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 حتوالت مفصلية حنو بلورة نظام دولي جديد

  ( أي قطبية تصلح هلذا النظام ؟ )

 43احللقة 

 

 : املقدمة

 .. ماذا يعين؟ : برنامج املساعدات اخلارجية األمريكي اجلديد  -

 : روسيا .. مساحة للتحليل -(  الناتو حتاد األوربي )اال -: أمريكا  ثالثي  -

 : حتماالتلقوة .. األهداف واالار لختباالعضالت يف السياسة وإستعراض   -

 

 :   خارطة السياسة .. ومؤشرات األمريكي برنامج املساعدات اخلارجية -1

( والنقطة الربعة حيال  لامارش ، ومنذ ما بعد مشروع ) دارات األمريكية املتعاقبةاإل

قتصادية ومالية ا )للمساعدات اخلارجية  ًاتضع برناجًما سنوي عتادت على أنا ، أوربا

خيدم  سياسي متميز - ( توزع على الدول اليت هلا موقع جيو عسكرية وأمنيةو

.. كما ويشتمل  قتصادية األمريكيةسرتاتيجية واألمنية واالاألهداف السياسية واال
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، فضاًل عن توظيف بعض األرصدة لدعم  هذا الربنامج تدعيم احلكومات املوالية

ويل ، والتم للسياسات األمريكية املعارضة من أجل إسقاط احلكومات اليت ال تستجيب

دعت احلاجة إىل ذلك .. فقد خصصت ألرض كلما امن أجل خلق توازنات قوى على 

 مليار دوالر سنويًا 3.2(   إسرائيل ) لـ سابًقا مريكا يف برنامج مساعداتها اخلارجيةأ

املساعدات يف شكل مساعدات  .. وتأتي هذه ( مليار دوالر سنويًا 1.3 ، وملصر )

جستية ، رغم أنها غري متوازنة إال أنها تضع الكيان الصهيوني ومصر يف عسكرية ولو

، فضاًل عن فرض حالة من  سرتاتيجي األمريكيئرة التعامل السياسي واألمين واالدا

 سرائيلية تتفوق ليس على مصر فحسب، بأن جتعل كفة القوة اإل التوازن غري املنطقية

القبضة السياسية  ك فأن إحكامعربية جمتمعة ، ومع ذل، وإمنا على القوة ال

دارة اهلدف املركزي بغض النظر عن اإل ( ومصر ُيَعُد إسرائيل سرتاتيجية بني )واال

فيما ..  اليت حتل يف البيت األبيض سواء كانت من اجلمهوريني أو الدميقراطيني

على مستوى الشرق األوسط وأسيا اخلارجية األمريكي مداه  امج املساعداتنأخذ بري

سرتاتيجية اخلارجية ، وحسب األهداف السياسية واال تينيةا وأمريكا الالوأفريقي

 وتقييمها . 
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حتاد السوفياتي اخلارجية على أمريكا إمنا كان لالومل يقتصر برنامج املساعدات 

واحلركات  خارجية مماثل يدعم من خالله احلكومات واألحزاب اتبرنامج مساعد

 املسلحة واملنظمات املدنية املعارضة .

هذه املقدمة ضرورية لتقصي حركة السياسة اخلارجية األمريكية واهتماماتها وثقل 

ئن بني الدول ، فضاًل عن معرفة طبيعة الصراع والتنافس الكا حركتها صوب أهدافها

بني برناجمي املساعدات  ًاائم.. وإذا كان التنافس ق قليميةالكربى والعظمى واال

حتادية ، فأن روسيا اال ت اماء احلرب الباردةاخلارجية األمريكية والسوفياتية حت

، فيما استمرت أمريكا بربناجمها  ال متلك برناجًما للمساعدات كما كان عليه سابًقا

ستخباراتية يف أفغانستان والعراق ه إذ ساعد تدخالتها العسكرية واالمتعدد األوج

،  .. اآلن طلبات سياساتها التدخليةعلى وجه التحديد ويف دول أخرى يف ضوء مت

(  يف تقليص أرصدتها بصورة تعكس طبيعة التوجهات السياسية  مباتر تفكر إدارة )

املؤمتر األمريكي العربي  ، وخاصة بعد ) اخلارجية األمريكية للمرحلة املقبلة

مني وعناصر الربنامج على وفق النسب ا، إذ ميكن حتليل مض يف الرياض ( سالمياإل

 : 2018 واألرقام الظاهرة يف الربنامج لعام
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خفض األنفاق على وزارة اخلارجية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية بنسبة   -

 . يصاحب ذلك زيادة يف ختصيصات الربامج العسكرية% ، 28

ومشال أفريقيا  ( الشرق األوسط ختفض املساعدات اخلارجية األمريكية ملنطقة )  -

 ر على وفق مشروع يسمى )( مليون دوال850% ، أي ما مقداره )80بنسبة تصل إىل 

 . ( الدميقراطية يف الشرق األوسط

( مليار  3.1 ) ( حمددة بـ إسرائيل ) بقاء على املساعدات األمريكية املخصصة لـاإل  -

( مليون دوالر  168 ) ، فيما حتددت املساعدات لكل من الضفة وغزة بـ دوالر سنويًا

 سنوًيا .

