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نظرات سياسية
حلزب التحرير
الدول كلها عدوة لإلسالم ،ألهنا تعتنق دايانت ومبادئ
تناقض اإلسالم ،وهلا وجهة نظر يف احلياة ختالف بل تناقض
وجهة النظر اإلسالمية ،والدول الكربى بنوع خاص تزيد على
ذلك أبهنا تطمع يف البالد اإلسالمية ،ولذلك قضت على الدولة
اإلسالمية للقضاء على األمة اإلسالمية ،ورمست اخلطط البعيدة
املدى للحيلولة دون عودة الدولة اإلسالمية إىل احلياة لتحول
دون عودة األمة اإلسالمية أمة عظيمة بني األمم ،وابلطبع ترسم
اخلطط وتبذل اجلهود لوأد الدولة اإلسالمية يف مهدها ،قبل أن
تتحرك األمة اإلسالمية ،وستظل دؤوبة على مقاومة األمة
اإلسالمية ،ومقاومة وجودها ،وقوهتا ،ما دامت الدولة اإلسالمية
قائمة ،أو ما دامت هذه الدول العدوة قوية كدولة ،أو قوية
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كشعب ،بل كأفراد .وإذا كانت معرفة السياسة اخلارجية لكل
دولة يف العامل ،أمرا ال يستغين عنه كل سياسي مسلم ،فإن
إدراك كنه ،وخفااي ،وخطط ،وأساليب ،ووسائل ،الدول الكربى
أمر ابلغ األيمهية لكل مسلم بشكل إمجايل ،ولكل سياسي بل
مفكر مسلم بشكل تفصيلي واقعي ،سائرا مع األحداث اليومية
املتغرية ،واملتجددة ،مع بقاء التصور الكامل لألسس والقواعد
اليت تقوم عليها سياسة أي دولة كربى ،من أجل إدراك
األخطار ،ودوام العمل ألمن البالد ،أي ألمن الدولة واألمة
اإلسالمية.
وإذا كان العصر احلاضر تتحكم فيه يف السياسة الدولية
دولتان يمها أمريكا وروسيا ،فإن اثنتني أخريني من الدول الكربى
ال تنفكان ولن تنفكا عن العمل إىل الرجوع للتأثري الدويل ،فوق
ما لكل واحدة منهما من أطماع وأتثري يف البالد اإلسالمية،
ومن حقد وكيد لإلسالم واملسلمني .ومن أجل ذلك ال بد من
معرفة واقع السياسة اخلارجية لكل من أمريكا ،وروسيا ،وإجنلرتا،
وفرنسا ،إىل جانب اعتبار أن اخلطر آت من كل دولة ،وأن أمن
البالد يتطلب دوام اليقظة واحلذر على اجلميع.
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واقع السياسة اإلجنليزية
أول ما جيب أن يعلم أن الشعب اإلجنليزي شعب صغري،
وأن البالد اإلجنليزية بالد صغرية ولذلك غري مؤهلة طبيعيا من
هذه اجلهة ألن تكون دولة كربى ،وال دولة حيسب هلا حساب،
ولكن هذا الشعب اإلجنليزي يتميز مبيزتني هامتني ،يمها :الذكاء،
وسعة احليلة .وهباتني امليزتني معا ،استطاعت إجنلرتا أن تكون
دولة كربى ،واستطاعت أن تشكل خطرا على العامل كله بشكل
عام ،وعلى الدولة اإلسالمية بشكل خاص.
أما اخلطة اليت رمستها ألن تكون قوية ،فإهنا تتلخص يف
شيء واحد ،هو :أن تسخر غريها من األفراد ،والشعوب،
والدول ،ألن تكون أداة بيدها ،أو للسري معها يف حتقيق أهدافها
أو ملشاركتها يف عدواهتا ألعدائها ،أو يف جر املغامن ودفع املغارم،
أو لدفعها وحدها للتورط يف املشاكل اليت تضعفها وجتعلها تسري
يف السياسة اليت يريدها اإلجنليز.
هذه هي اخلطة الدائمة لربيطانيا ،ولذلك هتتم اهتماما
جداي ابلتوازن الدويل ،وتعادي بل تقاوم إىل حد احلرب إذا
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استطاعت أي دولة تكرب إىل حد خيل ابلتوازن الذي رمسته،
وتقاوم أي دولة حتاول أن تصبح الدولة األوىل ،وتكافح كل
شعب ،وكل مجاعة ،بل كل فرد يسعى لالستقالل عن أي دولة
تطمع ابلسيطرة عليها ،أو لالنضمام ألية دولة يساعد هذا
االنضمام إىل اإلخالل ابلتوازن ،أو يقوي أية دولة تعاديها.
إن إجنلرتا اآلن يف سبعينات القرن العشرين دولة ضعيفة
دوليا ،ولكنها قوية واقعيا ،فميزاتها املعروفتان ال تزاالن
موجودتني لديها ،والشعوب اليت كانت مستعمرات هلا ،ال يزال
أكثرها يف قبضة يدها حتت اسم الكومنولث ،والبالد اإلسالمية
ال يزال أكثرها حتت نفوذها أو حتت سيطرهتا ،والدول األوروبية
اليت اعتادت جرها وراءها ال يزال القسم األعظم منها يف والء
تقليدي هلا ،أو يف صداقة تقليدية معها ،وأمريكا ،مع كوهنا
صارت تنافس إجنلرتا وحتاول تقليص حجمها ،ولكنها مع ذلك
ال تزال املعينة هلا يف احلياة ،واحلامية هلا من االندار والزوال.
ولذلك فإن ضعفها دوليا ال يعترب طردا هلا هنائيا من اجملال
الدويل ،بل هو عملية قامت هبا روسيا وأمريكا ،ابألساليب
الدولية ،ال بقطع الشرايني اليت متدها ابحلياة والقوة ،وتضمن هلا
البقاء واستئناف السري.
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لذلك ال يصح أن ينظر إلجنلرتا نظرة استضعاف ،وال
يصح أن يعترب ضعفها الدويل دليال على ضعفها احلقيقي ،بل
جيب أن يفرق يف النظرة إليها بني حاهلا دوليا ،وبني حاهلا يف
مقومات قوهتا احلقيقية.
هذا هو أساس السياسة اإلجنليزية :شعب صغري يف بالد
صغرية ،يريد أن يكون األول يف هذه احلياة ،ويريد العظمة
واجملد ،ومن أجل ذلك يكتل القوى ،مهما كانت ،ليتخذها
أداة لتحقيق عظمته وجمده .وعلى هذا األساس يسري يف مجيع
سياسته ،يف حالة القوة كما كان يف القرن التاسع عشر وأوائل
العشرين ،ويف حالة الضعف كما حالة منذ أربعينات القرن
العشرين.
وهدفه من أن يكون الدولة األوىل ،أو أن يشارك يف
السياسة الدولية ،هو :أن يتحكم يف العالقات الدولية ،ويف
الدول نفسها ،ليتخذها أداة للسيطرة واالستغالل ،وللدفاع عنه
حني يلزم الدفاع .فإجنلرتا هي اليت مجعت دول أورواب لضرب
الدولة اإلسالمية مث للقضاء عليها ،وإجنلرتا هي اليت جرت العامل
للحرب العاملية األوىل ،ال لضرب أملانيا فحسب حني حصل
االختالل يف توازن الدول األوروبية ،ولكن أيضا إىل تصفية
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الدولة اإلسالمية تصفية هنائية .وإجنلرتا هي اليت جرت العامل
للحرب العاملية الثانية ،ال لضرب أملانيا فحسب حني حصل
االختالل يف توازن دول أورواب ،بل هلذا وحملاولة تصفية النظام
الشيوعي يف روسيا .وإذا كانت فرنسا وأمريكا مل تدرك أي
منهما يف أعقاب احلرب العاملية األوىل أهنما قد سخرات من أجل
حفظ عظمة إجنلرتا وحتقيق أطماعها ومحايتها ،ومل تدركا ذلك يف
احلرب العاملية الثانية ،ولكن روسيا كانت مدركة أهداف إجنلرتا
من احلرب العاملية الثانية ،ولذلك فإن هذا اإلدراك الروسي هو
الذي جعل أمريكا يف أعقاب احلرب العاملية الثانية تلمس
تسخري إجنلرتا هلا ،وجعل فرنسا تتنبه إىل نفسها من إجنلرتا ،وهو
الذي طرد إجنلرتا من اجملال الدويل بعد أن جنح يف إخراج فرنسا
منه .وإذا كانت فرنسا مل تبلغ هبا احلصافة إىل حد منع إجنلرتا
من االشرتاك يف قضااي أورواب ،وابلتايل من دخول السوق
املشرتكة ،فإن أمريكا قد أدركت أن قصقصة أجنحة إجنلرتا
وتقليص قوهتا ،وقطع شرايني احلياة هلا ،أمر ال بد منه للحيلولة
دون تسلط اإلجنليز على األمريكان .وعلى هذا ابت األمل قواي
يف ضرب اإلجنليز الضربة القاضية ،وإرجاعهم شعبا صغريا يف
بالد صغرية ،ما دام الروس ليس من احملتمل أن يثقوا ابإلجنليز أو
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أن يكفوا عن الوقوف يف وجههم ،وما دام األمريكان قد تنبهوا
ملا كان حائقا هبم ،وهو تسخري اإلجنليز هلم ،وما داموا يسريون
يف سياسة تقليص القوة اإلجنليزية وحماولة قطع شرايني احلياة هلم.
إن السياسية الربيطانية ال تزال تعمل بقوة ضد روسيا
بشىت األساليب ،دوليا ،ويف السياسات اجلزئية ،وال تزال تتخذ
حسن التأين ،واخلداع ،واألساليب اخلفية ،إلبقاء أمريكا سندا
هلا ،وملقاومة السياسة األمريكية فيما تقوم به ضد إجنلرتا .وإذا
كان ال يوجد هناك أمل يف أن تتساهل روسيا مع إجنلرتا ،وال
يوجد أمل يف أن حتسم أمريكا موقفها مع إجنلرتا كحسم روسيا،
فإن هناك خوفا من أن تستطيع إجنلرتا تكتيل أورواب ،وابلتايل
إيقاف أمريكا عن حماوالهتا ضرب إجنلرتا ،أو ختفيف هذه
الضرابت ،وهناك خوف من أن تتحول روسيا إىل الوضع
القيصري ،فيصبح هدفها محاية نفسها وبقائها دولة كربى
فحسب ،ال دولة شيوعية تستهدف العامل كله .ولذلك فإن
إذكاء الروح العاملية يف روسيا ،مع أهنا هدف خيايل ،وإبقاء
املصاحل األمريكية خارج العامل اجلديد ،يمها اللذان يبددان اخلوف
من أن يرجع اإلجنليز إىل اجملال الدويل ،وابلتايل ببقياهنم يف حالة
الدفاع عن النفس وعدم االنتقال إىل حال السيطرة واهلجوم.
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أما السياسة اإلجنليزية غري الدولية ،فإهنا ليست يف
أمريكا ،وال يف أورواب ،وابلطبع ليس يف روسيا وإمنا هي مرتكزة يف
آسيا وأفريقيا ،أي يف البلدان اليت تطمع يف استغالهلا ،وجعلها
قوة هلا ،وشرايني احلياة لشعبها ودولتها .وهلذا فإن مقتل إجنلرتا
إمنا يكمن يف آسيا وأفريقيا وليس يف أورواب ،فقوهتا تنبع من
هذين املوقعني ،وحياهتا معلقة بوجودها يف هذين املوقعني ،وما
دام هذان املوقعان هلا فيهما أو يف أي منهما قوة ،فإهنا تبقى
قوية مهما ضعفت ،وتبقى دولة حية مؤثرة مهما حلقها من
ضرابت .ولذلك فإن السياسة اإلجنليزية إذا درست للتفهم
والعمل فإمنا تدرس يف آسيا وأفريقيا أوال ،مث تدرس يف أورواب،
ومن هنا كان الفهم احلقيقي للسياسة اإلجنليزية ،للعمل ضدها،
جيب أن يكون يف دراسة سياستها يف آسيا وأفريقيا ،مث دراستها
يف أورواب .ألن سياسة إجنلرتا يف أورواب ،إمنا تنفع للعمل ضدها
دوليا ،وللحيلولة دون تكتيلها وتسخريها هلا ،سواء يف السياسة
الدولية ،أو السياسة االستعمارية.
وسياستها يف آسيا وأفريقيا ،وإن كان ال بد فيها من
دراستها يف كل بلد ،أو يف كل منطقة على األقل ،ولكن ذلك
يدخل املرء يف تفصيالت ،من الصعب اإلحاطة هبا ،وألن فيها
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قابلية التغيري والتجدد والتحول ،وهذا اتبع ملتابعة األحداث
اليومية ،ولذلك من الصعب دراستها ،وإن كان من املمكن
أثناء العمل متابعتها .ولذلك ال بد أن يكتفى ابخلطوط العريضة
 ألسس هذه السياسة يف هذين البلدين.وهذه اخلطوط العريضة تتلخص فيما يلي:
أوال :تعتمد إجنلرتا يف هذه البالد على أنظمة احلكم،
فهي ختلق فيها دوال جديدة كاألردن أو تقسم الدول إىل أقسام
متنازعة كاهلند وفلسطني ،أو تكتل الدول اليت تريد منعها من
الوحدة أو تسهل استغالهلا هلا كتنزانيا وماليزاي ومشروع وحدة
مشال أفريقيا ،أو مشروع اهلالل اخلصيب ،أو تغري احلكام حبكام
آخرين كما فعلت يف ليبيا وأوغنده .أو تقلب أنظمة احلكم غري
املوالية هلا كما فعلت يف السعودية واجلزائر .فهي يف مراقبة دائمة
ألنظمة احلكم ،ويف عمل متواصل فيها إما لتقويتها أو إضعافها
أو تركيزها أو قلقلتها ،أو غري ذلك.
انيا :يعتمد اإلجنليز يف آسيا وأفريقيا على االستغالل
االقتصادي عن طريق رؤوس األموال ،والشركات ،ورجال
األعمال ،والتجار ،وغريهم .فدخلت اهلند عن طريق الشركة
الشرقية ،وال تزال فيها بواسطة الشركات ورجال األعمال
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والتجار .ودخلت جزيرة العرب عن طريق األموال والتجار وال
تزال فيها بواسطة التجار ورجال األعمال ،ودخلت إيران عن
طريق شركات النفط ،وال تزال فيها بواسطة الشركات والتجارة
ورجال األعمال .ودخلت نيجرياي عن طريق الشركات ،وال تزال
فيها بواسطة الشركات والتجارة ورجال األعمال .وهكذا أكثر
البلدان اليت مل تدخلها حبرب عن طريق اجليش كالعراق ومصر
دخلتها عن طريق االقتصاد ،والبلدان اليت خرجت منها عسكراي
مثل كينيا وتنجانيقا وزجنبار بقيت فيها عن طريق الشركات
والتجارة ورجال األعمال.
فاالقتصاد هو األداة الفعالة للوجود اإلجنليزي يف أكثر
بالد آسيا وأفريقيا.
الثا :تعتمد إجنلرتا يف دخول البالد ويف البقاء فيها على
العمالء ،وهؤالء العمالء أنواع ،منهم العمالء يف السياسة،
ومنهم العمالء يف االقتصاد ،ومنهم العمالء يف التجارة ،ومنهم
العمالء يف الفكر ونشر الرأي ،ومنهم العمالء يف العلم والتعليم،
ومنهم العمالء يف الدين الذي تعتنقه البالد .وإذا كان العمالء
يف السياسة هم أبرز العمالء الظاهرين ،فإن ابقي أنواع العمالء
ال يقلّون خطرا عن العمالء السياسيني ،بل رمبا يكونون أشد
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خطرا على البالد وأقوى أداة للنفوذ اإلجنليزي .ولذلك فإن مجيع
أنواع العمالء هم جزء من السياسة اإلجنليزية فبهم تدخل البالد
كما دخلت للجزيرة العربية ،وكما دخلت ملصر ،وهبم تبقى يف
البالد كما هي احلال يف اهلند وتنجانيقا.
رابعا :تعترب األفكار املضللة ،واآلراء املثرية ،واألخبار
املؤثرة ،وما شابه ذلك ،وسيلة فعالة للوجود اإلجنليزي يف البالد،
سواء لدخول البالد أو للبقاء فيها ،ففكرة القومية ،قد سلخت
البلقان عن الدولة العثمانية ،وكانت قوة يف أتييد فصل البالد
العربية والبالد الرتكية عن بعضها ،وأفكار الدميقراطية ،واحلضارة
الغربية ،هي اليت تبقي البالد اإلسالمية اتبعة للغرب وغري قادرة
على االنفصال عنه .وهذه األفكار واآلراء ،سواء أكانت عامة
كالقومية ،أم خاصة مثل فكرة نبل بريطانيا ،وصدق اإلجنليز،
ودهاء إجنلرتا ،قد أوجدت تربة خصبة يف كثري من البلدان
مكنت إجنلرتا من دخول البالد ،ومكنتها من البقاء.
خامسا :تستعمل إجنلرتا التضليل السياسي وسيلة فعالة
لبسط نفوذها على البالد ،فهي قد دخلت تركيا وال تزال فيها
عن طريق التضليل السياسي ،وهي تركز نفسها يف جنوب أفريقيا
ويف روديسيا عن طريق التضليل السياسي .وهي تسخر تركيا
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واليوانن يف قربص لتمكينها من البقاء فيها عن طريق التضليل
السياسي.
هذه أهم اخلطوط العريضة ألسس السياسة اإلجنليزية يف
آسيا وأفريقيا .وهذه األسس هي غري الوسائل الظاهرة كالقواعد
العسكرية ،واألسطول البحري ،والتهديد الفعال ،والضغط املثمر
وما شاهبها .فإن تلك هي وسائل مادية وإن كانت تعتمد عليها
إجنلرتا يف سياستها يف آسيا وأفريقيا ،ولكنها وسائل ظاهرة
مكشوفة ،أما هذه اخلطوط العريضة اخلمسة وما شاهبها فإهنا
هي السياسة املؤثرة اليت تكفل الوجود والبقاء .ولذلك مل تكن
أمريكا وروسيا فعالتني يف ضرب إجنلرتا الضربة املوجعة حني
اتفقتا على تصفية القواعد العسكرية يف العامل ،وحني قلصتا القوة
العسكرية اإلجنليزية يف العامل .فإن هذه حماوالت لقطع شراين
احلياة إلجنلرتا وإضعاف قوهتا ،وليست قطعا لشرايهنا ،وال إزالة
لقوهتا ،فإنه ما دام إلجنلرتا عمالء وقوة اقتصادية يف أي بلد فإن
هذا وحده كاف لبقائها ،وللرجوع إليها إذا طردت منها .واهلند
وتنزانيا ونيجرياي خري مثال على ذلك.
فالسياسة اإلجنليزية كما أهنا ترسم لالشرتاك يف السياسة
الدولية وللتأثري الدويل ،كذلك ترسم للسيطرة وبسط النفوذ،
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ولالستغالل للبالد والناس .حىت إن رمسها للناحية الدولية وإن
كان من أجل العظمة واجملد ،فإنه كذلك من أجل االستغالل،
وحىت بسط النفوذ نفسه إمنا هو من أجل االستغالل .فاألصل
يف السياسة اإلجنليزية إمنا هو استغالل البالد والناس والباقي كله
وسائل هلذا االستغالل.
هذا هو واقع السياسة اإلجنليزية ،فإذا فهم هذا الواقع
فهما واقعيا ،فإنه حينئذ ميكن أن تسلك الطريق لضرب هذه
السياسة ،بل ميكن أن تسلك الطريق لضرب اإلجنليز.
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واقع السياسة األمريكية
السياسة األمريكية هلا وضعان :وضع ما قبل احلرب
العاملية الثانية ،ووضع ما بعد احلرب العاملية الثانية ،أما وضعها
قبل احلرب العاملية الثانية فإنه ال يهمنا كثريا ،وإن كان ال مانع
من أن نلم به .أما وضعها بعد احلرب العاملية الثانية فإنه هو
املهم ،ألن دراسته من أجل العمل هي اليت تثمر ،أما دراسة
وضعها قبل احلرب العاملية الثانية فإنه يفيد يف إدراك األسس
اليت تقوم عليها السياسة األمريكية ككل .وهذا ينفعنا يف العمل
كمعلومات سابقة للحكم على احلوادث اجلارية.
والسياسة األمريكية قبل احلرب العاملية الثانية كانت تقوم
على أساس االنفراد يف نصف الكرة الغريب ،ومن أجل ذلك
تبنت مبدأ مونرو .فكانت سياستها اخلارجية تقوم على أساس
محاية نصف الكرة الغريب من الدول األخرى املوجود يف العامل
القدمي .والعامل القدمي كان يتمثل ألمريكا يف أورواب ،ألنه بعد
احللف املقدس الذي من أجله وجد مبدأ مونرو ،مل يبق يف العامل
القدمي قوة هتدد أمريكا ،أو ميكنها أن هتدد أمريكا سوى أورواب.
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فإنه بعد ضرب الدولة اإلسالمية وإضعافها مل يبق يف العامل القدمي
سوى أورواب ،ولذلك بنت أمريكا سياستها يف الدفاع عن نفسها
أي يف محاية نفسها على رسم سياسة خاصة جتاه أورواب ،وأورواب
كانت فيها أربع دول كربى هي إجنلرتا وفرنسا وأملانيا وروسيا.
وهذه الدول بعد أن اسرتاحت من الدولة العثمانية ،صار الصراع
بينها على أشده ،وأمريكا كانت تغذي هذا الصراع .فأوال
اعتمدت سياسة توازن القوى بني الدول األوروبية حبيث ال
تتمكن أي دولة من هذه الدول من السيطرة على أورواب ،وانيا
تبنت إجنلرتا تبنيا اتما واحتضنتها ،وأيدهتا يف سياسة توازن القوى
بني الدول األوروبية ،والثا كانت تقف إىل جانب أي دولة
أوروبية تريد دولة أخرى أوروبية أن تبتلعها .وبسبب ذلك بقيت
الدول الصغرية كما هي مثل سويسرا ولوكسمربغ وبلجيكا
...اخل ،وبقي وضع إجنلرتا قواي ،كما بقي وضع فرنسا قواي.
والدولة اليت كانت ختيف أمريكا من أن تقوم ابلسيطرة على
أورواب هي أملانيا ابلدرجة األوىل وروسيا يف الدرجة الثانية ،ومن
أجل ذلك دخلت احلرب العاملية األوىل ضد أملانيا ،واشرتكت
ضدها كذلك يف احلرب العاملية الثانية ،ومن أجل ذلك أيضا
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وقفت يف وجه روسيا بعد احلرب العاملية الثانية ومنعتها من
اكتساح أورواب.
