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 االفتتاحیة:
 حول الوضع االقلیمي

االنسان سعي "الى یشیر المصطلح هذا أن الى "syriana" فیلم ومخرج كاتب كاهان ستیفن                یقول
مراكز في مرة ألول به وسمع الخاصة", حاجاته مع تتناسب لكي جغرافیة منطقة خلق إلعادة                 المستمر
منطقة تشكیل "اعادة على یدل المصطلح هذا ان 2002 عام فهم وأنه بواشنطن. االمیركیة                الدراسات
كوندلیزا عبارة بالتغییروباستعارة یضج األوسط الشرق فقط ولیس اآلن  العالم ولكن األوسط"              الشرق
خالل من قصد بغیر او بقصد تقوم ترامب فإدارة جدیدة. والدة مخاض یشهد حالیا العالم فان                  رایس
اعتمدتها التي اللعبة قواعد علىتغییر الحلفاء مصالح وتجاهل المباشرة امیركا مصلحة على              التركیز
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عن للبحث العالمیة القوى من الكثیر یدفع جدید واقع بتشكیل تقوم وهي الثانیة العالمیة الحرب بعد                  امیركا
وترامب) (بوتین كماشة فكي بین ووقوعها امامروسیا بانكشافها تشعر بدأت فأوروبا ومصالحها.              ذاتها
تتنامى والتي الشعبویة التیارات یشجعان كما االوروبي االتحاد لتحطیم یسعیان وربما یتمنیان              فكالهما
من بدفع صوتت التي بریطانیا الى وصوال االجانب ومعادات التعصب یزداد حیث شرقها من القارة                 في
الثانیة العالمیة الحرب منذ مرة وألول االوروبي, االتحاد من للخروج استفتاء الجراء الحركات               هذه
وبریطانیا العالم. فزع تثیر البلد لهذا الذكریات عودة اوروباومجرد قلب المانیا الى الشعبویة               تصل
تعرف ال بل ترامب ادارة قبل من متجاهلة نفسها تجد أمیركا ومرشدة مستشارة نفسها ترى التي                  العظمى
وتركیا االوروبي, االتحاد من المنتظر خروجها بسبب امیركا مع جدید اتفاقاقتصادي على ستوقع               متى
الداخل) من ایذائها على القادر (والوحید االول عدوها مع یتحالف الناتو في االقرب حلیفها ان                 ترى
وتسعیر بل لنظامها المباشر االمیركي العداء عودة ترى وایران سوریا. في العمااللكردستاني              حزب
خیرا المتوسمة وروسیا وشعبیا. وطائفیا قومیا السعودیة قبل من مثیل له یسبق لم بشكل                العداء
ودقة قوة ازدادت تزال أن بدل والعقوبات أشد أصبح لروسیا االمیركي فالعداء حساباتها               بترامبأعادت
غیر سوریا في االمیركیة االدارة مع الوحید والتالقي نوعیة أسلحة تتلقى اصبحت              واوكرانیا
أكثر العالم یجعل وغیره هذا كل القریب, التنفیذ في توضع لن ربما الطرفین بین المبرمة                 اكیدواالتفاقات

."syriana" هیولى واقل استقرار أي أكثر 

العالمیة الحرب بعد الثالثة المرة هي 2003هذه عالم العراق واحتالل 1956 عام السویس أزمتي                بعد
وعدم میركلوترامب بین التنافر وبعد حقیقیة ألزمة االمیركیة االوروبیة العالقات به تتعرض التي               الثانیة
عبر االمیركیة االدارة وبین بینهم صلة األوروبیون وجد ماي تیریزا البریطانیة الوزراء برئیسة               اكتراثه
وقد مشتركة قواسم الى والوصول االطلسي ضفتي بین جسور مد حاول الذي ماكرون الفرنسي                الرئیس
الهیئة بهذه عالمیا الوضع كان اذا المناخ. قضیة في وفشل النووي االتفاق على الحفاظ في مرحلیا                  نجح
الذهبي التحالف مثلث الى فیالمنطقة ترامب عاد فقد تعقیدا, االمور تزداد لمنطقتنا الوصول               فعند
هذه في الحربة رأس السعودیة ولعبت ایران, بوجه قوي حاجز تشكیل بغیة واسرائیل ومصر                السعودیة
القریب, المستقبل في لمصر جدید لدور تحضیرا ومستترا مساندا المصري الدور ظل بینما               االستراتیجیة
من غیر حیث الداخلیة التغییرات من مجموعـة قــاد سلمان بن محمد الشاب  السعودي االمیر                وكان
شؤون عن بأقصائهم االمراء واستعدى الناس حیاة التدخلفي عن الدینیة المؤسسة ولجم الحكم               قواعد
مع الخالف ثم قطر مع العداء الى الیمن بحرب بدئها خارجیة وتغییرات الفساد؟ على وبحملته                 الحكم
واستنزاف استنفار حالة في السعودیة یجعل هذا كل ایران, حول اسرائیل مع المحتمل والتنسیق                ایران

 دائم وال تقبل بالخروج عن مشورتها في المنطقة.

تحالفات ودعم الشیعي البیت شق عبر االیرانیة المظلة من العراق سحب االمیركیة االدارة               وتحاول
كقاعدةامامیة الرئیس لموقعها رجعت اسرائیل ان كما الخلیجیة. والدول العراق وبین العراق داخل               جدیدة
تحجیم تحاول كما السیاسة, هذه عن تعبیرا سوى إلسرائیل عاصمة القدس اعالن وما والغرب                ألمیركا
قبل عما المنطقة جدید ان تیلرسون. حرفیا عنه عبر ما وهذا روسیا مع التفاوض عبر سوریا في                   ایران
الروسیة والقواعد سوریا في التدخل بعد اصبحت بل بعیدة دولة تعد فلم روسیا هو العربي"                 "الربیع
والغاز النفط نقل عنمشاریع وبحثها المنطقة في روسیا استقرار وان المنطقة لدول جوار دولة                تعتبر
مع وبالتشارك تركیا مع العالقات الستعادت جهدا توفر فلم المنطقة دول مع جیدة عالقات إلقامة                 یدفعها
عالقات مصر مع وشبكت سوریا في الثالث الدول مصالح ضمنت التي استانا لمؤتمرات توصلت                ایران
السویس قناة بجانب الروسیة الصناعیة المدینة بتنفیذ بدأت حیث ضخمة اقتصادیة باتفاقات كللتها               متمیزة
وروسیا مصر ووقعت المتوسط في غاز حوض أكبر العمالق ظهر حقل من %30 روسنفت                واشترت
مع العالقة راغبي الى السعودیة وانضمت العمالقة, النوویة الضبعة محطة تنفیذ أول كانون 11                في
s400 صواریخ وشراء معها اقتصادیة التفاقات لموسكووتوقیعه السعودي الملك زیارة وبعد             روسیا
تختزل الكبار, األربع االقلیمیة الدول مع متمیزة عالقات شبكت تاریخها في األولى للمرة روسیا                تكون
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ومرسین الضبعة في نوویین اتفاقین وتوقیعه وتركیا ومصر سوریا دول ثالثة واحد یوم في بوتین                 زیارة
صدام اي بدون المتحدة الوالیات تتركه فراغ اي ملئ على یقوم المنطقة في جدید روسي عصر                  بدایة
الوفد عبر السعودیة ارضاء ومحاولة ایرانیة تركیة شراكة عبر سوریا في علیه عمل ما وهذا                 معها,
تهيء وبهذا جنیف في التنازالت وبعض مرونة إلبداء السوري الرئیس من تعهدات وأخذ               المفاوض
لتكون الدولیة االموال وجلب جنیف في اتفاق إلمكانیة وتحضیرا السوریة األزمة من الثانیة               للمرحلة
المدعومة المركزیة الدول عودة وبدایة المنطقة في (االسالمویة) المسلحة الحركات زلزال نهایة              سوریا

 خارجیا.

ینزع النظام وفد مقابل مفاوض وفد وجود وان مضى عما كلیا مختلفة مرحلة في السوریة األزمة                  تبدو
أن كما الطرفین, من مقبول التفاق للوصول یدفع قد الدولي الضغط وان جدیة مفاوضات لبدء حجج                  اي
هل ولكن جنیف, فشل حال الغربیة والدول المعارضة وجه في سوتشي بمؤتمر تلوح الزالت                روسیا

 استعدت المعارضة للیوم الذي یلي أي اتفاق؟
 
  

 روسیا بعد االتحاد السوفیاتي.. والصراع على البلقان األوراسي
  

أذربیجان، وجمهوریة (جورجیا، القوقاز جمهوریات على االوراسي البلقان مصطلح برجینسكي            أطلق
أفغانستان)، تركمانستان، طاجاكستان، قرغیستان، أوزبكستان، (كازاخستان، الوسطى وآسیا          وأرمینیا)
االوراسي العالم قلب اعتبره والذي االوربي، البلقان الى باإلضافة وتركیا، إیران من كل ما حد                 وإلى
ألي النفوذ منطقة تاریخیا شكل والتي مالیزیا، الى البالند ومن بیرینغ مضیق الى البرتغال من                 الممتد

 امبراطوریة كان لها سیطرة عالمیة.

مرة ألول علیه سیطرت استثنائي وبشكل المنطقة، هذه في جیوبولتیا فراغا السوفیتي االتحاد انهیار                شكل
قوة انها حیث من فقط استثنائیة السیطرة هذه تكن ولم المتحدة)، (الوالیات اوراسیة غیر قوة التاریخ                  في
المجاالت في علیا مرتبة تحتل كانت فأمیركا القوة هذه مقومات حیث من ایضا ولكن اوراسیة                 غیر

 الحاسمة األربعة للقـوة العالمیة :

تبقى الذي االقتـصاد والمجـال لها، مثیل ال عالمیة وصول قدرة فیه تملك الذي العسكري المجال                 وهي
قبل من المظاهر بعـض في تحدیات واجهت ولو حتى العالمي. النمو في رئیسیة تحرك قدرة ذات                  فیه
تحافظ حیث التكنولوجي والمجال العالمیة), للقوة األخرى المزایا منهما دولة أي تملك (ال الدول                بعض
بعض من بالرغم فیه، تتمتع الذي الثقافي والمجال االبتكار؛ في الحساسة المجاالت على               فیه
تملك دولة المتحدة الوالیات في یرون الذي العالم، شبان بین وخاصة منافسته، یمكن ال                السلبیات،راء
هذه بین الجمع فإن وهكذا، منافسته. القـدرةعلى مجال من أخرى دولة أي تقترب ال سیاسیًا                 نفوذًا

 المجاالت األربعة هو الذي یجعل من أمیركا تلك القوة العظمى العالمیة الوحیدة.

االمریكي الهیمنة هذه تهدد جدیدة اوراسیة قوة ظهور لمنع متوجها األمریكي الرئیسي الجهد               كان
البلقان على الروسیة الهیمنة إعادة إعاقة على الماضي القرن من األخیر العقد خالل فعملت                االستثنائیة.
یلتسن، عهد في الغرب مع روسیا اندماج واجهها التي المشاكل بعد االشتباك منطقة شكل الذي                 االوراسي

 والتي كانت تتوقع احتراما أكبر لها ولمصالحها في شرق اوربا ووسط اسیا.

 سیطرة على روسیا بعد سقوط االتحاد ثالثة اتجاهات رئیسیة:

النقد صندوق وقروض الغربي الدعم على یعول كان غیرار ایغور خارجیته ووزیر یلتسن بزعامة                اتجاه
 الدولي لحل مشاكل روسیة االقتصادیة.
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والخصخصة الصین مع جیدة عالقات الى ویدعو األورواسیویة الدول مع العالقات على یركز               واتجاه
 البطیئة والتعاون مع الغرب.

سلطة انشاء الى ویدعو عدوا الغرب في یرى كان الذي والشیوعیین القومیین من تجمع یضم                 واتجاه
 مركزیة روسیة قویة وإعادة السیطرة على الجمهوریات المستقلة عن التحاد السوفیتي.

والسیاسیة االقتصادیة الهیاكل في روسیة دمج وحاول للغرب, لیبرالیا شریكا نفسة تقدیم یلتسین               حاول
تمثلت االقتصاد على إیجابي اثر لتحقیق الصدمة على تعتمد اقتصادیة سیاسة باتباع وقام               للغرب,
الرسامیل لجذب محاولة في الدولة لقطاعات السریع والتخصیص االقتصاد عن الدولة ابعاد              بمحاولة
اال على روسیا تحصل لم العكس وعلى الروسي, االقتصاد على كارثیة النتیجة كانت ولكن                الغربیة,
الشیشان، في المتمردین بدعم االمریكیة المخابرات اتهام الى باإلضافة الغرب من قلیلة مساعدات               على
الذي االب بوش لسان على جاء ما حسب روسیا هزیمة إعالن بأنها الغرب في االجراءات هذه                  وفهمت

 أعلن أمریكا القوة الوحیدة المسیطرة في العالم.,

الشیوعیون سیطر حیث 1995 انتخابات في االمریكیة االهانة على روسیا في السخط نتائج               ظهرت
وإیران الصین مع لتقارب المؤید بریماكوف المخضرم الشیوعي تعیین وتم الروسي، البرلمان              على

 وزیرا للخارجیة كدلیل على النیة بتعاطي مختلف مع الغرب.

