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

 ( 60احللقة )  

 الرفيق الدكتور أبو احلكم 
 

  : املقدمة
( يف وحدة ذات طابع متحرك  الصراع والتوافق عصر جيمع بني ) هو .. العصر الراهن

قتصادي ما دام السياسي واال بتزازويف خارجها يقع اال ، خيضع لقواعد الردع النووي
  وسللا انممن الدويل يضع العصي يف عةلة تكريا احلقو القانون الدويل معطلا 

تمعات ويفسح اجملال واسعاا للعبث بأمن اجمل السلم وانممن الدولينياحملافظة على وجهود 
 .سياسية  - ستعمارية اجليوقليمية والدولية االعن طريق خمططات القوى اإل

(  ليسرائياإل – الفلسطيينالصراع  ل )حل( و  املشكلة السورية الصني وتوجهها حلل ) -
 : . !! ستثمارات الطاقةا.. ومسائل 

 : العصب الذي يؤمل موسكو -(  الطاقة العقوبات انممريكية ضد روسيا ) -
 : ستثمارية .. على قاعدة احلركة املتوازنةا السياسية واالالصني وتوجهاهت -1

دمها الدول تستخ سرتاتيةيةا أدوات باتت شركات النفط والغاز يف عصرنا الراهن
ومن أجل  قتصاديةايضاا نمهداف سياسية و العظمى والكربى واملنتةة للنفط والغاز أ



سرتاتيةية من أجل مساراهتا اال تظل على حركة الدولة الكربى والعظمى لكنالنفوذ .. و 
دافع ال يلغي ال ، طبعاا وهذا..  قليمي والدويلا على املسرحني اإلعباا مهما أن تكون ال

 لدولة بأي حال . حلركة اصادي قتاال
 فع سياسية أوصوب املناطق املعينة بدوا سرتاتيةية انممريكية مثلا ،أن تنفذ اخلطط اال

خيتلف  بوجه   ،  سرتاتيةيا(  صراع هي من أجل خلق ) قيمية -يديولوجية أ فكرية أو
،  حتاد السوفيايت، بني أمريكا واال الصراع بني الشر  والغرب وضع ان عليهك  عما

ينتج تقسيم  حتاد السوفيايت بصراع إسلموي، بعد سقوط اال ستبدلته أمريكااوالذي 
،  منذ حرب أفغانستان ، سرتاتيةيةا - وتفتيت الدول والكتل الكبرية نمهداف جيو

 :  حبةر أكثر من عصفور لضرب
 ( . سلمويةاإل اجليش السوفيايت من أفغانستان بـ) تطرد  -
 تطرد، و  ، على وجه اخلصوص يف إيرانسلموي ع اخلط اإلم التحالفوحققت   -

 . بريطاين - اخلمينية حمله بتوافق أمريكي تسلموية .. ووضعإلابأداة  شاه إيران
حتاد ذي حل حمل الصراع بني أمريكا واال( ال سلماإل مع ) صراعها اجلديد تر ظهأو   -

منه  لقبدون صراع خارجي خت أن تعيش آمنة ريكا ال تستطيع. نمن أمالسوفيايت .
من  جتماعي انممريكي املتنوع، وشد الداخل اال من جهة ناخات للصراع والتدخلم

يايل خارجي وسياسة شد الداخل صراع إمرب  –. وهذه هي السمة انممريكية . جهة ثانية
 نفراط .م والتفكك واالانممريكي املتنوع خوفاا من التصادجتماعي اال
الدميغرافيا عن  ريوتغي ، ياسيةبإسقاط النظم الس ( الفوضى اخللقة )لعبة  نفذتو   -

وكل هذا يتم تنفيذاا ملخطط تقسيم وتفتيت اجلغرافيات . . يرانيةطريق انمداة اإل
 ( من العيش بني سلموعات التفتيت والتقسيم إسرائيل السياسية نمغراض متكني )

 وقيادهتا وحسب مشروع " شيمون برييز ".!! املتناحرة ،



 روح الوطنية ومتزيق القومية العربية بالعنصريةال ، هي ضرب غري أن حقيقة انممر  -
 ، بالطائفية واملذهبية سلم من الداخلاإل ، ومتزيق هيةاجلية والعشائرية والو والقب

