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مقدمـة
السـياس ـ ـة ه ــع رةاي ــة ش ـ ـؤون األم ــة لااًيـ ـاج واارويـ ـاج ول ــون مـ ـ قبـ ـ
الدولــة واألمــة فالدولــة هــع الــع لباشــر هــألم الرةايــة ة ًي ـاج واألمــة هــع الــع
حتاسب هبا الدولة.
ورةايــة شــؤون األمــة لااًيـاج واارويـاج مـ قبـ الدولــة ل ــون ن يــأل املبــدأ
يف الداا وهألم هع السياسة الدااًية.
وأما رةاية شؤون األمة ااروياج مـ قبـ الدولـة فعـع ةاق عـا منهـا مـ
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.
وملــا وان ـ األمــة الســامية م ً ــة م ـ الــدةوة الســامية إىل النــا
وافة وان لزامـاج ةًـى املسـً ن أن ي اـًوا ابلعـامل الاـاالج واةيـاج ألموالـه مـدرواج
ملشــاوًه ةامل ـاج ــدواف لولــه وشــعو ه م بع ـاج األة ــال السياســية الــع ــر يف
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
ةًــى املســً ن أن يــدرووا مقيقــة املوقــي يف العــامل الســامع ةًــى ــو فعــم
املوقــي الــدومل العــاملعل لي ســن هلــم أن ي بين ـوا أســًوب الع ـ لقامــة لول ـ عم
ومح لةوهتم إىل العامل.
ـاج ةًــى
غــن أنــه ينبمــع أن ي ــون وا ــحاج أن موقــي الــدول ال يظ ـ
مال وامدة فعو ي من مسب لمن األو اع الدولية.
وإن موقــي وـ لولــة مـ الــدول ال يًــزا مالــة وامــدة مـ ميــة لوليــة
وإمنا ل داوله ماالت م عدلة مـ ميـة القـوة والضـعي ومـ ميـة قـوة ال ـ ن
أو ة ــدا ال ـ ـ ن وم ـ ـ مي ــة ل ــاوت العاق ــات القا ــة ينع ــا و ــن ال ــدول
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وااـ اه هــألم العاقــاتل لــأللل وــان مـ غــن امل ـ إةطــا اطــو ةريضــة
ــة لً وق ــي ال ــدومل وإةط ــا ف ــرة ــة ةـ ـ موق ــي أ لول ــة مـ ـ ال ــدول
القا ة يف العامل .وإمنا مي إةطا اط ةريض ة املوقـي الـدومل يف فـمة مـا
مـ لاـور إم انيـة لم ّـن هـألا املوقـي .وإةطـا ف ـرة معينـة ةـ موقـي أ لولــة
يف ظروه ما م إلراك قا ًية لبدل هألا املوقـيل وهلـألا وـان ال غـن لًسياسـع
ةـ ـ ـ أن ي بـ ـ ـ األة ـ ــال السياس ـ ــية القا ـ ــة يف الع ـ ــامل وأن ير طع ـ ــا عًومال ـ ــه
السياسية السا قة مىت ي سن له فعم السياسـة فع ـاج صـحيحاج ومـىت ل ـ لى لـه
معرفة ما إذا وان املوقي الدومل ال يزال و ا هو أو لم ّـن ومـىت ي ـ لى لـه إلراك
موقــي وـ لولــة ومعرفــة مــا إذا وــان هــألا املوقــي قــد قـع ةًــى مالــه أا ـرأ
لمن.
ةًيه ّ
من موقي عـض الـدول مـ مـال إىل مـال
ولمن املوقي الدومل با ل ّ
ّ
وإما قوة ةاق عـا ابلـدول أو ضـعي هـألم العاقـة
وإما ضع عا ّ
ّإما قوهتا ّ
فين ـ ح مين ــأل لمــن يف املي ـزان الــدوملل لاــول لمــن يف مي ـزان القــويف القا ــة يف
العــاملل ولــأللل وــان فعــم موقــي و ـ لولــة م ـ الــدول الــع هلــا و ــن يف املوقــي
ال ــدومل أساس ـ ـاج ل ع ــم املوق ــي ال ــدومل .وم ـ ـ هن ــا وان ـ ـ العناي ــة منا ــبة ةً ــى
الما ة عًومات ة و لولـةل ألهنـا الرويـزة األوىل لً عـم السياسـع .وليسـ
معرفــة موقــي وـ لولــة م عًقــة و ــععا يف املوقــي الــدومل ـ هــع م عًقــة يف
و ـ ش ــع ل ــه ةاق ــة سياس ـ عا الدااًي ــة واخلاروي ــة .ومـ ـ هن ــا ل حـ ـ م معرف ــة
ال رة الع لقوا ةًيعا سياسة الـدول القا ـة يف العـامل والـع هلـا شـ ن يـألور يف
املوقــي الــأل ينبمــع أن لق ــه األمــة الســامية منعــا .و ــا أنــه ي حـ م أن لعــره
اخلطط واألساليب الـع لسـ ع ًعا وأن لقـمن معرفـة اخلطـط واألسـاليب ابل بـ
لمنه ــا وابل ــوةع ةً ــى ال ــدواف ال ــع محًـ ـ ةً ــى
ال ــدا م هل ــا وىلراك م ــديف ّ
لمنهــا أو األســباب الــع ا ــطرت هــألم الــدول ل ميــن اخلطــط واألســاليب مـ
ّ
املعرفــة الاــحيحة ابألشــيا الــع لــؤ ر ةًــى هــألم الــدول أو حت ًعــا ةًــى لميــن
اططعا وأساليبعا.
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السـياسـة فكـرة وطـريقة
أم ـا ال ــرة الــع لقــوا ةًيعــا سياســة الدولــة فعــع ال ــرة الــع لبــن ةًــى
أساســعا ةاق عــا منهــا مـ الشــعوب واألمــم .فالــدول الــع ال مبــدأ هلــا لع نقــه
ل ــون األف ــار ل ــديعا م ً ــة م باين ــة وفيع ــا قا ًي ــة ال م ـ ّـن ومل ـ ه ــألم ال ــدول
ينطبق ةًيعا مث اخلطط واألساليب السياسـية وال ينطبـق ةًيعـا مـث ال ـرة
السياسية.
أما الدول الع هلا مبدأ لع نقه فإن ف رهتا ة ال ل من وهع نشر املبدأ
الـأل لع نقـه يف العـامل طريقـة ـة ال ل مـن مع ـا اا ً ـ األسـاليب ولمــنت
وينطبق ةًيعا مث ال رة السياسية.
وةًــى هــألا األســا ــب أن ينظــر إىل الــدول القا ــة يف العــامل ةًــى
اة بار أن ل وامدة منعا ف رة أساسية لعاق عا منها مـ الشـعوب واألمـم
ــة أو غــن ــة وهلــا ريقــة ااصــة ل ن يــأل هــألم ال ــرة ــة أو غــن ــة.
وةًـ ــى ـ ــو ف رهتـ ــا و ريق عـ ــا لرسـ ــم اخلطـ ــط ول ب ـ ـ األسـ ــاليب ةًـ ــى ووـ ــه
يساةدها ةًى حتقيق غاي عا .غـن أن الدول القا ة يف العامل اليوا لطًق العنـان
لن ســعا ابألســاليب ف ب ـ أسـًـو ـاج حيقــق المــرل ولــو اــالي الطريقــة ولســن
ةًى قاةدة« :الماية لربر الوسيًة».
ومع ــا ي ـ مـ ـ أم ــر فـ ـإن مجيـ ـ ال ــدول لرس ــم اططـ ـاج سياس ــيةج ل م ــن
مسب الاوة ول ب أساليب خت ًي ول عدل مسب األو اع.
والــدول يف ة ًعــا السياســع إمنــا لرةــى ماــا األمــة ولقــيم ةاق عــا
منهــا مســب املاــا إال أهنــا خت ًــي يف ذلــل اا افـاج وبـناج .فالدولــة الــع ال
حت مبدأ معيناج ع املاًحة ومدها العام املؤ ر يف ةاق عـا الدوليـة وأمـا
الدولــة الــع لع نــق مبــدأ معين ـاج وحت ًــه لًعــامل فإهنــا ع ـ املبــدأ ةــاماج فعــاالج يف
ةاقاهت ــا الدولي ــة و عـ ـ املا ــًحة ال ــع يعيّـ ـنعا املب ــدأ ة ــاماج مس ــاةداج يف ه ــألا
الســبي ل ولــأللل وــان لزام ـاج أن ل ـعره الدولــة م ـ ميــث األف ــار الــع لع نقعــا
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ه ـ هــع لولــة لع نــق مبــدأ أو ال لع نــق أ مبــدأ؟ ومين ــأل لـ ـعره العوام ـ الــع
لــؤ ر يف ةاقاهتــا الدوليــة .و ــا أن املبــدأ هــو الــأل يــؤ ر يف الدولــة الــع لع نقــه
وابل ــامل يــؤ ر يف العاقــات الدوليــة ويف املوقــي الــدومل وــان لزام ـاج أن لـ ـعره
املبالئ الع لسول العامل اليوا وأن يعره مبًغ و ن و وامد منعا يف السياسة
الدوليــة اليــوا ومــديف إم انيــة و ـنم يف السياســة الدوليــة اليــوا ومــديف إم انيــة
و نم يف السياسة الدولية يف املسـ قب فـ عم مين ـأل ةًـى ـو هـألم املبـالئ
وةًى مديف و نها يف الا ر واملس قب العاقات الدولية.
وإذا نظ ـ ــر الي ـ ــوا إىل الع ـ ــامل س ـ ــدم لس ـ ــولم ا ـ ــة مب ـ ــالئ فق ـ ــط ه ـ ــع:
الساا والشيوةية والرأمسالية ولع نق و مبدأ م ات املايـن مـ البشـر إال
أن الساا ليس له لولـة يف الوقـ الا ـرل ولـأللل ال سـد لـه أ ووـول يف
العاقــات الدوليــة وال يف املوقــي الــدومل الــأل يســول العــامل اليــوا .أمــا لًــل
األة ــال الــع لقــوا هبــا لول العــامل لًحيًولــة لون ةــولة لولــة الســاا إىل واق ـ
اليــاة عــد أن أصــبح ال ً ـ مً وسـاج ــن أ نــا أمــة الســاا فــا ةاقــة هلــا
ابملوقــي الــدومل وال لــؤ ر يف العاقــات الدوليــةل ألن ال ـ ن يف املوقــي الــدومل
والعاقــات الدوليــة ي طًــب ووــول لولــة حت ـ الســاا مبــدأ لسـ ّـن ةًــع أساســه
سياس عا الدااًية واخلاروية.
أما ما يامة م لووه لًسياسة الدوليـة وااصـة األمنويـة إىل واولـة
صــياغة املنطقــة الســامية شــاري هي نــة ةًيعــا ملـ «مشــروع الشــرق األوســط
ال ب ــن» يف 2003ا ف ــإن ذل ــل ن يا ــة لًع ــاود امل ا ــاةد ةن ــد لً ــل ال ــدول
وق قـرب قيـاا لولـة لً سـً ن ولـيد ألن السـاا يـؤ ر يف السياسـة الدوليـة
ال ن املعروه و ا لو وان لإلساا لولة قا ة فعاج.
أم ــا املب ــدآن ا ا ـران ف ــإن ل ـ وام ــد منع ــا لول ــة ـ لوالج م ع ــدلةجل
ولأللل وـان هل ـا األ ـر يف العاقـات الدوليـة ويف املوقـي الـدومل ويف السياسـة
الدولية وااصة ةندما وان االحتال السوفيايت قا اج قب اهنيارم ووان م أ رمها
أن انقســم العــامل إىل معس ـ ري ف ــان املعس ـ ر الشــرقع واملعس ـ ر المــر  .إال
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أنـه مـ اهنيـار املعسـ ر الشـرقع ول ـ مًـي وارسـو ان عـ سياسـة القطبــن
يف العامل ومل يبق املبدأ الشيوةع مطبقاج يف لولة ولو ش اج إال يف الان ووـور
الش ـ الية و ــأللل ان ع ــى و ــون الاـ ـراع لولي ـاج ليا ــبح إقًي ي ـاج في ــا ع ــد .فإن ــه
ابهنيــار االحتــال الســوفيايت مل لعــد ف رلــه مــؤ رة يف السياســة العامليــة وذلــل راوـ
إىل أن ال رة الع وان لقوا ةًيعا سياس ه اخلاروية وهـع نشـر الشـيوةية مل
لعــد قيــد ال طبيــق .أمــا الــدول الــع الدالـ حت ـ املبــدأ الشـيوةع فــإن سياسـ عا
اخلاروية ال لقوا ةًى هألم ال رة .فالسياسة الاينية ال لقوا ةًى أسا نشـر
الشــيوةية يف العــامل وذلــل راو ـ إىل واق ـ شــعب الاــن الــأل وــان ي ــع
ابلن ــوذ يف ااـوار ا ســيو ومل ي ـ ةــرب ال ــاريع ي طًـ إىل أن ي ــون ذا ن ــوذ
ةاملع .و سبب واق الشعب الايين هألا مل ل ْس الان يومـاج إىل وهيـ ن سـعا
و اقاهتا ل ع ل بوأ موقعاج مؤ راج يف السياسة العاملية والدالـ وـ أة ـال الاـن
منابةج ةًى إ ال ن وذ إقًي ع هلا يف ااوار.
أمــا املعسـ ر الرأمســامل فـإن ال ــرة الــع لقــوا ةًيعــا السياســة ةنــدم هــع
نشــر املبــدأ الرأمســامل وهــو فا ـ الــدي ة ـ اليــاة يف العــامل وًــه .وةًــى لعــدل
الــدول الــع لع نــق املبــدأ الرأمســامل واا افعــا فإهنــا مجيععــا ع ـ نشــر قيالهتــا
ال رية الرأمسالية يف العامل ووع ووعة نظرها يف الياة هع الع لسول العامل.
وأما الطريقة الع ي بععا املعس ر الرأمسامل ل ن يأل ف رله فعع االسـ ع ار
أ فـ ـ ــرل السـ ـ ــيطرة السياسـ ـ ــية والعس ـ ـ ـ رية واللقافيـ ـ ــة واالق اـ ـ ــالية ةًـ ـ ــى
الشــعوب املمًو ــة الس ـ ماهلا .وهــألم الطريقــة وهــع االس ـ ع ار ــة ال ل مــن
مع ا لمنت ال ومات ومع ا اا ً قوانينعا .واالس ع ار لـيد و ـا يقـول
لينــن« :هــو أةًــى مرمًــة م ـ مرام ـ الرأمساليــة» ـ االس ـ ع ار هــو وــز م ـ
ووعـ ــة النظـ ــر يف الرأمساليـ ــة وهـ ــو الطريقـ ــة الـ ــع لنشـ ــر الرأمساليـ ــة واسـ ــط عا يف
الشــعوب واألمــم .وةًــى ذلــل فـإن السياســة اخلارويــة لً عسـ ر الرأمســامل ــة
يف ف رهتا و ريق عا وال يمنها اا اه الدول ولنادةعا .فربيطانيا ملـ أمنوـا
ومل ـ ـ فرنسـ ــا ومل ـ ـ إيطاليـ ــا ومل ـ ـ أ لولـ ــة م ـ ـ الـ ــدول الرأمساليـ ــة أسـ ــا
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سياسـ عا أن لنشــر مبــدأها وووعــة نظرهــا يف اليــاة واســطة اسـ ع ار الشــعوب
واألمم.
و ب أن يامة ةند فعم ريقة املعس ر المر أن هـألم الطريقـة وإن
ـةج مـ ميــث ووهنــا االسـ ع ار إال أن أســاليب حتقيــق االسـ ع ار
وانـ
والنظرة إليه قـد أصـاهب ا عـض ال طـور ةنـد املعسـ ر المـر مـ ميـث ارلبا ـه
وطريقة ابلرأمسالية و رة م الزم ومـ مجًـة لطورمهـا مـا ماـ فيع ـا مـ
لمــن يف األســاليب واا ـ اه يف النظــرة لاس ـ ع ار .أمــا لمــن أســاليبعا فقــد
وان في ا مسع االس ع ار القدمي لرل ز ةًى السيطرة العسـ رية أصـبح
في ــا مســع االس ـ ع ار ااديــد لع ــد ةًــى أمــور أاــريف .ف منوــا صــارت لع ــد
ةًى النامية االق االية مـ أملـال القـرول ومـا يسـ ى شـاري ال ن يـة ومـ
مل اخلـربا وغـن ذلـل إىل وانـب الضـمط السياسـع واملضـايقات .ةـالت
أمنوا إىل وانـب لًـل األسـاليب إىل أسـًوب السـيطرة العسـ رية ةًـى األمـم
والشــعوبل لاضــاةعا لن وذهــا ولرالهتــا .وةــالت حتــرى ةًــى إنشــا القواةــد
العسـ رية يف مسـ ع راهتا لً حافظــة ةًــى ن وذهــا فيعــا .وإسًـما صــارت لع ــد
ةًــى إ ــال روــال ي ونــون هلــا ة ــا وةًــى روــال االس ـ جنبارات السًيزيــة
وةًـ ــى م ـ ــاا الـ ــبال م ـ ـ ة ا عـ ــا وةًـ ــى الا ـ ـ قات ال ااريـ ــة املشـ ــبوهة..
و ـعـي اة الها ةًى القرول سبب عي و ـععا املـامل ووـأللل ـع ـي
اة الهــا ةًــى القواةــد العس ـ رية لضــعي ن وذهــا الــدومل وإن وان ـ ال ل ـزال
ل ش ــبث وو ــول مامي ــات ةس ـ رية وقواة ــد يف مس ـ ع راهتا و ــا يف ق ــربى أو
ابلقــرب م ـ هــألم املس ـ ع رات .و ــأللل فــإن ال مــن يف األســاليب ص ـ ة مادمــة
لاس ع ار.
وأما اا اه النظرة لاس ع ار م ميث ارلبا ه وطريقة ابلرأمسالية
و ــرة فإهن ــا أص ــبح ل ــملل ــن :ق ــوة ه ــألا االرلب ــا أ إن االسـ ـ ع ار
ريقة فحسب لنشر الرأمسالية ما يعين أن االه اا األول هـو لنشـر الرأمساليـة
و ــن ـ ــعي ه ــألا االرلبـ ــا أ إن االه ـ ــاا األول هـ ــو لاس ـ ـ ع ار ن سـ ــه
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وااله ــاا الل ــانو ه ــو لنش ــر الرأمسالي ــة ف ـ ـ ن االسـ ـ ع ار ق ــد اق ــمب مـ ـ أن
ي ــون غاي ــة .وق ــوة االرلب ــا أو ــع ه ي وق ــي ةً ــى ال ــبال ال ــع لري ــد ال ــدول
الرأمسالي ــة الس ــيطرة ةًيع ــا أه ــع ذات مض ــارة لري ــد غزوه ــا وإلا ــال الض ــارة
الرأمساليــة ال اســدة إليعــال ل ســعي الســيطرة ةًيعــا وهنــب اناهتــا أا هــع االيــة
الوفال ال مضارة فيعا حت اج إىل غـزو ـ لسـ ع رها لنعـب رواهتـا والسـيطرة
ةًيع ــا فحس ــب؟ وه ــألا ي ض ــح مـ ـ و ــون صـ ـراع ال ــدول المر ي ــة يف اس ـ ـ ع ارها
ألفريقي ــا ق ــد أا ــأل مدل ــه يف االسـ ـ مال وي ــال نش ــر ال ــرة الرأمسالي ــة أن ال
ي ــون لــه ووــول .فــالرب األهًيــة يف أوغنــدا وروانــدا اس ـ رت لســنوات ورا
حي عا م ات ا اله م البشر ووأللل أمداث دا ن ال ونمو الدميقرا ية
مل يظعــر فيعــا إال ااش ـ املــال والا ـراع ةًــى الن ــوذ ــن أورواب وأمنوــا .ومل
ل ريطانيا ومـ مععـا مـ مً ا عـا األورو يـن وأمنوـا لً ـ إىل شـع يف
أفريقيا إال إىل املناف املالية و أللل أصـبح االسـ ع ار يف أفريقيـا أقـرب إىل أن
ي ون غايـة مـ أن ي ـون ريقـة .وأمـا يف العـامل السـامع يف الشـرق األوسـط
ومش ــال أفريقي ــا أو وس ــط آس ــيا وون ــوب ش ــرقعا فال ــدول االسـ ـ ع ارية وةً ــى
رأس ــعا أمنو ــا لس ــعى هن ــا إىل وان ــب ف ــرل الس ــيطرة السياس ــية والعسـ ـ رية
واالق اــالية إىل العــامل الســامعل الس ـ مال منافعــه املاليــة لســعى إىل نشــر
الرأمسالي ــة و ــأللل يف ووانـ ــب ول ــنة مل ـ ـ اه ـ ــامعم ـ ــؤ رات «مريـ ــة املـ ــرأة»
و« ن املرأة» وما وا يف املشروع األمنوع لًشرق األوسط وفرل اهلي نة
اللقافي ــة في ــا ص ــار يع ــره ـ ـ«إة ــالة ن ــا اللقاف ــات» ومـ ـوار األل ن ولاق ــع
الضارات والمويز ةًى لمين أو لعدي مناهح ال عًيمل لدالة ارلبـا املسـً ن
مض ــارهتم و ق ــاف عم .وه ــألا فق ــد أص ــبح الطريق ــة يف الرأمسالي ــة ل ط ــور مـ ـ
ال ـزم  .وم ـ ذلــل فــإن االس ـ ع ار هــو رو ـ أســا يف الرأمساليــة س ـوا أوــان
ريقة لنشر الرأمسالية أا ريقة أقرب لًماية.
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اخلطط واألسـاليب السـياسـية
إن اخلط ــط السياس ــية واألس ــاليب ال ــع لن ــأل هب ــا ه ــألم اخلط ــط ل م ــن
مس ــب م ــا لق ض ــع املا ــًحة وإن وان ـ اخلط ــط أق ـ لمي ـناج م ـ األس ــاليب
وال ــرق ــن اخلطــة واألســًوب و ــا يامــة م ـ ل ب ـ السياســة الدوليــة هــو أن
اخلطــة سياســة ةامــة لرســم ل حقيــق غايــة مـ المــا ت الــع يق ضــيعا نشــر املبــدأ
أو ريقـة نشـرم أمــا األس ـًوب فعـو سياســة ااصـة يف وز يـة مـ ااز يـات الــع
لساةد ةًى حتقيق اخلطة وللبي عا.
ف ــلاج اخلط ــة األمنوي ــة لًعـ ـراق وانـ ـ ام ال ــه قـ ـرار لومل أو لون ــه
إ ال م ومة لض ع ةًى االم ال شرةيةج لوليةج ة ريق األمم امل حدة عد
أن وان ـ قــد أمهً عــا ةنــد دايــة االم ـ ال وشــرةيةج أاــريف وًي ـةج ة ـ ريــق
ان جنــاابت أو شــبه ان جنــاابت ةراقيــة ل ــوىل هــألم ال ومــة نيا ـةج ة ـ أه ـ
الع ـراق لوقي ـ صــل ابملوافقــة ةًــى قــا ق ـوات االم ـ ال مــىت لعطــى الا ـ ة
الشــرةية ووهنــا مووــولة وافقــة أه ـ البًــد و ًــبعم و ق ـرار لومل .وهــألا ســيبعد
الــدول األاــريف ومًــد األم ـ ة ـ ال ــدا يف الش ـ ن العراقــع و ع ـ أمنوــا
امل ا ـ ّـره الومي ــد ـ ـ ش ــؤون العـ ـراق و ــأللل يس ــبغ ةً ــى االمـ ـ ال صـ ـ ة
الشرةيةل ألن الأل أقـر قـا م وووـولم هـو م ومـة العـراق الشـرةية املن جنبـة .
وسيو ـ لًع ـراق لس ـ ور وديــد ىش ـراه االم ـ ال ل ــر فيــه ال رقــة و ــزق
الدولــة ماــة ال دراليــة وس شــع ن ـنان الطا يــة وينشــم املســً ون بعضــعم
دل انشماهلم ىاراج االم الل ولأللل سجنرت أمنوـا وـ مـا اسـ طاة عا مـ
وســا وأس ــاليب الم ـ ال الع ـراق وجنطــة مو ــوةة وع ـ ه ــألا االم ـ ال
مشروةاج ى ا ش قانوين لومل ووًع ةًيه.
وابملقا ـ وان ـ اطــة فرنســا لقضــع ش ـ ي وــور م ـ الــدول ال ــربيف
قيالهتــا ملواوعــة اخلطــة األمنويــة وقضـ هــألم اخلطــة عرقًــة مًــد األمـ ةـ
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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
لولي ـاج ابة بارهــا لولــة ااروــة ةًــى القــانون فظعــرت أمنوــا ةًــى أهنــا لســن يف
ريق القوة المامشة اخلاروة ةًى القـانون ـدل أن لظعـر ماميـة لًقـانون الـدومل
و ـ ــا وـ ــان ظـ ــاهر ماهلـ ــا سـ ــا قاج .واس ـ ـ طاة فرنسـ ــا حتريـ ــل مشـ ــاةر األملـ ــان
وإ رهتــم لدروــة أدةا ـوا أمنوــا يف لاــرفاهتم ووق ـ روســيا أيض ـاج إىل وانــب
فرنســا يف معار ـة أم ـنوا م ـ اسـ جن ـداا مًــد األم ـ لــدةم اططعــا .وه ــألا
سح ـ اخلطــة ال رنســية ال يف من ـ المــزو األمنوــع وإمنــا يف فضــح األهــداه
األمنوية م هألا المزو.
وأم ــا اخلط ــة الربيطاني ــة ف ان ـ اط ــة معق ــدة ابيل ــة لس ــاند أمنو ــا يف
الظاهر ل شاروعا شع م المني ة ولظعر مععا ةًى املسر الدومل إذا وان
و ــة أمنوــا هــع الراوحــة ولطعنعــا يف الظعــر وً ــا ال هلــا إم انيــة الطع ـ .
فربيطانيــا ســارت مـ أمنوــال ألن و عــا راوحــة يف املوقــي الــدومل ول نعــا مـ
وع ــة أا ــريف أا هت ــا إىل ة ــرل اس ا ــدار قـ ـرار مـ ـ مً ــد األمـ ـ اا ــوى
العدوان ةًى العراق وقد وان لعًم مسبقاج ةـدا إم انيـة صـدور القـرار ن ياـةج
ملواقــي فرنســا وروســيا وأملانيــا فان شــي ــأللل ةـوار أمنوــا دهنــا لريــد العــدوان
ةًــى العـراق قـرار أو ــدون قـرار .وأوــدت ريطانيــا هــألا ال ووــه يف مضــور ًــن
الو ـ ــاع ق ـ ــة م ـ ـ ش ـ ـناك وشـ ــرولر يف 2003/9/20ال الس ـ ـ ع ال الـ ــدها
السياس ــع الربيط ــاين يف لقوي ــة و ــن موق ــي ال ــدول ن ــد املوق ــي األمنو ــع
ابس زادمها بعض ا را الع لعر عا ريطانيا أو حنو ذلـل ف ـدفعع ا لً اـًب
لون الظعــور الربيطــاين العًــين ــأللل أمــاا أمنوــا .واس ـ رت ريطانيــا ابلسياســة
ن سعا مىت عد ام ال العـراق ولقـدمي أمنوـا مشـاري ل مـم امل حـدة ل ـ ا
شرةية ةًى االم ال.
ومــلاج اخلطــة األمنويــة الــع و ــع ملنـ صــنورة االحتــال األورو ل ــة
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وامدة لش اطراج ةًى أمنوا قام ةًى أسا واور ا ة هع:
أوالً :لوســي االحتــال األورو ــدول أورواب الشـرقية وهــألم الــدول صــنيعة
أمنوــا ورأ مر عــال للاــال و ــن أمنوــا يف االحتــال .وقــد ظعــر هــألا ةنــدما
أيـ ـدت هــألم الــدول ر يــة أمنوــا يف ةــدواهنا ةًــى الع ـراق مــا وع ـ رامس ـ يًد
ي ـ ع م ةً ــى أورواب سـ ـ ى القدمي ــة واادي ــدة .ولق ــد اس ش ــا شـ ـناك ال ــر يد
ال رنسع غضباج م لارفات هألم الدول وماول أن يومع إليعـا أن اصـط افعا
جبانــب أمنوــا ســيعرق قبوهلــا النعــا ع يف االحتــال وم ـ ذلــل أقــر انض ـ امعا يف
او ـ ـ اع االحت ــال األورو الاس ــم لقب ــول األةض ــا اا ــدل ومل لس ـ ـ ط فرنس ــا
لعطي االنض اا.
اثنياً :اس رار ووول الًي األ ًسع رغم م ّ مًي وارسو املقا
لوســي اس ـمالياية الًــي لي ــدا يف املشــاو األمنيــة يف أورواب ــدل الــدفاع
اخلاروع ةنعا و ا وان يف أص نش له .وملا شعرت أورواب اطر الًي ةًيعـا
لقيــالة أمنوــا ال عًيــة لــه لــداة فرنســا وأملانيــا و ًاي ــا ول سـ بور ل شـ ي
قــوة أورو يــة ااصــة فاةم ـ الــوال ت امل حــدة ةًــى ذل ــل وال دال ـ لل ــن
ألورواب امل اةب قب أن لريف القوة األورو ية اخلاصة النور فعاج.
اثلث ـاً :اس ـ مال أمنوــا لً وقــي الربيطــاين .فربيطانيــا ــدها عا املععــول ال
لريد لاحتال األورو أن يابح قوةج وامدةج لألوب ريطانيا االه ولابح لولـة
هامشــية وً سـ بور مــلاج فعــع ال لـزال حت ـ يف أة اقعــا ةظ ــة المربا وريــة
الــع ال لميــب ةـ ا ً اهتــا الشـ دل لــأللل نراهــا ةرقً ـ ل ــوي االحتــال ومل
لداًــه إال ملــا رألــه أمـراج واقعـاج فداً ــه ل ــعافه .وال دالـ مــىت ا ن مل لشــمك
يف الع ًة األورو ية املومدة اليورو  .وةقًية المربا وريـة ةنـدها عًعـا لبحـث
ة لور ةًى املسر الدومل يف أ ريق وودله.
وابملقا ـ فــإن اطــة فرنســا وان ـ لقويــة االحتــال األورو ووعًــه مظًــة
مناسبة يف مواوعة املظًـة األمنويـة والسـعع لنشـا وـيو أورو مسـ ق ةـ
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مً ــي مش ــال األ ًس ــع وق ــد اسـ ـ طاة أن لش ــد إليع ــا أملاني ــا م ــول ذل ــل
ولاــرف فرنســا لاــرفاج ذوي ـاج وــداج ابل ــاق م ـ أملانيــا لدروــة وعً ـ ريطانيــا
لنضــم إليع ــا مــىت ال ي وهتــا ناــيب م ـ املمــنم إن ســح س ــعع فرنســا وأملانيــا.
وه ألا سح فرنسا مـؤاراج مـ ريطانيـا وأملانيـا يف ال سـيد لنـواة هـألا ااـيو
ابلــرغم مـ الضــمو األمنويــة الشــديدة ةًــى ريطانيــا وأملانيــا ملنـ إنشــا ه .و ــا
وسح اطة الـدول الـلاث يف رسـم سياسـات عيـدة املـديف لاحتـال األورو
عي ــداج ة ـ ل ـداات ال ــدول الا ــمنة يف االحت ــال وال ــدول الطامع ــة لً ـ ن في ــه
وإيطاليا وإسبانيا.
وه ــألا س ــد أن فرنس ــا سحـ ـ يف إ ــال م ــدا وإن و ــان يف دا ل ــه
ل قوية االحتال األورو ى ال نواة ةس رية مس قًة يف أورواب ابل وافق م أملانيا
و ريطانيا .ولـوال اة نـاق هـألم الـدول لًرأمساليـة الـع عـ املن عـة اخلاصـة ل ـ
لول ــة يف س ــًم الق ــيم ةن ــدها ألم نع ــا أن لوو ــد احت ــالاج أورو ي ـ ـاج ق ــو ج يف وو ــه
الــوال ت امل حــدة .وم ـ ذلــل ف اــرل ســا فرنســا يف ةــرل اخلطــة ةًــى لول
قويــة يف أورواب أملانيــا و ريطانيــا يع ــرب ة ـاج مــؤ راج يف ووــه أمنو ـا ل ـ لس ـ طي
إغ اله.
وعًعـا لولـة مـىت لون
وملاج اخلطة الع و ع عا أمنوـا ل حاـيم روسـيا و ْ
ن ــوذ إقًي ــع فإهن ـا لقــوا ةً ـى لمرهــا م ـ أمــاو ن وذهــا يف البًقــان وشــرق
أورواب ووسط آسيا ووأللل إ طال م عول لرسان عا النوويـة الـع لشـ ةـاماج
مع ّ ـاج مـ ةوامـ قوهتــا ابل ــافة إىل ال ــوق ةًيعــا يف غــزو ال ضــا فاختــألت
لأللل ةدة أساليب منعا أهنا قام ضرب اايو اليوغسايف صـر يا واابـ
األسول ميث العاقة العرقية السافية م الرو مس مًة أدمة وسوفا و ـا
أهنا أقام ةاقات اق االية وةس رية م لول أورواب الشرقية لًن اذ إليعـا
قامـ ضــم ال لــن منعــا إىل مًــي مشــال األ ًســع و ــا أهنــا اسـ مً الــرب
ةًى الرهاب ف قام قواةد ةس رية هلا يف لول وسط آسيا وذلـل عـد أن
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نـ ـ مـ ـ اسـ ـ قطاب ع ــض م ــاا لً ــل ال ــدول ابملس ــاةدات االق ا ــالية
وقام ابم ال أفمانس ان وة دت إىل لطوير نظاا لفاةع لًاـواريع املضـالة
لًاواريعل ل طال م عول الاواريع الروسية العا رة لًقارات القالرة ةًـى محـ
ر و نوويـ ــة .و ـ ــا أهن ـ ــا اس ـ ـ طاة أن لس ـ ـ م ال ق ـ ــر يف ووروي ـ ــال ليا ـ ــال
ة ا عا إىل ق ة اهلرا هناك ما أسقط املنطقة العادلة ـن روسـيا ومًـي النـالو
يف لرويا .ووان أقنع روسيا ابل جنًع ة وط عا ال ضـا ية مـن واملشـاروة يف
احملطة ال ضا ية الدوليـة آآ إ إ آ وذلـل لًحـد مـ ل وقعـا يف سـباق غـزو
ال ضــا  .وه ــألا لسـ ر أمنوــا يف اططعــا لاــار روســيا ل بقــى لولـةج مقطوةــة
الن وذ القًي ع عد أن قط ن وذها الدومل ابهنيار االحتال السوفيايت.
ووأللل الال م الانل ألن أمنوا لريف وووب لروي الان ووعًعـا
لولة ةالية ال سي ا وأهنـا ال ًـل مقومـات الدولـة العظ ـى ول نعـا أ ـح
م ـ من اــي ال ســعينات ــا ًــل م ـ قــوة لول ــة إقًي يــة ةظ ــى هلــا م ــق
النقض يف مًد األم وهلا أ ـاع و ومـات إقًي يـة وهـألا مـا ال لر ـى ـه
الـ ــوال ت امل حـ ــدة .فالاـ ــن يف نظـ ــر أمنوـ ــا س ـ ـوق ـ ــار ـ ــجنم ال ـ ــد م ـ ـ
االسـ ـ الة من ــه وة ــاق ش ــر ــب لرويض ــهل و ــع ال يا ــبح اطـ ـراج يع ــدل
املاــا األمنويــة يف منطقــة شــرق آســيال لــألا وــان ةًــى أمنوــا و ـ اطــة عــد
ان عا الرب البارلة ل حايم الان ومارها يف مال ميو يق يف أمسـ
مـ ـ قطـ ـ ماهل ــا اليـ ـو و ــاماجل ل ــأللل فإهن ــا مع ــة
األمـ ـوال إن مل لـ ـ
طبي ـ العاقــات م ـ في نــاا اعًعــا ماــر ةلــرة يف ووــه الاــن مــال حتس ـ
العاقــات األمنويــة ال ي ناميــة .و ــا أهنــا حتــاول وعـ شــبه اازيــرة ال وريــة مروــزاج
اطــراج م قــدماج مــول الاــن ــز لة الضــمط ةًــى وــور الش ـ الية ماــة وــور
الش ــر ويف الوق ـ ن سـ ـه لع ـ ةً ــى ال ق ــا ةً ــى قواة ــدها العسـ ـ رية هن ــاك
م امخةج لدول الان وةًى ابب لارها .و ا أهنا حتاول وع اهلند نـداج لًاـن
ولسعى أيضا إىل إ ال الً ا االسمالياين واألماه العس رية القًي يـة يف
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وسـط آسـيا والشــرق األوسـط .و ـا أهنــا قامـ ى ـال قواةــد ةسـ رية يف وســط
آسيا ةًى مدول الان المر ية ةًى ااعة األاريف لًعي اال .
وه ــألا فــإن اخلطــط واألســاليب السياســية لو ـ لًع ـ املباشــر ول ـ
مـ ذلــل لــيد بعيــد ةًــى الدولــة أن لمـ ّـن األســاليب املووــولة وأن لعلــر ةًــى
أس ــاليب أا ــريف إذا وش ـ ـ لً ــل األس ــاليب وأص ــبح ال ل ــؤل املطً ــوب
ووأللل مي أن لمن اخلطة إذا أصبح ال ـد أو إذا وـان قا هـا ي ًّـي
الدولة صعاابج ليد م ماًح عا ووولها ول الدولـة مـن لمـن اط عـا إمنـا
لسـ بدل هبــا اطــة أاــريف ومــن لمــن األســًوب لضـ م انــه أســًوابج آاــر وال
لقعــد ة ـ و ـ اخلطــط واألســاليب إالّ إذا ةاــزت واحنط ـ ة ـ م ان عــا يف
املوقي الدومل و ا هع مال الـدول الـع فقـدت فاةًي عـا السياسـية منـأل دمـ
والياابن وإيطاليا وهولندا و ًاي ا وإسبانيا والربلمال.
وملــال لمــن اخلطــط مــا فعً ــه أمنوــا يف اط عــا الــع رمس عــا ألملانيــا فقــد
وان اط عا عث العس رية األملانية وإقامة مجعورية أملانيـة غر يـة صـارت
اط عــا إ ــعاه أملانيــا المر يــة وإ ــال احتــال ينعــا و ــن أملانيــا الش ـرقية وحتديــد
لســًيح أملانيــا رأت لوميــدها ةــاا 1990ا ل ــال لولــة أورو يــة قويــة ل ـزامم
فرنســا و ريطانيــا ول نــافد معع ـا ةًــى قيــالة االحتــال األورو و ــأللل لضــعي
م إم انية لوميد أورواب وقوة وامدة.
ووـ ــأللل اخلطـ ــة الـ ــع و ـ ــع عا أمنوـ ــا لًاـ ــن .فبعـ ــد أن رأت لة عـ ــا
ووعًعا قطباج لولياج وحتسن العاقات مععا ووأللل حتسن العاقـات الاـينية
الياابنية اعًعا رويزة م روـا ز النظـاا الـدوملل وذلـل ل ـعاه موقـي االحتـال
الس ــوفيايت ال ــدومل آن ــألاك ول ــز لة الش ــقة ــن الًي ــن الش ــيوةين الً ــدولي
ةــالت عــد ذلــل أمنوــا عــد انقضــا فــمة الــرب البــارلة وغـ ّـنت اط عــا
ورأت أن األم ــر ي طً ــب ا ن و ـ اط ــة ل حا ــيم الا ــن وإرواةع ــا اً ــي
و ــدران س ــورها العظ ــيم .فًاـ ـ ت إىل و ـ اط ــة و ــع ال ل ــر يف أن لا ــبح
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اطـراج ةًــى ماــالعا يف شــرق آســيا ال ســي ا أن الاــن ًــل مـ العوامـ مــا
مي نعا م ذلل.
وملــال لميــن األســاليب مــا قام ـ ــه أمنوــا يف ًــدان العــامل الســامع
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
ملـ اخلـربا وغـن ذلـل وةًـى مــا مسـع ابلمغيـب والمهيـب أو العاـا وااــزرة
أصــبح لع ــد ا ن ةًــى الًــول العس ـ رية والمهيــب وةــالت إىل االة ــال
ةًــى األمــاه والقواةــد العسـ رية عــدما وانـ قــد ختًـ ةنعــا مــا أةــال إىل
األذهان فمة االس ع ار العس ر والمرب لية المر ية.
ووان ريطانيا قد غنت م أساليبعا ف جنً ةـ املعاهـدات والقواةـد
العس ـ ـ رية واة ــدت ةً ــى الع ــا م ـ ـ ال ــاا واالل اقي ــات االق ا ــالية
وال اقيات ال سـًح .ويبـدو أهنـا حتـاول ا ن السـن يف روـاب أمنوـا دن لعـول إىل
القواةد العس رية و سًوب وديد قدمي.
هـ ــألا يـ ــان لًجنطـ ــط واألسـ ــاليب السياسـ ــيةل ولـ ــأللل وـ ــان واوب ـ ـاج ةًـ ــى
املسـ ــً ن أن يعرف ـ ـوا يقين ـ ـاج أن املعس ـ ـ ر المـ ــر ال يمـ ــن ف رلـ ــه السياسـ ــية وال
ريق ــه ول ن ــه يم ــن اطط ــه وأس ــاليبه لنس ــم اطط ـاج أا ــريف وي ب ـ أس ــاليب
وديـدة مــىت ي ـ لى لــه نشـر مبد ــه .وإذا قضـع ةًــى أسـاليبه وأمبطـ اططــه
أا ق مشاريعه الع رمس مـ أوًعـا لًـل اخلطـط واألسـاليبل ولـأللل وـان
ال ــا السياس ــع مووع ـ ـاج لًجنط ــط واألس ــاليب -يف وش ـ ـ عا ومقاوم ع ــا -يف
الوق الأل يووه حملار ة ال رة السياسية و ريق عال وةًيه فإنـه مـ احملـ م ةًـى
املسً ن أن يعرفوا اخلطط املرسومة لسياسة و لولة وأن ي بينوا أساليبعا.
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املـوقف الدويل
إن فعــم املوقــي الــدومل ًــي ة ـ فعــم سياســة و ـ لولــةل وذلــل ألن
فع ــم سياس ــة ال ــدول امل ــؤ رة ي عً ــق ع ــم ال ــرة والطريق ــة الً ــن لق ــوا ةًيع ــا
سياســة لًــل الــدول و ــا يّـ ـنا ســا قاج .وأمــا املوقــي الــدومل الــأل هــو هي ـ
العاقات الدولية املؤ رة أ الالـة الـع ل ـون ةًيعـا الدولـة األوىل والـدول الـع
لزامحعا هألا املوقي ال ي عًق ابل رة والطريقة وإمنا ي عًق ابلعاقات الدوليـة
وال ســا ق الــدا م ــن الــدول ةًــى مروــز الدولــة األوىل وةًــى ال ـ ن يف السياســة
الدوليةل ولأللل وان ال د م فعم املوقي الدومل.
غن أنه ب أن ي ـون وا ـحاج أن املوقـي الـدومل ال يًـزا مالـة وامـدة
وإمنا هو م من وم بدل يف العامل مسب أو اةه وأموالـه وأمدا ـه ول ـ مـ
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
لًنــا وقـ وصـ ه فياــدق الوصــي ةًــى واقـ مووــول ومــن ي مــن املوقــي
الــدومل ال ي ــون الوصــي الــأل أةطــع غــن صــحيح وإمنــا ي ــون وصـ اج لشــع
قــد ووــد ذهــب فياــبح يف ةــدال ال ــاريع وياــن مـ احملـ م إةطــا الوصــي
لًواق ـ الــأل حيا ـ أ لً وقــي الــدومل ااديــدل وةًــى ذلــل فــإن الوصــي
الأل سنسوقه لً وقي الدومل يف رسم صورله أو إةطا اطـو ةريضـة ةنـه
أو ال عــرل ل اــياله إمنــا هــو وصــي لواقـ شــوهد م ـ قبـ أو هــو مشــاهد
ا ن أو م وق ـ مدو ــه ول ـ م ـ ذلــل ال يع ــرب أم ـراج ـاجل وهلــألا ــب ةًــى
السياسع أن ل ون لديه معًومـات ةـ املوقـي الـدومل وةـ السياسـة الدوليـة
ير طعا ا يرام مىت ل ضح له األمور ويادر م ه ةًيعا.
وفعم املوقي الدومل يق ضـع مـ املسـً ن معرفـة مروـز الدولـة األوىل يف
العــامل ومروــز الــدول األاــريف ابلنســبة هلــا وابلنســبة لًسياســة العامليــة .ويق ضــع
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معرفة الدول ال ا عة والدول الع يف ال ًل والدول املس قًة.
أمـ ــا الدول ـ ـة ال ا عـ ــة فعـ ــع الدولـ ــة الـ ــع ل ـ ــون مقيـ ــدة دولـ ــة أاـ ــريف يف
سياس ـ ـ عا اخلاروي ـ ــة ويف ع ـ ــض املس ـ ــا الدااًي ـ ــة ملـ ـ ـ ما ـ ــر مـ ـ ـ أمنو ـ ــا
ووادااس ـ ان مالي ـاج م ـ روســيا .وأمــا الدولــة الــع يف ال ًــل فعــع الدولــة الــع
ل ــون مرلبطــة يف سياسـ عا اخلارويــة مـ لولــة أاــريف ارلبــا ماــًحة ال لبعيــة
مل الياابن م أمنوا وأسماليا م و م أمنوا و ريطانيـا وونـدا مـ وـ مـ
أمنوا و ريطانيا وفرنسا ولرويا مالياج م ريطانيا وأمنوا .وأما الدولة املس قًة
فعــع الدولــة الــع ل اــره يف سياس ـ عا اخلارويــة والدااًيــة و ــا لشــا مســب
ماًح عا مل فرنسا والان وروسيا.
وهن ــاك أم ـ ـوال ال ل ــدا حت ـ ـ السياس ــة الدولي ــة وإمن ــا ه ــع م ـ ـوالث
نش ـ ت و ـرا اــروج الــدول االس ـ ع ارية م ـ الــبال .فعــألم األم ـوال وأملاهلــا ال
لبحــث يف السياســة الدوليــة وال يعطــى ةنعــا اطــو ةريضــة ـ لــدر و ـ
مالة واقععا ويعطى هلا ال م .ف ـلا العـراق عـد اـروج السًيـز منـه ووقـوع
انقــاب  14ــود 1958ا وإلمــا مجي ـ املعاهــدات واالرلبا ــات صــار لول ـةج
مس قًةج لولياج ملًه مل فرنسا وإسًما وأ لولة مس قًةل ول ألن ماو ـه
وــان مين ــأل ة ــياج أمنويـاج فــإن الع ـراق صــار يف واقعــه لولــة با عــة ألمنوــا وإن
وــان م ـ ميــة لوليــة مس ـ قاج ل ـ مــن قــاا انقــاب  17ــود 1968ا
ووا لًح م ة ا السًيز صار العراق با عاج لسًما.
وه ــألا فالــدول املسـ قًة مــن ياــبح ماو عــا ة ــياج أو ي ــوىل ال ــم
فيعا ة ي فإن الدولة لابح با عة لًدولة الع يع رب ماو عا ة ياج هلا.
وه ــألا مجيـ الــدول الــع وانـ مسـ ع رة لعميعــا هــألم الــاالت وختــرج
مـ يــد إىل يــد عـ لمــن ال ــاا .ف لـ هــألم الــدول مـ ميــة لوليــة ظاهريــة
هــع مسـ قًة ول ـ مـ ميــة مقيقيــة هــع با عــة .ول ـ هــألم مــاالت فرليــة
ــة ةـ ـ حتري ــر املسـ ـ ع رات مـ ـ االسـ ـ ع ار وو ــاوالت ال ــدول االسـ ـ ع ارية
21

الروـ ــوع إىل املس ـ ـ ع رات أو واولـ ــة لول أا ـ ـريف أن حت ـ ـ يف االس ـ ـ ع ار و ـ ـ
الدولة اخلاروة منعا أ م املس ع رات.
إن احمل م معرف ه هو مروز الدولة األوىل يف العامل ملا لأللل م األمهيـة يف
فعــم السياســة العامليــة ويف فعــم املوقــي الــدومل .ف ــع الســًم لع ــرب الدولــة األوىل
يف املوقــي الــدومل هــع صــامبة ال ً ــة لولي ـاج ولس ـ و فيــه عــد ذلــل الدولــة
اللانية وأ لولة أاريف م ميث اس طاة عا ال ن العاملع سياسياج.
وال ـ ن لًــدول األاــريف إمنــا ي ــون لًــدول الــع هلــا ودهنــا يف ال ـ ن ةًــى
الدول ــة األوىل وي ــاوت ه ــألا ال ـ ـ ن ــاوت ال ــدول يف الق ــوة الألالي ــة والق ــوة
العامليــة .فبقــدر قــوة الدولــة ومــديف ودهنــا العــاملع ي ــون مقــدار مــا هلــا مـ و ــن
ةًى الدولة األوىل وابل امل ةًى السياسة العاملية م مية لولية.
وأو ح ملال اليوا ةًى واولة ال ن ةًـى الدولـة األوىل ومـ ال ـ ن
يف السياســة العامليــة هــو ملــال ريطانيــا هــألم األ ا 2004ا فــإن و نه ـا يف
السياسة العاملية مـ ميـة لوليـة ا
آت اـا لـديعا مـ عـض ال ـ ن ةًـى أمنوـا:
الدول ــة األوىل يف الع ــامل و ــا ه ــو ا
آت م ـ ن وذه ــا امل واص ـ ةً ــى مسـ ـ ع راهتا
الس ــا قة .وو ــأللل فرنس ــا وروس ــيا وأملاني ــا فإهن ــا اش ــمو مع ـ ـاج ع ــد ال ــرب
األمنوي ــة الربيطاني ــة ةً ــى العـ ـراق ل ــال ن ــوع مـ ـ ال ـ ـ ن ةً ــى الدول ــة األوىل
وابل امل ال ن ةًى السياسة العاملية م مية لولية.
وأم ــا أملً ــة ال ــدول ال ــع ال ل ــؤ ر ةً ــى الدول ــة األوىل وابل ــامل ف ــا و ــن
مس ق هلا يف السياسة العاملية ف نعا :الدولة ال ا عة ميث ال ي لى أن ي ـون
هلــا و ــن ةًــى الدولــة األوىل إالّ قــدار اس ـ ع ال الدولــة امل بوةــة هلــا .ووــأللل
ال ــدول ال ــع يف ال ً ــل فإهن ــا لس ـ د و نه ــا م ـ الدول ــة ال ــربيف ال ــع ل ــدور يف
فً عا.
وأما ابقع الدول غن ال ا عة وغن الع يف ال ًل وهع الدول املس قًة
وسويس ـرا وإســبانيا وهولنــدا وإيطاليــا والســويد مــلاج فإهنــا لس ـ طي ال ـ ن
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يف السياسة العاملية م مية لولية إذا ّأمن ماا الدولة األوىل أو ه ّدلهتا
وم ـ األملًــة ةًــى ذلــل ومــن و ـ م ـ إيطاليــا وإســبانيا ملاــًحة مع ــة م ـ
ما ــا أمنو ــا وذل ــل ةـ ـ ري ــق مس ــاندهت ا ألمنو ــا يف ام اهل ــا لًعـ ـراق يف
2003ا.
ولــأللل ووـ ـب ةًــى أ لولــة لريــد أن لؤ ـر يف السـياس ـة العـاملـي ـة و ّرهــا
مسب ماًح عا أن لسًل أمد ريقن :إمـا هتديـد املاـا القيقيـة لً ـدولة
األوىل يف املوقــي الــدومل هتديــداج فعــاالج وإمــا ومــن ماــا الدولــة األوىل ة ـ
ريق املساومة ملاًح عا.
و ريق ال عديـد ال عـال املـؤ ر هـو الطريـق املنـ ح م ـاج وهـو الـأل يًيـق
ابلدولــة الاــحيحة الــع لنشــد ـ ان و نهــا ومســاع صــوهتا يف املوقــي الــدومل.
أما الطريق اللاين الأل يس عده مـ سـًووه ومـن املاـا فإنـه سـبي مظًـم
غن م مـون العـلـار قد يوص إىل الماية وقد يؤل إىل ال عً ة إذ هو مقـامرة
يان أمة وممـامـرة محقـا اـن لولـةل ألن ومـن ماـًحة الدولـة ال بـنة مـ
قب أ لولة ال مينععا م املساومة ةًى هألم املاا م أ لولة لوهنا مروـزاج
أو إم انيات.
فقد ساوم أمنوا يف العاا 2003ا ةًى مًي اهتا ال قًيدية م الدول
األورو ي ــة المر ي ــة ع ــد أن وصـ ـ عا دورواب القدميـ ـة و ــدأت لبح ــث ةـ ـ لول
ش ــرق أورواب ل ح ـ وًع ــا يف حتال ع ــا يف مس ـ لة الع ـراق ولوم ـ و ــأللل ــد
ريطانيـا ةنـدما ماولـ نيعـا ةـ املضـع قـدماج يف غـزو العـراق مـ لون الروـوع
إىل األمــم امل حــدة ل اــأل الشــرةية الدوليــة منعــا وقــال رامس ـ يًد وديــر الــدفاع
األمنوع« :إن قدور أمنوا الألهاب إىل العراق م لون ريطانيا».
ول عدي ــد املا ــا وإ ـ ـال ال ـ ـ ن ال ع ــال ــب أن ل ــون الدول ــة ق ــد
ل ــوفرت هل ــا إم انيـ ــات ال ــدفاع وأسـ ــباب الس ــيطرة ال امًـ ــة لااًي ـ ـاج .والسـ ــبي
الاحيح لأللل أن ل ون سـا رة يف الطريـق االرلقـا ع ال اـاةد أ ـب أن
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ل ون صامبة مبدأ حت لةـوة ةامليـة ولبـدأ ـ واورهـا ومـىت حت ـع ن سـعا
م مرب ال دا لااًياج وال لق ار ةًـى محايـة مـدولها ـ ل وسـ بـد عا
ون وذها مىت لزامم الدولة األوىل يف املوقي الدومل.
أ لولة م دمزمـة الدولـة األوىل ةـ مروزهـا الر يسـع ةًيعـا
ول
أن لق ــوا حوي ـ ـ اا ــو السياس ـ ـع اع ع ــا وو ــر ال ــدول األا ــريف سياس ــياج هل ــا
أ
ول رهتــا و ــا ما ـ ألملانيــا قب ـ الــرب العامليــة اللانيــة وةنــدما ل ـ
لولــة م ـ ذلــل ياــبح املوقــي الــدومل م روح ـاج مــىت ل س ـًم إمــديف الــدول
مرو ــز الدول ــة األوىل ويف المال ــب ال ي ـ ـ لى ذل ــل إال إذا وقعـ ـ م ــرب غ ــنت
املوقـي س ـوا أوانـ ةامليـة ةامــة أا واــورة وز يـة أو إذا وــان اطــر وقــوع
ال ــرب ةً ــى الدول ــة األوىل أم ـ ـراج راوـح ـ ـاج وحتـ ـ ـاج يف ه ــألم ال ـ ـرب إىل الدول ــة
املزامحة يف معس رها.
ومرو ــز الدول ــة األوىل يف الع ــامل ل ــيد ودي ــداج فإن ــه موو ــول من ــأل الق ــدا.
ف اــر يف ال ــاريع القــدمي وانـ الدولــة األوىل ووانـ آشــور يف العـراق لزامحعــا
ةًــى هــألا املروــز .ولولــة الــروا وانـ الدولــة األوىل ووانـ لولــة فــار لزامحعــا
ةًــى هــألا املروــز .والدولــة الســامية منــأل ةعــد اخلً ــا الراشــدي مــىت الــروب
الاًيبية وان الدولة األوىل ومل ي هلا مزامم ةًى هألا املروز .ووان فرنسا
هــع الدولــة األوىل ووان ـ إسً ـما لزامحعــا ةًــى هــألا املروــز .والدولــة العل انيــة
وص ـ عا لولــة اخلاف ــة الســامية وان ـ الدولــة األوىل مــدة لق ــرب م ـ ا ــة
قــرون ومل ي ـ هلــا م ـزامم ةًــى هــألا املروــز مــىت من اــي القــرن اللــام ةشــر
املــيال  .وقب ـ الــرب العامليــة األوىل وان ـ أملانيــا هــع الدولــة األوىل ووان ـ
إسًما وفرنسا لزامحاهنا ةًى هألا املروز .و عد الرب العامليـة األوىل وانـ إسًـما
هع الدولة األوىل ووان فرنسا لزامحعا ةًى هألا املروز .قبي الرب العاملية
اللانية وان ريطانيا الدولة األوىل ووان أملانيا لزامحعا ةًى هـألا املروـز مـىت
والت أن ل ـون الدولـة األوىل إىل أن وانـ الـرب العامليـة اللانيـة واشـمو
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أمنو ــا يف ال ــرب وان ع ـ ال ــرب دن أص ــبح أمنو ــا ه ــع الدول ــة األوىل يف
رســم السياســة الدوليــة واملوقــي الــدومل ميــث وان ـ أقــدر الــدول ةًــى وع ـ
السياسـة الدوليـة جبانبعـا وظًـ لســيطر ةًـى املوقـي الـدومل ال لقـ وال لن ــأل
إال األمــداث السياســية الــع لريــدها .وم ـ ذلــل فقــد اس ـ ر االحتــال الســوفيايت
مينعا و ريطانيا وفرنسا حتاول مزامح عـا ووانـ لشـاروعا ال ـ ن يف السياسـة
العامليــة قــدر مــا مســب قــوة هــألم الــدول وااصــة االحتــال الســوفيايت ش ـ
ريطانيا ش أ عي.
قو
أم ــا االحت ــال الس ــوفيايت فق ــد س ــح ابلوق ــوه إىل وان ــب أمنو ــا وشـ ـريل
ومًيــي وواــرت إسًـما إىل الــورا وصــارت لنــزل مـ أسـ إىل أسـ منــه
مىت غدت ةًى مـا هـع ةًيـه ا ن .و يـان ذلـل أن إسًـما عـد الـرب العامليـة
اللانيــة ــدأت لس ـ يق م ـ ــر ة الــرب وأاــألت حتــاول دمزمــة أمنوــا ة ـ
مرو ــز الدول ــة األوىل وص ــارت لق ــوا دة ــال سياس ــية ل ــؤ ر ةً ــى أمنو ــا فً ــم
لشــمك يف الــرب ال وريــة إال إشـماواج رمــز ج ووانـ لنقـ أابــار أمنوــا الر يــة
إىل الا ـ ــن والا ـ ــن ه ـ ــع ال ـ ــع وانـ ـ ـ لق ـ ــوا يف القيق ـ ــة ابل ـ ــرب ال وري ـ ــة
واسـ طاة إسًـما وســا ًعا اخل يــة اخلبيلــة أن لــؤ ر ةًــى مروــز أمنوــا الــدومل يف
الرب ال ورية ما دةزع مروزها .وأيضاج وق يف مؤ ر ونيـي الـأل ةقـد مـ
أو ـ ـ اهلنـ ــد الاـ ــينية جبانـ ــب املعس ـ ـ ر الش ـ ـرقع فجنرو ـ ـ ق ـ ـرارات يف صـ ــا
املعسـ ـ ر الش ــرقع .وأيضـ ـاج فق ــد وانـ ـ لنقـ ـ لروس ــيا أاب ــار أمنو ــا ال اسس ــية
والعس رية وم ذلل ما نقً ه ة ا رة يولو لروسيا ما أليف إىل إسـقا عا.
م ــا و ــان م ـ ـ موق ــي م ــاو يان يف م ــؤ ر ابري ــد م ـ ـ الوق ــوه إىل وان ــب
اروش ـ ــوه ـ ــد إيزهن ـ ــاور وواول ـ ــة إذالل إيزهن ـ ــاور وصـ ـ ـ ه ر ـ ــيد ال ـ ــوال ت
امل حدة ما أليف إىل فش املؤ ر وإ عاه مروز أمنوا .وه ـألا قامـ دة ـال
ولنة لضرب أمنوا واولةج ال ن ةًى مروز الدولة األوىل ول أمنوا فطن
ل ـ ذل ــل .و ــان او ــاع اروش ــوه ن ــد يف فينّ ـا وم ـ ذل ــل ال ــاريع
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حتول إسًما م موقي املعاوم ألمنوا إىل موقـي املـداف ةـ ن سـعا ميـث
دأت روسيا االحتال السوفيايت وأمنوا معاج يف لا ية إسًما يف العامل.
لقــد وــان االحتــال الســوفيايت يشــع الــرب البــارلة ــد املعسـ ر المــر
و ص أمنوا ابلقدر األورب مـ ذلـل ف ـان حيـاول أن أاـأل دمـاا املبـالرة مـ
املعس ـ ر الم ــر ويع ـ لزمزمــة أمنو ــا ة ـ مروــز الدول ــة األوىلل لي ــون ه ــو
الدولة األوىل يف العامل وقد سـح يف ةـدة أة ـال فاسـ طاع أن ينقـ أمنوـا مـ
مانعا الان وهـو هي ـة األمـم امل حـدة يف مـ املشـاو الدوليـة إىل ةقـد
مــؤ رات اــارج هي ــة األمــم ووــان يشــا إسً ـما ةًــى مزامحــة أمنوــا م ـ أو ـ
إ ــعاه مروــز الدولــة األوىل ولوســي شــقة اخلــاه م ـ أو ـ إ ــعاه مروــز
الدولــة األوىل ووس ـ شــقة اخلــاه ــن فرنســا وأمنوــا وأ ـر ول ـناج يف األة ــال
الدوليــة .وإىل وانــب ذلــل لقــدا يف مــال ال ضــا مــىت ســبق أمنوــا ولقــدا يف
األسًحة النووية ويف الاواريع ةا رة القارات وأنش قاةدة ةس رية له يف وـواب
ل عدي ــد أمنو ــا وفض ــح ول ـ ـناج م ـ ـ األس ــاليب األمنوي ــة يف ال ونم ــو وما ــر
واازا ــر وغنهــا .إال أن و ـ ذلــل وإن أ ــر ةًــى أمنوــا و ـ ال ـ ن ول نــه مل
يزمزمعا ةـ مروـز الدولـة األوىل وإمنـا وـان ان اـارات وز يـة يف عـض املسـا
السياس ـ ــية لولي ـ ـاج إال أن االحت ـ ــال الس ـ ــوفيايت مل يي ـ ـ يف اهلا ـ ــوا ةً ـ ــى أمنو ـ ــا
دس ـ ــاليب ال ـ ــرب الب ـ ــارلة إىل أن ما ـ ـ او ـ ــاع اروش ـ ــوه ن ـ ــد س ـ ــنة
1961ا مي ــث او ع ــا يف ش ــعر مزي ـ ـران م ـ ـ ذل ــل الع ــاا يف فينّـ ـا ةاص ـ ـ ة
الن ســا وال قــا ةًــى اق ســاا العــامل ينع ــا .و عــد ذلــل ال ــاريع ســقط وـ مـ
ريطانيــا وفرنســا م ـ السياســة العامليــة وان ــرل االحتــال الســوفيايت وأمنوــا مع ـاج يف
رســم هــألم السياســة .ومل ل ًــح مجي ـ احملــاوالت الــع قام ـ هبــا ريطانيــا يف أن
ي ون هلا رأ يف السياسة العاملية ووأللل مل ل ًح فرنسا مىت يف أ ا ليمول
يف أن ل قــدا اطــوة وامــدة يف إ ــال أ إم انيــة هلــا يف مــث السياســة العامليــة
وظً ـ الــال وــأللل مــىت العــاا 1989ا ميــث ســقط وــدار ـرلن وان ــر
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ةقد االحتال السوفيايت عـد ذلـل عـامن اـورة رمسيـة وان عـ الـرب البـارلة
وور روسيا م انة االحتال السوفيايت رمسيا يف داية ةقد ال سعينات م القـرن
املا ع ل نعا أسقط م املروـز اللـاين يف السياسـة العامليـة ونشـ و ـ لومل
ودي ــد أص ــبح في ــه ال ــوال ت امل ح ــدة األمنوي ــة ألول م ــرة ــا ش ـريل لومل
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
ه ــألا النظ ــاا مل ي ــب ل ــه النا ــا وظـ ـ ّ املا ــطًح ــبا ياج و ــا ظـ ـ ّ الو ـ ـ
الدومل غا ـاج إىل أن وـا وًين ـون إىل سـدة ال ـم يف العـاا 1992ا ف رسـى
نظامـاج لوليـاج وديــداج ال يع ــد ةًــى ال ــرل وإمنــا يع ــد ةًــى ال ــوق .و ــدأت
إلارة وًين ــون ىرس ــا قواة ــد ه ــألا النظ ــاا اادي ــد ال ــأل و ــان م ـ أه ــم أروان ــه
ان ع ــاج سياس ــة املش ــاروة م ـ ـ الق ــويف ال ــربيف األا ــريف ال ــع ً ـ ـ يف مس ــم
مشاو البًقان يف البوسنة واهلرسل وووسوفا و ا ًـ يف ل يـل األسـًحة
النوويــة يف و ـ م ـ أوورانيــا وروســيا البيضــا ابل ــاهم م ـ روســيا وف وــأللل
لوقيـ ـ م ــألورات ل ــاهم ــن أمنو ــا وال ــدول ال ــع وانـ ـ يف الس ــا ق و ــز اج مـ ـ
املنظوم ــة الشـ ـرقية واش ــمك يف لوقيـ ـ ع ــض ه ــألم ال امه ــات ريطاني ــا وأملاني ــا.
واس طاة أمنوا يف هـألم القبـة أيضـاج و ضـ سياسـات املشـاروة أن لوسـ
مًي مشال األ ًسع ابل عاون م الدول األورو ية المر ية الع اس الت هـع
األاــريف مـ لوســي لول االحتــال األورو وف هــألا ال وسـ وذاك ال وســي ةًــى
مساب روسيا وةًى مساب ن وذها.
و يزت هألم ال مة اعول القوة األملانية ميـث صـامب ـعي االحتـال
السوفيايت واهنيار ودار رلن وإدالة السـند ةـ أملانيـا الشـرقية صـامب ذلـل
لومي ــد أملاني ــا الش ــرقية م ـ أملاني ــا المر ي ــة س ــرةة قياس ــية وأن لا ــبح أو ــرب ق ــوة
اق ا ــالية يف أورواب وأن ل ح ــول إىل ق ــوة سياس ــية فاةً ــة وم ــؤ رة ل ق ــرب إليع ــا
أمنوا وأورواب مىت صار الديث ة لاول أملانيـا ل الـدول ذات العضـوية
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الدا ة يف مًد األم مو لسا ل أمنوياج وأورو ياج وةاملياج.
ورافــق هــألا الو ـ السياســع ااديــد و ـ اق اــال وديــد ميــث ف
ل عي ـ سياس ــات الس ــوق ش ـ وب ــن و ل ـ ذل ــل يف سياس ــات العومل ــة ال ـع
فر ـ ن س ــعا ةً ــى الع ــامل فاحت ــدت الش ــروات ولع ًق ـ و ــردت واة ــب
اق اــال ر يســع ميًــع سياســاله ةًــى ال ومــات وصــارت الشــروات م عــدلة
اانسيات مديث االق االين وف حتوي ال اقية ااات يف العـاا 1995ا إىل
منظ ــة ــارة لوليــة حت ــع سياســات العوملــة مطــا قــانوين و ــا ف ل عي ـ لور
صندوق النقد والبنل العاملين ميـث صـار هـألا اللـالوث وهـو منظ ـة ال اـارة
والاندوق والبنل يسـ جندا مـ قبـ الـدول ال ـربيف وـ لاة لـدا و ـمط يف
سياسات الدول االق االية وقد اةمه و م لورند إ ًربور وديـر اارويـة
أمنوــا السـا ـق وميش ـي وامديســو ر ــيد صــندوق النقــد الــدومل اةمفــا دهن ــا
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 وةـوا
الع ًة وأ يح ه.
و ــا ف ل عيـ لور  G7وهــع الــدول الســب الاــناةية وذلــل ى ــافة
روس ــيا إليع ــا وه ــألا سـ ـيطرت ه ــألم ال ــدول الل ــاين وه ــع :أمنو ــا والي ــاابن
وأملانيا و ريطانيا وفرنسا وإيطاليا ووندا وروسيا سـيطرت هـألم الـدول ةًـى
السياسات العاملية االق االية والنقدية فإذا أ نا إىل هألم الدول الل اين لولة
الاــن ــا هلــا م ـ ق ـ اق اــال وبــن و ــا ًــل م ـ قــوة نوويــة ومروــز ق ـ
س اين ومقعد لا م يف مًد األم إذا أ نا لولة الان ا ً ه م هـألم
القويف فإنه مي ننا القول شع م ال ااود إن الدول ال ربيف يف العـامل اليـوا
ه ــع ه ــألم ال ــدول ال س ـ ول ـ ل ــاوت ق ــوة ه ــألم ال ــدول عًن ــا نس ــقط منع ــا
لول ن ومهـا إيطاليـا وونـدا ووهن ـا ال ً ـان أيـة قـويف سياسـية أو ويوسياسـية
لؤهًع ــا لًعــب لور ةــاملع و ــأللل لبقــى الــدول املــؤ رة يف السياســات العامليــة
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سب لول وهع :أمنوا و ريطانيا وفرنسا وأملانيا وروسـيا والاـن واليـاابن.
وم ـ اا ـ اه هــألم الــدول يف ال ـ ن العــاملع فــاخل د األوىل ل طً ـ لً ـ ن يف
منـ ــا ق م ً ـ ــة م ـ ـ العـ ــامل م ـ ـ ل ـ ـ ّـوق ها ـ ـ ألمنوـ ــا ةًـ ــى األر ـ ـ األاـ ــريف.
والسالس ــة الا ــن يمو ــز لطًعع ــا إىل ال ـ ـ ن يف ويطع ــا القًي ــع .والس ــا عة
اليــاابن ل طً ـ إىل ال ـ ن يف منــا ق م ً ــة م ـ العــامل ول ـ ةًــى األســا
االق اال .
يقول ودير ااروية فرنسا السا ق هـو ر فيـدري يف و ا ـه آرهـا ت فرنسـا
يف دم العوملةآ« :إن هألم القوة الوميدة أمنوا الع هتي ةًى وـ الـاالت
االق االية وال نولووية والعس رية والنقديـة والًمويـة واللقافيـة مالـة غـن
مســبوقة يف ال ــاريع» ةًــى مــد وص ـ ه .يض ـ فيــدري لاــني اج ااص ـاج لًــدول
م ـ ميــث القــوة والن ــوذ فيقــول« :إن الــوال ت امل حــدة ل ـ املرلب ــة األوىل يف
العامل ا منادع وأيت عدها يف الاي اللاين سب لول ذات ن وذ ةاملع هع:
فرنسـا و ريطانيــا وأملانيــا وروســيا والاــن واليــاابن واهلنــد شـريطة أن لشــرع
يف لوس ــي ر ي ع ــا ال ــع ال لـ ـزال إقًي ي ــة» .ويق ــول« :إن مع ــاين ه ــألا ال ا ــنيي
ول ــنة منع ــا ال ــدا القـ ــومع واملس ـ ـ ويف ال نولـ ــووع والسـ ــا النـ ــوو
املس ـ ويف ال ــع وال ي ــع ل ســًحة واالرلبــا نظ ــات ولش ـ يات لوليــة
لــرويح الًمــة وال ـ ن
مل ـ مًــد األم ـ وم وةــة الـ ـ 8أو االحتــال األورو
اللقايف املوروث م املا ع».
ول ـ األلق مـ رأ فيــدري هــألا هــو أنــه عــد أمنوــا الدولــة الع اقــة
ال ــع ال ل ــدانيعا أي ــة لول ــة يف أوا ـ الق ــرن ال ــال والعشـ ـري ويت ــاث لول
وربيف مقيقية هع :روسيا و ريطانيا وفرنسا عد هألم اللاث مباشـرة ويت
أملانيا وهألم الدول األر هلا لطًعات لولية يف أحنا ولنة م العامل .الاـن
وهع لولة وربيف يف مدول ويطعا القًي ع ولوال يق لطًععا الدومل لزامحـ
وـ أو عــض الــدول األر ـ 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
ريطانيا فرنسا أملانيا الان الياابن ةًى ال ـوامل ميـث مي ـ إ ـاق لول
وـربيف ةً ـى هــألم الس ـب أمــا اهلنــد وونـدا وإيطاليــا فــا لسـ حق أن يطًــق ةًيعــا
لول وــربيف م ـ أهنــا هــع الــع لًــع هــألم الســبعة ولش ـ مععــا الــدول العشــر
األوىل يف العامل.
وم ان عا القرن العشري و دايـة األل يـة املياليـة اللاللـة ماولـ إلارة
وـ ــورج ـ ــو اال ـ ـ لميـ ــن قواةـ ــد الًعبـ ــة ف سـ ــقط سياسـ ــات املشـ ــاروة الـ ــع
ان عاع ــا وًين ــون و ــدأت ل ــرل ةً ــى الق ــويف ال ــربيف سياس ــاهتا ابلو ـ ـرام
وانس ــحب م ـ ة ــدة معاه ــدات لولي ــة مل ـ ال اقي ــة ويول ــو وو ــة اان ــا ت
الدولية وال اقيات سال ل جن يض نشر األسًحة الباليسـ ية وغنهـا ولـولرت
العاقة ينعا و ن الدول ال ربيف أولـر فـ ولر وقـوع أمـداث الـال ةشـر مـ
أيًـ ــول العـ ــاا 2001ا ا ـ ـنات مروـ ــز ال اـ ــارة العـ ــاملع يف نيويـ ــورك ومبـ ــن
البن اغون يف واشنط ف نحعا ذلل لفعة وديدة يف ا ام ال رل واختـألت مـ
هــألم ال ا ـنات مــربراج حملار ــة مــا أمس ــه ابلرهــاب فام ً ـ أفمانس ـ ان والع ـراق
حت هألم الألريعة .وسالت المطرسة السياسية اللارة األمنوية ف بن سياسـة
رلات فعـ غا ــبة مـ
آإمــا معنــا أو ــد آ وأ رت هــألم السياســات ااديــدة ّ
األورو يــن وم ـ غــنهم واهت وهــا ابل بســيط والســألاوة و ــالبوا األمنويــن دن
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 ورامسـ يًد وديــر الــدفاع وول ــوفي ز بــه وري شــارل
ـ ــنل ر ـ ــيد مًـ ــد السياسـ ــات الدفاةيـ ــة ولوغـ ــا فيـ ــث ووـ ــون ول ـ ــون
ـ ه ــؤال م ـ ال ـ ن يف ق ـرارات ــو مي ــث
ووون ــدوليزا راي ــد وآا ـري
وظ ـ ـ ـوا و ـ ـ ـ قـ ـ ــدراهتم ون ـ ـ ــوذهم والشـ ـ ــروات الـ ـ ــع لـ ـ ــدة عم خلدمـ ـ ــة هـ ـ ــألم
السياسات.
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ووـ ــان م ـ ـ أ ـ ــرد هـ ــألم السياسـ ــات ةـ ــدا االل ـ ــات إىل األمـ ــم امل حـ ــدة
وشرةي عا يف اختاذ القرارات ووع األولوية لً اًحة األمنوية فـإن لعار ـ
هألم املاًحة م الشـرةية الدوليـة ف إمهـال الشـرةية الدوليـة وإن مل ل عـارل ف
ل عيًعــا وه ــألا لعامً ـ م ـ مًــد األمـ فــإن سح ـ يف اس اــدار ق ـرارات
م الًد وان ه وإالّ ف إمهاله وإغ اله.
وماولـ أورواب الًــة يف ريطانيــا أن للــين اللارة األمنويــة ةـ االل ــاه
ةًــى الشــرةية الدوليــة واس ـ قطب هــألم احملاولــة وديــر اخلارويــة األمنوــع و ـول
ابول ومــال إليعــا الــر يد ــو ول ـ ل ـ م وةــة احملــافظن ااــدل أفش ـ
هــألم احملاولــة و قيـ أمنوــا ل ااهـ سياســات املشــاروة و ــا ل ااهـ إةطــا
لور فاة لً نظ ة الدولية.
وةً ــى أي ــة م ــال مل لسـ ـ ط إلارة ــو اال ـ ـ إس ــقا ال ــدول ال ــربيف
وربيطانيا وروسيا وفرنسا وأملانيا مـ لعـب لور يف السياسـة الدوليـة ـ إن
هــألم السياســات الــع ان عا عــا إلارة ــو اال ـ قــوت مواقــي لًــل الــدول ومل
لضــع عال ألهنــا اـ ت إىل لوميــد صـ وفعا لفاةـاج ةـ ن ســعا أمــاا هــألم اهلا ــة
األمنوية الشرسة ةًيعا ف ش وور فرنسا أملانيا روسيا ولعـاون هـألا احملـور
م ـ ريطانيــا ش ـ ا ــع و ن ـ هــألم الــدول ابملقاومــة واملاينــة أن للب ـ
مواقععا ودول وربيف فاةًة إىل مد ما يف السياسة الدولية.
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العـرف الدويل والقانـون الدويل
وان املزامحـة ةًـى مروـز الدولـة األوىل يف العاـور السـا قة ال لـربد فيعـا
األة ــال السياســية املرلبطــة قــانون لوملل لعــدا ووــولم ـ وان ـ لــربد فيعــا
األة ــال العس ـ رية ابلــروب والمــزوات وان قــاى أ ـراه الــدول منــأل فاــر
ال ــاريع وظـ ـ ال ــال و ــأللل إىل من ا ــي الق ــرن الل ــام ةش ــر مي ــث لوسـ ـ
القانون الدومل أو ةًى األصح وود ش قانون ولشري  .ومنأل ذلـل الوقـ
ــدأت األة ــال السياس ــية وا ــأل وانب ـاج مع ـاج يف العاق ــات الدولي ــة ويف م ـ
املشــاو الدوليــة فاــارت األة ــال السياســية حتـ وـ األة ــال العس ـ رية يف
م ـ املشــاو ويف إيقــاه ســيطرة الدولــة األوىل واملزامحــة ةًــى مروزهــا .وم ـ
يوم ــأل ول ــر حت ــيم الق ــانون ال ــدومل يف العاق ــات الدولي ــة وول ــر اخت ــاذ األة ــال
السياس ـ ــة ألاة لـ ـ ـ املش ـ ــاو الدولي ـ ــة إم ـ ــا وم ـ ــدها أو إىل وان ـ ــب ال ـ ــروب
والم ــزوات .ولرو ــز ذل ــل ش ـ ـ وا ــح ع ــد 1919ا م ــن أنش ـ ـ ةا ــبة
األمم فقد ولر االم اا لًقانون الدومل والعـره الـدومل .واألة ـال السياسـية
الـع لقـوا هبـا الــدول شـ ةـاا والــدول املزامحـة لًدولـة األوىل والدولــة األوىل
ن س ــعا ش ـ ـ ا ــاى إمن ــا يس ـ ـ ندون فيع ــا إىل م ــا يس ـ ـ ى ابلع ــره ال ــدومل
والقــانون الــدومل .فا ــد م ـ إلقــا نظــرة اا ــة ةًــى العــره الــدومل والقــانون
الـدومل للراك واقـ األة ــال السياسـية ووي يــة القيــاا ابألة ـال السياســية مـ
مية لولية.
أمــا العــره الــدومل فعــو قــدمي قــدا ووــول الــدول والمــارات وال يــا ت
وهــو م وةــة القواةــد الــع نش ـ ت و ـرا العاقــات ــن ال وةــات البش ـرية يف
مالة الرب ويف مالة السًم فاارت ورا الّـباع ال وةـات هلـا أمـداج ـوياج
أةرافـ ـاج لولي ــة اسـ ـ قرت ه ــألم ال وة ــة مـ ـ القواة ــد ل ــديف ال ــدول وص ــارت
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الدول لع رب ن سعا مً زمةج هبألم األةراه ال زاماج وةياج وصارت أشبه ابلقانون
وهألا االل زاا ال زاا معنو ولـيد ال زامـاج مـال ج ووانـ ال وةـات البشـرية ل بعـه
وةياج واوفاج م الـرأ العـاا ومـ ال ي بعـه ي عـرل لنق ـة الـرأ العـاا ويع ّـن
يف ذل ــل .ويع ــرب م ـ ه ــألا القبي ـ أ م ـ قبي ـ األة ـراه الدولي ــة اص ــطا
الع ــرب قبـ ـ الس ــاا ةً ــى منـ ـ الق ــال يف الش ــعر الـ ـراال ول ــأللل ف ــإن قريشـ ـاج
أقام ـ الن ــن ةًــى الرســول  مــن قام ـ س ـرية ةبــد ه ـ وحــو ق ـ
ة ــرو ا ـ الضــرمع وأســر روًــن م ـ ق ـريو وأاــأل قافًــة ال اــارة أقام ـ
ق ـريو الن ــن ةًــى ذلــل و لت يف و ـ م ــان أن وـ ـ ـداج وأصــحا ه اس ـ حًوا
الش ــعر الـ ـراا وسـ ـ وا في ــه ال ــدما وأا ــألوا في ــه األمـ ـوال وأس ـ ـروا الرو ـ ـال
فاسـ ـ ْعـدت الرأ العاا ةًيهل ألنه االي األةراه الدولية.

