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

 61احللقة 

 الرفيق الدكتور أبو احلكم 
 :  املقدمة

مراحل التحوالت الكربى حتكمها شروط ذاتية وظروف موضوعية .. ومعايري القوة ، 
جتاهات الصراع أو الوفاق ، الذي قد اأثري القوي على تسريع التحوالت بهلا الت

ى ، هو اآلخر بتحوالت القوة والقو  املؤقت واملشروطيعكس التعايش السلمي 
 . قليميعلى املسرح السياسي الدويل واإل
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  : مقوالت يتوجب الوقوف عندها  -
تطرفة  امليمينية الفكار ( .. األ ألوريب للوصول إىل بلقنة أورباحتاد اتفكك اال )

، وهي  ملموجودة منذ عقود وال ختتلف عن اي أفكار ميينية يف أي مكان يف العا
حنياز حنو املاضي ورفض احلداثة والتطور رتداد كليًا أو االصيغة من صيغ اال

خرى .. هذا والتحول النوعي من مرحلة نوعية بشروطها وظروفها حنو مرحلة نوعية أ
لة حتاد األوريب وخاصة يف مسأملة لالسرتاتيجية الشاشيء خيتلف عن جمرى اال

( أي قطبية  تشكل هناك صراع خفي مينع ) -ية طبية األوربالدفاع وبلورة نظام الق
مقومات القيادة يف  حتكارها من لدن القطب الذي يعتقد بأنه ميتلكاعاملية هبدف 
، بل  حتاد األوريب فحسب، ليس بني أمريكا واال ، وهذا الصراع كائن قطبية أحادية
  - ، وأي قطب تتبلور عناصر قوته وتكتمل شروطه حتادية والصنيمع روسيا اال

ولكنه خيتلف يف األطروحة األوربية ، أمريكا متنع القطبية األوربية ، ولكنها ال تلغي 
سرتاتيجية الصراع .. وهو صراع اربية يف حسابات التوازن الدويل و معايري القوة األو 

 . مستمر
نابة أو الوكيل أداة من ، فلم تكن حديثة العهد .. فاإل( نابةاإل أما موضوع )  -

.. فقد عكفت  اليات املتحدة األمريكيةيا الكربى أو العظمى للو اتيجسرت أدوات اال
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( حمددة ذات طابع  مهمات ستخدام بعض النظم السياسية لتتوىل )اأمريكا على 
رقايب قيادي نيابة عن صاحب القرار يف واشنطن ومنها على سبيل املثال ال احلصر 

صبح خارج ألنظام و وإذا ما مترد ا - شرطي اخلليج ا.. حكومة شاه إيران وإطالقه
 -إنقالبات  ستبداله مبختلف الوسائل )اة يتم سرتاتيجياالسيطرة أو لضرورات 

صل يف ( وهذا ما ح إزاحات يف ظل حتالفات قوى داخلية وإقليمية -غتياالت ا
 تينية وغريها .إيران وبعض دول أمريكا الال

التحوالت  ، فيما فأحداث أوربا التارخيية كانت حتكمها شروط ومعادالت القوة
.. والدولة األمريكية ال تستطيع أن ترتاجع  هلا حسابات قوة أخرى خمتلفة الراهنة

دلة الصراع الدولية هلا ركنها عن إمربياليتها وهتدم أو تفكك أوربا .. ألن أوربا يف معا
لة تفكيك أوربا هي لغة ، ومسأ ستغناء عنه، الذي ال ميكن اال ؤثرسرتاتيجي املاال

، وظروفها الذاتية مل تعد قائمة يف هذا  سرتاتيجًياان كوهنا فعاًل أكثر مسياسية 
وخاصة مسألة الردع النووي   العصر، الذي له شروطه وظروفه اخلاصة ومعايريه

 الشامل املؤكد وبناء قوة الردع .
( دويل  قطب من أن يتحول إىل ) وريبحتاد أألاال ( عرقلة وعليه ، فأن )  -3

دن حتاد األوريب وحتويله إىل دويالت م( اال تفكيك ) خيتلف موضوعه متاًما عن
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حتاد عن اال ال تستطيع أمريكا أن تتخلى،  سابقة .. ألن ذلك سيف ذو حدين
 األوريب يف :

