
 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 1 

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

 57احللقة 

 الرفيق الدكتور أبو احلكم 
 

 : املقدمة
ال إ من أحكامها السياسي .. وال فكاك - كل دول العامل حمكومة بواقعها اجلغرايف

قليمي .. والتكيف يف جي اإلستاتيا -اتيجية تتالئم مع الواقع اجليوست ابصياغة سياسة 
،  اماليت ترسم أبعادها يف ضوء التحديات والتهديدات ومستوياهت ، ضوء معادلة الدفاع

إذا كانت حتديات وهتديدات حدود أم ، وفيما  ذا كانت بعيدة أو قريبة أو وشيكةفيما إ
لى اليت تقوم ع..  ستاتيجيتها الكربىا، يف ضوئها  هتديدات وجود .. لتسم أو حتديات
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× ستاتيجية الذهنية اال×  القوة = املعطيات الثابتة + املعطيات التارخيية ) النظرية اآلتية
  ( .!! رادة السياسيةاإل× ستاتيجي التخطيط اال

 ستاتيجي :اإيران .. حملة تارخيية ذات بعد  - تركيا - روسيا  -
 سياسية يف املنطقة : - قليمي .. واملعادلة اجليوالتنافس اإل -
 
 : ستاتيجي تارخيًياران .. البعد االإي -تركيا  - روسيا  -1

دالع حرب ناالروسي " نيكوالس األول " ، قبل عتمدت روسيا يف زمن القيصر ا
( ترتكز عليه  املياه الدافئة أمسته الوصول إىل ) اً مبدء 1863القرم يف عام 

طرس األكرب .. مرباطورية الروسية على مدار قرن كامل قبل عهد بستاتيجية اإلا
هذه ..  ستاتيجية ذاهتا أثناء احلقبة السوفياتيةأتبع " جوزيف ستالني " اال بينما

 : ستاتيجية حددت اآليتاال
الشرقية عتبار املضائق واحلدود التكية السوفياتية ، بدًءا من املمرات الشمالية ا -

 .  فئةالدا البحر األبيض املتوسط واجلنوبية خمرًجا حيويًا حنو مياه
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حيويًا لروسيا .. ولكن هذا اجملال  ستاتيجي يعد جماالً ا - هذا احليز اجليو  -
للسفن اليت  يءتط تنظيم ما يسمى باملرور الرب يصطدم بالسيادة التكية اليت تش

 .وأحكام السيادة  تعرب املمرات التكية يف ضوء قوانني البحار
ني األوربية واآلسيوية جيعل منها سياسي الذي يتوسط القارت - موقع تركيا اجليو -

قليمية والدولية .. ومن هذه الزاوية حتظى تأثري مهم يف معادالت الصراع اإل ذات
 كتسبت عضويته .ا ، ف ( الناتو تركيا بأمهية حلف مشال األطلسي )

ستاتيجية رئيسة للدفاعات الغربية .. إذن تعترب اكما تعترب هذه املضائق نقطة   -
دولة عازلة دفاعية متنع أو  ( Buffer State ) لف األطلسيتركيا يف نظر احل

 تعرقل الغزو السوفيايت لألراضي األوربية .
ستاتيجية هبذه اال ( KGB )فالدميري بوتني " رجل الـ يتمسك الرئيس الروسي "

: التعاون  أحدمها،  من أجل الوصول إىل مياه البحر املتوسط الدافئة مبسارين
(  طرطوس ، حيث القاعدة العسكرية يف ) العسكري: التعاون  واآلخر،  تجاريال
 ( وغريمها . محيميم )و
 حتاد السوفيايتنضمام دول اجملال احليوي لالوما دامت نزعة توسع الناتو ال -

ستاتيجي احملادد لروسيا وربا لن تستغين عن موقع تركيا اال، فأن أ قائمة املنفرط
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أن تفرط بتكيا بأي شكل كان خرى ال تستطيع حتادية .. كما أن روسيا هي األاال
عتبارات تتعلق حبرية حركتها البحرية عرب املضائق التكية حنو قواعدها البحرية ال

 رمي التعاون )يو  ..(  الدافئة ) والعسكرية يف سوريا املطلة على مياه املتوسط
 مكاسب األسواق التجارية اجلنوبية .. فيما حتتضن مدينة ) ( إىل التكي – الروسي

جنر أ إضافة إىل قاعدة ) تكية واحدة من أكرب قواعد حلف مشال األطلسي( ال أدنه
 ( املعروفة . كيل

