
 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 1 

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

 الدكتور أبو احلكم
 

 املقدمة :
ستثمارية .. تسويات مقاصة جيو اال -قتصادية الصفقات املتعددة األوجه ) اال - 
رهتانات ا.. ومحاية مقابل مبيعات السالح و سياسية .. إعمار مقابل الثروات  -

 خمزون النفط والغاز .. ( .
بادة اجلماعية نسانية .. وجرائم اإلاقم جرائم احلرب .. وجرائم ضد اإلظاهرة تف - 

 . ؟ . من املسؤول ؟ اجملتمع الدويل أم النظام الدويل
 .!! يديولوجيا على اهلوية القومية .. وتداخل الدين يف السياسةكارثة تقدمي األ  - 
 : ؟ ل هذا النظامقليمي .. شكلألمن اإل ا  صفقات العصر .. هل تكرس نظام - 1
، إهنا لن تتورط  ، اليت أعلنت عنها أمريكا بطريقة أو أخرى يف مقدمة احملددات - 

هتا ؟ ألهنا ما تزال تعاين من وجع العراق وما تكبدته قوا يف حروب إقليمية .. ملاذا
، أحكام  دارة األمريكية على الرحيل منه .. ولكنواقتصادها من كوارث أرغمت اإل
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سياستها على خوض معارك تكتيكية حمدودة حتت أغطية معينه  الضرورة قد ترغم
وعلى وفق خطط ميدانية تقتضيها طبيعة تعامالهتا وحركتها السياسية مع الفرقاء 

ما يسمى ) فرض األمر الواقع (  كي جتربهم على القبول بسياسة  ا  املعنيون مجيع
، أن القوات  ا  أيضحكام قبضة القرار على طاولة املفاوضات احملتملة .. ولكن إل

األمريكية جاهزة للرد بقوة على أي فعل عسكري متعمد ميس هبا ومبصاحلها احليوية 
بني ) كنز ( العراق  ا  رة عامة .. ألن أمريكا تفرق متاميف العراق خاصة واملنطقة بصو 

وفقر سوريا ومصاحلها احليوية تكمن يف الكنز الذي ال تريد أن يتجاوز عليه أحد أو 
 .ا  شيات أبدعليه بأساليب امللي يستحوذ

، واليت ستغري من  سرتاتيجي حدي  عن الصفقات ذات الطابع االوقبل الدخول يف
بد من التوقف عند ت مفصلية مهمة بعيدة املدى .. المسارات املنطقة حنو حتوال

سرتاتيجي ، والتأكيد على مبدأ الرتابط اال ، رمبا شاهبا شيء من الغموض موضوعة
 : ؟ ت األمريكية املتعاقبة على البيت األبيض .. كيفدارابني اإل
بن ( ، الكائن بني إدارة ) بوش اإل ( يف السياسات الرتابط من العسري نكران ) - 

  وإدارة ) أوباما ( ..
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عتمدت مبدأ ) الصعقة العسكرية ( احملسوبة رافقتها إشاعة هدف ) ا:  فاألوىل
 . ت النفوذ الفارسي يف العراقالدميقراطية ( .. هذه السياسة قد مهدت وأنعش

يف إطار  ا  ستخبارياو  ا  للتوغل الفارسي واملشاركة سياسي فسحت اجملال : الثانيةو 
كتشفت إدارة ) ترامب ( ا حتالل .. فيما يقي متكامل لتثبيت دعائم سلطة االتنس
دارتني األمريكيتني قد أفسدتا املشروع األمريكي هبراء ) الدميقراطية ( وهراء ) إن اإل

 قليمي .. جتماعي واألمن اإلجل السلم االأالتوازن ( من 
حتالل اجناح ( إل ا  إيران ) شريك 2003، قبل عام  عتمدتا : األوىل دارةاإل

 العراق وتدمريه .. 
ا ( إقليمي ا إل 2003عتمدت بعد عام ا : الثانية دارةواإل جناح املشروع إيران ) شريك 

زيق نسيج جمتمعاهتا ( .. ملنطقة ومتاألمريكي للشرق األوسط الكبري ) ختريب دول ا
، وبالتايل  دارتني قد تسببتا يف إنعاش التطلع الفارسي والتطلع الروسيفكال اإل

