
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



 
 
 
 
 
 
 

 

لدكتور  إبراهيم عباس عددًا من الكتب والمقاالت خالل فترة زمنية ممتدة، ثم جمع هذه الترجمات في كتاب ترجَم ا

شر بالقاهرة في حوالي 6102صدر في عام  سة كتابي للطباعة والن س شملت  662، عن مؤ صفحة من القطع الكبير، و

مستتار وتار و وجارافية دول، هذه الترجمات معلومات استتتشتترافية مرتبطة بما حد  من تبدعالت عالمية  يرت 

 وسمحت بظهور كيانات جد دة لم  شهدها التار و من قبل. 

تدور حول أهم  ها، والتي  باس بترجمت قام إبراهيم ع حا  التي  قاالت واألب تب والم عة من الك تاب مجمو عرض الك

ار ت )الربيع العربي(، وانتشالمتايرات في النظام الدولي الجد د الجيوسياسية التي أصابت الشرق األوسط في ما سمي ب

ضافة إلى  سيطرت على ثرواتها النفطية. باإل سعة و شا سلحة التي احتلت مناطق عربية  التنظيمات اإلرهابية الم

المتايرات االقتصاد ة. وتأتي أهمية الكتاب لما تضمنه من التوقعات المستقبلية واستشراف األحدا ، وتحليل لهذه 

 اقية الباحثين.الكتابات للوقوف على مدى مصد

ضمنًا  صف؟ مت سيبدو العالم بعد نحو عقد ون صل األول بعنوان: كيف  صول، جاء الف سم الكتاب إلى أربعة ف  01ُق

شكل العالم عام  سئلة تحدد  سة أ شر عامًا  6101نقطة، من خالل تقر ر  جيب على خم سوى ثالثة ع الذي ال  بعد عنا 

سر عًا، وأعد هذا التقر ر نخبة من خبرا صدر هذا التقر ر عقب كل تمر  سة الدولية من الوال ات المتحدة، و  سيا ء ال

 فترة رئاسية أمر كية أي كل أربع سنوات.

كشتتف هذا الكتاب عن خطأ التوقعات الستتابقة التي تفيد بصتتعود دول بعينها وانخواء أخرى، حيب جاء بتوقعات 

وظهور عالم ثنائي القطبية بين الوال ات المتحدة  مقاربة للواقع الذي نعيشتته منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية

واالتحاد الستتوفييتي ثم تفتت األخير وانفراد العالم بقوة أحاد ة القطبية ثم االنتقال إلى المستتتقبلل عالم متعدد 

 القطبية تم تقسيم دول العالم إلى عدد من األقطاب المؤثرة في الوضع الجيوسياسي.   

شعب  فيهذا الكتاب هو ما  حد  وخير دليل على ما جاء به  ستوى ال سام على م الوال ات المتحدة األمر كية من انق

  تبعها الرئيس الحالي دونالد ترامب. التياألمر كي وظهور أكثر من قوة معارضة للسياسة 

 ة األمر كيةومن هذه التوقعات ما جاء في تقر ر ما رون بر ليانت نائب الرئيس األول للشؤون الدولية في  رفة التجار

سات الدولية التي تتدخل في  س صوص الوهن في المؤ ستراتيجية منظمة التجارة العالمية بخ سؤول عن توجيه ا الم

رسم السياسات االقتصاد ة للدول مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة والصحة العالمية. وكذلك 



 
 
 
 
 
 
 

والتي تضم الدول المتقدمة فحسب، ولماذا  G-8ة والنامية، ومجموعة للدول المتقدم G-20الدور المتوقع لمجموعة 

  جب التفر ق بين هذه المجموعات؟

ستنشال  صاعدة في المسؤولية الدولية أم  ستساهم االقتصاد ات ال ومن األسئلة التي أجاب عليها هذا الفصل هل 

سات الداخ س شبكات والمؤ ستتبنى بالتحد ات الداخلية؟ وهل هناك حاجة لتطو ر ال صاعدة؟ وهل  لية لهذه الدول ال

