
  Igor Panarinتفريغ لنص مقابله مع أيعور بانارين  -  

 الووووقوة الووووناعوووومة مصطلح جووووديوووود قووووديووووم عوووواد إلى الووووقامووووس الووووسياسي بووووقوة مع تووووطووورات التي
 يشهدها العالم العربي في عصرنا هذا عصر العولة ما هو مدى تأثير العل م على تطووورات
 الوووجيوسوووياسوووية والقوووتصاديوووة والجوووتماعوووية الوووعالوووية في هوووذه الحووولقة مووون بووورنوووامجي قوووراءة بوووي
 السووطور نتحوودث مع عووميد الاكوواديوومية الوودبوولوموواسووية الووتابووعة لوووزارة الووخارجووية الووروسووية إيووغور

بانارين نتحدث عن الحرب العلمية.
 إيوغور بوانواريون عوميد الاكواديومية الودبولومواسوية الوتابوعة لووزارة الوخارجوية الوروسوية ضوابوط سوابوق
 في السوووتخبارات الوووسوفوووييتية وخوووبير في الحووورب العووولموووية الووونفسية والتحوووليل السوووتراتيجي

 لووديووه الووعديوود موون الوؤلووفات حووول الحوورب العوولمووية في الووجالت الووسياسووية والووجيوسووياسووية و 
 الووودبووولومووواسوووية والقوووتصاديوووة وغووويرهوووا يوووقول أن سوول ح العووول م أخوووطر مووون السوول ح الووونوويوووة وهوووو
الوسيلة الساسية في عصرنا الحالي لجراء التغييرات على الساحة الجيوسياسية العالية.

  وهول هوو الويو م هول يومكن الوقول أن العول م أصبح في عوصرنوا هوذا سل ح ذو حوديون؟اليذذيع:
بديل  عن الصواريخ؟

  نوووووعم يووووومكن قوووووول ذلوووووك ل بووووول أاكوووووثر إن العووووول م سوووول ح ذو حووووود واحووووود لنوووووه بوووووقدراتوووووهبيذيذانيذيذارييذيذن:
 الوتدمويريوة قود فواق الوصواريخ والويو م تزداد قوناعواتونا بوذلوك خوصوصوا بوعد الحوداث الخويرة في

الشرق الوسط.

  إلى أي حوود بووات العوول م وسوويلة تسووتخد م في إجووراء الووتغييرات على الووساحووة الوودولووية،اليذذيع:
 تسووتخد م مصطلح حوورب إعوولمووية جوويوسووياسووية هوول بوواتووت الحوورب العوولمووية الوويو م هي الوسوويلة

السهل والسرع؟

  شوووك واعوووتقد ان الحووورب الولى ضووود الوووعراق اكوووانوووت حووورب تجوووريوووبيه لسوووتخدا م بلبيذانيذارييذن:
 العووول م وواكوووالوووة سي إن إن ولول موووره قووواموووت بوووالوووبث الحي لوووقصف الوووعراق ولوووكن عوووندهوووا اكوووان
 لوووذلوووك صووودى سووولبيا في الووليوووات التحووودة وفي الوووعالوووم لنوووهم رأوا الووودموووار الحقيقي والوووضحايوووا
 الوودنووية اكووما ذاكوورت اكووان ذلووك اول بووث مووباشوور وحي لوضوواع حووقيقيه موون مووكان الووقصف ولووكنه
 اصبح الخوير بونفس الوقوت حويث ان بوعد ذلوك بودأت عوملية الوتصويور وبوشكل مسوبق ومخوطط لوه
 ولووويس حتى بوووالوووبلد نوووفسها وخووولل العشوووريووون سووونة الخووويره نووولحوووظ تووودريوووجيا ان مخوووطط توووغيير



