
 

 

 الدويل املوقف فهم وطريقة الدول سياسات فهم كيفية

 ألنه ؛صحيح بشكل الدويل املوقف وفهم الدول سياسات فهم من يةسالماإل الدعوة محلة وخصوصا للسياسيني بد ال
 القرار وصناع املسلم والسياسي الدعوة حامل يستطيع لن الدويل املوقف وعلى الدول سياسات على ووعي فهم وجود بدون

 عن العجز إىل الدويل واملوقف الدول سياسات فهم يف اجلهل يؤدي قد بل ،منلةأ قيد لألمام سالماإل بدعوة التقدم نم
 الدعوة محل عمالأ همأ من ابلسياسة واالشتغال السياسي العمل كان  وهلذا .نفسها األمة ظهراين بني سالماإل على احلفاظ

 األمة على وللحفاظ للعاملني سالماإل حلمل موراأل همأ من الدويل املوقف وفهم الدول سياسات فهم وكان ،املسلمني عند
 .مبدئها وعلى

 الدويل؟ املوقف فهم يتم وكيف دولة كل  سياسة فهم يتم كيف  ولكن

 فعليك متكأ وأ دولتك سياسة على اثرهاآ اتقاء وأ فيها التأثري جلأ من ما دولة سياسة وتعي تفهم نأ ردتأ ذاإ نكإ
 .مبدئية غري ودول مبدئية دول إىل مبدئية انحية من تقسم العامل يف فالدول .املبدئية الناحية من الدولة هذه نوع والأ حتدد نأ

 الفلسفة على تطلع أن يأ ،الدولة هلذه الرئيسية الفكرة على تطلع نأ فعليك املبدئية الدول سياسة فهم تستطيع ولكي
 هي الفكرة هذه فتكون الدولة وأعمال دستور يف تؤثر الفكرة هذه نأ ومبا .ياسيةالس وأعماهلا الدولة دستور وراء تقف اليت

 وال قريب من ال الدولة عمل يف ثريأت هلا ليس ولكن معينة روحية دينية عقائد ةالدول حتمل فقد .ةالدول هلذه الفعلية العقيدة
 املبدئية الدول سياسات على بظالهلا ترمي اليت ليةالفع العقيدة هو املقصود مناإو  املقصودة هي ليست العقائد وهذه .بعيد

 .وأعماهلا

 بعض حتملها اليت ناآل الوحيدة والعقيدة .والرأمسالية والشيوعية يةسالماإل ؛هلا رابع ال ثالث العامل يف املبدئية والعقائد
 العامل يف دولة يوجد فال والشيوعية يةالمساإل نالعقيدات ماأو  .الرأمسالية العقيدة هي نشرها وحتاول هلا وتدعو العامل يف الدول

 الفكر مراكز يف والسياسية الفكرية املؤشرات مجيع كانت  وإن .ابلشيوعية الدول بعض مسيت نإو  مبدئية بصورة حتملهما
 ناآل مقامه ليس مراأل هذا ولكن ،هللا ابذن قريبا يةإسالم دولة حتملها يةسالماإل العقيدة بعودة تنبئ العاملية والسياسة
 .يطول فيه واحلديث

 الدولة هذه كانت  نإ والأ حتدد نأ فعليك اليوم عاملنا يف ما دولة سياسة تفهم نأ ردتأ ذاإ نكإف ،شديد وابختصار
 وتعمل هلا وتدعو - الدولة عن الدين فصل عقيدة - الرأمسالية العقيدة الدولة هذه حتمل هل يأ ،مساليةأر  غري وأ مساليةأر 

 اليت العقيدة حتدد نأ استطعت نكأل فهمها سيسهل ةالدول هذه سياسة نإف كذلك  كانت  نإف .ال أم عاملال يف نشرها على
 استعمار تريد متددية استعمارية سياسة ذات الدولة هذه نأ ستعرف نكإف وهبذا .الدولة هذه سياسات غالبية يف تتحكم
 ستكون وابلتايل .األقل على فلكها يف تدور دوالا  وأ هلا اتبعة دوالا  لتصبح وتطويعها خرياهتا واستغالل والشعوب الدول
 وبذلك .الدول هذه حتمله الذي أاملبد مصلحة لتحقيق يضاأ استعمارية خططاا  الرأمسالية العقيدة تتبىن اليت الدول هذه خطط
 املصاحل هذه يقلتحق املتعددة األساليب وانتقاء اخلطط رسم وأساس الدول هذه سياسات أساس واملصاحل النفعية تكون

 .العامل وشعوب لدول املباشر غري وأ املباشر لالستعمار املؤدية واملنافع



 تتبىن هل يأ ؟ال مأ رأمسالية الدول هذه كانت  نإ حتديد من أيبد اليوم العامل يف املوجودة املبدئية الدول فهم كان  ولذا
 وابلتايل الدول هذا وأساليب خطط فهم املتابع على سهل كذلك  كانت  نإف ؟ال أم العمل يف الرأمسالية العقيدة الدول هذه

