
 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 1 

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

 62احللقة 

 الرفيق الدكتور أبو احلكم 
 :  املقدمة

عالمي والسياسي ، وحتاول يف خطاهبا اإل ، غالًبا ما ختفي بعض أهدافها حركة الدولة
قيقية ، ولكن الواقع على األرض يكشف األهداف احل أن حتمل غصن الزيتون

هر تدرجيًيا إىل املستوى الفاضح .. عندها يبدأ اللعب على املكشوف .. كما يظ
 ةيرانية املضطهدزاء دول املنطقة وحيال الشعوب اإليراين اذلك يف سلوك النظام اإل

فة اهلاوية اليت يرفضها .. أما سلوك النظام الكوري الشمايل فهو يتعاطى سياسة حا
ة .. فيما يكشف سلوك الكيان الصهيوين طيلة سبعون عاًما نزالقاهتا اخلطي العامل ال
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، وهي  من السيطرة العنصرية على الشعب الفلسطيين عن عنصرية فائقة الشراسة
 .!! (Apartheid)الـ 
 : يراين يف أفغانستان والعراقفية إضافية يعمل عليها النظام اإلأهداف خ  -
 : شمالية يف العمق اآلسيويأهداف ليست خفية يعمل عليها نظام كوريا ال  -
 : نتاج وختفيض األسعار العامليةشركات النفط األمريكية ولعبة اال  -
جرائم أمريكا حيال ثروات العراق النفطية .. ومسامهة شركاهتا يف صنع   -

 :!! السياسات
 : يراين ...ضافية للنظام اإلاألهداف اخلفية اإل  -1
 يرانية حنو غرب بالد السواد )اهلضبة اإلسياسي من  - يراين اجليوإن التمدد اإل 

، له  والثروة البشرية ةععدنية ومصادر املياه وتنوع الطبي، الغين بالثروات امل ( العراق
على وفق مسار آخر صوب أفغانستان ، والتخطيط الفارسي قائم منذ عقود 

ن نظام طهران يف متدده إ.. ف نسحاب األمريكي املفرتضاألهداف املرسومة بعد اال
نتشاره وتوسعه يف سوريا ولبنان واليمن العراق وهيمنته على مقدراته بغية و احن

والعمل على تفكيك النظم السياسية العربية يف اجلزيرة العربية وغيها بأداة الطائفية 
 ، يؤسس للهيمنة على مصادر املياه يف كل من العراق وأفغانستان : والعنصرية
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شحة يف املياه وجفاف مهلك .. فقد جفت  ، بدأت إيران تعاين من منذ عقود  -
( القريبة من احلدود األفغانستانية على  (  وباتت حبية ) هامون أروميه هنائًيا حبية )

قرتب من اجلفاف وشك اجلفاف ، فيما لوحظت البحيات ومصادر املياه يف إيران ت
امتد اجلفاف إىل يرانية مل تعد هلا وظيفة التخزين جلفاف املياه .. و ، وحىت السدود اإل
، الذي حولت إيران جمراه إىل أصفهان بعد أن كان  ( كارون هنر )شياز( وهنر )

 يصب بصورة طبيعية يف أراضي العراق .
واملالحظ ، أن إيران مل تتوجه حنو مصادر املياه يف باكستان .. ألن تلك املياه يف   -

 .معظمها مرتبطة باملياه اجلوفية امللوثة بالزرنيخ القاتل 
بينما يف أفغانستان مستودع مياه ضخم يتكون من أحواض مائية كربى ..   -

وبسبب ضعف املوارد املالية وضعف البنية التحتية وبسبب اجلفاف املهلك ونقص 
، اجتهت إيران حنو أفغانستان وحققت شبكة من العالقات املزدوجة مع  األمطار

حكومة العاصمة  ( ، ووقعت مع القاعدة –طالبان  ( ومع ) كابل حكومة )
حصة إيران من املياه مثبتة يف ( وفق شروط منها إن  معاهدة مياه األفغانستانية )