 الولقطات والوشاهود الوجيوسوياسوية بوفضل العول م الورقمي يزداد ويوتوزع خوصوصوا في الونطقة
 التي تووسميها الوليووات التحوودة بووالشوورق الوسووط الووكبير، اكووثيرا موون هووذه الوونموذجووات الووتشابووهة
 واذا نوظرنوا إلى الوضواع في الوعراق حوينما صور ح اكولون بواول وزيور الوخارجوية الموريكي أعولن
 بووصراحووه موون على موونبر المووم التحوودة بووأن لوودى الووعراق اسوولحة الوودمووار الووشاموول وان ذلووك قوود
 يهووودد الوووعالوووم وتوووبي بوووعد ذلوووك ان اكووول ذلوووك اكوووان اكوووذبوووا وافوووتراًء ولووون يتحووومل احووودا موووسؤولوووية هوووذا
 التبلي والوليوات التحودة نوفسها بوعد مورور اربوعة اعوا م اعوترفوت بخوطأهوا وبوعد م اموتل ك الوعراق
 لهوووذه السووولحة ولوووكن ذلوووك اكوووان وسووويلة لوووغايوووة أموووريوووكية إل وهي الحووورب الوووحقيقية الوووساخووونه في
 الونطقة وانوطلقوا مون رؤيتي لولحوداث اعوتبر ان الحورب العولموية بواتوت الويو م الوسويلة الورئويسية
 والداة الووووفعالووووة لووووتغيير الخووووريووووطة الووووجيوسووووياسووووية في الووووعالووووم فووووهكذا ايووووضا بوووورروا الحوووورب في
 أفوغانسوتان موتذرعوي بوأحوداث الوحادي عشور مون سوبتمبر واعوتبار الوسؤول عونها السوطوووره بون
 لدن  والوذي يوعتبر عوميل لولسوتخبارات الوعالوية هوذه الحوداث التي اكوانوت عوملية السوتخبارات

  ) وأود6الوغربوية والودور الورئيسي هونا في هوذه الحوداث لوعبته السوتخبارات الوبريوطانوية (مي 
 أن اشوووير إلى انوووه مووون يووود ان يووورغوووب مووون الوووشاهوووديووون يسوووتطيع الووودخوووول إلى النوووترنوووت ويووورى
 صوووووورا لوووولسيد جوووويزينسكي     مسووووتشار الوووورئوووويس المووووريكي في شووووؤون الموووون الووووقومي يووووقف
 مبتسما إلى جانب بن لدن الذي اكان في الصووورة حامل الرشاش هذا هو الخرج الحقيقي
 للحورب العولموية التي بودأت أواخور الوقرن العشوريون وانوا على يوقي ان جويزنسكي هوو الخورج
الرئيس للحرب العلمية التي اندلعت في الشرق الوسط باستخدا م مكثف لوسائل العل م.

  تتحوودث عوون الووعراق بووعض الووخبراء يووقولووون أن الووعراق بووات سوواحووه لوولقيادة المووريووكيةاليذذيع :
 موووون اجوووول اجووووراء تووووجارب لوووولسووووالوووويب الجووووديوووودة في شوووون الحووووروب وموووونصة انووووطلق إلى اكوووووريووووا

الشمالية وايران وغيرها من الدول.

 3 المووور اكوووذلوووك لووولسوووف لوووقد اسوووتطاع  الموووريوووكيون والنجوووليز توووقسيم الوووعراق إلى بيذنارييذن:
 اجوزاء وقووود تسنى لوووهما اشوووعال فوووتيل الحوووروب الهووولية عوووبر اثوووارة الووونعرات الوووطائوووفيه في الوووبلد،

  مليوي هواجوروا: موليونوان إلى5حورب قوتل فويها قورابوة الوليون أي عومليا ابوادة لولشعب الوعراقي، 
  موليووي إلى ايووران وإلى دول غووربووية بووعبارة اخوورى اكووان ذلووك تجووديوودا لخووطة توودمووير3سووريوا ، 