النزعة وتنمیة السوفیتي, االتحاد عن المستقلة الدول دعم على تركیز االمریكیة االستراتیجیة              كانت
كانت التي , االوربي واالتحاد االطلسي شمال حلف الى بضمها او اقتصادیا, بدعمها لدیها                االستقاللیة
لنفوذ توسعا توسعة استمرار یشكل والتي ( برجینسكي تعبیر (بحسب الدیمقراطي الجسر رأس فیه                ترى
كانت الناتو لحلف دول ثالث ضم تم 1999 عام ففي لروسیا, الحیوي المحیط على وهیمنتها                 امریكا
وتنضم لتعود التشیك وجمهوریة بولندا المجر هي وارسو حلف في كبیرة عسكریة اهمیة ذو                تعتبر
باإلضافة وسلوفینیا وسلوفكیا لیتوانیا والتفیا استونیا الى باإلضافة 2004 عام في االوربي              لالتحاد
وكذلك االوربي لالتحاد ورومانیا بلغاریا ضم تم 2007 عام وفي , االوربي لالتحاد ایضا                لضمها
الجمهوریتان وقرقیزستان اوزباكستان من كل في. قواعد لنشرها باإلضافة ,2013 في             كرواتیا

 السوفیتیتان السابقتان

فبحسب وامریكا، روسیا من كل في القرار صناع حسابات في خاصا مكانا وأذربیجان أوكرانیا                احتلت
محوریة دولة فهي األوراسیة، الشطرنج رقعة في وهامًا جدیدًا مكانًا أوكرانیا تحتل برجنسكي               رأي
فإن وهكذا، روسیا. موقف تغییـر أو تحویـل علـى یساعد مستقلة كدولة ذاته وجودها ألن                جیوبولیتیة
ومواردها الخمسین و االثني بمالیینها فأوكرانیا أوراسیة, إمبراطوریة تشكل ال أوكرانیا بدون              روسیا
أتوماتیكي بشكل تعني فاستعادتها فیها، الطاقة خطوط ومرور األسود، البحر على ووجودها              الكبیرة
فإن وكذلك، وآسیا. أوربا عبر ممتدة قویة، إمبراطوریة دولة روسیا من ویجعل هائلة ثروات                استعادة
بعیدا المواجهة بخطوط دافعا الوسطى، أوروبا على كبیرة تأثیرات یترك سوف الستقاللها أوكرانیا               فقدان
حالة في جعلها ألوكرانیا االستثنائي الموقع هذا اوكرانیا، عن متر كیلو 300 فقط تبعد التي موسكو                  عن
من وبالرغم الغربي. الروسي الصراع بسبب السوفیتي االتحاد انهیار منذ وأمني سیاسي استقرار               عدم
كبیرة، طاقة مصادر من تملكه بما تعتبر، فإنها سكانها، عدد وضآلة أذربیجان (مساحة) حجم                صغر
والتي الوسطى وآسیا قزوین بحـر حوض ثروات على الحاویة الزجاجة سدادة فهي جیوبولیتیًا.               حساسة
یتم أن أیضًا یمكن موسكو. لسیطرة كلیـًا خاضـعة أذربیجان أصبحت إذا لها قیمة ال تصبح أن                  یمكن
والمرتبطـة المـستقلة أذربیجان وإن الروسیة. للـسیطرة أذربیجان في جدًا الهامة النفطیة الموارد              إخضاع
صلة أیضًا تصبح الروس، علیها یسطر أرض عبر تمر ال التي النفط نقل بأنابیب الغربیة                 باألسـواق
اآلسـیویة الجمهوریـات وبـین ناحیـة من للطاقة والمستهلكة المتقدمة االقتصادات بین رئیسة             وصل

 الوسطى الغنیة بالطاقة من ناحیة ثانیة.
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أمام الطریق تمهد أنقرة التركیة العاصمة في اتفاقیة أبرمت ،2009 عام من السابع الشهر منتصف                 في
المشروع فكرة .بدأت اوربا الى اسیا وسط من الغاز لنقل (نابوكو’) ضخم غاز أنابیب خط مشروع                  إقامة
وقع حینما 2002 عام بدایة في فیه عملیة خطوة أول واتخذت القرن، هذا بدایة مع 2002                  عام
النمساویة جاز) في إم (أو شركة من كونسورتیوم بین المشروع في لالشتراك              بروتوكول
والهدف جاز)البلغاریة، و(بلغار الرومانیة جاز) و(ترانس المجریة إل) أو و(إم            و(بوتاش)التركیة
من بأوروبا قزوین بحر عبر الوسطى آسیا في الغاز احتیاطیات ربط هو المشروع هذا من                 الرئیسي

 خالل خط أنابیب یعبر بحر قزوین إلى أذربیجان ثم إلى النمسا، دون المرور بأراضي دولة روسیا،

وأفغانستان، والعراق صربیا ضد الحرب في االیدي مكتوفة االقتصادیة ازماتها بسبب روسیة              وقفت
 متخلیة عن مناطق كانت تعتبرها ذو اهمیة كبیرة عسكریا واقتصادیا ایام االتحاد السوفیتي.

صرف سعر تراجع مع عمیقة وسیاسیة اقتصادیة أزمة 1998 عام صیف منذ تعیش روسیا                وكانت
یلتسین. بوریس بالرئیس ثقتهم السكان وفقدان الصناعیة القدرات وانهیار الفقراء، عدد وتزاید              الروبل،

 وفي هذه الظروف اختار یلتسین بوتین خلیفة له، وعینه في أغسطس/آب عام 1999 رئیسا للوزراء.

ومن تذكر، شعبیة وبدون معروفة غیر شخصیة كان الذي لبوتین سیاسیا مستقبال أحد یر لم البدایة                  في
الدوما مجلس رئیس سیلیزنیوف غینادي قال حیث 18شهرا. خالل حكومة رئیس خامس كان أنه                الالفت
الشخص، لهذا السیاسي المستقبل على یقضي أنه یعني فذلك له، خلیفة ما شخصا یلتسین أعلن "إذا                  آنذاك

 لقد حصل ذلك مرات عدیدة".

بوتین ورد داغستان. أراضي في شیشان مسلحین توغل مع بالتزامن للوزراء رئیسا بوتین تعیین                وجاء
كامل شبه باستقالل تتمتع كانت التي الشیشان في عسكریة عملیة أطلق إذ بالغ بحزم التحدیات هذه                  على
شعبیا تأییدا هذا موقفه بفضل الوزراء رئیس ونال (1996-1994) األولى الشیشانیة الحرب              منذ
،1999 عام أغسطس/آب في بوتین خطوات یؤیدون الروس المواطنین من فقط %31 كان إذ                متزایدا،

 لكن عدد مؤیدیه ازداد بحلول ینایر/كانون الثاني عام 2000 إلى %84.

على فقط فیها یعتمد لم والتي بدئها، على عامًا 15 بعد باهرا نجاحا الشیشان في مهمته في بوتین                    حقق
النخبة مع طیبة عالقات بناء على قدرته وعلى الدبلوماسیة مهاراته على أیضا بل العسكریة،                القوة
إعمارها في وساهم بل فحسب، المتمردة الجمهوریة على السیطرة استعادة من یتمكن لم وهو                المحلیة.
فقرا المناطق اقل االن تشكل حیث المستدام االقتصادي النمو عملیة وإطالق األمني االستقرار               واستعادة

 في روسیا.

سنة حلول بمناسبة الشعب إلى التقلیدیة الرئاسیة الرسالة في السلطة عن تخلیه یلتسین بوریس                أعلن
 2000 الجدیدة. وأصبح بوتین قائما بأعمال الرئیس ومرشحا بارزا في االنتخابات الرئاسیة المبكرة.

بریماكوف یفغیني مثل المخضرمون السیاسیون شكلها كتلة ضد الرئاسیة االنتخابات بوتین             خاض
 ویوري لوجكوف وشایمییف، بدعم من األولیغارشي میخائیل خودوركوفسكي.

هؤالء أشهر ومن بحلفائه، االطاحة نتائجها اولى من كان االقتصادیة االصالحات من بسلسلة بوتین                قام
الجرائم من بالعدید إدانته بعد السجن في سنوات 10 قضى الذي خودوركوفسكي میخائیل الملیاردیر                كان
هرب أن بعد ببریطانیا المنفى في 2013 عام في توفي الذي بیریزوفسكي بوریس وایضا                االقتصادیة،
من قصیرة فترة خالل بوتین وتمكن كثیره جنائیة تهم إلیه وجهت حیث , 2003 عام في روسیا                   من
المدراء من فریق وتشكیل والمحلیة المركزیة السلطة مؤسسات وتعزیز اإلدارة منظومة بناء              إعادة
الحاكم، الموحدة" "روسیا حزب تشكیل بعد وذلك البالد، في السیاسیة الحیاة وجه وغیر               الفعالین.
على تسیطر سنوات ومنذ القدیمة. اللیبرالیة األحزاب لشعبیة حاد وتراجع جدیدة، قویة أحزاب               وظهور
والحزب الشیوعي والحزب الموحدة" "روسیا هي فقط، أحزاب 4 بأكمله النواب) (مجلس              الدوما
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سیرغي بزعامة الیساري العادلة" "روسیا وحزب جیرینوفسكي فالدیمیر بقیادة –الدیمقراطي            اللیبیرالي
 میرونوف.

الروسي الدستور أن إلى اإلشارة تجدر الناخبین. أصوات من %71.3 ونال االنتخابات في بوتین                وفاز
الثانیة، الرئاسیة والیته انتهاء بعد ولذلك متتالیتین. رئاسیتین والیتین قضائه بعد الترشح من الرئیس                یمنع
وركز الرئاسة.  منصب مدفیدیف دمیتري تولى فیما الوزراء، رئیس منصب في للعمل بوتین               انتقل
الحكومة إصالح وعلى األولى، بالدرجة االقتصادیة المسائل على 2012-2008 الفترة في             بوتین
و2009 2008 عامي االقتصادیة األزمة الفترة هذه خالل البالد وتجاوزت بها. المرتبطة             والمؤسسات
غاز لشركة الدعم تقدیم هو اإلصالحات تلك اهم ومن النفط، اسعار وارتفاع االصالحات تلك                بسبب
تورید32%من ب تقوم والتي اسهمها %من على51 الروسیة الحكومة تسیطر التي الروسیة              بروم
تركمانستان من الغاز بشراء 2009 عام بروم غاز شركة قامت حیث الغاز, من االوربي االتحاد                 حاجة
خط جعل مما اذربیجان غاز شرائها الى باإلضافة سنویا الغاز من مكعب متر 80ملیار حوالي تنتج                  التي

 نابكودون مصادرحقیقیة للغاز.

الموقف في استراتیجیة تحول نقطة م 2007 عام في لألمن میونیخ مؤتمر في بوتین خطاب                 مثل
والیته خالل كان بأنه علما الوحید، وللسید للعالم تدمیر واعتبرها القطبیة االحادیة انتقد عندما                الروسي،
خلفیة على موقفه تعدیل وجاء والغرب. روسیا بین تحالف وجود ضرورة من ینطلق األولى                الرئاسیة
واالنتقادات أوكرانیا، في البرتقالیة" "الثورة بـ عرف لما الغربي والدعم العراق، في األمریكي               التدخل

 التي وجهها الغرب بشأن قضیة خودوركوفسكي, والتطورات األخرى في السیاسة الداخلیة لروسیا.

الهجمات ضد ف2008 الروسیة الفعل ردة في الجدید الروسي التوجه لهذا العملیة الترجمات اولى                بدأت
مواجهة في وحیدة جورجیا االطلسي وحلف الغرب فیها ترك والتي وابخازیا، اوسیتیا على               الجورجیة
البریكس قمة في القطبیة ثنائي نظام تأسیس عن الرسمي االعالن كان السیاسي المستوى وعلى                روسیا،
تشكیل منة اكثر االمریكیة الهیمنة من بالتحرر رغبة االصل في یعكس كان والذي 2009 حزیران                 في

 لقطب عالمي جدید.

التخبط المحیر) العدائي (بالعمل للقرم الروسي االحتالل االمریكي الخارجیة وزیر وصف             یعكس
العقوبات على االوربي االعتراض وكان والغرب، امریكا قبل من المتوقعة غیر والنقلة              االمریكي
في االمریكي التخبط مظاهر اولى العقوبات تلك من مصالحها تضرر بسبب روسیا على               االمریكیة

 مواجهة روسیا والتي كان یعتمد بشكل دائم على التنسیق مع اوربا في كل خطوة تجاه روسیا.

الى بوتین وصول من الممتد السیاق هذا ضمن 2015 في سوریا في الروسي العسكري التدخل                 یأتي
الذي التحالف هذا افغانستان، في السوفیتیة القوات مصیر اإلیراني حلیفة جنبة حیث الى2013               السلطة
یلتسن عهد في الروسیة الخارجیة لوزارة بریماكوف تسلم عند تشكله امكانیة عن برجنسكي               قال
هكذا بإقامة لسماح یكفي بما غبیة لیست امریكا ان والصین، إیران مع لتحالف بدعواته                والمعروف

 تحالف.

ان بعد االقلیمي, دورها على للحفاظ فرصة الروسي االیراني المحور باتجاه انزیاحها في تركیا                وجدت
بعد عنها امریكا بتخلي احساسها وبعد فیها، مرغوب غیر بأنه االوربي االتحاد من واضحة رسالة                 تلقت
یولیو 15 في الفاشل االنقالب بعد وخصوصا سوریة، شمال في االكراد ودعم الروسیة الطائرة                اسقاط
ابرز من وكان , المتحدة الوالیات في الموجود كولن اهللا لفتح االتهام أصابع فیه وجهت                 2016والذي
اوربا الى الوسطى اسیا غاز لتورید تركیا عبر غاز انبوب لمد اتفاقیة توقیع الروسي التقارب هذا                  نتائج
سالحا تركیا فیه تشتري التاریخ في مرة ألول 400 اس بمنظومة تركیا لتزوید اتفاقیة على                 والتوقیع
القضیة في التنسیق المجال,وكذلك هذا في الغرب على بالكامل تعتمد كانت ان بعد روسیا من                 استراتیجیا
السیطرة روسیا به تؤمن سوریا الى أوكرانیا من یمتد خط والتحالفات بنار بوتین بذلك لیرسم ,                  السوریة

 الكاملة على مناطق انتاج الغاز وطرق إمداده الى اوربا, وتقضي بذلك على إمكانیة تحییدها.
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المتحدة, الوالیات مع الخالفات حجم مؤخرا واالیرانیین والروس االتراك المسؤولین تصریحات             تعكس
یعكس ال التصریح هذا خروتشوف عهد منذ االسوأ هي االمریكیة الروسیة العالقات بأن یرى                فمدفیدف
بها، روسیا یرون الروس المسؤولین بات التي الروسیة الهویة وانما الطرفین بین العالقات سوء                فقط
, العالم لیست امریكا بان ایران مع تعامله بسبب تركي لتاجر امریكا محاكمة على ردا اردوغان                  وصرح
وبسبب التحالف وهذا وسیط، عبر امریكیة رسالة محتوى على االطالع سلیماني الجنرال رفض               وكذلك
الخطر ازالة بإمكانه الوسطى أسیا جمهوریات مع واالقتصادیة والتاریخیة والدینیة االثنیة             العالقات

 االمریكي من تلك المنطقة نهائیا.

