوذها ،حىت تزاحم الدولة األوىل يف املوقف الدويل.
ولتتمكن أي دولة من زحزحة الدولة األوىل عن مركزها الرئيسي ،عليها
أن تقوم بتحويل اجلو السياسي جلهتها ،وجر الدول األخرى سياسيا هلا
ولفكرهتا ،كما حصل ألملانيا قبل احلرب العاملية الثانية ،وعندما تتمكن أي
دولة من ذلك ،يصبح املوقف الدويل متأرجحا ،حىت تتسلم إحدى الدول
مركز الدولة األوىل ،ويف الغالب ال يتأتى ذلك إال إذا وقعت حرب غريت
املوقف ،سـواء أكانت عاملية عامة ،أم حمصورة جزئية ،أو إذا كان خطر وقوع
احلرب على الدولة األوىل أمـرا راجـحـا ،وحتـتـاج يف هذه احلـرب إىل الدولة
املزامحة يف معسكرها.
ومركز الدولة األوىل يف العامل ليس جديدا ،فإنه موجود منذ القدم.
فمصر يف التاريخ القدمي كانت الدولة األوىل ،وكانت آشور يف العراق تزامحها
على هذا املركز .ودولة الروم كانت الدولة األوىل ،وكانت دولة فارس تزامحها
على هذا املركز .والدولة اإلسالمية منذ عهد اخللفاء الراشدين حىت احلروب
الصليبية كانت الدولة األوىل ،ومل يكن هلا مزاحم على هذا املركز .وكانت
فرنسا هي الدولة األوىل ،وكانت إجنلرتا تزامحها على هذا املركز .والدولة
العثمانية ،بوصفها دولة اخلالفة اإلسالمية ،كانت الدولة األوىل مدة تقرب من
ثالثة قرون ،ومل يكن هلا مزاحم على هذا املركز ،حىت منتصف القرن الثامن
عشر امليالدي .وقبل احلرب العاملية األوىل كانت أملانيا هي الدولة األوىل،
وكانت إجنلرتا وفرنسا تزامحاهنا على هذا املركز .وبعد احلرب العاملية األوىل
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كانت إجنلرتا هي الدولة األوىل ،وكانت فرنسا تزامحها على هذا املركز .مث قبيل
احلرب العاملية الثانية كانت بريطانيا الدولة األوىل ،وكانت أملانيا تزامحها على
هذا املركز ،حىت كادت أن تكون الدولة األوىل ،إىل أن كانت احلرب العاملية
الثانية ،واشرتكت أمريكا يف احلرب ،وانتهت احلرب أبن أصبحت أمريكا هي
الدولة األوىل يف رسم السياسة الدولية واملوقف الدويل ،حيث كانت أقدر
الدول على جعل السياسة الدولية جبانبها ،وظلت تسيطر على املوقف الدويل،
ال تقع وال تنفذ إال األحداث السياسية اليت تريدها .ومع ذلك فقد استمر
االحتاد السوفيايت حينها ،وبريطانيا ،وفرنسا ،حتاول مزامحتها ،وكانت تشاركها
التأثري يف السياسة العاملية بقدر ما ،حسب قوة هذه الدول ،وخباصة االحتاد
السوفيايت بشكل قوي ،مث بريطانيا بشكل أضعف.
أما االحتاد السوفيايت فقد جنح ابلوقوف إىل جانب أمريكا كشريك
وحليف ،وأتخرت إجنلرتا إىل الوراء ،وصارت تنـزل من أسفل إىل أسفل منه،
حىت غدت على ما هي عليه اآلن .وبيان ذلك أن إجنلرتا ،بعد احلرب العاملية
الثانية ،بدأت تستفيق من ضربة احلرب ،وأخذت حتاول زحزحة أمريكا عن
مركز الدولة األوىل ،وصارت تقوم أبعمال سياسية لتؤثر على أمريكا ،فلم
تشرتك يف احلرب الكورية إال إشرتاكا رمزاي ،وكانت تنقل أخبار أمريكا احلربية
إىل الصني ،والصني هي اليت كانت تقوم يف احلقيقة ابحلرب الكورية،
واستطاعت إجنلرتا بوسائلها اخلفية اخلبيثة أن تؤثر على مركز أمريكا الدويل يف
احلرب الكورية ،ما زعزع مركزها .وأيضا وقفت يف مؤمتر جنيف الذي عقد من
أجل اهلند الصينية جبانب املعسكر الشرقي ،فخرجت بقرارات يف صاحل
املعسكر الشرقي .وأيضا فقد كانت تنقل لروسيا أخبار أمريكا التجسسية
والعسكرية ،ومن ذلك ما نقلته عن طائرة (يوتو) لروسيا ما أدى إىل إسقاطها.
مث ما كان من موقف ماكميالن يف مؤمتر ابريس من الوقوف إىل جانب
خروشوف ضد إيزهناور ،وحماولة إذالل إيزهناور بوصفه رئيس الوالايت
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املتحدة ،ما أدى إىل فشل املؤمتر وإضعاف مركز أمريكا .وهكذا قامت أبعمال
كثرية لضرب أمريكا ،حماولة التأثري على مركز الدولة األوىل ،ولكن أمريكا
فطنت لكل ذلك .مث كان اجتماع خروشوف بكندي يف فينّا ،ومن ذلك
التاريخ حتولت إجنلرتا من موقف املهاجم ألمريكا إىل موقف املدافع عن
نفسها ،حيث بدأت روسيا (االحتاد السوفيايت) وأمريكا معا يف تصفية إجنلرتا
يف العامل.
لقد كان االحتاد السوفيايت يشعل احلرب الباردة ضد املعسكر الغريب،
وخيص أمريكا ابلقدر األكرب من ذلك ،فكان حياول أن أيخذ زمام املبادرة من
املعسكر الغريب ،ويعمل لزحزحة أمريكا عن مركز الدولة األوىل؛ ليكون هو
الدولة األوىل يف العامل ،وقد جنح يف عدة أعمال ،فاستطاع أن ينقل أمريكا من
حصنها احلصني ،وهو هيئة األمم املتحدة ،يف حل املشاكل الدولية ،إىل عقد
مؤمترات خارج هيئة األمم ،وكان يشجع إجنلرتا على مزامحة أمريكا من أجل
إضعاف مركز الدولة األوىل ،وتوسيع شقة اخلالف من أجل إضعاف مركز
الدولة األوىل ،ووسع شقة اخلالف بني فرنسا وأمريكا ،وأثر كثريا يف األعمال
الدولية .وإىل جانب ذلك تقدم يف جمال الفضاء حىت سبق أمريكا ،وتقدم يف
األسلحة النووية ويف الصواريخ عابرة القارات ،وأنشأ قاعدة عسكرية له يف
كواب لتهديد أمريكا ،وفضح كثريا من األساليب األمريكية يف الكونغو،
ومصر ،واجلزائر ،وغريها .إال أن كل ذلك ،وإن أثر على أمريكا كل التأثري،
ولكنه مل يزحزحها عن مركز الدولة األوىل ،وإمنا كان انتصارات جزئية يف بعض
املسائل السياسية دوليا ،إال أن االحتاد السوفيايت مل ييأس يف اهلجوم على
أمريكا أبساليب احلرب الباردة ،إىل أن حصل اجتماع خروشوف بكندي سنة
1961م ،حيث اجتمعا يف شهر حزيران من ذلك العام يف فينّا عاصمة
النمسا ،واتفقا على اقتسام العامل بينهما .وبعد ذلك التاريخ سقطت كل من
بريطانيا وفرنسا من السياسة العاملية ،وانفرد االحتاد السوفيايت وأمريكا معا يف
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رسم هذه السياسة .ومل تفلح مجيع احملاوالت اليت قامت هبا بريطانيا يف أن
يكون هلا رأي يف السياسة العاملية ،وكذلك مل تفلح فرنسا ،حىت يف أايم ديغول،
يف أن تتقدم خطوة واحدة يف إجياد أي إمكانية هلا يف حبث السياسة العاملية،
وظلت احلال كذلك حىت العام 1989م ،حيث سقط جدار برلني ،وانفرط
عقد االحتاد السوفيايت بعد ذلك بعامني بصورة رمسية ،وانتهت احلرب الباردة،
وورثت روسيا مكانة االحتاد السوفيايت رمسيا يف بداية عقد التسعينات من القرن
املاضي ،لكنها أسقطت من املركز الثاين يف السياسة العاملية ،ونشأ وضع دويل
جديد أصبحت فيه الوالايت املتحدة األمريكية ألول مرة بال شريك دويل،
ودخل العامل يف مرحلة دولية غري مسبوقة ،فحاولت أمريكا يف آخر عهد بوش
األب رسم سياسة دولية تفردية ،واندى مبصطلح النظام العاملي اجلديد ،ولكن
ظل الوضع
وظل املصطلح ضبابيا ،كما ّ
هذا النظام مل يكتب له النجاحّ ،
الدويل غائما ،إىل أن جاء كلينتون إىل سدة احلكم يف العام 1992م ،فأرسى
نظاما دوليا جديدا ،ال يعتمد على التفرد ،وإمنا يعتمد على التفوق .وبدأت
إدارة كلينتون إبرساء قواعد هذا النظام اجلديد ،الذي كان من أهم أركانه
انتهاج سياسة املشاركة مع القوى الكربى األخرى ،اليت جتلت يف حسم
مشاكل البلقان يف البوسنة واهلرسك وكوسوفا ،كما جتلت يف تفكيك األسلحة
النووية يف كل من أوكرانيا ،وروسيا البيضاء ،ابلتفاهم مع روسيا ،ومت كذلك
توقيع مذكرات تفاهم بني أمريكا والدول اليت كانت يف السابق جزءا من
املنظومة الشرقية ،واشرتك يف توقيع بعض هذه التفامهات بريطانيا وأملانيا.
واستطاعت أمريكا يف هذه احلقبة أيضا ،وبفضل سياسات املشاركة ،أن توسع
حلف مشال األطلسي ،ابلتعاون مع الدول األوروبية الغربية ،اليت استفادت هي
األخرى من توسيع دول االحتاد األورويب ،ومت هذا التوسع وذاك التوسيع على
حساب روسيا ،وعلى حساب نفوذها.
ومتيزت هذه الفرتة بصعود القوة األملانية ،حيث صاحب ضعف االحتاد
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السوفيايت ،واهنيار جدار برلني ،وإزالة السند عن أملانيا الشرقية ،صاحب ذلك
توحيد أملانيا الشرقية مع أملانيا الغربية بسرعة قياسية ،وأن تصبح أكرب قوة
اقتصادية يف أورواب ،وأن تتحول إىل قوة سياسية فاعلة ومؤثرة تتقرب إليها
أمريكا وأورواب ،حىت صار احلديث عن دخول أملانيا اندي الدول ذات
العضوية الدائمة يف جملس األمن موضع تساؤل ،أمريكيا ،وأوروبيا ،وعامليا.
ورافق هذا الوضع السياسي اجلديد ،وضع اقتصادي جديد ،حيث مت
تفعيل سياسات السوق بشكل كبري ،ومتثل ذلك يف سياسات العوملة اليت
فرضت نفسها على العامل ،فاحتدت الشركات ،وتعملقت ،وبرزت كالعب
اقتصادي رئيسي ميلي سياساته على احلكومات ،وصارت الشركات متعددة
اجلنسيات حديث االقتصاديني ،ومت حتويل اتفاقية اجلات يف العام 1995م إىل
منظمة جتارة دولية حتمي سياسات العوملة بغطاء قانوين ،كما مت تفعيل دور
صندوق النقد والبنك العامليني ،حبيث صار هذا الثالوث ،وهو منظمة التجارة
والصندوق والبنك ،يستخدم من قبل الدول الكربى ،كأداة تدخل وضغط يف
سياسات الدول االقتصادية ،وقد اعرتف كل من لورنس إجيلربجر وزير
خارجية أمريكا السـابـق ،وميشـيل كامديسو رئيس صندوق النقد الدويل،
اعرتفا أبهنما استخدما الصندوق يف اإلطاحة بنظام سوهارتو عن طريق فرض
سياسة تعومي العملة ،وحرمانه من القروض إن مل يقبل هبذه السياسة ،فخضع
للطلب ،وعوم العملة وأطيح به.
كما مت تفعيل دور  G7وهي الدول السبع الصناعية ،وذلك إبضافة
روسيا إليها ،وهكذا سيطرت هذه الدول الثماين وهي :أمريكا ،والياابن،
وأملانيا ،وبريطانيا ،وفرنسا ،وإيطاليا ،وكندا ،وروسيا ،سيطرت هذه الدول على
السياسات العاملية االقتصادية والنقدية ،فإذا أضفنا إىل هذه الدول الثماين دولة
الصني مبا هلا من ثقل اقتصادي كبري ،ومبا متلك من قوة نووية ،ومركز ثقل
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سكاين ،ومقعد دائم يف جملس األمن ،إذا أضفنا دولة الصني مبا متلكه من هذه
القوى ،فإنه ميكننا القول ،بشيء من التجاوز ،إن الدول الكربى يف العامل اليوم
هي هذه الدول التسع ،ولكن تفاوت قوة هذه الدول جيعلنا نسقط منها
دولتني ومها إيطاليا وكندا ،كوهنما ال متلكان أية قوى سياسية أو جيوسياسية،
تؤهلهما للعب دور عاملي ،وبذلك تبقى الدول املؤثرة يف السياسات العاملية
سبع دول وهي :أمريكا ،وبريطانيا ،وفرنسا ،وأملانيا ،وروسيا ،والصني ،والياابن.
ومع اختالف هذه الدول يف التأثري العاملي ،فاخلمس األوىل تتطلع للتأثري يف
تفوق هائل ألمريكا على األربع األخرى.
مناطق خمتلفة من العامل ،مع ّ
والسادسة (الصني) يرتكز تطلعها إىل التأثري يف حميطها اإلقليمي .والسابعة
(الياابن) تتطلع إىل التأثري يف مناطق خمتلفة من العامل ،ولكن على األساس
االقتصادي.
يقول وزير خارجية فرنسا السابق هوبر فيدرين يف كتابه "رهاانت فرنسا
يف زمن العوملة"« :إن هذه القوة الوحيدة (أمريكا) اليت هتيمن على كل
اجملاالت االقتصادية ،والتكنولوجية ،والعسكرية ،والنقدية ،واللغوية ،والثقافية،
حالة غري مسبوقة يف التاريخ» على حد وصفه .مث يضع فيدرين تصنيفا خاصا
للدول من حيث القوة والنفوذ فيقول« :إن الوالايت املتحدة متثل املرتبة األوىل
يف العامل بال منازع ،وأييت بعدها يف الصف الثاين سبع دول ذات نفوذ عاملي
هي :فرنسا ،وبريطانيا ،وأملانيا ،وروسيا ،والصني ،والياابن ،واهلند ،شريطة أن
تشرع يف توسيع رؤيتها اليت ال تزال إقليمية» .ويقول« :إن معايري هذا
التصنيف كثرية ،منها الدخل القومي ،واملستوى التكنولوجي ،والسالح
النووي ،مث املستوى الكمي والكيفي لألسلحة ،واالرتباط مبنظمات
وتشكيالت دولية ،مثل جملس األمن ،وجمموعة الـ ،8أو االحتاد األورويب ،مث
ترويج اللغة والتأثري الثقايف املوروث من املاضي».
ولكن األدق من رأي فيدرين هذا هو أنه بعد أمريكا الدولة العمالقة،
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اليت ال تدانيها أية دولة يف أوائل القرن احلادي والعشرين ،أتيت ثالث دول
كربى حقيقية هي :روسيا ،وبريطانيا ،وفرنسا ،مث بعد هذه الثالث مباشرة أتيت
أملانيا ،وهذه الدول األربع هلا تطلعات دولية يف أحناء كثرية من العامل .مث
الصني وهي دولة كربى يف حدود حميطها اإلقليمي ،ولوال ضيق تطلعها الدويل
لزامحت كل أو بعض الدول األربع السابقة .وأما الياابن فهي أكرب الدول بعد
أمريكا اقتصاداي ،وبذلك يكون ترتيب قوة الدول على النحو التايل :أمريكا،
روسيا ،بريطانيا ،فرنسا ،أملانيا ،الصني ،الياابن ،على التوايل ،حيث ميكن
إطالق دول كربى علـى هذه السـبع ،أما اهلند وكندا وإيطاليا فال تستحق أن
يطلق عليها دول كربى ،مع أهنا هي اليت تلي هذه السبع ،وتشكل معها
الدول العشر األوىل يف العامل.
ومع انتهاء القرن العشرين ،وبداية األلفية امليالدية الثالثة ،حاولت إدارة
جورج بوش االبن تغيري قواعد اللعبة ،فأسقطت سياسات املشاركة اليت
انتهجها كلينتون ،وبدأت تفرض على القوى الكربى سياساهتا ابإلكراه،
وانسحبت من عدة معاهدات دولية مثل اتفاقية كيوتو ،وحمكمة اجلناايت
الدولية ،واتفاقيات سالت لتخفيض نشر األسلحة الباليستية ،وغريها ،وتوترت
العالقة بينها وبني الدول الكربى أكثر فأكثر بوقوع أحداث احلادي عشر من
أيلول العام 2001م ،بتفجريات مركز التجارة العاملي يف نيويورك ،ومبىن
البنتاغون يف واشنطن ،فمنحها ذلك دفعة جديدة يف اجتاه التفرد ،واختذت من
هذه التفجريات مربرا حملاربة ما أمسته ابإلرهاب ،فاحتلت أفغانستان والعراق
حتت هذه الذريعة .وسادت الغطرسة السياسية اإلدارة األمريكية ،فتبنت
ردات فعل
سياسة "إما معنا أو ضدان" ،وأاثرت هذه السياسات اجلديدة ّ
غاضبة من األوروبيني ومن غريهم ،واهتموها ابلتبسيط والسذاجة ،وطالبوا
األمريكيني أبن يعودوا إىل املشاورة واملشاركة ،لكن األمريكيني رفضوا العودة
إىل قواعد املشاركة واملشاورة اليت سار عليها كلينتون ،ومتكن من يسمون
ابحملافظني اجلدد بقيادة ديك تشيين انئب الرئيس ،ورامسفيلد وزير الدفاع،
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وولفوفيتز انئبه ،وريتشارد بريل رئيس جملس السياسات الدفاعية ،ودوغالس
فيث ،وجون بولتون ،وكوندوليزا رايس ،وآخرين ،متكن هؤالء من التأثري يف
قرارات بوش ،حبيث وظفوا كل قدراهتم ،ونفوذهم ،والشركات اليت تدعمهم،
خلدمة هذه السياسات.
وكان من أبرز هذه السياسات عدم االلتفات إىل األمم املتحدة،
وشرعيتها يف اختاذ القرارات ،وجعل األولوية للمصلحة األمريكية ،فإن
تعارضت هذه املصلحة مع الشرعية الدولية مت إمهال الشرعية الدولية ،وإن مل
تتعارض مت تفعيلها ،وهكذا تعاملت مع جملس األمن ،فإن جنحت يف
استصدار قرارات من اجمللس كان به ،وإالّ مت إمهاله وإغفاله.
وحاولت أورواب ممثلة يف بريطانيا أن تثين اإلدارة األمريكية عن االلتفاف
على الشرعية الدولية ،واستقطبت هذه احملاولة وزير اخلارجية األمريكي كولن
ابول ،ومال إليها الرئيس بوش ،ولكن تكتل جمموعة احملافظني اجلدد أفشل
هذه احملاولة ،وبقيت أمريكا تتجاهل سياسات املشاركة ،كما تتجاهل إعطاء
دور فاعل للمنظمة الدولية.
وعلى أية حال مل تستطع إدارة بوش االبن إسقاط الدول الكربى،
كربيطانيا ،وروسيا ،وفرنسا ،وأملانيا ،من لعب دور يف السياسة الدولية ،بل إن
هذه السياسات اليت انتهجتها إدارة بوش االبن قوت مواقف تلك الدول ومل
تضعفها؛ ألهنا جلأت إىل توحيد صفوفها دفاعا عن نفسها أمام هذه اهلجمة
األمريكية الشرسة عليها ،فتشكل حمور فرنسا ،أملانيا ،روسيا ،وتعاون هذا
احملور مع بريطانيا بشكل خفي ،ومتكنت هذه الدول ابملقاومة واملالينة ،أن
تثبت مواقعها كدول كربى فاعلة إىل حد ما يف السياسة الدولية.
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العـرف الدويل والقانـون الدويل
كانت املزامحة على مركز الدولة األوىل يف العصور السابقة ال تربز فيها
األعمال السياسية املرتبطة بقانون دويل؛ لعدم وجوده ،بل كانت تربز فيها
األعمال العسكرية ابحلروب ،والغزوات ،وانتقاص أطراف الدول ،منذ فجر
التاريخ ،وظل احلال كذلك إىل منتصف القرن الثامن عشر ،حيث توسع
القانون الدويل ،أو على األصح وجد بشكل قانون وتشريع .ومنذ ذلك الوقت
بدأت األعمال السياسية أتخذ جانبا مهما يف العالقات الدولية ،ويف حل
املشاكل الدولية ،فصارت األعمال السياسية حتل حمل األعمال العسكرية يف
حل املشاكل ،ويف إيقاف سيطرة الدولة األوىل ،واملزامحة على مركزها .ومن
يومئذ كثر حتكيم القانون الدويل يف العالقات الدولية ،وكثر اختاذ األعمال
السياسة أداة حلل املشاكل الدولية ،إما وحدها ،أو إىل جانب احلروب
والغزوات .وتركز ذلك بشكل واضح بعد 1919م ،حني أنشئت عصبة
األمم ،فقد كثر االحتكام للقانون الدويل ،والعرف الدويل .واألعمال السياسية
اليت تقوم هبا الدول بشكل عام ،والدول املزامحة للدولة األوىل ،والدولة األوىل
نفسها بشكل خاص ،إمنا يستندون فيها إىل ما يسمى ابلعرف الدويل،
والقانون الدويل .فالبد من إلقاء نظرة خاطفة على العرف الدويل ،والقانون
الدويل ،إلدراك واقع األعمال السياسية ،وكيفية القيام ابألعمال السياسية من
انحية دولية.
أما العرف الدويل فهو قدمي قدم وجود الدول واإلمارات والكياانت،
وهو جمموعة القواعد اليت نشأت جراء العالقات بني اجملموعات البشرية يف
حالة احلرب ويف حالة السلم ،فصارت ،جراء اتّـباع اجملموعات هلا أمدا طويال،
أعرافا دولية ،مث استقرت هذه اجملموعة من القواعد لدى الدول ،وصارت
الدول تعترب نفسها ملتزمة هبذه األعراف التزاما طوعيا ،وصارت أشبه ابلقانون،
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وهذا االلتزام التزام معنوي وليس التزاما ماداي ،وكانت اجملموعات البشرية تتبعه
ويعري
طوعيا ،وخوفا من الرأي العام ،ومن ال يتبعه يتعرض لنقمة الرأي العامّ ،
يف ذلك .ويعترب من هذا القبيل ،أي من قبيل األعراف الدولية ،اصطالح
العرب قبل اإلسالم على منع القتال يف الشهر احلرام؛ ولذلك فإن قريشا
أقامت النكري على الرسول  حني قامت سرية عبد هللا بن جحش بقتل
عمرو ابن احلضرمي ،وأسر رجلني من قريش ،وأخذ قافلة التجارة ،أقامت
قريش النكري على ذلك ،واندت يف كل مكان أن حمـمـدا وأصحابه استحلوا
الشهر احلرام ،وسفكوا فيه الدماء ،وأخذوا فيه األموال ،وأسـروا الرجـال،
فاسـتـ ْعـدت الرأي العام عليه؛ ألنه خالف األعراف الدولية.

وهكذا كانت بني مجيع اجملموعات البشرية قواعد متعارف عليها
يتبعوهنا يف احلرب والسلم ،ومنها الرسل أو من يسمون ابلسفراء ،ومنها غنائم
احلرب ،إىل غري ذلك .إال أن هذه األعراف منها ما هو عام تتبعها مجيع
اجملموعات البشرية مثل السفراء أي الرسل ،ومنها ما هو خاص مبجموعات
معينة .وكان هذا العرف يتطور وفقا حلاجات الدول واإلمارات والكياانت ،أي
وفقا حلاجات اجملموعات البشرية يف عالقاهتا مع بعضها كمجموعات،
ويعري من
فكانت هذه األعراف الدولية حيتكم إليها الناس للرأي العامّ ،
خيالفها ،فكانت تتبع طوعا واختيارا ابلتأثري املعنوي ليس غري ،ومل تكن هناك
قوة مادية تطبقها ،فاستنادا إىل هذه األعراف كانت تقوم أعمال سياسية من
قبل اجملموعات البشرية.
وأما ما يسمى ابلقانون الدويل فإنه نشأ ووجد ضد الدولة اإلسالمية
حني كانت تتمثل يف الدولة العثمانية .وذلك أن الدولة العثمانية ،بوصفها
دولة إسالمية ،قامت بغزو أورواب ،وأعلنت اجلهاد على النصارى يف أورواب،
وأخذت تفتح بالدهم بلدا بلدا ،فاكتسحت ما يسمى ابليوانن ،ورومانيا،
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وألبانيا ،ويوغوسالفيا ،واجملر ،والنمسا ،حىت وقفت على أسوار فينّا ،وأاثرت
الرعب يف مجيع النصارى يف أورواب ،ووجد عرف عام لدى النصارى أن اجليش
اإلسالمي ال يغلب ،وأن املسلمني حني يقاتلون ال يبالون ابملوت؛ العتقادهم
أبن هلم اجلنة إذا قتلوا ،والعتقادهم ابلقدر ،واألجل .وقد رأى النصارى من
سهل على
شجاعة املسلمني وشدة فتكهم ما جعلهم يفرون من وجههم ،ما ّ
املسلمني اكتساح البالد ،وإخضاعها لسلطان اإلسالم .وكان النصارى
األوروبيون يف هذا العصر عبارة عن إمارات وإقطاعيات ،فكانت دوال
مفككة ،كل دولة مفككة إىل إمارات ،حيكم كال منها سيد إقطاعي يقاسم
امللك يف السلطات ،ما جعل امللك ال يستطيع إجبار هذه اإلمارات على
القتال ،وال ميلك التعبري عنها أمام الغازين يف كل ما يسمى ابلشؤون
فسهل ذلك على املسلمني الغزو والفتح .وظل حال الدول األوروبية
اخلارجيةّ ،
كذلك حىت العصور الوسطى ،أي حىت هناية القرن السادس عشر .ويف القرن
السادس عشر ،أي يف العصور الوسطى ،أخذت الدول األوروبية تتجمع
لتكون عائلة واحدة تستطيع أن تقف يف وجه الدولة اإلسالمية ،وكانت
ّ
الكنيسة هي اليت تسيطر عليها ،والدين النصراين هو الذي جيمعها؛ لذلك
أخذت تقوم مبحاوالت لتكوين عائلة نصرانية من جمموعة الدول ،وأخذوا
حيددون العالقات بينهم ،فنشأ عن ذلك قواعد اصطلحوا عليها لتنظيم
عالقاهتم مع بعضهم ،فكان ذلك أول نشوء ما مسي فيما بعد ابلقانون الدويل.
فأساس نشأة القانون الدويل هو أن الدول األوروبية النصرانية ،يف أورواب
جتمعت على أساس الرابطة النصرانية من أجل الوقوف يف وجه الدولة
اإلسالمية ،فأدى ذلك إىل نشوء ما يسمى ابألسرة الدولية النصرانية ،واتفقت
على قواعد فيما بينها ،منها التساوي بني أفراد هذه الدول ابحلقوق ،ومنها أن
هلذه الدول نفس املبادئ واملثل املشرتكة ،ومنها أن مجيع هذه الدول تسلم
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للبااب الكاثوليكي ابلسلطة الروحية العليا على اختالف مذاهبها ،فكانت هذه
القواعد نواة القانون الدويل .إال أن اجتماع هذه الدول النصرانية يف البداية مل
يؤثر؛ ألن القواعد اليت اتفقت عليها مل تستطع مجعها ،فإن نظام اإلقطاع ظل
حائال دون قوة الدولة ،ودون متكينها من مباشرة العالقات اخلارجية ،وكان
تسلط الكنيسة على الدول جاعال هلا اتبعا من توابع الكنيسة ،وسالبا منها
سيادهتا واستقالهلا؛ ولذلك حصل صراع يف الدولة لكي تتغلب على أمراء
اإلقطاع ،وانتهى بتغلب الدولة ،وزوال نظام اإلقطاع .ويف الوقت نفسه حصل
صراع بني الدولة والكنيسة أدى إىل إزالة سلطة الكنيسة عن الشؤون الداخلية
واخلارجية للدولة ،بعد أن كانت الكنيسة تتحكم فيها ،ولكن ظلت الدولة
نصرانية ،وكل ما يف األمر أهنا نظمت عالقة الدولة ابلكنيسة على شكل يؤكد
استقالل الدولة .وقد أدى هذا إىل وجود دول قوية يف أورواب ،ولكنها مع
ذلك مل تستطع الوقوف يف وجه الدولة اإلسالمية ،وظل احلال كذلك حىت
منتصف القرن السابع عشر ،أي حىت سنة 1648م .ويف هذه السنة عقدت
الدول األوروبية النصرانية مؤمترا هو مؤمتر وستفاليا ،ويف هذا املؤمتر وضعت
القواعد الثابتة لتنظيم العالقات بني الدول األوروبية النصرانية ،ونظمت أسرة
الدول النصرانية يف مقابلة الدولة اإلسالمية ،فقد وضع املؤمتر القواعد التقليدية
ملا يسمى ابلقانون الدويل ،ولكنه مل يكن قانوان دوليا عاما ،وإمنا كان قانوان
دوليا للدول األوروبية النصرانية ليس غري ،وحيظر على الدولة اإلسالمية
الدخول يف األسرة الدولية ،أو انطباق القانون الدويل عليها ،ومنذ ذلك التاريخ
وجد ما يسمى ابجلماعة الدولية ،وكانت تتكون من الدول األوروبية النصرانية،
مجيعا بال متييز بني الدول امللكية والدول اجلمهورية ،أو بني الدول الكاثوليكية
والدول الربوتستانتية .وكانت قاصرة على دول غرب أورواب يف أول األمر ،مث
انضمت إليها فيما بعد سائر الدول األوروبية النصرانية ،مث مشلت الدول
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النصرانية غري األوروبية ،ولكنها ظلت حمرمة على الدولة اإلسالمية إىل النصف
الثاين من القرن التاسع عشر ،حيث أصبحت الدولة اإلسالمية يف حالة هزال،
ومسيت ابلرجل املريض ،وحينئذ طلبت الدولة العثمانية الدخول يف األسرة
الدولية فرفض طلبها ،مث أحلت بذلك إحلاحا شديداِ ،
فاشرتط عليها شروط
قاسية ،منها عدم حتكيم اإلسالم يف عالقاهتا الدولية ،ومنها إدخال بعض
القوانني األوروبية ،فقبلت الدولة العثمانية هذه الشروط ،وخضعت هلا .وبعد
قبوهلا أن تتخلى عن كوهنا دولة إسالمية يف العالقات الدولية قبل طلبها،
وأدخلت األسرة الدولية سنة 1856م ،مث بعد ذلك دخلت األسرة الدولية
دول أخرى غري نصرانية كالياابن؛ ولذلك يعترب مؤمتر وستفاليا الذي عقد سنة
1648م هو الذي نظم القواعد التقليدية للقانون الدويل ،وبناء على قواعده
هذه وجدت األعمال السياسية بشكل متميز ،ووجدت األعمال الدولية
اجلماعية.
وكان من أبرز هذه القواعد فكراتن خطرياتن :إحدامها :فكرة التوازن
الدويل ،والثانية :فكرة املؤمترات الدولية .أما فكرة التوازن الدويل ،فهي
تقضي أبنه إذا حاولت إحدى الدول التوسع على حساب الدول األخرى،
فإن سائر الدول تتكتل لتحول بينها وبني التوسع ،حمافظة على التوازن الدويل
الذي هو كفيل مبنع احلروب وانتشار السالم .وأما فكرة املؤمترات الدولية ،فإن
املؤمتر يتألف من خمتلف الدول األوروبية ،وينعقد لبحث مشاكلها وشؤوهنا
على ضوء املصاحل األوروبية ،مث تطورت هذه الفكرة إىل مؤمترات الدول الكربى
اليت تنعقد للنظر يف شؤون العامل على ضوء مصاحل هذه الدول الكربى .وهااتن
الفكراتن كانتا أساسا ملا يعانيه العامل من الصعوابت اليت يالقيها يف سبيل رفع
سلطة الدول االستعمارية والدول الكربى.
36

وأول مرة استعملت فيها هااتن الفكراتن كانت يف أايم انبليون ،يف
أوائل القرن التاسع عشر .فحني قامت الثورة الفرنسية ،ونشرت األفكار اليت
تقوم على احلرية واملساواة ،وعلى االعرتاف حبقوق األفراد وحقوق الشعوب،
استطاعت أن تغري اخلـريطـة السـياسـيـة ألورواب ،وأن تنشئ دوال جديدة ،وأن
تفين دوال قدمية .حينئذ جتمعت الدول األوروبية حبجة التوازن ،وأتلبت على
فرنسا .وبعد أن هـزم انبلـيـون اجتمعت هـذه الدول يف مؤمتـر فينا سـنـة
1815م ،ونظرت يف إعـادة التـوازن ،وتنـظـيـم شـؤون العائلة الدولية النصرانية،
فأعيدت امللكية إىل بروسـيـا والنمسـا ،وأقيم احتـاد فدرايل بني السويد والنرويج،
وض ّمت بلجيكا إىل هولندا لتكوان دولة واحدة حتول دون التوسع الفرنسي،
ووضعت سويسرا يف حياد دائم .ولتنفيذ قرارات هذا املؤمتر عقدت الدول
املشرتكة يف املؤمتر حتالفا فيما بينها ،وهو حلف بني ملوك بروسيا وروسيا
والنمسا ،مبوافقة ملك إجنلرتا ،مث انضمت إليه فرنسا ،أي حتالف بني الدول
الكربى للسيطرة على الدول األخـرى .مث يف سـنة 1818م ،عقدت معـاهدة
إكس لشـابل بني روسيا ،وإجنلرتا ،وبروسيا ،والنمسا ،وفرنسا ،اليت اتفقت
فيها هذه الدول على التدخل املسلح لقمع أي حركة ثورية هتدد النتائج اليت
انتهى إليها مؤمتر فينّا .وهكذا جعلت الدول اخلمس الكربى من نفسها اهليئة
احلامية لألمن والنظام يف اجلماعة الدولية ،أي يف األسرة الدولية النصرانية ،مث
وسعت سلطتها فشملت بعض األقطار اإلسالمية بعد أن ضعفت الدولة
العثمانية .وقد قامت هذه الدول بعدة تدخالت حبجة احملافظة على السالم،
فتدخلت يف انبويل سنة 1821م ،وتدخلت يف إسبانيا سنة 1827م ،ويف
الربتغال سنة 1826م ،ويف مصر سنة 1840م .وقد حاولت هذه الدول
الكربى أن تتدخل يف أمريكا ،فحاولت مساعدة إسبانيا على اسرتداد
مستعمراهتا يف أمريكا ،ولكن الوالايت املتحدة ،وقد أصبحت دولة قوية
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حيسب هلا حساب ،حالت دون ذلك ،فأصدر رئيس الوالايت املتحدة
جيمس مونرو تصرحيه املشهور واملعروف بتصريح مونرو ،وذلك سنة 1823م،
وقد قال فيه« :إن الولايت املتحدة األمريكية ل تسمح ألية دولة أوروبية
ابلتدخل يف شؤون القارة األمريكية ،واحتالل أي جزء منها» فارتدعت هذه
الدول عن التدخل.
هذا هو أصل القانون الدويل وهذا هو الذي أوجد املربرات للتدخل،
وأاتح للدول الكربى أن تتحكم يف الدول األخرى ،وهذا هو الذي تستند إليه
األعمال السياسية اليت تقوم هبا الدول لقضاء مصاحلها ،أو ملزامحة الدولة
األوىل .إال أن هذه القواعد الدولية قد طرأ عليها شيء من التحويل ،ولكنه
كله حتويل يف صاحل الدول الكربى ،ومن أجل تنظيم مطامعها ،أو بعبارة
أخرى تقسيم منافع العامل فيما بينها على وجه ال يؤدي إىل احلروب والنـزاع
املسلح .فإن القرن التاسع عشر امليالدي كان عصر االستعمار ،فاندفعت فيه
الدول يف العامل تستعمر البلدان الضعيفة ،فكان ينشأ جراء هذا االستعمار نـزاع
مل يصل إىل حد احلرب الكبرية ،ولكن ملا تبني إلجنلرتا وفرنسا وروسيا أن أملانيا
بقوهتا اجلبارة صارت هتددها ،ورأوا أهنا ستأخذ برتول البالد اإلسالمية يف
العراق ،وهتدد إجنلرتا يف برتول إيران واجلزيرة العربية ،اتفقت هذه الدول الثالث
ضد أملانيا ،وأعلنت عليها احلرب ،ودخلت الدولة العثمانية احلرب إىل جانب
أملانيا ضد احللفاء ،فكان النصر للحلفاء ،إال أن روسيا خرجت من هذا
احللف ،فظلت فرنسا وإجنلرتا وأمريكا .أما أمريكا فقد رجعت إىل عزلتها،
فظل امليدان بني إجنلرتا وفرنسا ،فقامت هااتن الدولتان من أجل تنظيم
االستعمار بينهما ،ومنع وجود النـزاع املسلح ،إبنشاء عصبة األمم؛ وذلك
لتنظيم شؤون الدول ،ومنع احلروب فيما بينها .إال أن عصبة األمم فوق كوهنا
نشأت يف جو غريب من التناقض ،فإهنا صارت تتعثر؛ ألن سياسة الدول
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هم كل منها يف مؤمتر الصلح حتقيق التوازن بني القوى
الكربى مل تتغري ،فكان ّ
املختلفة ،ومحاية مصاحلها ،واقتسام ممتلكات أملانيا والدولة العثمانية ،فلم تقبل
الدول االستعمارية أي مساس بسيادهتا ،واحتفظت مبستعمراهتا ،وأضافت
إليها نوعا جديدا من املستعمرات مسي ابسم خ ّداع (الدول حتت االنتداب)
وكان من أثر هذا أن تعثرت عصبة األمم يف حماولتها للتوفيق الدويل واستتباب
األمن .وقد حاولت عقد اتفاقات دولية لضمان السلم ،أي لضمان عدم
نـزاعها على املستعمرات .فوضع حتت كنف العصبة بروتوكول جنيف
1924م ،والغرض منه تسوية املنازعات ابلطرق السلمية ،وفرض الرجوع إىل
التحكيم اإلجباري .ووضعت اتفاقيات لوكارنو 1925م ،وقد قررت الضمان
املتبادل واملساعدات املشرتكة .ووضع ميثاق براين كيلوج 1928م ،وقد حرم
االلتجاء إىل احلرب ،وميثاق جنيف 1928م ،وكان خاصا ابلتحكيم
اإلجباري .ولكن مجيع هذه االتفاقيات مل تستطع أن حتول دون فشل عصبة
األمم يف مهمتها ،واندلعت حتت مسعها وبصرها عدة حروب ،منها احلرب
الصينية الياابنية سنة 1933م ،واحلرب اإليطالية احلبشية سنة 1936م ،وغزو
أملانيا للنمسا سنة 1938م ،وغزوها لتشيكوسلوفاكيا سنة 1938م ،مث بولندا
سنة 1939م ،إىل أن نشبت احلرب العاملية الثانية سنة 1939م.
التحول الذي طرأ على العالقات الدولية ،فتحولت من
هذا هو
ّ
مؤمترات إىل منظمة دولية تقوم هي على حفظ األمن الدويل ،ولكن هذا
التطور مل يغري شيئا ،وظلت الدول الكربى تتنازع على املغامن إىل أن وقعت
احلرب العاملية الثانية .وبعد احلرب العاملية الثانية رأت الدول الكربى أن إنشاء
منظمة دولية هو خري وسيلة لتنظيم العالقات فيما بينها ،وجعلتها يف أول
األمر منظمة للدول اليت دخلت احلرب ،مث وسعتها وجعلتها منظمة عاملية،
يتاح دخوهلا جلميع دول العامل .ونظمت العالقات الدولية مبيثاق هذه املنظمة.
39

