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مقدمـة
السـياس ـة هــر ريايــة ش ـؤون األمــة خاياي ـا ويار،ي ـان ون ــون مــل قب ـ الدولــة
واألمــةن فالدولــة هــر ال ـ نباشــر هــ ،الريايــة ي اي ـان واألمــة هــر ال ـ اس ـ ــا
الدولة.
وريايــة شــؤون األمــة خاياي ـ ا ويار،ي ـ ا مــل قب ـ الدولــة ن ــون ب ن يــ ،ا بــدأ يف
الداي ن وه ،هر السياسة الداياية.
وأمــا ريايــة شــؤون األمــة يار،ي ـا مــل قب ـ الدولــة فريــر ي ق ريــا ب هــا مــل
الدول والشعوب واألممن ونشر ا بدأ إىل العاملن وه ،هر السياسة اخلار،ية.
وفريم السياسة اخلار،ية أمر ،وهري حل ظ كيان الدولة واألمةن وأمر أساسـر
لا ل مل مح الديوة إىل العاملن وي البد منه ل نظـيم ي قـة األمـة ب هـا ياـى
و،ه صحيح.
و ـا كانـا األمـة امسـ مية م ا ـة ل ـ الـديوة امسـ مية إىل النـا كافــةن
كــان لمامـ ا ياــى ا ســا ل أن ي عــاوا بالعــامل انعــاالا واييـ ا ألاوالــهن مــدرك ا شــاكاهن
يا ـ ا بــدوافل خولــه وشــعوبهن م بعـ ا األي ــال السياســية الـ عــري يف العــاملن م اظـ ا
اخلطــط السياســية لاــدول يف أســالي نن يــ،هان ويف كي يــة ي قــة بعضــريا بــبع ن ويف
ا ناورات السياسية ال نقـو ـا الـدولل ولـ،لن كـان لمامـا ياـى ا سـا ل أن يـدركوا
اقيقة ا وقف يف العامل امس مر ياى ضوء فريم ا وقف الدويل العا رل لي سىن هلم
أن ي بينوا أساوب الع مقامة خول ريمن ومح خيوهتم إىل العامل.
غ ـ أنــه ينب ــر أن ي ــون واضــحا أن موقــف الــدول ال يظ ـ اب ـا ياــى اــال
واادةن فريو ي اس ن األوضاع الدولية.
وإن موقـف كـ خولــة مـل الـدول ال ياــم االـة وااـدة مــل ناايـة خوليـةن وإمنــا
ن داولــه اــاالت م عــدخة مــل ناايــة القــوة والضــعفن ومــل ناايــة قــوة ال ـ أو يــد
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ه ــ،
ال ـ ن ومــل نااي ــة ن ــاوت الع قــات القال ــة بينريــا وبــل ال ــدولن واي ـ
الع قاتل ل،لن كان مل غ ا ل إيطاء يطوط يريضـة اب ـة لا وقـف الـدويلن
وإيطــاء ف ــرة اب ــة يــل موقــف أي خولــة مــل الــدول القال ــة يف العــامل .وإمنــا ن ــل
إيطــاء يــط ي ـري يــل ا وقــف الــدويل يف فــةة مــان مــل نعــور إم انيــة ن ـ ّ هــ،ا
ا وقــف .وإيطــاء ف ــرة معينــة يــل موقــف أي خولــة يف وــرو مــان مــل إخراق قابايــة
نبــدل هــ،ا ا وقــفل وهلــ،ا كــان ال غــىن لاسياســر ي ـل أن ي بــل األي ــال السياســية
القال ـ ـ ة يف الع ــاملن وأن يربطري ــا عاومان ــه السياس ــية الس ــابقةن اـ ـ ي س ــىن ل ــه فري ــم
السياسة فري ا صحيح ان وا ن نى له معرفة ما إذا كان ا وقف الدويل ال يمال ك ا
هو أو ن ّ ن وا ي نى لـه إخراق موقـف كـ خولـةن ومعرفـة مـا إذا كـان هـ،ا ا وقـف
قد بقر ياى االهن أ طرأ يايه ن ّ .
ون ّ ا وقف الدويل نـابل ل ـ ّ موقـف بعـ الـدول مـل اـال إىل اـالن ّإمـا
وإمــا بقــوة ي ق ريــا بالــدولن أو بضــعف هــ ،الع قــةن فينـ
وإمــا بضــع ريان ّ
بقوهتــان ّ
اينئ ،ن يف ا يمان الدويلل حلعول ن يف ميمان القوى القال ة يف العـاملل ولـ،لن
كــان فريــم موقــف كـ خولــة مــل الـدول الـ هلــا نـ يف ا وقــف الــدويل أساسـا ل ريــم
ا وقف الدويل .ومل هنا كانا العناية منعبة ياى امااطة عاومات يل ك خولةل
ألهنا الركيمة األوىل لا ريم السياسر .وليسا معرفة موقف كـ خولـة م عاقـة وضـعريا
يف ا وق ــف ال ــدويلن بـ ـ ه ــر م عاق ــة يف ك ـ ـ ش ــرء ل ــه ي ق ــة بسياسـ ـ ريا الداياي ــة
واخلار،يـة .ومــل هنــا ن حـ م معرفــة ال ــرة الـ نقــو يايريــا سياســة الــدول القال ــة يف
العـاملن والـ هلــا شـ ن يــ،كر يف ا وقــف الــ،ي ينب ــر أن نق ــه األمــة امسـ مية منريــا.
ك ــا أن ــه ي حـ ـ م أن نع ــر اخلط ــط واألس ــالي الـ ـ نسـ ـ ع اريان وأن نق ــةن معرف ــة
اخلطــط واألســالي بــال بل الــدالم هلــان وبــمخراق مــدى ن ّ هــان وبــالوير ياــى الــدوافل
الـ ـ محا ــا يا ــى ن ّ ه ــان أو األس ــباب الـ ـ اض ــطرت ه ــ ،ال ــدول ل يـ ـ اخلط ــط
واألســالي ن مــل ا عرفــة العــحيحة باألشــياء ال ـ نــؤ ر ياــى هــ ،الــدولن أو اريــا
ياى ن ي يططريا وأساليبريا.
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السـياسـة فكـرة وطـريقة
أما ال رة ال نقو يايريا سياسة الدولة فرير ال رة ال نبـىن ياـى أساسـريا
ي ق ريا ب ها مل الشعوب واألمم .فالدول الـ ال مبـدأ هلـا نع نقـهن ن ـون األف ـار
لديريا خم ا ة م باينةن وفيريا قاباية ال ّ ن ومل ه ،الدول ينطب يايريا لث اخلطط
واألسالي السياسيةن وال ينطب يايريا لث ال رة السياسية.
أمــا الــدول ال ـ هلــا مبــدأ نع نقــه ف ـمن ف رهتــا اب ــة ال ن ـ ن وهــر نشــر ا بــدأ
ال ــ،ي نع نق ــه يف الع ــامل بطريق ــة اب ــة ال ن ـ ـ مري ــا اي ا ــا األس ــالي ون ـ ـ تن
وينطب يايريا لث ال رة السياسية.
وياـى هـ،ا األسـا بـ أن ينظـر إىل الـدول القال ـة يف العـاملن ياـى اي بـار
أن ل واادة منريا ف رة أساسية لع ق ريا ب ها مل الشعوب واألممن اب ة أو غ
اب ةن وهلا طريقة ياصـة ل ن يـ ،هـ ،ال ـرةن اب ـة أو غـ اب ـة .وياـى ضـوء ف رهتـا
وطريق ريـا نرســم اخلطـطن ون بــل األســالي ن ياـى و،ــه يســايدها ياـى قيـ غاي ريــا.
غـ أن الدول القال ة يف العامل اليو نطا العنان لن سـريا باألسـالي ن ف بـل أسـاـوب ـا
حيق ال رضن ولو يالف الطريقةن ونس ياى قايدة« :ال اية نربر الوسياة».
ومري ــا ي ــل مــل أمــرن فـمن مجيــل الــدول نرســم يططـ ا سياســيةا ن ـ اسـ
احلا،ةن ون بل أسالي خت اف ون عدخ اس األوضاع.
والــدول يف ي اريــا السياســرن إمنــا نريــى معــا األمــةن ونقــيم ي ق ريــا ب هــا
اسـ ا عــا ن إال أهنــا خت اــف يف ذلــن اي فـا كبـ ا .فالدولــة الـ ال ـ مبــدأ
معين ان عع ا عاحة وادها العام ا ؤ ر يف ي ق ريا الدوليةن وأما الدولة ال نع ن
مبدأ معينـ ا و اـه لاعـاملن فمهنـا ععـ ا بـدأ يـام ا فعـاالا يف ي قاهتـا الدوليـةن وععـ
ا عــاحة ال ـ يعيّـ ـنريا ا بــدأ يــام ا مســايدا يف هــ،ا الســبي ل ولــ،لن كــان لمام ـا أن
نـعر الدولة مل ايث األف ار ال نع نقريان ه هـر خولـة نع نـ مبـدأ أو ال نع نـ
أي مبــدأ؟ واينئــ ،نـ ـعر العوام ـ ال ـ نــؤ ر يف ي قاهتــا الدوليــة .و ــا أن ا بــدأ هــو
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الــ،ي يــؤ ر يف الدولــة ال ـ نع نقــهن وبال ــايل يــؤ ر يف الع قــات الدوليــةن ويف ا وقــف
الدويلن كان لماما أن نـعر ا باخئ ال نسوخ العامل اليو ن وأن يعر مباغ ن ك
وااد منريا يف السياسة الدولية اليو ن ومدى إم انية ن يف السياسة الدولية اليو ن
ومــدى إم انيــة ن ـ يف السياســة الدوليــة يف ا س ـ قب ن ف ـ ريم اينئــ،ن ياــى ضــوء
ه ،ا باخئن وياى مدى ن ها يف احلاضر وا س قب ن الع قات الدولية.
وإذا نظرنــا اليــو إىل العــامل هــد نســوخ ــة مبــاخئ فقــطن هــر :امس ـ ن
والشــيوييةن والرأمساليــةن ونع نـ ك ـ مبــدأ مئــات ا يــل مــل البشــرن إال أن امس ـ
ليسا له خولة يف الوقا احلاضرل ول،لن ال هد له أي و،وخ يف الع قات الدوليةن
وال يف ا وقف الدويلن ال،ي يسوخ العامل اليو  .أما نان األي ال الـ نقـو ـا خول
العــامل لاحياولــة خون يــوخة خولــة امس ـ إىل واقــل احليــاةن بعــد أن أصــبح ال ا ـ
ما وسا بل أبناء أمة امس ن ف ي قة هلا با وقف الدويلن وال نـؤ ر يف الع قـات
الدوليــةل ألن ال ـ يف ا وقــف الــدويل والع قــات الدوليــة ي طاـ و،ــوخ خولــة ـ
امس مبدأ نس ر يار أساسه سياس ريا الداياية واخلار،ية.
أمــا م ـا ي اــظ م ــل نو،ــه لاسياس ــة الدوليــةن و اص ــة األم كيــةن إىل ةاول ــة
ص ــياغة ا نطق ــة امسـ ـ مية ش ــاريل هي ن ــة يايري ــا ملـ ـ «مش ــروع الش ــرق األوس ــط
ال ب ـ » يف  2003فــمن ذلــن ن ياــة لاريــا،ن ا عــايد ينــد ناــن الــدول ب وقــل
ق ــرب قي ــا خول ــة لا س ــا لن ول ــين ألن امسـ ـ ي ــؤ ر يف السياس ــة الدولي ــة ال ـ ـ
ا عرو ك ا لو كان لإلس خولة قال ة فع ا.
أمــا ا بــدآن انيـرانن فــمن ل ـ وااــد منري ــا خولــة بـ خوالا م عــدخ اةل ولــ،لن
ك ــان هل ــا األ ــر يف الع ق ــات الدولي ــةن ويف ا وق ــف ال ــدويلن ويف السياس ــة الدولي ــةن
و اصــة ينــدما كــان اال ــاخ الســوفيايت قال ـ ا قبـ اهنيــار ن وكــان مــل أ رنــا أن انقســم
العــامل إىل معس ـ ريلن ف ــان ا عس ـ ر الشــرقر وا عس ـ ر ال ــر  .إال أنــه مــل اهنيــار
ا عسـ ر الشــرقرن ون ــا ااــف وارســون ان ريــا سياســة القطبــل يف العــاملن ومل يبـ
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ا بــدأ الشــيوير مطبق ـا يف خولــة ولــو ش ـ ا إال يف العــل وكوريــا الش ـ اليةن وبــ،لن
ان ريى كـون العـراع خوليـا ليعـبح إقاي يـا في ـا بعـد .فمنـه باهنيـار اال ـاخ السـوفيايت مل
نعــد ف رنــه مــؤ رة يف السياســة العا يــةن وذلــن را،ــل إىل أن ال ــرة ال ـ كانــا نقــو
يايريــا سياسـ ه اخلار،يــةن وهــر نشــر الشــيوييةن مل نعــد قيــد ال طبيـ  .أمــا الــدول الـ
الزالــا ـ ا بــدأ الشــيويرن فــمن سياس ـ ريا اخلار،يــة ال نقــو ياــى هــ ،ال ــرة.
فالسياســة العــينية ال نقــو ياــى أســا نشــر الشــيويية يف العــاملن وذلــن را،ــل إىل
واقــل شــع العــلن الــ،ي كــان ي ــر بــالن وذ يف اي ـوار انســيوين ومل ي ــل يــرب
ال ــاريي ي طاــل إىل أن ي ــون ذا ن ــوذ يــا ر .وبســب واقــل الشــع العــيه هــ،ا مل
ن ْس ــل الع ــل يوم ـا إىل ن هي ـ ن س ــريا وطاقاهت ــا ل ــر ن ب ـوأ موقع ـا م ــؤ را يف السياس ــة
العا يةن والزالا ك أي ال العل منعبةا ياى إباخ ن وذ إقاي ر هلا يف ايوار.
أما ا عسـ ر الرأمسـايلن فـمن ال ـرة الـ نقـو يايريـا السياسـة ينـد هـر نشـر
ا بــدأ الرأمســايلن وهــو فعـ الــديل يــل احليــاة يف العــامل كاــه .وياــى نعــدخ الــدول الـ
نع ن ا بدأ الرأمسايل واي فريان فمهنا مجيعريا ععـ نشـر قياخهتـا ال ريـة الرأمساليـة يف
العاملن و،ع و،رية نظرها يف احلياة هر ال نسوخ العامل.
وأما الطريقة ال ي بعريا ا عس ر الرأمسايل ل ن يـ ،ف رنـه فريـر االسـ ع ارن أي
فرض السيطرة السياسيةن والعس ريةن واللقافيةن واالق عـاخيةن ياـى الشـعوب ا اوبـة
الس هلا .وه ،الطريقةن وهر االس ع ارن اب ة ال ن مري ا ن ـ ت احل ومـاتن
ومري ا اي ا ا قوانينريـا .واالسـ ع ار لـين ك ـا يقـول لينـل« :هـو أياـى مرااـة مـل
مراا الرأمسالية» ب االس ع ار هو ،مء مل و،رية النظر يف الرأمساليةن وهو الطريقـة
ال ـ ـ ننشـ ــر الرأمساليـ ــة بواسـ ــط ريا يف الشـ ــعوب واألمـ ــم .وياـ ــى ذلـ ــن ف ـ ـمن السياسـ ــة
الــدول
اخلار،يــة لا عس ـ ر الرأمســايل اب ــة يف ف رهتــا وطريق ريــان وال ي هــا اي ـ
وننازيريا .فربيطانيا مل أم كان ومل فرنسان ومل إيطاليان ومل أي خولة مل الدول
الرأمساليـ ــةن أ سـ ــا سياس ـ ـ ريا أن ننشـ ــر مبـ ــدأها وو،ريـ ــة نظرهـ ــا يف احليـ ــاةن بواسـ ــطة
اس ع ار الشعوب واألمم.
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وب ـ أن ي اــظ ينــد فريــم طريق ــة ا عس ـ ر ال ــر أن هــ ،الطريق ــةن وإن
كان ــا اب ـ ـةا م ــل اي ــث كوهن ــا االس ـ ـ ع ار إال أن أس ــالي قي ـ ـ االس ـ ـ ع ار
والنظ ــرة إلي ــه ق ــد أص ــا ا بعـ ـ ال ط ــور ين ــد ا عسـ ـ ر ال ــر ن م ــل اي ــث ارنباط ــه
كطريقةن بالرأمسالية ك رةن مل المملن ومـل مجاـة نطورنـا مـا اعـ فيري ـا مـل ن ـ
يف النظــرة ل سـ ع ار .أمــا ن ـ أســاليبريان فقــد كانــا في ــا
يف األسـالي ن وايـ
مس ــر االسـ ـ ع ار الق ــدا نرن ــم يا ــى الس ــيطرة العسـ ـ ريةن ب أص ــبحا في ــا مس ــر
االس ـ ع ار ايدي ــد نع ــد يا ــى أم ــور أيــرى .ف م ك ــا ص ــارت نع ــد يا ــى النااي ــة
االق عـاخيةن مــل أملــال القـروض ومــا يسـ ى شـاريل ال ن يــةن ومــل ملـ اخلـرباء وغـ
ذلنن إىل ،ان الض ط السياسرن وا ضايقات .ب ياخت أم كان إىل ،ان نان
األسـ ــالي ن إىل أسـ ــاوب السـ ــيطرة العس ـ ـ رية ياـ ــى األمـ ــم والشـ ــعوبل ميضـ ــايريا
لن وذه ــا ومراخهت ــا .وي ــاخت ــرإ يا ــى إنش ــاء القواي ــد العسـ ـ رية يف مسـ ـ ع راهتا
لا حافظــة ياــى ن وذهــا فيريــا .وإها ـةا صــارت نع ــد ياــى إبــاخ ر،ــال ي ونــون هلــا
ي ـ ءن وياــى ر،ــال االس ـ جنبارات امهايميــةن وياــى ا ــا الــب خ مــل ي لريــان
وياى الع قات ال اارية ا شبوهة ..وضـعـف اي اخها ياى القروض بسب ضعف
وضــعريا ا ــايلن وكــ،لن ضـعـ ـف اي اخهــا ياــى القوايــد العس ـ رية لضــعف ن وذهــا
الدويلن وإن كانا ال نمال ن شـبث بو،ـوخ ااميـات يسـ رية وقوايـد يف مسـ ع راهتا
ك ــا يف قــربإن أو بــالقرب مــل هــ ،ا سـ ع رات .وبــ،لن فــمن ال ـ يف األســالي
ص ة م زمة ل س ع ار.
النظــرة ل س ـ ع ارن مــل ايــث ارنباطــه كطريقــة بالرأمساليــة
وأمــا اي ـ
ك ــرة ن فمهنــا أصــبحا نــةخخ بــل :قــوة هــ،ا االرنبــاطن أي إن االس ـ ع ار طريقــة
فحسـ ـ لنش ــر الرأمسالي ــةن م ــا يع ــه أن االه ــا األول ه ــو لنشـ ـر الرأمسالي ــةن وب ــل
ض ــعف هـ ــ،ا االرنبـ ــاطن أي إن االه ـ ــا األول ه ــو ل س ـ ـ ع ار ن سـ ــهن وااله ـ ــا
اللــانوي هــو لنشــر الرأمساليــةن ف ـ ن االسـ ع ار قــد اقــةب مــل أن ي ــون غايــة .وقــوة
االرنباط أو ضع ه ي وقف ياى الب خ ال نريد الدول الرأمسالية السيطرة يايريـان أهـر
10

ذات اضارة نريد غموها وإخيال احلضارة الرأمسالية ال اسدة إليريال ل سـريي السـيطرة
يايريــا وهن ـ ي اهتــان أ هــر ياليــة الوفــاضن ال اضــارة فيريــا ــاب إىل غــمون ب ـ
نس ع رها لنري رواهتا والسيطرة يايريا فحس ؟ وه،ا ي ضح مل كون صراع الـدول
ال ربي ــة يف اس ـ ع ارها ألفريقي ــا ق ــد أي ــ ،ادن ــه يف االس ـ لن وي ــاخ نش ــر ال ــرة
الرأمسالي ـ ــة أن ال ي ـ ــون ل ـ ــه و ،ـ ــوخ .ف ـ ــاحلرب األهاي ـ ــة يف أوغن ـ ــدا وروان ـ ــدا اس ـ ـ رت
لســنواتن وراض ضــحي ريا مئــات انال مــل البشــرن وكــ،لن أاــدا زالـ ال ون ــو
الدنقراطية مل يظرير فيريا إال ايشل ا اخين والعراع ياى الن وذ بل أوروبا وأم كا.
ومل ن ــل بريطانيــان ومــل معريــا مــل اا الريــا األوروبيــل وأم كــان نا ــا إىل ش ـرء يف
أفريقي ــان إال إىل ا ن ــافل ا اخي ــةن وب ــ،لن أص ــبح االسـ ـ ع ار يف أفريقي ــا أق ــرب إىل أن
ي ون غاية مل أن ي ون طريقة .وأما يف العامل امس مرن يف الشرق األوسط ومشال
أفريقيــان أو وســط آســيا و،نــوب شــرقريان فالــدول االسـ ع اريةن وياــى رأســريا أم كــان
نسـعى هنــان إىل ،انـ فــرض السـيطرة السياســية والعسـ رية واالق عــاخيةن إىل العــامل
امس ـ مرل الس ـ ل منافعــه ا اخيــةن نســعى إىل نشــر الرأمساليــة كــ،لن يف ،وان ـ
كل ةن مل اه امريم ؤمترات «ارية ا ـرأة» و«مت ـل ا ـرأة»ن ومـا ،ـاء يف ا شـروع
األم كــر لاشــرق األوســطن وفــرض اهلي نــة اللقافيــة في ــا صــار يعــر بـ ـ«إيــاخة بنــاء
اللقافات» واوار األخيانن ون قر احلضـاراتن والةكيـم ياـى ن يـ أو نعـدي منـاه
ال عاــيمل مزالــة ارنبــاط ا ســا ل لضــارهتم و قــاف ريم .وه ــ،ا فقــد أصــبحا الطريقــة
يف الرأمساليـ ــة ن طـ ــور مـ ــل الـ ــممل .ومـ ــل ذلـ ــن فـ ــمن االس ـ ـ ع ار هـ ــو ركـ ــل أسـ ــا يف
الرأمساليةن سواء أكان طريقة لنشر الرأمساليةن أ طريقة أقرب لا اية.
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الخطط واألسـاليب السـياسـية
إن اخلطط السياسيةن واألسالي ال نن  ،ا ه ،اخلططن ن اس مـا
نق ضــر ا عــاحةن وإن كانــا اخلطــط أق ـ ن ي ـ ا مــل األســالي ن وال ــرق بــل اخلطــة
واألساوب ك ا ي اظ مل ن بل السياسة الدوليةن هو أن اخلطة سياسة يامـةن نرسـم
ل حقيـ غايــة مــل ال ايــات ال ـ يق ضــيريا نشــر ا بــدأ أو طريقــة نشــر ن أمــا األس ـاوب
فريو سياسة ياصة يف ،ملية مل ايمليات ال نسايد ياى قي اخلطة ونلبي ريا.
ف ــل ا اخلط ـة األم كيــة لاع ـراق كانــا اا لــه بق ـرار خويل أو خونــهن ب إبــاخ
ا ومة نض ر ياى االا ل شرييةا خوليةا يل طري األمم ا حدةن بعـد أن كانـا
قد أنا ريا يند بداية االا لن وشرييةا أيرى ةايةا يـل طريـ ان جنابـات أو شـبه
ان جنابات يراقيةن ب ن وىل ه ،احل ومة نيابةا يل أه العراق نوقيل صن با وافقة
ياى بقاء قـوات االاـ لن اـ نعطـى العـ ة الشـرييةن كوهنـا مو،ـوخة وافقـة أهـ
الباــد وطاــبريم وبقـرار خويل .وهــ،ا ســيبعد الــدول األيــرى وااــن األمــل يــل ال ــدي
عر الوايد ب ـ شـؤون العـراقن وبـ،لن يسـبغ
يف الش ن العراقرن وبع أم كا ا ّ
ياــى االا ـ ل ص ـ ة الشــرييةل ألن ال ــ،ي أقــر بق ــاء وو،ــوخ ه ــو ا ومــة الع ـراق
الشــريية ا ن جنبــة  .وسيوضــل لاعـراق خسـ ور ،ديــد بمشـرا االاـ لن ن ــر فيــه
ال رقــة ومتــمق الدولــة لا ــة ال دراليــةن وس شــع ن ـ ان الطال يــةن وينش ـ ا س ــا ون
ببعضريم بدل انش اهلم بميراب االا لل ول،لن سجنرت أم كـا كـ مـا اسـ طاي ريا
م ــل وس ــال وأس ــالي الا ـ ل الع ـراق كجنط ــة موض ــويةن ب ،ع ـ ه ــ،ا االا ـ ل
مشروي ا بمض اء ش قانوين خويل وةار يايه.
وبا قاب كانا يطة فرنسا نقضر ب ش ي ةور مل الدول ال ـربى بقياخهتـا
وا،رية اخلطة األم كيةن وقضا ه ،اخلطة بعرقاة ااـن األمـل يـل إصـدار قـرارات
صــرحية ل طي ــة ا ش ــاريل األم كي ــة ا عاق ــة باس ـ جندا ابا ــن ل ــمو الع ـراقن وب ــ،لن
يامت أم كا متاما يل الاعـ بورقـة ااـن األمـلن وف كشـ ريا خوليـا باي بارهـا خولـة
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يار،ة ياى القانونن فظريـرت أم كـا ياـى أهنـا نسـ يف طريـ القـوة ال امشـة اخلار،ـة
ياــى القــانونن بــدل أن نظريــر ااميــة لاقــانون الــدويل ك ــا كــان وــاهر ااهلــا ســابقا.
واسـ ـ ـ طايا فرنس ـ ــا ري ـ ــن مش ـ ــاير األ ـ ــان وإ ـ ــارهتمن لدر ،ـ ــة أزياـ ـ ـوا أم ك ـ ــا يف
نعــرفاهتمن ووق ــا روســيا أيضـ ا إىل ،انـ فرنســا يف معارض ـة أم ـ كا مــل اسـ جن ـدا
اا ــن األم ــل ل ــديم يططري ــا .وه ــ،ا هح ــا اخلط ــة ال رنس ــيةن ال يف من ــل ال ــمو
األم كرن وإمنا يف فضح األهدا األم كية مل ه،ا ال مو.
وأما اخلطـة الربيطانيـة ف انـا يطـة معقـدةن يبيلـةن نسـاند أم كـا يف الظـاهر
ل شاركريا بشرء مل ال ني ةن ونظرير معريـا ياـى ا سـرض الـدويل إذا كانـا ك ـة أم كـا
هر الرا،حةن ونطعنريا يف الظرير كا ا الض هلا إم انيـة الطعـل .فربيطانيـا سـارت مـل
أم كــال ألن ك ريــا را،حــة يف ا وقــف الــدويلن ول نريــا مــل ،ريــة أيــرىن أي هتــا إىل
يــرض اس عــدار قـرار مــل ااــن األمــل عــوإ العــدوان ياــى العـراقن وقــد كانــا
نعا ــم مسـ ــبق ا يـ ــد إم انيـ ــة صـ ــدور الق ـ ـرار ن يا ـ ـةا واقـ ــف فرنسـ ــا وروسـ ــيا وأ انيـ ــان
فان شــف بــ،لن ي ـوار أم كــا ب هنــا نريــد العــدوان ياــى الع ـراق بق ـرار أو بــدون ق ـرار.
وأكــدت بريطانيــا هــ،ا ال و،ــه يف اضــور با ـ ال ،ــاع ق ــة مــل ش ـ اق وشــروخر يف
 2003/8/20ل الس ـ ـ ع ال الـ ــدهاء السياسـ ــر الربيط ــاين يف نقويـ ــة ومت ـ ــل موقـ ــف
الدول ل ضد ا وقف األم كرن باس مازنا ببع انراء ال نعرضريا بريطانيا أو حنـو
ذلنن ف دفعري ا لا عا خون الظريور الربيطاين العاه ب،لن أما أم كا .واسـ رت
بريطانيــا بالسياســة ن ســريا ا ـ بعــد اا ـ ل الع ـراقن ونقــدا أم كــا مشــاريل ل مــم
ا حدة مض اء شريية ياى االا ل.
ومل ا اخلطة األم كيةن ال وضعا نل ص ورة اال اخ األورو حل ة واادة
نش يطرا ياى أم كان قاما ياى أسا ةاور ة هر:
أوالً :نوس ــيل اال ــاخ األورو ب ــدول أوروب ــا الش ــرقيةن وه ــ ،ال ــدول ص ــنيعة
أم كان ورأ ارب ريال مخيال نـ أم كـا يف اال ـاخ .وقـد وريـر هـ،ا ينـدما أي ـدت
هــ ،الــدول رؤيــة أم كــا يف يــدواهنا ياــى الع ـراقن مــا ،ع ـ رامس ـ ياد ي ـ ري م ياــى
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أوروبــا س ـ ى القدنــة وايديــدة .ولقــد اس شــاط ش ـ اق ال ـرلين ال رنســر غضــبا مــل
نعــرفات هــ ،الــدولن واــاول أن يــوار إليريــا أن اصــط افريا رانـ أم كــا ســيعرق
قبوهل ــا النري ــالر يف اال ــاخن وم ــل ذل ــن أق ــر انضـ ـ امريا يف ا ،ـ ـ اع اال ــاخ األورو
احلاسم لقبول األيضاء ايدخن ومل نس طل فرنسا نعطي االنض ا .
ثاني ـاً :اس ـ رار و،ــوخ احلاــف األطاســر رغــم ا ـ ّ ااــف وارســو ا قاب ـ ن ب
نوسـ ــيل اس ـ ـةانياية احلاـ ــف لي ـ ــدي يف ا شـ ــاك األمنيـ ــة يف أوروبـ ــان بـ ــدل الـ ــدفاع
اخلــار،ر ينريــا ك ــا كــان يف أص ـ نش ـ نه .و ــا شــعرت أوروبــا طــر احلاــف يايريــان
لقيــاخة أم كــا ال عايــة لــهن نــدايا فرنســا وأ انيــا وبااي ــا ول س ـ بور ل ش ـ ي قــوة
أوروبي ــة ياص ــةن فايةض ــا الوالي ــات ا ح ــدة يا ــى ذل ــنن وال زال ــا نلـ ـ ألوروب ــا
ا اي قب أن نرى القوة األوروبية اخلاصة النور فع ا.
ثالثـاً :اسـ ل أم كــا لا وقــف الربيطــاين .فربيطانيــا بــدهالريا ا عريــوخ ال نريــد
ل اخ األورو أن يعبح قوةا وااـدةا نـ،وب بريطانيـا ي لـهن ونعـبح خولـة هامشـية
يف أي اقريـا يظ ـة اممرباطوريـة الـ ال ن يـ
كا س بور مل ان فرير ال نمال
يل مم ا اهتا الش نل ل،لن نراها يرقاا ن ويل اال اخن ومل ندياه إال ا رأنه أمرا
واقعـان فديا ـه مضـعافه .وال زالـا اـ انن مل نشـةق يف الع اـة األوروبيـة ا واــدة
اليورو  .ويقاية اممرباطوريـة ينـدها ععاريـا نبحـث يـل خور ياـى ا سـرض الـدويل يف
أي طري و،دنه.
وبا قاب فمن يطة فرنسا كانا نقوية اال اخ األورو ن و،عاـه مظاـة مناسـبة
يف موا،رية ا ظاة األم كيـةن والسـعر منشـاء ،ـير أورو مسـ ق يـل ااـف مشـال
األطاسرن وقـد اسـ طايا أن نشـد إليريـا أ انيـا اـول ذلـنن ونعـرفا فرنسـا نعـرف ا
ذكي ـ ا ،ــدا بان ــاق مــل أ انيــان لدر،ــة ،عاــا بريطانيــا ننضــم إليري ــا ا ـ ال ي وهتــا
نعــي مــل ا ــنم إن هــح ســعر فرنســا وأ انيــا .وه ــ،ا هحــا فرنســا مــؤيرا مــل
بريطانيا وأ انيا يف ال سين لنواة ه،ا اييرن بالرغم مل الض وط األم كية الشـديدة
يا ــى بريطاني ــا وأ اني ــا ن ــل إنش ــاله .ك ــا وهح ــا يط ــة ال ــدول ال ــل يف رسـ ــم
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سياس ــات بعي ــدة ا ــدى ل ــاخ األورو ن بعي ــدا ي ــل ن ــدي ت ال ــدول العـ ـ ة يف
اال اخن والدول الطامعة لا فيه كميطاليا وإسبانيا.
وه ــ،ا هــد أن فرنســا هحــا يف إبــاخ مــدي ن وإن كــان يف بدايانــه ل قويــة
اال اخ األورو ن بمباخ نواة يس رية مس قاة يف أوروبـا بـال واف مـل أ انيـا وبريطانيـا.
ولــوال اي نــاق هــ ،الــدول لارأمساليــة ال ـ ععـ ا ن عــة اخلاصــة ل ـ خولــة يف ســام
القـيم ينــدهان ألم نريـا أن نو،ــد ا ـاخا أوروبيـا قويـا يف و،ــه الواليـات ا حــدة .ومــل
ذلن ف ارخ هاض فرنسا يف يرض اخلطة ياى خول قويـة يف أوروبـا أ انيـا وبريطانيـا
يع رب ي ا مؤ را يف و،ه أم كا لل نس طيل إغ اله.
،عاريا خولة اـ خون ن ـوذ
ومل ا اخلطة ال وضع ريا أم كا ل حايم روسيا و ْ
إقاي رن فمهنا نقو ياى خارها مل أماكل ن وذها يف الباقانن وشـرق أوروبـان ووسـط
آســيان وكــ،لن إبطــال م عــول نرســان ريا النوويــة الـ نش ـ يــام ا مري ّ ـا مــل يوامـ
قوهتــان بامضــافة إىل ال ــوق يايريــا يف غــمو ال ضــاءن فاختــ،ت لــ،لن يــدة أســالي ن
منريــا أهنــا قامــا بضــرب ايــير اليوغس ـ يف ص ـربيا وايبـ األســوخ ايــث الع قــة
العرقي ــة السـ ـ فية م ــل ال ــرو ن مسـ ـ اة أزم ــة كس ــوفان ك ــا أهن ــا أقام ــا ي ق ــات
اق عاخية ويس رية مل خول أوروبا الشرقية لان ـاذ إليريـان ب قامـا بضـم ال لـ منريـا
إىل ااف مشال األطاسرن ك ا أهنا اسـ اا احلـرب ياـى امرهـابن ف قامـا قوايـد
يس رية هلا يف خول وسط آسيان وذلن بعد أن مت نا مل اس قطاب بعـ ا ـا
نا ــن ال ــدول با س ــايدات االق ع ــاخيةن وقام ــا بـ ـاا ل أف انسـ ـ ان وي ــدت إىل
نطوير نظـا خفـاير لاعـواريي ا ضـاخة لاعـوارييل مبطـال م عـول العـواريي الروسـية
العابرة لاقاراتن القاخرة ياى مح رؤو نووية .ك ا أهنا اس طايا أن نس ال قر
يف ،ور،يــال ميعــال ي لريــا إىل ق ــة اهلــر هنــاقن مــا أســقط ا نطقــة العازلــة بــل
روســيا وااــف النــانو يف نركيــا .وكانــا أقنعــا روســيا بــال جنار يــل ةط ريــا ال ضــالية
م ن وا شاركة يف اطحمطة ال ضالية الدولية آآي إ إ آن وذلن لاحد مل ن وقريا يف
ســباق غــمو ال ضــاء .وه ــ،ا نس ـ ر أم كــا يف يططريــا حلعــار روســيا ل بقــى خول ـةا
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مقطوية الن وذ امقاي رن بعد أن قطل ن وذها الدويل باهنيار اال اخ السوفيايت.
وك ـ،لن احلــال مــل العــلل ألن أم كــا نــرى و،ــوب نركيــل العــلن و،عاريــا
خولـة ياخيــةن ال سـي ا وأهنــا ال متاــن مقومـات الدولــة العظ ــىن ول نريـا أضــحا مــل
من عــف ال ســعيناتن ــا متاــن مــل قــوةن خولــة إقاي يــة يظ ــىن هلــا ا ـ الــنق يف
اا ــن األم ــلن وهل ــا أط ــاع وط وا ــات إقاي ي ــةن وه ــ،ا م ــا ال نرض ــى ب ــه الوالي ــات
ا ح ــدة .فالع ــل يف نظ ــر أم ك ــا س ــوق عـ ـاري ض ــجنم الب ــد م ــل االسـ ـ اخة من ــهن
وي ق بشري ب نرويضهل كر ال يعبح يطرا يريدخ ا عا األم كية يف منطقة
شــرق آســيال لــ،ا كــان ياــى أم كــا وضــل يطــة بعــد ان ريــاء احلــرب البــارخة ل حاــيم
العلن واعرها يف اـال ايـوي ضـي يف أاسـل األاـوالن إن مل نـ ل مـل قطـل
ااهلــا احليــوي كــام ال لــ،لن فمهنــا مري ــة ب طبيــل الع قــات مــل في نــا يعاريــا ااــر
يلــرة يف و،ــه العــلن اــال ســل الع قــات األم كيــة ال ي ناميــة .ك ــا أهنــا ــاول
،ع شبه ايميرة ال ورية مركما يطرا م قدم ا اول العلن بمياخة الض ط ياى كوريـا
الش ـ الية لا ــة ة ــور الش ــرن ويف الوق ــا ن س ــه نع ـ يا ــى امبق ــاء يا ــى قواي ــدها
العس رية هناق م امخةا حلدوخ العل وياـى بـاب خارهـا .ك ـا أهنـا ـاول ،عـ اهلنـد
العسـ ـ رية
ن ــدا لاع ــلن ونس ــعى أيض ــا إىل إب ــاخ احلا ــاء االس ــةانيايل واألاـ ـ
امقاي ية يف وسط آسيا والشرق األوسط .ك ا أهنـا قامـا بمبـاخ قوايـد يسـ رية يف
وسط آسيا ياى ادوخ العل ال ربية ياى ايرية األيرى لاريي االيا.
وه ــ،ا فــمن اخلطــط واألســالي السياســية نوضــل لاع ـ ا باشــرن ول ــل مــل
ذلــن لــين ببعيــد ياــى الدولــة أن ن ـ ّ األســالي ا و،ــوخةن وأن نعلــر ياــى أســالي
أيــرى إذا كشـ ا ناــن األســالي وأصــبحا ال نــؤخي ا طاــوبن وكــ،لن ن ــل أن
ن اخلطة إذا أصبحا ال عدين أو إذا كان بقاؤها ي ارف الدولة صعاب ا لـين مـل
معــاح ريا و،وخهــان ول ــل الدولــة اــل ن ـ يط ريــا إمنــا نسـ بدل ــا يطــة أيــرىن
واـ ــل ن ـ ـ األسـ ــاوب نضـ ــل م انـ ــه أسـ ــاوبا آيـ ــرن وال نقعـ ــد يـ ــل وضـ ــل اخلطـ ــط
واألسـالي إالّ إذا ياـمت واحنطــا يـل م ان ريــا يف ا وقـف الـدويلن ك ــا هـر اــال
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ال ــدول ال ـ ـ فقـ ــدت فاياي ري ــا السياسـ ــية منـ ــ ،زم ــلن كاليابـ ــانن وإيطاليـ ــان وهولنـ ــدان
وبااي ان وإسبانيان والربن ال.
وملال ن اخلطط ما فعا ه أم كا يف يط ريا ال رمس ريـا أل انيـان فقـد كانـا
يط ريــا بعــث العس ـ رية األ انيــةن وإقامــة مجريوريــة أ انيــة غربيــةن ب صــارت يط ريــا
إضعا أ انيا ال ربية وإباخ ا اخ بينريا وبل أ انيا الشرقيةن و ديد نسايح أ انيان ب
رأت نوايـ ــدها يـ ــا  1880مبـ ــاخ خولـ ــة أوروبيـ ــة قويـ ــة ن ـ ـماام فرنسـ ــا وبريطانيـ ــان
ون نــافن معري ـا ياــى قيــاخة اال ــاخ األورو ن وبــ،لن نضــعف مــل إم انيــة نوايــد
أوروبا كقوة واادة.
وكــ،لن اخلطــة ال ـ وضــع ريا أم كــا لاعــل .فبعــد أن رأت خي ريــان و،عاريــا
قطب ـا خولي ـان و ســل الع قــات معريــان وكــ،لن ســل الع قــات العــينية اليابانيــةن
يعاريــا ركيــمة مــل ركــالم النظــا الــدويلل وذلــن مضــعا موقــف اال ــاخ الســوفيايت
الــدويل آنــ،اقن ولميــاخة الشــقة بــل احلاي ــل الشــيوييل الاــدوخيلن يــاخت بعــد ذلــن
أم كــان بعــد انقضــاء فــةة احلــرب البــارخةن وغ ـ ّ ت يط ريــان ورأت أن األمــر ي طا ـ
انن وضل يطة ل حايم العلن وإر،ايريـا ياـف ،ـدران سـورها العظـيم .فااـ ت
إىل وضــل يطــة كــر ال ن ــر يف أن نعــبح يطـرا ياــى معــاحلريا يف شــرق آســيان ال
سي ا أن العل متان مل العوام ما ن نريا مل ذلن.
وملـال ن يـ األســالي مـا قامــا بـه أم كــا يف باـدان العــامل امسـ مرن فبعــد
أن كانــا نع ــد ياــى االنق بــات العس ـ رية ميعــال ي لريــا إىل احل ــمن وياــى
ا عونات االق عاخية مل مل القروض وما يس ى شاريل ال ن يةن ومـل ملـ اخلـرباءن
وغـ ذلــنن وياــى مــا مســر بالةغي ـ والةهيـ أو الععــا وايــمرةن أصــبحا نع ــد
انن يا ـ ــى احلا ـ ــول العسـ ـ ـ رية والةهيـ ـ ـ ن وي ـ ــاخت إىل االي ـ ــاخ يا ـ ــى األاـ ـ ـ
والقوايـ ــد العس ـ ـ رية بعـ ــدما كانـ ــا قـ ــد ختاـ ــا ينريـ ــان مـ ــا أيـ ــاخ إىل األذهـ ــان فـ ــةة
االس ع ار العس ري واممربيالية ال ربية.
وكانــا بريطانيــا قــد غ ـ ت م ــل أســاليبريا ف جناــا يــل ا عاهــدات والقواي ــد
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العس ريةن واي دت ياى الع ء مل احل ـا ن واالن اقيـات االق عـاخيةن وان اقيـات
ال سـ ــاح .ويبـ ــدو أهنـ ــا ـ ــاول انن الس ـ ـ يف ركـ ــاب أم كـ ــا ب ـ ـ ن نعـ ــوخ إىل القوايـ ــد
العس رية ك ساوب ،ديد قدا.
هــ،ا بيــان لاجنطــط واألســالي السياســيةل ولــ،لن كــان وا،بـ ا ياــى ا ســا ل
أن يعرفوا يقينـا أن ا عسـ ر ال ـر ال ي ـ ف رنـه السياسـيةن وال طريق ـهن ول نـه ي ـ
يططــه وأســاليبهن ل ســم يططـا أيــرىن وي بــل أســالي ،ديــدة اـ ي ـ نى لــه نشــر
مبدله .وإذا قضر ياى أساليبه وأابطا يططـهن أي قـا مشـاريعه الـ رمسـا مـل
أ،اري ــا نا ــن اخلط ــط واألس ــالي ل ول ــ،لن ك ــان ال ــاض السياس ــر مو،ري ـ ا لاجنط ــط
واألسـالي -يف كشـ ريا ومقاوم ريــا -يف الوقــا الــ،ي يو،ــه طحماربــة ال ــرة السياســية
وطريق ريال ويايه فمنه مل اطحم م ياى ا سا ل أن يعرفوا اخلطط ا رسومة لسياسة كـ
خولةن وأن ي بينوا أساليبريا.
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المـوقف الدولي
إن فريــم ا وقــف الــدويل اــف يــل فريــم سياســة كـ خولــةل وذلــن ألن فريــم
سياســة الــدول ا ــؤ رة ي عاـ ب ريــم ال ــرة والطريقــة الا ــل نقــو يايري ــا سياســة ناــن
الــدول ك ــا بيّـ ـنا ســابقا .وأمــا ا وقــف الــدويلن الــ،ي هــو هي ـ الع قــات الدوليــة
ا ؤ رةن أي احلالة ال ن ون يايريا الدولة األوىل والدول ال نمامحريان هـ،ا ا وقـف ال
ي عا بـال رة والطريقـةن وإمنـا ي عاـ بالع قـات الدوليـةن وال سـاب الـدالم بـل الـدول
ياــى مركــم الدولــة األوىلن وياــى ال ـ يف السياســة الدوليــةل ولــ،لن كــان البــد مــل
فريم ا وقف الدويل.
غ أنه ب أن ي ون واضحا أن ا وقـف الـدويل ال ياـم االـة وااـدةن وإمنـا
هــو م ـ وم بــدل يف العــامل اس ـ أوضــايهن وأاوالــهن وأادا ــهن ول ــل مــل ذلــن
ن ــل رســم صــورة واضــحة لــهن ون ــل إيطــاء يطــوط يريضــة ينــهن ون ــل إيطــاء
ن عي ت يل أاوالهن إال أن ذلن كاه إمنا يدل ياى االه ال يظريـر لانـا وقـا
وص ـ هن فيعــدق الوصــف ياــى واقــل مو،ــوخن واــل ي ـ ا وقــف الــدويل ال ي ــون
الوصــف الــ،ي أيطــر غ ـ صــحيحن وإمنــا ي ــون وص ـ ا لشــرء قــد و،ــد ب ذه ـ ن
فيعبح يف يداخ ال اريين ويعـ مـل اطحمـ م إيطـاء الوصـف لاواقـل الـ،ي حيعـ ن أي
لا وقف الدويل ايديدل وياى ذلن فمن الوصف ال،ي سنسـوقه لا وقـف الـدويل يف
رسم صورنهن أو إيطاء يطوط يريضة ينـهن أو ال عـرض ل عـي نهن إمنـا هـو وصـف
لواقــل شــوهد مــل قب ـ ن أو هــو مشــاهد اننن أو م وقــل ادو ــهن ول ــل مــل ذلــن ال
يع ــرب أم ـرا اب ـ ال وهلــ،ا ب ـ ياــى السياســر أن ن ــون لديــه معاومــات يــل ا وقــف
الــدويلن وي ــل السياســة الدولي ــةن يربطريــا ــا ي ـرا ن ا ـ ن ض ــح لــه األم ــورن ويع ــدر
ا ه يايريا.
وفري ــم ا وق ــف ال ــدويلن يق ض ــر م ــل ا س ــا ل معرف ــة مرك ــم الدول ــة األوىل يف
العاملن ومركم الدول األيرى بالنسـبة هلـان وبالنسـبة لاسياسـة العا يـة .ويق ضـر معرفـة
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الدول ال ابعةن والدول ال يف ال انن والدول ا س قاة.
أمــا الدولــة ال ابعــة فريــر الدولــة ال ـ ن ــون مقيــدة بدولــة أيــرى يف سياس ـ ريا
اخلار،يــةن ويف بعـ ا ســال الدايايــةن ملـ معــر مــل أم كــان وكازايسـ ان االيـ ا
مــل روســيا .وأمــا الدولــة ال ـ يف ال اــن فريــر الدولــة ال ـ ن ــون مرنبطــة يف سياس ـ ريا
اخلار،يـة مـل خولـة أيـرى ارنبـاط معــاحة ال نبعيـةن ملـ اليابـان مـل أم كـان وأسـةاليا
م ــل ك ـ م ــل أم ك ــا وبريطاني ــان وكن ــدا م ــل ك ـ م ــل أم ك ــا وبريطاني ــا وفرنس ــان ونركي ــا
االيـ ـ ا م ــل بريطاني ــا وأم ك ــا .وأم ــا الدول ــة ا سـ ـ قاة فري ــر الدول ــة الـ ـ ن ع ــر يف
سياس ـ ريا اخلار،يــة والدايايــة ك ــا نشــاء اس ـ معــاح ريان مل ـ فرنســان والعــلن
وروسيا.
وهنــاق أا ـوال ال نــدي ــا السياســة الدوليــةن وإمنــا هــر ا ـواخ نش ـ ت
 ،ـراء ي ــروب ال ــدول االس ـ ع ارية م ــل ال ــب خ .فري ــ ،األا ـوال وأملاهل ــا ال نبح ــث يف
السياســة الدوليــةن وال يعطــى ينريــا يطــوط يريضــةن ب ـ نــدر ك ـ االــة بواقعريــان
ويعطــى هلــا احل ــم .ف ــل العـراق بعــد يــروب امهايــم منــهن ووقــوع انقـ ب  14متــوز
 1859ن وإل اء مجيل ا عاهدات واالرنباطاتن صار خولـةا مسـ قاةا خوليـان ملاـه ملـ
فرنســان وإهاـةان وأي خولــة مسـ قاةل ول ــل ألن ااك ــه كــان اينئــ ،ي ــي ا أم كيـان
فمن العراق صار يف واقعه خولة نابعة ألم كا وإن كان مل نااية خولية مس ق ان ل ل
اــل قــا انق ـ ب  11متــوز  1899ن و،ــاء لاح ــم ي ـ ء امهايــمن صــار الع ـراق
نابعا مهاةا.
وه ،ان فالدول ا س قاة اـل يعـبح ااك ريـا ي ـي ان أو ي ـوىل احل ـم فيريـا
ي ي ن فمن الدولة نعبح نابعة لادولة ال يع رب ااك ريا ي ي ا هلا.
وه ،ا مجيل الدول ال كانا مس ع رة نعةيريا ه ،احلاالتن وخترب مل يد
إىل يد ب عـ ن ـ احل ـا  .ف لـ هـ ،الـدول مـل ناايـة خوليـة واهريـة هـر مسـ قاةن
ول ــل م ــل ناايــة اقيقي ــة ه ــر نابعــة .ول ــل هــ ،ا ــاالت فرخي ــة ناعــة ي ــل ري ــر
ا سـ ع رات مـل االسـ ع ارن وةــاوالت الـدول االسـ ع ارية الر،ـوع إىل ا سـ ع راتن
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أو ةاول ــة خول أي ــرى أن ـ ـ يف االسـ ـ ع ار ة ـ ـ الدول ــة اخلار ،ــة منري ــان أي م ــل
ا س ع رات.
إن اطحم ـ م معرف ــه هــو مركــم الدولــة األوىل يف العــاملن ــا لــ،لن مــل األنيــة يف
فريــم السياســة العا يــةن ويف فريــم ا وقــف الــدويل .ف ــر الســام نع ــرب الدولــة األوىل يف
ا وقــف الــدويلن هــر صــاابة ال ا ــة خولي ـان ونس ـ وي فيــه بعــد ذلــن الدولــة اللانيــةن
وأي خولة أيرى مل ايث اس طاي ريا ال العا ر سياسيا.
وال لادول األيـرى إمنـا ي ـون لاـدول الـ هلـا وزهنـا يف ال ـ ياـى الدولـة
األوىلن وي ــاوت هــ،ا ال ـ ب ــاوت الــدول يف القــوة ال،انيــةن والقــوة العا يــة .فبقــدر
قــوة الدولــةن ومــدى وزهنــا العــا رن ي ــون مقــدار مــا هلــا مــل نـ ياــى الدولــة األوىلن
وبال ايل ياى السياسة العا ية مل نااية خولية.
وأوضــح ملــال اليــو ياــى ةاولــة ال ـ ياــى الدولــة األوىلن ومــل ب ال ـ يف
السياسة العا يةن هو ملـال بريطانيـا هـ ،األيـا  2004ن فـمن ن هـا يف السياسـة
العا يةن مل نااية خولية ٍ
آت مما لديريا مل بع ال ياى أم كا :الدولة األوىل يف
العاملن ك ا هو ٍ
آت مـل ن وذهـا ا واصـ ياـى مسـ ع راهتا السـابقة .وكـ،لن فرنسـان
وروسيان وأ انيان فمهنا اشةكا معا بعد احلرب األم كية الربيطانية ياى العراق مباخ
نــوع مــل ال ـ ياــى الدولــة األوىلن وبال ــايل ال ـ ياــى السياســة العا يــة مــل ناايــة
خولية.
وأمــا أملاــة الــدول الـ ال نــؤ ر ياــى الدولــة األوىلن وبال ــايل فـ نـ مسـ ق
هلــا يف السياســة العا يــةن ف نريــا :الدولــة ال ابعــةن ايــث ال ي ـ نى أن ي ــون هلــا ن ـ
ياــى الدولــة األوىل إالّ قــدار اس ـ ع ال الدولــة ا بويــة هلــا .وكــ،لن الــدول ال ـ يف
ال ان فمهنا نس د ن ها مل الدولة ال ربى ال ندور يف فا ريا.
وأمــا بــاقر الــدول غ ـ ال ابعــةن وغ ـ ال ـ يف ال اــنن وهــر الــدول ا س ـ قاةن
كسويس ـران وإســبانيان وهولن ــدان وإيطاليــان والس ــويدن مــل ان فمهن ـا نس ـ طيل ال ـ يف
السياســة العا يــة مــل ناايــة خوليــةن إذا ّأمنــا معــا الدولــة األوىل أو هـ ّدخهتان ومــل
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األملاة ياى ذلنن ن مل ك مل إيطاليا وإسبانيا عـاحة مري ـة مـل معـا أم كـان
وذلن يل طري مساندهت ا ألم كا يف اا هلا لاعراق يف . 2003
وعره ــا
ول ــ،لن و،ـ ـ ـ يا ــى أي خولـ ـة نري ــد أن نؤ ـ ـر يف السـياس ـ ـة العـا ـي ـ ـة ّ
اس ـ مع ــاح ريان أن نس ــان أا ــد طـ ـريقل :إم ــا هتدي ــد ا ع ــا احلقيقي ــة لا ـ ـدولة
األوىل يف ا وقــف الــدويل هتديــدا فعــاالان وإمــا ن ـ مل معــا الدولــة األوىل يــل طري ـ
ا ساومة عاح ريا.
وطري ـ ال ريدي ــد ال ع ــال ا ــؤ رن ه ــو الطري ـ ا نـ ـ ا ـ ـ ان وه ــو ال ــ،ي يايـ ـ
بالدولــة العــحيحة ال ـ ننشــد ض ـ ان ن هــان ومســاع صــوهتا يف ا وقــف الــدويل .أمــا
الطري ـ اللــاين الــ،ي يس ـ ريد مــل ســاوكه ن ـ مل ا عــا ن فمنــه ســبي مظاــمن غ ـ
م م ـون العـل ـارن قــد يوصـ إىل ال ايــةن وقــد يــؤخي إىل ال ريا ـةن إذ هــو مقــامرة ب يــان
أمــةن وم ـامـ ـرة محقــاء ع ـ خولــةل ألن ن ـ مل معــاحة الدولــة ال ب ـ ة مــل قب ـ أي
خولـ ــةن ال ننعريـ ــا مـ ــل ا سـ ــاومة ياـ ــى هـ ــ ،ا عـ ــا مـ ــل أي خولـ ــة خوهنـ ــا مرك ـ ـما أو
إم انيات.
فقــد ســاوما أم كــا يف العــا  2003ياــى ااي اهتــا ال قايديــة مــل الــدول
األوروبيــة ال ربيــةن بعــد أن وص ـ ريا ب وروبــا القدنــةن وبــدأت نبحــث يــل خول شــرق
أوروبا ل ح ةاريا يف ال ريا يف مس لة العراقن ولواـا كـ،لن ضـد بريطانيـا ينـدما
ااولــا نيريــا يــل ا ضــر قــدم ا يف غــمو الع ـراق مــل خون الر،ــوع إىل األمــم ا حــدة
ل يــ ،الشــريية الدوليــة منريــان وقــال رامس ـ ياد وزيــر الــدفاع األم كــر« :إن قــدور
أم كا ال،هاب إىل العراق مل خون بريطانيا».
ول ريديد ا عا ن وإباخ ال ال عالن ب أن ن ـون الدولـة قـد نـوفرت هلـا
إم انيــات الــدفاعن وأســباب الســيطرة ال اماــة خاياي ـ ا .والســبي العــحيح لــ،لن أن
ن ون سالرة يف الطري االرنقالر ال عايدين أي ب أن ن ون صاابة مبدأ
ـر ن سـريا مـل اـرب ال ـدي خايايـان وال
خيوة يا يةن ونبدأ ل ،اورهـان واـ
نق عـر ياـى محايـة اـدوخهان بـ ن وســل بـدلريا ون وذهـان اـ نـماام الدولــة األوىل
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يف ا وقف الدويل.
ول ـ ل أي خولــة مــل زاماــة الدولــة األوىل يــل مركمهــا الرليســرن يايريــا أن
نقو ب حوي ايو السياسر يري ريان و،ر الدول األيـرى سياسـي ا هلـا ول رهتـان ك ـا
اع أل انيا قب احلرب العا ية اللانيـةن وينـدما نـ ل أي خولـة مـل ذلـنن يعـبح
ا وقف الدويل م ر،حان ا ن سام إاـدى الـدول مركـم الدولـة األوىلن ويف ال الـ
ال ي ـ نى ذلــن إال إذا وقعــا اــرب غ ـ ت ا وقــفن سـ ـواء أكانــا يا يــة يامــةن أ
ةع ــورة ،ملي ــةن أو إذا ك ــان يط ــر وق ــوع احل ــرب يا ــى الدول ــة األوىل أم ـ ـرا را،ـح ـ ـ ان
و ـ ـاب يف ه ،احلـرب إىل الدولة ا مامحة يف معس رها.
ومركم الدولة األوىل يف العامل لين ،ديدان فمنه مو،وخ من ،القد  .ف عر يف
ال اريي القدا كانا الدولة األوىلن وكانا آشور يف العراق نمامحريـا ياـى هـ،ا ا ركـم.
وخولة الرو كانا الدولة األوىلن وكانا خولة فار نمامحريا ياى ه،ا ا ركـم .والدولـة
امس مية من ،يريد اخلا اء الراشديل ا احلروب العايبية كانا الدولة األوىلن ومل
ي ــل هلــا م ـماام ياــى هــ،ا ا ركــم .وكانــا فرنســا هــر الدول ـة األوىلن وكانــا إها ـةا
نمامحريـا ياـى هـ،ا ا ركـم .والدولـة العل انيـةن بوصـ ريا خولـة اخل فـة امسـ ميةن كانـا
الدولة األوىل مدة نقـرب مـل ـة قـرونن ومل ي ـل هلـا مـماام ياـى هـ،ا ا ركـمن اـ
من عــف القــرن اللــامل يشــر ا ــي خي .وقبـ احلــرب العا يــة األوىل كانــا أ انيــا هــر
الدولــة األوىلن وكانــا إهاـةا وفرنســا نمامحاهنــا ياــى هــ،ا ا ركــم .وبعــد احلــرب العا يــة
األوىل كانا إهاةا هر الدولة األوىلن وكانا فرنسا نمامحريا ياى ه،ا ا ركم .ب قبي
احلــرب العا يــة اللانيــة كانــا بريطانيــا الدولــة األوىلن وكانــا أ انيــا نمامحريــا ياــى هــ،ا
ا رك ــمن ا ـ ك ــاخت أن ن ــون الدول ــة األوىلن إىل أن كان ــا احل ــرب العا ي ــة اللاني ــةن
واشةكا أم كا يف احلربن وان ريا احلرب ب ن أصبحا أم كا هر الدولة األوىل يف
رسم السياسة الدولية وا وقف الدويلن ايث كانا أقدر الدول ياى ،عـ السياسـة
الدوليـة رانبريــان وواـا نســيطر ياـى ا وقــف الـدويلن ال نقــل وال نن ـ ،إال األاــدا
السياســية ال ـ نريــدها .ومــل ذلــن فقــد اس ـ ر اال ــاخ الســوفيايت اينريــان وبريطانيــان
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وفرنس ــان ــاول ممامح ري ــان وكان ــا نش ــاركريا ال ـ ـ يف السياس ــة العا ي ــة بق ــدر م ــان
اس قوة ه ،الـدولن و اصـة اال ـاخ السـوفيايت بشـ قـوين ب بريطانيـا بشـ
أضعف.
أما اال اخ السوفيايت فقد هح بالوقو إىل ،انـ أم كـا كشـرين واايـفن
ون يرت إهاةا إىل الوراءن وصارت ننـمل مل أس إىل أس منهن اـ غـدت ياـى
ما هر يايه انن .وبيان ذلـن أن إهاـةان بعـد احلـرب العا يـة اللانيـةن بـدأت نسـ ي
مــل ضـربة احلــربن وأيــ،ت ــاول زاماــة أم كــا يــل مركــم الدولــة األوىلن وصــارت
نقــو ب ي ــال سياســية ل ــؤ ر ياــى أم كــان فاــم نشــةق يف احلــرب ال وريــة إال إشـةاك ا
رمميان وكانا ننق أيبار أم كا احلربية إىل العلن والعل هـر الـ كانـا نقـو يف
احلقيقــة بــاحلرب ال وريــةن واس ـ طايا إها ـةا بوســالاريا اخل يــة اخلبيل ـة أن نــؤ ر ياــى
مرك ــم أم ك ــا ال ــدويل يف احل ــرب ال وري ــةن م ــا زي ــمع مركمه ــا .وأيضـ ـا وق ــا يف مـ ـؤمتر
،ني ــف ال ــ،ي يق ــد م ــل أ،ـ ـ اهلن ــد الع ــينية رانـ ـ ا عسـ ـ ر الش ــرقرن فجنر ،ــا
بق ـرارات يف صــا ا عس ـ ر الشــرقر .وأيض ـ ا فقــد كانــا ننق ـ لروســيا أيبــار أم كــا
ال اسســية والعس ـ ريةن ومــل ذلــن مــا نقا ــه يــل طــالرة يونــو لروســيا مــا أخى إىل
إسقاطريا .ب ما كان مـل موقـف مـاك ي ن يف مـؤمتر بـارين مـل الوقـو إىل ،انـ
يروشو ضد إيمهنـاورن وةاولـة إذالل إيمهنـاور بوصـ ه رلـين الواليـات ا حـدةن مـا
أخى إىل فش ـ ا ـؤمتر وإضــعا مركــم أم كــا .وه ــ،ا قامــا ب ي ــال كل ـ ة لضــرب
أم كــان ةاول ـةا ال ـ ياــى مركــم الدولــة األوىلن ول ــل أم كــا فطنــا ل ـ ذلــن .ب
كان ا ،اع يروشو ب ندي يف فينّان ومل ذلن ال اريي ولا إهاةا مل موقف
ا ريـ ــا،م ألم كـ ــا إىل موقـ ــف ا ـ ــدافل يـ ــل ن سـ ــريان ايـ ــث بـ ــدأت روسـ ــيا اال ـ ــاخ
السوفيايت وأم كا مع ا يف نع ية إهاةا يف العامل.
لقد كان اال اخ السوفيايت يشع احلرب البارخة ضد ا عس ر ال ـر ن و ـ
أم كــا بالقــدر األكــرب مــل ذلــنن ف ــان حيــاول أن ي يــ ،زمــا ا بــاخرة مــل ا عس ـ ر
ال ــر ن ويع ـ لماماــة أم كــا يــل مركــم الدولــة األوىلل لي ــون هــو الدولــة األوىل يف
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العاملن وقد هح يف يدة أي الن فاس طاع أن ينق أم كا مل اعنريا احلعلن وهو
هيئة األمم ا حـدةن يف اـ ا شـاك الدوليـةن إىل يقـد مـؤمترات يـارب هيئـة األمـمن
وكان يشال إهاةا ياى ممامحة أم كا مل أ ،إضعا مركم الدولة األوىلن ونوسيل
بـل فرنسـا
مل أ ،إضعا مركـم الدولـة األوىلن ووسـل شـقة اخلـ
شقة اخل
وأم كان وأ ر كل ا يف األي ال الدولية .وإىل ،ان ذلن نقد يف اال ال ضاء ا
سـب أم كــان ونقــد يف األســاحة النوويــة ويف العـواريي يــابرة القــاراتن وأنشـ قايــدة
يس رية له يف كوبا ل ريديد أم كان وفضح كل ا مل األسالي األم كية يف ال ون ون
ومعرن وايمالرن وغ ها .إال أن ك ذلنن وإن أ ر ياى أم كا ك ال ن ول نـه مل
يماماري ــا ي ــل مرك ــم الدول ــة األوىلن وإمن ــا ك ــان ان ع ــارات ،ملي ــة يف بعـ ـ ا س ــال
السياســية خولي ـان إال أن اال ــاخ الســوفيايت مل ييـ يف اهلاــو ياــى أم كــا ب ســالي
احل ــرب الب ــارخةن إىل أن اعـ ـ ا ،ــاع يروش ــو ب ن ــدي س ــنة  1891ن اي ــث
ا ،عا يف شرير اميران مل ذلـن العـا يف فينّـا ياصـ ة الن سـان وان قـا ياـى اق سـا
العــامل بينري ــا .وبعــد ذلــن ال ــاريي ســقطا ك ـ مــل بريطانيــا وفرنســا مــل السياســة
العا يةن وان رخ اال ـاخ السـوفيايت وأم كـا معـا يف رسـم هـ ،السياسـة .ومل ن اـح مجيـل
اطحمـ اوالت الـ قامـا ـا بريطانيـا يف أن ي ـون هلـا رأي يف السياسـة العا يـةن وكــ،لن
مل ن اـ ــح فرنسـ ــان ا ـ ـ يف أيـ ــا خي ـ ــولن يف أن ن قـ ــد يطـ ــوة وااـ ــدة يف إبـ ــاخ أي
إم انيــة هلــا يف لــث السياســة العا يــةن وواــا احلــال كــ،لن ا ـ العــا  1898ن
ايــث ســقط ،ــدار بـرللن وان ــرط يقــد اال ــاخ السـوفيايت بعــد ذلــن بعــامل بعــورة
رمسيةن وان ريا احلرب البارخةن وور ا روسـيا م انـة اال ـاخ السـوفيايت رمسيـا يف بدايـة
يقــد ال ســعينات مــل القــرن ا اضــرن ل نريــا أســقطا مــل ا ركــم اللــاين يف السياســة
العا يـةن ونشـ وضـل خويل ،ديــد أصـبحا فيـه الواليــات ا حـدة األم كيـة ألول مــرة
ب شرين خويلن وخي العامل يف مرااة خولية غ مسبوقةن فحاولا أم كا يف آير
يريد بوش األب رسم سياسة خوليـة ن رخيـةن ونـاخى عـطاح النظـا العـا ر ايديـدن
ول ــل هــ،ا النظــا مل ي ـ لــه الناــاضن وو ـ ّ ا عــطاح ضــبابيان ك ــا و ـ ّ الوضــل
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الدويل غال ان إىل أن ،اء كاين ون إىل سدة احل م يف العا  1882ن ف رسى نظاما
خوليا ،ديدان ال يع د ياى ال رخن وإمنـا يع ـد ياـى ال ـوق .وبـدأت إخارة كاين ـون
بمرساء قوايد ه،ا النظا ايديدن ال،ي كـان مـل أهـم أركانـه ان ريـاب سياسـة ا شـاركة
مـ ــل القـ ــوى ال ـ ــربى األيـ ــرىن ال ـ ـ عاـ ــا يف اسـ ــم مشـ ــاك الباقـ ــان يف البوسـ ــنة
واهلرس ــن وكوس ــوفان ك ــا عا ــا يف ن ي ــن األس ــاحة النووي ــة يف ك ـ م ــل أوكراني ــان
وروســيا البيضــاءن بال ــاهم مــل روســيان وف كــ،لن نوقيــل مــ،كرات ن ــاهم بــل أم كــا
والــدول ال ـ كانــا يف الســاب ،ــمءا مــل ا نظومــة الشــرقيةن واشــةق يف نوقيــل بع ـ
هــ ،ال انــات بريطانيــا وأ انيــا .واس ـ طايا أم كــا يف هــ ،احلقبــة أيض ـ ان وب ض ـ
سياســات ا شــاركةن أن نوســل ااــف مشــال األطاســرن بال عــاون مــل الــدول األوروبيــة
ال ربي ــةن ال ـ ـ اس ـ ـ اخت ه ــر األي ــرى م ــل نوس ــيل خول اال ــاخ األورو ن وف ه ــ،ا
ال وسل وذاق ال وسيل ياى اساب روسيان وياى اساب ن وذها.
ومتي ــمت ه ــ ،ال ــةة بع ــعوخ الق ــوة األ اني ــةن اي ــث ص ــاا ض ــعف اال ــاخ
الس ــوفيايتن واهني ــار  ،ــدار ب ـرللن وإزال ــة الس ــند ي ــل أ اني ــا الش ــرقيةن ص ــاا ذل ــن
نوايد أ انيا الشرقية مل أ انيا ال ربيـة بسـرية قياسـيةن وأن نعـبح أكـرب قـوة اق عـاخية
يف أوروبان وأن ن حول إىل قوة سياسية فاياة ومؤ رة ن قرب إليريا أم كا وأوروبان ا
صار احلديث يـل خيـول أ انيـا نـاخي الـدول ذات العضـوية الدال ـة يف ااـن األمـل
موضل نساؤلن أم كي ان وأوروبي ان ويا ي ا.
وراف ه،ا الوضل السياسر ايديدن وضل اق عـاخي ،ديـدن ايـث ف ن عيـ
سياسـات السـوق بشـ كبـ ن ومتلـ ذلـن يف سياســات العو ـة الـ فرضـا ن ســريا
ياـى العــاملن فا ــدت الشــركاتن ونع اقــان وبــرزت ك يـ اق عــاخي رليســر ناــر
سياس ـ ـ ــانه يا ـ ـ ــى احل وم ـ ـ ــاتن وص ـ ـ ــارت الش ـ ـ ــركات م ع ـ ـ ــدخة اينس ـ ـ ــيات ا ـ ـ ــديث
االق ع ــاخيلن وف ويـ ـ ان اقي ــة اي ــات يف الع ــا  1885إىل منظ ــة ع ــارة خولي ــة
ــر سياس ــات العو ــة ب ط ــاء ق ــانوينن ك ــا ف ن عي ـ خور ص ــندوق النق ــد والبن ــن
العـ ــا يلن ليـ ــث صـ ــار هـ ــ،ا اللـ ــالو ن وهـ ــو منظ ـ ــة ال اـ ــارة والعـ ــندوق والبنـ ــنن
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يس ـ ـ جند م ـ ــل قب ـ ـ ال ـ ــدول ال ـ ــربىن ك ـ ـ خاة ن ـ ــدي وض ـ ـ ط يف سياس ـ ــات ال ـ ــدول
االق ع ــاخيةن وق ــد اي ــة ك ـ م ــل ل ــورنن إبارب ،ــر وزي ــر يار،ي ــة أم ك ــا السـاب ـ ـ ن
وميشـي كامديسو رلين صندوق النقد الدويلن ايةفا ب هن ا اسـ جندما العـندوق يف
امطااة بنظا سوهارنو يل طري فرض سياسة نعوا الع اةن وارمانـه مـل القـروض
إن مل يقب  ،السياسةن فجنضل لاطا ن ويو الع اة وأطيح به.
ك ــا ف ن عيـ خور  G7وهــر الــدول الســبل العــناييةن وذلــن بمضــافة روســيا
إليريان وه ،ا سيطرت ه ،الدول الل اين وهر :أم كان واليابانن وأ انيـان وبريطانيـان
وفرنس ــان وإيطالي ــان وكن ــدان وروس ــيان س ــيطرت ه ــ ،ال ــدول يا ــى السياس ــات العا ي ــة
االق عاخية والنقديةن فمذا أض نا إىل ه ،الدول الل ـاين خولـة العـل ـا هلـا مـل قـ
اق عاخي كب ن و ا متان مل قوة نوويـةن ومركـم قـ سـ اينن ومقعـد خالـم يف ااـن
األمـلن إذا أضـ نا خولـة العـل ـا متا ـه مـل هـ ،القـوىن فمنـه ن ننـا القـولن بشـرء
مل ال ااوزن إن الدول ال ربى يف العامل اليو هر ه ،الدول ال سلن ول ـل ن ـاوت
قوة ه ،الدول بعانـا نسـقط منريـا خول ـل ونـا إيطاليـا وكنـدان كوهن ـا ال متا ـان أيـة
قوى سياسية أو ،يوسياسيةن نؤهاري ا لاع خور يا رن وبـ،لن نبقـى الـدول ا ـؤ رة
يف السياســات العا يــة ســبل خول وهــر :أم كــان وبريطانيــان وفرنســان وأ انيــان وروســيان
ه ــ ،ال ــدول يف ال ـ ـ الع ــا رن ف ــاخل ن األوىل
والع ــلن والياب ــان .وم ــل ايـ ـ
ن طا ــل لا ـ ـ يف من ــاط خم ا ــة م ــل الع ــاملن م ــل ن ـ ّـوق هالـ ـ ألم ك ــا يا ــى األرب ــل
األيرى .والساخسة العل يةكم نطاعريا إىل ال يف ةيطريـا امقاي ـر .والسـابعة
اليابـ ــان ن طاـ ــل إىل ال ـ ـ يف منـ ــاط خم ا ـ ــة مـ ــل العـ ــاملن ول ـ ــل ياـ ــى األسـ ــا
االق عاخي.
يقــول وزيــر يار،يــة فرنســا الســاب هــوبر فيــدريل يف ك ابــه آرهانــات فرنســا يف
زم ــل العو ــةآ« :إن ه ــ ،الق ــوة الواي ــدة أم ك ــا ال ـ ـ هت ــي ل يا ــى ك ـ ـ اب ــاالت
االق ع ــاخيةن وال نولو،ي ــةن والعسـ ـ ريةن والنقدي ــةن والا وي ــةن واللقافي ــةن اال ــة غ ـ ـ
مســبوقة يف ال ــاريي» ياــى اــد وص ـ ه .ب يضــل فيــدريل نعــني ا ياص ـا لاــدول مــل
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ايــث القــوة والن ــوذ فيقــول« :إن الواليــات ا حــدة متل ـ ا رنبــة األوىل يف العــامل ب ـ
من ــازعن ويـ ـ يت بع ــدها يف الع ــف الل ــاين س ــبل خول ذات ن ــوذ ي ــا ر ه ــر :فرنس ــان
وبريطانيــان وأ انيــان وروســيان والعــلن واليابــانن واهلنــدن ش ـريطة أن نشــرع يف نوســيل
رؤي ريا ال ال نمال إقاي ية» .ويقـول« :إن معـاي هـ،ا ال عـنيف كلـ ةن منريـا الـدي
الق ــومرن وا س ـ ـ وى ال نول ــو،رن والس ـ ـ ض الن ــووين ب ا س ـ ـ وى ال ــر وال ي ــر
ل ساحةن واالرنباط نظ ات ونش ي ت خوليةن مل اان األمـلن وا ويـة ال ـ9ن
أو اال اخ األورو ن ب نروي الا ة وال اللقايف ا ورو مل ا اضر».
ول ل األخق مل رأي فيدريل ه،ا هو أنه بعد أم كا الدولة الع قةن ال ال
نــدانيريا أيــة خولــة يف أوال ـ القــرن احلــاخي والعشـريلن ن ـ يت ـ خول كــربى اقيقيــة
هر :روسيان وبريطانيان وفرنسان ب بعد ه ،الل مباشرة ن يت أ انيان وه ،الـدول
األربــل هلــا نطاعــات خوليــة يف أحن ـاء كل ـ ة مــل العــامل .ب العــل وهــر خولــة كــربى يف
اــدوخ ةيطريــا امقاي ــرن ولــوال ضــي نطاعريــا الــدويل لمامحــا ك ـ أو بع ـ الــدول
األربــل الســابقة .وأمــا اليابــان فريــر أكــرب الــدول بعــد أم كــا اق عــاخي ان وبــ،لن ي ــون
نرني قوة الدول ياى النحو ال ايل :أم كان روسيان بريطانيـان فرنسـان أ انيـان العـلن
اليابــانن ياــى ال ـوايلن ايــث ن ــل إط ـ ق خول كــربى يا ـى هــ ،الس ـبلن أمــا اهلنــد
وكنــدا وإيطاليــا فـ نسـ ح أن يطاـ يايريــا خول كــربىن مــل أهنــا هــر الـ ناــر هــ،
السبعةن ونش معريا الدول العشر األوىل يف العامل.
وم ــل ان ري ــاء الق ــرن العشـ ـريلن وبداي ــة األل ي ــة ا ي خي ــة اللالل ــةن ااول ــا إخارة
،ــورب بــوش االبــل ن ي ـ قوايــد الاعبــةن ف ســقطا سياســات ا شــاركة ال ـ ان رياريــا
كاين ونن وبدأت ن رض ياى القوى ال ربى سياساهتا بامكرا ن وانسحبا مل يـدة
معاهــدات خوليــة مل ـ ان اقيــة كيونــون وة ــة اينايــات الدوليــةن وان اقيــات ســالا
ل جن ــي نش ــر األس ــاحة الباليسـ ـ يةن وغ ه ــان ون ــونرت الع ق ــة بينري ــا وب ــل ال ــدول
ال ـ ــربى أكلـ ــر ف ـ ـ كلر بوقـ ــوع أاـ ــدا احلـ ــاخي يشـ ــر مـ ــل أياـ ــول العـ ــا  2001ن
ب ا ـ ات مركــم ال اــارة العــا ر يف نيويــورقن ومبــىن البن ــاغون يف واشــنطلن ف نحريــا
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ذلن خفعة ،ديدة يف اعا ال رخن واخت،ت مل ه ،ال ا ات مربرا طحماربة مـا أمس ـه
بامرهـ ــابن فاا اـ ــا أف انس ـ ـ ان والع ـ ـراق ـ ــا هـ ــ ،ال،ريعـ ــة .وسـ ــاخت ال طرسـ ــة
السياسـ ــية امخارة األم كيـ ــةن ف بنـ ــا سياسـ ــة آإمـ ــا معنـ ــا أو ضـ ــدناآن وأ ـ ــارت هـ ــ،
رخات فع ـ ـ غاض ـ ــبة م ـ ــل األوروبي ـ ــل وم ـ ــل غ ـ ـ همن واهت وه ـ ــا
السياس ـ ــات ايدي ـ ــدة ّ
بال بســيط والس ــ،ا،ةن وط ــالبوا األم كي ــل ب ـ ن يع ــوخوا إىل ا ش ــاورة وا ش ــاركةن ل ــل
األم كيل رفضوا العوخة إىل قوايد ا شاركة وا شاورة ال سار يايريا كاين ونن ومت ل
مــل يس ـ ون باطحمــافظل ايــدخ بقيــاخة خيــن نشــيه نال ـ ال ـرلينن ورامس ـ ياد وزيــر
الدفاعن وول وفي م نالبهن وري شارخ ب ل رلين ااـن السياسـات الدفاييـةن وخوغـ
فيـثن و،ـون بول ـونن وكونـدوليما رايـنن وآيـريلن مت ـل هـؤالء مـل ال ـ يف قـرارات
بــوشن ليــث وو ـوا كـ قــدراهتمن ون ــوذهمن والشــركات الـ نــدي ريمن خلدمــة هــ،
السياسات.
وكان مـل أبـرز هـ ،السياسـات يـد االل ـات إىل األمـم ا حـدةن وشـريي ريا
يف اختاذ القراراتن و،ع األولوية لا عـاحة األم كيـةن فـمن نعارضـا هـ ،ا عـاحة
مــل الشــريية الدوليــة ف إنــال الشــريية الدوليــةن وإن مل ن عــارض ف ن عياريــان وه ــ،ا
نعاماا مل اان األملن فمن هحا يف اس عدار قرارات مل ابان كان بـهن وإالّ
ف إناله وإغ اله.
وااولا أوروبا مملاة يف بريطانيا أن نلـه امخارة األم كيـة يـل االل ـا ياـى
الشريية الدوليةن واس قطبا هـ ،اطحماولـة وزيـر اخلار،يـة األم كـر كـولل بـاولن ومـال
إليريا الرلين بوشن ول ل ن ا وية اطحمافظل ايدخ أفشـ هـ ،اطحماولـةن وبقيـا
أم كا ن ااه سياسات ا شاركةن ك ا ن ااه إيطاء خور فاي لا نظ ة الدولية.
ويا ـ ــى أي ـ ــة ا ـ ــال مل نسـ ـ ـ طل إخارة ب ـ ــوش االب ـ ــل إس ـ ــقاط ال ـ ــدول ال ـ ــربىن
كربيطانيان وروسيان وفرنسان وأ انيان مل لعـ خور يف السياسـة الدوليـةن بـ إن هـ،
السياســات ال ـ ان ريا ريــا إخارة بــوش االبــل قــوت مواقــف ناــن الــدول ومل نضــع ريال
ألهنا ي ت إىل نوايد ص وفريا خفايا يل ن سريا أما ه ،اهلا ة األم كية الشرسة
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يايريــان ف شـ ةــور فرنســان أ انيــان روســيان ونعــاون هــ،ا اطحمــور مــل بريطانيــا بشـ
ي رن ومت نا ه ،الـدول با قاومـة وا ينـةن أن نلبـا مواقعريـا كـدول كـربى فاياـة
إىل اد ما يف السياسة الدولية.
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العـرف الدولي والقانـون الدولي
كان ــا ا مامح ــة يا ــى مرك ــم الدول ــة األوىل يف العع ــور الس ــابقة ال ن ــربز فيري ــا
األي ال السياسية ا رنبطة بقانون خويلل لعد و،وخ ن بـ كانـا نـربز فيريـا األي ـال
العس ـ رية بــاحلروبن وال ــمواتن وان قــاإ أط ـرا الــدولن منــ ،فاــر ال ــاريين وو ـ
احلال ك،لن إىل من عف القرن اللامل يشـرن ايـث نوسـل القـانون الـدويلن أو ياـى
األصــح و،ــد بش ـ قــانون ونش ـريل .ومنــ ،ذلــن الوقــا بــدأت األي ــال السياســية
ن ي، ،انب ا مري ا يف الع قات الدوليةن ويف ا ا شاك الدوليةن فعارت األي ـال
السياســية ـ ةـ األي ــال العسـ رية يف اـ ا شــاك ن ويف إيقــا ســيطرة الدولــة
األوىلن وا مامحــة ياــى مركمهــا .ومــل يومئــ ،كلــر ــيم القــانون الــدويل يف الع قــات
الدوليةن وكلر اختاذ األي ال السياسة أخاة حل ا شـاك الدوليـةن إمـا واـدهان أو إىل
،انـ احلــروب وال ــموات .ونركــم ذلــن بشـ واضــح بعــد  1818ن اــل أنشــئا
يعـ ــبة األمـ ــمن فق ـ ـد كلـ ــر االا ـ ــا لاقـ ــانون الـ ــدويلن والعـ ــر الـ ــدويل .واألي ـ ــال
السياســية ال ـ نقــو ــا الــدول بش ـ يــا ن والــدول ا مامحــة لادولــة األوىلن والدولــة
األوىل ن س ــريا بش ـ ي ــاإن إمن ــا يسـ ـ ندون فيري ــا إىل م ــا يس ـ ى ب ــالعر ال ــدويلن
والقانون الدويل .ف بد مل إلقاء نظرة ياط ة ياى العـر الـدويلن والقـانون الـدويلن
مخراق واقل األي ال السياسيةن وكي ية القيا باألي ال السياسية مل نااية خولية.
أمــا العــر الــدويل فريــو قــدا قــد و،ــوخ الــدول واممــارات وال يانــاتن وهــو
ا وية القوايد الـ نشـ ت ،ـراء الع قـات بـل اب ويـات البشـرية يف االـة احلـرب
ويف االـة الســامن فعـارتن ،ـراء انّـباع اب ويــات هلـا أمــدا طـوي ان أيرافـ ا خوليــةن ب
اس قرت ه ،اب وية مل القوايد لدى الدولن وصـارت الـدول نع ـرب ن سـريا ما ممـةا
ــ ،األي ـرا ال مام ـا طويي ـان وصــارت أشــبه بالقــانونن وهــ،ا االل ـما ال ـما معنــوي
ولين ال ماما ماخيان وكانا اب ويات البشرية ن بعـه طوييـان ويوفـا مـل الـرأي العـا ن
ومل ال ي بعه ي عرض لنق ة الرأي العا ن ويعـ ّ يف ذلـن .ويع ـرب مـل هـ،ا القبيـ ن أي
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مل قبي األيرا الدوليةن اصط ض العرب قب امس ياـى منـل الق ـال يف الشـرير
احلرا ل ول،لن فمن قريشا أقاما الن ياى الرسول  ال قاما سرية يبد اهلل
بل ،حر بق ي رو ابل احلضرمرن وأسر ر،ال مل قـريرن وأيـ ،قافاـة ال اـارةن
أقاما قرير الن ياى ذلنن ونـاخت يف كـ م ـان أن ةـ ـدا وأصـحابه اسـ حاوا
الشرير احلرا ن وس وا فيه الدماءن وأي،وا فيـه األمـوالن وأس ـروا الر ،ـالن فاسـ ـ ْع ـدت
الرأي العا يايهل ألنه يالف األيرا الدولية.
وه ،ا كانا بل مجيل اب ويـات البشـرية قوايـد م عـار يايريـا ي بعوهنـا يف
احلرب والسامن ومنريا الرس أو مل يس ون بالسـ راءن ومنريـا غنـالم احلـربن إىل غـ
ذلــن .إال أن هــ ،األيـرا منريــا مــا هــو يــا ن بعريــا مجيــل اب ويــات البشـرية ملـ
الس راء أي الرس ن ومنريا ما هو ياإ ا ويات معينة .وكـان هـ،ا العـر ي طـور
وفقا حلا،ات الدول واممارات وال ياناتن أي وفقا حلا،ات اب ويات البشرية يف
ي قاهتا مل بعضريا ك ا وياتن ف انا ه ،األيرا الدولية حيـ م إليريـا النـا
لا ـرأي العــا ن ويع ـ ّ مــل ال ريــان ف انــا ن بــل طوي ـ ا واي يــارا بال ـ ا عنــوي لــين
غ ـ ن ومل ن ــل هن ــاق ق ــوة ماخي ــة نطبقري ــان فاس ـ ناخا إىل ه ــ ،األي ـرا كان ــا نق ــو
أي ال سياسية مل قب اب ويات البشرية.
وأمـا مـا يسـ ى بالقـانون الـدويل فمنــه نشـ وو،ـد ضـد الدولـة امسـ مية اــل
كان ـ ــا ن ل ـ ـ يف الدول ـ ــة العل اني ـ ــة .وذل ـ ــن أن الدول ـ ــة العل اني ـ ــةن بوص ـ ـ ريا خول ـ ــة
إس ـ ميةن قامــا ب ــمو أوروبــان وأيانــا ايريــاخ ياــى النعــارى يف أوروبــان وأيــ،ت
ن ـ ـ ح ب خه ـ ــم با ـ ــدا با ـ ــدان فاك س ـ ــحا م ـ ــا يس ـ ـ ى باليون ـ ــانن وروماني ـ ــان وألباني ـ ــان
ويوغوس فيان وابرن والن سان ا وق ا ياى أسوار فينّان وأ ارت الريـ يف مجيـل
النعارى يف أوروبان وو،د ير يا لدى النعارى أن ايـير امسـ مر ال ي اـ ن
وأن ا ســا ل اــل يقــاناون ال يبــالون بــا وتل الي قــاخهم ب ـ ن هلــم اينــة إذا ق ا ـوان
والي ق ــاخهم بالق ــدرن واأل،ـ ـ  .وق ــد رأى النع ــارى م ــل ش ــااية ا س ــا ل وش ــدة
ف ـ ريم مــا ،عاريــم ي ــرون مــل و،ريريــمن مــا سـ ّـري ياــى ا ســا ل اك ســاض الــب خن
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وإيضــايريا لســاطان امسـ  .وكــان النعــارى األوروبيــون يف هــ،ا الععــر يبــارة يــل
إمــارات وإقطاييــاتن ف انــا خوالا م ــةن ك ـ خولــة م ــة إىل إمــاراتن حي ــم
ك ـ ا منريــا ســيد إقطــاير يقاســم ا اــن يف الســاطاتن مــا ،ع ـ ا اــن ال يس ـ طيل
إ،بــار هــ ،اممــارات ياــى الق ــالن وال ناــن ال عب ـ ينريــا أمــا ال ــازيل يف ك ـ مــا
يس ـ ى بالشــؤون اخلار،يــةن فسـ ّـري ذلــن ياــى ا ســا ل ال ــمو وال ـ ح .وو ـ اــال
الدول األوروبية ك،لن ا الععـور الوسـطىن أي اـ هنايـة القـرن السـاخ يشـر.
ويف القرن الساخ يشرن أي يف الععـور الوسـطىن أيـ،ت الـدول األوروبيـة ن ا ـل
ل ـ ّون يالاــة وااــدة نسـ طيل أن نقــف يف و،ــه الدولــة امس ـ ميةن وكانــا ال نيســة
هــر ال ـ نســيطر يايريــان والــديل النع ـراين هــو الــ،ي ب عريــال لــ،لن أيــ،ت نقــو
حــاوالت ل ــويل يالاــة نع ـرانية مــل ا ويــة الــدولن وأيــ،وا حيــدخون الع ق ــات
بينريمن فنشـ يـل ذلـن قوايـد اصـطاحوا يايريـا ل نظـيم ي قـاهتم مـل بعضـريمن ف ـان
ذلن أول نشوء ما مسر في ا بعد بالقانون الدويل .ف سـا نشـ ة القـانون الـدويل هـو
أن الــدول األوروبيــة النع ـرانيةن يف أوروبــا ع عــا ياــى أســا الرابطــة النع ـرانية مــل
أ،ـ الوقــو يف و،ــه الدولــة امس ـ ميةن ف ـ خى ذلــن إىل نشــوء مــا يس ـ ى باألســرة
الدوليــة النع ـرانيةن وان قــا ياــى قوايــد في ــا بينريــان منريــا ال ســاوي بــل أف ـراخ هــ،
الدول باحلقوقن ومنريا أن هل ،الـدول ن ـن ا بـاخئ وا لـ ا شـةكةن ومنريـا أن مجيـل
مـ،اهبريان
ه ،الدول نسام لابابا ال ـا ولي ر بالسـاطة الروايـة العايـا ياـى ايـ
ف انــا هــ ،القوايــد ن ـواة القــانون الــدويل .إال أن ا ،ــاع هــ ،الــدول النعـرانية يف
البداية مل يؤ رل ألن القوايد ال ان قا يايريا مل نس طل مجعريـان فـمن نظـا امقطـاع
و ـ اــال ا خون قــوة الدولــةن وخون مت ينريــا مــل مباشــرة الع قــات اخلار،يــةن وكــان
نساط ال نيسة ياى الدول ،اي ا هلا نابع ا مل نوابل ال نيسةن وسـالب ا منريـا سـياخهتا
واس ق هلال ول،لن اع صراع يف الدولة ل ر ن اـ ياـى أمـراء امقطـاعن وان ريـى
ب ا ـ الدول ــةن وزوال نظ ــا امقط ــاع .ويف الوق ــا ن س ــه اع ـ صـ ـراع ب ــل الدول ــة
وال نيسة أخى إىل إزالة ساطة ال نيسة يل الشـؤون الدايايـة واخلار،يـة لادولـةن بعـد
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أن كانا ال نيسة ن ح م فيريان ول ل واـا الدولـة نعـرانيةن وكـ مـا يف األمـر أهنـا
نظ ا ي قة الدولة بال نيسة ياى ش يؤكد اس ق ل الدولـة .وقـد أخى هـ،ا إىل
و ،ــوخ خول قوي ــة يف أوروب ــان ول نري ــا م ــل ذل ــن مل نسـ ـ طل الوق ــو يف و ،ــه الدول ــة
امس ـ ميةن وو ـ احلــال كــ،لن ا ـ من عــف القــرن الســابل يشــرن أي ا ـ ســنة
 . 1949ويف ه ـ ــ ،الس ـ ــنة يق ـ ــدت ال ـ ــدول األوروبي ـ ــة النع ـ ـرانية مـ ـ ـؤمترا ه ـ ــو مـ ـ ـؤمتر
وسـ ــتفاليا ،ويف ه ــ،ا ا ـ ـؤمتر وض ــعا القواي ــد اللاب ـ ــة ل نظ ــيم الع قـ ــات ب ــل الـ ــدول
األوروبية النعرانيةن ونظ ا أسرة الـدول النعـرانية يف مقاباـة الدولـة امسـ ميةن فقـد
وضل ا ؤمتر القوايد ال قايدية ا يس ى بالقـانون الـدويلن ول نـه مل ي ـل قانونـ ا خوليـ ا
يامان وإمنا كان قانونا خوليا لادول األوروبية النعـرانية لـين غـ ن وحيظـر ياـى الدولـة
امس مية الـديول يف األسـرة الدوليـةن أو انطبـاق القـانون الـدويل يايريـان ومنـ ،ذلـن
ال ــاريي و ،ــد م ــا يسـ ـ ى باي اي ــة الدولي ــةن وكان ــا ن ــون م ــل ال ــدول األوروبي ــة
النعـ ـرانيةن مجيعـ ـ ا بـ ـ متيي ــم ب ــل ال ــدول ا ا ي ــة وال ــدول اي ريوري ــةن أو ب ــل ال ــدول
ال ا ولي ي ــة وال ــدول الربونسـ ـ ان ية .وكان ــا قاص ــرة يا ــى خول غ ــرب أوروب ــا يف أول
األمـرن ب انضـ ا إليريـا في ــا بعـد ســالر الـدول األوروبيــة النعـرانيةن ب مشاــا الــدول
النعرانية غ األوروبيةن ول نريا واا ةرمةا ياى الدولة امس مية إىل النعف اللاين
مــل القــرن ال اســل يشــرن ايــث أصــبحا الدولــة امس ـ مية يف االــة هـمالن ومسيــا
بالر ،ـ ا ـري ن واينئــ ،طابــا الدولــة العل انيــة الــديول يف األســرة الدوليــة فــرف
طابريــان ب أحلــا بــ،لن إحلاا ـا شــديدان فاش ـةط يايريــا شــروط قاســيةن منريــا يــد
ـيم امسـ يف ي قاهتـا الدوليـةن ومنريـا إخيـال بعـ القـوانل األوروبيـةن فقباــا
الدولة العل انية ه ،الشروطن ويضعا هلـا .وبعـد قبوهلـا أن ن جناـى يـل كوهنـا خولـة
إس مية يف الع قات الدولية قب طابريان وأخياا األسـرة الدوليـة سـنة  1959ن ب
بعــد ذلــن خياــا األســرة الدوليــة خول أيــرى غ ـ نع ـرانية كاليابــانل ولــ،لن يع ــرب
مـؤمتر وس ـ اليا الــ،ي يقــد ســنة  1949هــو الــ،ي نظــم القوايــد ال قايديــة لاقــانون
الدويلن وبناء ياى قوايد هـ ،و،ـدت األي ـال السياسـية بشـ م يـمن وو،ـدت
32

