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

 54احللقة 

 أبو احلكم 
 
 .. (G- 20)صفقة على هامش الـ  -
 .. سياسة الردع املتبادل يف العمق اآلسيوي  -
 
  (G-20) : صفقة على هامش الـ -1

 جتماعهماا ، متخض ( بوتني )( و ترامب قمة العشرين ، واجتماع )على هامش     
 السياسي – العسكري اخلاصة بالوضع امليداين ) منه بعض الفقرات ت، الذي تسرب
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والعمل املشرتك  ، ، اشتمل على وقف إطالق النار يف جنوب سوريا ( يف سوريا
بيد وتصعيد القتال بالضد من داعش ..  ، على التهدئة يف املواقع احملددة األخرى

حيال  أمهية لروسي املشرتك هي األكثرا أن فقرات أساسية من التفاهم األمريكي
 : تقاسم مناطق النفوذ بينهما

 . وقف الدعم العسكري للمعارضة السورية املناهضة لنظام دمشق -أوالا 
جوية  –قواعد عسكرية  بوجود روسي يف سوريا يشتمل على ) أمريكي قبول -ثانياا

 ( . وحبرية وبرية
 عن طريق شركة ) والنفط السوريبأن تستغل روسيا للغاز  أمريكي قبول -ثالثاا

، يف  ستخراج الفوسفاتاب( اخلاصة  اسرتويرتانز ( الروسية وشركة ) إيفروبوليس
يراين على تشر الصفقة إىل مستقبل النفوذ اإل، مل  وامللفت. . األراضي السورية

 !! . األرض السورية
 )( و ترامب ، بني )(G-20) جتماع مهم على هامش قمة الـهذه خمرجات ال

، اليت مت تسريبها إىل الصحافة العاملية .. ولكن ما هي شكل الصفقة  ( بوتني
وهل تشمل العراق ومتتد إىل  ؟ احلقيقية اليت قد تكون واشنطن وموسكو أبرمتها

 ؟ : -كما قيل   - أوكرانيا
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وضرورة إعادة النظر  عتبارهاايف  قتصادية( اال العقوبات روسيا وضعت مسألة )  -
( .. وكل  شبه جزيرة القرم ضم )كما يرتبط ب  ( أوكرانيا بـ).. وهذا األمر يرتبط  اهب

، وخطورة التحوالت  ( صيباهلالل اخل طاملا مسيت بـ) ، هذا يرتبط أيضاا مبنطقة
نعكاسات مؤثراهتا على األردن او  ( العراق وسوريا ولبنان تشتمل على )و  ،  فيها

 .!! ( واخلليج العريب البديل )الوطن 
 مريكي على قرار جملس الشيوخ حولونغرس األويف الوقت الذي صادق فيه الك  -

( صوتاا مقابل 98بأغلبية ساحقة ) ( روسيا وإيران وكوريا الشمالية )العقوبات حبق 
( من واشنطن ختفيض  طلبت ، ردت موسكو بأن ) 27/07/2017صوتني يوم 

( ومبا يعادل عدد الدبلوماسيني الروس يف 455عدد الدبلوماسيني األمريكيني إىل )
لقرار جاء يف إثر هذا ا .. باملثل ستحياء من عدم الرداالب .. وهو رد يتسم طنواشن

.. ومع ذلك فقد  األخري (G-20))بوتني( على هامش مؤمتر الـلقاء )ترامب( و
ستبقى مستعدة للتعاون مع الواليات ،  ، رغم هذه العقوبات أبدت موسكو أهنا
طبيع العالقات الثنائية ت ) ، والذي يتخذ هذا التعاون شكل املتحدة األمريكية

  .!! ( والتعاون حول القضايا الدولية املهمة
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الذي  ، ( الرد الروسي ضعف وهشاشة ن قرار العقوبات يكشف )إومع ذلك ف  -
مريكيني عند تنفيذ القرار ختيار الدبلوماسيني األاب ألمريكا متثل ذلك برتك األمر

وى حمدد ال يتجاوز بني العاصمتني مبست الدبلوماسي مستوى التمثيل بتخفيض
صانع القرار الروسي ،  يدفع  .. هذا املوقف الروسي اهلش ( شخصاا أمريكياا455)

