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

 59احللقة 

 الرفيق الدكتور أبو احلكم 
 

 : املقدمة
 .؟  ( Geo- Politics ).. هل تتحكم هبا قواعد الـ ة ملء الفراغيسرتاتيجا -
إمهال منطقة اخلليج  نسحاب األمريكي املفرتض من أفغانستان .. ومسألةاال -

 فراغ .!!سرتاتيجية ملء الاالعريب .. و 
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 :  سرتاتيجية ملء الفراغا  -1
سرتاتيجيون امفكرون ، الذي تناوله علماء و  (Geo- P0litics)إذا كان فكر الـ

 سياسي – ، وهم عمالقة الفكر اجليوماكيندر( وسهوفر و كارل همثل )راتزل وكيلن و 
خلها وحميطها .. وطبيعة رية حتدد طبيعة حركة الدولة يف دا، قد وضعوا قواعد فك

،  عتباريةا وقدراهتا وحاجاهتا املادية وااليف ضوء إمكاناهت ، يويتها ومنوها وتعامالهتاح
، اليت  ( تـَُعُد هي األخرى من أخطر السياسات التطبيقية ملء الفراغ ن نظرية )إف

ميثل التوسع أو التمدد على حساب  الذي ترتبط مبا يسمى اجملال احليوي ..
ًدا على نظرية عتمااه النظرية " هتلر " .. كما جرب هذ جغرافيات سياسية أخرى

 " . رتنابوليون بوناب " و " ليينيموس هوسهوفر و ماكيندر ، كما جرهبا كل من "
فبعض هذه األفكار متأثر بأمن الدولة وحيويتها وحاجتها إىل النمو عن طريق القوة 

يف أن حدود الدولة تنكمش  - كما ترى هذه األفكار  -اليت تؤثر يف اجملال احليوي 
نه كلما شعرت الدولة أ:  يف هذه األفكار واملعىنحالة ضمور عناصر القوة .. 

بالقوة توسعت حنو حميطها القريب إذا كان ضعيًفا وغنًيا ويفتقر إىل عناصر القوة 
.. هذا احمليط تسميه الدولة اليت تتبىن هذه  ومنها السكان وعنصر الدفاع يف العمق

هتمامات الدولة ا، الذي يكشف عن  ( احليوياجملال  سياسية ) - األفكار اجليو
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( بـالثروات املتاحة والكائنة واحملتملة فضاًل عن وفرة مصادر  إيران التوسعية مثل )
 املياه والطاقة واألرض اخلصبة .!!

ن القوة أ يراين إىل )، اليت يتبناها النظام اإل تشري بعض األفكار اجليوبوليتيكيةفيما 
ن التوسع خيتزل ضغط أو  الضرورة ال تعرف هذا القانونن أأهم من القانون الدويل و 

 . ( السكان وضغط املوارد املادية واملائية وأمن الدولة
 

 :  سياسية تعلن عنها إيران - فكرة جيو .. قليماحلرب خارج اال مغالطة
تدافع عن نفسها  سرتاتيجية كربى تفيد بأهنا )اثل هذه الفكرة يف حقيقتها خدعة مت

ن قتاهلا العدو يف سوريا والعراق مينع قتاهلا العدو يف مدهنا ويف أو يف خارج أراضيها 
أن الدولة  أراضيها .. ولكن إن من أهم ما جاء يف الفكر وقواعد اجليوبوليتكس )

.. بينما  ذات املساحات الكبرية ال حتتاج للدفاع عن نفسها يف خارج حدودها
العمق يف  -بوليتيكي الدول ذات املساحات الصغرية تعيش هاجس النقص اجليو 

ينطبق على ( ، وهذا  يضطرها إىل نقل معاركها إىل داخل أراضي العدو -الدفاع 
اليت يبين العدو الصهيوين نظرية أمنه بنقل كل حروبه  ةجغرافية فلسطني احملتل
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وحىت الوقت الرهن  1948قليمية لفلسطني منذ عام العدوانية إىل خارج احلدود اإل
. 

