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

 63احللقة  

 الرفيق الدكتور أبو احلكم 
 

  : املقدمة
تضع  ، للدول يف سياساهتا اخلارجية خيارات .. ومن ختلو سياساهتا من خيارات

نتحار أو ا إىل االوهو يف حقيقته طريق مسدود يؤدي إمخيار قفص الال يف نفسها
 .!! الرضوخ
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 يراين .. ومقاربات السياسة :اإل -ارب الرتكيحدود التق  -
 الروسي .. ومقاربات سياسة التوازن : -حدود التقارب الرتكي  -
 يران وسياسة اللعب على التناقضات :إ  -
 م.. مفهو  اضطراب املنظمة الدولية هو انعكاس الضطراب العالقات الدولية  -

  صالح يف بنية النظام الدويل :التوازن واإل
  

 : ومقاربات السياسة يرايناإل –حدود التقارب الرتكي   -1
،  يف مسائل التقارب بني العاصمتنيحتكام إىل منطق األيديولوجيا اال ةبو من الصع

ولكن من السهولة أن حيصل مثل هذا التقارب على وفق منطق السياسة اليت تأخذ 
متس  صة مسألةثانية .. وخا شكل الرباغماتية من جهة واملصلحة املشرتكة من جهة

ما يسمى باألمن القومي لكل من تركيا وإيران ، واليت تتمحور حول الورقة الكردية 
دد بالقدر الذي يته بل ، األمين لكل منهما -اليت مل تعد ضاغطة باملعىن السياسي

يمي وتفتح شهية قللة تظل تؤرق صناع القرار اإلأفيه أمنهما القومي .. وهذه مس
مية من أجل إبقاء املسألة ورقة ضاغطة تتعاطى السياسة قليالدول الكربى واإل

، الذي يتوىل هدف  ، وتقع يف مقدمتها الكيان الصهيوين والتلويح بالفعل العسكري
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 هدف تقسيم دول ، اليت تتوىل ستقرارها .. وإيراناتفتيت دول املنطقة وزعزعة 
رق األوسط تفكيك الش، اليت تتوىل هدف  ستقرارها .. وأمريكاااملنطقة وزعزعة 
سياسًيا على قاعدة منع وصول نفوذ دول الصراع إىل  - جيو وإعادة تشكيله

لور عناصر مناطق نفوذها وبالتايل كبح مجاح أي مساعي أو قدرات من شأهنا أن تب
ة أو يف طريقها لتجميع عناصر قوهتا كما تفعله موسكو ضأو مقومات لقطبية مناه

هيوين يلعب بنار األقليات األثنية واملذهبية وبكني بطريقة أو أخرى .. فالكيان الص
فهما أداتان أساسيتان تنفذان ..  ، وإيران تلعب بنريان املذهبية واألثنية يف آن واحد

 . سرتاتيجية الكربى للشرق األوسط الكبريالا
( ، إمنا  أيديولوجًيا يراين هو يف حقيقته ليس تقاربًا )حدود التقارب الرتكي اإل إذن ..
جماهبة املخاطر  بسياسة أمستها طهران ) مغطى عد براغمايت( ذي ب   سياسًيا تقاربًا )
بني  مريكا بكيان كردي جديد يربزأوين و فيما يلوح الكيان الصهي .. ( املشرتكة

يران والعراق .. وهذا التلويح هو يف مظهره تكريس لألمر إظهراين سوريا وتركيا و 
.. ألن مثل هذا  على التداخل وراق وارغام السياسات، وخلط األ من جهة الواقع

، وألنه  جغرافيات سياسية ألربع دول أوالً ، ألنه يعين متزيق  الكيان صعب التحقق
قد يدفع حنو حرب إقليمية ال أحد يتكهن بنتائجها .. وهذا ال خيدم مصاحل الغرب 
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 ..  ، إمنا خيدم مصاحل الكيان الصهيوين ، وال خيدم موسكو وال بكني األمريكي حبال
  . لة حتل ذاتًيا وثنائًيا ويف إطار سياديأملسهذه ا

ة اتيجيسرت اال  -الوجه اآلخر حلالة التماس اليت تعكسها حركة السياسة فيما يعكس 
 يف املنطقة يراينتقابل متوازن أو كابح للتمدد اإل واليت تظهر بصيغة ، للدولة الرتكية

 حقة .يف فقرة ال ه.. وهذا سنبحث
 : الروسي .. ومقاربات سياسة التوازن -كيحدود التقارب الرت   -2 

، تتسلح تركيا دفاعًيا  ( الناتو ألول مرة ، وخارج إطار حلف مشال األطلسي )
تتضمن جمموعات و )  املضادة للجو  (S- 400)مبنظومة صواريخ روسية متطورة

وعقد  ( .. حرارية بأبعاد خمتلفة وحتويرات للصيانة اتاملعدات التقنية وحمطات رادار 
مع  ، حسب زعم خربائه ، ، ألنه يتعارض ( ناتو يثري قلق الـ) هذا لح الرتكيالتس

هنا حرة يف اختيار أ.. فيما تعلن تركيا  عضاء الناتو وعقيدهتم القتاليةأطبيعة تسليح 
 وهذا يدعو إىل التساؤل :دفاعاهتا .. 