سمالي واالشتراكي؟ وما  سة مختلطة من النظامين الرأ سيا ستنتهج  سوق أم  هذه الدول مبدأ تكافؤ الفرص واقتصاد ال

 هو مدى التخام هذه الدول بالقيود الخاصة باستهالك الموارد العالمية من النفط والماء؟

دور  (RUSI)ستاذ الخائر في معهد الخدمات العامة الملكي لدراسات الدفاع واألمن كما تناول الدكتور وولتر سي الدونج األ

، وقام بتحليل وقياس قدرة القوى الناشتتئة على قيادة العالم، ومدى 6101الوال ات المتحدة في قيادة العالم حتى 

قعت أثناء الحربين مستاهمة القدرات العستكر ة واالقتصتاد ة في ذلك مستتشتهدًا بأزمة الكستاد العظيم التي و

 العالميتين. 

وأجاب الدو ج عن مدى قدرة كل من الصتتين، والهند، والبراز ل، وروستتيا على التخل  من القيود التي تمنعهم من 

االنفراد بقيادة العالم، ودور النخعة اإلقليمية المتفشتتية في ذلك، وتعقيدات منظمة التجارة العالمية، وانتشتتار 

 .  6101رات المناخ...الو من المؤثرات التي سوف تسهم في تشكيل العالم األسلحة النوو ة، وتاي

أما عالقة أمر كا بكل من الصتتين والهند خالل الفترة القادمة فجاءت في قراءة لمد ر مركخ الدراستتات ايستتيو ة في 

البهما على نقاط مؤستتستتة الترا  والتر لوهمان ليحدد لنا مدى تأثير هذا المثلب على النظام العالمي، وكيفية ت

 التعارض والمنافسة فيما بينهما، وشكل العالم في ظل هذا التحالف.

شار  سابقة ومنها أن انت صاد ة ال صحة التنبؤات االقت أكد جيفري جيدمين رئيس معهد ليجاتوم بلندن على عدم 

صاد  ضافة إلى األزمة االقت شوب الحروب، باإل سعها  مكن أن  منع ن ، وارتباط 6112ة العالمية في التجارة العالمية وتو

شارك جيدمين الرأي رئيس  صالح الدول األخرى. و سانية واألخالقية في أمر كا، وعدم مراعاة م ذلك بأزمة القيم اإلن

منتدى تيبي ومستشار األمن القومي األسبق د. سو تشي وأضاف تشي شرحًا ألزمات المجتمع األمر كي والصيني التي ال 

 بي. عرفها المواطن العر

صعوبات التي تواجهها لتحل محل أمر كا في الهيمنة على  صة ال صين جخءًا كبيرًا من المقاالت المترجمة، وخا احتلت ال

على الر م من اعتراف معظم الكتاب بأن الصتتين قوة عظمى متعددة األبعاد )اقتصتتاد ة،  6101العالم مع إطاللة 



 
 
 
 
 
 
 

لفاء على مستوى العالم  ضمن لها الوصول إلى األمن والموارد عسكر ة، علمية، تكنولوجية( ولد ها شبكه عالقات وح

 الطبيعية واألسواق. 

 

ستة  سم ل سيم هذا الق سم الثاني الملف النووي اإل راني من خالل التطورات والتحد ات، والمخاوف. وتم تق تناول الق

النووي للكاتب د. روبرت جي. عناو ن رئيستتية، منها ترجمة كتاب عن احتواء إ ران واستتتراتيجيات مواجهة التحدي 

الذي تطرق لقوة إ ران النوو ة، ومدى القدرات األمر كية في الحد من التطور  6106ر دروم صدر عن مؤسسة راند أكتوبر 

 النووي اإل راني أو احتوائه والسيطرة عليه لحما ة حلفاء أمر كا في المنطقة.

