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 حتوالت مفصلية حنو بلورة نظام دويل جديد
  ( أي قطبية تصلح هلذا النظام ؟ )

 49  لقةاحل
 

  : املقدمة
ام ال حتوالت بدون صراعات وال صراعات من غري لعبة سياسية دولية تتوىل بلورة نظ

لنظام الدويل واللعبة السياسية قواعد صارمة .. ل دويل جديد يظهر بعد كل حرب
وم حتًما على يق مالمح ال ي تشرر وتشس  لنظامني بروز تلك امليتعذر إغفاهلا ، حل
هنارت القطبية الثنائية وهتتكت القطبية األحادية وهي ابعد أن  ، التعددية القطبية
ساعدها على قد ت ، الرتقيع والتجميل والرتميم ، رغم نزعتها يف يف طريقها لألفول

 القطب تقطاب وليسكأحد األ  أن تلعب دورًا على املسرح السياسي الدويل
 األوحد .!!

 ؟: ( هل من مفاضمالت أوربا –أسيا  -الشرق األوسط  سياسات أمريكا يف ) -
 : ؟ حتماالت.. األبعاد واال الفعل العسكري الرتكي يف اخلليج العريب -
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 : سياسة أمريكا يف الشرق األوسط -1
ثروات ، من حيث املوقع واملداخل واملخارج وال الشرق األوسط هو قلب العامل

سمالم ي ألمة العرب ال ي حتركها روح اإلالطبيعية الكامنة واحملتملة والعمق احلضار 
، تتطلع وتتكالب قوى العامل  العظيم .. وعلى أساس هذه احلقائق الشاخصة

على محايتها املختلفة على منطقة الشرق األوسط لتعزز ما بنته من مصاحل وتعمل 
، حتسب هلا الدول ألف حساب يف  ( ةمتشابك منطقة مصاحل دولية ) حىت باتت

 سرتاتيجيات وسيناريوهاتاب .. فبنت هلا سياسات ورمست هلا مسائل السلم واحلر 
وضمنتها يف مشاريع منذ قرون وعقود وما زالت تعمل عليها على وفق الرؤية 
املستقبلية لواقع ترابط املنطقة مع حميطها القريب والبعيد ممثل بآسيا وأوربا على 

 صوص .وجه اخل
مربيالية للشرق سرتاتيجية الرؤية األمريكية اإلاال –ومن ضمن تلك السياسات 

 ، ال ي جيب ( الثروة والقوة والثورة عتبار املنطقة قلب العامل وهي خزين )ااألوسط ب
سات تبدو يف الرغم من سيا ، على مربيايل بالعاملالسيطرة عليها من أجل التحكم اإل

ات سياسية مبتكرة ال تمالم  احلقيقة املوضوعية رتدادي النزعة مبسمياوجهها 
.. ومنها ما مت  للمنطقة وحتمل إيهامات من رأهنا أن ختل باملفاهيم واملعادلة القائمة
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، ويف هذا  ( أن أمريكا أدارت ظهرها واستدارت كلًيا صوب آسيا احلديث عن )
ة للشرق سرتاتيجيستدارة ال تعين إلغاء األمهية اال، وهي أن اال مغالطة واضحة
حياء يدفع إىل الغموض أواًل كما يدفع مكنوناهتا العميقة .. مثل هذا اإلاألوسط و 

قوى أخرى لكي تغيري يف سياساهتا ومن مث ترسم خططها على وفق واقع التحول 
سرتاتيجية األمريكية فيما تعمل اال ، السياسي األمريكي كلًيا حنو العمق اآلسيوي

 . لب العامل ، منطقة الشرق األوسطا العملية يف قهتعلى بناء خطو 
أن  سرتاتيجًيا خمالل عقود تناوبت إدارات مل تستطعانشغلت أمريكا يف املنطقة ا -

ة دخوهلا تعزز من وضع أمريكا كقوة دولية ، إمنا على العك  زعزعت قواها وخاص
هنا مل متكن من حل أي ملف من ملفاهتا الساخنة أو ال ي أ، كما  2003العراق عام 

لقضايا يف منطقة معقدة ها الغبار كملف القضية الفلسطينية ال ي تعترب قضية اعمال
امللفات وزادت  ، إمنا زادت يف تعقيد هذه .. ولي  ذلك فحسب رتعالوقابلة لمال