 احود ااكوثر بولدان الشورق الوسوط توطووورا حويث ان الوعراق قوبل غوزوه اكوان دولوة اقوتصاديوة نواموية
 ومتطووورة على القل في السنوات العشر الخيره التي سبقت الغزو هذا البلد الذي لم يشهد
 عومليات ارهوابويه اثوناء حوكم صودا م حسوي، قود يوقول قوائول ان الوفت الوطائوفية اكوانوت موجودة في
 ظوول نووظا م صوودا م حسووي نووعم هووذا صحيح ولووكن لوون يووترافووق ذلووك مع الووعمليات الرهووابووية، امووا
 الووووويو م ل توووووغيب الوووووشمس إل وقووووود اكوووووانوووووت نوووووفذت عووووومليات ارهوووووابوووووية وحوووووشيه وطوووووالوووووت مووووونها حتى
القدسات السلمية واسفرت عن مقتل العشرات بل الائات من البشر، من يتحمل السؤولية.

 سوووأعوووطيكم موووثال بوووعد تووونفيذ الوووعملية الرهوووابوووية في الوووبصرة توووم اعوووتقال مووونفذي الوووعملية ومووون 
 اكووانوا يووا توورى؟ اكووانوا موظووفي في السووتخبارات الووبريووطانووية وموواذا حووصل بووعد زجووهم في أحوود



 الوووسجون في الوووبصره، مجوووموعوووة موووشكلة مووون اثني عشووورة دبوووابوووة اقتحووومت مبنى الوووخفر وداهوووم
 جوونودهووا الووسجن وحوورروا عووملئووهم، لووذلووك يوومكن الووقول إنووه غووالووبا وراء الووعملية الرهووابووية ووراء
 اكول مون يوقد م نوفسه على أنوه موناضول مون أجول الحوريوة توقف السوتخبارات الوبريوطانوية لوظوفيها
 وجواسويسها النتشورة في موختلف بوقاع الرض وفي هوذه الوصلة يهود م الوعراق لوصالح الوغرب
 ولوويس فووقط ليصبح قوواعوودة لوولتدخوول في إيووران وفي سووريووا وفي تووراكوويا ودول أخوورى في الشوورق
 الوسووووط بوووول واكووووبووؤرة لوووولتصعيد والووووتوتوووور والووووبلبلة والتي تووووعتبر صوووونيعة للحوووورب الووووعالووووية صوووونيعة
 الفووتراء والووكذب عووبر تووبريوور الووعنف والووغزوعلى الووعراق بووأسوواطووير وحووكايووات عوون وجوود أسوولحة
 دمووووار شوووواموووول فوووويه، هووووذه الوووودولووووة التي لووووها سوووويادة وتووووعتبر عووووضو في هوووويائة المووووم التحوووودة وهووووذه

.2011التغييرات يحاولون استخدامها اليو م في معمعة أحداث عا م 

  هول يومكن الوقول إن العول م بوات الويو م أداة في أيودي الوساسوة بوشكل موطلق أ م موازالالذيع:
يمكننا الحديث عن إعل م حر ومحايد وعن سلطة رابعة؟

 إذا تحدثنا عن النسب الائوية للسيطرة على العل م فيمكن برأيي قول التالي: بنارين:
% حر مخير20 من العل م محجوز مسير مقابل 80%

 ل شووووك أن نووووفوذ الشووووراكووووات مووووتعددة الووووجنسيات أو الووووعابوووورة لوووولقارات اكووووبير جوووودا على العوووول م
 % إعولموا مودارا ومولبقا اكوما80انوطلقوا مون هونا عشورون بوالوائة إعولموا حورا ل يكفي لوجابوهة 

 تشاء الشراكات وبعض الدول من اجل خدمة مصالحها الجيوسياسة والقتصادية في ظروف
 بوودأ فوويها الوونفط يوونضب لوويس الوونفط فووقط بوول الووثروات الووباطوونية الخوورى فوويما يوودهووش في الموور

أن بقع التوتر والنزاعات تتطابق بشكل مذهل مع حقول النفط والغاز.