تفاقيات التعاون املشتك بداية من افتتاح اوترتبط موسكو بأنقرة بعدد من  -
 أكوير البيوت الثقافية يف كال البلدين وحىت مشروع إنشاء حمطة للطاقة النووية يف )

، فيما خيطط  ( مليار دوالر20فة تصل إىل )( على ساحل البحر املتوسط بتكل
،  ( مليار دوالر سنويًا100البلدان رفع قيمة جتارهتما املشتكة لتتجاوز حاجز )

حيث تعترب روسيا الشريك  ، 2014( مليار دوالر عام  40 مقارنة بنحو )
األوريب بتسويق الغاز والنفط الروسيان ..  حتاد، بعد اال ثاين لتكياالتجاري ال

 من الروس أنفسهم د تركيا على الغاز الروسي يف توليد الكهرباء بصورة أكربوتعتم
،  نظًرا للعقوبات املفروضة على إيران ، عتماد بصورة أكرب، ورمبا يزيد هذا اال
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من  اخنفاض معدل وارداهتاا للنفط والغاز الروسيني لتعويض حيث تتطلع تركي
 إيران.

 
 : سياسية -يوروسيا .. واملؤثرات اجل -إيران  -تركيا 

.. وهذا  القوقاز والبحر األسود لحتتاج تركيا إىل مواجهة التأثري الروسي حو  -
، ومنذ  يرانيةاإل – األمر يضطرها إىل التقرب من إيران .. إال أن العالقات التكية

سياسية  - يديولوجية واجليو( ختيم عليها التوترات األ حكم املاليل ) 1979عام 
 قتصادياال يف حده األدىن على التعاون نقرة وطهران يقتصر.. ولكن التعاون بني أ

زيارة وزير خارجية إيران إىل أنقرة األخرية من  - باملسألة الكردية واألمين املتعلق
التكي املشتك لضرب  - يراينلتعاون األمين والعمل العسكري اإلأجل تفعيل ا

كيا يف بناء جدار حدودي ( ، فيما باشرت تر  تركيا وإيران ومشال العراق الكرد يف )
رب من تركيا للعمل املشتك .. ي مدخل للتقأها وبني إيران .. إيران تفتش عن بين

 .. من جهة يرانية املبيتة للعراق يف ما خيص الشمالالتقرب يفضح النيات اإل هذا
يشري أحد فيما  .. ويعكس قلًقا إيرانًيا ميدانًيا يف الداخل واخلارج من جهة ثانية

"  زيارة اجلنرال " حممد حسني باقري إىل أن ) عالمينيمن اإل لسياسينيا اخلرباء
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 [ اجليش ]إىل أنقرة على رأس وفد رفيع املستوى ميثل  يراينرئيس أركان اجليش اإل
تفاقية قدمية ا، إستناًدا إىل  واليت سبقتها مفاوضات مكثفة لعدة شهور ، يرايناإل

هل ولكن  - ( ( الناتو مع حلف مشال األطلسي ) ملد التواصل هي مع أنقرة ،
د  هل ( حزب هللا بتأسيس الفرع التكي لـ) 1983تنسى تركيا قرار اخلميين عام 

 مخيين ) سلطات  أن كما  - تركيا ومتزيقها طائفًيا ؟  طاحة بالنظام العلماين يفاإل
ردته يراين ومزقته وشقد قضت على اجليش اإل كانت  ليشياويي( وحرسه وفيلقه امل

 " علي خامنئي" فكيف جيد  ، ومل يتبق منه سوى املرتزقة املسريون من قبل احلرس
، وعلى أساس ؟  ( الناتو منفًذا للربط العسكري عرب اجليش التكي صوب )

التكية املشتكة لضرب الكرد يف تركيا وإيران وحىت  - يرانيةاأليهام باملصلحة اإل
 .؟! سوريا

عن حبر قزوين عدا التأثري  يا سيؤثر على أو يبعدهاوز روستشعر تركيا أن بر  -
افس تركيا ، اليت تربط حوض قزوين .. فيما تن التكي على خطوط املواصالت

ويف الوقت الذي  جتاه الغرب .انفتاح دول وسط آسيا باروسيا وإيران يف جمال 
تطور ، فأنه من الصعب أن  يرانيةللمنافسة التكية اإل االً يشكل اخلليج العريب جم

يرانية نظًرا للتوجهات اإل ، تركيا عالقات مشتكة مع إيران وروسيا يف آن واحد
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،  ، على الرغم من تعاوهنما التوسعية ذات الطابع الطائفي .. بينما روسيا وإيران
دولة  روسيا إيران ، إذ تعترب سياسًيا – يوفأن تقارهبما الرباغمايت يأخذ بعًدا ج

