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هذا الكتاب من إنتاج ورعاية
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المقدمة
بسم هللا والصالة والسالم عيى رسول هللا صيى هللا عييه وسيم ثم أما بعد
إن الصراع الذي تحياه أمتنا المسيمة في هذا العصر منذ ضعف الدولة العثمانية
وسقوط الخالفة اإلسالمية هو صراع ربما لم يمر مثييه من لقبل عيى األمة التي
خال الزمان من دولة إسالالالمية حتى ولو إمارة صالالريرة مسالالتقية ترفي راية الدين
وتزود عن حماه وهذا الصالالراع يبدو متشالالاب األطراف ومعقد أحيانا بالرغم من
وضالالالالوحاله العقالدي عنالد أهل العقيدة إال أن طبيعة عصالالالالرنا هي التعقيد في كل
المجاالت لذا سالالالنحاول عبر هذه الوريقات توضالالاليح وتشالالالريح اوانب الحرب
والصراع وما هي أطرافه؟ وما هي طبقاتهم؟ وكيف يديروا صراعاتهم معنا؟ ما
هي مصالالالحهم السالالياسالالية وكيف يعميوا عيى تحقيقها؟ فسالالنتناول كيفية فهم
النظام الدولي وتقييم عام ليقوى الدولية واإللقييمية األبرز التي تؤثر في مسالالالار
األحداث ثم ننالقش مفاهيم أسالالاس الية في السالالياسالالة والحرب تمثال لقواعد عامة
ليفهم ونعرج عيى مولقف األمة المسيمة في اميي األرض وما هي أهم صراعاتها؟
وأين تقف منها؟ هل تسير في مسار النصر؟ ما هو الذي يمكن استشرافه في كل
بقعة في المسالالالتقبل القريب؟ وننهي هذه الوريقات بمعالم أسالالالاسالالالية في طريق
المستقبل القادم من هذا الصراع.
وسنحاول عبر ما نكتبه أن نوضح فهما صحيحا وكامال لألحداث التي تمثل فيها
األمة المسالاليمة محورا أسالالاسالاليا وأن نضالالي لقواعد تجمي فروع األحداث واسالالما
رئيسا من األفكار التي ترد لها المنابي الرئيسية لفهم ما يدور حولنا وسنحاول أن
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نتسالالم في خالل هذا الكتاب بشالالمول الروية وتركيز األفكار مي اختصالالار األلفا
حتى يتمكن القارئ في النهاية من تكوين صورة واضحة ومتكامية لهذا الصراع
الضالالالخم الذي تعيشالالاله أمتنا ليتمكن من الفهم الصالالالحيح ثم التفاعل مي أحداث
أمتنالا الرالية ،كال بما يسالالالالتطيعه ويقدر عييه حتى يسالالالالاهم في مسالالالاليرة األمة
المظفرة نحو النصالالالر تحقيقا لموعود هللا عز وال وأول شالالاليء ينبري عيينا هو
مشالاركة الوعي الصالحيح ونشر الروى المنضبطة ليوالقي بين اميي شعوب األمة
بمختيف طبقاتها وأنواعها لنتمكن من تريير المفاهيم المريوطة ومن ثم تصحيح
السالالاليوا واألفعال بطريقة تيقائية بدون توايه مباشالالالر ربما ال يتتي بنتيجة في
غالب األحيان وينبري عيينا أن نعيم أن الفهم الصالالالحيح ليوالقي يتتي من شالالالقين
أولهمالا وهو العقيالدة الالدينية الصالالالالحيحة وهي األسالالالالاس وثانيهما هي المعرفة
الواضالالحة والكامية ليوالقي الذي نحيا فيه وإذا اختل أحد الجناحين فسالالد الفهم
وبالتالي تخبطت األفعال بين الخطت والضالل فنستل هللا أن يرزلقنا اميعا الفهم
والسداد وأن يعيمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما عيمنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.

3

نموذج فهم النظام الدولي
خالل ربي القرن المنصرم وبعد تفك االتحاد السوفيتي برز نموذج اديد لينظام
الدولي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ،تمثل فيما سالالالالمي بنظام القطب
األوحالد أي تحكم الواليالالات المتحالالدة األمريكيالة المنفرد بالالالنظالالام الالالدولي الالالذي
يحكم العالالم كياله ،ولفهم هالذا الوضالالالالي البالد من معرفة الدوائر أو الطبقات التي
يتشالالالالكالل منهالا هالذا النظالام الالدولي ،وأن لكل منها حدودا ليصالالالالالحية ولينطاق
الجررافي تم تحديدها بناء عيى الفهم الضالمني أو التوضيح المباشر ،وهذا يتبي
لحجم ونفوذ كل دولة.

ً
أول :طبقة الحاكم أو القائد
وتتربي فيها أمريكا منفردة ،وهي أشالالالالبه ما تكون بحاكم أو لقائد لينظام الدولي،
وتتمتي بنفوذ وصالحيات كامية في معظم األولقات واألماكن.

ثانيا :طبقة الشريك
ً
حيالالي يمكن ليالالدولالالة المواودة في ه الذه الطبقالالة القيالالام بمنالالاورات أو تحركالالات
منفردة ليحصالالول عيى مكاسالالب أو مصالالالح ،ولكن بشالالرط هام وهو عدم اإلخالل
بتوازن القوى اإللقييمي أو الدولي الذي تحكمه أمريكا ،وعدم اإلضالالالرار بمصالالالالح
أمريكا االستراتيجية ،ولقد يكون هذا الشري عيى المستوى الدولي أو اإللقييمي
حسب لقوته ومجال تتثيره الجررافي ،ومن األمثية عيى هذه الطبقة:
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إسالالرائيل :شالالري إلقييمي عيى مسالالتوى المنطقة العربية أو ما يسالالمى بالشالالرق
األوس .
الصين :شري إلقييمي في انوب وشرق آسيا.
روسالالاليالا :ارتفعالت مكالانالة روسالالالاليا في عهد بوتين بعد غياب منذ انهيار االتحاد
السوفيتي ،فهي تحاول فرض نفسها كشري دولي.

ً
ثالثا :طبقة الحليف
يحق ليدول التي في هذه الطبقة المطالبة بحقوق ومكاسب ومصالح والحصول
عييها ،ولكن ال تستطيي القيام بالمناورات المنفردة أي من غير تنسيق مي الحاكم
في سالالالالبيالل الحصالالالالول عيى هذه المصالالالالالح أو المكاسالالالالب ،ولذل تكون معظم
تحركاتها بالتنسيق المسبق مي الحاكم أي أمريكا ،من األمثية عيى هذه الطبقة:
المجموعالة األوربية :ألمانيا وفرنسالالالالا وإنجيترا حيفاء إلقييميون في منطقة أوربا
وحوض البحر المتوس .
كندا :حييف إلقييمي في أمريكا الشمالية.
إيران :حييف إلقييمي في منطقة الشرق األوس  ،وهذا الحييف هو حييف ضمني
في كثير من ميفات المنطقة رغم التراشق اإلعالمي والشعارات المرفوعة.
الهند :حييف إلقييمي في آسيا.
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رابعا :طبقة األتباع
ً
ال يحق ليدول التي في هذه الطبقة المطالبة بالمكاسالالب أو المصالالالح ولكن تتخذ
ما تسمح به أمريكا لها ،وبالطبي فإنها تخضي في معظم شؤونها خصوصا الشئون
العييا لإلدارة األمريكية المباشرة أو غير المباشرة ،ومثال عيى هذه الطبقة الدول
العربيالة اميعالا ،ومعظم الالدول األفريقيالة ،ومعظم دول أمريكالا الجنوبيالة ،ولقد
تواد بعض الدول مثل الصين أو روسيا لها نفوذ لقوي في بعض الدول الصريرة
من هذه الطبقة ولكنها تدور في اإلطار العام وال ترلقى إلى مسالالالتوى ما تتمتي به
الواليات المتحدة من لقدرة عيى التتثير واإلدارة.

مالحظات على هذا النموذج
هناا دولتان لم تخضعا لهذا النموذج وهما أفرانستان (في عهد طالبان) ،وكوريا
الشالمالية فمصير طالبان كان الحرب الشامية أما كوريا الشمالية فيديها احتمال
وهو األكبر أن تنالدم بالالتالدري في النظام الدولي ،واالحتمال ا خر هو الحرب
الشالالامية ولكنه ضالالعيف ،واحتمال وسالالي وهو فرض حصالالار مطبق عييها ولكن
يصعب تنفيذ هذا األمر بفاعيية بواود الصين.
ليس هناا تسالالالاوي في القدر بين الدول بمجرد ولقوعها في طبقة واحدة ،فهناا
كبار األتباع وصرار األتباع وهناا حيفاء ألقوى أو لهم مدى تتثير أكبر من ا خرين
ولكن واودهم في طبقة واحدة تبعا ليمعيار المذكور سالالابقا ،وهناا أيضالالا بعض
الدول في مرحية وسيطة بين التابي والحييف أو بين الحييف والشري .
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هنالاا عاللقالات بينيالة بين الالدول في الطبقالة الواحدة أو في الطبقات المختيفة،
سالالواء كانت تحالفات ومصالالالح مشالالتركة أو صالالراعات ،وتقوم أمريكا بصالالفتها
الحاكم بقيادة هذه العاللقات بطريقة مباشالالالرة أو غير مباشالالالرة بالقيام في بعض
األحيان بدور المايسالالالترو ،وفي كل األحوال يكون هدف أمريكا السالالاليطرة عيى
هذه العاللقات البينية ليحفا عيى مصالحها االستراتيجية وليحفا

عيى توازن

القوى الدولي واإللقييمي ،بما يحفظ النظام ودورها الحاكم ويحقق أهدافها.
هالالذا النموذج دينالالاميكي فيمالالا يخ

مولقي الالالدول فيالاله بنالالاء عيى التريرات

واألحداث ،ولكنه ثابت في إطاره العام ومرشالالح لالسالالتمرار في األعوام القادمة،
مي احتمالالية الترير البطيء والتدريجي بناء عيى انحسالالالالار النفوذ األمريكي في
بعض المنالاطق وماللء هذا الفراب بواسالالالالطة لقوى أخرى .أما التريير الجذري في
شالالالكل هذا النموذج فمسالالالتبعد حاليا ما لم تحدث أحداث كبيرة واذرية وعيى
نطاق دولي تقارب الحربين العالميتين أو انهيار االتحاد السوفيتي.
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خريطة القوى الدولية
روسيا
تعد دولة روسالالاليا االتحادية وريثة االتحاد السالالالوفيتي فبعد فشالالالل سالالالياسالالالة
"غورباتشالالوف" المسالالماة "البيريسالالترويكا" أو "إعادة البناء" ،وإعالن اسالالتقالل
معظم الجمهوريات الروسالية ،واالنهيار الكامل لبنية الدولة الصيبة ،ووصل األمر
إلالى واالود مالرالقالبين أمريكيين داخالالل مصالالالالالاني ومخالالازن السالالالالال النووي
واالسالالالتراتيجي الروسالالالي ،انظر مثال بنود معاهدة "سالالالتارت  1ليحد من انتشالالالار
األسيحة االستراتيجية الهجومية ."1661
هبطت روسالاليا إلى مكانة ضالالعيفة ادا ،وتجيى ذل أكثر في هزيمتها في حرب
الشيشان األولى كحدث خاراي ،غير الكم الهائل من المظاهر الداخيية التي تعبر
عن االنهيار الكامل لدولة عظمى بشالالكل مفااو وسالالريي عيى غير المتولقي ،ومي
مجيء بوتين إلى الحكم في البداية كرئيس وزراء حاول كسالالب الشعبية بحرب
الشيشان الثانية ،وبالفعل نجح في ذل وفي االنتخابات الرئاسية عام  2222م.
وحققت روسيا بعد ذل بفترة معظم أهدافها في حرب الشيشان الثانية ،وحاول
بوتين في البالالدايالالة التقرب من أمريكالالا عيى اعتبالالار أن روسالالالاليالالا ازء من أوروبالالا
ويمكنالاله التقالالارب مي االتحالالاد األوروبي والنالالاتو ،ولكنالاله واالالد الصالالالاليف والررور
األمريكي والتحسالس األوروبي بحكم التاري والموروث منه ،فانكفت عيى نفسه
محاوال إعادة بناء االلقتصالالالاد الروسالالالي ،وانشالالالريت أمريكا منذ عام  2221بحرب
أفرانسالالالتان ،ثم حرب العراق  ،2223وانرمسالالالت هي وحيف الناتو في المعركتين
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األفرانية والعرالقية ،ولم ييتفت العالم إلى روسالاليا سالالوى في حرب أوسالاليتيا عام
 2223بين روسالالالاليالا واورايا ،واكتفت أمريكا برد ضالالالالعيف العتبارات عدة ،منها
انشالالالرالها بحروبها ،ومنها لقية أهمية منطقة اورايا ،واكتفت بتحجيم روسالالاليا
وولقف الحرب.

أحداث أوكرانيا والضغط األمريكي
ولكن كانت هذه البداية ،ثم تيتها أحداث أوكرانيا بنجا المرشح الموالي لروسيا
في االنتخابات الرئاسالالالية ،سالالالاعتها تدخيت أمريكا بشالالالكل لقوي ،وذهب "اون
ماكين" عيى رأس وفد من مجيس الشالالالاليوم األمريكي إلى أوكرانيا ،ولقامت كل
من أمريكا ودول أوروبا بدعم المعارضة والمظاهرات في الشوارع ،وشبه انقالب
روسيا.
من الجيش ،وتمت إعادة االنتخابات وتنحية المرشح المدعوم
ًّ
ولكن بوتين رد بشالالكل غير متولقي واحتل شالالبه ازيرة القرم بمناورة سالالياسالالية
نااحة تم دعمها عسالالكريا فيما بعد ،عيما بتن روسالاليا تمتي لقاعدة عسالالكرية في
"سيفاستوبول" عاصمة القرم ،وبالمقابل ردَّ العالم الرربي بفرض عقوبات واسعة
عيى روسيا ،وشبه عميية حصار القتصادي ،عيما بان أوكرانيا هامة ادا لاللقتصاد
الروسالالالالي ،ونتيجالة لهالذه الضالالالالروط لقالامت روسالالالاليا بدعم انفصالالالالال مقاطعتي
"دونيتسال " و"لوغانس " عن أوكرانيا ،ودعمت المتمردين فيهما ضد الحكومة
األوكرانية ،ولقامت فيما بعد باالتفالقية التجارية المنفردة مي الصين عيى التبادل
التجاري بالعمالت المحيية بين البيدين ،فروسيا تمثل أكبر مصدر ليبترول والراز
الطبيعي ،والصين أكبر مستورد لهما.
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فيذا مثيت حرب اورايا ثم أحداث أوكرانيا ثم االتفالقية التجارية مي الصالالالالين
أحداثا فرضالت بها روساليا نفسالها كشري وليس كدولة تابعة أو تسعى ليتحالف
وتنتظر اإلذن بذل لسنين (كما حدث لتركيا مي االتحاد األوربي).
وتحت الضروط والحصار االلقتصادي من العالم الرربي ،وبعد توسيي حيف الناتو
إلى حدود روسالاليا مي نشالالر شالالبكة رادارات وأنظمة دفاع اوي مضالالادة ليطائرات
والصالالواري بالقرب من الحدود الروسالالية األوروبية حاولت روسالاليا البحي عن
توسالاليي لينفوذ ،أو خروج من الضالالروط بعيدا عن الجانب األوربي ألنه أصالالبح ال
يحتمل أي مناورات أخرى بعد اإلاراءات المتخذة من العالم الرربي ،فسعت في
اتجاه وسالال

آسالاليا عن طريق محاولة بناء عاللقات سالالياسالالية والقتصالالادية إلى

االانالب النفوذ األمريكي الكبير هنالاا ،وحالاولالت التوااله ناحية الصالالالالين وكوريا
الشالالمالية ،ولكن لحسالالاسالالية وضالالي كوريا الشالالمالية مي أمريكا اكتفت بمحاولة
تطوير العاللقات مي الصين ،ومساندتها في موالقفها تجاه الموضوع الكوري.

الورقة السورية
ثم منحالت الحرب السالالالالوريالة لقبية الحياة من اديد لروسالالالاليا ،وذل بعد هزيمة
الثوار لينظام والقترابهم من هزيمة حيفائه اإللقييميين إيران وميييشياتها ،ورفض
أمريكا التدخل المنفرد والمباشالالر بالرغم من احتياج األوضالالاع لتدخل لقوى أكبر
من إيران لمني سالالالالقوط سالالالالوريا بيد الثوار مما يدمر توازن القوى في المنطقة،
ٍّ
كحل م ٍّر
ويهدد أمن إسرائيل وبالقي األنظمة العميية ،تم السما لروسيا بالتدخل
فرضالالالالتاله الظروف عيى القوى الدولية الرربية ،ومثيت هذه الخطوة بداية إنهاء
ليعزلة والحصار المفروض عيى روسيا منذ األزمة األوكرانية.
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كالانت هذه أهم المحطات التي تبين وضالالالالي وحجم القوة الروسالالالالية في النظام
الدولي ،وإن كانت روسيا صعدت صعودا سريعا لكن ال يمكن اعتبارها حتى ا ن
لقوة عالالميالة ،أو أنهالا تقترب حتى من مسالالالالتوى أمريكا في المدى القريب ،ولكن
الطموحات السالالالياسالالالية الروسالالالية والنجاحات التي حققتها في أولقات صالالالعبة،
ولقدرتها عيى الصالالمود في موااهة مشالالكالت صالالعبة ،والسالالبب األهم هو بداية
انحسالالالالار النفوذ األمريكي أو ضالالالالعفالاله في بعض األمالالاكن ،وإعالالادة بنالالاء أمريكالالا
السالالالتراتيجيتها ومناطق األولوية لديها ،فاألكيد أنه هناا العديد من القوى التي
سوف تستفيد من ذل في المناطق التي تسمح بها الظروف واألحداث.
نسالتطيي أن نقول إن روساليا تحاول فرض نفسها كدولة شريكة بدال من التبعية
المطيقالة أو التحالالف المجحف ،ويتولقف نجالاحهالالا في المسالالالالتقبالل عيى عوامالالل
كثيرة ،منها لقدرتها عيى تنمية القتصادها ،واستمرار بوتين في الحكم ،والظروف
المالئمة عيى الصعيد الدولي ،وعدم تورطها في نزاعات عسكرية تقوض تقدمها،
وسوف ننالقش الدور الروسي في منطقتنا العربية واإلسالمية الحقا إن شاء هللا.

الصين
تعد الصالالالين دولة عظمى ذات لقوة القتصالالالادية وعسالالالكرية هائية ،وتسالالاليطر مي
الواليات المتحدة عيى غالبية االلقتصالالاد العالمي ،وهي دولة نووية ذات مسالالاحة
شالاسالعة وعدد سالكان ال يقارب ،ومي كل هذه العوامل تتميز الصالالين وسالالياستها
ببعض الخصائ

سواء حاليا أو عيى مر تاريخها.

فالصين دولة منريقة بمعنى أنها ال تحمل طموحات استعمارية أو توسعية بعيدا
عن حدودها الكبيرة ،وال تسالالعى لفرض الهيمنة عبر البحار مثل دول كبرى أخرى
15

عبر التالاري  ،يحي

بالصالالالالين ايران ألقوياء مثل روسالالالاليا والهند ،وتحاصالالالالرها

الواليات المتحدة في اليابان وكوريا الجنوبية ودول انوب شالالالالرق آسالالالاليا وفي
بحر الصين الجنوبي.

نفوذ الصني العسكري أو الفكري خارج حدودها قليل جدا.
األفكار الشالاليوعية الصالالينية تختيف عن األفكار الشالاليوعية ليثورة الروسالالية ،أو
لمالدرسالالالالة أمريكالا الالتينيالة ،وتمثل في أغيبها منه إصالالالالال محيي ليس عابرا
ليحدود والقارات.
تعرضالالت الصالالين عبر تاريخها الطويل لالحتالل من عدة دول ولقوميات فقديما
ميوا المرول والتتار لقبل وبعد إسالالالمهم ،وحديثا اليابان ،لذا تجد اسالالتراتيجية
حكامهم دفاعية دائما تهدف ليمحافظة عيى أراضي الصين موحدة في األساس،
وصد األخطار المحتمية داخييا أو خارايا.
تتثير الصالالين أو مشالالاركتها في األحداث الكبيرة عيى السالالاحة العالمية والدولية
بعيالدا عن منطقتهالا يكالاد يكون معالدومالا ،فمنالذ تحالالفها مي الحيفاء في الحرب
العالالميالة الثالانية حتى نييها االسالالالالتقالل من االحتالل الياباني نجد مشالالالالاركاتها
الدولية بعيدا عن اإللقييم ا سيوي القريب منها نادرة ،هذا باستثناء شبه الجزيرة
الكورية.
مشالكية كوريا الشمالية تمثل صداعا في رأس الصين أكثر من أي دولة أخرى بما
فيها أمريكا ،ألن أي توتر أو نزاع أو حرب في شالبه الجزيرة الكورية سوف يؤثر
عيى الصين تتثيرا كبيرا.
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لالذا فالإن مسالالالالتقبل الصالالالالين ال ينبو عن صالالالالالحيتها كبديل أو منافس ليواليات
المتحدة في العالم ،بالرغم من اإلمكانيات الرلقمية العسكرية وااللقتصادية ،ولكن
من الممكن أن تشالالارا الصالالين في تحالف مي الروس أو غيرهم بشالالكل ال يصالالل
لمرحيالة الصالالالالدام العسالالالالكري مي أمريكا ،وتقوم بذل لتحقيق توازن مي أمريكا،
ولكسالالالب ورق ضالالالر يمكنها من إبقاء األمور هادئة في شالالالبه الجزيرة الكورية،
واالحتمالالاليالالة األخرى أنهالالا مي انحسالالالالار النفوذ األمريكي ألسالالالالبالالاب أو ظروف
مسالالتقبيية لقد تتمكن من توسالاليي نفوذها في منطقة انوب شالالرق آسالاليا ،أو في
بعض الدول الصالالالريرة القريبة منها ،وهناا العديد من األبحاث والدراسالالالات عن
العاللقات األمريكية الصينية يراي لها لمن أراد التوسي في التفاصيل.

مجموعةة الةدوا األوربيةة :بريطانيا–فرنسةةةا–
ألمانيا)
أدت الحرب العالالميالة الثالانيالة إلى عدة نتائ أهمها ترااي الدول االسالالالالتعمارية
الكبرى ترااعا كبيرا لعدة أسباب من أهمها:
فقدان الدول األوربية لمسالتعمراتها عبر البحار في آسيا وأمريكا وأفريقيا والتي
كانت تمثل مصدر القوة والنفوذ الرئيسي لهذه الدول.
االسالالتنزاف العسالالكري الكبير لهذه الدول مي انعدام القدرة عيى التعويض المادي
أو العددي خصالوصالا بعد فقد المسالتعمرات ،فقد دمرت القوة العسكرية األلمانية
تمالاما نتيجة الهزيمة ،وكذل فرنسالالالالا ،واسالالالالتهيكت لقوة بريطانيا بشالالالالكل كبير،
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وفقالدت الالدول الثالثالة مميزاتهالا القديمة في احتكار التفوق التقني في المجال
العسكري.
تدهور االلقتصالالالاديات األوروبية بصالالالفة عامة نتيجة ليعاميين السالالالابقين ،طبعا
كدول منفردة وليس كاتحاد أوروبي.
تسالالالالابقالالت أمريكالالا وروسالالالاليالالا بعالالد الحرب العالالالميالالة في االسالالالالتيالء عيى النفوذ
االسالالالالتعماري ليدول األوروبية في اميي أنحاء العالم ،واسالالالالتمر االنقسالالالالام إلى
معسالالكرين شالالرلقي وغربي بفعل القطبين العالميين ،وكانت الدول األوروبية في
كفالة أمريكالا بالالطبي ،ولقالاومالت الدول األوروبية في البداية تقي

نفوذها ولكن

معظمهالا دول مهزومالة مالا عالدا بريطالانيا المنهكة ،ولذا كانت محاوالتها يائسالالالالة
فاختارت المضي مي القطب األمريكي األفضل لها في موااهة االتحاد السوفيتي
وطموحاته التوسعية واألخطار التي يمثيها ،ومثيت حرب السويس  1653شهادة
وفاة لهذه الدول حين أابرت أمريكا مي االتحاد السالالالالوفيتي بريطانيا وفرنسالالالالا
عيى االنسالالحاب من مصالالر بشالالكل مهين بعد اإلعالن الثنائي والتهديد من أمريكا
وروسيا.
لم تشالالارا بريطانيا وال فرنسالالا في أي حدث عالمي بشالالكل منفرد ،أو في أحداث
تالالدل عيى واود نفوذ معتبر لهالالا بشالالالالكالالل فردي بعيالالدا عن أمريكالالا إال في حرب
الفوكالند بين بريطانيا واألرانتين ،والمسالالالاعدات الفرنسالالالية في القضالالالاء عيى
الجهاد الجزائري في بداية التسالالعينات ،أما بالقي مشالالاركاتها في حروب البيقان،
والخيي الثالانيالة والثالالثالة ،وحرب أفرانسالالالالتان ،وفيما سالالالالمي بالحرب العالمية
ليقضالاء عيى اإلرهاب ،فكانت كيها تحت لقيادة أمريكا وبضر منها في كثير من
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األحيالالان ،وبعالالد ثورات الربيي العربي برز دور المجموعالالة األوروبيالالة في أحالالداث
ليبيا ،عندما لقامت بهجمات اوية لتسهيل إسقاط القذافي.
وتبدو ا ن الصالالالالورة وهي لم تترير كثيرا خصالالالالوصالالالالا مي فشالالالالل فكرة االتحاد
األوروبي كقوة موحدة لها ثقل ونفوذ تستطيي الحضور به كقوة دولية ،وخروج
بريطانيا من االتحاد ،وعدم القدرة عيى االتفاق بين الدول األوروبية ،ومشالالالاكل
كثيرة داخالالل االتحالالاد األوروبي أدت إلى واود النالالاتو فق

كقوة تالالتثير تقودهالالا

الواليات المتحدة.
ولكن يبدو أن فرنسالالا تحاول الحصالالول عيى نفوذ أكثر في بعض مناطق نفوذها
القديمة في أفريقيا مثال ،ولكن بشالكل محدود ،وبما يتماشالالى مي مصالح النظام
الدولي الذي تقوده أمريكا ،أما ألمانيا مي أنها تقريبا ألقوى القتصاد أوروبي إال أنها
لم تسالالالالتطي إلى ا ن العودة لهويتهالا أو لقرارهالا المسالالالالتقالل منذ الحرب العالمية
الثالانية ،ومصالالالالدر لقوتها في النظام العسالالالالكري المميز واودة التعييم لم يمكنها
سالالالالوى من محالاولالة إعادة لقوتها التعييمية فق  ،وعموما وعيى مر تاريخها فإن
تتثيرها ونفوذها في أفضل أولقاته كان في ايرانها األوروبيين بشكل حصري.
أصالالالبحت الموضالالالوعات المهمة المواودة ا ن عيى طاولة المجموعة األوروبية
تتمثل في




الحرب عيى التنظيمات الجهادية بالتعاون مي وتحت لقيادة أمريكا.
محاولة ضالالمان اسالالتقرار الشالالرق األوسالال

بعد مواة الربيي العربي من

الناحية السالالياسالالية خصالالوصالا ،ألن المنطقة تمثل أهمية اسالالتراتيجية لها
أكثر من أمريكا ،ولكنها تظل محدودة القدرة ،ولذا تحاول دائما من داخل
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المظية األمريكية إعادة إحياء بعض العاللقات القديمة ،ولكن لم تظهر أي
أحداث معتبرة تدل عيى لقدرتها أو إمكانيتها عيى تحقيق ذل منفردة.



