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

 65احللقة 

 الرفيق الدكتور أبو احلكم 
 : املقدمة

املنطقة مرشحة لتوترات خطرة .. فهل يشعلها سباق التسلح .. وإذا ما اشتعلت 
 . ؟! فمن يستطيع إمخاد نرياهنا اليت حتيطها براميل بارود

 هذان التوازنان ؟ :توازن القوى وتوازن املصاحل .. هل يتحقق   -
 املشرق واخلليج العريب : ، (Security Dilemma) معضلة األمن  -
 وسط .. تناقضات وسياسات حنو التصادم :منطقة الشرق األ  -
 سياسة سباق التسلح يف املنطقة .. ملاذا وكيف ؟ :  -
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 : ؟ هل يتحقق هذان التوازنان توازن القوى وتوازن املصاحل  -1
جتميع عناصر القوة  دولة ما قد ارتقت يف قدراهتا حنو ، أن ن القوىميكن فهم تواز 

يدفع دولة أخرى إىل الدفاع عن  .. وهو األمر الذي .. حبيث باتت تشعر بالتفوق
يف احلصول على القوة أو الدخول يف حتالفات قوى لكي حتقق التوازن ..  هانفس

عر اخلطر أو التحدي هذا املفهوم املبسط يعطي معىن حلركة الدولة حني تستش
الناجم عن تراكم القوة لدى جارهتا خاصة اليت تضمر هلا العداء وإن تاريخ 

والدولة  1979ل اآلن ومنذ عام مثلما حيص  - عالقاهتما يشهد على النيات املبيتة
، األمر  يرانية ما انفكت تبين قوهتا على حساب دول املنطقة وأمنها واستقرارهااإل

والتوجه صوب التسلح لبناء القوة من أجل  ول إىل التحالفدال هبذه الذي دفع
  . زن وردع العدو ومنعه من العدوان التوا

، ليس  ( قليمياإل يف خضم الصراعات اليت جتري على مسرح السياسي )  -
( والصراعات  فراغات األمن ، ألن ) ( باملعىن املتعارف عليه ازن قوىتو  هنالك )

، هو اآلخر بسبب  ( توازن املصاحل ال يبقي ) ال تبقي مثل هذا التوازن .. كما
( ، وإذا ما وجد شيًئا  الوكالة ( والصراع احملتدم واملستمر بـ) فراغات األمن اتساع )
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( فهو نسيب ويتأرجح تبًعا ملعايري القوة ودفاعاهتا وترساناهتا  توازن القوى من )
 . ومستوى التسلح لديها

الدويل و  قليميتداخل فيه اإل( ي صراع مصاحل )(  و صراع قوى هنالك )  إذن ..
تغيب عنها قواعد  ، ة( براغماتية مؤقتة ومشروط حتالفات يف صيغة غريبة تعكس )

 . سرتاتيجيةا، حىت وإن ظهرت يف صيغة  الصراع االسرتاتيجية
، اليت كانت حمكومة  ومثل هذا الصراع خيتلف عن كل الصراعات التقليدية السابقة

تتم يف  ن الصراعات الراهنةأظامية .. بيد بقوانني دولية وصراعات جيوشها الن
خارج أطر القانون الدويل وخارج مضامني مبادئ ميثاق املنظمة الدولية املشلولة 

ن أاملشكل ات املسلحة املؤدجلة .. و حتمل صيغة حروب املليشيواليت  ، أصالً 
، ترتبط مع هذه  ، وهي تعمل خارج القانون الدويل املغيب أصالً  اجليوش النظامية

ذا جيعل ه ، وهو األمر الذي املليشيات بروابط رمسية يف التنسيق والتعبئة والتسليح
، إمنا يستهدف التدمري  نتصارات سياسية حمددةاالنوع من الصراعات ال يستهدف 

سياسي لواقع الدول وفرض سياسة األمر الواقع  - الشامل والكامل للواقع اجليو
، اليت حتدث  هذا النمط من الصراعات.. غريات جذرية عن طريق القوة املفرطة وبت

عد من اخطر الصراعات يف العامل ، ي يف العراق وسوريا واليمن على وجه التحديد
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 احلرب قواعد الصراع املكفولة بقواعد قوانني ، ألنه ال حتكمها ضوابط أو شرسهاأو 
. 

