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 ةـمقدم
ؤون األمـــة لااًيـــاج واارويــــاج  ول ـــون مـــ  قبــــ  ـة هـــع رةايـــة شـــــياســــالس

الدولـــة واألمـــة  فالدولـــة هـــع الـــع لباشـــر هـــألم الرةايـــة ة ًيـــاج  واألمـــة هـــع الـــع 
 حتاسب هبا الدولة.

ملبــدأ ورةايــة شــؤون األمــة لااًيــاج واارويــاج مــ  قبــ  الدولــة ل ــون   ن يــأل ا
 يف الداا   وهألم هع السياسة الدااًية.

ااروياج مـ  قبـ  الدولـة فعـع ةاق عـا  منهـا مـ   األمةوأما رةاية شؤون 
 الدول والشعوب واألمم  ونشر املبدأ إىل العامل  وهألم هع السياسة اخلاروية.

وفعــم السياســة اخلارويــة أمــر وــوهر  ل ــة ويــان الدولــة واألمــة  وأمــر 
م  مح  الدةوة إىل العامل  وة   ال د منه ل نظيم ةاقة األمـة أساسع لً     

  منها ةًى ووه صحيح.
وملـــا وانـــ  األمـــة الســـامية م ً ـــة م ـــ  الـــدةوة الســـامية إىل النـــا   
وافة  وان لزامـاج ةًـى املسـً ن أن ي اـًوا ابلعـامل الاـاالج واةيـاج ألموالـه  مـدرواج 

ه  م  بعــاج األة ــال السياســية الــع  ــر  يف ملشــاوًه  ةاملــاج  ــدواف  لولــه وشــعو 
العامل  مامظاج اخلطـط السياسـية لًـدول يف أسـاليب لن يـألها  ويف وي يـة ةاقـة 
 عضعا  بعض  ويف املناورات السياسـية الـع لقـوا هبـا الـدولل ولـأللل وـان لزامـاج 
ةًـــى املســـً ن أن يـــدرووا مقيقـــة املوقـــي يف العـــامل الســـامع ةًـــى  ـــو  فعـــم 

  وقـــي الـــدومل العـــاملعل لي ســـن هلـــم أن ي بينـــوا أســـًوب الع ـــ  لقامـــة لولـــ عمامل
 ومح  لةوهتم إىل العامل.

غـــن أنـــه ينبمـــع أن ي ـــون وا ـــحاج أن موقـــي الـــدول ال يظـــ     ـــاج ةًـــى 
 مال وامدة  فعو ي من مسب لمن األو اع الدولية.

وليــة  وإن موقــي وــ  لولــة مــ  الــدول ال يًــزا مالــة وامــدة مــ   ميــة ل
وإمنا ل داوله ماالت م عدلة مـ   ميـة القـوة والضـعي  ومـ   ميـة قـوة ال ـ  ن 
ــــدول   ــــن ال ــــات القا  ــــة  ينعــــا و  ــــة ل ــــاوت العاق ــــ  ن  ومــــ   مي أو ةــــدا ال 
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وااــ اه هــألم العاقــاتل لــأللل وــان مــ  غــن امل  ــ  إةطــا  اطــو  ةريضــة 
لولـــة مـــ  الـــدول     ـــة لً وقـــي الـــدومل  وإةطـــا  ف ـــرة    ـــة ةـــ  موقـــي أ 

وإمنا مي   إةطا  اط ةريض ة  املوقـي الـدومل يف فـمة مـا   القا  ة يف العامل.
  لولــة أ هـألا املوقـي. وإةطـا  ف ـرة معينـة ةـ  موقـي مـ  لاـور إم انيـة لمـّن 

وهلـألا وـان ال غـن لًسياسـع  لم  إلراك قا ًية لبدل هألا املوقـي  يف ظروه ما
لقا  ــــــة يف العــــــامل  وأن ير طعــــــا  عًومالــــــه   أن ي  بــــــ  األة ــــــال السياســــــية اةــــــ

ل ـ لى لـه مـىت   و صـحيحاج  السياسية السا قة  مىت ي سن له فعم السياسـة فع ـاج 
  ومـىت ي ـ لى لـه إلراك معرفة ما إذا وان املوقي الدومل ال يزال و ا هو أو لمـّن 

ةًــى مالــه  أا  ــرأ  عومعرفــة مــا إذا وــان هــألا املوقــي قــد  قــ  موقــي وــ  لولــة
 .ه لمّن ةًي

   موقي  عـض الـدول مـ  مـال إىل مـال املوقي الدومل با   ل مّن ولمّن 
  إّما  قوهتا  وإّما  ضع عا  وإّما  قوة ةاق عـا ابلـدول  أو  ضـعي هـألم العاقـة

لاـــول لمــن يف ميـــزان القــويف القا  ـــة يف  لفينــ ح مين ـــأل لمــن يف امليـــزان الــدومل
مــ  الــدول الــع هلــا و ــن يف املوقــي ولــأللل وــان فعــم موقــي وــ  لولــة  لالعــامل

ــــة مناــــبة ةًــــى  ــــا وانــــ  العناي ــــدومل. ومــــ  هن الــــدومل أساســــاج ل عــــم املوقــــي ال
ألهنـا الرويـزة األوىل لً عـم السياسـع. وليسـ   لالما ة  عًومات ة  و  لولـة

 ــ  هــع م عًقــة يف    معرفــة موقــي وــ  لولــة م عًقــة  و ــععا يف املوقــي الــدومل
 حـــ م معرفـــة لومـــ  هنـــا  .ياســـ عا الدااًيـــة واخلارويـــةوـــ  شـــع  لـــه ةاقـــة  س

الـع هلـا شـ ن يـألور يف و ال  رة الع لقوا ةًيعا سياسة الـدول القا  ـة يف العـامل  
املوقــي الــأل  ينبمــع أن لق ــه األمــة الســامية منعــا. و ــا أنــه ي حــ م أن لعــره 

ابل  بـ  اخلطط واألساليب الـع لسـ ع ًعا  وأن لقـمن معرفـة اخلطـط واألسـاليب 
هــــا  وابلــــوةع ةًــــى الــــدواف  الــــع محًــــ  ةًــــى الــــدا م هلــــا  وىلراك مــــديف لمنّ 

ســاليب  مــ  ســباب الــع ا ــطرت هــألم الــدول ل ميــن اخلطــط واألهــا  أو األلمنّ 
أو حت ًعــا ةًــى لميــن   هــألم الــدول ةًــىاملعرفــة الاــحيحة ابألشــيا  الــع لــؤ ر 

 ساليبعا.أاططعا و 



 8 

 ريقةـرة وطـة فكـياسـالس
فعــع ال  ــرة الــع لبــن ةًــى  الدولــة ا ال  ــرة الــع لقــوا ةًيعــا سياســةمــأ

  مــم. فالــدول الــع ال مبــدأ هلــا لع نقــهساســعا ةاق عــا  منهــا مــ  الشــعوب واألأ
ـــدول ف ـــار لـــديعا م ً ـــة م باينـــة  وفيعـــا قا ًيـــة ال مـــّن ل ـــون األ   وملـــ  هـــألم ال

بـق ةًيعـا مـث ال  ـرة ساليب السياسـية  وال ينطمث اخلطط واأل ةًيعا ينطبق
 السياسية.

ن ف رهتا    ة ال ل من  وهع نشر املبدأ إأما الدول الع هلا مبدأ لع نقه ف
سـاليب ولمــنت  الـأل  لع نقـه يف العـامل  طريقـة    ـة ال ل مـن مع ـا اا ً ـ  األ

 وينطبق ةًيعا مث ال  رة السياسية.
ةًـــى   يف العـــاملىل الـــدول القا  ـــة إن ينظـــر أســـا   ـــب وةًـــى هـــألا األ

مـم  ساسية لعاق عا  منها مـ  الشـعوب واألأن ل   وامدة منعا ف رة أاة بار 
 و غــن    ــة.أ   ــة      ــة أو غــن    ــة  وهلــا  ريقــة ااصــة ل ن يــأل هــألم ال  ــرة
ســـــاليب  ةًـــــى ووـــــه وةًـــــى  ـــــو  ف رهتـــــا و ريق عـــــا لرســـــم اخلطـــــط  ول بـــــ  األ

الدول القا  ة يف العامل اليوا لطًق العنـان ن أن ـيساةدها ةًى حتقيق غاي عا. غ
حيقــق المــرل  ولــو اــالي الطريقــة  ولســن  اجـ و ـــًـسأســاليب  ف  بــ  لن ســعا ابأل
 .«الماية لربر الوسيًة»ةًى قاةدة: 

ل مـــن  سياســـيةج  ن مجيـــ  الـــدول لرســـم اططـــاج إفـــ  مـــرأومع ـــا ي ـــ  مـــ  
 و اع.ساليب خت ًي ول عدل مسب األأمسب الاوة  ول ب  

لقـــيم ةاق عـــا مـــة  و منـــا لرةـــى ماـــا  األإوالـــدول يف ة ًعـــا السياســـع  
فالدولــة الــع ال  .وبــناج   افــاج  هنــا خت ًــي يف ذلــل ااأإال   منهــا مســب املاــا  

حت   مبدأ معيناج   ع  املاًحة ومدها العام  املؤ ر يف ةاق عـا الدوليـة  وأمـا 
فعــاالج يف  هنــا  عــ  املبــدأ ةــاماج إ  فوحت ًــه لًعــامل الدولــة الــع لع نــق مبــدأ معينــاج 

يف هـــألا  مســـاةداج  نعا املبـــدأ ةـــاماج ـةاقاهتـــا الدوليـــة  و عـــ  املاـــًحة الـــع يعيّـــ
  ف ــار الــع لع نقعــاعره الدولــة مــ  ميــث األـ  ن لــأ ولــأللل وــان لزامــاج  لالســبي 
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عره العوامـــ  الـــع ـ  ومين ـــأل لــ ؟  مبــدأأهــ  هـــع لولــة لع نـــق مبــدأ أو ال لع نـــق 
ر يف ةاقاهتــا الدوليــة. و ــا أن املبــدأ هــو الــأل  يــؤ ر يف الدولــة الــع لع نقــه  لــؤ 

عره ـ  أن لـــ وابل ـــامل يـــؤ ر يف العاقـــات الدوليـــة  ويف املوقـــي الـــدومل  وـــان لزامـــاج 
ة سن يعره مبًغ و ن و  وامد منعا يف السياأاملبالئ الع لسول العامل اليوا  و 

م انيــة إنم يف السياســة الدوليــة اليــوا  ومــديف  انيــة و ــمإالدوليــة اليــوا  ومــديف 
  يف السياسة الدولية يف املسـ قب   فـ  عم مين ـأل  ةًـى  ـو  هـألم املبـالئ مو ن 

 وةًى مديف و نها يف الا ر واملس قب   العاقات  الدولية.
ىل العـــــامل ســـــدم لســـــولم  ا ـــــة مبـــــالئ فقـــــط  هـــــع: إذا نظـــــر  اليـــــوا إو 
ال إولع نق و  مبدأ م ات املايـن مـ  البشـر    رأمساليةوال  والشيوةية  الساا

ولـأللل ال سـد لـه أ  ووـول يف  لأن الساا ليس  له لولـة يف الوقـ  الا ـر
العاقـــات الدوليـــة  وال يف املوقـــي الـــدومل  الـــأل  يســـول العـــامل اليـــوا. أمـــا لًـــل 

إىل واقــ   ة ــال الــع لقــوا هبــا لول العــامل لًحيًولــة لون ةــولة لولــة الســاااأل
فــا ةاقــة هلــا    ــن أ نــا  أمــة الســاا  عــد أن أصــبح ال  ً ــ  مً وســاج   اليــاة

ألن ال ـــ  ن يف املوقـــي الـــدومل  لوال لـــؤ ر يف العاقـــات الدوليـــة  ابملوقـــي الـــدومل
والعاقــات الدوليــة ي طًــب ووــول لولــة حت ــ  الســاا مبــدأ ل ســنّ  ةًــع أساســه 

 سياس عا الدااًية واخلاروية.
ويـة  إىل واولـة ن أما ما يامة م  لووه لًسياسة الدوليـة  وااصـة األم

مشــروع الشــرق األوســط »شــاري  هي نــة ةًيعــا ملــ   صــياغة املنطقــة الســامية 
ا فـــإن ذلـــل ن ياـــة لًعـــاود امل اـــاةد ةنـــد لًـــل الـــدول 2003يف  «ال بـــن

سـة الدوليـة   وق  قـرب قيـاا لولـة لً سـً ن  ولـيد ألن السـاا يـؤ ر يف السيا
 ال   ن املعروه و ا لو وان لإلساا لولة قا  ة فعاج.

ـــة  ـــ  لوالج م عـــدلةج   لأمـــا املبـــدآن ا اـــران  فـــإن ل ـــ  وامـــد منع ـــا لول
 ـر يف العاقـات الدوليـة  ويف املوقـي الـدومل  ويف السياسـة ولأللل وـان هل ـا األ

هنيارم  ووان م  أ رمها قا  اج قب  ا يتاحتال السوفيوااصة ةندما وان اال  الدولية
إال  املعســ ر الشــرقع واملعســ ر المــر . أن انقســم العــامل إىل معســ ري   ف ــان
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ن عـ  سياسـة القطبــن ا  ول  ــ  مًـي وارسـو  أنـه مـ  اهنيـار املعسـ ر الشـرقع
إال يف الان ووـور   يف لولة ولو ش اج   يبق املبدأ الشيوةع مطبقاج مليف العامل  و 

ـــأللل ا ـــاج الشـــ الية  و  ـــاج  ن عـــى وـــون الاـــراع لولي فإنـــه  .في ـــا  عـــد لياـــبح إقًي ي
يت مل لعــد ف رلــه مــؤ رة يف السياســة العامليــة  وذلــل راوــ  االســوفي ابهنيــار االحتــال

مل   وهـع نشـر الشـيوةية  إىل أن ال  رة الع وان  لقوا ةًيعا سياس ه اخلاروية
فــإن سياســ عا   يوةعلعــد قيــد ال طبيــق. أمــا الــدول الــع الدالــ  حت ــ  املبــدأ الشــ

فالسياسة الاينية ال لقوا ةًى أسا  نشـر  .اخلاروية ال لقوا ةًى هألم ال  رة
الـــأل  وـــان ي   ـــع   وذلـــل راوـــ  إىل واقـــ  شـــعب الاـــن  الشـــيوةية يف العـــامل

ومل ي ــ  ةــرب ال ــاريع ي طًــ  إىل أن ي ــون ذا ن ــوذ   ابلن ــوذ يف ااــوار ا ســيو 
إىل وهيـ  ن سـعا  ْس   الان يومـاج  هألا مل ل  لايينةاملع. و سبب واق  الشعب ا

يف السياسة العاملية  والدالـ  وـ  أة ـال الاـن  مؤ راج  و اقاهتا ل ع ل بوأ موقعاج 
 إ ال ن وذ إقًي ع هلا يف ااوار. ةًى منابةج 

ن ال  ــرة الــع لقــوا ةًيعــا السياســة ةنــدم هــع إأمــا املعســ ر الرأمســامل  فــ
فاــ  الــدي  ةــ  اليــاة يف العــامل وًــه. وةًــى لعــدل  نشــر املبــدأ الرأمســامل  وهــو

هنـــا مجيععـــا  عـــ  نشـــر قيالهتـــا إالـــدول الـــع لع نـــق املبـــدأ الرأمســـامل واا افعـــا  ف
 ال  رية الرأمسالية يف العامل  ووع  ووعة نظرها يف الياة هع الع لسول العامل.

ع االسـ ع ار  وأما الطريقة الع ي بععا املعس ر الرأمسامل ل ن يأل ف رله فع
ةًـــــــى   واالق اـــــــالية  واللقافيـــــــة  والعســــــ رية  أ  فــــــرل الســـــــيطرة السياســـــــية

الشـــعوب املمًو ـــة الســـ ماهلا. وهـــألم الطريقـــة  وهـــع االســـ ع ار     ـــة ال ل مـــن 
واالس ع ار لـيد و ـا يقـول  .ومع ا اا ً   قوانينعا  مع ا لمنت ال ومات

 ــ  االســ ع ار هــو وــز  مــ   «يــةهــو أةًــى مرمًــة مــ  مرامــ  الرأمسال»لينــن: 
ووعـــــة النظـــــر يف الرأمساليـــــة  وهـــــو الطريقـــــة الـــــع لنشـــــر الرأمساليـــــة  واســـــط عا يف 

ن السياســة اخلارويــة لً عســ ر الرأمســامل    ــة إمــم. وةًــى ذلــل فــالشــعوب واأل
  فربيطانيا ملـ  أمنوـا .يف ف رهتا و ريق عا  وال يمنها اا اه الدول ولنادةعا

ســـــا  أيطاليـــــا  وملـــــ  أ  لولـــــة مـــــ  الـــــدول الرأمساليـــــة  إملـــــ  و   وملـــــ  فرنســـــا
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سياســ عا أن لنشــر مبــدأها وووعــة نظرهــا يف اليــاة   واســطة اســ ع ار الشــعوب 
 مم.واأل

و ب أن يامة ةند فعم  ريقة املعس ر المر  أن هـألم الطريقـة  وإن  
ار  حتقيــق  االســ ع  أســاليب وانــ     ــةج مــ  ميــث ووهنــا  االســ ع ار  إال أن

مـ  ميـث ارلبا ـه    أصـاهب ا  عـض ال طـور ةنـد املعسـ ر المـر  قـد والنظرة إليه
م  الزم   ومـ  مجًـة لطورمهـا مـا ماـ  فيع ـا مـ    ابلرأمسالية و  رة  وطريقة

وااـــ اه يف النظـــرة لاســـ ع ار. أمـــا لمـــن أســـاليبعا  فقـــد    لمـــن يف األســـاليب
لسيطرة العسـ رية    أصـبح  وان  في ا مسع االس ع ار القدمي لرل ز ةًى ا

وــا صــارت لع  ــد ن ف م .في ــا مســع االســ ع ار ااديــد لع  ــد ةًــى أمــور أاــريف
الق االية  مـ  أملـال القـرول ومـا يسـ ى  شـاري  ال ن يـة  ومـ  ا ةًى النامية

واملضـايقات.   ةـالت   مل  اخلـربا  وغـن ذلـل  إىل وانـب الضـمط السياسـع
إىل أسـًوب السـيطرة العسـ رية ةًـى األمـم   بسـاليإىل وانـب لًـل األ  أمنوا

وةــالت حتــرى ةًــى إنشــا  القواةــد  .لاضــاةعا لن وذهــا ولرالهتــا لوالشــعوب
وإسًــما صــارت لع  ــد  .العســ رية يف مســ ع راهتا لً حافظــة ةًــى ن وذهــا فيعــا

وةًـــى روـــال االســـ جنبارات السًيزيـــة    ةًـــى إ ـــال روـــال ي ونـــون هلـــا ة ـــا 
ل مـــــ  ة ا عـــــا  وةًـــــى الاـــــ قات ال ااريـــــة املشـــــبوهة.. وةًـــــى م ـــــاا الـــــبا

 ي  ـع ــاة  الها ةًى القرول  سبب  عي و ـععا املـامل  ووـأللل     ي  ـع  ـو   
وإن وانــ  ال لــزال   وذهــا الــدومل اة  الهــا ةًــى القواةــد العســ رية لضــعي ن

ل شـــبث  ووـــول ماميـــات ةســـ رية وقواةـــد يف مســـ ع راهتا و ـــا يف قـــربى  أو 
هــألم املســ ع رات. و ــأللل فــإن ال مــن يف األســاليب صــ ة مادمــة ابلقــرب مــ  
 لاس ع ار.

وأما اا اه النظرة لاس ع ار  م  ميث ارلبا ه  وطريقة  ابلرأمسالية 
ن االســـ ع ار إأ    قـــوة هـــألا االرلبـــا  ـــن:   و  ـــرة   فإهنـــا أصـــبح  لـــملل

ر الرأمساليـة  شـلنما يعين أن االه  اا األول هـو    ريقة فحسب لنشر الرأمسالية
  ن االه  ــــاا األول هــــو لاســــ ع ار ن ســــهإأ     ــــعي هــــألا االرلبــــا و ــــن 
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ســـ ع ار قــــد اقـــمب مــــ  أن ف ــــ ن اال  وااله  ـــاا اللــــانو  هـــو لنشــــر الرأمساليـــة
. وقــــوة االرلبــــا  أو  ــــع ه ي وقــــي ةًــــى الــــبال الــــع لريــــد الــــدول ي ــــون غايــــة

يــــد غزوهــــا وإلاــــال الضــــارة   أهــــع ذات مضــــارة لر الرأمساليــــة الســــيطرة ةًيعــــا
االيــة  هــع ل ســعي  الســيطرة ةًيعــا وهنــب اناهتــا  أا الرأمساليــة ال اســدة إليعــال

الوفال  ال مضارة فيعا حت اج إىل غـزو   ـ  لسـ ع رها لنعـب  رواهتـا والسـيطرة 
ةًيعــــا فحســــب؟ وهــــألا ي ضــــح مــــ  وــــون صــــراع الــــدول المر يــــة يف اســــ ع ارها 

ســــ مال  وي ــــال نشــــر ال  ــــرة الرأمساليــــة أن ال يــــا قــــد أاــــأل مدلــــه يف االفريقأل
ي ـــون لـــه ووـــول. فـــالرب األهًيـــة يف أوغنـــدا وروانـــدا اســـ  رت لســـنوات  ورا  

نمو الدميقرا ية  و  ال   حي عا م ات ا اله م  البشر  ووأللل أمداث دا ن
ومل  .والاـــراع ةًـــى الن ـــوذ  ـــن أورواب وأمنوـــا  مل يظعـــر فيعـــا إال ااشـــ  املـــال 

يف  ع لً  ـ  إىل شـ  ومـ  مععـا مـ  مً ا عـا األورو يـن وأمنوـا   ريطانيال   
فريقيـا أقـرب إىل أن أصـبح االسـ ع ار يف أإال إىل املناف  املالية  و أللل   فريقياأ

وسـط يف الشـرق األ  ي ون غايـة مـ  أن ي ـون  ريقـة. وأمـا يف العـامل السـامع
وةًـــى   لـــدول االســـ ع اريةأو وســـط آســـيا وونـــوب شـــرقعا  فا  فريقيـــاأومشـــال 

لســــعى هنــــا  إىل وانــــب فــــرل الســــيطرة السياســــية والعســــ رية   ســــعا أمنوــــاأر 
لســـعى إىل نشـــر   الســـ مال منافعـــه املاليـــة لىل العـــامل الســـامعإ  واالق اـــالية

 «ةأمريــــة املــــر »ملــــ  اه  ــــامعم  ــــؤ رات   الرأمساليــــة وــــأللل يف ووانــــب ولــــنة
وع لًشرق األوسط  وفرل اهلي نة ن ملشروع األم  وما وا  يف ا«  ن املرأة»و

ولاقـــع   ومـــوار األل ن «إةـــالة  نـــا  اللقافـــات»اللقافيـــة في ـــا صـــار يعـــره  ــــ
لدالة ارلبـا  املسـً ن  لالضارات  والمويز ةًى لمين أو لعدي  مناهح ال عًيم

مضــــارهتم و قــــاف عم. وه ــــألا فقــــد أصــــبح  الطريقــــة يف الرأمساليــــة ل طــــور مــــ  
ســـوا  أوـــان   زم . ومـــ  ذلـــل فـــإن االســـ ع ار هـــو روـــ  أســـا  يف الرأمساليـــةالـــ

 أا  ريقة أقرب لًماية.   ريقة لنشر الرأمسالية
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 يةـياسـالس اليبـواألساخلطط 
إن اخلطــــط السياســــية  واألســــاليب الــــع لن ــــأل هبــــا هــــألم اخلطــــط  ل مــــن 

  األســـاليب  مســـب مـــا لق ضـــع املاـــًحة  وإن وانـــ  اخلطـــط أقـــ  لميـــناج مـــ
وال ــرق  ــن اخلطــة واألســًوب و ــا يامــة مــ  ل بــ  السياســة الدوليــة  هــو أن 
اخلطــة سياســة ةامــة  لرســم ل حقيــق غايــة مــ  المــا ت الــع يق ضــيعا نشــر املبــدأ 

 ًوب فعـو سياســة ااصـة يف وز يـة مــ  ااز يـات الــعـأو  ريقـة نشـرم  أمــا األسـ
 لساةد ةًى حتقيق اخلطة وللبي عا.

اخلطــــة األمنويــــة لًعــــراق وانــــ  ام الــــه  قــــرار لومل أو لونــــه     ف ــــلاج 
 عد   إ ال م ومة لض ع ةًى االم ال شرةيةج لوليةج ة   ريق األمم امل حدة

أن وانــ  قــد أمهً عــا ةنــد  دايــة االمــ ال  وشــرةيةج أاــريف  وًيــةج  ةــ   ريــق 
يا ــةج  ةــ  أهــ  ان جنــاابت أو شــبه ان جنــاابت ةراقيــة    ل ــوىل هــألم ال ومــة  ن

العـــراق لوقيـــ  صـــل ابملوافقـــة ةًـــى  قـــا  قـــوات االمـــ ال  مـــىت ل عطـــى الاـــ ة 
د الشــرةية  ووهنــا مووــولة  وافقــة أهــ  البًــد و ًــبعم و قــرار لومل. وهــألا ســي بع  

الـــدول األاـــريف ومًـــد األمـــ  ةـــ  ال ـــدا  يف الشـــ ن العراقـــع  و عـــ  أمنوـــا 
ل يســــبغ ةًــــى االمــــ ال صــــ ة ه الوميــــد   ــــ  شــــؤون العــــراق  و ــــأللامل اــــرّ 
 .ألن الأل  أقـر  قـا م وووـولم هـو م ومـة العـراق الشـرةية  املن جنبـة  لالشرةية

ـــر  فيـــه ال رقـــة و   ـــز    وسيو ـــ  لًعـــراق لســـ ور وديـــد ىشـــراه االمـــ ال ق ل   
  نـــنان الطا  يـــة  وينشـــم  املســـً ون  بعضـــعم شـــع  الدولـــة ماـــة ال دراليـــة  وس   

مـ   اوـا وـ  مـا اسـ طاة عن رت أمولأللل سجن   لاالم ال دل انشماهلم ىاراج 
  وعـــ  هـــألا االمـــ ال   وســـا   وأســـاليب المـــ ال العـــراق وجنطـــة مو ـــوةة
  مشروةاج  ى  ا  ش   قانوين لومل ووًع ةًيه.

وابملقا ــ  وانــ  اطــة فرنســا لقضــع   شــ ي  وــور مــ  الــدول ال ــربيف 
اخلطــة  عرقًــة مًــد األمــ  ةــ    قيالهتــا ملواوعــة اخلطــة األمنويــة  وقضــ  هــألم
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إصدار قرارات صرحية ل مطية املشـاري  األمنويـة امل عًقـة ابسـ جنداا الًـد لمـزو 
العراق  و أللل ةازت أمنوا  اماج ة  الًعـب  ورقـة مًـد األمـ   وف وشـ عا 
لوليــاج ابة بارهــا لولــة ااروــة ةًــى القــانون  فظعــرت أمنوــا ةًــى أهنــا لســن يف 

لمامشة اخلاروة ةًى القـانون   ـدل أن لظعـر ماميـة لًقـانون الـدومل   ريق القوة ا
و ـــــا وـــــان ظـــــاهر ماهلـــــا ســـــا قاج. واســـــ طاة  فرنســـــا حتريـــــل مشـــــاةر األملـــــان 
وإ رهتــم  لدروــة أدةاــوا أمنوــا يف لاــرفاهتم  ووق ــ  روســيا أيضــاج إىل وانــب 

 ــألا داا مًــد األمــ  لــدةم اططعــا. وهـ جنـــنوا مــ  اسـة أمـــفرنســا يف معار ــ
ال يف منـــ  المـــزو األمنوـــع  وإمنـــا يف فضـــح األهـــداه   سحـــ  اخلطـــة ال رنســـية
 األمنوية م  هألا المزو.

وأمـــا اخلطـــة الربيطانيـــة ف انـــ  اطـــة معقـــدة  ابيلـــة  لســـاند أمنوـــا يف 
الظاهر ل شاروعا  شع  م  المني ة  ولظعر مععا ةًى املسر  الدومل إذا وان   

 .نعـــا يف الظعـــر وً ـــا ال  هلـــا إم انيـــة الطعـــ و ـــة أمنوـــا هـــع الراوحـــة  ولطع
ألن و  عــا راوحــة يف املوقــي الــدومل  ول نعــا مــ   لفربيطانيــا ســارت مــ  أمنوــا

وعــــة أاــــريف  أا هتــــا إىل ةــــرل اس اــــدار قــــرار مــــ  مًــــد األمــــ  ااــــوى 
 العدوان ةًى العراق  وقد وان  لعًم مسبقاج ةـدا إم انيـة صـدور القـرار ن ياـةج 

روســيا وأملانيــا  فان شــي  ــأللل ةــوار أمنوــا دهنــا لريــد العــدوان ملواقــي فرنســا و 
وأو ــدت  ريطانيــا هــألا ال ووــه يف مضــور  ًــن  .ةًــى العــراق  قــرار أو  ــدون قــرار

الســـــ ع ال الـــــدها   لا20/9/2003الو  ـــــاع ق ـــــة مـــــ  شـــــناك وشـــــرولر يف 
  السياســــع الربيطــــاين يف لقويــــة و  ــــن موقــــي الــــدول ن  ــــد املوقــــي األمنوــــع

ابس  زادمها  بعض ا را  الع لعر عا  ريطانيا أو حنو ذلـل  ف ـدفعع ا لً اـًب 
لون الظعــور الربيطــاين العًــين  ــأللل أمــاا أمنوــا. واســ  رت  ريطانيــا ابلسياســة 

وـا مشـاري  ل مـم امل حـدة ل ـ ا  ن ولقـدمي أم  ن سعا مىت  عد ام ال العـراق
 شرةية ةًى االم ال.

الــع و ــع  ملنــ  صــنورة االحتــال األورو  ل ــة   ويــةومــلاج اخلطــة األمن 
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 هع: ةقام  ةًى أسا  واور  ا   وامدة لش   اطراج ةًى أمنوا
لوســي  االحتــال األورو   ــدول أورواب الشــرقية  وهــألم الــدول صــنيعة  أواًل:

وقــد ظعــر هــألا ةنــدما  .للاــال و ــن أمنوــا يف االحتــال لأمنوــا  ورأ  مر  عــا
م الـــدول ر يـــة أمنوـــا يف ةـــدواهنا ةًـــى العـــراق  مـــا وعـــ  رامســـ يًد دت هـــألـأيـــ

يـــ ع م ةًـــى أورواب  ســـ ى القدميـــة وااديـــدة. ولقـــد اس شـــا  شـــناك الـــر يد 
ال رنسع غضباج م  لارفات هألم الدول  وماول أن يومع إليعـا أن اصـط افعا 

معا يف جبانــب أمنوــا ســيعرق  قبوهلــا النعــا ع يف االحتــال  ومــ  ذلــل أقــر انضــ ا
  اع االحتــــال األورو  الاســــم لقبــــول األةضــــا  ااــــدل  ومل لســــ ط  فرنســــا ـاوــــ

 لعطي  االنض اا.
اس  رار ووول الًي األ ًسع رغم مّ  مًي وارسو املقا       اثنياً:

 ـــدل الـــدفاع   لوســي  اســـمالياية الًـــي لي ـــدا  يف املشـــاو  األمنيـــة يف أورواب
وملا شعرت أورواب اطر الًي ةًيعـا   .نش لهاخلاروع ةنعا و ا وان يف أص  

لقيــالة أمنوــا ال عًيــة لــه  لــداة  فرنســا وأملانيــا و ًاي ــا ول ســ بور  ل شــ ي  
قـــوة أورو يـــة ااصـــة  فاةم ـــ  الـــوال ت امل حـــدة ةًـــى ذلـــل  وال دالـــ  للـــن 

 فعاج. األورو ية اخلاصة النور   ألورواب امل اةب قب  أن لريف القوة  
فربيطانيــا  ــدها عا املععــول ال  .مال أمنوــا لً وقــي الربيطــايناســ  اثلثــاً:

ن يابح قوةج وامدةج لألوب  ريطانيا االه  ولابح لولـة ألريد لاحتال األورو  
هامشــية وً ســ بور  مــلا ج فعــع ال لــزال حت ــ  يف أة اقعــا ةظ ــة المربا وريــة 

ومل   ي  االحتــاللــأللل نراهــا ةرقًــ  ل ــو  لالــع ال لميــب ةــ  ا ً اهتــا الشــ د
وال دالــ  مــىت ا ن مل لشــمك  .فداً ــه ل ــعافه  لداًــه إال ملــا رألــه أمــراج واقعــاج 

يف الع ًة األورو ية املومدة  اليورو . وةقًية المربا وريـة ةنـدها  عًعـا لبحـث 
 ة  لور ةًى املسر  الدومل يف أ   ريق وودله. 

ألورو   ووعًــه مظًــة وابملقا ــ  فــإن اطــة فرنســا وانــ  لقويــة االحتــال ا
مناسبة يف مواوعة املظًـة األمنويـة  والسـعع لنشـا  وـيو أورو  مسـ ق  ةـ  
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وقــــد اســــ طاة  أن لشــــد إليعــــا أملانيــــا مــــول ذلــــل    مًــــي مشــــال األ ًســــع
لدروـــة وعًـــ   ريطانيـــا   ولاـــرف  فرنســـا لاـــرفاج ذويـــاج وـــداج ابل ـــاق مـــ  أملانيـــا

مـــنم إن ســـح ســـعع فرنســـا وأملانيـــا. لنضـــم إليع ـــا مـــىت ال ي وهتـــا ناـــيب مـــ  امل
  وه ألا سح  فرنسا مـؤاراج مـ   ريطانيـا وأملانيـا يف ال  سـيد لنـواة هـألا ااـيو

ابلــرغم مــ  الضــمو  األمنويــة الشــديدة ةًــى  ريطانيــا وأملانيــا ملنــ  إنشــا ه. و ــا 
  وسح  اطة الـدول الـلاث يف رسـم سياسـات  عيـدة املـديف لاحتـال األورو 

ـــ ـــه   عيـــداج ةـــ  ل ـــ  ن في ـــدول الطامعـــة لً  ـــدول الاـــمنة يف االحتـــال  وال داات ال
 وإيطاليا وإسبانيا.

وإن وــــان يف  دا لــــه   وه ــــألا ســــد أن فرنســــا سحــــ  يف إ ــــال مــــدا 
ى ال نواة ةس رية مس قًة يف أورواب ابل وافق م  أملانيا   ل قوية االحتال األورو 

اليـة الـع  عـ   املن عـة اخلاصـة  ل ـ  و ريطانيا. ولـوال اة نـاق هـألم الـدول لًرأمس
لولــــة يف ســــًم القــــيم ةنــــدها  ألم نعــــا أن لووــــد احتــــالاج أورو يــــاج قــــو ج يف ووــــه 
الــوال ت امل حــدة. ومــ  ذلــل ف اــرل ســا  فرنســا يف ةــرل اخلطــة ةًــى لول 

ا لــ  لســ طي  وــن قويــة يف أورواب  أملانيــا و ريطانيــا  يع ــرب ة ــاج مــؤ راج يف ووــه أم
 .إغ اله

ًعـا لولـة مـىت لون وعْ و منوـا ل حاـيم روسـيا أاخلطة الع و ع عا  وملاج 
لمرهـــا مـــ  أمـــاو  ن وذهـــا يف البًقـــان  وشـــرق  ىةًـــلقـــوا  اهنـــإن ـــوذ إقًي ـــع  ف

 ووسط آسيا  ووأللل إ طال م عول لرسان عا النوويـة الـع لشـ   ةـاماج   أورواب
ختــألت ا غــزو ال ضــا   فابل ــافة إىل ال  ــوق ةًيعــا يف  مــ  ةوامــ  قوهتــا معّ ــاج 

منعا أهنا قام   ضرب اايو اليوغسايف  صـر يا واابـ    لأللل ةدة أساليب
األسول  ميث العاقة  العرقية السافية  م  الرو   مس مًة أدمة وسوفا  و ـا 

    ذ إليعـااق االية وةس رية م  لول أورواب الشرقية لًن اهنا أقام  ةاقات أ
ســ مً  الــرب اهنــا أ ًســع  و ــا إىل مًــي مشــال األقامــ   ضــم ال لــن منعــا 

وذلـل  عـد أن   ف قام  قواةد ةس رية هلا يف لول وسط آسيا  ةًى الرهاب
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  ق اــــاليةســــ قطاب  عــــض م ــــاا لًــــل الــــدول ابملســــاةدات االا  نــــ  مــــ  
م ال أفمانس ان وة دت إىل لطوير نظاا لفاةع لًاـواريع املضـالة وقام  اب

القالرة ةًـى محـ    عول الاواريع الروسية العا رة لًقاراتل طال م  لعاريلًاو 
لياـــــال  لو ـــــا أهنـــــا اســـــ طاة  أن لســـــ م  ال قـــــر يف وورويـــــا  .ر و  نوويـــــة

ما أسقط املنطقة العادلة  ـن روسـيا ومًـي النـالو   عا إىل ق ة اهلرا هناك ة ا
روة يف واملشـا  وان  أقنع  روسيا ابل جنًع ة  وط عا ال ضـا ية مـنو  .يف لرويا

وذلـل لًحـد مـ  ل وقعـا يف سـباق غـزو   احملطة ال ضا ية الدوليـة آآ  إ  إ آ
وــا يف اططعــا لاــار روســيا ل بقــى لولــةج مقطوةــة ن ال ضــا . وه ــألا لســ  ر أم

 يت.ا عد أن قط  ن وذها الدومل ابهنيار االحتال السوفي  الن وذ القًي ع
ووعًعـا   ي  الانن أمنوا لريف وووب لروأل لأللل الال م  الانوو 

ول نعـا أ ـح    ال سي ا وأهنـا ال  ًـل مقومـات الدولـة العظ ـى  لولة ةالية
لولـــة إقًي يـــة ةظ ـــى  هلـــا مـــق    ـــا  ًـــل مـــ  قـــوة  مـــ  من اـــي ال ســـعينات

وهـألا مـا ال لر ـى  ـه   م   وهلا أ  ـاع و  ومـات إقًي يـةالنقض يف مًد األ
وق  ـــــار   ـــــجنم ال ـــــد مـــــ  منوـــــا ســـــأفالاـــــن يف نظـــــر  .الـــــوال ت امل حـــــدة

يعــــدل  وــــع ال ياــــبح اطــــراج   لوة ــــاق  شــــر   ــــب لرويضــــه  ســــ  الة منــــهاال
لــألا وــان ةًــى أمنوــا و ــ  اطــة  عــد  لمنويــة يف منطقــة شــرق آســيااملاــا  األ

ومارها يف مال ميو   يق يف أمسـ    ن عا  الرب البارلة ل حايم الانا
لــــأللل فإهنــــا مع  ــــة  لو  وــــاماج مــــوال  إن مل لــــ     مــــ  قطــــ  ماهلــــا اليــــاأل

مـــال حتســـ      طبيـــ  العاقـــات مـــ  في نـــاا اعًعـــا ماـــر ةلـــرة يف ووـــه الاـــن
 اج و ــا أهنــا حتــاول وعــ  شــبه اازيــرة ال وريــة مروــز   .منويــة ال ي ناميــةالعاقــات األ

 ـــز لة الضـــمط ةًـــى وـــور  الشـــ الية ماـــة وـــور   مـــول الاـــن اج م قـــدم اج اطـــر 
ه لع ـــ  ةًـــى ال قـــا  ةًـــى قواةـــدها العســـ رية هنـــاك الشـــر  ويف الوقـــ  ن ســـ

لًاـن   و ا أهنا حتاول وع  اهلند نـداج   .لدول الان وةًى ابب لارها م امخةج 
ألماه العس رية القًي يـة يف الياين و اسم ولسعى أيضا إىل إ ال الً ا  اال
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 و ـا أهنــا قامـ  ى ـال قواةــد ةسـ رية يف وســط  .وسـطوسـط آسـيا والشــرق األ
 اريف لًعي اال .آسيا ةًى مدول الان المر ية ةًى ااعة األ

وه ــألا فــإن اخلطــط واألســاليب السياســية لو ــ  لًع ــ  املباشــر  ول ــ  
 األســاليب املووــولة  وأن لعلــر ةًــى مــ  ذلــل لــيد  بعيــد ةًــى الدولــة أن لمــّن 

أســــاليب أاــــريف إذا وشــــ   لًــــل األســــاليب وأصــــبح  ال لــــؤل  املطًــــوب  
أن لمن اخلطة إذا أصبح  ال  ـد   أو إذا وـان  قا هـا ي ًّ ـي ووأللل مي   

الدولة صعاابج ليد م  ماًح عا ووولها  ول   الدولـة مـن ل مـن اط عـا إمنـا 
ل ســ بدل هبــا اطــة أ اــريف  ومــن ل مــن األســًوب لضــ  م انــه أســًوابج آاــر  وال 

يف  م ان عـــالقعـــد ةـــ  و ـــ  اخلطـــط واألســـاليب إالّ إذا ةاـــزت واحنطـــ  ةـــ  
   مال الـدول الـع فقـدت فاةًي عـا السياسـية منـأل دمـ  املوقي الدومل  و ا هع

 والربلمال.  وإسبانيا  و ًاي ا  وهولندا  وإيطاليا  والياابن
ملانيــا  فقــد  وملــال لمــن اخلطــط مــا فعً ــه أمنوــا يف اط عــا الــع رمس عــا أل

غر يـة    صـارت  ةأملانيـوإقامة مجعورية   ملانيةوان  اط عا  عث العس رية األ
ملانيــا الشــرقية  وحتديــد أحتــال  ينعــا و ــن املانيــا المر يــة وإ ــال أاط عــا إ ــعاه 

ا ل ــال لولــة أورو يــة قويــة لــزامم 1990  رأت لوميــدها ةــاا   ملانيــاألســًيح 
ا ةًــى قيــالة االحتــال األورو   و ــأللل لضــعي  ــول نــافد معع  فرنســا و ريطانيــا

  وقوة وامدة.م  إم انية لوميد أورواب
  فبعـــــد أن رأت لة عـــــا .ووـــــأللل اخلطـــــة الـــــع و ـــــع عا أمنوـــــا لًاـــــن

وحتسن العاقات مععا  ووأللل حتسن العاقـات الاـينية   لولياج  ووعًعا قطباج 
 ـعاه موقـي االحتـال وذلـل ل لالياابنية  اعًعا رويزة م  روـا ز النظـاا الـدومل

 الًي ــــن الشــــيوةين الًــــدولي   يت الــــدومل آنــــألاك  ولــــز لة الشــــقة  ــــناالســــوفي
ت اط عـــا  وغـــنّ    عـــد انقضـــا  فـــمة الـــرب البـــارلة  ةـــالت  عـــد ذلـــل أمنوـــا

وإرواةعـــا اًـــي   مـــر ي طًـــب ا ن و ـــ  اطـــة ل حاـــيم الاـــنورأت أن األ
وـــدران ســـورها العظـــيم. فًاـــ ت إىل و ـــ  اطـــة وـــع ال ل  ـــر يف أن لاـــبح 
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ن الاــن  ًــل مــ  العوامــ  مــا أال ســي ا   ةًــى ماــالعا يف شــرق آســيا اطــراج 
 مي نعا م  ذلل.

ســاليب مــا قامــ   ــه أمنوــا يف  ًــدان العــامل الســامع  وملــال لميــن األ
فبعد أن وان  لع  د ةًى االنقاابت العس رية لياـال ة ا عـا إىل ال ـم  
وةًى املعو ت االق االية مـ  ملـ  القـرول ومـا يسـ ى  شـاري  ال ن يـة  ومـ  

  وةًـى مــا مسـع ابلمغيـب والمهيـب أو العاـا وااــزرة  وغـن ذلـل   ملـ  اخلـربا
وةــالت إىل االة  ــال   أصــبح  لع  ــد ا ن ةًــى الًــول العســ رية والمهيــب

مــاه والقواةــد العســ رية  عــدما وانــ  قــد ختًــ  ةنعــا  مــا أةــال إىل ةًــى األ
 األذهان فمة االس ع ار العس ر  والمرب لية المر ية.

طانيا قد غنت م  أساليبعا ف جنً  ةـ  املعاهـدات والقواةـد ان   ريوو 
ــــى الع ــــا  مــــ  ال ــــاا  العســــ رية ــــات االق اــــالية  واة  ــــدت ةً   واالل اقي

وال اقيات ال سـًح. ويبـدو أهنـا حتـاول ا ن السـن يف روـاب أمنوـا دن لعـول إىل 
 القواةد العس رية و سًوب وديد قدمي.

ةًـــــى  ولـــــأللل وــــان واوبـــــاج  لياســــيةســـــاليب السهــــألا  يـــــان لًجنطــــط واأل
أن املعســـــ ر المـــــر  ال يمـــــن ف رلـــــه السياســـــية  وال  املســـــً ن أن يعرفـــــوا يقينـــــاج 

أاـــريف  وي بـــ  أســـاليب   ريق ـــه  ول نـــه يمـــن اططـــه وأســـاليبه  لنســـم اططـــاج 
ةًــى أسـاليبه وأمبطــ  اططــه   علــه نشـر مبد ــه. وإذا قضـ ىل وديـدة مــىت ي ـ

ولـأللل وـان  لسـاليبأوًعـا لًـل اخلطـط واألأا ق  مشاريعه الع رمس  مـ  
يف  -يف وشــــ عا ومقاوم عــــا-ال  ــــا  السياســــع مووعــــاج لًجنطــــط واألســــاليب 
وةًيه فإنـه مـ  احملـ م ةًـى  لالوق  الأل  يووه حملار ة ال  رة السياسية و ريق عا

 املسً ن أن يعرفوا اخلطط املرسومة لسياسة و  لولة  وأن ي بينوا أساليبعا.
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 وقف الدويلـامل
وذلــل ألن  لاملوقــي الــدومل   ًــي ةــ  فعــم سياســة وــ  لولــة فعــم إن

 ـــن لقـــوا ةًيع ــــا ًفعـــم سياســـة الـــدول املـــؤ رة ي عًـــق   عـــم ال  ـــرة والطريقـــة ال
الـــأل  هـــو هي ـــ    املوقـــي الـــدومل وأمـــا .نا ســـا قاج و ـــا  ّيــــ  سياســـة لًـــل الـــدول

ةًيعـا الدولـة األوىل والـدول الـع  العاقات الدولية املؤ رة  أ  الالـة الـع ل ـون
وإمنا ي عًق ابلعاقات الدوليـة    لزامحعا  هألا املوقي ال ي عًق ابل  رة والطريقة

اســة وال ســا ق الــدا م  ــن الــدول ةًــى مروــز الدولــة األوىل  وةًــى ال ـــ  ن يف السي
 ولأللل وان ال د م  فعم املوقي الدومل. الدوليةل

أن املوقـي الـدومل ال يًـزا مالـة وامـدة   اج غن أنه  ب أن ي ـون وا ـح
وأمدا ـه  ول ـ  مـ    وأموالـه  وإمنا هو م من وم بدل يف العامل مسب أو اةه

ذلل مي   رسـم صـورة وا ـحة لـه  ومي ـ  إةطـا  اطـو  ةريضـة ةنـه  ومي ـ  
إةطا  ل ايات ة  أمواله  إال أن ذلل وًه إمنا يدل ةًـى مالـه مـن يظعـر 

مــن ي مــن املوقــي و ياــدق الوصــي ةًــى واقــ  مووــول  لًنــا  وقــ  وصــ ه  ف
 لشــع  صــ اج و الــدومل ال ي ــون الوصــي الــأل  أةطــع غــن صــحيح  وإمنــا ي ــون 

قــد ووــد   ذهــب  فياــبح يف ةــدال ال ــاريع  وياــن مــ  احملــ م إةطــا  الوصــي 
وةًـــى ذلـــل فـــإن الوصـــي  ل  حياـــ   أ  لً وقـــي الـــدومل ااديـــدلًواقـــ  الـــأل

لدومل يف رسم صورله  أو إةطا  اطـو  ةريضـة ةنـه  الأل  سنسوقه لً وقي ا
  إمنــا هــو وصــي لواقــ  شــوهد مــ  قبــ   أو هــو مشــاهد هأو ال عــرل ل  اــيال

وهلــألا  ــب ةًــى  لا ن  أو م وقــ  مدو ــه  ول ــ  مــ  ذلــل ال يع ــرب أمــراج    ــاج 
السياسع أن ل ون لديه معًومـات ةـ  املوقـي الـدومل  وةـ  السياسـة الدوليـة  

 ا يرام  مىت ل ضح له األمور  ويادر م  ه ةًيعا.ير طعا  
وفعم املوقي الدومل  يق ضـع مـ  املسـً ن معرفـة مروـز الدولـة األوىل يف 

ســة العامليــة. ويق ضــع العــامل  ومروــز الــدول األاــريف ابلنســبة هلــا  وابلنســبة لًسيا
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 املس قًة. والدول  الع يف ال ًل والدول  ال ا عة معرفة الدول
عـــــع الدولـــــة الـــــع ل ـــــون مقيـــــدة  دولـــــة أاـــــريف يف فة ال ا عـــــة أمـــــا الدولـــــ

سياســـــ عا اخلارويـــــة  ويف  عـــــض املســـــا   الدااًيـــــة  ملـــــ  ماـــــر مـــــ  أمنوـــــا  
عــع الدولــة الــع فادااســ ان  ماليــاج  مــ  روســيا. وأمــا الدولــة الــع يف ال ًــل وو 

  رلبــا  ماــًحة ال لبعيــةال ــون مرلبطــة يف سياســ عا اخلارويــة مــ  لولــة أاــريف 
وا و ريطانيـا  وونـدا مـ  وـ  مـ  ن   الياابن م  أمنوا  وأسماليا م  و  م  أممل
وا. وأما الدولة املس قًة ن وا و ريطانيا وفرنسا  ولرويا  مالياج  م   ريطانيا وأمن أم

فعـــع الدولـــة الـــع ل اـــره يف سياســـ عا اخلارويـــة والدااًيـــة و ـــا لشـــا  مســـب 
 وروسيا.  والان  مل  فرنسا  ماًح عا

ــــة وإمنــــا هــــع مــــوالث   وهنــــاك أمــــوال ال لــــدا  حتــــ  السياســــة الدولي
فعــألم األمــوال وأملاهلــا ال  .ســ ع ارية مــ  الــبالنشــ ت وــرا  اــروج الــدول اال

 ــ  لــدر  وــ    وال يعطــى ةنعــا اطــو  ةريضــة  لبحــث يف السياســة الدوليــة
وقـوع و   ف ـلا العـراق  عـد اـروج السًيـز منـه .ويعطى هلا ال م  مالة  واقععا

 صــار لولــةج   وإلمــا  مجيــ  املعاهــدات واالرلبا ــات ا 1958 ــود  14نقــاب ا
ول   ألن ماو ـه   لوأ  لولة مس قًة  وإسًما  ملًه مل  فرنسا  لولياج  مس قًةج 

فــإن العــراق صــار يف واقعــه لولــة با عــة ألمنوــا وإن    وــان مين ــأل ة ــياج أمنويــاج 
 ا 1968 ـــود  17نقـــاب اقـــاا   ل ـــ  مـــن وـــان مـــ   ميـــة لوليـــة مســـ قاج 

 لسًما. صار العراق با عاج   وا  لًح م ة ا  السًيزو 
أو ي ــوىل ال ــم   وه ــألا  فالــدول املســ قًة مــن ياــبح ماو عــا ة ــياج 

 فإن الدولة لابح با عة لًدولة الع يع رب ماو عا ة ياج هلا.  فيعا ة ي 
وختــرج   هــألم الــاالتوه ــألا مجيــ  الــدول الــع وانــ  مســ ع رة لعميعــا 

ظاهريــة  مــ  يــد إىل يــد   عــ  لمــن ال ــاا. ف لــ  هــألم الــدول مــ   ميــة لوليــة
با عــة. ول ــ  هــألم مــاالت فرليــة  هــع ول ــ  مــ   ميــة مقيقيــة  مســ قًة هــع

ســــ ع ارية ووــــاوالت الــــدول اال  ســــ ع ار  ــــة ةــــ  حتريــــر املســــ ع رات مــــ  اال
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ســـــ ع ار وـــــ  ريف أن حتـــــ  يف االأو واولـــــة لول أاـــــ  ســـــ ع راتاملالروـــــوع إىل 
 أ  م  املس ع رات.  الدولة اخلاروة منعا

إن احمل م معرف ه هو مروز الدولة األوىل يف العامل  ملا لأللل م  األمهيـة يف 
ف ــع الســًم لع ــرب الدولــة األوىل  .فعــم السياســة العامليــة  ويف فعــم املوقــي الــدومل
ولســ و  فيــه  عــد ذلــل الدولــة   يف املوقــي الــدومل  هــع صــامبة ال ً ــة لوليــاج 

 س طاة عا ال   ن العاملع سياسياج.االلانية  وأ  لولة أاريف م  ميث 
اــريف إمنــا ي ــون لًــدول الــع هلــا ودهنــا يف ال ــ  ن ةًــى وال ــ  ن لًــدول األ

وىل  وي  ــــاوت هــــألا ال ــــ  ن    ــــاوت الــــدول يف القــــوة الألاليــــة  والقــــوة الدولــــة األ
 ــن لــة  ومــديف ودهنــا العــاملع  ي ــون مقــدار مــا هلــا مــ  وفبقــدر قــوة الدو  .العامليــة

 وىل  وابل امل ةًى السياسة العاملية م   مية لولية.ةًى الدولة األ
 ال ـ  ن    ومـ    وأو ح ملال اليوا ةًى واولة ال   ن ةًـى الدولـة األوىل

ا يف ا   فــإن و نهــ2004هــو ملــال  ريطانيــا هــألم األ ا    يف السياســة العامليــة
مـ   ميـة لوليـة آتا اـا لـديعا مـ   عـض ال ـ  ن ةًـى أمنوـا:   السياسة العاملية

مـــ  ن وذهـــا امل واصـــ  ةًـــى مســـ ع راهتا  الدولـــة األوىل يف العـــامل  و ـــا هـــو آتا 
فإهنــــا اشــــمو  معــــاج  عــــد الــــرب   وأملانيــــا  وروســــيا  الســــا قة. ووــــأللل فرنســــا

نــــوع مــــ  ال ــــ  ن ةًــــى الدولــــة األوىل  األمنويــــة الربيطانيــــة ةًــــى العــــراق ل ــــال 
 وابل امل ال   ن ةًى السياسة العاملية م   مية لولية.

وابل ـــامل فـــا و ـــن   وأمـــا أملًـــة الـــدول الـــع ال لـــؤ ر ةًـــى الدولـــة األوىل
ميث ال ي  لى أن ي ـون   ف نعا: الدولة ال ا عة  مس ق  هلا يف السياسة العاملية

ىل إالّ  قـــدار اســـ ع ال الدولـــة امل بوةـــة هلـــا. ووـــأللل هلـــا و ـــن ةًـــى الدولـــة األو 
ـــة ال ـــربيف الـــع لـــدور  يف الـــدول الـــع يف ال ًـــل فإهنـــا لســـ  د و نهـــا مـــ  الدول

 فً عا.
   وأما ابقع الدول غن ال ا عة  وغن الع يف ال ًل  وهع الدول املس قًة

لســ طي  ال ــ  ن فإهنــا   مــلاج   والســويد  وإيطاليــا  وهولنــدا  وإســبانيا  وسويســرا
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إذا أّمن  ماا  الدولة األوىل أو هّدلهتا    يف السياسة العاملية م   مية لولية
ومـــن وـــ  مـــ  إيطاليـــا وإســـبانيا ملاـــًحة مع ـــة مـــ    ومـــ  األملًـــة ةًـــى ذلـــل

وذلــــل ةــــ   ريــــق مســــاندهت ا ألمنوــــا يف ام اهلــــا لًعــــراق يف   ماــــا  أمنوــــا
 ا.2003

هــا ة و رّ ـيـــاملـة العـياســـر يف السـلريــد أن لؤ ــب ةًــى أ  لولــة ــــولــأللل وو
دولة ـمسب ماًح عا  أن لسًل أمد  ريقن: إمـا هتديـد املاـا  القيقيـة لًـ

فعـــاالج  وإمـــا ومـــن ماـــا  الدولـــة األوىل ةـــ   وىل يف املوقـــي الـــدومل هتديـــداج األ
  ريق املساومة ملاًح عا.

 ح م  ـاج  وهـو الـأل  يًيـق و ريق ال عديـد ال عـال املـؤ ر  هـو الطريـق املنـ
ابلدولــة الاــحيحة الــع لنشــد  ــ ان و نهــا  ومســاع صــوهتا يف املوقــي الــدومل. 
أما الطريق اللاين الأل  ي س عده مـ  سـًووه ومـن املاـا   فإنـه سـبي  مظًـم  

ار  قد يوص  إىل الماية  وقد يؤل  إىل ال عً ة  إذ هو مقـامرة ـلـون العـغن م م
ألن ومـن ماـًحة الدولـة ال بـنة مـ   لرة محقـا   اـن لولـةـامـ  يان أمة  ومم

قب  أ  لولة  ال مينععا م  املساومة ةًى هألم املاا  م  أ  لولة لوهنا مروـزاج 
 أو إم انيات.

ا ةًى مًي اهتا ال قًيدية م  الدول 2003فقد ساوم  أمنوا يف العاا 
ة  و ــــدأت لبحــــث ةــــ  لول األورو يــــة المر يــــة   عــــد أن وصــــ  عا دورواب القدميــــ

شـــرق أورواب ل حـــ  وًعـــا يف حتال عـــا يف مســـ لة العـــراق  ولو مـــ  وـــأللل  ـــد 
 ريطانيـا ةنـدما ماولـ   نيعـا ةـ  املضـع قـ د ماج يف غـزو العـراق مـ  لون الروـوع 
إىل األمـــم امل حـــدة ل  اـــأل الشـــرةية الدوليـــة منعـــا  وقـــال رامســـ يًد وديـــر الـــدفاع 

 .«وا الألهاب إىل العراق م  لون  ريطانياإن  قدور أمن »األمنوع: 
ــــة قــــد   ال ال ــــ  ن ال عــــالوإ ــــ  ول عديــــد املاــــا   ــــب أن ل ــــون الدول

ــــاج  ــــدفاع  وأســــباب الســــيطرة ال امًــــة لااًي ــــوفرت هلــــا إم انيــــات ال . والســــبي  ل
الاحيح لأللل أن ل ون سـا رة يف الطريـق االرلقـا ع ال اـاةد   أ   ـب أن 
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لةـوة ةامليـة  ولبـدأ  ـ  واورهـا  ومـىت حت ـع ن سـعا ل ون صامبة مبدأ حت   
م  مرب ال دا  لااًياج  وال لق ار ةًـى محايـة مـدولها   ـ  ل وسـ   بـد عا 

 وىل يف املوقي الدومل.مىت لزامم الدولة األ  ون وذها
ةًيعـا   ول      أ  لولة م  دمزمـة الدولـة األوىل ةـ  مروزهـا الر يسـع

هلــــا  اــــريف سياســــياج ع اع عــــا  ووــــر الــــدول األأن لقــــوا   حويــــ  ااــــو السياســــ
ول  رهتـــا  و ـــا ماـــ  ألملانيـــا قبـــ  الـــرب العامليـــة اللانيـــة  وةنـــدما لـــ     أ  

م إمـــديف الـــدول ًمـــىت ل ســـ  ياـــبح املوقـــي الـــدومل م  روحـــاج   لولـــة مـــ  ذلـــل
وىل  ويف المالــــب ال ي ــــ لى ذلــــل إال إذا وقعــــ  مــــرب غــــنت مروــــز الدولــــة األ

واــورة وز يـة  أو إذا وــان اطــر وقــوع  اأ  نــ  ةامليـة ةامــةوا  أواـاملوقـي  ســ
رب إىل الدولــــة ـاج يف هــــألم الـــــ ـــــ  وحتاجـ حـــــراج راوـوىل أمــــالــــرب ةًــــى الدولــــة األ
 املزامحة يف معس رها.

 .ومروــــز الدولــــة األوىل يف العــــامل لــــيد وديــــداج  فإنــــه مووــــول منــــأل القــــدا
شــور يف العــراق لزامحعــا آووانــ  ف اــر يف ال ــاريع القــدمي وانــ  الدولــة األوىل  

ولولــة الــروا وانــ  الدولــة األوىل  ووانــ  لولــة فــار  لزامحعــا  .ةًــى هــألا املروــز
والدولــة الســامية منــأل ةعــد اخلً ــا  الراشــدي  مــىت الــروب  .ةًــى هــألا املروــز

ووان  فرنسا  .الاًيبية وان  الدولة األوىل  ومل ي   هلا مزامم ةًى هألا املروز
  والدولــة العل انيــة .األوىل  ووانــ  إسًــما لزامحعــا ةًــى هــألا املروــزهــع الدولــة 

وانـــ  الدولـــة األوىل مـــدة لقـــرب مـــ   ا ـــة     وصـــ عا لولـــة اخلافـــة الســـامية
قــرون  ومل ي ــ  هلــا مــزامم ةًــى هــألا املروــز  مــىت من اــي القــرن اللــام  ةشــر 

ووانـــ    ولـــة األوىلوقبـــ  الــرب العامليـــة األوىل وانــ  أملانيـــا هــع الد .املــيال 
و عد الرب العامليـة األوىل وانـ  إسًـما  وفرنسا لزامحاهنا ةًى هألا املروز.إسًما 

هع الدولة األوىل  ووان  فرنسا لزامحعا ةًى هألا املروز.   قبي  الرب العاملية 
مـىت    هـألا املروـز ةًى ان  أملانيا لزامحعاوو   اللانية وان   ريطانيا الدولة األوىل

واشـمو    إىل أن وانـ  الـرب العامليـة اللانيـة  األوىل الدولـة الت أن ل ـونو
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وـــا هـــع الدولـــة األوىل يف ن وـــا يف الـــرب  وان عـــ  الـــرب دن أصـــبح  أمن أم
رســم السياســة الدوليــة واملوقــي الــدومل  ميــث وانــ  أقــدر الــدول ةًــى وعــ  

ال لقـ  وال لن  ــأل  السياسـة الدوليـة جبانبعـا  وظًـ  لســيطر ةًـى املوقـي الـدومل 
يت اإال األمــداث السياســية الــع لريــدها. ومــ  ذلــل فقــد اســ  ر االحتــال الســوفي

وفرنسا  حتاول مزامح عـا  ووانـ  لشـاروعا ال ـ  ن يف السياسـة   و ريطانيا  مينعا
يت  شــ   اوااصــة االحتــال الســوفي  مســب قــوة هــألم الــدول  العامليــة  قــدر مــا

 ي.   ريطانيا  ش   أ ع  قو 
منوــــا وشــــريل أيت فقــــد ســــح ابلوقــــوه إىل وانــــب اأمــــا االحتــــال الســــوفي

ل مــ  أســ   إىل أســ   منــه  نـــز وصــارت ل  سًــما إىل الــورا إوواــرت   ومًيــي
 عـد الـرب العامليـة   مىت غدت ةًى مـا هـع ةًيـه ا ن. و يـان ذلـل أن إسًـما

منوـــا ةـــ   ـــدأت لســـ  يق مـــ   ـــر ة الـــرب  وأاـــألت حتـــاول دمزمـــة أ  اللانيـــة
وىل  وصــــارت لقــــوا دة ــــال سياســــية ل ــــؤ ر ةًــــى أمنوــــا  فًــــم مروــــز الدولــــة األ

  ووانــ  لنقــ  أابــار أمنوــا الر يــة رمــز ج  لشــمك يف الــرب ال وريــة إال إشــماواج 
إىل الاــــــن  والاــــــن هــــــع الــــــع وانــــــ  لقــــــوا يف القيقــــــة ابلــــــرب ال وريــــــة  

 أن لــؤ ر ةًــى مروــز أمنوــا الــدومل يفســ طاة  إسًــما  وســا ًعا اخل يــة اخلبيلــة او 
وق   يف مؤ ر ونيـي الـأل  ةقـد مـ   وأيضاج  الرب ال ورية  ما دةزع مروزها.

أوـــــ  اهلنـــــد الاـــــينية جبانـــــب املعســـــ ر الشـــــرقع  فجنروـــــ   قـــــرارات يف صـــــا  
فقــــد وانــــ  لنقــــ  لروســــيا أابــــار أمنوــــا ال اسســــية  وأيضــــاج  .املعســــ ر الشــــرقع

 يولو  لروسيا ما أليف إىل إسـقا عا. ه ة   ا رة  والعس رية  وم  ذلل ما نقً
  مــــا وــــان مــــ  موقــــي مــــاو يان يف مــــؤ ر ابريــــد مــــ  الوقــــوه إىل وانــــب 

وواولــــــة إذالل إيزهنــــــاور  وصــــــ ه ر ــــــيد الــــــوال ت   اروشــــــوه  ــــــد إيزهنــــــاور
وه ـألا قامـ  دة ـال   .امل حدة  ما أليف إىل فش  املؤ ر وإ عاه مروز أمنوا

منوا فطن  أوىل  ول   ال   ن ةًى مروز الدولة األ واولةج   امنوأولنة لضرب 
ـــ .ل ـــ  ذلـــل ا  ومـــ  ذلـــل ال ـــاريع   وـــان او  ـــاع اروشـــوه   نـــد  يف فيّن
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سًما م  موقي املعاوم ألمنوا إىل موقـي املـداف  ةـ  ن سـعا  ميـث إحتول  
 لعامل.ا يفسًما إوأمنوا معاج يف لا ية   االحتال السوفيايت   دأت روسيا

يت يشــع  الــرب البــارلة  ــد املعســ ر المــر   ااالحتــال الســوفي لقــد وــان
اـأل دمـاا املبـالرة مـ  ورب مـ  ذلـل  ف ـان حيـاول أن أو ص أمنوا ابلقدر األ

لي ـــون هـــو ل منوـــا ةـــ  مروـــز الدولـــة األوىلأاملعســـ ر المـــر   ويع ـــ  لزمزمـــة 
منوـا مـ  أفاسـ طاع أن ينقـ    وىل يف العامل  وقد سـح يف ةـدة أة ـالالدولة األ

ىل ةقـد إمانعا الان  وهـو هي ـة األمـم امل حـدة  يف مـ  املشـاو  الدوليـة  
منوــا مــ  أوــ  أسًــما ةًــى مزامحــة إمــؤ رات اــارج هي ــة األمــم  ووــان يشــا  

وىل  ولوســـي  شـــقة اخلـــاه مـــ  أوـــ  إ ـــعاه مروـــز إ ـــعاه مروـــز الدولـــة األ
ة ــال األ يف ر ولــناج  ــ ــن فرنســا وأمنوــا  وأوىل  ووســ  شــقة اخلــاه الدولــة األ
ولقــدا يف   وإىل وانــب ذلــل لقــدا يف مــال ال ضــا  مــىت ســبق أمنوــا .الدوليــة

وأنش  قاةدة ةس رية له يف وـواب   سًحة النووية ويف الاواريع ةا رة القاراتاأل
  وماــــر  منويــــة يف ال ونمــــوســــاليب األمــــ  األ ل عديــــد أمنوــــا  وفضــــح ولــــناج 

ول نــه مل   وإن أ ــر ةًــى أمنوــا وــ  ال ــ  ن  إال أن وــ  ذلــل .وغنهــا  ا ــروااز 
ن اـارات وز يـة يف  عـض املسـا   ايزمزمعا ةـ  مروـز الدولـة األوىل  وإمنـا وـان 

ـــــاج  إال أن االحتـــــال الســـــوفي ـــــى أمنوـــــا االسياســـــية لولي ـــــ   يف اهلاـــــوا ةً يت مل يي
ـــــارلة  إىل أن ماـــــ   ـــــد و  ـــــاع اروشـــــو ادســـــاليب الـــــرب الب  ســـــنة ه   ن

ــــا1961 ــــل العــــاا يف فيّن ــــران مــــ  ذل ا ةاصــــ ة   ميــــث او  عــــا يف شــــعر مزي
و عــد ذلــل ال ــاريع ســقط  وــ  مــ   .وال قــا ةًــى اق ســاا العــامل  ينع ــا  الن ســا

يت وأمنوــا معــاج يف ا ريطانيــا وفرنســا مــ  السياســة العامليــة  وان ــرل االحتــال الســوفي
الت الـــع قامـــ  هبـــا  ريطانيـــا يف أن ومل ل ًـــح مجيـــ  احملـــاو  .رســـم هـــألم السياســـة

  مىت يف أ ا ليمول  ي ون هلا رأ  يف السياسة العاملية  ووأللل مل ل ًح فرنسا
أن ل قــدا اطــوة وامــدة يف إ ــال أ  إم انيــة هلــا يف مــث السياســة العامليــة   يف

ميــث ســقط وــدار  ــرلن  وان ــر   ا 1989وظًــ  الــال وــأللل مــىت العــاا 
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يايت  عـد ذلـل  عـامن  اـورة رمسيـة  وان عـ  الـرب البـارلة  ةقد االحتال السوف
وور   روسيا م انة االحتال السوفيايت رمسيا يف  داية ةقد ال سعينات م  القـرن 
املا ع  ل نعا أ سقط  م  املروـز اللـاين يف السياسـة العامليـة  ونشـ  و ـ  لومل 

شـــريل لومل   الـــوال ت امل حـــدة األمنويـــة ألول مـــرة  ـــا فيـــه وديـــد أصـــبح 
ولا  العامل يف مرمًـة لوليـة غـن مسـبوقة  فحاولـ  أمنوـا يف آاـر ةعـد  ـو  
األب رسم سياسة لولية ل رلية  و ليف  اـطًح النظـاا العـاملع ااديـد  ول ـ  

الو ـــ   املاـــطًح  ـــبا ياج  و ـــا ظـــ ّ  وظـــ ّ   هـــألا النظـــاا مل ي  ـــب لـــه الناـــا 
ا  ف رسـى 1992ة ال ـم يف العـاا إىل أن وـا  وًين ـون إىل سـد  ا  ـاج غالدومل 

و ــدأت  .وإمنــا يع  ــد ةًــى ال  ــوق  ال يع  ــد ةًــى ال  ــرل  نظامــاج لوليــاج وديــداج 
إلارة وًين ـــون ىرســـا  قواةـــد هـــألا النظـــاا ااديـــد  الـــأل  وـــان مـــ  أهـــم أروانـــه 
ان عــــاج سياســــة املشــــاروة مــــ  القــــويف ال ــــربيف األاــــريف  الــــع  ًــــ  يف مســــم 

سنة واهلرسل وووسوفا  و ا  ًـ  يف ل  يـل األسـًحة مشاو  البًقان يف البو 
ابل  ـــاهم مـــ  روســـيا  وف وـــأللل   وروســـيا البيضـــا   النوويـــة يف وـــ  مـــ  أوورانيـــا

لوقيــــ  مــــألورات ل ــــاهم  ــــن أمنوــــا والــــدول الــــع وانــــ  يف الســــا ق وــــز اج مــــ  
املنظومــــة الشــــرقية  واشــــمك يف لوقيــــ   عــــض هــــألم ال  امهــــات  ريطانيــــا وأملانيــــا. 

أن لوسـ    و  ضـ  سياسـات املشـاروة  اس طاة  أمنوا يف هـألم القبـة أيضـاج و 
الع اس  الت هـع   ابل عاون م  الدول األورو ية المر ية  مًي مشال األ ًسع

األاــريف مــ  لوســي  لول االحتــال األورو   وف هــألا ال وســ  وذاك ال وســي  ةًــى 
 مساب روسيا  وةًى مساب ن وذها.