موااهة المخاوف من تنامي لقوة ونفوذ روسالاليا ،تقوم بذل تحت لقيادة
أمريكا المتحكمة والمسيرة لحيف الناتو وغيره.
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خريطة القوى اإلقليمية الشرق األوسط)
الكيان الصهيوني
تعتبر دولة الكيان الصهيوني مركز لقوى رئيسي في منطقتنا لعدة أسباب منها:



أنها دولة تمثل حائ

الدفاع األول لينظام الدولي عسالالالالكريا في موااهة

الشالالعوب والدول اإلسالالالمية ،مما يجعل اميي دول العالم سالالواء الرربية
منها أو روسيا والصين والهند تتفق عيى ضرورة دعم واودها وأمنها.



دولالة ذات مولقي اسالالالالتراتيجي في لقيب العالم اإلسالالالالالمي والعربي ،مما
فصل بين مشرق العالم اإلسالمي ومرربه ،وتمني التواصل
يجعيها حااز
ٍ
الجررافي الذي يمثل عمق ولقوة تاريخية.



أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتي السالالالالال النووي ،وال تواد
دولة إسالالالالمية تمتي التقنية النووية سالالالوى باكسالالالتان التي تبعد آالف
الكييومترات ،ولديها العديد من المشاكل الكبيرة.



دولالة لالديها ايش لقوي ليراية ربما يكون ألقوى ايش لدولة في المنطقة
وهو أكثر الجيوش خبرة وتمرسالالالا ويمتي أفضالالالل األسالالاليحة التقييدية
المتاحة.



بالرغم من صررها تمتي نفوذ كبير في مناطق عدة في العالم بما تقدمه
من تقنيالات حديثة في مجال األمن واألسالالالاليحة والزراعة ،مما ّ
أهيها لمد
عاللقالات مي معظم المنالاطق في العالم خصالالالالوصالالالالا في آسالالالاليا وأفريقيا
وأوروبا.
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يمثل اليوبي الصالالهيوني العالمي لقوة القتصالالادية ومالية كبيرة ،مما يعتبر
نفوذا آخر ،وذل داخل الواليات المتحدة وااللقتصاد العالمي ككل.



تمتي عاللقات سالالياسالالية لقوية تقريبا مي اميي أنظمة الحكم القائمة في
المنطقة ،عيى الرغم من محاولة إبقاء بعض هذه العاللقات بشالالكل سالالري
أو غير معين تفاديا ليرضب الشعبي.



وعيى الجالالانالالب ا خر هنالالاا العالالديالالد من السالالالالمالالات التي تمثالالل ضالالالالعف الا
استراتيجيا ال زالت غير لقادرة عيى حيها ومن هذه السمات:



أنها دولة محاصالرة من اميي الجهات -ما عدا البحر المتوسال

-بشعوب

معالاديالة لهالا ،بالالرغم من صالالالالدالقالة ووالء أنظمالة الحكم التي تحكم هذه
الشعوب.



لقيالة عالدد السالالالالكالان وصالالالالرر المسالالالالاحة الذي أدى إلى محدودية التطور
االلقتصادي ،واتجاه االلقتصاد إلى التقنية كطريق مناسب ليظروف.



اعتماد االلقتصالاد بشالالكل كبير عيى عميية التبادل التجاري والتي تتم في
غالبيتها عبر البحر المتوس ال  ،وبالطبي فإن أي زعزعة في األمن أو زيادة
احتمالية الخطر يؤثر بشكل مباشر وسريي عيى االلقتصاد.



عالدم لقالدرة الجيش عيى خوض حرب شالالالالاميالة بمعنى اسالالالالتالدعاء كامل
االحتيالاطي الالذي يمثل مركز ثقل الجيش الصالالالالهيوني لمدة تزيد عن 52
يوما ،بسالالبب أن نسالالبة القوات العسالالكرية هي من  15إلى  25في المئة من
عدد السالالالالكان ،مما يؤدي إلى تولقف اميي نواحي الحياة في الكيان ،وال
تستطيي المساعدات الخاراية إطالة هذه الفترة لمدة ميحوظة.
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تعرضالالالت التركيبة السالالالكانية الصالالاليبة ليكيان الصالالالهيوني إلى العديد من
التريرات ،خصالوصا بعد وفاة معظم ايل المؤسسين ،وانقطاع التواصل
بين من خاضوا الحروب والصراعات الكبرى الذين لديهم السمات الصيبة
واألايال الجديدة ،مما يؤدي ا ن إلى ضالعف كبير في المستوى البشري
عكس السابق وكان هذا من أهم عناصر لقوة الكيان.

كل هذه العوامل تجعل لقدرة إسالرائيل التوسالعية محدودة ادا ،ألقصالالى طالقاتها
مسالالاحات صالالريرة من األراضالالي المالصالالقة لحدودها ،وتنتظر الظروف المناسالالبة
وتفضل التدرج والقيام بذل عيى ابهة واحدة فق .

يتبقى ذكر بعض مالمح السةةةيةةاسةةةةة الكةةار يةةة للكيةةان
الصهيوني في منطقتنا ومنها:



اإلبقاء عيى توازن القوى ببقاء الكيان الدولة النووية الوحيدة في المنطقة.



اإلبقاء عيى التفوق في األسالاليحة التقييدية ليجيش بمسالالافة كافية من بالقي
القوى المجاورة.



محاولة إخالء المنطقة من أي أساليحة ردع يمكن تهديد العمق االستراتيجي
لها بقوة ،مثل الصالالواري بعيدة المدى ،أو األسالاليحة البيولواية والكيماوية،
أو تقنيالالات بعض األسالالالاليحالالة ،مثالالل الالالدفالالاع الجوي التي تحالالد من لقالالدرتهالالا
الهجومية ،خصوصا في دول الموااهة المباشرة معها.



ضالالالمان الصالالالدالقة والوالء مي األنظمة السالالالياسالالالية في المنطقة وأهمها دول
الموااهالة ،وضالالالالمالان عالدم واود أنظمالة حكم لهالا عالداء حقيقي مي الكيان
الصهيوني.
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دولة الكيان لها عاللقات سياسية مي إيران منذ فضيحة الصواري األمريكية
في حرب الخيي األولى التي مثيت إسالرائيل مي بعض العناصر العربية دور
الوساطة لتسييح إيران طوال فترة حرب الخيي األولى ،وتعاونت مي إيران
ضالد نظام صدام حسين ،وعيى الرغم من توتر التصريحات المتبادلة مؤخرا
فإنه تواد عاللقات تجارية كبيرة بين راال أعمال صالهاينة وإيران ،وطائفة
يهودية ضالالالخمة في إيران لها كل الحقوق وهي تكاد تكون األلقيية الوحيدة
الرير مضطهدة في إيران.



عداء إسالالرائيل االسالالتراتيجي الرير لقابل ليتريير هو مي الشالالعوب المسالاليمة
المتمسالالالالكالة بمبادئ الدين الصالالالالحيح ألن هذا هو مصالالالالدر الخطر الواودي
الوحيالد عيى الكيالان ،أمالا بالالقي القوى فالالعاللقالة معهالا مرتبطالة بالمصالالالاليحة
الولقتية ،وتكاد ترتب بعاللقات سواء أكانت ضعيفة أو لقوية مي اميي القوى
في المنطقة.

إيران
أصالبحت إيران في األعوام األخيرة-خصوصا بعد حرب الخيي الثالثة وسقوط
صدام ثم أحداث الربيي العربي-لقوة إلقييمية ذات ثقل ،وذل ألسباب كثيرة منها
ا تي:
 تطويرها ألنظمة الصواري بعيدة المدى ،وهو سال ردع هام. تطويرهالا لقواتهالا البحرية المطية عيى مضالالالاليق هرمز أهم ممرات التجارةالعالمية خصوصا لمصادر الطالقة.
 بناوها لمفاعالت نووية وسعيها المتالا تقنية السال النووي.23

 اسالتراللها لنجا فكرة الثورة وتتثيرها في الشالعوب ،واستراللها لأللقيياتالشالالالاليعيالة وبعض المعجبين بهالا في العالديالد من الدول ،والقيام بتنظيمهم
ولقيادتهم وتدريبهم سالالالياسالالاليا وعسالالالكريا ،وترسالالالي مذهب والية الفقيه،
وتحوييهم لقوى تابعة ليدولة الفارسالالية الكبرى المتمولة ،مي الظهور بمظهر
المعارضة السياسية أو العسكرية في دولهم.
 انتهجالت االسالالالالتراتيجيالة التالدريجيالة طويية المدى في البناء والدعم ،ميانتظار الظروف المناسبة محييا وإلقييميا ليتحرا والحصول عيى المكاسب
مما مكنها من صالالناعة أذرع لها ونواة لمشالالروع دولتها المتمولة في العديد
من دول المنطقة مثل:
 -1حزب هللا في لبنان النموذج األمثل الذي تقوم بمحاولة تكراره.
 -2الميييشيات الشيعية المتعددة في العراق.
 -3اماعة أنصار هللا أو الحوثي في اليمن.
 -5مجموعات اديدة في سوريا متمركزة في حيب وحماة ودمشق ،مي محاولة
تشييي الطائفة العيوية.
 -5اماعات ضر صريرة في البحرين والكويت والسعودية.
 -3تنظيم مجموعات شيعية من باكستان وأفرانستان ولكنها ال زالت في إيران،
أو ترسالالالاليهم ليجبهالالات األخرى وليس في دولهم ،وربمالالا تخط

مسالالالالتقبال

الستراللهم في دولهم األصيية.
وعيى الطرف ا خر لدى إيران نقاط ضعف استراتيجية كبيرة من الصعب حيها،
ولذا تحاول منذ زمن التحرا بتسالاليوب تدريجي وبطيء ،وانتظار تهيو الظروف
التي تسمح لها باستراللها.
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في التركيبة الديموغرافية إليران ليس ليشيعة الفرس أغيبية كاسحة ،بل تواد
اماعات بشالرية ذات نسالب كبيرة من العرب خصالوصا في األحواز ،ومن األكراد
في المحافظات المحاذية لتركيا والعراق ،ومن لقبائل البيوش في "بيوشالالسالالتان"
وغيرها ،ومعظمهم من المهمشين.
انتشالالار مسالالاحات كبيرة من األراضالالي الوعرة ،وواود البيد في حزام زالزل مما
يدفعها دوما ليخروج ألماكن أفضل.
حجم االلقتصالالالاد اإليراني بسالالالبب الحصالالالار والحروب ال يتناسالالالب مي طموحاتها
التوسعية ،وال يكفي حتى طوائف كثيرة من الشعب الوالقعة تحت خ

الفقر.

ظهور واهها الطائفي والعنصري أدى إلى عداء شعبي يتزايد كيما مر الولقت ،مما
يضعف من لقدراتها التوسعية الناعمة في دول المنطقة.
تتميز السياسة اإليرانية ببعض السمات منها:
 اعتمادها عيى العنصر الفارسي الشيعي كدراة أولى وطبقة عييا في مشروعها،أمالا العنالاصالالالالر الشالالالاليعية العربية فتتعامل معها كدراة ثانية وانود ينتظرون
األوامر من لقياداتهم.
 عداوها االستراتيجي ليمسيمين أهل السنة الذين تسميهم النواصب ال يتزحز ،بالاإلضالالالالافالة إلى العالداء ليجنس العربي كجنس تراه ألقالل دراة منهم والبد من
خضوعه ليدولة الفارسية المزعومة ،أما الشعوب فمصيرها بعد السيطرة إما أن
تتشالالالاليي أو تبقى عيى الهالامش ،وغير ذلال ال تحمل عداء ألي دولة أو شالالالالعب،
واألمر يرتب باألمور السالالياسالالية في بالقي العاللقات مي الدول ،ويمكن مرااعة
كتاب "حيف المصالح المشتركة" لالالالالال "تريتا بارزي" ،وكتاب "المرب
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الصفوي"

ل"اكرم حجازي" ليتوسي في معرفة العاللقات اإليرانية األمريكية اإلسرائييية،
وطبيعة العداء الحقيقي لها ،وترتيبه فعييا.
 اسالالتراتيجيتها التوسالالعية تعتمد عيى الخط طويية األمد والصالالبر والخطواتالصالالريرة ،وتفضالالل حروب العصالالابات كتسالاليوب ألذرعها ولقواتها العسالالكرية ،وال
تحبالذ الحروب التقييالديالة أو الحروب المباشالالالالرة الشالالالالامية ،ألن لقوتها في هذا
الميدان محدودة.
 تتميز السالالياسالالة الخاراية بالذكاء الشالالديد والصالالبر وتفادي الصالالدام ومحاولةالتريرل البطيء واسترالل الفرص.
 تمثالل المرحيالة الحالية والقادمة تحديات كبيرة لسالالالالياسالالالالة إيران ،مثل كيفيةصالالياغة عاللقاتها بتمريكا والدول األوروبية ،وكيفية صالالياغة عاللقتها بروسالاليا
وتركيا وإسالالالرائيل ،وكيفية صالالالياغة عاللقة مي الدول الخييجية ،وأيضالالالا كيفية
مواكبالة الطموحالات التوسالالالالعيالة بالالمعطيالات الوالقعية ،كل هذه الموضالالالالوعات
ستحدد شكل ومصير إيران ودولتها الفارسية المتمولة.
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مجموعة الدوا العربية المؤثرة السةةعوةية –
اإلمارات–مصر)
تمثل هذه الدول آخر أنظمة الحكم العربية التي تمي تتثيرا إلقييميا.
هالذه الالدول هي دول تابعة ليواليات المتحدة األمريكية والدول الرربية سالالالالواء
منذ نشالالالالتتها مثل السالالالالعودية واإلمارات (منذ النشالالالالتة لبريطانيا ثم ألمريكا بعد
الحرب العالالميالة الثالانيالة) أو مي لقالدوم نظام الحكم العسالالالالكري بعد االسالالالالتعمار
البريطاني في مصر.
حين نتكيم عن هذه الدول نتكيم عن أنظمة الحكم فيها ،وليس عن شعوبها التي
ليس لها دور في صني القرار أو التتثير فيه وهي محكومة بقوة الحديد والنار.
تعرضالالت أنظمة الحكم فيها لضالالربات شالالديدة مي أحداث الربيي العربي ،وااءت
اميي نتالائ هالذه األحالداث لتزيالد من ضالالالالعف هالذه النظم المتهالكة ولتقيل من
عمرها المفترض.
المصاليحة الوحيدة االستراتيجية لهذه األنظمة هي البقاء في سدة الحكم ،وفي
سالبيل تحقيق هذه المصيحة من الممكن أن يقدموا أي شيء كثمن لمن يستطيي
إبقائهم في الحكم.
تعتمد السالالالالعودية عيى مكانتها الروحية لواود المقدسالالالالات فيها ،وتمثل مركزا
لنشالالالر العيم الشالالالرعي ،ولكن مي االتجاه نحو العيمانية والموالقف تجاه األحداث
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تقيصالالالت هذه النقطة كثيرا ،والركن ا خر لنفوذها هو األموال القادمة من النف
وتشترا اإلمارات معها في هذه النقطة.
تمثل اإلمارات باإلضالالافة ألموالها النفطية مركز تبادل تجاري مثل موانو انوب
شالرق آساليا ،وتحاول أن تصالني من نفسها مركزا ماليا ومركزا استخباراتيا دوليا
مثل لندن ،وتسالترل أموالها أيضالا في بناء عاللقات مباشرة مي دوائر صني القرار
في الدول الرربية.
يمثل نظام الحكم في مصالالالر أهمية بسالالالبب رعايته لحدود إسالالالرائيل الجنوبية
وتهدئتها ،سالالواء في سالاليناء أو لقطاع غزة ،باإلضالالافة إلى تقديمه نموذج لهزيمة
تيار اإلسالالالم السالالياسالالي ،واشالالتراكه في الحرب األمنية عيى التيارات الجهادية،
ويمثل عدد لقواته العسالالالكرية بالرغم من ضالالالعفها عنصالالالر لقوة غير مواود لدى
السعودية أو اإلمارات بالرغم من الش في إمكانية استعماله خارج حدود مصر.
توااه هذه المجموعة تهديدا ضخما يكاد يكون واوديا عيى أنظمة الحكم فيها،
سالواء من طموحات إيران ،أو الرضالب الشعبي منذ أحداث الربيي العربي ،أو من
احتمالاليالة ترير نظرة وتعالامالل أمريكا والدول الرربية تجاهها ،ومن تنامي خطر
التيارات الجهادية في المنطقة.
تحالاول هالذه المجموعالة الحفا عيى أنظمة الحكم فيها ،وتكوين تكتل متكامل
ومحالاولالة إلقنالاع دول مثالل إسالالالالرائيالل أو دول غربيالة أخرى بدعم بقائهم تجاه
األخطار ،وفي نفس الولقت تفكر في مصيرها إذا تخيت أمريكا عنها لصالح إيران
أو لصالالالالح طرف داخيي وهي إلى ا ن تتخب تخبطا كبيرا ولم تسالالالتطي رسالالالم
طريق واضح إلى ا ن.
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تركيا
تعيش تركيا منذ وصالالالول أردوغان إلى السالالاليطة مرحية وسالالاليطة ،تحاول فيها
الخروج من تبعيتها ليررب ومحاولة تقديم نفسالالالها كقوة مسالالالتقية أو ذات تتثير
في إطار تحالف أو تكتل ،ولكن توااهها العديد من التحديات واألخطار مثل:
 خطر عودة نظالالام الحكم القالالديم لقبالالل أردوغالالان ،أو انقالب عسالالالالكري ،أواضطرابات داخيية.
 تعرضها لحرب أهيية داخل البيد مي األكراد. تتثير طموحات إيران عيى طموحاتها الخاراية. عدم لقدرتها عيى االنضالمام إلى ا ن إلى تكتل أو تحالف سواء مي روسياأو إيران أو الدول العربية ،أو حتى إلقناع أمريكا والررب بدعمها ومحاولة
لقبولها كقوة مستقية وهو ما لم تسمح به أمريكا إلى ا ن.
 مثل تحطم محور اإلسالالم السالياسالي في العالم العربي ضالربة ليسالالياسةالخالاراية التركية التي كانت تحاول الدخول من خالل هذه البوابة لتمد
نفوذا لها في الدول العربية.
لم تسالالالتطي تركيا إلى ا ن كسالالالب أي أوراق ضالالالر أو مكاسالالالب من األحداث
السالالالالوريالة أو العرالقية بالرغم من محاوالت نظام أردوغان الحصالالالالول عيى دور
إلقييمي من خالل هذه األحداث ،أو عيى األلقل اسالالتخدامها لمني زيادة لقوة الكرد
الالذين يكنون عالداء معينا تجاه حكومته ،بل انخفض طموحه إلى مجرد محاولة
مني تضالالخم نفوذ األكراد إلى حدود أكبر ،وإلى ا ن ما زالت أمريكا تخذل تركيا
عن عمد في لقضية األكراد.
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االلقتصالالالاد التركي يتقدم بخطى ايدة ،والصالالالناعات التركية العسالالالكرية تسالالالير
بخطى سريعة ولقوية أكثر من بالد كثيرة حاولت عمل صناعة عسكرية مستقية
ولم تنجح كتركيا مثل الهند وإيران.
العاللقة مي أوروبا لم تعد ايدة بعد رفض دخول تركيا لالتحاد األوروبي بشالالكل
لقالاطي ،وتحالاول تركيا الضالالالالر

عيى أوروبا بورلقة المهاارين ومني الهجرة غير

الشالالالرعية من أراضالالاليها باتجاه أوروبا ليحصالالالول عيى مكاسالالالب القتصالالالادية أو
اتفالقيات ثنائية لدعم القتصادها ،ولكن لم تظهر إلى ا ن نتائ في هذا االتجاه.
الخالصة أن تركيا بيد يحاول بناء نفسه كدولة مستقية ،مي محاولة اكتساب أي
أوراق ضر تساعده عيى دعم نفسه في موااهة الرفض األمريكي لزيادة حجم
ودور تركيا ،أو حجم اسالالالتقاللية لقرارها ،ولكن إلى ا ن لم تظهر مؤشالالالرات تدل
عيى أي نجالا في هالذا االتجالاه ،بالل كالانالت محاولة االنقالب ،ومحاولة تهميش
تركيا في القضية السورية ،وإلراء دورها في القضية العرالقية ،مي تعثر عاللقاتها
بالدول العربية نتيجة دعمها لتيار اإلسالم السياسي وثورات الربيي العربي ،فهي
ا ن تحاول االنضالالالمام وتكوين شالالالبه محور مي إيران وروسالالاليا ،ولكن هناا من
األمور العالقة بينهم والمتعارضالة مما لقد يفشالل مثل هذا التقارب ،خصالالوصا مي
الرغبة األمريكية في تهميش دورها إلقييميا ،ومي هزيمة تيار اإلسالالم السالالياسي
وعالدم واود نفوذ لهالا أو لقوى تالتثير في المنطقالة العربيالة المجاورة لها ،هذا مي
اهد كبير لتركيا لتجد هكذا نفوذ وهكذا تتثير.
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مفاهيم سياسية هامة
استقاللية القرار السياسي
يتمثل مفهوم اسالالتقاللية القرار السالالياسالالي في لقدرة الدولة عيى اتخاذ الموالقف
والقرارات انطاللقا من القناعات الذاتية والمصالالالح االسالالتراتيجية لها ،بمعنى أن
الباعي الرئيسي المحرا ليدولة هو القناعات الذاتية والمصالح االستراتيجية.
والبد من الفصل بين الباعي األساسي ليتحرا المرتب بمفهوم االستقاللية وبين
القدرة العميية عيى التحرا والمناورة لتحقيق المصيحة السياسية ليدولة ،والتي
ترتب

-أي القالالدرة -بعالالدة عوامالالل منهالالا لقوة الالالدولالالة وحجم نفوذهالالا والظروف

الالمحييالالة والالالدوليالالة ،بمعنى أن هنالالاا من الالالدول التي تتمتي بقالالدر كبير من
االسالالتقاللية في القرار السالالياسالالي ،ولكنها ذات لقدرة محدودة عيى التحرا ،مثل
كوريا الشالالالمالية أو بريطانيا ،وهناا أيضالالالا أمثية نادرة وعيى العكس من األولى
مثل اليابان ،لديها لقدرة عميية ايدة ولكن لقراراها السياسي مرهون بتمريكا في
معظمه.

تنبي االستقاللية في القرار السياسي من ثالثة منابي رئيسية هم:
ً
أول :كيفية نشأة وتكوين نظام الحكم الحالي
فاألنظمة التي تكونت نتيجة حروب سواء حروب ضد عدوان خاراي أو حروب
أهيية تتمتي في الرالب بقدر ضخم من االستقالل السياسي مثل أمريكا وروسيا
وبريطانيا.
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كبير من
بقدر
واألنظمة التي تتتي نتيجة ثورات شالالالالعبية حقيقية أيضالالالالا تتمتي
ٍ
ٍ
االستقاللية مثل إيران أو كوبا.

أما األنظمة التي تكونت نتيجة انقالبات عسكرية مدبرة أو منسقة مي المخابرات
األانبية واألنظمة التي تكون كوكالء لالسالالالالتعمار القديم بعد خرواه من البالد،
واألنظمالة الميكيالة أو العالائييالة التي لقامت عيى العمالة ليدول الكبرى في مقابية
حمالايالة العائية الحاكمة ،كل هذه األنظمة ال يمكن أن يسالالالالمح لها أو أن تطمح أو
تفكر في استقاللية لقرارها السياسي ،والكثير منها ينتهي إلى اإلدارة المباشرة أو
شبه المباشرة من الدول الكبرى.

ثانيا :اإلرث التاريكي والمجتمعي
ً
فالدول التي لديها تاري من االستقالل مثل بريطانيا ،أو الدول التي لديها تاري
وارث نضالي ورفض ليتبعية مثل أفرانستان ،والدول التي يتمتي شعوبها برفض
وتعود الحرب ،مي كالل هالذه السالالالالمالات تكون هالالذه الالالدول في
الظيم والموااهالالة
ّ
األغيب لديها فرصة كبيرة في استقاللية القرار السياسي.

ثالثا :عوامل القوة
أيضالالالا الدول التي تتمتي بعوامل القوة االسالالالتراتيجية من كبر المسالالالاحة وكثرة
السكان ووعرة األراضي وتوفر الموارد المادية والكوادر البشرية يكون لدى هذه
الدول فرصالة أكبر من غيرها في اسالتقاللية القرار ،ولكن مي الوضي في االعتبار
طبيعة النظام الحاكم أو النخب السياسية المؤهية ليحكم المواودة في البيد.
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اسالتقاللية القرار السالياسالي أمر مكتسالب بكثير من الدم والجهد ،وأيضا هو أمر
لقالالابالالل ليتريير حسالالالالب الترير في طبيعالالة نظالالام الحكم أو الظروف المحيطالالة أو
الذاتية ليدولة.
مبدأ اسالتقاللية القرار السالياسالي يفيد في فهم األحداث ،أو في وضي احتماالت
مسالالالالتقبييالة ،فالالدول التي تتمتي باالسالالالالتقاللية حتى لو اتخذت لقرارات تضالالالالر
بمصالالالالالحها بدافي ظروف وضالالالالروط خاراية يتولقي منها أن ترير هذه الموالقف
اتسالالالقا مي مصالالالحها حين تترير الظروف أو الضالالروط ،أما الدول التي ال تتمتي
بالاسالالالالتقالليالة القرار فتكون موالقفهالا ولقرارتهالا مرتبطالة دائما بالدولة الخاراية
المهيمنة ومصالالالحها مهما أدت هذه الموالقف والقرارات إلى ضالالرر في المصالالالح
الذاتية ليدولة ألنها ال تمي في كثير من األحيان أي بدائل نتيجة لتبعيتها ،وألنه
في غالالالب األمر تكون المصالالالاليحالة العييالا تتمثالل في بقاء نظام الحكم أو العائية
الحاكمة وبقاء مكتسباتها برض النظر عن مصالح الدولة التي يحكموها ،حتى لو
حكموا أطالال وخرابات ،لذا البد من تقييم اسالتقاللية القرار السالالياسي ألي دولة
لقبل البدء في تقييم مصالح الدولة السياسية والظروف المحيطة بها حتى نصل
إلى فهم وتصور ألقرب ليصواب.