أي مسألة يراد ، حيال  على املستوى الدويل سرتاتيجي للقوىاحلشد اال - أوالً 
ستقرار منطقة ا( الذي يزعزع  يرانيةإرهاب الدولة اإل ، مثل ) حسمها أو معاجلتها

 ، الذي ( وسلوكها اخلطر كوريا الشمالية الشرق األوسط برمتها .. وحيال مسألة )
(   سرتاتيجياحلشد اال القارة األسيوية والعامل .. هذان املثاالن يتطلبان ) يتهدد أمن

،  وريبحتاد األتفكيك اال.. وإن   غربية فاعلة بقدرات مجعية تقودها أمريكا كأداة
 تستطيع أمريكا أن تستمر يف جهود، كيف  ا.. ومن دوهن اتيجيةسرت ال خيدم هذه اال

، الذي  حتاد األوريباال تفكيكرد يف قيادة العامل من جهة وتستمر يف اسرتاتيجية التف
 . يتعرض للضغوط والتدخالت الروسية من جهة أخرى ؟

ا وأمناط وحضارهتا الغربية ومثلها وقيمهتأكيد عاملها الغريب ونظامها الرأمسايل  - ثانًيا
حياهتا العصرية يف العيش واملأكل وامللبس إخل ، مهما كانت هذه القيم يف نظر العامل 

 . 
 والتكنولوجيا قتصاد والتجارة والصناعةيف الثقافة واالوتأكيد عوملتها  - ثالثًا

 . اءتصاالت وعلوم الفضالعسكرية والفضائية واال
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رتاتيجي ، وتأكيد وجود العامل الغريب س، املكون من ضرورات احلشد اال هذا الثالثي

من الصعب على أمريكا أن تفرط يف هتدمي  جيعل والتأكيد على العوملة الغربية ..
(  منتصرة يديولوجتني إحدامها رأمسالية )آعافها ما دام الصراع قائًما بني أوربا أو إض

 .!! واألخرى مل تعرف هويتها بعد
 
 ؟ : سرتاتيجيةاسحاب من أفغانستان ، هل هي لعبة نالسياسة ا  -1
  

نسحاب من سرتاتيجيتها حول عدم االاتقاربت أمريكا من أوربا بتثبيت   -
عزز النهج وهو األمر الذي ي..  ( رهاباإل بقاء على قواهتا حملاربة )أفغانستان واإل

يات ( والعمل الردع يف حالة متطلبات ) ( سرتاتيجياحلشد اال الذي يقتضيه )
 . العسكرية الضرورية املطلوبة

إىل  ( الشرق األوسط )( األمريكية األوبامية من  ستدارةاال إن سياسة )  -
سرتاتيجية هدفها متكني إيران من تعزيز نفوذها اأفغانستان .. هي يف حقيقتها 

سرتاتيجية قد مت ملنطقة العربية .. بيد أن هذه االا يف ( ملء الفراغ بـ) ومتددها
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، وتعزيز  ( Carter Doctrine )حياء مبدأ كارتر يف اخلليج العريب تعديلها بإ
( الفراغ األمريكي  ملء حماوالت إيران ) اً ضأي الوجود العسكري األمريكي ومنع

 املتوقع يف أفغانستان .
 انسحابات لكي تقومضطرابات واالالاحيث أن إيران وروسيا ترتبصان مبناطق   -

 2011هناية عام  نسحبت أمريكا من العراقا - مبأل الفراغات السياسية واألمنية
تنسحب من يران أن أمريكا سإوحني علمت  -كوكيل بالتوافق   فحلت إيران حملها

راضيها أضان قادة القاعدة وعائالهتم على حتا،  أفغانستان كانت قد خططت
دريب وتسخريهم ألغراض السياسة وفتحت هلم مراكز ومعسكرات سرية للت

 دام وقود احلرب املليشيات العراقية والباكستانية واألفغانية واملرتزقةستخاب  يرانيةاإل
، عندها حلت القوة الروسية يف سوريا  يف سوريا ( أوباما ) تلكأت أمريكا وحني -

فيما جتد شركات النفط الروسية طريقها إىل  - ، ( الروسي –سرائيلي اال بالتوافق )
 مشال العراق وصوب اجلوالن وتدمر .