وانما , الروسي والعسكري االقتصادي الوضع في التحسن عن فقط ناجما یكن لم الروسي التمدد                 هذا
,هذا امریكي داخلي تأیید وجود عدم بسبب العسكري التدخل في االمریكیة الرغبة ضعف بسبب                ایضا
في واضحا ظهر ما وهذا , العالم على االمریكیة الهیمنة على تأثیرة من برجنسكي حذر الذي                  العامل
یمكن ال لسلطة. وصولة في سبب كانت والتي اوال امریكا سیاسة على بتركیزه لترامب االنتخابیة                 الحملة
على سوأ لتحالفات، حتى او العالمیة، من امریكا مستوى الى تصل ان القریب المدى في دولة                    ألي
مصالحها حمایة على قادرة اقلیمیة وتحالفات دول نشوء اما نحن انما العسكري، أو االقتصادي                المستوى
یكون سوف والتي العالم, على االمریكیة الهیمنة إلضعاف تدریجیا یؤدي سوف الحیوي محیطها               ضمن
على الفوضى یورك جیمس والبروفسور وبریجنسكي هنتكتون صموئیل رأي بحسب القریبة نتائجه              من

 مستوى العالم فنحن نعیش االن بدایة عصر ما بعد الهیمنة االمریكیة المطلقة.
 

 

 موسكو وواشنطن: هل بدأ اهتزاز القطب الواحد األمیركي للعالم؟
 - محمد سید رصاص - جریدة "االتحاد"- االثنین 18 كانون أول 2017

  

انهیار فإن والمع.أیضًا الضد في بطابعه العشرین القرن طبع حدثًا الروسیة 1917 أكتوبر ثورة                كانت
ومسار معالم حًددا قد واشنطن أمام موسكو هزیمة من قلیل عام1991بعد وتفككه السوفیاتي               االتحاد
في للعالم الواحد القطب إلى األمیركیة المتحدة الوالیات تحول مالمحه أهم من كانت الجدید،الذي                القرن
خلیج1991- :(حرب مفصلیة أحداث في للعالم األحادیة القطبیة واشنطن 1989.مارست مابعد             مرحلة
وبرلین باریس مع موسكو العراق2003).مارست غزو أفغانستان2001- كوسوفو1999-غزو          حرب
الغزو لتشریع منصة األمن مجلس استخدام من واشنطن منع العراقي الحدث في لألمیركان               تعویقات
ماعاد وسرعان لألمیركان حقیقیًا عائقًا یكن لم ذلك حرب1991،ولكن في الحال علیه ماكان               ،بخالف
ضد العقوبات بغداد.في لسقوط التالي الشهر في للعراق األمیركي االحتالل بتشریع لیقوم األمن               مجلس
الكرملین یكن لم النووي طهران برنامج بسبب األمن مجلس اتخذها عامي2006و2010التي بین              ایران

 معیقًا للبیت األبیض.

مضت،حیث خمسة قرون خالل تشهدها لم الضعف من فترة من السوفیاتي االنهیار عقب روسیا                 عانت
االتحاد بناء في التصدعات بدأت ثم السابقة،ومن السوفیاتیة الجمهوریات من العدید إلى األمیركان               تمدد
منذ أوكرانیة ابتعاد في لموسكو الكبرى الضربة عام1994.كانت الشیشانیة الحرب من ابتداءًا              الروسي
في مماثل حدث مع ماتزامن وهو البرتقالیة" "الثورة عبر الغرب باتجاه الروسي المدار               عام2004عن
كان یلتسین بوریس عام2000من من یوم أول في الروسیة الرئاسة بوتین فالدیمیر تولي               جیورجیا.منذ
كانت بوسائل الشیشانیة الحرب انهاء عبر الروسي البناء في التشققات وقف هو برنامجه أن                واضحًا
في الولوج قبل السابقة السوفیاتیة الجمهوریات "في القدیمة الخلفیة "الحدیقة نحو االنتقال ثم القسوة                بالغة

 النقطة الثالثة وهي :العالم.
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عام2009أوقف الجیورجیة.في الروسیة- الحرب یوم8/8/2008مع في الروسي االستیقاظ معالم           بدأت
عام یصل أن البرتقالیة"،قبل صف"الثورة في انشقاقات بوادر أوكرانیة،مع عن الغاز امدادات             بوتین
تعید أن موسكو استطاعت الفترة هذه االنتخابات.في عبر األوكرانیة للرئاسة لموسكو موال              2010رئیس
أوزبكستان- تركمانستان- بها(أذربیجان- األمیركي النفوذ توازن أوأن سابقة سوفیاتیة لجمهوریات            نفوذها
المدار عن الحیدان عدم حالة في وبیالروسیا وأرمینیا وطاجكستان كازاكستان            قرغیزیا)فیماظلت
األطلسي.ظهرت حلف أستونیا)في التفیا- (لیتوانیا- الثالث البلطیق جمهوریات انخرطت           الروسي،بینما
البریكس:روسیا- دول مجموعة تأسیس حزیران2009مع في عالمیًا  لألمیركان الروسي التحدي            بوادر
ظل األقطاب"في متعدد "عالم إلى دعت عام2010)التي افریقیا جنوب البرازیل(انضمت الهند-             الصین-
في األمیركي الفشل ظل أیلول2008،وفي منذ نیویورك في البادئة االقتصادیة المالیة- األزمة              نشوب
الفیتو عبر السوریة األزمة خالل من سوى األمیركان مع الروسیة المجابهة تبدأ لم               العراق.ولكن
قد یومین قبل األمیركان أول2011.كان یوم4تشرین األمن مجلس في المزدوج الصیني             الروسي-
أن منه یراد كان تركیة مع السوري"بالتحالف الوطني اسمه"المجلس سوریًا معارضًا تنظیمًا              أنشأوا
عبر عبدالجلیل مصطفى مجلس كمافعل أردوغان ینفذه خارجي عسكري لتدخل محلیًا غطاءًا              یكون
الفروف نیسان2012قال شهرین.في قبل العزیزیة باب من القذافي اسقاط تم حتى لیبیا في               ساركوزي
الكرملین أن دمشق".یبدو في موسكو عن موسكو:"ندافع زار المعارضة السوریة التنسیق هیئة من               لوفد
سیكون العربیة المنطقة في المسلمون) و(االخوان األمیركان بین التحالف نجاح أن یومذاك یرى               كان
السابقة.ترافق السوفیاتیة االسالمیة والجمهوریات الروسي االتحاد مسلمي عند التالي أعمله            جدول
واشنطن تخلي مع والفروف كیري بین موسكو اتفاق7أیار2013في منذ األمیركي الروسي-             التقارب
مرسي على السیسي انقالب من ابتداءًا والسقوط بالتراجع كموجة بدأوا الذین االسالمیین مع حلفها                عن
برنامج عن واشنطن تخلي قائمة،ومع مفاعیله مازالت تركي أمیركي- تباعد 3یولیو2013وبدء             في
السوریة المعارضة عن األمیركي التخلي األخیر األمر مظاهر من العربي".كان "الربیع عبر              التغییر

 المسلحة والغطاء األمیركي للدخول العسكري الروسي إلى سوریا منذ یوم30أیلول2015.

سقوط :كان مابعد7أیار2013 مرحلة في عام2017كماكانت في األمیركیة الروسیة- األجواء تعد             لم
واشنطن اقتناع مع الروسي األمیركي- التقارب عزز بیوم10حزیران2014قد داعش بید            الموصل
من داعش اقتراب العربي".مع مشروع"التغییر من واالستقالة االرهاب مكافحة بأولویة            واألوروبیین
ترامب داعش:إدارة مابعد أوسط شرق تجاه الروسیة األمیركیة- والخالفات التباینات تظهر بدأت              األفول
االقلیمي االیراني النفوذ القتالع إما اقلیمي دولي- تحالف تشكیل نحو أوًال)وتتجه (ایران              ترى

 أولتحجیمه.
ذلك  في للمساهمة دفعها أجل من هو موسكو صیف2017على منذ واالسرائیلي األمیركي الضغط               كل
في الروسیة المكاسب أصبح،بعد یبدو الذي بوتین یستجب السوریة.لم الساحة عبر طهران              ضد
قراءة األوسط.الیمكن الشرق في واشنطن مع التنسیق عن بمعزل العمل على قادرًا نفسه               سوریا،یرى
دولي- تحالف تشكیل عن تعبیرًا إالبوصفه وأردوغان وروحاني بوتین بین الثالثیة سوتشي قمة               مؤتمر
األزمة لحل سیاسي كمسار سوتشي مؤتمر طرح (سوتشي)فإن ماتعنیه سوریًا قرأنا وإذا جدید               اقلیمي
جنیف مسار أنتج الذي 7أیار2013بموسكو في البادىء الروسي األمیركي- التفاهم انهیار یعني              السوریة
األمیركان یخف جنیفات.لم من وماتالهما 2016 عام 3 وجنیف 2014 عام 2 جنیف من                بدءًا
الفرات شرق في األمیركي العسكري البقاء حول ماتیس تصریحات سوتشي،وكانت لمؤتمر             معارضتهم
التسویة فرص انهیار عن سوریا،وبالتالي حول الروسي األمیركي- الالتفاهم عن اعالنًا یعني              السوري
تجاه األخیر ترامب قرار یعنیها التي فلسطین في الالتسویة مع مترافقًا مایبدو ،وهو               السوریة
صالح عبداهللا علي لیقتلوا ماكانوا الحوثیین فإن  تسویتها  قریبة لوكانت التي الیمن في               القدس،والالتسویة

 وماكان لیحصل تقارب الریاض وأبوظبي الالحق مع (االخوان المسلمون)في الیمن.
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الكبرى االقتصادیة االتفاقات إطاره في نقرأ أن یجب األوسط،والذي الشرق في الروسي السلوك               یدل
األقل على للعالم األمیركي الواحد القطب وضعیة في تهزهزًا هناك أن ،على وتركیة مصر مع                 الروسیة
في مرفأین استئجار ،عبر غربًا تمتد التي العالم":الصین "قلب بأنها دیغول الجنرال وصفها منطقة                في
من الصیني بالبر عمالقة وغاز نفط وأنابیب حدید وسكك طرق بشبكات ووصلهما ومیانمار               باكستان
المحیط بین الواصل المضیق ذلك عند األمیركیة القواعد حیث ماالقا بمضیق الصیني المرور تفادي                أجل
األمیركان وضعیة في تهزهزًا هناك بأن حركتها الهادىء،تقول والمحیط الجنوبي الصین وبحر              الهندي
ولیس الرئیسي حلیفها المتحدة الوالیات ترى تظل التي الهند لتطویق صینیًا اتجاهًا هناك آسیة،وبأن                في
واشنطن فشل على االیرانیة،تدل الروسیة- الروسیة،وتلك – الصینیة البریكس.التقاربات مجموعة            دول

 التي كانت ترید من تقارباتها مع موسكو أساسًا ابعادها عن كل من بكین وطهران.
 