المصلحة السياسية وتوازن النفوذ
عندما نتحدث عن فهم العاللقات السالالياسالالية ومحددات القرارات فيها ،ونشالالالوء
التحالفات والصالالراعات ،البد من إدراا أنها تدور حول كيمتي المصالاليحة والنفوذ،
فما يحرا أي رئيس أو سياسي في لقراراته هو تحقيق المصيحة وتوسيي النفوذ،
والمصاليحة السالياسية إما أن تكون شخصية لشخ
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الحاكم كبقائه في السيطة

أو توسالالاليي ثروته ،وهذه تكون غالبة في األنظمة الشالالالمولية والدول القمعية ،أو
تكون عامة لمصالاليحة األمة وهذه تكون في النظام اإلسالالالمي ،كما هي غالبة في
األنظمة التي تتمتي فيها الشالالالالعوب بدراة تتثير مقبولة أو التي تواد فيها عدة
أانحة لقوية مؤسسة لنظام الحكم وتمتي القدرة عيى الرلقابة.
المصاليحة السالياسية تكون إيجابية بمعنى تحقيق مكاسب وإضافة منجزات ،أو
تكون سيبية بمعنى تجنب خسائر والحفا عيى منجزات مواودة من النق

.

ودائما ما تكون المصاليحة السالياسالية مركبة وليسالت بسيطة ،بمعنى أنها تتكون
تتثير بنسبة معينة ،بحيي تشكل كل العوامل
من عدة أازاء كل منها يمثل عامل
ٍ
الصالالورة النهائية ليمصالاليحة السالالياسالالية ،وبالتالي اتجاه القرار والتحرا بناء عيى

ذل .
دائما ما ترتب المصالاليحة السالالياسالالية في النظم الوضالالعية باإلمكانية أي القدرة
العميية عيى التنفيذ ،وبالتالي تحدد في إطار الممكن سالالالالواء حاليا أو مسالالالالتقبال
كخطة أو روية ،أما المصيحة السياسية في عهد الرسول -صيى هللا عييه وسيم-
وعهد الخيفاء الراشدين فقد كانت تنحصر في:



إلقامة حكم هللا في األرض بتطبيق شرعه



ونشر دعوة التوحيد في العالم أامي



وحمالايالة هالذه الالدولالة والدعوة وحماية المسالالالاليمين فيها من أي عدو أو
خطر.

في عهالد الالدولة األموية وغالبية عهد الدولة العباسالالالالية أصالالالالبحت هناا عوامل
شخصية تضاف إلى الصورة الكيية ليمصيحة السياسية بجانب األهداف السابقة،
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وهذه العوامل الشالخصية متعيقة بشخ

الحاكم أو األسرة والعشيرة الحاكمة،

ولكن ظيت النسالالبة الرالبة في الصالالورة الكيية ليمصالاليحة تتبي ليعوامل المواودة
منذ عهد الرسالالول -عييه الصالالالة والسالالالم ،-وهذا التقييم لرالب الفترة ومجميها،
وربما مرت بعض األولقات خالل هذين العهدين لم يكن فيها هذا الميزان الرالب.
إن مفهوم النفوذ يمثالل معيالارا ليقدرة عيى التتثير سالالالالواء عيى مسالالالالتوى الدولة
الواحدة أو اإللقييم أو عيى مستوى العالم.
المصالالالاليحالالة والنفوذ يمثالن دائرة متكالالاميالالة ،فالالالنفوذ هو مالالا يحقق المصالالالاليحالالة
السالياسالية ،وتحقيق المصاليحة السياسية يؤدي دوما إلى تقوية وتوسيي النفوذ
وهكذا.
 كما يتكون النفوذ من نفوذ عسكري أي :لقوات عسكرية تابعة أو حييفة. ونفوذ القتصادي أي :أموال تدعم أو تجارة حيوية. ونفوذ فكري أي :اعتناق أفكار سالالالياسالالالية أو أيديولواية مشالالالتركة أومتشابهة.
إن ألقوى مكونات النفوذ وأسالالرعها تتثيرا هو النفوذ العسالالكري ثم االلقتصالالادي ثم
الفكري ،ويمكن لمكون واحالد إنشالالالالاء بالقي المكونات األخرى ،أي أن واود نفوذ
فكري يمكن من إنشالاء نفوذ القتصالادي وعسكري والعكس بالعكس مي األخذ في
االعتبار ترتيب هذه المكونات من حيي القوة والسرعة كما ذكر سابقا.
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نظةةام النفوذ على مسةةةتوى الةةدولةةة أو اإلقليم أو العةةالم
يتصف ببعض السمات األساسية منها:
 نظام مشالالرول دائما أي ليس به فراب ،بمعنى أنه أشالالبه ما يكون خاضالالعا لقوانينالفيزيالاء والطبيعة فعندما تكون لدي زاااة مميوءة بالماء فإذا سالالالالكبت الماء
عيى األرض دخل الهواء محيه وشالالالرل نفس الحيز ،فإذا وضالالالعت زيتا في نفس
الزاااة خرج الهواء ،وهكذا دوما ترسالالالم خريطة النفوذ عيى أي مسالالالتوى ،فتي
انحسالار لنفوذ في مكان ما يصاحبه بالتبعية زحف لنفوذ آخر في نفس المنطقة،
متجانس مثل الزيت
وإن لم يكن مشاهدا ليبعض مثل الهواء أو حتى لو كان غير
ٍ
والماء.
 نظام متوازن ومسالالالتقر ،بمعنى أن له ألقطاب أو أعمدة تتركز عييها مكامن النفوذوالقوة ،بشالالكل يسالالمح لينظام كيه بتداء وظيفته ،فإذا حدث اختالل يحدث عدم
اسالالالتقرار وصالالالراعات خارج إطار النظام ،كما أنها غير محكومة وتسالالالتمر حتى
تنشالالالالو نظاما آخر يتمتي بالتوازن واالسالالالالتقرار ،مثل بنية الذرة التي تتسالالالالاوى
بداخيها الشالحنات الموابة والسالالبة ،فالذرات المشعة التي أنويتها غير مستقرة
تستمر باإلشعاع واالنشطار بحثا عن االستقرار مرة أخرى.
 الوساليية الوحيدة لقياس النفوذ هي األحداث العميية فق  ،وليست التصريحاتاإلعالمية ،أو الدعايات السياسية واالدعاءات الشخصية.
 التحالفات والصراعات واهان لعمية واحدة في حساب النفوذ ،فكما يترير وضيالنفوذ بالنسالبة لألطراف المتصارعة يترير أيضا بالنسبة لألطراف المتحالفة بناء
عيى النتالائ عيى أرض الوالقي ،حتى لو كالان التحالف بين حاكم وتابي يمكن في
النهالايالة أن يكون نتيجالة هالذا التحالف زيادة في نفوذ التابي وارتقائه إلى مرتبة
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أعيى ،وعيى هالالذا األمر أمثيالالة ال تعالالد وال تحصالالالالى ،مثالالل (محمالالد عيي والالالدولالالة
العثمالانيالة) و(إيران وأمريكالا) ،والكثير ادا مما يصالالالالعب حصالالالالره ،فيذا البد من
القراءة الصالالالحيحة ألي صالالالراع أو تحالف ،ومتابعة متريرات الوالقي التي تحكم
النتيجة النهائية لحساب النفوذ.
 هناا نفوذ وهمي ومؤلقت ،بمعنى أنه إذا كان هناا عدة لقوى تتصارع عيى النفوذفي مستوى معين سواء محييا أو إلقييميا وحدث لظروف معينة ضعف وانحسار
لهالذه األطراف فالطرف المتبقي يبدو حينها نفوذه كبيرا وضالالالالخما أكبر من والقي
حجمه ،ويستطيي الطرف الذي تسنح له الفرصة بالتمتي بمثل هذا النفوذ الوهمي
من تحوييه إلى نفوذ حقيقي ،بشالالرط توفر الظروف المناسالالبة ،وواود وعي لدى
هذا الطرف بحجمه الفعيي ،وواود خطة لترسالالي نفوذه الجديد كنفوذ حقيقي،
وإال فإنه يفقد هذا النفوذ بسالالهولة بمجرد واود طرف آخر عند القدرة عيى ملء
الفراب وكسب النفوذ.

ولتحليل وفهم أي أحداث لبد من
 -1تجريد األطراف الفاعية ومعرفة طبقاتها وتصنيفها.
 -2رسم خريطة لمصالح كل طرف ومدى نفوذه.
 -3معرفة العاللقات بين األطراف سواء صراعات أو تحالفات.
 -5معرفة العوامل المؤثرة عيى هذه العاللقة سواء الصراع أو التحالف.
وهكالذا نتمكن من توضالالالاليح الروية في األحداث ولقياس تتثيرها عيينا ووضالالالالي
احتماالت لمستقبيها وخط

ليتعامل معها حاليا ومستقبال.
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مفهوم مركز الثقل
تبالذل الكثير من الجهود أثناء الحرب أو الصالالالالراع في اتجاهات متعددة وبطرق
كثيرة والعديد منها خصالوصالا في صراعات أمتنا اإلسالمية يكون في اتجاهات
ثالانويالة وغير مؤثرة وأحيالانالا في اتجالاهالات خالاطئة ويراي ذل األمر إلى عدة
أسباب منها:
 التشالالالالتالت والتفرق بين امالاعالات العالاميين نحو التريير حتى في القطر
الواحد
 ضعف القادة ولقدراتهم عيى مستوى التنظيم والتجمي الواحد
 عالدم واود تنظيم حقيقي وهيكيية مناسالالالالبة ومترابطة وترتيب ليمهام
والمسئوليات لألفراد في الكيان الواحد في أغيب الحاالت
 إهمال عميية التخطي خصالالالوصالالالا االسالالالتراتيجي من لقبل القادة وهذا
يعتبر ازء من أسباب الضعف لديهم
إذن من أاالالل تحقيق النجالالا وتالفي هالالذه األخطالالاء البالالد من الوحالالدة والتراب
عيى لقدر المستطاع سواء داخل القطر الواحد أو داخل األمة اإلسالمية والسعي
دائما في التقارب والتنسيق من أال تسهيل هذه الوحدة مي الولقت.
البد أيضالالا من إعداد كوادر من القادة لديهم العيم والقدرة الشالالخصالالية والخبرة
المعقولة لتولي لقيادة الحرب والصراع بالمستوى المناسب لحجم الصراع الحالي
دعم التراب

والتنظيم والهيكييالة المتمالاسالالالالكة في أي كيان مقاوم وليس معنى

أنها كيانات تطوعية أو مدنية أال يتم العمل بداخيها بطريقة مؤسالالسالالية شالالديدة
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التنظيم والالدلقة ألنها طريق النجا الوحيد أما من ال يميكون سالالالالوى الفوضالالالالى
وعدم التنظيم فمصيرهم الفشل الحتمي مهما توفر لهم من إمكانيات

تمر عملية التكطيط ألي صراع بعدة مراحل


أوال :امي المعيومات الالزمة والكامية



ثانيا :تحييل المعيومات ودراستها



ثالثا :وضي تصور عن الوضي الحالي يسمى تقدير المولقف



رابعا :وضالي االستراتيجية المناسبة ليمولقف المقدر تبعا لمولقفنا ومولقف
العدو وإمكانياتنا ولقدراتنا والهدف االستراتيجي أو السياسي المراو



خامسالالالا :وضالالالي الخط الالزمة ليوصالالالول لهذا الهدف عبر سالالاليسالالالية من
األهداف في كل مرحية مي مراعاة االحتماالت المختيفة المتولقي حدوثها

عند وضالالي الخط

ليحرب أو المعركة أو الصالالراع تبرز لدينا العديد من األهداف

المتنوعة والمختيفة حجما وكيفا وتكون مهمة القيادة اختيار األهداف المناسبة
التي يمكن عبرها الوصول ليهدف االستراتيجي مي الوضي في االعتبار االمكانية
الحالاليالة لنا وحتى عيى مسالالالالتوى الدول العظمى والموارد الهائية دائما ما تكون
هنالاا فجوة بين الموارد المتالاحة واألهداف المرصالالالالودة وهنا تتتي أهمية ودور
القائد والتخطي

وعيم االسالالالتراتيجية في صالالالياغة االسالالالتراتيجية ثم الخطة

المتضمنة لألهداف المناسبة التي تستطيي تحقيق الهدف عبر الموارد المتاحة.
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برز مما سبق مفهوم سمي بمركز الثقل والمقصود به هو الهدف أو األهداف التي
يمكن عبر تدميرها أو االستيالء عييها من تحقيق النصر عيى العدو عبر خضوعه
إلرادتنا.
لذا فإن عميية التخطي ألي حرب تعتمد عيى تحديد مركز ثقل العدو ثم اختيار
االسيوب األمثل لمهاامته وتدميره وتنفيذ الهجوم بتلقصى سرعة ممكنة.
مفهوم مركز الثقل يرتب بمسالتويات الصراع فهناا مراكز ثقل استراتيجية هي
التي يقصدها القائد األعيى عندما يخط لهزيمة عدوه وهناا مراكز ثقل في كل
معركالة أو اشالالالالتبالاا أو ابهالة من الحرب يهتم بها القائد الميداني وال تكون هي
المقصودة في عميية التخطي

االستراتيجي

مراكز ثقل الدول االسالالالتراتيجية تختيف باختالف الدولة ونظام الحكم وطبيعة
شالالالعبها والعديد من العوامل السالالالياسالالالية والجررافية وااللقتصالالالادية التي تحكم
الحرب أو الصراع
ننقل هذا الن

من كتاب البعد األول وهو مختصر لكتاب عن الحرب لكالوزفيتز

«ىلع المرء دوما أن يتذكر السمات الهامة واحلاكمة دلى الطرفني المتحاربني
فمن هذه السمات تشكيل مركز اثلقل وباتلأكيد سيكون حمورا للك القوى
واتلحراكت اليت يعتمد لك يشء أخر عليه كما أنه اليشء اذلي جيب أن توجه
وترتكز لك طاقاتنا حنوه.
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قد يكون مركز اثلقل:



ايش العدو العسكري وهو األبرز.



العاصمة :البيدان المعرضة لينزاعات الداخيية.



الحييف الحامي :البالد الصريرة تعتمد عيى تحالفها.



مصالح المجموعة :الدول المتحالفة.



شخصيات القادة والرأي العام :البيدان الثورية.



إذا فقالد العالدو توازنه ينبري توايه الضالالالالربات بسالالالالرعة وبمنتهى القوة
الممكنة.



يجب أال يسمح له باستعادة توازنه.



كمبدأ أن إن استطعت لقهر كل أعداءا بدحر واحد منهم يجب أن يكون
هذا الدحر هو الهدف الكبير ليحرب وبهذا تواه ضالالالربتنا ليعدو الذي في
مركز ثقل الصراع كيه».

مالحظه :البد أن تكون لقوتنا كافية وأيضا هدفنا السياسي واضح حتى ال يجيب
دحر هذا العدو تكالب آخرين عيينا.
المهمالة األولى :في التخطي

لحرب مالا هي محالاولالة تحالديالد مراكز ثقالل العدو

ومحاولة إرااعها إلى مركز واحد إن أمكن.
المهمة الثانية :هي ضالمان تحشاليد القوة التي تستخدم ضد تي النقطة لهجوم
رئيسي مي عنصري السرعة والمبادأة.
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يعتمد تقليص موارة العدو إلى مركز ثقل واحد على:



توزيي لقوى العدو السياسية.



لمولقف في مسر الحرب وحيي تعمل الجيوش.

ذكر فيما سالبق أمثية عيى مراكز ثقل عيى المسالتوى االستراتيجي فبعض الدول
مثال يكون النظام متمحور فيها حول شالالالالخ

الرئيس أو القائد فإذا لقتل انهزم

العالدو عبر الخضالالالالوع إلرادتنالا وفقالد الرغبالة في القتالال وهالذا المثال منذ لقديم
التاري عرف فكانت ايوش ارارة تهزم بمجرد لقتل لقائدها حتى وإن احتفظت
بمعظم لقوتها الحربية سييمة ولم يتم تدميرها
أيضالالالا هناا بعض الدول النظام الحاكم فيها يتمثل في العاصالالالمة بشالالالالكل كبير
ومثال لذل خطة الحرب االلمانية ضد فرنسا كان هدفها االستراتيجي الوصول
لباريس بت سرع طريقة واالستيالء عييها برض النظر عن تدمير الجيش الفرنسي
عبر مناورات متعددة ال يتسي المكان لذكرها
هنالاا بعض الدول أيضالالالالا تعتمد كييا عيى الحييف الحامي ولذا هزيمة مثل هذه
الالدول ال يتم عبر احتاللهالا أو تالدمير ايشالالالالهالا ألن هذا فق يعتبر بمثابة بداية
ليحرب مي الحييف الحامي مثل ااتيا الكويت بواسالالالالطة نظام البعي العرالقي
ومثل حال عديد من الدول لقديما وحديثا

ويطول ذكر األمثلة لمراكز اثلقل اليت ذكرت أعاله ولكن غرضنا هنا هو
توضيح المفهوم العام لمراكز اثلقل ىلع المستوى االسرتاتييج.
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البالالد من التنبيالاله أيضالالالالا أن مفهوم مركز الثقالالل غير مقتصالالالالر عيى المسالالالالتوى
االسالالتراتيجي فحتى في أصالالرر اشالالتباا نحتاج السالالتعماله فمثال لو كان الهدف
المحدد هو نقطة عسالكرية بها خمسالين فرد مشاة مسيحين بعدة أسيحة خفيفة
ودبالابتين ومتمركزين في مبنيين ويحي

بهمالا سالالالالور محصالالالالن في هذا المثال

التكتيكي الصالالالالرف يمكننا أن نقول إن مركز ثقل العدو هو الدبابتين لذا البد من
حشالد وتركيز الجهد عيى تدميرهما من أال ضمان تحقيق الهدف وإال يمكن أن
نفشل أو نهدر الكثير من الموارد بدون تحقيق نجا تام
وعيى المستوى العميياتي تجد دائما أن هناا بعض الفرق أو األفرع داخل ايش
العدو التي تمثل مركز ثقل له عيى المستوى العميياتي والتي ينبري التركيز عيى
تدميرها كهدف رئيسي ليخطة الحربية ومثال عيى ذل فرق الحرس الجمهوري
العرالقيالة في حرب الخيي الثانية والتي لم يعين التحالف نصالالالالره ويخفض من
اهالده العسالالالالكري الرئيسالالالالي إال بعالد تالدميرهالا عبر عمييالة الهجوم من الجالانالالب
والتطويق التي لقامت بها القوات األمريكية عبر صحراء العراق والسعودية وهي
مشالالهورة يمكن مرااعة تفاصالالالييها في العديد من الكتب والدراسالالالات عن حرب
الخيي .
يمثل سالال الجو ا ن في العديد من الصالراعات هو مركز ثقل الجيش الرئيسي
بشكل كبير والقدرة عيى تدميره أو تحييده أو تحجيمه ربما يكون الشرل األول
ليقائد العسالالكري والقوات المدرعة تمثل مركز الثقل بالنسالالبة ليقوات البرية وهما
أهم سالحين في الحرب الحديثة.
أيضا ربما يكون مركز ثقل العدو مكان اررافي كما ذكر من لقبل في الكيمة عيى
العاصمة عيى المستوى االستراتيجي فتيضا عيى المستوى العميياتي والتكتيكي
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تمثالل في أحيالان كثير منطقالة اررافيالة مركز ثقل عبر االسالالالالتيالء عييها ينهزم
العدو تيقائيا ومثال عيى ذل مضالالالالايق الجبال في شالالالالبه ازيرة سالالالاليناء وابل
لقاسيون في دمشق وممر خيبر بين باكستان وأفرانستان وغيرها الكثير.
يتضالح مما سالالبق أن مفهوم مركز الثقل هو مفهوم أسالاسالي ورئيسالالي في عميية
التخطي من أال الحرب أو الصالالراع عيى كل المسالالتويات ولذا فإن اسالالتيعاب
هذا المفهوم والقدرة عيى تحديد مركز الثقل الصالالالالحيح من بين اميي األهداف
التي تبدو هامة أو ذات شالالتن أمام المخط وعبر مراعاة الظروف المختيفة لكل
حرب وسالالالالاحة وصالالالالراع واإلحاطة التامة بكل اوانبها يمكننا من لقطي نصالالالالف
الطريق في عميية التخطي نحو النصالر ويتبقى النصالف األخر المتعيق بتسيوب
تدمير مركز الثقل عبر استخدام الوسائل المناسبة لكل حالة.
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كيف تهيمن الوليات المتحدة على
العالم؟
الكثير من عالمنا العربي واإلسالالالمي تريب عنه بعض المعيومات األسالالاس الية في
تقييم الالدول فمالا بين مبالاله مهول يرفي أمريكالا لالدراالة ا لهة وما بين عاطفي
متسالالالرع يفسالالالر األمور عيى ما يتمنى وينخدع بالتصالالالريحات اإلعالمية لبعض
الدول التي تراشالالالالق الواليات المتحدة فيظنها ندا بل وسالالالالوف تدمر أمريكا إذا
لقالامالت الحرب بينهالا لالذا سالالالالنحاول من خالل األرلقام والمعيومات محاولة بيان
بعض اوانالب القوة األمريكية التي اعيتها في هذه المكانة المنفردة وفي خالل
ذلال سالالالالنالذكر بعض المقالارنات مي بعض القوى األخرى ليتضالالالالح الفارق ويظهر
المعيار.

أذرع السةةةيطرة األمريكيةةة يمكن مه أهمهةةا
في التقسيم اآلتي
اذلراع العسكري – اذلراع االقتصادي – اذلراع األمين – اذلراع الفكري -
اذلراع اإلعاليم.
سالالوف نبدأ بمنالقشالالة وذكر بعض الحقائق عن الهيمنة العسالالكرية األمريكية ولذا
البد من ذكر فيسفة السيطرة العسكرية األمريكية عيى العالم والتي أتت أفكارها
الرئيسالالالاليالة من تجارب الدول االسالالالالتعمارية األوربية لدول العالم ومن الحروب
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األوربية الكثيرة ولذا لقام عهد الهيمنة العسالالالكرية األمريكية بعد الحرب العالمية
الثانية عيى عدم االحتالل المباشر عبر الجيش األمريكي إال كدراة أخيرة إلنقاذ
المولقف واعتمدت عيى عدة أركان من أهمها.

ً
أول تركيز السالح
حيي يرتكز السالالال حصالالريا في يد ايوش موالية لها وينزع سالالال الشالالعوب
ويتم ضالالالمان والء الجيش في األسالالالاس عبر لقيادته في البداية ثم يتم بعد ذل
التريرالل في مسالالالالتويالات القيادة كيها تدريجيا بالبعثات العسالالالالكرية والتدريبات
المشالالالتركة وتوريد نوعيات السالالالال بما يتوافق مي دور هذه الدولة والمحافظة
عيى توازن القوى واالحتفا في كثير من األحيان بالصالالالاليانة والذخائر معتمدة
عيى أمريكالا بشالالالالكل دائم وتضالالالالمن هذه اإلاراءات تريير عقيدة الجيش ليوالء
بشكل كبير ألمريكا ولينظام الدولي وتكون مهمة هذه الجيوش األساسية هي
 -1حفظ النظام السياسي الموالي ألمريكا (وفي أحيان كثيرة تكون القيادة
السياسية مختارة من كبار الضباط)
 -2لقمي انتفاضات الشعوب المقهورة
 -3تالتمين مصالالالالالح أمريكا والنظام الدولي في البيد سالالالالواء كانت مصالالالالالح
القتصالالالالاديالة كنف

أو غالاز أو معادن ومواد خام أو حماية ممرات وطرق

التجارة العالمية أو موااهة دولة مشالالاكسالالة أخرى أو محاربة مجموعات
مناهضة ألمريكا.
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ثانيا :القواعد العسكرية
ً
االحتفا بقواعد برية وبحرية واوية في كل األماكن المهمة في العالم بشالالالكل
يسالالالالمح بالالتالدخالل السالالالالريي لموااهالة أي طوارئ تعجز عنها القوات المحيية أو
تستدعي التعامل السريي وسوف نذكر تفاصيل أهم القواعد في أثناء المقال.

ً
ثالثا :السالح النووي
نشالالالر السالالالال النووي األمريكي في أماكن لقريبة من مناطق الصالالالراع المحتمية
سواء في أوربا أو آسيا في لقواعد معينة مما يشكل ردع كبير ألي دولة خصوصا
الدول النووية األخرى وباألخ

روسالاليا والصالالين وكوريا الشالالمالية كما سالالنبين

بإذن هللا.

رابعا :التحالفات العسكرية
ً
عمالل تحالالفالات عسالالالالكرية إلقييمية تقودها وأهمها حيف الناتو مما يجعيها تقود
ايوش من دول أخرى وتوزع العالبء وال تعتمالد عيى ايشالالالالها فق

واتفالقيات

الالدفالاع بينهالا وبين عالديالد من الدول والتي تمثل غطاء سالالالالياسالالالالي لها ليتدخل
العسكري.
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معلومات أساسية عن الجيش األمريكي
يبيه النالالات القومي األمريكي حوالي  13تريييون و 322مييالالار دوالر في المرتبالالة
األولى عالميا بفارق كبير عن ألقرب منافسالاليها الصالالين وتبيه ميزانية الدفاع 313
مييار دوالر ويبيه عدد السالالكان حوالي  322مييون نسالالمة منهم  % 52تحت سالالن
الثالثين.
يبيه عالالدد القوات العالالاميالالة في الجيش األمريكي  1522222فرد ولقوات االحتيالالاط
حوالي  352222فرد.