لرغم من ، على ا النفوذ األمريكي يف املنطقة ، أمام  ( Buffer State )عازلة
ستاتيجي مع أمريكا يف متغريات املنطقة بصورة عامة تعاون إيران وتوافقها اال

إال أنه  -هذا ما يقوله بعض اخلرباء يف السياسة  -وسلبيتها أزاء التغيري يف سوريا 
املعلنة بني طهران  غري العالقة التوافقية معادلة النظرة إىل رأي فيه مغالطة تركية يف

 .!! املستهلكة عادلةامل هذه ، اليت تستوجب إعادة النظر يف وواشنطن
 ؟ : حتاديةما الذي يقلق روسيا اال

،  قتصادبأن عالقتها بتكيا قائمة على اال،  شعرت موسكو  بعد احلرب الباردة
 ية .. وهو األمر الذي جعلستاتيج( الناحية اال الناتو فيما تركت تركيا حللف )

فوق  عيش حالة من القلق واخلو  من طبيعة استمرار أداة التفكيك ما )روسيا ت
ال بل ختشى من وصول  ستقطاهباا، اليت تسعى إىل  احليوي ( حمليطها القومية

قتاب من إيران فعملت على حتييد هذه األداة باال أدوات التفكيك إىل داخلها
هلدفني أو  ية وغري تقليدية، وبناء عالقات اقتصادية وتسليحية تقليد الطائفية

:  الثاين ،التفكيك املذهيب والعرقي إليها  : منع وصول أداة أألول،  ثالثة أهدا 
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( .  الفوضى األمريكية اخلالقة ( أمام زحف ) مصًدا عازالً  جعل إيران دولة عازلة )
 قتصادية سياسية روسية إيرانية .ا: حتقيق مكاسب من عالقات  الثالث

وسي وجمال روسيا الداخل الر  أو هتدد   ف  ع  ض  ية إقليمية ت  هنالك فراغات أمن -
حسب  -ستقرار يف التوازن مع الصني يف آسيا اعامل  عتبار أن روسياا، ب احليوي

جمال الشراكة  من خالله  يتعزز،  ا العملهذ .. اليت ترى أن -النظرة األمريكية 
، فضاًل عن  املتحدة ، يف عالقاهتا مع الواليات يف إحالل األمن والسلم الدوليني

بيد أن ما تعلنه أمريكا كقمة . سياسًيا يف أوراسيا . -قتصاديًا اتأكيدها شريًكا 
 جبل اجلليد فقط .!!

، ألهنا تعر  مدياهتا وتداعياهتا حيال  سرائيليةتدير ظهرها للطلبات اإل روسيا ال -
السلوك  - ه احلديدأوربا على وجو  البلقان الفعاليات الروسية يف املنطقة وصوب

فالروس بارعون يف   - حتاد السوفيايتحتادي خيتلف عن سلوك االالروسي اال
تسريب املعلومات إىل الصحف هبد  التضليل والتغطية على صفقات أسلحتهم 

قدموا أنظمة سرائيليني وحلفاءهم األمريكيني عندما فقد سبق وفاجئوا اإل  -
سرائيلي أثناء درات الطريان اإلستخدمتها بفاعلية شلت قادفاعية متقدمة ملصر 

حتادية قد تراجعت عن تسليم صواريخ .. فيما كانت روسيا اال 1973عام  حرب
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يف إسرائيل يعيش أكثر من مليون   -لية يسرائإ، نتيجة ضغوط  متطورة إىل إيران
حتاد السوفيايت عن العراق على الرغم .. وكما ختلى اال -يهودي من أصل روسي 

عن ليبيا  حتاديةاال ستاتيجية بني البلدين ، وختلت روسيااعاون من وجود معاهدة ت
رهايب يف موي وهو حيتضن مليشيات النظام اإللكنها متسكت بنظام دمشق الد

ستاتيجية خاسرة .. فالدول الكربى والعظمى تعمل على وفق اطهران يف لعبة 
 . وفق قاعدة املبادئ على مصاحلها وليس

 : سياسية يف املنطقة - واملعادلة اجليو قليمي ..التنافس اإل  -
 : قليمياإل ن .. وحدود واقع التقاربتركيا وإيرا  -

 يتبع ...
24  /08  /2017 

 
 الشبكةكّتاب 

 الكاتب أبو احلكمصفحة 
 البعث العظيمفرسان 
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