 التكییف القانوني لالتفاقیات والمعاهدات المبرمة من اإلدارات واألقالیم المحلیة
  

تنظم العام الدولي القانون فقواعد الدولي، قواعدالقانون حسب المعاهدات تعریف من البد البدایة               في
حكام او مباشرة"، أیضا"األفراد القانون هذا قواعد تخاطب كما الدولیة، والمنظمات الدول بین               العالقات
فقط هي الدولیة والمنظمات فالدول العام، الدولي مصادرالقانون اهم من الدولیة وتعتبرالمعاهدات              الدول،
إبرام لها یحق التي وأیضا"الدولة لغیرهما، یعطى ال الحق وهذا الدولیة، المعاهدات إبرام لها یحق                 من
وقد السیادة، هذه مظاهر أهم هي فالمعاهدات أراضیها، كامل السیادةعلى كاملة تكون ان یجب                المعاهدة
السادسة والمادة اإلتفاقیة، هذه من السادسة المادة فاعتبرت األمر، هذا 1969على لعام فیینا اتفاقیة                اكدت
المنظمات أو الدولیة، والمنظمات الدول توقعها التي باالتفاقیات 1986المتعلقة لعام فیینا اتفاقیة              من
ابرام في حق أي فدرالي إتحاد في والیة ألي یعطي لم الدولي القانون ان یؤكد سبق ما بینها. فیما                     الدولیة
كاملةالسیادة الدولة صفة تكتسب ال الوالیات هذه أن باعتبار علیها، والتوقیع واالتفاقیات              المعاهدات
االستثناءات بعض وجود مع العام الدولي القانون في ثابت الرأي وهذا الدولي القانون قواعد                بحسب
بحق الفدرالي لالتحاد المكونة الجمهوریات 1977لبعض لعام السوفییتي اإلتحاد دستور سمح             عندما
بعض وهناك البیضاء، وروسیا أوكرانیة الجمهوریات هذه ومن سیاسیة ألسباب وذلك المعاهدات،              ابرام
إلبرام اإلتحادیة للدولة المكونة والمقاطعات الوالیات أهلیة عدم على نصت اإلتحادیة الدول              دساتیر
 : على نصت االمریكیة المتحدة دستورالوالیات من العاشرة األولى،الفقرة المادة ففي الدولیة.              المعاهدات
الكانتونات عالقة أما ،" إتحاد.... أو حلف في تدخل أو معاهدة أي تعقد أن والیة ألي یجوز                   ال
الشؤون ذلك یشمل ال ولكن الالمركزیة، من كبیر قدر على تنطوي فهي المركزیة بالحكومة                السویسریة
في والتمثیل الدبلوماسیین، قبول أو أوإرسال األجنبیة الدول مع المعاهدات عقد مثل              الخارجیة
أهلیة مدى حول األسئلة تطرح وهنا اإلتحادیة، الحكومة ختصاص إ من ذلك یبقى حیث                المؤتمرات،
من غیرها أو السیاسیة أو االقتصادیة اإلتفاقیات بإبرام للقیام الذاتیة" مایسمى"اإلدارات أو المحلیة               األقالیم
مفهوم تطبیق تم إذا أجنبیة؟............. لدول تتبع شركات أو دول مع النفطیة العقود أو                اإلتفاقیات
الدولیة، المعاهدات مفهوم ضمن التدخل أنها لنا تبین العقود أو اإلتفاقیات هذه على الدولیة                المعاهدات
في الحاصلة النزاعات ،بإستغالل المركزیة حكومتها عن اإلنفصال نحو تنزع أطراف بین تمت               وانما
أخرى، لدول تابعة أجنبیة شركات مع الدولیة العقود یسمى ما بإبرام فتقوم الواقع األمر وفرض                 بلدانها
العقود هذه تندرج أن ویمكن ، علیها المتعارف الدولیة القواعد نظام ضمن تقع  أن یمكن ال العقود                   وهذه
إقلیم في حصل ما العقود من النوع هذا على أمثلة نعطي أن یمكن الخاص. الدولي القانون قواعد                   ضمن
الشركات األخص وعلى أجنبیة شركات مع النفطیة العقود بإبرام اإلقلیم هذا قام عندما العراق                كردستان
أكدت  اإلتحادي،حیث الدستورالعراقي لنصوص صریحة مخالفة في موبیل>،          األمریكیة<اوكسون
واألقالیم المحافظات كل في العراقي للشعب ملك هو والغاز النفط ان : على الدستور هذا 111من                  المادة
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من المستخرج والغاز النفط بإدارة اإلتحادیة الحكومة تقوم :1ـ الدستور نفس من 112 المادة في وجاء .                 
التنمیة یؤمن منصف بشكل وارادتها توزع أن على ، المنتجة والمحافظات األقالیم حكومات مع                الحقول

 المتوازیة للمناطق المختلفة من البالد، وینظم ذلك بقانون .

اإلستراتیجیة السیاسات برسم معا" المنتجة والمحافاظات األقالیم وحكومات اإلتحادیة الحكومة تقوم             2ـ
فیه لبس ال بشكل أوضحت العراقي الدستور من السابقة المواد .وهذه والغاز النفط ثروة لتطویر                 الالزمة
الحكومة مع التنسیق دون اوادارته الغاز أو النفط إستخراج محلي أواقلیم محافظة أي أحقیة                عدم
أجنبیة، شركات أو دول والغازمع النفط هذا یشمل عقود ابرام اإلقلیم لهذا یحق اَال واألولى                 المركزیة،
وهذه بإلتزاماته، األطراف أحد إخالل بسب نزاع نشوب حال في المسؤولیة طبیعة مسألة أیضا تثار                 وقد
ینفي مما الخاص الدولي القانون لقواعد تخضع وإنما ، العام       الدولي القانون قواعد تحكمها ال                 العقود
الفقه بعض ویرى علیه، الموقعة األطراف على سلبیة نتائج من ذلك على یترتب وما الدولیة                 المسؤولیة
االخذ ومنها العام، الدولي القانون قواعد ببعض األخیرة اآلونة في تأخذ أصبحت العقود هذه أن                 الدولي
العقد عن الناجم اإللتزام من اإلعفاء المتعاقدین یجوزألحد أصبح وبمقتضاها الظروف، تغیر              بنظریة
تقدم األمریكیة الخارجیة جعل مما الظروف. لتغیر نتیجة مصلحته من یعد لم ألنه إنهائه، أو                 أوتعدیله
والسیاسیة، القانونیة المخاطرة بعدم موبیل> <اوكسون شركة ومنها األمریكیة النفط لشركات             تحذیرها
الشأن. هذا في بغداد حكومة مع وطني إتفاق إقرار دون العراق في طرف أي مع عقود على                   بالتوقیع
مشابها"لما یكون قد فهو السوري، الواقع على الدراسة هذه في السابق التحلیل إسقاط أردنا ما                 وإذا
تشكلت الذاتیة"التي یسمى"باإلدارة ما قیام بعد وخاصة بكثیر، أخطر یكن لم إن ،و العراق في                 یحصل
ضعف بسبب البالد             من الشرقیة المناطق على " الكردي الشعب حمایة "وحدات سیطرة               إثر
أمریكي بدعم الواقع األمر سیاسة لفرض السوري النزاع بإستغالل المناطق هذه في المركزیة               الحكومة
السوریة  للدولة إستراتیجیة أهمیة ذي تعتبر التي المناطق هذه مقدرات على السیطرة بغیة               سافر،
مع لنفطیة العقودا إبرام أو اإلتفاقیات، بعقد المناطق هذه على المشرفین قیام و ، السوري                 وللشعب
األمر فرض األساسي هدفه ، مختلفة أجنبیة لدول العسكریة القواعد وإقامة دول، او أجنبیة                شركات
طبیعة ظروف في األمر  هذا في السوري الشعب أغلبیة رأي أخذ دون اإلنفصال من والتمكین                 الواقع
أو فقه أو أعراف الفي لها مستند تجد ال التصرفات وهذه السوریة، لألزمة نهائیة لتسویة التوصل                  بعد

 قواعد القانون الدولي العام.
 
  

 -   رحیل مناضلة  -
  

سوریة بلدها عن بعیدًا الفیصل رشید أسماء الدكتورة كندا في توفیت 2018 ثاني كانون شهر أوائل                  في
 ومدینتها حمص .

عام1956 دمشق بجامعة الطب كلیة من عام1931وتخرجت حمص مدینة في أسماء الدكتورة             ولدت
كانا حیث وواصل یوسف وأخویها الجامعیة،هي دراستها أثناء السوري الشیوعي للحزب             .انتسبت
أربع لمدة )بموسكو اللینییة الماركسیة- في(معهد للدراسة الحزب أرسلها الصیدلة،ثم كلیة في              یدرسان
في عضوًا ثم للحزب حمص لمنطقیة سكرتیرًا كان عام1965الذي الترك ریاض من              سنوات.تزوجت
الشیوعي للحزب األول األمین عام1969ثم للحزب الثالث المؤتمر بعد للحزب السیاسي             المكتب
قیادة عضویة في أسماء الدكتورة عام1973.انتخبت الرابع المؤتمر بعد السیاسي المكتب             السوري-
الحملة أول1980أثناء تشرین شهر في اعتقالها حتى بالسبعینیات حمص في للحزب المنطقیة              اللجنة
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وأعضاء وكوادر قیادات شملت والتي المذكور الشهر من السابع في بدأت التي الحزب على                العامة
 الحزب وكان من ضمنهم األمین األول للحزب الذي اعتقل بعدها بأسابیع في یوم28من الشهر المذكور.

غیاب أثناء ببنتیها االعتناء في األم مثال ونصف،وكانت عامین بعد السجن من أسماء الدكتورة                خرجت
المعتقل في بزیارته السماح لماتم بزوجها تعتني التي للزوجة عامًا،ومثال عشر لثمانیة المعتقل في                األب

 بعد عشر سنوات من التغییب لمرة واحدة كل سنة.

الهالل وفي الوطني المستشفى في كطبیبة الطیبة سیرتها في ومحافظتها حمص مدینة تذكرها               مازالت
المئات استضافت الذین المعارضة السیاسیة القوى كافة وأعضاء وقیادات الشیوعیون            األحمر،كمایذكرها

 منهم في بیتها أثناء زیارتهم لألمین األول للحزب كمثال للكرم والطیبة.

 الحزب الشیوعي السوري- المكتب السیاسي یعزي ذوي الفقیدة وكل المعارضة السوریة.
 
  

 خواطر بصدد مراجعات لمسیرة الحراك السوري المعارض
  

  الدكتور جون نسطة
  

لقاء جرى ٢٠١١ العام في الواسع" المعارض االجتماعي "الحراك بـ حزبنا برنامج أسماه ما بدایة                 في
الحال، بطبیعة الكالم، وجاء فلسطینیة، وبأغلبیة العربیة الجالیة من كبیرَا عددَا ضم برلین في                ثقافي
تتضمن المداخالت معظم وكانت االستبداد. نظام ضد السوري الحراك أعني الساعة، موضوع              حول
القضیة على وتخوفات السوریة الساحة على یجري ما حیال والتشكیك والشك الریبة من               الكثیر
الجو هذا في والممانعة. المقاومة یدعي كان الذي السوري، النظام قبل من دعمها ومصائر                الفلسطینیة
منذ دافع الذي السوري الشعب تعرفون جمیعا (أنتم قائال: الجمع مخاطبا الكالم وأخذت وقفت                المحموم
الشعب قضیة للعرب، المركزیة القضیة منها الصدر وفي جمیعها العربیة القضایا عن السنین               عشرات
إن إخوتي یا الشعب هذا التضحیات. أغلى سبیلها في وقدم أیضا، قضیته یعتبرها التي                الفلسطیني،
قضیتنا أیضا ألن العادلة، وقضایاه الفلسطیني الشعب عن الدفاع في القوى طلیعة في سیكون                انتصر
الحبیب. الجوالن هو وطننا من غالي جزء احتالل من ٦٧ الـ حرب منذ نعاني سوریا في فنحن                   واحدة
دعمكم وأتوقع تمامًا، العكس بل وشكوكم، تخوفاتكم دواعي في سببَا األشكال من شكل بأي أرى ال                  فأنا
قضیتكم على منكم حرصًا سلمیة، مظاهرات في للشارع نزلوا الذین المعارضین للسوریین              ومناصرتكم

  وقضیتنا فلسطین، األرض المقدسة).
الشوارع إلى خرج الذي السوري، الشعب أغلبیة مشاعر عن یعبر كان به تكلمت الذي هذا                 بالواقع
مسیرته لیتابع ومستقبله، حاضره مقادیر واستالم االجتماعیة، والعدالة والكرامة الحریة بنیل بحقه              مطالبا
تحریر طریق على والتقدم، الحداثة قطار ومواكبة والدیموقراطیة، القانون دولة بناء في              التاریخیة
فلسطین في العربي شعبنا الطلیعة وفي العرب أشقائه مع والتضامن المشروعة، الوسائل بكل               اراضیه

  كل فلسطین.
برنامج ظهور له،وعدم داخلیة قیادة وجود وعدم عفویته بكل المعارض السوري الحراك أحداث               وتابعت
سلمت الخارج في تعیش أغلبها معارضة وظهور القمع، في األسالیب كل النظام استخدام مع له،                 متكامل
الترغب وأجنبیة تناصرها، وال بالدیموقراطیة تؤمن ال رجعیة عربیة عدیدة بلدان إلى توجهاتها               أمور
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وهذا إسرائیل. ومعاداة أراضیه لتحریر وسعیه االجتماعیة والعدالة والكرامة الحریة نیل السوري              للشعب
  األمر شكل بذاته سرقة صارخة لقضیة الحراك السوري المعارض من أیدي رجاالته المخلصین.

إلیه نبهت وما الكثیرون منه یتخوف كان ما باتجاه تسیر األمور بدأت القاتل، الخطأ لهذا                 وكنتیجة
العنف إلى واللجوء الطائفیة مخاطر من الدیموقراطي التغییر لقوى الوطنیة التنسیق هیئة              شعارات
المعارض للحراك الثانیة السرقة شكل األمر الخارجي.وهذا بالتدخل أواالستعانة وطلب            والتسلیح

  واختطاف مقالیده وبدء الثورة المضادة.
والقومیة الوطنیة ومنظماتها العربیة الشعبیة الجماهیر مخاطبة إلى الحراك قیادات تتوجه أن من               فبدال
الوطنیة أهدافها وتوضیح شرح بعد وتأییدها، دعمها طالبة العربیة، الدول وبعض والتحرریة              والتقدمیة
بعض إن حتى إسرائیل وتغازل القوى، هذه وتشتم تهاجم البعض شعارات بدأت الدیمقراطیة               التحرریة
هذه تلقى أن دون بزیارتها، قاموا المصري كفهد غیره ربما اللبواني كمال الدكتور مثل                أشخاصها

  األفعال المشینة  أیة إدانة وتجریح یذكر من قبل المعارضة الخارجیة في (االئتالف الوطني) وغیره.
البدایات، في وإیران روسیا مع بالتواصل الخارجیة المعارضة قوى تنصح كانت أصوات              وهناك
الرجعیة الدول مع والوقوف مصالحهم، مراعاة وعدم معاداتهم یعني ال المعارضة انتصار بأن               لتطمینهم

  والغربیة ضدهم.
في بأنه أمامي مرة من أكثر وصرح ألمانیة في ببیتي زیارتي في غلیون برهان كان 2011 عام                   في
ما حسب على عدوتنا لیست إیران ألن إلیران صداقة زیارة هو به سیقوم عمل أول فإن االنتصار                   حال

 قال في حینه.

وألقت العربي الشعبي ومحیطها وجماهیرها بشعبها االلتصاق عن تخلت للمعارضة الخارجیة القیادة              إن
وتتنطع تمثیله تدعي التي السوري الشعب ألهداف بطبیعته المعادي الخارج سلة في بیضها               بجمیع

 لقیاداته. بل راهنت، وربما التزال تراهن على التدخل الخارجي العسكري.

