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  .االستعمار العالمي في البلدان النامية تقع أساسياً على عاتق حركة التحرر الوطني
ـ               ن ال يقصد بالسلم والتعايش السلمي تجميد الجملة اإلنسانية خوفاً من الحرب النووية التي يمك

 مهمة استرداد كل األراضي العربية بما فيها فلسطين المغتصبة تقع أساسياً            ،جعلها غير حتمية  
  .على عاتق الشعب العربي

  
في كل األطوار اإلنسانية التي تسود فيها نظـم         " امتداد للسياسة بوسائل اخرى   " 1"الحرب  "

 الكاسـر يـزداد     فالمستعمر كـالوحش  . االغتصاب وال سيما النظام الرأسمالي االحتكاري     
 فال يتأخر عندئذ عن ارتكـاب أبـشع         ،شراسة وعدوانية عندما تسد سبل االفتراس الهينة      

التي ال تكون رأسـمالية إذا انتفـى العـدوان مـن            (وإن الرأسمالية االحتكارية    . الجرائم
تقيم عالقاتها االجتماعية والدولية على أساس االستيالء على قيم الغير وثرواتـه            ) طبيعتها

مـا أن تباشـر الحـرب        إ فهي لذلك . ن مقابل بكل وسيلة تراها مفيدة لتحقيق أغراضها       دو
عندما ال يمكن استمرار طريقها السياسي إال بها، أو أن تسبب الحـرب عنـدما تتـشبث                 
بمواقفها الظالمة فتسد السبل على اآلخرين بحيث ال يجدون إال الحرب وسيلة الستخالص             

تـشتبك  بعض اآلخـر عنـدما      ال االستعمارية بعضها على     كثيراً ما تنقض الدول   : حقوقهم
مصالحها وتعجز عن حلها بالطرق السلمية، كما أن الشعوب المقهورة كثيراً ما تجد نفسها              

ثم إن المستعمر عندما تفلس     . من المستعمرين مرغمة على حمل السالح السترداد حقوقها       
ت التي يجد فيها نفسه عاجزاً عـن        حيله للوصول إلى أهدافه، ال يجنح للسلم إال في الحاال         

جنحت أميركا مثالً   : شن الحرب، أو التي يعتقد فيها أن خسائره بالحرب تفوق أرباحه منها           
  .للسلم في الحرب الكورية عندما وجدت أن خسائرها ترتفع بال توقف

ـ                 ا ولنعد اآلن إلى كلمة فرانسوا بيو التي كنا أوردناها فيما سبق من البحث والتي قال عنه
بـين موسـكو   " إحدى النقاط األساسية الختالف وجهات النظر "الكاتب المذكور أنها تشكل     

  :وبكين
هـي مـسألة   الحرب إذا كانت   :  إلى أنه  1960وقد أشار مؤتمر األحزاب الشيوعية لعام       " 

  ".الحرب والسلم فقد أصبحت هنالك بعد اآلن إمكانية درء الحرب
وجد مهمة أكثر إلحاحاً من النضال في سـبيل الـسلم           ال ت : ر هذا المؤتمر إلى أنه    اكما أش 

  ".والتعايش السلمي
فما معنى هذا الكالم يا ترى، وما هي تلك الحرب التي أصبح باإلمكان درؤها، وما هـو                 
هذا التعايش السلمي الذي سنناضل من أجل تحقيقه؟ من الواضح أنه لم يمر أبداً بمخيلـة                



أن التعايش السلمي هو هدنة أبدية تجمد حول خط          ب 1960واحد من أولئك المؤتمرين عام      
ثابت قوى التقدم وقوى الرجعية في كل بلد، وتجمـد الـشعوب المقهـورة واالسـتعمار                

فهذا األمر غير واقعي، فهو يسلب الحياة من الجملة اإلنسانية التي لن            . اني في العالم  والعد
في مسيرتها إلى غاياتها التي     تستجيب بطبيعة الحال ألية هدنة من هذا النوع، بل ستمضي           

  .ال تنتهي وهي مليئة بالحياة الصاخبة الهادرة
نفي الذكر لم يقصدوا تجميد الحياة بل أنهم أشـادوا كثيـراً            وفي الواقع نجد المؤتمرين اآل    