إمهال النظام العريب الرمسي بناء القوة  ، يقابل ذلك ) مالتعليها مشكمالت ومعض
نكسارات اى إىل تبعية مذلة و ، أد ( وتنمية الثروة يف إطار مشروع عريب ناهض

حتمالل العراق الذي اتشرذم واقع املنطقة العربية بعد وهزائم وبالتايل إىل تفكك و 
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 ي هي قلب العامل ، ال ميثل حمور ميزان تعادل القوى يف منطقة الشرق األوسط
 .!! سرتاتيجًياا
حرية على  واحلفاظ -2 ، ةبناء حتالفات قوي -1 دارة األمريكية الراهنةترى اإل -

 ، خلق توازنات قوى آسيويةو  -4، تعزيز نفوذ القطبية األحادية و  -3،  التجارة
ختمالف اأمريكا والصني .. كما توجد نقاط تفاق بني التقاء و اوجود نقاط و  -5

الذي  ، يصعب وضعهما يف دائرة احلرب الباردة .. وهو األمر وتناف  بينهما
ل ي تشكد حتديد جماالت ، ا ( اغماتيةرب ال – الواقعية يستوجب السري على خط )

والتناف  والصراع .. وما ينطبق على الصني قد ال ينطبق على روسيا يف  التعاون
وارنطن مل ( بني بكني و  سرتاتيجيالتوافق اال .. بيد أن مساحة ) الظرف الراهن

أن تندفع صوب تقارب ستفزازات األمريكية ال ي من رأهنا تتسع يف ظل استمرار اال
 . على حنو ماروسي دفاعي  - صيين
 The Future Of American State craft )يقول بعض اخلرباء السياسيون -

In Asia- New York- Twelve 2016- Kurt Campbell )  أن ..
هنالك تناقًضا وتعارًضا كائًنا يف هنج السياسة اخلارجية األمريكية الراهنة وهي 

ط وأوربا وآسيا .. وهي  تتعاطى التعامل مع أحداث إقليمية ودولية كالشرق األوس
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له فهم عن عدم حرفية صانع القرار وجه كما يصفوهنا تناقضات مركبة وتنم
الشرق  ن الرابط الوحيد بني هذا الثمالثي )أ.. و  نشطتهاأالسياسة اخلارجية وتسويق 

..  لتزام إال وفق رروطهو عدم اال ( على وجه التحديد ، وأوربا ، وآسيا األوسط
، إذ يضع يف  عتياديًااياسة اخلارجية األمريكية مل يكن س: أن منط ال ولكن املمالحظ

 يسمونه ) ، وذلك يف نطاق ما جتاهات( باال عدم القدرة على التكهن عتبار )اال
ن تنميط السياسة اخلارجية األمريكية ال يصب يف ، لذلك .. فأ ( خلط األوراق

يف الشكل على اخلروج عن املألوف  طاملا تصر،  دارة األمريكية الراهنةاإل ةلحمص
لن تستغين عن  .. فهي ربيالية عاملية مهيمنةمإسرتاتيجي كبقاء على اجلوهر االواإل

ها العاملية ن أساس هيمنتأأن تبقى دولة عظمى مهيمنة و  هاهدفالشرق األوسط .. و 
،  لن تتغري هذه سرتاتيجية العظمىاال مث العامل .. لتبلغ األطراف ( القلب ) يبدأ من
 .!! األدوات والوسائلحيد هي واملتغري الو 

، وخاصة يف الثمالثي الذي  ( حتالفات فأمريكا ال تستطيع أن تتحرك بدون ربكة )
، وهي ماضية يف مناخ تتبلور فيه معامل نظام دويل  جتري فيه التحوالت املفصلية

(  سرتاتيجيةالشراكة اال )( و التحالفات جديد تريد أمريكا قيادته .. وتقع مسألة )
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قليمي على األمريكي على املسرح السياسي اإل عزيز الدوريف مقدمة ما يسمى ت
 . وجه التحديد

 : ؟ ( الشرق األوسط ، آسيا ، أوربا ماذا تنتج التحالفات على مستوى )
 ميكن تلمسه : من منظور أمريكي

 إرهاب الدولة رهاب بكل أركاهلا ويف مقدمتها )حشد الدعم لسياسة حماربة اإل  -
إرهاب  إال أهنا متارس ) أمريكا رغم أهنا تعلن ذلكن ( .. فيما يعلم العامل كله أ

