
 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 1 

 حتوالت مفصلية حنو بلورة نظام دولي جديد

  ( أي قطبية تصلح هلذا النظام ؟ )

 56احللقة 

 أبو احلكم الدكتور الرفيق 

 

 : املقدمة

خاصة من لدن دولة إقليمية منهكة التهديد باحلرب الكونية ال يصنع قطًبا دولًيا ، و

 جتماعًيا ، ومعزولة إقليمًيا ودولًيا .ااقتصادًيا ، ومتعبه 
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 : ؟ ( هل هما متطابقان يرانياإل )( و الكوري الشمالي التهديدان ) -1

، أن تفتح أكثر من جبهة .. وحني  ، وأي دولة أخرى من الصعب على أمريكا

، أصابها الوهن والرتاجع .. واآلن ، ال  فتحت جبهتني ، أفغانستان والعراق

تستطيع أمريكا أن جتابه أكثر من تهديد .. واملغالطة يف موضوعة التهديد تكمن يف 

،  يراني .. األول جدي وخطري( اإل التهديد يد الكوري الشمالي و)اخللط بني التهد

يراني فهو ليس جدًيا ( اإل التهديد ما )أ،  ألنه يتالعب مبقدرات الشعوب اآلسيوية

،  سرتاتيجية أمريكا املصممة للمنطقةا، الذي هو جزء من  ويقع يف إطار التكتيك

وتعرض  اجملازفة سةسيا دودحل هاوجتاوز تطاول إيرانعدا  - وخاصة يف العراق

 وألن إيران ال جترؤ على احلركة إال مبوافقة - إىل األذى وغريها املصاحل األمريكية

والسياسية يف ( األمنية  الفراغات وهي ترصد ) ، مباشرة أو غري مباشرة ، أمريكية

 وحترشها بالسفن األمريكية هاتهديدفأن  رهاب ،باإل أي مكان من أجل ملئها

.. ولكن من الصعب إخفاء العزلة اليت  حتريك املياه الراكدة هو من قبيل ، وغريها

 (  تشيعها الفارسي ، مستوى ) نشطارها على مستوينييران متهيًدا الفرضت على إ
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سياسي  - ن النفوذ اجليوإوبالتالي ف( ،  هيكلها السياسي الداخلي مستوى )و

 .!! يراني أخذ يتصدعاإل

كوريا ، ف واجلواب كال؟   يرانيةاإلفهل احلالة الكورية الشمالية تشبه احلالة 

، كما تهدد  نتشار النووي ووسائل إيصاهلا الصاروخيةالشمالية تهدد نظام حظر اال

ها مبا فيها سيوية بأسرا اجلنوبية واليابان واملنطقة اآلكوري ، أصدقاء أمريكا

 مريكاأمع  سرتاتيجيةا، فهي يف شراكة توافقية  .. أما إيران الوجود األمريكي

 ضعاف هدف إيراني إسرائيلي مشرتكاإل م العراق وتدمريه وتفكيكه وإضعافه )حلك

( الفاشلة  لية السياسيةالعم ما يسمى ) إيران وتدير ، العراق هما حتتالنتاوكل ( ..

النهب والسلب والتفجري والتهجري، وب التفسخبالفساد وب تعلم أمريكاو ، واملأزومة

ال تسمح  نهاأ .. إال ، وهي ساكتة ودوعلى دراية مبا ختطط له إيران عرب احلد

املؤثرة على مصاحلها ومصاحل أصدقائها أو  لحدودبتجاوز الغطرسة الفارسية ل

.. ومن مصلحة سياسي العام  - ، مع مراعاة ألبعاد الصراع اجليو حلفائها يف املنطقة

( وإرجاعه ليتعامل بوجه  قفص يراني يف )وضع النظام اإل -كما ترى  -أمريكا 

 األول ، بوجهني املقبول أن تبقى إيران، وليس من  هو وجه الدولة املدنية، و واحد
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ا سياسًيدوًرا  دبلوماسية تقليدية وتلعب متارس ذات سيادة دولةك به تتعامل: 

: توجه قواها غري  الثاني، و العالقات الدولية شأنها شأن دول العامل يف إطار نظام

 ألغراض التمدد والتوسع اخلارجي ها، وتوظف موارد ليشياوية وغريهايملالنظامية ا

 ة الدول وبصورة ال تتماشى مع طبيعةحلدود سياد األيديولوجية املسلح عابر

.. إيران  مبادئ ميثاق األمم املتحدةو السلمية والقانون الدولي العالقات الدولية

وحيال هذا جند صمًتا مريًبا من أمريكا تتمادى وتتحدى وتصر على التجاوز .. 

