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

 53احللقة 

 أبو احلكم 
 

 : املقدمة
 .. ( األولويات مبدأ ) -
 .. فراغ القطبية الدولية -
  .. (G- 20)الـ على هامش صفقة -
هنالك دولة ما متارس سياسات شبه متكاملة أن  كما..   مبدأ األولويات -1

اجلغرايف حيث تتشكل عالقاهتا الدولية .. فالوطن العريب وحسب مقوماهتا وموقعها 
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، ومشال أفريقية جنوب أوربية ، وعربية  املوحد مثاًل: له عالقات أطلسية أوربية
أفريقية ، ومشرقية آسيوية ، وخليجية آسيوية .. وبالتايل فأن موقع الوطن العريب هو 

، يف احمليط  لدول األخرى( مع خمتلف ا املتكامل قلب العامل وأولوياته التعامل )
 :  قليمي القريب أو الدويل البعيد يف ضوء عاملني متوازيني مهااإل

، اللذان يقعان يف أحكام  ( التنموي قتصاد )( وعامل اال الدفاعي عامل األمن )
التوازن بني هذين العاملني دون تفريط بأي منهما .. وإن عامل األمن يرتبط مبستوى 

،  ائمة الوشيكة واحملتملة ، كما يرتبط ببعده القوميوعدد املخاطر والتحديات الق
القطري  - الذي جيمع بني األمن الوطين - الذي يتمثل باألمن القومي العريب

ي قتصادفيما يرتبط العامل اال - واألمن القومي العريب على أساس العمق يف الدفاع
 على أساس التوازن املوضوعي أيضا .بني التنمية القطرية والقومية 

وهنالك دولة ما تقوم برتتيب أولوياهتا طبًقا ملعايري وأسس حتددها دول كربى   -
تفاقيات ا.. فبعض الدول ترتبط سياساهتا ب وعظمى وخاصة يف جمال األمن واحلماية

تضعها يف  احلماية مع دولة عظمى .. وهو األمر الذي يعكس ضعف خياراهتا اليت
قدرات و أفتقارها ملقومات اسياسة و حتمال متغريات الادائرة الشك والقلق من 

الغذائي واملائي .. وتقع قتصادي والعسكري و جتماعي واالالدفاع ومحاية أمنها اال
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الذي ال ميتلك مقومات وجوده الذي يعتمد احلماية  ، الكيان الصهيوين يف مقدمتها
لسياسي اخلارجي .. قتصادي وام اللوجسيت األمريكي واألسناد االاألمريكية والدع

يعكس ضعف هذا الكيان وحتمية زواله بفعل التحوالت املفصلية احلادة اليت  مما
جتياحات وتدمري وهتجري اوما تشهده املنطقة من هتديدات و  جتتاح العامل الراهن ..

يصب يف هدف تأخري إهنيار الكيان الصهيوين على أساس دواعي األمن وحتويل 
 ( إىل صراع ) إسرائيلي – عريب من صراع ) -حسب املنهج الصهيوين  - الصراع

 – عريب ) صراعإىل  ( فلسطيين – ) فلسطيين ( إىل صراع إسرائيلي – فلسطيين
مبعىن إبقاء الصراعات يف خارج ( ..  إسالمي – إسالمي صراع ) من مث( و  عريب

 الكيان الصهيوين يف ، وهو خمطط إسرائيلي يضع قليمية لفلسطني احملتلةدود االاحل
بتأجيج الصراعات اخلارجية من أجل  ميكن تسميته ) دائرة الصراع والذي خارج

، واليت تأخذ شكل التناحر والتدمري والتهجري والتغيري  ضمان أمن الكيان الصهيوين
ولكن إذا كان ..  ( سياسة ختلو من التهديد - الدميغرايف بغية الوصول إىل جيو

ج ، فليس هنالك من ضمانات هلذا النه ، وهو كذلك األمر يأخذ هذا املسار
وحلد اآلن يعمل على ما  1948.. والدليل أن هذا الكيان ومنذ عام  السياسي
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ستقرار الذي األمن واال ، ومع ذلك مل حيقق ئيليسرايسميه قاعدة األمن اإل
 .!! حلد اآلن ينشدمها