، حني تشن احلروب خارج األعراف وقواعد القانون الدويل ومبادئ ميثاق  ( الدولة
 . األمم املتحدة

 احلصول على دعم اجملتمعات املعينة للمشروعات املدنية .  -
( يف صيغ خمتلفة لنشر  تسهيمالت احلصول من الدول ذات السيادة على )  -

خذ األمر حشد يأ الستخباراتية .. وقد العسكرية واالالقوات وتأسي  القواعد 
 . القوى يف مناطق النزاعات حتت علم األمم املتحدة

نسانية للدول ال ي تعاين من تأزمات وحروب وكوارث اإلحتشيد دعم املساعدات   -
 . طبيعية
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منع تفاقم لعب دور سياسي يف أي مباحثات نامجة عن احلروب والتوترات و   -
 تساعها .!!اإىل احلدود غري املسموح هبا أو الصراعات 

املصاحل األمريكية ..  خانة كل ما تقدم ترى أمريكا يتوجب أن يصب أواًل وأخريًا يف
 ، ، وخاصة أوربا دارات األمريكيةلدول ال ي هلا جتارب مضنية مع اإلفيما أدركت ا

( ال ختضع ملعايري  جتريبية ا )( وإن سياساهت صداقاهتا إن أمريكا ال تشمتن يف )
 موضوعية عادلة .

 : السياسة األمريكية صوب آسيا -2
 -2 ، دولة صاعدة -1يقول التاريخ .. هنالك ثمالث أنواع من حاالت الدول 

 ودول راكدة أو تعيش سبات . -3 ، دولة مهيمنة
جتهت او  : قد متكنت من بناء قوهتا وثروهتا الثانيةو  ، مًعا : تبين قوهتا وثروهتا األوىل

: ما زالت تعيش حالة من الركود واجلمود أو السبات وعدم  الثالثةو ، إىل اهليمنة 
غتصاب بفعل ستنزاف واال، فهي واحلالة هذه تكون عرضة لمال ةالرؤية الواضح

.. وحاجتها جلهاز مناعي وطين وقومي قادر على  ضعف مناعتها املادية واملعنوية
 ارها وتنميتها .تثبيت دعائم أمنها واستقر 
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 - فرتاضات اخلرباء السياسينياتشري  -فالدولة الصاعدة والدولة املهيمنة تندفعان 
 ، ( Geo-Economy )حنو التصادم أو التساوم أو الدخول يف رراكات ذات طابع 

 )كانت خالية من مبدأ الردع   حروب هاولكن،  خ عن حروبفيما حيدثنا التاري
Detent ) ندالعها كان سهماًل أما يف العصر احلديث فأن اإن .. و  املتبادل املشكد

إال إذا تعرض األمن  ، تكاد أن تكون مستحيلة مثل هذه احلروب غري التقليدية
.. فالواليات املتحدة والصني  القومي ألي من الدول العظمى والكربى إىل اخلطر

ل ، وهو األمر الذي مل يعد أمامهما سوى تعام تقدران اخلطوط احلمراء متاًما
 ( منط جديد من العمالقات بني الدول العظمى سرتاتيجي تسميه الصني )اقتصادي ا

عرتاف مبصاحل مشروعة للدول على حٍد االعن طريق  ، من رأنه تفادي احلروب
 ( املهيمنة ( وأمريكا ) الصاعدة ختمالف يف الرؤية بني الصني )افهل هناك سواء .. 

 ؟ وحتمية نشوب حرب
..  قتصادالقوة ال تبىن إال باال أن ة ال ي تقول :هنالك حقائق علوم السياس  -
 القوة وهي ال ي تصنع ) ( الثروة قتصاد القومي النامي واملنتج هو الذي يصنع )فاال
بناء القوة خمالف هلذه احلقيقة .. وهنالك من  املنطق .. ومن غري بقرار سياسي (

ل هذه األولوية قتصادي للدولة .. ولكن مثىل القوة أواًل حلماية النظام االيشري إ
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سياسة وهي ماضية يف بناء ستنزاف طاملا أن القتصادي إىل خماطر االتعرض البناء اال
هذا  -املستدامة بفعل منطق الدفاع واحلماية  قد تعمل على عرقلة التنميةالقوة 

