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

 47حللقة ا
 الدكتور أبو احلكمالرفيق 

 
 :  املدخل

 : تقييم املصاحل بينهما ) عتباريؤخذ بنظر اال ، قرار احلرب بي دولتي ع  نن ص  ي   حين 
ومستوى  - واألمهية اجليوسياسية - ستثماريحجم التبادل التجاري واال

واجلاليات  - قتصادي والعسكريها السياسي واالوثقل -ا من عدمه التحالفات
 ( . ، وعوامل أخرى تدخل يف هذا البابة التابع

 ( : ترامب دارة )سرتاتيجية األمريكية إلمالمح اال  -
 : .. يف واقع التحوالت .. املدخالت واملخرجات رهابسياسة حماربة اإل  -
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 : ( ترامب )دارة سرتاتيجية األمريكية إلاال حمالم -1
، من خالل  ، غري اجلاهزة اآلن سرتاتيجية األمريكيةاال تخالص مالمحساميكن 

عالنات الرمسية على لسان قادة سياسيون شارات والتصرحيات واإلمجلة من اإل
، وعلى  لبيت األبيضاوعسكريون أمريكيون متنفذون يف مواقع القيادة اجلديدة يف 

يف واقع الصراع  امضةالغ التوجهات الرمسية األمريكية طبيعةالنحو الذي يكشف 
ختبارات استعراض العضالت و ا، وسياسة عض األصابع و  ، من جهة والتنافس

 : من جهة ثانية ، وسياسة خلط األوراق القوة وردود األفعال
ة واجلهات دة ضد القادوبات متصاع، بفرض عق احلد من هيمنة إيران - أوالا 

 . يرانيةالرمسية اإل
 . ، وحتجيم نفوذها خلف حدودها يرانية إىلدفع اهليمنة اإل - ثانياا
، ومنعها كلياا من بلوغ هذه  احلد من قدرة إيران على تطوير األسلحة النووية - ثالثاا

 . القدرة
 .1979نسان يف إيران منذ عام نتهاكات حقوق اإلا كشف ملف  - رابعاا

 . نتقال سلمي للحكومةادعم العناصر داخل إيران هبدف  - خامساا
 يراين .لوك اإلوجوب تغيري الس - سادساا
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ا .. أن أمريكا لن تدخل احلرب جبيوشها إال يف حاالت  ولكن علينا أن ال ننسى أبدا
 سكري على األرض يف ضوء واقع التحركميدانية حمدودة تقتضيها خرائط العمل الع

السياسي .. كما جيب أن ال ننسى : أن أمريكا تعاين من أزمة اقتصادية حادة تسعى 
 ترميم ( موارد اخلارج من أجل ) إستنزاف خلارجية يف صيغة )إىل توظيف جهودها ا

 ( الداخل األمريكي املريض .
، لوجدنا أن أمريكا مل تكتف بالعمل على  سرتاتيجيةولو تفحصنا عناصر هذه اال

تغيري النظام .. ألن النهج  تعلن عن ، إمنا يراينتغيري السلوك السياسي اخلارجي اإل
( املليشيات األجنبية عابرة  جتييش املنطقة عن طريق )يراين بات يزعزع األمن يف اإل

 . ، اليت ترسلها إيران إىل سوريا والعراق واليمن للحدود
قليمية يف ن إعادة بناء التوازنات اإلمبعزل ع تأيت ، سرتاتيجية األمريكيةاحلركة اال -

 بنبوش اإل )مها ، بعد أن حط ، بالقدر الذي يتالئم مع املصاحل األمريكية املنطقة
ع املوجهة للمنطقة دون يولكن ماذا حيال املشار  ، ( أوباما )يف تفسيخها  ، وأثخن(

واملشروع الرتكي  - واملشروع الفارسي الطائفي - املشروع الصهيوين الديين -غريها 
فضالا عن التوازنات الدولية اليت  - واملشروع العريب املعتدل -( املعتدل ) األصويل

 . ؟ تأخذ نصيبها يف التبلور
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.. ولن تسمح لتطاول املشروع  سرتاتيجيااامع املشروع الصهيوين الديين أمريكا  -
وهي تراقب عن   ، املفرط على املصاحل األمريكية بالتمدد والتوسع الفارسي الطائفي

( كان يسعى لتفجري تركيا  أوباما رغم أن )،  كثب املشروع األصويل الرتكي املعتدل
، الذي تقوده إيران  مويسالاإل اخلطمن الداخل ليشعل احلرائق بوجه روسيا لصاحل 