 اعول القوة األملانية  ميـث صـامب  ـعي االحتـال و يزت هألم ال مة 
وإدالة السـند ةـ  أملانيـا الشـرقية  صـامب ذلـل   اهنيار ودار  رلنو   يتاالسوفي

لوميـــد أملانيـــا الشـــرقية مـــ  أملانيـــا المر يـــة  ســـرةة قياســـية  وأن لاـــبح أوـــرب قـــوة 
يعــــا اق اــــالية يف أورواب  وأن ل حــــول إىل قــــوة سياســــية فاةًــــة ومــــؤ رة ل قــــرب إل

مىت صار الديث ة  لاول أملانيـا  ل  الـدول ذات العضـوية   وا وأوروابن أم
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 وةاملياج.  وأورو ياج   أمنوياج   الدا  ة يف مًد األم  مو   لسا ل
ميــث ف   ورافــق هــألا الو ــ  السياســع ااديــد  و ــ  اق اــال  وديــد

ـــ ع ل عيـــ  سياســـات الســـوق  شـــ   وبـــن  و لـــ  ذلـــل يف سياســـات العوملـــة ال
فر ـــ  ن ســـعا ةًـــى العـــامل  فاحتـــدت الشـــروات  ولع ًقـــ   و ـــردت واةـــب 
اق اــال  ر يســع ميًــع سياســاله ةًــى ال ومــات  وصــارت الشــروات م عــدلة 

ا إىل 1995اانسيات مديث االق االين  وف حتوي  ال اقية ااات يف العـاا 
عيـــ  لور منظ ـــة  ـــارة لوليـــة حت ـــع سياســـات العوملـــة  مطـــا  قـــانوين  و ـــا ف ل 

وهـو منظ ـة ال اـارة   صندوق النقد والبنل العاملين  ميـث صـار هـألا اللـالوث
وـ لاة لـدا  و ـمط يف    يسـ جندا مـ  قبـ  الـدول ال ـربيف  والاندوق والبنل

سياسات الدول االق االية  وقد اةمه و  م  لورند إ ًربور وديـر اارويـة 
نقــد الــدومل  اةمفــا دهن ــا ي  وامديســو ر ــيد صــندوق الـق  وميشـــا ـــأمنوــا الس

اس جندما الاندوق يف ال امـة  نظـاا سـوهارلو ةـ   ريـق فـرل سياسـة لعـومي 
الع ًة  ومرمانه م  القرول إن مل يقب  هبألم السياسة  فجنضـ  لًطًـب  وةـو ا 

 الع ًة وأ يح  ه.
وهــع الــدول الســب  الاــناةية  وذلــل ى ــافة  G7و ــا ف ل عيــ  لور 
  واليــــاابن  وهــــع: أمنوــــا يطرت هــــألم الــــدول الل ــــاينروســــيا إليعــــا  وه ــــألا ســــ

سـيطرت هـألم الـدول ةًـى   وروسيا  ووندا  وإيطاليا  وفرنسا  و ريطانيا  وأملانيا
لولة  السياسات العاملية االق االية والنقدية  فإذا أ  نا إىل هألم الدول الل اين

ومروــز  قــ  الاــن  ــا هلــا مــ   قــ  اق اــال  وبــن  و ــا  ًــل مــ  قــوة نوويــة  
س اين  ومقعد لا م يف مًد األم   إذا أ  نا لولة الان  ا  ً ه م  هـألم 

ن الدول ال ربيف يف العـامل اليـوا إ   شع  م  ال ااود  القويف  فإنه مي ننا القول
هـــع هـــألم الـــدول ال ســـ   ول ـــ  ل ـــاوت قـــوة هـــألم الـــدول  عًنـــا نســـقط منعـــا 

ً ـان أيـة قـويف سياسـية أو ويوسياسـية  لول ن ومهـا إيطاليـا وونـدا  ووهن ـا ال  
لؤهًع ــا لًعـــب لور ةـــاملع  و ـــأللل لبقــى الـــدول املـــؤ رة يف السياســـات العامليـــة 
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 واليـاابن.  والاـن  وروسـيا  وأملانيا  وفرنسا  و ريطانيا  سب  لول وهع: أمنوا
 يففــاخل د األوىل ل طًــ  لً ــ  ن  ه هــألم الــدول يف ال ــ  ن العــاملع مــ  ااــ او 

 .وـــــا ةًـــــى األر ـــــ  األاـــــريفن ق ها ـــــ  ألمل ـــــوّ مـــــ     ق م ً ـــــة مـــــ  العـــــاملمنـــــا
والســــا عة  .والسالســــة  الاــــن  يموــــز لطًععــــا إىل ال ــــ  ن يف ويطعــــا القًي ــــع

ول ـــ  ةًـــى األســـا     يف منـــا ق م ً ـــة مـــ  العـــاملن اليـــاابن  ل طًـــ  إىل ال ـــ  
 االق اال .

رهـا ت فرنسـا آيف و ا ـه  يقول ودير ااروية فرنسا السا ق هـو ر فيـدري 
إن هألم القوة الوميدة  أمنوا  الع هتي   ةًى وـ  الـاالت »: آيف دم  العوملة

واللقافيـة  مالـة غـن   والًمويـة  والنقديـة  والعس رية  وال  نولووية  االق االية
ةًــى مــد وصــ ه.   يضــ  فيــدري  لاــني اج ااصــاج لًــدول  «مســبوقة يف ال ــاريع
ن الـــوال ت امل حـــدة  لـــ  املرلبـــة األوىل يف إ»الن ـــوذ فيقـــول: مـــ  ميـــث القـــوة و 

 :العامل  ا منادع  وأيت  عدها يف الاي اللاين سب  لول ذات ن وذ ةاملع هع
شــريطة أن لشــرع   واهلنــد  واليــاابن  والاــن  وروســيا  وأملانيــا  و ريطانيــا  فرنسـا

معـــاين هـــألا ال اـــنيي  ن إ» :ويقـــول .«يف لوســـي  ر ي عـــا الـــع ال لـــزال إقًي يـــة
ــــنة والســــا  النــــوو       واملســــ ويف ال  نولــــووع  منعــــا الــــدا  القــــومع  ول

  املســـ ويف ال  ـــع وال ي ـــع ل ســـًحة  واالرلبـــا   نظ ـــات ولشـــ يات لوليـــة
أو االحتــال األورو     لــرويح الًمــة وال ــ  ن   8ـلــاوم وةــة   ملــ  مًــد األمــ 

 .«اللقايف املوروث م  املا ع
أنــه  عــد أمنوــا الدولــة الع اقــة  هــو   األلق مــ  رأ  فيــدري  هــألا ول ــ

الـــع ال لـــدانيعا أيـــة لولـــة يف أوا ـــ  القـــرن الـــال  والعشـــري   ويت  ـــاث لول  
وفرنسا     عد هألم اللاث مباشـرة ويت   و ريطانيا  وربيف مقيقية هع: روسيا

ولنة م  العامل.   الاـن   أملانيا  وهألم الدول األر   هلا لطًعات لولية يف أحنا 
ولوال  يق لطًععا الدومل لزامحـ     وهع لولة وربيف يف مدول ويطعا القًي ع

وــ  أو  عــض الــدول األر ــ  الســا قة. وأمــا اليــاابن فعــع أوــرب الــدول  عــد أمنوــا 
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اق اــال ج  و ــأللل ي ــون لرليــب قــوة الــدول ةًــى النحــو ال ــامل: أمنوــا  روســيا  
أملانيا  الان  الياابن  ةًى ال ـوامل  ميـث مي ـ  إ ـاق لول   ريطانيا  فرنسا  

ب   أمــا اهلنــد وونـدا وإيطاليــا فــا لســ حق أن يطًــق ةًيعــا ـى هــألم الســـوـربيف ةًــ
ولشــ   مععــا الــدول العشــر   لول وــربيف  مــ  أهنــا هــع الــع لًــع هــألم الســبعة

 األوىل يف العامل.
اليـة اللاللـة  ماولـ  إلارة و دايـة األل يـة املي  وم  ان عا  القرن العشري 

وــــورج  ــــو  اال ــــ  لميــــن قواةــــد الًعبــــة  ف ســــقط  سياســــات املشــــاروة الـــــع 
ــــدأت ل ــــرل ةًــــى القــــويف ال ــــربيف سياســــاهتا ابلوــــرام   ان عاعــــا وًين ــــون  و 
وانســـحب  مـــ  ةـــدة معاهـــدات لوليـــة ملـــ  ال اقيـــة ويولـــو  وو  ـــة اانـــا ت 

وغنهـا  ولـولرت   سًحة الباليسـ يةالدولية  وال اقيات سال  ل جن يض نشر األ
العاقة  ينعا و ن الدول ال ربيف أولـر فـ ولر  وقـوع أمـداث الـال  ةشـر مـ  

ومبـــــن      اـــــنات مروـــــز ال اـــــارة العـــــاملع يف نيويـــــورك  ا2001أيًـــــول العـــــاا 
البن اغون يف واشنط   ف نحعا ذلل لفعة وديدة يف ا ام ال  رل  واختـألت مـ  

فام ًــ  أفمانســ ان والعــراق   اج حملار ــة مــا أمس ــه ابلرهــابهــألم ال  اــنات مــربر 
وسالت المطرسة السياسية اللارة األمنوية  ف بن  سياسـة حت  هألم الألريعة. 

آإمــا معنــا أو  ــد آ  وأ رت هــألم السياســات ااديــدة رّلات فعــ  غا ــبة مــ  
ويــن دن األورو يــن ومــ  غــنهم  واهت وهــا ابل بســيط والســألاوة  و ــالبوا األمن 

يعولوا إىل املشاورة واملشاروة  ل   األمنوين رفضـوا العـولة إىل قواةـد املشـاروة 
واملشاورة الـع سـار ةًيعـا وًين ـون  و  ـ  مـ  يسـ ون ابحملـافظن ااـدل  قيـالة 
ليــل لشــيين   ــب الــر يد  ورامســ يًد وديــر الــدفاع  وول ــوفي ز   بــه  وري شــارل 

الدفاةيـــــة  ولوغـــــا  فيـــــث  ووـــــون  ول ـــــون    ـــــنل ر ـــــيد مًـــــد السياســـــات
ووونـــدوليزا رايـــد  وآاـــري     ـــ  هـــؤال  مـــ  ال ـــ  ن يف قـــرارات  ـــو   ميـــث 
وظ ـــــــوا وـــــــ  قـــــــدراهتم  ون ـــــــوذهم  والشـــــــروات الـــــــع لـــــــدة عم  خلدمـــــــة هـــــــألم 

 السياسات.
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ووــــان مــــ  أ ــــرد هــــألم السياســـــات ةــــدا االل  ــــات إىل األمــــم امل حـــــدة  
ت  ووع  األولوية لً اًحة األمنوية  فـإن لعار ـ  وشرةي عا يف اختاذ القرارا

هألم املاًحة م  الشـرةية الدوليـة ف إمهـال الشـرةية الدوليـة  وإن مل ل عـارل ف 
ل عيًعــا  وه ــألا لعامًــ  مــ  مًــد األمــ   فــإن سحــ  يف اس اــدار قــرارات 

 م  الًد وان  ه  وإالّ ف إمهاله وإغ اله.
نيــا أن للــين اللارة األمنويــة ةــ  االل  ــاه وماولــ  أورواب الًــة يف  ريطا

ةًــى الشــرةية الدوليــة  واســ قطب  هــألم احملاولــة وديــر اخلارويــة األمنوــع وــول  
ومـــال إليعـــا الـــر يد  ـــو   ول ـــ  ل  ـــ  م وةـــة احملـــافظن ااـــدل أفشـــ    ابول

هــألم احملاولــة  و قيــ  أمنوــا ل ااهــ  سياســات املشــاروة  و ــا ل ااهــ  إةطــا  
 لً نظ ة الدولية. لور فاة 

   وةًــــى أيــــة مــــال مل لســــ ط  إلارة  ــــو  اال ــــ  إســــقا  الــــدول ال ــــربيف
مـ  لعـب لور يف السياسـة الدوليـة   ـ  إن   وأملانيا  وفرنسا  وروسيا  وربيطانيا

هــألم السياســات الــع ان عا عــا إلارة  ــو  اال ــ  قــو ت مواقــي لًــل الــدول ومل 
فاةــاج ةــ  ن ســعا أمــاا هــألم اهلا ــة ألهنــا اــ ت إىل لوميــد صــ وفعا ل للضــع عا

ولعـاون هـألا احملـور   األمنوية الشرسة ةًيعا  ف ش   وور فرنسا  أملانيا  روسيا
مــ   ريطانيــا  شــ   ا ــع  و  نـــ  هــألم الــدول ابملقاومــة واملاينــة  أن للبـــ  

 مواقععا ودول وربيف فاةًة إىل مد ما يف السياسة الدولية.
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 ون الدويلـوالقان رف الدويلـالع
وان  املزامحـة ةًـى مروـز الدولـة األوىل يف العاـور السـا قة ال لـربد فيعـا 

لعـــدا ووـــولم   ـــ  وانـــ  لـــربد فيعـــا  لاألة ـــال السياســـية املرلبطـــة  قـــانون لومل
منـــأل فاـــر   وان قـــاى أ ـــراه الـــدول  والمـــزوات  األة ـــال العســـ رية ابلـــروب

ميــــث لوســــ    قـــرن اللــــام  ةشــــرال ـــاريع  وظــــ  الــــال وــــأللل إىل من اــــي ال
ومنأل ذلـل الوقـ   .القانون الدومل  أو ةًى األصح وود  ش   قانون ولشري 

 ـــدأت األة ـــال السياســـية واـــأل وانبـــاج مع ـــاج يف العاقـــات الدوليـــة  ويف مـــ  
فاــارت األة ــال السياســية حتــ  وــ  األة ــال العســ رية يف   املشــاو  الدوليــة

ومـــ   .واملزامحـــة ةًـــى مروزهـــا  الدولـــة األوىلمـــ  املشـــاو   ويف إيقـــاه ســـيطرة 
يوم ـــأل ولـــر حت ـــيم القـــانون الـــدومل يف العاقـــات الدوليـــة  وولـــر اختـــاذ األة ـــال 
السياســـــة ألاة لـــــ  املشــــــاو  الدوليـــــة  إمـــــا ومــــــدها  أو إىل وانـــــب الــــــروب 

مــــن أ نشــــ   ةاــــبة  ا 1919ولروــــز ذلــــل  شــــ   وا ــــح  عــــد  .والمــــزوات
والعـره الـدومل. واألة ـال السياسـية   لًقانون الدومل األمم  فقد ولر االم  اا

الـع لقـوا هبـا الــدول  شـ   ةـاا  والــدول املزامحـة لًدولـة األوىل  والدولــة األوىل 
  ن ســــعا  شــــ   اــــاى  إمنــــا يســــ ندون فيعــــا إىل مــــا يســــ ى ابلعــــره الــــدومل

 فا ــد مــ  إلقــا  نظــرة اا  ــة ةًــى العــره الــدومل  والقــانون .والقــانون الــدومل
ووي يــة القيــاا ابألة ـال السياســية مــ    للراك واقــ  األة ــال السياسـية  الـدومل

  مية لولية.
أمــا العــره الــدومل فعــو قــدمي قــدا ووــول الــدول والمــارات وال يــا ت  
وهـــو م وةـــة القواةـــد الـــع نشـــ ت وـــرا  العاقـــات  ـــن ال وةـــات البشـــرية يف 

  باع ال وةـات هلـا أمـداج  ـوياج ـالّـورا    مالة الرب ويف مالة السًم  فاارت
أةرافـــاج لوليـــة    اســـ قرت هـــألم ال وةـــة مـــ  القواةـــد لـــديف الـــدول  وصـــارت 
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  وصارت أشبه ابلقانون  هبألم األةراه ال زاماج  وةياج  الدول لع رب ن سعا مً زمةج 
ه وهألا االل زاا ال زاا معنو  ولـيد ال زامـاج مـال ج  ووانـ  ال وةـات البشـرية ل بعـ
  وةياج  واوفاج م  الـرأ  العـاا  ومـ  ال ي بعـه ي عـرل لنق ـة الـرأ  العـاا  ويعـّن 

اصـــطا    ويع ـــرب مـــ  هـــألا القبيـــ   أ  مـــ  قبيـــ  األةـــراه الدوليـــة .يف ذلـــل
ولــــأللل فـــإن قريشــــاج  لالعـــرب قبـــ  الســــاا ةًـــى منـــ  الق ــــال يف الشـــعر الـــراا

  ـــ  وحـــو  ق ـــ  مـــن قامـــ  ســـرية ةبـــد ه أقامـــ  الن ـــن ةًـــى الرســـول 
وأاـــأل قافًـــة ال اـــارة  أقامـــ    وأســـر روًـــن مـــ  قـــريو   ـــ  الضـــرمعاة ـــرو 

داج وأصــحا ه اســ حًوا ـ ـــقــريو الن ــن ةًــى ذلــل  و لت يف وــ  م ــان أن و
  الـروا الروـــــوأســــ  وأاــــألوا فيــــه األمــــوال  وســــ  وا فيــــه الــــدما   الشــــعر الــــراا

 األةراه الدولية.ألنه االي  لت الرأ  العاا ةًيهد  ـعْ ـ ـفاس
وه ــــألا وانـــــ   ـــــن مجيـــــ  ال وةــــات البشـــــرية قواةـــــد م عـــــاره ةًيعـــــا 

ومنعـا الرسـ  أو مـ  يسـ ون ابلسـ را   ومنعـا غنـا م   ي بعوهنا يف الرب والسـًم
الـــرب  إىل غـــن ذلـــل. إال أن هـــألم األةـــراه منعـــا مـــا هـــو ةـــاا ل بععـــا مجيـــ  

ا مــا هــو اــاى  ا وةــات ال وةــات البشــرية ملــ  الســ را  أ  الرســ   ومنعــ
ووان هألا العره ي طور وفقاج لاوات الدول والمارات وال يا ت  أ   .معينة

وفقـــــاج لاوـــــات ال وةـــــات البشـــــرية يف ةاقاهتـــــا مـــــ   عضـــــعا و ا وةـــــات  
ويعــــّن مــــ    ف انــــ  هــــألم األةــــراه الدوليــــة حيــــ  م إليعــــا النــــا  لًــــرأ  العــــاا

ابل ـ  ن املعنـو  لـيد غـن  ومل ل ـ  هنـاك   ال عا  ف انـ  ل بـ   وةـاج واا يـاراج 
قوة ماليـة لطبقعـا  فاسـ نالاج إىل هـألم األةـراه وانـ  لقـوا أة ـال سياسـية مـ  

 قب  ال وةات البشرية.
وأمــا مــا يســ ى ابلقــانون الــدومل فإنــه نشــ  وووــد  ــد الدولــة الســامية 

 وصـــ عا   مـــن وانـــ  ل  لـــ  يف الدولـــة العل انيـــة. وذلـــل أن الدولـــة العل انيـــة
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وأةًنـــ  ااعـــال ةًـــى الناـــاريف يف أورواب    قامـــ   مـــزو أورواب  لولـــة إســـامية
  ورومانيـــا  وأاـــألت ل ـــ ح  الهـــم  ًـــداج  ًـــداج  فاو ســـح  مـــا يســـ ى ابليـــو ن

ــ  والن ســا  والــر  ويوغوســافيا  وألبانيــا ا  وأ رت مــىت وق ــ  ةًــى أســوار فيّن
ةره ةاا لـديف الناـاريف أن ااـيو الرةب يف مجي  النااريف يف أورواب  ووود 

الة قـالهم  لمًب  وأن املسـً ن مـن يقـالًون ال يبـالون ابملـوتالسامع ال ي  
وقــد رأيف الناــاريف مــ   . ًــوا  والة قــالهم ابلقــدر  واألوــ دن هلــم اانــة إذا ق  

  ةًــى شـااةة املسـً ن وشـدة فـ  عم مـا وعًعــم ي ـرون مـ  ووععـم  مـا سـعّ 
ووـــــان الناـــــاريف  .ل  وإاضـــــاةعا لســـــًطان الســـــاااملســـــً ن او ســـــا  الـــــبا

األورو يــــــون يف هــــــألا العاــــــر ةبــــــارة ةــــــ  إمــــــارات وإقطاةيــــــات  ف انــــــ  لوالج 
م   ــة  وــ  لولــة م   ــة إىل إمــارات  حي ــم وــاج منعــا ســيد إقطــاةع يقاســم 
املًـــل يف الســـًطات  مـــا وعـــ  املًـــل ال يســـ طي  إوبـــار هـــألم المـــارات ةًـــى 

يف و  ما يس ى ابلشؤون اخلارويـة   ن ةنعا أماا المادي الق ال  وال ميًل ال عب
  ذلــل ةًــى املســً ن المــزو وال ــ ح. وظــ  مــال الــدول األورو يــة وــأللل فســعّ 

ويف القـرن السـال   .مىت العاور الوسطى  أ  مىت هناية القرن السال  ةشر
ن ةا ًــة أاــألت الــدول األورو يــة ل ا ــ  ل  ــوّ   أ  يف العاــور الوســطى  ةشــر
ة لســ طي  أن لقــي يف ووــه الدولــة الســامية  ووانــ  ال نيســة هــع الــع وامــد

لـــــأللل أاـــــألت لقـــــوا  للســـــيطر ةًيعـــــا  والـــــدي  الناـــــراين هـــــو الـــــأل    ععـــــا
 حاوالت ل  وي  ةا ًة نارانية م  م وةة الدول  وأاألوا حيدلون العاقـات 
   يــنعم  فنشــ  ةــ  ذلــل قواةــد اصــطًحوا ةًيعــا ل نظــيم ةاقــاهتم مــ   عضــعم

ف سا  نشـ ة القـانون  .ف ان ذلل أول نشو  ما مسع في ا  عد ابلقانون الدومل
يف أورواب   عـ  ةًـى أسـا  الرا طـة   الدومل هو أن الدول األورو يـة الناـرانية

النارانية م  أو  الوقوه يف ووه الدولة السامية  فـ ليف ذلـل إىل نشـو  مـا 
ى قواةـــــد في ـــــا  ينعـــــا  منعـــــا يســـــ ى ابألســـــرة الدوليـــــة الناـــــرانية  وال قـــــ  ةًـــــ
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ال ســاو   ــن أفــرال هــألم الــدول ابلقــوق  ومنعــا أن هلــألم الــدول ن ــد املبــالئ 
وامللــ  املشــموة  ومنعــا أن مجيــ  هــألم الــدول لســًم لًبــااب ال ــا ولي ع ابلســًطة 
الروميــــة العًيــــا ةًــــى ااــــ اه مــــألاهبعا  ف انــــ  هــــألم القواةــــد نــــواة القــــانون 

ألن القواةـــد  لم الـــدول الناـــرانية يف البدايـــة مل يـــؤ رإال أن او  ـــاع هـــأل .الـــدومل
الــع ال قــ  ةًيعـــا مل لســ ط  مجععــا  فـــإن نظــاا القطــاع ظـــ  مــا اج لون قـــوة 
الدولـــة  ولون   ينعـــا مـــ  مباشـــرة العاقـــات اخلارويـــة  ووـــان لســـًط ال نيســـة 
ةًـــــى الـــــدول وـــــاةاج هلـــــا با عـــــاج مـــــ  لوا ـــــ  ال نيســـــة  وســـــالباج منعـــــا ســـــيالهتا 

ولــأللل ماــ  صــراع يف الدولــة ل ــع ل مًــب ةًــى أمــرا  القطــاع   ل قاهلاواســ
ما  صراع  ـن ن سه ويف الوق   .ودوال نظاا القطاع  وان عى   مًب الدولة

الدولة وال نيسـة أليف إىل إدالـة سـًطة ال نيسـة ةـ  الشـؤون الدااًيـة واخلارويـة 
ولة نارانية  ووـ  ول   ظً  الد  عد أن وان  ال نيسة ل ح م فيعا   لًدولة

مـــا يف األمـــر أهنـــا نظ ـــ  ةاقـــة الدولـــة ابل نيســـة ةًـــى شـــ   يؤوـــد اســـ قال 
الدولـــــة. وقـــــد أليف هـــــألا إىل ووـــــول لول قويـــــة يف أورواب  ول نعـــــا مـــــ  ذلـــــل مل 
لســ ط  الوقــوه يف ووــه الدولــة الســامية  وظــ  الــال وــأللل مــىت من اــي 

لســـنة ةقـــدت الـــدول ويف هـــألم ا ا.1648 ســـنة أ  مـــىت  القـــرن الســـا   ةشـــر
 ــع  القواةــد ويف هــألا املــؤ ر و   ،وســتفاليااألورو يــة الناــرانية مــؤ راج هــو مــؤ ر 

اللا  ـــة ل نظـــيم العاقـــات  ـــن الـــدول األورو يـــة الناـــرانية  ونظ ـــ  أســـرة الـــدول 
الناـــرانية يف مقا ًـــة الدولـــة الســـامية  فقـــد و ـــ  املـــؤ ر القواةـــد ال قًيديـــة ملـــا 

وإمنـا وـان قـانو ج لوليـاج   لدومل  ول نه مل ي   قانو ج لولياج ةامـاج يس ى ابلقانون ا
لًدول األورو ية الناـرانية لـيد غـن  وحيظـر ةًـى الدولـة السـامية الـداول يف 

ذلــل ال ــاريع ووــد مــا  ألاألســرة الدوليــة  أو انطبــاق القــانون الــدومل ةًيعــا  ومنــ
مجيعــاج   ألورو يــة الناــرانيةيســ ى ابا اةــة الدوليــة  ووانــ  ل  ــون مــ  الــدول ا

أو  ــــن الــــدول ال ا ولي يــــة    ــــا  ييــــز  ــــن الــــدول املً يــــة والــــدول اا عوريــــة
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والـــدول الربولســـ ان ية. ووانـــ  قاصـــرة ةًـــى لول غـــرب أورواب يف أول األمـــر    
انضــــ   إليعــــا في ــــا  عــــد ســــا ر الــــدول األورو يــــة الناــــرانية    مشًــــ  الــــدول 

ةًى الدولـة السـامية إىل الناـي  ية  ول نعا ظً  ورمةج النارانية غن األورو 
  ميث أصبح  الدولة السامية يف مالة هـزال  اللاين م  القرن ال اس  ةشر

ومسيـــ  ابلروــــ  املـــريض  ومين ــــأل  ًبـــ  الدولــــة العل انيـــة الــــداول يف األســــرة 
و    ةًيعــا شــر فاشــم     فض  ًبعــا    ألــ   ــأللل إلامــاج شــديداج الدوليــة فــر  

قاســـية  منعـــا ةـــدا حت ـــيم الســـاا يف ةاقاهتـــا الدوليـــة  ومنعـــا إلاـــال  عـــض 
القــوانن األورو يــة  فقبًــ  الدولــة العل انيــة هــألم الشــرو   واضــع  هلــا. و عــد 

بـــ   ًبعـــا  قبوهلـــا أن ل جنًـــى ةـــ  ووهنـــا لولـــة إســـامية يف العاقـــات الدوليـــة ق  
لاًـــ  األســـرة الدوليـــة ا     عـــد ذلـــل 1856 ســـنة لاًـــ  األســـرة الدوليـــةوأ  

 سـنة ولأللل يع رب مـؤ ر وسـ  اليا الـأل  ةقـد للول أاريف غن نارانية والياابن
و نــا  ةًــى قواةــدم   هــو الــأل  نظــم القواةــد ال قًيديــة لًقــانون الــدومل ا1648

وووــــدت األة ــــال الدوليــــة   هــــألم ووــــدت األة ــــال السياســــية  شــــ   م  يــــز
 اا اةية.

فكــرة التــوا ن  :إمــدامها : ــربان اطـنبانووـان مــ  أ ــرد هــألم القواةــد ف
ـــدويل ـــة :  واللانيـــةال ـــوادن الـــدومل .فكـــرة املـــالرات الدولي فعـــع   أمـــا ف ـــرة ال 

  لقضــع دنــه إذا ماولــ  إمــديف الــدول ال وســ  ةًــى مســاب الــدول األاــريف
فإن سا ر الدول ل     ل حـول  ينعـا و ـن ال وسـ   وافظـة ةًـى ال ـوادن الـدومل 

فـإن   وأمـا ف ـرة املـؤ رات الدوليـة .ن  الروب وان شار السااالأل  هو و ي   
وينعقـــد لبحـــث مشـــاوًعا وشـــؤوهنا   املـــؤ ر ي ـــ لي مـــ  م ًـــي الـــدول األورو يـــة

ةًى  و  املاا  األورو ية    لطورت هألم ال  رة إىل مؤ رات الدول ال ـربيف 
ل ربيف. وهابان الع لنعقد لًنظر يف شؤون العامل ةًى  و  ماا  هألم الدول ا

ال  ربان وان ا أساساج ملا يعانيـه العـامل مـ  الاـعوابت الـع ياقيعـا يف سـبي  رفـ  
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 سًطة الدول االس ع ارية والدول ال ربيف.
يف   ع ً  فيعــــا هــــابان ال  ــــربان وانــــ  يف أ ا   ًيــــونوأول مــــرة اســــ   

الــع  ونشــرت األف ــار  أوا ــ  القــرن ال اســ  ةشــر. فحــن قامــ  اللــورة ال رنســية
  وةًــى االةــماه مقــوق األفــرال ومقــوق الشــعوب  لقــوا ةًــى الريــة واملســاواة
وأن   ة ألورواب  وأن لنشـــو لوالج وديـــدةـيــــياسـة السـريطــــاســـ طاة  أن لمـــن اخل

وولبــ  ةًــى   ل ــين لوالج قدميــة. مين ــأل   عــ  الــدول األورو يــة ماــة ال ــوادن
ـــــ ة ـنــــــس فينـــــار ـألم الـــــدول يف مؤ ــــــهـــــ ون او  عـــــ ـيــــــزا   ًـفرنســـــا. و عـــــد أن ه 

  ؤون العا ًــة الدوليــة الناــرانيةـم شـــيـــظـوادن  ولنـالة ال ـــونظــرت يف إةــ ا 1815
ال فـدرامل  ـن السـويد والنـرويح  ـا  وأقـيم احتــا والن سـيـف ةيدت املً ية إىل  روس

ــ    ًاي ــا إىل هولنــدا ل  ــو  لولــة وامــدة حتــول لون ال وســ  ال رنســع   ّ و  
ـــم. ول ن يـــأل قـــرارات هـــألا املـــؤ ر ةقـــدت الـــدول وو    ـــع  سويســـرا يف ميـــال لا 

وهـــو مًـــي  ـــن مًـــوك  روســـيا وروســـيا   املشـــموة يف املـــؤ ر حتال ـــاج في ـــا  ينعـــا
أ  حتــالي  ــن الــدول     انضــ   إليــه فرنســا   وافقــة مًــل إسًــما  والن ســا

اهدة ـةقــدت معــ ا 1818نة ـســريف.   يف ـال ــربيف لًســيطرة ةًــى الــدول األاــ
الــع ال قــ    وفرنســا  والن ســا  و روســيا  وإسًــما   ــن روســيا ابلـإكــال الشــ

فيعــا هــألم الــدول ةًــى ال ــدا  املســًح لق ــ  أ  مروــة  وريــة هتــدل الن ــا ح الــع 
ا. وه ـألا وعًـ  الـدول اخل ـد ال ـربيف مـ  ن سـعا اهلي ـة ان عى إليعا مؤ ر فينّ 

أ  يف األســرة الدوليــة الناــرانية      اةــة الدوليــةالاميــة ل مــ  والنظــاا يف اا 
وســـع  ســـًط عا فشـــ ً   عـــض األقطـــار الســـامية  عـــد أن  ـــع   الدولـــة 

  وقـد قامـ  هـألم الـدول  عـدة لـداات ماـة احملافظـة ةًـى السـاا .العل انية
  ويف ا1827 ســــنة ولــــداً  يف إســــبانيا ،ا1821 ســــنة ف ــــداً  يف   ــــومل

وقــــد ماولــــ  هــــألم الــــدول  ا.1840 ســــنة ويف ماــــر  ا1826 ســــنة الربلمــــال
ال ــــــربيف أن ل ــــــدا  يف أمنوــــــا  فحاولــــــ  مســــــاةدة إســــــبانيا ةًــــــى اســــــملال 
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وقد أصبح  لولة قوية حيسب   مس ع راهتا يف أمنوا  ول   الوال ت امل حدة
مال  لون ذلل  ف صدر ر يد الـوال ت امل حـدة وـي د مـونرو   هلا مساب

وقـد قـال فيـه:  ا 1823 سـنة وذلـل    اريح مونرو واملعروه رلارحيه املشعو 
ــة  لتــد ل يف » ــة أوروبي ــة دول ــة ال يســمل ألي إن الــوالايت املتحــدة األمريكي

فارلــدة  هــألم الــدول ةــ   «واحــت ل أج ءــزء من ــا ،شــاون القــارة األمريكيــة
 ال دا .

هــألا هــو أصــ  القــانون الــدومل وهــألا هــو الــأل  أووــد املــربرات لً ــدا   
إليـه ل ال ربيف أن ل ح م يف الدول األاريف  وهألا هو الـأل  لسـ ند وأبا  لًدو 

ا الـــدول لقضـــا  ماـــالعا  أو ملزامحـــة الدولـــة هبـــاألة ـــال السياســـية الـــع لقـــوا 
األوىل. إال أن هــألم القواةــد الدوليــة قــد  ــرأ ةًيعــا شــع  مــ  ال حويــ   ول نــه  

 عبـــارة  أو  ومـــ  أوـــ  لنظـــيم مطامععـــا  وًـــه حتويـــ  يف صـــا  الـــدول ال ـــربيف
اع نــــز أاــريف لقســـيم منــاف  العـــامل في ــا  ينعـــا ةًــى ووـــه ال يــؤل  إىل الـــروب وال

فانـدفع  فيـه   املسًح. فإن القرن ال اس  ةشـر املـيال  وـان ةاـر االسـ ع ار
اع نـز الدول يف العامل لس ع ر البًدان الضعي ة  ف ان ينش  ورا  هألا االس ع ار 

ملا لبـن لسًـما وفرنسـا وروسـيا أن أملانيـا  مل يا  إىل مد الرب ال بنة  ول  
 قوهتــــا اابــــارة صــــارت هتــــدلها  ورأوا أهنــــا ســــ  األ  ــــمول الــــبال الســــامية يف 

ال ق  هـألم الـدول الـلاث   العراق  وهتدل إسًما يف  مول إيران واازيرة العر ية
وانـب  إىلوأةًن  ةًيعا الـرب  ولاًـ  الدولـة العل انيـة الـرب    د أملانيا

أملانيــــا  ــــد الً ــــا   ف ــــان الناــــر لًحً ــــا   إال أن روســــيا اروــــ  مــــ  هــــألا 
فظـ    أمـا أمنوـا فقـد روعـ  إىل ةزل عـا .فظً  فرنسا وإسًما وأمنوا  الًي

امليــدان  ــن إسًــما وفرنســا  فقامــ  هــابان الــدول ان مــ  أوــ  لنظــيم االســ ع ار 
وذلــل ل نظــيم شــؤون  لةاــبة األمــم ىنشــا   اع املســًحنـــز  ينع ــا  ومنــ  ووــول ال

إال أن ةابة األمم فوق ووهنـا نشـ ت يف وـو  .ومن  الروب في ا  ينعا  الدول
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ألن سياســة الــدول ال ــربيف مل ل مــن   لغريــب مــ  ال نــاقض  فإهنــا صــارت ل علــر
وـ  منعـا يف مـؤ ر الاـًح حتقيـق ال ـوادن  ـن القـويف املجن ً ـة  ومحايـة   ف ان همّ 

ــــــدول ماــــــالعا  واق ســــــا ــــــ  ال ــــــة  فًــــــم لقب ــــــا والدولــــــة العل اني ا ا ً ــــــات أملاني
وأ ـاف  إليعـا نوةـاج   االس ع ارية أ  مسا   سـيالهتا  وام  ظـ   سـ ع راهتا

وديــداج مــ  املســ ع رات مســع ابســم اــّداع  الــدول حتــ  االن ــداب  ووــان مــ  
 .أ ــر هــألا أن لعلــرت ةاــبة األمــم يف واول عــا لً وفيــق الــدومل واســ  باب األمــ 

اةعا ةًـى نــز أ  لضـ ان ةـدا   وقد ماول  ةقد ال اقات لولية لض ان السـًم
والمــرل  ا 1924فو ــ  حتــ  ونــي العاــبة  رولووــول ونيــي  .املســ ع رات

 .وفـرل الروـوع إىل ال ح ـيم الوبـار   منه لسـوية املنادةـات ابلطـرق السـً ية
سـاةدات وقد قـررت الضـ ان امل بـالل وامل ا 1925لوكارنو وو ع  ال اقيات 

وقـد مـرا االل اـا  إىل الـرب   ا 1928بـراين كيوـو  وو   ميلاق  .املشموة
ول ـ  مجيـ  هـألم  .ووـان ااصـاج ابل ح ـيم الوبـار  ا 1928وميثاق ءنيـف 

االل اقيــات مل لســ ط  أن حتــول لون فشــ  ةاــبة األمــم يف مع  عــا  وانــدلع  
  ا1933 سـنة نيـةمنعـا الـرب الاـينية اليااب  حت  مسععا و ارها ةدة مروب

  ا1938 ســنة   وغــزو أملانيــا لًن ســاا1936 ســنة والــرب اليطاليــة البشــية
ـــــــداا1938 ســـــــنة وغزوهـــــــا ل شي وســـــــًوفاويا   إىل أن ا1939 ســـــــنة      ولن
 .ا1939 سنة نشب  الرب العاملية اللانية

ــــةهــــألا هــــو ال حــــوّ  ــــى العاقــــات الدولي ف حولــــ  مــــ    ل الــــأل   ــــرأ ةً
ـــة لقـــوا هـــع ةًـــى م ـــة األمـــ  الـــدومل  ول ـــ  هـــألا  مـــؤ رات إىل منظ ـــة لولي

ال طـــور مل يمـــن شـــي اج  وظًـــ  الـــدول ال ـــربيف ل نـــادع ةًـــى املمـــا  إىل أن وقعـــ  
و عـد الـرب العامليـة اللانيـة رأت الـدول ال ـربيف أن إنشـا   .الرب العاملية اللانية

يف أول منظ ـــة لوليـــة هـــو اـــن وســـيًة ل نظـــيم العاقـــات في ـــا  ينعـــا  ووعً عـــا 
األمــر منظ ــة لًــدول الــع لاًـــ  الــرب    وســع عا ووعً عــا منظ ــة ةامليـــة  
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 .ي ا  لاوهلا ا ي  لول العامل. ونظ   العاقات الدوليـة  يلـاق هـألم املنظ ـة
وهبألا ل ون العاقات الدولية قد حتول  م  مؤ ر لًدول ال ربيف لًسيطرة ةًى 

ولــ  إىل العــامل  ولوديــ  املمــا   ينعــا  واليًولــ ة لون نشــو  لولــة وــربيف غنهــا  حت 
و ــ ان ســيطرة الــدول ال ــربيف    إىل   ل نظــيم العاقــات  ينع ــا منظ ــة لوليــة

 لنظم شؤون لول العامل ولسيطر ةًيعا.  منظ ة لولية لابح ودولة ةاملية
ر ـ  ا وـان م  ـلاج يف الـدول األ1815ا ن املوقي الـدومل  عـد مـؤ ر فينّـإ

وإسًــما. فً ــا ماولــ  فرنســا دمزمــة هــألم   والن ســا  وروســيا ال ــربيف:  روســيا 
وصـــارت   الـــدول ةـــ  مراوزهـــا  وغـــنت اريطـــة العـــامل  وغـــنت املوقـــي الـــدومل

وقضـ  ةًـى مطامععـا     اـريفالدولة األوىل  ولب  ةًيعا الدول ال ربيف واأل
الـدول أشرو عا مععا ابلسيطرة ةًى العامل  وصار املوقي الدومل م  لا يف هألم 

وملــــا  .وىلاــــألت إسًــــما لــــربد شــــي اج فشــــي اج مــــىت صــــارت الدولــــة األأو  .اخل ــــد
ل قـــ  ا  والظ ـــر  ـــن ط الـــبال الســـامية  وىلماولـــ  أملانيـــا مزامحـــة الدولـــة األ
ن ــــرلت او   وقضــــ  ةًــــى مطامععــــا  ومار  عــــا  إسًــــما وفرنســــا وروســــيا ةًيعــــا

ســد  وأر ــ  هــع ماــة األ ســ ع ار أولــر أوــزا  العــامل  ووانــ  ماــة إسًــمااب
وصــــار املوقــــي الــــدومل  .فرنســــا    ــــات املا ــــدة  وىةطا عــــا  عــــض املســــ ع رات

م  ـــــلاج يف إسًـــــما وفرنســـــا ومعع ـــــا إيطاليـــــا  إال أن إسًـــــما ظًـــــ  هـــــع الدولـــــة 
ودت ةابة األمم  ووان  الماية القيقية م  إ الها هع احملافظـة   و    وىلاأل

ومنــــ  لول أاــــريف مــــ  أن لزامحعــــا  ومنــــ  أ  لولــــة وىل  ةًــــى مروــــز الدولــــة األ
وإن وان  أنش   حتـ  ماـة م ـة السـاا   أاريف م  أن لابح لولة وربيف

وصــــارت لولــــة    وىلالعــــاملع. وملــــا ماولــــ  أملانيــــا مــــرة أاــــريف مزامحــــة الدولــــة األ
ما وفرنســا وروســيا وأمنوــا  ـًـــل قــ  إسًــما وفرنســا يف أول األمــر    إساوــربيف  

 ةًيعا الرب العاملية اللانية مىت قضوا ةًيعا. واوشنّ 



 41 

إال أن ن ياـــة الـــرب هـــألم املـــرة وانـــ   ـــد إسًـــما  فقـــد اروـــ  مـــ  
ولـأللل  لإمنـا هـع أمنوـا الـع اروـ  من اـرة والدولـة   . ـاعالرب وط ة األ

فاــارت أمنوــا هــع الدولــة   حتولــ  القــوة الدوليــة مــ  يــد إسًــما إىل يــد أمنوــا
وىل  وأن يف أن أمنوـــــا هـــــع الدولـــــة األ ر املوقـــــي الـــــدومل م  ـــــلاج وىل  وصـــــااأل

يت هـــو الـــأل  يزامحعـــا  وأن إسًـــما وفرنســـا لول ـــان مـــ  الدروـــة ااالحتـــال الســـوفي
 أ  لول ان  نوي ان يف املوقي الدومل.  اللانية

ةامـ  وديـد    عد الرب العاملية اللانيـة  نه  رأ ةًى املوقي الدوملأإال 
اع الــدومل  نـــز وهــألا مــا  ــاةي مــدة ال  لعــامل لوليــاج إىل معســ ري هــو انقســاا ا

مـ  قبـ . نعـم وـان  ومل ي ـ  ذلـل  شـ ًه الـامل مووـولاج   الدوملد املوقي وةقّ 
ـــة األوىل  املوقـــي الـــدومل ـــ  الـــرب العاملي مؤل ـــاج مـــ  و ـــ   ول نعـــا مل ل ـــ    قب

  ة الــدميقرا ياتمعســ رات. ووــان قبــ  الــرب العامليــة اللانيــة منقســ اج إىل وبعــ
نقسـامه  شـ   اووبعة الـدو الور ت الناديـة وال اشـية  ول نـه مـ  ذلـل مل ي ـ  

ألن  ىمبـدأ  وال لرقـ أ ٌّ منع ـا ألن الناديـة وال اشـية ليسـ  ل يـةدمعس رات مب
ولـــأللل مل ل ـــ  قبـــ  الـــرب العامليـــة اللانيـــة معســـ رات ابملعـــن  للاـــ  إىل مبـــدأ

فقــــد أصــــبح العــــامل ينقســــم لوليــــاج إىل   يــــة اللانيــــةأمــــا  عــــد الــــرب العامل .املبــــد ع
وىل لع ـرب أمنوـا الدولـة األعس ر المـر   واملعسـ ر الشـرقع  و امل :معس ري  مها

وىل يف املعسـ ر يت  الدولـة األالع رب روسيا  االحتـال السـوفييف املعس ر المر   و 
نادةـــان وي   نـــه وإن وـــان املعســـ ران ي اـــارةان ةًـــى أســـا  مبـــد عإالشـــرقع. و 

ةًى املاا  امل ضار ة  ينع ا  إال أهن ا قاما ةًى أسا  لومل  إذ مل ي   املبدأ 
 ـ  وانـ  معـه املاـا  الدوليـة أيضـاج    نقسـاا إىل معسـ ري ومدم هو مروز اال

غــــن أن هــــألم املاــــا  الدوليــــة وانــــ  لســــن يف املعســــ ر الشــــرقع وفــــق املبــــدأ 
ا نشـرم. ولسـن يف املعسـ ر المـر  الشيوةع  ومسب املق ضيات الـع يسـ ووبع

ةًــى أســا  املبــدأ   مســب سياســة نشــر املبــدأ  وفــق املاــا  القوميــة والو نيــة
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ولــأللل  ــد يف  لة ــال يف اليــاةالرأمســامل الــأل   عــ  الن عيــة مقياســاج ل افــة األ
ل ـــ  ماـــالعا مرلبطـــة  اـــاله  ومل مـــر  لوالج ةًـــى غـــن مبد ـــه  و املعســـ ر ال

وهلألا وان  لول املعس ر الشرقع وًعا  لاج يف املعس ر الشرقعي   هألا مووول
ألن مروزها وـان  لشيوةية  وم  املعس ر ن سه  ومل يوود فيه لول غن شيوةية

لـــأللل وـــان ابلم ـــان إمـــداث  لاملبـــدأ  يف مـــن وـــان املعســـ ر المـــر  م   ـــاج 
ر  مـــــرات يف املعســـــ ر المـــــر   ووـــــان ابلم ـــــان إاـــــراج لول منـــــه إىل املعســـــ 

الشـــرقع  ووـــان ابلم ـــان أن ي  ـــون مـــ  املعســـ ر المـــر  معســـ ر آاـــر غـــن 
 يقي ومدة هلا و نها يف املوقي الدومل يف مالع السًم والرب.  املعس ري 

 نقســـاماج انعم النظـــر يف املعســـ ر المـــر  وـــان  ـــد أن فيـــه والـــأل  وـــان ي ـــ
أن وــــان هــــألا املروــــز وىل.  عــــد م أمنوــــا مروــــز الدولــــة األ  ــــاج ةــــ  لســــنّ  لااًيــــاج 

 االنقســاا  املوقــي الــدومل. وهــألا ةــلربيطانيــا  و عــد أن وانــ  أمنوــا يف ةزلــة 
وىل مل ظــاهر غــن ا ــع  وهــو الــأل  وـــان يــؤار قيــاا مــرب ةامليــة. والدولـــة األ

و ــــا وانــــ  الــــال مــــ     لســــًل يف السياســــة الدوليــــة مســــًل دةي ــــة املعســــ ر
ًل مســـــًل قا ـــــدة املعســـــ ر  ـلســـــ  ـ ـــــ  وىل ريطانيـــــا مين ـــــا وانـــــ  الدولـــــة األ

ولـأللل وانـ  لول املعسـ ر القريبـة يف  لول رل هألم القيالة ةًى اانول فر ـاج 
 وأشـــد ةاـــيا ج مـــ  الـــدول أولـــر مقـــداج  القـــوة مـــ  الدولـــة األوىل وربيطانيـــا مـــلاج 

ن اــارها يف ا عــد   وســر ذلــل يروــ  إىل سياســة أمنوــا ن ســعا  فإهنــا  الضــعي ة
و ــــا    ن ــــزاع الســــيالة مـــ  مجيــــ  الــــدولاصـــ    ةًــــى   انيــــةالـــرب العامليــــة الل

ةماهـــا غـــرور ملـــا ملســـ  مـــ  قوهتـــا اصـــ    ةًـــى فـــرل ســـيالهتا ةًـــى العـــامل  و 
و ـــــجنامة  روهتـــــا  مـــــىت رأت ن ســـــعا أهنـــــا  ـــــب أن لســـــول مجيـــــ  العـــــامل  وأن 

دة ـــال  ولـــأللل غـــزت أورواب لالشـــعوب والـــدول لطًـــب ةوهنـــا ولنشـــد ر ـــاها
وال ليــــة   مــــ   عــــد  ابنقــــاابت ةســــ رية يف مســــ ع راهتا  سياســــية ومشــــاري  ما

وىل وأولــر الــدول مســ ع رات    فرنســا   ســي ا إسًــما  وقــد وانــ  الدولــة األ
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رة ن ســعا يف وهــع  ــدل أن هتــاوم املســ ع رات هامجــ  الــدول املســ ع    .هولنــدا
  عـ  إىلا  ويف  ألل العون والقـرول. مـىت إذا   نـ  منعـا  مشروع مارشال

مـىت لن ـزع املسـ ع رات   وأاألت لض عا إىل سيطرهتا شي اج فشـي اج   املس ع رات
ســًوب الــأل  هامجــ  فيــه ابقــع الــدول ل ــ  دســًوب   ًــي ةــ  األمجيعــاج  و 
 األورو ية.

س ح م اخلاه  ن لول املعس ر المر . وليد هألا اخلـاه او أللل 
ســـ ر المـــر  قبـــ  وديـــداج  ـــ  هـــو اـــاه قـــدمي. فقـــد  ـــدأ هـــألا اخلـــاه يف املع

وإمنــا اــاه   الــرب العامليــة اللانيــة  إال أنــه مل ي ــ  اافــاج يف معســ ر وامــد
 ــن لول ــن    حتــول إىل اـاه سياســع يف معســ ر وامــد. ويروــ   ق اـال ا

ـــــــمول  ق اـــــــاليةهـــــــألا اخلـــــــاه إىل املشـــــــاو  اال ألن  لوال ســـــــي ا مشـــــــ ًة الب
نوــا  وماوــة  ريطانيــا إىل مســاندة  ــن  ريطانيــا وأم هــع ل اقيــات امل عًقــة  ــهاال

أمنوـــا هلـــا هـــع الـــع ألت إىل اخلـــاه  ـــن هـــالن الـــدول ن  وابل ـــامل  ـــن لول 
املعس ر المر   وذلـل أن  ريطانيـا  عـد أن لروـز هلـا املوقـي  عـد الـرب العامليـة 

ووانــــ  هــــألم املزامحــــة ظــــاهرة  ف انــــ  لع ــــ    وىل  وانــــ  لزامحعــــا فرنســــااأل
 شـاي  الروـات الو نيـة والقوميـة يف  و    قوية أملانيا مـ  وعـة ل عاه فرنسا 

شــــمً عا ابلع ــــ  أف ووــــدت م اةــــب ل رنســــا  و  .املســــ ع رات مــــ  وعــــة أاــــريف
 لقا  اطر أملانيا.ال

وظعــر أمــر أملانيــا يف   غـن أنــه نبــ  يف املوقــي الــدومل مين ـأل أمــر إيطاليــا
 ـــرلن. ف ـــان ال ـــد -مـــاقـــوة هتـــدل موقـــي  ريطانيـــا وفرنســـا معـــاج  وظعـــر وـــور رو 

ــ ل الشــرق  ووانــ  ف   ع عــا يف  ــمو   رج أمنوــا مــ  ةزل عــالربيطانيــا مــ  أن خت 
إال أن أمنوــا  عــد أن  ــدأت يف ال نقيــب ةــ  البــمول ألروــ   ال اقيــات البــمول.

ق اـال  فقـط  ال ابلنسبة لًـر ح اال  منوية فيعا قي ة  مول الشرقالشروات األ
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م يـادات او   ولأللل  ـدأت لن ـزع آابر الـن ط لمنوع ن سه   ابلنسبة لً يان األ
ـــة  البـــمول ـــزامم  ـــن   و ـــدأت ل  ـــوق ةًيعـــا  مـــ  الشـــروات السًيزي فاـــار ال 

منويـة إىل الشـرق  اروـ  منويـة. واـروج الشـروات األالشروات السًيزية واأل
لة نــــز إىل م ن قًـــ  أمنوـــااأمنوـــا مـــ  ةزل عـــا    وانـــ  الـــرب العامليـــة اللانيـــة  ف

وهبطــ  إسًــما وفرنســا وهولنــدا. أمــا هولنــدا فإهنــا   ســ ع اروىل يف االالدولــة األ
وأمـــا  ريطانيـــا فإهنـــا قـــد اســـرت  عـــض ن وذهـــا يف  .لضـــع عا قـــد ان عـــى أمرهـــا

الشــرق  واســرت  عــض ن وذهــا يف مــول البحــر األ ــيض امل وســط  واســرت 
ا لوليـــاج يعـــبط إىل مـــا وعـــ  موق عـــ   عـــض ن وذهـــا ةنـــد  عـــض الـــدول الاـــمريف

وأمـا  .وا لامقعا يف لا ية ن وذها يف مجيـ  العـاملن واس  رت أم  يف ألىنمس وج 
 يقــد  ــعففريقيــا أقاــى و فرنســا فإهنــا  عــد أن ذهبــ  مســ ع راهتا يف الشــرق األ

إال أنـه مل   وإةـالة ن وذهـا لوليـاج   أمرها  وابلـرغم مـ  وـاوالت ليمـول لهنا ـعا
ملســر  الــدومل و ــا وانــ  ســا قاج  وإن وانــ  ال لــزال يــ     مــ  إةالهتــا إىل ا
 لعد م  الدول ال ربيف.

نقســـاا املعســـ ر المـــر  ول   ـــه  عـــد الـــرب اومـــ  هـــألا وًـــه ي بـــن أن 
  قــد أ ــعي مجيــ  لولــه مــا ةــدا أمنوــا  العامليــة اللانيــة  واــال الــرب البــارلة

ظًــ    قــوة ون ــوذو ــا هلــا مــ    اــأل مســ ع راهتاد  فإهنــا   اــ ي عا هلــألم الــدول
مروزها. ول    ريطانيا  قي  فمة م  الزم  لقـوا  نـاورات     و  وىل  وق  الدولة األ
ولزمزم عـا   لً   ن ةًى مروز مًي  عـا أمنوـا لوأة ال ةس رية فرةية  سياسية

 حاولــة ال ـال ةًــى ماــالعا لون  و  ـ  المقــاج ا ةـ  مروــز الدولــة األوىل    
وما وصـً  إليـه    عد أن ابن هلا قدر  ع عا   عا أمنواال   ن ةًى مروز مًي 

ـــــة  قـــــدراهتا العســـــ رية   حنســـــار لقوهتـــــاامـــــ   ـــــة ة اق الســـــي ا يف مواوعـــــة لول
م   ــــاج   ة بــــارم ومــــدةلــــأللل وــــان املعســــ ر المــــر  اب لق اــــالية و منوــــاواال

   ق في ــا  ينعــا ةًــى املنــاف اول ســ  م نادةــاج يســول الشــقاق واخلــاه لولــه وًعــا
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 وي يد  عضعا لبعض.
إىل  أمــا املعســ ر الشــرقع  فإنــه وــان يقــوا ةًــى األســا  املبــد ع ومــدم 

يت  قيــالة اووانــ  لقــولم روســيا  االحتــال الســوفي أوا ــ  ســ ينيات القــرن املا ــع 
اا الـار  والقا ـد قـف ان   قاا املعًـم الوصـع مـ  وعـة  و   ف رية وةس رية

ـــــ لمـــــ  وعـــــة أاـــــريف ـــــن لول ـــــأللل مل ي ـــــ    ـــــافد روســـــياول  االحتـــــال  ه مـــــ  ين
ةًى القيالة ال  رية والسياسية     ومل ل    ر  أية لولة مـ  لولـه  السوفيايت 

وان ي م القضا  ةًى   فقد لية  فإن مدثاةًى االةمال ةًى السياسة السوفي
هــألا االةــمال ابلقــوة العســ رية إذا لــزا. وسياســة املعســ ر الشــرقع قا  ــة منــأل 

وإةــدال القــويف العســ رية   اج ةًــى أســا  لقويــة وعــاد الدولــةأ ا ســ الن لااًيــ
الر ية لًدفاع واهلاوا يف آن وامد  ووان  سياس ه اخلاروية لقوا ةًى أسـا  

ولـأللل وـان يـريف أنـه  لشـماويةةدا إم انية ال عايو السً ع  ن الرأمساليـة واال
.  عـا ااـم ف ـر ألهنـا يف مقيق  لختاذ الرأمسالية ااـ اج سياسـياج اال د م  لواا 

ـــة اللانيـــة يت  مـــ  العاونـــ  روســـيا  االحتـــال الســـوفي  ومـــن وقعـــ  الـــرب العاملي
ول   هـألم مالـة  فمة ونباج إىل ونب  اوةاشو   إسًما وفرنسا وأمنوا يف الرب

وروعــــ  الــــرب   ن عــــا  الــــرباأن لبجنــــرت  عــــد   ســــ لنا ية مــــا لبلــــا ــــرورية 
لاــــال مــــ   قــــا  اال  والــــدول المر يــــة   االحتــــال الســــوفيايت البــــارلة  ــــن روســــيا

ويف املــؤ رات   مــم امل حــدةلاــال السياســع وــان يف هي ــة األوهــألا اال السياســع.
ابل افة إىل ال  ليـ   ومل ي ـ  يعـين لميـناج يف   الدولية  والامات الد ًوماسية

ســـــاليب السياســـــية ساســـــية  وإمنـــــا وـــــان أســـــًوابج مـــــ  األالسياســـــة الشـــــيوةية األ
فاألصـــ  فيعـــا أهنـــا مـــ    وةـــة. أمـــا السياســـة الشـــيوةية  ـــام املعســـ ر المـــر امل ن

يت  وذلـل أن املبـدأ الشـيوةع ي ضـ   مـا اال  رة الع يقوا ةًيعا االحتال السوفي
يــدل ةًــى أن الرأمساليــة والشــيوةية ال مي ــ  أن يعيشــا  ســاا ونبــاج إىل ونــب  

مــــر  ومجيــــ  ال  ــــب وأنــــه ال  ــــد مــــ  لمًــــب أمــــدمها ةًــــى ا اــــر يف آاــــر األ
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اع  ــن املبــدأي   وهـألا الــرأ  مــ  ا را  الــع  نـــز ســ حالة لـايف الالشـيوةية لقــول اب
ومل   ًــي رأ  أمــدمها ةــ  ا اــر  ومجيــ    وــان يراهــا وــ  مــ  لينــن وســ الن

  الشيوةين وانوا م  قن ةًى هألم ال  رة  ومل ي   ي ا  أل  سياسع شيوةع
ة ـيــالـن يسن يف سياسة ال عايو السً ع  ـن الرأمسأ  ماو اج وان أو غن ماوم

 ألنه وان يع رب اارواج ة  ال  رة الشيوةية يف السياسة اخلاروية. لةـيـوةـيـوالش
ومــ   ميــة   يــة مبد يــةمهــألا هــو واقــ  مــا وــان ةًيــه املعســ ران مــ   

 ةًــــى ا قــــد  ــــرأ لمــــّن 1961 ســــنة ومــــ   ميــــة لوليــــة  إال أنــــه منــــأل  سياســــية
 ليف إىل لمـــّن أ و ـــعع ا القيقـــع  و  ري  مـــ   ميـــة لوليـــة أليف إىل لمـــّن املعســـ

  املوقــي الــدومل. وذلــل أن املعســ ري  منــأل الناــي اللــاين مــ  العقــد الســال 
اـألت لن ـو أو    دأت يف و  منع ا حتروات و ً ات  ا1956سنة أ  منأل 

 ـــن: مـــىت ألت إىل ل ســـع املعســـ ري  ل ســـجناج وـــاماج  وأصـــبح املعســـ ران لول
سب هــابان الــدول ان لبــاقع ـلون أن حتــ  يتاـيـــوفـال السـالــوال ت امل حــدة  واالحتــ

 لول معس رمها أ  مساب.
أما ابلنسبة لً عس ر الشيوةع فإن الدولة الشـيوةية قامـ  ةًـى أسـا  
غن قومع  ةًى أسا  مبد ع  أ  قام  ةًـى أسـا  أن ل ـون لولـة شـيوةية 

. وهـألا األسـا  ألزمعـا أمـري : أمـدمها أن لظـ  يف يف مجي  العامل  وا ي  العامل
والقــــويف   ق اــــاليةوإةــــدال وــــد  لًقــــويف اال  ســــ ن ار لا ــــم يف الــــداا امالــــة 

هـــألا ي طًــب الضـــمط الشـــديد  شـــ   شـــماوية  و مـــ  أوـــ  نشــر اال لالعســ رية
ولـــأللل ظًـــ   لق اـــاليةالا ـــم ةًـــى الشـــعب مـــ   ميـــة سياســـية  ومـــ   ميـــة 

ورومـاج مـ   الروسـعّ  اج  قـياج ةًـى الشـعب الروسـع  وظـ ّ الدولة الشـيوةية وا وسـ
ومـــىت مـــ   عـــض الضـــرور ت  وـــ  ذلـــل يف   ق اـــالية مـــ  ال  اليـــاتايـــة م 

لزمــــ   ــــه الدولــــة مــــر اللــــاين الــــأل  أ  شــــماوية يف العــــامل. أمــــا األســــبي  نشــــر اال
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  الشــــيوةية فعــــو الوقــــوه يف مالــــة ةــــدا  مســــ ح م مــــ  مجيــــ  الــــدول المر يــــة
الج رأمساليــــة إمرب ليــــة  وإشــــعال الــــرب البــــارلة مععــــا  شــــ   لا ــــم   وصــــ عا لو 

ســ عدال خلــول الــرب الاميــة يف وــ  وقــ   وهــألا هــو الــأل  وعــ  العــامل واال
معســـ ري  م عـــالين  شـــ   ســـافر  ويف و ـــ  قـــد  رمهـــا لًحـــرب ال عًيـــة وـــ  
يف وقــ . غــن أن م اســد الشــيوةية املماو ــة مل  ّ ــ  أصــحاهبا مــ  االســ  رار 

 ــع أوااــر اخل ســينات مــ  القــرن املا ــع  فولــأللل  لشــو  نظر هتــا إىل من عــام
اــألت ل ســر الشــيوةية ل ســناج وديــداج ي  ــق أو   وــا ت مدرســة وديــدة لًح ــم

قــرب إىل ال  ســن القــومع منــه إىل الشــيوةع. فبالنســبة أمــ  ماــا  روســيا  وهــو 
ومــ   ميــة   سياســية ن راوــاج ةًــى النــا  مــ   ميــةالًسياســة الدااًيــة أووــدوا 

ق اـــالية  فجن  ـــوا الضـــمط ةًـــى النـــا   وأاـــألوا يســـ حون لـــدر ياج ابلبضـــا   ا
  وابلنســبة لًسياســة اخلارويــة أاــألوا حيــاولون ال قــرب مــ  أمنوــا .ســ عاويةاال

يت  اوإ ـــال ةاقـــات أو ـــق مععـــا  وصـــارت  ـــر   ـــن روســـيا  االحتـــال الســـوفي
اق ةًـــى منـــ  الـــرب  ينع ـــا    أاـــألت ل ـــلا ســـرّ ية لاـــاالت ســـريعةامنوـــا أو 

لااالت مىت مشً  مجيـ  املسـا   الدوليـة الـع مي ـ  أن ل س  ووانب هألم اال
ــــاك اــــاه ةًيعــــا  ينع ــــا  وملــــا نضــــا  هــــألم اال ةقــــد   لاــــاالتي ــــون هن

ووــريف فيــه   ا1961 ســنة و  ــاع اخلطــن  ــن اروشــوه وونــد  يف مزيــراناال
ـــة  و ـــأللل ختًـــ  روســـيال ـــاق الشـــام  ةًـــى مجيـــ  املســـا   الاال  االحتـــال  دولي

ـــةمةـــ  ف ـــرة  الســـوفيايت  ـــدا م  ـــن   ع ـــة مـــ   ميـــة لولي هـــع ف ـــرة العـــدا  ال
 ة نق  ف رة ال عايو السً ع  عناها الرأمسامل.االشيوةية والرأمسالية  و 

  منوــــا ألروــــ  أن إسًــــما لع ــــ   ــــدهاأمــــا املعســــ ر الرأمســــامل فــــإن أو 
ـــــى املمـــــا  ـــــن وحتـــــاول مزامح عـــــا ةً ـــــة الـــــرب البـــــارلة القا  ـــــة     ورأت أن مال

املعس ر الشـرقع واملعسـ ر المـر  هـع مالـة منع ـة لقواهـا  فعـع مالـة ليسـ  
ق اـــالية  وليســـ  ابلـــرب ف ناـــره إىل الةـــدالات العســـ رية ةـــ  ال ن يـــة اال
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ق اـــالية ةـــ  الةـــدالات العســـ رية   ـــ  هـــع ابلســـًم ف ناـــره إىل ال ن يـــة اال
والرب  وهع لس عًل  ـروة ها ًـة مـ   ـروات الدولـة يف سـبي  مالة  ن السًم 

ومهــــع  أ  لــــرب غــــن معــــروه أهنــــا ســــ ق . وإىل  ع الةــــدال العســــ ر  لشــــ
وانـــب ذلـــل رأت أن إسًـــما ابلـــألات هـــع الـــع لضـــرا  ر هـــألم الـــرب البـــارلة 

ه مععــــا  روهتــــا نـــــز ولؤر عــــا  وأن قاــــدها مــــ  ذلــــل إ قــــا  أمنوــــا يف مالــــة لس 
حياـــــ  مين ـــــأل الاـــــال ابل ـــــوادن الـــــدومل  هتـــــا  ف ضـــــعي لـــــدر ياج  و اوإم اني

وألروــــ  أمنوــــا أن ماــــًح عا هــــع يف ال قــــارب مــــ  روســــيا  الشــــيوةية   ــــد 
ــــــة مماو ــــــة وــــــأللل  وألن  ــــــث إن م اســــــد الرأمسالي ــــــة . ومي ــــــا  الرأمسالي  ريطاني

  همميـث ال قي ـة    ـة ةنـد   الن عية  هع يف أةًى سًم القيم ةند الرأمسالين
وـــا هـــع أيضـــاج حتـــاول لضـــييق ن لـــأللل صـــارت أم ل ـــ  هلـــاث ورا  املاـــا  املاليـــة

وأاــألت حتــاول الــداول  يت اشــقة اخلــاه  ينعــا و ــن روســيا  االحتــال الســوفي
ـــاين مـــ  العقـــد الســـال  مـــ  القـــرن  مععـــا   او ـــات  وذلـــل منـــأل الناـــي الل

ونـد  مـىت ابلر   وند   وما إن وا   مع املا ع  أ  منأل أ ا إيزهناور وقب  
ل ــاا اطــوة ال قــارب  ــن أمنوــا وروســيا  ومــا مــرت ســنة و عــض الســنة ةًــى 

  ا  ينـه و ـن اروشـوه1961ا يف مزيـران او  اع فينّ لسً ه ال م مىت وان 
ل ــاق الشــام  ةًــى مجيــ  املســا   الدوليــة الــع مي ــ  أن ي ــون وماــ  فيــه اال

هـع األاـريف ةـ  ف ـرة مع ـة  هناك ااه ةًيعا  ينع ا  و أللل ختً  أمنوـا
  ال وهــع ف ــرة القضــا  ةًــى الشــيوةيةأ  اة نق عــا مــدة لقــرب مــ  ناــي قــرن

يت في ـــا مســـع اوإدال عــا مـــ  اريطــة العـــامل  و ـــدأت ابل قــارب مـــ  االحتـــال الســوفي
إىل أن وـا  ريمـان   ابل عايو السً ع  واس  رت يف ذلل مـا يزيـد ةـ  ةقـدي 

يـــث أةـــال إميـــا  الع ـــ  لًقضـــا  ةًـــى االحتـــال م  وـــا يف الل انينـــاتن لرائســـة أم
 يت م  وديد.االسوفي

وه ـــألا ال قـــ  ماـــا  دةي ـــع املعســـ ري  ل بقيـــا مهـــا امل ن ـــأللن لوليـــاج  
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لون  ــرود غنمهــا. ويبــدو أهن ــا وــأللل قــد ال ق ــا ةًــى سياســة ام ــوا   حــوال ول
ط الاـــن  وإاـــراج  ريطانيـــا مـــ  مســـ ع راهتا  وقًـــ  ن وذهـــا مـــ  الشـــرق األوســـ

واألقاـــى  ومنـــ  أملانيـــا مـــ  ةولهتـــا لولـــةج نوويـــةج.   إهن ـــا ال ق ـــا ةًـــى ال عـــايو 
ووـــأللل ةًـــى ةــــدا االل اـــا  إىل القــــوة   الســـً ع  ينع ـــا أو مــــا مســـع ابلوفــــاق
ق ســاا العــامل  ينع ــا  وحتديــد اوال ق ــا ةًــى   العســ رية يف مــ  املشــاو   ينع ــا

مها ل اــريف يف منطقــة ا  ومــديف ووــوب مســاةدة إمــدا ــمنــا ق ن ــوذ وــ  منع
ن وذهــــا  و عبــــارة أاــــريف صــــاربا مًي  ــــن لشــــ ان قــــوة ةامليــــة وامــــدة. وهبــــألم 

 ل اقات وًعا لمن و   العامل  ولمن املوقي الدومل.اال
أمــا ابلنســبة لً وقــي الــدومل  فــإن العــامل مل يعــد معســ ري   ــام  عضــع ا 

مشـــاو  م عـــدلة و ـــا     ول ـــداول العاقـــات  ينع ـــاق اـــال ج ااج و يي نادةـــان سياســـ
ا  وإمنا صار العامل معسـ ري  ف ـر ج  فـال  رة الشـيوةية 1961وان الال قب  

 قي   يف لًل القبـة  ل  لـ  يف الـدول الشـيوةية  وال  ـرة الرأمساليـة ل  لـ  يف 
الــدول الرأمساليــة. وال  ــربان ال مي ــ  ال وفيــق  ينع ــا  فالعــامل مــ  هــألم الناميــة 

ا م   مية لولية فقد دال املعس ران  وأصبح العامل وًه معس ران  ا شل. أم
قوة وامدة ل  ل  يف أمنوا وروسيا  وصـار هـألان الع اقـان ومـدمها ي ح  ـان 

 وا يف مروز الدولة األوىل.ن م  السبق ألم  يف العامل
ومل لبـق هنـاك معسـ رات   وةًيه فإن املعس ري  الشرقع والمر  قـد داال

ورو  إىل ما وان ةًيه   اج وألر ج  لمنّ ن املوقي الدومل قد لمّن إلولية يف العامل  و 
لســعى وــ  لولــة منعــا ألاــأل  قبــ  الــرب العامليــة األوىل  أ  صــار لوالج من ــرلةج 
م  ــاك  ــن لولــة ولولــة ال  ـــن املمــا  وإ ــعاه غنهــا مــ  الــدول  وصـــار اال

ال والــا ع فيّنــمعســ ر ومعســ ر  وال ــرق  ــن الــال يف فــمة الوفــاق  عــد او  ــا 
أن املوقـي الـدومل صـار لـ ح م فيـه لول ـان وبـنبان    وىلقب  الرب العاملية األ
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وأن لووــد  ينعــا   عــاج يشــ   قــوة   وحتــاول ابقــع الــدول أن ل قــع شــر الــدول ن
فقــد وانــ    وىللقــي يف ووــه الــدول ن  اــاه الــال قبــ  الــرب العامليــة األ

وىل أقــــويف  ــــة القــــويف  وإن وانــــ  الدولــــة األالــــدول ال ــــربيف ل ــــال ل ــــون م قار 
اع مـــال ةًـــى نــــز اا يـــ   وهـــألا ال قـــارب قـــد حتـــول إىل إاـــال  يـــزان القـــويف  و 

 املما   أليف إىل نشوب الرب العاملية األوىل.
وانــ  ل ــوق د ــعاه  الــدول ن م  ع ــن  قــوة فــإن   يف فــمة الوفــاق أمــا
ولـــأللل مل  لمجيـــ  لول العـــامل ةقـــو أو مـــىت   أ  لولـــة مـــ  لول العـــاملولـــنة قـــوة 

 ــ  مل ي ــ  هنــاك ام  ــال أن   لنشــ  مــرب ةامليــة وــربيف ابملعــن املعــروه ســا قاج 
ووـأللل الـال  .م  اك يؤل  إىل مرب ةامليةاىل إيؤل      الدول األاريف 

 رب العامليـة اللانيـة.و ـن مال ـه قبـ  الـ  يف فمة الوفاق الدومل ن مالة املوقي 
وإن وــــان قــــد أاــــأل شــــ     ب العامليــــة اللانيــــة وــــان لوالج م  رقــــةفإنــــه قبــــ  الــــر 

  ماــــ    وبعــــات  ول نــــه ةًــــى أ  مــــال وــــان قــــويف م قار ــــة يف أول األمــــر
فقوي  أملانيا  وقوي  إيطاليـا  وقويـ  اليـاابن  ومل لقـو إسًـما   ل وادنابا ال ا

نــدفاع اإىل اــ ال يف ال ــوادن فــ ليف هــألا اال  وفرنســا  ووانــ  أمنوــا يف ةزل عــا
ليف أإىل أاـــأل  ًـــدان  طريـــق الـــرب  و   وـــ    رلهـــا   واليـــاابن  وأملانيـــا  إيطاليـــا

اـاه الـال   م  اك قو  ن ا  ةنه الرب العامليـة اللانيـةاذلل    ا عه إىل 
يف فمة الوفاق  فإن املوقي الـدومل وـان ي  لـ  يف الع اقـن ال بـني  واالل ـاق 

وإمنــا   اع لومل يــؤل  إىل مــرب ةامليــةنـــز دوث وهــو و ــ  ال يســ ح مــ   ينع ــا
اع  ن  عض الدول والدول ن  أو  ن  عض الدول م   عضـعا  نـز يس ح فقط  

فـــــإن قـــــوة الـــــدول ن   وإن ن اـــــ  ةنـــــه مـــــرب وًيـــــة  اعنــــــز ول ـــــ  ملـــــ  هـــــألا ال
 ن وان  و يًة ى  ا  هألم الرب مىت أرالبا. الع اق

ا  ـن الـوال ت 1961 ابل اقية  دأت إال أنه مل ل   سياسة الوفاق الع
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ول نعـا    يت لعـين هنايـة الاـراع  ـن الشـيوةية والرأمساليـةاحتـال السـوفيامل حدة واال
والةدال    قد أهن  ه الرب البارلةنوأسباهبا  ووان وا الطرف وان هلا مربراهتا

ا ق ســـااو   ناـــرف ا إىل الوفـــاق  ينع ـــاامعـــول قـــد حيـــدث أو ال حيـــدث  ف ع لشـــ
ن عــا  مـــرب واب وــ  منع ـــا لمليــب أمــورم الدااًيــة.  مــ  أوــ  أن ي  ــر  لالعــامل

  فرنســا مــ  مســ ع راهتاأاروــ  فقــد  . ــدأ ي قــد أمهي ــه قــد في نــاا وــان الوفــاق
وأما  ريطانيا فقد شعرت  ضع عا و دأت حتـاول  وةالت إىل أورواب ل  قويف هبا.