وهي ساكتة على السلوك السياسي فهل أن أمريكا ..  وجملس األمن الدوليوأوربا 

إذ يكشف السلوك ،  هذا النهج ؟ا قبوهل، مبثابة  املشني يرانياإل جرامياإل

نا السياسي اخلارجي األمريكي أنه يغذي الشكوك أكثر من دواعي اليقني .. وه

 .!! ضطراب والشك والريبةتسقط صدقية أمريكا يف وحول اال

 : سيناريو التهديد باحلرب

باحلرب بني كوريا الشمالية وبني الواليات  شهد العمق اآلسيوي تصعيًدا متباداًل

غري  )ستخدام القوة احتى بات هذا التصعيد يأخذ منحى  املتحدة األمريكية ..

، وسيناريو من يبدأ  ستباقية من جهةوينسحب على مبدأ الضربة اال ( التقليدية
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أخرى ككوريا  مل دواًلنتقامية تشا؟ وهل هي  ربة الثانيةعليه الضأواًل وكيف تكون 

(  غوام الكثيف يف جزيرة ) األمريكي اجلنوبية واليابان والوجود العسكري

 سرتاتيجية ؟اال

 :  الصني

ستبقى على احلياد إذا ما هامجت كوريا الشمالية أمريكا بالضربة األوىل ،  -1

، واليت تسمى  شمالية من الرد األمريكييا المبعنى أن الصني سوف لن حتمي كور

 بالضربة الثانية األكثر إيالًما وتدمرًيا .

بالضربة األوىل لكوريا  الصني ستدافع عن كوريا الشمالية إذا ما بادرت أمريكا -2

ن الصني حتكمها . أل. ، و حاولت تغيري النظام السياسي يف كوريا الشمالية الشمالية

اسية ، فتغري النظام الكوري الشمالي بالقوة سيخلق السي - سرتاتيجية اجلغرافياا

ن إفقتصادًيا .. او –سياسًيا  - كوريا موحدة حليفة ألمريكا ال ترتاح هلا الصني جيو

 . (Buffer State)دولة عازلة  يف من مصلحتها بقاء النظام الكوري الشمالي

 الية .ستعدادها ألسقاط الصواريخ النووية الكورية الشما: أبدت  اليابان
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: ستعمل على تفعيل معاهدة الدفاع املشرتك بينها وبني نيوزيلندا  اسرتاليا

 إذا ما وقع هجوم على أمريكا . والواليات املتحدة

ستخدام القوة إذا ما تصرفت كوريا الشمالية بطريقة غري : إنها جاهزة ال أمريكا

 متصاص الضربة األوىل .ا. وإنها قادرة على مشروعة .

  . ستشارك يف خيارات احللول غري العسكرية للمسألة الكورية الشمالية : أملانيا

 : سرتاتيجي األمريكي حنو العمق اآلسيويهدف التحول اال

اعتمادها ية حنو العمق اآلسيوي ، اليت مت ( األمريك ستدارةاال ما يسمى بسياسة )

(  اماأوب ، حيث أعلنت إدارة ) 1997سرتاتيجية عام امتداد الهي ، و 2010عام 

يراني والتفكك العربية وتركتها عرضة للتمدد اإل املنطقة عنها يف الوقت الذي عافت

ة وما تزال احلال ، سياسي حتى بلوغ الوضع الكارثي إىل حدود املأساة - اجليو

،  سرتاتيجية األمريكية مل تكن نقلة إنفعالية رئاسيةاملأساوية قائمة .. فالنقلة اال

يف  ، يقع يرانين ترك العنان للنظام اإل، وإ جية األمريكيةسرتاتيإمنا هي يف قلب اال

 سياسي الشامل . - سرتاتيجية وضمن حدود سياسة التغيري اجليوإطار هذه اال
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 حنو العمق اآلسيوي هو حماولة ) األمريكي سرتاتيجياال واهلدف من التحول

ك .. فالصني متهيأة هلا ومتتل ( التحول الصيين والروسي صوب القطبية إجهاض

م شروطها ومقوماتها .. ولكن روسيا على العكس مل تبلغ مستوى التشكيل معظ

، الذي  ( املتكامل )نتاج قاعدة اال فتقارها )، وذلك ال املتكامل ملقومات القطبية

املنظومة  نتاج كمعطىيف اال حتاد السوفياتي على أساس واقع التكاملالحتقق يف زمن ا

كها ، حتاد السوفياتي .. وبتفكقتصادية لال، اليت كانت متثل القاعد اال شرتاكيةاال

إمنا تعتمد على  ، عتماد على قاعدة اقتصادية متكاملةقادرة على االمل تعد موسكو 

،  قتصادياضبان وليسا إنتاجيان باملعنى اال( وهما موردان ن النفط والغاز واردات )

