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

 50احللقة 

 أبو احلكم  
 

 :  املقدمة
 ؟ نتحارًااأمل يكن  ، صرار عليهواإلماذا يعين الرهان على حصان خاسر 

 
 ( : الناتو )حتاد األوريب وجتاه االالسياسة األمريكية  -3  -1
 .!! سرتاتيجيةحلدود .. األبعاد االالنقلة الرتكية العسكرية إىل خارج ا  -2
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 2 

 : )الناتو(حتاد األوريب واال السياسة األمريكية جتاه -3
قليمية ومنها صني فهو يتسع أيًضا عن بيئتها اإلوملا كان احلديث يتسع عن ال  -

( اليت بلغت مستوى عاٍل من التطور البنيوي  اآلسيوية رالنمو  على وجه التحديد )
ا هاجس اخلوف من متدد ى طريق النهوض .. فيما تعيش روسيوالتنموي املتوازن عل

رتكاب او العسكرية  تريياهلاجس املبالغ فيه إىل اهلسيث دفعها هذا ا( حب الناتو )
  : يف مسائل ةأخطاء شنيع

 . نتهج مسارًا دمويًا وهو النظام الفارسي( ي ثيوقراطي تعاملها مع نظام ) -1
ية والتنسيق معها يف حرب غري مشروعة يف تعاملها مع مليشيات طائفية إرهابو  -2

 .والعراق  سوريا
  . يف سوريا رتكاهبا جرائم حرب أثناء عملياهتا العسكريةاو  -3
 شريكاً  عتبار موسكوالألسلحة الكيميائية ب ستخدامها نظام دمشق اكتهار شو  -4

  ميت سريًرا يف العاصمة دمشق .ا على نظام ووصيً 
 . اانيعلى أوكر  استحواذهابشاعة  -5
 على شبه جزيرة القرم . استيالءهاو  -6
  . السافر يف الشؤون الداخلية األوربية اوتدخله -7
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، شأنه  ليس سويًا وال يتضمن أي صدقية يف التعامل سلوًكا عتربمثل هذا السلوك ي
 .  يف ذلك شأن أمريكا اليت متارس املعايري املزدوجة يف سياستها اخلارجية

يف  أكثر جهة الغرب .. يدفعها حنو الصني كما يرميهاالضغط على موسكو من   -
 ، ، رمبا ( الدموي يف طهران .. وإن ترطيب هواجسها الثيوقراطي أحضان النظام )

حيال النظام الفارسي الذي يعاين الضمور والرتاجع  ةجيعلها متارس براغماتيتها املقرف
ي وهو على أبواب على املستوى الداخل ( املذهيب – لوجي الديينو األيدي )يف البعد 
حيث النفور املطلق من عفونته يف العراق وكافة  مستوى اخلارجي ، وعلى التصادم

 . والعامل دول املنطقة
.. وماذا تريد من  طروحاهتا، وما هي أ وسكو من جمموعة العشرينماذا تريد م  -

 ؟ : ( الناتو أوربا ومن )
 ألن  ، ) راطي وعادل، دميق اآلن ، تؤكد روسيا أمهية قيام نظام دويل جديد  -

،  ، هو نظام هيمنة النظام العاملي الليربايل الذي صنعته القوى املنتصرة يف احلرب
 - هذا ما تطرحه روسيا حالًيا - ( وإن حلف الناتو هو من بقايا احلرب الباردة

، ومل تكن من  ، ومل تشارك يف احلرب العاملية وكأن موسكو مل تكن طرفًا يف صنعه
 ال، وحنن  أخذ يف التفكك إن النظام الليربايل العاملي يًضا ).. وتقول أ خنب احلرب
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؟ هل هو شيوعي .. رأمسايل  يف روسيا أي نظام يقوم ، ولكن( ..  حنب هذا النظام
، فيما تعلن موسكو عن  ؟ .. ليربايل .. خمتلط .. هجني .. براغمايت حلد خناع العظم

براغماتية يف جماالت تعاون قيام عالقات  رؤيتها يف مؤمتر جنيف لألمن عن أمهية )
 (.!! نسانية مع أمريكاقتصاد والقضايا اإلالسياسة واال

( وجمموعة العشرين  الناتو حتاد األوريب و)بل احلديث عما تريده موسكو من االوق
قتصادي والبنيوي وقدراهتا على النمو طالع على وضع روسيا اال.. يتوجب اال

