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

 ( 45) لةة احل
 : املةدمة

 : روسيا .. مساحة للتحليل - ( الناتو حتاد األوريب )اال - الثالثي : أمريكا -
 . ؟ ن، أم إهنما متكاملتا ني أوباما وترامبدارتختالفات بني اإلا هل هنالك -
 يراين :واقع التمدد اإلسياسية يف ضوء  -مةاربات جيو -
 
 : روسيا - ( الناتو حتاد األوريب )اال - : أمريكا بةية .. الثالثي -1
لتزامااااا.م .. مااااا ا ايفااااء بدم قااادرة بأاااا  أ ااااااء النااااتو  لاااا  اإلحتمااااالت  ااااا  -

ساتحالة قياام ا، و  ؟ ، هل سيأرض احللف األطلساي إ  الااأف والتصاد  سيحصل
أ تمادها باوا األبان يف محلتاع الأدوانياة  لا   الاي -سرتاتيجية حتالفات الشراكة اال

 .  - الأراق
ويرتفاع منساو   ، يف الةاارة األوربياة ( األمان فارا  )و ند حدود هذه احلالاة سينشا  

، تكاون نفةا.اا باهظاة ال  والصرا ات قد تفاي إ  حر  شااملة ، التدخل الروسي
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ذا مااا يةولااع .. هاا نفاقااات الأسااكرية املطلوبااة للأاااو الواحااد%( ماان اال2) تةااارن بااا
 . اخلرباء السياسيون املختصون يف هذا اجملال

يف  التماااددإن بةااااء احلالاااة هاااذه سيشاااجع موساااكو  لااا  املزياااد مااان امل اااامرات و   -
هااو األماار الااذي ولااف ردود أفأااال ،  لاا  أساااا اجملااال احليااوي .. و  اجلسااد األوريب

 بريطانيااا، وخاصااة بأااد خاارو   ، ال تصااب يف املصاالحة األمريكيااة  ااال سااتةطاباتاو 
 . ؟! جتاه أمريكا ستتجعانية .. وهذا يأطي مؤشًرا إ  أي وتنامي الةوة األملا

يف مبيأاااات  الراتمااان الااادو  ( صااافةات ت اااات امللياااارات تراماااب حةةاااد إدارة )  -
ستثمارات الأربية يف البىن التحتياة األمريكياة ومساا د.ا  لا  واال السالح األمريكي

، الاذي  .. ولكان لتزاما.ا وو ودهاااريكا بتفي أمهبدف أن  أوضا ها الداخليةترميم 
 : دارة األمريكية حلد اآلنظهر من اإل

ملتحاادة  لاا  لاايا الأااريب و اازم الواليااات ايااد  لاا  التحااالف الوثيااف مااع دول اخلالت ك
يااراين .. بيااد إهنااا   توضااح أو تباادي إجااراءات هبااذا الشاا ن وقااف وحتجاايم التماادد اإل
ط بحاار األبااي  املتوساايف متااددها يف  اار الأبااور إ  المر إيااران حلااد اآلن .. فيمااا تساات

( يف اجلنااو   حااز  هللا رهااايب )يرانيااة صااو   را هااا اإلماادادات اإللتاا مني خااط اال
، بأاد  ياراين منظماة إرهابياةار احلارا اإل تباانتهااء دراساة الكاون را ا دا  -اللبناين 
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أن أمريكااا تاااع  يااراين منظمااة إرهابيااة ، والت كيااد  لاا  تااربت فيلااف الةاادا اإلاأن 
 . -رها  يراين يف دائرة اإلاحلشد الشأيب اإل

 ؟ إ  أين تتجع منطةة الشرق األوسط
،  .؟ ، ولكنهااا حاارو  واقأااة فأااالً  جتاااه حنااو احلاارو  بالوكالااة، هاال اال الاابأ  يساا ل