وهبذا تكون العالقات الدولية قد حتولت من مؤمتر للدول الكربى للسيطرة على
العامل ،وتوزيع املغامن بينها ،واحليلولة دون نشوء دولة كربى غريها ،حتولت إىل
منظمة دولية لتنظيم العالقات بينهما ،وضمان سيطرة الدول الكربى ،مث إىل
منظمة دولية تصبح كدولة عاملية ،تنظم شؤون دول العامل وتسيطر عليها.
إن املوقف الدويل بعد مؤمتر فينّا 1815م كان متمثال يف الدول األربع
الكربى :بروسيا ،وروسيا ،والنمسا ،وإجنلرتا .فلما حاولت فرنسا زحزحة هذه
الدول عن مراكزها ،وغريت خريطة العامل ،وغريت املوقف الدويل ،وصارت
الدولة األوىل ،أتلبت عليها الدول الكربى واألخرى ،وقضت على مطامعها مث
أشركتها معها ابلسيطرة على العامل ،وصار املوقف الدويل متمثال يف هذه الدول
اخلمس .وأخذت إجنلرتا تربز شيئا فشيئا حىت صارت الدولة األوىل .وملا
حاولت أملانيا مزامحة الدولة األوىل ،والظفر بنفط البالد اإلسالمية ،اتفقت
إجنلرتا وفرنسا وروسيا عليها ،وحاربتها ،وقضت على مطامعها ،وانفردت
ابستعمار أكثر أجزاء العامل ،وكانت حصة إجنلرتا هي حصة األسد ،وأرضت
فرنسا بفتات املائدة ،وإبعطائها بعض املستعمرات .وصار املوقف الدويل
متمثال يف إجنلرتا وفرنسا ومعهما إيطاليا ،إال أن إجنلرتا ظلت هي الدولة
األوىل ،مث وجدت عصبة األمم ،وكانت الغاية احلقيقية من إجيادها هي احملافظة
على مركز الدولة األوىل ،ومنع دول أخرى من أن تزامحها ،ومنع أي دولة
أخرى من أن تصبح دولة كربى ،وإن كانت أنشئت حتت حجة حفظ
السالم العاملي .وملا حاولت أملانيا مرة أخرى مزامحة الدولة األوىل ،وصارت
دولة كربى ،اتفقت إجنلرتا وفرنسا يف أول األمر ،مث إجنـلـرتا وفرنسا وروسيا
وأمريكا ،وشنّوا عليها احلرب العاملية الثانية حىت قضوا عليها.
إال أن نتيجة احلرب هذه املرة كانت ضد إجنلرتا ،فقد خرجت من
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احلرب حمطمة األضالع .والدولة اليت خرجت منتصرة إمنا هي أمريكا؛ ولذلك
حتولت القوة الدولية من يد إجنلرتا إىل يد أمريكا ،فصارت أمريكا هي الدولة
األوىل ،وصار املوقف الدويل متمثال يف أن أمريكا هي الدولة األوىل ،وأن
االحتاد السوفيايت هو الذي يزامحها ،وأن إجنلرتا وفرنسا دولتان من الدرجة
الثانية ،أي دولتان اثنويتان يف املوقف الدويل.
إال أنه طرأ على املوقف الدويل ،بعد احلرب العاملية الثانية ،عامل جديد
هو انقسام العامل دوليا إىل معسكرين ،وهذا ما ضاعف حدة النـزاع الدويل،
وع ّقد املوقف الدويل ،ومل يكن ذلك بشكله احلايل موجودا من قبل .نعم كان
املوقف الدويل ،قبل احلرب العاملية األوىل ،مؤلفا من كتل ،ولكنها مل تكن
معسكرات .وكان قبل احلرب العاملية الثانية منقسما إىل جبهة الدميقراطيات،
وجبهة الدكتاتورايت النازية والفاشية ،ولكنه مع ذلك مل يكن انقسامه بشكل
معسكرات مبدئية؛ ألن النازية والفاشية ليست أي منهما مبدأ ،وال ترقى ألن
تصل إىل مبدأ؛ ولذلك مل تكن قبل احلرب العاملية الثانية معسكرات ابملعىن
املبدئي .أما بعد احلرب العاملية الثانية ،فقد أصبح العامل ينقسم دوليا إىل
معسكرين مها :املعسكر الغريب ،واملعسكر الشرقي ،وتعترب أمريكا الدولة األوىل
يف املعسكر الغريب ،وتعترب روسيا (االحتاد السوفيايت) الدولة األوىل يف املعسكر
الشرقي .وإنه وإن كان املعسكران يتصارعان على أساس مبدئي ،ويتنازعان
على املصاحل املتضاربة بينهما ،إال أهنما قاما على أساس دويل ،إذ مل يكن املبدأ
وحده هو مركز االنقسام إىل معسكرين ،بل كانت معه املصاحل الدولية أيضا،
غري أن هذه املصاحل الدولية كانت تسري يف املعسكر الشرقي وفق املبدأ
الشيوعي ،وحسب املقتضيات اليت يستوجبها نشره .وتسري يف املعسكر الغريب
حسب سياسة نشر املبدأ ،وفق املصاحل القومية والوطنية ،على أساس املبدأ
الرأمسايل الذي جيعل النفعية مقياسا لكافة األعمال يف احلياة؛ ولذلك جتد يف
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املعسكر الغريب دوال على غري مبدئه ،ولكن مصاحلها مرتبطة مبصاحله ،ومل
يكن هذا موجودا يف املعسكر الشرقي؛ وهلذا كانت دول املعسكر الشرقي
كلها شيوعية ،ومن املعسكر نفسه ،ومل يوجد فيه دول غري شيوعية؛ ألن
مركزها كان املبدأ ،يف حني كان املعسكر الغريب مفككا؛ لذلك كان
ابإلمكان إحداث ثغرات يف املعسكر الغريب ،وكان ابإلمكان إخراج دول منه
إىل املعسكر الشرقي ،وكان ابإلمكان أن يتكون من املعسكر الغريب معسكر
آخر غري املعسكرين ،يقف وحدة هلا أتثريها يف املوقف الدويل يف حاليت السلم
واحلرب.
والذي كان ينعم النظر يف املعسكر الغريب كان جيد أن فيه انقساما
داخليا انجتا عن تسنّم أمريكا مركز الدولة األوىل .بعد أن كان هذا املركز
لربيطانيا ،وبعد أن كانت أمريكا يف عزلة عن املوقف الدويل .وهذا االنقسام
ظاهر غري خفي ،وهو الذي كان يؤخر قيام حرب عاملية .والدولة األوىل مل
تسلك يف السياسة الدولية مسلك زعيمة املعسكر ،كما كانت احلال مع
بريطانيا حينما كانت الدولة األوىل ،بـل تسـلك مسلك قائدة املعسكر،
وتفرض هذه القيادة على اجلنود فرضا؛ ولذلك كانت دول املعسكر القريبة يف
القوة من الدولة األوىل كربيطانيا مثال أكثر حقدا وأشد عصياان من الدول
الضعيفة ،وسر ذلك يرجع إىل سياسة أمريكا نفسها ،فإهنا ،بعد انتصارها يف
احلرب العاملية الثانية ،صممت على انتزاع السيادة من مجيع الدول ،كما
صممت على فرض سيادهتا على العامل ،واعرتاها غرور ملا ملست من قوهتا
وضخامة ثروهتا ،حىت رأت نفسها أهنا جيب أن تسود مجيع العامل ،وأن
الشعوب والدول تطلب عوهنا وتنشد رضاها؛ ولذلك غزت أورواب أبعمال
سياسية ومشاريع مالية مث من بعد ابنقالابت عسكرية يف مستعمراهتا ،وال
سيما إجنلرتا ،وقد كانت الدولة األوىل وأكثر الدول مستعمرات ،مث فرنسا مث
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ِ
املستعمرة نفسها يف
هولندا .وهي بدل أن هتاجم املستعمرات هامجت الدول
مشروع مارشال ،ويف بذل العون والقروض .حىت إذا متكنت منها ،اجتهت إىل
املستعمرات ،وأخذت تضمها إىل سيطرهتا شيئا فشيئا ،حىت تنتزع املستعمرات
مجيعا ،ولكن أبسلوب خيتلف عن األسلوب الذي هامجت فيه ابقي الدول
األوروبية.
وبذلك استحكم اخلالف بني دول املعسكر الغريب .وليس هذا اخلالف
جديدا بل هو خالف قدمي .فقد بدأ هذا اخلالف يف املعسكر الغريب قبل
احلرب العاملية الثانية ،إال أنه مل يكن خالفا يف معسكر واحد ،وإمنا خالف
اقتصادي بني دولتني ،مث حتول إىل خالف سياسي يف معسكر واحد .ويرجع
هذا اخلالف إىل املشاكل االقتصادية ،وال سيما مشكلة البرتول؛ ألن
االتفاقيات املتعلقة به هي بني بريطانيا وأمريكا ،وحاجة بريطانيا إىل مساندة
أمريكا هلا هي اليت أدت إىل اخلالف بني هاتني الدولتني ،وابلتايل بني دول
املعسكر الغريب ،وذلك أن بريطانيا بعد أن تركز هلا املوقف بعد احلرب العاملية
األوىل ،كانت تزامحها فرنسا ،وكانت هذه املزامحة ظاهرة ،فكانت تعمل
إلضعاف فرنسا بتقوية أملانيا من جهة ،وبتشجيع احلركات الوطنية والقومية يف
املستعمرات من جهة أخرى .فأوجدت متاعب لفرنسا ،وأشغلتها ابلعمل
التقاء خطر أملانيا.
غري أنه نبت يف املوقف الدويل حينئذ أمر إيطاليا ،وظهر أمر أملانيا يف
قوة هتدد موقف بريطانيا وفرنسا معا ،وظهر حمور روما-برلني .فكان البد
لربيطانيا من أن خترج أمريكا من عزلتها ،فأطمعتها يف برتول الشرق ،وكانت
اتفاقيات البرتول .إال أن أمريكا بعد أن بدأت يف التنقيب عن البرتول أدركت
الشركات األمريكية فيها قيمة برتول الشرق ،ال ابلنسبة للربح االقتصادي
فقط ،بل ابلنسبة للكيان األمريكي نفسه؛ ولذلك بدأت تنتزع آابر النفط،
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وامتيازات البرتول ،من الشركات اإلجنليزية ،وبدأت تتفوق عليها ،فصار
التزاحم بني الشركات اإلجنليزية واألمريكية .وخبروج الشركات األمريكية إىل
الشرق ،خرجت أمريكا من عزلتها ،مث كانت احلرب العاملية الثانية ،فانتقلت
أمريكا إىل منـزلة الدولة األوىل يف االستعمار ،وهبطت إجنلرتا وفرنسا وهولندا.
أما هولندا فإهنا لضعفها قد انتهى أمرها .وأما بريطانيا فإهنا قد خسرت بعض
نفوذها يف الشرق ،وخسرت بعض نفوذها يف حوض البحر األبيض املتوسط،
وخسرت بعض نفوذها عند بعض الدول الصغرى ،ما جعل موقفها دوليا
يهبط إىل مستوى أدىن ،واستمرت أمريكا تالحقها يف تصفية نفوذها يف مجيع
العامل .وأما فرنسا فإهنا بعد أن ذهبت مستعمراهتا يف الشرق األقصى وأفريقيا
فقد ضعف أمرها ،وابلرغم من حماوالت ديغول إلهناضها ،وإعادة نفوذها
دوليا ،إال أنه مل يتمكن من إعادهتا إىل املسرح الدويل كما كانت سابقا ،وإن
كانت ال تزال تعد من الدول الكربى.
ومن هذا كله يتبني أن انقسام املعسكر الغريب وتفككه بعد احلرب
العاملية الثانية ،وخالل احلرب الباردة ،قد أضعف مجيع دوله ما عدا أمريكا،
فإهنا بتصفيتها هلذه الدول ،أبخذ مستعمراهتا ،ومبا هلا من قوة ونفوذ ،ظلت
الدولة األوىل ،وق ِوي مركزها .ولكن بريطانيا بقيت فرتة من الزمن تقوم مبناورات
سياسية ،وأعمال عسكرية فرعية؛ للتأثري على مركز حليفتها أمريكا ،ولزحزحتها
عن مركز الدولة األوىل ،مث اكتفت الحقا مبحاولة احلفاظ على مصاحلها دون
التأثري على مركز حليفتها أمريكا ،بعد أن ابن هلا قدر ضعفها ،وما وصلت
إليه من احنسار لقوهتا ،السيما يف مواجهة دولة عمالقة بقدراهتا العسكرية
واالقتصادية كأمريكا؛ لذلك كان املعسكر الغريب ابعتباره وحدة ،مفككا
متنازعا يسود الشقاق واخلالف دوله كلها ،وتتسابق فيما بينها على املنافع،
ويكيد بعضها لبعض.
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أما املعسكر الشرقي ،فإنه كان يقوم على األساس املبدئي وحده ،إىل
أوائل ستينيات القرن املاضي ،وكانت تقوده روسيا (االحتاد السوفيايت) قيادة
فكرية وعسكرية ،فكانت مبقام املعلم الوصي من جهة ،ومبقام احلارس والقائد
من جهة أخرى؛ ولذلك مل يكن بني دوله من ينافس روسيا (االحتاد
السوفيايت) على القيادة الفكرية والسياسية ،بل ومل تكن جترؤ أية دولة من دوله
على االعرتاض على السياسة السوفياتية ،فإن حدث فقد كان يتم القضاء
على هذا االعرتاض ابلقوة العسكرية إذا لزم .وسياسة املعسكر الشرقي قائمة
منذ أايم ستالني داخليا على أساس تقوية جهاز الدولة ،وإعداد القوى
العسكرية احلربية للدفاع واهلجوم يف آن واحد ،وكانت سياسته اخلارجية تقوم
على أساس عدم إمكانية التعايش السلمي بني الرأمسالية واالشرتاكية؛ ولذلك
كان يرى أنه البد من دوام اختاذ الرأمسالية خصما سياسيا؛ ألهنا يف حقيقتها
خصم فكري .وحني وقعت احلرب العاملية الثانية ،تعاونت روسيا (االحتاد
السوفيايت) مع إجنلرتا وفرنسا وأمريكا يف احلرب ،وعاشوا فرتة جنبا إىل جنب،
ولكن هذه حالة ضرورية استثنائية ما لبثت أن تبخرت بعد انتهاء احلرب،
ورجعت احلرب الباردة بني روسيا (االحتاد السوفيايت) والدول الغربية ،مع بقاء
االتصال السياسي .وهذا االتصال السياسي كان يف هيئة األمم املتحدة ،ويف
املؤمترات الدولية ،واجملامالت الدبلوماسية ،ابإلضافة إىل التمثيل ،ومل يكن يعين
تغيريا يف السياسة الشيوعية األساسية ،وإمنا كان أسلواب من األساليب
السياسية املتنوعة .أما السياسة الشيوعية جتاه املعسكر الغريب ،فاألصل فيها
أهنا من الفكرة اليت يقوم عليها االحتاد السوفيايت ،وذلك أن املبدأ الشيوعي
يتضمن ما يدل على أن الرأمسالية والشيوعية ال ميكن أن يعيشا بسالم جنبا
إىل جنب ،وأنه ال بد من تغلب أحدمها على اآلخر يف آخر األمر ،ومجيع
الكتب الشيوعية تقول ابستحالة تاليف النـزاع بني املبدأين ،وهذا الرأي من
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اآلراء اليت كان يراها كل من لينني وستالني ،ومل خيتلف رأي أحدمها عن
اآلخر ،ومجيع الشيوعيني كانوا متفقني على هذه الفكرة ،ومل يكن يتاح ألي
سياسي شيوعي ،حاكما كان أو غري حاكم ،أن يسري يف سياسة التعايش
السلمي بني الرأمسـالـيـة والشـيـوعـيـة؛ ألنه كان يعترب خارجا عن الفكرة الشيوعية
يف السياسة اخلارجية.
هذا هو واقع ما كان عليه املعسكران من انحية مبدئية ،ومن انحية
تغري على
سياسية ،ومن انحية دولية ،إال أنه منذ سنة 1961م قد طرأ ّ
تغري
تغري وضعهما احلقيقي ،وأدى إىل ّ
املعسكرين من انحية دولية أدى إىل ّ
املوقف الدويل .وذلك أن املعسكرين منذ النصف الثاين من العقد السادس،
أي منذ سنة 1956م ،بدأت يف كل منهما حتركات ومتلمالت ،وأخذت تنمو
حىت أدت إىل تفسخ املعسكرين تفسخا كامال ،وأصبح املعسكران دولتني:
الوالايت املتحدة ،واالحتـاد السـوفـيـايت ،دون أن حتـسب هااتن الدولتان لباقي
دول معسكرمها أي حساب.
أما ابلنسبة للمعسكر الشيوعي فإن الدولة الشيوعية قامت على أساس
غري قومي ،على أساس مبدئي ،أي قامت على أساس أن تكون دولة شيوعية
يف مجيع العامل ،وجلميع العامل .وهذا األساس ألزمها أمرين :أحدمها أن تظل يف
حالة استنفار دائم يف الداخل ،وإعداد جدي للقوى االقتصادية ،والقوى
العسكرية؛ من أجل نشر االشرتاكية ،وهذا يتطلب الضغط الشديد بشكل
دائم على الشعب من انحية سياسية ،ومن انحية اقتصادية؛ ولذلك ظلت
الروسي حمروما من
وظل
الدولة الشيوعية كابوسا ثقيال على الشعب الروسيّ ،
ّ
انحية اقتصادية من الكماليات ،وحىت من بعض الضرورايت ،كل ذلك يف
سبيل نشر االشرتاكية يف العامل .أما األمر الثاين الذي ألزمت به الدولة
الشيوعية فهو الوقوف يف حالة عداء مستحكم مع مجيع الدول الغربية،
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بوصفها دوال رأمسالية إمربايلية ،وإشعال احلرب الباردة معها بشكل دائم،
واالستعداد خلوض احلرب احلامية يف كل وقت ،وهذا هو الذي جعل العامل
معسكرين متعاديني بشكل سافر ،ويف وضع قد جيرمها للحرب الفعلية كل
وقت .غري أن مفاسد الشيوعية املرتاكمة مل مت ّكن أصحاهبا من االستمرار يف
شوط نظرايهتا إىل منتهاه؛ ولذلك ففي أواخر اخلمسينات من القرن املاضي،
جاءت مدرسة جديدة للحكم ،وأخذت تفسر الشيوعية تفسريا جديدا يتفق
مع مصاحل روسيا ،وهو أقرب إىل التفسري القومي منه إىل الشيوعي .فبالنسبة
للسياسة الداخلية أوجدوا انفراجا على الناس من انحية سياسية ،ومن انحية
اقتصادية ،فخففوا الضغط على الناس ،وأخذوا يسمحون تدرجييا ابلبضائع
االستهالكية .وابلنسبة للسياسة اخلارجية أخذوا حياولون التقرب من أمريكا،
وإجياد عالقات أوثق معها ،وصارت جتري بني روسيا (االحتاد السوفيايت)
وأمريكا اتصاالت سريعة ِ
سرية لالتفاق على منع احلرب بينهما ،مث أخذت
ّ
تتسع جوانب هذه االتصاالت حىت مشلت مجيع املسائل الدولية اليت ميكن أن
يكون هناك خالف عليها بينهما ،وملا نضجت هذه االتصاالت ،عقد
االجتماع اخلطري بني خروشوف وكندي يف حزيران سنة 1961م ،وجرى فيه
االتفاق الشامل على مجيع املسائل الدولية ،وبذلك ختلت روسيا (االحتاد
السوفيايت) عن فكرة مهمة من انحية دولية ،هي فكرة العداء الدائم بني
الشيوعية والرأمسالية ،واعتنقت فكرة التعايش السلمي مبعناها الرأمسايل.
وأما املعسكر الرأمسايل فإن أمريكا أدركت أن إجنلرتا تعمل ضدها،
وحتاول مزامحتها على املغامن ،ورأت أن حالة احلرب الباردة القائمة بني
املعسكر الشرقي واملعسكر الغريب هي حالة منهكة لقواها ،فهي حالة ليست
ابحلرب فتنصرف إىل اإلعدادات العسكرية عن التنمية االقتصادية ،وليست
ابلسلم فتنصرف إىل التنمية االقتصادية عن اإلعدادات العسكرية ،بل هي
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حالة بني السلم واحلرب ،وهي تستهلك ثروة هائلة من ثروات الدولة يف سبيل
اإلعداد العسكري لشيء ومهي ،أي حلرب غري معروف أهنا ستقع .وإىل
جانب ذلك رأت أن إجنلرتا ابلذات هي اليت تضرم انر هذه احلرب الباردة
وتؤرثها ،وأن قصدها من ذلك إبقاء أمريكا يف حالة تستنـزف معها ثروهتا
وإمكانياهتا ،فتضعف تدرجييا ،وحيصل حينئذ اإلخالل ابلتوازن الدويل،
وأدركت أمريكا أن مصلحتها هي يف التقارب مع روسيا (الشيوعية) ضد
بريطانيا (الرأمسالية) .وحيث إن مفاسد الرأمسالية مرتاكمة كذلك ،وألن
(النفعية) هي يف أعلى سلم القيم عند الرأمساليني ،حيث ال قيمة اثبتة عندهم،
بل هلاث وراء املصاحل املادية؛ لذلك صارت أمريكا هي أيضا حتاول تضييق
شقة اخلالف بينها وبني روسيا (االحتاد السوفيايت) وأخذت حتاول الدخول
معها مبفاوضات ،وذلك منذ النصف الثاين من العقد السادس من القرن
املاضي ،أي منذ أايم إيزهناور وقبل جميء كندي ،وما إن جاء كندي حىت
ابدر إلمتام خطوة التقارب بني أمريكا وروسيا ،وما مرت بعض السنة على
تسلمه احلكم حىت كان اجتماع فينّا يف حزيران 1961م بينه وبني خروشوف،
وحصل فيه االتفاق الشامل على مجيع املسائل الدولية اليت ميكن أن يكون
هناك خالف عليها بينهما ،وبذلك ختلت أمريكا هي األخرى عن فكرة مهمة
اعتنقتها مدة تقرب من نصف قرن ،أال وهي فكرة القضاء على الشيوعية،
وإزالتها من خريطة العامل ،وبدأت ابلتقارب مع االحتاد السوفيايت فيما مسي
ابلتعايش السلمي ،واستمرت يف ذلك ما يزيد عن عقدين ،إىل أن جاء ريغان
لرائسة أمريكا يف الثمانينات ،حيث أعاد إحياء العمل للقضاء على االحتاد
السوفيايت من جديد.
وهكذا اتفقت مصاحل زعيميت املعسكرين لتبقيا مها املتنفذتني دوليا،
ولتحوال دون بروز غريمها .ويبدو أهنما كذلك قد اتفقتا على سياسة احتواء
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الصني ،وإخراج بريطانيا من مستعمراهتا ،وقلع نفوذها من الشرق األوسط
واألقصى ،ومنع أملانيا من عودهتا دولة نووية .مث إهنما اتفقتا على التعايش
السلمي بينهما أو ما مسي ابلوفاق ،وكذلك على عدم االلتجاء إىل القوة
العسكرية يف حل املشاكل بينهما ،واتفقتا على اقتسام العامل بينهما ،وحتديد
مناطق نفوذ كل منهما ،ومدى وجوب مساعدة إحدامها لألخرى يف منطقة
نفوذها ،وبعبارة أخرى صارات حليفتني تشكالن قوة عاملية واحدة .وهبذه
االتفاقات كلها تغري وضع العامل ،وتغري املوقف الدويل.
أما ابلنسبة للموقف الدويل ،فإن العامل مل يعد معسكرين جتاه بعضهما
يتنازعان سياسيا واقتصاداي ،وتتداول العالقات بينهما مشاكل متعددة كما
كان احلال قبل 1961م ،وإمنا صار العامل معسكرين فكراي ،فالفكرة الشيوعية
بقيت ،يف تلك احلقبة ،تتمثل يف الدول الشيوعية ،والفكرة الرأمسالية تتمثل يف
الدول الرأمسالية .والفكراتن ال ميكن التوفيق بينهما ،فالعامل من هذه الناحية
معسكران بال شك .أما من انحية دولية فقد زال املعسكران ،وأصبح العامل
كله قوة واحدة تتمثل يف أمريكا وروسيا ،وصار هذان العمالقان وحدمها
يتحكمان يف العامل ،مع السبق ألمريكا يف مركز الدولة األوىل.
وعليه فإن املعسكرين الشرقي والغريب قد زاال ،ومل تبق هناك معسكرات
تغريا جذراي ،ورجع إىل ما كان
تغري ّ
دولية يف العامل ،وإن املوقف الدويل قد ّ
عليه قبل احلرب العاملية األوىل ،أي صار دوال منفردة تسعى كل دولة منها
ألخذ املغامن وإضعاف غريها من الدول ،وصار االحتكاك بني دولة ودولة ال
بني معسكر ومعسكر ،والفرق بني احلال يف فرتة الوفاق بعد اجتماع فينّا
واحلال قبل احلرب العاملية األوىل ،أن املوقف الدويل صار تتحكم فيه دولتان
كبرياتن ،وحتاول ابقي الدول أن تتقي شر الدولتني ،وأن توجد بينها جتمعا
49

يشكل قوة تقف يف وجه الدولتني ،خبالف احلال قبل احلرب العاملية األوىل،
فقد كانت الدول الكربى تكاد تكون متقاربة القوى ،وإن كانت الدولة
األوىل أقوى اجلميع ،وهذا التقارب قد حتول إىل إخالل مبيزان القوى ،ونـزاع
حاد على املغامن ،أدى إىل نشوب احلرب العاملية األوىل.
أما يف فرتة الوفاق ،فإن قوة الدولتني جمتمعتني كانت تفوق أبضعاف
كثرية قوة أي دولة من دول العامل ،أو حىت قوة مجيع دول العامل؛ ولذلك مل
تنشأ حرب عاملية كربى ابملعىن املعروف سابقا ،بل مل يكن هناك احتمال أن
يؤدي جتمع الدول األخرى إىل احتكاك يؤدي إىل حرب عاملية .وكذلك احلال
بني حالة املوقف الدويل يف فرتة الوفاق ،وبني حالته قبل احلرب العاملية الثانية.
فإنه قبل احلرب العاملية الثانية كان دوال متفرقة ،وإن كان قد أخذ شكل
جبهات ،ولكنه على أي حال كان قوى متقاربة يف أول األمر ،مث حصل
اختالل ابلتوازن ،فقويت أملانيا ،وقويت إيطاليا ،وقويت الياابن ،ومل تقو إجنلرتا
وفرنسا ،وكانت أمريكا يف عزلتها ،فأدى هذا االختالل يف التوازن إىل اندفاع
إيطاليا ،وأملانيا ،والياابن ،كل مبفردها ،إىل أخذ بلدان بطريق احلرب ،وأدى
ذلك بتتابعه إىل احتكاك قوي نتجت عنه احلرب العاملية الثانية ،خبالف احلال
يف فرتة الوفاق ،فإن املوقف الدويل كان يتمثل يف العمالقني الكبريين واالتفاق
بينهما ،وهو وضع ال يسمح حبدوث نـزاع دويل يؤدي إىل حرب عاملية ،وإمنا
يسمح فقط بنـزاع بني بعض الدول والدولتني ،أو بني بعض الدول مع بعضها،
ولكن مثل هذا النـزاع ،وإن نتجت عنه حرب حملية ،فإن قوة الدولتني
العمالقتني كانت كفيلة إبطفاء هذه احلرب مىت أرادات.
إال أنه مل تكن سياسة الوفاق اليت بدأت ابتفاقية 1961م بني الوالايت
املتحدة واالحتاد السوفيايت تعين هناية الصراع بني الشيوعية والرأمسالية ،ولكنها
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كان هلا مربراهتا وأسباهبا ،وكان كال الطرفني قد أهنكته احلرب الباردة،
واإلعداد لشيء جمهول قد حيدث أو ال حيدث ،فانصرفتا إىل الوفاق بينهما،
واقتسام العامل؛ من أجل أن يتفرغ كل منهما لرتتيب أموره الداخلية .وابنتهاء
حرب فيتنام كان الوفاق قد بدأ يفقد أمهيته .فقد أخرجت فرنسا من
مستعمراهتا ،وعادت إىل أورواب لتتقوى هبا .وأما بريطانيا فقد شعرت بضعفها
وبدأت حتاول التقوي أبورواب من أجل إنقاذ ما ميكن إنقاذه ،وأصبح االحتاد
السوفيايت قوة عسكرية اسرتاتيجية عمالقة ،وحقق تفوقا يف جمال غزو الفضاء،
واسـتطاع م ّد وجوده إىل مناطق بعيدة عن جماله احليوي ،فأصبح قوة عاملية
بشكل فعال.
وبدأ اهلجوم على سياسة الوفاق من معظم الفئات السياسية ،من
اليمينيني ،ومن الليرباليني ،وبدأت الوالايت املتحدة تتنصل من الوفاق ،وذلك
راجع إىل أن االحتاد السوفيايت بىن يف ظله قوة دمار شامل هائلة أصبحت
هاجس الوالايت املتحدة ،ومصدر اخلطر عليها .وانتهى زمن أمن الوالايت
املتحدة املطلق ،وأصبح يقوم على الردع املتبادل ،أي على ربط مصري مبصري.
وكان من آاثره اجلانبية أن أخذت الدول األوروبية يف االنشقاق عن الوالايت
املتحدة ،وأخذت تتبع سياسة مستقلة عنها يف تعاملها مع االحتاد السوفيايت،
ما حدا بكيسنجر أن يطلق على عام 1973م عام أورواب .وذلك راجع إىل
أنه حبلول عام 1973م ،حيث مت توقيع اتفاق ابريس حول الوضع يف فيتنام،
كانت الوالايت املتحدة وروسيا (االحتاد السوفيايت) قد أخرجتا فرنسا من
معظم مستعمراهتا ،وأجربات بريطانيا على تفكيك معظم قواعدها العسكرية
حول العامل ،وأخرجتاها من الكثري من مستعمراهتا ،ومت احتواء الصني .وبذلك
مربراته .وال شك أن الوالايت املتحدة خرجت من
يكون الوفاق قد فقد ّ
الوفاق كقوة عسكرية عمالقة أكثر مما كانت ،كما أهنا أصبح هلا نفوذ
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سياسي ابلغ بسبب إخراج بريطانيا وفرنسا وهولندا من مستعمراهتا واحللول
حملها؛ لذا كان الوفاق قد آتى أكله ابلنسبة للوالايت املتحدة ،وال يعين أنه مل
يكن له سلبيات ،ولكن سلبياته مل تكن لتقارن إبجيابياته ابلنسبة للوالايت
املتحدة ،ولكنه يف العام 1973م فقد مربراته ،فالتفتت أمريكا إىل إهناء اآلاثر
السلبية اليت تولدت عن سياسة الوفاق ،ووضعت يف أولوايت عملها :احلد من
م ّد االحتاد السوفيايت نفوذه إىل مناطق بعيدة عن جماله احليوي ،وإرهاق االحتاد
السوفيايت اقتصاداي ،وإعادة أورواب حتت املظلة األمريكية.
أما ابلنسبة مل ّد االحتاد السوفيايت نفوذه خارج جماله احليوي ،فكان
هشا ،وذلك راجع إىل هشاشة االقتصاد السوفيايت ،وأنه يسهل قلعه يف أي
حلظة ،لكنه كان يعطي االحتاد السوفيايت حق املشاركة يف القضااي الدولية،
وهذا ما مل تكن تراه الوالايت املتحدة ،فهي رأت يف سياسة الوفاق السبيل
الحتواء االحتاد السوفيايت ،ال جلعله ندا للوالايت املتحدة؛ لذا رأت وجوب
إخراجه من مناطق نفوذه خارج جماله احليوي.
وأمـا إرهـاق االحتـاد السـوفيـايت اقتصـاداي ،فقد رأت الوالايت املتحدة أن
خـوض سـبـاق تسـلـح مع االحتـاد السوفيايت يرهق اقتصاده ،ويدفعه لالهنـيـار.
وقد بدأ ذلك يف أواخر السبعينات يف عهد كارتر ،ولكنه اشتد وأصـبح
احلـدث األبـرز الذي ميّز سـياسـة إدارة ريغان ،فإنه هو الذي أجج سـبـاق
التسـلح .فسـار يف الربامـج اليت وضـعها سلفه كارتر ،وأمهها صواريخ إم إكس
املتحـركة ،وزاد عليهـا أبن تبـنّـى مبـادرة الدفاع االسرتاتيجي ،أو حرب النجوم.
وتقضي هذه االسرتاتيجية إبطالق تكنولوجيا إلجياد درع واقية من صواريخ
األعداء .ما أوهم االحتاد السوفيايت أبن ترسانته النووية ستكون دون أي
مفعول حال قيام حرب نووية؛ وهذا يعين اختالل ميزان القوى ،وتشجيع قيام
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أمريكا حبرب نووية ،ما دفع االحتاد السوفيايت إىل احملاولة لتطوير أنظمته
الدفاعية .ذلك أنه حبسب املعطيات املوجودة مل يعد ابإلمكان التنافس يف
جمال األسلحة اهلجومية؛ لذا كان انتقال التنافس من تطوير وسائل اهلجوم إىل
تطوير وسائل الدفاع .ومع أن اسرتاتيجية ريغان الدفاعية ،أو حرب النجوم،
وإن أحرزت بعض التقدم يف بدايتها ،مل تكن وصلت إىل حد القول إنه مت
التوصل إىل تكنولوجيا قادرة على بناء هذه الدرع الصاروخية ،فإنه قد ثبت
علميا أنه من شبه املستحيل التوصل إىل مدافع ليزر ،قادرة على تصويب أشعة
الليزر ابلكثافة املطلوبة؛ لتستطيع تدمري الصواريخ عابرة القارات ،وهي الزالت
يف الفضاء قبل عودهتا إىل اجملال اجلوي ،لكن ريغان أعلن عن تبين هذه املبادرة
الدفاعية ،رغم أهنا مل تكن وصلت مراحل متقدمة يف التطوير ،واستطاع هبا
وجره إىل سباق تسلح جديد مل يكن ليحتمله اقتصاده
إرابك االحتاد السوفيايتّ ،
املهرتئ أصال ،هذا على الرغم من أن اسرتاتيجية حرب النجوم ختالف املعاهدة
اليت وقعتها الوالايت املتحدة واالحتاد السوفيايت عام 1972م ،املتعلقة
ابلصواريخ املضادة للصواريخ .ولكن ريغان أصر على أن مبادرته ال تتناقض
مع ذلك االتفاق ،مصعدا بذلك املوقف مع االحتاد السوفيايت ،ومن املمكن
القول إنه بفعله هذا قد أهنى آخر معامل سياسة الوفاق.
جرت أعمال ريغان هذه االحتاد السوفيايت إىل سباق تسلح جديد،
لقد ّ
وإن كان هذه املرة لتطوير األنظمة الدفاعية ال اهلجومية؛ وذلك إلرهاق
االحتاد السوفيايت اقتصاداي ،ودفعه إىل الرجوع إىل جماله احليوي املتفق عليه يف
اتفاقية 1961م يف فينّا ،أو حىت دفعه إىل االهنيار.

أما أورواب اليت استغلت فرتة الوفاق للتفلت من هيمنة الوالايت املتحدة،
فقد ابشر الساسة األمريكيون أعماهلم إلعادهتا حتت املظلة األمريكية ،بعد أن
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كادت تغادر هذه املظلة منذ عام 1973م ،الذي أطلق عليه كيسنجر عام
أورواب ،حيث أخذت دول أورواب تردد أن مصاحلها غري مصاحل الوالايت
املتحدة ،وأخذت تنأى بنفسها عن أن تدخل يف حرب إىل جانب الوالايت
املتحدة دفاعا عن املصاحل األمريكية فحسب .فقامت أمريكا عام 1982م
بنشر صوارخيها متوسطة املدى من طراز بريشنغ 2وكروز يف أورواب ،حبجة أن
االحتاد السوفيايت ينشر صوارخيه املتوسطة املدى يف أورواب ،وبعدما رفض
إزالتها .وبذلك ربطت الوالايت املتحدة أمن الدول األوروبية أبمنها ،حبجة
الدفاع عنها ،فربطت مصريها مبصري الوالايت املتحدة ربطا ال تستطيع أورواب
االنفكاك عنه.
ومع فوز ريغان بفرتة رائسة اثنية ،أصبح غورابتشوف ،سنة 1985م،
زعيما لالحتاد السوفيايت ،وما إن وصل للسلطة حىت بدأ االحتاد السوفيايت
يقدم التـنـازالت تلو التنازالت للوالايت املتحدة ،وأصبح بذلك االحتاد
السوفيايت يرتنح على طريق االهنيار؛ لذا كان ريغان حمقا عندما سئل لدى
مغادرته البيت األبيض عما يعتقد أنه أهم إجنازاته كرئيس ،فأجاب ريغان:
«يقولون إنين رحبت احلرب الباردة».
تغري جذري على املوقف الدويل مع مغادرة ريغان
وهكذا فقد طرأ ّ
للبيت األبيض ،حيث أصبحت سياسة الوفاق منتهية متاما ،وأصبح االحتاد
جبره إىل سباق التسلح وإرهاقه اقتصاداي ،إضافة إىل ما كان
السوفيايت يرتنح ّ
يتم من وقوف جبانب املنشقني السوفيات وصفوف املعارضة .وشنّت محلة
إعالمية دولية حملاربة األيديولوجية السوفياتية ،ما يعين أن الوالايت املتحدة مل
يعد عندها شيء يسمى الوفاق ،بل شنّت هجوما سياسيا ،واقتصاداي،
وأيديولوجيا ،على االحتاد السوفيايت ،ما أدى إىل تقهقر نفوذه ،أو حماوالته
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للنفوذ يف العامل خارج جماله احليوي ،وإىل اهنياره اقتصاداي داخليا ،إىل جانب
ظهور جهات معارضة للسياسة السوفياتية يف داخل االحتاد السوفيايت
واملعسكر الشرقي بشكل عام ،مث يف العامل .واستمر ذلك إىل أن اهنار االحتاد
السوفيايت يف أوائل تسعينات القرن املاضي ،وأصبحت الوالايت املتحدة دولة
أوىل دون مزاحم يقرتب منها ،كما كان عليه احلال سابقا.
واخلالصة أن الوضع الذي تقلبت عليه الدول يف العامل ،هو أن العامل يف
القدمي كانت تتحكم فيه :الدولة العثمانية ،وبروسيا ،وروسيا ،والنمسا،
تصرف شؤون العامل ،وهت ّدد
وإجنلرتا ،وفرنسا ،وكانت هذه الدول هي اليت ّ
السلم ،وتقرر احلرب .مث وجدت الوالايت املتحدة ،فح ّدت من هذه الدول،
وجعلتها حمصورة يف العامل القدمي ،وأبعدهتا عن أمريكا .مث سقطت النمسا عن
اعتبارها دولة كربى ،فصارت دول العامل مخسا هي :روسيا ،وأملانيا ،وإجنلرتا،
وفرنسا ،والدولة العثمانية .مث سقطت الدولة العثمانية ،فبقيت الدول الكربى
املتحكمة يف العامل أربعا هي :روسيا ،وأملانيا ،وفرنسا ،وإجنلرتا .مث بعد احلرب
العاملية األوىل ،صارت روسيا يف عزلة بقيام الشيوعية فيها ،واستيالء احلزب
الشيوعي فيها على احلكم ،وسقطت أملانيا هبزميتها يف احلرب العاملية األوىل،
املتصرفة
فصارت الدول الكربى دولتني ،مها :إجنلرتا وفرنسا .وكانت إجنلرتا هي ّ
يف العامل كله ما عدا أمريكا ،وأصبحت فرنسا تلهث وراء إجنلرتا .ويف أوائل
العقد الرابع ،أي سنة 1933م ،قبض احلزب النازي على احلكم ،وأخذ يعمل
لرفع شأن أملانيا ،حىت عادت دولة كربى .وقبل ذلك بقليل استوىل موسوليين
على احلكم يف إيطاليا ،وأخذ يعمل لرفع شأن إيطاليا ،حىت صارت تعترب دولة
من الدول الكربى .وظهر جنم الياابن ،واتسع نفوذها بعد أن أصبحت من
الدول الصناعية ،فصارت تعترب من الدول الكربى .وقوي عود دولة االحتاد
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السوفيايت ،وصار هلا وجود دويل ،فرجعت إىل أن تعترب دولة كربى ،فصارت
الدول الكربى ستا هي :االحتاد السوفيايت ،وأملانيا ،وإجنلرتا ،وفرنسا ،وإيطاليا،
والياابن ،وظلّت أمريكا يف عزلتها .وبعد احلرب العاملية الثانية ،هزمت أملانيا،
وإيطاليا ،والياابن ،وضعف شأن هذه الدول الثالث ،إىل جانب ذلك خرجت
الوالايت املتحدة من عزلتها ،واندفعت تشارك يف شؤون العامل ،وحافظت على
بقاء اعتبار إجنلرتا وفرنسا دولتني كبريتني ،فصارت الدول الكربى أربعا هي:
االحتاد السوفيايت ،وإجنلرتا ،وفرنسا ،والوالايت املتحدة ،مث بعد اتفاق االحتاد
السوفيايت والوالايت املتحدة سنة 1961م ،سقطت كل من إجنلرتا وفرنسا
عن اعتبارمها دولتني كبريتني ،وبذلك صارت الدول الكربى دولتني اثنتني مها:
االحتاد السوفيايت والوالايت املتحدة .وابتفاقهما صارات قوة واحدة ،فصار العامل
قوة كربى واحدة تتكون من دولـتـني ،ومل يبق هناك دول كربى تتحكم يف
العامل غريمها إىل قبيل اهنيار االحتاد السوفيايت.
وبتويل غورابتشوف ،سنة 1985م ،زعامة االحتاد السوفيايت ،إابن فوز
ريغان بفرتة رائسة اثنية ،بدأ االحتاد السوفيايت يقدم التنازالت تلو التنازالت
للوالايت املتحدة ،وأصبح بذلك االحتاد السوفيايت يرتنـح على طريق االهنيار؛
لذا كان ريغان حمقا عندما سئل لدى مغادرته البيت األبيض عما يعتقد أنه
أهم إجنازاته كرئيس ،فأجاب ريغان« :يقولون إنين رحبت احلرب الباردة».
وهذا ما أعاد سيطرة الدولة الواحدة األوىل على املوقف الدويل ،وسقط اعتبار
االحتاد السوفيايت دولة كربى .مث تفكك االحتاد السوفيايت ،وورثت روسيا
طاقاته وقوته العسكرية ،إال أهنا أصبحت تعاين من اإلفالس السياسي،
وفقدان اهلوية املبدئية ،إىل جانب مشاكلها الداخلية من اقتصادية ،وسياسية،
بسبب ما خلفته الشيوعية ،ما أدى إىل تراجع أتثريها على السياسة العاملية.
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بذلك أصبحت الوالايت املتحدة األمريكية هي القوة الكربى الوحيدة
يف العامل ،أي الدولة األوىل القادرة على تسيري دفة السياسة العاملية ،دون
منافس يزامحها على هذا املركز .وإنه وإن كان (الثالوث) األورويب (فرنسا،
بريطانيا ،وأملانيا) قد حاول وحياول دخول حلبة املزامحة ،كما حدث أثناء
احتالل العراق سنة 2003م ،وكما حدث يف اجتماعاهتم حول إجياد قوة
أوروبية منفصلة عن حلف األطلسي يف العام نفسه ،ويف مناقشتهم املشروع
األمريكي للشرق األوسط الذي عرض على قمة الدول الصناعية الثماين يف
حزيران 2004م ،إال أهنا ليست إال حماوالت ال ترقى إىل وصف املزامحة
املعروفة على مركز الدولة األوىل ،وإمنا هي حماوالت ملشاركة أمريكا قدرا من
التأثري يف السياسة الدولية.
هذه هي احلال اليت وصل إليها الوضع اآلن .وينبغي أن يدرك أن الذي
يتحكم يف العامل على مر التاريخ هو الدول الكربى ،وال سيما الدولة األوىل،
وأن الدول الكربى قد تضعف وحتل حملها دول أخرى فتغري فيتغري املوقف
يغري شكل العالقات بني
التغري يف الوضع الدويل هو الذي ّ
الدويل ،وأن هذا ّ
الدول الكربى ،وجيعل التفاوت يف القوة والضعف بني وضع الدولة األوىل
ووضع ابقي الدول اليت تزامحها ،فيضعف موقف الدولة األوىل كما حصل
إلجنلرتا حني زامحتها أملانيا ،أو يقوى كما حصل من أمريكا حني ضربت نفوذ
إجنلرتا وفرنسا ،وأبقت التأثري الدويل فيها ويف روسيا بعد اجتماع فينّا ،أو
تصبح الدولة األوىل دون مزاحم على هذا املركز كما حصل بعد اهنيار االحتاد
السوفيايت؛ وعليه فال بد من إدراك هذا كلّه إدراكا دقيقا ومتطورا حىت يتسىن
فهم السياسة الدولية.
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دوافع الصراع بني الدول
ال خيرج الصراع الدويل منذ فجر التاريخ وحىت قيام الساعة عن أحد
دافعني :إما حب السيادة والفخر ،وإما الركض وراء املنافع املادية .وحب
السيادة :إما حب سيادة األمة والشعب كما كان احلال مع أملانيا النازية
وإيطاليا الفاشية ،وإما حب سيادة املبدأ ونشره كما كان احلال مع الدولة
اإلسالمية طوال ما يقارب األلف وثالمثائة عام ،وكما كان احلال مع الدولة
الشيوعية خالل ثالثني سنة من عمرها ،قبل أن تنهار يف أوائل تسعينات القرن
املاضي ،بعد سبعني سنة من إنشائها.
أما دافع احلد من منو قوة دولة أخرى ،كما حصل مع الدول ضد
انبليون ،وكما حصل مع الدول ضد الدولة اإلسالمية ،وكما حصل مع الدول
ضد أملانيا النازية ،فإنه يدخل يف حب السيادة؛ ألنه وقوف يف وجه سيادة
الغري.
وبزوال الدولة اإلسالمية ،وزوال الدولة السوفياتية ،صار الدافع الذي
يسيطر على العامل كله ،هو الركض وراء املنافع املادية ،وسيظل كذلك حىت
تعود الدولة اإلسالمية إىل الوجود كدولة كربى تؤثر يف الصراع الدويل ،ويعود
معها دافع حب السيادة للمبدأ ونشره.
وأخطر دوافع الصراع بني الدول هو دافع االستعمار جبميع أشكاله،
فإنه هو الذي سبب احلروب الصغرية ،وهو الذي سبب احلربني العامليتني ،وهو
الذي سبب حروب اخلليج ،وحروب أفريقيا ،وهو الذي سبب حرب
أفغانستان والعراق ،وهو الذي ما زال يسبِّب القالقل واألزمات يف العامل.
والتنافس والتشاحن والتصارع املوجود اليوم ،بني أمريكا ،وبريطانيا،
وفرنسا ،وروسيا ،الظاهر منها واخلفي ،حول قضااي العراق ،وأفغانستان،
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والشرق األوسط ،وغريها من القضااي الدولية ،إمنا هو من أجل االستعمار،
ومن أجل السيطرة على املنافع واملوارد؛ لذلك فإن االستعمار هو الذي
يتحكم يف الصراع الدويل اآلن ،مبا يتضمنه من نـزاع على املوارد ،وصراع على
النفوذ ،وتنافس على السيطرة بكافة أشكاهلا وأنواعها.
واحلقيقة أن الركض وراء املنافع املادية ،وخاصة النهم االستعماري ،هو
الذي أوجد الصراع السياسي بني الدول الكربى ،و ّأدى هذا الصراع ابلفعل إىل
نشوب حروب حملية وحروب عاملية .ومن أجل تاليف هذه احلروب ابت ِدع ما
يسمى ابلسالم والسلم العاملي ،ووجدت حجة احملافظة على األمن والسالم.
وحجة احملافظة على األمن ليست جديدة يف العامل ،بل هي حجة
قدمية ،وجدت منذ أوائل القرن التاسع عشر امليالدي ،فإن املعاهدة املسماة
معاهدة إكس لشابل ،املعقودة سنة 1818م بني الدول اخلمس الكربى
حينئذ ،إمنا وجدت حبجة احملافظة على األمن ،فبواسطة هذه املعاهدة ،أو هذا
التحالف ،جعلت الدول اخلمس الكربى من نفسها احلامية لألمن والنظام يف
اجلماعة الدولية ،وتدخلت يف شؤون غريها من الدول ،كلما الح هلا ،حسب
زعمها ،أن هناك هتديدا للسالم أو النظام .وهذه احلجة ،حجة احملافظة على
السالم والنظام يف اجلماعة الدولية ،اختذت بعد ذلك ذريعة لتدخل الدول
الكربى ،وذريعة للحـرب ،وصـارت شـعـارا دوليا ،يتخـذ أداة للمحـافظـة على
االسـتعمار ،وعلى النفوذ.
وقد كان هذا السالم حيفظ -على ح ِّد زعمهم -عن طريق التحالف
بني الدول الكربى ،أو عن طريق مؤمترات دولية .وبعد احلرب العاملية األوىل
صار حيفظ عن طريق منظمات دولية ،فقد أدمج يف معاهدات الصلح سنة
النص على إنشاء منظمة دولية للمحافظة على السالم ،هي عصبة
1919م ّ
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األمم ،وكان املفروض أن تقوم هذه املنظمة حبفظ السالم .ولكن الدول اليت
أقامتها قد أخلت بتعهداهتا ،وخالفت الغاية من إقامتها ،فقد كان املفروض
أن تتنازل هذه الدول عن مستعمراهتا ،وأن تتوىل املنظمة نفسها احملافظة على
السالم ومنع احلروب ،ولكن الدول الكربى مل تتنازل عن مستعمراهتا ،ومل يتغري
وضعها ،بل جعلت مهّها حتقيق التوازن بني القوى املختلفة ،ومحاية مصاحلها،
وزادت على ذلك أن اقتسمت ممالك أملانيا والدولة العثمانية بينها ،وأخذت
إجنلرتا منها حصة األسد ،و ّأدى ذلك إىل اإلخالل ابلسالم الذي أنشئت
املنظمة من أجله ،وإىل وقوع حروب عدة ،انتهت ابحلرب العاملية الثانية ،وبعد
احلرب العاملية الثانية تكررت حماولة إقامة منظمة عاملية حلفظ السالم واألمن
الدوليني ،فقد تباحثت الدول الكربى :إجنلرتا ،وأمريكا ،واالحتاد السوفيايت،
وأشركوا معهم فرنسا فيما بعد ،تباحثوا يف وجوب إنشاء عامل ما بعد احلرب،
على حنو جديد يكفل استقرار السالم ومنع احلرب ،وأضافوا إىل ذلك تسهيل
التعاون االقتصادي ،بني األنظمة املختلفة واملتباينة ،ومحاية حقوق اإلنسان.
ومن يومئذ صارت هيئة األمم املتحدة هي احلامية للسالم ،وظلت كلمة
السالم ،والسالم العاملي ،شعارا دوليا يردده اجلميع ،ويتخذ حجة من قبل
الدول الكربى للمحافظة على السالم ،وللحيلولة بني الدول األخرى وبني
التحرير ،واالنعتاق من ربقة االستعمار .وهكذا تطورت فكرة احملافظة على
السالم حىت استقرت على ما هي عليه اآلن.
وقضية احملافظة على السالم يف منظمة دولية أوجدت خرافة نـزع
التسلح ،فحاولت عصبة األمم السري مبوضوع نـزع التسلح ،واختذته إجنلرتا
وشجعت أملانيا على التسلح من أجل إجياد
وسيلة من أجل إضعاف فرنساّ ،
توازن يف أورواب بني أملانيا وفرنسا ،فأخفق موضوع نـزع التسلح ،وكانت احلرب
العاملية الثانية.
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وملا جاءت هيئة األمم املتحدة سارت كذلك يف موضوع نـزع السالح،
إال أنه حىت اآلن مل تستطع أي دولة كربى أن ختدع دولة أخرى كما فعلت
إجنلرتا بفرنسا يف عصبة األمم ،وأيضا مل تستطع هيئة األمم أن توجد له أثرا؛
ولذلك ال يكاد الناس حيسون بوجوده ،واليزال امسا ال مسمى له.
والصراع بني الدول الكربى مع بعضها قد أوجد ما يسمى ابملؤمترات
الدولية ،وكذلك ما يسمى ابألحالف .أما املؤمترات ،فأول مؤمتر عقد يف هذا
الشأن هو مؤمتر فينّا ،الذي عقد سنة 1815م .مث قبل احلرب العاملية األوىل،
عقدت عدة مؤمترات ،منها مؤمتر برلني ،الذي عقد لالتفاق على إهناء وجود
الدولة اإلسالمية واقتسام ممالكها .وبعد احلرب العاملية الثانية عقدت عدة
مؤمترات ،منها مؤمتر برلني ،ومؤمتر جنيف وابريس .ولكن بعد اتفاق أمريكا
اللهم
وروسيا (االحتاد السوفيايت) ،وتشكيلهما قوة عاملية ،مل تعقد أية مؤمتراتّ ،
إال يف العام 1969م ،حيث عقد مندوبو الدول الكربى :فرنسا ،وإجنلرتا،
وروسيا (االحتاد السوفيايت) ،وأمريكا ،مؤمترا ضمن أعمال هيئة األمم؛ للنظر
فيما يسمى أبزمة الشرق األوسط .ولكن عقده من رؤساء هذه الدول ال
يسمى مؤمترا؛ ألنه حمصور ضمن منظمة هيئة األمم.
وقد كانت املؤمترات تعقد بعد احلرب العاملية الثانية ،من أجل حبث
املشاكل املوجودة بني املعسكرين الشرقي والغريب؛ ألن املعسكر الشرقي
ضعيف يف هيئة األمم؛ ولذلك حاولت روسيا (االحتاد السوفيايت) أن أتخذ
زمام املبادرة من املعسكر الغريب ،وتعمل لزحزحة أمريكا عن مركز الدولة
األوىل ،فأخذت حتاول نقل املشاكل من هيئة األمم ،وجنحت يف مؤمتر برلني
بتوسيع ش ّقة اخلالف بني بريطانيا وفرنسا وبني أمريكا ،ويف أخذ قرار بعقد
مؤمتر جنيف ،وجنحت يف مؤمتر جنيف .فكان عقد املؤمترات إضعافا ألمريكا
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وتقوية لروسيا (االحتاد السوفيايت) .وقد حاولت إجنلرتا عقد مؤمترات بينها وبني
أمريكا حلل مشاكلها خارج هيئة األمم ،فعقد مؤمتر برمودا ،ولكنها مل تنجح
فيه .مث مل تعقد أية مؤمترات بني دول املعسكر الغريب ،واقت ِ
صر على اجتماعات
تقليدية بني أمريكا وإجنلرتا .وقد أدركت أمريكا أن عقد املؤمترات خارج هيئة
األمم املتحدة يضعف موقفها ،ويؤدي إىل إضعاف مركزها دوليا؛ ولذلك
صارت ال توافق على عقد مؤمترات خارج هيئة األمم ،السيما بعد أن قام
االتفاق ،بل التحالف ،بينها وبني روسيا (االحتاد السوفيايت) بعد اجتماع فينّا
سنة 1961م.
أما األحالف بني الدول ،فإهنا قدمية جدا ،وتقوم هبا الدول لتقوية
نفسها جتاه قوة أخرى ،أو ملنع بعضها البعض من اإلخالل ابلتوازن بينها.
فمعاهدة إكس الشابل املعقودة سنة 1818م هي عبارة عن حتالف.
واألحالف اليت كانت تقوم بني إجنلرتا وفرنسا وبني النمسا وأملانيا هي حتالف
للتقوية وحلفظ التوازن .مث احللف الذي قام بني فرنسا وإجنلرتا ضد أملانيا يف
احلرب العاملية األوىل ،والتحالف بني أمريكا وإجنلرتا وفرنسا واالحتاد السوفيايت
ضد أملانيا يف احلرب العاملية الثانية ،هو حتالف ضد دولة كربى ،وحلف
األطلسي الذي عقد بعد احلرب العاملية الثانية ضد روسيا (االحتاد السوفيايت)،
وحلف وارسو الذي عقد بعد احلرب العاملية الثانية ضد املعسكر الغريب ،كلها
أحالف عقدت ضد قوة أخرى ،فتكون األحالف مثل املؤمترات الدولية وسيلة
من وسائل التقوية ضد قوة أخرى ،أو من أجل حفظ التوازن ،وهذه هي
األحالف اليت تعترب أداة من أدوات الصراع الدويل.
وهناك أحالف أو معاهدات تعقدها الدول الكربى بني الدول
الصغرى ،أو بينها وبني الدول الصغرى ،فهذه األحالف ال تعترب أداة من
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أدوات الصراع الدويل املباشر ،بل تعترب وسائل استعمارية ،أو وسائل لتقوية
الدولة الكربى اليت تتوىل إجيادها ،فاحللف الذي عقد بني العراق وتركيا،
واالتفاق قبل احلرب العاملية الثانية املسمى حبلف سعد آابد ،تولت إجنلرتا
عقده؛ من أجل تركيز نفوذها يف تلك البالد ،ومن أجل ترجيح كفتها الدولية
أمام الدول الكربى األخرى ،مثل فرنسا واالحتاد السوفيايت ،واملعاهدات اليت
عقدهتا إجنلرتا بينها وبني العراق ،وبينها وبني مصر ،قبل احلرب العاملية الثانية
هي وسائل لتثبيت استعمارها ،وليست من أجل احلرب .واألحالف اليت
عقدهتا إجنلرتا بعد احلرب العاملية الثانية كحلف بغداد ،أو عقدهتا أمريكا
كحلف جنوب شرقي آسيا ،أو جعل أمريكا الكويت ،وابكستان ،ومصر،
واملغرب ،واألرجنتني ،وكوراي اجلنوبية ،والبحرين ،وأسرتاليا ،ونيوزلندا ،والفلبني،
واتيالند ،ابإلضافة إىل (إسرائيل) ،ما يسمى ابحللفاء االسرتاتيجيني خارج
حلف األطلسي هي وسائل استعمارية ،ولتثبيت النفوذ ،وليست هي أحالفا
للحرب ،وكذلك ال تعترب مثل هذه األحالف من أدوات الصراع الدويل
املباشر ،بل تلك األدوات هي فقط األحالف اليت تعقد بني الدول الكربى
بعضها مع بعض.
وكان من املفرتض أن ينتهي دور حلف األطلسي ابهنيار االحتاد
السوفيايت واملعسكر الشرقي ،لكن أمريكا أبقت على احللف ،بل سعت إىل
توسيعه ،وقامت بذلك ابلفعل ،فضمت الكثري من دول أورواب الشرقية إليه،
وتسعى إىل ضم دول أخرى أيضا ،وذلك راجع إىل تغري الغاية من احللف ،إذ
إنه مل يعد موجها ضد املعسكر الشرقي ،بل أصبح موجها ضد دول املعسكر
الغريب األعضاء فيه ،ذلك أن أمريكا ملست حماولة األوروبيني التملص من
قبضتها ،فأبقت على احللف لتبقيهم حتت وصايتها ،السيما وأهنا املهيمنة على
حلف األطلسي ،ولتبقي أمنهم ودفاعاهتم مرتبطة هبا.
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ويف هذه األايم تعترب الدول اليت اشرتكت مع أمريكا يف حرب اخلليج
الثانية ،ويف احتالل العراق ،واليت مسيت بدول التحالف ،تعترب منوذجا
لألحالف اليت يراد منها تقوية النفوذ األمريكي يف املنطقة ،وتقوية اجتاه التفرد
لدى اإلدارة األمريكية ،وهي وسيلة من وسائل االستعمار األمريكي احلديث.
هذه هي األسس اليت تقوم عليها السياسة الدولية بوجه عام ،واليت تقوم
عليها السياسة لدى كل دولة من الدول اليت تؤثر يف السياسة الدولية ،وعلى
ضوء هذه األسس ميكن فهم األعمال السياسية اليت تقع يف العامل ،وميكن
تفسري األعمال تفسريا يتفق مع احلقيقة ويطابق الواقع ،أو يكون قريبا من
ذلك .فاألعمال السياسية اليت تقوم هبا دولة ،سواء أكانت دولة كربى أم
صغرى ،ال ميكن فهمها إال على هذه األسس ،أو ما يتفرع عنها ،أو يتصل
هبا ،فيعرف العمل ما هو ،وأين يقع ،وما هي مالبساته ،ويربط أبساس من
األسس السابقة ،وحينئذ يدرك ما هو ،وتدرك دوافعه ،وحىت ميكن أن تدرك
نتائجه.
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قضااي العامل الكربى
إن األعمال السياسية اليت تقع يف العامل كثرية ،وتتعلق بقضااي عدة،
ولكن أهم هذه القضااي ميكن حصرها بست قضااي كربى هي :قضية أورواب،
وقضية الشرق األوسط ،وقضية آسيا الوسطى ،وقضية شبه القارة اهلندية،
وقضية الشرق األقصى ،وقضية أفريقيا.
ومت حصر البحث يف هذه القضااي الست لألسباب التالية:
أوهلا :إن الصراع القائم بني الدول الكربى ،أو التنافس فيما بينها ،إمنا
يقع يف هذه املناطق؛ لذلك فمن الطبيعي أن تكون قضاايها هي أهم القضااي
العاملية.
اثنيها :إن الشعوب يف هذه املناطق تعيش يف حالة غليان وتفلت
شديدين؛ لذلك كان ال بد من حماولة ضبط أحوال هذه الشعوب ،خاصة
وأن غالبية هذه املناطق فيها شعوب إسالمية ،تتحرق شوقا للتخلص من
حكامها إلقامة دولة إسالمية فيها.
اثلثها :إن معظم األحداث السياسية اليت تقع يف العامل من انحية واقعية
تدور يف هذه املناطـق ،وابلتالـي فهـي تشـكل منوذجا جيدا لفهم القضااي
السياسية األخرى.
رابعها :إن هذه املناطق تعج ابملوارد والثروات؛ لذلك تتكالب عليها
الدول االستعمارية ،والشركات االحتكارية ،وتسعى بكل ما أوتيت من قوة
للسيطرة عليها ،واالستحواذ على مواردها وثرواهتا.
خامسها :ألن مناطق القارة األمريكية مت حتييدها من الصراع منذ مبدأ
مونرو عام 1823م ،الذي منعت أمريكا مبوجبه الدول األوروبية الكربى من
التدخل يف القارة األمريكية ،وهتديد املصاحل احليوية للوالايت املتحدة يف هذه
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القارة؛ ولذلك فإن الصراع الدويل يف تلك القارة ابملعىن املعروف غري وارد،
فمصاحل أمريكا فيها بعيدة عن التهديد الفعلي .أما ما حدث من عالقات
لالحتاد السوفيايت مع كواب يف أواخر اخلمسينات من القرن املاضي ،وأوائل
الستينات من القرن املاضي ،فقد سكتت عنه الوالايت املتحدة؛ ألهنا كانت
تريد استدراج االحتاد السوفيايت لتوسيع التزاماته خارج مناطق االحتاد السوفيايت
وأورواب الشرقية ،فتثقل كاهله اقتصاداي وعسكراي حيث سيضطر االحتاد
السوفيايت حلماية كواب من خطر الوالايت املتحدة .فإثقال كاهل االحتاد
السوفيايت يف محاية كواب هو الذي جعل الوالايت املتحدة تسكت عن عالقاته
مع كواب؛ ولذلك فإهنا ملا تصاعدت األمور ،ووصلت حد القاعدة النووية،
بذلت الوالايت املتحدة الوسع يف إخراج تلك القاعدة من كواب.
واخلالصة أن القارة األمريكية هي خارج الصراع الدويل ابملعىن املعروف،
بل كل ما ميكن حدوثه هو قالقل داخلية ،ليست الوالايت املتحدة بعيدة
عنها.
لذلك كانت تلك القضااي الست هي قضااي العامل الكربى .وقبل أن
نتكلم عنها جيدر بنا أن نعرف الدول الكربى املؤثرة يف السياسة الدولية؛
وذلك أل ّن تصنيف أية قضية أبهنا قضية عاملية كربى ،يتطلب أول ما يتطلب
أن تكون هذه القضية ميداان لألعمال السياسية املؤثرة .وحيث إن األعمال
السياسية اليت تؤخذ يف االعتبار هي األعمال اليت حتصل من الدول الكربى،
فإذا ال بد من معرفة الدول الكربى يف كل عصر.
إن الدول الكربى هي الدول اليت هلا أتثري يف السياسة الدولية ،واليت
تقوم أبعمال تؤثر يف غريها من الدول .وليست الدولة الكربى هي اليت يكثر
عدد سكاهنا ،أو تكون غنية ،أو ما شاكل ذلك ،بل إن الدولة الكربى املعنية
هي الدولة اليت هلا وجود يؤثر يف السياسة الدولية ويف الدول األخرى .وبناء
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على هذا فإن الدولة الكربى األوىل يف الوقت احلاضر ،أي القرن اخلامس عشر
اهلجري (1425هـ) القرن احلادي والعشرين امليالدي (2004م) هي الوالايت
املتحدة األمريكية؛ ألهنا ذات التأثري األقوى يف السياسة الدولية ،بل تكاد
تتحكم يف املوقف الدويل وحدها ،وما عداها من الدول ال ترقى إىل أن تزاحم
أمريكا على مركزها ،أو على التحكم يف املوقف الدويل .إال أنه ملا كانت
ّ
روسيا وريثة االحتاد السوفيايت الذي كان يعترب دولة كربى حىت اهنياره ،وكانت
هي وإجنلرتا وفرنسا دوال كربى قبل احلرب العاملية الثانية ،وال تزال كل منها
تتشبث ببقائها يف السياسة الدولية ،وتقوم كل منها ،منفردة أو عرب أورواب،
أبعمال تؤثر يف السياسة الدولية ،وتؤثر يف أمريكا ،حىت وإن كان هذا التأثري
ضعيفا ال يبلغ املزامحة ابملعىن املعروف ملركز أمريكا يف السياسة الدولية ،فإن
هذه الثالث ميكن أن توصف أبهنا دول كربى .وذلك من قبيل التسامح يف
اإلطالق ،نظرا ملا حيصل من إجنلرتا من أعمال سياسية تكسبها وجودا أو
بعض الوجود يف السياسة الدولية ،وملا حيصل من فرنسا ،وكذلك روسيا ،من
حماوالت إلثبات وجودمها يف السياسة الدولية ،كما حدث يف أزمة حرب
العراق.
وأما املانيا فإهنا من حيث الشعب األملاين ،والدولة األملانية يف التاريخ
كانت تعترب دولة كربى ،ولكنها بعد هزميتها يف احلرب العاملية الثانية سقطت
عن اعتبارها دولة كربى متاما مثل سقوطها بعد هزميتها يف احلرب العاملية
األوىل؛ ولذلك فإنه كما عادت بعد احلرب العاملية األوىل بقليل دولة كربى،
وحتركها مع
فإهنا من املمكن أن تعود دولة كربى مرة اثنية مهما طال الزمنُّ ،
فرنسا يف بعض القضااي الدولية يدل على ذلك.
وأما الصني فإنه من الصعب اعتبارها من الدول الكربى املؤثرة يف
السياسة الدولية ابملعىن املعروف ،أي يف العامل ،أو يف كثري من مناطقها،
ابلرغم من أن سكاهنا  1.2مليار نسمة ،وابلرغم من أن روسيا حتسب هلا
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حسااب ،وابلرغم من أن أمريكا كذلك تدخلها يف حساابهتا الدولية .وإمنا ال
تعـترب دولة كربى لسببني :أحدمها أهنا مل تكن دولة كربى يف يوم من األايم،
ومل تؤثر يف السياسة الدولية يف أي زمن مضى .وفوق ذلك فإهنا منذ صريورهتا
دولة شيوعية حىت اآلن ،مل هتتم بنشر الشيوعية عامليا ،والتأثري يف املناطق
املختلفة من العامل ،بل حصرت اهتماماهتا يف إقليمها ،وخباصة بعد أن فشلت
يف حماوالهتا السياسية اليت قامت هبا يف أفريقيا ،ويف بعض دول آسيا ،فلم يؤثر
هذا النشاط بشيء ،مث مل تستطع متابعته ،ورجعت إىل حميطها األصلي.
وأما اهلند ،وإن كان سكاهنا قد فاق الـ 935مليون نسمة ،ولديها
أسلحة نووية ،لكن أتثريها يف السياسة الدولية يكاد يكون معدوما؛ وهلذا فإنه
ال يصح أن خيطر ابلبال أهنا دولة كربى ،لعدم احتمال أن يكون هلا أتثري يف
السياسة الدولية .وأما الياابن فإهنا قبل احلرب العاملية الثانية يف أايم احملور صار
هلا أتثري يف السياسة الدولية ،ولكنه كان أتثريا مؤقتا مثل إيطاليا؛ ولذلك ال
تعد هي وال إيطاليا من الدول الكربى.
وأما األمة اإلسالمية فقد كانت دولة كربى حىت احلروب الصليبية ،مث
عادت دولة كربى منذ أن جنحت يف القضاء على احلروب الصليبية ،وظلت
كذلك تؤثر يف السياسة الدولية حىت القرن التاسع عشر امليالدي ،مث بعد
ذلك ضعف أتثريها الدويل إىل أن قضي على دولة هذه األمة ،يف أوائل القرن
العشرين ،بعد احلرب العاملية األوىل.
ولكن مقومات الدولة الكربى ال زالت كامنة يف هذه األمة ،وقد بدأت
إرهاصات عنفواهنا تتحرك منذ أواخر القرن املاضي ،وهي اآلن يكاد يبزغ
فجرها ،وتعود من جديد دولة كربى بل الدولة األوىل إبذن هللا.
ولذلك فال بد من التعرف على هذه الشعوب والدول؛ ألهنا تؤثر يف
قضااي العامل الكربى:
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أوال :الدول الكربى األربع األوىل :أمريكا ،بريطانيا ،فرنسا ،وروسيا.
اثنيا :شعوب الدول اليت كانت كربى ومهيأة ألن تعود دوال كربى
وهي :األمة اإلسالمية ،وأملانيا.
اثلثا :يضاف إىل هذه الشعوب والدول :الشعب الياابين ،كونه قوة
اقتصادية ذات أتثري اقتصادي دويل كبري يف قضااي العامل الكربى ،وإن مل تكن
الياابن دولة كربى ابملعىن املعروف.
أما الصني ،وإن كانت دولة كربى لكنها يف حميطها اإلقليمي ،أي
ميكن وصفها دولة كربى إقليمية؛ ولذلك فتأثريها يف القضااي الدولية يف مناطق
العامل املختلفة أتثري ضعيف ابستثناء حميطها اإلقليمي؛ ولذلك سنرتك احلديث
عنها هنا يف حبث الدول والشعوب املؤثرة عامليا ،وسنتناوهلا ابلبحث عند
التعرض لقضااي حميط الصني اإلقليمي.
ولنبدأ احلديث عن هذه الدول والشعوب على النحو التايل:
 - 1األمة اإلسالمية
ظهرت هذه األمة بعد أن بعث هللا سبحانه رسوله حممدا  ابإلسالم
لينقذ الناس من ظالم اجلاهلية إىل نور اإلسالم .مث ظهرت دولة اإلسالم ،دولة
هذه األمة ،بعد أن هاجر رسول هللا  إىل املدينة املنورة.
واستمرت الدولة اإلسالمية بعد رسول هللا  يف عهد اخللفاء
الراشدين ،واخللفاء من بعدهم ،تفتح الفتوح ،وتنشر اخلري يف ربوع العامل ،إىل
أن قضي عليها يف أوائل القرن املاضي ،وتتوقع عودهتا بعد أمد قريب إبذن هللا.
وقد محلها يف البداية العرب ،مث انتشر اإلسالم يف أرجاء العامل ،ودخلت
اإلسالم أجناس عدة من الناس ،من العرب وغري العرب ،صهروا كلهم ببوتقة
اإلسالم ،ال فرق بني أعجمي وعريب إال ابلتقوى.
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وألن العرب أول من محلوا اإلسالم ،فال بد من التعرف على الشعب
العريب خباصة ،مث األمة اإلسالمية بعامة.