وه ـ ــألا وان ـ ـ ـ ــن مجي ـ ـ ال وةـ ــات البش ـ ـرية قواةـ ــد م عـ ــاره ةًيعـ ــا
ي بعوهنا يف الرب والسـًم ومنعـا الرسـ أو مـ يسـ ون ابلسـ را ومنعـا غنـا م
ال ــرب إىل غ ــن ذل ــل .إال أن ه ــألم األة ـراه منع ــا م ــا ه ــو ة ــاا ل بعع ــا مجي ـ
ال وةــات البش ـرية مل ـ الس ـ را أ الرس ـ ومنع ـا مــا هــو اــاى ا وةــات
معينة .ووان هألا العره ي طور وفقاج لاوات الدول والمارات وال يا ت أ
وفق ـ ـاج لاو ـ ــات ال وة ـ ــات البش ـ ـرية يف ةاقاهت ـ ــا م ـ ـ عض ـ ــعا و ا وة ـ ــات
ف انـ ـ ه ــألم األةـ ـراه الدولي ــة حيـ ـ م إليع ــا الن ــا لًـ ـرأ الع ــاا ويع ـ ّـن مـ ـ
ال عا ف انـ ل بـ وةـاج واا يـاراج ابل ـ ن املعنـو لـيد غـن ومل ل ـ هنـاك
قوة ماليـة لطبقعـا فاسـ نالاج إىل هـألم األةـراه وانـ لقـوا أة ـال سياسـية مـ
قب ال وةات البشرية.
وأمــا مــا يسـ ى ابلقــانون الــدومل فإنــه نشـ وووــد ــد الدولــة الســامية
مــن وان ـ ل ل ـ يف الدولــة العل انيــة .وذلــل أن الدول ــة العل انيــة وص ـ عا
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لولــة إســامية قام ـ مــزو أورواب وأةًن ـ ااعــال ةًــى الناــاريف يف أورواب
وأاــألت ل ـ ح الهــم ًــداج ًــداج فاو ســح مــا يس ـ ى ابليــو ن ورومانيــا
وألبانيــا ويوغوســافيا والــر والن ســا مــىت وق ـ ةًــى أس ـوار فينّـا وأ رت
الرةب يف مجي النااريف يف أورواب ووود ةره ةاا لـديف الناـاريف أن ااـيو
السامع ال يمًب وأن املسـً ن مـن يقـالًون ال يبـالون ابملـوتل الة قـالهم
دن هلــم اانــة إذا ق ً ـوا والة قــالهم ابلقــدر واألو ـ  .وقــد رأيف الناــاريف م ـ
شـااةة املسـً ن وشـدة فـ عم مـا وعًعــم ي ـرون مـ ووععـم مـا س ّـع ةًــى
املس ـ ــً ن او س ـ ــا ال ـ ــبال وإاض ـ ــاةعا لس ـ ــًطان الس ـ ــاا .وو ـ ــان النا ـ ــاريف
األورو ي ـ ــون يف ه ـ ــألا العا ـ ــر ةب ـ ــارة ةـ ـ ـ إم ـ ــارات وإقطاةي ـ ــات ف انـ ـ ـ لوالج
م ــة وـ لولــة م ــة إىل إمــارات حي ــم وـاج منعــا ســيد إقطــاةع يقاســم
املًــل يف الســًطات مــا وع ـ املًــل ال يس ـ طي إوب ــار هــألم المــارات ةًــى
الق ال وال ميًل ال عبن ةنعا أماا المادي يف و ما يس ى ابلشؤون اخلارويـة
فسـ ّـع ذلــل ةًــى املســً ن المــزو وال ـ ح .وظـ مــال الــدول األورو يــة وــأللل
مىت العاور الوسطى أ مىت هناية القرن السال ةشر .ويف القـرن السـال
ةشــر أ يف العاــور الوســطى أاــألت الــدول األورو يــة ل ا ـ ل ـ ّـون ةا ًــة
وامــدة لسـ طي أن لقــي يف ووــه الدولــة الســامية ووانـ ال نيســة هــع الــع
ععـ ــال لـ ــأللل أاـ ــألت لقـ ــوا
لسـ ــيطر ةًيعـ ــا والـ ــدي النا ـ ـراين هـ ــو الـ ــأل
حاوالت ل وي ةا ًة نارانية م م وةة الدول وأاألوا حيدلون العاقـات
يــنعم فنش ـ ة ـ ذلــل قواةــد اصــطًحوا ةًيعــا ل نظــيم ةاقــاهتم م ـ عضــعم
ف ان ذلل أول نشو ما مسع في ا عد ابلقانون الدومل .ف سا نشـ ة القـانون
الدومل هو أن الدول األورو يـة الناـرانية يف أورواب عـ ةًـى أسـا الرا طـة
النارانية م أو الوقوه يف ووه الدولة السامية فـ ليف ذلـل إىل نشـو مـا
يس ـ ـ ى ابألسـ ــرة الدوليـ ــة النا ـ ـرانية وال ق ـ ـ ةً ـ ـى قواةـ ــد في ـ ــا ينعـ ــا منعـ ــا
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ال ســاو ــن أف ـرال هــألم الــدول ابلقــوق ومنعــا أن هلــألم الــدول ن ــد املبــالئ
واملل ـ املشــموة ومنعــا أن مجي ـ هــألم الــدول لســًم لًبــااب ال ــا ولي ع ابلســًطة
الرومي ــة العًي ــا ةً ــى ااـ ـ اه م ــألاهبعا ف انـ ـ ه ــألم القواة ــد نـ ـواة الق ــانون
الــدومل .إال أن او ــاع هــألم الــدول النا ـرانية يف البدايــة مل يــؤ رل ألن القواةــد
الــع ال ق ـ ةًيعــا مل لس ـ ط مجععــا فــإن نظــاا القطــاع ظ ـ مــا اج لون قــوة
الدولــة ولون ينعــا م ـ مباشــرة العاقــات اخلارويــة ووــان لســًط ال نيســة
ةً ـ ــى ال ـ ــدول و ـ ــاةاج هل ـ ــا با عـ ـ ـاج مـ ـ ـ لوا ـ ـ ـ ال نيس ـ ــة وس ـ ــالباج منع ـ ــا س ـ ــيالهتا
واس ـ قاهلال ولــأللل ما ـ ص ـراع يف الدولــة ل ــع ل مًــب ةًــى أم ـرا القطــاع
وان عى مًب الدولة ودوال نظاا القطاع .ويف الوق ن سه ما صراع ـن
الدولة وال نيسـة أليف إىل إدالـة سـًطة ال نيسـة ةـ الشـؤون الدااًيـة واخلارويـة
لًدولة عد أن وان ال نيسة ل ح م فيعا ول ظً الدولة نارانية ووـ
مــا يف األمــر أهنــا نظ ـ ةاقــة الدولــة ابل نيســة ةًــى ش ـ يؤوــد اس ـ قال
الدولـ ــة .وقـ ــد أليف هـ ــألا إىل ووـ ــول لول قويـ ــة يف أورواب ول نعـ ــا م ـ ـ ذلـ ــل مل
لس ـ ط الوقــوه يف ووــه الدولــة الســامية وظ ـ الــال وــأللل مــىت من اــي
القــرن الســا ةشــر أ مــىت ســنة 1648ا .ويف هــألم الســنة ةقــدت الــدول
األورو يــة الناـرانية مــؤ راج هــو مــؤ ر وســتفاليا ،ويف هــألا املــؤ ر و ــع القواةــد
اللا ــة ل نظــيم العاقــات ــن الــدول األورو يــة النا ـرانية ونظ ـ أســرة الــدول
النا ـرانية يف مقا ًــة الدولــة الســامية فقــد و ـ املــؤ ر القواةــد ال قًيديــة ملــا
يس ى ابلقانون الدومل ول نه مل ي قانو ج لولياج ةامـاج وإمنـا وـان قـانو ج لوليـاج
لًدول األورو ية الناـرانية لـيد غـن وحيظـر ةًـى الدولـة السـامية الـداول يف
األســرة الدوليــة أو انطبــاق القــانون الــدومل ةًيعــا ومنـأل ذلــل ال ــاريع ووــد مــا
يسـ ى ابا اةــة الدوليــة ووانـ ل ــون مـ الــدول األورو يــة الناـرانية مجيعـاج
ــا يي ــز ــن ال ــدول املً ي ــة وال ــدول اا عوري ــة أو ــن ال ــدول ال ا ولي ي ــة
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والــدول الربولس ـ ان ية .ووان ـ قاصــرة ةًــى لول غــرب أورواب يف أول األمــر
انضـ ـ إليع ــا في ــا ع ــد س ــا ر ال ــدول األورو ي ــة الناـ ـرانية مشًـ ـ ال ــدول
النارانية غن األورو ية ول نعا ظً ورمةج ةًى الدولـة السـامية إىل الناـي
اللاين م القرن ال اس ةشر ميث أصبح الدولة السامية يف مالة هـزال
ومسيـ ـ ابلروـ ـ املـ ـريض ومين ــأل ًبـ ـ الدول ــة العل اني ــة ال ــداول يف األس ــرة
الدوليــة فــرفض ًبعــا أل ـ ــأللل إلام ـاج شــديداج فاشــم ةًيعــا شــرو
قاســية منعــا ةــدا حت ــيم الســاا يف ةاقاهتــا الدوليــة ومنعــا إلاــال عــض
القـوانن األورو يــة فقبًـ الدولــة العل انيــة هــألم الشــرو واضــع هلــا .و عــد
قبوهل ــا أن ل جنً ــى ةـ ـ ووهن ــا لول ــة إس ــامية يف العاق ــات الدولي ــة قبـ ـ ًبع ــا
وألاً ـ األســرة الدوليــة ســنة 1856ا عــد ذلــل لاً ـ األســرة الدوليــة
لول أاريف غن نارانية والياابنل ولأللل يع رب مـؤ ر وسـ اليا الـأل ةقـد سـنة
1648ا هــو الــأل نظــم القواةــد ال قًيديــة لًقــانون الــدومل و نــا ةًــى قواةــدم
ه ــألم وو ــدت األة ــال السياس ــية شـ ـ م ي ــز ووو ــدت األة ــال الدولي ــة
اا اةية.
ووـان مـ أ ــرد هــألم القواةــد ف ـربان اطـنبان :إمــدامها :فكــرة التــوا ن
ال ــدويل واللاني ــة :فك ــرة امل ــالرات الدولي ــة .أم ــا ف ــرة ال ـوادن ال ــدومل فع ــع
لقضــع دنــه إذا ماول ـ إمــديف الــدول ال وس ـ ةًــى مســاب الــدول األاــريف
ل حـول ينعـا و ـن ال وسـ وافظـة ةًـى ال ـوادن الـدومل
فإن سا ر الدول ل
الأل هو و ي ن الروب وان شار الساا .وأمـا ف ـرة املـؤ رات الدوليـة فـإن
املــؤ ر ي ـ لي م ـ م ًــي الــدول األورو يــة وينعقــد لبحــث مشــاوًعا وشــؤوهنا
ةًى و املاا األورو ية لطورت هألم ال رة إىل مؤ رات الدول ال ـربيف
الع لنعقد لًنظر يف شؤون العامل ةًى و ماا هألم الدول ال ربيف .وهابان
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.
وأول م ــرة اسـ ـ ع ً فيع ــا ه ــابان ال ـ ـربان وانـ ـ يف أ ا ًي ــون يف
أوا ـ القــرن ال اسـ ةشــر .فحــن قامـ اللــورة ال رنســية ونشــرت األف ــار الــع
لقــوا ةًــى الريــة واملســاواة وةًــى االةـماه مقــوق األفـرال ومقــوق الشــعوب
اس ـ طاة أن لم ــن اخلـريط ـ ـة السـياسـي ـ ـة ألورواب وأن لنش ــو لوالج ودي ــدة وأن
ل ــين لوالج قدميــة .مين ــأل ع ـ الــدول األورو يــة ماــة ال ـوادن وولب ـ ةًــى
فرنسـ ــا .و عـ ــد أن هـ ـ ـزا ًـيـ ـ ـون او ع ـ ـ هـ ـ ـألم الـ ــدول يف مؤ ـ ـ ـر فينـ ــا سـنـ ـ ـة
1815ا ونظــرت يف إة ـالة ال ـوادن ولنـظـي ـم ش ـؤون العا ًــة الدوليــة الناـرانية
ف ةيدت املً ية إىل روسـيـا والن سـا وأقـيم احت ـال فـدرامل ـن السـويد والنـرويح
و ـ ّ ًاي ــا إىل هولنــدا ل ــو لولــة وامــدة حتــول لون ال وس ـ ال رنســع
وو ــع سويس ـرا يف مي ــال لا ــم .ول ن ي ــأل ق ـرارات ه ــألا امل ــؤ ر ةق ــدت ال ــدول
املش ــموة يف امل ــؤ ر حتال ـ ـاج في ــا ينع ــا وه ــو مً ــي ــن مً ــوك روس ــيا وروس ــيا
والن ســا وافقــة مًــل إسً ـما انض ـ إليــه فرنســا أ حتــالي ــن الــدول
ال ــربيف لًســيطرة ةًــى الــدول األا ـريف .يف س ـنة 1818ا ةقــدت مع ـاهدة
إكــال الشـ ـابل ــن روســيا وإسً ـما و روســيا والن ســا وفرنســا الــع ال ق ـ
فيعــا هــألم الــدول ةًــى ال ــدا املســًح لق ـ أ مروــة وريــة هتــدل الن ــا ح الــع
ان عى إليعا مؤ ر فينّا .وه ـألا وعًـ الـدول اخل ـد ال ـربيف مـ ن سـعا اهلي ـة
الاميــة ل مـ والنظــاا يف اا اةــة الدوليــة أ يف األســرة الدوليــة الناـرانية
وس ــع س ــًط عا فش ـ ً ع ــض األقط ــار الس ــامية ع ــد أن ــع الدول ــة
العل انية .وقـد قامـ هـألم الـدول عـدة لـداات ماـة احملافظـة ةًـى السـاا
ف ــداً يف ــومل س ــنة 1821ا ،ول ــداً يف إس ــبانيا س ــنة 1827ا ويف
الربلم ــال س ــنة 1826ا ويف ما ــر س ــنة 1840ا .وق ــد ماولـ ـ ه ــألم ال ــدول
ال ـ ــربيف أن ل ـ ـ ــدا يف أمنوـ ـ ــا فحاول ـ ـ ـ مسـ ـ ــاةدة إسـ ـ ــبانيا ةًـ ـ ــى اسـ ـ ــملال
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مس ع راهتا يف أمنوا ول الوال ت امل حدة وقد أصبح لولة قوية حيسب
هلا مساب مال لون ذلل ف صدر ر يد الـوال ت امل حـدة وـي د مـونرو
لارحيه املشعور واملعروه اريح مونرو وذلـل سـنة 1823ا وقـد قـال فيـه:
«إن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ال يســمل أليــة دولــة أوروبيــة لتــد ل يف
شــاون القــارة األمريكيــة ،واحــت ل أج ءــزء من ــا» فارلــدة هــألم الــدول ةـ
ال دا .
هــألا هــو أصـ القــانون الــدومل وهــألا هــو الــأل أووــد املــربرات لً ــدا
وأبا لًدول ال ربيف أن ل ح م يف الدول األاريف وهألا هو الـأل لسـ ند إليـه
األة ــال السياس ــية ال ــع لق ــوا هبـ ـا ال ــدول لقض ــا ما ــالعا أو ملزامح ــة الدول ــة
األوىل .إال أن هــألم القواةــد الدوليــة قــد ـرأ ةًيعــا شــع م ـ ال حوي ـ ول نــه
وً ــه حتوي ـ يف ص ــا ال ــدول ال ــربيف وم ـ أوـ ـ لنظ ــيم مطامعع ــا أو عب ــارة
أاــريف لقســيم منــاف العــامل في ــا ينعــا ةًــى ووــه ال يــؤل إىل الــروب والن ــزاع
املسًح .فإن القرن ال اس ةشـر املـيال وـان ةاـر االسـ ع ار فانـدفع فيـه
الدول يف العامل لس ع ر البًدان الضعي ة ف ان ينش ورا هألا االس ع ار نـزاع
مل يا إىل مد الرب ال بنة ول ملا لبـن لسًـما وفرنسـا وروسـيا أن أملانيـا
قوهت ــا ااب ــارة ص ــارت هت ــدلها ورأوا أهن ــا سـ ـ األ ــمول ال ــبال الس ــامية يف
العراق وهتدل إسًما يف مول إيران واازيرة العر ية ال ق هـألم الـدول الـلاث
د أملانيا وأةًن ةًيعا الـرب ولاًـ الدولـة العل انيـة الـرب إىل وانـب
أملاني ــا ــد الً ــا ف ــان النا ــر لًحً ــا إال أن روس ــيا اروـ ـ مـ ـ ه ــألا
الًي فظً فرنسا وإسًما وأمنوا .أمـا أمنوـا فقـد روعـ إىل ةزل عـا فظـ
امليــدان ــن إسًـما وفرنســا فقامـ هــابان الــدول ان مـ أوـ لنظــيم االسـ ع ار
ينع ــا ومنـ ووــول النــزاع املســًح ىنشــا ةاــبة األمــمل وذلــل ل نظــيم شــؤون
الدول ومن الروب في ا ينعا .إال أن ةابة األمم فوق ووهنـا نشـ ت يف وـو
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غريــب م ـ ال نــاقض فإهنــا صــارت ل علــرل ألن سياســة الــدول ال ــربيف مل ل مــن
هم وـ منعـا يف مـؤ ر الاـًح حتقيـق ال ـوادن ـن القـويف املجن ً ـة ومحايـة
ف ان ّ
ما ـ ــالعا واق س ـ ــاا ا ً ـ ــات أملاني ـ ــا والدول ـ ــة العل اني ـ ــة فً ـ ــم لقب ـ ـ ـ ال ـ ــدول
االس ع ارية أ مسا سـيالهتا وام ظـ سـ ع راهتا وأ ـاف إليعـا نوةـاج
وديــداج م ـ املس ـ ع رات مســع ابســم ا ـ ّداع الــدول حت ـ االن ــداب ووــان م ـ
أ ــر هــألا أن لعلــرت ةاــبة األمــم يف واول عــا لً وفيــق الــدومل واس ـ باب األم ـ .
وقد ماول ةقد ال اقات لولية لض ان السـًم أ لضـ ان ةـدا نــزاةعا ةًـى
املس ـ ع رات .فو ـ حت ـ ونــي العاــبة رولووــول ونيــي 1924ا والمــرل
منه لسـوية املنادةـات ابلطـرق السـً ية وفـرل الروـوع إىل ال ح ـيم الوبـار .
وو ع ال اقيات لوكارنو 1925ا وقد قـررت الضـ ان امل بـالل واملسـاةدات
املشموة .وو ميلاق بـراين كيوـو 1928ا وقـد مـرا االل اـا إىل الـرب
وميثاق ءنيـف 1928ا ووـان ااصـاج ابل ح ـيم الوبـار  .ول ـ مجيـ هـألم
االل اقيــات مل لس ـ ط أن حتــول لون فش ـ ةاــبة األمــم يف مع عــا وانــدلع
حت مسععا و ارها ةدة مروب منعـا الـرب الاـينية الياابنيـة سـنة 1933ا
والــرب اليطاليــة البشــية ســنة 1936ا وغــزو أملانيــا لًن ســا ســنة 1938ا
وغزوه ـ ـ ــا ل شي وس ـ ـ ــًوفاويا س ـ ـ ــنة 1938ا ولن ـ ـ ــدا س ـ ـ ــنة 1939ا إىل أن
نشب الرب العاملية اللانية سنة 1939ا.
ه ــألا هـ ــو ال ح ـ ّـول ال ــأل ـ ـرأ ةً ــى العاق ــات الدولي ــة ف حول ـ ـ م ـ ـ
م ــؤ رات إىل منظ ــة لولي ــة لق ــوا ه ــع ةً ــى م ــة األم ـ ال ــدومل ول ـ ه ــألا
ال طــور مل يمــن شــي اج وظً ـ الــدول ال ــربيف ل نــادع ةًــى املمــا إىل أن وقع ـ
الرب العاملية اللانية .و عـد الـرب العامليـة اللانيـة رأت الـدول ال ـربيف أن إنشـا
منظ ــة لولي ــة ه ــو اــن وس ــيًة ل نظ ــيم العاقــات في ــا ينع ــا ووعً ع ــا يف أول
األمــر منظ ــة لًــدول الــع لاً ـ الــرب وســع عا ووعً عــا منظ ــة ةامليــة
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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
العــامل ولوديـ املمــا ينعــا واليًولـة لون نشــو لولــة وــربيف غنهــا حتولـ إىل
منظ ــة لوليــة ل نظــيم العاقــات ينع ــا و ـ ان ســيطرة الــدول ال ــربيف إىل
منظ ة لولية لابح ودولة ةاملية لنظم شؤون لول العامل ولسيطر ةًيعا.
إن املوقي الـدومل عـد مـؤ ر فينّـا 1815ا وـان م ـلاج يف الـدول األر ـ
ال ــربيف :روســيا وروســيا والن ســا وإسًـما .فً ــا ماولـ فرنســا دمزمــة هــألم
الــدول ة ـ مراوزهــا وغــنت اريطــة العــامل وغــنت املوقــي الــدومل وصــارت
الدولة األوىل ولب ةًيعا الدول ال ربيف واألاـريف وقضـ ةًـى مطامععـا
أشرو عا مععا ابلسيطرة ةًى العامل وصار املوقي الدومل م لا يف هألم الـدول
اخل ــد .وأا ــألت إسًـ ـما ل ــربد ش ــي اج فش ــي اج م ــىت ص ــارت الدول ــة األوىل .ومل ــا
ماول ـ أملانيــا مزامحــة الدولــة األوىل والظ ــر ــن ط الــبال الســامية ال ق ـ
إسًـ ـما وفرنس ــا وروس ــيا ةًيع ــا ومار ع ــا وقضـ ـ ةً ــى مطامعع ــا وان ــرلت
ابسـ ع ار أولــر أوـزا العــامل ووانـ ماــة إسًـما هــع ماــة األســد وأر ـ
فرنس ــا ــات املا ــدة وىةطا ع ــا ع ــض املسـ ـ ع رات .وص ــار املوق ــي ال ــدومل
م ـ ــلاج يف إسً ـ ـما وفرنسـ ــا ومعع ـ ــا إيطاليـ ــا إال أن إسً ـ ـما ظً ـ ـ هـ ــع الدولـ ــة
األوىل وودت ةابة األمم ووان الماية القيقية م إ الها هع احملافظـة
ةً ــى مرو ــز الدول ــة األوىل ومنـ ـ لول أا ــريف مـ ـ أن لزامحع ــا ومنـ ـ أ لول ــة
أاريف م أن لابح لولة وربيف وإن وان أنش حتـ ماـة م ـة السـاا
الع ــاملع .ومل ــا ماولـ ـ أملاني ــا م ــرة أا ــريف مزامح ــة الدول ــة األوىل وص ــارت لول ــة
وــربيف ال قـ إسًـما وفرنســا يف أول األمــر إسـً ـما وفرنســا وروســيا وأمنوــا
وشنّوا ةًيعا الرب العاملية اللانية مىت قضوا ةًيعا.
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ــد إسًـ ـما فق ــد ارو ـ مـ ـ
إال أن ن يا ــة ال ــرب ه ــألم امل ــرة وانـ ـ
الرب وط ة األ ـاع .والدولـة الـع اروـ من اـرة إمنـا هـع أمنوـال ولـأللل
حتول ـ القــوة الدوليــة م ـ يــد إسً ـما إىل يــد أمنوــا فاــارت أمنوــا هــع الدولــة
األوىل وص ـ ــار املوق ـ ــي ال ـ ــدومل م ـ ــلاج يف أن أمنو ـ ــا ه ـ ــع الدول ـ ــة األوىل وأن
االحت ــال الس ــوفيايت ه ــو ال ــأل يزامحع ــا وأن إسً ـما وفرنس ــا لول ــان م ـ الدرو ــة
اللانية أ لول ان نوي ان يف املوقي الدومل.
إال أنه رأ ةًى املوقي الدومل عد الرب العاملية اللانيـة ةامـ وديـد
هــو انقســاا العــامل لولي ـاج إىل معس ـ ري وهــألا مــا ــاةي مــدة الن ــزاع الــدومل
وة ّقد املوقي الدومل ومل ي ـ ذلـل شـ ًه الـامل مووـولاج مـ قبـ  .نعـم وـان
املوق ــي ال ــدومل قب ـ ال ــرب العاملي ــة األوىل مؤل ـاج م ـ و ـ ول نع ــا مل ل ـ
معسـ رات .ووــان قبـ الــرب العامليــة اللانيــة منقسـ اج إىل وبعـة الــدميقرا يات
ووبعة الـدو الور ت الناديـة وال اشـية ول نـه مـ ذلـل مل ي ـ انقسـامه شـ
معس رات مبد يـةل ألن الناديـة وال اشـية ليسـ أ ٌّ منع ـا مبـدأ وال لرقـى ألن
لا ـ إىل مبــدأل ولــأللل مل ل ـ قب ـ الــرب العامليــة اللانيــة معس ـ رات ابملعــن
املب ــد ع .أم ــا ع ــد ال ــرب العاملي ــة اللاني ــة فق ــد أص ــبح الع ــامل ينقس ــم لوليـ ـاج إىل
معس ري مها :املعس ر المـر واملعسـ ر الشـرقع ولع ـرب أمنوـا الدولـة األوىل
يف املعس ر المر ولع رب روسيا االحتـال السـوفيايت الدولـة األوىل يف املعسـ ر
الشــرقع .وإنــه وإن وــان املعس ـ ران ي اــارةان ةًــى أســا مبــد ع وي نادةــان
ةًى املاا امل ضار ة ينع ا إال أهن ا قاما ةًى أسا لومل إذ مل ي املبدأ
ومدم هو مروز االنقسـاا إىل معسـ ري ـ وانـ معـه املاـا الدوليـة أيضـاج
غـ ــن أن هـ ــألم املا ــا الدوليـ ــة وان ـ ـ لسـ ــن يف املعس ـ ـ ر الشـ ــرقع وفـ ــق املبـ ــدأ
الشيوةع ومسب املق ضيات الـع يسـ ووبعا نشـرم .ولسـن يف املعسـ ر المـر
مســب سياســة نشــر املبــدأ وفــق املاــا القوميــة والو نيــة ةًــى أســا املبــدأ
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الرأمســامل الــأل عـ الن عيــة مقياسـاج ل افــة األة ــال يف اليــاةل ولــأللل ــد يف
املعس ـ ر الم ــر لوالج ةً ــى غ ــن مبد ــه ول ـ ما ــالعا مرلبط ــة ا ــاله ومل
ي هألا مووولاج يف املعس ر الشرقعل وهلألا وان لول املعس ر الشرقع وًعا
شيوةية وم املعس ر ن سه ومل يوود فيه لول غن شيوةيةل ألن مروزها وـان
املبــدأ يف مــن وــان املعس ـ ر المــر م ـاجل لــأللل وــان ابلم ــان إمــداث
م ـ ـرات يف املعس ـ ـ ر المـ ــر ووـ ــان ابلم ـ ــان إا ـ ـراج لول منـ ــه إىل املعس ـ ـ ر
الش ــرقع وو ــان ابلم ــان أن ي ــون مـ ـ املعس ـ ر الم ــر معس ـ ر آا ــر غ ــن
املعس ري يقي ومدة هلا و نها يف املوقي الدومل يف مالع السًم والرب.
وال ــأل و ــان ي ـنعم النظ ــر يف املعس ـ ر الم ــر و ــان ــد أن في ــه انقس ــاماج
لااًيـ ـاج ـ ـاج ةـ ـ لس ــنّم أمنو ــا مرو ــز الدول ــة األوىل .ع ــد أن و ــان ه ــألا املرو ــز
لربيطانيــا و عــد أن وان ـ أمنوــا يف ةزلــة ة ـ املوقــي الــدومل .وهــألا االنقســاا
ظــاهر غــن ا ــع وهــو الــأل وــان يــؤار قيــاا مــرب ةامليــة .والدولــة األوىل مل
لس ــًل يف السياس ــة الدولي ــة مس ــًل دةي ــة املعسـ ـ ر و ــا وانـ ـ ال ــال مـ ـ
ريطانيـ ــا مين ـ ــا وان ـ ـ الدولـ ــة األوىل ـ ـ ـ لسـ ـ ـًل مسـ ــًل قا ـ ــدة املعس ـ ـ ر
ول رل هألم القيالة ةًى اانول فر ـاجل ولـأللل وانـ لول املعسـ ر القريبـة يف
القــوة م ـ الدولــة األوىل وربيطانيــا مــلاج أولــر مقــداج وأشــد ةاــيا ج م ـ الــدول
الضــعي ة وســر ذلــل يروـ إىل سياســة أمنوــا ن ســعا فإهنــا عــد ان اــارها يف
ةً ــى ان ـ ـزاع الس ــيالة مـ ـ مجيـ ـ ال ــدول و ــا
ال ــرب العاملي ــة اللاني ــة صـ ـ
ةًــى فــرل ســيالهتا ةًــى العــامل واةماهــا غــرور ملــا ملس ـ م ـ قوهتــا
صـ
و ـ ــجنامة روهت ـ ــا م ـ ــىت رأت ن س ـ ــعا أهنـ ــا ـ ــب أن لس ـ ــول مجي ـ ـ الع ـ ــامل وأن
الش ــعوب وال ــدول لطً ــب ةوهن ــا ولنش ــد ر ــاهال ول ــأللل غ ــزت أورواب دة ــال
سياس ــية ومش ــاري مالي ــة مـ ـ ع ــد ابنق ــاابت ةسـ ـ رية يف مسـ ـ ع راهتا وال
ســي ا إسً ـما وقــد وان ـ الدولــة األوىل وأولــر الــدول مس ـ ع رات فرنســا
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هولنــدا .وهــع ــدل أن هتــاوم املسـ ع رات هامجـ الــدول املسـ ع رة ن ســعا يف
مشروع مارشال ويف ألل العون والقـرول .مـىت إذا نـ منعـا ا عـ إىل
املس ع رات وأاألت لض عا إىل سيطرهتا شي اج فشـي اج مـىت لن ـزع املسـ ع رات
مجيع ـاج ول ـ دســًوب ًــي ة ـ األســًوب الــأل هامج ـ فيــه ابقــع الــدول
األورو ية.
و أللل اس ح م اخلاه ن لول املعس ر المر  .وليد هألا اخلـاه
وديــداج ـ هــو اــاه قــدمي .فقــد ــدأ هــألا اخلــاه يف املعس ـ ر المــر قب ـ
الــرب العامليــة اللانيــة إال أنــه مل ي ـ ااف ـاج يف معس ـ ر وامــد وإمنــا اــاه
اق اـال ــن لول ــن حتــول إىل اـاه سياســع يف معسـ ر وامــد .ويروـ
ه ـ ـ ــألا اخل ـ ـ ــاه إىل املش ـ ـ ــاو االق ا ـ ـ ــالية وال س ـ ـ ــي ا مش ـ ـ ـ ًة الب ـ ـ ــمولل ألن
االل اقيــات امل عًقــة ــه هــع ــن ريطانيــا وأمنوــا وماوــة ريطانيــا إىل مســاندة
أمنوــا هلــا هــع الــع ألت إىل اخلــاه ــن هــالن الــدول ن وابل ــامل ــن لول
املعس ر المر وذلـل أن ريطانيـا عـد أن لروـز هلـا املوقـي عـد الـرب العامليـة
األوىل وان ـ ـ لزامحع ــا فرنسـ ــا ووان ـ ـ ه ــألم املزامح ــة ظـ ــاهرة ف ان ـ ـ لع ـ ـ
ل عاه فرنسا قوية أملانيا مـ وعـة و شـاي الروـات الو نيـة والقوميـة يف
املسـ ـ ع رات مـ ـ وع ــة أا ــريف .ف وو ــدت م اة ــب ل رنس ــا وأش ــمً عا ابلع ـ ـ
اللقا اطر أملانيا.
غـن أنــه نبـ يف املوقــي الــدومل مين ـأل أمــر إيطاليــا وظعــر أمــر أملانيــا يف
قــوة هتــدل موقــي ريطانيــا وفرنســا مع ـاج وظعــر وــور رومــا -ـرلن .ف ــان ال ــد
لربيطانيــا م ـ أن خت ـرج أمنوــا م ـ ةزل عــا ف ع عــا يف ــمول الشــرق ووان ـ
ال اقيــات البــمول .إال أن أمنوــا عــد أن ــدأت يف ال نقيــب ةـ البــمول ألروـ
الشروات األمنوية فيعا قي ة مول الشرق ال ابلنسبة لًـر ح االق اـال فقـط
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ابلنسبة لً يان األمنوع ن سهل ولأللل ـدأت لن ـزع آابر الـن ط وام يـادات
الب ــمول م ـ الش ــروات السًيزي ــة و ــدأت ل ــوق ةًيع ــا فا ــار ال ـزامم ــن
الشروات السًيزية واألمنويـة .واـروج الشـروات األمنويـة إىل الشـرق اروـ
أمنوــا م ـ ةزل عــا وان ـ الــرب العامليــة اللانيــة فان قً ـ أمنوــا إىل من ــزلة
الدولــة األوىل يف االسـ ع ار وهبطـ إسًـما وفرنســا وهولنــدا .أمــا هولنــدا فإهنــا
لض ــع عا ق ــد ان ع ــى أمره ــا .وأم ــا ريطاني ــا فإهن ــا ق ــد اس ــرت ع ــض ن وذه ــا يف
الشــرق واســرت عــض ن وذهــا يف مــول البحــر األ ــيض امل وســط واســرت
عــض ن وذهــا ةنــد عــض الــدول الاــمريف مــا وع ـ موق ع ـا لولي ـاج يعــبط إىل
مس جويف ألىن واس رت أمنوا لامقعا يف لا ية ن وذها يف مجيـ العـامل .وأمـا
فرنســا فإهنــا عــد أن ذهبـ مسـ ع راهتا يف الشــرق األقاــى وأفريقيــا فقــد ــعي
أمرها وابلـرغم مـ وـاوالت ليمـول لهنا ـعا وإةـالة ن وذهـا لوليـاج إال أنـه مل
م ـ إةالهتــا إىل املســر الــدومل و ــا وان ـ ســا قاج وإن وان ـ ال ل ـزال
يـ
لعد م الدول ال ربيف.
وم ـ هــألا وًــه ي بــن أن انقس ــاا املعس ـ ر المــر ول ــه ع ــد ال ــرب
العامليــة اللانيــة واــال الــرب البــارلة قــد أ ــعي مجي ـ لولــه مــا ةــدا أمنوــا
فإهنــا اـ ي عا هلــألم الــدول داــأل مسـ ع راهتا و ــا هلــا مـ قــوة ون ــوذ ظًـ
الدولة األوىل وقو مروزها .ول ريطانيا قي فمة م الزم لقـوا نـاورات
سياسية وأة ال ةس رية فرةيةل لً ن ةًى مروز مًي عـا أمنوـا ولزمزم عـا
ةـ مروــز الدولــة األوىل او ـ المقـاج حاولــة ال ـال ةًــى ماــالعا لون
ال ن ةًى مروز مًي عا أمنوا عد أن ابن هلا قدر ع عا وما وصـً إليـه
م ـ ـ احنس ـ ــار لقوهت ـ ــا الس ـ ــي ا يف مواوع ـ ــة لول ـ ــة ة اق ـ ــة ق ـ ــدراهتا العس ـ ـ رية
واالق ا ــالية و منو ــال ل ــأللل و ــان املعس ـ ـ ر الم ــر ابة ب ــارم وم ــدة م ـ ـاج
م نادةـاج يســول الشــقاق واخلــاه لولــه وًعــا ول سـا ق في ــا ينعــا ةًــى املنــاف
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وي يد عضعا لبعض.
أمــا املعسـ ر الشـرقع فإنــه وــان يقــوا ةًــى األســا املبــد ع ومــدم إىل
أوا ـ س ـ ينيات القــرن املا ــع ووان ـ لقــولم روســيا االحتــال الســوفيايت قيــالة
ف رية وةس رية ف ان قاا املعًـم الوصـع مـ وعـة و قـاا الـار والقا ـد
م ـ ـ وع ـ ــة أا ـ ــريفل ول ـ ــأللل مل ي ـ ـ ـ ــن لول ـ ـه م ـ ـ ين ـ ــافد روس ـ ــيا االحت ـ ــال
ر أية لولة مـ لولـه
السوفيايت ةًى القيالة ال رية والسياسية ومل ل
ةًى االةمال ةًى السياسة السوفيالية فإن مدث فقد وان ي م القضا ةًى
هــألا االة ـمال ابلقــوة العس ـ رية إذا لــزا .وسياســة املعس ـ ر الش ـرقع قا ــة منــأل
أ ا سـ الن لااًيـاج ةًــى أســا لقويــة وعــاد الدولــة وإةــدال القــويف العسـ رية
الر ية لًدفاع واهلاوا يف آن وامد ووان سياس ه اخلاروية لقوا ةًى أسـا
ةدا إم انية ال عايو السً ع ن الرأمساليـة واالشـماويةل ولـأللل وـان يـريف أنـه
ال د م لواا اختاذ الرأمسالية ااـ اج سياسـياجل ألهنـا يف مقيق عـا ااـم ف ـر .
وم ــن وقع ـ ال ــرب العاملي ــة اللاني ــة لعاون ـ روس ــيا االحت ــال الس ــوفيايت م ـ
إسًما وفرنسا وأمنوا يف الرب وةاشوا فمة ونباج إىل ونب ول هـألم مالـة
ــرورية اسـ ـ لنا ية م ــا لبلـ ـ أن لبجن ــرت ع ــد ان ع ــا ال ــرب وروعـ ـ ال ــرب
البـ ــارلة ـ ــن روس ــيا االحتـ ــال السـ ــوفيايت وال ــدول المر يـ ــة م ـ ـ قـ ــا االلاـ ــال
السياســع .وهــألا االلاــال السياســع وــان يف هي ــة األمــم امل حــدة ويف املــؤ رات
الدولية والامات الد ًوماسية ابل افة إىل ال ليـ ومل ي ـ يعـين لميـناج يف
السياس ـ ــة الش ـ ــيوةية األساس ـ ــية وإمن ـ ــا و ـ ــان أس ـ ــًوابج م ـ ـ األس ـ ــاليب السياس ـ ــية
امل نوةــة .أمــا السياســة الشــيوةية ــام املعس ـ ر المــر فاألص ـ فيعــا أهنــا م ـ
ال رة الع يقوا ةًيعا االحتال السوفيايت وذلـل أن املبـدأ الشـيوةع ي ضـ مـا
يــدل ةًــى أن الرأمساليــة والشــيوةية ال مي ـ أن يعيشــا ســاا ونب ـاج إىل ونــب
وأن ــه ال ــد م ـ ـ لمً ــب أم ــدمها ةً ــى ا ا ــر يف آا ــر األم ــر ومجي ـ ـ ال ــب
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الشـيوةية لقــول ابسـ حالة لـايف النــزاع ــن املبــدأي وهـألا الـرأ مـ ا را الــع
وــان يراهــا وـ مـ لينــن وسـ الن ومل ًــي رأ أمــدمها ةـ ا اــر ومجيـ
الشيوةين وانوا م قن ةًى هألم ال رة ومل ي ي ا أل سياسع شيوةع
ماو اج وان أو غن ماوم أن يسن يف سياسة ال عايو السً ع ـن الرأمسـالـي ـة
والشـيـوةـيـةل ألنه وان يع رب اارواج ة ال رة الشيوةية يف السياسة اخلاروية.

هــألا هــو واق ـ مــا وــان ةًيــه املعس ـ ران م ـ ميــة مبد يــة وم ـ ميــة
سياس ــية ومـ ـ مي ــة لولي ــة إال أن ــه من ــأل س ــنة 1961ا ق ــد ـ ـرأ لم ـ ّـن ةً ــى
املعس ـ ري م ـ ميــة لوليــة أليف إىل لمـ ّـن و ــعع ا القيقــع وأليف إىل لمـ ّـن
املوقــي الــدومل .وذلــل أن املعسـ ري منــأل الناــي اللــاين مـ العقــد الســال
أ منأل سنة 1956ا دأت يف و منع ا حتروات و ً ات وأاـألت لن ـو
مــىت ألت إىل ل ســع املعس ـ ري ل ســجناج وــاماج وأصــبح املعس ـ ران لول ــن:
الــوال ت امل حــدة واالحت ـال السـوفـي ـايت لون أن حت ـسب هــابان الــدول ان لبــاقع
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
يف مجي العامل وا ي العامل .وهـألا األسـا ألزمعـا أمـري  :أمـدمها أن لظـ يف
مال ــة اسـ ـ ن ار لا ــم يف ال ــداا وإة ــدال و ــد لًق ــويف االق ا ــالية والق ــويف
العس ـ ريةل م ـ أو ـ نشــر االش ـماوية وهــألا ي طًــب الضــمط الشــديد ش ـ
لا ــم ةًــى الشــعب م ـ ميــة سياســية وم ـ ميــة اق اــاليةل ولــأللل ظً ـ
الدولة الشـيوةية وا وسـاج قـياج ةًـى الشـعب الروسـع وظـ ّ الروس ّـع ورومـاج مـ
ميــة اق اــالية م ـ ال اليــات ومــىت م ـ عــض الضــرور ت و ـ ذلــل يف
س ــبي نشـ ــر االش ـ ـماوية يف الع ــامل .أمـ ــا األمـ ــر اللـ ــاين الـ ــأل ألزم ـ ـ ــه الدول ــة
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الش ــيوةية فع ــو الوق ــوه يف مال ــة ة ــدا مس ـ ـ ح م م ـ ـ مجي ـ ـ ال ــدول المر ي ــة
وصـ ـ عا لوالج رأمسالي ــة إمرب لي ــة وإش ــعال ال ــرب الب ــارلة معع ــا شـ ـ لا ــم
واالس ـ عدال خلــول الــرب الاميــة يف و ـ وق ـ وهــألا هــو الــأل وع ـ العــامل
معس ـ ري م عــالين ش ـ ســافر ويف و ـ قــد رمهــا لًحــرب ال عًيــة و ـ
وق ـ  .غــن أن م اســد الشــيوةية املماو ــة مل ّ ـ أصــحاهبا م ـ االس ـ رار يف
شــو نظر هتــا إىل من عــامل ولــأللل ف ــع أوااــر اخل ســينات مـ القــرن املا ــع
وــا ت مدرســة وديــدة لًح ــم وأاــألت ل ســر الشــيوةية ل سـناج وديــداج ي ــق
مـ ماــا روســيا وهــو أقــرب إىل ال ســن القــومع منــه إىل الشــيوةع .فبالنســبة
لًسياســة الدااًيــة أووــدوا ان راوـاج ةًــى النــا مـ ميــة سياســية ومـ ميــة
اق اــالية فجن ـوا الضــمط ةًــى النــا وأاــألوا يس ـ حون لــدر ياج ابلبضــا
االس ـ عاوية .وابلنســبة لًسياســة اخلارويــة أاــألوا حيــاولون ال قــرب م ـ أمنوــا
وإ ــال ةاق ــات أو ــق معع ــا وص ــارت ــر ــن روس ــيا االحت ــال الس ــوفيايت
وأمنوــا الاــاالت س ـريعة سـ ّـرية لال ـاق ةًــى من ـ الــرب ينع ــا أاــألت
ل س ووانب هألم االلااالت مىت مشً مجيـ املسـا الدوليـة الـع مي ـ أن
ي ــون هن ــاك ا ــاه ةًيع ــا ينع ــا ومل ــا نض ــا ه ــألم االلا ــاالت ةق ــد
االو ــاع اخلطــن ــن اروشــوه وونــد يف مزيـران ســنة 1961ا ووــريف فيــه
االل ــاق الش ــام ةً ــى مجيـ ـ املس ــا الدولي ــة و ــأللل ختً ـ روس ــيا االحت ــال
الس ــوفيايت ة ـ ف ــرة مع ــة م ـ مي ــة لولي ــة ه ــع ف ــرة الع ــدا ال ــدا م ــن
الشيوةية والرأمسالية واة نق ف رة ال عايو السً ع عناها الرأمسامل.
وأم ــا املعسـ ـ ر الرأمس ــامل ف ــإن أمنو ــا ألروـ ـ أن إسً ـ ـما لع ـ ـ ــدها
وحت ـ ــاول مزامح ع ـ ــا ةً ـ ــى املم ـ ــا ورأت أن مال ـ ــة ال ـ ــرب الب ـ ــارلة القا ـ ــة ـ ــن
املعس ر الشـرقع واملعسـ ر المـر هـع مالـة منع ـة لقواهـا فعـع مالـة ليسـ
ابلــرب ف ناــره إىل الةــدالات العس ـ رية ة ـ ال ن يــة االق اــالية وليس ـ
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ابلس ــًم ف نا ــره إىل ال ن ي ــة االق ا ــالية ة ـ الة ــدالات العس ـ رية ـ ه ــع
مالة ن السًم والرب وهع لس عًل ـروة ها ًـة مـ ـروات الدولـة يف سـبي
الة ــدال العس ـ ـ ر لش ـ ـع ومه ــع أ ل ــرب غ ــن مع ــروه أهن ــا س ـ ـ ق  .وإىل
وانــب ذلــل رأت أن إسً ـما ابلــألات هــع الــع لضــرا ر هــألم الــرب البــارلة
ولؤر ع ــا وأن قا ــدها مـ ـ ذل ــل إ ق ــا أمنو ــا يف مال ــة لس نـ ــزه معع ــا روهت ــا
وإم انياهت ـ ــا ف ض ـ ــعي ل ـ ــدر ياج وحياـ ـ ـ مين ـ ــأل الا ـ ــال ابل ـ ـوادن ال ـ ــدومل
وألرو ـ ـ أمنو ــا أن ما ــًح عا ه ــع يف ال ق ــارب م ـ ـ روس ــيا الش ــيوةية ــد
ريطاني ـ ــا الرأمسالي ـ ــة  .ومي ـ ــث إن م اس ـ ــد الرأمسالي ـ ــة مماو ـ ــة و ـ ــأللل وألن
الن عية هع يف أةًى سًم القيم ةند الرأمسالين ميـث ال قي ـة ـة ةنـدهم
ـ هلــاث ورا املاــا املاليــةل لــأللل صــارت أمنوــا هــع أيض ـاج حتــاول لضــييق
شــقة اخلــاه ينعــا و ــن روســيا االحتــال الســوفيايت وأاــألت حتــاول الــداول
معع ــا او ــات وذل ــل من ــأل النا ــي الل ــاين م ـ العق ــد الس ــال م ـ الق ــرن
املا ع أ منأل أ ا إيزهناور وقب مع وند وما إن وا ونـد مـىت ابلر
ل ــاا اطــوة ال قــارب ــن أمنوــا وروســيا ومــا مــرت ســنة و عــض الســنة ةًــى
لسً ه ال م مىت وان او اع فينّا يف مزيـران 1961ا ينـه و ـن اروشـوه
وما ـ فيــه االل ــاق الشــام ةًــى مجي ـ املســا الدوليــة الــع مي ـ أن ي ــون
هناك ااه ةًيعا ينع ا و أللل ختً أمنوـا هـع األاـريف ةـ ف ـرة مع ـة
اة نق عــا مــدة لقــرب م ـ ناــي قــرن أال وهــع ف ــرة القضــا ةًــى الشــيوةية
وإدال عــا م ـ اريطــة العــامل و ــدأت ابل قــارب م ـ االحتــال الســوفيايت في ــا مســع
ابل عايو السً ع واس رت يف ذلل مـا يزيـد ةـ ةقـدي إىل أن وـا ريمـان
لرائســة أمنوــا يف الل انينــات ميــث أةــال إميــا الع ـ لًقضــا ةًــى االحتــال
السوفيايت م وديد.
وه ــألا ال ق ـ ماــا دةي ــع املعس ـ ري ل بقيــا مهــا امل ن ــأللن لولي ـاج
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ول حــوال لون ــرود غنمهــا .ويبــدو أهن ــا وــأللل قــد ال ق ــا ةًــى سياســة ام ـوا
الاــن وإا ـراج ريطانيــا م ـ مس ـ ع راهتا وقً ـ ن وذهــا م ـ الشــرق األوس ـط
واألقاــى ومن ـ أملانيــا م ـ ةولهتــا لول ـةج نووي ـةج .إهن ــا ال ق ــا ةًــى ال عــايو
الس ــً ع ينع ــا أو م ــا مس ــع ابلوف ــاق وو ــأللل ةً ــى ة ــدا االل ا ــا إىل الق ــوة
العسـ رية يف مـ املشــاو ينع ــا وال ق ــا ةًــى اق ســاا العــامل ينع ــا وحتديــد
منــا ق ن ــوذ و ـ منع ـا ومــديف ووــوب مســاةدة إمــدامها ل اــريف يف منطقــة
ن وذه ــا و عب ــارة أا ــريف ص ــاربا مًي ــن لشـ ـ ان ق ــوة ةاملي ــة وام ــدة .وهب ــألم
االل اقات وًعا لمن و العامل ولمن املوقي الدومل.
أمــا ابلنســبة لً وقــي الــدومل فــإن العــامل مل يعــد معسـ ري ــام عضــع ا
ي نادةــان سياس ـياج واق اــال ج ول ــداول العاقــات ينع ــا مشــاو م عــدلة و ــا
وان الال قب 1961ا وإمنا صار العامل معسـ ري ف ـر ج فـال رة الشـيوةية
قي يف لًل القبـة ل لـ يف الـدول الشـيوةية وال ـرة الرأمساليـة ل لـ يف
الــدول الرأمساليــة .وال ـربان ال مي ـ ال وفيــق ينع ــا فالعــامل م ـ هــألم الناميــة
معس ران ا شل .أما م مية لولية فقد دال املعس ران وأصبح العامل وًه
قوة وامدة ل ل يف أمنوا وروسيا وصـار هـألان الع اقـان ومـدمها ي ح ـان
يف العامل م السبق ألمنوا يف مروز الدولة األوىل.
وةًيه فإن املعس ري الشرقع والمر قـد داال ومل لبـق هنـاك معسـ رات
لمناج وألر ج ورو إىل ما وان ةًيه
لمن ّ
لولية يف العامل وإن املوقي الدومل قد ّ
قب ـ الــرب العامليــة األوىل أ صــار لوالج من ــرل جة لســعى و ـ لولــة منعــا ألاــأل
املمــا وإ ــعاه غنهــا م ـ الــدول وصــار االم ــاك ــن لولــة ولولــة ال ــن
معسـ ر ومعسـ ر وال ــرق ــن الــال يف فــمة الوفــاق عــد او ــاع فينّـا وال ـال
قب الرب العاملية األوىل أن املوقـي الـدومل صـار لـ ح م فيـه لول ـان وبـنبان
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وحتــاول ابقــع الــدول أن ل قــع شــر الــدول ن وأن لووــد ينعــا عـاج يشـ قــوة
لقــي يف ووــه الــدول ن اــاه الــال قب ـ الــرب العامليــة األوىل فقــد وان ـ
ال ــدول ال ــربيف ل ــال ل ــون م قار ــة الق ــويف وإن وانـ ـ الدول ــة األوىل أق ــويف
اا ي ـ وهــألا ال قــارب قــد حتــول إىل إاــال ي ـزان القــويف ون ــزاع مــال ةًــى
املما أليف إىل نشوب الرب العاملية األوىل.
أمــا يف فــمة الوفــاق فــإن قــوة الــدول ن م ع ــن وان ـ ل ــوق د ــعاه
ولــنة قــوة أ لولــة م ـ لول العــامل أو مــىت قــوة مجي ـ لول العــاملل ولــأللل مل
لنشـ مــرب ةامليــة وــربيف ابملعــن املعــروه ســا قاج ـ مل ي ـ هنــاك ام ــال أن
الدول األاريف إىل ام اك يؤل إىل مرب ةاملية .ووـأللل الـال
يؤل
ن مالة املوقي الدومل يف فمة الوفاق و ـن مال ـه قبـ الـرب العامليـة اللانيـة.
فإن ــه قبـ ـ ال ــرب العاملي ــة اللاني ــة و ــان لوالج م رق ــة وإن و ــان ق ــد أا ــأل شـ ـ
وبع ــات ول ن ــه ةً ــى أ م ــال و ــان ق ــويف م قار ــة يف أول األم ــر ماـ ـ
اا ال ابل وادن فقوي أملانيا وقوي إيطاليـا وقويـ اليـاابن ومل لقـو إسًـما
وفرنســا ووان ـ أمنوــا يف ةزل عــا ف ـ ليف هــألا االا ـ ال يف ال ـوادن إىل انــدفاع
إيطاليــا وأملانيــا واليــاابن و ـ رلهــا إىل أاــأل ًــدان طريــق الــرب وأليف
ذلل ا عه إىل ام اك قو ن ا ةنه الرب العامليـة اللانيـة اـاه الـال
يف فمة الوفاق فإن املوقي الـدومل وـان ي لـ يف الع اقـن ال بـني واالل ـاق
ينع ــا وهــو و ـ ال يسـ ح مـدوث نــزاع لومل يــؤل إىل مــرب ةامليــة وإمنــا
يس ح فقط نـزاع ن عض الدول والدول ن أو ن عض الدول م عضـعا
ول ـ ـ مل ـ ـ هـ ــألا الن ـ ــزاع وإن ن ا ـ ـ ةنـ ــه مـ ــرب وًيـ ــة فـ ــإن قـ ــوة الـ ــدول ن
الع اق ن وان و يًة ى ا هألم الرب مىت أرالبا.
إال أنه مل ل

سياسة الوفاق الع دأت ابل اقية 1961ا ـن الـوال ت
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امل حدة واالحتـال السـوفيايت لعـين هنايـة الاـراع ـن الشـيوةية والرأمساليـة ول نعـا
وان هلا مربراهتا وأسباهبا ووان وا الطرفن قد أهن ه الرب البارلة والةدال
لش ـع معــول قــد حيــدث أو ال حيــدث فاناــرف ا إىل الوفــاق ينع ــا واق ســاا
العــاملل م ـ أو ـ أن ي ــر و ـ منع ــا لمليــب أمــورم الدااًيــة .وابن عــا مــرب
في نــاا وــان الوفــاق قــد ــدأ ي قــد أمهي ــه .فقــد أارو ـ فرنســا م ـ مس ـ ع راهتا
وةالت إىل أورواب ل قويف هبا .وأما ريطانيا فقد شعرت ضع عا و دأت حتـاول
ال قــو دورواب مـ أوـ إنقــاذ مــا مي ـ إنقــاذم وأصــبح االحتــال الســوفيايت قــوة
ةس رية اسمالياية ة اقة ومقـق ل وقـاج يف مـال غـزو ال ضـا واس ـ طاع مـ ّد
ووولم إىل منا ق عيدة ة ماله اليو ف صبح قوة ةاملية ش فعال.
و ــدأ اهلا ــوا ةً ــى سياس ــة الوف ــاق مـ ـ معظ ــم ال ــات السياس ــية مـ ـ
الي ينين وم الًيربالين و دأت الـوال ت امل حـدة ل ناـ مـ الوفـاق وذلـل
راو ـ إىل أن االحتــال الســوفيايت ــن يف ظًــه قــوة لمــار شــام ها ًــة أصــبح
هــاود الــوال ت امل حــدة وماــدر اخلطــر ةًيعــا .وان عــى دم ـ أم ـ الــوال ت
امل حدة املطًق وأصـبح يقـوا ةًـى الـرلع امل بـالل أ ةًـى ر ـط ماـن اـن.
ووــان مـ آ رم ااانبيــة أن أاــألت الــدول األورو يــة يف االنشــقاق ةـ الــوال ت
امل حدة وأاألت ل بـ سياسـة مسـ قًة ةنعـا يف لعامًعـا مـ االحتـال السـوفيايت
مــا مــدا يســنار أن يطًــق ةًــى ةــاا 1973ا ةــاا أورواب .وذلــل راو ـ إىل
أنه مًول ةـاا 1973ا ميـث ف لوقيـ ال ـاق ابريـد مـول الو ـ يف في نـاا
وان ـ ال ــوال ت امل ح ــدة وروس ــيا االحت ــال الس ــوفيايت ق ــد أارو ــا فرنس ــا م ـ
معظ ــم مس ـ ع راهتا وأو ــرببا ريطاني ــا ةً ــى ل ي ــل معظ ــم قواة ــدها العس ـ رية
مول العامل وأارو اها م ال لـن مـ مسـ ع راهتا وف ام ـوا الاـن .و ـأللل
مربرال ــه .وال ش ــل أن ال ــوال ت امل ح ــدة اروـ ـ مـ ـ
ي ــون الوف ــاق ق ــد فق ــد ّ
الوفاق وقوة ةس رية ة اقة أولر اا وان و ا أهنا أصبح هلا ن ـوذ سياسـع
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ابلغ سبب إاـراج ريطانيـا وفرنسـا وهولنـدا مـ مسـ ع راهتا والًـول وًعـال لـألا
وــان الوفــاق قــد آلــى أوًــه ابلنســبة لًــوال ت امل حــدة وال يعــين أنــه مل ي ـ لــه
ســًبيات ول ـ ســًبياله مل ل ـ ل قــارن ى ا يالــه ابلنســبة لًــوال ت امل حــدة
ول نــه يف العــاا 1973ا فقــد مربرالــه فال ـ أمنوــا إىل إهنــا ا ر الســًبية
ال ـع لولــدت ة ـ سياســة الوفــاق وو ــع يف أولــو ت ة ًعــا :الــد م ـ م ـ ّد
االحتــال الســوفيايت ن ــوذم إىل منــا ق عيــدة ة ـ مالــه اليــو وإرهــاق االحتــال
السوفيايت اق اال ج وإةالة أورواب حت املظًة األمنوية.

