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

 ( 44) احللقة 
 : املقدمة

 حتماالت :.. األهداف واال ختبار للقوةا.. و  إستعراض العضالت يف السياسة  -
  : روسيا .. مساحة للتحليل - ( الناتو اد األور ي )حتاال - : أمريكا ثالثي  -
، وهل أهنما ؟  ( مباتر  )( و أوباما دارتني )اجلوهري بني سياسة اإلما الفارق   -

 : تكمالن بعضهما بعضا ؟
 : إستعراض العضالت يف السياسة -1

أحد معايريها  املعادلة بصناعة الدفاع، فيما تعترب ترتبط معادلة القوة لدى الدولة
قاعدة من اخلاصة يف إظهار القوة .. وإظهار القوة ال يبىن على فراغات إمنا على 

، ولكن أحيانًا قد تلجأ الدولة إىل  .. هذه مسألة حسمتها السياسة تلك املعادلة
ددة من إستعراض القوة لتغطي ضعًفا أو تداوي نكسة سياسية أو تعطي جرعة حم

كما   -ستهالك الداخلي أو لتخويف اخلارج الضعيف معنويات أو إهنا موجهة لال
لقوة بالون إختبار لقوى خارجية أخرى اأو لتجعل إستعراض  -تفعل إيران اآلن 
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 – املتغرية سرتاتيجية .. ولكن املعطيات )اليلها ألغراض ع ردود األفعال وحتوجلم
صناعة الدفاع تتأثر بعناصر معادلة القوة .. عن  ةاجتنال ( التكنولوجيا – قتصاداال

للدولة فأهنا تعكس  ( السكان – التاريخ واجلغرافيا - الثابتة )أما املعطيات 
ا ، على وفق معطياهت ستعراض إيراناها يف مسار النجاح أو الفشل .. فصدقيت

، لذلك هي تستعني أو  يف حماوالهتا العسكرية هافشل( يشري إىل  التاريخ الثابتة )
ضد روما  ا أهدافها .. فقد سارت خلف سبارطةختتبئ خلف قوى أخرى لتحقق هل

( ، وسارت  ققت أهدافهاحف ، ) يكا يف محلتها على أفغانستان، وسارت خلف أمر 
، وسارت  ( فحققت أهدافها خلف أمريكا وبريطانيا يف محلتهما على العراق )

بأداة شعوبية  ( لغاية حتقيق األهداف سوريا نطقة )يف توجهها حنو امل خلف روسيا
عتبارات عديدة لسنا بصدد وهذا ما مل تستطع حتقيقه أبًدا ال،  طائفية مسلحة

 . التطرق إليها
، فأن  يرانيةمؤشر فشل السياسة اإل ( يقدم الثابت عطى التاريخي )ذا كان املإف

، رغم أن النظام الفارسي قد  يؤشر الفشل هو اآلخر ( الثابت )معطى اجلغرافيا 
 )، فأن هذا املعطى  قليميةاملسلحة للتمدد يف خارج حدوده اإلجدد أداته الطائفية 

رغم التعنت والغطرسة  ، اكتشفت نياته اخلبيثة ودوافعه املقيتة وتعثر ( الثابت
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نكسار املزري والفشل ، وها هو على أبواب اال طط له، يف سريه املخ صرارواإل
..  ليست دائًما ختدم صاحب القرار  ( اجلغرافيا ).. بسبب من أن معطيات  الذريع

(  اجملال احليوي مثاًل : كانت معطيات اجلغرافيا األملانية اهلتلرية تؤشر هلا فسحة )
ملاين واجتاح أراضي اآلخرين باجلملة وأسقط العاصمة الفرنسية فتمدد القرار األ

(  حتالفات ستولد فعل اجملال احليوي )اكال ، لقد ،  ، ولكن هل جنح ؟  باريس
نتحار وتقسمت عاصمة اجملال احليوي الرايخ الثالث ودفعت هتلر إىل االأسقطت 