وإن السؤال يف هذا اجملرى يتوجب إ ادة صياغتع .. كيف ور  الشرق األوسط من 
 . ؟ ختبار لبلورة سياسات دولية وإقليميةوهل هو ساحة إ، ؟  أزماتع
، ماااع مؤشااارات  ، الاااي قاااد تتشاااابع ( املؤشااارات تاااراكم ، يف مسااا لة ) إن املةارناااة  -

تةع  سبةد احلر  الأاملية األو  والثانية .. هي يف حةيةتها مؤشرات متةاربة ولكنها
ألن ..  يف مةاربااة مهمااة اكاان اسااتخالذ نتااائا  ات ماادلوالت تؤشاار واقًأااا يتبلااور

 الارد  الناووي الشاامل املؤكاد كان ولو متاًما مان  امال )  السابةة وتراكمها ملؤشراتا
هناا ، رغم أ ، و ل  أساا غيا  هذا الأامل اندلأد احلر  الأاملية األو  والثانية (
 بالوكالااة هااي داارد حاارو ، فاا ن الثالثااة ،  ( زاكاايكهريوشاايما ون ختتمااد بةنبلااة )ا

ور اناادال  حربًااا  امليااة غااري تةليديااة .. وماان الصااأب تصاا ، مساايطر  ليهاااو حماادودة 
رضية للأاي  حاب بأاد اسامائة ألهنا ال تبةي وال تذر ولن تصلح الكرة األ، ملا ا ؟ 

 .       ام
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.. يبةا   ، ف ن الكوابح هاي األكثار ثةااًل يف جلام أزرار احلار  النووياة الشااملة لذلك
احلاار  التةليديااة حتماااالت املؤكاادة الااي سااتبةي سااتخدام للةااوة يف اطااار االنااو  اال

، ألن األسااالحة الراهناااة املتطاااورة وطبيأاااة اساااتخداما.ا باتاااد  حماادودة رغااام خطور.اااا
الاااي اساااتخدمها  -اكثااار تااادمريًا .. كالةنابااال الفراغياااة والنووياااة التكتيكياااة ا ااادودة 

حتالل الأاصمة ب اداد ال ا تلون األمريكيون خالل محلتهم  ل  مطار صدام الدويل
مثاال قااذائف الفوساافور األبااي   خاارى حمرمااة دوليًاااأساالحة أتخدام اساا.. فااااًل  اان 

 لاا  مدينااة املوصاال الااي  وتسااتخدمها يف حرهبااا سااتخدمتها أمريكااا يف الفلوجااةا الااي
وكاذا  خارية  - ، وا رتفاد رييًاا باذلك الفقتلاد اآلحيا   ت ص باملدنيني األبرياء

وسارطانات باجلملااة  اليورانياوم املنااب الاي أسافرت حاب اآلن  ان تشاوهات خلةياة
الااي اتااذت مسااارًا يتوجااب وضااأع يف دائاارة .. هنااا تكماان مسااائل الاارد  التةليديااة، 

 الاارد  الةااانوين تكااري) )أنيااون تسااائل جاارائم احلاار  و ماان لاادن امل تااعتابأالاااوء وم
 ندال  احلرو  أصاًل .ا، ومنع  ستخدام أسلحة الدمار الشاملا( ملنع  والأةا 

، وهاو قاد يكاون  ريأاة أو  يطف هاا أيًااا ، وقاد وي اذيها ل احلار قتصاد يشاأاال  -
، فا ن  قتصادحدا  الراهنة املثارة بدوافع االوإ ا كان مسار األ تربيًرا لفأل السياسة

.. فالصاني تلمساع  اكان يف الأماف اآلسايوي  ( Geo-Economy )الاا توجاع
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(  ةالةااو  ، ماان الصاأوبة التأاماال مأهاا  لاا  أسااا ) قتصااادي كباريادولاة  ات توجاع 
 قتصاد التنافساياال ، إمنا اكن التأامل مأها  ل  وفف منظور ) ستفزازات التهديداو 

رهاااون بأامااال الةاااوة إن د اااد وأمريكاااا دولاااة تتجاااع حناااو تااارميم وضاااأها الأاااام امل ( ..
ساارتاتيجي .. اقتصاااد التنافسااي يف إطااار ، هااي األخاارى اكاان أن تاااع اال الااارورة