أم ــا ابلنس ــبة ملـ ـ ّد االحت ــال الس ــوفيايت ن ــوذم ا ــارج مال ــه الي ــو ف ــان
هش ـاج وذلــل راو ـ إىل هشاشــة االق اــال الســوفيايت وأنــه يســع قًعــه يف أ
لظــة ل نــه وــان يعطــع االحتــال الســوفيايت مــق املشــاروة يف القضــا الدولي ـة
وهــألا مــا مل ل ـ ل ـرام الــوال ت امل حــدة فعــع رأت يف سياســة الوفــاق الســبي
الم ـوا االحتــال الســوفيايت ال اعًــه نــداج لًــوال ت امل حــدةل لــألا رأت ووــوب
إاراوه م منا ق ن وذم اارج ماله اليو .
وأمـا إرهـاق االحتـال السـوفيـايت اق اـال ج فقـد رأت الـوال ت امل حـدة أن
ا ـول سـب ـاق لسـً ـح مـ االحت ـال الســوفيايت يرهــق اق اــالم ويدفعــه لاهنـي ـار.
وقد دأ ذلل يف أواار السبعينات يف ةعد وارلر ول نه اش د وأصـبح الـدث
األ ـ ـرد الــأل ميّ ـز سـياسـ ـة إلارة ريم ـان فإنــه هــو الــأل أوــح سـبـ ـاق ال سـ ـًح.
فس ـار يف الربام ـح الـع و ـععا سـً ه وـارلر وأمهعـا صـواريع إا إوـد امل ح ـروة
ودال ةًيعـ ـا دن لبـنّـ ـى مبـ ـالرة الــدفاع االس ـمالياع أو مــرب الناــوا .ولقضــع
هألم االسمالياية ى اق ل نولوويا ل ال لرع واقية م صواريع األةـدا  .مـا
أوهــم االحتــال الســوفيايت دن لرســان ه النوويــة سـ ون لون أ م عــول مــال قيــاا
مــرب نوويــةل وهــألا يعــين اا ـ ال مي ـزان القــويف ولشــاي قيــاا أمري ــا مــرب
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نووية مـا لفـ االحتـال السـوفيايت إىل احملاولـة ل طـوير أنظ ـه الدفاةيـة .ذلـل أنـه
مس ـ ــب املعطي ـ ــات املوو ـ ــولة مل يع ـ ــد ابلم ـ ــان ال ن ـ ــافد يف م ـ ــال األس ـ ــًحة
اهلاوميةل لألا وان ان قـال ال نـافد مـ لطـوير وسـا اهلاـوا إىل لطـوير وسـا
ال ــدفاع .وم ـ أن اس ـمالياية ريم ـان الدفاةي ــة أو م ــرب النا ــوا وإن أم ــردت
ع ــض ال ق ــدا يف ــداي عا مل ل ـ ـ وص ــً إىل م ــد الق ــول إن ــه ف ال وصـ ـ إىل
ل نولوويا قالرة ةًـى نـا هـألم الـدرع الاـارواية فإنـه قـد بـ ةً يـاج أنـه مـ
ش ــبه املس ـ ـ حي ال وص ـ ـ إىل م ــداف لي ــزر ق ــالرة ةً ــى لا ــويب أش ــعة الًي ــزر
ابل لافــة املطًو ــةل ل س ـ طي لــدمن الا ـواريع ةــا رة القــارات وهــع الدال ـ يف
ال ضــا قبـ ةولهتــا إىل الــال ااــو ل ـ ريمـان أةًـ ةـ لبــين هــألم املبــالرة
الدفاةيــة رغــم أهنــا مل ل ـ وصــً مرام ـ م قدمــة يف ال طــوير واس ـ طاع هبــا
وورم إىل سباق لسًح وديد مل ي ليح ًه اق االم
إرابك االحتال السوفيايت ّ
املعمئ أصاج هألا ةًى الرغم م أن اسمالياية مرب الناوا ختالي املعاهـدة
ال ـ ــع وقع ع ـ ــا ال ـ ــوال ت امل ح ـ ــدة واالحت ـ ــال الس ـ ــوفيايت ة ـ ــاا 1972ا امل عًق ـ ــة
ابلا ـواريع املضــالة لًا ـواريع .ول ـ ريم ـان أصــر ةًــى أن مبالرلــه ال ل نــاقض
مـ ذلــل االل ــاق ماــعداج ــأللل املوقــي مـ االحتــال الســوفيايت ومـ امل ـ
القول إنه عًه هألا قد أهنى آار معامل سياسة الوفاق.
ورت أة ال ريمان هألم االحتال السوفيايت إىل سباق لسًح وديد
لقد ّ
وإن وان هألم املرة ل طوير األنظ ة الدفاةية ال اهلاوميةل وذلل لرهاق االحتـال
الســوفيايت اق اــال ج ولفعــه إىل الروــوع إىل مالــه اليــو امل ــق ةًيــه يف ال اقيــة
1961ا يف فينّا أو مىت لفعه إىل االهنيار.

أما أورواب الع اس مً فمة الوفاق لً ً م هي نة الوال ت امل حدة
فقــد ابشــر الساســة األمنويــون أة ــاهلم لةالهتــا حتـ املظًــة األمنويــة عــد أن
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وــالت لمــالر هــألم املظًــة منــأل ةــاا 1973ا الــأل أ ًــق ةًيــه ويســنار ةــاا
أورواب ميـ ــث أاـ ــألت لول أورواب لـ ــرلل أن ماـ ــالعا غـ ــن ماـ ــا الـ ــوال ت
امل حــدة وأاــألت لنـ يف ن ســعا ةـ أن لــدا يف مــرب إىل وانــب الــوال ت
امل ح ــدة لفاة ـاج ة ـ املا ــا األمنوي ــة فحس ــب .فقام ـ أمنو ــا ة ــاا 1982ا
نشــر ص ـوار عا م وســطة املــديف م ـ ـراد نشــنغ 2ووــرود يف أورواب ماــة أن
االحتـ ــال السـ ــوفيايت ينشـ ــر ص ـ ـوار ه امل وسـ ــطة املـ ــديف يف أورواب و عـ ــدما رفـ ــض
إدال عــا .و ــأللل ر ط ـ الــوال ت امل حــدة أم ـ الــدول األورو يــة دمنعــا ماــة
الــدفاع ةنعــا فر طـ ماــنها اــن الــوال ت امل حــدة ر طـاج ال لسـ طي أورواب
االن اك ةنه.
ومـ فــود ريمـان ــمة رائســة نيــة أصــبح غورابلشــوه ســنة 1985ا
دةي ـاج لاحتــال الس ــوفيايت ومــا إن وص ـ لًســًطة مــىت ــدأ االحتــال الس ــوفيايت
يقـ ــدا ال ـنـ ـ ـادالت لً ـ ــو ال نـ ــادالت لً ـ ــوال ت امل حـ ــدة وأص ـ ــبح ـ ــأللل االحت ـ ــال
الســوفيايت ي ـمنح ةًــى ريــق االهنيــارل لــألا وــان ريم ـان وق ـاج ةنــدما س ـ لــديف
ممالرلــه البي ـ األ ــيض ة ــا يع قــد أنــه أهــم إسادالــه وــر يد ف وــاب ريمــان:
«يقولون إنين رم الرب البارلة».
وه ــألا فق ــد ـرأ لم ـ ّـن و ــألر ةً ــى املوق ــي ال ــدومل م ـ مم ــالرة ريم ـان
لًبي ـ األ ــيض ميــث أصــبح سياســة الوفــاق من عيــة ام ـاج وأصــبح االحتــال
الســوفيايت ي ـمنح جبـ ّـرم إىل ســباق ال ســًح وإرهاقــه اق اــال ج إ ــافة إىل مــا وــان
ي ـ م م ـ وقــوه جبانــب املنشــقن الســوفيات وص ـ وه املعار ــة .وشــنّ محًــة
إةاميــة لوليــة حملار ــة األيديولوويــة الســوفيالية مــا يعــين أن الــوال ت امل حــدة مل
يع ــد ةن ـ ـدها ش ـ ـع يس ـ ـ ى الوف ــاق ـ ـ ش ــنّ هاوم ـ ـاج سياس ــياج واق ا ــال ج
وأي ــديولووياج ةً ــى االحت ــال الس ــوفيايت م ــا أليف إىل لقعق ــر ن ــوذم أو واوالل ــه
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لًن ــوذ يف العــامل اــارج مالــه اليــو وإىل اهنيــارم اق اــال لااًيـاج إىل وانــب
ظع ـ ــور وع ـ ــات معار ـ ــة لًسياس ـ ــة الس ـ ــوفيالية يف لاا ـ ـ ـ االحت ـ ــال الس ـ ــوفيايت
واملعسـ ر الشــرقع شـ ةــاا يف العــامل .واسـ ر ذلــل إىل أن اهنــار االحتــال
الســوفيايت يف أوا ـ لســعينات القــرن املا ــع وأصــبح الــوال ت امل حــدة لولـةج
أوىل لون مزامم يقمب منعا و ا وان ةًيه الال سا قاج.

واخلاصة أن الو الأل لقًب ةًيه الدول يف العامل هـو أن العـامل يف
القـ ــدمي وان ـ ـ ل ـ ـ ح م فيـ ــه :الدولـ ــة العل انيـ ــة و روسـ ــيا وروسـ ــيا والن سـ ــا
وإسً ـما وفرنس ــا ووان ـ ه ــألم ال ــدول ه ــع ال ــع لا ـ ّـره ش ــؤون الع ــامل وهت ـ ّدل
الســًم ولقــرر الــرب .ووــدت الــوال ت امل حــدة فحـ ّدت مـ هــألم الــدول
ووعً عــا واــورة يف العــامل القــدمي وأ عــدهتا ةـ أمنوــا .ســقط الن ســا ةـ
اة بارهــا لولــة وــربيف فاــارت لول العــامل مخسـاج هــع :روســيا وأملانيــا وإسًـما
وفرنســا والدولــة العل انيــة .ســقط الدولــة العل انيــة فبقيـ الــدول ال ــربيف
امل ح ــة يف العــامل أر عـاج هــع :روســيا وأملانيــا وفرنســا وإسًـما .عــد الــرب
العامليــة األوىل صــارت روســيا يف ةزلــة قيــاا الشــيوةية فيعــا واس ـ يا الــزب
الشــيوةع فيعــا ةًــى ال ــم وســقط أملانيــا هبزمي عــا يف الــرب العامليــة األوىل
فاارت الدول ال ربيف لول ن مها :إسًما وفرنسا .ووانـ إسًـما هـع امل ا ّـرفة
يف العــامل وًــه مــا ةــدا أمنوــا وأصــبح فرنســا لًعــث ورا إسً ـما .ويف أوا ـ
العقد الرا أ سنة 1933ا قبض الزب النـاد ةًـى ال ـم وأاـأل يع ـ
لرف شـ ن أملانيـا مـىت ةـالت لولـة وـربيف .وقبـ ذلـل قًيـ اسـ وىل موسـوليين
ةًى ال م يف إيطاليا وأاأل يع لرف ش ن إيطاليا مـىت صـارت لع ـرب لولـة
م ـ الــدول ال ــربيف .وظعــر ســم اليــاابن والس ـ ن وذهــا عــد أن أصــبح م ـ
الــدول الاــناةية فاــارت لع ــرب م ـ الــدول ال ــربيف .وقــو ةــول لولــة االحتــال
الســوفيايت وصــار هلــا ووــول لومل فروع ـ إىل أن لع ــرب لولــة وــربيف فاــارت
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الدول ال ربيف س اج هع :االحتـال السـوفيايت وأملانيـا وإسًـما وفرنسـا وإيطاليـا
واليــاابن وظًّـ أمنوــا يف ةزل ع ـا .و عــد الــرب العامليــة اللانيــة هزم ـ أملانيــا
وإيطاليا والياابن و عي ش ن هألم الدول اللاث إىل وانب ذلل اروـ
الوال ت امل حدة م ةزل عا واندفع لشارك يف شؤون العـامل ومافظـ ةًـى
قــا اة بــار إسًـما وفرنســا لول ــن وبنلــن فاــارت الــدول ال ــربيف أر عـاج هــع:
االحتــال الســوفيايت وإسًـما وفرنســا والــوال ت امل حــدة عــد ال ــاق االحتــال
السوفيايت والوال ت امل حدة سنة 1961ا سقط و ٌّ م إسًما وفرنسـا ةـ
اة بارمه ــا لول ــن وبنل ــن و ــأللل ص ــارت ال ــدول ال ــربيف لول ــن ا ن ــن مه ــا:
االحتال السوفيايت والوال ت امل حدة .وابل اقع ا صاربا قوةج وامدةج فاار العـامل
قوة وربيف وامدة ل ون م لولـ ـن ومل يبق هنـاك لول وـربيف لـ ح م يف العـامل
غنمها إىل قبي اهنيار االحتال السوفيايت.
و ــومل غورابلشــوه ســنة 1985ا دةامــة االحتــال الســوفيايت إابن فــود
ريم ـان ــمة رائســة نيــة ــدأ االحتــال الســوفيايت يقــدا ال نــادالت لًــو ال نــادالت
لًـوال ت امل حــدة وأصـبح ــأللل االحتــال السـوفيايت يمن ـح ةًـى ريــق االهنيــارل
لــألا وــان ريمـان وقـاج ةنــدما سـ لــديف ممالرلــه البيـ األ ــيض ة ــا يع قــد أنــه
أهم إساداله ور يد ف واب ريمان« :يقولون إنين رم الرب البارلة» .وهألا
م ــا أة ــال س ــيطرة الدول ــة الوام ــدة األوىل ةً ــى املوق ــي ال ــدومل وس ــقط اة ب ــار
االحت ــال الس ــوفيايت لول ــة و ــربيف .ل ــل االحت ــال الس ــوفيايت وور ـ ـ روس ــيا
اقالـ ــه وقولـ ــه العس ـ ـ رية إال أهنـ ــا أصـ ــبح لعـ ــاين م ـ ـ الفـ ــا السياسـ ــع
وفقدان اهلوية املبد يـة إىل وانـب مشـاوًعا الدااًيـة مـ اق اـالية وسياسـية
سبب ما اً ه الشيوةية ما أليف إىل لراو و نها ةًى السياسة العاملية.
ــأللل أصــبح الــوال ت امل حــدة األمنويــة هــع القــوة ال ــربيف الوميــدة
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يف العـ ــامل أ الدولـ ــة األوىل القـ ــالرة ةً ــى لسـ ــين لفـ ــة السياسـ ــة العاملي ــة لون
من ــافد يزامحع ــا ةً ــى ه ــألا املرو ــز .وإن ــه وإن و ــان الل ــالوث األورو فرنس ــا
ريطانيــا وأملانيــا قــد مــاول وحيــاول لاــول مًبــة املزامح ــة و ــا مــدث أ نــا
ام ـ ال الع ـراق س ــنة 2003ا وو ــا م ــدث يف او اةـ ـاهتم م ــول إ ــال ق ــوة
أورو يــة من اــًة ة ـ مًــي األ ًســع يف العــاا ن ســه ويف مناقش ـ عم املشــروع
األمنوــع لًشــرق األوســط الــأل ة ـرل ةًــى ق ــة الــدول الاــناةية الل ــاين يف
مزي ـ ـران 2004ا إال أهنـ ــا ليس ـ ـ إال وـ ــاوالت ال لرقـ ــى إىل وصـ ــي املزامحـ ــة
املعروفــة ةًــى مروــز الدولــة األوىل وإمنــا هــع وــاوالت ملشــاروة أمنوــا قــدراج م ـ
ال ن يف السياسة الدولية.
هألم هع الال الع وص إليعا الو ا ن .وينبمـع أن يـدرك أن الـأل
يـ ح م يف العــامل ةًــى مــر ال ــاريع هــو الــدول ال ــربيف وال ســي ا الدولــة األوىل
وأن الــدول ال ــربيف قــد لض ــعي وحت ـ وًع ــا لول أا ــريف ف مــن في مــن املوق ــي
الــدومل وأن هــألا ال مـ ّـن يف الو ـ الــدومل هــو الــأل يمـ ّـن شـ العاقــات ــن
ال ــدول ال ــربيف و عـ ـ ال ــاوت يف الق ــوة والض ــعي ــن و ـ ـ الدول ــة األوىل
وو ـ ابق ــع ال ــدول ال ــع لزامحع ــا فيضــعي موق ــي الدول ــة األوىل و ــا ما ـ
لسًما من دامح عا أملانيا أو يقـويف و ـا ماـ مـ أمنوـا مـن ـر ن ـوذ
إسًـ ـما وفرنس ــا وأ قـ ـ ال ـ ـ ن ال ــدومل فيع ــا ويف روس ــيا ع ــد او ــاع فينّـ ـا أو
لابح الدولة األوىل لون مزامم ةًـى هـألا املروـز و ـا ماـ عـد اهنيـار االحتـال
الســوفيايتل وةًيــه فــا ــد مـ إلراك هــألا وًّـه إلراوـاج لقيقـاج وم طــوراج مــىت ي ســن
فعم السياسة الدولية.
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دوافع الصراع بني الدول
ال ــرج الا ـراع الــدومل منــأل فاــر ال ــاريع ومــىت قيــاا الســاةة ة ـ أمــد
لافع ــن :إم ــا م ــب الس ــيالة وال جن ــر وإم ــا ال ــروض ورا املن ــاف املالي ــة .وم ــب
الس ــيالة :إم ــا م ــب س ــيالة األم ــة والش ــعب و ــا و ــان ال ــال م ـ أملاني ــا النادي ــة
وإيطاليــا ال اشــية وإمــا مــب ســيالة املبــدأ ونشــرم و ــا وــان الــال م ـ الدولــة
الســامية ـوال مــا يقــارب األلـي و امثا ــة ةــاا وو ــا وــان الــال مـ الدولــة
الشيوةية اال ا ن سنةج م ة رها قب أن لنعار يف أوا لسعينات القـرن
املا ع عد سبعن سنةج م إنشا عا.
أمــا لاف ـ الــد م ـ منــو قــوة لولــة أاــريف و ــا ما ـ م ـ الــدول ــد
ًيون وو ا ما م الدول د الدولة السـامية وو ـا ماـ مـ الـدول
ــد أملانيــا الناديــة فإنــه يــدا يف مــب الســيالةل ألنــه وقــوه يف ووــه ســيالة
المن.
و ــزوال الدولــة الســامية ودوال الدولــة الســوفيالية صــار الــداف الــأل
يســيطر ةًــى العــامل وًــه هــو الــروض ورا املنــاف املاليــة وســيظ وــأللل مــىت
لعــول الدولــة الســامية إىل الووــول ودولــة وــربيف لــؤ ر يف الاـراع الــدومل ويعــول
مععا لاف مب السيالة لً بدأ ونشرم.
وأاطــر لواف ـ الا ـراع ــن الــدول هــو لاف ـ االس ـ ع ار جب ي ـ أش ـ اله
فإنه هو الأل سبب الروب الامنة وهو الأل سبب الر ن العاملي ن وهـو
ال ـ ــأل س ـ ــبب م ـ ــروب اخلً ـ ــيح وم ـ ــروب أفريقي ـ ــا وه ـ ــو ال ـ ــأل س ـ ــبب م ـ ــرب
أفمانس ان والعراق وهو الأل ما دال يسبّب القاق واألدمات يف العامل.
وال ن ــافد وال ش ــام وال ا ــارع املوو ــول الي ــوا ــن أمنو ــا و ريطاني ــا
وفرنس ــا وروس ــيا الظ ــاهر منع ــا واخل ــع م ــول قض ــا الع ـ ـراق وأفمانس ـ ـ ان
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والشــرق األوســط وغنهــا م ـ القضــا الدوليــة إمنــا هــو م ـ أو ـ االس ـ ع ار
ومـ ـ أوـ ـ الس ــيطرة ةً ــى املن ــاف واملـ ـوارلل ل ــأللل ف ــإن االسـ ـ ع ار ه ــو ال ــأل
ي ح م يف الاـراع الـدومل ا ن ـا ي ضـ نه مـ نــزاع ةًـى املـوارل وصـراع ةًـى
الن وذ ولنافد ةًى السيطرة افة أش اهلا وأنواةعا.
والقيقــة أن الــروض ورا املنــاف املاليــة وااصــة الــنعم االسـ ع ار هــو
الأل أوود الاراع السياسع ن الدول ال ربيف و ّأليف هألا الاراع ابل عـ إىل
نشــوب مــروب وًيــة ومــروب ةامليــة .ومـ أوـ لــايف هــألم الــروب ا ـدع مــا
يس ى ابلساا والسًم العاملع ووودت ماة احملافظة ةًى األم والساا.
وما ــة احملافظ ــة ةً ــى األمـ ـ ليسـ ـ ودي ــدة يف الع ــامل ـ ـ ه ــع ما ــة
قدميــة ووــدت منــأل أوا ـ القــرن ال اسـ ةشــر املــيال فــإن املعاهــدة املس ـ اة
معاهــدة إك ــال الش ــابل ،املعق ــولة س ــنة 1818ا ــن ال ــدول اخل ــد ال ــربيف
مين أل إمنا وودت ماة احملافظة ةًى األم فبواسـطة هـألم املعاهـدة أو هـألا
ال حالي وعً الـدول اخل ـد ال ـربيف مـ ن سـعا الاميـة ل مـ والنظـاا يف
اا اةة الدولية ولداً يف شـؤون غنهـا مـ الـدول وً ـا ال هلـا مسـب
دة عــا أن هنــاك هتديــداج لًســاا أو النظــاا .وهــألم الاــة ماــة احملافظــة ةًــى
الســاا والنظــاا يف اا اةــة الدوليــة اختــألت عــد ذلــل ذريع ـةج ل ــدا الــدول
ال ــربيف وذريع ـةج لًح ـرب وص ـارت شـع ـاراج لولي ـاج ي جن ـأل ألاة لً حـافظ ـة ةًــى
االسـ ع ار وةًى الن وذ.
وقــد وــان هــألا الســاا حي ــة -ةًــى مـ ّد دة عــم -ةـ ريــق ال حــالي
ــن الــدول ال ــربيف أو ة ـ ريــق مــؤ رات لوليــة .و عــد الــرب العامليــة األوىل
صــار حي ــة ة ـ ريــق منظ ــات لوليــة فقــد ألمــح يف معاهــدات الاــًح ســنة
ـنص ةًــى إنشــا منظ ــة لوليــة لً حافظــة ةًــى الســاا هــع ةاــبة
1919ا الـ ّ
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األمــم ووــان امل ــرول أن لقــوا هــألم املنظ ــة م ــة الســاا .ول ـ الــدول الــع
أقام عا قد أاً ععداهتا واال الماية م إقام عا فقد وان امل رول أن
ل نادل هألم الدول ة سيالهتا وأن ل ـوىل املنظ ـة ن سـعا احملافظـة ةًـى السـاا
ومن ـ ـ الـ ــروب ول ـ ـ الـ ــدول ال ـ ــربيف مل ل نـ ــادل ة ـ ـ مس ـ ـ ع راهتا ومل ي م ـ ــن
و ععا وعً مهّعـا حتقيـق ال ـوادن ـن القـويف املجن ً ـة ومحايـة ماـالعا
ودالت ةًــى ذلــل أن اق س ـ االــل أملانيــا والدولــة العل انيــة ينعــا وأاــألت
إسً ـما منع ــا ما ــة األس ــد و ّأليف ذل ــل إىل الا ــال ابلس ــاا ال ــأل أنشـ ـ
املنظ ة م أوًه وإىل وقوع مروب ةدة ان ع ابلرب العاملية اللانيـة و عـد
الــرب العامليــة اللانيــة ل ــررت واولــة إقامــة منظ ــة ةامليــة ل ــة الســاا واألمـ
الــدولين فقــد لبامل ـ الــدول ال ــربيف :إسً ـما وأمنوــا واالحتــال الســوفيايت
وأشــرووا مععــم فرنســا في ــا عــد لبــاملوا يف ووــوب إنشــا ةــامل مــا عــد الــرب
ةًى حنو وديد ي اس قرار السـاا ومنـ الـرب وأ ـافوا إىل ذلـل لسـعي
ال عــاون االق اــال ــن األنظ ــة املجن ً ــة وامل باينــة ومحايــة مقــوق النســان.
ومـ ـ يوم ــأل صـ ـارت هي ــة األم ــم امل ح ــدة ه ــع الامي ــة لًس ــاا وظًـ ـ وً ــة
الســاا والســاا العــاملع شــعاراج لولي ـاج يــرللم اا ي ـ وي جنــأل ماــة م ـ قب ـ
الــدول ال ــربيف لً حافظــة ةًــى الســاا ولًحيًولــة ــن الــدول األاــريف و ــن
ال حري ـر واالنع ــاق م ـ ر قــة االس ـ ع ار .وه ــألا لطــورت ف ــرة احملافظــة ةًــى
الساا مىت اس قرت ةًى ما هع ةًيه ا ن.
وقضـ ــية احملافظـ ــة ةًـ ــى السـ ــاا يف منظ ـ ــة لوليـ ــة أووـ ــدت ارافـ ــة ن ـ ــزع
ال س ــًح فحاول ـ ةا ــبة األم ــم الس ــن و ــوع ن ــزع ال س ــًح واختألل ــه إسً ـما
ـاع أملانيـا ةًــى ال ســًح مـ أوـ إ ــال
وسـيًةج مـ أوـ إ ـعاه فرنســا وشـ ّ
لوادن يف أورواب ن أملانيا وفرنسا فـ ا ق مو ـوع نــزع ال سـًح ووانـ الـرب
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العاملية اللانية.
وملا وا ت هي ة األمم امل حـدة سـارت وـأللل يف مو ـوع نــزع السـا
إال أنــه مــىت ا ن مل لس ـ ط أ لولــة وــربيف أن ختــدع لولــة أاــريف و ــا فعً ـ
إسًـما رنســا يف ةاــبة األمــم وأيضـاج مل لسـ ط هي ــة األمــم أن لووــد لــه أ ــراجل
ولأللل ال ي ال النا حيسون ووولم واليزال امساج ال مس جى له.
والا ـراع ــن الــدول ال ــربيف مـ عضــعا قــد أووــد مــا يسـ ى ابملــؤ رات
الدولية ووأللل ما يس ى ابألمـاه .أمـا املـؤ رات فـ ول مـؤ ر ةقـد يف هـألا
الش ن هو مؤ ر فينّـا الـأل ةقـد سـنة 1815ا .قبـ الـرب العامليـة األوىل
ةقدت ةدة مـؤ رات منعـا مـؤ ر ـرلن الـأل ةقـد لال ـاق ةًـى إهنـا ووـول
الدولــة الســامية واق ســاا اال عــا .و عــد الــرب العاملي ــة اللانيــة ةقــدت ةــدة
مــؤ رات منعــا مــؤ ر ـرلن ومــؤ ر ونيــي وابريــد .ول ـ عــد ال ــاق أمنوــا
وروسيا االحتال السوفيايت ولش يًع ا قوة ةاملية مل لعقد أية مـؤ رات الًع ّـم
إال يف الع ــاا 1969ا مي ــث ةق ــد من ــدو و ال ــدول ال ــربيف :فرنس ــا وإسًـ ـما
وروســيا االحتــال الســوفيايت وأمنوــا مــؤ راج ـ أة ــال هي ــة األمــمل لًنظــر
في ــا يس ـ ى ددمــة الشــرق األوســط .ول ـ ةقــدم م ـ ر ســا ه ــألم الــدول ال
منظ ة هي ة األمم.
يس ى مؤ راجل ألنه واور
وقــد وان ـ املــؤ رات لعقــد عــد الــرب العامليــة اللانيــة م ـ أو ـ مــث
املش ـ ــاو املوو ـ ــولة ـ ــن املعس ـ ـ ري الش ـ ــرقع والم ـ ــر ل ألن املعس ـ ـ ر الش ـ ــرقع
ــعيي يف هي ــة األمــمل ولــأللل ماول ـ روســيا االحتــال الســوفيايت أن واــأل
دماا املبالرة م املعس ر المر ولع لزمزمة أمنوا ة مروز الدولـة األوىل
ف اــألت حتـاول نقـ املشــاو مـ هي ــة األمــم وسحـ يف مــؤ ر ـرلن وســي
شـ ـ ّقة اخل ــاه ــن ريطاني ــا وفرنس ــا و ــن أمنو ــا ويف أا ــأل قـ ـرار عق ــد م ــؤ ر
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ونيي وسح يف مؤ ر ونيي .ف ـان ةقـد املـؤ رات إ ـعافاج ألمنوـا ولقويـة
لروسيا االحتال السوفيايت  .وقد ماول إسًما ةقد مـؤ رات ينعـا و ـن أمنوـا
ل مشاوًعا اارج هي ة األمم فعقد مؤ ر رمولا ول نعا مل لـناح فيـه .مل
لعقــد أيــة مــؤ رات ــن لول املعسـ ر المــر واق اـر ةًــى او اةــات لقًيديــة
ــن أمنو ــا وإسً ـما .وق ــد ألرو ـ أمنو ــا أن ةق ــد امل ــؤ رات ا ــارج هي ــة األم ــم
امل حدة يضعي موق عـا ويـؤل إىل إ ـعاه مروزهـا لوليـاجل ولـأللل صـارت ال
لوافــق ةًــى ةقــد مــؤ رات اــارج هي ــة األمــم الســي ا عــد أن قــاا االل ــاق ـ
ال ح ـ ــالي ينع ـ ــا و ـ ــن روس ـ ــيا االحت ـ ــال الس ـ ــوفيايت ع ـ ــد او ـ ــاع فينّ ـ ـا س ـ ــنة
1961ا.
أمــا األمــاه ــن الــدول فإهنــا قدميــة وــداج ولقــوا هبــا الــدول ل قويــة
ن ســعا ــام قــوة أاــريف أو ملن ـ عضــعا الــبعض م ـ الاــال ابل ـوادن ينعــا.
ف عاه ـ ــدة إو ـ ــد الش ـ ــا املعق ـ ــولة س ـ ــنة 1818ا ه ـ ــع ةب ـ ــارة ةـ ـ ـ حت ـ ــالي.
واألماه الع وانـ لقـوا ـن إسًـما وفرنسـا و ـن الن سـا وأملانيـا هـع حتـالي
لً قويــة ول ــة ال ـوادن .الًــي الــأل قــاا ــن فرنســا وإسً ـما ــد أملانيــا يف
الــرب العامليــة األوىل وال حــالي ــن أمنوــا وإسًـما وفرنســا واالحتــال الســوفيايت
ــد أملاني ــا يف ال ــرب العاملي ــة اللاني ــة ه ــو حت ــالي ــد لول ــة و ــربيف ومً ــي
األ ًسع الأل ةقد عد الرب العاملية اللانية د روسـيا االحتـال السـوفيايت
ومًي وارسو الأل ةقد عد الرب العامليـة اللانيـة ـد املعسـ ر المـر وًعـا
أماه ةقدت د قوة أاريف ف ون األماه مل املؤ رات الدولية وسـيًةج
م ـ وســا ال قويــة ــد قــوة أاــريف أو م ـ أو ـ م ــة ال ـوادن وهــألم هــع
األماه الع لع رب ألاة م ألوات الاراع الدومل.
وهن ـ ــاك أم ـ ــاه أو معاه ـ ــدات لعق ـ ــدها ال ـ ــدول ال ـ ــربيف ـ ــن ال ـ ــدول
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الا ــمريف أو ينع ــا و ــن ال ــدول الا ــمريف فع ــألم األم ــاه ال لع ــرب ألاة مـ ـ
ألوات الا ـراع الــدومل املباشــر ـ لع ــرب وســا اس ـ ع ارية أو وســا ل قويــة
الدول ــة ال ــربيف ال ــع ل ــوىل إ الهـ ـا ف ــالًي ال ــأل ةق ــد ــن العـ ـراق ولروي ــا
واالل ــاق قب ـ ال ــرب العاملي ــة اللاني ــة املس ـ ى مً ــي س ــعد آابل لول ـ إسً ـما
ةقدمل م أو لرويـز ن وذهـا يف لًـل الـبال ومـ أوـ لـرويح و عـا الدوليـة
أمــاا الــدول ال ــربيف األاــريف ملـ فرنســا واالحتــال الســوفيايت واملعاهــدات الــع
ةقـدهتا إسًـما ينعــا و ـن العـراق و ينعــا و ـن ماــر قبـ الـرب العامليــة اللانيــة
ه ــع وس ــا ل لبي ـ اس ـ ع ارها وليسـ ـ م ـ أو ـ ال ــرب .واألم ــاه ال ــع
ةق ــدهتا إسًـ ـما ع ــد ال ــرب العاملي ــة اللاني ــة وحً ــي م ــدال أو ةق ــدهتا أمنو ــا
وحًــي ونــوب شــرقع آســيا أو وع ـ أمنوــا ال وي ـ وابوس ـ ان وماــر
واملمرب واألرون ن ووـور اانو يـة والبحـري وأسـماليا ونيودلنـدا وال ًبـن
وبايان ــد ابل ــافة إىل إسـ ـرا ي م ــا يسـ ـ ى ابلً ــا االسـ ـمالياين ا ــارج
مًــي األ ًســع هــع وســا اسـ ع ارية ول لبيـ الن ــوذ وليسـ هــع أمافـاج
لًح ــرب ووـ ــأللل ال لع ــرب مل ـ ـ ه ــألم األم ـ ـاه م ـ ـ ألوات الا ـ ـراع الـ ــدومل
املباشــر ـ لًــل األلوات هــع فقــط األمــاه الــع لعقــد ــن الــدول ال ــربيف
عضعا م عض.
وو ـ ــان م ـ ـ امل ـ ــمل أن ين ع ـ ــع لور مً ـ ــي األ ًس ـ ــع ابهني ـ ــار االحت ـ ــال
الســوفيايت واملعس ـ ر الش ـرقع ل ـ أمنوــا أ ق ـ ةًــى الًــي ـ ســع إىل
لوســيعه وقام ـ ــأللل ابل ع ـ فض ـ ال لــن م ـ لول أورواب الشــرقية إليــه
ولسعى إىل م لول أاريف أيضاج وذلـل راوـ إىل لمـن المايـة مـ الًـي إذ
إنه مل يعد مووعـاج ـد املعسـ ر الشـرقع ـ أصـبح مووعـاج ـد لول املعسـ ر
الم ــر األةض ــا في ــه ذل ــل أن أمنو ــا ملسـ ـ واول ــة األورو ي ــن الـ ـ ًص مـ ـ
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قبض عا ف ق ةًى الًي ل بقيعم حت وصاي عا السي ا وأهنا املعي نة ةًـى
مًي األ ًسع ول بقع أمنعم ولفاةاهتم مرلبطة هبا.
ويف هــألم األ ا لع ــرب الــدول الــع اشــمو م ـ أمنوــا يف مــرب اخلًــيح
اللاني ـ ــة ويف امـ ـ ـ ال العـ ـ ـراق وال ـ ــع مسيـ ـ ـ ـ ــدول ال ح ـ ــالي لع ـ ــرب منوذوـ ـ ـاج
ل مــاه الــع يـرال منعـا لقويــة الن ــوذ األمنوــع يف املنطقــة ولقويــة ا ــام ال ــرل
لديف اللارة األمنوية وهع وسيًة م وسا االس ع ار األمنوع الديث.
هألم هع األسد الع لقوا ةًيعا السياسة الدولية ووه ةاا والع لقوا
ةًيعا السياسـة لـديف وـ لولـة مـ الـدول الـع لـؤ ر يف السياسـة الدوليـة وةًـى
ــو هــألم األســد مي ـ فعــم األة ــال السياســية الــع لق ـ يف العــامل ومي ـ
ل ســن األة ــال ل س ـناج ي ــق م ـ القيقــة ويطــا ق الواق ـ أو ي ــون قريب ـاج م ـ
ذلــل .فاألة ــال السياســية الــع لقــوا هبــا لولــة س ـوا أوان ـ لولــة وــربيف أا
صــمريف ال مي ـ فع عــا إال ةًــى هــألم األســد أو مــا ي ــرع ةنعــا أو ي اـ
هبــا فيعــره الع ـ مــا هــو وأيـ يقـ ومــا هــع ما ســاله ويـر ط دســا مـ
األســد الســا قة ومين ــأل يـدرك مــا هــو ولـدرك لوافعــه ومــىت مي ـ أن لـدرك
ن ا اه.
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قضااي العامل الكربى
إن األة ــال السياســية الــع لق ـ يف العــامل ولــنة ول عًــق قضــا ة ـدة
ول أهـم هـألم القضـا مي ـ ماـرها سـ قضـا وـربيف هـع :قضـية أورواب
وقض ــية الش ــرق األوس ــط وقض ــية آس ــيا الوس ــطى وقض ــية ش ــبه الق ــارة اهلندي ــة
وقضية الشرق األقاى وقضية أفريقيا.
وف مار البحث يف هألم القضا الس ل سباب ال الية:
أوهلا :إن الاـراع القـا م ـن الـدول ال ـربيف أو ال نـافد في ـا ينعـا إمنـا
يق يف هألم املنا قل لأللل ف الطبيعـع أن ل ـون قضـا ها هـع أهـم القضـا
العاملية.
اثني ـ ــا :إن الش ــعوب يف ه ــألم املن ــا ق لع ــيو يف مال ــة غًي ــان ول ً ـ ـ
شديدي ل لأللل وان ال د م واولة بط أموال هألم الشعوب ااصـةج وأن
غالبية هألم املنا ق فيعا شعوب إسـامية ل حـرق شـوقاج لًـ جنًص مـ م امعـا
لقامة لولة إسامية فيعا.
اثلث ا :إن معظم األمداث السياسية الع لق يف العامل م ميـة واقعيـة
ل ــدور يف ه ــألم املنا ـ ـق وابل ال ـ ـع فع ـ ـع لش ـ ـ منوذوـ ـاج وي ــداج ل ع ــم القض ــا
السياسية األاريف.
رابع ــا :إن هــألم املنــا ق لعــح ابمل ـوارل واللــرواتل لــأللل ل الــب ةًيعــا
الــدول االس ـ ع ارية والشــروات االم اريــة ولســعى ـ مــا أولي ـ م ـ قــوة
لًسيطرة ةًيعا واالس حواذ ةًى موارلها و رواهتا.
امسـ ا :ألن منــا ق القــارة األمنويــة ف حتييــدها مـ الاـراع منــأل مبــدأ
مــونرو ةــاا 1823ا ،الــأل منع ـ أمنوــا ووبــه ال ـدول األورو يــة ال ــربيف م ـ
ال ــدا يف القــارة األمنويــة وهتديــد املاــا اليويــة لًــوال ت امل حــدة يف هــألم
القــارةل ولــأللل فــإن الا ـراع الــدومل يف لًــل القــارة ابملعــن املعــروه غــن وارل
65

ف اــا أمنوــا فيعــا عيــدة ة ـ ال عديــد ال عًــع .أمــا مــا مــدث م ـ ةاقــات
لاحتــال الس ــوفيايت م ـ و ــواب يف أوااــر اخل س ــينات م ـ الق ــرن املا ــع وأوا ـ
ةنــه الــوال ت امل حــدةل ألهنــا وانـ
السـ ينات مـ القــرن املا ــع فقــد سـ
لريد اس دراج االحتال السوفيايت ل وسي ال زاماله اـارج منـا ق االحتـال السـوفيايت
وأورواب الش ـ ـرقية ف لق ـ ـ واهً ـ ــه اق ا ـ ــال ج وةس ـ ـ ر ج مي ـ ــث سيض ـ ــطر االحت ـ ـال
الس ــوفيايت ل اي ــة و ــواب مـ ـ اط ــر ال ــوال ت امل ح ــدة .فإ ق ــال واه ـ ـ االحت ــال
السوفيايت يف محاية وواب هو الأل وع الوال ت امل حدة لسـ ةـ ةاقالـه
م ـ وــوابل ولــأللل فإهنــا ملــا لاــاةدت األمــور ووصــً مــد القاةــدة النوويــة
ألل الوال ت امل حدة الوس يف إاراج لًل القاةدة م وواب.
واخلاصة أن القارة األمنوية هع اـارج الاـراع الـدومل ابملعـن املعـروه
ـ و ـ مــا مي ـ مدو ــه هــو قاق ـ لااًيــة ليس ـ الــوال ت امل حــدة عيــد جة
ةنعا.
لــأللل وان ـ لًــل القضــا الس ـ هــع قضــا العــامل ال ــربيف .وقب ـ أن
نـ ـ ًم ةنع ــا ــدر ن ــا أن نع ــره ال ــدول ال ــربيف امل ــؤ رة يف السياس ــة الدولي ــةل
وذلل أل ّن لانيي أيـة قضـية دهنـا قضـية ةامليـة وـربيف ي طًـب أول مـا ي طًـب
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 حتاـ مـ الــدول ال ــربيف
فإذاج ال د م معرفة الدول ال ربيف يف و ةار.
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
هــع الدولــة الــع هلــا ووــول يــؤ ر يف السياســة الدوليــة ويف الــدول األاــريف .و نــا ج
ةًى هألا فإن الدولة ال ربيف األوىل يف الوق الا ر أ القرن اخلامد ةشـر
اهلار 1425هـ القرن الال والعشري امليال 2004ا هـع الـوال ت
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امل ح ــدة األمنوي ــةل ألهن ــا ذات ال ـ ـ ن األق ــويف يف السياس ــة الدولي ــة ـ ـ ل ــال
ل ح م يف املوقي الدومل ومدها ومـا ةـداها مـ الـدول ال لرقـى إىل أن لـزامم
أمنوا ةًى مروزها أو ةًى ال ح م يف املوقي الدومل .إال أنه ملـا وانـ روسـيا
ّ
وريلــة االحتــال الســوفيايت الــأل وــان يع ــرب لولـةج وــربيف مــىت اهنيــارم ووانـ هــع
وإسًما وفرنسا لوالج وربيف قب الرب العاملية اللانيـة وال لـزال وـ منعـا ل شـبث
بقا عــا يف السياســة الدوليــة ولقــوا و ـ منعــا من ــرل جة أو ةــرب أورواب دة ــال
لؤ ر يف السياسة الدولية ولـؤ ر يف أمنوـا مـىت وإن وـان هـألا ال ـ ن ـعي اج ال
يبًغ املزامحة ابملعن املعـروه ملروـز أمنوـا يف السياسـة الدوليـة فـإن هـألم الـلاث
مي أن لوصي دهنا لول وربيف .وذلل مـ قبيـ ال سـامح يف ال ـاق نظـراج
ملــا حيا ـ م ـ إسً ـما م ـ أة ــال سياســية ل ســبعا ووــولاج أو عــض الووــول يف
السياســة الدوليــة وملــا حياـ مـ فرنســا ووــأللل روســيا مـ وــاوالت ل بــات
ووولمها يف السياسة الدولية و ا مدث يف أدمة مرب العراق.
وأمــا املانيــا فإهنــا مـ ميــث الشــعب األملــاين والدولــة األملانيــة يف ال ــاريع
وان لع رب لولـة وـربيف ول نعـا عـد هزمي عـا يف الـرب العامليـة اللانيـة سـقط
ةـ ـ اة باره ــا لول ــة و ــربيف امـ ـاج ملـ ـ س ــقو عا ع ــد هزمي ع ــا يف ال ــرب العاملي ــة
األوىلل ولــأللل فإنــه و ــا ةــالت عــد الــرب العامليــة األوىل قًي ـ لولــة وــربيف
فإهنــا مـ امل ـ أن لعــول لولــة وــربيف مــرة نيــة مع ــا ــال الــزم وحتروعــا مـ
فرنسا يف عض القضا الدولية يدل ةًى ذلل.
وأم ــا الا ــن فإن ــه مـ ـ الا ــعب اة باره ــا مـ ـ ال ــدول ال ــربيف امل ــؤ رة يف
السياسة الدولية ابملعن املعروه أ يف العامل أو يف ولن م منا قعـا ابلـرغم
م ـ أن س ـ اهنا  1.2مًيــار نس ـ ة وابلــرغم م ـ أن روســيا حتســب هلــا مســاابج
وابلرغم م أن أمنوـا وـأللل لـداًعا يف مسـاابهتا الدوليـة .وإمنـا ال لع ـ رب لولـة
وــربيف لســببن :أمــدمها أهنــا مل ل ـ لولــة وــربيف يف يــوا مـ األ ا ومل لــؤ ر يف
السياس ــة الدولي ــة يف أ دمـ ـ مض ــى .وف ــوق ذل ــل فإهن ــا من ــأل ص ــنورهتا لول ــة
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شــيوةية مــىت ا ن مل هت ـ م نشــر الشــيوةية ةاملي ـاج وال ـ ن يف املنــا ق املجن ً ــة
مـ ـ الع ــامل ـ ـ ما ــرت اه اماهت ــا يف إقًي ع ــا وااص ــة ع ــد أن فش ــً يف
واوالهتــا السياســية الــع قام ـ هبــا يف أفريقيــا ويف عــض لول آســيا فًــم يــؤ ر
هألا النشا شع مل لس ط م ا ع ه وروع إىل ويطعا األصًع.
وأم ــا اهلن ــد وإن و ــان س ـ اهنا ق ــد ف ــاق ال ـ ـ 935مًي ــون نس ـ ة ول ــديعا
أسًحة نووية ل و نها يف السياسة الدولية ي ـال ي ـون معـدوماجل وهلـألا فإنـه
ال ياــح أن طــر ابلبــال أهنــا لولــة وــربيف لعــدا ام ــال أن ي ــون هلــا و ــن يف
السياسة الدولية .وأما الياابن فإهنا قب الرب العامليـة اللانيـة يف أ ا احملـور صـار
هلــا و ــن يف السياســة الدوليــة ول نــه وــان و ـناج مؤق ـاج مل ـ إيطاليــال ولــأللل ال
لعد هع وال إيطاليا م الدول ال ربيف.
وأمــا األمــة الســامية فقــد وانـ لولـةج وــربيف مــىت الــروب الاــًيبية
ةــالت لولـةج وــربيف منــأل أن سحـ يف القضــا ةًــى الــروب الاــًيبية وظًـ
ع ــد
و ــأللل ل ــؤ ر يف السياس ــة الدولي ــة م ــىت الق ــرن ال اس ـ ةش ــر امل ــيال
ذلل عي و نها الدومل إىل أن قضـع ةًـى لولـة هـألم األمـة يف أوا ـ القـرن
العشري عد الرب العاملية األوىل.
ول مقومات الدولة ال ربيف ال دال وامنةج يف هألم األمة وقـد ـدأت
إرهاص ــات ةن واهن ــا ل ح ــرك من ــأل أواا ــر الق ــرن املا ــع وه ــع ا ن ي ــال يب ــز
فارها ولعول م وديد لولةج وربيف الدولة األوىل ىذن ه.
ولــأللل فــا ــد مـ ال عــره ةًــى هــألم الشــعوب والــدولل ألهنــا لــؤ ر يف
قضا العامل ال ربيف:
أوالج :الدول ال ربيف األر األوىل :أمنوا ريطانيا فرنسا وروسيا.
نيـ ـاج :ش ــعوب ال ــدول ال ــع وانـ ـ و ــربيف ومعيـ ـ ة ألن لع ــول لوالج و ــربيف
وهع :األمة السامية وأملانيا.
لل ـاج :يض ــاه إىل ه ــألم الش ــعوب وال ــدول :الش ــعب الي ــاابين وون ــه ق ــوجة
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اق اــاليةج ذات و ــن اق اــال لومل وبــن يف قضــا العــامل ال ــربيف وإن مل ل ـ
الياابن لولةج وربيف ابملعن املعروه.
أما الان وإن وان لولةج وربيف ل نعا يف ويطعا القًي ع أ مي ـ
وص عا لولة وربيف إقًي يةل ولأللل ف نهـا يف القضـا الدوليـة يف منـا ق العـامل
املجن ً ة و ن عيي ابسـ لنا ويطعـا القًي ـعل ولـأللل سـنمك الـديث ةنعـا
هنــا يف مــث الــدول والشــعوب املــؤ رة ةاملي ـاج وســن ناوهلا ابلبحــث ةنــد ال عــرل
لقضا ويط الان القًي ع.
ولنبدأ الديث ة هألم الدول والشعوب ةًى النحو ال امل:
 - 1األمة اإلس مية
ظعرت هألم األمة عـد أن عـث ه سـبحانه رسـوله و ـداج  ابلسـاا
لينقأل النا م ظًم اااهًيـة إىل نـور السـاا .ظعـرت لولـة السـاا لولـة
هألم األمة عد أن هاور رسول ه  إىل املدينة املنورة.
واس ـ ـ ـ رت الدول ـ ـ ــة الس ـ ـ ــامية ع ـ ـ ــد رس ـ ـ ــول ه  يف ةع ـ ـ ــد اخلً ـ ـ ــا
الراشــدي واخلً ــا مـ عــدهم ل ـ ح ال ــو ولنشــر اخلــن يف ر ــوع العــامل إىل
أن قضع ةًيعا يف أوا القرن املا ع ول وق ةولهتا عد أمد قريب ىذن ه.
وقد محًعا يف البداية العرب ان شر الساا يف أروا العامل ولاً
الساا أونا ٌ ةـدة مـ النـا مـ العـرب وغـن العـرب صـعروا وًعـم بولقـة
الساا ال فرق ن أةا ع وةر إال ابل قويف.
وألن العــرب أول مـ محًـوا الســاا فــا ــد مـ ال عــره ةًــى الشــعب
العر ااصة األمة السامية عامة.
أما الشعب العريب ،فقد وان يعيو ةًى المزو وألي الروب فوود
ةنــدم وــرا ذلــل مــا يس ـ ى ابلطبيع ــة العس ـ رية ومــا يس ـ ى ابملســؤولية ة ـ
المنل ولأللل وان أهاج ل الرسـالة السـامية طريق عـا الـع أنــزهلا ه وهـع
الدةوة وااعال أ الق ال املال لنشر اخلن ال لاس عبال فيدا يف الروب
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مـ ـ الن ــا ع ــد لبً ــيمعم الس ــاا لبًيمـ ـاج الف ـ ـاج لًنظ ــر مـ ـ أوـ ـ نش ــر ال ــرة
الس ــامية ال ــع محًع ــا ال م ـ أو ـ أن يس ـ ع ر ه ــألم الش ــعوب ويس ـ عبدهم.
ووودت ةندم ف رة أن ي ون مشعة حتـمق ل ضـع وأن ي ـون مـ أ ـرد صـ اله
حت املسؤولية ة المن ومساواله ن سه.
واألمـة السـامية عـد اة ناقعـا السـاا صـارت وًعـا والشـعب الوامــد
ووود ةنـدها مـا يسـ ى ابلطبيعـة العسـ رية ااعاليـة ميـث ااعـال ذروة سـناا
لينعـ ــا وووـ ــدت ةنـ ــدها ف ـ ــرة نشـ ــر اهلدايـ ــة لًنـ ــا ووصـ ــً فيعـ ــا الناـ ــرة
النســانيةل لــأللل فإهنــا مع ــا احنط ـ ومع ــا لباةــد الــزم ينعــا و ــن أصــوهلا
الـع اة نقـ السـاا ومحً ـه طريق ــه وهـع الـدةوة وااعـال فإهنـا يف م وةعــا
ال لزال فيعا الطبيعة العس رية ااعالية وما يس ى ابملسؤولية ة المن ونشر
اهلــديف لًنــا ش ـ هنا ش ـ ن الع ــرب الــألي ه ــم أول م ـ مح ـ الســاا مي ــث
مع ا وان أوناسعا يف ولقة الساا.
اناعرت الشعوب الع أسً
 - 2وأما الشعب األملاين فعو شعب ةريق م ميـث الووـول ومـ
ميــث األصــالة وهــو شــديد امل ـرا ق ـو الش ـ ي ة صــًب شــااع ول نــه
م ر ابللقة ن سه ممـال يف ّالةا ـه مـق السـيالة ةًـى غـنم ولع ـرب العسـ رية
والــرب ســاية م ـ ســاا م أ و هنــا فطريــة فيــه أو و هنــا ص ـ ة م ـ ص ـ اله
الطبيعي ــة ال ــع لول ــد مع ــه وه ــألم العسـ ـ رية األملاني ــة ه ــع ال ــع لل ــن اخل ــوه يف
ونانه وااصة الدول ال ربيف وربيطانيـا وفرنسـا وروسـيا وقـد قطـ الشـعب
األملــاين ســنوات ويًــة يف مــروب وغــزوات لااًيــة وأمضــى أويــاالج م عــدلة يف
مــروب مـ ونانــه و رنســا مــلاج ووــان ةيشــه ةًــى الاــناةة وااصــة الاــناةة
الر يــة امل طــورةل ولــأللل فإنــه مــىت وهــو انــوع مـ الســا النــوو فإنــه يــي
ونانه ويبعث الرةب يف منافسيه وأةدا هل لأللل غالباج ما وانـ ل ـرمر القـويف
امل ضالة لًحيًولـة ينـه و ـن االنطـاق لياـبح يف ماـاه الـدول ال ـربيف ومـ
ذلــل فعــو شــعب مــع فيــه إم انيــة العــولة لولـةج وــربيفل ألن منــو ال ــا الــع
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ي مً ــب ة ــال جة ةً ــى ةوا ق ــه وه ــو وم ــنم مـ ـ الش ــعوب المر ي ــة ةن ــدما اة ن ــق
الرأمسالية أصـبح الن عيـة وـز اج مـ ميالـه .ف ع ـرب أملانيـا وهـع مـو الشـعب
األملــاين لولــة اسـ ع ارية وقــد وــان هلــا مسـ ع رات قبـ الــرب العامليــة األوىل
ولاً الرب العاملية اللانية ويف ني عا إروـاع مـا ـاع منعـا مـ مسـ ع رات
وسًب مس ع رات م الدول األاريف وإ ال مس ع رات وديـدة هلـا وابل ـامل
فاالس ع ار سياسة أملانيا وليس و ا يظ سياسة ه ًر ومـدم .وأملانيـا اليـوا مل
لب عــد ول ـناج ة ـ االس ـ ع ار فعــع وإن مرم ـ م ـ االس ـ ع ار املباشــر الواس ـ
ول نع ــا الي ــوا م ـ ًيع ــة ال ــدول يف االس ـ ع ار االق ا ــال وه ــا ه ــع ل وسـ ـ
اق اال ج ااصة يف منا ق لول شرق أورواب يف هي نة اق االية م يزة.
أم ــا نظ ـ ـاا ال ـ ـم فيع ـ ـا فظ ـ ـً النامي ــة االس ـ بدالية ظ ــاهرة في ــه ا ــورة
وًيــة ابلــرغم م ـ الةا عــا ابلدميقرا ي ــة فعــع لظعــر يف لاــرفات و ـ م ــاا
أملانيا قدمياج ومديلاج.
وأملانيــا عــد الــرب العامليــة األوىل وإن فر ـ ةًيعــا ظــروه قاســية
ول نع ــا اسـ ـ طاة أن ل مً ــب ةً ــى ه ــألم الظ ــروه وأن لروـ ـ لول ــة و ــربيف
وســاةدها ةًــى ذلــل ةــامان :أمــدمها المســا ال ــر الــأل ظعــر ةًــى
أ نا عا فح زهم لًع م أو إةالهتا لولة وربيف والعام اللاين وون إسًـما
أرالت أن حتدث اًاج يف امليزان الدومل ينعا و ن فرنسا فشـاع أملانيـا سـراج
مـ أوـ أن لعــول ملزامحــة فرنســا والوقــوه نــداج هلــا .فـ ليف ذلــل إىل ـ أملانيــا
م ـ أن لعــول لولــة وــربيف .أمــا عــد الــرب العامليــة اللانيــة فإنــه مل ي ـ ح هلــا أ
ةامـ يســاةد ةًــى إةالهتــا لولــة وــربيف فقــد و ـ الً ــا وًعــم لون اسـ لنا
مجيـ القيــول الـع حتــول لون ةـولة أملانيــا لولـة وــربيف وأهـم العوامـ الـع مالـ
لون ةـ ــولة أملانيـ ــا لولـ ــة وـ ــربيف مـ ــىت ا ن :العام ـ ـ األول هـ ــو إشـ ــمال أ نا عـ ــا
ابالق اــال ة ـ الاــناةة الر يــة وابل ــامل ال ـ ن يف السياســة الدوليــة ولوويــه
ومول نشا عم ة الاناةة
مهعم لًنامية االق االية ما صره أماسيسعم ّ
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الر ي ــة ال ــع ع ـ ـ ال ــدول لوالج و ــربيف م ــؤ رجة و ّ نع ــا م ـ ـ النامي ــة السياس ــية
املن اة .والعام اللاين هو يقظة روسيا االحتـال السـوفيايت الدا ـة ةًـى اخلطـر
األملــاين ةًيعــا فعــع ال ي ارقعــا اخلطــر األملــاين لظــة وامــدة ول جنــأل ــام أملانيــا
سياســة صــارمة االيــة مـ أيــة رمحــة مــرلة مـ أيــة قي ــة مـ القــيم وال يســيطر
ةًــى هــألم السياســة ــام أملانيــا إال شــع وامــد وهــو ســحق أملانيــا إىل األ ــدل
ولــأللل لســحق و ـ واولــة لقــوا هبــا أملانيــا لً حــرك .وم ـ هنــا مل لــناح أمنوــا
مــن لبن ـ إميــا العس ـ رية األملانيــة عــد ةــاا 1955ا .ومل لــناح إسً ـما يف
إةالة لوميد أملانيا .ومل لـناح فرنسـا مـن مـاول ليمـول ومـدة أورواب ووعـ
هــألم الومــدة مســاةدة ألملانيــا يف ينعــا م ـ ال ســًح وم ـ إةـ ـالة ومـ ـدهتا مل
لناح أية واولة لوقوه روسيا االحتال السوفيايت اا ة يف ووععا.
أمــا الومــدة األملانيــة الــع مــد فًيس ـ ن يا ـةج لسياســات أو ألة ــال
واطــط سياســية قــاا هبــا الساســة األملــان وإمنــا و ــا ت ن ياــة ال ن ــادالت الــع
ق ـ ــدم عا روس ـ ــيا ألمنو ـ ــا إابن اهني ـ ــار االحت ـ ــال الس ـ ــوفيايت وذل ـ ــل راو ـ ـ إىل أن
الــوال ت امل حــدة رأت أن لضــرب الومــدة األورو يــة ابلومــدة األملانيــة لعرقً عــا
أو وانهــا ى ــال مشــاو اق اــالية ألملانيــا االحتاليــة امل ــول األوــرب لًومــدة
األورو ية ضم أملانيا الشـرقية الضـعي ة اق اـال ج إليعـا .إال أن أملانيـا اسـ طاة
ــاود ه ــألا املـ ـ دق و ــدأت ل طً ـ إىل ال ً ـ مـ ـ ــمو أمنوـ ـا ول ا ــه إىل
أورواب وااصـة فرنســا ل ـون يف صــورة األمـداث واولـةج ال ـ ن فيعــا .وقـد وــان
هلـ ــا لور فاة ـ ـ يف السـ ــوق األورو يـ ــة املشـ ــموة الـ ــع أصـ ــبح المق ـ ـاج االحتـ ــال
األورو  .ل أملانيا الدل لسعى إىل ذلل ابلوسا االق االية ما يعين أهنـا
سيابح هلا ن وذ يف لول أورواب ااصة الشرقية ة ريق الدةم االق اال
ل ـ هــألا ال يعــين أهنــا س اــبح ذات لور يف السياســة الدوليــةل ألن ال ـ ن يف
السياسة الدولية يرل ـز أساسـاج ةًـى القـوة العسـ رية واألة ـال السياسـية املؤليـة
إىل لن يــأل وحتقيــق اطــط سياســية وهــألا مادال ـ أملانيــا ل قــر إلي ـه وإن وان ـ
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ــدأت حتــاول ذلــل ابل نســيق م ـ فرنســا ول نعــا وــاوالت أو أة ــال ال لع ــرب
رلات ال ع هألم لااةدت لدروـة
رلات أفعال .غن أن ّ
أفعاالج أولر م ووهنا ّ
مــؤ رة يف ووــه أمنوـا و ــا يف أمــداث العــدوان األمنوـع ةًــى العـراق ووــأللل
واولــة أملانيــا مـ فرنســا اشـماك ريطانيــا يف مو ــوع القــوة الدفاةيــة األورو يــة
املشــموة املن اــًة ة ـ مًــي األ ًســع فعــع أدةا ـ أمنو ـا وإن وان ـ ال
دال قيد النشا .
و ـ هــألا يــدل ةًــى أن أملانيــا ــدأت ل طً ـ حنــو أن ي ــون هلــا لور يف
السياســة الدوليــةل وةًيــه فإنــه وإن ــال الــزم فــإن ةــولة أملانيــا لولــة وــربيف مــرة
أا ــريف أم ــر م وقـ ـ ل ألن الق ــويف املا ــطنعة مع ــا سحـ ـ يف اليًول ــة لون من ــو
الشــعوب اليــة فــإن سامعــا إمنــا ي ــون مؤق ـاج وإىل مــن ول ـ أاـناج ال ــد أن
ي مًب منو ال ا الع ةًى و ةوام الةاقة ة الن و.
وااصة سياسة أملانيا الالية مي إمجاهلا ةًى النحو ال امل:
إن سياسة أملانيا األورو يـة مبنيـة ةًـى أسـد أورو يـة راغ اليـة فعـع مـ
وعة ل عاون م فرنسا يف لشـ ي احملـور ال رنسـع األملـاين ابة بـارم ماـر الزاويـة
لًسياســة األورو يــة املومــدة يف املس ـ قب وهــع م ـ وعــة نيــة لراةــع املاــا
األمنويــة يف أورواب ولراةــع ال ايــة األمنويــة االس ـمالياية ل م ـ األملــاين عــد
الرب العاملية اللانية وال اده ابملاا األمنويـة ـ لضـععا لا ـاج يف أةًـى
ســًم أولو هتــا وم ـ وعــة للــة فــإن السياســات األملانيــة واــأل عــن االة بــار
اخلاوص ــية االق ا ــالية ول لـ ـ ه ــألم السياس ــة حاول ــة ال ــرل ابق ا ــال لول
شرق أورواب وا اةعا رلها م لون مشاروة مًي اهتا األورو يات.
ويامة مؤاراج يف السياسة األملانية أهنا ـدأت لظعـر اه امـاج م زايـداج يف
الن ـ ـوامع العس ـ ـ رية والسياس ــية ذات البع ــد الع ــاملع وم ـ ـ األملً ــة ةً ــى ذل ــل
مسـ ــامه عا امل زايـ ــدة يف نشـ ــا ات مًـ ــي مشـ ــال األ ًسـ ــع يف أفمانس ـ ـ ان ويف
البوســنة وووســوفا ومشــاروة وديــر ااروي عــا يف نشــا ات سياســية م ـ نظنيــه
73