أما الشعب العريب ،فقد كان يعيش على الغزو ،وأيلف احلروب،
فوجد عنده جراء ذلك ما يسمى ابلطبيعة العسكرية ،وما يسمى ابملسؤولية
عن الغري؛ ولذلك كان أهال حلمل الرسالة اإلسالمية بطريقتها اليت أنـزهلا هللا،
وهي الدعوة واجلهاد ،أي القتال املادي لنشر اخلري ال لالستعباد ،فيدخل يف
احلروب مع الناس بعد تبليغهم اإلسالم تبليغا الفتا للنظر ،من أجل نشر
الفكرة اإلسالمية اليت محلها ،ال من أجل أن يستعمر هذه الشعوب
ويستعبدهم .ووجدت عنده فكرة أن يكون مشعة حترتق لتضيء ،وأن يكون
حتمل املسؤولية عن الغري ،ومساواته بنفسه.
من أبرز صفاته ُّ
واألمة اإلسالمية بعد اعتناقها اإلسالم صارت كلها كالشعب الواحد،
ووجد عندها ما يسمى ابلطبيعة العسكرية اجلهادية ،حيث اجلهاد ذروة سنام
دينها ،ووجدت عندها فكرة نشر اهلداية للناس ،وأتصلت فيها النصرة
اإلنسانية؛ لذلك فإهنا مهما احنطت ،ومهما تباعد الزمن بينها وبني أصوهلا
اليت اعتنقت اإلسالم ،ومحلته بطريقته وهي الدعوة واجلهاد ،فإهنا يف جمموعها
ال تزال فيها الطبيعة العسكرية اجلهادية ،وما يسمى ابملسؤولية عن الغري ،ونشر
اهلدى للناس ،شأهنا شأن العرب الذين هم أول من محل اإلسالم ،حيث
انصهرت الشعوب اليت أسلمت ،مهما كانت أجناسها ،يف بوتقة اإلسالم.
 - 2وأما الشعب األملاين ،فهو شعب عريق من حيث الوجود ،ومن
حيث األصالة ،وهو شديد املراس ،قوي الشكيمة ،صلب ،شجاع ،ولكنه
مفرط ابلثقة بنفسه ،مغال يف ّادعائه حبق السيادة على غريه ،وتعترب العسكرية
واحلرب سجية من سجاايه ،أي كأهنا فطرية فيه ،أو كأهنا صفة من صفاته
الطبيعية اليت تولد معه ،وهذه العسكرية األملانية هي اليت تثري اخلوف يف
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جريانه ،وخاصة الدول الكربى ،كربيطانيا ،وفرنسا ،وروسيا ،وقد قطع الشعب
األملاين سنوات طويلة يف حروب وغزوات داخلية ،وأمضى أجياال متعددة يف
حروب مع جريانه كفرنسا مثال ،وكان عيشه على الصناعة ،وخاصة الصناعة
احلربية املتطورة؛ ولذلك فإنه حىت وهو ممنوع من السالح النووي ،فإنه خييف
جريانه ،ويبعث الرعب يف منافسيه وأعدائه؛ لذلك غالبا ما كانت تتآمر القوى
املتضادة للحيلولة بينه وبني االنطالق ليصبح يف مصاف الدول الكربى ،ومع
ذلك فهو شعب حي ،فيه إمكانية العودة دولة كربى؛ ألن منو الكائن احلي
يتغلب عادة على عوائقه ،وهو كغريه من الشعوب الغربية ،عندما اعتنق
الرأمسالية أصبحت النفعية جزءا من حياته .فتعترب أملانيا ،وهي موطن الشعب
األملاين ،دولة استعمارية ،وقد كان هلا مستعمرات قبل احلرب العاملية األوىل،
ودخلت احلرب العاملية الثانية ،ويف نيتها إرجاع ما ضاع منها من مستعمرات،
وسلب مستعمرات من الدول األخرى ،وإجياد مستعمرات جديدة هلا ،وابلتايل
فاالستعمار سياسة أملانيا وليست كما يظن سياسة هتلر وحده .وأملانيا اليوم مل
تبتعد كثريا عن االستعمار ،فهي وإن حرمت من االستعمار املباشر الواسع،
ولكنها اليوم من طليعة الدول يف االستعمار االقتصادي ،وها هي تتوسع
اقتصاداي ،خاصة يف مناطق دول شرق أورواب يف هيمنة اقتصادية متميزة.
أما نظـام احلكـم فيهـا فظـلت الناحية االستبدادية ظاهرة فيه بصورة
جلية ،ابلرغم من ادعائها ابلدميقراطية ،فهي تظهر يف تصرفات كل حكام
أملانيا قدميا وحديثا.
وأملانيا ،بعد احلرب العاملية األوىل ،وإن فرضت عليها ظروف قاسية،
ولكنها استطاعت أن تتغلب على هذه الظروف ،وأن ترجع دولة كربى،
وساعدها على ذلك عامالن :أحدمها اإلحساس الفكري الذي ظهر على
أبنائها ،فحفزهم للعمل من أجل إعادهتا دولة كربى ،والعامل الثاين كون
إجنلرتا أرادت أن حتدث خلال يف امليزان الدويل بينها وبني فرنسا ،فشجعت
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أملانيا سرا من أجل أن تعود ملزامحة فرنسا والوقوف ندا هلا .فأدى ذلك إىل
متكن أملانيا من أن تعود دولة كربى .أما بعد احلرب العاملية الثانية ،فإنه مل يتح
هلا أي عامل يساعد على إعادهتا دولة كربى ،فقد وضع احللفاء كلهم دون
استثناء مجيع القيود اليت حتول دون عودة أملانيا دولة كربى ،وأهم العوامل اليت
حالت دون عودة أملانيا دولة كربى حىت اآلن :العامل األول هو إشغال أبنائها
ابالقتصاد عن الصناعة احلربية ،وابلتايل التأثري يف السياسة الدولية ،وتوجيه
وحول نشاطهم ،عن الصناعة
مههم للناحية االقتصادية ،ما صرف أحاسيسهمّ ،
احلربية اليت جتعل الدول دوال كربى مؤثرة ،ومت ِّكنها من الناحية السياسية
املنتجة .والعامل الثاين هو يقظة روسيا (االحتاد السوفيايت) الدائمة على اخلطر
األملاين عليها ،فهي ال يفارقها اخلطر األملاين حلظة واحدة ،وتتخذ جتاه أملانيا
سياسة صارمة خالية من أية رمحة ،جمردة من أية قيمة من القيم ،وال يسيطر
على هذه السياسة جتاه أملانيا إال شيء واحد ،وهو سحق أملانيا إىل األبد؛
ولذلك تسحق كل حماولة تقوم هبا أملانيا للتحرك .ومن هنا مل تنجح أمريكا
حني تبنت إحياء العسكرية األملانية بعد عام 1955م .ومل تنجح إجنلرتا يف
إعادة توحيد أملانيا .ومل تنجح فرنسا ،حني حاول ديغول وحدة أورواب ،وجعل
هذه الوحدة مساعدة ألملانيا يف متكينها من التسلح ومن إعـادة وحـدهتا ،مل
تنجح أية حماولة لوقوف روسيا (االحتاد السوفيايت) بصالبة يف وجهها.
أما الوحدة األملانية اليت حدثت فليست نتيجة لسياسات أو ألعمال
وخطط سياسية قام هبا الساسة األملان ،وإمنا جاءت نتيجة التنازالت اليت
قدمتها روسيا ألمريكا إابن اهنيار االحتاد السوفيايت ،وذلك راجع إىل أن
الوالايت املتحدة رأت أن تضرب الوحدة األوروبية ابلوحدة األملانية ،لعرقلتها
أو أتخريها إبجياد مشاكل اقتصادية ألملانيا االحتادية ،املمول األكرب للوحدة
األوروبية ،بضم أملانيا الشرقية الضعيفة اقتصاداي إليها .إال أن أملانيا استطاعت
جتاوز هذا املأزق وبدأت تتطلع إىل التفلت من ضغوط أمريكا ،وتتجه إىل
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أورواب ،وخباصة فرنسا لتكون يف صورة األحداث حماولة التأثري فيها .وقد كان
هلا دور فاعل يف السوق األوروبية املشرتكة ،اليت أصبحت الحقا االحتاد
األورويب .لكن أملانيا الزلت تسعى إىل ذلك ابلوسائل االقتصادية ،ما يعين أهنا
سيصبح هلا نفوذ يف دول أورواب ،خاصة الشرقية ،عن طريق الدعم االقتصادي،
لكن هذا ال يعين أهنا ستصبح ذات دور يف السياسة الدولية؛ ألن التأثري يف
السياسة الدولية يرتكز أساسا على القوة العسكرية واألعمال السياسية املؤدية
إىل تنفيذ وحتقيق خطط سياسية ،وهذا مازالت أملانيا تفتقر إليه ،وإن كانت
بدأت حتاول ذلك ابلتنسيق مع فرنسا ،ولكنها حماوالت أو أعمال ال تعترب
ردات الفعل هذه تصاعدت
ردات أفعال .غري أن ّ
أفعاال أكثر من كوهنا ّ
لدرجة مؤثرة يف وجه أمريكا ،كما يف أحداث العدوان األمريكي على العراق،
وكذلك حماولة أملانيا مع فرنسا ،مث اشرتاك بريطانيا يف موضوع القوة الدفاعية
األوروبية املشرتكة املنفصلة عن حلف األطلسي ،فهي أزعجت أمريكا ،وإن
كانت ال زالت قيد اإلنشاء.
كل هذا يدل على أن أملانيا بدأت تتطلع حنو أن يكون هلا دور يف
السياسة الدولية؛ وعليه فإنه وإن طال الزمن فإن عودة أملانيا دولة كربى مرة
أخرى أمر متوقع؛ ألن القوى املصطنعة مهما جنحت يف احليلولة دون منو
الشعوب احلية ،فإن جناحها إمنا يكون مؤقتا وإىل حني ،ولكن أخريا البد أن
يتغلب منو الكائن احلي على كل عوامل اإلعاقة عن النمو.
وخالصة سياسة أملانيا احلالية ميكن إمجاهلا على النحو التايل:
إن سياسة أملانيا األوروبية مبنية على أسس أوروبية براغماتية ،فهي من
جهة تتعاون مع فرنسا يف تشكيل احملور الفرنسي األملاين ابعتباره حجر الزاوية
للسياسة األوروبية املوحدة يف املستقبل ،وهي من جهة اثنية تراعي املصاحل
األمريكية يف أورواب ،وتراعي احلماية األمريكية االسرتاتيجية لألمن األملاين بعد
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احلرب العاملية الثانية ،وال جتازف ابملصاحل األمريكية ،بل تضعها دائما يف أعلى
سلم أولوايهتا ،ومن جهة اثلثة فإن السياسات األملانية أتخذ بعني االعتبار
اخلصوصية االقتصادية ،وتتمثل هذه السياسة مبحاولة التفرد ابقتصاد دول
شرق أورواب ،وابتالعها مبفردها من دون مشاركة حليفاهتا األوروبيات.
ويالحظ مؤخرا يف السياسة األملانية أهنا بدأت تظهر اهتماما متزايدا يف
النواحي العسكرية والسياسية ذات البعد العاملي ،ومن األمثلة على ذلك
مسامهتها املتزايدة يف نشاطات حلف مشال األطلسي يف أفغانستان ،ويف
البوسنة ،وكوسوفا ،ومشاركة وزير خارجيتها يف نشاطات سياسية مع نظرييه
الفرنسي والربيطاين ،كما حصل يف الزايرة الثالثية للوزراء الثالثة إليران،
والضغط عليها من أجل قبوهلا ابلتوقيع على بروتوكول إضايف ،للتفتيش املباغت
على منشآهتا النووية ،ومنها أيضا قيام أملانيا بدور نشط يف الوساطة الناجحة
يف مسألة تبادل األسرى بني الكيان اليهودي وحزب هللا.
وهكذا فإننا نرى تطورا يف السياسة األملانية يتمثل يف اخلروج من الدور
االنعزايل السابق ،الذي جعل أملانيا تنكفئ على النواحي االقتصادية فقط،
حبيث أصبح املراقب يالحظ دور األملان السياسي املتعاظم الذي بدا وكأنه
مكافئ ومساو للدور الفرنسي والدور الربيطاين.
وإذا أرادت أملانيا تسريع عودهتا دولة كربى ،فيجب أن تبادر إىل
الصناعة احلربية ،وجتعلها قضية مصريية هلا .وكذلك أن تكون واعية سياسيا
على لقاءاهتا مع فرنسا وبريطانيا ،حيث إنه ومن املعلوم أن فرنسا وبريطانيا
تسعيان إىل تسخري االحتاد األورويب من أجل دعم نفوذمها الدويل ،وأن فرنسا
تتقوى أبملانيا لتربز هي يف أورواب ،وبريطانيا تستعمل دهاءها السياسي يف
لقاءاهتا مع فرنسا وأملانيا لتحقيق مصاحلها هي .فالواجب على أملانيا ،وإن
استمرت يف التنسيق مع فرنسا خاصة ،وابقي دول االحتاد بشكل عام ،أن
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تلتفت هي نفسها ألن تكون قوة عسكرية ذات ثقل سياسي أملاين داخل
االحتاد ،لكي ال تسخر فقط من أجل مصاحل اآلخرين .وأن تراقب املوقف
الدويل من منظور أملاين ال أورويب ،ولتتخذ من اتريخ أورواب موعظة.
 - 3وأما الشعب الياابين ،فقد نشأ على التجارة واملالحة ،وعاش يف
بالد ضيقة ،وجتد من أبرز سجاايه الشجاعة ،ومن أهم صفاته حسن التأيت
لألمور؛ ولذلك ابدر فورا إىل الصناعة مبجرد أن وجد االنقالب الصناعي،
وصار دولة تعد من الدول الكربى ابلرغم من صغر حجم بالده .ومل ِ
يبال يف
أن يدخل يف حرب مع الصني لسلخ جزء منها ،ومل يرتدد يف مهامجة أمريكا؛
ألنه كان يراها خطرا عليه؛ ومن أجل ذلك كان من أهم خطط أمريكا لفرض
السيطرة عليه جعل صناعاته غري مبنية على األساس احلريب ،بل مبنية على
أساس التجارة وتنمية االقتصاد ،كل ذلك للحيلولة بينه وبني االنطالق يف
اجملال الدويل .وهو اآلن قوة اقتصادية حيسب هلا كل حساب.
 - 4وأما الشعب األمريكي ،فإنه شعب غين وِجد يف بالد ثروهتا
كبرية ،مث دخل يف صراع مرير مع الدول األوروبية اليت كانت تستعمره،
وابلذات مع إجنلرتا ،وانل استقالله بقوة السالح عن وعي وإدراك ،وقد أوجد
هذا عند األمريكيني سجااي من أمهها ما يعرف ابلرباغماتية ،أي فلسفة
الذرائع ،ووجد فيه ،على أثر مقاومته لالستعمار األورويب ،ميل للقيم الرفيعة
وتقدير هلا .إال أن الشعب األمريكي اعتنق املبدأ الرأمسايل كسائر العامل
النصراين ،فصار يتجاذبه عامالن :عامل القناعة والعفة ،وعامل النفعية
واالستعمار .وكانت بريطانيا تستغل فيه العامل األول فتسخره ليكون قوة هلا
يف احلرب واالقتصاد ،حني كان العامل األول هو الذي يتحكم فيه .وما أن
جاءت احلرب العاملية الثانية ،وتذوق الشعب األمريكي طعم االستعمار يف
نفط اخلليج ،حىت تغلب عليه العامل الثاين ،وهو عامل النفعية واالستعمار،
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وسريه املبدأ الرأمسايل؛ فخرج من عزلته الستعمار الشعوب ،وإخضاع العامل
لسيطرته ونفوذه ،ولن يرجع لعزلته مرة اثنية إال ابلقوة ،ألن املبدأ الرأمسايل قد
املسري حلياته ،وصارت النفعية وحدها هي اليت تتحكم يف
حتكم فيه ،وصار هو ِّ
سلوكه ،ابإلضافة إىل العنجهية والغرور اللتني مأل ات عليه حياته.
لقد كانت أمريكا مستعمرة للدول األوروبية ،والسيما إجنلرتا ،وكانت
مقسمة إىل دول متعددة ،فحاولت أوال التخفيف من وطأة االستعمار
اإلجنليزي ،مث دخلت معه يف حرب حتريرية قوية أدت إىل طرد اإلجنليز من
بالدها .مث اتفقت هذه الدول على إقامة احتاد بينها ،وتشكيل دولة واحدة
منها ،فتم هلا ذلك ،مث صارت تضم ابقي الدول إليها اترة طواعية ،واترة ابلقوة
العسكرية ،وجتعلها والايت يف الدولة ،حىت مت تكوينها على الوجه احلايل،
وأصبحت اآلن إحدى ومخسني والية .وقد نشأت دولة قوية ،وسارت يف
املعرتك الدويل دولة قوية ،واستطاعت أن حتمي القارتني األمريكيتني من تسلط
الدول األوروبية ،وصارت عاملا آخر ،وهو الذي يعرف ابلعامل اجلديد ،وقد
قامت على شعب نشيط ،وِجد يف بالد ثرواهتا كبرية .وقد أقامت الوالايت
املتحدة األمريكية هلا نظام حكم ،وإن كان من األنظمة الدميقراطية ،ولكنه
كان نظاما وضع بتفكري عميق ،وإبدراك عملي ملعىن احلكم ،وكونه حكما
للبشر ،ويتواله انس من البشر ،فلم تتصور احلكم املثايل تصورا منطقيا ،وإمنا
أدركته إدراكا واقعيا عمليا ،ويالحظ ذلك جيدا يف كيفية نصب رئيس
اجلمهورية ،ويف الصالحيات الواسعة اليت أعطيت له ،ويف دوره يف الدولة ،ويف
حتديد صالحيات ابقي أجهزة الدولة ،ويف الوحدة القوية اليت تتمثل يف الدولة،
وتقوم عليها ابلرغم من أهنا نظام احتادي ،ويف املساحة الكبرية اليت أعطيت
للشعب يف اختياره رئيس الدولة ،ويف اختيار أجهزهتا ،وقد كان هلذا أتثري
كبري يف قوة الدولة ،ويف منو هذه القوة بسرعة هائلة .وقد كانت قبل احلرب
العاملية الثانية خرجت من عزلتها ،وشاركت يف إدارة العامل ،بل وصارت حتاول
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عدوها روسيا السوفياتية منذ
أن تنفرد وحدها يف هذه اإلدارة ،مث شاركت معها ّ
العام 1961م حىت 1979م يف إدارة العامل ،وح ّدت من طموح ابقي الدول
الكربى .وملا رأت أهنا استنفذت أغراضها من الوفاق ،واملشاركة مع روسيا
(االحتاد السوفيايت) وأ ّن هذه املشاركة جلبت هلا بعض اجلوانب السلبية،
فأصبحت دول أورواب حتاول التفلت منها ،وإنشاء عالقات مع روسيا (االحتاد
السوفيايت) ،وأن االحتاد السوفيايت أصبح يقوم مبحاوالت جريئة ،وإن مل تكن
انجحة ،خلوض غمار السياسة الدولية؛ ليفرض بذلك نفسه قطبا دوليا
مستقال عن سياسات أمريكا ،ملا رأت الوالايت املتحدة ذلك قررت العودة إىل
ّ
التصعيد مع روسيا (االحتاد السوفيايت) ،وخوض سباق تسلح جديد ،ما أذن
حبرب ابردة جديدة ،وخاضت مع روسيا (االحتاد السوفيايت) واملعسكر الشرقي
حراب حضارية فكرية واقتصادية ،وكبلتها ابملعاهدات ،ما أدى إىل اهنيار االحتاد
السوفيايت يف هناية األمر ،وترك الوالايت املتحدة الدولة األوىل ،والقطب
األكثر أتثريا يف السياسة الدولية.
ويقوم فيها حزابن رئيسيان مها :احلزب الدميقراطي واحلزب اجلمهوري،
وال يكـاد يلـمـس املرء فرقا كبريا بني برامج احلزبني املكتوبة ،حىت وال يف
السياسة املتبعة .واحلزابن يكادان يسريان يف منهج واحد ،وال يكاد حيصل أي
تغري يف تداول احلكم بني احلزبني ،سواء يف السياسة الداخلية ،أم السياسة
ّ
اخلارجية ،وإذا حصلت تغيريات فإمنا تكون قد اقتضاها تغري الظروف ،ال
اختالف برامج احلزبني.
واحلزب الدميقراطي هو احلزب العريق ،وهو حزب الشعب ،وميلك
أكثرية ساحقة يف الشعب؛ ولذلك غالبا ما تظل أكثرية الكونغرس جبانبه .أما
احلزب اجلمهوري فهو حزب أحدث يف نشأته من احلزب الدميقراطي ،وهو
حزب األغنياء وأصحاب الثروات الطائلة ،وأكثر أعضائه من أصحاب األموال
الضـخـمـة ،ومن أصحاب الشركات االحتكارية ،وفيه عدد كبري من املثقفني،
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وال يعـنـى بكسـب سـواد الناس ،وال أبخذ العامة جبانبه .ولوال أ ّن نظام
انتخاابت الرائسة يساعده ملا جنح يف أخذ الرائسة مطلقا ،فإنه حزب األقلية
وليس حزب األكثرية.
والوالايت املتحدة مثل ابقي الدول الرأمسالية ،يسيطر عليها أصحاب
الشركات االحتكارية ورجال األعمال ،وهم الذين هلم أتثري يف سياستها .إال
أنه نظرا إىل أن كل فرد يتمتع ابلفعل حبق الّرعوية ،ويستطيع أن يؤثر يف
احلكم ،سواء من حيث االنتخاابت ،أم من حيث احملاسبة ،فإنه يظهر يف
حكمها أنه حكم الشعب كله أكثر من ابقي الدول الرأمسالية .ونظرا لثروهتا
اليت هي معني ال ينضب ،ونظرا لوفرة الرجال املتعلمني واملثقفني واملفكرين
فيها ،ونظرا ألجواء (احلرية) وأجواء النشاط اليت تسيطر عليها ،فإن قوهتا قوة
حقيقية ال قوة ظاهرية ،وإنه وإن كانت ليست شعبا عريقا يف الوجود ،وعبارة
عن أفراد ومجاعات من مواطن خمتلفة ،ولكن التابعية أو املواطنة جتمعهم حبق
يف رابطة قوية .وحىت األجنيب الذي يعيش بضع سنوات ،مث أيخذ التابعية
ويصبح له حق املواطنة ،يصبح أحرص على الدولة والشعب ومصاحلها من
حرصه على موطنه األصلي ،وهذا انتج عن القوة اليت تتمتع هبا البالد يف
أفرادها ،ويف العالقات بني الناس.
أما سياستها اخلارجية ،فهي سياسة األغنياء وأصحاب الشركات
االحتكارية فيها ،أي هي سياسة اس ـتعمارية حبته -ليس فيها جمال للقيم
الرفيعة ،-وابلرغم مما يظهر فيه ساستهم من سذاجة تكاد تكون بلهاء يف
بعض األحيان ،فإهنم عميقو التفكري بشكل يفوق كثريا من السياسيني يف
العامل ،ويتمتعون مبقدرة هائلة على السرعة يف التغيري ،والتنوع يف األساليب،
وحل املشاكل .ولعل االندفاع االستعماري ،إىل جانب الثقافة العالية ،له أثر
يف نشاطهم السياسي ،وهم ينظرون إىل ابقي العامل أبنه مزرعة هلم ،وإىل الدول
اليت كانت كربى أبهنا ليست أهال ملا تتمتع به من نفوذ ،وأنه آن هلا أن حتال
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على التقاعد ،وتسرتيح وترضى مبا هو عليه ابقي العامل من اخلضوع لسيطرة
األقوايء.
وأمريكا اليوم متلك ترسانة نووية ضخمة تفوق ما متلكه مجيع الدول
النووية األخرى جمتمعة أبضعاف املرات .واإلنفاق العسكري ألمريكا مقارنة مع
الدول الكربى األخرى يظهر مدى التفوق األمريكي على تلك الدول ،ففي
العام 2002م كان اإلنفاق العسكري للدول الغربية الكربى على النحو
التايل:
 35مليار دوالر
بريطانيا
فرنسا