، اليت تنسحب  مثلة عديدة معروفة تؤشرها املعطيات التاريخية الثابتةأهنالك  ..
مرباطوريات حمكومة مبعطيات .. فاال ( وجماله احليوي نابليون بونابرت على فرنسا )

، بيد أن ماليل طهران الذين جاءت  ثابته وأخرى متغرية ال جمال لنسياهنا أو جتاهلها
، ال يدركون هذه  ، رمبا ( العفنة املخابرات الربيطانية من سراديب ) قمهبم 

والتعنت الغطرسة  عوهبم ويتحاشونناء بلدهم ورفاهية شاملعطيات ويبتعدون عن ب
 .!! مرباطوري املفلسالفارغ وقذارة التطلع اال

 ( املعطيات الثابتة واملعطيات املتغرية )تسارع يف إجياد التوازن بني  يران وهيإف -
، ألن الثابت السكاين فقري  بوء بالفشل( ست هجومية سرتاتيجية )اأجل إجياد من 

ستقرار ويتناقض مع ات وديانات ومذاهب ويفتقر إىل االوعرقيقوميات  ومشتت )
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( يف احلشد  القومي ، وال يعتمد على العامل ) ( النظام ومنهجيته الفقهية والسياسية
 ، ، وهو قليل باملقارنة مع الفضاء اخلارجي ( الطائفي -املذهيب إمنا على العامل )

لسياسية يف حشد القوى الذي يتصدى هلذا التوجه ببسالة وبعقلية تتسم باحلكمة ا
جتاه سرتاتيجي .. هذا االلتوازنات على املستوى التعبوي االوخلق التحالفات وا

 . تقوده السعودية جبدارة
حيث  1979( منذ عام  التنمية )( و األمن يران فشلت يف حسم موضوعة )إف -

جتاه تنموي عدا التسلح وتصنيع السالح ا( لتطغي على أي  األمن رجحت مسألة )
 بني املؤسسة ) ، وهو األمر الذي خلق فجوة عميقة ي مربر هتديد خارجيدون أ
اليت بدأت تستيقظ رغم القمع  يرانية( وبني الشعوب اإل املذهبية – الدينية

نتحار الذي تستمر عليه الطغمة ت باجلملة من أجل التصدي لنهج االعداماواال
 .!! وحلد اآلن 1979إيران منذ عام  يف احلاكمة

القدرة  -1 ( لكل من  املوازي الذي يسمونه بـ) غري املتوازن هجتاهذا اال -
 ، الضرورية واحلاجات العسكرية -3 ومستوى التنمية التكنولوجية -2 قتصاديةاال

 يف العدوانية ندفاعاتها منذ رتباك والتخبطيراين يف دائرة االهو الذي يضع النظام اإل
الضد من دول ة املليشياوية بفيالطائ ندفاعاتها، و  ثمان سنواتاحلرب على العراق ل
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رهابية اليت طالت معظم عواصم الغرب على وجه التحديد اإل ندفاعاتهااملنطقة، و 
 . الراهن اليت هلا مواقف بالضد من متددها وتوسعها

م ، يأيت لتهدئة هيجان هذا النوع من إستعراض القوة ، يظل جمرد زعيق يف فناء مظل
ىل مىت ، وإىل أين أنتم ذاهبون بإيران إىل اجلحيم .. يرانية اليت تقول : إالشعوب اإل

 . ؟ ملاذا
حتوير يف شكل جتارب صاروخية باليستية و  .. إن إستعراض إيران لعضالهتا إذن

، وتقليد أسلحة صاروخية وأنظمة دفاعية وطوربيدات  غواصات أجنبية الصنع
 ، وكما أسلفنا كل هذا، وإجراء مناورات حبرية وبرية ..   وسفن حربية وزوارق سريعة

 : لعدد من األهداف ، هو
.. ودول املنطقة قادرة على أن متحق مدن إيرانية  لتخويف دول املنطقة - األول