على وجه التحديد .. فالرتابط  تدخلهما السافر يف دول املنطقة ) العراق وسوريا (
 –  ضا  يأوباما ( و ) ترامب ( بن ( و ) أدارتني ) بوش اإلسرتاتيجي قائم بني اإلاال
دارة اجلديدة أن حتاول إظهار بالنسبة لإل ا  األمر ليس غريب -ل " دنيس روس " يقو 
ختالفه اعن طريقة يظهر هبا  ا  ، حي  يبح  كل رئيس تقريب ختالفها عن سابقتهاا
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سرتاتيجي ال يعين عدم وجود ) الرتابط ( االختالف ، وهذا اال -عن سلفه 
 الرؤساء التنفيذيون. للسياسة اخلارجية األمريكية اليت حتكم

 : ؟ يراين معضلةلسياسي للنظام اإلطبيعة السلوك ا هل أن فهم
ما يزال البعض يثري الكثري من اجلدل املشبع بالغموض واملعميات حول تساؤل ) ما 

ذ الرئيس جيمي كارتر وحىت باراك الذي ميكن فعله بشأن إيران ؟ ويضيف ، من
ها يف العثور على إجابة فعالة وشافية هلذا خفقت كلأدارات قد ، فأن هذه اإل وباماأ

 . ؟! السؤال
، أم يف النظريات اليت تستخدمها يف  ؟ .. هل يف السياسة األمريكية ؟ أين هو اخللل

ء ( ، دون معرفة طبيعة حتوا( ، مثل سياسة ) اال جتريبية تلك السياسات بصورة )
 ا  نتائجها جيد حتواء مقصودة ومدروسة وحمسوبةأم أن سياسة اال ؟ ، يراينالنظام اإل
هي إطالة الزمن يف عمر ، و  أهنا مقصودة ومعتمدة ومعروفة نتائجها  جابةواإل، ؟ ، 

كأداة هدم وتدمري يف املنطقة .. يف حني أن   ا  ستخدامه توافقييراين الالنظام اإل
، على مفاهيم كاذبة وخمادعة  ، ويروج هلا يراين تقوماملخادعة اليت يتبناها النظام اإل

صالحيني ( و ) والديين الذي يقود ئم والصقور ( و ) املتشددين واالمنها ) احلما
القومي ( و ) إيران الثورة وإيران الدولة ( و ) الدولة الدينية والدولة املدنية ( .. 
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هذه كلها مفردات ) تكتيكية ( إيهامية سقطت يف شباكها وحبائلها اخلبيثة الكثري 
يراين تكمن يف ن حقيقة النظام اإلمن الدول والسياسات واألقالم .. بيد أ

( والذي متثله فلسفة ويل الفقيه املطلق .. يقول علي  الدستور الطائفي والعنصري )
، وال ميكن أن نسمح للعامل  ، وإن غايتنا تغيري العامل حنن لن نغري سلوكنا خامنئي )
لغاية إن ا يراين الدكتور حسني عباسي )( ، فيما قال ُمَنظر احلرس اإل بتغيرينا

القصوى للثورة اخلمينية يف إيران هي حتويل الواليات املتحدة األمريكية إىل مجهورية 
القرارات ( .. والواقع العملي يؤكد أن  ةوحتويل البيت األبيض إىل ُحَسيني،  إسالمية
،  ( من ويل الفقيه فتوى بـ ) ا  يرانية تتوقف أو تلغى فور صدرها احلكومة اإلاليت ت

 .!! علي خامنئي
على أساس نظام هيكلية الدولة  1979يرانية قد بين منذ عام وهيكل الدولة اإل - 
، وكل هيكل له ما يوازيه .. هنالك  ( ، مبعىن هنالك دولة داخل دولة املوازية )

، والتسلسل ة خمفي  ، وهنالك دولة مذهبية عنصرية مسلحة دولة مدنية ظاهرة
قتصادية واجتماعية اخباراتية و ستالى هياكل مدنية وعسكرية وأمنية و يشتمل ع

 هيكل مماثل .. هلقضاء واحملاكم .. كل هيكل يقابلوإعالمية ودينية حىت ا
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عبون ، الال سيطرة الدولة اخلفية سيطرة مطلقة على الدولة الظاهرة : وخالصة ذلك
، ويف مقدمتهم رئيس اجلمهورية  فيها جمرد موظفون تنفيذيون ال حول هلم وال قوة

يراين منذ ستخبارايت اإللتحديد .. رغم أهنما من الوسط االعلى وجه اووزير اخلارجية 
 . عقود
حتواء ( تصلح لرتويض هذا النظام العنصري املراوغ وحتسني افأي سياسة )  - 