يت قــوة احتــال الســوفيأصــبح االدورواب مــ  أوــ  إنقــاذ مــا مي ــ  إنقــاذم  و   ال قــو 
  طاع مـدّ ـسـايف مـال غـزو ال ضـا   و  اج سمالياية ة اقة  ومقـق ل وقـاةس رية 

 ووولم إىل منا ق  عيدة ة  ماله اليو   ف صبح قوة ةاملية  ش   فعال.
و ــــدأ اهلاــــوا ةًــــى سياســــة الوفــــاق مــــ  معظــــم ال  ــــات السياســــية  مــــ  

الـوال ت امل حـدة ل ناـ  مـ  الوفـاق  وذلـل وم  الًيربالين  و دأت   ينينالي 
يت  ـــن يف ظًـــه قـــوة لمـــار شـــام  ها ًـــة أصـــبح  احتـــال الســـوفيراوـــ  إىل أن اال

ن عــى دمــ  أمــ  الــوال ت اوماــدر اخلطــر ةًيعــا. و   هــاود الــوال ت امل حــدة
امل حدة املطًق  وأصـبح يقـوا ةًـى الـرلع امل بـالل  أ  ةًـى ر ـط ماـن  اـن. 

نشــقاق ةــ  الــوال ت يف اال األورو يــةاــألت الــدول أااانبيــة أن ووــان مــ  آ رم 
يت  احتـال السـوفياألت ل بـ  سياسـة مسـ قًة ةنعـا يف لعامًعـا مـ  االأامل حدة  و 
وذلــل راوــ  إىل  ةــاا أورواب. ا1973ســنار أن يطًــق ةًــى ةــاا يمــا مــدا   

   ل ـاق ابريـد مـول الو ـ  يف في نـاااميـث ف لوقيـ    ا1973أنه مًول ةـاا 
قـــد أارو ـــا فرنســـا مـــ    االحتـــال الســـوفيايت  وانـــ  الـــوال ت امل حـــدة وروســـيا

معظـــم مســـ ع راهتا  وأوـــرببا  ريطانيـــا ةًـــى ل  يـــل معظـــم قواةـــدها العســـ رية 
 ـأللل و  .م ـوا  الاـنامول العامل  وأارو اها م  ال لـن مـ  مسـ ع راهتا  وف 

مل حــــدة اروــــ  مــــ  وال شــــل أن الــــوال ت ا .مربّرالــــهي ــــون الوفــــاق قــــد فقــــد 
و ا أهنا أصبح هلا ن ـوذ سياسـع    الوفاق وقوة ةس رية ة اقة أولر اا وان 
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لـألا   لابلغ  سبب إاـراج  ريطانيـا وفرنسـا وهولنـدا مـ  مسـ ع راهتا والًـول وًعـا
ال يعــين أنــه مل ي ــ  لــه وــان الوفــاق قــد آلــى أوًــه ابلنســبة لًــوال ت امل حــدة  و 

  ل قـــارن ى ا يالـــه ابلنســـبة لًـــوال ت امل حـــدة  ل ـــ  ســـًبياله مل ل ـــســـًبيات  و 
ل   ــ  أمنوــا إىل إهنــا  ا  ر الســًبية اف  ا فقــد مربرالــه1973ول نــه يف العــاا 

 وو ــع  يف أولــو ت ة ًعــا: الــد مــ  مــدّ  ع لولــدت ةــ  سياســة الوفــاق لــا
حتـــال وإرهـــاق اال  يت ن ـــوذم إىل منـــا ق  عيـــدة ةـــ  مالـــه اليـــو احتـــال الســـوفياال

 منوية.  وإةالة أورواب حت  املظًة األق اال ج ايت االسوفي
ف ـــان   يت ن ـــوذم اـــارج مالـــه اليـــو احتـــال الســـوفياال أمـــا ابلنســـبة ملـــدّ 

يت  وأنــه يســع  قًعــه يف أ  اق اــال الســوفيوذلــل راوــ  إىل هشاشــة اال  هشــاج 
  ةيت مـــق املشـــاروة يف القضـــا  الدوليـــاحتـــال الســـوفيلظـــة  ل نـــه وـــان يعطـــع اال

ت يف سياســـة الوفـــاق الســـبي  أوهـــألا مـــا مل ل ـــ  لـــرام الـــوال ت امل حـــدة  فعـــع ر 
لـــألا رأت ووـــوب  لال اعًـــه نـــداج لًـــوال ت امل حـــدة  يتاحتـــال الســـوفيم ـــوا  االال

 إاراوه م  منا ق ن وذم اارج ماله اليو .
أن فقـد رأت الـوال ت امل حـدة   ال ج ـيت اق ااـوفيـال السـاق االحتـا إرهـوأم

ار. ـيـــويدفعــه لاهن  ق اــالمايت يرهــق اال الســوفيـحتــح مــ  االـًـــاق لسـبـــول سـاــ
دث ـبح الـذلل يف أواار السبعينات يف ةعد وارلر  ول نه اش د وأص أوقد  د

ًح. ـاق ال ســــبــــفإنـــه هـــو الـــأل  أوـــح س  انمـــة إلارة ريـياســــز سرد الـــأل  ميّــــاأل ـــ
روة  ـوأمهعـا صـواريع إا إوـد امل حـ  رلرععا سـً ه وـاـح الـع و ــار يف الربامــفسـ

أو مـــرب الناـــوا. ولقضـــع   ســـمالياعالرة الـــدفاع االـى مبــــنّــــا دن لبـودال ةًيعـــ
لياية ى اق ل نولوويا ل ال لرع واقية م  صواريع األةـدا . مـا اسم هألم اال
  م عــول مــال قيــاا أيت دن لرســان ه النوويــة ســ  ون لون احتــال الســوفيأوهــم اال

ولشـــاي  قيـــاا أمري ـــا مـــرب   اـــ ال ميـــزان القـــويفايعـــين  وهـــألا لب نوويـــةمـــر 
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نـه أذلـل  .يت إىل احملاولـة ل طـوير أنظ  ـه الدفاةيـةاحتـال السـوفيمـا لفـ  اال  نووية
مســــــب املعطيــــــات املووــــــولة مل يعــــــد ابلم ــــــان ال نــــــافد يف مــــــال األســــــًحة 

لطـوير وسـا    إىل ااهلاـو  ن قـال ال نـافد مـ  لطـوير وسـا  الألا وان  لاهلاومية
وإن أمـــردت   أو مـــرب الناـــوا  ان الدفاةيـــةمـــســـمالياية رياومـــ  أن  .الـــدفاع

نـــه ف ال وصـــ  إىل إمل ل ـــ  وصـــً  إىل مـــد القـــول    عـــض ال قـــدا يف  ـــداي عا
أنـه مـ     فإنـه قـد  بـ  ةً يـاج ةلوويا قالرة ةًـى  نـا  هـألم الـدرع الاـاروايو ل ن

ــــز  ــــزر   رشــــبه املســــ حي  ال وصــــ  إىل مــــداف  لي ــــى لاــــويب أشــــعة الًي ــــالرة ةً ق
وهـــع الدالـــ  يف   ل ســـ طي  لـــدمن الاـــواريع ةـــا رة القـــارات لابل لافـــة املطًو ـــة

ان أةًــ  ةــ  لبــين هــألم املبــالرة مــال ضــا  قبــ  ةولهتــا إىل الــال ااــو   ل ــ  ري
ســـ طاع هبـــا ارغـــم أهنـــا مل ل ـــ  وصـــً  مرامـــ  م قدمـــة يف ال طـــوير  و   الدفاةيـــة
ق االم ام إىل سباق لسًح وديد مل ي   ليح  ًه وورّ   يتاالسوفيحتال إرابك اال

سمالياية مرب الناوا ختالي املعاهـدة ااملعمئ أصاج  هألا ةًى الرغم م  أن 
امل عًقــــــة   ا1972يت ةــــــاا احتــــــال الســــــوفيالــــــع وقع عــــــا الــــــوال ت امل حــــــدة واال

ال ل نــاقض  ان أصــر ةًــى أن مبالرلــهمــابلاــواريع املضــالة لًاــواريع. ول ــ  ري
ومــ  امل  ــ    يتاحتــال الســوفيماــعداج  ــأللل املوقــي مــ  اال  ل ــاقمــ  ذلــل اال

 القول إنه   عًه هألا قد أهنى آار معامل سياسة الوفاق.
يت إىل سباق لسًح وديد  احتال السوفيان هألم االمت أة ال ريلقد ورّ 

حتـال رهاق االوذلل ل لنظ ة الدفاةية ال اهلاوميةوإن وان هألم املرة ل طوير األ
ل اقيــة اولفعــه إىل الروــوع إىل مالــه اليــو  امل  ــق ةًيــه يف   ق اــال ج ايت االســوفي
 هنيار.أو مىت لفعه إىل اال  اا يف فينّ 1961

  س مً  فمة الوفاق لً  ً  م  هي نة الوال ت امل حدةاأما أورواب الع 
 عــد أن    منويــةاأل فقــد ابشــر الساســة األمنويــون أة ــاهلم لةالهتــا حتــ  املظًــة
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ســنار ةــاا يالــأل  أ ًــق ةًيــه و ا 1973ر هــألم املظًــة منــأل ةــاا لوــالت لمــا
أورواب  ميـــــث أاـــــألت لول أورواب لـــــرلل أن ماـــــالعا غـــــن ماـــــا  الـــــوال ت 
امل حــدة  وأاــألت لنــ يف  ن ســعا ةــ  أن لــدا  يف مــرب إىل وانــب الــوال ت 

ا 1982أمنوـــا ةـــاا منويـــة فحســـب. فقامـــ  امل حـــدة لفاةـــاج ةـــ  املاـــا  األ
ماــة أن   ووــرود يف أورواب 2 نشــر صــوار عا م وســطة املــديف مــ   ــراد  نشــنغ

يت ينشـــــر صـــــوار ه امل وســـــطة املـــــديف يف أورواب  و عـــــدما رفـــــض احتـــــال الســـــوفياال
ماـــة    يـــة دمنعـــاو ور و ـــأللل ر طـــ  الـــوال ت امل حـــدة أمـــ  الـــدول األ .إدال عـــا

لــوال ت امل حــدة ر طــاج ال لســ طي  أورواب فر طــ  ماــنها  اــن ا  الــدفاع ةنعــا
 ن  اك ةنه.اال

  ا1985ســنة   أصــبح غورابلشــوه  ان   ــمة رائســة  نيــةمــومــ  فــود ري
يت احتـــال الســـوفييت  ومـــا إن وصـــ  لًســـًطة مـــىت  ـــدأ االاحتـــال الســـوفيدةي ـــاج لا
حتـــــال ادالت لًـــــو ال نـــــادالت لًـــــوال ت امل حـــــدة  وأصـــــبح  ـــــأللل االـنــــــيقـــــدا ال 
ان وقـــاج ةنـــدما ســـ   لـــديف مـــلـــألا وـــان ري لهنيـــاريت يـــمنح ةًـــى  ريـــق االايالســـوف

 ـــيض ة ـــا يع قـــد أنـــه أهـــم إسادالـــه وـــر يد  ف وـــاب ريمـــان: ممالرلـــه البيـــ  األ
 .«يقولون إنين رم  الرب البارلة»

ان مـــ وـــألر  ةًـــى املوقـــي الـــدومل مـــ  ممـــالرة ريوه ـــألا فقـــد  ـــرأ لمـــّن 
حتــال وأصــبح اال  لوفــاق من عيــة  امــاج لًبيــ  األ ــيض  ميــث أصــبح  سياســة ا

إ ــافة إىل مــا وــان   ق اــال ج ام إىل ســباق ال ســًح وإرهاقــه يت يــمنح جبــرّ االســوفي
  محًـــة وشـــنّ  .ت وصـــ وه املعار ـــةايـــ م مـــ  وقـــوه جبانـــب املنشـــقن الســـوفي

مــا يعــين أن الــوال ت امل حــدة مل   ليةايديولوويــة الســوفيإةاميــة لوليــة حملار ــة األ
ــــيعــــد  ــــ  شــــنّ   يســــ ى الوفــــاق ع شــــدها ةن   ق اــــال ج او   سياســــياج    هاومــــاج  

ـــه   مـــا أليف إىل لقعقـــر ن ـــوذم  يتاحتـــال الســـوفيةًـــى اال  يـــديولووياج أو  أو واوالل
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إىل وانــب   ق اــال  لااًيــاج اهنيــارم الًن ــوذ يف العــامل اــارج مالــه اليــو   وإىل 
يت ال الســــــوفيحتــــــالية يف لااــــــ  االاظعــــــور وعــــــات معار ــــــة لًسياســــــة الســــــوفي

  يف العــامل. واســ  ر ذلــل إىل أن اهنــار االحتــال   واملعســ ر الشــرقع  شــ   ةــاا
يت يف أوا ــ  لســعينات القــرن املا ــع  وأصــبح  الــوال ت امل حــدة لولــةج االســوفي

 و ا وان ةًيه الال سا قاج.   أوىل لون مزامم يقمب منعا
هـو أن العـامل يف   ملواخلاصة أن الو   الأل  لقًب  ةًيه الدول يف العا

  والن ســـــا  وروســـــيا  و روســـــيا  القـــــدمي وانـــــ  لـــــ ح م فيـــــه: الدولـــــة العل انيـــــة
ل وهتـــدّ   ه شـــؤون العـــاملالـــع لاـــرّ  هـــع ووانـــ  هـــألم الـــدول وفرنســـا   وإسًـــما
  ت مــ  هــألم الــدولفحــدّ   وــدت الــوال ت امل حــدة  و   .ولقــرر الــرب  الســًم

  ســقط  الن ســا ةــ   . عــدهتا ةــ  أمنوــاأو   ووعً عــا واــورة يف العــامل القــدمي
  وإسًــما  وأملانيــا  فاــارت لول العــامل مخســاج هــع: روســيا  ة بارهــا لولــة وــربيفا

الــدول ال ــربيف  فبقيــ     ســقط  الدولــة العل انيــة .والدولــة العل انيــة وفرنســا 
لــرب وإسًــما.    عــد ا  وفرنســا  وأملانيــا  امل ح  ــة يف العــامل أر عــاج هــع: روســيا

ســـ يا  الـــزب او   صـــارت روســـيا يف ةزلـــة  قيـــاا الشـــيوةية فيعـــا  وىلالعامليـــة األ
  وىلوســقط  أملانيــا هبزمي عــا يف الــرب العامليــة األ  الشــيوةع فيعــا ةًــى ال ــم

فة ووانـ  إسًـما هـع امل اـرّ  .فاارت الدول ال ربيف لول ن  مها: إسًما وفرنسا
  ا ـــصـــبح  فرنســـا لًعـــث ورا  إسًـــما. ويف أو يف العـــامل وًـــه مـــا ةـــدا أمنوـــا  وأ

وأاـأل يع ـ    قبض الزب النـاد  ةًـى ال ـم  ا1933 سنة أ   العقد الرا  
سـ وىل موسـوليين اوقبـ  ذلـل  قًيـ   .وـربيف  ةمـىت ةـالت لولـ  لرف  شـ ن أملانيـا

مـىت صـارت لع ـرب لولـة   وأاأل يع   لرف  ش ن إيطاليا  ةًى ال م يف إيطاليا
لســ  ن وذهــا  عــد أن أصــبح  مـــ  او   وظعــر ســم اليــاابن . ــربيفمــ  الــدول ال

حتــال وقــو  ةــول لولــة اال .فاــارت لع ــرب مــ  الــدول ال ــربيف  الــدول الاــناةية
فاــارت   فروعــ  إىل أن لع ــرب لولــة وــربيف  وصــار هلــا ووــول لومل  يتاالســوفي
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  وإيطاليـا  وفرنسـا  وإسًـما  وأملانيـا  يتاحتـال السـوفيالدول ال ربيف س اج هع: اال
  زمــ  أملانيــاه    . و عــد الــرب العامليــة اللانيــةا  أمنوــا يف ةزل عــواليــاابن  وظًّــ

والياابن  و عي ش ن هألم الدول اللاث  إىل وانب ذلل اروـ    وإيطاليا
ومافظـ  ةًـى   ندفع  لشارك يف شؤون العـاملاو   الوال ت امل حدة م  ةزل عا

فاــارت الــدول ال ــربيف أر عــاج هــع:   وبنلــنة بــار إسًــما وفرنســا لول ــن  ا قــا  
حتــال ل ــاق االاوالــوال ت امل حــدة     عــد   وفرنســا  يت  وإسًــمااحتــال الســوفياال

م  إسًما وفرنسـا ةـ   سقط  و ٌّ   ا1961يت والوال ت امل حدة سنة االسوفي
 ن ـــن مهـــا: اة بارمهـــا لول ـــن وبنلـــن  و ـــأللل صـــارت الـــدول ال ـــربيف لول ـــن ا
فاار العـامل   وامدةج   قوةج بال اقع ا صار واب .يت والوال ت امل حدةاحتال السوفيالا

ن  ومل يبق هنـاك لول وـربيف لـ ح م يف العـامل ـ ـقوة وربيف وامدة ل  ون م  لول
 يت.ااالحتال السوفي غنمها إىل قبي  اهنيار
إابن فــود   يتاحتــال الســوفيدةامــة اال ا 1985ســنة   لشــوهابو  ــومل غور 

يت يقــدا ال نــادالت لًــو ال نــادالت احتــال الســوفي ــدأ اال  نيــة  ان   ــمة رائســةمــير 
 لهنيــارح ةًـى  ريــق االـيت يمنــاحتــال السـوفيلًـوال ت امل حــدة  وأصـبح  ــأللل اال

 ــيض ة ــا يع قــد أنــه ان وقــاج ةنــدما ســ   لــديف ممالرلــه البيــ  األمــلــألا وــان ري
. وهألا «ن إنين رم  الرب البارلةيقولو »أهم إساداله ور يد  ف واب ريمان: 

ة بــــار امــــا أةــــال ســــيطرة الدولــــة الوامــــدة األوىل ةًــــى املوقــــي الــــدومل  وســــقط 
روســــيا ور ــــ  و   يتاحتــــال الســــوفيل  ــــل اال   .يت لولــــة وــــربيفاحتــــال الســــوفياال

  إال أهنـــــا أصـــــبح  لعـــــاين مـــــ  الفـــــا  السياســـــع   اقالـــــه وقولـــــه العســـــ رية
  وسياسـية  ق اـاليةاإىل وانـب مشـاوًعا الدااًيـة مـ    وفقدان اهلوية املبد يـة

  نها ةًى السياسة العاملية.إىل لراو  و يفما أل   سبب ما اً  ه الشيوةية
منويــة هــع القــوة ال ــربيف الوميــدة  ــأللل أصــبح  الــوال ت امل حــدة األ
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يف العــــامل  أ  الدولــــة األوىل القــــالرة ةًــــى لســــين لفــــة السياســــة العامليــــة  لون 
ـــا  فرنســـا  فد يزامحعـــا ةًـــى هـــألا املروـــز. وإنـــه وإن وـــان  اللـــالوث  األورو  من

قـــد مـــاول وحيـــاول لاـــول مًبـــة املزامحـــة  و ـــا مـــدث أ نـــا   ريطانيـــا  وأملانيـــا  
م مـــول إ ـــال قـــوة اهتوو ـــا مـــدث يف او  اةـــ  ا2003 ســـنةامـــ ال العـــراق 

 املشـــروعويف مناقشـــ عم  أورو يـــة من اـــًة ةـــ  مًـــي األ ًســـع يف العـــاا ن ســـه 
رل ةًـــى ق ـــة الـــدول الاـــناةية الل ـــاين يف وـــع لًشـــرق األوســـط الـــأل  ة ـــن األم

  إال أهنـــــا ليســـــ  إال وـــــاوالت ال لرقـــــى إىل وصـــــي املزامحـــــة ا2004مزيـــــران 
وـــا قـــدراج مـــ  ن املعروفــة ةًـــى مروـــز الدولـــة األوىل  وإمنـــا هــع وـــاوالت ملشـــاروة أم

 ال   ن يف السياسة الدولية.
درك أن الـأل  الو   ا ن. وينبمـع أن يـ  ا وص  إليععالال ال عه مهأل

وال ســي ا الدولــة األوىل    يــ ح م يف العــامل ةًــى مــر ال ــاريع هــو الــدول ال ــربيف
املوقـــي  في مـــن وأن الـــدول ال ـــربيف قـــد لضـــعي وحتـــ  وًعـــا لول أاـــريف ف مـــن

  شــ   العاقــات  ــن يف الو ــ  الــدومل هــو الــأل  يمــّن الــدومل  وأن هــألا ال مــّن 
وىل و عـــ  ال  ــــاوت يف القـــوة والضــــعي  ـــن و ــــ  الدولــــة األ  الـــدول ال ــــربيف

وىل و ـــا ماـــ  وو ـــ  ابقـــع الـــدول الـــع لزامحعـــا  فيضـــعي موقـــي الدولـــة األ
 ن ـوذ لسًما من دامح عا أملانيا  أو يقـويف و ـا ماـ  مـ  أمنوـا مـن  ـر  

ا  أو او  ــــاع فينّــــوأ قــــ  ال ــــ  ن الــــدومل فيعــــا ويف روســــيا  عــــد   إسًــــما وفرنســــا
لابح الدولة األوىل لون مزامم ةًـى هـألا املروـز و ـا ماـ   عـد اهنيـار االحتـال 

ه إلراوــاج لقيقــاج وم طــوراج مــىت ي ســن وةًيــه فــا  ــد مــ  إلراك هــألا وًّــ ليتاالســوفي
 فعم السياسة الدولية.

 
     



 58 

 دوافع الصراع بني الدول
مــىت قيــاا الســاةة ةــ  أمــد ال  ــرج الاــراع الــدومل منــأل فاــر ال ــاريع و 

ـــاف  املاليـــة. ومـــب   لافعـــن: إمـــا مـــب الســـيالة وال جنـــر وإمـــا الـــروض ورا  املن
ـــا الناديـــة  الســـيالة: إمـــا مـــب ســـيالة األمـــة والشـــعب و ـــا وـــان الـــال مـــ  أملاني
وإيطاليـــا ال اشـــية  وإمـــا مـــب ســـيالة املبـــدأ ونشـــرم و ـــا وـــان الـــال مـــ  الدولـــة 

وو ــا وــان الــال مــ  الدولــة   ي و امثا ــة ةــااالســامية  ــوال مــا يقــارب األلــ
وا   لسعينات القـرن أقب  أن لنعار يف    ا ن سنةج م  ة رهاالشيوةية اال 

  عد سبعن سنةج م  إنشا عا.  املا ع
و ـــا ماـــ  مـــ  الـــدول  ـــد    أمـــا لافـــ  الـــد مـــ  منـــو قـــوة لولـــة أاـــريف

ا ماـ  مـ  الـدول   ًيون  وو ا ما  م  الدول  د الدولة السـامية  وو ـ
ألنــه وقــوه يف ووــه ســيالة  ل ــد أملانيــا الناديــة  فإنــه يــدا  يف مــب الســيالة

 المن.
و ـــزوال الدولـــة الســـامية  ودوال الدولـــة الســـوفيالية  صـــار الـــداف  الـــأل  
يســيطر ةًــى العــامل وًــه  هــو الـــروض ورا  املنــاف  املاليــة  وســيظ  وــأللل مـــىت 

ودولــة وــربيف لــؤ ر يف الاــراع الــدومل  ويعــول   لعــول الدولــة الســامية إىل الووــول
 مععا لاف  مب السيالة لً بدأ ونشرم.

وأاطــر لوافــ  الاــراع  ــن الــدول هــو لافــ  االســ ع ار جب يــ  أشــ اله  
فإنه هو الأل  سب ب  الروب الامنة  وهو الأل  سب ب  الر ن العاملي ن  وهـو 

ـــــيح ـــــأل  ســـــب ب مـــــروب اخلً ـــــا   ال ـــــأل  ســـــبب مـــــرب وهـــــو  ومـــــروب أفريقي ال
 وهو الأل  ما دال ي سبّ ب القاق  واألدمات يف العامل. أفمانس ان والعراق 

  و ريطانيــــا  وال نــــافد وال شــــام  وال اــــارع املووــــول اليــــوا   ــــن أمنوــــا
  وأفمانســــ ان  وروســــيا  الظــــاهر منعــــا واخل ــــع  مــــول قضــــا  العــــراق  وفرنســــا
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إمنــا هــو مــ  أوــ  االســ ع ار    وغنهــا مــ  القضــا  الدوليــة  والشــرق األوســط
لــــأللل فــــإن االســــ ع ار هــــو الــــأل   لومــــ  أوــــ  الســــيطرة ةًــــى املنــــاف  واملــــوارل

اع ةًـى املـوارل  وصـراع ةًـى نــز ي ح م يف الاـراع الـدومل ا ن   ـا ي ضـ نه مـ  
 الن وذ  ولنافد ةًى السيطرة   افة أش اهلا وأنواةعا.

ااصــة الــنعم االســ ع ار   هــو والقيقــة أن الــروض ورا  املنــاف  املاليــة  و 
الأل  أوود الاراع السياسع  ن الدول ال ربيف  وأّليف هألا الاراع ابل عـ  إىل 

ع مــا د  ومــ  أوــ  لــايف هــألم الــروب ا   ــ .نشــوب مــروب وًيــة ومــروب ةامليــة
 يس ى ابلساا والسًم العاملع  ووودت ماة احملافظة ةًى األم  والساا. 

يســـ  وديـــدة يف العـــامل   ـــ  هـــع ماـــة وماـــة احملافظـــة ةًـــى األمـــ  ل
ووــدت منــأل أوا ــ  القــرن ال اســ  ةشــر املــيال   فــإن املعاهــدة املســ اة   قدميــة

 ـــن الـــدول اخل ـــد ال ـــربيف  ا1818املعقـــولة ســـنة  ،إكـــال الشـــابلمعاهـــدة 
مين أل  إمنا وودت ماة احملافظة ةًى األم   فبواسـطة هـألم املعاهـدة  أو هـألا 

 ـد ال ـربيف مـ  ن سـعا الاميـة ل مـ  والنظـاا يف عً  الـدول اخلال حالي  و  
مسـب   اا اةة الدولية  ولداً  يف شـؤون غنهـا مـ  الـدول  وً ـا ال  هلـا

ماــة احملافظــة ةًــى   وهــألم الاــة ن هنــاك هتديــداج لًســاا أو النظــاا.أ  دة عــا
ـــألت  عـــد ذلـــل ذريعـــةج  ل ـــدا  الـــدول  الســـاا والنظـــاا يف اا اةـــة الدوليـــة  اخت 

ة ةًــى ـافظـــأل ألاة لً حـاراج لوليــاج  ي  جنـــعـــارت شـرب  وصـــلًحــ   وذريعــةج ال ــربيف
  ع ار  وةًى الن وذ.ـاالس

ةــ   ريــق ال حــالي  -ةًــى مــدّ  دة عــم-وقــد وــان هــألا الســاا حي  ــة 
 ــن الــدول ال ــربيف  أو ةــ   ريــق مــؤ رات لوليــة. و عــد الــرب العامليــة األوىل 

 ســنة قــد أ لمــح يف معاهــدات الاــًحصــار حي  ــة ةــ   ريــق منظ ــات لوليــة  ف
هــع ةاــبة   الــنّص ةًــى إنشــا  منظ ــة لوليــة لً حافظــة ةًــى الســاا ا1919
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ول ــ  الــدول الــع  .األمــم  ووــان امل ــرول أن لقــوا هــألم املنظ ــة م ــة الســاا
أقام عا قد أاً     ععداهتا  واال   الماية م  إقام عا  فقد وان امل رول أن 

ةًـى السـاا  عا احملافظـة  سيالهتا  وأن ل ـوىل املنظ ـة ن س ـل نادل هألم الدول ة  
ةـــــ  مســـــ ع راهتا  ومل ي مـــــن  ومنـــــ  الـــــروب  ول ـــــ  الـــــدول ال ـــــربيف مل ل نـــــادل

ومحايـة ماـالعا    عـا حتقيـق ال ـوادن  ـن القـويف املجن ً ـة   وعً  مهّ   و ععا
أاــألت و   ق ســ   االــل أملانيــا والدولــة العل انيــة  ينعــاان أودالت ةًــى ذلــل 

نشـــ   أ  يف ذلـــل إىل الاـــال ابلســـاا الـــأل  إسًـــما منعـــا ماـــة األســـد  وألّ 
ن ع  ابلرب العاملية اللانيـة  و عـد ا  وإىل وقوع مروب ةدة  املنظ ة م  أوًه

الــرب العامليــة اللانيــة ل ــررت واولــة إقامــة منظ ــة ةامليــة ل ــة الســاا واألمــ  
  يتاحتـــال الســـوفيواال  وأمنوـــا  ًـــماالـــدولين  فقـــد لباملـــ  الـــدول ال ـــربيف: إس

  وأشــرووا مععــم فرنســا في ــا  عــد  لبــاملوا يف ووــوب إنشــا  ةــامل مــا  عــد الــرب
س قرار السـاا ومنـ  الـرب  وأ ـافوا إىل ذلـل لسـعي  اةًى حنو وديد ي    

 .ومحايــة مقــوق النســان  وامل باينــة  ــن األنظ ــة املجن ً ــة  ق اــال ال عــاون اال
وظًــــ  وً ــــة   ارت هي ــــة األمــــم امل حــــدة هــــع الاميــــة لًســــااومــــ  يوم ــــأل صــــ

 جنـــأل ماـــة مـــ  قبـــ  وي    شـــعاراج لوليـــاج يـــرللم اا يـــ   والســـاا العـــاملع  الســـاا
 ـــن يف و اـــر ولًحيًولـــة  ـــن الـــدول األ  الـــدول ال ـــربيف لً حافظـــة ةًـــى الســـاا

 وه ـــألا لطـــورت ف ـــرة احملافظـــة ةًـــى .ســـ ع ارنع ـــاق مـــ  ر قـــة االواال  ريـــال حر 
 س قرت ةًى ما هع ةًيه ا ن.االساا مىت 

ع نــــــز وقضـــــية احملافظـــــة ةًـــــى الســـــاا يف منظ ـــــة لوليـــــة أووـــــدت ارافـــــة 
ــــز ال ســـًح  فحاولـــ  ةاـــبة األمـــم الســـن  و ـــوع  ـــه إسًـــما او   ع ال ســـًحن ختألل

ع  أملانيـا ةًــى ال ســًح مـ  أوــ  إ ــال وشــاّ   مــ  أوــ  إ ـعاه فرنســا وسـيًةج 
ع ال سـًح  ووانـ  الـرب نــز فـ ا ق مو ـوع   نيا وفرنسالوادن يف أورواب  ن أملا
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 العاملية اللانية.
ع السـا   نــز األمم امل حـدة سـارت وـأللل يف مو ـوع  وملا وا ت هي ة

إال أنـــه مـــىت ا ن مل لســـ ط  أ  لولـــة وـــربيف أن ختـــدع لولـــة أاـــريف و ـــا فعًـــ  
 اجلوــد لــه أ ــر إسًــما   رنســا يف ةاــبة األمــم  وأيضــاج مل لســ ط  هي ــة األمــم أن لو 

 له. مساج ال مس ىج اواليزال   ولأللل ال ي ال النا  حيسون  ووولم
يســ ى ابملــؤ رات  والاــراع  ــن الــدول ال ــربيف مــ   عضــعا قــد أووــد مــا

قـد يف هـألا فـ ول مـؤ ر ة    الدولية  ووأللل ما يس ى ابألمـاه. أمـا املـؤ رات
  لـرب العامليـة األوىل  قبـ  ا .ا1815 سـنة الـأل  ةقـد  االش ن هو مؤ ر فينّـ

ل ـاق ةًـى إهنـا  ووـول الـأل  ةقـد لا  منعـا مـؤ ر  ـرلن  ةقدت ةدة مـؤ رات
و عـــد الـــرب العامليـــة اللانيـــة ةقـــدت ةـــدة  .ق ســـاا اال عـــااالدولـــة الســـامية و 

ل ــاق أمنوــا اول ــ   عــد  ومــؤ ر ونيــي وابريــد.  منعــا مــؤ ر  ــرلن  مــؤ رات
 الًعـمّ   مل لعقد أية مـؤ رات  ولش يًع ا قوة ةاملية   االحتال السوفيايت  وروسيا

  وإسًــــما  فرنســـا :قــــد منـــدو و الـــدول ال ــــربيفة     ميـــثا1969إال يف العـــاا 
لًنظــر  لمــؤ راج  ــ   أة ــال هي ــة األمــم  منوــاوأ   االحتــال الســوفيايت وروســيا 

ول ـــ  ةقـــدم مـــ  ر ســـا  هـــألم الـــدول ال  وســـط.في ـــا يســـ ى ددمـــة الشـــرق األ
 ألنه واور     منظ ة هي ة األمم. ل ى مؤ راج يس

مـــ  أوـــ  مـــث   وقـــد وانـــ  املـــؤ رات لعقـــد  عـــد الـــرب العامليـــة اللانيـــة
ن املعســـــ ر الشـــــرقع أل لاملشـــــاو  املووـــــولة  ـــــن املعســـــ ري  الشـــــرقع والمـــــر 

أن واـــأل   االحتـــال الســـوفيايت  ولـــأللل ماولــ  روســـيا ل ــعيي يف هي ـــة األمـــم
  ولع   لزمزمة أمنوا ة  مروز الدولـة األوىل  املعس ر المر  دماا املبالرة م 

اول نقــ  املشــاو  مــ  هي ــة األمــم  وسحــ  يف مــؤ ر  ــرلن   وســي  حتــف اــألت 
ة اخلــــاه  ــــن  ريطانيــــا وفرنســــا و ــــن أمنوــــا  ويف أاــــأل قــــرار  عقــــد مــــؤ ر شــــقّ 
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ا ولقويـة ف ـان ةقـد املـؤ رات إ ـعافاج ألمنوـ .ونيي  وسح  يف مؤ ر ونيي
. وقد ماول  إسًما ةقد مـؤ رات  ينعـا و ـن أمنوـا  االحتال السوفيايت  لروسيا

  مل  .ول نعا مل لـناح فيـه  قد مؤ ر  رمولافع    ل  مشاوًعا اارج هي ة األمم
ــواق     لعقــد أيــة مــؤ رات  ــن لول املعســ ر المــر  ر ةًــى او  اةــات لقًيديــة ا 

ألروـــ  أمنوـــا أن ةقـــد املـــؤ رات اـــارج هي ـــة األمـــم وـــا وإسًـــما. وقـــد ن  ـــن أم
ولـأللل صـارت ال  لويـؤل  إىل إ ـعاه مروزهـا لوليـاج   امل حدة يضعي موق عـا

 ــ    ل ــاقالســي ا  عــد أن قــاا اال  لوافــق ةًــى ةقــد مــؤ رات اــارج هي ــة األمــم
ـــــ  االحتـــــال الســـــوفيايت   ينعـــــا و ـــــن روســـــيا  ال حـــــالي  ســـــنة ا عـــــد او  ـــــاع فيّن
 .ا1961
ولقـــوا هبـــا الـــدول ل قويـــة   فإهنـــا قدميـــة وـــداج   مـــاه  ـــن الـــدولمـــا األأ

 .ن ســـعا  ـــام قـــوة أاـــريف  أو ملنـــ   عضـــعا الـــبعض مـــ  الاـــال ابل ـــوادن  ينعـــا
 .ا هـــــع ةبـــــارة ةـــــ  حتـــــالي1818ســـــنة ف عاهـــــدة إوـــــد الشـــــا   املعقـــــولة 

الي ماه الع وانـ  لقـوا  ـن إسًـما وفرنسـا و ـن الن سـا وأملانيـا هـع حتـواأل
  الًــي الــأل  قــاا  ــن فرنســا وإسًــما  ــد أملانيــا يف  .لً قويــة ول ــة ال ــوادن

يت احتــال الســوفيوىل  وال حــالي  ــن أمنوــا وإسًــما وفرنســا واالالــرب العامليــة األ
هــــو حتــــالي  ــــد لولــــة وــــربيف  ومًــــي    ــــد أملانيــــا يف الــــرب العامليــــة اللانيــــة

   االحتـال السـوفيايت  ية اللانية  د روسـياقد  عد الرب العاملاأل ًسع الأل  ة  
قد  عد الرب العامليـة اللانيـة  ـد املعسـ ر المـر   وًعـا ومًي وارسو الأل  ة  

 املؤ رات الدولية وسـيًةج  ماه مل   ف  ون األ  أماه ةقدت  د قوة أاريف
أو مـــ  أوـــ  م ـــة ال ـــوادن  وهـــألم هـــع   مـــ  وســـا   ال قويـــة  ـــد قـــوة أاـــريف

 لع رب ألاة م  ألوات الاراع الدومل.األماه الع 
مــــــاه أو معاهــــــدات لعقــــــدها الــــــدول ال ــــــربيف  ــــــن الــــــدول أوهنــــــاك 
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أو  ينعـــا و ـــن الـــدول الاـــمريف  فعـــألم األمـــاه ال لع ـــرب ألاة مـــ    الاـــمريف
ســـ ع ارية  أو وســـا   ل قويـــة ا ـــ  لع ـــرب وســـا     ألوات الاـــراع الـــدومل املباشـــر

ا  فــــالًي الــــأل  ةقــــد  ــــن العــــراق ولرويــــا  الدولــــة ال ــــربيف الــــع ل ــــوىل إ الهــــ
ـــة املســـ ى مًـــي ســـعد آابل  لولـــ  إسًـــما واال ـــة اللاني ـــ  الـــرب العاملي ل ـــاق قب

م  أو  لرويـز ن وذهـا يف لًـل الـبال  ومـ  أوـ  لـرويح و  عـا الدوليـة  لةقدم
يت  واملعاهــدات الــع احتــال الســوفيملــ  فرنســا واال  اــريفأمــاا الــدول ال ــربيف األ

قبــ  الـرب العامليــة اللانيــة   و ينعــا و ـن ماــر  إسًــما  ينعــا و ـن العــراق ةقـدهتا
مـــاه الـــع واأل .وليســـ  مـــ  أوـــ  الـــرب  ســـ ع ارهااهـــع وســـا   ل لبيـــ  

أو ةقــــدهتا أمنوــــا    ةقــــدهتا إسًــــما  عــــد الــــرب العامليــــة اللانيــــة وحًــــي  مــــدال
  وماـــر  وابوســـ ان  وحًـــي ونـــوب شـــرقع آســـيا  أو وعـــ  أمنوـــا ال ويـــ 

  وال ًبـن  ونيودلنـدا  وأسـماليا  والبحـري   ووـور  اانو يـة  واألرون ن  واملمرب
ســـمالياين اـــارج مـــا يســـ ى ابلً ـــا  اال   إســـرا ي  ابل ـــافة إىل   نـــدوبايا

وليســ  هــع أمافــاج   ول لبيــ  الن ــوذ  ســ ع اريةامًــي األ ًســع هــع وســا   
اه مــــ  ألوات الاــــراع الــــدومل مــــلًحــــرب  ووــــأللل ال لع ــــرب ملــــ  هــــألم األ

مــاه الــع لعقــد  ــن الــدول ال ــربيف لوات هــع فقــط األ ــ  لًــل األ  املباشــر
  عضعا م   عض.

ـــــار االحتـــــال  ـــــي األ ًســـــع ابهني ووـــــان مـــــ  امل ـــــمل أن ين عـــــع لور مً
يت واملعســ ر الشــرقع  ل ــ  أمنوــا أ قــ  ةًــى الًــي   ــ  ســع  إىل االســوفي

فضــ   ال لــن مــ  لول أورواب الشــرقية إليــه    لوســيعه  وقامــ   ــأللل ابل عــ 
ولسعى إىل  م لول أاريف أيضاج  وذلـل راوـ  إىل لمـن المايـة مـ  الًـي  إذ 

نه مل يعد مووعـاج  ـد املعسـ ر الشـرقع   ـ  أصـبح مووعـاج  ـد لول املعسـ ر إ
ورو يـــن الــــ  ًص مــــ  المـــر  األةضــــا  فيـــه  ذلــــل أن أمنوــــا ملســـ  واولــــة األ
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ةًى الًي ل بقيعم حت  وصاي عا  السي ا وأهنا املعي نة ةًـى ف  ق    قبض عا
 مًي األ ًسع  ول بقع أمنعم ولفاةاهتم مرلبطة هبا.

وـــا يف مـــرب اخلًـــيح ن ويف هـــألم األ ا لع ـــرب الـــدول الـــع اشـــمو  مـــ  أم
ويف امـــــ ال العـــــراق  والـــــع مسيـــــ   ـــــدول ال حـــــالي  لع ـــــرب منوذوـــــاج   اللانيـــــة

وــع يف املنطقــة  ولقويــة ا ــام ال  ــرل ن ا لقويــة الن ــوذ األمل مــاه الــع يــرال منعــ
 وع الديث.ن وهع وسيًة م  وسا   االس ع ار األم  ويةن لديف اللارة األم

والع لقوا   ةاا لقوا ةًيعا السياسة الدولية  ووههألم هع األسد الع 
وةًـى ةًيعا السياسـة لـديف وـ  لولـة مـ  الـدول الـع لـؤ ر يف السياسـة الدوليـة  

مي ـــ  السياســـية الـــع لقـــ  يف العـــامل  و   ـــو  هـــألم األســـد مي ـــ  فعـــم األة ـــال
أو ي ـــون قريبـــاج مـــ    ويطـــا ق الواقـــ  األة ـــال ل ســـناج ي  ـــق مـــ  القيقـــةل ســـن 

 اســـوا  أوانـــ  لولـــة وـــربيف أ  ذلـــل. فاألة ـــال السياســـية الـــع لقـــوا هبـــا لولـــة
أو ي اــ     ــرع ةنعــاأو مــا ي   ال مي ــ  فع عــا إال ةًــى هــألم األســد  صــمريف
ر ط دســا  مــ  عــره الع ــ  مــا هــو  وأيــ  يقــ   ومــا هــع ما ســاله  وي ــهبــا  في  

درك مــىت مي ــ  أن ل ــدرك لوافعــه  و درك مــا هــو  ول ــاألســد الســا قة  ومين ــأل ي ــ
 ن ا اه.
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 قضااي العامل الكربى
دة  إن األة ـــال السياســـية الـــع لقـــ  يف العـــامل ولـــنة  ول عًـــق  قضـــا  ةـــ

ول   أهـم هـألم القضـا  مي ـ  ماـرها  سـ  قضـا  وـربيف هـع: قضـية أورواب  
وقضـــية الشـــرق األوســـط  وقضـــية آســـيا الوســـطى  وقضـــية شـــبه القـــارة اهلنديـــة  

 وقضية الشرق األقاى  وقضية أفريقيا.
 وف مار البحث يف هألم القضا  الس  ل سباب ال الية:

إمنـا   أو ال نـافد في ـا  ينعـا  ربيفإن الاـراع القـا م  ـن الـدول ال ـ أوهلا:
لأللل ف   الطبيعـع أن ل ـون قضـا ها هـع أهـم القضـا   ليق  يف هألم املنا ق

 العاملية.
إن الشــــعوب يف هــــألم املنــــا ق لعــــيو يف مالــــة غًيــــان ول ًــــ   اثني ــــا:

وأن  لأللل وان ال  د م  واولة  بط أموال هألم الشعوب  ااصـةج  لشديدي 
ا شعوب إسـامية  ل حـرق شـوقاج لًـ جنًص مـ  م امعـا غالبية هألم املنا ق فيع

 لقامة لولة إسامية فيعا.
إن معظم األمداث السياسية الع لق  يف العامل م   ميـة واقعيـة  اثلث ا:

   منوذوــــاج ويــــداج ل عــــم القضــــا  ـع لشـــــع فعـــــق  وابل الـــــلــــدور يف هــــألم املنا ــــ
 السياسية األاريف.

لــأللل ل  الــب ةًيعــا  لوارل واللــرواتإن هــألم املنــا ق لعــح ابملــ رابع ــا:
والشــروات االم  اريــة  ولســعى   ــ  مــا أوليــ  مــ  قــوة   الــدول االســ ع ارية

 لًسيطرة ةًيعا  واالس حواذ ةًى موارلها و رواهتا.
ألن منــا ق القــارة األمنويــة ف حتييــدها مــ  الاــراع منــأل مبــدأ   امســ ا:

ــ ،ا1823مــونرو ةــاا  دول األورو يــة ال ــربيف مــ  الــأل  منعــ  أمنوــا  ووبــه ال
ال ــدا  يف القــارة األمنويــة  وهتديــد املاــا  اليويــة لًــوال ت امل حــدة يف هــألم 

ولـــأللل فـــإن الاـــراع الـــدومل يف لًـــل القـــارة ابملعـــن املعـــروه غـــن وارل   لالقـــارة



 66 

عــا  عيـــدة ةــ  ال عديـــد ال عًـــع. أمــا مـــا مــدث مـــ  ةاقـــات فيوـــا ن ف اــا  أم
وأوا ـــ    وـــواب يف أوااـــر اخل ســـينات مـــ  القـــرن املا ـــع  يت مـــ الاحتـــال الســـوفي

ألهنــا وانــ   لفقــد ســ    ةنــه الــوال ت امل حــدة  الســ ينات مــ  القــرن املا ــع
يت ايت ل وسي  ال زاماله اـارج منـا ق االحتـال السـوفيالريد اس دراج االحتال السوفي

ال ف لقـــــ  واهًـــــه اق اـــــال ج وةســـــ ر ج ميـــــث سيضـــــطر االحتـــــ  وأورواب الشـــــرقية
فإ قــــال واهــــ  االحتــــال  امل حــــدة. يت ل ايــــة وــــواب مــــ  اطــــر الــــوال تاالســــوفي
ةاقالـه   لسـ   ةـ امل حدة يت يف محاية وواب هو الأل  وع  الوال تاالسوفي

  ووصـــً  مـــد القاةـــدة النوويـــة  ولـــأللل فإهنـــا ملـــا لاـــاةدت األمـــور لمــ  وـــواب
   وواب.الوس  يف إاراج لًل القاةدة م الوال ت امل حدة  ألل 

  اـارج الاـراع الـدومل ابملعـن املعـروه هع يةمنوواخلاصة أن القارة األ
ليســـ  الــوال ت امل حـــدة  عيـــدةج    ــ  وـــ  مـــا مي ــ  مدو ـــه هـــو قاقــ  لااًيـــة

 ةنعا.
لــأللل وانــ  لًــل القضــا  الســ  هــع قضــا  العــامل ال ــربيف. وقبــ  أن 

 ليف السياســــة الدوليــــةنــــ  ًم ةنعــــا  ــــدر  نــــا أن نعــــره الــــدول ال ــــربيف املــــؤ رة 
ي طًـب أول مـا ي طًـب   وذلل ألّن لانيي أيـة قضـية دهنـا قضـية ةامليـة وـربيف

أن ل ــون هــألم القضــية ميــدا ج ل ة ــال السياســية املــؤ رة. وميــث إن األة ــال 
السياســية الــع لؤاــأل يف االة بــار هــع األة ــال الــع حتاــ  مــ  الــدول ال ــربيف  

 ربيف يف و  ةار.فإذاج ال  د م  معرفة الدول ال 
إن الــدول ال ــربيف هــع الــدول الــع هلــا و ــن يف السياســة الدوليــة  والــع 
لقوا دة ـال لـؤ ر يف غنهـا مـ  الـدول. وليسـ  الدولـة ال ـربيف هـع الـع ي لـر 
ةدل س اهنا  أو ل ون غنيةج  أو ما شاو  ذلـل   ـ  إن الدولـة ال ـربيف املعنيـة 

ياســة الدوليــة ويف الــدول األاــريف. و نــا ج هــع الدولــة الــع هلــا ووــول يــؤ ر يف الس
لقرن اخلامد ةشـر أ  ا  ةًى هألا فإن الدولة ال ربيف األوىل يف الوق  الا ر

هـع الـوال ت  ا 2004لال  والعشري  امليال   القرن ا هـ 1425اهلار   
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ألهنــــا ذات ال ــــ  ن األقــــويف يف السياســــة الدوليــــة   ــــ  ل ــــال  ليــــةمنوامل حــــدة األ
ومـا ةـداها مـ  الـدول ال لرقـى إىل أن لـزامم   املوقي الدومل ومدهال ح م يف 

أو ةًى ال ح م يف املوقي الدومل. إال أنه ملّـا وانـ  روسـيا   ا ةًى مروزهامنوأ
يت الــأل  وــان يع ــرب لولــةج وــربيف مــىت اهنيــارم  ووانــ  هــع اوريلــة االحتــال الســوفي

لانيـة  وال لـزال وـ  منعـا ل شـبث وإسًما وفرنسا لوالج وربيف قب  الرب العاملية ال
 بقا عـــا يف السياســـة الدوليـــة  ولقـــوا وـــ  منعـــا  من ـــرلةج أو ةـــرب أورواب  دة ـــال 

ولـؤ ر يف أمنوـا  مـىت وإن وـان هـألا ال ـ  ن  ـعي اج ال   لؤ ر يف السياسة الدولية
 ا يف السياسـة الدوليـة  فـإن هـألم الـلاثمنوـأيبًغ املزامحة ابملعن املعـروه ملروـز 

  سـامح يف ال ـاق  نظـراج مي   أن لوصي دهنا لول وربيف. وذلل مـ  قبيـ  ال
ملــا حياــ  مــ  إسًــما مــ  أة ــال سياســية ل ســبعا ووــولاج أو  عــض الووــول يف 

مــ  وــاوالت ل بــات   السياســة الدوليــة  وملــا حياــ  مــ  فرنســا  ووــأللل روســيا
 اق.ووولمها يف السياسة الدولية  و ا مدث يف أدمة مرب العر 

والدولــة األملانيــة يف ال ــاريع    وأمــا املانيــا فإهنــا مــ  ميــث الشــعب األملــاين
وان  لع رب لولـة وـربيف  ول نعـا  عـد هزمي عـا يف الـرب العامليـة اللانيـة سـقط  
ةـــ  اة بارهـــا لولــــة وـــربيف  امــــاج ملـــ  ســــقو عا  عـــد هزمي عــــا يف الـــرب العامليــــة 

لعامليــة األوىل  قًيــ  لولــة وــربيف  ولــأللل فإنــه و ــا ةــالت  عــد الــرب ا لوىلاأل
فإهنــا مــ  امل  ــ  أن لعــول لولــة وــربيف مــرة  نيــة مع ــا  ــال الــزم   وحتر و عــا مــ  

 فرنسا يف  عض القضا  الدولية يدل ةًى ذلل.
وأمــــا الاــــن فإنــــه مــــ  الاــــعب اة بارهــــا مــــ  الــــدول ال ــــربيف املــــؤ رة يف 

ابلـرغم   أو يف ولن م  منا قعـاالسياسة الدولية ابملعن املعروه  أ  يف العامل  
مــ  أن روســيا حتســب هلــا مســاابج   مًيــار نســ ة  وابلــرغم 1.2مــ  أن ســ اهنا 

 رب لولـة  ـإمنـا ال لعـل لـداًعا يف مسـاابهتا الدوليـة. و ابلرغم م  أن أمنوـا وـأللو 
وــربيف لســببن: أمــدمها أهنــا مل ل ــ  لولــة وــربيف يف يــوا مــ  األ ا  ومل لــؤ ر يف 

يــــة يف أ  دمــــ  مضــــى. وفــــوق ذلــــل فإهنــــا منــــأل صــــنورهتا لولــــة السياســــة الدول



 68 

شــيوةية مــىت ا ن  مل هتــ م  نشــر الشــيوةية ةامليــاج  وال ــ  ن يف املنــا ق املجن ً ــة 
مــــ  العــــامل   ــــ  ماــــرت اه  اماهتــــا يف إقًي عــــا  وااصــــة  عــــد أن فشــــً  يف 

ًــم يــؤ ر واوالهتــا السياســية الــع قامــ  هبــا يف أفريقيــا  ويف  عــض لول آســيا  ف
 وروع  إىل ويطعا األصًع.      مل لس ط  م ا ع هع هألا النشا   ش

ــــ  وأمـــا اهلنـــد ـــديعا  935وإن وـــان ســـ اهنا قـــد فـــاق ال مًيـــون نســـ ة  ول
وهلـألا فإنـه  لأسًحة نووية  ل   و نها يف السياسة الدولية ي ـال ي ـون معـدوماج 

ن ي ــون هلــا و ــن يف ال ياــح أن  طــر ابلبــال أهنــا لولــة وــربيف  لعــدا ام  ــال أ
السياسة الدولية. وأما الياابن فإهنا قب  الرب العامليـة اللانيـة يف أ ا احملـور صـار 

ولــأللل ال  لهلــا و ــن يف السياســة الدوليــة  ول نــه وــان و ــناج مؤق ــاج ملــ  إيطاليــا
 لعد هع وال إيطاليا م  الدول ال ربيف.

مــىت الــروب الاــًيبية    وأمــا األمــة الســامية فقــد وانــ  لولــةج وــربيف 
ةــالت لولــةج وــربيف منــأل أن سحــ  يف القضــا  ةًــى الــروب الاــًيبية  وظًــ   
وـــأللل لـــؤ ر يف السياســـة الدوليـــة مـــىت القـــرن ال اســـ  ةشـــر املـــيال      عـــد 

يف أوا ـ  القـرن   ذلل  عي و نها الدومل إىل أن قضـع ةًـى لولـة هـألم األمـة
 ىل.األو  ة عد الرب العاملي  العشري 

ول   مقومات الدولة ال ربيف ال دال  وامنةج يف هألم األمة  وقـد  ـدأت 
إرهاصـــات ةن واهنـــا ل حـــرك منـــأل أوااـــر القـــرن املا ـــع  وهـــع ا ن ي ـــال يبـــز  

 فارها  ولعول م  وديد لولةج وربيف    الدولة األوىل ىذن ه.
ألهنــا لــؤ ر يف  لولــأللل فــا  ــد مــ  ال عــره ةًــى هــألم الشــعوب والــدول

 ا  العامل ال ربيف:قض
 وروسيا.  ا   ريطانيا  فرنسامنوالدول ال ربيف األر   األوىل: أ أوالج:

 نيــــاج: شــــعوب الــــدول الــــع وانــــ  وــــربيف ومعيــــ ة ألن لعــــول لوالج وــــربيف 
 وأملانيا.  األمة السامية وهع:

وونـــه قـــوةج     للـــاج: يضـــاه إىل هـــألم الشـــعوب والـــدول: الشـــعب اليـــاابين
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و ــن اق اــال  لومل وبــن يف قضــا  العــامل ال ــربيف  وإن مل  ل ــ  اق اــاليةج ذات 
 .ابملعن املعروه الياابن لولةج وربيف

أما الان  وإن وان  لولةج وربيف ل نعا يف ويطعا القًي ع  أ  مي ـ  
ولأللل ف   نهـا يف القضـا  الدوليـة يف منـا ق العـامل  لوص عا لولة وربيف إقًي ية

ولـأللل سـنمك الـديث ةنعـا  لابسـ لنا  ويطعـا القًي ـعاملجن ً ة و ن  عيي 
هنــا يف مــث الــدول والشــعوب املــؤ رة ةامليــاج  وســن ناوهلا ابلبحــث ةنــد ال عــرل 

 لقضا  ويط الان القًي ع.
 ولنبدأ الديث ة  هألم الدول والشعوب ةًى النحو ال امل:

 األمة اإلس مية  - 1
ابلسـاا  حانه رسـوله و ـداج ظعرت هألم األمة  عـد أن  عـث ه سـب

لينقأل النا  م  ظًم اااهًيـة إىل نـور السـاا.   ظعـرت لولـة السـاا  لولـة 
 إىل املدينة املنورة. هألم األمة   عد أن هاور رسول ه 

ـــــــة الســـــــامية  عـــــــد رســـــــول ه  يف ةعـــــــد اخلً ـــــــا   واســـــــ  رت الدول
إىل   لنشــر اخلــن يف ر ــوع العــاملو   واخلً ــا  مــ   عــدهم  ل ــ ح ال  ــو   الراشــدي 

 أن ق ضع ةًيعا يف أوا   القرن املا ع  ول  وق  ةولهتا  عد أمد قريب ىذن ه.
  ان شر الساا يف أروا  العامل  ولاً    وقد محًعا يف البداية العرب

الساا  أوناٌ  ةـدة مـ  النـا   مـ  العـرب وغـن العـرب  ص ـعروا وًعـم  بولقـة 
 فرق  ن أةا ع وةر  إال ابل قويف. الساا  ال

فــا  ــد مــ  ال عــره ةًــى الشــعب   وألن العــرب أول مــ  محًــوا الســاا
 ية  عامة.م  األمة السا  العر  ااصة

فقد وان يعيو ةًى المزو  وألي الروب  فوود  ،أما الشعب العريب
ية ةـــ  ةنـــدم وـــر ا   ذلـــل مـــا يســـ ى ابلطبيعـــة العســـ رية  ومـــا يســـ ى ابملســـؤول

هلا ه  وهـع نــز ولأللل وان أهاج ل   الرسـالة السـامية  طريق عـا الـع أ لالمن
الدةوة وااعال  أ  الق ال املال  لنشر اخلن ال لاس عبال  فيدا  يف الروب 
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مــــ  النــــا   عــــد لبًــــيمعم الســــاا لبًيمــــاج الف ــــاج لًنظــــر  مــــ  أوــــ  نشــــر ال  ــــرة 
 .وـــ  أن يســـ ع ر هـــألم الشـــعوب ويســـ عبدهمالســـامية الـــع محًعـــا  ال مـــ  أ

 ـرد صـ اله أ  وأن ي ـون مـ  ع ووودت ةندم ف رة أن ي ون مشعة حتـمق ل ضـ
 ومساواله  ن سه.  حت    املسؤولية ة  المن

واألمـة السـامية  عـد اة ناقعـا السـاا صـارت وًعـا والشـعب الوامــد  
ااعـال ذروة سـناا  ووود ةنـدها مـا يسـ ى ابلطبيعـة العسـ رية ااعاليـة  ميـث

لينعــــا  وووـــــدت ةنـــــدها ف ـــــرة نشـــــر اهلدايـــــة لًنـــــا   ووصـــــً  فيعـــــا الناـــــرة 
لــأللل فإهنــا مع ــا احنطــ   ومع ــا لباةــد الــزم   ينعــا و ــن أصــوهلا  لالنســانية

ومحً ـه  طريق ــه وهـع الـدةوة وااعـال  فإهنـا يف م وةعــا   الـع اة نقـ  السـاا
ونشر   وما يس ى ابملسؤولية ة  المن  عاليةال لزال فيعا الطبيعة العس رية اا

ميـــث   اهلـــديف لًنـــا   شـــ هنا شـــ ن العـــرب الـــألي  هـــم أول مـــ  محـــ  الســـاا
 اعرت الشعوب الع أسً    مع ا وان  أوناسعا  يف  ولقة الساا.ان

ومـ    فعو شعب ةريق م  ميـث الووـول  وأما الشعب األملاين  - 2
شـــااع  ول نـــه   و  الشـــ ي ة  صـــًبميـــث األصـــالة  وهـــو شـــديد املـــرا   قـــ

ةا ـه مـق السـيالة ةًـى غـنم  ولع ـرب العسـ رية م ر  ابللقة  ن سه  ممـال يف الّ 
والــرب ســاية مـــ  ســاا م  أ  و هنـــا فطريــة فيـــه  أو و هنــا صـــ ة مــ  صـــ اله 
الطبيعيــــة الــــع لولــــد معــــه  وهــــألم العســــ رية األملانيــــة هــــع الــــع للــــن اخلــــوه يف 

وروسـيا  وقـد قطـ  الشـعب   وفرنسـا  وربيطانيـا   ال ربيف ونانه  وااصة الدول
األملــاين ســنوات  ويًــة يف مــروب وغــزوات لااًيــة  وأمضــى أويــاالج م عــدلة يف 

وااصــة الاــناةة   مــروب مــ  ونانــه و رنســا مــلاج  ووــان ةيشــه ةًــى الاــناةة
فإنــه  يــي   ولــأللل فإنــه مــىت وهــو انــوع مــ  الســا  النــوو  لالر يــة امل طــورة

لأللل غالباج ما وانـ  ل ـرمر القـويف  لنانه  ويبعث الرةب يف منافسيه وأةدا هو
امل ضالة لًحيًولـة  ينـه و ـن االنطـاق لياـبح يف ماـاه الـدول ال ـربيف  ومـ  

ألن منــو ال ــا   الــع  لفيــه إم انيــة العــولة لولــةج وــربيف  ذلــل فعــو شــعب مــع



 71 

ةنــــدما اة نــــق   يــــةي مًــــب ةــــالةج ةًــــى ةوا قــــه  وهــــو ومــــنم مــــ  الشــــعوب المر 
وهـع مـو   الشـعب   ف ع ـرب أملانيـا .الرأمسالية أصـبح  الن عيـة وـز اج مـ  ميالـه

لولــة اســ ع ارية  وقــد وــان هلــا مســ ع رات قبــ  الــرب العامليــة األوىل    األملــاين
ويف ني عا إروـاع مـا  ـاع منعـا مـ  مسـ ع رات    ولاً  الرب العاملية اللانية
األاريف  وإ ال مس ع رات وديـدة هلـا  وابل ـامل وسًب مس ع رات م  الدول 

وأملانيـا اليـوا مل  .وليس  و ا ي ظ  سياسة ه ًر ومـدم أملانيافاالس ع ار سياسة 
لب عــد ولــناج ةــ  االســ ع ار  فعــع وإن مرمــ  مــ  االســ ع ار املباشــر الواســ   
ول نعـــا اليـــوا مـــ   ًيعـــة الـــدول يف االســـ ع ار االق اـــال   وهـــا هـــع ل وســـ  

 اال ج  ااصة يف منا ق لول شرق أورواب يف هي نة اق االية م  يزة.اق 
ً  الناميـــة االســـ بدالية ظـــاهرة فيـــه  اـــورة ـا فظــــم فيعــــاا ال ــــأمـــا نظـــ

وًيـــة  ابلـــرغم مـــ  الةا عـــا ابلدميقرا يـــة  فعـــع لظعـــر يف لاـــرفات وـــ  م ـــاا 
 أملانيا قدمياج ومديلاج.

  ن فر ـــ  ةًيعـــا ظـــروه قاســـيةوإ   عـــد الـــرب العامليـــة األوىل  ملانيـــاأو 
ن لروــــ  لولــــة وــــربيف  أســــ طاة  أن ل مًــــب ةًــــى هــــألم الظــــروه  و اول نعــــا 

وســـاةدها ةًـــى ذلـــل ةـــامان: أمـــدمها المســـا  ال  ـــر  الـــأل  ظعـــر ةًـــى 
فح زهم لًع   م  أو  إةالهتا لولة وربيف  والعام  اللاين وون إسًـما   أ نا عا

ملانيـا سـراج أفشـاع     ينعا و ن فرنسا أرالت أن حتدث اًاج يف امليزان الدومل
ملانيــا أمــ  أوــ  أن لعــول ملزامحــة فرنســا والوقــوه نــداج هلــا. فــ ليف ذلــل إىل   ــ  

فإنـــه مل يـــ ح هلـــا أ    مـــ  أن لعـــول لولـــة وـــربيف. أمـــا  عـــد الـــرب العامليـــة اللانيـــة
ســ لنا  اةامــ  يســاةد ةًــى إةالهتــا لولــة وــربيف  فقــد و ــ  الً ــا  وًعــم لون 

ملانيــا لولـة وــربيف  وأهـم العوامــ  الـع مالــ  أالقيــول الـع حتــول لون ةـولة مجيـ  
لون ةـــــولة أملانيـــــا لولـــــة وـــــربيف مـــــىت ا ن: العامـــــ  األول هـــــو إشـــــمال أ نا عـــــا 

وابل ـــامل ال ـــ  ن يف السياســـة الدوليـــة  ولوويـــه   ابالق اـــال ةـــ  الاـــناةة الر يـــة
ة  الاناةة   نشا عم لوموّ   ما صره أماسيسعم  ق االيةمهعم لًنامية اال
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ــــدول لوالج وــــربيف مــــؤ رةج  ــــع  عــــ  ال ــــة السياســــية   الر يــــة ال و  ّ نعــــا مــــ  النامي
الدا  ـة ةًـى اخلطـر  االحتـال السـوفيايت  املن اة. والعام  اللاين هو يقظة روسيا 

ملانيــا أفعــع ال ي ارقعــا اخلطــر األملــاين لظــة وامــدة  ول جنــأل  ــام   األملــاين ةًيعــا
ســيطر يمــرلة مــ  أيــة قي ــة مــ  القــيم  وال   ة االيــة مــ  أيــة رمحــةسياســة صــارم

 لملانيــا إىل األ ــدأوهــو ســحق   وامــد ملانيــا إال شــع أةًــى هــألم السياســة  ــام 
ملانيــا لً حــرك. ومـــ  هنــا مل لــناح أمنوـــا أولــأللل لســحق وـــ  واولــة لقــوا هبـــا 

إسًـــما يف ومل لـــناح  ا.1955 ةـــاا ميـــا  العســـ رية األملانيـــة  عـــدإمـــن لبنـــ  
ووعـ    مـن مـاول ليمـول ومـدة أورواب  ومل لـناح فرنسـا ملانيا.أإةالة لوميد 

دهتا  مل ـالة ومــــهـــألم الومـــدة مســـاةدة ألملانيـــا يف   ينعـــا مـــ  ال ســـًح ومـــ  إةـــ
 يت   اا ة يف ووععا.الناح أية واولة لوقوه روسيا  االحتال السوفي

ياــةج لسياســات أو ألة ــال أمــا الومــدة األملانيــة الــع مــد   فًيســ  ن 
ن ياـــة ال نـــادالت الـــع  توإمنـــا وـــا   واطـــط سياســـية قـــاا هبـــا الساســـة األملـــان

ـــــار االحتـــــال الســـــوفي قـــــدم عا روســـــيا ـــــل راوـــــ  إىل أن األمنوـــــا إابن اهني يت  وذل
لعرقً عــا   الــوال ت امل حــدة رأت أن لضــرب الومــدة األورو يــة ابلومــدة األملانيــة

امل ــول األوـــرب لًومـــدة   ق اــالية ألملانيـــا االحتاليـــةا  أو وانهــا ى ـــال مشـــاو
 ضم أملانيا الشـرقية الضـعي ة اق اـال ج إليعـا. إال أن أملانيـا اسـ طاة    األورو ية

ا  ول اـــه إىل منوـــ ـــاود هـــألا املـــ دق و ـــدأت ل طًـــ  إىل ال  ًـــ  مـــ   ـــمو  أ
فيعــا. وقـد وــان وااصـة فرنســا ل  ـون يف صــورة األمـداث واولــةج ال ـ  ن   أورواب

حتـــــال هلــــا لور فاةــــ  يف الســـــوق األورو يــــة املشـــــموة  الــــع أصـــــبح  المقــــاج اال
ما يعين أهنـا   ق االيةل   أملانيا الدل  لسعى إىل ذلل ابلوسا   اال .األورو 

  ق اال ة   ريق الدةم اال  ااصة الشرقية  سيابح هلا ن وذ يف لول أورواب
ألن ال ـــ  ن يف  للور يف السياســـة الدوليـــة هنـــا س اـــبح ذاتأل ـــ  هـــألا ال يعـــين 

السياسة الدولية يرل ـز أساسـاج ةًـى القـوة العسـ رية واألة ـال السياسـية املؤليـة 
وإن وانــ    هيــلإإىل لن يــأل وحتقيــق اطــط سياســية  وهــألا مادالــ  أملانيــا ل  قــر 
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ول نعــا وـــاوالت أو أة ـــال ال لع ـــرب    ــدأت حتـــاول ذلـــل ابل نســيق مـــ  فرنســـا
ات ال ع  هألم لااةدت لدروـة ات أفعال. غن أن  رلّ  أولر م  ووهنا رلّ أفعاالج 

ع ةًــى العــراق  ووــأللل منوــو ــا يف أمــداث العــدوان األ   امنوــمــؤ رة يف ووــه أ
  اشــماك  ريطانيــا يف مو ــوع القــوة الدفاةيــة األورو يــة   واولــة أملانيــا مــ  فرنســا

وإن وانـــ  ال   امنوـــاـــ  أفعـــع أدة  املشـــموة املن اـــًة ةـــ  مًـــي األ ًســـع
 دال  قيد النشا .