على  هنا تعتمدأاج املتنوع الواسع أم نتالعتمد ات توآفاق مستقبلها يف ما إذا كان
 إنتاج أحادي مردوده املايل متذبذب وغري مضمون خلطط التنمية وهو النفط والغاز

 ؟ :
ود فضاًل عن مج 2012قتصادي منذ عام تعاين روسيا من مجود النمو اال  -

،  ( حالة اخللل الوظيفي تفرمل .. رغم أهنا استطاعت أن ) مجايلالدخل احمللي اإل
 . ليت عانت منها خالل فرتة الثمانينيات وتسعينيات القرن املاضيا

يف إثر التقلبات القوية اليت تعرضت هلا هذه   2014تراجع الروبل منذ عام   -
ا فتجنبت يف العملة منذ ذلك احلني ، فيما استطاعت موسكو خفض قيمة عملته

 . حتياطي من العملة األجنبيةذلك أزمة إستنزاف اال
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، ومنها على وجه  ، اليت تعانيها روسيا تقراء املشكالت اهليكليةساضعف   -
تأميمه يف إطار قتصاد الروسي يف جمال إعادة ، سيطرة الدولة على اال التحديد

 . منذ هناية التسعينيات وحىت الوقت احلاضر الفوضى اليت أحاطته
 قتصادمن اال %55.. و  %70إنكماش األصول يف املصارف التجارية قرابة   -

هذا مليون عامل وموظف لدى الدولة ..  (20)سيطرة الدولة و الروسي حتت
ن التمويل اخلارجي لعقوبات وحرمان روسيا ميربك الدخل فضاًل عن أثر ا الوضع

 . منائيةملشروعاهتا اال
نتاجية من مشكالت خطرية متمثلة بتدين االتعاين املؤسسات اململوكة للدولة   -
النفط  على املستخرجات ) دعتما، واال سياسات موسكوفتقار األسواق نتيجة لال

 من إمجايل %70وهذا يعين أن  ، اليت متثل ثلثي صادرات روسيا ..  ( والغاز
قتصادية الكربى .. وخاصة ذا خماطره االهل، و  قتصاد روسيا يرتبط بالنفط والغازا
ذا تراجعت إوالغاز وأسعارمها املتذبذبة .. فالنفط  قتصاد الروسي بتصديررتباط االا

قفت .. وهو األمر الذي يؤثر على قتصادية أو تو هنارت خطط التنمية االااألسعار 
قتصاد الروسي مرهون بتقلبات أسعار لي للفرد .. وبالتايل ، فأن االمجايل الناتج احملإ
حتياطات العملة الصعبة ضعًفا نتيجة لعدد من انفط والغاز يف العامل فيما تعكس ال
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 املربرة اليت وخوضها يف وضع نتاج واحلروب غريدمتها : أحادية اال، ويف مق العوامل
ستخباراتية ال اسياسات  هاعتمادالنتيجة  ستنزاف يف مستنقعات ال خمرج منهااال

 .!!تنظر إىل واقع التطورات والتحوالت بعني واقعية
، فضاًل عن  يف التكنولوجية فتقاره إىل املرونةاقتصاد الروسي و إن ضعف اال  -
قتصاد.. وهذا يرتكز على ركود قاعدة اال ، لتصلب اخلارجي الذي تبديه روسياا

، اليت تظهر يف صيغة القرارات  يشكل مبعثًا للكثري من القلق واهليسترييا العسكرية
 الروسية .

 : ماذا تريد روسيا من أوربا.. 
: هو  تريد موسكو أن توسع اهلوة بني أمريكا وأوربا .. واملدخل إىل هذا اهلدف -1

 اهتامكون، بغض النظر عن  ية مالًيا وإعالمًيادعم القوى املناهضة للحكومات األورب
 . طرفة أو حمافظة معتدلة، ميينية يسارية أو حمافظة مت

 . ا على تدخالهتا السياسية والعسكريةتريد موسكو أن تفرض أمًرا واقعيً  -2
فوذ ثابت على ها بنظحتفاا( مع  صفقة كما تريد أن تعرض األمر يف شكل )  -3

.. ومثل هذه  حافات البحر املتوسط، بعض النظر عن من سيأيت إىل حكم دمشق
 (. أن تتخلى موسكو عن طهران يف سوريا ) الصفقة



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 7 

( ، حسب  دويالت ألن موسكو تدرك أهنا على طريق التقسيم إىل ثالث ) -4
" مستشار األمن القومي  زبيغنيوبرجينسكي ، اليت وضعها " سرتاتيجيةالدراسة اال