بالحل وحیدة شبه طویلة لسنوات تقول الدیموقراطي التغییر لقوى الوطنیة التنسیق هیئة بقیت               لقد
في واقعیه قوى بدأت واستحالته، العسكري الحل استعصاء بعد السوریة. لألزمة التفاوضي              السیاسي
الوطنیة، التنسیق هیئة مع الحوار الى رویدا وتتقرب بالواقع اإلعتراف إلى تمیل الوطني)               (االئتالف
األوروبي االتحاد من بدعوة ٢٠١٥ تموز في بروكسل لقاء واألهم 2015 شباط في باریس لقاء                 فكان

  والتوافق علي الحل السیاسي وإدانة اإلرهاب ألول مرة في البیان المشترك بین الطرفین.
الحل هو السیاسي الحل بأن الختامي بیانه في العام٢٠١٥وجاء نهایة في الریاض مؤتمر جاء                ثم
الجانب من نسبي وبضغط جنیف  في المفاوضات من جدیدة مرحلة بدأت المؤتمر هذا وبعد                األفضل،

  الروسي.
عدم هو رئیس واحد سبب إلى نظري وجهة من ،یعود بعید حد  إلى فشلها بل ال المفاوضات، تلكؤ                    إن
یتوهمان أنهما بل اآلخر. على سینتصر أو انتصر قد منهما أحد ال بأن الطرفین، لدى القناعة،                  توفر
من مایجعل وهو المنتصر، شروط اآلخر، على شروطَا یفرضان الطرفان وكال العتید.              بالنصر

  المستحیل نجاح لمفاوضات في ظل هذا الوهم المریب.
واعتراف ابیب، تل من القدس إلى األمریكیة السفارة نقل بشأن ترمب االمیركي الرئیس قرار                جاء
وحلفاؤها امیركا ألصدقاء موجعة ضربة الیهودیة، للدولة كعاصمة بالقدس بالتالي األمیركیة             الحكومة
بأن العربیة للجماهیر وبینت الغاضب، العربي الشارع أمام وعرتهم العربیة المنطقة في              وعمالءها
العربیة الرجعیة القوى حاولت ما بعكس الحقیقین، العرب أعداء هما وإسرائیل االمیركیة               اإلمبریالیة
وبأن اإلیرانیة، الدولة هي الرئیس عدونا بأن الناس إقناع السنین، من عقود عدة  مدى على                 ودولها،

  إسرائیل هي حلیفنا. لقد انقلب السحر على الساحر.
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ألنها أیضا، بالغبیة وصفها یمكن الدولیة، والقرارات للقوانین والمخالفة العدوانیة االمیركیة الخطوة              إن
العربي العالم في الحالیة االصطفافات بأن وأظهرت طویلة، سنین منذ مرة ألول العربي الشارع                وحدت
تعید جدیدة سیاسیة تحالفات أبواب على نحن فهل دائمة. لیست األغلب وعلى عقالنیة وال طبیعیة                 لیست

 االمور إلى نصابها؟
 
  

                              تعریف "االحتالل"
 

المصطلحات، من الكثیر مع جوانبه بعض في یتداخل االحتالل مصطلح كان لما              مقدمة:
هذه عن لمحة أعطاء االحتالل تعریف في الدخول قبل البد فكان             ویثیرإالتباسا"عندالكثییرین،

 المصطلحات.

الفاتحة للدولة المسلحة القوات بواسطة بعضًا، أو كًال أخرى دولة إلقلیم دولة إخضاع هو ـ الفتح                  1ـ
الفاتحة، الدولة جانب من بإعالن ویتم الحربیة، األعمال إنتهاء بعد الفتح ویكون إقلیمها، إلى                وضمه
بالضم تمهیدا"إلعترافها الدبلوماسیة، بالطرق ، الدول ئر لسا اإلعالن ویبلغ المفتوح، اإلقلیم              بضم
میثاق وأیضا"في المتحدة األمم عصبة عهد غیرمشروعا"في قدأصبح الفتح ولكن ضمنا"، أو              صراحة"

 األمم المتحدة .

الدولة إختصاصات بكافة تتمتع ال التي الدول على ینطبق المصطلح وهذا الناقصة : السیادة               2ـ
ذات الدولة فتصبح إختصاصاتها، لبعض ومباشرة شؤونها، في أجنبیة دولة تدخل بسبب وذلك               األساسیة،
الناقصة السیادة ذات الدول أن غیر المتدخلة، الدول أو للدولة خضوع أو تبعیة، حالة في الناقصة                  السیادة
الدولیة شخصیتها كانت وإن ، الدولي القانون یقرها وواجبات حقوق ذات أنها أي الدولة، بوصف                 تتمتع
الدولة إقلیم جزءا"من تعد المستعمرات ألن المستعمرات عن قانونا" تختلف وهي كاملة،              غیر
أشكال عدة تأخذ قد الناقصة والسیادة دولي، كیان بأي والتتمتع            المستعمرة،
وهي ـ   التبعیة    أـ      منها:                                                                                              
الدولة وتصبح معین بزمن موقوت داخلي نص بموجب تتم وكانت وتابعة، متبوعة دولتین، بین                رابطة
تتمتع المتبوعة الدولة وكانت المتبوعة. نهائیا"بالدولة أوتلحق اإلستقالل كاملة نهایته في             التابعة
تعقدها، التي واإلقتصادیة السیاسیة، للمعاهدات خاضعة التابعة الدولة وتجعل الخارجي،            باإلختصاص
كالتشریع ، الداخلیة الشؤون في رقابتها تحت التصرف لها تسمح بحیث سنویة، ضریبة علیها                وتفرض
العالي للباب مصر {تبعیة التبعیة من النوع هذا على أمثلة ، الخ  .. والمواصالت النقود وسك                  والتجنید
معاهدة منذ العثمانیة لإلمبراطوریة األسود والجبل ورومانیا صربیا وتبعیة 1840و1882، عامي             بین

 باریس عام 1856 حتى معاهدة برلین عام 1878}.

الدولة تسمى ضعیفة دولة بمقتضاها تضع دولیة معاهدة عن تنتج قانونیة عالقة وهي ـ الحمایة ـ                  ب
حق مقابل المحمیة الدولة عن بالدفاع الحامیة الدولة وتلتزم ، الحامیة الدولة حمایة تحت نفسها                 المحمیة
تكون قد والحمایة الدولة. تلك إقلیم إدارة في التدخل و المحمیة للدولة الخارجیة الشؤون على                 اإلشراف
سان الدولیة{ الحمایة على واألمثلة الحامیة، الدولة قبل المباشرمن العسكري االحتالل أو للضغط               نتیجة
تخضع موناكو وإمارة ،1898 عام الدولتین بین أبرمت لمعاهدة نتیجة إیطالیا لحمایة تخضع               مارینو
الدول تجمع التي الرابطة بإنتهاء الحمایة وتنتهي ، {1948 عام أیار 17 معاهدة بموجب فرنسا                 لحمایة
الصینیة الهند ودول ومراكش وتونس 1922 سنة لمصر بالنسبة حصل كما المحمیة والدول               الحامیة

 لتصبح دوال" مستقلة.
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بفرض الحرب هذه في المنتصرة الدول قامت األولى العالمیة الحرب انتهاء إثر على ـ اإلنتداب ـ                  ج
قانونیة صیاغة وضع الى الدول هذه عمدت حیث المهزومتین، وألمانیا لتركیا التابعة االقالیم على                نفوذها
عصبة صك من 22 المادة علیه ونصت اإلنتداب نظام یسمى ما فظهر اإلستعمار من الشكل                 لتبریرهذا
نفسها تحكم أن  أهل غیر بشعوب مسكونة البالد هذه "نظرا"ألن : المادة هذه في جاء حیث المتحدة                   اإلمم
المتقدمة، الدول بعض إشراف تحت وضعها یجب فإنه العالم، یجتازها التي الحرجة الظروف في                بنفسها
وجوب فقرر ، المنظمة رقابة تحت البالد تلك على اإلنتداب وتجاربها الجغرافي موقعها یمكنها                التي
لجنة تسمى خاصة لجنة إلى التقریر هذا العصبة مجلس ویحیل العصبة، لمجلس سنوي تقریر                تقدیم
المنتدبة الدول إرتكبتها قد تكون التي المخالفات  وتبین بدراسته تقوم تقوم وهي الدولیة،               اإلنتدابات

  وتشیر بما تراه في هذا الصدد .  
بكیانه یحتفظ اإلنتداب تحت الواقع اإلقلیم أن العصبة صك من والعشرون الثانیة المادة                وإعتبرت
الدولة، تلك بجنسیة سكانه یتجنس وال ، دتها لسیا فالیخضع المنتدبة، الدولة جزءا"من یعد وال                 المنفصل
إما اإلنتداب، أنظمة انتهت عام1945 ومیثاقها المتحدة األمم وبوالدة إرادتهم، بمطلق إذااختاروها              إال
الوصایة نظام تحت المنتدبة األقالیم أوبوضع طویل، كفاح بعد اإلستقالل علیها المنتدب الدول               بمنح

  عمال"من المادة 78 من میثاق المم المتحدة.
المنتزعة واألقالیم ، اإلنتداب تحت موضوعة كانت التي مصیراألقالیم ببحث الحلفاء قام الوصایة : ـ                د
اإلنتداب تحت الموضوعة لألقالیم الحلفاء فوضع ، الثانیة العالمیة الحرب إنتهاء بعد المحور دول                من
بالحكم المتمتعة غیر األقالیم نظام یسمى ما تحت ااالخرى   ووضعوااألقالیم الوصایة،              نظام

  الذاتي.                    
أخرى، دولة مع بمعاهدة الدول من دولة إرتباط في ذلك ویتجلى متكافئة : غیر بمعاهدات اإلرتباط                 وـ
بعض من حرمانها إلى یؤدي وقانوني، سیاسي وضع في األولى الدولة تصبح بحیث نفوذا"                أقوى
هزیمة  ذلك{ عن وأمثلة األقوى. الدولة لصالح الداخلي إختصاصها أو ، سیادتها،الخارجیة              مظاهر
إ معاهدة وتوقیعها الثانیة، العالمیة الحرب وفي فرساي معاهدة عبر األولى العالمیة الحرب في                ألمانیا

 ستسالم ، تقبل فیها مكرهة بشروط تحد من سیادتها } .

،مما منها أقوى لدولة االقتصادي أو السیاسي، للنفوذ الدول من دولة خضوع هو للنفوذ : الخضوع ـ                  ك
العالقات في كثیرا" منتشر النفوذ من النوع وهذا ثقیلة، بقیود سیادتها فتكبل الدولة، لهذه تابعة                 یجعلها
أمریكا من العالم بلدان مختلف في األمریكیة المتحدة للوالیات الصریح النفوذ } واألن سبق فیما                 الدولیة
التي البلدان على السابق السوفییتي اإلتحاد یفرضه كان الذي النفوذ وأیضا العربي، عالمنا إلى                الالتینیة 
خط عن الخروج من هذاالبلد لمنع 1968 عام تشیكوسلوفاكیا في العسكري تدخله و وارسو، حلف                 تتبع

 سیاسي اختطته ما یسمى دول المعسكر اإلشتراكي في ذاك الحین}.

التي األراضي ، ما دولة جیش إحتالل عن ینتج الذي الوضع بأنه االحتالل یعَرف : االحتالل                  تعریف
لإلحتالل تتعرض التي الدولة حرمانها من ذلك عن ینتج وما العسكریة، بالقوة أخرى لدولة تتبع                 التي
األراضي إدارة على المهیمنة الغازیة الدولة فتقوم منها، المحتلة للمنطقة أو للبالد الشرعیة               لسلطتها
من تمكنها أوضاع وخلق الخاصة، مصالحها لضمان والتنفیذیة التشریعیة السلطتین بدور             المحتلة
مراعاة من أحیانا" االحتالل دولة تضطر وقد ، االحتالل تحت الموضوعة الدولة ثروات               السیطرةعلى
والعداء العسكریة القوة على االحتالل دولة تعتمد ودائما" الملكیة، وحقوق لألفراد الوطنیة الحقوق               بعض
المتحدة الوالیات إحتالل منها{ كثیرة اإلحتالالت عن وامثلة االحتالل، تحت الواقعة الدولة              لمواطني
الماضي، القرن في العربیة األراضي لمعظم والفرنسي البریطاني االحتالل وكمبودیا، لفیتنام             األمریكیة
وتحوله األن إلى مستمرا"  زال ما والذي الماضي القرن أربعینیات في لفلسطین الصهیوني               واإلحتالل
فیها تكون التي الحاالت على التعریف هذ ینطبق وال ، أخرى} كثیرة وأمثلة إستیطاني إحتالل                 إلى
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العداء عنصر فیها یستبدل حاالت وهي صدیقة، أو محایدة أرض فوق متمركزة العسكریة               القوات
 بعنصر الرضا والقبول.

الدولي القانون في اآلن علیه متعارف هو ما الى االحتالل مفهوم وصل حتى تاریخیة مراحل ت مر                   وقد
المحتلة المناطق في الحقوق من األدنى الحد أطرافها على فرضت التي الدولیة المعاهدات اول فكانت ،                
من 42 المادة 1949،وتنص 1929وعام جنیف معاهدتي ثم ومن ،1907 عام الهاي معاهدة               هي
لجیش الفعلیة السلطة تحت تكون حین محتلة الدولة أرض تعتبر أنه" 1907على لعام الهاي                الئحة
في وجاء قیامها". بعد السلطة هذه فیها تمارس أن یمكن التي األراضي سوى االحتالل یشمل وال ،                   العدو
على تسري اإلتفاقیات هذه "ان على 1949 لعام األربع جنیف إتفاقیات من المشتركة الثانیة                المادة
فیها یواجه ال التي الحاالت على أیضا" تسري كما دولیة، عدائیة عملیات أثناء حتاللها إ یتم                  أرض

 إحتالل أرض دولة (ما) أي مقاومة مسلحة".