حنـــو أن ي ـــون هلـــا لور يف   ًـــطوـــ  هـــألا يـــدل ةًـــى أن أملانيـــا  ـــدأت ل 
ملانيــا لولــة وــربيف مــرة أوةًيــه فإنــه وإن  ــال الــزم  فــإن ةــولة  لالسياســة الدوليــة

ألن القــــويف املاــــطنعة مع ــــا سحــــ  يف اليًولــــة لون منــــو  لأاــــريف أمــــر م وقــــ 
سامعــا إمنــا ي ــون مؤق ــاج وإىل مــن  ول ــ  أاــناج ال ــد أن  فــإن  الشــعوب اليــة

 ي مًب منو ال ا   الع ةًى و  ةوام  الةاقة ة  الن و.
 وااصة سياسة أملانيا الالية مي   إمجاهلا ةًى النحو ال امل:

مبنيـة ةًـى أسـد أورو يـة  راغ اليـة  فعـع مـ  إن سياسة أملانيا األورو يـة 
 لشـ ي  احملـور ال رنسـع األملـاين ابة بـارم ماـر الزاويـة وعة ل عاون م  فرنسا يف

لًسياســـة األورو يـــة املومـــدة يف املســـ قب   وهـــع مـــ  وعـــة  نيـــة لراةـــع املاـــا  
األمنويــة يف أورواب  ولراةــع ال ايــة األمنويــة االســمالياية ل مــ  األملــاين  عــد 

  لضـععا لا  ـاج يف أةًـى  ـ  الرب العاملية اللانية  وال  اده ابملاا  األمنويـة
ســـًم أولو هتـــا  ومـــ  وعـــة  للـــة فـــإن السياســـات األملانيـــة واـــأل  عـــن االة بـــار 
اخلاوصــــية االق اــــالية  ول  لــــ  هــــألم السياســــة  حاولــــة ال  ــــرل ابق اــــال لول 

 شرق أورواب  وا  اةعا   رلها م  لون مشاروة مًي اهتا األورو يات.
انية أهنا  ـدأت لظعـر اه  امـاج م زايـداج يف ويامة مؤاراج يف السياسة األمل

النــــوامع العســــ رية والسياســــية ذات البعــــد العــــاملع  ومــــ  األملًــــة ةًــــى ذلــــل 
ويف   مســـــامه عا امل زايـــــدة يف نشـــــا ات مًـــــي مشـــــال األ ًســـــع يف أفمانســـــ ان

وووســوفا  ومشــاروة وديــر ااروي عــا يف نشــا ات سياســية مــ  نظنيــه   البوســنة
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ليـــــران   ةو ـــــا ماـــــ  يف الـــــز رة اللا يـــــة لًـــــودرا  اللا ـــــ   ال رنســـــع والربيطـــــاين
لً   يو املباغ    والضمط ةًيعا م  أو  قبوهلا ابل وقي  ةًى  رولووول إ ايف

ةًى منشـرهتا النوويـة  ومنعـا أيضـاج قيـاا أملانيـا  ـدور نشـط يف الوسـا ة الناوحـة 
 يف مس لة لبالل األسريف  ن ال يان اليعول  ومزب ه. 

ألا فإننا نـريف لطـوراج يف السياسـة األملانيـة ي  لـ  يف اخلـروج مـ  الـدور وه 
الـــأل  وعـــ  أملانيـــا لن  ـــو ةًـــى النـــوامع االق اـــالية فقـــط    االنعـــزامل الســـا ق

ميـــث أصـــبح املراقـــب يامـــة لور األملـــان السياســـع امل عـــاظم الـــأل   ـــدا وو نـــه 
 لًدور ال رنسع والدور الربيطاين. م افو ومساوا 
فياـــــب أن لبــــــالر إىل   لت أملانيـــــا لســـــري  ةولهتـــــا لولـــــةج وـــــربيفوإذا أرا

و عًعــا قضــيةج ماــنيةج هلــا. ووــأللل أن ل ــون واةيــةج سياســياج   الاــناةة الر يــة
ةًــى لقا اهتــا مـــ  فرنســا و ريطانيـــا  ميــث إنـــه ومــ  املعًـــوا أن فرنســا و ريطانيـــا 

وأن  فرنســا   ملالـدو  اورو  مـ  أوــ  لةـم ن وذمهــحتــال األلسـعيان إىل لسـجنن اال
ل قــــويف دملانيــــا ل ــــربد هــــع يف أورواب  و ريطانيــــا لســــ ع   لها هــــا السياســــع يف 

وإن   ملانيـــاألقا اهتـــا مـــ  فرنســـا وأملانيـــا ل حقيـــق ماـــالعا هـــع. فالواوـــب ةًـــى 
أن   حتـــال  شـــ   ةـــااوابقـــع لول اال  ســـ  رت يف ال نســـيق مـــ  فرنســـا ااصـــةا

ملـــاين لااـــ  أذات  قـــ  سياســـع لً  ـــ  هـــع ن ســـعا ألن ل ـــون قـــوة ةســـ رية 
قـــب املوقـــي ال ـــع ال لســـجنر فقـــط مـــ  أوـــ  ماـــا  ا اـــري . وأن لر   حتــالاال

 ول  جنأل م  باريع أورواب موةظة.  ملاين ال أورو أالدومل م  منظور 
وةــا      فقــد نشــ  ةًــى ال اــارة واملامــةوأمــا الشــعب اليــا ين  - 3

  وم  أهم ص اله مسـ  ال ـ يت  د م  أ رد ساا م الشااةةو   يف  ال  يقة
  نقـــاب الاـــناةعولـــأللل ابلر فـــوراج إىل الاـــناةة  اـــرل أن ووـــد اال لل مـــور

يف  وصــار لولــة لعــد مــ  الــدول ال ــربيف ابلــرغم مــ  صــمر ماــم  ــالم. ومل يبــال  
 لأن يــدا  يف مــرب مــ  الاــن لســًع وــز  منعــا  ومل يــملل يف معامجــة أمنوــا

ومـ  أوـ  ذلـل وـان مـ  أهـم اطـط أمنوـا ل ـرل  لألنه وان يراها اطراج ةًيه
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 ــ  مبنيــة ةًــى   الــر  ةًــى األســا الســيطرة ةًيــه وعــ  صــناةاله غــن مبنيــة 
نطـــاق يف وـــ  ذلـــل لًحيًولـــة  ينـــه و ـــن اال   ق اـــالأســـا  ال اـــارة ولن يـــة اال

 الال الدومل. وهو ا ن قوة اق االية حيسب هلا و  مساب.
ـــد يف  ـــال  روهتـــا    وأمـــا الشـــعب األمريكـــي  - 4 فإنـــه شـــعب غـــين و و 

  لاــــ  يف صــــراع مريــــر مــــ  الــــدول األورو يــــة الــــع وانــــ  لســــ ع رم    وبــــنة
وابلألات م  إسًما  و ل اس قاله  قـوة السـا  ةـ  وةـع وإلراك  وقـد أووـد 
هـــــألا ةنـــــد األمنويـــــن ســـــاا  مـــــ  أمهعـــــا مـــــا يعـــــره ابلرباغ اليـــــة  أ  فًســـــ ة 

ميــ  لًقــيم الرفيعــة  أ ــر مقاوم ــه لاســ ع ار األورو     ةًــىالــألرا    وووــد فيــه
إال أن الشـــــعب األمنوـــــع اة نـــــق املبـــــدأ الرأمســـــامل وســـــا ر العـــــامل  .ولقـــــدير هلـــــا
فاـــــار ي ااذ ـــــه ةـــــامان: ةامـــــ  القناةـــــة والع ـــــة  وةامـــــ  الن عيـــــة   الناـــــراين

ا ووانــ   ريطانيــا لســ م  فيــه العامــ  األول ف ســجنرم لي ــون قــوة هلــ .واالســ ع ار
ومــا أن  العامــ  األول هــو الــأل  يــ ح م فيــه. يف الــرب واالق اــال  مــن وــان

ق الشعب األمنوع  عم االس ع ار يف ن ط وا ت الرب العاملية اللانية  ولألو  
م واالسـ ع ار وهـو ةامـ  الن عيـة  اخلًيح  مىت لمًب ةًيـه العامـ  اللـاين   وسـن 

الشــعوب  وإاضــاع العــامل لســيطرله  فجنــرج مــ  ةزل ــه الســ ع ار لاملبــدأ الرأمســامل
ون وذم  ول  يرو  لعزل ه مرة  نية إال ابلقوة  ألن املبدأ الرأمسامل قد حت ـم فيـه  
  وصــار هــو املســنّ  ليالــه  وصــارت الن عيــة ومــدها هــع الــع لــ ح م يف ســًووه

 .با ةًيه مياله ابل افة إىل العناعية والمرور الً ن م 
والســـي ا إسًـــما  ووانـــ    لًـــدول األورو يـــة رةج    مســـ ع أمنوـــا لقـــد وانـــ 

ــــــ  أوالج   مقســــــ ة إىل لول م عــــــدلة ــــــي مــــــ  و ــــــ ة اال فحاول ســــــ ع ار ال جن ي
ـــز مـــ   ـــة ألت إىل  ـــرل السًي السًيـــز     لاًـــ  معـــه يف مـــرب حتريريـــة قوي

ولشــ ي  لولــة وامــدة   حتــال  ينعــاال قــ  هــألم الــدول ةًــى إقامــة ا.   ا الهــ
بارة  واةيـة  وبارة ابلقـوة  صارت لضم ابقع الدول إليعا ذلل   منعا  ف م هلا 
  مــــىت ف ل وينعــــا ةًــــى الووــــه الــــامل  و عًعــــا وال ت يف الدولــــة العســــ رية 
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وســـارت يف   وأصـــبح  ا ن إمـــديف ومخســـن واليـــة. وقـــد نشـــ ت لولـــة قويـــة
لسـًط منوي ـن مـ  سـ طاة  أن حت ـع القـارلن األاو   املعمك الدومل لولة قويـة

وهــو الـــأل  يعـــره ابلعــامل ااديـــد  وقـــد   وصــارت ةاملـــاج آاـــر  الــدول األورو يـــة
ــد يف  ــال  رو  هتــا وبــنة. وقــد أقامــ  الــوال ت اقامــ  ةًــى شــعب نشــيط  و و 

ول نه وـان   وإن وان م  األنظ ة الدميقرا ية  م ما  ية هلا نظاا  منوامل حدة األ
  عــن ال ـم  ووونــه م  ـاج لًبشــرنظامـاج و ــ      ـن ة يــق  وىلراك ة ًـع مل

وإمنــا ألرو ــه   وي ــوالم    مــ  البشــر  فًــم ل اــور ال ــم امللــامل لاــوراج منطقيــاج 
ويف   إلراواج واقعياج ة ًياج  ويامة ذلل ويداج يف وي ية ناب ر يد اا عورية

ـــــــة ـــــــه  ويف لورم يف الدول ـــــــع أةطيـــــــ  ل ويف حتديـــــــد   الاـــــــاميات الواســـــــعة ال
ولقـوا   وعزة الدولة  ويف الومدة القوية الـع ل  لـ  يف الدولـةصاميات ابقع أ
لًشـعب  املسـامة ال بـنة الـع أةطيـ حتـال   ويف اهنـا نظـاا أةًيعا ابلرغم مـ  

وقــد وــان هلــألا و ــن وبــن يف قــوة   ا يــار أوعزهتــااويف   ا يــارم ر ــيد الدولــةايف 
الـرب العامليـة اللانيـة  ويف منـو هـألم القـوة  سـرةة ها ًـة. وقـد وانـ  قبـ   الدولـة

وشــــارو  يف إلارة العــــامل   ــــ  وصــــارت حتــــاول أن لن ــــرل     ةزل عــــامــــاروــــ  
ها روســـيا الســـوفيالية منـــأل العـــاا ومــدها يف هـــألم اللارة    شـــارو  مععـــا ةـــدوّ 

ــــــدول ا يف إلارة العــــــامل  ومــــــدّ 1979مــــــىت  ا1961 ت مــــــ    ــــــو  ابقــــــع ال
 واملشـــاروة مـــ  روســـيا  الوفـــاق غرا ـــعا مـــ أســـ ن ألت اوملـــا رأت أهنـــا  .ال ـــربيف

  هــــألم املشــــاروة وًبــــ  هلــــا  عــــض ااوانــــب الســــًبية وأنّ   االحتــــال الســــوفيايت 
 االحتـال  ةاقات مـ  روسـيا وإنشا   ف صبح  لول أورواب حتاول ال  ً  منعا

وإن مل ل ــ    يت أصــبح يقــوا  حــاوالت وري ــةاحتــال الســوفي  وأن االالســوفيايت 
ــــياســــة الدولخلــــول غ ــــار الس   وحــــة لي ــــرل  ــــأللل ن ســــه قطبــــاج لوليــــاج  لةي

العـولة إىل  ذلـل قـررت ت الوال ت امل حـدةملّا رأ  مس قاج ة  سياسات أمنوا
مــا أذن   واـول ســباق لسـًح وديـد  االحتــال السـوفيايت   ال اـعيد مـ  روسـيا

واملعس ر الشـرقع  االحتال السوفيايت  مرب ابرلة وديدة  واا   م  روسيا 
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هنيـار االحتـال اما أليف إىل   ووبً عا ابملعاهدات  ق االيةامضارية ف رية و مرابج 
والقطـــــب   وىللـــــرك الـــــوال ت امل حـــــدة الدولـــــة األو   يت يف هنايـــــة األمـــــراالســـــوفي

 األولر و ناج يف السياسة الدولية.
الــزب الــدميقرا ع والــزب اا عــور    :ويقــوا فيعــا مــزابن ر يســيان مهــا

مـــــىت وال يف   املـــــر  فرقـــــاج وبـــــناج  ـــــن  ـــــرامح الـــــز ن امل  و ـــــةد ـ ــــــال يًـوال ي ـــــ
وال ي ـال حياـ  أ    والزابن ي ـالان يسـنان يف مـنعح وامـد .السياسة امل بعة

السياســـة  اأ  ســـوا  يف السياســـة الدااًيـــة   يف لـــداول ال ـــم  ـــن الـــز نلمـــّن 
ال   لظــــروهق ضــــاها لمــــن اااخلارويــــة  وإذا ماــــً  لميــــنات فإمنــــا ل ــــون قــــد 

 ا اه  رامح الز ن.ا
والــــزب الــــدميقرا ع هــــو الــــزب العريــــق  وهــــو مــــزب الشــــعب  وميًــــل 

أمـا  ولأللل غالباج مـا لظـ  أولريـة ال ـونمر  جبانبـه. لأولرية سامقة يف الشعب
الـــزب اا عـــور  فعـــو مـــزب أمـــدث يف نشـــ له مـــ  الـــزب الـــدميقرا ع  وهـــو 

  وأولر أةضا ه م  أصحاب األمـوال مزب األغنيا  وأصحاب اللروات الطا ًة
  م  اريــة  وفيــه ةــدل وبــن مــ  امللق ــنومــ  أصــحاب الشــروات اال  ةـ ـــجنـالض
ــــــعوال ي   ـــــوال  وال النـــــا ـب ســــــ  ســـــ ىـن ـــــه. ول نظـــــاا  أنّ  وال داـــــأل العامـــــة جبانب

اــأل الرائســة مطًقــاج  فإنــه مــزب األقًيــة أن جنــاابت الرائســة يســاةدم ملــا ســح يف ا
 رية.وليد مزب األول

يســيطر ةًيعــا أصــحاب   والــوال ت امل حــدة ملــ  ابقــع الــدول الرأمساليــة
 ــن يف سياســ عا. إال م  اريــة وروــال األة ــال  وهــم الــألي  هلــم والشــروات اال
ةويــــة  ويســــ طي  أن يــــؤ ر يف رّ أن وــــ  فــــرل ي   ــــ  ابل عــــ  مــــق الإىل أنــــه نظــــراج 

ة  فإنـــه يظعـــر يف مـــ  ميـــث احملاســـب اأ  ن جنـــاابتســـوا  مـــ  ميـــث اال  ال ـــم
ونظــراج للروهتــا  ه أولــر مــ  ابقــع الــدول الرأمساليــة.م  عــا أنــه م ــم الشــعب وًــ

 وامل  ـــري  نالـــع هـــع معـــن ال ينضـــب  ونظـــراج لـــوفرة الروـــال امل عً ـــن وامللق ـــ
فـإن قوهتـا قــوة   وأوـوا  النشـا  الـع لسـيطر ةًيعـا  الريـة فيعـا  ونظـراج ألوـوا  
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 وةبـارةج   إنـه وإن وانـ  ليسـ  شـعباج ةريقـاج يف الووـولمقيقيـة ال قـوة ظاهريـة  و 
ةــ  أفــرال ومجاةــات مــ  مــوا   م ً ــة  ول ــ  ال ا عيــة أو املوا نــة   ععــم مــق 

اـــأل ال ا عيـــة   أ  يف را طـــة قويـــة. ومـــىت األونـــب الـــأل  يعـــيو  ضـــ  ســـنوات
ياــبح أمــرى ةًــى الدولــة والشــعب وماــالعا مــ    وياــبح لــه مــق املوا نــة

ى مو نـــه األصـــًع  وهـــألا  لـــح ةـــ  القـــوة الـــع ل   ـــ  هبـــا الـــبال يف مرصـــه ةًـــ
 ويف العاقات  ن النا .  أفرالها

أما سياس عا اخلاروية  فعع سياسة األغنيا  وأصحاب الشروات 
-ليد فيعا مال لًقيم الرفيعة- ع ارية م ه ــسام  ارية فيعا  أ  هع سياسة اال
سألاوة ل ال ل ون  ًعا  يف  عض  وابلرغم اا يظعر فيه ساس عم م   

السياسين يف العامل   ولناج م   األميان  فإهنم ة يقو ال   ن  ش   ي وق
م  و   وال نوع يف األساليب  وي   عون  قدرة ها ًة ةًى السرةة يف ال مين

 ر يف أس ع ار   إىل وانب اللقافة العالية  له ندفاع االولع  اال .املشاو 
وهم ينظرون إىل ابقع العامل دنه مزرةة هلم  وإىل الدول الع   نشا عم السياسع 

وان  وربيف دهنا ليس  أهاج ملا ل      ه م  ن وذ  وأنه آن هلا أن حتال ةًى 
 ولسميح ولر ى  ا هو ةًيه ابقع العامل م  اخلضوع لسيطرة األقو  .  ال قاةد

ه مجي  الدول النووية وأمنوا اليوا  ًل لرسانة نووية  جن ة ل وق ما  ً 
والن اق العس ر  ألمنوا مقارنة م  الدول  .األاريف م  عة د عاه املرات

ال ربيف األاريف ي ظعر مديف ال  وق األمنوع ةًى لًل الدول  ف ع العاا 
 ن اق العس ر  لًدول المر ية ال ربيف ةًى النحو ال امل:وان ال ا2002

 مًيار لوالر 35   ريطانيا
 مًيار لوالر 32 فرنسا
 مًيار لوالر 23 أملانيا

 مًيار لوالر 90 ال وع
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مًيار لوالر  هألا ابل ـافة إىل ال ـارق  350أما أمنوا ف ن ق  ومدها 
النـــــوةع مـــــ  ميـــــث ال ســـــًح  وقـــــول  عـــــض املطًّعـــــن دن أمنوـــــا لســـــبق أورواب 
 عشــرات الســنن مــ  ميــث ال قــدا ال  نولــووع. ولســيطر ةًــى األمــم امل حــدة 

ةًى املنظ ات املنبلقة منعا  ولس حوذ ةًى أورب رصيد مامل يف البنل الـدومل و 
وصــندوق النقــد الــدومل  وابل ــامل فعــع لســ حوذ ةًــى الن ــوذ السياســع الواســ  
الــأل  ميارســه البنــل والاــندوق ةًــى لول العــامل. ووــأللل ســع  أمنوــا ل قويــة 

 ـــة ال اـــارة الدوليـــة   ارهتـــا ةـــ   ريـــق سياســـات العوملـــة  الـــع ون ـــدت هلـــا منظ
وة ًــ  ةًــى اختاذهــا وســيًة مــ  وســا ًعا  لً ــدا  يف األســواق احملًيــة ماــة 
ال عرفة اا روية املومـدة  وة ًـ   ـأللل ةًـى حتريـر ال اـارة  وم ـم أهنـا  ًـل 
قـــــوة اق اـــــالية وبـــــنة  وم ـــــم أن لـــــديعا أوـــــرب ةـــــدل مـــــ  الشـــــروات امل عـــــدلة 

اســ  الت مــ  المطــا  القــانوين الــأل  لــوفرم  اانســيات أو العــا رة لًبحــار  فإهنــا
منظ ـــة ال اـــارة الدوليـــة ألمنوـــا يف فـــ ح األســـواق الـــع وانـــ  شـــبه ممًقـــة  أو 

 مس عاية ةًى االندماج يف االق اال العاملع امل  و  الأل  ل ديرم أمنوا.
وهـــــألم القـــــدرات العســـــ رية والسياســـــية واالق اـــــالية الضـــــجن ة ألمنوـــــا 

الــــدول القا  ــــة يف ةاملنــــا اليــــوا  ووعً عــــا وــــز اج مــــ   وعً عــــا ل ــــدا  يف مجيــــ 
السياســة احملًيــة ل ــ  لول العــامل  فعــع حتــاول أن  ــار  سياســات اهلي نــة ةًــى 
مجيـــ  الـــدول  ـــا اســـ لنا   ال فـــرق  ـــن الـــدول امل قدمـــة والـــدول امل ـــ ارة. ورغـــم 

 إال أهنا ال لمك واولة هي ن عا.  فشًعا أميا ج يف هألم اهلي نة
منوـــا  ـــً  يف وـــ  املشـــاو  املووـــولة يف العـــامل  وهـــع الـــع للـــن  ـــؤر ف 

ال ـــولر يف املنـــا ق املً عبـــة  ف لاًـــ  لاـــني ات وديـــدة لًـــدول ملـــ  ماـــطًح 
لول وـــور الشـــر  وماـــطًح الـــدول الراةيـــة لإلرهـــاب  أو مـــا شـــاو  ذلـــل مـــ  

ة هلا     ال اني ات الع مل لسًم م   ررها مىت الدول الًي ة أو الدول ال ا ع
إهنــا أووبــ  ةًــى العــامل إمــا أن ي ــون مععــا أو مــ  الرهــاب  أمــا أن ال ي ــون 

 مععا أو م  الرهاب فا!
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د ـد ال ـــــــولرات     عــــــــاو   ولووــــــــشــــــــن املـات  وللــــــــق األدمــــــــًــــــــإهنـــــــا خت
ث هلــــــا ةــــــ  مًــــــول  ل عــــــ  ذلــــــل وًــــــه ـحـــــــولب  اتـألم األدمـــــــر هـــــــذلــــــل لديــــــ

 ا لًعي نة ةًى العامل.ابة بارم وز اج م  اسمالياي ع
اســـــــ مً  أمنوـــــــا إذاج قواهـــــــا العســـــــ رية واالق اـــــــالية يف أة اهلـــــــا وقـــــــد 

السياســـية أســـوأ اســـ مال  ميـــث مل يق اـــر ن وذهـــا ةًـــى ااانـــب االق اـــال  
مــــال الــــدول االســــ ع ارية ال قًيديــــة ةــــالةج  وإمنــــا مــــد ت  عوال اــــار   و ــــا هــــ

  يـــــث صـــــار هلـــــا ن ـــــوذ يف ال عًـــــيمن وذهـــــا إىل مجيـــــ  نـــــوامع اليـــــاة املدنيـــــة  م
 واألم .  واللقافة  وال  ر  واالو  اع  والةاا

ا مـ  ر اهـا  ف ع ال عًيم صار وا حاج لورها يف لمين املنـاهح ميـث لـ ا
  واألرلن  وال ويـــــ   والســـــعولية   ولـــــأللل ووـــــد  لوالج ةر يـــــة لاأليديولوويـــــة

اعــــا ماــــة ال طـــــوير وماــــر  وغنهــــا  قــــد اهن  ــــ  يف إةـــــالة النظــــر يف مناه
ت الســعولية  وما أهــم املــوال الدينيــة مــ  فاــول و بعــا  يفمــدإمــة العاــر  فمــن 

ت األرلن وماـر وال ويـ   وغنهـا  املدرسية وهع مالة   الوال  والربا     وغـن 
  وما وق اهلم اليعول والنااريفاملع دي  م  م  الدول  موال ل عًق جبعال ال  ار 

 امية ل رهعا أمنوا.شا ه ذلل م  أف ار إس
ويف الةــــاا رصــــدت أمنوــــا م ــــات املايــــن مــــ  الــــدوالرات مــــ  أوــــ  

مجــاهن العــرب واملســً ن  ف نشــ ت   راليــو ســوا   ووطــة  يفال ــ  ن الةامــع 
 لً زيون   الرة   ل بث مسومعا يف و   ي  يف البال العر ية.

ــــزت أمنوــــا ةًــــى املــــرأة ل عالهــــا ةــــ  القــــيم  لويف الــــال االو  ــــاةع رو 
  ورصدت األموال  و مط  ةًى ال ومات لعقد مـؤ رات لً ـرأة  السامية

و ــمط  للااهلــا يف ال ومــات والربملــا ت  وأشــاة  ف ــرة مريــة املــرأة مــ  
 وديد  قوالب وديدة  ومعطيات وديدة.

  ولًدميقرا يـــة  ويف مـــال ال  ـــر واللقافـــة  ون ـــدت أمنوـــا مراوـــز لً  ـــر
ـــــة  وأقامـــــ  منظ ـــــات لقـــــوق النســـــان  ميـــــث لقـــــوا هـــــألم املراوـــــز وال ع دلي
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واملنظ ــات ابلــمويح ألف ــار الريــة ابمل ــاهيم المر يــة  وةًــى الطريقــة األمنويــة  
ليــــة  وابلن ــــاج و وســــاندت هــــألم املنظ ــــات واملراوــــز ابألفــــاا الســــين ا ية اهلوليو 
نـــوات ال ً زيونيـــة ال ـــين ال  نولـــووع امل قـــدا  الـــأل  ســـيطر ةًـــى  ـــث معظـــم الق

 العر ية وغن العر ية.
وأما يف مال األم  فع ً  أمنوا ةًى ر ط أوعزة املجنـا رات يف الـدول 

وااصـــة   العر يـــة  والـــدول القا  ـــة يف العـــامل الســـامع  دوعزهتـــا االســـ جنبارية
ـــــاوعــــاد   ـــــاو  CIA ل ــــريف  ــــّول روــــال االســــ جنبارات FBI ل   مــــىت صــــر  ن

 عال السامية مريـة بامـة  و ـ   محايـة القـانون  و ـا هـاألمنوية يف مدن الب
ـــا  والـــي    الـــال يف الســـولان ـــا  انيانــــز ول  وويني وغنهـــا مـــ     وابوســـ ان وليبي

الدول. وقد مش  هألا الـر ط االسـ جنبار  لسـًيم املطًـو ن ألمنوـا  ومسـح  قيـاا 
منوــــا القــــوات األمنويــــة اخلاصــــة دة ــــال ةســــ رية معينــــة  ــــد مــــ  لســــ يعم أ

 ابلرها ين.
وه ـــــألا أصـــــبح  األ ل  األمنويـــــة لطـــــال م اصـــــ  اليـــــاة اليوميـــــة يف 

ث فيعــا يــف ع  م  عــات البًــدان الســامية  وم  عــات البًــدان غــن الســامية
وذلـــل و ـــا ل عـــ  يف الشـــرق األوســـط وأفريقيـــا وونـــوب  .فســـالاج و ـــا حيًـــو هلـــا

 ــيد هــاييع املن جنــب أرســ يد آســيا  ومــىت يف أمنوــا الالينيــة ميــث أســقط  ر 
ويا مــــ  ال ــــم. نـــــز ون  ــــه إىل اخلــــارج  ولســــعى ا ن لســــقا  لشــــافيز ر ــــيد ف

و ـــــأللل ل ـــــال أمنوـــــا لـــــ     مـــــ  م ـــــاليح الـــــدول الضـــــعي ة  ســـــبب اضـــــوع 
 م امعا  وانوةعم هلا.

ة األمنوية ل  لـدوا  ـوياج  وهـع يف  ريقعـا إىل دوال  ـنـ ـيـألم اهلـ  هـل 
م ـرغـــة  وابلـيـــ  دوا  ال ــرة األر ـع يف وـــول األمنوـــووـــة الـ  ر يـــم مـــرغـــه ابلـوإنــ

وب  ـعــم  لعاون ال اا وال ومـات مـ  هـألا الووـول  إال أن لعـاظم مقـد الش
ــــة الســــوال األةظــــم منعــــا  ــــامع وراهي ااصــــة الســــامية منعــــا   ــــد أمنوــــا  ولن

ول  و ســــــــبب ل منويـــــــن  ســـــــبب ةاــــــــرف عم  واســـــــ  بارهم  واحنيــــــــادهم لًيعـــــــ
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وهـألا ال نـامع   اس ع ارهم واس عبالهم لآلاري   نقول: إن هألا ال عاظم لًحقد
راهية  ســـيوودان املقاومـــة والنضـــال  ـــد الووـــول األمنوـــع يف وـــ  م ـــان  ـلً ـــ
اب الـــدول ـأا يف ااروعـــا. يضـــاه إىل ذلـــل مـــا أصـــ    قارهتـــاـوا  يف لااــــســـ

واالسـ حواذ   امنوـسة أال ربيف األاريف م   يق و رب ملاالعا  سبب غطر 
ووـــأللل واول عـــا االم  ـــار   ةًـــى املنـــاف  ومـــدها  وواول عـــا اهلي نـــة املســـ  رة

 ون الدولية.ؤ ع للارة الشمنواأل
إن ووــول لولــة ل بــن املبــدأ الرأمســامل القــا م ةًــى االســ ع ار ومــص لمــا  
ا اـــري   ووقـــوه هـــألم الدولـــة ةًـــى رأ  العـــامل لون ووـــول قـــوة لـــوادن أاـــريف 
  لزامحعــا ةًــى قيــالة العــامل   عــ  العــامل يف شــقا  مســ  ر  ل ــواىل ةًيــه املشــاو 

ول امق فيه األدمات. واملشـاهد احملسـو  مـ  فسـال وإفسـال الـوال ت امل حـدة 
 يؤود ذلل.  واف عاهلا ل دمات امل امقة  لًعامل

وااصــــة   ولــــ  يــــزول شــــقا  العــــامل و ؤســــه النــــالح ةــــ  الــــدول الرأمساليــــة
افة الــع ـال ت امل حــدة  لــ  يــزول هــألا الشــقا  والبــؤ  إال ىقامــة لولــة اخلــالــو 

رمحــــةج  له ه ةًــــى رســــوله نـــــز لطبــــق املبــــدأ الــــق  الســــاا العظــــيم  الــــأل  أ
  الرأمساليـــة يف ف رهتـــا املاليـــة الســـاا  شـــاةة   لًعـــاملن  وةنـــدها ي شـــي ةـــدل  

ا منوــة ةًــى  ميــان أنّ  ـاخلــ و ريق عــا االســ ع ارية  ووــأللل لقضــع قــوة الســاا
ااديـد إن  قـع هلـا ةـامل   رهعا ةًى رووةعـا إىل ةزل عـا وةاملعـاول    وةناعي عا

ر اخلـــن يف ر ـــوع العـــامل  وي ـــن د العـــامل الاـــعدا   عـــد أن ةـــاىن ـوديـــد    ين شـــ
  وياج م  البؤ  والشقا .

فإن صناةة الس ل والس   قـد غًبـ    وأما الشعب اإلجنويزج  - 5
ــدت ةنــدم املامــة وال اــارة  ف ووــد ذلــل فيــه  بيعــة  ةًيــه منــأل نشــ له    و و 

و بيعـة ال ـاور. ونظـراج لاـمر ماـم  ـالم وـان ال  ـد   صيد املناف  واالسـ مال
لــه أن يســ عن ابلمــن  شــ ن  الاــيالي  يســ عينون  بعضــعم يف البحــار  و لراج مــا 

ولـأللل  لنقـه ف  صـً  فيـه الن عيـة روون ومدهم.   وا م املبدأ الرأمسامل واة 
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ـدت مـىت ا ن قا  ـةج ةًـى االسـ عانة ابلمـن    د مياة إسًما السياسية منـأل و و 
أا   وةًى إةدال الطعـم وً ـا أرالت أن لاـيد شـي اج  سـوا  أوـان  ًـداج لسـ ع رم

لولةج لسـ عن هبـا. فقامـ  سياسـ عا وًعـا ةًـى األمـاه وال  ـ ات واملشـاروة 
ر  ومـــ  أوـــ  ذلـــل وانـــ  يف القـــرن ال اســـ  ةشـــر لشـــرك الـــدول يف االســـ ع ا

األاــريف يف االســ ع ار  ولْطًــق يــدها ألن لســ ع ر  عــض البًــدان مــ  أوــ  أن 
ولــــأللل ة ًــــ  ةًــــى إلاــــال فرنســــا يف  لل ــــون جبانبعــــا لــــداف  ةــــ  ماــــالعا

ـد  الشرق األوسط  عـد الـرب العامليـة األوىل  مـ  أوـ  أن لقـي جبانبعـا إذا و و 
ى املنطقــة  ولضــععا أمــاا األاطــار  مــىت قيــ : إن إسًــما لقالــ  مــىت اطــر ةًــ

 آار وند  فرنسع.
وه ــألا فــإن  بيعــة صــيال  الســـ ل أووــدت ةنــدها ســاية االســـ عانة 

 ابلمن ل حقيق ماالعا.
  إن  هنـــــاك ســـــايةج أاـــــريف اشـــــ عرت هبـــــا  ريطانيـــــا   ـــــ  إهنـــــا مـــــ  أهـــــم 

ط   ميــنم أو لطــويرم إال  ــبط   وةــدا ال  ــريســاا ها  وهــع ال  ســل ابلقــدمي  
وةنــدما ياــبح ال منــاى مــ  ال ميــن  فالشــعب السًيــز  شــعب وــافة  عــن 

  واألغنيـا   ا ن لسـيطر ةًيـه العـا ات العريقـة ال ً ة. وهو منـأل القـدمي ومـىت
وأصحاب ر و  األموال الضجن ة  وةًى الـرغم مـ  أنـه يـد ةع دنـه يسـن ةًـى 

لميقرا ـع  ول ـ  ابل ـدقيق ي بـن أنـه لـيد وـأللل  وأنـه  وأنه شـعب  الدميقرا ية
لــيد لًشــعب أ  أ ــر يف إ ــال ال ــاا   ــ  الــأل  يناــب ال ــم هــو العــا ات 
العريقــة وأصــحاب االم  ــارات ولــيد الشــعب  وال فــرق يف ذلــل  ــن العاــر 
القدمي والعار الديث  فإنه ال يزال مىت ا ن و ا وان منـأل القـدمي لـ ح م يف 

العـــا ات العريقـــة والرأمســـاليون. وقـــد وـــان منـــأل القـــدمي يقـــاوا وـــ  مروـــة ماـــنم 
ويقضـــع ةًيعـــا دســـًوب مـــ  ونســـعا.   شـــعبية لنشـــ  يف إسًـــما مقاومـــة ابيلـــة

و ــورة ورمويــ  الــع ي  جنــر السًيــز هبــا ليســ   ــورة شــعبية   ــ   ــورة العــا ات 
عبية لريــد إدالــة العريقــة ةًــى اللــورة الشــعبية  فقــد قامــ  يف ذلــل الوقــ   ــورة شــ
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ســًطان العــا ات العريقــة والرأمســالين  ووــالت لــناح هــألم اللــورة  ف ــالت هلــا 
وأرســً  ورمويــ  ليقــوا  لــورة يطالــب فيعــا  ــبعض القــوق    العــا ات العريقــة

فال ّي موله ال لنون  ومقق  له  عض املطالـب  فقضـى ةًـى اللـورة الشـعبية 
ا منـــأل ةشـــرات الســـنن إمنـــا هـــو مـــزب وق ًعـــا يف معـــدها. والـــأل  حي ـــم إسًـــم 

احملــافظن  ومــا مــزب الع ــال إال ألاة يــؤلى هبــا مــن يًــزا ذلــل لاوــة إسًــما 
فيــؤلى   إليعــا  أو مين ــا ل ــون هنــاك قضــا  يعاــز مــزب احملــافظن ةــ  مًعــا

مــــزب الع ــــال ليســــجن ر يف مًعــــا. ويبــــدو أن دة ــــا  مــــزب الع ــــال يف ا ونــــة 
يقـــة فحـــاولوا أن ي  ّي ـــوا مععـــا وأصـــبح لـــداول الـــز ن األاـــنة ألروـــوا هـــألم الق

لًســـًطة أقـــرب إىل لبـــالل األلوار  ـــن احملـــافظن والع ـــال  منـــه إىل وـــون مـــزب 
دةـــيم مـــزب الع ـــال   ولـــأللل ســـد أن  ـــوين  ًـــن لاحملـــافظن دالع ـــال ألاةج  يـــ
 قـــد غـــن مـــ   بيعـــة الـــزب واقـــمب ولـــناج مـــ   الربيطـــاين الـــودرا الـــامل ور ـــيد 

سياســات مــزب احملــافظن  وظعــر يف الاــورة السياســية  طريقــة ال   ًــي فيعــا 
ة ي ـشـر  دةة  صورة وعا ألة مزب احملافظن  مىت إنـه اختـأل مـ  مارغريـ  بال

قدوةج له يف السياسة اخلاروية والدااًية. وصار مـزب  مزب احملافظن السا قة 
بح هــألان الــزابن يف وأصــ  الع ــال وــأللل ال   ًــي ولــناج ةــ  مــزب احملــافظن

 ا.منو ريطانيا صنوي  لًحزب اا عور  والزب الدميقرا ع يف أ
ومزب الع ال ن سـه إذا ووـد فيـه أشـجناى يـدروون مـا ةًيـه إسًـما مـ  

فــإن هــؤال  األشــجناى يو ــعون يف   عــافيحت ــم العــا ات العريقــة والرأمســالين 
امل ةـ  ال ـ  ن السياسـع. وابل ـ  ظروه لؤل  إىل إ عالهم ة  ال   ن يف الـزب

والعضــــــو الع ــــــامل  ي ــــــان يف اللا ينــــــات ومــــــىت الســــــ ينات  ووــــــورج  ــــــراون يف 
الس ينات  ان ملال ةًى حت م مزب احملافظن مىت يف مزب الع ـال  وةًـى 
إقاــــا  الــــألي  يريــــدون الــــد مــــ  ســــيطرة القــــوة الاو ــــة ةًــــى ال ــــم. ومــــزب 

   نــاج يوإمنــا يعينعــا الــر يد الســا ق لعي  ن جنــاابج ااحملــافظن ن ســه ال ين جنــب دةام ــه 
و ا ما  م  ماو يان من ةن الًورل هيوا  ومارورت بالشر من ةين  



 85 

ن جنــاب اول نــه   ن جنــاابج ان جنــب هيــث ومياــر اوــون مياــر. وإنــه وإن وــان قــد 
وم  هنا فإن نظاا ال م يف  لن جناب ش ًياج أوالج   وريف اال اينفقد ة    ش ًع
ول نــه يف القيقــة لعيــن  ولعيــن مــ   بقــة معينــة    لميقرا يــاج  وإن مســع  إسًــما

وأصــــــــحاب   والرأمســــــــاليون  والــــــــأل  يقــــــــوا ابل عيــــــــن هــــــــو العــــــــا ات العريقــــــــة
 م  ارات.اال

ـــرة يف وســـط البحـــر  وســـ اهنا ال ل  ـــع وزيـــرهتم  ونظـــراج ألن إسًـــما وزي
ر منــه. إال لــأللل وــان اــرووعم مــ  اازيــرة  ًبــاج لًعــيو أمــراج ال م ــ لملعيشــ عم

ري  ال  ــاراج  اروــوا ملــص لمــا  فــإهنم اروــوا مســ ع     أهنــم وإن اروــوا لً اــارة
الشعوب وهنب  رواهتا ال  ًباج ملقايضة  ال  وذلل ألنه مل ل   ةندهم يف أول 

وقـد وـان هـألا مـاهلم منـأل  .مر  ـروات يقايضـون هبـا  فجنروـوا لطًـب اللـرواتاأل
وــز  ال ي اــزأ منــه   املبــدأ الرأمســامل  والن عيــة  اــرووعم مــ  اازيــرة  فً ــا اة نقــوا 

 فااروا لولـةج    اوب هألا املبدأ م   بيع عم  فموزت فيعم النامية االس ع ارية
وال يســـ طيعون   مـــ  الدروـــة األوىل.   إهنـــم ملـــا وـــانوا قًيًـــع العـــدل اســـ ع اريةج 

دول الوقوه أماا قويف ل ـوقعم  لوسـًوا لـأللل   سـجنن غـنهم مـ  الشـعوب والـ
  ملســـاةدهتم  وو ـــعوا هـــألم املســـاةدة  قوالـــب مـــ  ال  ـــ ات ملـــ  األمـــاه

ولــــأللل وانــــ  الناميــــة ال   ًيــــة وــــز اج ال ي اــــزأ مــــ   لل اقــــاتواملــــؤ رات  واال
يف الــــــألوا  ةــــــالين وبــــــاقع الشــــــعوب  ول ـــــــنعم  اوهــــــم وإن وــــــانو  .سياســــــ عم

ألة ـال  يس ع ًون ذوا هم إىل آار مد مـ  مـدولم  و ـأللل  ـردوا يف ل عـم ا
ويف ل عــم السياســة  ويف مــ  املشــاو   وووــدت ةنــدهم ةقًيــة مــ  املشــاو  

ونظـــــراج لـــــاو عم املاســـــة لً وســـــ  أقـــــاموا صـــــناةاهتم ةًـــــى أســـــا   . شـــــ   ابرد
ي   عـون ابلقـوة   ن ي ونـوا لولـة  عـن ال ً ـةأالاناةة الر ية  ف ليف ذلل إىل 

 عم العريقــة ايــإىل وانــب لر   ةيةالر يــة  وا لــة الر يــة  وي   عــون ابلقــوة الاــنا
 وما ي   عون  ه م  لها  ي سم يف أولر األميان ابخلبث.  يف السياسة وال م

أما سياس عم اخلاروية فإهنا لقوا ةًـى أسـا  االسـ ع ار  ول ـ  ي اًـى 
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واللـاين احملافظـة ةًـى ووـولهم   مران: أمدمها احملافظة ةًى ال ـوادن الـدوملأفيعا 
ــــي ذلــــل مــــ  مثــــ يف السياســــة الدول ــــة مع ــــا وً ــــإهنم يف الــــروب  لي ولــــأللل ف

ـــــدول  الاـــــًيبية اشـــــمووا  شـــــ   ابرد  ويف الًـــــي املقـــــد  وـــــانوا يف  ًيعـــــة ال
ال ــــربيف  وةنــــد انــــدفاع   ًيــــون ابل ــــ ح وــــانوا ةًــــى رأ  القــــوات الــــع قامــــ  

ملانيـــــا يف أ ا أ  حطي ـــــه وإروـــــاع فرنســـــا إىل مـــــا وانـــــ  ةًيـــــه. ومـــــن حتروـــــ  
ملانيـا  أإسًما يف مؤ ر  رلن  ووان م  أغرا ـعا الـد مـ  قـوة   س ارك شارو 

  ملانيــــا أشــــعرت ةًيعــــا الــــربأومــــن شــــعرت  ووــــول منــــو غــــن ةــــال  يف قــــوة 
ن  وماول  ور العامل وًـه إىل مـرب ةامليـة مـ  أوـ   ومار  عا يف مر ن ةاملي

ا  ألي  وـــــًـــــال  آنـــــألاك  لميـــــن اريطـــــة العـــــامل  ومـــــ  أوـــــ  إ ـــــعاه الع اقـــــن
دت ةــــ   ع ــــأ نــــا  فــــمة الوفــــاق. ومــــن أ    ي ح  ــــان يف العــــامل يف ذلــــل الوقــــ 

السياسة الدولية  عد ال اق الع اقن وان  و   فقد ويانـه  فاـارت ل اـره 
واالشــماك يف   وحتــاول ابســ  الة مــ  أوــ  الروــوع إىل الووــول الــدومل   عاــبية

لــدول  وةًــى وًــب السياســة الدوليــة. وهــع لع  ــد ةًــى ةقــد الاــ قات مــ  ا
الروـــــال وال ـــــ  ن هبـــــم  وال لبـــــامل دن لطعـــــم اخلاـــــم لق ـــــة وـــــربيف يف ســـــبي  أن 
  لســاومه  وهــع ال لعــره يف السياســة صــديقاج وال ةــدواج  وإمنــا لعــره ماــًحة

وال لعــره ســواها  ومــا يســ ى ابألااقيــة الدوليــة لع ــربم ألاة لمريــر وال لاــدق 
فيـــه مـــ  أوـــ  إ ـــال اللقـــة هبـــا   وإن ماولـــ  أن ال لظعـــر  وال ـــألب . ووـــولم

ول نعا ل جنألم السا  ال عال يف سياس عا. وـان لشرلشـ  ر ـيد ودرا   ريطانيـا 
ملانيـا  ف ـان اـا أيف او  اع مـ  رودفًـ  وسـ الن لبحـث أمـر الـرب ومسـ قب  

إن القيقـــة يف الـــرب مثينـــة إىل مـــد أنـــه ال ـــد مـــ  »قالـــه هلـــم  ن عـــى الاـــرامة: 
  مــــد يع ــــرب أر  إىل وهــــألا ي ــــ «ر  وامــــ  مــــ  األواذيــــباحملافظــــة ةًيعــــا مــــ

 ال ألب ووهر ج يف السياسة الربيطانية.
عــا  ــب أن ل ــون ةًــى ومعامً    و واقــ   ريطانيــا وواقــ  سياســ عا.هــألا هــ

سـ مال شـعبعا  ومل اسـا  أهنـا لعـيو ةًـى أوةًى   س ع اريةاأسا  أهنا لولة 
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م الــــ  ةًــــى األم  وأهنــــا قــــد   ريق عــــا هــــلســــ ط  الســــنون واألمــــداث أن لمــــّن 
ف ــــأللل مقاومــــة  .اللــــورات الشــــعبية الــــع قامــــ  هبــــا مــــىت مل لــــدع  ــــورة لــــناح

وابملواوعـة السـافرة املاـحو ة ابلـدها    س ع ارها ل  ل ـ لى إال ىلراك وسـا ًعاا
 :الســاذج املظعــر  اخل ــع األســاليب. وقوهتــا يف  الهــا ل  ــ  يف قــول الشــاةر

وقوهتـــا يف اخلـــارج ل  ـــ  يف لســـجننها غنهـــا  «دا ولاوين ابلـــع وانـــ  هـــع الـــ»
هلــا  ومـــىت ن ـــد الـــألي  يقاوموهنـــا. وال ســـبي  لً مًـــب ةًيعـــا إال   اريـــدها مـــ  

 أسًح عا السياسية ال قًيدية  و واوع عا من رلة لون نان أو شريل.
فعــو شــعب وــو ن لولــة ةريقــة يف قًــب   وأمــا الشــعب الفرنســي  - 6

ر لول أورواب دن الشـــعب ال رنســـع هـــو الـــأل  وـــا  أورواب  ول  جنـــر ةًـــى ســـا 
ابألف ار العالية والرية والعدالة واملساواة  ومعروفـة دهنـا أنب ـ  الروـال األفـألاذ 
يف السياســـة وال  ـــر  وهـــع ةًـــى أ  مـــال لولـــة اســـ ع ارية  ل  يـــز ةـــ  غنهـــا 

  حتولـــ  إىل ســـاية مـــ صـــ ةج فرليـــةج ةًيـــا  وصـــ عا  ا   ـــ  ن أف ـــار الريـــة ةًيعـــ
     بيعة م  الطبا   ةندهم.  الساا  ةند ال رنسين

ـــه وصـــ  فيـــه ال   ـــل والشـــعب ال رنســـع منـــأل أن أاـــأل الريـــة ف ـــرةج    ل
 لأو مجاةــة  أو شــعباج   فاــار أقــرب ألن ي ــون م وةــة أفــرال مــ  أن ي ــون أمــة

ومـ  أوـ    وقً ـا سـالم م ـم قـو   ولأللل قً ـا ووـدت فيـه م ومـات قويـة
ولـأللل فـإن  لسًما اس جنداا فرنسا ةدة مـرات  املـرة لًـو املـرةةًى إ    ع  ذلل س  
 .م   عد ذهاب   ًيون مـىت ةعـد ليمـول  وهـع لسـن يف روـاب إسًـما  فرنسا

ومـــىت مـــن اروـــ  لاســــ ع ار يف   وذلـــل  ســـبب وصـــ  ف ـــرة الريـــة فيعـــا
أن يــــا  إمنــــا أارو عــــا إسًــــما ل  قــــويف هبــــا  مــــىت وإن  ــــدا أفريقو   وآســــيا  أمنوــــا

ال زامم  ن الدول ن هو الأل  وان يط ـو ةًـى السـطح يف ال ـاريع االسـ ع ار  
 لًبًدي .

 يــزة و نــا  ةًيــه فــإن املــر  ال يســ طي  أن حي ــم ةًــى الشــعب ال رنســع 
  والشـــعرا   فالريـــة ال  ريـــة أووـــدت ال اســـ ة وامـــدة لزيـــد ةـــ  ميـــزة الريـــة.
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  واللقـة ابلـن د  والعـزة  ال رامـةوالريـة السياسـية أووـدت  وغنهم.  وامل  ري 
والريـــة الشجناـــية وعًـــ  مـــ   الشـــد ال بـــن مـــ  الروـــال األفـــألاذ. ف ووـــدت

نــــدفاع مــــ  الشــــعوة والًـــألة. والريــــة هــــع الــــع او   وفاـــور  ابريـــد مــــو   ةعــــر
لــأللل  لأووـدت اللمـرات يف فرنســا الندسـا  األوانـب فيعــا وال سـي ا السًيـز

 هع أسا  البا  يف فرنسا.لع رب الرية  عناها املطًق 
ن يف فرنسا أمزاب وـألا  وأن الـزب ال ـاين إوال يس طي  املر  أن يقول 

هــألا   هــو وــألا  والــزب ال ــاين وــألا  فإنــه مــ  العســن  ــ  امل عــألر ةًــى شــعب
لوود فيه م وةات م  األفـرال أن لوود فيه أمزاب ابملعن الز   وإمنا   ش نه

هنا وان م  الاعب أن يوود فيعا م ـم قـو   أو وم   .ن سعا أمزاابج  لس ع
م ـــم مســـ قر  فـــإن وـــ  فرنســـع مـــاوم  ن ســـه  ووـــ  فرنســـع يط ـــ  أن ي ـــون 

ن سياســـة فرنســـا الدااًيـــة هـــع  إماو ـــاج  ومـــ  هنـــا ال يســـ طي  املـــر  أن يقـــول 
وألا  وسياسة فرنسا اخلاروية هع وألا  فالسياسة الدااًية ل ون مسـب مـزاج 

حرية  والسياسة اخلارويـة ل ـون مسـب قـدرة فرنسـا ال اا  ومسب فع عم لً
ةًــى ال مًــب ةًــى ا اــري  الســ ع ارهم ومــد ن وذهــا إلــيعم. ولعــّد فرنســا لولــة 

فالن عيــة وــز  وــوهر  مــ  ميــاة  .ة نقــ  املبــدأ الرأمســاملاهنــا قــد أل لســ ع اريةا
ـــــــى اال لفرنســـــــا ـــــــ  مرياـــــــة ةً ـــــــأللل وان ـــــــى  قـــــــا    ســـــــ ع ارول ومرياـــــــة ةً

 املس ع رات.
وان ال د أن لعطى ف رة ة  سياسـة فرنسـا اخلارويـة  فإنـه يامـة   وإذا

أن سياســـ عا مبنيـــة ةًـــى أســـا  إ ـــال ن ـــوذ هلـــا يف اخلـــارج  ســـوا  أوـــان ذلـــل 
ق اـال . وأة اهلـا السياسـية  ـد أا ابلن وذ اال  أا ابلن وذ اللقايف   س ع رات

د وال سًط  وهع ال الدول ال ربيف إمنا ل ناول إ راد شجناي عا  واملشاروة يف ال
لـأللل  لحتس  املـداورات السياسـية   ـ  لمًـب ةًيعـا الاهبـة يف أغًـب األميـان

ا يف هــألم األ ا   ين ــا ياــعب منوــيســع  او شــاه ووــول الاــراع  ينعــا و ــن أ
ولــــأللل فــــإن  ريــــق الســــن يف مواوعــــة  لاو شــــافه مــــ  غنهــــا الســــي ا  ريطانيــــا
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 ينعــا مــ  أاــأل دمــاا املبــالرة  وةــدا أة اهلــا هــو ةــدا وــر  ورب  عــا  وةــدا  
 إال  قدار ما لقبًعا الدول ال ربيف يف السياسة الدولية.  ة بارها لولة وربيفا

  فيــه اليويــة والقــوة  فعــو شــعب نشــيط  وأمــا الشــعب الروســي  - 7
  الشـيوةع   ول   فيه السألاوة والبسا ة  وإنه وإن اة نق املبـدأ الرأمسـامل أوالج 

ومل ياــ  إىل   ل إىل املبــدأ الرأمســامل  إال أنــه ظــ  م ــ اراج ةــ  أورواب  ةــا   نيــاج 
  ةنـد الـرو  ةقـدة نقـص  ـام األورو يـن تفاـار   مس ويف الشـعوب األورو يـة

 سًووعم سًباج. يفأ رت هألم العقدة 
اــرج مــ   ــالم  افــإذ  والشــعب الروســع شــعب وــارب شــااع يف  ــالم

ن ي قــد ســيطرله ةًــى لول شــرق أورواب ولــأللل وــان م وقعــاج أ لااا اــه د  ق ــفـ  
يت. ومقـا ق اوها هو قـد فقـدها فعـاج  عـد فقـدم لاحتـال السـوفي  منأل فمة  ويًة

ال اريع لؤود أن الشعب الروسع مل ين ار اارج  الم يف و  مـوالث ال ـاريع  
وم دقــه يف الشيشــان البًــد الاــمن يؤوــد ذلــل.  ين ــا وــان ين اــر ةًــى أةدا ــه 

عاو م لاا   الم. وم  أشعر ان ااراله ةندما وان يعاو م لاا  ةندما وان ي  
  الم ما مدث م    ًيون وه ًر.

غـنم يف و   ونظاا ال م يف روسيا أ ا القياصرة هـو غـنم أ ا الشـيوةين
س بدال   فقد وان القيار يسـ ند  ووـه االزم  الراه   إال أنه يف و  الاالت 

وـان وبـار ماوـع األرا ـع ابل حـالي مـ  وبـار ااى إىل إقطاةيع األرا ـع  و 
سياسـة القياـرية الاألغنيا  يسيطرون ةًى البال سيطرة السالة  ووـانوا يؤيـدون 

ييداج باماج  ووان هؤال  مجيعاج يس مًون الشعب ةًـى شـ   الدااًية واخلاروية و
 حنطا  البال ووار الشعب.ا ش   ما أليف إىل 

  ومسـ مًة لعاملية األوىل م  ارة ةـ  أوروابوقد وان  روسيا قب  الرب ا
ـــدول األورو يـــة. فالاـــناةات الر يســـية يف روســـيا وانـــ  يف أيـــد   مـــ   عـــض ال

ف انــ  أهــم ماــان  ال عــدي  يف أيــد  ال رنســين     و ًاي ــا.وإسًــما  فرنســا
ووانــ  صــناةة ال حــم يف مــول الــدوني ز يف أيــد  األوانــب  ووــان مــا يقــرب 
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ول يف أيد  السًيز وال رنسين  ووان قسم وبن م  أراب  م  ناي آابر البم 
ــــــة ــــــوك األونبي ــــــوك السًيزيــــــة   الاــــــناةة الروســــــية يــــــألهب إىل البن وااصــــــة البن

  ا م ــــــ ارة يف نظــــــاا ال ــــــم1914 ســــــنة وال رنســــــية  ف انــــــ  الــــــبال مــــــىت
ولع ـرب لوليـاج   وال عًيم  وم  ذلل وان  روسيا لولـة وـربيف  واللقافة  ق االواال

فً ـــــا لـــــوىل الـــــزب  .مـــــ  الـــــدول ال ـــــربيف  ووانـــــ  لـــــؤ ر يف السياســـــة الدوليـــــة
فقــــد قــــاا  .مل ي مــــن و ــــ  ال ــــم إال مــــ  ميــــث األســــًوب  الشــــيوةع ال ــــم

 ــطعال الشــيوةيون م ــم الــبال ابلديــد والنــار  وابلق ــ  وســ ل الــدما   وابال
 دولــة   ــوا م  عــم ةًــى مجــاوم الشــعب. واســ طاة  أن  ــرب الوالرهــاب  و بّ 

ال اقـات مععــا مـىت صــارت مًي ــةج األوىل ةًـى نبــأل ف ـرة وار  عــا  ولاًــ  يف 
شــري ة الدولـــة   االحتــال الســوفيايت  أو شــبه مًي ــة  و ــأللل وانــ  روســيا  اهلــ

 األوىل يف إلارة العــــامل   ــــ  إن العــــامل وًــــه وــــان يــــ ح م فيــــه الع اقــــان روســــيا
لقـوا ةًـى  وانـ   يا الشـيوةية فإهنـاأما سياسـة روسـ وأمنوا.  االحتال السوفيايت 

وال ــدمن    واهلــدا  ف  رهتــا نشــر الشــيوةية  و ريق عــا ال جنريــب .أســا  ال  ــرة
وإ رة ال ناقضـــات  وهـــع حتـــاول وً ـــا ألـــيح هلـــا أن لـــدا  الشـــيوةية إىل  عـــض 
الــدول  و ــا حتــاول أن لســيطر ةًــى الــدول الــع  عــ  نظــاا ال ــم فيعــا نظامــاج 

 شيوةياج.
اهنيــــار الشــــيوةية فقــــد ووــــد الشــــعب الروســــع ن ســــه  ووــــأللل أمــــا  عــــد 

ولمــــاير القبــــة   قاللـــه  ماوــــة إىل هويــــة وديــــدة خت ًــــي ةــــ  روســــيا القياــــرية
 ادلالو اف انوا واملس ميث م  الرمضا  ابلنار  فـ  فًا وا إىل الرأمسالية  الشيوةية

 واه ز مروزها يف العامل.  ه زت صورة روسيااو   فقراج ةًى فقر
وأصــــــبح مشــــــاهباج أل ا   أصــــــبح نظــــــاا ال ــــــم يف روســــــيا رأمساليــــــاج لقــــــد 

م  اظــــه  ــــبعض املعــــامل مــــ  القبــــة الشــــيوةية  فعــــالت الطبقــــة امــــ    القياصــــرة
 نهم يف ال م وأصبح هلم و  صحاب اللروات الضجن ة إىل الووولأالرأمسالية و 

  اصــــرة امــــاج و ــــا وــــان الــــال يف ةعــــد القياصــــرة  ول ــــ  هــــألم املــــرة  ــــدل القي
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لية ســا قاج آال ــع وــع  آ اأصــبح  روســيا حت ــم مــ  روــال املجنــا رات الســوفي
وأصبحوا رأمسـالين   وروال السياسة م  الشيوةين سا قاج  الألي  غنوا وًدهم

 مسب  ال قًيعة  ااديدة.
أمـــا سياســـ عا اخلارويـــة فقـــد أصــــبح  مناـــّبة ةًـــى أن ي ـــون هلــــا لور 

لــألا احنســر ووولهــا ةًــى  لياســة اخلارويــةومســب  لون ووــول نظــرة ةامليــة لًس
الســامة الدوليــة  وأصــبح  فقــط لبحــث أن ي ــون هلــا أ  لور  وأن ال هت  ــو 

 يفهنا ياج ة  السياسة الدولية. وهألم الال م  فقـدان اهلويـة ال  ريـة العقديـة لـد
ــــة الفــــا  السياســــع ةًــــى مســــ ويف القــــالة والشــــعب  الشــــعب الروســــع  ومال

لًوقوه يف ووه سياسات روسيا ى ال ةاقـات  اريـة  لعطع ال رصة  الروسع
مــ  روســيا   ــ  املســً ن مــ  لاــول روســيا  و  ــ  الــرو  مــ  ر يــة الســاا 

ةًى السياسة  لً   نمياج يف ةاقات النا   وأن ل ون مقاومة واوالت روسيا 
الدوليـــــة  عـــــدا إةطا عـــــا ال رصـــــة لـــــأللل  وماـــــر العاقـــــات مععـــــا يف ااانـــــب 

ألن سياســـــ عا  الـــــدول الرأمساليـــــةل   ولقـــــاوا يف ابقـــــع الـــــاالت وبــــاقع ال اــــار 
ســــ ع ار  وإن وــــان هــــألا ال يظعــــر إال يف اخلارويــــة مبنيــــة ةًــــى االســــ مال واال

 الدول الاورة هلا.
  سًيـــــز وال  عمنوـــــأ : الشـــــعب األ  إن الشـــــعوب األر عـــــة األاـــــنة 
يــاج لوالج وــربيف ذات لطً ــ  هــع شــعوب الــدول املع ــربة مال  والروســع  وال رنســع

واملزامحـــة ةًيعـــا مـــ    لًـــ ح م يف السياســـة الدوليـــة يف منـــا ق م ً ـــة مـــ  العـــامل
ال  ـــاوت  ينعـــا قـــوةج و ـــع اج. و   بـــ  و نهـــا يف السياســـة الدوليـــة يف هـــألا القـــرن 

مي   إمجال اخلطو  السياسية العريضة هلألم الـدول   الال  والعشري  امليال 
 لنحو ال امل:األر   ةًى ا
منـأل سـقو  لولـة االحتـال فقـد لعاظ ـ  قوهتـا  ـولنة م سـارةة  امريكـأما أ

الســوفيايت امل ــاوو  وأصــبح  الدولــة الع اقــة األقــويف و ــناج يف العــامل  ااصــة 
وأن ال ــرا  الــأل  اً  ــه االحتــال الســوفيايت مل لــ     أيــة لولــة وــربيف مــ  مً ــه  
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  لون منــادع  ومل لــ     مــىت ا ن أيــة مــىت غــدت أمنوــا الدولــة الع اقــة مــ
لة الدولـة اللانيـة الـع وـان نــز لولـة مـ  الـدول ال ـربيف املووـولة مـ  االرلقـا  إىل م

يشمًعا االحتـال السـوفيايت. وهـألم الالـة المريبـة يف الو ـ  الـدومل  والـع م نـ  
أمنوــــا مــــ  ال  ــــوق ةًــــى ا اــــري   وعًــــ  السياســــين األمنويــــن مييًــــون إىل 

 عــامل والعارفــة يف ال عامــ  مــ  ا اــري   ولعــ  وديــرة اارويــة أمنوــا يف ةعــد  ال
إن أمنوـا هـع »وًين ون السيدة ماللن أولرباي  لعربّ  ة  هألم الالـة يف قوهلـا: 

واملسـ عدة لع ـ  وـ  شـع    الضـرورة  وهـع صـامبة املسـؤوليات العامليـة- األمة
وال لقـــي يف   يـــد  ونمـــن مـــا نشـــا وق  ـــا لريـــد  ولـــيعًم اا يـــ  أننـــا ن عـــ  مـــا نر 

 .«ن العامل لنا  العامل ل منوينأل ل ريقنا ةقبات
يــة لفعــ  مــىت األورو يــن منوهــألم المطرســة والعناعيــة يف السياســة األ

الـــألي  وـــانوا مً ا هـــا أن ال يطيقـــوا لعاليعـــا ةًـــى العـــامل  وال لًـــل ال اـــرحيات 
عـــا مـــ  اـــال صـــح عم الـــع لعـــربّ  ةـــ  هلـــألا رلوا ةًي ليـــة امل عاليـــةمنوابلنـــربة األ

ةاوعم منعــــا  فقالـــــ  الاــــحي ة ال رنســــية  لومونـــــد ل ًوماليــــل  رلاج ةًـــــى نـــــز ا
إن اهلي نـــة األمنويـــة ال ينبمـــع أن ل ـــون قـــدراج و ومـــاج  وإن »لاـــريح أولربايـــ : 

ةًــــى أمنوــــا أن ل عــــم منــــأل ا ن فاــــاةداج أهنــــا لــــ  ي ــــون  قــــدورها أن ل ــــرل 
رات اخل د وفقاج ملاـالعا فقـط  و ـا أهنـا لـ  ل ـون  شـر ع قوانينعا ةًى القا

 .«ا ق الاراةات واألدمات إىل األ دالعامل  يف من
ا لنطًـــق يف سياســ عا مـــ  نظرهتــا إىل أهنـــا مال ــة هـــألا منوــولــأللل فـــإن أ

العامل واألمق   ه وأهً ه! لعً  وعاراج هناراج أهنا قا ـدة العـامل و ـا قـال  ـو  اـال 
ا. وهـــع 2004 ســـنة يـــة يف شـــعر آبمنوا يـــة ةًـــى الـــوال ت األوول ـــه االن جن

لعً  وأللل مشاري  لًعامل  العـامل ااديـد    الشـرق األوسـط ااديـد    الشـرق 
ا سـ  ون ن يا ـه منوـاألوسط ال بن  ...اخل. إال أن هألا ال  رب والعارفة مـ  أ
يف ومــ  ا لمــرق منوــوابالج ةًيعــا   ــ  إن إرهاصــات ذلــل قــد  ــدت. فعــا هــع أ

أفمانســـ ان والعـــراق  وقـــد أهينـــ  وليســـ  هيب عـــا رغـــم مـــا صـــنع ه مـــ  وـــرا م 
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ــــه مــــ  فظــــا   األة ــــال الومشــــية يف  القاــــي العشــــوا ع لً ــــدنين  ومــــا اقمف 
ا منوـالساون  إال أهنا م  ذلل أصـبح  لاـدر ولـث ونولهـا إىل مـو نعم أ

 ًـــو غيظـــاج  عـــد قـــ ًعم يف أفمانســـ ان والعـــراق. لقـــد أصـــبح  شـــعوب املنطقـــة  
 ـــ  ومنـــاهح   والاـــر  والشـــار  لبشـــاةة وـــرا  عم الـــع  الـــ  البشـــر لةًـــيعم
 وال  ر...  والةاا  ال عًيم

قـــد ســـا هم مـــا صـــنع ه الـــوال ت   يـــاأفريقو   وآســـيا  ووـــأللل فـــإن أورواب
وواولـة اهلي نـة   وةـدوان مسـ  ر ةًـى الـبال والعبـال  امل حدة م  هنب للـرواهتم

  منا ق العامل.ا ومدها يفمنوأل
  يــــة هــــو مــــ  وانــــب: المطرســــةمنووه ــــألا فــــإن مــــا مييــــز السياســــة األ

والنظـر لًعـامل أنـه مزرةـة هلـم. ومـ  وانـب آاـر: وـرم   وفنـون ااـرا م  والعناعية
واـــ  وـــانوا   هلـــم مـــ  وـــ  شـــعوب العـــامل  مـــ  أةـــدا عم  ومقـــ  ةظـــيم  شـــديد

وســقو  فظيــ  و ــا   اوــمن أصــدقا هم وــأللل. وــ  هــألا يشــن إىل هنايــة ألي ــة أل
 سقط و  وبا رة األرل.

اج يف أمنوـــــا  ل نادةعـــــا ْوـــــاج يف أورواب ور  ْوـــــفإهنـــــا لضـــــ  ر  أمـــــا بريطانيـــــا 
سًوس ســونية مــ  وعــة أاــريف  اةات األورو يــة مــ  وعــة  والنـــز ال ووعــات وال

 حتافة ةًى ال وادن  ن ااع ن.وهع 
أمنوـــا وأورواب  فعـــع وقـــد صـــار هـــألا ال ـــوادن أساســـاج لعاق عـــا   ـــ  مـــ  
ول قــويف دمنوــا يف   لًعــب ةًــى البًــن  ولســ  يد مــ  الطــرفن  ل قــويف دورواب

  فــا هــع  قــالرة ةًــى لــرك أمنوــا  وال هــع قــالرة ةًــى االن  ــاك ن ســه الوقــ 
لــأللل ســدها لقــمب منعــا  لمــ  أورواب  ول ــ  ماــالعا  يــ  أولــر حنــو أورواب

وقــــد  .يف االحتــــال األورو  لليــــ  ةًــــى ذلــــل أولــــر فــــ ولر مــــ  األ ا  ولاوهلــــا
ســـامه   ريطانيـــا مـــؤاراج يف لشـــ ي  نـــواة ااـــيو األورو  املســـ ق  ةـــ  مًـــي 
مشــال األ ًســع  وفعًــ  ذلــل ابل عــاون مــ  فرنســا وأملانيــا ابلــرغم مــ  اةــمال 
أمنوا الشديد ةًى ذلل  هألم هع سياسة  ريطانيا األورو ية  وهألم هع الزاوية 
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 منعا أة اهلا السياسية يف أورواب.الع لنطًق 
إذ لقـيم سياسـاهتا ةًـى أسـا  أورو    فعع ااه  ريطانيـا وأما فرنسا

م   وال لعن إ  اه  اا ألمنوا  وهـع حتـاول لقويـة االحتـال األورو   وحتـاول 
من اـًة  امـاج ةـ  أمنوـا    اهلي نة ةًيه ل ع يابح قوة سياسية أورو ية م حدة

ـــــــاج  ـــــــ ندّ   وياـــــــبح م اف  ـــــــوامع السياســـــــيةـ  ي ـــــــ  الن ـــــــة  مـــــــ  مجي   ة لًقـــــــوة األمنوي
أو ةًــى   واللقافيــة  وال يق اــر فقــط ةًــى االق اــال  ةـريـــ ـوالعس  واالق اــالية

 ال عاون السياسع الش ًع.
  لقارهبـــــا مـــــ  أملانيـــــا ماـــــر الزاويـــــة يف حتقيـــــق هـــــألم ـا مــــــأل فرنســــــجنــــــول 

السياسة  ميث أصبح  لع رب احملور ال رنسع األملاين هو أسا  هـألم السياسـة 
 األورو ية الومدوية.

