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

 55احللقة 

 أبو احلكم 
 

 :  املقدمة
، ال بد من اجللوس على طاولة املفاوضات .. ومهما كانت  مهما طال أمد احلرب

والدة النظام الدويل اجلديد عسرية ال بد من أن تتمخض عن قطبية متعددة .. ألن 
مربيالية األمريكية لن تتحقق ، وإن الثنائية القطبية اليت إليها االاألحادية اليت تتطلع 

والصراع لن يطول كثريًا .. ألن ( القيصرية لن تتحقق ..  مرباطوريةاال تتطلع إليها )
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ستنزاف لن تقوى عليها موسكو .. وإن سياسة عض األصابع ويل األذرع سياسة اال
 ..!! .. دعونا ننتظر لن تقوى عليها واشنطن

 : لردع املتبادل يف العمق اآلسيويسياسة ا  -
 : سرتاتيجياإيران .. حملة تارخيية ذات طابع  -تركيا  -روسيا   -
 
 : سياسة الردع املتبادل يف العمق اآلسيوي -1

ري ما انفكت كوريا الشمالية تلعب يف مسألة الردع على مستوى األسلحة غ
، إعتقاًدا منها  ستية ومدياهتالبالختبارات الصواريخ ااالتقليدية وتعاند يف موضوع 
عتقاد ينطوي على غرور لردع املتبادل املؤكد .. وهذا االبأهنا ستصل إىل مستوى ا

جيايب الذي يتطلع إىل بناء  لن تستخدم إال من أجل الردع اإالقوة الذرية اليت
دن بتزازية .. فيما جتابه من لاستالبية و اإمنائية وليست عالقات عدوانية   عالقات

 ، الذي لن تقدر على حتمله كوريا الشمالية .!! الغرب بإمكانيات الرد املناسب
 :  وكيفية التعامل معه الردع مفهومهذا مدخل للحديث عن إشكالية 
العالقات بني ، ينطوي على خماطر بالغة .. و  عسريالنظام الدويل الراهن يف خماض 

حتكاك والتماس ورمبا اال( تدفع إىل  هشة أركان هذا النظام الراهن عالقات )
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التصادم .. فالقوى من حيث التكوين باتت تتحول بسرعة غري مسبوقة .. بعضها 
لة القدرات ومعايري ومقاسات القوة ، فيما أسمتصاعدة والبعض األخر يتجاهل م

يتحدى البعض اآلخر بغباء قواعد العالقات الدولية وحياول أن جيد طريقه إىل خارج 
من  .. ( نتقاليةاملرحلة اال ) . واخلطورة تكمن يف. ن الدويلأطر توازنات األم
هنيار املنظومة الشرقية احتاد السوفيايت و اليت اهنارت بتفكك اال ، القطبية الثنائية

عمت أمريكا النظام الدويل بصورة اليت تز  ، إىل القطبية األحادية ( وارسو ) وحلف
فوضى  يف عامل يعيش( وصريت ال غري ضرورية نفرادية وقسرية وأشعلت حروب )ا

، وهي تعيش خماضاهتا على  ، حىت أن آثارها ما تزال تربك السياسات الدولية قاتلة
اليت شنتها القطبية األحادية  مربياليةويل .. وبفعل احلروب االاملسرح السياسي الد

حادية يف وضع الرتاجع وسببت هلا خارج القانون الدويل .. باتت القطبية األ
جتماعية يف الداخل األمريكي واألوريب على حٍد اة ومشكالت هنيارات اقتصاديا

 . سواء
 تعتقد موسكو إن نظاًما عاملًيا يلوح يف األفق،  يف أجواء الرتاجعات األمريكيةو   -

 Pax)ستقرارًا مما يسمى بالسالم األمريكي ايتمتع بإمكانات جتعله أكثر 
Americans) عتقاد ا.. وهو  ، وإن روسيا ستكون إحدى ركائز هذا النظام
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 ستخداماهتا لوحدها ال جتعل من الدولة مؤثرةا( و  القوة ، وذلك ألن ) سابق ألوانه
، إمنا هنالك عناصر أخرى ومقومات هلا شروط من شأهنا  يف النظام الدويل اجلديد