األي ال الدولية اي ايية.
وك ــان م ــل أب ــرز ه ــ ،القواي ــد ف رن ــان يط ن ــان :إا ــدانا :فك ــرة الت ــوا ن
الدولين واللانية :فكرة المؤتمرات الدولية .أما ف رة ال وازن الدويلن فرير نقضر ب نه
إذا ااولــا إاــدى الــدول ال وســل ياــى اســاب الــدول األيــرىن فــمن ســالر الــدول
ن ـ ل حــول بينريــا وبــل ال وســلن ةافظــة ياــى ال ـوازن الــدويل الــ،ي هــو ك يـ نــل
احلروب وان شار السـ  .وأمـا ف ـرة ا ـؤمترات الدوليـةن فـمن ا ـؤمتر ي ـ لف مـل خم اـف
الــدول األوروبيــةن وينعقــد لبحــث مشــاكاريا وشــؤوهنا ياــى ضــوء ا عــا األوروبيــةن ب
نطــورت هــ ،ال ــرة إىل م ـؤمترات الــدول ال ــربى ال ـ ننعقــد لانظــر يف شــؤون العــامل
ياى ضوء معا ه ،الدول ال ربى .وهانان ال رنان كان ا أساسا ا يعانيـه العـامل
مل الععوبات ال ي قيريا يف سبي رفل ساطة الدول االس ع ارية والدول ال ربى.
وأول مــرة اس ـ ع اا فيريــا هانــان ال رنــان كانــا يف أيــا نــابايونن يف أوال ـ
القــرن ال اســل يشــر .فحــل قامــا اللــورة ال رنســيةن ونشــرت األف ــار الـ نقــو ياــى
احلريــة وا ســاواةن وياــى االي ـةا لقــوق األف ـراخ واقــوق الشــعوبن اس ـ طايا أن
ن ـ ـ اخلـريط ـ ـة السـياسـي ـ ـة ألوروب ــان وأن ننش ــد خوالا ،دي ــدةن وأن ن ــه خوالا قدن ــة.
اينئــ ،ع عــا الــدول األوروبيــة لاــة ال ـوازنن ون لبــا ياــى فرنســا .وبعــد أن هـ ـم
ناباـي ـ ـون ا ،ع ــا ه ـ ـ ،ال ــدول يف مؤمت ـ ـر فينـ ــا سـن ـ ـة  1915ن ونظ ــرت يف إي ـ ـاخة
ال ـ ـ ـوازنن وننـظـيـ ـ ـم شـ ـ ـؤون العالاـ ــة الدوليـ ــة النع ـ ـرانيةن ف ييـ ــدت ا ا يـ ــة إىل بروسـيـ ـ ـا
والن س ـ ـان وأق ــيم ا ـ ـاخ ف ــدرايل ب ــل الس ــويد والن ــروي ن وضـ ـ ّ ا بااي ــا إىل هولن ــدا
ل ونــا خولــة وااــدة ــول خون ال وســل ال رنســرن ووضــعا سويسـرا يف ايــاخ خالــم.
ول ن يــ ،قـرارات هــ،ا ا ـؤمتر يقــدت الــدول ا شــةكة يف ا ـؤمتر ال ـ ا في ــا بينريــان وهــو
اا ــف ب ــل ما ــوق بروس ــيا وروس ــيا والن س ــان وافق ــة ما ــن إها ـةان ب انض ـ ا إلي ــه
فرنســان أي ــالف بــل ال ــدول ال ــربى لاس ــيطرة ياــى ال ــدول األيـ ـرى .ب يف س ـ ـنة
 1919ن يقــدت مع ـاهدة إكــال الشـ ـابل بــل روســيان وإها ـةان وبروســيان والن ســان
وفرنســان ال ـ ان قــا فيريــا هــ ،الــدول ياــى ال ــدي ا ســاح لق ــل أي اركــة وريــة
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هتدخ الن ال الـ ان ريـى إليريـا مـؤمتر فينّـا .وه ـ،ا ،عاـا الـدول اخل ـن ال ـربى مـل
ن س ــريا اهليئـ ــة احلاميـ ــة ل مـ ــل والنظـ ــا يف اي ايـ ــة الدوليـ ــةن أي يف األسـ ــرة الدوليـ ــة
النع ـرانيةن ب وســعا ســاط ريا فش ـ اا بع ـ األقطــار امس ـ مية بعــد أن ضــع ا
الدولة العل انية .وقد قاما ه ،الدول بعدة ندي ت لاة اطحمافظة ياـى السـ ن
ف دياا يف نابويل سنة  ، 1921وندياا يف إسـبانيا سـنة  1921ن ويف الربن ـال
سـ ــنة  1929ن ويف معـ ــر سـ ــنة  . 1940وقـ ــد ااولـ ــا هـ ــ ،الـ ــدول ال ـ ــربى أن
ن ــدي يف أم كــان فحاولــا مســايدة إســبانيا ياــى اســةخاخ مس ـ ع راهتا يف أم كــان
ول ل الواليات ا حدةن وقـد أصـبحا خولـة قويـة حيسـ هلـا اسـابن االـا خون
ذلــنن ف صــدر رلــين الواليــات ا حــدة ،ــي ن مــونرو نعــرحيه ا شــريور وا عــرو
ب عـ ـريح م ــونرون وذل ــن س ــنة  1923ن وق ــد ق ــال في ــه« :إن الواليـ ــات المتحـ ــدة
األميركي ــة ال تس ــمد ألي ــة دول ــة أوروبي ــة بالت ــدال ف ــي ش ــؤون الق ــارة األميركي ــة،
واحتالل أي جزء منها» فارنديا ه ،الدول يل ال دي .
ه،ا هو أص القانون الـدويل وهـ،ا هـو الـ،ي أو،ـد ا ـربرات لا ـدي ن وأنـاض
لاــدول ال ــربى أن نـ ح م يف الــدول األيــرىن وهــ،ا هــو الــ،ي نسـ ند إليــه األي ــال
السياسية ال نقو ا الدول لقضاء معاحلريان أو مامحة الدولـة األوىل .إال أن هـ،
القوايد الدولية قد طرأ يايريا شـرء مـل ال حويـ ن ول نـه كاـه ويـ يف صـا الـدول
ال ربىن ومل أ ،ننظيم مطامعريان أو بعبـارة أيـرى نقسـيم منـافل العـامل في ـا بينريـا
ياى و،ه ال يؤخي إىل احلروب والنـماع ا ساح .فمن القرن ال اسل يشر ا ي خي كان
يعــر االس ـ ع ارن فانــدفعا فيــه الــدول يف العــامل نس ـ ع ر الباــدان الضــعي ةن ف ــان
ينش ـ  ،ـراء هــ،ا االس ـ ع ار ن ــماع مل يع ـ إىل اــد احلــرب ال ب ـ ةن ول ــل ــا نبــل
مها ـةا وفرنســا وروســيا أن أ انيــا بقوهتــا ايبــارة صــارت هتــدخهان ورأوا أهنــا س ـ ي،
ب ــةول ال ــب خ امسـ ـ مية يف العـ ـراقن وهت ــدخ إهاـ ـةا يف ب ــةول إيـ ـران وايمي ــرة العربي ــةن
ان ق ــا ه ــ ،ال ــدول ال ــل ض ــد أ اني ــان وأيان ــا يايري ــا احل ــربن وخيا ــا الدول ــة
العل انية احلرب إىل ،ان أ انيا ضـد احلا ـاءن ف ـان النعـر لاحا ـاءن إال أن روسـيا
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ير،ـا مــل هـ،ا احلاــفن فظاـا فرنســا وإهاـةا وأم كـا .أمــا أم كـا فقــد ر،عــا إىل
يمل ريــان فظ ـ ا يــدان بــل إها ـةا وفرنســان فقامــا هانــان الــدول ان مــل أ ،ـ ننظــيم
االسـ ع ار بينري ــان ومنــل و،ــوخ النــماع ا ســاحن بمنشــاء يعــبة األمــمل وذلــن ل نظــيم
شــؤون الــدولن ومنــل احلــروب في ــا بينريــا .إال أن يعــبة األمــم فــوق كوهنــا نشـ ت يف
،ــو غريـ مــل ال نــاق ن فمهنــا صــارت ن علــرل ألن سياســة الــدول ال ــربى مل ن ـ ن
ف ــان ه ـ ّـم ك ـ منري ــا يف م ـؤمتر الع ــاح قي ـ ال ـوازن ب ــل الق ــوى ا جن ا ــةن ومحاي ــة
معــاحلريان واق ســا مم ا ــات أ انيــا والدولــة العل انيــةن فاــم نقبـ الــدول االس ـ ع ارية
أي مس ــا بس ــياخهتان واا ظ ــا س ـ ـ ع راهتان وأض ــافا إليري ــا نوي ـ ـ ا ،دي ــدا م ــل
ا س ع رات مسر باسم ي ّداع الدول ـا االن ـداب وكـان مـل أ ـر هـ،ا أن نعلـرت
يعبة األمم يف ةاول ريا لا وفي الدويل واس باب األمل .وقد ااولا يقد ان اقـات
خولية لض ان السامن أي لض ان يد نـمايريا ياـى ا سـ ع رات .فوضـل ـا كنـف
الععبة برونوكـول ،نيـف  1824ن وال ـرض منـه نسـوية ا نازيـات بـالطرق السـا يةن
وفــرض الر،ــوع إىل ال ح ــيم ام،بــاري .ووضــعا ان اقيــات لوكــارنو  1825ن وقــد
قررت الض ان ا باخل وا سايدات ا شـةكة .ووضـل ميلـاق بريـان كيوـو  1829ن
وقــد اــر االل اــاء إىل احلــربن وميثــان جنيــف  1829ن وكــان ياص ـا بــال ح يم
ام،باري .ول ل مجيل ه ،االن اقيات مل نسـ طل أن ـول خون فشـ يعـبة األمـم
يف مري ري ــان وان ــدلعا ــا مسعري ــا وبع ــرها ي ــدة ا ــروبن منري ــا احل ــرب الع ــينية
اليابانية سنة  1833ن واحلرب اميطالية احلبشية سنة  1839ن وغمو أ انيا لان سـا
سنة  1839ن وغموها ل شي وساوفاكيا سنة  1839ن ب بولندا سنة  1838ن إىل
أن نشبا احلرب العا ية اللانية سنة . 1838
حول ال،ي طرأ ياى الع قات الدوليةن ف حولا مـل مـؤمترات إىل
ه،ا هو ال ّ
منظ ـة خوليــة نقــو هــر ياــى ا ــظ األمـل الــدويلن ول ــل هــ،ا ال طــور مل ي ـ شــيئان
وواــا الــدول ال ــربى ن نــازع ياــى ا ــا إىل أن وقعــا احلــرب العا يــة اللانيــة .وبعــد
احلــرب العا يــة اللانيــة رأت الــدول ال ــربى أن إنشــاء منظ ــة خوليــة هــو ي ـ وســياة
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ل نظ ــيم الع ق ــات في ــا بينري ــان و،عا ري ــا يف أول األم ــر منظ ــة لا ــدول الـ ـ خيا ــا
احلربن ب وسع ريا و،عا ريا منظ ة يا يةن ي اض خيوهلـا ي يـل خول العـامل .ونظ ـا
الع قات الدولية يلاق ه ،ا نظ ـة .و ـ،ا ن ـون الع قـات الدوليـة قـد ولـا مـل
مـؤمتر لاـدول ال ــربى لاسـيطرة ياــى العـاملن ونوزيــل ا ـا بينريــان واحلياولـة خون نشــوء
خولة كربى غ هان ولا إىل منظ ة خولية ل نظيم الع قات بينري ان وض ان سـيطرة
الــدول ال ــربىن ب إىل منظ ــة خوليــة نعــبح كدولــة يا يــةن نــنظم شــؤون خول العــامل
ونسيطر يايريا.
إن ا وق ــف ال ــدويل بع ــد مـ ـؤمتر فينّـ ـا  1915ك ــان م ــل ا يف ال ــدول األرب ــل
ال ربى :بروسيان وروسيان والن سان وإهاةا .فا ا ااولا فرنسـا زاماـة هـ ،الـدول
يل مراكمهان وغ ت يريطـة العـاملن وغـ ت ا وقـف الـدويلن وصـارت الدولـة األوىلن
ن لب ــا يايري ــا ال ــدول ال ــربى واألي ــرىن وقض ــا يا ــى مطامعري ــا ب أش ــرك ريا معري ــا
بالسيطرة ياى العاملن وصار ا وقف الدويل م ل يف هـ ،الـدول اخل ـن .وأيـ،ت
إهاةا نـربز شـيئ ا فشـيئ ا اـ صـارت الدولـة األوىل .و ـا ااولـا أ انيـا ممامحـة الدولـة
األوىلن والظ ـ ــر بـ ــن ط الـ ــب خ امس ـ ـ ميةن ان قـ ــا إها ـ ـةا وفرنسـ ــا وروسـ ــيا يايريـ ــان
واارب ريــان وقضــا ياــى مطامعريــان وان ــرخت باس ـ ع ار أكلــر أ ،ـماء العــاملن وكانــا
اعــة إها ـةا هــر اعــة األســدن وأرضــا فرنســا ب ــات ا الــدةن وبميطالريــا بع ـ
ا سـ ع رات .وصـار ا وقـف الـدويل م ـل ا يف إهاـةا وفرنسـا ومعري ـا إيطاليــان إال أن
إهاةا واا هر الدولة األوىلن ب و،ـدت يعـبة األمـمن وكانـا ال ايـة احلقيقيـة مـل
إباخها هر اطحمافظة ياى مركم الدولة األوىلن ومنل خول أيرى مل أن نمامحريان ومنل
أي خولــة أيــرى مــل أن نعــبح خولــة كــربىن وإن كانــا أنشــئا ــا ااــة ا ــظ
الس ـ العــا ر .و ــا ااولــا أ انيــا مــرة أيــرى ممامحــة الدولــة األوىلن وصــارت خولــة
كربىن ان قا إهاةا وفرنسا يف أول األمرن ب إهـاـةا وفرنسـا وروسـيا وأم كـان وشـنّوا
يايريا احلرب العا ية اللانية ا قضوا يايريا.
إال أن ن ياــة احلــرب هــ ،ا ــرة كانــا ضــد إها ـةان فقــد ير،ــا مــل احلــرب
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ةط ة األض ع .والدولة ال ير،ا من عرة إمنا هـر أم كـال ولـ،لن ولـا القـوة
الدولية مل يد إهاةا إىل يد أم كان فعارت أم كا هر الدولة األوىلن وصـار ا وقـف
ال ــدويل م ــل ا يف أن أم ك ــا ه ــر الدول ــة األوىلن وأن اال ــاخ الس ــوفيايت ه ــو ال ــ،ي
يمامحريان وأن إهاةا وفرنسا خول ان مل الدر،ة اللانيةن أي خول ان انوي ـان يف ا وقـف
الدويل.
إال أنه طرأ ياى ا وقف الدويلن بعـد احلـرب العا يـة اللانيـةن يامـ ،ديـد هـو
انقســا الع ــامل خولي ـ ا إىل معس ـ ريلن وه ــ،ا مــا ض ــايف ا ــدة الن ــماع ال ــدويلن وي ّق ـد
ا وقــف الــدويلن ومل ي ــل ذلــن بش ـ اه احلــايل مو،ــوخا مــل قب ـ  .نعــم كــان ا وقــف
الدويلن قب احلرب العا ية األوىلن مؤل ا مل ك ن ول نريا مل ن ل معس رات .وكان
قب ـ احل ــرب العا ي ــة اللاني ــة منقس ـ ا إىل ،بري ــة ال ــدنقراطياتن و،بري ــة ال ــدك انوريات
النازيــة وال اشــيةن ول نــه مــل ذلــن مل ي ــل انقســامه بشـ معسـ رات مبدليــةل ألن
أي منري ــا مبــدأن وال نرق ـى ألن نع ـ إىل مبــدأل ولــ،لن مل
النازيــة وال اشــية ليســا ٌّ
ن ــل قب ـ احلــرب العا يــة اللانيــة معس ـ رات بــا عىن ا بــدلر .أمــا بعــد احلــرب العا يــة
اللانيةن فقد أصبح العامل ينقسم خوليا إىل معس ريل نا :ا عس ر ال ر ن وا عسـ ر
الش ــرقرن ونع ــرب أم ك ــا الدول ــة األوىل يف ا عس ـ ـ ر ال ــر ن ونع ــرب روس ــيا اال ــاخ
الســوفيايت الدولــة األوىل يف ا عس ـ ر الشــرقر .وإنــه وإن كــان ا عس ـ ران ي عــاريان
ياــى أســا مبــدلرن وي نازيــان ياــى ا عــا ا ضــاربة بينري ــان إال أهن ــا قامــا ياــى
أســا خويلن إذ مل ي ــل ا بــدأ واــد هــو مركــم االنقســا إىل معسـ ريلن بـ كانــا
معــه ا عــا الدوليــة أيض ـان غ ـ أن هــ ،ا عــا الدوليــة كانــا نس ـ يف ا عس ـ ر
الشــرقر وف ـ ا بــدأ الشــيويرن واس ـ ا ق ضــيات ال ـ يس ـ و،بريا نشــر  .ونس ـ يف
ا عس ـ ر ال ــر اس ـ سياســة نش ــر ا ب ــدأن وف ـ ا عــا القومي ــة والوطني ــةن يا ــى
أسـا ا بـدأ الرأمســايل الـ،ي بعـ الن عيــة مقياسـا ل افـة األي ــال يف احليـاةل ولــ،لن
عــد يف ا عسـ ر ال ــر خوالا ياــى غـ مبدلــهن ول ــل معــاحلريا مرنبطــة عــاحلهن ومل
ي ــل هــ،ا مو،ــوخا يف ا عس ـ ر الشــرقرل وهلــ،ا كانــا خول ا عس ـ ر الشــرقر كاريــا
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شــيوييةن ومــل ا عس ـ ر ن ســهن ومل يو،ــد فيــه خول غ ـ شــيوييةل ألن مركمهــا كــان
ا بـدأن يف اـل كـان ا عسـ ر ال ـر م ـال لـ،لن كـان بامم ـان إاـدا ـرات
يف ا عس ـ ر ال ــر ن وكــان بامم ــان إي ـراب خول من ــه إىل ا عس ـ ر الش ــرقرن وك ــان
بامم ان أن ي ون مل ا عس ر ال ر معسـ ر آيـر غـ ا عسـ ريلن يقـف واـدة
هلا ن ها يف ا وقف الدويل يف اال السام واحلرب.
والــ،ي كــان يـنعم النظــر يف ا عسـ ر ال ــر كــان بــد أن فيــه انقســاما خايايـا
ناع ا يل نسنّم أم كا مركم الدولة األوىل .بعد أن كان ه،ا ا ركـم لربيطانيـان وبعـد أن
كانــا أم كــا يف يملــة ي ـل ا وقــف الــدويل .وهــ،ا االنقســا وــاهر غ ـ ي ــرن وهــو
الــ،ي كــان يــؤير قيــا اــرب يا يــة .والدولــة األوىل مل نســان يف السياســة الدوليــة
مسان زيي ـة ا عسـ رن ك ـا كانـا احلـال مـل بريطانيـا اين ـا كانـا الدولـة األوىلن
بـ نسـان مسان قالدة ا عسـ رن ون ـرض هـ ،القيـاخة ياـى اينـوخ فرضـال ولـ،لن
كانــا خول ا عس ـ ر القريبــة يف القــوة مــل الدولــة األوىل كربيطانيــا مــل ا أكلــر اقــدا
وأشد يعيان ا مل الدول الضعي ةن وسر ذلن ير،ل إىل سياسة أم كا ن سريان فمهنـان
بع ــد ان ع ــارها يف احل ــرب العا ي ــة اللاني ــةن صـ ـ ا يا ــى ان ـ ـماع الس ــياخة م ــل مجي ــل
الـدولن ك ـا صـ ا ياـى فــرض سـياخهتا ياـى العـاملن وايةاهــا غـرور ـا سـا مــل
قوهت ــا وض ــجنامة روهت ــان اـ ـ رأت ن س ــريا أهن ــا بـ ـ أن نس ــوخ مجي ــل الع ــاملن وأن
الشعوب والدول نطا يوهنـا وننشـد رضـاهال ولـ،لن غـمت أوروبـا ب ي ـال سياسـية
ومشاريل مالية ب مل بعد بانق بات يس رية يف مس ع راهتان وال سـي ا إهاـةان وقـد
كانــا الدولــة األوىل وأكلــر الــدول مس ـ ع راتن ب فرنســا ب هولنــدا .وهــر بــدل أن
هتــا،م ا س ـ ع رات هامجــا الــدول ا سـ ع رة ن ســريا يف مشــروع مارشــالن ويف بــ،ل
العــون والقــروض .اـ إذا مت نــا منريــان اعريــا إىل ا سـ ع راتن وأيــ،ت نضـ ريا
إىل سيطرهتا شيئا فشيئان اـ نن ـمع ا سـ ع رات مجيعـان ول ـل ب سـاوب اـف يـل
األساوب ال،ي هامجا فيه باقر الدول األوروبية.
بــل خول ا عس ـ ر ال ــر  .ولــين هــ،ا اخل ـ
وبــ،لن اس ـ ح م اخل ـ
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يف ا عسـ ر ال ــر قبـ احلــرب
قــدا .فقــد بــدأ هــ،ا اخلـ
،ديــدا بـ هــو يـ
العا ية اللانيةن إال أنه مل ي ل ي فا يف معسـ ر وااـدن وإمنـا يـ اق عـاخي بـل
إىل
سياســر يف معس ـ ر وااــد .وير،ــل هــ،ا اخل ـ
خول ــلن ب ــول إىل ي ـ
ا شاك االق عاخيةن وال سي ا مش اة البـةولل ألن االن اقيـات ا عاقـة بـه هـر بـل
بريطانيــا وأم كــان واا،ــة بريطانيــا إىل مســاندة أم كــا هلــا هــر الـ أخت إىل اخلـ
بــل هــانل الــدول لن وبال ــايل بــل خول ا عس ـ ر ال ــر ن وذلــن أن بريطانيــا بعــد أن
نركم هلا ا وقف بعد احلرب العا ية األوىلن كانا نمامحريا فرنسان وكانا هـ ،ا مامحـة
وــاهرةن ف انــا نع ـ مضــعا فرنســا ب قويــة أ انيــا مــل ،ريــةن وب شــايل احلركــات
الوطنيـ ــة والقوميـ ــة يف ا س ـ ـ ع رات مـ ــل ،ريـ ــة أي ـ ــرى .ف و،ـ ــدت م اي ـ ـ ل رنس ـ ــان
وأش ا ريا بالع النقاء يطر أ انيا.
غـ أنــه نبــا يف ا وقــف الــدويل اينئــ ،أمــر إيطاليــان ووريــر أمــر أ انيــا يف قــوة
هتدخ موقف بريطانيا وفرنسا معـ ان ووريـر ةـور رومـا-بـرلل .ف ـان البـد لربيطانيـا مـل
أن خترب أم كا مل يمل ريان ف ط ع ريا يف بةول الشرقن وكانا ان اقيات البةول .إال
أن أم كا بعد أن بدأت يف ال نقي يل البةول أخركا الشركات األم كية فيريا قي ة
ب ــةول الش ــرقن ال بالنس ــبة لاـ ـربح االق ع ــاخي فق ــطن بـ ـ بالنس ــبة لا ي ــان األم ك ــر
ن سهل ول،لن بدأت نن مع آبـار الـن طن وام يـازات البـةولن مـل الشـركات امهايميـةن
وبــدأت ن ــوق يايري ــان فعــار ال ـماام بــل الشــركات امهايمي ــة واألم كيــة .و ــروب
الشــركات األم كيــة إىل الشــرقن ير،ــا أم كــا مــل يمل ريــان ب كانــا احلــرب العا يــة
اللانيةن فان قاا أم كا إىل منـملة الدولة األوىل يف االس ع ارن وهبطا إهاـةا وفرنسـا
وهولنــدا .أمــا هولنــدا فمهنــا لضــع ريا قــد ان ريــى أمرهــا .وأمــا بريطانيــا فمهنــا قــد يســرت
بع ن وذها يف الشرقن ويسرت بع ن وذها يف اوض البحر األبـي ا وسـطن
ويسرت بع ن وذها يند بع الدول الع رىن مـا ،عـ موق ريـا خوليـا يريـبط إىل
مس ـ اوى أخىنن واس ـ رت أم ك ــا ن اقري ــا يف نع ـ ية ن وذه ــا يف مجي ــل الع ــامل .وأم ــا
فرنسا فمهنا بعد أن ذهبا مس ع راهتا يف الشرق األقعى وأفريقيا فقد ضعف أمرهـان
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وبالرغم مل ةاوالت خي ول مهناضـريان وإيـاخة ن وذهـا خوليـان إال أنـه مل يـ ل مـل
إياخهتــا إىل ا ســرض الــدويل ك ــا كانــا ســابقان وإن كانــا ال ن ـمال نعــد مــل الــدول
ال ربى.
ومــل هــ،ا كاــه ي بــل أن انقســا ا عسـ ر ال ــر ون ــه بعــد احلــرب العا يــة
اللانيةن وي ل احلرب البارخةن قد أضعف مجيل خولـه مـا يـدا أم كـان فمهنـا ب عـ ي ريا
هلـ ،الــدولن ب يـ ،مسـ ع راهتان و ـا هلــا مــل قـوة ون ــوذن واـا الدولــة األوىلن وقـوي
مركمه ــا .ول ــل بريطاني ــا بقي ــا ف ــةة م ــل ال ــممل نق ــو ن ــاورات سياس ــيةن وأي ــال
يسـ ـ رية فريي ــةل لا ـ ـ يا ــى مرك ــم ااي ري ــا أم ك ــان ولماما ري ــا ي ــل مرك ــم الدول ــة
األوىلن ب اك ــا الاقـ ـا حاول ــة احل ــاا يا ــى مع ــاحلريا خون ال ـ ـ يا ــى مرك ــم
ااي ريــا أم كــان بعــد أن بــان هلــا قــدر ضــع ريان ومــا وصــاا إليــه مــل احنســار لقوهتــان
السي ا يف موا،رية خولة ي قة بقدراهتا العس رية واالق عاخية ك م كال ل،لن كـان
خولـه كاريـان
ا عس ر ال ر باي بار وادةن م ا م نازيـ ا يسـوخ الشـقاق واخلـ
ون ساب في ا بينريا ياى ا نافلن وي يد بعضريا لبع .
أما ا عس ر الشرقرن فمنه كـان يقـو ياـى األسـا ا بـدلر واـد ن إىل أوالـ
سـ ـ ينيات الق ــرن ا اض ــرن وكان ــا نق ــوخ روس ــيا اال ــاخ الس ــوفيايت قي ــاخة ف ري ــة
ويسـ ريةن ف انــا قــا ا عاــم الوصــر مــل ،ريــةن و قـا احلــار والقالــد مــل ،ريــة
أيرىل ول،لن مل ي ل بل خوله مل ينـافن روسـيا اال ـاخ السـوفيايت ياـى القيـاخة
ال ري ــة والسياس ــيةن بـ ـ ومل ن ــل ع ــرؤ أي ــة خول ــة م ــل خول ــه يا ــى االيـ ـةاض يا ــى
السياســة الســوفيانيةن فــمن اــد فقــد كــان يـ م القضــاء ياــى هــ،ا االي ـةاض بــالقوة
العس ـ رية إذا لــم  .وسياســة ا عس ـ ر الشــرقر قال ــة منــ ،أيــا س ـ الل خاياي ـ ا ياــى
أســا نقويــة ،ريــاز الدولــةن وإيــداخ القــوى العسـ رية احلربيــة لاــدفاع واهلاــو يف آن
واادن وكانا سياس ه اخلار،ية نقو ياى أسا يد إم انية ال عاير السا ر بل
الرأمساليــة واالش ـةاكيةل ولــ،لن كــان يــرى أنــه البــد مــل خوا اختــاذ الرأمساليــة يع ـ ا
سياس ــيال ألهن ــا يف اقيق ري ــا يع ــم ف ــري .وا ــل وقع ــا احل ــرب العا ي ــة اللاني ــةن
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نعاونا روسيا اال اخ السوفيايت مل إهاةا وفرنسا وأم كـا يف احلـربن وياشـوا فـةة
،نبا إىل ،ن ن ول ل ه ،االـة ضـرورية اسـ لنالية مـا لبلـا أن نبجنـرت بعـد ان ريـاء
احلــربن ور،عــا احلــرب البــارخة بــل روســيا اال ــاخ الســوفيايت والــدول ال ربيــةن مــل
بقـاء االنعـال السياسـر .وهـ،ا االنعـال السياسـر كـان يف هيئـة األمـم ا حــدةن ويف
ا ؤمترات الدوليةن وابام ت الدباوماسيةن بامضافة إىل ال لي ن ومل ي ل يعه ن ي ا
يف السياسة الشيويية األساسـيةن وإمنـا كـان أسـاوبا مـل األسـالي السياسـية ا نويـة.
أما السياسة الشيويية عـا ا عسـ ر ال ـر ن فاألصـ فيريـا أهنـا مـل ال ـرة الـ يقـو
يايريا اال اخ السوفيايتن وذلن أن ا بدأ الشيوير ي ض ل ما يدل ياى أن الرأمساليـة
والشيويية ال ن ل أن يعيشـا بسـ ،نبـا إىل ،نـ ن وأنـه ال بـد مـل ن اـ أاـدنا
الشـيويية نقـول باسـ حالة نـ يف النــماع بـل
ياى انير يف آير األمرن ومجيل ال
ا بدأيلن وه،ا الرأي مل انراء ال كان يراها ك مل لينل وس اللن ومل اف رأي
أادنا يل انيرن ومجيل الشيوييل كانوا م قـل ياـى هـ ،ال ـرةن ومل ي ـل ي ـاض
ألي سياســر ش ــيويرن ااك ـ ا ك ــان أو غ ـ ا ــاكمن أن يس ـ يف سياس ــة ال ع ــاير
السـا ر بــل الرأمسـالـي ـة والشـيـويـي ـةل ألنـه كــان يع ـرب يار،ـا يـل ال ــرة الشــيويية يف
السياسة اخلار،ية.
ه،ا هو واقل ما كان يايه ا عس ران مل نااية مبدليةن ومل نااية سياسيةن
ومل نااية خوليةن إال أنه من ،سنة  1891قد طرأ ن ّ ياـى ا عسـ ريل مـل ناايـة
خولي ــة أخى إىل ن ـ ّ وض ــعري ا احلقيق ــرن وأخى إىل ن ـ ّ ا وق ــف ال ــدويل .وذل ــن أن
ا عس ريل من ،النعف اللاين مل العقد الساخ ن أي من ،سـنة  1859ن بـدأت يف
كـ ـ منري ــا رك ــات ومتا ـ ـ تن وأي ــ،ت نن ــو اـ ـ أخت إىل ن س ــي ا عسـ ـ ريل
ن ســجن ا كــام ان وأصــبح ا عسـ ران خول ــل :الواليــات ا حــدةن واال ـاخ السـوفـي ـايتن
خون أن ـس هانان الدول ان لباقر خول معس رنا أي اساب.
أما بالنسبة لا عس ر الشيوير فمن الدولة الشـيويية قامـا ياـى أسـا غـ
قومرن ياى أسا مبـدلرن أي قامـا ياـى أسـا أن ن ـون خولـة شـيويية يف مجيـل
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العاملن وي يل العامل .وه،ا األسا ألممريا أمريل :أادنا أن نظ يف االة اسـ ن ار
خالــم يف الــداي ن وإيــداخ ،ــدي لاقــوى االق عــاخيةن والقــوى العس ـ ريةل مــل أ ،ـ
نشر االشةاكيةن وه،ا ي طا الض ط الشديد بش خالم ياـى الشـع مـل ناايـة
سياســيةن ومــل ناايــة اق عــاخيةل ولــ،لن واــا الدولــة الشــيويية كابوس ـ ا قــي ا ياــى
الشــع الروســرن ووـ ّ الروسـ ّـر ةرومـا مــل ناايــة اق عــاخية مــل ال اليــاتن وا ـ
مل بع الضرورياتن ك ذلن يف سبي نشر االشةاكية يف العامل .أما األمـر اللـاين
الــ،ي ألممــا بــه الدولــة الشــيويية فريــو الوقــو يف االــة يــداء مس ـ ح م مــل مجيــل
الــدول ال ربيــةن بوصـ ريا خوالا رأمساليــة إمربياليــةن وإشــعال احلــرب البــارخة معريــا بشـ
خالـمن واالسـ عداخ خلـوض احلــرب احلاميـة يف كـ وقــان وهـ،ا هــو الـ،ي ،عـ العــامل
معسـ ريل م عــاخيل بشـ ســافرن ويف وضــل قــد برنــا لاحــرب ال عايــة كـ وقــا.
غ أن م اسد الشيويية ا ةاك ة مل مت ّ ل أصحا ا مل االس رار يف شـوط نظرياهتـا
إىل من ري ــا ل ول ــ،لن ف ــر أواي ــر اخل س ــينات م ــل الق ــرن ا اض ــرن  ،ــاءت مدرس ــة
،ديــدة لاح ــمن وأيــ،ت ن ســر الشــيويية ن سـ ا ،ديــدا ي ـ مــل معــا روســيان
وهو أقرب إىل ال س القومر منه إىل الشيوير .فبالنسبة لاسياسة الدايايـة أو،ـدوا
ان را،ا ياى النا مل ناايـة سياسـيةن ومـل ناايـة اق عـاخيةن فجن ـوا الضـ ط ياـى
النا ن وأي،وا يس حون ندربي ا بالبضالل االس ري كية .وبالنسبة لاسياسة اخلار،يـة
أيــ،وا حيــاولون ال قــرب مــل أم كــان وإبــاخ ي قــات أو ـ معريــان وصــارت عــري بــل
روســيا اال ــاخ الســوفيايت وأم كــا انعــاالت سـريعة سـرية ل ن ــاق ياــى منــل احلــرب
بينري ان ب أي،ت ن سل ،وان ه ،االنعـاالت اـ مشاـا مجيـل ا سـال الدوليـة
يايريــا بينري ــان و ــا نضــاا هــ ،االنعــاالتن
ال ـ ن ــل أن ي ــون هنــاق ي ـ
يقد اال ،ـاع اخلطـ بـل يروشـو وكنـدي يف اميـران سـنة  1891ن و،ـرى فيـه
االن اق الشام ياى مجيل ا سال الدوليةن وب،لن ختاا روسيا اال اخ السوفيايت
يل ف رة مري ـة مـل ناايـة خوليـةن هـر ف ـرة العـداء الـدالم بـل الشـيويية والرأمساليـةن
واي نقا ف رة ال عاير السا ر عناها الرأمسايل.
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وأمــا ا عس ـ ر الرأمســايل فــمن أم كــا أخركــا أن إها ـةا نع ـ ضــدهان و ــاول
ممامح ريــا ياــى ا ــا ن ورأت أن االــة احلــرب البــارخة القال ــة بــل ا عس ـ ر الشــرقر
وا عسـ ر ال ــر هــر االــة منري ــة لقواهــان فريــر االــة ليســا بــاحلرب ف نعــر إىل
اميـداخات العسـ رية يــل ال ن يــة االق عــاخيةن وليســا بالســام ف نعــر إىل ال ن يــة
االق ع ــاخية ي ــل امي ــداخات العسـ ـ ريةن بـ ـ ه ــر اال ــة ب ــل الس ــام واحل ــربن وه ــر
نس ريان روة هالاة مل روات الدولة يف سبي اميـداخ العسـ ري لشـرء ونـرن أي
حلــرب غ ـ معــرو أهنــا سـ قل .وإىل ،انـ ذلــن رأت أن إها ـةا بالــ،ات هــر ال ـ
نضــر نــار هــ ،احلــرب البــارخة ونؤر ريــان وأن قعــدها مــل ذلــن إبقــاء أم كــا يف االــة
نس نـم معريا روهتا وإم انياهتان ف ضعف ندربيان وحيع اينئ ،اميـ ل بـال وازن
الــدويلن وأخركــا أم كــا أن معــاح ريا هــر يف ال قــارب مــل روســيا الشــيويية ضــد
بريطانيــا الرأمساليــة  .وايــث إن م اســد الرأمساليــة مةاك ــة كــ،لنن وألن الن عيــة
هر يف أياى سام القيم يند الرأمساليلن ايث ال قي ة اب ة ينـدهمن بـ هلـا وراء
بينريــا
ا عــا ا اخيــةل لــ،لن صــارت أم كــا هــر أيض ـ ا ــاول نضــيي شــقة اخل ـ
وبــل روســيا اال ــاخ الســوفيايت وأيــ،ت ــاول الــديول معريــا اوضــاتن وذلــن
من ،النعف اللاين مل العقد الساخ مل القـرن ا اضـرن أي منـ ،أيـا إيمهنـاور وقبـ
ارء كندين وما إن ،اء كندي ا باخر ممتا يطوة ال قارب بل أم كا وروسيان
ومــا مــرت ســنة وبعـ الســنة ياــى نســا ه احل ــم اـ كــان ا ،ــاع فينّـا يف اميـران
 1891بين ــه وب ــل يروش ــو ن واع ـ في ــه االن ــاق الش ــام يا ــى مجي ــل ا س ــال
يايريــا بينري ــان وبــ،لن ختاــا أم كــا هــر
الدوليــة الـ ن ــل أن ي ــون هنــاق يـ
األيرى يل ف رة مري ة اي نق ريا مدة نقرب مل نعف قـرنن أال وهـر ف ـرة القضـاء
ياــى الشــيوييةن وإزال ريــا مــل يريطــة العــاملن وبــدأت بال قــارب مــل اال ــاخ الســوفيايت
في ـا مســر بال عــاير الســا رن واسـ رت يف ذلــن مــا يميــد يــل يقــديلن إىل أن ،ــاء
ري ــان لرلاســة أم كــا يف الل انينــاتن ايــث أيــاخ إايــاء الع ـ لاقضــاء ياــى اال ــاخ
السوفيايت مل ،ديد.
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وه ،ا ان قا معا زيي ا عس ريل ل بقيا نا ا ن ،نل خوليـان ول حـوال
خون بروز غ نا .ويبدو أهن ا ك،لن قد ان ق ـا ياـى سياسـة اا ـواء العـلن وإيـراب
بريطانيا مل مس ع راهتان وقال ن وذها مل الشرق األوسط واألقعىن ومنل أ انيـا مـل
يوخهتا خولةا نوويةا .ب إهن ا ان ق ا ياى ال عاير السا ر بينري ا أو ما مسـر بالوفـاقن
وك،لن ياى يد االل ااء إىل القوة العس رية يف ا ا شاك بينري ان وان ق ا ياى
اق س ــا الع ــامل بينري ــان و دي ــد من ــاط ن ــوذ ك ـ منري ـان وم ــدى و ،ـوب مس ــايدة
إاــدانا ل يــرى يف منطقــة ن وذهــان وبعبــارة أيــرى صــارنا ااي ــل نش ـ ن قــوة
يا ية واادة .و  ،االن اقات كاريا ن وضل العاملن ون ا وقف الدويل.
أم ــا بالنس ــبة لا وق ــف ال ــدويلن ف ــمن الع ــامل مل يع ــد معس ـ ريل ع ــا بعض ــري ا
ي نازيــان سياس ـيا واق عــاخيان ون ــداول الع قــات بينري ــا مشــاك م عــدخة ك ــا كــان
احلال قب  1891ن وإمنا صار العامل معس ريل ف ريان فال رة الشيويية بقيان يف
نان احلقبةن ن ل يف الدول الشيوييةن وال رة الرأمسالية ن ل يف الدول الرأمساليـة.
وال رنان ال ن ل ال وفي بينري ان فالعامل مل ه ،النااية معسـ ران بـ شـن .أمـا
مل نااية خولية فقـد زال ا عسـ رانن وأصـبح العـامل كاـه قـوة وااـدة ن لـ يف أم كـا
وروسيان وصار هـ،ان الع قـان واـدنا ي ح ـان يف العـاملن مـل السـب ألم كـا يف
مركم الدولة األوىل.
وياي ــه ف ــمن ا عسـ ـ ريل الش ــرقر وال ــر ق ــد زاالن ومل نبـ ـ هن ــاق معسـ ـ رات
خولية يف العاملن وإن ا وقف الدويل قد ن ّ ن ّ ا ،،ريان ور،ل إىل ما كان يايه قبـ
احل ــرب العا ي ــة األوىلن أي ص ــار خوالا من ــرخ اة نس ــعى كـ ـ خول ــة منري ــا ألي ــ ،ا ــا
وإض ــعا غ ه ــا م ــل ال ــدولن وص ــار االا ــاق ب ــل خول ــة وخول ــة ال ب ــل معسـ ـ ر
ومعس ـ رن وال ــرق بــل احلــال يف فــةة الوفــاق بعــد ا ،ــاع فينّ ـا واحل ـال قب ـ احلــرب
العا يــة األوىلن أن ا وقــف الــدويل صــار ن ـ ح م فيــه خول ــان كب نــانن و ــاول بــاقر
ال ــدول أن ن ق ــر ش ــر ال ــدول لن وأن نو ،ــد بينري ــا ع ع ـا يش ـ ق ــوة نق ــف يف و ،ــه
احلـال قبـ احلـرب العا يــة األوىلن فقـد كانـا الـدول ال ـربى ن ــاخ
الـدول لن ـ
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ن ون م قاربة القوىن وإن كانا الدولة األوىل أقوى اي يلن وه،ا ال قارب قد ول
إىل إي ـ ل ي ـمان القــوىن ون ــماع اــاخ ياــى ا ــا ن أخى إىل نشــوب احلــرب العا يــة
األوىل.
أمـا يف فـةة الوفـاقن فـمن قـوة الـدول ل ا ع ـل كانـا ن ـوق ب ضـعا كلـ ة
قـوة أي خولــة مـل خول العـاملن أو اـ قــوة مجيـل خول العــاملل ولـ،لن مل ننشـ اــرب
يا ية كربى با عىن ا عرو سابقان ب مل ي ل هناق اا ال أن يؤخي ع ل الـدول
األيرى إىل اا اق يؤخي إىل ارب يا ية .وك،لن احلال بل االة ا وقـف الـدويل
يف فةة الوفاقن وبل اال ه قب احلرب العا ية اللانية .فمنـه قبـ احلـرب العا يـة اللانيـة
كان خوالا م رقةن وإن كان قد أي ،ش ،برياتن ول نه ياى أي اال كان قوى
م قاربــة يف أول األمــرن ب اع ـ اي ـ ل ب ـال وازنن فقويــا أ انيــان وقويــا إيطاليــان
وقويـ ــا اليابـ ــانن ومل نقـ ــو إها ـ ـةا وفرنسـ ــان وكانـ ــا أم كـ ــا يف يمل ريـ ــان ف ـ ـ خى هـ ــ،ا
االي ـ ل يف ال ـوازن إىل ان ــدفاع إيطالي ــان وأ اني ــان والياب ــانن كـ ـ رخه ــان إىل أي ــ،
بادان بطري احلربن وأخى ذلن ب ابعه إىل اا اق قوي ن اا ينه احلرب العا ية
احلــال يف فــةة الوفــاقن فــمن ا وقــف الــدويل كــان ي لـ يف الع قــل
اللانيــةن ـ
ال ب يل واالن اق بينري ان وهـو وضـل ال يسـ ح لـدو نــماع خويل يـؤخي إىل اـرب
يا يةن وإمنا يس ح فقط بنـماع بـل بعـ الـدول والـدول لن أو بـل بعـ الـدول مـل
بعضــريان ول ــل مل ـ هــ،ا الن ــماعن وإن ن اــا ينــه اــرب ةايــةن فــمن قــوة الــدول ل
الع ق ل كانا ك ياة بمط اء ه ،احلرب م أراخنا.
إال أنــه مل ن ــل سياســة الوفــاق ال ـ بــدأت بان اقيــة  1891بــل الواليــات
ا حدة واال ـاخ السـوفيايت نعـه هنايـة العـراع بـل الشـيويية والرأمساليـةن ول نريـا كـان
هلــا مربراهتــا وأســبا ان وكــان كـ الطــرفل قــد أهن ــه احلــرب البــارخةن واميــداخ لشـرء
اريــول قــد حيــد أو ال حيــد ن فانعــرف ا إىل الوفــاق بينري ــان واق ســا العــاملل مــل
أ ،أن ي ر كـ منري ـا لةنيـ أمـور الدايايـة .وبان ريـاء اـرب في نـا كـان الوفـاق
قد بدأ ي قد أني ه .فقد أير،ا فرنسا مـل مسـ ع راهتان ويـاخت إىل أوروبـا ل قـوى
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ا .وأما بريطانيا فقد شعرت بضع ريا وبـدأت ـاول ال قـوي ب وروبـا مـل أ،ـ إنقـاذ
ما ن ل إنقـاذ ن وأصـبح اال ـاخ السـوفيايت قـوة يسـ رية اسـةانياية ي قـةن واقـ
ن وق ا يف اال غمو ال ضاءن واسـ طاع م ّد و،وخ إىل مناط بعيدة يل االه احليوين
ف صبح قوة يا ية بش فعال.
وبدأ اهلاو ياى سياسة الوفاق مل معظم ال ئـات السياسـيةن مـل الي ينيـلن
ومــل الايرباليــلن وبــدأت الواليــات ا حــدة ن نع ـ مــل الوفــاقن وذلــن را،ــل إىل أن
اال ــاخ الســوفيايت بــىن يف واــه قــوة خمــار شــام هالاــة أصــبحا هــا،ن الواليــات
ا حـدةن ومعــدر اخلطـر يايريــا .وان ريـى زمــل أمـل الواليــات ا حـدة ا طاـ ن وأصــبح
يقــو ياــى الــرخع ا بــاخلن أي ياــى ربــط مع ـ ع ـ  .وكــان مــل آ ــار ايانبيــة أن
أيــ،ت الــدول األوروبيــة يف االنشــقاق يــل الواليــات ا حــدةن وأيــ،ت ن بــل سياســة
مس ـ قاة ينريــا يف نعاماريــا مــل اال ــاخ الســوفيايتن مــا اــدا ب يســنار أن يطا ـ ياــى
يا  1813يا أوروبا .وذلن را،ل إىل أنـه لاـول يـا  1813ن ايـث ف نوقيـل
ان ــاق ب ــارين ا ــول الوض ــل يف في ن ــا ن كان ــا الوالي ــات ا ح ــدة وروس ــيا اال ــاخ
الســوفيايت قــد أير ،ــا فرنســا مــل معظــم مسـ ع راهتان وأ،ربنــا بريطانيــا ياــى ن يــن
معظــم قوايــدها العسـ رية اــول العــاملن وأير ،اهــا مــل ال ل ـ مــل مس ـ ع راهتان وف
مربرانـه .وال شـن أن الواليـات ا حـدة
اا واء العل .وب،لن ي ون الوفاق قد فقـد ّ
ير،ا مل الوفاق كقوة يس رية ي قة أكلر مما كانـان ك ـا أهنـا أصـبح هلـا ن ـوذ
سياسـر بـالغ بسـب إيـراب بريطانيـا وفرنسـا وهولنـدا مــل مسـ ع راهتا واحلاـول ةاريــال
لــ،ا كــان الوفــاق قــد آنــى أكاــه بالنســبة لاواليــات ا حــدةن وال يعــه أنــه مل ي ــل لــه
سـابياتن ول ـل سـابيانه مل ن ـل ل قـارن بمبابيانـه بالنسـبة لاواليـات ا حـدةن ول نــه
يف العــا  1813فقــد مربرانــهن فال ــا أم كــا إىل إهنــاء ان ــار الســابية الـ نولــدت
يــل سياســة الوفــاقن ووضــعا يف أولويــات ي اريــا :احلــد مــل م ـ ّد اال ــاخ الســوفيايت
ن ــوذ إىل من ــاط بعي ــدة ي ــل اال ــه احلي ــوين وإره ــاق اال ــاخ الس ــوفيايت اق ع ــاخيان
وإياخة أوروبا ا ا ظاة األم كية.
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أمــا بالنســبة ـ ّد اال ــاخ الســوفيايت ن ــوذ يــارب االــه احليــوين ف ــان هش ـان
وذلــن را،ــل إىل هشاشــة االق عــاخ الســوفيايتن وأنــه يســري قاعــه يف أي حلظــةن ل نــه
كان يعطر اال اخ السوفيايت ا ا شاركة يف القضايا الدوليةن وه،ا مـا مل ن ـل نـرا
الواليات ا حدةن فرير رأت يف سياسة الوفاق السبي الا واء اال اخ السوفيايتن ال
يعاه ندا لاواليات ا حدةل ل،ا رأت و،وب إيرا،ه مـل منـاط ن ـوذ يـارب االـه
احليوي.
وأم ـ ـا إره ـ ـاق اال ـ ـاخ السـوفي ـ ـايت اق ع ـ ـاخي ان فق ــد رأت الوالي ــات ا ح ــدة أن
ي ـوض سـب ـاق نسـا ـح مــل اال ـاخ الســوفيايت يرهـ اق عــاخ ن ويدفعــه ل هنـي ـار .وقــد
بــدأ ذلــن يف أوايــر الســبعينات يف يريــد كــارنرن ول نــه اشـ د وأص ـبح احل ـد األب ـرز
ال ــ،ي ميّـ ـم سـياس ـ ـة إخارة ري ـ ـانن فمن ــه ه ــو ال ــ،ي أ،ـ ـ سـب ـ ـاق ال س ـ ـاح .فس ـ ـار يف
الربامـ ال وضـعريا سا ه كارنرن وأنريا صـواريي إ إكـن ا ح ـركةن وزاخ يايري ـا بـ ن
نبـنّ ـ ـى مب ـ ـاخرة ال ــدفاع االسـ ـةانيارن أو ا ــرب النا ــو  .ونقض ــر ه ــ ،االس ــةانياية
بمط ق ن نولو،يا مباخ خرع واقية مل صواريي األيداء .ما أوهم اال اخ السـوفيايت
ب ـ ن نرســان ه النوويــة س ـ ون خون أي م ع ـول اــال قيــا ا ــرب نوويــةل وهــ،ا يع ــه
ايـ ل ميـمان القـوىن ونشــايل قيـا أمري ــا لـرب نوويــةن مـا خفــل اال ـاخ الســوفيايت
إىل اطحماولــة ل طــوير أنظ ــه الدفايي ــة .ذلــن أنــه لس ـ ا عطيــات ا و،ــوخة مل يع ــد
بامم ــان ال نــافن يف اــال األســاحة اهلاوميــةل لــ،ا كــان ان قــال ال نــافن مــل نطــوير
وســال اهلاــو إىل نطــوير وســال ال ــدفاع .ومــل أن اس ـةانياية ري ـان الدفايي ــةن أو
ارب الناو ن وإن أارزت بع ال قد يف بداي ريان مل ن ل وصـاا إىل اـد القـول
إنـه ف ال وصـ إىل ن نولو،يــا قــاخرة ياــى بنــاء هـ ،الــدرع العــاروييةن فمنــه قــد بــا
يا ي ـ ا أنــه مــل شــبه ا س ـ حي ال وص ـ إىل مــدافل ليــمرن قــاخرة ياــى نعــوي أشــعة
الايــمر بال لافــة ا طاوبــةل ل سـ طيل نــدم العـواريي يــابرة القــاراتن وهــر الزالــا يف
ال ض ــاء قبـ ـ يوخهت ــا إىل اب ــال اي ــوين ل ــل ري ـ ـان أيا ــل ي ــل نب ــه ه ــ ،ا ب ــاخرة
الدفاييــةن رغــم أهنــا مل ن ــل وصــاا مرااـ م قدمــة يف ال طــويرن واسـ طاع ــا إربــاق
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اال ــاخ الســوفيايتن و،ـ ّـر إىل ســباق نســاح ،ديــد مل ي ــل ليح اــه اق عــاخ ا ريــةئ
أص ان ه،ا ياى الرغم مل أن اسةانياية اـرب الناـو ختـالف ا عاهـدة الـ وقع ريـا
الوالي ــات ا ح ــدة واال ــاخ الس ــوفيايت ي ــا  1812ن ا عاق ــة بالع ـ ـواريي ا ض ــاخة
لاعواريي .ول ل ري ان أصر ياى أن مباخرنه ال ن ناق مـل ذلـن االن ـاقن معـعدا
ب،لن ا وقف مل اال اخ السوفيايتن ومل ا ل القول إنه ب عاه ه،ا قد أهنـى آيـر
معامل سياسة الوفاق.
،رت أي ال ري ان ه ،اال اخ السوفيايت إىل سباق نساح ،ديـدن وإن
لقد ّ
كـ ــان هـ ــ ،ا ـ ــرة ل طـ ــوير األنظ ـ ــة الدفاييـ ــة ال اهلاوميـ ــةل وذلـ ــن مرهـ ــاق اال ـ ــاخ
الس ــوفيايت اق ع ــاخيان وخفع ــه إىل الر ،ــوع إىل اال ــه احلي ــوي ا ـ ـ ياي ــه يف ان اقي ــة
 1891يف فينّان أو ا خفعه إىل االهنيار.
أما أوروبا ال اس اا فةة الوفاق لا اا مل هي نة الواليات ا حدةن فقد
باشــر الساســة األم كيــون أي ــاهلم مياخهتــا ــا ا ظاــة األم كيــةن بعــد أن كــاخت
ن اخر ه ،ا ظاة منـ ،يـا  1813ن الـ،ي أطاـ يايـه كيسـنار يـا أوروبـان ايـث
أي،ت خول أوروبـا نـرخخ أن معـاحلريا غـ معـا الواليـات ا حـدةن وأيـ،ت ننـ ى
بن ســريا يــل أن نــدي يف اــرب إىل ،ان ـ الواليــات ا حــدة خفاي ـا يــل ا عــا
األم كية فحس  .فقاما أم كـا يـا  1892بنشـر صـوار ريا م وسـطة ا ـدى مـل
طراز ب شنغ 2وكـروز يف أوروبـان لاـة أن اال ـاخ السـوفيايت ينشـر صـوار ه ا وسـطة
ا دى يف أوروبان وبعـدما رفـ إزال ريـا .وبـ،لن ربطـا الواليـات ا حـدة أمـل الـدول
األوروبية ب منريان لاـة الـدفاع ينريـان فربطـا معـ ها عـ الواليـات ا حـدة ربطـا
ال نس طيل أوروبا االن اق ينه.
ومل فوز ري ان ب ةة رلاسة انيةن أصبح غوربانشو ن سـنة  1895ن زيي ـ ا
ل اخ السوفيايتن وما إن وص لاساطة ا بدأ اال ـاخ السـوفيايت يقـد ال ـن ـازالت
ناـو ال نــازالت لاواليــات ا حـدةن وأصــبح بــ،لن اال ــاخ السـوفيايت يـةنح ياــى طريـ
االهنيارل ل،ا كان ري ان ةقا يندما سئ لدى م اخرنه البيا األبي ي ا يع قد أنه
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أهم إهازانه كرلينن ف ،اب ري ان« :يقولون إنه رلا احلرب البارخة».
وه ــ،ا فقــد ط ـرأ ن ـ ّ ،ــ،ري ياــى ا وقــف الــدويل مــل م ــاخرة ري ـان لابيــا
األبــي ن اي ــث أص ــبحا سياس ــة الوف ــاق من رييــة متام ـ ان وأص ــبح اال ــاخ الس ــوفيايت
يـةنح رـ ّـر إىل ســباق ال ســاح وإرهاقــه اق عــاخي ان إضــافة إىل مــا كــان يـ م مــل وقــو
ران ـ ا نشــقل الســوفيات وص ـ و ا عارضــة .وشــنّا محاــة إي ميــة خوليــة طحماربــة
األيديولو،يــة الســوفيانيةن مــا يعــه أن الواليــات ا حــدة مل يعــد ينــدها شـرء يسـ ى
الوفاقن ب شنّا هاوم ا سياسي ان واق عاخي ان وأيديولو،ي ان ياـى اال ـاخ السـوفيايتن
مــا أخى إىل نقريق ــر ن ــوذ ن أو ةاوالنــه لان ــوذ يف الع ــامل يــارب اال ــه احلي ــوين وإىل
اهنيــار اق عــاخيا خاياي ـان إىل ،ان ـ وريــور ،ريــات معارضــة لاسياســة الســوفيانية يف
خايـ اال ــاخ الســوفيايت وا عسـ ر الشــرقر بشـ يــا ن ب يف العــامل .واسـ ر ذلــن
إىل أن اهنار اال اخ السوفيايت يف أوال نسعينات القرن ا اضرن وأصـبحا الواليـات
ا حدة خولةا أوىل خون مماام يقةب منريان ك ا كان يايه احلال سابق ا.
واخل صــة أن الوضــل الــ،ي نقابــا يايــه الــدول يف العــاملن هــو أن العــامل يف
القــدا كانــا ن ـ ح م فيــه :الدولــة العل انيــةن وبروســيان وروســيان والن ســان وإها ـةان
وفرنســان وكانــا هــ ،الــدول هــر ال ـ نعـ ّـر شــؤون العــاملن وهت ـ ّدخ الســامن ونقــرر
احلرب .ب و،دت الواليات ا حدةن فحـ ّدت مـل هـ ،الـدولن و،عا ريـا ةعـورة يف
العــامل الق ــدان وأبع ــدهتا ي ــل أم ك ــا .ب س ــقطا الن س ــا ي ــل اي باره ــا خول ــة ك ــربىن
فعارت خول العامل مخسا هـر :روسـيان وأ انيـان وإهاـةان وفرنسـان والدولـة العل انيـة.
ب ســقطا الدولــة العل انيــةن فبقيــا الــدول ال ــربى ا ح ــة يف العــامل أربع ـا هــر:
روسيان وأ انيان وفرنسان وإهاةا .ب بعد احلرب العا ية األوىلن صارت روسيا يف يملة
بقيــا الشــيويية فيريــان واسـ ي ء احلــمب الشــيوير فيريــا ياــى احل ــمن وســقطا أ انيــا
من ريا يف احلرب العا ية األوىلن فعارت الدول ال ربى خول لن نا :إهاةا وفرنسا.
عرفة يف العامل كاه ما يدا أم كان وأصبحا فرنسـا ناريـث وراء
وكانا إهاةا هر ا ّ
إهاةا .ويف أوال العقد الرابلن أي سنة  1833ن قب احلـمب النـازي ياـى احل ـمن
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وأيــ ،يع ـ لرفــل ش ـ ن أ انيــان ا ـ يــاخت خول ـة كــربى .وقب ـ ذلــن بقاي ـ اس ـ وىل
موسوليه ياى احل م يف إيطاليان وأي ،يع لرفل شـ ن إيطاليـان اـ صـارت نع ـرب
خولــة مــل الــدول ال ــربى .ووريــر هــم اليابــانن وانســل ن وذهــا بعــد أن أصــبحا مــل
ال ــدول العـ ــناييةن فعـ ــارت نع ــرب مـ ــل الـ ــدول ال ـ ــربى .وق ــوي يـ ــوخ خولـ ــة اال ـ ــاخ
السوفيايتن وصار هلا و،وخ خويلن فر،عـا إىل أن نع ـرب خولـة كـربىن فعـارت الـدول
ال ــربى س ـ ا هــر :اال ــاخ الســوفيايتن وأ انيــان وإها ـةان وفرنســان وإيطاليــان واليابــانن
وواّـ ـا أم ك ــا يف يمل ري ـ ـا .وبع ــد احل ــرب العا ي ــة اللاني ــةن همم ــا أ اني ــان وإيطالي ــان
والياب ــانن وض ــعف ش ـ ن ه ــ ،ال ــدول ال ــل ن إىل ،ان ـ ذل ــن ير ،ــا الوالي ــات
ا حــدة مــل يمل ريــان وانــدفعا نشــارق يف شــؤون العــاملن واافظــا ياــى بقــاء اي بــار
إهاةا وفرنسا خول ل كب نـلن فعـارت الـدول ال ـربى أربعـا هـر :اال ـاخ السـوفيايتن
وإهاـ ـةان وفرنس ــان والوالي ــات ا ح ــدةن ب بع ــد ان ــاق اال ــاخ الس ــوفيايت والوالي ــات
ا حدة سنة  1891ن سقطا ك ٌّ مل إهاةا وفرنسـا يـل اي بارنـا خول ـل كب نـلن
وب ــ،لن ص ــارت ال ــدول ال ــربى خول ــل ا ن ــل ن ــا :اال ــاخ الس ــوفيايت والوالي ــات
ا حــدة .وبان اقري ــا صــارنا قــواة وااــد اةن فعــار العــامل قــوة كــربى وااــدة ن ــون مــل
خولـ ـ ـلن ومل يب ـ هنــاق خول كــربى ن ـ ح م يف العــامل غ نــا إىل قبي ـ اهنيــار اال ــاخ
السوفيايت.
وب ويل غوربانشو ن سنة  1895ن زيامة اال اخ السوفيايتن إبان فوز ري ان
ب ــةة رلاســة انيــةن بــدأ اال ــاخ الســوفيايت يقــد ال نــازالت ناــو ال نــازالت لاواليــات
ا حدةن وأصبح ب،لن اال اخ السـوفيايت يةن ـح ياـى طريـ االهنيـارل لـ،ا كـان ري ـان
ةقـ ا ينــدما سـئ لــدى م اخرنــه البيـا األبــي ي ـا يع قــد أنــه أهـم إهازانــه كـرلينن
ف ،ــاب ري ــان« :يقولــون إنــه رلــا احلــرب البــارخة» .وهــ،ا مــا أيــاخ ســيطرة الدولــة
الواادة األوىل ياى ا وقف الـدويلن وسـقط اي بـار اال ـاخ السـوفيايت خولـة كـربى .ب
ن ـن اال ــاخ الســوفيايتن وور ــا روســيا طاقانــه وقونــه العسـ ريةن إال أهنــا أصــبحا
نعاين مـل امفـ السياسـرن وفقـدان اهلويـة ا بدليـةن إىل ،انـ مشـاكاريا الدايايـة
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مل اق عاخيةن وسياسيةن بسب ما يا ه الشيوييةن ما أخى إىل نرا،ل ن ها ياـى
السياسة العا ية.
بــ،لن أصــبحا الواليــات ا حــدة األم كيــة هــر القــوة ال ــربى الوايــدة يف
الع ــاملن أي الدول ــة األوىل الق ــاخرة يا ــى نس ــي خف ــة السياس ــة العا ي ــةن خون من ــافن
يمامحريا ياى ه،ا ا ركم .وإنه وإن كان اللـالو األورو فرنسـان بريطانيـان وأ انيـا
ق ــد ا ــاول وحي ــاول خي ــول ااب ــة ا مامح ــةن ك ــا ا ــد أ ن ــاء ااـ ـ ل العـ ـراق س ــنة
 2003ن وك ــا اــد يف ا ،اي ـاهتم اــول إبــاخ قــوة أوروبيــة من عــاة يــل ااــف
األطاســر يف العــا ن ســهن ويف مناقش ـ ريم ا شــروع األم كــر لاشــرق األوســط الــ،ي
ي ـرض ياــى ق ــة الــدول العــنايية الل ــاين يف امي ـران  2004ن إال أهنــا ليســا إال
ة ــاوالت ال نرق ــى إىل وص ــف ا مامح ــة ا عروف ــة يا ــى مرك ــم الدول ــة األوىلن وإمن ــا ه ــر
ةاوالت شاركة أم كا قدرا مل ال يف السياسة الدولية.
ه ـ ،ه ـر احلــال ال ـ وص ـ إليري ـا الوض ــل انن .وينب ــر أن ي ـدرق أن ال ــ،ي
يـ ح م يف العــامل ياــى مــر ال ــاريي هــو الــدول ال ــربىن وال ســي ا الدولــة األوىلن وأن
الـدول ال ـربى قـد نضـعف و ـ ةاريــا خول أيـرى ف ـ في ـ ا وقـف الــدويلن وأن
هــ،ا ال ـ ّ يف الوضــل الــدويل هــو الــ،ي ي ـ ّ ش ـ الع قــات بــل الــدول ال ــربىن
وبعـ ال ــاوت يف القــوة والضــعف بــل وضــل الدولــة األوىل ووضــل بــاقر الــدول الـ
نمامحريــان فيضــعف موقــف الدولــة األوىل ك ــا اعـ مهاـةا اــل زامح ريــا أ انيــان أو
يقوى ك ا اع مل أم كا ال ضـربا ن ـوذ إهاـةا وفرنسـان وأبقـا ال ـ الـدويل
فيريــا ويف روســيا بعــد ا ،ــاع فينّ ـان أو نعــبح الدول ــة األوىل خون م ـماام ياــى ه ــ،ا
ا ركــم ك ــا اع ـ بعــد اهنيــار اال ــاخ الســوفيايتل ويايــه ف ـ بــد مــل إخراق هــ،ا كاّـه
إخراك ا خقيق ا وم طورا ا ي سىن فريم السياسة الدولية.
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دوافع الصراع بين الدول
ال رب العراع الدويل من ،فار ال اريي وا قيا الساية يل أاـد خافعـل:
إما ا السياخة وال جنرن وإما الرك وراء ا نافل ا اخية .واـ السـياخة :إمـا اـ
سياخة األمة والشـع ك ـا كـان احلـال مـل أ انيـا النازيـة وإيطاليـا ال اشـيةن وإمـا اـ
ســياخة ا بــدأ ونشــر ك ــا كــان احلــال مــل الدولــة امس ـ مية ط ـوال مــا يقــارب األلــف
و مثالة يا ن وك ـا كـان احلـال مـل الدولـة الشـيويية يـ ل ـل سـنةا مـل ي رهـان
قب أن ننريار يف أوال نسعينات القرن ا اضرن بعد سبعل سنةا مل إنشالريا.
أما خافل احلد مل منـو قـوة خولـة أيـرىن ك ـا اعـ مـل الـدول ضـد نـابايونن
وك ــا اعـ مــل الــدول ضــد الدولــة امسـ ميةن وك ــا اعـ مــل الــدول ضــد أ انيــا
النازيةن فمنه يدي يف ا السياخةل ألنه وقو يف و،ه سياخة ال .
وبموال الدولة امس ميةن وزوال الدولة السوفيانيةن صار الـدافل الـ،ي يسـيطر
ياــى العــامل كاــهن هــو الــرك وراء ا نــافل ا اخيــةن وســيظ كــ،لن ا ـ نعــوخ الدولــة
امسـ مية إىل الو،ــوخ كدولــة كــربى نــؤ ر يف العـراع الــدويلن ويعــوخ معريــا خافــل اـ
السياخة لا بدأ ونشر .
وأيطر خوافل العراع بل الدول هو خافل االس ع ار ر يل أش الهن فمنه هو
ال،ي سب احلروب الع ةن وهو ال،ي سـب احلـربل العـا ي لن وهـو الـ،ي سـب
اــروب اخلاــي ن واــروب أفريقيــان وهــو الــ،ي ســب اــرب أف انسـ ان والعـراقن وهــو
ال،ي ما زال يسبر الق ق واألزمات يف العامل.
وال نـافن وال شـاال وال عـارع ا و،ـوخ اليـو ن بـل أم كـان وبريطانيـان وفرنســان
وروســيان الظــاهر منريــا واخل ــرن اــول قضــايا العـراقن وأف انسـ انن والشــرق األوســطن
وغ ها مـل القضـايا الدوليـةن إمنـا هـو مـل أ،ـ االسـ ع ارن ومـل أ،ـ السـيطرة ياـى
ا نافل وا وارخل لـ،لن فـمن االسـ ع ار هـو الـ،ي يـ ح م يف العـراع الـدويل اننن ـا
ي ض ـ نه مــل ن ــماع ياــى ا ـوارخن وص ـراع ياــى الن ــوذن وننــافن ياــى الســيطرة ب افــة
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أش اهلا وأنوايريا.
واحلقيقة أن الرك وراء ا نافل ا اخيةن وياصة النريم االس ع ارين هو الـ،ي
أو،ــد الع ـراع السياســر بــل الــدول ال ــربىن و ّأخى هــ،ا الع ـراع بال ع ـ إىل نشــوب
اروب ةاية واروب يا ية .ومل أ ،ن يف ه ،احلروب اب دع ما يسـ ى بالسـ
والسام العا رن وو،دت ااة اطحمافظة ياى األمل والس .
وااــة اطحمافظـة ياــى األمــل ليســا ،ديــدة يف العــاملن بـ هــر ااــة قدنــةن
و،دت من ،أوال القرن ال اسل يشر ا ي خين فمن ا عاهدة ا سـ اة معاهـدة إكـال
الش ــابل ،ا عقــوخة ســنة  1919بــل الــدول اخل ــن ال ــربى اينئــ،ن إمنــا و ،ــدت
لاة اطحمافظة ياى األملن فبواسطة ه ،ا عاهدةن أو ه،ا ال حـالفن ،عاـا الـدول
اخل ن ال ربى مـل ن سـريا احلاميـة ل مـل والنظـا يف اي ايـة الدوليـةن ونـدياا يف
شؤون غ ها مل الدولن كا ا الض هلـان اسـ زي ريـان أن هنـاق هتديـدا لاسـ أو
النظ ــا  .وه ــ ،احلا ــةن اا ــة اطحمافظ ــة يا ــى السـ ـ والنظ ــا يف اي اي ــة الدولي ــةن
اختــ،ت بعــد ذلــن ذريع ـةا ل ــدي الــدول ال ــربىن وذريع ـةا لاحـ ـربن وص ـارت شـعـ ـارا
خوليان ي جنـ ،أخاة لا حـافظـة ياى االسـ ع ارن وياى الن وذ.
وقــد كــان هــ،ا السـ حي ــظ -ياــى اـ رد زي ريــم -يــل طريـ ال حــالف بــل
الدول ال ربىن أو يل طري مـؤمترات خوليـة .وبعـد احلـرب العا يـة األوىل صـار حي ـظ
يــل طري ـ منظ ــات خوليــةن فقــد أخم ـ يف معاهــدات العــاح ســنة  1818الــن ّ
ياى إنشاء منظ ة خولية لا حافظة ياى السـ ن هـر يعـبة األمـمن وكـان ا ـروض
أن نقو ه ،ا نظ ة ل ظ الس  .ول ل الدول الـ أقام ريـا قـد أياـا ب عريـداهتان
ويال ا ال اية مـل إقام ريـان فقـد كـان ا ـروض أن ن نـازل هـ ،الـدول يـل سـياخهتان
وأن ن وىل ا نظ ـة ن سـريا اطحمافظـة ياـى السـ ومنـل احلـروبن ول ـل الـدول ال ـربى
مل ن نــازل يــل مس ـ ع راهتان ومل ي ـ وضــعريان ب ـ ،عاــا نّريــا قي ـ ال ـوازن بــل
الق ــوى ا جن ا ــةن ومحاي ــة مع ــاحلريان وزاخت يا ــى ذل ــن أن اق سـ ـ ا ممال ــن أ اني ــا
والدولة العل انية بينريان وأي،ت إهاةا منريا اعـة األسـدن و ّأخى ذلـن إىل اميـ ل
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بالسـ الــ،ي أنشــئا ا نظ ــة مــل أ،اــهن وإىل وقــوع اــروب يــدةن ان ريــا بــاحلرب
العا يــة اللانيــةن وبعــد احلــرب العا يــة اللانيــة ن ــررت ةاولــة إقامــة منظ ــة يا يــة حل ــظ
الس ـ واألم ــل ال ــدوليلن فق ــد نباال ــا ال ــدول ال ــربى :إها ـةان وأم ك ــان واال ــاخ
الســوفيايتن وأشــركوا معريــم فرنســا في ــا بعــدن نبــاالوا يف و،ــوب إنشــاء يــامل مــا بعــد
احلــربن ياــى حنــو ،دي ــد ي ـ اس ـ قرار الس ـ ومن ــل احلــربن وأضــافوا إىل ذل ــن
نسريي ال عاون االق عاخين بل األنظ ة ا جن ا ة وا باينةن ومحاية اقـوق امنسـان.
ومــل يومئــ ،صــارت هيئــة األمــم ا حــدة هــر احلاميــة لاسـ ن وواــا كا ــة السـ ن
والس ـ العــا رن شــعارا خولي ـ ا يــرخخ اي يــلن وي جنــ ،ااــة مــل قبـ الــدول ال ــربى
لا حافظة ياى الس ن ولاحياولـة بـل الـدول األيـرى وبـل ال حريـرن واالنع ـاق مـل
ربقـة االسـ ع ار .وه ـ،ا نطــورت ف ـرة اطحمافظــة ياــى السـ اـ اسـ قرت ياــى مــا
هر يايه انن.
وقضــية اطحمافظــة ياــى الس ـ يف منظ ــة خوليــة أو،ــدت يرافــة ن ــمع ال ســاحن
فحاولــا يعــبة األمــم السـ وضــوع نــمع ال ســاحن واخت،نــه إهاـةا وســياةا مــل أ،ـ
ـاعا أ انيــا ياــى ال ســاح مــل أ ،ـ إبــاخ ن ـوازن يف أوروبــا بــل
إضــعا فرنســان وشـ ّ
أ انيا وفرنسان ف ي موضوع نـمع ال ساحن وكانا احلرب العا ية اللانية.
و ــا ،ــاءت هيئــة األمــم ا حــدة ســارت كــ،لن يف موضــوع نــمع السـ ضن إال
أنــه ا ـ انن مل نس ـ طل أي خول ــة كــربى أن ختــدع خولــة أي ــرى ك ــا فعاــا إها ـةا
ب رنســا يف يعــبة األمــمن وأيضـا مل نسـ طل هيئـة األمــم أن نو،ــد لــه أ ــرال ولــ،لن ال
ي اخ النا حيسون بو،وخ ن واليمال امسا ال مس اى له.
والعـ ـراع ب ــل ال ــدول ال ــربى م ــل بعض ــريا ق ــد أو ،ــد م ــا يسـ ـ ى ب ــا ؤمترات
الدولي ــةن وك ــ،لن م ــا يس ـ ى ب ــاألا  .أم ــا ا ـؤمتراتن ف ـ ول م ـؤمتر يق ــد يف ه ــ،ا
الشـ ـ ن ه ــو مـ ـؤمتر فينّـ ـان ال ــ،ي يق ــد س ــنة  . 1915ب قبـ ـ احل ــرب العا ي ــة األوىلن
يقدت يدة مؤمتراتن منريا مؤمتر برللن ال،ي يقد ل ن اق ياى إهنـاء و،ـوخ الدولـة
امس مية واق سـا ممال ريـا .وبعـد احلـرب العا يـة اللانيـة يقـدت يـدة مـؤمتراتن منريـا
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مـ ـؤمتر بـ ـرللن ومـ ـؤمتر ،ني ــف وب ــارين .ول ــل بع ــد ان ــاق أم ك ــا وروس ــيا اال ـ ـاخ
السـ ــوفيايت ن ونش ـ ـ ياري ا قـ ــوة يا يـ ــةن مل نعقـ ــد أيـ ــة م ـ ـؤمتراتن الاريـ ـ ّـم إال يف العـ ــا
 1898ن اي ــث يق ــد من ــدوبو ال ــدول ال ــربى :فرنس ــان وإهاـ ـةان وروس ــيا اال ــاخ
السوفيايت ن وأم كان مؤمترا ض ل أي ال هيئة األممل لانظر في ا يس ى ب زمة الشرق
األوسـط .ول ــل يقــد مــل رؤســاء هــ ،الــدول ال يسـ ى مـؤمترال ألنــه ةعــور ضـ ل
منظ ة هيئة األمم.
وقد كانا ا ؤمترات نعقد بعد احلرب العا ية اللانيةن مل أ،ـ لـث ا شـاك
ا و ،ــوخة ب ــل ا عس ـ ريل الش ــرقر وال ــر ل ألن ا عسـ ـ ر الش ــرقر ض ــعيف يف هيئ ــة
األمـ ــمل ولـ ــ،لن ااولـ ــا روسـ ــيا اال ـ ــاخ السـ ــوفيايت أن ن يـ ــ ،زمـ ــا ا بـ ــاخرة مـ ــل
ا عس ر ال ر ن ونع لماماة أم كا يـل مركـم الدولـة األوىلن ف يـ،ت ـاول نقـ
بـل بريطانيـا
ا شاك مل هيئة األممن وهحـا يف مـؤمتر بـرلل ب وسـيل شـ ّقة اخلـ
وفرنســا وبــل أم كــان ويف أيــ ،قـرار بعقــد م ـؤمتر ،نيــفن وهحــا يف م ـؤمتر ،نيــف.
ف ان يقد ا ؤمترات إضعاف ا ألم كا ونقوية لروسيا اال اخ السوفيايت  .وقـد ااولـا
إهاةا يقد مؤمترات بينريا وبـل أم كـا حلـ مشـاكاريا يـارب هيئـة األمـمن فعقـد مـؤمتر
برمــوخان ول نريــا مل نــناح فيــه .ب مل نعقــد أيــة م ـؤمترات بــل خول ا عس ـ ر ال ــر ن
واق ع ـر ياــى ا ،ايــات نقايديــة بــل أم كــا وإها ـةا .وقــد أخركــا أم كــا أن يقــد
ا ـؤمترات يــارب هيئــة األمــم ا حــدة يضــعف موق ريــان ويــؤخي إىل إضــعا مركمهــا
خوليـال ولــ،لن صــارت ال نوافـ ياــى يقــد مـؤمترات يــارب هيئــة األمــمن الســي ا بعــد
أن قــا االن ــاقن بـ ال حــالفن بينريــا وبــل روســيا اال ــاخ الســوفيايت بعــد ا ،ــاع
فينّا سنة . 1891
بــل الــدولن فمهنــا قدنــة ،ــدان ونقــو ــا الــدول ل قويــة ن ســريا
أمــا األاـ
عا قوة أيرىن أو نل بعضريا البع مـل اميـ ل بـال وازن بينريـا .ف عاهـدة إكـن
الـ كانــا نقــو
الشـاب ا عقــوخة ســنة  1919هـر يبــارة يــل ــالف .واألاـ
بل إهاةا وفرنسا وبل الن سـا وأ انيـا هـر ـالف لا قويـة وحل ـظ ال ـوازن .ب احلاـف
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الــ،ي قــا بــل فرنســا وإها ـةا ضــد أ انيــا يف احلــرب العا يــة األوىلن وال حــالف بــل
أم كــا وإها ـةا وفرنســا واال ــاخ الســوفيايت ضــد أ انيــا يف احلــرب العا يــة اللانيــةن هــو
الف ضد خولة كربىن وااف األطاسر ال،ي يقد بعـد احلـرب العا يـة اللانيـة ضـد
روسيا اال اخ السوفيايت ن وااف وارسو ال،ي يقد بعـد احلـرب العا يـة اللانيـة ضـد
مل ـ
يق ــدت ض ــد ق ــوة أي ــرىن ف ــون األا ـ
ا عس ـ ر ال ــر ن كاري ــا أا ـ
ا ـؤمترات الدولي ــة وس ــياةا م ــل وس ــال ال قوي ــة ض ــد ق ــوة أي ــرىن أو م ــل أ ،ـ ا ــظ
ال نع رب أخاة مل أخوات العراع الدويل.
ال وازنن وه ،هر األا
أو معاهدات نعقدها الدول ال ـربى بـل الـدول العـ رىن أو
وهناق أا
ال نع ـرب أخاة مـل أخوات العـراع الـدويل
بينريا وبـل الـدول العـ رىن فريـ ،األاـ
ا باشــرن ب ـ نع ــرب وســال اس ـ ع اريةن أو وســال ل قوي ــة الدولــة ال ــربى ال ـ ن ــوىل
إباخهـان فــاحلاف الـ،ي يقــد بـل العـراق ونركيــان واالن ـاق قبـ احلـرب العا يــة اللانيــة
ا س ـ ى لا ــف س ــعد آب ــاخن نول ــا إها ـةا يق ــد ل م ــل أ ،ـ نركي ــم ن وذه ــا يف نا ــن
الــب خن ومــل أ ،ـ نــر،يح ك ريــا الدوليــة أمــا الــدول ال ــربى األيــرىن مل ـ فرنســا
واال ــاخ الســوفيايتن وا عاهــدات الـ يقــدهتا إها ـةا بينريــا وبــل العـراقن وبينريــا وبــل
معــرن قبـ احلــرب العا يــة اللانيــة هــر وســال ل لبيــا اسـ ع ارهان وليســا مــل أ،ـ
الـ يقـدهتا إهاـةا بعــد احلـرب العا يـة اللانيــة كحاـف ب ــداخن أو
احلـرب .واألاـ
يقــدهتا أم كــا كحاــف ،نــوب شــرقر آســيان أو ،ع ـ أم كــا ال ويــان وباكس ـ انن
ومعـ ــرن وا ـ ــربن واألر،ن ـ ــلن وكوري ـ ــا اينوبي ـ ــةن والبح ـ ـريلن وأس ـ ـةاليان ونيوزلن ـ ــدان
وال ابلن وناي ندن بامضافة إىل إسرالي ن ما يس ى باحلا اء االسةانيايل يـارب
اا ــف األطاس ــر ه ــر وس ــال اسـ ـ ع اريةن ول لبي ــا الن ــوذن وليس ــا ه ــر أا ف ـ ـ ا
مل أخوات العراع الـدويل ا باشـرن بـ
لاحربن وك،لن ال نع رب مل ه ،األا
ال نعقد بل الدول ال ربى بعضريا مل بع .
نان األخوات هر فقط األا
وكــان مــل ا ــةض أن ين ريــر خور ااــف األطاســر باهنيــار اال ــاخ الســوفيايت
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وا عس ر الشـرقرن ل ـل أم كـا أبقـا ياـى احلاـفن بـ سـعا إىل نوسـيعهن وقامـا
بــ،لن بال عـ ن فضـ ا ال ل ـ مــل خول أوروبــا الشــرقية إليــهن ونســعى إىل ضــم خول
أيــرى أيض ـ ان وذلــن را،ــل إىل ن ـ ال ايــة مــل احلاــفن إذ إنــه مل يعــد مو،ري ـ ا ضــد
ا عس ر الشرقرن ب أصبح مو،ري ا ضد خول ا عس ر ال ر األيضاء فيهن ذلن أن
أم كــا ســا ةاولــة األوروبيــل ال ـ ا مــل قبض ـ ريان ف بقــا ياــى احلاــف ل بقــيريم
ا وصاي ريان السي ا وأهنا ا ريي نة ياى ااف األطاسرن ول بقر أمنريم وخفاياهتم
مرنبطة ا.
ويف ه ،األيا نع رب الدول ال اشـةكا مـل أم كـا يف اـرب اخلاـي اللانيـةن
الـ يـراخ
ويف ااـ ل العـراقن والـ مسيــا بـدول ال حـالفن نع ـرب منوذ،ـ ا ل اـ
منريــا نقويــة الن ــوذ األم كــر يف ا نطقــةن ونقويــة اعــا ال ــرخ لــدى امخارة األم كيــةن
وهر وسياة مل وسال االس ع ار األم كر احلديث.
هــ ،هــر األســن ال ـ نقــو يايريــا السياســة الدوليــة بو،ــه يــا ن وال ـ نقــو
يايريا السياسة لدى ك خولـة مـل الـدول الـ نـؤ ر يف السياسـة الدوليـةن وياـى ضـوء
ه ــ ،األس ــن ن ــل فري ــم األي ــال السياس ــية الـ ـ نق ــل يف الع ــاملن ون ــل ن س ـ ـ
األي ال ن س ا ي مل احلقيقة ويطاب الواقلن أو ي ون قريبا مل ذلـن .فاألي ـال
السياســية الـ نقــو ــا خولــةن سـواء أكانــا خولــة كــربى أ صـ رىن ال ن ــل فري ريــا
إال ياى ه ،األسنن أو ما ي رع ينريان أو ي ع ان فيعر الع مـا هـون وأيـل
يقلن وما هر م بسانهن ويربط ب سا مل األسـن السـابقةن واينئـ ،يـدرق مـا هـون
وندرق خوافعهن وا ن ل أن ندرق ن الاه.
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قضايا العالم الكبرى
إن األي ـال السياسـية الـ نقــل يف العـامل كلـ ةن ون عاـ بقضـايا يـدةن ول ــل
أهــم هــ ،القضــايا ن ــل اعــرها بســا قضــايا كــربى هــر :قضــية أوروبــان وقضــية
الشــرق األوســطن وقضــية آســيا الوســطىن وقضــية شــبه القــارة اهلنديــةن وقضــية الشــرق
األقعىن وقضية أفريقيا.
وف اعر البحث يف ه ،القضايا السا ل سباب ال الية:
أولها :إن العراع القالم بل الدول ال ربىن أو ال نـافن في ـا بينريـان إمنـا يقـل
يف ه ،ا ناط ل ل،لن ف ل الطبيعر أن ن ون قضاياها هر أهم القضايا العا ية.
ثانيها :إن الشعوب يف ه ،ا ناط نعير يف االة غايـان ون اـا شـديديلل
لــ،لن كــان ال بــد مــل ةاولــة ضــبط أا ـوال هــ ،الشــعوبن ياص ـةا وأن غالبيــة هــ،
ا نــاط فيريــا ش ــعوب إس ـ ميةن ن حــرق ش ــوق ا لا ـ جنا مــل ا امري ــا مقامــة خول ــة
إس مية فيريا.
ثالثهــا :إن معظــم األاــدا السياســية ال ـ نقــل يف العــامل مــل ناايــة واقعيــة
نـدور يف هـ ،ا ناط ـ ن وبال ال ـر فري ـر نش ـ منوذ،ـا ،يـدا ل ريــم القضـايا السياســية
األيرى.
رابعها :إن ه ،ا نـاط نعـ بـا وارخ واللـرواتل لـ،لن ن الـ يايريـا الـدول
االسـ ـ ع اريةن والش ــركات االا اري ــةن ونس ــعى ب ـ ـ م ــا أوني ــا م ــل ق ــوة لاس ــيطرة
يايريان واالس حواذ ياى موارخها و رواهتا.
اامسها :ألن مناط القارة األم كية ف ييدها مل العراع منـ ،مبـدأ مـونرو
يــا  ، 1923الــ،ي منعــا أم كــا و،بــه الــدول األوروبيــة ال ــربى مــل ال ــدي يف
القارة األم كيةن وهتديد ا عا احليوية لاواليات ا حدة يف ه ،القارةل ول،لن فمن
العـراع الــدويل يف ناــن القــارة بــا عىن ا عــرو غـ وارخن ف عــا أم كــا فيريــا بعيــدة
يل ال ريديد ال عار .أما ما اد مل ي قات ل اخ السوفيايت مل كوبا يف أوايـر
00