رتباط ال،  ( ريا والعراق وليبياسو من ) ، مشلت كل زيادة يف املساعدات األمريكية  -

، فيما تتمتع  ( األندبندنت ، حسب ) هذه املساعدات بأهداف األمن القومي األمريكي

، اليت  ( خارج برنامج املساعدات األمريكية مبا يسمى باهلبات األمريكية إسرائيل )

 إخل تصل بصفة مساعدات عسكرية دفاعية وأسلحة وذخائر ..

 % .21.7ردن بنسبة ختفض املساعدات املقدمة لأل  -
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 % .22.7وختفض املساعدات املقدمة للبنان بنسبة   -

 %16.8بنسبة  وختفض املساعدات املقدمة لليمن  -

قتصادية بنسبة الثلث % واال65ية املقدمة للمغرب بنسبة وختفض املساعدات األمن  -

. 

 % .86وختفض املساعدات األمنية املقدمة للبحرين بنسبة   -

( مليون دوالر 75% لتصل إىل )47.4قتصادية ملصر بنسبة ساعدات االوختفض امل  -

 . ( مليون دوالر142.7سنوًيا بداًل من )

% ويشمل 25رصدة برامج املساعدات الصحية جلميع دول العامل بنسبة أختفض   -

 . ذلك مؤسسات األمن الغذائي وبرامج قضايا املرأة ومبادرات تغيري املناخ

 إىل امليزانية اجلديدة للمساعدات املالية والعسكرية بقيمة ) يتم ختصيص مدخرات  -

األمن  ( مليون دوالر لتوفري ما يسمى باملرونة لوزارة اخلارجية من أجل تعزيز 200

البلدان املعينة ..  ، بداًل من ربط امليزانية بالقروض واملنح لبعض حيث ما تراه مناسًبا

التخصيصات اجلديدة بربامج املساعدات  دارة األمريكية األهداف جراءوقد حددت اإل
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أكثر  اخلارجية وبرنامج املساعدات الدبلوماسية األمريكيةاخلارجية يف أن تكون 

 . كفاءة لتعزيز األمن القومي واملصاحل والقيم األمريكية

ج املساعدات اخلارجية ها برنامتشف من مجلة هذه األرقام اليت حددماذا نس

 : ؟ مع حركة السياسة والدبلوماسية األمريكية طار عمل يتساوقاألمريكي كإ

 

إن ختفيض نسب التخصيصات يأخذ شكل إعادة النظر كخطوة أوىل يف رسم  -أواًل

قتصاد يف إنفاق املساعدات من جهة وزيادة اال ، وامللفت ارجية األمريكيةالسياسة اخل

ذي جاءت ، يتماشى مع املبدأ العام ال األنفاق يف التحديث العسكري من جهة أخرى

خدمات .. أخدمك مقابل  ، الذي يعين ) ( صفقةمبدأ ال دارة اجلديدة وهو )به اإل

 . ( أقف معك مقابل ذلك .. ولكن لن أحارب معك أو من أجلك

( تظل هي  إسرائيل ) ، فـ ساعدات ال يعين تغيري األولوياتإن تقليص امل -ثانًيا

تريد أن تسجل لنفسها  رةدافأن اإل ، ولكن مع ذلك دارة األمريكيةلتزام األول لإاال

مواقف تارخيية بأنها استطاعت أن حتل أو تزعزع ما تراكم على امللفات العالقة من 

اليت هي يف حقيقتها الرضوخ لألمر  ، غبار وأن تضفي شيًئا من الواقعية السياسية
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، مل تتمكن على الرغم  اآلن وحتى املستقبل دعاًما وحل ( 69 )إسرائيل ومنذ  الواقع )

( ، إذن ال بد  رادة الوطنية للشعب الفلسطيينم القتل والتهجري من كسر اإلمن جرائ

ثقلها فأن ( و مصر ) كـ .. أما باقي القوى يف املنطقة ( واقعًيا من حل تراه أمريكا )