في ، حيث ختت ( توازن القوى النووية التوازن املمكن يف مسألة الصراع املتبقي هو )
سياسية تشمل  - ىل تغريات جيوإ( ترمي  تقليدية ، صراعات ) خلف توازن الرعب
ى مناطق النفوذ ستحواذ علالسياسية يف آن واحد لفرض أو اال اجلغرافيا وخرائطها
 . سرتاتيجيةام وإجياد مواضع قد

 
 :  شكالية الراهنةاإل

ممية باتت منفلتة طار املنظمة األإشؤون العامل يف  ن تضبطأن القوة اليت يتوجب أهي 
بسبب تآكل  2011العام  يف خارجها .. واخلطورة تكمن يف مرحلة تراجعها منذ

 . أمريكا واملعين .. اقتصادها
 ( ليس مبعايري التوازن التأثري جل فرض )أالقائم بالوكالة .. هو صراع من  والصراع

 حالة مريكا يفأن أرغم ،  تعادل القوى الدويل  مياانيف( كبري  ختاللا .. هنالك )
..  حتاللنتجها االقليمية ا( يف التوازنات اإل ختالالتا هنالك ) تراجع .. إمنا

قليمي وجوهره نظام ك نظام األمن اإلانتهاقليمية بعد أن إواحلديث عن توازن قوى 
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ويكتسب شكل سباق ( متصاعد  نسيب ) ، هو توازن ( األمن القومي العريب )
ن التوازن يف القوى ال يقتصر على ، أل يًضا ال يكفي للتوازنأللتسلح .. وهذا 

ىل صدارة إ، اليت تدفع بالقوى  ، إمنا على مجلة من عناصر القوة السالح والتسلح
وما دام اختالل التوازن يف القوى ( ..  توازن املصاحل التوازن احلقيقي الذي حيفظ )

ون قائًما فأن احلديث عن توازن املصاحل ضربًا من اخليال يف ظل غياب احكام القان
 .الدويل وأحكام املنظمة الدولية 

ممكن أن يتشكل حني يستقر حمور املياان من التذبذب بعد  ( توازن القوى ـ)ف  -
زن ، والعراق بعد مكانتها الطبيعية يف التوا ةتأخذ مصر ككتلة جيو سياسية كبري  أن

 ليعود جناح األمة الشرقي يف فارسيحتاللني األمريكي والأن يتحرر من اال
يرانية يا بعد أن يتخلص من اهليمنة اإلور ، وس تيجية األمن القومي العريبسرتاا

قليمية  حقق توازن قوى األمة مع القوى اإلوالروسية والنظام الدموي .. عندئٍذ ، سيت
( فمن  توازن املصاحل سياسية كبرية ومؤثرة مها تركيا وإيران .. أما ) -ككتل جيو
هذا التوازن لصعوبة وضع مناهج السياسات عتقاد بوجود مؤشر يؤكد الصعب اال

 . !!قليمية لعات القيادات السياسية للدول اإلاخلارجية موضع تط
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 : املشرق واخلليج العريب ،  (Security Dilemma)معضلة األمن  -2
وهام تكن املخاوف انعكاس لأل ومل مل تأِت الشكوك من اخليال يف عامل السياسة ..

من تنطلق ن خماوف األإواحلديث هنا عن السياسة .. ف ، راليت تضخم رؤية املخاط
التعبئة ما عن نيتها غري الطبيعية يف من حقائق واقعية ملموسة كأن تعلن دولة 

اق ىل سبإود فالتسلح يقوجتميع عناصر قوهتا وتتسلح بطريقة واسعة وغري مربرة .. 
سباق  ، وقد يرافق (Security Dilemma)للتسلح الذي يعاز معضلة األمن 

بشأن مسائل األمن  ىل الشك والريبةإاور إقليمية تدعو لح حتالفات وحمالتس
 : ستقرارواال

 لة األمن يف املنطقة وتاعاع األمننرى من هي الدولة اليت تكرس معض دعونا
 ها :في ستقرارالوا
 نتاجصرار على خط اإل( الذي يتسع كثريًا ، واإل التقليدي يراين )التسلح اإل  -

، وتايد وحدات الطرد املركاي احلديثة يف ختصيب  ( التقليدي غري السري )
، يدفع  ستيةومتارس جتارهبا الصاروخية البال ، الذي تتمسك به طهران اليورانيوم ،

إما التوازن يف القوة أو  ، ، معظم دول املنطقة إىل التسلح من أجل بصورة طبيعية
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،  على حشد القوة من جهةتعايا الوضع الدفاعي أو الردع املقابل .. وهذا يعتمد 
  . وطبيعة التسلح النوعي من جهة أخرى

، يراقب ويقوم بعرض امدادات التسلح جلين  هنالك طرف منتج للسالح  -
تماعي ويدفع حنو سباق جهنيار األمن االاوإبقاء حالة التصعيد وال يكرتث باألموال 

 حتقان والتصادم .التسلح واال
ألن ينشأ أي نظام  ل  هِ س  ضلة األمن ال ي  د فيه مع، الذي تتجس هذا الوضع  -

