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 حتوالت مفصلية حنو نظام دويل جديد
  ( أي قطبية تصلت هلذا النظام..؟ )

 58احللقة 

 الرفيق الدكتور أبو احلكم 
 

 :املقدمة 
 سرتاتيجية ملء الفراغ : ا
 ( ة أهدافها وتداعياهتا .. إقليمًيا ودولًياطبيع )
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 سرتاتيجية مبختلف حقول املعرفة السياسية وخاصة ما يتعلقيرتبط مفهوم هذه اال
 - ده  اجليوع  ب    ا والتهديد هبا على وجه يكتسبماهتستخداابنظريات القوة و  منها

 . مداه سرتاتيجيا - سياسي أو اجليو
، فأهنا ترتبط  اتيجية بالقوة وطبيعتها وأدواهتاسرت وبالقدر الذي ترتبط فيه هذه اال

  - ، وبالتحول السياسي الكتلوي أيًضا بالفعل العسكري امليداين من جهة
 - إىل أخرى أدىن يف سلم الرتاجع اجليو كائنةمن حالة نوعية    -نسحابات دولة ا
،  نسحابات القوىامن جهة أخرى .. كما هو حالة  سرتاتيجي املنظم واملمنهجا

 شامل سياسًيا وعسكريًا وثقافًيا اريخ املختلفة على مستوىاليت حتصل يف حقب الت
 وهيكلًيا .

   (Power And Political Vacuum) : فراغات القوة والسياسة
عام اطورية العممانية بعد مب انيا وفرنسا يف ملء فراغ تفكك االحت بريطجن  -

 ( . بيكو  –سايكس  تفاق )ا، فقسمت إرثها من خالل  1918
ستنزاف ، اليت عاشت اال هزمت فرنسا يف فيتنام فمألت الفراغ فيها أمريكا  -

 هنزمت شر هزمية وحتررت الدولة الفيتنامية .احىت 
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.. نتيجة لتوافق  من اجلزيرة العربية نسحبتارب السويس و مت بريطانيا يف حهز   -
، فيما  سوفيايت .. فدخلت أمريكا لتمأل الفراغ يف اجلزيرة العربية - سياسي أمريكي

 . ( مصر )( و عدن متدد النفوذ السوفيايت صوب اليمن )
( وتفككت  وارسو هنار حلف )وإ 1989هناية عام  حتاد السوفيايتسقط اال  -

فراغ  )لء أمريكا يف م ( .. وتسيدت الناتو ب بعضها إىل حلف ).. ومت جذ ةدول
على املستوى الدويل وأخذت تعبث بأمن العامل  ( فراغ السياسة )و ( القوة

، إعتقاًدا منها بأهنا باتت القوة الوحيدة اليت تدير العامل وهتيمن عليه  واستقراره
نت ان هذا القرن هو أعل، حىت أهنا  ( عوملًيا وثقافًيا ) سياسيا وعسكريًا واقتصاديًا

، فهي القطب األوحد ..  متياز ال تنازعه أو تنافسه قوة كونية أخرىاقرن أمريكي ب
معي  وكانت هراوهتا قد رفعتها عالًيا على رؤوس مجيع دول العامل بتقسيمها العامل )

ها تدرجيًيا حنو قاع الذي سحب ، .. ومن هنا نشأ غرور القوة املهلكة ( أو ضدي
 .!! الراهنة الكارثية والتفتيش عن وكالء لسد الفراغاتحنسار الرتاجع واال

بإسقاط (  الشرق األوسط حطمت أمريكا ميزان تعادل القوى يف منطقة )  -
سك العراق مبحوره الذي مي ، قليمييف العراق .. فأخلت بالتوازن اال النظام الوطين
اريعها يق مش( من حتق إيران وتركيا وإسرائيل قليمية األخرى )اال ومينع القوى
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 Power)سرتاتيجية يف املنطقة ، األمر الذي خلق فراغ قوة وفراغ سياسة اال
and Political Vacuum) بقة مع النظام اإليراين .. ، مبعاونة توافقية مس

الل يف ميزان تعادل القوى مل ينحصر يف العراق فحسب ، إمنا أنسحب على خواإل
عفويًا على قاعدة األواين  مل يأت   أن ذلك ونود هنا التنويه إىل - املنطقة بأسرها