ال رنسـ ــع والربيطـ ــاين و ـ ــا ما ـ ـ يف الـ ــز رة اللا يـ ــة لًـ ــودرا اللا ـ ـة لي ـ ـران
والضمط ةًيعا م أو قبوهلا ابل وقي ةًى رولووول إ ايف لً يو املباغ
ةًى منشـرهتا النوويـة ومنعـا أيضـاج قيـاا أملانيـا ـدور نشـط يف الوسـا ة الناوحـة
يف مس لة لبالل األسريف ن ال يان اليعول ومزب ه.
وه ألا فإننا نـريف لطـوراج يف السياسـة األملانيـة ي لـ يف اخلـروج مـ الـدور
االنع ـزامل الســا ق الــأل وع ـ أملانيــا لن ــو ةًــى الن ـوامع االق اــالية فقــط
ميــث أصــبح املراقــب يامــة لور األملــان السياســع امل عــاظم الــأل ــدا وو نــه
م افو ومسا او لًدور ال رنسع والدور الربيطاين.
وإذا أرالت أملاني ـ ــا لسـ ـ ـري ةولهت ـ ــا لولـ ـ ـةج و ـ ــربيف فيا ـ ــب أن لب ـ ــالر إىل
الاــناةة الر يــة و عًعــا قضــيةج ما ـنيةج هلــا .ووــأللل أن ل ــون واةي ـةج سياســياج
ةًــى لقا اهتــا م ـ فرنســا و ريطانيــا ميــث إنــه وم ـ املعًــوا أن فرنســا و ريطانيــا
لسـعيان إىل لسـجنن االحتــال األورو مـ أوـ لةـم ن وذمهـا الـدومل وأن فرنســا
ل ق ــويف دملاني ــا ل ــربد ه ــع يف أورواب و ريطاني ــا لسـ ـ ع لها ه ــا السياس ــع يف
لقا اهتــا م ـ فرنســا وأملانيــا ل حقيــق ماــالعا هــع .فالواوــب ةًــى أملانيــا وإن
اس ـ رت يف ال نســيق م ـ فرنســا ااصــة وابقــع لول االحتــال ش ـ ةــاا أن
لً ـ هــع ن ســعا ألن ل ــون قــوة ةس ـ رية ذات ق ـ سياســع أمل ــاين لاا ـ
االحتــال ل ــع ال لســجنر فقــط م ـ أو ـ ماــا ا ا ـري  .وأن لراقــب املوقــي
الدومل م منظور أملاين ال أورو ول جنأل م باريع أورواب موةظة.
 - 3وأمــا الشــعب اليــا ين فقــد نشـ ةًــى ال اــارة واملامــة وةــا
يف ال يقة و د م أ رد ساا م الشااةة وم أهم ص اله مسـ ال ـ يت
ل م ــورل ول ــأللل ابلر ف ــوراج إىل الا ــناةة ا ــرل أن وو ــد االنق ــاب الا ــناةع
وصــار لولــة لعــد مـ الــدول ال ــربيف ابلــرغم مـ صــمر ماــم ــالم .ومل يبــال يف
أن يــدا يف مــرب مـ الاــن لســًع وــز منعــا ومل يــملل يف معامجــة أمنوــال
ألنه وان يراها اطراج ةًيهل ومـ أوـ ذلـل وـان مـ أهـم اطـط أمنوـا ل ـرل
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الســيطرة ةًيــه وع ـ صــناةاله غــن مبنيــة ةًــى األســا الــر ـ مبنيــة ةًــى
أســا ال اــارة ولن يــة االق اــال و ـ ذلــل لًحيًولــة ينــه و ــن االنطــاق يف
الال الدومل .وهو ا ن قوة اق االية حيسب هلا و مساب.
 - 4وأمــا الشــعب األمريكــي فإنــه شــعب غــين ووــد يف ــال روهتــا
وب ــنة لا ـ ـ يف ص ـ ـراع مريـ ــر م ـ ـ الـ ــدول األورو ي ــة الـ ــع وان ـ ـ لس ـ ـ ع رم
وابلألات م إسًما و ل اس قاله قـوة السـا ةـ وةـع وإلراك وقـد أووـد
هـ ــألا ةنـ ــد األمنويـ ــن سـ ــاا م ـ ـ أمهعـ ــا مـ ــا يعـ ــره ابلرباغ اليـ ــة أ فًس ـ ـ ة
الــألرا وووــد فيــه ةًــى أ ــر مقاوم ــه لاس ـ ع ار األورو مي ـ لًقــيم الرفيعــة
ولق ـ ــدير هل ـ ــا .إال أن الش ـ ــعب األمنو ـ ــع اة ن ـ ــق املب ـ ــدأ الرأمس ـ ــامل وس ـ ــا ر الع ـ ــامل
النا ـ ـراين فاـ ــار ي ااذ ـ ــه ةـ ــامان :ةام ـ ـ القناةـ ــة والع ـ ــة وةام ـ ـ الن عيـ ــة
واالسـ ع ار .ووانـ ريطانيــا لسـ م فيــه العامـ األول ف ســجنرم لي ــون قــوة هلـا
يف الــرب واالق اــال مــن وــان العام ـ األول هــو الــأل ي ـ ح م فيــه .ومــا أن
وا ت الرب العاملية اللانية ولألوق الشعب األمنوع عم االس ع ار يف ن ط
اخلًيح مىت لمًب ةًيـه العامـ اللـاين وهـو ةامـ الن عيـة واالسـ ع ار وسـنم
املبــدأ الرأمســاملل فجنــرج مـ ةزل ــه السـ ع ار الشــعوب وإاضــاع العــامل لســيطرله
ون وذم ول يرو لعزل ه مرة نية إال ابلقوة ألن املبدأ الرأمسامل قد حت ـم فيـه
وصــار هــو املسـ ّـن ليالــه وصــارت الن عيــة ومــدها هــع الــع لـ ح م يف ســًووه
ابل افة إىل العناعية والمرور الً ن م با ةًيه مياله.
لقــد وان ـ أمنوــا مس ـ ع رجة لًــدول األورو يــة والســي ا إسً ـما ووان ـ
مقس ـ ـ ـ ة إىل لول م ع ـ ــدلة فحاول ـ ـ ـ أوالج ال جن ي ـ ــي م ـ ـ ـ و ـ ـ ـ ة االس ـ ـ ـ ع ار
لاً ـ مع ــه يف م ــرب حتريري ــة قوي ــة ألت إىل ــرل السًي ــز مـ ـ
السًي ــز
اله ـا .ال ق ـ هــألم الــدول ةًــى إقامــة احتــال ينعــا ولش ـ ي لولــة وامــدة
منعا ف م هلا ذلل صارت لضم ابقع الدول إليعا بارة واةيـة وبارة ابلقـوة
العسـ ـ رية و عًع ــا وال ت يف الدول ــة م ــىت ف ل وينع ــا ةً ــى الوو ــه ال ــامل
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وأص ــبح ا ن إم ــديف ومخس ــن والي ــة .وق ــد نشـ ـ ت لول ــة قوي ــة وس ــارت يف
املعمك الدومل لولة قويـة واسـ طاة أن حت ـع القـارلن األمنوي ـن مـ لسـًط
الــدول األورو يــة وصــارت ةامل ـاج آاــر وهــو الــأل يعــره ابلعــامل ااديــد وقــد
قام ـ ةًــى شــعب نشــيط ووــد يف ــال رواهتــا وبــنة .وقــد أقام ـ الــوال ت
امل حدة األمنوية هلا نظاا م ام وإن وان م األنظ ة الدميقرا ية ول نه وـان
ـن ة يــق وىلراك ة ًـع ملعــن ال ـم ووونــه م ـاج لًبشــر
نظامـاج و ـ
م ـ البشــر فًــم ل اــور ال ــم امللــامل لاــوراج منطقي ـاج وإمنــا ألرو ــه
وي ــوالم
إلراواج واقعياج ة ًياج ويامة ذلل ويداج يف وي ية ناب ر يد اا عورية ويف
الا ـ ـ ــاميات الواس ـ ـ ــعة ال ـ ـ ــع أةطي ـ ـ ـ ل ـ ـ ــه ويف لورم يف الدول ـ ـ ــة ويف حتدي ـ ـ ــد
صاميات ابقع أوعزة الدولة ويف الومدة القوية الـع ل لـ يف الدولـة ولقـوا
ةًيعا ابلرغم مـ أهنـا نظـاا احتـال ويف املسـامة ال بـنة الـع أةطيـ لًشـعب
يف اا يــارم ر ــيد الدولــة ويف اا يــار أوعزهتــا وقــد وــان هلــألا و ــن وبــن يف قــوة
الدولـة ويف منـو هـألم القـوة سـرةة ها ًـة .وقـد وانـ قبـ الـرب العامليـة اللانيـة
اروـ ـ مـ ـ ةزل ع ــا وش ــارو يف إلارة الع ــامل ـ ـ وص ــارت حت ــاول أن لن ــرل
ـدوها روســيا الســوفيالية منــأل العــاا
ومــدها يف هــألم اللارة شــارو مععــا ةـ ّ
ـ ــو ابق ـ ــع ال ـ ــدول
1961ا م ـ ــىت 1979ا يف إلارة الع ـ ــامل وم ـ ـ ـ ّدت م ـ ـ ـ
ال ــربيف .وملــا رأت أهنــا اس ـ ن ألت أغرا ــعا م ـ الوفــاق واملشــاروة م ـ روســيا
االحت ــال الس ــوفيايت وأ ّن ه ــألم املش ــاروة وًب ـ ـ هل ــا ع ــض ااوان ــب الس ــًبية
ف صبح لول أورواب حتاول ال ً منعا وإنشا ةاقات مـ روسـيا االحتـال
الســوفيايت وأن االحتــال الســوفيايت أصــبح يقــوا حــاوالت وري ــة وإن مل ل ـ
وح ــة خل ــول غ ــار السياس ــة الدولي ـ ـةل لي ــرل ــأللل ن س ــه قطب ـ ـاج لولي ـ ـاج
مس قاج ة سياسات أمنوا ملا رأت الوال ت امل حـدة ذلـل قـررت العـولة إىل
ّ
ال اـعيد مـ روسـيا االحتــال السـوفيايت واـول ســباق لسـًح وديـد مــا أذن
م روسيا االحتال السوفيايت واملعس ر الشـرقع
مرب ابرلة وديدة واا
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مرابج مضارية ف رية واق االية ووبً عا ابملعاهدات ما أليف إىل اهنيـار االحتـال
السـ ــوفيايت يف هنايـ ــة األمـ ــر ولـ ــرك الـ ــوال ت امل حـ ــدة الدولـ ــة األوىل والقطـ ــب
األولر و ناج يف السياسة الدولية.
ويقــوا فيعــا مـزابن ر يســيان مهــا :الــزب الــدميقرا ع والــزب اا عــور
وال ي ـ ـ ـال يًـ ـ ـ ـد املـ ــر فرق ـ ـاج وب ـ ـناج ـ ــن ـ ـرامح الـ ــز ن امل و ـ ــة مـ ــىت وال يف
السياسة امل بعة .والزابن ي ـالان يسـنان يف مـنعح وامـد وال ي ـال حياـ أ
لم ـ ّـن يف ل ــداول ال ــم ــن ال ــز ن س ـوا يف السياس ــة الدااًي ــة أا السياس ــة
اخلاروي ــة وإذا ما ــً لميـ ـنات فإمن ــا ل ــون ق ــد اق ض ــاها لم ــن الظ ــروه ال
اا اه رامح الز ن.
وال ــزب ال ــدميقرا ع ه ــو ال ــزب العري ــق وه ــو م ــزب الش ــعب وميً ــل
أولرية سامقة يف الشعبل ولأللل غالباج مـا لظـ أولريـة ال ـونمر جبانبـه .أمـا
الــزب اا عــور فعــو مــزب أمــدث يف نش ـ له م ـ الــزب الــدميقرا ع وهــو
مزب األغنيا وأصحاب اللروات الطا ًة وأولر أةضا ه م أصحاب األمـوال
الضـجنـ ـة ومـ أصــحاب الشــروات االم اريــة وفيــه ةــدل وبــن مـ امللق ــن
وال يعـن ـ ـ ـى س ـ ـ ـب س ـ ـ ـوال الن ـ ــا وال دا ـ ــأل العام ـ ــة جبانب ـ ــه .ول ـ ــوال أ ّن نظ ـ ــاا
ان جنــاابت الرائســة يســاةدم ملــا ســح يف أاــأل الرائســة مطًقـاج فإنــه مــزب األقًيــة
وليد مزب األولرية.
والــوال ت امل حــدة مل ـ ابقــع الــدول الرأمساليــة يســيطر ةًيعــا أصــحاب
الشــروات االم اريــة وروــال األة ــال وهــم الــألي هلــم و ــن يف سياس ـ عا .إال
أن ــه نظ ـ ـراج إىل أن و ـ ـ ف ــرل ي ـ ـ ابل ع ـ ـ م ــق الّرةوي ــة ويس ـ ـ طي أن ي ــؤ ر يف
ال ــم س ـوا م ـ ميــث االن جنــاابت أا م ـ ميــث احملاس ــبة فإنــه يظعــر يف
م عــا أنــه م ــم الشــعب وًـه أولــر مـ ابقــع الــدول الرأمساليــة .ونظـراج للروهتــا
الــع هــع معــن ال ينضــب ونظ ـراج لــوفرة الروــال امل عً ــن وامللق ـن وامل ـري
فيعـا ونظـراج ألوـوا الريـة وأوـوا النشـا الـع لسـيطر ةًيعـا فـإن قوهتـا قــوة
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مقيقيـة ال قـوة ظاهريـة وإنـه وإن وانـ ليسـ شـعباج ةريقـاج يف الووـول وةبـارجة
ةـ أفـرال ومجاةــات مـ مـوا م ً ــة ول ـ ال ا عيــة أو املوا نــة ععــم مــق
يف را ط ــة قوي ــة .وم ــىت األون ــب ال ــأل يع ــيو ض ـ س ــنوات أا ــأل ال ا عي ــة
وياــبح لــه مــق املوا نــة ياــبح أمــرى ةًــى الدولــة والشــعب وماــالعا م ـ
مرصــه ةً ـى مو نــه األصــًع وهــألا لــح ة ـ القــوة الــع ل ـ هبــا الــبال يف
أفرالها ويف العاقات ن النا .
أما سياس عا اخلاروية فعع سياسة األغنيا وأصحاب الشروات
االم ارية فيعا أ هع سياسة اس ـ ع ارية م ه -ليد فيعا مال لًقيم الرفيعة-
وابلرغم اا يظعر فيه ساس عم م سألاوة ل ال ل ون ًعا يف عض
األميان فإهنم ة يقو ال ن ش ي وق ولناج م السياسين يف العامل
وي عون قدرة ها ًة ةًى السرةة يف ال مين وال نوع يف األساليب وم
املشاو  .ولع االندفاع االس ع ار إىل وانب اللقافة العالية له أ ر يف
نشا عم السياسع وهم ينظرون إىل ابقع العامل دنه مزرةة هلم وإىل الدول الع
ه م ن وذ وأنه آن هلا أن حتال ةًى
وان وربيف دهنا ليس أهاج ملا ل
ال قاةد ولسميح ولر ى ا هو ةًيه ابقع العامل م اخلضوع لسيطرة األقو .
وأمنوا اليوا ًل لرسانة نووية جن ة ل وق ما ً ه مجي الدول النووية
األاريف م عة د عاه املرات .والن اق العس ر ألمنوا مقارنة م الدول
ال ربيف األاريف يظعر مديف ال وق األمنوع ةًى لًل الدول ف ع العاا
2002ا وان الن اق العس ر لًدول المر ية ال ربيف ةًى النحو ال امل:
 35مًيار لوالر
ريطانيا
فرنسا

 32مًيار لوالر

أملانيا

 23مًيار لوالر

ال وع

 90مًيار لوالر
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أما أمنوا ف ن ق ومدها  350مًيار لوالر هألا ابل ـافة إىل ال ـارق
النـ ــوةع م ـ ـ ميـ ــث ال سـ ــًح وقـ ــول عـ ــض املطًّعـ ــن دن أمنوـ ــا لسـ ــبق أورواب
عش ـرات الســنن م ـ ميــث ال قــدا ال نولــووع .ولســيطر ةًــى األمــم امل حــدة
وةًى املنظ ات املنبلقة منعا ولس حوذ ةًى أورب رصيد مامل يف البنل الـدومل
وصــندوق النقــد الــدومل وابل ــامل فعــع لس ـ حوذ ةًــى الن ــوذ السياســع الواس ـ
الــأل ميارســه البنــل والاــندوق ةًــى لول العــامل .ووــأللل ســع أمنوــا ل قويــة
ارهتــا ة ـ ريــق سياســات العوملــة الــع ونــدت هلــا منظ ــة ال اــارة الدوليــة
وة ً ـ ةًــى اختاذهــا وســيًة م ـ وســا ًعا لً ــدا يف األس ـواق احملًيــة ماــة
ال عرفة اا روية املومـدة وة ًـ ـأللل ةًـى حتريـر ال اـارة وم ـم أهنـا ًـل
قـ ــوة اق ا ـ ــالية وب ـ ــنة وم ـ ــم أن ل ـ ــديعا أو ـ ــرب ةـ ــدل م ـ ـ الش ـ ــروات امل ع ـ ــدلة
اانســيات أو العــا رة لًبحــار فإهنــا اس ـ الت م ـ المطــا القــانوين الــأل لــوفرم
منظ ــة ال ا ــارة الدولي ــة ألمنو ــا يف ف ـ ح األس ـواق ال ــع وان ـ ش ــبه ممًق ــة أو
مس عاية ةًى االندماج يف االق اال العاملع امل و الأل لديرم أمنوا.
وهـ ــألم القـ ــدرات العس ـ ـ رية والسياسـ ــية واالق اـ ــالية الضـ ــجن ة ألمنوـ ــا
وعً ع ــا ل ــدا يف مجيـ ـ ال ــدول القا ــة يف ةاملن ــا الي ــوا ووعً ع ــا و ــز اج مـ ـ
السياســة احملًيــة ل ـ لول العــامل فعــع حتــاول أن ــار سياســات اهلي نــة ةًــى
مجي ـ الــدول ــا اس ـ لنا ال فــرق ــن الــدول امل قدمــة والــدول امل ـ ارة .ورغــم
فشًعا أميا ج يف هألم اهلي نة إال أهنا ال لمك واولة هي ن عا.
ف منوــا ــً يف و ـ املشــاو املووــولة يف العــامل وهــع الــع للــن ــؤر
ال ــولر يف املن ــا ق املً عب ــة ف لاً ـ لا ــني ات ودي ــدة لً ــدول مل ـ ما ــطًح
لول وــور الشــر وماــطًح الــدول الراةيــة لإلرهــاب أو مــا شــاو ذلــل م ـ
ال اني ات الع مل لسًم م ررها مىت الدول الًي ة أو الدول ال ا عة هلا
إهنــا أووبـ ةًــى العــامل إمــا أن ي ــون مععــا أو مـ الرهــاب أمــا أن ال ي ــون
مععا أو م الرهاب فا!
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إهنـ ـ ــا ختـًـ ـ ـ ـق األدمـ ـ ـ ـات وللـ ـ ـ ـن املـشـ ـ ـ ـاو ولووـ ـ ـ ـد ال ـ ـ ــولرات عـ ـ ـ ـد
ذل ـ ــل لدي ـ ـ ـر ه ـ ـ ـألم األدم ـ ـ ـات ولبـح ـ ـ ـث هل ـ ــا ةـ ـ ـ مً ـ ــول ل عـ ـ ـ ذل ـ ــل وً ـ ــه
ابة بارم وز اج م اسمالياي عا لًعي نة ةًى العامل.
وقـ ـ ــد اس ـ ـ ـ مً أمنوـ ـ ــا إذاج قواهـ ـ ــا العس ـ ـ ـ رية واالق اـ ـ ــالية يف أة اهلـ ـ ــا
السياس ــية أس ـوأ اس ـ مال مي ــث مل يق ا ــر ن وذه ــا ةً ــى ااان ــب االق ا ــال
وال ا ــار و ــا هـ ـع م ــال ال ــدول االسـ ـ ع ارية ال قًيدي ــة ة ــال جة وإمن ــا م ــدت
ن وذهـ ــا إىل مجي ـ ـ ن ـ ـوامع اليـ ــاة املدنيـ ــة ميـ ــث صـ ــار هلـ ــا ن ـ ــوذ يف ال عًـ ــيم
والةاا واالو اع وال ر واللقافة واألم .
ف ع ال عًيم صار وا حاج لورها يف لمين املنـاهح ميـث لـ ا ا مـ ر اهـا
األيديولوويـ ــةل ولـ ــأللل ووـ ــد لوالج ةر يـ ــة والسـ ــعولية وال وي ـ ـ واألرلن
وماـ ــر وغنهـ ــا قـ ــد اهن ـ ـ يف إةـ ــالة النظـ ــر يف مناهاعـ ــا ماـ ــة ال طـ ــوير
وما مــة العاــر فمــنت الســعولية إمــديف أهــم املـوال الدينيــة مـ فاــول و بعــا
املدرسية وهع مالة الوال والربا وغـنت األرلن وماـر وال ويـ وغنهـا
م الدول موال ل عًق جبعال ال ار املع دي م اليعول والنااريف وق اهلم وما
شا ه ذلل م أف ار إسامية ل رهعا أمنوا.
ويف الة ــاا رص ــدت أمنو ــا م ــات املاي ــن مـ ـ ال ــدوالرات مـ ـ أوـ ـ
ال ـ ن الةامــع يف مجــاهن العــرب واملســً ن ف نشـ ت راليــو سـوا ووطــة
لً زيون الرة ل بث مسومعا يف و ي يف البال العر ية.
ويف ال ــال االو ــاةع رو ــزت أمنو ــا ةً ــى املـ ـرأةل ل عاله ــا ةـ ـ الق ــيم
السامية ورصدت األموال و مط ةًى ال ومات لعقد مـؤ رات لً ـرأة
و ــمط للااهلــا يف ال ومــات والربملــا ت وأشــاة ف ــرة مريــة امل ـرأة م ـ
وديد قوالب وديدة ومعطيات وديدة.
ويف مــال ال ــر واللقافــة ونــدت أمنوــا مراوــز لً ــر ولًدميقرا يــة
وال عدلي ـ ــة وأقام ـ ـ منظ ـ ــات لق ـ ــوق النس ـ ــان مي ـ ــث لق ـ ــوا ه ـ ــألم املراو ـ ــز
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واملنظ ــات ابلــمويح ألف ــار الريــة ابمل ــاهيم المر يــة وةًــى الطريقــة األمنويــة
وس ــاندت ه ــألم املنظ ــات واملراو ــز ابألف ــاا الس ــين ا ية اهلوليوولي ــة وابلن ــاج
ال ــين ال نولــووع امل قــدا الــأل ســيطر ةًــى ــث معظــم القن ـوات ال ً زيونيــة
العر ية وغن العر ية.
وأما يف مال األم فع ً أمنوا ةًى ر ط أوعزة املجنـا رات يف الـدول
العر ي ــة وال ــدول القا ــة يف الع ــامل الس ــامع دوعزهت ــا االس ـ جنبارية وااص ــة
وع ــاد ال ـ ـ  CIAوال ـ ـ  FBIم ــىت ص ــر ن ــريف ـ ّـول رو ــال االس ـ ـ جنبارات
األمنوية يف مدن البال السامية مريـة بامـة و ـ محايـة القـانون و ـا هـع
ال ــال يف الس ــولان وال ــي وويني ــا ولن ــزانيا وليبي ــا وابوس ـ ان وغنه ــا م ـ
الدول .وقد مش هألا الـر ط االسـ جنبار لسـًيم املطًـو ن ألمنوـا ومسـح قيـاا
القـ ـوات األمنوي ــة اخلاص ــة دة ــال ةسـ ـ رية معين ــة ــد مـ ـ لسـ ـ يعم أمنو ــا
ابلرها ين.
وه ـ ــألا أصـ ــبح األ ل األمنويـ ــة لطـ ــال م اص ـ ـ اليـ ــاة اليوميـ ــة يف
م عــات البًــدان الســامية وم عــات البًــدان غــن الســامية ف عي ـث فيعــا
فســالاج و ــا حيًــو هلــا .وذلــل و ــا ل ع ـ يف الشــرق األوس ــط وأفريقيــا وونــوب
آســيا ومــىت يف أمنوــا الالينيــة ميــث أســقط ر ــيد هــاييع املن جنــب أرسـ يد
ون ــه إىل اخل ــارج ولس ــعى ا ن لس ــقا لش ــافيز ر ــيد فنـ ــزويا مـ ـ ال ــم.
م ـ ـ م ـ ــاليح الـ ــدول الضـ ــعي ة سـ ــبب اضـ ــوع
و ـ ــأللل ل ـ ــال أمنوـ ــا ل ـ ـ
م امعا وانوةعم هلا.
ل ـ هـألم اهلـيـ ـنـة األمنوية ل لـدوا ـوياج وهـع يف ريقعـا إىل دوال
وإن ـه ابلـرغ ـم م ـ ر ي ـة الـوو ـول األمنو ـع يف و ـ دوا ال ــرة األر ـي ـة وابلـرغ ـم
م لعاون ال اا وال ومـات مـ هـألا الووـول إال أن لعـاظم مقـد الشـع ـوب
ااص ــة الس ــامية منع ــا ــد أمنو ــا ولن ــامع وراهي ــة الس ـ ـوال األةظ ــم منع ــا
ل منوي ـ ـ ــن س ـ ـ ــبب ةا ـ ـ ــرف عم واسـ ـ ـ ـ بارهم واحني ـ ـ ــادهم لًيعـ ـ ـ ـول و س ـ ـ ــبب
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اس ع ارهم واس عبالهم لآلاري نقول :إن هألا ال عاظم لًحقد وهـألا ال نـامع
لً ـ ـراهية ســيوودان املقاومــة والنضــال ــد الووــول األمنوــع يف و ـ م ــان
س ـ ـوا يف لاا ـ ـ قارهت ــا أا يف ااروع ــا .يض ــاه إىل ذل ــل م ــا أص ـ ـاب ال ــدول
ال ربيف األاريف م يق و رب ملاالعا سبب غطرسة أمنوـا واالسـ حواذ
ةً ــى املن ــاف وم ــدها وواول ع ــا اهلي ن ــة املس ـ رة وو ــأللل واول ع ــا االم ــار
األمنوع للارة الشؤون الدولية.
إن ووــول لولــة ل بــن املبــدأ الرأمســامل القــا م ةًــى االسـ ع ار ومــص لمــا
ا ا ـري ووق ــوه ه ــألم الدول ــة ةً ــى رأ الع ــامل لون وو ــول ق ــوة ل ـوادن أا ــريف
لزامحعــا ةًــى قيــالة العــامل عـ العــامل يف شــقا مسـ ر ل ـواىل ةًيــه املشــاو
ول امق فيه األدمات .واملشـاهد احملسـو مـ فسـال وإفسـال الـوال ت امل حـدة
لًعامل واف عاهلا ل دمات امل امقة يؤود ذلل.
ولـ ـ ي ــزول ش ــقا الع ــامل و ؤس ــه الن ــالح ةـ ـ ال ــدول الرأمسالي ــة وااص ــة
الــوال ت امل حــدة ل ـ يــزول هــألا الشــقا والبــؤ إال ىقامــة لولــة اخل ـافة الــع
لطب ــق املبـ ــدأ الـ ــق السـ ــاا العظـ ــيم ال ــأل أن ـ ــزله ه ةًـ ــى رس ـ ـوله  رمح ـ ـةج
لًعــاملن وةنــدها ي شــي ةــدل الســاا شــاةة الرأمساليــة يف ف رهتــا املاليــة
و ريق عــا االسـ ع ارية ووــأللل لقضــع قــوة الســاا اخل ـ ّنة ةًــى ميــان أمنو ـا
وةناعي عا ول رهعا ةًى رووةعـا إىل ةزل عـا وةاملعـا ااديـد إن قـع هلـا ةـامل
وديــد ين شـ ـر اخلــن يف ر ــوع العــامل وي ــن د العــامل الاــعدا عــد أن ةــاىن
وياج م البؤ والشقا .
 - 5وأما الشعب اإلجنويزج فإن صناةة الس ل والس قـد غًبـ
ةًيــه منــأل نش ـ له ووــدت ةنــدم املامــة وال اــارة ف ووــد ذلــل فيــه بيعــة
صيد املناف واالسـ مال و بيعـة ال ـاور .ونظـراج لاـمر ماـم ـالم وـان ال ـد
لــه أن يسـ عن ابلمــن شـ ن الاــيالي يسـ عينون بعضــعم يف البحــار و لراج مــا
روون ومدهم .وا م املبدأ الرأمسامل واة نقـه ف صـً فيـه الن عيـةل ولـأللل
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د مياة إسًما السياسية منـأل ووـدت مـىت ا ن قا ـةج ةًـى االسـ عانة ابلمـن
وةًى إةدال الطعـم وً ـا أرالت أن لاـيد شـي اج سـوا أوـان ًـداج لسـ ع رم أا
لولةج لسـ عن هبـا .فقامـ سياسـ عا وًعـا ةًـى األمـاه وال ـ ات واملشـاروة
يف االس ـ ع ار وم ـ أو ـ ذل ــل وان ـ يف الق ــرن ال اس ـ ةش ــر لش ــرك ال ــدول
األاــريف يف االسـ ع ار ولطًْــق يــدها ألن لس ـ ع ر عــض البًــدان مـ أو ـ أن
ل ــون جبانبع ــا ل ــداف ةـ ـ ما ــالعال ول ــأللل ة ًـ ـ ةً ــى إلا ــال فرنس ــا يف
الشرق األوسط عـد الـرب العامليـة األوىل مـ أوـ أن لقـي جبانبعـا إذا ووـد
اطــر ةًـى املنطقــة ولضــععا أمــاا األاطــار مــىت قي ـ  :إن إسًـما لقال ـ مــىت
آار وند فرنسع.
وه ــألا فــإن بيعــة صــيال الس ـ ل أووــدت ةنــدها ســاية االس ـ عانة
ابلمن ل حقيق ماالعا.
إن هنـ ــاك سـ ــايةج أاـ ــريف اش ـ ـ عرت هبـ ــا ريطانيـ ــا ـ ـ إهنـ ــا م ـ ـ أهـ ــم
ســاا ها وهــع ال ســل ابلقــدمي وةــدا ال ـريط ميــنم أو لطــويرم إال ــبط
وةنــدما ياــبح ال منــاى م ـ ال ميــن فالشــعب السًيــز شــعب وــافة عــن
ال ً ة .وهو منـأل القـدمي ومـىت ا ن لسـيطر ةًيـه العـا ات العريقـة واألغنيـا
وأصحاب ر و األموال الضجن ة وةًى الـرغم مـ أنـه يـدةع دنـه يسـن ةًـى
الدميقرا ية وأنه شـعب لميقرا ـع ول ـ ابل ـدقيق ي بـن أنـه لـيد وـأللل وأنـه
لــيد لًشــعب أ أ ــر يف إ ــال ال ــاا ـ 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
ماــنم العــا ات العريقــة والرأمســاليون .وقــد وــان منــأل القــدمي يقــاوا و ـ مروــة
ش ــعبية لنش ـ يف إسً ـما مقاوم ــة ابيل ــة ويقض ــع ةًيع ــا دس ــًوب م ـ ونس ــعا.
و ــورة ورموي ـ الــع ي جنــر السًيــز هبــا ليس ـ ــورة شــعبية ـ ــورة العــا ات
العريقــة ةًــى اللــورة الشــعبية فقــد قامـ يف ذلــل الوقـ ــورة شـعبية لريــد إدالــة
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ســًطان العــا ات العريقــة والرأمســالين ووــالت لــناح هــألم اللــورة ف ــالت هلــا
العــا ات العريقــة وأرســً ورموي ـ ليقــوا لــورة يطالــب فيعــا ــبعض القــوق
ي موله ال لنون ومقق له عض املطالـب فقضـى ةًـى اللـورة الشـعبية
فال ّ
وق ًع ــا يف مع ــدها .وال ــأل حي ــم إسً ــما من ــأل ةش ـرات الس ــنن إمن ــا ه ــو م ــزب
احملــافظن ومــا مــزب الع ــال إال ألاة يــؤلى هبــا مــن يًــزا ذلــل لاوــة إسً ـما
إليعــا أو مين ــا ل ــون هنــاك قضــا يعاــز مــزب احملــافظن ة ـ مًعــا فيــؤلى
م ــزب الع ــال ليس ــجنر يف مًع ــا .ويب ــدو أن دة ــا م ــزب الع ــال يف ا ون ــة
األاــنة ألرو ـوا هــألم القيقــة فحــاولوا أن ي يّ ـوا مععــا وأصــبح لــداول الــز ن
لًســًطة أقــرب إىل لبــالل األلوار ــن احملــافظن والع ــال منــه إىل وــون مــزب
الع ــال ألا جة يـ ـد احمل ــافظنل ول ــأللل س ــد أن ــوين ً ــن دة ــيم م ــزب الع ــال
الــامل ور ــيد الــودرا الربيطــاين قــد غــن م ـ بيعــة الــزب واقــمب ول ـناج م ـ
سياســات مــزب احملــافظن وظعــر يف الاــورة السياســية طريقــة ال ًــي فيعــا
ة صورة وعا ألة مزب احملافظن مىت إنـه اختـأل مـ مارغريـ بالشـر دةي ـة
مزب احملافظن السا قة قدوجة له يف السياسة اخلاروية والدااًية .وصار مـزب
الع ــال وــأللل ال ًــي ولـناج ةـ مــزب احملــافظن وأصـبح هــألان الـزابن يف
ريطانيا صنوي لًحزب اا عور والزب الدميقرا ع يف أمنوا.
ومزب الع ال ن سـه إذا ووـد فيـه أشـجناى يـدروون مـا ةًيـه إسًـما مـ
حت ــم العــا ات العريقــة والرأمســالين فيعــا فــإن هــؤال األشــجناى يو ــعون يف
ظروه لؤل إىل إ عالهم ة ال ن يف الـزب وابل ـامل ةـ ال ـ ن السياسـع.
والعض ـ ــو الع ـ ــامل ي ـ ــان يف اللا ين ـ ــات وم ـ ــىت السـ ـ ـ ينات وو ـ ــورج ـ ـ ـراون يف
الس ينات ان ملال ةًى حت م مزب احملافظن مىت يف مزب الع ـال وةًـى
إقا ــا ال ــألي يري ــدون ال ــد مـ ـ س ــيطرة الق ــوة الاو ــة ةً ــى ال ــم .وم ــزب
احملــافظن ن ســه ال ين جنــب دةام ــه ان جنــاابج وإمنــا يعينعــا الــر يد الســا ق لعيينـاج
و ا ما م ماو يان من ةن الًورل هيوا ومارورت بالشر من ةين
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وــون مياــر .وإنــه وإن وــان قــد ان جنــب هيــث ومياــر ان جنــاابج ول نــه ان جنــاب
ش ًع فقد ةينا أوالج وريف االن جناب ش ًياجل وم هنا فإن نظاا ال م يف
إسًـما وإن مســع لميقرا يـاج ول نــه يف القيقــة لعيــن ولعيــن مـ بقــة معينــة
وال ـ ـ ــأل يق ـ ـ ــوا ابل عي ـ ـ ــن ه ـ ـ ــو الع ـ ـ ــا ات العريق ـ ـ ــة والرأمس ـ ـ ــاليون وأص ـ ـ ــحاب
االم ارات.
ونظ ـراج ألن إسً ـما وزي ــرة يف وس ــط البح ــر وس ـ اهنا ال ل ــع وزيـ ـرهتم
ملعيش ـ عمل لــأللل وــان اــرووعم م ـ اازيــرة ًب ـاج لًعــيو أم ـراج ال م ـر منــه .إال
أهنــم وإن اروـوا لً اــارة فــإهنم اروـوا مسـ ع ري ال ــاراج اروـوا ملــص لمــا
الشعوب وهنب رواهتا ال ًباج ملقايضة ال وذلل ألنه مل ل ةندهم يف أول
األمر ـروات يقايضـون هبـا فجنروـوا لطًـب اللـروات .وقـد وـان هـألا مـاهلم منـأل
اــرووعم مـ اازيــرة فً ــا اة نقـوا املبــدأ الرأمســامل والن عيــة وــز ال ي اـزأ منــه
اوب هألا املبدأ م بيع عم فموزت فيعم النامية االس ع ارية فااروا لولـةج
اس ـ ع اريةج م ـ الدرو ــة األوىل .إهن ــم مل ــا و ــانوا قًيً ــع الع ــدل وال يسـ ـ طيعون
الوقوه أماا قويف ل ـوقعم لوسـًوا لـأللل سـجنن غـنهم مـ الشـعوب والـدول
ملس ــاةدهتم وو ــعوا ه ــألم املس ــاةدة قوال ــب م ـ ال ـ ـ ات ملـ ـ األم ــاه
وامل ــؤ رات واالل اق ــاتل ول ــأللل وانـ ـ النامي ــة ال ًي ــة و ــز اج ال ي اـ ـزأ مـ ـ
سياس ـ ـ ـ عم .وهـ ـ ــم وإن وـ ـ ــانوا يف الـ ـ ــألوا ةـ ـ ــالين وبـ ـ ــاقع الشـ ـ ــعوب ول ـ ـ ــنعم
يس ع ًون ذوا هم إىل آار مد مـ مـدولم و ـأللل ـردوا يف ل عـم األة ـال
ويف ل عــم السياســة ويف م ـ املشــاو وووــدت ةنــدهم ةقًيــة م ـ املشــاو
ش ـ ـ ابرد .ونظ ـ ـراج لـ ــاو عم املاسـ ــة لً وس ـ ـ أقـ ــاموا صـ ــناةاهتم ةًـ ــى أسـ ــا
الاناةة الر ية ف ليف ذلل إىل أن ي ونـوا لولـة عـن ال ً ـة ي عـون ابلقـوة
الر يــة وا لــة الر يــة وي عــون ابلقــوة الاــناةية إىل وانــب لراي ـ عم العريقــة
يف السياسة وال م وما ي عون ه م لها ي سم يف أولر األميان ابخلبث.
أما سياس عم اخلاروية فإهنا لقوا ةًـى أسـا االسـ ع ار ول ـ ي اًـى
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فيعا أمران :أمدمها احملافظة ةًى ال ـوادن الـدومل واللـاين احملافظـة ةًـى ووـولهم
يف السياس ــة الدولي ــة مع ــا وً ــي ذل ــل م ـ ـ مث ـ ـ ل ول ــأللل ف ــإهنم يف الـ ــروب
الا ـ ــًيبية اش ـ ــمووا ش ـ ـ ابرد ويف الً ـ ــي املق ـ ــد و ـ ــانوا يف ًيع ـ ــة ال ـ ــدول
ال ــربيف وةن ــد ان ــدفاع ًي ــون ابل ـ ـ ح و ــانوا ةً ــى رأ الق ـ ـوات ال ــع قام ـ ـ
حطي ـ ــه وإروـ ــاع فرنسـ ــا إىل مـ ــا وان ـ ـ ةًيـ ــه .ومـ ــن حترو ـ ـ أملانيـ ــا يف أ ا
س ارك شارو إسًما يف مؤ ر رلن ووان م أغرا ـعا الـد مـ قـوة أملانيـا
وم ــن ش ــعرت وو ــول من ــو غ ــن ة ــال يف ق ــوة أملاني ــا أش ــعرت ةًيع ــا ال ــرب
ومار عا يف مر ن ةاملي ن وماول ور العامل وًـه إىل مـرب ةامليـة مـ أوـ
لميـ ــن اريطـ ــة العـ ــامل وم ـ ـ أو ـ ـ إ ـ ــعاه الع اقـ ــن آنـ ــألاك الً ـ ـألي و ـ ـا
ي ح ــان يف الع ــامل يف ذل ــل الوقـ ـ أ ن ــا ف ــمة الوف ــاق .وم ــن أ عـ ـدت ةـ ـ
السياسة الدولية عد ال اق الع اقن وان و فقد ويانـه فاـارت ل اـره
عاــبية وحتــاول ابس ـ الة م ـ أو ـ الروــوع إىل الووــول الــدومل واالش ـماك يف
السياســة الدوليــة .وهــع لع ــد ةًــى ةقــد الا ـ قات م ـ الــدول وةًــى وًــب
الروـ ــال وال ـ ـ ن هبـ ــم وال لبـ ــامل دن لطعـ ــم اخلاـ ــم لق ـ ــة وـ ــربيف يف سـ ــبي أن
لســاومه وهــع ال لعــره يف السياســة صــديقاج وال ةــدواج وإمنــا لعــره ماــًحة
وال لعــره س ـواها ومــا يسـ ى ابألااقيــة الدوليــة لع ــربم ألاة لمريــر وال لاــدق
وو ــولم .وال ــألب وإن ماول ـ أن ال لظع ــر في ــه م ـ أو ـ إ ــال اللق ــة هب ــا
ول نعا ل جنألم السا ال عال يف سياس عا .وـان لشرلشـ ر ـيد ودرا ريطانيـا
يف او اع مـ رودفًـ وسـ الن لبحـث أمـر الـرب ومسـ قب أملانيـا ف ـان اـا
قالــه هلــم ن عــى الا ـرامة« :إن القيقــة يف الــرب مثينــة إىل مــد أنــه ال ــد م ـ
احملافظ ــة ةًيع ــا م ـ ـر وام ـ ـ م ـ ـ األواذي ــب» وه ــألا ي ـ ـر إىل أ م ــد يع ــرب
ال ألب ووهر ج يف السياسة الربيطانية.
هــألا هـو واقـ ريطانيــا وواقـ سياسـ عا .ومعامً عــا ــب أن ل ــون ةًــى
أسا أهنا لولة اس ع ارية وةًى أسـا أهنـا لعـيو ةًـى اسـ مال شـعبعا ومل
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لسـ ـ ط الس ــنون واألم ــداث أن لم ـ ّـن ريق ع ــا هـ ـألم وأهن ــا ق ــد ام الـ ـ ةً ــى
الل ــورات الش ــعبية ال ــع قامـ ـ هب ــا م ــىت مل ل ــدع ــورة ل ــناح .ف ــأللل مقاوم ــة
اس ع ارها ل ل ـ لى إال ىلراك وسـا ًعا وابملواوعـة السـافرة املاـحو ة ابلـدها
الســاذج املظعــر اخل ــع األســاليب .وقوهتــا يف الهــا ل ـ يف قــول الشــاةر:
«ولاوين ابلــع وان ـ هــع ال ـدا » وقوهتــا يف اخلــارج ل ـ يف لســجننها غنهــا
هلــا ومــىت ن ــد الــألي يقاوموهنــا .وال ســبي لً مًــب ةًيعــا إال اريــدها م ـ
أسًح عا السياسية ال قًيدية و واوع عا من رلة لون نان أو شريل.
 - 6وأمــا الشــعب الفرنســي فعــو شــعب وــون لولــة ةريقــة يف قًــب
أورواب ول جن ــر ةً ــى س ــا ر لول أورواب دن الش ــعب ال رنس ــع ه ــو ال ــأل و ــا
ابألف ار العالية والرية والعدالة واملساواة ومعروفـة دهنـا أنب ـ الروـال األفـألاذ
يف السياســة وال ــر وهــع ةًــى أ مــال لولــة اس ـ ع ارية ل يــز ة ـ غنهــا
ـ ن أف ــار الريــة ةًيع ـا وص ـ عا ص ـ ةج فرلي ـةج ةًيــا حتول ـ إىل ســاية م ـ
بيعة م الطبا ةندهم.
الساا ةند ال رنسين
والش ــعب ال رنس ــع من ــأل أن أا ــأل الري ــة ف ــرجة ل ــه وص ـ في ــه ال ــل
فاــار أقــرب ألن ي ــون م وةــة أفـرال مـ أن ي ــون أمــة أو شــعباج أو مجاةــةل
ولأللل قً ـا ووـدت فيـه م ومـات قويـة وقً ـا سـالم م ـم قـو ومـ أوـ
ذلل سع ةًى إسًما اس جنداا فرنسا ةدة مـرات املـرة لًـو املـرةل ولـأللل فـإن
فرنسا م عد ذهاب ًيون مـىت ةعـد ليمـول وهـع لسـن يف روـاب إسًـما.
وذل ــل س ــبب وصـ ـ ف ــرة الري ــة فيع ــا وم ــىت م ــن اروـ ـ لاسـ ـ ع ار يف
أمنو ــا وآس ــيا وأفريقي ــا إمن ــا أارو ع ــا إسًـ ـما ل ق ــويف هب ــا م ــىت وإن ــدا أن
ال زامم ن الدول ن هو الأل وان يط ـو ةًـى السـطح يف ال ـاريع االسـ ع ار
لًبًدي .
و نــا ةًيــه فــإن املــر ال يس ـ طي أن حي ــم ةًــى الشــعب ال رنســع يــزة
وام ــدة لزي ــد ة ـ مي ــزة الري ــة .فالري ــة ال ري ــة أوو ــدت ال اس ـ ة والش ــعرا
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وامل ري وغنهم .والريـة السياسـية أووـدت ال رامـة والعـزة واللقـة ابلـن د
ف ووــدت الشــد ال بــن م ـ الروــال األفــألاذ .والريــة الشجنا ــية وعً ـ م ـ
ابري ــد م ــو ةع ــر وفا ــور وان ــدفاع مـ ـ الش ــعوة والً ــألة .والري ــة ه ــع ال ــع
أووـدت اللمـرات يف فرنســا الندسـا األوانـب فيعــا وال سـي ا السًيـزل لــأللل
لع رب الرية عناها املطًق هع أسا البا يف فرنسا.
وال يس طي املر أن يقول إن يف فرنسا أمزاب وـألا وأن الـزب ال ـاين
هــو وــألا والــزب ال ــاين وــألا فإنــه مـ العســن ـ امل عــألر ةًــى شــعب هــألا
ش نه أن لوود فيه أمزاب ابملعن الز وإمنا لوود فيه م وةات م األفـرال
لس ع ن سعا أمزاابج .وم هنا وان م الاعب أن يوود فيعا م ـم قـو أو
م ــم مس ـ قر فــإن و ـ فرنســع مــاوم ن ســه وو ـ فرنســع يط ـ أن ي ــون
ماو ـاج وم ـ هنــا ال يس ـ طي املــر أن يقــول إن سياس ــة فرنس ــا الدااًيــة هــع
وألا وسياسة فرنسا اخلاروية هع وألا فالسياسة الدااًية ل ون مسـب مـزاج
ال اا ومسب فع عم لًحرية والسياسة اخلارويـة ل ـون مسـب قـدرة فرنسـا
ةًــى ال مًــب ةًــى ا اـري السـ ع ارهم ومــد ن وذهــا إلــيعم .ولعـ ّد فرنســا لولــة
اسـ ع اريةل ألهنــا قــد اة نقـ املبــدأ الرأمســامل .فالن عيــة وــز وــوهر مـ ميــاة
فرنس ـ ـ ــال ول ـ ـ ــأللل وان ـ ـ ـ مريا ـ ـ ــة ةً ـ ـ ــى االس ـ ـ ـ ع ار ومريا ـ ـ ــة ةً ـ ـ ــى ق ـ ـ ــا
املس ع رات.
وإذا وان ال د أن لعطى ف رة ة سياسـة فرنسـا اخلارويـة فإنـه يامـة
أن سياس ـ عا مبنيــة ةًــى أســا إ ــال ن ــوذ هلــا يف اخل ــارج س ـوا أوــان ذل ــل
س ع رات أا ابلن وذ اللقايف أا ابلن وذ االق اـال  .وأة اهلـا السياسـية ـد
الدول ال ربيف إمنا ل ناول إ راد شجناي عا واملشاروة يف الد وال سًط وهع ال
حتس املـداورات السياسـية ـ لمًـب ةًيعـا الاهبـة يف أغًـب األميـانل لـأللل
يســع او شــاه ووــول الاـراع ينعــا و ــن أمنوـا يف هــألم األ ا ين ــا ياــعب
او ش ــافه مـ ـ غنه ــا الس ــي ا ريطاني ــال ول ــأللل ف ــإن ري ــق الس ــن يف مواوع ــة
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أة اهلــا هــو ةــدا وــر ورب عــا وةــدا ينعــا م ـ أاــأل دمــاا املبــالرة وةــدا
اة بارها لولة وربيف إال قدار ما لقبًعا الدول ال ربيف يف السياسة الدولية.
 - 7وأمــا الشــعب الروســي فعــو شــعب نشــيط فيــه اليويــة والقــوة
ول فيه السألاوة والبسا ة وإنه وإن اة نق املبـدأ الرأمسـامل أوالج الشـيوةع
ني ـاج ةــال إىل املبــدأ الرأمســامل إال أنــه ظ ـ م ـ اراج ة ـ أورواب ومل يا ـ إىل
مس ويف الشـعوب األورو يـة فاـارت ةنـد الـرو ةقـدة نقـص ـام األورو يـن
أ رت هألم العقدة يف سًووعم سًباج.
والشــعب الروســع شــعب وــارب شــااع يف ــالم فــإذا اــرج مـ ــالم
فـق ـد ااا اــهل ولــأللل وــان م وقع ـاج أن ي قــد ســيطرله ةًــى لول شــرق أورواب
منأل فمة ويًة وها هو قـد فقـدها فعـاج عـد فقـدم لاحتـال السـوفيايت .ومقـا ق
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
ةندما وان يعاوم لاا الم .وم أشعر ان ااراله ةندما وان يعاوم لاا
الم ما مدث م ًيون وه ًر.
ونظاا ال م يف روسيا أ ا القياصرة هـو غـنم أ ا الشـيوةين وغـنم يف
الزم الراه إال أنه يف و الاالت اس بدال فقد وان القيار يسـ ند ووـه
ااى إىل إقطاةيع األرا ـع ووـان وبـار ماوـع األرا ـع ابل حـالي مـ وبـار
األغنيا يسيطرون ةًى البال سيطرة السالة ووـانوا يؤيـدون السياسـة القياـرية
الدااًية واخلاروية وييداج باماج ووان هؤال مجيعاج يس مًون الشعب ةًـى شـ
ش ما أليف إىل احنطا البال ووار الشعب.
وقد وان روسيا قب الرب العاملية األوىل م ارة ةـ أورواب ومسـ مًة
م ـ ع ــض ال ــدول األورو ي ــة .فالا ــناةات الر يس ــية يف روس ــيا وان ـ يف أي ــد
فرنســا وإسً ـما و ًاي ــا .ف ان ـ أهــم ماــان ال عــدي يف أيــد ال رنســين
ووانـ صــناةة ال حــم يف مــول الــدوني ز يف أيــد األوانــب ووــان مــا يقــرب
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م ناي آابر البمول يف أيد السًيز وال رنسين ووان قسم وبن م أراب
الا ـ ــناةة الروس ـ ــية يـ ـ ــألهب إىل البن ـ ــوك األونبي ـ ــة وااصـ ـ ــة البن ـ ــوك السًيزيـ ـ ــة
وال رنسـ ـ ــية ف ان ـ ـ ـ الـ ـ ــبال مـ ـ ــىت سـ ـ ــنة 1914ا م ـ ـ ـ ارة يف نظـ ـ ــاا ال ـ ـ ــم
واالق اال واللقافة وال عًيم وم ذلل وان روسيا لولـة وـربيف ولع ـرب لوليـاج
م ـ ـ الـ ــدول ال ـ ــربيف ووان ـ ـ لـ ــؤ ر يف السياسـ ــة الدوليـ ــة .فً ـ ــا لـ ــوىل الـ ــزب
الش ــيوةع ال ــم مل ي م ــن و ـ ـ ال ــم إال مـ ـ مي ــث األس ــًوب .فق ــد ق ــاا
الشــيوةيون م ــم الــبال ابلديــد والنــار وابلق ـ وسـ ل الــدما وابال ــطعال
والرهــاب و بّ ـوا م عــم ةًــى مجــاوم الشــعب .واس ـ طاة أن ــرب الدولــة
األوىل ةًـى نبــأل ف ـرة وار عــا ولاًـ يف ال اقـات مععــا مـىت صــارت مًي ـةج
هل ـا أو شــبه مًي ــة و ــأللل وان ـ روســيا االحتــال الســوفيايت ش ـري ة الدولــة
األوىل يف إلارة الع ــامل ـ ـ إن العـ ــامل وًـ ــه وـ ــان ي ـ ـ ح م فيـ ــه الع اقـ ــان روسـ ــيا
االحتال السوفيايت وأمنوا .أما سياسـة روسـيا الشـيوةية فإهنـا وانـ لقـوا ةًـى
أســا ال ــرة .ف رهتــا نشــر الشــيوةية و ريق عــا ال جنريــب واهلــدا وال ــدمن
وإ رة ال ناقضــات وهــع حتــاول وً ــا ألــيح هلــا أن لــدا الشــيوةية إىل عــض
الــدول و ــا حتــاول أن لســيطر ةًــى الــدول الــع عـ نظــاا ال ــم فيعــا نظامـاج
شيوةياج.
أم ــا ع ــد اهني ــار الش ــيوةية فق ــد وو ــد الش ــعب الروس ــع ن س ــه وو ــأللل
قالل ــه ماو ــة إىل هوي ــة ودي ــدة خت ً ــي ةـ ـ روس ــيا القياـ ـرية ولم ــاير القب ــة
الشيوةية فًا وا إىل الرأمسالية ف انوا واملس ميث م الرمضا ابلنار فـادلالوا
فقراج ةًى فقر واه زت صورة روسيا واه ز مروزها يف العامل.
لق ـ ــد أص ـ ــبح نظ ـ ــاا ال ـ ــم يف روس ـ ــيا رأمساليـ ـ ـاج وأص ـ ــبح مش ـ ــاهباج أل ا
القياص ــرة مـ ـ ام اظ ــه ــبعض املع ــامل مـ ـ القب ــة الش ــيوةية فع ــالت الطبق ــة
الرأمسالية وأصحاب اللروات الضجن ة إىل الووول وأصبح هلم و نهم يف ال م
ام ـ ـاج و ــا و ــان ال ــال يف ةع ــد القياص ــرة ول ـ ـ ه ــألم امل ــرة ــدل القياص ــرة
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أصــبح روســيا حت ــم مـ روــال املجنــا رات الســوفيالية ســا قاج آال ــع وــع آ
وروال السياسة م الشيوةين سا قاج الألي غنوا وًدهم وأصبحوا رأمسـالين
مسب ال قًيعة ااديدة.
أم ــا سياسـ ـ عا اخلاروي ــة فق ــد أص ــبح منا ــبّة ةً ــى أن ي ــون هل ــا لور
ومســب لون ووــول نظــرة ةامليــة لًسياســة اخلارويــةل لــألا احنســر ووولهــا ةًــى
الســامة الدوليــة وأصــبح فقــط لبحــث أن ي ــون هلــا أ لور وأن ال هت ــو
هنا ياج ة السياسة الدولية .وهألم الال م فقـدان اهلويـة ال ريـة العقديـة لـديف
الش ــعب الروس ــع ومال ــة الف ــا السياس ــع ةً ــى مس ـ ـ ويف الق ــالة والش ــعب
الروسع لعطع ال رصة لًوقوه يف ووه سياسات روسيا ى ال ةاقـات اريـة
مـ روســيا ـ املســً ن مـ لاــول روســيا و ـ الــرو مـ ر يــة الســاا
مياج يف ةاقات النا وأن ل ون مقاومة واوالت روسيا لً ن ةًى السياسة
الدوليـ ــة عـ ــدا إةطا عـ ــا ال رصـ ــة لـ ــأللل وماـ ــر العاقـ ــات مععـ ــا يف ااانـ ــب
ال اـ ــار ولقـ ــاوا يف ابقـ ــع الـ ــاالت وبـ ــاقع الـ ــدول الرأمساليـ ــةل ألن سياس ـ ـ عا
اخلاروي ــة مبني ــة ةً ــى االسـ ـ مال واالسـ ـ ع ار وإن و ــان ه ــألا ال يظع ــر إال يف
الدول الاورة هلا.
إن الشـ ــعوب األر عـ ــة األاـ ــنة أ  :الشـ ــعب األمنو ـ ـع والسًيـ ــز
وال رنســع والروســع هــع شــعوب الــدول املع ــربة مالي ـاج لوالج وــربيف ذات لطً ـ
لً ـ ح م يف السياســة الدوليــة يف منــا ق م ً ــة م ـ العــامل واملزامحــة ةًيعــا م ـ
ال ــاوت ينعــا قــوجة و ــع اج .و ب ـ و نهــا يف السياســة الدوليــة يف هــألا القــرن
الال والعشري امليال مي إمجال اخلطو السياسية العريضة هلألم الـدول
األر ةًى النحو ال امل:
أما أمريكـا فقـد لعاظ ـ قوهتـا ـولنة م سـارةة منـأل سـقو لولـة االحتـال
الســوفيايت امل ــاوو وأصــبح الدولــة الع اقــة األقــويف و ـناج يف العــامل ااصــة
أيــة لولــة وــربيف م ـ مً ــه
وأن ال ـرا الــأل اً ــه االحتــال الســوفيايت مل ل ـ
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مــىت ا ن أيــة
مــىت غــدت أمنوــا الدولــة الع اقــة م ـ لون منــادع ومل ل ـ
لولـة مـ الـدول ال ـربيف املووـولة مـ االرلقـا إىل منــزلة الدولـة اللانيـة الـع وـان
يشمًعا االحتـال السـوفيايت .وهـألم الالـة المريبـة يف الو ـ الـدومل والـع م نـ
أمنو ــا مـ ـ ال ــوق ةً ــى ا اـ ـري وعًـ ـ السياس ــين األمنوي ــن مييً ــون إىل
ال عــامل والعارفــة يف ال عام ـ م ـ ا ا ـري ولع ـ وديــرة اارويــة أمنوــا يف ةعــد
لعرب ة هألم الالـة يف قوهلـا« :إن أمنوـا هـع
وًين ون السيدة ماللن أولرباي ّ
األمة-الضـرورة وهـع صـامبة املسـؤوليات العامليـة واملسـ عدة لع ـ وـ شـع
وق ــا لريــد ولــيعًم اا ي ـ أننــا ن ع ـ مــا نريــد ونمــن مــا نشــا وال لقــي يف
ريقنا ةقباتل ألن العامل لنا العامل ل منوين».
هــألم المطرســة والعناعيــة يف السياســة األمنويــة لفع ـ مــىت األورو يــن
ال ــألي و ــانوا مً ا ه ــا أن ال يطيق ـوا لعاليع ــا ةً ــى الع ــامل وال لً ــل ال ا ــرحيات
ابلنــربة األمنويــة امل عاليــةل هلــألا رلوا ةًيعــا م ـ اــال صــح عم الــع لعـ ّـرب ة ـ
ان ـ ــزةاوعم منعـ ــا فقال ـ ـ الاـ ــحي ة ال رنسـ ــية لومونـ ــد ل ًوماليـ ــل رلاج ةًـ ــى
لا ـريح أولرباي ـ « :إن اهلي نــة األمنويــة ال ينبمــع أن ل ــون قــدراج و وم ـاج وإن
ةً ــى أمنو ــا أن ل ع ــم من ــأل ا ن فا ــاةداج أهن ــا لـ ـ ي ــون ق ــدورها أن ل ــرل
قوانينعا ةًى القارات اخل د وفقاج ملاـالعا فقـط و ـا أهنـا لـ ل ـون شـر ع
العامل يف منا ق الاراةات واألدمات إىل األ د».
ولــأللل فــإن أمنو ـا لنطًــق يف سياس ـ عا م ـ نظرهتــا إىل أهنــا مال ــة هــألا
العامل واألمق ه وأهًه! لعً وعاراج هناراج أهنا قا ـدة العـامل و ـا قـال ـو اـال
وول ــه االن جنا يــة ةًــى الــوال ت األمنويــة يف شــعر آب ســنة 2004ا .وهــع
لعً وأللل مشاري لًعامل العـامل ااديـد الشـرق األوسـط ااديـد الشـرق
األوسط ال بن ...اخل .إال أن هألا ال رب والعارفة مـ أمنوـا سـ ون ن يا ـه
وابالج ةًيعــا ـ إن إرهاصــات ذلــل قــد ــدت .فعــا هــع أمنوـا لمــرق يف ومـ
أفمانس ـ ان والع ـراق وق ــد أهين ـ وليس ـ هيب ع ــا رغ ــم م ــا ص ــنع ه م ـ و ـرا م
92

القا ــي العش ـ ـوا ع لً ــدنين وم ــا اقمف ــه م ـ ـ فظ ــا األة ــال الومش ــية يف
الساون إال أهنا م ذلل أصـبح لاـدر ولـث ونولهـا إىل مـو نعم أمنوـا
عــد ق ـ ًعم يف أفمانس ـ ان والع ـراق .لقــد أصــبح شــعوب املنطقــة ًــو غيظ ـاج
ةًــيعمل لبشــاةة و ـرا عم الــع ال ـ البشــر والشــار والاــر ـ ومنــاهح
ال عًيم والةاا وال ر...
ووــأللل ف ــإن أورواب وآس ــيا وأفريقي ــا ق ــد س ــا هم م ــا ص ــنع ه ال ــوال ت
امل حدة م هنب للـرواهتم وةـدوان مسـ ر ةًـى الـبال والعبـال وواولـة اهلي نـة
ألمنوا ومدها يف منا ق العامل.
وه ـ ــألا فـ ــإن مـ ــا ميي ــز السياس ــة األمنوي ــة ه ــو م ـ ـ وانـ ــب :المطرسـ ــة
والعناعية وفنـون ااـرا م والنظـر لًعـامل أنـه مزرةـة هلـم .ومـ وانـب آاـر :وـرم
شــديد ومق ـ ةظــيم هلــم م ـ و ـ شــعوب العــامل م ـ أةــدا عم وا ـ وــانوا
أصــدقا هم وــأللل .وـ هــألا يشــن إىل هنايــة ألي ــة ألمنوـا وســقو فظيـ و ــا
سقط و وبا رة األرل.
أمـ ــا بريطانيـ ــا فإهنـ ــا لض ـ ـ ر ْو ـ ـاج يف أورواب ور ْو ـ ـاج يف أمنوـ ــا ل نادةعـ ــا
ال ووعــات والنــزاةات األورو يــة مـ وعــة والسًوس ســونية مـ وعــة أاــريف
وهع حتافة ةًى ال وادن ن ااع ن.
وقــد صــار هــألا ال ـوادن أساس ـاج لعاق عــا ـ م ـ أمنوــا وأورواب فعــع
لًعــب ةًــى البًــن ولسـ يد مـ الطــرفن ل قــويف دورواب ول قــويف دمنوــا يف
الوقـ ن ســه فــا هــع قــالرة ةًــى لــرك أمنوــا وال هــع قــالرة ةًــى االن ــاك
م ـ أورواب ول ـ ماــالعا ي ـ أولــر حنــو أوروابل لــأللل ســدها لقــمب منعــا
أول ــر فـ ـ ولر مـ ـ األ ا ولاوهل ــا يف االحت ــال األورو لليـ ـ ةً ــى ذل ــل .وق ــد
س ــامه ريطاني ــا م ــؤاراج يف لش ـ ي ن ـواة اا ــيو األورو املس ـ ق ة ـ مً ــي
مشــال األ ًســع وفعً ـ ذلــل ابل عــاون م ـ فرنســا وأملانيــا ابلــرغم م ـ اة ـمال
أمنوا الشديد ةًى ذلل هألم هع سياسة ريطانيا األورو ية وهألم هع الزاوية
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الع لنطًق منعا أة اهلا السياسية يف أورواب.
وأما فرنسا فعع ااه ريطانيـا إذ لقـيم سياسـاهتا ةًـى أسـا أورو
م وال لعن إ اه اا ألمنوا وهـع حتـاول لقويـة االحتـال األورو وحتـاول
اهلي نة ةًيه ل ع يابح قوة سياسية أورو ية م حدة من اـًة امـاج ةـ أمنوـا
ويا ـ ـ ــبح م اف ـ ـ ـاج ن ّدي ـ ـ ـ ـة لًق ـ ـ ــوة األمنوي ـ ـ ــة م ـ ـ ـ مجي ـ ـ ـ الن ـ ـ ـوامع السياس ـ ـ ــية
واالق اــالية والعسـ ـري ـة واللقافيــة وال يق اــر فقــط ةًــى االق اــال أو ةًــى
ال عاون السياسع الش ًع.
ول ـجنـ ـ ـأل فرنسـ ـ ـا مـ ـ ـ لقارهبـ ــا م ـ ـ أملانيـ ــا ماـ ــر الزاويـ ــة يف حتقيـ ــق هـ ــألم
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
وا حة ع م فرنسا وأملانيا قًب القوة األورو ية والدين و احملرك هلا.
وأما روسيا فسياساهتا الالية ام أورواب ل ل يف أمري :
األول :ال ــداول يف ل ال ــدول األورو ي ــة واالش ـ ـماك معع ــا يف م ــث
الشؤون األورو ية ةًى قدا املساواة وقد سح وز ياج يف ذلل ميث ن
م الداول يف الًد األورو ويف م وةة الدول السب الاناةية ول نعا مل
لناح ابلداول يف االحتال األورو أو مىت يف المشح لًداول إليه.
والث ــاين :واول ــة ال ــال ةً ــى ةاق ــة م ي ــزة م ـ ال ــدول ال ــع وان ـ يف
الســا ق وــز اج م ـ االحتــال الســوفيايت وم ـ الــدول الــع وان ـ لــدور يف فً ــه
ميث ل ون ةاقة وصـاية لا ـة وقـد فشـً يف هـألا األمـر فشـاج ذريعـاج فقـد
فق ــدت س ــيطرهتا ام ـ ـاج ة ـ ـ و ـ ـ لول ش ــرق أورواب وه ــعً :م ــار وروماني ــا
وال شــيل وســًوفاويا و ولنــدا والــر والــدول اليوغوســافية املن ر ــة و ــدأت
ل قــد وــز اج مـ ســيطرهتا ةًــى وورويــا وأذر ياــان وأرمينيــا وأوورانيــا وروســيا
البيضا ومولدافيا ومجعور ت آسيا الوسـطى املسـً ة ومل ي بـق هلـا مـ سـيالة
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وامً ــة إال ةً ــى وادااسـ ـ ان و ــا فق ــدت مـ ـ قبـ ـ وـ ـ س ــيطرهتا ةً ــى لول
البًطيق اللاث وهع :ل وانيا وإس ونيا والل يا يف وق مب ر.
وااصــة السياســة األورو يــة لروســيا أهنــا مل لـ
مـ أن ل هـ أورو يـاج
ابلدروة الع اطط وسع إليعا ور ا الـأل مل مي نعـا مـ ذلـل ووهنـا لولـة
أوراسية أ أورو ية آسيوية فا لس طي الزةم دهنـا أورو يـة امـاج وابل ـامل فـا
لسـ ـ طي أن ل ااهـ ـ م ــداها ا س ــيو الشاسـ ـ وال أن ل جنً ــى ةـ ـ ةاقاهت ــا
وماالعا الضـجن ة مـ غـن األورو يـن فعـع منشـمًة يف حتديـد مـداها اليـو
الواس وهع أللل مش ة ال لس طي المويز ةًى ااانب األورو فقط.
وه ألا ن ون قد لعرفنـا ةًـى شـعوب الـدول ال ـربيف أمنوـا و ريطانيـا
وفرنس ــا وروس ــيا وو ــأللل األم ــة الس ــامية ال ــع ه ــع ةً ــى وش ــل أن لع ــول
لول عــا ال ــربيف :اخل ــافة الراشــدة ابل ــافة إىل الشــعب األملــاين امل وق ـ ةوللــه
لولةج وربيف وإن ال الزم  .ذور الشعب الياابين ل نم االق اال ال بن.
وسـيـظـعـر و ـر وو ن ه ـألم الشـع ـوب يف السياسـة الدوليـة ةنـد اسـ عرال
قضا العامل ال ربيف.