، اليت بعثرها  قليميياإل تصحح عالقاهتا مع األصدقاءو   ، رهاب الدولةإتتبىن  اليت
ليشياته إىل ما وراء يباحلد من التمدد وكسر النفوذ الفارسي وإرجاعه وم ( أوباما )

ياا ستئناف بناء مشروع الشرق األوسط اجلديد خالاواملضي يف  قليمية ..حدوده اإل
 قتصاد األمريكيستنزاف موارد األمة ألنعاش االاستثمار و رهاب من أجل االمن اإل

وكل ذلك يصب يف إعادة ..  الغريب على قاعدة الشراكة يف احلرب والبناء -
 . لصاحل الكيان الصهيوين قليميالتوازن اإل

 موسكو وطهران ودمشق وبغداد رتباك يف عواصم )حيال هذا املخاض يظهر اال -
، الذي عقد  ( الرباغمايت احملور األمين ) ، لريسم ما يسمونه بـ ى وجه التحديد( عل

ستمرار التعاون األمين ا، والذي أكد  ( مشال موسكو زافيدوفا جتماعه يف مدينة )ا
العراق .. علي  - إيران .. فاحل الفياض - علي مشخاين بي ممثلي العواصم األربع )

هؤالء يرتبطون مبجالس األمن  -( اروسي -سوريا .. ونيكوالي باتروشيف - مملوك
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هذا احملور   -القومي لبلداهنم وإن قراراهتم هي أعلى من قرارات وزراء دفاعهم 
حتوالت جذرية خارجية لن تسمح بتغيري تعمل عليه  ، ، يف املقابل األمين حتركه

مدادات أسلحتها إىل د الضغط على إيران جواا وحبراا إل، بعد أن ازدا طهران ودمشق
،  2014، فما كان هلا إال اخلط الربي الذي تعمل عليه طهران منذ عام  دمشق

، حيث جتتمع عند أطرافه ضباع املليشيات اليت  عرب العراق حنو جنوب لبنان
عتقاداا من طهران بأهنا ا،  سرتاتيجيةا – موضع القدم ألغراض سياسية تستعجل

( .. فيما  ناأستا ستحصل على حصتها من الكعكة على طاولة املفاوضات يف )
يراين جمهوالا لدى قياداته ، وإن إمكاناته وقدراته باتت تضعف بات مصري النظام اإل

إطالق صواريخ  -، على الرغم من خداع إستعراض القوة  وتضمر وتضمحل
بدالا من صواريخ روسية سبق وأطلقتها  ، الزور السورية باليستية من إيران إىل دير

 ) ـ( ب بوتي .. للوصول إىل ما أمساها ) ( انمهد يف مدينة ) من قاعدة إيرانية
 (.!! األمريكي – الصفقة الكربى اليت لن تتم بدون التوافق الروسي

 : ؟ سياسة عض األصابع بي موسكو وواشنطن إىل أين
اليت  ، ا بعض املالمحمريكية الراهنة مل جتر صياغتها متاماا عددارة األسياسة اإل -

: أن السياسة  واملالحظ. ران وتغيري سلوكها .يؤشر أحد أعمدهتا املهمة وهو عزل إي
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يراين لتغيري سلوكه العدواين إىل ( النظام اإل إقناع األمريكية قد حتولت من سياسة )
دارة الراهنة على عدم ى تغيري هذا السلوك .. وتأكيد اإل( النظام عل إرغام سياسة )

(  تغيري ة )، ألن سياس ( يف احلدود املرسومة أوباما لتزام مبواصلة سياسة )اال
( املرتوكة للزمن اليت جربتها إدارات  حتواءاال السلوك السياسي ال تعين سياسة )

يراين للنظام اإل ، واليت ال تنطبق على احلالة الراهنة سابقة على نطاق دويل أمريكية
ارات واملواثيق ستفزازاته وحتدياته للقر استمرار سياسته التوسعية و االذي يصر على 

 قليمية .لسالمة اإلاالدولية وهتديده 
غالق بكل الوسائل املمكنة لكي يرتفع حتواء شكل اإلقد تأخذ واجهة اال -

لسياسة ال متثل الركن منسوب الضغط الداخلي الذي سينفجر حتماا .. هذه ا
.. ألن  سرتاتيجية، إمنا واجهة واحدة من هذه اال سرتاتيجية األمريكيةاألساسي لال

إىل ما وراء حدوده  اين وإرجاعهير احلد من التمدد اإلاألولويات يف هذا املسار هي 
أصدر جملس الشيوخ  -مع األغالق عن طريق العقوبات الصارمة  قليميةاإل