بإظهار  ، وإبادة حاضنته العربية وقتل روحيته سلمتدمري قيم اإل ، اهلدف انمبعدو 
 رهاب انمخرىاإل ، ومنظمات وداعشالقاعدة ،  سلموي املتمثل بـ)وتضخيم النهج اإل

كحزب هللا يف جنوب لبنان وحزب الدعوة يف العرا    ، اليت هي واجهة من واجهاهتا، 
وسةون حملية  تنامو وغريهنوسةن غوا - فيه ليشياته املؤدجلةياحلشد الشعويب ومو 

 .! ( ستخباريااايتم توزيعهم عليها ،  قادة هلذه املليشيات ج  ر  خُتخ  -إقليمية 
سلم .. وكان للوكيل وتفسيخ روح اإل هلوية القومية العربيةا هي تدمري : واحملصلة

، منذ  ( الصهيونية – انممريكية سرتاتيةية املزدوجة )يراين الدور انمكرب يف هذه االاإل
 . حىت الوقت الراهن 2003و  1991مث عام  1979  - 1989ان تأفغانس

 :  والتساؤل هنا
لنفسها أن تكون أداة بيد انمجنيب سلم ، ملاذا ترتضي اإل هو إذا كان هنج إيران

 ثانياا دمر مدهنم ويهةروننفسها أن يتفكك املسلمون وتل ملاذا ترتضي، و  أوالا انممريكي 
( بتفتيت املنطقة وتقسيمها  إسرائيل ، وملاذا ترتضي على نفسها أن تنفذ ما تريده )

وقيادهتا وإعادة تشكيلها كانتونات ليسهل عليها الدخول يف نسيةها والتعامل معها 
متتلك انمموال  ، ، والكيانات املفتتة واملقسمة أساس امتلكها العقل املخطط على

، نمن الدولة املسلمة ال تفعل  ؟! ، وبالتايل فهل أن إيران دولة مسلمة فعلا  ثالثااوالثروة 
كل هذا .. فهناك دول مسلمة كثر ويف مقدمتها أندونيسيا مل تفعل مثل ما فعلته إيران 

رهاب الذي حماربة اإل وذرائع واهية ومنها  وبالقوميات انمخرى حتت دعاوىباملسلمني
ع سرتاتيةي ال يلغي الدوافهذا النهج اال. ليشياهتا الطائفية املسلحة .يخلقته م



واملتمثلة يف اهليمنة على مصادر املياه ومصادر الثروة  قتصادية للسياسات املوجهةاال
  !!. عاف الدولة العراقيةوتركيع الشعب العراقي بإض املعدنية

ستخدام ا، و  سرتاتيةية من جهةقدم هو للتذكري حبركة السياسة االإن إستعراض ما ت
تلفة ومتنوعة للوصول إى شركات ومنظمات ومؤسسات خم الوسائل أو انمدوات )

  . ، يف ضوء مبدأ انمولويات ( وثقافية – ستخباراتيةاو  -وسياسية  -قتصادية اأهداف 
 : ( الشر  انموسط الصيين صوب منطقة )و  الروسي وراء التحركدعونا نرى ما 

همة ومنها التنافا الرباغمايت يعكا تزامحاا بني موسكو وبكني يف مواقع خمتلفة م  -
( يف  تدمر % من النفط والغاز بالقرب من )25وى نسبة سوريا .. فقد استثمرت انم

اخلاصة حبقول النفط والغاز ستثمارات لعمليات االضوء شروط تأمني احلماية املسلحة 
، وحل الصراع  صني جهودها يف حل انمزمة السوريةالسوري .. فيما تعرض ال

ستثمارات امقابل ( ،  صيين إسرائيلي فلسطيين عن طريق حوار ) سرائيلي الفلسطييناإل
 .!! النفط والغاز السوري

حتلل ورية واالالس ( السيادة )ستثمارات الصينية يف سوريا جتابه مشكلة بيد أن اال  -
يف اجلوالن  وتعرض مصادر املياه للتلوث - 1981منذ عام  سرائيلي للةوالناإل

فيما أخذ التحرك اهلندي املوازي  -وحبرية طربية اليت يعتمد عليها الكيان الصهيوين 
لصينية حنو الكيان الصهيوين مساراا تسابقياا مع الصني من أجل علقات للحركة ا