مقارنة سريعة مه روسيا
حيالي يبيه النالات القومي  1تريييون و 222مييار دوالر في المرتبة رلقم  12عالميا
وتبيه ميزانية الدفاع  32مييار دوالر ويبيه عدد السالكان حوالي  152مييون نسمة
منهم  %32تحت سالالن الثالثين ويبيه تعداد القوات العامية في الجيش الروسالالي
 322222فرد ولقوات االحتيالاط حوالي  2مييون (الخالدمة العسالالالالكرية إابارية في
روسيا).
يتكون الجيش األمريكي من خمس أفرع رئيسالالالاليالالة وهي الجيش ويبيه تعالالداده
حوالي  512ألف والبحريالة ويبيه تعدادها حوالي  325ألف والقوات الجوية ويبيه
تعالدادها حوالي  322ألف ومشالالالالاة البحرية ويبيه تعدادها حوالي  162ألف وخفر
السالالواحل ويبيه تعداده حوالي  52ألف باإلضالالافة ليقيادة االسالالتراتيجية ولقيادة
القوات الخاصة.
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القياةة الستراتيجية
وتتولى مسالالالالئولية السالالالالال النووي واإلنذار المبكر والدفاع ضالالالالد الصالالالالواري
ومسالالالئولية األلقمار الصالالالناعية والشالالالئون السالالاليبرانية وعمييات االسالالالتخبارات
العسكرية واالستطالع وعمييات القصف االستراتيجي بعيد المدى.

قياةة القوات الكاصة
وتقوم بقيالادة القوات الخالاصالالالالة لجميي األفرع فهنالاا القوات الخاصالالالالة التابعة
ليجيش والبحرية والقوات الجوية ومشالالالاة البحرية ويبيه مجموع تعدادها كيها
حوالي  33ألف فرد.

القياةات العسكرية األمريكية
 -1لقيالادة أوربالا :وتخت

بقيالادة القوات والعمييالات في أوربالا ومقرها في

ألمانيا في شتوتجارت.
 -2لقيادة أفريقيا :وتخت

بكل أفريقيا ما عدا مصر ومقرها في شتوتجارت

في ألمانيا.
 -3القيالادة المركزيالة :وتخت

بالقيادة في مصالالالالر والخيي العربي وإيران

وأفرانستان وباكستان ووس آسيا أو ما يعرف بالشرق األوس ومقرها
في فيوريدا.
 -5القيادة الشمالية :وتخت

بتمريكا الشمالية ومقرها في كيورادو.

 -5القيادة الجنوبية :وتخت

بتمريكا الجنوبية ومقرها فيوريدا.
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 -3لقيادة المحي

الهادئ :وتخت

بتسالتراليا وانوب وشالرق آسالاليا والقارة

القطبية الجنوبية ومقرها هاواي.
 -7األسالالطول الخامس :ومقر لقيادته في البحرين ويخت

بالخيي العربي

والبحر االحمر وبحر العرب.
 -3األسالالالطول السالالالادس :ومقر لقيادته في نابولي ايطاليا ويعمل في البحر
المتوسالالال

وبحر الشالالالمال والبيطيق ولقزوين والبحر األسالالالود والنصالالالف

الشرلقي من المحي

األطينطي وانوب لقارة أفريقيا.

 -6األسالالالطول السالالالابي :ويعمل في نصالالالف المحي الهادئ المجاور سالالاليا
واسالتراليا باإلضافة ليمحي الهندي ومياه انوب شرق آسيا ويقي مقره
لقيادته في اليابان.
 -12األسالالطول الثالي :ويخت

بنصالالف المحي الهادئ المجاور لألمريكتين

ويقي مقر لقيادته في كاليفورنيا ويمثل مي األسالالالطول السالالالابي اسالالالطول
المحي الهادئ.
 -11األسالالالطول الرابي :ويخت

بالالعمل في المياه الوالقعة في نطاق القيادة

الجنوبية ويقي مقر لقيادته في فيوريدا.

أهم األسلحة الستراتيجية المتفوقة
يعتمالد تفوق األسالالالاليحالة االمريكيالة عيى تقدمها وتطورها التكنولواي المتفوق
وعيى كفاءة صيانتها والتدريب المستمر والجهوزية الدائمة وسنذكر هنا عناوين
فق

الن المجال ال يتسي.
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 -1القوة النووية
وتمتي ال

الواليالالات المتحالالدة حوالي  3322لقنبيالالة ورأس نووي والتي تسالالالالتطيي

إطاللقهم عبر الرواصالات النووية والقاذفات بعيدة المدى والصواري الباليستية
المتقالدمالة التي يزيالد مالداها عن  13ألف كم وارتفاع طيرانها عن  1122كم ودلقتها
تصل إلى 222م.

 -2حامالت الطائرات المسيرة بالطاقة النووية
وتمتيال الواليالات المتحالدة  11حالاميالة طالائرات نوويالة في الخالدمالة في حين ال
تمتيال روسالالالاليالا أي حالامالت طائرات سالالالالوى ادميرال كوزنتسالالالالوف المسالالالاليرة
بالمحركات التقييدية.

 -3القوة الجوية
تمتي الواليات المتحدة أكبر وأحدث أسالالطول اوي في العالم بحوالي أكثر من
 13ألف طالائرة متعالددة منهالا حوالي  5222طالائرة مقاتية ومتعددة المهام الرالبية
فيها ليطائرات الحديثة طرازات اف  13واف  22واف  35والنسالالبة األلقل لطائرات
االف  15واالف  13وبالقي األنواع ومنها أيضا حوالي  1222هييكوبتر هجومية منها
 % 32من طراز أباتشي

 -4القوة البحرية
وتمتي أيضالا الواليات المتحدة أكبر وأحدث أسالالطول حربي في العالم فتمتي
 71غواصة العديد منها مسير بالطالقة النووية و 22طراد وهو ألقوى وأكبر سفينة
حربية بعد حامية الطائرات والعديد منها مسالالالير بالطالقة النووية و 32مدمرة و5
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فرلقاطات و 32سفينة هجوم برمائي و 255زورق إنزال وحوالي  266سفينة إمداد
وتموين.

القواعد العسكرية األمريكية
تمتي الواليات المتحدة لقواعد عسكرية برية وبحرية واوية في كثير من دول
العالالم بالاإلضالالالالافالة إلى امتالكهالا إلى العالديالد من المرافق في معظم دول العالم
تسالالتخدمها ليواسالالتيات واالتصالالال والطوارئ سالالنذكر هنا بعض المعيومات عن
أهم القواعد حول العالم:

أوربا
 ألمالانيالا :وتمتيال فيهالا  33مولقي تالابي ليجيش وواحد ليمارينز و 5ليقواتالجويالالة ويبيه تعالالداد القوات هنالالاا أكثر من  52ألف ويواالالد بهالالا مولقي
لألسيحة النووية فيها حوالي  22رأس حربي
 ايطالالاليالالا :وتمتي ال فيهالالا  3موالقي تالالابعالالة ليجيش و 3ليقوات الجويالالة و2ليبحريالة ويبيه تعالداد القوات فيهالا أكثر من  11ألف ويواالالد بهالالا مولقعالالان
لتخزين األسيحة النووية بهما حوالي  122رأس حربي
 اليونالان :وتمتيال فيهالا  2لقاعدة بحرية ولقاعدة اوية ويبيه عدد القواتحوالي  522فرد
 اسالالبانيا :وتمي فيها لقاعدة بحرية ولقاعدة اوية وعدد القوات أكثر من 2222فرد
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 بريطالانيالا :وتمي فيها  5لقواعد اوية وعدد القوات فيها حوالي  12االففرد
 تركيالا :وتميال فيهالا لقالاعالدة اوية في إنجييرا ومولقعي دعم في انقرةوازمير ويبيه عدد القوات هناا حوالي ألف وخمسالالالالمائة فرد ويواد بها
حوالي  72راس نووي في انجييرا
 هولندا :بها مولقي لألسيحة النووية وعدد لقوات ألقل من ألف بيجيكا :بها مولقي األسيحة النووية وعدد القوات فيها حوالي  1322فرد بيرالالاريالالا :وبهالالا حوالي  3موالقي اويالالة تالالابعالالة لينالالاتو ويتمركز بهالالا لقواتامريكية ومولقي تابي ليجيش االمريكي
 ويواد في صالالالربيا والبوسالالالنة والنروي والبرترال لقوات تقل عن األلففرد.

الشرق األوسط
 -1لقطر :وتمتي فيها لقاعدة برية واوية ويبيه عدد القوات فيها  3222فرد
 -2الكويالت :وتمتيال فيها لقاعدة برية واوية ويبيه عدد القوات فيها 13222
فرد
 -3االمارات :وتمتي فيها وتمتي فيها لقواعد اوية ويبيه عدد القوات فيها
 5222فرد
 -5البحرين :وتمتيال فيهالا لقالاعالدة بحريالة واويالة ويبيه عالدد القوات فيها
حوالي  3252فرد
 -5السعودية :وتمتي فيها حوالي  352فرد
 -3العراق :وتمتي فيها حوالي  3522فرد ولقواعد برية واوية
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 -7إسرائيل :ولديها هناا مولقي رادار
 -3مصالالالر :ولديها هناا حوالي  722فرد كقوات لمرالقبة اتفالقية السالالالالم في
سيناء ولقاعدة دعم اوي في مطار شرق القاهرة
 -6أفرانسالالالتان :وتمتي فيها لقواعد برية واوية وعدد القوات فيها حوالي
 12222فرد
 -12لقرغيزستان :وتمتي فيها لقاعدة دعم اوية

آسيا
 -1اليابان :وتمتي فيها لقواعد برية وبحرية واوية ويبيه عدد القوات فيها
حوالي  52222فرد
 -2كوريالا الجنوبيالة :وتمتيال فيهالا لقواعالد برية واوية وبحرية ويبيه عدد
القوات فيها حوالي 32222فرد
 -3ازيرة اوام :يبيه عدد القوات فيها حوالي  5522فرد
 -5وتمتي لقوات عسكرية في تايالند وسنرافورة ألقل من األلف

أمريكا الجنوبية
تمتي لقواعد عسكرية صريرة تعداد القوات فيها ألقل من االلف في كل من كوبا
(لقالاعالدة اوانتالاموا البحريالة والجويالة) وكولومبيالا والهنالدوراس والسالالالاليفالالادور
وهاييتي.
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أفريقيا
 -1ايبوتي :وتمتيال فيهالا لقالاعالدة بحريالة واوية ويبيه تعداد القوات فيها
حوالي  1522فرد.
 -2وتمتي ال لقوات ألقالالل من االلف في كالالل من الكالالاميرون واثيوبيالالا ومالالالي
والنيجر.
ذكرنا في هذه اإلطاللة السريعة القوات واإلمكانيات والمنشآت األمريكية حصرا
ولم نتعرض لحيفاء أمريكا حتى المقربين منهم والتي بالطبي تعتبر لقوة مضالالافة
عنالد الحااة ولكن ادير بالذكر أن القوة األمريكية المنفردة تكاد تكون أكبر من
معظم الدول المتقدمة مجتمعة في أغيبية عناصالالر المقارنة خصالالوصالالا بالنسالالبة
لألسالاليحة المتفولقة وربما نذكر مقارنات مي بعض الدول في المنشالالورات القادمة
ولكن يسهل عيى األخوة القراء المقارنة بتنفسهم في ولقت لقييل عبر اإلنترنت.

الذراع األمني للوليات المتحدة
سالالالالنقوم في هالذا الجزء بالإلقالاء نظرة عامة عن مكونات الذراع األمني ليواليات
المتحدة وبنيته لمحاولة تقريب تصوره ولن نتعرض بالطبي لمنالقشة أنشطتها أو
تفاصيل مهامها وعميها مما ال يتسي هذا المقام لذكره.
أشارت دراسات عدة ومنها دراسة نشرت عام  2212في اريدة الواشنطن بوست
إلى أن هناا  1271منظمة حكومية و 1631شالالركة خاصالالة في  12االالف مولقي في
الواليات المتحدة األمريكية يعميون في مجال االسالالتخبارات ومكافحة اإلرهاب
واألمن الوطني.
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يبيه عدد العاميين في مجتمي االستخبارات األمريكي حوالي  355ألف فرد منهم
نسبة  % 26من الشركات الخاصة المتعالقدة مي الحكومة.
إحصالالائية العدد تشالالمل الموظفين بدوام كامل فق في هذه الهيئات والشالالركات
وال تشالالالالمالل المتعالاونين وال مصالالالالادر المعيومالات وال من يقالدمون خدمات دعم
ولواستيات وبالطبي ال تشمل الحيفاء.
وتبيه ميزانية االسالالتخبارات األمريكية (ما عدا التابعة لوزارة الدفاع) حوالي 53
مييار دوالر في عام  2213طبقا لمكتب مدير االستخبارات الوطنية األميركية.

األركان الرئيسية لمجتمه الستكبارات األمريكي
هناا  13منظمة تمثل األركان الرئيسية لمجتمي االستخبارات األمريكي سنذكرها
بسرعة ثم نتكيم ببعض التفصيل عن أشهر أعضائها
 -1وكالة المخابرات المركزية وهي مستقية وتتبي ليرئيس مباشرة
 -2الفرع  25التابي ليقوات الجوية وهو تابي لوزارة الدفاع
 -3لقيالادة األمن واالسالالالالتخبارات التابعة ليجيش األمريكي وهي تتبي وزارة
الدفاع
 -5وكالة استخبارات الدفاع وهي تابعة لوزارة الدفاع
 -5مكتب استخبارات مشاة البحرية التابي لوزارة الدفاع
 -3مكت ب اسالتخبارات البحرية وهو ألقدم هيئة اسالتخباراتية ويعود انشائه
ليقرن التاسي عشر ويتبي لوزارة الدفاع
 -7وكالة األمن القومي وتتبي لوزارة الدفاع
 -3مكتب االستطالع القومي ويتبي لوزارة الدفاع
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 -6وكالة االستخبارات األرضية الفضائية القومية التابعة لوزارة الدفاع
 -12فرع االستخبارات التابي لمكتب التحقيقات الفدرالي التابي لوزارة العدل
 -11مكتالب األمن واالسالالالالتخبالارات القومي التالابي لهيئالة مكافحة المخدرات
التابعة لوزارة العدل
 -12استخبارات خفر السواحل وتتبي لوزارة األمن الوطني
 -13مكتب االستخبارات والتحييل ويتبي لوزارة األمن الوطني
 -15مكتب االستخبارات واالستخبارات المضادة التابي لوزارة الطالقة
 -15مكتب اإلرهاب واالستخبارات المالية التابي لوزارة الخزانة
 -13مكتب االستخبارات واألبحاث التابي ليحكومة
الوظيفة األسالالاسالالية لكل هذه األاهزة هي امي المعيومات وتحيييها ولكن هناا
مثال وظيفالة أخرى ليمخالابرات األمريكيالة خالاصالالالالة بدورها في القيام بالعمييات
السالالالرية الشالالالبه عسالالالكرية وأيضالالالا هناا مكتب االسالالالتخبارات واألبحاث التابي
ليحكومة حيي ينحصر دوره في تحييل المعيومات فق

وليس امعها.

تحد كبير وهام لمجتمي االستخبارات األمريكي ويراي
تمثل الحرب السيبرانية
ٍ
السالالالالبق في اسالالالالتعمال التقنية الحديثة ليتجسالالالالس الجماعي وامي المعيومات
الشالامية إلى الواليات المتحدة فقد نشئت شبكة اإلنترنت كمشروع سري لوزارة
الالدفاع ثم أصالالالالبحت متاحة ليعالم بعد ذل بفترة ولدى مجتمي االسالالالالتخبارات
األمريكي برام ومشاريي لقومية السترالل ذل في امي المعيومات والتجسس
الجماعي من فترة طويية ولقد كشالالف عن بعضالالها ادوارد سالالنودن باإلضالالافة إلى
ذل مثل استرالل االختراق اإللكتروني ليشبكات واألاهزة إلحداث ضرر مادي (
ولذل تطور المصالالالطيح إلى مصالالالطيح الحرب وليس فق تجسالالالس إلكتروني )
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تحالدي االديالد ومتزايالد ليواليات المتحدة وبالطبي مجتمي االسالالالالتخبارات الذي
يمثل صالالاحب السالالبق والتخصالال

في ذل وتهتم ثالث اهات أسالالاسالالية بهذا

التحالدي وهي القيادة االسالالالالتراتيجية ليجيش األمريكي ووكالة االسالالالالتخبارات
األمريكيالة وبالالطبي وكالالة األمن القومي الذي تمثل التقنية واالتصالالالالاالت مجال
عميها األول.
في السالابق كان مدير االسالتخبارات المركزية هو من يدير مجتمي االستخبارات
بالالكالامالل بالاإلضالالالالافالة إلى وظيفتاله األسالالالالاسالالالالية بعد عام  2225أصالالالالبح مجتمي
االستخبارات يدار عن طريق برنامجين- :



أوال برنام االسالتخبارات القومية :ويديره مدير االستخبارات الوطنية
وهو منص الب مسالالتحدث باإلضالالافة إلى مدير أي من الهيئات أو الوكاالت
االسالالالالتخبالاراتية في مجتمي المخابرات والرئيس االمريكي ويدير كل
األنشالالالالطالة االسالالالالتخباراتية فيما عد األنشالالالالطة التي تتعيق بالعمييات
العسكرية.



ثانيا برنام االسالالالتخبارات العسالالالكرية :ويديره وزير الدفاع األمريكي
ويدير األنشطة االستخباراتية المتعيقة بالعمييات العسكرية

بالطبي هناا تداخل في العمل واالختصالاصات أحيانا ولذا تم استحداث منصب
مالدير االسالالالتخبارات القومية لتطوير التعاون والتكامل بين الوكاالت المتعددة
والتنسيق ومشاركة المعيومات في المجتمي االستخباراتي.
هناا لجنة االسالالتخبارات المكونة من  15سالاليناتور يقومون باإلشالالراف والمتابعة
والرلقابة عيى أنشطة مجتمي االستخبارات األمريكي.
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وكالة الستكبارات المركزية
نشتت عام  1657عقب الحرب العالمية الثانية كتطوير لما عرف بمكتب الخدمات
ُا ِ
االسالالالالتراتيجية الذي كان يقوم بدور المخابرات خالل الحرب العالمية وهي أهم
الوكاالت في مجتمي االسالالتخبارات االمريكي وكانت إلى عام  2225هي رأس هذا
المجتمي ومن تديره وهي إلى ا ن صالالالالاحبة أكبر ميزانية بين أاهزة المخابرات
المختيفة تشالالالالير التقديرات إلى أن ميزانيتها تبيه حوالي  15مييار دوالر في عام
 2213ويبيه عالالدد العالالاميين فيهالالا حوالي  21ألف فرد ويقي مقرهالالا الرئيسالالالالي في
النجيي بوالية فراينيا ويرأسها حاليا ماي بومبيو وتتكون من اإلدارة الرئيسية
أو القيالادة بالاإلضالالالالافة ل  5إدارات رئيسالالالالية هي إدارة التحييل وإدارة العمييات
وإدارة الدعم وإدارة العيوم والتكنولوايا وهي تقريبا اهاز االستخبارات الوحيد
في مجتمي االستخبارات االمريكي المخولة بتنفيذ عمييات سرية شبه عسكرية.
يتبي ليمخالابرات األمريكيالة مؤسالالالالسالالالالات تعييميالة ضالالالالخمالة مثالل اامعة وكالة
االسالالالتخبارات المركزية التي تدرس حوالي  222منه تعييمي وأيضالالالا مدرسالالالة
شيرمان كينت ليتحييل االستخباراتي غير مراكز التدريب والتعييم األخرى.
لالدى وكالالالة المخالابرات المركزيالة عاللقات وطيدة ادا بمعظم أاهزة المخابرات
الفعالة حول العالم وخاصالالة ما يسالالمى بالعيون الخمسالالة وهي أاهزة مخابرات
المميكة المتحدة وكندا واسالالتراليا ونيوزيالندا باإلضالالافة إلى أميركا فهم أشالالبه
بجهاز واحد لجمي المعيومات عبر العالم ويرتب بعاللقة وثيقة أيضالالالا ال تقل عن
ذلال اهالالاز المخالالابرات األلمالالاني وااليرلنالالدي ولكنهم غير داخيين في مصالالالالطيح
العيون الخمسالالالالة وتقوم الواليالالات المتحالالدة بعقالالد مؤتمرات أمنيالالة سالالالالواء عيى
مسالالالتوى اإللقييم في أوربا أو أفريقيا أو الشالالالرق األوسالالال أو غيرها وأيضالالالا في
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أمريكالالا تعقالالد مؤتمرات أمنيالالة عالالالميالالة ألاهزة المخالالابرات والمعيومالالات ويكون
الهدف منها رسالالم سالالياسالالات امي وتبادل المعيومات وربطها بالواليات المتحدة
وتوحيد المصطيحات واألنظمة األمنية داخل هذه األاهزة بما يتوافق مي النظام
االميركي وتعزيز فعالاليالة التنسالالالاليق والتعالاون والخالدمالات ممالا يالدعم القدرات
االسالالتخباراتية األمريكية بشالالكل أكبر من حجم أاهزتها ويضالاليف الجهود التي
تبذلها هذه األاهزة األخرى إلى اهد االستخبارات االمريكية.
هنالالاا العالالديالالد من الكتالالب واألبحالالاث والمقالالاالت التي تتحالالدث عن عاللقالالات
االسالالالالتخبالارات األمريكيالة القويالة بالتاهزة مخابرات اميي الدول العربية يمكن
الراوع لها ليتفاصالاليل ومما يذكر أن اهاز المخابرات العامة المصالالرية وهو أكبر
األاهزة العربية ولقام بالمسالالالاعدة الرئيسالالالية إلنشالالالاء العديد من األاهزة العربية
األخرى تم إنشالالالالائاله في بداية الخمسالالالالينات بعد دورة تيقاها عدد من الضالالالالباط
المصالالالالريين في الواليات المتحدة لمدة أسالالالالابيي ثم عادوا بحوالي  12أطنان من
األاهزة والكتب والمرااي الالزمة لكي يستكميوا إنشاء هذا الجهاز.

وكالة األمن القومي
نشالالالالتت عالام  1652ويقي مقرها في فورت ميد بوالية ماريالند وتبيه التقديرات
ُا ِ
عالالدد العالالاميين فيهالالا من  32إلى  52ألف فرد وميزانيتهالالا حوالي  11مييالالار دوالر
ويرأسها حاليا األدميرال مايكل روارز.
تتمثالل مهالامهالا الرئيسالالالالية في عمييات المرالقبة واالسالالالالتطالع عبر العالم وامي
المعيومالات وتحيييهالالا وتخت

بالالالذات فيمالا يعرف بالاسالالالالتخبالالارات اإلشالالالالارات
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(اعتراض االتصاالت الالسيكية والسيكية بجميي أنواعها وأشكالها) وأيضا حماية
شبكات االتصاالت ونظم المعيومات األمريكية.
تعتمد عيى الوسالالائل اإللكترونية والتقنية بشالالكل أكبر من المصالالادر البشالالرية في
امي المعيومات
معظم عيوم التشالالفير واألمن اإللكتروني ووسالالائل االتصالالاالت وأاهزة التواصالالل
الحالديثالة لعبالت دورا كبيرا في هالذا المجال من أال خدمة أهداف واودها من
امي ليمعيومات عبر العالم وحماية المعيومات االمريكية
ترتب بشالالكل وثيق مي شالالركات االتصالالاالت والتقنية الحديثة عبر العالم وتجند
العديد من أفرادها والكثير من مؤسالالسالاليها من اال وضالالي الوسالالائل اإللكترونية
سالواء مادية أو برمجية في أنظمة االتصاالت واألاهزة والبرام مما يمكنها من
التجسس بسهولة وامي المعيومات.
كان ادوارد سالالالنودن يعمل بشالالالكل وثيق لديها مما مكنه من التعرف عيى العديد
من برام ومشالالالالاريي االسالالالالتطالع الجمالالاعي ليمعيومالالات سالالالالواء عبر الهواتف
والمكالمات أو عبر شبكة اإلنترنت وشارا في بعض هذه المشاريي.
تدير الكثير من محطات المرالقبة اإللكترونية ومراكز التجسس التقني عبر العالم
سالواء في الدول الموالية أو المناهضة ألمريكا بال أي تمييز ترغب في التجسس
والحصول عيى كل المعيومات عن اميي األطراف.
تمثل الحرب الساليبرانية ازءا هامة ا ن من مهامها وهي تعتبر الهيئة األساسية
المسئولة عن ذل بالتعاون مي بالقي الوكاالت والهيئات المعنية باألمر.
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اميي االحصائيات واألرلقام الواردة أعاله من مولقي وزارة
الدفاع األمريكية ومن الموالقي التابعة لها ومن نشرة

military balance 2016
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الموقف الستراتيجي لألمة المسلمة
في إطار منالقشالتنا لجوانب الصالراع الذي تحياه أمتنا في هذا العصر كنا تناولنا
من لقبالل كيفيالة فهم النظالام الدولي وتقييم عام ليقوى الدولية واإللقييمية األبرز
التي تؤثر في مسالالالار األحداث ونحاول عبر ما نكتبه أن نوضالالالح فهما صالالالحيحا
وكامال لألحداث التي تمثل فيها األمة المسيمة محورا أساسيا
وأن نضالالي لقواعد تجمي فروع األحداث واسالالما رئيسالالا من األفكار التي ترد لها
المنابي الرئيسية لفهم ما يدور حولنا وعبر هذه المقاالت نحاول أن نتسم بشمول
الروية وتركيز األفكار مي اختصالالار األلفا واليوم ننالقش مولقف األمة المسالاليمة
في اميي األرض وما هي أهم صالراعاتها؟ وأين تقف منها؟ هل تسالالير في مسالالار
النصر؟ ما هو الذي يمكن استشرافه في كل بقعة في المستقبل القريب؟
سالالالالنحاول عبر األسالالالالطر القادمة أن نجيب عن هذه األسالالالالئية الهامة مي مراعاة
عوامل ارتباط الصالالالراعات ببعضالالالها وأنها ما تزال تدور وهيمنة النظام الدولي ال
تزال لقائمة وتعمل األمة عيى التحرر منها

أهم مناطق الصراع
أفغانستان
تمثل أفرانستان إحدى أهم مناطق األمة المسيمة عيى الرغم من بعدها عن مركز
العالم اإلسالمي ولكن شاء هللا أن يكون لها دور كبير ليراية في هذه المرحية من
تالاري األمالة فكالانالت مسالالالالرحا ألول انتصالالالالار حربي أحرزته األمة منذ الخالفة
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العثمانية ونقصد بالنصر نصر متكامل األركان عسكريا وسياسيا في حرب شامية
ال معركة أو اشالالتباا أو حرب حسالالمت نتيجتها برير أيدي األمة ويمكن أن نواز
مساهمة أفرانستان في النقاط ا تية:



سقوط االتحاد السوفيتي بعد هزيمته في أفرانستان



االنتصالار في حرب الشاليشالان األولى التي خرج من أفرانستان مقاتيوها
العرب



انتشار الجهاد في بالقي البقاع في األمة عيى أيدي من تخراوا منها



استنزاف أمريكا العسكري وااللقتصادي بعد دخولها في حرب أفرانستان
وما تالها

نذكر بعض األرلقام هنا ليداللة عيى حجم االستنزاف االلقتصادي ألمريكا منذ عام
 2221فقالد صالالالالر ترامالب مؤخرا أن الواليالات المتحالدة أنفقالت ما يبيه حوالي 7
تريييون دوالر في الحرب عيى اإلرهاب والتي كان مسالالالرحها الرئيسالالالي الشالالالرق
األوسال

ونشر مركز الدراسات االستراتيجية والدولية األمريكي في يوليو 2217

ثالثة تقديرات:
 أولها :تقدير لينا بييمز الذي لقدر حجم اإلنفاق إلى شهر فبراير  2213من 5إلى  3تريييون دوالر
 ثالانيهالا :تقالدير معهد واتسالالالالون الذي لقدرها بنحو  5.3تريييون دوالر فينفس الفترة وارتفعت إلى  5.3تريييون في التقدير األخير لسنة 2213
 ثالثها :تقدير نيتا كراوفورد الذي وضي ثالثة أرلقام محتمية  5.3أو  7.6أو 12.7تريييون دوالر تبعالالا لينفقالالات الالالداخيالالة في التقالالدير ،وبيه اإلنفالالاق
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العسالالالكري المباشالالالر في أفرانسالالالتان والعراق فق من  2221إلى 1.3 2213
تريييون دوالر
لكي ندرا حجم اإلنفاق غير المسالبوق يكفي أن نعيم أنه تكاليف مشاركة أمريكا
في الحرب العالمية الثانية بيرت  5.1تريييون دوالر لقياسالالا لقيمة الدوالر الحالية
وهي أكبر حرب من نالاحيالالة اإلنفالالاق سالالالالابقالا وبيرالت تكيفالة الحرب عيى فيتنالالام
حوالي  772مييالالار دوالر وتكيفالالة الحرب الكوريالالة حوالي  352مييالالار دوالر وكيهالالا
مقاسة بقيمة الدوالر الحالية
وبيه عدد الخسائر البشرية األمريكيين فق طبقا لإلحصائيات الرسمية أكثر من
 12آالف لقتيالالل وأكثر من  53ألف مصالالالالاب تكثر فيهم حالالاالت البتر ويبيه عالالدد
المرضى النفسيين من العسكريين األمريكيين اراء العمييات العسكرية في ذات
الفترة  222ألف مريض طبقالالا لقسالالالالم شالالالالئون المحالالاربين القالالدمالالاء في الجيش
األمريكي.

