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

66احللقة   

 مالرفيق الدكتور أبو احلك 
 : املقدمة

.. وإذا حتولت جهود  ( دفاعية لة مشروعة إذا كانت )ألدولة نفسها مسأن تقوي ا
 ( دفاعي ( .. ستخلق ردود أفعال تقع يف مقدمتها تسلح ) هجومية القوة إىل حالة )

 . ستجابة حلالة بناء القوة املقابلة .. إيران مثاالا ا صيغة سباق تسلح ، ، قد يأخذ
 ؟ : ذو حدين ، كيف التسلح .. سيف سياسة  -1

، ينبغي التعرض جلملة  من أجل الوقوف على طبيعة بناء القوة وموجباهتا ودواعيها
حلالة التسلح والسياسات اليت تتحكم يف  من األسئلة الضرورية للفهم املوضوعي
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جملريات الظروف واملتغريات يف عامل يزداد شراسة واحنرافاا عن قواعد صياغاهتا تبعاا 
 القانون الدويل حتت خيمة أممية تعصف هبا رياح التحوالت :

هل أن هذه السياسة تنحصر يف تنويع مصادر التسلح ملقتضيات القرار السياسي   -
 . ؟ املستقل .. خوفاا من الرضوخ لسياسات منتجي السالح وقت األزمات

للدولة املستوردة  سس العقيدة القتاليةأمثل هذا التنوع يقوم على تغيري  وهل أن  -
رافيا اليت تنطلق منها املرصودة واجلغ مبا يتالئم وطبيعة التهديدات ، للسالح

طراف ذات عالقة مهمة يف مسألة التوازن أتكريس التوازن املوضوعي بني ل احلسابات
 . ؟ صاحليف القوة على قاعدة التوازن يف امل

أن التسلح يأيت بدافع اخلوف من التصعيد يف التهديد والعمل على سد  وهل  -
النارية يف كل  اخلصم الذي يشهر قوته ويعلن حزمته ، وخاصة عند التعامل مع ثغراته

م حدود الدولة قوته ومناوراته العسكرية على ختو  مناسبة وجيري جتاربه ويستعرض
حتالف  سرتاتيجي أواف لحتا ة متطورة يف اطار )ويتسلح بأسلح ومياهها االقليمية

 . ؟ و عظمىأ( مع قوة كربى  مؤقتتوافقي أو حموري أو شكلي 
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سلوب أقليمية متارس إن قوى أ، هو مسألة طبيعية طاملا  أم أن توجه التسلح  -
خرى تدفع هبا مثل هذه أقليمية إ، الذي يثري حفيظة دول  التسلح املتصاعد واملتنوع

 . ؟! ق التسلحالسياسة إىل سبا
ا يف جابات ن الكثري من اإلأ حقل السياسة والتسلح .. ويبدو التساؤالت كثرية جدا

، إمنا األخذ  تكمن يف طبيعة هذه التساؤالت وال حاجة ماسة للتوسع يف شرحها
، طاملا أن توسيع دائرة العالقات بني الدول يستتبع توسيع أركان أو  باألكثر أمهية

فماذا يعين اختالل معادلة والتسلح يف مقدمتها ..  قتصادالمرتكزات العالقة ويقع ا
  ؟ : يراين وزعزعة أمن واستقرار املنطقة والعاملتوازن يف القوة ، بفعل التمدد اإلال
، وهو  ختالل التوازن يف القوة ، ألي سبب كان ، يدفع إىل التسلح املتقابلا  -

 ( . سباق التسلح األمر الذي يؤدي بالتايل إىل )
حالة السباق هذه هلا خطوطها السياسية مع منتجي السالح للحصول على   -

، املال الكايف  ، اليت ترغب بالتسلح ، طاملا لدى الدولة أفضل أنواع السالح املتطور
  . ، ورمبا القبول بالشروط املرافقة هلا لعقد الصفقات

قات تعقد صفقات السالح يف ضوء واقع السياسة اليت تتحكم باملوقف وبالعال  -
ىل إ.. وال يقدم السالح املتطور  متعددة األطراف القائمة بني الدول ثنائياا أو بصفة
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، ألن مبيعات السالح حتدد نوع األسلحة ومن أي جيل يسمح  سوق بيع السالح
ولكن ، ليس ألن املتطور منها يدخل خانة األمن القومي ملصنع السالح .. ،  ببيعها