مرورًا  1967بدأ عملًيا منذ عام  ، تخطيط بعيد املدىلنتيجة  ، إمنا جاء املستطرقة
، وعقد معاهدة كامب ديفيد اليت  ( إسرائيل يارة السادات إىل )وز  ، 1973بعام 

 قليمي وخاصة معدائرة الصراع وأخلت بالتوازن اال أخرجت أكب قوة عربية من
 . - الكيان الصهيوين

ا راحاهتيف العراق فرتاجعت ممخنة جب ، يف البقاء ، القوة العظمى فشلت أمريكا  -
 الغائرة سياسًيا وعسكريًا واقتصاديًا وانسحبت مرغمة بفعل ضربات املقاومة الوطنية

واستبدلت النفوذ  ، يران بأن حتتل العراق كوكيلالباسلة .. ومسحت إل العراقية
 ، طائفًيا –ليشياويًا يم - يراين املباشر سياسًيا وعسكريًاحتالل اإلالفارسي باال

، متهيًدا لتقسيمه يف إطار تغريات  (Corruptions)والدفع به حنو التفسخ 
. األمر الذي . للمنطقة لصاحل الكيان الصهيوين أعدت سياسية شاملة - جيو
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 قفص عه يف )يستوجب إعادة النظر بالوكيل الفارسي الدموي املتوحش وضرورة وض
 ( ريمما يصار إىل حماسبته وتغيري سلوكه املنحرف .

غراق حتالل منطلًقا إللء الفراغ عن طريق االفشلت أمريكا يف أن جتعل من م  -
 سياسًيا وإعادة تشكيلها. -( وتفكيكها جيو اخلالقة املنطقة بالفوضى )

 الدين ) ( برجل الشاه سرتاتيجي حني بدلت )ومل تنجح أمريكا يف خيارها اال  -
ستخبارات احملرتف الذي يعتمر العمامة رجل اال(  خامنئي ( ومن َثمم ) مخيين

 . السوداء تقية وتلفيًقا
( أو شرطًيا ناجًحا  كيالً  يف أن تنتج )و -إدارة أوباما  -كما مل تنجح أمريكا   -

حزب  ، ويف العراق ) - نظام مرسي -يف مصر  ( سالموياإل عب تبنيها للتيار )
رهاب يف رهابية اليت تقودها دولة اإلسالموية اإلكم ومعه األحزاب اإل( احلا  الدعوة

 طهران .
حتديًدا  2011فشلت إيران يف احتالهلا العراق كوكيل أمريكي صهيوين منذ عام   -

  : بسبب
سياسًيا (  ضعيًفا ) أن برناجمها يقضي بعدم بناء الدولة العراقية وإبقاء العراق

.. وهو األمر الذي يرفضه الشعب  أوالً  جتماعًياا قتصاديًا ومفكًكااوعسكريًا و 
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العراقي العظيم رغم معاناته وتكبده خسائر فادحه يف األرواح والمروات واملمتلكات 
قتصادية جتماعية واالمن السنني وإغراقه باملشكالت اال وتأخري تنميته عقود

تخطيط لنهب وبسبب ال. والبيئوية والمقافية والصحية وتراكمات العقد النفسية .
لى سبب إبقائه يف جهل مطبق برتويضه عوب..  ثانًيا ( مياه –نفط  –غاز  ثرواته )
..  ثالمًا ل البيت الكرام بصلهسالم وال آللطائفية الفارسية اليت ال متت لإلقبول ا

ستعباد شعبها العريب املسلم باقي األقطار العربية ال والتوسع من خالله والتمدد إىل
قليمية املؤثرة دولًيا اليت تتحكم وبالتايل بلوغ القوة اإل..  رابًعا لفارسيبأداة التشيع ا

 . خامًسا لستيةاعن طريق التدخل والتهديد بالصواريخ الب بالشرق األوسط
كو نكاية برتكيا، وذلك بناء ومل تنجح أمريكا حني سلمت ملف سوريا إىل موس  -

 .. والتخلي عن 2013/  5/ 7( بتاريخ  فروفال –كريي  تفاق )اعلى 
حزب  سالمويني الذين تربعوا على رأس السلطة يف القاهرة وتونس وبغداد )اإل

 قليميستنزاف اإلوهلدف بعيد املدى وهو اال ( سالموينيفرع دموي لإل -الدعوة 
!!. 
وأخفقت أمريكا يف توكيلها إيران للعبث باملنطقة ووجدت أهنا ستخسر حىت   -

 بعبًعا ( وإبقاء إيران التوكيل وإهناء طريقة ) يراينلتمدد اإلمصاحلها إذا مل تضع حًدا ل
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عرتاف مبصاحل الكرملني على حافات البحر املتوسط ، ولكن ، يف )قفص( .. واال
 حيث املياه الدافئة وخزين الغاز يف تلك املياه .