ستراتيجيران السالح النووي توضح هذه المخاوف قدم الكتاب عددًا من المخاوف األمر كية المتالك إ   أمر كا الخفية ةا

سبيل تحقيق هدفها هذا،  شنطن في  ضعف التي تواجهها وا سط، وما هي نقاط ال شرق األو  ير المعلن عنها تجاه ال

ص شروع النووي اإل راني ثم الح ساهمة األمر كية في تنامي الم صنع أعدائها، الم ساهمة األمر كية في  ار ومدى الم

 لهذا المشروع، والسياسات المتبعة لذلك. األمر كي اإلسرائيلي

ذخر كتاب ر دروم بالتار و النووي اإل راني ومدي تشتتابكه وتقاطعه مع البرامج النوو ة األخرى مثل البرنامج النووي 

 الصيني، والدعم الذي تلقته إ ران لبرنامجها النووي، ومعامل تخصيب اليورانيوم والوقود.

ضوعة لحما ة هذه ر صالح األمر كية من المنظور األمر كي، والخطط المو سرائيل والخليج، والم كخ ر دروم على أمن إ

شكل جد د ومختلف  صا اها المؤلف ب سيا والتي  صالح من الخطر اإل راني، وكذلك العالقة المعقدة بين إ ران ورو الم

حصار المفروض على إ ران وكسرته ألن الصين ليست حليفة عما هو شائع، وأ ضًا عالقة إ ران بالصين التي تحدت ال

 ألمر كا.

قدم لنا د. إبراهيم عباس ترجمة لمذكرة قدمتها باحثة في مركخ سابان لسياسة الشرق األوسط والمستشارة السابقة 

إلى باراك أوباما تحثه فيها على الوصتتول إلى اتفاق في وزارة الخارجية األمر كية ستتوزان مالنوني وجهت فيها رستتالة 

 نووي مع إ ران شارحة الفوائد من وراء هذا االتفاق، والمحاذ ر من الخطر النووي اإل راني.

ولم تكن هذه المذكرة هي الوحيدة التي تم تقد مها للرئيس أوباما بل قدم لنا المترجم مذكرة أخرى للباحثين بيتر 

سينجر وتوماس شأن قواعد جد دة للحروب أكدت هذه المذكرة على أهمية تبني  دبليو  را ت بعنوان عقيدة أوباما ب

عقيدة محددة شبيهة بتلك التي ارتبطت بالرئيسين ترومان وآ خنهاور في األربعينيات والخمسينيات الخاصة بالسالح 

في هجمات الطائرات بال طيار واستخدام  النووي حول تقنيات السالح الجد دة التي استخدمها أوباما بالفعل والمتمثلة



 
 
 
 
 
 
 

ضرورة تبني هذا الخيار كأداة  صى الباحثان ب سات في الحرب كخيار ثالب في مواجهة البرنامج النووي اإل راني. وأو الفيرو

 للردع. وطالبا بوضع ضوابط خاصة بهذه التقنيات الحد ثة.   

 

ضوء على المتايرات الدولية  سم الثالب ليلقي ال صين وجاء الق وآثارها المتوقعة بادئا بترجمة كتاب عندما تحكم ال

سات -العالم صحفي البر طاني والباحب في المركخ الدولي للدرا نها ة العالم الاربي ومولد نظام عالمي جد د لمؤلفة ال

صدر في العام  صينية مارتن جاك الذي  صعود6112ال شاماًل للتداعيات التي تنتج عن  صورًا  صين  ، والذي قدم لنا ت ال

 لاة. 00على الساحة الدولية، وألهمية هذا الكتاب شهد نسبة مبيعات تصل إلى ربع مليون نسخه وترجم إلى 

 

وقدم لنا جاك رؤ تين متناقضتين للدور الصيني المستقبلي من خالل تحليل لتار و أمر كا والصين، والسياسات التي 

قدم الصين كدولة نامية على أمر كا بوصفها دولة متقدمة ومن تتبعها كل منهما. كما قدم لنا إحصائيات تشير الى ت

لدول النامية حققت  لدول المتقدمة في العام  %06من االحتياطي النقدي العالمي مقابل  %26أهمها أن مدخرات ا ل

 .6161مع أمر كا، ولكنه سيتضاعف عن أمر كا في  6166. وكذلك توقع أن  تساوى الناتج المحلي للصين عام 6101