قتصاد املتكامل واملوارد املادية لقطب حيث بناء القوة الشاملة واالبلورة كيان ا
ستقطاب لقدرة على اال، فيما تربز ا بوليتكس – ر يف إطار اجليووالبشرية، اليت تظه
ر فضاًل عن العقل القيادي القادر على صنع القرا ، سرتاتيجيك – يف إطار اجليو

 . احلاسم والصائب
( زحف الناتو وتوسعه يف اجملال احليوي الروسي  وقف إن ما يشغل موسكو هو )  -

ملبكر احلديث عن بناء روسيا كياهنا ومن ا.. وهذا يستنزف معظم طاقات روسيا .. 
 تقوضت سلطته من أن الغرب قد ، على أساس ( يف الصراع الدويل املتوازن )

قًيا من جهة األخالقية وقوته الناعمة .. ألن هذه السلطة أساًسا قد سقطت أخال
،  ختالل التوازناجهة أخرى .. ومن هنا ميكن تأشري من  وتنامت ماديًا وتكنولوجًيا

 حضاريًا . ين منه الغربالذي يعا
 ( عند تناول مريكا وإسرائيل وإيرانأ ) من اخلطأ الرتكيز فقط على قدراتف  -

ب أيًضا الرتكيز على التقهقر ولكنه من الصوا..  بالتحليل مرباطوريةخمططاهتا اال
، وافتضاح  حنسار الداخلي لكل من أمريكا والكيان الصهيوين والنظام الفارسيواال
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 يديولوجًيا وسياسًيا وعسكريًا .. فأمريكا هلا مشكالهتا وتداعياهتاأتلك املخططات 
، وإيران  إنسانيتهاالاوضعفها يف عنصريتها و  ( هلا إشكاالهتا إسرائيل ، و) الداخلية
وائها وتناحراهتا القومية وخ اجتماعيً قتصاديًا وتفككها ااا الداخلية هنياراهتاهلا 

 وعنصرياً  دينًيا ومذهبًيا - يديولوجًياأ فتضاح أمرهااالعنصري والطائفي وضعفها و 
عتقاد الدولة بأهنا على املسار الصحيح من التاريخ امن الصعب و   - يًا ستعمار او 

.. ألن غرور يرانية ولة الكورية الشمالية والدولة اإ( كالد القوة وخاصة يف جمال )
يتم  ال، وإن بناء النظام العاملي  ( له هناية ال ، ألن التاريخ ) القوة خطأ جسيم
ء دعائم األمن رسا، إمنا بتظافر كل دول العامل يف جهود من أجل إ بساعد واحد

 . ستقرار والتنمية يف العاملواال
ير اخلارجية األمريكي ، اليت دعا إليها " هنري كيسنجر " وز  ( الثالثية الكربى )  -

،  بقي "  مستشار األمن القومي األس" زبيغنيو برجينسك أيًضا دعا إليهاو  ، األسبق
، اليت حتصل  لتوترات( تساعد على نزع فتيل ا الثالثية القطبية إعتقاًدا منهما بأن )
.. وذلك بشرط وضع مجيع  ، وليس على املستوى الدويل يف العالقات الثنائية
 ، واألمن السيرباين فضاًل عن السياسة ممثلة بأمن األسلحة النووية -عناصر األمن 

 ؤكد .ألغراض تعزيز الردع املتبادل امل ،
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، ميكن أن تتوسع  ( الثالثية القطبية الكربى ، اليت تبدأ بـ) نتقالية هذهاملرحلة اال  -
 .. فدور الصني حقيقية مؤثرة مخس يف جمرى السياسة الدولية لتشمل قوى كربى