من املياه  %70تستحوذ على نسبة تصل أحيانًا تفاقية إال أن إيران اال
 االفغانستانية . 
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% 57نستان وثبتت حصتها املائية أسست إيران بنية حتتية للمياه وسدود ألفغا  -
 ألفغانستان والباقي يتوزع على دول اجلوار .  %30يران و إل
يرانيون مكتًبا هلم يف وزارة املياه األفغانستانية حتت تسمية ) مركز كما أنشأ اإل   -

،  ( ، بذريعة مساعدة احلكومة األفغانية وخدمتها أحباث موارد املياه يف أفغانستان
 ه األفغانستانيةرد املياولكن حقيقة األمر أهنم جيمعون املعلومات والبيانات عن موا

 يراين .ملصلحة األمن اإل
..  بتزازية للنظام يف التمدد والتسلل وااليراين املخطط له مسة أساسيعد التحرك اإل

( والعمق  الشرق األوسط يرانيون يف أذهاهنم بأن منطقة )فيما يضع خرباء املياه اإل
 اه ..!!اآلسيوي سيشهدان توترات على مستوى اخلطورة بسبب شحة املي

ستحواذ على األراضي واملياه بطريقة االستباق يف الفعل على االتعمل ايران   -
 2003ومصادر النفط والغاز يف العراق حتت ذرائع واهية مل تكن موجودة قبل عام 

يراين املنفرد والسحب املائل ملخزون نتاج والبيع اإل(  واال اآلبار املشرتكة وهي )، 
 .!! يتيونالنفط الذي برع فيه الكو 

و تتسرت ( اللذان ختفيهما إيران أ والنفط والغاز -املياه  ويتضح من هذين اهلدفني )
رهاب إستنزاف العراق ومتويل أعمال اال سرتاتيجية هياعليهما إعالمًيا ألغراض 
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.. ويبقى اخلاسر  ، حتت أغطية اجلوار واملذهب الطائفي الفارسية بأموال العراق
 ! .! األكرب هو الشعب العراقي

 : أهداف ليست خفية تعمل عليها كوريا الشمالية  -2
ستية ( بوسيلة الصواريخ البال حافة اهلاوية حني متارس  كوريا الشمالية سياسة ) 

  -بعيدة املدى والتهديد جباهزية حتميلها بقدرات نووية أو هيدروجينية مدمرة 
و ، ول يوإيران سائرة خلفها وعلى هنجها وهي مل تصل بعد إىل السالح النوو 

بتزاز طهران لواشنطن ولعواصم الوطن العريب اافرتضنا وصوهلا كيف يكون عليه 
، إعتقاًدا من كوريا الشمالية بأن مساعيها الضاغطة  -؟  والعامل مبا فيها موسكو

( يف كيان موحد تقوده بيونغ يانغ ..  توحيد الكوريتني والتهديدية ستوصلها إىل )
ريد كوريا الشمالية حتقيقه قد تتمكن من توحيد وهبذا اهلدف اجليوسياسي الذي ت
، وهو األمر الذي يثي حفيظة الصني وأصدقاء  عناصر قوة الدولة الكورية املوحدة

.. فأين املشكلة يف السعي لتوحيد دولة قسمها األجنيب  أمريكا يف العمق اآلسيوي
ولكن هل ميكن أن يتحقق هذا اهلدف عن طريق التهديد ، ؟  عن طريق احلرب

، أم عن طريق  صواريخ باليستية حاملة لرؤوس نووية أو هيدروجينية مدمرةب
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التفاوض الثنائي ممكن على وفق منطق واقعي وعملي بعيًدا عن التصعيد أو التهديد 
 ؟! باحلرب املدمرة

نتاج وختفيض األسعار يكية والربيطانية ولعبة زيادة االشركات النفط األمر   -3
 :  العاملية