 خرتاق جراءإىل خطر اال أمنها القومي للسالح تجةمن املنطق أن تعرض الدولة املن
ا أكثر ..  صفقات مالية جمزية وإذا ما أقدمت على بيع سالح متطور فأهنا ختفي سالحا

  (S-400).. وهذا ما حصل حني وافقت موسكو على بيع منظومة صواريخ تطوراا
 ، ، وحني وافقت أمريكا على فتح ترسانتها العسكرية لكل من أنقرة والرياض

 . ، وللرياض أيضاا  لليابان وكوريا اجلنوبية  (Thad)منظومة صواريخ
إهنا مصحوبة  ، ( ؟ كال شروط هل أن مبيعات السالح يف كل العامل جتري بدون )  -

.. ويف مقدمتها عدم نقل تقنية السالح إىل طرف بشروط فنية وسياسية واستخبارية 
ع السالح .. فيما ترتب صدقاء وحلفاء صانأ، ورمبا عدم استخدامها ضد  ثالث

متها وجتهيز ذخائرها الصفقات دورات التدريب عليها ومرافقة اخلرباء لتشغيلها وإدا
حتياطية وغريها من املتطلبات .. أما صفقات السالح األمريكي للدول وأدواهتا اال

سرتاتيجياا على قوة الكيان ا(  تفوقاا العربية فأن الشرط األول املتقدم أن ال تشكل )
 . !! هيوينالص



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 5 

 ، أوالا كل دولة تصدر السالح تربط مبيعاهتا للسالح بسياساهتا اخلارجية   -
، وبأوضاع حتالفاهتا وأصدقائها  ثالثاا، وحباجتها املالية  ثانيااوبوضعها األمين واحليوي 

نفراط عقود الشراء احتماالت او  .. خامسااعالقاهتا الثنائية  ، ومبستقبل تطوير رابعاا
تفي سواق أخرى أكثر أمناا وأكثر يسراا وأكثر مرونة وأقل شروطاا و أجتاه صوب واال

ه وتغيري اجتاهاته لبه وعدم تقطمئنان إىل استقرار االمبتطلبات أمن مستورد السالح و 
وقت األزمات خاصة يف عقود التسليح أوراقاا للضغط تماالت استخدامه واح

 هذا اجملال حني قام النظام .. وميكن التذكري يفندالع احلرب االسياسية واألمنية و 
مدادات للضغوط اخلارجية بوقف اال الوطين يف العراق بتنويع مصادر التسلح حتاشياا

حتاد السوفيايت يف إمدادات اال تلكئ عيبها ، وأال السياسة العسكرية تبعاا ملتغريات
ه ، بيد أن العراق مل يرضخ جملريات هذه السياسة وكانت خيارات إىل العراق حالسال

. وهنا تظهر أمهية القرار . حررت قراره السياسي من أي ضغط خارجي ، توحةمف
قتصادي هلا يف ، الذي يستند على القرار اال السياسي املستقل للدولة ذات السيادة

ا .  متالزمة ال خالف حوهلا أبدا
 : نتشار النووي.. وتأثري معاهدة عدم اال سباق التسلح  -2
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، مبعىن أن سباق التسلح النووي غري  نتشارعاهدة عنم االمب التسلح النووي يرتبط  -
ل جأامتالك هذا السالح ليس من  على الدول بعض ومع ذلك تعملمسموح به .. 

، حتت ذريعة احلق يف احلصول على  بتزاز السياسيالردع املتبادل إمنا ألغراض اال
دوافعا للوصول إىل ختفي نياهتا و  التقنية التكنولوجية السلمية .. ولكنها يف احلقيقة

 . أهدافها والنموذج إيران وقبلها كوريا الشمالية
نتشار النووي مع حتادية معاهدة عدم االحتاد السوفيايت وقعت روسيا االبعد اهنيار اال

( .. ولكن موسكو تزود طهران كما هي كوريا  الناتو حلف مشال األطلسي )
العسكري السري النووي .. فهي يران إ، ورمبا تعلم خبط  الشمالية باملعرفة التقنية