ورصد القانون  2017ستقرار مواجهة أنشطة إيران املزعزعة لالاألمريكي قانون " 
يراين وشركائه ، ضد احلرس اإل ( S722 ) حزمة عقوبات شاملة حتت عنوان
نتهاكات االباليسيت ومالحقة املتورطي يف ج موتشديد اخلناق على تطوير الربنا
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حتريك الداخل وليس ذلك فحسب إمنا يضاف عنصر مهم وهو ،  " حقوق األنسان
 . ، من أجل إسقاطه ، الذي فقد شرعيته يرايناإل
(  حتواءاال يدة جتمع بي مبدأ )سرتاتيجية األمريكية اجلداال مالمح ... أن إذن -

العسكري لدفع إيران خلف  ( الضغط )بشكلها الفعال املؤثر وبي العقوبات و
، اليت يتحدث  ( الرد املرن .. وإن سياسة ) حدودها وحتجيم نفوذها يف املنطقة

ا على حالة النظام اإل ال عنها بعض اخلرباء اليت تعين التعامل مع و ،  يراينتنطبق أبدا
، ترك  قد يأخذ ملمح ( Steep Bay Steep )على وفق سياسة هذا النظام 

 قليمية بالطريقة اليت هو عليها هلدفي )طهران يندفع خارج حدوده اإل نظام
،  .. كما حصل مع الفارق ( عليه يف الداخل جهازاإل ( يف اخلارج  و) إستنزافه

 الا حتاد السوفيايت إىل أفغانستان من أجل إستنزافه أو ستدرجت أمريكا االاحي 
 .!! حتادية يف سورياوهذا قد يكون منزلق روسيا االجهاز عليه وتفكيكه ثانياا ، واإل

، وال يستطيع أن  النظام الفارسي ال يستطيع أن ينكر أنه قد توغل يف العراق -
، وال يستطيع أن ينكر  ليشياته الطائفية وحرسه وجمنديه املرتزقة يف سوريايينكر أن م

عالنه إن ينكر أ، وال يستطيع   لبنان وللحوثيي يف اليمنرهايب يفحلزب هللا اإل دعمه
، وال يستطيع أن ينكر تطلعه  اهليمنة على أربع عواصم عربية عن طريق القوة



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 8 

ملتوسط عرب املمر العابر ىل سواحل اإرة على مضيق باب املندب والوصول السيط
هذا يشكل  ستخباراتية ... كلانان وسوريا لتأسيس قواعد عسكرية ىل لبإللعراق 

ا .  إدانة واضحة وصرحية لنظام مل يعد له مسوغ للبقاء يف املنطقة أبدا
 : شروط النظام القابل للسقوط

رهاب الدولة ويصر على أن يكون النظام السياسي عدوانياا وميارس إ - أوالا 
 . ستفزازه ويتحدى القانون الدويل ونظام العالقات الدوليةاعدوانيته و 

، رغم  قليمي ومعظم بلدان العاملاإل والا ومنبوذاا من لدن حميطهأن يكون معز  - ثانياا
 . عالقاته الثنائية معها

، وركائزه  ( وغري متجانس سوسيولوجياا يف الداخل هشاا أن يكون ) - ثالثاا
 . كلةمتآواهنة وضعيفة وبنيته التحتية  قتصاديةاال

ارس ، ومي راف( التعامل الثنائي واملتعدد األط صدقية ) أن ال يتحلى بـ - رابعاا
أساليب املماطلة واملراوغة  ، ويستخدم آن واحدسياسات متناقضة ومتعارضة يف 

 . يف والكذب واخلداع للوصول إىل أهدافه غري املشروعةيز والت
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يديولوجيته ال تنسجم كلياا مع أمناط العقائد السائدة اأن تكون أفكاره و  - خامساا
 حيمل قدراا كبرياا من ) ا.. وهنجه ( العنصري والديين املذهيب )يف العامل بتلبسها 

 . ( الدينية واملذهبية والعنصرية قصاءاتاال )( و املطلقات
 تمجعمثل يف حكومة منفى مؤقته معتدلة أوجود بديل لنظام احلكم مت - سادساا

ومن هذه الشرائح الوطنية  ، عليها خمتلف شرائح الشعوب االيرانية القومية والدينية
عتداهلا وحقيقة اقليمية والدولية بيت اكتسبت شرعيتها اإل( الرمسية ال خلق جماهدي )

 . وجودها
  : البالستيةسياسة استخدام الصواريخ 

، لكون برنامج  البالستيةيراين إهتماماا كبرياا بتطوير نظم الصواريخ يعري النظام اإل
 علي خامنئي ، كان ) الصواريخ يرتبط بالربنامج النووي .. وعلى أساس هذه احلقيقة