،  سااتخدام الةااوةااخلارجيااة  اان طريااف  ( سياسااتها  سااكرة وروساايا دولااة تتجااع إ  )
 :بسبب  اه يبدو قلًةا ومتوتًرا وم زوًماجتاوهو 
  . للرجو  إ  املكانة الدولية الشأور باحلاجة  .1
 . سوريا ، وشبع جزيرة الةرم أوكرانا،  السلوك الذي أنتا الأةوبات الدولية. 2
 .إليع  نامام، ومطالبة روسيا باال وزحف الناتو  ل  اجملال احليوي الروسي. 3
 
 ساااتهالكي نفأاااي )ا( وبأااااها  دفاااا ي مأظااام امللفاااات السااااخنة تااارتبط بواقاااع )  -
السياسة الي لن ت لف أبواهبا وتظل مفتوحة ..  ( ، ولي) هنالك خمار   دا اغمايتبر 

ألن ،  ولكان فاارض الشاروس السياسااية  اان طرياف الةااوة لاان ينفاع يف حاال املشااكالت
أل منهااا مصاادرًا يصااأب حتملااع ويأرقاال رتاادادات سااتجرتاادادا.ا وتراكمااات هااذه االا

  : .. مثالً  احللول
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 ، وأكااارب مااان حجمهاااا ( دولاااة صااا رية مارساااد سياساااات ليساااد واقأياااة قطااار )  -
 ةلبااأ حاب رتادادات مان الصاأب  ليهاا حتملهااا، فتلةاد  حيطها الةريبتأضرت 
 غم إمكانا.ا املالية اهلائلة . شهور ر 

من أجل التمدد خبياار احلار   اشأوهب تصري ( هي دولة جتازف منذ  ةود إيران )  -
،  ع الةاانون الادويل وسياساات الأاا الي تسميها تصدير الثورة وهو خيار يتأاارض ما

باتاااد واضاااحة متاًماااا  لااا  رتااادادات الناعاااة  ااان هاااذا السااالوك غاااري الاااواقأي وإن اال
يااراين الاذي هااو  لا  طريااف التصاد  والتفكااك كلماا اسااتمر خياار التماادد الاداخل اإل

يرانيااة  لاا  هنااا .. فماان الصااأب أن تسااتمر الشااأو  اإل جي ألي  ريأااة كانااداخلااار 
، فيماااا تأااااين مااان الااارتدي والرتاجاااع والتفسااا   وحاااب اآلن 1979احلااار  مناااذ  اااام 
 . رتدادات هي قانون يصيب أفأال السياسةفاال..  األخالقي والةيمي

 : " يراينسالمي اإلقتصاد اإلدل) اال  ونا نرى ما قالع تةرير "د
 %.50يراين بالتاخم مزدو  األرقام بلغ قتصادي اإلصف الوضع االي  -
 % .30وإن مأدالت البطالة بني الشبا  من اجلنسني جتاوز نسبة   -
 فالسها .إ لند أاململوكة للةطا  اخلاذ قد  ف الشركاتالآو  -
 يرانية يأك) حالة من الفشل .اإل اخلارجية وإن ملف السياسة  -
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 ي وقد ما  .أكثر من أمن  زلة دولية  تأاين ايران وإن  -
 ، فشااالً  ( الااي صااممها  لااي خااامن ي التوجااع شاارقًا ) إيااران يةوتظهاار اساارتاتيج  -

 . ألهنا مبنية  ل  الوهم ولي)  ل  احلةائف الواقأية ،  ريًأا
 وإن التورس االيراين باهظ التكاليف يف مستنةأات سوريا والأاراق ولبناان والايمن  -
. 
 ، املرتبة األو   املًيا .  دامحكام اإلأ، يف سجل  باهنا حتتل يرانإاديند   -
 . يران املرتبة الثانية  املًيا من حي   دد السجناء السياسينيإوحتتل   -
ة لكرتونيامان حيا  إغاالق الصاحف واملواقاع اال هنا تتصادر أو  دول الأاا أكما    -