  قووولت أن الشوووراكوووات الوووعابووورة لووولقارات النجووولوسوووااكوووسونوووية الموووريوووكية والنجوووليزيوووة أيوووناليذيذيذذيع:
روسيا في هذا الفضاء وهل لديها وسائل للمواجهة؟

  روسووويا بحووود ذاتوووها ضوووحية للحوووروب العووولموووية خوووصوصوووا التوووحاد الوووسوفييتي التيبيذنارييذن:
 اكوتبت عون انوهياره اكوتابوا خواصوواً وقولت فويه أن التوحاد الوسوفيتي مونذ عشوريون عواموا لوم يوتوصول
 بووعد موورحوولة حووتمية لوولبدايووة ولووم تووكن مووقومووات مووضووعووية مووبووررة لولنووهيار سووأعووطيكم مووثال عووا م

  لول مووورة في تووواريخ التوووحاد الوووسوفييتي ظهووور مصطلح عجوووز في الووويزانوووية في الووقوووت١٩٨٨
 الووذي اسووتفحل فوويه العجووز في موويزانووية الوليووات التحوودة على موودى خوومسي عووامووا لوويوموونا هووذا
 لووووووكن مووووووا زاد الووووووطي بوووووولة هووووووو غووووووربوووووواتووووووشوف الووووووذي أعووووووتبره خووووووائوووووونا خوووووورب الووووووبلد خووووووان التووووووحاد
 الوسوفييتي خوان روسويا ل بول خوان شوعبه. لوو اكوان موكانوه قوائود آخور موثل روموانوف والوذي تخولف
 آنوذا ك بوصوت واحود فوقط أثوناء النوتخابوات حوينها على القول لوكان التوحاد الوسوفييتي موجود
 ودولوووة جوووبارة ولوووا توووعرض الشووورق الوسوووط لهوووذه الحوووروب العووولموووية والوووحوووشية لوووا اكوووانوووت لهوووذه

التغييرات أن تحدث.



  تحدثت عن إنهيار التحاد السوفييتي هل يمكننا القول إن العل م وصل إلى مرحلةالذيع:
 قوولب الووحكومووات وقوويادة الووثووورات ، قوولت التووحاد الووسوفييتي والوويو م نوورى مووا يحوودث في الشوورق

الوسط وشمال أفريقيا؟
  نووووعم يوووومكننا الووووقول أن الوووويو م أنووووه أثووووناء وجووود التووووحاد الووووسوفييتي لووووم تووووكن الحوووورببيذنارييذن:

  توعاظوم دور العول م١٩٩١ و١٩٨٨العوولمووية بهووذا الووتأثووير والووقوة بووالوورغووم موون أنووه بووالووفترة موون 
لكنه لم يكن الحاسم، خلل العشرين سنة الخيرة حصلت قفزة نوعية في مجال العل م:

  ظهور الوبريود الإلوكتروني وظهورت موعه إموكانوية إرسوال الوعلوموات مون قوارة إلى١٩٩١أول: عوا م 
 أخوورى خوولل ثواني هووذه المووور غوويرت الضوواع جووذريووا خووصوصووا بووعد ظووهور الووهواتووف الوونقالووة
 والتي أصوبحت موصدرا لوتبادل الوعلوموات والخوبار فوالوهواتوف الحومولوة الويو م تتمتع بومواصوفات
 عووووالووووية مووووثل الووووتصويوووور والووووفيديووووو والسجوووول، وسووووهولووووة تصفح النووووترنووووت والووووتعاموووول مع الووووعطيات
 والتووووصال الووووباشوووور بووووالووووقمر الووووصناعي، موووون خوووولل مووووا ذاكوووورت أصووووبحت عووووملية نووووقل الووووعلومووووات
 بوالوناسوبة الوصحيحة مونها والوكاذبوة سهولة لولغايوة وأنوا شوخصيا أقوول أن الحورب العولموية الويو م
 بوواتووت أاكووثر خووطرا وتهووديوودا موون الحوورب الوونوويووة بووالضووافووة إلى أنووها أقوول اكوولفة ول تووحتاج لووتلك
 الموال الووباهووضة وتووعتبر أاكووثر اقووتصاديووة وبووشكل عووا م ولوولسووف لووم تووأخووذ روسوويا خووبرة انووهيار
 التووحاد الووسوفييتي ولووم تووتشكل بووعد توولك اللوويات الوورادعووه لوولعدوان العوولمي الووقاد م والووحتمل
من قبل الشراكات العابرة للقارات ممثلة قبل اكل شيء بالوليات التحدة المريكية وبريطانيا.

  توووكتب عووون موووجالت الحووورب العووولموووية وتوووقول أنوووها سوووياسوووية ودبووولومووواسوووية واقوووتصاديوووةاليذيذذيع:
وعسكرية هل لك أن توضح؟

  نوووعم الوووجال الوووسياسي هوووو النوووتخابوووات قوووبل اكووول شيء الووورئووواسوووية والتي للشوووراكووواتبيذنارييذن:
 الوغربوية موصالح فويها وعلى رأسوها الوجيوش الوسياسوية ونورى أموثلة اكوثيرة على ذلوك عوندموا توفرز
 الصوات على هووى الوغرب أقورب الموثلة أواكورانويا عوندموا أتى يوشونكا إلى الوحكم حويث أجوروا
 جولوة ثوالوثة لوللنوتخابوات الورئواسوية ل توجود دولوة في الوعالوم تجوري فويها جولوة ثوالوثة لولنوتخابوات
 الووورئووواسوووية لن ذلوووك انوووتها ك صوووارخ لووولديووومقراطوووية ولوووكن اكووول ذلوووك لوووفقته وسوووائووول العووول م الوووغربوووية
 وسوواهوومت ودعووت إلى هووذه الووجولووة واسووتغلت الووفرصووة موون أجوول تووجييش أصوات جووديوودة لووصالح

يوشنكا وهذا دليل ساطع على أنها مغرضة وتعمل لصالح أمريكا.

 ووسوائول العول م هوذه فورضوت على الاكورانويي وبوطرقوها الوخاصوة سوياسوة يوشونكا والوذي اكوانوت
 زوجوووووته عوووووميلة لووووولسوووووتخبارات الموووووريوووووكة، أرادوا حوووووينها تووووجووووويه أواكووووورانووووويا في الوووووسار الوووووعادي
 لوروسويا، هوذا هوو الوجال الوسياسي نورى النوتخابوات في يوغسولفويا والنوتخابوات في جوووورجويا

وقرغيزستان ودول أخرى، جميعها اكانت موضوعها عمليات إعلمية مختلفة.



 الووووجال الووووثاني الوووودبوووولوموووواسووووية عووووبارة عوووون صووووراع السووووتراتوووويجية الووووخارجووووية صووووراع الوووووزارات
 الوووخارجوووية لووودول موووختلفة، صوووراع الوووصالح الوووقوموووية هووونا بوووالوووذات روسووويا توووعتبر وأنوووا أراهوووا دولوووة
 سوباقوة لويس لني عوميد الاكواديومية الودبولومواسوية أقوول اكوخبير أن الودرسوة الودبولومواسوية الوروسوية
 هي الفوووووضل في الوووووعالوووووم ووزيووووور الوووووخارجوووووية سووووورجووووويف لراكوووووف هوووووو رجووووول بوووووارع في الحووووورب
 العولموية وأيوضا لوهارتون شوووورتوس الومثل الودائوم لوروسويا في مجولس المون والوذي يوعمل بوشكل
 رائع لووعرفووته الووكبيرة للحوورب العوولمووية بووالضووافووة إلى ذلووك أعوورف اكووثيرا موون الووسفراء الووروس
 في مووووختلف دول الووووعالووووم والووووذيوووون يووووعرفووووون أصووووول الووووتعاموووول مع العوووول م لوووولسووووف ليسووووت جووووميع
 الؤسوسات الوحكوموية الوروسوية قوادرة على أن تسولك نوفس النهج الوناجح أقوصد نهج الوخارجوية

الروسية.