( القريب  بوشهر ، وخاصة مفاعل ) هبذا خترق املعاهدة وتعرض املنطقة والعامل للخطر
، أو احتمال تعرضه يف  وقع القريب من خط الزلزالمن سواحل اخلليج العريب امل

سية قد وقعت على ين القوى النووية الرئأكما . حالة احلرب ألي ضربة صاروخية .
سكت روسيا والصني فلماذا ت ، 1968سلحة النووية عام نتشار األمعاهدة منع ا

ح النووي املصاحب للخط السلمي وربية النووية على خط التسلوباقي القوى األ
 . ؟! يرايناإل
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واململكة أمريكا وروسيا والصني  متتلك رمسياا السالح النووي ) هنالك دوالا   -
دخلت ميدان سباق  أخرى وهنالك دوالا  ( وهي دول مخس .. املتحدة وفرنسا

،  وويسلحة نووية خالفاا ملعاهدة حظر االنتشار النالتسلح النووي وأصبحت متتلك أ
، حيث يقدر عدد  قلب موازين القوىيخطر حقيقي  ممافهي هبذا الفعل تضع العامل أ

ها تسع دول ، متتلك ( رأس نووي15700) ثر منكأرؤوس احلربية النووية يف العامل ال
( 443( مفاعالت نووية منها )508ستخدام وحنو )( جاهزة لال4100منها )

.. وهنالك دوالا غري نووية ولكنها  ( مفاعالا قيد التخطيط65ألنشاء و)مفاعالا قيد ا
قبلت نشر صواريخ ذات رؤوس نووية على أراضيها .. ومنها ما نشرته أمريكا من 

( ..  بلجيكا واملانيا وايطاليا وهولندا وتركيا )الناتو( يف مخس دول أوربية )ل خال
. ومتتلك % مما ميتلكه العامل من هذا السالح الفتاك .93فيما متتلك أمريكا وروسيا 

( السالح النووي ، فيما ميتلك الكيان الصهيوين  ) اهلند وباكستان وكوريا الشمالية
فريقيا ، اللتان أجريتا أ، ومثله جنوب  ن ذلكع ه مل يفصحهذا السالح ولكن

 يف مطلع اخلمسينات . نووية ختباراتا
بني  ىل حتديد الرؤوس النوويةإ( قد توصلتا 2)سالت ( و1وكانت اتفاقيتا )سالت   -

طالق صاروخية ( قاعدة إ100)( صاروخ نووي و100)حتاد السوفيات بـواال أمريكا
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النووية تكفي لتفجري الكرة األرضية برمتها ،  ألن حزمة من عدد من الصواريخ -
هو هم مبدأ من مبادئ األمم املتحدة وألن أ - وباقي الصواريخ زائد عن اللزوم

( خط استخدام الطاقة  تغيري نع )ميشرتط  ، احلفاظ على السلم واألمن الدوليني
يعد من أخطر  ، ( العسكرية األغراض ) ( إىل السلمية ووية من األغراض )الن

،  (IAEA)، اليت جيب ان تضطلع هبا الوكالة الدولية للطاقة الذرية  وعاتاملوض
يف  النووي بالقانون الدويل ومعاهدة عدم االنتشار هذه املوضوعات واليت تصطدم
ك خبيارها يف تنمية اخلط العسكري لربناجمها فأن إيران ما تزال تتمس،  الوقت الراهن

أليهام املنظمة الدولية للطاقة الذرية  وحماولتها التغطية مبختلف الوسائل النووي
فضالا عن بعض املفاعالت اليت  ، ( املشكوك فيه السلمي رى مبنهجها )والدول األخ

و لوقوعها خروج من اخلدمة لتصدعها ولقدمها ألل فرتاضيزمنها اال أو جتاوزوصلت 
 ( دميونا ، ومفاعل ) مفاعالت إيران على اخلليج العريبعلى احلزام الزلزايل مثل 

فرتاضي منذ زمن بعيد وهو اآلن خارج اخلدمة .. الذي جتاوز عمره اال ، سرائيلياإل
ولكن كل من إيران والكيان الصهيوين يتجاهالن نداءات اخلرباء واملخاطر الناجتة عن 

