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 ؟! سرتاتيجية األمريكية الراهنةأوربية اال ملاذا تعارض عواصم

 مالرفيق الدكتور أبو احلك 
 : املقدمة

 قتصةاييةا معارضةة ذا  مسة ة أم إهنا ( سرتاتيجيةا – سياسية )هل املعارضة هذه و 
بةرل   .. وهل أن عواصم الغرب ) ؟ يران رحبت أم خسر إ.. وهل أن  ؟ براغماتية

  يةراياإل يامللة  النةوو  وهو عام مةاروون 2015( على حق منذ عام  وباريس ولندن
،  النفعيةةة اشةةركاه تطلعةةا ب متثلةةت غةةس سياسةةية سةةابا حب وهةةحم لملةةة تيخلةة ، قةةد
حةةا األن كةةوارآ وم سةةحم  ،؟  املنطقةةة والعةةام حصةةد  ، إيرانيةةة كةة   خمايعةةةحتةةت 

، علةةى  الةةدوالرا املليةةارا  مةةن  املعنيةةة جتةةا الكةةركا  ، فيمةةا وتةةدخ   ومتةةديا 
اخلالصةةة بةة  الةةةصفة التقنيةةة أو الفنيةةة  ( No Linkage )نعةةدام الةةرب  اأسةةا  

لدولةة لوبة  السةلوا السياسةحم اخلةار حم  ( Technical )يةراي للملة  النةووي اإل
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أن  حية  ، ، بيةد أن احلقيقةة هةحم خة ك ذلة   ( Foreign Policy )يرانيةةاإل
.. فكي  لو متكنت إيران من  يرايي  اء حتت مظلة املل  النووي اإليراالتوسع اإل

جتةةاه  ساهنةةا  فمةةاذا سةةيكون عليةةه سةةلوكسا السياسةةحم اخلةةار حم ، ؟ نوويةةة ةا قنللةةمةةت ا
 :   وباريس ولندن(لبر  بية الث آ )هذا الفخ سقطت به العواصم األور ..  ؟ والعام
،  يةرانرهةاب املارقةة إ( املتواطئةة مةع يولةة اإل أوبامةا ية )يران ما زرعته والإرحبت   -

 : بل على العكس فقد ، وم ختسر شيًئا،  منذ مثان سنوا 
مصةةانع الصةةواريخ  النةةووي السةةري .. ووسةةعت مةةدي  خةة  انتا سةةا العسةةكري -1
يةراي وحتةةت إمةةرش املرشةةد عتسا حصةًرا حتةةت مسةة ولية احلةةر  اإلسةتية السةةرية ووضةةاللال

 " . علحم خامنئحم األعلى "
 .  ( Heavy Water )زاي  من إنتاج املاء الثقيلو  -2
 .تسريع ختصيب لليورانيوم  ( من أ ل نوعًيا زي )الطري املرك  اغس  وحدو  -3
 . !! (5,06)( إىل (3,27جتاوز  نسلة التخصيب املقررش رمسًيا من و  -4
سةةتية خ فًةةا لقةةرار ملةةس األمةةن الةةدو  رقةةم روخية اللالاي   ي جتاراهةةا الصةةامتةة -5
((1929 . 
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 ، سةيايشستية إىل أراضحم يول أخةر  ذا  نقلت قواعد اط ق الصواريخ اللالو  -6
احلكةةةةد  و) (  ي الةةةةيمن احلةةةةووي  (  ي  نةةةةوب للنةةةةان و) حةةةةزب هللا حيةةةة  أذرعسةةةةا )

 .سعويية احلدوي العراقية ال( املدعوم من إيران على  الكعيب
وغسهةا  أفغانيةة وباكسةتانية وعراقيةة شكلت مليكةيا  طاففيةة عةابرش لل ةدوي )و  -7

 يراي .( ووضعتسا حتت قيايش احلر  اإل من اجلنسيا 
ت اغطيةةة رمسيةةة كافةةة متطللةةا  حركتسةةا حتةةوتةة م      شةةلكة خ يةةا طاففيةةةأنكةة و  -8