ستمرار لتربير تدخله اراين بيسياسية اليت يعلن عنها النظام اإل - يوهذه املغالطة اجل
العسكري اخلارجي بالضد من العراق وسوريا ولبنان واليمن وغريها من أشكال 

عتبارية .. وليس هنالك من ، ال تقوى أمام احلقائق العلمية والقانونية واال التدخل
الدويل ومبادئ ميثاق األمم أي أغطية للتدخل املسلح بالضد من القانون تربير 

 . فهي مغالطة غبية ومكشوفةاملتحدة .. 
 فالدولة اليت متتلك مساحات العمق يف الدفاع وهي إيران ال حتتاج خططها الدفاعية

دعاءات قادهتا متثل شكاًل فارًغا من ا، وإن  قليميةإىل املغامرة يف خارج حدودها اإل
مرباطوري دعة ختفي دوافع التوسع اإلوهي خأشكال الغطرسة الفارسية السقيمة .. 

 . الفارسي على حساب دول اجلوار حتت ذرائع واهية وكاذبة وفاضحة
خارج ضوابط  -قليمي ، اليت متثل قفزة يف التوسع اإل ( ملء الفراغ إن سياسة ) -

يت تشري إىل أن التوسع ال،  تعترب جزًءا من مفاهيم اجليوبوليتكس -القانون الدويل 
وتدمريها وهتجري سكاهنا إمنا حماصرهتا على وفق معايري  م املدنقتحااال يشرتط 

 رهاب .ليس حسابات العصابات ومليشيات اإلاحلرب و 
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ل يف سياسة مل تتوقع تطورًا مذهاًل سيحص - معظم نظريات اجليو بيد أن -
ر الشامل املؤكد بظهور األسلحة النووية إمكانات وقدرات أسلحة الدما

من األسلحة غري ها ذرية والكيميائية وغري  ( ميين ـ)غية والواهليدروجينية والفرا
اليت باتت هي األخرى ذات قدرات تدمريية هائلة كالصواريخ  ، التقليدية والتقليدية

بريًا وحبريًا وجويًا بوسائل  ، على مسرح التسليح العسكري وانتشارها ستيةالبال
،  ات العمالقة والغواصاتيصال املختلفة واحملمولة والقاذفات وحامالت الطائر اإل

ناعية ذات الفعاليات العسكرية فضاًل عن عسكرة الفضاء اخلارجي باألقمار الص
ربجمة ذات قدرات تدمريية لكرتونية املعقدة املرتبطة بأنظمة عسكرية هجومية ماال

  هائلة .
 - هذه التطورات والتحوالت يف مكونات عناصر القوة قد جعلت نظريات اجليو

جتري على مستوى يف ضوء التحوالت اليت  ط إعادة النظر بفرضياهتابوليتكس تشرت 
أن الردع النووي الشامل املؤكد قد أوجد توازنًا دولًيا يف الرعب وحقق  العامل .. بيد

يف زاوية التهديد  النظام الدويلحشر  ولكنه ، نفراجمن اال نسبة
، وهو األمر   (Reciprocity Threatening Doctrine)باملثل

وهي منع وقوع  ، اته األساسيةلذي شل فعاليات جملس األمن الدويل يف تنفيذ واجبا
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، واحملافظة على األمن والسلم ألهم من ذلك تفادي وقوعها مسبًقا، وا احلرب
الدوليني .. وهذا األمر يقتضي إعادة النظر يف أسس التوزيع القاري التمثيلي جمللس 

فق عليها يف ضوء واقع التحوالت املفصلية األمن الدويل بصورة عادلة ومضمونة ومت
، واليت تنتج أو تظهر قوى  قليمي والدويلري يومًيا على املسرح السياسي اإلاليت جت

اليت من واجباهتا  ، كقوى عظمى تشكل القطبية املتعددة  كربى على أعتاب دخوهلا
عن  أن تؤسس نظام العالقات الدولية القائم على معايري القانون الدويل فضالً 

تفاقيات اليت تعاجل أوضاع البيئة واملناخ لدويل واملوروث من املعاهدات واالالعرف ا
واألوبئة الفتاكة وكوارث  والبحار والتلوث ومعضالت اجلوع واملرض والتصحر

 الطبيعة وما يقتضيها من تظافر اجلهود لتذليلها .
 