األمر يعتمد على طبيعة الوضع اجليوبوليتيكي للدولة واملخاطر أو التحديات ال ي 
صاد مًعا وعلى وترية واحدة قتالقوة وبناء اال من يقول إن بناء لك، وهنا - حتيطها
جنع .. ولكن مثل هذا التوافق تعرتيه ثغرات تداخل السياسة عند إقدامها هو األ

، وهو األمر الذي يدفع دوال أخرى للتحسب من  على بناء عناصر القوة يف الدولة
ضطراب التوازن ا، وخاصة عند  ( يف نطاق الشعور بالتهديد سبق التسلح )
( يف جيوبوليتيكيا الدولة ذات  قتصاداال ( وتنمية ) القوة سرتاتيجي بني تنمية )اال

فإيران تسلحت فدفعت ..  عنها الوضوح واملقبول واملمكن معايري غامضة يغيب
، وهو خلل حتاسب عليه طهران لدوافع زعزعة  املنطقة بأسرها إىل سباق التسلح

 . أمن املنطقة واستقرارها
ينيات من القرن املنصرم ، أسست منذ هناية السبع لصني على سبيل املثالفا  -

أربع يف جنوب  ة( وفتحت أبواهبا للرأمسالية يف مناطق حمدد العصرنة تها )سياسة أمس
، فيما فتحت ربابيكها للشعب الصيين لكي ميارس دوره يف البناء الزراعي  الصني

عتقاًدا منها بأن ال قدرة على ا،  والصناعي واعتمدت مبدأ احلداثة منهًجا للدولة
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نفتاح أس  ، وهذا اال ( قتصادية واجتماعيةا ( دون تنمية ) القوة جتميع عناصر )
 ها حكمة )( ومن بنغ دينغ تسشياو قتصاد الصيين متينة حبكمة )قاعدة لمال
يين ماديًا وروحًيا ، الذي كان يشكد على بناء األنسان الوطين الص ( كونفوريوس

 والتحلي ( والتأين يف إصدار القرار القوة ، وقبل بناء ) آخر عتباراولي  على أي 
، رمبا  نتظر على حافة النهراال تنتقم ، بل  ) .. النف  الطويل يف حل املعضمالتب

،  صني ال تدعو إىل احلربفال .. قاله كونفوريوس، هذا ما  ( ..!! متر جثة عدوك
دارات اإل يما تتحكم.. ف سرتاتيجية تنمويةاقتصادية ورراكة اإىل بناء عمالقات  إمنا 

تعتمد على سيناريوهات تعدها و  ، زازستف( واال اهليمنة األمريكية هبواج  )
الكونغرس والبنتاغون وجمل  األمن القومي و وزارة اخلارجية  مشسسات تقليدية )

 Thinkمراكز األحباث ومراكز التفكري ( ومشسسات أخرى غري تقليدية ) األمريكية
Tanks أحباث اجلامعات األمريكية املتخصصة، إضافة إىل  وراند وكارنيجي ومراكز

 (. تبارعصصة يف الدول واملوضوعات ذات االالشخصيات العلمية املتخ
، وحميطها القريب تكنولوجيا الغرب وانتقلت من العامل  لقد استوعبت الصني  -

 ، وخاصة دول ) لكرتونيات املتطورة العامل الرابع وما بعده عصر االالثالث إىل
الذي  ، قتصادها كاسًحا ألسواق العاملافقد بات  ، أما الصني ( اخلم  النمور
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، على الرغم من أن  قتداراعامل أمام حالة املنافسة جبدية و قتصادات الاوضع 
 . قتصاد الصيين مل يبلغ بعد مستوى التطور يف بعض مرافق التكنولوجيا الغربيةاال
ق لتصريف منتجاهتا املدنية فمن حق الصني املنتجة وغريها أن تفتش عن األسوا  -

ناء القوة غري ، وب (Row Materials And Energy)وعن مصادر املواد اخلام 
.. فيما تفتش أمريكا عن األسواق ومنها العسكرية بعد إرعال احلروب  العدوانية

ريق والتأزمات يف مناطق النزاعات لتصريف أسلحتها ومعداهتا والتدخل عن ط
منابع الطاقة وخاصة يف منطقة الشرق األوسط .. وقد مصادر و اخلرباء واهليمنة على 