أمـا  . بقراراتهم الختامية بكل حركات النضال وثورات التحرر ضد الرجعية واالسـتعمار          
 العالميـة   أي أولئك المؤتمرين فهي بالدرجة األولى الحـرب       الحرب التي يمكن درؤها بر    

من ينشد الحريـة فـي      آنية أخرى يشنها المستعمرون على بلد       اوثم كل حرب عد   . النووية
.  الكتابات التقدمية في هـذا الموضـوع       جملة بناء مستقبله، وذلك حسب ما نستخلصه من      

نفـة  مي وإمكانية درء الحـرب اآل     وعندما نعود لنرى التطبيق العلمي لنظرية التعايش السل       
الذكر نجد أن المعسكر االشتراكي تمكن مرة بإتباع سياسة ضبط األعصاب مـن تجنيـب               
اإلنسانية كارثة نووية في أزمة البحر الكاريبي ومن حفظ استقالل كوبا الشوكة الموجعـة              

  .في جنب االستعمار األميركي
دوا من عدوانهم على شعب فيتنام منذ عام        أن المستعمرين األميركان شد   جد أيضاً   نا ن إال أن 

 وحتى اآلن، كما أنهم أعدوا ونفذوا باالشتراك مع المستعمرين اإلنكليـز واأللمـان              1960
الغربيين عدواناً على الشعوب العربية بواسطة عميلتهم إسرائيل التي اجتاحت قسماً إضافياً            

  .ضي العربية في حرب الستة أيام القريبةامن األر
نفة الذكر تعني بـرأي المـؤتمرين       اآل" إمكانية درء الحرب  " المرء فيما إذا كانت      ويتساءل

. العدوانية التي يشنها المستعمرون هنا وهناك في العالم تقع أساسياً على الشعب العربـي             
نفتي الذكر، أمام العدوان في الفيتنـام والعـالم         إال أننا أمام الظاهرتين اآل    . ومن االشتراكية 

الـشعوب التـي يقـع عليهـا        أن مهمة رد المعتدين تقع أساسياً على عاتق         العربي، نجد   
 حتى اليوم ببطولة ال مثيل لهـا        1960إن الشعب الفيتنامي مثالً يتحمل منذ عام        : العدوان

أعباء مهمة رد المعتدين األميركان وحلفائهم وعمالئهم، كما نرى اليوم أن مهمة اسـترداد              
اً على الـشعب    يضي بما فيها فلسطين المغتصبة تقع أساس      األراضي العربية، كل هذه األرا    

ومن البديهي أن تقع مهمة درء حرب عالمية نووية على عاتق الدول االشتراكية             . العربي
وفـي الحـالتين، حالـة رد عـدوان         . وفي مقدمتها االتحاد السوفياتي والصين الـشعبية      

 التقدم في العالم لمؤازرة     من وحالة درء حرب نووية، تهب جميع قوى       آاستعماري عن بلد    
الشعب ضحية العدوان أو المعـسكر االشـتراكي حـارس الـسلم            : قوة الصدام األساسية  

  .العالمي



ولنلق نظرة مرة أخرى على الجملة المادية اإلنسانية التي تمر اآلن في مرحلة تحول إلـى       
نتقال الذي ينتهي   فالحركة األساسية في هذه الجملة هو هذا التحول بالذات، اال         . االشتراكية

عن شبكة الرأسمالية العالميـة والتحـاق هـذه         ا بانفصال عدد كاف من المجتمعات       يعمل
فما هو الشرط األساسي لوقوع هذا التحول يا ترى؟         . المجتمعات بشبكة االشتراكية العالمية   

ل بمنع  إنه قبل كل شيء استمرار مرحلتنا الراهنة زمناً كافياً كمرحلة انتقال ليتم فيها التحو             
الرجعية العالمية من أن تحقق أبعادها الكامنة في طبيعتها لتسود مرة أخرى بشكل مطلـق               
العالم كما كانت عليه في الطور السابق لثورة اكتوبر، وذلك بعد أن تتوصل إلى إجهـاض                