فسياسة أمريكا قبل احلرب العاملية الثانية وعقبها كانت
سياسة توازن القوى يف أورواب ،من أجل محاية نصف الكرة
الغريب من أن تدخله أي دولة أوروبية .وهلذا ال توجد هلا سياسة
خارجية خارج نصف الكرة الغريب إال سياسة احلماية وهي
تعتمد على توازن القوى بني الدول األوروبية ،وكانت كل
أعماهلا السياسية والعسكرية حمصورة يف نصف الكرة الغريب ،ومل
خترج منه إال يف استعمار الفلبني من أجل الياابن ،فإهنا كانت
ختشى من الياابن ،ولكن كانت تكتفي ابالستعداد لضرهبا إذا
فكرت مبهامجتها فاستعمرت الفلبني من أجل هذه الغاية،
واكتفت بذلك لعدم أيمهية خطر الياابن.
أما سياستها بعد احلرب العاملية الثانية فقد تغريت تغريا
كليا وانقلبت رأسا على عقب ،ولذلك فإن السياسة األمريكية
اليت جيب أن تدرس هي سياستها بعد احلرب العاملية الثانية،
ألهنا هي السياسة اليت تؤثر يف احلياة الدولية ،واليت حتتاج
مكافحتها وإزالة خطرها ،إىل تفهم عميق ،ومعرفة ابلدوافع
واألساليب والوسائل.
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وقبل كل شيء ال بد أن تؤخذ فكرة عن الشعب
األمريكي ،ألن الشعوب واألمم اليت ختتار حكامها بنفسها تعترب
هي الدولة ،فال يوجد هناك فرق بني الشعب والدولة ،فالدولة
اإلجنليزية هي الشعب اإلجنليزي ،والدولة الفرنسية هي الشعب
الفرنسي ،والدولة األمريكية هي الشعب األمريكي .والشعب
األمريكي أو أمريكا ،كانت حىت القرن الثامن عشر بل حىت
أوائل القرن التاسع عشر مستعمرة من املستعمرات األوروبية،
فكانت الدول األوروبية هي اليت تستعمرها وال سيما إجنلرتا.
فلما قامت بثورهتا الكربى وطردت الدول االستعمارية وطردت
إجنلرتا ابلذات وجدت دولة مستقلة ،مث صارت تنمو حىت
صارت دولة كربى .إال أن املبدأ الرأمسايل واحلضارة األوروبية،
صار هو مبدأها ،وصارت هي حضارهتا ،وصارت تعتنق
الرأمسالية كما يعتقدها األوروبيون سواء بسواء ،وصارت حضارة
أورواب هي حضارهتا ،ولذلك فإهنا من حيث املبدأ واحلضارة دولة
أوروبية ال فرق بينها وبني فرنسا وال بينها وبني إجنلرتا ،مث صارت
تتزعم هذه احلضارة وتدافع عنها كما تدافع الدول األوروبية،
حىت قال أيزهناور وهو رئيس للوالايت املتحدة أي ألمريكا إننا
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مستعدون أن نقاتل دفاعا عن طريقتنا يف العيش ،أي دفاعا عن
احلضارة الغربية وعن املبدأ الرأمسايل.
إال أن الشعب األمريكي وقد قاتل يف سبيل حريته ودفاعا
عنها ،وبذل الغايل والنفيس يف سبيلها ،فقد تعشق احلرية
وصارت جزءا من تكوين عقليته وتكوينه .مث إنه وقد جنح يف
احلياة وجنح يف جتربته جناحا منقطع النظري بفضل دأبه وكفاحه،
فصارت لديه ميزاتن يمها اخليال اخلالق ،واإلرادة البناءة ،إىل
جانب فكرة سد الذرائع (برامجاتزم) وهي سد كل نواحي
التفكري والعمل عن نفسه خالل العمل الذي يقوم به ،وحصر
فكره وجهده يف العمل الذي يقوم به .وبسبب هاتني امليزتني إىل
جانب الفكرة العملية ظل يسري يف الطريق التصاعدي إىل أن
حقق عظمته اليت يتمتع هبا اليوم .إال أنه وقد اعتنق املبدأ
الرأمسايل واحلضارة األوروبية ،فإنه ابلطبع صار االستعمار
واستغالل الغري جزءا من تفكريه واهلدف الرئيسي له ،ألن النفعية
هي وجهة النظر يف احلياة لدى احلضارة الغربية ،فهي وجهة
النظر يف احلياة لدى أمريكا .ولذلك فهي دولة استعمارية مثلها
مثل إجنلرتا ومثل فرنسا سواء بسواء ،ومثل أي دولة أوروبية تعتنق
املبدأ الرأمسايل واحلضارة الغربية.
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إال أن هذه الناحية االستعمارية مل تكن ابرزة للناس قبل
احلرب العاملية الثانية ،ألن أمريكا كانت حتصر أعماهلا
االستعمارية يف نصف الكرة الغريب ،فقام احلكم يف أمريكا على
األساس الرأمسايل ،وصارت الدولة هي عبارة عن وكيلة لألغنياء
والرأمساليني ،وأخذت تبسط سلطاهنا على أمريكا اجلنوبية وعلى
اجلزر الواقعة يف نصف الكرة الغريب .فكانت استعماريتها
حمصورة يف العامل اجلديد ،أما نصف الكرة الشرقي أو العامل القدمي
فكانت تبشر فيه أبهنا تتوق ألن تغري العامل بقوة املثل الذي
تقدمه له عن نفسها من احلرية والتحرير ،واألخذ بيد الضعفاء
ومساعدة الناس .ولذلك كانت ألمريكا مسعة طيبة يف العامل
القدمي ،وكانت هلا حمبة وإكبار ،إال أهنا بعد احلرب العاملية الثانية
تكشفت عن أهنا دولة استعمارية ال تقل خطرا عن الدول
االستعمارية األخرى إن مل يكن خطرها أفظع ،وظهرت على
حقيقتها ومل جي ّد لديها جديد ،بل برز ما كانت ختفيه.
فالسياسة األمريكية حني تدرس جيب أن تدرس على أن
أمريكا دولة استعمارية ،ال فرق يف ذلك بني سياستها قبل
احلرب العاملية الثانية وبعدها .إال أهنا بعد احلرب العاملية الثانية
جدت أمور وأحوال اقتضت تغيري سياستها ابلظواهر واألشكال
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والوسائل واألساليب ،ولكن أساسها ظل كما هو .فقد كانت
سياستها قبل احلرب العاملية الثانية تقوم على أساس الدفاع عن
نصف الكرة الغريب ،وحتصر أعماهلا االستعمارية ،يف نظام احلكم
الرأمسايل الذي يقوم على الرأمساليني وعلى جعل الدولة وكيلة عن
األغنياء وأصحاب رؤوس األموال الضخمة ،ويف بسط السيطرة
على أمريكا اجلنوبية واجلزر الواقعة يف نصف الكرة الغريب ،وتقوم
على نشر احلرية ومساعدة الشعوب الضعيفة ،وحترير البالد
املستعمرة ،ونشر القيم الرفيعة يف سائر أحناء العامل ،أي يف العامل
القدمي .ودخلت احلربني العامليتني األوىل والثانية من أجل الدفاع
عن العامل اجلديد ،ومن أجل حترير البالد املستعمرة من
االستعمار .وإذا كانت قد عادت إىل وضعها األصلي وسارت
يف سياستها املرسومة بعد احلرب العاملية األوىل حبجة عدم
استطاعتها القيام مبهمتها يف حترير الشعوب فإهنا بعد احلرب
العاملية الثانية مل تستطع الرجوع إىل وضعها القدمي ،أي إىل ما
يسمى ابلعزلة األمريكية ألن ظروف الدفاع قد تغريت ،وألن
آفاق االستغالل قد انفتحت واتسعت أمام األغنياء وأصحاب
رؤوس األموال الضخمة ،فاضطرت ألن تتورط يف العامل كله،
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واضطرت ألن تظل مشرتكة يف السياسة الدولية ،وألن أتخذ
على عاتقها أمر العامل كله.
أما ظروف الدفاع ،فإن اخلطر الذي كان عليها إمنا هو
من تغلب دولة كربى من دول أورواب على أورواب ،وكان هذا
اخلطر حمدودا ومعينا ،وتكفي يف دفعه سياسة توازن القوى بني
الدول األوروبية ،والتدخل عسكراي حني خيتل هذا التوازن .أما
بعد احلرب العاملية الثانية ،فقد برز االحتاد السوفييت دولة تشكل
اخلطر املاحق عليها ،سواء أكان ذلك يف قوته العسكرية أم يف
فكرته الشيوعية ،وكذلك تبني أن الياابن قد شكلت خطرا على
أمريكا يف احلرب العاملية الثانية ،ونشأت الصني دولة شيوعية
قوية قد تشكل خطرا عليها يف املستقبل ،وخرجت أورواب من
احلرب العاملية الثانية واهية القوى .فأورواب الشرقية قد استولت
عليها روسيا ،وأورواب الغربية يف حالة إهناك وضعف وال تستطيع
وحدها مواجهة اخلطر السوفيايت الذي يتهدد التوازن األورويب.
وإىل جانب ذلك ظهر للرأمساليني وأصحاب األموال الضخمة
ما كانت تتمتع به الدول األوروبية من منافع يف الدول اليت
تستعمرها ،ورأت أن أورواب نفسها ميكن أن تكون موضع
استغالل ألمريكا .فصار أمامها عامالن جديدان هامان :عامل
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الدفاع الذي أوجدته األحوال اجلديدة اليت نشأت بعد احلرب
العاملية الثانية ،وعامل االستغالل الذي أسال لعاهبا يف البالد
املستعمرة ويف أورواب نفسها .وأمام هذين العاملني وقفت
متحرية ،ال تدري أي طريق تسلك ،هل ترجع إىل عزلتها أم
تظل مشرتكة يف هذا العامل؟ واستمرت حريهتا من بعد انتهاء
احلرب العاملية الثانية حىت سنة  1947وهي تدرس األوضاع
اجلديدة دون أن تتخذ أي قرار .ويف سنة  1947قررت البقاء
يف العامل ،واالشرتاك مع الدول األخرى يف سياسة العامل وإدارته،
وأصبح للسياسة األمريكية منذ سنة  1947منطها اجلديد .إال
أهنا ،لعدم عراقتها يف السياسة الدولية ،وألهنا تعتنق املبدأ
الرأمسايل ،وهذا املبدأ نفسه تعتنقه الدول األوروبية ،وهو يقضي
ابلصراع على املنافع وأبن الرغيف هو العالقة بني الشخص
والشخص ،وبني الدولة والدولة ،آكله أان أو أنت ،وألهنا كانت
تبشر يف العامل القدمي ابملثل الرفيعة والقيم العليا والتحرير من
االستعمار ،وهي دولة استعمارية ال بد أن تظهر االستعمارية يف
سلوكها .هلذه األسباب الثالثة وقعت يف حرية يف تنفيذ
سياستها ،ووقعت يف ارتباكات عديدة وارتكبت أخطاء فاحشة،
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واستمرت على هذه احلال طوال اخلمسينات حىت أوائل
الستينات ،حيث غريت سياستها وسارت يف سياسة أخرى.
فبالنسبة للدفاع اختذت  -قبل الستينات  -سياسة
األحالف ،وأقامت حزاما حول روسيا من األحالف والقواعد
العسكرية النووية وغري النووية :فأقامت مبدأ ترومان حلماية تركيا
واليوانن كمبدأ مونرو الذي أقامته للدفاع عن نصف الكرة
الغريب ،وأوجدت احللف األطلسي ،وحلف جنوب شرقي آسيا،
وأوجدت مشروع مارشال ملساعدة أورواب لتستطيع الوقوف على
قدميها ضد االحتاد السوفيايت ،مث أوجدت سياسة املساعدات
اخلارجية ،فمبدأ حترير الشعوب اخلاضعة للشيوعية ،مث تقوية
موقف عدم االحنياز الذي تتخذه الدول غري املنحازة وتبنته
وأخذته من إجنلرتا أخذا يكاد يكون اتما.
وأما ابلنسبة لالستغالل فقد وسعت سياسة املساعدات
اخلارجية حىت مشلت أكثر الدول اليت كانت مستعمرة ،واختذت
سياسة العدوان غري املباشر من االنقالابت ،والتخريب والتدمري،
وشراء الذمم ،سياسة فعالة ،وسارت فيها يف بلدان متعددة.
وبذلك حتملت أمريكا مسؤوليات دفاعية ضخمة خارج نصف
الكرة الغريب ،ومسؤوليات اقتصادية يف كل من أورواب وآسيا
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وأفريقيا ،ورضيت حتمل هذه املسؤوليات العسكرية واالقتصادية،
وسارت يف سياستها بدأب ال يعرف امللل ،وبقوة ال تعرف
الوهن ،واندفعت فيها أميا اندفاع.
إال أهنا مل توفق يف هذه السياسة وال يف جهة من
اجلهات ،إذ أخفقت فيها يف الشرق األوسط أو األدىن كما
أخفقت يف الشرق األقصى ،وأخفقت يف أورواب كما أخفقت
يف أفريقيا ،ووقعت يف مآزق متعددة ،وارتكبت األخطاء
الفاحشة ،وختبطت ختبط العشواء .مما اضطرها إىل دراسة هذه
السياسة ،ورسم سياسة جديدة سارت فيها منذ سنة 1961
حىت اآلن.
أما السبب يف ذلك فراجع إىل موقف اإلجنليز يف الدرجة
األوىل منها ومن سياستها ،مث موقف فرنسا يف الدرجة الثانية مث
الشعوب األخرى يف آسيا وأفريقيا وحىت يف أورواب نفسها .ذلك
أن إجنلرتا حبكم العالقة اخلاصة اليت كانت قائمة بينها وبني
أمريكا ،قد استطاعت أن تقنع أمريكا وفرنسا وسائر دول أورواب
أن العامل الشيوعي يشكل خطرا على العامل احلر وعلى احلضارة
الغربية يهدد وجوده ووجودها .وبذلك قامت السياسة الدولية
على أساس أن العامل معسكران :معسكر شرقي أي معسكر
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شيوعي وتتزعمه روسيا ،ومعسكر غريب أي معسكر رأمسايل أو
العامل احلر وتتزعمه أمريكا ،وبذلك وضعت أمريكا يف موضع
املسؤولية عن العامل احلر ،وجعلتها تتصدى لروسيا وللشيوعية ،مث
أذكت احلرب الباردة بني روسيا وأمريكا تلبس ثوب احلرب
الباردة بني املعسكرين ،فتورطت أمريكا يف حرب كوراي،
وأخذهتا على عاتقها ،وعلى الرغم من أهنا حرب بني املعسكرين
فقد كانت إجنلرتا تقوم أبعمال خفية لصاحل الصني وروسيا ضد
أمريكا ،مث صارت حتاول القيام أبعمال لتوريط أمريكا،
وإلضعافها ،مما أربك أمريكا وأوقعها يف مآزق وأزمات ،فكانت
مؤمترات القمة كمؤمتر برلني ومؤمتر جنيف ،وكان حلف بغداد
إلسقاط حماوالت أمريكا يف إقامة حلف دفاعي يف الشرق
األوسط يف احلزام الشمايل املربوط ضد روسيا ،وكان الصراع
العنيف حول أملانيا وحول الدفاع عن غريب أورواب ،وكانت
العرقالت اليت تقوم هبا يف أفريقيا مثل الكونغو وروديسيا
الشمالية واجلنوبية وغريها ،والعرقالت اليت تقوم هبا يف الشرق
األوسط يف مثل فلسطني وشرق األردن ،ويف مثل سوراي ومصر،
وغري ذلك من األعمال.
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أما فرنسا فإهنا وهي تعلم أن شعار اإلجنليز هو أن إجنلرتا
تقاتل آلخر جندي فرنسي وأن أمريكا قد جعلت أورواب اتبعة
هلا يف مشروع مارشال ،وجعلت فرنسا كواحدة من دول أورواب
واتبعة ألمريكا ،والفرنسيون يشعرون بعظمتهم وجمدهم ويريدون
إحياء اترخيهم ،فإهنم قد أحسوا بضرورة االنفصال عن أمريكا
وعن إجنلرتا ،والسري يف حماولة تزعم دول أورواب ال سيما وأن
مشروع مارشال قد أحيا أورواب وجعلها تقف على رجليها ابلرغم
من أنه كان وسيلة لبسط سيطرة أمريكا عليها أي على أورواب،
لذلك مرت فرنسا يف حالة من التخبط وحماولة االنعتاق من نري
أمريكا ،حىت جاء ديغول وسار يف سياسته اجلديدة وفصل فرنسا
عن أمريكا فعال ،ووقف من إجنلرتا موقف الند ،وصار حياول أن
تكون أورواب بدون إجنلرتا القوة الثالثة بني أمريكا وروسيا ،وصار
حياول التقرب من روسيا ،وبذلك ضعف موقف أمريكا يف
أورواب ،وضعف موقفها جتاه روسيا.
فكان من جراء موقف فرنسا ،ومن جراء أالعيب إجنلرتا
يف أورواب ،ومن جراء مشروع مارشال ،أن تغري املوقف يف إجنلرتا
وأورواب تغريا كليا ،فبعد أن كانت أورواب وال سيما إجنلرتا وفرنسا
وإيطاليا ال تستطيع أن تبقى بعد احلرب العاملية الثانية أمما
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مستقلة ،وكانت عرضة الجتياح روسيا هلا ،وابتالع االحتاد
السوفيايت هلا ابتالعا سهال ،فإهنا بفضل املساعدات األمريكية
وحمالفتها ظلت دوال وأمما موجودة ،وقويت هبذه املساعدة.
فاستغنت عن أمريكا يف احلقل السياسي وصارت تناوئها،
وصارت حتاول إزالة أمريكا من احلقل االقتصادي يف أورواب،
وصار احلقل العسكري يف حالة ميوعة وغموض.
هذا ابلنسبة ألورواب عموما ،وإلجنلرتا وفرنسا بشكل
خاص ،أما ابلنسبة ألحوال األمم والشعوب املستعمرة يف آسيا
ويف أفريقيا ،فإن سياسة أمريكا يف حترير املستعمرات وحتويلها إىل
دول مستقلة ،قد أدت إىل صراع حاد بينها أي بني أمريكا
والدول املستعمرة ،وحتول االستعمار يف أكثر هذه الشعوب من
السيطرة العسكرية والسياسية واالقتصادية ،إىل السيطرة السياسية
واالقتصادية ،بعد أن أزيلت السيطرة العسكرية منها .ولكن
ظلت هذه الشعوب يف أكثريتها حتت ظل إجنلرتا وفرنسا ،ومل
تنل أمريكا من السيطرة عليها إال القليل ،فاجلزائر وتونس
واملغرب مثال وإن حتررت من فرنسا ولكنها دخلت حتت سيطرة
إجنلرتا ،وعدن وسومطرة واملاليو وغريها وإن زال عنها الوجه
العسكري فقد ظل االستعمار اإلجنليزي فيها يف وجهيه
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االقتصادي والسياسي ،وهكذا أكثر الشعوب واألمم مل تنجح
فيها السياسة األمريكية رغم العون واملساعدات ،ال يف حتريرها
حتريرا اتما من االستعمار ،وال يف حتويلها إىل سيطرة أمريكية
حبتة سوى القليل القليل الذي هو على وشك الزوال كمصر
وسوراي والسودان مثال ،مث حتولت سياسة عدم االحنياز إىل مهزلة
حىت صارت الدول الواضح فيها النفوذ اإلجنليزي أو الفرنسي
تعترب نفسها دوال غري منحازة وتدخل ضمن عدم االحنياز.
وهبذا كانت حصيلة السياسة األمريكية يف كل من أورواب
وآسيا وأفريقيا إخفاقا يف إخفاق ،فال هي استطاعت أن أتخذ
الشعوب املستعمرة من الدول االستعمارية الستعمارها هي ،وال
استطاعت أن حترر هذه الدول من ربقة االستعمار ،وبدل أن
جتعل أورواب قوة تقف يف وجه االحتاد السوفيايت واملعسكر
الشيوعي ،صارت أورواب وال سيما إجنلرتا وفرنسا دوال تناوئ
أمريكا وتزامحها ،وختلت عن كوهنا قوة أمريكية ،بل ختلت فعال
عن كوهنا معسكرا غربيا مع أمريكا.
أما السياسة األمريكية جتاه روسيا فقد أخفقت كذلك
بسبب عاملني اثنني :أحديمها تغري وضع روسيا وتغري سياستها،
والثاين عدم إخالص الدول احملالفة ألمريكا للحلف الذي تدخل
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فيه وألمريكا .أما العامل األول فإن روسيا قد صنعت القنبلة
الذرية والقنبلة اهليدروجينية ،وتقدمت يف السالح النووي،
وفاقت أمريكا يف الصواريخ عابرة القارات ،وبذلك تغري توازن
القوى العسكرية بني املعسكرين أو على األصح بني الدولتني
تغريا جذراي ،فبعد أن كانت أمريكا تتفوق على روسيا ابلسالح
الذري صارت روسيا توازي أمريكا وتعادهلا يف هذا السالح إن مل
تتفوق عليها يف بعض النواحي ،وحتول التوازن من توازن القوى
إىل توازن الرعب ،وحل حمل األمان الذري املأزق الذري.
واستوت قدرة أمريكا وروسيا يف تدمري بعضها البعض يف حرب
ذرية شاملة .وفوق ذلك فقد أقامت روسيا حلف وارسو مقابل
احللف األطلسي ،وأخذت هتاجم األحالف األخرى حىت
زعزعت ثقة أعضائها هبا ،وجعلتها يف نظر الشعوب سبة وعارا
وأتبيدا لالستعمار الغريب .وصارت هذه األحالف تشكل خطرا
على أصحاهبا ،وصار خيالطهم شعور اخلوف من عواقب اخلطر
الذري ،وابلتايل من عواقب هذه األحالف ،وبذلك فقدت هذه
األحالف قيمتها ومل تعد هلا أية منفعة يف سياسة الدفاع
األمريكية.
