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

 48احللقة 
 :دخل امل

.. وتصدير مشكالت الداخل مشكالت الداخل ال حتل يف اخلارج 
اخلارجية ال  رتدادات تزيد وتفاقم املشكالت .. وأخطاء السياسةايقابله 

ية .. وليس كل ما املغامرات العسكر  حتل بطريقة الصفقات النامجة عن
ختالف الذي املؤكد هو اال ، ألن واقًعا مؤكًدا رسم على الورق يصبح  ي

 .!! بني النظرية والتطبيق قد يكون حاًصال
 
، يف واقع  .. املدخالت واملخرجات رهابسياسة حماربة اإل -

 : التحوالت
 : جتمع بني طابعني ، الراهنة األمريكية سرتاتيجيةاال – شكل السياسة -
 
 : ؟ وهل تنتهي ، من أين تبدأرهاب .. حماربة اإل ياسةس -1

ناعة أمريكية ، هي ص سرتاتيجيرهاب ذات الطابع االسة حماربة اإلسيا
.. ورمسًيا بدأت مالمح هذه  ( بوش األبن ية )بدأت منذ ما قبل وال

 إىل أفغانستان ةش السوفياتيو السياسة تأخذ شكلها العملي بدخول اجلي
( ليفتح نار  مخيين ) إزاحة الشاه وتنصيببعد أكثر حدة  ت، مث بات

على العراق .. وبعد فشل إرهاب الدولة الفارسية  إرهاب النظام الطائفي



 رباحلادي عشر من سبتم ى العراق ، صيغت إسرتاتيجيةيف السيطرة عل
رتاتيجًيا لعقود طويلة تتبناه لتكون مدخالل إس 2001أيلول  -
 : ت األبيض وحىت الوقت احلاضراملتعاقبة على البي األمريكية داراتاإل
ة وسهلة يف إطار سياسة حماربة يعمن الصعب احلديث عن نتائج سر  -
رهاب يف الشرق األوسط .. ألن هذه السياسة ستتخذ مسارًا طوياًل اإل

رهاب السياسي يف مكافحة اإل .. ويبدو أن مسألة األولويات وصعًبا
وكشف  أوالً يل ( منابع التمو  جتفيف تبدأ من اخلطوة األوىل وهي )

ووضع الدول اليت  ثانًياوحتييد اجملموعات والعناصر اليت تتعاطى التمويل 
.. وعلى أساس  ثالثًا(  إيران ، مثل ) رهابينيرهاب واإلتساند ومتول اإل

، لن تنجح إذا ما  هذه السياسة اليت من شأهنا التمسك مببدأ األولويات
ت مسار آخر وهو .. ويتساوق مع هذه األولويا تركت ثغرة بأي حال

رهاب اليت تزعق ليل هنار حترض على إرتكاب ( اإل منابر تعطيل )
 ترويج ، ومنع ) رابًعاسالموية ية حتت سقف منهج اإلأعمال ضد األنسان

 ( الفكر املتطرف من خالل املناهج اليت تتسلل منها أفكار التطرف إىل
 األطفال والشباب لدفعهم إىل إعتناق الفكر املتطرف وترسيخه يف

( الفكر والدين على األفتاء بتحرمي  مراجع ، وإرغام ) خامًساذاكرهتم 
 . سادًسا التعصب والتطرف والتكفري وبأي شكل كان ومن أي طرف

عة ما دام رهاب بصورة سريفمن الصعب التكهن بالقضاء على اإل -
واألحزاب  ( سياسية بيد سلطات الدول أداة رهاب بات )هذا اإل

، واحلشد الشعويب ، واحلرس األيراين ، وفيلق  حزب هللا واجلماعات كـ)



ستمرار نه من املمكن االأ.. بيد (  القدس ، وأحزاب إسالموية أصولية
، وهو األمر  سرتاتيجية األمريكيةيف ضوء ما تعلنه اال رهابربة اإليف حما