 األوراسي .. تتوزع هذه الدويالت بني الغرب والشرق يف شقيه ) األمريكي األسبق
وضع اخلصم يف  مي إىلمثل هذا الكالم ير ..  ( وأخرى هتيمن عليها قوى آسيوية

 . ( Selves  Defiance )دائرة الدفاع عن النفس
( حساباته ويوقف زحفه  الناتو أن يعيد )والصفقة اليت تريدها موسكو ..  -5

يراين ( النفوذ اإل تقليص ).. مقابل وجود نفوذ روسي و حيال اجملال احليوي الروسي
 يف سوريا .

( على هامش الزمن  الصفقة ا )قة امسه: موسكو تلعب يف ور  وخالصة اللعبة
 . ، وهلا يف ذلك جتربة احلقبة السوفياتية لتكتسب ما يسمى باألمر الواقع

 يف أملانيا .. وماذا تتناول .. وماذا هتدف ؟ : (G20)ملاذا قمة 
يف الشئون املالية ، خنب من املتخصصني  قمة جمموعة العشرين تشارك فيه عادة

يادات هذه اجملموعة من الدول تتحلق حوهلا قتصادية فضاًل عن قواملصرفية واال
،  قتصادية والسياسية واألمنيةها السياسات أو بعضها والرؤى االجماميع تتقامس

، اليت  تضم هذه القمةو  ، وجتمعها أرضية مشرتكة حيال بعض القضايا الدولية
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من  85%قتصاداهتا متثل ا، دواًل  (G20)إىل قمة  (G7) قمة توسعت من
ثلثي  فيها ، فيما متثل شعوب املشاركني من جتارة العامل 80%ي و نتاج العاملاال

 .!! سكان األرض
 ستتناول القمة هذه يف هامبورغ

 .رهاب ملشاركة يف احلد من خماطر اإلا -1
 . التمويل املستقبلي ملهمات السالم التابعة لألمم املتحدة -2
وربا واهلجرة من اهلجرة حنو أ -إجياد موقف عاملي موحد حول حركة اهلجرة  -3 

مليون مواطن أوريب بفعل ما  (30)، واليت بلغت مؤخًرا أكثر من  أوربا إىل أمريكا
فقر  -بطالة  -(  قتصادات الداخلية األوربيةالصدمات اليت حلت باال يسمى )
سياسية  -اجليو -البيئية  -قتصادية اال فيما تظهر املخاطر اخلمسة ) -مدقع 

 فكيف يتم مواجهة هذه الصدمات واملخاطر - والتكنولوجية -جتماعية اال -
 ؟

 اجليو تكمن يف أهنا ال تفهم آثار ونتائج النقالت ذات الطابع ) فمشكلة أمريكا -
( محايتها ألوربا أمنًيا  قبضة سرتاتيجي( ، مثاًل :  حني تعلن أمريكا أهنا سرتخي )ا -
 مى يولد )ن دولة عظالذي يصدر ع عالن السياسي اخلطريقتصاديًا .. هذا اإلاو 
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قتصاديًا افكر ووخطط الصني وروسيا يف ملئه ، سرعان ما ت ( يف القارة األوربية فراًغا
، حيصل عند التعامل األمريكي املضطرب مع الصني  وأمنًيا .. وكما حيصل يف أوربا

 ( حيث الشرق األوسط من جهة وروسيا من جهة أخرى .. وكذلك يف منطقة )
أن هذا التعامل بكرتاث ا دون أي  اطئ معها( وتتو  إسرائيل مع ) أمريكا تتعامل

رهاب الذي تريد حماربته .. كل منسوب التطرف والتعصب ويفاقم اإل سيزيد من
،  (Reciprocity)هذا خيلق فراغات لسياسات ووخطيطات وتعامالت باملثل 

ستقرار يف املنطقة .. فمن أجل هتدئة خماوف زعزعة األمن واالحنو  تأخذ طريقها
، وهذا  من نظام حلف مشال األطلسي (5)رة ت أمريكا أهنا ستدعم الفقبا أعلنأور 

، خاصة وإن أمريكا كانت قد طرحت  الذي تتطري منه موسكو ويثري حفيظتها
 – األمريكي ( .. وكذا األمر حيال التعاون ) الروسي – األمريكي إمكانية التعاون )

 .!! دوالر مليار (1.3)تايوان بسالح قيمته  أمريكا ، فيما تزود ( الصيين
السياسة اخلارجية األمريكية تعيش قمة تناقضاهتا األمر الذي عرض صدقيتها إىل  -

التهتك والسخرية .. فهي تفتقر إىل احلصافة والرصانة والرؤية املوضوعية بعيدة 
تعتمد سيناريوهات التسريب وتقوم بتصديقها والتعامل معها وهي  فهي املدى ..