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وفوق ذلك فإن السياسة السوفياتية تغريت تغريا أساسيا،
فقد كانت هذه السياسة تعتمد على التهديدات العسكرية،
فصارت تعتمد على األعمال السياسية ،وختلت عن أسلوب
التهديد العسكري املباشر وغري املباشر ،وصارت تتبع أسلوب
التفوق السوفيايت والتوغل الشيوعي يف العامل غري الشيوعي
بواسطة اإلجنازات السوفياتية التقنية واالقتصادية ،وصارت روسيا
تسري يف سياسة املساعدات االقتصادية واملساعدات العسكرية،
وصارت تعتمد على ذلك يف سبيل إخضاع العامل غري الشيوعي
للنفوذ السوفيايت .وابلنسبة ألورواب قد شدت قبضتها على
أورواب الشرقية وجعلت أهلها يلمسون إخفاق سياسة أمريكا يف
حترير الشعوب اخلاضعة للشيوعية ،وأخذت تغازل إجنلرتا وحتاول
إجياد عالقات بينها وبني فرنسا ،وحتاول إضعاف برلني الغربية
وأملانيا الغربية ،وما إن قاربت اخلمسينات على االنتهاء حىت
كانت روسيا يف ذروة القوة وأصبح خطرها على العامل بل على
أمريكا أمرا حيسب له حساب.
وهبذا كله ظهر ألمريكا ظهورا بينا خطأ السياسة اليت
رمستها ،وخطر بقائها سائرة يف هذه السياسة ،ومن أجل ذلك
فكرت يف ترك هذه السياسة ورسم سياسة جديدة ،وكان ذلك
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يف أواخر أايم أيزهناور ،مث كانت وفاة دالس صانع هذه السياسة
فجمدت األمور كلها لدى أمريكا يف دراسة املوقف والتفكري
بسياسة جديدة ،إىل أن جاء جون كيندي رئيسا للوالايت
املتحدة فأخذ هذه الدراسات أو تبىن السياسة اجلديدة اليت كان
يفكر فيها األمريكيون وصاغها صياغة مبلورة ،مث قام إبكمال
االتصاالت السرية مع روسيا اليت بدأت منذ أايم أيزهناور إىل أن
كان اجتماع خروتشوف بكيندي يف حزيران سنة 1961
وعقدت االتفاقيات السرية بني روسيا وأمريكا ،ومنذ ذلك
التاريخ سارت أمريكا يف سياسة جديدة يف العامل غري سياستها
األوىل.
أما ما هي هذه السياسة فإنه مل يكشف النقاب عنها
بعد ،ومل يكشف النقاب عن االتفاقيات السرية اليت عقدت بني
روسيا وأمريكا ،ولذلك فإنه من الصعب إعطاء تفصيالت عن
هذه السياسة ،وال إعطاء خطوط عريضة عنها ،وذلك لسريتها،
ولعدم كشف خفاايها ومراميها .ولكن وقد سارت الدولتان
روسيا وأمريكا يف تنفيذ االتفاقيات خطوات نقلت املوقف
الدويل من حالة معسكرين إىل حالة دولتني ،ومن حالة العداء
واخلصام بني أمريكا وروسيا إىل حالة التقارب حىت وصل هذا
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التقارب بعد زايرة نيكسون رئيس الوالايت املتحدة ملوسكو يف
أاير سنة  1972إىل حد الصداقة الظاهرة ،فإنه صار ابإلمكان
إعطاء صورة أو حملة عن السياسة األمريكية اجلديدة.
معلوم أن األساس للسياسة األمريكية يف العامل مبين على
أمرين :أحديمها محاية أمريكا والدفاع عنها ضد كل خطر
يتهددها أو ميكن أن يتهددها .وانيهما :استغالل الشعوب
واألمم لصاحل أمريكا ،هذان يمها األساسان اللذان ليس من
احملتمل أن جيري عليهما أي تعديل ،واللذان ليس من احملتمل أن
تكون السياسة األمريكية مبنية إال عليهما .وانطالقا من هذا
األساس ،ومبالحظة احلوادث اليت حصلت واألسلوب الذي
سارت فيه أمريكا ،تكون السياسة األمريكية اجلديدة كما يلي:
 -1ختلت أمريكا عن حساب أية قوة من القوى يف
سياستها الدفاعية ،وصارت سياستها الدفاعية تعتمد عليها
وحدها ،وعلى قواها ليس غري .فألغيت األحالف واملعاهدات
واالتفاقيات العسكرية ،واعتربت كأن مل تكن ،وختلت عن
القواعد العسكرية مجيعها ،وذلك ألن سياستها جتاه الدولة اليت
ختل ابلتوازن يف أورواب ،أي جتاه روسيا ،صارت سياسة صداقة
ال سياسة خماصمة ،فلم يعد هناك لزوم لضرهبا واحليلولة دون
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خطرها ،بل يكتفي إبجياد وضع دفاعي مي ّكن أمريكا من الدفاع
عن نفسها إذا نقضت روسيا اتفاقياهتا ،أي انتقلت أمريكا من
سياسة األمن املطلق إىل سياسة األمن النسيب ،ولذلك صار
التفاوض بينهما وال يزال جاراي حول األسلحة اليت مت ّكن إحدى
الدولتني من غزو األخرى ،إلجياد توازن بينهما يف القوى.
وصارت سياستها الدفاعية إجياد توازن بني قواها وقوى الدول
الشيوعية وعلى رأسها روسيا ،وتركت سياسة توازن القوى بني
الدول األوروبية ،وسياسة توازن القوى بني الدول اآلسيوية.
 -2ختلت عن سياستها بشأن احليلولة دون التوسع
الروسي أو التوسع الصيين ،وحددت البلدان اليت ميكن ألمريكا
أن تتوسع فيها ،والبلدان اليت ميكن لروسيا أن تتوسع فيها،
والبلدان اليت ال ميكن ألمريكا أن تتوسع فيها ،والبلدان اليت ال
ميكن لروسيا أن تتوسع فيها .وبذلك دخلت مع روسيا يف لعبة
شطرنج مميتة ،فإذا توسعت روسيا يف بلد ال حق هلا ابلتوسع فيه
وجد خطر احلرب بينها وبني أمريكا ،وكذلك إذا توسعت أمريكا
يف بلد ال حق هلا ابلتوسع فيه وجد خطر احلرب بينها وبني
روسيا .أما البلدان اليت ميكن لكل من أمريكا وروسيا أن تتوسع
فيها ،فإن التوسع جيري ابلرضا أو ابملنافسة الرايضية ،وهذه أيضا
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عرضة لالحتكاك بينهما وميكن أن يؤدي هذا االحتكاك إىل
تنافس ،وميكن أن يؤدي إىل تصادم ،بل ميكن أن يؤدي إىل
حرب بني العمالقني .ومن أجل ذلك تعترب السياسة األمريكية
اجلديدة يف هذا املضمار لعبة شطرنج مميتة .وصارت قابلية أن
تقع أي أمريكا يف حرب ذرية مع روسيا ،أقرب منها يف
سياستها األوىل ألن سياسة توازن الدول أو التوازن الدويل ،أكثر
مطاوعة لتجنب احلرب من سياسة توازن القوى بني دولتني،
وترك وسائل االحتكاك بينهما بسياسة التنافس الرايضي.
 -3سارت أمريكا يف سياسة احتكار السالح النووي هلا
ولروسيا ،وصارت حتاول منع الدول األخرى من صنع هذا
السالح ،أي أهنا التقاء خطر قوة أخرى غري قوة روسيا قد
تبنت مبدأ ضرب كل دولة يشكل منوها خطرا عليها ،ال فرق
بني أن تكون من دول أورواب أو من الدول الشيوعية ،فهي كما
حتاول منع الصني من ازدايد قواها ومن التوسع كذلك حتاول
منع إجنلرتا من زايدة قواها ومن التوسع .فصار جزءا من دفاعها،
أن تبقي الدول األخرى يف حالة ال تشكل خطرا عليها.
وعمال هبذه السياسة ،أو من مثراهتا ،إلغاء القواعد
العسكرية يف العامل ومنها القواعد العسكرية اإلجنليزية ،وإلغاء
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االستعمار إلغاء اتما من مجيع العامل إبعطاء كل شعب من
الشعوب استقالله وجعله دولة مستقلة استقالال اتما ،وحماربة
السيطرة السياسية والسيطرة االقتصادية يف أي بلد من بلدان
العامل ما عدا سيطرهتا وسيطرة روسيا .وحصر اجملال احليوي ألية
دولة يف نطاق حمدود ،وحماولة حصر اجملال االقتصادي يف
األعمال املشروعة كالتجارة والصناعة والزراعة اليت تتمشى مع
القانون الدويل ،وضرب اجملال السياسي ألية دولة أينما وجد
وقلع النفوذ األجنيب من أي مكان يوجد فيه ،ومنعه من أن
يوجد يف أي مكان ،ابستثناء األمكنة املتفق عليها بينها وبني
روسيا.
 -4إجياد أمكنة يف العامل منزوعة السالح وعدم متكني
الدول القائمة فيها من التسلح إال ابلسالح الذي يلزم لألمن
الداخلي وللدفاع احملدود ،وكذلك حتديد تسلح بعض الدول يف
غري األمكنة املنزوعة السالح ،وفرض شروط قاسية على بيع
السالح للدول األخرى .وهذا وإن كان يدخل يف سياسة منع
أية قوة هتدد أمريكا ،فإنه جيمع إىل ذلك إجياد األمن الدائم
ألمريكا وروسيا ،كأملانيا وأواسط أورواب ابلنسبة لروسيا،
وكالياابن والشرق األقصى ابلنسبة ألمريكا.
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هذا ابلنسبة لسياسة الدفاع أما ابلنسبة لسياسة
االستغالل ،أو على األصح لسياستها االستعمارية ،فإنه مل
يالحظ فيها أي تغيري اللهم إال ابلنسبة ألورواب ،فإن مشروع
مارشال قد انتهى ،والدول األوروبية صارت يف غىن عن أمريكا،
بل صارت تناوئ أمريكا وحتاول طردها من أورواب ،ولكن أمريكا
قد نقلت مساعداهتا ألورواب من مساعدات لتقويتها إىل
صفقات من أجل استغالهلا ،وجتلى ذلك يف السياسة التجارية،
والسياسة الصناعية ،والسياسة النقدية .وإنه وإن كان الصراع
بني دول أورواب وبني أمريكا على أشده من انحية اقتصادية
ولكن أمريكا ال تزال حتاول فرض سيطرهتا االقتصادية على
أورواب ،فال يزال الدوالر األمريكي قادرا على فرض السيطرة
النقدية على أورواب ،وال تزال التجارة األمريكية مزدهرة يف أورواب،
وال تزال املصانع األوروبية حتت أتثري أمريكا.
أما ابلنسبة لباقي البلدان ،أي آلسيا وأفريقيا ،فال تزال
السياسة االستعمارية هي سياسة أمريكا .وهي تتمثل يف األمور
التالية:
أوال :سياسة التحرير من االستعمار ،وهذه السياسة
تقضي بتحرير البالد املستعمرة ،وحتويلها إىل دول مستقلة ،مث
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النفوذ إىل هذه البالد عن طريق هؤالء احلكام ،سواء أكانوا من
عمالئها ،أم كانوا من عمالء الدولة املستعمرة اليت أعطت
االستقالل .وما فعلته يف عدن ومشيخات اخلليج ومشال أفريقيا
خري شاهد على ذلك .فإن حكام مصر والسودان من عمالئها،
وحكام عدن ومشيخات اخلليج من عمالء الدول اليت كانت
تستعمرها وهي إجنلرتا ،وحكام املغرب وتونس وليبيا من عمالء
دولة أخرى غري اليت كانت تستعمرهم ،ومع ذلك فإهنا يف
حماوالهتا الدخول إىل هذه البالد وفرض سيطرهتا عليها واحدة
وإن كانت أعماهلا يف مصر أكثر جناحا منها يف ليبيا مثال.
انيا :املساعدات االقتصادية ،وهذه على تعدد أنواعها،
فإن الغاية منها كلها واحدة وهي إفقار البلد املساعد ،وربطه
بعجلة أمريكا ،حبيث تكون املساعدة وسيلة لإلفقار ،ووسيلة
لبسط السيطرة االقتصادية والسياسية على البلد املساعد،
والقروض ،والنقطة الرابعة ،ومساعدات التنمية وما شابه ذلك
تؤدي نفس الغاية ،أال وهي إفقار البلد املساعد وبسط السيطرة
االقتصادية والسياسية عليه.
الثا :املساعدات العسكرية ،وهذه املساعدات يقصد
منها أمران :أحديمها إجياد أسواق للمصانع األمريكية ،وانيهما
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هدر أموال البلد املساعد على سالح يتحول إىل حديد خردة،
ويستهلك ثروة البلد املساعد .إال أن خطر هذه املساعدات
يتجلى يف إيقاع البالد يف حاالت قلق دائم ،إما إبجياد حروب
مصطنعة بشكل دائمي لدوام توريد السالح ،كما هي احلال يف
الشرق األقصى والشرق األوسط ،وإما إبجياد حماوالت انقالبية
أو إجياد حركات ختريب وتدمري ،فيوقع البالد يف الفوضى
واالضطراب ،إىل جانب إفقارها وهدر ثروهتا ،ولئن كانت
املساعدات االقتصادية جتر إىل فرض السيطرة االقتصادية
والسياسية ،فإن املساعدات العسكرية جتر زايدة على ذلك إىل
إفقار البالد ووضعها يف حالة فوضى واضطراب.
رابعا :املشاريع اإلنتاجية ،سواء املشاريع األمريكية البحتة
كمشاريع البرتول وحنوها ،أو املشاريع اليت تدخل فيها مع دولة
أخرى اتبعة هلا كاملشاريع األملانية والياابنية واإليطالية وحنوها ،أو
الدول املناوئة هلا كإجنلرتا وفرنسا .وهذه املشاريع جتعل ألمريكا
سيطرة اقتصادية وسياسية يف البالد ،وتكون وسيلة الستغالل
الناس والبالد للشركات األمريكية واألغنياء األمريكيني.
خامسا :التضليل السياسي والفكري .أما التضليل
السياسي فيتجلى يف أمرين :أحديمها أن حتقق على يد عمالئها
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ما تريده هي حتت ستار قومي أو وطين ،أي حتت ستار كفاح
االستعمار وهذا واضح يف احلركات اليت قامت يف مصر
والكونغو وإندونيسيا وغريها ،والثاين أن تقوم هي أبعمال ظاهرة
ملصلحة الشعب كاجلامعات األمريكية يف القاهرة وبريوت
وأنقرة ،وكمشاريع املياه وحتلية مياه البحر ،وحنو ذلك .وأما
التضليل الفكري فقد غلب على أمريكا اختاذ فكريت التحرر
واالشرتاكية ،فتشغل الناس ابلتحرير واالشرتاكية والتقدمية،
وجتعلهم ينقسمون إىل أقسام متعددة تتناحر على األفكار،
وتبعدهم هبذا عن الطريق الصحيح للتقدم واالزدهار .ولذلك
كانت أفكار التحرر والتقدم واالشرتاكية من أهم وسائل أمريكا
يف االستعمار ،ومن أخطر األمور على البالد ،ونظرة واحدة إىل
الدول اليت تنادي ابالشرتاكية تكفي للمس أثر هذه األفكار يف
أتخر البالد وسريها يف متاهات ال هناية هلا.
هذه هي السياسة األمريكية ابلنسبة آلسيا وأفريقيا ،أي
هذه هي السياسة األمريكية الستغالل الشعوب ،أي السياسة
االستعمارية األمريكية ،وهي سياسة خفية وخبيثة ،جتر الشعوب
حلظرية االستعمار حبيث ال تبقى هلا إرادة ،بل تنجذب للدخول
حتت سيطرة أمريكا كما ينجذب الفراش للنار ،ولذلك فإن
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مقاومتها أكثر صعوبة من مقاومة السياسات االستعمارية
األخرى .ولكنها إذا فهمت على حقيقتها وفهمت إىل جانبها
سياستها الدفاعية اجلديدة ،فإنه ميكن أن تسلك الطريق لضرب
سياسة أمريكا االستعمارية ،بل لضرب السياسة األمريكية كلها،
وحينئذ ميكن أن تطرد أمريكا هنائيا ،وأن ترجع إىل بالدها كما
كانت ،بل ميكن أن تضرب الضربة القاضية اليت ال تبقي هلا
كدولة استعمارية أي أتثري بل أي وجود.
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واقع السياسة الفرنسية
إن سياسة فرنسا األساسية هي سياسة العظمة ،وهذا هو
األساس لكل سياسة فرنسا ،فكل ما تقوم به من أعمال سياسية
إمنا ينبين على أساس هذه العظمة ،فاجتاهها االستعماري إمنا
حتركه سياسة العظمة ،فهي حني اندفعت يف االستعمار والفتح
إمنا كانت تسري يف سياسة العظمة ،وحني أخذت تتلكأ يف
التخلي عن املستعمرات ،وتعاند يف ترك املستعمرات إمنا تندفع
إىل ذلك للمحافظة على سياسة العظمة ،وابلرغم من احتالل
أملانيا هلا ،وخروجها من االحتالل منهوكة القوى ،ويف وضع
متهافت ،فإهنا ظلت حتاول أن تبين كياهنا من جديد وتتطلع
ألن تعود من جديد دولة عظمى ،وذلك بناء على سياسة
العظمة ،وهي حني كانت حتاول االستعانة إبجنلرتا وأمريكا
إلعادة بناء كياهنا ،وحني بدأت تزاحم إجنلرتا وتناوئ أمريكا
فإهنا يف احلالتني كانت تسري وفق ما تتطلبه سياسة العظمة.
فسياسة العظمة هي سياستها األساسية.
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وفرنسا قبل احلرب العاملية الثانية وبعدها يشغلها أمران:
أحديمها وضعها يف أورواب ،والثاين وضعها اإلمرباطوري ،أي
وضعها ابحملافظة على وجود مستعمرات هلا .أما وضعها
اجلغرايف ،فإهنا حبكم موقعها اجلغرايف يف أورواب ختشى دائما
أملانيا ،وحتسب حسااب إلجنلرتا ،ولذلك كان هاجسها هو هاتني
الدولتني .فهي ختشى أملانيا من أن تكتسح حدود فرنسا،
وختشى إجنلرتا من أن تسيطر على أورواب .ولذلك تركز كل
أمورها ،وترسم مجيع سياساهتا على أساس احملافظة على
حدودها ،وعلى أساس توازن القوى يف أورواب .وعلى هذين
األساسني :احملافظة على حدودها ،وكوهنا جيب أن تكون هي
قائدة أورواب ،قامت سياستها يف أورواب .أما وضعها
اإلمرباطوري ،فإن فرنسا قد اندفعت يف العامل منذ القدمي
تستهدف الفتح واالستعمار ،فوجدت هلا مستعمرات يف آسيا
كسوراي ولبنان ،ويف أفريقيا ،كشمال أفريقيا وعدة بلدان أخرى
كالسنغال والصومال وغينيا وغريها ،ويف الشرق األقصى كاهلند
الصينية .وملا وقعت احلرب العاملية الثانية وخرجت فرنسا حمطمة
األضالع ،صارت حتاول االستعانة بكل من إجنلرتا وأمريكا
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للمحافظة على االستعمار .وابلرغم من انتشار فكرة التحرر من
االستعمار ومن جعل سياسة هيئة األمم حترير البالد املستعمرة،
ظلت فرنسا تتشبث ابلبقاء يف املستعمرات حىت أخرجت منها
ابلقوة اترة وابلضغط الدويل اترة أخرى .ورغم ذلك فإهنا سريا
وراء سياسة العظمة ال تزال سياستها مبنية على العاملني
األساسيني ويمها :وضع فرنسا الدويل أي وضعها يف أورواب،
ووضعها اإلمرباطوري أي وضع مستعمراهتا ابلنسبة هلا ،أي
ظلت متمشية على سياسة العظمة.
إن فرنسا وإن كانت دولة استعمارية فإهنا ختتلف عن
إجنلرتا وأمريكا ،فإجنلرتا حتكمها الفئة األرستقراطية ،حكما
حقيقيا ،وإن كان يغلف ابلشعبية والرأي العام تغليفا حيفظ بقاء
احلكم احلقيقي يف يد األرستقراطية ،والناحية االستعمارية فيها
انحية استغالل مادي ،ال للعظمة فحسب بل المتصاص دماء
الشعوب واستغالل ثروات البالد املستعمرة ،وابلرغم من اشتغاهلا
ابلناحية الفكرية والناحية العلمية ولكنها تشتغل فيها كأداة
لالستعمار ،أي لفرض السيطرة ،وخاصة السيطرة االقتصادية
اليت تنتج حتما السيطرة السياسية .أما أمريكا فإهنا حتكمها
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طبقة الرأمساليني وأصحاب األموال الضخمة من شركات وأفراد،
واحلكام أاي كانوا ومن أي حزب أتوا إمنا يقومون هبذه املهمة.
وتغليف هذا احلكم ابلشعبية ،والتوسل إليه ابلرأي العام إمنا هو
انتج عن تكوين أمريكا نفسها من أهنا مكونة من شعوب قررت
مصريها وال تزال حريصة على تقرير مصريها ،ولكن مهارة
الرأمساليني ،مع كون املبدأ الرأمسايل هو مبدأ الشعب األمريكي،
جعال هذا الرأي العام ال يوجد إال حكاما يكونون وكالء عن
الرأمساليني .ولذلك فإن استعمارها تتجلى فيه الناحية
االستغاللية أي الناحية االستعمارية وهي فرض السيطرة ،ال
سيما السيطرة االقتصادية اليت تنتج حتما السيطرة السياسية
وهي وإن كانت تشتغل ابلناحية الفكرية والعلمية ،ولكنها
تشتغل فيها أداة لالستغالل ،وهي وإن كانت تعمل إلجياد اجملد
األمريكي والعظمة األمريكية ،ولكنها تسخر ذلك من أجل
االستغالل املادي ،أي من أجل مص دماء الشعوب واستغالل
ثرواهتا .أما فرنسا فإن سياستها هي سياسة العظمة ،والعظمة
وإن كانت ال توجد إال ابلقوى املادية والثروة االقتصادية ،ولكن
الناحية االستعمارية فيها غري مقتصرة على فرض السيطرة
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العسكرية واالقتصادية والسياسية ،بل تضم إليها السيطرة الثقافية
وهي تتشبث ابلسيطرة الثقافية والفكرية أكثر من تشبثها
ابلسيطرة العسكرية والسياسة االقتصادية ،ولذلك فإهنا حني
اضطرت حتت القوة وحتت الضغط للتخلي عن السيطرة
العسكرية فإهنا حاولت أن تتشبث ابلسيطرة االقتصادية
والسياسية ،وحني أخرجت من مستعمراهتا ابلقوة والضغط
الدويل ،ظلت تتشبث ابلسيطرة الثقافية والفكرية إىل أبعد حدود
التشبث ،ولذلك ال تزال حتاول اإلبقاء على العالقات الثقافية
مع البلدان اليت كانت مستعمرات هلا .فالسيطرة الثقافية هي
أساس االستعمار الفرنسي .وذلك أن فرنسا تعترب نفسها هي
أساس الثقافة يف العامل .فهي ترى أن فرنسا كانت يف القرن
التاسع عشر حني كان العامل يقبل على الثقافة ،كانت فرنسا
دار العامل الثقافية ،وأن الفكر الفرنسي قد اتسع يف كل مكان
من خالل السياسة والفن واألدب والرتبية ،وأن الثورة الفرنسية
هي اليت صاغت فكرة احلرية يف العامل ،ومحلتها جيوش انبليون
لكافة أحناء أورواب وإىل مصر وغريها .وأن أمم أورواب وأمريكا
الالتينية استفادت من قانون انبليون وأن اللغة الفرنسية قد
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سادت املؤمترات الدولية وأصبحت اللغة الفرنسية اللغة الثانية
لكل متعلم ،وأن فالسفة فرنسا ومفكريها وعلماءها وأدابءها قد
برزوا يف العامل بوصفهم رواد املعرفة اإلنسانية والعلمية .ولذلك
فإن الناحية الثقافية هي من أغلى تراث فرنسا ،ومن أجل ذلك
فإن عالقات فرنسا الثقافية ابلعامل ،هي أهم العالقات ،وهي ال
تقل أيمهية يف قوهتا وغزوها عن األساطيل واجليوش واألموال.