قة اخلليج العريب نسحاب األمريكي املفرتض من أفغانستان .. وإمهال منطاال  -2

  : .. ومسألة مْل الفراغ
، إمنا  ( متباًدال التصعيد كما هو معروف مل يكن بني أمريكا وكوريا الشمالية )  -

( يف القوة مل يكن على قاعدة املساواة وال  التكافؤ من طرف األخرية .. كما أن )
وإيران تسري  -حىت يف القدرات .. وسياسة التصعيد والتهديد الكوري الشمايل 
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، وحني يصل حبسابات كورية  من الصعب بلوغه حافة اهلاوية - على منواهلا
 ( .. فالسياسة الكورية الشمالية تتسم بعنصري ) الرتاجع وإقليمية حيصل )
وخيتربه وصربه وقدراته وإمكانية .. وهو أسلوب حيصد رد الفعل (  التصعيد والرتاجع

، على  ، يف حالة التكرار رتاجع ينطويستخدام وسائله يف التعامل .. ولكن الا
.. وعلى  التآكل التدرجيي يف الصدقية من جهة ويعرض األمن القومي إىل اخلطر

ساس هذه احلقيقة فأن التصعيد الكوري الشمايل بتجارب الصواريخ البالستية أ
، فيما يضع باقي دول  بعيدة املدى يعرض األمن القومي الروسي والصيين للخطر

، اليت قد تنجم عن  وية أمام حقيقة التكهنات املروعة املتمثلةالقارة اآلسي
، إذا ما بات  ستخدام  املتفرد للقوة يف ضربتها األوىل ومن مث توقع الضربة الثانيةاال

 . األمر يف خارج حسابات السيطرة احملتملة أو املتوقعة
لتذكري ، فأن السياسة األمريكية الراهنة تأخذ شيًئا من ا وعلى وفق هذا املدخل

املقابل بأن الرد سيكون قاسًيا .. ولكن مل يعد األمر تقليديًا بشأن عملية صنع 
القرار األمريكي .. فمن املعروف أن مؤسسات صنع القرار جتمع حصًرا ) البيت 

ووكالة املخابرات املركزية  (NSC)األبيض وجملس األمن القومي
سرتاتيجية عة املبادرات اال( ، ولكن جممو  واخلزانة األمريكية (CIA)األمريكية
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اليت توظف عدًدا  و ،  رأس القائمة املؤسسية لصنع القرار حتيط (NIG)األمريكية
كبريًا من اخلرباء يف ختصصات خمتلفة مهمتها وضع اخلالصات والتقديرات 
والتصورات واملعطيات عن السياسات اخلارجية والداخلية األمريكية ، يشاركها عدد 

السياسية والعسكرية واألمنية املتخصصني مبختلف احلقول  آخر من األكادمييني
 . قتصادية وغريهاسرتاتيجية واالواال
سرتاتيجية جديدة اسة سرتاتيجية األمريكية هذه سياوضعت جمموعة املبادرات اال  -

، اليت تعين تغيري  (The Case For Offshore Balancing)مسيت
وء سلسلة الفشل الذي نتج عن يف ض،  زن خارج اجملال احليويحالة التوا
، وهو األمر مريكية يف صنع القرارات اخلارجية للمؤسسات التقليدية األ السياسات

( تتبىن التبديل يف ضوء واقع  سرتاتيجية األمريكيةاملبادرات اال جمموعة الذي جعل )
رؤية جديدة لواقع  صانع القرار األمريكي على فرضاملتغريات والتحوالت اليت ت

حفاظًا على  ( وضرورة وقف تداعياهتا املختلة تتحكم به لعبة التوازنات ) متحول
 على األمن والسلم الدوليني .و  املصاحل األمريكية
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تشجيع دول معينة  ، إتباع سياسة ) من هدف سياسة السيطرة على العاملفبداًل   -
مع ( اليت تتعارض سياساهتا  الصاعدة على تويل عملية مراقبة وعرقلة القوى )

 . إىل العالقات الدولية ( ستقرارإعادة اال، اليت تدعو إىل  ياسة أمريكاس
، ألهنا أضرت  هذه السياسة ترفض التدخل اخلارجي يف مناطق خمتلفة من العامل  -

د من السنني .. وتقر ( طيلة عقو  أمنًيا أن حتقق عائًدا )قتصاد األمريكي دون باال
  تدخل من أجل )صادية لعمليات القت( العسكرية واال الكلف بأن يتوىل احللفاء )
 ( . قليمية والدوليةمحاية التوازنات اال