وعسكرية  ( هذه األزمة إىل اخلارج وتصريفها يف صيغة مواقف سياسية تصدير إىل )
، قد  األمريكية والروسية ( بني العاصمتني التوافق ) ميدانية .. كما أن موضوع

استمرار هنجها  وسكو حيث يوقع ضرراا كبرياا علىريده م، الذي ال ت للتصدع تعرض
 . ، على وجه التحديد السياسي والعسكري يف أوكرانيا وشبه جزيرة القرم وسوريا

للوصول إىل  أمريكاسرتاتيجي مع ( اال التوافق فرهان موسكو على موضوعة )  -
ل .. ألن باء بالفش ، ، اليت تتطلع إليها موسكو القطبية الثنائية من أجل توازن

، وإذا كان هنالك من تعاون فهو حمدود ويف  ( الثنائي التنافس أمريكا ال حتبذ )
.. فأمريكا ترى  نطاق عدم التماس العسكري امليداين، التقليدي وغري التقليدي

حسب اخلرباء السياسيون  -ضرورة أن تغري روسيا كما إيران من سلوكها اخلارجي 
 . - األمريكيون والعسكريون

 : بصيغ أربع على العقوبات حتمال أن ترداف سكوأما مو 
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 ستقرار األوربيني .الضغط على عصب األمن واال -أوالا 
 صوب أوربا . ( نفط وغاز ) الضغط على إمدادات الطاقة الروسية -ثانياا
طهران  لعرض الذي تقدمت به )تلبية ل ستجابة روسيةاقد تكون هنالك  -ثالثاا

أو توسيع النفوذ الروسي على أراضي العراق بوجود روسي يف العراق  ( وبغداد
من الصعب على موسكو ف،  حتمال ضعيفا. وهذا سياسياا واقتصادياا وعسكرياا .

ا .  أن تدخل مستنقعاا جديدا
خالل ( دون اإل إسرائيل تفاهم مع )ا يف سوريا ، وتعسكريا روسيا  دقد تصع  -رابعاا

 بأمن الكيان الصهيوين .
( وزير  هنري كيسنجر ( يف الكرملني مع ) بوتني ) وال يفوتنا التذكري بلقاء  -

"  الرئيس  يفغيين برمياكوف ، على هامش مؤمتر حول " اخلارجية األمريكي األسبق
( مع هنري كيسنجر يف البيت األبيض بعد  ترامب جتماع )االروسي األسبق .. و 

، اليت حتدثنا  ( الصفقة دو أن )، الذي مت يف أوائل أيار املاضي .. ويب ذلك اللقاء
، اللذين  عنها يف حلقات سابقة قد مت حبثها من قبل اجلانبني األمريكي والروسي

نضمامها إىل حلف مشال األطلسي ا( وترك خيار  أوكرانيا توصال إىل تسوية قضية )
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ومنع ،  ليشياوي يف سوريا والعراقييراين امل، وتسوية الوجود اإل ( من جهة الناتو )
 . ان ملا يسمى املمر احليوي الفارسي حنو سواحل املتوسطإجناز طهر 

 ، ناقشوا فيه ما بعد معركة املوصل ( دولة إجتماعاا هلا يف واشنطن72عقدت )  -
ضمان أن ال تتبخر  )، حسب النص الرمسي هو  جتماع الدويل.. واهلدف من اال

ازنة ، وختصيص مو  ( نتصارات احلربية مرة أخرى بنريان صراع طائفي جديداال
 -( مليار دوالر حملاربة داعش يف العراق وسوريا 13حنو ) 2018أمريكية لسنة 

 - ويبدو أن آثار داعش وبيوضها سوف لن تنتهي بسهولة يف عمليات عسكرية
ال تسوية سياسية أو أمنية يف سوريا بدون  فيما أقرت موسكو لواشنطن بأن )

قة واشنطن على لعب ف، وهذا يعين أن موسكو قد تلقت موا ( مشاركة واشنطن
( بني الدولتني .. ألهنا  املنافسة ت على مسألة )ظحتف ن واشنطن، ولك دور الشريك