 عفما دامت المرحلة سلمية ال بد من أن يق        . مرحلة االنتقال هذه وطيها في صفحات التاريخ      
ال بد مـن أن  .. ان شبكة الرأسمالية العالمية حلقة بعد حلقة، حلقات بعد حلقات الخ     فيها ذوب 

ومن الواضـح أن هـذه      . يستمر التحول إلى أن تصل الشبكة المذكورة إلى االنحالل التام         
المهمة، مهمة حماية مرحلة االنتقال، تقع على مجموعة حركات التقدم من أقـوى دولـة               

ال في العالم مروراً بحركات التحرر الـوطني ونـضال          اشتراكية إلى أضعف حركة نض    
إال أن القوة األساسية بين كـل قـوى التقـدم           .. الطبقات العمالية في البالد الرأسمالية الخ     

إلنجاز هذه المهمة الخطيرة تبقى ممثلة بالمعسكر االشـتراكي وفـي طليعتـه الـدولتان               
 يتضح لنا بجالء المغـزى الحقيقـي        وهنا. االتحاد السوفياتي والصين الشعبية   : العظيمتان

ال توجد مهمة أكثر إلحاحاً من النضال فـي سـبيل الـسلم             : "للعبارة التي أوردناها أعاله   
فالسلم والتعايش السلمي ال يعنيان في واقعنا الحالي إال تواجد الشبكتين           ". والتعايش السلمي 

التي ال تتوقـف    و ،ط التاريخ بطبيعتها ضد خ  شبكة الرأسمالية العالمية السائرة     : األساسيتين
لمية السائرة في خط التاريخ وهي لـذلك ال         لذلك أبداً عن االنحالل، وشبكة االشتراكية العا      

وهذا يعني بالضبط وجود مرحلة االنتقـال بكـل خواصـها           . تتوقف عن التكامل والنمو   
صد إذن بالـسلم    فال يق . وحركتها العامة اآليلة عندئذ حتماً إلى االشتراكية المنتصرة عالمياً        

  والتعايش السلمي تجميد الجملة اإلنسانية والسعي إلى
  لينين" 1"

منع كل تفاعالتها خوفاً من وقوع الحرب النووية، األمر المستحيل في الواقع ألن الحيـاة               
 ..أشد قوة من كل مسعى من هذا النوع، وال بد من أن تتغلب على كل من يحاول تجميدها                 

إن مقاومة  : ن الحرب النووية ليست حتمية عندما يقف المظلوم مثالً ليرد عدوان الظالم           اثم  
المعتدين بكل الوسائل التي من جملتها األسلحة ال تزيد في احتمال نشوب الحرب النووية،              

وفـي  . ن هذا االحتمال يزداد تناقصاً بقدر ما تعم مقاومة الشعوب للعدوان بكل أشكاله            ابل  
 أن العبارة الواردة أعاله يمكن أن توضع بالشكل التالي دون أن يتغير مغزاها              النتيجة نجد 

ال توجد مهمة أكثر إلحاحاً منا لنضال في سبيل صيانة مرحلة االنتقـال لتـؤدي               : "العلمي



، صيانتها من استسالم قوى التقدم لقوى الرجعية، وصيانتها من تـدمير            "مهمتها التاريخية 
فاق النضال لقـوى    آفاق النشاط اإليجابي،    آونجد هنا أن    .  نووية الجملة اإلنسانية بحروب  

  . االستسالم والحرب النووية: التقدم، تتسع اتساعاً كافياً بين هذين النقيضين
ثم إن إنجاز المهمة األنفة الذكر، مهمة حماية مرحلة االنتقال لتبقى مرحلة انتقـال تـؤدي              

 على عاتق تحالف بين دولة اسـتعمارية ودولـة          بالجملة اإلنسانية إلى االشتراكية، ال يقع     
 أقوى قطرين   – الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي      –نحن  : "اشتراكية كما قال خرشوف   

إنه يقع كما قلنا علـى      " إذا ما اتحدنا من أجل السالم فال يمكن أن تنشب الحزب          . في العالم 
مـا يتـوفر لهـاتين الـدولتين        عاتق تحالف بين االتحاد السوفياتي والصين الشعبية مـع          