الذي يشري إىل وخلي أمريكا عن أوربا وتشجيع  -زري .. هذا الواقع امل دولة عظمى
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على تأسيس شركات شجع الصني واليابان  -حتاد األوريب خروج بريطانيا من اال
، وهذا  ( حتمي التجارة العاملية ، فيما طرحت الصني نفسها بأهنا ) عمالقة يف أوربا

.. فالرتاجع  ما أيدته أملانيا اليت هي نقطة التوازن يف القلب األوريب مع فرنسا
باملقابل .. والغباء  األمريكي خطوة ، تتقدم الصني وروسيا وغريمها خطوتان

اخلارجية تسري على الطريق األمريكي جيعل صانع القرار يعتقد بأن سياسة بالده 
لى وخوم التناقضات ع ة يرانينرى كيف يلعب سيناريو السياسة اإلدعونا الصحيح .. 

 : مريكيةيف السياسة األ
سرتاتيجية الفارسية : اليت أقرها املرشد األعلى ( يف اال الضرورة )( و ختياراال بة )لع

القوة العظمى  ( حتول إيران إىل ما يسمى ) ضرورة تؤكد على ) واليت ، 2014عام 
الضرورة  .. إمنا يرانينييف عقول القادة اإل ( حمًضا ختيارًاا ، وليس ذلك ) ( إقليمًيا

املرشد األعلى فيراين .. ممثلة باحلرس الثوري اإل حتققها القوة العسكرية الفارسية
يرفض )دمج( احلرس بالقوات املسلحة اإليرانية ويريد أن يكون احلرس جيًشا 

ستخباريًا ااته القيادية سياسًيا وعسكريًا و )موازيًا( للجيش النظامي وأحد أهم كيان
 1979ذ عام يراين على مراحل منوجتاريًا .. مخيين دمر اجليش اإل واقتصاديًا

مفاصلها احلرس ( اليت يدير  الثيوقراطية ) وأسس البديل وهو احلرس لنظام الدولة
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( اليت  الصقور واحلمائم يراين هي لعبة )قنها النظام السياسي اإل.. واللعبة اليت ات
انطلت على الكثري من احلكومات ومنها احلكومة األمريكية .. فكلما يطفح الكيل 

( .. وحني  صالحيالفريق املدين اإل )( و احلرس املتشدد ) تظهر مشادة مربجمة بني
، املشادة على أشدها حىت  هتدئ الضغوط وختبئ املشادة وراء الكواليس .. اآلن

، وهي لعبة خبيثة  ( متشددين وإصالحيني ليكاد أن يكون التمثيل مقنًعا بني )
متصاص االتشويش عليها وحتريف مساراهتا و غايتها تسكني السياسات اخلارجية و 

واملهم فتح ثغرة ضغوطها وبالتايل إرجاع خطوات التعامل معها إىل املربع األول .. 
.. وكما نرى أخذ الطابور الفارسي املتغلغل يف  جندات الدول األخرى املعنيةأيف 

ليضعوا العراقيل  يتحركون - على قلتهم - نسيج مكونات صنع القرار األمريكي
أن وضع احلرس كمنظمة إرهابية سيجلب الكثري من أمام تنفيذ القرارات واأليهام ب

يراين لدى صحيفة الشرق األوسط جتاه لدى الكاتب اإلوجند هذا اال -املشكالت 
، فيما يتحرك بتقية على مستوى عال من احلساسية" أمري طاهري" الذي يعمل 

يران ء إلالذين يدينون بالوال من أصول فارسية األخرون على مستوى األمريكان
دارة األمريكية ختيار على اإلا .. فهل تنطلي لعبة الضرورة واالاًل من أمريكبد

  .؟! سرتاتيجيةة وهي تتعثر يف صياغة سياستها االالراهن
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 : الرؤية األوربية إىل روسيا والصني  -
 : سرتاتيجيةة إىل خارج احلدود .. األبعاد االالنقلة الرتكية العسكري  -

 يتبع ...
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