 - 1قضية أورو
قضية أورواب هع قضية العـامل األوىل منـأل قـرون ويًـة وهـع قضـية ل عًـق
ابلـ ـ ــدول ال ـ ـ ــربيف وابل ـ ـ ـوادن ـ ـ ــن هـ ـ ــألم الـ ـ ــدول ول عًـ ـ ــق ابلسـ ـ ــيطرة العامليـ ـ ــة
االسـ ع ارية و ــداها العسـ ر واالق اــال والسياســع واللقــايف وهــع مـ
أقدا القضا وم أولرها اطراج ةًى ما يس ى ابلسًم العاملع.
أم ــا ووهن ــا أق ــدا القض ــا فإهن ــا ه ــع القض ــية ال ــع أوو ــدت يف الع ــامل م ــا
يس ـ ى ابألســرة الدوليــة أو ال وةــة الدوليــة والــع م ـ أوًعــا ووــد مــا يس ـ ى
ابلق ــانون ال ــدومل .ف ـ ـ أوـ ـ وق ــوه أورواب يف وو ــه الس ــاا وو ــدت األس ــرة
الدولية م الدول األورو ية النارانية .ولضـرب ًيـون ومنـ لوسـ فرنسـا ووـد
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مــا يس ـ ى ابل حــالي املقــد  .م ـ أو ـ من ـ أملانيــا م ـ أاــأل ن ــط الشــرق
األوســط والــد م ـ قوهتــا وان ـ الــرب العامليــة األوىل .م ـ أو ـ مقاومــة
أملانيا ومنععا م الاال يزان القويف يف أورواب ال ق الدول ال ـربيف األر ـ :
إسً ـما وفرنس ــا وال ــوال ت امل ح ــدة واالحت ــال الس ــوفيايت ةً ــى س ــحق أملاني ــا
ومنععا م أن لرو لولة وربيف نيـة .وملنـ لوميـد أورواب واليًولـة لون لقويـة
أملاني ــا وانـ ـ املن ــاورات السياس ــية ال ــع أةاقـ ـ ل ــوي االحت ــال األورو ة ــدة
سنن ووأللل ةرقً لوميد أملانيا ةشرات السنن .وقد وودت األة ال مـ
الع اق ــن هل ــألا الم ــرل قبـ ـ الوف ــاق و ع ــدم وو ــان ل رنسـ ـا يف البداي ــة لور يف
ذلل ل نعا ةدل ةنه في ا عد وأاـألت لسـعى ل قويـة أورواب دملانيـا ووـان
لربيطاني ــا لور يف ذل ــل وإن لظ ــاهرت ابلس ــعع إىل لومي ــد أوروابل وةًي ــه ف ــإن
قضية أورواب وم عًقاهتا هع م أقدا القضا .
وأم ــا و ــون قض ــية أورواب ه ــع أاط ــر القض ــا ةً ــى م ــا يسـ ـ ى ابلس ــاا
العاملع فإن ذلل م ل يف سًوك ولاـرفات وـ مـ فرنسـا وإسًـما وأملانيـا
ويف لا ـ ــرفات االحت ـ ــال الس ـ ــوفيايت وأمنو ـ ــا قب ـ ـ االل ـ ــاق ينع ـ ــا ويف لا ـ ــره
الع اقــن أمنوــا واالحتــال الســوفيايت عــد االل ــاق ينع ــا ووــأللل عــد ان عــا
فمة الوفاق ينع ا ومىت عد اهنيار االحتال السوفيايت واملعسـ ر الشـرقع ومـ
مًي وارسـو .أمـا فرنسـا وإسًـما وأمنوـا قبـ ال ـاق الع اقـن فقـد وانـ لـ
املعس ر المر  .ووان قضية أورواب ل لاـ ية الـرب العامليـة اللانيـة ووانـ
ل ل ـ ــن املعس ـ ري يف البح ــث يف مس ـ قب أورواب المر ي ــة ومس ـ قب أملاني ــا.
فاملعسـ ـ ر الم ــر و ــان ي ــريف لومي ــد أورواب ل ق ــي يف وو ــه االحت ــال الس ــوفيايت
ووان ـ أمنوــا لعــن ش ـ اــاى يف عــث العس ـ رية األملانيــة وإ ــال وــيو
أملاين قو لًوقوه يف ووه االحتـال السـوفيايت ول ـال لـوادن وديـد ـن أملانيـا
وفرنسا وإسًما .وأمـا االحتـال السـوفيايت فقـد وـان ميلـ املعسـ ر الشـرقع ووـان
يريف اخلطـر احملقـق ةًيـه إمنـا أيت مـ أورواب ومـ أملانيـا شـ اـاىل ولـأللل
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و ـ ــان يق ـ ــي يف وو ـ ــه لومي ـ ــد أملاني ـ ــا ويف وو ـ ــه لومي ـ ــد أورواب و ـ ــد اا ـ ــيو
األورو و ـ ــد إةـ ــالة لسـ ــًح أملانيـ ــا واس ـ ـ طاع ابلـ ــرب الب ـ ـارلة وابألة ـ ــال
السياســية والنشــا الديبًوماســع أن يــناح .ومنـ أورواب ةشـرات الســنن مـ
أن ل قدا اطوة وامدة يف قضي عا.
وأمـا عـد ووـول الع اقـن وابالل ــاق الـأل ف ـن اروشـوه وونــد
فإن الال قد لمنت إذ لومد رأ أمنوا واالحتال السوفيايت ام قضـية أملانيـا
وال قا ةًى رأ وامد ام قضية أورواب .وقد ظعر ذلل فـور او اةع ـا فقـد
أةطــى وــون ونــد ر ــيد الــوال ت امل حــدة مين ـ اـأل لاــرحياج قــال فيــه« :إن
ختوفات االحتـال السـوفيايت مـ غـزو أورواب لـه غـزواج ةسـ ر ج هلـا مـا يربرهـا .فـإن
روســيا ــر مـ أورواب مـرلن يف ال ــاريع .فــاملرة األوىل ــر عا فرنســا يف ةعــد
ًيــون .واملــرة اللانيـة ــر عا أملانيــا يف ةعــد ه ًــرل ولــأللل ال ــد مـ ووــول مــا
يض ةدا ووول اطر ةًى االحتـال السـوفيايت مـ أورواب ونــزع سـا أورواب
الوســطى مــلاج» .وهــألا ال ا ـريح يــدل لاللــة ال لــبد فيعــا ةًــى أن رأ االحتــال
الس ــوفيايت وأمنو ــا ــام قض ــية أورواب وقض ــية أملاني ــا ش ـ ا ــاى ص ــار رأ ج
وامداج .وملا ان عى الوفاق مل ي من رأ أمنوا يف أورواب م رورة بط و رب
لطًعاهتا لاس قال واملشاروة يف رسم السياسة الدولية وملنععـا مـ العـولة إىل
منا ق ن وذها السا قة ولا ية ن وذها م ونوب شرق آسيا ومنطقة اخلًيح
ولطويععــا ل بقــى حتـ املظًــة األمنويـة يف مًــي األ ًســع والوقــوه ــد وـ
واولــة أورو يــة لنشــا قــوة ةسـ رية ااصــة هبــا .وذلــل أنــه ملــا ملسـ أورواب أن
ه ـ ـواود الـ ــرب ع ــد الوفـ ــاق ق ــد ا عـ ــدت ومل ــا اس ـ ـ عالت ةافي عـ ــا وقـ ـ ّـوت
اق اــالها أاــألت ل طً ـ ملشــاروة الع اقــن يف رســم السياســة الدوليــة ولبنــا
سياس عا م أمنوا ةًى أسا املشاروة واملسـاواة ال ةًـى أسـا ال بعيـة .و ـا
أاـ ــألت لع ـ ـ ةًـ ــى العـ ــولة إىل منـ ــا ق اس ـ ـ ع ارها القـ ــدمي ااصـ ــة ريطانيـ ــا
وفرنســا مــا وعـ أمنوـا لرصــد حتروــات أورواب دقــة .و ــا أن أمنوــا عــد اهنيــار
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املعسـ ر الشــرقع ول ـ مًــي وارســو ســارة إىل شــم ال ـرا النــاوم ةـ
ذلــل يف لول أورواب الشــرقية ىنشــا ةاقــات مععــال وذلــل لقطـ الطريــق ةًــى
االحتال األورو ااصة أملانيا لً وس شـرقاج .وـأللل أ قـ أمنوـا ةًـى مًـي
األ ًســع وةار ـ وال دالـ لعــارل إنشــا قــوة ةسـ رية أورو يــة من اـًة
ةـ النــالو .أمــا روســيا الــع ور ـ االحتــال الســوفيايت فعــع ال خت ـع ماوفعــا ــام
لوسـ ـ االحت ــال األورو ش ــرقاج وس ــع إىل الا ــول ةً ــى ـ ـ ا ت .ول نع ــا
ســبب املوقــي الــدومل النــاوم ةـ اهنيــار االحتــال الســوفيايت واملعسـ ر الشــرقع
وإمساسعا ضع عا مقا الوال ت امل حدة األمنوية مل د م راج مـ ال نسـيق
م ـ ـ لول االحت ـ ــال األورو م ـ ـ أو ـ ـ ال وص ـ ـ إىل لواف ـ ــق ش ـ ـ ن مً ـ ــي أورواب
الشرقية .و ا أهنا لسعع ابل نسيق مـ عـض لول االحتـال األورو ل ـون مـؤ رة
يف السياسـة العامليـة مـا لفععـا إىل اختــاذ موقـي أقـ مـدة ـام االحتــال األورو
ولوله ةًـى ة ـد مـا وـان الـال ةًيـه ـعْيـد الـرب العامليـة اللانيـة وأ نـا فـمة
الوفاق و عيد ذلل قًي .
وأمــا فرنســا فإهنــا عــد مــع ليمــول إىل ال ــم ومــىت د رة ليمــول إىل
الــوال ت امل حــدة واو اةــه ني ســون يف شــعر آذار 1969ا وان ـ فرنســا
لع ـ ل ومي ــد أورواب ووعًع ــا ق ــوة لل ــة لق ــي ــن املعس ـ ري ل ول ــأللل و ــان
يع ل قوية أملانيا إىل مد ال لابح اطراج ةًـى فرنسـا وإ ـال احتـال وون ـدرامل
ــن لول أورواب مـ ـ ان الســيالة ل رنســا و عــد مــا اسـ طاع ل عــال إسً ـما
ة أوروابل الة قالم دن سياس عا ال قًيدية منأل فار ال اريع هع اليًولة ـ
الوســا لون لوميــد أورواب .ول ـ عــد اس ـ قالة ليمــول ســنة 1969ا ووفالــه
عد ذلل عاا ال قـى الـر يد ال رنسـع ومبيـدو مـ ر ـيد ودرا ريطانيـا إلوارل
مطولــة وم لّ ــة وافــق ةًــى أ رهــا ومبيــدو
هيــث ســنة 1971ا يف م او ــات ّ
ةًى ةضوية ريطانيا.
وال دالـ ـ فرنس ــا وأملاني ــا ةً ــى وو ــه اخلا ــوى حت ــاوالن لط ــوير سياس ــة
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أورو ية ااروية مشموة السـي ا أن أملانيـا لـدرك مـديف املعار ـة لظعورهـا وقـوة
أملانيــة ف ح ــاول ابل نس ــيق م ـ فرنســا الظع ــور وق ــوة يف إ ــار االحت ــال األورو
وققةج ال لن م أهدافعا اخلاصة ـأللل وال وسـ شـرقاج .وقـد سحـ الـدول ان
إابن ال ـ ــرب ةً ـ ــى العـ ـ ـراق س ـ ــنة 2003ا ابلظع ـ ــور وق ـ ــي موم ـ ــد مع ـ ــارل
لًحــرب م ــا ق ــد يعي ــو األو ـوا اع ـ فرنس ــا وأملاني ــا و ــور اس ـ قطاب لسياس ــة
أورو يــة اارويــة مشــموة .ومــا س ـ ْعع الــدول ن م ـ أو ـ إ ــال مشــروع لس ـ ور
أورو وديد وهي ة أروان ةس رية أورو ية مشموة من اًة ة النالو إال مـ
أو وع أورواب قوةج ةامليةج مؤ رةج يف السياسة الدولية.
أم ــا إسً ـما فإهن ــا يف ف ــمة الوف ــاق وان ـ حت ــاول لو ي ــد ص ــً عا دملاني ــا
وإ اةعــا ةًــى مـؤامرات أمنوــا وروســيا االحتــال الســوفيايت ــد لطــور أملانيــا
و د لقوي عا .عد ذلل قـررت االنضـ اا إىل السـوق األورو يـة املشـموة إ ـر
الًقــا املطــول امل لــي ــن ومبيــدو وإلوارل هيــث ســنة 1971ا وذلــل رغــم
املعار ــة الدااًي ــة الش ــديدة يف ريطاني ــا .وماولـ ـ ريطاني ــا ال ق ـ ّـو دورواب يف
مواوعــة الع اقــن قبـ اهنيــار االحتــال الســوفيايت و عــدم ل نعــا مل ل جنــأل موقــي
العدا السافر يف ووه أمنوا وذلـل راوـ إىل الضـرورة املرمًيـة فـ ورواب وانـ
وما دال يف أول الطريق ل ابح قوة ةاملية و ريقعا و وه ابملجنـا ر وقـد ال
ي ً ابلناا املرغوب ه السـي ا وأن أمنوـا م يقظـة ألهـداه فرنسـا وأملانيـا
ولسـعى لومـاج وهـع األقـويف يف الًبــة الدوليـة إىل لعطيـ املجنططـات ال رنســية
األملاني ــة وهل ــا م ـ ـ الم ــا ت م ــا يؤهًع ــا إىل فع ـ ـ ذل ــل وً ــا س ــنح هل ــا
ال رص ــة .وسياس ــة ريطاني ــا الي ــوا لق ــوا ةً ــى و ـ ـ ر ْوـ ـ يف أورواب وأا ــريف يف
أمنوا لاطال املناف ميث دها يف أ م ان م ا .
وهــألا الواق ـ القــومع املجن ًــي ــن الــدول األورو يــة وااصــة ال ــربيف
منع ــا يشـ ـ ةا قـ ـاج أم ــاا ل ــوي أورواب موم ــدة قوي ــة ل ــؤ ر معـ ـاج يف السياس ــة
الدوليـ ــة .ومـ ــا يؤوـ ــد ذلـ ــل مـ ــا ةً نـ ــام أ نـ ــا إةـ ــدال هـ ــألا ال ـ ــاب أن االحتـ ــال
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األورو امل ــون مـ ـ مخ ــد وةشـ ـري لولـ ـةج ق ــد ان ــض او اة ــه املنعق ــد يف
أوًـه إىل
ل ً اريع 2004/6/18ا ومل ي ق ةًى اا يار ر يد لاحتـال و ّ
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
األورو أصــبح يشـ قــوجة اق اــاليةج ها ًـةج لنــافد القــوة االق اــالية األمنويــة
وأصــبح اليــورو ي ـزامم ال ــدوالر ةًــى ماــم املع ــامات الدولي ــة .و ــا أن ال ـ ن
السياســع الــدومل رغــم لبــاي املاــا ورغــم اا ـماق أمنو ـا لــدول االحتــال ة ـ
ريق ةاقاهتا القوية م عض لوله وااصـة لول أورواب الشـرقية الـع انضـ
م ــديلاج يف 2004/5/1ا إال أن االحت ــال أص ــبح يشـ ـ مض ــايقةج س ــاانةج إىل
مد ما ملجنططات أمنوا االق االية.
وابخلاصة مي ننا القول إنه لو وان االحتـال األورو م اس ـ اج الس ـ طاع
مزامحــة أمنوــا ةًــى الن ــوذ الــدومل اق ا ــال ج وسياســياج وإىل مــد مــا ةسـ ــر ج.
ول نه احتـال مـًجن ما يضـعــي وــلناج مـ قولـه .وهـألم هـع بيعـة االحتـال أ
احتال فإنه ي قر إىل القوة الع لوود يف الومدة.
االحت ــال األورو ة ــاق اق ا ــال ختش ــام أمنو ــا ولع ـ ـ و ـ ـ م ــا يف
وســععا ل قزميــهل ألنــه منــافد مقيقــع هلــا يف مــال االق اــال وقــد نقً ـ أ ه
ب يف 2003/04/19ا «أن ال ــوال ت امل ح ــدة لع ــد إىل م ــد عي ــد ةً ــى
اسـ ل ارات االحتــال األورو لً عــويض ةـ ةازهــا ال بــن يف الســاابت اااريــة
الأل اود ً 500يـون لوالر ةـاا 2000ا وفـق مـا أو ـح فريـد نغسـ
مدير مععد االق اال الدومل وهو مروـز لراسـات اـاى يف واشـنط » .وقـد ف
لوقي ـ ةش ــر لول يف أ ين ــا يف 2003/04/16ا لانض ـ اا إىل اخل ــد ةش ــرة
لولــة الســا قة يف االحتــال األورو عــد م ـوامل ســنة يف أول أ ر 2004ا مــا
ع أورواب أورب منطقة ارية يف العالـم لضم  450مًيون نس ة.
أما يف الق السياسع والق العس ر فإن االحتال األورو عيي
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ابلنسبة إىل أمنوا .وأمنوا وحة يف إ عافه عوام منعا:
أ  -ال قــا ةًــى مًــي األ ًســع لــو الــأل وــان ي ــمل أن ين عــع
منــأل ان عــا مًــي وارســو قيــالة االحتــال الســوفيايت الــأل ل ــل .ول ـ أمنوــا
لاــر ةًــى اس ـ رار مًــي األ ًســع ماــة محايــة الــدول األورو يــة م ـ روســيا
وغنها إذا لزا .و أللل لبـقى هي ـنـة أمنوا العسـ ـرية ةًـى أورو ــا .قــال رومـانو
ـ ـ ـ ــرول ر ـ ـ ـ ــيد امل و ـي ـ ـ ـ ــة األورو يـ ـ ـ ــة يف 2003/04/19ا أ ه ب « :إن
االحتال األورو ب أن ع صـوله مسـ وةاج لااـ مًـي األ ًسـع .ةند اـأل
ســي ون لــدينا مًــي قــا م ةًــى روي ـزلن :أورو يــة وأمنويــة» وأ ــاه« :ذلــل
س ــي ون مً ــي األ ًس ــع القيق ــع ــدل الً ــي ال ــأل اة ــد ةًي ــه وال ــأل
يسـ ايب لًــوال ت امل حــدة فقــط» وقــال« :ال نسـ طي لســًيم أورواب املســؤولية
ةًى اخلزانة ونمك مقيبة األم ألمنوا».
ب  -ن يا ـ ـةج لًسياسـ ــة الربيطانيـ ــة الـ ــع ال لريـ ــد لن سـ ــعا أن لـ ــألوب يف
االحتال األورو ف ون لولةج مل لووس بور ملاجل ولـأللل فعـع لضـ قـدماج يف
االحت ــال األورو وأا ــريف يف أمنو ــا ف اق ــى ما ــالعا مـ ـ ما ــا أمنو ــا يف
نقطــة إ ــعاه االحتــال األورو  :ريطانيــا ل بقــى هــع امل ن ــألة يف أورواب وأمنوــا
ل ع ال لزامحعا أورواب لو أصبح قوةج مومدةج.
ج  -ال ــدول العش ــر ال ــع وقّع ـ يف 2003/04/16ا ةً ــى االنض ـ اا
إىل االحتال األورو يف أول أ ر سنة 2004ا غالبي عا منطقة ن وذ ألمنوا أو
و ا قـال ـرول يف 2003/04/19ا « :عـض لول االحتـال األورو ااديـدة
هلا ةاقات و يقة م الوال ت امل حدة في ا ي عًق قضا األم ».
ل  -د لة اهلي نــة األمنويــة ةًــى منــا الــن ط يعطيعــا د لة يف اهلي نــة
ةًــى لول االحتــال األورو احمل اوــة إىل الــن ط .ووــأللل د لة اهلي نــة األمنويــة
ةًــى م ــاا العالــم اللالــث عًعــا لسـ ر ابلاـ قات ال ااريــة املرمــة ولنعــب
روات هألا العالـم ما ْحيرا لول أورواب م هألم امل اسب.
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هل ـ ـألا نق ـ ـول إن ميـ ـزان الق ــويف األورو غ ــن م اس ــل وي ــال ال ي ــون
هن ــاك ق ــوة أورو ي ـ ـة وام ــدة ـ ه ــع لول قوي ــة يف أورواب ةً ــى رأس ــعا فرنس ــا
لع ل ال ل ـ ـ م لول أورو يـة أاريف مععا ف وود قـوةج أورو يـةج و ريطانيـا
م مية أاريف الع ال يع عا إ ال و ـ ًة أورو يـة قويـة ـ ريطانيـا امل ن ـألة يف
أورواب.
وه ألا فإن ل اةات القضية األورو ية وةاقاهتا الدولية في ا ينعـا أو
في ا ينعا و ن أمنوا أو في ـا ينعـا و ـن القضـا السـاانة األاـريف ال دالـ
هألم ال ـاةات لـدف قيـة أورواب ل ـون مـ األمهيـة الدوليـة ـان .وااـ اه
ال ــواد ت فيع ــا ولض ــارب املا ــا والعاق ــات عًع ــا قض ــيةج اط ـرجة ةً ــى م ــا
يس ى ابلساا العاملع سوا أوان ذلل م ميث اس قرارم أا اه زادم.
ول ـ ــأللل ف ـ ــإن و ـ ــن القض ـ ــية األورو ي ـ ــة يف القض ـ ــا اخل ـ ــد األا ـ ــريف
ول اةًعا مععا ولدااًعا يف أوسا عا ال مي إغ الهل وةًيه فا د أن ينظر
إىل قضية أورواب نظرةج ل ق م واقععا وم اطورهتـا منـأل أن وانـ أورواب لوالج
ل اارع إىل أن أصبح سوقاج اق اال ج مشـمواج احتـالاج أورو يـاج حيـاول إ ـال
ق نوةع له يف العامل وسي بن ذلل و و ةند اسـ عرال القضـا األاـريف
وةاقة أورواب هبا.