سرتاتيجًيا أو طالقًا ا(  طالقًا بني انقرة وموسكو ) هل يشكل عقد التسلح  -1
 اسًيا ؟!سي
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 هل أن ضغوط الناتو ودوافع واشنطن املراوغة، ؟  ملاذا تتجه أنقرة إىل موسكو  -2
 ؟ رغمت أنقرة على هذا التوجهأ، قد 

(  الناتو وهل أن )، ؟  سرتاتيجياألكرب يف مسألة التوازن اال من هو اخلاسر  -3
 ( ، وهي تركيا ؟ سيويةأورآ على أعتاب خسارة أكرب قوة )

موسكو شبه جزيرة  تضم أن األطلسية يشوهبا التوتر منذ - العالقات الروسية  -
 نفصاليني يف أوكرانيا .لال وقدمت الدعم ، 2014القرم يف عام 

 : األمريكية يشوهبا التوتر أيضا لسببني - العالقات الرتكيةو   -
حيال الكرد يف  –السياسة األمريكية ال تعري إهتماًما لألمن القومي الرتكي   - األول

، اليت تعتربها تركيا  لة الكردية بصورة عامةأ، واملس يا على وجه التحديدمشال سور 
 .!! هتدد أمنها القومي .. وتركيا عضو يف حلف مشال األطلسي

رض ذو ا" املع فتح هللا غوالن تعرض تركيا لتدخل أمريكي من خالل "  -الثاين
( على مستوى تنظيم هيكل الدولة وكذا مستوى املؤسسة  املوازي املنهج )

حتضان واشنطن له وعدم تسليمه إىل أنقرة رغم ثبوت إدانته او  ، العسكرية الرتكية
 .!! حتت صمت أمريكيمبحاولة تغيري نظام احلكم بالقوة املسلحة 
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ب من الناتو سحألن  ( اجلوية .. دفاعاهتا حتتاج اىل تطوير ) تعلن أهنا فرتكيا  -
قوات أملانية  تبنسحارتاتيجية قبل بضع سنوات .. و سأراضيها منظومة راداراته اال

 نعقاد مؤمتر الناتو املقرر يف تركيا عاماقبل من قواعد عسكرية فعالة يف تركيا 
توجه  ت ضغوط أمريكال.. وأفش صفقات سالح لرتكيا أملانيا قفتأو ..  2018

  . تركيا حنو الصني
، وخاصة اليت  بالقلق ا، اليت شعر الغرب حياهل اخلطوة الرتكية صوب موسكو  -
بناء القدرات العسكرية الرتكية .. هي يف  كس تعاونًا عسكريًا وتسلًحا يالمستع

( أمام إعادة النظر بتسليح تركيا وتعاونه  الناتو ، قد تضع ) حقيقتها خطوة مستقلة
حتمال تسرب معلومات حيوية تسليحية للناتو إىل ا -العسكري معها حتت ذريعة 

اجلوهري يكمن يف  ( أن اخلطر الناتو من إدراك الغرب )م على الرغ -موسكو 
يف املعىن السياسي لتحول أنقرة حنو موسكو  ( الرتكية وليس بناء الدفاعات فلسفة )

، ألن مثل هذا الدفاع يتعارض مع طبيعة تسلح أعضاء الناتو .. يف الوقت الذي 
ا مع روسيا عام تشعر تركيا خبيبة أملها من الناتو لعدم وقوفه معها يف مشكالهت

( الدفاعية من األراضي  باتريوت من جهة وسحب الناتو أنظمة صواريخ ) 2015
 الرتكية .
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 - التقارب بني أنقرة وموسكو ليس بدياًل عن التحالف الرتكي فأن،  ومع ذلك  -
 ، ) سرتاتيجية لتحقيق التوازن يف عالقات تركيا اخلارجيةاإمنا هو نقلة تركية ،  الغريب
، فيما تدخل  (Geo-Politics)يتم يف إطار الـ ، ( حتالف س )( ولي تقارب

( وتأسيس مشروع الطاقة النووية السلمية يف تركيا  السيل خطوط الطاقة الدولية )
.. وهو األمر الذي يضع تركيا يف سياق   (Geo-Economy)ضمن نطاق الـ