اخل سينات مل القرن ا اضرن وأوال الس ينات مل القرن ا اضرن فقد سـ ا ينـه
الواليات ا حدةل ألهنا كانا نريد اس دراب اال اخ السوفيايت ل وسيل ال مامانه يارب
منــاط اال ــاخ الســوفيايت وأوروبــا الشــرقيةن ف لق ـ كاهاــه اق عــاخي ا ويس ـ ري ا ايــث
سيضــطر اال ــاخ الســوفيايت حل ايــة كوبــا مــل يطــر الواليــات ا حــدة .فم قــال كاهـ
اال ــاخ الس ــوفيايت يف محاي ــة كوب ــا ه ــو ال ــ،ي ،ع ـ الوالي ــات ا ح ــدة نس ـ ا يـ ـل
ي قانه مل كوبال ول،لن فمهنا ـا نعـايدت األمـورن ووصـاا اـد القايـدة النوويـةن
ب،لا الواليات ا حدة الوسل يف إيراب نان القايدة مل كوبا.
واخل صـة أن القـارة األم كيــة هـر يــارب العـراع الـدويل بــا عىن ا عـرو ن بـ
ك ما ن ل ادو ه هو ق ق خايايةن ليسا الواليات ا حدة بعيد اة ينريا.
ل،لن كانا نان القضايا السا هر قضايا العـامل ال ـربى .وقبـ أن نـ ام
ينري ــا ب ــدر بن ــا أن نع ــر ال ــدول ال ــربى ا ــؤ رة يف السياس ــة الدولي ــةل وذل ــن أل ّن
نعــنيف أيــة قضــية ب هنــا قضــية يا يــة كــربىن ي طاـ أول مــا ي طاـ أن ن ــون هــ،
القضية ميدان ا ل ي ال السياسية ا ؤ رة .وايث إن األي ال السياسية ال نؤيـ ،يف
االي بــار هــر األي ــال الـ عـ مــل الــدول ال ــربىن فــمذا ال بــد مــل معرفــة الــدول
ال ربى يف ك يعر.
إن الــدول ال ــربى هــر الــدول الـ هلــا نـ يف السياســة الدوليــةن والـ نقــو
ب ي ــال ن ــؤ ر يف غ ه ــا م ــل ال ــدول .وليس ــا الدول ــة ال ــربى ه ــر الـ ـ ي ل ــر ي ــدخ
س اهنان أو ن ون غنيةان أو ما شاك ذلنن ب إن الدولة ال ربى ا عنية هـر الدولـة
ال ـ هلــا و،ــوخ ي ـؤ ر يف السياســة الدوليــة ويف الــدول األيــرى .وبنــاءا ياــى هــ،ا فــمن
الدولـ ـ ــة ال ـ ـ ــربى األوىل يف الوقـ ـ ــا احلاضـ ـ ــرن أي القـ ـ ــرن اخلـ ـ ــامن يشـ ـ ــر اهلا ـ ـ ــري
1425ه ـ ـ الق ــرن احل ــاخي والعشـ ـريل ا ــي خي  2004ه ــر الوالي ــات ا ح ــدة
األم كيةل ألهنا ذات ال األقوى يف السياسة الدوليةن ب ن اخ ن ح م يف ا وقـف
الدويل وادهان وما يـداها مـل الـدول ال نرقـى إىل أن نـماام أم كـا ياـى مركمهـان أو
ياــى ال ـ ح م يف ا وقــف الــدويل .إال أنــه ــا كانــا روســيا وريلــة اال ــاخ الســوفيايت
ّ
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ال،ي كان يع رب خولةا كربى ا اهنيار ن وكانـا هـر وإهاـةا وفرنسـا خوالا كـربى قبـ
احلرب العا ية اللانيـةن وال نـمال كـ منريـا ن شـبث ببقالريـا يف السياسـة الدوليـةن ونقـو
ك منريان من رخةا أو يرب أوروبان ب ي ال نؤ ر يف السياسـة الدوليـةن ونـؤ ر يف أم كـان
ا ـ وإن ك ــان هــ،ا ال ـ ض ــعي ا ال يباــغ ا مامح ــة ب ــا عىن ا عــرو رك ــم أم ك ـا يف
السياســة الدوليــةن فــمن هــ ،الــل ن ــل أن نوصــف ب هنــا خول كــربى .وذلــن مــل
قبيـ ال ســامح يف امطـ قن نظـرا ــا حيعـ مــل إهاـةا مــل أي ــال سياســية ن ســبريا
و،وخا أو بع الو،وخ يف السياسة الدوليـةن و ـا حيعـ مـل فرنسـان وكـ،لن روسـيان
م ــل ة ــاوالت م ب ــات و،وخن ــا يف السياس ــة الدولي ــةن ك ــا ا ــد يف أزمـ ـة ا ــرب
العراق.
وأما ا انيا فمهنا مل ايث الشع األ اينن والدولـة األ انيـة يف ال ـاريي كانـا
نع رب خولة كربىن ول نريا بعد همن ريـا يف احلـرب العا يـة اللانيـة سـقطا يـل اي بارهـا
خولة كربى متام ا مل سقوطريا بعد همن ريا يف احلرب العا ية األوىلل ول،لن فمنه ك ا
ياخت بعـد احلـرب العا يـة األوىل بقايـ خولـة كـربىن فمهنـا مـل ا ـل أن نعـوخ خولـة
كربى مرة انية مري ا طـال الـمملن و ُركريـا مـل فرنسـا يف بعـ القضـايا الدوليـة يـدل
ياى ذلن.
وأمـا العـل فمنـه مـل العـع اي بارهـا مـل الـدول ال ـربى ا ـؤ رة يف السياسـة
الدولي ــة ب ــا عىن ا ع ــرو ن أي يف الع ــاملن أو يف كلـ ـ م ــل مناطقري ــان ب ــالرغم م ــل أن
س اهنا  1.2مايار نس ةن وبالرغم مل أن روسيا س هلا اسابان وبالرغم مل أن
أم ك ــا ك ــ،لن ن ــدياريا يف اس ــاباهتا الدولي ــة .وإمن ــا ال نع ـ ـ رب خول ــة ك ــربى لس ــببل:
أاــدنا أهنــا مل ن ــل خولــة كــربى يف يــو مــل األيــا ن ومل نــؤ ر يف السياســة الدوليــة يف
أي زمــل مضــى .وفــوق ذلــن فمهنــا منــ ،ص ـ ورهتا خولــة شــيويية ا ـ اننن مل هت ـ م
بنشر الشيويية يا يان وال يف ا ناط ا جن ا ة مل العـاملن بـ اعـرت اه اماهتـا
يف إقاي ريان و اصة بعد أن فشاا يف ةاوالهتا السياسـية الـ قامـا ـا يف أفريقيـان
ويف بع خول آسيان فام يـؤ ر هـ،ا النشـاط بشـرءن ب مل نسـ طل م ابع ـهن ور،عـا
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إىل ةيطريا األصار.
وأمـا اهلنــدن وإن كــان سـ اهنا قــد فــاق ال ـ 835مايــون نسـ ةن ولــديريا أســاحة
نوويةن ل ل ن ها يف السياسة الدولية ي ـاخ ي ـون معـدوم ال وهلـ،ا فمنـه ال يعـح أن
طر بالبـال أهنـا خولـة كـربىن لعـد اا ـال أن ي ـون هلـا نـ يف السياسـة الدوليـة.
وأمـا اليابـان فمهنـا قبـ احلـرب العا يـة اللانيـة يف أيـا اطحمـور صـار هلـا نـ يف السياســة
الدوليــةن ول نــه كــان ن ـ ا مؤق ـا مل ـ إيطاليــال ولــ،لن ال نعــد هــر وال إيطاليــا مــل
الدول ال ربى.
وأما األمة امس مية فقد كانا خولةا كربى ا احلروب العايبيةن ب ياخت
خولةا كربى من ،أن هحا يف القضاء ياى احلروب العايبيةن وواا كـ،لن نـؤ ر يف
السياس ــة الدولي ــة ا ـ الق ــرن ال اس ــل يش ــر ا ــي خين ب بع ــد ذل ــن ض ــعف ن ه ــا
الــدويل إىل أن قضــر ياــى خولــة هــ ،األمــةن يف أوال ـ القــرن العش ـريلن بعــد احلــرب
العا ية األوىل.
ول ــل مقومــات الدولــة ال ــربى ال زالــا كامن ـةا يف هــ ،األمــةن وقــد بــدأت
إرهاصــات ين واهنــا ن حــرق منــ ،أوايــر القــرن ا اضــرن وهــر انن ي ــاخ يبــم فارهــان
ونعوخ مل ،ديد خولةا كربى ب الدولة األوىل بمذن اهلل.
ول،لن ف بد مل ال عر ياى هـ ،الشـعوب والـدولل ألهنـا نـؤ ر يف قضـايا
العامل ال ربى:
أوالا :الدول ال ربى األربل األوىل :أم كان بريطانيان فرنسان وروسيا.
اني ـا :شــعوب الــدول ال ـ كانــا كــربى ومريي ـ ة ألن نعــوخ خوالا كــربى وهــر:
األمة امس ميةن وأ انيا.
الل ا :يضا إىل ه ،الشعوب والدول :الشع الياباينن كونه قوةا اق عاخيةا
ذات ن ـ اق عــاخي خويل كب ـ يف قضــايا العــامل ال ــربىن وإن مل ن ــل اليابــان خول ـةا
كربى با عىن ا عرو .
أمــا العــلن وإن كانــا خول ـةا كــربى ل نريــا يف ةيطريــا امقاي ــرن أي ن ــل
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وص ـ ريا خول ــة ك ــربى إقاي ي ــةل ول ــ،لن ف ه ــا يف القض ــايا الدولي ــة يف من ــاط الع ــامل
ا جن ا ـة نـ ضـعيف باسـ لناء ةيطريـا امقاي ــرل ولـ،لن ســنةق احلـديث ينريــا هنــا
يف لــث الــدول والشــعوب ا ــؤ رة يا ي ـ ان وســن ناوهلا بالبحــث ينــد ال عــرض لقضــايا
ةيط العل امقاي ر.
ولنبدأ احلديث يل ه ،الدول والشعوب ياى النحو ال ايل:
 - 1األمة اإلسالمية
وريــرت هــ ،األمــة بعــد أن بعــث اهلل ســبحانه رس ـوله ة ــدا  بامس ـ
لينق ،النا مل وام اياهاية إىل نور امسـ  .ب وريـرت خولـة امسـ ن خولـة هـ،
األمةن بعد أن ها،ر رسول اهلل  إىل ا دينة ا نورة.
واسـ رت الدولــة امسـ مية بعــد رســول اهلل  يف يريــد اخلا ــاء الراشــديلن
واخلا اء مل بعدهمن ن ح ال ـوضن وننشـر اخلـ يف ربـوع العـاملن إىل أن قضـر يايريـا
يف أوال القرن ا اضرن ون وقل يوخهتا بعد أمد قري بمذن اهلل.
وقــد محاريــا يف البدايــة العــربن ب ان شــر امس ـ يف أر،ــاء العــاملن وخياــا
امس ـ أ،ن ــا م ي ــدة م ــل الن ــا ن م ــل الع ــرب وغ ـ الع ــربن ص ــريروا كاري ــم ببونق ــة
امس ن ال فرق بل أيا ر وير إال بال قوى.
وألن العرب أول مل محاوا امس ن ف بد مـل ال عـر ياـى الشـع العـر
اصةن ب األمة امس مية بعامة.
أمــا الشــعب العربــي ،فقــد كــان يعــير ياــى ال ــمون وي ـ لف احلــروبن فو،ــد
ينــد ،ــراء ذلــن مــا يس ـ ى بالطبيعــة العس ـ ريةن ومــا يس ـ ى با ســؤولية يــل ال ـ ل
ولــ،لن كــان أه ـ ا حل ـ الرســالة امس ـ مية بطريق ريــا ال ـ أن ــمهلا اهللن وهــر الــديوة
وايريــاخن أي الق ــال ا ــاخي لنشــر اخلـ ال ل سـ عباخن فيــدي يف احلــروب مــل النــا
بعد نباي ريم امس نباي ا الف ا لانظرن مل أ ،نشر ال رة امس مية الـ محاريـان
ال مل أ،ـ أن يسـ ع ر هـ ،الشـعوب ويسـ عبدهم .وو،ـدت ينـد ف ـرة أن ي ـون
مشعة ةق ل ضرءن وأن ي ون مل أبرز ص انه ُ ا سـؤولية يـل ال ـ ن ومسـاوانه
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بن سه.