 احلرب الباردة بشروطها املعروفة .إضافة إىل عدم بلوغ 

 ؟ فهل تواجه أمريكا مأزًقا  يف العمق اآلسيوي

 التهديد الكوري الشمالي والتهديد األمريكي بالرد .. من يرضخ ملن ؟! :

، الذي  صلف التهديد الكوري الشمالي مذا تراجعت أمريكا عن تهديدها أماإف  -

،  لوصول باألزمة إىل حافة اهلاويةحيظى بتأييد الصني وروسيا ضمن حسابات عدم ا

(  التحديات .. فماذا حيصل حيال ) ةن خترج منها الدول اآلسيوية ساملاليت ل
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نووي والسلوك السياسي يرانية املتعلقة بتجارب الصواريخ البالستية وامللف الاإل

 يراني العدواني؟اخلارجي اإل

،  صاروخية البالستيةخط التجارب ال يرانية يف( اإل التحديات هل يزداد معدل ) -

من ( أمام حالة 1+ 5تفاقية النووية لتضع إيران دول )نسحاب من االوالتهديد باال

، ماذا وراء التلويح  تفاقية .. وقبلهانسحاب من االالتصعيد ؟ ، ثم  ماذا وراء اال

تفاقية النووية ؟ وما هي باخلروج األمريكي املنفرد من اال ( ترامب األمريكي )

؟  ثم  قتصادًيا يف أجواء ملتهبة قد تشعل العمق اآلسيوياسًيا وأمنًيا وتداعياتها سيا

، لربنامج  قتصادي املرتديوضعها اال ، بالرغم من ، الدعم الذي رصدته إيران

، وحتويالت لفيلق  ( نصف مليار دوالر ، الذي بلغ حنو ) الصواريخ البالستية

 . رهابي للعمليات اخلارجيةالقدس اإل

، يف ضوء تراجع  ( مع كوريا الشمالية للحوار ستعدادها )ا فيما تبدي أمريكا  -

  األمريكية .!! األخرية وإلغائها خطتها بإطالق صواريخ قرب جزيرة غوام
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 : روسيا وتكافؤ ردود األفعال ، والعقوبات  -

 : سرتاتيجياإيران .. حملة تارخيية ذات طابع  -روسيا  -تركيا   -

 

 : والعقوبات روسيا وتكافؤ ردود األفعال ، -1

إن العمل العسكري  ) 1991 قال " بل كلنتون " الرئيس األمريكي األسبق عام  -

وري ضر -الذي شنه الناتو على أهداف يف مجهورية يوغسالفيا الفيدرالية هو 

حنن ندعم  ، وأضاف ) ( ستقرار يف أوربا الشرقيةلوقف التطهري العرقي وخلق اال

 ( .!! سالمقيمنا وحنمي مصاحلنا وحنسن قضية ال

جل إيقاف التطهري العرقي وخلق ( يف أزمة البلقان من أ كلنتون هذا ما قاله )

،  خلقته إيران امأزًق، وهي تعيش  الشرق األوسط ستقرار .. فهل أن منطقةاال

لسياسة التطهري العرقي والطائفي  ( لوضع حد املتوافق تنتظر التدخل العسكري )

 أمن واستقرار املنطقة ؟ ، من أجل يرانيلنظام اإلا اميارسه اليت

اهلل ب حز ليشياتها الطائفية )ي( على منع إيران وم موسكو وأمريكا وافقت )  -

( من التمدد  باكستانية وأفغانية طائفيةو ليشيات عراقيةييراني ومواحلرس اإل
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 لب كل من )وهو مط - ، من اجلوالن إىل احلدود األردنية السورية سرتاتيجياال

 .!! ( روسيا وأمريكا واألردن وإسرائيل جتماع ضم )ايف   - ( واألردن إسرائيل

 : دالالت هذا املوقف

 يراني غري مرحب به يف سوريا .يليشياوي اإلإن الوجود العسكري الرمسي وامل -1

 . من أجل احلل. وإنها خطوة متقدمة ألجالء الوجود الفارسي من سوريا -2

املنطقة والعامل كائنة يف  امن خالهل اليت تهدد ،وإن بؤرة الوجود الفارسي هذه  -3

 . العراق

( واألردن وأمريكا املخالفة  إسرائيل وإن ذلك يعين رضوخ موسكو ملطالب ) -4

 لرغبة إيران يف التمدد والتوسع .

