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

 ( 46احللقة  ) 
 :  دخلامل

، مث  زرعها املستعمر الصهيوين حولنا منذ أمد بعيد ، اليت علينا أن ال ننسى األلغام
 وبني ، مث باتت روائح بارودها تفوح بني مدننا وبني شعبنا توسع يف زرعها يف أقطارنا

دعوهم يقتلون  حنن أمة العرب .. والصهاينة يعزفون " يف خمادعنارمبا ، و  سرناأ  
 .!! إىل أقصى احلدود اآلن .. اليقظة " بعضهم بعًضا

 يراين :سياسية يف ضوء واقع التمدد اإل - جيو مقاربات  -
 ( : ترامب دارة )سرتاتيجية األمريكية إلمالمح اال  -
 : واقع التحوالت ، يف .. املدخالت واملخرجات رهابة اإلسياسة حمارب  -
 : سياسية -مقاربات جيو. 1
 ) " .. سرتاتيجية النظام الفارسي يف التمدد اخلارجي تتمثل يف مقولة " علي خامنئيا

كي ال نقاتله على أراضي رهاب يف العراق وسوريا ويف أي مكان لحنن نقاتل اإل
اتيجية سرت خطرية تشكل العمود الفقري لال .. وهي فرضية سياسية ( يرانيةاألمة اإل

  : دعونا حنلل مضامينهاالعسكرية الفارسية .. 
 قليمية .. وإن أي مفهومدولة ال يبدأ من خارج حدودها اإل إن خط الدفاع ألي  -

( يف سياستها اخلارجية ..  اجملال احليوي ، يعين أن الدولة تتبىن ) من هذا القبيل
اديًا .. ومن الصعب تقبله انونًيا وسييقع يف خارج حدودها املعرتف هبا قوهذا اجملال 

أو ذرائع أو مقاصد تتعارض مع مبادئ ميثاق األمم  ، ألي سبب انون الدويليف الق



ي وأعترب لقد تبىن هتلر سياسة اجملال احليو :  املتحدة .. وهنالك شواهد يف التاريخ
كانا على حدود أملانيا الدفاعية تبدأ من خارجها .. وموسليين ونابليون بونابريت  

، الذي قال " أن حدود إسرائيل حيث  ( موشي دايان ، وكذلك ) السياسةهذه 
رهاب يف حنن نقاتل اإل ، نظام طهران يقول ) تقف الدبابة األسرائيلية " .. اآلن

 .!! ( يرانيةراضي األمة اإلكي ال نقاتله على أالعراق وسوريا ويف أي مكان ل
 القانون الدويل وشرعة إن األمتدادات الدينية واملذهبية ال تعين وال ترتب يف  -

ن دول العامل معظمها سيتمزق نظًرا لوجود إاملتحدة حقوقًا مكتسبة .. وإال فاألمم 
، اآلن  : يف فرنسا ، مثالً  أقليات دينية ومذهبية وإثنية تقطن فيها منذ مئات السنني

.. فهل يسوغ  ، ويف أملانيا قرابة أربعة ماليني مسلم أكثر من مخسة ماليني مسلم
سالمية أو إحداها أن تدعي أو تعترب أن وجود املسلمني على اقع للدول اإلهذا الو 

( هلا وخيوهلا فرض نفوذها على الدولة  متداًداا ) واألملانية األراضي الفرنسية
 . ؟! واألملانية الفرنسية

ينطبق على بقية الدول ومنها على وجه التحديد  وأملانيا وما ينطبق على فرنسا
 .!! ما املتعدد األجناس واألديانأمريكا وإيران وجمتمعه

، اليت تقطن يف بلدان أخرى أو جماورة منذ  أما األقليات القومية واجلماعات  -
 بسبب احلروب أو بسبب الكوارث الطبيعية - فرتات زمنية متباعدة هاجرت إليها

فهي األخرى ال يرتب وضعها وصاية تسوغ التدخل والتمدد حتت أغطية عنصرية  -
، أو أي أشكال من شأهنا أن تعرض وحدة  ستقالهلا الوطيناة الدولة و مبا خيرق سياد