  .!! إسرائيلية – استثمارية هندية
 حفظ وعلى أساس قوات وكانت الصني قد أنشأت قاعدة حبرية جديدة يف جيبويت  -

ات يف عدد من مواقع  حيث توزع الصني هذه القو  - السلم يف جنوب السودان
على ( ،  ويف اجلوالن احملتلة -جنوب لبنان  -جنوب السودان  قليمية )النزاعات اإل

 .!! ستثماراتاال أساس مبدأ انممن مقابل



ليونيد بريشيدنسكي" ، فأهنا غري  وحسب تقديرات اخلبري الروسي " -أما موسكو  -
قت ذاته على إجناز أهدافها يف ، وغري قادرة يف الو  قادرة على سلاهبة العقوبات الغربية

، الذي لن يتحقق ال ملوسكو وال لواشنطن على  الدويل ذي الطابع الثنائيستقطاب اال
العسكرية قتصادية لفعالياهتا اقاعدة  .. نمن موسكو تتخذ من النفط والغاز حد  سواء

اية للفشل سرتاتيةية مبا فيها التصعيد وسبا  التسلح ، وهو انممر الذي يشكل بدواال
سرتاتيةية ادرة على إسناد تلك الفعاليات االية ققتصادية إنتاجاالروسي يف بناء قاعدة 

، يعد  قتصادها رغم انمزمة البنيوية الرأمسالية ودوراهتا القاسيةا.. أما أمريكا فأن 
 :  نه لوحظ اآليتأإال  قتصاداا إنتاجياا قوياا ..ا

يف قاعدة التطور و  ، قتصادها أوالا ايف  تراجع أمريكا ، ليا يف قوهتا العسكرية ، إمنا
فاض موازنة املعاهد خنا، حيث  .. وهي العلوم والتكنولوجيا ثانياا قتصادي والتقينالا

% .. واملعروف أن 25مبقدار  2003وكالة انمحباث الفيدرالية منذ عام و انممريكية 
هنالك حمركان متداخلن يف بنية النظام الرأمسايل انممريكي مها القطاع العام والقطاع 

ية واملشروعات الناشئة .. التكنولوجيف املشروعات  ثمران معاا، يتعاملن ويست اخلاص
ل اجلديد من التكنولوجيا انمحباث .. واهلدف هو إبقاء اجليرتبط مبحرك هو وكلها ي

 بعد أن 2003در يف أمريكا منذ عام والصناعات يف حالة جتديد .. هذا الواقع قد احن
 .!! لفرتاجعت يف الداخ ، شنت أمريكا حرهبا على العرا 

 : العصب الذي يؤمل موسكو -(  الطاقة العقوبات انممريكية ضد روسيا )  -2
 وليا بالدرجة انمساس على )(  الغاز والنفط تعتمد روسيا يف وضع ميزانيتها على )  

، وهو انممر  حتاد السوفيايت، الذي كان عليه اال ( نتاجي املتكاملقتصاد االقاعدة اال
..  ستنزاف يف حروب اخلارجرمبا تدرك معىن اال ، وهي الذي يضعها يف دائرة الضعف

إال أن تدخلها العسكري يف سوريا مل يكن عادياا إمنا أعتمد على تفامهات ذات طابع 



 ، ثانياا(  الواليات املتحدة انممريكية ومع ) ، أوالا (  إسرائيل سرتاتيةي مع )ا -سياسي
نفوذ يف العرا  بني ال تقاسم جتياح بصورة تقاسم نفوذ .. و حيث أطلقت يدها يف اال

حقة .. واجلميع يدرك اخلطوات اللو وواشنطن إمنا توافقاا بني انمخرية وطهران موسك
ازاء ما سيحصل جلغرافية العرا  السياسية والسورية من تقسيم وتفتيت .. وإذا ما مت 

 Domino ) ذلك فستنهار جدران املنطقة بالتتابع وحسب نظرية الدومينو
Theory )  .. 