شرعیا"أم اعتبر سواء ، التطبیق واجب االحتالل قانون ان ویعتبر االحتالل المتحدة األمم میثاق                وینظم
 ال. وإعتبرفقه القانون الدولي أنه یجب توفرثالث عناصر لقیام االحتالل الحربي

  1ـ قیام حالة الحرب أونزاع مسلح بین قوات دولتین أو أكثر
سیطرتها تحت وتضعها أخرى، دولة أراضي اجنبیة مسلحة قوات فیها تحتل فعلیة إحتالل حالة قیام                 2ـ
من مرحلة كونه دائم غیر مؤقت وضع یظل واإلحتالل ، فاعلیتها وأسكات المقاومة على قدرتها                 وشل
األراضي من واإلنسحاب الحرب حالة إنهاء أو جدید، من القتال نشوب إنتظار في ، الحرب                 مراحل

 المحتلة.

ویوقف ، غزتها التي األراضي على االحتالل قوات تسیطر أن یجب مؤثرا": االحتالل یكون أن                 3ـ
هذه توفر عند وبالتالي المحتلة، األراضي في والنظام األمن حفظ من وتتمكن فیها، المسلحة                المقاومة

 الشروط الثالث تسري أحكام قانون اإلحتالل الحربي.

التي 1949 لعام الرابعة جنیف إتفاقیة من السادسة المادة إعتبرت : الدولي القانون وتطبیق                االحتالل
عام بعد المحتلة األراضي في تطبیقها یوقف اإلتفاقیة هذه أن الحرب وقت المدنیین حمایة على                 تعمل
هذه من التالیة المواد باحكام االحتالل دولة تلتزم ذلك ومع ، عام بوجه الحربیة العملیات إنتهاء من                   واحد
61 م ـمن 59 م ـ م53 ـ م52 ـ 51 م ـ م49 ـ م47 ـ 34 الى 29 م 27ـ م 12ـ 1الى من                            اإلتفاقیة
في الحكومة وظائف تمارس الدولة هذه دامت ما االحتالل، مدة طوال وذلك 143ـ م ـ المادة77                  الى
اسرى معاملة بشان  1949 لعام الثالثة جنیف معاهدة من الثانیة المادة وأكدت المحتلة.               األراضي
أحد إلقلیم الكلي أو الجزئي حتالل اإل حاالت حمیع في تطبق اإلتفاقیة هذه بنود " أن على                   الحرب
اإلتفاقیات إلى باإلضافة مسلحة"، مقاومة االحتالل هذا یواجه لم لو حتى ، المتعاقدة السامیة                األطراف

 السا بقة هناك البرتوكول اإلضافي األول ، وقواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي.
 
  

 مفارقات في إقلیم الشرق األوسط
  

(السعودیة- أمیركا األرض:أصدقاء على واقعیًا أمامنا هي مفارقات االقلیمي الواقع في النظر              یلفت
تفاهم.هناك حالة في ألمیركا العداء یعلنون من وصراع،بینما خصام حالة قطر)في تركیا-              مصر-
أمیركي- بتفاهم عام2003كان األمیركان قبل من العراق واحتالل حالتین:غزو في نجدها أبعد              مفارقات
النووي االتفاق توقیع عام2015أثناء ماتكرر والقاهرة،وهو والریاض أنقرة إرادة ضد            ایراني
تلفت ظواهر الخلیج.هناك دول ومجمل الریاض رضا عن بمعزل تم الذي االیراني              األمیركي-
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دخولهم أن على المؤشرات من الكثیر الیمن،وهناك في عنهم أوصمت للحوثیین غربي              النظر:تأیید
بین االیراني النووي البرنامج حول المفاوضات ذروة في ایراني أمیركي- بتفاهم عام2014كان              صنعاء
كحلول تمیل كلها الشیخ ولد اسماعیل للیمن الدولي الوسیط مشاریع أن یالحظ وطهران.هنا               واشنطن
أروقة في معروف  شيء وهذا الیمن حول الدولیة المنظمات تقاریر الحوثیین،وكذلك لصالح              لألزمة
صالح عبداهللا علي أیام منذ دائمًا ترید التي واشنطن إرادة عن بمعزل الیتم أنه بنیویورك المتحدة                  األمم
"یساریي" األمیركیة المتحدة الوالیات تستخدم اآلن السعودیة،مثلما الخاصرة في شوكة الیمن یكون              أن
األطلسي.من حلف في عضو هي بلده الذي أردوغان رجب ضد السوري وفرعهم أوجالن عبداهللا                حزب

 یراقب تلفزیون bbcیالحظ مدى تأیید الحوثیین ضد السعودیة في تغطیته االعالمیة.

التسلیم بعد وخاصة المنطقة في التمددي طهران نشاط عام1979عن منذ واشنطن سكوت أن               یبدو
استثمار ضرورة عام2007عن كیسنجر قالها التي النظرة عن الیبتعد االیرانیین إلى للعراق              األمیركي
في جرت التي عام المئة بحرب شبیهًا سیكون بأنه كیسنجر تنبأ (الذي السني الشیعي- الصراع                 واشنطن
األمیركیتان والهیمنة السیطرة بمایناسب صیاغتها وإعادة المنطقة على األمیركیة الهیمنة لبناء             أوروبة) 
منع الننسى أن یجب االیراني.هنا التهدید أمام ترتجف دول إلى األمیركي السالح تصریف زائد                علیها
تحولت التي باریس في األخیر استضافة ثم الخمیني1979-1978 ثورة قمع من ایران لشاه               واشنطن
الفرنسیة الجویة الخطوط بطائرة الخمیني عودة حتى أشهر أربعة لمدة االیرانیة للثورة قیادة مركز                إلى
الشیعي الصاعق خالل من المنطقة تفجیر على فقط آنذاك واشنطن عین تكن شباط1979.لم في                لطهران
محلیین سكان ویثیر بلدان على ویسیطر أصولي شیعي نظام سَنة أغلبیتها منطقة في یتمدد                عندما
ویأتمرون موالین وأفغانستان وباكستان العربیة البلدان شیعة من الكثیر ویجعل وطنیة ماقبل              بانتماءات
ضد السنیة وأیضًا الشیعیة بطبعته االسالم استخدام أجل من ذلك كان أیضًا وإنما الفقیه) (الولي                 بأمر

 االتحاد السوفیاتي وضد النظام الذي سیطر علیه الشیوعیون في أفغانستان عام1978 .

عن ببعید بغداد في الیران الموالیة الشیعیة الدینیة األحزاب هیمنة عن الضمني األمیركي الرضا                لیس
هیمنة عن أمیركي ضمني رضا هناك كیف نالحظ حرب2006عندما بعد بیروت في یحصل له                مثیل

 (حزب اهللا)على الحكم اللبناني ولو مع الكثیر من الكالم األمیركي المعاكس.

بحركتها أنها السیاسة علماء عنها factsیقول وقائع ،وهي سابقًا المطروحة المفارقات من              یراد
المفارقات هذه تستقیم للتأمل:هل أسئلة  طرح إلى reality،الوصول الحقیقة تشكل التي هي              التراكمیة
دعائیة بروباغندا كونها  التعدو األخیرة الشعارات أن ب"المقاومة"و"الممانعة"؟....أم مایسمى وجود            مع

 هي أقرب إلى قنابل دخانیة للتغطیة على الوقائع المعاكسة؟
 

 

 الجمعة، ١٠ نوفمبر/ تشرین الثاني ٢٠١٧ جریدة "الحیاة"
  

 في أّن أمیركا والغرب یهبطان بینما الصین وآسیا تصعدان؟
  

   حازم صاغّیة 
  

بـ عنه یجیب ما هذا الغرب»؟ ریح تغلب الشرق «ریح أّن من تونغ تسي ماو نبوءة أخیرًا صّحت                    هل
یتناول إذ (فینتیدج)، اآلسیوّي» القرن في والسلم الحرب «تشریق– كتابه في راشمان جدعون               «نعم»
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مستقبل في تأثیرًا األشّد بالتأكید هو والذي سخونة، عالمنا مواضیع أكثر حالیا كان رّبما الذي                 الموضوع
 البشرّیة.

صحیفة كّتاب ألمع كان رّبما وراشمان والغرب. المّتحدة الوالیات هبوط مقابل وآسیا الصین صعود                إّنه
یعتبر التي الصین، خصوصًا آسیا، لشؤون الغربّیین المتابعین أكثر وأحد البریطانّیة، تایمز»              «فایننشال

 أّن هذا القرن سیكون قرنها بالمعنى الذي كان فیه القرن العشرون قرنًا غربیا، أوروبیا فأمیركیا.

 من التاریخ نبدأ

التي الجغرافّیة بالكشوفات تبدأ خمسة، قرون مدى على أوروبا في یحصل كان فما بالتاریخ: یبدأ                 الكاتب
ولئن واألمیركیتین. وأفریقیا آسیا في البشر مصائر یرسم كان ما هو وإسبانیا، البرتغال من                انطلقت
شرعتا عالمّیتین حربین فإّن عسكرّیة، بالتالي وتقنّیة، اقتصادّیة سیطرة على الغربّي التفّوق هذا               ارتكز
تصّدعت كما وأوروبّیون أوروبّیون تنازع األولى الحرب في األوروبّیة: المكانة هذه ببطء              تقّوضان
من الثاني النصف وخالل الثانیة، الحرب بعد لكْن ووسطها. القاّرة شرق في العظمى               اإلمبراطورّیات
غادر كما والجزائر الصینّیة الهند عن فرنسا وأجلیت بریطانیا عن الهند استقّلت الماضي،               القرن
الوالیات بروز أّن إّال أفریقیا. من الجنوبّي النصف البرتغالّیون یغادر أن قبل إندونیسیا               الهولندّیون
زمن أطال العالم، في األولى القّوة بصفتها ثمارها، وأكبر أوروبا ابنة وهي الثانیة، الحرب بعد                 المّتحدة
قّوة أیضًا كان السوفیاتّي االّتحاد أّن خصوصًا النهایة، تلك مّوه أو نهایتها أعاق أو الغربّیة                 الهیمنة

 أوروبّیة، أي غربّیة.

متعاظمة. صورة في الكونّي االقتصاد على الغرب سیطرة تنكمش كانت التحّوالت، تلك امتداد على                لكْن
السبعینات وفي الجنوبّیة، كوریا ثّم الیابان من هّبت «التشریق» من أولى موجة بدأت الستینات                وفي
بعدد الیابان، أهّمها، فیها بما الدول، هذه أّن بید تتقّدم. مالیزیا، ثّم وتایلندا، وسنغافورة تایوان                 راحت
فضًال وهذا للعالم، االقتصادّیة التوازنات قلب على قادرة لیست ملیونًا، 120 التسعینات في البالغ                سّكانها
منذ وذلك الحدیث، شكلها في صانعها ما، بمعنى هو، الذي بالغرب واالستراتیجّیة السیاسّیة صلتها                عن

 احتّلها األمیركّیون ووضعوا لها دستور الجنرال ماك أرثر ُبعید هزیمتها في الحرب الثانیة.

البلیون على سّكانها عدد یزید منهما وكّل والهند، الصین بصعود یختلف األمر فبدأ الثمانینات، مع                 أّما
 نسمة.

 االقتصادات األكبر

أّن غیر عالمیا، األكبر االقتصاد صاحبة عشر، التاسع القرن سبعینات منذ المّتحدة، الوالیات ظّلت                لقد
التحّوالت انتقال الكبیر المنعطف أّول وكان القّوة، هذه تآكل تسّجل بدأت الماضیة سنة               الخمسین
عن بها واالنعطاف قیادتها بنغ هشیاو دینغ توّلي ظّل في بـ1979، ابتداء الصین إلى                االقتصادّیة
عالمیا األكبر بات األمیركّي، ال الصینّي، االقتصاد أّن الدولّي النقد صندوق اعتبر 2014 وفي                الماوّیة.
ثالثة باتت االقتصادّیین، بین خالفّي موضوع وهو نفسه، وبالقیاس الشرائّیة. بالطاقة األمر قیس ما                إذا
تنحشر وبینها ورابعًا، ثالثًا فالیابان والهند ال أو الصین آسیوّیة: العالم في األكبر األربعة االقتصادات                من

 الوالیات المّتحدة في الموقع الثاني.

تنمیة على ترّكز رأسمالّیة استراتیجّیات اعتماد إلى الثمانینات في والهندّي الصینّي االقتصادان انتقل               فإذ
ما انكمشت، بحیث الجّبارة، النوعّیة النقلة أمام بتنا األندیریة، والنهروّیة– الماوّیة الحقبتین بعد               التصدیر،
التراجع مجموع یفوق بما أي الُعشر، بنسبة العالمّي االقتصاد في الغرب حّصة و2010، 2001                بین
في اآلتي: النحو على السیرورة انطلقت هكذا التاریخ. ذاك على السابقة سنة األربعین في حصل                 الذي
في 12 یشّكل 2000 في صار لكّنه األمیركّي، االقتصاد من المئة في 6 الصینّي االقتصاد شّكل 1990                 

 المئة منه، وفي 2008 30 في المئة، وفي 2011 50 في المئة...
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عدد ویشیخ یضمر التي الیابان على تفّوقها ظّل في سّیما ال األولى، المرتبة في دومًا الصین                  وتأتي
فقبل الصینّي. الشوط من أطول الفقر لتذلیل شوطها یزال ال التي الهند وعلى الدیون، ُتغرقها فیما                  سّكانها
كانت كما الكبرى، اآلسیوّیة االقتصادات لمعظم األهّم السوق المّتحدة الوالیات كانت عامًا              عشرین
إذ وّلت، أّیام وتلك آسیا. شرقي جنوب في األجنبّیة االستثمارات أكبر الیابانّیة الشركات               استثمارات
وهي تلك. المنطقة بلدان ومعظم وأسترالیا والیابان الجنوبّیة لكوریا األهّم التجارّي الشریك الیوم               الصین
بلدًا لـ32 األكبر التصدیر سوق المّتحدة الوالیات فیما العالم في بلدًا لـ43 األكبر التصدیر سوق                 حالیا
جمیع یشمل الذي األمیركّي»، الوطنّي االستخبارات «مجلس توّقع له، دراسة وفي وأخیرًا،              فحسب.
ستتجاوز ،2030 «في أّنه أي)، آي (سي المركزّیة» االستخبارات «وكالة فیها بما األمنّیة               األجهزة
العاّمة المحّلّیة النواتج على ارتكازها لجهة الكونّیة القّوة في مجتمعتین وأوروبا المّتحدة الوالیات               آسیا

 وحجم السّكان واإلنفاق العسكرّي واالستثمار التقنّي» مأخوذًة معًا.