 األقل على وأ وجهها يف للوقوف عملية وأ هلا رادعة وقائية سياسات واختاذ مفعوهلا بطالإو  منها والتحذير كشفها  سهل
 .ضعافهاإ

 الدول؟ هذه سياسة فهم يتم فكيف مساليةأر  غري الدول هذه كانت  نإ ماأو 
 خطط مراقبة من بد ال كان  ولذلك ،سياساهتا وراء تقف فاعلة عقيدة وأ رئيسية فكرة اهل ليس الدول هذه مثل نإ

 مرابأل ليس وتغريت تعددت مهما الدول هلذه واألساليب اخلطط وتتبع .سياساهتا فهم جلأ من الدول هذه وأساليب
 .عامليا سلي ولكن ،قليمياإ يكون وقلما حمليا عملها جمال يكون ما غالبا الدول فهذه ،الشاق

 .اأمريك - عمل كعقيدة  العلمانية تتبىن اليت - املبدئية الدول على األمثلة ومن
 الدولة( عن الدين فصل) وأ العلمانية مساليةأالر  العقيدة تتبىن األهن مبدئية دولة اأمريك نأب يدرك نأ والأ السياسي فعلى

 .ابمتياز استعمارية اخلارجية سياستها وكانت ربعاأل احلرايت أساس على اا قائم ودستورها قراطيةدمي الدولة كانت  ،وابلتايل
 والسيطرة االستغالل وبدافع مبدئي استعماري بدافع تتحرك هناأ فسيفهم اخلارجية السياسية أعماهلا يتابع حينما ولذلك

 ابطل به يراد خري لوعم استعماري دافعها نأب صديقة وأ خرية بدت مهما وتصرفاهتا هلااعمأ كل  يفسر ولذا .النفوذ ومد
 لباقي مساليةأالر  الدول تقدمها اليت واملعوانت املساعدات نأب والواعي املتابع السياسي على خيفى ال ولذا .االستعمار وهو

 متهيد الإ هي ما وشبيهاهتا الدولية واإلغاثة نساناإل حقوق وهيئات واملنظمات املؤسسات وكذلك العامل يف والشعوب الدول
 لإلجهاز احملكمة واملخططات اخلبيثة السياسات وراءه ختتفي مجيل ستار هناأ كما  ،قريب شر ونذير قادمة عماريةاست لسياسة

 موراأل حقائق يدركون ال والذين السذج ماأ .واستعمارها ثرواهتا واستغالل عليها السيطرة يراد اليت والشعوب الدول على
 الشعوب واستغالل استعمار طبيعتها اليت ماأل العقيدة عن مبعزل ههذ واألساليب والسياسات األعمال يفسرون هنمإف

 يف وليس لديهم األفهام يف املشكلة نأب يدركوا نأ دون الضربة خلف والضربة الطعم خلف الطعم يبتلعون وابلتايل ،والبلدان
 .«ي   تَ ر  مَ  د  اح  وَ  ر  ح  ج   ن  م   ن  م  ؤ  م  ال   غ  دَ ل  ي    َل » :قال حني األعظم النيب وصدق .جتاههم عدوهم سياسة

 اليت الثالث العامل دول مجيع (حياة ونظام كعقيدة  العلمانية تتبىن ال اليت الدول يأ) اليوم بدئيةامل غري الدول على ومثال
 من احلاضنة الدول تسريه خمابرايت وأ مينأ جهاز وحيكمها احلاضنة الدول من سياساهتا رسم ويتم لغريها مستعمرة صالأ هي
 .احلاضنة للدول اإلقليمية املصاحل بعض ولتحقيق العباد لقمع بعيد

 هيكل هو مناإو  بدولة ليس الدويل فاملوقف .الدول سياسات فهم طريقة عن متاما فيختلف :الدويل املوقف فهم ماأو 
 الدولية السياسة نأل ذلك .العامل يف وىلاأل الدولة مركز إىل للوصول بينها فيما تتصارع واليت عامليا الفاعلة الدول بني عالقات
 .والشعوب البلدان واستعمار استغالل يف األسد بنصيب حتظى بذلك وهي العامل يف وىلاأل الدولة تقودها

 الدويل املوقف كان  ولذلك ،ومتواصال دائما دوليا الفاعلة الدول بني العامل يف وىلاأل الدولة مركز على التسابق كان  وهلذا
 .ليتغري عقود وأ لعقد عادة حيتاج ئابطي وتغريه تهحرك كانت  نإو  اثبت غري