 32مليار دوالر

أملانيا

 23مليار دوالر

اجملموع

 90مليار دوالر

أما أمريكا فأنفقت وحدها  350مليار دوالر ،هذا ابإلضافة إىل
الفارق النوعي من حيث التسلح ،وقول بعض املطّلعني أبن أمريكا تسبق
أورواب بعشرات السنني من حيث التقدم التكنولوجي .وتسيطر على األمم
املتحدة وعلى املنظمات املنبثقة منها ،وتستحوذ على أكرب رصيد مايل يف
البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ،وابلتايل فهي تستحوذ على النفوذ
السياسي الواسع الذي ميارسه البنك والصندوق على دول العامل .وكذلك
سعت أمريكا لتقوية جتارهتا عن طريق سياسات العوملة ،اليت جندت هلا منظمة
التجارة الدولية ،وعملت على اختاذها وسيلة من وسائلها ،للتدخل يف
األسواق احمللية حبجة التعرفة اجلمركية املوحدة ،وعملت بذلك على حترير
التجارة ،وحبكم أهنا متلك قوة اقتصادية كبرية ،وحبكم أن لديها أكرب عدد من
الشركات املتعددة اجلنسيات أو العابرة للبحار ،فإهنا استفادت من الغطاء
القانوين الذي توفره منظمة التجارة الدولية ألمريكا يف فتح األسواق اليت كانت
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شبه مغلقة ،أو مستعصية على االندماج يف االقتصاد العاملي املفتوح الذي
تديره أمريكا.
وهذه القدرات العسكرية والسياسية واالقتصادية الضخمة ألمريكا
جعلتها تتدخل يف مجيع الدول القائمة يف عاملنا اليوم ،وجعلتها جزءا من
السياسة احمللية لكل دول العامل ،فهي حتاول أن متارس سياسات اهليمنة على
مجيع الدول بال استثناء ،ال فرق بني الدول املتقدمة والدول املتأخرة .ورغم
فشلها أحياان يف هذه اهليمنة ،إال أهنا ال ترتك حماولة هيمنتها.
فألمريكا ضلع يف كل املشاكل املوجودة يف العامل ،وهي اليت تثري بؤر
التوتر يف املناطق امللتهبة ،فأدخلت تصنيفات جديدة للدول مثل مصطلح
دول حمور الشر ،ومصطلح الدول الراعية لإلرهاب ،أو ما شاكل ذلك من
التصنيفات اليت مل تسلم من ضررها حىت الدول احلليفة أو الدول التابعة هلا ،بل
إهنا أوجبت على العامل إما أن يكون معها أو مع اإلرهاب ،أما أن ال يكون
معها أو مع اإلرهاب فال!
إهنا ختـلـق األزمـات ،وتثـري املـشـاكل ،وتوجـد التوترات ،مث بعـد ذلك
تديـر هـذه األزمـات ،وتبـحـث هلا عن حلول ،تفعل ذلك كله ابعتباره جزءا
من اسرتاتيجيتها للهيمنة على العامل.
وقد استغلت أمريكا إذا قواها العسكرية واالقتصادية يف أعماهلا
السياسية أسوأ استغالل ،حبيث مل يقتصر نفوذها على اجلانب االقتصادي
والتجاري ،كما هي حال الدول االستعمارية التقليدية عادة ،وإمنا مدت
نفوذها إىل مجيع نواحي احلياة املدنية ،حبيث صار هلا نفوذ يف التعليم،
واإلعالم ،واالجتماع ،والفكر ،والثقافة ،واألمن.
ففي التعليم صار واضحا دورها يف تغيري املناهج حبيث تتالءم مع رؤاها
األيديولوجية؛ ولذلك وجدان دوال عربية ،كالسعودية ،والكويت ،واألردن،
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ومصر ،وغريها ،قد اهنمكت يف إعادة النظر يف مناهجها حبجة التطوير
ومالءمة العصر ،فغريت السعودية إحدى أهم املواد الدينية من فصول كتبها
املدرسية وهي مادة ((الوالء والرباء)) ،وغريت األردن ومصر والكويت ،وغريها
من الدول ،مواد تتعلق جبهاد الكفار املعتدين من اليهود والنصارى وقتاهلم ،وما
شابه ذلك من أفكار إسالمية تكرهها أمريكا.
ويف اإلعالم رصدت أمريكا مئات املاليني من الدوالرات من أجل
التأثري اإلعالمي يف مجاهري العرب واملسلمني ،فأنشأت ((راديو سوا)) وحمطة
تلفزيون ((احلرة)) لتبث مسومها يف كل بيت يف البالد العربية.
ويف اجملال االجتماعي ركزت أمريكا على املرأة؛ إلبعادها عن القيم
اإلسالمية ،ورصدت األموال ،وضغطت على احلكومات لعقد مؤمترات للمرأة،
وضغطت إلدخاهلا يف احلكومات والربملاانت ،وأشاعت فكرة حرية املرأة من
جديد بقوالب جديدة ،ومعطيات جديدة.
ويف جمال الفكر والثقافة ،جندت أمريكا مراكز للفكر ،وللدميقراطية،
والتعددية ،وأقامت منظمات حلقوق اإلنسان ،حبيث تقوم هذه املراكز
واملنظمات ابلرتويج ألفكار احلرية ابملفاهيم الغربية ،وعلى الطريقة األمريكية،
وساندت هذه املنظمات واملراكز ابألفالم السينمائية اهلوليوودية ،وابإلنتاج
الفين التكنولوجي املتقدم ،الذي سيطر على بث معظم القنوات التلفزيونية
العربية وغري العربية.
وأما يف جمال األمن فعملت أمريكا على ربط أجهزة املخابرات يف
الدول العربية ،والدول القائمة يف العامل اإلسالمي ،أبجهزهتا االستخبارية،
جتول رجال
وخاصة جهازي الـ  CIAوالـ  ،FBIحىت صران نرى ّ
االستخبارات األمريكية يف مدن البالد اإلسالمية حبرية اتمة ،وضمن محاية
القانون ،كما هي احلال يف السودان ،واليمن ،وكينيا ،وتنـزانيا ،وليبيا،
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وابكستان ،وغريها من الدول .وقد مشل هذا الربط االستخباري تسليم
املطلوبني ألمريكا ،ومسح بقيام القوات األمريكية اخلاصة أبعمال عسكرية
معينة ضد من تسميهم أمريكا ابإلرهابيني.
وهكذا أصبحت األايدي األمريكية تطال مفاصل احلياة اليومية يف
جمتمعات البلدان اإلسالمية ،وجمتمعات البلدان غري اإلسالمية ،فتعيث فيها
فسادا كما حيلو هلا .وذلك كما تفعل يف الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب
آسيا ،وحىت يف أمريكا الالتينية حيث أسقطت رئيس هايييت املنتخب أرستيد
ونفته إىل اخلارج ،وتسعى اآلن إلسقاط تشافيز رئيس فنـزويال من احلكم.
وبذلك تكاد أمريكا تتمكن من مفاتيح الدول الضعيفة بسبب خضوع
حكامها ،وخنوعهم هلا.
لكـن هـذه اهلـيـمـنـة األمريكية لن تدوم طويال ،وهي يف طريقها إىل زوال،
وإنـه ابلـرغـم مـن رؤيـة الـوجـود األمريكـي يف كـل زوااي الكرة األرضـيـة ،وابلـرغـم
من تعاون احلكام واحلكومات مع هذا الوجود ،إال أن تعاظم حقد الشـعـوب،
خاصة اإلسالمية منها ،ضد أمريكا ،وتنامي كراهية السواد األعظم منها
لألمريكيني بسبب عجرفتهم ،واستكبارهم ،واحنيازهم لليهود ،وبسبب
استعمارهم واستعبادهم لآلخرين ،نقول :إن هذا التعاظم للحقد ،وهذا التنامي
للكـراهية ،سيوجدان املقاومة والنضال ضد الوجود األمريكي يف كل مكان،
سـواء يف داخـل قارهتا ،أم يف خارجها .يضاف إىل ذلك ما أصـاب الدول
الكربى األخرى من ضيق وضرب ملصاحلها بسبب غطرسة أمريكا،
واالستحواذ على املنافع وحدها ،وحماولتها اهليمنة املستمرة ،وكذلك حماولتها
االحتكار األمريكي إلدارة الشؤون الدولية.
إن وجود دولة تتبىن املبدأ الرأمسايل القائم على االستعمار ومص دماء
اآلخرين ،ووقوف هذه الدولة على رأس العامل دون وجود قوة توازن أخرى
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تزامحها على قيادة العامل ،جيعل العامل يف شقاء مستمر ،تتواىل عليه املشاكل،
وتتالحق فيه األزمات .واملشاهد احملسوس من فساد وإفساد الوالايت املتحدة
للعامل ،وافتعاهلا لألزمات املتالحقة ،يؤكد ذلك.
ولن يزول شقاء العامل وبؤسه الناتج عن الدول الرأمسالية ،وخباصة
الوالايت املتحدة ،لن يزول هذا الشقاء والبؤس إال إبقامة دولة اخلـالفة اليت
تطبق املبدأ احلق ،اإلسالم العظيم ،الذي أنـزله هللا على رسوله  رمحة
للعاملني ،وعندها يكشف عدل اإلسالم بشاعة الرأمسالية يف فكرهتا املادية،
وطريقتها االستعمارية ،وكذلك تقضي قوة اإلسالم اخلـِّرية على طغيان أمريكا
وعنجهيتها ،وتكرهها على رجوعها إىل عزلتها وعاملها اجلديد إن بقي هلا عامل
جديد ،مث ينتشـر اخلري يف ربوع العامل ،ويتنفس العامل الصعداء بعد أن عاىن
طويال من البؤس والشقاء.
 - 5وأما الشعب اإلجنليزي ،فإن صناعة السمك والسفن قد غلبت
عليه منذ نشأته ،مث وِجدت عنده املالحة والتجارة ،فأوجد ذلك فيه طبيعة
صيد املنافع واالستغالل ،وطبيعة التاجر .ونظرا لصغر حجم بالده كان ال بد
له أن يستعني ابلغري ،شأن الصيادين يستعينون ببعضهم يف البحار ،واندرا ما
خيرجون وحدهم .مث جاءه املبدأ الرأمسايل واعتنقه فتأصلت فيه النفعية؛ ولذلك
جتد حياة إجنلرتا السياسية منذ وِجدت حىت اآلن قائمة على االستعانة ابلغري،
وعلى إعداد الطعم كلما أرادت أن تصيد شيئا ،سواء أكان بلدا تستعمره ،أم
دولة تستعني هبا .فقامت سياستها كلها على األحالف والتكتالت واملشاركة
يف االستعمار ،ومن أجل ذلك كانت يف القرن التاسع عشر تشرك الدول
األخرى يف االستعمار ،وتطْلق يدها ألن تستعمر بعض البلدان من أجل أن
تكون جبانبها تدافع عن مصاحلها؛ ولذلك عملت على إدخال فرنسا يف
الشرق األوسط بعد احلرب العاملية األوىل ،من أجل أن تقف جبانبها إذا وِجد
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خطر على املنطقة ،وتضعها أمام األخطار ،حىت قيل :إن إجنلرتا تقاتل حىت
آخر جندي فرنسي.
وهكذا فإن طبيعة صيادي السمك أوجدت عندها سجية االستعانة
ابلغري لتحقيق مصاحلها.
مث إن هناك سجية أخرى اشتهرت هبا بريطانيا ،بل إهنا من أهم
سجاايها ،وهي التمسك ابلقدمي ،وعدم التفريط بتغيريه أو تطويره إال ببطء،
وعندما يصبح ال مناص من التغيري ،فالشعب اإلجنليزي شعب حمافظ مبعىن
الكلمة .وهو منذ القدمي وحىت اآلن تسيطر عليه العائالت العريقة ،واألغنياء،
وأصحاب رؤوس األموال الضخمة ،وعلى الرغم من أنه يدعي أبنه يسري على
الدميقراطية ،وأنه شعب دميقراطي ،ولكن ابلتدقيق يتبني أنه ليس كذلك ،وأنه
ليس للشعب أي أثر يف إجياد احلكام ،بل الذي ينصب احلكم هو العائالت
العريقة وأصحاب االحتكارات وليس الشعب ،وال فرق يف ذلك بني العصر
القدمي والعصر احلديث ،فإنه ال يزال حىت اآلن كما كان منذ القدمي تتحكم
يف مصريه العائالت العريقة والرأمساليون .وقد كان منذ القدمي يقاوم كل حركة
شعبية تنشأ يف إجنلرتا مقاومة خبيثة ،ويقضي عليها أبسلوب من جنسها.
وثورة كرمويل اليت يفتخر اإلجنليز هبا ليست ثورة شعبية ،بل ثورة العائالت
العريقة على الثورة الشعبية ،فقد قامت يف ذلك الوقت ثورة شعبية تريد إزالة
سلطان العائالت العريقة والرأمساليني ،وكادت تنجح هذه الثورة ،فكادت هلا
العائالت العريقة ،وأرسلت كرمويل ليقوم بثورة يطالب فيها ببعض احلقوق،
فالتف حوله الكثريون ،وحققت له بعض املطالب ،فقضى على الثورة الشعبية
ّ
وقتلها يف مهدها .والذي حيكم إجنلرتا منذ عشرات السنني إمنا هو حزب
احملافظني ،وما حزب العمال إال أداة يؤتى هبا حني يلزم ذلك حلاجة إجنلرتا
إليها ،أو حينما تكون هناك قضااي يعجز حزب احملافظني عن حلها ،فيؤتى
حبزب العمال ليسخر يف حلها .ويبدو أن زعماء حزب العمال يف اآلونة
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األخرية أدركوا هذه احلقيقة فحاولوا أن يتكيّفوا معها وأصبح تداول احلزبني
للسلطة أقرب إىل تبادل األدوار بني احملافظني والعمال ،منه إىل كون حزب
العمال أداة بيد احملافظني؛ ولذلك جند أن طوين بلري ،زعيم حزب العمال
احلايل ورئيس الوزراء الربيطاين ،قد غري من طبيعة احلزب واقرتب كثريا من
سياسات حزب احملافظني ،وظهر يف الصورة السياسية بطريقة ال خيتلف فيها
عن صورة جهابذة حزب احملافظني ،حىت إنه اختذ من مارغريت اتتشر ،زعيمة
حزب احملافظني السابقة ،قدوة له يف السياسة اخلارجية والداخلية .وصار حزب
العمال كذلك ال خيتلف كثريا عن حزب احملافظني ،وأصبح هذان احلزابن يف
بريطانيا صنوين للحزب اجلمهوري واحلزب الدميقراطي يف أمريكا.
وحزب العمال نفسه إذا وجد فيه أشخاص يدركون ما عليه إجنلرتا من
حتكم العائالت العريقة والرأمساليني فيها ،فإن هؤالء األشخاص يوضعون يف
ظروف تؤدي إىل إبعادهم عن التأثري يف احلزب ،وابلتايل عن التأثري السياسي.
والعضو العمايل بيفان يف الثالثينات وحىت الستينات ،وجورج براون يف
الستينات ،خري مثال على حتكم حزب احملافظني حىت يف حزب العمال ،وعلى
إقصاء الذين يريدون احلد من سيطرة القوة احلاكمة على احلكم .وحزب
احملافظني نفسه ال ينتخب زعامته انتخااب ،وإمنا يعينها الرئيس السابق تعيينا،
كما حصل مع ماكميالن حني عني اللورد هيوم ،ومارجرت اتتشر حني عينت
جون ميجر .وإنه وإن كان قد انتخب هيث وميجر انتخااب ،ولكنه انتخاب
شكلي ،فقد عينا أوال مث جرى االنتخاب شكليا؛ ومن هنا فإن نظام احلكم يف
إجنلرتا ،وإن مسي دميقراطيا ،ولكنه يف احلقيقة تعيني ،وتعيني من طبقة معينة،
والذي يقوم ابلتعيني هو العائالت العريقة ،والرأمساليون ،وأصحاب
االحتكارات.
ونظرا ألن إجنلرتا جزيرة يف وسط البحر ،وسكاهنا ال تكفي جزيرهتم
ملعيشتهم؛ لذلك كان خروجهم من اجلزيرة طلبا للعيش أمرا ال مفر منه .إال
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ِ
مستعمرين ال جتارا ،خرجوا ملص دماء
أهنم وإن خرجوا للتجارة ،فإهنم خرجوا
الشعوب وهنب ثرواهتا ال طلبا ملقايضة مبال ،وذلك ألنه مل تكن عندهم يف أول
األمر ثروات يقايضون هبا ،فخرجوا لطلب الثروات .وقد كان هذا حاهلم منذ
خروجهم من اجلزيرة ،فلما اعتنقوا املبدأ الرأمسايل ،والنفعية جزء ال يتجزأ منه،
جتاوب هذا املبدأ مع طبيعتهم ،فرتكزت فيهم الناحية االستعمارية ،فصاروا دولة
استعمارية من الدرجة األوىل .مث إهنم ملا كانوا قليلي العدد ،وال يستطيعون
الوقوف أمام قوى تفوقهم ،توسلوا لذلك بتسخري غريهم من الشعوب والدول
ملساعدهتم ،ووضعوا هذه املساعدة بقوالب من التكتالت مثل األحالف،
واملؤمترات ،واالتفاقات؛ ولذلك كانت الناحية التكتلية جزءا ال يتجزأ من
سياستهم .وهم وإن كانوا يف الذكاء عاديني كباقي الشعوب ،ولكنهم
يستعملون ذكاءهم إىل آخر حد من حدوده ،وبذلك برزوا يف تفهم األعمال،
ويف تفهم السياسة ،ويف حل املشاكل ،ووجدت عندهم عقلية حل املشاكل
بشكل ابرز .ونظرا حلاجتهم املاسة للتوسع أقاموا صناعاهتم على أساس
الصناعة احلربية ،فأدى ذلك إىل أن يكونوا دولة مبعىن الكلمة ،يتمتعون ابلقوة
احلربية ،واآللة احلربية ،ويتمتعون ابلقوة الصناعية ،إىل جانب درايتهم العريقة
يف السياسة واحلكم ،وما يتمتعون به من دهاء يتسم يف أكثر األحيان ابخلبث.
أما سياستهم اخلارجية فإهنا تقوم على أساس االستعمار ،ولكن يتجلى
فيها أمران :أحدمها احملافظة على التوازن الدويل ،والثاين احملافظة على وجودهم
يف السياسة الدولية مهما كلف ذلك من مثن؛ ولذلك فإهنم يف احلروب
الصليبية اشرتكوا بشكل ابرز ،ويف احللف املقدس كانوا يف طليعة الدول
الكربى ،وعند اندفاع انبليون ابلفتح كانوا على رأس القوات اليت قامت
بتحطيمه وإرجاع فرنسا إىل ما كانت عليه .وحني حتركت أملانيا يف أايم
بسمارك شاركت إجنلرتا يف مؤمتر برلني ،وكان من أغراضها احلد من قوة أملانيا،
وحني شعرت بوجود منو غري عادي يف قوة أملانيا أشهرت عليها احلرب،
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وحاربتها يف حربني عامليتني ،وحاولت جر العامل كله إىل حرب عاملية من أجل
تغيري خريطة العامل ،ومن أجل إضعاف العمالقني ،آنذاك ،اللذين كاان
يتحكمان يف العامل يف ذلك الوقت ،أثناء فرتة الوفاق .وحني أبعِدت عن
السياسة الدولية بعد اتفاق العمالقني كانت كمن فقد كيانه ،فصارت
تتصرف بعصبية ،وحتاول ابستماتة من أجل الرجوع إىل الوجود الدويل،
واالشرتاك يف السياسة الدولية .وهي تعتمد على عقد الصفقات مع الدول،
وعلى جلب الرجال والتأثري هبم ،وال تبايل أبن تطعم اخلصم لقمة كربى يف
سبيل أن تساومه ،وهي ال تعرف يف السياسة صديقا وال عدوا ،وإمنا تعرف
مصلحة ،وال تعرف سواها ،وما يسمى ابألخالقية الدولية تعتربه أداة تغرير وال
تصدق بوجوده .والكذب ،وإن حاولت أن ال تظهر فيه من أجل إجياد الثقة
هبا ،ولكنها تتخذه السالح الفعال يف سياستها .كان تشرتشل رئيس وزراء
بريطانيا يف اجتماع مع روزفلت وستالني لبحث أمر احلرب ومستقبل أملانيا،
فكان مما قاله هلم مبنتهى الصراحة« :إن احلقيقة يف احلرب مثينة إىل حد أنه
البد من احملافظة عليها حبرس كامل من األكاذيب» وهذا يري إىل أي حد
يعترب الكذب جوهراي يف السياسة الربيطانية.
هذا هو واقع بريطانيا وواقع سياستها .ومعاملتها جيب أن تكون على
أساس أهنا دولة استعمارية ،وعلى أساس أهنا تعيش على استغالل شعبها ،ومل
تغري طريقتها هذه ،وأهنا قد احتالت على
تستطع السنون واألحداث أن ّ
الثورات الشعبية اليت قامت هبا حىت مل تدع ثورة تنجح .فكذلك مقاومة
استعمارها لن تتأتى إال إبدراك وسائلها ،وابملواجهة السافرة املصحوبة ابلدهاء
الساذج املظهر ،اخلفي األساليب .وقوهتا يف بالدها تكمن يف قول الشاعر:
«وداوين ابليت كانت هي الداء» وقوهتا يف اخلارج تكمن يف تسخريها غريها
هلا ،وحىت نفس الذين يقاوموهنا .وال سبيل للتغلب عليها إال بتجريدها من
أسلحتها السياسية التقليدية ،ومبواجهتها منفردة دون نصري أو شريك.
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 - 6وأما الشعب الفرنسي ،فهو شعب كون دولة عريقة يف قلب
أورواب ،وتفتخر على سائر دول أورواب أبن الشعب الفرنسي هو الذي جاء
ابألفكار العالية كاحلرية والعدالة واملساواة ،ومعروفة أبهنا أنبتت الرجال األفذاذ
يف السياسة والفكر ،وهي على أي حال دولة استعمارية ،تتميز عن غريها
بتأثري أفكار احلرية عليها ،بوصفها صفة فردية عليا ،حتولت إىل سجية من
السجااي عند الفرنسيني ،بل طبيعة من الطبائع عندهم.
والشعب الفرنسي منذ أن أخذ احلرية فكرة له أتصل فيه التفكك،
فصار أقرب ألن يكون جمموعة أفراد من أن يكون أمة ،أو شعبا ،أو مجاعة؛
ولذلك قلما وجدت فيه حكومات قوية ،وقلما ساده حكم قوي ،ومن أجل
ذلك سهل على إجنلرتا استخدام فرنسا عدة مرات ،املرة تلو املرة؛ ولذلك فإن
فرنسا ،من بعد ذهاب انبليون حىت عهد ديغول ،وهي تسري يف ركاب إجنلرتا.
وذلك بسبب أتصل فكرة احلرية فيها ،وحىت حني خرجت لالستعمار يف
أمريكا ،وآسيا ،وأفريقيا ،إمنا أخرجتها إجنلرتا لتتقوى هبا ،حىت وإن بدا أن
التزاحم بني الدولتني هو الذي كان يطفو على السطح يف التاريخ االستعماري
للبلدين.
وبناء عليه فإن املرء ال يستطيع أن حيكم على الشعب الفرنسي مبيزة
واحدة تزيد عن ميزة احلرية .فاحلرية الفكرية أوجدت الفالسفة ،والشعراء،
واملفكرين ،وغريهم .واحلرية السياسية أوجدت الكرامة ،والعزة ،والثقة ابلنفس،
فأوجدت احلشد الكبري من الرجال األفذاذ .واحلرية الشخصية جعلت من
ابريس موطن عهر ،وفجور ،واندفاع مع الشهوة واللذة .واحلرية هي اليت
أوجدت الثغرات يف فرنسا الندساس األجانب فيها وال سيما اإلجنليز؛ لذلك
تعترب احلرية مبعناها املطلق هي أساس البالء يف فرنسا.
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وال يستطيع املرء أن يقول إن يف فرنسا أحزاب كذا ،وأن احلزب الفالين
هو كذا ،واحلزب الفالين كذا ،فإنه من العسري بل املتعذر على شعب ،هذا
شأنه ،أن توجد فيه أحزاب ابملعىن احلزيب ،وإمنا توجد فيه جمموعات من األفراد
تسمي نفسها أحزااب .ومن هنا كان من الصعب أن يوجد فيها حكم قوي،
أو حكم مستقر ،فإن كل فرنسي حاكم بنفسه ،وكل فرنسي يطمع أن يكون
حاكما ،ومن هنا ال يستطيع املرء أن يقول إن سياسة فرنسا الداخلية هي
كذا ،وسياسة فرنسا اخلارجية هي كذا ،فالسياسة الداخلية تكون حسب
مزاج احلكام ،وحسب فهمهم للحرية ،والسياسة اخلارجية تكون حسب قدرة
فرنسا على التغلب على اآلخرين الستعمارهم ومد نفوذها إليهم .وتع ّد فرنسا
دولة استعمارية؛ ألهنا قد اعتنقت املبدأ الرأمسايل .فالنفعية جزء جوهري من
حياة فرنسا؛ ولذلك كانت حريصة على االستعمار ،وحريصة على بقاء
املستعمرات.
وإذا كان البد أن تعطى فكرة عن سياسة فرنسا اخلارجية ،فإنه يالحظ
أن سياستها مبنية على أساس إجياد نفوذ هلا يف اخلارج ،سواء أكان ذلك
مبستعمرات ،أم ابلنفوذ الثقايف ،أم ابلنفوذ االقتصادي .وأعماهلا السياسية ضد
الدول الكربى إمنا تتناول إبراز شخصيتها ،واملشاركة يف اجملد والتسلط ،وهي ال
حتسن املداورات السياسية ،بل تغلب عليها اجملاهبة يف أغلب األحيان؛ لذلك
يسهل اكتشاف وجود الصراع بينها وبني أمريكا يف هذه األايم ،بينما يصعب
اكتشافه مع غريها السيما بريطانيا؛ ولذلك فإن طريق السري يف مواجهة
أعماهلا هو عدم جرح كربايئها ،وعدم متكينها من أخذ زمام املبادرة ،وعدم
اعتبارها دولة كربى ،إال مبقدار ما تقبلها الدول الكربى يف السياسة الدولية.
 - 7وأما الشعب الروسي ،فهو شعب نشيط ،فيه احليوية والقوة،
ولكن فيه السذاجة والبساطة ،وإنه وإن اعتنق املبدأ الرأمسايل أوال ،مث الشيوعي
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اثنيا ،مث عاد إىل املبدأ الرأمسايل ،إال أنه ظل متأخرا عن أورواب ،ومل يصل إىل
مستوى الشعوب األوروبية ،فصارت عند الروس عقدة نقص جتاه األوروبيني،
أثرت هذه العقدة يف سلوكهم سلبا.
والشعب الروسي شعب حمارب شجاع يف بالده ،فإذا خرج من بالده
فـقد خصائصه؛ ولذلك كان متوقعا أن يفقد سيطرته على دول شرق أورواب
منذ فرتة طويلة ،وها هو قد فقدها فعال بعد فقده لالحتاد السوفيايت .وحقائق
التاريخ تؤكد أن الشعب الروسي مل ينتصر خارج بالده يف كل حوادث التاريخ،
ومأزقه يف الشيشان البلد الصغري يؤكد ذلك .بينما كان ينتصر على أعدائه
عندما كان يهاجم داخل بالده .ومن أشهر انتصاراته عندما كان يهاجم
داخل بالده ما حدث مع انبليون وهتلر.
ونظام احلكم يف روسيا أايم القياصرة هو غريه أايم الشيوعيني ،وغريه يف
الزمن الراهن ،إال أنه يف كل احلاالت استبدادي ،فقد كان القيصر يستند
بوجه خاص إىل إقطاعيي األراضي ،وكان كبار مالكي األراضي ابلتحالف مع
كبار األغنياء يسيطرون على البالد سيطرة السادة ،وكانوا يؤيدون السياسة
القيصرية الداخلية واخلارجية أتييدا اتما ،وكان هؤالء مجيعا يستغلون الشعب
على شكل بشع ،ما أدى إىل احنطاط البالد وأتخر الشعب.
وقد كانت روسيا قبل احلرب العاملية األوىل متأخرة عن أورواب ،ومستغلة
من بعض الدول األوروبية .فالصناعات الرئيسية يف روسيا كانت يف أيدي
فرنسا ،وإجنلرتا ،وبلجيكا .فكانت أهم مصانع التعدين يف أيدي الفرنسيني،
وكانت صناعة الفحم يف حوض الدونيتز يف أيدي األجانب ،وكان ما يقرب
من نصف آابر البرتول يف أيدي اإلجنليز والفرنسيني ،وكان قسم كبري من
أرابح الصناعة الروسية يذهب إىل البنوك األجنبية ،وخاصة البنوك اإلجنليزية
والفرنسية ،فكانت البالد حىت سنة 1914م متأخرة يف نظام احلكم،
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واالقتصاد ،والثقافة ،والتعليم ،ومع ذلك كانت روسيا دولة كربى ،وتعترب
دوليا من الدول الكربى ،وكانت تؤثر يف السياسة الدولية .فلما توىل احلزب
الشيوعي احلكم ،مل يتغري وضع احلكم إال من حيث األسلوب .فقد قام
الشيوعيون حبكم البالد ابحلديد والنار ،وابلقتل وسفك الدماء ،وابالضطهاد
واإلرهاب ،وثبّتوا حكمهم على مجاجم الشعب .واستطاعت أن جترب الدولة
األوىل على نبذ فكرة حماربتها ،ودخلت يف اتفاقات معها حىت صارت حليفة
هلا ،أو شبه حليفة ،وبذلك كانت روسيا (االحتاد السوفيايت) شريكة الدولة
األوىل يف إدارة العامل ،بل إن العامل كله كان يتحكم فيه العمالقان روسيا
(االحتاد السوفيايت) وأمريكا .أما سياسة روسيا الشيوعية فإهنا كانت تقوم على
أساس الفكرة .ففكرهتا نشر الشيوعية ،وطريقتها التخريب ،واهلدم ،والتدمري،
وإاثرة التناقضات ،وهي حتاول كلما أتيح هلا أن تدخل الشيوعية إىل بعض
الدول ،كما حتاول أن تسيطر على الدول اليت جتعل نظام احلكم فيها نظاما
شيوعيا.
أما بعد اهنيار الشيوعية فقد وجد الشعب الروسي نفسه ،وكذلك
قادته ،حباجة إىل هوية جديدة ختتلف عن روسيا القيصرية ،وتغاير احلقبة
الشيوعية ،فلجأوا إىل الرأمسالية ،فكانوا كاملستغيث من الرمضاء ابلنار،
فازدادوا فقرا على فقر ،واهتزت صورة روسيا ،واهتز مركزها يف العامل.
لقد أصبح نظام احلكم يف روسيا رأمساليا ،وأصبح مشاهبا ألايم
القياصرة ،مع احتفاظه ببعض املعامل من احلقبة الشيوعية ،فعادت الطبقة
الرأمسالية وأصحاب الثروات الضخمة إىل الوجود ،وأصبح هلم أتثريهم يف احلكم
متاما كما كان احلال يف عهد القياصرة ،ولكن هذه املرة بدل القياصرة،
أصبحت روسيا حتكم من رجال املخابرات السوفياتية سابقا "الكي جي يب"
ورجال السياسة من الشيوعيني سابقا ،الذين غريوا جلدهم ،وأصبحوا رأمساليني
حسب (التقليعة) اجلديدة.
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أما سياستها اخلارجية فقد أصبحت منصبّة على أن يكون هلا دور
وحسب ،دون وجود نظرة عاملية للسياسة اخلارجية؛ لذا احنسر وجودها على
الساحة الدولية ،وأصبحت فقط تبحث أن يكون هلا أي دور ،وأن ال هتمش
هنائيا عن السياسة الدولية .وهذه احلال من فقدان اهلوية الفكرية العقدية لدى
الشعب الروسي ،وحالة اإلفالس السياسي على مستوى القادة والشعب
الروسي ،تعطي الفرصة للوقوف يف وجه سياسات روسيا إبجياد عالقات جتارية
مع روسيا متكن املسلمني من دخول روسيا ،ومتكن الروس من رؤية اإلسالم
حيا يف عالقات الناس ،وأن تكون مقاومة حماوالت روسيا للتأثري على السياسة
الدولية بعدم إعطائها الفرصة لذلك ،وحصر العالقات معها يف اجلانب
التجاري ،وتقاوم يف ابقي اجملاالت كباقي الدول الرأمسالية؛ ألن سياستها
اخلارجية مبنية على االستغالل واالستعمار ،وإن كان هذا ال يظهر إال يف
الدول اجملاورة هلا.
إن الشعوب األربعة األخرية ،أي :الشعب األمريكي ،واإلجنليزي،
والفرنسي ،والروسي ،هي شعوب الدول املعتربة حاليا دوال كربى ذات تطلُّع
للتحكم يف السياسة الدولية يف مناطق خمتلفة من العامل ،واملزامحة عليها مع
التفاوت بينها قوة وضعفا .وبتتبع أتثريها يف السياسة الدولية يف هذا القرن
احلادي والعشرين امليالدي ،ميكن إمجال اخلطوط السياسية العريضة هلذه الدول
األربع على النحو التايل:
أما أمريكا فقد تعاظمت قوهتا بوترية متسارعة منذ سقوط دولة االحتاد
السوفيايت املفاجئ ،وأصبحت الدولة العمالقة األقوى أتثريا يف العامل ،خاصة
وأن الفراغ الذي خلفه االحتاد السوفيايت مل تتمكن أية دولة كربى من ملئه،
حىت غدت أمريكا الدولة العمالقة من دون منازع ،ومل تتمكن حىت اآلن أية
دولة من الدول الكربى املوجودة من االرتقاء إىل منـزلة الدولة الثانية اليت كان
يشغلها االحتاد السوفيايت .وهذه احلالة الغريبة يف الوضع الدويل ،واليت مكنت
92

أمريكا من التفوق على اآلخرين ،جعلت السياسيني األمريكيني مييلون إىل
التعايل والعجرفة يف التعامل مع اآلخرين ،ولعل وزيرة خارجية أمريكا يف عهد
تعرب عن هذه احلالة يف قوهلا« :إن أمريكا هي
كلينتون السيدة مادلني أولربايت ِّ
(األمة-الضرورة) وهي صاحبة املسؤوليات العاملية ،واملستعدة لعمل كل شيء
وقتما تريد ،وليعلم اجلميع أننا نفعل ما نريد ،ونغري ما نشاء ،وال تقف يف
طريقنا عقبات؛ ألن العامل لنا ،العامل لألمريكيني».
هذه الغطرسة والعنجهية يف السياسة األمريكية دفعت حىت األوروبيني
الذين كانوا حلفاءها أن ال يطيقوا تعاليها على العامل ،وال تلك التصرحيات
تعرب عن
ابلنربة األمريكية املتعالية؛ هلذا ردوا عليها من خالل صحفهم اليت ِّ
انـزعاجهم منها ،فقالت الصحيفة الفرنسية (لوموند دبلوماتيك) ردا على
تصريح أولربايت« :إن اهليمنة األمريكية ال ينبغي أن تكون قدرا حمتوما ،وإن
على أمريكا أن تفهم منذ اآلن فصاعدا أهنا لن يكون مبقدورها أن تفرض
قوانينها على القارات اخلمس وفقا ملصاحلها فقط ،كما أهنا لن تكون (شرطي
العامل) يف مناطق الصراعات واألزمات إىل األبد».
ولذلك فإن أمريكا تنطلق يف سياستها من نظرهتا إىل أهنا مالكة هذا
األحق به وأهله! تعلن جهارا هنارا أهنا قائدة العامل كما قال بوش خالل
العامل و ُّ
جولته االنتخابية على الوالايت األمريكية يف شهر آب سنة 2004م .وهي
تعلن كذلك مشاريع للعامل (العامل اجلديد)( ،الشرق األوسط اجلديد)( ،الشرق
األوسط الكبري)...اخل .إال أن هذا التكرب والعجرفة من أمريكا ستكون نتيجته
وابال عليها ،بل إن إرهاصات ذلك قد بدت .فها هي أمريكا تغرق يف وحل
أفغانستان والعراق ،وقد أهينت وديست هيبتها رغم ما صنعته من جرائم
القصف العشوائي للمدنيني ،وما اقرتفته من فظائع األعمال الوحشية يف
السجون ،إال أهنا مع ذلك أصبحت تصدر جثث جنودها إىل موطنهم أمريكا
بعد قتلهم يف أفغانستان والعراق .لقد أصبحت شعوب املنطقة متتلئ غيظا
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عليهم؛ لبشاعة جرائمهم اليت طالت البشر ،والشجر ،واحلجر ،بل ومناهج
التعليم ،واإلعالم ،والفكر...
وكذلك فإن أورواب ،وآسيا ،وأفريقيا ،قد ساءهم ما صنعته الوالايت
املتحدة من هنب لثرواهتم ،وعدوان مستمر على البالد والعباد ،وحماولة اهليمنة
ألمريكا وحدها يف مناطق العامل.
وهكذا فإن ما مييز السياسة األمريكية هو من جانب :الغطرسة،
والعنجهية ،وفنون اجلرائم ،والنظر للعامل أنه مزرعة هلم .ومن جانب آخر :كره
شديد ،ومقت عظيم ،هلم من كل شعوب العامل ،من أعدائهم ،وممن كانوا
أصدقاءهم كذلك .كل هذا يشري إىل هناية أليمة ألمريكا ،وسقوط فظيع كما
سقط كل جبابرة األرض.
أما بريطانيا فإهنا تضع ِر ْجال يف أورواب وِر ْجال يف أمريكا ،تتنازعها
التوجهات والنـزاعات األوروبية من جهة ،واإلجنلوسكسونية من جهة أخرى،
وهي حتافظ على التوازن بني اجلهتني.
وقد صار هذا التوازن أساسا لعالقتها بكل من أمريكا وأورواب ،فهي
تلعب على احلبلني ،وتستفيد من الطرفني ،تتقوى أبورواب ،وتتقوى أبمريكا يف
الوقت نفسه ،فال هي بقادرة على ترك أمريكا ،وال هي قادرة على االنفكاك
من أورواب ،ولكن مصاحلها متيل أكثر حنو أورواب؛ لذلك جندها تقرتب منها
أكثر فأكثر مع األايم ،ودخوهلا يف االحتاد األورويب دليل على ذلك .وقد
سامهت بريطانيا مؤخرا يف تشكيل نواة اجليش األورويب املستقل عن حلف
مشال األطلسي ،وفعلت ذلك ابلتعاون مع فرنسا وأملانيا ابلرغم من اعرتاض
أمريكا الشديد على ذلك ،هذه هي سياسة بريطانيا األوروبية ،وهذه هي
الزاوية اليت تنطلق منها أعماهلا السياسية يف أورواب.
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وأما فرنسا فهي خبالف بريطانيا ،إذ تقيم سياساهتا على أساس أورويب
حبت ،وال تعري إي اهتمام ألمريكا ،وهي حتاول تقوية االحتاد األورويب ،وحتاول
اهليمنة عليه لكي يصبح قوة سياسية أوروبية متحدة ،منفصلة متاما عن أمريكا،
ويصبح مكافئا بن ِّديـة للقوة األمريكية ،من مجيع النواحي السياسية،
واالقتصادية ،والعسـكـريـة ،والثقافية ،وال يقتصر فقط على االقتصاد ،أو على
التعاون السياسي الشكلي.
وتتـخـذ فرنسـا مـن تقارهبا مع أملانيا حجر الزاوية يف حتقيق هذه
السياسة ،حبيث أصبحت تعترب احملور الفرنسي األملاين هو أساس هذه السياسة
األوروبية الوحدوية.
هذه هي سياسة فرنسا األوروبية ،فهي سياسة ذاتية استقاللية ،متحدية
واضحة ،جتعل من فرنسا وأملانيا قلب القوة األوروبية ،والدينمو احملرك هلا.
وأما روسيا فسياساهتا احلالية جتاه أورواب تتمثل يف أمرين:
األول :الدخول يف اندي الدول األوروبية ،واالشرتاك معها يف حبث
الشؤون األوروبية على قدم املساواة ،وقد جنحت جزئيا يف ذلك ،حيث متكنت
من الدخول يف اجمللس األورويب ،ويف جمموعة الدول السبع الصناعية ،ولكنها مل
تنجح ابلدخول يف االحتاد األورويب ،أو حىت يف الرتشح للدخول إليه.
والثاين :حماولة احلفاظ على عالقة متميزة مع الدول اليت كانت يف
السابق جزءا من االحتاد السوفيايت ،ومع الدول اليت كانت تدور يف فلكه،
حبيث تكون عالقة وصاية دائمة ،وقد فشلت يف هذا األمر فشال ذريعا ،فقد
فقدت سيطرهتا متاما عن كل دول شرق أورواب ،وهي :بلغاراي ،ورومانيا،
والتشيك ،وسلوفاكيا ،وبولندا ،واجملر ،والدول اليوغوسالفية املنفرطة ،وبدأت
تفقد جزءا من سيطرهتا على جورجيا ،وأذربيجان ،وأرمينيا ،وأوكرانيا ،وروسيا
البيضاء ،ومولدافيا ،ومجهورايت آسيا الوسطى املسلمة ،ومل يتبق هلا من سيادة
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كاملة إال على كازاخستان ،كما فقدت من قبل كل سيطرهتا على دول
البلطيق الثالث وهي :لتوانيا ،وإستونيا ،والتفيا ،يف وقت مبكر.
وخالصة السياسة األوروبية لروسيا أهنا مل تتمكن من أن تتأهل أوروبيا
ابلدرجة اليت خططت وسعت إليها ،ورمبا الذي مل ميكنها من ذلك كوهنا دولة
أوراسية ،أي أوروبية آسيوية ،فال تستطيع الزعم أبهنا أوروبية متاما ،وابلتايل فال
تستطيع أن تتجاهل مداها اآلسيوي الشاسع ،وال أن تتخلى عن عالقاهتا
ومصاحلها الضخمة مع غري األوروبيني ،فهي منشغلة يف حتديد مداها احليوي
الواسع ،وهي بذلك مشتتة ال تستطيع الرتكيز على اجلانب األورويب فقط.
وهكذا نكون قد تعرفنا على شعوب الدول الكربى (أمريكا ،وبريطانيا،
وفرنسا ،وروسيا) وكذلك (األمة اإلسالمية) اليت هي على وشك أن تعود
دولتها الكربى :اخلـالفة الراشدة ،ابإلضافة إىل الشعب األملاين املتوقع عودته
دولة كربى وإن طال الزمن .مث ذكران الشعب الياابين لتأثريه االقتصادي
الكبري.
وسـيـظـهـر أتثـر وأتثري هـذه الشـعـوب يف السياسة الدولية عند استعراض
قضااي العامل الكربى.

 - 1قضية أورواب
قضية أورواب هي قضية العامل األوىل منذ قرون طويلة ،وهي قضية تتعلق
ابلدول الكربى ،وابلتوازن بني هذه الدول ،وتتعلق ابلسيطرة العاملية
االستعمارية ،ومبداها العسكري ،واالقتصادي ،والسياسي ،والثقايف ،وهي من
أقدم القضااي ،ومن أكثرها خطرا على ما يسمى ابلسلم العاملي.
أما كوهنا أقدم القضااي فإهنا هي القضية اليت أوجدت يف العامل ما
يسمى ابألسرة الدولية أو اجملموعة الدولية ،واليت من أجلها وجد ما يسمى
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ابلقانون الدويل .فمن أجل وقوف أورواب يف وجه اإلسالم وجدت األسرة
الدولية من الدول األوروبية النصرانية .ولضرب انبليون ومنع توسع فرنسا وجد
ما يسمى ابلتحالف املقدس .مث من أجل منع أملانيا من أخذ نفط الشرق
األوسط ،واحلد من قوهتا ،كانت احلرب العاملية األوىل .مث من أجل مقاومة
أملانيا ومنعها من اإلخالل مبيزان القوى يف أورواب اتفقت الدول الكربى األربع:
إجنلرتا ،وفرنسا ،والوالايت املتحدة ،واالحتاد السوفيايت ،على سحق أملانيا،
ومنعها من أن ترجع دولة كربى اثنية .وملنع توحيد أورواب ،واحليلولة دون تقوية
أملانيا ،كانت املناورات السياسية اليت أعاقت تكوين االحتاد األورويب عدة
سنني ،وكذلك عرقلت توحيد أملانيا عشرات السنني .وقد وجدت األعمال من
العمالقني هلذا الغرض قبل الوفاق وبعده ،وكان لفرنسا يف البداية دور يف
ذلك ،لكنها عدلت عنه فيما بعد ،وأخذت تسعى لتقوية أورواب أبملانيا ،وكان
لربيطانيا دور يف ذلك ،وإن تظاهرت ابلسعي إىل توحيد أورواب؛ وعليه فإن
قضية أورواب ومتعلقاهتا هي من أقدم القضااي.
وأما كون قضية أورواب هي أخطر القضااي على ما يسمى ابلسالم
العاملي ،فإن ذلك متمثل يف سلوك وتصرفات كل من فرنسا ،وإجنلرتا ،وأملانيا،
ويف تصرفات االحتاد السوفيايت وأمريكا قبل االتفاق بينهما ،ويف تصرف
العمالقني أمريكا واالحتاد السوفيايت بعد االتفاق بينهما ،وكذلك بعد انتهاء
فرتة الوفاق بينهما ،وحىت بعد اهنيار االحتاد السوفيايت واملعسكر الشرقي ،وحل
حلف وارسو .أما فرنسا وإجنلرتا وأمريكا قبل اتفاق العمالقني فقد كانت متثل
املعسكر الغريب .وكانت قضية أورواب متثل تصفية احلرب العاملية الثانية ،وكانت
تتمثل بني املعسكرين يف البحث يف مستقبل أورواب الغربية ومستقبل أملانيا.
فاملعسكر الغريب كان يرى توحيد أورواب لتقف يف وجه االحتاد السوفيايت،
وكانت أمريكا تعىن بشكل خاص يف بعث العسكرية األملانية ،وإجياد جيش
أملاين قوي للوقوف يف وجه االحتاد السوفيايت ،وإلجياد توازن جديد بني أملانيا،
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وفرنسا ،وإجنلرتا .وأما االحتاد السوفيايت فقد كان ميثل املعسكر الشرقي ،وكان
يرى اخلطر احملقق عليه إمنا أييت من أورواب ،ومن أملانيا بشكل خاص؛ ولذلك
كان يقف يف وجه توحيد أملانيا ،ويف وجه توحيد أورواب ،وضد اجليش
األورويب ،وضد إعادة تسلح أملانيا ،واستطاع ابحلرب الباردة ،وابألعمال
السياسية ،والنشاط الديبلوماسي ،أن ينجح .ومنع أورواب عشرات السنني من
أن تتقدم خطوة واحدة يف قضيتها.
وأما بعد وجود العمالقني ،وابالتفاق الذي مت بني خروشوف وكندي،
فإن احلال قد تغريت ،إذ توحد رأي أمريكا واالحتاد السوفيايت جتاه قضية
أملانيا ،واتفقا على رأي واحد جتاه قضية أورواب .وقد ظهر ذلك فور
اجتماعهما ،فقد أعطى جون كندي ،رئيس الوالايت املتحدة حينئذ ،تصرحيا
قال فيه« :إن ختوفات االحتاد السوفيايت من غزو أورواب له غزوا عسكراي ،هلا ما
يربرها .فإن روسيا ضربت من أورواب مرتني يف التاريخ .فاملرة األوىل ضربتها
فرنسا يف عهد انبليون .واملرة الثانية ضربتها أملانيا يف عهد هتلر؛ ولذلك البد
من وجود ما يضمن عدم وجود خطر على االحتاد السوفيايت من أورواب ،كنـزع
سالح أورواب الوسطى مثال» .وهذا التصريح يدل داللة ال لبس فيها على أن
رأي االحتاد السوفيايت وأمريكا جتاه قضية أورواب ،وقضية أملانيا بشكل خاص،
صار رأاي واحدا .وملا انتهى الوفاق مل يتغري رأي أمريكا يف أورواب من ضرورة
ضبط وضرب تطلعاهتا لالستقالل ،واملشاركة يف رسم السياسة الدولية ،وملنعها
من العودة إىل مناطق نفوذها السابقة ،وتصفية نفوذها من جنوب شرق آسيا
ومنطقة اخلليج ،وتطويعها لتبقى حتت املظلة األمريكية يف حلف األطلسي،
والوقوف ضد كل حماولة أوروبية إلنشاء قوة عسكرية خاصة هبا .وذلك أنه ملا
ملست أورواب أن هواجس احلرب بعد الوفاق قد ابتعدت ،وملا استعادت
وقوت اقتصادها ،أخذت تتطلع ملشاركة العمالقني يف رسم السياسة
عافيتهاّ ،
الدولية ،ولبناء سياستها مع أمريكا على أساس املشاركة واملساواة ،ال على
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أساس التبعية .كما أخذت تعمل على العودة إىل مناطق استعمارها القدمي،
خاصة بريطانيا وفرنسا ،ما جعل أمريكا ترصد حتركات أورواب بدقة .كما أن
أمريكا بعد اهنيار املعسكر الشرقي ،وتفتت حلف وارسو ،سارعت إىل شغل
الفراغ الناجم عن ذلك يف دول أورواب الشرقية إبنشاء عالقات معها؛ وذلك
لقطع الطريق على االحتاد األورويب ،خاصة أملانيا ،للتوسع شرقا .كذلك أبقت
أمريكا على حلف األطلسي ،وعارضت ،وال زالت تعارض ،إنشاء قوة
عسكرية أوروبية منفصلة عن الناتو .أما روسيا اليت ورثت االحتاد السوفيايت
فهي ال ختفي خماوفها جتاه توسع االحتاد األورويب شرقا ،وسعت إىل احلصول
على ضماانت .ولكنها بسبب املوقف الدويل الناجم عن اهنيار االحتاد
السوفيايت واملعسكر الشرقي ،وإحساسها بضعفها مقابل الوالايت املتحدة
األمريكية ،مل جتد مفرا من التنسيق مع دول االحتاد األورويب من أجل التوصل
إىل توافق بشأن ملف أورواب الشرقية .كما أهنا تسعي ابلتنسيق مع بعض دول
االحتاد األورويب لتكون مؤثرة يف السياسة العاملية ،ما دفعها إىل اختاذ موقف
أقل حدة جتاه االحتاد األورويب ودوله ،على عكس ما كان احلال عليه بـعْيد
احلرب العاملية الثانية ،وأثناء فرتة الوفاق ،وبعيد ذلك بقليل.
وأما فرنسا ،فإهنا بعد جميء ديغول إىل احلكم ،وحىت زايرة ديغول إىل
الوالايت املتحدة ،واجتماعه بنيكسون يف شهر آذار 1969م ،كانت فرنسا
تعمل لتوحيد أورواب ،وجعلها قوة اثلثة تقف بني املعسكرين؛ ولذلك كان
يعمل لتقوية أملانيا إىل حد ال تصبح خطرا على فرنسا ،وإجياد احتاد كونفدرايل
بني دول أورواب ،مع ضمان السيادة لفرنسا ،وجيهد ما استطاع إلبعاد إجنلرتا
عن أورواب؛ العتقاده أبن سياستها التقليدية منذ فجر التاريخ هي احليلولة بكل
الوسائل دون توحيد أورواب .ولكن بعد استقالة ديغول سنة 1969م ،ووفاته
بعد ذلك بعام ،التقى الرئيس الفرنسي بومبيدو مع رئيس وزراء بريطانيا إدوارد
مطولة ومكثّفة ،وافق على أثرها بومبيدو
هيث سنة 1971م يف مفاوضات ّ
99

على عضوية بريطانيا.
وال زالت فرنسا وأملانيا على وجه اخلصوص حتاوالن تطوير سياسة
أوروبية خارجية مشرتكة ،السيما أن أملانيا تدرك مدى املعارضة لظهورها كقوة
أملانية ،فتحاول ابلتنسيق مع فرنسا الظهور كقوة يف إطار االحتاد األورويب،
حمققة الكثري من أهدافها اخلاصة بذلك كالتوسع شرقا .وقد جنحت الدولتان،
إابن احلرب على العراق سنة 2003م ،ابلظهور مبوقف موحد معارض
للحرب ،ما قد يهيئ األجواء جلعل فرنسا وأملانيا حمور استقطاب لسياسة
أوروبية خارجية مشرتكة .وما س ْعي الدولتني من أجل إجياد مشروع دستور
أورويب جديد ،وهيئة أركان عسكرية أوروبية مشرتكة منفصلة عن الناتو ،إال من
أجل جعل أورواب قوة عاملية مؤثرة يف السياسة الدولية.
أما إجنلرتا ،فإهنا يف فرتة الوفاق كانت حتاول توطيد صلتها أبملانيا،
وإطالعها على مؤامرات أمريكا وروسيا (االحتاد السوفيايت) ضد تطور أملانيا،
وضد تقويتها .مث بعد ذلك قررت االنضمام إىل السوق األوروبية املشرتكة ،إثر
اللقاء املطول املكثف بني بومبيدو وإدوارد هيث سنة 1971م ،وذلك رغم
التقوي أبورواب يف
املعارضة الداخلية الشديدة يف بريطانيا .وحاولت بريطانيا ّ
مواجهة العمالقني قبل اهنيار االحتاد السوفيايت وبعده ،لكنها مل تتخذ موقف
العداء السافر يف وجه أمريكا ،وذلك راجع إىل الضرورة املرحلية ،فأورواب كانت
وما زالت يف أول الطريق لتصبح قوة عاملية ،وطريقها حمفوف ابملخاطر ،وقد ال
يكلل ابلنجاح املرغوب به ،السيما وأن أمريكا متيقظة ألهداف فرنسا وأملانيا،
وتسعى دوما ،وهي األقوى يف احللبة الدولية ،إىل تعطيل املخططات الفرنسية
األملانية ،وهلا من اإلمكاانت ما يؤهلها إىل فعل ذلك كلما سنحت هلا
الفرصة .وسياسة بريطانيا اليوم تقوم على وضع ِر ْجل يف أورواب وأخرى يف
أمريكا ،تصطاد املنافع حيث جتدها يف أي مكان متاح.
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وهذا الواقع (القومي) املختلف بني الدول األوروبية ،وخباصة الكربى
منها ،يشكل عائقا أمام تكوين أورواب موحدة قوية ،تؤثر معا يف السياسة
الدولية .وما يؤكد ذلك ما علمناه أثناء إعداد هذا الكتاب أن االحتاد
األورويب ،املكون من مخس وعشرين دولة ،قد انفض اجتماعه املنعقد يف
أجله إىل
دبلن ،بتاريخ 2004/6/18م ،ومل يتفق على اختيار رئيس لالحتاد ،و ّ
موعد الحق .ومع ذلك ،ورغم العامل القومي ،والنفعية الرأمسالية اليت تعتنقها
دول االحتاد ،ومها العامالن اللذان يعوقان وحدة أوروبية حقيقية ،إال أن االحتاد
األورويب أصبح يشكل قوة اقتصادية هائلة تنافس القوة االقتصادية األمريكية،
وأصبح اليورو يزاحم الدوالر على حجم املعامالت الدولية .كما أن التأثري
السياسي الدويل ،رغم تباين املصاحل ،ورغم اخرتاق أمريكا لدول االحتاد عن
طريق عالقاهتا القوية مع بعض دوله ،وخباصة دول أورواب الشرقية اليت انضمت
حديثا يف 2004/5/1م ،إال أن االحتاد أصبح يشكل مضايقة ساخنة إىل
حد ما ملخططات أمريكا االقتصادية.
وابخلالصة ميكننا القول إنه لو كان االحتـاد األورويب متماسـكا
السـتطاع مزامحة أمريكا على النفوذ الدويل اقتصـاداي وسياسيا ،وإىل حد ما
عسـكـراي .ولكنه احتـاد خمـلخل ،ما يضـعـف كـثريا من قوته .وهذه هي طبيعة
االحتاد ،أي احتاد ،فإنه يفتقر إىل القوة اليت توجد يف الوحدة.
االحتاد األورويب عمالق اقتصادي ختشاه أمريكا ،وتعمل كل ما يف
وسعها لتقزميه؛ ألنه منافس حقيقي هلا يف جمال االقتصاد ،وقد نقلت (أ ف
ب) يف 2003/04/19م «أن الوالايت املتحدة تعتمد إىل حد بعيد على
استثمارات االحتاد األورويب للتعويض عن عجزها الكبري يف احلساابت اجلارية
الذي جتاوز ( )500بليون دوالر عام 2000م ،وفق ما أوضح فريد بريغسنت
مدير معهد االقتصاد الدويل ،وهو مركز دراسات خاص يف واشنطن» .وقد مت
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توقيع عشر دول يف أثينا يف 2003/04/16م لالنضمام إىل اخلمس عشرة
دولة السابقة يف االحتاد األورويب ،بعد حوايل سنة (يف أول أاير 2004م) ما
جيعل أورواب أكرب منطقة جتارية يف العالـم ،تضم  450مليون نسمة.
أما يف احلقل السياسي ،واحلقل العسكري ،فإن االحتاد األورويب ضعيف
ابلنسبة إىل أمريكا .وأمريكا انجحة يف إضعافه بعوامل منها:
أ  -اإلبقاء على حلف األطلسي (انتو) الذي كان يفرتض أن ينتهي
منذ انتهاء حلف وارسو بقيادة االحتاد السوفيايت الذي تفكك .ولكن أمريكا
تصر على استمرار حلف األطلسي حبجة محاية الدول األوروبية من روسيا
وغريها إذا لزم .وبذلك تبـقى هيمـنـة أمريكا العسـكـرية على أوروبـا .قـال رومانو
برودي رئيس املفوضـيـة األوروبية يف 2003/04/19م (أ ف ب)« :إن
االحتاد األورويب جيب أن جيعل صوته مسموعا داخل حلف األطلسي .عندئذ
سيكون لدينا حلف قائم على ركيزتني :أوروبية وأمريكية» وأضاف« :ذلك
سيكون حلف األطلسي احلقيقي ،بدل احللف الذي اعتدان عليه ،والذي
يستجيب للوالايت املتحدة فقط» وقال« :ال نستطيع تسليم أورواب املسؤولية
على اخلزانة ،ونرتك حقيبة األمن ألمريكا».
ب  -نتيجة للسياسة الربيطانية اليت ال تريد لنفسها أن تذوب يف
االحتاد األورويب فتكون دولة مثل لوكسمبورغ مثال؛ ولذلك فهي تضع قدما يف
االحتاد األورويب ،وأخرى يف أمريكا ،فتتالقى مصاحلها مع مصاحل أمريكا يف
نقطة إضعاف االحتاد األورويب :بريطانيا لتبقى هي املتنفذة يف أورواب ،وأمريكا
لكي ال تزامحها أورواب لو أصبحت قوة موحدة.
ج  -الدول العشر اليت وقّعت يف 2003/04/16م على االنضمام
إىل االحتاد األورويب يف أول أاير سنة 2004م غالبيتها منطقة نفوذ ألمريكا،
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أو كما قال برودي يف 2003/04/19م« :بعض دول االحتاد األورويب
اجلديدة هلا عالقات وثيقة مع الوالايت املتحدة فيما يتعلق بقضااي األمن».
د  -زايدة اهليمنة األمريكية على منابع النفط يعطيها زايدة يف اهليمنة
على دول االحتاد األورويب احملتاجة إىل النفط .وكذلك زايدة اهليمنة األمريكية
على حكام العالـم الثالث جيعلها تستأثر ابلصفقات التجارية املرحبة ،وتنهب
ثروات هذا العالـم ،ما ْحي ِرم دول أورواب من هذه املكاسب.