 ( األمريكية صوب العمق اآلسيوي ) ستدارةاال سرتاتيجية )ا لقد شجعت  -
ملأل فراغ القوة يراين سرتاتيجية املضمومة للنظام اإلع اخلطط االدواف ، ( الصني

 -اليت تتقلص يف العراق وسوريا واليمن ولبنان واخلليج العريب  ( داعش حنسار )اب
( مع نظام دمشق لتبير  داعش يراين هو الذي ابتدع )أن النظام اإل:  واملعروف

( يف  املشروعة حقاقات )ستفراغات القوة املدحورة وتمبيت االخطط متدده ملأل 
، يكشف عنها  هذه اخلطط تعلم أمريكا حبيمياهتا وتفصيالهتا..  أماكن الفراغات

 . أخرى، والتنسيق العمليايت من جهة  من جهة التنسيق السياسي
 

 : مساهتا وأهدافها ( إيران سرتاتيجية )ا( و  روسيا ية )سرتاتيجامقاربة بني 
 : روسيا

أوكرانيا وشبه جزيرة  رك العسكري الروسي يف )ميمل الدافع األساسي للتح  -1
 ( الفوضى اخلالقة جية )تيسرتاا، املخاوف األمنية من اتساع  ( القرم .. ويف سوريا

، لتفكيك  (New- Conservatives)اليت تبنتها جمموعة أمريكية حمافظة
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( وتدمري عناصر قوهتا وتفسيخ جيوشها  الشرق األوسط النظم السياسية يف )
للحدود .. يف ليشيات املؤدجلة املسلحة وحتويلها إىل قوى بديلة عابرة النظامية بامل

( ، ودول املنطقة كافة ..  وإيران تركيا قوى إقليمية ممل ) إطار مشروع كبري يشمل
يعين ،  ( وسوريا واليمن الربيع العريب )، الذي بدأ بالعراق و دفبلوغ هذا اهل

( الذي تصل نسبة  القوقاس )( النار من الداخل الروسي وحميطه  قوس قرتاب )ا
 . ( مليون مسلم .. وهو واقع يسهل إشعاله بأكمر من فتيل50املسلمني إىل )

للوصول إىل الفرصة التارخيية بممل تيف ، سرتاتيجية الروسيةلماين لالأما الدافع ا -2
عادة بناء إمباطورية إل سرتاتيجيةاوهو هدف يقع يف إطار ،  مياه البحر املتوسط

 .  الدويل نحتاد السوفيايت يف التواز ستعادة مكانة االاعاملية مؤثرة ومن َثم روسيا كقوة 
 ستباقي يف بناء ): يأخذ شكل اهلجوم اال الماين: دفاعي و  األول،  هذان الدافعان

نعكاسات سلبية على السياسة اية ذات املدلول العاملي .. هلما ( الروس القوة
دول عربية وبشعبها لصاحل حتالف موسكو مع اخلارجية الروسية .. طاملا أهنا تفرط ب

 ، وهي الدولة ) عدو العرب وعدو املسلمني إيران ، فضاًل عن تعاملها القوي
ومرتزقة طائفيني وعرقيني .. وهو األمر الذي يضع  ( مع مليشيات العظمى

على الرغم من وجود  -األهداف الروسية وتوجهاهتا يف موضع الشك والريبة 
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غاز وتسليح  بني موسكو وبعض حكومات دول اخلليج العريب ) قتصاديةاتفاقيات ا
.. ومن هذه الزاوية فأن موسكو ختسر الكمري كما  ( وبناء مفاعالت سلمية وجتارة

فأن من  - مصر وعدن والعراق -خسرت مناطق نفوذها القدمية ذات الوزن يف
نطقة متدد األخرية يف امل ةفرملرخاء قبضة عالقاهتا مع طهران و إ مصلحة موسكو