ألن الصني تتجنب الصراعات ،  ن أن يكون ميدانًيا حلل النزاعاتميك مثالً 
( عكس روسيا  ستنزافاال ، وتتحاشى ) اديةقليمية وال تفرط يف حقوقها السياإ
 .!! قتصاد ضعيفاستزاف مهلكة بايت هتورت وتسرعت بدخوهلا صراعات ال

 ؟ : املشكلة الكورية الشمالية .. كيف تعاجل
عليه إيران إعتقاًدا كوريا الشمالية هتورت إقليمًيا بسياستها اخلارجية كما هي   -

 األوىلمنهما بأهنما تسريان يف خط التاريخ ومسار صائب مدفوعتان بغرور القوة .. 
.. ختبارات الصاروخية يديولوجية واالبالقوة األ الثانية، و  بالقوة النووية والصاروخية

 ستهتارمها أبًدا .. فكوريا الشمالية تقوم بتحويل جزء كبري منارب على والعامل لن يص
سلحة نووية وبرامج كثرية مكلفة لصواريخ بالستية أمواردها الضعيفة ملواصلة تطوير 

( ثالثة مليارات دوالر سنويًا .. فيما إيران تقوم بتحويل 3.. وصادراهتا ال تتعدى )
برامج صوارخيها ومتويل منهجها موارد العراق ملواصلة وتستغل  مواردها املالية

قتصادها البنيوي وقدراهتا ا، وهي تعاين من هشاشة  جياخلار  يديولوجي التسليحياأل
 يفة يف ترميم حىت بنيتها التحتية .الضع
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حتاول دول العامل املؤثرة الضغط على كوريا الشمالية للجلوس على طاولة   -
قيد صادرات كوريا  ، الذي ، حيث صدر قرار جملس األمن الدويل املفاوضات

ديد والرصا  وخام الرصا  والثروات الفحم واحلديد وخام احل الشمالية من )
، ومنع إقامة أي شركات جديدة مشرتكة  ، عدا شحنات املنتجات النفطية البحرية

، ومنعها من زيادة حصصها  ستثمارات، ووقف اال بني شركات كورية مشالية وأجنبية
، ومنع رسو السفن الكورية الشمالية يف موانئ الدول  من العاملني يف اخلارج

األجنيب وشخصيات كورية مشالية متنفذه إىل قائمة  ضافة بنك التجارة ، وا األخرى
 . كيانات التجميد

شمالية .. تضغط أمريكا عليها الصني تعترب الشريك التجاري الرئيس لكوريا ال  -
قتصادية والسياسية لشمالية للمفاوضات .. والضغوط االجل رضوخ كوريا اأمن 

جل مترير قرار أة على بكني وموسكو من والتحركات العسكرية األمريكية مستمر 
( يف  الفيتو قض )الدويل .. ولبكني وموسكو حق الن العقوبات يف جملس األمن

( .. حيث  موسكو ( وإىل حٍد ما يف ) بكني ومفتاح احلل يف )جملس األمن .. 
ومن ..  ؤخًراصوتت كال العاصمتني على مترير قرار العقوبات ضد كوريا الشمالية م

 . ويف خارجه بة التسويات أو الصفقات يف العمق اآلسيويهنا تبدأ لع
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، يشتمل على كل من  جتماع بزعامة الصنياهنالك مقرتح بأن يصار إىل عقد   -
، على هامش  الصني والواليات املتحدة األمريكية وكوريا اجلنوبية واليابان وروسيا

التعامل مع كيفية  ت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف حمادثات حول )ااجتماع
( حيث ترتأس الصني 1+5جتماع شكل )، رمبا يأخذ اال ( القضية الكورية الشمالية

هذه اجملموعة لوضع صيغة عملية من أجل سحب كوريا الشمالية إىل طاولة 
 املفاوضات.