مالحظة :يبلغ انلاتج القويم األمريكي حوايل  16.3تريليون دوالر والصني
 12تريليون دوالر يف المركز اثلاين وبريطانيا  2.3تريليون وفرنسا  2.5تريليون
وروسيا  1.5تريليون دوالر يف المركز اثلاين عرش اعلميا ودلول جملس اتلعاون
اخللييج جمتمعة  1.5تريليون دوالر وتركيا  352مليار دوالر يف المركز السابع
عرش اعلميا ولك هذه األرقام طبقا تلقدير صندوق انلقد ادلويل لسنة 2217
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المستقبل المتوقه
نشالالالرت وكالة رويترز والبي بي سالالالي في أكتوبر  2217تقريرا ذكر فيه أن طالبان
تحكم  % 55من مسالالاحة أفرانسالالتان نقال عن مصالالدر في التحالف وأن الحكومة
األفرانية تسالالاليطر بشالالالكل كامل عيى  % 32من البيد فق

وال تخيو من هجمات

لطالبان والتي لقدروا مسالالاحة نشالالاطها بتكثر من  % 72من مسالالاحة البيد وتشالالير
التقارير اإلخبارية إلى تزايد معدل االنتصالالالارات بشالالالكل مضالالالاعف في السالالالنة
األخيرة وصوال ليحظة كتابة المقال.
وبكالل العوامالل وبالاعتراف العالدو األمريكي فالإن كفالة الحرب بعالد  17عام تراح
ناحية طالبان وأنه في حال خففت القوات األمريكية واودها أكثر أو انسالالحبت
فسالالالتراي طالبان مباشالالالرة ليحكم الكامل مرة أخرى وفشالالاليت أمريكا في إيجاد
بديل أو ند لطالبان ففشالاليت الحكومات األفرانية المتعالقبة وال يواد طرف مثل
الشيعة في العراق تسيم لهم مقاليد األمور حتى تستطيي الخروج بدون أن تعين
هزيمتها

اليمن
بعد الثورة التي اضطرت عيي عبد هللا صالح ليتنازل عن الحكم لعبد ربه منصور
هادي رضالالوخا ليضالالروط الدولية الراغبة في امتصالالاص الثورة الشالالعبية وتوايه
كالل الجهود لمحالاربة تنظيم القاعدة في شالالالالبه الجزيرة العربية تحالفت اماعة
أنصالالالار هللا الحوثية الذراع اإليراني في اليمن مي عيي عبد هللا صالالالالح الجريح
الذي يسالالالاليطر عيى لقطاعات كبيرة من الجيش حتى بعد عزله ولقاموا باالنقالب
عييه واالستيالء عيى العاصمة ومعظم المدن الكبيرة بالتحالف مي حزب المؤتمر
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الشعبي ( حزب صالح ) ولقطاعات الجيش الموالية وهرب عبد ربه ليسعودية ثم
لقامت ما سالالمي بعاصالالفة الحزم وهي الحمية السالالالعودية اإلماراتية إلعادة نظام
هادي ليحكم

الواقه الحالي
ا ن بعالد مقتالل عيي صالالالالالح بعالد محالاولتاله االنقالب عيى الحوثي والتعاون مي
السالالالعودية تفك كثير من القوة السالالالياسالالالية والقبيية التي كانت لحزب المؤتمر
الشعبي وأصبحت خريطة القوى الفاعية كا تي
اماعة أنصالالار هللا الحوثي مي ما اسالالتطاعت اذبه من أبناء القبائل وبقايا حزب
صالالح وهي ال زالت تحكم السيطرة عيى العاصمة صنعاء ومحيطها والعديد من
المدن والمحافظات الكبرى
لقوات الشرعية اليمنية التي تقودها السعودية والمكونة من لقطاعات من الجيش
والمنضالالالالمين من أبنالالاء المالالدن والمنالالاطق اليمنيالالة الراغبين في لقتالالال الحوثي
والمفترض أنها تحارب إلعادة هادي ليحكم أو هذا المعين عيى األلقل
لقوات ما يعرف بالحزام األمني والنخب الشالالبوانية والحضالالرمية ولقوات شالالرطة
عدن وهذه تتيقى تموييها وتوايهها من اإلمارات ويفترض أنها ضالالالالمن التحالف
ولكن تسالتريها اإلمارات لتحقيق مصالحها الخاصة في اليمن مثل السيطرة عيى
مدينة عدن والموانو وعمييات أمنية ضد تنظيم القاعدة ودفي بعض السياسيين
المالدعومين منهالا مثالل الحراا الجنوبي الالداعي لعودة امهورية اليمن الجنوبي
واالنفصال في دولة مستقية أو عدة ألقاليم وسياسيين آخرين ترغب عبر دفعهم
ليوااهالة لمحالاولالة إيجالاد عمالء لها في السالالالاليطة الجديدة سالالالالواء بالتوافق مي
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السعودية أو عبر فرضهم كتمر والقي عيى الساحة لضمان بقاء مصالحها في اليمن
وتعزيز نفوذها
تنظيم القاعدة في شالالالالبه الجزيرة العربية والذي ينشالالالال

في محافظات انوب

ووس اليمن وكان له محطتان منذ الثورة أولهما السيطرة عيى محافظتي أبين
وشالالالالبوة في بعالد الثورة ثم االسالالالالتيالء عيى محافظة المكال في  2215وفي كيتا
الحالتين لقام التنظيم با تي هجوم كاسالالح سالالريي وواسالالالي عيى المراكز األمنية
والعسالالكرية في المنطقة المسالالتهدفة يتبعه السالاليطرة الكامية ثم تسالالييم الحكم
لمجيس مالدني من أبناء المنطقة مي بقاء التنظيم ولقيامه بالدعوة والتدريب في
وس األهالي.
وفي الحالتين بعد السالالاليطرة لعدة أشالالالهر أو سالالالنة وبضالالالي أشالالالهر يقوم التنظيم
باالنحياز عند حصالول حمالت ضخمة ومنسقة مي الطيران األمريكي والسعودي
وال يقوم بالموااهة بل ينحاز بكل أسالالاليحته وأفراده وبدون خسالالالائر تذكر أثناء
عميية االنحياز وبعد اسالالتيالء الحوثي نشالال

التنظيم في وسالال أفراد المناطق

ولقالالام أثنالالاء واوده في المكال بتحوييالاله لمركز تالالدريالالب وإمالالداد ودعم لحرب
الحوثيين مي أبنالالاء المنالالاطق ودور التنظيم في العمييالالات التي يقوم بهالالا ضالالالالد
أهداف خاراية معروف ولكن نقتصر هنا بمنالقشة دوره في الوضي اليمني.
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المستقبل المتوقه
ال يبالدو في المسالالالالتقبالل القريالب إمكالانية لعودة اليمن كدولة مركزية مرة أخرى
ويبرز في األفق عدة أمور متولقعة منها:
 -ضالالعف وترااي الحوثي خصالالوصالالا مي الضالالر

الدولي عيى إيران وفقده

ليعديد من نقاط القوة الشعبية داخل اليمن.
 احتمال حدوث خالفات بينية بين األطراف المدعومة إماراتيا واألطرافاليمينة األخرى سالالواء التي لها أاندتها الخاصالالة المناطقية أو التي تتبي
لسيطة هادي.
 حالالالة الفراب والسالالالاليولالة وعالدم واود بالديل حقيقي تمكنت من طرحهلقوات التحالالالف أو األطراف اليمنيالالة سالالالالواء لموااهالالة الحوثي أو حتى
اماعة الحوثي نفسها واألحوال المعيشية وااللقتصادية والفوضى تطر
إمكالانيالة حالدوث مواالة ثوريالة عيى كالل األطراف ويتولقي حالدوثها عند
هدوء حدة الحرب بين الحوثي والتحالف العربي.
 تنظيم القالالاعالالدة واوده ومخططالالاتالاله وطريقالالة عميالاله تنبو بالالإمكالالانيالالةاسالالترالله لهذا المشالالهد المضالالطرب ويحتمل انتظاره الفرصالالة المناسالالبة
ليتدخل بشالالكل واضالالح وإن كان منتشالالر بشالالكل غير معين في كثير من
المنالاطق ويمثل أرلقا ليواليات المتحدة خصالالالالوصالالالالا بعد عدم تمكنها من
القضالالالالاء عييه وطريقة عميه التي ال تعطيها فرصالالالالة لحصالالالالاره وتوايه
الحرب نحوه بدال من إنهاا األطراف الحالية ضد بعضهم والمفترض بهم
أن يكونوا رأس الحربة ضد القاعدة.
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 ال يريد التحالف العربي وال النظام الدولي القضالالالاء عيى الحوثي بشالالالكلتام ولكن يريد تحجيم لقوته وإرغامه عيى مشالالالالاركة السالالالاليطة مي بالقي
األطراف تحت المظية الدولية في نموذج يشبه نظام العراق السياسي أو
اليبناني مي فارق الطائفية ولكن المقصود هو النظام السياسي وفي نفس
الولقت إيران تعتبر الحوثي ورلقة ضر هامة وال تريد تحجيمه بل تريد
زيالادة تهديد السالالالالعودية من ناحيته ألن إشالالالالعال الوضالالالالي اليمني يعود
بالمنفعة أكبر بكثير من إشالالالالعال الحرب في لبنان أو سالالالالوريا وهو ما لقد
يعني خسائر أكبر إليران بدون تحقيق مكاسب تذكر.
لالذا ترتب التطورات هنالاا بمشالالالالهالد الصالالالالراع اإللقييمي مي إيران وبالالمصالالالالالح
المتنالالازعالالة ألطراف التحالالالف العربي وبقالالدرة أمريكالالا عيى ترتيالالب األمور في
المنطقة مي الوضي في االعتبار العوامل الداخيية التي ذكرت سابقا.

العراق
بعد الرزو األمريكي وسالقوط نظام صدام حسين البعثي تولت أمريكا الحكم في
العراق وعميالالت عيى التحالالالف مي الشالالالاليعالالة العرالقيين وتكوين حكومالالة عمييالالة
تخضي إلشرافها وبعد االنتفاضة العرالقية المتزامنة مي الربيي العربي ثم سيطرة
تنظيم الدولة عيى مسالالالاحات واسالالالعة من المحافظات العرالقية ووصالالالولها إلى
محي برداد زادت الواليات المتحدة التعاون مي إيران بشالالكل كبير في الساحة
العرالقية والعاللقة بينهم عاللقة تعاون ومصالالالالالح مشالالالالتركة .ويظل النفوذ األكبر
ليواليات المتحدة في العراق لعدة أسباب منها:
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 أنها من أسقطت النظام العرالقي ودمرت ايشه عاللقاتها القوية مي مكونات العراق السالياسية مثل األكراد واماعات منالشيعة العرالقيين
 تشرف عيى نشاط الحكومة المركزية في برداد والجيش العرالقي بشكلكبير
 ال زالالت تحتفظ بقوات عسالالالالكريالة يبيه عددها حوالي  6آالف فرد وعدةلقواعد باإلضافة لقوات الناتو من الدول األخرى

القوى الفاعلة على الساحة العراقية
األكراد :ولهم حكم ذاتي مسالالتقل في إلقييم كردسالالتان العراق وله عاللقات ايدة
مي تركيا وإيران ولقوات عسالالكرية (البيشالالمركة) وهي خيي من لقوات األحزاب
الكردية التابعة لبرزاني وطالباني وتشالمل لقوات حرس الحدود ولقوات الشالالرطة
ولقوات عسكرية

الشيعة :ويمكن تقسيمهم إلى  3تو هات سياسية
أوال الشالالاليعالة الحكوميين :الالذين يعميون في الحكومالة والجيش مثالل العبادي
والمالكي ومن تابعهم وهؤالء يخضعون لينفوذ األمريكي بشكل أكبر
ثانيا الشالاليعة العرالقيين مثل مقتدى الصالالدر وعمار الحكيم ومن تابعهم وهؤالء
يعميون عيى بناء تواه سالالياسالالي ذاتي لهم ويتعاونون مي أمريكا وإيران وبالقي
األطراف ويراي عدم خضوعهم إليران بشكل كامل إلى العنصرية اإليرانية التي
تولي العنصالالالر الفارسالالالي األولوية وتجعل الشالالاليعة من العرب وغير الفرس في
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مرتبة االتباع فق وهذا يجعل أحيانا لديهم مشالالالاكل مي هذا الفريق ولكن ليس
خالفا أيدلوايا
ثالث ا الشالاليعة الخاضالالعين لنفوذ إيران :بشالالكل مباشالالر مثل كثير من الميييشالاليا
العرالقية والتي تم تجميعها مؤخرا تحت مسالالالمى الحشالالالد الشالالالعبي الذي يقوده
هادي العامري

وهذه االختالفات السياسية بني مكونات الشيعة ال تعين عدم تبعيتهم ادلينية
إليران فيه ادلولة الشيعية األم وبها قيادة نظام الويل الفقيه ولكن يستفاد من
اتلقسيم فهم أفضل للمواقف السياسية واألحداث ىلع الساحة
بالقي المكونات السالالنية ال تواد لهم لقوة حقيقية أو تجمي سالالياسالالي أو عسالالكري
بالاسالالالالتثنالاء فصالالالالائل المقاومة العرالقية التي تحارب من الجميي تحت مسالالالالمى
اإلرهالاب وكثير من المكونالات السالالالالنيالة يتعالاون إمالا مي الحكومالة أو الفصالالالالائل
الشيعية ليحصول عيى بعض الفتات أو لمني البطش بهم

المستقبل المتوقه
ال زالت تحاول أمريكا والقوى الفاعية بناء مؤسالالسالالات دولة ونظام سالالياسالالي في
العراق ولكن ال تزال األوضالاع هشالة ومييئة بالفوضالى باستثناء إلقييم كردستان
وحتى بعد إخراج تنظيم الدولة من المناطق التي اسالالالتولى عييها ودفي خسالالالائر
بالرة من األفراد والمعدات التي أنهكت القوات العرالقية الضالالعيفة في األصالالل ال
زال هناا طريق طويل إلعادة بناء مؤسالالالسالالالات الدولة الصالالاليبة مثل الشالالالرطة
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والجيش وإيجاد نظام سالالياسالالي حقيقي وحل ليمشالالكالت البينية بين المكونات
الشيعية المختيفة وتنازع الثروة بين إلقييم كردستان والحكومة المركزية
لذا المتولقي أن يبقى الوضالالالي هشالالالا في المسالالالتقبل القريب ومي تهميش السالالالنة
والبطش المتزايد بهم ال يسالالتبعد حدوث انتفاضالالات أخرى وتزايد لقوة اماعات
المقاومة مرة أخرى وترتب تطورات األحداث ا ن بشكل كبير بتطورات الحرب
السورية وبتعامل المجتمي الدولي مي إيران.

سوريا
خريطة القوى الفاعلة
أمريكا :تتوااد أمريكا وفرنسالالا في كل المنطقة شالالرق نهر الفرات حتى الحدود
العرالقية وبعض المناطق في ريف حيب مثل منب وتخضالالي ميييشالاليات سالالوريا
الديمقراطية التي تمثل تجمي الميييشاليات الكردية في سوريا لإلدارة األمريكية
ولها توااد في الجنوب بمحاذاة األردن
 روسيا :تتوااد في لقاعدتي حميميم في الالذلقية وطرطوس تركيالا :تتوااد في منطقة عفرين بإدلب وازء من ريف حيب الشالالالالماليوتعمل تحت لوائها فصائل سورية تحت مسمى الجيش الحر
 إيران :وتتوااد عبر لقوات من الحرس الثوري وحزب هللا وميييشالالالالياتأفرالالانيالالة وبالالاكسالالالالتالالانيالالة وعرالقيالالة في حيالالب وحمالالاة وحم

ودمشالالالالق

والقنيطرة ويبيه مجموع لقواتهالالا من  72إلى  62ألف فرد وهي أول القوى
األانبية دخوال لسوريا
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 لقوات األسالالد :بقايا لقوات األسالالالد التي دمرت بنسالالالبة تتراو من  75إلى %62من األفراد والمعالالدات ولم يتبقى سالالالالوى بعض لقطالالاعالالات الحرس
الجمهوري والفرلقة الرابعة وميييشالالاليا سالالالهيل الحسالالالن المسالالالمى بالنمر
وميييشيات الدفاع الوطني وتنتشر في كل المحافظات السورية ما عدا
إدلالب وريف حيب الرربي وأازاء كبيرة من درعا وريفها ومناطق توااد
أمريكا وتركيا.
المولقف الحالالي بعالد  7أعوام من الثورة السالالالالوريالة وكالل هالذه األحداث الكثيرة
يتيخ

في حصالالر لقوات الثورة السالالورية في منطقة إدلب وبعض مناطق ريف

حيالب الرربي ومحالافظة درعا وإخراج تنظيم الدولة من كل مناطقه الرئيسالالالالية
وطرده نحو المناطق الصالالالحراوية في دير الزور والبادية السالالالورية وتبدو روية
القوى الدولية ا ن-بعد أن كانت متضالالاربة وغير واضالالحة عبر السالالنوات الفائتة-
تتجه نحو تصالالفية الثورة في الشالالمال السالالوري عبر مسالالاعدة تركيا في إنهاء
منطقة إدلب والتعاون الرربي اإلسالالالرائييي األردني في منطقة الجنوب وبقاء
بالقي المناطق كما هي ثم بناء الصيرة السياسية ليحل سواء ببقاء بشار األسد أو
رحييه مي تكييف الوضالي القانوني لمناطق شرق الفرات والشمال السوري ودرعا
هل سالتخضي لحكم ذاتي بعيدا عن الحكومة السورية أم ستظل تحت االنتداب
األمريكي والتركي.

توا ه هذه الرؤية الدولية العديد من التحديات منها
 كيفية تصفية الثورة في إدلب مي توااد فصائل مثل هيئة تحرير الشاموحراس الدين وغيرها من التي سترفض االنتداب التركي أو االستسالم.
 الواود اإليراني في سوريا وكيفية التعامل معه وإنهاءه بسبب75

 الرغبة األمريكية الخييجية اإلسالالالرائييية في تحجيم النفوذ اإليراني فيالمنطقة عموما وسوريا باألخ
 الرغبة الروسالالية في االنفراد بالتحكم في نظام األسالالد ورغبتها في عدمإشراا اإليرانيين في القرار السوري
 الرغبة اإلسالالالرائييية في إبعاد إيران من حدودها ولقطي التواصالالالل البريبينها وبين لبنان خصالوصالا بعد تحجيم خطر الثورة السالالورية وحصارها
في الشمال بعيدا عن إسرائيل

باتلايل الساحة السورية معقدة ومليئة بالتشابكات سواء اإلقليمية أو ادلويلة
غري المعطيات المحلية لك هذه األمور تصعب من اتلوقع لسري األحداث
ولمزيد من فهم الساحة السورية يرىج مراجعة مقايل سيناريوهات احلرب
اإلارساييلية يف سوريا واألداء العسكري الرويس يف سوريا
شماا إفريقيا
نالقصالالالالالد هالنالالا دول لاليالبيالالا وتونس والجزائر والمررب ،ودول مالالالي والنيجر
وبوركينافاسالالو أو ما يعرف بالسالالاحل اإلفريقي هذه الدول مسالالر الصالالراع فيها
متراب وتعتبر ليبيا محور لهذه الدول بسالبب توفر السال فيها بكميات ضخمة
وسالالالالهولالة العبور منهالا واليهالا وكونهالا تمثل منطيقا لقريبا نحو أوروبا مما يجعل
األوضاع داخيها لقادرة عيى التتثير في البالد المجاورة لها وفي أوروبا
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انتهت الثورة التونسالالالية بتقاسالالالم السالالاليطة بين النظام القديم وحزب النهضالالالة -
اإلسالالمي اسما والعيماني شكال ومضمونا -وبعض األحزاب األخرى ذات التواه
االشالتراكي وانتهت حركة أنصالار الشالريعة عبر سالفر معظم أعضائها نحو العراق
وسالالالالوريالا ومن تبقى منهم مطالارد في المناطق الجبيية ولقد تكونت منهم كتيبة
عقبة بن نافي والتي انضمت إلى تنظيم القاعدة في المررب اإلسالمي.
الثورة في ليبيا انتهت في معظم المدن الييبية ولم يتبقى سالالوى مدينة درنة أما
الثوار فتفرلقوا سالالالواء منهم من انضالالالم ألحد الفريقين المتنازعين عيى السالالاليطة
والبقية تشتت وال يواد كيان أو تجمي يجمعهم في الولقت الحالي.
يتنازع فريق حكومة السراج المدعوم غربيا ومن األمم المتحدة مي فريق خييفة
حفتر الذي نصالب نفسه لقائدا ليجيش الييبي الذي انتهى عبر التحالف مي برلمان
طب رق وعقييالة صالالالالالح وتالدعم مصالالالالر واإلمارات وروسالالالاليا هذا الفريق ويجري
محالاوالت من القوى الالدوليالة لجمي الفرلقالاء تحت مظية واحدة حتى يمكن بناء
حكومالة مركزيالة في ليبيالا مرة أخرى من أاالل ضالالالالمان ضالالالالب

األمن والحدود

وتجارة السالال والهجرة نحو أوروبا ولكن ال زال لم يظهر في األفق مالمح لهذا
الحل.
الجزائر والمررب لما يظهر فيهما تجاوب مي الربيي العربي باسالالالالتثناء انتفاضالالالالة
الريف القصاليرة في المررب مؤخرا والتي لم تسفر عن نتائ تذكر أما مالي فقد
اسالالالتقل فيها إلقييم أزواد بعد ثورات الربيي العربي بقييل واسالالالتمر لمدة سالالالنتين
تقريبا لقبل الحمية الفرنسية بالتعاون مي لقوات أفريقيا ودعم أمريكي
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ينشالالال في هذه المنطقة تنظيم القاعدة في المررب اإلسالالالالمي الذي انضالالالم له
العديد من المجموعات خصالوصالالا بعد وأد الثورة التونسالالية وتشالالتيت ثورة ليبيا
وهناا تجمي حاليا يجمي معظم التجمعات الجهادية في هذه الدول تحت مسمى
اماعة نصرة اإلسالم والمسيمين يركز بشكل رئيسي حاليا عيى استهداف فرنسا
واألهداف الرربية خصوصا في مالي ولقام بعمييات ضد هذه األهداف في النيجر
والجزائر وبوركينا فاسو

سمات الصراع في هذه المنطقة يمكن تلكيصها فاآلتي
 توسيي رلقعة الصراع وتشتيت اهود النظام الدولي تراكم الخبرات لدى األفراد والكوادر يمثالل التجمي خطرا حال اسالالالالترالله ألي ظرف مناسالالالالب في هذه البالدوتركيز اهوده ليعمل فيها
ال يبدو أن هناا ترير متولقي في أوضاع هذه المنطقة في المستقبل القريب بناء
عيى المعطيات الحالية إال في حالة حدوث انتفاضالات واسالالعة في البالد الكبيرة
مثل مصر والجزائر والمررب أو حدوث ترييرات عيى مستوى التحالف اإللقييمي
المصري الخييجي أو عيى مستوى القوى الدولية

الصوماا
منذ عام  1663وهزيمة أمريكا في مقديشالالاليو والصالالالور الشالالالهيرة إلذالل انودها
وخسالائرهم التي كانت السالبب في انسالحابهم منها أضالالحت الصالالومال من صور
األمة المقاومة تجاه االسالالالتعمار والهيمنة الرربية عموما واألمريكية خصالالالوصالالالا
وليصالالومال تاري كبير في مقاومة المحتيين األاانب منذ القرن التاسالالي عشالالالر
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وعشالالالالرينيات القرن العشالالالالرين البد من إلقاء الضالالالالوء عييه من لقبل عموم األمة
اإلسالمية وا ن الصومال مقسم لثالثة مناطق أولها إلقييم صومالي الند وثانيها
إلقييم بونتالند وثالثها امهورية الصومال وهي الدولة األم
بعد سيطرة حركة شباب المجاهدين والمحاكم اإلسالمية عيى مقديشيو وإلقامة
الحكم اإلسالالالمي في البالد بعد صالالراع طويل تدخيت أمريكا عسالالكريا مي لقيادة
لقوة أفريقية تسالالالمى أميصالالالوم مكونة من حوالي  22ألف اندي من دول أثيوبيا
وكينيا وأوغندا وايبوتي وبوروندي وتوااد حوالي  522اندي أمريكي مي تولي
لقيالادة أفريقيالا األمريكيالة دعم العمييات ولقيادتها واألن بعد حوالي  7أعوام من
التدخل في الصومال يبدو الوضي كالتالي:
أدت هجمالات حركالة الشالالالالبالاب ليقوات المهالاامالة داخل الصالالالالومال وفي الدول
الخاراية مثل كينيا وأوغندا وأثيوبيا تعرضالالت القوات المهاامة لخسالالائر كبيرة
ونجحت الحركة في هزيمتها واستعادة كثير من مناطق الصومال إلى سيطرتها
وانسالالالالحبالالت أثيوبيالالا من القوات األفريقيالالة في  2213وبالالالقي الالالدول ترغالالب في
االنسالحاب تحت ولقي الخسائر والهزائم وتضر

عييهم أمريكا لالستمرار وتشير

التقديرات األمريكية نفسالالالها في عام  2217غيى اسالالالتعادة حركة الشالالالباب لقوتها
وسيطرتها عيى كثير من األرض التي فقدتها بعد عام  2211أما التحالف األفريقي
فيوصالف ا ن بانه هش وضالعيف ومشالتت ولقابل لالنهيار فتي لحظة بالرغم من
الدعم والضر

األمريكي.