هألم هع سياسة فرنسا األورو ية  فعع سياسة ذاليـة اسـ قالية  م حديـة 
 ن و احملرك هلا.والدي  وا حة   ع  م  فرنسا وأملانيا قًب القوة األورو ية

 فسياساهتا الالية  ام أورواب ل  ل  يف أمري :وأما روسيا 
واالشــــماك مععــــا يف مــــث   الــــداول يف  ل  الــــدول األورو يــــةاألول: 

الشؤون األورو ية ةًى قدا املساواة  وقد سح  وز ياج يف ذلل  ميث   ن  
الاناةية  ول نعا مل م  الداول يف الًد األورو   ويف م وةة الدول السب  

 لناح ابلداول يف االحتال األورو   أو مىت يف المشح لًداول إليه.
واولـــة ال ـــال ةًـــى ةاقـــة م  يـــزة مـــ  الـــدول الـــع وانـــ  يف والثـــاين: 

الســـا ق وـــز اج مـــ  االحتـــال الســـوفيايت  ومـــ  الـــدول الـــع وانـــ  لـــدور يف فً ـــه  
هـألا األمـر فشـاج ذريعـاج  فقـد ميث ل ون ةاقة وصـاية لا  ـة  وقـد فشـً  يف 

ــــا   ًمــــار  :فقــــدت ســــيطرهتا  امــــاج ةــــ  وــــ  لول شــــرق أورواب  وهــــع   وروماني
ســافية املن ر ــة  و ــدأت و والــدول اليوغ  والــر  و ولنــدا  وســًوفاويا  وال شــيل

وروســيا   وأوورانيــا  وأرمينيــا  وأذر ياــان  ل قــد وــز اج مــ  ســيطرهتا ةًــى وورويــا
يا  ومجعور ت آسيا الوسـطى املسـً ة  ومل ي بـق هلـا مـ  سـيالة  ومولداف  البيضا 
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ا ةًــــى لول وامًــــة إال ةًــــى وادااســــ ان  و ــــا فقــــدت مــــ  قبــــ  وــــ  ســــيطرهت
 يف وق  مب ر.  والل يا  وإس ونيا  ل وانيا :وهع البًطيق اللاث

وااصــة السياســة األورو يــة لروســيا أهنــا مل لــ     مــ  أن ل  هــ  أورو يــاج 
 اط ط  وسع  إليعا  ور ا الـأل  مل مي نعـا مـ  ذلـل ووهنـا لولـة ابلدروة الع

أ  أورو ية آسيوية  فا لس طي  الزةم دهنـا أورو يـة  امـاج  وابل ـامل فـا   أوراسية
لســــ طي  أن ل ااهــــ  مــــداها ا ســــيو  الشاســــ   وال أن ل جنًــــى ةــــ  ةاقاهتــــا 

يـد مـداها اليـو  وماالعا الضـجن ة مـ  غـن األورو يـن  فعـع منشـمًة يف حتد
 الواس   وهع  أللل مش  ة ال لس طي  المويز ةًى ااانب األورو  فقط.

  طانيـاير  و   امنوـوه ألا ن ون قد لعرفنـا ةًـى شـعوب الـدول ال ـربيف  أ
ةًـــى وشـــل أن لعـــول  هـــع ووـــأللل  األمـــة الســـامية  الـــع وروســـيا   وفرنســـا

لشــعب األملــاين امل وقــ  ةوللــه لول عــا ال ــربيف: اخلـــافة الراشــدة  ابل ــافة إىل ا
 لولةج وربيف وإن  ال الزم .   ذور  الشعب الياابين ل   نم االق اال  ال بن.

وب يف السياسـة الدوليـة ةنـد اسـ عرال ـعــألم الشـر وو ن هــر و ـعـظـيـوس
 قضا  العامل ال ربيف.

 قضية أورو   - 1
يًـة  وهـع قضـية ل عًـق قضية أورواب هع قضية العـامل األوىل منـأل قـرون  و 

ابلـــــــدول ال ـــــــربيف  وابل ـــــــوادن  ـــــــن هـــــــألم الـــــــدول  ول عًـــــــق ابلســـــــيطرة العامليـــــــة 
واللقــايف  وهــع مــ    والسياســع  واالق اــال   االســ ع ارية  و ــداها العســ ر 

 أقدا القضا   وم  أولرها اطراج ةًى ما يس ى ابلسًم العاملع.
أووـــدت يف العــــامل مــــا  أمـــا ووهنــــا أقـــدا القضــــا  فإهنـــا هــــع القضـــية الــــع

الــع مــ  أوًعــا ووــد مــا يســ ى و يســ ى ابألســرة الدوليــة أو ال وةــة الدوليــة  
ابلقــــانون الــــدومل. ف ــــ  أوــــ  وقــــوه أورواب يف ووــــه الســــاا ووــــدت األســــرة 

ولضـرب   ًيـون ومنـ  لوسـ  فرنسـا ووـد  .الدولية م  الدول األورو ية النارانية
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أوـــ  منـــ  أملانيـــا مـــ  أاـــأل ن ـــط الشـــرق   مـــ   .مـــا يســـ ى ابل حـــالي املقـــد 
  مـــ  أوـــ  مقاومـــة  .وانـــ  الـــرب العامليـــة األوىل   والـــد مـــ  قوهتـــا  األوســـط

 :ل ق  الدول ال ـربيف األر ـ اأملانيا ومنععا م  الاال  يزان القويف يف أورواب 
  ةًـــى ســـحق أملانيـــا  يتاحتـــال الســـوفيواال  والـــوال ت امل حـــدة  وفرنســـا  إسًـــما
واليًولـة لون لقويـة   ا م  أن لرو  لولة وربيف  نيـة. وملنـ  لوميـد أوروابومنعع
ةاقــــ  ل ــــوي  االحتــــال األورو  ةــــدة أوانــــ  املنــــاورات السياســــية الــــع    أملانيــــا
ة ال مـ  وقد وودت األ .ووأللل ةرقً  لوميد أملانيا ةشرات السنن  سنن

ا يف البدايــــة لور يف   ووــــان ل رنســــو عــــدم الع اقــــن هلــــألا المــــرل قبــــ  الوفــــاق
وأاـألت لسـعى ل قويـة أورواب دملانيـا  ووـان   ل نعا ةدل  ةنه في ا  عد  ذلل

وةًيــــه فــــإن  لوإن لظــــاهرت ابلســــعع إىل لوميــــد أورواب  لربيطانيــــا لور يف ذلــــل
   أقدا القضا .مقضية أورواب وم عًقاهتا هع 

ا وأمــــا وــــون قضــــية أورواب هــــع أاطــــر القضــــا  ةًــــى مــــا يســــ ى ابلســــا
وأملانيـا    وإسًـما  فإن ذلل م  ل  يف سًوك ولاـرفات وـ  مـ  فرنسـا  العاملع

ـــــ  اال االحتـــــال الســـــوفيايتويف لاـــــرفات  ويف لاـــــره   ل ـــــاق  ينع ـــــاوأمنوـــــا قب
ن عــا  ال ــاق  ينع ــا  ووــأللل  عــد  عــد اال أمنوــا واالحتــال الســوفيايتالع اقــن 

ومـ    يت واملعسـ ر الشـرقعاالسوفي حتالهنيار االافمة الوفاق  ينع ا  ومىت  عد 
ل ـاق الع اقـن فقـد وانـ   لـ  امًي وارسـو. أمـا فرنسـا وإسًـما وأمنوـا قبـ  

املعس ر المر . ووان  قضية أورواب  ل  لاـ ية الـرب العامليـة اللانيـة  ووانـ  
ـــا  .ل  لـــ   ـــن املعســـ ري  يف البحـــث يف مســـ قب  أورواب المر يـــة ومســـ قب  أملاني

 االحتــــال الســــوفيايت  ر المــــر  وــــان يــــريف لوميــــد أورواب ل قــــي يف ووــــه فاملعســــ
وإ ـــال وـــيو   ووانــ  أمنوـــا لعـــن  شـــ   اـــاى يف  عــث العســـ رية األملانيـــة

  ول ـال لـوادن وديـد  ـن أملانيـا قوه يف ووه االحتـال السـوفيايت أملاين قو  لًو 
املعسـ ر الشـرقع  ووـان  لـ مي االحتـال السـوفيايت فقـد وـانوإسًما. وأمـا   وفرنسا

ولـأللل   لومـ  أملانيـا  شـ   اـاى  إمنـا أيت مـ  أورواب يريف اخلطـر احملقـق ةًيـه
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ـــــايوـــــان  ـــــد أملاني ـــــد أورواب  قـــــي يف ووـــــه لومي و ـــــد ااـــــيو   ويف ووـــــه لومي
ة ـــــال وابأل  ارلةبـــــابلـــــرب ال اســـــ طاعو   و ـــــد إةـــــالة لســـــًح أملانيـــــا  األورو 
مــ   ةشــرات الســنن ومنــ  أورواب يــناح. أن  والنشــا  الديبًوماســع  السياســية

 .أن ل قدا اطوة وامدة يف قضي عا
  ل ــاق الـأل  ف  ـن اروشـوه وونــد ابالو   وأمـا  عـد ووـول الع اقـن

 ام قضـية أملانيـا   االحتال السوفيايترأ  أمنوا و  د    إذ لومتفإن الال قد لمن 
فقـد   و  اةع ـااور وقد ظعر ذلل فـ .ل قا ةًى رأ  وامد  ام قضية أورواباو 

إن »لاـــرحياج قـــال فيـــه:   الـــوال ت امل حـــدة مين ـــألا  ر ـــيد    أةطـــى وـــون ونـــد 
فـإن  لـه غـزواج ةسـ ر ج  هلـا مـا يربرهـا.مـ  غـزو أورواب  الحتـال السـوفيايتختوفات ا

وىل  ــر  عا فرنســا يف ةعــد فــاملرة األ رواب مــرلن يف ال ــاريع.روســيا  ــر   مــ  أو 
ولــأللل ال ــد مــ  ووــول مــا  لة  ــر  عا أملانيــا يف ةعــد ه ًــرواملــرة اللانيــ   ًيــون.

ع سـا  أورواب نــز و   مـ  أورواب الحتـال السـوفيايتيض   ةدا ووول اطر ةًى ا
الحتــال . وهــألا ال اــريح يــدل لاللــة ال لــبد فيعــا ةًــى أن رأ  ا«الوســطى مــلاج 

 ج صـــار رأ  وقضـــية أملانيـــا  شـــ   اـــاى  وأمنوـــا  ـــام قضـــية أورواب الســـوفيايت
و رب رة  بط و ا يف أورواب م   ر منووملا ان عى الوفاق مل ي من رأ  أ .وامداج 

ىل إوملنععـا مـ  العـولة   ملشاروة يف رسم السياسة الدوليةوا  لاس قال لطًعاهتا
  سيا ومنطقة اخلًيحآولا ية ن وذها م  ونوب شرق   منا ق ن وذها السا قة

يف مًــي األ ًســع  والوقــوه  ــد وــ   ةيــمنوولطويععــا ل بقــى حتــ  املظًــة األ
 وذلــل أنــه ملــا ملســ  أورواب أن .واولــة أورو يــة لنشــا  قــوة ةســ رية ااصــة هبــا

ت وقــــوّ   وملــــا اســــ عالت ةافي عــــا  ا  عــــدت هــــواود الــــرب  عــــد الوفــــاق قــــد
ولبنــا    الع اقــن يف رســم السياســة الدوليــة اــألت ل طًــ  ملشــاروةأ  اق اــالها

و ـا   .سـا  ال بعيـةأال ةًـى   املشاروة واملسـاواة سا أ ا ةًىمنوأسياس عا م  
ااصـــــة  ريطانيـــــا   ىل منـــــا ق اســـــ ع ارها القـــــدميإ اـــــألت لع ـــــ  ةًـــــى العـــــولةأ

و ــا أن أمنوــا  عــد اهنيــار   .ا لرصــد حتروــات أورواب  دقــةمنوــ  مــا وعــ  أوفرنســا
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ســارة  إىل شــم  ال ــرا  النــاوم ةــ    ول  ــ  مًــي وارســو  املعســ ر الشــرقع
وذلــل لقطــ  الطريــق ةًــى  للول أورواب الشــرقية ىنشــا  ةاقــات مععــا ذلــل يف

وـأللل أ قـ  أمنوـا ةًـى مًـي   .لً وس  شـرقاج   ااصة أملانيا  ورو حتال األاال
ًة من اــإنشــا  قــوة ةســ رية أورو يــة   وال دالــ  لعــارل  وةار ــ    ًســعاأل

ع ماوفعــا  ــام ةــ  النــالو. أمــا روســيا الــع ور ــ  االحتــال الســوفيايت فعــع ال خت ــ
حتــــال األورو  شــــرقاج  وســــع  إىل الاــــول ةًــــى  ــــ ا ت. ول نعــــا لوســــ  اال

  يت واملعســ ر الشــرقعاحتــال الســوفي ســبب املوقــي الــدومل النــاوم ةــ  اهنيــار اال
مل  د م راج مـ  ال نسـيق   منويةوإمساسعا  ضع عا مقا   الوال ت امل حدة األ

ـــــي أورواب   اوـــــمـــــ  لول االحتـــــال األورو  مـــــ  أ ـــــق  شـــــ ن مً ل وصـــــ  إىل لواف
حتـال األورو  ل  ـون مـؤ رة الشرقية. و ا أهنا لسعع ابل نسيق مـ   عـض لول اال

ورو  حتــال األختــاذ موقـي أقـ  مـدة  ـام االايف السياسـة العامليـة  مـا لفععـا إىل 
 وأ نـا  فـمة  الـرب العامليـة اللانيـة د  ْيـع  ةًـى ة ـد مـا وـان الـال ةًيـه  ـ    ولوله
 و عيد ذلل  قًي .  الوفاق

ومــىت د رة ليمــول إىل   وأمــا فرنســا  فإهنــا  عــد مــع  ليمــول إىل ال ــم
ا  وانــ  فرنســا 1969و  اةــه  ني ســون يف شــعر آذار او   الــوال ت امل حــدة

ـــة لقـــي  ـــن املعســـ ري   لع ـــ  ل وميـــد أورواب ـــأللل وـــان  لووعًعـــا قـــوة  لل ول
حتـال وون ـدرامل ااطراج ةًـى فرنسـا  وإ ـال  يع   ل قوية أملانيا إىل مد ال لابح

 عــال إسًــما لمــ   ــ ان الســيالة ل رنســا  و عــد مــا اســ طاع    ــن لول أورواب
ة قالم دن سياس عا ال قًيدية منأل فار ال اريع هع اليًولة   ـ  ال لة  أورواب

ووفالــه   ا1969 ســنة ســ قالة ليمــولاالوســا   لون لوميــد أورواب. ول ــ   عــد 
رل ذلل  عاا  ال قـى الـر يد ال رنسـع  ومبيـدو مـ  ر ـيد ودرا   ريطانيـا إلوا  عد

وافــق ةًـــى أ رهــا  ومبيـــدو    ـــةلــة وم لّ ا يف م او ـــات مطوّ 1971هيــث ســنة 
 ةًى ةضوية  ريطانيا.

ملانيــــا ةًــــى ووــــه اخلاــــوى حتــــاوالن لطــــوير سياســــة أوال دالــــ  فرنســــا و 
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رك مـديف املعار ـة لظعورهـا وقـوة ن أملانيـا لـدأأورو ية ااروية مشموة  السـي ا 
ورو   حتـــال األ  ف حـــاول ابل نســـيق مـــ  فرنســـا الظعـــور وقـــوة يف إ ـــار االأملانيـــة
  ال لن م  أهدافعا اخلاصة  ـأللل وال وسـ  شـرقاج. وقـد سحـ  الـدول ان وققةج 

ابلظعــــــور  وقــــــي مومــــــد معــــــارل   ا2003 ســــــنة إابن الـــــرب ةًــــــى العــــــراق
اب لسياســـة ســـ قطااعـــ  فرنســـا وأملانيـــا وـــور األوـــوا   يعيـــومـــا قـــد   لًحـــرب

ـــ أورو يـــة اارويـــة مشـــموة. مشـــروع لســـ ور الـــدول ن مـــ  أوـــ  إ ـــال  ع  عْ ومـــا س 
إال مـ    من اًة ة  النالو هي ة أروان ةس رية أورو ية مشموة  و أورو  وديد

 يف السياسة الدولية. مؤ رةج  ةامليةج  أو  وع  أورواب قوةج 

  فـــمة الوفـــاق وانـــ  حتـــاول لو يـــد صـــً عا دملانيـــا فإهنـــا يف  أمـــا إسًـــما
   ــد لطــور أملانيــا  االحتــال الســوفيايت  وإ اةعــا ةًــى مــؤامرات أمنوــا وروســيا

إ ـر   و د لقوي عا.    عد ذلل قـررت االنضـ اا إىل السـوق األورو يـة املشـموة
وذلـــل رغـــم   ا1971 ســـنة الًقـــا  املطـــول امل لـــي  ـــن  ومبيـــدو وإلوارل هيـــث

ـــا.ملعار ا ـــة الشـــديدة يف  ريطاني ـــا ال قـــوّ   ـــة الدااًي دورواب يف   وماولـــ   ريطاني
يت و عــدم  ل نعــا مل ل جنــأل موقــي امواوعــة الع اقــن قبــ  اهنيــار االحتــال الســوفي

وذلـل راوـ  إىل الضـرورة املرمًيـة  فـ ورواب وانـ    العدا  السافر يف ووه أمنوا
وقـد ال   ية  و ريقعا و وه ابملجنـا رما دال  يف أول الطريق ل ابح قوة ةاملو 

  ي ً  ابلناا  املرغوب  ه  السـي ا وأن أمنوـا م يقظـة ألهـداه فرنسـا وأملانيـا
  وهـع األقـويف يف الًبــة الدوليـة  إىل لعطيـ  املجنططـات ال رنســية ولسـعى لومـاج 

وهلــــا مــــ  الم ــــا ت مــــا يؤهًعــــا إىل فعــــ  ذلــــل وً ــــا ســــنح  هلــــا   األملانيــــة
  يف أورواب وأاــــريف يف ْوــــســــة  ريطانيــــا اليــــوا لقــــوا ةًــــى و ــــ  ر  ال رصــــة. وسيا

 ا  لاطال املناف  ميث  دها يف أ  م ان م ا .منوأ
وااصــة ال ــربيف   وهــألا الواقــ   القــومع  املجن ًــي  ــن الــدول األورو يــة

لـــؤ ر معـــاج يف السياســـة   منعـــا  يشـــ   ةا قـــاج أمـــاا ل ـــوي  أورواب مومـــدة قويـــة
ذلـــــل مـــــا ةً نـــــام أ نـــــا  إةـــــدال هـــــألا ال  ـــــاب أن االحتـــــال الدوليـــــة. ومـــــا يؤوـــــد 
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قــــد ان ــــض او  اةــــه املنعقــــد يف   امل ــــون مــــ  مخــــد وةشــــري  لولــــةج   األورو 
ًـه إىل ومل ي  ق ةًى اا يار ر يد لاحتـال  وأوّ  ا 18/6/2004اريع     ل ً 

موةد المـق. ومـ  ذلـل  ورغـم العامـ  القـومع  والن عيـة الرأمساليـة الـع لع نقعـا 
لول االحتال  ومها العامان الًألان يعوقان ومدةج أورو يةج مقيقيةج  إال أن االحتال 

  يــةمنواألورو  أصــبح يشــ   قــوةج اق اــاليةج ها ًــةج لنــافد القــوة االق اــالية األ
وأصـــبح اليـــورو يـــزامم الـــدوالر ةًـــى ماـــم املعـــامات الدوليـــة. و ـــا أن ال ـــ  ن 

ا لــدول االحتــال ةــ  منوــ  ورغــم ااــماق أالسياســع الــدومل  رغــم لبــاي  املاــا 
 ريق ةاقاهتا القوية م   عض لوله  وااصـة لول أورواب الشـرقية الـع انضـ   

  إال أن االحتــــال أصــــبح يشــــ   مضــــايقةج ســــاانةج إىل ا1/5/2004مــــديلاج يف 
 .االق االيةا منومد ما ملجنططات أ

  م  اســ اج الســ طاع وان االحتـال األورو   خلاصة مي ننا القول إنه لوابو 
وإىل مـــد مـــا ةسـ ــــر ج.   مزامحـــة أمنوـــا ةًـــى الن ـــوذ الـــدومل اق اــــال ج وسياســـياج 

ول نه احتـال مـًجن   ما يضـعــي وــلناج مـ  قولـه. وهـألم هـع  بيعـة االحتـال  أ  
 د يف الومدة.احتال  فإنه ي  قر إىل القوة الع لوو  

ولع ــــ  وــــ  مــــا يف   م أمنوــــااالحتــــال األورو  ة ــــاق اق اــــال  ختشــــا
ألنــه منــافد مقيقــع هلــا يف مــال االق اــال  وقــد نقًــ   أ ه  لوســععا ل قزميــه

أن الــــوال ت امل حــــدة لع  ــــد إىل مــــد  عيــــد ةًــــى » ا19/04/2003ب  يف 
اســ ل ارات االحتــال األورو  لً عــويض ةــ  ةازهــا ال بــن يف الســاابت اااريــة 

  وفـق مـا أو ـح فريـد  نغسـ  ا2000ا    ًيـون لوالر ةـا500الأل   اود  
وقـد ف «. وهو مروـز لراسـات اـاى يف واشـنط   مدير مععد االق اال الدومل

لانضـــ اا إىل اخل ـــد ةشـــرة  ا16/04/2003لوقيـــ  ةشـــر لول يف أ ينـــا يف 
  مــا ا2004 عــد مــوامل ســنة  يف أول أ ر   لولــة الســا قة يف االحتــال األورو 

 مًيون نس ة. 450لضم    ارية يف العالـم ع  أورواب أورب منطقة 
فإن االحتال األورو   عيي   والق  العس ر   أما يف الق  السياسع
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 ابلنسبة إىل أمنوا. وأمنوا  وحة يف إ عافه  عوام  منعا:
ال قــا  ةًــى مًــي األ ًســع   لــو  الــأل  وــان ي ــمل أن ين عــع  -أ 

لســوفيايت الــأل  ل  ــل. ول ــ  أمنوــا منــأل ان عــا  مًــي وارســو  قيــالة االحتــال ا
لاـــر ةًـــى اســـ  رار مًـــي األ ًســـع ماـــة محايـــة الـــدول األورو يـــة مـــ  روســـيا 
وغنها إذا لزا. و أللل لبـقى هي ـنـة أمنوا العسـ ــرية ةًـى أورو ــا. قــال رومـانو 

إن » أ ه ب :  ا19/04/2003 ـــــــــرول  ر ـــــــــيد امل و ـيــــــــــة األورو يـــــــــة يف 
أن  ع  صـوله مسـ وةاج لااـ  مًـي األ ًسـع. ةند ـألا االحتال األورو   ب 

ذلـــل »وأ ـــاه: « ســـي ون لـــدينا مًـــي قـــا م ةًـــى رويـــزلن: أورو يـــة وأمنويـــة
والـــأل     ـــدل الًـــي الـــأل  اة ـــد  ةًيـــه  ســـي ون مًـــي األ ًســـع القيقـــع
ال نســ طي  لســًيم أورواب املســؤولية »وقــال: « يســ ايب لًــوال ت امل حــدة فقــط

 «.ك مقيبة األم  ألمنواونم   ةًى اخلزانة
ن ياـــــةج لًسياســـــة الربيطانيـــــة الـــــع ال لريـــــد لن ســـــعا أن لـــــألوب يف  -ب 

ولـأللل فعـع لضـ  قـدماج يف  ف  ون لولةج مل  لووس بور  ملاجلاالحتال األورو  
وأاـــريف يف أمنوـــا  ف  اقـــى ماـــالعا مـــ  ماـــا  أمنوـــا يف   االحتـــال األورو 

:  ريطانيــا ل بقــى هــع امل ن ــألة يف أورواب  وأمنوــا نقطــة إ ــعاه االحتــال األورو 
 ل ع ال لزامحعا أورواب لو أصبح  قوةج مومدةج.

ةًـــى االنضـــ اا  ا16/04/2003الـــدول العشـــر الـــع وّقعـــ  يف  -ج 
غالبي عا منطقة ن وذ ألمنوا  أو   ا2004إىل االحتال األورو  يف أول أ ر سنة 

لول االحتـال األورو  ااديـدة   عـض» ا:19/04/2003و ا قـال  ـرول  يف 
 «.هلا ةاقات و يقة م  الوال ت امل حدة في ا ي عًق  قضا  األم 

د لة اهلي نـــة األمنويـــة ةًـــى منـــا   الـــن ط يعطيعـــا د لة يف اهلي نـــة  -ل 
ةًــى لول االحتـــال األورو  احمل اوـــة إىل الـــن ط. ووـــأللل د لة اهلي نـــة األمنويـــة 

ولنعــب   الــث  عًعــا لســ   ر ابلاــ قات ال ااريــة املرمــةةًــى م ــاا العالـــم الل
 ما حي ْر ا لول أورواب م  هألم امل اسب.   روات هألا العالـم
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ول إن ميـــزان القـــويف األورو  غـــن م  اســـل  وي ـــال ال ي ـــون ـألا نقــــهلـــ
  ةًـــى رأســـعا فرنســـا  ة وامـــدة   ـــ  هـــع لول قويـــة يف أوروابـهنـــاك قـــوة أورو يـــ
ف وود قـوةج أورو يـةج  و ريطانيـا   ة أاريف مععاـم  لول أورو ي  ـلع   ل ال ل ـ 

 ـ   ريطانيـا امل ن ـألة يف   م   مية أاريف الع ال يع عا إ ال وــ ًة أورو يـة قويـة
 أورواب.

أو   وةاقاهتا الدولية في ا  ينعـا  وه ألا فإن ل اةات القضية األورو ية
القضـا  السـاانة األاـريف  ال دالـ   أو في ـا  ينعـا و ـن  وان في ا  ينعا و ن أم

هألم ال  ـاةات لـدف   قيـة أورواب ل  ـون مـ  األمهيـة الدوليـة   ـان. وااـ اه 
ـــ  ولضـــارب املاـــا  والعاقـــات   ت فيعـــااد ال ـــو  ةج ةًـــى مـــا ر  عًعـــا قضـــيةج اط 

 أا اه زادم.  يس ى ابلساا العاملع  سوا  أوان ذلل م  ميث اس قرارم
  قضــــــية األورو يــــــة يف القضــــــا  اخل ــــــد األاــــــريفولــــــأللل فــــــإن و ــــــن ال

وةًيه فا  د أن ينظر  لال مي   إغ اله  ولدااًعا يف أوسا عا  ول اةًعا مععا
منـأل أن وانـ  أورواب لوالج   إىل قضية أورواب نظرةج ل  ق م  واقععا وم  اطورهتـا

اول إ ـال ل اارع  إىل أن أصبح  سوقاج اق اال ج مشـمواج    احتـالاج أورو يـاج حيـ
  وسي بن ذلل  و و  ةند اسـ عرال القضـا  األاـريف   ق  نوةع له يف العامل

 وةاقة أورواب هبا.
 
 الشرق األوسط قضية  - 2

إهنــا قضــية ل عًــق ابلســاا واطورلــه ةًــى المــرب  وابملوقــ  االســمالياع 
ـــه اـــط  ـــان اليعـــول  ووون وحت  ـــه يف مواصـــات أورواب وأفريقيـــا وآســـيا  وابل ي

 .وابالســ ع ار ومنافعــه املاليــة الســي ا الــن ط  دفاع األول ةــ  املاــا  المر يــةالــ
  واالســ ع ار  والدولــة اليعوليــة  واملوقــ  االســمالياع  فقضــية ل عًــق ابلســاا

 ال ابلنســــــبة ألهــــــ  املنطقــــــة  ال شــــــل دهنــــــا قضــــــية يف غايــــــة األمهيــــــة  والــــــن ط
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 ول   ابلنسبة لًعامل أمج .  ً سً ن ومسبول
 .ا السـاا ف ـان وال يـزال يشـ   اخلطـر األةظـم ةًـى أمنوـا والمـربأم

ومنطقة الشرق األوسـط لع ـرب هـع م ـان االنطـاق الطبيعـع لًـدةوة السـامية 
لـــأللل مل ي ـــ  غريبـــاج أن أمنوـــا اختـــألت مـــ  الســـاا ةـــدواج ر يســـياج  لإىل العـــامل

وال طــره   ابووميــداج هلــا  عــد ســقو  االشــماوية  واختــألت مــ  شــعارات الرهــ
غطـــــا ج ل ً عـــــا  ـــــد الســـــاا و ـــــد املســـــً ن يف هـــــألم   واألصـــــولية  الـــــديين

املنطقـــة  وهـــع لســـعى   ـــ  مـــا أوليـــ  مـــ  قـــوة الســـ بعال الروـــات الســـامية 
  وال ن يــ   والــبطو  السياســية مــ  ال ــم  وذلــل مــ  اــال أســاليب الق ــ 

يف املنطقـــة. وقـــد أةًنعـــا  الـــع ل بععـــا ال ومـــات الع يًـــة ال ا عـــة هلـــا  واالم ـــوا 
 ـد املسـً ن  شـ   سـافر  وقـال وـون أشـ روف   وديدةج   و  مرابج صًيبيةج 

 اــرامة إن الرهــاب ي  ــ  يف الســاا ذالــه  ولــيد » :وديــر العــدل األمنوــع
-ن ه حيــض ةًــى الرهــاب يف القــرآن د  وقــال «فقــط يف  عــض مــ  يع نقونــه

 .-ةًى مد دة ه
  وحت  ـــــه يف املواصـــــات  ياع لًشـــــرق األوســـــطوأمـــــا املوقـــــ  االســـــمال

أفريقيــــا  :ف مهي ــــه آليــــة مــــ  ووــــولم يف منطقــــة لقــــا   القــــارات القدميــــة الــــلاث
  وهرمـــز  وةـــدن  ســـ ورو والب  وأورواب وآســـيا  وحت  ـــه يف مضـــا ق وبـــ   ـــارق

ويف البحـــر   ويف البحـــر األســـول  يف البحـــر األ ـــيض امل وســـطو   وقنـــاة الســـويد
ًـــيح  إ ـــافة إىل وونـــه مً قـــى  ـــرق املـــوال اخلـــاا والبضـــا    ـــن ويف اخل  األمحـــر

القـــارات الــــلاث. ولقـــد وانــــ  أمهي ـــه االســــمالياية لشـــ   نقطــــةج مروـــةج  ــــن 
ألن الشــرق األوســط يشــ    وذلــل لاملعســ ري  المــر  والســوفيايت قبــ  الوفــاق

ق  الـــزاا المـــر  يف النطـــاق العســـ ر  املضـــروب  ـــد االحتـــال الســـوفيايت الســـا 
ووــان هــألا الــزاا اــط الــدفاع األول لًمــرب يف مواوعــة االحتــال الســوفيايت ةــ  

وســــط القواةــــد ولــــأللل أنشــــ   يف الشــــرق األ ليــــاأفريقالشــــرق األوســــط وةــــ  
ومنعا القواةد النووية  ووـرت ةـدة وـاوالت لـر ط لولـه يف أمـاه   العس رية
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ملســـــــــ اة والطـــــــــرق العريضـــــــــة ا  وأنشـــــــــ   فيـــــــــه املطـــــــــارات ال لـــــــــنة  ةســـــــــ رية
ل ــاق الع اقــن ســنة اســمالياية. أمــا  عــد اووانــ  هلــا أمهيــة   ابالولوســمالات

ـــــأللل أمهـــــ  فيعـــــا شـــــ ن  لمهيـــــة العســـــ ريةفًـــــم لعـــــد هلـــــا لًـــــل األ  ا1961 ول
وأ ديًــ  القواةــد النوويــة  وســار الع اقــان قــدماج يف إدالــة   األمــاه العســ رية

وسـعيا   وشـرق السـويد  ن  وليبيـاوسحا يف إدالة قاةدة ةـد  القواةد السًيزية
ســمالياية او ــأللل مل لعــد لًشــرق األوســط أمهيــة  .إىل إدالــة قواةــدها مــ  قــربى

  يت مــ  الووــولاحتــال الســوفين عــا  الــرب البــارلة ودوال االاآنــألاك. إال أنــه  عــد 
السي ا ابلنسبة ألمنوـا أمـاا روسـيا   سماليايةةالت لًشرق األوسط أمهي ه اال

وام ًــــ    لــــألا ةــــالت أمنوــــا إىل إ ــــال القواةــــد العســــ رية يف اخلًــــيح لوأورواب
وأةًنــــــ  الباوســــــ ان وال ويــــــ   عــــــد البحــــــري  وحًيــــــي   العــــــراقو أفمانســــــ ان 

 سمالياع.ا
وأةـدت     اة ربله مؤاراج اطاج أمامياج لًدفاع ة  أم  الـوال ت امل حـدة

مشــــروع » ــــه إىل   ةدل «مشــــروع الشــــرق األوســــط ال بــــن» ه ـلــــه مشــــروةاج مسّــــ
 عوقدم ــه إىل ق ــة الــدول الاــناةية الل ــاين الــ «يــاأفريقالشــرق األوســط ومشــال 

  نطقة سع آياند. ا2004يف مزيران  تانعقد
الــأل  مي ــد مــ    مي ــ  القــول إن املوقــ  املعــم لًشــرق األوســط وةًــى وــ ا 

ومــ   املمــرب ةًــى احملــيط األ ًســع غــرابج إىل إيــران والعــراق ةًــى اخلًــيح شــرقاج 
لرويــا مشــاالج إىل الاــحرا  األفريقيــة ال ــربيف ونــوابج  أ  أنــه يشــ   الــدول العر يــة 

ًـــة لً ســـ ع ري   بْ مجيععـــا ابل ـــافة إىل لرويـــا وإيـــران  هـــألا املوقـــ  املعـــم وعًـــه ق  
وواــاج لًطــامعن  ملــا لــه مــ  أمهيــة ها ًــة يف شــ ن النقــ  واملواصــات  لــيد يف 

 روب الاًيبية ومىت أ منا هألم.هألم ال مة فحسب  ول   منأل ال
ف صــبح وــور قضــية   وأمــا ابلنســبة لً يــان اليعــول  املــزروع يف فًســطن

الشــــرق األوســــط  وأصــــبح ســــبباج لعــــدا االســــ قرار  ال يف هــــألا الشــــرق األوســــط 
ومســب  وإمنــا يف العــامل وًــه  وذلــل ابةــماه المــر ين أن ســعم الــألي  أقــروا دن 
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مع الــع لــؤرق المــرب  إمنــا لعــول إىل مشــ ًة % مــ  مشــاو  العــامل الســا90
 ووول الدولة اليعولية يف فًسطن  أ  يف قًب العامل السامع.

وأ دال ــه  وصــ ه   ســ ع ارية فإهنــا هــع الــع ســبب  لــه الــبا وأمــا أمهي ــه اال
لولــة وــربيف وقــوة ةامليــة  ومول ــه إىل مســ ع رة غر يــة ل ــزامم فيــه الــدول المر يــة 

فيــه  ــا يزيــد ةــ  ناــي ن ــط  مووــول  ســط الن ــوذ. فــالن طســ ع ار و ةًــى اال
  وإيــران  ولرويــا  وســور   والعــراق  العــامل  واملــوال اخلــاا املووــولة فيــه يف األرلن

 للعدل ةشرة أ ـعاه  ـروة أورواب وأمنوـا م  ع ـن  ش    روة ها ًةل  وغنها
ا يف اخلًـيح منوـومـروب أ .ولأللل ل سا ق الدول ةًى اس ع ارم ول اـارع ةًيـه

 لًسيطرة ةًيه ما ًة لًعيان.
  والبـمول  الساا :فاو  اع هألم احملاور األر عة يف قضية وامدة  وهع

  و يـــ    حويـــ  هـــألم القضـــية إىل قضـــية مـــ   إســـرا ي  و  واملوقـــ  االســـمالياع
أاطــــر القضــــا   ومــــ  أولرهــــا لعقيــــداج  لدروــــة أهنــــا أصــــبح  واســــطة العقــــد  

ول العظ ـــى  وأوـــرب مـــ  أن ع أةقـــد مـــ  أن حتًعـــا الـــدومشـــ ًة املشـــاو   فعـــ
لــأللل فعــع قضــية شــا  ة  ابلمــة ال عقيــد  ال  ًــل القــويف العظ ــى  لســ وةبعال

 . اخلـافة  هلا ماج  وهع ل  حت  إال  قياا الدولة السامية
ون وذ الساا والدولة السامية مىت  م موالشرق األوسط وان حت  

أ  منـــأل أوااـــر القـــرن اللـــام    ومنـــأل مـــؤ ر  ـــرلن .من اـــي القـــرن اللـــام  ةشـــر
   ــــدأت الــــدول األورو يــــة ال ــــربيف حتــــاول غــــزوم  فمزلــــه وــــ  مــــ  فرنســــا  ةشــــر

 عــــاج إىل أن قضــــى ةًــــى الدولــــة الســــامية اوظــــ  المــــزو م   .وإيطاليــــا  وإسًــــما
ــــة اخلافــــة مــــ  الووــــول  ف ــــة وإدال ــــة العل اني ســــ قر الشــــرق اابلقضــــا  ةًــــى الدول

ســـ ع ار إسًـــما وحتـــ  ســـيطرهتا ون وذهـــا  ومشـــ  ن وذهـــا مجيـــ  احتـــ  األوســـط 
ومل ي ــ  ل رنســا فيــه غــن  األفمــان.رة ملــ  لرويــا و لولــه مــىت الــدول غــن املســ ع   

 ـا يف   ر اليسـن واـوراج يف القسـم الشـ امل مـ   ـال الشـاا املسـ ى  سـور نـز ال
ل وـــأللل مـــىت هنايـــة وظـــ  الـــا املســـ ى  ًبنـــان. ذلـــل ســـامًعا المـــر  اانـــو 
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ســ ع ار السًيــز  فيــه إىل وحتــول اال  فطــرلت منــه فرنســا  الــرب العامليــة اللانيــة
 لوإ ـــاق إســـم الدولـــة ةًـــى وـــ  قســـم   مويـــز لقســـي ه  أســـًوب آاـــر وديـــد

والشـــرق األوســـط وًـــه يع ـــرب مســـ ع رة   ن عـــ  الـــرب العامليـــة اللانيـــةاولـــأللل 
  ولــأللل وــان يع ــرب مــ  العــامل الــر لةأو ةًــى األصــح مســ ع رة إسًيزيــ  غر يــة
ومل ي ـــ  فيـــه أ  ووـــول لً عســـ ر الشـــرقع. وقـــد   مـــ  املعســـ ر المـــر  ووـــز ج 

سـ ع ار الشـرق األوسـط ةـامان: أمـدمها  ـعي ن ـرال ابساةد إسًـما ةًـى اال
ــــم لســــ ط  مــــاراة إسًــــما ومزامح عــــا يف   ولوليــــاج   ق اــــال ج او   فرنســــا سياســــياج  فً

 عــد الــرب   والعامــ  اللــاين هــو إصــرار أمنوــا .شــرق األوســطســ ع ار يف الاال
ســـ ع ار ان ـــرلت إسًـــما يف اولـــأللل  لبـــاع سياســـة العزلـــةلّ اةًـــى   وىلالعامليـــة األ

 ـــوال القـــرن ال اســـ  ةشـــر ومـــىت من اـــي القـــرن العشـــري .   الشـــرق األوســـط
فظعــر    شــ   وــألر  تولمــن   ا قــد اا ً ــ  الــال1950 ســنة ول ــ   عــد
وأمنوــــا  ونــــ ح مــــا شــــوهد فيــــه مــــ  مــــروب   ســــ ع ار   ــــن إسًــــمااالالاــــراع 

أاـريف إىل  وانقاابت  وم  مناورات ومؤامرات  وظ  الاراع يشـ د فـمة و ـيّ 
ووصـــــً   .أن اســـــ طاة  أمنوـــــا أن واـــــأل دمـــــاا املبـــــالرة يف الشـــــرق األوســـــط

 قيـــ  مـــا ال مي نعــا مــ  ماهبــة أمنوـــا ةًنــاج  ول نعــا  إىل  ريطانيــا مــ  الضــعي
سـ طاة  أن حتـافة ةًيـه مـ  مسـ ع راهتا  ومرصـ  ةًـى أن اةًى لشـبلعا  ـا 

ا يف منوــــــوذلــــــل ابشــــــماوعا مــــــ  أ  ي ــــــون هلــــــا ووــــــول يف املنطقــــــة ولــــــو وز يــــــاج 
 و ا وريف يف ام ال العراق.   مشاريععا

 عــــد الــــرب   وةًيــــه فــــي    القــــول إن الاــــراع ةًــــى الشــــرق األوســــط
 ا و ريطانيا ةًى النحو ال امل:منو ن أزاج   اةًية وان مروّ    اللانية

لقد ظً  السياسات األمنوية والربيطانية يف قضية الشرق األوسط  عـد 
ان عا  الـرب العامليـة اللانيـة سـا رلن  طريـق املشـاروة  ووانـ  الـدول ان    عـان 
ول ألاوران يف سياساهت ا  ولنسـقان اخلطـط واألسـاليب  ينع ـا  وظًـ   ريطانيـا 

ـــ   منوـــا ابلْ لســـ ح أل ااصـــة يف ن ـــط اازيـــرة العر يـــة  وظًـــ    اا  عـــض املنـــاف ع 
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ا وانـ  لقـي يف ووععـا في ـا لع ـربم مضـراج ـعــنـان  ول ـيــض األمـا يف  عـرهـايـلس
  االعا.

وملــــا ة ر ــــ  قضــــية اليعــــول يف فًســــطن  وــــان رأ  أمنوــــا إ ــــال لولــــة 
يف اســ ع ار املنطقــة  ومل يعوليــة يف فًســطن  وذلــل مــ  أوــ  أن ل جنــألها ألاة 

ل    ريطانيا قـد مزمـ  أمرهـا يف شـ ن إنشـا  لولـة يعوليـة  ووانـ  لـملل  ـن 
أن ل ون فًسطن ويا ج ي ح م فيه اليعول أو لولة يعولية  ووان  لريـد لنسـيق 

لـأللل مل  ـزا ابألمـر ومو لـ  القضـية  اسـ ع ارها لبـاقع الـبال العر يـةل ذلل م 
قـــررت هي ـــة األمـــم   ـــ  ن مـــ  أمنوـــا إنشـــا  الدولـــة اليعوليـــة   هلي ـــة األمـــم  فً ـــا

ســـ     ريطانيـــا ولروـــ  الـــزم  يقـــرر: هـــ  لســـ طي  املنطقـــة هضـــم ووـــول لولـــة 
وسارت سياس عا  ا أن هألا ااسم السامع سيً ظعا؟يعولية  ن املسً ن  أ

  ام الدولة اليعولية ةًى أسا  ان ظار ما س قررم األ ا.
  وإهنـا  مـا يعـمل  إسرا ي  فإهنا أاألت حتث اخلطى لمويز أما أمنوا 

فووـد الاـراع   ووان   ريطانيا لعاوسعا يف ذلل  ول    ش   ا ع .لرويزها
 الال  ن  ريطانيا وأمنوا مول ووول الدولة اليعولية.

وإىل وانــب ذلــل ماولــ  أمنوــا مــد اــط أ  يــب البــمول ةــرب األرلن 
ـــان لًبحـــر األ   ووانـــ    ـــيض امل وســـط  فوق ـــ  إسًـــما يف  ريقعـــاوســـور  ولبن

ل ألهنـــم اا املنطقـــةقـــالرة ةًـــى ال ـــ  ن ةًـــى مجيـــ  مّ ـــ  هـــع العريقـــة يف املنطقـــةو 
لطبيــق  هــع فــرأت أمنوــا أن الوســيًة الوميــدة ل ميــن و ــ  املنطقــة ة ــا  هلــا.

  أال وهــــع إ ــــال م ــــاا ةســــ رين  السياســــة الــــع  بق عــــا يف أمنوــــا اانو يــــة
نقــاب ةســ ر  قــاا  ــه مســين الــزةيم يف انقــاابت  فقامــ  دول والقيــاا ابال

ولمًب  ةًـى   ف د اخلط  م ياداج  د اط أ  يب البمولاسور   وأةطى أمنوا 
ســـ ع ار املنطقــــة اوقــــد شـــعرت دن أمنوـــا لريـــد   ول ـــ  إسًـــما .هـــألم املشـــ ًة

  ســــاليب السياســــيةول ــــ  ابأل  وأاــــألها منعــــا  أاــــألت لقــــاوا أمنوــــا  ضــــراوة
 وة   ريق أه  البال.  وابملناورات
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شـ دال مقاومـة إسًـما ا يـ  املشـاري  او عـد   الـزةيم انقاب مسـين عد 
منويــة  وحتــول الاــراع اخل ــع القــا م  ــن الــدول ن إىل صــراع شــبه ةًــين  رأيف األ

سـ رية وسط ما ي عدل ماـا  أمنوـا الع ًوماسيون يف الشرق األدالًو أمنوا ال
منويـــة ونبـــاج إىل ونـــب مـــ  ورأوا أن  قـــا  السياســـة األ  ق اـــالية يف املنطقـــةواال

 ألاةج   و ا وان  قب  الرب العاملية اللانيـة   السياسة الربيطانية معنام  قا  أمنوا
يقافعـــا يف املنطقـــة  ولـــداف   ـــاج صـــمناج لعْ ل   ـــع ىةطا عـــا      لسًـــما مســـجنرةج 

ولبقـع املنطقـة وًعـا حتـ  سـيطرة إسًـما   نات املنطقـةوحترمعا م  و  ا  ةنعا
دون لـديف ال وةـة العر يـة ذلـل  منويـون املع   ـومدها. ورأيف الد ًوماسيون األ

  فــ يقنوا أنـــه ال ــد مـــ  إلاــال لعـــديات أساســية ةًـــى لوويــه سياســـة واشـــنط 
ل طـور ه  البال أساساج أوديداج  ميث ي جنأل م  ال عاون م  لنقيحاج ولنقيحعا 

أهنـم  ا  ـة وبـنة  ذالـه ول ـنعم رأوا أن سـعم يف الوقـ  .هألم السياسـة ول امًعـا
  ومـديف مـا يضـ رم املسـً ون هلـا مـ   إسـرا ي  م  املشـاو  ابل ـافة إىل قيـاا 

ال ـــد مـــ  معااـــة هـــألم املشـــاو  قبـــ  ال   ـــن  أنـــه ولـــأللل رأوا ل مـــض ووراهيـــة
 لإسًيزيـــة إىل قاةـــدة أمنويـــة ااـــد   وقبـــ  البـــد    حويـــ  املنطقـــة مـــ  قاةـــدة

 ويف شــعر لشــري  اللــاين .ولــأللل لةــوا لعقــد مــؤ ر مــنعم لبحــث هــألا املو ــوع
ا ةقدوا أول مؤ ر هلم يف إس انبول  ولوىل رائسة املؤ ر املسـم 1950 نوف رب  

يـا أفريقوورج ماغع الووي  يف ودارة اخلاروية األمنويـة لشـؤون الشـرق األوسـط و 
س عر ــوا يف هــألا ا  ر هــألا املــؤ ر مــدة مخســة أ ا م واليــة  وقــد ســاالشــ الية  و 

ق اــالية هلــألم املنطقــة  ســمالياية واالاملــؤ ر الســر  أ ــرد األو ــاع السياســية واال
ســــ قر رأيعــــم ةًــــى أنــــه ال ســــبي  لبقــــا  السياســــة األمنويــــة مرلبطــــة ابلسياســــة اف

ىل قاةــــدة أمنويــــة  وســــط إالربيطانيــــة  إذا وانــــ  لريــــد فعــــاج حتويــــ  الشــــرق األ
ختـألوا اول جنأل ال عاون م  أه  الـبال أسـًوابج مـ  أسـاليب حتويـ  هـألم املنطقـة  و 

اا عوريـــة مـــ  إةطـــا    ر  القـــولًع ر ـــيد  شـــم نـــاع ااـــا ماـــ  يف ســـور  مـــ  
نقـاب الـأل  قـاا  ـه مسـين م ياد أل  يب البمول  وأاأل ذلل ة   ريـق االاال
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 وساج ةًى صحة رأيعم  وال سي ا وأن السًيز لل للياج مًذختألوا م  االزةيم  
وأدال   نقاب  قـاا  ـه النـاو وقاموا اب  ا1949 ن سعا  سنة ةالوا يف السنة

ف ـــان هـــألا وـــأللل مســـاةداج هلـــم يف  .مســـين الـــزةيم  وروعـــ  ســـور  لإلسًيـــز
دنــــه ال ــــد مــــ  فاــــ  السياســــة األمنويــــة ةــــ  السياســــة الربيطانيــــة  إذا   رأيعــــم

ويع ــرب هــألا املــؤ ر مــ  أهــم ألوات ال وويــه  .وــا أن لع ــ  يف املنطقــةأرالت أمن 
لًد ًوماســـية األمنويـــة يف القـــ  العـــر   وقـــد ةـــرل لوصـــيات ةًـــى وـــ  مـــ  

وقــــــدا إىل هــــــألم   والبحريــــــة  وودارة الــــــدفاع  اخلارويــــــة وودارة   ــــــيضالبيــــــ  األ
 ال وصيات   ألل ة هامة ل ًجنص  ا يًع:

وسـط هـع انة  أن منطقة الشرق األللانية األلقد أ ب    ارب الرب ا
حتــال قاةــدة أساســية ل ا ــ  فيعــا وافــة ةناصــر الضــرورة خلــول مــرب  ــد اال

يت  وأن ال   ن يف معامجة آابر الن ط الروسع يف القوقـاد  ومرمـان ألاة االسوفي
الرب السوفيالية م  أغن موارلها ابلزيوت  ليد م  مـة وبـن يف سامـه ةـ  

عـــاون العســـ ر  مـــ  لرويـــا ومـــدها   ـــ  إن ذلـــل يشـــم  إ ـــال قواةـــد  ريـــق ال 
وويـــة منظ ـــة يف ســـور  ولبنـــان وفًســـطن  ةًـــى أن ل حـــول العـــراق وماـــر إىل 
اــزان وبــن يــؤم  لقــدمي المــدالات ابلروــال والســا  واملــؤن  إىل أ  مشــروع 
 هاومع يعـده إىل لطويـق ولعطيـ  مقـول الـن ط السـوفيالية يف ابوـو والقوقـاد

 ةامة.
و ــا أن ال ــات العســ رية ةًــى اليــو ن وصــقًية وإيطاليــا  ــوال ال ــمة 

ا  أو ــح   شــ   ال يقبــ  ااــدل 1944ا إىل ةــاا 1941امل  ــدة مــ  ةــاا 
وسـط يف  ـوي  وإمـدال ملـ  هـألا النـوع مـ  الع ًيـات والبحث  أمهيـة الشـرق األ

وماــر اايــو    الر يــة الامســة  الــع  ــ ن  الناــر لــرب القــوات امل حال ــة
 ورو ية.املعالية يف القًعة األ

ن عــــــــــــــــ  ال ألل ــــــــــــــــة  قممــــــــــــــــات صــــــــــــــــيم   وافقــــــــــــــــة املــــــــــــــــؤ ري  ا  
  :ـات أر ـيـوصـ  لـ ـشـم  ـعـعـيـ ـو
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ن اـــال ةـــ  السياســـة الربيطانيـــة يف مجيـــ  مـــا ي نـــاول القضـــا  : االوىلاأل
 املعًقة  ينعا و ن العامل العر .

أمنويـــة يف  ب العـــرب القوميـــة أســـا  سياســـةا ختـــاذ وييـــد مطالـــا: ةـيــــانـالل
 الشرق األوسط.

مـــ   ريطانيـــا  ولشـــاي  ملـــ  منـــو هـــألم  مطالبعـــا: لةـــم ماـــر يف ةاللاللـــ
 الروة يف العراق.

ق اـــال  ن اـــار الديبًوماســـع واالســـ  رار يف اال: ال ـــي ةـــ  االةالرا عـــ
ســطن   ولشــاي  هي ــة األمــم امل حــدة ةًــى لن يــأل مشــروع لقســيم فً إسرا ي ـ لــ

ـــة ويعوليـــة  ولن يـــأل مقـــررات مًـــد األمـــ  الـــدومل في ـــا ي عًـــق  إىل لول ـــن ةر ي
وال عـــويض     ســـوية قضـــية الاو ـــن العـــرب  ةًـــى أســـا  إةـــالهتم إىل ل رهـــم

 ةًى الألي  ال يرغبون منعم ابلعولة.
هنــم أةطــوا لوصــية ااصــة  اــر  إذ أوصــوا  ضــرورة أاــأل أمنوــا إويقــال 

فيعــا ي ــوىل قيــالة   وإقامــة م ــم قــو   اج  ريطانيــا منعــاملاــر مــ   ريطانيــا وإاــر 
 املنطقة وًعا  ملا  ب  يف ال اريع أن مار هع ابب منطقة الشرق األوسط.

قممــــات إىل ااعــــاد الـــاوم يف الــــوال ت امل حــــدة  قـــد رفعــــ  هـــألم املو 
ب الــدميقرا ع ز ووــان الــزب الــدميقرا ع هــو الــأل  ي ــوىل ال ــم يف أمنوــا  والــ

الة إىل مامًــــة السًيــــز  ووــــان لرومــــان هــــو ر ــــيد الــــوال ت امل حــــدة  مييــــ  ةــــ
ولرومان وا  إىل ال م   شاي  ةامًن: أوهل ا الن وذ اليعول   واللاين الن ـوذ 

رلــبط لرومــان ابل زامــات ةــدة  ــام االربيطــاين يف  عــض األوســا  األمنويــة  وقــد 
مهيـة الـع وـان القـرارات ابأل ولـأللل مل لؤاـأل هـألم ل ريطانيا  ووأللل  ام اليعول

 يزهناور.إه  اا هبا يف ةعد ا ًوماسيون يرووهنا هلا  وإن وان قد ما  دال
فـــإن السياســـة األمنويـــة قـــد نشـــط  يف الشـــرق   ومع ـــا ي ـــ  مـــ  أمـــر

األوسط  عد مؤ ر الديبًوماسين املـألوور  فقامـ  أمنوـا  حاولـة وري ـة ل ـال 
رلن والعـراق  فقـد   ولاراج إسًـما مـ  األ را ي إس الاًح  ن الدول العر ية و
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ه وفاو  ه يف ةقد صـ قة معـه   منوية م  املًل ةبدلاً  الديبًوماسية األا
وإن أمنوا لطًق يدم   ه إسًما ويسن م  أمنوا ااص عا أن يمك املًل ةبد

الاـــاد  يف أن يضـــم إليـــه العـــراق والاـــاد  وينشـــو لولـــة مـــ  األرلن والعـــراق و 
  وأن أمنوــا  إســرا ي  ويضــم إليعــا ســور  ولبنــان  مقا ــ  أن يعقــد صــًحاج مــ  

ق اـــال ج  العطيـــه القـــرول واملســـاةدات الادمـــة لنعـــا  هـــألم الدولـــة ااديـــدة 
فــألهب  .ه ةًــى ذلــل    أاــأل يع ــ  ل حقيــق هــألا املشــروع فوافـق املًــل ةبــد

ـــه ونـــور  ااوهنـــاك   إىل العـــراق   وفـــاحتعم يف املو ـــوع  لســـعيدو  ـــ   عبـــد الل
لاـــًوا ابلســـ ن الربيطـــاين يف او ًـــب مـــنعم الســـن معـــه  ف ـــا وـــان مـــنعم إال أن 

 لف ــنععم السًيـز مــ  الســن معــه  ه وأ ًعــوم ةًــى مشـاري  املًــل ةبــد   مـدال
وأرسـ    مـر ما عـاج  فروـ  إىل األرلن يرلوم  ولرووا األملولأللل مل يقبًوا ما قاله و 

فقبــــ  ر ل الاــــًح ذلــــل    يعاونــــه يف املشــــروعًح ليســــن معــــه و لــــر ل الاــــ
  فبـــالر السًيـــز  ق ـــ  ر ل الاـــًح يف يـــنمنووالظـــاهر أنـــه وـــان حتـــول مـــ  األ

    ــوهــو يف  ريقــه إىل املطــار لنوــ  إىل  ــنوت     عــد أســبوع وامــد ق    ة ــان
ة ل رهـــا  ن ياـــة ملـــؤامرة م شـــوف  ه يف القـــد  يف املســـاد األقاـــى املًـــل ةبـــد

قبـ    ومـ  السـ ر  وًوب لق ًه  ومألرم الس ن األمنوع صـرامة مـ  املـؤامرات
 ن ســــعا  ســــنة يــــوا وامــــد مــــ  ق ًــــه  و ــــأللل مــــات هــــألا املشــــروع. ويف الســــنة

فـــناح الـــزب اا عـــور  يف   ن جنـــاابت الرائســـة يف أمنوـــااماـــً    ا1952
  وليــه ال ــم و   ا1953 ســنة يزهنــاور  ف ــوىل ال ــم يف أولإالرائســة  شــجنص 

ألن إيزهناور معروه   قدميه املاًحة األمنوية  لش د الاراع  ن إسًما وأمنواا
ولـأللل  لالربيطـاينو العًيا يف ووعيعـا العسـ ر  والـدومل ةًـى الضـمط اليعـول  

اع  ن الدول ن أمنوا وإسًما ش اج مالاج  ووان م  أهم مظاهرم أاأل نـز ختأل الا
   ــرل األاــنة منعــا. ووانــ  أمنوــا قبــ  ذلــل قــد   طانيــاأمنوــا ملاــر مــ   ري

نقــاب يف ســور  وــا   ع يًعــا أليــب الشيشــ ًع إىل ال ــم  و ــأللل قامــ  اب
صارت مار وسور  مـ  أمنوـا. ومنـأل ذلـل ال ـاريع صـارت الـبال العر يـة وًعـا 
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وانـــ   عًـــه    ةـــدة سًـــوأمنوع  وقامـــ  فيـــه أة ـــالميـــدا ج فســـيحاج لًاـــراع ال
  ومـــ  يـــد إسًـــما إىل يـــد أمنوـــا  أمنوـــا إىل يـــد إسًـــما يـــد ل رة لن قـــ  مـــ وـــا

  واألرلن  وســور   مشًــ  ماــرةــدة وه ــألا لواليــل  وظعــر ذلــل يف أة ــال 
والـــي    ووـــان أولرهـــا يف ســـور   وصـــ عا واســـطة العقـــد    والســـعولية  والعـــراق
ســور  أة ــال ولــأللل ماــً  يف  لةًــى مجيــ  الــبال العر يــة  شــ   ةــاا ولــؤ ر
نقـاابت  فإنـه مـا إن ق ـ  مسـين الـزةيم قـ اج سياسية  وـان أ ردهـا ولـرة االةدة 

مــىت أاــألت إسًــما لع ــ  لمويــز   ن عــى م  ــهاظعــر فيــه مقــد السًيــز ةًيــه و 
إىل العـــراق اطـــوة  اســـا  الـــدميقرا ع  ولع ـــ  لضـــ عال ـــم يف ســـور  ةًـــى األ
وو   لسـ ور   ن جناابت يف سور وابل ع  ماً  اال .ل ال اهلال اخلايب

وأةًنـوا يف  رامع ـا   وسيطر مزب الشعب والـزب الـو ين ةًـى ال ـم  لًبال
ول نعــا مل لســ ط    وقــد ماولــ  أمنوــا ةرقًــة وعــول إسًــما .حتــال مــ  العــراقاال

فسـيطر ةًيـه أوالج مـ    إىل أن وا  أليب الشيش ًع إىل ال ـم  أن  د فرصة
وناــــب ن ســــه ر يســــاج لًا عوريــــة    طر ةًيــــه  شــــ   ةًــــين  ســــي  ورا  ســــ ار

ميــث قــاا   ا1954ن قًــ  ســور  إىل يــد أمنوــا وظًــ   يــدها مــىت شــبا  اف
فروعـ  سـور  إىل يـد    قًـب الشيشـ ًع  ىسـنال مـ  العـراق  ة ا  السًيـز

السًيــز  وروــ  ال ــم النيــا . ويف هــألا الوقــ   ــدأت إسًــما يف إاــراج مًــي 
طقــة يف ا مــىت لاًــ  املن1955 ســنة ومــا إن وــا ت . ميــز الووــول مــدال إىل

سًـــوأمنوع  شـــ   مـــال. فقـــد  ـــدأت أمنوـــا ةـــ  مرمًـــة ةني ـــة مـــ  الاـــراع ال
شماوية  و دأ ةبد الناصر  ـول واال  والومدة   ريق مار لًعب لعبة ال حرر

قة أســًحة  ألمنوــا صــراةاج ةني ــاج مــ  السًيــز  فقــاا ىيعــاد مــ  أمنوــا  شــرا  صــ 
  إســرا ي  وبــنة مــ  املعســ ر الشــيوةع  وأومــى لًشــعوب أنــه وــا  هبــا لــرب 

والقضا  ةًيعـا  ف ـان لـأللل لو  ها ـ  يف الشـعب العـر  وًـه  ولبـن القوميـة 
وســا  ذلــل يف لســ ور الدولــة املاــرية  وصــار   وأةًــ  أن ماــر ةر يــة  العر يــة

ل  ــاه الشــعب الــه هــألم إىل فــ لت أة ا  و  اةيــة والومــدةينــال  ابلعدالــة اال
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وصـــار قطبـــاج مـــ  أقطـــاب  ـــال العـــرب. وقـــد ســـاةد ةًـــى ذلـــل   العـــر  مولـــه
بع ه أمنوا لضرب إسًما  ول ال البًبًة  ن أه  البال  فإنـه لّ االأل   األسًوب  

قـد ف   االحتال السـوفيايت   ن أمنوا وروسيا ابلرغم م  العدا  املس ح م مين ألا 
يف املنطقـــة  ووعًعـــا ةـــاماج   االحتـــال الســـوفيايت  غـــرا  روســـياختـــألت وســـا   لا

وابلــرغم مــ  وار ــة أمنوــا  .لوليــاج يف املنطقــة  ووعًعــا ةــاماج لوليــاج  ــد إسًــما
شـماوية والــدةوة هلــا  الناصــر مـاوم ماــر ابال لًشـيوةية فقــد أقنعـ  مجــال ةبـد

 االحتـال  روسـياسًحة م  املعس ر الشيوةع ةـاماج ألاـ  ف ان شرا  مار ل 
يف املنطقة  ووان  لةوة ةبدالناصر لًقومية ةاماج أساسياج يف إميا   السوفيايت 

شـــماوية الـــأل  القوميـــة العر يـــة  عـــد أن مالـــ  أو وـــالت  ـــوت  ووـــان لبـــين اال
ووعًعــا  اغيــة   ن شــار اليســاريةاو  اةيــة ةــاماج مــؤ راج يف لطــور ةــ  العدالــة اال

    وــان ل بــين ماــر معامجــة األمــاه األونبيــة .طقــةةًــى الــرأ  العــاا يف املن
الناصــــر  لــــة ةبــــداأ ــــر وبــــن يف إ عــــال الشــــبعة ةــــ  ة   والســــي ا مًــــي  مــــدال

ولـــأللل مل يبـــق هنـــاك  لســـ ع ار األمنوـــعالســـي ا وأنـــه وـــان يعـــاوم اال  ألمنوـــا
الناصر هو املنقأل األةظم  ألىن شل ةند الشعب العر  قا بة يف أن مجال ةبد

ولأللل لعًق النا  مجيعاج  ـه  لس ع ارعله ه هلألم األمة لنقاذها م  االالأل   
مــا ةــدا ف ــة وامــدة  وانــ  حتــاول وشــ ه وهتامجــه  ول ــ  ذلــل مل يــؤ ر يف قًيــ  

و  عــ  هــألم الســيطرة أصــبح  .  ســيطرة بامــةأوال ولــن  وظــ  مســيطراج ةًــى الــر 
مروــز مزةــزع  وأصــبح  يف   وصــ عم م امــاج   ة ــا  السًيــز يف األرلن والعــراق

د املناخ الرا   و  شعبياج  و أللل و   يوة ا  السًيز يف سور  ولبنان يف و   س
ة ـال أألمنوا ألن لع   ل ا ية السًيـز  لون أن لن بـه املنطقـة أن مـا يـ م مـ  

ن أا إىل املنطقــة م ــان  ريطانيــا. ووــان ةًيعــا أن لــدرك منوــهــو للاــال ن ــوذ أ
ا و ريطانيــا  ال أن لســ بدل منوــأ : اــ ية اســ ع ار الــدول نالواوــب أن لع ــ  ل

 داريف. وامدة
 ويف هــألا الوقــ  ماــً  يف ســور  لطــورات لااًيــة  وــان ملــا  لــه ةبــد
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الناصر م  ال  اه الشعب موله أ ر يف لف  هألم ال طورات  فإن مزب البعث 
ووـولاج يف حتـال لـزب البعـث شـماوع  ف ووـد هـألا االحتد مـ  الـزب العـر  االا

  إن الــز ن رفعــا شــعار  ومــدة  مريــة  اشــماوية   فاــار هل ــا و ــن  .ااــيو
الناصـــر ومـــا يـــدةو إليـــه  ةًـــى ال ـــم  وقـــد اشـــموا فيـــه ابل عـــ   وووـــدا يف ةبـــد

فرصـــة هل ــــا اعـــ  الشــــعب يً ـــي موهل ــــا  ولًســـن ابلومــــدة واالشـــماوية الــــع 
ومــــة ل ومــــات يســــيطر يريــــدون اطــــوات ابردة  و ــــأللل أصــــبح  ســــور  و 

اـا وـان ي ـوهم  ـه مـ  ووـول شـعبية لـه  لشـرم  واشـيةج  لقـا ج اةًيعا مزب البعـث 
ولـــأللل وانـــ  ســـور  مـــ  السًيـــز مقيقـــة  ول نعـــا لســـيطر ةًيعـــا  ل ـــن النـــا 

  قـــاا ةبـــد  .ف ـــربا الومـــدة واالشـــماوية  وملـــا هل ـــا مـــ  و ـــن ةًـــى الـــرأ  العـــاا
اــ  العـدوان اللا ــع ةًــى ماـر  فوصــ  ةبــد الناصـر   ــ ميم قنـاة الســويد  وم
ولأللل مل  ر  ة ا  السًيز ةًى أن يظعروا  لالناصر يف شعبي ه ةنان الس ا 

 صوهتم مىت ال ي ال حيد هبم أمد.       ةًى املسر   وا  
ولـألاوروا في ـا ةًيـه ال ـم   و    ةـدل مـ  الضـبا اا 1957ويف آب 

ســ يا  الن ــوذ المــر  فيــه  فقــرروا االومــ  لمًمــ    يف ســور  مــ  ســن مــ  المــرب
 عوريــة والــودرا  يف مراوــزهم  ةًــى الســًطة ةًــى أن يظــ  ال ــم  أ  ر ــيد اا

وقــاموا  .ال اــره يف شــؤون ال ــمو   مــور  ســين األ  أ  الضــبا   هــم ايقومــو و 
س ع ار المر   ووان  سور  قبـ  فاـًعا هـألا ةـ  ابل ع    ا  سور  ة  اال

 للع ـرب مر و ـة دمنوـا سًيز مقيقة  ول نعـا يف ظاهرهـام  ال س ع ار المر اال
الريـــــة  :الناصـــــر ن األف ـــــار املســـــيطرة هـــــع األف ـــــار الـــــع ينـــــال  هبـــــا ةبـــــدأل

ـــه ال ً ـــة األوىل يف الـــرأ  العـــااواال  شـــماوية والومـــدة  ومـــزب البعـــث الـــأل  ل
 ة ـــرب فاـــًعا ةـــ  المـــرباولـــأللل  لالناصـــر أو مًي ـــه صـــديق ةبـــد يظعـــر و نـــه

مووعــاج  ــد أمنوــا  وإن وــان يف القيقــة مووعــاج  ــد السًيــز أولــر منــه  ـــد 
وابلرغم م  هألا فإن السًيز قا ًوا هـألا ال اـ  ابلاـ   ومل حيروـوا  .يناألمنو

وأاـــألت لع ـــ   عاـــبية ظـــاهرة لضـــرب   ســـاوناج  وأمـــا أمنوـــا فقـــد وـــ  ونوهنـــا
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  ذلـــــل ةـــــدة ووـــــرت مـــــ  أوـــــ .الضـــــبا   وإروـــــاع ســـــور  إىل مظـــــنة المـــــرب
  لقــدا ةو عــد ةاــز أمنوــا ةــ  معااــة املشــ ً .اب ت وًعــا ابل شــ   وــاوالت

هـــألا يع ـــ  ل ـــال  ف اـــأل    ف رســـ  و ـــول ر لةةبـــد الناصـــر ملعااـــة املشـــ ً
حتال  ن مار وسور  ل سًم فيه مار ةنـان ال ـم يف سـور   و ـأللل قبضـ  ا

  العـــراق ولبنـــان  ومـــا أن وصـــارت لع ـــ  لطـــرل  ريطانيـــا مـــ  أمنوـــا ةًـــى الزمـــاا
  ا مىت وان   ورة لبنان     ورة العراق  ف صبح  سـور 1958 سنة وا ت
ووــــــان  .رلن يــــــد أمنوــــــا  ومل يبــــــق لإلسًيــــــز إال األ  وماــــــر  ولبنــــــان  والعــــــراق

ةبدالناصر يامقعا يف األرلن  ف ان  ةًى وشل ال اـ ية مـ  املنطقـة وًعـا  
 ومـــا أن وـــا ت .األرلن :لع ـــ  مـــ  قاةـــدهتا وأاـــألت  إال أن إسًـــما مل ليـــ  

ا مــــىت صــــار هلــــا قــــويف لع ــــ  يف ســــور   و  عــــ  مجيــــ  القــــويف 1961 ســــنة
مــزاب البعــث  ومــزب الشــعب  والــزب الــو ين  ومــزب البعــث  أو   السياســية
الناصــر  و ــد الومــدة  فحاــ       عــ  وًعــا  ــد ةبــد شــماوعوالعــر  اال

السًيــز لًســيطرة ةًــى ال ــم. إال أن وةــال ة ــا    ن اــال ســور  ةــ  ماــرا
  اة هلــلــاع الال ــرمي قاســم ةــ  ال ــم يف العــراق  عــد أن لــرك  ًبــ  ةبــدقأمنوــا 

ـــوســـار مـــ  الشـــيوةين  فو   د يف العـــراق م ـــم أمنوـــع ي ـــوالم مـــزب البعـــث  و 
ا إىل العـــراق  فجنافـــ   وصـــار يع ـــ  ل ميـــن األو ـــاع يف ســـور  واألرلن لضـــ ع

ووعًـــوا مـــزب   نقـــاب م  عـــ اا ة ا هـــا يف لمشـــق ابفقـــ  إسًـــما مـــ  ذلـــل
ىل إا  عـد أن ذهـب مـافة أسـد 1971البعث س ارة لًح م. إال أنـه يف العـاا 

ةًى غن الووـه الـأل   ىل سور إمار ولا  يف االحتال الرابةع رو  م  مار 
هنـــاك أنـــه ىم انـــه أن ياـــبح ر يســـاج لًا عوريـــة العر يـــة   قن ـــفقـــد أ   ذهـــب  ـــه 
  وانـــ  ورا  ذلـــل  أمنوـــاو ـــدا آنـــألاك أن  .ه الناـــنيةةًـــى رغـــم ةًوي ـــالســـورية 

  أن مار س اع  مجاة عا هنـاك لؤيـدمو ا    ما لاا يسن مععاس ساندم  اوأهن
دالــة العــا ق أمــاا لناــيبه ر يســاج إســيع ًون ةًــى   امنوــومــ  ورا عــا أ  وأن ماــر

 لرائســـــ عم  ـــــ  ال يقبًـــــون ةًـــــو ج  والنـــــا  يف ســـــور   لًا عوريـــــة ل ونـــــه ةًـــــو ج 
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 عـد أن وافـق ةًـى   ً  له الاـعابوذلّ   ا له األمرمنو ت أمسً اج. وه ألا هيّ 
 لي ــون ر يســاج  اــأل يع ــ  لــدر ياج  ف دئ ابلســن يف لن يــأل ذلــل.الســن مععــا. و  ــ

ن أوملــــا رأيف  .  قــــاا اباللاــــاالت الشــــعبية  فقــــاا  ــــز رة الشــــ ال  لًا عوريــــة
قــدا ةًــى الع ــ  لــأللل أ  معار ــة ظــاهرة لــه ن الأو   الشــعب يســن مــ  الــاوم

 يـــوا نّ  وة ـــ  ســـد لرائســـة اا عوريـــة العر يـــة الســـوريةأ م لرشـــيح مـــافة فـــ  ة ًيـــاج 
ا موةـــدا لاســـ   ا     أصـــبح مـــافة أســـد ر يســـاج لًا عوريـــة 12/3/1971

 م  وديد  وهع ال دال  إىل اليوا. ووقع  سور  يف  را   أمنوا  السورية
سًـــــوأمنوع يف ســـــور   وهـــــو أ ـــــرد مظـــــاهر لاـــــراع الهـــــألم منـــــاذج ةـــــ  ا

ألن  لفإن األرلن ظ  حت  سيطرة السًيز  وأما يف ابقع الدول العر ية .الاراع
  الشـــــعب  ًلـــــام فًســـــطينيون  يعـــــيو ال لـــــن مـــــنعم ةًـــــى  طاقـــــة هي ـــــة األمـــــم

ومعاشـــات أ نـــا عم الـــألي  يع ًـــون اـــارج األرلن  و ًلـــه مـــ   ـــدو شـــرق األرلن 
ولــأللل مل  ــد أمنوــا يف  لن مــنعم ةًــى معاشــات أ نا ــه يف ااــيويعــيو ال لــ

فًــم حياــ  يف األرلن   الشــعب يف األرلن الم ــة اخلاــبة الــع ووــدهتا يف ســور 
  الًعـم إال املظـاهرات الـع ماـً  الـدومل أ  ة   سياسـع يظعـر فيـه الاـراع

  ا1957 سـنة نقـاب امل  عًـة مـ  املًـل مسـن د مًي  مدال  وواولـة اال
ومــ  هنــا ال يع ــرب  .الناصــر مــ  الــبال ف عًعــا ليطــرل هبــا  عــض ة ــا  ةبــداالــع 

ية هامـة ل عًـق ابلاـراع  وإن وـان مـ  ـياســاألرلن أنه قد ماً  فيه أة ـال س
م نــة الــع  ــر  ةًيعــا الاــراع  ــن أمنوــا وإسًــما  ملــا فيــه مــ  اللــروة أةظــم األ

 املألهًة يف اب   األرل وحت  امليام.