؟، يف الوقت الذي يؤكد فيه رأس النظام ) علي خامنئي ( رفضه تغيري سلوكه  سلوكه
سيلة عدا ردع هذا النظام عن و ، لن تنجح أي  العدائي .. فتجارب التاريخ تقول

، اليت تظل خمالب تنمو للغدر  طريق القوة بتقطيع أطرافه وليس تقليم أظافرة
يريدون منا أن نغري سلوكنا  والتجريح والقتل .. يقول املرشد األعلى علي خامنئي )

،  .. ( !! هنا ، ألن تغيري سلوكنا يرتد علينا ويسقط نظامنا .. ولكننا لن نغريه
طمئنوا هذا النظام لكي يستجيب.!! هذا  –البعض ليقول خبب  دفني رمبا   يأيت

ة .. فهل هناك من ، وهي معروف سرتاتيجية شراء الوقت والزمنا  قوم علىهراء ي
 . ؟! حتواءحاجة لسياسة اال

 ا  ديديراين هتض عما تقدم .. هل يشكل النظام اإلالسؤال الكبري الذي يتمخ - 
للنظام العاملي بأسره ، ويف جزء من هذا التهديد منطقة املشرق  ا  ودامه ا  جدي
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يراين وعلى مدار العقود وهل أن النظام اإل، ؟  واخلليج العريب الذي هو قلب العامل
مل يهدد املصاحل املشرتكة احليوية لدول املاضية قد حول نفسه إىل ) عدو ( للعا

جابة ، نعم واإل،  ؟ قليمي والدويل إىل اخلطرة والعامل ويعرض األمن والسلم االاملنطق
 . لألمن والسلم الدوليني ا  جدي ، يشكل النظام العدواين يف طهران هتديدا  

 ا  حلف مباشرة يف املنطقة .. أمريكا تبين ) ا  ، لن ختوض حرب أمريكا ، كما أسلفنا - 
احللف على عايري لتعامل هذا .. أمريكا تضع م ا  رادع ا  إسالمي ا  يعرب ا  سرتاتيجيا( 

( ولكنها   دفاعية سرتاتيجية ستكون )سرتاتيجية الردع .. ومثل هذه االاوفق 
،  ستقرار يف املنطقةان حرية التمدد لزعزعة األمن واالير ، ترتك إل ليست مستكنة

 يراين من جهةال تتواىن عن الضرب يف العمق اإل سرتاتيجية ) فاعلة (استكون 
سلحة عن طريق يرانية الطائفية املالساحات العربية من املليشيات اإلوتطهري   ،

سالمية للتحالف من جهة أخرى .. فال مستقبل لنفوذ إيران يف اإل -القوة العربية 
 . ليشياهتا املسلحة املؤدجلةيدول املنطقة وال مل

حتول إىل سالمي ( ، إذا ما سرتاتيجي ) األمريكي العريب اإلالسيفضي التحالف ا - 
 : يلي ، إىل ما ا  واقع عملي ملموس ميداني

 . ( خانقة على مستوى العامل عزلة يراين يف )وضع النظام اإل - أوال  



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 8 

وآثارها السياسية ائج العزلة من نت ا  تفكك حتالفات إيران املؤكد خوف - ا  ثاني
 . قتصادية والعسكريةواال
سالمية على إيران ل القوى لصاحل الدول العربية واإلرجحان ميزان تعاد - ا  ثالث

 . وحتالفاهتا الرباغماتية املهددة لألمن والسلم الدوليني
سالمي ممثلة باململكة العربية جديدة للدول العربية وللعامل اإل بروز قيادة - ا  رابع

قليمي عن طريق التآمر اإل  ، بعد إخراج مصر والعراق من دائرة الصراع السعودية
 . والعدوان
رة دالإل ا  سرتاتيجيا ا  سالمي ( قدم دعمسرتاتيجي ) العريب االالتحالف اال - ا  خامس

يرانية وتقليم لدولة اإلرهاب والتطرف وإرهاب ااألمريكية اجلديدة ملواجهة اإل
  : أظافرها وتقطيع أوصاهلا ووضعها أمام خيارين

أن  - واملالحظ هنا ودها أو تدمري نفوذها )نسحاب إىل ما وراء حدإما اال
، هي أدوات مل تأت من  يراين يف العراق وسوريا واليمن ولبنانمرتكزات النظام اإل