 - 2قضية الشرق األوسط
إهنــا قضــية ل عًــق ابلســاا واطورلــه ةًــى المــرب وابملوقـ االسـمالياع
وحت ــه يف مواص ــات أورواب وأفريقي ــا وآس ــيا وابل ي ــان اليع ــول ووون ــه ا ــط
الـدفاع األول ةـ املاــا المر يــة وابالسـ ع ار ومنافعــه املاليــة الســي ا الــن ط.
فقضــية ل عًــق ابلســاا واملوق ـ االس ـمالياع والدولــة اليعوليــة واالس ـ ع ار
وال ـ ــن ط ال ش ـ ــل دهن ـ ــا قض ـ ــية يف غاي ـ ــة األمهي ـ ــة ال ابلنس ـ ــبة ألهـ ـ ـ املنطق ـ ــة
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ولً سً ن ومسب ول ابلنسبة لًعامل أمج .
أما السـاا ف ـان وال يـزال يشـ اخلطـر األةظـم ةًـى أمنوـا والمـرب.
ومنطقة الشرق األوسـط لع ـرب هـع م ـان االنطـاق الطبيعـع لًـدةوة السـامية
إىل الع ــاملل ل ــأللل مل ي ـ ـ غريبـ ـاج أن أمنو ــا اخت ــألت مـ ـ الس ــاا ة ــدواج ر يس ــياج
ووميــداج هلــا عــد ســقو االشـماوية واختــألت مـ شــعارات الرهـاب وال طــره
الـ ــديين واألص ـ ـولية غطـ ــا ج ل ً عـ ــا ـ ــد السـ ــاا و ـ ــد املسـ ــً ن يف هـ ــألم
املنطقــة وهــع لس ــعى ـ م ــا أولي ـ م ـ قــوة الس ـ بعال الروــات الس ــامية
السياســية م ـ ال ــم وذلــل م ـ اــال أســاليب الق ـ والــبطو وال ن ي ـ
واالم ـوا الــع ل بععــا ال ومــات الع يًــة ال ا عــة هلــا يف املنطقــة .وقــد أةًنعــا
و مرابج صًيبيةج وديد جة ـد املسـً ن شـ سـافر وقـال وـون أشـ روف
وديــر العــدل األمنوــع « :ا ـرامة إن الرهــاب ي ـ يف الســاا ذالــه ولــيد
فقــط يف عــض مـ يع نقونــه» وقــال دن ه حيــض ةًــى الرهــاب يف القــرآن -
ةًى مد دة ه.-
وأم ـ ــا املوق ـ ـ االس ـ ـمالياع لًش ـ ــرق األوس ـ ــط وحت ـ ــه يف املواص ـ ــات
ف مهي ــه آلي ــة مـ ـ وو ــولم يف منطق ــة لق ــا الق ــارات القدمي ــة ال ــلاث :أفريقي ــا
وأورواب وآســيا وحت ــه يف مضــا ق وب ـ ــارق والبوس ـ ور وةــدن وهرمــز
وقن ــاة الس ــويد ويف البح ــر األ ــيض امل وس ــط ويف البح ــر األس ــول ويف البح ــر
األمح ــر ويف اخلً ــيح إ ــافة إىل وون ــه مً ق ــى ــرق امل ـوال اخل ــاا والبض ــا ــن
الق ــارات ال ــلاث .ولق ــد وانـ ـ أمهي ــه االسـ ـمالياية لشـ ـ نقطـ ـةج مروـ ـةج ــن
املعسـ ري المــر والســوفيايت قبـ الوفــاقل وذلــل ألن الشــرق األوســط يشـ
ال ـزاا المــر يف النطــاق العس ـ ر املضــروب ــد االحتــال الســوفيايت الســا ق
ووــان هــألا ال ـزاا اــط الــدفاع األول لًمــرب يف مواوعــة االحتــال الســوفيايت ة ـ
الش ــرق األوس ــط وة ـ ـ أفريقي ــال ول ــأللل أنش ـ ـ يف الش ــرق األوس ــط القواة ــد
العس رية ومنعا القواةد النووية ووـرت ةـدة وـاوالت لـر ط لولـه يف أمـاه
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ةس ـ ـ ـ ـ رية وأنش ـ ـ ـ ـ فيـ ـ ـ ــه املطـ ـ ـ ــارات ال لـ ـ ـ ــنة والطـ ـ ـ ــرق العريضـ ـ ـ ــة املس ـ ـ ـ ـ اة
ابالولوس ـمالات ووان ـ هلــا أمهيــة اس ـمالياية .أمــا عــد ال ــاق الع اقــن ســنة
1961ا فًـ ــم لع ـ ــد هل ـ ــا لً ـ ــل األمهي ـ ــة العس ـ ـ ريةل ول ـ ــأللل أمه ـ ـ فيع ـ ــا ش ـ ـ ن
األمــاه العس ـ رية وأديً ـ القواةــد النوويــة وســار الع اقــان قــدماج يف إدالــة
القواةد السًيزية وسحا يف إدالة قاةدة ةـدن وليبيـا وشـرق السـويد وسـعيا
إىل إدالــة قواةــدها مـ قــربى .و ــأللل مل لعــد لًشــرق األوســط أمهيــة اسـمالياية
آنــألاك .إال أنــه عــد ان عــا الــرب البــارلة ودوال االحتــال الســوفيايت مـ الووــول
ةالت لًشرق األوسط أمهي ه االسمالياية السي ا ابلنسبة ألمنوـا أمـاا روسـيا
وأوروابل ل ــألا ة ــالت أمنو ــا إىل إ ــال القواة ــد العسـ ـ رية يف اخلً ــيح وام ًـ ـ
أفمانسـ ـ ـ ان والعـ ـ ـراق وأةًنـ ـ ـ الباوسـ ـ ـ ان وال ويـ ـ ـ ع ـ ــد البحـ ـ ـري وحًي ـ ــي
اسمالياع.
اة ربله مؤاراج اطاج أمامياج لًدفاع ة أم الـوال ت امل حـدة وأةـدت
ل ــه مش ــروةاج مسّـ ـ ه «مش ــروع الش ــرق األوس ــط ال ب ــن» ةدل ــه إىل «مش ــروع
الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا» وقدم ــه إىل ق ــة الــدول الاــناةية الل ــاين ال ـع
انعقدت يف مزيران 2004ا نطقة سع آياند.
وةًــى وـ ا مي ـ القــول إن املوقـ املعــم لًشــرق األوســط الــأل مي ــد مـ
املمــرب ةًــى احملــيط األ ًســع غ ـرابج إىل إي ـران والع ـراق ةًــى اخلًــيح شــرقاج وم ـ
لرويــا مشــاالج إىل الاــحرا األفريقيــة ال ــربيف ونــوابج أ أنــه يشـ الــدول العر يــة
مجيععــا ابل ــافة إىل لرويــا وإي ـران هــألا املوق ـ املعــم وعًــه قْبًــة لً س ـ ع ري
ووا ـاج لًطــامعن ملــا لــه م ـ أمهيــة ها ًــة يف ش ـ ن النق ـ واملواصــات لــيد يف
هألم ال مة فحسب ول منأل الروب الاًيبية ومىت أ منا هألم.
وأمــا ابلنســبة لً يــان اليعــول املــزروع يف فًســطن ف صــبح وــور قضــية
الش ــرق األوس ــط وأص ــبح س ــبباج لع ــدا االسـ ـ قرار ال يف ه ــألا الش ــرق األوس ــط
ومســب وإمنــا يف العــامل وًــه وذلــل ابةـماه المــر ين أن ســعم الــألي أقــروا دن
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 %90م ـ مشــاو العــامل الســامع الــع لــؤرق المــرب إمنــا لعــول إىل مش ـ ًة
ووول الدولة اليعولية يف فًسطن أ يف قًب العامل السامع.
وأمــا أمهي ــه االسـ ع ارية فإهنــا هــع الــع ســبب لــه الــبا وأدال ــه وصـ ه
لولــة وــربيف وقــوة ةامليــة ومول ــه إىل مس ـ ع رة غر يــة ل ـزامم فيــه الــدول المر يــة
ةًــى االس ـ ع ار و ســط الن ــوذ .فــالن ط مووــول فيــه ــا يزيــد ة ـ ناــي ن ــط
العــامل وامل ـوال اخلــاا املووــولة فيــه يف األرلن والع ـراق وســور ولرويــا وإي ـران
وغنها لش روة ها ًة لعدل ةشرة أ ـعاه ـروة أورواب وأمنوـا م ع ـنل
ولأللل ل سا ق الدول ةًى اس ع ارم ول اـارع ةًيـه .ومـروب أمنوـا يف اخلًـيح
لًسيطرة ةًيه ما ًة لًعيان.
فاو اع هألم احملاور األر عة يف قضية وامدة وهع :الساا والبـمول
واملوق ـ االس ـمالياع و إس ـرا ي و ي ـ حوي ـ هــألم القضــية إىل قضــية م ـ
أاط ــر القض ــا ومـ ـ أولره ــا لعقي ــداج لدرو ــة أهن ــا أص ــبح واس ــطة العق ــد
ومش ـ ًة املش ــاو فع ـع أةقــد م ـ أن حتًع ــا الــدول العظ ــى وأو ــرب م ـ أن
لسـ وةبعال لــأللل فعــع قضــية شــا ة ابلمــة ال عقيــد ال ًــل القــويف العظ ــى
هلا ماج وهع ل حت إال قياا الدولة السامية اخلـافة .
والشرق األوسط وان حت م م ون وذ الساا والدولة السامية مىت
من اــي القــرن اللــام ةشــر .ومنــأل مــؤ ر ـرلن أ منــأل أوااــر القــرن اللــام
ةش ــر ــدأت ال ــدول األورو ي ــة ال ــربيف حت ــاول غ ــزوم فمزل ــه وـ ـ مـ ـ فرنس ــا
وإسًـ ـما وإيطالي ــا .وظـ ـ الم ــزو م ا عـ ـاج إىل أن قض ــى ةً ــى الدول ــة الس ــامية
ابلقض ــا ةً ــى الدول ــة العل اني ــة وإدال ــة اخلاف ــة م ـ ـ الوو ــول فاس ـ ـ قر الش ــرق
األوســط حت ـ اس ـ ع ار إسً ـما وحت ـ ســيطرهتا ون وذهــا ومش ـ ن وذهــا مجي ـ
لولــه مــىت الــدول غــن املسـ ع رة ملـ لرويــا واألفمــان .ومل ي ـ ل رنســا فيــه غــن
النـزر اليسـن واـوراج يف القسـم الشـ امل مـ ـال الشـاا املسـ ى سـور ـا يف
ذلــل ســامًعا المــر اانــو املس ـ ى ًبنــان .وظ ـ الــال وــأللل مــىت هنايــة
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الــرب العامليــة اللانيــة فطــرلت منــه فرنســا وحتــول االسـ ع ار السًيــز فيــه إىل
أســًوب آاــر وديــد مويــز لقســي ه وإ ــاق إســم الدول ــة ةًــى و ـ قســمل
ول ــأللل ان عـ ـ ال ــرب العاملي ــة اللاني ــة والش ــرق األوس ــط وً ــه يع ــرب مسـ ـ ع رة
غر يــة أو ةًــى األصــح مس ـ ع رة إسًيزي ـةل ولــأللل وــان يع ــرب م ـ العــامل الــر
وو ــزج م ـ املعس ـ ر الم ــر ومل ي ـ في ــه أ وو ــول لً عس ـ ر الش ــرقع .وق ــد
ساةد إسًـما ةًـى االن ـرال ابسـ ع ار الشـرق األوسـط ةـامان :أمـدمها ـعي
فرنس ــا سياس ــياج واق ا ــال ج ولولي ـ ـاج فً ــم لس ـ ـ ط م ــاراة إسً ـ ـما ومزامح ع ــا يف
االس ـ ع ار يف الشــرق األوســط .والعام ـ اللــاين هــو إص ـرار أمنوــا عــد الــرب
العامليــة األوىل ةًــى الّبــاع سياســة العزلــةل ولــأللل ان ــرلت إسً ـما يف اس ـ ع ار
الش ــرق األوس ــط ـ ـوال الق ــرن ال اس ـ ةش ــر وم ــىت من ا ــي الق ــرن العشـ ـري .
ول ـ عــد ســنة 1950ا قــد اا ً ـ الــال ولمــنت شـ وــألر فظعــر
الاـ ـراع االسـ ـ ع ار ــن إسًـ ـما وأمنو ــا ونـ ـ ح م ــا ش ــوهد في ــه مـ ـ م ــروب
ـي أاـريف إىل
وانقاابت وم مناورات ومؤامرات وظ الاراع يشـ د فـمة و ّ
أن اس ـ ـ طاة أمنوـ ــا أن واـ ــأل دمـ ــاا املبـ ــالرة يف الشـ ــرق األوسـ ــط .ووصـ ــً
ريطانيــا م ـ الضــعي إىل مــا ال مي نعــا م ـ ماهبــة أمنوــا ةًن ـاج ول نعــا قي ـ
ةًى لشـبلعا ـا اسـ طاة أن حتـافة ةًيـه مـ مسـ ع راهتا ومرصـ ةًـى أن
ي ـ ــون هل ـ ــا وو ـ ــول يف املنطق ـ ــة ول ـ ــو وز يـ ـ ـاج وذل ـ ــل ابشـ ـ ـماوعا مـ ـ ـ أمنوـ ـ ـا يف
مشاريععا و ا وريف يف ام ال العراق.
الق ــول إن الا ـ ـراع ةً ــى الش ــرق األوس ــط ع ــد ال ــرب
وةًي ــه ف ــي
اللانية وان مرّوزاج اةًية ن أمنوا و ريطانيا ةًى النحو ال امل:
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
لس ـ ح ألمنوــا ابلْ ع ـاا عــض املنــاف ااصــة يف ن ــط اازيــرة العر يــة وظً ـ
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لسـايـرهـا يف عـض األمـي ـان ول ـنـع ـا وانـ لقـي يف ووععـا في ـا لع ـربم مضـراج
االعا.
ومل ــا ةر ـ ـ قض ــية اليع ــول يف فًس ــطن و ــان رأ أمنو ــا إ ــال لول ــة
يعوليــة يف فًســطن وذلــل مـ أوـ أن ل جنــألها ألاة يف اسـ ع ار املنطقــة ومل
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
ذلل م اسـ ع ارها لبـاقع الـبال العر يـةل لـأللل مل ـزا ابألمـر ومولـ القضـية
هلي ــة األمــم فً ــا قــررت هي ــة األمــم ـ ن م ـ أمنوــا إنشــا الدولــة اليعوليــة
ريطانيــا ولرو ـ الــزم يقــرر :ه ـ لس ـ طي املنطقــة هضــم ووــول لولــة
سـ
يعولية ن املسً ن أا أن هألا ااسم السامع سيً ظعا؟ وسارت سياس عا
ام الدولة اليعولية ةًى أسا ان ظار ما س قررم األ ا.
أما أمنوا فإهنا أاألت حتث اخلطى لمويز إسرا ي وإهنـا مـا يعـمل
لرويزها .ووان ريطانيا لعاوسعا يف ذلل ول ش ا ع فووـد الاـراع
الال ن ريطانيا وأمنوا مول ووول الدولة اليعولية.
وإىل وانــب ذلــل ماول ـ أمنوــا مــد اــط أ يــب البــمول ةــرب األرلن
وس ــور ولبن ــان لًبح ــر األ ــيض امل وس ــط فوق ـ إسً ـما يف ريقع ــا ووان ـ
وهــع العريقــة يف املنطقــة قــالرة ةًــى ال ـ ن ةًــى مجي ـ م ّ ـاا املنطقــةل ألهنــم
ة ــا هلــا .ف ـرأت أمنوــا أن الوســيًة الوميــدة ل ميــن و ـ املنطقــة هــع لطبيــق
السياس ــة ال ــع بق ع ــا يف أمنو ــا اانو ي ــة أال وه ــع إ ــال م ــاا ةسـ ـ رين
والقيــاا ابالنقــاابت فقام ـ دول انقــاب ةس ـ ر قــاا ــه مســين الــزةيم يف
سور وأةطى أمنوا ام ياداج د اط أ يب البمول ف د اخلط ولمًب ةًـى
ه ــألم املشـ ـ ًة .ول ـ ـ إسًـ ـما وق ــد ش ــعرت دن أمنو ــا لري ــد اسـ ـ ع ار املنطق ــة
وأا ــألها منع ــا أا ــألت لق ــاوا أمنو ــا ضـ ـراوة ول ـ ـ ابألس ــاليب السياس ــية
وابملناورات وة ريق أه البال.
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عد انقاب مسـين الـزةيم و عـد اشـ دال مقاومـة إسًـما ا يـ املشـاري
األمنويــة وحتــول الاـراع اخل ــع القــا م ــن الــدول ن إىل صـراع شــبه ةًــين رأيف
الًو أمنوا الد ًوماسيون يف الشرق األوسط ما ي عدل ماـا أمنوـا العسـ رية
واالق اــالية يف املنطقــة ورأوا أن قــا السياســة األمنويــة ونب ـاج إىل ونــب م ـ
السياسة الربيطانية معنام قا أمنوا و ا وان قب الرب العاملية اللانيـة ألا جة
مســجنرجة لسً ـما ل ــع ىةطا عــا ْع ـاج صــمناج ليقافعــا يف املنطقــة ولــداف
ةنعا وحترمعا م و انات املنطقـة ولبقـع املنطقـة وًعـا حتـ سـيطرة إسًـما
ومدها .ورأيف الد ًوماسيون األمنويـون املع ـدون لـديف ال وةـة العر يـة ذلـل
ف ـ يقنوا أنــه ال ــد م ـ إلاــال لعــديات أساســية ةًــى لوويــه سياســة واشــنط
ولنقيحعا لنقيحاج وديداج ميث ي جنأل م ال عاون م أه البال أساساج ل طـور
هألم السياسـة ول امًعـا .ول ـنعم رأوا أن سـعم يف الوقـ ذالـه أهنـم ا ـة وبـنة
م املشـاو ابل ـافة إىل قيـاا إسـرا ي ومـديف مـا يضـ رم املسـً ون هلـا مـ
مــض ووراهيــةل ولــأللل رأوا أنــه ال ــد م ـ معااــة هــألم املشــاو قب ـ ال ــن
اا ــد وقب ـ الب ــد حوي ـ املنطق ــة م ـ قاة ــدة إسًيزي ــة إىل قاة ــدة أمنوي ــةل
ولــأللل لة ـوا لعقــد مــؤ ر مــنعم لبحــث هــألا املو ــوع .ويف شــعر لش ـري اللــاين
نوف رب 1950ا ةقدوا أول مؤ ر هلم يف إس انبول ولوىل رائسة املؤ ر املسـم
وورج ماغع الووي يف ودارة اخلاروية األمنويـة لشـؤون الشـرق األوسـط وأفريقيـا
الش ـ الية واس ـ ر هــألا املــؤ ر مــدة مخســة أ ا م واليــة وقــد اس عر ـوا يف هــألا
املــؤ ر الســر أ ــرد األو ــاع السياســية واالسـمالياية واالق اــالية هلــألم املنطقــة
فاسـ ـ قر رأيع ــم ةً ــى أن ــه ال س ــبي لبق ــا السياس ــة األمنوي ــة مرلبط ــة ابلسياس ــة
الربيطاني ــة إذا وانـ ـ لري ــد فعـ ـاج حتويـ ـ الش ــرق األوس ــط إىل قاة ــدة أمنوي ــة
ول جنأل ال عاون م أه الـبال أسـًوابج مـ أسـاليب حتويـ هـألم املنطقـة واختـألوا
اــا ما ـ يف ســور م ـ ام نــاع ش ـ ر القــولًع ر ــيد اا عوريــة م ـ إةطــا
االم ياد أل يب البمول وأاأل ذلل ة ريـق االنقـاب الـأل قـاا ـه مسـين
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الزةيم اختألوا م ذلل للياج مً وساج ةًى صحة رأيعم وال سي ا وأن السًيز
ةالوا يف السنة ن سعا سنة 1949ا وقاموا ابنقاب قـاا ـه النـاو وأدال
مس ــين ال ــزةيم وروع ـ س ــور لإلسًي ــز .ف ــان ه ــألا و ــأللل مس ــاةداج هل ــم يف
رأيع ــم دن ــه ال ــد مـ ـ فاـ ـ السياس ــة األمنوي ــة ةـ ـ السياس ــة الربيطاني ــة إذا
أرالت أمنوــا أن لع ـ يف املنطقــة .ويع ــرب هــألا املــؤ ر م ـ أهــم ألوات ال وويــه
لًد ًوماس ــية األمنوي ــة يف القـ ـ الع ــر وق ــد ة ــرل لوص ــيات ةً ــى وـ ـ مـ ـ
البيـ ـ ـ األ ـ ــيض وودارة اخلاروي ـ ــة وودارة ال ـ ــدفاع والبحري ـ ــة وق ـ ــدا إىل ه ـ ــألم
ال وصيات ألل ة هامة ل ًجنص ا يًع:
ارب الرب اللانية األانة أن منطقة الشرق األوسـط هـع
لقد أ ب
قاةــدة أساســية ل ا ـ فيعــا وافــة ةناصــر الضــرورة خلــول مــرب ــد االحتــال
السوفيايت وأن ال ن يف معامجة آابر الن ط الروسع يف القوقـاد ومرمـان ألاة
الرب السوفيالية م أغن موارلها ابلزيوت ليد م مـة وبـن يف سامـه ةـ
ريــق ال عــاون العس ـ ر م ـ لرويــا ومــدها ـ إن ذلــل يشــم إ ــال قواةــد
وويــة منظ ــة يف ســور ولبنــان وفًســطن ةًــى أن ل حــول الع ـراق وماــر إىل
ا ـزان 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 العسـ رية ةًــى اليــو ن وصــقًية وإيطاليــا ـوال ال ــمة
امل ــدة مـ ةــاا 1941ا إىل ةــاا 1944ا أو ــح شـ ال يقبـ ااــدل
والبحث أمهيـة الشـرق األوسـط يف ـوي وإمـدال ملـ هـألا النـوع مـ الع ًيـات
الر يــة الامســة الــع ـ ن الناــر لــرب الق ـوات امل حال ــة وماــر اايــو
املعالية يف القًعة األورو ية.
ان عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ألل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة قمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم وافق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤ ري
وـ ـيـعـعـم ـشـ ـ لـوصـيـات أر ـ :
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األوىل :االن اــال ة ـ السياســة الربيطانيــة يف مجي ـ مــا ي نــاول القضــا
املعًقة ينعا و ن العامل العر .
اللـانـيـ ـة :اخت ــاذ وييــد مطال ـب العــرب القومي ــة أســا سياس ـ اـة أمنوي ــة يف
الشرق األوسط.
اللاللـ ـة :لة ــم ما ــر يف مطالبع ــا م ـ ريطاني ــا ولش ــاي مل ـ من ــو ه ــألم
الروة يف العراق.
الرا ع ـة :ال ــي ة ـ االس ـ رار يف االن ا ــار الديبًوماس ــع واالق ا ــال
ل ـ إسرا ي ولشــاي هي ــة األمــم امل حــدة ةًــى لن يــأل مشــروع لقســيم فًســطن
إىل لول ــن ةر ي ــة ويعولي ــة ولن ي ــأل مق ــررات مً ــد األم ـ ال ــدومل في ــا ي عً ــق
ســوية قضــية الاو ــن العــرب ةًــى أس ــا إةــالهتم إىل ل رهــم وال عــويض
ةًى الألي ال يرغبون منعم ابلعولة.
ويقــال إهنــم أةط ـوا لوصــية ااصــة اــر إذ أوص ـوا ضــرورة أاــأل أمنوــا
ملاــر م ـ ريطانيــا وإاــراج ريطانيــا منعــا وإقامــة م ــم قــو فيعــا ي ــوىل قيــالة
املنطقة وًعا ملا ب يف ال اريع أن مار هع ابب منطقة الشرق األوسط.
وق ــد رفعـ ـ ه ــألم املقمم ــات إىل ااع ــاد ال ــاوم يف ال ــوال ت امل ح ــدة
ووــان الــزب الــدميقرا ع هــو الــأل ي ــوىل ال ــم يف أمنوــا والـزب الــدميقرا ع
مييـ ـ ةـ ـالة إىل مامً ــة السًي ــز وو ــان لروم ــان ه ــو ر ــيد ال ــوال ت امل ح ــدة
ولرومان وا إىل ال م شاي ةامًن :أوهل ا الن وذ اليعول واللاين الن ـوذ
الربيطــاين يف عــض األوســا األمنويــة وقــد ارلــبط لرومــان ابل زامــات ةــدة ــام
ريطانيا ووأللل ام اليعولل ولـأللل مل لؤاـأل هـألم القـرارات ابألمهيـة الـع وـان
الد ًوماسيون يرووهنا هلا وإن وان قد ما اه اا هبا يف ةعد إيزهناور.
ومع ــا ي ـ م ـ أم ــر ف ــإن السياس ــة األمنوي ــة ق ــد نش ــط يف الش ــرق
األوسط عد مؤ ر الديبًوماسين املـألوور فقامـ أمنوـا حاولـة وري ـة ل ـال
الاًح ن الدول العر ية و إسرا ي ولاراج إسًـما مـ األرلن والعـراق فقـد
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الاً الديبًوماسية األمنوية م املًل ةبد ه وفاو ه يف ةقد صـ قة معـه
ااص عا أن يمك املًل ةبد ه إسًما ويسن م أمنوا وإن أمنوا لطًق يدم
يف أن يضــم إليــه الع ـراق والاــاد وينشــو لولــة م ـ األرلن والع ـراق والاــاد
ويضــم إليعــا ســور ولبنــان مقا ـ أن يعقــد صــًحاج م ـ إس ـرا ي وأن أمنوــا
لعطيــه القــرول واملســاةدات الادمــة لنعــا هــألم الدولــة ااديــدة اق اــال ج
فوافـق املًــل ةبــد ه ةًــى ذلــل أاــأل يع ـ ل حقيــق هــألا املشــروع .فــألهب
إىل الع ـراق وهن ــاك او ـ عب ــد الل ــه ون ــور الس ــعيد وف ــاحتعم يف املو ــوع
و ًــب مــنعم الســن معــه ف ــا وــان مــنعم إال أن الاــًوا ابلس ـ ن الربيطــاين يف
مـدال وأ ًعــوم ةًــى مشـاري املًــل ةبــد ه ف ــنععم السًيـز مـ الســن معــهل
ولأللل مل يقبًوا ما قاله ومل يرلوم ولرووا األمـر ما عـاج فروـ إىل األرلن وأرسـ
ل ــر ل الاـ ـًح ليس ــن مع ــه ويعاون ــه يف املش ــروع فقب ـ ـ ر ل الا ــًح ذل ــل
والظــاهر أنــه وــان حتــول م ـ األمنويــن فبــالر السًيــز ق ـ ر ل الاــًح يف
ة ــان وهــو يف ريقــه إىل املطــار لنوـ إىل ــنوت عــد أســبوع وامــد ق ـ
املًــل ةبــد ه يف القــد يف املســاد األقاــى ن ياــة مل ـؤامرة م شــوفة ل رهــا
وًوب لق ًه ومألرم الس ن األمنوع صـرامة مـ املـؤامرات ومـ السـ ر قبـ
ي ــوا وام ــد م ـ ـ ق ً ــه و ــأللل م ــات ه ــألا املش ــروع .ويف الس ــنة ن س ــعا س ــنة
1952ا ماــً ان جنــاابت الرائســة يف أمنوــا فــناح الــزب اا عــور يف
الرائســة شــجنص إيزهنــاور ف ــوىل ال ــم يف أول ســنة 1953ا و وليــه ال ــم
اش د الاراع ن إسًما وأمنوال ألن إيزهناور معروه قدميه املاًحة األمنوية
العًيا يف ووعيعـا العسـ ر والـدومل ةًـى الضـمط اليعـول والربيطـاينل ولـأللل
اختأل النـزاع ن الدول ن أمنوا وإسًما ش اج مالاج ووان م أهم مظاهرم أاأل
ــرل األاــنة منعــا .ووان ـ أمنوــا قب ـ ذلــل قــد
أمنوــا ملاــر م ـ ريطانيــا
قامـ ابنقــاب يف ســور وــا ع يًعــا أليــب الشيشـ ًع إىل ال ــم و ــأللل
صارت مار وسور مـ أمنوـا .ومنـأل ذلـل ال ـاريع صـارت الـبال العر يـة وًعـا
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مي ــدا ج فس ــيحاج لًا ـراع السً ـوأمنوع وقام ـ في ــه أة ــال ة ــدة وان ـ عً ــه
و ــال رة لن قـ ـ مـ ـ ي ــد أمنو ــا إىل ي ــد إسً ـما ومـ ـ ي ــد إسًـ ـما إىل ي ــد أمنو ــا
وه ــألا لواليــل وظعــر ذلــل يف أة ــال ةــدة مشً ـ ماــر وســور واألرلن
والع ـراق والســعولية والــي ووــان أولرهــا يف ســور وص ـ عا واســطة العقــد
ولــؤ ر ةًــى مجيـ الــبال العر يــة شـ ةــاال ولــأللل ماــً يف ســور أة ــال
ةدة سياسية وـان أ ردهـا ولـرة االنقـاابت فإنـه مـا إن ق ـ مسـين الـزةيم قـ اج
ظعــر فيــه مقــد السًيــز ةًيــه وان عــى م ــه مــىت أاــألت إسًـما لع ـ لمويــز
ال ــم يف ســور ةًــى األســا الــدميقرا ع ولع ـ لض ـ عا إىل الع ـراق اطــوة
ل ال اهلال اخلايب .وابل ع ماً االن جناابت يف سور وو لسـ ور
لًبال وسيطر مزب الشعب والـزب الـو ين ةًـى ال ـم وأةًنـوا يف رامع ـا
االحتــال مـ العـراق .وقــد ماولـ أمنوــا ةرقًــة وعــول إسًـما ول نعــا مل لسـ ط
أن د فرصة إىل أن وا أليب الشيش ًع إىل ال ـم فسـيطر ةًيـه أوالج مـ
ورا سـ ـ ار س ــيطر ةًي ــه شـ ـ ةً ــين ونا ــب ن س ــه ر يسـ ـاج لًا عوري ــة
فان قً ـ ســور إىل يــد أمنوــا وظً ـ يــدها مــىت شــبا 1954ا ميــث قــاا
ة ا السًيـز ىسـنال مـ العـراق قًـب الشيشـ ًع فروعـ سـور إىل يـد
السًيــز وروـ ال ــم النيــا  .ويف هــألا الوقـ ــدأت إسً ـما يف إا ـراج مًــي
مــدال إىل ميــز الووــول .ومــا إن وــا ت ســنة 1955ا مــىت لاًـ املنطقــة يف
مرمًــة ةني ــة م ـ الا ـراع السً ـوأمنوع ش ـ مــال .فقــد ــدأت أمنوــا ة ـ
ريق مار لًعب لعبة ال حرر والومدة واالشماوية و دأ ةبد الناصر ـول
ألمنوــا صـراةاج ةني ـاج مـ السًيــز فقــاا ىيعــاد مـ أمنوــا شـرا صـ قة أســًحة
وبــنة مـ املعسـ ر الشــيوةع وأومــى لًشــعوب أنــه وــا هبــا لــرب إسـرا ي
والقضا ةًيعـا ف ـان لـأللل لو ها ـ يف الشـعب العـر وًـه ولبـن القوميـة
العر يــة وأةًـ أن ماــر ةر يــة وســا ذلــل يف لسـ ور الدولــة املاـرية وصــار
ينــال ابلعدالــة االو اةيــة والومــدة فـ لت أة الــه هــألم إىل ال ــاه الشــعب
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العــر مول ــه وصــار قطب ـاج م ـ أقط ــاب ــال العــرب .وق ــد ســاةد ةً ــى ذل ــل
األسًوب الأل الّبع ه أمنوا لضرب إسًما ول ال البًبًة ن أه البال فإنـه
ابلرغم م العدا املس ح م مين األ ن أمنوا وروسيا االحتال السـوفيايت فقـد
اختــألت وســا لغ ـرا روســيا االحتــال الســوفيايت يف املنطقــة ووعًعــا ةــاماج
لولي ـاج يف املنطقــة ووعًعــا ةــاماج لولي ـاج ــد إسً ـما .وابلــرغم م ـ وار ــة أمنوــا
لًشـيوةية فقــد أقنعـ مجــال ةبـد الناصــر مـاوم ماــر ابالشـماوية والــدةوة هلــا
ف ان شرا مار ل سًحة م املعس ر الشيوةع ةـاماج ألاـ روسـيا االحتـال
السوفيايت يف املنطقة ووان لةوة ةبدالناصر لًقومية ةاماج أساسياج يف إميا
القومي ــة العر ي ــة ع ــد أن مال ـ أو و ــالت ــوت وو ــان لب ــين االش ـماوية ال ــأل
لطــور ةـ العدالــة االو اةيــة ةــاماج مــؤ راج يف ان شــار اليســارية ووعًعــا اغيــة
ةًــى ال ـرأ العــاا يف املنطقــة .وــان ل بــين ماــر معامجــة األمــاه األونبيــة
والس ــي ا مً ــي م ــدال أ ــر وب ــن يف إ ع ــال الش ــبعة ةـ ـ ة ال ــة ةب ــد الناص ــر
ألمنوــا الســي ا وأنــه وــان يعــاوم االس ـ ع ار األمنوــعل ولــأللل مل يبــق هنــاك
ألىن شل ةند الشعب العر قا بة يف أن مجال ةبد الناصر هو املنقأل األةظم
الأل عله ه هلألم األمة لنقاذها م االس ع ارل ولأللل لعًق النا مجيعاج ـه
مــا ةــدا ف ــة وامــدة وانـ حتــاول وشـ ه وهتامجــه ول ـ ذلــل مل يــؤ ر يف قًيـ
وال ولــن وظ ـ مســيطراج ةًــى الــرأ ســيطرة بامــة .و ع ـ هــألم الســيطرة أصــبح
ة ــا السًيــز يف األرلن والعـراق وصـ عم م امـاج يف مروــز مزةــزع وأصــبح
ة ا السًيز يف سور ولبنان يف و سيو شعبياج و أللل وود املناخ الرا
ألمنوا ألن لع ل ا ية السًيـز لون أن لن بـه املنطقـة أن مـا يـ م مـ أة ـال
هــو للاــال ن ــوذ أمنوـا إىل املنطقــة م ــان ريطانيــا .ووــان ةًيعــا أن لــدرك أن
الواوــب أن لع ـ ل اـ ية اسـ ع ار الــدول ن :أمنوـا و ريطانيــا ال أن لسـ بدل
وامدة داريف.
ويف هــألا الوق ـ 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
احتد مـ الـزب العـر االشـماوع ف ووـد هـألا االحتـال لـزب البعـث ووـولاج يف
ااــيو .إن الــز ن رفعــا شــعار ومــدة مريــة اشـماوية فاــار هل ــا و ــن
ةًــى ال ــم وقــد اشــموا فيــه ابل ع ـ وووــدا يف ةبــد الناصــر ومــا يــدةو إليــه
فرص ــة هل ــا اعـ ـ الش ــعب يً ــي موهل ــا ولًس ــن ابلوم ــدة واالشـ ـماوية ال ــع
يري ــدون اطـ ـوات ابردة و ــأللل أص ــبح س ــور و وم ــة ل وم ــات يس ــيطر
ةًيعا مزب البعـث القـا ج لشـرم واشـيةج اـا وـان ي ـوهم ـه مـ ووـول شـعبية لـه
ــن النــا ل ولــأللل وان ـ ســور م ـ السًيــز مقيقــة ول نعــا لســيطر ةًيعــا
ف ـربا الومــدة واالش ـماوية وملــا هل ــا م ـ و ــن ةًــى ال ـرأ العــاا .قــاا ةبــد
الناصـر ـ ميم قنـاة الســويد وماـ العـدوان اللا ــع ةًــى ماـر فوصـ ةبــد
الناصر يف شعبي ه ةنان الس ا ل ولأللل مل ر ة ا السًيز ةًى أن يظعروا
ةًى املسر وا صوهتم مىت ال ي ال حيد هبم أمد.
ويف آب 1957ا او ةـدل مـ الضـبا ولـألاوروا في ـا ةًيـه ال ـم
يف ســور مـ ســن مـ المــرب ومـ لمًمـ الن ــوذ المــر فيــه فقــرروا االسـ يا
ةًــى الســًطة ةًــى أن يظـ ال ــم أ ر ــيد اا عوريــة والــودرا يف مراوــزهم
ويقومــوا هــم أ الضــبا ســين األمــور وال اــره يف شــؤون ال ــم .وقــاموا
ابل ع ا سور ة االس ع ار المر ووان سور قبـ فاـًعا هـألا ةـ
االس ع ار المر م السًيز مقيقة ول نعـا يف ظاهرهـا لع ـرب مر و ـة دمنوـال
ألن األف ـ ــار املس ـ ــيطرة ه ـ ــع األف ـ ــار ال ـ ــع ين ـ ــال هب ـ ــا ةب ـ ــد الناص ـ ــر :الري ـ ــة
واالش ـماوية والوم ــدة وم ــزب البع ــث ال ــأل ل ــه ال ً ــة األوىل يف ال ـرأ الع ــاا
يظعــر و نــه صــديق ةبــد الناصــر أو مًي ــهل ولــأللل اة ــرب فاــًعا ة ـ المــرب
مووع ـاج ــد أمنوــا وإن وــان يف القيقــة مووع ـاج ــد السًيــز أولــر منــه ــد
األمنوين .وابلرغم م هألا فإن السًيز قا ًوا هـألا ال اـ ابلاـ ومل حيروـوا
ســاوناج وأمــا أمنوــا فقــد و ـ ونوهنــا وأاــألت لع ـ عاــبية ظــاهرة لضــرب
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الضـ ــبا وإروـ ــاع سـ ــور إىل مظـ ــنة المـ ــرب .ووـ ــرت م ـ ـ أو ـ ـ ذلـ ــل ةـ ــدة
وــاوالت اب ت وًعــا ابل شـ  .و عــد ةاــز أمنوــا ةـ معااــة املشـ ًة لقــدا
ةبــد الناصــر ملعااــة املش ـ ًة ف رس ـ و ــول ر ل ف اــأل هــألا يع ـ ل ــال
احتال ن مار وسور ل سًم فيه مار ةنـان ال ـم يف سـور و ـأللل قبضـ
أمنوــا ةًــى الزمــاا وصــارت لع ـ لطــرل ريطانيــا م ـ الع ـراق ولبنــان ومــا أن
وا ت سنة 1958ا مىت وان ورة لبنان ورة العراق ف صبح سـور
والعـ ـ ـراق ولبن ـ ــان وما ـ ــر ي ـ ــد أمنو ـ ــا ومل يب ـ ــق لإلسًي ـ ــز إال األرلن .وو ـ ــان
ةبدالناصر يامقعا يف األرلن ف ان ةًى وشل ال اـ ية مـ املنطقـة وًعـا
إال أن إسً ـما مل لي ـ وأا ــألت لع ـ م ـ قاة ــدهتا :األرلن .وم ــا أن و ــا ت
س ــنة 1961ا م ــىت ص ــار هل ــا ق ــويف لع ـ ـ يف س ــور و عـ ـ مجيـ ـ الق ــويف
السياســية ومــزب الشــعب والــزب الــو ين ومــزب البعــث أو م ـزاب البعــث
ع ـ وًعــا ــد ةبــد الناصــر و ــد الومــدة فحا ـ
والعــر االش ـماوع
ان اــال ســور ةـ ماــر وةــال ة ــا السًيــز لًســيطرة ةًــى ال ــم .إال أن
أمنوــا قًبـ ةبــد ال ــرمي قاســم ةـ ال ــم يف الع ـراق عــد أن لــرك الع ال ـة هل ـا
وس ــار مـ ـ الش ــيوةين فووـ ـد يف العـ ـراق م ــم أمنو ــع ي ــوالم م ــزب البع ــث
وصــار يع ـ ل ميــن األو ــاع يف ســور واألرلن لض ـ ع ا إىل الع ـراق فجناف ـ
إسً ـما م ـ ذل ــل فق ـاا ة ا ه ــا يف لمش ــق ابنق ــاب م ع ـ ووعً ـوا م ــزب
البعث س ارة لًح م .إال أنـه يف العـاا 1971ا عـد أن ذهـب مـافة أسـد إىل
مار ولا يف االحتال الرابةع رو م مار إىل سور ةًى غن الووـه الـأل
ذه ــب ــه فق ــد أقنـ ـ هن ــاك أن ــه ىم ان ــه أن يا ــبح ر يسـ ـاج لًا عوري ــة العر ي ــة
الســورية ةًــى رغــم ةًوي ـه النا ـنية .و ــدا آنــألاك أن أمنوــا وان ـ ورا ذلــل
وأهنا س ساندم ما لاا يسن مععا و ا أن مار س اع مجاة عا هنـاك لؤيـدم
وأن ماــر ومـ ورا عــا أمنوـا ســيع ًون ةًــى إدالــة العــا ق أمــاا لناــيبه ر يسـاج
لًا عوريـ ــة ل ونـ ــه ةًـ ــو ج والنـ ــا يف سـ ــور ال يقبًـ ــون ةًـ ــو ج لرائس ـ ـ عم ـ ـ
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مسً اج .وه ألا هيّ ت أمنوا له األمر وذلًّ له الاـعاب عـد أن وافـق ةًـى
الســن مععــا .و ـدئ ابلســن يف لن يــأل ذلــل .ف اــأل يع ـ لــدر ياج لي ــون ر يسـاج
لًا عوري ــة فق ــاا ــز رة الشـ ـ ال ق ــاا اباللا ــاالت الش ــعبية .ومل ــا رأيف أن
الشــعب يســن مـ الــاوم وأن ال معار ــة ظــاهرة لــه أقــدا ةًــى الع ـ لــأللل
ة ًي ـاج ف ـ م لرشــيح مــافة أســد لرائســة اا عوريــة العر يــة الســورية وة ـ ّن يــوا
1971/3/12ا موة ــدا لاسـ ـ ا أص ــبح م ــافة أس ــد ر يسـ ـاج لًا عوري ــة
السورية ووقع سور يف را أمنوا م وديد وهع ال دال إىل اليوا.
هـ ــألم منـ ــاذج ة ـ ـ الا ـ ـراع السً ـ ـوأمنوع يف سـ ــور وهـ ــو أ ـ ــرد مظـ ــاهر
الاراع .وأما يف ابقع الدول العر ية فإن األرلن ظ حت سيطرة السًيزل ألن
الش ـ ــعب ًل ـ ــام فًس ـ ــطينيون يع ـ ــيو ال ل ـ ــن م ـ ــنعم ةً ـ ــى طاق ـ ــة هي ـ ــة األم ـ ــم
ومعاشــات أ نــا عم الــألي يع ًــون اــارج األرلن و ًلــه م ـ ــدو شــرق األرلن
يعــيو ال ل ـن مــنعم ةًــى معاشــات أ نا ــه يف ااــيول ولــأللل مل ــد أمنوــا يف
الشــعب يف األرلن الم ــة اخلاــبة الــع ووــدهتا يف ســور فًــم حيا ـ يف األرلن
أ ة سياسـع يظعـر فيـه الاـراع الـدومل الًعـم إال املظـاهرات الـع ماـً
د مًي مدال وواولـة االنقـاب امل عًـة مـ املًـل مسـن سـنة 1957ا
الــع اف عًعــا ليطــرل هبــا عــض ة ــا ةبــد الناصــر مـ الــبال .ومـ هنــا ال يع ــرب
األرلن أنه قد ماً فيه أة ـال سـياس ـية هامـة ل عًـق ابلاـراع وإن وـان مـ
أةظــم األم نــة الــع ــر ةًيعــا الا ـراع ــن أمنوــا وإسً ـما ملــا فيــه م ـ اللــروة
املألهًة يف اب األرل وحت امليام.
أما العراق فإنه ابلرغم م أن ةبـد السـاا ةـاره الـأل اًـي البعليـن
يف ال ـ ــم وـ ــان يس ـ ــن يف روـ ــاب ةبـ ــد الناص ـ ــر إال أن ة ـ ــا السًي ـ ــز م ـ ـ
السياس ــين و ــبا اا ــيو ق ــد وو ــدوا أمـ ـامعم ال رص ــة س ــاحنة ألن ي حروـ ـوا
و قًي ـ م ـ العــول ســيطروا ةًــى ااــيو وةًــى ال عاليــات االق اــالية ورو ـ
العراق إىل السًيـز .وةًـى الـرغم مـ أن أمنوـا ةـالت إىل العـراق يف ةعـد ةبـد
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ال ــرمح ة ــاره إال أن رو ــال السًي ــز م ـ البعلي ــن وغ ــنهم ق ــد س ــيطروا ةً ــى
ال م ةاا 1968ا واسـ ر ن ـوذ الس ـًيز يف العـراق مـىت 2003/04/09ا
لــديف ســقو مــدال وســقو نظـ ـاا صـ ـداا مسـ ـن وم ــم البعـ ـث يف العـ ـراق
مـن وقـ العراق حت االم ال األمنوع.
وأمــا ماــر فإهنــا منــأل أن لرّـ ةب ــد الناصــر فيعــا ةً ــى ال ــم ص ــارت
القاة ــدة األمنوي ــة ال ــربيف والل ـ ـزال م ــىت ا ن القاة ــدة األمنوي ــة املع ــة ومل
حتا فيعا أية أة ال سياسـية مع ـة لـدا يف الاـراع ابسـ لنا مـا مـدث إ ـر
أن لعيـد ماـر
وفاة ةبد الناصر قًي إذ لوفرت ا ة ةناصر وان م امل
إىل ريطانيا:
أوهلــا :قــاا فيعــا م ــم ــعيي ال يسـ طي م ــة ن ســه فضــا ة ـ أن
يسد ال را الأل لروه ةبدالناصر.
اثني ـا :ووــدت يف ماــر حتروــات يف ااــيو والشــعب لنــال ابلــرب
ولنال طرل الرو الشيوةين ولنال ابل حرر ال ام .
اثلث ـا :االلاــاالت ــن السًيــز و ــن ماــر الــع ــدأت ــز رة لووــا
هيــوا وديــر اارويــة إسً ـما ملاــر ماــة مضــور ونــادة ةبــد الناصــر ول ا ع ـ
ــز رة ة ــدل م ـ ـ السًي ــز واس ــطة ليبي ــا أص ــبح رمسي ــة ال ــز رة و ــد
مســنن هي ـ فحســب ـ ابملــألورات الرمسيــة والطًــب ةًن ـاج م ـ ماــر أن
لقويف العاقات ينعا و ن إسًما فاار روـوع ماـر لسًـما مسـ لة دمـ فقـط
ولــيد مسـ لة وعــول نظـراج ملروــز الســالات القًــق يف دايــة م ــه .ل ـ أمنوــا
اس ـ طاة للبي ـ الســالات يف ال ــم ةًــى الــرغم م ـ ذلــل واف عً ـ الــرب
ســنة 1973ا لً عيــد لًســاا م ـ إس ـرا ي فاعً ـ م ـ الســالات ط ـاج
وم ن ــه م ـ األا ــأل زم ــاا األم ــور و ــأللل اا ــى الا ـراع ال ــدومل م ـ لاا ـ
مار واس رت القاةدة األمنوية ال ربيف واألهم مىت ا ن.
وأم ــا لول مش ــال أفريقي ــا ف ــإن املم ــرب لاً ـ حتـ ـ س ــيطرة أمنو ــا ةن ــد
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اس قاهلا يف أ ا و د اخلامد واازا ر صارت أمنوية ضـ أمحـد ـ ـاّّ.
ول ـ ذلــل مل ي ــدا ــوياج ف ــإن و ــد اخلــامد ق ــد مــات ول ــوىل ال ــم ا ن ــه
السـ فســار مـ السًيــز .وأمــا ا ـ ــاّّ فقــد ــبع السًيــز انقــاابج ــدم ةـ
ريــق املًــل السـ و واســطة و ــد ايضــر فاــأل وا إلــيعم ــاهر الــز ن وأاب
مــدي فقامــا ابنق ـاب أ ــا دمحــد ـ ــاّّ وأارو ـ أمنوــا م ـ اازا ــر
وصارت إسًما هع صامبة الن وذ هناك .وأما ليبيا ولوند فإن أمنوا مل لس ط
لا ــول أ منع ــا وال إم ــداث أ أة ــال سياس ــية يف أ منع ــا ـ ـ ق ــع
الن وذ السًيز مس قراج فيع ال ولأللل مل يشموا يف الاراع السًوأمنوع .وأمـا
الــي ولول اخلًــيح ف ًعــا ةــدا الســعولية اا ــعة لًن ــوذ السًيــز ولــيد
فيعــا صـراع ابملعــن املعــروه إال يف الــي ميــث الن ــوذ السًيــز فيعــا ي عــرل
ملض ــايقات مـ ـ أمنوـ ـا وش ــد وو ــألب .وأم ــا الس ــعولية فق ــد اسـ ـ طاة أمنو ــا
اسـ ـ قطاب ع ــض أفـ ـرال العا ً ــة املال ــة في ــا ق ــع لإلسًي ــز رو ــاهلم يف العا ً ــة
املال ة وأللل .ويـدور الاـراع األمنوـع السًيـز فيعـا ةـ ريـق أفـرال العا ًـة
فبوصول فعـد ـ ةبـد العزيـز مـلاج أصـبح السـعولية لسـن يف إ ـار السياسـة
األمنويــة ولــو لمــنت الــال دن وــا أمــد روــال السًيــز إىل ال ــم وعبــد ه
ومل الععـد الــامل فسـ عول الاـاد وســد إىل الن ــوذ الربيطـاين وه ــألا لواليــل
وإن وان ـ ـ أمنو ـ ـا عـ ــد ل ا ـ ـنات 2001/9/11ا حتـ ــاول للبي ـ ـ ن وذهـ ــا يف
السعولية لون اشية لأل ألب أفرال العا ًة ى ـال لميـن يف منـط ال ـم املع ـول
ه .ويبدو أنه حت الدراسة م صانعع السياسة يف واشنط و ا ل ناق ذلـل
األابار.
وظـ ـ الاـ ـراع األمنو ــع الربيط ــاين ةً ــى أش ــدم يف ال ــبال العر ي ــة ـ ـوال
اخل س ــينات والسـ ـ ينات مـ ـ الق ــرن املا ــع وظًـ ـ القض ــية ال ًس ــطينية ه ــع
و ــوهر ه ــألا الا ـ ـراع إذ إن الربيط ــانين يف الع ــاا 1964ا لوص ــًوا إىل قناة ــة
ش ن املنطقة دنه ال يوود فيعا قا ًية ألن هتضم لولة أونبيـة لايًـة فيعـا وأن
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ر ــة إقامــة لولــة يعوليــة يف فًســطن هــع ر ــة فاشــًة وأنــه مـ األفضـ إقامــة
لول ــة ةً اني ــة ةً ــى من ــط الدول ــة الًبناني ــة وذل ــل ابلرو ــوع إىل إمي ــا مش ــروع
ال ــاب األ ــيض الــأل و ــع ه ريطانيــا ســنة 1939م ووعً ــه أساس ـاج ل ـ
القضــية وذاوــرت دة ــا اليعــول واق نع ـوا هبــألم ال ــرة وقــاا البي ــب ورقيب ــة
م ــاوم ل ــوند ــز رة ما ــر واألرلن ولبن ــان وال ويـ ـ والس ــعولية وة ــرل
املشـ ـ ــروع الربيطـ ـ ــاين املـ ـ ــألوور ةًـ ـ ــى الزة ـ ـ ــا العـ ـ ــرب وةًـ ـ ــى عـ ـ ــض الروـ ـ ــال
ال ًسـ ــطينين وأاـ ــأل موافقـ ــة ةامـ ــة ةًـ ــى املشـ ــروع و ـ ــدأت ريطانيـ ــا حاولـ ــة
لن يألم .ل أمنوا و واسطة ة يًعا ةبد الناصر اس طاة أن ل شـ املشـروع
عار ه الضارية له.
وم هألا وًه ي بن أن قضية الشرق األوسط م ميـة لوليـة وـان مـ
امل ــرول أن ل ــون قضــية ص ـراع ــن أهـ املنطقــة و ــن الــدول املس ـ ع رة و ــا
ماـ ـ مـ ـ أمنو ــا ن س ــعا م ــن ــرلت االسـ ـ ع ار ووونـ ـ لول ــة ال ــوال ت
امل ح ــدة وو ــا ماـ ـ مـ ـ الا ــن ع ــد ال ــرب العاملي ــة اللاني ــة م ــن ــرلت
االس ع ار الياابين والن وذ األونب وأقام لولة شيوةية هلا م ان عا يف العـامل
وو ا هو األمر الطبيعع يف و ـال مسـ ع رة أليحـ هلـا الم انيـات الدوليـة
والم انيات احملًيـة أن ل حـرر مـ الن ـوذ األونـب ول ّـون مـ ن سـعا لولـة هلـا
ودهنــا الــدومل ول ـ -ول ســي الشــديد -مل ل ـ هــألم الــال هــع مــال قضــية
الشــرق األوســط وإمنــا وانـ قضــي ه الدوليــة ص ـراةاج مــالاج ــن أمنوــا و ريطانيــا
ةًــى اس ـ ع ار املنطقــة واس ـ ماهلال ل ــال قيــول وديــدة و ــة حتــول لون أن
ي ــر أهـ املنطقـة مـرل ل ــن ابل حــرر واالنع ــاق .واسـ ر الا ـراع ــن أمنوــا
و ريطانيا ول و ة أاي يف السبعينات والل انينات م القرن املا ع.
ومـ ســقو االحتــال الســوفيايت يف دايــة لســعينات القــرن املا ــع وســا
أمنو ـ ــا يف غ ـ ــزو العـ ـ ـراق والس ـ ــيطرة ةً ـ ــى ال ويـ ـ ـ ومنطق ـ ــة اخلً ـ ــيح لم ـ ــنت
معــالالت القــوة يف العــامل و ــدأت أمنوــا رســم اريطــة وديــدة لً نطقــة حتــول
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ووبعــا الربيطــانيون إىل الةــب نــو ومل يعــولوا يقــوون ةًــى ماــارةة أمنوــا
واحنــط مس ـ واهم واــي ودهنــم فا ــطروا لًع ـ ابلدســا د والي ـ الضــعي ة
وا ــطروا لاة ــال ةًــى االحتــال األورو ل ريــر مططــاهتم والــع وان ـ أص ـاج
مططــات ابه ــة ملـ ال اقيــات أوســًو الــع مــاولوا مـ ااهلــا االل ــاه ةًــى
أمنوا ل أمنوـا اسـ طاة أن حتوهلـا إىل مسـارات أاـريف ختـدا أهـدافعا.
أو ــربت ريطاني ــا ةً ــى أن لع ــمه شـ ـ مش ــروةعا امل لـ ـ ابلدول ــة العً اني ــة
وأةًن ان عا م وقبً ابملشروع األمنوع القا ع ىقامة لولة فًسطينية ةر ية
إىل وانــب الدولــة اليعوليــة وختًــى ةرفــات ر ــيد منظ ــة ال حريــر ال ًســطينية
رمسي ـاج ة ـ ف ــرة الدول ــة العً اني ــة يف امل ــؤ ر ال ــو ين ال ًس ــطيين ال ــأل ةق ــد يف
اازا ر يف سنة 1988ا وأةً رمسياج ة قبوله ل رة الـدول ن يف مجيـ احملافـ
الدوليــة منــأل ذلــل ال ــاريع .وا ـطـ ـر املًــل مســن أيض ـاج وةًــى مضــض أن
يعً ال ا القانوين واللار ن الضـ ـة المـر ية والضـ ـة الشـرقية لنعر األرلن
واةمه ضرورة إقامة الدولة ال ًسطينية.
وه ألا سقط مشروع الدولة العً انية ة ًياج ورمسياج ومل ي بق إال املشـروع
األمنو ــع وه ــو إقام ــة الدول ــة ال ًس ــطينية إىل وان ــب إس ـرا ي وأص ــبح ه ــألا
املشــروع مطًبـاج لوليـاج لبن ــه األمــم امل حــدة واالحتــال األورو وروســيا ابل ــافة
إىل أمنوــا وش ـ ً الرابةيــة الدولي ــة م ـ هــألم األ ـراه األر عــة ل ــدةم ف ــرة
إقامــة الدولــة ال ًســطينية إىل وانــب إس ـرا ي م ـ اــال ةــرل ر يــة ــو
املس ـ اة اار ــة الطريــق .وأمنوــا ا ن ليس ـ وــالة يف لطبيــق اار ــة الطريــقل
ألن ه ــألا الع ــاا 2004ا ه ــو ة ــاا ان جن ــاابت ابلنس ــبة هل ــا ولري ــد منع ــا إش ــمال
املنطقــة فقــط ولأ ـ أمنوــا ةًــى إشــمال املنطقــة شــروع لًــو املشــروع إىل أن
حي ــن الوق ـ ـ املناس ــب ل حقي ــق ما ــالعا واليع ــول ةن ــدها سينا ــاةون ألم ــر
أمنو ــا إذا ًب ـ م ــنعم جب ــد أن ين ــألوا مش ــاريععا فع ــم ال يس ـ طيعون رف ــض
أوامرهــا إذا ووعـ إلــيعم شـ وــال وااصــة وهــم يــدروون أن أمنو ـا وهــع
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هتده ل حقيق ماالعا مـ مشـاريععا املقدمـة لً نطقـة فـإن أمنوـا يف الوقـ
ن سه لراةع ماًحة لولة يعول وأللل.
وو ا ا طرت ريطانيا إىل السن مـ أمنوـا يف ف ـرة الدولـة ال ًسـطينية
ا ــطرت أيضـاج لًســن مععــا يف غــزو العـراق وال امــة ع يًعــا صــداا مســن
لًح ال ةًى عض امل اسب الع لبقيعا لولة وربيف ول نـ ا
د أمنوع.
وو ــأللل نـ ـ أمنو ــا مـ ـ إلا ــال ن وذه ــا لاف ــة إىل وان ــب الن ــوذ
الربيطاين يف مجي لول اخلًيح والي واألرلن .و ا اس طاة مزامحـة الن ـوذي
الربيطــاين وال رنســع يف لول مشــال أفريقيــا ويف لرويــا .و ــأللل ل ــون أمنوــا هــع
املعي نة القيقية ةًـى لول منطقـة الشـرق األوسـط الـع لزيـد ةـ أر ـ ا وةشـري
لولـ ــة ين ـ ــا لضـ ــطر ريطانيـ ــا إىل الـ ــروض ورا أمنوـ ــا لًحاـ ــول ةًـ ــى عـ ــض
ال ـ ــات واملشـ ــاغبة ةًيعـ ــا م ـ ـ ورا س ـ ـ ار لون أن ـ ــر و ـ ــا وـ ــان ماهل ـ ــا
الس ــا ق ةً ــى الع ــرل العً ــين ملش ــاري ااص ــة هب ــا لا ــارع مش ــاري أمنوـ ـا يف
املنطقة .و أللل مي القول إن الاراع العًين ن الـدول ن قـد ان عـى يف أوااـر
القرن املا ع ومـىت اليـوا وحت ّـول إىل أسـًوب املشـاروة والاـ قات مـ ل ـويح
أمنوا وقا دة أوىل لً نطقة صامبة الا قة ال بـنة ين ـا لقـوا ريطانيـا ـدور
الوص ــي ة ل بق ــى يف الض ــو  .فق ــدرة ريطاني ــا ماليـ ـاج ـ ـ ق ــدرة االحت ــال األورو
رم ه ةًـى فـرل مشـاري مًـول لً نطقـة ـعي ةل لـأللل نـريف ريطانيـا ولول
االحتــال األورو ي ًق ــون مشــاري أمنوــا وي حروــون فيعــا .وال لسـ طي ريطانيــا
وال يس طي االحتال األورو لن يأل شـع لون لور فاةـ ألمنوـا .ومـ ذلـل ال
مي ـ ـ القـ ــول إن ريطانيـ ــا قـ ــد ان عـ ــى لورهـ ــا يف املنطقـ ــة ـ ـ إن إمساسـ ــعا
ابلعظ ــة وإهنــا لولــة وــربيف ال دال مووــولاج وإن لها هــا السياســع مل ينط ــو.
ووــأللل قيــة ة ا عــا ال دال ـوا ي ن ســون أ إن قــوة ريطانيــا ال دال ـ وامن ـةج
ل حرك ن الن وا ار.
وأمــا فرنســا ف ــا دال ـ ل ــافح لي ــون هلــا شــع م ـ الن ــوذ يف اازا ــر
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ولوند ولبنان م م ووول ةدل م امللق ن ابللقافـة ال رنسـية يف هـألم الـدول
عد أن اسرت ن وذها ابل ام يف املمرب وموري انيا.
وأم ــا إس ـرا ي فق ــد رلب ـ سياس ــاهتا م ـ املا ــا األمنوي ــة وان ــدم
ام ـاج يف لًــل املاــا وااصــة يف أ ا احملــافظن ااــدل يف إلارة ــو اال ـ
وروبـ مووــة الــدفاع ةنعــا م ـرارة وســرةة فح ظـ هلــا أمنوــا م ان عــا ودولــة
إقًي ية وربيف يف املنطقة واة ربت الدفاع ة ووول إسرا ي لفاةاج ة أمنوا
ن سعا و قي الط املدل الأل ال يرغب والدم يف إغضا ه.
وأمــا م ّ ـاا الــبال العر يــة ف ــالوا يف ادمــة أمنوــا إىل مــد العبوليــة
وفقدوا أللل ما لبقى هلم م ماداقية ةند شعوهبم فاسـ جني هبـم أسـيالهم
وأمعن ـوا يف إذالهلــم ويف ًــب املزيــد م ـ لقــدمي ال ن ــادالت وحتول ـوا ــأللل إىل
ألوات س ــعًة االسـ ـ بدال دي ــد أة ــدا عم و ــا ماـ ـ م ـ ص ــداا ور ــا و ــا
سيحا م آاري مـنعم وهـم ـأللل قـد اسـروا إسـنال شـعوهبم وظًـوا ةًـى
سدة ال م ض إسنال أسيالهم وحت رمحة هؤال األسـيال .فاـار و ـععم
أصــعب م ـ ذ قب ـ ألهنــم أصــبحوا ــن ري ـ  :ر شــعوهبم و ر أســيالهم
فبالوا ن مطرقة شـعوهبم و ـن سـندان أسـيالهم .و ـأللل ل ـون منطقـة الشـرق
األوســط منطقــة قا ًــة لان اــار يف و ـ لظــة وفيعــا قا ًيــة وبــنة لــواللة لولــة
إسامية مقيقية قد دت ةامات ما عا لًعيان وًية وا حة.
 - 3قضية الشرق األقصى
إن األمــر يف الشــرق األقاــى ًــي ة ـ قضــية الشــرق األوســط فإهنــا
وإن وان ـ قض ــية اس ـمالياية وقض ــية اس ـ ع ار ف ــإن الو ـ فيع ــا ً ــي و ـ
االا اه وإذا اة رب أن شبه القارة اهلندية مي أن لش قضيةج ومدها يف
العا ــر ال ــديث فإن ــه يبق ــى يف الش ــرق األقا ــى مخس ــة ش ــعوب ه ــع :ش ــعب
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الاـ ــن وشـ ــعب اليـ ــاابن وشـ ــعب وـ ــور وشـ ــعب اهلنـ ــد الاـ ــينية والشـ ــعب
الندونيسـ ـع ول ـ ـ ش ــعب منع ــا قض ــي ه .وقبـ ـ ال ــديث ةـ ـ قض ــا الش ــرق
األقاى ااز ية س قضي ه ش ةاا .ف النامية االسمالياية يع ـرب مع ـاج
ابلنس ــبة لً ــوال ت امل ح ــدة وابلنس ــبة لروس ــيا .فع ــو مـ ـ مي ــة احمل ــيط اهل ــال
يع رب ةًى مدول الوال ت امل حدة وفيه قوبان وبـنبان مي ـ أن لشـ ا اطـراج
ةً ــى أمنو ــا وه ــابان الق ــوبان مه ــا الا ــن والي ــاابن ومي ـ و ــأللل أن لش ـ ا
اط ـراج ةًــى روســيا .ف ـ هــألم الناميــة لع ــرب قضــي ه قضــية اس ـماليايةل ولــأللل
وان ـ ـ أمنو ــا حت ــرى ةً ــى أن ي ــون هل ــا ق ــويف يف الش ــرق األقا ــى ول ظ ـ ـ
موو ــولة في ــه م ــىت قبـ ـ أن لض ــرب يف مين ــا ــنل ه ــار ر مـ ـ قبـ ـ الي ــاابن يف
الـرب العامليـة اللانيــة و عـد أن ــر منـه صــار الشـرق األقاــى منطقـة مع ــة
ألمنوا م مية اسماليايةل ولأللل لظـ واروعـا الر يـة و ا راهتـا يف املنطقـة
ش لا م غاليـة را حـة .وال ًبـن لع ـرب قاةـدة أمنويـة مـ قبـ الـرب العامليـة
اللانيــة مــىت ا ن فعــع هت ـ م يف هــألم املنطقــة اه ام ـاج ابلم ـاج ل ايــة ن ســعا م ـ
اخلطر ال ام فيعـا .وأمـا روسـيا فإهنـا نظـراج لاورهتـا لً نطقـة شـ ال ل اـ
ينع ــا ويطــات و ــا هــع الــال م ـ الــوال ت امل حــدة فإهنــا ال ل جنــأل اهــه
االم يا ــات العسـ رية وإن وانـ حتاـ مــدولها مـ الاــن وحتــاول لا ـاج
أن ع العاقات ينعا و ن الياابن ةاقات ول وصداقة.
أما م النامية االس ع ارية فإهنـا ل ـال حتاـر قـدمياج يف إسًـما وفرنسـا
وهولندا والربلمـال إذ إن أمنوـا وإن وانـ قـد سـيطرت ةًـى ال ًبـن وصـارت
مس ـ ع رة أو شــبه مس ـ ع رة هلــا إال أهنــا مل لش ــارك يف االس ـ ع ار اــارج الع ــامل
ااديد من م املووة االس ع ارية يف القرن ال اس ةشرل ولأللل مي ـ أن
يقــال إن إسً ـما وفرنســا وهولنــدا يف الدرو ـة األوىل هــع الــدول الــع ــدأت
اس ـ ع ار الشــرق األقاــى وشــارو عا الربلمــال يف وــز صــمن .أمــا إسً ـما فإهنــا
اسـ ع رت وزيــرة هونــغ وونــغ ةًــى ســام الاــن اانــو الشــرقع واسـ ع رت
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املايو وسنمافورة والقسم الشـ امل مـ وزيـرة ورنيـو واسـ ع رت ورمـا وسـيان
إىل وانــب اسـ ع ار اهلنــد .وسياسـ عا وًعــا قا ــة ةًــى أســا االم ــال هبــألم
املسـ ع رات .ومــن وــان املعسـ ر المــر ومــدة وامــدة قبـ ال ــاق الع اقــن
وان ـ سياســة ريطانيــا ختــالي سياســة أمنوــا يف الشــرق األقاــى ابلــرغم م ـ
ماو عـ ــا املاسـ ــة ألمنوـ ــا ل سـ ــاةدها يف االم ـ ــال س ـ ـ ع راهتا فقـ ــد وان ـ ـ
ريطانيا لنظر إىل الان دهنا سوق ل اارهتال ولأللل مل ل لع رب ووولهـا مـ
املعسـ ر الشــرقع يشـ اط ـراج ةًــى ووولهــا يف الشــرق األقاــى .وم ـ هنــا مل
د ما يربر معامجة الاـن واالم ـاك هبـا يف املنطقـة وحتـاول أن لظـ املنطقـة
يف هــدو واس ـ قرارل ألن أ مروــة لقــوا يف هــألم املنطقــة لســبب قًق ـاج هلــا ةًــى
املس ع رات.
ولــأللل قاوم ـ مروــات إندونيس ـيا يف و امعــا لطــرل هولنــدا ووامً ـ
الان الشـيوةية واةمفـ هبـا وف حـ ابب ال اـارة مععـا ووانـ لقـي ـد
أمنو ـ ـ ــا يف سياس ـ ـ ــة الش ـ ـ ــرق األقا ـ ـ ــى .و ـ ـ ـ ذل ـ ـ ــل يف س ـ ـ ــبي احملافظ ـ ـ ــة ةً ـ ـ ــى
املس ع راتل ألن هألم املس ع رات مل ل ـ أسـواقاج لبضـاة عا فحسـب ـ هـع
ال غنية ابملوال اخلاا لسـ مًعا ريطانيـا ومـدها ولموـز فيعـا ريطانيـا ولسـ مًعا
منأل القدميل ولأللل يدور موق عا يف الشرق األقاى مول قا اس ع ارها هلـألم
البال د ش م أش ال االس ع ار و قا ن وذها يف املنطقة.
أما فرنسا فإهنا عد الرب العاملية اللانية اسموع اهلند الاينية وهع
في نــاا والــاوو وو بــول ولع ــرب هــألم املس ـ ع رة م ـ أمث ـ وأوــرب املس ـ ع رات
ال رنســية إذ وانـ مــورلاج مـ أوــرب مـوارل اللــروة ال رنســيةل لمــن هــألم الــبال يف
امل ـوال اخلــاا .إال أن فرنســا مل لس ـ ط االم ــال هبــألم املس ـ ع رة فقــد لســًط
ةًيعا الان م وعة وأمنوا م وعة أاـريف مـىت ا ـطرت لـمك املسـ ع رة
وًعا واخلروج منعا .أمـا الاـن فقـد أووـدت وأمـدت الروـة ال حرريـة السـا قة
يف في نــاا وهــع مروــة الـ ـ في منــه واس ـ طاة هــألم اللــورة أن ل مًــب ةًــى
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فرنسـ ــا مـ ــىت ا ـ ــطرهتا لانسـ ــحاب م ـ ـ أولـ ــر الـ ــبال يف في نـ ــاا وان سـ ــرت
ةسـ ـ ر ج وسياس ــياج إىل أن انس ــحب هنا يـ ـاج مـ ـ املسـ ـ ع رة .وأم ــا أمنو ــا فق ــد
وانـ لريــد أاــأل مسـ ع رة اهلنــد الاــينية مـ فرنســا ف انـ ل ظــاهر ســاةدة
فرنســا ويف الوقـ ن ســه لشــا اللــورة ــدها دســاليب ا يــة ووعًـ فرنســا
ـن األمـ ابلبقــا ضـ مســاةدة املعسـ ر المـر الســي ا أمنوــا و ــن اليـ
مـ ـ االن ا ــار ةً ــى الل ــورة .وأاـ ـناج ةق ــد م ــؤ ر وني ــي ونظ ــر يف قض ــية اهلن ــد
الاــينية ووــان مـ ن ا اــه اــروج فرنســا منعــا ومًــول أمنوــا وًعــا يف الوو
وفي ناا اانو ية وو بول ومًول الان وًعا يف في نـاا الشـ الية أ مـ ورا
ـ في نـاا اانو يـة في ـا عـد
لولة في ناا الشـ الية الـع اسـ قً ابلـبال
و أللل ص ي فرنسا م املنطقة هنا ياج.
وأم ــا هولن ــدا ف ــإن أمنو ــا ق ــد ش ــاع الندونيس ـين ةً ــى الل ــورة ةً ــى
هولن ــدا فق ــاموا ل ــورة امن ــة وان ـ روس ــيا االحت ــال الس ــوفيايت وأمنو ــا ةً ــى
لناقضــع ا لســنداهنا ووق ـ إسً ـما جبانــب هولنــدا ــد الندونيس ـين وأا ـناج
ان اــر الندونيس ـيون ةًــى هولنــدا ةس ـ ر ج ورفع ـ القضــية إىل هي ــة األمــم
وس ــندهتم أمنو ــا وق ــررت هي ــة األم ــم اس ـ ـ قال إندونيس ـ ـيا و ــأللل ارو ـ ـ
هولنــدا مـ إندونيسـيا ومل يبــق هلــا إال إيــر المر يــة .إال أن إندونيسـيا المق عــا
ىسـنال أمنوــا هلــا وظًـ ورا هــا مــىت أارو عــا منعــا و ــأللل اروـ هولنــدا
م املنطقة وًعا ومل يبق هلا أ ووول اس ع ار .
وأمــا الربلمــال فقــد وان ـ لس ـ ع ر غ ـوا يف اهلنــد وملــا رأت اهلنــد أن
هولنــدا أاروـ مـ املنطقــة لشــاع ةًــى إاـراج الربلمــال فقامـ شــاي
م إسًما وأمنوا ابم ال غوا و رل الربلمال منعا وصارت وز اج م اهلند.
و ــأللل مل يبــق يف املنطقــة م ـ الــدول االس ـ ع ارية ســويف إسً ـما وأمنوــا.
ووان ـ ـ إسً ـ ـما مط ن ــة إىل قا ع ــا قب ـ ـ ال ــاق الع اق ــن ال ــوال ت امل ح ــدة
األمنوية واالحتال السـوفيايت السـا ق أمـا عـد ال اقع ـا ولمـن املوقـي الـدومل
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فقد دأت إسًما لقًق ةًى مس ع راهتا و دأ اخلطر يعدلها .وذلـل أن أمنوـا
أا ـ ــألت حت ـ ــاول إا ـ ـ ـراج إسً ـ ـ ـما م ـ ـ ـ املنطق ـ ــة ل ح ـ ـ ـ وًع ـ ــا دس ـ ــًوب ودي ـ ــد
لاس ـ ع ار حت ـ ف ــرة إهنــا االس ـ ع ار وإةطــا الشــعوب اس ـ قاهلا لًــل
ال ــرة الــع لبن عــا هي ــة األمــم فاــارت لضــايق إسًـما ولضــمط ةًيعــا لةطــا
الشــعوب اسـ قاهلا فام الـ إسًـما ةًــى ذلــل ىقامــة احتــال ــن مشــال وزيــرة
ورنيو وسرواك وصبا و ن و م املايو وسنمافورة أقام ووبـه لولـة
احتاليـ ــة أمس عـ ــا مـ ــاليز فمـ ــنت ـ ــأللل ش ـ ـ االس ـ ـ ع ار وظً ـ ـ مس ـ ـ ع رة
لًبال .ف ا وان م أمنوا إال أن أ رت ةًيعا إندونيسيا لطالب ش ال وزيرة
ورنيــو فاــارت إندونيسـيا لقــوا عامجــة ورنيــو واملايــو وســنمافورة مــارات مـ
الل ـوار وص ــارت حت ــرل األه ــامل ةً ــى الل ــورة ــد إسً ـما و ــأللل قام ـ ــن
إندونيسـ ـيا وم ــاليز مال ــة لش ــبه ال ــرب أ ً ــق ةًيع ــا اس ــم سياس ــة املواوع ــة
وظً الال وأللل سنوات ةدة وملا ال ق الع اقان ووان م مجًة ما ال قا
ةًيــه إدالــة القواةــد العس ـ رية م ـ العــامل ولا ـ ية إسً ـما م ـ الشــرق األقاــى
ف ــادلال الض ــمط ةً ــى إسً ـ ـما يف الش ــرق األقا ــى فق ــررت إسً ـ ـما ل ــرك قاة ــدة
ســنمافورة وســحب قواهتــا العسـ رية مـ شــرق الســويد ومـ الشــرق األقاــى
ونش ــط واس ــطة ة ا ع ــا يف إندونيسـ ـيا قاوم ــة س ــووارنو ال ــأل و ــان ي ــزةم
سياس ـ ــة املواوع ـ ــة .مين ـ ــأل ر ـ ــي أمنو ـ ــا ىا ـ ــا املس ـ ــر الندونيسـ ـ ـع مـ ـ ـ
سـ ــووارنو والليـ ــان روـ ــال آا ـ ـري م ـ ـ ة ا عـ ــا يف ااـ ــيو وةًـ ــى رأسـ ــعم
س ــوهارلو .و ع ــد ا ــروج إسًـ ـما مـ ـ قاة ــدة س ــنمافورة فا ــً س ــنمافورة ةـ ـ
ماليز فظً ماليز مش ًة م مشال ورنيو وسرواك وصبا وم املايو.
و عــد هــألم الع ًيــات هــدأت املنطقــة عــض اهلــدو وماــرت األة ــال
ابل حض ــن لض ــرب الا ــن .ويظع ــر أن مـ ـ مجً ــة اط ــة الع اق ــن يف الش ــرق
األقاى لا ية ريطانيا هنا ياج م املنطقة وةدا إ قا أ ووـول هلـا .ووـان مـ
امل وق ـ أن يع ـ الع اقــان ةًــى إهنــا الووــول السًيــز هنــاك عــد أن يق ـ
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مًــي الاــن .ول ـ لســارع األمــداث وةــولة أمنوــا إىل ال اــعيد مـ االحتــال
الســوفيايت فــور إهنــا مــرب في نــاا واضــوع الاــن ملطالــب الع اقــن وظ ـ
أمنوا أهنا داول ماليز ابملشـاري االق اـالية واملنظ ـات القًي يـة سـي نعا
مـ ـ الً ــول وـ ـ إسًـ ـما يف م ــاليز منـ ـ ذل ــل م ــىت ا ن .وةً ــى ذل ــل ف ــإن
ريطانيا ال دال حتظى ن وذ يف الشرق األقاى.
وأمــا أمنوــا فإهنــا لر طعــا ابل ًبــن معاهــدات اس ـ ع ارية لشــبه إىل مــد
عيد املعاهدات االس ع ارية الع وان لر ط واج م ماـر واألرلن والعـراق
وغنه ــا مـ ـ ريطاني ــا .ف ــال ًبن وإن مل ل ـ ـ مسـ ـ ع رة أمنوي ــة نظ ــر ج فع ــع
مسـ ـ ع رة ة ًيـ ـاج .و ع ــد أن سحـ ـ أمنو ــا يف إاـ ـراج هولن ــدا مـ ـ إندونيس ـ ـيا
ماول ـ الًــول وًعــا ول ـ الندونيس ـين قاوموهــا ســنوات ـواالج وأ ــوا أن
رو ـوا اس ـ ع اراج ليــداًوا اس ـ ع اراج آاــر فبــدأت أمنوــا لقــيم العراقي ـ يف ووــه
ة ـ وــاوالت إسً ـما ال ســرب إىل
إندونيس ـيا ولقــيم اللــورات ــدها وس ـ
إندونيس ـيا ة ـ ريــق الع ــا وشــاع هاــرة الاــينين إىل إندونيس ـيا و ــا
ش ـ ــاع إلا ـ ــال الش ـ ــيوةية إليع ـ ــا .ووـ ـ ـرا ه ـ ــألم املض ـ ــايقات اضـ ـ ـ م ـ ــاا
إندونيسيا لًضمط فقبًوا القرول األمنويـة واملسـاةدات العسـ رية فـداً
إندونيسـ ـيا حتـ ـ الن ــوذ األمنو ــع وص ــارت لع ــد مـ ـ لوا ـ ـ أمنو ــا من ــأل ةع ــد
سووارنو و عد ال اق الع اقن الوال ت امل حدة األمنوية واالحتـال السـوفيايت
السا ق قو مروـز أمنوـا يف إندونيسـيا فاـارت هـع املسـيطرة ةًيعـا السـي ا
سيطرهتا ةًى اايو وةًى اق اال ت البال واس ر ذلل مىت اليوا.
وإىل وانب إندونيسيا اس ول أمنوا ةًى معظم اهلند الاينية عد رل
فرنســا منعــا وةًــى وــور اانو يــة عــد مــرب وــور وال دالـ حتــاول أن ختًــي
ريطانيا يف مس ع راهتا يف الشرق األقاى عد أن ختروعا منعا .وإن سح يف
ذلل فإن قضية الشرق األقاى س حول م قضية لولية إىل مزرةة أمنوية.
ه ــألا ه ــو الو ـ ـ يف الش ــرق األقا ــى وو ــه ة ــاا .وأم ــا مسـ ـ لة ش ــعوب
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الش ــرق األقا ــى ف ــإن ه ــألم الش ــعوب مـ ـ مي ــة ف ري ــة ه ــع لون مسـ ـ ويف
شــعوب الشــرق األوســط ول ـ ف ــرة ال حــرر م ـ االس ـ ع ار الــع ان شــرت يف
العــامل قبي ـ ال ــرب العاملي ــة اللاني ــة وأ نا ه ــا ودالت ان ش ــاراج ع ــدها أ ـّ ـرت يف
شــعوب هــألم املنطقــة أولــر م ـ و نهــا يف شــعوب الشــرق األوســط .وذلــل أن
ال ــرة قــد ألــى هبــا الشــيوةيون وهــع وــز مـ نضــال الشــيوةية ــد الرأمساليــةل
ولــأللل لســر هــألم ال ــرة مـ روســيا االحتــال الســوفيايت ةـ ريــق الاــن
إىل شعوب الشرق األقاى ش قو ف رت هألم الشعوب .ومـ هنـا سـد
أن ش ــعب اهلن ــد الا ــينية ر ةً ــى فرنس ــا قبـ ـ ال ــرب العاملي ــة اللاني ــة و ع ــدها
وشــعب إندونيسـيا ر ةًــى هولنــدا قبـ الــرب العامليــة اللانيــة و عــدها وشــعب
وور اة نق ال رة الشيوةية ووان هلا أ ر فيه ومىت الشعب يف املايو ومشـال
ورنيـ ــو وس ـ ــنمافورة ر ةً ـ ــى السًي ـ ــز وو ـ ــان و ـ ـرا ه ـ ــألم الل ـ ــورات ما ـ ــول
إندونيسيا ةًى اس قاهلا و رل هولندا ومـاـول في ناا الش الية ةًى اة بارها
لولة قوية وا طرار إسًـما ل ـال احت ـال مـاليز وـ ذلـل ضـ ف ـرة ال حـرر
م االس ع ار الع م ةًى املنطقة.
ولقد ألرو أمنوا و ريطانيا هألا األمرل ولـأللل فع ـا يبـألالن ااعـد يف
أن ال يظعر ةًى ن وذمها يف املنطقة الاـبمة االسـ ع ارية القدميـة ـ العاقـات
االق ا ــالية والسياس ــية واللقافي ــة وحن ــو ذل ــل مـ ـ ال اقي ــات مي ــث لب ــدو يف
الظاهر أهنا ةاقات لولية وليس إما ا
ات اس ع اريةج.
ويبقى هناك مامظ ان يف قضية الشرق األقاى:
األوىل :مـا لـلـنم الوال ت امل حـدة مـول وـور الشـ الية ونــزع سـامعا
النوو .
والثانية :املد السامع امل نامع يف املنطقة وااصة إندونيسيا وماليز .
أما مو وع وور الش الية فإن أمنوا أ رله ل وود مش ًةج سـاانةج ةًـى
مدول الاـن .فسياسـة أمنوـا اللا ـة لً نطقـة هـع أن حتـيط الاـن ـدول قويـة
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أو مش ــاو س ــاانة لش ــمًعا يف ن س ــعا م ــىت ال ل طً ـ ـ إىل ااروع ــا اش ــية
املزامحة يف الن وذ وال ن ةًى ماا أمنوا ولو أم ألمنوا أن لعيـد لوميـد
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.
ول ـ ـ ـ ــأللل ف ـ ـ ـ ــامل وق أن أمنوـ ـ ـ ـ ـا س س ـ ـ ـ ـ ر يف حتري ـ ـ ـ ــل القض ـ ـ ـ ــية ل بق ـ ـ ـ ــى
مشـ ـ ـ ـ عًةج لون أن هت ـ ـ ــدأ ل ـ ـ ـ ـ ش ـ ـ ــر أن لش ـ ـ ــم الا ـ ـ ــن ابملشـ ـ ـ ـ ًة ال أن
ل ـ ــون مش ـ ـ ًة ألمنو ـ ـا وم ـ ــدهال وهل ـ ــألا مرص ـ ـ ةً ـ ــى إش ـ ـراك لول املنطق ـ ــة
يف مشـ ـ ـ ًة و ـ ــور ووانـ ـ ـ لعق ـ ــد االو اة ـ ــات شـ ـ ـ سداس ـ ــع :أمنو ـ ـ ـا
وور الش الية الان روسيا الياابن وور اانو ية.
وإ ــال مشــاو ســاانة لااـ الاــن أو ةًــى مــدولها هــو اــط ـ
ابلنس ــبة لًسياس ــة األمنوي ــة وخت ــار ل ــه الوق ـ املناس ــب حترو ــه بارجة ة ـ ري ــق
اهلنــد أو حريــل لااًــع حتـ مسـ ى مقــوق النســان أو ســجنن األوـوا
م وور ةًى مدول الان أو غـن ذلـل .وهـع لسـ م وـ فرصـة مناسـبة يف
هــألا اال ــام .لقــد وــا ت ال رصــة املناســبة ألمنو ـا م ـ ميــث ال وقي ـ ل ألهنــا
وانـ ـ ـ ختط ـ ــط لًع ـ ــدوان ةً ـ ــى العـ ـ ـراق ولري ـ ــد لن ي ـ ــألم ع ـ ــد أن فرغ ـ ـ ـ مـ ـ ـ
أفمانس ان .ووان الاـة ـد العـراق هـع أسـًحة الـدمار الشـام املـ عم فيعـا
العراق وإيران والبًدان مسً ان .ومىت ال لظعر أمنوا أهنا د أسـًحة الـدمار
الشــام إذا وان ـ م ــودة املس ــً ن وإن وان ـ م ـ غ ــنهم ف ــا حت ــرك س ــاوناجل
لــأللل وو ــد ــو ال رص ــة مناس ــبةج ل حريــل مو ــوع أس ــًحة و ــور الش ـ الية
وو ععا م إيران والعـراق يف وـور الشـر و ـا وـا يف لاـرحيه يف وـانون اللـاين
2002ال وذلــل ل عــال اهتامــه دنــه يع ــد ةًــى الع ـراق ألنــه ًــد مســًم ميًــل
أســًحة لمــار زة ــه ـ إن أمنو ـا وــأللل لض ـ لوالج أاــريف شــيوةيةج يف وــور
الشر م إيران والعراق .يف من أن املقاول يف العـدوان وـان العـراق و ـا وـا
يف إفــالة و ـول ابول إىل ال ــوسر عــد أســبوةن م ـ مــديث ــو ة ـ وــور
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الشر قال ش ن إيران ووور الش الية« :ال يووـد هنـاك اطـة لًبـد يف مـرب
د هألم الدول ...وال لووـد لـدينا اطـة حملار ـة وـور الشـ الية أو الـداول يف
نـزاع م إيران».
ول ــأللل فً ــيد م ـ امل وق ـ أن لع ــد أمنو ـا ل ا ــعيد املوق ــي ليا ـ إىل
األة ال املسًحة ل مو وع أسًحة الدمار الشام يف وور الش الية.
أما املد السامع امل نامع فعو هاود الدول ال ربيف وااصة أمنوـا
والم ــرب اـ ـ ة ةام ــة .وهاوس ــعم ه ــألا يبق ــيعم ي حسس ــون اخلط ــر امل لـ ـ يف
السـ ــاا والاـ ــحوة السـ ــامية السـ ــي ا إذا ةً نـ ــا أن مـ ــا يزي ـ ــد ة ـ ـ املـ ــا ن
ومخس ـ ـن مًيـ ــون مسـ ــًم يقط ـ ـ يف لًـ ــل املنطقـ ــة فإندونيس ـ ـيا هـ ــع أوـ ــرب ًـ ــد
إســامع وهــع را ـ أوــرب ًــد يف العــامل مـ ميــث السـ ان أ إهنــا ويت عــد
الان واهلند وأمنوا مباشرة.
فإندونيسـيا ومــاليز لسـ طيعان أن لووــدا قــوة ــار ة يف املنطقــة ال لقـ
ة الق ـويف ال ـربيف املـؤ رة يف املنطقـة وذلـل إذا اختـألت إندونيسـيا ومـاليز مـ
الساا مبدأ ونظاا مياة و ا أن إم انيـة لواصـ إندونيسـيا ومـاليز مـ ابقـع
العـ ـ ــامل السـامـ ـ ـ ـع قا ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ووـ ـ ـ ـول هـ ـ ـ ـألا ال قـ ـ ـ ـدا العً ـ ـ ــع يف ل نولوويـ ـ ــا
االلااالت واملواصات.
وهألا يؤود األسباب الع ع الشرق األقاى قضيةج لوليةج.

 - 4قضية آسيا الوسطى
وأمــا قضــية وســط آســيا فــإن األمــر فيعــا ًــي ة ـ الشــرق األقاــى
واألوسط وذلـل راوـ إىل أهنـا وإن اة ـربت م اـًةج ومرافيـاج ابلشـرق األوسـط
وال مي فاًعا ة الشرق األقاى إال أهنا خت ًي نوةية االسـ ع ار والن ـوذ
فيعال ولألا فعع خت ًـي يف نوةيـة الاـراع وأهدافـه .و ـا أن منطقـة وسـط آسـيا
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وان ـ وم ــىت اهني ــار االحت ــال الس ــوفيايت و ــز اج من ــه والا ـراع ةً ـى وس ــط آس ــيا
والقوقــاد مل يبــدأ إال عــد اهنيــار االحتــال الســوفيايتل لــألا اا ً ـ أ ـراه الاـراع
ةـ ـ الش ــرق األوس ــط والش ــرق األقا ــى .أم ــا االاـ ـ اه يف أه ــداه الاـ ـراع
فراو إىل أن أهداه أمنوا م الاراع هـع إاـراج روسـيا مـ منـا ق ن وذهـا
وحتـاـيـ ـع ـا ـقـًـي ـص م ـاهلا اليــو وذلــل ىاراوعــا م ـ لول القوقــاد وآســيا
الوسطى.
وةًيــه فــإن هــألم القض ـية نش ـ ت عــد ةــاا 1991ا ةنــدما ان ــر ةقــد
االحتــال الســوفيايت ولشـ ً مخــد ةشــرة مجعوريــة وديــدة ةًــى أنقا ــه مـ
ينعــا مخــد مجعــور ت لق ـ يف آســيا الوســطى غالبي ــة س ـ اهنا م ـ املس ــً ن
وه ـ ــألم اا ع ـ ــور ت ه ـ ــع :أود سـ ـ ـ ان وه ـ ــع أوربه ـ ــا وأمهع ـ ــا ووادااسـ ـ ـ ان
ولرو نسـ ان وقرقيزسـ ان وهــألم اا عــور ت األر ـ ل حــدث ًمــات قريبــة مـ
الموية واا عورية اخلامسة اوي س ان ول حدث ًمة فارسية.
إن هألم اا عور ت اخل د لش لواصاج ومرافياج و شـر ج .وهـع وًعـا
م ـ اا ــز الم ــر الس ــامع م ـ الا ــن املاص ــق هل ــا يطً ــق ةًيع ــا لروس ـ ان
لروس ان الشرقية لًاز الاـيين ولروسـ ان المر يـة اـز آسـيا الوسـطى وهـألم
اا عور ت اخل د لق شرق ومشال مر قزوي وحيدها شرقاج الان الع حت
وزج م منطقة لروس ان الشرقية وحيدها مشاالج روسـيا وحيـدها غـرابج مـر قـزوي
وروسيا وحيدها ونوابج أفمانس ان وإيران.
وقبـ ـ ـ اخل ـ ــول يف ل اص ـ ــي الاـ ـ ـراع ـ ــب إلق ـ ــا نظ ـ ــرة ةً ـ ــى األمهي ـ ــة
االسـمالياية ســيا الوســطى والقوقــاد ف ـ الناميــة االسـمالياية لع ــرب املنطقــة
ام ــدالاج لروســيا يف لااـ آســيا ومــىت الشــرق األوســط وال ل اــًعا ة ـ روســيا
أ م ــدول بيعي ــة ف ــا م ــار وال ويط ــات وو ــأللل األم ــر ابلنس ــبة لًا ــن
فاملنطق ــة لع ــرب البوا ــة اخلً ي ــة لًا ــن .ونظـ ـراج ألن معظ ــم سـ ـ ان املنطق ــة مـ ـ
املسً ن فإن الان ختشـى مـ و ـنهم ةًـى املسـً ن لااـ الاـن يف إقًـيم
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لروس ان الشرقية .وهلألم األمهية االسمالياية و ع أمنوـا اططعـا منـأل اهنيـار
االحتــال الســوفيايت لــداول املنطقــة وحتاــيم روســيا م ـ وعــة وماــار الاــن
ومنععا م الن وذ إىل ااوار م وعة أاريف.
وقد سح أمنوا يف حتقيق عض أهدافعا ف قام قواةـد ةسـ رية يف
أود س ان عـد أن انقـال هلـا ماو عـا ورميـوه ذلـياج اانعـاج .واسـ طاة ابسـم
ال ـ ــرب ةً ـ ــى الره ـ ــاب إ ـ ــال لنس ـ ــيق ةسـ ـ ـ ر مـ ـ ـ اوي سـ ـ ـ ان ولع ـ ــاون
اق اــال و قــايف م ـ قرغيزس ـ ان وحتــاول مــد ذلــل إىل واداس ـ ان وال دال ـ
حتاول ااماق ابقع لول املنطقة وأاألها م روسيا .ويف القوقـاد اسـ طاة أن
لسقط لشي ر لدم وويت م ومة موالية هلا يف لبًيسع ما وان ـر ة قويـة هتـدل
روسيا يف الع ق وذلل راو إىل دوال ال اص ـن قواةـد مًـي األ ًسـع يف
لرويا والدول الروسية ووول م ومة موالية هلا يف وورويا.
أما م النامية االس ع ارية فرسيا الوسطى وااصة منطقة مر قزوي
فعع غنية ابلن ط و ـا أن املنطقـة غنيـة ابل لـن مـ املعـالن الن يسـة والـألهب
وه ــع لع ــرب و ــا الش ــرق األوس ــط مـ ـ أغ ــن من ــا ق الع ــامل ابملـ ـوارل الطبيعي ــة
واللــروات مــا أســال لعــاب الرأمســالين األمنويــن ولفععــم إىل ــألل و ـ وعــد
ووس ا للاال الشروات الضجن ة ابسم االس ل ار إىل املنطقة .وو ا هع الال
ابلنســبة لًشــرق األوســط فالناميــة االسـ ع ارية لع ــرب مـ أهــم أســباب ا ع ـا
وهع الع لش سبباج ر يسياج لًاراع ةًيعا.
أمــا االس ـ ع ار يف آســيا الوســطى والقوقــاد فقــد ــدأ منــأل القــرن اللــام
ةش ـ ــر يف أق ـ ــبح مق ـ ــب المرب لي ـ ــة األورو ي ـ ــة مي ـ ــث اق طع ـ ـ روس ـ ــيا لً ـ ــل
املسـ ــامات الشاسـ ــعة يف وسـ ــط آسـ ــيا والقوقـ ــاد م ـ ـ الدولـ ــة العل انيـ ــة والدولـ ــة
الا ـ وية و ـ عا قس ـراج إىل روســيا القيا ـرية .و عــد اللــورة البًش ـ ية اس ـ رت
روسيا ابلمساك آبسيا الوسطى والقوقـاد قبضـة مـ مديـد ومل لـدع أ فرصـة
لًــدول األاــريف لً ــدا فيعــا .ول ـ ابهنيــار االحتــال الســوفيايت ومــا ـرأ م ـ
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عي ةًى روسيا لشاع أمنوا ةًى لاول املنطقة والقياا ابحملاوالت
امل الي ــة ل ــدمر الن ــوذ الروس ــع .وذل ــل راوـ ـ إىل أن أمنو ــا ل ــريف أهن ــا الوري ــث
الوميـ ــد لًعـ ــامل عـ ــد اهنيـ ــار االحتـ ــال السـ ــوفيايت ودوال املعس ـ ـ ر الشـ ــرقع و ـ ــا
اة ــربت ن ســعا وريلــة االسـ ع ار المــر عــد الــرب العامليــة اللانيــة ةنــدما وــان
االحتال السوفيايت مووولاج .وه ألا ةندما اهنار االحتال السوفيايت اة ربت ن سـعا
وــأللل وريل ــه .إن أمنو ـا واــألها المطرســة والمــرور فعــع لــريف أهنــا أمــق هبــألا
العــاملل لــأللل لســعى واهـدةج لاضــاع وـ لول العــامل لن وذهــا وذلــل ىاـراج
الدول ال ربيف م مس ع راهتا وأماو ن وذها ا يف ذلل روسيا.
وق ــد ماول ـ ـ روس ــيا أن ل ــون ه ــع وريل ــة االحت ــال الس ــوفيايت يف آس ــيا
الوسطى والقوقادل هلألا سارة إىل إةالة هي ًية مجعـور ت االحتـال السـوفيايت
عـ ــد اهنيـ ــارم ىنشـ ــا وومونولـ ــث الـ ــدول املس ـ ـ قًة أو آلول الرا طـ ــة املس ـ ـ قًةآ
ـ إليـه لول االحتـال السـوفيايت السـا ق و ـا أ قـ ةًـى الشـ االحتــال
لروس ــيال لإل ق ــا ةً ــى أو ـزا واس ــعة م ـ القوق ــاد حت ـ س ــيطرهتا والشيش ــان
وأنموشيا ولاغس ان وغنها.
ورغ ــم أن و ــاوالت أمنو ــا ل ًًـ ـ ابلنا ــا يف أود سـ ـ ان وووروي ــا
وةًى الرغم م سامعا يف ام ال أفمانس ان الأل لـه وـوار مباشـر مـ آسـيا
الوس ــطى وإةاهن ــا ة ـ اس ـمالياية الً ــا االسـ ـمالياين يف آس ــيا ف ةًن ـ
ابوسـ ان مًي ـاج اسـمالياياج ولعــد العــدة ل ــدةيم موق عــا يف آســيا الوســطى عــد
أن ام ً ـ الع ـراق ورغــم أن الشــروات األمنويــة أصــبح هلــا اليــد الطــوىل يف
اس ـ جنراج الــن ط واملعــالن يف آســيا الوســطى والقوقــاد إال أن الا ـراع السياســع
ةًــى الن ــوذ يع ــرب يف دا لــه وأن مســم الاـراع لاــا أمنوــا ال يـزال ي طًــب
عــض الوق ـ ل وذلــل ألن املنطقــة وإن وان ـ ميوي ـةج ألمنو ـا فعــع الر ــة الــع
ل ــن د منع ــا روس ــيا وه ــع وا ع ــا ملن ــا ق الع ــامل األا ــريفل ول ــأللل فً ــيد م ـ
الس ــعولة أن لنس ــحب منع ــا روس ــيال وةًي ــه فً ــيد م ـ امل وق ـ أن ختً ــع روس ــيا
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املنطقة مجيععا يف املديف املنظور.
ول ع ـ ــم االس ـ ـمالياية األمنوي ـ ــة يف آس ـ ــيا الوس ـ ــطى لوو ـ ــب ال ط ـ ــرق إىل
لارحيات املسؤولن األمنوين وة ا عم يف املنطقة وووارها:
ف ــع ــد العــاا ااــار 2004ا ةــرل رويــز مشــره ف ــرة أن ياــبح
ً ــدم ا ـ ـراج لً ـا ـ ـارة وأل ي ــب الطـاق ـ ـة ــن ا ــة أق ــاليم ه ــع :آس ــيا الوس ــطى
وونــوب آســيا اهلنــد وغــرب آســيا الشــرق األوســط مسـ يداج مـ موقـ ًــدم
امل وس ــط ينع ــا ...وأقامـ ـ إس ــاا أابل سًس ــًة مـ ـ مـ ـوانو ــجن ة ةً ــى م ــر
العــرب مرلبطــة شــب ة مديلــة مـ الطــرق السـريع ـة ةًــى الط ـراد األمنوــع ــد
إىل الدول األفمانية.
وقد أةطى ابول نبـألة ةـ هـألم املشـاري يف يانـه أمـاا الًانـة املجن اـة
ابملاــروفات العس ـ رية ال ا عــة لًــد الشــيوخ األمنوــع يف  27آذار 2004ا
ةندما قال« :إن منطقة القوقاد وآسيا الوسطى وغـرب آسـيا وونوهبـا لقـدا
فرص ـاج وب ــنة إذا ف ر طعــا ش ــب ة م ـ ال ا ــارة واملواصــات .ل ـ ه ــألا يا ــبح
ا نا فقط يف مال نّا م فرل األمـ والسـاا» .وأ ـاه« :إن ابوسـ ان
لنظـر يف هــألا األمــر وقامـ ىةــالة لشـ ي هي ًعـا وموان عــا  ...وسنسـ ر
يف نا شب ة الطرق يف أفمانس ان ساةدة شروا نا السعولين والياابنين».
ولش ـ ــن ال حرو ـ ــات الديبًوماس ـ ــية األمنوي ـ ــة إىل إقن ـ ــاع املنطق ـ ــة ـ ــوي
حتال ــات ةسـ ـ رية أو سياس ــية أو اق ا ــالية لب ــدأ مـ ـ ال ــدول الباوسـ ـ انية-
األفماني ـ ــة و ـ ــر طع ـ ـران وو ـ ــا ول اع ـ ــد جة الطري ـ ــق لة ـ ــالة اريط ـ ــة حتال ـ ــات
اس ـمالياية يف مروزهــا .ولعــرل ماــالر سياســية يف إســاا أابل ل عنــات ل يــد
ابم ــال لاــول املؤسس ـ ن العس ـ ري ن يف و ـ م ـ واشــنط وإســاا أابل يف
حت ــالي ودي ــد ي ا ــاود ال ــرب ــد الره ــاب .وي ــدور ال ــاا ةً ــى لا ــورات
أمنوية لقياا مًـي آ لـوآ آسـيو لقـولم الـوال ت امل حـدة ةًـى غـرار الــآ لوآ
األورو يش مً ا واشـنط ال قًيـدين يف املنطقـة إىل وانـب مً ـا وـدل
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لواش ــنط يف أود سـ ـ ان ولرو انسـ ـ ان ووادااسـ ـ ان وأذر يا ــان مسـ ـ عدفاج
إقامة نظاا إقًي ع يـوفر ال ايـة األمنيـة والعسـ رية لشـب ة أ يـب نقـ الطاقـة
ن رود أ هي نة صينية أو روسية.
وم
و ــا ظعــر ال ضــارب ــن مــوق ع واشــنط وموس ـ و ش ـ ن املش ـ ات
امل عًقة ابا عور ت السوفيالية السـا قة .وقـد ظعـر ذلـل مـ اـال د رة وديـر
اخلارويـ ــة األمنوـ ــع و ـ ـول ابول ملوس ـ ـ و يف 2004/01/26ا ميـ ــث صـ ــر
الس ن األمنوع يف موس و قبي الز رة دن ابول ينو مناقشة املسا امل عًقـة
ابا عــور ت الســوفيالية الســا قة مـ ااانــب الروســع مشـناج إىل أن أمــد أهــم
أه ــداه ال ــز رة ل ل ـ ـ يف البح ــث ة ـ ـ آنق ــا ال ق ــا آ ــن الط ــرفن الروس ــع
واألمنوـ ــع يف ال ضـ ــا السـ ــوفيايت السـ ــا ق .واةـ ــمه الس ـ ـ ن األمنوـ ــع ووـ ــول
آمش ـ ات معينــةآ لواوــه لســوية العاقــات ــن ااــانبن يف هــألم املنطقــة .ويف
من ن موس و ووول مـا وصـي دنـه آصـ قةآ ـن ااـانبن الق سـاا الن ـوذ
يف هـألم املنطقـة فقــد أشـارت ماـالر أمنويــة إىل آمشـ اتآ لواوـه ةاقــات
البًدي يف ال عام م هألا املًي .و دا أن لااةد اادل يف هألا الشـ ن لـزام
مـ لسـريب وسـا ـ إة ـامية غر ي ـة معًومــات ة ــا وصــي دنــه لرليبــات لعقــد
آص ـ ـ قةآ روسـ ــية  -أمنويـ ــة هتـ ــده إىل اق سـ ــاا الن ـ ــوذ يف املنطقـ ــة السـ ــوفيالية
الس ــا قة .واة ــرب وًً ــون رو و ــاا السـ ـ ن األمنو ــع يف موسـ ـ و مؤشـ ـراج إىل
ال اق ن الطرفن.
وم املعًوا أن موس و وانـ أ ــدت قًقـاج مـ لزايـد الن ـوذ األمنوـع يف
ة ــدل م ـ ـ لول الرا ط ــة املس ـ ـ قًة ااوصـ ـاج يف م ــا ي عً ــق ابلوو ــول العس ـ ـ ر
األمنو ــع يف مجع ــور ت آس ــيا الوس ــطى وووروي ــا إ ــافة إىل م ــا وص ــي دن ــه
لدا أمنوع مباشر يف لرليب األو اع الدااًية يف لول مل وورويا.
و يف ظـ د رة ابول وـان سياسـيون رو ــالبوا ناقشـة هـألا املًـي مـ
ال ـ ــودير األمنو ـ ــع .ولة ـ ــا ر ـ ــيد ان ـ ــة الش ـ ــؤون اخلاروي ـ ــة يف الربمل ـ ــان الروس ـ ــع
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قسطنطن وولسالشيوه إىل إلراج مًي الووول العس ر األمنوع يف املنطقة
ةًى ودول أة ال الز رة.
ومـ ــا س ـ ــبق يش ـ ــن إىل أن أمنوـ ــا الدال ـ ـ ةً ـ ــى دايـ ــة الطري ـ ــق يف آس ـ ــيا
الوسطى والقوقاد وأن املجنططات األمنويـة مل ل عـد اخلطـوة األوىل عـد وذلـل
راو إىل وون الاراع مادال مديلاج يف املنطقة ل وهنا وإىل ةعـد قريـب وانـ
لع رب م راج لاحتال السوفيايت ول ـ وـون الاـراع ةًـى املنطقـة حي ـ يف يالـه
ال عديـ ــد لً اـ ــا اليويـ ــة لروسـ ــيا وهتديـ ــدات إقًي يـ ــة لًاـ ــن ول ونـ ــه ميل ـ ـ
ماــًحة اسـمالياية ألمنوــا ل حقيــق مططاهتــا ى قا عــا القــوة العظ ــى والوميــدة
يف العامل ما ي طًب لمر روسيا م أماو ن وذها وحتايم الاـن .وـ ذلـل
ع هألم القضية م القضا الدولية املع ة الـع ي عـديف الاـراع ةًيعـا الـدول
القًي ية.
إن هناك ةاماج آار ع هألم املنطقة مروز لنبه لًدول املؤ رة إقًي ياج
ولولياج ما عًعا قضيةج لوليةج .هألا العام هو ةولة هألم املنطقة إىل إسامعا
عد املن القسر اال القبة الشيوةية الع ام دت حنو سـبعن سـنةج .ف سـارع
النــا إىل إســامعم قــوة الف ــة لًنظــر لــيد العبــالات فحســب ـ أصــبحوا
ي طًـعـ ـ ـون إىل ال ـ ــم ابلسـ ـ ـاا وإىل نظـ ــاا اخلـ ـ ـافة دروـ ــة مألهًـ ــة مـ ــىت إن
"ح ــزب التحري ــر" لدةول ــه ل ـ ـ"اخل ـ ـ فة" اس ـ قطب م ــنعم يف ض ـ س ــنن آالف ـاج
مؤل ةج رواالج ونسـا ج .ووـان إميـاهنم ةابـاج يق ح ـون الاـعاب وال شـون يف ه
لومة ال م.
سرهم هـألم العـولة
إال أن م امعم الألي ين ون إىل القبة السا قة مل ل ّ
القويــة إىل ااــألور ف ارس ـوا الــبطو وال ن ي ـ ــد شــعوهبم واس ـ عانوا ابلــرو
واألمنويــن والربيطــانين ومــىت اليعــول لًحيًولــة لون ةــولة الســاا السياســع
إىل ال ــم .وحترو ـ أوعــزة املجنــا رات احملًيــة ولعاون ـ م ـ أوعــزة املجنــا رات
الروسية واألمنويـة والربيطانيـة لوقـي هـألا الن ـو السـامع ال اسـح يف لًـل
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البً ـ ــدان فاس ـ ـ ـ جندموا أس ـ ــاليب الق ـ ـ ـ وال ـ ــبطو و ـ ــا اس ـ ـ ـ جندموا أس ـ ــاليب
ال ش ـ يل وال يي ـ ــد ال ــرة الســامية وأســاليب ال ـزين وال ًــوي لً ــرة
العً انية .ول السـاا يف ن وسـعم وـان قـد اسـ قر وهـو يـزلال قـوة يومـاج عـد
يــوا ول ـ للــين هــألم األســاليب الشــيطانية النــا ة ـ إســامعم وإميــاهنم .وقــد
الساا م قًوب هـألم الشـعوب وحتوهلـا إىل وـألوة
ألرك المرب مقيقة
م قــدة .يقــول رو ــرت ل .وــا ان وهــو ابــن أمنوــع يف شــؤون العــامل اللالــث:
«يف أواســط آســيا ...يف هــألا ااــز مـ العــامل ســي ون الســاا ســبب وييــدم
املطًــق لً قعــوري واملظًــومن أولــر واذ يــة فعــألا الــدي املطــرل االن شــار ةًــى
املس ويف العاملع هو الد نة الوميدة املس عدة لً نادلة وال ا ».
لقــد أصــبح املنطقــة معق ـاج مع ـاج م ـ معاق ـ الســاا وهــع لش ـ
أةًــى القــو الســامع امل ــد م ـ إندونيس ـيا ومــاليز يف ونــوب شــرق آســيا
والواص ـ ـ إىل منطقـ ــة الشـ ــرق األوسـ ــط .و ـ ــا إن إم انيـ ــة لواص ـ ـ املنطقـ ــة م ـ ـ
ابوسـ ان وإيـران ومرافيـاج يرسـ ىنــألارات اطــنة لًــرو واألمنويــن دن لولــة
إسـ ــامية ـ ــجن ة ونووي ـ ـة مي ـ ـ قيامعـ ــا يف هـ ــألم املنطقـ ــة الشاسـ ــعة مماميـ ــة
األ ـراهل ل ــأللل و ــان أم ــد أس ــباب ام ـ ال أفمانسـ ـ ان م ـ قب ـ أمنو ــا ه ــو
الشراه ة ولب ةًى هألم املنطقة السي ا وأن ال ـاا فيعـا مـ غـن وـند
األمة ومانهم إىل دوال.
واطورة املوقي الناشو ة منو ال يارات السامية يف هألم البًـدان وـان
ســبباج يف ةقــد مــؤ رات لوريــة هلــألم الــدول م ـ و ـ م ـ روســيا والاــنل لــدر
األاطــار املنبعلــة مـ لًــل املنطقــة ووــان أمهعــا مــؤ ر شــنمعا الــأل و ـ يف
سًم أولو له اطر ما أمسوم ابألصولية السامية والروات السامية.
وه ــألا فـ ــإن الل ــروات الـ ــوفنة يف هـ ــألم املنطق ــة وموقععـ ــا االس ـ ـمالياع
ابلنس ــبة لروس ــيا والا ــن وأ ــاع أمنو ـ ـا ابل ــافة إىل الا ــحوة الس ــامية
امل نامية فيعا و هألم األمور ل ضافر ل اع آسيا الوسطى قضيةج لوليةج مع ةج.
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 - 5قضية شبه القارة اهلندية
إن قضــية شــبه القــارة اهلنديــة هــع قضــية قدميــة ول نعــا مل ل ـ ابردة يف
الســا ق و ــا هــع ةًيــه اليــوا ومل ل ـ قضــية وــربيف م ـ قضــا العــامل الر يســية.
وال ــأل و ــد يف ه ــألم القض ــية وموهل ــا إىل قض ــية و ــربيف أم ــور ا ــة ه ــع :امل ــد
السامع الأل فارله قضية وش ن ولعـاظم قـوة الاـن يف املنطقـة وانضـ اا
اهلند والباوس ان إىل ل الدول النووية.
أما ابلنسبة لً د السامع فًم لعد السـيطرة ةًيـه ابألمـر اهلـنل لـأللل
و ــان أم ــد أس ــباب غ ــزو أفمانس ـ ان م ـ قب ـ أمنو ــا ه ــو القي ــاا م ً ــة ص ــًيبية
وديــدة لضــرب الروــات الســامية الداة ــة ملســً ع وش ـ ن ااصــة وأن قــوة
املســً ن قــد ظعــرت وًيـاج ةــاا 1999ا ةنــدما قامـ امليًيشــيات الســامية
ىســنال مـ ابوسـ ان مــزو مرل عــات وارغيـ الواقعــة ةًــى الــدول الباوسـ انية
اهلندي ــة يف مرل ع ــات وشـ ـ ن وأوشـ ـ ةً ــى هزمي ــة اا ــيو اهلن ــد وحتري ــر
وش ن لوال ايانة و م نواد شريي ر يد ودرا الباوس ان السا ق ور ـيد
أروانــه يف ذل ــل الوق ـ روي ــز مشــره الً ــأليْ ســحبا الق ـوات املعامج ـة ام ل ــاالج
ألوامر أمنوا.
فعــألم الال ــة ابلــألات قــد لق ـ قــو اخلطــر ةنــد األمنويــن األمــر
الــأل وعًعــم حيســبون ألــي مســاب ل عــاظم قــوة املســً ن يف املنطقــةل لــأللل
ــمطوا ةًــى ة ــيًعم ال ـر يد الباوس ـ اين الــامل رويــز مشــره ليقــوا ضــرب
ول يــل املعسـ رات الســامية يف ابوسـ ان ماــة أن املقــالًن ــد اهلنــد يف
وش ن روون منعا وماة أهنم إرها يون.
و ــا ــمط أمنو ــا ني ــة ةً ــى روي ــز مش ــره ل ً ــه ةً ــى ال ن ــادل
سياس ــياج ةـ ـ لة ــم قض ــية وشـ ـ ن الس ــامية فاسـ ـ ااب أيضـ ـاج هل ــألم املطال ــب
األمنوية وأةً ة لنادله ة مـق لقريـر املاـن لًشـعب ال شـ ن و ـدأت
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امل او ــات ابل ع ـ ـ يف إس ــاا أابل ــن لول ــة اهلن ــد ولول ــة ابوس ـ ـ ان ل ا ـ ـ ية
القضــية ال شـ نية ةًــى أســا نــا ع .وامل او ــات لنطًــق مـ إقـرار ال ــم يف
ابوس ان ووول مق لًعندو يف وشـ ن ي او ـون ةًـى االل ـاق ةًيـه اعًـه
مشروةاج ال ليجنرووا االم ال اهلندوسع م وش ن.
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
موادنــة املنطقــة فــا لنشــم اهلنــد يف نــزاع مـ ابوسـ ان وابل ــامل لاــبح الاــن
هع القوة الوميدة يف املنطقة لريد أمنوا هتد ـة األمـور ـن اهلنـد وابوسـ ان
ل اــديف اهلنــد لًاــن وهــع آمنــة ةًــى مــدولها المر يــة مـ ابوسـ انل وهلــألا ف
لمــح اهلنــد وابوسـ ان يف ل ـ ((ســار))) لــدول ونــوب آســيا و ــأللل لووــد
قــوة وبــنة قــدورها أن لقــي يف مواوعــة الاــن ـ وــدارة .أمــا لــو اس ـ ر
الاراع ن اهلند وابوس ان فإن اهلند ال لقويف ةًى مواوعـة الاـن أو ال ـوادن
مععا وااصة وأن الان ابل قوة اق اـالية م عاظ ـة وقـوة لميمرافيـة أوىل يف
العــامل وهلــا مقعــد لا ــم يف مًــد األمـ وهــع لولــة نوويــة قدميــة أ إهنــا ـ
املقاييد لع رب قـوة صـاةدة و ـا أهنـا مل لقـ يف اخلطـ الـأل وقعـ فيـه روسـيا
أ إهنــا مافظـ ةًــى اسـ عا الــدااًع يقــول لنــح هســياو نح الــزةيم القــو
ال ــأل م ــدث الا ــن ع ــد ماولس ــع لون ــغ« :إن اخلط ـ األو ــرب ال ــأل وق ـ في ــه
غورابلشوه أنه مسح ابلرية السياسية قب أن دل االق اال».
وه ــألا ف ــإن أمنو ـ ـا أص ــبح حتس ــب مس ــاابج ل ع ــاظم الا ــن ولري ــد
إشماهلا يف املنطقـة ى ـال قـوة لقـي يف ووععـا وابل ـامل يع عـا أن لقضـع ةًـى
الن ــزاع ــن اهلنــد وابوس ـ ان لً ــر إىل الاــن وهــألا مــا ي ســر ســبب س ـ وت
أمنو ــا ور ــاها ةـ ـ مي ــادة وـ ـ مـ ـ اهلن ــد والباوسـ ـ ان ل س ــًحة النووي ــة ـ ـ
و ن اهلند ش ااى م ميادة األسًحة امل طورة ولسعي ماوهلا ةًى
م ــا ينقا ــعا م ـ ـ ل نولووي ــا الس ــا  .وال ــدلي ةً ــى ذل ــل أن أمنو ــا منع ـ ـ
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إسرا ي م ي ا رات ال ال ون الرالارية امل طـورة إىل الاـن ين ـا مسحـ
هلا بي هألم الطا رات لًعند إ افة إىل أن أمنوا لاً ن سـعا مـ اهلنـد يف
ال اقيـات شـراوة اسـمالياية أ إهنــا أصـبح لعامًعــا و ــا لعامـ إسـرا ي
ابلرغم م أهنا ليس لولة غر ية وال لولة إسًوس سونية.
هــألا هــو أ ــرد مــا يف هــألم القضــية وهــو املــد الســامع واملــد الاــيين
واملــد النــوو ل لــأللل و ــع أمنوــا اسـمالياي عا يف املنطقــة ةًــى أســا الــد
م ـ ـ امل ـ ـ ّدي الس ــامع والا ــيين وموادن ــة ق ــوة الا ــن عد ــة املنطق ــة وإدال ــة
أســباب الا ـراع فيعــا ل اــًح أن ل ــون قــوة م ناســقة وــربيف لعــالل قــوة الاــن
ولوادهنا.