قوة روسيا واآلخر يشكل  ، أحدمها حيد من ذو حدين انمها سلح ط والغازالنف -
ورقة سياسية ضاغطة حيال أوربا اليت حتتاج إى الطاقة ووسائل إيصاهلا بسلم .. ولكن 
مثل هذه الورقة اليت تزاوج بني الضغط والتدخل يف الشأن انموريب ال تؤدي نتائةها إى 

 ضمانات تطمئن الكرملني .
( تسويق  حتكارا ( ، كما تعمل على ) اهليمنة ا تدرك أن موسكو تريد فرض )فأورب  -

 : قة وبالتايل الدفع باجتاه وضع الدول انموربية يف دائرة اخلضوع بأساليباالط
وإغراءات  -3 ، ساليب وشروط البيع والتسويقأوتغيري  -2 ، ختفيض انمسعار -1 

، كلما  مريكيي انملصخر نتاج الغاز اإفكلما ازدادت معدالت  ،مد أنابيب الغاز 
.. وهو انممر  وربيةى الدول انمإسعار الغاز الطبيعي املصدر خفضت موسكو من أ

ا لواشنطن يدفعها إشكل الذي بات ي  ، ( مجلة وتفصيلا  املنافسة ى رفض )إحراجا
  .!! ء واقع السلوك الروسي املتهوروجتابه املوقف مبزيد من العقوبات يف ضو 

( صوب  القوة الطاقة اليت تعتمد عليها موسكو يف بناء )فالعقوبات تستهدف قطاع 
الردع النووي املتبادل املؤكد ال يصنع  عتماد على( .. ولكن اال طبيتهاق ) تعزيز أركان

، والعقوبات  قطباا دولياا موازياا .. هذا الواقع يعمق انمزمة الروسية يف سلرى الصراع
، وهي  موسكو حتاول الرد بطريقتهان انممريكية تقع يف قلب انمزمة ذاهتا .. وعليه فأ



مريكا ، فيما تؤكد أوربا بأهنا ال تقف مكتوفة انميدي إذا ما تضررت أوربا على أحتريض 
: إن أمريكا  .. وامللفت مريكية على روسياها االقتصادية جراء العقوبات انممصاحل

وقت ولكنها تستورد الغاز يف ال 2005ى العامل منذ عام إتصدر الغاز الصخري 
سعار متدنية من أسعار عالية وتستورد الغاز بأهنا تصدر الغاز بأاحلاضر .. وهذا يعين 

 ( American Energy Agency ) وسط حسب تقريرمصادر الشر  انم
!!.. 

يراين هو أوسع وأكثر خطراا من التدخل الروسي يف سوريا .. فالتفاهم فالتدخل اإل  -
 فيما التوافق حاصل يف العرا  )( ..  وأمريكاروسيا وإسرائيل  ثلثي حاصل يف سوريا )

تتخلى عنها واشنطن مهما ( على قاعدة املصاحل وسياسة التوكيل اليت لن  أمريكا وإيران
 سرتاتيةية والتكتيك .!!نمدوات .. نمهنا ترتبط مبسائل االدارات وتغريت اتغريت اإل

خطها العسكري يف  ، وتوسيع أمناط أوالا بيد أن إشكالية إيران تكمن يف متددها   -
ات جتارهبا نتهاكوا،  ثانياا (IAEA)خارج إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

،  ثالثااستية املتكررة بالضد من قرار سللا انممن الدويل هبذا اخلصوص الصاروخية البال
والتحدي بتةاوز احلدود السيادية لدول املنطقة بقوات غري نظامية مسلحة ومؤدجلة 

،  خامسااقليمي والدويل ستقرار اإل، وزعزعتها انممن واال رابعاامتسرتة ونظامية 
، وتعاملها املباشر والعلين مع  سادساا يرايناهتا حلقو  انمنسان يف الداخل اإلنتهاكاو 

( يف اجلنوب اللبناين ومع الدولة الكورية الشمالية اليت  حزب هللا قوى إرهابية مثل )
  انمرضي إى الفناء .تتحدى العامل وتعرض أمن الكوكب 

فل ، ؟  يراين هذا هل تعاجله أمريكا .. أم تتعامل معه لعبة القط والفأرالسلوك اإل  -
 ، وال الفأر ميتنع عن إقل  حميطه والتحرش ببيئة القط القط يكبح تطاول الفأر

 !!. إذا جاز التعبري -ومصاحله 



 : ملاذا ؟.. و  سرتاتيةيةاحاب من أفغانستان .. هل هو لعبة نساال  -
 يتبـــع ...
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