أساوية يعكسها كل من اليت تدار على مسرحها األحداث امل : واللعبة الكربى
 ضعه يف قفص وتقليم خمالبه القاتلة ، ومشروع )، الذي يراد و  (ة رسنالف مشروع )

 ، دومنا ضجيج ، نسياحه السلسا، الذي يراد تقييده وضبط مفاصل  (ة العثمن
تداخل  صوب مناطق النفوذ واملصاحل الدولية يف املنطقة على أساس فلسفة )

 رئيس الوزراء ( أمحد داوود أوغلو ) اأفىت هب ، اليت ( املوروث الثقايف واجلغرايف
سرتاتيجي .. فيما يعكس املشروع الصهيوين نوازع السابق ورجل العمق اال الرتكي

غتصاب والتشريد الذي حتالل واالن عاًما من االد مضي سبعو الشعور بالغرق بع
، رغم  .. حىت مشروع الشرق األوسط الكبري تعرض له الشعب الفلسطيين املناضل

سرائيلي إلمل األمريكي ايراين املشرتك ، وصفقات العصفقات العمل األمريكي اإل
على  تعتمدايف أبرز ركائزه اليت ، فأنه ما يزال يعاين من اخلواء والفشل املشرتك
، منذ دخول اجليوش السوفياتية إىل  اخلائب والفاشل أصالً  ( سالموياإل )التيار 

 أفغانستان مرورًا بتنصيب مخيين يف طهران وحىت سقوط نظام مرسي يف مصر.
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 5 

 : لدوليةفراغ القطبية ا  -2
،  القطبية األحادية ، وتراجع عامل نتهاء عامل القطبية الثنائيةااحلقيقة الراهنة هي   -

، والذي ميكن وصفه بوالدة نظام عاملي عسري يف  وظهور عامل ما بني هذين العاملني
(  سياسي – اجليو ظل صراعات وحتوالت تأخذ شكل التحركات ذات الطابع )

 – اجليو ، وشكل حتركات وحتوالت ذات الطابع ) قليمي من جهةعلى املستوى اإل
. وخماض هذان الشكالن يقع على حافات ، على املستوى الدويل . ( سرتاتيجيا

وهامش الفعل العسكري التقليدي اخلطري من جهة  ، الردع الشامل املؤكد من جهة
 .!! حتكاك والتصادمالتماس واال ، والذي قد يؤدي إىل ثانية

وينعكس هذا التطلع يف  ، الثنائي ( التوازن ) الروس يتطلعون إىل إحياء أو عودة  -
(  سوريا يف منطقة الشرق األوسط ) الروسي يما يظهر الفعلجملس األمن الدويل ، ف
، مل يظهر على ساحة اخلليج العريب إمنا يأخذ شكل  واملالحظعلى مدى سنوات .. 

 يف ضوء ثالثة مسارات للحركة الروسية، ودول أخرى  التقرب احلذر من ليبيا ومصر
: 

 توجهاهتا الراهنة على حتاد السوفيايت السابق يفكاال  ، حتاديةتعتمد روسيا اال -أوالً 
.. وهو توجه يستغل  ( يف املنطقة العربية سياسية ( وحماور ) عسكرية حتالفات )
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حتالف روسيا إيران  ، من أجل التخندق خلفها ) التناقضات والصراعات الكائنة
، وال تغيب مناطق النفوذ  ( حنو مصر وليبيا روسياً  اً حترك يصاحب ذلك ) ( سوريا

 . إيرانية -عدا العراق الذي بات حممية أمريكية ،  عن أذهان الكرملني ةالسوفياتي
 ( بأن ية أوباماوال تحدة األمريكية )( الواليات امل ملمح ستغلت روسيا )ا  -ثانًيا

هتماماهتا يف الشرق األوسط قد قلت وزادت حيال إيران وتراجعت يف سوريا ا
باما قد ، الذي مارست سياساته إدارة أو  والعراق.. هذا امللمح السياسي اخلطري

 ( بعد سوريا سياسًيا قد ظهر يف املنطقة ) - ( جيو فراًغا صور للكرملني أن )
 سرتاتيجية الروسية )ث حافات البحر املتوسط يف قلب اال، حي العراق احتالل