يقاف مراوغة الصني حول ممارسة الضغط إو أمريكا يف حساباهتا عجز أتضع   -
اليت تطلقها كوريا الشمالية ..فهي تلوح مبلف الصني التجارب الصاروخية البالستية 

، وكذلك   يف الصني التجاري بفرض عقوبات جتارية قاسية على منتجي الصلب
كربيات الشركات الصينية وخاصة شركات األنرتنت .. فيما تضع أمريكا أيًضا 

( حيال متادي كوريا الشمالية  ستباقيةالضربة اال خيارات عسكرية على وفق مبدأ )
 يف هتديداهتا لليابان ولكوريا اجلنوبية ولألراضي األمريكية .

، يتوجب ضبط مسارات السياسة اخلارجية  يف ظل األزمة الكورية الشمالية  -
كما ترى   -، والتوجه  األمريكية والصينية والروسية واليابانية والكورية اجلنوبية

، ليس  هتا الكارثيةصوب طاولة املفاوضات ألبعاد شبح احلرب وخيارا  - أمريكا
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، ومنع نشوء ما  نتشار النووي، إمنا على معاهدات احلد من اال على البشر فحسب
، الذي قد تستغله دول مارقة مثل إيران لتعزيز مساعيها  ( الفراغ القانوين يسمى بـ)

 . الغبية حنو امتالك السالح النووي
ة من الصعب ، فأن دولة واحد ستقرارأريد للعمق اآلسيوي األمن واال ذاإف  -

إرغام كوريا الشمالية وإيران  ، إمنا بتظافر اجلهود الدولية من اجل  عليها إجنازه
.. أما  املارقتني وكبح مجاحهما ومعاقبتهما على خروجهما على األمجاع الدويل

زونه ، فعلى جملس األمن الدويل أن يبادر إىل إرغامه على عرض خم الكيان الصهيوين
اليت  - 1991/ 687)جملس األمن الدويل رقم  قرار من (14للفقرة ) وخضوعه

، ومجيع  تقضي بإنشاء منطقة يف الشرق األوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل
 . ( الكيميائية ألسلحةايصاهلا، وهدف فرض حظر عاملي على قذائف إ

متهيًدا للقمة  2019/  08/  6 بدأت الصني وكوريا الشمالية حمادثاهتما يوم  -
ة بوقف برنامج األسلحة املعني ( ، وطالبت بكني مجيع األطراف آسيان ) قليميةاإ

ختبارات الصواريخ البالستية ، وأكدت على أن عقوبات جملس األمن االنووية و 
 ( ضرورية.. ولكنها ليست الغرض النهائي الدويل األخرية ضد كوريا الشمالية هي )
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.. جاء هذا  ة الكوريةنزع السالح النووي من شبه اجلزير  هو واهلدف األساس، 
 (. آسيان على هامش مؤمتر مانيال األخري )

األخري  هتديد العمق اآلسيوي قد مت حماصرته وإهنائه بقرار جملس األمن الدويل  -
 جراءات بشأناال .. أما الذي اكتسب الدرجة القطعية بإمجاع أعضاء جملس األمن

 اوإهناء نفوذه إيران تقليم أظافروضع التنفيذ الفعلي باآلن يف م يراين فهياإ التهديد
ا داخل حدوده ا على اهلروب إىلليشياهتييف العراق وسوريا واملنطقة وإرغام م

وكما أن روسيا والصني . كلًيا .  االداخلي بتغيري سلوكه امث معاجلة وضعه ، قليميةاإ
د ، ال مانع لديهما بإهناء التهدي ال مانع لديهما من إهناء التهديد الكوري الشمايل

، ومن أجل  .. من أجل أمن واستقرار العمق اآلسيوي يراين لدول اجلوار واملنطقةاإ
.. وهنا جاء مبدأ األولويات  ستقرار منطقة الشرق األوسط على حًد سواءاأمن و 

 .!! سرتاتيجي الدويلاال - يف فرض سياقات العمل السياسي
 : روسيا وتكافؤ ردود األفعال .. والعقوبات  -
 : روسيا .. حملة ذات طابع إسرتاتيجي –ركيا ت –إيران   -

 يتبع ...
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