، والتةيياااد  لااا  حرياااات ورغباااات  اماااات و ياااة.وإلةااااء الةاااب   لااا  املاااواطنني ال
املواطنني املشرو ة وحاجا.م وآرائهم وما ينتجونع من كتب ومؤلفات حب املوساية  

،   صبح خار  السايطرةأحب    تسلم من تةييدها .. فيما يتصدر الفساد ية احلكم
 . كما هو احلال يف الأراق

وانئ غاااري الةانونياااة والةنااااوات % مااان الاااواردات االيرانياااة متااار  ااارب املااا25وإن   -
 . يرايني يديرها احلرا اإلوالأسكرية ال السوداء اخلاضأة لسيطرة الشبكات األمنية
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تها لرتجااع ساارتاتيجيا: إمااا أن تأيااد صااياغة  إيااران أمااام خيااارين ال ثالاا  هلمااا ...إ ن 
قتصااادها اساااا مأاجلااة واقااع أقليميااة وتكاارا وضااأها  لاا  إ  مااا وراء حاادودها اال

، وتتخلاا   جتمااا ي يف ضااوء مأطيااات التنميااة املسااتدامةنيتهااا التحتيااة ووضااأها االوب
،  ستفزازي اخلارجي . أو : تبة   ل  خيار احلر  بالوكالة غري امل موناة ن هنجها اال

ساااتمرار التااادخل يف الشاااؤون الداخليااااة احةاااائف الواقاااع املوضاااو ي ال تسااامح بألن 
كماااا   ساااتمرار والتأناااد ..ساااؤولية اال، وحتملهاااا م للااادول األخااارى ألي  ريأاااة كاناااد
ستمرارها اار احلر   ل  الأراق والتأند يف ستمر احصل هلا حني أصرت  ل  خيار 

نكساار والرتاجاع ا اخلياار والتأناد هاو اخلساارة واالونتيجاة هاذطيلاة ااان سانوات .. 
 .!! وشر  السم الز اف

سااتمرار واال احلاار  يااراين قااد اسااتبة  خيااارباادو إن النظااام الطااائفي الفاشااي اإلوي  -
ن األماار يف  ، أل ، كمااا يةااال ( يسااةط الفاا ا بااالرأا فيااع والتأنااد يااة النظااام حااب )

،  البةاااء  لاا  هنااا التماادد ، ماا زق ( Dilemma )، هااو ماا زق  كاال األحااوال
  !!وسةوس  ند الرجو  إ  الداخل .

، فهو مرهاون بتساويات  بينما روسيا و سكر.ا لسياستها اخلارجية فاألمر وتلف  -
( .. هاذا ماا  الصرا  والتناف) يها )ا لنز  الا وطات ورسم سياسة مشرتكة ، قمة
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لاا  احلاار  الباااردة الااي ماان الصااأب ر يتهااا   .. التناااف) والأااودة إ  تريااده موسااكو
  .!! هنارتامستوى الةطبية الثنائية الي 

جتاهاات الت ياري ا، وإن  تفارض نفساها  لا  مساتوى الادول ( املت ارية )املأطيات   -
الااذي ياااع اخلطااوات يف مسااارها املرسااوم  اارب  ساارتاتيجي( اال التبلااور  خااذ شااكل )ت

، والربا ياااة  ( .. فهنالاااك الةطبياااة الثالثياااة الصااارا ات والتنافساااات تاااااري) مااان )
سااارتاتيجيتها تبًأاااا اول إقليمياااة كاااربى حتااااول أن تبلاااور .. ود وحاااب اخلماساااية تتبلاااور

أن  .. واملشاكل يف هاذا املرما  يلللتحوالت الي جتاري  لا  املسارح السياساي الادو 
هاي  لياع إياران .. أماا تركياا فا ن قليمية تبلور سياسات  دوانياة كماا بأ  الدول اال