هلـذا نقـول إن ميزان القوى األورويب غري متماسك ،ويكاد ال يكون
هناك قوة أوروبيـة واحدة ،بل هي دول قوية يف أورواب ،على رأسها فرنسا،
تعمل إلجياد تكـتـل من دول أوروبيـة أخرى معها ،فتوجد قوة أوروبية ،وبريطانيا
من انحية أخرى اليت ال يهمها إجياد كـتلة أوروبية قوية ،بل بريطانيا املتنفذة يف
أورواب.
وهكذا فإن تفاعالت القضية األوروبية ،وعالقاهتا الدولية فيما بينها ،أو
فيما بينها وبني أمريكا ،أو فيما بينها وبني القضااي الساخنة األخرى ،ال زالت
هذه التفاعالت تدفع بقية أورواب لتكون من األمهية الدولية مبكان .واختالف
التوازانت فيها ،وتضارب املصاحل والعالقات ،جيعلها قضية ِ
خطرة على ما
يسمى ابلسالم العاملي ،سواء أكان ذلك من حيث استقراره ،أم اهتزازه.
ولذلك فإن أتثري القضية األوروبية يف القضااي اخلمس األخرى،
وتفاعلها معها ،وتداخلها يف أوساطها ،ال ميكن إغفاله؛ وعليه فال بد أن ينظر
إىل قضية أورواب نظرة تتفق مع واقعها ومع خطورهتا ،منذ أن كانت أورواب دوال
تتصارع ،إىل أن أصبحت سوقا اقتصاداي مشرتكا ،مث احتادا أوروبيا حياول إجياد
ثقل نوعي له يف العامل ،وسيتبني ذلك بوضوح عند استعراض القضااي األخرى،
وعالقة أورواب هبا.
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 - 2قضية الشرق األوسط
إهنا قضية تتعلق ابإلسالم وخطورته على الغرب ،وابملوقع االسرتاتيجي
وحتكمه يف مواصالت أورواب وأفريقيا وآسيا ،وابلكيان اليهودي وكونه خط
الدفاع األول عن املصاحل الغربية ،وابالستعمار ومنافعه املادية السيما النفط.
فقضية تتعلق ابإلسالم ،واملوقع االسرتاتيجي ،والدولة اليهودية ،واالستعمار،
والنفط ،ال شك أبهنا قضية يف غاية األمهية ،ال ابلنسبة ألهل املنطقة
وللمسلمني وحسب ،ولكن ابلنسبة للعامل أمجع.
أما اإلسالم فكان وال يزال يشكل اخلطر األعظم على أمريكا والغرب.
ومنطقة الشرق األوسط تعترب هي مكان االنطالق الطبيعي للدعوة اإلسالمية
إىل العامل؛ لذلك مل يكن غريبا أن أمريكا اختذت من اإلسالم عدوا رئيسيا
ووحيدا هلا بعد سقوط االشرتاكية ،واختذت من شعارات اإلرهاب ،والتطرف
الديين ،واألصولية ،غطاء حلملتها ضد اإلسالم وضد املسلمني يف هذه
املنطقة ،وهي تسعى بكل ما أوتيت من قوة الستبعاد احلركات اإلسالمية
السياسية من احلكم ،وذلك من خالل أساليب القمع ،والبطش ،والتنكيل،
واالحتواء ،اليت تتبعها احلكومات العميلة التابعة هلا يف املنطقة .وقد أعلنها
بوش حراب صليبية جديدة ضد املسلمني بشكل سافر ،وقال جون أشكروفت
وزير العدل األمريكي« :بصراحة إن اإلرهاب يكمن يف اإلسالم ذاته ،وليس
فقط يف بعض من يعتنقونه» ،وقال أبن هللا حيض على اإلرهاب يف القرآن -
على حد زعمه.-
وأما املوقع االسرتاتيجي للشرق األوسط ،وحتكمه يف املواصالت،
فأمهيته آتية من وجوده يف منطقة تقاطع القارات القدمية الثالث :أفريقيا
وأورواب وآسيا ،وحتكمه يف مضائق جبل طارق ،والبوسفور ،وعدن ،وهرمز،
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وقناة السويس ،ويف البحر األبيض املتوسط ،ويف البحر األسود ،ويف البحر
األمحر ،ويف اخلليج ،إضافة إىل كونه ملتقى طرق املواد اخلام والبضائع بني
القارات الثالث .ولقد كانت أمهيته االسرتاتيجية تشكل نقطة حرجة بني
املعسكرين الغريب والسوفيايت قبل الوفاق؛ وذلك ألن الشرق األوسط يشكل
احلزام الغريب يف النطاق العسكري املضروب ضد االحتاد السوفيايت السابق،
وكان هذا احلزام خط الدفاع األول للغرب يف مواجهة االحتاد السوفيايت عن
الشرق األوسط وعن أفريقيا؛ ولذلك أنشئت يف الشرق األوسط القواعد
العسكرية ،ومنها القواعد النووية ،وجرت عدة حماوالت لربط دوله يف أحالف
عسكرية ،وأنشئت فيه املطارات الكثرية ،والطرق العريضة املسماة
ابالوتوسرتادات ،وكانت هلا أمهية اسرتاتيجية .أما بعد اتفاق العمالقني سنة
1961م ،فلم تعد هلا تلك األمهية العسكرية؛ ولذلك أمهل فيها شأن
األحالف العسكرية ،وأزيلت القواعد النووية ،وسار العمالقان قدما يف إزالة
القواعد اإلجنليزية ،وجنحا يف إزالة قاعدة عدن ،وليبيا ،وشرق السويس ،وسعيا
إىل إزالة قواعدها من قربص .وبذلك مل تعد للشرق األوسط أمهية اسرتاتيجية
آنذاك .إال أنه بعد انتهاء احلرب الباردة وزوال االحتاد السوفيايت من الوجود،
عادت للشرق األوسط أمهيته االسرتاتيجية ،السيما ابلنسبة ألمريكا أمام روسيا
وأورواب؛ لذا عادت أمريكا إىل إجياد القواعد العسكرية يف اخلليج ،واحتلت
أفغانستان والعراق ،وأعلنت الباكستان والكويت بعد البحرين كحليف
اسرتاتيجي.
مث اعتربته مؤخرا خطا أماميا للدفاع عن أمن الوالايت املتحدة ،وأعدت
له مشروعا مسّـته «مشروع الشرق األوسط الكبري» مث عدلته إىل «مشروع
الشرق األوسط ومشال أفريقيا» وقدمته إىل قمة الدول الصناعية الثماين اليت
انعقدت يف حزيران 2004م مبنطقة سي آيالند.
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وعلى كل ميكن القول إن املوقع املهم للشرق األوسط ،الذي ميتد من
املغرب على احمليط األطلسي غراب إىل إيران والعراق على اخلليج شرقا ،ومن
تركيا مشاال إىل الصحراء األفريقية الكربى جنواب ،أي أنه يشمل الدول العربية
مجيعها ابإلضافة إىل تركيا وإيران ،هذا املوقع املهم جعله قِْبلة للمستعمرين،
وحمجا للطامعني ،ملا له من أمهية هائلة يف شأن النقل واملواصالت ،ليس يف
هذه الفرتة فحسب ،ولكن منذ احلروب الصليبية وحىت أايمنا هذه.
وأما ابلنسبة للكيان اليهودي املزروع يف فلسطني ،فأصبح حمور قضية
الشرق األوسط ،وأصبح سببا لعدم االستقرار ،ال يف هذا الشرق األوسط
وحسب ،وإمنا يف العامل كله ،وذلك ابعرتاف الغربيني أنفسهم الذين أقروا أبن
 %90من مشاكل العامل اإلسالمي اليت تؤرق الغرب ،إمنا تعود إىل مشكلة
وجود الدولة اليهودية يف فلسطني ،أي يف قلب العامل اإلسالمي.
وأما أمهيته االستعمارية فإهنا هي اليت سببت له البالء ،وأزالته بوصفه
دولة كربى وقوة عاملية ،وحولته إىل مستعمرة غربية تتزاحم فيه الدول الغربية
على االستعمار وبسط النفوذ .فالنفط موجود فيه مبا يزيد عن نصف نفط
العامل ،واملواد اخلام املوجودة فيه يف األردن ،والعراق ،وسوراي ،وتركيا ،وإيران،
وغريها ،تشكل ثروة هائلة ،تعدل عشرة أضعاف ثروة أورواب وأمريكا جمتمعتني؛
ولذلك تتسابق الدول على استعماره وتتصارع عليه .وحروب أمريكا يف اخلليج
للسيطرة عليه ماثلة للعيان.
فاجتماع هذه احملاور األربعة يف قضية واحدة ،وهي :اإلسالم ،والبرتول،
واملوقع االسرتاتيجي ،و(إسرائيل) ،كفيل بتحويل هذه القضية إىل قضية من
أخطر القضااي ،ومن أكثرها تعقيدا ،لدرجة أهنا أصبحت واسطة العقد،
ومشكلة املشاكل ،فهي أعقد من أن حتلها الدول العظمى ،وأكرب من أن
تستوعبها؛ لذلك فهي قضية شائكة ،ابلغة التعقيد ،ال متلك القوى العظمى
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هلا حال ،وهي لن حتل إال بقيام الدولة اإلسالمية (اخلـالفة).
والشرق األوسط كان حتت حكم ونفوذ اإلسالم والدولة اإلسالمية
حىت منتصف القرن الثامن عشر .ومنذ مؤمتر برلني ،أي منذ أواخر القرن
الثامن عشر ،بدأت الدول األوروبية الكربى حتاول غزوه ،فغزته كل من فرنسا،
وإجنلرتا ،وإيطاليا .وظل الغزو متتابعا إىل أن قضى على الدولة اإلسالمية
ابلقضاء على الدولة العثمانية وإزالة اخلالفة من الوجود ،فاستقر الشرق
األوسط حتت استعمار إجنلرتا وحتت سيطرهتا ونفوذها ،ومشل نفوذها مجيع
دوله حىت الدول غري املستعمرة مثل تركيا واألفغان .ومل يكن لفرنسا فيه غري
النـزر اليسري حمصورا يف القسم الشمايل من بالد الشام املسمى بسوراي ،مبا يف
ذلك ساحلها الغريب اجلنويب املسمى بلبنان .وظل احلال كذلك حىت هناية
احلرب العاملية الثانية ،فطردت منه فرنسا ،وحتول االستعمار اإلجنليزي فيه إىل
أسلوب آخر جديد ،برتكيز تقسيمه ،وإطالق إسم الدولة على كل قسم؛
ولذلك انتهت احلرب العاملية الثانية ،والشرق األوسط كله يعترب مستعمرة
غربية ،أو على األصح مستعمرة إجنليزية؛ ولذلك كان يعترب من العامل احلر،
وجزء من املعسكر الغريب ،ومل يكن فيه أي وجود للمعسكر الشرقي .وقد
ساعد إجنلرتا على االنفراد ابستعمار الشرق األوسط عامالن :أحدمها ضعف
فرنسا سياسيا ،واقتصاداي ،ودوليا ،فلم تستطع جماراة إجنلرتا ومزامحتها يف
االستعمار يف الشرق األوسط .والعامل الثاين هو إصرار أمريكا ،بعد احلرب
العاملية األوىل ،على اتّباع سياسة العزلة؛ ولذلك انفردت إجنلرتا يف استعمار
الشرق األوسط ،طوال القرن التاسع عشر وحىت منتصف القرن العشرين.
ولكن بعد سنة 1950م قد اختلفت احلال ،وتغريت بشكل جذري ،فظهر
الصراع االستعماري بني إجنلرتا ،وأمريكا ،ونتج ما شوهد فيه من حروب
وخيف أخرى إىل
وانقالابت ،ومن مناورات ومؤامرات ،وظل الصراع يشتد فرتة ّ
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أن استطاعت أمريكا أن أتخذ زمام املبادرة يف الشرق األوسط .ووصلت
بريطانيا من الضعف إىل ما ال ميكنها من جماهبة أمريكا علنا ،ولكنها بقيت
على تشبثها مبا استطاعت أن حتافظ عليه من مستعمراهتا ،وحرصت على أن
يكون هلا وجود يف املنطقة ولو جزئيا ،وذلك ابشرتاكها مع أمريكا يف
مشاريعها ،كما جرى يف احتالل العراق.
وعليه فيمكن القول إن الصراع على الشرق األوسط ،بعد احلرب
الثانية ،كان مرّكزا بفاعلية بني أمريكا وبريطانيا على النحو التايل:
لقد ظلت السياسات األمريكية والربيطانية يف قضية الشرق األوسط
بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية سائرتني بطريق املشاركة ،وكانت الدولتان
جتتمعان وتتذاكران يف سياساهتما ،وتنسقان اخلطط واألساليب بينهما ،وظلت
بريطانيا تسمح ألمريكا ابلْتِهام بعض املنافع ،خاصة يف نفط اجلزيرة العربية،
وظلت تسـايـرهـا يف بعـض األحـيـان ،ولكـنـهـا كانت تقف يف وجهها فيما
تعتربه مضرا مبصاحلها.
وملا عرضت قضية اليهود يف فلسطني ،كان رأي أمريكا إجياد دولة
يهودية يف فلسطني ،وذلك من أجل أن تتخذها أداة يف استعمار املنطقة ،ومل
تكن بريطانيا قد حزمت أمرها يف شأن إنشاء دولة يهودية ،وكانت ترتدد بني
أن تكون فلسطني كياان يتحكم فيه اليهود أو دولة يهودية ،وكانت تريد
تنسيق ذلك مع استعمارها لباقي البالد العربية؛ لذلك مل جتزم ابألمر وحولت
القضية هليئة األمم ،فلما قررت هيئة األمم بتأثري من أمريكا إنشاء الدولة
اليهودية ،سكتت بريطانيا وتركت الزمن يقرر :هل تستطيع املنطقة هضم وجود
دولة يهودية بني املسلمني ،أم أن هذا اجلسم اإلسالمي سيلفظها؟ وسارت
سياستها جتاه الدولة اليهودية على أساس انتظار ما ستقرره األايم.
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أما أمريكا فإهنا أخذت حتث اخلطى لرتكيز (إسرائيل) ،وإهناء ما يعرتض
تركيزها .وكانت بريطانيا تعاكسها يف ذلك ،ولكن بشكل خفي ،فوجد الصراع
احلاد بني بريطانيا وأمريكا حول وجود الدولة اليهودية.
وإىل جانب ذلك حاولت أمريكا مد خط أانبيب البرتول عرب األردن
وسوراي ولبنان للبحر األبيض املتوسط ،فوقفت إجنلرتا يف طريقها ،وكانت،
وهي العريقة يف املنطقة ،قادرة على التأثري على مجيع ح ّكام املنطقة؛ ألهنم
عمالء هلا .فرأت أمريكا أن الوسيلة الوحيدة لتغيري وضع املنطقة هي تطبيق
السياسة اليت طبقتها يف أمريكا اجلنوبية ،أال وهي إجياد حكام عسكريني،
والقيام ابالنقالابت ،فقامت أبول انقالب عسكري قام به حسين الزعيم يف
سوراي ،وأعطى أمريكا امتيازا مبد خط أانبيب البرتول ،فمد اخلط ،وتغلبت
على هذه املشكلة .ولكن إجنلرتا ،وقد شعرت أبن أمريكا تريد استعمار املنطقة
وأخذها منها ،أخذت تقاوم أمريكا بضراوة ،ولكن ابألساليب السياسية،
وابملناورات ،وعن طريق أهل البالد.
بعد انقالب حسين الزعيم ،وبعد اشتداد مقاومة إجنلرتا جلميع املشاريع
األمريكية ،وحتول الصراع اخلفي القائم بني الدولتني إىل صراع شبه علين ،رأى
ممثلو أمريكا الدبلوماسيون يف الشرق األوسط ما يتهدد مصاحل أمريكا
العسكرية واالقتصادية يف املنطقة ،ورأوا أن بقاء السياسة األمريكية جنبا إىل
جنب مع السياسة الربيطانية معناه بقاء أمريكا ،كما كانت قبل احلرب العاملية
الثانية ،أداة مسخرة إلجنلرتا ،تكتفي إبعطائها ط ْعما صغريا إلبقائها يف املنطقة،
وتدافع عنها ،وحترمها من كل خريات املنطقة ،وتبقي املنطقة كلها حتت
سيطرة إجنلرتا وحدها .ورأى الدبلوماسيون األمريكيون املعتمدون لدى اجملموعة
العربية ذلك ،فأيقنوا أنه البد من إدخال تعديالت أساسية على توجيه سياسة
واشنطن ،وتنقيحها تنقيحا جديدا ،حبيث يتخذ من التعاون مع أهل البالد
أساسا لتطور هذه السياسة وتكاملها .ولكنهم رأوا أنفسهم يف الوقت ذاته أهنم
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أمام طائفة كبرية من املشاكل ابإلضافة إىل قيام (إسرائيل) ،ومدى ما يضمره
املسلمون هلا من بغض وكراهية؛ ولذلك رأوا أنه البد من معاجلة هذه املشاكل
قبل التفكري اجلدي ،وقبل البدء بتحويل املنطقة من قاعدة إجنليزية إىل قاعدة
أمريكية؛ ولذلك دعوا لعقد مؤمتر منهم لبحث هذا املوضوع .ويف شهر تشرين
الثاين (نوفمرب) 1950م عقدوا أول مؤمتر هلم يف إستانبول ،وتوىل رائسة املؤمتر
املسرت جورج ماغي الوكيل يف وزارة اخلارجية األمريكية لشؤون الشرق األوسط
وأفريقيا الشمالية ،واستمر هذا املؤمتر مدة مخسة أايم متوالية ،وقد استعرضوا يف
هذا املؤمتر السري أبرز األوضاع السياسية واالسرتاتيجية واالقتصادية هلذه
املنطقة ،فاستقر رأيهم على أنه ال سبيل لبقاء السياسة األمريكية مرتبطة
ابلسياسة الربيطانية ،إذا كانت تريد فعال حتويل الشرق األوسط إىل قاعدة
أمريكية ،وتتخذ التعاون مع أهل البالد أسلواب من أساليب حتويل هذه املنطقة،
واختذوا مما حصل يف سوراي من امتناع شكري القوتلي رئيس اجلمهورية من
إعطاء االمتياز ألانبيب البرتول ،وأخذ ذلك عن طريق االنقالب الذي قام به
حسين الزعيم ،اختذوا من ذلك دليال ملموسا على صحة رأيهم ،وال سيما وأن
اإلجنليز عادوا يف السنة نفسها ،سنة 1949م ،وقاموا ابنقالب ،قام به
احلناوي ،وأزال حسين الزعيم ،ورجعت سوراي لإلجنليز .فكان هذا كذلك
مساعدا هلم يف رأيهم ،أبنه البد من فصل السياسة األمريكية عن السياسة
الربيطانية ،إذا أرادت أمريكا أن تعمل يف املنطقة .ويعترب هذا املؤمتر من أهم
أدوات التوجيه للدبلوماسية األمريكية يف احلقل العريب ،وقد عرض توصيات
على كل من البيت األبيض ،ووزارة اخلارجية ،ووزارة الدفاع ،والبحرية ،وقدم
إىل هذه التوصيات بفذلكة هامة تتلخص مبا يلي:
لقد أثبتت جتارب احلرب الثانية األخرية ،أن منطقة الشرق األوسط هي
قاعدة أساسية تتجمع فيها كافة عناصر الضرورة خلوض حرب ضد االحتاد
السوفيايت ،وأن التفكري يف مهامجة آابر النفط الروسي يف القوقاز ،وحرمان أداة
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احلرب السوفياتية من أغىن مواردها ابلزيوت ،ليس من حظ كبري يف جناحه عن
طريق التعاون العسكري مع تركيا وحدها ،بل إن ذلك يشرتط إجياد قواعد
جوية منظمة يف سوراي ولبنان وفلسطني ،على أن تتحول العراق ومصر إىل
خزان كبري يؤمن تقدمي اإلمدادات ابلرجال والسالح واملؤن ،إىل أي مشروع
هجومي يهدف إىل تطويق وتعطيل حقول النفط السوفياتية يف ابكو والقوقاز
عامة.
كما أن احلمالت العسكرية على اليوانن وصقلية وإيطاليا طوال الفرتة
املمتدة من عام 1941م إىل عام 1944م ،أوضحت بشكل ال يقبل اجلدل
والبحث ،أمهية الشرق األوسط يف متوين وإمداد مثل هذا النوع من العمليات
احلربية احلامسة ،اليت ضمنت النصر حلرب القوات املتحالفة ،وحصر اجليوش
املعادية يف القلعة األوروبية.
مث انتهت الفذلكة مبقرتحات صيغت مبوافقة املؤمترين جـمـيـعـهـم بـشـكـل
تـوصـيـات أربـع:
األوىل :االنفصال عن السياسة الربيطانية يف مجيع ما يتناول القضااي
املعلقة بينها وبني العامل العريب.
الثـانـيـة :اختاذ أتييد مطالب العرب القومية أساس سياسة أمريكية يف
الشرق األوسط.
الثالثة :دعم مصر يف مطالبها من بريطانيا ،وتشجيع مثل منو هذه
احلركة يف العراق.
الرابعة :الكف عن االستمرار يف االنتصار الديبلوماسي واالقتصادي
لـ(إسرائيل) ،وتشجيع هيئة األمم املتحدة على تنفيذ مشروع تقسيم فلسطني
إىل دولتني عربية ويهودية ،وتنفيذ مقررات جملس األمن الدويل فيما يتعلق
بتسوية قضية الالجئني العرب ،على أساس إعادهتم إىل دايرهم ،والتعويض
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على الذين ال يرغبون منهم ابلعودة.
ويقال إهنم أعطوا توصية خاصة مبصر ،إذ أوصوا بضرورة أخذ أمريكا
ملصر من بريطانيا وإخراج بريطانيا منها ،وإقامة حكم قوي فيها يتوىل قيادة
املنطقة كلها ،ملا ثبت يف التاريخ أن مصر هي ابب منطقة الشرق األوسط.
وقد رفعت هذه املقرتحات إىل اجلهاز احلاكم يف الوالايت املتحدة،
وكان احلزب الدميقراطي هو الذي يتوىل احلكم يف أمريكا ،واحلزب الدميقراطي
مييل عادة إىل جماملة اإلجنليز ،وكان ترومان هو رئيس الوالايت املتحدة،
وترومان جاء إىل احلكم بتشجيع عاملني :أوهلما النفوذ اليهودي ،والثاين النفوذ
الربيطاين يف بعض األوساط األمريكية ،وقد ارتبط ترومان ابلتزامات عدة جتاه
بريطانيا ،وكذلك جتاه اليهود؛ ولذلك مل تؤخذ هذه القرارات ابألمهية اليت كان
الدبلوماسيون يرجوهنا هلا ،وإن كان قد حصل اهتمام هبا يف عهد إيزهناور.
ومهما يكن من أمر ،فإن السياسة األمريكية قد نشطت يف الشرق
األوسط بعد مؤمتر الديبلوماسيني املذكور ،فقامت أمريكا مبحاولة جريئة إلجياد
الصلح بني الدول العربية و(إسرائيل) ،وإلخراج إجنلرتا من األردن والعراق ،فقد
اتصلت الديبلوماسية األمريكية مع امللك عبد هللا وفاوضته يف عقد صفقة
معه ،خالصتها أن يرتك امللك عبد هللا إجنلرتا ويسري مع أمريكا ،وإن أمريكا
تطلق يده يف أن يضم إليه العراق واحلجاز ،وينشئ دولة من األردن والعراق
واحلجاز ،ويضم إليها سوراي ولبنان ،مقابل أن يعقد صلحا مع (إسرائيل) ،وأن
أمريكا تعطيه القروض واملساعدات الالزمة إلنعاش هذه الدولة اجلديدة
اقتصاداي ،فوافق امللك عبد هللا على ذلك ،مث أخذ يعمل لتحقيق هذا
املشروع .فذهب إىل العراق ،وهناك اجتمع بعبد اإلله ونوري السعيد ،وفاحتهم
يف املوضوع ،وطلب منهم السري معه ،فما كان منهم إال أن اتصلوا ابلسفري
الربيطاين يف بغداد ،وأطلعوه على مشاريع امللك عبد هللا ،فمنعهم اإلجنليز من
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السري معه؛ ولذلك مل يقبلوا ما قاله ومل يردوه ،وتركوا األمر مائعا ،فرجع إىل
األردن ،وأرسل لرايض الصلح ليسري معه ويعاونه يف املشروع ،فقبل رايض
الصلح ذلك ،والظاهر أنه كان حتول مع األمريكيني ،فبادر اإلجنليز بقتل
رايض الصلح يف عمان ،وهو يف طريقه إىل املطار لريجع إىل بريوت ،مث بعد
أسبوع واحد قتِل امللك عبد هللا يف القدس يف املسجد األقصى ،نتيجة ملؤامرة
مكشوفة دبرها كلوب لقتله ،وحذره السفري األمريكي صراحة من املؤامرات،
ومن السفر ،قبل يوم واحد من قتله ،وبذلك مات هذا املشروع .ويف السنة
نفسها ،سنة 1952م ،حصلت انتخاابت الرائسة يف أمريكا ،فنجح احلزب
اجلمهوري يف الرائسة بشخص إيزهناور ،فتوىل احلكم يف أول سنة 1953م،
وبتوليه احلكم اشتد الصراع بني إجنلرتا وأمريكا؛ ألن إيزهناور معروف بتقدميه
املصلحة األمريكية العليا يف وجهيها العسكري والدويل على الضغط اليهودي
والربيطاين؛ ولذلك اختذ النـزاع بني الدولتني أمريكا وإجنلرتا شكال حادا ،وكان
من أهم مظاهره أخذ أمريكا ملصر من بريطانيا ،مث طرد األخرية منها .وكانت
أمريكا قبل ذلك قد قامت ابنقالب يف سوراي جاء بعميلها أديب الشيشكلي
إىل احلكم ،وبذلك صارت مصر وسوراي مع أمريكا .ومنذ ذلك التاريخ صارت
البالد العربية كلها ميداان فسيحا للصراع اإلجنلوأمريكي ،وقامت فيه أعمال
عدة كانت جتعله كالكرة تنتقل من يد أمريكا إىل يد إجنلرتا ،ومن يد إجنلرتا
إىل يد أمريكا ،وهكذا دواليك ،وظهر ذلك يف أعمال عدة مشلت مصر،
وسوراي ،واألردن ،والعراق ،والسعودية ،واليمن ،وكان أكثرها يف سوراي بوصفها
واسطة العقد ،وتؤثر على مجيع البالد العربية بشكل عام؛ ولذلك حصلت يف
سوراي أعمال عدة سياسية ،كان أبرزها كثرة االنقالابت ،فإنه ما إن قتل
حسين الزعيم قتال ظهر فيه حقد اإلجنليز عليه وانتهى حكمه ،حىت أخذت
إجنلرتا تعمل لرتكيز احلكم يف سوراي على األساس الدميقراطي ،وتعمل لضمها
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إىل العراق خطوة إلجياد اهلالل اخلصيب .وابلفعل حصلت االنتخاابت يف
سوراي ،ووضع دستور للبالد ،وسيطر حزب الشعب واحلزب الوطين على
احلكم ،وأعلنوا يف براجمهما االحتاد مع العراق .وقد حاولت أمريكا عرقلة جهود
إجنلرتا ،ولكنها مل تستطع أن جتد فرصة ،إىل أن جاء أديب الشيشكلي إىل
احلكم ،فسيطر عليه أوال من وراء ستار ،مث سيطر عليه بشكل علين ،ونصب
نفسه رئيسا للجمهورية ،فانتقلت سوراي إىل يد أمريكا وظلت بيدها حىت
شباط 1954م ،حيث قام عمالء اإلجنليز ،إبسناد من العراق ،بقلب
الشيشكلي ،فرجعت سوراي إىل يد اإلجنليز ،ورجع احلكم النيايب .ويف هذا
الوقت بدأت إجنلرتا يف إخراج حلف بغداد إىل حيز الوجود .وما إن جاءت
سنة 1955م حىت دخلت املنطقة يف مرحلة عنيفة من الصراع اإلجنلوأمريكي
بشكل حاد .فقد بدأت أمريكا عن طريق مصر تلعب لعبة التحرر ،والوحدة،
واالشرتاكية ،وبدأ عبد الناصر خيوض ألمريكا صراعا عنيفا مع اإلجنليز ،فقام
إبيعاز من أمريكا بشراء صفقة أسلحة كبرية من املعسكر الشيوعي ،وأوحى
للشعوب أنه جاء هبا حلرب (إسرائيل) والقضاء عليها ،فكان لذلك دوي هائل
يف الشعب العريب كله ،وتبىن القومية العربية ،وأعلن أن مصر عربية ،وسجل
ذلك يف دستور الدولة املصرية ،وصار ينادي ابلعدالة االجتماعية والوحدة،
فأدت أعماله هذه إىل التفاف الشعب العريب حوله ،وصار قطبا من أقطاب
بالد العرب .وقد ساعد على ذلك األسلوب الذي اتّبعته أمريكا لضرب
إجنلرتا ،وإلجياد البلبلة بني أهل البالد ،فإنه ابلرغم من العداء املستحكم حينئذ
بني أمريكا وروسيا (االحتاد السوفيايت) ،فقد اختذت وسائل إلغراء روسيا
(االحتاد السوفيايت) يف املنطقة ،وجعلها عامال دوليا يف املنطقة ،وجعلها عامال
دوليا ضد إجنلرتا .وابلرغم من حماربة أمريكا للشيوعية فقد أقنعت مجال عبد
الناصر حاكم مصر ابالشرتاكية والدعوة هلا ،فكان شراء مصر لألسلحة من
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املعسكر الشيوعي عامال أدخل روسيا (االحتاد السوفيايت) يف املنطقة ،وكانت
دعوة عبدالناصر للقومية عامال أساسيا يف إحياء القومية العربية بعد أن ماتت
أو كادت متوت ،وكان تبين االشرتاكية الذي تطور عن العدالة االجتماعية
عامال مؤثرا يف انتشار اليسارية ،وجعلها طاغية على الرأي العام يف املنطقة .مث
كان لتبين مصر مهامجة األحالف األجنبية ،والسيما حلف بغداد ،أثر كبري
يف إبعاد الشبهة عن عمالة عبد الناصر ألمريكا ،السيما وأنه كان يهاجم
االستعمار األمريكي؛ ولذلك مل يبق هناك أدىن شك عند الشعب العريب قاطبة
يف أن مجال عبد الناصر هو املنقذ األعظم الذي بعثه هللا هلذه األمة إلنقاذها
من االستعمار؛ ولذلك تعلق الناس مجيعا به ما عدا فئة واحدة ،كانت حتاول
كشفه وهتامجه ،ولكن ذلك مل يؤثر يف قليل وال كثري ،وظل مسيطرا على الرأي
سيطرة اتمة .وبفعل هذه السيطرة أصبح عمالء اإلجنليز يف األردن والعراق،
بوصفهم حكاما ،يف مركز مزعزع ،وأصبح عمالء اإلجنليز يف سوراي ولبنان يف
وضع سيئ شعبيا ،وبذلك وِجد املناخ الرائع ألمريكا ألن تعمل لتصفية
اإلجنليز ،دون أن تنتبه املنطقة أن ما يتم من أعمال هو إلدخال نفوذ أمريكا
إىل املنطقة مكان بريطانيا .وكان عليها أن تدرك أن الواجب أن تعمل لتصفية
استعمار الدولتني :أمريكا وبريطانيا ،ال أن تستبدل واحدة أبخرى.
ويف هذا الوقت حصلت يف سوراي تطورات داخلية ،كان ملا انله عبد
الناصر من التفاف الشعب حوله أثر يف دفع هذه التطورات ،فإن حزب البعث
احتد مع احلزب العريب االشرتاكي ،فأوجد هذا االحتاد حلزب البعث وجودا يف
اجليش .مث إن احلزبني رفعا شعار (وحدة ،حرية ،اشرتاكية) ،فصار هلما أتثري
على احلكم ،وقد اشرتكا فيه ابلفعل ،ووجدا يف عبد الناصر وما يدعو إليه
فرصة هلما جلعل الشعب يلتف حوهلما ،وللسري ابلوحدة واالشرتاكية اليت
يريدون خطوات ابرزة ،وبذلك أصبحت سوراي حمكومة حلكومات يسيطر
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عليها حزب البعث اتقاء لشره ،وخشية مما كان يتوهم به من وجود شعبية له
بني الناس؛ ولذلك كانت سوراي مع اإلجنليز حقيقة ،ولكنها تسيطر عليها
فكرات الوحدة واالشرتاكية ،وملا هلما من أتثري على الرأي العام .مث قام عبد
الناصر بتأميم قناة السويس ،وحصل العدوان الثالثي على مصر ،فوصل عبد
الناصر يف شعبيته عنان السماء؛ ولذلك مل جيرؤ عمالء اإلجنليز على أن يظهروا
على املسرح ،وخفت صوهتم حىت ال يكاد حيس هبم أحد.
ويف آب 1957م اجتمع عدد من الضباط ،وتذاكروا فيما عليه احلكم
يف سوراي من سري مع الغرب ،ومن تغلغل النفوذ الغريب فيه ،فقرروا االستيالء
على السلطة على أن يظل احلكم ،أي رئيس اجلمهورية والوزراء يف مراكزهم،
ويقوموا هم ،أي الضباط ،بتسيري األمور ،والتصرف يف شؤون احلكم .وقاموا
ابلفعل بفصل سوراي عن االستعمار الغريب ،وكانت سوراي قبل فصلها هذا عن
االستعمار الغريب مع اإلجنليز حقيقة ،ولكنها يف ظاهرها تعترب مربوطة أبمريكا؛
ألن األفكار املسيطرة هي األفكار اليت ينادي هبا عبد الناصر :احلرية
واالشرتاكية والوحدة ،وحزب البعث الذي له الكلمة األوىل يف الرأي العام
يظهر كأنه صديق عبد الناصر أو حليفه؛ ولذلك اعترب فصلها عن الغرب
موجها ضد أمريكا ،وإن كان يف احلقيقة موجها ضد اإلجنليز أكثر منه ضد
األمريكيني .وابلرغم من هذا فإن اإلجنليز قابلوا هذا الفصل ابلصمت ومل حيركوا
ساكنا ،وأما أمريكا فقد جن جنوهنا ،وأخذت تعمل بعصبية ظاهرة لضرب
الضباط ،وإرجاع سوراي إىل حظرية الغرب .وجرت من أجل ذلك عدة
حماوالت ،ابءت كلها ابلفشل .وبعد عجز أمريكا عن معاجلة املشكلة ،تقدم
عبد الناصر ملعاجلة املشكلة ،فأرسل حممود رايض ،فأخذ هذا يعمل إلجياد
احتاد بني مصر وسوراي تتسلم فيه مصر عنان احلكم يف سوراي ،وبذلك قبضت
أمريكا على الزمام ،وصارت تعمل لطرد بريطانيا من العراق ولبنان ،وما أن
جاءت سنة 1958م حىت كانت ثورة لبنان ،مث ثورة العراق ،فأصبحت
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سوراي ،والعراق ،ولبنان ،ومصر ،بيد أمريكا ،ومل يبق لإلجنليز إال األردن .وكان
عبدالناصر يالحقها يف األردن ،فكانت على وشك التصفية من املنطقة كلها،
إال أن إجنلرتا مل تيأس ،وأخذت تعمل من قاعدهتا :األردن .وما أن جاءت
سنة 1961م حىت صار هلا قوى تعمل يف سوراي ،وجتمعت مجيع القوى
السياسية ،وحزب الشعب ،واحلزب الوطين ،وحزب البعث ،أو (حزاب البعث
والعريب االشرتاكي) ،جتمعت كلها ضد عبد الناصر ،وضد الوحدة ،فحصل
انفصال سوراي عن مصر ،وعاد عمالء اإلجنليز للسيطرة على احلكم .إال أن
أمريكا قلبت عبد الكرمي قاسم عن احلكم يف العراق بعد أن ترك العمالة هلا،
وسار مع الشيوعيني ،فوِجد يف العراق حكم أمريكي يتواله حزب البعث،
وصار يعمل لتغيري األوضاع يف سوراي واألردن لضمهما إىل العراق ،فخافت
إجنلرتا من ذلك ،فقام عمالؤها يف دمشق ابنقالب مفتعل ،وجعلوا حزب
البعث ستارة للحكم .إال أنه يف العام 1971م بعد أن ذهب حافظ أسد إىل
مصر ودخل يف االحتاد الرابعي رجع من مصر إىل سوراي على غري الوجه الذي
ذهب به ،فقد أقنِع هناك أنه إبمكانه أن يصبح رئيسا للجمهورية العربية
السورية على رغم علويته النصريية .وبدا آنذاك أن أمريكا كانت وراء ذلك،
وأهنا ستسانده ما دام يسري معها ،كما أن مصر ستجعل مجاعتها هناك
تؤيده ،وأن مصر ،ومن ورائها أمريكا ،سيعملون على إزالة العائق أمام تنصيبه
رئيسا للجمهورية لكونه علواي ،والناس يف سوراي ال يقبلون علواي لرائستهم بل
مسلما .وهكذا هيّأت أمريكا له األمر ،وذلّلت له الصعاب ،بعد أن وافق على
السري معها .وبدئ ابلسري يف تنفيذ ذلك .فأخذ يعمل تدرجييا ليكون رئيسا
للجمهورية ،فقام بزايرة الشمال ،مث قام ابالتصاالت الشعبية .وملا رأى أن
الشعب يسري مع احلاكم ،وأن ال معارضة ظاهرة له ،أقدم على العمل لذلك
عمليا ،فتم ترشيح حافظ أسد لرائسة اجلمهورية العربية السورية ،وعِّني يوم
1971/3/12م موعدا لالستفتاء ،مث أصبح حافظ أسد رئيسا للجمهورية
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السورية ،ووقعت سوراي يف براثن أمريكا من جديد ،وهي ال زالت إىل اليوم.
هذه مناذج عن الصراع اإلجنلوأمريكي يف سوراي ،وهو أبرز مظاهر
الصراع .وأما يف ابقي الدول العربية ،فإن األردن ظل حتت سيطرة اإلجنليز؛ ألن
الشعب ثلثاه فلسطينيون ،يعيش الكثري منهم على بطاقة هيئة األمم،
ومعاشات أبنائهم الذين يعملون خارج األردن ،وثلثه من بدو شرق األردن
يعيش الكثري منهم على معاشات أبنائه يف اجليش؛ ولذلك مل جتد أمريكا يف
الشعب يف األردن الرتبة اخلصبة اليت وجدهتا يف سوراي ،فلم حيصل يف األردن
أي عمل سياسي يظهر فيه الصراع الدويل ،اللهم إال املظاهرات اليت حصلت
ضد حلف بغداد ،وحماولة االنقالب املفتعلة من امللك حسني سنة 1957م،
اليت افتعلها ليطرد هبا بعض عمالء عبد الناصر من البالد .ومن هنا ال يعترب
األردن أنه قد حصلت فيه أعمال سـياسـية هامة تتعلق ابلصراع ،وإن كان من
أعظم األمكنة اليت جيري عليها الصراع بني أمريكا وإجنلرتا ،ملا فيه من الثروة
املذهلة يف ابطن األرض وحتت املياه.
أما العراق ،فإنه ابلرغم من أن عبد السالم عارف الذي خلف البعثيني
يف احلكم ،كان يسري يف ركاب عبد الناصر ،إال أن عمالء اإلجنليز من
السياسيني وضباط اجليش قد وجدوا أمامهم الفرصة ساحنة ألن يتحركوا،
وبقليل من اجملهود سيطروا على اجليش ،وعلى الفعاليات االقتصادية ،ورجع
العراق إىل اإلجنليز .وعلى الرغم من أن أمريكا عادت إىل العراق يف عهد عبد
الرمحن عارف ،إال أن رجال اإلجنليز من البعثيني وغريهم قد سيطروا على
احلكم عام 1968م ،واستمر نفوذ اإلجنـليز يف العراق حىت 2003/04/09م
لدى سقوط بغداد ،وسقوط نظـام صـدام حسـني وحكم البعـث يف العـراق،
حـني وقـع العراق حتت االحتالل األمريكي.
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وأما مصر ،فإهنا منذ أن تربّع عبد الناصر فيها على احلكم صارت
القاعدة األمريكية الكربى ،والتزال حىت اآلن القاعدة األمريكية املهمة ،ومل
حتصل فيها أية أعمال سياسية مهمة تدخل يف الصراع ابستثناء ما حدث إثر
وفاة عبد الناصر بقليل ،إذ توفرت ثالثة عناصر كان من املمكن أن تعيد
مصر إىل بريطانيا:

أوهلا :قام فيها حكم ضعيف ال يستطيع حفظ نفسه ،فضال عن أن
يسد الفراغ الذي تركه عبدالناصر.
اثنيها :وجدت يف مصر حتركات يف اجليش والشعب تنادي ابحلرب،
وتنادي بطرد الروس (الشيوعيني) ،وتنادي ابلتحرر الكامل.

اثلثها :االتصاالت بني اإلجنليز وبني مصر اليت بدأت بزايرة دوجالس
هيوم وزير خارجية إجنلرتا ملصر حبجة حضور جنازة عبد الناصر ،وتتابعت
بزايرة عدد من اإلجنليز ،بواسطة ليبيا ،مث أصبحت رمسية ال بزايرة حممد
حسنني هيكل فحسب ،بل ابملذكرات الرمسية ،والطلب علنا من مصر أن
تقوى العالقات بينها وبني إجنلرتا ،فصار رجوع مصر إلجنلرتا مسألة زمن فقط
وليس مسألة جهود ،نظرا ملركز السادات القلق يف بداية حكمه .لكن أمريكا
استطاعت تثبيت السادات يف احلكم على الرغم من ذلك ،وافتعلت احلرب
سنة 1973م ،للتمهيد للسالم مع (إسرائيل) فجعلت من السادات بطال،
ومكنته من األخذ بزمام األمور ،وبذلك اختفى الصراع الدويل من داخل
مصر ،واستمرت القاعدة األمريكية الكربى واألهم حىت اآلن.
وأما دول مشال أفريقيا فإن املغرب دخلت حتت سيطرة أمريكا عند
استقالهلا يف أايم حممد اخلامس ،واجلزائر صارت أمريكية بفضل أمحد بن بالّّ.
ولكن ذلك مل يدم طويال ،فإن حممد اخلامس قد مات ،وتوىل احلكم ابنه
احلسن فسار مع اإلجنليز .وأما ابن بالّّ فقد طبخ اإلجنليز انقالاب ضده عن
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طريق امللك احلسن ،وبواسطة حممد خيضر ،فجذبوا إليهم طاهر الزبريي وأاب
مدين ،فقاما ابنقالب أطاح أبمحد بن بالّّ ،وأخ ِرجت أمريكا من اجلزائر،
وصارت إجنلرتا هي صاحبة النفوذ هناك .وأما ليبيا وتونس فإن أمريكا مل
تستطع دخول أي منهما ،وال إحداث أي أعمال سياسية يف أي منهما ،بل
بقي النفوذ اإلجنليزي مستقرا فيهما؛ ولذلك مل يشرتكا يف الصراع
اإلجنلوأمريكي .وأما اليمن ودول اخلليج ،فكلها عدا (السعودية) خاضعة
للنفوذ اإلجنليزي ،وليس فيها صراع ابملعىن املعروف إال يف اليمن ،حيث النفوذ
اإلجنليزي فيها يتعرض ملضايقات من أمريكا وشد وجذب .وأما السعودية فقد
استطاعت أمريكا استقطاب بعض أفراد العائلة املالكة ،فيما بقي لإلجنليز
رجاهلم يف العائلة املالكة كذلك .ويدور الصراع األمريكي اإلجنليزي فيها عن
طريق أفراد العائلة ،فبوصول فهد بن عبد العزيز مثال ،أصبحت السعودية تسري
يف إطار السياسة األمريكية ،ولو تغريت احلال أبن جاء أحد رجال اإلجنليز إىل
احلكم كعبد هللا ويل العهد احلايل ،فستعود احلجاز وجند إىل النفوذ الربيطاين،
وهكذا دواليك ،وإن كانت أمريكا بعد تفجريات 2001/9/11م حتاول
تثبيت نفوذها يف السعودية دون خشية تذبذب أفراد العائلة ،إبجياد تغيري يف
منط احلكم املعمول به .ويبدو أنه حتت الدراسة من صانعي السياسة يف
واشنطن ،كما تتناقل ذلك األخبار.
وظل الصراع األمريكي الربيطاين على أشده يف البالد العربية طوال
اخلمسينات والستينات من القرن املاضي ،وظلت القضية الفلسطينية هي
جوهر هذا الصراع ،إذ إن الربيطانيني يف العام 1964م توصلوا إىل قناعة
بشأن املنطقة أبنه ال يوجد فيها قابلية ألن هتضم دولة أجنبية دخيلة فيها ،وأن
جتربة إقامة دولة يهودية يف فلسطني هي جتربة فاشلة ،وأنه من األفضل إقامة
دولة علمانية على منط الدولة اللبنانية ،وذلك ابلرجوع إىل إحياء مشروع
الكتاب األبيض الذي وضعته بريطانيا سنة 1939م ،وجعلته أساسا حلل
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القضية ،وذاكرت زعماء اليهود ،واقتنعوا هبذه الفكرة ،وقام احلبيب بورقيبة
حاكم تونس بزايرة مصر ،واألردن ،ولبنان ،والكويت ،والسعودية ،وعرض
املشروع الربيطاين املذكور على الزعماء العرب ،وعلى بعض الرجال
الفلسطينيني ،وأخذ موافقة عامة على املشروع ،وبدأت بريطانيا مبحاولة
تنفيذه .لكن أمريكا وبواسطة عميلها عبد الناصر استطاعت أن تفشل
املشروع مبعارضته الضارية له.
ومن هذا كله ،يتبني أن قضية الشرق األوسط من انحية دولية كان
من املفروض أن تكون قضية صراع بني أهل املنطقة وبني الدول املستعمرة،
كما حصل مع أمريكا نفسها حني طردت االستعمار ،وكونت دولة الوالايت
املتحدة ،وكما حصل مع الصني بعد احلرب العاملية الثانية ،حني طردت
االستعمار الياابين والنفوذ األجنيب ،وأقامت دولة شيوعية هلا مكانتها يف العامل،
وكما هو األمر الطبيعي يف كل بالد مستعمرة ،أتيحت هلا اإلمكانيات الدولية
واإلمكانيات احمللية أن تتحرر من النفوذ األجنيبِّ ،
وتكون من نفسها دولة هلا
وزهنا الدويل ،ولكن -ولألسف الشديد -مل تكن هذه احلال هي حال قضية
الشرق األوسط ،وإمنا كانت قضيته الدولية صراعا حادا بني أمريكا وبريطانيا
على استعمار املنطقة واستغالهلا؛ إلجياد قيود جديدة حمكمة حتول دون أن
يفكر أهل املنطقة جمرد تفكري ابلتحرر واالنعتاق .واستمر الصراع بني أمريكا
وبريطانيا ،ولكن بوطأة أخف يف السبعينات والثمانينات من القرن املاضي.
ومع سقوط االحتاد السوفيايت يف بداية تسعينات القرن املاضي ،وجناح
أمريكا يف غزو العراق ،والسيطرة على الكويت ومنطقة اخلليج ،تغريت
معادالت القوة يف العامل ،وبدأت أمريكا برسم خريطة جديدة للمنطقة ،حتول
مبوجبها الربيطانيون إىل العب اثنوي ،ومل يعودوا يقوون على مصارعة أمريكا،
واحنط مستواهم ،وخف وزهنم ،فاضطروا للعمل ابلدسائس واحليل الضعيفة،
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واضطروا لالعتماد على االحتاد األورويب لتمرير خمططاهتم ،واليت كانت أصال
خمططات ابهتة ،مثل اتفاقيات أوسلو اليت حاولوا من خالهلا االلتفاف على
أمريكا ،لكن أمريكا استطاعت أن حتوهلا إىل مسارات أخرى ختدم أهدافها.
مث أجربت بريطانيا على أن تعرتف بفشل مشروعها املتمثل ابلدولة العلمانية
وأعلنت انتهاءه ،وقبلت ابملشروع األمريكي القاضي إبقامة دولة فلسطينية
عربية إىل جانب الدولة اليهودية ،وختلى عرفات رئيس منظمة التحرير
الفلسطينية رمسيا عن فكرة الدولة العلمانية يف املؤمتر الوطين الفلسطيين الذي
عقد يف اجلزائر يف سنة 1988م ،وأعلن رمسيا عن قبوله لفكرة الدولتني يف
مجيع احملافل الدولية ،منذ ذلك التاريخ .واضـطـر امللك حسني أيضا ،وعلى
مضض ،أن يعلن الفصل القانوين واإلداري بني الضـفـة الغـربية والضـفـة الشـرقية
لنهر األردن ،واعرتف بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية.
وهكذا سقط مشروع الدولة العلمانية عمليا ورمسيا ،ومل يتبق إال املشروع
األمريكي ،وهو إقامة الدولة الفلسطينية إىل جانب (إسرائيل) ،وأصبح هذا
املشروع مطلبا دوليا تبنته األمم املتحدة ،واالحتاد األورويب ،وروسيا ،ابإلضافة
إىل أمريكا ،وشكلت الرابعية الدولية من هذه األطراف األربعة لدعم فكرة
إقامة الدولة الفلسطينية إىل جانب (إسرائيل) ،من خالل عرض رؤية بوش
املسماة خبارطة الطريق .وأمريكا اآلن ليست جادة يف تطبيق خارطة الطريق؛
ألن هذا العام 2004م هو عام انتخاابت ابلنسبة هلا ،وتريد منها إشغال
املنطقة فقط ،ودأبت أمريكا على إشغال املنطقة مبشروع تلو املشروع ،إىل أن
حيني الوقت املناسب لتحقيق مصاحلها ،واليهود عندها سينصاعون ألمر
أمريكا ،إذا طلبت منهم جبد أن ينفذوا مشاريعها ،فهم ال يستطيعون رفض
أوامرها إذا وجهت إليهم بشكل جاد ،وخباصة وهم يدركون أن أمريكا ،وهي
هتدف لتحقيق مصاحلها من مشاريعها املقدمة للمنطقة ،فإن أمريكا يف الوقت
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نفسه تراعي مصلحة دولة يهود كذلك.
وكما اضطرت بريطانيا إىل السري مع أمريكا يف فكرة الدولة الفلسطينية،
اضطرت أيضا للسري معها يف غزو العراق ،واإلطاحة بعميلها صدام حسني،
للحفاظ على بعض املكاسب اليت تبقيها دولة كربى ولكن بِنـفس أمريكي.
وكذلك متكنت أمريكا من إدخال نفوذها بكثافة إىل جانب النفوذ
الربيطاين يف مجيع دول اخلليج واليمن واألردن .كما استطاعت مزامحة
النفوذين الربيطاين والفرنسي يف دول مشال أفريقيا ويف تركيا .وبذلك تكون
أمريكا هي املهيمنة احلقيقية على دول منطقة الشرق األوسط اليت تزيد عن
أربع وعشرين دولة ،بينما تضطر بريطانيا إىل الركض وراء أمريكا للحصول على
بعض الفتات ،واملشاغبة عليها من وراء ستار ،دون أن جترؤ ،كما كان حاهلا
السابق ،على العرض العلين ملشاريع خاصة هبا ،تصارع مشاريع أمريكا يف
املنطقة .وبذلك ميكن القول إن الصراع العلين بني الدولتني قد انتهى يف أواخر
وحتول إىل أسلوب املشاركة ،والصفقات ،مع تتويج
القرن املاضي وحىت اليومّ ،
أمريكا كقائدة أوىل للمنطقة ،صاحبة الصفقة الكبرية ،بينما تقوم بريطانيا
بدور الوصيفة لتبقى يف الضوء .فقدرة بريطانيا حاليا ،بل قدرة االحتاد األورويب
برمته ،على فرض مشاريع حلول للمنطقة ،ضعيفة؛ لذلك نرى بريطانيا ودول
االحتاد األورويب يتلقفون مشاريع أمريكا ويتحركون فيها .وال تستطيع بريطانيا،
وال يستطيع االحتاد األورويب تنفيذ شيء دون دور فاعل ألمريكا .ومع ذلك ال
ميكن القول إن بريطانيا قد انتهى دورها يف املنطقة ،بل إن (إحساسها)
ابلعظمة ،وإهنا دولة كربى ال زال موجودا ،وإن دهاءها السياسي مل ينطفئ.
وكذلك بقية عمالئها ال زالوا (يتنفسون) أي إن قوة بريطانيا ال زالت كامنة
تتحرك بني احلني واآلخر.
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وأما فرنسا ،فما زالت تكافح ليكون هلا شيء من النفوذ يف اجلزائر
وتونس ولبنان ،حبكم وجود عدد من املثقفني ابلثقافة الفرنسية يف هذه الدول،
بعد أن خسرت نفوذها ابلكامل يف املغرب وموريتانيا.
وأما (إسرائيل) فقد رتبت سياساهتا مع املصاحل األمريكية ،واندجمت
متاما يف تلك املصاحل ،وخباصة يف أايم احملافظني اجلدد يف إدارة بوش االبن،
وركبت موجة الدفاع عنها حبرارة وسرعة ،فحفظت هلا أمريكا مكانتها كدولة
إقليمية كربى يف املنطقة ،واعتربت الدفاع عن وجود (إسرائيل) دفاعا عن
أمريكا نفسها ،وبقيت الطفل املدلل الذي ال يرغب والده يف إغضابه.
وأما ح ّكام البالد العربية ،فتمادوا يف خدمة أمريكا إىل حد العبودية،
وفقدوا بذلك ما تبقى هلم من مصداقية عند شعوهبم ،فاستخف هبم أسيادهم،
وأمعنوا يف إذالهلم ،ويف طلب املزيد من تقدمي التنازالت ،وحتولوا بذلك إىل
أدوات سهلة االستبدال أبيدي أعدائهم كما حصل مع صدام ،ورمبا كما
سيحصل مع آخرين منهم ،وهم بذلك قد خسروا إسناد شعوهبم ،وظلوا على
سدة احلكم بفضل إسناد أسيادهم ،وحتت رمحة هؤالء األسياد .فصار وضعهم
أصعب من ذي قبل ،ألهنم أصبحوا بني انرين :انر شعوهبم ،وانر أسيادهم،
فباتوا بني مطرقة شعوهبم ،وبني سندان أسيادهم .وبذلك تكون منطقة الشرق
األوسط منطقة قابلة لالنفجار يف كل حلظة ،وفيها قابلية كبرية لوالدة دولة
إسالمية حقيقية ،قد بدت عالمات خماضها للعيان جلية واضحة.