وتبدو الحال مشالالابهة لحال حركة طالبان في أفرانسالالتان – مي مراعاة الفوارق
في الظروف والبيد – من ناحية أنها تبدو عيى شفا النصر وال يواد حل أمريكي
في حال االنسالحاب وفشيت محاوالت هزيمتها في خالل السبي سنوات السابقة
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ولقد صالالر ترامب بذل

ولقال البد من عمل خطة اديدة لموااهة التحدي في

الصومال ولكن ال يبدو عيى األرض حاليا أيه بوادر لذل التصريح.

فلسطين
مرت لقضالالالاليالة فيسالالالالطين بعالدة مراحالل فبعد مرحية حرب  1653ولقرار تقسالالالاليم
فيسالالالالطين واالعتراف بالالالكيالالان الصالالالالهيوني ثم بروز حركالالة فتح في منتصالالالالف
السالالتينيات وعميياتها المجيدة بعد نكسالالالة حزيران وصالالالوال لمعركة الكرامة وما
بعدها ثم مسالالاليرة منظمة التحرير من السالالالتينيات مرورا بمرحية األردن وأييول
األسالالود ثم لبنان والحروب الثالثة ثم تونس وحرب المخيمات انتهاء بالقاصالالمة
أوسيو ونهاية مرحية منظمة التحرير والقعيا في الثورة الفيسطينية والذي تزامن
مي بروز حركتي حمالاس والجهالاد واالنتفالاضالالالالة في الداخل الفيسالالالالطيني وا ن
مرحية غزة فق وحصارها.
ا ن الوالقي يقول إن لقضالالية فيسالالطين لم يبقى منها سالالوى رلقعة صالالريرة ليراية
اسمها غزة مضت فيسطين من النهر ليبحر ثم مضت فيسطين عيى حدود  37ثم
الضالالالفة وغزة وا ن هي غزة فياله من خزي كبير لنا اميعا أن وصالالاليت لقضالالالية
لفيسالالطين إلى مرحية غزة ولن يتسالالي المجال هنا لمنالقشالالة لقضالالية األمة الكبرى
ولكن نكتفي بذكر الوالقي الحالي.
ا ن انتهالالت منظمالالة التحرير عمييالالا ولم يبقى سالالالالوى حركتي الجهالالاد وحمالالاس
المحاصرتين في غزة والذين لديهم المشكالت ا تية:
حصالالالالرهم ليعمل الثوري والمقاومة في غزة وحدودها بعد أن كان في كل العالم
ولم نعد نرى أي عمل يذكر في فيسالالطين  53أو في حتى في فيسالالطين حدود 37
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ومنذ نشالالالتتهم لم يواد لهم عمل خارج فيسالالالطين ظنا منهم أنه كان من أخطاء
منظمالالة التحرير والتي لهالالا الكثير من الطوام ولكن المؤكالالد أن العمالالل الخالالاراي
ليس بالتتكيد من ضالالمنها فهو الذي كان يمثل عنصالالر ردع وضالالر سالالواء ليعدو
الصالالالالهيوني أو عيى من يالدعماله ويسالالالالانالده واألن انتهى هالذا الردع وأصالالالالبحنا
نستجدي عطف العالم لألطفال في غزة وهم يرمقوننا من عييائهم.
ارتهان لقرارهم القيادي باألاندة اإليرانية – كييا بالنسالالبة ليجهاد وغالبا بالنسالالبة
لحماس خصالالوصالالا في ا ونة األخيرة -والتي لها مصالالالحها الخاصالالة وتعتبرهم
ورق ضر في أيديها ال أكثر.
وصالولهم عيى رأس الساليطة السالياسية التي انبثقت عن اتفالقية االستسالم في
أوسيو اعيهم في وضي شاذ فكيف يشاركون في سيطة حكم نشئت عيى أوسيو
وهم يجاهرون بتحرير كامل فيسطين وال يطبعون مي العدو مما أوصيهم ليمتزق
السياسي الحالي بسبب عدم اتساق األفكار مي الممارسة السياسية.
ال يبدو أن الحركات في غزة تمي حال لتخرج نفسالالها من الحصالالار فضالالال عن أن
تميال رويالة ليقضالالالاليالة الفيسالالالالطينيالة والميثالاق الذي اعينته حماس مؤخرا كان
تحصالاليل حاصالالل فيما كان النزاع منذ البداية مي السالاليطة الفيسالالطينية ومنظمة
التحرير مالا دام سالالالالتتبنى نفس الطريق تقريبالا مي فالارق التولقيت لذا القضالالالالية
الفيسطينية بمنظورها الكامل وصيت لحالة امود تام يحتاج إلى:
 ترييرات اذرية في أنظمة الحكم لدول الطوق خصوصا مصر وسوريا -إعادة تبني القضية الفيسطينية كقضية األمة اإلسالمية بكاميها

 بروز أايالال وحركالات فيسالالالالطينيالة االديدة تحمل فكرا وروية تصالالالاليحليمرحية وتتالفى أخطاء األايال السابقة وتتكامل مي بالقي األمة
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سمات عامة للمرحلة
يعالاني النظالام الالدولي وعيى رأسالالالاله أمريكالا ثم أوربالا من بوادر انهيار واسالالالالعة،
ويسالالالعى إلعادة تنظيم مناطق وبنية النظام من غير الدخول في حرب شالالالامية.
وأصبح العالم به بؤر شديدة التوتر وكان نظام أوباما يتعامل بحكمة شديدة مي
األزمات المختيفة ،ولكن مي مجيء ترامب وصالالالعود تواه يميني غربي بشالالالكل
عام من الممكن أن األمور تخرج عن السيطرة في أي أزمة.
المالد الشالالالاليعي في العراق وسالالالالوريالا واليمن مي خيالانالة الحكالام العرب وتهالديد
المقالدسالالالالات مي تواطؤ المجتمي الدولي اعل حركات المقاومة والمجاهدين هم
أمل األمة في الدفاع عنها.
امود لقضية تحرير فيسطين ووصول الحركات القومية في غزة لحائ مسدود
وفشالاليها في تحقيق تقدم اسالالتراتيجي لقضالالية فيسالالطين يجعل األمة تبحي عن
طريق آخر من اال التحرير من النهر ليبحر.
آالف الشالالباب في اميي السالالاحات من مختيف المسالالتويات والكوادر في معظم
مجاالت الصالالالراع مي وفرة السالالالال والمعدات بشالالالكل نسالالالبي وبالنظر إلى العقد
السابق نجد القوة المادية لقد تضاعفت عشرات المرات.
شالالراسالالة الحرب اإلعالمية والصالالراع الفكري مي ما يطيق عييه اإلسالالالم المعتدل
األمريكي أو مي دعاة الييبرالية وإهدار الثوابت والتطبيي مي العدو عيى كسالالالالب
عقول ولقيوب عامة المسيمين.
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الةعةوامةةل التي يتوقف عليهةةا تغير الموقف
الستراتيجي
ضعف وتفك أو سقوط أنظمة الحكم المركزية في السعودية ومصر وباكستان
وتمي نظم هذه البالد أسالالاليحة ضالالالخمة وهامة وأعدادا بشالالالرية ونفوذا وتتثيرا
يكفي لدعم كامل األمة اإلسالالمية وضالمان تحررها إذا سقطت هذه الموارد في
األيدي المخيصة
نظام الحكم في إيران وترير شكيه وحجم النفوذ الخاراي
وضي أمريكا وااللقتصاد العالمي وتماس بنية النظام الدولي
تطور أداء حركات المقاومة عيى المسالتويات السالياسالية والعسكرية واإلعالمية
واألمنية والتنظيمية
الوضالالالو العقدي وتطور الوعي لدى الشالالالعوب وما يتبعه من زيادة المشالالالاركة
الشعبية في معركة األمة بكل مجاالتها
زيادة أشالالكال الوحدة والتعاون والتنسالاليق بين حركات المقاومة والثورة في كل
األلقطار اإلسالمية وزيادة صالبتها وفعاليتها.
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سيناريوهات الحرب اإلسرائيلية في سوريا
ولبنان
منالذ بالدايالة التالدخل اإليراني في سالالالالوريا والتصالالالالريحات وعشالالالالرات الهجمات
اإلسالالرائييية عيى األهداف اإليرانية في سالالوريا كان يبرز عدة تسالالاوالت بعد كل
هجمالة إسالالالالرائيييالة وهو هالل سالالالالتقوم الحرب بين إيران وإسالالالالرائيالل؟ وما هي
احتماالت حدوث هذه الموااهة العسكرية؟ وما هو شكل الموااهة إن حدثت؟
البالد أوال أن نالدرا طبيعالة المولقف المعقالالد والمتشالالالالابال في الحرب السالالالالوريالالة
وخطورة األحداث عيى استقرار النظام الدولي بكاميه ،وليس األمر حرب تحرير
ضالالالالد نظالام لقمعي أو ثورة مسالالالاليحالة بل تعدى ذل بكثير نظرا لعدة عوامل من
أهمها:



نظام األسد هو حامي الجبهة الشمالية إلسرائيل.



الثورة المساليحة اذبت دعم آالف المقاتيين المسيمين من اميي األلقطار
نظرا لطائفية النظام والمجازر الواسالالعة عيى أسالالس دينية وطائفية ضالالد
المسيمين السنة.



تالدخيالت إيران بقوة خصالالالالوصالالالالا بعالد االتفاق النووي لتوسالالالاليي نفوذها
اإللقييمي ووادتها فرصة مشرلقة لتحقيق مشروعها الفارسي.



وادت روسالاليا فرصالالة سالالانحة ليخروج من أزمتها األوربية في أوكرانيا
والقرم لدعم نظام صالالديق لقديم خصالالوصالالا مي إعطاء الضالالوء األخضالالر
األمريكي.
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تخب المولقف األمريكي نظرا لتعقد وكثرة المشالالاكل اإللقييمية في ولقت
متزامن وسالريي وعدم لقدرته عيى رسالم استراتيجية ليخروج من األزمة
أو لحفظ مصالحه مما أدى لزيادة تعقد المشهد.



دخيالت تركيا مؤخرا كطرف نظرا لتنامي لقوة األكراد بشالالالالدة وتهديدهم
الستقرار تركيا بكاميها وأيضا بسبب االنقالب الذي صني خوفا كبيرا عيى
نظام الحكم.

كالل هالذه العوامالل وغيرها أدت إلى توااد لقوات عسالالالالكرية لعدة أطراف دولية
بطريقالة غير مرتبالة سالالالاليفا-يمكن ليمرة األولى منذ زمن بعيد-فيم يجري ترتيب
تحالف دولي مثال لقبل تدخل هذه القوات أو حتى اتفاق عيى الدور أو الهدف بل
دفي المشالالالهد الم ّ
عقد والمرب كل طرف ليتدخل بصالالالورة ما ولكل طرف أسالالالبابه
وفي النهالايالة وصالالالاليت الصالالالالورة إلى هذا الوضالالالالي المتشالالالالاب  .فيدينا لقاعدتين
روسالاليتين ،ولدينا لقوات إيران (الحرس الثوري وحزب هللا وميييشالاليات العراق
وميييشالالالاليالا أخرى) ،ولدينا لقوات تركية في الشالالالالمال مدعومة بتعداد كبيرة من
فصالالائل سالالورية انضالالمت ضالالمنيا ليجيش التركي ،ولدينا لقوات أمريكية شالالرق
الفرات تقود ميييشيات األكراد في كل هذه المنطقة الواسعة باإلضافة لتمركزها
فالجنوب لقرب الحدود األردنية ،ثم هجمات اوية إسرائييية متتابعة.
كل هذه األطراف المتواادة عسكريا عيى أرض سوريا وضمن مساحة اررافية
محدودة ودون تنساليق واتفاق مرتب سيفا كان ال يجمعها سوى هدف واحد هو
هزيمة الفصالائل المقاتية التي ال تخضالي لينظام الدولي لمنعهم من إسقاط األسد
وإلقامة حكومة إسالالمية أو مسالتقية فبالتالي المتولقي بعد انحسار الخطر األكبر
و الهالدف الوحيالد المتفق عيياله كان المتولقي ظهور الخالفات والمشالالالالاكل البينية
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وراوع المشالالالالهالالد لتعقيالالده األصالالالاليي الالالذي يبالالدو كنواة لحرب كبيرة لوال القوة
األمريكية الضالالخمة التي تمكنها من حفظ التوازن وضالالب سالالير األحداث حتى
ولو لم تكن من صالالالالنعهالا أو برغبتهالا في البالدايالة وعدم واود طرف دولي لديه
القدرة واألسباب لمجرد تحدي اإلرادة األمريكية حاليا وليس موااهتها.
كان البد من هذه اإلطاللة السالالالالريعة عيى المشالالالالهد السالالالالوري ككل لقبل التطرق
لسالاليناريوهات الحرب اإلسالالرائييية المحتمية ألن فهم المشالالهد بكاميه وتفصالاليل
تشالالالابكاته الكثيرة يمكننا من تقدير المولقف السالالالييم بالنسالالالبة الحتماالت تطور
الصراع اإلسرائييي مي إيران.

العوامل التي تحكم تطور الصراع
ً
أول :موقف الحرب ضةةةد قوى الثوار السةةةوريين اإلسةةةالمية
وتنظيم الدولة في سوريا والعراق
كل القوى المواودة عيى السالالاحة السالالورية متفقة عيى ضالالرورة إاهاض الثورة
السورية وعيى ضرورة تدمير نواتها الصيبة المتمثية في الفصائل المسيحة التي
تتبنى النه اإلسالالالالالمي المسالالالالتقل لذا فإن في ظل لقوة طرف الثوار تتضالالالالاءل
احتمالاالت الموااهالة بين هالذه القوى ألدنى حد حتى مي حصالالالالول حوادث مثل
إسالقاط األتراا لطائرة روسالية ولقصالف أمريكا لرتل روسي وهجمات إسرائييية
متكررة عيى أهداف إيرانية وصالالالدامات تركيا واألكراد .أما عند انحسالالالار الخطر
من الثوار أو بدايته مثل هذه األيام فإن كل االحتماالت تعود ليوااهة مي الوضي
في االعتبار التوازنات الدولية المختيفة.
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ثانيا :موقف أمريكا السياسي والعسكري
ً
تظل ألمريكا القوة التي تجعل لها اليد العييا ليتحكم في معظم أطراف الصالالالراع
سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لذا فإن مولقف أمريكا السياسي تجاه إيران
يحكم سالالالالينالالاريوهالالات الحرب إلى حالالد كبير فالبالالد من متالالابعالالة دلقيقالالة ليمولقف
السياسي والعسكري األمريكي ناحية الساحة السورية لمحاولة تبين االحتماالت
المتاحة.

مصالح أمريكا في سوريا



ضالالالالمالالان أمن إسالالالالرائيالالل عبر نظالالام حكم عيمالالاني يتبنى حمالالايالالة الحالالدود
اإلسرائييية.



ضالالمان تحجيم النفوذ اإليراني اإللقييمي وبقائه ضالالمن التوازن الذي تريده
أمريكالا ليمنطقالة بحيالي تكون إسالالالالرائيالل هي القوة العييالا واألمنالة ويظل
الطرف العربي والفارسي في حالة توازن وال يطرى طرف عيى أخر بشكل
حاسم.



إضعاف الجماعات الجهادية خصوصا العالمية وإاهاض أي مشاريي لها في
المنطقة وضالالالالمان بقاء أنظمة الحكم في المنطقة ضالالالالمن الحكم األمريكي
وبالتالي يمكن ضالمان الساليطرة عيى الشعوب اإلسالمية واستمرار الهيمنة
واالستعمار.
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ً
ثالثا :رة إيران العسكري
إن رد فعل إيران العسالالالكري وطريقة تعاميها مي األحداث المختيفة في السالالالاحة
السورية سوف يحدد الكثير من شكل الصراع بينها وبين إسرائيل.

مصالح إيران في لبنان وسوريا



الحفالا

عيى كيالان حزب هللا أهم أذرعها وتنمية لقوته وسالالالاليطرته عيى

لبنان.



بناء نفوذ وأذرع سورية في أماكن سيطرة األسد عيى غرار حزب هللا مي
بناء لقواعد متقدمة ليحرس الثوري لدعم هذا النفوذ.



زيادة أوراق ضالالرطها السالالياسالالية عيى أمريكا والمجتمي الدولي من أال
منحها مكاسالالب القتصالالادية وسالالياسالالية والقبول بها عيى السالالاحة الدولية
وتتمين واود النظام اإليراني.

من أال تحقيق هذه المصالالالالح تتميز السالالالياسالالالة اإليرانية بمحاولة اسالالالترالل
المساحات البينية بين مصالح بالقي األطراف في األرض السورية وبناء مساحات
مشتركة معهم.
ولكن يمثل لها الطرف اإلسالالالرائييي الرلقم األصالالالعب ألنه ال يقبل بتي مناورات أو
تحركات لقد تمثل أي تهديد ألمنه ويفضالالل دائما الضالالربات االسالالتبالقية وال يترا
مساحات الولقت الالزمة لكي تؤتي السياسات اإليرانية نتائجها.
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الحرب المباشرة مي أي طرف سواء إسرائيل أو دول الخيي لقد تطيح بالمصالح
اإليرانية وتدفعها لمصالالالير مظيم وتفضالالالل إيران أن تكون اميي تحركاتها حتى
بالضر العسكري ال تصل إلشعال حرب مباشرة.

رابعا :الموقف السياسي الروسي
ً
المصالح الروسية في سوريا تنحصر في نقطتين:
أوالهما :المحافظة عيى القاعدتين العسالالكريتين في طرطوس وحميميم .وتعود
أهمية القواعد كونها في منطقة الشالالالرق األوسالالال وعيى البحر المتوسالالال وهي
القواعد الروسالية الوحيدة خارج روسيا وبعض الدول السوفيتية سابقا وترتب
شالالرعية واود القواعد بواود نظام األسالالد ولو رمزيا فق  ،سالالواء بقي بشالالار أو
حالل محياله آخر من حالاشالالالاليته وبرض النظر عن الرلقعة التي يحكمها من األرض
السورية طالما يحتفظ بالساحل السوري ودمشق.
ثانيهما :الخروج من الحصالالالار األوربي وتعظيم الدور السالالالياسالالالي عيى السالالالاحة
الدولية فبعد أحداث أوكرانيا والقرم والحصار األوربي والعقوبات األمريكية كان
يمكن لروسالاليا أن تعود ليخيف مرة أخرى وااءت النافذة السالالورية لتحل العديد
من األمور وتمنحها ورق لعب اديد في العميية السالالياسالالية سالالواء في السالالاحة
األوربية األساسية أو عيى المستوى الدولي بشكل عام.
هذه المصالح ال تتطيب تحالفات استراتيجية مي إيران أو تركيا خصوصا لو كان
الخصالم أمريكا إال في مسالتوى سالياسالي معين يسالاعدها عيى تحقيق مصالحها
والحفا عيى مكاسالبها وأيضا المولقف الروسي متفق عيى ضرورة ضمان األمن
اإلسرائييي بشكل كامل ولن يقبل تهديد أمن وواود إسرائيل.
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هناا أهداف أصالالالرر مثل محاربة التنظيمات الجهادية ذات األصالالالول الروسالالالية
ومحاولة الحصالول عيى بعض المكاسالب االلقتصادية البسيطة لتعويض النفقات
ولكنها أهداف تكتيكية غير المصالح االستراتيجية األساسية.
لذا فإن المولقف السالالياسالالي الروسالالي يبدو ألقل أهمية في الصالالراع اإلسالالرائييي
اإليراني وروسالالالاليالا بعيالدة االدا في المعالادلالة الحالاليالة عن الدخول في موااهة
عسالالالالكريالة مي أي من األطراف األخرى أو بجانب أي طرف آخر إال حرب الثورة
السورية.

خامسا :موقف أوربا السياسي
ً
المصالالح األوربية تنحصالر في مني تدفق المهاارين وضمان عدم خروج الوضي
في سالالالالوريالا ولبنان إلى فوضالالالالى شالالالالامية ويتم ذل عبر دعم حرب التنظيمات
الجهادية ومحاصرة الثورة السورية وواود نظام حكم في كل من سوريا ولبنان
مناسب لتحقيق هذه األهداف.
بالنسالالبة ليصالالراع اإلسالالرائييي اإليراني فإن المولقف األوربي غير مؤثر وسالالتكون
بعيدة عن األحداث إال عبر محاوالت خفض التصالالعيد واحتواء إي صالالراع لمنعه
من التدهور نحو حرب شامية لقد تعصف باستقرار المنطقة مما يدمر مصالحها.
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تسلسل األحداث األخيرة


التقارب والتحالف بين كال من ترامب–إسرائيل–السعودية.



عمييالة الموسالالالالاد والوثائق النووية اإليرانية التي عرضالالالالت لتمنح غطاء
سياسي لالنسحاب من االتفاق النووي.



الضربات الجوية القوية اإلسرائييية عيى أهداف إيران في سوريا



انسحاب أمريكا من االتفاق النووي.



الرد اإليراني بإطالق بعض الصالالواري عيى الجوالن أخيرا بعد عشالالرات
الهجمات اإلسرائييية عبر السنوات السابقة.

يبدو المولقف ا ن أن طرف ترامب-إسالالرائيل كان يعد لهذا السالاليناريو
من اال تحجيم نفوذ إيران عبر عدة محاور:
محور سالالياسالالي عبر االنسالالحاب من االتفاق النووي وعقوبات القتصالالادية مواعة
لاللقتصالالالالاد اإليراني المتالداعي وعبر دفي إيران لرد عسالالالالكري مهمالا كالان حجمالاله
ساليدفي الدول األوربية إلى تريير موالقفها باتجاه الضالر

السالالياسي عيى إيران

بدال من أمريكا وإسرائيل.
محور عسالالالكري تقوم به إسالالالرائيل عبر تقييم أظافر التوااد العسالالالكري اإليراني
ودعم أمنهالا القومي وإكمالال حيقالة ضالالالالر
والسياسي الذي تقوده إدارة ترامب.
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عسالالالالكري مي الجالانب االلقتصالالالالادي

ال يبالدو أن هناا أي رغبة أمريكية أو إسالالالالرائييية بفتح حرب شالالالالامية مي إيران
والتي سالالالالنبين أبعالادهالا الحقالا وأيضالالالالا الطرف اإليراني يريالد حفظ مالاء واهاله
ومحاولة اسالالتعمال أوراق ضالالر عسالالكرية أيضالالا بدون الوصالالول لحرب شالالامية
ولكن في ظل هكذا أوضاع وواود أطراف متشددة أو غير عالقية لدى إيران مي
التحفز اإلسرائييي الكبير والرغبة في االنتهاء من التهديد اإليراني
كل هذه العوامل لقد تصالالالعب من تولقي تطور األحداث أو التحكم فيها وسالالالنبين
ا ن السيناريوهات العسكرية المحتمية ليموااهة بين إيران وإسرائيل.