السةةةةفارا  والقنصةةةةليا  واملل قيةةةةا   العربيةةةةة ، مثةةةةل ) متثيليةةةةة إيرانيةةةةة  ي العواصةةةةم
 ، الةةأ أسسةةتسا ( التجاريةةة والثقافيةةة والدينيةةة والعسةةكرية حةةا املسةةا د واحلسةةينيا 

 يرانية .سرتاتيجية اإلاسة االبا  تعمل على حتري  هذه اخل يا مبا خيدم السي
تجاريةةة بصةةيغة قرصةةنة  ي امليةةاه هةةدي  واسةةتفز  وحترشةةت بالسةةفن احلربيةةة والو  -9
( وم ةيق بةاب املنةدب وعة    هرمةز قليمية العربيةة و ي اخللةيا العةرم وم ةيق )اإل

احل سةةوريا علةةى الل ةةر املتوسةة  ، الل ةةر األمحةةر بسةةفن حربيةةة وغواصةةا  حةةا سةةو 
 عةن مصةانع لةسةل ة نكاء قواعد عسكرية هلا  ي سوريا ف ة ً إ علنت عزمسا علىأو 

 . !!يرانية والذخسش اإل
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رهةةام عةة  اإل عتةةدش إىل احلةةووي  وإىل حةةزب هللاأاريخ و سةةل ة وصةةو أشةة نت و  -10
 األراضحم السورية .

سةةةاعد   ي تزويةةةد النظةةةام السةةةوري باألسةةةل ة الكيمياويةةةة وشةةةجعت علةةةى و  -11
 السوري . العرم استخدامسا ضد الكعب

إرهابيةةة  ي أوربةةا وأمريكةةا  رهابيةةة  ي املنطقةةة هلةةا امتةةدايا إخلقةةت شةةلكا  و  -12
 .!! اجلنوبية حا أفغانستان

صةنافسا  ي أملخةدرا  وشةجعت علةى زراعتسةا وبكةل سلوب تصدير اأمارست  -13
 يران و نوب للنان والعراق وتسويق هذه املمنوعا  إىل العام.!!إ

 رهاببصورش ملاشرش حتت خيمة لاربة اإل(  ي العراق  عيباحلكد الك تقوي )و  -14
، للقيةةةام  يةةةراي وعلةةةى غةةةرارهاحلةةةر  اإل ، وهةةةو تنظةةةيم يةةةراي بةةةه أن يرتقةةةحم إىل مصةةةاك

هجةسهم ، وال رض وسةكاهنا و تطسةس الطةاففحم والعرقةحم وجترية  األب عمةال احلةرب وال
 املرشةد األعلةى "  متر بة وامر قاسةم سةليماي وحتةت إمةرشسلطان للغداي عليه لكونةه ية

 " . علحم خامنئحم
يران شيًئا إمنا حصلت  راء املل  النووي علةى أمةوال هافلةة قةدر  إم ختسر  -15

ربعمافةةةة مليةةةون أ( مليةةةار و 1400والر وآخرهةةةا مللةةة  )( مليةةةار ي150بةةةة كثر مةةةن )
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.. وهو األمةر يوالر كاش مرزومة ومنقولة بطافرش نقل أمريكية ، حصلت عليسا إيران 
( يسةةيل طمًعةةا باحلصةةول  بةةرل  وبةةاريس ولنةةدن لعةةاب العواصةةم الغربيةةة ) الةةذي  عةةل

،  و رفع حجم التلايل التجاري بينسا وبة  طسةرانأستثمارا   ي إيران وترويا اعلى 
يرانيةة لكارويةة املتعلقةة بةقط ق اليةد اإليون أن تنظر هذه العواصم إىل عمق النتةافا ا