 : سرتاتيجية األمريكية املعدلة على اآليتوترتكز اال
اليت تتسبب بتهديد أمن  ، سرتاتيجيةرقلة القوى املخلة بالتوازنات االع  -أوالً 

 واستقرار املناطق احليوية .
سة ليت تتعارض سياساهتا مع السياستقطاب الصاعدة اعرقلة قوى اال  -اثانيً 

 قتصاديًا .ااألمريكية عسكريًا وسياسًيا و 
 احملافظة على النفوذ األمريكي يف أوربا .  -ثالثًا
 مواجهة مهيمنني حمتملني يف أوربا وشرق آسيا واخلليج العريب .  -رابًعا
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ضي ( العسكرية لعمليات التدخل حني يقت الكلف أن يتوىل احللفاء دفع ) -خامًسا
 ( . والدولية قليميةخالل بالتوازنات االاإل احلال منع )

 
، واليت تأخذ  ، خيارات كوريا الشمالية دارة األمريكية الراهنة متأخرةأدركت اإل  -

قتصاديًا امن ) شد ( الداخل الفقري املنهك ( معها لكي تتمكن  التصعيد شكل )
الشمايل .. وإن تصدير  وتفسًيا وتعزيز اطروحات القيادة السياسية للنظام الكوري

بضاعة أمثرت سياسة تصعيدية يف التسليح والتهديد  ، األزمات الداخلية إىل اخلارج
.. تصدر  ختالفاتإيران على هنجه متاًما مع بعض االوهذا األسلوب سارت مًعا .. 

 الفقري يراينالداخل اإل ( لتشد إسرائيل طهران أزماهتا إىل اخلارج مبعادات أمريكا و)
ك أصاًل لتعزيز مكانة النظام الثيوقراطي يف الداخل واخلارج فضاًل عن تنفيذ واملفك

سرتاتيجي عن طريق التمدد والتوسع اأمريكية بصورة توافقية ذات طابع اجندة 
ة تعادي أمريكا فعاًل دون والفارق يف األسلوب هو أن كوريا الشمالي اخلارجي ..

(  إسرائيل ان فهي تعادي أمريكا و)أما إير سرتاتيجي معها يف اخلفاء ، اتوافق 
 .!! إعالمًيا وتتوافق معهما سًرا
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 عنربجنرار وراء التصعيد الكوري الشمايل باملثل .. فتحت أمريكا فبداًل من اال -
اليابان وكوريا  أسلحتها املتطورة لكل حلفائها يف العمق اآلسيوي ويف مقدمتهم )

، إمنا من أجل وضع حالة  تصعيدستجابة لل، ليس احلرب واال ، من أجل ( اجلنوبية
النظام  قليمي يف نصابه بل والتفوق بالقدر الذي يسمح بكبح مجاح( اإل التوازن )

 سرتاتيجية  ما يليهبذا حتقق أمريكا من خالل هذه االو السياسي لكوريا الشمالية .. 
: 

رد إن أمريكا لن تنساق وراء التهديد املتصاعد املتبادل كوسيلة من وسائل ال -أوالً 
 ، إمنا تستخدم وسائل أخرى حملية .

سرتاتيجي بني كوريا الشمالية وحلفاء أمريكا يف العمق جعل التوازن اال -ثانًيا
، يشكل عاماًل مهًما ومؤثًرا للرد على  ، ومنهم اليابان وكوريا اجلنوبية اآلسيوي
 . التهديد

سرتاتيجي ازن االالتو رفع احملظور عن األسلحة األمريكية املتطورة جًدا لتعزيز  -ثالثًا
 اآلسيوي وحتقيق التفوق .

 سرتاتيجية .مبليارات الدوالرات جراء هذه اال تصريف أسلحة أمريكية -رابًعا
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عجز امليزانية املزمن وجماهبة قتصادي األمريكي و معاجلة الوضع اال -خامًسا
 !!نفاقات النامجة عن الكوارث املتوقعة .اال
 - الفلسطيين ( وحل الصراع ) السورية املشكلة حلل ) وجهودهاالصني   -
 :  ستثمارات الطاقةامسائل سرائيلي .. و اإل
 : ، العصب الروسي الذي يؤمل ( الطاقة العقوبات األمريكية ضد موسكو )  -

 يتبع ...
8  /09  /2017    
 

 الشبكةكّتاب 
 الكاتب أبو احلكمصفحة 
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