فهي رأس مال هام يف الثروة الفرنسية ،ويف الغزو الفرنسي ،ويف
االستعمار الفرنسي .ومع أن هذه العالقة الثقافية لفرنسا قد طرأ
يف العامل ما يكفي حملوها ،ومع ذلك فإن فرنسا ال تزال تتشبث
هبا أميا تشبث .فبالرغم من أن فرنسا قد ضعفت اقتصاداي
وسياسيا عما كانت عليه قبل احلرب العاملية الثانية ،وابلرغم من
أن اللغات األخرى كاللغة اإلجنليزية مثال قد انزعت اللغة
الفرنسية يف املؤمترات واملخابرات الدولية ،وابلرغم من بروز
التناقض بني األفكار الفرنسية والسلوك الفرنسي يف املستعمرات،
ابلرغم من كل ذلك وغريه فإن فكرة سيادة الثقافة الفرنسية يف
العامل ،ال تزال متمركزة يف نفس فرنسا ،وال تزال أتخذ دور
املسلمات البديهية يف العقل الفرنسي ،وصار مركبا نفسيا لدى
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فرنسا يتحكم يف تصرفاهتا السياسية .ومن هنا جند أن االستعمار
الفرنسي يزيد على كل استعمار ابلسيطرة الثقافية .وأنه وإن
كانت السيطرة الثقافية موجودة يف كل استعمار ،ألن
االستعمار هو فرض السيطرة العسكرية واالقتصادية والسياسية
والثقافية على البالد املستضعفة .وأنه إذا أكره على رفع السيطرة
يف واحدة من هذه السيطرات فإنه يتشبث ابلسيطرات األخرى
حىت آخر سيطرة ،ولكن االستعمار الفرنسي ،جيعل التخلي عن
السيطرة الثقافية غري قابل للبحث وغري قابل للتسليم .ولذلك
فإن االستعمار الفرنسي أفظع أتثريا من كل استعمار.
إن االستعمار الفرنسي كأي استعمار يعتمد يف تركيز
استعماره ويف تركيز نفوذه على القوة العسكرية واألعمال
السياسية والعوامل االقتصادية والتضليل السياسي والفكري،
ولكن االستعمار الفرنسي يزيد عن كل استعمار أبنه جيعل
الناحية الثقافية والفكرية ركيزة أساسية الستعماره أي ركيزة
لفرض سيطرته على كل بلد ال سيما البالد اليت كانت
مستعمرات له .فالربانمج الفرنسي يف حمطة اإلذاعة يف بريوت،
واملدارس الفرنسية يف سوراي مبا فيها لبنان ،ويف البالد األفريقية
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اليت كانت مستعمرات هلا ،وحىت يف اهلند الصينية ،من األمور
اليت حترص عليها فرنسا كل احلرص .ومع أن فرنسا تقلد أمريكا
يف املساعدات االقتصادية ويف الصفقات التجارية ،وتقلد إجنلرتا
مبحاولة اصطناع العمالء ،ولكنها ال تعول على ذلك وإن
كانت لضعفها غري انجحة فيه .وتعويلها كله يرتكز على
العالقات الثقافية وعلى الصداقات التقليدية املبنية على احتاد
األفكار وتقارهبا.
ونظرا لضعف فرنسا وسقوطها عن مستوى الدول
االستعمارية األخرى ،فإنه يصعب وضع خطوط عريضة
لسياستها جتاه آسيا وأفريقيا .وإنه وإن كان من املمكن وضع
خطوط عريضة للسياسة الفرنسية يف العامل ،ولكن نظرا لعدم
وجود قدرة لفرنسا على التأثري يف السياسة العاملية فإنه ليس من
املهم وضع خطوط عريضة هلذه السياسة .ويكفي أن يعلم أن
سياسة فرنسا األساسية هي سياسة العظمة ليفهم كل تصرف
من تصرفاهتا السياسية.
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واقع السياسة الروسية
مرت السياسة الروسية يف أربعة أدوار ،هي :السياسة
الروسية يف عهد القياصرة ،وهذه كانت سياسة وطنية تقوم على
أمرين :أحديمها احملافظة على روسيا ،والثاين التوسع يف حدود
الدولة ويف نفوذها .مث جاءت السياسة الشيوعية بعد أن تسلم
احلزب الشيوعي احلكم يف روسيا ،فصارت سياسة الدولة سياسة
شيوعية هتدف إىل إجياد الثورة العاملية ونشر الشيوعية يف العامل.
مت جاءت السياسة الروسية الشيوعية بعد وفاة لينني وتويل
ستالني احلكم يف روسيا ،فأصبحت سياسة الدولة سياسة روسية
شيوعية ،تتخذ احملافظة على الدولة الروسية األساس الوحيد
للسياسة ،مع احملافظة على العمل للثورة العاملية ونشر الشيوعية،
فالثورة العاملية ونشر الشيوعية ال يتأتى إال عن طريق روسيا
وابحملافظة عليها .فاحملافظة على دولة روسيا وتوسيعها ونشر
نفوذها هو الذي جيب أن يكون واجب كل شيوعي أينما كان
وواجب السياسة الشيوعية يف كل أعماهلا .ولذلك يقول
ستالني" :الثوري هو الشخص املستعد دون مواربة ،ودون قيد أو
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شرط ،وبكل شرف ،أن يؤيد االحتاد السوفيايت ويدافع عنه...،
والدويل هو الشخص الذي ال يضع شرطا ،وال يرتدد ،يف الدفاع
عن االحتاد السوفيايت ،ألنه قاعدة للحركة الثورية العاملية.
ويستحيل الدفاع عن هذه احلركة ،أو تقدمها ،دون الدفاع عن
االحتاد السوفيايت" .مث حتولت هذه السياسة إىل سياسة روسية
حبتة تتخذ الشيوعية واألحزاب الشيوعية وسائل للمحافظة على
روسيا وتوسيع حدودها ونشر نفوذها .أي رجعت إىل سياسة
روسيا القيصرية ،مع فارق واحد فقط ،هو أن روسيا القيصرية
كانت تتخذ األعمال السياسية واألعمال العسكرية من أجل
تنفيذ سياستها ،أما االحتاد السوفيايت حاليا فإنه يغلف األعمال
السياسية بغالف الشيوعية واالشرتاكية ،ويتخذ األعمال
العسكرية وفقا ملتطلبات السياسة الدولية بغض النظر عما
تتطلبه الشيوعية .وإذا كانت سياسة لينني ،وسياسة ستالني ،أي
السياسة الشيوعية مبختلف أساليبها صارت اترخيا ومل تعد واقعا،
فإنه ال فائدة من حبثها أو احلديث عنها ،ولذلك فإن البحث ال
بد أن حيصر يف سياسة االحتاد السوفيايت احلالية ،ألهنا هي اليت
تواجه اآلن ،وهي اليت من املنتظر أن تظل تواجه إىل أمد بعيد،
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حىت لو تغري احلكام احلاليون وجاءت فئة أخرى ،فإنه ليس من
املنتظر أن تعود روسيا للسياسة الشيوعية ،ألن الفكرة الشيوعية
فقدت زمخها يف روسيا ،وظهر عوارها للعامل .وإذا حصل أي
تغيري يف سياسة االحتاد السوفيايت احلالية ،إذا تغريت الفئة
احلاكمة احلالية ،فإمنا حيصل يف ختفيف تطبيق الشيوعية ،ويف
ختفيف أو تلطيف تغليف األعمال السياسية هبا .ولذلك فإن
مواجهة السياسة اخلارجية لالحتاد السوفيايت إمنا تواجه بوصفها
سياسة روسيا ،ال سياسة دولة شيوعية ،وتواجه الشيوعية فيها
كغالف لألعمال السياسية أو على األكثر كأعمال سياسية ال
كدعوة شيوعية حتملها دولة كربى.
وقبل البحث يف سياسة االحتاد السوفيايت ال بد من
إعطاء حملة خاطفة عن الشعب الروسي ،ألنه ،كما هو معروف،
ال يوجد هناك شعب غري الدولة ،وغري احلزب احلاكم ،يف أي
بلد حيكم نفسه فعال ،وإمنا الدولة هي الشعب ،والشعب هو
الدولة .ولذلك فإنه حني جيري احلديث عن االحتاد السوفيايت
أي عن روسيا ،إمنا جيري عن الدولة ابعتبارها الشعب ،وعن
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الشعب ابعتباره الدولة ،ولذلك ال بد من إعطاء حملة عن االحتاد
السوفيايت أي عن روسيا.
واالحتاد السوفيايت ليست لديه أية صفات خاصة به كما
هي احلال يف إجنلرتا أو أمريكا ،فإجنلرتا تتميز ابلذكاء وسعة
احليلة ،وأمريكا تتميز ابخليال اخلالق واإلرادة البناءة إىل جانب
فكرة سد الذرائع (الربامجاتزم) وإمنا روسيا كسائر بلدان العامل،
أانس عاديون ،ولكن يوجد لديهم ما يوجد لدى األمم الكربى
من الوطنية والشعور الذايت الوجود املؤثر ولديهم ما لدى األمم
الكربى والدول الكربى من حب السيطرة والغزو .ولذلك ظلوا
حمافظني على وضعهم العاملي دولة كربى كسائر الدول الكربى،
ال فرق يف ذلك بني عهد القياصرة وعهد احلزب الشيوعي .وإذا
كان مبدؤهم الذي كانوا يعتنقونه هو املبدأ الرأمسايل ،فصل
الدين عن الدولة ،فإن الفكرة الشيوعية أو الفكرة االشرتاكية
املوجودة لديهم اآلن ،واليت تسري سياستهم اخلارجية حبسبها هي
الفكرة الرأمسالية نفسها يف مضموهنا ويف السري حبسبها ،وإن
مسيت فكرة اشرتاكية أو فكرة شيوعية .فإهنا جمرد تسمية ،وهي
عمليا آخذة ابلتحول التدرجيي إىل ما عليه الغرب من ترقيع
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فكرة الرأمسالية ،وسيظل االحتاد السوفيايت يرقع الفكرة االشرتاكية
أو الفكرة الشيوعية عمليا إىل أن تصل إىل فكرة رأمسالية مرقعة،
ال هي ابالشرتاكية الشيوعية ،وال هي ابلرأمسالية .ولذلك ميكن
القول إن االحتاد السوفيايت هو مثل أمريكا ومثل إجنلرتا ،دولة
كربى تسعى حلماية نفسها وللتوسع وبسط النفوذ.
إال أن احلكم يف روسيا ال تتواله الطبقة األرستقراطية
وتوجد فيه من تشاء حلماية وجودها ومصاحلها كما هي احلال
يف إجنلرتا ،وال ينتخبه الشعب حقيقة ،ولكنه يكون وكيال عن
الرأمساليني وأصحاب الثروة الضخمة كما هي احلال يف أمريكا،
بل احلكم يف روسيا يتواله احلزب الشيوعي ابلذات وليس مطلق
حزب .ولذلك فإن الدولة تكون دولة شيوعية مهما كان
األشخاص الذين يتولون القيادة فيه ،ما دام احلزب الشيوعي هو
الذي يستأثر ابحلكم .ولذلك فإن الفكرة الشيوعية أو على
األصح الفكرة االشرتاكية ستظل هي املتحكمة يف الدولة وإن
كانت ليست هي املتحكمة يف السياسة الشيوعية .ذلك أن
األساس الذي تقوم عليه الدولة الروسية اليوم أو االحتاد
السوفيايت هو فكرة االشرتاكية أو الفكرة الشيوعية ،واجملد الذي
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يتمتع به االحتاد السوفيايت اآلن إمنا هو اجملد الشيوعي ،واجملد
االشرتاكي .ولذلك ستظل روسيا معروفة أبهنا دولة شيوعية أو
دولة اشرتاكية ،وستظل صفتها الالصقة هبا هي الشيوعية أو
االشرتاكية .صحيح أن الفكرة االشرتاكية يف روسيا قد حصلت
فيها تبديالت وتغيريات مسوها تطويرا ،ولكن هذه التغيريات
نتجت عن طريق اجتهادات يف الفكرة نفسها ،ويف أفكارها
وأحكامها ،وهي وإن نقلتها إىل فكرة مغايرة كل املغايرة
ألصلها ،ولكنها ظلت ابلنسبة لألساس شيوعية أو اشرتاكية
ابالسم وأبساس االجتهاد .وهي ليست كالفكرة اإلسالمية
حني توىل احلكم معاوية وأوجد نظام والية العهد ،وال كالفكرة
اإلسالمية حني توىل العثمانيون قيادة الدولة وجعلوها دولة
عثمانية أو تركية ،بل هي على خالف ذلك متاما .فالفكرة
اإلسالمية كانت تعتقدها األمة كلها عقيدة جازمة راسخة ،ال
فرق يف ذلك بني عرب وفرس ،وال بني ترك وهنود وال بني
أوروبيني أو آسيويني أو أفريقيني .ولذلك مل يؤثر عليها تصرفات
احلكام ،ومل تؤثر عليها السياسة اخلارجية ،بل مل يؤثر عليها زوال
الدولة اإلسالمية كلها زواال اتما ووقوع املسلمني حتت سيطرة
58

أعدائهم الكفار عقودا أو قروان زال فيها سلطان اإلسالم
وسلطان املسلمني زواال اتما .أما الفكرة الشيوعية أو الفكرة
االشرتاكية فإنه مل تعتنقها األمة وإمنا اعتنقها أفراد وإن بلغ
عددهم املاليني ،ونفذت على الناس ابحلديد والنار ال ابلطوع
والرضاء واالختيار ،ولذلك ال تعترب األمة الروسية أمة شيوعية أو
اشرتاكية ،وهذا خبالف األمة اإلسالمية فإهنا تعترب أمة إسالمية
ولو تقسمت إىل عدة دول ،ولو ظهرت كعدة شعوب ومن هنا
ال يصح أن يعترب االحتاد السوفيايت دولة شيوعية أو اشرتاكية إىل
األبد كما هي احلال يف إجنلرتا وأمريكا ،وإمنا تعترب دولة شيوعية
ما دام احلزب الشيوعي هو الذي يتوىل احلكم فيها.
إنه وإن كانت السياسة السوفياتية قد رجعت إىل سياسة
روسيا القيصرية ،مع فارق واحد هو أن االحتاد السوفيايت يغلف
األعمال السياسية ابلغالف الشيوعي ،ولكن هذا الفارق نفسه
هو الذي جيعل السياسة السوفياتية سياسة متميزة عن سائر
السياسات ،وإن كان أساسها هو نفس األساس القيصري ،وهو
احملافظة على االحتاد السوفيايت ،وتوسيع رقعته وبسط نفوذه.
ولذلك ال بد أن تواجه على أهنا سياسة دولة شيوعية ال سياسة
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روسيا القيصرية ،وتواجه على أهنا سياسة دولة كربى مثل
سياسة أمريكا سواء بسواء ،ومن هنا كان ال بد أن ترسم
خطوط عريضة لسياستها الدولية ،أي سياسة احملافظة على
كياهنا وتوسيع رقعتها ،وأن ترسم خطوط عريضة لسياستها
ابلنسبة آلسيا وأفريقيا.
واخلطوط العريضة لسياسة االحتاد السوفيايت الدولية ،أو
لسياسته حلماية بالده وللتوسع السوفيايت تتلخص يف اخلطوط
العريضة التالية.
أوال :إبقاء سيطرته كاملة على دول أورواب الشرقية اليت
يسيطر عليها اآلن ،ومتكني هذه السيطرة متكينا اتما حبيث
يتعسر أو يتعذر على أية دولة من دول أورواب الشرقية االنفالت
من قبضته ،ولذلك فإنه من اخلطأ أن يظن أحد أن رومانيا
حتاول اخلروج من قبضته ،بل هي تسري ابالتفاق معه يف سياسة
التحرر واالنفتاح ،ومن غري احملتمل أن تسري أملانيا الشرقية يف
سياسة التقارب مع أملانيا الغربية من أجل وحدة الشعب
األملاين .بل هي تسري حسب خمططات مرسومة إلبعاد الوحدة
عن أملانيا ،ولرتكيز االنقسام تركيزا أبداي ،ولتنفيذ سياسة إجياد
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منطقة منزوعة السالح يف وسط أورواب ،وإذا كان قد انزلق
وأخطأ يف جعل النمسا دولة حمايدة ،فإنه ال يسمح هلذا احلياد
أن ينقلها من دائرة السيطرة السوفياتية ،أو يقرهبا من دول أورواب
الغربية .وسياسته هذه ليست جديدة ،بل هي سياسة قدمية،
فالروس يرون منذ القدمي أنه ال ميكن االطمئنان إىل محاية
حدودهم الغربية إال إذا كانت دول أورواب الشرقية حتت نفوذهم،
وإذا كانت غزوة انبليون لروسيا قد جعلت هذا اخلطر ملموسا
لدى الروس ،فإن غزوة هتلر لروسيا يف احلرب العاملية الثانية قد
أكدت وجود هذا اخلطر وعمقته يف نفوسهم ،ولذلك فإهنم إذا
جاز أن يتساهلوا يف شيء فإهنم لن يتساهلوا يف إبقاء دول
أورواب الشرقية حتت سيطرهتم ويف قبضة أيديهم ،ولو أدى ذلك
إىل خوض حرب عاملية من أجله.
انيا :إبقاء الصني دون مستواهم ،ويف وضع ال يرتفع إىل
مستوى تشكيل خطر عليهم .وإذا كانت روسيا يف سبيل
اسرتضاء الصني قد أزالت السيطرة السوفياتية عن منشوراي،
وص ّفت الشركات املشرتكة ،وأعادت سيادة الصني كاملة على
دارين وبورت آرثر ،فإهنا لن تسمح إبعادة األراضي الصينية
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الواسعة اليت اقتطعتها روسيا من الصني أايم القياصرة .وحني
طلبت من الصني عقد معاهدة حسن جوار حلل املشاكل بينهما
ابلوسائل السلمية ،فإمنا قصدت تقييد الصني بقيود هذه
املعاهدة حىت ال تدخل معها حراب يف سبيل اسرتجاع تلك
األراضي والبالد .وبعد أن أصبحت الصني تسري يف طريق القوة
وضعت روسيا اخلطر الصيين يف مقدمة سياستها اخلارجية .ومن
أجل وقاية اخلطر الصيين أجرت االتفاق مع أمريكا على وضع
الصني ،ووضع الشرق األقصى برمته.
الثا :إبقاء البلدان احمليطة ابلصني حتت متناول يدها ،إما
بوجودها حتت اإلشراف عليها ككوراي الشمالية وفيتنام
الشمالية ،وإما يف وضع غري معاد هلا ،ووضع ال جيعل للصني
سيطرة عليها .وما كانت حوادث فيتنام اليت مسيت حراب من
أجل التضليل ،وحىت وضع بقية بلدان اهلند الصينية مثل الووس
وكمبوداي ،إال من أجل كبح اخلطر الصيين أو إبعاده وإضعافه.
رابعا :جعل أورواب الغربية يف حال ضعف دائم ،واحليلولة
دوهنا ودون أن تصبح قوية حبيث تشكل خطرا عليها ،ولذلك ال
تكتفي ابلعناية يف التوازن الدويل بني دول أورواب الغربية حبيث ال
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تسيطر دولة واحدة عليها كما كانت حال أمريكا قبل احلرب
العاملية الثانية .بل تتجاوز ذلك إىل مراقبة دوهلا ،ومراقبة السوق
األوروبية املشرتكة ،واحليلولة دون تكتيل دول أورواب.
خامسا :إضعاف إجنلرتا ،واحليلولة دون أن تعود دولة
كربى ،وتصفية القواعد اإلجنليزية يف العامل كله ،وتصفية
استعمارها يف العامل ،وإضعاف مركزها يف اهلند .فكما أهنا ترى
أن الصني تشكل خطرا عليها ،فإهنا ترى قبل ذلك وبعد ذلك،
أن اخلطر احلقيقي من الغرب إمنا أييت من إجنلرتا .فإجنلرتا هي
اليت كانت تؤلب العامل على روسيا ،وال تزال تؤلب العامل عليها.
وإجنلرتا هي اليت أدخلت أمريكا يف احلرب العاملية األوىل والثانية،
وهي اليت كانت وراء احلرب الباردة اليت كانت انشبة بني
املعسكر الشرقي واملعسكر الغريب .ولذلك فإن االحتاد السوفيايت
يعترب اإلجنليز خطرا دائميا عليه.
سادسا :مراقبة سياسة أمريكا وتتبعها ،وحصر املوقف
الدويل بينها وبني أمريكا ،وعدم عودة إجنلرتا وفرنسا لالشرتاك يف
املشاكل الدولية ،وإبقاء العامل حتت سيطرهتا وسيطرة أمريكا،
وحل املشاكل العاملية ابملشاركة بينها وبني أمريكا.