اتفاقيات وشاغلتها ب تهالهتماماتها بعد أن روضتها وكباأمريكا قد أبقتها دون 

اب ووضعتها أمام خيار أوضاعها كما هي أو الطحن الداخلي كما حيصل رهمبوجات اإل

نتباهها وتركيزها الوطين ات يشتمتها على تغ، وأر يف العراق وليبيا وسوريا واليمن

 .!! ( حاهلا تدبر .. وما على الدول العربية األخرى إال أن ) والقومي

 ( السياسية التحالفات إن التوجه العام األمريكي يف هذا اجملرى يؤكد أن ) - ثالًثا

 .. وعملية الفرز تتم على أساس ( قتصاديةا صفقات ) تكون مقرونة بـ يتوجب أن

اقتصادي وثقلها التعاوني  - توزيع الدول من حيث ثقلها املالي وثقلها اجليو

، حسب ما قلناه  ( Geo-Economy ) الـ ع هذا التوجه.. ويتوز ستخباراتياال

 )، و سيويتقع يف العمق اآل ( الصني )،  ئستقطاب القارا، على مستوى  سابًقا

فهما  ( الناتو حتاد األوربي و)ب منطقة الشرق األوسط .. أما  اال( يف قل السعودية

عتبارات الصراع ال ستغناء عنهاسرتاتيجًيا أمريكًيا من الصعب االيشكالن مرتكًزا 
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 ، اوحتديثه ة تقوم على ما يسمى تصحيح اهليكلية الدفاعية، ولكن ضمن رؤي الدولي

 . النووية حتت خيمة التهديد بسحب مظلة احلماية

اهتماماتها ، ليس على مصاحل القوى بقدر  تنصب هتمامات األمريكيةوإن اال -رابًعا

ها على .. وإنها تؤشر يف إنفاق ستخباراتيةقتصادية والعسكرية واالمبصاحلها اال

كا ستضرب أمري ، منها على وجه التحديد ) خارطة احلركة امليدانية العسكرية

( أو أي  التنف قرتاب من )يرانية االرهاب اإلجازفت مليشيات اإل يراني إذاالعمق اإل

..  ( يرانيرهابي اإلوات نظام دمشق باحلشد الشعوبي اإلتشكيل جديد تلتقي فيه ق

سرتاتيجًيا فارسًيا عرب اشنطن أن ختط إيران لنفسها ممًرا ألن ليس من مصلحة وا

،  ( يف اجلنوب اللبناني حزب اهلل لتغذية إرهاب ) العراق حتى البحر املتوسط

بطريقة التغول وتكريس النفوذ وفرض سياسة األمر الواقع املليشياوية الشعوبية 

 . املسلحة

 - عتقاد بأن أمريكا ستتكفل األنفاق على ما حصل من تدمريمن الصعب اال -خامًسا

،  ا دمرته احلربنفاق اجلمعي يف تعمري مإمنا سيصار إىل اإل - هي سببه األساس

أما يف العراق والشركات األمريكية وغريها ستدخل خرائب املدن املدمرة لتعمريها .. 
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 ، جتماعيةالكارثة البيئية واالو نهيار البنية التحتيةاو العامفأن تعمري اخلراب 

د بعيد قد تطال املخزون النفطي مأل(  التعمري مقابل النفط والغاز ) سيتم على وفق

.. وليس  ، ضمن آليات مرسومة ومعدة للشركات األمريكية وغريها قودحتجازه لعاو

حتالل وحكومة تبديها حكومة اال قبول مساومات أو خماتالت عرتاضات أوا هناك من

طهران يف هذا الشأن .. وال جمال للحديث عن الطبقة الفاسدة يف حكم العراق تبقى 

مر هنا ال ينفع واشنطن فاأل..  عماروتبتز شركات اال وواردات النفط  تنهب النفط 

 . أبدًا

  .. مساحة للتحليل : روسيا - ( الناتو حتاد األوربي )اال - ثالثي : أمريكا -2

بتعادها ا ، وإن حتاد األوربين تستبقي على جسور للعالقة مع االحتاول أمريكا أ  - 

إيقاظ :  الثاني، و : التنمر أو التغول الروسي يف أوربا األول،  كلًيا يدفع إىل عاملني

، وخاصة إذا ما متكنت عاصمتا أملانيا وفرنسا من  النزعة األملانية يف اجملال احليوي

ستقطاب باقي الدول ا، و قتصادية لليورو عالقاتهما على أسس الواقعية االجتسري

، الذي يتشكل من كل من باريس وبرلني  األوربية حيث ينشأ حمور القطبية األوربية

 .!! عتبارات تسيدها الكوني الرباغماتي املخاتل، ال نوهذا ما ال تريده واشنط.. 
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( .. ولكن  الناتو ( فال داٍع لبقاء حلف ) وارسو قيل إن أمريكا أسقطت حلف ) -