 

ر د، زكر ا فأضاف لنا المترجم كتابًا أخر  وضح أن العالم لم  عد ألمر كا وحدها لمؤلفه األمر كي الجنسية هندي األصل 

تنبأ فيها بالربيع العربي من خالل ثورة االتصاالت وعصر نهوض ايخر ن و قصد بهم من هم خارج السيطرة األمر كية 

 سيما للهند وأمر كا وتركيا والبراز ل. مستندًا إلى بعض المؤشرات االقتصاد ة ال

 

، حول نخاعات المستقبل والمعركة ضد المصير للمؤلف روبرت دي كابالن صدر 6106انتقام الجارافيا كتاب مترجم عام 

عام  عالم  6106في  ية وأهميتها في رستتم الجارافيا متخيال خر طة ال لدول عات اإلقليمية وا لذي ركخ فيه على النخا ا

صة في ا صيني، وخا صاد ال صاد األمر كي وتنامي االقت شمال أفر قيا، وضعف المكسيك، وتراجع االقت سط و شرق األو ل

ستان في تفكك  سط. وكذلك مصلحة باك شرق األو ضتها في ال صة الحروب التي خا واألخطاء التي وقعت فيها أمر كا خا

 أفاانستان.



 
 
 
 
 
 
 

ب والذي تناول ثماني ترجمات عن اإلرهاب الدولي انتقى اختتم الكتاب بالقستتم الرابع عن الملف األمني وتحدي اإلرها

، 6102، وا تيال الستتفير الستتعودي في أمر كا عام 6100المترجم أهمها وهي حادثة تفجير ستتباق ؟ في اليمن عام 

ت فور ن بولسي في عام  عن الصعوبات التي 6101واالتهامات والشكوك التي تدور حول هذه الحواد . كما تناول تقر ر ل

 واجه أوباما في القضاء على تنظيم القاعدة، وفشل الضربات الجو ة لمقرات القاعدة في القضاء على اإلرهاب.ت

عام  لدور  6106، 6101وهناك تقر ر مترجم لرئيس تحر ر مجلة "واشتتنطن ر بورت"  في  ا ة الخطورة  كشتتف عن ا

سئلة منها األمر كي في ظهور داعش، وكذلك الدور األمر كي في تدمير العراق،  سور ا، وأجاب التقر ر على عدد من األ و

من أ ن تحصتتل داعش على األموال؟ ولماذا  نضتتم البعض لداعش؟ ولماذا  عخف العراقيون والستتور ون عن قتال 

 داعش؟ ولماذا تشن أمر كا  ارات جو ة على داعش؟ وعالقة أمر كا بالقائد اإل راني قاسم سليماني؟

نا المترجم تقر ر عام  ومن األوراق الخطيرة أ ضتتًا  6111عن أمن الخليج أولو ة أمر كية حتى عام 6101التي انتقاها ل

وأهم المؤشرات الدالة على ذلك بما فيها المصالح النفطية وحجم التبادل التجاري، والعامل الد ني، والتوازن األمني في 

 خليج لضمان الوجود األمر كي. منطقة الخليج، والهاجس من إ ران وكيفية تدعيمه وتقو ته لدي دول ال

 

ضمون تم اختيار  ضوعات، ومن حيب الم صول، وترتيب المو سق بين الف شكل بالتنا ستم الكتاب من حيب ال ولقد ا

المقاالت والكتب بعنا ة فائقة من المترجم نتيجة خبرة عميقة وقراءات متعددة ومتنوعة، باإلضتتافة إلى الوعي 

سي للمترجم  سيا ضج الفكري وال ضوعات التي تعطينا فكرة لما  دور بخلد المفكر ن والن أعطى ميخة الختيار هذه المو

 والكتاب الاربيين بشأن مستقبل العالم وإدارته. 

 و نصح بقراءة هذا الكتاب لكل مستشرف للمستقبل من الساسة والكتاب والمحللين ومتخذي القرار، والباحثين. 
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