واألمة امس مية بعد اي ناقريا امس صارت كاريا كالشع الواادن وو،د
ين ــدها م ــا يسـ ـ ى بالطبيع ــة العسـ ـ رية ايرياخي ــةن اي ــث ايري ــاخ ذروة س ــنا خينري ــان
وو،ــدت ينــدها ف ــرة نشــر اهلدايــة لانــا ن ون صــاا فيريــا النعــرة امنســانيةل لــ،لن
فمهنــا مري ــا احنطــان ومري ــا نبايــد الــممل بينريــا وبــل أصــوهلا الـ اي نقــا امس ـ ن
ومحا ـ ــه بطريق ـ ــه وهـ ــر الـ ــديوة وايريـ ــاخن فمهنـ ــا يف ا ويريـ ــا ال ن ـ ـمال فيريـ ــا الطبيعـ ــة
العس ـ رية ايرياخيــةن ومــا يس ـ ى با ســؤولية يــل ال ـ ن ونشــر اهلــدى لانــا ن ش ـ هنا
شـ ـ ن الع ــرب ال ــ،يل ه ــم أول م ــل محـ ـ امسـ ـ ن اي ــث انع ــريرت الش ــعوب الـ ـ
أسا ان مري ا كانا أ،ناسريان يف بونقة امس .
 - 2وأمــا الشــعب األلمــانين فريــو شــع يريـ مــل ايــث الو،ــوخن ومــل
ايــث األصــالةن وهــو شــديد ا ـرا ن قــوي الشـ ي ةن صــا ن شــااعن ول نــه م ــرط
باللقــة بن ســهن م ــال يف ّاخيالــه ل ـ الســياخة ياــى غ ـ ن ونع ــرب العس ـ رية واحلــرب
ساية مل ساايا ن أي ك هنا فطرية فيهن أو ك هنا ص ة مل ص انه الطبيعية ال نولد
مع ــهن وه ــ ،العسـ ـ رية األ اني ــة ه ــر الـ ـ نلـ ـ اخل ــو يف  ،ان ــهن وياص ــة ال ــدول
ال ــربىن كربيطانيــان وفرنســان وروســيان وقــد قطــل الشــع األ ــاين ســنوات طوياــة يف
اروب وغموات خايايةن وأمضى أ،ياالا م عدخة يف اروب مل  ،انه ك رنسـا مـل ان
وكان ييشه ياى العنايةن وياصة العـناية احلربيـة ا طـورةل ولـ،لن فمنـه اـ وهـو
ممنوع مـل السـ ض النـووين فمنـه يـف  ،انـهن ويبعـث الريـ يف منافسـيه وأيدالـهل
ل،لن غالبا ما كانا ن آمر القوى ا ضـاخة لاحياولـة بينـه وبـل االنطـ ق ليعـبح يف
معا الدول ال ربىن ومل ذلن فريو شع ارن فيه إم انيـة العـوخة خولـةا كـربىل
ألن منــو ال ــالل احلــر ي ا ـ يــاخةا ياــى يوالقــهن وهــو ك ـ مــل الشــعوب ال ربيــةن
يندما اي نـ الرأمساليـة أصـبحا الن عيـة ،ـمءا مـل ايانـه .ف ع ـرب أ انيـان وهـر مـوطل
الشع األ اينن خولة اس ع اريةن وقد كان هلا مس ع رات قب احلرب العا ية األوىلن
وخيا ــا احل ــرب العا ي ــة اللاني ــةن ويف ني ري ــا إر ،ــاع م ــا ض ــاع منري ــا م ــل مس ـ ع راتن
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وس ــا مس ـ ع رات م ــل ال ــدول األي ــرىن وإب ــاخ مس ـ ع رات ،دي ــدة هل ــان وبال ــايل
فاالس ـ ع ار سياســة أ انيــا وليســا ك ــا يظــل سياســة ه اــر واــد  .وأ انيــا اليــو مل
نب عد كل ا يل االس ع ارن فرير وإن ارما مل االسـ ع ار ا باشـر الواسـلن ول نريـا
اليو مل طايعة الدول يف االس ع ار االق عـاخين وهـا هـر ن وسـل اق عـاخي ان ياصـة
يف مناط خول شرق أوروبا يف هي نة اق عاخية م يمة.
أمــا نظ ـا احل ـم فيري ـا فظ ـاا الناايــة االسـ بداخية وــاهرة فيــه بعــورة ،ايــةن
بــالرغم مــل اخيالريــا بالدنقراطيــةن فريــر نظريــر يف نعــرفات ك ـ ا ــا أ انيــا قــدن ا
واديل ا.
وأ انيان بعد احلرب العا ية األوىلن وإن فرضا يايريا وـرو قاسـيةن ول نريـا
اس ـ طايا أن ن ا ـ ياــى هــ ،الظــرو ن وأن نر،ــل خولــة كــربىن وســايدها ياــى
ذلن يام ن :أادنا اماسا ال ري الـ،ي وريـر ياـى أبنالريـان فح ـمهم لاع ـ
مـل أ،ـ إياخهتــا خولــة كــربىن والعامـ اللــاين كــون إهاـةا أراخت أن ــد ياـ ا يف
ا يمان الدويل بينريا وبل فرنسان فشاعا أ انيا سـرا مـل أ،ـ أن نعـوخ مامحـة فرنسـا
والوقــو نــدا هلــا .ف ـ خى ذلــن إىل مت ــل أ انيــا مــل أن نعــوخ خولــة كــربى .أمــا بعــد
احلرب العا ية اللانيةن فمنه مل ي ح هلا أي يام يسايد ياى إياخهتا خولة كربىن فقد
وضل احلا اء كاريم خون اس لناء مجيل القيوخ ال ول خون يوخة أ انيـا خولـة كـربىن
وأهم العوام الـ االـا خون يـوخة أ انيـا خولـة كـربى اـ انن :العامـ األول هـو
إشـ ال أبنالريــا باالق عــاخ يــل العــناية احلربيــةن وبال ــايل ال ـ يف السياســة الدوليــةن
ونو،يــه نري ــم لاناايــة االق ع ــاخيةن م ــا صــر أااسيس ــريمن واـ ّـول نش ــاطريمن ي ــل
العــناية احلربيــة ال ـ عع ـ الــدول خوالا كــربى مــؤ رةان ومت ر نريــا مــل الناايــة السياســية
ا ن اــة .والعام ـ اللــاين ه ــو يقظ ــة روســيا اال ــاخ الس ــوفيايت الدال ــة يا ــى اخلط ــر
األ اين يايريان فرير ال ي ارقريا اخلطر األ اين حلظة واادةن ون جن ،عا أ انيا سياسة
صــارمة ياليــة مــل أيــة رمحــةن اــرخة مــل أيــة قي ــة مــل القــيمن وال يســيطر ياــى هــ،
السياسة عا أ انيا إال شرء واادن وهو سح أ انيا إىل األبدل ول،لن نسح كـ
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ةاولة نقو ا أ انيا لا حرق .ومل هنا مل نناح أم كـا اـل نبنـا إايـاء العسـ رية
األ اني ــة بع ــد ي ــا  . 1855ومل ن ــناح إهاـ ـةا يف إي ــاخة نواي ــد أ اني ــا .ومل ن ــناح
فرنســان اــل اــاول خي ــول واــدة أوروبــان و،ع ـ هــ ،الواــدة مســايدة أل انيــا يف
مت ينريا مل ال ساح ومل إيـاخة واـدهتان مل نـناح أيـة ةاولـة لوقـو روسـيا اال ـاخ
السوفيايت بع بة يف و،ريريا.
أمـ ــا الواـ ــدة األ انيـ ــة ال ـ ـ اـ ــد ا فايسـ ــا ن يا ـ ـةا لسياسـ ــات أو ألي ـ ــال
ويطــط سياســية قــا ــا الساســة األ ــانن وإمنــا ،ــاءت ن ياــة ال نــازالت الـ قــدم ريا
روســيا ألم كــا إبــان اهنيــار اال ــاخ الســوفيايتن وذلــن را،ــل إىل أن الواليــات ا حــدة
رأت أن نضـ ــرب الواـ ــدة األوروبيـ ــة بالواـ ــدة األ انيـ ــةن لعرقا ريـ ــا أو ن ي هـ ــا بمبـ ــاخ
مشــاك اق عــاخية أل انيــا اال اخيــةن ا ــول األكــرب لاواــدة األوروبيــةن بضــم أ انيــا
الشــرقية الضــعي ة اق عــاخيا إليريــا .إال أن أ انيــا اسـ طايا عــاوز هــ،ا ا ـ زق وبــدأت
ن طاــل إىل ال اــا مــل ض ـ وط أم ك ـان ون اــه إىل أوروبــان و اصــة فرنســا ل ــون يف
صــورة األاــدا ةاول ـةا ال ـ فيريــا .وقــد كــان هلــا خور فاي ـ يف الســوق األوروبيــة
ا شةكةن ال أصبحا الاقـا اال ـاخ األورو  .ل ـل أ انيـا الزلـا نسـعى إىل ذلـن
بالوسال االق عاخيةن ما يعه أهنا سيعبح هلا ن وذ يف خول أوروبـان ياصـة الشـرقيةن
يل طري الديم االق عاخين ل ـل هـ،ا ال يعـه أهنـا س عـبح ذات خور يف السياسـة
الدوليةل ألن ال يف السياسة الدولية يرن م أساس ا ياى القـوة العسـ رية واألي ـال
السياســية ا ؤخيــة إىل نن يــ ،و قيـ يطــط سياســيةن وهــ،ا مازالــا أ انيــا ن قــر إليـهن
وإن كانــا بــدأت ــاول ذلــن بال نســي مــل فرنســان ول نريــا ةــاوالت أو أي ــال ال
رخات ال ع ه ،نعايدت لدر،ة
رخات أفعال .غ أن ّ
نع رب أفعاالا أكلر مل كوهنا ّ
مؤ رة يف و،ه أم كان ك ا يف أادا العدوان األم كر ياـى العـراقن وكـ،لن ةاولـة
أ انيــا مــل فرنســان ب اش ـةاق بريطاني ــا يف موضــوع القــوة الدفاييــة األوروبيــة ا ش ــةكة
ا ن ع ــاة ي ــل اا ــف األطاس ــرن فري ــر أزيا ــا أم كـ ـان وإن كان ــا ال زال ــا قي ــد
امنشاء.
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ك ه،ا يدل ياى أن أ انيا بدأت ن طال حنو أن ي ـون هلـا خور يف السياسـة
الدوليــةل ويايــه فمنــه وإن طــال الــممل فــمن يــوخة أ انيــا خولــة كــربى مــرة أيــرى أم ــر
م وقلل ألن القوى ا عطنعة مري ـا هحـا يف احلياولـة خون منـو الشـعوب احليـةن فـمن
هااريــا إمنــا ي ــون مؤق ـ ا وإىل اــلن ول ــل أي ـ ا البــد أن ي ا ـ منــو ال ــالل احلــر
ياى ك يوام امياقة يل الن و.
وي صة سياسة أ انيا احلالية ن ل إمجاهلا ياى النحو ال ايل:
إن سياسة أ انيا األوروبية مبنية ياى أسن أوروبية براغ انيـةن فريـر مـل ،ريـة
ن عــاون مــل فرنســا يف نشـ ي اطحمــور ال رنســر األ ــاين باي بــار ااــر الماويــة لاسياســة
األوروبي ــة ا وا ــدة يف ا سـ ـ قب ن وه ــر م ــل ،ري ــة اني ــة نراي ــر ا ع ــا األم كي ــة يف
أوروب ــان ونراي ــر احل اي ــة األم كي ــة االسـ ـةانياية ل م ــل األ ــاين بع ــد احل ــرب العا ي ــة
اللانيةن وال عاز با عا األم كيةن ب نضعريا خال ا يف أياى سام أولوياهتان ومل
،ري ــة الل ــة ف ــمن السياس ــات األ اني ــة ن ي ــ ،بع ــل االي ب ــار اخلعوص ــية االق ع ــاخيةن
ون لـ هــ ،السياســة حاولــة ال ــرخ باق عــاخ خول شــرق أوروبــان واب يريــا رخهــا
مل خون مشاركة ااي اهتا األوروبيات.
وي ا ــظ م ــؤيرا يف السياس ــة األ اني ــة أهن ــا ب ــدأت نظري ــر اه امـ ـا م ماي ــدا يف
النـواار العسـ رية والسياسـية ذات البعـد العــا رن ومـل األملاـة ياـى ذلـن مســان ريا
ا مايــدة يف نشــاطات ااــف مشــال األطاســر يف أف انسـ انن ويف البوســنةن وكوســوفان
ومشــاركة وزيــر يار،ي ريــا يف نشــاطات سياســية مــل نظ يــه ال رنســر والربيطــاينن ك ــا
اعـ ـ يف المي ــارة الل ي ــة لا ــوزراء الل ـ ـة ميـ ـرانن والضـ ـ ط يايري ــا م ــل أ،ـ ـ قبوهل ــا
بال وقيل ياـى برونوكـول إضـايفن لا ـير ا باغـا ياـى منشـآهتا النوويـةن ومنريـا أيضـ ا
قيــا أ انيــا بــدور نشــط يف الوســاطة النا،حــة يف مس ـ لة نبــاخل األســرى بــل ال يــان
اليريوخي وامب اهلل.
وه ــ،ا فمنن ــا ن ــرى نط ــورا يف السياس ــة األ اني ــة ي لـ ـ يف اخل ــروب م ــل ال ــدور
االنعـمايل الســاب ن الــ،ي ،عـ أ انيــا نن ــد ياــى النـواار االق عــاخية فقــطن ليــث
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أصبح ا راق ي اظ خور األ ان السياسر ا عاوم ال،ي بدا وك نـه م ـافد ومسـا ٍو
لادور ال رنسر والدور الربيطاين.
وإذا أراخت أ انيــا نس ـريل يوخهتــا خول ـةا كــربىن فيا ـ أن نبــاخر إىل العــناية
احلربيةن وععاريا قضيةا مع يةا هلا .وك،لن أن ن ون واييةا سياسـي ا ياـى لقاءاهتـا مـل
فرنس ــا وبريطاني ــان اي ــث إن ــه وم ــل ا عا ــو أن فرنس ــا وبريطاني ــا نس ــعيان إىل نس ــجن
اال اخ األورو مل أ ،خيم ن وذنا الدويلن وأن فرنسا ن قوى ب انيا ل ربز هر يف
أوروبــان وبريطانيــا نس ـ ع خهاءهــا السياســر يف لقاءاهتــا مــل فرنســا وأ انيــا ل حقي ـ
معــاحلريا هــر .فالوا ،ـ ياــى أ انيــان وإن اس ـ رت يف ال نســي مــل فرنســا ياصــةن
وباقر خول اال اخ بش يا ن أن نا ا هر ن سريا ألن ن ون قوة يسـ رية ذات
قـ سياســر أ ــاين خايـ اال ــاخن ل ــر ال نسـجنر فقــط مــل أ،ـ معــا انيـريل.
وأن نراقـ ـ ا وق ــف ال ــدويل م ــل منظ ــور أ ــاين ال أورو ن ول جن ــ ،م ــل ن ــاريي أوروب ــا
مويظة.
 - 3وأمــا الشــعب اليابــانين فقــد نش ـ ياــى ال اــارة وا اــةن ويــاش يف
ب خ ضيقةن وعد مل أبرز ساايا الشاايةن ومل أهم ص انه اسل ال يت ل مورل
ول،لن باخر فـورا إىل العـناية اـرخ أن و،ـد االنقـ ب العـنايرن وصـار خولـة نعـد
مــل الــدول ال ــربى بــالرغم مــل صـ ر ااــم ب ـ خ  .ومل يبــال يف أن يــدي يف اــرب
مل العل لساي ،مء منريان ومل يةخخ يف مريامجة أم كال ألنه كان يراهـا يطـرا يايـهل
ومل أ ،ذلن كان مل أهم يطط أم كا ل رض السـيطرة يايـه ،عـ صـنايانه غـ
مبنية ياى األسا احلر ن ب مبنية ياى أسا ال اارة ونن ية االق عـاخن كـ ذلـن
لاحياولــة بينــه وبــل االنطـ ق يف ابــال الــدويل .وهــو انن قــوة اق عــاخية حيسـ هلــا
ك اساب.
 - 2وأما الشعب األميركين فمنه شع غه و،د يف ب خ روهتا كب ةن ب
خيـ يف صـراع مريـر مــل الـدول األوروبيــة الـ كانـا نسـ ع ر ن وبالـ،ات مــل إهاـةان
ون ــال اسـ ـ ق له بق ــوة السـ ـ ض ي ــل وي ــر وإخراقن وق ــد أو ،ــد ه ــ،ا ين ــد األم كي ــل
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ســاايا مــل أنريــا مــا يعــر بالرباغ انيــةن أي فاس ـ ة الــ،راللن وو،ــد فيــهن ياــى أ ــر
مقاوم ه ل س ع ار األورو ن مي لاقيم الرفيعة ونقدير هلـا .إال أن الشـع األم كـر
اي ن ا بدأ الرأمسـايل كسـالر العـامل النعـراينن فعـار ي ااذبـه يـام ن :يامـ القنايـة
والع ـ ــةن ويام ـ ـ الن عيـ ــة واالس ـ ـ ع ار .وكانـ ــا بريطانيـ ــا نس ـ ـ فيـ ــه العام ـ ـ األول
ف ســجنر لي ــون قــوة هلــا يف احلــرب واالق عــاخن اــل كــان العام ـ األول هــو الــ،ي
يـ ح م فيــه .ومــا أن ،ــاءت احلــرب العا يــة اللانيــةن ونــ،وق الشــع األم كــر طعــم
االسـ ـ ع ار يف ن ــط اخلا ــي ن اـ ـ ن اـ ـ ياي ــه العامـ ـ الل ــاينن وه ــو يامـ ـ الن عي ــة
واالسـ ع ارن وسـ ا بــدأ الرأمسـايلل فجنــرب مـل يمل ـه السـ ع ار الشـعوبن وإيضــاع
العامل لسيطرنه ون وذ ن ولل ير،ل لعمل ـه مـرة انيـة إال بـالقوةن ألن ا بـدأ الرأمسـايل قـد
ــم فيــهن وصــار هــو ا س ـ ر حليانــهن وصــارت الن عيــة واــدها هــر ال ـ ن ـ ح م يف
ساوكهن بامضافة إىل العناريية وال رور الا ل م نا يايه ايانه.
لقد كانا أم كا مس ع رةا لادول األوروبيةن والسي ا إهاةان وكانـا مقسـ ة
إىل خول م عدخةن فحاولا أوالا ال جن يف مل وط ة االس ع ار امهايمين ب خياا
معه يف ارب ريرية قوية أخت إىل طـرخ امهايـم مـل ب خهـا .ب ان قـا هـ ،الـدول
ياـى إقامـة ا ــاخ بينريـان ونشـ ي خولـة وااــدة منريـان فـ م هلـا ذلــنن ب صـارت نضــم
بــاقر الــدول إليريــا نــارة طواييــةن ونــارة بــالقوة العسـ ريةن وععاريــا واليــات يف الدولــةن
ا ـ ف ن وينريــا ياــى الو،ــه احلــايلن وأصــبحا انن إاــدى ومخســل واليــة .وق ــد
نشـ ـ ت خول ــة قوي ــةن وس ــارت يف ا ع ــةق ال ــدويل خول ــة قوي ــةن واسـ ـ طايا أن ــر
القــارنل األم كي ــل مــل نســاط الــدول األوروبيــةن وصــارت يا ـا آيــرن وهــو الــ،ي
يعــر بالعــامل ايديــدن وقــد قامــا ياــى شــع نشــيطن و،ــد يف بـ خ رواهتــا كب ـ ة.
وق ــد أقام ــا الوالي ــات ا ح ــدة األم كي ــة هل ــا نظ ــا ا ـ ـ ٍمن وإن ك ــان م ــل األنظ ــة
الدنقراطيــةن ول نــه كــان نظام ـا وضــل ب ـ ي ي ـ ن وبــمخراق ي اــر عــىن احل ــمن
وكون ــه ا ـ ـا لابش ــرن وي ــوال ن ــا م ــل البش ــرن فا ــم ن ع ــور احل ــم ا ل ــايل نع ــورا
منطقيان وإمنا أخرك ه إخراكا واقعيا ي ايان وي اظ ذلن ،يدا يف كي ية نعـ رلـين
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اي ريوريـ ــةن ويف الع ـ ـ ايات الواسـ ــعة ال ـ ـ أيطيـ ــا لـ ــهن ويف خور يف الدولـ ــةن ويف
ديــد ص ـ ايات ب ــاقر أ،ري ــمة الدول ــةن ويف الوا ــدة القوي ــة ال ـ ن ل ـ يف الدول ــةن
ونقو يايريا بالرغم مل أهنا نظا ا اخين ويف ا سااة ال ب ة ال أيطيـا لاشـع
يف اي ي ــار رل ــين الدول ــةن ويف اي ي ــار أ،ريمهت ــان وق ــد ك ــان هل ــ،ا نـ ـ كبـ ـ يف ق ــوة
الدول ــةن ويف من ــو ه ــ ،الق ــوة بس ــرية هالا ــة .وق ــد كان ــا قبـ ـ احل ــرب العا ي ــة اللاني ــة
ير،ــا مـل يمل ريــان وشــاركا يف إخارة العــاملن بـ وصــارت ــاول أن نن ــرخ واــدها
ـدوها روسـيا السـوفيانية منـ ،العـا  1891اـ
يف هـ ،امخارةن ب شـاركا معريـا ي ّ
 1818يف إخارة الع ــاملن وا ـ ّدت م ــل ط ــوض ب ــاقر ال ــدول ال ــربى .و ــا رأت أهن ــا
اس ـ ن ،ت أغراضــريا مــل الوفــاقن وا شــاركة مــل روســيا اال ــاخ الســوفيايت وأ ّن هــ،
ا شــاركة ،ابــا هلــا بع ـ ايوان ـ الســابيةن ف صــبحا خول أوروبــا ــاول ال اــا
منريان وإنشاء ي قات مـل روسـيا اال ـاخ السـوفيايت ن وأن اال ـاخ السـوفيايت أصـبح
يقو حاوالت ،ريئةن وإن مل ن ل نا،حةن خلوض غ ار السياسة الدوليةل لي ـرض
بــ،لن ن ســه قطب ـ ا خولي ـ ا مس ـ ق ا يــل سياســات أم كــان ــا رأت الواليــات ا حــدة
ّ
ذلن قررت العوخة إىل ال ععيد مل روسيا اال اخ السوفيايت ن ويوض سباق نساح
،دي ــدن م ــا أذن ل ــرب ب ــارخة ،دي ــدةن وياض ــا م ــل روس ــيا اال ــاخ الس ــوفيايت
وا عس ر الشرقر ارب ا اضارية ف ريـة واق عـاخيةن وكبا ريـا با عاهـداتن مـا أخى إىل
اهنيـ ــار اال ـ ــاخ السـ ــوفيايت يف هنايـ ــة األمـ ــرن ونـ ــرق الواليـ ــات ا حـ ــدة الدولـ ــة األوىلن
والقط األكلر ن ا يف السياسة الدولية.
ويقــو فيريــا امبــان رليســيان نــا :احلــمب الــدنقراطر واحلــمب اي ريــورين وال
ي ـاخ ياـ ـن ا رء فرق ا كب ا بل برام احلـمبل ا وبـةن اـ وال يف السياسـة ا بعـة.
واحلمبان ي اخان يس ان يف منري واادن وال ي ـاخ حيعـ أي ن ـ ّ يف نـداول احل ـم
بـ ــل احل ـ ـمبلن س ـ ـواء يف السياسـ ــة الدايايـ ــةن أ السياس ـ ــة اخلار،يـ ــةن وإذا اع ـ ــاا
برام احلمبل.
ن ي ات فممنا ن ون قد اق ضاها ن الظرو ن ال اي
واحلــمب الــدنقراطر هــو احلــمب العري ـ ن وهــو اــمب الشــع ن وناــن أكلريــة
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س ــااقة يف الش ــع ل ول ــ،لن غالب ـا م ــا نظ ـ أكلري ــة ال ــون ر رانب ــه .أم ــا احل ــمب
اي ريوري فريو امب أاـد يف نشـ نه مـل احلـمب الـدنقراطرن وهـو اـمب األغنيـاء
وأصــحاب اللــروات الطالاــةن وأكلــر أيضــاله مــل أصــحاب األم ـوال الضـجنـ ـ ـةن ومــل
أصــحاب الشــركات االا اريــةن وفيــه يــدخ كب ـ مــل ا لق ــلن وال يعـنـ ـى ب سـ ـ
س ـواخ النــا ن وال ب يــ ،العامــة رانبــه .ولــوال أ ّن نظــا ان جنابــات الرلاســة يســايد ــا
هح يف أي ،الرلاسة مطاقان فمنه امب األقاية ولين امب األكلرية.
والواليـ ــات ا حـ ــدة مل ـ ـ بـ ــاقر الـ ــدول الرأمساليـ ــةن يسـ ــيطر يايريـ ــا أصـ ــحاب
الشــركات االا اريــة ور،ــال األي ــالن وهــم الــ،يل هلــم ن ـ يف سياس ـ ريا .إال أنــه
نظـرا إىل أن كـ فــرخ ي ـل بال عـ لـ الّريويـةن ويسـ طيل أن يــؤ ر يف احل ـمن سـواء
مــل ايــث االن جنابــاتن أ مــل ايــث اطحماســبةن فمنــه يظريــر يف ا ريــا أنــه ا ــم
الشع كاه أكلر مل باقر الدول الرأمسالية .ونظرا للروهتا الـ هـر معـل ال ينضـ ن
ونظرا لوفرة الر،ال ا عا ل وا لق ل وا ـريل فيريـان ونظـرا أل،ـواء احلريـة وأ،ـواء
النشــاط الـ نســيطر يايريــان فــمن قوهتــا قــوة اقيقيــة ال قــوة واهريــةن وإنــه وإن كانــا
ليسا شعبا يريقا يف الو،وخن ويباراة يل أفـراخ ومجايـات مـل مـواطل خم ا ـةن ول ـل
ال ابعيــة أو ا واطنــة ع عريــم ل ـ يف رابطــة قويــة .وا ـ األ،ن ـ الــ،ي يعــير بضــل
س ــنواتن ب ي ي ــ ،ال ابعي ــة ويع ــبح ل ــه اـ ـ ا واطن ــةن يع ــبح أا ــرإ يا ــى الدول ــة
والشع ومعاحلريا مل ارصه ياى موطنه األصارن وه،ا نان يل القوة ال ن ل
ا الب خ يف أفراخهان ويف الع قات بل النا .
أما سياس ريا اخلار،يةن فرير سياسة األغنياء وأصحاب الشركات االا اريـة
فيريان أي هر سياسة اس ـ ع ارية ل ـه -لـين فيريـا اـال لاقـيم الرفيعـة-ن وبـالرغم ممـا
يظرير فيه ساسـ ريم مـل سـ،ا،ة ن ـاخ ن ـون باريـاء يف بعـ األايـانن فـمهنم ي يقـو
ال ـ بش ـ ي ــوق كل ـ ا مــل السياســيل يف العــاملن وي عــون قــدرة هالاــة ياــى
الس ـ ـ ــرية يف ال يـ ـ ـ ـ ن وال ن ـ ـ ــوع يف األس ـ ـ ــالي ن واـ ـ ـ ـ ا ش ـ ـ ــاك  .ولعـ ـ ـ ـ االن ـ ـ ــدفاع
االس ع ارين إىل ،ان اللقافة العاليـةن لـه أ ـر يف نشـاطريم السياسـرن وهـم ينظـرون
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إىل بــاقر العــامل ب نــه ممريــة هلــمن وإىل الــدول الـ كانــا كــربى ب هنــا ليســا أهـ ا ــا
ن ل به مل ن وذن وأنه آن هلا أن ال ياى ال قايدن ونسـةيح ونرضـى ـا هـو يايـه
باقر العامل مل اخلضوع لسيطرة األقوياء.
وأم كـا اليـو متاــن نرسـانة نوويـة ضــجن ة ن ـوق مـا متا ــه مجيـل الـدول النوويــة
األي ــرى ا ع ــة ب ض ــعا ا ـرات .وامن ــاق العس ـ ري ألم ك ــا مقارن ــة م ــل ال ــدول
ال ربى األيرى يظرير مدى ال وق األم كر ياى نان الـدولن ف ـر العـا 2002
كان امن اق العس ري لادول ال ربية ال ربى ياى النحو ال ايل:
بريطانيا

 35مايار خوالر

فرنسا

 32مايار خوالر

أ انيا

 23مايار خوالر

اب وع

 80مايار خوالر

أم ــا أم ك ــا ف ن ق ــا وا ــدها  350ماي ــار خوالرن ه ــ،ا بامض ــافة إىل ال ــارق
النــوير مــل ايــث ال ســاحن وقــول بع ـ ا طّاعــل بـ ن أم كــا نســب أوروبــا بعش ـرات
السنل مل ايث ال قد ال نولو،ر .ونسـيطر ياـى األمـم ا حـدة وياـى ا نظ ـات
ا نبلق ــة منري ــان ونس ـ حوذ يا ــى أك ــرب رص ــيد م ــايل يف البن ــن ال ــدويل وص ــندوق النق ــد
الــدويلن وبال ــايل فريــر نس ـ حوذ ياــى الن ــوذ السياســر الواســل الــ،ي نارســه البنــن
والعندوق ياى خول العامل .وك،لن سعا أم كا ل قوية عارهتا يل طريـ سياسـات
العو ــةن ال ـ ،نــدت هلــا منظ ــة ال اــارة الدوليــةن وي اــا ياــى اختاذهــا وســياة مــل
وسالاريان لا دي يف األسواق اطحماية لاة ال عرفـة اي ركيـة ا واـدةن وي اـا بـ،لن
ياــى ريــر ال اــارةن ول ــم أهنــا متاــن قــوة اق عــاخية كب ـ ةن ول ــم أن لــديريا أكــرب
يدخ مل الشركات ا عدخة اينسيات أو العـابرة لابحـارن فمهنـا اسـ اخت مـل ال طـاء
القانوين ال،ي نوفر منظ ة ال اارة الدوليـة ألم كـا يف فـ ح األسـواق الـ كانـا شـبه
م اقةن أو مس ععية ياى االندماب يف االق عاخ العا ر ا وض ال،ي ندير أم كا.
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وهــ ،القــدرات العس ـ رية والسياســية واالق عــاخية الضــجن ة ألم كــا ،عا ريــا
ن ــدي يف مجيــل الــدول القال ــة يف يا نــا اليــو ن و،عا ريــا ،ــمءا مــل السياســة اطحمايــة
ل ـ خول الع ــاملن فري ــر ــاول أن مت ــار سياس ــات اهلي ن ــة يا ــى مجي ــل ال ــدول ب ـ
اس ـ لناءن ال فــرق بــل الــدول ا قدمــة والــدول ا ـ يرة .ورغــم فشــاريا أايان ـ ا يف هــ،
اهلي نةن إال أهنا ال نةق ةاولة هي ن ريا.
ف م كــا ضــال يف كـ ا شــاك ا و،ــوخة يف العــاملن وهــر الـ نلـ بــؤر ال ــونر
يف ا ن ــاط ا ا ريب ــةن ف خيا ــا نع ــني ات ،دي ــدة لا ــدول ملـ ـ مع ــطاح خول ة ــور
الشرن ومعطاح الدول الرايية لإلرهابن أو مـا شـاك ذلـن مـل ال عـني ات الـ مل
نســام مــل ضــررها ا ـ الــدول احلاي ــة أو الــدول ال ابعــة هلــان ب ـ إهنــا أو،بــا ياــى
العــامل إمــا أن ي ــون معريــا أو مــل امرهــابن أمــا أن ال ي ــون معريــا أو مــل امرهــاب
ف !
إهن ـ ــا ختـا ـ ـ ـ األزم ـ ـ ـاتن ونل ـ ـ ـ ا ـش ـ ـ ـاك ن ونو ،ـ ـ ـد ال ـ ــونراتن ب بع ـ ـ ـد ذل ـ ــن
ندي ـ ـر ه ـ ـ ،األزم ـ ـاتن ونبـح ـ ـث هل ــا ي ــل اا ــولن ن ع ـ ـ ذل ــن كا ــه باي ب ــار  ،ــمءا
مل اسةانياي ريا لاريي نة ياى العامل.
وقــد اس ـ اا أم كــا إذا قواهــا العس ـ رية واالق عــاخية يف أي اهلــا السياســية
أس ـوأ اس ـ لن ليــث مل يق عــر ن وذهــا ياــى ايان ـ االق عــاخي وال اــارين ك ــا
ه ـر اــال الــدول االس ـ ع ارية ال قايديــة يــاخةان وإمنــا مــدت ن وذهــا إىل مجيــل ن ـواار
احلي ــاة ا دني ــةن لي ــث ص ــار هل ــا ن ــوذ يف ال عا ــيمن واميـ ـ ن واال ،ــاعن وال ــرن
واللقافةن واألمل.
ف ــر ال عاــيم صــار واضــح ا خورهــا يف ن ي ـ ا نــاه ليــث ن ـ ء مــل رؤاهــا
األيديولو،يــةل ولــ،لن و،ــدنا خوالا يربيــةن كالســعوخيةن وال ويــان واألرخنن ومعــرن
وغ هــان قــد اهن ــا يف إيــاخة النظــر يف مناهاريــا لاــة ال طــوير وم ءمــة الععــرن
ف ـ ت الســعوخية إاــدى أهــم ا ـواخ الدينيــة مــل فعــول ك بريــا ا درســية وهــر مــاخة
الــوالء والـرباء ن وغـ ت األرخن ومعــر وال ويــان وغ هــا مــل الــدولن مـواخ ن عاـ
72

رريــاخ ال ــار ا ع ــديل مــل اليريــوخ والنعــارى وق ــاهلمن ومــا شــابه ذلــن مــل أف ــار
إس مية ن رهريا أم كا.
ويف امي ـ رصــدت أم كــا مئــات ا يــل مــل الــدوالرات مــل أ ،ـ ال ـ
امي م ــر يف مج ــاه الع ــرب وا س ــا لن ف نشـ ـ ت راخي ــو سـ ـوا وةط ــة نا مي ــون
احلرة ل بث مسومريا يف ك بيا يف الب خ العربية.
ويف اب ـ ــال اال ،ـ ــاير رك ـ ــمت أم ك ـ ــا يا ـ ــى ا ـ ـ ـرأةل مبعاخه ـ ــا ي ـ ــل الق ـ ــيم
امس ـ ميةن ورص ــدت األمـ ـوالن وضـ ـ طا يا ــى احل وم ــات لعق ــد مـ ـؤمترات لا ـ ـرأةن
وض طا مخياهلا يف احل ومات والرب انـاتن وأشـايا ف ـرة اريـة ا ـرأة مـل ،ديـد
بقوال ،ديدةن ومعطيات ،ديدة.
ويف ا ـ ــال ال ـ ــر واللقاف ـ ــةن ،ن ـ ــدت أم ك ـ ــا مراك ـ ــم لا ـ ــرن ولادنقراطيـ ـ ـةن
وال عدخيــةن وأقامــا منظ ــات حلقــوق امنســانن ليــث نقــو هــ ،ا راكــم وا نظ ــات
بــالةوي ألف ــار احلريــة با ــاهيم ال ربيــةن وياــى الطريقــة األم كيــةن وســاندت هــ،
ا نظ ـ ــات وا راكـ ــم بـ ــاألف السـ ــين الية اهلوليووخيـ ــةن وبامن ـ ــاب ال ـ ــه ال نولـ ــو،ر
ا قد ن ال،ي سيطر ياى بث معظم القنوات ال ا ميونية العربية وغ العربية.
وأمــا يف اــال األمــل فع اــا أم كــا ياــى ربــط أ،ريــمة ا جنــابرات يف الــدول
العربيةن والدول القال ة يف العامل امس مرن ب ،ريمهتا االسـ جنباريةن وياصـة ،ريـازي
عول ر،ال االس جنبارات األم كية يف مدن الـب خ
الـ  CIAوالـ FBIن ا صرنا نرى ّ
امسـ مية لريــة نامــةن وضـ ل محايــة القــانونن ك ــا هـر احلــال يف الســوخانن والــي لن
وكينيـ ــان ونن ـ ــمانيان وليبيـ ــان وباكس ـ ـ انن وغ هـ ــا مـ ــل الـ ــدول .وقـ ــد مش ـ ـ هـ ــ،ا ال ـ ـربط
االس جنباري نسايم ا طاوبل ألم كـان ومسـح بقيـا القـوات األم كيـة اخلاصـة ب ي ـال
يس رية معينة ضد مل نس يريم أم كا بامرهابيل.
وه ،ا أصبحا األياخي األم كية نطـال م اصـ احليـاة اليوميـة يف ا عـات
البادان امس ميةن وا عات الباـدان غـ امسـ ميةن ف عيـث فيريـا فسـاخا ك ـا حياـو
هلــا .وذلــن ك ــا ن ع ـ يف الشــرق األوســط وأفريقيــا و،نــوب آســيان وا ـ يف أم كــا
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ال نينيــة ايــث أســقطا رلــين هــايي ا ن جن ـ أرس ـ يد ون ــه إىل اخلــاربن ونســعى
انن مســقاط نشــافيم رلــين فن ــموي مــل احل ــم .وبــ،لن ن ــاخ أم كــا ن ـ ل مــل
م انيح الدول الضعي ة بسب يضوع ا امريان وينويريم هلا.
ل ـل هـ ،اهلـيـ ـنـة األم كية لل ندو طوي ان وهر يف طريقريـا إىل زوالن وإن ـه
بالـرغـم مـل رؤي ـة الـو ،ـوخ األم ك ـر يف ك ـ زوايـا ال ـرة األرضـي ـةن وبالـرغ ـم مـل نعـاون
احل ـ ــا واحل وم ـ ــات م ـ ــل ه ـ ــ،ا الو ،ـ ــوخن إال أن نع ـ ــاوم اق ـ ــد الشـع ـ ـ ـوبن ياص ـ ــة
امس مية منريان ضد أم كـان وننـامر كراهيـة السـواخ األيظـم منريـا ل م كيـل بسـب
يا ـ ــرف ريمن واس ـ ـ ـ بارهمن واحني ـ ــازهم لايريـ ـ ــوخن وبس ـ ــب اس ـ ـ ـ ع ارهم واس ـ ـ ـ عباخهم
لآليريلن نقول :إن ه،ا ال عاوم لاحقدن وه،ا ال نامر لا ـراهيةن سيو،دان ا قاومـة
والنضال ضد الو،وخ األم كر يف ك م انن سـواء يف خايـ قارهتان أ يف يار،ريا.
يضــا إىل ذلــن مــا أصـ ـاب الــدول ال ــربى األيــرى مــل ضــي وضــرب ع ــاحلريا
بسب غطرسة أم كـان واالسـ حواذ ياـى ا نـافل واـدهان وةاول ريـا اهلي نـة ا سـ رةن
وك،لن ةاول ريا االا ار األم كر مخارة الشؤون الدولية.
إن و ،ــوخ خول ــة ن ب ــىن ا ب ــدأ الرأمس ــايل الق ــالم يا ــى االسـ ـ ع ار ومـ ـ خم ــاء
انيـريلن ووقــو هــ ،الدولــة ياــى رأ العــامل خون و،ــوخ قــوة نـوازن أيــرى نمامحريــا
ياى قياخة العاملن بع العامل يف شـقاء مسـ رن ن ـواىل يايـه ا شـاك ن ون اـ فيـه
األزمــات .وا شــاهد اطحمســو مــل فســاخ وإفســاخ الواليــات ا حــدة لاعــاملن واف عاهلــا
ل زمات ا اقةن يؤكد ذلن.
ولل يـمول شـقاء العـامل وبؤسـه النـان يـل الـدول الرأمساليـةن و اصـة الواليـات
ا حدةن لل يمول ه،ا الشقاء والبؤ إال بمقامة خولة اخلـ فة ال نطبـ ا بـدأ احلـ ن
امس ـ العظــيمن الــ،ي أن ــمله اهلل ياــى رس ـوله  رمح ـةا لاعــا لن وينــدها ي شــف
يــدل امس ـ بشــاية الرأمساليــة يف ف رهتــا ا اخيــةن وطريق ريــا االس ـ ع اريةن وكــ،لن
نقضر قوة امس اخلـ ر ة ياى ط يان أم كا ويناريي ريان ون رهريا ياى ر،ويريا إىل
يمل ري ــا ويا ري ــا ايدي ــد إن بق ــر هل ــا ي ــامل ،دي ــدن ب ين ش ـ ـر اخلـ ـ يف رب ــوع الع ــاملن
70

وي ن ن العامل الععداء بعد أن ياىن طوي ا مل البؤ والشقاء.
 - 1وأمــا الشــعب اإلنيويــزين فــمن صــناية الس ـ ن والس ـ ل قــد غابــا
يايــه منــ ،نش ـ نهن ب و،ــدت ينــد ا اــة وال اــارةن ف و،ــد ذلــن فيــه طبيعــة صــيد
ا ن ــافل واالس ـ لن وطبيع ــة ال ــا،ر .ونظ ـرا لع ـ ر اا ــم ب ـ خ ك ــان ال ب ــد ل ــه أن
يس ـ عل بــال ن ش ـ ن العــياخيل يس ـ عينون ببعضــريم يف البحــارن ونــاخرا مــا ر،ــون
واــدهم .ب ،ــاء ا بــدأ الرأمس ـايل واي نقــه ف صــاا فيــه الن عيــةل ولــ،لن عــد ايــاة
إهاـةا السياســية منــ ،و،ــدت ا ـ انن قال ـةا ياــى االس ـ عانة بــال ن وياــى إيــداخ
الطعم كا ا أراخت أن نعيد شيئ ان سـواء أكـان باـدا نسـ ع ر ن أ خولـةا نسـ عل ـا.
وال ـ ت وا شــاركة يف االس ـ ع ارن ومــل
فقامــا سياس ـ ريا كاريــا ياــى األا ـ
أ ،ذلن كانا يف القرن ال اسل يشر نشرق الدول األيرى يف االس ع ارن ونطْاـ
يــدها ألن نس ـ ع ر بع ـ الباــدان مــل أ ،ـ أن ن ــون رانبريــا نــدافل يــل معــاحلريال
ول،لن ي اا ياى إخيال فرنسا يف الشرق األوسط بعد احلرب العا يـة األوىلن مـل
أ ،ـ أن نقــف رانبريــا إذا و ،ـد يطــر ياــى ا نطقــةن ونضــعريا أمــا األيطــارن ا ـ
قي  :إن إهاةا نقان ا آير ،ندي فرنسر.
وه ـ،ا فـمن طبيعـة صـياخي السـ ن أو،ـدت ينـدها سـاية االسـ عانة بـال
ل حقي معاحلريا.
ب إن هناق سايةا أيـرى اشـ ريرت ـا بريطانيـان بـ إهنـا مـل أهـم سـااياهان
وهر ال سن بالقدان ويد ال ريط ب يـ أو نطـوير إال بـبطءن وينـدما يعـبح ال
مناإ مل ال ي ن فالشـع امهايـمي شـع ةـافظ عـىن ال ا ـة .وهـو منـ ،القـدا
واـ ـ انن نس ــيطر ياي ــه الع ــال ت العريق ــةن واألغني ــاءن وأص ــحاب رؤو األم ـ ـوال
الض ــجن ةن ويا ــى ال ــرغم م ــل أن ــه ي ــدير ب ن ــه يسـ ـ يا ــى الدنقراطي ــةن وأن ــه ش ــع
خنقراطرن ول ل بال دقي ي بل أنه لين ك،لنن وأنه لين لاشع أي أ ـر يف إبـاخ
احل ا ن ب ال،ي ينع احل م هو العال ت العريقة وأصحاب االا ارات ولـين
الشــع ن وال فــرق يف ذلــن بــل الععــر القــدا والععــر احلــديثن فمنــه ال ي ـمال ا ـ
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انن ك ا كان من ،القدا ن ح م يف مع العال ت العريقة والرأمسـاليون .وقـد كـان
منــ ،القــدا يقــاو ك ـ اركــة شــعبية ننش ـ يف إها ـةا مقاومــة يبيلــةن ويقضــر يايريــا
ب ساوب مل ،نسريا .و ورة كرمويـ الـ ي جنـر امهايـم ـا ليسـا ـورة شـعبيةن بـ
ــورة العــال ت العريقــة ياــى اللــورة الشــعبيةن فقــد قامــا يف ذلــن الوقـا ــورة شــعبية
نريد إزالة ساطان العال ت العريقـة والرأمسـاليلن وكـاخت نـناح هـ ،اللـورةن ف ـاخت
هلــا العــال ت العريقــةن وأرســاا كرموي ـ ليقــو بلــورة يطال ـ فيريــا بــبع احلقــوقن
ف اول ــه ال ل ـ ونن واقق ــا ل ــه بع ـ ا طال ـ ن فقض ــى يا ــى الل ــورة الش ــعبية
ف ــال ّ
وق اريا يف مريدها .وال،ي حي م إهاةا من ،يشرات السنل إمنا هـو اـمب اطحمـافظلن
ومــا اــمب الع ــال إال أخاة يــؤنى ــا اــل ياــم ذلــن حلا،ــة إهاـةا إليريــان أو اين ــا
ن ون هناق قضايا يعام امب اطحمافظل يل ااريان فيؤنى لمب الع ال ليسجنر يف
ااريا .ويبدو أن زي اء امب الع ال يف انونـة األيـ ة أخركـوا هـ ،احلقيقـة فحـاولوا
أن ي يّ ـ ـوا معري ـ ــا وأص ـ ــبح ن ـ ــداول احل ـ ـمبل لاس ـ ــاطة أق ـ ــرب إىل نب ـ ــاخل األخوار ب ـ ــل
اطحمــافظل والع ــالن منــه إىل كــون اــمب الع ــال أخاةا بي ـد اطحمــافظلل ولــ،لن هــد أن
طــوين باـ ن زيــيم اــمب الع ــال احلــايل ورلــين الــوزراء الربيطــاينن قــد غـ مــل طبيعــة
احل ــمب واق ــةب كلـ ـ ا م ــل سياس ــات ا ــمب اطحم ــافظلن ووري ــر يف الع ــورة السياس ــية
بطريق ــة ال ا ــف فيري ــا ي ــل ص ــورة ،رياب ــ،ة ا ــمب اطحم ــافظلن اـ ـ إن ــه اخت ــ ،م ــل
مارغريــا نانشــرن زيي ـة اــمب اطحم ــافظل الســابقةن قــدوةا ل ــه يف السياســة اخلار،ي ــة
والداياية .وصار امب الع ال ك،لن ال اف كل ا يـل اـمب اطحمـافظلن وأصـبح
ه،ان احلمبان يف بريطانيا صنويل لاحمب اي ريوري واحلمب الدنقراطر يف أم كا.
وامب الع ال ن سه إذا و،د فيه أشجناإ يدركون ما يايه إهاةا مل ـم
العال ت العريقة والرأمساليل فيريان فمن هؤالء األشـجناإ يوضـعون يف وـرو نـؤخي
إىل إبعــاخهم يــل ال ـ يف احلــمبن وبال ــايل يــل ال ـ السياســر .والعضــو الع ــايل
بي ــان يف الل ينــات وا ـ الس ـ يناتن و،ــورب بـراون يف الس ـ يناتن ي ـ ملــال ياــى
م امب اطحمـافظل اـ يف اـمب الع ـالن وياـى إقعـاء الـ،يل يريـدون احلـد مـل
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س ــيطرة القـ ــوة احلاك ـ ــة يا ــى احل ـ ــم .واـ ــمب اطحم ــافظل ن سـ ــه ال ين جن ـ ـ زيام ـ ــه
ان جناب ـان وإمنــا يعينريــا ال ـرلين الســاب نعيين ـان ك ــا اع ـ مــل مــاك ي ن اــل يــل
الاــورخ هيــو ن ومــار،رت نانشــر اــل يينــا ،ــون مياــر .وإنــه وإن كــان قــد ان جنـ
هيــث ومياــر ان جناب ـ ان ول نــه ان جنــاب ش ـ ارن فقــد يين ـا أوالا ب ،ــرى االن جنــاب
ش ايال ومل هنا فمن نظـا احل ـم يف إهاـةان وإن مسـر خنقراطيـان ول نـه يف احلقيقـة
نعيـ ــلن ونعيـ ــل مـ ــل طبقـ ــة معينـ ــةن والـ ــ،ي يقـ ــو بـ ــال عيل هـ ــو العـ ــال ت العريقـ ــةن
والرأمساليونن وأصحاب االا ارات.
ونظـ ـ ـرا ألن إهاـ ـ ـةا ،مي ـ ــرة يف وس ـ ــط البح ـ ــرن وسـ ـ ـ اهنا ال ن ـ ــر ،ميـ ـ ـرهتم
عيشـ ريمل لــ،لن كــان يــرو،ريم مــل ايميــرة طاب ـا لاعــير أمــرا ال م ــر منــه .إال أهنــم
وإن ير،ـوا لا اــارةن فــمهنم ير،ـوا مسـ ع ريل ال عــاران ير،ـوا ـ خمــاء الشــعوب
وهن رواهتا ال طابا قايضة الن وذلن ألنه مل ن ـل ينـدهم يف أول األمـر ـروات
يقايضــون ــان فجنر ،ـوا لطا ـ اللــروات .وقــد كــان هــ،ا اــاهلم منــ ،يــرو،ريم م ــل
ايميــرةن فا ــا اي نقـوا ا بــدأ الرأمســايلن والن عيــة ،ــمء ال ي اـمأ منــهن عــاوب هــ،ا ا بــدأ
مل طبيع ريمن فةكمت فيريم النااية االس ع اريةن فعاروا خولةا اس ع اريةا مـل الدر،ـة
األوىل .ب إهنــم ــا كــانوا قاياــر العــدخن وال يس ـ طيعون الوقــو أمــا قــوى ن ــوقريمن
نوس ــاوا لـ ــ،لن ب سـ ــجن غ ـ ـ هم مـ ــل الشـ ــعوب وال ــدول سـ ــايدهتمن ووضـ ــعوا هـ ــ،
ا ســايدة بقوال ـ مــل ال ـ ت مل ـ األا ـ ن وا ـؤمتراتن واالن اقــاتل ولــ،لن
كان ــا النااي ــة ال اي ــة  ،ــمءا ال ي ا ـمأ م ــل سياس ـ ريم .وه ــم وإن ك ــانوا يف ال ــ،كاء
يــاخيل كبــاقر الشــعوبن ول ــنريم يس ـ ع اون ذكــاءهم إىل آيــر اــد مــل اــدوخ ن
وبــ،لن بــرزوا يف ن ريــم األي ــالن ويف ن ريــم السياســةن ويف ا ـ ا شــاك ن وو،ــدت
ين ــدهم يقاي ــة اـ ـ ا ش ــاك بشـ ـ ب ــارز .ونظـ ـرا حل ــا ،ريم ا اس ــة لا وس ــل أق ــاموا
ص ــناياهتم يا ــى أس ــا الع ــناية احلربي ــةن ف ـ ـ خى ذل ــن إىل أن ي ون ـ ـوا خول ــة ع ــىن
ال ا ــةن ي ع ــون ب ــالقوة احلربي ــةن وانل ــة احلربي ــةن وي ع ــون ب ــالقوة الع ــناييةن إىل
،ان خراي ريم العريقة يف السياسة واحل من وما ي عون به مل خهاء ي سم يف أكلر
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األايان باخلبث.
أما سياس ريم اخلار،ية فمهنا نقو ياى أسا االس ع ارن ول ل ي ااـى فيريـا
أم ـ ـران :أا ــدنا اطحمافظ ــة يا ــى ال ـ ـوازن ال ــدويلن والل ــاين اطحمافظ ــة يا ــى و ،ــوخهم يف
السياس ــة الدولي ــة مري ــا كا ــف ذل ــن م ــل مث ــلل ول ــ،لن ف ــمهنم يف احل ــروب الع ــايبية
اش ــةكوا بشـ ـ ب ــارزن ويف احلا ــف ا ق ــد ك ــانوا يف طايع ــة ال ــدول ال ــربىن وين ــد
اندفاع نابايون بال ح كانوا ياى رأ القوات ال قاما ب حطي ه وإر،اع فرنسا إىل
ما كانا يايه .وال ركا أ انيـا يف أيـا بسـ ارق شـاركا إهاـةا يف مـؤمتر بـرللن
وكان مل أغراضـريا احلـد مـل قـوة أ انيـان واـل شـعرت بو،ـوخ منـو غـ يـاخي يف قـوة
أ انيــا أشــريرت يايريــا احلــربن واارب ريــا يف اـربل يــا ي لن وااولــا ،ــر العــامل كاــه
إىل ا ــرب يا ي ــة م ــل أ،ـ ـ ن يـ ـ يريط ــة الع ــاملن وم ــل أ،ـ ـ إض ــعا الع ق ــلن
آنــ،اقن الا ـ،يل كانــا ي ح ــان يف العــامل يف ذلــن الوقــان أ نــاء فــةة الوفــاق .واــل
أبعدت يل السياسة الدوليـة بعـد ان ـاق الع قـل كانـا ك ـل فقـد كيانـهن فعـارت
ن عــر بععــبيةن و ــاول باسـ انة مــل أ،ـ الر،ــوع إىل الو،ــوخ الــدويلن واالشـةاق
يف السياســة الدوليــة .وه ــر نع ــد ياــى يق ــد الع ـ قات مــل ال ــدولن وياــى ،ا ـ
ــمن وال نبــايل بـ ن نطعــم اخلعــم لق ــة كــربى يف ســبي أن نســاومهن
الر،ــال وال ـ
وه ــر ال نع ــر يف السياس ــة ص ــديق ا وال ي ــدوان وإمن ــا نع ــر مع ــاحةن وال نع ــر
س ـ ـواهان وم ـ ــا يس ـ ـ ى باألي قي ـ ــة الدولي ـ ــة نع ـ ــرب أخاة ن ري ـ ــر وال نع ـ ــدق بو ،ـ ــوخ .
وال ــ،بن وإن ااولــا أن ال نظريــر فيــه مــل أ ،ـ إبــاخ اللقــة ــان ول نريــا ن جنــ،
السـ ـ ض ال ع ــال يف سياسـ ـ ريا .ك ــان نشرنشـ ـ رل ــين وزراء بريطاني ــا يف ا ،ــاع م ــل
روزفاــا وس ـ الل لبح ــث أم ــر احل ــرب ومس ـ قب أ انيــان ف ــان مم ــا قال ــه هل ــم ن ري ــى
الع ـرااة« :إن احلقيقــة يف احلــرب مثينــة إىل اــد أنــه البــد مــل اطحمافظــة يايريــا لــر
كام ـ مــل األكاذي ـ » وهــ،ا ي ـري إىل أي اــد يع ــرب ال ــ،ب ،وهري ـا يف السياســة
الربيطانية.
ه،ا هو واقل بريطانيا وواقل سياس ريا .ومعاما ريا ب أن ن ون ياـى أسـا
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أهنــا خولــة اس ـ ع اريةن وياــى أســا أهنــا نعــير ياــى اس ـ ل شــعبريان ومل نس ـ طل
الســنون واألاــدا أن ن ـ ّ طريق ريــا هــ ،ن وأهنــا قــد اا الــا ياــى اللــورات الشــعبية
ال ـ قامــا ــا ا ـ مل نــدع ــورة نــناح .ف ــ،لن مقاومــة اس ـ ع ارها لــل ن ـ نى إال
ب ــمخراق وس ــالاريان وبا وا،ري ــة الس ــافرة ا ع ــحوبة بال ــدهاء الس ــاذب ا ظري ــرن اخل ــر
األس ــالي  .وقوهت ــا يف ب خه ــا ن ــل يف ق ــول الش ــاير« :وخاوين ب ــال كان ــا ه ــر
الداء» وقوهتا يف اخلارب ن ل يف نسجن ها غ ها هلـان واـ ن ـن الـ،يل يقاوموهنـا.
وال سبي لا اـ يايريـا إال ب اريـدها مـل أسـاح ريا السياسـية ال قايديـةن و وا،ري ريـا
من رخة خون نع أو شرين.
 - 0وأما الشعب الفرنسين فريو شع كون خولة يريقـة يف قاـ أوروبـان
ون جنر ياى سالر خول أوروبا ب ن الشع ال رنسر هو الـ،ي ،ـاء باألف ـار العاليـة
كاحلرية والعدالة وا ساواةن ومعروفة ب هنا أنب ا الر،ـال األفـ،اذ يف السياسـة وال ـرن
وهــر ياــى أي اــال خولــة اس ـ ع اريةن ن يــم يــل غ هــا ب ـ أف ــار احلريــة يايري ـان
بوص ريا ص ةا فرخيةا يايان ولا إىل ساية مل السـاايا ينـد ال رنسـيلن بـ طبيعـة
مل الطبالل يندهم.
والشــع ال رنســر منــ ،أن أيــ ،احلريــة ف ــراة لــه ن ص ـ فيــه ال ــنن فعــار
أقرب ألن ي ون ا وية أفراخ مل أن ي ـون أمـةن أو شـعب ان أو مجايـةل ولـ،لن قا ـا
و،ـدت فيــه ا ومــات قويــةن وقا ـا ســاخ ا ــم قــوين ومـل أ،ـ ذلــن سـري ياــى
إهاةا اس جندا فرنسا يدة مراتن ا رة ناو ا رةل ول،لن فمن فرنسان مل بعـد ذهـاب
نــابايون اـ يريــد خي ــولن وهــر نسـ يف ركــاب إهاـةا .وذلــن بســب ن صـ ف ــرة
احلرية فيريان وا ال ير،ا ل س ع ار يف أم كان وآسيان وأفريقيان إمنـا أير ،ريـا
إهاةا ل قوى ان ا وإن بـدا أن ال ـماام بـل الـدول ل هـو الـ،ي كـان يط ـو ياـى
السطح يف ال اريي االس ع اري لاباديل.
وبناء يايه فمن ا رء ال يس طيل أن حي ـم ياـى الشـع ال رنسـر يـمة وااـدة
نمي ــد ي ــل مي ــمة احلري ــة .فاحلري ــة ال ري ــة أو ،ــدت ال سـ ـ ةن والش ــعراءن وا ـ ـريلن
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وغ هم .واحلرية السياسية أو،دت ال رامةن والعمةن واللقة بالن نن ف و،ـدت احلشـد
ال بـ ـ م ــل الر ،ــال األف ــ،اذ .واحلري ــة الشجنع ــية ،عا ــا م ــل ب ــارين م ــوطل يري ــرن
وفاــورن وانــدفاع مــل الشــريوة والاــ،ة .واحلريــة هــر ال ـ أو،ــدت الل ـرات يف فرنســا
الندســا األ،انـ فيريــا وال ســي ا امهايــمل لــ،لن نع ــرب احلريــة عناهــا ا طاـ هــر
أسا الب ء يف فرنسا.
وال يس طيل ا رء أن يقـول إن يف فرنسـا أاـماب كـ،ان وأن احلـمب ال ـ ين هـو
ك،ان واحلمب ال ين ك،ان فمنـه مـل العسـ بـ ا عـ،ر ياـى شـع ن هـ،ا شـ نهن أن
نو،د فيه أاماب با عىن احلم ن وإمنا نو،د فيه ا ويات مـل األفـراخ نسـ ر ن سـريا
أامابا .ومل هنا كان مل العع أن يو،د فيريا ا م قوين أو ا م مس قرن فـمن
كـ ـ فرنس ــر ا ــاكم بن س ــهن وكـ ـ فرنس ــر يط ــل أن ي ــون ااك ـ ـان وم ــل هن ــا ال
يس طيل ا رء أن يقول إن سياسـة فرنسـا الدايايـة هـر كـ،ان وسياسـة فرنسـا اخلار،يـة
هر ك،ان فالسياسة الدايايـة ن ـون اسـ مـماب احل ـا ن واسـ فري ريـم لاحريـةن
والسياس ـ ــة اخلار،ي ـ ــة ن ـ ــون اس ـ ـ ـ ق ـ ــدرة فرنس ـ ــا يا ـ ــى ال ا ـ ـ ـ يا ـ ــى اني ـ ـ ـريل
الس ع ارهم ومد ن وذها إليريم .ونع ّد فرنسا خولة اس ع اريةل ألهنا قد اي نقا ا بـدأ
الرأمس ــايل .فالن عي ــة  ،ــمء  ،ــوهري م ــل اي ــاة فرنس ــال ول ــ،لن كان ــا اريع ــة يا ــى
االس ع ارن واريعة ياى بقاء ا س ع رات.
وإذا كـان البـد أن نعطــى ف ـرة يــل سياسـة فرنسـا اخلار،يــةن فمنـه ي اــظ أن
سياس ريا مبنية ياى أسا إباخ ن وذ هلـا يف اخلـاربن سـواء أكـان ذلـن سـ ع راتن
أ بالن وذ اللقايفن أ بالن وذ االق عاخي .وأي اهلا السياسية ضد الـدول ال ـربى إمنـا
ن ن ــاول إبـ ـراز شجنع ــي ريان وا ش ــاركة يف اب ــد وال س ــاطن وه ــر ال س ــل ا ــداورات
السياسيةن ب ن ا يايريا ابا ة يف أغا األايانل ل،لن يسـري اك شـا و،ـوخ
العـراع بينريــا وبــل أم كـا يف هــ ،األيــا ن بين ــا يعــع اك شــافه مــل غ هــا الســي ا
بريطانيال ول،لن فمن طري الس يف موا،رية أي اهلا هـو يـد ،ـرض كربيالريـان ويـد
مت ينريا مل أي ،زما ا باخرةن ويد اي بارها خولة كربىن إال قدار ما نقباريا الدول
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ال ربى يف السياسة الدولية.
 - 7وأما الشعب الروسين فريو شـع نشـيطن فيـه احليويـة والقـوةن ول ـل
فيــه الســ،ا،ة والبســاطةن وإنــه وإن اي ن ـ ا بــدأ الرأمســايل أوالان ب الشــيوير اني ـ ان ب
يـ ــاخ إىل ا بـ ــدأ الرأمسـ ــايلن إال أنـ ــه و ـ ـ م ـ ـ يرا يـ ــل أوروبـ ــان ومل يع ـ ـ إىل مس ـ ـ وى
الشــعوب األوروبيــةن فعــارت ينــد الــرو يقــدة نق ـ عــا األوروبيــلن أ ــرت هــ،
العقدة يف ساوكريم سابا.
والشع الروسـر شـع ةـارب شـااع يف بـ خ ن فـمذا يـرب مـل بـ خ فـقـد
يعالعــهل ولــ،لن كــان م وقع ـ ا أن ي قــد ســيطرنه ياــى خول شــرق أوروبــا منــ ،فــةة
طوياةن وهـا هـو قـد فقـدها فعـ ا بعـد فقـد ل ـاخ السـوفيايت .واقـال ال ـاريي نؤكـد
أن الشـ ــع الروسـ ــر مل ين عـ ــر يـ ــارب ب ـ ـ خ يف ك ـ ـ ا ـ ـواخ ال ـ ــاريين وم زقـ ــه يف
الشيشان الباد الع يؤكد ذلن .بين ا كان ين عر ياى أيداله ينـدما كـان يريـا،م
خايـ بـ خ  .ومــل أشــرير ان عــارانه ينــدما كــان يريــا،م خايـ بـ خ مــا اــد مــل
نابايون وه ار.
ونظــا احل ــم يف روســيا أيــا القياص ــرة هــو غ ـ أيــا الشــيوييلن وغ ـ يف
الــممل ال ـراهلن إال أنــه يف ك ـ احلــاالت اس ـ بداخين فقــد كــان القيعــر يس ـ ند بو،ــه
ي ــاإ إىل إقط ــايير األراض ــرن وك ــان كب ــار م ك ــر األراض ــر بال ح ــالف م ــل كب ــار
األغني ــاء يس ــيطرون يا ــى ال ــب خ س ــيطرة الس ــاخةن وك ــانوا يؤي ــدون السياس ــة القيعـ ـرية
الدايايــة واخلار،يــة ن ييــدا نام ـان وكــان هــؤالء مجيع ـا يس ـ اون الشــع ياــى ش ـ
بشلن ما أخى إىل احنطاط الب خ ون ير الشع .
وقد كانا روسيا قب احلرب العا ية األوىل م ـ يرة يـل أوروبـان ومسـ اة مـل
بعـ ـ ال ــدول األوروبي ــة .فالع ــنايات الرليس ــية يف روس ــيا كان ــا يف أي ــدي فرنس ــان
وإهاةان وبااي ا .ف انا أهم معانل ال عديل يف أيدي ال رنسـيلن وكانـا صـناية
ال ح ــم يف ا ــوض ال ــدوني م يف أي ــدي األ،انـ ـ ن وك ــان م ــا يق ــرب م ــل نع ــف آبـ ـار
البــةول يف أيــدي امهايــم وال رنســيلن وكــان قســم كب ـ مــل أربــاض العــناية الروســية
13

ي،ه إىل البنوق األ،نبيةن وياصة البنوق امهايميـة وال رنسـيةن ف انـا الـب خ اـ
ســنة  1814م ـ يرة يف نظــا احل ــمن واالق عــاخن واللقافــةن وال عاــيمن ومــل ذلــن
كانا روسيا خولة كربىن ونع ـرب خوليـ ا مـل الـدول ال ـربىن وكانـا نـؤ ر يف السياسـة
الدوليــة .فا ــا نــوىل احلــمب الشــيوير احل ــمن مل ي ـ وضــل احل ــم إال مــل ايــث
األساوب .فقد قا الشيوييون ل م الب خ باحلديد والنـارن وبالق ـ وسـ ن الـدماءن
وباالضطرياخ وامرهـابن و بّ ـوا ا ريـم ياـى مجـا،م الشـع  .واسـ طايا أن عـرب
الدولة األوىل ياى نب ،ف رة ةارب ريان وخياا يف ان اقات معريا ا صـارت ااي ـةا
هلـان أو شــبه ااي ــةن وبــ،لن كانــا روســيا اال ــاخ الســوفيايت شـري ة الدولــة األوىل
يف إخارة العـ ــاملن ب ـ ـ إن العـ ــامل كاـ ــه كـ ــان ي ـ ـ ح م فيـ ــه الع قـ ــان روسـ ــيا اال ـ ــاخ
السوفيايت وأم كا .أما سياسة روسيا الشيويية فمهنا كانا نقو ياى أسا ال رة.
ف رهتــا نشــر الشــيوييةن وطريق ريــا ال جنري ـ ن واهلــد ن وال ــدم ن وإ ــارة ال ناقضــاتن
وهــر ــاول كا ــا أنــيح هل ــا أن نــدي الش ــيويية إىل بع ـ ال ــدولن ك ــا ــاول أن
نسيطر ياى الدول ال عع نظا احل م فيريا نظام ا شيويي ا.
أمــا بعــد اهنيــار الشــيويية فقــد و،ــد الشــع الروســر ن ســهن وكــ،لن قاخنــهن
لا،ة إىل هوية ،ديدة خت اف يل روسيا القيعريةن ون اير احلقبة الشـيوييةن فااـ وا
إىل الرأمساليةن ف انوا كا س يث مل الرمضاء بالنارن فازخاخوا فقرا ياى فقرن واه مت
صورة روسيان واه م مركمها يف العامل.
لقــد أصــبح نظــا احل ــم يف روســيا رأمسالي ـان وأصــبح مشــا ا أليــا القياصــرةن
مل اا اوه بـبع ا عـامل مـل احلقبـة الشـيوييةن فعـاخت الطبقـة الرأمساليـة وأصـحاب
اللروات الضجن ة إىل الو،وخن وأصبح هلم ن هم يف احل م متام ا ك ـا كـان احلـال يف
يريــد القياصــرةن ول ــل هــ ،ا ــرة بــدل القياصــرةن أصــبحا روســيا ــم مــل ر،ــال
ا جنابرات السوفيانية سابقا آال ـر ،ـر آ ور،ـال السياسـة مـل الشـيوييل سـابقان
ال،يل غ وا ،ادهمن وأصبحوا رأمساليل اس ال قايعة ايديدة.
أما سياس ريا اخلار،ية فقد أصبحا منعبّة ياى أن ي ون هلا خور واسـ ن
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خون و،وخ نظرة يا ية لاسياسة اخلار،يةل ل،ا احنسر و،وخهـا ياـى السـااة الدوليـةن
وأصــبحا فقــط نبحــث أن ي ــون هلــا أي خورن وأن ال هت ــر هنالي ـا يــل السياســة
الدولية .وه ،احلال مل فقدان اهلوية ال رية العقديـة لـدى الشـع الروسـرن واالـة
امف السياسر ياى مس وى القاخة والشع الروسـرن نعطـر ال رصـة لاوقـو يف
و،ــه سياســات روســيا بمبــاخ ي قــات عاريــة مــل روســيا مت ــل ا ســا ل مــل خيــول
روسـيان ومت ـل الـرو مـل رؤيـة امسـ ايـا يف ي قـات النـا ن وأن ن ـون مقاومــة
ةــاوالت روســيا لا ـ ياــى السياســة الدوليــة بعــد إيطالريــا ال رصــة لــ،لنن واعــر
الع ق ـ ــات معري ـ ــا يف ايان ـ ـ ال ا ـ ــارين ونق ـ ــاو يف ب ـ ــاقر اب ـ ــاالت كب ـ ــاقر ال ـ ــدول
الرأمساليـةل ألن سياسـ ريا اخلار،يــة مبنيـة ياــى االسـ ل واالسـ ع ارن وإن كـان هــ،ا
ال يظرير إال يف الدول اباورة هلا.
إن الش ـ ـ ــعوب األربع ـ ـ ــة األيـ ـ ـ ـ ةن أي :الش ـ ـ ــع األم كـ ـ ـ ـرن وامهاي ـ ـ ــمين
وال رنسـ ــرن والروسـ ــرن هـ ــر شـ ــعوب الـ ــدول ا ع ـ ــربة االي ـ ـ ا خوالا كـ ــربى ذات نطاُـ ــل
لا ح م يف السياسة الدولية يف مناط خم ا ة مل العاملن وا مامحة يايريا مـل ال ـاوت
بينريا قواة وضع ا .وب بل ن هـا يف السياسـة الدوليـة يف هـ،ا القـرن احلـاخي والعشـريل
ا ــي خين ن ــل إمجــال اخلطــوط السياســية العريضــة هلــ ،الــدول األربــل ياــى النحــو
ال ايل:
أم ــا أميركـ ـا فقــد نعاو ــا قوهت ــا ب ــون ة م س ــارية من ــ ،س ــقوط خول ــة اال ــاخ
الســوفيايت ا ــا،دن وأصــبحا الدولــة الع قــة األقــوى ن ـ ا يف العــاملن ياصــة وأن
ال را ال،ي يا ه اال اخ السوفيايت مل ن ل أية خولـة كـربى مـل مائـهن اـ غـدت
أم كــا الدولــة الع قــة مــل خون منــازعن ومل ن ـ ل ا ـ انن أيــة خولــة مــل الــدول
ال ــربى ا و ،ــوخة م ــل االرنق ــاء إىل منـ ــملة الدول ــة اللاني ــة الـ ـ ك ــان يشـ ـ اريا اال ــاخ
الســوفيايت .وهــ ،احلالــة ال ريبــة يف الوضــل الــدويلن وال ـ م نــا أم كــا مــل ال ــوق
ياى انيـريلن ،عاـا السياسـيل األم كيـل نياـون إىل ال عـايل والعارفـة يف ال عامـ
مــل اني ـريلن ولعـ وزيــرة يار،يــة أم كــا يف يريــد كاين ــون الســيدة مــاخلل أولربايــا
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نع ـ رـرب ي ــل ه ــ ،احلال ــة يف قوهل ــا« :إن أم ك ــا ه ــر األم ــة-الض ــرورة وه ــر ص ــاابة
ا سؤوليات العا يةن وا س عدة لع ك شرء وق ـا نريـدن ولـيعام اي يـل أننـا ن عـ
مـ ــا نريـ ــدن ون ـ ـ مـ ــا نشـ ــاءن وال نقـ ــف يف طريقنـ ــا يقبـ ــاتل ألن العـ ــامل لنـ ــان العـ ــامل
ل م كيل».
ه ،ال طرسة والعنارييـة يف السياسـة األم كيـة خفعـا اـ األوروبيـل الـ،يل
كـ ــانوا اا اءهـ ــا أن ال يطيق ـ ـوا نعاليريـ ــا ياـ ــى العـ ــاملن وال ناـ ــن ال عـ ــرحيات بـ ــالنربة
نعرب يل انـميا،ريم منريان
األم كية ا عاليةل هل،ا رخوا يايريا مل ي ل صح ريم ال ر
فقال ــا الع ــحي ة ال رنس ــية لومون ــد خباوماني ــن رخا يا ــى نعـ ـريح أولرباي ــا« :إن
اهلي نة األم كية ال ينب ر أن ن ون قدرا ة ومـان وإن ياـى أم كـا أن ن ريـم منـ ،انن
فع ــايدا أهن ــا ل ــل ي ــون ق ــدورها أن ن ــرض قوانينري ــا يا ــى الق ــارات اخل ــن وفقـ ـا
عـاحلريا فقــطن ك ـا أهنــا لــل ن ـون شــرطر العــامل يف منـاط العـرايات واألزمــات
إىل األبد».
ولــ،لن فــمن أم كـا ننطاـ يف سياسـ ريا مــل نظرهتــا إىل أهنــا مال ــة هــ،ا العــامل
واألاـ ُ بــه وأهاــه! نعاــل ،ريــارا هنــارا أهنــا قالــدة العــامل ك ــا قــال بــوش يـ ل ،ول ـه
االن جنابيــة ياــى الواليــات األم كيــة يف شــرير آب ســنة  . 2004وهــر نعاــل كــ،لن
مشاريل لاعامل العامل ايديد ن الشـرق األوسـط ايديـد ن الشـرق األوسـط ال بـ
...اخل .إال أن هــ،ا ال ــرب والعارفــة مــل أم كـا سـ ون ن يا ــه وبــاالا يايريــان بـ إن
إرهاصــات ذلــن قــد بــدت .فريــا هــر أم كـا ن ــرق يف واـ أف انسـ ان والعـراقن وقــد
أهينا وخيسا هيب ريا رغـم مـا صـنع ه مـل ،ـرالم القعـف العشـوالر لا ـدنيلن ومـا
اقةف ه مل فظالل األي ال الواشية يف السـاونن إال أهنـا مـل ذلـن أصـبحا نعـدر
،لــث ،نوخهــا إىل مــوطنريم أم كـا بعــد قـ اريم يف أف انسـ ان والعـراق .لقــد أصــبحا
شــعوب ا نطقــة مت اــد غيظـا ياــيريمل لبشــاية ،ـرال ريم الـ طالــا البشــرن والشــارن
واحلارن ب ومناه ال عايمن وامي ن وال ر...
وك،لن فمن أوروبان وآسيان وأفريقيان قد سـاءهم مـا صـنع ه الواليـات ا حـدة
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م ــل هنـ ـ لل ــرواهتمن وي ــدوان مسـ ـ ر يا ــى ال ــب خ والعب ــاخن وةاول ــة اهلي ن ــة ألم كـ ـا
وادها يف مناط العامل.
وه ،ا فمن ما نيم السياسة األم كية هـو مـل ،انـ  :ال طرسـةن والعنارييـةن
وفنـون ايـرالمن والنظـر لاعــامل أنــه ممريـة هلــم .ومـل ،انـ آيــر :كـر شــديدن ومقــا
يظيمن هلم مل ك شعوب العاملن مل أيدالريمن وممل كـانوا أصـدقاءهم كـ،لن .كـ
ه،ا يش إىل هناية ألي ة ألم كان وسقوط فظيل ك ا سقط ك ،بابرة األرض.
أما بريطانيا فمهنا نضل ر ْ ،ا يف أوروبـا ور ْ،ـ ا يف أم كـان ن نازيريـا ال و،ريـات
والنـمايات األوروبية مل ،ريةن وامهاوس سونية مـل ،ريـة أيـرىن وهـر ـافظ ياـى
ال وازن بل ايري ل.
وقـد صــار هــ،ا ال ـوازن أساسـا لع ق ريــا ب ـ مــل أم كــا وأوروبـان فريــر ناعـ
ياى احلبالن ونس يد مل الطرفلن ن قوى ب وروبان ون قوى ب م كا يف الوقا ن سهن
ف ـ هــر بقــاخرة ياــى نــرق أم كــان وال هــر قــاخرة ياــى االن ــاق مــل أوروبــان ول ــل
معــاحلريا متيـ أكلــر حنــو أوروبــال لــ،لن هــدها نقــةب منريــا أكلــر فـ كلر مــل األيــا ن
وخيوهلا يف اال اخ األورو خلي ياى ذلن .وقد سانا بريطانيا مؤيرا يف نش ي
نواة ايير األورو ا س ق يـل ااـف مشـال األطاسـرن وفعاـا ذلـن بال عـاون مـل
فرنسا وأ انيا بالرغم مل ايةاض أم كا الشديد ياى ذلنن ه ،هر سياسة بريطانيا
األوروبيةن وه ،هر الماوية ال ننطا منريا أي اهلا السياسية يف أوروبا.
بريطاني ــان إذ نق ــيم سياس ــاهتا يا ــى أس ــا أورو
وأم ــا فرنس ــا فري ــر ـ
لــان وال نع ـ إي اه ــا ألم كــان وهــر ــاول نقويــة اال ــاخ األورو ن و ــاول
اهلي نــة يايــه ل ــر يعــبح قــوة سياســية أوروبيــة م حــدةن من عــاة متام ـ ا يــل أم كــان
ويعــبح م افئ ـ ا بن رديـ ـة لاقــوة األم كيــةن مــل مجيــل الن ـواار السياســيةن واالق عــاخيةن
والعسـ ـري ـةن واللقافيــةن وال يق عــر فقــط ياــى االق عــاخن أو ياــى ال عــاون السياســر
الش ار.
ون ـجن ـ ،فرنس ـا م ـل نقار ــا مــل أ انيــا ااــر الماويــة يف قيـ هــ ،السياســةن
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لي ــث أص ــبحا نع ــرب اطحم ــور ال رنس ــر األ ــاين ه ــو أس ــا ه ــ ،السياس ــة األوروبي ــة
الوادوية.
هــ ،هــر سياســة فرنســا األوروبيــةن فريــر سياســة ذانيــة اس ـ ق ليةن م حديــة
واضحةن عع مل فرنسا وأ انيا قا القوة األوروبيةن والدين و اطحمرق هلا.
وأما روسيا فسياساهتا احلالية عا أوروبا ن ل يف أمريل:
األول :الديول يف ناخي الدول األوروبيةن واالشـةاق معريـا يف لـث الشـؤون
األوروبية ياى قد ا ساواةن وقد هحا ،ملي ا يف ذلنن ايث مت نـا مـل الـديول
يف ابان األورو ن ويف ا وية الدول السـبل العـناييةن ول نريـا مل نـناح بالـديول
يف اال اخ األورو ن أو ا يف الةشح لاديول إليه.
والثاني :ةاولـة احل ـاا ياـى ي قـة م يـمة مـل الـدول الـ كانـا يف السـاب
،ــمءا مــل اال ــاخ الســوفيايتن ومــل الــدول ال ـ كانــا نــدور يف فا ــهن ليــث ن ــون
ي قــة وصــاية خال ــةن وقــد فشــاا يف هــ،ا األمــر فشـ ا ذريعـ ان فقــد فقــدت ســيطرهتا
متام ـ ا ي ــل ك ـ خول ش ــرق أوروب ــان وه ــر :با اري ــان وروماني ــان وال ش ــينن وس ــاوفاكيان
وبولندان وابرن والدول اليوغوس فية ا ن رطـةن وبـدأت ن قـد ،ـمءا مـل سـيطرهتا ياـى
،ور،ي ــان وأذربيا ــانن وأرميني ــان وأوكراني ــان وروس ــيا البيض ــاءن ومول ــدافيان ومجريوري ــات
آســيا الوســطى ا ســا ةن ومل ي ب ـ هلــا مــل ســياخة كاماــة إال ياــى كازايس ـ انن ك ــا
فقــدت مــل قب ـ ك ـ ســيطرهتا ياــى خول الباطي ـ الــل وهــر :ل وانيــان وإس ـ ونيان
والن يان يف وقا مب ر.
وي ص ــة السياس ــة األوروبي ــة لروس ــيا أهن ــا مل نـ ـ ل م ــل أن ن هـ ـ أوروبيـ ـا
بالدر،ــة ال ـ يططــا وســعا إليريــان ور ــا الــ،ي مل ن نريــا مــل ذلــن كوهنــا خولــة
أوراســيةن أي أوروبيــة آســيويةن ف ـ نس ـ طيل الــميم ب هنــا أوروبيــة متام ـ ان وبال ــايل ف ـ
نس ـ ـ ـ طيل أن ن ااه ـ ـ ـ مـ ـ ــداها انسـ ـ ــيوي الشاسـ ـ ــلن وال أن ن جناـ ـ ــى يـ ـ ــل ي قاهتـ ـ ــا
ومع ــاحلريا الض ــجن ة م ــل غـ ـ األوروبي ــلن فري ــر منشـ ـ اة يف دي ــد م ــداها احلي ــوي
الواسلن وهر ب،لن مش ة ال نس طيل الةكيم ياى ايان األورو فقط.
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وه ــ،ا ن ــون ق ــد نعرفن ــا يا ــى ش ــعوب ال ــدول ال ــربى أم كـ ـان وبريطاني ــان
وفرنســان وروســيا وكــ،لن األمــة امس ـ مية ال ـ هــر ياــى وشــن أن نعــوخ خول ريــا
ال ــربى :اخلـ ـ فة الراشــدةن بامضــافة إىل الشــع األ ــاين ا وقــل يوخنــه خول ـةا كــربى
وإن طال الممل .ب ذكرنا الشع الياباين ل االق عاخي ال ب .
وسـيـظـري ـ ـر ن ـ ـر ونـ ـ ه ـ ـ ،الشـع ـ ـوب يف السياس ــة الدولي ــة ين ــد اسـ ـ عراض
قضايا العامل ال ربى.