 -  تبااااار طبيأااااة التااااوازن اجليااااو( ت خااااذ بنظاااار اال دفا يااااة نيااااة )ساااارتاتيجيتها  ةالا
سرتاتيجي وأ يتع حيال األمن الةاومي الرتكاي .. وإن توجاع أنةارة صاو  قطار ي خاذ ا

،  2010، لااي) اآلن إمنااا منااذ قاارارات مااؤمتر الناااتو يف أنةاارة  ااام  بأااد متاماااهااذا ال
، وهااو  ( ساارتاتيجيالأمااف اال حياا  التوجااع صااو  اخللاايا  لاا  أساااا مأطيااات )

الأسكري وت سي) قا دة  ساكرية  نتا وتأاون يف اال األمر الذي متخ   ن تفاهم
، واألن يباشااار  2015، حيااا  دخلاااد اتفاقياااة الدوحاااة حياااز التنفياااذ  اااام  يف قطااار

وهنا يربز البأد الرتكاي املأاادل أو الكاابح اجلانبان الرتكي والةطري مهام الت سي) .. 
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ماااف الةااارار يف   . فيماااا تبااادو قطااار خمرتقاااة إيرانيااااً . يااارايناإل الفارساااي لنز اااة التمااادد
وأمريكاا والكيااان الصااهيوين  .. ، مااا   تدركاع أنةاارة ، رتااا .. وهاذا السايادي الةطااري

 .!! ش ن ما جيريب  ل  إطال 
 : ( ترامب ( و ) أوباما ختالف والرتابط بني إداريت )اال
 ، وخاصاة يف ( كاند تتبع سياسة ال موض  زو  باملراوغة واخلب  أوباما إدارة )  -

مناذ دخاول جياوا  موروثة، وهي سياسة  ( سالمويالتيار اإل مع ) تساقهااو  خيارها
وانتشااارها  ة( والةا ااد دنال أباان حتاااد السااوفيايت يف أف انسااتان وظهااور مسلساال )اال

( فباااىن  أوباماااا ، حاااب بل اااد إدارة ) ، انتةلاااد مااان إدارة أمريكياااة إ  أخااارى وت وهلاااا
حلدياادي  اان الةفاااز ا سااتخبارايت النااا م بأيااداً الةفاااز اال ساارتاتيجيتع  لاا  أساااا )ا

، ويف  سااالمويدارة مااع التيااار اإل.. فةااد  ملااد اإل( باانتبأتااع إدارة بااوا االاالااذي 
خاااوان املسااالمني بواجهاتاااع املختلفاااة شاااكاًل وتسااامية كحاااز  الاااد وة االاملةدماااة مناااع 

 ) تربتاااع خياااارًا ا، و  ، وهاااو فااار  أساساااي مااان فااارو  هاااذا التياااار الااذي مكااام الأاااراق
أن يطاااوي صااافحة الااانظم الأربياااة  -حساااب إدارة أوباماااا -، تةااادوره  ( سااارتاتيجًياا

 إيران الشرقي )( بواسطة هذا التيار وخاصة جناحع  سياسة -جيو ) ويأيد ترتيب الا
يحاد و  ، ( با دوات حملياع الربياع الأاريب ، ف شألد واقع املنطةة بسياسة أيتها ) (
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، فيمااا أخااذ امللااف النااووي يلأااب دورًا خمادً ااا جأاال  يااران بالتمااددإدارة )أوبامااا( إل
الااي يفصااح  نهااا  ةوال مااوض حيااال النتااائا غااري السااار  الأااا  يأااي  حالااة ماان الةلااف

..  قليمااي والاادويلرهااا الوخيمااة  لاا  األماان والساالم االة وأثامسااار املفاوضااات املريباا
ستخبارات ، وخد  الكون را وخد  وحدة اال ( اجملتمع األمريكي أوباما لةد خد  )

 ( وهي الأبارة الي أطلةها ) أصبح الأا  أكثر أمًنا املركزية األمريكية ب فكار أياها )
ن وما يزال يتوج) ر  الذي كااخلا ..  دا إدارة البيد األسود وورثتها(  بوا األبن