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هذا ابلنسبة لسياستها الدولية ،أي ابلنسبة لسياسة
احلماية لبالدها ،أما ابلنسبة لسياستها جتاه التوسع الشيوعي أو
على األصح توسع رقعتها وبسط نفوذها ،فإهنا بعد اتفاقها مع
أمريكا صار التوسع وبسط النفوذ أيخذ شكلني متمايزين
أحديمها التوسع الشيوعي ،والثاين بسط النفوذ .أما ابلنسبة
للتوسع الشيوعي فإن سياستها فيه غري حمدودة وغري مقيدة ،فما
دامت هذه السياسة ال تنتقل إىل اإلخالل مبا اتفقت عليه مع
أمريكا ،أي ال تنتقل إىل توسيع نفوذها يف املناطق املمنوعة من
أن يكون هلا نفوذ فيها ،فإهنا تقوم ابلتوسع الشيوعي حسب ما
تريد .ولذلك فإن سياستها الشيوعية أوسع جماال من سياسة
بسط النفوذ .واخلطوط العريضة لسياستها الشيوعية تتلخص مبا
يلي:
أوال :اختاذ األحزاب الشيوعية يف العامل وسيلة لنشر
الشيوعية يف أي مكان ،ال فرق بني أورواب وآسيا ،وال بني أفريقيا
وأمريكا .فاألحزاب الشيوعية ترتبط بروسيا الدولة ،وابحلزب
الشيوعي الروسي ارتباطا وثيقا ،ومتدها روسيا بكل شيء،
ابلسند السياسي ،وابإلمداد الثقايف ،والعون املايل ،ورعاية
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املصاحل احلزبية والفكرية .ال فرق يف ذلك بني أن تكون هذه
األحزاب يف احلكم مثل التشيلي وكواب ،أو مل تكن يف احلكم مثل
األحزاب الشيوعية يف أورواب وأفريقيا واهلند وسائر بالد آسيا.
انيا :املساعدات العسكرية واالقتصادية اليت متنحها
للبالد غري الشيوعية ال سيما البالد املتخلفة ،ال فرق يف ذلك
بني البالد اليت هي من جمال أمريكا مثل كواب ومصر وبني البالد
اليت هلا حق التوسع فيها مثل بعض البلدان األفريقية .ويتبع هذه
املساعدات وجود اخلرباء أو املستشارين الروس .فهذه
املساعدات وهؤالء املستشارون تتخذهم روسيا وسيلة لنشر
األفكار الشيوعية .ومن هنا جند أهنا حتاول نشر الشيوعية
وتشجيع املنظمات االشرتاكية ،حىت يف البالد اليت ال جتازف
فيها إلجياد دول شيوعية فيها مثل السودان والعراق ،وحىت يف
البالد اليت ال أتمل أن يكون هلا فيها نفوذ مثل تشيلي وكواب.
الثا :الكتب والنشرات الشيوعية ،واملطابع ودور العلم.
والكتب والنشرات اليت ترتجم وتطبع يف روسيا نفسها .وهي وإن
كانت ال تعتمد اعتمادا كليا على مراكز ثقافية هلا كما هي
احلال يف مكاتب املعلومات األمريكية ،وإن كانت ال تتخذ
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الثقافة وسيلة للسيطرة الثقافية ،ولكنها حتاول عن قصد تثقيف
املاليني ابلثقافة الشيوعية واالشرتاكية بشىت الوسائل وخمتلف
األساليب.
رابعا :اختاذ اإلجنازات السوفياتية مثل أمور الفضاء،
والتفوق السوفيايت ،والوقوف جبانب البالد األخرى يف هيئة
األمم ،وسائل لنشر الشيوعية ،وبيان أيمهيتها .وجتعل من تقدم
روسيا وانتقاهلا من دولة كربى ،دولة عادية إىل عمالق عاملي،
وسيلة إلفهام الناس أن هذا راجع للفكرة الشيوعية وللتطبيق
االشرتاكي.
خامسا :تتبىن فكرة التحرر من االستعمار ،ومهامجة
االستعمار واإلمربايلية ،وتنشر هذه األفكار بوصفها أفكارا
شيوعية أو أفكارا اشرتاكية ،وجتعل من احتضان الناس هلا
وإقباهلم عليها أداة الحتضان األفكار الشيوعية واإلقبال عليها.
سادسا :تغتم فرصة وجود الفقر والعوز ،والظلم
االجتماعي والظلم السياسي ،يف بعض البلدان ،وتطرح الفكرة
الشيوعية كعالج هلذه املشاكل ،وكأداة لتحرير الشعوب واألمم
وإنقاذها من براثن اجلوع واملرض واجلهل ،وتطرحها كأفكار
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سياسية ال كأفكار عن وجهة النظر يف احلياة ،مما يوجد هلا
سوقا حىت لدى البعض من املتدينني.
هذه أهم سياساهتا يف نشر الشيوعية ،وهي وإن كانت
وسائل تستعملها كذلك لبسط النفوذ والتغلغل يف البالد غري
الشيوعية ،ولكن روسيا تستغل هذه األمور يف مجيع بلدان العامل،
ال فرق يف ذلك بني البلدان اليت ال حيق هلا ،حسب اتفاقها مع
أمريكا ،أن تتوسع فيها وال بني البلدان اليت حيق هلا فيها التوسع
وبسط النفوذ .أما اخلطوط العريضة اليت تسري عليها يف بسط
نفوذها والتغلغل الشيوعي يف البلدان اليت حيق هلا فيها التوسع
والنفوذ فإهنا تتلخص فيما يلي:
 -1توجيه مجيع مقومات الصراع السياسية واالقتصادية
والعسكرية ،حنو هدم العالقات الدولية وعالقات اجملتمع،
وحتويلها من عالقات رأمسالية أو عالقات إسالمية إىل عالقات
اشرتاكية ،وحماولة إجياد تكتالت يسارية تكون هلا السيطرة
السياسية أو االقتصادية يف البالد .وما تقوم فيه يف بعض البلدان
األفريقية واآلسيوية دليل حي على ذلك.

67

 -2إجياد اجلبهات الوطنية يف بعض البلدان ،فتمد
األحزاب الشيوعية ،يف البلد بنفوذها ،وماهلا ،من أجل أن
يتغلغلوا يف األحزاب والتكتالت األخرى ،ليسيطروا عليها
ويوجهوها إلجياد حكم اشرتاكي ،أو حكم رأمسايل موجه من
روسيا عن طريق األحزاب الشيوعية والتكتالت اليسارية،
وإدخال األحزاب االشرتاكية غري الشيوعية ،ونظم احلكم
االشرتاكية ،يف جمال اإلسناد والدفاع .وحماولة ربط بعض البلدان
هبا عن طريق اإلسناد والدفاع ،واملساعدات.
 -3إجياد التناقضات بني أبناء الشعب ،وحتويل األمة إىل
طبقات اقتصادية ،وجعل التخريب جبميع أنواعه ،من مظاهرات،
وإضراابت ،وحوادث عنف ،وغري ذلك ،وسائل لزعزعة كيان
البالد وجرها إىل نفوذها أو إىل سيطرهتا ،وإجياد الكراهية
والبغضاء بني الناس.
 -4حماربة األفكار القومية ،والدينية ،مع تشجيع الفكرة
الوطنية ،وبث اليسارية جبميع أشكاهلا ،وجعل التقدمية،
والتحرر ،واالشرتاكية ،أفكارا مثالية ،ومثال أعلى يسعى للوصول
إليه يف البالد ،وجعل اإلجنازات السوفياتية التكنولوجية
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واالقتصادية اليت حققتها روسيا ،أمثلة على جناح التقدمية
واالشرتاكية.
هذه أهم اخلطوط العريضة لنشر النفوذ الشيوعي يف
البالد ،إىل جانب اخلطوط العريضة لنشر الشيوعية .وإذا كانت
روسيا قد اختذت نفسها زعيمة الشيوعية ،وهي حتاول أن تكون
هي قائدة البالد الشيوعية كلها ،فإهنا كذلك قد اختذت نفسها
زعيمة التقدمية والتحرر ،وإسعاد اجملتمعات ،واألخذ بيد
الضعفاء ولذلك تتغلغل يف البالد الشيوعية بشىت الوسائل
واألساليب لضمان تبعية الشيوعية هلا أىن وجدت ،وتتغلغل يف
البالد غري الشيوعية بشىت الوسائل وخمتلف األساليب لفرض
سيطرهتا عليها وإجياد النفوذ السياسي أو االقتصادي أو
العسكري عليها .كل ذلك من أجل السيطرة ومن أجل جعل
هذه السيطرة متحكمة ومتأصلة يف البالد.
وإذا كانت روسيا حتاول تنزيه نفسها عن االستعمار،
وتدعي مقاومة االستعمار ،ونشر فكرة التحرر والتحرير ،ولكنها
يف الواقع ،بعد أن تركت الدعوة الشيوعية واختذت سياسة
جديدة هلا ،فإهنا بسعيها لبسط النفوذ ،إمنا تقوم مبا تقوم به
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الدول االستعمارية ،فإن الدول االستعمارية تسعى اآلن لفرض
السيطرة االقتصادية والسياسية والثقافية على البالد املستضعفة
الستغالهلا ،أما روسيا فإهنا تسعى لبسط السيطرة على البالد
املستضعفة إلجياد نفوذ هلا فيها .وإنه وإن كان وجه االستغالل
االقتصادي ليس هو البارز كما هي احلال يف الدول
االستعمارية ،ولكن بسط النفوذ يتجلى بكل وضوح.
هذه هي السياسة السوفياتية ،فال بد أن تفهم على هذا
الوجه ،فهي ليست سياسة محل الدعوة الشيوعية ،بل سياسة
دولة كربى تسعى للتوسع وبسط النفوذ ،وإذا فهمت على هذا
الوجه ،فإنه ميكن حينئذ اتقاء شرها ،والوقوف يف وجهها ،بل
ميكن ضرهبا ضربة قاضية ،ال سيما إذا أحكم توجيه الضربة هلا.
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املشاكل الدولية
إن الصراع بني الدول أمر طبيعي وحتمي ،فاختالف
املصاحل بني الشعوب واألمم واقع ال ميكن تغيريه ،وصراع الناس
على املصاحل ،سواء أكانت مصاحل عامة أم مصاحل خاصة ،ال
ميكن أن يزول ،ألن االختالف يف األفكار وعلى األفكار
طبيعي وحتمي ،وكذلك فإن طرق العيش بني الناس خمتلفة ،وال
تزال خمتلفة ،وستظل خمتلفة حىت قيام الساعة .ولذلك ال بد أن
يوجد الصراع على األفكار ،وعلى طريقة العيش ،وعلى املصاحل،
بني الشعوب واألمم ،أي بني الدول بعضها مع بعض .إال أن
هذا الصراع أيخذ أشكاال عديدة ،فيأخذ الناحية السياسية
وأيخذ الناحية االقتصادية ،وأيخذ الناحية العسكرية ،وإذا كان
التنافس يف التجارة ،والتنافس املايل يف النقود ،يشاهد كل وقت
بني األفراد وبني الدول ،فإن هذا التنافس قد يتحول إىل صراع،
وقد يتحول هذا الصراع إىل حروب .وإذا كان الناس بطبيعتهم
يكرهون احلرب وحياولون حل املشاكل اليت بينهم ابلوسائل
السلمية ،فإن ما يكرهونه ال بد أن يكرهوا عليه ،ولذلك فإن
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احلروب بني الناس أمر ال بد أن يقع ،ومهما حاول الناس
االبتعاد عن هذه احلروب ،فإهنم ال يستطيعون ذلك ،ألن آخر
الدواء الكي ،وألن العقدة إذا استعصى حلها ال بد أن تقطع
ابلسالح .ومن هنا ال بد أن يلجأ إىل السالح يف آخر األمر،
فال بد أن تقع احلروب بني الناس.
إال أن الذي ليس بطبيعي ،وليس حبتمي ،هو إمجاع مجيع
بين البشر أن يشرتكوا يف حرب واحد يف وقت واحد ،أي أن ما
ليس بطبيعي وما ليس حبتمي هو احلروب العاملية ،وإذا كان
هناك من تفكري ميكن أن ينتج مثرة ،وميكن أن يصلح البشر،
فإنه التفكري يف منع احلروب العاملية والوقوف يف وجه إمكانيتها.
فالسالم الذي جيب أن يسعى إليه إمنا هو السالم العاملي ،أما
السالم من حيث هو ،أي السالم بني األمم والشعوب ،أي بني
الدول ،فإن السعي إليه وإن كان من األمور املستحسنة ،ولكنه
ال ميكن حتقيقه بشكل دائم ،بل ال بد من وقوع احلرب ،ولذلك
كان من اخلطأ أن يفكر أحد يف منع احلروب.
أما فكرة احلرب العاملية فإن الذي أوجدها هو إجنلرتا
ابلذات ،أو بعبارة أخرى الشعوب الصغرية البالد ،القليلة العدد.
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فإهنا يف سبيل محايتها من األمم اليت هي أقوى منها جلأت إىل
أمم أخرى وشعوب أخرى ،فأغرهتا ابالشرتاك معها ،واضطرت
األمم األخرى أن تكتل معها شعواب وأمما أخرى ،فنتج عن ذلك
اشرتاك عدة دول يف الدخول يف حرب مع عدة دول ،ونتج عن
ذلك اشرتاك أكثر دول العامل يف حرب واحدة ،فكان ما يسمى
ابحلرب العاملية .وأصل ذلك أن إجنلرتا يف سبيل أن تقف يف
وجه انبليون قد مجعت عدة دول حملاربته حىت أخضعته ،وكذلك
ملا سيطرت الدولة العثمانية على أكثر أجزاء العامل ،وافتتحت
أكثر بالد أورواب ،مجعت الشعوب واألمم األوروبية نفسها يف
كتلة واحدة ضد الدولة العثمانية حىت دحرهتا وأخرجتها من
أورواب ،مث حتول ذلك إىل وقوع احلرب العاملية األوىل ،مث احلرب
العاملية الثانية .ففكرة احلرب العاملية ليست فكرة قدمية ،وال هي
فكرة طبيعية يف البشر ،بل هي فكرة طارئة ،وفكرة خبيثة،
ولذلك فإنه ميكن معاجلتها ،وميكن ،بل جتب معاجلتها العالج
الناجع ،حىت ال يقع العامل مرة أخرى يف حرب عاملية ،وال سيما
بعد وجود السالح النووي.
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أما طريقة معاجلتها فهي احليلولة دون وجود التكتالت
العسكرية بني الدول ،واحليلولة دون احملالفات العسكرية ألكثر
من دولتني .أما كيفية هذه املعاجلة فإهنا أتيت عن جعل
التكتالت العسكرية عيبا وعارا يف نظر الشعوب واألمم ،وابلتايل
يف اصطالح الدول ،وذلك عن طريق إجياد رأي عام ضد هذه
التكتالت .واحملالفات العسكرية ألكثر من دولتني هي تكتالت
عسكرية فتدخل حتت فكرة التكتالت .وإذا وجد رأي عام قوي
لدى أكثرية الشعوب واألمم ،فإنه وال شك متتنع الدول عن
الدخول يف التكتالت العسكرية ،أو يضعف أثر هذه التكتالت
إن وجدت وأقرب دليل ما حصل حللف بغداد يف الشرق
األوسط يف اخلمسينات ،واألحالف اليت أقامتها أمريكا يف العامل
يف اخلمسينات .فإن هذه األحالف ،أو هذه التكتالت قد
وجدت للسيطرة االستعمارية وللوقوف يف وجه روسيا .ولكن ما
صاحب وجودها من دعاايت ضدها ،أوجد رأاي عاما أبن
الدخول فيها هو جر للشعوب ألن تقدم نفسها قرابان حلماية
االستعمار ،وقد انتشر هذا الرأي العام بشكل كاسح ،رغم قوة
الدول اليت أوجدت هذه األحالف ،وبذلك أحجم كثري من
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الدول عن الدخول فيها ،وصارت شعوب الدول اليت دخلتها
ضد هذه األحالف ،وانقمة على دوهلا اليت دخلتها ،فأدى هذا
إىل إضعاف هذه التكتالت ،وعدم وجود فاعلية هلا حىت
تالشت وأصبحت كأهنا غري موجودة ،ولو أحجمت دول
أورواب عن التحالف مع إجنلرتا يف احلرب العاملية األوىل ،ولو
أحجمت أمريكا عن الدخول يف التحالف يف احلرب العاملية
الثانية ملا وجدت هااتن احلرابن .وهلذا فإن الطريقة الوحيدة
للحيلولة دون وجود التكتالت العسكرية وابلتايل الوسيلة
الوحيدة للحيلولة دون نشوب حرب عاملية يف العامل هي عدم
التكتل الدويل ،وعدم وجود حمالفات بني أكثر من دولتني.
أما حل املشاكل بني الدول ،ومحاية الدول بعضها مع
بعض ،فإنه ال يصح أن يكون جبعل دولة كربى أو أكثر تقوم
بعمل البوليس الدويل ،كما كانت احلال ابلنسبة إلجنلرتا وفرنسا
يف القرن التاسع عشر ،وابلنسبة ألمريكا يف النصف الثاين من
القرن العشرين ،فإن هذا يعين فرض سيطرة دولة ،على دولة،
ويعين استعمال سالح اإلرهاب يف وجه الشعوب واألمم ،وهذا
مما ال جيوز أن يكون .وكذلك ال يصح أن يكون إبجياد هيئة من
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الدول هلا سلطة إيقاع العقوابت على من ال ينصاع لرأيها يف
حل املشاكل ،فإن هذا فوق كونه يعين إجياد دولة عاملية فوق
الدول ،وهو ما ال ميكن أن يكون ،ومما يسبب خلق املشاكل
عن طريق حماولة حلها ،فإنه ال يصلح أداة حلل املشاكل ،وال
يتأتى معه حل املشاكل بني الناس ابلرضا واالختيار.
إن العالقات بني الدول هي كالعالقات بني األفراد ،ال
بد أن تكون معاجلاهتا على وجه يرفع النزاع بينها .أي ال بد أن
يكون بعرف عام مسيطر ينظم هذه العالقات ،وحينئذ تكون
املشكلة من خمالفة هذا العرف العام ،أو من زعم وادعاء خمالفته.
فعالجه هو رد الدولتني أو الدول املتفقة على هذا العرف ملا
اتفقتا عليه من قبل من أفكار وآراء بشأن املشكلة اليت أوجدت
النزاع .فمثال مشاكل احلماية من العدوان ،كمشكلة أملانيا
ابلنسبة لكل من روسيا وفرنسا ،ومشكلة روسيا أو الياابن
ابلنسبة للصني ،ومشكلة الوالايت املتحدة ابلنسبة لكندا
وأمريكا اجلنوبية كلها ،وغري ذلك من املشاكل فإن طريقة حلها
هو البحث يف سبب العدوان ،فإن كان التوسع والسيطرة كما
هي احلال مع كل من الياابن وروسيا ابلنسبة للصني ،وإن كان
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االستعمار واالستغالل كما هي احلال مع الوالايت املتحدة
ابلنسبة لكندا وأمريكا اجلنوبية ،وإن كان الثأر والعداء التقليدي
كما هي احلال مع أملانيا ابلنسبة لكل من فرنسا وروسيا ،فإن
طريقة ذلك هي إجياد رأي عام عن أمثال هذا العدوان وأبنه غري
مشروع ،وأنه عار وعيب وال يليق بكرامة الدول ،إىل جانب
تقوية الدول اليت خيشى االعتداء عليها ،ولكن ال ابلتحالف
الدويل ،بل إبجياد فكرة أساسية عن احلياة لدى الشعوب
الضعيفة ،تبعث فيها القوة واحلياة وجتعلها ال ختشى أي عدوان.
وإن كان العدوان من أجل نشر فكرة اقتنع الرأي العام يف ذلك
البلد املعتدى عليه بصحتها وأهنا من انحية احلكم ورعاية
الشؤون أصلح وأحسن من الفكرة اليت ترعى شؤونه هبا ،فإن
مثل هذا االكتساح والضم ال يعترب عدواان ،بل يعترب حراب
مشروعة ،ولذلك ال متنع مثل هذه احلروب ،على أن تكون حراب
حملية ال حراب عاملية ،وأن يكون الصدق ظاهرا فعال فيها ال أن
تتخذ الفكرة وسيلة لغاايت غري مشروعة ،وعلى أن يكون هلذه
الشعوب املكتسحة حق االختيار فيما تعتقد وما تدين ،وأن
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تتساوى مع الشعب الذي اكتسحها يف كل شؤون الرعاية
والعناية وفصل اخلصومات.
فاملوضوع ليس منع احلرب مطلقا ،بل منع احلرب العاملية،
ومنع احلروب غري املشروعة .أما احلروب احمللية ،واحلروب
املشروعة ،فإن منعها غري ممكن ،عالوة على أن الوقوف يف
وجهها هو وقوف يف وجه اخلري والعدل ،وهو ما ال يصح أن
يكون .ففكرة السالم العاملي فكرة صحيحة وممكنة التحقيق ،أما
فكرة السالم ،فإهنا غري صحيحة وغري ممكنة التحقيق .فالنزاع
على املصاحل طبيعي ،والنزاع على األفكار حتمي ،وهذا النزاع
ميكن أن يرفع ابلرأي العام وميكن أن يرفع ابحلرب احمللية .وهو
طبيعي بني اثنني ،وبني شعبني ،ولكنه ليس طبيعيا بني العامل كله
بعضه مع بعض.
هذا ابلنسبة للمشاكل الكربى ،أما املشاكل الصغرية،
مثل النزاع على احلدود ،ومثل النزاع على التجارة ،ومثل النزاع
على املصاحل احمللية ،وما شاكل ذلك ،فإنه ال يرتفع إىل مستوى
أن يفكر الغري يف معاجلته ،أو يعين العامل نفسه به ،بل هو حيل
نفسه بنفسه ،وحيله املتنازعان بينهما ولو حبرب بينهما.
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فاملشاكل احمللية ال أيمهية هلا ،بل األيمهية كل األيمهية للمشاكل
الدولية ،فالتفكري ابلعالج إمنا ينصب على املشاكل الدولية،
وطريقة حلها .فإن هذه املشاكل هي اليت تؤدي إىل التكتالت
الدولية ،وهي اليت تؤدي إىل احلرب العاملية.
أما ما عليه العامل اليوم يف العالقات الدولية واجملتمع
الدويل ،فإنه وإن كان العامل يتظاهر ابلسعي حلل املشاكل
الدولية ،ولكنه عامل يتعمد إجياد املشاكل ،وإشعال احلرائق ،مث
جيعل من حلها وسيلة لكسب املنافع واستغالل الشعوب وإجياد
السيطرة والنفوذ .فهو يوجد املشاكل ويعقدها ،حىت أصبح
وجود العامل على هذه احلال هو نفسه مشكلة ال بد من حلها.
ذلك أن العامل تتوىل شؤونه دولتان عمالقتان يمها أمريكا وروسيا،
حتاوالن إضعاف غرييمها ،وزايدة قوهتما ،وتقوم كل منهما على
أساس محاية نفسها ،واستغالل غريها ،أو بسط النفوذ عليه.