 - 1قضية أوروبا
قضــية أوروبــا هــر قضــية العــامل األوىل منــ ،قــرون طوياــةن وهــر قضــية ن عا ـ
بالــدول ال ــربىن وبــال وازن بــل هــ ،الــدولن ون عا ـ بالســيطرة العا يــة االس ـ ع اريةن
و داها العس رين واالق عاخين والسياسرن واللقايفن وهر مل أقـد القضـايان ومـل
أكلرها يطرا ياى ما يس ى بالسام العا ر.
أمــا كوهنــا أقــد القضــايا فمهنــا هــر القضــية الـ أو،ــدت يف العــامل مــا يسـ ى
باألس ــرة الدولي ــة أو اب وي ــة الدولي ــةن والـ ـ م ــل أ،اري ــا و ،ــد م ــا يسـ ـ ى بالق ــانون
الدويل .ف ل أ ،وقو أوروبـا يف و،ـه امسـ و،ـدت األسـرة الدوليـة مـل الـدول
األوروبيــة النعـرانية .ولضــرب نــابايون ومنــل نوســل فرنســا و،ــد مــا يس ـ ى بال حــالف
ا قــد  .ب مــل أ ،ـ منــل أ انيــا مــل أيــ ،ن ــط الشــرق األوســطن واحلــد مــل قوهتــان
كانــا احلــرب العا يــة األوىل .ب مــل أ،ـ مقاومــة أ انيــا ومنعريــا مــل اميـ ل يـمان
القــوى يف أوروبــا ان قــا الــدول ال ــربى األربــل :إهاـةان وفرنســان والواليــات ا حــدةن
واال اخ السوفيايتن ياى سـح أ انيـان ومنعريـا مـل أن نر،ـل خولـة كـربى انيـة .و نـل
نوايــد أوروبــان واحلياولــة خون نقويــة أ انيــان كانــا ا نــاورات السياســية ال ـ أياقــا
ن ــويل اال ــاخ األورو يــدة ســنلن وكــ،لن يرقاــا نوايــد أ انيــا يشـرات الســنل.
وقد و،دت األي ال مل الع قل هل،ا ال رض قب الوفاق وبعد ن وكـان ل رنسـا يف
البدايــة خور يف ذلــنن ل نريــا يــدلا ينــه في ــا بعــدن وأيــ،ت نســعى ل قويــة أوروب ـا
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ب انيان وكان لربيطانيا خور يف ذلنن وإن نظاهرت بالسعر إىل نوايد أوروبـال ويايـه
فمن قضية أوروبا وم عاقاهتا هر مل أقد القضايا.
وأمـا كـون قضـية أوروبـا هـر أيطـر القضـايا ياـى مـا يسـ ى بالسـ العــا رن
فمن ذلن م ل يف ساوق ونعرفات ك مـل فرنسـان وإهاـةان وأ انيـان ويف نعـرفات
اال اخ السوفيايت وأم كا قب االن ـاق بينري ـان ويف نعـر الع قـل أم كـا واال ـاخ
الســوفيايت بعــد االن ــاق بينري ــان وكــ،لن بعــد ان ريــاء فــةة الوفــاق بينري ــان وا ـ بعــد
اهنيــار اال ــاخ الســوفيايت وا عسـ ر الشــرقرن واـ ااــف وارســو .أمــا فرنســا وإها ـةا
وأم كـا قبـ ان ــاق الع قـل فقــد كانـا متلـ ا عسـ ر ال ـر  .وكانــا قضـية أوروبــا
متلـ ـ نعـ ـ ية احل ــرب العا ي ــة اللاني ــةن وكان ــا ن لـ ـ ب ــل ا عسـ ـ ريل يف البح ــث يف
مس ـ قب أوروبــا ال ربي ــة ومس ـ قب أ انيــا .فا عس ـ ر ال ــر كــان ي ــرى نوايــد أوروب ــا
ل ق ــف يف و،ـ ــه اال ـ ــاخ السـ ــوفيايتن وكانـ ــا أم ك ـ ـا نعـ ــىن بش ـ ـ يـ ــاإ يف بعـ ــث
العس ـ رية األ اني ــةن وإبــاخ  ،ــير أ ــاين قــوي لاوق ــو يف و،ــه اال ــاخ الس ــوفيايتن
ومبــاخ نـوازن ،ديــد بــل أ انيــان وفرنســان وإهاـةا .وأمــا اال ــاخ الســوفيايت فقــد كــان
نل ا عس ر الشرقرن وكان يرى اخلطـر اطحمقـ يايـه إمنـا يـ يت مـل أوروبـان ومـل أ انيـا
بش ـ يــاإل ولــ،لن كــان يقــف يف و،ــه نوايــد أ انيــان ويف و،ــه نوايــد أوروبــان
وض ـ ــد اي ـ ــير األورو ن وض ـ ــد إي ـ ــاخة نس ـ ــاح أ اني ـ ــان واسـ ـ ـ طاع ب ـ ــاحلرب البـ ـ ـارخةن
وباألي ال السياسيةن والنشاط الديباوماسرن أن يناح .ومنل أوروبا يشرات السنل
مل أن ن قد يطوة واادة يف قضي ريا.
وأمـا بعـد و،ـوخ الع قـلن وباالن ـاق الـ،ي ف بـل يروشـو وكنـدين فـمن
احلــال قــد ن ـ تن إذ نواـد رأي أم كــا واال ــاخ الســوفيايت عــا قضــية أ انيــان وان قــا
ياــى رأي وااــد عــا قضــية أوروبــا .وقــد وريــر ذلــن فــور ا ،ايري ــان فقــد أيطــى
،ون كندين رلين الواليات ا حدة ٍ
اينئ،ن نعـرحيا قـال فيـه« :إن ختوفـات اال ـاخ
الســوفيايت مــل غــمو أوروبــا لــه غــموا يس ـ ريان هلــا مــا يربرهــا .فــمن روســيا ضـربا مــل
أوروبــا م ـرنل يف ال ــاريي .فــا رة األوىل ض ـرب ريا فرنســا يف يريــد نــابايون .وا ــرة اللانيــة
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ضـرب ريا أ انيــا يف يريــد ه اــرل ولــ،لن البــد مــل و،ــوخ مــا يض ـ ل يــد و،ــوخ يطــر
ياى اال اخ السوفيايت مل أوروبان كنـمع س ض أوروبا الوسطى مل ا» .وه،ا ال عريح
يــدل خاللــة ال لــبن فيريــا ياــى أن رأي اال ــاخ الســوفيايت وأم كــا عــا قضــية أوروبــان
وقضية أ انيا بش ياإن صار رأي ا واادا .و ا ان ريـى الوفـاق مل ي ـ رأي أم كـا
يف أوروبا مل ضرورة ضبط وضرب نطاعاهتـا ل سـ ق لن وا شـاركة يف رسـم السياسـة
الدوليةن و نعريـا مـل العـوخة إىل منـاط ن وذهـا السـابقةن ونعـ ية ن وذهـا مـل ،نـوب
شـ ــرق آسـ ــيا ومنطقـ ــة اخلاـ ــي ن ونطويعريـ ــا ل بقـ ــى ـ ــا ا ظاـ ــة األم كيـ ــة يف ااـ ــف
األطاسرن والوقو ضد ك ةاولة أوروبيـة منشـاء قـوة يسـ رية ياصـة ـا .وذلـن
أنــه ــا ســا أوروبــا أن ه ـوا،ن احلــرب بعــد الوفــاق قــد اب عــدتن و ــا اس ـ عاخت
يافي ري ــان وق ـ ّـوت اق ع ــاخهان أي ــ،ت ن طا ــل ش ــاركة الع ق ــل يف رس ــم السياس ــة
الدوليــةن ولبنــاء سياس ـ ريا مــل أم ك ـا ياــى أســا ا شــاركة وا ســاواةن ال ياــى أســا
ال بعية .ك ا أي،ت نع ياى العوخة إىل مناط اس ع ارها القدان ياصـة بريطانيـا
وفرنس ــان م ــا ،عـ ـ أم كـ ـا نرص ــد رك ــات أوروب ــا بدق ــة .ك ــا أن أم ك ــا بع ــد اهني ــار
ا عس ر الشرقرن ون ا ااـف وارسـون سـاريا إىل شـ ال ـرا النـا،م يـل ذلـن
يف خول أوروب ــا الش ــرقية بمنش ــاء ي ق ــات معري ــال وذل ــن لقط ــل الطري ـ يا ــى اال ــاخ
األورو ن ياصــة أ انيــان لا وســل شــرق ا .كــ،لن أبقــا أم كــا ياــى ااــف األطاســرن
ويارضــان وال زالــا نعــارضن إنشــاء قــوة يسـ رية أوروبيــة من عـاة يــل النــانو .أمــا
روسيا ال ور ا اال اخ السوفيايت فرير ال خت ر خماوفريا عا نوسل اال ـاخ األورو
شــرقان وســعا إىل احلعــول ياــى ض ـ انات .ول نريــا بســب ا وقــف الــدويل النــا،م
يل اهنيار اال اخ السوفيايت وا عس ر الشرقرن وإاساسريا بضـع ريا مقابـ الواليـات
ا ح ــدة األم كي ــةن مل ع ــد م ـ ـرا م ــل ال نس ــي م ــل خول اال ــاخ األورو م ــل أ،ـ ـ
ال وصـ إىل نوافـ بشـ ن ماــف أوروبــا الشــرقية .ك ــا أهنــا نســعر بال نســي مــل بعـ
خول اال ــاخ األورو ل ــون مــؤ رة يف السياســة العا يــةن مــا خفعريــا إىل اختــاذ موقــف
أق ادة عا اال اخ األورو وخولـهن ياـى ي ـن مـا كـان احلـال يايـه بـعْيـد احلـرب
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العا ية اللانيةن وأ ناء فةة الوفاقن وبعيد ذلن بقاي .
وأم ــا فرنس ــان فمهن ــا بع ــد ا ــرء خي ــول إىل احل ــمن وا ـ ـ زي ــارة خي ــول إىل
الواليات ا حـدةن وا ،ايـه بني سـون يف شـرير آذار  1898ن كانـا فرنسـا نع ـ
ل وايــد أوروبــان و،عاريــا قــوة اللــة نقــف بــل ا عس ـ ريلل ولــ،لن كــان يع ـ ل قويــة
أ انيا إىل اد ال نعـبح يطـرا ياـى فرنسـان وإبـاخ ا ـاخ كون ـدرايل بـل خول أوروبـان
مــل ضـ ان الســياخة ل رنســان وبريــد مــا اس ـ طاع مبعــاخ إهاـةا يــل أوروبــال الي قــاخ
ب ـ ن سياس ـ ريا ال قايديــة منــ ،فاــر ال ــاريي هــر احلياولــة ب ـ الوســال خون نوايــد
أوروبــا .ول ــل بع ــد اس ـ قالة خي ــول س ــنة  1898ن ووفان ــه بع ــد ذل ــن بع ــا ن ال ق ــى
الـ ـرلين ال رنس ــر بومبي ــدو م ــل رل ــين وزراء بريطاني ــا إخوارخ هي ــث س ــنة  1811يف
مطولة وم لّ ةن واف ياى أ رها بومبيدو ياى يضوية بريطانيا.
م اوضات ّ
وال زالــا فرنســا وأ انيــا ياــى و،ــه اخلعــوإ ــاوالن نطــوير سياســة أوروبيــة
يار،ي ــة مش ــةكةن الس ــي ا أن أ اني ــا ن ــدرق م ــدى ا عارض ــة لظريوره ــا كق ــوة أ اني ــةن
ف حاول بال نسي مل فرنسا الظريور كقوة يف إطار اال اخ األورو ن ةققةا ال ل مل
أهــدافريا اخلاص ــة ب ــ،لن كال وس ــل ش ــرقا .وق ــد هح ــا ال ــدول انن إب ــان احل ــرب يا ــى
العراق سنة  2003ن بالظريور وقف مواد معارض لاحربن مـا قـد يرييـد األ،ـواء
يع ـ فرنســا وأ انيــا ةــور اس ـ قطاب لسياســة أوروبيــة يار،يــة مشــةكة .ومــا س ـ ْعر
الدول ل مل أ ،إبـاخ مشـروع خسـ ور أورو ،ديـدن وهيئـة أركـان يسـ رية أوروبيـة
مشــةكة من عــاة يــل النــانون إال مــل أ،ـ ،عـ أوروبــا قــواة يا يـةا مــؤ راة يف السياســة
الدولية.
أما إهاةان فمهنا يف فةة الوفاق كانا اول نوطيد صا ريا ب انيان وإط يريـا
ياى مؤامرات أم كا وروسيا اال اخ السوفيايت ضـد نطـور أ انيـان وضـد نقوي ريـا .ب
بعد ذلن قـررت االنضـ ا إىل السـوق األوروبيـة ا شـةكةن إ ـر الاقـاء ا طـول ا لـف
بــل بومبيــدو وإخوارخ هيــث ســنة  1811ن وذلــن رغــم ا عارضــة الدايايــة الشــديدة
قوي ب وروبا يف موا،رية الع قل قب اهنيار اال اخ
يف بريطانيا .وااولا بريطانيا ال ّ
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السوفيايت وبعد ن ل نريا مل ن جن ،موقف العـداء السـافر يف و،ـه أم كـان وذلـن را،ـل
إىل الضــرورة ا راايــةن ف وروبــا كانــا ومــا زالــا يف أول الطري ـ ل عــبح قــوة يا يــةن
وطريقريــا ة ــو با جنــاطرن وقــد ال ي اـ بالناــاض ا رغــوب بــهن الســي ا وأن أم كــا
م يقظــة ألهــدا فرنســا وأ انيــان ونســعى خوم ـ ان وهــر األقــوى يف احلابــة الدوليــةن إىل
نعطيـ ا جنططــات ال رنســية األ انيــةن وهلــا مــل امم انــات مــا يؤهاريــا إىل فعـ ذلــن
كا ــا ســنحا هلــا ال رصــة .وسياســة بريطانيــا اليــو نقــو ياــى وضــل ر ْ ،ـ يف أوروبــا
وأيرى يف أم كان نعطاخ ا نافل ايث عدها يف أي م ان م اض.
وهـ،ا الواقـل القـومر ا جن اـف بـل الـدول األوروبيـةن و اصـة ال ـربى منريــان
يش ـ يالق ـا أمــا ن ــويل أوروبــا مواــدة قويــةن نــؤ ر مع ـا يف السياســة الدوليــة .ومــا
يؤكد ذلن ما يا نا أ ناء إيداخ ه،ا ال اب أن اال اخ األورو ن ا ون مل مخن
ويش ـريل خول ـةان قــد ان ـ ا ،ايــه ا نعقــد يف خباــلن ب ـاريي  2004/9/19ن ومل
أ،اـه إىل مويـد الاـ  .ومـل ذلـنن ورغـم العامـ
ي ياى اي يار رلـين ل ـاخن و ّ
القــومرن والن عيــة الرأمساليــة ال ـ نع نقريــا خول اال ــاخن ونــا العــام ن الاــ،ان يعوقــان
واــد اة أوروبي ـةا اقيقي ـةان إال أن اال ــاخ األورو أصــبح يش ـ قــواة اق عــاخيةا هالا ـةا
ننـ ــافن القـ ــوة االق عـ ــاخية األم كيـ ــةن وأصـ ــبح اليـ ــورو ي ـ ـماام الـ ــدوالر ياـ ــى ااـ ــم
ا ع ــام ت الدولي ــة .ك ــا أن ال ـ ـ السياس ــر ال ــدويلن رغ ــم نب ــايل ا ع ــا ن ورغ ــم
ايةاق أم كا لدول اال اخ يـل طريـ ي قاهتـا القويـة مـل بعـ خولـهن و اصـة خول
أوروبا الشرقية الـ انضـ ا اـديلا يف  2004/5/1ن إال أن اال ـاخ أصـبح يشـ
مضايقةا ساينةا إىل اد ما جنططات أم كا االق عاخية.
وباخل صــة ن ننــا الق ــول إنــه ل ــو كــان اال ــاخ األورو م اسـ ـ ا الس ـ ـ طاع
ممامحــة أم كــا ياــى الن ــوذ الــدويل اق عــاخي ا وسياســي ان وإىل اــد مــا يسـ ـري ا .ول نــه
ا ـاخ خمـاجن ن ما يضـعـف كــل ا مـل قونـه .وهـ ،هـر طبيعـة اال ـاخن أي ا ـاخن فمنـه
ي قر إىل القوة ال نو،د يف الوادة.
اال ــاخ األورو ي ـ ق اق عــاخي ختشــا أم كــان ونع ـ كـ مــا يف وســعريا
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ل قمنـ ــهل ألنـ ــه منـ ــافن اقيقـ ــر هلـ ــا يف اـ ــال االق عـ ــاخن وقـ ــد نقاـ ــا أ ب يف
« 2003/04/18أن الوالي ــات ا ح ــدة نع ــد إىل ا ــد بعي ــد يا ــى اس ـ ـ ل ارات
اال ــاخ األورو لا ع ــوي ي ــل يامه ــا ال بـ ـ يف احلس ــابات اياري ــة ال ــ،ي ع ــاوز
 500باي ــون خوالر ي ــا  2000ن وفـ ـ م ــا أوض ــح فري ــد ب غسـ ـ م ــدير معري ــد
االق عاخ الدويلن وهو مركم خراسـات يـاإ يف واشـنطل» .وقـد ف نوقيـل يشـر خول
يف أ ينـا يف  2003/04/19ل نضـ ا إىل اخل ـن يشـرة خولـة السـابقة يف اال ـاخ
األورو ن بعد اوايل سنة يف أول أيار  2004ما بع أوروبا أكرب منطقة عاريـة
يف العالـمن نضم  450مايون نس ة.
أم ــا يف احلق ـ السياس ــرن واحلق ـ العس ـ رين ف ــمن اال ــاخ األورو ض ــعيف
بالنسبة إىل أم كا .وأم كا نا،حة يف إضعافه بعوام منريا:
أ  -امبقــاء ياــى ااــف األطاســر نــانو الــ،ي كــان ي ــةض أن ين ريــر منــ،
ان رياء ااف وارسو بقياخة اال ـاخ السـوفيايت الـ،ي ن ـن .ول ـل أم كـا نعـر ياـى
اس ـ رار ااــف األطاســر لاــة محايــة ال ـدول األوروبيــة مــل روســيا وغ هــا إذا لــم .
وب ــ،لن نبـ ــقى هي ـنـ ــة أم ك ــا العسـ ـ ـرية يا ــى أوروبـ ــا .قـ ــال روم ــانو ب ــروخي رل ــين
ا وضـيـة األوروبية يف  2003/04/18أ ب « :إن اال اخ األورو بـ أن
ٍ
يندل ،سي ون لدينا ااـف قـالم ياـى
بع صونه مس وي ا خاي ااف األطاسر.
ركيمنل :أوروبية وأم كية» وأضا « :ذلن سـي ون ااـف األطاسـر احلقيقـرن بـدل
احلاــف الــ،ي اي ــدنا يايــهن والــ،ي يس ـ اي لاواليــات ا حــدة فقــط» وقــال« :ال
نس طيل نسايم أوروبا ا سؤولية ياى اخلمانةن ونةق اقيبة األمل ألم كا».
ب  -ن يا ـةا لاسياســة الربيطانيــة ال ـ ال نريــد لن ســريا أن نــ،وب يف اال ــاخ
األورو ف ــون خول ـةا مل ـ لوكس ـ بور م ــل ال ول ــ،لن فري ــر نض ــل ق ــدم ا يف اال ــاخ
األورو ن وأيــرى يف أم كــان ف قــى معــاحلريا مــل معــا أم كــا يف نقطــة إضــعا
اال اخ األورو  :بريطانيا ل بقى هر ا ن ،ة يف أوروبان وأم كا ل ر ال نمامحريا أوروبا
لو أصبحا قواة مواد اة.
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ب  -ال ــدول العش ــر الـ ـ وقّع ــا يف  2003/04/19يا ــى االنضـ ـ ا إىل
اال اخ األورو يف أول أيار سنة  2004غالبي ريا منطقة ن وذ ألم كان أو ك ا قال
ب ــروخي يف « : 2003/04/18بعـ ـ خول اال ــاخ األورو ايدي ــدة هل ــا ي ق ــات
و يقة مل الواليات ا حدة في ا ي عا بقضايا األمل».
خ  -زيــاخة اهلي نــة األم كيــة ياــى منــابل الــن ط يعطيريــا زيــاخة يف اهلي نــة ياــى
خول اال اخ األورو اطحم ا،ة إىل الن ط .وك،لن زيـاخة اهلي نـة األم كيـة ياـى ا ـا
العالـم اللالث بعاريا نس ر بالع قات ال اارية ا رلةن وننري ـروات هـ،ا العالــمن
ما ْحير خول أوروبا مل ه ،ا اس .
هل ـ،ا نقـ ـول إن مي ـمان القــوى األورو غ ـ م اســنن وي ــاخ ال ي ــون هنــاق
قــوة أوروبي ـة وااــدةن بـ هــر خول قويــة يف أوروبــان ياــى رأســريا فرنســان نع ـ مبــاخ
ن ـ ـ مل خول أوروبيـة أيرى معريـان ف و،ـد قـواة أوروبيـةان وبريطانيـا مـل ناايـة أيـرى
ال ال يري ريا إباخ كـ اة أوروبية قويةن ب بريطانيا ا ن ،ة يف أوروبا.
وه ،ا فمن ن اي ت القضية األوروبيةن وي قاهتا الدولية في ا بينريان أو في ا
بينري ــا وب ــل أم ك ــان أو في ــا بينري ــا وب ــل القض ــايا الس ــاينة األي ــرىن ال زال ــا ه ــ،
ال وازنــات
ال ـاي ت نـدفل بقيـة أوروبــا ل ـون مـل األنيـة الدوليــة ـان .وايـ
فيريــان ونضــارب ا عــا والع قــاتن بعاريــا قضــيةا يط ـرةا ياــى مــا يس ـ ى بالس ـ
العا رن سواء أكان ذلن مل ايث اس قرار ن أ اه ماز .
ولــ،لن فــمن ن ـ القضــية األوروبيــة يف القضــايا اخل ــن األيــرىن ون اياريــا
معريــان ونــداياريا يف أوســاطريان ال ن ــل إغ الــهل ويايــه ف ـ بــد أن ينظــر إىل قضــية
أوروبـا نظـرةا ن ـ مـل واقعريــا ومـل يطورهتــان منـ ،أن كانــا أوروبـا خوالا ن عــارعن إىل
أن أصبحا سـوق ا اق عـاخي ا مشـةك ان ب ا ـاخا أوروبيـ ا حيـاول إبـاخ قـ نـوير لـه يف
العاملن وسي بل ذلن بوضوض يند اس عراض القضايا األيرىن وي قة أوروبا ا.
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 - 2قضية الشرن األوسط
إهن ــا قض ــية ن عاـ ـ بامسـ ـ ويطورن ــه يا ــى ال ــربن وب ــا وقل االسـ ـةانيار
و ــه يف مواصـ ت أوروبــا وأفريقيــا وآســيان وبال يــان اليريــوخي وكونــه يــط الــدفاع
األول يل ا عا ال ربيةن وباالس ع ار ومنافعه ا اخيـة السـي ا الـن ط .فقضـية ن عاـ
بامس ـ ن وا وق ــل االس ـةانيارن والدول ــة اليريوخي ــةن واالس ـ ع ارن وال ــن طن ال ش ــن
ب هنــا قضــية يف غايــة األنيــةن ال بالنســبة أله ـ ا نطقــة ولا ســا ل واس ـ ن ول ــل
بالنسبة لاعامل أمجل.
أم ــا امسـ ـ ف ــان وال يـ ـمال يشـ ـ اخلط ــر األيظ ــم يا ــى أم ك ــا وال ــرب.
ومنطقــة الشــرق األوســط نع ــرب هــر م ــان االنطـ ق الطبيعــر لاــديوة امسـ مية إىل
العــاملل لــ،لن مل ي ــل غريبـا أن أم كــا اختــ،ت مــل امسـ يــدوا رليســيا ووايــدا هلــا
بع ـ ــد س ـ ــقوط االشـ ـ ـةاكيةن واخت ـ ــ،ت م ـ ــل ش ـ ــعارات امره ـ ــابن وال ط ـ ــر ال ـ ــديهن
واألصوليةن غطاءا حل ا ريا ضد امس وضد ا سا ل يف ه ،ا نطقةن وهر نسـعى
ب ـ مــا أونيــا مــل قــوة السـ بعاخ احلركــات امسـ مية السياســية مــل احل ــمن وذلــن
مــل ي ـ ل أســالي الق ــلن والــبطرن وال ن يـ ن واالا ـواءن ال ـ ن بعريــا احل ومــات
الع ياـة ال ابعــة هلــا يف ا نطقــة .وقــد أيانريــا بـوش اربـ ا صــايبيةا ،ديــدةا ضــد ا ســا ل
بشـ سـافرن وقـال ،ـون أشـ روفا وزيـر العـدل األم كـر« :بعـرااة إن امرهــاب
ي ــل يف امسـ ذانــهن ولــين فقــط يف بعـ مــل يع نقونــه»ن وقــال بـ ن اهلل حيـ
ياى امرهاب يف القرآن -ياى اد زي ه.-
وأمــا ا وقــل االس ـةانيار لاشــرق األوســطن و ــه يف ا واص ـ تن ف ني ــه
آنيــة مــل و،ــوخ يف منطقــة نقــاطل القــارات القدنــة الــل  :أفريقيــا وأوروبــا وآســيان
و ــه يف مضــال ،ب ـ طــارقن والبوس ـ ورن ويــدنن وهرمــمن وقنــاة الســوينن ويف
البحــر األبــي ا وســطن ويف البحــر األســوخن ويف البحــر األمحــرن ويف اخلاــي ن إضــافة
إىل كونه ما قـى طـرق ا ـواخ اخلـا والبضـالل بـل القـارات الـل  .ولقـد كانـا أني ـه
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االس ـةانياية نش ـ نقط ـةا ار ،ـةا ب ــل ا عس ـ ريل ال ــر والس ــوفيايت قب ـ الوف ــاقل
وذلن ألن الشرق األوسط يش احلما ال ر يف النطـاق العسـ ري ا ضـروب ضـد
اال ــاخ الســوفيايت الســاب ن وكــان هــ،ا احل ـما يــط الــدفاع األول لا ــرب يف موا،ريــة
اال ــاخ الس ــوفيايت ي ــل الش ــرق األوس ــط وي ــل أفريقي ــال ول ــ،لن أنش ــئا يف الش ــرق
األوسط القوايد العس ريةن ومنريا القوايـد النوويـةن و،ـرت يـدة ةـاوالت لـربط خولـه
يس ـ ـ ريةن وأنش ــئا في ــه ا ط ــارات ال ل ـ ـ ةن والط ــرق العريض ــة ا س ـ ـ اة
يف أاـ ـ
باالونوس ـ ـةاخاتن وكانـ ــا هلـ ــا أنيـ ــة اس ـ ـةانياية .أمـ ــا بعـ ــد ان ـ ــاق الع قـ ــل سـ ــنة
 1891ن فاــم نعــد هلــا ناــن األنيــة العسـ ريةل ولــ،لن أن ـ فيريــا ش ـ ن األا ـ
العس ريةن وأزياا القوايد النوويةن وسار الع قان قدما يف إزالة القوايد امهايميةن
وهحــا يف إزالــة قايــدة يــدنن وليبيــان وشــرق الســوينن وســعيا إىل إزالــة قوايــدها مــل
قــربإ .وبــ،لن مل نعــد لاشـرق األوســط أنيــة اسـةانياية آنــ،اق .إال أنــه بعــد ان ريــاء
احلــرب البــارخة وزوال اال ــاخ الســوفيايت مــل الو،ــوخن يــاخت لاشــرق األوســط أني ــه
االسةانيايةن السي ا بالنسبة ألم كا أما روسيا وأوروبال ل،ا ياخت أم كا إىل إباخ
القوايـ ــد العس ـ ـ رية يف اخلاـ ــي ن واا اـ ــا أف انس ـ ـ ان والع ـ ـراقن وأيانـ ــا الباكس ـ ـ ان
وال ويا بعد البحريل كحايف اسةانيار.
ب اي ربنـه مـؤيرا يطـ ا أماميـ ا لاــدفاع يـل أمــل الواليـات ا حــدةن وأيـدت لــه
مش ــروي ا مسّ ـ ـ ه «مش ــروع الش ــرق األوس ــط ال بـ ـ » ب يدل ــه إىل «مش ــروع الش ــرق
األوســط ومشــال أفريقيــا» وقدم ــه إىل ق ــة الــدول العــنايية الل ــاين ال ـ انعقــدت يف
اميران  2004نطقة سر آي ند.
ويا ــى كـ ـ ٍ ن ــل الق ــول إن ا وق ــل ا ري ــم لاش ــرق األوس ــطن ال ــ،ي ن ــد م ــل
ا ــرب ياــى اطحمــيط األطاســر غرب ـ ا إىل إي ـران والع ـراق ياــى اخلاــي شــرق ان ومــل نركيــا
مشــاالا إىل العــحراء األفريقيــة ال ــربى ،نوب ـان أي أنــه يش ـ الــدول العربيــة مجيعري ــا
بامضـ ــافة إىل نركي ـ ــا وإي ـ ـرانن ه ـ ــ،ا ا وق ـ ــل ا ريـ ــم ،عا ـ ــه قْبا ـ ــة لا س ـ ـ ع ريلن وةا ـ ـا
لاطــامعلن ــا لــه مــل أنيــة هالاــة يف ش ـ ن النق ـ وا واص ـ تن لــين يف هــ ،ال ــةة
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فحس ن ول ل من ،احلروب العايبية وا أيامنا ه. ،
وأما بالنسبة لا يان اليريوخي ا مروع يف فاسطلن ف صبح ةور قضـية الشـرق
األوسطن وأصبح سبب ا لعد االس قرارن ال يف ه،ا الشرق األوسط واس ن وإمنـا يف
العــامل كاــهن وذلــن بــايةا ال ـربيل أن ســريم الــ،يل أقــروا ب ـ ن  %80مــل مشــاك
العــامل امس ـ مر ال ـ نــؤرق ال ــربن إمنــا نعــوخ إىل مش ـ اة و،ــوخ الدولــة اليريوخيــة يف
فاسطلن أي يف قا العامل امس مر.
وأمـا أني ــه االسـ ع ارية فمهنــا هـر الـ سـببا لــه الـب ءن وأزال ــه بوصـ ه خولــة
ك ــربى وق ــوة يا ي ــةن واول ــه إىل مس ـ ـ ع رة غربي ــة ن ـ ـماام في ــه ال ــدول ال ربي ــة يا ــى
االس ع ار وبسط الن وذ .فالن ط مو،وخ فيه ـا يميـد يـل نعـف ن ـط العـاملن وا ـواخ
اخلا ا و،وخة فيه يف األرخنن والعراقن وسوريان ونركيـان وإيـرانن وغ هـان نشـ ـروة
هالاــةن نعــدل يشــرة أضــعا ــروة أوروبــا وأم كــا ا ع ــلل ولــ،لن ن ســاب الــدول
ياى اس ع ار ون عارع يايه .واروب أم كا يف اخلاي لاسيطرة يايه ما اة لاعيان.
فا ،ــاع هــ ،اطحمــاور األربعــة يف قضــية وااــدةن وهــر :امس ـ ن والبــةولن
وا وقــل االسـةانيارن و إسـرالي ن ك يـ ب حويـ هــ ،القضــية إىل قضــية مــل أيطــر
القضـ ــايان ومـ ــل أكلرهـ ــا نعقيـ ــدان لدر،ـ ــة أهنـ ــا أصـ ــبحا واسـ ــطة العقـ ــدن ومش ـ ـ اة
ا شاك ن فرير أيقد مـل أن اريـا الـدول العظ ـىن وأكـرب مـل أن نسـ ويبريال لـ،لن
فريـر قضـية شــال ةن بال ـة ال عقيـدن ال متاــن القـوى العظ ــى هلـا اـ ان وهــر لـل ـ
إال بقيا الدولة امس مية اخلـ فة .
والشــرق األوســط كــان ــا ا ــم ون ــوذ امس ـ والدولــة امس ـ مية ا ـ
من عــف القــرن اللــامل يشــر .ومنــ ،مـؤمتر بـرللن أي منــ ،أوايــر القــرن اللــامل يشــرن
بدأت الدول األوروبية ال ربى اول غمو ن ف منـه كـ مـل فرنسـان وإهاـةان وإيطاليـا.
وو ال مو م ابعا إىل أن قضى ياى الدولة امس مية بالقضاء ياى الدولة العل انية
وإزالــة اخل ف ــة م ــل الو ،ــوخن فاس ـ قر الش ــرق األوس ــط ــا اس ـ ع ار إها ـةا و ــا
ســيطرهتا ون وذهــان ومش ـ ن وذهــا مجيــل خولــه ا ـ الــدول غ ـ ا س ـ ع رة مل ـ نركيــا
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واألف ان .ومل ي ل ل رنسا فيه غـ النــمر اليسـ ةعـورا يف القسـم الشـ ايل مـل بـ خ
الشــا ا س ـ ى بســوريان ــا يف ذلــن ســاااريا ال ــر اينــو ا س ـ ى بابنــان .وو ـ
احلال ك،لن ا هناية احلرب العا ية اللانيةن فطـرخت منـه فرنسـان و ـول االسـ ع ار
امهايــمي فيــه إىل أســاوب آيــر ،ديــدن بةكيــم نقســي هن وإط ـ ق إســم الدولــة ياــى
ك قسمل ول،لن ان ريا احلرب العا ية اللانيةن والشرق األوسط كاه يع رب مس ع رة
غربيــةن أو ياــى األصــح مسـ ع رة إهايميــةل ولــ،لن كــان يع ــرب مــل العــامل احلــرن و،ــمءا
مــل ا عسـ ر ال ــر ن ومل ي ــل فيــه أي و،ــوخ لا عسـ ر الشــرقر .وقــد ســايد إها ـةا
ياــى االن ـراخ باس ـ ع ار الشــرق األوســط يــام ن :أاــدنا ضــعف فرنســا سياســي ان
واق ع ــاخيان وخوليـ ـان فا ــم نسـ ـ طل ا ــاراة إهاـ ـةا وممامح ري ــا يف االسـ ـ ع ار يف الش ــرق
األوســط .والعام ـ اللــاين هــو إص ـرار أم كــان بعــد احلــرب العا يــة األوىلن يا ـى انّبــاع
سياس ــة العمل ــةل ول ــ،لن ان ــرخت إها ـةا يف اس ـ ع ار الش ــرق األوس ــطن ط ـوال الق ــرن
ال اسـل يشـر واـ من عـف القـرن العشـريل .ول ـل بعـد سـنة  1850قـد اي ا ــا
احلالن ون ت بش ،،رين فظرير العراع االس ع اري بل إهاةان وأم كان ون
ما شوهد فيـه مـل اـروب وانق بـاتن ومـل منـاورات ومـؤامراتن ووـ العـراع يشـ د
ـف أي ـ ــرى إىل أن اس ـ ـ طايا أم ك ـ ــا أن ن ي ـ ــ ،زم ـ ــا ا ب ـ ــاخرة يف الش ـ ــرق
ف ـ ــةة و ـ ـ ّ
األوســط .ووصــاا بريطانيــا مــل الضــعف إىل مــا ال ن نريــا مــل اا ــة أم كــا يان ـ ان
ول نريا بقيا ياى نشبلريا ا اسـ طايا أن ـافظ يايـه مـل مسـ ع راهتان وارصـا
يا ــى أن ي ــون هل ــا و ،ــوخ يف ا نطق ــة ول ــو ،مليـ ـان وذل ــن باشـ ـةاكريا م ــل أم كـ ـا يف
مشاريعريان ك ا ،رى يف اا ل العراق.
ويايــه فــي ل القــول إن الع ـراع ياــى الشــرق األوســطن بعــد احلــرب اللانيــةن
كان مرّكما ب اياية بل أم كا وبريطانيا ياى النحو ال ايل:
لقــد وا ــا السياســات األم كي ــة والربيطانيــة يف قض ــية الشــرق األوس ــط بع ــد
ان ري ــاء احل ــرب العا ي ــة اللاني ــة س ــالرنل بطريـ ـ ا ش ــاركةن وكان ــا ال ــدول ان ع ع ــان
ون ــ،اكران يف سياس ــاهت ان وننس ــقان اخلط ــط واألس ــالي بينري ــان ووا ــا بريطاني ــا
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نس ح ألم كا بالْ ريا بع ا نافلن ياصة يف ن ـط ايميـرة العربيـةن وواـا نسـايـره ـا
يف بعـ األاـيـانن ول ـنـريـا كانا نقف يف و،ريريا في ا نع رب مضرا عاحلريا.
و ا يرضا قضية اليريوخ يف فاسطلن كان رأي أم كـا إبـاخ خولـة يريوخيـة يف
فاسطلن وذلن مل أ ،أن ن جن،ها أخاة يف اس ع ار ا نطقةن ومل ن ل بريطانيـا قـد
امما أمرها يف ش ن إنشاء خولة يريوخيةن وكانا نةخخ بل أن ن ون فاسطل كيانا
يـ ح م فيــه اليريــوخ أو خولــة يريوخيــةن وكانــا نريــد ننســي ذلــن مــل اسـ ع ارها لبــاقر
الــب خ العربيــةل لــ،لن مل عــم بــاألمر واولــا القضــية هليئــة األمــمن فا ــا قــررت هيئــة
األمم ب ـ مـل أم كـا إنشـاء الدولـة اليريوخيـةن سـ ا بريطانيـا ونركـا الـممل يقـرر:
ه ـ نس ـ طيل ا نطق ــة هضــم و ،ــوخ خولــة يريوخي ــة بــل ا س ــا لن أ أن هــ،ا ايس ــم
امسـ مر ســيا ظريا؟ وســارت سياسـ ريا عــا الدولــة اليريوخيــة ياــى أســا ان ظــار مــا
س قرر األيا .
أمــا أم كــا فمهنــا أيــ،ت ــث اخلطــى لةكيــم إس ـرالي ن وإهنــاء مــا يعــةض
نركيمها .وكانا بريطانيا نعاكسريا يف ذلنن ول ل بش ي رن فو،د العراع احلاخ
بل بريطانيا وأم كا اول و،وخ الدولة اليريوخية.
وإىل ،ان ذلن ااولا أم كا مد يط أنابي البـةول يـرب األرخن وسـوريا
ولبنان لابحـر األبـي ا وسـطن فوق ـا إهاـةا يف طريقريـان وكانـان وهـر العريقـة يف
ا نطقةن قاخرة ياى ال ياى مجيـل ا ّ ـا ا نطقـةل ألهنـم ي ـ ء هلـا .فـرأت أم كـا
أن الوســياة الوايــدة ل يـ وضــل ا نطقــة هــر نطبيـ السياســة الـ طبق ريــا يف أم كــا
اينوبي ــةن أال وهـ ــر إبـ ــاخ ا ـ ــا يس ـ ـ ريلن والقيـ ــا باالنق بـ ــاتن فقامـ ــا ب ـ ـ ول
انق ـ ب يس ـ ري قــا بــه اســه الــمييم يف ســوريان وأيطــى أم كــا ام يــازا ــد يــط
أنابي البةولن ف د اخلطن ون ابـا ياـى هـ ،ا شـ اة .ول ـل إهاـةان وقـد شـعرت
ب ن أم كا نريد اس ع ار ا نطقـة وأيـ،ها منريـان أيـ،ت نقـاو أم كـا بضـراوةن ول ـل
باألسالي السياسيةن وبا ناوراتن ويل طري أه الب خ.
بع ــد انقـ ـ ب اس ــه ال ــمييمن وبع ــد اش ـ داخ مقاوم ــة إها ـةا ي ي ــل ا ش ــاريل
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األم كيةن و ول العـراع اخل ـر القـالم بـل الـدول ل إىل صـراع شـبه ياـهن رأى مملاـو
أم ك ـ ــا الدباوماس ـ ــيون يف الش ـ ــرق األوس ـ ــط م ـ ــا ي ري ـ ــدخ مع ـ ــا أم ك ـ ــا العس ـ ـ ـ رية
واالق عاخية يف ا نطقةن ورأوا أن بقاء السياسة األم كية ،نب ا إىل ،ن مل السياسـة
الربيطانيــة معنــا بقــاء أم ك ــان ك ــا كانــا قب ـ احل ــرب العا يــة اللانيــةن أخاةا مس ــجنرةا
مهاـةان ن ــر بميطالريــا ط ْع ـا صـ ا ميقافريــا يف ا نطقــةن ونــدافل ينريــان و رمريــا
م ــل ك ـ ي ـ ات ا نطق ــةن ونبق ــر ا نطق ــة كاري ــا ــا س ــيطرة إها ـةا وا ــدها .ورأى
الدباوماسيون األم كيون ا ع دون لدى اب ويـة العربيـة ذلـنن فـ يقنوا أنـه البـد مـل
إخيــال نعــدي ت أساســية ياــى نو،يــه سياســة واشــنطلن وننقيحريــا ننقيح ـ ا ،ديــدان
ليــث ي جنــ ،مــل ال عــاون مــل أه ـ الــب خ أساس ـا ل طــور هــ ،السياســة ون اماريــا.
ول نريم رأوا أن سريم يف الوقا ذانه أهنم طال ة كب ة مل ا شاك بامضـافة إىل قيـا
إسرالي ن ومدى مـا يضـ ر ا سـا ون هلـا مـل ب ـ وكراهيـةل ولـ،لن رأوا أنـه البـد
ايدين وقب البدء ب حوي ا نطقـة مـل قايـدة
مل معاية ه ،ا شاك قب ال
إهايمية إىل قايدة أم كيةل ول،لن خيوا لعقد مـؤمتر مـنريم لبحـث هـ،ا ا وضـوع .ويف
ش ــرير نشـ ـريل الل ــاين ن ــوف رب  1850يق ــدوا أول مـ ـؤمتر هل ــم يف إسـ ـ انبولن ون ــوىل
رلاســة ا ـؤمتر ا ســة ،ــورب مــاغر الوكيـ يف وزارة اخلار،يــة األم كيــة لشــؤون الشــرق
األوسط وأفريقيا الش اليةن واس ر ه،ا ا ؤمتر مدة مخسة أيا م واليةن وقد اس عرضوا
يف هـ ــ،ا ا ـ ـؤمتر السـ ــري أبـ ــرز األوضـ ــاع السياسـ ــية واالس ـ ـةانياية واالق عـ ــاخية هلـ ــ،
ا نطقــةن فاسـ قر رأيريــم ياــى أنــه ال ســبي لبقــاء السياســة األم كيــة مرنبطــة بالسياســة
الربيطانيــةن إذا كانــا نريــد فع ـ ا وي ـ الشــرق األوســط إىل قايــدة أم كيــةن ون جنــ،
ال عاون مل أه الب خ أساوب ا مل أسالي وي ه ،ا نطقةن واختـ،وا ممـا اعـ يف
س ــوريا م ــل ام ن ــاع شـ ـ ري الق ــونار رل ــين اي ريوري ــة م ــل إيط ــاء االم ي ــاز ألنابيـ ـ
البــةولن وأيــ ،ذلــن يــل طري ـ االنق ـ ب الــ،ي قــا بــه اســه الــمييمن اختــ،وا مــل
ذل ــن خل ــي ا ما وسـ ـا يا ــى ص ــحة رأيري ــمن وال س ــي ا وأن امهاي ــم ي ــاخوا يف الس ــنة
ن س ــريان س ــنة  1848ن وق ــاموا بـ ـانق بن ق ــا ب ــه احلن ــاوين وأزال اس ــه ال ــمييمن
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ور،عــا ســوريا لإلهايــم .ف ــان هــ،ا كــ،لن مســايدا هلــم يف رأيريــمن ب نــه البــد مــل
فع ـ ـ السياس ــة األم كي ــة ي ــل السياس ــة الربيطاني ــةن إذا أراخت أم ك ــا أن نع ـ ـ يف
ا نطقــة .ويع ــرب هــ،ا ا ـؤمتر مــل أهــم أخوات ال و،يــه لادباوماس ـية األم كيــة يف احلقـ
العــر ن وقــد يــرض نوصــيات ياــى ك ـ مــل البيــا األبــي ن ووزارة اخلار،يــةن ووزارة
الدفاعن والبحريةن وقد إىل ه ،ال وصيات ب ،ل ة هامة ن اجن ا يار:
لقــد أ ب ــا عــارب احلــرب اللانيــة األي ـ ةن أن منطقــة الشــرق األوســط هــر
قايـ ــدة أساسـ ــية ن ا ـ ــل فيريـ ــا كافـ ــة يناصـ ــر الضـ ــرورة خلـ ــوض اـ ــرب ضـ ــد اال ـ ــاخ
الس ــوفيايتن وأن ال ـ ـ يف مريامج ــة آب ــار ال ــن ط الروس ــر يف القوق ــازن وارم ــان أخاة
احلرب السوفيانية مل أغىن موارخها بالميوتن لين مل اظ كب يف هااه يل طري
ال عـاون العسـ ري مــل نركيـا واــدهان بـ إن ذلـن يشــةط إبـاخ قوايــد ،ويـة منظ ــة
يف سوريا ولبنان وفاسطلن ياى أن ن حول العراق ومعر إىل يمان كب يؤمل نقدا
اممــداخات بالر،ــال والس ـ ض وا ــؤنن إىل أي مشــروع هاــومر يريــد إىل نطوي ـ
ونعطي اقول الن ط السوفيانية يف باكو والقوقاز يامة.
ك ــا أن احل ـ ـ ت العسـ ـ رية يا ــى اليون ــان وص ــقاية وإيطالي ــا طـ ـوال ال ــةة
ا ـ ــدة مـ ــل يـ ــا  1841إىل يـ ــا  1844ن أوضـ ــحا بش ـ ـ ال يقب ـ ـ ايـ ــدل
والبحثن أنية الشرق األوسط يف متويل وإمداخ مل ه،ا النوع مل الع ايـات احلربيـة
احلامســةن ال ـ ض ـ نا النعــر حلــرب الق ـوات ا حال ــةن واعــر اييــوش ا عاخيــة يف
القاعة األوروبية.
ب ا ن ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ،ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة قةاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ا وافقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤمتريل
،ـ ـيـعـريـم بـشـ ـ نـوصـيـات أربـل:
األوىل :االن عال يـل السياسـة الربيطانيـة يف مجيـل مـا ي نـاول القضـايا ا عاقـة
بينريا وبل العامل العر .
اللـانـي ـة :اختـاذ ن ييـد مطالـ العـرب القوميـة أســا سياس ٍـة أم كيـة يف الشــرق
األوسط.
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العراق.

اللاللة :خيم معر يف مطالبريا مل بريطانيان ونشايل ملـ منـو هـ ،احلركـة يف

الرابع ـ ـ ـة :ال ـ ــف ي ـ ــل االس ـ ـ ـ رار يف االن ع ـ ــار الديباوماس ـ ــر واالق ع ـ ــاخي
لـ ـ إسرالي ن ونشــايل هيئــة األمــم ا حــدة ياــى نن يــ ،مشــروع نقســيم فاســطل إىل
خول ل يربية ويريوخيةن ونن ي ،مقررات اان األمل الـدويل في ـا ي عاـ ب سـوية قضـية
ال ،ئل العربن ياى أسا إيـاخهتم إىل خيـارهمن وال عـوي ياـى الـ،يل ال يرغبـون
منريم بالعوخة.
ويقـال إهنــم أيطـوا نوصـية ياصــة عــرن إذ أوصـوا بضـرورة أيــ ،أم كــا عــر
مل بريطانيا وإيراب بريطانيا منريان وإقامة ا م قوي فيريا ي ـوىل قيـاخة ا نطقـة كاريـان
ا با يف ال اريي أن معر هر باب منطقة الشرق األوسط.
وقــد رفعــا هــ ،ا قةاــات إىل ايريــاز احلــاكم يف الواليــات ا حــدةن وكــان
احلــمب الــدنقراطر هــو الــ،ي ي ــوىل احل ــم يف أم كــان واحلـمب الــدنقراطر نيـ يــاخة
إىل ااماــة امهايــمن وكــان نرومــان هــو رلــين الواليــات ا حــدةن ونرومــان ،ــاء إىل
احل ــم ب شــايل يــامال :أوهل ــا الن ــوذ اليريــوخين واللــاين الن ــوذ الربيطــاين يف بع ـ
األوســاط األم كيــةن وقــد ارنــبط نرومــان بال مامــات يــدة عــا بريطانيــان وكــ،لن عــا
اليريوخل ول،لن مل نؤيـ ،هـ ،القـرارات باألنيـة الـ كـان الدباوماسـيون ير،وهنـا هلـان
وإن كان قد اع اه ا ا يف يريد إيمهناور.
ومري ا ي ل مل أمرن فـمن السياسـة األم كيـة قـد نشـطا يف الشـرق األوسـط
بعــد مـؤمتر الديباوماســيل ا ــ،كورن فقامــا أم كــا حاولــة ،ريئــة مبــاخ العــاح بــل
ال ـ ــدول العربي ـ ــة و إس ـ ـرالي ن ومي ـ ـراب إها ـ ـةا م ـ ــل األرخن والع ـ ـراقن فق ـ ــد انع ـ ــاا
الديباوماسية األم كية مل ا ان يبد اهلل وفاوض ه يف يقد ص قة معهن ي ص ريا أن
يةق ا ان يبـد اهلل إهاـةا ويسـ مـل أم كـان وإن أم كـا نطاـ يـد يف أن يضـم إليـه
العـ ـراق واحلا ــازن وينش ــد خول ــة م ــل األرخن والعـ ـراق واحلا ــازن ويض ــم إليري ــا س ــوريا
ولبنـ ـ ــانن مقاب ـ ـ ـ أن يعقـ ـ ــد صـ ـ ــاحا مـ ـ ــل إس ـ ـ ـرالي ن وأن أم كـ ـ ــا نعطيـ ـ ــه القـ ـ ــروض
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وا ســايدات ال زمــة منعــاش هــ ،الدولــة ايديــدة اق عــاخيان فواف ـ ا اــن يبــد اهلل
ياى ذلنن ب أيـ ،يع ـ ل حقيـ هـ،ا ا شـروع .فـ،ه إىل العـراقن وهنـاق ا ،ـل
بعبد امله ونوري السـعيدن وفـا ريم يف ا وضـوعن وطاـ مـنريم السـ معـهن ف ـا كـان
مــنريم إال أن انعــاوا بالس ـ الربيطــاين يف ب ــداخن وأطاعــو ياــى مشــاريل ا اــن يبــد
اهللن ف نعريم امهايم مل الس معهل ول،لن مل يقباوا ما قاله ومل يـرخو ن ونركـوا األمـر
مالعان فر،ل إىل األرخنن وأرس لرياض العاح ليس معه ويعاونه يف ا شروعن فقبـ
ريــاض العــاح ذلــنن والظــاهر أنــه كــان ــول مــل األم كيــلن فبــاخر امهايــم بق ـ
رياض العاح يف ي انن وهو يف طريقـه إىل ا طـار ل ،ـل إىل بـ وتن ب بعـد أسـبوع
وااــد ق ـ ا اــن يبــد اهلل يف القــد يف ا ســاد األقعــىن ن ياــة ـؤامرة م شــوفة
خبرها كاوب لق اهن وا،ر الس األم كر صرااة مـل ا ـؤامراتن ومـل السـ رن قبـ
يـو وااــد مــل ق اـهن وبــ،لن مــات هــ،ا ا شـروع .ويف الســنة ن ســريان ســنة  1852ن
اعـاا ان جنابــات الرلاســة يف أم كـان فــناح احلــمب اي ريـوري يف الرلاســة بشــجن
إيمهناورن ف وىل احل م يف أول سنة  1853ن وب وليه احل م اشـ د العـراع بـل إهاـةا
وأم كال ألن إيمهناور معرو ب قدنه ا عـاحة األم كيـة العايـا يف و،رييريـا العسـ ري
والــدويل ياــى الض ـ ط اليريــوخي والربيطــاينل ولــ،لن اختــ ،الن ــماع بــل الــدول ل أم كــا
وإهاةا شـ ا اـاخان وكـان مـل أهـم مظـاهر أيـ ،أم كـا عـر مـل بريطانيـان ب طـرخ
األيـ ة منريــا .وكانــا أم كــا قبـ ذلــن قــد قامــا بـانق ب يف ســوريا ،ــاء بع ياريــا
أخيـ الشيشـ ار إىل احل ــمن وبــ،لن صــارت معــر وســوريا مــل أم كــا .ومنــ ،ذلــن
ال اريي صـارت الـب خ العربيـة كاريـا ميـدانا فسـيحا لاعـراع امهاـوأم كرن وقامـا فيـه
أي ال يدة كانـا ععاـه كـال رة نن قـ مـل يـد أم كـا إىل يـد إهاـةان ومـل يـد إهاـةا
إىل يــد أم كــان وه ـ،ا خواليــنن ووريــر ذلــن يف أي ــال يــدة مشاــا معــرن وســوريان
واألرخنن والع ـ ـراقن والسـ ــعوخيةن والـ ــي لن وكـ ــان أكلرهـ ــا يف سـ ــوريا بوص ـ ـ ريا واسـ ــطة
العقدن ونؤ ر ياى مجيل الب خ العربية بش يا ل ول،لن اعاا يف سـوريا أي ـال
يدة سياسيةن كان أبرزها كلرة االنق باتن فمنـه مـا إن ق ـ اسـه الـمييم قـ ا وريـر
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فيــه اقــد امهايــم يايــه وان ريــى ا ــهن اـ أيــ،ت إهاـةا نع ـ لةكيــم احل ــم يف
ســوريا ياــى األســا الــدنقراطرن ونع ـ لض ـ ريا إىل الع ـراق يطــوة مبــاخ اهل ـ ل
اخلعــي  .وبال ع ـ اعــاا االن جنابــات يف ســوريان ووضــل خس ـ ور لاــب خن وســيطر
اـمب الشــع واحلـمب الــوطه ياــى احل ـمن وأيانـوا يف برااري ــا اال ـاخ مــل العـراق.
وقــد ااولــا أم كــا يرقاــة ،ريــوخ إها ـةان ول نريــا مل نس ـ طل أن عــد فرصــةن إىل أن
،اء أخي الشيش ار إىل احل ـمن فسـيطر يايـه أوالا مـل وراء سـ ارن ب سـيطر يايـه
بش ياهن ونع ن سه رليس ا لاا ريوريةن فان قاا سـوريا إىل يـد أم كـا وواـا
بيـدها اـ شــباط  1854ن ايـث قــا ي ـ ء امهايــمن بمسـناخ مــل العـراقن بقاـ
الشيشـ ارن فر،عــا ســوريا إىل يــد امهايــمن ور،ــل احل ــم النيــا  .ويف هــ،ا الوقــا
بدأت إهاةا يف إيراب ااف ب داخ إىل ايـم الو،ـوخ .ومـا إن ،ـاءت سـنة 1855
ا ـ خياــا ا نطقــة يف مرااــة يني ــة مــل الع ـراع امها ـوأم كر بش ـ اــاخ .فقــد
بـدأت أم كـا يــل طريـ معـر ناعـ لعبـة ال حـررن والواــدةن واالشـةاكيةن وبـدأ يبــد
الناصر وض ألم كا صراي ا يني ا مل امهايمن فقا بميعاز مل أم كـا بشـراء صـ قة
أساحة كب ة مل ا عس ر الشيويرن وأواى لاشـعوب أنـه ،ـاء ـا حلـرب إسـرالي
والقض ــاء يايري ــان ف ــان ل ــ،لن خوي هالـ ـ يف الش ــع الع ــر كا ــهن ونب ــىن القومي ــة
العربيةن وأيال أن معر يربيةن وسا ذلن يف خس ور الدولة ا عريةن وصـار ينـاخي
بالعدالة اال ،ايية والوادةن ف خت أي الـه هـ ،إىل ال ـا الشـع العـر اولـهن
وصـار قطبـا مــل أقطــاب بـ خ العــرب .وقــد ســايد ياـى ذلــن األســاوب الــ،ي انّبع ــه
أم ك ــا لض ــرب إها ـ ـةان ومب ــاخ البابا ــة ب ــل أه ـ ـ ال ــب خن فمن ــه ب ــالرغم م ــل الع ــداء
ا سح م ٍ
اينئ ،بل أم كا وروسيا اال اخ السوفيايت ن فقـد اختـ،ت وسـال مغـراء
روس ــيا اال ــاخ الس ــوفيايت يف ا نطق ــةن و،عاري ــا ي ــام ا خوليـ ـ ا يف ا نطقـ ـةن و،عاري ــا
يام ا خوليا ضـد إهاـةا .وبـالرغم مـل ةاربـة أم كـا لاشـيويية فقـد أقنعـا مجـال يبـد
الناص ــر ا ــاكم مع ــر باالشـ ـةاكية وال ــديوة هل ــان ف ــان شـ ـراء مع ــر ل س ــاحة م ــل
ا عس ر الشيوير يام ا أخي روسيا اال ـاخ السـوفيايت يف ا نطقـةن وكانـا خيـوة
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يبدالناصـر لاقوميـة يــام ا أساسـيا يف إايــاء القوميـة العربيـة بعــد أن مانـا أو كــاخت
متــوتن وكــان نبــه االش ـةاكية الــ،ي نطــور يــل العدالــة اال ،اييــة يــام ا مــؤ را يف
ان شــار اليســاريةن و،عاريــا طاغيــة ياــى ال ـرأي العــا يف ا نطقــة .ب كــان ل بــه معــر
األ،نبيــةن والســي ا ااــف ب ــداخن أ ــر كب ـ يف إبعــاخ الشــبرية يــل
مريامجــة األا ـ
ي الة يبد الناصر ألم كان السي ا وأنه كان يريا،م االس ع ار األم كرل ول،لن مل
يبـ هنــاق أخىن شــن ينــد الشــع العــر قاطبـة يف أن مجــال يبــد الناصــر هــو ا نقــ،
األيظم ال،ي بعله اهلل هل ،األمة منقاذها مل االس ع ارل ول،لن نعا النا مجيع ا
به ما يدا فئة واادةن كانا اول كش ه وهتامجهن ول ـل ذلـن مل يـؤ ر يف قايـ وال
كل ـ ن وو ـ مســيطرا ياــى الــرأي ســيطرة نامــة .وب ع ـ هــ ،الســيطرة أصــبح ي ـ ء
امهايـ ــم يف األرخن والع ـ ـراقن بوص ـ ـ ريم ا ام ـ ـان يف مركـ ــم مميـ ــمعن وأصـ ــبح ي ـ ـ ء
امهايم يف سوريا ولبنان يف وضل سيد شعبيان وب،لن و،د ا ناخ الرالل ألم كـا ألن
نع ل ع ية امهايمن خون أن نن به ا نطقة أن ما ي م مل أي ال هو مخيـال ن ـوذ
أم كا إىل ا نطقة م ان بريطانيا .وكان يايريا أن ندرق أن الوا ،أن نع ل ع ية
اس ع ار الدول ل :أم كا وبريطانيان ال أن نس بدل واادة ب يرى.
ويف ه،ا الوقا اعاا يف سوريا نطورات خايايةن كان ـا نالـه يبـد الناصـر
مــل ال ــا الشــع اولــه أ ــر يف خفــل هــ ،ال طــوراتن فــمن اــمب البعــث ا ــد مــل
احلمب العر االشةاكرن ف و،ـد هـ،ا اال ـاخ حلـمب البعـث و،ـوخا يف ايـير .ب إن
احل ـمبل رفعــا شــعار واــدةن اريــةن اش ـةاكية ن فعــار هل ـا ن ـ ياــى احل ــمن وقــد
اشـةكا فيـه بال عـ ن وو،ـدا يف يبــد الناصـر ومــا يـديو إليــه فرصـة هل ــا يعـ الشــع
يا ــف اوهل ــان ولاس ـ بالوا ــدة واالش ـةاكية ال ـ يريــدون يط ـوات بــارزةن وب ــ،لن
أصبحا سوريا ة ومة حل ومـات يسـيطر يايريـا اـمب البعـث انقـاءا لشـر ن ويشـيةا
مما كان ي ـوهم بـه مـل و،ـوخ شـعبية لـه بـل النـا ل ولـ،لن كانـا سـوريا مـل امهايـم
اقيقــةن ول نريــا نســيطر يايريــا ف رنــا الواــدة واالش ـةاكيةن و ــا هل ــا مــل ن ـ ياــى
الرأي العا  .ب قـا يبـد الناصـر ب ـ ميم قنـاة السـوينن واعـ العـدوان الل ـر ياـى
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معرن فوص يبد الناصـر يف شـعبي ه ينـان السـ اءل ولـ،لن مل بـرؤ ي ـ ء امهايـم
ياى أن يظريروا ياى ا سرضن وي ا صوهتم ا ال ي اخ حين م أاد.
ويف آب  1851ا ،ــل يــدخ مــل الضــباطن ونــ،اكروا في ــا يايــه احل ــم يف
ســوريا مــل س ـ مــل ال ــربن ومــل ن ا ـ الن ــوذ ال ــر فيــهن فقــرروا االس ـ ي ء ياــى
الســاطة ياــى أن يظ ـ احل ــمن أي رلــين اي ريوري ــة والــوزراء يف مراكــمهمن ويقوم ــوا
همن أي الضباطن ب سي األمورن وال عر يف شـؤون احل ـم .وقـاموا بال عـ ب عـ
سـوريا يــل االسـ ع ار ال ـر ن وكانــا ســوريا قبـ فعــاريا هــ،ا يـل االسـ ع ار ال ــر
مل امهايم اقيقةن ول نريـا يف واهرهـا نع ـرب مربوطـة ب م كـال ألن األف ـار ا سـيطرة
هر األف ار ال يناخي ا يبد الناصر :احلريـة واالشـةاكية والواـدةن واـمب البعـث
الــ،ي لــه ال ا ــة األوىل يف ال ـرأي العــا يظريــر ك نــه صــدي يبــد الناصــر أو ااي ــهل
ول،لن اي رب فعاريا يل ال رب مو،ريا ضد أم كان وإن كان يف احلقيقة مو،ريا ضـد
امهايـم أكلـر منـه ضـد األم كيـل .وبـالرغم مــل هـ،ا فـمن امهايـم قـاباوا هـ،ا ال عـ
بالع ـ ا ومل حيرك ـوا ســاكن ان وأمــا أم كــا فقــد ،ــل ،نوهنــان وأيــ،ت نع ـ بععــبية
وــاهرة لضــرب الضــباطن وإر،ــاع ســوريا إىل اظ ـ ة ال ــرب .و،ــرت مــل أ ،ـ ذلــن
يــدة ةــاوالتن بــاءت كاريــا بال شـ  .وبعــد ياــم أم كــا يــل معايــة ا شـ اةن نقــد
يبد الناصر عاية ا ش اةن ف رس ة وخ رياضن ف ي ،ه،ا يع مباخ ا اخ بل
معــر وســوريا ن ســام فيــه معــر ينــان احل ــم يف ســوريان وبــ،لن قبضــا أم كــا ياــى
المما ن وصارت نع لطرخ بريطانيا مل العراق ولبنانن وما أن ،اءت سنة 1859
اـ كانـا ـورة لبنـانن ب ـورة العـراقن ف صـبحا سـوريان والعـراقن ولبنـانن ومعــرن
بي ـ ــد أم ك ـ ــان ومل يب ـ ـ لإلهاي ـ ــم إال األرخن .وك ـ ــان يبدالناص ـ ــر ي اقري ـ ــا يف األرخنن
ف ان ــا يا ــى وش ــن ال ع ـ ية م ــل ا نطق ــة كاري ــان إال أن إها ـةا مل ني ـ ن وأي ــ،ت
نع مل قايدهتا :األرخن .وما أن ،ـاءت سـنة  1891اـ صـار هلـا قـوى نع ـ
يف سوريان وع عا مجيل القوى السياسيةن وامب الشع ن واحلمب الوطهن واـمب
البعثن أو امبا البعث والعر االشةاكر ن ع عا كاريـا ضـد يبـد الناصـرن وضـد
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الواــدةن فحع ـ ان ع ــال ســوريا ي ــل معــرن وي ــاخ ي ـ ء امهاي ــم لاســيطرة يا ــى
احل ــم .إال أن أم كــا قابــا يبــد ال ــرا قاســم يــل احل ــم يف الع ـراق بعــد أن نــرق
الع الـ ـة هلـ ـان وس ــار م ــل الش ــيوييلن فو،ـ ـد يف العـ ـراق ا ــم أم ك ــر ي ــوال ا ــمب
البعثن وصار يع ل ي األوضاع يف سوريا واألرخن لض ري ا إىل العراقن فجنافـا
إهاـةا مــل ذلــنن فقــا ي ؤهــا يف خمشـ ب ـانق ب م عـ ن و،عا ـوا اــمب البعــث
س ارة لاح م .إال أنه يف العا  1811بعد أن ذه اافظ أسد إىل معر وخيـ
يف اال ــاخ الربــاير ر،ــل مــل معــر إىل ســوريا ياــى غـ الو،ــه الــ،ي ذهـ بــهن فقــد
أقنل هناق أنه بمم انه أن يعـبح رليسـ ا لاا ريوريـة العربيـة السـورية ياـى رغـم ياوي ـه
النع ية .وبدا آن،اق أن أم كا كانا وراء ذلنن وأهنا س ساند ما خا يسـ معريـان
ك ـ ــا أن معـ ــر س ـ ـ اع مجاي ريـ ــا هنـ ــاق نؤيـ ــد ن وأن معـ ــرن ومـ ــل ورالريـ ــا أم ك ـ ـان
ســيع اون ياــى إزالــة العــال أمــا ننعــيبه رليسـا لاا ريوريــة ل ونــه ياويـان والنــا يف
سوريا ال يقباون ياوي ا لرلاس ريم بـ مسـا ا .وه ـ،ا هيّـ ت أم كـا لـه األمـرن وذلّاـا
لــه العــعابن بعــد أن وافـ ياــى السـ معريــا .وبـدئ بالسـ يف نن يــ ،ذلــن .ف يــ،
يع ـ نــدربيا لي ــون رليس ـا لاا ريوريــةنفقــا بميــارة الش ـ الن ب قــا باالنعــاالت
الشــعبية .و ــا رأى أن الشــع يس ـ مــل احلــاكمن وأن ال معارضــة وــاهرة لــهن أقــد
ياى الع ل،لن ي اي ان ف م نرشيح اـافظ أسـد لرلاسـة اي ريوريـة العربيـة السـوريةن
وي ـ ـ ـ رل يـ ـ ــو  1811/3/12مويـ ـ ــدا ل س ـ ـ ـ اءن ب أصـ ـ ــبح اـ ـ ــافظ أسـ ـ ــد رليس ـ ـ ـ ا
لاا ريوريــة الســوريةن ووقعــا ســوريا يف ب ـرا ل أم كــا مــل ،ديــدن وهــر ال زالــا إىل
اليو .
هــ ،منــاذب يــل الع ـراع امها ـوأم كر يف ســوريان وهــو أبــرز مظــاهر الع ـراع.
وأما يف باقر الدول العربيةن فمن األرخن و ا سيطرة امهايمل ألن الشع الـا
فاســطينيونن يعــير ال ل ـ مــنريم ياــى بطاقــة هيئــة األمــمن ومعاشــات أبنــالريم الــ،يل
يع اون يارب األرخنن و اله مل بدو شرق األرخن يعير ال ل منريم ياى معاشات
أبنال ــه يف اي ــيرل ول ــ،لن مل ع ــد أم ك ــا يف الش ــع يف األرخن الةب ــة اخلع ــبة الـ ـ
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و،دهتا يف سوريان فام حيع يف األرخن أي ي سياسر يظرير فيه العـراع الـدويلن
الاريم إال ا ظاهرات الـ اعـاا ضـد ااـف ب ـداخن وةاولـة االنقـ ب ا عاـة مـل
ا اــن اســل ســنة  1851ن ال ـ اف عاريــا ليطــرخ ــا بع ـ ي ـ ء يبــد الناصــر مــل
الــب خ .ومــل هنــا ال يع ــرب األرخن أنــه قــد اعــاا فيــه أي ــال سـياس ـية هامــة ن عا ـ
بالعراعن وإن كان مل أيظم األم نة ال بري يايريا العراع بل أم كا وإهاةان ـا
فيه مل اللروة ا ،هاة يف باطل األرض و ا ا يا .
أمـا العـراقن فمنـه بــالرغم مــل أن يبـد السـ يــار الـ،ي ياــف البعليــل يف
احل ــمن ك ــان يس ـ يف ركــاب يب ــد الناص ــرن إال أن ي ـ ء امهاي ــم م ــل السياس ــيل
وضــباط ايــير قــد و،ــدوا أم ـامريم ال رصــة ســاحنة ألن ي حرك ـوان وبقايـ مــل ابريــوخ
سيطروا ياى اييرن وياى ال عاليات االق عـاخيةن ور،ـل العـراق إىل امهايـم .وياـى
الــرغم مــل أن أم ك ـا يــاخت إىل الع ـراق يف يريــد يبــد الــرمحل يــار ن إال أن ر،ــال
امهايــم مــل البعليــل وغ ـ هم قــد ســيطروا ياــى احل ــم يــا  1899ن واس ـ ر ن ــوذ
امهـايم يف العراق ا  2003/04/08لدى سقوط ب داخن وسقوط نظـا صـدا
اسـل وا م البعـث يف العـراقن اـل وقـل العراق ا االا ل األم كر.
وأما معرن فمهنا منـ ،أن نربـّل يبـد الناصـر فيريـا ياـى احل ـم صـارت القايـدة
األم كيــة ال ــربىن والن ـمال ا ـ انن القايــدة األم كيــة ا ري ــةن ومل ع ـ فيريــا أيــة
أي ــال سياســية مري ــة نــدي يف الع ـراع باس ـ لناء مــا اــد إ ــر وفــاة يبــد الناصــر
بقاي ن إذ نوفرت ة يناصر كان مل ا ل أن نعيد معر إىل بريطانيا:
أولها :قا فيريا ا ـم ضـعيف ال يسـ طيل ا ـظ ن سـهن فضـ يـل أن يسـد
ال را ال،ي نركه يبدالناصر.
ثانيها :و،دت يف معر ركات يف ايير والشع نناخي باحلربن وننـاخي
بطرخ الرو الشيوييل ن ونناخي بال حرر ال ام .
ثالثها :االنعاالت بل امهايم وبل معـر الـ بـدأت بميـارة خو،ـ هيـو
وزير يار،ية إهاةا عر لاة اضور ،نازة يبد الناصرن ون ابعـا بميـارة يـدخ مـل
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امهايــمن بواســطة ليبيــان ب أصــبحا رمسيــة ال بميــارة ة ــد اســنل هي ـ فحسـ ن
ب با ،كرات الرمسيةن والطا يانا مل معر أن نقـوى الع قـات بينريـا وبـل إهاـةان
فعار ر،وع معر مهاةا مس لة زمل فقط ولين مس لة ،ريوخن نظرا ركم الساخات
القا يف بداية ا ه .ل ل أم كا اس طايا نلبيا الساخات يف احل م ياى الرغم
مــل ذلــنن واف عاــا احلــرب ســنة  1813ن لا رييــد لاسـ مــل إسـرالي فاعاــا
مل الساخات بط ان وم ن ه مل األيـ ،بممـا األمـورن وبـ،لن اي ـى العـراع الـدويل
مل خاي معرن واس رت القايدة األم كية ال ربى واألهم ا انن.
وأما خول مشال أفريقيا فمن ا رب خياا ا سـيطرة أم كـا ينـد اسـ ق هلا
يف أيا ة د اخلامنن وايمالر صارت أم كية ب ض أمحد بل بـ ّّ .ول ـل ذلـن مل
ي ــد ط ــوي ان ف ــمن ة ــد اخل ــامن ق ــد م ــاتن ون ــوىل احل ــم ابن ــه احلس ــل فس ــار م ــل
امهايــم .وأمــا ابــل ب ـ ّّ فقــد طــبي امهايــم انق ب ـا ضــد يــل طري ـ ا اــن احلســلن
وبواسطة ة د ييضرن فا،بوا إليريم طاهر المب ي وأبا مديلن فقاما بانق ب أطاض
ب محــد بــل ب ـ ّّن وأير،ــا أم كــا مــل ايمالــرن وصــارت إها ـةا هــر صــاابة الن ــوذ
هنــاق .وأمــا ليبيــا ونــونن فــمن أم كــا مل نس ـ طل خيــول أي منري ــان وال إاــدا أي
أي ــال سياســية يف أي منري ــان ب ـ بقــر الن ــوذ امهايــمي مس ـ قرا فيري ــال ولــ،لن مل
يشــةكا يف العـراع امهاـوأم كر .وأمــا الــي ل وخول اخلاــي ن ف اريــا يــدا الســعوخية
ياضــعة لان ــوذ امهايــمين ولــين فيريــا ص ـراع بــا عىن ا عــرو إال يف الــي لن ايــث
الن وذ امهايمي فيريا ي عرض ضايقات مل أم كا وشد و،،ب .وأما السعوخية فقد
اس طايا أم كا اس قطاب بع أفراخ العالاة ا ال ةن في ا بقر لإلهايـم ر،ـاهلم يف
العالاة ا ال ة ك،لن .ويدور العراع األم كر امهايمي فيريا يل طري أفراخ العالاـةن
فبوص ــول فري ــد ب ــل يب ــد العمي ــم م ــل ان أص ــبحا الس ــعوخية نسـ ـ يف إط ــار السياس ــة
األم كيــةن ولــو ن ـ ت احلــال بـ ن ،ــاء أاــد ر،ــال امهايــم إىل احل ــم كعبــد اهلل ويل
العريد احلايلن فس عوخ احلااز وهد إىل الن وذ الربيطاينن وه ،ا خوالينن وإن كانا
أم كا بعد ن ا ات  2001/8/11اول نلبيا ن وذها يف السعوخية خون يشـية
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ن،ب،ب أفراخ العالاةن بمباخ ن ي يف منط احل م ا ع ول به .ويبدو أنه ا الدراسة
مل صانعر السياسة يف واشنطلن ك ا ن ناق ذلن األيبار.
وو ـ ـ ـ الع ـ ـ ـراع األم ك ـ ــر الربيط ـ ــاين يا ـ ــى أش ـ ــد يف ال ـ ــب خ العربي ـ ــة ط ـ ــوال
اخل سينات والس ينات مل القرن ا اضرن وواا القضية ال اسطينية هر ،وهر ه،ا
العراعن إذ إن الربيطانيل يف العا  1102نوصاوا إىل قناية بشـ ن ا نطقـة ب نـه ال
يو،ـد فيريــا قابايـة ألن هتضــم خولـة أ،نبيــة خيياـة فيريــان وأن عربـة إقامــة خولـة يريوخيــة
يف فاسطل هر عربة فاشاةن وأنـه مـل األفضـ إقامـة خولـة يا انيـة ياـى منـط الدولـة
الابنانيــةن وذلــن بــالر،وع إىل إايــاء مشــروع ال ــاب األبــي الــ،ي وضــع ه بريطانيــا
ســنة 1131من و،عا ــه أساسـا حلـ القضــيةن وذاكــرت زي ــاء اليريــوخن واق نعـوا ــ،
ال رةن وقا احلبي بورقيبة اـاكم نـونن بميـارة معـرن واألرخنن ولبنـانن وال ويـان
والســعوخيةن ويــرض ا شــروع الربيطــاين ا ــ،كور ياــى المي ــاء العــربن وياــى بع ـ
الر،ــال ال اســطينيلن وأيــ ،موافقــة يامــة ياــى ا شــروعن وبــدأت بريطانيــا حاولــة
نن يــ . ،ل ــل أم ك ــا وبواس ــطة ي ياري ــا يب ــد الناص ــر اس ـ طايا أن ن ش ـ ا ش ــروع
عارض ه الضارية له.
ومــل هــ،ا كاــهن ي بــل أن قضــية الشــرق األوســط مــل ناايــة خوليــة كــان مــل
ا روض أن ن ون قضية صراع بل أهـ ا نطقـة وبـل الـدول ا سـ ع رةن ك ـا اعـ
مــل أم كــا ن ســريا اــل طــرخت االس ـ ع ارن وكونــا خولــة الواليــات ا حــدةن وك ــا
اع مل العل بعد احلرب العا ية اللانيةن اـل طـرخت االسـ ع ار اليابـاين والن ـوذ
األ،ن ن وأقاما خولة شيويية هلا م ان ريا يف العاملن وك ا هو األمر الطبيعر يف ك
ب ـ خ مس ـ ع رةن أنيحــا هلــا امم انيــات الدوليــة وامم انيــات اطحمايــة أن ن حــرر مــل
الن ـ ــوذ األ،ن ـ ـ ن ون ـ ـ رون مـ ــل ن سـ ــريا خولـ ــة هلـ ــا وزهنـ ــا الـ ــدويلن ول ـ ــل -ول سـ ــف
الشــديد -مل ن ــل هــ ،احلــال هــر اــال قضــية الشــرق األوســطن وإمنــا كانــا قضــي ه
الدوليــة ص ـرايا اــاخا بــل أم كــا وبريطانيــا ياــى اس ـ ع ار ا نطقــة واس ـ هلال مبــاخ
قيوخ ،ديدة ة ة ول خون أن ي ر أه ا نطقة ارخ ن بال حرر واالنع ـاق.
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واس ر العراع بل أم كـا وبريطانيـان ول ـل بوطـ ة أيـف يف السـبعينات والل انينـات
مل القرن ا اضر.
ومل سقوط اال اخ السوفيايت يف بداية نسعينات القرن ا اضرن وهـاض أم كـا
يف غــمو العـراقن والســيطرة ياــى ال ويــا ومنطقــة اخلاــي ن ن ـ ت معــاخالت القــوة يف
العــاملن وبــدأت أم كــا برســم يريطــة ،ديــدة لا نطقــةن ــول و،بريـا الربيطــانيون إىل
اليـ ـ ــانوين ومل يع ــوخوا يق ــوون يا ــى مع ــارية أم ك ــان واحن ــط مسـ ـ واهمن وي ــف
وزهنمن فاضطروا لاع بالدسالن واحليـ الضـعي ةن واضـطروا ل ي ـاخ ياـى اال ـاخ
األورو ل رير خمططاهتمن وال كانا أص ا خمططـات باه ـةن ملـ ان اقيـات أوسـاو
الـ اـاولوا مــل ي هلـا االل ــا ياـى أم كــان ل ـل أم كــا اسـ طايا أن وهلــا إىل
مسارات أيرى ختـد أهـدافريا .ب أ،ـربت بريطانيـا ياـى أن نعـة ب شـ مشـرويريا
ا ل بالدولة العا انيـة وأيانـا ان ريـاء ن وقباـا با شـروع األم كـر القاضـر بمقامـة
خولة فاسطينية يربية إىل ،ان الدولة اليريوخيةن وختاى يرفات رلين منظ ة ال حرير
ال اســطينية رمسيـ ا يــل ف ــرة الدولــة العا انيــة يف ا ـؤمتر الــوطه ال اســطيه الــ،ي يقــد
يف ايمالــر يف ســنة  1899ن وأياــل رمسيـا يــل قبولــه ل ــرة الــدول ل يف مجيــل اطحمافـ
الدوليــةن منــ ،ذلــن ال ــاريي .واضـط ـر ا اــن اســل أيض ـان وياــى مض ـ ن أن يعاــل
ال عـ القـانوين وامخاري بـل الضـ ـة ال ـربية والضـ ـة الش ـرقية لنريـر األرخنن وايــة
بضرورة إقامة الدولة ال اسطينية.
وه ــ،ا ســقط مشــروع الدولــة العا انيــة ي اي ـا ورمسي ـان ومل ي ب ـ إال ا شــروع
األم كرن وهو إقامـة الدولـة ال اسـطينية إىل ،انـ إسـرالي ن وأصـبح هـ،ا ا شـروع
مطاب ـ ا خولي ـ ا نبن ــه األمــم ا حــدةن واال ــاخ األورو ن وروســيان بامضــافة إىل أم كــان
وش ـ ـ اا الرباييـ ــة الدوليـ ــة م ــل هـ ــ ،األط ـ ـرا األربعـ ــة ل ــديم ف ـ ــرة إقامـ ــة الدولـ ــة
ال اس ــطينية إىل ،انـ ـ إسـ ـرالي ن م ــل يـ ـ ل ي ــرض رؤي ــة ب ــوش ا سـ ـ اة ارط ــة
الطري  .وأم كا انن ليسا ،اخة يف نطبي يارطة الطري ل ألن ه،ا العا 2004
هو يا ان جنابات بالنسبة هلان ونريـد منريـا إشـ ال ا نطقـة فقـطن وخأبـا أم كـا ياـى
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إش ال ا نطقة شروع ناو ا شروعن إىل أن حيل الوقا ا ناسـ ل حقيـ معـاحلريان
واليريـوخ ينــدها سينعــايون ألمــر أم كــان إذا طابـا مــنريم رــد أن ين ــ،وا مشــاريعريان
فري ــم ال يسـ ـ طيعون رفـ ـ أوامره ــا إذا و،ري ــا إل ــيريم بشـ ـ  ،ــاخن و اص ــة وه ــم
يــدركون أن أم ك ـان وهــر هتــد ل حقيـ معــاحلريا مــل مشــاريعريا ا قدمــة لا نطقــةن
فمن أم كا يف الوقا ن سه نراير معاحة خولة يريوخ ك،لن.
وك ــا اض ــطرت بريطاني ــا إىل السـ ـ م ــل أم ك ــا يف ف ــرة الدول ــة ال اس ــطينيةن
اض ــطرت أيض ـ ـ ا لاس ـ ـ معري ــا يف غ ــمو الع ـ ـراقن وامطاا ــة بع ياري ــا ص ــدا اس ــلن
لاح اا ياى بع ا اس ال نبقيريا خولة كربى ول ل بنـ ٍ
ن أم كر.
وك،لن مت نا أم كا مل إخيال ن وذهـا ب لافـة إىل ،انـ الن ـوذ الربيطـاين
يف مجي ــل خول اخلا ــي وال ــي ل واألرخن .ك ــا اسـ ـ طايا ممامح ــة الن ــوذيل الربيط ــاين
وال رنسر يف خول مشال أفريقيا ويف نركيا .وب،لن ن ـون أم كـا هـر ا ريي نـة احلقيقيـة
ياــى خول منطقــة الشــرق األوســط ال ـ نميــد يــل أرب ـ ٍل ويش ـريل خولــةن بين ــا نضــطر
بريطانيــا إىل الــرك وراء أم كــا لاحعــول ياــى بع ـ ال ــاتن وا شــاغبة يايريــا مــل
وراء سـ ـ ارن خون أن ع ــرؤن ك ــا ك ــان ااهل ــا الس ــاب ن يا ــى الع ــرض العا ــه ش ــاريل
ياصة ان نعارع مشاريل أم كا يف ا نطقـة .وبـ،لن ن ـل القـول إن العـراع العاـه
ب ــل ال ــدول ل ق ــد ان ري ــى يف أواي ــر الق ــرن ا اض ــر واـ ـ الي ــو ن و ـ ّـول إىل أس ــاوب
ا ش ــاركةن والعـ ـ قاتن م ــل ن ــوي أم ك ــا كقالـ ـدة أوىل لا نطق ــةن ص ــاابة العـ ـ قة
ال بـ ةن بين ــا نقــو بريطانيــا بــدور الوصــي ة ل بقــى يف الضــوء .فقــدرة بريطانيــا االيـان
ب قدرة اال اخ األورو برم هن ياى فـرض مشـاريل ااـول لا نطقـةن ضـعي ةل لـ،لن
ن ــرى بريطاني ــا وخول اال ــاخ األورو ي اق ــون مش ــاريل أم ك ــا وي حرك ــون فيري ــا .وال
نس طيل بريطانيـان وال يسـ طيل اال ـاخ األورو نن يـ ،شـرء خون خور فايـ ألم كـا.
وم ـ ــل ذل ـ ــن ال ن ـ ــل الق ـ ــول إن بريطاني ـ ــا ق ـ ــد ان ري ـ ــى خوره ـ ــا يف ا نطق ـ ــةن ب ـ ـ ـ إن
إاساســريا بالعظ ــةن وإهنــا خولــة كــربى ال زال مو،ــوخان وإن خهاءهــا السياســر مل
ينط د .وك،لن بقية ي لريا ال زالوا ي ن سون أي إن قوة بريطانيا ال زالا كامنـةا
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ن حرق بل احلل وانير.
وأما فرنسـان ف ـا زالـا ن ـافح لي ـون هلـا شـرء مـل الن ـوذ يف ايمالـر ونـونن
ولبنــانن ل ــم و،ــوخ يــدخ مــل ا لق ــل باللقافــة ال رنس ـية يف هــ ،الــدولن بعــد أن
يسرت ن وذها بال ام يف ا رب وموري انيا.
وأما إسرالي فقد رنبا سياسـاهتا مـل ا عـا األم كيـةن وانـداا متامـا يف
ناــن ا عــا ن و اصــة يف أيــا اطحمــافظل ايــدخ يف إخارة بــوش االبــلن وركبــا مو،ــة
الــدفاع ينريــا ل ـرارة وســريةن فح ظــا هلــا أم كــا م ان ريــا كدولــة إقاي يــة كــربى يف
ا نطقــةن واي ــربت الــدفاع يــل و،ــوخ إس ـرالي خفاي ـ ا يــل أم كــا ن ســريان وبقيــا
الط ا دل ال،ي ال يرغ والد يف إغضابه.
وأما ا ّ ا الب خ العربيةن ف ـاخوا يف يدمـة أم كـا إىل اـد العبوخيـةن وفقـدوا
ب،لن ما نبقى هلم مـل معـداقية ينـد شـعو من فاسـ جنف ـم أسـياخهمن وأمعنـوا يف
إذالهل ــمن ويف طاـ ـ ا مي ــد م ــل نق ــدا ال ن ــازالتن و ولـ ـوا ب ــ،لن إىل أخوات س ــرياة
االسـ بدال ب يــدي أيــدالريم ك ــا اعـ مــل صــدا ن ور ــا ك ــا سيحعـ مــل آيـريل
منريمن وهم ب،لن قد يسروا إسناخ شعو من وواـوا ياـى سـدة احل ـم ب ضـ إسـناخ
أســياخهمن و ــا رمحــة هــؤالء األســياخ .فعــار وضــعريم أصــع مــل ذي قبـ ن ألهنــم
أصــبحوا بــل نــاريل :نــار شــعو من ونــار أســياخهمن فبــانوا بــل مطرقــة شــعو من وبــل
ســندان أســياخهم .وبــ،لن ن ــون منطقــة الشــرق األوســط منطقــة قاباــة ل ن اــار يف
ك ـ حلظ ــةن وفيريــا قاباي ــة كب ـ ة ل ــوالخة خولــة إس ـ مية اقيقيــةن ق ــد بــدت ي م ــات
خماضريا لاعيان ،اية واضحة.