السيناريو األوا :حملة وية موسعة وقصف صاروخي
يتكون هذا السيناريو بالنسبة ليطرف اإلسرائييي من محورين رئيسيين
محور اسالالتهداف الدفاع الجوي وشالالبكة الرادارات السالالورية :من أال تحقيق
الساليادة الجوية عيى الساحة السورية مثل اليبنانية مما يسهل أي عمل عسكري
سواء اوي أو بري ويحد من القوة اإليرانية لحد كبير.
محور اسالالالتهداف الموالقي والقوات اإليرانية المتواادة عيى األرض السالالالورية
بشالالكل مكثف وموسالالي لتدمير البنى التحتية والقدرات العسالالكرية اإليرانية في
سالوريا بشالكل يمنعها من إعادة بنائها في المسالتقبل القريب خصوصا مي توااد
أمريكا شالالرق الفرات وتحكمها في طريق المواصالالالت واإلمداد ليقوات اإليرانية
وربما يتوسي الستهداف لقيادات كبيرة ليميييشيا اإليرانية أو عمييات نوعية ضد
لقيادة حزب هللا.
مالدة هالذا السالالالاليناريو تعتمد عيى :هل هو مرحية أولى لحرب برية؟ وفي هذه
الحالة تكون المدة لقصيرة والضربات مكثفة وشدتها عالية أو أنه الشكل المتبنى
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فق ليموااهة بدون الدخول في توغل بري؟ وفي هذه الحالة لقد يمتد لمدة من
شهر إلى  3أشهر أو حتى تحقيق األهداف

السيناريو الثاني :الحرب المحدوةة
وهالالذا السالالالالينالالاريو لقالالد يتكون من الخطوات ا تيالة بعالالد مرحيالالة الهجوم الجوي
والضربات الصاروخية:



توغل بري بعد تحقيق السيادة الجوية بعمق من  12ل  25كم في األراضي
السورية انطاللقا من الجوالن نحو القنيطرة وأرياف دمشق ودرعا



وإعالن هالذه المنطقالة كمنطقالة عالازلالة لحماية أمن إسالالالالرائيل وربما يتم
اسالالتقدام لقوات روسالالية ودولية بعد إتمام العميية واسالالتكمال مسالالاحتها
لتثبيت الوضي عيى األرض وضمان احتفا إسرائيل بمكتسباتها

السيناريو الثالث :الحرب الشاملة
وهذا السالالاليناريو الذي ال يبدو أن هناا فيه أي رغبة من الطرفين ولكن األحداث
لقد تفرضه وسيكون بالشكل التالي

محور لبنان
ويتضالالمن مرحية أولى حمية اوية واسالالتهداف ليقيادات والمراكز الهامة لحزب
هللا.
مرحية ثانية عميية برية سالالالريعة ذات اتجاهين أحدهما الطريق السالالالاحيي نحو
بيروت واالخر محور مراعيون راشالالاليا نحو البقاع وعنجر واب انين وصالالالوال
لطريق دمشق بيروت.
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ويكون الررض منها لقطي التواصالل بين سالوريا ولبنان بداية من الجوالن وصوال
لطريق دمشالق بيروت عيى األلقل ،وحصالار بيروت إلسقاط الحكومة واستئصال
التوااد السياسي لحزب هللا تماما في لبنان.
هذا السالالاليناريو هو الطريق الوحيد إلسالالالرائيل لو أرادت أو اضالالالطرتها األحداث
ليالدخول في حرب مي حزب هللا ألن اسالالالالتراتيجيالة التوغالل المحالدود ومحاولة
إلقامة منطقة عازلة أو تطهير لشري حدودي مي لبنان بعمق صرير سوف يؤدي
إلى إطالة أمد الحرب وزيادة حجم الخسالائر في الجانب اإلسرائييي بشكل كبير
واحتمالاليالة عالدم لقدرة إسالالالالرائيل عيى تحقيق أهدافها مثل حرب  2223وهذا لن
يكون مقبوال في ظل حرب شامية.

محور سوريا
موااهات برية مي الميييشالالالاليا اإليرانية ضالالالالد القوات اإلسالالالالرائييية البرية وربما
تشارا فيها أمريكا بريا واويا
وهذا في حالة التدخل البري اإلسالالرائييي كما سالالبق في السالاليناريو الثاني وعدم
الوصالالالالول لنقطالة تثبيت المنطقة األمنة عبر لقوات فصالالالالل دولية أو لقرار إيراني
بالموااهة عيى األرض السورية مي إسرائيل.

محور إيران
ويتضالالالمن لقصالالالف صالالالاروخي من إيران عبر لبنان وسالالالوريا وعبر إيران ويقابيه
ضربات أمريكية وإسرائييية اوية ليعمق اإليراني.
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بالطبع فإن الوصول حلالة حرب شاملة بني الطرفني سوف يتضمن استهداف
العمق دلى إارساييل وباتلايل سيكون هناك رد إارسايييل أمريكي يف العمق
اإليراين ع ر البربات اوجوية والقصف الصارويخ لمناطق األسلحة
االسرتاتيجية اإليرانية ومعسكرات احلرس اثلوري.
الرة العسكري اإليراني
األدوات الهجومية اإليرانية سالواء في سالوريا أو لبنان ضد إسرائيل تنحصر في
ثالثة محاور بشكل حصري:



السال الصاروخي



الطائرات المسيرة



العمييات الفدائية

كما تمتي إيران خيار آخر وهو محاولة إشالالعال حرب في غزة عبر الضالالر عيى
الفصائل ومحاولة توريطها من أال تشتيت إسرائيل.
السالالالال الصالالالاروخي اإليراني متعدد وكبير ولكنه ال يحتوي سالالالوى عيى رووس
تقييالدية فق

(إال إذا كان هناا مفااتة في واود سالالالالال كيميائي أو بيولواي

ولكن هذا مسالالتبعد ادا) وفي واود القدرات اإلسالالرائييية االعتراضالالية الكبيرة
عيى كل المسالتويات لقصاليرة ومتوسالطة وبعيدة باليستية داخل وخارج الرالف
الجوي.
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ولقالدرة الردع المتفولقة خصالالالالوصالالالالا في خيار الحرب الشالالالالامية يظل تتثير هذه
الصالالواري عيى مسالالتوى سالالير الحرب الشالالامية مشالالكوكا في لقدرته عيى إيقاف
إسرائيل.
خيار العمييات الفدائية داخل إسالالالرائيل يبدو صالالالعبا ادا واأللقرب عمييات ضالالالد
القوات البرية المتوغية لتكبيدها أكبر خسائر ممكنة؟
تطور الموااهة العسكرية يعتمد عيى ردود الفعل اإليرانية من الناحية العسكرية
بشكل كبير فييس هناا تواه كما ذكرنا من ِلقبل أمريكا أو إسرائيل لتدمير إيران
أو عداء اسالالالتراتيجي مسالالالتحكم يدفعهم لهذا السالالاليناريو مثل تعاميهم مي نظام
صالدام والعراق سالابقا أو مي نظام طالبان وأفرانستان لذا إذا تطورت الموااهة
العسالكرية لهذه المسالالتويات العالية فساليكون نتيجة ألفعال إيرانية عدائية ضالالد
إسرائيل أو ضد األهداف والمصالح االمريكية.
وربمالا ال يظهر هالذا التوااله حالاليالا عيى اإلطالق لالدى الجالانب اإليراني لكن مي
تطور األحداث داخييا تحت ضالالر الوضالالي االلقتصالالادي والرضالالب الشالالعبي ومي
فقدان المكاسالالب والنفوذ خارايا وحقيقة واود أانحة متشالالددة وغير حكيمة
في النظام اإليراني فإن سالاليناريو التصالالعيد ال يبدو غير معقول خصالالوصالالا وأن
الصالالراعات العسالالكرية والحروب من الصالالعب ادا التحكم في مسالالارها إذا بدأت
مهما كانت األطراف المتحاربة.
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نظرة على األةاء العسكري الروسي في
سوريا
بدأ التدخل الروسي في سوريا لمساندة نظام األسد في  32سبتمبر  2215عبر لقوة
مكونالالة من  5222فرد وحوالي  35طالالائرة مقالالاتيالالة مختيفالالة األنواع و 13طالالائرة
هييكوبتر هجوميالة وعالدة طالائرات أخرى مسالالالالانالدة وعبر التمركز في لقالاعدتي
طرطوس البحرية وحميميم الجوية في الالذلقية وا ن بعد مرور عامين ونصف
العام تقريبا منذ بداية هذا التدخل الذي كان منعطفا حاسالما في الثورة السورية
فقبيه كانت لقوى الثورة عيى وش هزيمة لقوات األسد وحيفاءه اإليرانيين وبعد
الالدخول الروسالالالالي دارت الدائرة مرة أخرى حيي وصالالالالينا إلى لقاع األزمة حاليا
بالنسالبة لجانب الثورة فسالنحاول في هذا اإلطاللة استعراض بعض المالحظات
والمالمح التي ميزت هذا التدخل الروسالالي من الجانب العسالالكري والتي كان لها
أثر كبير في تريير دفة األحداث .وسالالنركز عيى األداء الروسالالي فق

ونحاول أن

نخرج ببعض الفوائد عبر هذه السطور

مستوى القياةة والتكطيط
التدخل الروسي في سوريا تم عبر لقوات محدودة القوة الضاربة فيها هي القوى
الجوية ولقيادات عسكرية يطيق عييها مستشارين يتولون لقيادة المعارا ووضي
الخط

وبعض القوات الخاصالة وكان أغيبها من مرتزلقة فاانر الشركة الروسية

المماثية لبالا ووتر األمريكية وتم إلقرار التدخل بهذا الشالالالكل لعدة أسالالالباب منها
الخوف من االنزالق في الحرب مما لقد يؤدي إلى إضالالالعاف االلقتصالالالاد الروسالالالي
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وزيادة الخسالالالائر إلى دراة أكبر من المكاسالالالب المراوة وأيضالالالا لواود لقوات
عسالالالالكرية بالفعل من بقايا انود األسالالالالد ومييشالالالاليات إيران المتعددة لذا حاول
الجانب الروسالالي تنظيم تدخيه بشالالكل يسالالد الثررات الكبيرة التي كانت سالالبب
هزيمة لقوات األسد وحيفاءه وكانت هذه العناصر ا تية أبرز ما تم العمل فيه في
مستوى القيادة والتخطي :

ً
أول :توحيد القياةة العسكرية
تولى الروس القيادة العييا لكل العمييات العسكرية في الساحة السورية مي تولي
لقيادة اميي القوات المختيفة عيى السالاحة التي كان يسودها الفوضى والتخب
والتفرق ومي مجيء الروس أخضالالالالعوا بقايا لقوات األسالالالالد التي تحولت لشالالالالبه
ميييشاليا بعد تدمير معظم لقوات الجيش السوري الكائن لقبل الثورة بنسبة تصل
من  72إلى  32في المئة من معظم األفرع وأيضا بالتنسيق مي إيران تولوا القيادة
العييا والتخطي

لبالقي ميييشالالالاليا إيران وبعض فرق الحرس الثوري المتواادة

عيى األرض السالورية مما حل عدة مشالكالت ضخمة كانت سببا في هزيمة هذه
القوات لعدة معارا وابهات وأيضالالا مهد الطريق نحو وضالالي اسالالتراتيجية عمل
وخطة عسالكرية موحدة لجميي الساحة من لقبل الروس أدت إلى حسن استثمار
الموارد والقوات واستعمالها االستعمال األمثل مما لقاد إلى العديد من النجاحات
بعد ذل .

67

ثانيا :مرتكزات الستراتيجية العسكرية الروسية
إعاةة النتشار والتوزيه طبقا لمباةئ العلم العسكري
لقبل مجيء الروس كان الجيش األسدي والميييشيات منتشرين في اميي المدن
والقرى السالالورية عبر ما سالالمي بالحوااز العسالالكرية مما سالالهل عيى لقوة الثورة
اسالالالتنزافها وتدميرها بوسالالالائل متاحة ومكنها من تحقيق انهيار وتدهور متتابي
في لقوات األسالد وحتى مي مجيء الميييشيا اإليرانية لم يختيف األمر كثيرا من
الناحية العسكرية وربما يكون االختالف الوحيد هو صمود هذه الميييشيا لولقت
أطول من لقوات األسد المنهارة معنويا
لقام الروس بتطبيق القاعدة العسكرية التي تن

أنه إذا لقام القائد بتوزيي لقواته

في كل مكان أصالبح ضالعيفا في مكان وهذا في اميي الحروب باإلضافة إلى أن
طريقة االنتشالالالار السالالالابقة تمثل حالة مثالية لخوض حرب عصالالالابات نااحة لذا
عمالد الروس إلى اعالل االنتشالالالالار عبر نقالاط لقوية محصالالالالنة تراب

فيها القوات

الرئيسية بقوة كبيرة وتكون بها مراب مدفعية ليسيطرة النيرانية عيى المحي
مي االكتفالاء بالدوريالات بسالالالاليطالة خالارج النقالاط القوية لفرض السالالالاليطرة وهذه
الدوريات والقوات البسالاليطة خارج االرتكازات القوية ال تكون مهمتها الهجوم أو
الدفاع ضد األعمال العسكرية ليثوار بل تكتفي بدور األمن الشرطي.
هذا االنتشالالار والتموضالالي الجديد وأسالاليوب السالاليطرة النيرانية سالالاهم في حشالالد
القوات والموارد الالزمة لتحقيق بالقي االسالالتراتيجية وسالالاهم في الحفا عيى
القوات الهامة من التدمير عبر عمييات بسيطة.
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تغيير تكتيك الهجوم والدفاع
ترير تكتيال هجوم القوات األسالالالالديالة فبالدال من الهجوم المبالاشالالالالر بعد التمهيد
النيراني عبر لقوات رئيسالالالاليالة تم االعتمالاد عيى تكتيال الحصالالالالار ثم لقطي طرق
اإلمداد والتموين ثم تجزئة المناطق المحاصالرة إلضالعافها والضر

عبر القصف

المكثف الجوي والمدفعي لدفي الثوار إلى االنهيار واالسالالالتسالالالالم أو االنسالالالحاب
بدون الدخول في معارا مدن من شارع إلى شارع ومن بيت إلى بيت التي أدت
في السالالالابق لتتكل الجيش السالالالوري وإفناء أعداد مهولة من اإلمكانيات المادية
والبشرية
أما بالنسالالبة لتكتي الدفاع فكما تقدم ذكر أسالاليوب االنتشالالار والسالاليطرة الجديد
وترا الخطوط األمامية والتماس مي الثوار في حالة ضالالعيف أو متوسالالطة عيى
ألقصى تقدير وعند هجوم الثوار يتم الدفاع إلى حد معين ال يتم حدوث خسائر
فيه في القوات الرئيسالية المسالئولة عن الدفاع ثم يتم االنسحاب التدريجي من
الخطوط األمامية المتصالالالاص زخم الهجوم ثم بعد اسالالالتهالا زخم الهجوم يتم
الدفي بالقوات الرئيسالالالية المسالالالئولة عن الدفاع عبر الضالالالر

عيى أاناب الثوار

بالقوات البرية وعيى مؤخرتهم عبر الطيران مما يؤدي إلى انسالالالحابات سالالالريعة
خشالية التطويق وبسبب عدم تدمير لقوات العدو الرئيسية في الهجوم والركون
إلى اكتساب بعض األرض بعد استهالا زخم القوات فيها ويتم بعد ذل خسارتها
أو اكثر منها عند تطبيق الهجوم المضاد من العدو.
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التركيز على بهة واحدة وتبني الجهد المتتابه
بعالد القيادة الموحدة ليروس تبنوا مبدأ التركيز عيى ابهة واحدة كجبهة هجوم
مي االكتفاء بالدفاع وإشرال الثوار في بالقي المناطق حتى يتسنى لهم استرالل
الموارد المحدودة وعدم فتح ابهة بشالالالالكل موسالالالالي إال بعد االنتهاء من األخرى
بطريقالالة الجهالالد المتوالي والمتتالالابي وسالالالالاعالالدهم عيى ذل ال تفرق لقيالالادة الثوار
واكتفائهم بالدفاع المحيي عن المدن وعدم رويتهم وتنسالالاليقهم لكامل السالالالاحة
السورية فهي حرب واحدة وعدو واحد في أي مدينة مما سمح ليروس بتحقيق
نجاحات كبيرة عبر حشد وتركيز القوى في ابهة واحدة ثم نقيها إلى أخرى بعد
االنتهاء منها

شةق صةف الثورة وتعزيز الكالفات عبر العمليات السةياسية
واألمنية والنفسية
لقام الروس بتفعيل العمل لتخريب الجبهة الداخيية ليثوار بين الفصالالائل وبعضها
وبين الفصالالائل والشالالعب السالالوري عبر المناورات السالالياسالالية والعمييات األمنية
والتفاوضالالات واسالالترالل الضالالر النفسالالي والعوامل األخرى مما أدى إلى عجز
الجسالم الثوري وشالل حركتها عيى المسالتوى االستراتيجي ليصراع مما أدى في
النهاية إلى الوضي الحالي الذي صفيت فيه معظم مناطق الثورة.
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ضعف وأخطاء انب الثورة
نالذكر هنالا بعض أخطالاء الثوار كعنوانين فق

ألن هالذه األخطالاء هي ما سالالالالاعد

الروس عيى نجالا اسالالالالتراتيجيتهم أكثر منها أنها خطة ايدة أو اسالالالالتراتيجية
مبتكرة فمن هذه األخطاء ا تي:



عدم واود خطة شامية ليثورة عيى اميي المستويات.



ندرة واود خطة أو مناورة عيى المستويات السياسية واالستراتيجية العييا.



واالستراتيجية العسكرية.



عدم واود هيكيية صالالالحة وسالاليسالالية لقيادة محكمة لموااهة التحديات عيى
المستوى العسكري واألمني والسياسي.



غياب عناصالالر السالالرية والمفاائة والمباغتة والمناورة عيى اميي مسالالتويات
المعركة.



عدم فتح منفذ بحري ليثورة يحميها من الحصار والردر التركي.



عالدم تريير أسالالالاليوب المعركة الهجومية وعدم اسالالالالتخدام أسالالالالاليب المناورة
والخداع واإلصالالالالرار عيى الحرب المباشالالالالرة بطريقة الجيوش النظامية وفي
نفس الولقالالت عالالدم إعالالداد وترتيالالب القوات والخطالالة العسالالالالكريالالة لتكون عيى
مستوى معركة نظامية مباشرة.



اإلصالالالرار عيى أسالالاليوب االلقتحام والموااهة المباشالالالرة في مناطق محصالالالنة
ومبنية وبدون خطة خداع أو مفاائة عيى اميي المسالالالتويات مي عدم تريير
األسيوب العسكري في الهجوم وعدم واود لقوة نارية متفولقة وترطية اوية
أو دفاع اوي أدى إلى حدوث نفس النتائ في كل محاولة ليهجوم من تقدم
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سريي وبسي في البداية ثم امود وتولقف ليزخم ثم غالبا ترااي أو تتخر في
المناطق المحررة حديثا.



وضالو ضالعف الحرفية في اسالتعمال السالال بالنسالبة ألفراد المشاة وغياب
التكتيكالالات الجمالالاعيالالة المنظمالالة لجمالالاعالالات المشالالالالاة في التحرا وااللقتحالالام
وتنسيق النار.



عدم تبني أسالاليوب األمثل والمتمثل بالحرب المتحركة في اسالالتعمال الدبابات
وا ليات المصالالالفحة واالكتفاء باسالالالتخدامها كمدافي متحركة أو وسالالاليية نقل
لألفراد مما أدى إلى فقد هذه األسيحة ليعديد من مميزاتها.



عدم واود عمييات القوات الخاصالالة من كمائن وإغارات خيف الخطوط تماما
في خطة المعركة سالالواء كتمهيد لقبل الهجوم أو كإسالالناد وإرباا أثناء الهجوم
أو كاستنزاف أثناء فترات الجمود وتولقف الزخم.

نقطالة أخيرة هامة ادا وهي :عدم ضالالالالب

واود اإلعالم ووسالالالالائل التصالالالالوير

واالتصالال سواء بين المجاهدين أو في ميدان المعركة وميدان التجهيز مما أدى
إلى نتالائ خطيرة منهالا :تالدمير السالالالالريالة والمفالاائالة تمالاما -غياب االنضالالالالباط
العسكري الالزم في ميدان المعركة -فوضى في المعركة عيى المستوى اإلعالمي
مما أدى إلى فقد عنصالالالر هام في خطتنا وهو اإلعالم وحرمنا من االسالالالتفادة به
واسالالالالتعمالالالالاله في التمويالاله والمفالالاائالالة والحفالالا
واستهداف معنويات األعداء.
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عيى الرو المعنويالالة لألفراد

أةاء القوات الجوية
نعرج ا ن عيى أداء القوات الجوية الروسية وهي القوة الرئيسية المستعمية من
لقبل الروس وسنذكر الخسائر الروسية ثم بعض المالحظات عييها:

تفصيل خسائر الطائرات الروسية
نوفمبر  2215يوم  :25إسقاط طائرة سوخوي  25بواسطة اف  13تركية
نوفمبر  2215يوم  :25إسقاط  2طائرة مي 3-كانتا في مهمة بحي وإنقاذ عن طيار
الطائرة المقاتية واحدة بنيران األسالاليحة الخفيفة واألخرى اضالالطرت إلى الهبوط
وتم تدميرها عيى األرض بواسطة صاروم م.د.م
أبريل  2213يوم  :12سقوط طائرة مي  23-ومقتل طالقمها لقرب حم
يوليو  2213يوم  :3سالالالقوط مي  35-وهي تطوير ليمي  25-ومقتل طالقمها وكانت
عمييالة مصالالالالورة ظهر فيها انفجار الطائرة وادعت القوات الروسالالالالية أنها نتيجة
النفجار ذاتي في اشتباا مي تنظيم الدولة لقرب تدمر
أغسطس  2213يوم  :2تم إسقاط طائرة مي 3-في أدلب وتم مقتل طالقمها
نوفمبر  2213يوم  :3تم إصابة طائرة مي  35-وهبوطها اضطراريا وتدميرها التام
عيى األرض لقرب تدمر مي تنظيم الدولة
نوفمبر  2213يوم  :15تحطم طالالائرة مي  26أثنالالاء هبوطهالالا عيى متن حالالاميالالة
الطائرات العتيقة كوزنتسوف
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ديسالالالمبر  2213يوم  :3تحطم طائرة سالالالوخوي  33أثناء هبوطها عيى متن حامية
الطائرات في المتوس
أكتوبر  2217يوم  :3إصابة طائرة مي  23وهبوطها اضطراريا في حماة
أكتوبر  2217يوم  :12تحطم طالائرة سالالالالوخوي  25اثناء القالعها من مطار حميميم
ومقتل طالقمها.
ديسمبر  2217يوم  :31تحطم طائرة مي  25لقرب حماة ومقتل طالقمها نتيجة لكما
أعين عن ارتطامها بخطوط الكهرباء.
ديسالالالالمبر  2217يوم  :31تالدمير مالا ال يقل عن  5طائرات سالالالالوخوي  25وطائرتين
سالوخوي  35وطائرة انتنينوف  72ليشحن في مطار حميميم نتيجة هجمات عبر
طائرات مسيرة عن بعد ومقتل فردين وإصابة  12ولقد نشرت عدة صحف روسية
هذه األخبار ثم نفتها الحقا الحكومة وأكدت خسالالالائر األفراد فق ولكن تسالالالرب
صور القصف ونشرها أكد الرواية األولى.
فبراير  2213يوم  :3تم إسالالالقاط سالالالوخوي ( 25فروج فوت) في أدلب بصالالالاروم
محمول عيى الكتف بفيديو منشور تبنته هيئة تحرير الشام.
مالالارس  2213يوم  :3إعالن عن تحطم طالالائرة شالالالالحن انتينوف أثنالالاء الهبوط في
حميميم ومقتل اميي من كانوا عيى متنها ويبيه عددهم  36فرد ولقد أثارت هذه
الرواية كثير من الير
مايو  2213يوم  :3تحطم طائرة سالالالالوخوي  32بعد إلقالعها من مطار حميميم في
البحر المتوس نتيجة لهجمات الطيور كما أعين ومقتل طالقمها
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مايو  2213يوم  :7إسالالقاط طائرة كاموف  52-شالالرق سالالوريا في معارا مي تنظيم
الدولة ومقتل طالقمها ولقد نشرت صحف روسية أنها نتيجة لنيران معادية سواء
صالالاروم محمول عيى الكتف أو رشالالاشالالات أرضالالية وكالعادة الحكومة الروسالالية
تعين نتيجة عطل

مجموع خسائر الطائرات الروسية
أوال :الطائرات المروحية
النوع

مي 8

العدة

3

مي 24و 35مي 28
3

كاموف 52
1

2

إذن المجموع  6طالالائرات منهم  3طالالائرات هييكوبتر هجوميالالة من أصالالالالالل 13
هييكوبتر هجومي في بداية التدخل الروسي
النوع
العدة

ميج  29سوخوي سوخوي سوخوي سوخوي شحن
30

1

1

 35و 24 33
6

3

25
1

2

ثانيا :الطائرات األخرى
إذن المجموع  15طالائرة مختيفالالة منهم  2طالائرة شالالالالحن و 12طالائرة مقالاتيالالة من
مختيف األنواع.
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مالحظات
عدم واود أساليحة دفاع اوي لدى الثوار سالوى الرشاشات الثقيية وبضي أعداد
صريرة من الصواري المحمولة عيى الكتف وال تتوااد سوى في بعض المناطق
وبتعداد ال تذكر.
بيئة العمل الجوي آمنة ليراية من أي أخطار في سالالالالوريا وبالرغم من ذل كانت
هذه المالحظات.
حالاميالة الطالائرات الروسالالالاليالة الوحيدة العامية بالديزل والتي ال تقارن بحامالت
الطالائرات النوويالة األمريكيالة أدميرال كوزنتسالالالالوف تم تالتكيالد تحطم طائرتين
بسبب أعطال فيها وتواردت بعض أنباء أن عدد الطائرات وصل لخمسة ولكن لم
نجد مصالالدر موثوق لهذا وذكرت صالالحيفة تييجراف أنها تعرضالالت ليتعطل أثناء
مرورها في بحر الشالمال في رحيتها لسالوريا وانتهت الحامية إلى العودة لروسيا
بعد الفشالل وأعين في بداية  2213أنها خرات من الخدمة لمدة  3سنوات إلاراء
عمييان صيانة وإصال عام.
سقوط عدد  3طائرات هييكوبتر هجومية من أصل  13يثير العديد من التساوالت
عن نظام بريزيدنت اس المخصال

ليدفاع ضد الصواري المحمولة عيى الكتف

والالمالؤكالالد واالوده عاليى مروحيالالات مي  23والكالالاموف ومراح واوده عيى
مروحيات مي  25خصالوصا التطوير المسمى مي  35وواود تتكيد فيديو لثالثة
من اإلسالالقاطات السالالتة يدحض المزاعم الروسالالية ويضالالي عالمات اسالالتفهام عن
فعالية أداء هذا النظام ومستوى الطيارين.
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األعطال الكثيرة والتي أدت إلى سالالالقوط الطائرات المقاتية بتعداد كبيرة نسالالالبة
لعدد الطائرات األصالاليي يثير تسالالاوالت عن مسالالتوى الصالاليانة والمسالالتوى التقني
ومستوى الطيارين.