السـاا ةـاره الـأل  اًـي البعليـن  فإنه ابلرغم م  أن ةبـد  أما العراق
الناصـــــر  إال أن ة ـــــا  السًيـــــز مـــــ   يف ال ـــــم  وـــــان يســـــن يف روـــــاب ةبـــــد

ال رصــــة ســــاحنة ألن ي حروــــوا   مامعمــــالسياســــين و ــــبا  ااــــيو قــــد ووــــدوا أ
وروــ  ق اــالية  وةًــى ال عاليــات اال  و قًيــ  مــ  العــول ســيطروا ةًــى ااــيو
ا ةـالت إىل العـراق يف ةعـد ةبـد منوـالعراق إىل السًيـز. وةًـى الـرغم مـ  أن أ
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الـــرمح  ةـــاره  إال أن روـــال السًيـــز مـــ  البعليـــن وغـــنهم قـــد ســـيطروا ةًـــى 
ا 09/04/2003ًيز يف العـراق مـىت ـواسـ  ر ن ـوذ السـ ا 1968ال م ةاا 

راق  ـث يف العــــبعــن وم ــم الـداا مســـاا صـــلــديف ســقو   مــدال  وســقو  نظـــ
 م ال األمنوع.  العراق حت  االـوق نـم

  ةبـــد الناصـــر فيعـــا ةًـــى ال ـــم صـــارت فإهنـــا منـــأل أن لر ّـــ  أمـــا ماـــرو 
 ملواللــــزال مــــىت ا ن القاةــــدة األمنويــــة املع ــــة  و   القاةــــدة األمنويــــة ال ــــربيف

 سـ لنا  مـا مـدث إ ـرحتا  فيعا أية أة ال سياسـية مع ـة لـدا  يف الاـراع اب
وفاة ةبد الناصر  قًي   إذ لوفرت  ا ة ةناصر وان م  امل    أن لعيـد ماـر 

 :إىل  ريطانيا
ةــ  أن  فضــا  م ــم  ــعيي ال يســ طي  م ــة ن ســهقــاا فيعــا  أوهلــا:

 يسد ال را  الأل  لروه ةبدالناصر.
  ابلـــرب ووــدت يف ماــر حتروــات يف ااــيو والشــعب لنــال  ا: ــاثني

 .ولنال  ابل حرر ال ام    ن الشيوةي ولنال   طرل الرو 

 ــدأت  ــز رة لووــا   الــع سًيــز و ــن ماــرااللاــاالت  ــن ال ا: ــاثلث
ول ا عـــ    سًـــما ملاـــر ماـــة مضـــور ونـــادة ةبـــد الناصـــرإهيـــوا وديـــر اارويـــة 
ــــز رة ةــــدل مــــ  ال ــــز  ــــا  سًي ــــز رة و ــــد أ     واســــطة ليبي ــــة ال   صــــبح  رمسي

ن أمـــ  ماـــر  والطًـــب ةًنـــاج   الرمسيـــة ـــ  ابملـــألورات   مســـنن هي ـــ  فحســـب
سًـما مسـ لة دمـ  فقـط فاار روـوع ماـر ل  سًماإلقويف العاقات  ينعا و ن 

ل ــ  أمنوــا  .  نظــراج ملروــز الســالات القًــق يف  دايــة م  ــهولــيد مســ لة وعــول
 ف عًــ  الــرباو   ســ طاة  للبيــ  الســالات يف ال ــم ةًــى الــرغم مــ  ذلــلا

فاعًـــ  مـــ  الســـالات  طـــاج    إســـرا ي  ســـاا مـــ  لً  عيـــد لً  ا1973 ســـنة
ا  ـــى الاـــراع الـــدومل مـــ  لااـــ  اوم ن ـــه مـــ  األاـــأل  زمـــاا األمـــور  و ـــأللل 

 واس  رت القاةدة األمنوية ال ربيف واألهم مىت ا ن.  مار

ـــا فـــإن املمـــرب لاًـــ  حتـــ  ســـيطرة أمنوـــا ةنـــد أفريقمـــا لول مشـــال أو  ي
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 .ّّ ا ر صارت أمنوية   ضـ  أمحـد  ـ   ـاس قاهلا يف أ ا و د اخلامد  وااز ا
 نـــه اولـــوىل ال ـــم   فـــإن و ـــد اخلـــامد قـــد مـــات  ول ـــ  ذلـــل مل يـــدا  ـــوياج 

نقــاابج  ــدم ةــ  افقــد  ــبع السًيــز  ّّ  ــا ــ  االســ  فســار مــ  السًيــز. وأمــا 
و واســطة و ــد ايضــر  فاــأل وا إلــيعم  ــاهر الــز ن  وأاب    ريــق املًــل الســ 

وـــ  أمنوـــا مـــ  اازا ـــر  ار    وأ  ّّ  ـــااب أ ـــا  دمحـــد  ـــ  نقـــفقامـــا اب  مـــدي 
وصارت إسًما هع صامبة الن وذ هناك. وأما ليبيا ولوند فإن أمنوا مل لس ط  
لاــــول أ  منع ــــا  وال إمــــداث أ  أة ــــال سياســــية يف أ  منع ــــا   ــــ   قــــع 

ع. وأمـا سًوأمنوولأللل مل يشموا يف الاراع ال لالن وذ السًيز  مس قراج فيع ا
ولــيد   ف ًعــا ةــدا  الســعولية  اا ــعة لًن ــوذ السًيــز   الــي   ولول اخلًــيح

ميــث الن ــوذ السًيــز  فيعــا ي عــرل   فيعــا صــراع ابملعــن املعــروه إال يف الــي  
ســــ طاة  أمنوــــا اوشــــد ووــــألب. وأمــــا الســــعولية فقــــد  امنوــــملضــــايقات مــــ  أ

إلسًيـــز روـــاهلم يف العا ًـــة في ـــا  قـــع ل  ســـ قطاب  عـــض أفـــرال العا ًـــة املال ـــةا
ع السًيـز  فيعـا ةـ   ريـق أفـرال العا ًـة  منوـالاـراع األ راملال ة وأللل. ويـدو 

السياسـة  يف إ ـار أصـبح  السـعولية لسـن  العزيـز مـلاج  فبوصول فعـد  ـ  ةبـد
ه  ن وــا  أمــد روــال السًيــز إىل ال ــم وعبــدالــال د تمنويــة  ولــو لمــن األ

وه ــألا لواليــل    فســ عول الاـاد وســد إىل الن ــوذ الربيطـاين  ومل الععـد الــامل
حتــــاول للبيــــ  ن وذهــــا يف  ا11/9/2001ا  عــــد ل اــــنات منوــــوإن وانــــ  أ

ى ـال لميـن يف منـط ال ـم املع ـول   فرال العا ًةأالسعولية لون اشية لأل ألب 
ذلـل  و ا ل ناق    ويبدو أنه حت  الدراسة م  صانعع السياسة يف واشنط  . ه

 األابار.
وظــــ  الاــــراع األمنوــــع الربيطــــاين ةًــــى أشــــدم يف الــــبال العر يــــة  ــــوال 
اخل ســــينات والســــ ينات مــــ  القــــرن املا ــــع  وظًــــ  القضــــية ال ًســــطينية هــــع 

لوصــــًوا إىل قناةــــة  ا1964يطــــانين يف العــــاا رب ن الإوــــوهر هــــألا الاــــراع  إذ 
ة أونبيـة لايًـة فيعـا  وأن املنطقة دنه ال يوود فيعا قا ًية ألن هتضم لول  ش ن
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 ر ــة إقامــة لولــة يعوليــة يف فًســطن هــع  ر ــة فاشــًة  وأنــه مــ  األفضــ  إقامــة 
لولــــة ةً انيــــة ةًــــى منــــط الدولــــة الًبنانيــــة  وذلــــل ابلروــــوع إىل إميــــا  مشــــروع 

ووعً ـــه أساســـاج لـــ    م1939ال  ـــاب األ ـــيض الـــأل  و ـــع ه  ريطانيـــا ســـنة 
واق نعـــوا هبـــألم ال  ـــرة  وقـــاا البيـــب  ورقيبـــة   القضـــية  وذاوـــرت دة ـــا  اليعـــول

والســـعولية  وةــــرل   وال ويــــ   ولبنـــان  واألرلن  مـــاوم لــــوند  ـــز رة ماــــر
املشـــــــروع الربيطـــــــاين املـــــــألوور ةًـــــــى الزة ـــــــا  العـــــــرب  وةًـــــــى  عـــــــض الروـــــــال 
ال ًســـــطينين  وأاـــــأل موافقـــــة ةامـــــة ةًـــــى املشـــــروع  و ـــــدأت  ريطانيـــــا  حاولـــــة 

سطة ة يًعا ةبد الناصر اس طاة  أن ل شـ  املشـروع ل   أمنوا و وا .لن يألم
  عار  ه الضارية له.

وم  هألا وًه  ي بن أن قضية الشرق األوسط م   ميـة لوليـة وـان مـ  
امل ــرول أن ل ــون قضــية صــراع  ــن أهــ  املنطقــة و ــن الــدول املســ ع رة  و ــا 

 ت ماــــ  مــــ  أمنوــــا ن ســــعا مــــن  ــــرلت االســــ ع ار  ووو ن ــــ  لولــــة الــــوال
مــــن  ــــرلت   امل حــــدة  وو ــــا ماــــ  مــــ  الاــــن  عــــد الــــرب العامليــــة اللانيــــة

االس ع ار الياابين والن وذ األونب  وأقام  لولة شيوةية هلا م ان عا يف العـامل  
رة  أليحـ  هلـا الم انيـات الدوليـة وو ا هو األمر الطبيعع يف و   ـال مسـ ع   
ول ـوّ ن مـ  ن سـعا لولـة هلـا   األونـب والم انيات احملًيـة أن ل حـرر مـ  الن ـوذ

مــال قضــية  م الــال هــع ــ  هــأللمل  -ول ســي الشــديد-ودهنــا الــدومل  ول ــ  
 الشــرق األوســط  وإمنــا وانــ  قضــي ه الدوليــة صــراةاج مــالاج  ــن أمنوــا و ريطانيــا

ل ـــال قيـــول وديـــدة و  ـــة حتـــول لون أن  ةًـــى اســـ ع ار املنطقـــة واســـ ماهلال
واســ  ر الاــراع  ــن أمنوــا  رل ل  ــن ابل حــرر واالنع ــاق.ة مــي  ــر أهــ  املنطقــ

 ول    و  ة أاي يف السبعينات والل انينات م  القرن املا ع.  و ريطانيا
ومــ  ســقو  االحتــال الســوفيايت يف  دايــة لســعينات القــرن املا ــع  وســا  
أمنوــــــا يف غــــــزو العــــــراق  والســــــيطرة ةًــــــى ال ويــــــ  ومنطقــــــة اخلًــــــيح  لمــــــنت 

ل الت القــوة يف العــامل  و ــدأت أمنوــا  رســم اريطــة وديــدة لً نطقــة  حتــو  معــال
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 ووبعــا الربيطــانيون إىل الةــب  نــو   ومل يعــولوا يقــوون ةًــى ماــارةة أمنوــا  
واحنــط مســ واهم  واــي ودهنــم  فا ــطروا لًع ــ  ابلدســا د واليــ  الضــعي ة  

الــع وانــ  أصــاج و م  وا ــطروا لاة  ــال ةًــى االحتــال األورو  ل  ريــر مططــاهت
مططــات ابه ــة  ملــ  ال اقيــات أوســًو الــع مــاولوا مــ  ااهلــا االل  ــاه ةًــى 

   .أمنوا  ل   أمنوـا اسـ طاة  أن حتوهلـا إىل مسـارات أاـريف ختـدا أهـدافعا
أ وــــربت  ريطانيــــا ةًــــى أن لعــــمه   شــــ  مشــــروةعا امل  لــــ  ابلدولــــة العً انيــــة 

األمنوع القا ع ىقامة لولة فًسطينية ةر ية  وأةًن  ان عا م  وقبً  ابملشروع
إىل وانـــب الدولـــة اليعوليـــة  وختًـــى ةرفـــات ر ـــيد منظ ـــة ال حريـــر ال ًســـطينية 
ـــو ين ال ًســـطيين الـــأل  ةقـــد يف  ـــة يف املـــؤ ر ال ـــة العً اني ـــاج ةـــ  ف ـــرة الدول رمسي

فـ  وأةً  رمسياج ة  قبوله ل  رة الـدول ن يف مجيـ  احملا  ا1988 سنة اازا ر يف
ر املًـــل مســـن أيضـــاج  وةًـــى مضـــض  أن ـطــــمنـــأل ذلـــل ال ـــاريع. وا   الدوليـــة

رقية لنعر األرلن  ـة الشـ ـر ية والضـة المـ ـيعً  ال ا  القانوين واللار   ن الض
 واةمه  ضرورة إقامة الدولة ال ًسطينية.

ع وه ألا سقط مشروع الدولة العً انية ة ًياج ورمسياج  ومل ي بق إال املشـرو 
  وأصـــبح هـــألا  إســـرا ي  األمنوـــع  وهـــو إقامـــة الدولـــة ال ًســـطينية إىل وانـــب 

املشــروع مطًبــاج لوليــاج لبن ــه األمــم امل حــدة  واالحتــال األورو   وروســيا  ابل ــافة 
ـــ ً  الرابةيـــة الدوليـــة مـــ  هـــألم األ ـــراه األر عـــة لـــدةم ف ـــرة  إىل أمنوـــا  وش 

  مـــ  اـــال ةـــرل ر يـــة  ـــو    ي إســـرا إقامـــة الدولـــة ال ًســـطينية إىل وانـــب 
 لاملســ اة اار ــة الطريــق. وأمنوــا ا ن ليســ  وــالة يف لطبيــق اار ــة الطريــق

ا هـــو ةـــاا ان جنـــاابت ابلنســـبة هلـــا  ولريـــد منعـــا إشـــمال 2004ألن هـــألا العـــاا 
إىل أن   املنطقــة فقــط  ولأ ــ  أمنوــا ةًــى إشــمال املنطقــة  شــروع لًــو املشــروع

يــــق ماــــالعا  واليعــــول ةنــــدها سيناــــاةون ألمــــر حيــــن الوقــــ  املناســــب ل حق
إذا  ًبـــ  مـــنعم جبـــد أن ين ـــألوا مشـــاريععا  فعـــم ال يســـ طيعون رفـــض   أمنوـــا

وهــع   امنوــوااصــة وهــم يــدروون أن أ أوامرهــا إذا ووعــ  إلــيعم  شــ   وــال 
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ا يف الوقـ  منوـفـإن أ  هتده ل حقيق ماالعا مـ  مشـاريععا املقدمـة لً نطقـة
 ة لولة يعول وأللل.ن سه لراةع ماًح

وو ا ا طرت  ريطانيا إىل السن مـ  أمنوـا يف ف ـرة الدولـة ال ًسـطينية  
ا ــطرت أيضــاج لًســن مععــا يف غــزو العــراق  وال امــة  ع يًعــا صــداا مســن  

 لًح ال ةًى  عض امل اسب الع لبقيعا لولة وربيف ول     نـ   دا أمنوع.
افـــة إىل وانــــب الن ــــوذ ووـــأللل   نــــ  أمنوـــا مــــ  إلاـــال ن وذهــــا   ل

و ا اس طاة  مزامحـة الن ـوذي    .الربيطاين يف مجي  لول اخلًيح والي   واألرلن
و ــأللل ل ــون أمنوــا هــع  .الربيطــاين وال رنســع يف لول مشــال أفريقيــا ويف لرويــا

وةشـري   املعي نة القيقية ةًـى لول منطقـة الشـرق األوسـط الـع لزيـد ةـ  أر ـ ا 
انيـــــا إىل الـــــروض ورا  أمنوـــــا لًحاـــــول ةًـــــى  عـــــض لولـــــة   ين ـــــا لضـــــطر  ريط

لون أن  ـــــر   و ـــــا وـــــان ماهلـــــا   واملشـــــاغبة ةًيعـــــا مـــــ  ورا  ســـــ ار  ال  ـــــات
ا يف منوـــلاـــارع مشـــاري  أ  الســـا ق  ةًـــى العـــرل العًـــين ملشـــاري  ااصـــة هبـــا

أللل مي   القول إن الاراع العًين  ن الـدول ن قـد ان عـى يف أوااـر  و  .املنطقة
ل إىل أسـًوب املشـاروة  والاـ قات  مـ  ل ـويح اليـوا  وحتـوّ  ومـىتا ع القرن امل

 ين ـا لقـوا  ريطانيـا  ـدور   أمنوا وقا دة أوىل لً نطقة  صامبة الا قة ال بـنة
الوصــــي ة ل بقــــى يف الضــــو . فقــــدرة  ريطانيــــا ماليــــاج   ــــ  قــــدرة االحتــــال األورو  

نـريف  ريطانيـا ولول  لـأللل لةًـى فـرل مشـاري  مًـول لً نطقـة   ـعي ة   رم ه
  االحتــال األورو  ي ًق ــون مشــاري  أمنوــا وي حروــون فيعــا. وال لســ طي   ريطانيــا

ومـ  ذلـل ال  .وال يس طي  االحتال األورو  لن يأل شـع  لون لور فاةـ  ألمنوـا
مي ــــ  القـــــول إن  ريطانيـــــا قـــــد ان عــــى لورهـــــا يف املنطقـــــة   ـــــ  إن  إمساســـــعا  

لها هـــا السياســـع مل  ينط ـــو. إن ال دال مووـــولاج  و هنـــا لولـــة وـــربيف إو   ابلعظ ـــة
ن قـــوة  ريطانيـــا ال دالـــ  وامنـــةج إووـــأللل  قيـــة ة ا عـــا ال دالـــوا  ي ن ســـون  أ  

 ل حرك  ن الن وا ار.
لي ـــون هلـــا شـــع  مـــ  الن ـــوذ يف اازا ـــر   ـــافحف ـــا دالـــ  ل  وأمـــا فرنســـا
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ية يف هـألم الـدول  نسـر  م م ووول ةدل م  امللق ن ابللقافـة ال  ولوند ولبنان
  عد أن اسرت ن وذها ابل ام  يف املمرب وموري انيا.

وأمـــا  إســـرا ي   فقـــد رلبـــ  سياســـاهتا مـــ  املاـــا  األمنويـــة  وانـــدم  
 امـــاج يف لًـــل املاـــا   وااصـــة يف أ ا احملـــافظن ااـــدل يف إلارة  ـــو  اال ـــ   

وــا م ان عــا ودولــة وروبــ  مووــة الــدفاع ةنعــا مــرارة وســرةة  فح ظــ  هلــا أمن 
لفاةاج ة  أمنوا   إسرا ي  إقًي ية وربيف يف املنطقة  واة ربت الدفاع ة  ووول 

 ن سعا  و قي  الط   املدل  الأل  ال يرغب والدم يف إغضا ه.
اا الـــبال العر يـــة  ف  ـــالوا يف ادمـــة أمنوـــا إىل مـــد العبوليـــة  وأمـــا مّ ـــ

عوهبم  فاسـ جني هبـم أسـيالهم  وفقدوا  أللل ما لبقى هلم م  ماداقية ةند ش
وأمعنـــوا يف إذالهلـــم  ويف  ًـــب املزيـــد مـــ  لقـــدمي ال نـــادالت  وحتولـــوا  ـــأللل إىل 
ألوات ســـعًة االســـ بدال ديـــد  أةـــدا عم و ـــا ماـــ  مـــ  صـــداا  ور ـــا و ـــا 
سيحا  م  آاري  مـنعم  وهـم  ـأللل قـد اسـروا إسـنال شـعوهبم  وظًـوا ةًـى 

  رمحة هؤال  األسـيال. فاـار و ـععم سدة ال م   ض  إسنال أسيالهم  وحت
و ر أســيالهم    أصــعب مــ  ذ  قبــ   ألهنــم أصــبحوا  ــن  ريــ :  ر شــعوهبم

و ـن سـندان أسـيالهم. و ـأللل ل ـون منطقـة الشـرق   فبالوا  ن مطرقة شـعوهبم
األوســط منطقــة قا ًــة لان اــار يف وــ  لظــة  وفيعــا قا ًيــة وبــنة لــواللة لولــة 

 د  دت ةامات ما عا لًعيان وًية وا حة.إسامية مقيقية  ق
 

 الشرق األقصىقضية   - 3
إن األمـــر يف الشـــرق األقاـــى   ًـــي ةـــ  قضـــية الشـــرق األوســـط  فإهنـــا 
وإن وانـــ  قضـــية اســـمالياية وقضـــية اســـ ع ار  فـــإن الو ـــ  فيعـــا   ًـــي وـــ  
يف االا اه  وإذا اة رب  أن شبه القارة اهلندية مي   أن لش   قضيةج ومدها 

العاـــر الــــديث  فإنـــه يبقــــى يف الشــــرق األقاـــى مخســــة شـــعوب هــــع: شــــعب 
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  والشـــــعب ةاهلنـــــد الاـــــينيالاـــــن  وشـــــعب اليـــــاابن  وشـــــعب وـــــور   وشـــــعب 
ع  ول ــــ  شــــعب منعــــا قضــــي ه. وقبــــ  الــــديث ةــــ  قضــــا  الشــــرق ندونيســــال

األقاى ااز ية س   قضي ه  ش   ةاا. ف   النامية االسمالياية يع ـرب مع ـاج 
فعـــو مـــ   ميـــة احملـــيط اهلـــال   .وابلنســـبة لروســـيا  لنســـبة لًـــوال ت امل حـــدةاب

فيه قوبان وبـنبان مي ـ  أن لشـ ا اطـراج و  يع رب ةًى مدول الوال ت امل حدة 
ةًـــى أمنوـــا  وهـــابان القـــوبان مهـــا الاـــن واليـــاابن  ومي ـــ  وـــأللل أن لشـــ ا 

ولــأللل   لاســمالياية اطــراج ةًــى روســيا. ف ــ  هــألم الناميــة لع ــرب قضــي ه قضــية
وانــــ  أمنوــــا حتــــرى ةًــــى أن ي ــــون هلــــا قــــويف يف الشــــرق األقاــــى  ول ظــــ  
مووـــولة فيـــه  مـــىت قبـــ  أن ل ضـــر ب يف مينـــا   ـــنل هـــار ر مـــ  قبـــ  اليـــاابن يف 
الـرب العامليـة اللانيــة  و عـد أن  ــر   منـه صــار الشـرق األقاــى منطقـة مع ــة 

واروعـا الر يـة و ا راهتـا يف املنطقـة ولأللل لظـ    لألمنوا م   مية اسمالياية
 ش   لا م غاليـة را حـة. وال ًبـن لع ـرب قاةـدة أمنويـة مـ  قبـ  الـرب العامليـة 
اللانيــة مــىت ا ن  فعــع هتــ م يف هــألم املنطقــة اه  امــاج ابلمــاج ل ايــة ن ســعا مــ  

  فإهنـا نظـراج لاورهتـا لً نطقـة  شـ   ال ل اـ  اخلطر ال ام  فيعـا. وأمـا روسـيا
جنـــأل  اهـــه  ينع ـــا ويطـــات و ـــا هـــع الـــال مـــ  الـــوال ت امل حـــدة  فإهنـــا ال ل 

إن وانــ  حتاــ  مــدولها مــ  الاــن  وحتــاول لا  ــاج االم يا ــات العســ رية  و 
 أن  ع  العاقات  ينعا و ن الياابن ةاقات ول وصداقة.

  نسـاوفر   فإهنـا ل ـال حتاـر قـدمياج يف إسًـما  أما م  النامية االس ع ارية
والربلمـال  إذ إن أمنوـا وإن وانـ  قـد سـيطرت ةًـى ال ًبـن وصـارت   وهولندا

مســـ ع رة أو شـــبه مســـ ع رة هلـــا  إال أهنـــا مل لشـــارك يف االســـ ع ار اـــارج العـــامل 
ولأللل مي ـ  أن  االس ع ارية يف القرن ال اس  ةشرلااديد من  م  املووة 

هـــع الـــدول الـــع  ـــدأت   ة األوىليف الدروـــ  وهولنـــدا  وفرنســـا  يقـــال إن إسًـــما
اســـ ع ار الشـــرق األقاـــى  وشـــارو عا الربلمـــال يف وـــز  صـــمن. أمـــا إسًـــما فإهنـــا 

ســ ع رت اســ ع رت وزيــرة هونــغ وونــغ ةًــى ســام  الاــن اانــو  الشــرقع  و ا
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سـ ع رت  ورمـا وسـيان ااملايو وسنمافورة والقسم الشـ امل مـ  وزيـرة  ورنيـو  و 
م  ــال هبــألم نــد. وسياســ عا وًعــا قا  ــة ةًــى أســا  االســ ع ار اهلاإىل وانــب 
   ل ــاق الع اقــناومــن وــان املعســ ر المــر  ومــدة وامــدة قبــ   .املســ ع رات

وانــ  سياســة  ريطانيـــا ختــالي سياســـة أمنوــا يف الشــرق األقاـــى  ابلــرغم مـــ  
م  ـــــال  ســـــ ع راهتا  فقـــــد وانـــــ  منوـــــا  ل ســـــاةدها يف االماو عـــــا املاســـــة أل

ولأللل مل ل   لع رب ووولهـا مـ   ان دهنا سوق ل اارهتاللنظر إىل ال ريطانيا 
ومــ  هنــا مل  .املعســ ر الشــرقع يشــ   اطــراج ةًــى ووولهــا يف الشــرق األقاــى

م  ـاك هبـا يف املنطقـة  وحتـاول أن لظـ  املنطقـة  د ما يربر معامجة الاـن واال
قًقــاج هلــا ةًــى  ألن أ  مروــة لقــوا يف هــألم املنطقــة لســبب اســ قرارليف هــدو  و 

 املس ع رات.
يا يف و امعــا لطــرل هولنــدا  ووامًــ  إندونيســولــأللل قاومــ  مروــات 

ووانـ  لقـي  ـد   ةمفـ  هبـا  وف حـ  ابب ال اـارة مععـااالان الشـيوةية و 
ـــــــل يف ســـــــبي  احملافظـــــــة  .أمنوـــــــا يف سياســـــــة الشـــــــرق األقاـــــــى ـــــــى  وـــــــ  ذل ةً

ضـاة عا فحسـب   ـ  هـع ألن هألم املس ع رات مل ل ـ  أسـواقاج لب املس ع راتل
لسـ مًعا اخلاا لسـ مًعا  ريطانيـا ومـدها  ولموـز فيعـا  ريطانيـا و  ال غنية ابملوال 

س ع ارها هلـألم اولأللل يدور موق عا يف الشرق األقاى مول  قا   لمنأل القدمي
 و قا  ن وذها يف املنطقة.  س ع ارد  ش   م  أش ال اال  البال

وهع   سموع  اهلند الاينيةالعاملية اللانية فإهنا  عد الرب ا  أما فرنسا
وو بــول   ولع ــرب هــألم املســ ع رة مــ  أمثــ  وأوــرب املســ ع رات   و في نــاا والــاو 

لمــن هــألم الــبال يف  لال رنســية  إذ وانــ  مــورلاج مــ  أوــرب مــوارل اللــروة ال رنســية
ســًط  م  ــال هبــألم املســ ع رة  فقــد لاملــوال اخلــاا. إال أن فرنســا مل لســ ط  اال

 ـطرت لـمك املسـ ع رة  امـىت   وأمنوا م  وعة أاـريف  ةًيعا الان م  وعة
وًعا  واخلروج منعا. أمـا الاـن فقـد أووـدت وأمـدت الروـة ال حرريـة السـا قة 

ســـ طاة  هــألم اللـــورة أن ل مًــب ةًـــى ايف في نــاا  وهـــع مروــة الــــ في  منــه   و 
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ن ســـــرت ا نـــــاا  و نســـــحاب مـــــ  أولـــــر الـــــبال يف في ـــــطرهتا لاامـــــىت   فرنســـــا
نســــحب  هنا يــــاج مــــ  املســــ ع رة. وأمــــا أمنوــــا فقــــد  اةســــ ر ج وسياســــياج  إىل أن 

وانــ  لريــد أاــأل مســ ع رة اهلنــد الاــينية مــ  فرنســا  ف انــ  ل ظــاهر  ســاةدة 
فرنســا ويف الوقــ  ن ســه لشــا  اللــورة  ــدها دســاليب ا يــة  ووعًــ  فرنســا 

ر  الســي ا أمنوــا  و ــن اليــ    ـن األمــ  ابلبقــا    ضــ  مســاةدة املعســ ر المــ
وأاـــناج ةقـــد مـــؤ ر ونيـــي  ونظـــر يف قضـــية اهلنـــد  ن اـــار ةًـــى اللـــورة.مـــ  اال

الاــينية  ووــان مــ  ن ا اــه اــروج فرنســا منعــا  ومًــول أمنوــا وًعــا يف الوو  
أ  مـ  ورا    وفي ناا اانو ية وو بول   ومًول الان وًعا يف في نـاا الشـ الية

شـ الية الـع اسـ قً  ابلـبال     ـ   في نـاا اانو يـة في ـا  عـد  لولة في ناا ال
 و أللل ص ي  فرنسا م  املنطقة هنا ياج.

ـــدا ين ةًـــى اللـــورة ةًـــى ندونيســـفـــإن أمنوـــا قـــد شـــاع  ال  وأمـــا هولن
ـــدا  فقـــاموا  لـــورة  امنـــة وانـــ  روســـيا وأمنوـــا ةًـــى   االحتـــال الســـوفيايت  هولن

ين  وأاــناج ندونيســًــما جبانــب هولنــدا  ــد الســنداهنا  ووق ــ  إسللناقضــع ا 
ن ةًـــى هولنـــدا ةســـ ر ج  ورفعـــ  القضـــية إىل هي ـــة األمـــم  و يندونيســـن اـــر الا

يا  و ــــأللل اروــــ  إندونيســــســــ قال اوســــندهتم أمنوــــا  وقــــررت هي ــــة األمــــم 
يا المق عــا إندونيســيا  ومل يبــق هلــا إال إيــر   المر يــة. إال أن إندونيســهولنــدا مــ  

نال أمنوــا هلــا  وظًــ  ورا هــا مــىت أارو عــا منعــا  و ــأللل اروــ  هولنــدا ىســ
 س ع ار .اومل يبق هلا أ  ووول   م  املنطقة وًعا

فقـــد وانـــ  لســـ ع ر  غـــوا  يف اهلنـــد  وملـــا رأت اهلنـــد أن   وأمـــا الربلمـــال
وــ  مــ  املنطقــة لشــاع  ةًــى إاــراج الربلمــال  فقامــ    شــاي  ار  هولنــدا أ  

 وصارت وز اج م  اهلند.   غوا  و رل الربلمال منعا م الوا ابم  إسًما وأمن 
 أمنوــا.ســ ع ارية ســويف إسًــما و و ــأللل مل يبــق يف املنطقــة مــ  الــدول اال

ووانــــ  إسًــــما مط  نــــة إىل  قا عــــا قبــــ  ال ــــاق الع اقــــن  الــــوال ت امل حــــدة 
 املوقـي الـدومل  ل اقع ـا  ولمـناية واالحتال السـوفيايت السـا ق   أمـا  عـد منواأل
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فقد  دأت إسًما لقًق ةًى مس ع راهتا  و دأ اخلطر يعدلها. وذلـل أن أمنوـا 
أاــــــألت حتــــــاول إاــــــراج إسًــــــما مــــــ  املنطقــــــة ل حــــــ  وًعــــــا دســــــًوب وديــــــد 

ســـ قاهلا  لًـــل اســـ ع ار  وإةطـــا  الشـــعوب لاســـ ع ار  حتـــ  ف ـــرة إهنـــا  اال
إسًــما ولضــمط ةًيعــا لةطــا   فاــارت لضــايق  ال  ــرة الــع لبن عــا هي ــة األمــم

حتــال  ــن مشــال وزيــرة ام الــ  إسًــما ةًــى ذلــل ىقامــة اســ قاهلا  فاالشــعوب 
وسنمافورة  أقام   ووبـه لولـة   وصبا   و ن و  م  املايو   ورنيو  وسرواك

ســــ ع ار  وظًــــ  مســــ ع رة حتاليــــة أمس عــــا مــــاليز   فمــــنت  ــــأللل شــــ   االا
يا لطالب  ش ال وزيرة إندونيسوا إال أن أ رت ةًيعا لًبال. ف ا وان م  أمن 

يا لقــوا  عامجــة  ورنيــو واملايــو وســنمافورة  مــارات مــ  إندونيســ ورنيــو  فاــارت 
اللـــوار  وصـــارت حتـــرل األهـــامل ةًـــى اللـــورة  ـــد إسًـــما  و ـــأللل قامـــ   ـــن 

ســــم سياســــة املواوعــــة  ايا ومــــاليز  مالــــة لشــــبه الــــرب  أ ًــــق ةًيعــــا إندونيســــ
ل قا ال ق الع اقان  ووان م  مجًة ما ا  وملا ةدة ظً  الال وأللل سنواتو 

ةًيـــه إدالـــة القواةـــد العســـ رية مـــ  العـــامل  ولاـــ ية إسًـــما مـــ  الشـــرق األقاـــى  
دلال الضــــمط ةًــــى إسًــــما يف الشــــرق األقاــــى  فقــــررت إسًــــما لــــرك قاةــــدة فــــا

لشــرق األقاــى  ومــ  ا  ســنمافورة وســحب قواهتــا العســ رية مــ  شــرق الســويد
اومـــة ســـووارنو الـــأل  وـــان ي ـــزةم قيا  إندونيســـونشـــط   واســـطة ة ا عـــا يف 

مــــــ   عندونيســــــسياســـــة املواوعــــــة. مين ــــــأل ر ــــــي  أمنوــــــا ىاــــــا  املســــــر  ال
وةًـــــى رأســـــعم   والليـــــان  روـــــال آاـــــري  مـــــ  ة ا عـــــا يف ااـــــيو  ســـــووارنو
افورة ةــــ  اةــــدة ســــنمافورة  فاــــً  ســــنمقو عــــد اــــروج إسًــــما مــــ   .ســــوهارلو

 وصبا   وم  املايو.  ًة م  مشال  ورنيو  وسرواكفظً  ماليز  مش     ماليز 
و عــد هــألم الع ًيــات هــدأت املنطقــة  عــض اهلــدو   وماــرت األة ــال 
ابل حضــــن لضــــرب الاــــن. ويظعــــر أن مــــ  مجًــــة اطــــة الع اقــــن يف الشــــرق 

ووـان مـ   ووـول هلـا. إ قا  أ وةدا   األقاى لا ية  ريطانيا هنا ياج م  املنطقة
امل وقـــ  أن يع ـــ  الع اقـــان ةًـــى إهنـــا  الووـــول السًيـــز  هنـــاك  عـــد أن يق ـــ  
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حتــال وةــولة أمنوــا إىل ال اــعيد مــ  اال  ول ــ  لســارع األمــداث .مًــي الاــن
واضـــوع الاـــن ملطالـــب الع اقـــن  وظـــ    يت فـــور إهنـــا  مـــرب في نـــاااالســـوفي

سـي  نعا   ق اـالية واملنظ ـات القًي يـة  االأمنوا أهنا  داول ماليز  ابملشـاري
ًــــى ذلــــل فــــإن منــــ  ذلــــل مــــىت ا ن. وة  مــــ  الًــــول وــــ  إسًــــما يف مــــاليز 

  ن وذ يف الشرق األقاى.  ريطانيا ال دال  حتظى
ســـ ع ارية لشـــبه إىل مـــد افإهنـــا لر طعـــا ابل ًبـــن معاهـــدات   وأمـــا أمنوـــا
  والعـراق  واألرلن   ط واج م  ماـرس ع ارية الع وان  لر  عيد املعاهدات اال

عــــع ف  وإن مل ل ــــ  مســــ ع رة أمنويــــة نظــــر ج   فــــال ًبن   مــــ   ريطانيــــا.هــــاغن و 
يا  إندونيســــو عــــد أن سحــــ  أمنوــــا يف إاــــراج هولنــــدا مــــ   .مســــ ع رة ة ًيــــاج 

أن  اين قاوموهـــا ســـنوات  ـــواالج  وأ ـــو ندونيســـماولـــ  الًـــول وًعـــا  ول ـــ  ال
ســ ع اراج آاــر  فبــدأت أمنوــا لقــيم العراقيــ  يف ووــه اليــداًوا ســ ع اراج ا روــوا 
ولقــيم اللــورات  ــدها  وســ    ةــ  وــاوالت إسًــما ال ســرب إىل   ياإندونيســ
  و ـــا ياإندونيســإىل  ينيا ةــ   ريــق الع ــا   وشــاع  هاــرة الاــينإندونيســ

ووــــــرا  هــــــألم املضــــــايقات اضــــــ  م ــــــاا  شــــــاع  إلاــــــال الشــــــيوةية إليعــــــا.
فـداً    واملسـاةدات العسـ رية  لًضمط  فقبًوا القرول األمنويـةيا إندونيس
منــــأل ةعــــد  يا حتــــ  الن ــــوذ األمنوــــع  وصــــارت لعــــد مــــ  لوا ــــ  أمنوــــاإندونيســــ
ية واالحتـال السـوفيايت منول اق الع اقن  الوال ت امل حدة األا  و عد سووارنو

السـي ا   ةًيعـا يا  فاـارت هـع املسـيطرةإندونيسـالسا ق  قو  مروـز أمنوـا يف 
 ق اال ت البال  واس  ر ذلل مىت اليوا.اوةًى   سيطرهتا ةًى اايو
د الاينية  عد  رل اهلن معظم س ول  أمنوا ةًىايا إندونيسوإىل وانب 

ال دالــ  حتــاول أن ختًــي وــور  اانو يــة  عــد مــرب وــور   و ةًــى  فرنســا منعــا  و 
 أن ختروعا منعا. وإن سح  يف  ريطانيا يف مس ع راهتا يف الشرق األقاى  عد

 فإن قضية الشرق األقاى س  حول م  قضية لولية إىل مزرةة أمنوية. ذلل
وأمــــا مســــ لة شــــعوب  .لو ــــ  يف الشــــرق األقاــــى  ووــــه ةــــاااهـــألا هــــو 
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شــــرق األقاــــى  فــــإن هــــألم الشــــعوب  مــــ   ميــــة ف ريــــة  هــــع لون مســــ ويف لا
ن شــرت يف ار الــع ســ ع اشــعوب الشــرق األوســط  ول ــ  ف ــرة ال حــرر مــ  اال

ـّـــن شـــاراج  عـــدها  أ اقبيـــ  الـــرب العامليـــة اللانيـــة وأ نا هـــا  ودالت   العـــامل  يفرت ـ
وذلــل أن  .شــعوب الشــرق األوســط يفشــعوب هــألم املنطقــة أولــر مــ  و نهــا 

 مــ  نضــال الشــيوةية  ــد الرأمساليــةل وهــع وــز   ال  ــرة قــد ألــى هبــا الشــيوةيون
ةــ   ريــق الاــن   االحتــال الســوفيايت  ســياولــأللل لســر   هــألم ال  ــرة مــ  رو 

ومـ  هنـا سـد  .إىل شعوب الشرق األقاى  ش   قو   ف  رت هألم الشعوب
أن شـــعب اهلنـــد الاـــينية  ر ةًـــى فرنســـا قبـــ  الـــرب العامليـــة اللانيـــة و عـــدها  

يا  ر ةًــى هولنــدا قبــ  الــرب العامليــة اللانيــة و عــدها  وشــعب  إندونيســوشــعب 
ومشـال    رة الشيوةية ووان هلا أ ر فيه  ومىت الشعب يف املايوة نق ال اوور  
 ر ةًـــــى السًيـــــز  ووـــــان وـــــرا  هـــــألم اللـــــورات ماـــــول   وســـــنمافورة   ورنيـــــو
ة بارها اول في ناا الش الية ةًى ـاـمس قاهلا  و رل هولندا  و ايا ةًى إندونيس

  ضـ  ف ـرة ال حـرر  ال مـاليز   وـ  ذلـلـحتـاال ـ طرار إسًـما ل ـالولة قوية  و 
 س ع ار الع  م  ةًى املنطقة.م  اال

ولـأللل فع ـا يبـألالن ااعـد يف  ا و ريطانيا هألا األمرلمنوولقد ألرو  أ
 ـ  العاقـات   االسـ ع ارية القدميـة ةأن ال يظعر ةًى ن وذمها يف املنطقة الاـبم

يف  ميــــث لبــــدو  االق اــــالية والسياســــية واللقافيــــة  وحنــــو ذلــــل مــــ  ال اقيــــات
 وليس  إما اتا اس ع اريةج.  الظاهر أهنا ةاقات لولية

 ويبقى هناك مامظ ان يف قضية الشرق األقاى:
ع سـامعا نــز و   ت امل حـدة مـول وـور  الشـ اليةنم الوال ـلـا لـم األوىل:

 النوو .
 يا وماليز .إندونيسوااصة   املد السامع امل نامع يف املنطقة والثانية:
ل وود مش ًةج سـاانةج ةًـى  ها أ رلمنووع وور  الش الية فإن أأما مو 

ع أن حتـيط الاـن  ـدول قويـة هـا اللا  ـة لً نطقـة منوـمدول الاـن. فسياسـة أ
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ــــ  إىل ااروعــــا اشــــية   أو مشــــاو  ســــاانة لشــــمًعا يف ن ســــعا مــــىت ال ل طً
لعيـد لوميـد ا أن منوا  ولو أم   ألمنواملزامحة يف الن وذ وال   ن ةًى ماا  أ

وور  و ا مدث ل ي ناا  ل وود لوالج قويةج مول الاـن  ملـا لوانـ  ةـ  ذلـل   
 و ا ل ع  م  اهلند  ام الان.
ـــــــــامل وق  أن أ ـــــــــأللل ف ا س ســـــــــ  ر يف حتريـــــــــل القضـــــــــية ل بقـــــــــى منوـــــــــول

ال أن   مشــــــــ عًةج لون أن هتــــــــدأ  ل ــــــــ   شــــــــر  أن لشــــــــم  الاــــــــن ابملشــــــــ ًة
مرصـــــ  ةًـــــى إشـــــراك لول املنطقـــــة  وهلـــــألا ا ومـــــدهالمنوـــــل ـــــون مشـــــ ًة أل

ا   منوــــــيف مشــــــ ًة وــــــور   ووانــــــ  لعقــــــد االو  اةــــــات  شــــــ   سداســــــع: أ
 وور  الش الية  الان  روسيا  الياابن  وور  اانو ية.

وإ ــال مشــاو  ســاانة لااــ  الاــن أو ةًــى مــدولها هــو اــط   ــ  
ـــه الوقـــ  املناســـب حتروـــه بار منوابلنســـبة لًسياســـة األ ـــار ل ةج ةـــ   ريـــق يـــة  وخت 

األوــوا  اهلنــد  أو   حريــل لااًــع حتــ  مســ ى مقــوق النســان  أو   ســجنن 
أو غـن ذلـل. وهـع لسـ م  وـ  فرصـة مناسـبة يف  م  وور  ةًى مدول الان 

ألهنـــا   لا مـــ  ميـــث ال وقيـــ منوـــهـــألا اال ـــام. لقـــد وـــا ت ال رصـــة املناســـبة أل
ن فرغــــــ  مــــــ  ولريــــــد لن يــــــألم  عــــــد أ  وانــــــ  ختطــــــط لًعــــــدوان ةًــــــى العــــــراق

أفمانس ان. ووان  الاـة  ـد العـراق هـع أسـًحة الـدمار الشـام   املـ عم فيعـا 
ا أهنا  د أسـًحة الـدمار منوومىت ال لظعر أ .العراق وإيران  والبًدان مسً ان

 لالشـــام  إذا وانـــ  مـــودة املســـً ن  وإن وانـــ  مـــ  غـــنهم فـــا حتـــرك ســـاوناج 
   ـــوع أســـًحة وـــور  الشـــ اليةلـــأللل ووـــد  ـــو  ال رصـــة مناســـبةج ل حريـــل مو 

لـاين الوو ععا م  إيران والعـراق يف وـور الشـر  و ـا وـا  يف لاـرحيه يف وـانون 
وذلــل ل عــال اهتامــه دنــه يع ــد  ةًــى العــراق ألنــه  ًــد مســًم ميًــل  ال2002

ا وــأللل لضــ  لوالج أاــريف شــيوةيةج يف وــور منوــأســًحة لمــار  زة ــه   ــ  إن أ
و ـا وـا      من أن املقاول يف العـدوان وـان العـراقيف .الشر م  إيران والعراق

مــ  مــديث  ــو  ةــ  وــور  ال ــوسر   عــد أســبوةنوــول  ابول إىل   إفــالةيف 
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يف مـرب   ال يووـد هنـاك اطـة لًبـد» الش الية:ووور   إيرانقال  ش ن   الشر
وال لووـد لـدينا اطـة حملار ـة وـور  الشـ الية أو الـداول يف  الدول... د هألم 

 .«إيرانع م  ا نـز 
ا ل اـــعيد املوقـــي لياـــ  إىل منوـــن لع ـــد أأولـــأللل فًـــيد مـــ  امل وقـــ  

 األة ال املسًحة ل  مو وع أسًحة الدمار الشام  يف وور  الش الية.
  امنوـوااصة أ  فعو هاود الدول ال ربيف  أما املد السامع امل نامع

مل  لــــ  يف اوالمــــرب  اــــ ة ةامــــة. وهاوســــعم هــــألا يبقــــيعم ي حسســــون اخلطــــر 
الســـــاا والاـــــحوة الســـــامية  الســـــي ا إذا ةً نـــــا أن مـــــا يزيـــــد ةـــــ  املـــــا  ن 

يا هـــــع أوـــــرب  ًـــــد إندونيســـــن مًيـــــون مســـــًم يقطـــــ  يف لًـــــل املنطقـــــة  فمخســـــو 
هنــا ويت  عــد إإســامع  وهــع را ــ  أوــرب  ًــد يف العــامل مــ  ميــث الســ ان  أ  

 الان واهلند وأمنوا مباشرة.
لســ طيعان أن لووــدا قــوة  ــار ة يف املنطقــة  ال لقــ  يا ومــاليز  إندونيســف
يا ومـاليز  مـ  إندونيسـويف ال ـربيف املـؤ رة يف املنطقـة  وذلـل إذا اختـألت ـة  القـ

يا ومـاليز  مـ  ابقـع إندونيسـالساا مبدأ ونظاا مياة  و ا أن إم انيـة لواصـ  
وويـــــــا دا العً ـــــــع يف ل نولـألا ال قــــــــول هــــــــمـــــــ  ووـــــــ  ع قا  ـــــــةـامــــــــالعـــــــامل الس

 لااالت واملواصات.اال
 وهألا يؤود األسباب الع  ع  الشرق األقاى قضيةج لوليةج.

 
 قضية آسيا الوسطى  - 4
  قاـــىفـــإن األمـــر فيعـــا   ًــي ةـــ  الشـــرق األ  مــا قضـــية وســـط آســياأو 
  وسـطابلشـرق األ ومرافيـاج  ة ـربت م اـًةج اوذلـل راوـ  إىل أهنـا وإن   واألوسط

سـ ع ار والن ـوذ هنا خت ًي  نوةية االأاألقاى  إال  وال مي   فاًعا ة  الشرق
و ـا أن منطقـة وسـط آسـيا    .ولألا فعع خت ًـي يف نوةيـة الاـراع  وأهدافـه لفيعا
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وســـط آســـيا  ىمنـــه  والاـــراع ةًـــ اج يت وـــز احتـــال الســـوفيهنيـــار االاوانـــ  ومـــىت 
راع ا ً ــ  أ ــراه الاــالــألا  ليتاحتــال الســوفيهنيــار االاوالقوقــاد مل يبــدأ إال  عــد 

اــــ اه يف أهــــداه الاــــراع أمــــا اال والشــــرق األقاــــى.  وســــطةــــ  الشــــرق األ
  فراو  إىل أن أهداه أمنوا م  الاراع هـع إاـراج روسـيا مـ  منـا ق ن وذهـا

اهلا اليــو   وذلــل ىاراوعــا مــ  لول القوقــاد وآســيا ـص مـــيـــًـقـا   ـعـــ ـيـاـوحت
 الوسطى.

ةقــد  ةنــدما ان ــر  ا1991 ت  عــد ةــاا ـية نشـــوةًيــه فــإن هــألم القضــ
االحتــال الســوفيايت  ولشــ ً  مخــد ةشــرة مجعوريــة وديــدة ةًــى أنقا ــه  مــ  
 ينعـــا مخـــد مجعـــور ت لقـــ  يف آســـيا الوســـطى غالبيـــة ســـ اهنا مـــ  املســـً ن  
  وهــــــألم اا عــــــور ت هــــــع: أود  ســــــ ان وهــــــع أوربهــــــا وأمهعــــــا  ووادااســــــ ان

ل حــدث  ًمــات قريبــة مــ  وقرقيزســ ان  وهــألم اا عــور ت األر ــ    ولرو نســ ان
 ول حدث  ًمة فارسية.  الموية  واا عورية اخلامسة  اوي س ان

إن هألم اا عور ت اخل د لش   لواصاج ومرافياج و شـر ج. وهـع وًعـا 
املاصـــق هلـــا يطًـــق ةًيعـــا لروســـ ان مـــ  الاـــن مـــ  ااـــز  المـــر   الســـامع  

يـة اـز  آسـيا الوسـطى   وهـألم  لروس ان الشرقية لًاز  الاـيين  ولروسـ ان المر 
حيدها شرقاج الان الع حت   اا عور ت اخل د لق  شرق ومشال مر قزوي   و 

م  منطقة لروس ان الشرقية  وحيدها مشاالج روسـيا  وحيـدها غـرابج مـر قـزوي   وز ج 
 وروسيا  وحيدها ونوابج أفمانس ان وإيران.

ةًــــــى األمهيــــــة وقبــــــ  اخلــــــول يف ل اصــــــي  الاــــــراع  ــــــب إلقــــــا  نظــــــرة 
ســمالياية لع ــرب املنطقــة ســمالياية  ســيا الوســطى والقوقــاد  ف ــ  الناميــة االاال
وال ل اــًعا ةــ  روســيا   وســطلروســيا يف لااــ  آســيا ومــىت الشــرق األ اج م ــدالا

  فــــا مــــار وال ويطــــات  ووــــأللل األمــــر ابلنســــبة لًاــــن  أ  مــــدول  بيعيــــة
ونظــــراج ألن معظــــم ســــ ان املنطقــــة مــــ   .فاملنطقــــة لع ــــرب البوا ــــة اخلً يــــة لًاــــن

فإن الان ختشـى مـ  و ـنهم ةًـى املسـً ن لااـ  الاـن يف إقًـيم   املسً ن
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هنيـار اسمالياية و ع  أمنوـا اططعـا منـأل وهلألم األمهية اال .لروس ان الشرقية
وماـــار الاـــن   يت لـــداول املنطقـــة وحتاـــيم روســـيا مـــ  وعـــةاحتـــال الســـوفياال

 إىل ااوار م  وعة أاريف. ومنععا م  الن وذ
قواةـد ةسـ رية يف   قام ف  وقد سح  أمنوا يف حتقيق  عض أهدافعا

سـم سـ طاة  اباو  انقـال هلـا ماو عـا ورميـوه ذلـياج اانعـاج. نأأود  س ان  عـد 
ولعـــــاون   رهـــــاب إ ـــــال لنســـــيق ةســـــ ر  مـــــ   اوي ســـــ انالـــــرب ةًـــــى ال

وال دالــ    واداســ ان  إىلو قــايف مــ  قرغيزســ ان  وحتــاول مــد ذلــل  ق اــال ا
سـ طاة  أن اويف القوقـاد  .اماق ابقع لول املنطقة وأاألها م  روسيااحتاول 

وويت م ومة موالية هلا يف لبًيسع  ما وان  ـر ة قويـة هتـدل  ملسقط لشي ر لد 
روسيا يف الع ق  وذلل راو  إىل دوال ال اص   ـن قواةـد مًـي األ ًسـع يف 

  ووول م ومة موالية هلا يف وورويا.  لرويا والدول الروسية
  وااصة منطقة مر قزوي   فرسيا الوسطى  س ع اريةأما م  النامية اال

  فعع غنية ابلن ط  و ـا أن املنطقـة غنيـة ابل لـن مـ  املعـالن الن يسـة والـألهب
مــــ  أغــــن منــــا ق العــــامل ابملــــوارل الطبيعيــــة   وســــطو ــــا الشــــرق األ   وهــــع لع ــــرب

ولفععــم إىل  ــألل وــ  وعــد   لعــاب الرأمســالين األمنويــن واللــروات  مــا أســال
الال  عس ل ار إىل املنطقة. وو ا هسم االللاال الشروات الضجن ة اب ا ووس

  اســباب  ا عــأســ ع ارية لع ــرب مــ  أهــم فالناميــة اال  ابلنســبة لًشــرق األوســط
 .الًاراع ةًيع ر يسياج  وهع الع لش   سبباج 

فقـــد  ـــدأ منـــأل القـــرن اللـــام    الوســـطى والقوقـــادســـ ع ار يف آســـيا أمـــا اال
ـــــة  ةشـــــر ـــــة األورو ي ـــــث   يف أقـــــبح مقـــــب المرب لي ـــــل امي ق طعـــــ  روســـــيا لً

املســــامات الشاســـــعة يف وســـــط آســـــيا والقوقــــاد مـــــ  الدولـــــة العل انيـــــة والدولـــــة 
ســ  رت ا  و عــد اللــورة البًشــ ية .إىل روســيا القياــرية اج ر ســو ــ  عا ق  الاــ وية

ومل لـدع أ  فرصـة   سيا الوسطى والقوقـاد  قبضـة مـ  مديـدروسيا ابلمساك آب
ومـــا  ـــرأ مـــ    يتاحتـــال الســـوفيهنيـــار االاـــريف لً ـــدا  فيعـــا. ول ـــ  ابلًـــدول األ
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   والقياا ابحملاوالت   منوا ةًى لاول املنطقةألشاع     عي ةًى روسيا
يــــث ن أمنوــــا لــــريف أهنــــا الور أوذلــــل راوــــ  إىل  .امل  اليــــة لــــدمر الن ــــوذ الروســــع

و ـــــا   ودوال املعســـــ ر الشـــــرقع   يتاحتـــــال الســـــوفيهنيـــــار االاالوميـــــد لًعـــــامل  عـــــد 
ةنــدما وــان   اة ــربت ن ســعا وريلــة االســ ع ار المــر   عــد الــرب العامليــة اللانيــة

االحتال السوفيايت مووولاج. وه ألا ةندما اهنار االحتال السوفيايت اة ربت ن سـعا 
فعــع لــريف أهنــا أمــق هبــألا   طرســة والمــرورا واــألها الممنوــوــأللل وريل ــه. إن أ

وذلــل ىاــراج   اضــاع وــ  لول العــامل لن وذهــاةج لدلــأللل لســعى واهــ العــاملل
  ا يف ذلل روسيا.  الدول ال ربيف م  مس ع راهتا وأماو  ن وذها

آســــيا وقــــد ماولــــ  روســــيا أن ل ــــون هــــع وريلــــة االحتــــال الســــوفيايت يف 
 مجعـور ت االحتـال السـوفيايت هي ًية ةالسارة  إىل إة هلألا لالوسطى والقوقاد

 آلول الرا طـــــة املســـــ قًةآأو   ىنشـــــا  وومونولـــــث الـــــدول املســـــ قًة مهنيـــــار ا عـــــد 
حتــال   قـ  ةًـى الشـ   االأيت السـا ق  و ـا احتـال السـوفي ـ   إليـه لول اال

  والشيشـــان   لإل قـــا  ةًـــى أوـــزا  واســـعة مـــ  القوقـــاد حتـــ  ســـيطرهتا للروســـيا
 وغنها.   انولاغس أنموشيا و 

  ويـــار ووو   ورغـــم أن وـــاوالت أمنوـــا ل ًًـــ  ابلناـــا  يف أود  ســـ ان
الأل  لـه وـوار مباشـر مـ  آسـيا   م ال أفمانس اناةًى الرغم م  سامعا يف و 

ف ةًنـــ    ســـمالياين يف آســـياســـمالياية الً ـــا  االاوإةاهنـــا ةـــ    الوســـطى
موق عــا يف آســيا الوســطى  عــد  ولعــد العــدة ل ــدةيم  اســمالياياج  ابوســ ان مًي ــاج 

منويـــة أصـــبح  هلـــا اليـــد الطـــوىل يف م ًـــ  العـــراق  ورغـــم أن الشـــروات األاأن 
ســ جنراج الــن ط واملعــالن يف آســيا الوســطى والقوقــاد  إال أن الاــراع السياســع ا

وأن مســم الاــراع لاــا  أمنوــا ال يــزال ي طًــب   ةًــى الن ــوذ يع ــرب يف  دا لــه
فعـــع الر ـــة الـــع   امنوـــاملنطقـــة وإن وانـــ  ميويـــةج ألوذلـــل ألن  ل عـــض الوقـــ 

مـــ   ولـــأللل فًـــيد هـــع  وا  عـــا ملنـــا ق العـــامل األاـــريفلو   ل ـــن د منعـــا روســـيا
وةًيـــه فًـــيد مـــ  امل وقـــ  أن ختًـــع روســـيا  الســـعولة أن لنســـحب منعـــا روســـيال
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 املنطقة مجيععا يف املديف املنظور.
لووـــــب ال طـــــرق إىل ســـــمالياية األمنويـــــة يف آســـــيا الوســـــطى ول عـــــم اال

 منوين وة ا عم يف املنطقة وووارها:األ املسؤولنلارحيات 
 رويــز مشــره ف ــرة أن ياــبح  ةــرلا  2004 ف ــع  ــد  العــاا ااــار 

  ة  ــــن  ا ــــة أقــــاليم هــــع: آســــيا الوســــطىـاقـــــارة وأل  يــــب الطـاـــــراج لً ـ ًــــدم اــــ
موقــ   ًــدم مــ   وونــوب آســيا  اهلنــد  وغــرب آســيا  الشــرق األوســط  مســ  يداج 

ابل سًســــًة مــــ  مــــوانو  ــــجن ة ةًــــى مــــر أوأقامــــ  إســــاا  امل وســـط  ينعــــا...
  ــد   راد األمنوــعـة ةًــى الطـــريعـــمرلبطــة  شــب ة مديلــة مــ  الطــرق الس  العــرب

 ىل الدول األفمانية.إ
يف  يانـه أمـاا الًانـة املجن اـة   هـألم املشـاري  ابول نبـألة ةـ  وقد أةطى

 ا 2004 آذار 27ًــد الشــيوخ األمنوــع يف ال ا عــة لابملاــروفات العســ رية 
لقـدا   وونوهبـا  وغـرب آسـيا  وآسيا الوسطى  ن منطقة القوقادإ» :ةندما قال

ذا ف ر طعـــا  شـــب ة مـــ  ال اـــارة واملواصـــات. ل ـــ  هـــألا ياـــبح إفرصـــاج وبـــنة 
ن ابوسـ ان إ» :. وأ ـاه«ا م  فرل األمـ  والسـااا نا فقط يف مال   نّ 

وقامـ  ىةــالة لشــ ي  هي ًعـا وموان عــا  ...  وسنســ  ر    هــألا األمــرلنظـر يف
 .«يف  نا  شب ة الطرق يف أفمانس ان  ساةدة شروا نا السعولين والياابنين

إقنــــــاع املنطقــــــة    ــــــوي   ىلإولشــــــن ال حروــــــات الديبًوماســــــية األمنويــــــة 
-ســــ انيةلبــــدأ مــــ  الــــدول الباو حتال ــــات  ةســــ رية أو سياســــية أو اق اــــالية 

ـــــة ـــــق لةـــــالة اريطـــــة حتال ـــــات  اعـــــدةج   ووـــــا ول  و ـــــر  طعـــــران  األفماني الطري
ابل ل عنــات ل يــد أماــالر سياســية يف إســاا  عــرلاســمالياية يف مروزهــا. ول

ابل يف أابم  ـــال لاـــول املؤسســـ ن العســـ ري ن يف وـــ  مـــ  واشـــنط  وإســـاا 
ًـــى لاـــورات حتـــالي وديـــد ي اـــاود الـــرب  ـــد الرهـــاب. ويـــدور ال ـــاا ة

أمنوية لقياا مًـي آ لـوآ آسـيو  لقـولم الـوال ت امل حـدة ةًـى غـرار الــآ لوآ 
ىل وانـب مً ـا  وـدل إ  األورو  يش   مً ا  واشـنط  ال قًيـدين يف املنطقـة
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مســــ عدفاج   وأذر ياــــان  ووادااســــ ان  ولرو انســــ ان  لواشــــنط  يف أود  ســــ ان
  لشـب ة أ  يـب نقـ  الطاقـة ة والعسـ ريةيـوفر ال ايـة األمنيـ إقامة نظاا إقًي ع

  ن   رود أ  هي نة صينية أو روسية. وم   
و ـــا ظعـــر ال ضـــارب  ـــن مـــوق ع واشـــنط  وموســـ و  شـــ ن املشـــ ات 

د رة وديـر  وقـد ظعـر ذلـل مـ  اـال امل عًقة ابا عور ت السوفيالية السـا قة.
ميـــــث صـــــر    ا26/01/2004 يف اخلارويـــــة األمنوـــــع وـــــول  ابول ملوســـــ و
ن ابول ينو  مناقشة املسا   امل عًقـة الس ن األمنوع يف موس و قبي  الز رة د

مشــناج إىل أن أمــد أهــم   ابا عــور ت الســوفيالية الســا قة مــ  ااانــب الروســع
أهــــداه الــــز رة ل  لــــ  يف البحــــث ةــــ  آنقــــا  ال قــــا آ  ــــن الطــــرفن الروســــع 

. واةـــــمه الســـــ ن األمنوـــــع  ووـــــول واألمنوـــــع يف ال ضـــــا  الســـــوفيايت الســـــا ق
ويف آمشــ ات معينــةآ لواوــه لســوية العاقــات  ــن ااــانبن يف هــألم املنطقــة. 

من ن   موس و ووول مـا وصـي دنـه آصـ قةآ  ـن ااـانبن الق سـاا الن ـوذ 
أشـارت ماـالر أمنويــة إىل آمشـ اتآ لواوـه ةاقــات  قــدف  يف هـألم املنطقـة

ا املًي. و دا أن لااةد اادل يف هألا الشـ ن لـزام  البًدي  يف ال عام  م  هأل
معًومــات ة ــا وصــي دنــه لرليبــات لعقــد   ةـامية غر يـــ  إةـــا ـــمــ  لســريب وس
أمنويـــــة هتـــــده إىل اق ســـــاا الن ـــــوذ يف املنطقـــــة الســـــوفيالية  - آصـــــ قةآ روســـــية

الســــا قة. واة ــــرب وًًــــون رو  وــــاا الســــ ن األمنوــــع يف موســــ و مؤشــــراج إىل 
 ق  ن الطرفن.ال ا

وم  املعًوا أن موس و وانـ  أ ــدت قًقـاج مـ  لزايـد الن ـوذ األمنوـع يف 
العســــ ر   ابلووــــولااوصــــاج يف مــــا ي عًــــق   ةــــدل مــــ  لول الرا طــــة املســــ قًة

إ ـــافة إىل مـــا وصـــي دنـــه   األمنوـــع يف مجعـــور ت آســـيا الوســـطى ووورويـــا
 لول مل  وورويا.لدا  أمنوع مباشر يف لرليب األو اع الدااًية يف 

و يف ظـ  د رة ابول وـان سياسـيون رو   ــالبوا  ناقشـة هـألا املًـي مــ  
الــــــودير األمنوــــــع. ولةــــــا ر ــــــيد انــــــة الشــــــؤون اخلارويــــــة يف الربملــــــان الروســــــع 
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العس ر  األمنوع يف املنطقة  الووولقسطنطن وولسالشيوه إىل إلراج مًي 
 ةًى ودول أة ال الز رة.

ن أمنوـــــا الدالـــــ  ةًـــــى  دايـــــة الطريـــــق يف آســـــيا ومـــــا ســـــبق يشـــــن إىل أ
وذلـل   اخلطـوة األوىل  عـد منويـة مل ل عـد  وأن املجنططات األ الوسطى والقوقاد 

وانـ     وإىل ةعـد قريـب  راو  إىل وون الاراع مادال مديلاج يف املنطقة ل وهنا
الـه يت  ول ـ  وـون الاـراع ةًـى املنطقـة حي ـ  يف  ياحتال السوفيلع رب م راج لا

ل ونـــــه ميلـــــ  و   ال عديـــــد لً اـــــا  اليويـــــة لروســـــيا وهتديـــــدات إقًي يـــــة لًاـــــن
ســمالياية ألمنوــا ل حقيــق مططاهتــا ى قا عــا القــوة العظ ــى والوميــدة اماــًحة 
. وـ  ذلـل وحتايم الاـن  ما ي طًب لمر روسيا م  أماو  ن وذها  يف العامل

 ي عـديف الاـراع ةًيعـا الـدول  ع  هألم القضية م  القضا  الدولية املع ة الـع
 القًي ية.

  إن هناك ةاماج آار  ع  هألم املنطقة مروز لنبه لًدول املؤ رة إقًي ياج 
  ما  عًعا قضيةج لوليةج. هألا العام  هو ةولة هألم املنطقة إىل إسامعا  ولولياج 

ارع  عد املن  القسر  اال القبة الشيوةية الع ام دت حنو سـبعن سـنةج. ف سـ
 ـــ  أصـــبحوا   النـــا  إىل إســـامعم  قـــوة الف ـــة لًنظـــر  لـــيد العبـــالات فحســـب

مـــــىت إن   افة  دروـــــة مألهًـــــةـاا وإىل نظـــــاا اخلــــــون إىل ال ـــــم ابلســــــعــــــي طً
ـــر" اســـ قطب مـــنعم يف  ضـــ  ســـنن آالفـــاج  " فةـخلـــ"اـلدةولـــه لـــ "حـــزب التحري

اـعاب وال  شـون يف ه رواالج ونسـا ج. ووـان إميـاهنم ةابـاج  يق ح ـون المؤل ةج  
 .لومة ال م

سّرهم هـألم العـولة لإال أن م امعم الألي  ين  ون إىل القبة السا قة  مل 
القويــة إىل ااــألور  ف ارســوا الــبطو وال ن يــ   ــد شــعوهبم  واســ عانوا ابلــرو  

لًحيًولــة لون ةــولة الســاا السياســع  ومــىت اليعــول  واألمنويــن والربيطــانين
حتروــ  أوعــزة املجنــا رات احملًيـــة  ولعاونــ  مــ  أوعــزة املجنـــا رات و  .إىل ال ــم
لوقـي هـألا الن ـو السـامع ال اسـح يف لًـل   والربيطانيـة  واألمنويـة  الروسية
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ــــــبطو  و ــــــا اســــــ جندموا أســــــاليب  البًــــــدان  فاســــــ جندموا أســــــاليب الق ــــــ  وال
 ـــرة ال شـــ يل وال  ييـــ   ـــد ال  ـــرة الســـامية  وأســـاليب ال ـــزين وال ًـــوي  لً 

العً انية. ول   السـاا يف ن وسـعم وـان قـد اسـ قر  وهـو يـزلال قـوة يومـاج  عـد 
يـــوا  ولـــ  للـــين  هـــألم األســـاليب الشـــيطانية النـــا  ةـــ  إســـامعم وإميـــاهنم. وقـــد 

وحتوهلـا إىل وـألوة   ألرك المرب مقيقة     الساا م  قًوب هـألم الشـعوب
يف شـــؤون العـــامل اللالـــث:  وهـــو ابـــن أمنوـــع  م قـــدة. يقـــول رو ـــرت ل. وـــا ان

... يف هــألا ااــز  مــ  العــامل  ســي ون الســاا   ســبب وييــدم ســط آســيايف أوا»
املطًــق لً قعــوري  واملظًــومن أولــر واذ يــة  فعــألا الــدي  املط ــر ل االن شــار ةًــى 

 .«املس ويف العاملع  هو الد نة الوميدة املس عدة لً نادلة وال  ا 
مع ـــاج مـــ  معاقـــ  الســـاا  وهـــع لشـــ    لقـــد أصـــبح  املنطقـــة معقـــاج 
يا ومــاليز  يف ونــوب شــرق آســيا  إندونيســأةًــى القــو  الســامع امل  ــد مــ  

و ــــا إن إم انيـــــة لواصــــ  املنطقــــة مـــــ    .والواصــــ  إىل منطقــــة الشـــــرق األوســــط
ابوســ ان وإيــران ومرافيــاج  يرســ  ىنــألارات اطــنة لًــرو  واألمنويــن دن لولــة 

ة  مي ـــــ  قيامعـــــا يف هـــــألم املنطقـــــة الشاســـــعة مماميـــــة إســـــامية  ـــــجن ة  ونوويـــــ
ـــأللل وـــان أمـــد أســـباب امـــ ال أفمانســـ ان مـــ  قبـــ  أمنوـــا هـــو  لاأل ـــراه ل

الشراه ة  ولب ةًى هألم املنطقة  السي ا وأن ال ـاا فيعـا مـ  غـن وـند 
 األمة  ومانهم إىل دوال.

ًـدان وـان واطورة املوقي الناشو ة  منو ال يارات السامية يف هألم الب
لـــدر   لســـبباج يف ةقـــد مـــؤ رات لوريـــة هلـــألم الـــدول  مـــ  وـــ  مـــ  روســـيا والاـــن

األاطــار املنبعلــة مــ  لًــل املنطقــة  ووــان أمهعــا مــؤ ر شــنمعا  الــأل  و ــ  يف 
 سًم أولو له اطر ما أمسوم ابألصولية السامية  والروات السامية.