 - 3قضية الشرن األقصى
إن األمــر يف الشــرق األقعــى اــف يــل قضــية الشــرق األوســطن فمهنــا وإن
كانا قضية اسـةانياية وقضـية اسـ ع ارن فـمن الوضـل فيريـا اـف كـ االيـ ن
وإذا اي ربنا أن شبه القارة اهلندية ن ل أن نش قضيةا واـدها يف الععـر احلـديثن
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فمنــه يبقــى يف الشــرق األقعــى مخســة شــعوب هــر :شــع العــلن وشــع اليابــانن
وشــع كوري ــان وشــع اهلن ــد الع ــينيةن والشــع امندونيس ـرن ول ـ ش ــع منري ــا
قضي ه .وقب احلـديث يـل قضـايا الشـرق األقعـى ايمليـة ه ـ قضـي ه بشـ يـا .
ف ــل الناايــة االسـةانياية يع ــرب مري ـ ا بالنســبة لاواليــات ا حــدةن وبالنســبة لروســيا.
فريو مل نااية اطحميط اهلاخي يع رب ياى ادوخ الواليات ا حدةن وفيه قونان كب نـان
ن ــل أن نش ـ يط ـرا ياــى أم كــان وهانــان القونــان نــا العــل واليابــانن ون ــل
كـ ــ،لن أن نش ـ ـ يط ـ ـرا ياـ ــى روسـ ــيا .ف ـ ــل هـ ــ ،الناايـ ــة نع ـ ــرب قضـ ــي ه قضـ ــية
اسةانيايةل ول،لن كانا أم كا رإ ياى أن ي ون هلا قـوى يف الشـرق األقعـىن
ول ظ ـ مو،ــوخة فيــهن ا ـ قب ـ أن نضــرب يف مينــاء ب ـ ل هــاربر مــل قب ـ اليابــان يف
احلرب العا ية اللانيةن وبعد أن ضربا منه صار الشرق األقعى منطقة مري ة ألم كا
مل نااية اسةانيايةل ول،لن نظ بوار،ريا احلربيـة وطالراهتـا يف ا نطقـة بشـ خالـم
غاخية رالحة .وال ابل نع رب قايـدة أم كيـة مـل قبـ احلـرب العا يـة اللانيـة اـ اننن
فرير هت م يف ه ،ا نطقة اه ام ا بال ا حل ايـة ن سـريا مـل اخلطـر ال ـامل فيريـا .وأمـا
روسيان فمهنا نظرا باورهتا لا نطقة بش ال ن ع بينري ـا ةيطـات ك ـا هـر احلـال
م ــل الوالي ــات ا ح ــدةن فمهن ــا ال ن جن ــ ،عاه ــه االا ياط ــات العسـ ـ ريةن وإن كان ــا
عــل اــدوخها مــل العــلن و ــاول خال ـ ا أن عع ـ الع قــات بينريــا وبــل اليابــان
ي قات وخ وصداقة.
أم ــا م ــل النااي ــة االس ـ ع اريةن فمهن ــا ن ــاخ ع ــر ق ــدنا يف إها ـةان وفرنس ــان
وهولن ــدان والربن ــالن إذ إن أم ك ــا وإن كان ــا ق ــد س ــيطرت يا ــى ال اب ــل وص ــارت
مس ع رة أو شبه مس ع رة هلان إال أهنا مل نشـارق يف االسـ ع ار يـارب العـامل ايديـد
اــل ط ــا ا و،ــة االس ـ ع ارية يف القــرن ال اســل يشــرل ولــ،لن ن ــل أن يقــال إن
إهاةان وفرنسان وهولنـدان يف الدر،ـة األوىلن هـر الـدول الـ بـدأت اسـ ع ار الشـرق
األقعــىن وشــارك ريا الربن ــال يف ،ــمء صـ  .أمــا إهاـةا فمهنــا اسـ ع رت ،ميــرة هونــغ
كونــغ ياــى ســاا العــل اينــو الشــرقرن واس ـ ع رت ا يــو وســن افورة والقســم
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الش ـ ايل مــل ،ميــرة بورنيــون واس ـ ع رت بورمــا وســي ن إىل ،ان ـ اس ـ ع ار اهلنــد.
وسياس ريا كاريا قال ة ياى أسا االا اا  ،ا سـ ع رات .واـل كـان ا عسـ ر
ال ــر واــدة وااــدة قب ـ ان ــاق الع قــلن كانــا سياســة بريطانيــا ختــالف سياســة
أم كـ ــا يف الشـ ــرق األقع ـ ــىن بـ ــالرغم م ـ ــل اا ،ريـ ــا ا اس ـ ــة ألم كـ ــان ل س ـ ــايدها يف
االا ــاا س ـ ع راهتان فقــد كانــا بريطانيــا ننظــر إىل العــل ب هنــا ســوق ل اارهتــال
ولــ،لن مل ن ــل نع ــرب و،وخهــا مــل ا عسـ ر الشــرقر يشـ يطـرا ياــى و،وخهــا يف
الشرق األقعى .ومل هنا مل عد ما يـربر مريامجـة العـل واالا ـاق ـا يف ا نطقـةن
و ــاول أن نظـ ـ ا نطق ــة يف ه ــدوء واسـ ـ قرارل ألن أي ارك ــة نق ــو يف ه ــ ،ا نطق ــة
نسب قاقا هلا ياى ا س ع رات.
ول،لن قاوما اركات إندونيسيا يف ك ااريا لطرخ هولندان و،اماـا العـل
الشــيويية وايةفــا ــان وف حــا بــاب ال اــارة معريــان وكانــا نقــف ضــد أم كــا يف
سياســة الشــرق األقعــى .ك ـ ذلــن يف ســبي اطحمافظــة ياــى ا س ـ ع راتل ألن هــ،
ا س ـ ع رات مل ن ــل أسـ ـواق ا لبض ــاي ريا فحس ـ ن بـ ـ ه ــر ب ـ خ غني ــة ب ــا واخ اخل ــا
نسـ اريا بريطانيــا واــدهان ونةكــم فيريــا بريطانيــا ونسـ اريا منــ ،القــدال ولــ،لن يــدور
موق ريا يف الشرق األقعى اول بقاء اس ع ارها هل ،الب خن ب ي ش مل أش ال
االس ع ارن وبقاء ن وذها يف ا نطقة.
أمــا فرنســان فمهنــا بعــد احلــرب العا يــة اللانيــة اســة،عا اهلنــد العــينيةن وهــر
في نـ ــا وال ـ ـ وو وك بوخيـ ــان ونع ـ ــرب هـ ــ ،ا س ـ ـ ع رة مـ ــل أمثـ ــل وأكـ ــرب ا س ـ ـ ع رات
ال رنسـيةن إذ كانـا مـورخا مـل أكـرب مـوارخ اللـروة ال رنسـيةل ل ـىن هـ ،الـب خ يف ا ـواخ
اخلا  .إال أن فرنسا مل نس طل االا اا  ،ا س ع رةن فقد نساطا يايريا العل
مــل ،ريــةن وأم كــا مــل ،ريــة أيــرىن ا ـ اضــطرت لــةق ا س ـ ع رة كاري ـان واخلــروب
منريا .أما العل فقد أو،دت وأمدت احلركة ال حررية السابقة يف في نا ن وهـر اركـة
الـ ـ ـ فيا منـ ــه ن واس ـ ـ طايا هـ ــ ،اللـ ــورة أن ن ا ـ ـ ياـ ــى فرنسـ ــان ا ـ ـ اضـ ــطرهتا
ل نس ـ ــحاب م ـ ــل أكل ـ ــر ال ـ ــب خ يف في ن ـ ــا ن وان س ـ ــرت يسـ ـ ـ ريا وسياس ـ ــيان إىل أن
110

انســحبا هنالي ـا مــل ا س ـ ع رة .وأمــا أم كــا فقــد كانــا نريــد أيــ ،مس ـ ع رة اهلنــد
العـينية مــل فرنسـان ف انــا ن ظـاهر ســايدة فرنسـا ويف الوقــا ن سـه نشــال اللــورة
ضدها ب سـالي ي يـةن و،عاـا فرنسـا بـل األمـ بالبقـاء ب ضـ مسـايدة ا عسـ ر
ال ــر الس ــي ا أم ك ــان وب ــل الي ـ م ــل االن ع ــار يا ــى الل ــورة .وأي ـ ا يق ــد مـ ـؤمتر
،نيفن ونظر يف قضـية اهلنـد العـينيةن وكـان مـل ن الاـه يـروب فرنسـا منريـان وااـول
أم ك ــا ةاري ــا يف الوو وفي ن ــا اينوبي ــة وك بوخي ــان واا ــول الع ــل ةاري ــا يف في ن ــا
الشـ اليةن أي مــل وراء خولــة في نــا الشـ الية الـ اسـ قاا بــالب خ ب ضـ ا في نــا
اينوبية في ا بعد وب،لن ص يا فرنسا مل ا نطقة هنالي ا.
وأما هولنـدان فـمن أم كـا قـد شـاعا امندونيسـيل ياـى اللـورة ياـى هولنـدان
فقـ ــاموا بلـ ــورة طاانـ ــة كانـ ــا روسـ ــيا اال ـ ــاخ السـ ــوفيايت وأم كـ ــا ياـ ــى نناقضـ ــري ا
ن سـ ـ ــنداهنان ووق ـ ـ ــا إها ـ ـ ـةا ران ـ ـ ـ هولنـ ـ ــدا ضـ ـ ــد امندونيس ـ ـ ـيلن وأي ـ ـ ـ ا ان عـ ـ ــر
امندونيسـ ـيون يا ــى هولن ــدا يسـ ـ ري ان ورفع ــا القض ــية إىل هيئ ــة األم ــمن وس ــندهتم
أم كـ ــان وق ـ ــررت هيئ ـ ــة األم ـ ــم اس ـ ـ ق ل إندونيس ـ ـيان وب ـ ــ،لن ير ،ـ ــا هولن ـ ــدا م ـ ــل
إندونيسيان ومل يب هلا إال إيريانا ال ربية .إال أن إندونيسيا الاق ريا بمسناخ أم كا هلان
وواا وراءها ا أير ،ريا منريان وب،لن ير،ا هولندا مل ا نطقة كاريان ومل يبـ
هلا أي و،وخ اس ع اري.
وأما الربن الن فقـد كانـا نسـ ع ر غـوا يف اهلنـدن و ـا رأت اهلنـد أن هولنـدا
أير،ــا مــل ا نطقــة نشــاعا ياــى إي ـراب الربن ــالن فقامــا ب شــايل مــل إها ـةا
وأم كا باا ل غوا وطرخ الربن ال منريان وصارت ،مءا مل اهلند.
وب ــ،لن مل يب ـ ـ يف ا نطق ــة م ــل ال ــدول االس ـ ـ ع ارية س ــوى إها ـ ـةا وأم ك ــا.
وكانــا إهاـةا مط ئنــة إىل بقالريــا قبـ ان ــاق الع قــل الواليــات ا حــدة األم كيــة
واال ــاخ الســوفيايت الســاب ن أمــا بعــد ان اقري ــان ون ـ ا وقــف الــدويلن فقــد بــدأت
إهاـةا نقاـ ياــى مسـ ع راهتان وبــدأ اخلطـر يريــدخها .وذلـن أن أم كــا أيـ،ت ــاول
إيراب إهاـةا مـل ا نطقـة ل حـ ةاريـا ب سـاوب ،ديـد ل سـ ع ارن ـا ف ـرة إهنـاء
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االس ـ ـ ع ارن وإيطـ ــاء الشـ ــعوب اس ـ ـ ق هلان ناـ ــن ال ـ ــرة ال ـ ـ نبن ريـ ــا هيئـ ــة األمـ ــمن
فعـارت نضـاي إهاـةا ونضـ ط يايريـا ميطـاء الشـعوب اسـ ق هلان فاا الـا إهاـةا
ياــى ذلــن بمقامــة ا ــاخ بــل مشــال ،ميــرة بورنيــون وســرواقن وصــباضن وبــل ك ـ مــل
ا يون وسـن افورةن أقامـا و،بـه خولـة ا اخيـة أمس ريـا ماليميـان ف ـ ت بـ،لن شـ
اال س ـ ـ ع ارن ووا ــا مس ـ ـ ع رة لا ــب خ .ف ــا ك ــان م ــل أم ك ــا إال أن أ ــارت يايري ــا
إندونيس ـيا نطال ـ بش ـ ال ،مي ــرة بورني ــون فع ــارت إندونيس ـيا نق ــو ريامج ــة بورني ــو
وا ي ــو وس ــن افورة ب ــارات م ــل اللـ ـوارن وص ــارت ــرض األه ــايل يا ــى الل ــورة ض ــد
إهاـةان وبــ،لن قامــا بــل إندونيسـيا وماليميــا االــة نشــبه احلــربن أطاـ يايريــا اســم
سياسة ا وا،ريةن وواا احلال ك،لن سنوات يـدةن و ـا ان ـ الع قـانن وكـان مـل
مجاــة مــا ان قــا يايــه إزالــة القوايــد العس ـ رية مــل العــاملن ونع ـ ية إها ـةا مــل الشــرق
األقعــىن فــازخاخ الضـ ط ياــى إهاـةا يف الشــرق األقعــىن فقــررت إهاـةا نــرق قايــدة
س ــن افورة وس ــح قواهت ــا العس ـ ـ رية م ــل ش ــرق الس ــوينن وم ــل الش ــرق األقع ــىن
ونشــطا بواســطة ي لريــا يف إندونيسـيا قاومــة ســوكارنو الــ،ي كــان ي ـميم سياســة
ا وا،ريــة .اينئــ ،رضــيا أم كــا بــمي ء ا ســرض امندونيس ـر مــل ســوكارنون وامنيــان
بر،ــال آيـريل مــل ي لريــا يف ايــيرن وياــى رأســريم ســوهارنو .وبعــد يــروب إهاـةا
مل قايدة سن افورةن فعاا سن افورة يـل ماليميـان فظاـا ماليميـا مشـ اة مـل مشـال
بورنيون وسرواقن وصباضن ومل ا يو.
وبعـ ــد هـ ــ ،الع ايـ ــات هـ ــدأت ا نطقـ ــة بع ـ ـ اهلـ ــدوءن واعـ ــرت األي ـ ــال
بال حضـ لضــرب العــل .ويظريــر أن مــل مجاــة يطــة الع قــل يف الشــرق األقعــى
نع ـ ية بريطانيــا هنالي ـ ا مــل ا نطقــةن ويــد إبقــاء أي و،ــوخ هلــا .وكــان مــل ا وقــل أن
يع ـ الع قــان ياــى إهنــاء الو،ــوخ امهايــمي هنــاق بعــد أن يق ـ ماــف العــل.
ول ـل نسـارع األاــدا ن ويـوخة أم كـا إىل ال عــعيد مـل اال ـاخ الســوفيايت فـور إهنــاء
اــرب في نــا ن ويضــوع العــل طال ـ الع قــلن ووــل أم كــا أهنــا بــديول ماليميــا
با ش ــاريل االق ع ــاخية وا نظ ــات امقاي ي ــةن س ــي نريا م ــل احلا ــول ةـ ـ إهاـ ـةا يف
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ماليميــان منــل ذلــن ا ـ انن .وياــى ذلــن فــمن بريطانيــا ال زالــا ظــى بن ــوذ يف
الشرق األقعى.
وأمــا أم كــان فمهنــا نربطريــا بــال ابل معاهــدات اس ـ ع ارية نشــبه إىل اــد بعيــد
ا عاهـدات االسـ ع ارية الـ كانـا نـربط كـ ا مـل معـرن واألرخنن والعـراقن وغ هــان
مــل بريطانيــا .فــال ابلن وإن مل ن ــل مسـ ع رة أم كيــة نظريـان فريــر مسـ ع رة ي ايـا.
وبع ــد أن هح ــا أم ك ــا يف إي ـراب هولن ــدا م ــل إندونيس ـيان ااول ــا احلا ــول ةاري ــان
ول ــل امندونيس ـ ـيل قاوموه ــا س ــنوات ط ـ ـواالان وأب ــوا أن ر ،ـ ـوا اس ـ ـ ع ارا ليـ ــدياوا
اسـ ـ ع ارا آي ــرن فب ــدأت أم ك ــا نق ــيم العراقيـ ـ يف و ،ــه إندونيسـ ـيان ونق ــيم الل ــورات
ضــدهان وس ـ ا يــل ةــاوالت إها ـةا ال ســرب إىل إندونيس ـيا يــل طري ـ الع ـ ءن
وش ــاعا ها ــرة الع ــينيل إىل إندونيسـ ـيان ك ــا ش ــاعا إخي ــال الش ــيويية إليري ــا.
و،ـراء هــ ،ا ضــايقات يضــل ا ــا إندونيسـيا لاضـ طن فقباـوا القــروض األم كيــةن
وا سايدات العس ريةن فدياا إندونيسيا ا الن ـوذ األم كـرن وصـارت نعـد مـل
نوابل أم كـا منـ ،يريـد سـوكارنون وبعـد ان ـاق الع قـل الواليـات ا حـدة األم كيـة
واال ــاخ الســوفيايت الســاب قــوي مركــم أم كــا يف إندونيس ـيان فعــارت هــر ا ســيطرة
يايريان السـي ا سـيطرهتا ياـى ايـيرن وياـى اق عـاخيات الـب خن واسـ ر ذلـن اـ
اليو .
وإىل ،ان ـ إندونيس ـيا اس ـ ولا أم كــا ياــى معظــم اهلن ـد العــينية بعــد طــرخ
فرنس ــا منري ــان ويا ــى كوري ــا اينوبي ــة بع ــد ا ــرب كوري ــان وال زال ــا ــاول أن ختا ــف
بريطاني ــا يف مسـ ـ ع راهتا يف الش ــرق األقع ــى بع ــد أن ختر،ري ــا منري ــا .وإن هح ــا يف
ذلن فمن قضية الشرق األقعى س حول مل قضية خولية إىل ممرية أم كية.
هــ،ا هــو الوضــل يف الشــرق األقعــى بو،ــه يــا  .وأمــا مسـ لة شــعوب الشــرق
األقعــىن فــمن هــ ،الشــعوبن مــل ناايــة ف ريــةن هــر خون مس ـ وى شــعوب الشــرق
األوســطن ول ــل ف ــرة ال حــرر مــل االس ـ ع ار ال ـ ان شــرت يف العــاملن قبي ـ احلــرب
العا يــة اللانيــة وأ ناءهــان وزاخت ان شــارا بعــدهان أ ـّـرت يف شــعوب هــ ،ا نطقــة أكلــر
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مــل ن هــا يف شــعوب الشــرق األوســط .وذلــن أن ال ــرة قــد أنــى ــا الشــيوييونن
وهر ،مء مل نضال الشيويية ضد الرأمساليةل ول،لن نسربا ه ،ال رة مل روسيا
اال ــاخ الس ــوفيايت ي ــل طري ـ الع ــل إىل ش ــعوب الش ــرق األقع ــى بش ـ ق ــوين
ف ــارت هــ ،الشــعوب .ومــل هنــا هــد أن شــع اهلنــد العــينية ــار ياــى فرنســا قبـ
احلرب العا ية اللانية وبعدهان وشع إندونيسـيا ـار ياـى هولنـدا قبـ احلـرب العا يـة
اللانية وبعدهان وشع كوريا اي ن ال رة الشيويية وكان هلا أ ر فيهن وا الشـع
يف ا يــون ومشــال بورنيــون وســن افورةن ــار ياــى امهايــمن وكــان  ،ـراء هــ ،اللــورات
اعــول إندونيس ـيا ياــى اس ـ ق هلان وط ــرخ هولنــدان واـعـ ـول في نــا الش ـ الية يا ــى
اي بارهــا خولــة قويــةن واضــطرار إها ـةا مبـ ـاخ ا ـ ـاخ ماليميــان ك ـ ذلــن ب ض ـ ف ــرة
ال حرر مل االس ع ار ال ط ا ياى ا نطقة.
ولقـد أخركـا أم كـا وبريطانيـا هــ،ا األمـرل ولـ،لن فري ــا يبـ،الن ايريــد يف أن
ال يظري ـ ــر يا ـ ــى ن وذن ـ ــا يف ا نطق ـ ــة الع ـ ــب ة االس ـ ـ ع ارية القدن ـ ــةن ب ـ ـ الع ق ـ ــات
االق عاخية والسياسية واللقافيةن وحنو ذلن مل ان اقياتن ليث نبدو يف الظاهر أهنا
ي قات خوليةن وليسا إم ٍ
ءات اس ع اريةا.
ويبقى هناق م اظ ان يف قضية الشرق األقعى:
األولــى :مـ ـا نـلـ ـ الوالي ـات ا حــدة اــول كوريــا الش ـ اليةن ون ــمع س ـ اريا
النووي.
والثانية :ا د امس مر ا نامر يف ا نطقةن و اصة إندونيسيا وماليميا.
أمــا موضــوع كوريــا الش ـ الية فــمن أم ك ـا أ ارن ـه ل و،ــد مش ـ اةا ســاينةا ياــى
اــدوخ العــل .فسياســة أم ك ـا اللاب ــة لا نطقــة ه ـر أن ــيط العــل بــدول قويــة أو
مشــاك ســاينة نش ـ اريا يف ن ســريان ا ـ ال ن طاــل إىل يار،ريــا يشــية ا مامحــة يف
الن ــوذ وال ـ ياــى معــا أم ك ـان ولــو أم ــل ألم ك ـا أن نعيــد نوايــد كوريــا ك ــا
اـد ل ي نـا ن ل و،ـد خوالا قويـةا اـول العـلن ــا نوانـا يـل ذلــنن ك ـا ن عـ مــل
اهلند عا العل.
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ول ـ ــ،لن ف ـ ــا وقل أن أم كـ ـ ـا س سـ ـ ـ ر يف ري ـ ــن القض ـ ــية ل بق ـ ــى مشـ ـ ـ عاةا
خون أن هت ـ ــدأن ل ـ ــل بش ـ ــرط أن نشـ ـ ـ الع ـ ــل با شـ ـ ـ اةن ال أن ن ـ ــون مشـ ـ ـ اة
ألم كـ ـ ـا وا ـ ــدهال وهل ـ ــ،ا ارص ـ ــا يا ـ ــى إشـ ـ ـراق خول ا نطق ـ ــة يف مشـ ـ ـ اة كوري ـ ــان
وكانـ ــا نعقـ ــد اال ،ايـ ــات بش ـ ـ سداسـ ــر :أم ك ـ ـان كوريـ ــا الش ـ ـ اليةن العـ ــلن
روسيان اليابانن كوريا اينوبية.
وإب ــاخ مش ــاك س ــاينة خايـ ـ الع ــل أو يا ــى ا ــدوخها ه ــو ي ــط اب ــا
بالنسبة لاسياسة األم كيةن وخت ار له الوقا ا ناسـ ركـه نـارةا يـل طريـ اهلنـدن أو
ب حرين خايار ـا مسـ ى اقـوق امنسـانن أو ب سـجنل األ،ـواء مـل كوريـا ياـى
اــدوخ العــلن أو غـ ذلــن .وهــر نس ـ كـ فرصــة مناســبة يف هــ،ا االعــا  .لقــد
،اءت ال رصة ا ناسبة ألم كا مل ايث ال وقيال ألهنا كانا ختطـط لاعـدوان ياـى
العراقن ونريـد نن يـ ،بعـد أن فرغـا مـل أف انسـ ان .وكانـا احلاـة ضـد العـراق هـر
أساحة الدمار الشام ن ا ريم فيريا العراق وإيرانن والبادان مسا ان .واـ ال نظريـر
أم ك ـا أهنــا ضــد أســاحة الــدمار الشــام إذا كانــا لــوزة ا ســا لن وإن كانــا مــل
غ هم ف ـرق سـاكنال لـ،لن و،ـد بـوش ال رصـة مناسـبةا ل حريـن موضـوع أسـاحة
كوريـا الشـ اليةن ووضــعريا مــل إيـران والعـراق يف ةــور الشــرن ك ــا ،ــاء يف نعــرحيه يف
كانون اللاين  2002ل وذلن مبعاخ اهتامه ب نه يع دي ياى العـراق ألنـه باـد مسـام
ناــن أســاحة خمــار بمي ــهن بـ إن أم كـا كــ،لن نضــل خوالا أيــرى شــيوييةا يف ةــور
الشــر مــل إيـران والعـراق .يف اــل أن ا قعــوخ يف العــدوان كــان العـراقن ك ــا ،ــاء يف
إفاخة كولل باول إىل ال وهر بعد أسبويل مل اديث بوش يل ةـور الشـرن قـال
بشـ ـ ن إيـ ـران وكوري ــا الشـ ـ الية« :ال يو ،ــد هن ــاق يط ــة لاب ــدء يف ا ــرب ض ــد ه ــ،
الدول ...وال نو،د لدينا يطة طحماربة كوريا الش الية أو الديول يف نـماع مل إيران».
ول،لن فاين مل ا وقل أن نع د أم كا ل ععيد ا وقـف ليعـ إىل األي ـال
ا ساحة حل موضوع أساحة الدمار الشام يف كوريا الش الية.
أمــا ا ــد امس ـ مر ا نــامرن فريــو هــا،ن الــدول ال ــربىن و اصــة أم ك ـان
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وال ــرب بعـ ة يامــة .وها،ســريم هــ،ا يبقــيريم ي حسســون اخلطــر ا لـ يف امسـ
والعحوة امس ميةن السي ا إذا يا نا أن ما يميد يل ا ال ل ومخسل مايون مسـام
يقطــل يف ناــن ا نطقــةن فمندونيسـيا هــر أكــرب باــد إسـ مرن وهــر رابــل أكــرب باــد يف
العامل مل ايث الس انن أي إهنا ن يت بعد العل واهلند وأم كا مباشرة.
فمندونيسـيا وماليميــا نسـ طيعان أن نو،ــدا قــوة ضــاربة يف ا نطقــةن ال نقـ يــل
الق ـوى ال ــربى ا ــؤ رة يف ا نطقــةن وذلــن إذا اختــ،ت إندونيسـيا وماليميــا مــل امسـ
مب ــدأ ونظ ــا اي ــاةن ك ــا أن إم اني ــة نواص ـ ـ إندونيس ـ ـيا وماليمي ــا م ــل ب ــاقر الع ــامل
امسـ م ـ ـ ـر قال ـ ــةن م ـ ــل و ،ـ ـ ـوخ ه ـ ـ ـ،ا ال ق ـ ـ ـد العا ـ ــر يف ن نولو،ي ـ ــا االنع ـ ــاالت
وا واص ت.
وه،ا يؤكد األسباب ال عع الشرق األقعى قضيةا خوليةا.

 - 2قضية آسيا الوسطى

وأم ــا قض ــية وسـ ــط آس ــيان فـ ــمن األم ــر فيريـ ــا ا ــف يـ ــل الش ــرق األقعـ ــىن
واألوســطن وذلــن را،ــل إىل أهنــا وإن اي ــربت م عــاةا  ،رافي ـ ا بالشــرق األوســطن وال
ن ــل فعــاريا يــل الشــرق األقعــىن إال أهنــا خت اــف بنوييــة االسـ ع ار والن ــوذ فيريــال
ول،ا فرير خت اف يف نويية العراعن وأهدافه .ك ا أن منطقة وسط آسيا كانا وا
اهنيار اال اخ السوفيايت ،مءا منهن والعراع ياى وسط آسيا والقوقاز مل يبـدأ إال بعـد
اهنيار اال اخ السـوفيايتل لـ،ا اي ا ـا أطـرا العـراع يـل الشـرق األوسـطن والشـرق
يف أهدا العراع فرا،ل إىل أن أهدا أم كـا مـل العـراع
األقعى .أما االي
هــر إيـراب روســيا مــل منــاط ن وذهــان و ـاـيـ ـري ـا ب ـقـاـي ـ ا ـاهلا احليــوين وذلــن
بميرا،ريا مل خول القوقاز وآسيا الوسطى.
ويايه فمن ه ،القضـية نشـ ت بعد يا  1881ينـدما ان ـرط يقـد اال ـاخ
الســوفيايتن ونش ـ اا مخــن يشــرة مجريوريــة ،ديــدة ياــى أنقاض ـهن مــل بينريــا مخــن
مجريوريــات نقــل يف آســيا الوســطى غالبيــة س ـ اهنا مــل ا ســا لن وهــ ،اي ريوريــات
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هر :أوزب س ان وهر أكربها وأنريان وكازايس انن ونرك نس انن وقرقيمسـ انن وهـ،
اي ريوري ـ ــات األربـ ـ ــل ن حـ ـ ــد با ـ ـ ــات قريب ـ ــة مـ ـ ــل الةكيـ ـ ــةن واي ريوريـ ـ ــة اخلامسـ ـ ــة
طا،ي س انن ون حد با ة فارسية.
إن ه ،اي ريوريات اخل ن نشـ نواصـ ا  ،رافيـ ا وبشـري ا .وهـر كاريـا مـل
ايــمء ال ــر امس ـ مر مــل العــل ا ص ـ هلــا يطا ـ يايريــا نركس ـ ان نركس ـ ان
الشــرقية لااــمء العــيهن ونركس ـ ان ال ربيــة يــمء آســيا الوســطى ن وهــ ،اي ريوريــات
اخل ن نقل شرق ومشال لر قمويلن وحيـدها شـرق ا العـل الـ ـ ،ـمءا مـل منطقـة
نركس ـ ان الشــرقيةن وحيــدها مشــاالا روســيان وحيــدها غرب ـ ا لــر قــمويل وروســيان وحيــدها
،نوبا أف انس ان وإيران.
وقبـ اخلـوض يف ن اصـي العـراع بـ إلقـاء نظـرة ياـى األنيـة االسـةانياية
نســيا الوســطى والقوقــازن ف ــل الناايــة االسـةانياية نع ــرب ا نطقــة ام ــداخا لروســيا يف
خايـ آســيا واـ الشــرق األوســطن وال ن عــاريا يــل روســيا أي اــدوخ طبيعيــةن فـ
ل ــار وال ةيط ــاتن وك ــ،لن األم ــر بالنس ــبة لاع ــلن فا نطق ــة نع ــرب البواب ــة اخلا ي ــة
لاع ــل .ونظـ ـرا ألن معظ ــم سـ ـ ان ا نطق ــة م ــل ا س ــا لن ف ــمن الع ــل ختش ــى م ــل
ن ـ ـ هم يا ــى ا س ـ ـا ل خاي ـ ـ الع ــل يف إقا ــيم نركس ـ ـ ان الش ــرقية .وهل ــ ،األني ــة
االس ـةانياية وضــعا أم كــا يططريــا منــ ،اهنيــار اال ــاخ الســوفيايت لــديول ا نطقــة
و اــيم روســيا مــل ،ريــةن واعــار العــل ومنعريــا مــل الن ــوذ إىل اي ـوار مــل ،ريــة
أيرى.
وق ــد هح ــا أم ك ــا يف قي ـ بع ـ أه ــدافريان ف قام ــا قواي ــد يس ـ رية يف
أوزب س ان بعد أن انقاخ هلا ااك ريا كرنو ذلي ا يانع ا .واس طايا باسم احلرب
ياى امرهاب إباخ ننسي يس ري مل طا،ي س انن ونعاون اق عـاخي و قـايف مـل
قرغيمس ـ انن و ــاول مــد ذلــن إىل كازيس ـ انن وال زالــا ــاول اي ـةاق بــاقر خول
ا نطق ــة وأي ــ،ها م ــل روس ــيا .ويف القوق ــاز اسـ ـ طايا أن نس ــقط نش ــي رناخز ونـ ـ يت
ل ومة موالية هلا يف نبايسرن ما كان ضربة قوية هتدخ روسيا يف الع ن وذلن را،ل
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إىل زوال ال اصـ ـ ب ــل قواي ــد اا ــف األطاس ــر يف نركي ــا واحل ــدوخ الروس ــيةن بو ،ــوخ
ا ومة موالية هلا يف ،ور،يا.
أمــا مــل الناايــة االس ـ ع اريةن فآســيا الوســطىن وياصــة منطقــة لــر قــمويلن
فرير غنية بالن طن ك ا أن ا نطقة غنية بـال ل مـل ا عـاخن الن يسـة كالـ،ه ن وهـر
نع ــربن ك ــا الشــرق األوســطن مــل أغــىن منــاط العــامل بــا وارخ الطبيعيــة واللــرواتن مــا
أس ــال لع ــاب الرأمس ــاليل األم كي ــلن وخفعري ــم إىل ب ــ،ل كـ ـ ،ري ــد ووسـ ـ ٍل مخي ــال
الشــركات الضــجن ة باســم االس ـ ل ار إىل ا نطقــة .وك ــا ه ـر احلــال بالنســبة لاشــرق
األوسطن فالنااية االس ع ارية نع رب مل أهم أسباب ب لريان وهر الـ نشـ سـبب ا
رليسيا لاعراع يايريا.
أما االس ع ار يف آسـيا الوسـطى والقوقـازن فقـد بـدأ منـ ،القـرن اللـامل يشـرن
يف أقبح اق اممربيالية األوروبيةن ايث اق طعا روسيا نان ا سـااات الشاسـعة
يف وســط آســيا والقوقــاز مــل الدولــة العل انيــة والدولــة الع ـ ويةن وض ـ ريا قس ـرا إىل
روســيا القيع ـرية .وبعــد اللــورة الباش ـ يةن اس ـ رت روســيا باممســاق بآســيا الوســطى
والقوقاز بقبضة مـل اديـدن ومل نـدع أي فرصـة لاـدول األيـرى لا ـدي فيريـا .ول ـل
باهنيــار اال ــاخ الســوفيايتن ومــا ط ـرأ مــل ضــعف ياــى روســيان نشــاعا أم كــا ياــى
خيول ا نطقةن ب والقيا باطحماوالت ا الية لدار الن ـوذ الروسـر .وذلـن را،ـل إىل
أن أم كـ ــا نـ ــرى أهنـ ــا الوريـ ــث الوايـ ــد لاعـ ــامل بعـ ــد اهنيـ ــار اال ـ ــاخ السـ ــوفيايتن وزوال
ا عس ـ ر الشــرقرن ك ــا اي ــربت ن ســريا وريلــة االس ـ ع ار ال ــر بعــد احلــرب العا يــة
اللانيةن يندما كان اال اخ السوفيايت مو،ـوخا .وه ـ،ا ينـدما اهنـار اال ـاخ السـوفيايت
اي ــربت ن ســريا كــ،لن وريل ــه .إن أم ك ـا ن يــ،ها ال طرســة وال ــرورن فريــر نــرى أهنــا
أا ـ ــ،ا العــاملل لــ،لن نســعى ،اه ـدةا ميضــاع ك ـ خول العــامل لن وذهــان وذلــن
بميراب الدول ال ربى مل مس ع راهتا وأماكل ن وذهان ا يف ذلن روسيا.
وقـد ااولــا روســيا أن ن ــون هــر وريلـة اال ــاخ الســوفيايت يف آســيا الوســطى
والقوقــازل هلــ،ا ســاريا إىل إيــاخة هي ايــة مجريوريــات اال ــاخ الســوفيايت بعــد اهنيــار
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بمنش ــاء كومونول ــث ال ــدول ا س ـ ـ قاةن أو آخول الرابط ــة ا س ـ ـ قاةآ ض ـ ـ ا إلي ــه خول
اال ــاخ الســوفيايت الســاب ن ك ــا أبقــا ياــى الشـ اال ــاخي لروســيال لإلبقــاء ياــى
أ،ماء واسعة مل القوقاز ا سيطرهتان كالشيشانن وأن وشيان وخاغس انن وغ ها.
ورغــم أن ةــاوالت أم كــا ن ااــا بالناــاض يف أوزب سـ انن و،ور،يــان وياــى
الرغم مل هااريـا يف ااـ ل أف انسـ انن الـ،ي لـه ،ـوار مباشـر مـل آسـيا الوسـطىن
وإي هنــا يــل اس ـةانياية احلا ــاء االس ـةانيايل يف آســيان ف يانــا باكس ـ ان ااي ـا
اس ـةانياي ان ونعــد العــدة ل ــدييم موق ريــا يف آســيا الوســطى بعــد أن اا اــا الع ـراقن
ورغم أن الشركات األم كية أصبحا هلا اليد الطوىل يف اس جنراب الـن ط وا عـاخن يف
آســيا الوســطى والقوقــازن إال أن العـراع السياســر ياــى الن ــوذ يع ــرب يف بدايانــهن وأن
اســم العـراع لعــا أم كــا ال يـمال ي طا ـ بع ـ الوقــال وذلــن ألن ا نطقــة وإن
كانا ايويةا ألم كان فرير الرلة ال ن ن ن منريـا روسـيان وهـر بواب ريـا نـاط العـامل
األيــرىل ولــ،لن فاــين مــل الســريولة أن ننســح منريــا روســيال ويايــه فاــين مــل
ا وقل أن ختار روسيا ا نطقة مجيعريا يف ا دى ا نظور.
ول ريم االسةانياية األم كية يف آسيا الوسـطى نو،ـ ال طـرق إىل نعـرحيات
ا سؤولل األم كيل وي لريم يف ا نطقة و،وارها:
ف ـر بـدء العــا ايـاري  2004ن يــرض برويـم مشـر ف ــرة أن يعـبح باــد
مم ـرا لا ـا ـارة وألنابيـ الطـاق ـة بــل ــة أقــاليم هــر :آســيا الوســطىن و،نــوب آســيا
اهلنــد وغــرب آســيا الشــرق األوســط مس ـ يدا مــل موقــل باــد ا وســط بينريــا...
وأقامــا إس ـ أبــاخ ساســاة مــل م ـواند ضــجن ة ياــى لــر العــربن مرنبطــة بشــب ة
اديلة مل الطرق السـريعـة ياى الطـراز األم كرن مت د إىل احلدوخ األف انية.
وق ــد أيط ــى ب ــاول نب ــ،ة ي ــل ه ــ ،ا ش ــاريلن يف بيان ــه أم ــا الاان ــة ا جن ع ــة
با عروفات العس رية ال ابعة بان الشيوخ األم كـر يف  21آذار  2004ن ينـدما
قال« :إن منطقة القوقازن وآسيا الوسـطىن وغـرب آسـيان و،نو ـان نقـد فرصـا كبـ ة
إذا ف ربطريا بشب ة مل ال اـارة وا واصـ ت .ل ـل هـ،ا يعـبح مم نـا فقـط يف اـال
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مت نّ ـا م ــل ف ــرض األم ــل والس ـ » .وأض ــا « :إن باكسـ ـ ان ننظ ــر يف ه ــ،ا األم ــرن
وقامــا بميــاخة نشـ ي هي اريــا وموانئريــا  ...وسنسـ ر يف بنــاء شــب ة الطــرق يف
أف انس ان سايدة شركالنا السعوخيل واليابانيل».
ونش ـ ال حركــات الديباوماســية األم كيــة إىل إقنــاع ا نطقــة ب ــويل ال ــات
يسـ ـ رية أو سياس ــية أو اق ع ــاخية نب ــدأ م ــل احل ــدوخ الباكسـ ـ انية-األف اني ــةن ومت ــر
بطريـ ـرانن وك ــابولن ممري ــد اة الطريـ ـ مي ــاخة يريط ــة ال ــات اس ــةانياية يف مركمه ــا.
ونعــرض معــاخر سياســية يف إس ـ أبــاخ ن رينــات ن يــد باا ــال خيــول ا ؤسسـ ل
العسـ ري ل يف كـ مــل واشــنطل وإسـ أبــاخ يف ــالف ،ديــد ي اــاوز احلــرب ضــد
امرهــاب .ويــدور ال ـ ياــى نعــورات أم كيــة لقيــا ااــف آنــانوآ آســيوي نقــوخ
الواليــات ا حــدة ياــى غـرار الــآنانوآ األورو يش ـ اا ــاء واشــنطل ال قايــديل يف
ا نطق ـ ـ ــةن إىل ،ان ـ ـ ـ ـ اا ـ ـ ـ ــاء  ،ـ ـ ــدخ لواشـ ـ ـ ــنطل يف أوزب س ـ ـ ـ ـ انن ونرك انس ـ ـ ـ ـ انن
وكازايسـ ـ ـ انن وأذربيا ـ ــانن مسـ ـ ـ ريدف ا إقام ـ ــة نظ ـ ــا إقاي ـ ــر ي ـ ــوفر احل اي ـ ــة األمني ـ ــة
والعس رية لشب ة أنابي نق الطاقةن ومل ب متنل بروز أي هي نة صينية أو روسية.
ك ا ورير ال ضارب بل موق ر واشنطل وموسـ و بشـ ن ا شـ ت ا عاقـة
باي ريوريــات الســوفيانية الســابقة .وقــد وريــر ذلــن مــل ي ـ ل زيــارة وزيــر اخلار،يــة
األم كــر ك ـولل بــاول وس ـ و يف  2004/01/29ن ايــث صــرض الس ـ األم كــر
يف موس ـ ـ و قبي ـ ـ المي ــارة ب ـ ـ ن ب ــاول ين ــوي مناقش ــة ا س ــال ا عاق ــة باي ريوريـ ــات
السوفيانية السابقة مل ايان الروسرن مش ا إىل أن أاد أهم أهدا الميارة ن ل
يف البحــث يــل آنقــاط ال قــاءآ بــل الطــرفل الروســر واألم كــر يف ال ضــاء الســوفيايت
الساب  .واية الس األم كر بو،وخ آمش ت معينـةآ نوا،ـه نسـوية الع قـات
بل ايانبل يف ه ،ا نطقة .ويف ال ن ا موس و و،وخ مـا وصـف ب نـه آصـ قةآ
ب ــل اي ــانبل الق س ــا الن ــوذ يف ه ــ ،ا نطق ــةن فق ــد أش ــارت مع ــاخر أم كي ــة إىل
آمش ـ تآ نوا،ــه ي قــات الباــديل يف ال عام ـ مــل هــ،ا ا اــف .وبــدا أن نعــايد
اي ــدل يف ه ــ،ا الش ـ ن ن ـمامل م ــل نس ـري وسـال ـ ـ إي ـ ـ مية غربي ـ ـةن معاوم ــات ي ــا
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وصــف ب نــه نرنيبــات لعقــد آص ـ قةآ روســية  -أم كيــة هتــد إىل اق ســا الن ــوذ يف
ا نطقــة الســوفيانية الســابقة .واي ــرب ةااــون رو ك ـ الس ـ األم كــر يف موس ـ و
مؤشرا إىل ان اق بل الطرفل.
ومل ا عاو أن موس و كانا أبـدت قاق ا مل نمايـد الن ـوذ األم كـر يف يـدخ
مــل خول الرابطــة ا س ـ قاةن يعوص ـا يف م ــا ي عا ـ بــالو،وخ العس ـ ري األم ك ــر يف
مجريوريات آسيا الوسطى و،ور،يان إضـافة إىل مـا وصـف ب نـه نـدي أم كـر مباشـر
يف نرني األوضاع الداياية يف خول مل ،ور،يا.
و يف و زيارة باول كان سياسيون رو طالبوا ناقشة ه،ا ا اف مل الوزير
األم ك ـ ــر .وخي ـ ــا رل ـ ــين ين ـ ــة الش ـ ــؤون اخلار،ي ـ ــة يف الرب ـ ــان الروس ـ ــر قس ـ ــطنطل
كونسانشــيو إىل إخراب ماــف الو،ــوخ العسـ ري األم كــر يف ا نطقــة ياــى ،ــدول
أي ال الميارة.
ومــا ســب يش ـ إىل أن أم كــا الزالــا ياــى بدايــة الطري ـ يف آســيا الوســطى
والقوقازن وأن ا جنططات األم كية مل ن عد اخلطوة األوىل بعدن وذلن را،ل إىل كون
العراع مازال اديلا يف ا نطقة ل وهنان وإىل يريد قري ن كانـا نع ـرب ا ـرا ل ـاخ
السوفيايتن ول ل كون العراع ياى ا نطقة حي ـ يف طيانـه ال ريديـد لا عـا احليويـة
لروسـيا وهتديــدات إقاي يــة لاعــلن ول ونــه نلـ معــاحة اسـةانياية ألم كــا ل حقيـ
خمططاهتــا بمبقالريــا القــوة العظ ــى والوايــدة يف العــاملن مــا ي طا ـ خاــر روســيا مــل
أمــاكل ن وذهــان و اــيم العــل .كـ ذلــن بعـ هــ ،القضــية مــل القضــايا الدوليــة
ا ري ة ال ي عدى العراع يايريا احلدوخ امقاي ية.
ب إن هنــاق يــام ا آيــر بع ـ هــ ،ا نطقــة مركــم ننبــه لاــدول ا ــؤ رة إقاي ي ـ ا
وخولي ان ما بعاريا قضيةا خوليةا .ه،ا العام هو يوخة ه ،ا نطقـة إىل إسـ مريان بعـد
ا نل القسري ي ل احلقبة الشيويية ال ام دت حنو سبعل سنةا .ف سارع النا إىل
إس ـ مريم بق ــوة الف ــة لانظ ــرن ل ــين العب ــاخات فحسـ ـ ن بـ ـ أص ــبحوا ي طاـع ـ ـون إىل
احل م بامسـ وإىل نظا اخلـ فة بدر،ة م،هاةن ا إن "حزب التحرير" لديونه
127

لـ"الخـالفة" اس قط مـنريم يف بضـل سـنل آالفـا مؤل ـةان ر،ـاالا ونسـاءا .وكـان إنـاهنم
يابان يق ح ون الععاب وال شون يف اهلل لومة اللم.
إال أن ا ــامريم الــ،يل ين ــون إىل احلقبــة الســابقةن مل نسـ ّـرهم هــ ،العــوخة
القويـ ــة إىل ايـ ــ،ورن ف ارس ـ ـوا الـ ــبطر وال ن ي ـ ـ ضـ ــد شـ ــعو من واس ـ ـ عانوا بـ ــالرو
واألم كي ــل والربيط ــانيل وا ـ اليري ــوخن لاحياول ــة خون ي ــوخة امس ـ السياس ــر إىل
احل ــم .و ركــا أ،ريــمة ا جنــابرات اطحمايــةن ونعاونــا مــل أ،ريــمة ا جنــابرات الروســيةن
واألم كي ــةن والربيطاني ــةن لوق ــف ه ــ،ا الن ــو امس ـ ـ مر ال اس ــح يف نا ــن البا ــدانن
فاس ـ جندموا أســالي الق ــل والــبطرن ك ــا اس ـ جندموا أســالي ال ش ـ ين وال ييــل
ضــد ال ــرة امسـ ميةن وأســالي ال ـميل وال اــويل لا ــرة العا انيــة .ول ــل امسـ
يف ن وسريم كان قد اسـ قرن وهـو يـمخاخ قـوة يومـا بعـد يـو ن ولـل نلـه هـ ،األسـالي
الشيطانية النا يل إس مريم وإناهنم .وقـد أخرق ال ـرب اقيقـة مت ـل امسـ مـل
قاوب ه ،الشعوبن و وهلا إىل ،،وة م قدة .يقول روبـرت خ .كـاب نن وهـو يبـ
أم ك ــر يف ش ــؤون الع ــامل اللال ــث« :يف أواس ــط آس ــيا ...يف ه ــ،ا اي ــمء م ــل الع ــاملن
ســي ون امس ـ ن بســب ن ييــد ا طا ـ لا قريــوريل وا ظاــومل أكلــر ،اذبيــةن فريــ،ا
الــديل ا طــرخ االن شــار ياــى ا سـ وى العــا رن هــو الديانــة الوايــدة ا سـ عدة لا نازلــة
وال اض».
لقــد أصــبحا ا نطقــة معقـ ا مري ـ ا مــل معاقـ امسـ ن وهــر نشـ أياــى
القـو امسـ مر ا ـد مـل إندونيسـيا وماليميـا يف ،نـوب شـرق آسـيان والواصـ إىل
منطقة الشرق األوسط .ك ا إن إم انية نواص ا نطقة مل باكس ان وإيران  ،رافيـان
يرس بمن،ارات يط ة لارو واألم كيل ب ن خولـة إسـ مية ضـجن ةن ونوويـةن ن ـل
قيامريا يف ه ،ا نطقة الشاسـعة مةاميـة األطـرا ل لـ،لن كـان أاـد أسـباب ااـ ل
أف انس ـ ان مــل قبـ أم كــا هــو امشـرا يــل كل ـ ياــى هــ ،ا نطقــةن الســي ا وأن
احل ا فيريا مل غ ،نن األمةن ومع هم إىل زوال.
ويطورة ا وقف الناشد يل منو ال يارات امس مية يف ه ،البادان كان سببا
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يف يقــد م ـؤمترات خوريــة هلــ ،الــدولن مــل ك ـ مــل روســيا والعــلل لــدرء األيطــار
ا نبعلــة مــل ناــن ا نطقــةن وكــان أنريــا م ـؤمتر شــن رياي الــ،ي وضــل يف ســام أولويانــه
يطر ما أمسو باألصولية امس ميةن واحلركات امس مية.
وه ــ،ا فــمن اللــروات الــوف ة يف هــ ،ا نطقــةن وموقعريــا االس ـةانيار بالنســبة
لروسيا والعلن وأط اع أم كان بامضـافة إىل العـحوة امسـ مية ا ناميـة فيريـان كـ
ه ،األمور ن ضافر ل اع آسيا الوسطى قضيةا خوليةا مري ةا.