 بكاملها من على وجه األرض .
إيران قوة إقليمية ال  يراين واملوالني للنظام الفارسي بأنيهام الداخل اإلإل - الثاين

 . ستهالك احملليالل إستعراض .. وهو من معنوياهتم تقهر فرتفع
ليت يف ، وا قليمية والدولية وإحصاء ردود األفعالجلس نبض القوى اإل - الثالث

 . عالمية وركنها املخصص للحرب النفسيةضوئها تعد إيران خطتها اإل
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إن أسخف ما يكشفه األعالم الفارسي الفاضح يكمن يف التصرحيات اهلسيتريية   -
ستخبارات ا( اليت حتركها  البيادق واًل ، ويف )واملتغطرسة املضخمة للذات الفارسية أ
 " ضية مثل بيدق أمسه " قاسم سليماينستعرااالنظام هنا وهناك يف جوالت وصور 

،  املراوغو ذلك العصفور الصغري اخلبيث  -(  ملهي الرعيان ).. وهو عباره عن 
جل أن تنفرد الضباع بقطعاهنم ، كما أورد هذا اة األغنام ، من أعالذي يخدع ر 

البصرة وذي  اليت نشرهتا يف مقالته العبودي عبد الكاظم الدكتورالتوصيف الرائع 
 . قار املناضلتني 

 
 : ستعراضات الراهنةدعونا نأخذ مناذج من هذه اال

عالن بأن إيران مستعدة عسكريًا للرد بنفس القوة .. إيران لديها القدرة على اال  -
اريخنا جاهزة للرد على أي صاروخ ( من على اخلارطة .. إن صو  إسرائيل مسح )

 يصل إىل إيران .. إيران قادرة يف غضون سبعة دقائق أن متسح تل أبيب وحيفا من
(  45 )( طائرة من طراز فانتوم و 37 نتقام )على األرض .. طائراتنا جاهزة لال

طائرة من طراز سوخوي لتنفيذ أكرب عملية جوية يف العامل خالل ثالثني عاًما املاضية 
!!. 

https://www.fursanalbaath.com/abd-alkazm-alabwdy
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 مع إعالم احلرب النفسية خللق يرانية الفارغ هذاستعراض العضالت اإليتماشى إو  -

يراين واملوالني إليران .. ولكن يرانية للداخل اإلهالة مزيفة تعكس مظاهر القوة اإل
.. فكلما تأزمت إيران طلبت  مثل هذا اخلداع بات مكشوفًا ولن ينطلي على أحد

ق وتقدمي التفسريات لنباح لزرع التشكيك يف احلقائمن أبواقها من كتاب وإعالميني ا
جتاه آخر خمادع وفاضح يأخذ إعالم قناة اجلزيرة وقناة العربية وكتاب اوالتحليالت ب

صطناعي وفضائيات إيرانية يبثها القمر االصحيفة القدس العر ي والعر ي اليوم 
سد العر ي املعدة يرانية املزروعة يف اجل، فضاًل األلغام اإل ( عاموس سرائيلي )اإل

(  سالمياملؤمتر القومي العر ي واإل للتفجري يف الوقت الذي تريده طهران مثل )
 حتياط املضموم .. كل هذا لن ينفع طهران أبًدا .وقطر واال

.. فهذا  أما جس النبض من أجل إحصاء ردود األفعال ومجع املعلومات للتحليل -
عاصفة هوجاء قد لن تبقي بالد ، ألن الصمت الراهن ينطوي على  لن ينفع ايضاً 
 .!! فارس وال تذر
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  : روسيا - ( الناتو حتاد األور ي )اال - : أمريكا ثالثي -2
، هذا األمر  هل أن أمريكا عازمة فعاًل على استخدام القوة حىت عند الضرورة ؟  -