ع جندت ووظفت إمنا هي أدوات حملية الصن  ، إيران إىل تلك الساحات العربية
 ليشياهتايوإيران مرغمة على سحب م  ، يرانيةسرتاتيجية اإلواستخدمت ألغراض اال
 بدون شروط أو ذرائع ( .
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سالمي ( معين مبلف الصراع سرتاتيجي ) األمريكي العريب اإلالتحالف اال - ا  سادس
يراين يف العراق وملف النفوذ اإل ويليشيايالعريب الفلسطيين وملف النفوذ امل

يراين املسلح يف اليمن وذراع إرهاب يراين يف سوريا وملف النفوذ اإلإلاليشياوي يامل
 اللبناين ) حزب هللا ( .  يراين يف اجلنوبإلالنظام ا
( ،  بديال  عن نظام األمن القومي العريب قليمي )بلورة رؤية لنظام األمن اإل - ا  سابع

على أساس ) الواقعية السياسية ( .. فيما تعلن مصر رؤيتها بتأسيس ) القوة العربية 
، املطروح يف  قليمياإل  املشرتكة ( ، فهل تكون هذه الرؤية بديال  لنظام األمن

سالمية ( . يف صيغة ما أمسته الثالثة ) األمريكية العربية اإل جندة املؤمتر ذي األبعادأ
 . ؟ أمريكا بالناتو العريب

 69سرائيل بأن الوقت قد حان للقبول باألمر الواقع بعد مضي ) رسالة إل - ا  ثامن
 . ( عاما على ملف القضية الفلسطينية

يمي يف قل، الذي يؤسس لنظام األمن اإل سرتاتيجيلف االيعلن التحا - ا  تاسع
 : املنطقة عن هدفني أساسيني
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ستثمار يف كل من واشنطن والرياض مبليارات قتصاد واالتنويع اال : األول 
، حي  تتوىل الشركات األمريكية البىن  2030الدوالرات على أساس رؤية عام 

 . سرتاتيجيالنفط ورمبا خمزونه اال، كما تتوىل إعمار ما خربته احلرب مقابل  التحتية
حتجاجات امن  ا  لف العسكرية ) الدفاعية ( ، حتسبتعزيز قدرات احل : الثاين 

إسرائيلية وذرائع األخالل مببدأ تفوقها العسكري على كافة الدول العربية كسياسة 
، ذات  سرتاتيجيةا، ويتم ذلك يف إطار شراكة  تلتزم هبا الواليات املتحدة األمريكية

 .!! اد دوليةأبع
قابلة  ، مقابل إقامة دولة فلسطينية ) 2002القبول باملبادرة العربية لعام  - ا  عاشر 
بتطبيع العالقات   عرتاف عريب كاملا( ، يقاهبا  منزوعة السالح ( و ) للحياة

 .!! العربية مع الكيان الصهيوين
ضات جتري عملية تسويق ) السالم ( مبفاوضات تبدأ من حي  انتهت مفاو  - 

) إسرائيل ( ، يف شكل مقاصة ، يتم من خالهلا تأمني وضع ) أوسلو بني العرب و
سرتاتيجية مقابل صفقات اجرت تفامهات أجنزت مؤسسة شراكة  إسرائيل ( .. كما

سترياد الرئيسي لال ا   كلف احلماية وبقاء امريكا مصدر ، واملشاركة يف سالح
 . ستثمارواال
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تفاق ذو إطار ا التكنولوجيا إىل السياسة بعقد ىلقتصاد إالصفقة متتد من اال - 
إسالمي ( يأخذ شكل التطبيع  -فلسطيين و عريب  -واسع وضامن ) إسرائيلي 

 سالمي .. اال -ل حتالف أمسه الناتو العريب ، مث ينتهي بتشكي التدرجيي
وخالصة هذه الصفقة ) ردع إيران وإرجاعها إىل حجمها الطبيعي وراء حدودها .. 

 قليمي للقضية الفلسطينية ( .!!احلل االمقابل 
بادة اجلماعية نسانية .. وجرائم االاقم جرائم احلرب .. وجرائم ضد االظاهرة تف -

 . ؟! اجملتمع الدويل أم النظام الدويل، ؟  .. من املسؤول
خماطر تقدمي األيديولوجيا الدينية على اهلوية القومية .. وكارثة تداخل الدين يف  -

 .!! السياسة
 ــع ..يتب
 