وعندئذ عندما تنجز هـذه     . الجبارتين من احتياطي هائل من مختلف قوى التقدم في العالم         
المهمة بشكل مرض، فتحتفظ الجملة اإلنسانية بخواصها كجملة تمر بمرحلة تحـول إلـى              

: بهااالشتراكية، نجد أن السبل تتسع لعمل كل قوة من قوى التقدم إلنجاز مهامها الخاصة               
حركات التحرر الوطني مثالً تستمر في تمزيق شبكة الرأسمالية العالمية، البالد االشتراكية            
تمضي في تعزيز اقتصادها وتطوير قواها العسكرية وفي تقديم مساعداتها للدول الناميـة             
وحركات التقدم، طبقات الكادحين في البالد الرأسمالية المتقدمة بقيادة طبقات العمال تستمر            

. ي هجومها على كل الجبهات االقتصادية والـسياسية علـى احتكـاريي بالدهـا الـخ               ف
والخالصة، إن مهمة حماية مرحلة االنتقال هي في الواقع مهمة حماية الظـروف العامـة               
الالزمة لقيام كل قوة من قوى التقدم بمهامها التاريخية وال سيما منها المهمة األساسية لهذه               

 العامة التي بدأ قيامها بثورة أكتوبر وما زالت منذ ذلـك التـاريخ            القوة، لحماية الظروف    
تتطور بفعل وبتطور كل قوة من قوى التقدم وبنتيجـة التفـسخ المـستمر فـي النظـام                  

  .الرأسمالي، لحماية الظروف العامة للتحول إلى االشتراكية
حلة النحول إلـى    ولننظر اآلن إلى العملية األساسية في حركة الجملة اإلنسانية المارة بمر          

االشتراكية، المرحلة التي قلنا أن مهمة حماية ظروفنا تقع علـى المعـسكر االشـتراكي               
فهذه العملية األساسية هي كما قلنا أكثر من مرة ذوبان          . مدعوماً بكل قوى التقدم في العالم     

سياً شبكة الرأسمالية وتمام شبكة االشتراكية في ظروف التحول األنفة الذكر، وهي تتم أسا            
ففي هذا العصر الذي تحـررت      . بفعل حركة التحرر الوطني في كل بلد من البالد النامية         

فيه سياسياً كل المستعمرات القديمة تقريباً أصبحت عملية التحول إلى االشتراكية في كـل              
بلد نام عملية داخلية تخص هذا البلد فال يستطيع االستعمار العالمي منعها إال بالتدخل فـي                

األمر الذي يضع االستعمار فـي      . الداخلية باالعتداء عليه بشكل من أشكال العدوان      شؤونه  
تناقض عام مع الجملة اإلنسانية التي من جملة مقوماتهـا األساسـية الحاليـة االسـتقالل                

أما البلد النامي   . السياسي للبالد النامية، يضع االستعمار في االتجاه المعاكس لسير التاريخ         



إنه عندما يهب للدفاع عن حريته فإنه يكون عندئذ مستنداً إلى الظـروف             ضحية العدوان ف  
فإذا ما استعد كل شعب من الشعوب النامية        . العامة للجملة اإلنسانية ومع خط سير التاريخ      

لصد كل عدوان محتمل من قبل المستعمرين فإن الصعوبات التي يواجهها هؤالء تتفـاقم،              
كبيرة مـن  مات منظمة ومعدة إعداداً حسناً على دفعات فهم ال يستطيعون التغلب على مقاو 

أراضي البالد النامية إال بدفع أثمان باهظة لعدوانهم، أثمان تزيـد مـن اهتـزاز كيـانهم                 
االستعماري وتقربه من نهايته المحتومة إال أن مقاومة االستعمار وتعميم هذه المقاومـة ال              

قاومة أو تلك بمجرد إظهار اإلعجاب مـثالً        يأتيان بمجرد الكالم وإظهار اإلعجاب بهذه الم      
ثـم إن الحكمـة     . بمقاومة شعب فيتنام البطل، وإنما تأتي بالمبادرة وضرب المثل العملى         