 - 6قضية أفريقيا
إن قض ـ ــية أفريقيـ ـ ــا قض ـ ــية ودي ـ ـ ـدة مل لنش ـ ـ ـ يف ال ـ ــال الـ ـ ــدومل إال عـ ـ ــد
1960ا وقضــي عا هــع قضــية االسـ ع ار لــيد غــن فــإن أفريقيــا ــال م ـ ارة
ف ــر ج وفيعــا ا ـنات وبــنة م ـ م ـوال اخلــاا و ــروات دراةيــة وميوانيــة ش ـ
ايــامل .وملــا انــدفع الــدول االس ـ ع ارية يف أوااــر القــرن اللــام ةشــر والقــرن
ال اس ـ ـ ةش ـ ــر يف االس ـ ـ ع ار و ـ ــان م ـ ـ مجً ـ ــة األم ـ ــاو ال ـ ــع غزوه ـ ــا الق ـ ــارة
األفريقيــة وأاــألت وـ لولــة لسـ ع ر منعــا مــا لقــدر ةًيــه .ومل حياـ ام ــاك
ق ـ ــو ـ ــن ال ـ ــدول ةً ـ ــى اس ـ ـ ـ ع ارهال ول ـ ــأللل اس ـ ـ ـ قرت فيع ـ ــا أول ـ ــر ال ـ ــدول
االس ـ ع ارية وصــارت القــارة وًعــا مس ـ ع رة ألورواب ف ووــد فيعــا مس ـ ع رات
لسً ـما وفرنس ــا وإس ــبانيا وهولن ــدا وأملاني ــا وإيطالي ــا والربلم ــال و ًاي ــا.
ووان ـ ـ إسً ـ ـما صـ ــامبة ماـ ــة األسـ ــد فيعـ ــا لًيعـ ــا فرنسـ ــا ًاي ـ ــا
الربلمــال .وقــد ظًـ هــألم الــدول االسـ ع ارية الل ــاين لســيطر ةًــى مسـ ع راهتا
يف أفريقي ــا م ــىت هناي ــة ال ــرب العاملي ــة اللاني ــة .وم ــن و ـ ـ ميل ــاق هي ــة األم ــم
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ألرو فيه موال ل عًـق ىهنـا االسـ ع ار فيعـا ول ـ و ـع هـألم املـوال ةًـى
ع لا ية االس ع ار لدر ياجل ولأللل مل لا الدول ال ربيف إىل مث
ش
لا ية االس ع ار يف أفريقيا إال عد ةاا 1960ا أمـا قبـ ذلـل فقـد و ـع
عـ ــض املس ـ ـ ع رات حت ـ ـ الوصـ ــاية واملس ـ ـ ع رات اليطاليـ ــة مقدمـ ــة لهن ـ ــا
االس ع ار فيعا ووودت أة ال سياسية وجنطوات عيديـة لهنـا االسـ ع ار.
ووـ ــان م ـ ـ أهـ ــم األة ـ ــال السياسـ ــية ف ـ ــرة اليـ ــال ال ـ ــا ومـ ــؤ رات اليـ ــال
ال ا وةدا االحنياد .أما ف رة اليال ال ا فإهنا يف أصـًعا ف ـرة إسًيزيـة
أةطاهــا لشرلش ـ ر ــيد ودرا ريطانيــا لًع ي ـ السًيــز هنــرو و ًــب إليــه أن
يعًنعا سياسة لًعند وأن يع هلا ن الدول يف آسيا .والسر يف إةطا إسًـما
هلألم ال رة لنعرو أن إسًما رأت أن مس ع راهتا يف الشرق األقاى وآسـيا وًعـا
صــارت يف اطــر م ـ أمنوــا وروســيا االحتــال الســوفيايت فعــع يف اطــر م ـ
روســيا االحتــال الســوفيايت ح ـريض أه ـ الــبال ةًــى ال حــرر م ـ االس ـ ع ار
الس ــي ا ع ــد أن رأت م ــا ماـ ـ يف إندونيسـ ـيا وه ــع يف اط ــر مـ ـ أمنو ــا يف
الض ــمط ةً ــى إسً ـما لةط ــا املس ـ ع رات اس ـ قاهلا وره ــا هل ــا ة ـ ري ــق
القــرول واخل ـربا  .أمــا ف ــرة االس ـ قال فــإن إسً ـما ةريقــة يف اختاذهــا وســيًة
ل ميــن أســًوب االس ـ ع ار فقــد أةط ـ عــض مس ـ ع راهتا اس ـ قاهلا ووعً عــا
لوالج ووون منعا ما يس ى ابل ومونولث الربيطاينل ولأللل مل ل هت م ولـناج
ــرة االس ـ قال ووان ـ حتبــألها ولســن هبــال ألهنــا لعــره ويــي لس ـ جندمعا
ل لبي ـ اس ـ ع ارها ول نع ــا وان ـ خت ــاه م ـ أن ل س ــًط أمنو ــا ةً ــى ال ــدول
املس ـ قًة ة ـ ري ــق الق ــرول واملس ــاةدات واخل ـربا ل ول ــأللل و ــا ت ــرة
اليال ال ا وأةط عا لنعرو ليسن هبا لًوقوه يف ووه أمنوا وروسـيا االحتـال
السوفيايت  .وابل ع قاا هنرو ابلدةوة إىل ف رة اليال ال ا ونشط يف ذلل
نشــا اج مًحوظ ـاج وقــد ألرو ـ روســيا االحتــال الســوفيايت ممــزيف هــألم ال ــرة
ولأللل مبألهتا وأاألت لع السـ ماهلال ألن وقـوه أ لولـة مسـ قًة ةًـى
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الي ــال معن ــام وو ــول أمـ ـ ا ــًعا ةـ ـ الم ــرب .وأم ــا أمنو ــا ف ــإن ساسـ ـ عا ق ــد
أمنوـا مـ وـر الـدول الياليـة
اا ً وا ش هنا فبعضعم وان حيبألها ألهنا
إليعــا يف قبوهلــا القــرول واهلبــات و عضــعم وــان يقاومعــا ألهنــا ـ الشــيوةية
مـ الــداول إىل هــألم الــدول .وةًــى أ مــال ســار هنــرو يف الــدةوة إىل اليــال
ال ــا وص ــار يري ــد أن يوو ــد أة ــاالج مالي ــة ل ـ ال ــرة فالا ـ ابلا ــن
ولةاهــا ل ــرة ةقــد مــؤ ر لًــدول الياليــة فوافق ـ الاــن ةًــى ذلــل فــوراج
وووــدت انــة حتضــن املــؤ ر وصــارت الًانــة ل اـ ــبعض الــدول الــع وانـ
مس ع رة واس قً ولدةوها ملؤ ر اليال ال ـا ووانـ إندونيسـيا مـ هـألم
الًانة ووان يف ذلل الوق مل لنار عـد إىل أمنوـا ول نعـا اافـ مـ أن
يعــد ذلــل س ـناج م ـ الشــيوةية .ويظعــر أهنــا ماول ـ أن لس ـ ند ـرأ أمنوــا
فشاع عا ووان إيزهناور يف ال م ووان يقول ـرة اليـالل ولـأللل انـدفع
إندونيس ـيا يف ال ــرة واقمم ـ أن ي ــون املــؤ ر يف إندونيس ـيا وأن ي ــون يف
ابندونغ فوافق الًانة وًعا ةًى ذلل وةقد املؤ ر ابل ع يف ةاا 1955ا
يف ابنــدونغ وماول ـ و ـ م ـ روســيا االحتــال الســوفيايت والاــن وإسً ـما
وأمنوا اس ماله .إال أن املؤ ر اـرج ن ياـة لر ـع روسـيا االحتـال السـوفيايت
والان وأمنوا ابختاذم قـرارات لـدةو إىل ال حـرر ومل لـرل إسًـمال ألهنـا وانـ
لريد أن يبحـث يف اليـال ال ـا ومـدم أو أن يطمـى ةًيـه اليـال ال ـا
إن أمنوــا اسـ مً املــؤ ر اسـ ماالج هــا اج فقــد وعًـ لي ــو وســووارنو وةبــد
الناصر ي بنون هـألا املـؤ ر وهـألم ال ـرة شـ قـو وال اـقوا نعـرو ة يـ
ريطانيــا صــامب ال ــرة األصــًع وص ــاروا ي جنــألون ذلــل وســيًة لً ــدةوة إىل
ال ح ــرر م ـ ـ االس ـ ـ ع ار وال ً ــة ةً ــى ال ــدول االس ـ ـ ع ارية .وو ــانوا يووع ــون
وع ــولهم يف الدرو ــة األوىل حن ــو أفريقي ــا .وم ــا أن و ــا ت س ــنة 1960ا م ــىت
وان ال رة قد أاألت لورها يف أفريقيا ووان أن وود ألمنوـا فيعـا ة ـا
وم يوم أل ان ق الاراع إىل أفريقيا وصارت أمنوـا حتـاول وـد ج إاـراج الـدول
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االسـ ـ ع ارية مـ ـ أفريقي ــا والً ــول وًع ــال ول ــأللل ص ــارت لض ــمط ةً ــى ه ــألم
الــدول م ـ أو ـ إةطــا املس ـ ع رات اس ـ قاهلا ووان ـ قب ـ ذلــل ويف س ــنة
1954ا ابل ــألات ق ــد لبن ـ إش ــعال الل ــورة يف اازا ــر وأوو ــدت ة ــا هل ــا
ووعً مار والبال العر ية لسند هألم اللـورة ف ـان هلـألم اللـورة أ ـر ابلـغ ةًـى
الــدول االس ـ ع ارية م ـ أو ـ ال جنًــع ة ـ مس ـ ع راهتا .أمــا إسً ـما فإهنــا ابــنة
ع ـ ــن إةط ـ ــا االس ـ ـ ـ قالل ول ـ ــأللل أةط ـ ـ ـ ـ ــدة ووي ـ ــزة االس ـ ـ ـ قال لع ـ ــدة
مسـ ـ ـ ع رات فوو ـ ــدت لول دسب ـ ــار ولناانيق ـ ــا ونيا ـ ــن وأوغن ـ ــدا واحت ـ ــال
روليسـ ــيا الش ـ ـ الية وروليسـ ــيا اانو يـ ــة ونياسـ ــاند وغنهـ ــا .وأمـ ــا فرنسـ ــا فقـ ــد
لً ـ ت ول ـ ليمــول عــد أن رأيف املوقــي يف العــامل ويــي حتــول ســرةة ســار
يف اخلطــة الــع س ـارت فيعــا ريطانيــا ف ـ ةطى االس ـ قال لعــدة لول وووــدت
لول املمــرب ولــوند واازا ــر والســنمال وااــا ون وغنهــا .أمــا ًاي ــا فإهنــا
وان لس ع ر ال ونمو وال ونمو ونـز أفريقيا وفيعا أورب و ية م اليورانيـوا:
امل ــالة ااوهري ــة يف ص ــن القنا ـ ـ النووي ــةل ول ــأللل مل ي ـ ـ مـ ـ الس ــع إةط ــا
ال ونمو اس قاهلا السي ا وأن إسًما وان لسيطر ةًى الشروات الع لس م
املنـ ــاوم يف والنمـ ــا إمـ ــديف وال ت ال ونمـ ــول ولـ ــأللل وـ ــان إةطـ ــا ال ونمـ ــو
اس ـ قاهلا يش ـ مش ـ ًة وــربيف ول ـ أمنوــا شــدلت الضــمط ةًــى ًاي ــا
م ــىت أةطـ ـ ال ونم ــو اسـ ـ قاهلا فا ــارت لول ــة مسـ ـ قًة .وهن ــا وـ ـ ّ ون ــون
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 الس ـ رلن
العاا مين أل املسم هامرشولد فد رت له إسًما مؤامرة وق ً ه .واشـ د النــزاع ـن
أمنوــا وإسً ـما وظ ـ ةــدة ســنوات إىل أن لمًب ـ أمنوــا ةًــى الــبال وأقام ـ
م ومــة با عــة هلــا و ــرلت لشــومب منعــا و ــأللل هــدأت مسـ لة ال ونمــو ولــو
إىل من .واـال ذلـل اافـ إسًـما ةًـى احتـال روليسـيا الشـ الية وروليسـيا
اانو ية ونياسـاند ف ـ هـألا االحتـال وأةطـ نيسـاالند اسـ قاهلا ومسيـ
143

مــاو وأةط ـ روليســيا الش ـ الية اس ـ قاهلا ومسي ـ دامبيــا وأاــألت حتــاول
و ـ روليســيا اانو يــة ةًــى و ـ يــؤم هلــا قــا اس ـ ع ارها هلــا وألن أمنوــا
اسـ ـ رت لامقع ــا شـ ـ هنا ف ــإن إسًـ ـما أةط ع ــا في ــا ع ــد اسـ ـ قاهلا ل ع ــره
زمبا و .
وأفًح أمنوا يف ان زاع لول القـرن األفريقـع ولول البحـنات ال ـربيف
أوغنــدا وروانــدا و ورونــد مـ فرنســا إال أهنــا وانـ فشــً يف ان ـزاع لشــال
منعا يف هناية ال سعينات ومسم األمر لقوات ة ي فرنسا إلريد ل عـد أن
ان ار ةًى قوات مسن مـرب الـأل وـان غـن مسـ قر الـوال فقـد وـان يـوامل
فرنس ــا اسـ ـ ال ه أمنوـ ـا م ــا وعـ ـ فرنس ــا ل ــدةم ق ــوة ة يًع ــا إلري ــد ل
ف ّ ن ه م االس يا ةًى ال م.
والعـقـيـد إلريد ل وان م روـال مـرب ومًي ـاج قـو ج لـه ووـان يشـم
مناب القا د العاا لًقوات ال شالية املسًحة مىت شعر نيسان سنة 1989ا
وه ـ ـو ال ـ ـأل ق ــال قـ ـوات م ــرب يف مع ــارك في ــاالروو ة ــاا  1983وسـ ـح يف
إو ــا اا ــيو الًيب ـ ـع ة ـ لش ــال .ل ـ ـ ااف ـاج قبًي ـاج ق ــال إىل اش ـماك ل مـ ـ
مًي ه مسـ وـامـو يف واولة انقا ية فاشًة عد ةزله مـ مناـبه يف نيسـان
ةــاا 1989ا وهــرب عــدها إىل الســولان ميــث نظــم الروــة الو نيــة لإلنقــاذ
ومشً حتال اج لقبيً ن لعـار ـان م ـومة الـر يد مـرب مهـا :الزغـاوة والاـارة
ولس ـ نان يف املن ــا ق الدولي ــة ال ش ــالية الس ــولانية ولًعقي ــد ل ةاق ــة قوي ــة
رنســا وهــو ا ـ املؤسســة العسـ رية ال رنســية وقــد اضـ لــدورة ةسـ رية يف
املـدرس ـ ـة الـر ي ـ ـة يف ابري ـ ـد ة ـ ـاا 1958ال ولـ ـأللل ف ــإن ان ـا ـ ـار ل ـ ـع وهزمي ــة
مــرب ــر ة لًن ـوذ األمنو ـع ولقويــة لًن ــوذ ال رنســع إذ اس ـ عالت ــه فرنســا
دماا املبالرة قطععا الطريق ةًى الن وذ األمنوع امل نامع.
و اـ ـ ـع احمل ـ ــافظن اا ـ ــدل إىل الس ـ ــًطة يف ال ـ ــوال ت امل ح ـ ــدة ـ ــدأت
الوال ت امل حدة ل جنـأل أسـاليب وديـدة لمـزو القـارة األفريقيـة فًـم لعـد ل ـع
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فقط ىشعال الروب األهًيـة واألدمـات ولةـم مروـات ال ـرلل ل سـ طي لمـر
ة ـ ــا لول أورواب وال ـ ـع ع ـ ــا ألمنوـ ــا إىل ال ـ ــم يف لول أفريقيـ ــا ـ ـ
أ اف إىل وانب لًل األساليب و ا هع الـال يف سياسـة اللارة األمنويـة
الدفاةي ــة واخلاروي ــة أس ــًوب ال ــدا العسـ ـ ر املباش ــر فب ــالرت إىل واول ــة
إ ــال ةاقــات وال اقيــات ةس ـ رية م ـ العديــد م ـ لول مشــال وغــرب ووســط
أفريقيا ابسم الرب ةًى الرهاب ما يـومع دن ال ـدا األمنوـع العسـ ر
املباشــر ســيًعب لوراج أساســيا يف الاـراع ةًــى أفريقيــا يف ال ــمة القالمــة جبانــب
األساليب األاريف.
وه ــألا اش ـ ـ د الا ـ ـراع ــن ال ــدول ال ــربيف ةً ــى الق ــارة األفريقي ــة من ــأل
السـ ينات مـ القــرن العشـري فووــد ن ــوذ ألمنوــا وروســيا االحتــال الســوفيايت
يف الق ـ ــارة إىل وان ـ ــب ن ـ ــوذ ال ـ ــدول االس ـ ـ ع ارية األورو ي ـ ــة .ولض ـ ــعي روس ـ ــيا
االحت ــال الس ــوفيايت وة ــدا وو ــول إرث اس ـ ع ار ق ــدمي هل ــا يف أفريقي ــا فق ــد
ا ـ ــطرت إىل اخلـ ــروج منع ـ ــا وذلـ ــل ارووعـ ــا م ـ ـ أنم ـ ــوال يف مثانين ـ ــات الق ـ ــرن
املا ع ووأللل ارو ابقع الدول األورو ية االس ع ارية الامنة م أفريقيا
ومل ي بق فيعا إال ريطانيا وفرنسا ومها الً ـان أ ق ـا ن وذمهـا حتـ إ ـار ْ منظ ـة
ال ومونولــث الربيطـانـي ـة واملنظ ــة ال ران ونيــة ال رنســية .ولاً ـ أمنوــا ـ
قًعــا يف لنــافد و ــوا مـ ريطانيــا وفرنســا لًســيطرة ةًــى أفريقيــا األمــر الــأل
لةا الربيطانين وال رنسين إىل الدفاع ةـ ماـا أورواب فيعـا ةـ ريـق لنسـيق
مواق ع ــا ولرلي ــب د رات مش ــموة ل ــودير ااروي ــة ال ــدول ن إىل لول الق ــارة
األفريقية املجن ً ة.
وما دال الاراع لا راج يف أفريقيا ن هألم الـدول الـلاث ومـا دال م ـلاج
يف الــروب األهًيــة الــع دالت ة ـ العش ـري وم ـ أ ــرد ســامات هــألا الا ـراع
مىت ا ن ما ر يف سـناليون وليبـن وسـام العـاج والاـومال وأوغنـدا
وال ونمو ورواندا و روند والسولان.
145