،  تفاقيات الثنائية بني دولتني تعد حمرمة وباطلةوإن اال - الرتاب الوطين إىل اخلطر
، كما حيصل اآلن بني النظام الفارسي ونظام  إذا كانت تستهدف مثل هذا التدخل



هذا النوع مكفواًل من لدن كما أنه من الصعب إعتبار فعل الوصاية من   - دمشق
، لباتت دول العامل  ني دولتنيتفاق ثنائي با، حىت لو جاء يف صيغة  القانون الدويل

عظمها تعلن وصايتها ومتارس التدخل بغطاء الدين واملذهب والعرق عن طريق يف م
ستقرار يف قليمي والدويل ويتزعزع االعندها تعج الفوضى وخيتل األمن اإلالقوة .. 

.. فيما ينتهي فعل القانون الدويل وتتسيد عليه القوانني اليت تشرعها النخب العامل 
: يتشكل جمتمعها من خليط كبري من األعراق  احلاكمة .. فأمريكا على سبيل املثال

، فهل يسوغ واقعها الراهن لدوهلا األم ، أوربا وأفريقيا وآسيا واهلند  واألديان
مناطق العامل وصايتها عليها وتسمح بتدخلها الصينية واألقطار العربية وغريها من 

محاية العرق أو الدين أو  والتمدد بالضد من حدود سيادهتا األقليمية بدعوى
 . ؟! املذهب

مفهوم اجملال احليوي يصطدم بالعرف كما يصطدم بالقانون الدويل وشرعة األمم 
 : املتحدة يف إطار النظام الدويل

.. هذا  يل .. ال نظام دويل بدون قانون دويل، قانون دويل وهناك نظام دو  هنالك -
، منذ تأسيس عصبة  ما أمجعت عليه دول العامل من أجل تنظيم العالقات الدولية

 . األمم ومنظمة األمم املتحدة
، وبغيابه أختل النظام  حتاد السوفيايتأن سقط االالقانون الدويل غاب منذ  -

رغم  - لدولية يف إطار هذا النظامالدويل ومل يعد قادرًا على ضبط حركة العالقات ا
 . -القطبية الثنائية مل يكن مثالًيا  أن النظام الدويل يف ظل

..  النظام الدويل األحادي تعمد األستفراد يف قرارات احلرب والسلم الدوليني -
.. األمر الذي جعل صانع  فأجهض مطالبات الدول والشعوب حبقوقها املشروعة



وال يعري لضرورة إحياء  أكثر أحكام النظام ا ملصاحلهالقرار يف هذا النظام منحازً 
 القانون الدويل وقواعده النافذة ومبادئ ميثاق املتحدة أي إهتمام .

ستفراده مؤسس ا، ألن  ، مهما استفرد لن ينجح إن نظام القطبية األحادية -
بالضد من إرادة الشعوب وإرادة األقطاب الدولية األخرى .. والنجاح أيًضا ال 

من يف القطبية الثنائية .. أما القطبية املتعددة فهي كفيلة نسبًيا بإحالل األمن يك
 والسلم الدوليني ومنع احلروب والتهديد بأستخدامها .

،  نظام القطبية األحادية حطم التوازن الدويل بوحشية يف مناطق معينة من العامل -
 - العامل جيو ، منطقة الشرق األوسط اليت هي قلب ومنها على وجه التحديد

 سرتاتيجًيا .ا
قليمي قد استولد إهنيارات يف توازنات القوى ألختالل يف التوازن الدويل مث اإلا -

( أمن يف  فراغات ، كما نتج عنهما ) ضطراباتاا إىل تني أديت، الل وتوازنات املصاحل
ساحات إقليمية متتد بأختالف شدهتا من أقصى العمق اآلسيوي إىل العمق العريب 

لتدمري  حيث جاءت هذه الفراغات نتيجة..  ، حىت أضطرب العامل كله يقيفاألفر 
 . ، العراق عناصر القوة يف مركز التوازن

( ويف صيغة  دفاع باتت متحفزة يف صيغة ) ، يف ظل هذا الزلزال قليميةالدول اإل -
ختلطت مفاهيم الدفاع مبفاهيم اهلجوم لدى ا، أن  ( ، والغريب يف األمر هجوم )