 - 1قضية شبه القارة الهندية

إن قض ــية ش ــبه الق ــارة اهلندي ــة ه ــر قض ــية قدن ــةن ول نري ــا مل ن ــل ب ــارزة يف
الساب ك ا هر يايه اليو ن ومل ن ل قضـية كـربى مـل قضـايا العـامل الرليسـية .والـ،ي
،د يف ه ،القضـيةن واوهلـا إىل قضـية كـربى أمـور ـة هـر :ا ـد امسـ مر الـ،ي
فارنه قضية كش ن ونعـاوم قـوة العـل يف ا نطقـةن وانضـ ا اهلنـد والباكسـ ان إىل
ناخي الدول النووية.
أما بالنسبة لا د امس مرن فام نعد السيطرة يايه باألمر اهلـلل لـ،لن كـان
أاد أسباب غمو أف انس ان مل قبـ أم كـا هـو القيـا ل اـة صـايبية ،ديـدة لضـرب
احلركــات امسـ مية الداي ــة ســا ر كشـ ن ياصــة وأن قــوة ا ســا ل قــد وريــرت
،ايا يا  1888ن يندما قاما ا يايشـيات امسـ مية بمسـناخ مـل باكسـ انن ب ـمو
مرن ع ــات كارغيـ ـ الواقع ــة يا ــى احل ــدوخ الباكسـ ـ انية اهلندي ــة يف مرن ع ــات كشـ ـ ن
وأوش ا ياى همنة ايير اهلندين و رير كش ن لوال ييانة ك مـل نـواز شـريف
رلين وزراء الباكس ان الساب ن ورلـين أركانـه يف ذلـن الوقـا برويـم مشـر ن الاـ،يْل
سحبا القوات ا ريامجة ام لاالا ألوامر أم كا.
فريــ ،احلاخ ــة بالــ،ات قــد خقــا نــاقو اخلطــر ينــد األم كيــلن األمــر الــ،ي
،عاريم حيسبون ألف اساب ل عـاوم قـوة ا سـا ل يف ا نطقـةل لـ،لن ضـ طوا ياـى
ي ياريم الرلين الباكس اين احلايل برويم مشر ن ليقـو بضـرب ون يـن ا عسـ رات
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ر ،ــون منري ــان

امسـ ـ مية يف باكسـ ـ انن لا ــة أن ا ق ــانال ض ــد اهلن ــد يف كشـ ـ
ولاة أهنم إرهابيون.
ك ــا ض ـ طا أم كــا انيــة ياــى برويــم مشــر ن حل اــه ياــى ال نــازل سياســي ا
يل خيم قضية كشـ امسـ ميةن فاسـ ااب أيضـ ا هلـ ،ا طالـ األم كيـةن وأياـل
يل ننازله يل ا نقرير ا عـ لاشـع ال شـ ين وبـدأت ا اوضـات بال عـ يف
إسـ أبــاخ بــل خولــة اهلنــد وخولــة باكسـ ان ل عـ ية القضــية ال شـ ية ياــى أســا
نــالر .وا اوضــات ننطا ـ مــل إق ـرار احل ــم يف باكس ـ ان بو،ــوخ ا ـ لارينــدو يف
كش ـ ـ ي اوض ـ ــون يا ـ ــى االن ـ ــاق ياي ـ ــه يعا ـ ــه مش ـ ــروي ان ال ليجنر ،ـ ـوا االا ـ ـ ل
اهلندوسر مل كش .
وغ ــرض أم ك ــا م ــل ضـ ـ طريا يا ــى ي ياري ــا بروي ــم مش ــر ع ــوإ مسـ ـ لة
كش ن لين فقط ضرب القوة امس مية ا عاو ة يف باكس انن وإمنـا أيضـا موازنـة
ا نطقــةن ف ـ ننش ـ اهلنــد يف ن ــماع مــل باكس ـ انن وبال ــايل نعــبح العــل هــر القــوة
الوايدة يف ا نطقةن ب نريد أم كـا هتدلـة األمـور بـل اهلنـد وباكسـ ان ل عـدى اهلنـد
لاعل وهر آمنة ياى ادوخها ال ربية مـل باكسـ انل وهلـ،ا ف خمـ اهلنـد وباكسـ ان
يف ن ((سارك)) لدول ،نـوب آسـيان وبـ،لن نو،ـد قـوة كبـ ة قـدورها أن نقـف
يف موا،رية العل ب ،دارة .أما لو اس ر العراع بل اهلند وباكس انن فمن اهلند
ال نق ــوى يا ــى موا،ري ــة الع ــل أو ال ـ ـوازن معري ــان و اص ــة وأن الع ــل بان ــا ق ــوة
اق عــاخية م عاو ــةن وقــوة خن رافيــة أوىل يف العــاملن وهلــا مقعــد خالــم يف ااــن األمــلن
وهر خولة نووية قدنةن أي إهنا ب ا قايين نع رب قوة صايدةن ك ـا أهنـا مل نقـل يف
اخلط ال،ي وقعا فيه روسيان أي إهنا اافظا ياى متاسـ ريا الـدايارن يقـول خنـ
هسياوبن المييم القوي الـ،ي اـد العـل بعـد ماونسـر نونـغ« :إن اخلطـ األكـرب
ال،ي وقل فيه غوربانشو أنه مسح باحلرية السياسية قب أن بدخ االق عاخ».
وه ،ا فمن أم كا أصبحا س اسابا ل عاوم العـلن ونريـد إشـ اهلا يف
ا نطقة بمباخ قـوة نقـف يف و،ريريـان وبال ـايل يري ريـا أن نقضـر ياـى النــماع بـل اهلنـد
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وباكس ـ ان لا ــر إىل العــلن وهــ،ا مــا ي ســر ســب س ـ وت أم كــا ورضــاها يــل
ايازة ك مل اهلند والباكس ان ل ساحة النوويةن ب ومت ل اهلند بش ياإ مل
ايازة األساحة ا طورةن ونسريي اعوهلا ياى ما ينقعـريا مـل ن نولو،يـا السـ ض.
والــدلي ياــى ذلــن أن أم كــا منعــا إس ـرالي مــل بيــل طــالرات ال ــال ون الراخاريــة
ا طورة إىل العلن بين ا مسحا هلا ببيل ه ،الطالرات لاريندن إضافة إىل أن أم كـا
خياا بن سريا مـل اهلنـد يف ان اقيـات شـراكة اسـةانيايةن أي إهنـا أصـبحا نعاماريـا
ك ا نعام إسرالي ن بالرغم مل أهنا ليسا خولة غربيةن وال خولة إهاوس سونية.
هـ،ا هــو أبــرز مــا يف هــ ،القضــيةن وهــو ا ــد امس ـ مرن وا ــد العــيهن وا ــد
النــوويل لــ،لن وضــعا أم كــا اسـةانياي ريا يف ا نطقــة ياــى أســا احلــد مــل ا ـ ّديل
امس مر والعيهن وموازنـة قـوة العـل ب ريدلـة ا نطقـةن وإزالـة أسـباب العـراع فيريـان
ل عاح أن ن ون قوة م ناسقة كربى نعاخل قوة العل ونوازهنا.

 - 0قضية أفريقيا
إن قضــية أفريقيــا قضــية ،دي ـدة مل ننش ـ يف ابــال الــدويل إال بعــد  1890ن
وقضــي ريا هــر قضــية االس ـ ع ار لــين غ ـ ن فــمن أفريقيــا ب ـ خ م ـ يرة ف ري ـ ان وفيريــا
يـ ات كبـ ة مــل مـواخ اخلــا ن و ــروات زراييــة وايوانيــة بشـ ييــايل .و ــا انــدفعا
ال ـ ــدول االس ـ ـ ـ ع اريةن يف أوايـ ـ ــر القـ ـ ــرن الل ـ ــامل يشـ ـ ــر والقـ ـ ــرن ال اسـ ـ ــل يشـ ـ ــرن يف
االسـ ع ارن كــان مــل مجاــة األمــاكل ال ـ غموهــا القــارة األفريقيــةن وأيــ،ت كـ خولــة
نسـ ع ر منريــا مـا نقــدر يايـه .ومل حيعـ اا ـاق قــوي بـل الــدول ياـى اسـ ع ارهال
ول ــ،لن اسـ ـ قرت فيري ــا أكل ــر ال ــدول االسـ ـ ع اريةن وص ــارت الق ــارة كاري ــا مسـ ـ ع رة
ألوروب ــان ف و ،ــد فيريـ ــا مس ـ ـ ع رات مها ـ ـةان وفرنس ــان وإسـ ــبانيان وهولن ــدان وأ انيـ ــان
وإيطاليــان والربن ــالن وبااي ــا .وكانــا إها ـةا صــاابة اعــة األســد فيريــان ب نايريــا
فرنســان ب بااي ــان ب الربن ــال .وقــد واــا هــ ،الــدول االسـ ع ارية الل ــاين نســيطر
ياى مس ع راهتا يف أفريقيا ا هناية احلرب العا يـة اللانيـة .واـل وضـل ميلـاق هيئـة
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األمم أخر،ا فيه مواخ ن عا بمهناء االس ع ار فيريان ول ل وضعا هـ ،ا ـواخ ياـى
ش ـ بع ـ نع ـ ية االس ـ ع ار نــدربيال ولــ،لن مل نع ـ الــدول ال ــربى إىل لــث
نع ية االس ع ار يف أفريقيا إال بعد يا  1890ن أما قب ذلن فقد وضعا بع
ا سـ ع رات ـا الوصـايةن كا سـ ع رات اميطاليــةن مقدمـة مهنـاء االسـ ع ار فيريــان
وو ،ــدت أي ــال سياس ــية كجنط ـ ـوات مترييدي ــة مهن ــاء االس ـ ـ ع ار .وك ــان م ــل أه ــم
األي ــال السياســية ف ــرة احليــاخ امبــا ن ومـؤمترات احليــاخ امبــا ن ويــد االحنيــاز.
أما ف رة احلياخ امبا ن فمهنـا يف أصـاريا ف ـرة إهايميـة أيطاهـا نشرنشـ رلـين وزراء
بريطانيا لاع يـ امهايـمي هنـرون وطاـ إليـه أن يعانريـا سياسـة لارينـدن وأن يع ـ هلـا
بــل الــدول يف آســيا .والســر يف إيطــاء إها ـةا هلــ ،ال ــرة لنريــرو أن إها ـةا رأت أن
مسـ ـ ع راهتا يف الش ــرق األقع ــى وآس ــيا كاري ــا ص ــارت يف يط ــر م ــل أم ك ــا وروس ــيا
اال ــاخ الســوفيايت ن فريــر يف يطــر مــل روســيا اال ــاخ الســوفيايت ب ح ـري أه ـ
الــب خ ياــى ال حــرر مــل االس ـ ع ارن الســي ا بعــد أن رأت مــا اع ـ يف إندونيس ـيان
وهــر يف يطــر مــل أم كــا يف الضـ ط ياــى إهاـةا ميطــاء ا سـ ع رات اسـ ق هلان ب
،رهــا هلــا يــل طري ـ القــروض واخل ـرباء .أمــا ف ــرة االس ـ ق لن فــمن إها ـةا يريقــة يف
اختاذهــا وســياة ل يـ أســاوب االس ـ ع ارن فقــد أيطــا بعـ مس ـ ع راهتا اس ـ ق هلا
و،عا ريا خوالان وكونا منريا ما يس ى بال ومونولث الربيطاينل ولـ،لن مل ن ـل هتـ م
كل ـ ا ب ــرة االس ـ ق لن وكانــا بــ،ها ونس ـ ــال ألهنــا نعــر كيــف نس ـ جندمريا
ل لبيا اس ع ارهان ول نريـا كانـا ختـا مـل أن ن سـاط أم كـا ياـى الـدول ا سـ قاة
يــل طري ـ القــروضن وا ســايداتن واخل ـرباءل ولــ،لن ،ــاءت ب ــرة احليــاخ امبــا
وأيط ري ــا لنري ــرو ليس ـ ـ ــا لاوق ــو يف و ،ــه أم ك ــا وروس ــيا اال ــاخ الس ــوفيايت .
وبال ع قا هنرو بالديوة إىل ف رة احلياخ امبا ن ونشط يف ذلن نشـاط ا ماحووـ ان
وقد أخركا روسيا اال اخ السوفيايت م مى ه ،ال رةن ولـ،لن ابـ،هتان وأيـ،ت
نع الس هلال ألن وقو أي خولة مس قاة ياى احلياخ معنا و،وخ أم ب عـاريا
يل ال رب .وأما أم كا فمن ساس ريا قد اي ا ـوا بشـ هنان فبعضـريم كـان حيبـ،ها ألهنـا
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مت ل أم كا مل ،ـر الـدول احلياخيـة إليريـا يف قبوهلـا القـروض واهلبـاتن وبعضـريم كـان
يقاومريــا ألهنــا مت ــل الشــيويية مــل الــديول إىل هــ ،الــدول .وياــى أي اــالن ســار
هنرو يف الديوة إىل احلياخ امبـا ن وصـار يريـد أن يو،ـد أي ـاالا ماخيـة متلـ ال ـرةن
فانع ـ بالعــلن وخياهــا ل ــرة يقــد م ـؤمتر لاــدول احلياخيــةن فوافقــا العــل ياــى
ذلــن فــوران وو،ــدت ينــة ض ـ ا ـؤمترن وصــارت الاانــة ن ع ـ بــبع الــدول ال ـ
كانــا مس ـ ع رة واس ـ قاان ونــديوها ـؤمتر احليــاخ امبــا ن وكانــا إندونيس ـيا مــل
ه ،الاانةن وكانا يف ذلن الوقا مل ننار بعد إىل أم كان ول نريـا يافـا مـل أن
يعـ ــد ذلـ ــن س ـ ـ ا مـ ــل الشـ ــيويية .ويظريـ ــر أهنـ ــا ااولـ ــا أن نس ـ ـ نن ب ـ ـرأي أم كـ ــا
فش ــاع ريان وك ــان إيمهن ــاور يف احل ــمن وك ــان يق ــول ب ــرة احلي ــاخل ول ــ،لن ان ــدفعا
إندونيسـ ـ ـيا يف ال ـ ــرةن واقةا ـ ــا أن ي ـ ــون ا ـ ـ ـؤمتر يف إندونيسـ ـ ـيان وأن ي ـ ــون يف
باندونغن فوافقا الاانـة كاريـا ياـى ذلـنن ويقـد ا ـؤمتر بال عـ يف يـا  1855يف
بانــدونغن وااولــا ك ـ مــل روســيا اال ــاخ الســوفيايت ن والعــلن وإها ـةان وأم كــان
اسـ ـ له .إال أن ا ـ ـؤمتر ي ــرب بن يا ــة نرض ــر روس ــيا اال ــاخ الس ــوفيايت والع ــل
وأم ك ــا باخت ــاذ قـ ـرارات ن ــديو إىل ال ح ــررن ومل ن ــرض إهاـ ـةال ألهن ــا كان ــا نري ــد أن
يبحــث يف احلي ــاخ امب ــا وا ــد ن أو أن يط ــى ياي ــه احلي ــاخ امب ــا ن ب إن أم ك ــا
اس اا ا ؤمتر اسـ الا هـال ان فقـد ،عاـا ني ـون وسـوكارنون ويبـد الناصـرن ي بنـون
هــ،ا ا ـؤمترن وهــ ،ال ــرةن بش ـ قــوين وال عــقوا بنريــرو ي ي ـ بريطانيــا صــاا
ال ــرة األصــارن وصــاروا ي جنــ،ون ذلــن وســياة لاــديوة إىل ال حــرر مــل االس ـ ع ارن
واحل اــة ياــى الــدول االس ـ ع ارية .وكــانوا يو،ريــون ،ريــوخهم يف الدر،ــة األوىل حنــو
أفريقي ــا .وم ــا أن  ،ــاءت س ــنة  1890اـ ـ كان ــا ال ــرة ق ــد أي ــ،ت خوره ــا يف
أفريقيــان وكــان أن و،ــد ألم كــا فيريــا ي ـ ءن ومــل يومئــ ،ان ق ـ الع ـراع إىل أفريقيــان
وصــارت أم كــا ــاول ،ــديا إيـراب الــدول االسـ ع ارية مــل أفريقيــان واحلاــول ةاريــال
ولــ،لن صــارت نض ـ ط ياــى هــ ،الــدول مــل أ ،ـ إيطــاء ا س ـ ع رات اس ـ ق هلان
وكانــا قب ـ ذلــنن ويف ســنة  1854بالــ،اتن قــد نبنــا إشــعال اللــورة يف ايمالــرن
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وأو،ــدت ي ـ ء هلــان و،عاــا معــر والــب خ العربيــة نســند هــ ،اللــورةن ف ــان هلــ،
اللورة أ ر بالغ ياى الدول االس ع ارية مـل أ،ـ ال جناـر يـل مسـ ع راهتا .أمـا إهاـةا
فمهنــا يب ـ ة عــىن إيطــاء االس ـ ق لل ولــ،لن أيطــا ــدة و،يــمة االس ـ ق ل لعــدة
مس ـ ع راتن فو،ــدت خول زهبــارن ونناانيقــان ونيا يــان وأوغنــدان وا ــاخ روخيســيا
الش ـ الية وروخيس ــيا اينوبي ــة ونياس ـ ندن وغ ه ــا .وأم ــا فرنس ــا فق ــد نا ـ تن ول ــل
خي ول بعد أن رأى ا وقف يف العامل كيف ـول بسـريةن سـار يف اخلطـة الـ سـارت
فيريـ ــا بريطانيـ ــان ف ـ ـ يطى االس ـ ـ ق ل لعـ ــدة خولن وو،ـ ــدت خول ا ـ ــربن ون ـ ــوننن
وايمالــرن والســن الن وايــابون وغ هــا .أمــا بااي ــا فمهنــا كانــا نس ـ ع ر ال ون ــون
وال ون و كنـم أفريقيان وفيريا أكرب ك ية مل اليورانيو  :ا اخة ايوهرية يف صنل القنابـ
النوويــةل ولــ،لن مل ي ــل مــل الســري إيطــاء ال ون ــو اس ـ ق هلان الســي ا وأن إها ـةا
كان ــا نسـ ــيطر ياـ ــى الشـ ــركات ال ـ ـ نس ـ ـ ا نـ ــا،م يف كانن ـ ــان إاـ ــدى واليـ ــات
ال ون ول ول،لن كان إيطاء ال ون و اس ق هلا يش مشـ اة كـربىن ول ـل أم كـا
ش ــدخت الض ـ ـ ط يا ــى بااي ــا ا ـ ـ أيط ــا ال ون ــو اس ـ ـ ق هلان فع ــارت خول ــة
،ل ،نون إهاـةان فسـاطا ي ياريـا مـوين نشـوم ن فـ يال اسـ ق ل
مس قاة .وهنا ّ
كانن ــان فرفعــا أم كــا القضــية إىل هيئــة األمــمن ف رســاا قــوة خوليــة مر،ــاع كانن ــان
وذه ـ الس ـ رن العــا اينئــ ،ا ســة هامرش ـولدن فــدبرت لــه إها ـةا م ـؤامرة وق ا ــه.
واش د النـماع بل أم كا وإهاةان وو يدة سنوات إىل أن ن ابا أم كا ياى الب خن
وأقامــا ا ومــة نابعــة هلــان وطــرخت نشــوم منريـان وبــ،لن هــدأت مسـ لة ال ون ــو
ولــو إىل اــل .ويـ ل ذلــن يافــا إهاـةا ياــى ا ــاخ روخيســيا الشـ اليةن وروخيســيا
اينوبي ــةن ونياسـ ـ ندن ف ــا ه ــ،ا اال ــاخن وأيط ــا نيس ــاالند اسـ ـ ق هلا ومسي ــا
مـ وين وأيطــا روخيســيا الشـ الية اسـ ق هلا ومسيــا زامبيــان وأيــ،ت ــاول وضــل
روخيســيا اينوبي ـة ياــى وضــل يــؤمل هلــا بقــاء اس ـ ع ارها هلــان وألن أم كــا اس ـ رت
ن اقريا بش هنان فمن إهاةا أيط ريا في ا بعد اس ق هلا ل عر بممبابوي.
وأفاح ــا أم ك ــا يف ان ـ ـماع خول الق ــرن األفريق ــرن وخول البح ـ ـ ات ال ــربىن
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أوغنـدان وروانـدان وبورونـدين مـل فرنسـان إال أهنـا كانـا فشـاا يف ان ـماع نشـاخ منريــا
يف هنايــة ال ســعيناتن واســم األمــر لق ـوات ي يـ فرنســا إخريــن خ بعــد أن ان عــر
ياــى ق ـوات اســل اــربي الــ،ي كــان غ ـ مس ـ قر الــوالءن فقــد كــان ي ـوايل فرنســا ب
اسـ ـ ال ه أم كـ ـان م ــا ،عـ ـ فرنس ــا ن ــديم بق ــوة ي ياري ــا إخري ــن خ ن ف ّ ن ــه م ــل
االس ي ء ياى احل م.
والعـقـيـ ـد إخريــن خ كــان م ــل ر،ــال اــربي وااي ـا قوي ـا لــهن وكــان يش ـ
منع القالد العا لاقوات ال شاخية ا ساحة ا شرير نيسان سنة  1898ن وهـو
الـ،ي قـاخ قـوات اـربي يف معـارق فيـاالر،و يـا 1893ن وهـح يف إ،ـ ء ايـير
الايب ـر يـل نشـاخ .ل ـل ي فـا قبايـا قـاخ إىل اشـةاق خ مـل ااي ـه اس ـل ،ـام ـو
يف ةاولة انق بية فاشاة بعد يمله مل منعبه يف نيسان يا  1898ن وهرب بعدها
إىل الســوخان ايــث نظــم احلركــة الوطنيــة لإلنقــاذن ومشاــا ال ـا لقبيا ــل نعـارضـ ـان
ا ـ ـ ـومة ال ـ ـرلين اـ ــربي نـ ــا :المغـ ــاوة واحلاـ ــارةن ونس ـ ـ نان يف ا نـ ــاط احلدوخيـ ــة
ال شــاخية الســوخانيةن ولاعقيــد خ ي قــة قويــة ب رنســان وهــو ابــل ا ؤسســة العس ـ رية
ال رنســيةن وقــد يضــل لــدورة يسـ رية يف ا ـدرس ـة احلـربي ـة يف باري ـن ي ـا  1859ل
ول ـ ـ،لن فـ ــمن ان ـعـ ـ ـار خبـ ـ ـر وهمنـ ــة اـ ــربي ض ـ ـربة لان ـ ــوذ األم ك ـ ـر ونقويـ ــة لان ـ ــوذ
ال رنســرن إذ اسـ عاخت بــه فرنســا زمــا ا بــاخرة بقطعريــا الطريـ ياــى الن ــوذ األم كـر
ا نامر.
و ا ـرء اطحمــافظل ايــدخ إىل الســاطة يف الواليــات ا حــدةن بــدأت الواليــات
ا حدة ن جنـ ،أسـالي ،ديـدة ل ـمو القـارة األفريقيـةن فاـم نعـد ن ـر فقـط بمشـعال
احلروب األهاية واألزماتن وخيم اركات ال رخل ل س طيل خار ي ء خول أوروبـان
وابـ ـرء بع ـ ـ ء ألم ك ــا إىل احل ــم يف خول أفريقي ــان بـ ـ أض ــافا إىل ،انـ ـ نا ــن
األســالي ن ك ــا هــر احلــال يف سياســة امخارة األم كيــة الدفاييــة واخلار،يــةن أســاوب
ال دي العس ري ا باشرن فباخرت إىل ةاولة إباخ ي قات وان اقيات يس رية مـل
العديد مل خول مشال وغرب ووسط أفريقيـان باسـم احلـرب ياـى امرهـابن مـا يـوار
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ب ن ال دي األم كر العس ري ا باشر سياع خورا أساسـيا يف العـراع ياـى أفريقيـا
يف ال ــةة القاخمــةن رانـ األســالي األيــرى .و ــ،ا ن ــل القــول بـ ن ال ــةة القاخمــة
س ش ــريد صـ ـراي ا أش ــد وطـ ـ ةا يف أفريقي ــان وق ــد أو ،ــدت والنـ ـمال ــاول إب ــاخ قوايـ ـد
يس رية هلـا يف مشـال وغـرب وشـرق أفريقيـال ل ـ ل يـل طريقريـا أن نسـاند اركـات
ال ــرخن ون ــون هلــا وســياة ضـ ط ياــى احل ومــات اطحمايــةن يف ســبي إيـراب كـ خول
أوروبان السـي ا إهاـةان ممـا نبقـى هلـا مـل مسـ ع رات .ول ـل بسـب نشـابن ا عـا
األوروبيــة يف أفريقيــان فس ـ ون ا رااــة م يــمة بالدمويــة والقســوة يف أفريقيــان الســي ا
وأنه ال نو،د يف أفريقيا مل اي بارات إال االي بارات ا اخيةن وهن اللروات الطبيعيـة.
و ــ،ا فــمن الع ـراع يف أفريقيــا هــو ص ـراع بــل الــدول االس ـ ع اريةن فعــارت قضــي ريا
قضية خوليةن وال نمال قضية خوليةل ول،لن نع رب قضية أفريقيا مل القضايا الدولية.
وه ـ،ا اشـ د العـراع بـل الـدول ال ـربى ياـى القـارة األفريقيـة منـ ،السـ ينات
مــل القــرن العش ـريلن فو،ــد ن ــوذ ألم كــا وروســيا اال ــاخ الســوفيايت يف القــارة إىل
،ان ـ ن ــوذ ال ــدول االسـ ـ ع ارية األوروبي ــة .ولض ــعف روس ــيا اال ــاخ الس ــوفيايت ن
ويــد و،ــوخ إر اس ـ ع اري قــدا هلــا يف أفريقيــان فقــد اضــطرت إىل اخلــروب منريــان
وذلــن رو،ريــا مــل أن ــوال يف مثانينــات القــرن ا اضــرن وكــ،لن ير،ــا بــاقر الــدول
األوروبيــة االس ـ ع ارية الع ـ ة مــل أفريقيــان ومل ي ب ـ فيريــا إال بريطانيــا وفرنســان ونــا
الا ـ ــان أبق ـ ــا ن وذن ـ ــا ـ ــا إط ـ ــار ْي منظ ـ ــة ال ومونول ـ ــث الربيطـانـي ـ ـ ـةن وا نظ ـ ــة
ال ران وني ــة ال رنس ــية .وخيا ــا أم ك ــا ب ـ ـ قاري ــا يف نن ــافن ة ــو م ــل بريطاني ــا
وفرنسا لاسيطرة ياى أفريقيان األمر ال،ي خيـا الربيطـانيل وال رنسـيل إىل الـدفاع يـل
مع ــا أوروب ــا فيري ــا ي ــل طري ـ ننس ــي مواق ري ــان ونرني ـ زي ــارات مش ــةكة ل ــوزيري
يار،ية الدول ل إىل خول القارة األفريقية ا جن ا ة.
ومـا زال العـراع خالـرا يف أفريقيــا بــل هـ ،الــدول الــل ن ومــا زال م ــل ا يف
احلروب األهاية الـ زاخت يـل العشـريلن ومـل أبـرز سـااات هـ،ا العـراع اـ انن
م ــا ب ــري يف سـ ـ اليونن وليب ي ــان وس ــاا الع ــابن والع ــومالن وأوغن ــدان وال ون ـ ـون
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ورواندان وبروندين والسوخان.
ولقد اب ايا ه ،القـارة السـوخاء بسـب هـ،ا ال عـارع االسـ ع اري بنــمايات
مســاحة خاميــةن وزاخ يــدخها يف الســنوات األيـ ة يــل  29نــماي ا نشــةق فيــه مــا يميــد
يل الل ل خولة .وه ،النـمايات ا عاة سـانا يف ،عـ مديونيـة القـارة يميـد يـل
 310مايار خوالرن متل  %95مل إمجايل النان القومر لاقـارة .وبسـببريا أيضـا زرع
أكلــر مــل  30مايــون ل ــم يف  19خولــةن ليــث متلـ أكلــر مــل ربــل األل ــا األرضــية
ا مروية يف العامل أمجل.
ومل ايدير ذكر أن ه،ا العراع بل الدول االس ع ارية ال ربية ياـى أفريقيـان
ي حــول أايان ـا إىل ص ـ قات ونوافقــات بــل الــدول ال ــربىن ك ــا اع ـ مــل نواف ـ
أم ك ــر بريط ــاين يا ــى فع ـ ،ن ــوب الس ــوخان ي ــل مشال ــهن وك ــا اع ـ م ــل نواف ـ
أم كــر فرنســر يف ســاا العــابن إال أن ال نــافن االق عــاخي والسياســر بــل هــ،
الدول يبقى هو الس ة األغا يف العراع.
وه ــ،ا ان ق ـ الع ـراع الــدويل ياــى االس ـ ع ار إىل أفريقيــان فعــارت قضــي ريا
قضــية خوليــةن والنـمال قضــية خوليــةل ألنــه وإن ان قــا ك ـ مــل إها ـةا وأم كــا وفرنســا
ياى صي ة ي ـل أفريقيـا ـا رابطـة وااـدة مس ريـا منظ ـة ا ـؤمتر األفريقـر ب اال ـاخ
األفريقـرن ول ـل العـراع خايـ هـ،ا ا ـؤمتر واال ـاخ ويار،ـه ال يـمال بـل الــدولن وال
سي ا بل أم كا وإهاةان وبان رياء انقسا العامل إىل معسـ ريل شـرقر وغـر ن ونو،ـه
أم كا إىل إيراب الدول األوروبيةن السي ا بريطانيان مـل آيـر مسـ ع راهتان ياصـة يف
أفريقيــا .فــمن ا شــاهد أن أم كــا ــاول أن ن ســا إىل خول أفريقيــا باســم احلــرب ياــى
امره ــابل ل نع ــال ري ــوش نا ــن ال ــدولن وأو ،ــدت وال نـ ـمال ــاول إب ــاخ قواي ــد
يس رية هلـا يف مشـال وغـرب وشـرق أفريقيـان ل ـ ل يـل طريقريـا أن نسـاند اركـات
ال ــرخ ون ــون هلــا وســياة ض ـ ط ياــى احل ومــات اطحمايــةن يف ســبي إي ـراب ك ـ خول
أوروبان السـي ا إهاـةان ممـا نبقـى هلـا مـل مسـ ع راتن ول ـل بسـب نشـابن ا عـا
األوروبية يف أفريقيا فس ون ا رااة م يمة بالدموية والقسوة يف أفريقيان السـي ا وأنـه
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ال نو،د يف أفريقيا مل اي بارات إال االي بارات ا اخية واللروات الطبيعية.
وه ،ا فمن قضية أفريقيا قضية خولية.
هـ ،هـر القضـايا ال ـربى الـ نقـل فيريـا األي ـال السياسـيةن إال أن ذلـن ال
يعــه أن األي ــال السياســية ال نقــل إال يف هــ ،القضــايان وإمنــا يعــه أن الع ـراع بــل
الدول أهم مظرير له هو ه ،القضايا.
والعراع بل الدول يف ااالت السام إمنـا ي ـون ب ي ـال سياسـيةن قـد ن ـون
معحوبة ب ي ال يس ريةن ك ا كانـا احلـال يف في نـا ن واـديل ا يف الشـرق األوسـط
ال ويــان والع ـراقن وأف انس ـ ان ن وقــد ال ن ــون معــحوبة ب ي ــال يس ـ ريةن ك ــا
كان احلال يف أفريقيـا سـابقا يف روخيسـيا و،نـوب أفريقيـان واـديلا ك ـا هـو يف نـونن
وليبي ــا .و ــا ك ــان ه ــ،ا الع ـراع إمن ــا يق ــل م ــل أ ،ـ مس ــال أو قض ــايان وكان ــا ه ــ،
القضايا السـا مـل أهـم مـا يو،ـد اا اكـا بـل الـدولل ولـ،لن أنينـا ـا أملاـة ياـى
األي ال السياسيةن وإال فمن األي ال السياسية قد ن ـون يف غـ هـ ،القضـايان بـ
قــد ن ــون مــل غ ـ و،ــوخ صـراع .ومــا خا هنــاق خول كــربى ن ـماامن وي يــد بعضــريا
لبع ن فمنه البد أن نقو ب ي ال سياسية ضد بعضريا البع ن إما مل أ ،نعـ
فجنـاخ خوليـة ل قـل فيريـا الدولـة األيــرىن وإمـا مضـعا الدولـة األيـرىن وإمـا ل قويــة
ن سـريان وإمـا ل ـ ذلـن .واألملاـة ياـى ذلـن كلـ ة كلـرة ال عـى .ف ـل ا ف ـرة نــمع
السـ ـ ضن وا ــل أخيا ــا لعع ــبة األم ــمن اخت ــ،هتا إهاـ ـةا وس ــياة مض ــعا فرنس ــان
وأيــ،ت نض ـ ط يا ــى فرنســا مــل أ ،ـ نن يــ ،ال ــرةن وص ــارت ن ظــاهر هــر ب هن ــا
أيـ ــ،ت خت ـ ـ أسـ ــاح ريان فعـ ــدقا فرنسـ ــا ذلـ ــنن وباشـ ــرت بال ع ـ ـ يف خت ـ ــي
أســاح ريان واــدت مــل نشــاطريا يف ال ســاحن وكــان هــ،ا م يــدة مــل إهاـةا مــل أ،ـ
إضــعا فرنســا بالنســبة هلــان وبالنســبة أل انيــال ولــ،لن فمهنــان أي فرنســان مل نس ـ طل
الع ـ وخ أمــا أ انيــا يف احلــرب العا يــة اللانيــةن واهنــارت اهنيــارا فظيع ـا وس ـريعان وكــان
ألي،ها ب رة خت ي ال سايح أ ر كب يف ذلن.
ومل ا ال وقعـا احلـرب العا يـة اللانيـةن نشـطا روسـيا اال ـاخ السـوفيايت
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يف العــلن ف و،ــدت امبـا شــيوييا قويـان وأســندنه لي يــ ،احل ــم يف العــلن وكانــا
أم كا نسند احل م القالم هناقن ب صارت نسند شان كاي نشينن و،عا ه يف أول
األمــر يشــرق الشــيوييل معــه اـ صــارت هلــم قــوةن وصــار هلــم وزنن ب ان عــاوا ينــه
وصاروا حياربونهن وكانا نسند شان كاي نشن يان ان ومتد با ـال والسـ ضن ول ـل
بشـ ةــدوخن وكانــا نشــال احلــمب الشــيوير ي يـةن و ــد مــل نشــاط شــان كــاي
نشــنن ووا ــا نس ـ ط ـوات ي ي ــةن ول نري ــا يط ـوات مرك ــمة يا ــى و ،ــه أخى إىل
ان ع ــار الش ــيوييلن وأي ــ،هم احل ــم يف الع ــل كاري ــان وط ــرخ ش ــان ك ــاي نش ــنن
واع ــر يف ،مي ــرة فرم ــوزا ن ــايوان احلالي ــة  .وك ــان ش ــان ك ــاي نش ــن ي ا ــظ ذل ــن
ويسـ ربهن ومل ي ــل ي عــور أن أم كــا نع ـ يعـ العــل خولــة شــيوييةن ول نــه كــان
ينس ه،ا لااري األم كرن وأهنم غـ مـدركل لا وقـفن ول ـل نبـل في ـا بعـد أن
أم كــا قــد وضــعا يطــة يع ـ العــل خولــة شــيوييةن وذلــن مــل أ،ـ أن نقــف يف
و،ــه روســيا اال ــاخ الســوفيايت ن ومــل أ ،ـ ن يــن ا عس ـ ر الشــيوير و طي ــه.
وبال عـ قـد هحــا يطـة أم كــان وإن كـان هااريـا قــد ف بعـد اـوايل يشـريل ســنةن
فري،ا ي سياسر قاما به أم كان ويع رب مل ال جناخ الدوليـة العظي ـة .ومـل ا بعـد
احلــرب العا يــة اللانيــة ير،ــا أوروبــا ةط ــة فق ـ ة مريــدخة مــل قب ـ روســيا اال ــاخ
السوفيايت ن فرما ن سـريا يف أاضـان أم كـان واسـ ا ا ـا أن نناـدهان فسـاريا
أم كــا إىل هــدهتان ووضــعا مشــروع مارشــالن وصــارت ا ســايدات األم كيــة ن ــدف
ياـى أوروبـان ول ـل هـ ،ا سـايدات كانـا مـواخ اق عـاخيةن وأسـاحةن ويـرباءن ويــل
طري ه ،ا سايدات خياا شـري ا يف الشـركاتن وشـاعا الر،ـال ا لق ـل ياـى
اهلارة إىل أم كـان وربطـا اق عـاخ أوروبـا باق عـاخ أم كـان ومـا إن مـرت بضـل يشـرة
س ـ ــنة اـ ـ ـ أص ـ ــبحا أوروب ـ ــا نابع ـ ــة ألم ك ـ ــان وص ـ ــارت ـ ــا ،نااري ـ ــان وص ـ ــارت
اق عــاخيات أوروبــا بش ـ يــا ما ـا لاشــركات األم كيــةن ف انــا مســايدة أم كــا
ألوروبــا م يــدة مــل أ،ـ ربطريــا ــان وم ـل أ،ـ أيــ ،ملق يريــان ومــل أ،ـ اشـةاكريا
يف اق عاخياهتا.
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وم ـ ــل ا أ اني ـ ــا ير ،ـ ــا م ـ ــل احل ـ ــرب العا ي ـ ــة اللاني ـ ــة ملجنن ـ ــة اي ـ ـراضن م ـ ــدمرة
العـنايات .فسـاريا أم كـا سـايدهتان وكانــا أم كـا نـدرق نقطـة مري ـة يف إنشــاء
الع ــناية يف ال ــدولن فالدول ــة ال ن ــون خول ــة ص ــنايية ب ــا عىن ال ــدويل إال إذا ،عا ــا
أسا صـناي ريا العـناية احلربيـةن وبنـا كـ صـناي ريا ياـى أسـا العـناية احلربيـة.
وأ انيا إذا أييدت هلا العناية ياى هـ،ا األسـا فمنـه مـا أسـرع أن نعـوخ خولـة كـربى
مــرة أي ــرىن ول ــ،لن نق ــدما أم ك ــا مــل أ اني ــا ونبن ــا برا ــة ص ــناي ريان ف قام ــا
العــناية فيريــا ياــى أســا اق عــاخي ال ياــى أســا اــر ن وياــى أســا ال ن يــة ال
ياــى أســا العــناية احلربيــةن ومــل أ،ـ ذلــن أخياــا الشــركات األم ك ـية أل ـانيان
وأقامـا العناية ب موال أم كيةن وب،لن ضربا أ انيا كدولـة يسـ ريةن فو،ـدت يف
أ انيا معانل ضجن ةن و سنا اق عاخيات أ انيا صناييان فعارت أ انيا مل نااية
اق عــاخية أكلــر ــروة ممــا كانــا يايــه قب ـ احلــرب العا يــة اللانيــةن ووريــر لاعــامل كيــف
أياخت أ انيا صناي ريا بسرية هالاة.
ل ل احلقيقة هر أن أ انيـا ـ ،العـناية ياـى هـ،ا الو،ـه قـد ان حـرتن ولـل
نقـو هلـا قال ـة إال إذا أيـاخت النظـر مــل ،ديـد يف صـناي ريا فن ضـ ريا مـل األســا ن
وأقام ريا ياى أسا العناية احلربيةن ولل ن قد اق عاخيا إال إذا أير،ـا الشـركات
األم كيـة واألمـوال األم كيــة مـل الــب خ .فريــ ،ا سـايدة مــل أم كــا أل انيـا ياــى هــ،ا
الش ـ ي ـ سياســر يع ــرب مــل ال جنــاخ الدوليــةن وقــد ضــرب أ انيــا بــدل أن ي يــ،
بيدها.
ومــل ا اــل انع ـ كاســةو زيــيم كوبــا با عس ـ ر الشــيوير واس ـ عان بروســيا
اال اخ السوفيايت مل ننــمي أم كـان مـل أن مبـدأ مـونرو حيظـر ياـى مجيـل الـدول أن
ن ــر ب ــمو أم ك ـان و ــا أيــ،ت روســيا اال ــاخ الســوفيايت متــد كاســةو بالس ـ ض
ّ
س ا أم كـان مـل أن ذلـن يف يـر الـدول نـدي مباشـر بالسـ ض يف أم كـان ومل
ي ــل هــ،ا الس ـ وت يــل يــو مــل أم كــان وال يــل ،ري ـ منريــان وكوبــا ياــى بعــد
يط ـوات منريــان وإمنــا كــان م يــدة مــل أ ،ـ ،ــر روســيا اال ــاخ الســوفيايت لاعــامل
120

ايديــد مــل أ ،ـ نوســيل ا ــدى الروســر نوســيعا بعاــه يــا،ما يــل محاي ــهن وي ــون
مضــع ا وق ــهن ومم ن ـا ألم كــا منــهل ولــ،لن كــان ال ل ـ مــل الساســةن ا ـ بع ـ
الرو أن سريمن يرون مل احل اقة ما فعا ه روسيا اال اخ السوفيايت يف كوبـان ولـوال
االن اق ال،ي اع بل الع قل يف فينّان ل ان نوسـل روسـيا اال ـاخ السـوفيايت
يف أم كا وباالا يايريا.
وال يقال إن أم كا انـمياا منهن وكاخت نقل يف ارب مل أ،اـه لـوال نعقـ
الرو اال اخ السـوفيايت وسـحبريم العـواريي النوويـة الـ ركموهـا يف كوبـال ال يقـال
ذلن ألن ما فعاه كندي مل هتديد روسيا اال اخ السوفيايت مل أ ،العـواريي يف
كوبــان وســح يروشــو هلــا إمنــا كــان ي ايــة معــطنعة بان ــاق ايــانبلل ألن مــل
مجاة االن اقات ال اعاا بـل يروشـو وكنـدين إزالـة القايـدة النوويـة األم كيـة
ا و،ــوخة يف نركيــان وإزالــة القاي ــدة النوويــة ا و،ــوخة يف كوب ــان وأم كــا نس ـ طيل إزال ــة
قايدهتا مل نركيا خون ضاةل ألن نركيا ال ن ـ ر مـل إزال ريـان وال نسـب إزال ريـا سـوء
ن اهم بـل نركيـا وأم كـان ول ـل إزالـة القايـدة النوويـة مـل كوبـا بـمراخة روسـيا اال ـاخ
الســوفيايت معنــا ال جناــر يــل الــدفاع يــل كوبــان وهــ،ا يل ـ الــدول الشــيويية كاريــان
ويل كوبا بال،اتن ويو،د سوء ن اهم بل روسيا اال اخ السوفيايت وكوبال ولـ،لن
البد مل أساوب مزالة ه ،القايدة بش ال يؤ ر ياـى روسـيا اال ـاخ السـوفيايت
عا الدول الشيوييةن ومل أ ،ذلن ان قا ياى أن نعطنل أم كا سبب ا مبـاخ نـونر
خويل يــؤخي إىل إزال ريــان وقــد وقــا كنــدي هلــ،ا األســاوب وق ـا اسـ اه لعــاحلهن فمنــه
ا ــل رأى أن إها ـةا ق ــد اش ــدت قواهت ــا يف ي ــدن وبيح ــان لا ــدي يف ال ــي ل ض ــد
ايــير ا عــري مــل أ ،ـ طــرخ مــل الــي لن ورأى أن إها ـةا بــدأت بال ع ـ ن حــرش
بايير ا عري و اول غمو مل بيحانن ا رأى ذلـن أ ـار مسـ لة العـواريي النوويـة
يف كوبــان وأو،ــد نــونرا خولي ـا ا ـ يافــا إها ـةا وفرنســا مــل نشــوب اــرب يا يــةن
اينئــ ،نرا،عــا إهاـةا يــل ال ــدي يف الــي لن ونظــاهر يروشــو بــالةا،لن وأوريــر
أنه مس عد أن يسح قايدنه إذا سـحبا أم كـا قايـدهتا مـل نركيـان ف ظـاهر كنـدي
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ب نه سينظر يف ذلنن وأزياا القايدة النوويـة مـل نركيـا .هـ،ا هـو واقـل ا سـ لةن فريـر
ي ـ م ع ـ ل ربيــر إزالــة روســيا اال ــاخ الســوفيايت قايــدهتا مــل كوبــا واختــ ،وســياة
ل جنويف إهاةا.
والدلي ياى أن س وت أم كا يل إنشـاء روسـيا اال ـاخ السـوفيايت قايـدة
نوويــة هلــا يف كوبــا كــان م يــدةن وكــان فجن ـا خوليـان مــا اع ـ يف اليونــان بعــد احلــرب
العا يــة اللانيــة اــل شــبا اللــورة الشــيويية فيريــان فــمن ني ــو يــرض ياــى س ـ الل أن
ن ــدي يوغسـ ـ فيا ض ــد اليون ــان ونق ــيم يف اليون ــان خول ــة ش ــيويية ننض ــم لا عسـ ـ ر
الشيوير .ول ل س الل أخرق ما يف ه،ا االقةاض مل ا جناطرن فقال ل ي ـو بعـرااة:
أنريدنا أن نقيم قايدة ياى البحـر األبـي ا وسـط ضـد أقـوى خولـةن وأغـىن خولـة يف
العــامل؟! وهـ نسـ طيل حنــل محايــة هــ ،القايــدةن إن كـ مــا نسـ طيعه هــو ال شــوير
ياــى أم كــان أمــا أن ن يــ ،اليونــان مــل أم كــا فــ،لن ال قب ـ لنــا بــهن ولــل ن ــر يف
ملاه.
ومــل ا اــل وقع ــا احلــرب العا يــة اللاني ــة يــا ه اــر م ــل أن نــدي نركي ــا
احلــرب إىل ،ان ـ إها ـةان أي إىل ،ان ـ احلا ــاءن وهــو يعاــم أن ال ئــة احلاك ــة يف
نركيــان فئــة معــط ى ك ــال ا س ـ اة لــمب الشــع ن فئــة نس ـ مــل امهايــم ونعــة
ب ضــاريم يايريــال ولــ،لن مــا أســري ياــى امهايــم مــل أن يــدياوهم احلــرب رــانبريمن
هــو يعاــم ذلــنل ومــل أ،ـ هــ،ا يشــر مــل خيــول نركيــا احلــرب ضــد أ انيــا فـ راخ أن
بعاريا ياى احلياخل ألنه يعام أن خيول نركيا ضد يضـر مـل ـ ،ريـاتن األوىل
أن الشع الةكر شع شااعن وهو أشـال مـل امهايـمن وأشـال مـل ال رنسـيلن
وأشال مل الرو ن فديوله احلرب ران احلا اء يو،د قوةا هلم هلا وزهنا يف احلرب.
واللاني ــة أن الشـ ــع الةكـ ــر ش ــع مسـ ــامن فديولـ ــه احل ــرب يعـ ــه ،ع ـ ـ يواطـ ــف
ا سا ل يربـا وغـ يـرب ضـد أ انيـان وهـ،ا لـه نـ يف الديايـة العا يـة .واللاللـة أن
موق ــل نركي ــا موق ــل اسـ ـةانيار مم ــازن فمهن ــا يف اياخه ــا ن ــون اع ــنا يا ــى ايبري ــة
الش الية ال ربيةن ف حـول خون خيـول احلا ـاء إىل أوروبـان ون ـون اـا،ما منيعـا حي يـه
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مل هاو يا ر .ومل أ ،ه،ا ارإ ياى ،ع نركيا ياى احلياخل ول،لن أرسـ
أيظم ر،اله خهاءا وهو فون بابل س ا أل انيا يف نركيان ليقو ري ة ،ع نركيا ياى
احلي ــاخن ولاحياول ــة خون خيوهل ــا احل ــرب ران ـ ـ احلا ــاءل ألن خيوهل ــا احل ــرب ض ـ ـد
احلا ــاء غ ـ وارخ ولــين ة ـ أم ـ ل لــ،لن كــان ه ـ ُم ه اــر ض ـ ان أن ال نــدي نركيــا
احلرب إىل ،ان احلا ـاء ضـد أ انيـان ف رسـ أخهـى ر،الـه هلـ ،ا ري ـة .ول نـه اـ
ي طــر قعــد ،ع ـ مري ــة فــون بــابل ةاولــة ،ا ـ نركيــا إىل ،ان ـ أ انيــان وةاولــة
إقنايريــا بــديول احلــرب إىل ،ان ـ أ انيــا ضــد احلا ــاءل لــ،لن اــرإ احلا ــاء مــل
نــااي ريم ياــى ،ع ـ نركيــا ياــى احليــاخن وصــار سـ راؤهم يش ـ اون هلــ ،ال ايــة رــدن
وكــان فــون بــابل يش ـ وــاهرا أليــ ،نركيــا إىل ،ان ـ أ انيــان فح ـ ذلــن احلا ــاء
ياــى أن حيرصــوا ك ـ احلــرإ ياــى بقــاء نركيــا ياــى احليــاخ .و ــ ،الاعبــة السياســيةن
وبــدهاء فــون بــابلن هــح ه اــر يف إبقــاء نركيــا ياــى احليــاخ طـوال مــدة احلــربن مــل أنــه
كــان أســري ياــى احلا ــاء أن ي ــموا أ انيــا مــل ،ريــة نركيــا بمخيــال نركيــا إىل ،ــانبريمن
ول نريم مل ي عاوا ذلن يشية ف ح نان ايبريـةن وارصـ ا ياـى بقـاء نركيـا ياـى احليـاخ
حلراســة هــ ،ايبريــة ليــاخ .ف لـ هــ،ا الع ـ السياســر يع ــرب مــل األي ــال ا ــؤ رة يف
االة احلرب.
فري ــ ،أملا ــة ل ي ــال السياس ــية الدولي ــة الـ ـ نق ــو ــا ال ــدول ض ــد بعض ــريا
البع يف العراع الدويل ويف احلياة الدوليةن إما لنع فجناخ خوليةن وإما مضـعا
الدول األيرىن وإما مناورات سياسيةن وإما غـ ذلـن .وهـ ،األي ـال ك ـا نقـل يف
احليــاة الدوليــة يامــةن نقــل كــ،لن يف العـراع القــالم يف القضــايا الســان ول ــل اــل
يقــل ذلــن ي ــون ةعــورا يف نقطــة وااــدة وبــل الــدول ل والــدول ا عــاريةن ول ــل
وقويريــا بش ـ يــا بعـ نـ الــدويل أكلــر .ومــل هنــا كــان ياــى السياســر أن ال
حيعر ذهنه يف القضايا ا ري ةن وما يقل فيريا مل أي ال سياسيةن ب بـ أن بعـ
نظرنـه نظـرة واســعة ليـث ن نـاول كـ ي ـ سياســر حيعـ مـل أي خولــة كـربى .وممــا
ب هنا النظر إليـه أن السياسـر اـل ينظـر يف األي ـال السياسـية بـ أن يبعـدها
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يــل ال اريــد والش ـ ولن وأن ي ـربط ك ـ ي ـ بــالظرو اطحميطــة بــه وا بســات ال ـ
ن ن هن ف يعـح أن ي يـ ،الع ـ اـرخا مـل وروفـه وم بسـانهن وال يعـح أن يع ـم
ا وضوع نع ي ا شام ان وال يعح أن يق ـين ياـى الع ـ الوااـد أي أي ـال أيـرىن
وال أن يرن األي ال نرنيب ا منطقيـ ان فيعـ إىل ن ـال منطقيـةن بـ بـ أن ي انـ
ذلــن ويبعــد ينــهن فـ يو،ــد أيطــر ياــى ال ريــم السياســر مــل ا نطـ والقيــا ل ألن
أي ــال احليــاة م باينــة وخم ا ــة وال يشــبه بعضــريا بعض ـان ب ـ ك ـ ي ـ ل ـه وروفــه ولــه
م بسانهل ول،لن يايه أن يربط الع ـ با عاومات السياسية ا عاقة بهن وأن ي يـ،
وســط وروفــه وم بســانهن واينئــ ،ي ري ــه فري ـ ا أقــرب إىل الع ـواب .واألملاــة يا ــى
ذل ــن أكل ــر م ــل أن ع ــى .ف ــاحلواخ اليومي ــة الـ ـ عـ ـ يف احلي ــاة الدولي ــةن ويف
أي ال الدول ال ربى السياسيةن م ع ة باألملاة .ياى أن ك ي مرنبط ب صـ لـه
ي عا ـ بسياس ــة الدول ــةن أو ب ــا وقف ال ــدويلن أو ب وض ــاع ال ــدولن وأن ك ـ ي ـ ل ــه
وروفــه اخلاصــة بــهن ولــه م بســانه ال ـ ال يشــاركه فيريــا غ ـ  .ف ــل ا اــد يف شــرير
نيس ــان س ــنة  1898أن ض ـربا كوري ــا الش ـ الية ط ــالرة عس ــن أم كي ــة يف الش ــرق
األقعــىن ف ـاه مت أم كــان وا ،ــل ااــن األمــل القــومرن ب يــرب رلــين اي ريوريــة
ني ســون بق ـرار أن الواليــات ا حــدة ال ننــوي االن قــا لضــرب الطــالرةن وك ـ مــا يف
األمر صارت طالرات ال اسن وبواير ال اسن ر ا حي يريا مل االي ـداء .يف
اــل أن كوريــا الش ـ الية أســرت بــايرة عســن يف العــا  1899ن ف ـاه مت أم كــان
وا ،ــل ااــن األمــل القــومرن وأطا ـ ال ـرلين ،ونســون نعــرحيات هتديــد ووييــدن
و ــرق األســطول الســابل يف اطحمــيط اهلــاخي حنــو كوريــان و ــا رأت أم كــا أن هتديــدها
واــرب األيعــاب مل نــؤ ر يـ ت إىل وســال ا اوضــات وا ينــة ا ـ أطاـ س ـراض
لـارة السـ ينة .فريــ،ان احلاخ ــان نــوع وااــد هـو نعــرض خولــة صـ ة ملـ كوريـا لدولــة
كبـ ة ملـ الواليـات ا حـدة بضـرب طالرهتــان وق ـ م اـر الطـالرةن وب سـر بوايرهــا
ول ــارة ه ــ ،الب ـ ـوايرن فا ــاذا وق ــا م ــل ك ـ ـ ا ــاخ غ ـ ـ ا وق ــف اني ــر؟ أه ــو
األشجناإ؟ قد ي ونن أ هو ألن ال ريديدات مل نل ر؟ قد ي ونن ول ـل
الي
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الظاهر أن ورو البايرة كانا وروفا ياخية أو شبه ياخيةن وكانا العل مشـ ولة
باللورة اللقافيةل ول،لن ال يؤخي ال ريديد إىل يطر ة  .وأما وـرو الطـالرة فمهنـا
وـرو غـ ياخيــةن فروســيا اال ــاخ السـوفيايت شــد قواهتــا الربيــة وايويــة الضــجن ة
يف وسط أوروبان و شد قواهتا البحريـة يف البحـر األبـي ا وسـط .والعـل يف وضـل
نريد فيه إوريار ن سريا لاعامل بعـد يملـة اللـورة اللقافيـةن وهـر ن حـرش بروسـيا اال ـاخ
الســوفيايت مــل أ،ـ الظريــورن فاــو قــا ني ســون ب ريديــدات ل وريــان فــمن اطحم ـ أن
نــرخ يايــه العــلن وهــ،ا قــد يــؤخي إىل اا ــاق وزيــاخة نــونرن وقــد ن جنــ ،منــه إها ـةا
وسياة لا حري ضد ا عس ر الشرقرل ول،لن مل ي ل مل العواب أن نقـو أم كـا
ب ي هتديدن وال لرب أيعابل ل،لن س ا ني سون.
فظرو الع ال اي ا ان ف بد أن اف ام،راء فيري ا.
ومل ا قيا ني سون بعد نسا ه منع الرلاسة مباشرة بميارة أوروبان واخياؤ
أنه يريد الر،وع إىل اا اله ألي ،رأيريم قب االنعال بروسيا اال اخ السوفيايت مل
أ ،أزمة الشرق األوسطن وكان ن ل أن يعدق قوله ه،ا لو مل ن ل هناق ورو
أيــرى أقــرب ألن ن ــون هــر الســب ن ل ــل بال ــدقي نبــل أن إها ـةا كانــا عــري
انعــاالت مــل الــدول األوروبيــة مــل أ ،ـ ع يعريــا اوهلــا يف أزمــة الشــرق األوســطن
ونريـ ـد إقنايري ــا ب ــالوقو إىل ،انبري ــا ض ــد روس ــيان ول ــو أخى إىل ا ــرب يا ي ــة ض ــد
ا عسـ ر الشــرقرن فريــ،ا الظــر وــر يطـ ن وهــو الــ،ي محـ ني ســون ياــى زيــارة
خول أوروبا فور نسـا ه منعـ الرلاسـة قبـ أن يقـو بـ ي ي ـ ن فسـ ر ألوروبـا هـو
مل أ ،ن ري خوهلا يل إهاةا.
وم ـ ــل ا قام ـ ــا روس ـ ــيا اال ـ ــاخ الس ـ ــوفيايت يف أواي ـ ــر س ـ ــنة  1899ب ـ ــمو
نشي وساوفاكيان وأشركا معريا ااف وارسون فاشةق كاـه مايـدا رومانيـان وخياـا
،ي ـ ــوش احلا ـ ــف نشي وس ـ ــاوفاكيا لا ـ ــة اطحمافظ ـ ــة يا ـ ــى الش ـ ــيوييةن ومحاي ـ ــة الدول ـ ــة
الشــيوييةن واحلــمب الشــيويرن مــل اي ــداءات غربيــة ة اــة .وقــد ي ــون هنــاق شــرء
مل ذلنن ول ـل الظـرو الـ اعـ فيريـا احلـاخ هـر أيطـر مـل اـمب شـيويرن
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ومــل اطحمافظــة ياــى الشــيوييةن الســي ا وأنــه مل ي ــل هنــاق مــل شــرء ســوى ا ،ريــاخ
زي ـ ــاء احل ـ ــمب الش ـ ــيوير يف ن سـ ـ ـ الش ـ ــيويية .وبال ـ ــدقي يف الظ ـ ــرو ي ب ـ ــل أن
األسطول الروسر السوفيايت ا و،وخ ياى سواا معر قـد أصـبح مريـدخا مـل قبـ
إها ـةان فــمن إها ـةا شــد قواهتــا يف البحــر األبــي ا وســطن وقــد نقــو إس ـرالي
بـ ــاهلاو ياـ ــى معـ ــر ف ضـ ــطر روسـ ــيا اال ـ ــاخ السـ ــوفيايت لا ـ ــدي لاـ ــة محايـ ــة
الشــيوييةن واينئــ ،ن ــل أن هت ـ إها ـةا لضــرب روســيا اال ــاخ الســوفيايت فعــار
البد مل اميداخ لاحربن ومل هتيئة وسال اممداخات.
واــرء اممــداخات مــل روســيا اال ــاخ الســوفيايت يــل طريـ ،بـ طــارق يف
االـة احلــرب غـ م يســر فضـ ا يـل كونــه طريقـا طـوي ال لــ،لن كــان ال بـد مــل إبــاخ
من ــ ،ياــى البحــر األبــي ا وســطن ي ــون قريب ـا مــل معــرن ومــل أ ،ـ هــ،ا قامــا
روس ــيا اال ــاخ الس ــوفيايت لش ــد ماي ــوين ،ن ــدين و ــة آال ط ــالرةن وأس ــاحة
نوويــةن يف أوروبــا الوســطىن وهيـ ت ااــف وارســو ل شـةاق يف احلــربن فقــا احلاــف
بديول نشي وساوفاكيا يان ا ل جنويف إهاةان لشد قوانـه يف وسـط أوروبـان مسـ عدا
اليةاق يوغس فيا وألبانيا لاوصـول إىل البحـر األبـي ا وسـط إذا اشـ ب ا روسـيا
اال ــاخ الس ــوفيايت يف ا ــرب م ــل إهاـ ـةا .في ــون خي ــول نشي وس ــاوفاكيا لا ــة
اطحمافظة ياى الدولة الشيويية مقعوخا منه هتديـد إهاـةا واالسـ عداخ لاحـربن ووضـل
ااف وارسو يف االة ن ه لديول احلرب.
ياــى هــ،ا الو،ــه ن ـربط األي ــال السياســية ب صــاريان ونوضــل ض ـ ل وروفريــا
وم بساهتان ون ريم يف اليو ال،ي اعاا فيه غ اليو ال،ي مضـى قباـهن م اظـا
ما حيع مـل نطـورات ون يـ ات يف اليـو الوااـدن بـ يف السـاية الوااـدة .وال بـوز
أن يظـ ا ــرء واق ـ ا ينــد زمــل مضــى ولــو قبـ ســاية أو خقــال ن بـ ين قـ مــل ان قــال
المملن وي ريم األمور واألي ال اس آير حلظـة مـل الممـانن ـا حيعـ أ نـاء ذلـن
مل شؤون وأي ال.
هـ ــ ،هـ ــر قضـ ــايا الع ـ ــامل ال ـ ــربىن وناـ ــن هـ ــر ال ـ ــدول ال ـ ــربى ال ـ ـ ن ـ ــؤ ر
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يف السياسـ ـ ــة الدوليـ ـ ــة .وكـ ـ ــ،لن بيـ ـ ــان كي يـ ـ ــة ربـ ـ ــط األي ـ ـ ــال السياسـ ـ ــية ب صـ ـ ــاريان
ووضـ ــعريا ض ـ ـ ل وروفريـ ــا وم بسـ ــاهتان وفري ريـ ــا يف يومريـ ــا ب ـ ـ يف سـ ــاي ريا لسـ ــرية
ن األادا و ركريا.
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أسـباب شـقاء العـالم
ــا فيــه بوص ـ ريا
ال شــن بـ ن العــامل قــد شــقر بالــدول ال ــربى منــ ،أن
خوالا كربى يف العاملن وشقر ا أاد و مل ف رة األسرة الدولية أو اي ايـة الدوليـةن
وش ــقر باالس ـ ـ ع ار من ــ ،أن و ،ــد ا ب ــدأ الرأمس ــايلن أي من ــ ،أن و ،ــد االس ـ ـ ع ارن
وسيظ العامل شقي ا ما خاما يرافة اي اية الدولية أو األسرة الدوليـة مو،ـوخةن ومـا
خامــا الــدول ال ــربى ن ـماام ياــى العــامل ون ـ ح م فيــهن ومــا خا االس ـ ع ار لــه أي
و،وخن مري ا ن ش اهن واي ا ـا أسـاليبه .ولـ،لن فـمن ختاـي العـامل مـل الشـقاء
الــ،ي يــةخى فيــه ووضــعه يف طري ـ الســعاخةن ال ن ــل أن ي ـ نى إال إذا يوي ـا فيــه
هــ ،ا شـ ـاك الــل ن أي إال إذا أزياــا منــه هــ ،العوام ـ الل ـة :يرافــة األســرة
الدوليةن و م الدول ال ربى ونساطريان وو،وخ االس ع ار واالا ار.
أما األسرة الدوليةن فمن األسا ال،ي قاما يايه مل األص ن ومنـ ،و،ـوخ
ه ــ،ا الوض ــل أس ــا باطـ ـ ن فق ــد قام ــا أول م ــا قام ــا يا ــى أس ــا أس ــرة لا ــدول
النع ـرانية يف أوروبــا ال ربيــةن ل ـ رون منريــا ك اــة نقــف يف و،ــه الدولــة امس ـ ميةن ب
ض ـ ا إليريــا الــدول النعـرانية يف أوروبــا الشــرقيةن فعــارت أســرة الــدول النع ـرانية يف
أوروبـ ــان وواـ ــا كـ ــ،لن منـ ــ ،القـ ــرن السـ ــاخ يشـ ــرن أي منـ ــ ،أن صـ ــارت الدولـ ــة
امسـ مية قــوة ن ســح أوروبـان إىل النعــف اللــاين مــل القـرن ال اســل يشــرن أي اـ
س ــنة  1959اي ــث وصـ ـ ض ــعف الدول ــة امسـ ـ مية إىل اـ ـ ّد أن مسي ــا بالر،ـ ـ
ا ـري ن وصــار بــري ال ــآمر ياــى نقســيم نرك ريــان أي ياــى نقســيم ممال ريــا .فط ـوال
هــ ،ا ــدةن أي مــا يقــرب مــل ــة قــرونن واألســرة الدوليــة نعــه آاألســرة النعـرانيةآ
ونعه يداوة الدولة امس مية.
وبــالرغم مــل أهنــا أســرة لــدول نعـرانية فقــطن ولــدول نعـرانية يف أوروبــا فقــطن
حيــر ياــى ال ــدول غ ـ النع ـرانية الــديول فيريــان وم ــل ذلــن مسوه ــا األســرة الدولي ــةن
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واي ايــة الدوليــةن مــا يض ـ ر يايريــا واــدها الع ـ ة الدوليــةن ويطب ـ يايريــا واــدها
لـث الشـؤون الدوليـةن وال يشـ غ هـان وال يطبـ يايـه .وكـان ي ـون األمـر أهــونن
لو أن ه ،األسرة النعرانية اق عرت ياى ا ،اع نعراينن و،عا ه ا ،ايـ ا نعـراني ا
يف مقاب ـ امس ـ ن ول نري ــا أيط ــه الع ـ ة الدولي ــة .وي ا ــا يا ــى ختاي ــد بالع ـ ة
الدوليـ ــةن وذلـ ــن أن ف ـ ــرة العالاـ ــة الدوليـ ــة ـ ــدخت ووضـ ــعا ياـ ــى أسـ ــا الـ ــدول
النعـرانيةن فاعـ الشـ ن الــدويل هــو مــا يعــه هــ ،األســرةن و،عاــا القضــايا الدوليــة
ه ــر م ــا يع ــه ه ــ ،األس ــرةن وم ــل أ،ـ ـ ننظ ــيم ذل ــن وختاي ــد ن وض ــعا في ــه قواي ــد
نقايديــةن مسيــا في ــا بعــد بالقــانون الــدويل .فقــد ي ــدوا إىل االن اقــات الدوليــة ال ـ
يق ــدت ب ــل ال ــدول النعـ ـرانيةن وإىل األيـ ـرا الـ ـ كان ــا س ــالدة ب ــل اب وي ــات
النعرانية بوص ريا ا وياتن وكونوا منريا قوايد ،عاوهـا قوايـد خوليـةن أو مـا يسـ ى
بالقانون الدويل.
فاألسرة الدوليـةن أو العالاـة الدوليـةن هـر يف أصـاريا مبنيـة ياـى أسـا العالاـة
الدوليــة النع ـرانية األوروبيــةن والقــانون الــدويل هــو يف أصــاه ا عاهــدات ا عقــوخة بــل
الــدول النع ـرانيةن والعــر الســالد يف اب ويــات النع ـرانية األوروبيــة .فــمط ق اســم
العالا ــة الدولي ــة يا ــى ال ــدول النع ـرانية األوروبي ــة وا ــدها يع ــرب نموي ـرا ونض ــاي ال ألن
العامل لين األسرة الدولية النعرانية األوروبية فحسـ  .وإطـ ق اسـم القـانون الـدويل
ياــى معاهــدات وأي ـرا ال ـدول النع ـرانية واــدها كــ،ب ونمويــرل ألن األف ــار ال ـ
نعــاح ألن ن ــون قانون ـا خولي ـا ليس ـا معاهـ ٍ
ـدات وأيراف ـا لاــدول النع ـرانية األوروبيــة
فحس ـ ـ ن ب ـ ـ األف ـ ــار ال ـ ـ نعـ ــاح لـ ــ،لن هـ ــر ا ويـ ــة األي ـ ـرا ا و،ـ ــوخة بـ ــل
اب ويات ا و،وخة يف العامل كاهن واالن اقات وا عاهـدات الـ نعقـد بـل ا ويـات
البش ــر يف الع ــامل كا ــهل ل ــ،لن ك ــان م ري ــو األس ــرة الدولي ــة يف ن سيس ــه يط ـ ن وك ــان
م ريو القانون الدويل يف ن سيسه يط  .وقد كان ن ل ن يف األمر لو ايةفـا هـ،
ال ــدول بب ــاقر خول الع ــاملن ل ــل الواقـ ـل أن ه ــ ،األس ــرة مل نقب ـ االيـ ـةا بسـ ـواها
مطاقان ب مل ن ل نقب أن ينضم إليريا إال مل كان نعرانيا .ويف النعف اللـاين مـل
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الق ــرن ال اس ــل يش ــر قبا ــا انض ـ ا بع ـ ال ــدول غ ـ النع ـرانية ل ع ــرب م ــل األس ــرة
الدوليــةن ول نريــا مل نقب ـ غ ـ القوايــد ال قايديــة ال ـ وضــع ريا يا ـى أســا أهنــا خول
أوروبي ــة نع ـرانيةل ول ــ،لن طاب ــا م ــل الدول ــة العل اني ــة أن ن ــةق ــيم امس ـ يف
شؤوهنا الدوليةن واشةطا يايريا ذلنن ومل نواف ياى إخياهلا إال بعد أن قباا ه،ا
الشــرطن ويضــعا لاقوايــد ال قايديــة لاــدول النعـرانية األوروبيــة .وهــ،ا يعــه أن هــ،
األسرة مسحا لبع الدول بديول أسرهتان ول نريـا مل نسـ ح مطاقـا ب ـ قوايـدها
وأيرافريا أن ي ون له أي و،وخ يف الع قـات الدوليـة .وقـد واـا احلـال كـ،لن اـ
ان رياء احلـرب العا يـة األوىلن وزوال الدولـة امسـ مية مـل الو،ـوخ .وكـان ن ـل نـ يف
ذلن بعد احلرب العا ية األوىل ما خا العدو ال،ي و،دت األسرة الدولية مـل أ،اـهن
وو،ــدت القوايــد الدوليــة مــل أ ،ـ مقاوم ــهن قــد زالن ول ــل األمــر كــان ياــى غ ـ
ذل ــن .فق ــد متسـ ـ ا ه ــ ،ال ــدول باألس ــا ال ــ،ي و ،ــدت ياي ــه األس ــرة الدولي ــةن
وو،دت يايه القوايد الدوليةل ولـ،لن ان قـا ياـى إنشـاء منظ ـة خوليـة ن لـ فيريـا
األســرة الدولي ــةن ول نري ــا مل ععاري ــا يام ــة ي ي ــل ال ــدولن ب ـ ،عا ري ــا ل ــدول معين ــةن
فقباا بع الدول غ النعرانية وغ األوروبيـة فيريـان ول نريـا مل نقبـ غـ القوايـد
ال قايديــة لاــدول النع ـرانية األوروبيــةن ومل نعب ـ ــا ينــد بــاقر خول العــامل مــل أي ـرا
وأف ــار .وف ــوق ذل ــن فق ــد كان ــا نع ــه أن األس ــرة الدولي ــة ه ــر ال ـ ـدول النع ـ ـرانية
األوروبيـةن وأن الــدول الـ خياــا الععــبة قــد قباــا يف األســرة النعـرانية الدوليــةن ب
ا ،اءت هيئة األمم كان يـراخ أن نق عـر يضـوي ريا ياـى الـدول الـ خياـا احلـرب
ضــد أ انيــان أي الــدول النع ـرانية والــدول ال ابعــة هلــان ول ــل أم كــا مــل أ ،ـ بســط
وس ـعا يضــوية هيئــة األمــمن
ن وذهــا ياــى العــاملن وإخيــال خول العــامل ــا واريــان ّ
ومسحـا لــدول العـامل بالــديول إليريـان ول نريــا -أي أم كـا وســالر الـدول النعـرانية-
مل نسـ ح ب يــة قوايــد ألن ن ســرب لاقــانون الــدويلن وال لنظــا هيئــة األمــم هــ ،ن بـ
واــا قوايــد الــدول النعـرانية هــر األســا يف القــانون الــدويلن وهــر القــانون الــدويل
ن سهن وهـر نظـا هيئـة األمـم .اـ إن ا عسـ ر الشـرقر بميامـة روسـيان بـالرغم مـل
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اي ناقــه يقيــدة الشــيوييةن وهــر ننــاق النظــا الرأمســايل وننــاق القوايــد الـ يايريــا
الــدول النعـرانيةن ومــل ذلــن مل يسـ طل أن ي ـ شــيئا مــل أســا النظــا الــدويلن ومل
يس ـ طل أن بع ـ ف ــرة مــل أف ــار ن ســرب إىل هــ،ا النظــا ل ولــ،لن واــا القوايــد
ال قايدية لادول النعرانية أو الدول الرأمسالية هر واـدها الـ نـ ح م يف اب ويـات
البشرية ا و،وخة يف العامل كاهن ضاربة يْرض احلالط ا يند بـاقر الـدول مـل أيـرا
وأف ـ ــارن وواـ ــا يف الوقـ ــا ن سـ ــه األسـ ــرة الدوليـ ـ ـة نعـ ــه يف واقعريـ ــا أسـ ــرة الـ ــدول
النعرانيةن أو ب عب آير الدول الرأمساليةن وإن قبـ الـديول فيريـا ال لـ مـل الـدولل
ل،لن كان ال بد مل إياخة النظر يف م ريو األسرة الدولية والعالاـة الدوليـةن وكـان ال
بد مل إياخة النظر يف معىن القانون الدويل.
وال ــ،ي زاخ الط ــل باـ ــة ه ــو أن ال ــدول النع ـ ـرانية األوروبي ــة ه ــ ،ن أو الـ ــدول
الرأمساليةن مل نةق أمر نن ي ،القوايد ال قايديةن ال صارت في ا بعد القانون الـدويلن
إىل العام ا عنوين ك ا هر احلال يف األيرا الدوليةن ب مل نةكريـا نن ـ ،ياـى مـل
ال ــم ــا فقــطن ب ـ ،عا ريــا نن ــ ،بقــوة الس ـ ضن و،عاــا نن يــ،ها ياــى مجيــل خول
العــامل س ـواء مــل ال ــم ــا أ مــل مل يا ــم  .فقامــا الــدول ال ــربى يف القــدا رع ـ
ن ســريا اهليئــة احلاميــة ل مــل والنظــا يف اي ايــة الدوليــةن ونــدياا يف شــؤون غ هــا
م ــل ال ــدول كا ــا الض هل ــا أن هن ــاق هتدي ــدا لاسـ ـ ن أو إيـ ـ الا بالنظ ــا ن ومل ي ــل
يرخيريــا يــل ال ـدي يف أي خولــةن أي يــل نن يــ ،القوايــد ال قايديــة ال ـ اصــطاحا
يايريــان إال قــوة ناــن الدولــةن ويامهــا هــر يــل اا ريــا .وقبـ احلــرب العا يــة األوىل
كانــا الــدول النعـرانية األوروبيــة ن ســريان ا عــة أو من ــرخةن ععـ ن ســريا الشــرطر
الــدويل يف العــاملل ل ن يــ ،النظــا الــدويلن وا ـ بع ـد قيــا يعــبة األمــم .ب بعــد قيــا
هيئــة األمــم ا حــدةن واــا الــدول الرأمساليــة عع ـ مــل ن ســريا الشــرطر الــدويل يف
العــامل ل ن يــ ،القــانون والنظــا  .ومــا نــدي أم كــا وبريطانيــا يف الشــرق األوســط ســنة
 1859ن بمنـ ــمال اين ــوخ األم كي ــل يف لبن ــانن واين ــوخ الربيط ــانيل يف األرخنن وم ـ ـا
غمون ــا لاع ـراق س ــنة  2003إال مل ــال م ــل أملا ــة ،ع ـ ه ــ ،ال ــدول الرأمسالي ــة م ــل
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ن ســريا شــرطيا خولي ـال ل ن يــ ،القــانون الــدويلن أو نن يــ ،مــا يس ـ ونه النظــا الــدويل.
ف ــان هــ،ا الع ـ مــل أفظــل األي ــالن وكــان ســببا مــل أســباب شــقاء العــامل باألســرة
الدولية ريومريا األورو ن و ا يس ى بالقانون الدويل .ل،لن ال بد مـل يـ ب هـ،
ا س لة مل أ ،ختاي العامل وإنقاذ مل الشقاء.
وأما ي ب ه ،ا س لة فريو أنـه إذا كـان ال بـد مـل إبـاخ اي ايـة الدوليـة يف
اب ــل ال ــدويل فيا ـ أن ال يق ــا اب ــل الــدويل يا ــى اب ــل الع ــاخين ف ــاب ل
العــاخي ال ب ــد لــه م ــل كيــان يرف ــل ا ظــامل ويمي ـ ال جناصــمن وي ع ـ ا نازيــات ب ــل
النا ل لـ،لن كـان ال بـد ل ـ ا ـل مـل خولـةن وال بـد لـه مـل سـاطانن وال بـد مـل
قــانونن وال بــد مــل نن يــ ،إ،بــاري ياــى النــا  .أمــا اب ــل ال ـدويل فريــو يبــارة يــل
ا ويــات بش ـرية ننش ـ بينريــا ي قــاتن ولــين أف ـراخا ننش ـ بيــنريم ي قــاتن ول ـ
ا ويــة مــل هــ ،اب ويــات ا ـ الســياخةن واـ امراخة بش ـ مطاـ غ ـ مقيــدن
ف ي إ،بار يار،ر هلـ ،اب ويـة أو هـ ،الدولـةن يعـه سـا السـياخة ينريـان وهـ،
هــر العبوخيــةن وهــو ي لـ يف االسـ ع ار وفــرض الســيطرة وام،بــار بــالقوةن وأي منــل
هل ،اب وية أو ه ،الدولة مل نن ي ،ما نقرر يعه نع يدا هلا باألغ لن وإصاب ريا
بالش ــا وال س ــاضل ل ــ،لن ال يع ــح أن نو ،ــد ق ــوة ف ــوق اب وي ــات البش ـرية ن ــون
ســاطة كســاطة اب ويــة الوااــدةن وبعبــارة أيــرى ال يعــح أن يعــبح اب ــل الــدويل
ا وية نقو يايريا ساطةن هلا صـ اية ريايـة الشـؤونن أي ال يعـح أن نو،ـد خولـة
يا ية م يدة خولن وال يعح أن يس ح بو،وخ خولة يا يةن هلا ساطة ياى يـدة
ا ويــات بشـريةن بـ ب ـ أن نظـ اب ويــات البشـرية ا ويــات هلــا كياهنــان وهلــا
سياخهتان وهلا إراخهتا .وإذا كان ال بـد مـل ن ـويل مجايـة خوليـة مـل هـ ،اب ويـاتن
فيا ـ أن ال ن ــون خولــة يا يــةن وب ـ أن ننش ـ هــ ،اب ويــة ن سيســي ا ممــل يريــد
خم ــارا أن ي ــون فيريــان ال أن نقــو بمنشــالريا خولــة معينــة هلــا م ــاهيم معينــةن أو خولــة
معينــة ن ــل بقــوة ن ـوق قــوة سـواها .ك ــا ال يعــح أن ن ــون خولــة يا يــةن بـ يقــو
ب سين ه ،اي اية الدولية مجيل ال،يل يرغبـونن خم ـاريلن ب سيسـريان ب ـ النظـر
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يل نوع م اهي ريمن وب النظر يل مقدار قوهتم ومدى ن ـوذهمن وأن نـةق احلريـة
ل ـ خولــة مل نشــةق يف ال ســين أن نشــةق يف اي ايــة الدوليــة يف كـ وقــا نريــدن
وي ــون هلــا مــا لا ؤسســل مــل احلقــوق والوا،بــاتن وأن ي ــون لاا يــل اريــة نــرق
اي اي ــة الدولي ــة يف أي وق ــا يري ـ ـدون نرك ـ ـريان وأن ال ي ــرض يا ــى أي أا ــد نن ي ــ،
ا قــررات بــالقوة .بــ،لن ن ــون اي ايــة الدوليــة مجايــة خوليــة ل ـ ن ال يالاــة خوليــة
معينــة يطا ـ يايريــا زورا و ان ـا أهنــا أسـ ـرة خوليـ ـةن وال خولــة يا يــة يطا ـ يايري ــا زورا
و ان ا اسم هيئة األمم ا حدة.
ه،ا مل ايث األسرةن أمـا مـل ايـث القـانون فـ يعـح أن ي ـون لاا ايـة
الدوليــةن وال لــدول العــاملن قــانون خويلن وإمنــا ي ــون لاا ايــة الدوليــة قــانون إ،رالــر
فقـ ــطن يـ ــنظم شـ ــؤوهنا امخاريـ ــةن ويبـ ــل كي يـ ــة إخارة أي اهلـ ــان ويعـ ــطاح يايـ ــه ب ـ ـرأي
األكلريةن ون األكلرية ونعدله اس الوقاللن و ا نق ضيه الوقالل.
أمــا مــا يســمى بالقــانون الــدولين فـ يعــح أن يو،ــدن وال بــوز أن يوضــلل
وذلن ألن القانون هو أمر الساطانن وال يو،د خولة يا ية أو ساطان يـا رن بـ ال
يعــح أن نو،ــد خولــة يا يــة ن ــون ســاطة ياــى مجيــل الــدولل ألن ذلــن مس ـ حي
الو،وخن وألن الميم بو،وخ يعـه و،ـوخ احلـروب وا نازيـات الدمويـةل لـ،لن ال بـوز
أن نو ،ــد خول ــة يا ي ــة أو س ــاطة يا ي ــةن وإذن ال يع ــح أن يو ،ــد ق ــانون خويلن أو
يوضل أي قانون خويلن وذلن لل ة أسباب :أادها :إن القانون هو أمر السـاطانن
وال ســاطان ياــى مجيــل خول العــاملن وال ياــى اب ــل الــدويلن وإذن فـ قــانون خويلن
وال و،وخ هل،ا القانون الدويل مل األسا  .اللاين :إن القانون وا ،ال ن ي،ن ف بد
مــل و،ــوخ ســاطة نن ــ ،ن وال يعــح أن نو،ــد ســاطة يا يــة نن ــ ،أوامرهــا بــالقوة ياــى
مجي ــل خول الع ــاملل ألن ذل ــن ي ــؤخي إىل احلـ ـروب وا نازي ــات الدموي ــة .اللال ــث :إن
القــانون يــنظم الع قــاتن والع قــات الدوليــة ننش ـ بــل اب ويــات البش ـرية اي يــاران
ف ـنظم كـ خول ــل أو أكلـر بينري ــا الع قــات اسـ معــاحلري ان وبرضــانان ون ــون
غ الع قات األيرى ا و،وخة بل خول ـل أيـريل أو خول أيـرىن في ـون مـا يـنظم
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الع ق ـ ــات ه ـ ــو ان اق ـ ــاتن ول ـ ــين قانون ـ ـان وال ن ـ ــنظم الع ق ـ ــات الواقع ـ ــة بال ع ـ ـ إال
بان اقاتن وإذن ال يو،د قانون خويل ينظم الع قات بل مجيل الدول .ل،لن كاه ال
يعح أن يو،د قانون خويل.
يا ــى أن غالبي ــة الن ــا ن ا ـ ـ يف ال ــربن أن ــروا و ،ــوخ ق ــانون خويل ي ــا ن
واس ن روا إلما الدول ب ي قانون خويلن أي إ،بارها ياـى نن يـ . ،ف نـ ،وريـور ف ـرة
بل فقرياء ال رب اول طبيعة قوايد ن وشن ال ل ون
القانون الدويلن خب اخل
يف قوهتا ا اممة .ف انْان وهياـ ن يف أ انيـان وهـوبمن وأوسـ ن وأنبايري ـا يف إهاـةان
أن روا و،وخ قانون خويل يا ن وذه إىل ه،ا الرأي كل ون مل فقرياء ال ربن وا
ال قري ــاء ال ربي ــون ال ــ،يل يقول ــون بو ،ــوخ قاي ــدة الق ـ ـانون ال ــدويلن ف ــمهنم ال يقول ــون
بو،وخهــا كقــانون وا،ـ ال ن يــ،ن بـ يقولــون إهنــا يبــارة يــل اــرخ قايــدة أي قيــة ال
يةن ياى خمال ريا أية مسؤولية قانونية .وا ال،يل حياولون إباخ متح ت ل س
معــىن قانونيــة القــانون الــدويلن فــمن ن س ـ اهتم هــ ،نــدل ياــى يــد و،ــوخ القــانون
الدويلن وأن ا و،وخ إمنا هـو العـر الـدويلن ولـين القـانون الـدويلل لـ،لن فـم ّن قاـي ا
م ــل ا ـ ـريلن اـ ـ يف ال ــربن يقولـ ـون بو ،ــوخ ق ــانون خويل ي ــا ن وال ــ،ي يسـ ـ طاع
إ بات و،وخ إمنا هو العر الدويل لين غ .
والعــر ا عــار يايــه بــل اب ويــات البش ـرية مو،ــوخن ومنــه مــا هــو يــر
ي ـا مو،ــوخ ينــد مجيــل اب ويــات البش ـرية منــ ،القــدا ا ـ اننن مل ـ يــد ق ـ
الرس ـ بــل الــدول أو مــا يس ـ ى لعــانة الس ـ راءن ومنــه مــا هــو يــر يــاإ بــل
ا ويات معينةن مل ما كان معروفا يند العرب مل يد منل أاد مـل زيـارة البيـا
احل ـرا  .فريــ ،األي ـرا مو،ــوخة وال شــنن وهــر ليســا قانون ـ ان وإمنــا اصــط اات
بــري ال ع ــار يايريــا ل ــم ن ـرار ا ـواخ معين ــة م ــل اي يــلن أو م ــل ا وي ــات
ياصة .ويايه فمن العر الدويل مو،وخن وأما القانون الدويل العا ف و،وخ له.
بقيا مس لة نن ي ،القانون الدويل ياى النا بالقوةن وه،ا ال ن ي ،بالقوةن أو
ام،بار ياى ال ن ي،ن ال يعـح أن ي ـونن وذلـن أن هـ،ا ال ن يـ ،إن كـان مـل سـاطة
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يا يــةن أي مــل خولــة يا يــةن فمنــه يسـ حي ل ألنــه ال و،ــوخ لادولــة العا يــة .وإن كــان
مــل ا ويــة خول كــربىن خول ــل أو أكلــرن فمنــه يع ـرب يــدوانان ولــين نن يــ،ا لقــانونل
ألنه لو أن إاـدى الـدول لن أو إاـدى الـدولن الـ نقـو بال ن يـ ،يال ـا القـانونن
فمن باقر الدول ال ن ل أن نن  ،يايريـال ألن ذلـن معنـا احلـرب .ولـو أن الـدول ل
الا ـل نقومـان بال ن يــ،ن أو ا ـوع الـدول الـ نقـو بال ن يـ،ن يال ــا القـانونن ف ــل
ال،ي ين  ،يايريا؟! بالطبل ال أادن وب،لن ي ون نن ي ،الدول القوية القـانون ياـى
ال ــدول الع ـ ة أو الض ــعي ة ي ــدوان ان ول ــين نن ي ــ،ا لاق ــانون ال ــدويلن وب ــ،لن يظري ــر
بوضــوض ب نــه ال و،ــوخ ل ن يــ ،القــانون الــدويل العــا ياــى مجيــل الــدولن فـ يعــح أن
ي ر ب رة نن ي ،القانون الدويل بالقوةن ألن ذلن ال ي ون إال يدوانا.
ومـل هــ،ا كاــه ي بــل أنــه ال يعـح أن يو،ــد قــانون خويلن بـ ال ن ــل و،ــوخ
ي ايان وإمنا ا و،وخ هـو ان اقـات عـ بـل الـدولن وأيـرا ي عـارفون يايريـا بشـ ن
ه ،االن اقاتن وبش ن ي قات احلربن وي قات السامن بـل اب ويـات البشـريةل
ويايــه إذا كــان ال بــد مــل إبــاخ مجايــة خوليــةن فمنــه ال ي ــون هلــا إال قــانون إخارين
وي ون ي اريا النظر يف األيرا الدوليةن ويف خمال اهتان وندي فيريا األيرا بش ن
االن اقـات الدوليـةن مـل ايـث يقـدهان ونن يــ،هان وال حاـ منريـان ومـا شـاك ذلــن.
ياى أن ال نؤي ،مجيـل األيـرا الدوليـةن بـ نؤيـ ،األيـرا الـ نشـ ت يف اب ـل
الدويل ال،ي ن ش منه اي اية الدوليةن وي ون نشوء ه ،األيرا لين بقـرارات
نضعريا الدولن فري،ا يط ن وفيه ك الضررن ب ي ون نشـوءهان بسـب انبـاع الـدول
هلان أي ،أمدا طوي ا ا اس قرتن ون ون الـدول قـد اي قـدت بـدافل ذايت أن ه ـ،
األيرا وا،بة االنباع .أما موضوع انباع الدول هلـان فمنـه ي ـون ب ـرار القايـدةن أو
األمــرن أو ا ـريـ ـو الــ،ي يعـ ـ رب يرف ـ ان ألن فع ـ النــا واصــط اريم ياــى شــرء ال
يش ـ يرف ـا اــرخ ال ع ـ ن أو اــرخ االصــط ضن ب ـ ال بــد مــل ن ـرار ذلــن ا ـ
ي ون يرفا يامان فريـ،ا العـر العـا هـو ال،ي ننظـر فيه اي اية الدوليةن ال ننظر
يف ا نازيات الدوليةن وا جنال ات ال ع مل الـدول الـ ن شـ منريـا .فـالعر
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الــدويل عنــا احلقيقــرن هــو ة ـ النظــر اــل ف ـ ا نازيــات الدوليــة .وهــ،ا العــر
الدويل ال يعح أن ي ر ب ن ي ،ياى الدول بالقوةن ب ين  ،يل طري الرأي العـا ن
وبالعام ا عنـوين فـمن الـدول ا ش ـةكة يف ايـ ـاية الدوليـة مـا قـررت اي بـار القايـدة
ال نيةن أو األمر ال ينن يرف ا خولي ان إال بعد أن ققا مل ص ورنه يرف ان واينئ،
ي ــون اي قــاخ هــ ،الــدول بـ ن هــ،ا العــر وا ،ـ االنبــاع مو،ــوخال ويايــه ال نو،ــد
هن ــاق اا ،ــة لا ن ي ــ ،ب ــالقوة .وفض ـ ا ي ــل ذل ــن ف ــمن ق ــوة ال ـرأي الع ــا ض ــد الدول ــة
ا جنال ة لاعر بـرب الـدول إ،بـارا طوييـ ا وذانيـ ا أكلـر مـل ام،بـار اخلـار،ر ا ـاخين
ويو اب وية البشـرية مل أن نـع بسـب خمال ريـا العـر العـا أكلـر نـ ا يايريـا
مل يوفريا مل ال ن ي ،ا اخين ولـ،لن يـةق لاـرأي العـا ن ولاعامـ ا عنـوين أن ي ـوىل
نن ي ،قرارات اي ايةن وي ون ذلن هو طريقة نن ي،ها.
أمــا شــقاء العــالم مــن الــدول الكبــرى ،فمنــه لــين آنيـا مــل كــون الدولــة خولــة
كربىن وإمنا هو ٍ
آت مل ناايـة ن ـ هـ ،الـدولن وا ،ايريـا ياـى اق سـا ا عـا
وا ن ــافلن ه ــ،ا ال ـ ـ ه ــو أس ــا ال ــب ءل ول ــ،لن ف ــالع ب بـ ـ أن ينع ـ يا ــى
ن سه لادول ال ربىن ال ياى كون الدولة خولة كربى .فاحلاف ا قد ن وهـو
ال
أول ن و،د مل الدول ال ربىن قد اع مـل أ،ـ اق سـا ا عـا وا نـافل بـل
ه ،الدولن فقد و،د لادفاع يل يـروش ا اـوق ا ـؤنا لن وو،ـد مـل أ،ـ ق ـل أي
اركــة وريــة نقــو ضــد أي مــل هــؤالء ا اــوقن أو ضــد مــا ي قــون يايــه مــل أي ــالن
وو،د مـل أ،ـ الـ ل مـل ال ـدي ضـد أي خولـة يف العـاملن لاـة هتديـد السـ ن
وباالا ياى العاملن وياى أوروبا بالـ،ات .صـحيح
أو هتديد النظا ن ف ان ه،ا ال
أن هــ،ا ال ـ قــد اسـ طايا الشــعوب األوروبيــة ضــرب نـ وشـ ق ـوا ن فقامــا
باللوراتن ونقضا قرارانهن ول ل ف رة ن الدول ال ربى الق سا ا عا وا نافل
واا نـ ح م يف العـامل اـ انن .فـمن فرنسـا قـد ـارت وأطااـا با ا يـة وأيانـا
اي ريورية .وبااي ـا ـارت وان عـاا يـل هولنـدا واسـ قاا ينريـا .والشـع األ ـاين
اس ـ طاع أن يقضــر ياــى الــدوي ت ال ـ كــان مقس ـ ا إليريــان وأقــا الواــدة األ انيــة.
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وه،ا كاه ضد ن ا اوق اخل سة .ول ـل هـ ،الـدول ال ـربى ن سـريا بعـد أن ن ـ
نظامريــان واــا م س ـ ة ب ــرة ال ـ الــدويلن وهــ،ا ال ـ هــو الــ،ي أخى إىل
احلرب العا ية األوىلن وهو ال،ي أخى إىل احلرب العا ية اللانية.
صحيح أن أم كا وروسيا اال اخ السوفيايت بان اقري ا مع ا قد أزاال ال ال
العا يلن أي ا عس ريل الشيوير والرأمسايلن وأبعـدا يطـر احلـرب العا يـة اللاللـة بعـد
ان ــاق يرنش ــو وكين ــدي يف الع ــا  1891يف فينّ ـان ول نري ــا فع ـ ذل ــن ب ـ
اوال
،ديد منري ان وهل،ا ال يع ربان أهن ا يايا ف رة ال
مل الدول ال ربىن ب ّ
،ديد منري ان وأو،دا يطرا ،ديدان هو اق سا العـامل
عاحلري ا ب
ه،ا ال
ب ــل خول ــل كب ن ــلن م ــا أض ــر ب ــا وقف ال ــدويلل ل ــ،لن فمهن ــا ب ــدالا م ــل أن يعاي ــا
ال ـ ـ ال ــدويلن يق ــدا ن و،ع ـ ـ ن ـ ـ ا ة ـ ـان وأبع ــدا إم اني ــة اسـ ـ اخة ال ــدول
الع رى مل اي
الـدول ل يف نعـرة قضـاياهان ونـ يـل ن ـ الـدول ل يطـورةم
أكرب ياى السياسة الدولية.
ايث و،د يش يطرا ياى الس ن بـ يشـ يطـرا
وه ،ا فمن ال
ياــى الــدول األيــرىن س ـواء أكانــا ص ـ رى أ كــربىن وس ـواء أكــان ن ـ ا بعــورنه
ال قايدي ــةن أي أن ن قاس ــم خول ال ـ ـ ا ــا بينري ــا الن ــد بالن ــد ن أ ك ــان ن ـ ـ ا
بعــورنه احلاليــةن أي أن نس ـ رجنر الدولــة ال ــربى األوىل اليــو هــر الواليــات ا حــدة
األم كيـة بـاقر خول ال ـ ل حقيـ معـاحلريا هـر يف الدر،ـة األوىلن وأن نسـ حوذ
ياى ال ني ةن كاريا أو ،اريان وال نبقـر ألفـراخ ال ـ األيـرى إال النــمر اليسـ ن ك ـا
اد يف ال حالف الدويل يف اـرب اخلاـي اللانيـةن ينـدما اا اـا العـراق ال ويـان
ب شنا أم كا يدواهنا الواشر ياى العراق يف أوال ال سعينات مل القـرن ا اضـرن
و ك اا معريا حنو ل خولةا .وك،لن ما اد يف يدوان أم كا ياى العراق يف
أوالـ العــا  2003ن ايــث أخياــا أم كـا معريــا يف العـراق حنــو ــل خولـةا ــا
مس يات ال ية خم ا ة.
إن مجي ــل ال ـ ـ ت مري ــا كان ــا ص ــورهتا نو ،ــد ش ـ ـرا مس ـ ـ ط ا يف ا س ــرض
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ت الدوليـةن سـواء أكـان أطرافريـا