سرتاتيجية أوربية وغريها .. وإذا كانت أمريكا قد ختلت عن ا(  شراكة إذن ، حيتاج )
% من ناجتهم القومي 2تو بنسبة أو مسامهة أعضاء النا  التمويل( وافع )أوربا بد

سرتاتيجية لن تقف عند هذا ا - ، فأن خيارات واشنطن اجليو ( GNP ) مجايلاإل
،  ، إمنا ستستخدم القوة عند الضرورة وهي تقوم برتميم أوضاعها الداخلية احلد

مل من أعلى لرتاه وهو ليس عن طريق العزلة أو اجللوس على التل والتطلع إىل العا
دعم  إمنا عن طريق ) - حسب نظرية اجللوس على التل أسلم –يتصارع وحيرتق 

وافقت أمريكا يوم  - قليمي ليدافع عن نفسه مقابل مبيعات السالحالصديق اإل
 21.01 ( طائرة لقطر تبلغ قيمتها ) 72 على بيع طائرات حربية ) 8/6/2017

(  32 ى بيع طائرات مقاتلة للكويت ).. كما وافقت أمريكا عل ( مليار دوالر
ن قطر والكويت صديقتان أمريكا أكدت ا .. و  ( مليار دوالر 10.1 طائرة مببلغ )

سرتاتيجية أما الضرورة اال ( .. .!! ستقرار يف املنطقةسرتاتيجيتان لدعم األمن واالا
، مثاًل ..  ريكية إىل اخلطراملصاحل احليوية األم ما تتعرضستخدام القوة عندافأن 

األمريكية سرتاتيجية ( إلغاءه من اال أوباما ( الذي حاول ) كارتر عزيز مبدأ )بت
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سباق  ( وحمتقنة ) مفتوحة أن تبقى ساحات الصراع ) )،  .. واملعىن يف ذلك ففشل
ندالع اوتوترات وخماطر  - إستنزاف أموال - هتديدات – مبيعات سالح - تسلح

 (.!! حروب إقليمية مسيطر عليها
( ، فأمريكا تتعامل  الناتو حتاد األور ي و)ا على االهذا املفهوم ينسحب أيض  -

.. هلذا احلد  ( أوربا مسامهات يف كلف التسليح والنفقات تدفعه على وفق ما )
،  .. مبعىن بقطعات ونشر جيوش حلماية القارة األوربية دون جتاوز حدود اجملازفة

تنفيذ ، وأمريكا مستعدة لدعمها بالسالح مقابل  على أوربا أن تدافع عن نفسها
ولوا مصريهم بأنفسهم األوربيون أمجعوا على أن يت لتزامات اخلاصة باألنفاق و)اال

جتاه تقوده أملانيا بدعم من فرنسا ومها هذا اال –عتماد على أمريكا بداًل من اال
، هل  ( .. عند هذه النقطة بالذات يشكالن حمور ميزان معادلة القوة األوربية

 .. اجتاه أمريكا كان واضًحا هو أن؟  ( األوربية ةالشراك تستطيع أمريكا أن حتقق )
ستوى ( على امل سالميةالعربية واال الشراكة خارج أوربا متثل حبشد القوى )

.. فيما تعكس منطقة  ستخدام القوة عند الضرورةاالسياسي والعسكري لضرورات 
ألوربا نصيب كبري يف هذه  ، ةك( كوهنا منطقة مصاحل دولية متشاب الشرق األوسط )
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 ستقطاب العر يقة األوربية حيال واقع احلشد وااللشبكة .. فكيف ستكون العالا
 .؟ يراينسالمي لوقف خطر التمدد اإلاإل -
مع  تقريًبا جتاه ذاته( هو اال الشرق األوسط .. يبدو أن تعامل أمريكا جتاه ) إذن  -

رفعت ختالفات تعكسها اخللفية التاريخية للعالقة .. ولكن .. ماذا لو اأوربا مع 
- ( جيو فراغ لك )؟ ، عندها سيكون هنا أمريكا مظلة احلماية األمريكية عن أوربا