وحتاول مشاركتهما يف تويل شؤون العامل دولتان كرباين ،يمها
إجنلرتا وفرنسا ،وذلك ال من أجل خري العامل وصالحه بل من
أجل مشاركتهما يف االستغالل وبسط النفوذ .ذلك أن كال من
الدولتني الكربيني :إجنلرتا وفرنسا ،تقوم على نفس األسس اليت
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تقوم عليها الدولتان العمالقتان :أمريكا وروسيا ،وهي :محاية
نفسيهما ،واستغالل غرييمها أو بسط النفوذ عليه .وما دام العامل
على هذه احلال فإنه ال يرجى له أي صالح ،وال يؤمل له أبي
خري ،فإن من يتوىل شؤونه إمنا يعمل الستغالله ابدعائه أنه يعمل
لرفاهيته ويعمل للسيطرة عليه وبسط نفوذه ،ابدعائه أنه يعمل
لتحريره وإسعاده .ولذلك فإن املشكلة اليت يتخبط فيها العامل،
ليست مشكلة السالم العاملي ،حىت وال السالم ،بل مشكلة رفع
السيطرة عنه ،ومنع استغالله وبسط النفوذ عليه .ولذلك كان
وضع العامل على احلال الذي هو عليه هو املشكلة اليت جيب
حلها ،وما مل حتل هذه املشكلة فإن الشقاء والتعاسة ستظل هي
املسيطرة على بين البشر.
أما سبب ذلك فإن العامل ال يعيش على فكرة أساسية
عن احلياة .وليست لديه وجهة نظر يف احلياة تتأصل فيه ويعيش
عليها .والدول اليت تتوىل شؤونه ،فإهنا تتوالها بدوافع غريزية حبتة
ال بفكرة كلية عن الكون واإلنسان واحلياة ،فالدول األربع:
الدولتان العمالقتان والدولتان الكرباين ،ظاهر يف صميم
سياستها ،انعدام فكرة أساسية تقوم عليها ،وظاهر يف سياستها
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سيطرة الناحية الغريزية على هذه السياسة .ولذلك فإنه ال بد أن
يكون كل عملها حمصورا حبماية أنفسها واستغالل غريها وبسط
النفوذ عليه .وما مل توجد فكرة أساسية لدى أية أمة بل أي
شعب يعيش عليها وحيملها دعوة للعامل ،فإنه ال يرجى له أي
صالح وال يؤمل له أبي خالص.
والعامل يف القرون األوىل كان يسري على الناحية الغريزية،
ولكنه مل تكن تسيطر عليه قوة أو قوات تسيطر عليها الناحية
الغريزية فتتخذه مزرعة لالستغالل وبسط النفوذ .مث بعد ذلك
جاءته فكرة كلية عن الكون واإلنسان واحلياة ،عقيدة سياسية،
وقاعدة فكرية ،ووجهة نظر يف احلياة ،فتجسدت يف أمة ويف
دولة أخذت تنشرها وتنشر اهلدى بني الناس ،فتمتعت مئات
املاليني من البشر يف ظل هذه الفكرة ابلطمأنينة واالستقرار،
والعزة واالزدهار ،عشرات األجيال وأكثر من عشرة قرون .وكان
من املمكن أن تقع حروب حملية مشروعة وغري مشروعة ولكن
مل يكن من املمكن أن تقع حرب عاملية ،وأن جير العامل كله ألن
حيارب بعضه بعضا ،ال حراب مشروعة وال حراب غري مشروعة.
فلما نبتت فكرة الرأمسالية يف أورواب ،وهي فكرة تطلق الغرائز شر
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إطالق ،وجتعل العالقة بني اإلنسان واإلنسان عالقة خصام
وصراع ال عالقة ود وإيثار ،عالقة الرغيف بيين وبينك :آكله أان
أو أتكله أنت ،حينئذ تغلبت الغريزة على الفكرة ،ووجد الصراع
واخلصام ،وأدى ذلك للركض وراء القوة من أجل االستغالل،
فأدى إىل تكتيل الدول ضد الدول ،وأدى إىل إضعاف الفكرة
الكلية اليت يتمتع هبا البشر ابلسعادة واهلناء .وابلتايل إىل
إضعاف الدولة اليت تتجسد فيها هذه الفكرة ،فوقع البشر فيما
وقعوا فيه ،من سيطرة الغريزة عليهم بدل الفكر ،ومن سيطرة
القوي على الضعيف ،ومن استغالل البشر إلخواهنم بين
اإلنسان استغالل عبودية وإذالل ،فكان ما كان من انتشار
االستعمار واالفتخار به ،ومن الركض وراء إجياد مستعمرات .مث
أدى إىل احلروب العاملية.
إال أنه ملا استشرى داء االستعمار ،وبلغ الظلم يف أورواب
ذروته ،الظلم االقتصادي والظلم السياسي ،لسعت املفكرين هذه
النار ،فضجوا من فداحة هذا الظلم ،ورفعوا صوهتم يصيحون
ابلناس أن ارفعوا هذا الظلم ،فوجدت فكرة االشرتاكية والشيوعية
كعالج لفساد النظام الرأمسايل ،وكمنقذ للناس من ظلم هذه
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النظام .وكان يكون عالجا انفعا لو كانت هذه الفكرة فكرة
صحيحة ،وبنيت على أساس عقلي فطري يتجاوب مع الغرائز،
إذن لتجسدت يف شعب يصبح أمة ويف دولة قوية متلك قدرة
التغيري .ولكنها كانت فكرة خاطئة ،فكرة خيالية ،وجدت كرد
فعل للواقع ال من العقل ،عن جعل الواقع مصدر التفكري ال
موضع التفكري .ولذلك فإهنا وإن كانت فكرة كلية عن الكون
واإلنسان واحلياة ،ولكنها مبنية على املادة ال على العقل،
وتوصل إليها العقل عن طريق اإلحساس ابملادة ال عن طريق
التفكري ابملادة .ولذلك أخفقت كل اإلخفاق ،فلم تستطع أن
تتجسد يف شعب أو أمة ،وال قويت على أن تتحول إىل دولة
شيوعية ،ومل تصمد أمام التطبيق إال كما صمدت الفكرة
الرأمسالية ابلتحويل والتغيري والرتقيع.
لقد حاولت جتسيد الفكرة يف طبقات املظلومني ال يف
الشعوب واألمم ،وحاولت إقامة دولة قوية تستطيع التغيري،
ولكن دعت إىل إقامة دولة عاملية من الطبقات املظلومة ،ال
إقامة دولة يف شعب يتحول إىل أمة حتمل الدعوة رسالة
للشعوب األمم ،فأخفقت يف إقامة الدولة العاملية ،ويف إجياد
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الدولة القوية اليت متلك قوة التغيري .مث ملا اجتهد املفكر لينني يف
تفسري هذه الفكرة ،وملس استحالة إجياد الدولة العاملية من
الطبقات املظلومة يف العامل ،قال إبجياد الدولة الشيوعية يف مكان
تنطلق منه إلجياد الثورة العاملية والدولة العاملية ،كمرحلة من
مراحل السري .ولكنه بدل أن يعيد النظر يف الفكرة كلها ملا
ظهر من يقني خطئها ،سار على نفس الفكرة ،وحصر اجتهاده
يف كيفية السري هبا ،مث إنه بدل أن جيعل شعبه حيمل الفكرة
ليتحول إىل دولة حتمل الدعوة إىل العامل ،محل الفكرة إىل طبقة
املظلومني ،وجعلها تتحكم يف الظاملني ،فأخفق يف تطبيق
الفكرة؛ أخفق يف رفع الظلم كليا عن الظاملني ،وأخفق يف إجياد
الثورة العاملية .وملا جاء خليفته ستالني استمر هذا اإلخفاق
واستفحل ،حىت حتولت الدولة الشيوعية إىل دولة روسية كقاعدة
للفكرة الشيوعية ،ال دولة شيوعية .مث ملا جاء خلفاء ستالني
استمر إخفاق الفكرة وزاد استفحال حتوهلا ،فصارت الدولة
الروسية اليت هي قاعدة للشيوعية ،دولة روسية قيصرية ،تتخذ
الشيوعية أداة لفرض السيطرة وبسط النفوذ .وبذلك مل يكن
للفكرة اليت جاءت تعاجل الرأمسالية وحتارهبا ،أي أثر يف إنقاذ
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العامل من الظلم السياسي والظلم االجتماعي ،بل على العكس
مما جاءت من أجله الفكرة ،فإن الفكرة الرأمسالية قد قويت،
وزاد انتشارها ،وزادت قدرة على التحكم واالستغالل ،فإن
الدول اليت تعتنقها مل تعد شعوهبا تضج من الظلم ،بل
استساغته بفضل ما اصطنع مما يسمى برفع مستوى العيش
املادي ،والشعوب واألمم املستعمرة للدول الرأمسالية قد هدأت
ضجتها من االستعمار وصارت تسري يف ركابه أىن سار ،وحتت
سيطرته ونفوذه ابالستقالالت املزيفة والدول الكرتونية ،ووجود
مظاهر احلكم والسلطان.
ولذلك ليس غريبا أن يظل العامل يرزح حتت هذا الشقاء
منذ القرن الثامن عشر حىت اآلن .فإن الفكرة اليت تتحكم فيه
هي الفكرة الرأمسالية ،وحىت املسماة ابالشرتاكية ،والدول اليت
تتحكم فيه هي نفسها الدول اليت تطمع ابستغالله وبسط النفوذ
عليه ،حىت ولو مسيت ابلدول االشرتاكية .وما مل ينعتق هذا العامل
من استعباد هذه الفكرة له ،ومن سيطرة الدول الطامعة فيه
واملتغلغلة النفوذ يف شعوبه وبالده ،فإنه ال أمل له ابلتحرر
واالنعتاق .ولذلك فإن واجب املفكرين يف العامل ،وواجب
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املخلصني فيه ،أن يعملوا لتحرير هذا العامل من املبدأ الرأمسايل،
وأن ينقذوه من براثن الدول الطامعة فيه.
أما ما هو السبيل لتحرير العامل وإنقاذه فهو سبيل واحد
ليس غري ،وهو إجياد فكرة كلية عن الكون واإلنسان واحلياة،
تكون عقيدة سياسية وقاعدة فكرية ،ووجهة نظر يف احلياة،
مبنية على العقل ،جاعلة املادة موضع التفكري ال مصدر
التفكري .هذه الفكرة الكلية ،أو على األصح هذه العقيدة
السياسية هي وحدها اليت تنقذ العامل من الظلم الذي يرزح حتته،
ومن السيطرة واالستغالل والنفوذ الذي يتحكم فيه.
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واجب األمة اإلسالمية
إن األمة اإلسالمية ،وهي تعتنق العقيدة اإلسالمية ،فكرة
كلية عن الكون واإلنسان واحلياة ،عقيدة سياسية ،قاعدة
فكرية ،قيادة فكرية ،وجهة نظر معينة يف احلياة ،جيب عليها
وهي ترى العامل كله ،وهي معه كذلك ،يتخبط هذا التخبط،
يرزح حتت نري الظلم السياسي واالقتصادي ،وخيضع لعبودية قوة
غامشة ،ويئن حتت كابوس الشقاء واالستعباد واإلذالل ،فإنه
فرض عليها أن أتخذ على عاتقها مهمة إنقاذ العامل ،وإخراجه
من ظلمات الضالل والتضليل ،إىل نور اهلدى ،وسعادة احلياة.
فإهنا وإن كان رازحة حتت نري القوة الغامشة ،فإنه مل يعد جائزا هلا
أن تفكر يف نفسها فحسب ،فإن األاننية بعيدة عما تعتنقه من
عقائد ،وغريبة على ما حتمله يف ثنااي نفسها ويف صميم فؤادها
من قيم وأفكار .لذلك جيب أن تفكر يف إنقاذ العامل مع إنقاذ
نفسها ،وأن تضطلع مبهمة حترير العامل ال بنفسها وحدها .فإهنا
جزء من هذا العامل ،وهي وجدت من أجل هدى البشر ،وبعد
أن اعتنقت عقيدة اإلسالم ،صار فرضا عليها أن تنقذ اإلنسانية
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من الشقاء ،وأن ختلص البشر من الظلم والتعاسة ،ومن اإلذالل
واالستعباد.
إن األمة اإلسالمية تعتنق فكرة أساسية عن احلياة ،فكرة
سياسية ،وتعتنق طريقة لتنفيذ هذه الفكرة يف احلياة .وإذا ملكت
أمة الفكرة الصحيحة مع طريقتها ،فإهنا وال شك تكون أهال
إلعطاء اخلري وتكون أهال حلمل قيادة هذه الفكرة .ولذلك فإن
األمة اإلسالمية ،ليست قادرة على النهضة الصحيحة فحسب،
بل هي قادرة على ذلك ،وعلى أن تكون مصدرا للخري لغريها،
وعلى محل هذه الفكرة للناس؛ قيادة فكرية ووجهة نظر يف
احلياة .وابلتايل هي قادرة على حل مشكلة العامل .وعلى إنقاذه
مما يرتدى فيها من الشقاء واالستعباد والذل؛ حبمل الدعوة
اإلسالمية إىل الشعوب واألمم.
إن األمة اإلسالمية مل تغلب يف اترخيها من أية أمة ،ولن
تغلب مطلقا يف صراعها مع الشعوب واألمم مهما كانت قوة
تلك الشعوب واألمم ولذلك فهي قادرة على إنقاذ العامل مهما
كانت قوة الدول املسيطرة عليه .أما ما حصل يف احلروب
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الصليبية من حرب استمرت أكثر من قرن ،فإنه فوق أن النصر
النهائي كان للمسلمني ،فإن األمة اإلسالمية مل تصارع الغرب
بوصفها أمة إسالمية ،وإن كانت الشعوب األوروبية قد
استنفرت كلها حملاربة األمة اإلسالمية .فإن الواقع هو أن احلرب
كانت حمصورة يف بالد الشام ومصر ،والذين حاربوا هم أهل
الشام ومصر ،والذين انتصروا هم أهل الشام ومصر .أما األمة
اإلسالمية فقد كانت موزعة إىل والايت تشبه الدول ،ومل تكن
خلليفة املسلمني السيطرة الكاملة على هذه الوالايت ،فلم تدخل
األمة اإلسالمية يف حرب مع الصليبيني ،وإمنا دخلت بالد الشام
وبالد مصر ليس غري .وكانت ابقي الوالايت ،غري مشرتكة يف
هذه احلرب ،ألن الوالة اآلخرين ،فوق كوهنم مشغولني برتكيز
سلطاهنم ،فإهنم كانوا يرون أن جهاد الكفار فرض على
الكفاية .وأن بالد الشام وبالد مصر كافية لصد الكفار عن
بالد اإلسالم .وكانت كافية ابلفعل ،ولذلك كان النصر النهائي
للمسلمني ،وطرد الصليبيون من مصر وبالد الشام ورجعت
سيطرة اإلسالم إىل هذه البالد.

89

وأما ما حصل يف احلرب العاملية األوىل ،فإهنا مل تكن حراب
صليبية ضد األمة اإلسالمية ،وإن كانت يف دوافعها اخلفية جتاه
بالد اإلسالم أشد من احلرب الصليبية األوىل وأكثر عمقا وأشد
أتثريا .ذلك أن إجنلرتا وحلفاءها دخلت احلرب العاملية األوىل
ضد أملانيا ،والدولة العثمانية دخلت احلرب إىل جانب أملانيا،
فهي حرب بني دول أورواب اشرتكت فيها الدولة العثمانية،
ولذلك مل تعتربها األمة اإلسالمية أهنا حرب ضدها ،ومل تشرتك
فيها األمة اإلسالمية .ولذلك اشرتك فيها املسلمون اهلنود مع
اجليش الربيطاين ،واشرتطوا أن ال حياربوا املسلمني .واشرتك فيها
إىل جانب اإلجنليز الكثري من بالد العرب ومن رجال العرب مع
أهنم يف مجهرهتم مسلمون ،وإن كانوا قد اشرتكوا حتت عامل
التضليل .ولكن الذي سهل هذا التضليل هو عدم ظهور أهنا
حرب ضد األمة اإلسالمية.
فاألمة اإلسالمية مل تغلب يف اترخيها مطلقا بوصفها أمة
إسالمية ،وكانت تعقد هلا راية النصر املؤزر يف مجيع األحقاب
اليت حاربت فيها بوصفها أمة إسالمية ،وفتحت أكثر بالد العامل
القدمي الذي كان معروفا حينئذ ،وأوجدت هذا العامل اإلسالمي
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املرتامي األطراف .ولذلك فإن األمة اإلسالمية إذا وقفت أمة
إسالمية ،فإهنا قادرة على إنقاذ العامل من هذه القوى الشريرة اليت
تتحكم فيه وتتسلط عليه وتذيقه ألوان الشقاء والذل واالستعباد.
قد يتساءل الكثريون قائلني :إن األمة اإلسالمية خاضعة
كسائر العامل هلذه القوى الشريرة ،وتذوق ما يذوقه سائر الناس
من السيطرة والشقاء والذل واالستعباد ،وتفرض عليها ما يفرض
على سائر الناس من السيطرة جبميع أنواعها ،السياسية
واالقتصادية والثقافية ،وحىت العسكرية يف بعض األحيان.
فأحرى أن يطلب منها حترير نفسها من السيطرة والنفوذ ال أن
يطلب منها حترير غريها ،وهي أحوج الناس للتحرير؟ على أهنا
وقد حتررت فعال أو سارت يف طريق التحرير فإن مقارعة القوى
الشريرة أكرب من قدرهتا ،فكيف يكون يف قدرهتا أن تصارع هذه
القوى؟
قد يتساءل الكثريون هذا التساؤل ،وقد يسأل الكثريون
هذا السؤال ،ولكن ذلك إذا حصل إمنا هو نتيجة جهل لطبيعة
املسلمني ،وعدم إدراك ملدى قوة اإلسالم يف الصراع ،فوق كونه
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مغالطة أو تضليال .أما كونه مغالطة أو تضليال ،فإن الكافر
املستعمر ،العدو اللدود ،من مجلة أساليبه التضليلية أن يشغل
األمة بتحرير نفسها حىت منه لصرفها عن محل رسالتها للعامل،
ويوقعها يف حبال دوامة من األفكار واألعمال للتحرير تؤدي إىل
زايدة قيودها ال إىل حلها ،وإىل تثبيت سيطرته عليها ال إىل
حتريرها من سيطرته ونفوذه ،ولذلك فإن انشغال األمة بنفسها
عن محل الدعوة إىل العامل إلنقاذه ،هو وسيلة من وسائل صرفها
عن دعوهتا ،ووسيلة من وسائل تثبيت هذه السيطرة ،وتطويل
أمد بقائها فوق بالد اإلسالم .ومن هنا كان من اخلطأ واخلطر
على األمة أن تنشغل بنفسها عن دعوهتا ،وأن يلهيها شأهنا عن
العمل إلنقاذ بين اإلنسان.
وأما كونه جهال بطبيعة املسلمني وعدم إدراك ملدى قوة
اإلسالم ،فإن اإلسالم إذا حل من اإلنسان يف مركز العقيدة،
ووجدت بذرته يف النفس البشرية ،حولت اإلنسان إىل شخص
أقوى من القوة ،وأمسى من السمو ،وأعلى كعبا من الفرسان
واحلكماء واملفكرين .وال أدل على ذلك من نقل العقيدة
اإلسالمية للعرب والعجم ،من شعوب وقبائل إىل أمة عظيمة
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تقتعد الذرى وتتبوأ القمة يف الوجود .مث إن جتربة احلروب
الصليبية كشفت عما يف طبيعة املسلمني من قوة خارقة تنزل
على املسلم فجأة ،تنقله من عبد إىل سيد ،ومن مهزوم إىل
منتصر ،ومن أسفل درك االحنطاط إىل أعلى درجات العلى
واجملد .وما نور الدين زنكي ،وصالح الدين األيويب ،إال مثل
خالد بن الوليد ،وسعد بن أيب وقاص ،على ما يفصل بني صدر
اإلسالم واحلروب الصليبية من فواصل الزمن ،وخمتلف
األحداث .فأصالة املسلمني أصالة أعمق من الزمن ،وأثبت من
الثبات أمام احلدان .فطبيعتهم طبيعة األصيل ،واألصيل يظل
أصيال مهما حلقه من جوع ،ومهما انله من عسف واضطهاد.
فهذا اإلسالم الذي يفعل يف النفسية هذا الفعل ،والذي يوجد
األصالة يف اجليل الذي يعتنقه وحيمله ،ويعمقها يف األجيال
مهما طال الزمن ،ومهما حصل من ركود .فإن مدى أتثريه
يتجاوز رؤية البصر ،ويتجاوز رؤاي البصرية واإلدراك ،بلى يتجاوز
رؤاي الرؤى واألحالم .ولذلك ال يطلب من األمة اإلسالمية أن
حترر نفسها ،وإمنا يطلب منها أن حتمل الدعوة اإلسالمية إىل
العامل لنشر اهلدى فيه ،وإنقاذه مما حييق به من سيطرة وذل
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واستعباد ،وظلم وكفر وضالل .ومن هنا كان لزاما أن يطلب
من األمة إنقاذ الناس ،ال أن حترر نفسها فقط .فإهنا مسؤولة
عن الناس ومسؤولة عن نشر اهلدى بني بين اإلنسان.
أما كيف حترر نفسها وتنقذ الناس ،فإن ذلك جيب أن
حتكيه األفعال الفعالة ،ال األقوال املكتوبة ،واألعمال العظيمة،
ال األفكار املسطرة .جيب أن يراه الناس كائنا ،ال أن يقال هلم
كيف يكون .وأن يفهموه من لغة اإلسالم اليت تسطر فعاال،
ومن هدى اإلسالم الذي يشع على الناس نورا وضياء .فالسؤال
ليس عن الكيف ،وإمنا السؤال عن الرؤية ،عن اإلبصار والرؤية،
وعن مشاهدة الواقع الذي سيكون أكرب من اخليال.
إن مما جيب على الناس وال سيما املسلمني أن يدركوه أن
األمة اإلسالمية أقوى من قوى الشر مهما اجتمعت ،وذلك
لسببني اثنني :أحديمها أهنا متلك فكرة كلية عن الكون واإلنسان
واحلياة ال ميلكها أحد غريها ،وهي فكرة دينامية جبارة ،وهي يف
الوقت نفسه تعطي الصورة احلقيقية عن العامل ،وعن الناس ،وعن
الدول ،وعن اجملتمعات ،وتعطي يف الوقت نفسه الطريقة
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الصحيحة للتغلب على دول الكفر مهما كانت ،ولذلك ليس
غريبا على من ميلك هذه الفكرة الكلية أن تكون قواه قوى ال
تغلب .انيها :أن األمة اإلسالمية متلك من القوى املادية ما ال
ميلكه سواها ،وهي قوى جبارة هائلة ال تصل أية قوة إىل
مستواها ،وهي ملكها وحتت تصرفها ولذلك فإن النصر مكفول
هلا مهما كان وضع الصراع الذي تدخل فيه ،ومهما كانت
القوى اليت تصارعها.