ة من الناحية التحليلية ال ، حتت تفسريات وذرائع خمتلفة .. بيد أن احلال الكثريين
قليمية وهي تطبق لدوافع سياسية خارجية للدولة اإل ن تكون غري تغليفأتعدو 

، ألن  رتاتيجيتها .. هذه الدوافع ال تستمر يف تعاطيها مع املوقف وال مع معطياتهسا



، وخاصة مساعي الوصول إىل األهداف  حمفزات ردود األفعال ال تسمح بذلك
 املرسومة سلًفا .

 الغريب سرتاتيجي بسبب عمقها )على الفعل اال، قادرة  تركيا دولة اقليمية كبرية -
هنا أ، كما  قليميإعب مكانات الإالكها قدرات و ، فضاًل عن إمت ( األطلسي –

، وال تسمح  وبيئتها اآلسيوية والشرق أوسطية متتلك عناصر احلركة يف حميطها
متس أمنها القومي اليت  قوى يف املنطقة وخاصةختالالت املتعمدة يف توازنات الباال

لى ، ليس ع حددته السياسة اخلارجية الرتكية سرتاتيجي الذيوخطوط عمقها اال
 .!! ( اخلارجية العثمنة دون إغفال دوافع )، ولكن  أساس التمدد

ن إف..  سرتاتيجية ال متتلك القدرات على الفعل االإيران دولة إقليمية كبري  -
 ( ورمبا يف ما بعد ) روسيا )( و أمريكا منهجها اخلارجي خيتبئ خلف قوى خارجية )

مبجيء مخيين  1979، حيث توافقت مع أمريكا منذ عام  ( لبلوغ أهدافها الصني
، ولوال أمريكا ملا استطاعت إيران  حتالل العراق وإسقاط نظامه الوطيناعلى 

( من أجل بلوغها األراضي السورية  روسيا .. وتوافقت مع ) الوصول إىل العراق
، إيران ال إذن عرب العراق وحماوالهتا تثبيت موضع قدم على سواحل املتوسط .. 

إال من خالل قوى كربى أو عظمى خارجية  سرتاتيجيمتتلك قدرات الفعل اال
 يراينن الواقع اإلكو   بسبب..  سرتاتيجيرأس الرمح يف الفعل العسكري واال تشكل

.. والنظام  قتصادي والبنيوي هش وقابل للتفككجتماعي السوسيولوجي واالال، ا
سالح ذو  .. وهو يراينوب اخلارجية من أجل شد الداخل اإلالفارسي يشعل احلر 

 .!! حدين



ون ممكنة وتتناسب مع القدرات األهداف اليت ترمسها الدول ينبغي أن تك -
.. كما أن تربير وصول الدولة إىل أهدافها  ، وخالف ذلك هو الفشل مكاناتواال

( يف ضوء واقع الدولة ذاهتا  واضحة وممكنة ومعقولة يشرتط أن تكون األهداف )
، بغض  ملساواة يف السيادةوالعالقات الدولية والنظام الدويل القائم على مبدأ ا

 . النظر عن حجم الدولة وقوهتا
،  ( األهداف مع الوسائل ساس عدم مالئمة )أإن طموح الدول ال يبىن على  -

مكن من األهداف املشروعة للدولة لكي تت مع تتالءمفالوسائل املشروعة ينبغي أن 
 ةعاملق مبدأ املمع غريها من الدول على وف جمال تنمية املصاحل املتبادلة واملشرتكة

.. فأذا كانت األهداف والوسائل تتعارض وتتصادم مع  ( Reciprocity )باملثل
، ليس فقط للدولة املعنية هبذه  رتداًدا وتأزًماا، فهذا يعين فشاًل و  بعضها وغريها

، ألن أي دولة ال تعيش لوحدها إمنا مع غريها  خرى، إمنا حيال الدول األ السياسة
سلمًيا لكي تتمكن الدولة وغريها من إرساء دعائم األمن وجيب أن يكون التعايش 

 واألستقرار والتنمية .
، كما  بك مصاحل العاملفاألتراك ليسوا وحدهم يف ساحة تتزاحم فيها وتتشا -
ساس الواقع وحساباته أدولة اقليمية تضخم طموحاهتا على ، فأن أي  يرانيوناإل

 دم بواقع يظهر هلا خارج حساباهتا، فأن طموحاهتا ستصط وقواه وامكاناته وقدراته
دعونا نؤشر هشاشة طموحات إيران املبنية ليس على ولن تصل إىل نتيجة .. 