،  ( لغة التفاوض الدبلوماسي من أن لغة الصواريخ هي أجدى د أكد مقولته )( ق
رهايب عن توسيع .. لذلك مل يتوقف هذا النظام اإل واملعىن يف هذا واضح متاماا

واليت   –وتطوير خمابئ قواعد هذه الصواريخ يف أعماق األرض بعيدة عن املدن 
الصالحيات مي عليها و كشفت تفاصيلها وخرائطها ومعداهتا ومحايتها والقائ

( دون أن يتدخل اجليش  علي خامنئي وبقرار فقط من )يراين املنسوبة إىل احلرس اإل
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ستخدام ايراين على تطوير و ر .. فماذا يعين إصرار النظام اإليراين يف هذا األماإل
 ؟: ستية يف املنطقةالصواريخ البال

 ، ( الردع )لة احلرب يف مسأ يراينأحد أهم خيارات النظام اإلالن عن عاإل -1
رك افضالا عن احلاجة امليدانية حلسم مع خرة ،( إىل األطراف األ   رسائل وإيصال )

ستية عربت حيث أطلق مؤخراا عدة صواريخ بال .. كما يعتقد هذا النظام  ، أرضية
والغريب مل " دولة أخرى ذات سيادة ..  دير الزور أجواء العراق لتصيب أراضي "

 .!!( العراقية  السيادة ى خرق إيران لـ)عل حيتج يتحدث العراق أو
، بعد أن مت تضييق اخلناق عليه حبراا وجواا  يراين هذه الوسيلةاإل النظام ستخدمي -2

السماء بطائرات ، وبعد أن ازدمحت  ركته يف شحن األسلحة إىل أذرعهوتقييد ح
.. وهو النظام الذي يعول على  سلحة ال أحد يأمتن وصوهلاحربية بات شحن األ

(  التنف وخاصة يف عقدة ) سرتاتيجياال املمر تأميل وحرسه يشياته الطائفيةليم
 ) رهايبالنظام اإل وصوالا إىل اجلنوب اللبناين وسواحل املتوسط .. وهو هبذا جيرب

 !!. ( ستباقيةرك عن طريق الضربات الصاروخية االحسمية املعا
اعدة عسكرية ، إمنا من ق ، ليس من أراضيهم جرب الروس الضربة الصاروخية -3

، كما هو حال  هدافها يف سورياأ، لتصيب  ( مهدان ) إيرانية قريبة من مدينة
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فيما متتلك روسيا عدداا  ، يرانيةة اليت انطلقت من هذه القاعدة اإلطائراهتم احلربي
 .!! من القواعد العسكرية يف سوريا

تأكيد ال ستية هو )ستخدام الصواريخ البالايراين على مغزى إصرار النظام اإل -4
يف ميادين  ( إختبار قدرات هذه الصواريخ ودقة إصاباهتا )( و على خيار احلرب

 . حربية يراها النظام الفارسي مكاناا للقتل اجملاين
 
القائد العام للقوات  - امنئيخعلي  ؤولية قرار إطالق الصواريخ )يتوىل مس -

 . ( يراينبيان رمسي اعلنه احلرس الثوري اإلحسب   -يرانية املسلحة اإل
( املطلقة وبي  املذهبية – الدينية ، بي السلطة ) يراين جيمع اآلناملرشد اإل -

صدار القرار دون أن يتدخل اجليش وال جملس إ( املطلقة يف  العسكرية السلطة )
يراين املخول من سلطة أمنية يف ذلك عدا احلرس اإل ( وال أي الربملان ) الشورى

من هذا النوع ال يعري إهتماماا لقواعد  صدار القرارإ( .. كما أن  علي خامنئي لدن )
بكل  يرايناإل .. حيث صرح حسن روحاين وزير خارجية النظام العالقات بي الدول

مت رصد  وقد (.. األذن من أحد للدفاع عن نفسهان صوارخينا ال تطلب أ صفاقة )
عن طريق األقمار  ، يرانيةاإل وقعاا لتجارب الصواريخ( م 27 )( مصنعاا و 15 )
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ا لقرار جملس األمن الدويل رقما، فيما يعد  الصناعية  ستخدام هذه الصواريخ انتهاكا
 .!! نتهاكاتزم جملس األمن بالصمت على هذه االومع ذلك يلت( ..  2231 )

 : ، يف واقع التحوالت .. املدخالت واملخرجات رهابسياسة حماربة اإل -
 : سرتاتيجية الراهنة جتمع بي طابعياال -شكل السياسة  -

 ع ...يتبــ
 د. أبا احلكم

22  /06  /2017 
 

 الكّتابدليل 
 و احلكمالكاتب أبصفحة 
 البعث العظيمفرسان 
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