 هلا واملنافسة املزامحة والدول العامل يف وىلاأل الدولة هي من ملعرفة الدويل املوقف فهم املسلمني على لزاما كان  ولذلك
 ميسور مرأ وهذا .عامة العامل وابقي خاصة املسلمني لقضااي ابلنسبة دوليا املتبناة السياسات معرفة جلأ من املركز هذا على
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 أاملبد عن املعلومات بعض وجود مع ومؤمترات ومنظمات حتالفات من العامل يف السياسية واألعمال خباراأل متابعة خالل من
 .مسايلأالر 

 الساحة يف يدور ما فهم عليك لتسهل الدويل للموقف عريضة اا خطوط ترسم جتعلك املعلومات وتلك املتابعة وهذه
 التحرير حزب بدعأ ولقد .الدويل املوقف يف الفاعلة الدول بني العالقات وطبيعة حداثاأل وراء يقف من ةومعرف الدولية
 ضد ةاملوجه الدولية للخطط وكشفه السياسية حتليالته يف يتميز جعلته الدويل للموقف عريضة خطوط رسم يف وتفرد

 .منها والتحذير وكشفها ابألخص املسلمني
 العامل يف الشائكة القضااي كثرأ وضوحا وأكثرها ذلك مثال :للغاية جسيمة خطاءأ يف يوقع دويلال املوقف فهم عدم نإ

 قضية يف األساسيني الالعبني نأ يظن الدولية السياسة وال الدويل املوقف يتابع ال فالذي :فلسطني قضية ؛عام مئة منذ
 يظن وقد .سوراي وأ ردناأل وأ مصر هو األساسي بالالع نأ البعض يظن قد وأ ،ومحاس التحرير ومنظمة فتح هم فلسطني
 .فلسطني يف واجلهادية السياسية عمالاأل وحيدد يقرر من هو - وتضليال جورا يسمونه كما  - املمانعة حمور نأ البعض

 هم 1917 عام منذ للوجود فلسطني قضية ةأنش منذ األساسي الالعب نأ هي مراأل هذا يف الواضحة واحلقيقة
 سوى جتد ال ولذلك .فلسطني سياسات حيددان نيالالعب نيهذ غري أساسي العب بوجد وال .انمريكاأل مث جنليزاإل

 لقضية الفلسطيين املشروع يدعى ئاشي جتد فال .هذا يومنا حىت هتاأنش منذ فلسطني لقضية ابلنسبة اهلم اثلث ال نيمشروع
 دولة مشروع) جنليزياإل املشرع هناك بل .السعودي وال كيالت  وال السوري وال املصري وال األردين املشروع وال فلسطني
 الدولتني( مشروع) يمريكاأل املشروع وهناك لبنان(، غرار على صارىنالو  والفلسطينيون يهود فيها يشتك فلسطني علمانية

  ملا هنأ وهو ةالقضي هذه يف شيء همأ جتهل جتعلك الدويل للموقف مراقبتك عدم إن .فلسطني لقضية احالي طروحامل وهو
 العامل يف وىلاأل ةالدول هي اأمريك صبحتأ وملا ،لفلسطني مشروعا وضعت العامل يف وىلاأل الدولة هي بريطانيا كانت

 صراع وأدوات يوناثنو  العبون فهم فلسطني قضية بشأن تتحدث اليت الدول ابقي ماأو  ،لفلسطني خرآ مشروعا وضعت
 ،له الدولية احللول وتصورات السوري امللف بعيد حد إىل يشبه وهذا .نيابريطا وأ اأمريك عمل خطط ضمن ويدخلون

 .هنا مقامها ليس تفصيالت وهلذا فيه مزامحتها وأ السوري امللف مشاركتها يريد من كل  نفاسأ على تطبق اأمريكف
 كافة  للمسلمنيو  خاص بشكل للسياسيني األمهية يف غاية نيمر أ الدويل املوقف وفهم الدول سباسات فهم كان  ولذا

 .عام بشكل
  اليت سالماإل دولة هبدم غاب قد العامل يف التأثري وابلتايل الدويل املوقف يف دو جالو  عن سالماإل تنحي نإ :القول وخامتة

 اا نظام العامل يف جتد ال ولذا .راشدةال الفةاخل ؛مميز حياة نظام عنها ينبثق اليت سالماإل بعقيدة يأ ،مبدئية بصورة حتمله كانت
 الذي هو هللا ذنإب قريبا جديد من سالماإل دولة إبقامة يةسالماإل احلياة استئناف وإن .الغامشة مساليةأالر  وجه يف يقف أومبد

 من الناس وسيحرر مجعأ لعاملا يف واهلداية اخلري وسينشر مساليني،أالر  واالستعماريني واجلشعني واجملرمني للقتلة احد سيضع
 .بنارها العامل شعوب اكتوت اليت الدولة عن الدين فصل عقيدة من العامل وسيخلص اأمريك دةبقيا مسالينيأالر  جشع

 التحرير حلزب املركزي اإلعالمي مكتبلل كتبه
 ممدوح فرج .د
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