 أثینا وإسبارطة

على وانفتاحها الرأسمالّي االقتصاد اعتناقها مع تحّققها، الصین راحت التي المتتالیة القفزات أّن               بید
سیاسیا منافسًا أیضًا جعلتها بل فحسب، المّتحدة للوالیات اقتصادیا منافسًا تجعلها لم              الخارج،
التجربة معه تتكّرر الباسیفیكّي آسیا– في كبیر صدام احتمال أمام بات العالم أّن یتبّدى هكذا                 واستراتیجیا.
سائدة وقّوة المنهكة، السائدة القّوة إزاحة إلى تطمح ناشئة ة قوٌّ مرارًا: استعرضها أن للتاریخ سبق                 التي
من 12 انتهت ،1500 فمنذ ألیسون، غراهام المؤّرخ وبحسب الناشئة. القّوة صعود من الحّد                تنوي
المؤّرخ رأى حیث ثوسایدیدس»، «فّخ تعبیر وصفه في یستخدم ما وهو بالحرب، كهذه حالة 16                 أصل
من إسبارطة خوف سّببها إّنما المیالد قبل الخامس القرن في وإسبارطة أثینا حرب أّن القدیم                 الیونانّي
آسیوّیة– كقّوة موقعها عن تتخّلى أن المّتحدة الوالیات على سهًال یكون لن وبدورها، أثینا.                صعود
خوضها ثّم الثانیة، العالمّیة الحرب إّبان المنطقة تلك في والحاسم العمیق انخراطها بعد جّبارة،                باسیفیكّیة
ألن الصین یدفع ما وهذا الیابان. في جندّي ألف 50 الیوم حّتى إبقائها عن فضًال وفیتنام، كوریا                   حربي
القواعد بناء عن فضًال األولى، تزال ال التي األمیركّیة القّوة تتجاوز بحیث البحرّیة قّوتها تطویر                 تسّرع

 العسكرّیة في جزر ال یزال الكثیر منها موضع تنازع وخالف مع بلدان أخرى.

الصینّي– الطرفین بین تطرأ قد مواجهة ألّیة المرّجح المسرح سیكون المطاف، آخر في               فالبحر،
اآلسیوّیة الدول معظم إّیاه یشاركهم ضاٍر، تسّلح سباق هناك یخوضون الذین الصینّیین أّن ذاك                األمیركّي.
باناما قناة تربط كما فتمامًا ملقا: لمضیق الفائقة االستراتیجّیة األهمّیة یدركون الُنسب، في تفاوت                على
والهندّي، الباسیفیكّي المحیطین المذكور المضیق یربط بالباسیفیكّي، المّتحدة للوالیات الشرقّي            الساحل
األبرز العطب نقطة أّن علمًا وأفریقیا، األوسط الشرق من الطاقة بإمدادات للتزّود الصین سبیل                وُیعتبر

 في االقتصاد الصینّي هي االعتماد على واردات تصل عبر البحر، أهّمها النفط.

إلى جایبینغ شي وصول فمع أساسّیین: عنصرین على یتغّذى هذا الصینّي األمیركّي– التأّزم أّن                بید
الصین خطاب في القومّیة النبرة تعاظمت ،2012 في الصینّیین والدولة الشیوعّي الحزب              زعامة
بقدر السابقة الحقبة اّتسمت بعدما هذا حصل الصینّیة. القّوة تجدید» «إعادة شعار تحت وذلك                وسلوكها،
الصین بقفزات تحیط متوّترة وغیر مالئمة أجواء تأمین یؤثر الذي التصالحّي والمیل االنكفاء               من
الحساسّیة في أصوله ُیعدم ال كهذا وسلوك السلمّي». «الصعود الصینّیون أسماه ما وهو               االقتصادّیة،
لألیدیولوجیا فوفقًا والیابان. بالهند كما ببلدهم أنزلوها التي والمهانات األجانب حیال للصینّیین              التاریخّیة
.1949 في الشیوعّي الحزب «ینقذه» أن قبل الغربّي اإلذالل» من «قرنًا البلد عانى السائدة،                الصینّیة
وابتداء الهند، ففي والمدن. البلدان أسماء تغییر في الشعور هذا عن التعبیر عمق یّتضح آسیا، عموم                  وفي
كلكوّتا انقلبت 2001 وفي ِشّناي، مدراس صارت 1996 وفي مومباي، بومباي أصبحت              بـ1995،
ُغّیرت أن سبق بل ال الكولونیالّیة. الحقبة على سابقة أصلّیة ألسماء استعادة أّنه ُیفترض مّما كولكاتا،                  إلى
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حین 1972 في السّباقة النكا سري كانت بعدما میانمار، ،1989 في بورما، فصارت بلدان                أسماء
 تخّلصت من اسم سیالن.

 ضعف أوباما؟

جعلته احتكاك وهو المّتحدة، والوالیات الصین بین الفعلّي االحتكاك نقاط یطاول الثاني العنصر               لكّن
أّن ذاك حّدة. أكثر إندونیسیا) في سنوات أربع عاش والذي هونولولو في (المولود أوباما باراك                 رئاسة
بالجاذبّیة مدفوعًا الباسیفیكّي، آسیا– لمنطقة األمیركّي التركیز في األولوّیة أعطى الذي هو              األخیر
صّنفه كما جمیعًا، األصعدة على متراجعًا اعتبره الذي األوسط الشرق مقابل هناك النامیة               االقتصادّیة
العمل أّن غیر باالستنزاف. طاقاتها تتهّدد فیما حّلها عن أمیركا تعجز التي المعّقدة األزمات من                 حقًال
فهناك الباسیفیكّي: آسیا– في أكبر توّرط احتماالت یلغي ال األوسط الشرق في التوّرط تجّنب                على
مأهولة غیر جزر ملكّیة موضوعها بالصین خصومة تربطها التي الیابان حیال األمیركّي األمنّي               االلتزام
الكاتب یستبعد وال دیوایو. جزر والیابانّیون سینكاكو، جزر الصینّیون یسّمیها الشرقّي، الصین بحر               في
األرشیدوق فیها اغتیل حین 1914 في سراییفو كانته ما إلى انفجاره، حال في النزاع، هذا یتحّول                  أن
في للصین الیابانّیین واالمتهان االحتالل ذاكرة تغّذیه الیابانّي الصینّي– الخالف إّن ثّم فردیناند.               فرانز
الذاكرة في تنضوي التي تلك عن العدائّیة حمولتها تقّل ال والتي الثانیة، العالمّیة الحرب في ثّم                  الثالثینات
البناء استهدافات أحُد غزوها أّن البعض یقّدر التي تایوان مسألة أیضًا وهناك الغرب. حیال                الصینّیة
الشطر على السیطرة تبقى وأخیرًا دونها. من ووطن كأّمة ُتستكمل ال أّنها تشعر التي للصین                 العسكرّي

ا في بكین كما في واشنطن. ا وُملح الغربّي من الباسیفیكي أمرًا حار 

لترّكز تبعًا العالم في التأثیر على األمیركّیة القدرة في التآكل لحظة هي أخرى، جهة من األوبامّیة،                  لكّن
هو أوباما ضعف أّن بالتالي قوله فاألدّق وقیادته. ألوباما تبعًا مّما أكثر متعاظم، نحو على آسیا في                   الثراء
مختلف فبشكل أمیركا. أضعف َمن هو أوباما أّن من السائد القول بدل المستجّد، أمیركا لضعف                 انعكاس
بنبرة البدایة، منذ واجهها، التي الصین حیال سّیما ال الضعف، هذا استشعار عن ترامب دونالد                 عّبر
قد ساندرز بیرني كان ترامب، فوز قبل لكْن تراجع. یتلوه الذي الضجیج إّال عنها ینتج لم وإن                   عدوانّیة،
اضطّرت التي النزعة وهي كونیا، االقتصادّیة الموازین انقالب عن بدورها تنّم حمائّیة، نزعة عن                عّبر

 أن تتبّناها المرّشحة هیالري كلینتون في حملتها االنتخابّیة.

ترّتب قد التي التوّتر بؤر معالجة وعن العالمّي االقتصاد حال عن األّول المسؤول الصین تبدو                 والیوم
وهي األخیرة، دافوس قّمة في ظهر كما التجارة، حرّیة عن األبرز المدافع فهي ضاّرة. اقتصادّیة                 آثارًا
الدوالرات بالیین عشرات إنفاق تعّهدت حیث والطریق»، «الحزام بـ المعروف المشروع             صاحبة
الطرق إنشاء معیدًة القدیم، الحریر» «طریق یعبرها كان التي للبلدان التحتّیة البنى في               كاستثمارات
الحریصة أیضًا وهي والجنوبّیة. الوسطى آسیا في الغرب، إلى وجیرانها الصین بین القدیمة               التجارّیة
تتصّرف الشمالّیة، كوریا ضّد ترامب یصّعد فحین هذا، وإلى باریس. التفاقّیة والمؤّیدة البیئة نظافة                على

 الصین بصفتها الطرف العاقل الذي یمتّص احتماالت الصدام الكارثّي.

سیاسّیة مكاسب تحّقق أن الصین استطاعت الیوم، وعمالق األمس عمالق بین المتصاعد التنافر               وحیال
ككمبودیا أو الهند، من الخائفة كباكستان، بلدان مع تحالفاتها سة مكر التجارّیة، المكاسب عن فضًال                فعلّیة،
ولكْن بالفقر، مثقلة بلدان وكّلها الشمالّیة، وكوریا الوس مع وكذلك فیتنام، من التقلیدّیة المخاوف                ذات
تستثمر مثًال، تایلندا حالة ففي المّتحدة. الوالیات مع خالفها تجاه الدول بعض حیاد على متالعبًة                 أیضًا
أّي الصین تعیره ال مّما اإلنسان حقوق وترّدي العسكرّي 2014 انقالب من الغرب انزعاج في                 بكین
العداء رغم على بكین، من دوتیرتي الرئیس قّربها التي الفیلیبین في یصّح نفسه والشيء                اهتمام،
تخاطب سنغافورة حالة وفي اإلنسان. حقوق في سجّله من الغربّیة الدول استیاء على ا رد وذلك                 التقلیدّي،
الغربّیة اللیبرالّیة القیم على صارمة وأخالقّیة ثقافّیة تحّفظات من تتضّمنه وما كونفوشیوسّیتها              الصین
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قد والمرتبكة، المترّددة المّتحدة، الوالیات بأّن الحیادّیة البلدان هذه تستشعر العموم، وعلى              «المائعة».
 تكون أقّل قدرة من الصین على حمایتها، فیما لو انفجرت بینهما أزمة كبرى ما.

 ضعف الغرب

فالتباعد الصینّي: للتوظیف تصلح والتي الغرب ضعف عنوان تحت إدراجها یمكن التي الالئحة               وتطول
بعد التنافر هذا ظهر وقد سّیما ال الموّحد، «الغرب» فكرة ُیضعف ترامب ظّل في األوروبّي                 األمیركّي–
محدودًا بها الصینّي التأّثر بدا فیما تقلید، كمرجع الغرب نموذجّیة ضربت التي المالّیة 2008                أزمة
العربّي»، «الربیع بعد المذكورة للمنطقة الغربّیة الصیاغة تحّطمت األوسط، الشرق وفي             وعابرًا.
أن قبل وهذا ،2013 عام سورّیة في األمیركّیة القدرة محدودّیة انكشفت بینما «داعش»، بعد                خصوصًا
الحربّیة الجهود رغم وعلى أفغانستان، وفي المتداعي. األسد بّشار لنظام دعمًا 2015 في الروس                یتدّخل
ینتهي قد التي «طالبان» على القضاء یمكن لم األطلسّي، وحلف المّتحدة الوالیات بذلتها التي                الكبیرة

 األمر إقرارًا بشرعّیتها.

في عسكریا یحصل ترابّي إلحاق أّول لیشّكل 2014 في القرم جزیرة شبه احتاللها فجاء روسّیا                 أّما
كنموذج الغرب إلى النظر فبعد أیدیولوجّي: عنصر من یخلو ال هنا، واألمر، .1945 بعد ما                 أوروبا
القدیمة السالفّیة األفكار موّسع نحو على انفجرت السوفیاتّي، االّتحاد سقوط بعد ما سنوات في                مرتجى
الجغرافي بالعمق انتهاء ولیس المونغولّي بالمیراث ابتداء الروسّیة، للهوّیة اآلسیوّیة المالمح تؤّكد              التي
1951 في الناتو إلى انضّمت التي فالدولة الماضي. العقد في تركّیا في حصل مشابه وشيء                 اآلسیوّي.
الجرعة ومع األوروبّي. االّتحاد إلى االنضمام إلتمام العمل إلى تدفعها التي الحماسة تملك تعد                لم
على یتغّذى واإلستراتیجّي السیاسّي التنافر بات أردوغان، طّیب رجب یمّثلها التي المرتفعة              اإلسالمّیة
ارتیاح هناك القاّرة، جنوب إلى الشرق في والسودان إثیوبیا من أفریقیا، في حّتى أیضًا. أیدیولوجّي                 تنافر
حقوق بمعاییر االلتزام أو الفساد خّص ما في قیود أّیة به العالقة تفرض ال الذي الصینّي النموذج                   إلى

 اإلنسان.