احلشد  ( أو ) داعش رهاب سواء كان من )والتعاون من أجل وضع حد لإل
رهاب سيف ذو حدين قد حيث أن اللعب مع اإل..  وسوريا ( يف العراق الشعويب

 . تصل به السياسة يوًما ما إىل عمق القوقاز
 : إيران

ليمية.. قيرانية العليا ، ضمان اهليمنة االسرتاتيجية اإلوميمل الدافع األساسي لال -1
واليت تقع على أساس خلق عدد من مديات الدفاعات الومهية للتغطية على اهلدف 

 : املركزي
، فضاًل عن  .. حزب هللا وجتهيزه باألسلحة المقيلة والصواريخ البالستية يف لبنان  -
يرانية على األراضي اللبنانية دون علم احلكومة اء مصانع لألسلحة الصاروخية اإلبن

يرانيني رهايب باألموال واخلباء اإلموافقتها .. ومتويل هذا احلزب اإلاللبنانية و 
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ل العسكريني وختويله إدارة شبكة من اخلاليا املسلحة بقيادة ويل الفقيه والقيام بأعما
 يرانية ذلك ضروريًا .إرهابية حيمما وجدت املصلحة اإل

قليمية فية اإل.. جتهيز نظام دمشق باألسلحة وباملليشيات الطائ يف سوريا  -
ستممارات على مستوى الألسلحة والصواريخ البالستية ، و وبناء مصانع  وباملرتزقة ،

د عسكرية تطل على البحر املتوسط ، فضاًل عن بناء قواع النفط والغاز والفوسفات
، فضاًل عن تزويدها لنظام دمشق باألسلحة الكيميائية احملرمة دولًيا ومحايتها له عن 

 . الروسي – يراينإلطريق التوافق ا
 يرانيةاإل ليشياهتا الطائفية وجتهيزاهتا باألسلحةيأحزاب السلطة وم .. ويف العراق  -

، والسماح  عتماد على موارد العراق املالية لتسيري عمليات ايران اخلارجيةواال
ممًرا إيرانًيا ميد األذرع الفارسية يف كل من نظام دمشق إليران بأن يكون العراق 

باألسلحة  رهابيني يف اليمنرهايب واحلوثيني اإلحزب هللا اإل -ان وجنوب لبن
 . واملليشيات واملرتزقة

.. إمدادات إيران للحوثيني باألسلحة المقيلة والصاروخية هبدف  ويف اليمن  -
 اهليمنة على مضيق باب املندب وحماصرة اجلزيرة العربية .
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.. ولكن  إمباطوري ذات بعد دفاعيةا سرتاتيجية موسكو تعكس كوهناإن 
ألن ليس هناك ، يعد ذلك مغالطة كبى ..  دعائها بأهنا دفاعيةاسرتاتيجية إيران و ا

( وتناوبت  جيمي كارتر يراين الذي رعته قبل والدته حكومة )من يتهدد النظام اإل
دارات األمريكية املتعاقبة على البيت األبيض ومنها على وجه على رعايته اإل
اها يف ( سيئة الصيت .. حىت الكيان الصهيوين فهو يرع باماأو  التحديد إدارة )

ويهامجها يف خطابه  سرتاتيجية مؤسساتهاويرعاها يف  ، السر ويف األعالم يهامجها
ة هتدد إيران ليس هناك من قو وحىت اآلن ..  1979عالمي منذ عام السياسي واإل

 ؟! اهلجومية دفاعية اسرتاتيجيتهافكيف ميكن إن تكون 
يرانية على مستوى التنظري تيجيتني الروسية واإلسرتاف واضح بني االختالاال

..  ( أو املصلحة ةاملتع وزواج ) العسكري ، فيما ترتبطان بنهج براغمايت قوالسو 
ستنزاف الذي بات واضًحا على العاصمتني موسكو وطهران وكالمها على خط اال

غماتية اليت قد تنتهي اب ( إمنا ال سرتاتيجيةاال .. ومن الصعب وصف عالقاهتما ب )
 !!. لتفكك والتفسخاإىل 

 .؟ ، وتتحكم هبا قوانني اجليوبوليتكس سرتاتيجية ملء الفراغ .. هل هي عائمةا  -
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إمهال منطقة اخلليج  نسحاب األمريكي من أفغانستان .. ومسألةمسألة اال  -
 سرتاتيجية مل  الفراغ .!!االعريب .. و 

 يتب   ع ...
1  /09  /2017     
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