إن املوضوع هو موضوع واحد ليس غري ،أال وهو األمة
اإلسالمية .فاألمة اإلسالمية مىت حتركت كان التحرير ومىت
اندفعت يكن اإلنقاذ ،ومىت زجمرت خر اجلبابرة ساجدين.
فاملسألة كلها أن تتحرك ،مث تندفع ،مث تزجمر ،فتكون السعادة
واهلناء ،وتكون الطمأنينة واالستقرار ،ويعم الناس التقدم
االزدهار .فاألمر كله أن تتحرك األمة اإلسالمية يف هذا
الوجود.
إن األمة اإلسالمية وهي تؤمن عن تصديق جازم مطابق
للواقع عن دليل ،إمياان جازما بوجود هللا ،وأنه حقيقة ال فكرة،
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فإهنا تفهم معىن احلياة ،وتدرك واجب احلياة .وهي تعتقد أبن
حممدا نيب هللا ورسوله ،وأنه رسول هللا إىل الناس كافة ،تفهم
واجبها حنو نفسها ،ومهمتها جتاه بين اإلنسان .وهي وقد آمنت
بكتاب هللا وعرفته ،واعتقدت بسنة حممد وسريته وعرفتها ،فإهنا
تفهم معىن السياسة واحلرب ،وتعرف كيف تصارع قوى الكفر،
وكيف تزلزل عروش الطغيان .فهي تعرف موقعة بدر ،وتدرك
معركتها وحتييها يف قلبها .فال غرو أن ترتك التجارة واملال،
وتصارع قوى البطر والكفر ولو كانت أضعاف أضعافها ،وهي
تقرأ قوله تعاىل      ﴿ :
           

 ﴾      فتعرف أنه فرض عليها أن
تقاتل عدوها إذا كانت قوته ضعفي قوهتا ،وأن هذا أخف ما
فرض ،فال ترتدد يف مهامجة قوى الشر مىت كانت ال تزيد عنها
ضعفني.
وهي تعرف غزوة األحزاب ،وكيف جتمعت قوى الكفر
على املسلمني من قبائل شىت لتمحو اإلسالم من الوجود .فليس
عجيبا أن تقف وحدها يف وجه العامل كله ،وأن تسلك السياسة
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إىل جانب احلرب ،والدهاء واحليلة إىل جانب اإلعداد والقوة.
وهي تقرأ قوله تعاىل خماطبا الرسول     ﴿ :
 ﴾   تدرك أهنا يف حالة الدفاع جيب أن تقاتل
عدوها مهما بلغت قواه من القوة ،ومهما بلغت هي من
الضعف ،حىت تدفعه عن نفسها أو تفىن عن بكرة أبيها.
وهي تقرأ عمرة احلديبية ،وكيف أن رسول هللا  قد بلغه
مفاوضات خيرب مع قريش إلجياد حلف بينهما يهامجان به
حممدا يف املدينة فيمحوهنا من الوجود .وأنه حني بلغه ذلك،
صمم على العمرة ملصاحلة قريش ومعاهدهتا ،وكيف أنه بعد أن
عاهدها وأمن شرها رجع إىل يهود خيرب فحارهبم وحماهم ككيان
من الوجود .إهنا وهي تقرأ ذلك ،تعرف كيف تصنع إذا تكتلت
الدول ضدها لتمحوها ،وكيف تضرب أعداءها لتحول بني
تكتلهم وتتقي شرهم وتقضي عليهم .وهي حني تقرأ قوله تعاىل:
﴿ ﴾         تدرك
أهنا ال تكون أسرية املعاهدات واالتفاقات ،وأهنا مع كوهنا
مأمورة ابلوفاء ابملعاهدات ،فإهنا إذا أحست ابلشر تسارع بنبذ
هذه املعاهدات.
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إهنا وهي تدرك أن مكة قد فتحت ابحلرب والصلح معا.
وتعرف ما فعله الرسول  بعد دخوله مكة حني قال اهتفوا يل
ابألنصار ،مث ملا حضروا قال هلم :إن قريشا وبشت أوابشها
فاحصدوهم حصدا وسحق إحدى كفيه ابألخرى ،تدرك أن
اجليوش اإلسالمية إذا دخلت بلدا أسلم أهلها ،مث أحست أن
ذلك البلد يفكر ابحلرب ،فإهنا جيب أن تسحق ذلك البلد
سحقا ،وأن متضي حىت تقضي على القوة القضاء األخري.
واألمة اإلسالمية حني تقرأ   ﴿ :
 ﴾تعرف أن استقامة العدو شرط الستقامة املسلمني ،وأن
املؤمن كيّس فطن ،وأنه ال يغفل عن حترك عدوه ولو استسلم
له ،ولو عاهده.
واألمة اإلسالمية وهي تعرف أن مكة فتحت يف السنة
الثامنة ،وأن الرسول مسح للمشركني أن حيجوا ،ومسح هلم أن
يطوفوا ابلبيت عرااي ،واضطر إىل عقد معاهدات معهم ،وتعرف
أن ذلك صار أذى يف نفوس املسلمني ،وصدر عن مراعاة
لضعف قوته عن قوى املشركني ،وعن وهن كان لدى احملاربني.
وكيف أنه يف السنة التاسعة نزلت عليه سورة براءة أو سورة
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احلرب ،فأمر بوضعها بال بسملة ،وأمر عليا أن يلحق أبيب بكر
أمري احلج ليبلغ سورة التوبة للناس ،وليعلن األوامر الثالثة
املشهورة :ال حيج بعد العام مشرك ،وال يطوف ابلبيت عراين،
ومن كان معاهدا إىل أجل فهو إىل أجله .وأنه بعد أربعة أشهر
جيب أن يسلم املشركون أو يقاتلون حىت يفنوا :فاإلسالم أو
احلرب .إن األمة اإلسالمية وهي تعرف ذلك كله ،تدرك أهنا إن
أعطت تنازالت مشينة من جراء عوامل اضطرارية ،فإنه ال يصح
أن تسكت عليها ،بل جيب أن تنقضها يف أقصر وقت ممكن
بعد حتضري القوة املاحقة ملن يقف يف وجهها .كما تدرك أنه ال
يصح أن يكون بينها كيان ،وال أن يبقى يف داخلها أو يف
داخل أي بلد منها قوة حرة يف أي مفهوم من مفاهيم احلياة،
وأنه ال يرتفع صوت يف األمة سوى صوت اإلسالم .وهي حني
تقرأ قوله تعاىل ﴾   ﴿ :تعرف أن
ال عزة لغري اإلسالم يف بالد اإلسالم.
إن األمة اإلسالمية حني تقرأ ذلك وغريه من الكتاب
والسنة والسرية النبوية ،ال شك أن السياسة واحلرب ال تكون من
معارفها فحسب ،وال تكون من دراستها واختباراهتا وال تنبع من
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حاجاهتا فقط ،وإمنا تكون أفكارا من عقائدها ،وأحكاما من
شريعتها ،ومتغلغلة يف حنااي نفسها ،ومتأصلة يف دمها
وتكوينها .فهي إذا درست سياسة الدول الكربى فإمنا تدرسها
كواقع لتعاجله أبفكار الشرع وأحكامه ،وتقاومه مبا يتطلبه من
سياسة وحرب ،وتدرك كيف تسري ،وتعرف أين الدرب .وهي
ترى أن إجنلرتا إمنا تستعمرها كشعب ،وأن فرنسا إمنا تغزوها
ككيان ،وأن روسيا إمنا تسيطر عليها كأمة ،وأن روسيا إمنا
تبسط نفوذها كأمة واحدة وإن كانت شعواب .حني ترى ذلك
تدرك أهنا هي بوصفها أمة هي اهلدف من ذلك االستعمار
والغزو والسيطرة والنفوذ ،وأن استغالهلا وغزوها والسيطرة عليها
وبسط النفوذ فوق ربوعها ال يتم إال بتجزئة بالدها إىل دول،
وبتفرقة صفوفها إىل شعوب ،وسحب سر قوهتا إبقصاء دينها
عن احلياة.
فاستعمار األمة اإلسالمية ،وغزوها ،والسيطرة عليها،
وبسط النفوذ فوق ربوعها ،ليس املقصود منه الوجه املادي ،وإن
كان هو احلاصل ،وال هنب خريات البالد اإلسالمية وإن كان
هو اجلاري .بل املقصود األساسي ،والدافع األصلي ،هو بعد أن
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متت هزميتها يف ميادين احلرب والفكر ،هو احليلولة دون أن تعود
مرة أخرى حلمل رسالتها إىل العامل ،واخلوف منها من أن حتطم
قوى الشر ،وتدك صروح الطغيان .هذا هو األساس ،وهذا هو
األصل ،وهذا هو وجه القضية كلها .فاملوضوع إذن ليس
االستعمار فحسب ،بل املوضوع هو حتطيم هذه األمة حتطيما
اتما وحموها من الوجود بوصفها أمة إسالمية ،حىت ال تعود مرة
أخرى حلمل رسالتها إىل العامل .وإذا كان التاريخ ،وواقع ما جيري
من التضليل للمسلمني ،يكفي برهاان على أن هذا هو وجه
القضية وليس االستغالل وهنب اخلريات ،ولكنه ميكن أن
يستأنس لرؤية الواقع احلقيقي لوجه القضية ابلبصرية والبصر ،مبا
حصل ألملانيا ،وبواقع قضية أملانيا ،بعد احلرب العاملية الثانية،
وانتصار العدوين اللدودين :الدول الشيوعية والدول الرأمسالية
على أملانيا .فها هي ذي أملانيا ،األمة العظيمة ،والقوة املرهوبة،
قد وقفت منها القوى الشيوعية والقوى الرأمسالية ،موقفا واحدا
هو احلرص على عدم عودهتا أمة عظيمة كما كانت ،حىت ال
تشكل خطرا على اجلميع .فالدول الرأمسالية من مصلحتها أن
تعود أملانيا قوة مرهوبة لتقف يف وجه الشيوعية وحترس أورواب من
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غزو روسيا ،وقد رأت هذه املصلحة جلية بعد احلرب العاملية
الثانية وحىت أواخر اخلمسينات ،ولكن إصرار روسيا على
استمرار خضوع أملانيا واحليلولة دون رجوعها أمة كربى ،وخوف
فرنسا من أملانيا ،وذبذبة موقف إجنلرتا ،وخشية أمريكا من
فقدان التوازن بني دول أورواب ،كل ذلك مجع كلمة العامل
القوي ،على احليلولة دون أن ترجع أملانيا أمة عظيمة أو أمة
كربى .فالغاية من ذلك ليس استعمار أملانيا ،وال هنب خرياهتا،
وإن كان فرض السيطرة وبسط النفوذ واستغالل االقتصاد
األملاين واجلهد األملاين حاصال فعال ،فإن الدافع األساسي ليس
االستغالل وبسط النفوذ ،بل الدافع األساسي هو اتقاء خطر
أملانيا ،وحمافظة كل دولة من هذه الدول املتفقة ضد أملانيا على
بالدها وأمنها ودولتها .وهذا ابلنسبة ألملانيا وهي ال متلك فكرة
كلية عن الكون واإلنسان واحلياة هتدد تلك األمم ،وال حتمل
دعوة سامية إىل العامل ،فكيف ابألمة اإلسالمية اليت هي أقوى
من أملانيا ابلقوة والعدد والثروة ،وهي متلك أقوى فكرة ،وحتمل
أعظم دعوة .إن هذا املثل وحده ،كاف لالستئناس فضال عن
التاريخ إلدراك حقيقة االستعمار والغزو والسيطرة والنفوذ ،الواقع
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على األمة اإلسالمية .لذلك فإنه من احملتم أن توضع قضية
البالد اإلسالمية يف موضعها الصحيح ،وأن تبسط حسب
وجهها احلقيقي ،وأن يعمل هلا على أساس أمة إسالمية ليس
غري.
لقد مر استعمار الدول العدوة لألمة اإلسالمية ،وغزوها،
والسيطرة عليها ،وبسط النفوذ فوق ربوعها ،يف أدوار حنن يف
آخرها ،ووصلت الرصاصة اليت انطلقت لقتلها مداها الذي تفقد
فيه حرارهتا واندفاعها .والعدو يظن أن الضحية وصلت دور
النزع األخري ،والواقع أهنا ال تزال حية وازدادت معرفة وقوة.
ولذلك فإن حتركها صار أسهل من قبل ،وأقرب للنجاح من أي
وقت مضى .وحاجة العامل إليها وإىل دعوهتا وصلت إىل حد
لح ،ولذلك فإنه آن األوان ألن تتحرك األمة اإلسالمية
اجلوع امل ّ
وتندفع وتزجمر إلنقاذ هذا العامل التعيس.
لقد بدأت غزوة أعداء األمة اإلسالمية هلا منذ القرن
احلادي عشر اهلجري وهي يف أوج قوهتا ،ويف عنفوان جمدها
حيث كان من املسلمات أن اجليش اإلسالمي ال يغلب ،وذلك
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يف القرن السابع عشر امليالدي .ولكنها بدأت غزوة فكرية ألفراد
األمة اإلسالمية وجمتمعها ،مث ملا حصل االنقالب الصناعي يف
أورواب اغتنمه األعداء فرصة ذهبية ،فاختذوه وسيلة للغزو
الفكري ،وأداة للغزو السياسي ،واستعملوه قوة للغزو العسكري.
وملا أحسوا عجزهم عن القضاء على اخلالفة اليت جتمعها اختذوا
أسلوب تقطيع أطرافها منها ،فبدأوا ابقتطاع البالد اإلسالمية
بلدا بلدا حىت جيهزوا على خليفة املسلمني.
ح ّدث التاريخ عن انبليون أنه حني غزا مصر واحتلها،
مجع ضباط وأركان جيشه يف غرفة واسعة وضع فيها سجادة
كبرية ،ووضع يف وسط السجادة قبعة ،وقال لضباطه :من منكم
أيتيين ابلقبعة؟ فمشى ضابط إلحضارها ،فقال له :ال تدس
على السجادة ،فحاول آخر أن أيخذ القبعة بعصا طويلة ،فقال
له :هاهتا بيدك ،وهكذا حاول عدة ضباط إحضار القبعة فلم
يفلح أحد إبحضارها وفق الطريقة اليت يريدها انبليون .فقال
هلم :نطوي السجادة ونتناول القبعة .مث التفت إليهم وقال :هذه
القبعة مثل اخلالفة؛ وهذه السجادة مثل البالد اإلسالمية ،فال
ميكن أخذ القبعة ابليد إال بطي السجادة ،وال ميكن إزالة اخلالفة
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إال أبخذها بلدا بلدا كطي السجادة ،مث ميكن إزالة اخلالفة بكل
يسر ،وها حنن أخذان مصر ،مث أنخذ بالد الشام ،وهكذا حىت
نزيل اخلالفة.
وهكذا سارت دول الغرب تقتطع بالد اإلسالم بلدا بلدا
حىت كانت احلرب العاملية األوىل ،فتمكنوا بعد انتصارهم يف
تلك احلرب من إزالة اخلالفة ،وتقطيع األمة اإلسالمية بتجزئة
بالد اإلسالم إىل مستعمرات مث إىل دول ،وتفريق صفوف
املسلمني إىل شعوب وقوميات ،فاستطاعوا االستيالء على األمة
اإلسالمية وحتطيمها ،وهم حياولون اإلجهاز عليها لتلفظ النفس
األخري.
فهذه املراحل اليت مرت على األمة اإلسالمية قد وصلت
آخرها ،فالعدو قد خرج بقواه العسكرية اليت مل تكن لنا طاقة
مادية قبلها ،وظهر عواره الفكري وفساد وجهة نظره للناس
مجيعا ،وهزل عمالؤه وفضحوا حىت مل يعد دجلهم وتضليلهم
ينطلي حىت على أتباعهم واملنتفعني منهم ،وأصبح نفوذه خمفيا
ابألثواب الرقيقة املهلهلة اليت ال تكاد ختفيه ،وتزلزلت أركان
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قواعده اليت جعلها رأس جسر له مثل (إسرائيل) وقربص ولبنان.
لذلك صارت الفرصة مواتية ال خللعه من بالد اإلسالم ورفع
كابوسه عن األمة اإلسالمية فحسب ،بل صارت مواتية لذلك
ومحل الدعوة اإلسالمية إىل العامل .وهي فرصة طويلة ،ال تنقضي
بشهور وسنوات ،بل إهنا متتد إىل عدة سنني ،وهي يف كل يوم
تكون مواتية أكثر من اليوم الذي قبله .ألن األعداء يزداد
انكشافهم ويزداد اهنيار تدجيلهم ،ويطّرد رفع قبضتهم اطرادا
ظاهرا .لذلك فإن األمة اإلسالمية ال شك أهنا ستتحرك ،وال
شك أهنا ستندفع ،وال شك أهنا ستزجمر ،فإهنا تشاهد كل ما
مر ومير هبا من كيد أعدائها وبطشهم وتشاهد أين وصل مدى
هذا العدو األزرق .وهذا ما جيعلنا على مثل اليقني ابلنصر
العزيز.
إن دول العامل كلها عدوة لألمة اإلسالمية ،ألهنا دول
كافرة ،وهي ترتبص بشكل دائم ابإلسالم واملسلمني ،لتوقع هبم
األذى والفرقة والشتات ،واإلسالم علمنا أن العامل كله داران ال
الث هلما :دار إسالم ودار كفر .وأن املسلمني يعتربون أن أهل
دار الكفر هم أهل حرب ،فهم يف حالة حرب معهم ،إما
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حكمية ،أي حكمهم أهنم أهل حرب ،وإما يف حالة حرب
فعلية ،حني تكون حالة احلرب معلنة بينهم وبني األمة
ت أَ ْن
اإلسالمية .والرسول صلى هللا عليه وآله وسلم يقول« :أ ُِم ْر ُ
ول َِّ
ِ
َّاس َح ََّت يَـ ُقولُواَ :ل إِلَهَ إَِّل َّ
اَلل ،فَِإ ْن
اَللُ ُُمَ َّمد َر ُس ُ
أُقَات َل الن َ
ص ُموا ِم ِّن ِد َم َاء ُه ْم َوأ َْم َوا ََلُ ْم إَِّل ِِبَ ِّق َها» وكلمة الناس،
قَال َ
ُوها َع َ

اسم جنس حملى ابأللف والالم فتشمل مجيع الناس الكفار يف
مجيع العصور .إال أن عمله  أنه كان يقاتل حىت تتحول دار
الكفر إىل دار إسالم ،فإن حتولت يوقف القتال وال يكره الناس
على اعتناق اإلسالم ،ألن هللا تعاىل يقول﴾   ﴿ :
َحد َع ْن ِدينِ ِه» وألننا أمران أن نرتك
وألنه  يقولَ « :ل يُـ ْف ََ
ت أَ
الناس وما يعتقدون وما يعبدون .فالدول الكافرة كلها دول
حماربة ما دامت دار كفر.
إال أن الدول الكربى اليت تفرض سيطرهتا على بالد
اإلسالم ،هي أشد الدول عداوة ،وأكثرها خطرا على بالد
اإلسالم .وهي اليت تتحكم يف العامل وتذيقه من ألوان الظلم
والشقاء .ولذلك فإن األمة اإلسالمية مكلفة إبنقاذ العامل من
هذه الدول ،وابلوقوف يف وجه هذه الدول ،والدخول معها يف
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صراع سياسي كحالة لتبليغ اإلسالم ونشر دعوته ،ومكلفة
إبعداد القوة الكافية للدخول مع أي منها يف حرب فعلية إذا
اقتضى ذلك محل الدعوة أو حترير البالد اإلسالمية والدفاع
عنها .ومن هنا ،كان املسلمون يف حالة جهاد دائم وكان اجلهاد
ابقيا ومستمرا حىت قيام الساعة ،وكان فرضا كفرض الصالة ،ال
يسقط عن أي مسلم حىت حتصل الكفاية برد العدو ،أو حترير
البالد ،أو نشر الدعوة حيث جيب نشرها .ومن هنا كان اجلهاد
هو الصفة اليت جيب أن تتحول إىل سجية من سجااي األمة
اإلسالمية ،ألنه الطريقة حلمل الدعوة إىل العامل.
والدول الكربى املتحكمة يف العامل هي العمالقان
اجلباران :أمريكا وروسيا ،والدولة املاكرة اخلبيثة اليت تعترب رأس
الكفر ابلنسبة للمسلمني ،أال وهي إجنلرتا ،مث فرنسا اليت ال تزال
حتاول تركيز نفوذها يف بعض بالد اإلسالم ،وال تزال حتاول
بسط سيطرهتا أو نفوذها حيثما قدرت من بالد اإلسالم.
ولذلك كان الصراع السياسي املستمر هو مع هذه الدول
مجيعها بال استثناء ،وأما ابقي الدول الكافرة فإنه ليست ذات
موضوع اآلن.
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والسؤال الذي يرد اآلن هو :هل يكون الصراع مع هذه
الدول جمتمعة ،وهذا ليس ابلسياسة احلكيمة ،أم يكون الصراع
مع بعضها ويعاهد البعض اآلخر ،حىت ال تتكتل القوى ضدان؟
واجلواب على ذلك أن الصراع مع الكفار أيخذ انحيتني اثنتني:
إحدايمها الصراع الفكري وهو ما يطلق عليه الصراع السياسي،
والثاين الصراع الدموي ،وهو احلرب الفعلية اليت هي اجلهاد .أما
الصراع الفكري ،أي الصراع السياسي فإنه جيب أن يكون مع
مجيع هذه الدول مرة واحدة ،وال هتادن أية دولة يف هذا الصراع،
ألن طبيعة التناقض بني مبدأ اإلسالم ومبدأي الرأمسالية
واالشرتاكية ومنها الشيوعية ،تقتضي دوام املواجهة بينهما وألن
هذه الدول جتعل األعمال السياسية طريقة للسيطرة وبسط
النفوذ ،ولذلك فإن طبيعة الواقع الدويل تقتضي دوام الصراع
السياسي مع اجلميع.