 وممارسة ) ، من جهة قتصادي( السياسي واال الضغط الذي يتطلب )
. وال أظن بأن أمريكا . جهة أخرى من ستخدامهاا( والتهديد ب القوة

، ألهنا ال تريد غلق  رهاب على وفق مبدأ األولوياتاإل جادة يف حماربة
هذا امللف الذي ييسر هلا مترير سياساهتا وتعود هلا هذه السياسة باملال 

( .. حصاد املليارات ،  ترامب الوفري وباملليارات كما تتطلع إليه إدارة )
وهو ختطيط أمريكي ميتد إىل لنفط يف املنطقة .. ستحواذ على خزين اواال

هنري كيسنجر" وزير  حيث مؤمتر الطاقة الدولية برعاية " 1973عام 
، واليت حددت مقرراته السيطرة على منابع  اخلارجية األمريكي األسبق

النفط من أجل السيطرة على قلب العامل ومن يسيطر على القلب 
القلب واألطراف يسيطر على  ، ومن يسيطر على يسيطر على األطراف

العامل حىت لو أقتضى األمر مائة عام .. ومن قرارات املؤمتر هذا تشكيل 
، اليت تدربت يف صحراء نيفادا  R.D.F ) –قوات التدخل السريع  )

!!. 
لقوة من جهة ثانية .. مها ستخدام اا، و  ستنزاف الثروات من جهةاف

هلذا العقد ورمبا للعقد  املعدة سرتاتيجية األمريكية الراهنة القبيحوجه اال
 .!! القادم

سياسة حماربة األرهاب ومنذ بداياهتا كان هلا طابًعا  ( مدخالت ) -
 -New )إسرتاتيجيا يف النهج األمريكي إعتمدها احملافظون اجلدد



Conservatives )  حلساب الكيان الصهيوين .. هذه املدخالت
( تدمريية يف الواقع  جاتخمر  يف السياسة اخلارجية األمريكية قد أنتجت )

تدهور وضعها  مل تسلم منها دولة حىت أمريكا قليمي والدويلاإل
قتصادي إىل مستوى يصعب ترميمه بسهولة .. وتعد هذه النتيجة يف اال

علوم السياسة كارثية .. ألن املعروف أن تتبع الدولة ذي السياسة 
كأهداف ووسائل وبني   الرصينة والقوية التوازن بني مدخالت السياسة

قليمي والدويل كمحصلة ينبغي إحتساهبا على املستويني اإل رجاتخم
مسبًقا كحالة مثمرة وليست سلبية كما حصدت أمريكا جراء سياستها 

دارات األمريكية ة املأزومة .. واملصيبة ، أن اإلطيلة العقود األخري 
 - سياستهااملتعاقبة ما تزال ختصص هلذه السياسة قسًما مهًما يف 

 .!! حىت الوقت الراهن سرتاتيجية اخلارجيةاال
 
 : سرتاتيجية األمريكية الراهنة جتمع بني طابعنياال -شكل السياسة  -2
السياسة اخلارجية األمريكية الراهنة بعد املخاض الذي حل بأعمدهتا   -

 – قعيةالوا، باتت جتمع بني ) ( الدميقراطيني واجلمهوريني ) من الفكرية
 واقعية تقوم مبهمة إدارة ) ، وهي مدرسة( امليكافيلية وبني ) ( يةالرباغمات

، وبأدوات  جيايب والسليب يف آن واحد( بوجهيها اإل التناقض صراع
ا وتناقًضا ، حبيث تعكس هذه السياسة تعارضً  جهات صنع القرار

.. بيد أن املنهج ما يزال يتبلور ومالحمة يف املنطقة هتدئة  ا حاًداوإرتباكً 
اجلانبية الثانوية وإبقاء الصراعات األساسية والعمل على النزاعات 



إستمرار إبقاء الضبع بالقرب  ) إدارهتا بطريقة األبتزاز والردع يف آن ..
 .!! ( من القطيع

( يف  التناقض ، أن إدارة الصراع على أساس وحدة ) واملعىن يف ذلك
 . املوقف األمريكي