 الووجال الووثالووث: القووتصادي الووالي والووذي اعووتبره أسوواسوويا حوورب بووي الووعملت الووعالووية، نووذاكوور
 الجوميع بوأن الودولر عوملة غوير مودعوموة موالويا ل بول ورقوة غوير توابوعة لودولوة أموريوكا وتوصدر وتطبع
 مووون قوووبل الووونظوموووة الحوووتياطوووية الوووفدريوووالوووية وأعي انوووتباهوووكم مووورة أخووورى أن هوووذه الوووعملة مووافوووق
وليوووات التحووودة بووودءا مووون عوووا م  عوووليها مووون قوووبل رجوووالت بوووريوووطانوووية مووون أبووواطووورة الوووال أي عووومليا ال

  توودار موون قووبل مجووموعووة موون الووصيرفوويي في لووندن يوونتمون إلى أعووراق مووختلفة والووذيوون ل١٩١٣
 يووووفكرون بشىء إل بووووأاكووووثر موووون حجووووم موووومكن موووون الووووربووووحية وأيوووون تووووجوووود الووووربووووحية بوووورأيووووك؟ عووووبر

  أشووعلت حووربووي عووالوويي١٩١٣الحوووروب، وفي هوووذه الوووصلة هوووذه الووونظوموووة التي بووودأت مووونذ عوووا م 
 ولووولسوووف أدت إلى الووونزاعوووات الوووعالوووية في موووختلف بوووقاع الرض والتي حوووصدت أروا ح موووائة بووول

مليي القتلى.

 ، أعوتقد أنونا شواهودون على انوتقال الوعالوم مون مونظوموة٢٠١٢هوذا الونموذج سويزول بحولول عوا م 
 موالوية بوالوية إلى جوديودة أموا الوجال الوعسكري فوهو الوصراع الوعسكري أثوناء الونزاعوات السولحة
 أي صووراع إعوولمي بووي الووخبراء الووعسكريووي بووأطووراف الوونزاع عووبر دعووايووات وتوورويووجات خوواصووة،
 وهووذا الووجال اسووتخد م بوونشاط أثووناء الحوورب الووعالووية الووثانووية وأصووحاب هووذه الوونظريووة اكووانوا موون
 الوفكريون موثل الموريكي لوي موادجور وعودد اكوبير مون الوخبراء الوذيون موعظمهم عواش ويوعيش في
 الوليووات التحوودة لووذلووك أصبح لوودى أمووريووكا بوواع اكووبير وفووعال في الووجال الووعسكري ولوولسووتفادة
 موووون اكوووول خووووبر ومووووعلومووووة أثووووناء اشووووتعال الوووونزاعووووات السوووولحة لوووولتأثووووير على مجوووورى المووووور ومووووهمة
 الوووووخبراء في روسووووويا وفي موووووختلف دول الوووووعالوووووم هوووووو الووووودراسوووووة والوووووتمحيص في اكووووول توووووصرفوووووات
وليوووات التحووودة الموووريوووكية وسووولواكوووها أثوووناء الحووورب مووون أجووول السوووتفادة مووون هوووذه الوووخبرة ومووون  ال

أجل إيجاد الخطط الضادة لها.