أما الصراع الدموي ،وهو احلرب الفعلية ،فإن الظروف
واألحوال هي اليت تقرره ،وهو احلالة األخرية اليت يلجأ إليها إذا
تعذرت أو تعسرت سائر احلاالت .والرسول  ،هادن بعض
الدول من أجل أن حيارب بعضها اآلخر ،كما فعل يف احلديبية
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ويف موقعة خيرب ،وهادن القبائل من أجل أن يتفرغ إىل حرب
قريش .وملا أمن شر قريش دخل يف حرب فعلية مع دولة الروم.
فمهادنة دولة والدخول يف حرب مع دولة أخرى ،جائز ،وميكن
أن يسلك هذا الطريق ،ألن الرسول عليه الصالة والسالم فعله،
وألن الظروف وحجم القوى ،قد يضطر األمة اإلسالمية إىل
املهادنة .سواء أكان ذلك يف بدء احلرب ،أم يف مهامجة دولتني
أو أكثر لبالد اإلسالم .فإنه عليه الصالة والسالم ،حني هامجته
قبائل العرب يف موقعة األحزاب ،وحاصرته يف املدينة هب
حملاربتها مجيعها ،ولكنه حني طال احلصار ،وخشي من أن
تفنيهم قوى القبائل اجملتمعة واملتكتلة حلربه والقضاء عليه وعلى
هم بعقد الصلح مع بعض القبائل املهامجة على أن يدفع
دولتهّ ،
هلا ماال مقابل انصرافها عنه ،لوال أن السعدين :سعد بن عبادة
وسعد بن معاذ قاال له :إان ال نعطي الدنية أبدا ،فإان مل نعطها
وحنن كفار ،فهل نعطيها وقد كرمنا هللا ابإلسالم .حينئذ عدل
الرسول عن املعاهدة وقال ملن كان سيوقع املعاهدة معهم:
اذهبوا فليس لكم إال السيف .واستمر ابحلرب ضد القبائل كلها
حىت نصره هللا ذلك النصر املؤزر .فمحاربة دولة ومهادنة دولة
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أخرى جائز كما أن حماربة الدول املتكتلة مهما بلغت قوهتا
جائز كذلك .والذي يقرر هذا إمنا هو الظرف واألحوال .وما
يسمى ابحلرب الباردة حكمها حكم احلرب الفعلية يف هذا
اجملال ،ألهنا تؤدي إىل احلرب الفعلية ،وألهنا ال ختاض إال إذا
كانت القوى املادية كافية للنصر فيما لو دخلت الدولة اليت
نشتبك معها يف حرب ابردة ،يف حرب فعلية معنا .فاحلرب
الفعلية وما يسمى ابحلرب الباردة ،ال ندخل فيها إال إذا كانت
قواان نصف قوى عدوان ،وجيوز لنا أن نقف ضدها مجيعا إذا
تكتلت يف حلف واحد ،أو أن نعاهد بعضها ونقف يف وجه
البعض اآلخر ،ال فرق يف ذلك بني أن يكون تكتلها للحماية أو
التهديد ،كما كانت احلال بني املعسكرين الشيوعي والرأمسايل
بعد احلرب العاملية الثانية حىت أوائل الستينات ،وبني أن تدخل
متكتلة يف حرب فعلية ،ضدان ،كما كانت حال احللفاء يف
احلرب العاملية الثانية ضد أملانيا .ولذلك فإن موقفنا جتاه هذه
الدول األربع إمنا تقرره الظروف واألحوال.
والقضية اليت فرضت نفسها على األمة اإلسالمية يف
سبعينات القرن العشرين امليالدي هي حترير األمة اإلسالمية
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كلها من سيطرة هذه الدول األربع ،ومن نفوذها ،أي حتريرها
من االستعمار والنفوذ ،ولكنا ال يصح أن خنوض العراك بشأهنا
للتحرير ،بل جيب أن خنوضها حلمل الدعوة إىل العامل وإنقاذه مما
هو فيه ،والتحرير يكون وسيلة ال غاية ،وأداة وليس قصدا ،ألن
مهمتنا هي محل الدعوة اإلسالمية إىل العامل .والتحرير أمر
بديهي من البديهيات ،إذ األصل أن نكون أمة حتمل الدعوة ال
أمة مستعمرة .وألن القتال حىت يكون جهادا ال بد أن يكون
إلعالء كلمة هللا .وكلمة هللا هي محل دعوة اإلسالم ،فحىت
جهاد التحرير جيب أن يكون إلعالء كلمة هللا .فنحن حني
نقاتل لتحرير فلسطني ،ال نقاتل من أجل برتقال ايفا ،وال نقاتل
من أجل أن نرجع أوطاننا إلينا ،وإمنا نقاتل إلعالء كلمة هللا،
وال يتأتى ذلك إال ابلتحرير .فكان القتال من أجل إعالء كلمة
هللا ال من أجل التحرير .على أن واقع احلال يقضي بذلك
ويستوجبه .فنحن حني نقاتل لتحرير السنغال ونيجرياي
والسودان ،وحتويلها من دار كفر إىل دار إسالم ،ال نتوقف عند
حدود روديسيا حىت حنرر اجلزائر ،وال عند حدود الكونغو حىت
حنول إندونيسيا ،بل نسري يف اجلهاد حلمل الدعوة حسب
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مقتضيات الظروف واألحوال ،وفق ما لدينا من القوة ،فنحن
نقاتل لتحويل كل دار كفر إىل دار إسالم ،سواء أكان أهلها
من املسلمني كباكستان ،أم كانوا من الكفار كاهلند .ومن
أجل ذلك جيب أن يكون الصراع مع هذه الدول األربع من
أجل محل الدعوة اإلسالمية ال من أجل التحرير .فإنه وإن
كانت القضية اليت فرضت نفسها على املسلمني هي التحرير،
ولكن الصراع جيب أن يكون من أجل محل الدعوة اإلسالمية،
وإن كان ال يتأتى ذلك ابلنسبة للبالد اإلسالمية إال ابلتحرير،
وحىت العمل للتحرير نفسه ال يصح أن يكون إال إلعالء كلمة
هللا.
قلنا إن استعمار الدول العدوة للبالد اإلسالمية قد وصل
إىل آخر أدواره وصارت الفرصة مواتية ملواجهته وطرده ،وهذا
واقع مشاهد ال شك فيه .فإن العدو ال يستعمل إلجياد سيطرته
ونفوذه ،ولالحتفاظ هبذه السيطرة وذلك النفوذ ،إال األعمال
السياسية ،وال يلجأ للقوة العسكرية إال يف حالة اندرة ،وحني
يصبح استعماهلا ال يشكل خطرا عليه .ولذلك فإن الصراع مع
العدو تكفي فيه األعمال السياسية ،واالستعداد لالستشهاد
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وإعداد القوة لتشكيل اخلطر على العدو إذا فكر ابللجوء للقوى
العسكرية .هذان األمران ،ويمها :األعمال السياسية ،واالستعداد
لالستشهاد وإعداد القوة الكافية لتشكيل اخلطر على العدو،
كافيان للتحرير أي كافيان حلمل الدعوة والنجاح يف التحرير.
ولذلك ما على األمة اإلسالمية إال أن حتذق األعمال
السياسية ،وتعد العدة للجهاد .ولذلك صار األمر أسهل مما
كان ،فال حتتاج لقوة مادية تعدل قوى العدو املادية ،فال حتتاج
لقوة تعادل قوى الدول األربع الكربى ،حىت وال قوة تعادل قوة
أضعفها .ألن التحرير صارت تكفيه األعمال السياسية،
واالحتياط ملا قد حيتمل من التدخل العسكري احملدود .وهلذا
فإنه ال عذر ألحد عن النهوض لالضطالع أبعباء التحرير ومحل
الدعوة ،ومل يبق أي جمال وال أي مربر لاللتصاق ابألرض
والقعود عن العمل.
إن األعمال اليت تقوم هبا الدول العدوة يف بالد اإلسالم،
ليست مقسمة بينها ،ومنفصلة بعضها عن بعض حىت يقال إننا
خناصم إجنلرتا أوال وهنادن أمريكا ،أو خناصم أمريكا وهنادن
روسيا ،بل إن العمالقني الكبريين روسيا وأمريكا حياوالن معا يف
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البالد اإلسالمية لفرض السيطرة وبسط النفوذ .وإهنما وإن
اقتسما العامل بينهما ومنه بالد اإلسالم فإهنما يعمالن معا يف
العامل كله ،فإن روسيا تعمل يف مصر وسوراي مع أهنما من
منطقة أمريكا ،وأمريكا تعمل يف كواب وفيتنام مع أهنما من
منطقة روسيا ،وال يرتددان يف املنافسة على تنزانيا وجنوب أفريقيا
وإن كانت منافسة رايضية ليس فيها كبري عداء ولذلك فإنه ال
ميكن الصراع مع إحدايمها ومهادنة األخرى ،ألن ذلك ال يتأتى
يف الواقع إىل ضديمها معا ،ومن أجل ذلك ال ترد املهادنة يف هذا
اجملال .وأيضا فإن إجنلرتا تعمل يف ماليزاي وتونس ،ولكن أمريكا
تعمل يف كل منهما لفرض سيطرهتا وبسط نفوذها ،وإنه وإن
كانت أمريكا تصارع إجنلرتا فيهما فإن هذا الصراع تنافس على
املغامن ال صراع حرب وعداء ،وما يمها إال كالعبني يقومان بلعبة
ضد بعضهما فأيهما يغلب يربح ،وإن كانت مادة اللعبة هي
تونس وماليزاي ،أي هي بالد اإلسالم .وهلذا ال ميكن الدخول
يف صراع مع أحديمها ومهادنة اآلخر ،بل ال بد من الدخول يف
صراع معها معا مهما كلف ذلك من مغامرة وتضحيات.
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هلذا فإن الصراع ضد الدول العدوة لتحرير بالد اإلسالم،
ال بد أن يكون صراعا معها مجيعا ،وأن ال تكون أية مهادنة مع
أية دولة من هذه الدول ،وال أية مساعدة من إحداها ولو ضد
األخرى ،ألن هذا ال يتأتى ،بل هو عمل لرتكيز سيطرة الكفر ال
لتحرير البالد من األعداء .ومن هنا كان لزاما على األمة
اإلسالمية أن تصارع الدول األربع يف وقت واحد ،دون أية
مهادنة ،ودون أية استعانة ،بل دون أية مغازلة أو استمالة.
فاملوضوع هو إخراج الدول الكافرة من بالد اإلسالم ،وليس هو
عداء دولة ما ،واالستعانة مبنافستها ضدها .ولذلك كان من
اخلطأ واخلطر ما قام به زعماء مصر من االستعانة أبمريكا
إلخراج إجنلرتا وما فعله زعماء بالد الشام من االستعانة إبجنلرتا
إلخراج فرنسا .فالعدو ال يستعان عليه بعدو ،واملستعمر ال
يستعان عليه مبستعمر آخر ،والتفاضل بينهما كالتفاضل بني
العمى ابملاء الزرقاء أو العمى ابملاء السوداء ،بل كله عمى وال
تفاضل يف العمى.
واألعمال السياسية هي األعمال اليت يقام هبا من أجل
رعاية شؤون الناس ،سواء أقام هبا أفراد ،أم قامت هبا أحزاب
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وتكتالت ،أو قامت هبا دولة أو دول .واألعمال السياسية
موجودة منذ نشأة اجلماعات على األرض ،فالقبائل كانت تقوم
أبعمال سياسية ،والزعماء كانوا يقومون ابألعمال السياسية،
وسيظل الناس يقومون ابألعمال السياسية ما دام هناك مجاعات
ترعى شؤوهنا .وعلى ذلك فإن القيام ابألعمال السياسية ال
يستوجب مهارة يف السياسة ،وال حذقا بفن احلكم بل إبمكان
كل فرد وكل مجاعة وكل دولة أن تقوم ابألعمال السياسية ،إال
أن األعمال السياسية اليت جيب أن توجه إليها العناية الفائقة من
قبل أي شعب يريد التحرر ،ومن قبل أية أمة حتمل رسالة
للناس ،إمنا هي األعمال املتعلقة ابلدول األجنبية ،وال سيما
األعمال املتعلقة بكفاح الدول االستعمارية ،وابتقاء خطر الدول
الطامعة .ومن هنا كان لزاما على األمة اإلسالمية ،وهي تريد
التحرر ،وحتمل الدعوة اإلسالمية ،أن تعطي األعمال السياسية
املتعلقة ابلدول األجنبية أيمهية فائقة ،وأفضلية على سائر
األعمال ،وأن توضع يف رأس القائمة من أولوايت األعمال.
وإذا استعرضنا األعمال السياسية يف املاضي واحلاضر
جندها متأل صفحات التاريخ ،والتاريخ كله أعمال سياسية
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وتشغل الدنيا كلها يف احلاضر ،وجندها أهنا هي اليت كفلت
النصر للدول ،ورفعت منزلة الشعوب األمم ،وكانت يف كثري من
األحيان تغين عن اجليوش اجلرارة يف الفتوحات .فالرسول 
حني كان يعرض نفسه على القبائل ،وحني أخذ بيعة العقبة
الثانية ،وحني أرسل عبد هللا بن جحش يتنطس أخبار مكة،
وحني هند ألخذ جتارة قريش فكانت هي سبب موقعة بدر،
وحني أرسل نعيما يثبط القبائل ويثري فيها الشكوك والتحسبات
يف موقعة اخلندق ،وحني ذهب ألداء العمرة وأقام ابحلديبية،
وحني ح ّكم سعدا يف بين قريظة ،وحني أرسل الدعاة إىل
القبائل ،وحني أرسل الكتب إىل امللوك ،وحني جاء العباس أبيب
سفيان وهو ذاهب إىل مكة ،وحني عقد املعاهدات ،واستقبل
الوفود من جزيرة العرب ،وحني ابهل النصارى الذين جاءوه،
وحني أمر إبجالء بين النضري ،وحني عني حاكم اليمن من قبل
فارس حاكما عليها بعد أن أسلم ،كل ذلك وأمثاله أعمال
سياسية ،وقل مثل ذلك يف اخللفاء الراشدين وسائر اخللفاء .فإن
ما يغلب على أعماهلم ابلنسبة للدول األجنبية إمنا هو األعمال
السياسية .ولذلك كان أيمر أمري اجليش حني يوليه أن يطلب
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من القوم أن يدخلوا يف اإلسالم ،فإن أبوا عرض عليهم اجلزية،
فإن أبوا استخار هللا وآذهنم ابحلرب .فاحلرب هي آخر عمل
يلجأ إليه ،والسياسة هي اليت جيب أن يقام أبعماهلا أوال ،ومن
هنا كانت األعمال السياسية هي من أهم واجبات األمة ،ومن
ألزم ما يلزم أن تقوم به .ومن هنا مل يكن غريبا أن تكون
األعمال السياسية من أهم أعمال التحرير ،ومن أهم أعمال
محل الدعوة اإلسالمية ،ولوال األعمال السياسية ملا حتقق نشر
اإلسالم ،وال أمكن محل دعوته للناس يف هذا العصر .إال أن
القيام ابألعمال السياسية يف هذا العصر يقضي أبن تعرف األمة
أحوال العالقات بني الدول ،وأن تتتبع هذه العالقات ،وأن
تدرك خفاايها ومراميها ،وأن متيز بني املناورة وغري املناورة ،وأن
تفرق بني العمل وأهدافه ،وأن تكون واقفة على آخر وضع
تكون عليه العالقات ،وهذا يقضي بدوام تثقيف األمة تثقيفا
سياسيا ،وجعلها تتتبع وتدرك السياسة اخلارجية تتبعا دائما
وإدراكا واقعيا ،وأن يكون محل الدعوة اإلسالمية هو احلكم على
هذه السياسة ،وهو املسري هلا .فمثال ال يكفي أن تعرف األمة
أن املوقف الدويل قد تغري ،وأن العالقات الدولية صار يشرف
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عليها ويسريها دولتان اثنتان يمها روسيا وأمريكا ،بعد أن كان
يشرف عليها ويسريها معسكران يمها املعسكر الشرقي واملعسكر
الغريب ،بل ال بد أن تعرف أن هاتني الدولتني ال تسريان كما
يسري املعسكران ،وكان من املمكن أن يصل املوقف الدويل إىل
شفري احلرب مث حيصل االنفراج ،بل إن الدولتني العمالقتني
تلعبان لعبة شطرنج مميتة ،وأن الوضع الدويل إذا وصل إىل شفري
احلرب فإنه ال توجد قوة تستطيع أن توجد االنفراج .ولذلك فإن
احلرب بينهما أخطر وأقرب منها فيما لو بقي املوقف الدويل
معسكرين .وأنه حني كان املوقف الدويل معسكرين كان من
املمكن أن يوجد معسكر الث ،وكان من املمكن أن تقوم دولة
فعالة تستطيع أن ترتفع وتنمو حىت تبز الدولة األوىل يف العامل.
ولكن بعد أن صار املوقف الدويل حمصورا بني عمالقني ،صار
من العسري أن يوجد معسكر الث ،ومن الشاق جدا أن تنمو
دولة وترتفع ألخذ زمام املبادرة من الدولتني .فاملعرفة اإلمجالية
للقضااي األساسية ال تكفي بل ال بد من الوقوف على كثري من
اخلفااي والتفاصيل .ومثال ال يكفي أن يعرف الناس أن إجنلرتا قد
نزلت عن مستوى الدولة الكربى ،ومل يعد هلا وجود يف النظر يف
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الشؤون الدولية ،ومل تعد قادرة على التأثري يف املوقف الدويل .ال
يكفي أن يعرف ذلك ،بل جيب أن يعرف أن إجنلرتا ال تزال
موجودة يف مستعمراهتا عن طريق الكومنولث وعن طريق
العمالء ،وأهنا ال تزال تتتبع الشؤون الدولية وحتاول أن تتدخل
فيها ،وال تزال حمافظة على ركائزها التقليدية الثالث ،فال تزال
تركض وراء أمريكا وحتاول أن جتعلها سندا هلا رغم أن أمريكا
حتاول إزالة االستعمار اإلجنليزي من الوجود ،وحتاول إضعاف
اإلجنليز ،وال تزال حتاول تسخري أورواب وحفظ التوازن بني الدول
األوروبية ،فدخلت السوق املشرتكة ،وحتاول جر أورواب لعقد
اتفاقيات سياسية تتجاوز الناحية االقتصادية .وال تزال هي اليت
تسري سياسة مستعمراهتا السابقة سواء يف الكومنولث ،أو يف
ّ
الدول اليت أعطتها استقالهلا وتركتها حرة أمام الناس .ال بد أن
يعرف ذلك حىت يكون احلكم على تسيري العالقات الدولية
حكما صحيحا ،وحىت يكون موقف األمة اإلسالمية جتاه
املوقف الدويل موقفا سليما.
مث إهنا ال بد أن تعرف القضااي على حقيقتها ،فتعرف أن
ما يسمى حراب يف فيتنام إن هو إال أعمال سياسية تتخذ
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األعمال العسكرية أداة من أدوات العمل السياسي .وأن فوز
برانت يف الرجوع إىل احلكم يف أملانيا الغربية ،فإنه إمنا رجع
بفضل روسيا ،وأن أمريكا قد اهنزمت يف هذه االنتخاابت،
ولذلك فإن من املنتظر أن يتعثر سري برانت وحيتاج إىل زمن
أطول ،يف حني إنه لو جنح مرشح أمريكا وهو احلزب الدميقراطي
املسيحي لكان السري يف الرتتيبات املوضوعة لوسط أورواب أسرع
وأيسر وأكثر ضماان .وأن قضية قربص ليست بني اليوانن
واألتراك ،وإمنا هي بني اإلجنليز واألمريكان ،وأهنا عمل من
أعمال تصفية القواعد اإلجنليزية يف العامل.
وكذلك ال يكفي أن تعرف القضااي احمللية على ظاهرها،
بل ال بد أن تدرك ما وراءها .فمثال حني جتد نيكسون جنح يف
انتخاابت الرائسة األمريكية للمرة األوىل وللمرة الثانية ،جيب أن
ال تنساق مع تيار الدعاية أبن الشعب األمريكي مع نيكسون،
بل جيب أن تستعرض األمور السابقة لرتشيح نفسه ،فقد سبق
أن سقط أمام كيندي حني رشح لرائسة اجلمهورية ،ومل ينجح
حني رشح نفسه حلاكمية إحدى الوالايت األمريكية وسقط
سقوطا ذريعا ،مث حلف أن ال يرشح نفسه بعد ذلك مطلقا،
122

واشتغل حماميا عند الشركات الكربى .وهذه الشركات هي اليت
رشحته وهي اليت عملت على إجناحه يف املرة األوىل والثانية .فإن
أمريكا ال يستطيع الشعب فيها أن ينصب الرئيس الذي يريد،
بل أصحاب األموال الضخمة والرأمساليون هم الذين ينصبون
الرئيس وكيال عنهم من أجل تشغيل أمواهلم.
ومثال حني يرى حزب العمال يف إجنلرتا يهاجم حزب
احملافظني احلاكم لقبوله شروطا جمحفة لدخوله السوق األوروبية
املشرتكة ،فإنه ال يصح أن يظن أن هذا صراع سياسي حملي على
احلكم بني حزبني ،وال هو غرية على مصلحة اإلجنليز ،وإمنا هو
إجياد خط رجعة إلجنلرتا فيما لو مل تستطع حتقيق أهدافها من
السوق األوروبية املشرتكة.
ومثال حني يرى أن رومانيا حتاول أن تتصرف تصرفا
استقالليا ،وأهنا تعمل لالنعتاق من سيطرة روسيا ،ومن التعامل
مع أمريكا ،فإنه ال يصح أن تظن أن هذا هو الواقع ،بل جيب
أن تعلم أن هذا حتريك من روسيا لرومانيا ،مبوافقة أمريكا ،من
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أجل أن تلعب دورا رئيسيا يف العالقات بني الصني وروسيا،
وبني الصني وأمريكا.
وكذلك فإنه ال بد أن متيز القضااي الفرعية من القضااي
األصلية ،وأن تفرق بني القضااي االقتصادية البحتة والقضااي
النقدية البحتة وبني القضااي االقتصادية السياسية ،والقضااي
النقدية السياسية ،سواء من حيث الدافع أو من حيث اهلدف
أو من حيث نفس األعمال االقتصادية واألعمال املادية.
ومجلة القول ال بد أن تثقف األمة تثقيفا سياسيا ،وأن
تزود ابملعرفة الصحيحة ابألسس والتفاصيل ،فإهنا هي اليت تقوم
ابألعمال السياسية ،سواء يف عمليات التحرير أو يف محل
الدعوة اإلسالمية.
 24من ذي القعدة سنة 1392هـ
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