والصااااروخية رة النووياااة ماااتالك إياااران للةاااداة الاااي تشااار ن تفاقياااخيفاااة مااان هاااذه اال
نكشااااف لأباااة أمريكاااا يف ا( يف الةااااهرة و  مرساااي ساااتية .. إال أن ساااةوس نظاااام )البال

اااال يةظاااة ، بف طاااويال ، والاااي   تااادم تالياااني الااادوالرات تصاااأيده إ  سااادة احلكااام
قد جأل أمريكا أن تساتدرك املخااطر  ، سوى باأة شهور ، مصرالشأب الأريب يف 

 . !! الوشيكة  ل  مصاحلها احليوية يف املنطةة
، الاي  ( ساالمويالتياار اإل ( لسياساة التأامال ماع ) باوا األبان إدارة ) وراثةإن   -
حتاااد السااوفيايت .. هااو مااا اسااتمرت سااةاس اال( إل ري ااان ُ تِمااْدتم منااذ إاااح إدارة )ا

الشرق األوسط   تةاًدا منها ب هنا قادرة  ل  حتةيف مشرو  )ا،  ( اماأوب  ليع إدارة )
د الساوفيايت وأفاول احلار  احتاالتحوالت الاي جارت بأاد إهنياار اال( .. ولكن  الكبري
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.. والاادليل يف  ،   تكاان ساااحا.ا تساامح بالتنفيااذ  لاا  الاانمط السااابف  اتااع الباااردة
جاارة و اريات مان الادم ومالياني ( ركاًماا مان احل الشرق األوسط النتائا الي تركد )

راين والتاادخل ياااإل ل هااذه السياسااة قائمااة تتمثاال بالتمااددالبشاار يف الأااراء .. ومااا تاازا
 سارائيلي يف قاام األرض الفلساطينية وتشاريد شاأبهاي اال اإلالأسكري الروساي واإل

املنطةاة كماا ضار  الأماف األوريب  يرانية الاذي ضار .. فااًل  ن إرها  الدولة اإل
 . يااً أ
، إال ا  رهاال تلأب  ل  وتر سياساة حمارباة اإل، رغم إهنا ما تز  ( ترامب إدارة )  -
،  ياا   ( وسااابةا.ا أوبامااا يف هنجااع إدارة ) فداحااة املسااار الااذي متااادت دأدركاا اهنااأ

التأاماال مااع  -كااذ  أساالحة الاادمار الشااامل   -بااات يااؤثر  لاا  املصاااي األمريكيااة 
  .حلرية والداةراطية نأدام ااو  -.ديد اجلريان  -الةا دة 
حتاللااع وتاادمريه اتكاهبااا  جاارائم احلاار  يف الأااراق بر ا اارتاف أمريكااا باباادون إ ن ... 

( للمحاااكم  أوبامااا )و ( بااوا األباان ، وتةااد) ) وتشااريد شااأبع منااذ أربأااة  شاار  اماااً 
و كمااة اجلنايااات الدوليااة ثانيًااا يف ضااوء أكااداا ماان األدلااة والةاارائن  األمريكيااة أوالً 

بياد دارات األمريكياة املتأاقباة  لا  ال تةاد سيسود الأاا  با ن اإلف ن اال،  والشهود
تأتماادها الدولااة األمريكيااة ولااي)  ساارتاتيجيات ثابتااةاألبااي  هااي داارد أداة تنفيااذ ال
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ا إال تةدار مبدأ الارئي) الاذي ال وار  ا.تةدور أي رئي) أن ي ريها أو مرف مسار 
 . وا.اسرتاتيجية وأ ية أداال  ن إطار تلك

 : يراينسياسية يف ضوء واقع التمدد اإل -ومةاربات جي  -
 : ( ترامب دارة )سرتاتيجية األمريكية إلمالمح اال  -

 يتبااع ...
 د. أبا احلكم

14  /06  /2017  
 

 كّتا الدليل 
 الكاتب أبو احلكمصفحة 
 البأ  الأظيمفرسان 
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