مطلوبة لالستعداد من أجل ردع المستعمر وليست مطلوبة بأي حال من األحوال للتهويـل              
 وال بد من المفيـد  ذلك ألنه ليس باستطاعة األميركان مثالً. ولبث الرعب من حرب نووية   

لهم في هذا النوع من الصراع أن يوزعوا قنابلهم النووية على كل الفئات الوطنيـة التـي                 
والبرهان على هـذا األمـر هـو فـي          . تقاومهم والتي ال حصر لعددها في العالم النامي       

انتهت فبعد أن   . لقى عليها نظرة في مقاالتنا المقبلة     ناالستراتيجية األميركية الحالية التي س    
أميركا من الحلول عملياً مكان المستعمرين القدماء في أكثر مجاالت النهـب والقرصـنة              

في العـالم   " النظام"االستعمارية في العالم وجهت استراتيجيتها إلى هدف أساسي هو حفظ           
ظرف عام يقـوم علـى تـوازن        ى  النامي والعالم الرأسمالي بشكل عام، وذلك باالستناد إل       

وعلى هذا األسـاس وسـع المـستعمرون األميركـان          . النووية الراهنة نووي بين القوى    
هنا وهناك في العالم، وهم يأملون في هذا أن         " صغيرة"وطوروا قوى التدخل لشن حروب      

على هذا المخطـط    فيكون الرد إذن    . ال يواجهوا عدداً كبيراً من هذه الحروب في آن واحد         
 وأن تهب للمقاومة ولكيل الـصاع صـاعين         ،زازهو أن ال تستكين البالد النامية لهذا االبت       

 ويتقدموا في عـدد مـن       ،بحيث ال تترك المجال لهؤالء العدوانيين كي يضربوا في مكان         
األمكنة األخرى من العالم النامي مستغلين جو اإلرهاب والفزع الذي يولدونه بضربتهم في             

  .المكان األول
ضال العالمي لقوى التقـدم فـي الظـرف         ونقول باالختصار أن علينا أن ننتبه إلى أن الن        

  :التاريخي الراهن له وجهان أساسيان متمايزان بين كل أوجهه األخرى
النضال في سبيل حماية مرحلة االنتقال من أن يجهـضها االسـتعمار، والوقـوف       : األول

وتقع هذه المهمـة    . زم ضد اندالع حرب نووية هو بطبيعة الحال جزء من هذا النضال           حب
  .لى عاتق المعسكر االشتراكي مدعوماً بكل قوى التقدم في العالمأساسياً ع
تمزيق شبكة االستعمار العلمي بإذابتها هنا وهناك في البالد الناميـة، وتقـع هـذه           : الثاني

  .المهمة أساسياً على حركة التحرر الوطني مدعومة بكل قوى التقدم في العالم



ككل قوة، لها عدد من أوجه النشاط، عدد مـن          وبعد، فإننا نجد في النتيجة أن قوة التقدم،         
األبعاد في الجملة اإلنسانية، إال أن هنالك وجهاً أو عدداً من األوجه األساسية بين كل تلك                

ارة الحرب النووية، وفي دعم   ثقوى التحرر الوطني مثالً تنشط في الوقوف ضد إ        : األوجه  
شاطها األساسي يبقى على الـدوام      بعضها البعض ودعم كل قضية تقدم في العالم، إال أن ن          

كمـا أن الـبالد     . من شبكة االستعمار العالمي وتطوير اقتـصادها الـوطني        تحرير بلدها   
االشتراكية تنشط في دعم نضال الشعوب النامية ومساعدتها وفي دعـم حركـات التقـدم               
 األخرى في العالم، إال أن مهامها األساسية هي أن تنشط في تطـوير اقتـصادها وقواهـا         

 وأن تقف على رأس قوى التقدم في العـالم لـصيانة ظـروف التحـول إلـى             ،العسكرية
 وللمـساعدة علـى     ، وللمساعدة على تطوير ظروف التحول إلى االشـتراكية        ،االشتراكية

  .وهكذا يكون شأن كل قوة من قوى التقدم. تطوير هذه الظروف لمصلحة التقدم العامة
  ...للبحث صلة

  
  

 