الدفاع الجوي
حادثة لقصالالالف حميميم بواسالالالطة الطائرات المسالالاليرة عن بعد :هذه العميية التي
أدت إلى تدمير سالالالبي طائرات بصالالالورة مؤكدة عيى األلقل لظهورها في الصالالالور
المسالالالربة ولقيام الروس بعمل تحصالالالينات سالالالريعة ليطائرات والشالالالروع في بناء
مالاو ليطائرات في حميميم باإلضالالافة السالالتقدامها أكثر من  32عربة بانتسالالير
اس ليدفاع الجوي القريب مؤخرا من روسيا توضح دور الطائرات المسيرة حتى
البسيطة في مقاومة القوة الجوية.
حادثة القصالالالف اإلسالالالرائييي األخيرة عيى ابل البحوث  57في حماة :والتي لم
ترصالدها وسائل اإلنذار المبكر الروسي وبالتالي لم يتم تفعيل الدفاعات الجوية
السورية.
ألن الروس ربطوا شالالالبكة اإلنذار والرادارات الخاصالالالة بهم بقيادة الدفاع الجوي
السالوري حتى بالرغم من عدم لقيامهم إلى ا ن باسالتعمال أسيحة الدفاع الجوي
باسالالتثناء ضالالد الطائرات المسالاليرة أيضالالا هذه الحادثة الهامة توضالالح التصالالريح
اإلسرائييي أنها إذا لقامت منظومة اس  322بالتعرض لطائراتها فستقوم بتدميرها
وهذه الحادثة أثبتت ذل .
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القوات الكاصة وميليشيا فاغنر
نشالالالالرت الداييي ميل في  13فبراير  2213أن عدد القتيى الروس بما فيهم القوات
النظامية وميييشيا فاغنر أكثر من  352لقتيل بينما اإلحصاءات الروسية الرسمية
تشالالالالير لمقتالل ما ال يقل عن  36فرد روسالالالالي منهم  25طيار مقاتل والبالقي منهم
بعض الرتب العييا لقتيوا خصالالالوصالالالا في معارا شالالالرق سالالالوريا مي تنظيم الدولة
وبالنسالبة لميييشاليا فاغنر فإن أحد مؤسالالساليها أشالالار إلى مقتل ما ال يقل عن 222
وإصابة  622منها.
يذكر أن القوات البرية الروسالالية من لقوات خاصالالة وميييشالاليا فاغنر تتوااد في
شالالرق سالالوريا بشالالكل رئيسالالي من أال السالاليطرة عيى بعض أبار البترول والثروة
المعالدنيالة لتعويض الخسالالالالائر المالادية ولكن بعد تدخل األمريكان ولقيامهم بمني
عبور أي لقوات تابعة لينظام أو الروس لشالالرق نهر الفرات ولقاموا لتتكيد اديتهم
بقصالالالف رتل مكون من ميييشالالاليات األسالالالد وفاغنر لقتل فيه عدد كبير منهم ربما
وصل إلى المئة.
بالقي القوات البرية عبارة عن شرطة عسكرية تنشرها في المناطق التي تسميها
خفض التصعيد بالتنسيق مي تركيا وأمريكا وإسرائيل وإيران في إطار التحالف
السياسي إلاهاض الثورة السورية.
هالذه اإلطاللالة السالالالالريعة ألقت الضالالالالوء عيى حجم وطبيعة التدخل العسالالالالكري
الروسالالي وبيان ليدور الروسالالي في الفترة الماضالالية ونراو أن تسالالاهم في بناء
روية صالحيحة ليوضالي الروسالي في الصراع وعدم تضخيمه بعيدا عن األحداث
عيى أرض المعركة.
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مالمح في مستقبل الصراع
إن الوالقي الذي تحياه أمتنا اإلسالمية العظيمة بالرغم مما يبدو أنه والقي متساوي
لبعض الناس الذين ينظرون تحت ألقدامهم فق وال يقرأون التاري وال ينتبهون
لسالالنن هللا في نشالالوء الحضالالارات ونهايتها وال يعطون الوعود القرآنية والسالالنن
النبوية حقها كونها لقد حددت مسالالار األمة منذ بعثة نبينا محمد صالاليى هللا عييه
وسالالاليم إلى لقيام السالالالاعة ورسالالالمت أطوارها المختيفة في العديد من األحاديي
وا يات الكثيرة نكتفي هنا بذكر التالي:
في صالحيح مسيم عن ثوبان رضي هللا عنه لقال :لقال رسول هللا صيى هللا عييه
وساليم "إن هللا زوى لي األرض فرأيت مشارلقها ومراربها وإن أمتي سيبيه ميكها
مالا زوي لي منها وأعطيت الكنزين األحمر واألبيض وإني سالالالالتلت ربي ألمتي أال
يهيكها بسالنة عامة وأال يسالي عييها عدوا من سالوى أنفسالهم فيستبيح بيضتهم
وإن ربي لقال يا محمد إني لقضالالاليت لقضالالالاء فإنه ال يرد وإني أعطيت ألمت أال
أهيكهم بسالنة عامة وأال أسالي عييهم عدوا من سالوى أنفسالهم يستبيح بيضتهم
ولو ااتمي عييهم من بتلقطارها".
وفي مسالند أحمد وسالنن أبي داوود بإسناد حسن عن ثوبان رضي هللا عنه لقال:
لقال رسول هللا صيى هللا عييه وسيم " يوش أن تداعى عييكم األمم كما تداعى
األكيالة إلى لقصالالالالعتهالا فقال لقائل ومن لقية نحن يومئذ لقال بل أنتم كثير ولكنكم
غثاء كرثاء السالالاليل ولينزعن هللا من صالالالدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في
لقيوبكم الوهن لقال لقينا وما الوهن؟ لقال حب الدنيا وكراهية الموت ".
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وفي الصالحيحين والسنن عدة روايات عن كثير من الصحابة بيروا نحو عشرين
صحابيا وأوصيه بعض العيماء إلى حد المتواتر أنه صيى هللا عييه وسيم لقال " ال
تزال طائفة من أمتي يقاتيون عيى الحق ظاهرين عيى من ناوأهم ال يضرهم من
خالذلهم وال خالف من خالالفهم حتى يتتيهم أمر هللا -وفي لفظ أخر -حتى تقوم
الساعة" .صدق رسول هللا صيى هللا عييه وسيم
وفي مسالند اإلمام أحمد بسالالند صالالحيح عن النعمان بن بشالالير رضالالي هللا عنه من
لفظ حذيفة رضالالي هللا عنه لقال :لقال رسالالول هللا صالاليى هللا عييه وسالاليم " تكون
النبوة فيكم مالا شالالالالاء هللا أن تكون ثم يرفعها هللا إذا شالالالالاء أن يرفعها ثم تكون
خالفة عيى منهاج النبوة فتكون ما شالاء هللا أن تكون ثم يرفعها هللا إذا شاء أن
يرفعها ثم تكون ميكا عاضالالالالا ما شالالالالاء هللا أن تكون ثم يرفعها هللا إذا شالالالالاء أن
يرفعهالا ثم تكون ميكالا ابريا ما شالالالالاء هللا أن تكون ثم يرفعها هللا إذا شالالالالاء أن
يرفعها ثم تكون خالفة عيى منهاج النبوة " .صالالدق رسالالول هللا صالاليى هللا عييه
وسيم
وإن النظرة االسالالتراتيجية السالالييمة وتتبي سالالنن التاري بشالالكل عيمي سالالييم مي
النظر لمالمح وطبيعالة الوالقي بدلقة وشالالالالمول كيها تتوافق مي ما ااء من البيان
اإللهي الواضالالالح فكما لقال شالالالي اإلسالالالالم ابن تيميه في درء تعارض العقل مي
النقل" :إن العقل الصالالريح ال يخالف الن

الصالالريح " فسالالنحاول خالل األسالالطر

التالية أن نذكر بعض معالم وسالالالالمات طريق المسالالالالتقبل لألمة في صالالالالراعها مي
عدوها وهذه العالمات والسالمات حين نرى بوادرها نستبشر وحين يكتمل بنائها
يتحقق الوعالد وحين تريالب نعمل عيى إحيائها ،فيمكننا أن نعتبر أن هذه مالمح
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السالالتراتيجية عمل أو أنها عالمات عيى الطريق الصالالحيح نحو نهضالالة األمة مرة
أخرى.

وحدة المعركة والقضية والمصير
إن اميي الثوار والمجالاهدين في اميي بالد األمة المختيفة البد أن يدركوا أنهم
يخوضالالالالون معركالالة واحالالدة عنوانهالالا التحرر من أنظمالالة الحكم المحيي المواليالالة
لينظالام الالدولي الالذي يهيمن عيى العالالم بقيالادة أمريكالا فهي معركة واحدة وإن
اختيفت األسالماء وعدو واحد بتشالكال كثير فتمريكا في أفرانستان وروسيا في
القولقاز والقرم والصالين في تركسالتان الشرلقية والكيان الصهيوني في فيسطين
وفرنسالا في أفريقيا وإيران في األحواز والعراق والسيسي في مصر وحفتر في
ليبيا والحوثي واإلمارات في اليمن وحكام السالالالعودية كيهم وغيرهم عدو واحد
بالتلقنعالة متعالددة ،ولقضالالالاليالالة المعركالالة أيضالالالالا واحالالدة هي التحرر من لقيود الظيم
واالضطهاد وسرلقة الثروات وإلقامة الشرع اإلسالمي بتطبيق أحكامه سعيا نحو
لقيام دولة اإلسالالالالالم مرة أخرى ولذا فإن المحصالالالالية من موااهة عدو واحد في
معركة واحدة أنه بالنهاية البد أن يكون المصير واحد فإما نصر وإما هزيمة وكل
نصالالالالر في اليمن يقرب النصالالالالر في مصالالالالر وسالالالالوريا وكل األمة وكل هزيمة في
السعودية وليبيا تضعف سوريا وأفرانستان واألمة كيها.
كيما تقاربت المفاهيم ووضالالالحت العقيدة وبنيت عاللقات التنسالالاليق والتناصالالالح
والتعاون بين الثوار في كل األلقطار كيما سالالهل بناء الوحدة وتكوين مؤسالالسالالاتها
والعكس بالعكس.
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العقيدة والوعي
إن سالالبب افتراق وضالالعف األمة هو ترييب العقيدة الصالالحيحة لإلسالالالم والجهل
بتعاليم الدين والحياة بكل مجاالتها وبحقيقة المعركة واألعداء ،فعقيدة اإلسالم
الصالالالالحيحالالة من التوحيالالد تطبيقهالالا الصالالالالحيح يقود نحو تطبيق عقيالالدة الوالء
ليمسالاليمين والبراءة من الكافرين وهذا التمييز يقود ليصالالراع بين الجانبين اانب
اإليمان واانب الكفر والنفاق مما يزكي العيم في كل المجاالت ألنها هي وسالالائل
الصالالالالراع الالذي هو وااالب المسالالالاليمين أن يجالاهالدوا عالدوهم ويعالدوا لاله كل ما
يستطيعون من أال تحقيق النصر.

صراع األمة والشعوب بدل من صراع الدولة والكالفة
صالح حاا األمة
إن خطاب هللا لجميي المسالاليمين هو خطاب فردي وحسالالابهم يوم القيامة أيضالالا
فردي فكل إنسالالالان مسالالاليم عييه تتدية واابات اإلسالالالالم بنفسالالاله لكي ينجو من
الحساب يوم القيامة ،هذا المفهوم األساسي وتوضيحه وترسيخه هو ما سيدفي
الشالالعوب واألمة لالسالالتجابة والنهوض لمقارعة عدوها فحتى الواابات الكبيرة
مثالل الجهالاد الالذي يحتالاج لمجموع من النالاس وإمكالانيالات وغيرها لقال هللا عز
وال فيه " فقاتل في سالبيل هللا ال تكيف إال نفس وحرض المؤمنين عسى هللا
أن يكف بتس الذين كفروا وهللا أشالالالد بتسالالالا وأشالالالد تنكيال " فحتى هذا الوااب
العظيم خالاطالب هللا المسالالالاليمين خطالاب فردي حتى ال يظن أحد أنه إذا لم يجد
الدولة أو المجموعة أو اإلمكانية أنه يحق له تركه ،لذل حين يشعر الفرد المسيم
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بصالحيح عقيدته ويبصر عقيه صحيح والقعه فالبد له من أن ينطيق ليساهم في
صراع أمته نحو التحرر من كل أشكال العدوان.

الشئون العسكرية
إن الناظر عبر التاري اإلسالالالالمي الكبير يرى سالالالمة مشالالالتركة في المجتمي وهي
صالالالفة العسالالالكرية التي تعني أن كل المسالالاليمون مطالبون باالشالالالتراا في القتال
واهالاد األعالداء كال عيى حسالالالالب إمكالانيالاتاله ولقدراته وبالرغم من تعدد ميادين
الصالالالالراع إال أن أكبرهالا وأكثرها تتثيرا هي الحرب التي يزداد أهميتها وتصالالالالبح
ضالالرورة أولى في حالة أمتنا الحالية بسالالبب احتالل األراضالالي اإلسالالالمية سالالواء
بطريقة مباشالرة وغير مباشالرة فتول الواابات هو اهاد الدفي ،ألن إن استباحنا
العدو ضالالالاع كل شالالاليء وال معنى ألي مسالالالتوى من الصالالالراع لقبل محاربة العدو
عسكريا.
وال يخفى عيى الجميي سالوء حال الجيوش النظامية وعدم صالحيتها كونها تم
تسخيرها من أال فق ضمان استقرار أنظمة الحكم وترسي الهيمنة األمريكية
مما اعيها تقوم بيد الذراع الثقيية لقمي الشعوب حين تفشل الوسائل األخرى أما
في مجال العسالكرية الحقيقية فال يواد في سالجيها سوى الهزائم والفشل عيى
الرغم من ظهور بعض المخيصالالالالين واألكفاء في هذه المؤسالالالالسالالالالات ولكنهم لقية
واسالالالتثناء نادر ويتم لفظهم من هذه المؤسالالالسالالالات الفاشالالالية لكي يبقى دورها
المرسوم وال تخرج خاراه.
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لذا فإن االهتمام بالشالالالالئون العسالالالالكرية عيما وتطبيقا وتحصالالالاليال ليعدة وتدريبا
ليشالالباب وابتكارا في العيوم التي تخدم الشالالتن العسالالكري وتسالالخيرا ليجهود هو
سمة أساسية لمستقبل النصر لألمة المسيمة.

قاةة و نوة نحو النصر
إن من أهم خصالائ

األمة هي القادة المخيصين المؤهيين لتحمل أعباء القيادة

وتبعات الموااهة والذين يميكون الروية والمقدرة التي تسالالتطيي تيمس الطريق
الصالالالالحيح .فعيى مر تالاري األمالة كالانالت تذخر بالقادات والكفاءات المخيصالالالالة
والكفء ولكن في هالذه العصالالالالور عمالدت األنظمالة العمييالة وأاهزة الهيمنة عيى
تخيف األمة في كل المجاالت وإشالالالرالها بكل ضالالالار حتى تخرج أايال فاسالالالدة
مشالالالالوهالة ال يراى منها خير ولكن تتبى حكمة هللا إال أن يظهر لقادة ومجددون
فتحالالاول هالالذه األنظمالالة عيى عزلهم ومني النالالاس من السالالالالمالالاع لهم والتفالالاعالالل
وااللتفاف حولهم.
لذل فإن الوااب عيينا كتفراد يختيف باختالف إمكانياتنا وظروفنا فمن وضعه
هللا منالالا في موضالالالالي لقي الادة أو هو لقريالالب من ذل ال

فعييالاله أن يكون عيى لقالالدر

المسئولية ويعمل عيى تنمية لقدراته ويفني عمره ويسخر حياته من أال خدمة
لقضالالالاليالة اإلسالالالالالم وأال يتالتخر عن الحق حيثما واد والوااب عيى عموم األمة
المسالالالاليمة هو االلتفاف حول القادة المخيصالالالالين ونبذ األدعياء المتصالالالالدرين وال
يدفعنا حب الدنيا وكراهية الموت أن نختار ما وافق هوانا حتى ال نتحمل تبعات
نصالالرة الحق وال يخيو زمان من القادة المخيصالالين مصالالدالقا لحديي النبي صالاليى
هللا عييه وسالالاليم عن طائفة الحق المواودة في كل األزمان ومصالالالدالقا ليحديي
عن أبو هريرة رضالي هللا عنه في سنن أبي داود بإسناد صحيح لقال :لقال رسول
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هللا صاليى هللا عييه وسيم " إن هللا يبعي لهذه األمة عيى رأس كل مائة سنة من
يجالدد لهالا دينها" لذا فييؤد كال منا واابه في مولقعه الذي وضالالالالعه هللا فيه بكل
إخالص حتى يفوز برضى هللا ويقترب النصر لألمة.

اشتعاا قواعد العدو الكلفية
مهالاامالة مؤخرات العالدو وتهديدها هو من أشالالالالهر اسالالالالتراتيجيات النصالالالالر في
الحروب فيذا فإن اشالالالتعال لقواعد العدو الخيفية وعمقه يكون عيى مسالالالتويين
أولهما في مناطقنا المحتية مثل األحواز في إيران وفيسالالالطين الداخل والضالالالفة
وليس غزة فق

والقولقاز والقرم المساليمين في روساليا وتركسالتان الشرلقية في

الصالالالالين وثالانيهمالا هو منالاطق المحتيين مثالل انوب أوربالا والبيالدات األمريكية
والبريطانية والروسية ،عدم االستقرار والفوضى في هذه المناطق كيها واشتعال
أعمال المقاومة فيها يؤدي إلرباا العدو وانشالالالالراله بنفسالالالاله مما يقرب من تحرر
بالدنا المحتية وال يهمنا هنا ذكر األسالالباب والوسالالائل التي تؤدي لهذا العنصالالر بل
يعنينا أنها عالمة هامة ينبري لنا أن نسالالالتبشالالالر حين نرى بداياتها فتي حدث في
هذا االتجاه هو من مصيحتنا االستراتيجية.

تفكيك األنظمة المركزية
إن من أهم وسالالالائل تثبيت ودعم االحتالل الرربي والهيمنة األمريكية هو واود
أنظمالالة مركزيالالة في بالد المسالالالاليمين تتكون من نخالالب عمييالالة تتركز في أيالالديهالالا
السالالال واألموال والثروات والسالاليطات وتكون تولي السالاليطة عبر االختيار من
أعضالالالائها المنتقين بعناية من أال ضالالالمان كامل والئهم لينظام الدولي وتشالالالبي
أفكالارهم وأرواحهم بالالمفالاهيم االسالالالالتعمالاريالة التي من خاللها يتم التحكم في
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شالئون الشعوب المسيمة ،هذه الدول المركزية هي أعظم انايات عصرنا ولقد تم
إلقناع الناس بتنها هي الشالالالالكل الوحيد الذي يضالالالالمن العيش الرغيد وبدونها فال
يواد سالالالالوى الخراب حتى يجعيون من عموم المسالالالاليمين المضالالالالطهدين خدما
لترسي النظم التي تستعبدهم وتظيمهم وتسرق ثرواتهم.
والمقصود بتفك الدول المركزية ليس إشاعة الفوضى والخوف وتولقف معيشة
النالاس بالعكس فهذه األنظمة هي ما يمني من تحقيق األمن فهي تريد أمن نظام
الحكم في حين تهدر أمن الشعب وتريد استقرار الطبقة الحاكمة ومعاناة الشعب
المسالاليم وتريد النظام والقانون الوضالالعي الذي يحمي فسالالادها واسالالتبدادها في
مقابل الشرع اإللهي الذي يرس ليعدل وحرية البشر.
لالذا فالتن أي اهالد وأي حالدث يضالالالالعف مركزيالة نظم الحكم أو يؤدي لزلزلة هذه
األنظمة وتفك وتدمير أاهزتها ومؤسالساتها هو من الجهد المحمود وهو حدث
ينبري لنا أن ندعمه ونسالالالتبشالالالر به حتى لو كان من غير صالالالنعنا فا

سالالالبحانه

وتعالى إذا أراد أمرا هيء له أسالالالبابه فتمة عاشالالالت سالالالنين طويية في الظيم لن
تتخي

مناله في يوم وليية بل يرتب هللا لهذا الترير أمورا وأطوارا ينبري عيينا

لقراءتها في سيالقها الصحيح والتدبر في آيات هللا حتى نواكب التريير المطيوب
في مستقبل األمة.

ضعف وانهيار القتصاة العالمي
المال والعولمة االلقتصادية والقتصاد السوق هذا النظام االلقتصادي العالمي الذي
صالالالالنعتاله ،أمريكالا والررب بعد الحرب العالمية الثانية وترسالالالال تماما بعد انهيار
االتحاد السالالالالوفيتي هو العدو األكبر الذي يمكن أمريكا من الهيمنة عيى كل دول
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العالم ومن التحكم في القتصالالالالادها وبالتالي من مصالالالالائرها وثرواتها ،العديد من
األحالداث واألزمات واالتفالقيات التي تنقض حجرا في هذا البناء هي من األمور
التي ينبري لنالا أن ننتباله لها وندعمها ونعد أنفسالالالالنا لها فالولقت الذي ينتهب فيه
هذا النظام االلقتصالالادي العالمي هو الولقت الذي نحصالالل فيه عيى حريتنا وليس
فق شعوبنا بل اميي شعوب العالم مسيمها وكافرها.

أمريكا والنظام الدولي
الواليالات المتحدة األمريكية لقائدة العالم والمهيمنة عيى شالالالالعوبه وهي أسالالالالوء
إمبراطورية هيمنت عيى العالم يوما ،إمبراطورية الفسالالالاد والشالالالر واالسالالالتبداد
صالالاحبة النظام الدولي المتوحش الذي ال تعد ارائمه وفظائعه خصالالوصالالالا عيى
أمتنا المساليمة التي اكتوت وال زالت بنيران هذه الهيمنة واستبدادها ،لذا فإن أي
عامل أو سالبب أو حدث يؤدي إلى ضعف أمريكا وتتخرها سواء سبب داخيي أو
خاراي سالواء عن طريقنا أو من غيرنا هو عالمة في الطريق الصحيح وال يظن
ظالان أن هالذه الدولة لقوية وخالدة بل هي تحمل من عومل الضالالالالعف ومقومات
االنهيار االستراتيجي الكثير ومنها:
تمددها الكبير في كل مناطق العالم األكبر من حجمها العسالالالالكري وااللقتصالالالالادي
بمراحل كثيرة مما يمكن أن يجعيها تنهار من تيقاء نفسالالالها لحميها أعباء أكبر من
طالقاتها.
واودها عبر المحيطات كما هو سالالبب في أمانها من الرزو أيضالالا هو سالالبب في
ضعف سيطرتها في الولقت الذي تقل فيها لقوتها أو يبرز منافسين لها.
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كونهالا ال تحمالل مشالالالالروع حضالالالالاري أو أخاللقي يمكنهالا من حكم الدول بطريقة
صحيحة بل مشروع الرأسمالية والعولمة المتوحشة الذي يفرض لقسرا وال تقبيه
الشالعوب إال مضالطرة ،وهناا الكثير غير ذل من األسباب ولكن ال يتسي المجال
لذكرها.
وأيضالالالالا األحداث أو الصالالالالراعات التي تؤدي إلى تريير شالالالالكل وتوازنات النظام
الالدولي وتربال منالاطق اسالالالالتقراره وتهدد منابي أمنه مثل أحداث الربيي العربي
وثورات الشالعوب المساليمة وتريير أنظمة الحكم العميية بشالكل كامل إلى أنظمة
ألقالل عمالالالة أو غير ذلال هو أمر يبشالالالالر بقرب النهالاية لعهد القمي وبداية الحرية
لشعوبنا.

تطور الصراع في العالم
حدوث صراعات كبرى في العالم بعيدا عن األراضي اإلسالمية يؤدي إلى العديد
من المكاسب مثل إضعاف القوى الدولية واستنزافها وتخفيف الضر

عن دولنا

وتقييل الخسالالالالائر االسالالالالتراتيجية لدينا ومنحنا نافذة اللتقاط األنفاس من أال
اإلعداد تحت ظروف ألقل وطتة نحو تحرير أمتنا وهناا العديد من الصالالالالراعات
المعرضالالالة ليتفجر مثل أزمة روسالالاليا وأوروبا في أوكرانيا والقرم ،شالالالبه الجزيرة
الكورية حتى نزع سالالال كوريا الشالالمالية النووي ،بحر الصالالين الجنوبي وتايوان
بين أمريكالا والصالالالالين ،هذه أهم األمثية الحالية عيى الصالالالالراعات القابية ليتفجر
بعيدا عن أراضي األمة اإلسالمية.
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من حرب فلسطين إلى الشام هاة وثورة
أحيانا عند الحديي عن السالالنن اإللهية والبشالالريات القدرية يظن بعض الناس أن
هذا الكالم ليمستقبل البعيد وأنه يقال من أال التخدير والتواكل ولكن الحقيقة
هي العكس ،إن من أدرا حقيقالة اإليمالان يمتيو لقيباله باليقين من لقدرة هللا عيى
تبالديالل الكون في أي ولقالت وبالدون أسالالالالباب ظاهرة ومن درس التاري وامتي
الروية االسالتراتيجية يعيم أن الصالراعات والحروب واألنظمة لقد تترير وتسق
وتتبالدل تبالدال تالامالا بصالالالالورة مفاائة ليذين ال يمعنون التتمل وهذه األمور التي
ذكرت عبر المقال وغيرها تمثل نذير وإشالالالارات لمن تدبر لكي يسالالالعى ليعمل من
أاالل أن يحقق الوااالب الفردي الالذي أمر به هللا سالالالالبحانه وتعالى ومن أال أن
ينجي نفساله فا

سبحانه وتعالى يقول "ومن ااهد فإنما يجاهد لنفسه إن هللا

لرني عن العالمين".
وهذه األمة منصالورة بوعد هللا ولن يستطيي أعدائها القضاء عييها مهما ااتمعوا
وأعدوا فال نقيق عيى أمتنا بل نقيق عيى أنفسالالنا لكي نيحق بركب النجاة لقبل أن
يفوت األوان فينبالالادر لقبالالل أن يفوت الولقالالت وال ينفي النالدم والمتالالتمالالل في حالالال
أزمالاننالا يجالد سالالالالرعة األحداث والمرور السالالالالريي ليزمن عيى المسالالالالتوى الفردي
ومسالالالالتوى األحداث ،فنجد أمورا كانت تتطيب لقرونا لتترير تحدث في بضالالالالعة
أعوام ولنتتمل كم األحداث التي حدثت منذ حرب فيسطين  1653واحتاللها عبر
الصالالالالهالاينالة الالذين مكنتهم دول العالالم منها وصالالالالوال لثورات الربيي العربي 2211
حوالي  33عاما فق

مرت منطقتنا بتكثر من  12حروب كبيرة غير االنتفاضالالالالات

الشالالعبية والحروب الداخيية في بالد كثيرة وأحداث ضالالخمة مثل انهيار االتحاد
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السوفيتي والثورة اإليرانية وأحداث سبتمبر والعديد مما ال يمكن حصره هنا لذا
فال نقيق من امود المولقف مهما كان يبدو حالكا.
فالتاري عيمنا سالرعة التريير خصوصا في هذا العصر وا ن بعد أن كانت اميي
البالد اإلسالالمية راضالخة منذ حوالي  52عاما أصبح ا ن يكاد يندر واود بيد أو
منطقة ليس فيها مقاومة أفرادا واماعات يسالالالالعون نحو تريير والقي األمة نحو
األفضل ومقاومة الرزاة والظالمين وتحرر البالد والعباد.
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