ه األموال ذهلت للتسةل  ومتويةل معظم هذ .. وإن ل   ي أمن املنطقة واستقرارهاللع
 .   يراي  ي اخلارجرهاب اإلاإل
علنتةةه ايةةران مةةن خسةةر أمنةةه واسةةتقراره علةةى خةة ك مةةا أ ،  ي املقابةةل ولكةةن العةةام  -
.. وهةحم خمايعةة وكاذبةة  اً ، سةتمة املنطقةة أمنًةا واسةتقرار  ي، بقلول االتفاق النةوو  اهنا

 .  ي ذل 
 ، عاجلة متديها  ي العةراق أوالً مل يرانية الك  يعة اإلحان الوقت لوضع حد للخد  -

 نةوب للنةان والةيمن فسةينتسحم بسة ق ، أما ذنلسةا  ي سةوريا و  رأ  األفعى  ي العراق
 ، حتةواء إيةران مةن أ ةل إعايهةا إىل ااتمةع الةدو احية  م تةنج  سياسةة  -رأ  ال

 ي كةةةل هةةةذه  وتسةةةللت ( أوبامةةةا )الةةةأ متسةةةكت اهةةةا إيارش  ، تلةةة  السياسةةةة الفاشةةةلة
 . -رهاب الكوارآ وكل هذا اإل
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سةةةةةتثمار خةةةةة ل الم ا ةةةةةذبتس ، الةةةةةذين ن خمةةةةةدوعون بةةةةةالوعوي االيرانيةةةةةةاألوربيةةةةةو   -
هةةذه قةةد بلغةةت معةةدال    سةةتثمارا االا  حةةول االتفةةاق النةةووي .. ووعةةوي املفاوضةة
أنةه  سةا  )أتفةاق علةى ن ترتا ع عةن ت ييةدها ل أ، ليس بوسع تل  العواصم  كلسش

يمةا متةار  إيةران ( ، ف يراي قة بالسلوا السياسحم اخلار حم اإلوليس له ع اتفاق فا
 رهاب  ي املنطقة والعام .!!سلوا يولة اإل تفاقحتت خيمة هذا اال

يةةةراي كةةةان وحلةةةد ا ن تفةةةاق النةةةووي اإل( ل  أملانيةةةا وفرنسةةةا وبريطانيةةةا إن ت ييةةةد )  -
يرانيةةةةة ت ةةةةام السةةةةوق اإلقوربيةةةةة الكةةةة   الةةةةأ كانةةةةت تتلسةةةة  البةةةةدافع الكةةةةركا  األ

،  كوماهةاسةتثمارا  واألربةا، ، ومارسةت ضةغوطًا هافلةة علةى حست واذ على االواال
طر السياسةة الةأ تنتسجسةةا ولكةن هةذه احلكومةا  كةان عليسةا أن تفكةر وتسةتدرا خمةا

ليكةةياها الطاففيةةة يرهةةاب مةةن خةة ل ماإل هااسةةتمرار تةةدخ ها اخلار يةةة ونكةةر و  إيةةران
 ، الةةةأ حلةةةت  نةةةتا الكةةةوارآأتفكةةةر  ي هةةةذا السةةةلوا الةةةذي  ا ماملسةةةل ة .. إال أهنةةة

وربةا تعةاي أ ا  اهلجةرش اهلافلةة الةأ مازالةت املنطقة وانساحت إىل أوربا  ي شكل مو ب
 يرانية .!!إرهاب الدولة اإلرهاب الذي مصدره عن معاناها من اإل منسا ف  ً 

، ال  يةةرايق النةةووي اإلتفةةا، وهةةحم ت كةةد ت ييةةدها السةةاذج ل  احلكومةةا  األوربيةةة  -
رهةةاب الةةذي يةةراي باإلهةةحم قاصةةرش  ي فسةةم ع قةةة التمةةدي اإلتعنيسةةا مو ةةا  اهلجةةرش و 
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.. فقةد توسةعت  ترعاه  ي سياسة اللعب على املتناق ا  واألضداي وفراغا  األمةن
يرانيةة سةتخلارا  اإلياه حا باتت أيوا  طيعة بيةد االرهاب وفرخت خ شكال اإلأ