.. وهي مقدمة لصراعات ليست  ا أهنا قادرة على التأثري فيهسرتاتيجي جتد روسيا
، قد تصل إىل ذروة احلرب التقليدية  من مصلحة الواليات املتحدة وال العامل

 . الشاملة
 على نفسها يف دفاعاهتا عتماداال لع أو تدعو إىلوهي ترغب أو تتط ، حىت أوربا  -

، ولكن بناء القوة الدفاعية الكونية  ، وهي حمقة على وفق مبدأ أوربا املستقلة
ص يف ، وهذا يتلخ سرتاتيجيونقًتا طويال كما يعتقد اخلرباء االمكلف كثريًا ويأخذ و 

 قت عليها سابًقا، اليت واف ستحقاقات األنفاق الدفاعياأن تدفع أوربا ما عليها من 
 ترامب .. وهذا ما تدركه أمريكا ويقع يف صلب مبدأ ) ، لكي تسهل عملية احلماية

( ، واحلماية تتم عن طريق  .. إدفع مقابل احلماية إدفع مقابل املساعدة ( ذاته )
ة يف اجليوش واملشاركة يف احلروب .. كالتسليح والتطوير وليس عن طريق املشار 
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الشراكة  ضطرت إىل أن تسعى من أجل )ا ولكن ماذا بشأن أمريكا إذا
 . ؟! ضطرارية أو ضرورية ملصاحلها احليويةا سرتاتيجية( خلوض حرباال
(  ، الذي يعاين من الرتاجع ميزان مدفوعاهتا التجارية أمريكا تريد أن تعدل )  -

أملانيا تدفع أقل كثريًا مما جيب  -.. وهذا ما قالته أملانيا  بسبب حرهبا على العراق
% 2ناتو لتزامات العسكرية .. واملطلوب أن يدفع أعضاء الانية الناتو ولاليف ميز 

.. وليس مبقدور أمريكا أن  مجايل لألنفاق العسكريمن ناتج دخلها القومي اإل
( مليون دوالر  664 % من ميزانية الناتو بإنفاقات تصل إىل )72تتحمل وحدها 

، أما دوالر ( مليون44نسا )وفر  دوالر ( مليون60سنويًا، فيما تتحمل بريطانيا )
ما يعادل ( مليون دوالر سنويًا وهو 42أملانيا فأن إنفاقها العسكري يصل إىل )

 . مجايل األملاين تقريًبا% من الناتج القومي اإل1
ومنذ عقود من السنني تعمل على أن تتصدر املؤسسات : أن أمريكا  واملالحظ

سهامات .. فالدولة ق معادلة االتحتكر صنع القرار على وفالدولية ل واملنظمات
نسب  ، حىت أن م حتضى بثقل مترير القراراليت إسهاماهتا أكثر من نصف اجملموع العا

 معينة أكثر من مجيع األعضاء واليت بلغت يف منظمات ومؤسسات باتت مسامهاهتا
حتكار اوالسبب هو الرغبة األمريكية يف % ، 51% و 55% و 60حبدود 
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نسب إسهامات عدم دفع إن .. و  املؤسساتاملنظمات و صنع القرار يف تلك 
..  سابًقا سببه هذا الرتتيب الذي كرسته أمريكا ، ( الناتو )العسكري يف  اتنفاقاال

بطريقة املقاول الذي يفسخ  نقلبت أمريكا على نفسها وعلى هذا الرتتيبااآلن 
 .!! العقد

 : روسيا - ( الناتو حتاد األور ي )اال -بقية ... ثالثي : أمريكا   -
 : ( ترامب )( و أوباما دارتني )ما الفارق اجلوهري بني سياسة اإل  -
 ... عــيتب

 د. أبا احلكم
9  /06  /2017 
 

 الكّتابدليل 
  الكاتب أبو احلكمصفحة 
 البعث العظيمفرسان 
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