وقععــــا االســــمالياع وم  وه ــــألا فــــإن اللــــروات الــــوفنة يف هــــألم املنطقــــة
ا  ابل ــــافة إىل الاــــحوة الســــامية منوــــابلنســــبة لروســــيا والاــــن  وأ  ــــاع أ

 اع  آسيا الوسطى قضيةج لوليةج مع ةج. امل نامية فيعا  و  هألم األمور ل ضافر ل
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إن قضــية شــبه القــارة اهلنديــة هــع قضــية قدميــة  ول نعــا مل ل ــ  ابردة يف 

 ة وــربيف مــ  قضــا  العــامل الر يســية.ســا ق و ــا هــع ةًيــه اليــوا  ومل ل ــ  قضــيال
والـــأل  وـــد  يف هـــألم القضـــية  ومو هلـــا إىل قضـــية وـــربيف أمـــور  ا ـــة هـــع: املـــد 
السامع الأل  فا رله قضية وش ن  ولعـاظم قـوة الاـن يف املنطقـة  وانضـ اا 

 اهلند والباوس ان إىل  ل  الدول النووية.
لـأللل   السـيطرة ةًيـه ابألمـر اهلـنل عدلنسبة لً د السامع  فًم أما ابل

القيـــاا م ًـــة صـــًيبية  وـــا هـــووـــان أمـــد أســـباب غـــزو أفمانســـ ان مـــ  قبـــ  أمن 
وديــدة لضــرب الروــات الســامية الداة ــة ملســً ع وشــ ن  ااصــة وأن قــوة 

ةنــدما قامــ  امليًيشــيات الســامية   ا1999 املســً ن قــد ظعــرت وًيــاج ةــاا
 مــزو مرل عــات وارغيــ  الواقعــة ةًــى الــدول الباوســ انية   ســنال مــ  ابوســ انى

اهلنديــــة يف مرل عــــات وشــــ ن  وأوشــــ   ةًــــى هزميــــة ااــــيو اهلنــــد   وحتريــــر  
وش ن  لوال ايانة و  م  نواد شريي ر يد ودرا  الباوس ان السا ق  ور ـيد 

ـــ  ســـحبا القـــوات امليْ أروانـــه يف ذلـــل الوقـــ   رويـــز مشـــره  الًـــأل ة ام لـــاالج عامج 
 ألوامر أمنوا.

فعـــألم الال ـــة ابلـــألات قـــد لق ـــ   قـــو  اخلطـــر ةنـــد األمنويـــن  األمـــر 
لــأللل  لســً ن يف املنطقــةالــأل  وعًعــم حيســبون ألــي مســاب ل عــاظم قــوة امل

ر يد الباوســـ اين الـــامل  رويــز مشـــره  ليقـــوا  ضـــرب الــ ــمطوا ةًـــى ة ـــيًعم 
وســ ان  ماــة أن املقــالًن  ــد اهلنــد يف  ول  يــل املعســ رات الســامية يف اب

 وش ن  روون منعا  وماة أهنم إرها يون.
و ــــا  ــــمط  أمنوــــا  نيــــة ةًــــى  رويــــز مشــــره  ل ًــــه ةًــــى ال نــــادل 
سياســـياج ةـــ  لةـــم قضـــية وشـــ ن الســـامية  فاســـ ااب أيضـــاج هلـــألم املطالـــب 

   و ـدأت األمنوية  وأةً  ة  لنادله ة  مـق لقريـر املاـن لًشـعب ال شـ ن 
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ــــة ابوســــ ان ل اــــ ية أامل او ــــات ابل عــــ  يف إســــاا  ــــد ولول ــــة اهلن ــــن لول ابل  
 ــم يف القضــية ال شــ نية ةًــى أســا   نــا ع. وامل او ــات لنطًــق مــ  إقــرار ال

ابوس ان  ووول مق لًعندو  يف وشـ ن ي  او ـون ةًـى االل ـاق ةًيـه اعًـه 
 ن.ووا االم ال اهلندوسع م  وش جنر  مشروةاج  ال لي  

وغرل أمنوـا مـ   ـمطعا ةًـى ة يًعـا  رويـز مشـره ااـوى مسـ لة  
وشـ ن  لـيد فقـط  ـرب القـوة السـامية امل عاظ ـة يف ابوسـ ان  وإمنـا أيضـاج 

وابل ــامل لاــبح الاــن   اع مــ  ابوســ اننـــز موادنــة املنطقــة  فــا لنشــم  اهلنــد يف 
ر  ـن اهلنـد وابوسـ ان ا هتد ـة األمـو منو   لريد أ  هع القوة الوميدة يف املنطقة

وهلــألا ف  لل  اــديف اهلنــد لًاــن وهــع آمنــة ةًــى مــدولها المر يــة مــ  ابوســ ان
لــدول ونــوب آســيا  و ــأللل لووــد  ))ســار(((لمــح اهلنــد وابوســ ان يف ل  ــ  

أمـــا لـــو اســـ  ر  .وبـــنة  قـــدورها أن لقـــي يف مواوعـــة الاـــن   ـــ  وـــدارة  ةقـــو 
 لقويف ةًى مواوعـة الاـن أو ال ـوادن الاراع  ن اهلند وابوس ان  فإن اهلند ال

مععا  وااصة وأن الان ابل  قوة اق اـالية م عاظ ـة  وقـوة لميمرافيـة أوىل يف 
هنــا   ــ  إالعــامل  وهلــا مقعــد لا ــم يف مًــد األمــ   وهــع لولــة نوويــة قدميــة  أ  

املقاييد لع رب قـوة صـاةدة  و ـا أهنـا مل لقـ  يف اخلطـ  الـأل  وقعـ  فيـه روسـيا  
هنــا مافظــ  ةًــى  اســ عا الــدااًع  يقــول لنــح هســياو نح الــزةيم القــو  إأ  

ـــه »الـــأل  مـــد ث الاـــن  عـــد ماولســـع لونـــغ:  إن اخلطـــ  األوـــرب الـــأل  وقـــ  في
 .«ة السياسية قب  أن  دل االق االغورابلشوه أنه مسح ابلري

ــــإن أ ــــد   ا أصــــبح  حتســــب مســــاابج ل عــــاظم الاــــنمنوــــوه ــــألا ف ولري
ة ى ـال قـوة لقـي يف ووععـا  وابل ـامل يع عـا أن لقضـع ةًـى إشماهلا يف املنطقـ

وهــألا مــا ي ســر ســبب ســ وت   اع  ــن اهلنــد وابوســ ان لً  ــر  إىل الاــننـــز ال
أمنوــــا ور ــــاها ةــــ  ميــــادة وــــ  مــــ  اهلنــــد والباوســــ ان ل ســــًحة النوويــــة   ــــ  
و  ن اهلند  ش   ااى م  ميادة األسًحة امل طورة  ولسعي  ماوهلا ةًى 

ــــل أن أمنوــــا منعــــ   مــــا ــــى ذل ــــدلي  ةً ــــا الســــا . وال ينقاــــعا مــــ  ل نولووي
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م   ي   ا رات ال ال ون الرالارية امل طـورة إىل الاـن   ين ـا مسحـ    إسرا ي  
هلا  بي  هألم الطا رات لًعند  إ افة إىل أن أمنوا لاً   ن سـعا مـ  اهلنـد يف 

   إســرا ي  و ــا لعامــ  هنــا أصـبح  لعامًعــا  إال اقيـات شــراوة اســمالياية  أ  
 وال لولة إسًوس سونية.  ابلرغم م  أهنا ليس  لولة غر ية

هــألا هــو أ ــرد مــا يف هــألم القضــية  وهــو املــد الســامع  واملــد الاــيين  
لــأللل و ــع  أمنوــا اســمالياي عا يف املنطقــة ةًــى أســا  الــد  لواملــد النــوو 

ــــة   املنطقــــة د ــــة عي  الســــامع والاــــيين  وموادنــــة قــــوة الاــــن  مــــ  املــــدّ  وإدال
أســباب الاــراع فيعــا  ل اــًح أن ل ــون قــوة م ناســقة وــربيف لعــالل قــوة الاــن 

 ولوادهنا.
 
 ياأفريققضية   - 6

ة مل لنشــــــ  يف الــــــال الــــــدومل إال  عــــــد ديــــــا قضــــــية وديــــــأفريقإن قضــــــية 
يــا  ــال م ــ ارة أفريقســ ع ار لــيد غــن  فــإن ا  وقضــي عا هــع قضــية اال1960

و ـــروات دراةيـــة وميوانيـــة  شـــ     اـــنات وبـــنة مـــ  مـــوال اخلـــاا ف ـــر ج  وفيعـــا
يف أوااــر القــرن اللــام  ةشــر والقــرن   ســ ع اريةنــدفع  الــدول االاوملــا  .ايــامل

وـــــان مـــــ  مجًـــــة األمـــــاو  الـــــع غزوهـــــا القـــــارة    ســـــ ع اريف اال  ال اســـــ  ةشـــــر
ك م  ــااومل حياــ   .يــة  وأاــألت وــ  لولــة لســ ع ر منعــا مــا لقــدر ةًيــهفريقاأل

ــــــى  ــــــدول ةً ــــــن ال ــــــأللل  اســــــ ع ارهالقــــــو    ــــــدول اول ــــــر ال ســــــ قرت فيعــــــا أول
ســـ ع ارية  وصـــارت القـــارة وًعـــا مســـ ع رة ألورواب  ف ووـــد فيعـــا مســـ ع رات اال

   و ًاي ـــا.والربلمـــال  وإيطاليـــا  وأملانيـــا  وهولنـــدا  ســـبانياإو   وفرنســـا  لسًـــما
   ًاي ـــــا     ووانــــ  إسًـــــما صـــــامبة ماــــة األســـــد فيعـــــا    لًيعــــا فرنســـــا 

ســ ع ارية الل ــاين لســيطر ةًــى مســ ع راهتا الربلمــال. وقــد ظًــ  هــألم الــدول اال
 ــــ  ميلــــاق هي ــــة األمــــم يــــا مــــىت هنايــــة الــــرب العامليــــة اللانيــــة. ومــــن و  أفريقيف 
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سـ ع ار فيعـا  ول ـ  و ـع  هـألم املـوال ةًـى لرو  فيه موال ل عًـق ىهنـا  االأ  
ولأللل مل لا  الدول ال ربيف إىل مث  لياج س ع ار لدر ش    ع  لا ية اال

ا  أمـا قبـ  ذلـل فقـد و ـع  1960يا إال  عد ةاا أفريقس ع ار يف لا ية اال
مقدمـــــة لهنـــــا    واملســـــ ع رات اليطاليـــــة    عـــــض املســـــ ع رات حتـــــ  الوصـــــاية

 .سـ ع ارس ع ار فيعا  ووودت أة ال سياسية وجنطوات  عيديـة لهنـا  االاال
ومـــــؤ رات اليـــــال   ل السياســـــية ف ـــــرة اليـــــال ال ـــــا ووـــــان مـــــ  أهـــــم األة ـــــا

حنياد. أما ف رة اليال ال ا   فإهنا يف أصـًعا ف ـرة إسًيزيـة وةدا اال  ال ا 
أةطاهــا لشرلشــ  ر ــيد ودرا   ريطانيــا لًع يــ  السًيــز  هنــرو  و ًــب إليــه أن 

يف إةطا  إسًـما  يعًنعا سياسة لًعند  وأن يع   هلا  ن الدول يف آسيا. والسر
هلألم ال  رة لنعرو أن إسًما رأت أن مس ع راهتا يف الشرق األقاى وآسـيا وًعـا 

  فعـــع يف اطـــر مـــ   االحتـــال الســـوفيايت  صـــارت يف اطـــر مـــ  أمنوـــا وروســـيا
ســ ع ار    حــريض أهــ  الــبال ةًــى ال حــرر مــ  اال االحتــال الســوفيايت  روســيا 

يا  وهـــع يف اطـــر مـــ  أمنوـــا يف ونيســـإندالســـي ا  عـــد أن رأت مـــا ماـــ  يف 
ســـ قاهلا    ورهـــا هلـــا ةـــ   ريـــق االضـــمط ةًـــى إسًـــما لةطـــا  املســـ ع رات 

ختاذهـــا وســـيًة افـــإن إسًـــما ةريقـــة يف   ســـ قالالقـــرول واخلـــربا . أمـــا ف ـــرة اال
ســـ قاهلا ووعً عـــا اســـ ع ار  فقـــد أةطـــ   عـــض مســـ ع راهتا ل ميـــن أســـًوب اال
ولأللل مل ل   هت م ولـناج  ابل ومونولث الربيطاينل ىا يس معا لوالج  ووون  من

ألهنـــا لعـــره ويـــي لســـ جندمعا  لســـ قال  ووانـــ  حتبـــألها ولســـن هبـــا   ـــرة اال
ســـ ع ارها  ول نعـــا وانـــ  ختـــاه مـــ  أن ل ســـًط أمنوـــا ةًـــى الـــدول ال لبيـــ  

ـــق القـــرول ـــأللل وـــا ت    ـــرة  لواخلـــربا   واملســـاةدات  املســـ قًة ةـــ   ري ول
 االحتـال  ل ا  وأةط عا لنعرو ليسن هبا لًوقوه يف ووه أمنوا وروسـيااليال ا

وابل ع  قاا هنرو ابلدةوة إىل ف رة اليال ال ا   ونشط يف ذلل  .السوفيايت 
ممــزيف هــألم ال  ــرة    االحتــال الســوفيايت  نشــا اج مًحوظــاج  وقــد ألروــ  روســيا
وه أ  لولـة مسـ قًة ةًـى ألن وقـ سـ ماهلالولأللل مبألهتا  وأاألت لع   ال



 142 

اليـــال معنــــام ووــــول أمــــ    اـــًعا ةــــ  المــــرب. وأمــــا أمنوـــا فــــإن ساســــ عا قــــد 
ا ً وا  ش هنا  فبعضعم وان حيبألها ألهنا     أمنوـا مـ  وـر الـدول الياليـة ا

إليعــا يف قبوهلــا القــرول واهلبــات  و عضــعم وــان يقاومعــا ألهنــا   ــ  الشــيوةية 
وةًــى أ  مــال  ســار هنــرو يف الــدةوة إىل اليــال مــ  الــداول إىل هــألم الــدول. 

  لاـــ  ابلاـــناال ـــا   وصـــار يريـــد أن يووـــد أة ـــاالج ماليـــة  لـــ  ال  ـــرة  ف
ولةاهـــا ل  ـــرة ةقـــد مـــؤ ر لًـــدول الياليـــة  فوافقـــ  الاـــن ةًـــى ذلـــل فـــوراج  

 ــبعض الــدول الــع وانــ   وووــدت انــة حتضــن املــؤ ر  وصــارت الًانــة ل اــ 
يا مـ  هـألم إندونيسـقً   ولدةوها ملؤ ر اليال ال ـا   ووانـ  س مس ع رة وا

الًانة  ووان  يف ذلل الوق  مل لنار  عـد إىل أمنوـا  ول نعـا اافـ  مـ  أن 
ند  ـــرأ  أمنوـــا  ويظعـــر أهنـــا ماولـــ  أن لســـ  .يعـــد ذلـــل ســـناج مـــ  الشـــيوةية

نـدفع  ال ولـألل ووان يقول    ـرة اليـالل  فشاع عا  ووان إيزهناور يف ال م
يا  وأن ي ـــون يف إندونيســـقممـــ  أن ي ـــون املـــؤ ر يف ايا يف ال  ـــرة  و إندونيســـ

ا 1955 ةاا ابندونغ  فوافق  الًانة وًعا ةًى ذلل  وةقد املؤ ر ابل ع  يف
  وإسًـــما  والاـــن   االحتـــال الســـوفيايت  يف ابنـــدونغ  وماولـــ  وـــ  مـــ  روســـيا

  االحتـال السـوفيايت  ج  ن ياـة لر ـع روسـياإال أن املؤ ر اـر  .س مالها  وأمنوا
ألهنـا وانـ   لختاذم قـرارات لـدةو إىل ال حـرر  ومل لـرل إسًـماوالان وأمنوا اب

لريد أن يبحـث يف اليـال ال ـا  ومـدم  أو أن يطمـى ةًيـه اليـال ال ـا     
 وةبــد  وســووارنو  ســ ماالج هــا اج  فقــد وعًــ  لي ــواســ مً  املــؤ ر ان أمنوــا إ

ل اـقوا  نعـرو ة يـ  اي بنون هـألا املـؤ ر  وهـألم ال  ـرة   شـ   قـو   و   الناصر
وا ي جنـــألون ذلـــل وســـيًة لًـــدةوة إىل صـــار  ريطانيـــا صـــامب ال  ـــرة األصـــًع  و 

ــــدول االســــ ع ارية. ووــــانوا يووعــــون  ال حــــرر مــــ  االســــ ع ار  وال ًــــة ةًــــى ال
ا مــــىت  1960 ســــنة يــــا. ومــــا أن وــــا تأفريقوىل حنــــو وعــــولهم يف الدروــــة األ

يا  ووان أن وود ألمنوـا فيعـا ة ـا   أفريقوان  ال  رة قد أاألت لورها يف 
يا  وصارت أمنوـا حتـاول وـد ج إاـراج الـدول أفريقوم  يوم أل ان ق  الاراع إىل 



 143 

ولـــأللل صـــارت لضـــمط ةًـــى هــــألم  يـــا  والًـــول وًعــــالأفريقاالســـ ع ارية مـــ  
 ســـنة ويف  هلا  ووانـــ  قبـــ  ذلـــلالـــدول مـــ  أوـــ  إةطـــا  املســـ ع رات اســـ قا

ا ابلـــألات  قـــد لبنـــ  إشـــعال اللـــورة يف اازا ـــر  وأووـــدت ة ـــا  هلـــا  1954
 ووعً  مار والبال العر ية لسند هألم اللـورة  ف ـان هلـألم اللـورة أ ـر ابلـغ ةًـى

ةـــ  مســ ع راهتا. أمــا إسًــما فإهنــا ابـــنة  الــدول االســ ع ارية مــ  أوــ  ال جنًــع
ــــــزة االســــــ قال لعــــــدة  لل عــــــن إةطــــــا  االســــــ قا ــــــأللل أةطــــــ   ــــــدة ووي ول

واحتـــــال   مســـــ ع رات  فووـــــدت لول دسبـــــار  ولناانيقـــــا  ونياـــــن   وأوغنـــــدا
روليســــيا الشــــ الية وروليســـــيا اانو يــــة ونياســــاند  وغنهـــــا. وأمــــا فرنســــا فقـــــد 
لً ــ ت  ول ــ  ليمــول  عــد أن رأيف املوقــي يف العــامل ويــي حتــول  ســرةة  ســار 

ارت فيعــا  ريطانيــا  فــ ةطى االســ قال لعــدة لول  وووـــدت يف اخلطــة الــع ســ
واازا ــر  والســنمال  وااــا ون وغنهــا. أمــا  ًاي ــا فإهنــا   ولــوند  لول املمــرب 

يا  وفيعا أورب و ية م  اليورانيـوا: أفريق نـزوان  لس ع ر ال ونمو  وال ونمو و
لســــع  إةطــــا  ولــــأللل مل ي ــــ  مــــ  ا ااوهريــــة يف صــــن  القنا ــــ  النوويــــةلاملــــالة 

ن إسًما وان  لسيطر ةًى الشروات الع لس م  أال ونمو اس قاهلا  السي ا و 
ولـــــأللل وـــــان إةطـــــا  ال ونمـــــو  يف والنمـــــا  إمـــــديف وال ت ال ونمـــــول املنـــــاوم

اســ قاهلا يشــ   مشــ ًة وــربيف  ول ــ  أمنوــا شــدلت الضــمط ةًــى  ًاي ــا 
ونــــون  هنــــا وــــ ّ مــــىت أةطــــ  ال ونمــــو اســــ قاهلا  فاــــارت لولــــة مســــ قًة. و 

إسًما  فسًط  ة يًعا مويد لشومب  ف ةً  اس قال والنما  فرفعـ  أمنوـا 
القضــية إىل هي ــة األمــم  ف رســً  قــوة لوليــة لروــاع والنمــا  وذهــب الســ رلن 

اع  ـن نــز العاا مين أل املسم هامرشولد  فد رت له إسًما مؤامرة وق ً ه. واشـ د ال
وأقامــ    ســنوات إىل أن لمًبــ  أمنوــا ةًــى الــبالأمنوــا وإسًــما  وظــ  ةــدة 

م ومــة با عــة هلــا  و ــرلت لشــومب منعــا  و ــأللل هــدأت مســ لة ال ونمــو ولــو 
وروليسـيا   إىل من. واـال ذلـل اافـ  إسًـما ةًـى احتـال روليسـيا الشـ الية

ةطـ  نيسـاالند اسـ قاهلا ومسيـ  أونياسـاند  ف  ـ  هـألا االحتـال  و   اانو ية
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وأةطــ  روليســـيا الشــ الية اســـ قاهلا ومسيــ  دامبيـــا  وأاــألت حتـــاول مــاو   
و ــ  روليســيا اانو يــة ةًــى و ــ  يــؤم  هلــا  قــا  اســ ع ارها هلــا  وألن أمنوــا 
اســــ  رت لامقعــــا  شــــ هنا  فــــإن إسًــــما أةط عــــا في ــــا  عــــد اســــ قاهلا ل عــــره 

  زمبا و .
  لبحـنات ال ـربيفا ولول  القـرن األفريقـع ن زاع لولاوأفًح  أمنوا يف 

ن ــزاع لشــال اإال أهنــا وانــ  فشــً  يف   مــ  فرنســا   ورونــد و   نــدااورو   غنــداو أ
ومسم األمر لقوات ة ي  فرنسا إلريد ل   عـد أن   منعا يف هناية ال سعينات

وـان غـن مسـ قر الـوال   فقـد وـان يـوامل   ن ار ةًى قوات مسن مـرب  الـأل ا
  يــــد ل ر فرنســــا لــــدةم  قــــوة ة يًعــــا إلا  مــــا وعــــ  منوــــفرنســــا   اســــ  ال ه أ

 ف ّ ن ه م  االس يا  ةًى ال م.
لـه  ووـان يشـم   قـو ج  لريد ل  وان م  روـال مـرب  ومًي ـاج إد ـيـقـالعو 

  ا1989 سنة مناب القا د العاا لًقوات ال شالية املسًحة مىت شعر نيسان
ح يف وســــ  1983أل  قــــال قــــوات مــــرب  يف معــــارك  فيــــاالروو  ةــــاا ـو الـــــوهــــ
ـــإ ـــاج  ل ـــ  اافـــاج  .ع ةـــ  لشـــالـوـــا  ااـــيو الًيب ىل اشـــماك ل  مـــ  إقـــال  قبًي

و  يف واولة انقا ية فاشًة  عد ةزله مـ  مناـبه يف نيسـان ـامـ  وـمًي ه مس
نقــاذ  ىل الســولان ميــث نظــم الروــة الو نيــة لإلإوهــرب  عــدها  ا 1989ةــاا 

ة والاـارة  و الزغـا :يد مـرب  مهـاومة الـر ـان م ــار ــلقبيً ن لع ومشً  حتال اج 
ـــة ال شـــالية الســـولانية  ولًعقيـــد ل  ةاقـــة قويـــة  ولســـ نان يف املنـــا ق الدولي

وهــو ا ــ  املؤسســة العســ رية ال رنســية  وقــد اضــ  لــدورة ةســ رية يف     رنســا
ع وهزميـــة ـار ل ــــاــــن ان فـــإأللل لـــو  لا1958اا ـد ةــــة يف ابريــــر يــــة الـدرســــامل

ذ اســـ عالت  ــه فرنســـا   إع ولقويــة لًن ـــوذ ال رنســعمنوـــوذ األمــرب   ـــر ة لًن ــ
 ع امل نامع.منودماا املبالرة  قطععا الطريق ةًى الن وذ األ

 ــــــدأت   احملــــــافظن ااــــــدل إىل الســــــًطة يف الــــــوال ت امل حــــــدة ع و اــــــ
فًـم لعـد ل   ـع   يـةفريقالوال ت امل حدة ل جنـأل أسـاليب وديـدة لمـزو القـارة األ
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ل سـ طي  لمـر  لولةـم مروـات ال  ـرل  الروب األهًيـة واألدمـاتشعال فقط ى
 ـــــ    يـــــاأفريق ع ـــــا  ألمنوـــــا إىل ال ـــــم يف لول  ع والـــــ  ة ـــــا  لول أورواب

الـال يف سياسـة اللارة األمنويـة  و ا هع   ساليبأ اف  إىل وانب لًل األ
واولـــة الدفاةيـــة واخلارويـــة  أســـًوب ال ـــدا  العســـ ر  املباشـــر  فبـــالرت إىل 

ل اقيـــات ةســـ رية مـــ  العديـــد مـــ  لول مشـــال وغـــرب ووســـط اإ ـــال ةاقـــات و 
ما يـومع دن ال ـدا  األمنوـع العسـ ر    سم الرب ةًى الرهاباب  ياأفريق

جبانــب   يــا يف ال ــمة القالمــةأفريقاملباشــر ســيًعب لوراج أساســيا يف الاــراع ةًــى 
 األساليب األاريف.

ال ــــربيف ةًــــى القــــارة األفريقيــــة منــــأل  وه ــــألا اشــــ د الاــــراع  ــــن الــــدول
  االحتــال الســوفيايت  الســ ينات مــ  القــرن العشــري   فووــد ن ــوذ ألمنوــا وروســيا

 يف القـــــارة إىل وانـــــب ن ـــــوذ الـــــدول االســـــ ع ارية األورو يـــــة. ولضـــــعي روســـــيا
وةـــدا ووـــول إرث اســـ ع ار  قـــدمي هلـــا يف أفريقيـــا  فقـــد    االحتـــال الســـوفيايت 

وذلـــــل ارووعـــــا مـــــ  أنمـــــوال يف مثانينـــــات القـــــرن   منعـــــاا ـــــطرت إىل اخلـــــروج 
ووأللل ارو  ابقع الدول األورو ية االس ع ارية الامنة م  أفريقيا    ا عامل

منظ ـة   ْ ومل ي بق فيعا إال  ريطانيا وفرنسا  ومها الً ـان أ ق ـا ن وذمهـا حتـ  إ ـار  
ولاًــ  أمنوــا   ــ  ة  واملنظ ــة ال ران  ونيــة ال رنســية. ـيـــانـال ومونولــث الربيط

 قًعــا يف لنــافد و ــوا مــ   ريطانيــا وفرنســا لًســيطرة ةًــى أفريقيــا  األمــر الــأل  
لةا الربيطانين وال رنسين إىل الدفاع ةـ  ماـا  أورواب فيعـا ةـ   ريـق لنسـيق 
مواق ع ــــا  ولرليــــب د رات مشــــموة لــــودير  اارويــــة الــــدول ن إىل لول القــــارة 

 األفريقية املجن ً ة.
ال الاراع لا راج يف أفريقيا  ن هألم الـدول الـلاث  ومـا دال م  ـلاج وما د 

يف الــروب األهًيــة الــع دالت ةــ  العشــري   ومــ  أ ــرد ســامات هــألا الاــراع 
  وأوغنـدا  والاـومال  وسـام  العـاج  وليبـن   مىت ا ن ما  ر  يف سـناليون

 والسولان.  و روند   ورواندا  وال ونمو
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م القــــارة الســــولا   ســــبب هــــألا ال اــــارع االســــ ع ار  ولقــــد ا  ًيــــ  هــــأل
اةاج لشـمك نـز  26اةات مسًحة لامية  ودال ةدلها يف السنوات األانة ة  نـز  

اةات امل  عًــــة ســــامه  يف وعــــ  نـــــز وهــــألم ال .فيــــه مــــا يزيــــد ةــــ  اللا ــــن لولــــة
مــــ  إمجــــامل النــــالح  %65 لــــ    مًيــــار لوالر 370مديونيــــة القــــارة يزيــــد ةــــ  

لولة  ميث  18مًيون لمم يف  30و سببعا أيضاج درع أولر م   لًقارة. القومع
  ل  أولر م  ر   األلماا األر ية املزروةة يف العامل أمج .

ومــ  ااــدير ذوــرم أن هــألا الاــراع  ــن الــدول االســ ع ارية المر يــة ةًــى 
أفريقيـا  ي حـول أميـا ج إىل صـ قات ولوافقــات  ـن الـدول ال ـربيف  و ـا ماــ  

  لوافق أمنوـع  ريطـاين ةًـى فاـ  ونـوب السـولان ةـ  مشالـه  وو ـا ماـ  م
مــــــ  لوافــــــق أمنوــــــع فرنســــــع يف ســــــام  العــــــاج  إال أن ال نــــــافد االق اــــــال  

 األغًب يف الاراع. ةوالسياسع  ن هألم الدول يبقى هو الس 
يـــــا  فاـــــارت أفريقســـــ ع ار إىل ن قـــــ  الاـــــراع الـــــدومل ةًـــــى االاوه ـــــألا 

ألنـــه وإن ال قـــ  وـــ  مـــ  إسًـــما    واللـــزال قضـــية لوليـــةلقضـــية لوليـــةقضـــي عا 
يا حتـ  را طـة وامـدة مس عـا منظ ـة املـؤ ر أفريقوأمنوا وفرنسا ةًى صيمة ا   

ول ـ  الاـراع لااـ  هـألا املـؤ ر واالحتـال وااروـه   عفريقـع   االحتال األفريقاأل
نقســـاا العـــامل إىل ا ن عـــا وال ســـي ا  ـــن أمنوـــا وإسًـــما  واب  ال يـــزال  ـــن الـــدول

ـــدول األ الســـي ا   يـــةورو معســـ ري  شـــرقع وغـــر   ولووـــه أمنوـــا إىل إاـــراج ال
د أن أمنوـا حتـاول املشاه  فإن  .ياأفريقااصة يف   م  آار مس ع راهتا   ريطانيا

لاــال جبيــو  لًــل لا ليــا ابســم الــرب ةًــى الرهــابأفريقأن ل ســً  إىل لول 
غـــرب  ـــال قواةـــد ةســـ رية هلـــا يف مشـــال و إ الـــدول  وأووـــدت وال لـــزال حتـــاول

يا  ل      ة   ريقعا أن لسـاند مروـات ال  ـرل ول ـون هلـا وسـيًة أفريقوشرق 
  السـي ا إسًـما   مط ةًى ال ومات احملًية  يف سبي  إاراج و  لول أورواب

يـا أفريقورو يـة يف ول ـ   سـبب لشـا ل املاـا  األ اا لبقى هلا م  مس ع رات 
الســي ا وأنــه ال لووــد يف   يــاأفريقملرمًــة م  يــزة ابلدمويــة والقســوة يف فســ  ون ا
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 ة بارات املالية واللروات الطبيعية.ة بارات إال االايا م  أفريق
 قضية لولية. ياأفريقوه ألا فإن قضية 

ال ربيف الع لق  فيعا األة ال السياسية  إال أن ذلـل  القضا هألم هع 
ال لق  إال يف هألم القضا   وإمنا يعين أن الاراع ال يعين أن األة ال السياسية 

  ن الدول أهم مظعر له هو هألم القضا .
ة ــال سياســية  قــد  ــن الــدول يف مــاالت الســًم إمنــا ي ــون د والاــراع

ومــــديلاج يف   ل ــــون ماــــحو ة دة ــــال ةســــ رية  و ــــا وانــــ  الــــال يف في نــــاا
قــــد ال ل ــــون ماــــحو ة وأفمانســــ ان   و   والعــــراق  الشــــرق األوســــط  ال ويــــ 

  يـاأفريقيا سا قاج يف روليسيا وونـوب أفريقو ا وان الال يف    دة ال ةس رية
وملا وان هألا الاراع إمنا يق  م  أو  مسـا    ومديلاج و ا هو يف لوند وليبيا.
 ام  اوـاج  ـن الـدوللم  أهـم مـا يووـد  الس أو قضا   ووان  هألم القضا  

وإال فـإن األة ـال السياسـية قـد   ى األة ـال السياسـيةولأللل ألينا هبا أملًة ةًـ
ومـا لاا هنـاك        قد ل ـون مـ  غـن ووـول صـراع.ل ون يف غن هألم القضا

ة ــال سياســية لول وــربيف ل ــزامم  وي يــد  عضــعا لــبعض  فإنــه ال ــد أن لقــوا د
 ــــد  عضــــعا الــــبعض  إمــــا مــــ  أوــــ  ناــــب فجنــــاخ لوليــــة ل قــــ  فيعــــا الدولــــة 

 لمـن ذلـل. وإمـا ـعاه الدولـة األاـريف  وإمـا ل قويـة ن سـعا  اريف  وإمـا لاأل
ـــرة ال حتاـــى.واأل ــــز ف ـــلاج ف ـــرة  ملًـــة ةًـــى ذلـــل ولـــنة ول ع الســـا   ومـــن ن

وسـيًة ل ـعاه فرنسـا  وأاـألت لضـمط  سًـماإختـألهتا األاً  لعابة األمـم  
ةًــى فرنســا مــ  أوــ  لن يــأل ال  ــرة  وصــارت ل ظــاهر هــع دهنــا أاــألت خت ــض 

عا  فاـــــدق  فرنســـــا ذلـــــل  وابشـــــرت ابل عـــــ  يف خت ـــــيض أســـــًح عا  أســـــًح 
ــــما مــــ  أوــــ   مــــ ومــــدت  ــــدة مــــ  إسً نشــــا عا يف ال ســــًح  ووــــان هــــألا م ي

مل   أ  فرنســــا  ولــــأللل فإهنــــا ابلنســــبة هلــــا  وابلنســــبة ألملانيــــال إ ــــعاه فرنســــا
ـــة اللانيـــة  و  ـــا يف الـــرب العاملي ـــاراج فظيعـــاهنـــارت الســـ ط  الاـــ ول أمـــاا أملاني اج هني

   ووان ألاألها    رة خت يض ال سًيح أ ر وبن يف ذلل.وسريعاج 
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 االحتـــــال  نشـــــط  روســـــيا  وقعـــــ  الـــــرب العامليـــــة اللانيـــــة مـــــنومـــــلاج 
  وأســندله لي اــأل ال ــم يف يف الاــن  ف ووــدت مــزابج شــيوةياج قــو ج  الســوفيايت 

  د ال ــم القــا م هنــاك    صــارت لســند شــان وــانووانــ  أمنوــا لســ  الاــن
ـــه يف أول األمـــر يشـــرك الشـــيوةين معـــه مـــىت صـــارت هلـــم قـــوة   لشـــيل  ووعً 

 وـــا   حيار ونـــه  ووانـــ  لســـند شـــان ان اـــًوا ةنـــه وصـــارو اوصـــار هلـــم ودن    
و ــــدم ابملــــال والســــا   ول ــــ   شــــ   وــــدول  ووانــــ  لشــــا    لشــــل ةًنــــاج 

الــــزب الشــــيوةع ا يــــة  وحتــــد مــــ  نشــــا  شــــان وــــا  لشــــل  وظًــــ  لســــن 
ن اـار الشـيوةين  اية  ول نعـا اطـوات مروـزة ةًـى ووـه أليف إىل اطوات ا 

وماـــرم يف وزيـــرة   وأاـــألهم ال ـــم يف الاـــن وًعـــا  و ـــرل شـــان وـــا  لشـــل
 بايـــوان الاليـــة . ووـــان شـــان وـــا  لشـــل يامـــة ذلـــل ويســـ مر ه  ومل  فرمـــودا

ي ــ  ي اــور أن أمنوــا لع ــ  اعــ  الاــن لولــة شــيوةية  ول نــه وــان ينســب 
وأهنــم غــن مــدرون لً وقــي  ول ــ  لبــن في ــا  عــد أن   منوــع  األهــألا لًاعــ

أمنوا قد و ـع  اطـة اعـ  الاـن لولـة شـيوةية  وذلـل مـ  أوـ  أن لقـي 
  ومــــ  أوــــ  ل  يــــل املعســــ ر الشــــيوةع  االحتــــال الســــوفيايت  يف ووــــه روســــيا

وحتطي ه. وابل ع  قد سح  اطة أمنوـا  وإن وـان سامعـا قـد ف  عـد مـوامل 
ي  ســنة  فعــألا ة ـ  سياســع قامــ   ـه أمنوــا  ويع ــرب مـ  ال جنــاخ الدوليــة ةشـر 

العظي ــة. ومــلاج  عــد الــرب العامليــة اللانيــة اروــ  أورواب وط ــة فقــنة معــدلة 
  فرمــــــ  ن ســــــعا يف أمضــــــان أمنوــــــا   االحتــــــال الســــــوفيايت  مــــــ  قبــــــ  روســــــيا

شــــروع واســــ ما   هبــــا أن لناــــدها  فســــارة  أمنوــــا إىل ســــدهتا  وو ــــع  م
منويــــــة ل ــــــدفق ةًــــــى أورواب  ول ــــــ  هــــــألم وصــــــارت املســــــاةدات األ  مارشــــــال

املســــــاةدات وانــــــ  مــــــوال اق اــــــالية  وأســــــًحة  واــــــربا   وةــــــ   ريــــــق هــــــألم 
املساةدات لاً  شري اج يف الشروات  وشاع  الروال امللق ن ةًى اهلاـرة 

شـــرة إىل أمنوـــا  ور طـــ  اق اـــال أورواب ابق اـــال أمنوـــا  ومـــا إن مـــرت  ضـــ  ة
ســـنة مـــىت أصـــبح  أورواب با عـــة ألمنوــــا  وصـــارت حتـــ  ونامعـــا  وصــــارت 
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منويــــة  ف انــــ  مســــاةدة اق اــــال ت أورواب  شــــ   ةــــاا مً ــــاج لًشــــروات األ
  أوـ  أاـأل ملق يعـا  ومـ  أوـ  ـمـورواب م يدة م  أو  ر طعا هبـا  و أمنوا أل

 شماوعا يف اق اال هتا.ا
يـــة اللانيـــة ملجننـــة ااـــرا   مـــدمرة ومـــلاج أملانيـــا اروـــ  مـــ  الـــرب العامل

الاــناةات. فســارة  أمنوــا ملســاةدهتا  ووانـــ  أمنوــا لــدرك نقطــة مع ـــة يف 
إنشا  الاناةة يف الدول  فالدولـة ال ل ـون لولـة صـناةية ابملعـن الـدومل إال إذا 
وعًـــ  أســـا  صـــناة عا الاـــناةة الر يـــة  و نـــ  وـــ  صـــناة عا ةًـــى أســـا  

يـــا إذا أةيـــدت هلـــا الاـــناةة ةًـــى هـــألا األســـا  فإنـــه مـــا الاـــناةة الر يـــة. وأملان
أسرع أن لعول لولـة وـربيف مـرة أاـريف  ولـأللل لقـدم  أمنوـا مـ  أملانيـا ولبنـ  

صناة عا  ف قام  الاـناةة فيعـا ةًـى أسـا  اق اـال  ال ةًـى أسـا     رمة 
مــر   وةًــى أســا  ال ن يــة ال ةًــى أســا  الاــناةة الر يــة  ومــ  أوــ  ذلــل 

  الاــناةة دمــوال أمنويــة  و ــأللل ـقامــأانيا  و ـية ألملـــمنوــشــروات األألاًــ  ال
 ـــر   أملانيـــا ودولـــة ةســـ رية  فووـــدت يف أملانيـــا ماـــان   ـــجن ة  وحتســـن  
اق اــال ت أملانيــا صــناةياج  فاــارت أملانيــا مــ   ميــة اق اــالية أولــر  ــروة اــا  

ــــة  وظعــــر لًعــــامل ويــــي  ــــة اللاني ــــ  الــــرب العاملي ــــه قب ــــا وانــــ  ةًي أةــــالت أملاني
 صناة عا  سرةة ها ًة.

ل   القيقة هـع أن أملانيـا هبـألم الاـناةة ةًـى هـألا الووـه قـد ان حـرت  
ولــ  لقــوا هلــا قا  ــة إال إذا أةــالت النظــر مــ  وديــد يف صــناة عا فن ضــ عا مــ  
األســـا   وأقام عـــا ةًـــى أســـا  الاـــناةة الر يـــة  ولـــ  ل قـــدا اق اـــال ج إال إذا 

مـوال األمنويـة مـ  الـبال. فعـألم املسـاةدة مــ  منويـة واألأاروـ  الشـروات األ
ملانيــا ةًــى هــألا الشــ   ة ــ  سياســع يع ــرب مــ  ال جنــاخ الدوليــة  وقــد أمنوــا أل

  رب أملانيا  دل أن أاأل  يدها.
ومــــلاج مــــن الاــــ  واســــمو دةــــيم وــــواب ابملعســــ ر الشــــيوةع واســــ عان 

م  أن مبدأ مونرو حيظر ةًى مجيـ    ةح أمنوانـز مل ل  االحتال السوفيايت   روسيا
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 د واسـمو   االحتال السوفيايت  ا  وملّا أاألت روسيامنوالدول أن ل  ر  مزو أ
ابلسا  س    أمنوا  م  أن ذلـل يف ةـره الـدول لـدا  مباشـر ابلسـا  

ةـ  اـوه مـ  أمنوـا  وال ةـ  وعـ  منعـا   هألا السـ وت مل ي  و يف أمنوا  
 االحتـال  نعـا  وإمنـا وـان م يـدة مـ  أوـ  وـر روسـياووواب ةًى  عـد اطـوات م

لًعــامل ااديــد مــ  أوــ  لوســي  املــديف الروســع لوســيعاج  عًــه ةــاوزاج  الســوفيايت 
ولـأللل وـان ال لـن مـ   وا ناج ألمنوـا منـهل  وي ون مضع اج ملوق ه  ة  محاي ه

حتـال  اال الساسة  مىت  عض الرو  أن سعم  يرون م  ال اقة مـا فعً ـه روسـيا
يف وــواب  ولــوال االل ــاق الــأل  ماــ   ــن الع اقــن يف فينّــا  ل ــان  الســوفيايت 
 يف أمنوا وابالج ةًيعا.  االحتال السوفيايت  لوس  روسيا

ةا  منـه  ووـالت لقـ  يف مـرب مـ  أوًـه لـوال نــز وال يقـال إن أمنوـا ا
زوهـــا يف  النوويـــة الـــع رو وســـحبعم الاـــواريع  االحتـــال الســـوفيايت  لعقـــ  الـــرو 

  االحتــال الســوفيايت  ال يقــال ذلــل ألن مــا فعًــه ونــد  مــ  هتديــد روســيا وــوابل
مــ  أوــ  الاــواريع يف وــواب  وســحب اروشــوه هلــا إمنــا وــان ة ًيــة ماــطنعة 

ل اقات الع ماً   ن اروشـوه وونـد   مجًة االم  ألن  ل اق ااانبنلاب
ا  وإدالـة القاةـدة النوويـة املووـولة لرويـ منوية املووولة يفالنووية األ إدالة القاةدة
ألن لرويـا ال ل ـ  ر  للرويـا لون  ـاة وا لس طي  إدالة قاةـدهتا مـ يف وواب  وأمن 

م  إدال عا  وال لسبب إدال عا سو  ل اهم  ن لرويا وأمنوا  ول   إدالة القاةـدة 
اع ةـ   معنـام ال جنًـع ةـ  الـدف  االحتال السـوفيايت  النووية م  وواب ىرالة روسيا

وواب  وهألا يلن الدول الشيوةية وًعا  ويلـن وـواب ابلـألات  ويووـد سـو  ل ـاهم 
ولـــأللل ال ـــد مـــ  أســـًوب لدالـــة هـــألم  لووـــواب  االحتـــال الســـوفيايت   ـــن روســـيا

 ـام الــدول الشــيوةية    االحتـال الســوفيايت  القاةـدة  شــ   ال يـؤ ر ةًــى روســيا
سـبباج ل ـال لـولر لومل يـؤل  إىل ل قـا ةًـى أن لاـطن  أمنوـا اوم  أو  ذلل 

س مًه لااله  فإنه مـن رأيف أن اسًوب وق اج إدال عا  وقد وق  وند  هلألا األ
إسًــــما قــــد مشــــدت قواهتــــا يف ةــــدن و يحــــان لً ــــدا  يف الــــي    ــــد ااــــيو 
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املاــــر  مــــ  أوــــ   ــــرلم مــــ  الــــي    ورأيف أن إسًــــما  ــــدأت ابل عــــ  ل حــــر  
   يحــان  ملــا رأيف ذلــل أ ر مســ لة الاــواريع اباــيو املاــر  وحتــاول غــزوم مــ

النووية يف وواب  وأوود لولراج لولياج مىت ااف  إسًما وفرنسا مـ  نشـوب مـرب 
ــــي    ولظــــاهر اروشــــوه  ــــدا  يف ال ــــما ةــــ  ال  ــــأل لراوعــــ  إسً ــــة  مين  ةاملي
ابلماو   وأظعر أنه مس عد أن يسحب قاةدله إذا سحب  أمنوا قاةـدهتا مـ  

هر ونــد  دنــه ســينظر يف ذلــل  وأديًــ  القاةــدة النوويــة مــ  لرويــا. لرويــا  ف ظــا
  االحتـال السـوفيايت  هألا هو واقـ  املسـ لة  فعـع ة ـ  م  عـ  ل ربيـر إدالـة روسـيا

 ختأل وسيًة ل جنويي إسًما.اقاةدهتا م  وواب و 
  االحتــال الســوفيايت  ســ وت أمنوــا ةــ  إنشــا  روســيا أن والــدلي  ةًــى

يف وــواب وــان م يــدة  ووــان فجنــاج لوليــاج  مــا ماــ  يف اليــو ن قاةــدة نوويــة هلــا 
 عــد الـــرب العامليـــة اللانيــة مـــن شـــب  اللــورة الشـــيوةية فيعـــا  فــإن لي ـــو ةـــرل 
ةًـى سـ الن أن ل ــدا  يوغسـافيا  ــد اليـو ن ولقـيم يف اليــو ن لولـة شــيوةية 

ـــــما  مـــــ  لنضـــــم لً عســـــ ر الشـــــيوةع. ول ـــــ  ســـــ الن ألرك مـــــا يف هـــــألا اال ق
فقــــال ل ي ــــو  اــــرامة: ألريــــد  أن نقــــيم قاةــــدة ةًــــى البحــــر األ ــــيض   املجنــــا ر

وأغن لولة يف العـامل؟! وهـ  نسـ طي  حنـ  محايـة هـألم   امل وسط  د أقويف لولة
ن أناــأل اليــو ن أالقاةــدة  إن وــ  مــا نســ طيعه هــو ال شــويو ةًــى أمنوــا  أمــا 

 ول  ن  ر يف ملًه.  منوا فأللل ال قب  لنا  هأم  
ن لـدا  لرويـا ألاج من وقع  الرب العاملية اللانيـة اـاه ه ًـر مـ  وم

الــرب إىل وانــب إسًــما  أ  إىل وانــب الً ــا   وهــو يعًــم أن ال  ــة الاو ــة 
مـــ  السًيـــز يف لرويـــا  ف ـــة ماـــط ى و ـــال املســـ اة مـــزب الشـــعب  ف ـــة لســـن 

اًوهم ولــــأللل مـــا أســــع  ةًـــى السًيــــز مـــ  أن يــــد ولعـــمه   ضــــًعم ةًيعـــال
ومـ  أوـ  هـألا اشـع مـ  لاـول لرويـا الـرب  لهو يعًم ذلـل  الرب جبانبعم
ألنــه يعًــم أن لاــول لرويــا  ــدم يضــرم  لرال أن  عًعــا ةًــى اليــال  ــد أملانيــا فــ

وهــو أشــا  مــ    مــ   ــاث وعــات  األوىل أن الشــعب الموــع شــعب شــااع
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رب جبانــب وأشــا  مــ  الــرو   فداولــه الــ  وأشــا  مــ  ال رنســين  السًيــز
واللانيـــة أن الشـــعب الموـــع شـــعب  .هلـــم هلـــا ودهنـــا يف الـــرب الً ـــا  يووـــد قـــوةج 

مســـًم  فداولـــه الـــرب يعـــين وعـــ  ةوا ـــي املســـً ن ةـــرابج وغـــن ةـــرب  ـــد 
سـمالياع اواللاللة أن موق  لرويا موق   .أملانيا  وهألا له و نم يف الدةاية العاملية

ف حـول لون   اج ةًـى اابعـة الشـ الية المر يـةا اد  فإهنا يف ميالها ل ون مان
ومــ   .ل ــون مــاوزاج منيعــاج حي يــه مــ  هاــوا اً ــعو لاــول الً ــا  إىل أورواب  

 أةظـم روالـه لهـا ج ولأللل أرس   ألا مرى ةًى وع  لرويا ةًى الياللأو  ه
  ليقـــوا  ع ـــة وعـــ  لرويـــا ةًـــى اليـــال  وهـــو فـــون اب ـــ  ســـ ناج ألملانيـــا يف لرويـــا

د الً ـا  ألن لاوهلـا الـرب  ـ ً ـا لولة لون لاوهلـا الـرب جبانـب الولًحيً
ه ًر   ان أن ال لدا  لرويا الرب  لأللل وان هم   غن وارل وليد و  أم ل
ول نــه مــىت  ا  ف رســ  ألهــى روالــه هلــألم املع ــة.ملانيــأإىل وانــب الً ــا   ــد 

أملانيــــا   يمطــــع قاــــدم وعــــ  مع ــــة فــــون اب ــــ  واولــــة وًــــب لرويــــا إىل وانــــب
لــأللل مــرى  لملانيــا  ــد الً ــا أوواولــة إقناةعــا  ــداول الــرب إىل وانــب 

الً ــا  مــ   ميـــ عم ةًــى وعــ  لرويـــا ةًــى اليــال  وصـــار ســ را هم يشـــ مًون 
ملانيــا  أهلــألم المايــة جبــد  ووــان فــون اب ــ  يشــ م  ظــاهراج ألاــأل لرويــا إىل وانــب 

ًــى  قــا  لرويــا ةًــى اليــال. وــ  الــرى ة  افح ــ  ذلــل الً ــا  ةًــى أن حيرصــو 
سـح ه ًـر يف إ قـا  لرويـا ةًـى اليـال   وهبألم الًعبة السياسية  و دها  فـون اب ـ 

ملانيــا مــ  وعــة أ ا ــوال مــدة الــرب  مــ  أنــه وــان أســع  ةًــى الً ــا  أن يمــزو 
لرويا ىلاال لرويا إىل وانبعم  ول نعم مل ي عًوا ذلل اشية ف ح لًل اابعـة  

  لرويا ةًى اليال لراسة هـألم اابعـة ميـال. ف لـ  هـألا الع ـ  ومرصاج ةًى  قا
  ال املؤ رة يف مالة الرب.ةالسياسع يع رب م  األ
ة ـال السياسـية الدوليـة الـع لقـوا هبـا الـدول  ـد  عضـعا فعألم أملًة ل 

الـــبعض يف الاـــراع الـــدومل ويف اليـــاة الدوليـــة  إمـــا لناـــب فجنـــاخ لوليـــة  وإمـــا 
اــــريف  وإمــــا منــــاورات سياســــية  وإمــــا غــــن ذلــــل. وهــــألم ل ــــعاه الــــدول األ
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ـــاة الدوليـــة ةامـــةاأل لقـــ  وـــأللل يف الاـــراع القـــا م يف   ة ـــال و ـــا لقـــ  يف الي
  ول ـــ  مـــن يقـــ  ذلـــل ي ـــون واـــوراج يف نقطـــة وامـــدة و ـــن الســـ القضـــا  

الدول ن والدول امل اارةة  ول   وقوةعا  ش   ةاا  ع  و نم الدومل أولر. 
ومــا يقــ    نــا وــان ةًــى السياســع أن ال حياــر ذهنــه يف القضــا  املع ــةومــ  ه

فيعــا مــ  أة ــال سياســية   ــ   ــب أن  عــ  نظرلــه نظــرة واســعة ميــث ل نــاول  
اـــا  ـــب هنـــا النظـــر إليـــه أن و وـــ  ة ـــ  سياســـع حياـــ  مـــ  أ  لولـــة وـــربيف. 

السياســــع مـــــن ينظـــــر يف األة ـــــال السياســـــية  ـــــب أن يبعـــــدها ةـــــ  ال اريـــــد 
وأن يــر ط وــ  ة ــ  ابلظــروه احمليطــة  ــه واملا ســات الــع ل  ن ــه     ولوالشــ

وال ياـــح أن يع ـــم   فـــا ياـــح أن أاـــأل الع ـــ  مـــرلاج مـــ  ظروفـــه وما ســـاله
يد ةًـــى الع ـــ  الوامـــد أ  أة ـــال ـاملو ـــوع لع ي ـــاج شـــاماج  وال ياـــح أن يقـــ

طقية   ـ   ـب فيا  إىل ن ا ح من  ة ال لرليباج منطقياج أاريف  وال أن يرلب األ
أن ي انب ذلل ويبعد ةنه  فا يوود أاطـر ةًـى ال عـم السياسـع مـ  املنطـق 

ألن أة ـــال اليـــاة م باينـــة وم ً ـــة وال يشـــبه  عضـــعا  عضـــاج   ـــ  وـــ   لوالقيـــا 
  ابملعًومـــــات ـولـــــأللل ةًيـــــه أن يـــــر ط الع ـــــ له ظروفـــــه ولـــــه ما ســـــالهلـــــة ـــــ  

ومين ـأل ي ع ـه فع ـاج   ما سـالهوسط ظروفـه و  ماألن أأالسياسية امل عًقة  ه  و 
ملًة ةًـى ذلـل أولـر مـ  أن حتاـى. فـالوالث اليوميـة أقرب إىل الاواب. واأل

م ع ــــة   ويف أة ــــال الــــدول ال ــــربيف السياســــية  الــــع حتاــــ  يف اليــــاة الدوليــــة
أو ابملوقـي   ةًى أن و  ة   مرلبط دص  لـه ي عًـق  سياسـة الدولـة .ملًةابأل

ولــه ما ســاله   ول  وأن وــ  ة ــ  لــه ظروفــه اخلاصــة  ــهو ــاع الــدأو د  الــدومل
ا أن 1969 ســــنة الــــع ال يشــــاروه فيعــــا غــــنم. ف ــــلاج مــــدث يف شــــعر نيســــان

ه زت ا ــــر   وــــور  الشــــ الية  ــــا رة  ســــد أمنويــــة يف الشــــرق األقاــــى  فــــ
ي سـون  قـرار نو  ـ  مًـد األمـ  القـومع    اـرج ر ـيد اا عوريـة او   أمنوا

ن قاا لضرب الطا رة  ووـ  مـا يف األمـر صـارت مل حدة ال لنو  االأن الوال ت ا
ة دا . يف من أن   ا رات ال اسد و واار ال اسد حتر   ا حي يعا م  اال
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  ه زت أمنوـــــااا  فـــــ1968وـــــور  الشـــــ الية أســـــرت اباـــــرة  ســـــد يف العـــــاا 
و    مًد األم  القومع  وأ ًق الر يد وونسون لارحيات هتديد ووةيد  او 
ت أمنوـــــا أن أســـــطول الســـــا   يف احملـــــيط اهلـــــال  حنـــــو وـــــور   وملـــــا ر حتـــــرك األو 

ةاــاب مل لــؤ ر اــ ت إىل وســا   امل او ــات واملاينــة مــىت هتديــدها ومــرب األ
أ ًـق ســرا  مــارة الســ ينة. فعـألان الــال ن نــوع وامــد هـو لعــرل لولــة صــمنة 

وق ـــ  مامـــع   املـــ  وـــور  لدولـــة وبـــنة ملـــ  الـــوال ت امل حـــدة  ضـــرب  ا رهتـــ
سر  واارها ومارة هألم البواار  فً اذا وق   م  و  مـالث غـن الطا رة  ود

اـ اه األشـجناى؟ قـد ي ـون  أا هـو ألن ال عديـدات املوقي ا اـر؟ أهـو ال
مل لل ــر؟ قــد ي ــون  ول ــ  الظــاهر أن ظــروه البــاارة وانــ  ظروفــاج ةاليــة أو 

ولــأللل ال يــؤل  ال عديــد  للقافيــةشــبه ةاليــة  ووانــ  الاــن مشــمولة ابللــورة ال
 االحتـال  إىل اطر و   . وأما ظروه الطا رة فإهنا ظـروه غـن ةاليـة  فروسـيا

حتشــد قواهتــا الربيــة وااويــة الضــجن ة يف وســط أورواب  وحتشــد قواهتــا  الســوفيايت 
والاــن يف و ــ  لريــد فيــه إظعــار ن ســعا  . ــيض امل وســطالبحريــة يف البحــر األ

مـــ  وهـــع ل حـــر   روســـيا  االحتـــال الســـوفيايت    ة اللـــورة اللقافيـــةلًعـــامل  عـــد ةزلـــ
أوــ  الظعــور  فًــو قــاا ني ســون   عديــدات ل ــور   فــإن احمل  ــ  أن لــرل ةًيــه 

م  ـاك ود لة لـولر  وقـد ل جنـأل منـه إسًـما وسـيًة اوهـألا قـد يـؤل  إىل   الان
أمنوــا ولــأللل مل ي ــ  مــ  الاــواب أن لقــوا  للً حــريض  ــد املعســ ر الشــرقع

 لأللل س   ني سون. لوال مرب أةااب    هتديدد
 فا د أن   ًي الورا  فيع ا.  ا ً  افظروه الع ًن 

ومــلاج قيــاا ني ســون  عــد لســً ه مناــب الرائســة مباشــرة  ــز رة أورواب  
 االحتـال  لاـال  روسـياىل مً ا ـه ألاـأل رأيعـم قبـ  االإأنه يريد الروـوع  ا ملةاو 

وسـط  ووـان مي ـ  أن ياـدق قولـه هـألا لـو و  أدمة الشرق األأم   السوفيايت 
مل ل   هناك ظروه أاريف أقـرب ألن ل ـون هـع السـبب  ل ـ  ابل ـدقيق لبـن 

وــ    يععــا موهلــا أورو يــة مــ  لاــاالت مــ  الــدول األاأن إسًــما وانــ   ــر  
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ولــو   وســط  ولريــد إقناةعــا ابلوقــوه إىل وانبعــا  ــد روســيايف أدمــة الشــرق األ
يف إىل مــرب ةامليــة  ــد املعســ ر الشــرقع  فعــألا الظــره ظــره اطــن  وهــو أل

الأل  محـ  ني سـون ةًـى د رة لول أورواب فـور لسـً ه مناـب الرائسـة قبـ  أن 
 فس رم ألورواب هو م  أو  ل ريق لوهلا ة  إسًما.  يقوا د  ة  
ا  مـــزو 1968 ســـنة يف أوااـــر  االحتـــال الســـوفيايت  قامـــ  روســـيا ومـــلاج 

وأشـــرو  مععـــا مًـــي وارســـو  فاشـــمك وًـــه ماةـــدا رومانيـــا    وســـًوفاويالشي 
ومحايــة   ولاًـ  ويــو  الًــي لشي وســًوفاويا ماـة احملافظــة ةًــى الشــيوةية

وقــد ي ــون  .ة ــدا ات غر يــة و  ًــةامــ    والــزب الشــيوةع  الدولــة الشــيوةية
م  ذلل  ول   الظروه الع ما  فيعـا الـالث هـع أاطـر مـ    شعهناك 

ســي ا وأنــه مل ي ــ  هنــاك مــ  ومــ  احملافظــة ةًــى الشــيوةية  ال  زب شــيوةعمــ
ل سـن الشـيوةية. وابل ـدقيق يف  يفو عـال دة ـا  الـزب الشـيوةع اسـويف  شع 

املووول ةًى سوام  مار قد   السوفيايت  سطول الروسعالظروه ي بن أن األ
ــــيض سًــــما حتشــــد قواهتــــا يف الإأصــــبح معــــدلاج مــــ  قبــــ  إسًــــما  فــــإن  بحــــر األ 

 االحتــــال  ابهلاــــوا ةًــــى ماــــر ف ضــــطر روســــيا  إســــرا ي  امل وســــط  وقــــد لقــــوا 
لً دا  ماة محاية الشيوةية  ومين أل مي   أن هتب إسًـما لضـرب  السوفيايت 

فاـار ال ـد مـ  الةـدال لًحـرب  ومـ  هتي ـة وسـا     االحتـال السـوفيايت  روسيا
 المدالات.
ةـ   ريـق وبـ   ـارق  حتـال السـوفيايت  اال المدالات م  روسيا  ومع

لـأللل وـان ال  ـد مـ   يسر فضاج ة  وونه  ريقاج  وياجليف مالة الرب غن م 
إ ال من أل ةًى البحر األ يض امل وسط  ي ون قريباج م  مار  ومـ  أوـ  هـألا 

  و ا ــة آاله  ــا رة  مشــد مًيــوين ونــد   االحتــال الســوفيايت  قامــ  روســيا
شـماك يف الــرب  يف أورواب الوسـطى  وهيـ ت مًـي وارسـو لا  وأسـًحة نوويـة

شـــد قوالـــه يف فقـــاا الًـــي  ـــداول لشي وســـًوفاويا ةًنـــاج ل جنويـــي إسًـــما  م
 ــيض لًوصــول إىل البحــر األ لبانيــاأاــماق يوغســافيا و ال وســط أورواب  مســ عداج 
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ي ــون يف مــرب مــ  إسًــما. ف  االحتــال الســوفيايت  شــ ب   روســيااامل وســط إذا 
لاول لشي وسًوفاويا ماة احملافظة ةًى الدولة الشـيوةية مقاـولاج منـه هتديـد 

ســــ عدال لًحــــرب  وو ــــ  مًــــي وارســــو يف مالــــة وهــــب لــــداول إسًــــما واال
 الرب.

صًعا  ولو       ظروفعـا ةًى هألا الووه لر ط األة ال السياسية د
لــأل  مضـــى قبًـــه  وما ســاهتا  ول عـــم يف اليــوا الـــأل  ماـــً  فيــه غـــن اليـــوا ا
 ــــ  يف الســــاةة   مامظــــاج مــــا حياــــ  مــــ  لطــــورات ولميــــنات يف اليــــوا الوامــــد

الوامدة. وال  ود أن يظ  املر  واق اج ةند دم  مضى ولو قب  ساةة أو لقـا ق  
ة ـــال مســـب آاـــر لظـــة مـــ  مـــور واألوي عـــم األ  ن قـــال الـــزم ا ــ  ين قـــ  مـــ  

 ل. ا حيا  أ نا  ذلل م  شؤون وأة ا  الزمان
هــــــألم هــــــع قضــــــا  العــــــامل ال ــــــربيف  ولًــــــل هــــــع الــــــدول ال ــــــربيف الــــــع 

ــــــط األة ــــــال الس ــــــة ر  ــــــان وي ي ــــــة. ووــــــأللل  ي ــــــؤ ر يف السياســــــة الدولي اســــــية يل
دصــــــًعا  وو ــــــععا  ــــــ   ظروفعــــــا وما ســــــاهتا  وفع عــــــا يف يومعــــــا  ــــــ  يف 

 ساة عا لسرةة لمن األمداث وحتروعا.
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 قاء العـاملـأسـباب ش
العـــــامل قـــــد شـــــقع ابلـــــدول ال ـــــربيف منـــــأل أن حت  ـــــ  فيـــــه ال شـــــل دن 

 وصـــ عا لوالج وـــربيف يف العـــامل  وشـــقع  ـــا أمـــد وم مـــ  ف ـــرة األســـرة الدوليـــة أو 
اا اةــة الدوليــة  وشــقع ابالســ ع ار منــأل أن ووــد املبــدأ الرأمســامل  أ  منــأل أن 
ووــــد االســــ ع ار  وســــيظ  العــــامل شــــقياج مــــا لامــــ  ارافــــة اا اةــــة الدوليــــة أو 

ألســرة الدوليــة مووــولة  ومــا لامــ  الــدول ال ــربيف ل ــزامم ةًــى العــامل ولــ ح م ا
فيــه  ومــا لاا االســ ع ار لــه أ  ووــول  مع ــا لمــن شــ ًه  واا ً ــ  أســاليبه. 
ــــق  ــــه وو ــــعه يف  ري ــــمليف في ــــأل  ي ــــأللل فــــإن ختًــــيص العــــامل مــــ  الشــــقا  ال ول

  أ  إال الـلاث او ـ  فيـه هـألم املشــذا ةواـالسعالة  ال مي   أن ي ـ لى إال إ
ــــدول ةإذا أ ديًــــ  منــــه هــــألم العوامــــ  اللا ــــ : ارافــــة األســــرة الدوليــــة  وحت ــــم ال

 ال ربيف ولسًطعا  وووول االس ع ار واالم  ار.
ومنـأل   فـإن األسـا  الـأل  قامـ  ةًيـه مـ  األصـ   أما األسرة الدوليـة

ووــول هــألا الو ــ  أســا  اب ــ   فقــد قامــ  أول مــا قامــ  ةًــى أســا  أســرة 
الناــــرانية يف أورواب المر يــــة  ل  ــــوّ ن منعــــا و ًــــة لقــــي يف ووــــه الدولــــة  لًــــدول

الســامية     ـــ   إليعــا الـــدول الناـــرانية يف أورواب الشــرقية  فاـــارت أســـرة 
الــدول الناــرانية يف أورواب  وظًــ  وــأللل منــأل القــرن الســال  ةشــر  أ  منــأل 

للــاين مــ  القــرن أن صــارت الدولــة الســامية قــوة ل  ســح أورواب  إىل الناــي ا
ميث وص   عي الدولة السـامية إىل  ا1856ال اس  ةشر  أ  مىت سنة 

مّد أن مسي  ابلرو  املريض  وصار  ر  ال رمر ةًى لقسيم لرو عا  أ  ةًـى 
ـــة قـــرون  واألســـرة أ  مـــا يقـــرب مـــ     لقســـيم اال عـــا. فطـــوال هـــألم املـــدة ا 

 الدولة السامية.ولعين ةداوة  آاألسرة النارانيةآ الدولية لعين
وابلـــرغم مـــ  أهنـــا أســـرة لـــدول ناـــرانية فقـــط  ولـــدول ناـــرانية يف أورواب 
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وهــا األســرة فقــط  حيــرا ةًــى الــدول غــن الناــرانية الــداول فيعــا  ومــ  ذلــل مس  
الدوليـــة  واا اةـــة الدوليـــة  مـــا يضـــ ع ةًيعـــا ومـــدها الاـــ ة الدوليـــة  ويطبـــق 

ووــان  شــ   غنهــا  وال يطبــق ةًيــه.  وال يةًيعــا ومــدها مــث الشــؤون الدوليــة
ي ون األمر أهون  لو أن هألم األسرة النارانية اق ارت ةًى او  ـاع ناـراين  

 اا  ول نعـــا أةط ـــه الاـــ ة الدوليـــة.ووعً ـــه او  اةـــاج ناـــرانياج يف مقا ـــ  الســـ
وة ًــ  ةًــى ختًيــدم ابلاــ ة الدوليــة  وذلــل أن ف ــرة العا ًــة الدوليــة حتــدلت 

لـدول الناـرانية  فاعـ  الشـ ن الـدومل هـو مـا يعـين هـألم وو ع  ةًـى أسـا  ا
األســرة  ووعًــ  القضــا  الدوليــة هــع مــا يعــين هــألم األســرة  ومــ  أوــ  لنظــيم 
ذلــل وختًيــدم  و ــع  فيــه قواةــد لقًيديــة  مسيــ  في ــا  عــد ابلقــانون الــدومل. 
فقــــد ة ــــدوا إىل االل اقــــات الدوليــــة الــــع ةقــــدت  ــــن الــــدول الناــــرانية  وإىل 

راه الع وان  سا دة  ن ال وةات النارانية  وص عا م وةات  ووونـوا األة
 منعا قواةد وعًوها قواةد لولية  أو ما يس ى ابلقانون الدومل.

هـــع يف أصـــًعا مبنيـــة ةًـــى أســـا    أو العا ًـــة الدوليـــة  فاألســـرة الدوليـــة
ـــة  والقـــانون الـــدومل هـــو يف أصـــًه امل ـــة الناـــرانية األورو ي عاهـــدات العا ًـــة الدولي

الســــــا د يف ال وةــــــات الناـــــــرانية  والعــــــره    املعقــــــولة  ــــــن الــــــدول الناــــــرانية
يــة ومــدها األورو يــة. فــإ اق اســم العا ًــة الدوليــة ةًــى الــدول الناــرانية األورو 

لدوليـــــة الناـــــرانية األورو يـــــة ألن العـــــامل لـــــيد األســـــرة ا يع ـــــرب لزويـــــراج ولضـــــًياجل
دول الناـرانية ةًى معاهدات وأةراه الـ وإ اق اسم القانون الدومل فحسب.
  ألن األف ــار الــع لاــًح ألن ل ــون قــانو ج لوليــاج ليســ وــألب ولزويــرل  ومــدها

ًــدول الناــرانية األورو يــة فحســب   ــ  األف ــار الــع لاــًح ل اج وأةرافــ معاهــداتا 
لــأللل هــع م وةــة األةــراه املووــولة  ــن ال وةــات املووــولة يف العــامل وًــه  

لــأللل   لواملعاهــدات الــع لعقــد  ــن م وةــات البشــر يف العــامل وًــهواالل اقــات 
وــان م عــوا األســرة الدوليــة يف وسيســه اطــ   ووــان م عــوا القــانون الــدومل يف 
وسيسـه اطـ . وقــد وـان مي ــ  لـايف األمـر لــو اةمفـ  هــألم الـدول  بــاقع لول 
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اج   ـ  مل ل ـ  العامل  ل   الواق  أن هألم األسرة مل لقب  االةماه  سـواها مطًقـ
ويف الناـي اللـاين مـ  القـرن ال اسـ   إال مـ  وـان ناـرانياج.نضـم إليعـا أن يلقب  

ـــة   ةشـــر قبًـــ  انضـــ اا  عـــض الـــدول غـــن الناـــرانية ل ع ـــرب مـــ  األســـرة الدولي
ى أسا  أهنـا لول أورو يـة ول نعا مل لقب  غن القواةد ال قًيدية الع و ع عا ةً

ة العل انية أن لـمك حت ـيم السـاا يف شـؤوهنا الدول  ًب  م ولأللل  نارانيةل
الدوليــة  واشــم   ةًيعــا ذلــل  ومل لوافــق ةًــى إلااهلــا إال  عــد أن قبًــ  هــألا 
الشــر   واضــع  لًقواةــد ال قًيديــة لًــدول الناــرانية األورو يــة. وهــألا يعــين أن 
هألم األسرة مسح  لبعض الدول  داول أسرهتا  ول نعا مل لس ح مطًقاج  مـن 

ةدها وأةرافعا أن ي ون له أ  ووول يف العاقات الدولية. وقد ظً  الال  قوا
وأللل مىت ان عـا  الـرب العامليـة األوىل  ودوال الدولـة السـامية مـ  الووـول. 