 : قداراهتا وإمكاناهتا الذاتية
يفها ألغراض نشاطاهتا العسكرية ن تستنزف خزينة العراق من أجل توظإيرا - أوالً 

 . واألستخباراتية .. وهذا يعين أن قدراهتا املالية ضعيفة



أفغانيني وباكستانيني وعراقيني  إيران جتند جيوش مليشياوية من غري الفرس ) - ثانًيا
وهذا يعين أن  ، ( ألغراض سياستها اخلارجية التوسعية وغريهم على أساس املذهب

النظام يف طهران يتحاشى أن يزج جبيوشه الرمسية والنظامي عدا املستشارين 
نفجارات الشعوب الك خوفًا من وذ،  سكريني واحلرس وعناصر إستخباراتهالع
 .!! يرانية حني تصلها مئات جثث قتالها بتوابيت تلفها األعالم الفارسيةاإل

،  ( حزب هللا إيران جتند أذرعها املليشياوية املسلحة يف جنوب لبنان ) - ثالثًا
،  ، وقوات نظام دمشق الطائفية ( احلشد الشعويب ومليشيات أحزاهبا يف العراق )

املذهبية  - ، وكافة تنظيمات املؤسستني الدينية  يف اليمنومليشيات احلوثيني
 . ستخباراتية الفارسية يف اخلارجواال
ستخبارية وحتريك واقع العالقات ا يران توظف سفارات العراق ألغراضإ -رابًعا

اخلاصة حتت غطاء تلك السفارات والقنصليات وامللحقيات التجارية والثقافية 
اهتا الذاتية ن إيران تتحاشى أن توظف إمكانأالسلوك :  والدينية .. واملعىن يف هذا

تغطية على أفعال إرهاب مبا فيها تأمني ال،  أهداف سياستها اخلارجية بصورة مباشرة
 .!! يرانية يف اخلارجالدولة اإل

مشاريع الدول الكربى والعظمى يف ضوء حقائق التاريخ واجلغرافيا جند أن  -
(  سرائيلي والرتكي واألمريكيروع الفارسي واإلاملش ، ويف مقدمتها ) قليميةواإل

د  املوجهة حنو املنطقة العربية منذ أمد بعيد يأخذ تنفيذها مراحل تتأسس على عقو 
مقررات مؤمتر قم الذي رسم مخسة عقود لتنفيذه .. فيما رمست  كمشروع )

وحسب متطلبات  منذ قرون ملشروعها ، ، مقررات حكماء صهيون الصهيونية
، هذان املشروعان يلتقيان عند  ( ول إىل أهداف املشروع املرسومةالتنفيذ للوص



هتا هدف مشرتك إضعاف املنطقة وتفكيكها واهليمنة عليها وإلغاء هويتها وهنب ثروا
رتدادات مقاومة عنيفة مل حتقق هلا استعمارية واجهتها .. ولكن مثل هذه املشاريع اال

جتميع عناصر قوهتا ووحدهتا  سوى تعطيل دور األمة العربية يف ، جناحات تذكر
رتدادات ستستمر يف املقاومة ية والبشرية واحلضارية .. هذه االوتنميتها األقتصاد

، كلما  الغريب اخلائر وستضرب يف عمق املشروع الفارسي املرتاجع والصهيوين
 .!! تصاعدت حدة التحديات

 : دارة ترامبسرتاتيجية األمريكية إلمالمح اال  -
 : هاب .. املدخالت واملخرجات يف عامل يتحولر حماربة اإل  -

 يتبع ...
 د. أبا احلكم
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 صفحة الكاتب أبو احلكم

 فرسان البعث العظيم

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