( مصاحلها  ضمان وإن مثل هذا الرضوخ ميكن أن جيعل موسكو تقبل بـ) -5

 سرتاتيجية يف سوريا .اال

( لن يكون  حصان إيران اخلاسر تعتقد بأن ) دراك جيعل موسكووإن مثل هذا اإل -6

 . ضامًنا ملستقبل وجودها يف سوريا واملنطقة
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 : واملالحظ

وأمريكا على إبعاد إيران عن ختوم اجلوالن واألردن ، مقابل  موافقة روسيا  -أواًل

 . السورية – يراني عند احلدود العراقيةيليشياوي اإلالسماح للوجود امل

يتناقض أساًسا مع  ، يراني عند املعابرالعسكري اإلابل للتمدد بقاء املقإن اإل  -ثانًيا

 .!! ( ألبو كمال - التنف الوجود العسكري األمريكي يف منطقة )

ران ويضع تفاق سيفك العالقة بني موسكو وطهإن أي خرق إيراني هلذا اال  -ثالًثا

يراني اإلالقدرة األمريكية املتزايدة على التعرض للتمدد  ، أمام موسكو يف مأزق آخر

 . السورية – وخاصة عند معابر احلدود العراقية

 . روسيا مهتمة خبفض تكاليف تدخلها العسكري يف سوريا -رابًعا

إستنزاف حتواء يؤدي إىل مرار الصراع يف سوريا عن طريق االوإن إست -خامًسا

 . اخلزانة الروسية وخسارة كبرية يف األرواح واملعدات والصدقية

( على وجود املليشيات أواًل  الشرعية قف إطالق النار تضفي )إن لعبة و -خامًسا

يراني .. األنفاس ملواصلة تنفيذ املخطط اإللتقاط او ، ز اهلدوء النسيب املؤقتوتعز
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 فهي لعبة خطرة ال حتسم وال تضع احللول اجلذرية كما أنها سيف ذو حدين

  .!! ميدانًيا

 

كري لوقف التطهري العرقي عسنعود إىل مقولة " بل كلنتون " بضرورة العمل ال

دارة الذي تضعه اإل ستقرار .. فهل سيكون الفعل العسكري األمريكيوخلق اال

، لوقف التطهري العرقي الذي  ، حتى وإن كان حمدوًدا األمريكية يف خياراتها

 اوالتها يف باقي األقطار العربيةا ولبنان واليمن وحممتارسه إيران يف العراق وسوري

 . ؟ ستقرار الذي تتطلع إليه دول العامل كافةال، من أجل خلق ا

، الذي  يع يف العراق وسورياظ، وهي ترى املشهد الف ومن الغريب أن األمم املتحدة -

 ( أكثر وحشية من نظام الفصل العنصري )ة صربي تفعله إيران بفرضها نسخة )

م إبقاء نظا بتقسيمها ) ( سوريا بلقنة ( .. ورمبا تريد أمريكا وروسيا ) األبارثيد

،  ، والباقي جزء يرضي تركيا ض سوريا% من أر18حة ال تتعدى اسدمشق على م

( .. هذه سيناريوات قد ال جتد هلا مكاًنا على  ستخدام القوةاوما سيتمخض عنه 

 . أرض الواقع وخاصة أمام إرادة الشعب العربي السوري



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 13 

 قاومة الوطنيةوحلد اآلن إىل حركة امل 2003كما أن األمم املتحدة مل تلتفت منذ عام  -

، وهي حق مشروع لشعب  ستقالل العراقاحتالل من أجل املشروعة ضد اال ةالعراقي

ستقالل الوطين .. إمنا أخذت تغذي حالة التشرذم لعراق يف املقاومة من أجل نيل االا

حلالة  معاجلتها  من خالل مكتبها الرمسي يف بغداد فضاًل عن خلطها األوراق وعدم

وهي  يعة .. حتى إنها ظهرت بصورة غري عادلةظنسان الفانتهاكات حقوق اإل

 .!! مسؤولة عن تطبيق مبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدولي

 

 : سرتاتيجياإيران .. حملة تارخيية ذات طابع  –روسيا  –تركيا   -

 يتبع ...

 

 الشبكةكّتاب 

 الكاتب أبو احلكمصفحة 

 البعث العظيمفرسان 

 

https://www.fursanalbaath.com/ktabat-alfrsan
https://www.fursanalbaath.com/abw-alhkm
https://www.fursanalbaath.com/
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