، ومل نسمع  2003حتمالله عام اعلى العراق و  1991بعدواهنا عام  بدأت ذلك
، فهي يف حالة دفاع  ستعماريًاا، أن الصني قد متددت وتوسعت  يف العصر احلديث
ن يدافع ، ولي  الصني حباجة ألحد أ ولي  ذلك دفاًعا عن الصني - منذ أمد بعيد

.. فقد  إمنا هي احلقيقة ال ي تظهر عند وضع السياسات يف نطاق التوازي - عنها
 ، قتصادية بعد احلرب العاملية الثانيةلغرب سياسات األعمار والتنمية االوضع ا

، وهدفها كان من  قتصادية وعسكرية هائلةاتنفذها ربكات وبرامج مساعدات 
رعال سرتاتيجية إلياسة أمريكا اال.. وال أحد ينسى س ( اهليمنة أجل التوسع و)
حتاد السوفيايت وحماصرته بسلسلة من األحمالف ذات الطابع احلرائق حول اال
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، ال ي تشس   قتصادية الكربىفيما تعمل الصني على التنمية اال .. العسكري
تعتمد  لكي تشمن هلا بيئة إقليمية متعاونة ، مشاريع تنموية تعاونية على نطاق آسيا

.. والتوسع يف  خرتاقهاامنع يتها ومحاية اقتصادات دول املنطقة و يف محا عليها
 اقتصادات الدول اآلسيوية ويف مقدمتها الصني ال حيمل نزعة عسكرية توسعية، إمنا

: الذي  ( خالصة وهي يف بيئتها .. فبحر الصني اجلنويب مثمالً  دفاعية غريزة )
ليها قواعد عسكرية صطناعية أنشأت عاقليمية جزر أسست الصني يف مياهها اإل

، ذات مدلوالت دفاعية واضحة .. والتأسي   تتضمن منظومة صواريخ ورادارات
يتم يف حبر الصني ولي  يف حبر إجيه أو حبر العرب أو يف األطلسي .. فيما زودت 

، وهي خطوة  رمليار دوال ( 1.3)بـ( بأسلحة قدرت قيمتها رمسًيا  تايوان أمريكا )
التناقض بني التنظري السياسي األمريكي  : األوىل،  مسألتني ستفزازية تكشف عنا

خبث السياسة األمريكية وغبائها  : الثاين، و  وبني الواقع العملي هلذه السياسة
تعلن أهنا تتقرب إىل الصني  فهي .. ( اهليمنة عتقاًدا منها بأهنا ممكنة وقادرة على )ا

زدواجية ال، ومتد قوى آسيوية أخرى باألسلحة وتتقرب إليهم .. هذه ا مثمالً 
بتذال والتهكم ية وال دبلوماسيتها بعيًدا عن االاملتناقضة ال جتعل السياسة األمريك

دارة األمريكية بصفتها حمتلة تتعامل اإل:  حاصل يف العراق كما هوو ..  زدراءواال
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،  رهايبيراين اإليقودها احلرس اإل مليشيات ومرتزقة( و  احلشد الشعويب للعراق مع )
رهاب وتعمل على دحر دارة األمريكية أهنا حتارب اإللن اإلويف الوقت نفسه تع

املليشيات ويف  يراين وإرجاعه إىل ما وراء حدود الدولة الفارسية وتضع هذهالنفوذ اإل
زدواجية ملاذا هذا التناقض وهذه اال، .؟  رهابيراين يف خانة اإلمقدمتها احلرس اإل
    .؟! ويف عموم املنطقةاسة األمريكية يف العراق ويف سوريا يف تنفيذ السي

، فحيثما هنالك  ( الرباغماتية الصني حتولت من خانة املبادئ إىل خانة )  -
، ألنه لي   مصلحة وطنية صينية تنساح إليها الصني هبدوء دون أن تثري الضجيج

 . دارات األمريكية املتعاقبةحول الصني غري الضجيج الطنان لإل هنالك من ضجيج
 : )الناتو(حتاد األوريب وة جتاه االالسياسة األمريكي -3  -
 .!! سرتاتيجيةية إىل خارج احلدود .. البعاد االالنقلة الرتك  -

 يتبـــع ...
 د. أبا احلكم

2  /07  /2017 
   فرسان البعث العظيم            صفحة الكاتب أبو احلكم     الكّتابدليل 
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