وحتاول أن ، ال تستعرض سياستها النفطية  رجية األمريكية غالًبا ماالسياسة اخلا
نتاجية والتسعيية .. إال والسرية الكاملة على نشاطاهتا االتضفي شيًئا من الغموض 

، سواء تعلق األمر  أن األمر يأخذ وضعه اجلدي على أرض الواقع دون ضجيج
طبيعة تسويق النفط وضخه بالكميات اليت نتاج النفط ومبنتجيه أو باألسعار أو إب

 . تسمح بالتالعب يف مستوى األسعار يف السوق العاملية
، هو إلغاء قرار تأميم  2003ومن بني أهداف العدوان على العراق واحتالله عام 

بصورة مرحية ستثمار ريكي من االأم - لوفط لكي تتمكن شركات العدوان األجنالن
( يف تطوير حقول النفط  شركة ) أكسون موبايل ، مثلة ها اجلشعوفًقا لشروط

رويال  واستكشافات ملسوحات جيريها اخلرباء النفطيون واجليولوجيون .. وشركة )
 ( . بريتش برتوليوم ( و ) داتش شل
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" وزيرة اخلارجية األمريكية األسبق يف بداية  لقد زارت العراق " كوندليزا رايس
 حتواءاال تفاقية )اتفاقية مسيت بامته ( ، ووقعت مع حكو  إبراهيم اجلعفري حكومة )

سرتاتيجي حصة % من خمزون نفط العراق اال50نسبة ، واليت مبوجبها أصبحت  (
( العراق .. وإن مدة  ألعمار % املتبقية هي حصة خمصصة )50لألمريكان ونسبة 

( عاًما قابلة للتجديد من ناحية والتوسع يف التنقيبات النفطية يف 25تفاقية )هذه اال
اكن اليت مل يتم التنقيب فيها من ناحية ثانية .. كما حددت أمريكا نسبة من األم

 .!! % تقدم لألكراد50الـ
الشركات النفطية عابرة للقارات هي أداة من أدوات السياسات اخلارجية   -

.. ومن أهداف شركة " هاليبورتون  للدول، الربيطانية واألمريكية والروسية والصينية
قتصادات األمريكية يف لعبتها اخلطية على يل" تنفيذ السياسة ا" و " أكسون موبا

وهي، زيادة كبية يف إنتاج النفط العراقي وضخه إىل املنتجني على وجه التحديد .. 
.. وإن هذه العملية  األسواق الدولية لغرض إغراق هذه األسواق لتخفيض األسعار

ات للخزينة األمريكية، فيما حتصد الواليات املتحدة من خالهلا مليارات الدوالر 
مليار و  1حتصل الشركات األمريكية ذاهتا على أرباح النفط العراقي وتقدر ما بني )

مريكي جمرد ورقة نقدية خالية من سنويًا .. بينما يشكل الدوالر األمليار( دوالر  2
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، حيث تطبع اخلزانة األمريكية املليارات  أي قيمة ذهبية لقاعدة التعامل النقدي
مريكية وبني السوق الدولية قائم بني مطابع اخلزانة األ الربحوجتين املليارات .. و 

حتالل األمريكية على ، تسكت فيه إدارة اال الغارقة بالنفط العراقي .. يف وقت
 .!! لصوص العملية السياسية ومرتزقتها وهم ينهبون دون حساب أو عقاب

تطوير حقول  و العراق يف جمال )، متدد الشركات الصينية حن مروالغريب يف األ  -
، حيث تعمل شركاهتا يف  ، حىت باتت الصني أكرب مستورد لنفط العراق ( النفط

عن  ( فضالً  األحدب )( وة غرب القرن )( و حلفايا ( و)ة الرميل احلقول اجلنوبية )
 ( . برتوتشاينا (  يف مشال العراق ) طق طق حقل )