 ، صاحبة املساهمات املالية حلف الناتو باتت له وظيفة أخرى رامتها واشنطن

وهي  - رجحان صنع القرار بيد أمريكا حصًرا لغايات - الكربى يف حلف الناتو

نضمام ا، و بعد سقوط حلف وارسو ستقطاب دول املنظومة السوفياتية اليت انفرطتا

 .. والوظيفة هذه مهامها نضمام إليهإىل الناتو حتى دعوته روسيا لال هدولالعديد من 

.. وهو األمر الذي  قتصادي والعسكري واألمينمستمرة على الصعيد السياسية واال

حتاد ا قبل التصرف مبا يضر الناتو واالكر جيًد( األمريكية تف ةقيالعم دولة )الجيعل 

ت قد شجعت لندن على اخلروج من ( كان أوباما ، على الرغم من أن إدارة ) األوربي

.. والتصرف هذا كان  ، وحاولت أن تفكك تركيا أحد أعضاء الناتو حتاد األوربياال

القتال فيها تساع اما منطقة الشرق األوسط وشجع على .. فقد أهمل أوبا غبًيا وكارثيًا

من أجل تفجري  - هنا بيت القصيد -وتدمريها ومل يكرتث ملوجات اهلروب إىل أوربا 

منطقة  بقت احلروب العبثية مستعرة يفستابلغم اهلجرة العابرة للحدود طاملا  أوربا

نسياح كأداة للتدمري إيران على اإل ها.. يقابل هذا الوضع تشجيع الشرق األوسط

 .!! سرتاتيجية األمريكيةأساسيان من أهداف اال ، وهما هدفان والتهجري
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، هذا ما يتوقعه اخلرباء .. على الرغم من  2017با ستجتاز حمنتها نهاية عام أور -

(  غدر سياسة األمريكية و)( ال مراوغة )( روسيا و تهديدات )أنها جتد نفسها بني 

 - إقتصاد ) ( هما اللتان ستعيدان الوضع األوربي فرنسا وأملانيا ، بيد أن ) بريطانيا

..  ( إىل حالة الكتلة األوربية املؤثرة والسياسة اجلغرافية األمنية –اليورو 

،  فاملتغريات : هي يف طبيعتها تداخل أو تفاعل عناصر السياسة واجلغرافيا والفكر

نضاج قد تفضي إىل نتائج تفرزها .. وعملية اإل وهي تفاعالت مستمرة ريثما تنضج

جتماعات وصفقات اوما يتمخض عن  -2مريكي الروسي التفاهم األ -1 ثالثة عناصر :

النتائج اليت   -3 ملموس عملي أمريكية خليجية وعربية وإسالمية وحتويله إىل واقع

 . جتماعات جمموعة العشرين يف صقليةاستفرزها 

 ، الذي يقول ) ( اجليوبوليتيكي ماكندر ، وهي تفكر بعقلية ) حتاديةروسيا اال -

، عليها أن تبسط سيطرتها على املناطق ذات  ن تكون قوة عامليةإن الدولة اليت تريد أ

( .. بيد أن هذا اهلدف ال يعين شيًئا بدون عوامل  سرتاتيجيةا – األهمية اجليو

الدولة  ُنِكَمسرتاتيجي الذي ُي( والفائض اال قتصادالا أخرى ذات أهمية ويف مقدمتها )

عتقاد بأن ما ، ومن الصعب اال امن مواجهة املشكالت الطارئة .. وهذا ال متلكه روسي



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 12 

 - عتماد عليها يف العمل اجليووسكو من عمالت صعبه متكنها من االمتلكه م

 . حتماالتهااسرتاتيجي و

ومتكينها من السيطرة على الطرق  ( البحرية فيما تتوجه الصني لتعزيز قوتها ) -

رية على طول تقوية البنى التحتية البحو يد محايتهاالعاملية للتجارة البحرية وتشد

أشرتت الصني مؤخًرا أحد موانئ  -بناء موانئ خارجية  متدادات خطوط حبريتها )ا

، بينما التوجه الروسي  حنو أفريقيا والشرق األوسط قتصاديةاال( بتوجهاتها  اليونان

  . لتكريس مناطق النفوذعسكرًيا حنو الشرق 

 : حتماالتاال.. األهداف و ختبار للقوةاإستعراض العضالت يف السياسة و  -

( وهل أنهما  مباتر ( و ) أوباما دارتني )ما الفارق اجلوهري بني سياسة اإل  -

 ؟ : تكمالن بعضهما بعًضا

 يتبــع ...

 د. أبا احلكم

3  /06  /2017 

 فرسان البعث العظيم           صفحة الكاتب أبو احلكم      ّتابالكدليل  

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