 ، هوووول2012 عوووندموووا تحووودثوووت عووون الووونموذج الوووالي القوووتصادي قووولت أنوووه سوووينهار عوووا م اليذيذذيع:
 سووووينهار جووووغرافوووويا إعوووولموووويا أ م سووووينهار في الووووجانووووب الووووالي؟ وسوووويعملون على إحوووويائووووه أو بووووناء

نموذج جديد.



  برأيي بدأت هذه الرحلة في مارس آذار الاضي وهي مرحلة نهائية يحاول مراكزبنارين:
 الدارة في لوووووووندن مووووووون خوووووووللوووووووها الحوووووووتفاظ بهوووووووذا الووووووونموذج الوووووووحالي البني على الووووووودولر، هوووووووذا
 الووووونموذج مووووولئوووووم وتوووووعود الجوووووميع عوووووليه وهوووووو يووووؤمووووون إبوووووقاء الحوووووتكار للسووووولطة ووسوووووائووووول العووووول م
 والقوووتصاد والوووسياسوووة بووومفهوموووها الوووعالي، ولوووكن وجوووهة نوووظري الوووشخصية وصووول هوووذا الووونموذج
 إلى نووووهايووووته الووووعملية في إيووووجاد طووووريووووقة لووووتقليص الووؤثوووورات والووووخسائوووور عووووند النووووتقال إلى نووووظا م
 جوووديووود مووون بوووي مووون يوووديووور الموووور في لوووندن يووجووود رجوووال موووسؤولوووون ورجوووال موووغامووورون توووتلخص

مهمة فريق السؤولي في أن بتغلبوا على الغامرين في الجدال الفكري.

؟٢٠١٢ أي نموذج ترى بعد الذيع:

  في رأيي هوذا الونموذج يوتمثل في مجوموعوة بوراكوس الوبرازيول وروسويا والوهند والوصيبيذنارييذن:
 وجوونوب أفووريووقيا التي سووتلعب دورا مووحوريووا، سيصبح عووالوويا بووعد المووم التحوودة وسووتعوض عوون
 مجووموعووة الووثمانووية العشووريوون الووكبار، موون هووذه الووجهة تكتسووب الزمووة الووليبية أهوومية بووالووغة حوويث

 رقوما واحودا فوقط وهوو الورتوب الشهوري اكوان ذلوك الوبلد في موقدموة الودول الفوريوقية، سوأذاكور لوكم
 لووووولممرضوووووه الوووووعاديوووووه في لووووويبيا والوووووذي اكوووووان يوووووعادل ثووووولثوووووه الف دولر ويوووووعتبر هوووووذا البلغ اكوووووبيرا
 بووالنسووبه لفووريووقيا ل بوول بووالنسووبه لوروبووا وروسوويا حوويث تووتقاضى الوومرضووات اقوول موون ذلووك موون
 الوووووناحووووويه الوووووبدأيوووووه خوووووطه مووووود سوووووكك حوووووديووووود توووووصل جووووونوب افوووووريوووووقيا بوووووليبيا على طوووووول الراضي
 الفووريووقيه اكوولها خووطه عووملقووه ولووكانووت احوودثووت وثووبه اقووتصاديووه لجووميع الووبلدان الفووريووقيه ولوولعالووم
 اجوومع لووكن تووم احووباط هووذه الخووطه بووالووقصف والووطائوورات، الووقذافي صوور ح موورارا ضوورورة تووغيير
 الووونظا م الوووالي الوووعالي وانوووه دفع ثووومنه، وعووومليا موووا فوووعلوه بوووليبيا اكوووان موووحاولوووه لوووضرب بووولد يوووعتبر

  صيني بقي موووووووووونهم٣٠٠،٠٠٠شوووريوووكا اسووواسووويا لووولصي حووويث اشوووتغل في لووويبيا قوووبل الوووقصف
  شووووخص فووووقط، بووووعباره اخوووورى الووووقصف اكووووان ضووووربووووه الى الووووصالح القووووتصاديووووه الووووصينيه٢٠٠