لنفطية .. ومسامهة شركاهتا يف جرائم أمريكا حيال إقتصاد وثروات العراق ا  -4
 : صنع السياسات

، تراكمت  منذ فرض احلصار الشامل والكامل على العراق ومن مث احتالله  -
رتكازية يف اجملتمع ت العراق وتعمدها تدمي البىن االاجلرائم اليت أحاقت باقتصادا

لزراعي % حبيث انعدم أي وجود للقطاع الصناعي وا80العراقي واليت بلغت تقريًبا 
 -2003والصحي واخلدمي .. فيما كانت إيرادات النفط قد بلغت للفرتة من 

( مليار دوالر وهو دخل النفط فقط .. تصرف من هذا 980قرابة )  2015
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(  600 ( وتعادل ) خدمات جور ورواتب و)أ% على شكل 33.3املبلغ نسبة 
ىل إقي املبلغ " رئيس الوزراء السابق با ، فيما هرب " نوري املالكي مليار دوالر

( قد  املالكي اخلارج عن طريق املصارف االهلية إىل سوريا .. وقبل هذا املبلغ كان )
دارة األمريكية مرزومة بصناديق ( مليار دوالر من اإل19كاش قدره )تسلم مبلغ  

،  ، ليس إىل البنك املركزي خاصة محلتها طائرة نقل أمريكية خاصة وصلت باملبلغ
سب ( وح حزب هللا منه أوعز لنقلها فورًا إىل جنوب لبنان ) إمنا إىل مكتبه .. إال

وقد أجرت اجلهات األمريكية  -يراين يف سوريا أوامر طهران لتمشية التمدد اإل
املختصة حتقيًقا رمسًيا حول هذه السرقة حسبما نشرته صحيفة الشرق األوسط يف 

 . -حينه 
وضوعية ، وإن أهم تطور مناقشة أي مشكلة عرب تسلسلها التارخيي يتوجب امل  -

، الذي ارتبط بفلسفة الدولة  هو تأميم النفط 1968تارخيي يف العراق منذ عام 
حتالل عام اال  2003طور تارخيي بعد عام ( .. وأخطر ت التنمية اخلاصة بعملية )

فق فلسفة تأميم النفط ، على و  لتفاف على قرار، هو اال يراينأميكي اإل - لواألجن
تقضي بإهناء التنمية والعمل على تدمي مرتكزات البنية التحية ، اليت  حتاللاال

للتنمية واليت تبدأ من التعليم مرورًا مبراكز األحباث واملشاريع الصناعية والزراعية 
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، ويف مقدمة ذلك تفكيك وتدمي  والتقنية والعسكرية والصحية واخلدمية والبيئية
 بل التأميم كان يذهب إىل )املنظومة القيمية للمجتمع العراقي .. النفط ق

حتكارية .. النفط بعد التأميم يذهب ( شركات النفط األجنبية اال ستهالك وهنباال
لحة الشعب يصب يف مص 1968.. فما فعلته ثورة عام  ( املستدامة التنمية إىل )

حتالل يصب يف مصلحة شركات نفط اال 2003 حتالل عامالعراقي ، وما فعله اال
السياسي حتالل أنتزع قرار العراق لية السياسية .. االويف مصلحة لصوص العم

ن بعضهما ، ومها قراران يكمال قتصادي املستقل من حمتواهاملستقل، وأفرغ قراره اال
رار سياسي مستقل .. فكيف يتطور العراق وشعب العراق من دون ق البعض اآلخر

 .؟! قتصادي مستقلايستند على قرار 
 : ين .. ومقاربات السياسةحدود التقارب الرتكي اإليرا  -
 : إيران وسياسة اللعب على التناقضات  -
ات الدولية .. مفهوم ضطراب العالقنعكاس الااضطراب املنظمة الدولية هو   -

 : صالح يف بنية التنظيم الدويلالتوازن واال
 يتبـــع ...

26  /09  /2017    
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