فتقارها للعوامل املؤسسة لطبيعة الصراع الدائر يف غري ممكنة ال ، حسب واشنطن
 الشرق األوسط .
يراين عرب ليشياوي اإلي.. العوامل الكاحبة للنشاط العسكري امل وللتذكري ال غري

 دود العراقية السورية :احل
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عدم وجود غطاء جوي يف منطقة احلدود الصحراوية وعرب احلدود داخل  -1
 ليشيات إرهابية مكشوفة متاماا .ي، فهي م األراضي السورية

، اليت ال تسمح بتجاوز  التابعة للعراق ليشياوية الكرديةيوجود القوات امل  -2
 . مليشيات إيران ملناطق نفوذها يف سوريا

حركة  مخرى عائقاا فعلياا أماات سوريا الدميقراطية متثل هي األد قو وجو  -3
 ليشيات الشعوبية الفارسية على احلدود العراقية السورية .يامل
القواعد العسكرية األمريكية وهي تشكل عامل منع وصول ايران عرب العراق   -4

يراين تمدد اإلإىل سوريا فالبحر املتوسط .. حيث أن أمريكا عازمة على كبح مجاح ال
 وعدم السماح بأن حتقق طهران أهداف ممرها املزعوم عرب سوريا حتت ذريعة حماربة )

( ، وخاصة بعد أن عززت أمريكا قواعدها العسكرية مبنظومة رامجات  داعش
يرانية وقوات يت تقطع الطريق على املليشيات اإل، ال الصواريخ املتطورة )هيماراس(

 – السوري – العراقي منطقة املثلث احلدودي )يف دمشق للوصول إىل  النظام
 !!. ( األردين

 : ومن املفيد التذكري بالقواعد العسكرية األمريكية يف سوريا والعراق -
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 ( السورية مع مطار عسكري كبري عني العرب مريكية كربى يف مدينة )أقاعدة  -1
. 
 مطاران عسكريان أمريكيان يف احلسكة . -2
 مطار يف القامشلي . -3
 ( . ديرك ران يف املالكية )مطا -4
 ( على احلدود الرتكية . تل أبيض مطار يف ) -5
 ( بريف حلب . منبج مفرزة عسكرية يف ) -6

 ( مقاتل من التحالف الدويل .1300وتضم هذه املراكز حنو )
 ( األمريكي يف زاوية احلدود السورية العراقية األردنية . التنف معسكر ) -7
 لبو كمال .ان مدينة ( بالقرب م التنف ( مشال ) الزقف كر )معس -8
( يف ريف احلسكة بالقرب من دير  الشدادي مشروع بناء قاعدة جديدة يف ) -9

 . الزور
توزيعها  ( أحد عشر قاعدة عسكرية مت11فيما أسست أمريكا يف العراق ) -10

 سرتاتيجية .على املناطق املهمة واال
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الواليات املتحدة  : تنفيذ ما خططت له األول ، هلدفني هذه القواعد أسست
على  ( السورية والعراقية )األمريكية وهو التدمري والتغيري الدميغرايف للدولة العربية 

ا لتقسيمهما : تقسيم مناطق النفوذ بني قوى الصراع  لثاين، وا وجه التحديد متهيدا
واحتكار اهليمنة  سوريا مليدان العسكري والسياسي يفاألساسية الفاعلة والعاملة يف ا

 بني أمريكا وروسيا ( سرتاتيجيالتوافق اال ) سياسةأما  .. العراق بأدوات طيعة على
 ىل طاولة املفاوضات )اليت تنتهي إو  ، يات اليت ال بد منهاالتسو  يف ضوء تأيت ، فأهنا

، واليت حتددها جغرافية  ( هذه حدودك وهذه حدودي )( و هذا لك وهذا يل
مقاسات أخرى تكرس املصاحل .. أما جغرافية العراق فلها  السياسية سوريا

 ووضع نظامه ، ، الذي جتاوز كل احلدود األمريكية بتقليم أظافر الوحش الفارسي
 . يف قفص رهايباإل
 : سياسة الردع املتبادل يف العمق اآلسيوي  -
 : سرتاتيجياإيران .. حملة تارخيية ذات طابع روسيا ، تركيا ،   -

 يتبع ...
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 الشبكةكّتاب 
 صفحة الكاتب أبو احلكم

 فرسان البعث العظيم
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