مــا لاا العــدو الــأل  ووــدت  األوىلووــان مي ــ  لــايف ذلــل  عــد الــرب العامليــة 
 قـد دال   مـ  أوـ  مقاوم ـهوووـدت القواةـد الدوليـة   األسرة الدولية م  أوًه

ول ــ  األمــر وــان ةًــى غــن ذلــل. فقــد  ســ   هــألم الــدول ابألســا  الــأل  
ولــأللل ال قــ   ليــة  وووــدت ةًيــه القواةــد الدوليــةلووــدت ةًيــه األســرة الدو 

إنشــا  منظ ــة لوليــة ل  لــ  فيعــا األســرة الدوليــة  ول نعــا مل  عًعــا ةامــة  ىةًــ
فقبً   عض الدول غن الناـرانية وغـن     وعً عا لدول معينة   ا ي  الدول

األورو ية فيعا  ول نعا مل لقب  غن القواةد ال قًيدية لًـدول الناـرانية األورو يـة  
وفــوق ذلــل فقــد وانــ   ابقــع لول العــامل مــ  أةــراه وأف ــار.ومل لعبــ   ــا ةنــد 

 لعـين أن األسـرة الدوليـة هــع الـدول الناـرانية األورو يــة  وأن الـدول الـع لاًــ 
  ملا وا ت هي ة األمم وان يـرال  بً  يف األسرة النارانية الدولية العابة قد ق

أن لق اـــر ةضـــوي عا ةًـــى الـــدول الـــع لاًـــ  الـــرب  ـــد أملانيـــا  أ  الـــدول 
الناــرانية والــدول ال ا عــة هلــا  ول ــ  أمنوــا مــ  أوــ   ســط ن وذهــا ةًــى العــامل  

ومسحــ  لــدول   ة األمــمع  ةضــوية هي ــوإلاــال لول العــامل حتــ  ظًعــا  وّســ
مل لســ ح  -أ  أمنوــا وســا ر الــدول الناــرانية-العــامل ابلــداول إليعــا  ول نعــا 
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وال لنظــاا هي ــة األمــم هــألم   ــ  ظًــ    ديــة قواةــد ألن ل ســرب لًقــانون الــدومل
قواةــد الــدول الناــرانية هــع األســا  يف القــانون الــدومل  وهــع القــانون الــدومل 

ابلـرغم   ن املعسـ ر الشـرقع  زةامـة روسـياإ. مـىت ن سه  وهع نظاا هي ـة األمـم
لناقض القواةـد الـع و وهع لناقض النظاا الرأمسامل   م  اة ناقه ةقيدة الشيوةية

ةًيعــا الــدول الناــرانية  ومــ  ذلــل مل يســ ط  أن يمــن شــي اج مــ  أســا  النظــاا 
 ولـأللل مـ  أف ـارم ل سـرب إىل هـألا النظـاال الدومل  ومل يسـ ط  أن  عـ  ف ـرة

ظًــ  القواةــد ال قًيديــة لًــدول الناــرانية أو الــدول الرأمساليــة هــع ومــدها الــع 
الــا ط  ــا  ل  رْ لــ ح م يف ال وةــات البشــرية املووــولة يف العــامل وًــه   ــار ة ة ــ

ة ـالدوليــ األســرة  ن ســه ةنــد ابقــع الــدول مــ  أةــراه وأف ــار  وظًــ  يف الوقــ  
  عبـن آاـر الـدول الرأمساليـة  وإن قبـ  لعين يف واقععا أسرة الدول النارانية  أو 

لــأللل وــان ال  ــد مــ  إةــالة النظــر يف م عــوا  لمــ  الــدول ن لــالــداول فيعــا ال
األســرة الدوليــة والعا ًــة الدوليــة  ووــان ال  ــد مــ  إةــالة النظــر يف معــن القــانون 

 الدومل.
والــأل  دال الطــن  ًــة هــو أن الــدول الناــرانية األورو يــة هــألم  أو الــدول 

الــع صــارت في ــا  عــد القــانون   رأمساليــة  مل لــمك أمــر لن يــأل القواةــد ال قًيديــةال
الــدومل  إىل العامــ  املعنــو   و ــا هــع الــال يف األةــراه الدوليــة   ــ  مل لموعــا 
لن أل ةًى م  ال زا هبا فقـط   ـ  وعً عـا لن ـأل  قـوة السـا   ووعًـ  لن يـألها 

فقامـ  الـدول ال ـربيف  ا مـ  مل يً ـزا.وا  مـ  ال ـزا هبـا أةًى مجي  لول العامل س
يف القـــــدمي جبعـــــ  ن ســـــعا اهلي ـــــة الاميـــــة ل مـــــ  والنظـــــاا يف اا اةـــــة الدوليـــــة  
ولداً  يف شؤون غنها م  الدول وً ا ال  هلا أن هناك هتديـداج لًسـاا  أو 
إاــــاالج ابلنظــــاا  ومل ي ــــ  يرلةعــــا ةــــ  ال ــــدا  يف أ  لولــــة  أ  ةــــ  لن يــــأل 

ة الع اصطًح  ةًيعا  إال قوة لًل الدولة  وةازهـا هـع ةـ  القواةد ال قًيدي
  ماهب عــا. وقبــ  الــرب العامليــة األوىل وانــ  الــدول الناــرانية األورو يــة ن ســعا

ل ن يأل النظاا الـدومل     ن سعا الشر ع الدومل يف العاملل ع  م  عة أو من رلة
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 حـــدة  ظًـــ  الـــدول    عـــد قيـــاا هي ـــة األمـــم امل ومـــىت  عـــد قيـــاا ةاـــبة األمـــم.
الرأمسالية  ع  م  ن سعا الشر ع الدومل يف العـامل ل ن يـأل القـانون والنظـاا. ومـا 

ال اانــــــول نـــــــز ى ا 1958لــــــدا  أمنوــــــا و ريطانيــــــا يف الشــــــرق األوســــــط ســــــنة 
األمنويــــن يف لبنــــان  واانــــول الربيطــــانين يف األرلن  ومــــا غزومهــــا لًعــــراق ســــنة 

ـــال مـــ  أملًـــة 2003 ـــدول الا إال مل ـــة مـــ  ن ســـعا شـــر ياج وعـــ  هـــألم ال رأمسالي
ل ن يــأل القــانون الــدومل  أو لن يــأل مــا يســ ونه النظــاا الــدومل. ف ــان هــألا  لوليــاجل

سـرة الدوليــة الع ـ  مـ  أفظـ  األة ـال  ووـان ســبباج مـ  أسـباب شـقا  العـامل ابأل
  عومعــا األورو   و ــا يســ ى ابلقــانون الــدومل. لــأللل ال  ــد مــ  ةــاج هــألم 

 ملس لة م  أو  ختًيص العامل وإنقاذم م  الشقا .ا
وأما ةاج هألم املس لة فعو أنه إذا وان ال  د م  إ ال اا اةة الدولية 
يف ال  ــــ  الــــدومل فياــــب أن ال يقــــا  ال  ــــ  الــــدومل ةًــــى ال  ــــ  العــــال   

جناصــــم  وي اــــ  فــــال    العــــال  ال  ــــد لــــه مــــ  ويــــان يرفــــ  املظــــامل ويزيــــ  ال 
لــأللل وــان ال  ــد ل ــ  م  ــ  مــ  لولــة  وال  ــد لــه مــ   دةــات  ــن النــا لاملنا

ســًطان  وال  ــد مــ  قــانون  وال  ــد مــ  لن يــأل إوبــار  ةًــى النــا . أمــا ال  ــ  
لنشـ   ينعـا ةاقـات  ولـيد أفـرالاج لنشـ   دومل فعو ةبارة ة  م وةـات  شـريةال

ة  ومـق الرالة  ينعم ةاقات  ول   م وةة مـ  هـألم ال وةـات مـق السـيال
 شــ   مطًــق غــن مقيــد  فــ   إوبــار اــاروع هلــألم ال وةــة أو هــألم الدولــة  
يعين سًب السيالة ةنعا  وهألم هع العبولية  وهو ي  ل  يف االس ع ار وفرل 

  لن يــأل مــا مــالســيطرة والوبــار ابلقــوة  وأ  منــ  هلــألم ال وةــة أو هــألم الدولــة 
لـأللل ال ياـح  إصـا  عا ابلشـً  وال سـا لألغـال  و لقررم يعـين لاـ يداج هلـا اب

أن لووــد قــوة فــوق ال وةــات البشــرية ل ــون ســًطة وســًطة ال وةــة الوامــدة  
و عبارة أاريف ال ياح أن يابح ال    الدومل م وةة لقـوا ةًيعـا سـًطة  هلـا 
صــامية رةايــة الشــؤون  أ  ال ياــح أن لووــد لولــة ةامليــة حت ــم ةــدة لول  

 ووول لولة ةاملية  هلا سًطة ةًـى ةـدة م وةـات  شـرية  وال ياح أن يس ح 
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 ــ   ــب أن لظــ  ال وةــات البشــرية م وةــات هلــا وياهنــا  وهلــا ســيالهتا  وهلــا 
إرالهتــا. وإذا وــان ال  ــد مــ  ل ــوي  مجاةــة لوليــة مــ  هــألم ال وةــات  فياــب 

د م ـاراج أن ال ل ون لولة ةاملية  و ب أن لنش  هألم ال وةـة وسيسـياج اـ  يريـ
أن ي ـــون فيعـــا  ال أن لقـــوا ىنشـــا عا لولـــة معينـــة هلـــا م ـــاهيم معينـــة  أو لولـــة 

و ــا ال ياــح أن ل ــون لولــة ةامليــة   ــ    وق قــوة ســواها.معينــة ل   ــ   قــوة ل ــ
   سيســعا    م ــاري   يقــوا    ســيد هــألم اا اةــة الدوليــة مجيــ  الــألي  يرغبــون

ةــــ  مقــــدار قــــوهتم ومــــديف  و مــــض النظــــر   مــــض النظــــر ةــــ  نــــوع م ــــاهي عم
ـــــة مل لشـــــمك يف ال  ســـــيد أن لشـــــمك يف  ـــــة ل ـــــ  لول ن ـــــوذهم  وأن لـــــمك الري
اا اةــــة الدوليــــة يف وــــ  وقــــ  لريــــد  وي ــــون هلــــا مــــا لً ؤسســــن مــــ  القــــوق 

 وندـريـيوالواوبات  وأن ي ون لًا ي  مرية لرك اا اةـة الدوليـة يف أ  وقـ  
 ـــــأللل ل ـــــون  املقـــــررات ابلقـــــوة. ًـــــى أ  أمـــــد لن يـــــألعا  وأن ال ي ـــــرل ةـلروـــــ

اا اةة الدولية مجاةة لولية مق  ال ةا ًة لولية معينة يطًـق ةًيعـا دوراج وهب ـا ج 
ة  وال لولــــة ةامليــــة يطًــــق ةًيعــــا دوراج وهب ــــا ج اســــم هي ــــة األمــــم ـرة لوليـــــأهنــــا أســــ
 امل حدة.

هـــألا مـــ  ميـــث األســـرة  أمـــا مـــ  ميـــث القـــانون فـــا ياـــح أن ي ـــون 
قــانون لومل  وإمنــا ي ــون لًا اةــة الدوليــة   لدوليــة  وال لــدول العــامللًا اةــة ا

ويبن وي ية إلارة أة اهلـا  وياـطًح   قانون إورا ع فقط  ينظم شؤوهنا اللارية
ــــه مســــب الوقــــا   و ــــا لق ضــــيه   ةًيــــه  ــــرأ  األولريــــة  ولمــــنم األولريــــة ولعدل

 الوقا  .
ووــــد  وال  ــــود أن فــــا ياــــح أن ي  أمــــا مــــا يســــمى  لقــــانون الــــدويل

وذلل ألن القانون هو أمر السـًطان  وال يووـد لولـة ةامليـة أو سـًطان  ليو  
ألن  ةامليـة ل ـون سـًطة ةًـى مجيـ  الـدوللةاملع   ـ  ال ياـح أن لووـد لولـة 

ووـــول الـــروب واملنادةـــات  ذلـــل مســـ حي  الووـــول  وألن الـــزةم  ووـــولم يعـــين
يــة أو ســًطة ةامليــة  وإذن ال ياــح لــأللل ال  ــود أن لووــد لولــة ةامل الدمويــةل
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أن يووــــــد قــــــانون لومل  أو يو ــــــ  أ  قــــــانون لومل  وذلــــــل للا ــــــة أســــــباب: 
وال ســًطان ةًــى مجيــ  لول العــامل  وال   ن القــانون هــو أمــر الســًطانإ :أمــدها

لقــانون الــدومل مــ  ةًــى ال  ــ  الــدومل  وإذن فــا قــانون لومل  وال ووــول هلــألا ا
فا  د م  ووول سًطة لن ألم  وال   لقانون واوب ال ن يألن اإ األسا . اللاين:

ألن  لياـــح أن لووـــد ســـًطة ةامليـــة لن ـــأل أوامرهـــا ابلقـــوة ةًـــى مجيـــ  لول العـــامل
ــــــؤل  إىل الــــــ ــــــل ي ــــــث:ذل ــــــة. اللال ــــــنظم إ روب واملنادةــــــات الدموي ن القــــــانون ي

وــ  ف ــنظم    العاقــات  والعاقــات الدوليــة لنشــ   ــن ال وةــات البشــرية اا يــاراج 
لول ــن أو أولــر  ينع ــا العاقــات مســب ماــالع ا  و ر ــامها  ول ــون غــن 
العاقات األاريف املووولة  ن لول ن أارين أو لول أاريف  في ـون مـا يـنظم 
العاقـــات هـــو ال اقـــات  ولـــيد قـــانو ج  وال لـــنظم العاقـــات الواقعـــة ابل عـــ  إال 

ت  ــن مجيــ  الــدول. لــأللل  ابل اقــات  وإذن ال يووــد قــانون لومل يــنظم العاقــا
 وًه ال ياح أن يوود قانون لومل.

أن ــروا ووــول قــانون لومل ةــاا    مــىت يف المــرب  النــا  غالبيــة ةًــى أن
أ  إوبارهـا ةًـى لن يـألم. ف نـأل ظعـور   واس ن روا إلـزاا الـدول د  قـانون لومل

لب اخلـــاه  ـــن فقعـــا  المـــرب مـــول  بيعـــة قواةـــدم    ف ـــرة القـــانون الـــدومل
ال لنون يف قوهتا املًزمـة. ف انْـ   وهياـ   يف أملانيـا  وهـو ز  وأوسـ    وشل

وألباةع ـــا يف إسًــــما  أن ـــروا ووــــول قـــانون لومل ةــــاا  وذهـــب إىل هــــألا الــــرأ   
ولـنون مـ  فقعــا  المـرب  ومـىت ال قعــا  المر يـون الـألي  يقولــون  ووـول قاةــدة 

واوــب ال ن يــأل   ــ  يقولــون القــانون الــدومل  فــإهنم ال يقولــون  ووولهــا وقــانون 
هنا ةبارة ة  مرل قاةدة أااقية ال يملب ةًى مال  عا أيـة مسـؤولية قانونيـة. إ

فــإن   ومــىت الــألي  حيــاولون إ ــال  حــات ل  ســن معــن قانونيــة القــانون الــدومل
ل ســـناهتم هـــألم لـــدل ةًـــى ةـــدا ووـــول القـــانون الـــدومل  وأن املووـــول إمنـــا هـــو 

مــىت يف   مــ  امل  ــري  قًــياج  لــأللل فــإنّ  د القــانون الــدومللعــره الــدومل  ولــيال
 ووول قـانون لومل ةـاا  والـأل  يسـ طاع إ بـات ووـولم إمنـا هـو  ونيقول  المرب
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 العره الدومل ليد غن.
والعـــره امل عـــاره ةًيـــه  ـــن ال وةـــات البشـــرية مووـــول  ومنـــه مـــا هـــو 

مي مــىت ا ن  ملــ  ةــره ةــاا مووــول ةنــد مجيــ  ال وةــات البشــرية منــأل القــد
ةــدا ق ــ  الرســ   ــن الــدول أو مــا يســ ى ماــانة الســ را   ومنــه مــا هــو ةــره 
ااى  ن م وةات معينة  مل  ما وان معروفاج ةند العرب م  ةدا من  أمـد 

  د رة البيـ  الـراا. فعــألم األةـراه مووـولة وال شــل  وهـع ليسـ  قــانو ج  مـ
م ل رار موالث معينة مـ  اا يـ   وإمنا اصطامات  ر  ال عاره ةًيعا م 

أو م  م وةات ااصة. وةًيه فإن العره الدومل مووول  وأما القانون الـدومل 
 العاا فا ووول له.

ـــأل   قيـــ  مســـ لة لن يـــأل القـــانون الـــدومل ةًـــى النـــا  ابلقـــوة  وهـــألا ال ن ي
ابلقوة  أو الوبار ةًى ال ن يـأل  ال ياـح أن ي ـون  وذلـل أن هـألا ال ن يـأل إن  

ألنـــه ال ووـــول  لن مـــ  ســـًطة ةامليـــة  أ  مـــ  لولـــة ةامليـــة  فإنـــه يســـ حي وـــا
رب لًدولــة العامليــة. وإن وــان مــ  م وةــة لول وــربيف  لول ــن أو أولــر  فإنــه يع ــ

  أو إمــديف الــدول  ألنــه لــو أن إمــديف الــدول ن ةــدوا ج  ولــيد لن يــألاج لقــانونل
 مي ـ  أن لن ـألم ةًيعـال قـع الـدول الفـإن اب  الع لقوا ابل ن يأل اال ـ  القـانون

ولـــو أن الـــدول ن الً ـــن لقومـــان ابل ن يـــأل  أو م ـــوع  ألن ذلـــل معنـــام الـــرب.
الــدول الــع لقــوا ابل ن يــأل  اال ــ  القــانون  ف ــ  الــأل  ين ــألم ةًيعــا؟! ابلطبــ  
ال أمـــد  و ـــأللل ي ـــون لن يـــأل الـــدول القويـــة القـــانون ةًـــى الـــدول الاـــمنة أو 

يــألاج لًقــانون الــدومل  و ــأللل يظعــر  و ــو  دنــه ال الضــعي ة ةــدوا ج  ولــيد لن 
ووول ل ن يأل القانون الدومل العاا ةًى مجي  الـدول  فـا ياـح أن ي  ـر    ـرة 

 لن يأل القانون الدومل ابلقوة  ألن ذلل ال ي ون إال ةدوا ج.
ومـــ  هـــألا وًـــه ي بـــن أنـــه ال ياـــح أن يووـــد قـــانون لومل   ـــ  ال مي ـــ  

ملووـول هـو ال اقـات حتاـ   ـن الـدول  وأةـراه ي عـارفون ووـولم ة ًيـاج  وإمنـا ا
ةًيعــا  شــ ن هــألم االل اقــات  و شــ ن ةاقــات الــرب  وةاقــات الســًم   ــن 
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وةًيه إذا وان ال  د مـ  إ ـال مجاةـة لوليـة  فإنـه ال ي ـون   وةات البشريةلال
 اهتــا  هلــا إال قــانون إلار   وي ــون ة ًعــا النظــر يف األةــراه الدوليــة  ويف مال

ولدا  فيعا األةـراه  شـ ن االل اقـات الدوليـة  مـ  ميـث ةقـدها  ولن يـألها  
وال حً  منعا  وما شـاو  ذلـل. ةًـى أن ال لؤاـأل مجيـ  األةـراه الدوليـة   ـ  
لؤاــــأل األةــــراه الــــع نشــــ ت يف ال  ــــ  الــــدومل الــــأل  ل شــــ   منــــه اا اةــــة 

اطـ   الـدول  فعـألا الدولية  وي ون نشو  هألم األةراه لـيد  قـرارات لضـععا 
أمـداج  ـوياج  أاـأل   سـبب البـاع الـدول هلـا  هاوفيه و  الضـرر   ـ  ي ـون نشـو 

ألم األةـراه واوبـة ـمىت اس قرت  ول ون الدول قـد اة قـدت  ـداف  ذايت أن هـ
أو   أو األمـر  االلباع. أما مو وع البـاع الـدول هلـا  فإنـه ي ـون    ـرار القاةـدة

  ألن فعــ  النــا  واصــطامعم ةًــى شــع  ال يشــ    رب ةرفــاج ـوا الــأل  يعـــعـــامل 
أو  ارل االصطا      ال  د م  ل رار ذلـل مـىت ي ـون   ةرفاج  ارل ال ع 
ر فيـه اا اةـة الدوليـة  مـن لنظـر ـو الـأل  لنظــاا هـره العـألا العـةرفاج ةاماج  فع

. يف املنادةـــات الدوليـــة  واملجنال ـــات الـــع حتاـــ  مـــ  الـــدول الـــع ل شـــ   منعـــا
فــالعره الــدومل  عنــام القيقــع  هــو وــ  النظــر مــن فــض املنادةــات الدوليــة. 
وهألا العره الدومل ال ياح أن ي  ر   ن يألم ةًى الدول ابلقوة   ـ  ين ـأل ةـ  

اةة الدولية ما ـ ـموة يف ااـ ريق الرأ  العاا  وابلعام  املعنو   فإن الدول املش
مـــــر ال ـــــاين  ةرفـــــاج لوليـــــاج  إال  عـــــد أن أو األ  قـــــررت اة بـــــار القاةـــــدة ال انيـــــة

هــألا العــره  حتققــ  مــ  صــنورله ةرفــاج  ومين ــأل ي ــون اة قــال هــألم الــدول دن
وةًيه ال لوود هناك ماوة لً ن يأل ابلقوة. وفضـاج ةـ   واوب االلباع مووولاجل

ذلل فإن قوة الرأ  العاا  د الدولة املجنال ـة لًعـره  ـرب الـدول إوبـاراج  وةيـاج 
رية مـ  أن لـ ع ـن  ـياج أولر م  الوبار اخلاروع املال   واـوه ال وةـة البشـوذال

 ســبب مال  عــا العــره العــاا أولــر و ــناج ةًيعــا مــ  اوفعــا مــ  ال ن يــأل املــال   
أن ي ــوىل لن يــأل قــرارات اا اةــة    ولًعامــ  املعنــو   ولــأللل يــمك لًــرأ  العــاا

 وي ون ذلل هو  ريقة لن يألها.
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فإنه ليد آلياج م  وـون الدولـة لولـة   العامل من الدول الكربى،أما شقاء 
وــربيف  وإمنـــا هــو آتا مـــ   ميـــة ل  ــ  هـــألم الـــدول  واو  اةعــا ةًـــى اق ســـاا 

ولــــأللل فــــالعاج  ــــب أن  هــــو أســــا  الــــبا لاملاــــا  واملنــــاف   هــــألا ال   ــــ  
 .لًــدول ال ـــربيف  ال ةًــى وـــون الدولــة لولـــة وـــربيفن ســـه ةًـــى ال   ــ   يناــب  

وهو أول ل    وود م  الدول ال ربيف  قـد ماـ  مـ  أوـ    الًي املقد ف
اق ســاا املاــا  واملنــاف   ــن هــألم الــدول  فقــد ووــد لًــدفاع ةــ  ةــرو  املًــوك 
املؤلً ن  ووود م  أو  ق   أ  مروة  ورية لقوا  ـد أ  مـ  هـؤال  املًـوك  

دا   ـد أو  د ما ي  قون ةًيه مـ  أة ـال  وووـد مـ  أوـ  الـ     مـ  ال ـ
أ  لولــة يف العــامل  ماــة هتديــد الســاا  أو هتديــد النظــاا  ف ــان هــألا ال   ــ  

وةًـى أورواب ابلـألات. صـحيح أن هـألا ال   ـ  قـد اسـ طاة    وابالج ةًى العـامل
ونقضـ  قرارالـه    الشعوب األورو ية  رب و ـنم وشـ  قـوام  فقامـ  ابللـورات

ا  واملنـــاف  ظًـــ  لـــ ح م يف ول ـــ  ف ـــرة ل  ـــ  الـــدول ال ـــربيف الق ســـاا املاـــ
 أ امـــ  ابملً يـــة وأةًنـــ  اا عوريـــة.العـــامل مـــىت ا ن. فـــإن فرنســـا قـــد  رت و 

والشعب األملاين اس طاع  .وان اً  ة  هولندا واس قً  ةنعا رت و ًاي ا 
وهـألا   إليعـا  وأقـاا الومـدة األملانيـة. أن يقضع ةًى الدويات الع وـان مقسـ اج 

ول ـ  هـألم الـدول ال ـربيف ن سـعا  عـد أن لمـن  .خل سةوًه  د ل    املًوك ا
نظامعا  ظً  م  س ة    رة ال     الدومل  وهألا ال     هو الـأل  أليف إىل 

 الرب العاملية األوىل  وهو الأل  أليف إىل الرب العاملية اللانية.
ابل اقع ـــا معـــاج قـــد أداال   االحتـــال الســـوفيايت  صـــحيح أن أمنوـــا وروســـيا

أ  املعســــ ري  الشــــيوةع والرأمســــامل  وأ عــــدا اطــــر الــــرب   عــــاملينال   ًــــن ال
ا  يف فيّنــــــ ا1961العامليــــــة اللاللــــــة  عــــــد ال ــــــاق ارلشــــــوه ووينــــــد  يف العــــــاا 

ول نع ــا فعــا ذلــل     ــ  وديــد منع ــا  وهلــألا ال يع ــربان أهن ــا ةااــا ف ــرة 
يـــد ال هـــألا ال   ـــ  ملاـــالع ا     ـــ  ودال   ـــ  مـــ  الـــدول ال ـــربيف   ـــ  مـــوّ 

منع ــا  وأووــدا اطــراج وديــداج  هــو اق ســاا العــامل  ــن لول ــن وبنلــن  مــا أ ــر 
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لــــأللل فإهن ــــا  ــــدالج مــــ  أن يعااــــا ال   ــــ  الــــدومل  ةق ــــدام   لابملوقــــي الــــدومل
ووعــام ل ــ اج و  ــاج  وأ عــدا إم انيــة اســ  الة الــدول الاــمريف مــ  ااــ اه 

أوــــرب ةًــــى  ول ن اطــــورةٌ الــــدول ن يف ناــــرة قضــــا ها  ونــــ ح ةــــ  ل  ــــ  الــــد
 السياسة الدولية.

وه ألا فـإن ال   ـ  ميـث و وـد يشـ   اطـراج ةًـى السـاا   ـ  يشـ   
اطراج ةًى الدول األاريف  سوا  أوان  صـمريف أا وـربيف  وسـوا  أوـان ل ـ اج 

أ  أن ل قاسم لول ال     املما   ينعا  النـد ابلنـد   أا وـان    اورله ال قًيدية
ر الدولة ال ـربيف األوىل   اليةل  اج  اورله ال الـوال ت هـع اليـوا  أ  أن لسجنّ 

يــة  ابقــع  لول ال   ــ  ل حقيــق ماــالعا هــع يف الدروــة األوىل  منوامل حــدة األ
وأن لس حوذ ةًى المني ة  وًعا أو وًعـا  وال لبقـع ألفـرال ال   ـ  األاـريف إال 

ةنــدما   يح اللانيــةو ــا مــدث يف ال حــالي الــدومل يف مــرب اخلًــ   ر اليســننـــز ال
ا ةدواهنا الومشع ةًى العـراق يف أوا ـ  منوام ً  العراق ال وي     شن  أ

و و ًــ   مععــا حنــو  ا ــن لولــةج. ووــأللل مــا   ال ســعينات مــ  القــرن املا ــع
ميــث ألاًــ    ا2003ا ةًــى العــراق يف أوا ــ  العــاا منوــمــدث يف ةــدوان أ

 حت  مس يات حتال ية م ً ة. ا مععا يف العراق حنو  ا ن لولةج منوأ
ــد شــراج مســ طناج يف املســر   إن  مجيــ  ال  ــ ات مع ــا وانــ  صــورهتا لوو 

ســوا  أوــان   وةًيــه فــا  ــد مــ  ةــاج ســري  ل  ــرة ال  ــ ات الدوليــة الــدوملل
 أا لوالج وربيف وأاريف صمريف.  أ رافعا لوالج وربيف

 لى إال   ميــن ي ــ أمــا مــا هــو هــألا العــاج  فالــأل  نــرام هــو أن العــاج ال
ألن ســًوك النســان يف اليــاة إمنــا ي ــون مســب م اهي ــه  امل عــوا مــ  أساســهل

ةنـد الشـعوب الـع ل  ـون منعـا الـدول  أوالج  ةنعا  فا  د م  لمين هـألا امل عـوا
دالــة ال  ــ ات الدوليــة     االن قــال لوملال ــربيف  الــع لع نــق ف ــرة ال   ــ  الــد

 هــألا امل عــوا  فــإن شــقا  العــامل ابلــدول ال ــربيف ســيظ  مــن  ومــا مل ي   مــ  الووــول.
إ ـال رأ   عمووولاج     ر ا ي ضاةي هألا الشقا . أما  ريقة لمين امل عوا فع
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ةــاا لومل  ــد ال  ــ ات  وهــألا هــو العــاج النــاو  لــأللل. والــدلي  ةًــى هــألا 
أن ف ــرة اســ ع ار الشــعوب الضــعي ة يف القــرن ال اســ  ةشــر وانــ  وــ  فجنـــر 
واة ــــــزاد ةنــــــد مجيــــــ  لول أورواب  الاــــــمريف منعــــــا وال ــــــربيف  ولســــــا ق  ةًــــــى 
اس ع ار الشعوب واألمم  ش   ونوين  ال فـرق  ـن  ريطانيـا وهولنـدا  وال  ـن 
أملانيا و ًاي ا  وال  ن فرنسا وإسبانيا  فا يـ  لول أورواب اروـ  السـ ع ار 

  رب العامليـــة األوىل عـــد الـــ  الشـــعوب. وملـــا قامـــ  الدولـــة الشـــيوةية يف روســـيا
وهامج ــه  ضــراوة وةنــي  وملــ  شــعوب العــامل   لبنــ  ف ــرة وار ــة االســ ع ار
ومـــا أن وـــا ت الـــرب  ومر ـــ عا ةًـــى املســـ ع ري .ةًـــى مقاومـــة االســـ ع ار  

ولـــأللل  لالعامليـــة اللانيـــة مـــىت ووـــد رأ  ةـــاا واســـح يف العـــامل  ـــد االســـ ع ار
ا  االســـ ع ار يف العـــامل  وشـــاة  و ـــ  يف ميلـــاق هي ـــة األمـــم مـــوال ل عًـــق ىهنـــ

ف ــرة ال حريــر  فماوعــ  الــدول االســ ع ارية ةــ  االســ ع ار  وا ــطرت حتــ  
 مط الرأ  العاا العاملع أن لعطع الشعوب املس ع رة مري عـا واسـ قاهلا  وإن  
وانــ   عــض الــدول قــد اختــألت ذلــل أســًوابج ل ميــن شــ   االســ ع ار. ومع ــا 

عــــاا اســــ طاع أن يمــــن النظــــرة ل  ــــرة االســــ ع ار  فــــإن الــــرأ  ال  ي ــــ  مــــ  أمــــر
بـــن أصـــح ل  ــــرة ل  ـــ  الــــدول ووـــأللل الـــال ابلنســــبة لًـــدول ال ــــربيف  أو   ع

ولأللل ما ةًى الشـعوب الـع ةانـ  ولعـاين مـ  ل  ـ  الـدول ال ـربيف  ال ربيفل
إال أن لبــألل احملــاوالت ااديــة ملقاومــة ف ــرة ل  ــ  الــدول   مــ  الشــقا  والــبا 

ومــة  ــارية  مــىت لاــ  إىل إلما عــا مــ  الووــول  ول ــ  إدالــة هــألم ال ــربيف مقا
ال  ــرة هنا يــاج مــ  الووــول حي ــاج إىل لولــة قويــة ل بــن هــألم ال  ــرة  و املــا وانــ  

  م ً ــــة خلدمــــة ماــــالعا  ف ــــ  االــــدول ال ــــربيف الاليــــة لؤيــــد ال  ــــرة مــــ  دو 
إلما عـا مـ  الاعب ةًى الشعوب الع ل ا د م  ف رة ال   ات أن لناح يف 

الووـــول  إال إذا سحـــ  يف إقامـــة لولـــة قويـــة ل بـــن ال  ـــرة  ولعـــ  قيـــاا الدولـــة 
 السامية هو األم  الوميد لًشعوب املس ضع ة يف ال جنًص م  هألم ال  رة.

وهــــألم  هلــــا. قيــــ  مســــ لة االســــ ع ار أو هنــــب اــــنات الشــــعوب وإذال
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  فإهنـا وال شـل ال لـزال وإن سـار العـامل اطـوة ال د  هبـا يف مقاوم عـا  ال  رة
أاطـر األة ــال الــع لشــقى هبــا الشــعوب الضــعي ة  وأولــر األة ــال اطــراج ةًــى 
االســـ قرار احملًـــع  واالســـ قرار العـــاملع  ومـــا أدمـــة ال ونمـــو الـــع اســـ  رت ةـــدة 

ومادال  مىت ا ن منطقة اس ع ار  وأدمة الشرق األوسط الاليـة  إال   سنوات
لــــأللل وــــان مــــ  أشــــد  ســــ ع ار ةًــــى االســــ قرارلاذج اطــــر االمنوذوــــاج مــــ  منــــ

 الضرورات معااة مش ًة االس ع ار.
إن االســـ ع ار وـــز  ال ي اـــزأ مـــ  املبـــدأ الرأمســـامل   ـــ  هـــو  ريقـــة لن يـــأل 
ف رلــه  ولــأللل ال ســبي  لعاوــه وــألر ج إال  قاومــة املبــدأ الرأمســامل وإدال ــه مــ  

ملبــدأ الرأمســامل والقضــا  ةًيــه. الووــول  ولــأللل ال  ــد أن لبــألل ااعــول يف إدالــة ا
ويف مقاومـة املبـدأ الرأمسـامل    لقد سارت الشـيوةية شـو اج يف معااـة االسـ ع ار

   و قاومـة ةروـا   فقـد قاومـ  ةقيـدة فاـ  الـدي  ول نعا سارت    ـرة اطـ
وختـالي    وةقيدة ال طـور املـال  ةقيـدة اطـ ة  الدولة  عقيدة ال طور املال .

فضــــاج ةــــ  أن   أللل مل  ــــد قبــــوالج يف ال  عــــات الرأمساليــــةولــــ لفطــــرة النســــان
ألن مـــ  يع قـــد ابل طـــور  لاألفـــرال الـــألي  اة نقوهـــا مل لـــؤ ر يف ســـًووعم يف اليـــاة

فا  الـدي  ةـ   إذ إن ف رة املال  ال يضنم أن يطبق فا  الدي  ة  الدولة 
  ألهنــــا ال لعــــين الدولــــة مي ــــ  أن يع نقعــــا املقــــر  ووــــول ه  واملن ــــر لووــــول ه

اللال  وال لعين الميان  وإمنـا لعـين ةـدا حت ـيم الـدي  يف شـؤون الدولـة  وهـألا 
ال يــؤ ر يف ســًوك مــ  يع قــد ةقيــدة ال طــور املــال . ومــ  هنــا ســد أن العقيــدة 

ومل حتـدث فيعـا أ  لميـن. أمـا مقاومـة   ال  عات الرأمساليـة يفالشيوةية مل لؤ ر 
  فقــــد  ــــدأت دف ــــار وــــارل مــــارود ومــــ  ألــــى  عــــدم مــــ  الشــــيوةية لًرأمساليــــة

فاســ ة الشــيوةين  ف ووــدت مــ  يع نقعــا مــ  األفــرال واا اةــات  ول نعــا مل 
وفـوق ذلـل  .شـعوابج  رم عـا لع نقعـا اـرل الدراسـة والبحـث    لس ط  أن  عـ 

   فــــإن  ريق عــــا يف  ســــيدها   يــــان  أ   دولــــة شــــيوةية  وانــــ   ريقــــة اطــــ
مــ   ميــة وعًعــا إ ــال الدولــة  ريقــة لًوصــول إىل   يــة  فعــع اطــو ريقــة ايال
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امل قدمـة  إلما عا وًياج  وهع ايالية ألهنا لريد وع  اللورة ةامليـة  لبـدأ ابلشـعوب
ولـــأللل ا ـــطر لينـــن ملجنال  عـــا ماـــة ل ســـنها  ف ووـــد  صـــناةياج   لعـــم العـــاملل

مــ   ميــة صــناةية  الدولــة الشــيوةية يف روســيا  ووانــ  يف ذلــل الوقــ  م ــ ارة
ةـــ  أورواب  وأووـــدها يف روســـيا ومـــدها     عـــد  ًـــث قـــرن وـــا  اً ـــا  لينـــن 
لي حــال وا مـــ  أوــرب لولـــة اســ ع ارية  نعـــين أمنوــا  أ  حتـــال وا مــ  االســـ ع ار. 

ـــــة   ووانـــــ ـــــ  الدول ن ياـــــة هـــــألا ال حـــــالي أن ســـــقط  الشـــــيوةية هنا يـــــاج  ودال
لــأللل وــان  ل يف حتقيــق أهــدافعالول  وفشــً   ــأللالشــيوةية الر يســية مــ  الووــ

ال  د مـ  البحـث ةـ  ةـاج آاـر ملقاومـة الرأمساليـة والقضـا  ةًـى االسـ ع ار  
وال يووــد غــن الســاا الــأل  ميًــل القــدرة ةًــى ذلــل   ــ  إنــه العــاج الوميــد 
لدالـــة االســـ ع ار وهـــدا الرأمساليـــة  وةاوـــه يقـــوا ةًـــى أســـا  ةـــرل ال  ـــرة 

واليـــاة يف ميـــدان النقـــا  العـــاملع  وإلااهلـــا إىل  ال ًيـــة ةـــ  ال ـــون والنســـان
ميلـــاق اا اةـــة الدوليـــة القا  ـــة ةًـــى لن يـــأل العـــره الـــدومل ابلر ـــا واالا يـــار  
فعألا النقا  العاملع لً  رة ال ًية ة  ال ون والنسان والياة  هـو الـأل  يمـن 

ر ووعــة امل ــاهيم  ويزيــ  امل ــاهيم املمًو ــة  وياــحح العــره الــدومل. فاالســ ع ا
نظر معينة يف الياة  ول  يقضى ةًيه ما مل لمن ووعـة النظـر هـألم. صـحيح أن 
الرأ  العاا الدومل الأل  وود لديف العامل  د االس ع ار قد أ ر ةًيه  ول نه مل 
يقض ةًيه  ومل يضعي ووولم  وو  الأل  ما  هو لمين يف أسًو ه. والبال 

وإن    الالينيــــة  ال لــــزال مســــ ع راتالــــع اســــ ع رت يف أفريقيــــا وآســــيا وأمنوــــا 
وانــ  قــد و ــع  يف أســًوب اســ قاالت. ولــ  ل حــرر هــألم املســ ع رات إال 
ابللــورات  والــروب احملًيــة  والدوليــة. ول ــ  مــا لامــ  الــدول ال ــربيف املووــولة 
يف العامل لع نق االس ع ار و  رة  ولسجنر قواها م  أوًه  فإنـه ال سـبي  لدالـة 

 وصـ عا ووعـة نظـر   عامل  إال ىدالة ف رله مـ  ن ـو  مع نقيعـااالس ع ار م  ال
هلم يف الياة. صحيح أنه  ب أن يقاوا االس ع ار مقاومـة ماليـة  وأن يسـ  ر 
الــــرأ  العــــاا  ــــدم  وأن لضــــاةي ااعــــول يف ســــبي  ذلــــل  ول ــــ  هــــألا لــــيد 
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ن العاج الناو   والعاج الناو  إمنا هو ةرل الساا و  رة وًيـة ةـ  ال ـو 
والنســــان واليــــاة يف ميــــدان النقــــا  العــــاملع  ل ناوهلــــا مجيــــ  الشــــعوب واألمــــم  

وااصة يف اا اةة الدوليـة.   ولو   لولياج و  مث ونقا   ن الدول مجيععا
هـــألا ومـــدم هـــو العـــاج النـــاو  لاســـ ع ار  وال مي ـــ  لطبيـــق ذلـــل ة ًيـــاج إال 

 . ووول الدولة السامية القوية يف املسر  الدومل
هــألم هــع األمــور اللا ــة الــع شــقع العــامل هبــا  وميــ   ســببعا  ينــه و ــن 
الســـن يف  ريـــق الســـعالة  وهـــألم هـــع ال ي يـــة الـــع يعـــا  هبـــا مـــ  هـــألم الـــبا  
ـــــــــق  ـــــــــ  الـــــــــروب  وال منـــــــــ  القً ـــــــــلاث. إال أن ةاوـــــــــه منعـــــــــا ال يعـــــــــين من ال

اسـية  واملـداورات واال طراابت  وال يعين إهنا  ال جناخ الدولية  واملنـاورات السي
اع نــز اخلبيلة  وإمنا يعين إدالة وا و  مجـاةع  قيـ  ياـعب الـ جنًص منـه  وإال فال

 ن الدول  بيعع  واو  الدول إىل الروب  بيعع  وقياا املناورات واملـداورات 
ـــر العـــامل وًـــه إىل   بيعـــع  ول نعـــا ل ـــون أمـــوراج فرليـــة  أو أمـــوراج وـــدولة  فـــا   

 الــر ن العــاملي ن املا ــي ن  وال ينحاــر ل  ــن الــدول و ــا ماــ  يف   الــرب
 ـــص لمـــا  الشـــعوب و ـــا هـــع الـــال ا ن  وإمنـــا ي ـــون فيـــه مـــا هـــو يف  بيعـــة 
البشر  م  اهلديف والضال  وم  اخلن والشر  وم  الس  والقبح  في ون فيـه 

و ا هع الال منـأل أن ووـدت ف ـرة ل  ـ     م  هألا وذاك  وال ي ون شراج وًه
الــدول ال ــربيف  وف ــرة األســرة الدوليــة  وف ــرة االســ ع ار مــىت ا ن. لــأللل ال 

دة قرون  وال  د م  ـأل ةـامل منـ د م  و   مد هلألا الشر الأل  يطمى ةًى الع
 إ ال الدولة القالرة ةًى فع  ذلل  وهع لولة اخلافة السامية.
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 كيفية التأثري يف السياسة العاملية
يـــي ي ـــ لى ل فـــرال أن يـــؤ روا يف السياســـة العامليـــة   ـــ  ويـــي قـــد يقـــال و

ي  لى ل مزاب أن لؤ ر يف ا ام الدول  ال سي ا وأن هألا اال ـام قـد أاـأل لور 
وااواب ةًى ذلل هو أن األفرال أو األمـزاب مـن  ؟العراقة واس  ر ةدة قرون

أن ي  بعوهــا  ال ياــح  ي ــا عون األة ــال السياســية  وي  ع ــون السياســة الدوليــة
م  أو  امل عـة العقًيـة والـمه ال  ـر   وال مـ  أوـ  الـ عًم ود لة املعًومـات  
وإمنــا ي  بعوهنــا مــ  أوــ  أن يرةــوا شــؤون العــامل  ومــ  أوــ  أن ي  ــروا ابلطريقــة 

وماشـــــا   الـــــع يـــــؤ رون فيعـــــا ةًـــــى العـــــامل  أ  مـــــ  أوـــــ  أن ي ونـــــوا سياســـــين
و وان م  أةظـم العقـا   وماشـام مـ  أن لًسياسع أن يقاد امل عة العقًية  ول

ي  ب  السياسة وي عم  اج ميي  لًمه ال  ر  ولو وان م  أة ق امل  ري   فعو إذ
املوقي الدومل  والو   الدومل  وي ا   السياسة الدولية  ألنه سياسـع فقـط  ال 
ألنه ةاق  أو م  ر. ومعن وونه سياسياج أنه يع   ألن يرةى شـؤون العـامل  أ  

فإنـه ال يع ـ    ومـ  وعـة أاـريف يف السياسة الدوليـة  هـألا مـ  وعـة. ن يؤ رأل
م  أمة  و وصـ ه يف ويـان  أ  يف    وإمنا يع    وص ه وز ج وهو ي او ر أنه فرل

لولـة. وهــو إن مل ي ــ  اــ  يقــررون سياســ عا أو ين ــألوهنا  ول نــه اــ  يط حــون 
ي  واملن ألي   و ـأللل يـؤ ر أو حياسب املقرر   ألن ي ونوا ا  يقررون أو ين ألون

د له صاميات ال قرير أو ال ن يـأل. ومـىت وـان وـأللل  لولياج مىت لو ظ  فرلاج لي
ألن الدولــة الــع هــو يف وياهنــا لــؤ ر دملالــه  أو يســعى هــو وأملالــه  وــان مــؤ راجل

ألن  عًعــا لــؤ ر يف السياســة الدوليــة واملوقــي الــدومل  ومــ  هنــا أيت مــا يقاــد 
اهيم السياســية  وهــو وعــ  الدولــة لــؤ ر يف السياســة الدوليــة  ويف مــ  مثــرات امل ــ

املوقـــي الـــدومل  ةـــ   ريـــق إ ـــال األفـــرال الـــواةن سياســـياج  واملـــدرون ل ة ـــال 
السياســية الــع حتاــ  يف العــامل  ال ســي ا مــ  الــدول ال ــربيف. ومــ  هنــا وانــ  
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هــع  ًــورة امل ــاهيم  اخلطــوة األوىل لً ــ  ن يف السياســة الدوليــة  واملوقــي الــدومل 
م السياسية  ووان  الًبنة األوىل مح  األفرال ةًى ل ب  األة ال السياسية  ول ع  

  أ ـــال سياســـين يف السياســـة العامليـــة  فيـــ يت  بيعيـــاج و ـــن أ  السياســـة الدوليـــة
الدولة يف السياسة الدولية واملوقي الدومل  و أللل يظعـر مـديف  ـرورة امل ـاهيم 

دار قي ة هألم امل اهيم. إال أنه  ب أن يعًم أن الدولة ال ل ـون السياسية  ومق
لولــة هلــا ووــول لومل  إال ابلعاقــات مــ  الــدول األاــريف  فــال رل يف ال  ــ  ال 
ي ون له ووول يف م  عـه إال ابلعاقـات مـ  األفـرال ومـ  ا اـري   وم ان ـه يف 

 ــنم يف العاقــات سـب وال  ـ  و ــن النـا  ل ــون مســب هـألم العاقــات  وم
ووـــأللل الدولـــة فـــإن ووولهـــا إمنـــا ي ـــون  ووـــول ةاقـــات هلـــا مـــ    ـــن النـــا .

الدول  وم ان عا لرل   ولـنجن ض مسـب ةاقاهتـا مـ  الـدول  ومسـب و نهـا 
يف العاقــــات الدوليــــة. والدولــــة الســــامية لولــــة مبد يــــة  وة ًعــــا األصــــًع أ  

 ـ  وـز  مـ    عـامل  ف ـ  احملـ م ةًيعـاوظي  عا هع محـ  الـدةوة السـامية إىل ال
ولـــأللل   ة  وأن لـــؤ ر يف العاقـــات الدوليـــةلل وينعـــا  أن ل ـــون هلـــا م انـــة لوليـــ

وـــان ال منـــاى مـــ  أن ل ـــون امل ـــاهيم السياســـية الـــع ةنـــد السياســـين م ـــاهيم 
ال م اهيم السياسة احملًيـة  أو السياسـة القًي يـة  أ  وـان ال   السياسة الدولية

مـ  أن ي ـون لـديعم امل عـوا السياسـع    وص عم السـامع  اسينمناى لًسي
مـــ   ميـــة لوليـــة  ال مـــ   ميـــة وًيـــة أو إقًي يـــة فحســـب  ومـــ  هنـــا وـــان ال 
مناى هلم م   مية و ْون  الدولة لولة إسامية م  أن ي   عوا ابلوةع السياسع 

ألساسية محـ  ال ام . فإسامي عم  ووون لول عم إسامية  وظي  عا األصًية وا
الدةوة السامية إىل العامل  حت م ةًيعم أن ي ون لـديعم الـوةع السياسـع  وأن 

 ي ون هألا الوةع السياسع واماج.
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 الوعي السياسي
الـــــوةع السياســـــع ال يعـــــين الـــــوةع ةًـــــى األو ـــــاع السياســـــية  أو ةًـــــى 

ــــــ  السياســــــة الد ــــــى الــــــوالث السياســــــية  أو ل ب ــــــي الــــــدومل  أو ةً   وليــــــةاملوق
ـــــوةع  ـــــل مـــــ  مســـــ ًزمات و الـــــه. وإمنـــــا ال واألة ـــــال السياســـــية  وإن وـــــان ذل
السياســـع هـــو النظـــرة إىل العـــامل مـــ  داويـــة ااصـــة  وهـــع ابلنســـبة لنـــا مـــ  داويـــة 

ـأ  » (حممد رسول هللا ال إله إال هللا ) :العقيدة السامية  داويـة  ل  ايـ ق  أ   ن  أ   ت  ر  م 
ـم  ص ـا ع  وه  ال  ا ق  ذ  إ  ، ف  اّلل    ول  س  ر   د  م  حم    اّلل    ال  إ   ه  ل  إ   ال   :واول  ق   يـ  ّت  ح   اس  الن    نّ  وا م 
ـقّ  ب    ال  إ   م  اهل   و  م  أ  و   م  ه  اء  م  د     هـألا هـو الـوةع السياسـع. فـالنظرة إىل العـامل مـ  «ا  

غــن داويــة ااصــة لع ــرب ســطحية  ولــيد وةيــاج سياســياج. والنظــرة إىل الــال احملًــع 
القًي ع ل اهـة  ولـيد وةيـاج سياسـياج  وال يـ م الـوةع السياسـع إال إذا أو الال 

لــوفر لــه ةناــران: أن ل ــون النظــرة إىل العــامل وًــه  وأن لنطًــق هــألم النظــرة مــ  
داوية ااصة وـدلة  أ ج وانـ  هـألم الزاويـة  سـوا  أوانـ  مبـدأ معينـاج  أو ف ـرة 

واقــ  الــوةع السياســع معينــة  أو ماــًحة معينــة  أو غــن ذلــل. هــألا مــ  ميــث 
و ا هو  وابلطب  هو ابلنسبة لً سًم مـ  داويـة معينـة هـع العقيـدة السـامية. 
هألا هو الوةع السياسـع  ومـا لاا هـألا واقعـه  فإنـه حيـ م  بيعيـاج ةًـى السياسـع 
أن  ول النضال يف سبي  ل وي  م عوا معـن ةـ  اليـاة لـديف النسـان  مـ  

وي  هألا امل عـوا هـو املسـؤولية األوىل الـع ول    يف و  م ان.ميث هو إنسان
إال  بــألل املشــقة يف  والــأل  ال ينــال الرامــةألقيــ  ةًــى واهــ  الــواةع سياســياج  

 حت ًعا وألا عا.
والــواةع سياســياج ي حــ م ةًيــه أن  ــول النضــال  ــد مجيــ  اال اهــات 

أل  الع لناقض ا اهه  و د مجي  امل اهيم الـع لنـاقض م اهي ـه  يف الوقـ  الـ
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 ول فيه النضال لمويز م اهي ه  وغر  ا اهه. فعو يسن يف ا اهن يف آن 
ألهن ا شع  وامد   ر يف النضال قيد شعرةلوامد  ال ين ا  أمدمها ة  األا

 ر » :فعو حيطم ويقيم  ويعدا ويبين  يبدل الظاا ويشع  النور  وهو و ا قي 
دا  يف لرويـــز امل ـــاهيم  . وو ـــا يـــ«حتـــرق ال ســـال  ونـــور يضـــع   ريـــق اهلـــديف

ي  األف ــار ةًــى الوقــا    والبعــد ةــ  ال اريــد واملنطــق   نـــز وغــر  اال اهــات  ل
وــأللل يــدا  يف النضــال  ــد اال اهــات  النضــال  ــد املطــاة  الــع هتــاوم 
م عومــه ةــ  اليــاة  و ــد م ــاهيم األة ــاق الــع وــا ت مــ  العاــور اهلا طــة  

ةدا  ة  األف ار واألشـيا   و ـد اا اـار و د ال   ن ال ضًيًع الأل  يبله األ
المــــا ت الســــامية  واألهــــداه البعيــــدة   مــــا ت وز يــــة  وأهــــداه آنيــــة. فعــــو 
ينا ـ  يف وبع ـن: لااًيـة واارويـة  وينا ـ  يف ا ـاهن: ا ـام اهلـدا  وا ــام 
البنـــا   ويع ـــ  ةًـــى صـــعيدي : صـــعيد السياســـة وصـــعيد ال  ـــر  وابا ًـــة هـــو 

ولــأللل وــان اصــطداا الــواةن  ة يف أمســى ميالينعــا وأةاهــالاليــا ــول معــمك 
يف ام  اوعم ابلواق   والنا   ومشاو  اليـاة  أمـراج م  يـاج  ال فـرق   ابلقضا 

يف ذلـــــل  ـــــن الاـــــعيد احملًـــــع الـــــدااًع والاـــــعيد الـــــدومل العـــــاملع  ويف هـــــألا 
اصــة الــع االصــطداا  لــربد املقــدرة ةًــى وعــ  الرســالة الــع حي ًعــا  والزاويــة اخل

م     ـينظر إىل العامل منعـا  مسـب امل عـوا الـأل  ي بنـام  هـع األسـا   وهـع الـ 
اهلــــده الــــأل   عــــد ل حقيقــــه. إال أنــــه نظــــراج و وهــــع المايــــة الــــع يســــعى إليعــــا  

الل زامه داوية ااصة  ولووول ذوق معن لـه  وميـول معينـة لديـه   بيعيـة وانـ  
 ســــه أن يًــــون القــــا ق ابلًــــون الــــأل  نــــه  شــــى إن مل يــــ  ةًــــى نإأو مبد يــــة  ف

 ل األف ــار ةًــى الووــه الــأل  يريــدم  وأن ي عــم األابــار مســبيعــوام  وأن يــؤوّ 
ولـأللل  ـب أن حيـألر مـ  لسـًط ميولـه ةًـى  الن ياة الع يريـد أن ياـ  إليعـال

ا را  واألنبـــا . فرغبـــات الـــن د لشـــع  ذايت  أو مـــز   أو مبـــد ع  ر ـــا  عًـــه 
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ولـأللل  لدق وهو وألب  أو  ي  إليه أنه وألب وهو صـدقي سر الرأ  أنه ص
ال  ــد مــ  أن ي بــن الــواةع ال ــاا الــأل  يقــال  والع ــ  الــأل  يع ــ . فبالنســبة 
لًوقــا    أشــيا  وانــ  أو مــوالث   ــب أن يــدروعا إلراوــاج مســياج  وأن حيــد 

ال و ــا حيــب ويرغــب أن ل ــون. وابلنســبة   هبــا مســاج منطقيــاج  ول ــ  و ــا هــع
 عــم و ــا هــو واقععــا  فين قــ  يف ذهنــه إىل اخلــارج: اــارج ل  ار   ــب أن ل ف ــ

مسـب   الأله   ويريف  بانله الواق  الأل  يعرب ة  ال  ر  وي عم هـألا ال  ـر
ال و ــا ي  ــق مــ  مــا يريــد. صــحيح أن   ر ي ــه لًواقــ  الــأل  يــدل ةًيــه  و ــا هــو

ة  وقـــد ي ـــون ال عبـــن قـــد ي ـــون مـــاد ج  وقـــد ي ـــون اســـ عارة  وقـــد ي ـــون ونايـــ
مجًة  معناها   وهنا مجًـة  ال ابألل ـال الـع لموـب منعـا  ول ـ  ذلـل ال مينعـه 
مــ  االن قـــال إىل اخلــارج  ور يـــة الواقـــ  الــأل  لـــدل ةًيـــه  مســب لاللـــة الًمـــة  
وو ــا قــال ةــ  معناهــا أهــ  الًمــة. فــالواةع سياســياج   ــب أن يســن مــ  الــق  

زا ويقـن  وأن يــريف القـا ق و ــا ول ـ  مسـب ووعــة نظـرم الــع أاـألها ةـ  وــ
ول ـ  مسـب ر ي ـه السـية أو ال  ريـة  و ـأللل يسـ     الـوةع  ميـث   هع

ل ـــوفر لديـــه وســـا   ال ـــد ر. إال أنـــه  ـــب أن يظـــ  أســـا  وـــ  شـــع  لديـــه مـــ  
 ر ية  وإلراك  ومد  وفعم  هو النظرة إىل العامل م  داوية ااصة.

أل  ي ـــون ةًيـــه الـــواةع هنـــا قـــد يـــرل ســـؤال هـــو: ويـــي ي  ـــق ال اـــرل الـــو
م  ميث ال زاا الق ور يـة القـا ق و ـا هـع  مـ  نظرلـه إىل العـامل مـ    سياسياج 

فإمنا يرل مـ  النظـرة السـطحية ل مـور    داوية ااصة؟ فإذا ورل مل  هألا السؤال
وذلـل ألن هنـاك فرقـاج  بحث فإنه ال يورل مل  هألا السؤاللفإذا لع ق املر  يف ال

فـإذا  .النـا  يعا  فواقـ  األشـيا  ال   ًـي فيـه  و ن ال م ةً ن واق  األشيا 
الشـع  و ـا هـو  إال أن وان  م عًقة ابلر يـة الباـرية  ف ـ  مـ  لـه  اـر يـريف 

فــــإن وــــ  مــــ  لــــه إمســــا  حيــــد   وإذا وانــــ  م عًقــــة ابلــــد  ــــدع ويضــــً .
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 اابلً ـد والنـاةم واخلشـ   أ اابلـألوق وطعـم املـر و عـم الًـو  أابلشع   سـوا  
ابلشــم وــالروا ح. فاألشــيا  حيــد هبــا النــا  و ــا هــع   ا  أابلســ   واألصــوات

مع ـــا ماـــ  مـــ  ل ـــاوت  ول ـــ  ال ـــم ةًـــى األشـــيا  هـــو الـــأل    ًـــي فيـــه 
ـــــة ااصـــــة م عًقـــــة ابل ـــــم ةًـــــى األشـــــيا   النـــــا . فـــــالنظرة إىل العـــــامل مـــــ  داوي

لــأللل و  واللراوــاتل ابلمساســات عًقــة واألفعــال  ور يــة القــا ق و ــا هــع م
ال  د أن يريف القا ق و ا هع ويً ـزا وانـب الـق  وال  ـد أن ينظـر إىل العـامل  

 والوالث  واألشيا   م  داوية ااصة.
أمــــا ويــــي ينطبــــق ذلــــل ةًــــى السياســــة العامليــــة  فــــإن اســــ عرال  عــــض 

ر  ويــي لســن النظــرة ل مــداث السياســية مــ  داويــة ااصــة  ولنــورل األملًــة ي ــ
و عــض األملًــة مــ  السياســة يف القــرون   ة الرســول  عــض األملًــة مــ  سياســ

وانـــ  الزاويـــة   الوســـطى  و عـــض األملًـــة مـــ  السياســـة املعاصـــرة. فالرســـول 
اخلاصـــة الـــع ينظـــر منعـــا إىل العـــامل هـــع نشـــر الـــدةوة  فـــ ن قريشـــاج وانـــ  هـــع 
الدولة ال ـربيف يف اازيـرة  ووانـ  هـع رأ  ال  ـر يف الوقـوه يف ووـه الـدةوة  

  ناب ةينيه مار األة ـال السياسـية واألة ـال الر يـة فيعـا  ف ـان فإنه و 
يرســ  العيــون لمصــدها  وي عــرل ل اارهتــا  ويشــ بل مععــا يف معــارك الــرب  
ووــان ي   ــع مــ  ابقــع الــدول أ  القبا ــ  ابلوقــوه م  ــرون  أو و ــا يقولــون 

نظــرة ابلوقــوه ةًــى اليــال. ف ة الــه السياســية والعســ رية وانــ  لاــدر ةــ  ال
من ةًم دن ايرب ل  اول مـ  قـريو  إىل العامل م  داوية ااصة. والرسول 

وســــحق    والقضــــا  ةًــــى و ــــد  ملعامجــــة املدينــــة ليف ةقــــد مًــــي  ينع ــــا
وي  ـــر  لســــحق   الســـاا  مـــدل داويـــة الع ـــ  أن يعـــالن قريشـــاج  أو ياـــالعا

 الــه املقبًــة  مــا ايــرب  ومــ  هــألم الزاويــة اخلاصــة اختــأل سياســة الســًم أساســاج ألة
لامــ  لســن يف حتقيــق غاي ــه. فاــارت أة الــه وًعــا يف هــألم ال ــمة  مــ  ذها ــه 
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لًع ــــــرة  ور ــــــام ىةــــــرال قــــــريو ةنــــــه  ولينــــــه أمــــــاا لعنــــــ  قــــــريو  ومال  ــــــه 
ألصــــحا ه  وغــــن ذلــــل  لســــن وفــــق سياســــة الســــًم. ف انــــ  نظرلــــه ل ة ــــال 

صـة  ول  يـي مسـب السياسية م  ةدوم الأل  يروـز ةًيـه لاـدر مـ  داويـة اا
 مق ضيات هألم الزاوية اخلاصة. 

أمـدمها ة ـ  ةـاا  وهـو المويـز  :فعألان ملـاالن مـ  أة ـال الرسـول 
  واللـاين ة ـ  اـاى رأ  أةدا ه   نا  ةًى داوية ااصة.ةًى لولة وربيف هع 

وهـو المويـز ةًـى هـده معـن  فاعًــه داويـة ااصـة  وصـار ينظـر إىل األة ــال 
مـــ  هـــألم الزاويـــة اخلاصـــة. و ـــأللل يشـــاهد ويـــي لســـيطر السياســـية والعســـ رية 

النظرة ل مداث السياسية م  داوية ااصة  ةًى األة ـال وال اـرفات  وويـي 
 أنه لوال هألم النظرة م  داوية ااصة  ل ان  األة ال ال معن هلا.

والـــدول ال ـــربيف  عـــد مـــؤ ر  ـــرلن وانـــ  قـــد اختـــألت وًعـــا هنـــب أمـــاك 
لدولة العل انية  الزاوية اخلاصة هلا  وليد القضا  ةًـى الدولة السامية  وهع ا

الدولة العل انية  م  أهنا مل  األمري  معاج  وقررت االل اق ةًى اللاين  ول ـ  
مل ل جنـــألم الزاويـــة اخلاصـــة  ولـــأللل ل ي ـــ  مجيـــ  أة اهلـــا مســـب هـــألم الزاويـــة 

إن اخلاصة  ولاً  يف صراع سياسع م   عضعا اس  ر أولـر مـ  قـرن  وهـو و 
اخلاصــة الــع لنظــر ان عــى  ــزوال الدولــة الســامية  ول ــ  ذلــل مل ي ــ  الزاويــة 

فالزاوية اخلاصة الع لنظر منعـا  منعا هألم الدول ل مداث واألة ال السياسية.
 هع الع حت    يف سياس عا ويف نظرهتا ل ة ال السياسية.

ن أمنوـا هلـا إة  و ن العـامل شـروإقالـ     عد الرب العاملية اللانية  وأمنوا
أولـــر األســـعم يف هـــألم الشـــروة  فياـــب أن ل ـــون إلارة هـــألم الشـــروة يف يـــدها  
واختــألت هــألا القــول الزاويــة اخلاصــة الــع لنظــر منعــا إىل العــامل  فاــارت أة اهلــا 
ل  يــي هبــألم الزاويــة  وصــارت لنظــر إىل األة ــال السياســية الــع  ــر  يف هــألا 



 179 

مـــ  هـــألم الزاويـــة هـــع الـــع وعً عـــا ل  ـــق  ـــ   العـــامل مـــ  هـــألم الزاويـــة. والنظـــرة
ل حـالي مــ  االحتـال الســوفيايت  ووعً عــا ل ن ـر لربيطانيــا وفرنسـا  و عــد ســقو  
االحتال السـوفيايت لمـنت نظرهتـا  فًـم لعـد ل ن ـر لربيطانيـا وفرنسـا ومسـب   ـ  
أصـــــبح  ل ن ـــــر ل ـــــ  لول العـــــامل  وابلمـــــ  يف ذلـــــل ميـــــث صـــــارت ل ن ـــــر 

  ة الع أمجع  ةًيعا لول العامل  فانسحب  مـ  ال اقيـة ويولـولال اقات الدولي
وإنشــــا  و  ــــة وــــرا م   ع األلمــــاا األر ــــيةنـــــز ورفضــــ  الــــداول يف ال اقيــــات 

وغنهـــا مـــ  االل اقيـــات  وأصـــبح  الزاويـــة اخلاصـــة الـــع لنظـــر منعـــا إىل   لوليـــة
سـاواة  العامل لقوا ةًى أسا  ةدا ووول أندال هلـا ل حـالي مععـم ةًـى قـدا امل

ف الــــ  إىل ال  ــــرل  وأصــــبح  ل عامــــ  مــــ  الــــدول ال ــــربيف األاــــريف دســــًوب 
 اهلي نة وال  وق.

هألم هع ال ي ية الع ل ون ةًيعا النظرة م  داوية ااصة إىل األمـداث 
السياسية الع  ر  يف العامل  سوا  وان  هـألم الزاويـة داويـة ةامـة  واختـاذ نشـر 

أ  الزاويـة اخلاصـة الـع ينظـر إىل العـامل منعـا   الدةوة أساساج لًسياسة اخلارويـة 
مي ننـــــا ال مًـــــب ةًيعـــــا مـــــ   ااصـــــة وحاـــــر العـــــدا  يف لولـــــة معينـــــة وانـــــ   اأ

وانـــ  أاـــص مـــ  ذلـــل واالشـــ باك يف معروـــة سياســـية   ااالنطـــاق يف العـــامل  أ
معينة م  أو  أن لـريف الـدول األاـريف منوذوـاج مـ  معارونـا السياسـية. فانطبـاق 

ية ااصة ةًى األة ال والوالث السياسية أمـر سـع   وال حي ـاج النظرة م  داو 
إال إىل اارســـــة السياســـــة ابل عـــــ    ـــــ  ي  ـــــع يف فع ـــــه اســـــ عرال األمـــــداث 
السياســـية  ع ـــق  ومـــ  هنـــا ي بـــن أن ل بـــ  السياســـة  وإلراك امل ـــاهيم السياســـية 

 ـد   ب أن يؤل  إىل إ ال الوةع السياسع  وأن هألا الـوةع السياسـع أمـر ال
 منه لًع   السياسع     ال  د منه لً   ن يف األمداث السياسية.

وإذا وانــ  الــدول ال ــربيف قــد أصــبح الــوةع السياســع لــديعا  ديعــة مــ  
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البـــديعيات  وأصـــبح  معرفـــة السياســـة الدوليـــة اخلبـــز اليـــومع لًسياســـين  فـــإن 
ن ي ــــون امل ــــرول يف أ نــــا  األمــــة الســــامية  وهــــم أ نــــا  الدولــــة الســــامية  أ

الــوةع السياســع أول مــا  ــب أن ي حًــوا  ــه مــ  امل ــاهيم السياســية  وأن ي ــون 
أســا  قيــامعم ابألة ــال السياســية  وأن يع ًــوا ألن ياــبح شــا عاج  ــن النــا   
و ديعـــة مـــ  البـــديعيات يف ال  ـــ   وأن ي ـــون اخلبـــز اليـــومع لًسياســـين  فـــإن 

دةوة الســـامية إىل العـــامل  مع ـــ عم ال ـــربيف  ووظي ـــ عم األصـــًية  هـــع محـــ  الـــ
ونشــر اهلــديف  ــن النــا   وهــألا ال ي ــ لى إال إذا وــانوا سياســين  وإال إذا نظــروا 

 إىل العامل م  داوية ااصة  وإال إذا وان لديعم الوةع السياسع ال ام .
وألوــــ  أن ال ي ــــرب أمــــر الــــوةع السياســــع ةًــــيعم  وأن ال يظنــــوم شــــي اج 

إال األذويــــا  وإال امللق ــــون  فــــإهنم  ــــب أن   ــــجن اج ال يســــ طي  أن ي   ــــ   ــــه
يعرفـــوا أن الـــوةع السياســـع أمـــر يف من عـــى البســـا ة  وهـــو ميســـور ل ـــ  النـــا  
مىت ل مين والعـواا. ألن الـوةع السياسـع ال يعـين الما ـة ابلسـاا وًـه  أو 
 ـــا  ـــب أن ي جنـــأل داويـــة ااصـــة لًنظـــرة إىل العـــامل  وإمنـــا يعـــين فقـــط أن ل ـــون 

نظرة إىل العـامل  مع ـا وانـ  معارفـه ةنـه قًيًـة أو ولـنة  وأن ل ـون هـألم النظرة 
النظرة م  داوية ااصة. فـالعربة فيـه هـع النظـرة العامليـة  ولـو وـان ة ـاج سياسـياج 
وامــداج  وأن ل ــون هــألم النظــرة العامليــة مــ  داويــة ااصــة وــدلة. ف اــرل ووــول 

 لة ةًى الوةع السياسع.م  داوية ااصة  ي  ع لًدالو   النظرة إىل العامل
صــحيح أن هــألا الــوةع السياســع ي  ــاوت قــوة و ــع اج    ــاوت املعــاره 
ةـــ  العـــامل وةـــ  األمـــداث السياســـية  وي  ـــاوت    ـــاوت املعـــاره ةـــ  الزاويـــة 

مع ـا ل ـاوت  وهـع ن سـعا اخلاصة  ول   وًـه وةـع سياسـع  ويـؤل  الن ياـة 
ل  اهــة يف النظــرة إىل األمــور. االرل ــاع ةــ  الســطحية يف السياســة  والمفــ  ةــ  ا

وةًـى هـألا فــالوةع السياسـع لـيد ااصــاج ابلسياسـين وامل  ـري   وال ياــح أن 
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وإمنـــا هـــو ةـــاا  و ـــب أن ي ـــون ةامـــاج    ي ـــون ااصـــاج ابلسياســـين وامل  ـــري 
وا ــ  إ ــالم يف األميــن والعــواا  و ــا مي ــ  إ ــالم يف العً ــا  وامل عً ــن   ــ  

ألن األمـة هـع الم ـة الـع ينبـ  فيعـا  االج يف األمـة جب ً عـاللم ولـو إمجـ ب إ ـا
الروــال  فــا  ــد أن ل ــون هــألم الم ــة لر ــة وةــع سياســع  مــىت لنبــ  الروــال  
ومــىت لــ     مــ  واســبة ال ــاا  ومــ  لقــدير الروــال  ومــ  ماهبــة األاطــار 

 اخلاروية  وةع صحيح.
وإ ــالم يف األمــة  فإهنــا أمــا الطريقــة ل ــال الــوةع السياســع يف األفــرال  

هــع ال لقيـــي السياســـع ابملعـــن السياســـع  ســـوا  أوـــان للقي ـــاج دف ـــار الســـاا 
أا وــــــان ل بعــــــاج ل مــــــداث السياســــــية  في لقــــــي دف ــــــار الســــــاا   وأم امــــــه
  بـــــ  ييًعا ةًـــــى الوقـــــا    و نــــــز ال ابة بارهـــــا نظـــــر ت مـــــرلة   ـــــ      وأم امـــــه

 ع ليعـــــره األابـــــار  وال و  بـــــ  املعًـــــم ال و  بـــــ  الاـــــح  األمـــــداث السياســـــية
لي  سب معًومات     ابلنظرة إليعا م  الزاوية اخلاصة لةطا عا ال ـم الـأل  
يرام  أو لن طعـا  منهـا مـ  األمـداث واألف ـار  أو ير طعـا ابلواقـ  الـأل   ـر  
أمامه مـ  األة ـال السياسـية. فعـألا ال لقيـي السياسـع  ابملبـدأ وابلسياسـة  هـو 

إ ـال هـألا الـوةع السياسـع يف األمـة ويف األفـرال  وهـو الـأل   عـ  األمـة  ريقة 
السامية لضطً   ع  عا األساسية  ووظي  عا األصًية  أال وهع محـ  الـدةوة 

ولـأللل وـان ال لقيـي السياسـع هـو الطريقـة  ىل العامل  ونشر اهلديف  ن النا لإ
  هنـــا وـــان ال  ـــد مـــ  ل ـــال الـــوةع السياســـع  ةنـــد األمـــة وةنـــد األفـــرال. ومـــ

  نطـاق  فإنـه هـو الـأل  يووـد ـال لقيي السياسع يف األمة السامية ةًـى أوسـ
 يف األمة الوةع السياسع  و عًعا لنب  مشداج م  السياسين املبدةن.

اليف اللانية            هـ1425مج 
 ا2004آب          
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