نسحاب من أفغانستان والعمل على زيادة وجودها مريكا بعدم االأقرار   -
ت النظر ارًا مهما .. رغم أن أمريكا قد غضالعسكري يف العمق اآلسيوي كان قر 

هم طهران بدعم القاعدة هناك ومل تشر تتعالقة إيران مع أفغانستان ، ومل عن طبيعة 
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يف العمليات العسكرية  عدةيرانيني من احلرس املشارك مع القاى القادة اإلإىل قتل
، وإن احلركة املسلحة  يراين لطالبانالدعم اللوجسيت اإل، وتتغاضى عن  املسلحة

(  نسحاباال على أمل ) واتسعت تصاعدت لقائمة بني إيران وافغانستان قدا
، كما هو حاصل من متدد صفوي مسلح  ومأل الفراغ األمين والعسكري األمريكي

 . يف املشرق واخلليج العريب
 سرتاتيجيةعلى عناصر اال فغانستان استندأنسحاب من عدم اال لذلك فأن قرار

 : التالية األمريكية
سواء كان ذلك يف العمق  ( األمن فراغات تخلي عن سياسة ترك )ال  - أوالً 

 اآلسيوي أو يف منطقة الشرق األوسط .
إىل  من القوات األمريكية ومن حلف مشال األطلسي إرسال املزيد  - ثانًيا

 . أفغانستان
، ورمبا األوربية ، يف تطوير قطاع التنقيب عن  مسامهة الشركات األمريكية  - ثالثًا

 (. التيتانيوم والتنكستون والكوبالت واليورانيوم وخامات الطاقة املعادن النادرة )
قتصاد ، واال ريكي من جهةربط تطوير هذه املواد باألمن القومي األم - رابًعا

 ، من جهة ثانية . األوريب ، ورمبا األفغاين
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 . ، خبلق فرص عمل ، ورمبا األوريب قتصاد األمريكيحتريك اال - خامًسا
 تقليل كلف املساعدات األمريكية اليت تقدم ألفغانستان . - سادًسا
ألصدقاء أمريكا   مبيعات األسلحة األمريكية األكثر تطورًافتح عنبار  - سابًعا

 . سرتاتيجيةاذات أمهية  كاليابان وكوريا اجلنوبية ودول آسيوية
 . ، الذي يعاين من الرتاجع ، ورمبا األوريب قتصاد األمريكيإنعاش اال - ثامًنا

أحد عشر  يف أفغانستان ، ة األمريكية الراهنةدار إل، نشرت ا وتنفيًذا هلذا التوجه
 ف جندي .!!الآيتبع هذه الوجبة أكثر من ثالثة  ، ألف جندي

يباشرها نظام   اليت ، ترات من طاقاهتا املتصاعدة، فأن تفريغ التو  هذا األساس وعلى
ن بدواعي دفاعية وحلد األ 1979تباشرها إيران منذ عام  ، واليت كوريا الشمالية

من واستقرار املنطقة اليت تعترب منطقة تشابك مصاحل خمتلف دول خمادعة بزعزعة أ
،  ية الشماليةيرانية والكور املارقتان اإل الدولتان نظامي هتان .. وإن سلوك العامل

وإن حجم إيران ..  ة واملتاحةجب ردعه بكل الوسائل املمكنتو سلوك عدواين ي
الطبيعي  ماإىل وضعه ا، جيب أن يعودوحجم كوريا الشمالية املتضخم  املتضخم
 قليمية .!!اإل اوراء حدودمه هاوحجرمه
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 : يراين يف أفغانستان والعراقيعمل عليها النظام اإل ةأهداف خفيه إضافي  -
 : يعمل عليها نظام كوريا الشمالية داف ليست خفيةأه  -

 يتبـــــع ...
22  /09  /2017  
 

  الشبكةكّتاب 
 الكاتب أبو احلكمصفحة 
  البعث العظيمفرسان 
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