كةةةن تعةةةا .. كةةةل ريوي الفعةةةل الكارويةةةة هةةةذه م ت ا و نراالهةةةاوحرسةةةسا وفيلةةةق قدسةةةس
ىل إ ( برل  وبةاريس ولنةدن طت ويفعت صناع القرار  ي )الكركا  األوربية الأ ضغ

وليسةةل   ، ةيرانيةةأكةة  حصةةة مةةن الكعكةةة اإل رمتةةاء ب ح ةةان نظةةام طسةةران طمًعةةا  ياال
  .!! العام  ي الدم

%  ي إور 375اصم الث آ بنسلة ن والعو يراإارتفع حجم التلايل التجاري ب    -
  مصرفية هافلةة ورعايةة مةن لةدن يرانية ترافقسا تسسي تفاق النووي  ي السوق اإلاال
 .!! ( أوباما ية )وال
وربيةةةة املعنيةةةة بةةةاملل  عتلةةةارا  تقةةة  حكومةةةا  الةةةدول األسةةةا  هةةةذه االأوعلةةةى   -

وذلةة  اسةةتجابة ،  يضسةةرتاتيجية اجلديةةدش للليةةت األبةةيةةراي بال ةةد مةةن االالنةةووي اإل
ل ةةةغول الكةةةركا  الةةةأ يلةةةدو اهنةةةا متتلةةة  رصةةةيًدا كلةةةسًا  ي صةةةنع القةةةرارا   ي تلةةة  

 . العواصم
يةةةة الةةةأ تصةةةنع األليةةةا  هةةةذه النظةةةرش األوربيةةةة ال ةةةيقة تعرقةةةل التو سةةةا  احلقيق  -

ن مةةري التفكةةس  ي أوالعةةام ، وتةةر   سةةتقرار  ي املنطقةةةحةة ل األمةةن واالال ةةرورية إل
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( املتةواط  .. وهةو هنةا ال  أوبامةا تفاق هو خروج على هنةا )لنظر  ي هذا االإعايش ا
 جيعل املنطقة والعام أكثر أمًنا .!!

حتةةاي األورم " اخلار يةةة األمريكةةحم ونظستةةه  ي االومةةا يةةزال "  ةةون كةةسي " وزيةةر   -
ي ظريةةةة " محلةةةةة اللةةةةوم بال ةةةةد مةةةةن فةةةةدريكا مةةةةوغسيا" تقةةةةويان مةةةةع " لمةةةةد  ةةةةوا

التمةةةدي والتخريةةةب يةةةران بإالراهنةةةة .. ويةةةا يريةةةدان اسةةةتمرار جية األمريكيةةةة سةةةرتاتياال
سةةتثمارا  عواصةةم أوربةةا الةةث آ األربةةا، واال ىل   ةةيم لكةةحم حتصةةدإوحتويةةل املنطقةةة 

!!.  
، إال أن لةةةه  مةةةن م بسةةةاته الفنيةةةة والتقنيةةةة ، علةةةى الةةةرغم يةةةرايتفةةةاق النةةةووي اإلاال

مةةن الصةةعوبة و خلارية ذا  املسةةتو  العةةال .. سةةتواالمتداياتةةه السياسةةية اتداخ تةةه و 
.. وعمليةة  السياسةة ب  املل  النووي وبة  (No Linkage)راب  عتقاي ب ن ال اال
يةةةراي الةةذي جيةةةب أن يتغةةةس مةةن أ ةةةل أمةةةن صةةل مةةةا هةةحم إال طةةةوق  ةةةاش للنظةةام اإلالف

 واستقرار املنطقة والعام .!!
15  /10  /2017   
  الكلكةكّتاب  

 فرسان اللع  العظيم                  الكاتب أبو احلكمصف ة 
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