 : سرتاتيجيةجتاه يف بناء االحتديث اال
سرتاتيجية األمريكية ديث اآلن ، الذي جيري يف بناء االحإن الت -

 يف )،   ( Foreign Affairs )، يتمثل كما تقول الـ الراهنة
تضمني إجراءات يف إسرتاتيجية أوسع نطاقًا جتاه الصراع السوري خاصة 

،  إىل الضربة الصاروخية  شارة هنا، واإل ( والشرق األوسط عامة
سلحة الدمار الشامل أحظر استخدام األمريكية على إنتهاكات معاهدة 

 تبيد أن أمريكا هي ذاهتا قد استخدمواألسلحة الكيميائية .. 
(  املوصل ويف ) ، ، بصورة مباشرة ( الفلوجة الفوسفور األبيض يف )

 .!! حتت سقف فعاليات قوات التحالف
حني  نسانيةشريك نظام دمشق يف جرميته ضد اإل أما روسيا فهي -

وأباد يف  مرات عديدة السالح الكيميائي مويالد دمشق نظام استخدم
املئات من  ، واألخرى أباد ( مواطن مدين سوري1400إحداها )

( إىل ضرب  ترامب ، وهو األمر الذي دفع ) املواطنني السوريني
  .!! معسكر النظام السوري بعدد من صواريخ كروز

 حوار من أجل حل سياسي للقضية طن لـ)دعوهتا واشن موسكو تكرر -
يف إطار جبهة دولية وبتفويض  رهابصحوبًا بالعمل حملاربة اإلري مالسو 



أن احلل لن يتم إال  ) ، ( .. مث تطرح يف هذا املرمى من األمم املتحدة
 (!! صفقة من شأهنا حل القضية األمريكي على  - بالتوافق الروسي

(  تكاليف )بضخامة  دوافع تكرار الطرح الروسي هي شعورهاإن  -
.. بيد أن نشر  ( صفقة وتفتيشها عن خمرج ) ستمرارها يف احلربا

( املتطورة بعيدة املدى ذات القدرة التدمريية  هيمارس أمريكا لصواريخ )
من  عد رسالة ملوسكو ولتابعها طهرانت ، ، على األرض السورية العالية

 مسار احلركة العسكرية على األراض السوريةقرتاب أو تغيري مغبة اال
 يعرقل إجناز املمر الذي تعول عليه طهران نمن شأنه أ رسم واقعاملعين ب

. 
الكالسيكية  وهي جتمع بني صفيت ) ةسة األمريكية اخلارجيافالسي -

ومن أهم مسات هذه ( ..  ترامب ، تأخذ شكلها يف مبدأ ) ( والواقعية
 :السياسة 

،  ، جامعة للفكر الكالسيكي والفكر الواقعي ( مؤسسية اهنا ) -1
 . ، إمنا اليمني احملافظ الواقعي ليس املتطرف احملافظ

ت ( إذا اقتض القوة ستخدام )ا ممكنات جتمع هذه السياسة بني -2
 قتصادياال(  الضغط وبني ) األمن القومي واملصاحل األمريكية ضرورة

 . والسياسي
 حتاشي التورط يف حروب عسكرية . -3
 متارس الفعل العسكري احملدود تبًعا للخرائط السياسية . -4



ا أورب -الشرق األوسط  عي لتأسيس حتالفات على مستويات )الس -5
لصراعات ( .. ألغراض إدارة ا تينيةأمريكا الال -أفريقيا  -آسيا  -
 . قليمية والدوليةاإل
 
(هل من  اپأور –آسيا  -الشرق األوسط  ) سياست أمريكا يف -

  : ؟ مفاضالت
 التحتما.. األبعاد واال الفعل العسكري الرتكي يف اخلليج العريب -

 يتبع ........................  .!!:
 د. أبا احلكم

26  /06  /2017 
 

 دليل الكّتاب
 صفحة الكاتب أبو احلكم

 فرسان البعث العظيم
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