 - 3قضية الشرق األقصى
إن األمر يف الشرق األقصى خيتلف عن قضية الشرق األوسط ،فإهنا
وإن كانت قضية اسرتاتيجية وقضية استعمار ،فإن الوضع فيها خيتلف كل
124

االختالف ،وإذا اعتربان أن شبه القارة اهلندية ميكن أن تشكل قضية وحدها يف
العصر احلديث ،فإنه يبقى يف الشرق األقصى مخسة شعوب هي :شعب
الصني ،وشعب الياابن ،وشعب كوراي ،وشعب اهلند الصينية ،والشعب
اإلندونيسي ،ولكل شعب منها قضيته .وقبل احلديث عن قضااي الشرق
األقصى اجلزئية جنمل قضيته بشكل عام .فمن الناحية االسرتاتيجية يعترب مهما
ابلنسبة للوالايت املتحدة ،وابلنسبة لروسيا .فهو من انحية احمليط اهلادي
يعترب على حدود الوالايت املتحدة ،وفيه قواتن كبرياتن ميكن أن تشكال خطرا
على أمريكا ،وهااتن القواتن مها الصني والياابن ،وميكن كذلك أن تشكال
خطرا على روسيا .فمن هذه الناحية تعترب قضيته قضية اسرتاتيجية؛ ولذلك
كانت أمريكا حترص على أن يكون هلا قوى يف الشرق األقصى ،ولتظل
موجودة فيه ،حىت قبل أن تضرب يف ميناء بريل هاربر من قبل الياابن يف
احلرب العاملية الثانية ،وبعد أن ضربت منه صار الشرق األقصى منطقة مهمة
ألمريكا من انحية اسرتاتيجية؛ ولذلك تظل بوارجها احلربية وطائراهتا يف املنطقة
بشكل دائم غادية رائحة .والفلبني تعترب قاعدة أمريكية من قبل احلرب العاملية
الثانية حىت اآلن ،فهي هتتم يف هذه املنطقة اهتماما ابلغا حلماية نفسها من
اخلطر الكامن فيها .وأما روسيا ،فإهنا نظرا جملاورهتا للمنطقة بشكل ال تفصل
بينهما حميطات كما هي احلال مع الوالايت املتحدة ،فإهنا ال تتخذ جتاهه
االحتياطات العسكرية ،وإن كانت حتصن حدودها مع الصني ،وحتاول دائما
أن جتعل العالقات بينها وبني الياابن عالقات ود وصداقة.
أما من الناحية االستعمارية ،فإهنا تكاد حتصر قدميا يف إجنلرتا ،وفرنسا،
وهولندا ،والربتغال ،إذ إن أمريكا وإن كانت قد سيطرت على الفلبني وصارت
مستعمرة أو شبه مستعمرة هلا ،إال أهنا مل تشارك يف االستعمار خارج العامل
اجلديد حني طغت املوجة االستعمارية يف القرن التاسع عشر؛ ولذلك ميكن أن
يقال إن إجنلرتا ،وفرنسا ،وهولندا ،يف الدرجة األوىل ،هي الدول اليت بدأت
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استعمار الشرق األقصى ،وشاركتها الربتغال يف جزء صغري .أما إجنلرتا فإهنا
استعمرت جزيرة هونغ كونغ على ساحل الصني اجلنويب الشرقي ،واستعمرت
املاليو وسنغافورة والقسم الشمايل من جزيرة بورنيو ،واستعمرت بورما وسيالن
إىل جانب استعمار اهلند .وسياستها كلها قائمة على أساس االحتفاظ هبذه
املستعمرات .وحني كان املعسكر الغريب وحدة واحدة قبل اتفاق العمالقني،
كانت سياسة بريطانيا ختالف سياسة أمريكا يف الشرق األقصى ،ابلرغم من
حاجتها املاسة ألمريكا ،لتساعدها يف االحتفاظ مبستعمراهتا ،فقد كانت
بريطانيا تنظر إىل الصني أبهنا سوق لتجارهتا؛ ولذلك مل تكن تعترب وجودها مع
املعسكر الشرقي يشكل خطرا على وجودها يف الشرق األقصى .ومن هنا مل
جتد ما يربر مهامجة الصني واالحتكاك هبا يف املنطقة ،وحتاول أن تظل املنطقة
يف هدوء واستقرار؛ ألن أي حركة تقوم يف هذه املنطقة تسبب قلقا هلا على
املستعمرات.
ولذلك قاومت حركات إندونيسيا يف كفاحها لطرد هولندا ،وجاملت
الصني الشيوعية واعرتفت هبا ،وفتحت ابب التجارة معها ،وكانت تقف ضد
أمريكا يف سياسة الشرق األقصى .كل ذلك يف سبيل احملافظة على
املستعمرات؛ ألن هذه املستعمرات مل تكن أسواقا لبضاعتها فحسب ،بل هي
بالد غنية ابملواد اخلام تستغلها بريطانيا وحدها ،وترتكز فيها بريطانيا وتستغلها
منذ القدمي؛ ولذلك يدور موقفها يف الشرق األقصى حول بقاء استعمارها هلذه
البالد ،أبي شكل من أشكال االستعمار ،وبقاء نفوذها يف املنطقة.
أما فرنسا ،فإهنا بعد احلرب العاملية الثانية اسرتجعت اهلند الصينية ،وهي
فيتنام والالووس وكمبوداي ،وتعترب هذه املستعمرة من أمثن وأكرب املستعمرات
الفرنسية ،إذ كانت موردا من أكرب موارد الثروة الفرنسية؛ لغىن هذه البالد يف
املواد اخلام .إال أن فرنسا مل تستطع االحتفاظ هبذه املستعمرة ،فقد تسلطت
عليها الصني من جهة ،وأمريكا من جهة أخرى ،حىت اضطرت لرتك املستعمرة
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كلها ،واخلروج منها .أما الصني فقد أوجدت وأمدت احلركة التحررية السابقة
يف فيتنام ،وهي حركة الـ(فيت منه) ،واستطاعت هذه الثورة أن تتغلب على
فرنسا ،حىت اضطرهتا لالنسحاب من أكثر البالد يف فيتنام ،وانكسرت
عسكراي وسياسيا ،إىل أن انسحبت هنائيا من املستعمرة .وأما أمريكا فقد
كانت تريد أخذ مستعمرة اهلند الصينية من فرنسا ،فكانت تتظاهر مبساعدة
فرنسا ويف الوقت نفسه تشجع الثورة ضدها أبساليب خفية ،وجعلت فرنسا
بني األمل ابلبقاء بفضل مساعدة املعسكر الغريب السيما أمريكا ،وبني اليأس
من االنتصار على الثورة .وأخريا عقد مؤمتر جنيف ،ونظر يف قضية اهلند
الصينية ،وكان من نتائجه خروج فرنسا منها ،وحلول أمريكا حملها يف الووس
وفيتنام اجلنوبية وكمبوداي ،وحلول الصني حملها يف فيتنام الشمالية ،أي من وراء
دولة فيتنام الشمالية اليت استقلت ابلبالد (مث ضمت فيتنام اجلنوبية فيما بعد)
وبذلك صفيت فرنسا من املنطقة هنائيا.
وأما هولندا ،فإن أمريكا قد شجعت اإلندونيسيني على الثورة على
هولندا ،فقاموا بثورة طاحنة كانت روسيا (االحتاد السوفيايت) وأمريكا على
تناقضهما تسنداهنا ،ووقفت إجنلرتا جبانب هولندا ضد اإلندونيسيني ،وأخريا
انتصر اإلندونيسيون على هولندا عسكراي ،ورفعت القضية إىل هيئة األمم،
وسندهتم أمريكا ،وقررت هيئة األمم استقالل إندونيسيا ،وبذلك خرجت
هولندا من إندونيسيا ،ومل يبق هلا إال إيرايان الغربية .إال أن إندونيسيا الحقتها
إبسناد أمريكا هلا ،وظلت وراءها حىت أخرجتها منها ،وبذلك خرجت هولندا
من املنطقة كلها ،ومل يبق هلا أي وجود استعماري.
وأما الربتغال ،فقد كانت تستعمر (غوا) يف اهلند ،وملا رأت اهلند أن
هولندا أخ ِرجت من املنطقة تشجعت على إخراج الربتغال ،فقامت بتشجيع
من إجنلرتا وأمريكا ابحتالل (غوا) وطرد الربتغال منها ،وصارت جزءا من اهلند.
وبذلك مل يبق يف املنطقة من الدول االستعمارية سوى إجنلرتا وأمريكا.
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وكانت إجنلرتا مطمئنة إىل بقائها قبل اتفاق العمالقني (الوالايت املتحدة
األمريكية واالحتاد السوفيايت السابق) ،أما بعد اتفاقهما ،وتغري املوقف الدويل،
فقد بدأت إجنلرتا تقلق على مستعمراهتا ،وبدأ اخلطر يهددها .وذلك أن
أمريكا أخذت حتاول إخراج إجنلرتا من املنطقة لتحل حملها أبسلوب جديد
لالستعمار ،حتت فكرة إهناء االستعمار ،وإعطاء الشعوب استقالهلا ،تلك
الفكرة اليت تبنتها هيئة األمم ،فصارت تضايق إجنلرتا وتضغط عليها إلعطاء
الشعوب استقالهلا ،فاحتالت إجنلرتا على ذلك إبقامة احتاد بني مشال جزيرة
بورنيو ،وسرواك ،وصباح ،وبني كل من املاليو ،وسنغافورة ،أقامت مبوجبه دولة
احتادية أمستها ماليزاي ،فغريت بذلك شكل االستعمار ،وظلت مستعمرة
للبالد .فما كان من أمريكا إال أن أاثرت عليها إندونيسيا تطالب بشمال
جزيرة بورنيو ،فصارت إندونيسيا تقوم مبهامجة بورنيو واملاليو وسنغافورة بغارات
من الثوار ،وصارت حترض األهايل على الثورة ضد إجنلرتا ،وبذلك قامت بني
إندونيسيا وماليزاي حالة تشبه احلرب ،أطلق عليها اسم سياسة املواجهة،
وظلت احلال كذلك سنوات عدة ،وملا اتفق العمالقان ،وكان من مجلة ما
اتفقا عليه إزالة القواعد العسكرية من العامل ،وتصفية إجنلرتا من الشرق
األقصى ،فازداد الضغط على إجنلرتا يف الشرق األقصى ،فقررت إجنلرتا ترك
قاعدة سنغافورة وسحب قواهتا العسكرية من شرق السويس ،ومن الشرق
األقصى ،ونشطت بواسطة عمالئها يف إندونيسيا مبقاومة سوكارنو الذي كان
يتزعم سياسة املواجهة .حينئذ رضيت أمريكا إبخالء املسرح اإلندونيسي من
سوكارنو ،واإلتيان برجال آخرين من عمالئها يف اجليش ،وعلى رأسهم
سوهارتو .وبعد خروج إجنلرتا من قاعدة سنغافورة ،فصلت سنغافورة عن
ماليزاي ،فظلت ماليزاي مشكلة من مشال بورنيو ،وسرواك ،وصباح ،ومن املاليو.
وبعد هذه العمليات هدأت املنطقة بعض اهلدوء ،وحصرت األعمال
ابلتحضري لضرب الصني .ويظهر أن من مجلة خطة العمالقني يف الشرق
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األقصى تصفية بريطانيا هنائيا من املنطقة ،وعدم إبقاء أي وجود هلا .وكان من
املتوقع أن يعمل العمالقان على إهناء الوجود اإلجنليزي هناك بعد أن يقفل
ملف الصني .ولكن تسارع األحداث ،وعودة أمريكا إىل التصعيد مع االحتاد
السوفيايت فور إهناء حرب فيتنام ،وخضوع الصني ملطالب العمالقني ،وظن
أمريكا أهنا بدخول ماليزاي ابملشاريع االقتصادية واملنظمات اإلقليمية ،سيمكنها
من احللول حمل إجنلرتا يف ماليزاي ،منع ذلك حىت اآلن .وعلى ذلك فإن
بريطانيا ال زالت حتظى بنفوذ يف الشرق األقصى.
وأما أمريكا ،فإهنا تربطها ابلفلبني معاهدات استعمارية تشبه إىل حد
بعيد املعاهدات االستعمارية اليت كانت تربط كال من مصر ،واألردن،
والعراق ،وغريها ،مع بريطانيا .فالفلبني ،وإن مل تكن مستعمرة أمريكية نظراي،
فهي مستعمرة عمليا .وبعد أن جنحت أمريكا يف إخراج هولندا من إندونيسيا،
حاولت احللول حملها ،ولكن اإلندونيسيني قاوموها سنوات طواال ،وأبوا أن
خيرجوا استعمارا ليدخلوا استعمارا آخر ،فبدأت أمريكا تقيم العراقيل يف وجه
إندونيسيا ،وتقيم الثورات ضدها ،وسكتت عن حماوالت إجنلرتا التسرب إىل
إندونيسيا عن طريق العمالء ،وشجعت هجرة الصينيني إىل إندونيسيا ،كما
شجعت إدخال الشيوعية إليها .وجراء هذه املضايقات خضع حكام
إندونيسيا للضغط ،فقبلوا القروض األمريكية ،واملساعدات العسكرية ،فدخلت
إندونيسيا حتت النفوذ األمريكي ،وصارت تعد من توابع أمريكا منذ عهد
سوكارنو ،وبعد اتفاق العمالقني (الوالايت املتحدة األمريكية واالحتاد
السوفيايت السابق) قوي مركز أمريكا يف إندونيسيا ،فصارت هي املسيطرة
عليها ،السيما سيطرهتا على اجليش ،وعلى اقتصادايت البالد ،واستمر ذلك
حىت اليوم.
وإىل جانب إندونيسيا استولت أمريكا على معظم اهلند الصينية بعد
طرد فرنسا منها ،وعلى كوراي اجلنوبية بعد حرب كوراي ،وال زالت حتاول أن
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ختلف بريطانيا يف مستعمراهتا يف الشرق األقصى بعد أن خترجها منها .وإن
جنحت يف ذلك فإن قضية الشرق األقصى ستتحول من قضية دولية إىل مزرعة
أمريكية.
هذا هو الوضع يف الشرق األقصى بوجه عام .وأما مسألة شعوب
الشرق األقصى ،فإن هذه الشعوب ،من انحية فكرية ،هي دون مستوى
شعوب الشرق األوسط ،ولكن فكرة التحرر من االستعمار اليت انتشرت يف
العامل ،قبيل احلرب العاملية الثانية وأثناءها ،وزادت انتشارا بعدها ،أث ـّرت يف
شعوب هذه املنطقة أكثر من أتثريها يف شعوب الشرق األوسط .وذلك أن
الفكرة قد أتى هبا الشيوعيون ،وهي جزء من نضال الشيوعية ضد الرأمسالية؛
ولذلك تسربت هذه الفكرة من روسيا (االحتاد السوفيايت) عن طريق الصني
إىل شعوب الشرق األقصى بشكل قوي ،فأاثرت هذه الشعوب .ومن هنا جند
أن شعب اهلند الصينية اثر على فرنسا قبل احلرب العاملية الثانية وبعدها،
وشعب إندونيسيا اثر على هولندا قبل احلرب العاملية الثانية وبعدها ،وشعب
كوراي اعتنق الفكرة الشيوعية وكان هلا أثر فيه ،وحىت الشعب يف املاليو ،ومشال
بورنيو ،وسنغافورة ،اثر على اإلجنليز ،وكان جراء هذه الثورات حصول
إندونيسيا على استقالهلا ،وطرد هولندا ،وحـصـول فيتنام الشمالية على اعتبارها
دولة قوية ،واضطرار إجنلرتا إلجيـاد احتـاد ماليزاي ،كل ذلك بفضل فكرة التحرر
من االستعمار اليت طغت على املنطقة.
ولقد أدركت أمريكا وبريطانيا هذا األمر؛ ولذلك فهما يبذالن اجلهد
يف أن ال يظهر على نفوذمها يف املنطقة الصبغة االستعمارية القدمية ،بل
العالقات االقتصادية والسياسية والثقافية ،وحنو ذلك من اتفاقيات ،حبيث
تبدو يف الظاهر أهنا عالقات دولية ،وليست إمالءات استعمارية.
ويبقى هناك مالحظتان يف قضية الشرق األقصى:
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األوىل :مـا تـثـريه الوالايت املتحدة حول كوراي الشمالية ،ونـزع سالحها
النووي.
والثانية :املد اإلسالمي املتنامي يف املنطقة ،وخباصة إندونيسيا وماليزاي.
أما موضوع كوراي الشمالية فإن أمريكا أاثرته لتوجد مشكلة ساخنة
على حدود الصني .فسياسة أمريكا الثابتة للمنطقة هي أن حتيط الصني بدول
قوية أو مشاكل ساخنة تشغلها يف نفسها ،حىت ال تتطلع إىل خارجها خشية
املزامحة يف النفوذ والتأثري على مصاحل أمريكا ،ولو أمكن ألمريكا أن تعيد
توحيد كوراي كما حدث لفيتنام ،لتوجد دوال قوية حول الصني ،ملا توانت عن
ذلك ،كما تفعل مع اهلند جتاه الصني.
ولذلك فاملتوقع أن أمريكا ستستمر يف حتريك القضية لتبقى مشتعلة
دون أن هتدأ ،لكن بشرط أن تشغل الصني ابملشكلة ،ال أن تكون مشكلة
ألمريكا وحدها؛ وهلذا حرصت على إشراك دول املنطقة يف مشكلة كوراي،
وكانت تعقد االجتماعات بشكل سداسي :أمريكا ،كوراي الشمالية ،الصني،
روسيا ،الياابن ،كوراي اجلنوبية.
وإجياد مشاكل ساخنة داخل الصني أو على حدودها هو خط اثبت
ابلنسبة للسياسة األمريكية ،وختتار له الوقت املناسب حتركه اترة عن طريق
اهلند ،أو بتحريك داخلي حتت مسمى حقوق اإلنسان ،أو بتسخني األجواء
مع كوراي على حدود الصني ،أو غري ذلك .وهي تستغل كل فرصة مناسبة يف
هذا االجتاه .لقد جاءت الفرصة املناسبة ألمريكا من حيث التوقيت؛ ألهنا
كانت ختطط للعدوان على العراق ،وتريد تنفيذه بعد أن فرغت من
أفغانستان .وكانت احلجة ضد العراق هي أسلحة الدمار الشامل ،املتهم فيها
العراق وإيران ،والبلدان مسلمان .وحىت ال تظهر أمريكا أهنا ضد أسلحة
الدمار الشامل إذا كانت حبوزة املسلمني ،وإن كانت مع غريهم فال حترك
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ساكنا؛ لذلك وجد بوش الفرصة مناسبة لتحريك موضوع أسلحة كوراي
الشمالية ،ووضعها مع إيران والعراق يف حمور الشر ،كما جاء يف تصرحيه يف
كانون الثاين 2002م؛ وذلك إلبعاد اهتامه أبنه يعتدي على العراق ألنه بلد
مسلم ميلك أسلحة دمار بزعمه ،بل إن أمريكا كذلك تضع دوال أخرى
شيوعية يف حمور الشر مع إيران والعراق .يف حني أن املقصود يف العدوان كان
العراق ،كما جاء يف إفادة كولن ابول إىل الكوجنرس بعد أسبوعني من حديث
بوش عن حمور الشر ،قال بشأن إيران وكوراي الشمالية« :ال يوجد هناك خطة
للبدء يف حرب ضد هذه الدول ...وال توجد لدينا خطة حملاربة كوراي الشمالية
أو الدخول يف نـزاع مع إيران».
ولذلك فليس من املتوقع أن تعمد أمريكا لتصعيد املوقف ليصل إىل
األعمال املسلحة حلل موضوع أسلحة الدمار الشامل يف كوراي الشمالية.
أما املد اإلسالمي املتنامي ،فهو هاجس الدول الكربى ،وخباصة
أمريكا ،والغرب بصفة عامة .وهاجسهم هذا يبقيهم يتحسسون اخلطر املتمثل
يف اإلسالم والصحوة اإلسالمية ،السيما إذا علمنا أن ما يزيد عن املائتني
ومخسني مليون مسلم يقطن يف تلك املنطقة ،فإندونيسيا هي أكرب بلد
إسالمي ،وهي رابع أكرب بلد يف العامل من حيث السكان ،أي إهنا أتيت بعد
الصني واهلند وأمريكا مباشرة.
فإندونيسيا وماليزاي تستطيعان أن توجدا قوة ضاربة يف املنطقة ،ال تقل
عن القـوى الكربى املؤثرة يف املنطقة ،وذلك إذا اختذت إندونيسيا وماليزاي من
اإلسالم مبدأ ونظام حياة ،كما أن إمكانية تواصل إندونيسيا وماليزاي مع ابقي
العامل اإلسـالمـي قائمة ،مع وجـود هـذا التقـدم العلمي يف تكنولوجيا
االتصاالت واملواصالت.
وهذا يؤكد األسباب اليت جتعل الشرق األقصى قضية دولية.
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وأما قضية وسط آسيا ،فإن األمر فيها خيتلف عن الشرق األقصى،
واألوسط ،وذلك راجع إىل أهنا وإن اعتربت متصلة جغرافيا ابلشرق األوسط،
وال ميكن فصلها عن الشرق األقصى ،إال أهنا ختتلف بنوعية االستعمار والنفوذ
فيها؛ ولذا فهي ختتلف يف نوعية الصراع ،وأهدافه .كما أن منطقة وسط آسيا
كانت وحىت اهنيار االحتاد السوفيايت جزءا منه ،والصراع على وسط آسيا
والقوقاز مل يبدأ إال بعد اهنيار االحتاد السوفيايت؛ لذا اختلفت أطراف الصراع
عن الشرق األوسط ،والشرق األقصى .أما االختالف يف أهداف الصراع
فراجع إىل أن أهداف أمريكا من الصراع هي إخراج روسيا من مناطق نفوذها،
وحتـجـيـمـهـا بتـقـلـيـص جمـاهلا احليوي ،وذلك إبخراجها من دول القوقاز وآسيا
الوسطى.
وعليه فإن هذه القضـية نشـأت بعد عام 1991م عندما انفرط عقد
االحتاد السوفيايت ،وتشكلت مخس عشرة مجهورية جديدة على أنقاضه ،من
بينها مخس مجهورايت تقع يف آسيا الوسطى غالبية سكاهنا من املسلمني،
وهذه اجلمهورايت هي :أوزبكستان وهي أكربها وأمهها ،وكازاخستان،
وتركمنستان ،وقرقيزستان ،وهذه اجلمهورايت األربع تتحدث بلغات قريبة من
الرتكية ،واجلمهورية اخلامسة طاجيكستان ،وتتحدث بلغة فارسية.
إن هذه اجلمهورايت اخلمس تشكل تواصال جغرافيا وبشراي .وهي كلها
مع اجلزء الغريب (اإلسالمي) من الصني املالصق هلا يطلق عليها تركستان
(تركستان الشرقية للجزء الصيين ،وتركستان الغربية جلزء آسيا الوسطى) ،وهذه
اجلمهورايت اخلمس تقع شرق ومشال حبر قزوين ،وحيدها شرقا الصني اليت حتتل
جزء من منطقة تركستان الشرقية ،وحيدها مشاال روسيا ،وحيدها غراب حبر قزوين
وروسيا ،وحيدها جنواب أفغانستان وإيران.
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وقبل اخلوض يف تفاصيل الصراع جيب إلقاء نظرة على األمهية
االسرتاتيجية آلسيا الوسطى والقوقاز ،فمن الناحية االسرتاتيجية تعترب املنطقة
امتدادا لروسيا يف داخل آسيا وحىت الشرق األوسط ،وال تفصلها عن روسيا
أي حدود طبيعية ،فال حبار وال حميطات ،وكذلك األمر ابلنسبة للصني،
فاملنطقة تعترب البوابة اخللفية للصني .ونظرا ألن معظم سكان املنطقة من
املسلمني ،فإن الصني ختشى من أتثريهم على املسلمني داخل الصني يف إقليم
تركستان الشرقية .وهلذه األمهية االسرتاتيجية وضعت أمريكا خططها منذ اهنيار
االحتاد السوفيايت لدخول املنطقة وحتجيم روسيا من جهة ،وحصار الصني
ومنعها من النفوذ إىل اجلوار من جهة أخرى.
وقد جنحت أمريكا يف حتقيق بعض أهدافها ،فأقامت قواعد عسكرية
يف أوزبكستان بعد أن انقاد هلا حاكمها كرميوف ذليال خانعا .واستطاعت
ابسم احلرب على اإلرهاب إجياد تنسيق عسكري مع طاجيكستان ،وتعاون
اقتصادي وثقايف مع قرغيزستان ،وحتاول مد ذلك إىل كازخستان ،وال زالت
حتاول اخرتاق ابقي دول املنطقة وأخذها من روسيا .ويف القوقاز استطاعت أن
تسقط تشيفراندزه وأتيت حبكومة موالية هلا يف تبليسي ،ما كان ضربة قوية هتدد
روسيا يف العمق ،وذلك راجع إىل زوال الفاصل بني قواعد حلف األطلسي يف
تركيا واحلدود الروسية ،بوجود حكومة موالية هلا يف جورجيا.
أما من الناحية االستعمارية ،فآسيا الوسطى ،وخاصة منطقة حبر قزوين،
فهي غنية ابلنفط ،كما أن املنطقة غنية ابلكثري من املعادن النفيسة كالذهب،
وهي تعترب ،كما الشرق األوسط ،من أغىن مناطق العامل ابملوارد الطبيعية
والثروات ،ما أسال لعاب الرأمساليني األمريكيني ،ودفعهم إىل بذل كل جهد
ووسع إلدخال الشركات الضخمة ابسم االستثمار إىل املنطقة .وكما هي احلال
ابلنسبة للشرق األوسط ،فالناحية االستعمارية تعترب من أهم أسباب بالئها،
وهي اليت تشكل سببا رئيسيا للصراع عليها.
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أما االستعمار يف آسيا الوسطى والقوقاز ،فقد بدأ منذ القرن الثامن
عشر ،يف أقبح حقب اإلمربايلية األوروبية ،حيث اقتطعت روسيا تلك
املساحات الشاسعة يف وسط آسيا والقوقاز من الدولة العثمانية والدولة
الصفوية ،وضمتها قسرا إىل روسيا القيصرية .وبعد الثورة البلشفية ،استمرت
روسيا ابإلمساك آبسيا الوسطى والقوقاز بقبضة من حديد ،ومل تدع أي فرصة
للدول األخرى للتدخل فيها .ولكن ابهنيار االحتاد السوفيايت ،وما طرأ من
ضعف على روسيا ،تشجعت أمريكا على دخول املنطقة ،بل والقيام
ابحملاوالت املتتالية لدحر النفوذ الروسي .وذلك راجع إىل أن أمريكا ترى أهنا
الوريث الوحيد للعامل بعد اهنيار االحتاد السوفيايت ،وزوال املعسكر الشرقي،
كما اعتربت نفسها وريثة االستعمار الغريب بعد احلرب العاملية الثانية ،عندما
كان االحتاد السوفيايت موجودا .وهكذا عندما اهنار االحتاد السوفيايت اعتربت
نفسها كذلك وريثته .إن أمريكا أتخذها الغطرسة والغرور ،فهي ترى أهنا أحق
هبذا العامل؛ لذلك تسعى جاهدة إلخضاع كل دول العامل لنفوذها ،وذلك
إبخراج الدول الكربى من مستعمراهتا وأماكن نفوذها ،مبا يف ذلك روسيا.
وقد حاولت روسيا أن تكون هي وريثة االحتاد السوفيايت يف آسيا
الوسطى والقوقاز؛ هلذا سارعت إىل إعادة هيكلية مجهورايت االحتاد السوفيايت
بعد اهنياره إبنشاء كومونولث الدول املستقلة ،أو "دول الرابطة املستقلة"
ضمت إليه دول االحتاد السوفيايت السابق ،كما أبقت على الشكل االحتادي
لروسيا؛ لإلبقاء على أجزاء واسعة من القوقاز حتت سيطرهتا ،كالشيشان،
وأنغوشيا ،وداغستان ،وغريها.
ورغم أن حماوالت أمريكا تكللت ابلنجاح يف أوزبكستان ،وجورجيا،
وعلى الرغم من جناحها يف احتالل أفغانستان ،الذي له جوار مباشر مع آسيا
الوسطى ،وإعالهنا عن اسرتاتيجية احللفاء االسرتاتيجيني يف آسيا ،فأعلنت
ابكستان حليفا اسرتاتيجيا ،وتعد العدة لتدعيم موقفها يف آسيا الوسطى بعد
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أن احتلت العراق ،ورغم أن الشركات األمريكية أصبحت هلا اليد الطوىل يف
استخراج النفط واملعادن يف آسيا الوسطى والقوقاز ،إال أن الصراع السياسي
على النفوذ يعترب يف بداايته ،وأن حسم الصراع لصاحل أمريكا ال يزال يتطلب
بعض الوقت؛ وذلك ألن املنطقة وإن كانت حيوية ألمريكا ،فهي الرئة اليت
تتنفس منها روسيا ،وهي بوابتها ملناطق العامل األخرى؛ ولذلك فليس من
السهولة أن تنسحب منها روسيا؛ وعليه فليس من املتوقع أن ختلي روسيا
املنطقة مجيعها يف املدى املنظور.
ولفهم االسرتاتيجية األمريكية يف آسيا الوسطى توجب التطرق إىل
تصرحيات املسؤولني األمريكيني وعمالئهم يف املنطقة وجوارها:
ففي بدء العام اجلاري 2004م ،عرض برويز مشرف فكرة أن يصبح
بلده ممـرا للتـجـارة وألانبيب الطـاقـة بني ثالثة أقاليم هي :آسيا الوسطى،
وجنوب آسيا (اهلند) وغرب آسيا (الشرق األوسط) مستفيدا من موقع بلده
املتوسط بينها ...وأقامت إسالم أابد سلسلة من موانئ ضخمة على حبر
العرب ،مرتبطة بشبكة حديثة من الطرق السـريعـة على الطـراز األمريكي ،متتد
إىل احلدود األفغانية.
وقد أعطى ابول نبذة عن هذه املشاريع ،يف بيانه أمام اللجنة املختصة
ابملصروفات العسكرية التابعة جمللس الشيوخ األمريكي يف  27آذار 2004م،
عندما قال« :إن منطقة القوقاز ،وآسيا الوسطى ،وغرب آسيا ،وجنوهبا ،تقدم
فرصا كبرية إذا مت ربطها بشبكة من التجارة واملواصالت .لكن هذا يصبح
ممكنا فقط يف حال متكنّا من فرض األمن والسالم» .وأضاف« :إن ابكستان
تنظر يف هذا األمر ،وقامت إبعادة تشكيل هيكلها وموانئها ( )...وسنستمر
يف بناء شبكة الطرق يف أفغانستان مبساعدة شركائنا السعوديني والياابنيني».
وتشري التحركات الديبلوماسية األمريكية إىل إقناع املنطقة بتكوين
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حتالفات (عسكرية أو سياسية أو اقتصادية) تبدأ من احلدود الباكستانية-
األفغانية ،ومتر بطهران ،وكابول ،ممهدة الطريق إلعادة خريطة حتالفات
اسرتاتيجية يف مركزها .وتعرض مصادر سياسية يف إسالم أابد تكهنات تفيد
ابحتمال دخول املؤسستني العسكريتني يف كل من واشنطن وإسالم أابد يف
حتالف جديد يتجاوز احلرب ضد اإلرهاب .ويدور الكالم على تصورات
أمريكية لقيام حلف "انتو" آسيوي تقوده الوالايت املتحدة على غرار الـ"انتو"
األورويب يشمل حلفاء واشنطن التقليديني يف املنطقة ،إىل جانب حلفاء جدد
لواشنطن يف أوزبكستان ،وتركمانستان ،وكازاخستان ،وأذربيجان ،مستهدفا
إقامة نظام إقليمي يوفر احلماية األمنية والعسكرية لشبكة أانبيب نقل الطاقة،
ومن مث متنع بروز أي هيمنة صينية أو روسية.
كما ظهر التضارب بني موقفي واشنطن وموسكو بشأن املشكالت
املتعلقة ابجلمهورايت السوفياتية السابقة .وقد ظهر ذلك من خالل زايرة وزير
اخلارجية األمريكي كولن ابول ملوسكو يف 2004/01/26م ،حيث صرح
السفري األمريكي يف موسكو قبيل الزايرة أبن ابول ينوي مناقشة املسائل
املتعلقة ابجلمهورايت السوفياتية السابقة مع اجلانب الروسي ،مشريا إىل أن
أحد أهم أهداف الزايرة تتمثل يف البحث عن "نقاط التقاء" بني الطرفني
الروسي واألمريكي يف الفضاء السوفيايت السابق .واعرتف السفري األمريكي
بوجود "مشكالت معينة" تواجه تسوية العالقات بني اجلانبني يف هذه املنطقة.
ويف حني نفت موسكو وجود ما وصف أبنه "صفقة" بني اجلانبني القتسام
النفوذ يف هذه املنطقة ،فقد أشارت مصادر أمريكية إىل "مشكالت" تواجه
عالقات البلدين يف التعامل مع هذا امللف .وبدا أن تصاعد اجلدل يف هذا
الشأن تزامن مع تسريب وسـائـل إعـالمية غربيـة ،معلومات عما وصف أبنه
ترتيبات لعقد "صفقة" روسية  -أمريكية هتدف إىل اقتسام النفوذ يف املنطقة
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السوفياتية السابقة .واعترب حمللون روس كالم السفري األمريكي يف موسكو
مؤشرا إىل اتفاق بني الطرفني.
ومن املعلوم أن موسكو كانت أبـدت قلقا من تزايد النفوذ األمريكي
يف عدد من دول الرابطة املستقلة ،خصوصا يف ما يتعلق ابلوجود العسكري
األمريكي يف مجهورايت آسيا الوسطى وجورجيا ،إضافة إىل ما وصف أبنه
تدخل أمريكي مباشر يف ترتيب األوضاع الداخلية يف دول مثل جورجيا.
و يف ظل زايرة ابول كان سياسيون روس طالبوا مبناقشة هذا امللف مع
الوزير األمريكي .ودعا رئيس جلنة الشؤون اخلارجية يف الربملان الروسي
قسطنطني كوتساتشيوف إىل إدراج ملف الوجود العسكري األمريكي يف
املنطقة على جدول أعمال الزايرة.
وما سبق يشري إىل أن أمريكا الزالت على بداية الطريق يف آسيا
الوسطى والقوقاز ،وأن املخططات األمريكية مل تتعد اخلطوة األوىل بعد ،وذلك
راجع إىل كون الصراع مازال حديثا يف املنطقة لكوهنا ،وإىل عهد قريب،
كانت تعترب حكرا لالحتاد السوفيايت ،ولكن كون الصراع على املنطقة حيمل
يف طياته التهديد للمصاحل احليوية لروسيا وهتديدات إقليمية للصني ،ولكونه
ميثل مصلحة اسرتاتيجية ألمريكا لتحقيق خمططاهتا إببقائها القوة العظمى
والوحيدة يف العامل ،ما يتطلب دحر روسيا من أماكن نفوذها ،وحتجيم الصني.
كل ذلك جيعل هذه القضية من القضااي الدولية املهمة اليت يتعدى الصراع
عليها احلدود اإلقليمية.
مث إن هناك عامال آخر جيعل هذه املنطقة مركز تنبه للدول املؤثرة إقليميا
ودوليا ،ما جيعلها قضية دولية .هذا العامل هو عودة هذه املنطقة إىل إسالمها،
بعد املنع القسري خالل احلقبة الشيوعية اليت امتدت حنو سبعني سنة .فتسارع
الناس إىل إسالمهم بقوة الفتة للنظر ،ليس العبادات فحسب ،بل أصبحوا
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يتطلـعـون إىل احلكم ابإلسـالم وإىل نظام اخلـالفة بدرجة مذهلة ،حىت إن
"حزب التحرير" لدعوته لـ"اخلـالفة" استقطب منهم يف بضع سنني آالفا
مؤلفة ،رجاال ونساء .وكان إمياهنم عجبا ،يقتحمون الصعاب وال خيشون يف هللا
لومة الئم.
سرهم هذه العودة
إال أن حكامهم الذين ينتمون إىل احلقبة السابقة ،مل ت ّ
القوية إىل اجلذور ،فمارسوا البطش والتنكيل ضد شعوهبم ،واستعانوا ابلروس
واألمريكيني والربيطانيني وحىت اليهود ،للحيلولة دون عودة اإلسالم السياسي
إىل احلكم .وحتركت أجهزة املخابرات احمللية ،وتعاونت مع أجهزة املخابرات
الروسية ،واألمريكية ،والربيطانية ،لوقف هذا النمو اإلسالمي الكاسح يف تلك
البلدان ،فاستخدموا أساليب القمع والبطش ،كما استخدموا أساليب
التشكيك والتمييع ضد الفكرة اإلسالمية ،وأساليب التزيني والتلوين للفكرة
العلمانية .ولكن اإلسالم يف نفوسهم كان قد استقر ،وهو يزداد قوة يوما بعد
يوم ،ولن تثين هذه األساليب الشيطانية الناس عن إسالمهم وإمياهنم .وقد
أدرك الغرب حقيقة متكن اإلسالم من قلوب هذه الشعوب ،وحتوهلا إىل جذوة
متقدة .يقول روبرت د .كابالن ،وهو خبري أمريكي يف شؤون العامل الثالث:
«يف أواسط آسيا ...يف هذا اجلزء من العامل ،سيكون اإلسالم ،بسبب أتييده
املطلق للمقهورين واملظلومني أكثر جاذبية ،فهذا الدين املط ِرد االنتشار على
املستوى العاملي ،هو الداينة الوحيدة املستعدة للمنازلة والكفاح».
لقد أصبحت املنطقة معقال مهما من معاقل اإلسالم ،وهي تشكل
أعلى القوس اإلسالمي املمتد من إندونيسيا وماليزاي يف جنوب شرق آسيا،
والواصل إىل منطقة الشرق األوسط .كما إن إمكانية تواصل املنطقة مع
ابكستان وإيران جغرافيا ،يرسل إبنذارات خطرية للروس واألمريكيني أبن دولة
إسالمية ضخمة ،ونووية ،ميكن قيامها يف هذه املنطقة الشاسعة مرتامية
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األطراف؛ لذلك كان أحد أسباب احتالل أفغانستان من قبل أمريكا هو
اإلشراف عن كثب على هذه املنطقة ،السيما وأن احلكام فيها من غري جنس
األمة ،ومصريهم إىل زوال.
وخطورة املوقف الناشئ عن منو التيارات اإلسالمية يف هذه البلدان كان
سببا يف عقد مؤمترات دورية هلذه الدول ،مع كل من روسيا والصني؛ لدرء
األخطار املنبعثة من تلك املنطقة ،وكان أمهها مؤمتر شنغهاي الذي وضع يف
سلم أولوايته خطر ما أمسوه ابألصولية اإلسالمية ،واحلركات اإلسالمية.
وهكذا فإن الثروات الوفرية يف هذه املنطقة ،وموقعها االسرتاتيجي
ابلنسبة لروسيا والصني ،وأطماع أمريكا ،ابإلضافة إىل الصحوة اإلسالمية
املتنامية فيها ،كل هذه األمور تتضافر لتجعل آسيا الوسطى قضية دولية
مهمة.