مجيع إمنا يفكك نظام األمن القومي العريب ويقوض بالتايل مصاحل  ، قليميلألمن اإل
 طراف التصعيد .أالفرقاء الذين يتعاملون مع 

( تعيش توترات  السعودية وتركيا ومصر قليمية كربى يف املنطقة )إهنالك قوى   -
قلًقا متعاظًما جراء هذا  ، فيما تعيش باقي الدول يالتوسع يراينبسبب السلوك اإل

، على الرغم من أن تركيا تتوجس خطواهتا حبذر شديد على أساس معطيات السلوك
يراين عدائًيا وال يستثين أحًدا من ا القومي .. فيما يظهر السلوك اإلالدفاع عن أمنه

ومعاجلة هذا  دول املنطقة .. وهو األمر الذي يدخل يف دائرة القانون الدويل
 السلوك بروادع عملية مضمونة ومؤكدة .
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 : ( .. تناقضات وسياسات حنو التصادم الشرق االوسط منطقة )  -3
ضطراب قد زعاع ( .. وهذا اال الشرق األوسط هناك اضطراب كبري يف منطقة )

يف  ، ، نتيجة لألحداث املتسارعةسرتاتيجياهتا غري املركاية اأربك سياسات الدول و 
، حبيث مل يعد  ال عسكرية متالحقة وحتركات سياسية سريعة ومكوكيةشكل أفع

حتكام ألسس العمل السياسي الذي يؤكد على مبدأ التحليل القائم على الرتابط اال
عليها حىت  رجحيانًا كثرية خيأ.. و  املوضوعي يف ضوء عناصر التحليل املعروفة جمديًا

 ستنتاج القائم على )ا وحل حمله االسرتاتيجية قد اختفى تقريبً أن تطبيق مبادئ اال
 ( ؟ : الشرق األوسط على ساحة ) واملتحرك الثابتفما هو، ..  ( ردة الفعل

 
 سرتاتيجية .حتكام الكلي ملبدأ االمل يعد اال -أوالً 
ستباق يف ، واال على مستويات خمتلفة ظهور مبدأ رد الفعل غري املنضبط -ثانًيا

 . املتدرجحتكام ملنهج التصعيد ، وعدم اال الفعل
 قليمية بعضها ببعض .نب التصادم املباشر بني القوى اإلجت -ثالثًا
 ( . الوكالة أو التصادم أو الصراع بـ) إعتماد مبدأ التوكيل -رابًعا
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 -عدم ثبات التحالفات .. بعضها مؤقت وشكلي وبعضها توافقي -خامًسا
سرتاتيجي حالف االسرتاتيجية عدا التمل ترتق اىل مستوى التحالفات اال براغمايت ..
 . 1985( حسب اتفاقية مشرتكة وقعت يف عام  إسرائيل )مريكا وأالقائم بني 

نفالت يوًشا نظامية ، باتت تأخذ صيغ االأشباه جيوش تتصادم وليس ج -سادًسا
تفاقيات لتااماهتا واالاعملها و  حلروب وقوانينها وسياقاتوعدم الرضوخ لقواعد ا

 . ا ونتائجهاواملعاهدات اليت حتكم مساراهت
نسالخ داخل الوحدات السياسية للدولة القومية يف اظهور ناعات تفكك و  -سابًعا

 إثر ناعات التصادمات الطائفية واألثنية بفعل سياسات إثارة مبيتة .
( طائفية مسلحة على مستوى  مليشيات تعامل الدول واحلكومات مع ) -ثامًنا

 . تنسيق السياسة واألمن
مع معطيات  تقريًبا العظمى وحدها قادرة على ان تتعاملى و الدول الكرب  -تاسًعا

طر باتت جتتاح كل ألن املخا ، ، ليس على أساس الثابت القوي هذا الواقع املتحرك
 : عتماد على ما يسمونهوذلك باال،  شيء حىت الثابت

 تعايا التوجهات اليت ميكن االعتماد عليها . -1
 . ياسي والدبلوماسييف العمل الس ( شعرة معاوية عدم قطع ) -2
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بطريقة اجلاهاية على  ( املنعطفات احلادة تنمية القدرات للتعامل مع ) -3
  ( . ستباقياال املواجهة، والعمل )

تنمية القدرة على احلوارات مع خمتلف الفرقاء يف ضوء حمصلة الثابت وحمصلة  -4
 . !! املتحرك يف آن واحد

(  التناقضات ا وتعبويًا على )قدرة الدول واحلكومات يف اللعب سياسيً  -عاشًرا
 ( املعايري مع األضداد .!! املادوج والتعامل )

 ( .. ملاذا ، وكيف ؟ : الشرق األوسط سياسة سباق التسلح يف منطقة )  -
 يتبع ...
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