ولق ــد ا ًيـ ـ ه ــألم الق ــارة الس ــولا س ــبب ه ــألا ال ا ــارع االسـ ـ ع ار
نـزاةات مسًحة لامية ودال ةدلها يف السنوات األانة ة  26نـزاةاج لشـمك
في ــه م ــا يزي ــد ةـ ـ اللا ــن لول ــة .وه ــألم النـ ــزاةات امل عً ــة س ــامه يف وعـ ـ
مديوني ــة الق ــارة يزي ــد ةـ ـ  370مًي ــار لوالر لـ ـ  %65مـ ـ إمج ــامل الن ــالح
القومع لًقارة .و سببعا أيضاج درع أولر م  30مًيون لمم يف  18لولة ميث
ل أولر م ر األلماا األر ية املزروةة يف العامل أمج .
وم ـ ااــدير ذوــرم أن هــألا الا ـراع ــن الــدول االس ـ ع ارية المر يــة ةًــى
أفريقيـا ي حـول أميـا ج إىل صـ قات ولوافقــات ـن الـدول ال ـربيف و ـا ماـ
م لوافق أمنوـع ريطـاين ةًـى فاـ ونـوب السـولان ةـ مشالـه وو ـا ماـ
مـ ـ ـ لواف ـ ــق أمنو ـ ــع فرنس ـ ــع يف س ـ ــام الع ـ ــاج إال أن ال ن ـ ــافد االق ا ـ ــال
والسياسع ن هألم الدول يبقى هو الس ة األغًب يف الاراع.
وه ـ ــألا ان ق ـ ـ الا ـ ـراع الـ ــدومل ةًـ ــى االس ـ ـ ع ار إىل أفريقيـ ــا فاـ ــارت
قض ــي عا قض ــية لولي ــة والل ـزال قض ــية لولي ــةل ألن ــه وإن ال ق ـ و ـ م ـ إسً ـما
وأمنوا وفرنسا ةًى صيمة ا أفريقيا حتـ را طـة وامـدة مس عـا منظ ـة املـؤ ر
األفريقع االحتال األفريقـع ول ـ الاـراع لااـ هـألا املـؤ ر واالحتـال وااروـه
ال ي ـزال ــن الــدول وال ســي ا ــن أمنوــا وإسً ـما وابن عــا انقســاا العــامل إىل
معس ـ ري ش ــرقع وغ ــر ولوو ــه أمنو ــا إىل إا ـراج ال ــدول األورو ي ــة الس ــي ا
ريطانيا م آار مس ع راهتا ااصة يف أفريقيا .فإن املشاهد أن أمنوـا حتـاول
أن ل ســً إىل لول أفريقيــا ابســم الــرب ةًــى الرهــابل لالاــال جبيــو لًــل
ال ــدول وأوو ــدت وال ل ـزال حت ــاول إ ــال قواة ــد ةس ـ رية هل ــا يف مش ــال وغ ــرب
ة ريقعا أن لسـاند مروـات ال ـرل ول ـون هلـا وسـيًة
وشرق أفريقيا ل
مط ةًى ال ومات احملًية يف سبي إاراج و لول أورواب السـي ا إسًـما
اا لبقى هلا م مس ع رات ول ـ سـبب لشـا ل املاـا األورو يـة يف أفريقيـا
فسـ ون املرمًــة م يــزة ابلدمويــة والقســوة يف أفريقيــا الســي ا وأنــه ال لووــد يف
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أفريقيا م اة بارات إال االة بارات املالية واللروات الطبيعية.
وه ألا فإن قضية أفريقيا قضية لولية.
هألم هع القضا ال ربيف الع لق فيعا األة ال السياسية إال أن ذلـل
ال يعين أن األة ال السياسية ال لق إال يف هألم القضا وإمنا يعين أن الاراع
ن الدول أهم مظعر له هو هألم القضا .
والا ـراع ــن الــدول يف مــاالت الســًم إمنــا ي ــون دة ــال سياســية قــد
ل ــون ما ــحو ة دة ــال ةسـ ـ رية و ــا وانـ ـ ال ــال يف في ن ــاا وم ــديلاج يف
الش ــرق األوس ــط ال ويـ ـ والعـ ـراق وأفمانسـ ـ ان وق ــد ال ل ــون ما ــحو ة
دة ال ةس رية و ا وان الال يف أفريقيا سا قاج يف روليسيا وونـوب أفريقيـا
ومديلاج و ا هو يف لوند وليبيا .وملا وان هألا الاراع إمنا يق م أو مسـا
أو قضا ووان هألم القضا الس م أهـم مـا يووـد ام اوـاج ـن الـدولل
ولأللل ألينا هبا أملًة ةًـى األة ـال السياسـية وإال فـإن األة ـال السياسـية قـد
قد ل ـون مـ غـن ووـول صـراع .ومـا لاا هنـاك
ل ون يف غن هألم القضا
لول وــربيف ل ـزامم وي يــد عضــعا لــبعض فإنــه ال ــد أن لقــوا دة ــال سياســية
ــد عض ــعا ال ــبعض إم ــا مـ ـ أوـ ـ نا ــب فجن ــاخ لولي ــة ل قـ ـ فيع ــا الدول ــة
األاريف وإمـا ل ـعاه الدولـة األاـريف وإمـا ل قويـة ن سـعا وإمـا لمـن ذلـل.
واألملً ــة ةً ــى ذل ــل ول ــنة ول ــرة ال حتا ــى .ف ــلاج ف ــرة ن ــزع الس ــا وم ــن
ألاً لعابة األمـم اختـألهتا إسًـما وسـيًة ل ـعاه فرنسـا وأاـألت لضـمط
ةًــى فرنســا مـ أوـ لن يــأل ال ــرة وصــارت ل ظــاهر هــع دهنــا أاــألت خت ــض
أسـ ــًح عا فاـ ــدق فرنسـ ــا ذلـ ــل وابشـ ــرت ابل ع ـ ـ يف خت ـ ــيض أسـ ــًح عا
وم ــدت م ـ ـ نش ــا عا يف ال س ــًح وو ــان ه ــألا م ي ــدة م ـ ـ إسً ـ ـما م ـ ـ أو ـ ـ
إ ــعاه فرنس ــا ابلنس ــبة هل ــا وابلنس ــبة ألملاني ــال ول ــأللل فإهن ــا أ فرنس ــا مل
لس ـ ط الا ـ ول أم ــاا أملاني ــا يف ال ــرب العاملي ــة اللاني ــة واهن ــارت اهني ــاراج فظيعـ ـاج
وسريعاج ووان ألاألها رة خت يض ال سًيح أ ر وبن يف ذلل.
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ومـ ــلاج مـ ــن وقع ـ ـ الـ ــرب العامليـ ــة اللانيـ ــة نشـ ــط روسـ ــيا االحتـ ــال
الســوفيايت يف الاــن ف ووــدت مـزابج شــيوةياج قــو ج وأســندله لي اــأل ال ــم يف
الاــن ووانـ أمنوــا لسـند ال ــم القــا م هنــاك صــارت لســند شــان وــا
لش ــيل ووعً ــه يف أول األم ــر يش ــرك الش ــيوةين مع ــه م ــىت ص ــارت هل ــم ق ــوة
وص ــار هل ــم ودن ان ا ــًوا ةن ــه وص ــاروا حيار ون ــه ووان ـ لس ــند ش ــان و ــا
لش ــل ةًنـ ـاج و ــدم ابمل ــال والس ــا ول ـ ـ شـ ـ و ــدول ووانـ ـ لش ــا
ال ــزب الش ــيوةع ا ي ــة وحت ــد مـ ـ نش ــا ش ــان و ــا لش ــل وظًـ ـ لس ــن
اطوات ا ية ول نعـا اطـوات مروـزة ةًـى ووـه أليف إىل ان اـار الشـيوةين
وأاــألهم ال ــم يف الاــن وًعــا و ــرل شــان وــا لشــل وماــرم يف وزيــرة
فرمــودا باي ـوان الاليــة  .ووــان شــان وــا لشــل يامــة ذلــل ويس ـ مر ه ومل
ي ـ ي اــور أن أمنوــا لع ـ اع ـ الاــن لولــة شــيوةية ول نــه وــان ينســب
هــألا لًاع ـ األمنوــع وأهنــم غــن مــدرون لً وقــي ول ـ لبــن في ــا عــد أن
أمنوا قد و ـع اطـة اعـ الاـن لولـة شـيوةية وذلـل مـ أوـ أن لقـي
يف وو ــه روس ــيا االحت ــال الس ــوفيايت ومـ ـ أوـ ـ ل ي ــل املعسـ ـ ر الش ــيوةع
وحتطي ه .وابل ع قد سح اطة أمنوـا وإن وـان سامعـا قـد ف عـد مـوامل
ةشـري ســنة فعــألا ة ـ سياســع قامـ ـه أمنوــا ويع ــرب مـ ال جنــاخ الدوليــة
العظي ــة .ومــلاج عــد الــرب العامليــة اللانيــة اروـ أورواب وط ــة فقــنة معــدلة
مـ ـ ـ قبـ ـ ـ روس ـ ــيا االحت ـ ــال الس ـ ــوفيايت فرمـ ـ ـ ن س ـ ــعا يف أمض ـ ــان أمنو ـ ــا
واس ـ ـ ما هبـ ــا أن لنا ــدها فسـ ــارة أمنو ــا إىل س ــدهتا وو ـ ــع مشـ ــروع
مارش ـ ــال وص ـ ــارت املس ـ ــاةدات األمنوي ـ ــة ل ـ ــدفق ةً ـ ــى أورواب ول ـ ـ ـ ه ـ ــألم
املس ـ ــاةدات وانـ ـ ـ مـ ـ ـوال اق ا ـ ــالية وأس ـ ــًحة واـ ـ ـربا وةـ ـ ـ ري ـ ــق ه ـ ــألم
املساةدات لاً شري اج يف الشروات وشاع الروال امللق ن ةًى اهلاـرة
إىل أمنوــا ور ط ـ اق اــال أورواب ابق اــال أمنوــا ومــا إن مــرت ض ـ ةشــرة
س ــنة م ــىت أص ــبح أورواب با ع ــة ألمنو ــا وص ــارت حتـ ـ ونامع ــا وص ــارت
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اق ا ــال ت أورواب شـ ـ ة ــاا مً ـ ـاج لًش ــروات األمنوي ــة ف انـ ـ مس ــاةدة
أمنوا ألورواب م يدة م أو ر طعا هبـا وم ـ أوـ أاـأل ملق يعـا ومـ أوـ
اشماوعا يف اق اال هتا.
وم ــلاج أملاني ــا ارو ـ م ـ ال ــرب العاملي ــة اللاني ــة ملجنن ــة اا ـرا م ــدمرة
الاــناةات .فســارة أمنوــا ملســاةدهتا ووان ـ أمنوــا لــدرك نقطــة مع ــة يف
إنشا الاناةة يف الدول فالدولـة ال ل ـون لولـة صـناةية ابملعـن الـدومل إال إذا
وعً ـ أس ــا ص ــناة عا الا ــناةة الر ي ــة و ن ـ وـ ـ ص ــناة عا ةً ــى أس ــا
الاــناةة الر يــة .وأملانيــا إذا أةيــدت هلــا الاــناةة ةًــى هــألا األســا فإنــه مــا
أسرع أن لعول لولـة وـربيف مـرة أاـريف ولـأللل لقـدم أمنوـا مـ أملانيـا ولبنـ
رمة صناة عا ف قام الاـناةة فيعـا ةًـى أسـا اق اـال ال ةًـى أسـا
مــر وةًــى أســا ال ن يــة ال ةًــى أســا الاــناةة الر يــة ومـ أوـ ذلــل
ألاًـ الشــروات األمنو ـية ألمل ـانيا وأقام ـ الاــناةة دمـوال أمنويــة و ــأللل
ــر أملانيــا ودولــة ةس ـ رية فووــدت يف أملانيــا ماــان ــجن ة وحتســن
اق اــال ت أملانيــا صــناةياج فاــارت أملانيــا م ـ ميــة اق اــالية أولــر ــروة اــا
وان ـ ـ ةًي ــه قب ـ ـ ال ــرب العاملي ــة اللاني ــة وظع ــر لًع ــامل وي ــي أة ــالت أملاني ــا
صناة عا سرةة ها ًة.
ل القيقة هـع أن أملانيـا هبـألم الاـناةة ةًـى هـألا الووـه قـد ان حـرت
ولـ لقــوا هلــا قا ــة إال إذا أةــالت النظــر مـ وديــد يف صــناة عا فن ضـ عا مـ
األســا وأقام عــا ةًــى أســا الاــناةة الر يــة ول ـ ل قــدا اق اــال ج إال إذا
أاروـ الشـروات األمنويـة واألمـوال األمنويـة مـ الـبال .فعـألم املسـاةدة مـ
أمنوــا ألملانيــا ةًــى هــألا الشـ ة ـ سياســع يع ــرب مـ ال جنــاخ الدوليــة وقــد
رب أملانيا دل أن أاأل يدها.
وم ــلاج م ــن الا ـ ـ واس ــمو دة ــيم و ــواب ابملعس ـ ـ ر الش ــيوةع واس ـ ـ عان
روسيا االحتال السوفيايت مل لنـزةح أمنوا م أن مبدأ مونرو حيظر ةًى مجيـ
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الدول أن ل ر مزو أمنوا وملا أاألت روسيا االحتال السوفيايت د واسـمو
ّ
أمنوا م أن ذلـل يف ةـره الـدول لـدا مباشـر ابلسـا
ابلسا س
يف أمنوا ومل ي هألا السـ وت ةـ اـوه مـ أمنوـا وال ةـ وعـ منعـا
ووواب ةًى عـد اطـوات منعـا وإمنـا وـان م يـدة مـ أوـ وـر روسـيا االحتـال
الســوفيايت لًعــامل ااديــد م ـ أو ـ لوســي املــديف الروســع لوســيعاج عًــه ةــاوزاج
ة محاي ه وي ون مضع اج ملوق ه وا ناج ألمنوـا منـهل ولـأللل وـان ال لـن مـ
الساسة مىت عض الرو أن سعم يرون م ال اقة مـا فعً ـه روسـيا االحتـال
الســوفيايت يف وــواب ولــوال االل ــاق الــأل ماـ ــن الع اقــن يف فينّــا ل ــان
لوس روسيا االحتال السوفيايت يف أمنوا وابالج ةًيعا.
وال يقـال إن أمنوـا انــزةا منـه ووـالت لقـ يف مـرب مـ أوًـه لـوال
لعق ـ ال ــرو االحت ــال الس ــوفيايت وس ــحبعم الاـ ـواريع النووي ــة ال ــع روزوه ــا يف
وــوابل ال يقــال ذلــل ألن مــا فعًــه ونــد مـ هتديــد روســيا االحتــال الســوفيايت
مـ أوـ الاـواريع يف وــواب وســحب اروشــوه هلــا إمنــا وــان ة ًيــة ماــطنعة
ابل اق ااانبنل ألن م مجًة االل اقات الع ماً ن اروشـوه وونـد
إدالة القاةدة النووية األمنوية املووولة يف لرويـا وإدالـة القاةـدة النوويـة املووـولة
يف وواب وأمنوا لس طي إدالة قاةـدهتا مـ لرويـا لون ـاةل ألن لرويـا ال ل ـ ر
م إدال عا وال لسبب إدال عا سو ل اهم ن لرويا وأمنوا ول إدالة القاةـدة
النووية م وواب ىرالة روسيا االحتال السـوفيايت معنـام ال جنًـع ةـ الـدفاع ةـ
وواب وهألا يلن الدول الشيوةية وًعا ويلـن وـواب ابلـألات ويووـد سـو ل ـاهم
ــن روســيا االحتــال الســوفيايت ووــوابل ولــأللل ال ــد م ـ أســًوب لدالــة هــألم
القاةـدة شـ ال يـؤ ر ةًــى روســيا االحتـال الســوفيايت ـام الــدول الشــيوةية
وم أو ذلل ال قـا ةًـى أن لاـطن أمنوـا سـبباج ل ـال لـولر لومل يـؤل إىل
إدال عا وقد وق وند هلألا األسًوب وق اج اس مًه لااله فإنه مـن رأيف أن
ــد اا ــيو
إسًـ ـما ق ــد مش ــدت قواهت ــا يف ة ــدن و يح ــان لً ــدا يف ال ــي
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املا ــر مـ ـ أوـ ـ ــرلم مـ ـ ال ــي ورأيف أن إسًـ ـما ــدأت ابل عـ ـ ل ح ــر
اباــيو املاــر وحتــاول غــزوم مـ يحــان ملــا رأيف ذلــل أ ر مسـ لة الاـواريع
النووية يف وواب وأوود لولراج لولياج مىت ااف إسًما وفرنسا مـ نشـوب مـرب
ةاملي ــة مين ــأل لراوع ـ ـ إسً ـ ـما ة ـ ـ ال ــدا يف ال ــي ولظ ــاهر اروشـ ــوه
ابلماو وأظعر أنه مس عد أن يسحب قاةدله إذا سحب أمنوا قاةـدهتا مـ
لرويــا ف ظــاهر ونــد دنــه ســينظر يف ذلــل وأديًـ القاةــدة النوويــة مـ لرويــا.
هألا هو واقـ املسـ لة فعـع ة ـ م عـ ل ربيـر إدالـة روسـيا االحتـال السـوفيايت
قاةدهتا م وواب واختأل وسيًة ل جنويي إسًما.
والــدلي ةًــى أن س ـ وت أمنوــا ة ـ إنشــا روســيا االحتــال الســوفيايت
قاةــدة نوويــة هلــا يف وــواب وــان م يــدة ووــان فجن ـاج لولي ـاج مــا ما ـ يف اليــو ن
عــد الــرب العامليــة اللانيــة مــن شــب اللــورة الشــيوةية فيعــا فــإن لي ــو ةــرل
ةًـى سـ الن أن ل ــدا يوغسـافيا ــد اليـو ن ولقـيم يف اليــو ن لولـة شــيوةية
لنض ـ ــم لً عس ـ ـ ر الش ـ ــيوةع .ول ـ ـ س ـ ـ الن ألرك م ـ ــا يف ه ـ ــألا االق ـ ـما م ـ ـ
املجن ــا ر فق ــال ل ي ــو اـ ـرامة :ألري ــد أن نق ــيم قاة ــدة ةً ــى البح ــر األ ــيض
امل وسط د أقويف لولة وأغن لولة يف العـامل؟! وهـ نسـ طي حنـ محايـة هـألم
القاةــدة إن وـ مــا نسـ طيعه هــو ال شــويو ةًــى أمنوــا أمــا أن أناــأل اليــو ن
م أمنوا فأللل ال قب لنا ه ول ن ر يف ملًه.
وملاج من وقع الرب العاملية اللانيـة اـاه ه ًـر مـ أن لـدا لرويـا
الــرب إىل وانــب إسًـما أ إىل وانــب الً ــا وهــو يعًــم أن ال ــة الاو ــة
يف لرويــا ف ــة ماــط ى و ــال املس ـ اة مــزب الشــعب ف ــة لســن م ـ السًيــز
ولع ــمه ض ــًعم ةًيع ــال ول ــأللل م ــا أس ــع ةً ــى السًي ــز مـ ـ أن ي ــداًوهم
الرب جبانبعم هو يعًم ذلـلل ومـ أوـ هـألا اشـع مـ لاـول لرويـا الـرب
ــد أملانيــا فـ رال أن عًعــا ةًــى اليــالل ألنــه يعًــم أن لاــول لرويــا ــدم يضــرم
مـ ــاث وعــات األوىل أن الشــعب الموــع شــعب شــااع وهــو أشــا مـ
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السًيــز وأشــا م ـ ال رنســين وأشــا م ـ الــرو فداولــه ال ـرب جبانــب
الً ــا يووــد قــوجة هلــم هلــا ودهنــا يف الــرب .واللانيــة أن الشــعب الموــع شــعب
مســًم فداولــه الــرب يعــين وع ـ ةوا ــي املســً ن ة ـرابج وغــن ةــرب ــد
أملانيا وهألا له و نم يف الدةاية العاملية .واللاللة أن موق لرويا موق اسـمالياع
ا اد فإهنا يف ميالها ل ون ماناج ةًـى اابعـة الشـ الية المر يـة ف حـول لون
لاــول الً ــا إىل أورواب ول ــون مــاوزاج منيعـاج حي يــه مـ هاــوا اً ــع .ومـ
أو هألا مرى ةًى وع لرويا ةًى اليالل ولأللل أرس أةظـم روالـه لهـا ج
وهــو فــون اب ـ س ـ ناج ألملانيــا يف لرويــا ليقــوا ع ــة وع ـ لرويــا ةًــى اليــال
ولًحيًولة لون لاوهلـا الـرب جبانـب الً ـا ل ألن لاوهلـا الـرب ـد الً ـا
غن وارل وليد و أم ل لأللل وان هم ه ًر ان أن ال لدا لرويا الرب
إىل وانــب الً ــا ــد أملاني ـا ف رس ـ ألهــى روالــه هلــألم املع ــة .ول نــه مــىت
يمط ــع قا ــدم وعـ ـ مع ــة ف ــون اب ـ ـ واول ــة وً ــب لروي ــا إىل وان ــب أملاني ــا
وواولــة إقناةعــا ــداول الــرب إىل وانــب أملانيــا ــد الً ــا ل لــأللل مــرى
الً ــا م ـ مي ـ عم ةًــى وع ـ لرويــا ةًــى اليــال وصــار س ـ را هم يش ـ مًون
هلــألم المايــة جبــد ووــان فــون اب ـ يشـ م ظــاهراج ألاــأل لرويــا إىل وانــب أملانيــا
فح ـ ذلــل الً ــا ةًــى أن حيرصــوا وـ الــرى ةًــى قــا لرويــا ةًــى اليــال.
وهبألم الًعبة السياسية و دها فـون اب ـ سـح ه ًـر يف إ قـا لرويـا ةًـى اليـال
ـوال مــدة الــرب م ـ أنــه وــان أســع ةًــى الً ــا أن يمــزوا أملانيــا م ـ وعــة
لرويا ىلاال لرويا إىل وانبعم ول نعم مل ي عًوا ذلل اشية ف ح لًل اابعـة
ومرصاج ةًى قا لرويا ةًى اليال لراسة هـألم اابعـة ميـال .ف لـ هـألا الع ـ
السياسع يع رب م األة ال املؤ رة يف مالة الرب.
فعألم أملًة ل ة ـال السياسـية الدوليـة الـع لقـوا هبـا الـدول ـد عضـعا
الــبعض يف الا ـراع الــدومل ويف اليــاة الدوليــة إمــا لناــب فجنــاخ لوليــة وإمــا
ل ــعاه ال ــدول األا ــريف وإم ــا من ــاورات سياس ــية وإم ــا غ ــن ذل ــل .وه ــألم
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األة ــال و ــا لق ـ يف الي ــاة الدولي ــة ةام ــة لق ـ و ــأللل يف الا ـراع الق ــا م يف
القضــا الس ـ ول ـ مــن يق ـ ذلــل ي ــون واــوراج يف نقطــة وامــدة و ــن
الدول ن والدول امل اارةة ول وقوةعا ش ةاا ع و نم الدومل أولر.
وم ـ هنــا وــان ةًــى السياســع أن ال حياــر ذهنــه يف القضــا املع ــة ومــا يق ـ
فيعــا مـ أة ــال سياســية ـ ــب أن عـ نظرلــه نظــرة واســعة ميــث ل نــاول
و ـ ة ـ سياســع حيا ـ م ـ أ لولــة وــربيف .واــا ــب هنــا النظــر إليــه أن
السياسـ ــع مـ ــن ينظـ ــر يف األة ـ ــال السياسـ ــية ـ ــب أن يبعـ ــدها ة ـ ـ ال اريـ ــد
والش ـ ول وأن يــر ط و ـ ة ـ ابلظــروه احمليطــة ــه واملا ســات الــع ل ن ــه
ف ــا يا ــح أن أا ــأل الع ـ م ــرلاج م ـ ظروف ــه وما س ــاله وال يا ــح أن يع ــم
املو ــوع لع ي ـاج شــاماج وال ياــح أن يقـ ـيد ةًــى الع ـ الوامــد أ أة ــال
أاريف وال أن يرلب األة ال لرليباج منطقياج فيا إىل ن ا ح منطقية ـ ـب
أن ي انب ذلل ويبعد ةنه فا يوود أاطـر ةًـى ال عـم السياسـع مـ املنطـق
والقيــا ل ألن أة ــال اليــاة م باينــة وم ً ــة وال يشــبه عضــعا عض ـاج ـ و ـ
ة ـ ـ ل ـ ـه ظروفـ ــه ولـ ــه ما سـ ــالهل ولـ ــأللل ةًيـ ــه أن يـ ــر ط الع ـ ـ ـ ابملعًومـ ــات
السياسية امل عًقة ه وأن أاألم وسط ظروفـه وما سـاله ومين ـأل ي ع ـه فع ـاج
أقرب إىل الاواب .واألملًة ةًـى ذلـل أولـر مـ أن حتاـى .فـالوالث اليوميـة
ال ــع حتاـ ـ يف الي ــاة الدولي ــة ويف أة ــال ال ــدول ال ــربيف السياس ــية م ع ــة
ابألملًة .ةًى أن و ة مرلبط دص لـه ي عًـق سياسـة الدولـة أو ابملوقـي
الــدومل أو دو ــاع الــدول وأن وـ ة ـ لــه ظروفــه اخلاصــة ــه ولــه ما ســاله
ال ــع ال يش ــاروه فيع ــا غ ــنم .ف ــلاج م ــدث يف ش ــعر نيس ــان س ــنة 1969ا أن
ــر و ــور الش ـ ـ الية ــا رة س ــد أمنوي ــة يف الش ــرق األقا ــى ف ـ ـاه زت
أمنوا واو ـ مًـد األمـ القـومع اـرج ر ـيد اا عوريـة ني سـون قـرار
أن الوال ت امل حدة ال لنو االن قاا لضرب الطا رة ووـ مـا يف األمـر صـارت
ا رات ال اسد و واار ال اسد حتر ا حي يعا م االة دا  .يف من أن
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وـ ــور الش ـ ـ الية أسـ ــرت اباـ ــرة سـ ــد يف العـ ــاا 1968ا ف ـ ـاه زت أمنوـ ــا
واو مًد األم القومع وأ ًق الر يد وونسون لارحيات هتديد ووةيد
وحتـ ــرك األسـ ــطول السـ ــا يف احملـ ــيط اهلـ ــال حنـ ــو وـ ــور وملـ ــا رأت أمنوـ ــا أن
هتديــدها ومــرب األةاــاب مل لــؤ ر اـ ت إىل وســا امل او ــات واملاينــة مــىت
أ ًـق سـرا مــارة السـ ينة .فعـألان الــال ن نــوع وامــد هـو لعــرل لولــة صــمنة
مل ـ وــور لدولــة وبــنة مل ـ الــوال ت امل حــدة ضــرب ا رهت ـا وق ـ مامــع
الطا رة ودسر واارها ومارة هألم البواار فً اذا وق م و مـالث غـن
املوقي ا اـر؟ أهـو الاـ اه األشـجناى؟ قـد ي ـون أا هـو ألن ال عديـدات
مل لل ــر؟ قــد ي ــون ول ـ الظــاهر أن ظــروه البــاارة وان ـ ظروف ـاج ةاليــة أو
شــبه ةاليــة ووانـ الاــن مشــمولة ابللــورة اللقافيــةل ولــأللل ال يــؤل ال عديــد
إىل اطر و  .وأما ظروه الطا رة فإهنا ظـروه غـن ةاليـة فروسـيا االحتـال
الســوفيايت حتشــد قواهتــا الربيــة وااويــة الضــجن ة يف وســط أورواب وحتشــد قواهتــا
البحريــة يف البحــر األ ــيض امل وســط .والاــن يف و ـ لريــد فيــه إظعــار ن ســعا
لًعــامل عــد ةزل ـة اللــورة اللقافيــة وهــع ل حــر روســيا االحتــال الســوفيايت م ـ
أو ـ الظعــور فًــو قــاا ني ســون عديــدات ل ــور فــإن احمل ـ أن لــرل ةًيــه
الان وهـألا قـد يـؤل إىل ام ـاك ود لة لـولر وقـد ل جنـأل منـه إسًـما وسـيًة
لً حـريض ــد املعسـ ر الشــرقعل ولــأللل مل ي ـ مـ الاـواب أن لقــوا أمنوــا
د هتديد وال مرب أةاابل لأللل س ني سون.
فا د أن ًي الورا فيع ا.
فظروه الع ًن اا ً
ومــلاج قيــاا ني ســون عــد لســً ه مناــب الرائســة مباشــرة ــز رة أورواب
والةا م أنه يريد الروـوع إىل مً ا ـه ألاـأل رأيعـم قبـ االلاـال روسـيا االحتـال
السوفيايت م أو أدمة الشرق األوسـط ووـان مي ـ أن ياـدق قولـه هـألا لـو
مل ل هناك ظروه أاريف أقـرب ألن ل ـون هـع السـبب ل ـ ابل ـدقيق لبـن
يععــا موهلــا
أن إسًـما وانـ ــر الاــاالت مـ الــدول األورو يــة مـ أوـ
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يف أدمــة الشــرق األوســط ولريــد إقناةعــا ابلوقــوه إىل وانبعــا ــد روســيا ولــو
أليف إىل مــرب ةامليــة ــد املعسـ ر الشــرقع فعــألا الظــره ظــره اطــن وهــو
الأل محـ ني سـون ةًـى د رة لول أورواب فـور لسـً ه مناـب الرائسـة قبـ أن
يقوا د ة فس رم ألورواب هو م أو ل ريق لوهلا ة إسًما.
ومــلاج قام ـ روســيا االحتــال الســوفيايت يف أوااــر ســنة 1968ا مــزو
لشي وســًوفاويا وأشــرو مععــا مًــي وارســو فاشــمك وًــه ماةــدا رومانيــا
ولاًـ ويــو الًــي لشي وســًوفاويا ماـة احملافظــة ةًــى الشــيوةية ومحايــة
الدولــة الشــيوةية والــزب الشــيوةع م ـ اة ــدا ات غر يــة و ًــة .وقــد ي ــون
هناك شع م ذلل ول الظروه الع ما فيعـا الـالث هـع أاطـر مـ
م ـزب شــيوةع وم ـ احملافظــة ةًــى الشــيوةية الســي ا وأنــه مل ي ـ هنــاك م ـ
شع سـويف او عـال دة ـا الـزب الشـيوةع يف ل سـن الشـيوةية .وابل ـدقيق يف
الظروه ي بن أن األسطول الروسع السوفيايت املووول ةًى سوام مار قد
أص ــبح مع ــدلاج م ـ ـ قب ـ ـ إسً ـ ـما ف ــإن إسً ـ ـما حتش ــد قواهت ــا يف البح ــر األ ــيض
امل وس ــط وق ــد لق ــوا إسـ ـرا ي ابهلا ــوا ةً ــى ما ــر ف ض ــطر روس ــيا االحت ــال
السوفيايت لً دا ماة محاية الشيوةية ومين أل مي أن هتب إسًـما لضـرب
روسيا االحتـال السـوفيايت فاـار ال ـد مـ الةـدال لًحـرب ومـ هتي ـة وسـا
المدالات.
ومع المدالات م روسيا االحتـال السـوفيايت ةـ ريـق وبـ ـارق
يف مالة الرب غن م يسر فضاج ة وونه ريقاج وياجل لـأللل وـان ال ـد مـ
إ ال من أل ةًى البحر األ يض امل وسط ي ون قريباج م مار ومـ أوـ هـألا
قام ـ روســيا االحتــال الســوفيايت مشــد مًيــوين ونــد و ا ــة آاله ــا رة
وأسـًحة نوويـة يف أورواب الوسـطى وهيـ ت مًـي وارسـو لاشـماك يف الــرب
فق ــاا الً ــي ــداول لشي وس ــًوفاويا ةًنـ ـاج ل جنوي ــي إسًـ ـما مش ــد قوال ــه يف
وســط أورواب مسـ عداج الاـماق يوغســافيا وألبانيــا لًوصــول إىل البحــر األ ــيض
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امل وســط إذا اشـ ب روســيا االحتــال الســوفيايت يف مــرب مـ إسًـما .في ــون
لاول لشي وسًوفاويا ماة احملافظة ةًى الدولة الشـيوةية مقاـولاج منـه هتديـد
إسً ـ ـما واالس ـ ـ عدال لًحـ ــرب وو ـ ـ مًـ ــي وارسـ ــو يف مالـ ــة وهـ ــب لـ ــداول
الرب.
ظروفعـا
ةًى هألا الووه لر ط األة ال السياسية دصًعا ولو
وما ســاهتا ول عــم يف اليــوا الــأل ماــً فيــه غــن اليــوا الــأل مضــى قبًــه
مامظـ ـاج م ــا حياـ ـ مـ ـ لط ــورات ولميـ ـنات يف الي ــوا الوام ــد ـ ـ يف الس ــاةة
الوامدة .وال ود أن يظ املر واق اج ةند دم مضى ولو قب ساةة أو لقـا ق
ـ ين ق ـ م ـ ان قــال الــزم وي عــم األمــور واألة ــال مســب آاــر لظــة م ـ
الزمان ا حيا أ نا ذلل م شؤون وأة ال.
ه ـ ــألم ه ـ ــع قض ـ ــا الع ـ ــامل ال ـ ــربيف ولً ـ ــل ه ـ ــع ال ـ ــدول ال ـ ــربيف ال ـ ــع
ل ـ ــؤ ر يف السياس ـ ــة الدولي ـ ــة .وو ـ ــأللل ي ـ ــان وي ي ـ ــة ر ـ ــط األة ـ ــال السياس ـ ــية
دصـ ـ ــًعا وو ـ ـ ــععا ـ ـ ـ ظروفعـ ـ ــا وما سـ ـ ــاهتا وفع عـ ـ ــا يف يومعـ ـ ــا ـ ـ ـ يف
ساة عا لسرةة لمن األمداث وحتروعا.
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أسـباب شـقاء العـامل
ال شـ ــل دن العـ ــامل قـ ــد شـ ــقع ابلـ ــدول ال ـ ــربيف منـ ــأل أن حت ـ ـ فيـ ــه
وص ـ عا لوالج وــربيف يف العــامل وشــقع ــا أمــد وم م ـ ف ــرة األســرة الدوليــة أو
اا اةــة الدوليــة وشــقع ابالسـ ع ار منــأل أن ووــد املبــدأ الرأمســامل أ منــأل أن
وو ــد االسـ ـ ع ار وس ــيظ الع ــامل ش ــقياج م ــا لامـ ـ اراف ــة اا اة ــة الدولي ــة أو
األســرة الدوليــة مووــولة ومــا لامـ الــدول ال ــربيف ل ـزامم ةًــى العــامل ولـ ح م
فيــه ومــا لاا االس ـ ع ار لــه أ ووــول مع ــا لمــن ش ـ ًه واا ً ـ أســاليبه.
ول ــأللل ف ــإن ختً ــيص الع ــامل م ـ ـ الش ــقا ال ــأل ي ــمليف في ــه وو ــعه يف ري ــق
السعالة ال مي أن ي ـ لى إال إذا ةوا ـ فيـه هـألم املش ـاو الـلاث أ إال
إذا أديً ـ ـ من ــه ه ــألم العوام ـ ـ اللا ـ ـة :اراف ــة األس ــرة الدولي ــة وحت ــم ال ــدول
ال ربيف ولسًطعا وووول االس ع ار واالم ار.
أما األسرة الدوليـة فـإن األسـا الـأل قامـ ةًيـه مـ األصـ ومنـأل
ووــول هــألا الو ـ أســا اب ـ فقــد قامـ أول مــا قامـ ةًــى أســا أســرة
لً ــدول النا ـ ـرانية يف أورواب المر يـ ــة ل ـ ـ ّـون منعـ ــا و ًـ ــة لقـ ــي يف ووـ ــه الدولـ ــة
ـ إليعــا الــدول النا ـرانية يف أورواب الشــرقية فاــارت أســرة
الســامية
الــدول النا ـرانية يف أورواب وظً ـ وــأللل منــأل القــرن الســال ةشــر أ منــأل
أن صــارت الدولــة الســامية قــوة ل ســح أورواب إىل الناــي اللــاين م ـ القــرن
ال اس ةشر أ مىت سنة 1856ا ميث وص عي الدولة السـامية إىل
م ّد أن مسي ابلرو املريض وصار ر ال رمر ةًى لقسيم لرو عا أ ةًـى
لقس ــيم اال ع ــا .فط ـوال ه ــألم امل ــدة أ م ــا يق ــرب مـ ـ ا ــة ق ــرون واألس ــرة
الدولية لعين آاألسرة النارانيةآ ولعين ةداوة الدولة السامية.
وابل ــرغم م ـ أهن ــا أس ــرة ل ــدول نا ـرانية فق ــط ول ــدول نا ـرانية يف أورواب
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فقــط حيــرا ةًــى الــدول غــن الناـرانية الــداول فيعــا ومـ ذلــل مسوهــا األســرة
الدولي ــة واا اة ــة الدولي ــة م ــا يض ـ ع ةًيع ــا وم ــدها الا ـ ة الدولي ــة ويطب ــق
ةًيعــا ومــدها مــث الشــؤون الدوليــة وال يشـ غنهــا وال يطبــق ةًيــه .ووــان
ي ون األمر أهون لو أن هألم األسرة النارانية اق ارت ةًى او ـاع ناـراين
ووعً ــه او اة ـاج نا ـرانياج يف مقا ـ الس ـاا ول نع ــا أةط ــه الا ـ ة الدولي ــة.
وة ًـ ةًــى ختًيــدم ابلاـ ة الدوليــة وذلــل أن ف ــرة العا ًــة الدوليــة حتــدلت
وو ع ةًـى أسـا الـدول الناـرانية فاعـ الشـ ن الـدومل هـو مـا يعـين هـألم
األســرة ووعًـ القضــا الدوليــة هــع مــا يعــين هــألم األســرة ومـ أو ـ لنظــيم
ذلــل وختًيــدم و ــع فيــه قواةــد لقًيديــة مسيـ في ــا عــد ابلقــانون الــدومل.
فق ــد ة ــدوا إىل االل اق ــات الدولي ــة ال ــع ةق ــدت ــن ال ــدول النا ـ ـرانية وإىل
األةراه الع وان سا دة ن ال وةات النارانية وص عا م وةات ووونـوا
منعا قواةد وعًوها قواةد لولية أو ما يس ى ابلقانون الدومل.
فاألســرة الدوليــة أو العا ًــة الدوليــة هــع يف أصــًعا مبنيــة ةًــى أســا
العا ً ــة الدولي ــة النا ـرانية األورو ي ــة والق ــانون ال ــدومل ه ــو يف أص ــًه املعاه ــدات
املعقـ ـ ــولة ـ ـ ــن الـ ـ ــدول النا ـ ـ ـرانية والعـ ـ ــره السـ ـ ــا د يف ال وةـ ـ ــات النا ـ ـ ـرانية
األورو يــة .فــإ اق اســم العا ًــة الدوليــة ةًــى الــدول الناـرانية األورو يــة ومــدها
يع ـ ــرب لزويـ ـ ـراج ولض ـ ــًياجل ألن الع ـ ــامل ل ـ ــيد األس ـ ــرة الدولي ـ ــة الناـ ـ ـرانية األورو ي ـ ــة
فحسب .وإ اق اسم القانون الدومل ةًى معاهدات وأةراه الـدول الناـرانية
ومــدها وــألب ولزويــرل ألن األف ــار الــع لاــًح ألن ل ــون قــانو ج لوليـاج ليسـ
معاهـ ا
ـدات وأةرافـاج لًــدول الناـرانية األورو يــة فحســب ـ األف ــار الــع لاــًح
لــأللل هــع م وةــة األة ـراه املووــولة ــن ال وةــات املووــولة يف العــامل وًــه
واالل اقــات واملعاهــدات الــع لعقــد ــن م وةــات البشــر يف العــامل وًــهل لــأللل
وــان م عــوا األســرة الدوليــة يف وسيســه اطـ ووــان م عــوا القــانون الــدومل يف
وسيسـه اطـ  .وقــد وـان مي ـ لـايف األمـر لــو اةمفـ هــألم الـدول بــاقع لول
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العامل ل الواق أن هألم األسرة مل لقب االةماه سـواها مطًقـاج ـ مل ل ـ
لقب أن ينضـم إليعـا إال مـ وـان ناـرانياج .ويف الناـي اللـاين مـ القـرن ال اسـ
ةش ــر قبً ـ انض ـ اا ع ــض ال ــدول غ ــن النا ـرانية ل ع ــرب م ـ األس ــرة الدولي ــة
ول نعا مل لقب غن القواةد ال قًيدية الع و ع عا ةًى أسا أهنـا لول أورو يـة
نارانيةل ولأللل ًب م الدولة العل انية أن لـمك حت ـيم السـاا يف شـؤوهنا
الدوليــة واشــم ةًيعــا ذلــل ومل لوافــق ةًــى إلااهلــا إال عــد أن قبًـ هــألا
الشــر واضــع لًقواةــد ال قًيديــة لًــدول الناـرانية األورو يــة .وهــألا يعــين أن
هألم األسرة مسح لبعض الدول داول أسرهتا ول نعا مل لس ح مطًقاج مـن
قواةدها وأةرافعا أن ي ون له أ ووول يف العاقات الدولية .وقد ظً الال
وأللل مىت ان عـا الـرب العامليـة األوىل ودوال الدولـة السـامية مـ الووـول.
ووــان مي ـ لــايف ذلــل عــد الــرب العامليــة األوىل مــا لاا العــدو الــأل ووــدت
األسرة الدولية م أوًه وووـدت القواةـد الدوليـة مـ أوـ مقاوم ـه قـد دال
ول ـ األمــر وــان ةًــى غــن ذلــل .فقــد س ـ هــألم الــدول ابألســا الــأل
ووــدت ةًيــه األســرة الدوليــة وووــدت ةًيــه القواةــد الدوليــةل ولــأللل ال ق ـ
ةً ـى إنشــا منظ ــة لوليــة ل ل ـ فيعــا األســرة الدوليــة ول نعــا مل عًعــا ةامــة
ا ي الدول وعً عا لدول معينة فقبً عض الدول غن الناـرانية وغـن
األورو ية فيعا ول نعا مل لقب غن القواةد ال قًيدية لًـدول الناـرانية األورو يـة
ومل لعب ـ ــا ةنــد ابقــع لول العــامل م ـ أة ـراه وأف ــار .وفــوق ذلــل فقــد وان ـ
لعـين أن األسـرة الدوليـة هــع الـدول الناـرانية األورو يــة وأن الـدول الـع لاًـ
العابة قد قبً يف األسرة النارانية الدولية ملا وا ت هي ة األمم وان يـرال
أن لق اــر ةضــوي عا ةًــى الــدول الــع لاً ـ الــرب ــد أملانيــا أ الــدول
الناـرانية والــدول ال ا عــة هلــا ول ـ أمنوــا مـ أوـ ســط ن وذهــا ةًــى العــامل
وس ـع ةضــوية هي ـة األمــم ومسح ـ لــدول
وإلاــال لول العــامل حت ـ ظًعــا ّ
العــامل ابلــداول إليعــا ول نعــا -أ أمنوــا وســا ر الــدول النا ـرانية -مل لس ـ ح
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ديــة قواةــد ألن ل ســرب لًقــانون الــدومل وال لنظــاا هي ــة األمــم هــألم ـ ظًـ
قواةــد الــدول النا ـرانية هــع األســا يف القــانون الــدومل وهــع القــانون الــدومل
ن سه وهع نظاا هي ـة األمـم .مـىت إن املعسـ ر الشـرقع زةامـة روسـيا ابلـرغم
م اة ناقه ةقيدة الشيوةية وهع لناقض النظاا الرأمسامل ولناقض القواةـد الـع
ةًيعــا الــدول النا ـرانية وم ـ ذلــل مل يس ـ ط أن يمــن شــي اج م ـ أســا النظــاا
الدومل ومل يسـ ط أن عـ ف ـرة مـ أف ـارم ل سـرب إىل هـألا النظـاال ولـأللل
ظً ـ القواةــد ال قًيديــة لًــدول النا ـرانية أو الــدول الرأمساليــة هــع ومــدها الــع
لـ ح م يف ال وةــات البشـرية املووــولة يف العــامل وًــه ــار ة ةـ ْرل الــا ط ــا
ةنــد ابقــع الــدول مـ أة ـراه وأف ــار وظًـ يف الوقـ ن ســه األســرة الدولي ـة
لعين يف واقععا أسرة الدول النارانية أو عبـن آاـر الـدول الرأمساليـة وإن قبـ
الــداول فيعــا ال لـن مـ الــدولل لــأللل وــان ال ــد مـ إةــالة النظــر يف م عــوا
األســرة الدوليــة والعا ًــة الدوليــة ووــان ال ــد مـ إةــالة النظــر يف معــن القــانون
الدومل.
والــأل دال الطــن ًــة هــو أن الــدول الناـرانية األورو يــة هــألم أو الــدول
الرأمساليــة مل لــمك أمــر لن يــأل القواةــد ال قًيديــة الــع صــارت في ــا عــد القــانون
الــدومل إىل العامـ املعنــو و ــا هــع الــال يف األةـراه الدوليــة ـ مل لموعــا
لن أل ةًى م ال زا هبا فقـط ـ وعً عـا لن ـأل قـوة السـا ووعًـ لن يـألها
ةًى مجي لول العامل سوا مـ ال ـزا هبـا أا مـ مل يً ـزا .فقامـ الـدول ال ـربيف
يف القـ ــدمي جبع ـ ـ ن سـ ــعا اهلي ـ ــة الامي ـ ــة ل م ـ ـ والنظـ ــاا يف اا اةـ ــة الدولي ـ ــة
ولداً يف شؤون غنها م الدول وً ا ال هلا أن هناك هتديـداج لًسـاا أو
إا ــاالج ابلنظ ــاا ومل ي ـ ـ يرلةع ــا ةـ ـ ال ــدا يف أ لول ــة أ ةـ ـ لن ي ــأل
القواةد ال قًيدية الع اصطًح ةًيعا إال قوة لًل الدولة وةازهـا هـع ةـ
ماهب عــا .وقب ـ الــرب العامليــة األوىل وان ـ الــدول النا ـرانية األورو يــة ن ســعا
م عة أو من رلة ع ن سعا الشر ع الدومل يف العاملل ل ن يأل النظاا الـدومل
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ومــىت عــد قيــاا ةاــبة األمــم .عــد قيــاا هي ــة األمــم امل حــدة ظً ـ الــدول
الرأمسالية ع م ن سعا الشر ع الدومل يف العـامل ل ن يـأل القـانون والنظـاا .ومـا
ل ـ ــدا أمنو ـ ــا و ريطاني ـ ــا يف الش ـ ــرق األوس ـ ــط س ـ ــنة 1958ا ىنـ ـ ــزال اان ـ ــول
األمنوي ــن يف لبن ــان واان ــول الربيط ــانين يف األرلن وم ــا غزومه ــا لًعـ ـراق س ــنة
2003ا إال مل ــال م ـ أملً ــة وع ـ ه ــألم ال ــدول الرأمسالي ــة مـ ـ ن س ــعا ش ــر ياج
لوليـاجل ل ن يــأل القــانون الــدومل أو لن يــأل مــا يس ـ ونه النظــاا الــدومل .ف ــان هــألا
الع ـ مـ أفظـ األة ـال ووـان ســبباج مـ أسـباب شـقا العـامل ابألسـرة الدوليــة
عومعــا األورو و ــا يسـ ى ابلقــانون الــدومل .لــأللل ال ــد مـ ةــاج هــألم
املس لة م أو ختًيص العامل وإنقاذم م الشقا .
وأما ةاج هألم املس لة فعو أنه إذا وان ال د م إ ال اا اةة الدولية
يف ال ـ ـ ال ــدومل فيا ــب أن ال يق ــا ال ـ ـ ال ــدومل ةً ــى ال ـ ـ الع ــال
ف ــال الع ــال ال ــد ل ــه مـ ـ وي ــان يرفـ ـ املظ ــامل ويزيـ ـ ال جناص ــم وي اـ ـ
املنادةــات ــن النــا ل لــأللل وــان ال ــد ل ـ م ـ مـ لولــة وال ــد لــه مـ
ســًطان وال ــد مـ قــانون وال ــد مـ لن يــأل إوبــار ةًــى النــا  .أمــا ال ـ
الدومل فعو ةبارة ة م وةـات شـرية لنشـ ينعـا ةاقـات ولـيد أفـرالاج لنشـ
ينعم ةاقات ول م وةة مـ هـألم ال وةـات مـق السـيالة ومـق الرالة
ش ـ مطًــق غــن مقيــد ف ـ إوبــار اــاروع هلــألم ال وةــة أو هــألم الدولــة
يعين سًب السيالة ةنعا وهألم هع العبولية وهو ي ل يف االس ع ار وفرل
الســيطرة والوبــار ابلقــوة وأ منـ هلــألم ال وةــة أو هــألم الدولــة مـ لن يــأل مــا
لقررم يعـين لاـ يداج هلـا ابألغـال وإصـا عا ابلشـً وال سـا ل لـأللل ال ياـح
أن لووــد قــوة فــوق ال وةــات البشـرية 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
وال ياح أن يس ح ووول لولة ةاملية هلا سًطة ةًـى ةـدة م وةـات شـرية
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ـ ــب أن لظـ ال وةــات البشـرية م وةــات هلــا وياهنــا وهلــا ســيالهتا وهلــا
إرالهتــا .وإذا وــان ال ــد مـ ل ــوي مجاةــة لوليــة مـ هــألم ال وةــات فياــب
أن ال ل ون لولة ةاملية و ب أن لنش هألم ال وةـة وسيسـياج اـ يريـد م ـاراج
أن ي ــون فيعــا ال أن لقــوا ىنشــا عا لولــة معينــة هلــا م ــاهيم معينــة أو لول ــة
معينــة ل ـ قــوة ل ـوق قــوة س ـواها .و ــا ال ياــح أن ل ــون لولــة ةامليــة ـ
سيســعا
يقــوا ســيد هــألم اا اةــة الدوليــة مجيـ الــألي يرغبــون م ــاري
م ــض النظ ــر ة ـ ـ ن ــوع م ــاهي عم و م ــض النظ ــر ة ـ ـ مق ــدار ق ــوهتم وم ــديف
ن ـ ــوذهم وأن ل ـ ــمك الري ـ ــة ل ـ ـ لول ـ ــة مل لش ـ ــمك يف ال س ـ ــيد أن لش ـ ــمك يف
اا اة ــة الدولي ــة يف وـ ـ وقـ ـ لري ــد وي ــون هل ــا م ــا لً ؤسس ــن مـ ـ الق ــوق
والواوبات وأن ي ون لًا ي مرية لرك اا اةـة الدوليـة يف أ وقـ يري ـدون
لروـ ـ ـعا وأن ال ي ـ ــرل ةًـ ــى أ أمـ ــد لن يـ ــأل املقـ ــررات ابلقـ ــوة .ـ ــأللل ل ـ ــون
اا اةة الدولية مجاةة لولية مق ال ةا ًة لولية معينة يطًـق ةًيعـا دوراج وهب ـا ج
أهن ــا أس ـ ـرة لولي ـ ـة وال لول ــة ةاملي ــة يطً ــق ةًيع ــا دوراج وهب ــا ج اس ــم هي ــة األم ــم
امل حدة.
ه ــألا م ـ مي ــث األس ــرة أم ــا م ـ مي ــث الق ــانون ف ــا يا ــح أن ي ــون
لًا اةــة الدوليــة وال لــدول العــامل قــانون لومل وإمنــا ي ــون لًا اةــة الدوليــة
قانون إورا ع فقط ينظم شؤوهنا اللارية ويبن وي ية إلارة أة اهلـا وياـطًح
ةًي ــه ـ ـرأ األولري ــة ولم ــنم األولري ــة ولعدل ــه مس ــب الوق ــا و ــا لق ض ــيه
الوقا .
أم ــا م ــا يس ــمى لق ــانون ال ــدويل ف ــا يا ــح أن يوو ــد وال ــود أن
يو ل وذلل ألن القانون هو أمر السـًطان وال يووـد لولـة ةامليـة أو سـًطان
ةاملع ـ ال ياـح أن لووـد لولـة ةامليـة ل ـون سـًطة ةًـى مجيـ الـدولل ألن
ذل ــل مس ـ حي الوو ــول وألن ال ــزةم وو ــولم يع ــين وو ــول ال ــروب واملنادة ــات
الدمويــةل لــأللل ال ــود أن لووــد لولــة ةامليــة أو ســًطة ةامليــة وإذن ال ياــح
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أن يوو ـ ــد ق ـ ــانون لومل أو يو ـ ـ ـ أ ق ـ ــانون لومل وذل ـ ــل للا ـ ــة أس ـ ــباب:
أمــدها :إن القــانون هــو أمــر الســًطان وال ســًطان ةًــى مجيـ لول العــامل وال
ةًــى ال ـ الــدومل وإذن فــا قــانون لومل وال ووــول هلــألا القــانون الــدومل مـ
األسا  .اللاين :إن القانون واوب ال ن يأل فا د م ووول سًطة لن ألم وال
ياــح أن لووــد ســًطة ةامليــة لن ــأل أوامرهــا ابلقــوة ةًــى مجي ـ لول العــاملل ألن
ذل ـ ــل ي ـ ــؤل إىل ال ـ ـ ـروب واملنادة ـ ــات الدموي ـ ــة .اللال ـ ــث :إن الق ـ ــانون ي ـ ــنظم
العاقــات والعاقــات الدوليــة لنشـ ــن ال وةــات البشـرية اا يــاراج ف ــنظم وـ
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
العاقــات هــو ال اقــات ولــيد قــانو ج وال لــنظم العاقــات الواقعــة ابل ع ـ إال
ابل اقــات وإذن ال يووــد قــانون لومل يــنظم العاقــات ــن مجيـ الــدول .لــأللل
وًه ال ياح أن يوود قانون لومل.
ةًــى أن غالبيــة النــا مــىت يف المــرب أن ــروا ووــول قــانون لومل ةــاا
واس ن روا إلـزاا الـدول د قـانون لومل أ إوبارهـا ةًـى لن يـألم .ف نـأل ظعـور
ف ــرة القــانون الــدومل لب اخلــاه ــن فقعــا المــرب مــول بيعــة قواة ــدم
وشل ال لنون يف قوهتا املًزمـة .ف انْـ وهياـ يف أملانيـا وهـو ز وأوسـ
وألباةع ــا يف إسًـ ـما أن ــروا وو ــول ق ــانون لومل ة ــاا وذه ــب إىل ه ــألا الـ ـرأ
ولـنون مـ فقعــا المـرب ومـىت ال قعــا المر يـون الـألي يقولــون ووـول قاةــدة
القــانون الــدومل فــإهنم ال يقولــون ووولهــا وقــانون واوــب ال ن يــأل ـ يقولــون
إهنا ةبارة ة مرل قاةدة أااقية ال يملب ةًى مال عا أيـة مسـؤولية قانونيـة.
ومــىت الــألي حيــاولون إ ــال حــات ل ســن معــن قانونيــة القــانون الــدومل فــإن
ل س ـناهتم ه ــألم ل ــدل ةً ــى ة ــدا وو ــول الق ــانون ال ــدومل وأن املوو ــول إمن ــا ه ــو
العــره الــدومل ولــيد القــانون الــدوملل لــأللل فــإ ّن قًــياج مـ امل ـري مــىت يف
المرب يقولون ووول قـانون لومل ةـاا والـأل يسـ طاع إ بـات ووـولم إمنـا هـو
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العره الدومل ليد غن.
والع ــره امل ع ــاره ةًي ــه ــن ال وة ــات البش ـرية موو ــول ومن ــه م ــا ه ــو
ةــره ةــاا مووــول ةنــد مجي ـ ال وةــات البش ـرية منــأل القــدمي مــىت ا ن مل ـ
ةــدا ق ـ الرسـ ــن الــدول أو مــا يسـ ى ماــانة السـ را ومنــه مــا هــو ةــره
ااى ن م وةات معينة مل ما وان معروفاج ةند العرب م ةدا من أمـد
مـ د رة البيـ الـراا .فعــألم األةـراه مووـولة وال شــل وهـع ليسـ قــانو ج
وإمنا اصطامات ر ال عاره ةًيعا م م ل رار موالث معينة مـ اا يـ
أو م م وةات ااصة .وةًيه فإن العره الدومل مووول وأما القانون الـدومل
العاا فا ووول له.
قي ـ مس ـ لة لن ي ــأل الق ــانون ال ــدومل ةً ــى الن ــا ابلق ــوة وه ــألا ال ن ي ــأل
ابلقوة أو الوبار ةًى ال ن يـأل ال ياـح أن ي ـون وذلـل أن هـألا ال ن يـأل إن
و ــان مـ ـ س ــًطة ةاملي ــة أ مـ ـ لول ــة ةاملي ــة فإن ــه يسـ ـ حي ل ألن ــه ال وو ــول
لًدولــة العامليــة .وإن وــان م ـ م وةــة لول وــربيف لول ــن أو أولــر فإنــه يع ـرب
ةــدوا ج ولــيد لن يــألاج لقــانونل ألنــه لــو أن إمــديف الــدول ن أو إمــديف الــدول
الع لقوا ابل ن يأل اال ـ القـانون فـإن ابقـع الـدول ال مي ـ أن لن ـألم ةًيعـال
ألن ذل ــل معن ــام ال ــرب .ول ــو أن ال ــدول ن الً ــن لقوم ــان ابل ن ي ــأل أو م ــوع
الــدول الــع لقــوا ابل ن يــأل اال ـ القــانون ف ـ الــأل ين ــألم ةًيعــا؟! ابلطبـ
ال أم ــد و ــأللل ي ــون لن ي ــأل ال ــدول القوي ــة الق ــانون ةً ــى ال ــدول الا ــمنة أو
الضــعي ة ةــدوا ج ولــيد لن يــألاج لًقــانون الــدومل و ــأللل يظعــر و ــو دنــه ال
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.
وم ـ هــألا وًــه ي بــن أن ــه ال ياــح أن يووــد قــانون لومل ـ ال مي ـ
ووـولم ة ًيـاج وإمنـا املووـول هـو ال اقـات حتاـ ـن الـدول وأةـراه ي عـارفون
ةًيعــا شـ ن هــألم االل اقــات و شـ ن ةاقــات الــرب وةاقــات الســًم ــن
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ال وةات البشريةل وةًيه إذا وان ال د مـ إ ـال مجاةـة لوليـة فإنـه ال ي ـون
هلــا إال قــانون إلار وي ــون ة ًعــا النظــر يف األة ـراه الدوليــة ويف مال اهتــا
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
لؤا ــأل األة ـ ـراه ال ــع نش ـ ـ ت يف ال ـ ـ ال ــدومل ال ــأل ل ش ـ ـ من ــه اا اة ــة
الدولية وي ون نشو هألم األةراه لـيد قـرارات لضـععا الـدول فعـألا اطـ
وفيه و الضـرر ـ ي ـون نشـو ها سـبب البـاع الـدول هلـا أاـأل أمـداج ـوياج
مىت اس قرت ول ون الدول قـد اة قـدت ـداف ذايت أن ه ـألم األةـراه واوبـة
االلباع .أما مو وع البـاع الـدول هلـا فإنـه ي ـون ـرار القاةـدة أو األمـر أو
امل ـع ـوا الــأل يع ـ رب ةرفـاج ألن فعـ النــا واصــطامعم ةًــى شــع ال يشـ
ال د م ل رار ذلـل مـىت ي ـون
ةرفاج ارل ال ع أو ارل االصطا
ةرفاج ةاماج فعـألا العـره العـاا هـو الـأل لنظ ـر فيـه اا اةـة الدوليـة مـن لنظـر
يف املنادةــات الدوليــة واملجنال ــات الــع حتا ـ م ـ الــدول الــع ل ش ـ منعــا.
فــالعره الــدومل عنــام القيقــع هــو و ـ النظــر مــن فــض املنادةــات الدوليــة.
وهألا العره الدومل ال ياح أن ي ر ن يألم ةًى الدول ابلقوة ـ ين ـأل ةـ
ريق الرأ العاا وابلعام املعنو فإن الدول املشـموة يف ااـ ـاةة الدولية ما
قـ ــررت اة بـ ــار القاةـ ــدة ال انيـ ــة أو األمـ ــر ال ـ ــاين ةرف ـ ـاج لولي ـ ـاج إال عـ ــد أن
حتققـ مـ صــنورله ةرفـاج ومين ــأل ي ــون اة قــال هــألم الــدول دن هــألا العــره
واوب االلباع مووولاجل وةًيه ال لوود هناك ماوة لً ن يأل ابلقوة .وفضـاج ةـ
ذلل فإن قوة الرأ العاا د الدولة املجنال ـة لًعـره ـرب الـدول إوبـاراج وةيـاج
وذالياج أولر م الوبار اخلاروع املال واـوه ال وةـة البش ـرية مـ أن لـعـن
ســبب مال عــا العــره العــاا أولــر و ـناج ةًيعــا مـ اوفعــا مـ ال ن يــأل املــال
ولــأللل يــمك لً ـرأ العــاا ولًعام ـ املعنــو أن ي ــوىل لن يــأل ق ـرارات اا اةــة
وي ون ذلل هو ريقة لن يألها.
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أما شقاء العامل من الدول الكربى ،فإنه ليد آلياج م وـون الدولـة لولـة
وــربيف وإمنــا هــو ا
آت م ـ ميــة ل ـ هــألم الــدول واو اةعــا ةًــى اق ســاا
املا ــا واملن ــاف ه ــألا ال ـ ـ ه ــو أس ــا ال ــبا ل ول ــأللل ف ــالعاج ــب أن
يناــب ةًــى ال ـ ن ســه لًــدول ال ــربيف ال ةًــى وــون الدولــة لولــة وــربيف.
فالًي املقد وهو أول ل وود م الدول ال ربيف قـد ماـ مـ أوـ
اق ســاا املاــا واملنــاف ــن هــألم الــدول فقــد ووــد لًــدفاع ة ـ ةــرو املًــوك
املؤلً ن ووود م أو ق أ مروة ورية لقوا ـد أ مـ هـؤال املًـوك
مـ ال ـدا ـد
أو د ما ي قون ةًيه مـ أة ـال وووـد مـ أوـ الـ
أ لولــة يف العــامل ماــة هتديــد الســاا أو هتديــد النظــاا ف ــان هــألا ال ـ
وابالج ةًى العـامل وةًـى أورواب ابلـألات .صـحيح أن هـألا ال ـ قـد اسـ طاة
الشعوب األورو ية رب و ـنم وشـ قـوام فقامـ ابللـورات ونقضـ قرارالـه
ول ـ ف ــرة ل ـ الــدول ال ــربيف الق ســاا املا ـا واملنــاف ظً ـ ل ـ ح م يف
العــامل مــىت ا ن .فــإن فرنســا قــد رت وأ ام ـ ابملً يــة وأةًن ـ اا عوريــة.
و ًاي ا رت وان اً ة هولندا واس قً ةنعا .والشعب األملاين اس طاع
أن يقضع ةًى الدويات الع وـان مقسـ اج إليعـا وأقـاا الومـدة األملانيـة .وهـألا
وًه د ل املًوك اخل سة .ول ـ هـألم الـدول ال ـربيف ن سـعا عـد أن لمـن
هو الـأل أليف إىل
الدومل وهألا ال
نظامعا ظً م س ة رة ال
الرب العاملية األوىل وهو الأل أليف إىل الرب العاملية اللانية.
صــحيح أن أمنوــا وروســيا االحتــال الســوفيايت ابل اقع ــا مع ـاج ق ــد أداال
ال ً ــن الع ــاملين أ املعسـ ـ ري الش ــيوةع والرأمس ــامل وأ ع ــدا اط ــر ال ــرب
العاملي ـ ــة اللالل ـ ــة ع ـ ــد ال ـ ــاق ارلش ـ ــوه ووين ـ ــد يف الع ـ ــاا 1961ا يف فينّـ ـ ـا
ول نع ــا فعــا ذلــل ـ وديــد منع ــا وهلــألا ال يع ـربان أهن ــا ةااــا ف ــرة
ال ـ م ـ ال ــدول ال ــربيف ـ م ـ ّـوال ه ــألا ال ـ ملا ــالع ا ـ ودي ــد
منع ــا وأووــدا اطـراج وديــداج هــو اق ســاا العــامل ــن لول ــن وبنلــن مــا أ ــر
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ابملوق ــي ال ــدوملل ل ــأللل فإهن ــا ــدالج مـ ـ أن يعاا ــا ال ـ ـ ال ــدومل ةق ــدام
ووعــام ل ـ اج و ـاج وأ عــدا إم انيــة اس ـ الة الــدول الاــمريف م ـ اا ـ اه
ال ــدول ن يف نا ــرة قضـ ــا ها ون ـ ـ ح ة ـ ـ ل ـ ـ ال ــدول ن اطـ ــورةٌ أوـ ــرب ةً ــى
السياسة الدولية.
وه ألا فـإن ال ـ ميـث ووـد يشـ اطـراج ةًـى السـاا ـ يشـ
اطراج ةًى الدول األاريف سوا أوان صـمريف أا وـربيف وسـوا أوـان ل ـ اج
املما ينعا النـد ابلنـد أا وـان
اورله ال قًيدية أ أن ل قاسم لول ال
لسجنر الدولة ال ـربيف األوىل اليـوا هـع الـوال ت
ل اج اورله الالية أ أن ّ
امل حــدة األمنويــة ابقــع لول ال ـ ل حقيــق ماــالعا هــع يف الدروــة األوىل
وأن لس حوذ ةًى المني ة وًعا أو وًعـا وال لبقـع ألفـرال ال ـ األاـريف إال
النــزر اليســن و ــا مــدث يف ال حــالي الــدومل يف مــرب اخلًـيح اللانيــة ةنــدما
شن أمنوا ةدواهنا الومشع ةًى العـراق يف أوا ـ
ام ً العراق ال وي
ال ســعينات م ـ القــرن املا ــع و و ً ـ مععــا حنــو ا ــن لول ـةج .ووــأللل مــا
مــدث يف ةــدوان أمنوـا ةًــى العـراق يف أوا ـ العــاا 2003ا ميــث ألاًـ
أمنوا مععا يف العراق حنو ا ن لولةج حت مس يات حتال ية م ً ة.
إن مجيـ ال ـ ات مع ــا وانـ صــورهتا لووــد شـراج مسـ طناج يف املســر
الــدوملل وةًيــه فــا ــد مـ ةــاج سـري ل ــرة ال ـ ات الدوليــة سـوا أوــان
أ رافعا لوالج وربيف أا لوالج وربيف وأاريف صمريف.
أمــا مــا هــو هــألا العــاج فالــأل نـرام هــو أن العــاج ال ي ـ لى إال ميــن
امل عــوا مـ أساســهل ألن ســًوك النســان يف اليــاة إمنــا ي ــون مســب م اهي ــه
ةنعا فا د م لمين هـألا امل عـوا أوالج ةنـد الشـعوب الـع ل ـون منعـا الـدول
ال ــربيف الــع لع نــق ف ــرة ال ـ الــدومل االن قــال لدالــة ال ـ ات الدوليــة
مـ الووــول .ومــا مل يمــن هــألا امل عــوا فــإن شــقا العــامل ابلــدول ال ــربيف ســيظ
مووولاج ر ا ي ضاةي هألا الشقا  .أما ريقة لمين امل عوا فعع إ ـال رأ
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ةــاا لومل ــد ال ـ ات وهــألا هــو العــاج النــاو لــأللل .والــدلي ةًــى هــألا
أن ف ــرة اس ـ ع ار الشــعوب الضــعي ة يف القــرن ال اس ـ ةشــر وان ـ و ـ فجنــر
واة ـ ـ ـزاد ةن ـ ــد مجيـ ـ ـ لول أورواب الا ـ ــمريف منع ـ ــا وال ـ ــربيف ولس ـ ــا ق ةً ـ ــى
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
الشــعوب .وملــا قام ـ الدولــة الشــيوةية يف روســيا عــد ال ـرب العامليــة األوىل
لبن ـ ف ــرة وار ــة االس ـ ع ار وهامج ــه ض ـراوة وةنــي ومل ـ شــعوب العــامل
ةًــى مقاومــة االس ـ ع ار ومر ـ عا ةًــى املس ـ ع ري  .ومــا أن وــا ت الــرب
العامليــة اللانيــة مــىت ووــد رأ ةــاا واســح يف العــامل ــد االس ـ ع ارل ول ــأللل
و ـ يف ميلــاق هي ــة األمــم م ـوال ل عًــق ىهن ـا االس ـ ع ار يف العــامل وشــاة
ف ــرة ال حريــر فماوع ـ الــدول االس ـ ع ارية ة ـ االس ـ ع ار وا ــطرت حت ـ
مط الرأ العاا العاملع أن لعطع الشعوب املس ع رة مري عـا واسـ قاهلا وإن
وانـ عــض الــدول قــد اختــألت ذلــل أســًوابج ل ميــن شـ االسـ ع ار .ومع ــا
ي ـ ـ مـ ـ أم ــر ف ــإن الـ ـرأ الع ــاا اسـ ـ طاع أن يم ــن النظ ــرة ل ــرة االسـ ـ ع ار
وو ــأللل ال ــال ابلنس ــبة لً ــدول ال ــربيف أو عب ــن أص ــح ل ــرة ل ـ ـ ال ــدول
ال ربيفل ولأللل ما ةًى الشـعوب الـع ةانـ ولعـاين مـ ل ـ الـدول ال ـربيف
م ـ الشــقا والــبا إال أن لبــألل احملــاوالت ااديــة ملقاومــة ف ــرة ل ـ الــدول
ال ــربيف مقاومــة ــارية مــىت لا ـ إىل إلما عــا م ـ الووــول ول ـ إدالــة هــألم
ال ــرة هنا يـاج مـ الووــول حي ــاج إىل لولــة قويــة ل بــن هــألم ال ــرة و املــا وانـ
ال ــدول ال ــربيف الالي ــة لؤي ــد ال ــرة مـ ـ دوا م ً ــة خلدم ــة ما ــالعا ف ـ ـ
الاعب ةًى الشعوب الع ل ا د م ف رة ال ات أن لناح يف إلما عـا مـ
الوو ــول إال إذا سحـ ـ يف إقام ــة لول ــة قوي ــة ل ب ــن ال ــرة ولع ـ قي ــاا الدول ــة
السامية هو األم الوميد لًشعوب املس ضع ة يف ال جنًص م هألم ال رة.
قي ـ ـ مس ـ ـ لة االس ـ ـ ع ار أو هنـ ــب ا ـ ـنات الشـ ــعوب وإذالهلـ ــا .وهـ ــألم
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ال رة وإن سـار العـامل اطـوة ال د هبـا يف مقاوم عـا فإهنـا وال شـل ال لـزال
أاطـر األة ــال الــع لشــقى هبــا الشــعوب الضــعي ة وأولــر األة ــال اطـراج ةًــى
االس ـ قرار احملً ــع واالس ـ قرار الع ــاملع وم ــا أدم ــة ال ونم ــو ال ــع اسـ ـ رت ة ــدة
سنوات ومادال مىت ا ن منطقة اس ع ار وأدمة الشرق األوسط الاليـة إال
منوذوـ ـاج مـ ـ منـ ـاذج اط ــر االسـ ـ ع ار ةً ــى االسـ ـ قرارل ل ــأللل و ــان مـ ـ أش ــد
الضرورات معااة مش ًة االس ع ار.
إن االس ـ ع ار وــز ال ي ا ـزأ م ـ املبــدأ الرأمســامل ـ هــو ريقــة لن يــأل
ف رلــه ولــأللل ال ســبي لعاوــه وــألر ج إال قاومــة املبــدأ الرأمســامل وإدال ــه م ـ
الووــول ولــأللل ال ــد أن لبــألل ااعــول يف إدالــة املبــدأ الرأمســامل والقضــا ةًيــه.
لقد سارت الشـيوةية شـو اج يف معااـة االسـ ع ار ويف مقاومـة املبـدأ الرأمسـامل
ول نعا سارت ـرة اطـ و قاومـة ةروـا فقـد قاومـ ةقيـدة فاـ الـدي
ة الدولة عقيدة ال طور املال  .وةقيدة ال طـور املـال ةقيـدة اطـ وختـالي
فط ــرة النس ــانل ولـ ـأللل مل ــد قب ــوالج يف ال ع ــات الرأمسالي ــة فضـ ـاج ةـ ـ أن
األف ـرال الــألي اة نقوهــا مل لــؤ ر يف ســًووعم يف اليــاةل ألن م ـ يع قــد ابل طــور
املال ال يضنم أن يطبق فا الدي ة الدولة إذ إن ف رة فا الـدي ةـ
الدول ــة مي ـ ـ أن يع نقع ــا املق ــر وو ــول ه واملن ــر لوو ــول ه ألهن ــا ال لع ــين
اللال وال لعين الميان وإمنـا لعـين ةـدا حت ـيم الـدي يف شـؤون الدولـة وهـألا
ال يــؤ ر يف ســًوك م ـ يع قــد ةقيــدة ال طــور املــال  .وم ـ هنــا ســد أن العقيــدة
الشيوةية مل لؤ ر يف ال عات الرأمساليـة ومل حتـدث فيعـا أ لميـن .أمـا مقاومـة
الش ــيوةية لًرأمسالي ــة فق ــد ــدأت دف ــار و ــارل م ــارود ومـ ـ أل ــى ع ــدم مـ ـ
فاس ـ ة الشــيوةين ف ووــدت م ـ يع نقعــا م ـ األف ـرال واا اةــات ول نعــا مل
لس ط أن عـ اـرل الدراسـة والبحـث شـعوابج رم عـا لع نقعـا .وفـوق ذلـل
ف ــإن ريق ع ــا يف س ــيدها ي ــان أ دول ــة ش ــيوةية وانـ ـ ريق ــة اطـ ـ
و ريقــة اياليــة فعــع اطـ مـ ميــة وعًعــا إ ــال الدولــة ريقــة لًوصــول إىل
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إلما عا وًياج وهع ايالية ألهنا لريد وع اللورة ةامليـة لبـدأ ابلشـعوب امل قدمـة
صــناةياج لعــم العــاملل ولــأللل ا ــطر لينــن ملجنال عــا ماــة ل ســنها ف ووــد
الدولــة الشــيوةية يف روســيا ووانـ يف ذلــل الوقـ م ـ ارة مـ ميــة صــناةية
ة ـ أورواب وأووــدها يف روســيا ومــدها عــد ًــث قــرن وــا اً ــا لينــن
لي حــال وا م ـ أوــرب لولــة اس ـ ع ارية نعــين أمنوــا أ حتــال وا م ـ االس ـ ع ار.
ووان ـ ـ ن يا ـ ــة ه ـ ــألا ال ح ـ ــالي أن س ـ ــقط الش ـ ــيوةية هنا ي ـ ـاج ودال ـ ـ الدول ـ ــة
الشــيوةية الر يســية مـ الووـول وفشــً ــأللل يف حتقيــق أهــدافعال لــأللل وــان
ال د مـ البحـث ةـ ةـاج آاـر ملقاومـة الرأمساليـة والقضـا ةًـى االسـ ع ار
وال يووــد غــن الســاا الــأل ميًــل القــدرة ةًــى ذلــل ـ إنــه العــاج الوميــد
لدالــة االس ـ ع ار وه ــدا الرأمسالي ــة وةاو ــه يق ــوا ةً ــى أس ــا ة ــرل ال ــرة
ال ًي ــة ة ـ ال ــون والنس ــان والي ــاة يف مي ــدان النق ــا الع ــاملع وإلااهل ــا إىل
ميلــاق اا اةــة الدوليــة القا ــة ةًــى لن يــأل العــره الــدومل ابلر ــا واالا يــار
فعألا النقا العاملع لً رة ال ًية ة ال ون والنسان والياة هـو الـأل يمـن
امل ــاهيم ويزيـ امل ــاهيم املمًو ــة وياــحح العــره الــدومل .فاالسـ ع ار ووعــة
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
ال ــع اسـ ـ ع رت يف أفريقي ــا وآس ــيا وأمنو ــا الاليني ــة ال لـ ـزال مسـ ـ ع رات وإن
وان ـ قــد و ــع يف أســًوب اس ـ قاالت .ول ـ ل حــرر هــألم املس ـ ع رات إال
ابللــورات والــروب احملًيــة والدوليــة .ول ـ مــا لامـ الــدول ال ــربيف املووــولة
يف العامل لع نق االس ع ار و رة ولسجنر قواها م أوًه فإنـه ال سـبي لدالـة
االس ع ار م العامل إال ىدالة ف رله مـ ن ـو مع نقيعـا وصـ عا ووعـة نظـر
هلم يف الياة .صحيح أنه ب أن يقاوا االس ع ار مقاومـة ماليـة وأن يسـ ر
الـ ـرأ الع ــاا ــدم وأن لض ــاةي ااع ــول يف س ــبي ذل ــل ول ـ ـ ه ــألا ل ــيد
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العاج الناو والعاج الناو إمنا هو ةرل الساا و رة وًيـة ةـ ال ـون
والنس ــان والي ــاة يف مي ــدان النق ــا الع ــاملع ل ناوهل ــا مجيـ ـ الش ــعوب واألم ــم
ولو لولياج و مث ونقا ن الدول مجيععا وااصة يف اا اةة الدوليـة.
هــألا ومــدم هــو العــاج النــاو لاس ـ ع ار وال مي ـ لطبيــق ذلــل ة ًي ـاج إال
ووول الدولة السامية القوية يف املسر الدومل.
هــألم هــع األمــور اللا ــة الــع شــقع العــامل هبــا ومي ـ ســببعا ينــه و ــن
الســن يف ريــق الســعالة وهــألم هــع ال ي يــة الــع يعــا هبــا م ـ ه ــألم الــبا
ال ـ ـ ـ ــلاث .إال أن ةاو ـ ـ ـ ــه منع ـ ـ ـ ــا ال يع ـ ـ ـ ــين من ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ـ ــروب وال من ـ ـ ـ ـ القً ـ ـ ـ ــق
واال طراابت وال يعين إهنا ال جناخ الدولية واملنـاورات السياسـية واملـداورات
اخلبيلة وإمنا يعين إدالة وا و مجـاةع قيـ ياـعب الـ جنًص منـه وإال فالنــزاع
ن الدول بيعع واو الدول إىل الروب بيعع وقياا املناورات واملـداورات
بيعــع ول نعــا ل ــون أمــوراج فرليــة أو أمــوراج وــدولة فــا ــر العــامل وًــه إىل
الــرب و ــا ما ـ يف الــر ن العــاملي ن املا ــي ن وال ينحاــر ل ــن الــدول
ــص لمــا الشــعوب و ــا هــع الــال ا ن وإمنــا ي ــون فيــه مــا هــو يف بيعــة
البشر م اهلديف والضال وم اخلن والشر وم الس والقبح في ون فيـه
م هألا وذاك وال ي ون شراج وًه و ا هع الال منـأل أن ووـدت ف ـرة ل ـ
الــدول ال ــربيف وف ــرة األســرة الدوليــة وف ــرة االسـ ع ار مــىت ا ن .لــأللل ال
د م و مد هلألا الشر الأل يطمى ةًى العـامل منـأل ةـدة قرون وال د م
إ ال الدولة القالرة ةًى فع ذلل وهع لولة اخلافة السامية.
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كيفية التأثري يف السياسة العاملية
قــد يقــال ويــي ي ـ لى ل ف ـرال أن يــؤ روا يف السياســة العامليــة ـ ويــي
ي لى ل مزاب أن لؤ ر يف ا ام الدول ال سي ا وأن هألا اال ـام قـد أاـأل لور
العراقة واس ر ةدة قرون؟ وااواب ةًى ذلل هو أن األفرال أو األمـزاب مـن
ي ــا عون األة ــال السياســية وي ع ــون السياســة الدوليــة ال ياــح أن ي بعوهــا
م أو امل عـة العقًيـة والـمه ال ـر وال مـ أوـ الـ عًم ود لة املعًومـات
وإمنــا ي بعوهنــا م ـ أو ـ أن يرة ـوا شــؤون العــامل وم ـ أو ـ أن ي ــروا ابلطريقــة
الـ ــع يـ ــؤ رون فيعـ ــا ةًـ ــى العـ ــامل أ م ـ ـ أو ـ ـ أن ي ون ـ ـوا سياسـ ــين وماشـ ــا
لًسياسع أن يقاد امل عة العقًية ولو وان م أةظـم العقـا وماشـام مـ أن
ميي لًمه ال ر ولو وان م أة ق امل ري فعو إذاج ي ب السياسة وي عم
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
ألن يؤ ر يف السياسة الدوليـة هـألا مـ وعـة .ومـ وعـة أاـريف فإنـه ال يع ـ
وهو ي اور أنه فرل وإمنا يع وص ه وزج م أمة و وصـ ه يف ويـان أ يف
لولـة .وهــو إن مل ي ـ اـ يقــررون سياسـ عا أو ين ــألوهنا ول نــه اـ يط حــون
ألن ي ونوا ا يقررون أو ين ألون أو حياسب املقرري واملن ألي و ـأللل يـؤ ر
لولياج مىت لو ظ فرلاج ليد له صاميات ال قرير أو ال ن يـأل .ومـىت وـان وـأللل
وــان مــؤ راجل ألن الدولــة الــع هــو يف وياهنــا لــؤ ر دملالــه أو يســعى هــو وأملالــه
ألن عًعــا لــؤ ر يف السياســة الدوليــة واملوقــي الــدومل ومـ هنــا أيت مــا يقاــد
مـ مثـرات امل ـاهيم السياســية وهــو وعـ الدولــة لــؤ ر يف السياســة الدوليــة ويف
املوقــي الــدومل ة ـ ريــق إ ــال األف ـرال ال ـواةن سياســياج واملــدرون ل ة ــال
السياســية الــع حتا ـ يف العــامل ال ســي ا م ـ الــدول ال ــربيف .وم ـ هنــا وان ـ
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اخلطــوة األوىل لً ـ ن يف السياســة الدوليــة واملوقــي الــدومل هــع ًــورة امل ــاهيم
السياسية ووان الًبنة األوىل مح األفرال ةًى ل ب األة ال السياسية ول عم
السياســة الدوليــة أ أ ــال سياســين يف السياســة العامليــة في ـ يت بيعي ـاج و ــن
الدولة يف السياسة الدولية واملوقي الدومل و أللل يظعـر مـديف ـرورة امل ـاهيم
السياسية ومقدار قي ة هألم امل اهيم .إال أنه ب أن يعًم أن الدولة ال ل ـون
لولــة هلــا ووــول لومل إال ابلعاقــات م ـ الــدول األاــريف فــال رل يف ال ـ ال
ي ون له ووول يف م عـه إال ابلعاقـات مـ األفـرال ومـ ا اـري وم ان ـه يف
ال ـ و ــن النـا ل ــون مســب هـألم العاقــات ومسـب و ــنم يف العاقــات
ــن النــا  .ووــأللل الدولــة فــإن ووولهــا إمنــا ي ــون ووــول ةاقــات هلــا م ـ
الدول وم ان عا لرل ولـنجن ض مسـب ةاقاهتـا مـ الـدول ومسـب و نهـا
يف العاق ــات الدولي ــة .والدول ــة الس ــامية لول ــة مبد ي ــة وة ًع ــا األص ــًع أ
وظي عا هع محـ الـدةوة السـامية إىل العـامل ف ـ احملـ م ةًيعـا ـ وـز مـ
ل وينعــا أن ل ــون هلــا م انــة لولي ـة وأن لــؤ ر يف العاقــات الدوليــةل ولــأللل
وــان ال منــاى م ـ أن ل ــون امل ــاهيم السياســية الــع ةنــد السياســين م ــاهيم
السياسة الدولية ال م اهيم السياسة احملًيـة أو السياسـة القًي يـة أ وـان ال
مناى لًسياسين وص عم السـامع مـ أن ي ـون لـديعم امل عـوا السياسـع
م ـ ميــة لوليــة ال م ـ ميــة وًيــة أو إقًي يــة فحســب وم ـ هنــا وــان ال
مناى هلم م مية و ْون الدولة لولة إسامية م أن ي عوا ابلوةع السياسع
ال ام  .فإسامي عم ووون لول عم إسامية وظي عا األصًية واألساسية محـ
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
الـ ــوةع السياسـ ــع ال يعـ ــين الـ ــوةع ةًـ ــى األو ـ ــاع السياسـ ــية أو ةًـ ــى
املوق ـ ــي ال ـ ــدومل أو ةً ـ ــى ال ـ ـ ـوالث السياسـ ـ ــية أو ل ب ـ ـ ـ السياسـ ـ ــة الدوليـ ـ ــة
واألة ـ ــال السياس ـ ــية وإن و ـ ــان ذل ـ ــل م ـ ـ مس ـ ـ ًزمات و ال ـ ــه .وإمن ـ ــا ال ـ ــوةع
السياســع هــو النظــرة إىل العــامل م ـ داويــة ااصــة وهــع ابلنســبة لنــا م ـ داويــة
العقيدة السامية داويـة( :ال إله إال هللا حممد رسول هللا) «أمـرت أن أقايـل
الناس حّت يـقولوا :ال إله إال اّلل حممد رسول اّلل ،فإذا قالوها عصـموا مـ ّن
دماءهم وأمواهلم إال ب ّق ـا» هـألا هـو الـوةع السياسـع .فـالنظرة إىل العـامل مـ
غــن داويــة ااصــة لع ــرب ســطحية ولــيد وةيـاج سياســياج .والنظــرة إىل الــال احملًــع
أو الال القًي ع ل اهـة ولـيد وةيـاج سياسـياج وال يـ م الـوةع السياسـع إال إذا
لــوفر لــه ةنا ـران :أن ل ــون النظــرة إىل العــامل وًــه وأن لنطًــق هــألم النظــرة م ـ
داوية ااصة وـدلة أ ج وانـ هـألم الزاويـة سـوا أوانـ مبـدأ معينـاج أو ف ـرة
معينــة أو ماــًحة معينــة أو غــن ذلــل .هــألا مـ ميــث واقـ الــوةع السياســع
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
ميث هو إنسان يف و م ان .ول وي هألا امل عـوا هـو املسـؤولية األوىل الـع
ألقيـ ةًــى واهـ الـواةع سياســياج والــأل ال ينــال الرامــة إال بــألل املشــقة يف
حت ًعا وألا عا.
وال ـواةع سياســياج ي ح ـ م ةًيــه أن ــول النضــال ــد مجي ـ اال اهــات
الع لناقض ا اهه و د مجي امل اهيم الـع لنـاقض م اهي ـه يف الوقـ الـأل
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ول فيه النضال لمويز م اهي ه وغر ا اهه .فعو يسن يف ا اهن يف آن
وامد ال ين ا أمدمها ة األار يف النضال قيد شعرةل ألهن ا شع وامد
فعو حيطم ويقيم ويعدا ويبين يبدل الظاا ويشع النور وهو و ا قي  « :ر
حت ــرق ال س ــال ون ــور يض ــع ري ــق اهل ــديف» .وو ــا يـ ـدا يف لروي ــز امل ــاهيم
وغــر اال اهــات لن ــزي األف ــار ةًــى الوقــا والبعــد ة ـ ال اريــد واملنطــق
وــأللل يــدا يف النضــال ــد اال اهــات النضــال ــد املطــاة الــع هتــاوم
م عومــه ةـ اليــاة و ــد م ــاهيم األة ــاق الــع وــا ت مـ العاــور اهلا طــة
و د ال ن ال ضًيًع الأل يبله األةدا ة األف ار واألشـيا و ـد اا اـار
الم ــا ت الس ــامية واأله ــداه البعي ــدة م ــا ت وز ي ــة وأه ــداه آني ــة .فع ــو
ينا ـ يف وبع ـن :لااًيـة واارويـة وينا ـ يف ا ـاهن :ا ـام اهلـدا وا ــام
البنــا ويع ـ ةًــى صــعيدي  :صــعيد السياســة وصــعيد ال ــر وابا ًــة هــو
ــول معــمك اليــاة يف أمســى ميالينعــا وأةاهــال ولــأللل وــان اصــطداا الـواةن
ابلقضا يف ام اوعم ابلواق والنا ومشاو اليـاة أمـراج م يـاج ال فـرق
يف ذل ـ ــل ـ ــن الا ـ ــعيد احملً ـ ــع ال ـ ــدااًع والا ـ ــعيد ال ـ ــدومل الع ـ ــاملع ويف ه ـ ــألا
االصــطداا لــربد املقــدرة ةًــى وع ـ الرســالة الــع حي ًعــا والزاويــة اخلاصــة الــع
ينظر إىل العامل منعـا مسـب امل عـوا الـأل ي بنـام هـع األسـا وهـع ال ـ م
وه ــع الماي ــة ال ــع يس ــعى إليع ــا واهل ــده ال ــأل ع ــد ل حقيق ــه .إال أن ــه نظـ ـراج
الل زامه داوية ااصة ولووول ذوق معن لـه وميـول معينـة لديـه بيعيـة وانـ
أو مبد ي ــة فإن ــه ش ــى إن مل يـ ـ ةً ــى ن س ــه أن يً ــون الق ــا ق ابلً ــون ال ــأل
ـؤول األف ــار ةًــى الووــه الــأل يريــدم وأن ي عــم األابــار مســب
يعـوام وأن يـ ّ
الن ياة الع يريـد أن ياـ إليعـال ولـأللل ـب أن حيـألر مـ لسـًط ميولـه ةًـى
ا را واألنبــا  .فرغبــات الــن د لشــع ذايت أو مــز أو مبــد ع ر ــا عًــه
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ي سر الرأ أنه صدق وهو وألب أو ي إليه أنه وألب وهو صـدقل ولـأللل
ال ــد مـ أن ي بــن الـواةع ال ــاا الــأل يقــال والع ـ الــأل يع ـ  .فبالنســبة
لًوقــا أشــيا وان ـ أو م ـوالث ــب أن يــدروعا إلراو ـاج مســياج وأن حيــد
هبــا مس ـاج منطقي ـاج ول ـ و ــا هــع ال و ــا حيــب ويرغــب أن ل ــون .وابلنســبة
ل ف ـار ــب أن ل عــم و ــا هــو واقععــا فين ق ـ يف ذهنــه إىل اخلــارج :اــارج
الأله ويريف بانله الواق الأل يعرب ة ال ر وي عم هـألا ال ـر مسـب
ر ي ــه لًواقـ الــأل يــدل ةًيــه و ــا هــو ال و ــا ي ــق مـ مــا يريــد .صــحيح أن
ال عبــن قــد ي ــون مــاد ج وقــد ي ــون اس ـ عارة وقــد ي ــون وناي ـة وقــد ي ــون
مجًة معناها وهنا مجًـة ال ابألل ـال الـع لموـب منعـا ول ـ ذلـل ال مينعـه
م ـ االن قــال إىل اخلــارج ور يــة الواق ـ الــأل لــدل ةًيــه مســب لاللــة الًمــة
وو ــا قــال ة ـ معناهــا أه ـ الًمــة .فــالواةع سياســياج ــب أن يســن مـ الــق
ول ـ مسـب ووعــة نظـرم الــع أاـألها ةـ وـزا ويقـن وأن يــريف القـا ق و ــا
الـوةع ميـث
هع ول ـ مسـب ر ي ـه السـية أو ال ريـة و ـأللل يسـ
ل ــوفر لديــه وســا ال ــد ر .إال أنــه ــب أن يظ ـ أســا و ـ شــع لديــه م ـ
ر ية وإلراك ومد وفعم هو النظرة إىل العامل م داوية ااصة.
وهنــا قــد يــرل س ـؤال هــو :ويــي ي ــق ال اــرل ال ـأل ي ــون ةًيــه ال ـواةع
سياسياج م ميث ال زاا الق ور يـة القـا ق و ـا هـع مـ نظرلـه إىل العـامل مـ
داوية ااصة؟ فإذا ورل مل هألا السؤال فإمنا يرل مـ النظـرة السـطحية ل مـور
فإذا لع ق املر يف البحث فإنه ال يورل مل هألا السؤالل وذلـل ألن هنـاك فرقـاج
ن واق األشيا و ن ال م ةًيعا فواقـ األشـيا ال ًـي فيـه النـا  .فـإذا
وان م عًقة ابلر يـة الباـرية ف ـ مـ لـه اـر يـريف الشـع و ـا هـو إال أن
ــدع ويض ــً  .وإذا وانـ ـ م عًق ــة ابل ــد ف ــإن وـ ـ مـ ـ ل ــه إمس ــا حي ــد
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ابلشع سـوا ابلـألوق وطعـم املـر و عـم الًـو أا ابلً ـد والنـاةم واخلشـ أا
ابلس ـ واألص ـوات أا ابلشــم وــالروا ح .فاألشــيا حيــد هبــا النــا و ــا هــع
مع ــا ما ـ م ـ ل ــاوت ول ـ ال ــم ةًــى األشــيا هــو الــأل ًــي فيــه
الن ـ ــا  .ف ـ ــالنظرة إىل الع ـ ــامل م ـ ـ داوي ـ ــة ااص ـ ــة م عًق ـ ــة ابل ـ ــم ةً ـ ــى األش ـ ــيا
واألفعــال ور يــة القــا ق و ــا هــع م عًقــة ابلمساســات واللراوــاتل ولــأللل
ال د أن يريف القا ق و ا هع ويً ـزا وانـب الـق وال ـد أن ينظـر إىل العـامل
والوالث واألشيا م داوية ااصة.
أم ــا وي ــي ينطب ــق ذل ــل ةً ــى السياس ــة العاملي ــة ف ــإن اسـ ـ عرال ع ــض
األملًــة ي ـر ويــي لســن النظــرة ل مــداث السياســية م ـ داويــة ااصــة ولنــورل
عــض األملًــة مـ سياسـة الرســول  و عــض األملًــة مـ السياســة يف القــرون
الوس ــطى و ع ــض األملً ــة م ـ السياس ــة املعاص ــرة .فالرس ــول  وانـ ـ الزاوي ــة
اخلاصــة الــع ينظــر منعــا إىل العــامل هــع نشــر الــدةوة ف ـ ن قريش ـاج وان ـ هــع
الدولة ال ـربيف يف اازيـرة ووانـ هـع رأ ال ـر يف الوقـوه يف ووـه الـدةوة
فإنه و ناب ةينيه مار األة ـال السياسـية واألة ـال الر يـة فيعـا ف ـان
يرس ـ العيــون لمصــدها وي عــرل ل اارهتــا ويش ـ بل مععــا يف معــارك الــرب
ووــان ي ــع م ـ ابقــع الــدول أ القبا ـ ابلوقــوه م ــرون أو و ــا يقولــون
ابلوقــوه ةًــى اليــال .ف ة الــه السياســية والعس ـ رية وان ـ لاــدر ة ـ النظــرة
إىل العامل م داوية ااصة .والرسول  من ةًم دن ايرب ل اول مـ قـريو
يف ةق ــد مً ــي ينع ــال ملعامج ــة املدين ــة والقض ــا ةً ــى و ــد  وس ــحق
الس ــاا م ــدل داوي ــة الع ـ ـ أن يع ــالن قريشـ ـاج أو يا ــالعا وي ــر لس ــحق
ايــرب ومـ هــألم الزاويــة اخلاصــة اختــأل سياســة الســًم أساسـاج ألة الــه املقبًــة مــا
لامـ لســن يف حتقيــق غاي ــه .فاــارت أة الــه وًعــا يف هــألم ال ــمة مـ ذها ــه
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لًع ـ ــرة ور ـ ــام ىةـ ـ ـرال قـ ـ ـريو ةن ـ ــه ولين ـ ــه أم ـ ــاا لعنـ ـ ـ قـ ـ ـريو ومال ـ ــه
ألص ــحا ه وغ ــن ذل ــل لس ــن وف ــق سياس ــة الس ــًم .ف انـ ـ نظرل ــه ل ة ــال
السياسية م ةدوم الأل يروـز ةًيـه لاـدر مـ داويـة ااصـة ول يـي مسـب
مق ضيات هألم الزاوية اخلاصة.
فعألان ملـاالن مـ أة ـال الرسـول  : أمـدمها ة ـ ةـاا وهـو المويـز
ةًى لولة وربيف هع رأ أةدا ه نا ةًى داوية ااصة .واللـاين ة ـ اـاى
وهـو المويـز ةًـى هـده معـن فاعًــه داويـة ااصـة وصـار ينظـر إىل األة ــال
السياســية والعس ـ رية م ـ هــألم الزاويــة اخلاصــة .و ــأللل يشــاهد ويــي لســيطر
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.
والــدول ال ــربيف عــد مــؤ ر ـرلن وان ـ قــد اختــألت وًعــا هنــب أمــاك
الدولة السامية وهع الدولة العل انية الزاوية اخلاصة هلا وليد القضا ةًـى
الدولة العل انية م أهنا مل األمري معاج وقررت االل اق ةًى اللاين ول ـ
مل ل جنــألم الزاويــة اخلاصــة ولــأللل ل ي ـ مجي ـ أة اهلــا مســب هــألم الزاويــة
اخلاصة ولاً يف صراع سياسع م عضعا اس ر أولـر مـ قـرن وهـو وإن
ان عــى ــزوال الدولــة الســامية ول ـ ذلــل مل ي ـ الزاويــة اخلاصــة الــع لنظــر
منعا هألم الدول ل مداث واألة ال السياسية .فالزاوية اخلاصة الع لنظر منعـا
يف سياس عا ويف نظرهتا ل ة ال السياسية.
هع الع حت
وأمنوا عد الرب العاملية اللانية قالـ إن العـامل شـروة وإن أمنوـا هلـا
أولــر األســعم يف هــألم الشــروة فياــب أن ل ــون إلارة هــألم الشــروة يف يــدها
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
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الع ــامل مـ ـ ه ــألم الزاوي ــة .والنظ ــرة مـ ـ ه ــألم الزاوي ــة ه ــع ال ــع وعً ع ــا ل ــق ـ ـ
ل حـالي مـ 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
أصـ ــبح ل ن ـ ــر ل ـ ـ لول العـ ــامل وابلم ـ ـ يف ذلـ ــل ميـ ــث صـ ــارت ل ن ـ ــر
لال اقات الدولية الع أمجع ةًيعا لول العامل فانسحب مـ ال اقيـة ويولـو
ورفضـ ـ ال ــداول يف ال اقي ــات نـ ــزع األلم ــاا األر ــية وإنش ــا و ــة وـ ـرا م
لوليــة وغنهــا م ـ االل اقيــات وأصــبح الزاويــة اخلاصــة الــع لنظــر منعــا إىل
العامل لقوا ةًى أسا ةدا ووول أندال هلـا ل حـالي مععـم ةًـى قـدا املسـاواة
ف الـ ـ إىل ال ــرل وأص ــبح ل عامـ ـ مـ ـ ال ــدول ال ــربيف األا ــريف دس ــًوب
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
الدةوة أساساج لًسياسة اخلارويـة أ الزاويـة اخلاصـة الـع ينظـر إىل العـامل منعـا
أا وان ـ ـ ااصـ ــة وحاـ ــر العـ ــدا يف لولـ ــة معينـ ــة مي ننـ ــا ال مًـ ــب ةًيعـ ــا م ـ ـ
االنطــاق يف العــامل أا وان ـ أاــص م ـ ذلــل واالش ـ باك يف معروــة سياســية
معينة م أو أن لـريف الـدول األاـريف منوذوـاج مـ معارونـا السياسـية .فانطبـاق
النظرة م داوية ااصة ةًى األة ال والوالث السياسية أمـر سـع وال حي ـاج
إال إىل اارسـ ــة السياسـ ــة ابل ع ـ ـ ـ ـ ي ـ ــع يف فع ـ ــه اس ـ ـ عرال األمـ ــداث
السياســية ع ــق وم ـ هنــا ي بــن أن ل ب ـ السياســة وإلراك امل ــاهيم السياســية
ب أن يؤل إىل إ ال الوةع السياسع وأن هألا الـوةع السياسـع أمـر ال ـد
منه لًع السياسع ال د منه لً ن يف األمداث السياسية.
وإذا وانـ الــدول ال ــربيف قــد أصــبح الــوةع السياســع لــديعا ديعــة مـ
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البــديعيات وأصــبح معرفــة السياســة الدوليــة اخلبــز اليــومع لًسياســين فــإن
امل ــرول يف أ ن ــا األم ــة الس ــامية وه ــم أ ن ــا الدول ــة الس ــامية أن ي ــون
الــوةع السياســع أول مــا ــب أن ي حًـوا ــه مـ امل ــاهيم السياســية وأن ي ــون
أســا قيــامعم ابألة ــال السياســية وأن يع ً ـوا ألن ياــبح شــا عاج ــن النــا
و ديعــة م ـ البــديعيات يف ال ـ وأن ي ــون اخلبــز اليــومع لًسياســين فــإن
مع ـ عم ال ــربيف ووظي ـ عم األصــًية هــع مح ـ ال ـدةوة الســامية إىل العــامل
ونشــر اهلــديف ــن النــا وهــألا ال ي ـ لى إال إذا وــانوا سياســين وإال إذا نظــروا
إىل العامل م داوية ااصة وإال إذا وان لديعم الوةع السياسع ال ام .
وألوـ ـ أن ال ي ــرب أم ــر ال ــوةع السياس ــع ةً ــيعم وأن ال يظن ــوم ش ــي اج
ــجن اج ال يس ـ ـ طي أن ي ـ ـ ــه إال األذوي ــا وإال امللق ــون ف ــإهنم ــب أن
يعرف ـوا أن الــوةع السياســع أمــر يف من عــى البســا ة وهــو ميســور ل ـ النــا
مىت ل مين والعـواا .ألن الـوةع السياسـع ال يعـين الما ـة ابلسـاا وًـه أو
ــا ــب أن ي جنــأل داويــة ااصــة لًنظــرة إىل العــامل وإمنــا يعــين فقــط أن ل ــون
النظرة نظرة إىل العـامل مع ـا وانـ معارفـه ةنـه قًيًـة أو ولـنة وأن ل ـون هـألم
النظرة م داوية ااصة .فـالعربة فيـه هـع النظـرة العامليـة ولـو وـان ة ـاج سياسـياج
وامــداج وأن ل ــون هــألم النظــرة العامليــة مـ داويــة ااصــة وــدلة .ف اــرل ووــول
النظرة إىل العامل وم داوية ااصة ي ع لًداللة ةًى الوةع السياسع.
صــحيح أن هــألا الــوةع السياســع ي ــاوت قــوة و ــع اج ــاوت املعــاره
ة ـ الع ــامل وة ـ األم ــداث السياس ــية وي ــاوت ــاوت املع ــاره ة ـ الزاوي ــة
اخلاصة ول وًـه وةـع سياسـع ويـؤل الن ياـة ن سـعا مع ـا ل ـاوت وهـع
االرل ــاع ةـ الســطحية يف السياســة والمفـ ةـ ال اهــة يف النظــرة إىل األمــور.
وةًـى هـألا فــالوةع السياسـع لـيد ااصـاج ابلسياسـين وامل ـري وال ياــح أن
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ي ــون ااص ـاج ابلسياســين وامل ـري وإمنــا هــو ةــاا و ــب أن ي ــون ةام ـاج
وا ـ إ ــالم يف األميــن والعـواا و ــا مي ـ إ ــالم يف العً ــا وامل عً ــن ـ
ب إ ـالم ولـو إمجـاالج يف األمـة جب ً عـال ألن األمـة هـع الم ـة الـع ينبـ فيعـا
الروــال فــا ــد أن ل ــون هــألم الم ــة لر ــة وةــع سياســع مــىت لنبـ الروــال
م ـ واســبة ال ــاا وم ـ لقــدير الروــال وم ـ ماهبــة األاطــار
ومــىت ل ـ
اخلاروية وةع صحيح.
أمــا الطريقــة ل ــال الــوةع السياســع يف األف ـرال وإ ــالم يف األمــة فإهنــا
هــع ال لقيــي السياســع ابملعــن السياســع س ـوا أوــان للقي ـاج دف ــار الســاا
وأم ام ـ ــه أا و ـ ــان ل بع ـ ـ ـاج ل م ـ ــداث السياس ـ ــية في لق ـ ــي دف ـ ــار الس ـ ــاا
وأم امـ ــه ال ابة بارهـ ــا نظـ ــر ت مـ ــرلة ـ ـ ن ـ ــزيًعا ةًـ ــى الوق ـ ــا وي ب ـ ـ
األمـ ــداث السياسـ ــية ال و ب ـ ـ الاـ ــح ع ليعـ ــره األابـ ــار وال و ب ـ ـ املعًـ ــم
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
ريقة إ ـال هـألا الـوةع السياسـع يف األمـة ويف األفـرال وهـو الـأل عـ األمـة
السامية لضطً ع عا األساسية ووظي عا األصًية أال وهع محـ الـدةوة
إىل العامل ونشر اهلديف ن النا ل ولـأللل وـان ال لقيـي السياسـع هـو الطريقـة
ل ــال الــوةع السياســع ةنــد األمــة وةنــد األف ـرال .وم ـ هنــا وــان ال ــد م ـ
ال لقيي السياسع يف األمة السامية ةًـى أوس ـ نطـاق فإنـه هـو الـأل يووـد
يف األمة الوةع السياسع و عًعا لنب مشداج م السياسين املبدةن.
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