ا ت هلسرتاتيجي حيال التهميش األوريب وأمناط الضغوط اليت تعرض( اال نتشاراال )
، وهي عضو يف حلف  حتاد األوريبنتمائها إىل االاوالعقوبات اليت وضعت يف طريق 

على أساس اخلط ، وحماوالت املشاركة يف تفكيكها  ( الناتو مشال األطلسي )
وجدت تركيا نفسها أمام ضرورة إعادة النظر  نقالب يف ذلك ..املوازي ، وفشل اال

 : سرتاتيجية من أجل( اال سياستها يف )
 ( . الدفاعي إجياد صيغة التوازن ) -والً أ

سرتاتيجي يف خارج نتشار االالدرات العسكرية الرتكية ومتكينها من اتنمية الق -ثانًيا
 تأسيس قاعدة عسكرية تركية يف قطر - األوىلوتعكس النقلة  .. قليميةحدودها اإل

تان .. ومها نقل تأسيس قاعدة عسكرية تركية يف الصومال - الثانيةوالنقلة  ،
بدافع  انإمنا ترتبط،  موسكو عالقة هلما بالتقارب من ، ال سرتاتيجيتان عسكريتانا
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، وخاصة عند مداخل  يراين يف املنطقةسياسي اإل -ازن حيال التمدد اجليوالتو 
، وذهاب  املضائق واخللجان ، كاخلليج العريب والبحر العريب ومضيق باب املندب

وإعالن طهران عن  ، محر إىل البحر املتوسطيرانية احلربية عرب البحر األالسفن اإل
 . نيتها تأسيس موانئ وقواعد عسكرية إيرانية على سواحل البحر املتوسط

  : إيران وسياسة اللعب على التناقضات -3
، أينما  يرانية هي اللعب على التناقضاتأهم السمات األساسية للسياسة اإل من

ونسجت خيوط  فيها يها وتوغلت، تسللت إل وجدت طهران مصلحة هلا لتوظيفها
متضادين أو متصارعني يف  ، وأحيانًا مع طرفني عالقاهتا مع طرف ضد طرف آخر

 (PKK)الرتكي  - تتعامل طهران مع حزب العمال الكردي : مثالً ،  آن واحد
، فيما تتعامل مع حكومة أنقرة بكل سالسة ودفئ يف  وتتعامل مع األكراد السوريني

لباين بالضد من أكراد مسعود امع أكراد حزب جالل الط الوقت ذاته .. وتتعامل
رهابية ويف الوقت نفسه تتعامل طهران عمل مع القاعدة وعناصرها اإلوت الربزاين ..

ت ذاته تؤمن رهاب ويف الوقن وتعلن أهنا ضد اإلمع حكومة كابل .. تتعامل طهرا
..  يف العراق( املهزومة يف سوريا سبل النجاة واملالذ اآلمن  داعش لقيادات )

وهتامجها إعالمًيا ليل هنار ..  ( سرتاتيجًياا – توافًقا )تتعامل طهران مع أمريكا 
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كيان هلا مكانتها تتعامل إيران مع الكيان الصهيوين إعالمًيا فضائًيا وشركات هذا ال
سرائيل املوت إل يراين ويف الوقت نفسه ترفع إيران شعار )قتصاد اإلالتجارية يف اال
هنا محامة سالم أحتاد األوريب على .. تتعامل طهران مع دول اال ( ااملوت ألمريك

رهاب والدهس اجلمعي ا النائمة يف أوربا على أعمال اإلوتأمر أتباعها وخالياه
والتفجريات هبدف إرغام حكومات أوربا على تغيري سياساهتا العدوانية يف سوريا 

. واألمثلة على ذلك ال تعد وال . بقاء على ملفها النوويواإل والعراق ولبنان واليمن
أي دولة هذه اليت يقودها ويل الفقيه وتتمتع بالصدقية ووضوح املوقف فحتصى .. 

 ووضوح األهداف .؟!
يراين ال يستطيع أن يعيش بدون هذا السلوك املزعزع ألمن واستقرار دول النظام اإل

 وفقدان األمن )ضطرابات فهو جيري وراء أماكن التخلخل واالاملنطقة والعامل .. 
 ( ليقوم بأفعال التسلل والتغلغل من أجل اهليمنة .!! فراغات األمن

.. مفهوم  اضطراب املنظمة الدولية هو انعكاس الضطراب العالقات الدولية  -
 : التوازن واالصالح يف بنية النظام الدويل

 يتبـــع ...
1  /10  /2017 
 فرسان البعث العظيم      صفحة الكاتب أبو احلكم     الشبكةاب كت  
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