 والغريب يف األمر هو صمت الوكالة الدولية للطاقة الذريةمفاعالت خارج اخلدمة .. 
 . !! حيال هذه املؤشرات اخلطرة
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تنجم عن  يرانية( لفرانس بريس ، إن املخاطر اإل دانيال نورد يرى تقرير معهد )  -
حيازة السالح النووي يف كثر منها عن قدراهتا على أعواقب برناجمها النووي 

، إمنا ضرورة العمل على نزع  نتشار ال تكفي!! .. إال أن مواصلة منع اال املستقبل
رق األوسط من كافة أشكال أسلحة الدمار السالح النووي وإخالء منطقة الش

  الشامل .
 إسرائيل ( ، وهي اهلند وباكستان و) األمر الواقع هناك قوى نووية برزت حبكم )  -
مر وهناك إيران متارس سياسة األ ي ..نتشار النوو مل توقع على معاهدة منع اال ، (

الكربى  اخلديعة ، وتفتش عن الفرصة للوصول إىل هذا اهلدف عن طريق ) الواقع
،  اليت حتدث ، على التناقضات واملشكالت وفراغات األمن وهي تلعب ( الفاضحة

ا للقرارات خالفا  ستيةلسلة من التجارب الصاروخية البالويف الوقت ذاته جتري س
األممية .. والغريب يف أمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية تصر على أن 

عامل الدول  من خالل برناجمها النووي الدخول اىل ) - توما زال - إيران كانت تنوي
هذه النيات لعشر (  تأجيل تفاق النووي بـ)( .. إذن ، ملاذا وافقت على اال النووية

؟! وملاذا ال تفرض قيوداا  سنوات ما دامت هذه اجلهات تدرك أهداف إيران ونياهتا
صرار على التفتيش لى تبديد هذه النيات والشكوك باالمتنع بصورة هنائية وتعمل ع
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واملهم ما حتدده األقمار ،  ات واملعسكرات واملصانع احلربيةاملفاجئ للمراكز واملخترب 
الصناعية ذات املهام اخلاصة ملواقع التجارب وخمابئ اخلط السري العسكري الذي 

يران امام اخليار بني بقاء النظام أو إهناء اخلط غري إ ختفيه إيران .. وبالتايل وضع
 . ؟! يراينلنووية وفرض شروط حيال التمدد اإلي ملفاعالهتا االسلم

التوازن يف  جل )ح النووي يف اعتقاد البعض هو من أإن استمرار سباق التسل  -
فباكستان  ستخدام ، إمنا للردع ..ألن السالح النووي يصنع لعدم اال ، ( الرعب

 تتوازن ولكن إيران ، تسلحت بالنووي للتوازن مع اهلند ، واألخرية للتوازن مع الصني
؟ إن سعي إيران  والكيان الصهيوين يتوازن يف الرعب مع من ، ؟ يف الرعب مع من  

جنداهتا السياسية أبتزاز السياسي وفرض متالك السالح النووي هو لالال
بتزاز السياسي يما مرمى الكيان الصهيوين فهو االيديولوجية على حميطها ، فواأل

.. وبالتايل فأن  على كل العرب النيل إىل الفراتوفرض مشروعه الصهيوين من 
 - طهران وتل أبيب تسعيان إىل فرض أمناط سياساهتما املعنية بتغيري الواقع اجليو

سياسي للمنطقة العربية برمتها حصراا .. لذا فأن فكرة جعل منطقة الشرق األوسط 
، هي فكرة  املالدمار الش ، ومن مث العامل ، خيلوا من أسلحة ىل، كمرحلة أو  خالية
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يؤدي بدوره إىل منع سباق التسلح النووي لكي تعيش  تؤدي إىل سالم حقيقي
 . !! ستقرارقة تنمية حقيقية يف ظل األمن واالاملنط

 ؟: من يضبط التوازن العاملي .. ومينع سيطرة أي قوة منفردة على العامل  -
  مبدأ السيادة يكرسهل  ور بعد احلرب الباردة ..ليتب النظام الدويل اجلديد الذي  -

 : ؟ كقاعدة عامة للعالقات الدولية
 يتبع ...
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