 - 5قضية شبه القارة اهلندية
إن قضية شبه القارة اهلندية هي قضية قدمية ،ولكنها مل تكن ابرزة يف
السابق كما هي عليه اليوم ،ومل تكن قضية كربى من قضااي العامل الرئيسية.
والذي جد يف هذه القضية ،وحوهلا إىل قضية كربى أمور ثالثة هي :املد
اإلسالمي الذي فجرته قضية كشمري ،وتعاظم قوة الصني يف املنطقة ،وانضمام
اهلند والباكستان إىل اندي الدول النووية.
أما ابلنسبة للمد اإلسالمي ،فلم تعد السيطرة عليه ابألمر اهلني؛ لذلك
كان أحد أسباب غزو أفغانستان من قبل أمريكا هو القيام حبملة صليبية
جديدة لضرب احلركات اإلسالمية الداعمة ملسلمي كشمري ،خاصة وأن قوة
املسلمني قد ظهرت جليا عام 1999م ،عندما قامت امليليشيات اإلسالمية
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إبسناد من ابكستان ،بغزو مرتفعات كارغيل الواقعة على احلدود الباكستانية
اهلندية يف مرتفعات كشمري ،وأوشكت على هزمية اجليش اهلندي ،وحترير
كشمري ،لوال خيانة كل من نواز شريف رئيس وزراء الباكستان السابق،
ورئيس أركانه يف ذلك الوقت برويز مشرف ،اللذين سحبا القوات ِ
املهامجة
ْ
امتثاال ألوامر أمريكا.
فهذه احلادثة ابلذات قد دقت انقوس اخلطر عند األمريكيني ،األمر
الذي جعلهم حيسبون ألف حساب لتعاظم قوة املسلمني يف املنطقة؛ لذلك
ضغطوا على عميلهم الرئيس الباكستاين احلايل برويز مشرف ،ليقوم بضرب
وتفكيك املعسكرات اإلسالمية يف ابكستان ،حبجة أن املقاتلني ضد اهلند يف
كشمري خيرجون منها ،وحبجة أهنم إرهابيون.
كما ضغطت أمريكا اثنية على برويز مشرف ،حلمله على التنازل
سياسيا عن دعم قضية كشمري اإلسالمية ،فاستجاب أيضا هلذه املطالب
األمريكية ،وأعلن عن تنازله عن حق تقرير املصري للشعب الكشمريي ،وبدأت
املفاوضات ابلفعل يف إسالم أابد بني دولة اهلند ودولة ابكستان لتصفية
القضية الكشمريية على أساس ثنائي .واملفاوضات تنطلق من إقرار احلكم يف
ابكستان بوجود حق للهندوس يف كشمري يتفاوضون على االتفاق عليه جلعله
مشروعا ،ال ليخ ِرجوا االحتالل اهلندوسي من كشمري.
وغرض أمريكا من ضغطها على عميلها برويز مشرف خبصوص مسألة
كشمري ،ليس فقط ضرب القوة اإلسالمية املتعاظمة يف ابكستان ،وإمنا أيضا
موازنة املنطقة ،فال تنشغل اهلند يف نـزاع مع ابكستان ،وابلتايل تصبح الصني
هي القوة الوحيدة يف املنطقة ،بل تريد أمريكا هتدئة األمور بني اهلند وابكستان
لتتصدى اهلند للصني وهي آمنة على حدودها الغربية مع ابكستان؛ وهلذا مت
دمج اهلند وابكستان يف تكتل ((سارك)) لدول جنوب آسيا ،وبذلك توجد
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قوة كبرية مبقدورها أن تقف يف مواجهة الصني بكل جدارة .أما لو استمر
الصراع بني اهلند وابكستان ،فإن اهلند ال تقوى على مواجهة الصني أو التوازن
معها ،وخباصة وأن الصني ابتت قوة اقتصادية متعاظمة ،وقوة دميغرافية أوىل يف
العامل ،وهلا مقعد دائم يف جملس األمن ،وهي دولة نووية قدمية ،أي إهنا بكل
املقاييس تعترب قوة صاعدة ،كما أهنا مل تقع يف اخلطأ الذي وقعت فيه روسيا،
أي إهنا حافظت على متاسكها الداخلي ،يقول دنج هسياوبنج الزعيم القوي
الذي حدث الصني بعد ماوتسي تونغ« :إن اخلطأ األكرب الذي وقع فيه
غورابتشوف أنه مسح ابحلرية السياسية قبل أن جيدد االقتصاد».
وهكذا فإن أمريكا أصبحت حتسب حسااب لتعاظم الصني ،وتريد
إشغاهلا يف املنطقة إبجياد قوة تقف يف وجهها ،وابلتايل يهمها أن تقضي على
النـزاع بني اهلند وابكستان للتفرغ إىل الصني ،وهذا ما يفسر سبب سكوت
أمريكا ورضاها عن حيازة كل من اهلند والباكستان لألسلحة النووية ،بل
ومتكني اهلند بشكل خاص من حيازة األسلحة املتطورة ،وتسهيل حصوهلا على
ما ينقصها من تكنولوجيا السالح .والدليل على ذلك أن أمريكا منعت
(إسرائيل) من بيع طائرات الفالكون الرادارية املتطورة إىل الصني ،بينما مسحت
هلا ببيع هذه الطائرات للهند ،إضافة إىل أن أمريكا دخلت بنفسها مع اهلند يف
اتفاقيات شراكة اسرتاتيجية ،أي إهنا أصبحت تعاملها كما تعامل (إسرائيل)،
ابلرغم من أهنا ليست دولة غربية ،وال دولة إجنلوسكسونية.
هذا هو أبرز ما يف هذه القضية ،وهو املد اإلسالمي ،واملد الصيين،
واملد النووي؛ لذلك وضعت أمريكا اسرتاتيجيتها يف املنطقة على أساس احلد
من امل ّدين اإلسالمي والصيين ،وموازنة قوة الصني بتهدئة املنطقة ،وإزالة
أسباب الصراع فيها ،لتصلح أن تكون قوة متناسقة كربى تعادل قوة الصني
وتوازهنا.
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 - 6قضية أفريقيا
إن قضية أفريقيا قضية جديدة مل تنشأ يف اجملال الدويل إال بعد
1960م ،وقضيتها هي قضية االستعمار ليس غري ،فإن أفريقيا بالد متأخرة
فكراي ،وفيها خريات كبرية من مواد اخلام ،وثروات زراعية وحيوانية بشكل
خيايل .وملا اندفعت الدول االستعمارية ،يف أواخر القرن الثامن عشر والقرن
التاسع عشر ،يف االستعمار ،كان من مجلة األماكن اليت غزوها القارة
األفريقية ،وأخذت كل دولة تستعمر منها ما تقدر عليه .ومل حيصل احتكاك
قوي بني الدول على استعمارها؛ ولذلك استقرت فيها أكثر الدول
االستعمارية ،وصارت القارة كلها مستعمرة ألورواب ،فتوجد فيها مستعمرات
إلجنلرتا ،وفرنسا ،وإسبانيا ،وهولندا ،وأملانيا ،وإيطاليا ،والربتغال ،وبلجيكا.
وكانت إجنلرتا صاحبة حصة األسد فيها ،مث تليها فرنسا ،مث بلجيكا ،مث
الربتغال .وقد ظلت هذه الدول االستعمارية الثماين تسيطر على مستعمراهتا
يف أفريقيا حىت هناية احلرب العاملية الثانية .وحني وضع ميثاق هيئة األمم
أدرجت فيه مواد تتعلق إبهناء االستعمار فيها ،ولكن وضعت هذه املواد على
شكل جيعل تصفية االستعمار تدرجييا؛ ولذلك مل تصل الدول الكربى إىل حبث
تصفية االستعمار يف أفريقيا إال بعد عام 1960م ،أما قبل ذلك فقد وضعت
بعض املستعمرات حتت الوصاية ،كاملستعمرات اإليطالية ،مقدمة إلهناء
االستعمار فيها ،ووجدت أعمال سياسية كخطوات متهيدية إلهناء االستعمار.
وكان من أهم األعمال السياسية فكرة احلياد اإلجيايب ،ومؤمترات احلياد
اإلجيايب ،وعدم االحنياز .أما فكرة احلياد اإلجيايب ،فإهنا يف أصلها فكرة إجنليزية
أعطاها تشرتشل رئيس وزراء بريطانيا للعميل اإلجنليزي هنرو ،وطلب إليه أن
يعلنها سياسة للهند ،وأن يعمل هلا بني الدول يف آسيا .والسر يف إعطاء إجنلرتا
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هلذه الفكرة لنهرو أن إجنلرتا رأت أن مستعمراهتا يف الشرق األقصى وآسيا
كلها صارت يف خطر من أمريكا وروسيا (االحتاد السوفيايت) ،فهي يف خطر
من روسيا (االحتاد السوفيايت) بتحريض أهل البالد على التحرر من
االستعمار ،السيما بعد أن رأت ما حصل يف إندونيسيا ،وهي يف خطر من
أمريكا يف الضغط على إجنلرتا إلعطاء املستعمرات استقالهلا ،مث جرها هلا عن
طريق القروض واخلرباء .أما فكرة االستقالل ،فإن إجنلرتا عريقة يف اختاذها
وسيلة لتغيري أسلوب االستعمار ،فقد أعطت بعض مستعمراهتا استقالهلا
وجعلتها دوال ،وكونت منها ما يسمى ابلكومونولث الربيطاين؛ ولذلك مل تكن
هتتم كثريا بفكرة االستقالل ،وكانت حتبذها وتسري هبا؛ ألهنا تعرف كيف
تستخدمها لتثبيت استعمارها ،ولكنها كانت ختاف من أن تتسلط أمريكا
على الدول املستقلة عن طريق القروض ،واملساعدات ،واخلرباء؛ ولذلك جاءت
بفكرة احلياد اإلجيايب وأعطتها لنهرو ليسري هبا للوقوف يف وجه أمريكا وروسيا
(االحتاد السوفيايت) .وابلفعل قام هنرو ابلدعوة إىل فكرة احلياد اإلجيايب ،ونشط
يف ذلك نشاطا ملحوظا ،وقد أدركت روسيا (االحتاد السوفيايت) مغزى هذه
الفكرة ،ولذلك حبذهتا ،وأخذت تعمل الستغالهلا؛ ألن وقوف أي دولة
مستقلة على احلياد معناه وجود أمل بفصلها عن الغرب .وأما أمريكا فإن
ساستها قد اختلفوا بشأهنا ،فبعضهم كان حيبذها ألهنا متكن أمريكا من جر
الدول احليادية إليها يف قبوهلا القروض واهلبات ،وبعضهم كان يقاومها ألهنا
متكن الشيوعية من الدخول إىل هذه الدول .وعلى أي حال ،سار هنرو يف
الدعوة إىل احلياد اإلجيايب ،وصار يريد أن يوجد أعماال مادية متثل الفكرة،
فاتصل ابلصني ،ودعاها لفكرة عقد مؤمتر للدول احليادية ،فوافقت الصني على
ذلك فورا ،ووجدت جلنة حتضري املؤمتر ،وصارت اللجنة تتصل ببعض الدول
اليت كانت مستعمرة واستقلت ،وتدعوها ملؤمتر احلياد اإلجيايب ،وكانت
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إندونيسيا من هذه اللجنة ،وكانت يف ذلك الوقت مل تنجر بعد إىل أمريكا،
ولكنها خافت من أن يعد ذلك سريا مع الشيوعية .ويظهر أهنا حاولت أن
تستأنس برأي أمريكا فشجعتها ،وكان إيزهناور يف احلكم ،وكان يقول بفكرة
احلياد؛ ولذلك اندفعت إندونيسيا يف الفكرة ،واقرتحت أن يكون املؤمتر يف
إندونيسيا ،وأن يكون يف ابندونغ ،فوافقت اللجنة كلها على ذلك ،وعقد
املؤمتر ابلفعل يف عام 1955م يف ابندونغ ،وحاولت كل من روسيا (االحتاد
السوفيايت) ،والصني ،وإجنلرتا ،وأمريكا ،استغالله .إال أن املؤمتر خرج بنتيجة
ترضي روسيا (االحتاد السوفيايت) والصني وأمريكا ابختاذه قرارات تدعو إىل
التحرر ،ومل ترض إجنلرتا؛ ألهنا كانت تريد أن يبحث يف احلياد اإلجيايب وحده،
أو أن يطغى عليه احلياد اإلجيايب ،مث إن أمريكا استغلت املؤمتر استغالال هائال،
فقد جعلت تيتو ،وسوكارنو ،وعبد الناصر ،يتبنون هذا املؤمتر ،وهذه الفكرة،
بشكل قوي ،والتصقوا بنهرو عميل بريطانيا صاحب الفكرة األصلي ،وصاروا
يتخذون ذلك وسيلة للدعوة إىل التحرر من االستعمار ،واحلملة على الدول
االستعمارية .وكانوا يوجهون جهودهم يف الدرجة األوىل حنو أفريقيا .وما أن
جاءت سنة 1960م حىت كانت الفكرة قد أخذت دورها يف أفريقيا ،وكان
أن وجد ألمريكا فيها عمالء ،ومن يومئذ انتقل الصراع إىل أفريقيا ،وصارت
أمريكا حتاول جداي إخراج الدول االستعمارية من أفريقيا ،واحللول حملها؛
ولذلك صارت تضغط على هذه الدول من أجل إعطاء املستعمرات
استقالهلا ،وكانت قبل ذلك ،ويف سنة 1954م ابلذات ،قد تبنت إشعال
الثورة يف اجلزائر ،وأوجدت عمالء هلا ،وجعلت مصر والبالد العربية تسند هذه
الثورة ،فكان هلذه الثورة أثر ابلغ على الدول االستعمارية من أجل التخلي عن
مستعمراهتا .أما إجنلرتا فإهنا خبرية مبعىن إعطاء االستقالل؛ ولذلك أعطت مبدة
وجيزة االستقالل لعدة مستعمرات ،فوجدت دول زجنبار ،وتنجانيقا ،ونيجرياي،
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وأوغندا ،واحتاد روديسيا الشمالية وروديسيا اجلنوبية ونياسالند ،وغريها .وأما
فرنسا فقد تلكأت ،ولكن ديغول بعد أن رأى املوقف يف العامل كيف حتول
بسرعة ،سار يف اخلطة اليت سارت فيها بريطانيا ،فأعطى االستقالل لعدة
دول ،ووجدت دول املغرب ،وتونس ،واجلزائر ،والسنغال ،واجلابون وغريها .أما
بلجيكا فإهنا كانت تستعمر الكونغو ،والكونغو كنـز أفريقيا ،وفيها أكرب كمية
من اليورانيوم :املادة اجلوهرية يف صنع القنابل النووية؛ ولذلك مل يكن من
السهل إعطاء الكونغو استقالهلا ،السيما وأن إجنلرتا كانت تسيطر على
الشركات اليت تستغل املناجم يف كاتنغا ،إحدى والايت الكونغو؛ ولذلك كان
إعطاء الكونغو استقالهلا يشكل مشكلة كربى ،ولكن أمريكا شددت الضغط
جن
على بلجيكا حىت أعطت الكونغو استقالهلا ،فصارت دولة مستقلة .وهنا ّ
جنون إجنلرتا ،فسلطت عميلها مويس تشوميب ،فأعلن استقالل كاتنغا،
فرفعت أمريكا القضية إىل هيئة األمم ،فأرسلت قوة دولية إلرجاع كاتنغا،
وذهب السكرتري العام حينئذ املسرت هامرشولد ،فدبرت له إجنلرتا مؤامرة وقتلته.
واشتد النـزاع بني أمريكا وإجنلرتا ،وظل عدة سنوات إىل أن تغلبت أمريكا على
البالد ،وأقامت حكومة اتبعة هلا ،وطردت تشوميب منها ،وبذلك هدأت
مسألة الكونغو ولو إىل حني .وخالل ذلك خافت إجنلرتا على احتاد روديسيا
الشمالية ،وروديسيا اجلنوبية ،ونياسالند ،ففكت هذا االحتاد ،وأعطت
نيساالند استقالهلا ومسيت مالوي ،وأعطت روديسيا الشمالية استقالهلا
ومسيت زامبيا ،وأخذت حتاول وضع روديسيا اجلنوبية على وضع يؤمن هلا بقاء
استعمارها هلا ،وألن أمريكا استمرت تالحقها بشأهنا ،فإن إجنلرتا أعطتها فيما
بعد استقالهلا لتعرف بزمبابوي.
وأفلحت أمريكا يف انتزاع دول القرن األفريقي ،ودول البحريات الكربى،
أوغندا ،ورواندا ،وبوروندي ،من بريطانيا وفرنسا ،إال أهنا كانت فشلت يف
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انتزاع تشاد منها يف هناية التسعينات ،وحسم األمر لقوات عميل فرنسا إدريس
ديب بعد أن انتصر على قوات حسني حربي الذي كان غري مستقر الوالء،
فقد كان يوايل فرنسا مث استمالته أمريكا ،ما جعل فرنسا تدعم بقوة عميلها
إدريس ديب ،فم ّكنته من االستيالء على احلكم.
والعـقـيـد إدريس ديب كان من رجال حربي وحليفا قواي له ،وكان يشغل
منصب القائد العام للقوات التشادية املسلحة حىت شهر نيسان سنة 1989م،
وهـو الـذي قاد قوات حربي يف معارك (فياالرجو) عام  ،1983وجنح يف
إجالء اجليش الليبـي عن تشاد .لكن خالفا قبليا قاد إىل اشرتاك ديب مع
حليفه حسـن جـامـوس يف حماولة انقالبية فاشلة بعد عزله من منصبه يف نيسان
عام 1989م ،وهرب بعدها إىل السودان حيث نظم احلركة الوطنية لإلنقاذ،
ومشلت حتالفا لقبيلتني تعـارضـان حكـومة الرئيس حربي مها :الزغاوة واحلجارة،
وتسكنان يف املناطق احلدودية التشادية السودانية ،وللعقيد ديب عالقة قوية
بفرنسا ،وهو ابن املؤسسة العسكرية الفرنسية ،وقد خضع لدورة عسكرية يف
املـدرسـة احلـربيـة يف ابريـس عـام 1958م؛ ولذلك فإن انتـصـار دبـي وهزمية
حربي ضربة للنفوذ األمريكي وتقوية للنفوذ الفرنسي ،إذ استعادت به فرنسا
زمام املبادرة بقطعها الطريق على النفوذ األمريكي املتنامي.
ومبجيء احملافظني اجلدد إىل السلطة يف الوالايت املتحدة ،بدأت
الوالايت املتحدة تتخذ أساليب جديدة لغزو القارة األفريقية ،فلم تعد تكتفي
فقط إبشعال احلروب األهلية واألزمات ،ودعم حركات التمرد؛ لتستطيع دحر
عمالء دول أورواب ،واجمليء بعمالء ألمريكا إىل احلكم يف دول أفريقيا ،بل
أضافت إىل جانب تلك األساليب ،كما هي احلال يف سياسة اإلدارة
األمريكية الدفاعية واخلارجية ،أسلوب التدخل العسكري املباشر ،فبادرت إىل
حماولة إجياد عالقات واتفاقيات عسكرية مع العديد من دول مشال وغرب
ووسط أفريقيا ،ابسم احلرب على اإلرهاب ،ما يوحي أبن التدخل األمريكي
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العسكري املباشر سيلعب دورا أساسيا يف الصراع على أفريقيا يف الفرتة
القادمة ،جبانب األساليب األخرى.
وهكذا اشتد الصراع بني الدول الكربى على القارة األفريقية منذ
الستينات من القرن العشرين ،فوجد نفوذ ألمريكا وروسيا (االحتاد السوفيايت)
يف القارة إىل جانب نفوذ الدول االستعمارية األوروبية .ولضعف روسيا
(االحتاد السوفيايت) ،وعدم وجود إرث استعماري قدمي هلا يف أفريقيا ،فقد
اضطرت إىل اخلروج منها ،وذلك خبروجها من أنغوال يف مثانينات القرن
املاضي ،وكذلك خرجت ابقي الدول األوروبية االستعمارية الصغرية من أفريقيا،
ومل يتبق فيها إال بريطانيا وفرنسا ،ومها اللتان أبقتا نفوذمها حتت إطار ْي منظمة
الكومونولث الربيطـانـيـة ،واملنظمة الفرانكفونية الفرنسية .ودخلت أمريكا بكل
ثقلها يف تنافس حمموم مع بريطانيا وفرنسا للسيطرة على أفريقيا ،األمر الذي
دعا الربيطانيني والفرنسيني إىل الدفاع عن مصاحل أورواب فيها عن طريق تنسيق
مواقفهما ،وترتيب زايرات مشرتكة لوزيري خارجية الدولتني إىل دول القارة
األفريقية املختلفة.
وما زال الصراع دائرا يف أفريقيا بني هذه الدول الثالث ،وما زال متمثال
يف احلروب األهلية اليت زادت عن العشرين ،ومن أبرز ساحات هذا الصراع
حىت اآلن ما جيري يف سرياليون ،وليبرياي ،وساحل العاج ،والصومال ،وأوغندا،
والكونغو ،ورواندا ،وبروندي ،والسودان.
ولقد ابتليت هذه القارة السوداء بسبب هذا التصارع االستعماري
بنـزاعات مسلحة دامية ،وزاد عددها يف السنوات األخرية عن  26نـزاعا تشرتك
فيه ما يزيد عن الثالثني دولة .وهذه النـزاعات املفتعلة سامهت يف جعل
مديونية القارة يزيد عن  370مليار دوالر ،متثل  %65من إمجايل الناتج
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القومي للقارة .وبسببها أيضا زرع أكثر من  30مليون لغم يف  18دولة ،حبيث
متثل أكثر من ربع األلغام األرضية املزروعة يف العامل أمجع.
ومن اجلدير ذكره أن هذا الصراع بني الدول االستعمارية الغربية على
أفريقيا ،يتحول أحياان إىل صفقات وتوافقات بني الدول الكربى ،كما حصل
من توافق أمريكي بريطاين على فصل جنوب السودان عن مشاله ،وكما حصل
من توافق أمريكي فرنسي يف ساحل العاج ،إال أن التنافس االقتصادي
والسياسي بني هذه الدول يبقى هو السمة األغلب يف الصراع.
وهكذا انتقل الصراع الدويل على االستعمار إىل أفريقيا ،فصارت
قضيتها قضية دولية ،والتزال قضية دولية؛ ألنه وإن اتفقت كل من إجنلرتا
وأمريكا وفرنسا على صيغة جلمع أفريقيا حتت رابطة واحدة مستها منظمة املؤمتر
األفريقي مث االحتاد األفريقي ،ولكن الصراع داخل هذا املؤمتر واالحتاد وخارجه
ال يزال بني الدول ،وال سيما بني أمريكا وإجنلرتا ،وابنتهاء انقسام العامل إىل
معسكرين شرقي وغريب ،وتوجه أمريكا إىل إخراج الدول األوروبية ،السيما
بريطانيا ،من آخر مستعمراهتا ،خاصة يف أفريقيا .فإن املشاهد أن أمريكا
حتاول أن تتسلل إىل دول أفريقيا ابسم احلرب على اإلرهاب؛ لالتصال جبيوش
تلك الدول ،وأوجدت وال تزال حتاول إجياد قواعد عسكرية هلا يف مشال وغرب
وشرق أفريقيا ،لتتمكن عن طريقها أن تساند حركات التمرد وتكون هلا وسيلة
ضغط على احلكومات احمللية ،يف سبيل إخراج كل دول أورواب ،السيما
إجنلرتا ،مما تبقى هلا من مستعمرات ،ولكن بسبب تشابك املصاحل األوروبية يف
أفريقيا فستكون املرحلة متميزة ابلدموية والقسوة يف أفريقيا ،السيما وأنه ال
توجد يف أفريقيا من اعتبارات إال االعتبارات املادية والثروات الطبيعية.
وهكذا فإن قضية أفريقيا قضية دولية.
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هذه هي القضااي الكربى اليت تقع فيها األعمال السياسية ،إال أن ذلك
ال يعين أن األعمال السياسية ال تقع إال يف هذه القضااي ،وإمنا يعين أن الصراع
بني الدول أهم مظهر له هو هذه القضااي.
والصراع بني الدول يف حاالت السلم إمنا يكون أبعمال سياسية ،قد
تكون مصحوبة أبعمال عسكرية ،كما كانت احلال يف فيتنام ،وحديثا يف
الشرق األوسط (الكويت ،والعراق ،وأفغانستان) ،وقد ال تكون مصحوبة
أبعمال عسكرية ،كما كان احلال يف أفريقيا سابقا يف روديسيا وجنوب
أفريقيا ،وحديثا كما هو يف تونس وليبيا .وملا كان هذا الصراع إمنا يقع من
أجل مسائل أو قضااي ،وكانت هذه القضااي الست من أهم ما يوجد احتكاكا
بني الدول؛ ولذلك أتينا هبا أمثلة على األعمال السياسية ،وإال فإن األعمال
السياسية قد تكون يف غري هذه القضااي ،بل قد تكون من غري وجود صراع.
وما دام هناك دول كربى تتزاحم ،ويكيد بعضها لبعض ،فإنه البد أن تقوم
أبعمال سياسية ضد بعضها البعض ،إما من أجل نصب فخاخ دولية لتقع
فيها الدولة األخرى ،وإما إلضعاف الدولة األخرى ،وإما لتقوية نفسها ،وإما
لغري ذلك .واألمثلة على ذلك كثرية كثرة ال حتصى .فمثال فكرة نـزع السالح،
وحني أدخلت لعصبة األمم ،اختذهتا إجنلرتا وسيلة إلضعاف فرنسا ،وأخذت
تضغط على فرنسا من أجل تنفيذ الفكرة ،وصارت تتظاهر هي أبهنا أخذت
ختفض أسلحتها ،فصدقت فرنسا ذلك ،وابشرت ابلفعل يف ختفيض أسلحتها،
وحدت من نشاطها يف التسلح ،وكان هذا مكيدة من إجنلرتا من أجل
إضعاف فرنسا ابلنسبة هلا ،وابلنسبة ألملانيا؛ ولذلك فإهنا ،أي فرنسا ،مل
تستطع الصمود أمام أملانيا يف احلرب العاملية الثانية ،واهنارت اهنيارا فظيعا
وسريعا ،وكان ألخذها بفكرة ختفيض التسليح أثر كبري يف ذلك.
ومثال حني وقعت احلرب العاملية الثانية ،نشطت روسيا (االحتاد
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السوفيايت) يف الصني ،فأوجدت حزاب شيوعيا قواي ،وأسندته ليأخذ احلكم يف
الصني ،وكانت أمريكا تسند احلكم القائم هناك ،مث صارت تسند شان كاي
تشيك ،وجعلته يف أول األمر يشرك الشيوعيني معه حىت صارت هلم قوة،
وصار هلم وزن ،مث انفصلوا عنه وصاروا حياربونه ،وكانت تسند شان كاي
تشك علنا ،ومتده ابملال والسالح ،ولكن بشكل حمدود ،وكانت تشجع
احلزب الشيوعي خفية ،وحتد من نشاط شان كاي تشك ،وظلت تسري
خبطوات خفية ،ولكنها خطوات مركزة على وجه أدى إىل انتصار الشيوعيني،
وأخذهم احلكم يف الصني كلها ،وطرد شان كاي تشك ،وحصره يف جزيرة
فرموزا (اتيوان احلالية) .وكان شان كاي تشك يالحظ ذلك ويستغربه ،ومل
يكن يتصور أن أمريكا تعمل جلعل الصني دولة شيوعية ،ولكنه كان ينسب
هذا للجهل األمريكي ،وأهنم غري مدركني للموقف ،ولكن تبني فيما بعد أن
أمريكا قد وضعت خطة جلعل الصني دولة شيوعية ،وذلك من أجل أن تقف
يف وجه روسيا (االحتاد السوفيايت) ،ومن أجل تفكيك املعسكر الشيوعي
وحتطيمه .وابلفعل قد جنحت خطة أمريكا ،وإن كان جناحها قد مت بعد حوايل
عشرين سنة ،فهذا عمل سياسي قامت به أمريكا ،ويعترب من الفخاخ الدولية
العظيمة .ومثال بعد احلرب العاملية الثانية خرجت أورواب حمطمة فقرية مهددة
من قبل روسيا (االحتاد السوفيايت) ،فرمت نفسها يف أحضان أمريكا،
واستغاثت هبا أن تنجدها ،فسارعت أمريكا إىل جندهتا ،ووضعت مشروع
مارشال ،وصارت املساعدات األمريكية تتدفق على أورواب ،ولكن هذه
املساعدات كانت مواد اقتصادية ،وأسلحة ،وخرباء ،وعن طريق هذه
املساعدات دخلت شريكا يف الشركات ،وشجعت الرجال املثقفني على اهلجرة
إىل أمريكا ،وربطت اقتصاد أورواب ابقتصاد أمريكا ،وما إن مرت بضع عشرة
سنة حىت أصبحت أورواب اتبعة ألمريكا ،وصارت حتت جناحها ،وصارت
151

اقتصادايت أورواب بشكل عام ملكا للشركات األمريكية ،فكانت مساعدة
أمريكا ألورواب مكيدة من أجل ربطها هبا ،ومـن أجل أخذ مثقفيها ،ومن أجل
اشرتاكها يف اقتصادايهتا.
ومثال أملانيا خرجت من احلرب العاملية الثانية مثخنة اجلراح ،مدمرة
الصناعات .فسارعت أمريكا ملساعدهتا ،وكانت أمريكا تدرك نقطة مهمة يف
إنشاء الصناعة يف الدول ،فالدولة ال تكون دولة صناعية ابملعىن الدويل إال إذا
جعلت أساس صناعتها الصناعة احلربية ،وبنت كل صناعتها على أساس
الصناعة احلربية .وأملانيا إذا أعيدت هلا الصناعة على هذا األساس فإنه ما
أسرع أن تعود دولة كربى مرة أخرى ،ولذلك تقدمت أمريكا من أملانيا وتبنت
(برجمة) صناعتها ،فأقامت الصناعة فيها على أساس اقتصادي ال على أساس
حريب ،وعلى أساس التنمية ال على أساس الصناعة احلربية ،ومن أجل ذلك
أدخلت الشركات األمريكـية ألملـانيا ،وأقامـت الصناعة أبموال أمريكية ،وبذلك
ضربت أملانيا كدولة عسكرية ،فوجدت يف أملانيا مصانع ضخمة ،وحتسنت
اقتصادايت أملانيا صناعيا ،فصارت أملانيا من انحية اقتصادية أكثر ثروة مما
كانت عليه قبل احلرب العاملية الثانية ،وظهر للعامل كيف أعادت أملانيا
صناعتها بسرعة هائلة.
لكن احلقيقة هي أن أملانيا هبذه الصناعة على هذا الوجه قد انتحرت،
ولن تقوم هلا قائمة إال إذا أعادت النظر من جديد يف صناعتها فنفضتها من
األساس ،وأقامتها على أساس الصناعة احلربية ،ولن تتقدم اقتصاداي إال إذا
أخرجت الشركات األمريكية واألموال األمريكية من البالد .فهذه املساعدة من
أمريكا ألملانيا على هذا الشكل عمل سياسي يعترب من الفخاخ الدولية ،وقد
ضرب أملانيا بدل أن أيخذ بيدها.
ومثال حني اتصل كاسرتو زعيم كواب ابملعسكر الشيوعي واستعان
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بروسيا (االحتاد السوفيايت) مل تنـزعج أمريكا ،مع أن مبدأ مونرو حيظر على
مجيع الدول أن تفكر بغزو أمريكا ،وملا أخذت روسيا (االحتاد السوفيايت) متد
ّ
كاسرتو ابلسالح سكتت أمريكا ،مع أن ذلك يف عرف الدول تدخل مباشر
ابلسالح يف أمريكا ،ومل يكن هذا السكوت عن خوف من أمريكا ،وال عن
جهل منها ،وكواب على بعد خطوات منها ،وإمنا كان مكيدة من أجل جر
روسيا (االحتاد السوفيايت) للعامل اجلديد من أجل توسيع املدى الروسي توسيعا
جيعله عاجزا عن محايته ،ويكون مضعفا ملوقفه ،وممكنا ألمريكا منه؛ ولذلك
كان الكثري من الساسة ،حىت بعض الروس أنفسهم ،يرون من احلماقة ما
فعلته روسيا (االحتاد السوفيايت) يف كواب ،ولوال االتفاق الذي حصل بني
العمالقني يف فينّا ،لكان توسع روسيا (االحتاد السوفيايت) يف أمريكا وابال
عليها.
وال يقال إن أمريكا انـزعجت منه ،وكادت تقع يف حرب من أجله لوال
تعقل الروس (االحتاد السوفيايت) وسحبهم الصواريخ النووية اليت ركزوها يف
كواب؛ ال يقال ذلك ألن ما فعله كندي من هتديد روسيا (االحتاد السوفيايت)
من أجل الصواريخ يف كواب ،وسحب خروشوف هلا إمنا كان عملية مصطنعة
ابتفاق اجلانبني؛ ألن من مجلة االتفاقات اليت حصلت بني خروشوف وكندي،
إزالة القاعدة النووية األمريكية املوجودة يف تركيا ،وإزالة القاعدة النووية املوجودة
يف كواب ،وأمريكا تستطيع إزالة قاعدهتا من تركيا دون ضجة؛ ألن تركيا ال
تتأثر من إزالتها ،وال تسبب إزالتها سوء تفاهم بني تركيا وأمريكا ،ولكن إزالة
القاعدة النووية من كواب إبرادة روسيا (االحتاد السوفيايت) معناه التخلي عن
الدفاع عن كواب ،وهذا يثري الدول الشيوعية كلها ،ويثري كواب ابلذات ،ويوجد
سوء تفاهم بني روسيا (االحتاد السوفيايت) وكواب؛ ولذلك البد من أسلوب
إلزالة هذه القاعدة بشكل ال يؤثر على روسيا (االحتاد السوفيايت) جتاه الدول
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الشيوعية ،ومن أجل ذلك اتفقا على أن تصطنع أمريكا سببا إلجياد توتر دويل
يؤدي إىل إزالتها ،وقد وقت كندي هلذا األسلوب وقتا استغله لصاحله ،فإنه
حني رأى أن إجنلرتا قد حشدت قواهتا يف عدن وبيحان للتدخل يف اليمن ضد
اجليش املصري من أجل طرده من اليمن ،ورأى أن إجنلرتا بدأت ابلفعل
تتحرش ابجليش املصري وحتاول غزوه من بيحان ،ملا رأى ذلك أاثر مسألة
الصواريخ النووية يف كواب ،وأوجد توترا دوليا حىت خافت إجنلرتا وفرنسا من
نشوب حرب عاملية ،حينئذ تراجعت إجنلرتا عن التدخل يف اليمن ،وتظاهر
خروشوف ابلرتاجع ،وأظهر أنه مستعد أن يسحب قاعدته إذا سحبت أمريكا
قاعدهتا من تركيا ،فتظاهر كندي أبنه سينظر يف ذلك ،وأزيلت القاعدة النووية
من تركيا .هذا هو واقع املسألة ،فهي عمل مفتعل لتربير إزالة روسيا (االحتاد
السوفيايت) قاعدهتا من كواب واختذ وسيلة لتخويف إجنلرتا.
والدليل على أن سكوت أمريكا عن إنشاء روسيا (االحتاد السوفيايت)
قاعدة نووية هلا يف كواب كان مكيدة ،وكان فخا دوليا ،ما حصل يف اليوانن
بعد احلرب العاملية الثانية حني شبت الثورة الشيوعية فيها ،فإن تيتو عرض
على ستالني أن تتدخل يوغسالفيا ضد اليوانن وتقيم يف اليوانن دولة شيوعية
تنضم للمعسكر الشيوعي .ولكن ستالني أدرك ما يف هذا االقرتاح من
املخاطر ،فقال لتيتو بصراحة :أتريدان أن نقيم قاعدة على البحر األبيض
املتوسط ضد أقوى دولة ،وأغىن دولة يف العامل؟! وهل نستطيع حنن محاية هذه
القاعدة ،إن كل ما نستطيعه هو التشويش على أمريكا ،أما أن أنخذ اليوانن
من أمريكا فذلك ال قبل لنا به ،ولن نفكر يف مثله.
ومثال حني وقعت احلرب العاملية الثانية خاف هتلر من أن تدخل تركيا
احلرب إىل جانب إجنلرتا ،أي إىل جانب احللفاء ،وهو يعلم أن الفئة احلاكمة
يف تركيا ،فئة مصطفى كمال املسماة حبزب الشعب ،فئة تسري مع اإلجنليز
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وتعرتف بفضلهم عليها؛ ولذلك ما أسهل على اإلجنليز من أن يدخلوهم
احلرب جبانبهم ،هو يعلم ذلك؛ ومن أجل هذا خشي من دخول تركيا احلرب
ضد أملانيا فأراد أن جيعلها على احلياد؛ ألنه يعلم أن دخول تركيا ضده يضره
من ثالث جهات ،األوىل أن الشعب الرتكي شعب شجاع ،وهو أشجع من
اإلجنليز ،وأشجع من الفرنسيني ،وأشجع من الروس ،فدخوله احلرب جبانب
احللفاء يوجد قوة هلم هلا وزهنا يف احلرب .والثانية أن الشعب الرتكي شعب
مسلم ،فدخوله احلرب يعين جعل عواطف املسلمني عراب وغري عرب ضد
أملانيا ،وهذا له أتثريه يف الدعاية العاملية .والثالثة أن موقع تركيا موقع اسرتاتيجي
ممتاز ،فإهنا يف حيادها تكون حصنا على اجلبهة الشمالية الغربية ،فتحول دون
دخول احللفاء إىل أورواب ،وتكون حاجزا منيعا حيميه من هجوم خلفي .ومن
أجل هذا حرص على جعل تركيا على احلياد؛ ولذلك أرسل أعظم رجاله دهاء
وهو فون اببن سفريا ألملانيا يف تركيا ،ليقوم مبهمة جعل تركيا على احلياد،
وللحيلولة دون دخوهلا احلرب جبانب احللفاء؛ ألن دخوهلا احلرب ضد احللفاء
هم هتلر ضمان أن ال تدخل تركيا
غري وارد وليس حمل أمل؛ لذلك كان ُّ
احلرب إىل جانب احللفاء ضد أملانيا ،فأرسل أدهى رجاله هلذه املهمة .ولكنه
حىت يغطي قصده جعل مهمة فون اببن حماولة جلب تركيا إىل جانب أملانيا،
وحماولة إقناعها بدخول احلرب إىل جانب أملانيا ضد احللفاء؛ لذلك حرص
احللفاء من انحيتهم على جعل تركيا على احلياد ،وصار سفراؤهم يشتغلون
هلذه الغاية جبد ،وكان فون اببن يشتغل ظاهرا ألخذ تركيا إىل جانب أملانيا،
فحمل ذلك احللفاء على أن حيرصوا كل احلرص على بقاء تركيا على احلياد.
وهبذه اللعبة السياسية ،وبدهاء فون اببن ،جنح هتلر يف إبقاء تركيا على احلياد
طوال مدة احلرب ،مع أنه كان أسهل على احللفاء أن يغزوا أملانيا من جهة
تركيا إبدخال تركيا إىل جانبهم ،ولكنهم مل يفعلوا ذلك خشية فتح تلك اجلبهة،
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وحرصا على بقاء تركيا على احلياد حلراسة هذه اجلبهة حبياد .فمثل هذا العمل
السياسي يعترب من األعمال املؤثرة يف حالة احلرب.
فهذه أمثلة لألعمال السياسية الدولية اليت تقوم هبا الدول ضد بعضها
البعض يف الصراع الدويل ويف احلياة الدولية ،إما لنصب فخاخ دولية ،وإما
إلضعاف الدول األخرى ،وإما مناورات سياسية ،وإما غري ذلك .وهذه
األعمال كما تقع يف احلياة الدولية عامة ،تقع كذلك يف الصراع القائم يف
القضااي الست ،ولكن حني يقع ذلك يكون حمصورا يف نقطة واحدة وبني
الدولتني والدول املتصارعة ،ولكن وقوعها بشكل عام جيعل أتثريه الدويل أكثر.
ومن هنا كان على السياسي أن ال حيصر ذهنه يف القضااي املهمة ،وما يقع
فيها من أعمال سياسية ،بل جيب أن جيعل نظرته نظرة واسعة حبيث تتناول
كل عمل سياسي حيصل من أي دولة كربى .ومما جيب هنا النظر إليه أن
السياسي حني ينظر يف األعمال السياسية جيب أن يبعدها عن التجريد
والشمول ،وأن يربط كل عمل ابلظروف احمليطة به واملالبسات اليت تكتنفه،
فال يصح أن أيخذ العمل جمردا من ظروفه ومالبساته ،وال يصح أن يعمم
املوضوع تعميما شامال ،وال يصح أن يقـيس على العمل الواحد أي أعمال
أخرى ،وال أن يرتب األعمال ترتيبا منطقيا ،فيصل إىل نتائج منطقية ،بل جيب
أن يتجنب ذلك ويبعد عنه ،فال يوجد أخطر على الفهم السياسي من املنطق
والقياس؛ ألن أعمال احلياة متباينة وخمتلفة وال يشبه بعضها بعضا ،بل كل
عمل له ظروفه وله مالبساته؛ ولذلك عليه أن يربط العمـل ابملعلومات
السياسية املتعلقة به ،وأن أيخذه وسط ظروفه ومالبساته ،وحينئذ يفهمه فهما
أقرب إىل الصواب .واألمثلة على ذلك أكثر من أن حتصى .فاحلوادث اليومية
اليت حتصل يف احلياة الدولية ،ويف أعمال الدول الكربى السياسية ،مفعمة
ابألمثلة .على أن كل عمل مرتبط أبصل له يتعلق بسياسة الدولة ،أو ابملوقف
الدويل ،أو أبوضاع الدول ،وأن كل عمل له ظروفه اخلاصة به ،وله مالبساته
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اليت ال يشاركه فيها غريه .فمثال حدث يف شهر نيسان سنة 1969م أن
ضربت كوراي الشمالية طائرة جتسس أمريكية يف الشرق األقصى ،فاهتزت
أمريكا ،واجتمع جملس األمن القومي ،مث خرج رئيس اجلمهورية نيكسون بقرار
أن الوالايت املتحدة ال تنوي االنتقام لضرب الطائرة ،وكل ما يف األمر صارت
طائرات التجسس وبواخر التجسس حترس مبا حيميها من االعتداء .يف حني أن
كوراي الشمالية أسرت ابخرة جتسس يف العام 1968م ،فاهتزت أمريكا،
واجتمع جملس األمن القومي ،وأطلق الرئيس جونسون تصرحيات هتديد ووعيد،
وحترك األسطول السابع يف احمليط اهلادي حنو كوراي ،وملا رأت أمريكا أن
هتديدها وحرب األعصاب مل تؤثر جلأت إىل وسائل املفاوضات واملالينة حىت
أطلق سراح حبارة السفينة .فهذان احلاداثن نوع واحد هو تعرض دولة صغرية
مثل كوراي لدولة كبرية مثل الوالايت املتحدة بضرب طائرهتا ،وقتل مالحي
الطائرة ،وأبسر بواخرها وحبارة هذه البواخر ،فلماذا وقفت من كل حادث غري
املوقف اآلخر؟ أهو الختالف األشخاص؟ قد يكون ،أم هو ألن التهديدات
مل تثمر؟ قد يكون ،ولكن الظاهر أن ظروف الباخرة كانت ظروفا عادية أو
شبه عادية ،وكانت الصني مشغولة ابلثورة الثقافية؛ ولذلك ال يؤدي التهديد
إىل خطر حمتمل .وأما ظروف الطائرة فإهنا ظروف غري عادية ،فروسيا (االحتاد
السوفيايت) حتشد قواهتا الربية واجلوية الضخمة يف وسط أورواب ،وحتشد قواهتا
البحرية يف البحر األبيض املتوسط .والصني يف وضع تريد فيه إظهار نفسها
للعامل بعد عزلة الثورة الثقافية ،وهي تتحرش بروسيا (االحتاد السوفيايت) من
أجل الظهور ،فلو قام نيكسون بتهديدات لكوراي ،فإن احملتمل أن ترد عليه
الصني ،وهذا قد يؤدي إىل احتكاك وزايدة توتر ،وقد تتخذ منه إجنلرتا وسيلة
للتحريض ضد املعسكر الشرقي؛ ولذلك مل يكن من الصواب أن تقوم أمريكا
أبي هتديد ،وال حبرب أعصاب؛ لذلك سكت نيكسون.
فظروف العملني اختلفت ،فالبد أن خيتلف اإلجراء فيهما.
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ومثال قيام نيكسون بعد تسلمه منصب الرائسة مباشرة بزايرة أورواب،
وادعاؤه أنه يريد الرجوع إىل حلفائه ألخذ رأيهم قبل االتصال بروسيا (االحتاد
السوفيايت) من أجل أزمة الشرق األوسط ،وكان ميكن أن يصدق قوله هذا لو
مل تكن هناك ظروف أخرى أقرب ألن تكون هي السبب ،لكن ابلتدقيق تبني
أن إجنلرتا كانت جتري اتصاالت مع الدول األوروبية من أجل جتميعها حوهلا
يف أزمة الشرق األوسط ،وتريد إقناعها ابلوقوف إىل جانبها ضد روسيا ،ولو
أدى إىل حرب عاملية ضد املعسكر الشرقي ،فهذا الظرف ظرف خطري ،وهو
الذي محل نيكسون على زايرة دول أورواب فور تسلمه منصب الرائسة قبل أن
يقوم أبي عمل ،فسفره ألورواب هو من أجل تفريق دوهلا عن إجنلرتا.
ومثال قامت روسيا (االحتاد السوفيايت) يف أواخر سنة 1968م بغزو
تشيكوسلوفاكيا ،وأشركت معها حلف وارسو ،فاشرتك كله ماعدا رومانيا،
ودخلت جيوش احللف تشيكوسلوفاكيا حبجة احملافظة على الشيوعية ،ومحاية
الدولة الشيوعية ،واحلزب الشيوعي ،من اعتداءات غربية حمتملة .وقد يكون
هناك شيء من ذلك ،ولكن الظروف اليت حصل فيها احلادث هي أخطر من
حزب شيوعي ،ومن احملافظة على الشيوعية ،السيما وأنه مل يكن هناك من
شيء سوى اجتهاد زعماء احلزب الشيوعي يف تفسري الشيوعية .وابلتدقيق يف
الظروف يتبني أن األسطول الروسي (السوفيايت) املوجود على سواحل مصر قد
أصبح مهددا من قبل إجنلرتا ،فإن إجنلرتا حتشد قواهتا يف البحر األبيض
املتوسط ،وقد تقوم (إسرائيل) ابهلجوم على مصر فتضطر روسيا (االحتاد
السوفيايت) للتدخل حبجة محاية الشيوعية ،وحينئذ ميكن أن هتب إجنلرتا لضرب
روسيا (االحتاد السوفيايت) فصار البد من اإلعداد للحرب ،ومن هتيئة وسائل
اإلمدادات.
وجميء اإلمدادات من روسيا (االحتاد السوفيايت) عن طريق جبل طارق
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يف حالة احلرب غري متيسر فضال عن كونه طريقا طويال؛ لذلك كان ال بد
من إجياد منفذ على البحر األبيض املتوسط ،يكون قريبا من مصر ،ومن أجل
هذا قامت روسيا (االحتاد السوفيايت) حبشد مليوين جندي ،وثالثة آالف
طائرة ،وأسلحة نووية ،يف أورواب الوسطى ،وهيأت حلف وارسو لالشرتاك يف
احلرب ،فقام احللف بدخول تشيكوسلوفاكيا علنا لتخويف إجنلرتا ،حبشد قواته
يف وسط أورواب ،مستعدا الخرتاق يوغسالفيا وألبانيا للوصول إىل البحر
األبيض املتوسط إذا اشتبكت روسيا (االحتاد السوفيايت) يف حرب مع إجنلرتا.
فيكون دخول تشيكوسلوفاكيا حبجة احملافظة على الدولة الشيوعية مقصودا
منه هتديد إجنلرتا واالستعداد للحرب ،ووضع حلف وارسو يف حالة أتهب
لدخول احلرب.
على هذا الوجه تربط األعمال السياسية أبصلها ،وتوضع ضمن ظروفها
ومالبساهتا ،وتفهم يف اليوم الذي حصلت فيه غري اليوم الذي مضى قبله،
مالحظا ما حيصل من تطورات وتغيريات يف اليوم الواحد ،بل يف الساعة
الواحدة .وال جيوز أن يظل املرء واقفا عند زمن مضى ولو قبل ساعة أو دقائق،
بل ينتقل مع انتقال الزمن ،ويفهم األمور واألعمال حسب آخر حلظة من
الزمان ،مبا حيصل أثناء ذلك من شؤون وأعمال.
هذه هي قضااي العامل الكربى ،وتلك هي الدول الكربى اليت تؤثر يف
السياسة الدولية .وكذلك بيان كيفية ربط األعمال السياسية أبصلها ،ووضعها
ضمن ظروفها ومالبساهتا ،وفهمها يف يومها بل يف ساعتها لسرعة تغري
األحداث وحتركها.
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أسـباب شـقاء العـامل
ال شك أبن العامل قد شقي ابلدول الكربى منذ أن حتكمت فيه بوصفها
دوال كربى يف العامل ،وشقي مبا أحدثوه من فكرة األسرة الدولية أو اجلماعة الدولية،
وشقي ابالستعمار منذ أن وجد املبدأ الرأمسايل ،أي منذ أن وجد االستعمار،
وسيظل العامل شقيا ما دامت خرافة اجلماعة الدولية أو األسرة الدولية موجودة ،وما
دامت الدول الكربى تتزاحم على العامل وتتحكم فيه ،وما دام االستعمار له أي
وجود ،مهما تغري شكله ،واختلفت أساليبه .ولذلك فإن ختليص العامل من الشقاء
الذي يرتدى فيه ووضعه يف طريق السعادة ،ال ميكن أن يتأتى إال إذا عوجلـت فيه
هذه املشـاكل الثالث ،أي إال إذا أزيلت منه هذه العوامل الثالثة :خرافة األسرة
الدولية ،وحتكم الدول الكربى وتسلطها ،ووجود االستعمار واالحتكار.
أما األسرة الدولية ،فإن األساس الذي قامت عليه من األصل ،ومنذ وجود
هذا الوضع أساس ابطل ،فقد قامت أول ما قامت على أساس أسرة للدول
النصرانية يف أورواب الغربيةِّ ،
لتكون منها كتلة تقف يف وجه الدولة اإلسالمية ،مث
ضمت إليها الدول النصرانية يف أورواب الشرقية ،فصارت أسرة الدول النصرانية يف
أورواب ،وظلت كذلك منذ القرن السادس عشر ،أي منذ أن صارت الدولة
اإلسالمية قوة تكتسح أورواب ،إىل النصف الثاين من القرن التاسع عشر ،أي حىت
سنة 1856م حيث وصل ضعف الدولة اإلسالمية إىل ح ّد أن مسيت ابلرجل
املريض ،وصار جيري التآمر على تقسيم تركتها ،أي على تقسيم ممالكها .فطوال
هذه املدة ،أي ما يقرب من ثالثة قرون ،واألسرة الدولية تعين "األسرة النصرانية"
وتعين عداوة الدولة اإلسالمية.
وابلرغم من أهنا أسرة لدول نصرانية فقط ،ولدول نصرانية يف أورواب فقط،
حيرم على الدول غري النصرانية الدخول فيها ،ومع ذلك مسوها األسرة الدولية،
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واجلماعة الدولية ،ما يضفي عليها وحدها الصفة الدولية ،ويطبق عليها وحدها
حبث الشؤون الدولية ،وال يشمل غريها ،وال يطبق عليه .وكان يكون األمر أهون،
لو أن هذه األسرة النصرانية اقتصرت على اجتماع نصراين ،وجعلته اجتماعا نصرانيا
يف مقابل اإلسالم ،ولكنها أعطته الصفة الدولية .وعملت على ختليده ابلصفة
الدولية ،وذلك أن فكرة العائلة الدولية حتددت ووضعت على أساس الدول
النصرانية ،فجعل الشأن الدويل هو ما يعين هذه األسرة ،وجعلت القضااي الدولية
هي ما يعين هذه األسرة ،ومن أجل تنظيم ذلك وختليده ،وضعت فيه قواعد
تقليدية ،مسيت فيما بعد ابلقانون الدويل .فقد عمدوا إىل االتفاقات الدولية اليت
عقدت بني الدول النصرانية ،وإىل األعراف اليت كانت سائدة بني اجملموعات
النصرانية بوصفها جمموعات ،وكونوا منها قواعد جعلوها قواعد دولية ،أو ما يسمى
ابلقانون الدويل.
فاألسرة الدولية ،أو العائلة الدولية ،هي يف أصلها مبنية على أساس العائلة
الدولية النصرانية األوروبية ،والقانون الدويل هو يف أصله املعاهدات املعقودة بني
الدول النصرانية ،والعرف السائد يف اجملموعات النصرانية األوروبية .فإطالق اسم
العائلة الدولية على الدول النصرانية األوروبية وحدها يعترب تزويرا وتضليال؛ ألن العامل
ليس األسرة الدولية النصرانية األوروبية فحسب .وإطالق اسم القانون الدويل على
معاهدات وأعراف الدول النصرانية وحدها كذب وتزوير؛ ألن األفكار اليت تصلح
ألن تكون قانوان دوليا ليست معاهدات وأعرافا للدول النصرانية األوروبية فحسب،
بل األفكار اليت تصلح لذلك هي جمموعة األعراف املوجودة بني اجملموعات
املوجودة يف العامل كله ،واالتفاقات واملعاهدات اليت تعقد بني جمموعات البشر يف
العامل كله؛ لذلك كان مفهوم األسرة الدولية يف أتسيسه خطأ ،وكان مفهوم القانون
الدويل يف أتسيسه خطأ .وقد كان ميكن تاليف األمر لو اعرتفت هذه الدول بباقي
دول العامل ،لكن الواقع أن هذه األسرة مل تقبل االعرتاف بسواها مطلقا ،بل مل تكن
تقبل أن ينضم إليها إال من كان نصرانيا .ويف النصف الثاين من القرن التاسع عشر
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قبلت انضمام بعض الدول غري النصرانية لتعترب من األسرة الدولية ،ولكنها مل تقبل
غري القواعد التقليدية اليت وضعتها على أساس أهنا دول أوروبية نصرانية؛ ولذلك
طلبت من الدولة العثمانية أن ترتك حتكيم اإلسالم يف شؤوهنا الدولية ،واشرتطت
عليها ذلك ،ومل توافق على إدخاهلا إال بعد أن قبلت هذا الشرط ،وخضعت
للقواعد التقليدية للدول النصرانية األوروبية .وهذا يعين أن هذه األسرة مسحت
لبعض الدول بدخول أسرهتا ،ولكنها مل تسمح مطلقا بغري قواعدها وأعرافها أن
يكون له أي وجود يف العالقات الدولية .وقد ظلت احلال كذلك حىت انتهاء
احلرب العاملية األوىل ،وزوال الدولة اإلسالمية من الوجود .وكان ميكن تاليف ذلك
بعد احلرب العاملية األوىل ما دام العدو الذي وجدت األسرة الدولية من أجله،
ووجدت القواعد الدولية من أجل مقاومته ،قد زال ،ولكن األمر كان على غري
ذلك .فقد متسكت هذه الدول ابألساس الذي وجدت عليه األسرة الدولية،
ووجدت عليه القواعد الدولية؛ ولذلك اتفقت على إنشاء منظمة دولية تتمثل فيها
األسرة الدولية ،ولكنها مل جتعلها عامة جلميع الدول ،بل جعلتها لدول معينة،
فقبلت بعض الدول غري النصرانية وغري األوروبية فيها ،ولكنها مل تقبل غري القواعد
التقليدية للدول النصرانية األوروبية ،ومل تعبأ مبا عند ابقي دول العامل من أعراف
وأفكار .وفوق ذلك فقد كانت تعين أن األسرة الدولية هي الدول النصرانية
األوروبية ،وأن الدول اليت دخلت العصبة قد قبلت يف األسرة النصرانية الدولية ،مث
ملا جاءت هيئة األمم كان يراد أن تقتصر عضويتها على الدول اليت دخلت احلرب
ضد أملانيا ،أي الدول النصرانية والدول التابعة هلا ،ولكن أمريكا من أجل بسط
وسعت عضوية هيئة األمم،
نفوذها على العامل ،وإدخال دول العامل حتت ظلهاّ ،
ومسحت لدول العامل ابلدخول إليها ،ولكنها -أي أمريكا وسائر الدول النصرانية -مل
تسمح أبية قواعد ألن تتسرب للقانون الدويل ،وال لنظام هيئة األمم هذه ،بل ظلت
قواعد الدول النصرانية هي األساس يف القانون الدويل ،وهي القانون الدويل نفسه،
وهي نظام هيئة األمم .حىت إن املعسكر الشرقي بزعامة روسيا ،ابلرغم من اعتناقه
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عقيدة الشيوعية ،وهي تناقض النظام الرأمسايل وتناقض القواعد اليت عليها الدول
النصرانية ،ومع ذلك مل يستطع أن يغري شيئا من أساس النظام الدويل ،ومل يستطع
أن جيعل فكرة من أفكاره تتسرب إىل هذا النظام؛ ولذلك ظلت القواعد التقليدية
للدول النصرانية أو الدول الرأمسالية هي وحدها اليت تتحكم يف اجملموعات البشرية
املوجودة يف العامل كله ،ضاربة ع ْرض احلائط مبا عند ابقي الدول من أعراف
وأفكار ،وظلت يف الوقت نفسه األسرة الدوليـة تعين يف واقعها أسرة الدول
النصرانية ،أو بتعبري آخر الدول الرأمسالية ،وإن قبل الدخول فيها الكثري من الدول؛
لذلك كان ال بد من إعادة النظر يف مفهوم األسرة الدولية والعائلة الدولية ،وكان ال
بد من إعادة النظر يف معىن القانون الدويل.
والذي زاد الطني بلة هو أن الدول النصرانية األوروبية هذه ،أو الدول
الرأمسالية ،مل ترتك أمر تنفيذ القواعد التقليدية ،اليت صارت فيما بعد القانون الدويل،
إىل العامل املعنوي ،كما هي احلال يف األعراف الدولية ،بل مل ترتكها تنفذ على من
التزم هبا فقط ،بل جعلتها تنفذ بقوة السالح ،وجعلت تنفيذها على مجيع دول
العامل سواء من التزم هبا أم من مل يلتزم .فقامت الدول الكربى يف القدمي جبعل نفسها
اهليئة احلامية لألمن والنظام يف اجلماعة الدولية ،وتدخلت يف شؤون غريها من
الدول كلما الح هلا أن هناك هتديدا للسالم ،أو إخالال ابلنظام ،ومل يكن يردعها
عن التدخل يف أي دولة ،أي عن تنفيذ القواعد التقليدية اليت اصطلحت عليها ،إال
قوة تلك الدولة ،وعجزها هي عن جماهبتها .وقبل احلرب العاملية األوىل كانت الدول
النصرانية األوروبية نفسها ،جمتمعة أو منفردة ،جتعل نفسها الشرطي الدويل يف العامل؛
لتنفيذ النظام الدويل ،وحىت بعد قيام عصبة األمم .مث بعد قيام هيئة األمم املتحدة،
ظلت الدول الرأمسالية جتعل من نفسها الشرطي الدويل يف العامل لتنفيذ القانون
والنظام .وما تدخل أمريكا وبريطانيا يف الشرق األوسط سنة 1958م ،إبنـزال اجلنود
األمريكيني يف لبنان ،واجلنود الربيطانيني يف األردن ،وما غزومها للعراق سنة 2003م
إال مثال من أمثلة جعل هذه الدول الرأمسالية من نفسها شرطيا دوليا؛ لتنفيذ
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القانون الدويل ،أو تنفيذ ما يسمونه النظام الدويل .فكان هذا العمل من أفظع
األعمال ،وكان سببا من أسباب شقاء العامل ابألسرة الدولية مبفهومها األورويب ،ومبا
يسمى ابلقانون الدويل .لذلك ال بد من عالج هذه املسألة من أجل ختليص العامل
وإنقاذه من الشقاء.
وأما عالج هذه املسألة فهو أنه إذا كان ال بد من إجياد اجلماعة الدولية يف
اجملتمع الدويل فيجب أن ال يقاس اجملتمع الدويل على اجملتمع العادي ،فاجملتمع
العادي ال بد له من كيان يرفع املظامل ويزيل التخاصم ،ويفصل املنازعات بني
الناس؛ لذلك كان ال بد لكل جمتمع من دولة ،وال بد له من سلطان ،وال بد من
قانون ،وال بد من تنفيذ إجباري على الناس .أما اجملتمع الدويل فهو عبارة عن
جمموعات بشرية تنشأ بينها عالقات ،وليس أفرادا تنشأ بينهم عالقات ،ولكل
جمموعة من هذه اجملموعات حق السيادة ،وحق اإلرادة بشكل مطلق غري مقيد،
فأي إجبار خارجي هلذه اجملموعة أو هذه الدولة ،يعين سلب السيادة عنها ،وهذه
هي العبودية ،وهو يتمثل يف االستعمار وفرض السيطرة واإلجبار ابلقوة ،وأي منع
هلذه اجملموعة أو هذه الدولة من تنفيذ ما تقرره يعين تصفيدا هلا ابألغالل ،وإصابتها
ابلشلل والكساح؛ لذلك ال يصح أن توجد قوة فوق اجملموعات البشرية تكون
سلطة كسلطة اجملموعة الواحدة ،وبعبارة أخرى ال يصح أن يصبح اجملتمع الدويل
جمموعة تقوم عليها سلطة ،هلا صالحية رعاية الشؤون ،أي ال يصح أن توجد دولة
عاملية حتكم عدة دول ،وال يصح أن يسمح بوجود دولة عاملية ،هلا سلطة على عدة
جمموعات بشرية ،بل جيب أن تظل اجملموعات البشرية جمموعات هلا كياهنا ،وهلا
سيادهتا ،وهلا إرادهتا .وإذا كان ال بد من تكوين مجاعة دولية من هذه اجملموعات،
فيجب أن ال تكون دولة عاملية ،وجيب أن تنشأ هذه اجملموعة أتسيسيا ممن يريد
خمتارا أن يكون فيها ،ال أن تقوم إبنشائها دولة معينة هلا مفاهيم معينة ،أو دولة
معينة تتمتع بقوة تفوق قوة سواها .كما ال يصح أن تكون دولة عاملية ،بل يقوم
بتأسيس هذه اجلماعة الدولية مجيع الذين يرغبون ،خمتارين ،بتأسيسها ،بغض النظر
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عن نوع مفاهيمهم ،وبغض النظر عن مقدار قوهتم ومدى نفوذهم ،وأن ترتك احلرية
لكل دولة مل تشرتك يف التأسيس أن تشرتك يف اجلماعة الدولية يف كل وقت تريد،
ويكون هلا ما للمؤسسني من احلقوق والواجبات ،وأن يكون للجميع حرية ترك
اجلماعة الدولية يف أي وقت يريـدون تركـها ،وأن ال يفرض على أي أحد تنفيذ
املقررات ابلقوة .بذلك تكون اجلماعة الدولية مجاعة دولية حبق ،ال عائلة دولية
معينة يطلق عليها زورا وهبتاان أهنا أسـرة دوليـة ،وال دولة عاملية يطلق عليها زورا
وهبتاان اسم هيئة األمم املتحدة.
هذا من حيث األسرة ،أما من حيث القانون فال يصح أن يكون للجماعة
الدولية ،وال لدول العامل ،قانون دويل ،وإمنا يكون للجماعة الدولية قانون إجرائي
فقط ،ينظم شؤوهنا اإلدارية ،ويبني كيفية إدارة أعماهلا ،ويصطلح عليه برأي
األكثرية ،وتغريه األكثرية وتعدله حسب الوقائع ،ومبا تقتضيه الوقائع.
أما ما يسمى ابلقانون الدويل ،فال يصح أن يوجد ،وال جيوز أن يوضع؛
وذلك ألن القانون هو أمر السلطان ،وال يوجد دولة عاملية أو سلطان عاملي ،بل ال
يصح أن توجد دولة عاملية تكون سلطة على مجيع الدول؛ ألن ذلك مستحيل
الوجود ،وألن الزعم بوجوده يعين وجود احلروب واملنازعات الدموية؛ لذلك ال جيوز
أن توجد دولة عاملية أو سلطة عاملية ،وإذن ال يصح أن يوجد قانون دويل ،أو
يوضع أي قانون دويل ،وذلك لثالثة أسباب :أحدها :إن القانون هو أمر السلطان،
وال سلطان على مجيع دول العامل ،وال على اجملتمع الدويل ،وإذن فال قانون دويل،
وال وجود هلذا القانون الدويل من األساس .الثاين :إن القانون واجب التنفيذ ،فال
بد من وجود سلطة تنفذه ،وال يصح أن توجد سلطة عاملية تنفذ أوامرها ابلقوة على
مجيع دول العامل؛ ألن ذلك يؤدي إىل احلروب واملنازعات الدموية .الثالث :إن
القانون ينظم العالقات ،والعالقات الدولية تنشأ بني اجملموعات البشرية اختيارا،
فتنظم كل دولتني أو أكثر بينهما العالقات حسب مصاحلهما ،وبرضامها ،وتكون
غري العالقات األخرى املوجودة بني دولتني أخريني أو دول أخرى ،فيكون ما ينظم
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العالقات هو اتفاقات ،وليس قانوان ،وال تنظم العالقات الواقعة ابلفعل إال
ابتفاقات ،وإذن ال يوجد قانون دويل ينظم العالقات بني مجيع الدول .لذلك كله
ال يصح أن يوجد قانون دويل.
على أن غالبية الناس ،حىت يف الغرب ،أنكروا وجود قانون دويل عام،
واستنكروا إلزام الدول أبي قانون دويل ،أي إجبارها على تنفيذه .فمنذ ظهور فكرة
القانون الدويل ،دب اخلالف بني فقهاء الغرب حول طبيعة قواعده ،وشك الكثريون
يف قوهتا امللزمة .فكانْت ،وهيجل ،يف أملانيا ،وهوبز ،وأوسنت ،وأتباعهما يف إجنلرتا،
أنكروا وجود قانون دويل عام ،وذهب إىل هذا الرأي كثريون من فقهاء الغرب،
وحىت الفقهاء الغربيون الذين يقولون بوجود قاعدة القانون الدويل ،فإهنم ال يقولون
بوجودها كقانون واجب التنفيذ ،بل يقولون إهنا عبارة عن جمرد قاعدة أخالقية ال
يرتتب على خمالفتها أية مسؤولية قانونية .وحىت الذين حياولون إجياد متحالت لتفسري
معىن قانونية القانون الدويل ،فإن تفسرياهتم هذه تدل على عدم وجود القانون
الدويل ،وأن املوجود إمنا هو العرف الدويل ،وليس القانون الدويل؛ لذلك فإ ّن قليال
من املفكرين ،حىت يف الغرب ،يقولون بوجود قانون دويل عام ،والذي يستطاع
إثبات وجوده إمنا هو العرف الدويل ليس غري.
والعرف املتعارف عليه بني اجملموعات البشرية موجود ،ومنه ما هو عرف عام
موجود عند مجيع اجملموعات البشرية منذ القدمي حىت اآلن ،مثل عدم قتل الرسل
بني الدول أو ما يسمى حبصانة السفراء ،ومنه ما هو عرف خاص بني جمموعات
معينة ،مثل ما كان معروفا عند العرب من عدم منع أحد من زايرة البيت احلرام.
فهذه األعراف موجودة وال شك ،وهي ليست قانوان ،وإمنا اصطالحات جيري
التعارف عليها حبكم تكرار حوادث معينة من اجلميع ،أو من جمموعات خاصة.
وعليه فإن العرف الدويل موجود ،وأما القانون الدويل العام فال وجود له.
بقيت مسألة تنفيذ القانون الدويل على الناس ابلقوة ،وهذا التنفيذ ابلقوة ،أو
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اإلجبار على التنفيذ ،ال يصح أن يكون ،وذلك أن هذا التنفيذ إن كان من سلطة
عاملية ،أي من دولة عاملية ،فإنه يستحيل؛ ألنه ال وجود للدولة العاملية .وإن كان
من جمموعة دول كربى ،دولتني أو أكثر ،فإنه يعترب عدواان ،وليس تنفيذا لقانون؛
ألنه لو أن إحدى الدولتني ،أو إحدى الدول ،اليت تقوم ابلتنفيذ خالفت القانون،
فإن ابقي الدول ال ميكن أن تنفذه عليها؛ ألن ذلك معناه احلرب .ولو أن الدولتني
اللتني تقومان ابلتنفيذ ،أو جمموع الدول اليت تقوم ابلتنفيذ ،خالفت القانون ،فمن
الذي ينفذه عليها؟! ابلطبع ال أحد ،وبذلك يكون تنفيذ الدول القوية القانون على
الدول الصغرية أو الضعيفة عدواان ،وليس تنفيذا للقانون الدويل ،وبذلك يظهر
بوضوح أبنه ال وجود لتنفيذ القانون الدويل العام على مجيع الدول ،فال يصح أن
يفكر بفكرة تنفيذ القانون الدويل ابلقوة ،ألن ذلك ال يكون إال عدواان.
ومن هذا كله يتبني أنه ال يصح أن يوجد قانون دويل ،بل ال ميكن وجوده
عمليا ،وإمنا املوجود هو اتفاقات حتصل بني الدول ،وأعراف يتعارفون عليها بشأن
هذه االتفاقات ،وبشأن عالقات احلرب ،وعالقات السلم ،بني اجملموعات البشرية؛
وعليه إذا كان ال بد من إجياد مجاعة دولية ،فإنه ال يكون هلا إال قانون إداري،
ويكون عملها النظر يف األعراف الدولية ،ويف خمالفاهتا ،وتدخل فيها األعراف بشأن
االتفاقات الدولية ،من حيث عقدها ،وتنفيذها ،والتحلل منها ،وما شاكل ذلك.
على أن ال تؤخذ مجيع األعراف الدولية ،بل تؤخذ األعراف اليت نشأت يف اجملتمع
الدويل الذي تتشكل منه اجلماعة الدولية ،ويكون نشوء هذه األعراف ليس بقرارات
تضعها الدول ،فهذا خطأ ،وفيه كل الضرر ،بل يكون نشوءها ،بسبب اتباع الدول
هلا ،أخذ أمدا طويال حىت استقرت ،وتكون الدول قد اعتقدت بدافع ذايت أن هـذه
األعراف واجبة االتباع .أما موضوع اتباع الدول هلا ،فإنه يكون بتكرار القاعدة ،أو
األمر ،أو املفـهـوم الذي يعـترب عرفا ،ألن فعل الناس واصطالحهم على شيء ال
يشكل عرفا مبجرد الفعل ،أو مبجرد االصطالح ،بل ال بد من تكرار ذلك حىت
يكون عرفا عاما ،فهـذا العـرف العـام هـو الذي تنظـر فيه اجلماعة الدولية ،حني تنظر
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يف املنازعات الدولية ،واملخالفات اليت حتصل من الدول اليت تتشكل منها .فالعرف
الدويل مبعناه احلقيقي ،هو حمل النظر حني فض املنازعات الدولية .وهذا العرف
الدويل ال يصح أن يفكر بتنفيذه على الدول ابلقوة ،بل ينفذ عن طريق الرأي العام،
وابلعامل املعنوي ،فإن الدول املشـرتكة يف اجلـمـاعة الدولية ما قررت اعتبار القاعدة
الفالنية ،أو األمر الفالين ،عرفا دوليا ،إال بعد أن حتققت من صريورته عرفا ،وحينئذ
يكون اعتقاد هذه الدول أبن هذا العرف واجب االتباع موجودا؛ وعليه ال توجد
هناك حاجة للتنفيذ ابلقوة .وفضال عن ذلك فإن قوة الرأي العام ضد الدولة
املخالفة للعرف جيرب الدول إجبارا طوعيا وذاتيا أكثر من اإلجبار اخلارجي املادي،
وخوف اجملموعة البشـرية من أن تـعري بسبب خمالفتها العرف العام أكثر أتثريا عليها
من خوفها من التنفيذ املادي ،ولذلك يرتك للرأي العام ،وللعامل املعنوي ،أن يتوىل
تنفيذ قرارات اجلماعة ،ويكون ذلك هو طريقة تنفيذها.
أما شقاء العامل من الدول الكربى ،فإنه ليس آتيا من كون الدولة دولة
كربى ،وإمنا هو آت من انحية تكتل هذه الدول ،واجتماعها على اقتسام املصاحل
واملنافع ،هذا التكتل هو أساس البالء؛ ولذلك فالعالج جيب أن ينصب على
التكتل نفسه للدول الكربى ،ال على كون الدولة دولة كربى .فاحللف املقدس،
وهو أول تكتل وجد من الدول الكربى ،قد حصل من أجل اقتسام املصاحل واملنافع
بني هذه الدول ،فقد وجد للدفاع عن عروش امللوك املؤتلفني ،ووجد من أجل قمع
أي حركة ثورية تقوم ضد أي من هؤالء امللوك ،أو ضد ما يتفقون عليه من أعمال،
ووجد من أجل التمكن من التدخل ضد أي دولة يف العامل ،حبجة هتديد السالم ،أو
هتديد النظام ،فكان هذا التكتل وابال على العامل ،وعلى أورواب ابلذات .صحيح أن
هذا التكتل قد استطاعت الشعوب األوروبية ضرب أتثريه وشل قواه ،فقامت
ابلثورات ،ونقضت قراراته ،ولكن فكرة تكتل الدول الكربى القتسام املصاحل واملنافع
ظلت تتحكم يف العامل حىت اآلن .فإن فرنسا قد اثرت وأطاحت ابمللكية وأعلنت
اجلمهورية .وبلجيكا اثرت وانفصلت عن هولندا واستقلت عنها .والشعب األملاين
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استطاع أن يقضي على الدويالت اليت كان مقسما إليها ،وأقام الوحدة األملانية.
وهذا كله ضد تكتل امللوك اخلمسة .ولكن هذه الدول الكربى نفسها بعد أن تغري
نظامها ،ظلت متمسكة بفكرة التكتل الدويل ،وهذا التكتل هو الذي أدى إىل
احلرب العاملية األوىل ،وهو الذي أدى إىل احلرب العاملية الثانية.
صحيح أن أمريكا وروسيا (االحتاد السوفيايت) ابتفاقهما معا قد أزاال
التكتلني العامليني ،أي املعسكرين الشيوعي والرأمسايل ،وأبعدا خطر احلرب العاملية
الثالثة بعد اتفاق خرتشوف وكيندي يف العام 1961م يف فينّا ،ولكنهما فعال ذلك
بتكتل جديد منهما ،وهلذا ال يعتربان أهنما عاجلا فكرة التكتل من الدول الكربى،
حوال هذا التكتل ملصاحلهما بتكتل جديد منهما ،وأوجدا خطرا جديدا ،هو
بل ّ
اقتسام العامل بني دولتني كبريتني ،ما أضر ابملوقف الدويل؛ لذلك فإهنما بدال من أن
يعاجلا التكتل الدويل ،عقداه ،وجعاله تكتال حمكما ،وأبعدا إمكانية استفادة الدول
الصغرى من اختالف الدولتني يف نصرة قضاايها ،ونتج عن تكتل الدولتني خطورة
أكرب على السياسة الدولية.
وهكذا فإن التكتل حيث وجد يشكل خطرا على السالم ،بل يشكل خطرا
على الدول األخرى ،سواء أكانت صغرى أم كربى ،وسواء أكان تكتال بصورته
التقليدية ،أي أن تتقاسم دول التكتل املغامن بينها (الند ابلند) ،أم كان تكتال
ِ
تسخر الدولة الكربى األوىل (اليوم هي الوالايت املتحدة
بصورته احلالية ،أي أن ّ
األمريكية) ابقي دول التكتل لتحقيق مصاحلها هي يف الدرجة األوىل ،وأن تستحوذ
على الغنيمة ،كلها أو جلها ،وال تبقي ألفراد التكتل األخرى إال النـزر اليسري ،كما
حدث يف التحالف الدويل يف حرب اخلليج الثانية ،عندما احتلت العراق الكويت،
مث شنت أمريكا عدواهنا الوحشي على العراق يف أوائل التسعينات من القرن
املاضي ،و(كتلت) معها حنو ثالثني دولة .وكذلك ما حدث يف عدوان أمريكا على
العراق يف أوائل العام 2003م ،حيث أدخلت أمريكا معها يف العراق حنو ثالثني
دولة حتت مسميات حتالفية خمتلفة.
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إن مجيع التكتالت مهما كانت صورهتا ِ
توجد شرا مستطريا يف املسرح
الدويل؛ وعليه فال بد من عالج سريع لفكرة التكتالت الدولية ،سواء أكان أطرافها
دوال كربى ،أم دوال كربى وأخرى صغرى.
أما ما هو هذا العالج ،فالذي نراه هو أن العالج ال يتأتى إال بتغيري املفهوم
من أساسه؛ ألن سلوك اإلنسان يف احلياة إمنا يكون حبسب مفاهيمه عنها ،فال بد
من تغيري هذا املفهوم أوال عند الشعوب اليت تتكون منها الدول الكربى ،اليت تعتنق
فكرة التكتل الدويل ،مث االنتقال إلزالة التكتالت الدولية من الوجود .وما مل يغري
هذا املفهوم ،فإن شقاء العامل ابلدول الكربى سيظل موجودا ،بل رمبا يتضاعف هذا
الشقاء .أما طريقة تغيري املفهوم فهي إجياد رأي عام دويل ضد التكتالت ،وهذا هو
العالج الناجع لذلك .والدليل على هذا أن فكرة استعمار الشعوب الضعيفة يف
القرن التاسع عشر كانت حمل فخر واعتزاز عند مجيع دول أورواب ،الصغرى منها
والكربى ،وتسابقت على استعمار الشعوب واألمم بشكل جنوين ،ال فرق بني
بريطانيا وهولندا ،وال بني أملانيا وبلجيكا ،وال بني فرنسا وإسبانيا ،فجميع دول
أورواب خرجت الستعمار الشعوب .وملا قامت الدولة الشيوعية يف روسيا ،بعد
احلرب العاملية األوىل ،تبنت فكرة حماربة االستعمار ،وهامجته بضراوة وعنف ،وحثت
شعوب العامل على مقاومة االستعمار ،وحرضتها على املستعمرين .وما أن جاءت
احلرب العاملية الثانية حىت وجد رأي عام كاسح يف العامل ضد االستعمار؛ ولذلك
وضع يف ميثاق هيئة األمم مواد تتعلق إبهناء االستعمار يف العامل ،وشاعت فكرة
التحرير ،فرتاجعت الدول االستعمارية عن االستعمار ،واضطرت حتت ضغط الرأي
العام العاملي أن تعطي الشعوب املستعمرة حريتها واستقالهلا ،وإن كانت بعض
الدول قد اختذت ذلك أسلواب لتغيري شكل االستعمار .ومهما يكن من أمر ،فإن
الرأي العام استطاع أن يغري النظرة لفكرة االستعمار ،وكذلك احلال ابلنسبة للدول
الكربى ،أو بتعبري أصح لفكرة تكتل الدول الكربى؛ ولذلك ما على الشعوب اليت
عانت وتعاين من تكتل الدول الكربى من الشقاء والبالء ،إال أن تبذل احملاوالت
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اجلدية ملقاومة فكرة تكتل الدول الكربى مقاومة ضارية ،حىت تصل إىل إلغائها من
الوجود ،ولكن إزالة هذه الفكرة هنائيا من الوجود حيتاج إىل دولة قوية تتبىن هذه
الفكرة ،وطاملا كانت الدول الكربى احلالية تؤيد الفكرة من زوااي خمتلفة خلدمة
مصاحلها ،فمن الصعب على الشعوب اليت تكابد من فكرة التكتالت أن تنجح يف
إلغائها من الوجود ،إال إذا جنحت يف إقامة دولة قوية تتبىن الفكرة ،ولعل قيام الدولة
اإلسالمية هو األمل الوحيد للشعوب املستضعفة يف التخلص من هذه الفكرة.
بقيت مسألة االستعمار أو هنب خريات الشعوب وإذالهلا .وهذه الفكرة،
وإن سار العامل خطوة ال أبس هبا يف مقاومتها ،فإهنا وال شك ال تزال أخطر
األعمال اليت تشقى هبا الشعوب الضعيفة ،وأكثر األعمال خطرا على االستقرار
احمللي ،واالستقرار العاملي ،وما أزمة الكونغو اليت استمرت عدة سنوات ،ومازالت
حىت اآلن منطقة استعمار ،وأزمة الشرق األوسط احلالية ،إال منوذجا من مناذج خطر
االستعمار على االستقرار؛ لذلك كان من أشد الضرورات معاجلة مشكلة
االستعمار.
إن االستعمار جزء ال يتجزأ من املبدأ الرأمسايل ،بل هو طريقة تنفيذ فكرته،
ولذلك ال سبيل لعالجه جذراي إال مبقاومة املبدأ الرأمسايل وإزالته من الوجود،
ولذلك ال بد أن تبذل اجلهود يف إزالة املبدأ الرأمسايل والقضاء عليه .لقد سارت
الشيوعية شوطا يف معاجلة االستعمار ،ويف مقاومة املبدأ الرأمسايل ،ولكنها سارت
بفكرة خطأ ،ومبقاومة عرجاء ،فقد قاومت عقيدة فصل الدين عن الدولة بعقيدة
التطور املادي .وعقيدة التطور املادي عقيدة خطأ ،وختالف فطرة اإلنسان؛ ولذلك
مل جتد قبوال يف اجملتمعات الرأمسالية ،فضال عن أن األفراد الذين اعتنقوها مل تؤثر يف
سلوكهم يف احلياة؛ ألن من يعتقد ابلتطور املادي ال يضريه أن يطبق فصل الدين عن
الدولة ،إذ إن فكرة فصل الدين عن الدولة ميكن أن يعتنقها املقر بوجود هللا،
واملنكر لوجود هللا ،ألهنا ال تعين اإلحلاد ،وال تعين اإلميان ،وإمنا تعين عدم حتكيم
الدين يف شؤون الدولة ،وهذا ال يؤثر يف سلوك من يعتقد عقيدة التطور املادي.
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ومن هنا جند أن العقيدة الشيوعية مل تؤثر يف اجملتمعات الرأمسالية ،ومل حتدث فيها
أي تغيري .أما مقاومة الشيوعية للرأمسالية ،فقد بدأت أبفكار كارل ماركس ومن أتى
بعده من فالسفة الشيوعيني ،فأوجدت من يعتنقها من األفراد واجلماعات ،ولكنها
مل تستطع أن جتعل ،مبجرد الدراسة والبحث ،شعواب برمتها تعتنقها .وفوق ذلك فإن
طريقتها يف جتسيدها بكيان ،أي بدولة شيوعية ،كانت طريقة خطأ ،وطريقة
خيالية ،فهي خطأ من انحية جعلها إجياد الدولة طريقة للوصول إىل إلغائها كليا،
وهي خيالية ألهنا تريد جعل الثورة عاملية ،تبدأ ابلشعوب املتقدمة صناعيا مث تعم
العامل؛ ولذلك اضطر لينني ملخالفتها حبجة تفسريها ،فأوجد الدولة الشيوعية يف
روسيا ،وكانت يف ذلك الوقت متأخرة من انحية صناعية عن أورواب ،وأوجدها يف
روسيا وحدها ،مث بعد ثلث قرن جاء خلفاء لينني ليتحالفوا مع أكرب دولة
استعمارية ،نعين أمريكا ،أي حتالفوا مع االستعمار .وكانت نتيجة هذا التحالف أن
سقطت الشيوعية هنائيا ،وزالت الدولة الشيوعية الرئيسية من الوجود ،وفشلت
بذلك يف حتقيق أهدافها؛ لذلك كان ال بد من البحث عن عالج آخر ملقاومة
الرأمسالية والقضاء على االستعمار ،وال يوجد غري اإلسالم الذي ميلك القدرة على
ذلك ،بل إنه العالج الوحيد إلزالة االستعمار وهدم الرأمسالية ،وعالجه يقوم على
أساس عرض الفكرة الكلية عن الكون واإلنسان واحلياة يف ميدان النقاش العاملي،
وإدخاهلا إىل ميثاق اجلماعة الدولية القائمة على تنفيذ العرف الدويل ابلرضا
واالختيار ،فهذا النقاش العاملي للفكرة الكلية عن الكون واإلنسان واحلياة ،هو
الذي يغري املفاهيم ،ويزيل املفاهيم املغلوطة ،ويصحح العرف الدويل .فاالستعمار
وجهة نظر معينة يف احلياة ،ولن يقضى عليه ما مل تغري وجهة النظر هذه .صحيح
أن الرأي العام الدويل الذي وجد لدى العامل ضد االستعمار قد أثر عليه ،ولكنه مل
يقض عليه ،ومل يضعف وجوده ،وكل الذي حصل هو تغيري يف أسلوبه .والبالد اليت
استعمرت يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ،ال تزال مستعمرات ،وإن كانت قد
وضعت يف أسلوب استقالالت .ولن تتحرر هذه املستعمرات إال ابلثورات،
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واحلروب احمللية ،والدولية .ولكن ما دامت الدول الكربى املوجودة يف العامل تعتنق
االستعمار كفكرة ،وتسخر قواها من أجله ،فإنه ال سبيل إلزالة االستعمار من
العامل ،إال إبزالة فكرته من نفوس معتنقيها ،بوصفها وجهة نظر هلم يف احلياة.
صحيح أنه جيب أن يقاوم االستعمار مقاومة مادية ،وأن يستمر الرأي العام ضده،
وأن تضاعف اجلهود يف سبيل ذلك ،ولكن هذا ليس العالج الناجع ،والعالج
الناجع إمنا هو عرض اإلسالم كفكرة كلية عن الكون واإلنسان واحلياة يف ميدان
النقاش العاملي ،تتناوهلا مجيع الشعوب واألمم ،وتوضع دوليا حمل حبث ونقاش بني
الدول مجيعها ،وخاصة يف اجلماعة الدولية .هذا وحده هو العالج الناجع
لالستعمار ،وال ميكن تطبيق ذلك عمليا إال بوجود الدولة اإلسالمية القوية يف
املسرح الدويل.
هذه هي األمور الثالثة اليت شقي العامل هبا ،وحيل بسببها بينه وبني السري
يف طريق السعادة ،وهذه هي الكيفية اليت يعاجل هبا من هذه البالاي الثالث .إال أن
عالجه منها ال يعين منع احلروب ،وال منع القلق واالضطراابت ،وال يعين إهناء
الفخاخ الدولية ،واملناورات السياسية ،واملداورات اخلبيثة ،وإمنا يعين إزالة كابوس
مجاعي ثقيل يصعب التخلص منه ،وإال فالنـزاع بني الدول طبيعي ،وجلوء الدول إىل
احلروب طبيعي ،وقيام املناورات واملداورات طبيعي ،ولكنها تكون أمورا فردية ،أو
أمورا حمدودة ،فال جير العامل كله إىل احلرب ،كما حصل يف احلربني العامليتني
املاضيتني ،وال ينحصر تفكري الدول مبص دماء الشعوب كما هي احلال اآلن ،وإمنا
يكون فيه ما هو يف طبيعة البشر ،من اهلدى والضالل ،ومن اخلري والشر ،ومن
احلسن والقبح ،فيكون فيه من هذا وذاك ،وال يكون شرا كله ،كما هي احلال منذ
أن وجدت فكرة تكتل الدول الكربى ،وفكرة األسرة الدولية ،وفكرة االستعمار حىت
اآلن .لذلك ال بد من وضع حد هلذا الشر الذي يطغى على العـامل منـذ عـدة قرون،
وال بد من إجياد الدولة القادرة على فعل ذلك ،وهي دولة اخلالفة اإلسالمية.
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كيفية التأثري يف السياسة العاملية
قد يقال كيف يتأتى لألفراد أن يؤثروا يف السياسة العاملية ،بل كيف
يتأتى لألحزاب أن تؤثر يف اجتاه الدول ،ال سيما وأن هذا االجتاه قد أخذ دور
العراقة واستمر عدة قرون؟ واجلواب على ذلك هو أن األفراد أو األحزاب حني
يتابعون األعمال السياسية ،ويتفهمون السياسة الدولية ،ال يصح أن يتتبعوها
من أجل املتعة العقلية والرتف الفكري ،وال من أجل التعلم وزايدة املعلومات،
وإمنا يتتبعوهنا من أجل أن يرعوا شؤون العامل ،ومن أجل أن يفكروا ابلطريقة
اليت يؤثرون فيها على العامل ،أي من أجل أن يكونوا سياسيني ،وحاشا
للسياسي أن يقصد املتعة العقلية ،ولو كان من أعظم العقالء ،وحاشاه من أن
مييل للرتف الفكري ولو كان من أعمق املفكرين ،فهو إذا يتتبع السياسة
ويفهم املوقف الدويل ،والوضع الدويل ،ويتابع السياسة الدولية ،ألنه سياسي
فقط ،ال ألنه عاقل أو مفكر .ومعىن كونه سياسيا أنه يعمل ألن يرعى شؤون
العامل ،أي ألن يؤثر يف السياسة الدولية ،هذا من جهة .ومن جهة أخرى ،فإنه
ال يعمل وهو يتصور أنه فرد ،وإمنا يعمل بوصفه جزء من أمة ،وبوصفه يف
كيان ،أي يف دولة .وهو إن مل يكن ممن يقررون سياستها أو ينفذوهنا ،ولكنه
ممن يطمحون ألن يكونوا ممن يقررون أو ينفذون ،أو حياسب املقررين
واملنفذين ،وبذلك يؤثر دوليا حىت لو ظل فردا ليس له صالحيات التقرير أو
التنفيذ .ومىت كان كذلك كان مؤثرا؛ ألن الدولة اليت هو يف كياهنا تؤثر
أبمثاله ،أو يسعى هو وأمثاله ألن جيعلها تؤثر يف السياسة الدولية واملوقف
الدويل ،ومن هنا أييت ما يقصد من مثرات املفاهيم السياسية ،وهو جعل الدولة
تؤثر يف السياسة الدولية ،ويف املوقف الدويل ،عن طريق إجياد األفراد الواعني
سياسيا ،واملدركني لألعمال السياسية اليت حتصل يف العامل ،ال سيما من الدول
الكربى .ومن هنا كانت اخلطوة األوىل للتأثري يف السياسة الدولية ،واملوقف
174