ندفاعة العسكرية الروسية صوب بعض ( ، وهو األمر الذي شجع اال املياه الدافئة
يف الشرق األوسط جاء نتيجة للرتدد  روسيا أن توغل فوذ السوفياتية ..مناطق الن

، وحتفز الكرملني حنو نكفاء العسكري األمريكي يف العراق األمريكي الناجم عن اال
(  التنافس ته يف )ساحة صراع يلعب فيها دورًا يثبت فيه قدرته على تعزيز مكان

 شرتاطا( وعدم  التعاون والصراع فيما تركز أمريكا الراهنة على ) .. الثنائي الدويل
 - أن التنسيق األمريكي . ويبدو. ، الذي تطمح إليه القطبية الثنائية التنافس
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( مبسرح العمليات العسكرية على األرض السورية دون أن يتجاوز  حمدود الروسي )
 . حدوده

 قليميختالل التوازن اإلا(  حالة ) ، وكأن صراعات القوى يف املنطقة تظهر - ثالثًا
ف حتقيق نساح هبدايراين الذي عراق والتمدد اإللل حتالل األمريكيه اال، الذي أجنز 

لكي يستقر على قاعدة  حتالل لن يستمر طويالً .. هذا اال مرباطورية الفارسيةاال
قليمية ستقرار املصاحل اإلي النسبية .. وهي قاعدة ضرورية القليمالتوازن اإل

تقرار بعد  سن يف خماض من شأنه أن يستولد االوالدولية املشروعة .. فاملنطقة هي اآل
  . كبح مجاح التمدد الفارسي

 :  ومن احلقائق
تتعارض مع  وأبالسياسات الدولية  قد تصطدم قليميةأن الطموحات السياسية اإل

 : طبيعة احلقائق اجلغرافية والتارخيية لدول املنطقة
 ، (ة الفرسن غري املشروعة ) ( سرتاتيجيةاال – السياسية فطموحات إيران ) -1

طموحات مبعثها إيقاظ املوروث  وهي ، الدوليةو  قليميةإلا تصطدم باملصاحل
الروسية ، إال أن و  األمريكية تقدًما على األرض خلف القوة ، وإن حقق ستعمارياال

 . أو التدمري هذه الطموحات إما الرتاجع أو التآكل مآل
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،  (ة العثمن غري املشروعة ) ( سرتاتيجيةاال – السياسية وطموحات تركيا ) -2
، وهي طموحات مبعثها إيقاظ املوروث التارخيي  إقليمية ودولية تصطدم بسياسات

 .  ، الذي ال يستقيم مع واقع السياسات يف العصر الراهن واجلغرايف
، وهي  سرتاتيجية ، ومنذ سبعني عاًمااال - ( السياسية إسرائيل وطموحات ) -3

مع قوى إقليمية يف سعيها حنو  تصطدم ، تعتاش على احلماية والدعم اخلارجي
طال  ع احملتدم دون أن حيقق نتائج مهما( يف ظل واقع الصرا  دولة يهودية سيس )تأ

 . الزمن
ختطيط  ذو طابع  ، هو ( الشرق األوسط وطموحات روسيا حنو منطقة ) -4
مكانات والقدرات ستقيم مع االقتصادية ثانًيا ، ال يااًل ومسحة سرتاتيجي أو ا

( ثنائًيا  تنافًسا اليت لن ختلق ) ، اورومآهلا القبول بواقع التوافقات ال احملالروسية ، 
 .!! على املستوى الدويل

جتماعية اقتصادية و اسياسية و  -روعة تصطدم حبقائق جيووألن الطموحات غري املش
، يكاد أن يكون مستحياًل .. وما حيكم الطموحات  ، فأن أمر حتقيقها وأمنية

والكيان  رتكيةالفارسية غري املشروعة ينسحب على الطموحات غري املشروعة ال
 . أيضاً  مربيالية األمريكيةالصهيوين واإل
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 : ( G- 20 )الـ على هامش صفقة  -
 يتبع ...

 
 الشبكةكّتاب 
 الكاتب أبو احلكمصفحة 
 البعث العظيمفرسان 
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