في والتوّسعّي التدّخلّي طهران نشاط اإلیرانّي» النووّي «الملّف حول إیران مع التفاوض أطلق               كذلك
عالقاتها إلى وتداعیاته الملّف ذاك أساء فیما ومصالحها، أمیركا نفوذ یجافي نحو على عّدة مجاورة                 بلدان
على بقدرتها أو للحمایة، بقابلّیتها ثقتهم تراجعت مّمن الخلیج، بلدان أو كإسرائیل وطیدین               بحلفاء
وباكستان. والهند وروسیا كالصین آسیوّیة بقوى أخرى، وتطویر صالت، عقد إلى فاّتجهوا              توفیرها،
في الصخرّي النفط قاد ما إذا الخلیجّیة األمیركّیة– للعالقات اإلضعاف من مزیدًا تنعكس قد وجهة                 وهي

 الوالیات المّتحدة إلى تقلیل االهتمام بنفط الشرق األوسط.

التي األوروبّیة واالقتصادّیة السیاسّیة األزمة أو األبیض، البیت في الترامبّي التخّبط نضیف ال كي                وهذا
وتعاظم البریطانّي بریكزیت استفتاء بعد خصوصًا األوروبّي، االّتحاد شرعّیة حول متزایدة أسئلة              تطرح

 الحركات الشعبوّیة والقومّیة على امتداد القاّرة.

البلدان أوضاع من وأمتن أسلم شيء، كّل رغم على تبقى، المّتحدة الوالیات أوضاع أّن فیه شّك ال                   وما
واالستراتیجّي. السیاسّي ضعفهم وإلى حلفائها اعتالل إلى أیضًا عائد اعتاللها بعض أّن إّال               األوروبّیة،
بعض یفّسر ما وهو المشترك، الدفاع في المالّیة الحلفاء مساهمات تنكمش آسیا، في كما أوروبا                 ففي
كبرى دول تمارس بینما الناتو، بجدوى والتشكیك المساهمات تلك برفع المطالبة في الترامبّي               الصراخ

 كبریطانیا وفرنسا خفضًا متواصًال ألحجام قّوتهما العسكرّیة.

خارج عسكرّي دور أّي حول التحّفظات من الكثیر الناتو، عبر أفغانستان، في التوّرط فشل رّتب                 لقد
ردع على القادر الطرف بصفتهم األمیركّیین إلى األوروبّیون یرنو القاّرة، داخل حّتى بل ال                القاّرة.
الحالة تزال ال ألمانیا كانت ولئن التسعینات. في البوسنة حرب حسم الذي للتدّخل منهم تكرارًا                 الروس،
األدوار عن وِعبره، الماضي تجارب بسبب عزوفها، هو فالالفت جمیعًا، األصعدة على صّحّیة               األكثر
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فتجعله كإیطالیا، مركزّي أوروبّي بلد أّما العسكرّیة. وخصوصًا منها السیاسّیة حدودها، خارج              الكبرى
 أزمته االقتصادّیة المتفاقمة خارج الحسابات جمیعًا.

مّما والغرب أمیركا قّوة إضعاف في ملحوظًا دورًا ویلعب لعب راشمان، لجدعون وفقًا األوسط،                والشرق
«الربیع جاء وأفغانستان، العراق في بوش دبلیو جورج حربي فشل فبعد علیهما. صینیا ؤا تجر                ُیترَجم
مجتمعاتها: في األضعف هي علیها الغرب راهن التي والحدیثة الدیموقراطّیة القوى أّن لیسّجل               العربّي»
الجدیدة. الثورّیة الجمهوریة رئیس البرادعي محّمد وال مصر، في الفعلّي الثورة رمز غنیم وائل                فال
اإلسالمّي الخصمان تالقى سورّیة، في األسد أمام تخاذله بأوباما ألحقها التي الضعف صورة عن                وفضًال
السفیر مقتل األثافي ثالثة وكانت مختلفة. ألسباب المّتحدة بالوالیات التشهیر عند مصر في               والعسكرّي
متأثرا األوسط، الشرق إلى الترّدد من بكثیر اآلسیوّي، النزوع ذو أوباما، اندفع لقد لیبیا. في                 األمیركّي
حّل الذي كیري جون بدیبلوماسّیة كما یفتحه، أّنه تراءى الذي الجدید واألفق العربّي» «الربیع بـ                 أساسًا
هذا أّن بید الفلسطینّي. اإلسرائیلّي– النزاع حّل على مراهنًا الخارجّیة، وزارة في كلینتون هیالري                محّل

 التوّرط سریعًا ما ارتّد إلى موقع دفاعّي بحت محكوم ببند أوحد هو مكافحة اإلرهاب اإلسالمّي.

 ضعف الصین

وفقًا تؤّد، لم إن القّمة، إلى طریقها علیها تقطع قد هائلة ضعف نقاط من ذلك، إلى تعاني، الصین                    لكّن
إّیاه تشاركها الذي الفساد أساسًا فهناك نفسها. المركزّیة سلطتها انهیار إلى بتجربتها، كا تشك النّقاد                ألكثر
للفساد السلبّیة التأثیرات أّن وبما الموروثة. والتراتبّیة القدیمة الثقافة في بمقّدمات بعضه ویحتمي               الهند،
شخص ملیون من أكثر استهدفت مضاّدة حملة كشي زعیمها نّفذ المعولم، االقتصاَد قیادتها تهّدد                أضحت
القلیلة السنوات في انتهاكها تعاظم التي اإلنسان وحقوق الدیموقراطّیة مسألة طبعًا وهناك              متوّرط.
ُیخّل مّما االجتماعّي للتواصل والضبط الحجب لتقنّیات تطویر من ذلك ویرافق، رافق، ما مع                الماضیة،
في الصینّي البّر إلى كونغ هونغ إعادة أّن العلم مع وهذا الصناعّي. بعد ما للعصر المأمولة                  بریادتها
أكبر زخمًا الصین في الدیموقراطّیة الحركة یمنح الدیموقراطّیة، في «البریطانّي» بتراثها ،1997            
الهندّي مثیلیه عكس على الدیموقراطّي، غیر الصین نظام أّن ویبقى خبرة. وأشّد وأنشط أوسع                وقاعدة
وأكثر سلمّیة أقّل بلد إلى لذلك، مالئمًا یبدو وقت أّي في تحّولها، من الخشیة دائمًا یضاعف                  والیابانّي،
اآلخرون یتقّبلها كونّیة قیم إلى وافتقاره النظام، ذاك دیموقراطّیة ال أّن إّال وللعالم. لجوارها                تهدیدًا
من تستحّقه بما تحظ لم االنتهازّیة، من مدهش بقدر الخارجّیة سیاساته اصطباغ بالتالي لهم،                نموذجًا

 هجاء الكاتب، وإن حظیت بإشارات تخّللت كتابه.

اآلسیوّي. الجوار بذاك عالقتها هو إخفاؤه، یصعب ما وهذا الصین، ضعف إلى ینّبه ما أكثر أّن                  بید
في حربًا 17) فیتنام هو كبیر بلد في المخاوف تثیر والتاریخّیة، الحدودّیة األسباب من خلیط بسبب                  فهي،
في وكذلك دوتیرتي)، نظام توّجهات رغم (على الفیلیبین في وشعبیا وتقلیدیا الصین)، وبین بینها                التاریخ
من الجنوبّیة كوریا تتخّوف فیما أسترالیا، هو الدیموقراطّي االستقرار من بعیدة درجة على آخر كبیر                 بلد
أي األقوى، البلدین مع تبقى وخطورة حّدة األكثر المشكالت أّن إّال الشمالّیة. بكوریا المتینة بكین                 عالقة
تنامي من الخوف یكتمون ال جمیعًا وهؤالء .(1962 في حربًا الصین مع خاضت (التي والهند                 الیابان
وهي مثًال، إندونیسیا ففي ضعف: نقاط تنقلب أن قابلة قّوة نقاط هناك بل ال الصینّیة. العسكرّیة                  القّوة
أشبه هي ضخمة صینّیة أقّلّیة ثّمة الجزر، في العسكرّیة للقواعد الصین بناء من مخاوفها تملك                 أیضًا
والذي إندونیسیا، في الصینّي اإلسالمّي– النزاع أّن غیر الصین. مع التقارب لخدمة مؤّثرة               بلوبّیات
الصین إلى انحیاز كّل یجعل عنه، كتعبیر الستینات أواسط اإلندونیسّي الشیوعّي الحزب تصفیة               ُأّولت
الماالوّیة األهلّیة العالقات حیث كمالیزیا بلد في یصّح نفسه واألمر الضامر. األهلّي النزاع لتفّجر                سببًا

 المسلمة– الصینّیة مشبعة بأسباب التوّتر والمخاوف.

إقناع حول دائر الحوار وحیث الناتو، هو «حلف» عن الحدیث یمكن حیث الغرب، عكس                وعلى
فالمؤّكد علیه، اإلبقاء بهدف للحلفاء المالّیة المساهمات رفع وحول بضرورته، الترامبّیة المّتحدة              الوالیات
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باالّتفاقات قیاسًا فالصین، المستحیل. إلى أقرب شرقّي» «حلف عن الكالم تجعل اآلسیوّیة التناقضات               أّن
تكون بأن الغربّیین مطالبة مقابل وفي الشمالّیة. كوریا هو «كامًال» واحدًا حلیفًا إّال تملك ال                 الرسمّیة،
استقرار عدم عن فضًال وهذا اآلخرین. الشرقّیین لخوف مدعاة سوى لیست الصین قّوة فإّن قوّیة،                 أمیركا
الشمالّیة، كوریا خّص ما في أو وباكستان الهند بین نوویة، تنقلب قد نزاعات، جوار في الصین                  یضع

 وهو بالطبع مّما یخلو منه العالم الغربّي.

 ضمانات السالم؟

بأّن یذّكر لكّنه وآسیا، الصین وجه في الكبیرة المصاعب ینفي ال «التشریق» إلى المنحاز                والكاتب
آالف مئات كّلفت المّتحدة الوالیات في األهلّیة كالحرب حروب مع ترافق نفسه األمیركّي               الصعود
الصین تجاوزت نفسه، وبالمعنى لها. حصر ال واقتصادّیة، حربّیة وخّضات، مواجهات ومع              القتلى،
خّطها في ماضیًة المالّیة 1997 أزمة اآلسیوّیة االقتصاداُت تجاوزت كما مین، آن تیان ساحة                محنة

 الصاعد.

كبرى أزمة أو حرب أّیة أّن الباسیفیكّي آسیا– منطقة في للسالم األقوى الضمانة تكون قد النهایة                  وفي
مصالح عن فضًال وهذا برّمته. العالمّي االقتصاد تدمیر تعني إّنما العالم في األكبر االقتصادات بلدان                 بین
الثالث وبعضها بیئّي، وبعضها السیاسة، عن تحییدها أمكن وتجارّي اقتصادّي بعضها كثیرة،              مشتركة
في حصل لما تكرارًا هذا یومنا یكون أن علینا محتما فلیس اإلسالمّي. النضالّي التطّرف بمكافحة                 یّتصل
الصعود أمام راسخًا عاصمًا تشّكل ال قد كهذه عقالنّیة أّن إّال قرنًا. وعشرین سّتة قبل وإسبارطة                  أثینا
أي نفسها، الفترة في بلدانهم في السلطة توّلوا الذین الثالثة اآلسیوّیون فالزعماء األضالع. المتعّدد                القومّي
حكومة رئیس أبي، وشینزو الصینّي، الشیوعّي الحزب عام أمین جینبینغ، كشي و2014: 2012               بین
استنهاض في واإلمعان المتشّددة القومّیة بینهم تجمع الهند، حكومة رئیس مودي، وناریندرا              الیابان،
األوبامّیین العهدین سنوات شهدت وقد وإذاللها. األخرى البلدان مع النزاع ورموز العداء              تواریخ
على إصرارهم في مثًال، فالیابانّیون، القومّیة. المبالغات أفشلتها للصین مناهض حلف إلنشاء              محاوالت
نّفروا ارتكبوها، التي للفظاعات والمنكرة الثانیة، العالمّیة الحرب عن والمتفاخرة «البریئة»             روایتهم

 الكورّیین الجنوبّیین من ضحایاهم.

في المحتّلة منشوریا إدارة على أشرف الذي كیشي، لنوبوسوكي وتلمیذ حفید أبي شینزو أّن                والحال
الحقًا أعاد (وإن حرب مجرم بصفته الیابانّیة الهزیمة بعد سنوات ثالث ُسجن ثّم الثانیة، العالمّیة                 الحرب
ناریندرا الهندوسّي القومّي المناضل أّما و1960). 1957 بین الحكومة رئاسة لیتوّلى صورته              ترمیم
حالت وقد بالمسلمین، حّلت التي 2002 مذبحة إّبان غوجارات والیة حكومة رئیس فكان               مودي
توّلیه حّتى استمّر الذي الشيء المّتحدة، الوالیات إلى دخول تأشیرة على حصوله دون هذه                مسؤولّیته

 رئاسة حكومة الهند في 2014.

مع التعامل في براعة أوباما یفوق قد الذي ترامب دونالد عهد في للتأّمل عرضة ستبقى كتلك                  وحاالت
ما في واحدنا یقول وقد وتفعیلها. األحالف إنشاء في براعة یفوقه أن غیر من القادة، من الصنف                   هذا
«ریح أّن من الماوّیة الصرخة صّحت لو حّتى أّنه المؤّكد لكّن یر. یعش من «التشریق»: مستقبل                  خّص
واللتین، الرأسمالّیتین والهند الصین لیس ماو قصده الذي الشرق فإّن الغرب»، ریح تهزم               الشرق

 لألسف، تتنافسان على التوّصل إلى أفضل العالقات مع... إسرائیل!
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 زوروا صفحتنا على الفایسبوك لالطالع و االقتراحات على الرابط التالي

www.facebook.com/scppb.org 

 موقع الحزب الشیوعي السوري- المكتب السیاسي على اإلنترنت:

www.scppb.org 

 

 موقع الحزب الشیوعي السوري-المكتب السیاسي على (الحوار المتمدن):

www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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