الدويل ،هي بلورة املفاهيم السياسية ،وكانت اللبنة األوىل محل األفراد على تتبع
وتفهم السياسة الدولية ،أي أجياد سياسيني يف السياسة
األعمال السياسيةُّ ،
العاملية ،فيأيت طبيعيا أتثري الدولة يف السياسة الدولية واملوقف الدويل ،وبذلك
يظهر مدى ضرورة املفاهيم السياسية ،ومقدار قيمة هذه املفاهيم .إال أنه جيب
أن يعلم أن الدولة ال تكون دولة هلا وجود دويل ،إال ابلعالقات مع الدول
األخرى ،فالفرد يف اجملتمع ال يكون له وجود يف جمتمعه إال ابلعالقات مع
األفراد ومع اآلخرين ،ومكانته يف اجملتمع وبني الناس تكون حبسب هذه
العالقات ،وحبسب أتثريه يف العالقات بني الناس .وكذلك الدولة فإن وجودها
إمنا يكون بوجود عالقات هلا مع الدول ،ومكانتها ترتفع وتنخفض حبسب
عالقاهتا مع الدول ،وحبسب أتثريها يف العالقات الدولية .والدولة اإلسالمية
دولة مبدئية ،وعملها األصلي أي وظيفتها هي محل الدعوة اإلسالمية إىل
العامل ،فمن احملتم عليها ،بل جزء من تكوينها ،أن تكون هلا مكانة دولية ،وأن
تؤثر يف العالقات الدولية؛ ولذلك كان ال مناص من أن تكون املفاهيم
السياسية اليت عند السياسيني مفاهيم السياسة الدولية ،ال مفاهيم السياسة
احمللية ،أو السياسة اإلقليمية ،أي كان ال مناص للسياسيني ،بوصفهم
اإلسالمي ،من أن يكون لديهم املفهوم السياسي من انحية دولية ،ال من
انحية حملية أو إقليمية فحسب ،ومن هنا كان ال مناص هلم من انحية ك ْو ِن
الدولة دولة إسالمية من أن يتمتعوا ابلوعي السياسي الكامل .فإسالميتهم،
وكون دولتهم إسالمية ،وظيفتها األصلية واألساسية محل الدعوة اإلسالمية إىل
العامل ،حتتم عليهم أن يكون لديهم الوعي السياسي ،وأن يكون هذا الوعي
السياسي كامال.
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الوعي السياسي
الوعي السياسي ال يعين الوعي على األوضاع السياسية ،أو على
املوقف الدويل ،أو على احلوادث السياسية ،أو تتبع السياسة الدولية،
واألعمال السياسية ،وإن كان ذلك من مستلزمات كماله .وإمنا الوعي
السياسي هو النظرة إىل العامل من زاوية خاصة ،وهي ابلنسبة لنا من زاوية
العقيدة اإلسالمية ،زاوية( :ل إله إل هللا حممد رسول هللا) «أمرت أن أقاتل
الناس حّت يـقولوا :ل إله إل اّلل حممد رسول اّلل ،فإذا قالوها عصموا م ّن
دماءهم وأمواهلم إل ب ّقها» ،هذا هو الوعي السياسي .فالنظرة إىل العامل من

غري زاوية خاصة تعترب سطحية ،وليس وعيا سياسيا .والنظرة إىل اجملال احمللي
أو اجملال اإلقليمي تفاهة ،وليس وعيا سياسيا ،وال يتم الوعي السياسي إال إذا
توفر له عنصران :أن تكون النظرة إىل العامل كله ،وأن تنطلق هذه النظرة من
زاوية خاصة حمددة ،أاي كانت هذه الزاوية ،سواء أكانت مبدأ معينا ،أو فكرة
معينة ،أو مصلحة معينة ،أو غري ذلك .هذا من حيث واقع الوعي السياسي
كما هو ،وابلطبع هو ابلنسبة للمسلم من زاوية معينة هي العقيدة اإلسالمية.
هذا هو الوعي السياسي ،وما دام هذا واقعه ،فإنه حيتم طبيعيا على السياسي
أن خيوض النضال يف سبيل تكوين مفهوم معني عن احلياة لدى اإلنسان ،من
حيث هو إنسان ،يف كل مكان .وتكوين هذا املفهوم هو املسؤولية األوىل اليت
ألقيت على كاهل الواعي سياسيا ،والذي ال ينال الراحة إال ببذل املشقة يف
حتملها وأدائها.
والواعي سياسيا يتحتم عليه أن خيوض النضال ضد مجيع االجتاهات
اليت تناقض اجتاهه ،وضد مجيع املفاهيم اليت تناقض مفاهيمه ،يف الوقت الذي
خيوض فيه النضال لرتكيز مفاهيمه ،وغرس اجتاهه .فهو يسري يف اجتاهني يف آن
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واحد ،ال ينفصل أحدمها عن األخر يف النضال قيد شعرة؛ ألهنما شيء واحد،
فهو حيطم ويقيم ،ويهدم ويبين ،يبدد الظالم ويشعل النور ،وهو كما قيل:
«انر حترق الفساد ،ونور يضيء طريق اهلدى» .وكما يدخل يف تركيز املفاهيم،
وغرس االجتاهات ،تنـزيل األفكار على الوقائع ،والبعد عن التجريد واملنطق،
كذلك يدخل يف النضال ضد االجتاهات ،النضال ضد املطاعن اليت هتاجم
مفهومه عن احلياة ،وضد مفاهيم األعماق اليت جاءت من العصور اهلابطة،
وضد التأثري التضليلي الذي يبثه األعداء عن األفكار واألشياء ،وضد اختصار
الغاايت السامية ،واألهداف البعيدة ،بغاايت جزئية ،وأهداف آنية .فهو
يناضل يف جبهتني :داخلية وخارجية ،ويناضل يف اجتاهني :اجتاه اهلدم ،واجتاه
البناء ،ويعمل على صعيدين :صعيد السياسة وصعيد الفكر ،وابجلملة هو
خيوض معرتك احلياة يف أمسى ميادينها وأعالها؛ ولذلك كان اصطدام الواعني
ابلقضااي ،يف احتكاكهم ابلواقع ،والناس ،ومشاكل احلياة ،أمرا حتميا ،ال فرق
يف ذلك بني الصعيد احمللي الداخلي والصعيد الدويل العاملي ،ويف هذا
االصطدام ،تربز املقدرة على جعل الرسالة اليت حيملها ،والزاوية اخلاصة اليت
ينظر إىل العامل منها ،حسب املفهوم الذي يتبناه ،هي األساس ،وهي احلـكم،
وهي الغاية اليت يسعى إليها ،واهلدف الذي جيهد لتحقيقه .إال أنه نظرا
اللتزامه زاوية خاصة ،ولوجود ذوق معني له ،وميول معينة لديه ،طبيعية كانت
أو مبدئية ،فإنه خيشى إن مل يع على نفسه أن يلون احلقائق ابللون الذي
يؤول األفكار على الوجه الذي يريده ،وأن يفهم األخبار حبسب
يهواه ،وأن ّ
النتيجة اليت يريد أن يصل إليها؛ ولذلك جيب أن حيذر من تسلط ميوله على
اآلراء واألنباء .فرغبات النفس لشيء ذايت ،أو حزيب ،أو مبدئي ،رمبا جتعله
يفسر الرأي أنه صدق وهو كذب ،أو خييل إليه أنه كذب وهو صدق؛
ولذلك ال بد من أن يتبني الواعي الكالم الذي يقال ،والعمل الذي يعمل.
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فبالنسبة للوقائع ،أشياء كانت أو حوادث ،جيب أن يدركها إدراكا حسيا ،وأن
حيس هبا حسا منطقيا ،ولكن كما هي ،ال كما حيب ويرغب أن تكون.
وابلنسبة لألفكار ،جيب أن تفهم كما هو واقعها ،فينتقل يف ذهنه إىل اخلارج:
خارج الذهن ،ويرى ببصريته الواقع الذي يعرب عن الفكر ،ويفهم هذا الفكر،
حسب رؤيته للواقع الذي يدل عليه ،كما هو ،ال كما يتفق مع ما يريد.
صحيح أن التعبري قد يكون جمازاي ،وقد يكون استعارة ،وقد يكون كناية ،وقد
يكون مجلة ،معناها بكوهنا مجلة ،ال ابأللفاظ اليت ترتكب منها ،ولكن ذلك ال
مينعه من االنتقال إىل اخلارج ،ورؤية الواقع الذي تدل عليه ،حسب داللة
اللغة ،وكما قال عن معناها أهل اللغة .فالواعي سياسيا ،جيب أن يسري مع
احلق ،ولكن حسب وجهة نظره اليت أخذها عن جزم ويقني ،وأن يرى احلقائق
كما هي ،ولكن حسب رؤيته احلسية أو الفكرية ،وبذلك يستكمل الوعي،
حيث تتوفر لديه وسائل التدبر .إال أنه جيب أن يظل أساس كل شيء لديه
من رؤية ،وإدراك ،وحس ،وفهم ،هو النظرة إىل العامل من زاوية خاصة.
وهنا قد يرد سؤال هو :كيف يتفق التجرد الذي يكون عليه الواعي
سياسيا ،من حيث التزام احلق ورؤية احلقائق كما هي ،مع نظرته إىل العامل من
زاوية خاصة؟ فإذا ورد مثل هذا السؤال ،فإمنا يرد من النظرة السطحية لألمور،
فإذا تعمق املرء يف البحث فإنه ال يورد مثل هذا السؤال؛ وذلك ألن هناك فرقا
بني واقع األشياء ،وبني احلكم عليها ،فواقع األشياء ال خيتلف فيه الناس .فإذا
كانت متعلقة ابلرؤية البصرية ،فكل من له بصر يرى الشيء كما هو ،إال أن
خيدع ويضلل .وإذا كانت متعلقة ابحلس ،فإن كل من له إحساس حيس
ابلشيء ،سواء ابلذوق كطعم املر وطعم احللو ،أم ابللمس كالناعم واخلشن ،أم
ابلسمع كاألصوات ،أم ابلشم كالروائح .فاألشياء حيس هبا الناس كما هي،
مهما حصل من تفاوت ،ولكن احلكم على األشياء هو الذي خيتلف فيه
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الناس .فالنظرة إىل العامل من زاوية خاصة متعلقة ابحلكم على األشياء
واألفعال ،ورؤية احلقائق كما هي متعلقة ابإلحساسات واإلدراكات؛ ولذلك
ال بد أن يرى احلقائق كما هي ويلتزم جانب احلق ،وال بد أن ينظر إىل العامل،
واحلوادث ،واألشياء ،من زاوية خاصة.
أما كيف ينطبق ذلك على السياسة العاملية ،فإن استعراض بعض
األمثلة يري كيف تسري النظرة لألحداث السياسية من زاوية خاصة ،ولنورد
بعض األمثلة من سياسة الرسول  ، وبعض األمثلة من السياسة يف القرون
الوسطى ،وبعض األمثلة من السياسة املعاصرة .فالرسول  كانت الزاوية
اخلاصة اليت ينظر منها إىل العامل هي نشر الدعوة ،فألن قريشا كانت هي
الدولة الكربى يف اجلزيرة ،وكانت هي رأس الكفر يف الوقوف يف وجه الدعوة،
فإنه وضع نصب عينيه حصر األعمال السياسية واألعمال احلربية فيها ،فكان
يرسل العيون لرتصدها ،ويتعرض لتجارهتا ،ويشتبك معها يف معارك احلرب،
وكان يكتفي من ابقي الدول أي القبائل ابلوقوف متفرجني ،أو كما يقولون
ابلوقوف على احلياد .فأعماله السياسية والعسكرية كانت تصدر عن النظرة
إىل العامل من زاوية خاصة .والرسول  حني علم أبن خيرب تتفاوض مع
قريش يف عقد حلف بينهما؛ ملهامجة املدينة ،والقضاء على حممد  ، وسحق
اإلسالم ،حدد زاوية العمل أن يهادن قريشا ،أو يصاحلها ،ويتفرغ لسحق
خيرب ،ومن هذه الزاوية اخلاصة اختذ سياسة السلم أساسا ألعماله املقبلة ،ما
دامت تسري يف حتقيق غايته .فصارت أعماله كلها يف هذه الفرتة ،من ذهابه
للعمرة ،ورضاه إبعراض قريش عنه ،ولينه أمام تعنت قريش ،وخمالفته
ألصحابه ،وغري ذلك ،تسري وفق سياسة السلم .فكانت نظرته لألعمال
السياسية مع عدوه الذي يركز عليه تصدر من زاوية خاصة ،وتتكيف حسب
مقتضيات هذه الزاوية اخلاصة.
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فهذان مثاالن من أعمال الرسول  : أحدمها عمل عام ،وهو الرتكيز
على دولة كربى هي رأس أعدائه ،بناء على زاوية خاصة .والثاين عمل خاص،
وهو الرتكيز على هدف معني ،فجعله زاوية خاصة ،وصار ينظر إىل األعمال
السياسية والعسكرية من هذه الزاوية اخلاصة .وبذلك يشاهد كيف تسيطر
النظرة لألحداث السياسية من زاوية خاصة ،على األعمال والتصرفات ،وكيف
أنه لوال هذه النظرة من زاوية خاصة ،لكانت األعمال ال معىن هلا.
والدول الكربى بعد مؤمتر برلني كانت قد اختذت كلها هنب أمالك
الدولة اإلسالمية ،وهي الدولة العثمانية ،الزاوية اخلاصة هلا ،وليس القضاء على
الدولة العثمانية ،مع أهنا حبثت األمرين معا ،وقررت االتفاق على الثاين ،ولكن
مل تتخذه الزاوية اخلاصة ،ولذلك تكيفت مجيع أعماهلا حسب هذه الزاوية
اخلاصة ،ودخلت يف صراع سياسي مع بعضها استمر أكثر من قرن ،وهو وإن
انتهى بزوال الدولة اإلسالمية ،ولكن ذلك مل يكن الزاوية اخلاصة اليت تنظر
منها هذه الدول لألحداث واألعمال السياسية .فالزاوية اخلاصة اليت تنظر منها
هي اليت حتكمت يف سياستها ويف نظرهتا لألعمال السياسية.
وأمريكا ،بعد احلرب العاملية الثانية ،قالت إن العامل شركة ،وإن أمريكا
هلا أكثر األسهم يف هذه الشركة ،فيجب أن تكون إدارة هذه الشركة يف يدها،
واختذت هذا القول الزاوية اخلاصة اليت تنظر منها إىل العامل ،فصارت أعماهلا
تتكيف هبذه الزاوية ،وصارت تنظر إىل األعمال السياسية اليت جتري يف هذا
العامل من هذه الزاوية .والنظرة من هذه الزاوية هي اليت جعلتها تتفق بل
تتحالف مع االحتاد السوفيايت ،وجعلتها تتنكر لربيطانيا وفرنسا ،وبعد سقوط
االحتاد السوفيايت تغريت نظرهتا ،فلم تعد تتنكر لربيطانيا وفرنسا وحسب ،بل
أصبحت تتنكر لكل دول العامل ،وابلغت يف ذلك حبيث صارت تتنكر
لالتفاقات الدولية اليت أمجعت عليها دول العامل ،فانسحبت من اتفاقية كيوتو،
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ورفضت الدخول يف اتفاقيات نـزع األلغام األرضية ،وإنشاء حمكمة جرائم
دولية ،وغريها من االتفاقيات ،وأصبحت الزاوية اخلاصة اليت تنظر منها إىل
العامل تقوم على أساس عدم وجود أنداد هلا تتحالف معهم على قدم املساواة،
فمالت إىل التفرد ،وأصبحت تتعامل مع الدول الكربى األخرى أبسلوب
اهليمنة والتفوق.
هذه هي الكيفية اليت تكون عليها النظرة من زاوية خاصة إىل األحداث
السياسية اليت جتري يف العامل ،سواء كانت هذه الزاوية زاوية عامة ،كاختاذ نشر
الدعوة أساسا للسياسة اخلارجية ،أي الزاوية اخلاصة اليت ينظر إىل العامل منها،
أم كانت خاصة كحصر العداء يف دولة معينة ميكننا التغلب عليها من
االنطالق يف العامل ،أم كانت أخص من ذلك كاالشتباك يف معركة سياسية
معينة من أجل أن ترى الدول األخرى منوذجا من معاركنا السياسية .فانطباق
النظرة من زاوية خاصة على األعمال واحلوادث السياسية أمر سهل ،وال حيتاج
إال إىل ممارسة السياسة ابلفعل ،بل يكفي يف فهمه استعراض األحداث
السياسية بعمق ،ومن هنا يتبني أن تتبع السياسة ،وإدراك املفاهيم السياسية
جيب أن يؤدي إىل إجياد الوعي السياسي ،وأن هذا الوعي السياسي أمر ال بد
منه للعمل السياسي ،بل ال بد منه للتأثري يف األحداث السياسية.
وإذا كانت الدول الكربى قد أصبح الوعي السياسي لديها بديهة من
البديهيات ،وأصبحت معرفة السياسة الدولية اخلبز اليومي للسياسيني ،فإن
املفروض يف أبناء األمة اإلسالمية ،وهم أبناء الدولة اإلسالمية ،أن يكون
الوعي السياسي أول ما جيب أن يتحلوا به من املفاهيم السياسية ،وأن يكون
أساس قيامهم ابألعمال السياسية ،وأن يعملوا ألن يصبح شائعا بني الناس،
وبديهة من البديهيات يف اجملتمع ،وأن يكون اخلبز اليومي للسياسيني ،فإن
مهمتهم الكربى ،ووظيفتهم األصلية ،هي محل الدعوة اإلسالمية إىل العامل،
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ونشر اهلدى بني الناس ،وهذا ال يتأتى إال إذا كانوا سياسيني ،وإال إذا نظروا
إىل العامل من زاوية خاصة ،وإال إذا كان لديهم الوعي السياسي الكامل.
وألجل أن ال يكرب أمر الوعي السياسي عليهم ،وأن ال يظنوه شيئا
ضخما ال يستطيع أن يتمتع به إال األذكياء وإال املثقفون ،فإهنم جيب أن
يعرفوا أن الوعي السياسي أمر يف منتهى البساطة ،وهو ميسور لكل الناس
حىت لألميني والعوام .ألن الوعي السياسي ال يعين اإلحاطة ابإلسالم كله ،أو
مبا جيب أن يتخذ زاوية خاصة للنظرة إىل العامل ،وإمنا يعين فقط أن تكون
النظرة نظرة إىل العامل ،مهما كانت معارفه عنه قليلة أو كثرية ،وأن تكون هذه
النظرة من زاوية خاصة .فالعربة فيه هي النظرة العاملية ،ولو كان عمال سياسيا
واحدا ،وأن تكون هذه النظرة العاملية من زاوية خاصة حمددة .فمجرد وجود
النظرة إىل العامل ،ومن زاوية خاصة ،يكفي للداللة على الوعي السياسي.
صحيح أن هذا الوعي السياسي يتفاوت قوة وضعفا بتفاوت املعارف
عن العامل وعن األحداث السياسية ،ويتفاوت بتفاوت املعارف عن الزاوية
اخلاصة ،ولكن كله وعي سياسي ،ويؤدي النتيجة نفسها مهما تفاوت ،وهي
االرتفاع عن السطحية يف السياسة ،والرتفع عن التفاهة يف النظرة إىل األمور.
وعلى هذا فالوعي السياسي ليس خاصا ابلسياسيني واملفكرين ،وال يصح أن
يكون خاصا ابلسياسيني واملفكرين ،وإمنا هو عام ،وجيب أن يكون عاما،
وممكن إجياده يف األميني والعوام ،كما ميكن إجياده يف العلماء واملتعلمني ،بل
جيب إجياده ولو إمجاال يف األمة جبملتها؛ ألن األمة هي الرتبة اليت ينبت فيها
الرجال ،فال بد أن تكون هذه الرتبة تربة وعي سياسي ،حىت تنبت الرجال،
وحىت تتمكن من حماسبة احلكام ،ومن تقدير الرجال ،ومن جماهبة األخطار
اخلارجية بوعي صحيح.
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أما الطريقة إلجياد الوعي السياسي يف األفراد ،وإجياده يف األمة ،فإهنا
هي التثقيف السياسي ابملعىن السياسي ،سواء أكان تثقيفا أبفكار اإلسالم
وأحكامه ،أم كان تتبعا لألحداث السياسية ،فيتثقف أبفكار اإلسالم
وأحكامه ،ال ابعتبارها نظرايت جمردة ،بل بتنـزيلها على الوقائع ،ويتتبع
األحداث السياسية ،ال كتتبع الصحفي ليعرف األخبار ،وال كتتبع املعلم
ليكتسب معلومات ،بل ابلنظرة إليها من الزاوية اخلاصة إلعطائها احلكم الذي
يراه ،أو لريبطها بغريها من األحداث واألفكار ،أو يربطها ابلواقع الذي جيري
أمامه من األعمال السياسية .فهذا التثقيف السياسي ،ابملبدأ وابلسياسة ،هو
طريقة إجياد هذا الوعي السياسي يف األمة ويف األفراد ،وهو الذي جيعل األمة
اإلسالمية تضطلع مبهمتها األساسية ،ووظيفتها األصلية ،أال وهي محل الدعوة
إىل العامل ،ونشر اهلدى بني الناس؛ ولذلك كان التثقيف السياسي هو الطريقة
إلجياد الوعي السياسي ،عند األمة وعند األفراد .ومن هنا كان ال بد من
التثقيف السياسي يف األمة اإلسالمية على أوسـع نطاق ،فإنه هو الذي يوجد
يف األمة الوعي السياسي ،وجيعلها تنبت حشدا من السياسيني املبدعني.
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