الدويلل ويايه ف بد مل ي ب سريل ل رة ال
خوالا كربىن أ خوالا كربى وأيرى ص رى.
أما ما هو ه،ا الع بن فال،ي نرا هو أن الع ب ال ي نى إال ب ي ا ريـو
مل أساسهل ألن ساوق امنسان يف احلياة إمنا ي ـون لسـ م اهي ـه ينريـان فـ بـد
مل ن ي ه،ا ا ريو أوالا يند الشعوب ال ن ون منريـا الـدول ال ـربىن الـ نع نـ
ف ــرة ال ـ الــدويلن ب االن قــال مزالــة ال ـ ت الدوليــة مــل الو،ــوخ .ومــا مل ي ـ
ه،ا ا ريو ن فمن شقاء العامل بالدول ال ربى سيظ مو،وخان ب ر ا ي ضايف هـ،ا
الشقاء .أما طريقة ن ي ا ريو فرير إباخ رأي يا خويل ضـد ال ـ تن وهـ،ا هـو
الع ـ ب النــا،ل لــ،لن .والــدلي ياــى هــ،ا أن ف ــرة اس ـ ع ار الشــعوب الضــعي ة يف
القــرن ال اســل يشــر كانــا ةـ فجنــر واي ـماز ينــد مجيــل خول أوروبــان العـ رى منريــا
وال ــربىن ونســابقا يا ــى اس ـ ع ار الش ــعوب واألمــم بش ـ ،ن ــوينن ال فــرق ب ــل
بريطاني ــا وهولن ــدان وال ب ــل أ اني ــا وبااي ــان وال ب ــل فرنس ــا وإس ــبانيان فا ي ــل خول
أوروب ــا ير ،ــا السـ ـ ع ار الش ــعوب .و ــا قام ــا الدول ــة الش ــيويية يف روس ــيان بع ــد
احلرب العا ية األوىلن نبنا ف رة ةاربة االس ع ارن وهامج ه بضراوة وينفن والـا
شـعوب العــامل ياــى مقاومـة االسـ ع ارن وارضـ ريا ياـى ا سـ ع ريل .ومــا أن ،ــاءت
احلــرب العا يــة اللانيــة اـ و،ــد رأي يــا كاســح يف العــامل ضــد االسـ ع ارل ولــ،لن
وضــل يف ميلــاق هيئــة األمــم م ـواخ ن عا ـ بمهنــاء االس ـ ع ار يف العــاملن وشــايا ف ــرة
ال حريرن فةا،عا الدول االس ع ارية يـل االسـ ع ارن واضـطرت ـا ضـ ط الـرأي
الع ــا الع ــا ر أن نعط ــر الش ــعوب ا س ـ ع رة اري ري ــا واس ـ ق هلان وإن كان ــا بعـ ـ
الدول قـد اختـ،ت ذلـن أسـاوب ا ل يـ شـ االسـ ع ار .ومري ـا ي ـل مـل أمـرن فـمن
الرأي العا اسـ طاع أن ي ـ النظـرة ل ـرة االسـ ع ارن وكـ،لن احلـال بالنسـبة لاـدول
ال ربىن أو ب عب أصح ل رة ن ـ الـدول ال ـربىل ولـ،لن مـا ياـى الشـعوب الـ
يانــا ونعــاين مــل ن ـ الــدول ال ــربى مــل الشــقاء والــب ءن إال أن نبــ،ل اطحمــاوالت
ايدية قاومة ف رة ن الـدول ال ـربى مقاومـة ضـاريةن اـ نعـ إىل إل الريـا مـل
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الو،ــوخن ول ــل إزالــة هــ ،ال ــرة هناليـا مــل الو،ــوخ حي ــاب إىل خولــة قويــة ن بــىن هــ،
ال ــرةن وطا ــا كانــا ال ــدول ال ــربى احلاليــة نؤيــد ال ــرة مــل زوايــا خم ا ــة خلدم ــة
معاحلريان ف ل العع ياى الشعوب ال ن ابد مـل ف ـرة ال ـ ت أن نـناح يف
إل الريا مل الو،وخن إال إذا هحا يف إقامة خولة قوية ن بىن ال رةن ولع قيا الدولة
امس مية هو األم الوايد لاشعوب ا س ضع ة يف ال جنا مل ه ،ال رة.
بقيــا مسـ لة االس ـ ع ار أو هن ـ يـ ات الشــعوب وإذالهلــا .وهــ ،ال ــرةن
ــا يف مقاوم ري ــان فمهن ــا وال ش ــن ال نـ ـمال أيط ــر
وإن س ــار الع ــامل يط ــوة ال بـ ـ
األي ــال ال ـ نشــقى ــا الشــعوب الضــعي ةن وأكلــر األي ــال يط ـرا ياــى االس ـ قرار
اطحماــرن واالسـ قرار العــا رن ومــا أزمــة ال ون ــو الـ اسـ رت يــدة ســنواتن ومازالــا
ا انن منطقة اس ع ارن وأزمة الشرق األوسط احلاليةن إال منوذ،ا مل مناذب يطر
االس ـ ـ ع ار يا ـ ــى االس ـ ـ قرارل ل ـ ــ،لن ك ـ ــان م ـ ــل أش ـ ــد الض ـ ــرورات معاي ـ ــة مش ـ ـ اة
االس ع ار.
إن االس ع ار ،مء ال ي امأ مل ا بـدأ الرأمسـايلن بـ هـو طريقـة نن يـ ،ف رنـهن
ول ــ،لن ال س ــبي لع  ،ــه  ،ــ،ريا إال قاوم ــة ا ب ــدأ الرأمس ــايل وإزال ــه م ــل الو ،ــوخن
ولــ،لن ال بــد أن نبــ،ل ايريــوخ يف إزالــة ا بــدأ الرأمســايل والقضــاء يايــه .لقــد ســارت
الشــيويية شــوط ا يف معايــة االس ـ ع ارن ويف مقاومــة ا بــدأ الرأمســايلن ول نريــا ســارت
ب ــرة يطـ ن و قاومــة ير،ــاءن فقــد قاومــا يقيــدة فعـ الــديل يــل الدولــة بعقيــدة
ال طور ا اخي .ويقيدة ال طـور ا ـاخي يقيـدة يطـ ن وختـالف فطـرة امنسـانل ولـ،لن
مل عد قبوالا يف اب عات الرأمساليةن فض ا يل أن األفراخ الـ،يل اي نقوهـا مل نـؤ ر يف
ســاوكريم يف احليــاةل ألن مــل يع قــد بــال طور ا ــاخي ال يض ـ أن يطب ـ فع ـ الــديل
يــل الدولــةن إذ إن ف ــرة فعـ الــديل يــل الدولــة ن ــل أن يع نقريــا ا قــر بو،ــوخ اهللن
وا ن ــر لو،ــوخ اهللن ألهنــا ال نعــه امحلــاخن وال نعــه امنــانن وإمنــا نعــه يــد ــيم
الــديل يف شــؤون الدولــةن وهــ،ا ال يــؤ ر يف ســاوق مــل يع قــد يقيــدة ال طــور ا ــاخي.
ومــل هنــا هــد أن العقيــدة الشــيويية مل نــؤ ر يف اب عــات الرأمساليــةن ومل ــد فيريــا
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أي ن ي  .أما مقاومة الشيويية لارأمساليةن فقد بدأت ب ف ار كارل ماركن ومـل أنـى
بعد مل ف س ة الشيوييلن ف و،دت مـل يع نقريـا مـل األفـراخ واي ايـاتن ول نريـا
مل نس طل أن عع ن ارخ الدراسة والبحثن شعوب ا برم ريا نع نقريا .وفوق ذلن فمن
طريق ريا يف عسيدها ب يانن أي بدولة شيوييةن كانا طريقة يط ن وطريقة يياليةن
فريــر يط ـ مــل ناايــة ،عاريــا إبــاخ الدولــة طريقــة لاوصــول إىل إل الريــا كاي ـان وهــر
ييالية ألهنا نريـد ،عـ اللـورة يا يـةن نبـدأ بالشـعوب ا قدمـة صـناييا ب نعـم العـاملل
ولــ،لن اضــطر لينــل جنال ريــا لاــة ن س ـ هان ف و،ــد الدولــة الشــيويية يف روســيان
وكانــا يف ذلــن الوقــا م ـ يرة مــل ناايــة صــنايية يــل أوروبــان وأو،ــدها يف روســيا
وادهان ب بعد اث قرن ،اء يا اء لينل لي حال وا مل أكرب خولة اس ع اريةن نعـه
أم كان أي ال وا مل االس ع ار .وكانا ن ياة ه،ا ال حالف أن سقطا الشيويية
هنالي ـ ـان وزال ــا الدول ــة الش ــيويية الرليس ــية م ــل الو ،ـ ـوخن وفش ــاا ب ــ،لن يف قي ـ ـ
أهــدافريال لــ،لن كــان ال بــد مــل البحــث يــل يـ ب آيــر قاومــة الرأمساليــة والقضــاء
ياــى االس ـ ع ارن وال يو،ــد غ ـ امس ـ الــ،ي ناــن القــدرة ياــى ذلــنن ب ـ إنــه
العـ ب الوايــد مزالــة االسـ ع ار وهــد الرأمساليــةن وي ،ــه يقـو ياــى أســا يــرض
ال ــرة ال ايــة يــل ال ــون وامنســان واحليــاة يف ميــدان النقــاش العــا رن وإخياهلــا إىل
ميلــاق اي ايــة الدوليــة القال ــة ياــى نن يــ ،العــر الــدويل بالرضــا واالي يــارن فريــ،ا
النقاش العا ر لا رة ال اية يـل ال ـون وامنسـان واحليـاةن هـو الـ،ي ي ـ ا ـاهيمن
ويميـ ا ـاهيم ا اوطــةن ويعــحح العــر الــدويل .فاالسـ ع ار و،ريــة نظــر معينــة يف
احلياةن ولل يقضى يايه ما مل ن و،رية النظر ه . ،صـحيح أن الـرأي العـا الـدويل
الــ،ي و ،ــد ل ــدى الع ــامل ض ــد االس ـ ع ار ق ــد أ ــر ياي ــهن ول ن ــه مل يق ـ ياي ــهن ومل
يضــعف و،ــوخ ن وكـ الــ،ي اعـ هــو ن يـ يف أســاوبه .والــب خ الـ اسـ ع رت يف
أفريقي ــا وآس ــيا وأم ك ــا ال نيني ــةن ال ن ـ ـمال مس ـ ـ ع راتن وإن كان ــا ق ــد وض ــعا يف
أســاوب اس ـ ق الت .ولــل ن حــرر هــ ،ا س ـ ع رات إال بــاللوراتن واحلــروب اطحمايــةن
والدولية .ول ل ما خاما الدول ال ربى ا و،وخة يف العامل نع ن االس ع ار ك ـرةن
100

ونسجنر قواها مل أ،اهن فمنـه ال سـبي مزالـة االسـ ع ار مـل العـاملن إال بمزالـة ف رنـه
مل ن ـو مع نقيريـان بوصـ ريا و،ريـة نظـر هلـم يف احليـاة .صـحيح أنـه بـ أن يقـاو
االس ـ ع ار مقاومــة ماخيــةن وأن يس ـ ر ال ـرأي العــا ضــد ن وأن نضــايف ايريــوخ يف
سبي ذلنن ول ل ه،ا لين الع ب النا،لن والع ب النا،ل إمنا هو يرض امس
ك ــرة كايــة يــل ال ــون وامنســان واحليــاة يف ميــدان النقــاش العــا رن ن ناوهلــا مجيــل
الشــعوب واألمــمن ونوضــل خولي ـا ة ـ لــث ونقــاش بــل الــدول مجيعريــان وياصــة يف
اي ايـة الدوليــة .هــ،ا واــد هــو العـ ب النــا،ل ل سـ ع ارن وال ن ــل نطبيـ ذلــن
ي اي ا إال بو،وخ الدولة امس مية القوية يف ا سرض الدويل.
ه ،هر األمـور الل ـة الـ شـقر العـامل ـان وايـ بسـببريا بينـه وبـل السـ
يف طري السعاخةن وه ،هر ال ي يـة الـ يعـاا ـا مـل هـ ،الب يـا الـل  .إال أن
ي  ،ــه منري ــا ال يع ــه من ــل احل ــروبن وال من ــل القا ـ واالض ــطراباتن وال يع ــه إهن ــاء
ال جنــاخ الدوليــةن وا نــاورات السياســيةن وا ــداورات اخلبيلــةن وإمنــا يعــه إزالــة كــابو
مجاير قي يعع ال جنا منهن وإال فالنـماع بل الدول طبيعـرن ويـوء الـدول إىل
احلــروب طبيعــرن وقيــا ا نــاورات وا ــداورات طبيعــرن ول نريــا ن ــون أمــورا فرخيــةن أو
أم ــورا ة ــدوخةن فـ ـ ب ــر الع ــامل كا ــه إىل احل ــربن ك ــا اعـ ـ يف احلـ ـربل الع ــا ي ل
خمـاء الشـعوب ك ـا هـر احلـال اننن وإمنـا
ا اضي لن وال ينحعر ن الدول
ي ــون فيــه مــا هــو يف طبيعــة البشــرن مــل اهلــدى والض ـ لن ومــل اخل ـ والشــرن ومــل
احلسل والقبحن في ـون فيـه مـل هـ،ا وذاقن وال ي ـون شـرا كاـهن ك ـا هـر احلـال منـ،
أن و،دت ف رة ن الدول ال ربىن وف رة األسرة الدوليةن وف رة االس ع ار ا
انن .ل،لن ال بد مل وضل اد هل،ا الشر ال،ي يط ى ياى العـامل منـ ،يـدة قرونن
وال بد مل إباخ الدولة القاخرة ياى فع ذلنن وهر خولة اخل فة امس مية.
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كيفية التأثير في السياسة العالمية
قــد يقــال كيــف ي ـ نى ل فـراخ أن يــؤ روا يف السياســة العا يــةن بـ كيــف ي ـ نى
ل ا ـماب أن نــؤ ر يف اعــا الــدولن ال ســي ا وأن هــ،ا االعــا قــد أيــ ،خور العراقــة
واس ـ ر يــدة قــرون؟ واي ـواب ياــى ذلــن هــو أن األف ـراخ أو األا ـماب اــل ي ــابعون
األي ال السياسيةن وي ري ون السياسة الدوليةن ال يعح أن ي بعوها مل أ،ـ ا عـة
العقايــة والــة ال ــرين وال مــل أ ،ـ ال ـ عام وزيــاخة ا عاومــاتن وإمنــا ي بعوهنــا مــل
أ،ـ أن يري ـوا شــؤون العــاملن ومــل أ،ـ أن ي ــروا بالطريقــة ال ـ يــؤ رون فيريــا ياــى
العاملن أي مل أ ،أن ي ونوا سياسيلن وااشا لاسياسـر أن يقعـد ا عـة العقايـةن
ولو كان مل أيظم العق ءن وااشا مل أن ني لاة ال ري ولو كان مـل أي ـ
ا ـريلن فري ــو إذا ي ب ــل السياس ــة وي ري ــم ا وق ــف ال ــدويلن والوض ــل ال ــدويلن وي ــابل
السياســة الدوليــةن ألنــه سياســر فقــطن ال ألنــه ياقـ أو م ــر .ومعــىن كونــه سياســيا
أنه يع ألن يريى شؤون العاملن أي ألن يؤ ر يف السياسة الدوليـةن هـ،ا مـل ،ريـة.
ومــل ،ريــة أيــرىن فمنــه ال يع ـ وهــو ي عــور أنــه فــرخن وإمنــا يع ـ بوصـ ه ،ــمءا مــل
أم ــةن وبوصـ ـ ه يف كي ــانن أي يف خول ــة .وه ــو إن مل ي ــل مم ــل يق ــررون سياسـ ـ ريا أو
ين ــ،وهنان ول ن ــه مم ــل يط ح ــون ألن ي ونـ ـوا مم ــل يق ــررون أو ين ــ،ونن أو حياسـ ـ
ا قرريل وا ن ،يلن وب،لن يؤ ر خوليا ا لو و فرخا لين له ص ايات ال قريـر أو
ال ن ي .،وم كان كـ،لن كـان مـؤ رال ألن الدولـة الـ هـو يف كياهنـا نـؤ ر ب ملالـهن أو
يســعى هــو وأملالــه ألن بعاريــا نــؤ ر يف السياســة الدوليــة وا وقــف الــدويلن ومــل هنــا
ي ـ يت مــا يقعــد مــل مث ـرات ا ــاهيم السياســيةن وهــو ،ع ـ الدولــة نــؤ ر يف السياســة
الدولي ــةن ويف ا وق ــف ال ــدويلن ي ــل طريـ ـ إب ــاخ األفـ ـراخ الـ ـوايل سياس ــيان وا ــدركل
ل ي ــال السياســية ال ـ ع ـ يف العــاملن ال ســي ا مــل الــدول ال ــربى .ومــل هنــا
كانا اخلطوة األوىل لا يف السياسة الدوليةن وا وقف الدويلن هـر باـورة ا ـاهيم
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السياســيةن وكانــا الابنــة األوىل مح ـ األف ـراخ ياــى ن بــل األي ــال السياســيةن ون ُري ـم
السياســة الدوليــةن أي أبــاخ سياســيل يف السياســة العا يــةن فيـ يت طبيعيـا نـ الدولــة
يف السياسة الدولية وا وقـف الـدويلن وبـ،لن يظريـر مـدى ضـرورة ا ـاهيم السياسـيةن
ومقدار قي ة ه ،ا اهيم .إال أنه ب أن يعام أن الدولة ال ن ـون خولـة هلـا و،ـوخ
خويلن إال بالع قــات مــل الــدول األيــرىن فــال رخ يف اب ــل ال ي ــون لــه و،ــوخ يف
ا ع ــه إال بالع ق ــات م ــل األف ـراخ وم ــل انيـ ـريلن وم ان ــه يف اب ــل وب ــل الن ــا
ن ــون لسـ ـ ه ــ ،الع ق ــاتن ولسـ ـ نـ ـ يف الع ق ــات ب ــل الن ــا  .وك ــ،لن
الدول ــة ف ــمن و،وخه ــا إمن ــا ي ــون بو ،ــوخ ي ق ــات هل ــا م ــل ال ــدولن وم ان ري ــا نرن ــل
وننجن لس ي قاهتا مل الدولن ولس ن ها يف الع قـات الدوليـة .والدولـة
امس مية خولة مبدليةن وي اريا األصار أي ووي ريا هر مح الديوة امس مية إىل
العاملن ف ل اطحم م يايريان ب ،مء مل ن وينريان أن ن ون هلا م انـة خوليـةن وأن نـؤ ر
يف الع قــات الدوليــةل ولــ،لن كــان ال منــاإ مــل أن ن ــون ا ــاهيم السياســية ال ـ
ينــد السياســيل م ــاهيم السياســة الدوليــةن ال م ــاهيم السياســة اطحمايــةن أو السياســة
امقاي يةن أي كان ال مناإ لاسياسـيلن بوصـ ريم امسـ مرن مـل أن ي ـون لـديريم
ا ريو السياسر مل نااية خوليةن ال مل نااية ةايـة أو إقاي يـة فحسـ ن ومـل هنـا
كــان ال منــاإ هلــم مــل ناايــة كـ ْـون الدولــة خولــة إس ـ مية مــل أن ي ع ـوا بــالوير
السياسر ال ام  .فمس مي ريمن وكون خول ريم إس ميةن ووي ريا األصاية واألساسـية
مح ـ الــديوة امس ـ مية إىل العــاملن ـ م ياــيريم أن ي ــون لــديريم الــوير السياســرن
وأن ي ون ه،ا الوير السياسر كام ا.
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الوعي السياسي
الــوير السياســر ال يعــه الــوير ياــى األوضــاع السياســيةن أو ياــى ا وقــف
الدويلن أو ياـى احلـواخ السياسـيةن أو ن بـل السياسـة الدوليـةن واألي ـال السياسـيةن
وإن كان ذلن مل مس اممات ك اله .وإمنا الوير السياسر هو النظـرة إىل العـامل مـل
زاويــة ياصــةن وهــر بالنســبة لنــا مــل زاويــة العقيــدة امسـ ميةن زاويــة( :ال إلــه إال ا
محمــد رســول ا ) «أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى يـقولـوا :ال إلـه إال الوـه محمـد
رس ـول الو ـه ،ف ـإذا قالوه ـا عص ـموا من ـي دم ـاءهم وأم ـوالهم إال بحقه ـا»ن هــ،ا هــو
الوير السياسر .فالنظرة إىل العامل مل غ زاوية ياصـة نع ـرب سـطحيةن ولـين وييـا
سياسيا .والنظرة إىل ابال اطحمار أو ابال امقاي ر ن اهـةن ولـين وييـا سياسـيان وال
يـ م الــوير السياســر إال إذا نــوفر لــه ينعـران :أن ن ــون النظــرة إىل العــامل كاــهن وأن
ننطا ه ،النظرة مل زاوية ياصة ةدخةن أي ا كانا ه ،الماويةن سواء أكانا مبدأ
معينان أو ف رة معينةن أو معاحة معينـةن أو غـ ذلـن .هـ،ا مـل ايـث واقـل الـوير
السياس ــر ك ــا ه ــون وب ــالطبل ه ــو بالنس ــبة لا س ــام م ــل زاوي ــة معين ــة ه ــر العقي ــدة
امس ـ مية .هــ،ا هــو الــوير السياســرن ومــا خا هــ،ا واقعــهن فمنــه حي ـ م طبيعي ـا ياــى
السياسر أن وض النضال يف سبي ن ويل م ريو معل يل احلياة لـدى امنسـانن
مل ايث هو إنسـانن يف كـ م ـان .ون ـويل هـ،ا ا ريـو هـو ا سـؤولية األوىل الـ
ألقيا ياى كاه الواير سياسي ان وال،ي ال ينال الرااة إال ببـ،ل ا شـقة يف اريـا
وأخالريا.
وال ـواير سياســيا ي ح ـ م يايــه أن ــوض النضــال ضــد مجيــل االعاهــات ال ـ
ننــاق اعاهــهن وضــد مجيـل ا ــاهيم الـ ننــاق م اهي ــهن يف الوقــا الــ،ي ــوض
فيـه النضـال لةكيـم م اهي ــهن وغـر اعاهـه .فريــو يسـ يف اعـاهل يف آن وااــدن ال
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ين عـ أاــدنا يــل األي ـر يف النضــال قيــد شــعرةل ألهن ــا شــرء وااــدن فريــو حيطــم
ويقيمن ويريد ويبهن يبدخ الظ ويشع النورن وهو ك ا قيـ « :نـار ـرق ال سـاخن
ونور يضرء طري اهلدى» .وك ا يدي يف نركيم ا اهيمن وغر االعاهاتن ننـمي
األف ــار ياــى الوقــاللن والبعــد يــل ال اريــد وا نط ـ ن كــ،لن يــدي يف النضــال ضــد
االعاهــاتن النضــال ضــد ا طــايل ال ـ هتــا،م م ريومــه يــل احليــاةن وضــد م ــاهيم
األي اق ال ،اءت مل الععور اهلابطةن وضـد ال ـ ال ضـايار الـ،ي يبلـه األيـداء
يل األف ار واألشياءن وضد اي عار ال ايات السـاميةن واألهـدا البعيـدةن ب ايـات
،ملي ــةن وأهـ ــدا آنيـ ــة .فريـ ــو يناض ـ ـ يف ،بري ـ ــل :خايايـ ــة ويار،يـ ــةن ويناض ـ ـ يف
اعــاهل :اعــا اهلــد ن واعــا البنــاءن ويع ـ ياــى صــعيديل :صــعيد السياســة وصــعيد
ال ــرن وباي اــة هــو ــوض معــةق احليــاة يف أمســى مياخينريــا وأي هــال ولــ،لن كــان
اصــطدا ال ـوايل بالقضــايان يف اا ــاكريم بــالواقلن والنــا ن ومشــاك احليــاةن أم ـرا
ا ي ـ ان ال فــرق يف ذلــن بــل العــعيد اطحماــر الــدايار والعــعيد الــدويل العــا رن ويف
هــ،ا االصــطدا ن نــربز ا قــدرة ياــى ،ع ـ الرســالة ال ـ حي اريــان والماويــة اخلاصــة ال ـ
ينظر إىل العامل منريان اس ا ريو ال،ي ي بنا ن هر األسا ن وهـر احل ـ من وهـر
ال ايــة ال ـ يســعى إليريــان واهلــد الــ،ي بريــد ل حقيقــه .إال أنــه نظ ـرا الل مامــه زاويــة
ياصــةن ولو،ــوخ ذوق معــل لــهن وميــول معينــة لديــهن طبيعي ـة كانــا أو مبدليــةن فمنــه
ـؤول األف ـار
شى إن مل يل ياى ن سه أن ياـون احلقـال بـالاون الـ،ي يريـوا ن وأن ي ّ
ياى الو،ه ال،ي يريد ن وأن ي ريم األيبار لس الن ياة ال يريـد أن يعـ إليريـال
ول،لن بـ أن حيـ،ر مـل نسـاط ميولـه ياـى انراء واألنبـاء .فرغبـات الـن ن لشـرء
ذايتن أو اـم ن أو مبــدلرن ر ــا ععاــه ي ســر الـرأي أنــه صــدق وهــو كــ،بن أو يـ
إليـه أنـه كـ،ب وهـو صـدقل ولـ،لن ال بـد مـل أن ي بـل الـواير ال ـ الـ،ي يقـالن
والع ـ الــ،ي يع ـ  .فبالنســبة لاوقــاللن أشــياء كانــا أو ا ـواخ ن بـ أن يــدركريا
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إخراكا اسيان وأن حين ا اسا منطقيان ول ل ك ا هرن ال ك ا حيـ ويرغـ أن
ن ــون .وبالنس ــبة ل ف ــارن بـ ـ أن ن ري ــم ك ــا ه ــو واقعري ــان فين قـ ـ يف ذهن ــه إىل
اخلــارب :ي ــارب ال ــ،هلن ويــرى ببع ـ نه الواق ــل الــ،ي يع ــرب ي ــل ال ــرن وي ري ــم ه ــ،ا
ال ــرن اسـ رؤي ــه لاواقــل الــ،ي يــدل يايــهن ك ــا هــون ال ك ــا ي ـ مــل مــا يريــد.
صــحيح أن ال عب ـ قــد ي ــون اازي ـان وقــد ي ــون اس ـ عارةن وقــد ي ــون كنايــةن وقــد
ي ون مجاةن معناها ب وهنا مجاةن ال باألل اا ال نةك منريان ول ل ذلن ال ننعـه
مــل االن قــال إىل اخلــاربن ورؤيــة الواقــل الــ،ي نــدل يايــهن اس ـ خاللــة الا ــةن وك ــا
قال يل معناها أه الا ة .فالواير سياسي ان ب أن يس مل احل ن ول ل اسـ
و،رية نظر ال أي،ها يـل ،ـم ويقـلن وأن يـرى احلقـال ك ـا هـرن ول ـل اسـ
الويرن ايـث ن ـوفر لديـه وسـال ال ـدبر.
رؤي ه احلسية أو ال ريةن وب،لن يس
إال أنــه بـ أن يظـ أســا كـ شــرء لديــه مــل رؤيــةن وإخراقن واــنن وفريــمن هــو
النظرة إىل العامل مل زاوية ياصة.
وهنـا قـد يـرخ سـؤال هـو :كيـف ي ـ ال اـرخ الـ،ي ي ـون يايـه الـواير سياســيان
مل ايث ال ما احل ورؤية احلقال ك ا هرن مل نظرنـه إىل العـامل مـل زاويـة ياصـة؟
فمذا ورخ مل ه،ا السؤالن فممنا يرخ مل النظـرة السـطحية ل مـورن فـمذا نع ـ ا ـرء يف
البحث فمنه ال يورخ مل ه،ا السؤالل وذلن ألن هناق فرقا بل واقل األشـياءن وبـل
احل ــم يايري ــان فواق ــل األش ــياء ال ا ــف في ــه الن ــا  .ف ــمذا كان ــا م عاق ــة بالرؤي ــة
البعريةن ف ـ مـل لـه بعـر يـرى الشـرء ك ـا هـون إال أن ـدع ويضـا  .وإذا كانـا
م عاقــة بــاحلنن فــمن ك ـ مــل لــه إاســا حيــن بالشــرءن س ـواء بالــ،وق كطعــم ا ـر
وطع ـ ــم احلا ـ ــون أ ب ـ ــالا ن كالن ـ ــايم واخلش ـ ــلن أ بالس ـ ـ ـ ل كاألص ـ ـ ـواتن أ بالش ـ ــم
كــالروالح .فاألشــياء حيــن ــا النــا ك ــا هــرن مري ــا اع ـ مــل ن ــاوتن ول ــل
احل م ياى األشياء هو ال،ي اف فيه النـا  .فـالنظرة إىل العـامل مـل زاويـة ياصـة
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م عاقة باحل م ياى األشياء واألفعالن ورؤية احلقال ك ا هر م عاقـة باماساسـات
وامخراكاتل ول،لن ال بد أن يرى احلقال ك ا هـر ويا ـم ،انـ احلـ ن وال بـد أن
ينظر إىل العاملن واحلواخ ن واألشياءن مل زاوية ياصة.
أمــا كيــف ينطب ـ ذلــن ياــى السياســة العا يــةن فــمن اس ـ عراض بع ـ األملاــة
يـري كيــف نسـ النظــرة ل اــدا السياســية مــل زاويــة ياصــةن ولنــورخ بعـ األملاــة
مــل سياســة الرســول  ن وبعـ األملاــة مــل السياســة يف القــرون الوســطىن وبعـ
األملاة مل السياسة ا عاصرة .فالرسول  كانا الماوية اخلاصة ال ينظر منريـا إىل
العــامل هــر نشــر الــديوةن فـ ن قريش ـا كانــا هــر الدولــة ال ــربى يف ايميــرةن وكانــا
هر رأ ال ر يف الوقو يف و،ه الديوةن فمنه وضـل نعـ يينيـه اعـر األي ـال
السياســية واألي ــال احلربيــة فيريــان ف ــان يرسـ العيــون لةصــدهان وي عــرض ل اارهتــان
ويش بن معريا يف معارق احلربن وكان ي ر مـل بـاقر الـدول أي القبالـ بـالوقو
م ر،لن أو ك ا يقولون بالوقو ياى احلياخ .ف ي اله السياسـية والعسـ رية كانـا
نعــدر يــل النظــرة إىل العــامل مــل زاويــة ياصــة .والرســول  اــل ياــم ب ـ ن ييــرب
ن ــاوض م ــل ق ـرير يف يق ــد اا ــف بينري ــال ريامج ــة ا دين ــةن والقض ــاء يا ــى ة ــد
 ن وســح امس ـ ن اــدخ زاويــة الع ـ أن يريــاخن قريش ـ ان أو يعــاحلريان وي ــر
لسح ييربن ومل ه ،الماوية اخلاصة اخت ،سياسة السام أساسا ألي اله ا قباةن ما
خاما نس يف قي غاي ه .فعارت أي اله كاريا يف ه ،ال ةةن مل ذهابه لاع رةن
ورضا بميراض قرير ينهن ولينه أما نعنا قريرن وخمال ه ألصـحابهن وغـ ذلـنن
نس ـ وف ـ سياســة الســام .ف انــا نظرنــه ل ي ــال السياس ـية مــل يــدو الــ،ي يركــم
يايه نعدر مل زاوية ياصةن ون يف اس مق ضيات ه ،الماوية اخلاصة.
فري،ان ملاالن مل أي ال الرسول  : أادنا ي يا ن وهو الةكيم ياى
خولــة كــربى هــر رأ أيدالــهن بنــاء ياــى زاويــة ياصــة .واللــاين ي ـ يــاإن وهــو
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الةكيـم ياــى هــد معـلن فاعاــه زاويــة ياصــةن وصـار ينظــر إىل األي ــال السياســية
والعسـ رية مــل هـ ،الماويــة اخلاصــة .وبـ،لن يشــاهد كيــف نسـيطر النظــرة ل اــدا
السياســية مــل زاويــة ياصــةن ياــى األي ــال وال عــرفاتن وكيــف أنــه لــوال هــ ،النظــرة
مل زاوية ياصةن ل انا األي ال ال معىن هلا.
والــدول ال ــربى بعــد مـؤمتر بـرلل كانــا قــد اختـ،ت كاريــا هنـ أمـ ق الدولــة
امس ـ ميةن وهــر الدولــة العل انيــةن الماويــة اخلاصــة هلــان ولــين القضــاء ياــى الدولــة
العل انيةن مل أهنا للـا األمـريل معـان وقـررت االن ـاق ياـى اللـاينن ول ـل مل ن جنـ،
الماوية اخلاصةن ول،لن ن ي ـا مجيـل أي اهلـا اسـ هـ ،الماويـة اخلاصـةن وخياـا
يف صــراع سياســر مــل بعضــريا اس ـ ر أكلــر مــل قــرنن وهــو وإن ان ريــى بــموال الدولــة
امس ميةن ول ل ذلن مل ي ل الماوية اخلاصة ال ننظر منريا هـ ،الـدول ل اـدا
ـا يف سياسـ ريا
واألي ال السياسـية .فالماويـة اخلاصـة الـ ننظـر منريـا هـر الـ
ويف نظرهتا ل ي ال السياسية.
وأم كــان بعــد احلــرب العا يــة اللانيــةن قالــا إن العــامل شــركةن وإن أم كــا هلــا
أكلر األسريم يف ه ،الشركةن فيا أن ن ون إخارة ه ،الشركة يف يدهان واختـ،ت
هــ،ا القــول الماويــة اخلاصــة الـ ننظــر منريــا إىل العــاملن فعــارت أي اهلــا ن يــف ــ،
الماوي ــةن وص ــارت ننظ ــر إىل األي ــال السياس ــية الـ ـ ع ــري يف ه ــ،ا الع ــامل م ــل ه ــ،
الماوي ــة .والنظ ــرة م ــل ه ــ ،الماوي ــة ه ــر ال ـ ،عا ري ــا ن ـ ب ـ ن ح ــالف م ــل اال ــاخ
الســوفيايتن و،عا ريــا ن ن ــر لربيطانيــا وفرنســان وبعــد ســقوط اال ــاخ الســوفيايت ن ـ ت
نظرهتــان فاــم نعــد ن ن ــر لربيطانيــا وفرنســا واس ـ ن ب ـ أصــبحا ن ن ــر ل ـ خول
العـاملن وبال ـا يف ذلـن ليـث صـارت ن ن ـر ل ن اقـات الدوليـة الـ أمجعـا يايريـا
خول العاملن فانسحبا مل ان اقية كيونون ورفضا الديول يف ان اقيات نـمع األل ـا
األرضــيةن وإنشــاء ة ــة  ،ـرالم خوليــةن وغ هــا مــل االن اقيــاتن وأصــبحا الماويــة
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اخلاصــة ال ـ ننظــر منريــا إىل العــامل نقــو ياــى أســا يــد و،ــوخ أنــداخ هلــا ن حــالف
معريــم ياــى قــد ا ســاواةن ف الــا إىل ال ــرخن وأصــبحا ن عامـ مــل الــدول ال ــربى
األيرى ب ساوب اهلي نة وال وق.
هــ ،هــر ال ي يــة ال ـ ن ــون يايريــا النظــرة مــل زاويــة ياصــة إىل األاــدا
السياســية ال ـ عــري يف العــاملن س ـواء كانــا هــ ،الماويــة زاويــة يامــةن كاختــاذ نشــر
الــديوة أساس ـا لاسياســة اخلار،يــةن أي الماويــة اخلاصــة ال ـ ينظــر إىل العــامل منريــان أ
كانــا ياصــة كحعــر العــداء يف خولــة معينــة ن ننــا ال اـ يايريــا مــل االنطـ ق يف
العــاملن أ كانــا أيـ مــل ذلــن كاالشـ باق يف معركــة سياســية معينــة مــل أ،ـ أن
نرى الـدول األيـرى منوذ،ـ ا مـل معاركنـا السياسـية .فانطبـاق النظـرة مـل زاويـة ياصـة
يا ــى األي ــال واحل ـواخ السياس ــية أم ــر س ــري ن وال حي ــاب إال إىل ممارس ــة السياس ــة
بال ع ن ب ي ر يف فري ه اس عراض األادا السياسية بع ـ ن ومـل هنـا ي بـل أن
ن بل السياسةن وإخراق ا اهيم السياسـية بـ أن يـؤخي إىل إبـاخ الـوير السياسـرن
وأن هــ،ا الــوير السياســر أمــر ال بــد منــه لاع ـ السياســرن بـ ال بــد منــه لا ـ يف
األادا السياسية.
وإذا كان ــا ال ــدول ال ــربى ق ــد أص ــبح ال ــوير السياس ــر ل ــديريا بديري ــة م ــل
البديريياتن وأصبحا معرفة السياسة الدولية اخلبم اليومر لاسياسيلن فمن ا ـروض
يف أبنــاء األم ـة امس ـ ميةن وهــم أبنــاء الدولــة امس ـ ميةن أن ي ــون الــوير السياســر
أول مـ ــا ب ـ ـ أن ي حا ـ ـوا بـ ــه مـ ــل ا ـ ــاهيم السياسـ ــيةن وأن ي ـ ــون أسـ ــا قيـ ــامريم
باألي ال السياسيةن وأن يع اوا ألن يعبح شالعا بل النا ن وبديرية مل البديرييات
يف اب ــلن وأن ي ــون اخلبــم اليــومر لاسياســيلن فــمن مري ـ ريم ال ــربىن وووي ـ ريم
األصــايةن هــر محـ الــديوة امسـ مية إىل العــاملن ونشــر اهلــدى بــل النــا ن وهــ،ا ال
ي نى إال إذا كانوا سياسيلن وإال إذا نظروا إىل العامل مل زاوية ياصةن وإال إذا كـان
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لديريم الوير السياسر ال ام .
وأل،ـ أن ال ي ــرب أمــر الـوير السياســر ياــيريمن وأن ال يظنـو شــيئا ضــجن ا
ال يسـ طيل أن ي ــل بــه إال األذكيــاء وإال ا لق ــونن فــمهنم بـ أن يعرفـوا أن الــوير
السياسر أمر يف من ريى البساطةن وهو ميسور ل النا ا ل ميل والعـوا  .ألن
الوير السياسر ال يعه امااطـة بامسـ كاـهن أو ـا بـ أن ي جنـ ،زاويـة ياصـة
لانظــرة إىل العــاملن وإمنــا يعــه فقــط أن ن ــون النظــرة نظــرة إىل العــاملن مري ــا كان ــا
معارفه ينه قاياـة أو كلـ ةن وأن ن ـون هـ ،النظـرة مـل زاويـة ياصـة .فـالعربة فيـه هـر
النظــرة العا يــةن ولــو كــان ي ـ ا سياســيا وااــدان وأن ن ــون هــ ،النظــرة العا يــة مــل
زاوي ــة ياص ــة ة ــدخة .ف ا ــرخ و ،ــوخ النظ ــرة إىل الع ــاملن وم ــل زاوي ــة ياص ــةن ي ــر
لاداللة ياى الوير السياسر.
صــحيح أن هــ،ا الــوير السياســر ي ــاوت قــوة وضــع ا ب ــاوت ا عــار يــل
الع ــامل وي ــل األا ــدا السياس ــيةن وي ــاوت ب ــاوت ا ع ــار ي ــل الماوي ــة اخلاص ــةن
ول ــل كاــه ويــر سياســرن ويــؤخي الن ياــة ن ســريا مري ــا ن ــاوتن وهــر االرن ــاع يــل
السطحية يف السياسةن والةفل يل ال اهـة يف النظـرة إىل األمـور .وياـى هـ،ا فـالوير
السياسر لين ياصا بالسياسيل وا ريلن وال يعح أن ي ون ياصـا بالسياسـيل
وا ـريلن وإمنـا هــو يـا ن وبـ أن ي ــون يامـان ومم ـل إبــاخ يف األميـل والعـوا ن
ك ــا ن ــل إب ــاخ يف العا ــاء وا عا ــلن ب ـ ـ بـ ـ إب ــاخ ول ــو إمج ــاالا يف األم ــة
ر ا ريـال ألن األمـة هــر الةبـة الـ ينبــا فيريـا الر،ــالن فـ بـد أن ن ــون هـ ،الةبــة
نربة وير سياسرن ا ننبا الر،الن وا ن ل مل ةاسبة احل ا ن ومل نقدير
الر،الن ومل اا ة األيطار اخلار،ية بوير صحيح.
أمــا الطريقــة مبــاخ الــوير السياســر يف األفـراخن وإبــاخ يف األمــةن فمهنــا هــر
ال لقيف السياسر با عىن السياسرن سواء أكان نلقي ا ب ف ار امس وأا امهن أ
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كــان ن بع ـا ل اــدا السياســيةن في لقــف ب ف ــار امس ـ وأا امــهن ال باي بارهــا
نظري ــات ا ــرخةن بـ ـ ب نـ ــمياريا يا ــى الوق ــاللن وي ب ــل األا ــدا السياس ــيةن ال ك ب ــل
العح ر ليعر األيبارن وال ك بل ا عام لي س معاوماتن ب بالنظرة إليريا مـل
الماويـ ــة اخلاصـ ــة ميطالريـ ــا احل ـ ــم الـ ــ،ي ي ـ ـرا ن أو ل بطريـ ــا ب هـ ــا مـ ــل األاـ ــدا
واألف ارن أو يربطريا بالواقل ال،ي بري أمامه مل األي ال السياسية .فري،ا ال لقيـف
السياســرن با بــدأ وبالسياســةن هــو طريقــة إبــاخ هــ،ا الــوير السياســر يف األمــة ويف
األف ـراخن وه ــو ال ــ،ي بع ـ األم ــة امس ـ مية نض ــطال ري ري ــا األساس ــيةن وووي ري ــا
األصــايةن أال وهــر مح ـ الــديوة إىل العــاملن ونشــر اهلــدى بــل النــا ل ولــ،لن كــان
ال لقيف السياسر هو الطريقة مباخ الوير السياسرن يند األمة ويند األفراخ .ومـل
هنا كان ال بد مل ال لقيف السياسر يف األمة امس مية ياى أوسـل نطاقن فمنه هو
الـ ــ،ي يو،ـ ــد يف األمـ ــة الـ ــوير السياسـ ــرن وبعاريـ ــا ننبـ ــا اشـ ــدا مـ ــل السياسـ ــيل
ا بديل.
مجاخى اللانية 1425هـ
آب 2004
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