 وبالتالي من اجل اضعاف براكس في الجال القتصادي والالي، انا أرى اربع عملت عاليه
  الووووروبوووول الووووذي سوووويضم فووووضاء الوووودول السووووتقله و سوووووريووووا وتووووراكوووويا٢٠١٦اسوووواسوووويه بحوووولول عووووا م 

 الوولذان سووتكونووان ايووضا في موونطقه الووروبوول ولوويوان الصيني الووذي سوويشمل موونطقه دول الووحيط
 الوهاديء والوريوال الوبرازيلي الوذي سويشمل دول شومال اموريوكا الولتوينيه والويورو مونطقه اوروبوا،
 والوووودولر قوووود يبقى عوووومله الووليووووات  التحووووده ويووووجب ان يصبح عوووومله اقووووليميه وهووووذه الووووعمله بوووودأت
 هونا ك، بودات عومليه التخولي عون الودولر بوشكله الوحالي اكوعمله غوير مودعوموه  فومثل في وليوه يوتوو
 في نوووهايوووه موووايوووو ايوووار صووودر فووويها قوووانوووون يوووجبر الوووتعامووول بوووالووودولر الوووذهوووبي او الفضي ل دولر

  وعولى اراضي٢٠١١الحووتياط الووفدرالي اي ان عوومليه انووهيار الوودولر انووطلقت موونذ ايووار عووا م 
 الوووليووووات التحووووده نووووفسها حوووويث اربع وليووووات امووووريووووكيه اخوووورى موووواضوووويه في تبني هووووذا الووووقانووووون
 الجوديود بونفس الوقوت يوجب تووزيع النسوب لوكميات الوعملت الربوعه بوشكل يولئوم عودد الوتعامولي
 بوها، فومثل يوكون الوليوان الصيني في قوانوون ااكوبر مون الوروبول والويورو واعوتقد ان النسوب يوجب

  لووووكل  موووون الووووعملت الووووثلث، بووووعد ذلووووك خوووولل الووووسنوات٢٠ لوووووووليوان و ٤٠ان يوووووكون اكوووووالوووووتالي : 



 الووقادمووه يووجب ان نوونتقل توودريووجيا ودون نوزاعووات الى هووذا الوونموذج الجووديوود قووبل اكوول شيء عووبر
 الووبحث عوون الحوولول الووسووط لنوونا واكووما نووعرف بوواتووت بوويائتنا الوويو م هووشه والحووروب والووقاء الووقنابوول
 والووقصف الشع وهووذا يووخص يووغووسوولفوويا ولوويبيا حووالوويا حوويث الووتلوث الشووعاعي يووطال اقووالوويم
 اخوووووورى، واذا اسووووووتمرت المووووووور على واقووووووعها سوووووويموت الجووووووميع ومووووووعهم الووووووحااكوووووومون والوووووودبوووووورون

والصيرفيون القيمون في لندن . 

  تحوودثووت عوون سوووريووا بوورأيووك الى اي درجووه تووعتبر دمووشق هووامووه بووالنسووبه لووروسوويا مووناليذيذذيع :
 الووناحوويه الووجيوسووياسوويه واكوويف يوومكن الوولعب على سوواحووه الحوورب العوولموويه حوويال مووا يجوورى في

سوريا . 

  انوا ارى ان سوريوا شوريوك اسوتراتيجي موهم جودا ل بول حوليف لوروسويا في الشورق:بانارين 
 الوسوط وانوا أؤيود موقوف روسويا لوردع اي قورارات دولويه ضود سووريوا موهما اكوانوت الوضروف لن
 ذلوك سويكون بودايوه لوعدوان على سووريوا، عودوان ل يسوتحقه الوشعب الوسوري. في سووريوا وفي
 طوورطوس بووالتحووديوود مووكان لسووطول الووسفن البحووري الووروسي واعووتقد ان سووفننا الحووربوويه يووجب
 ان توتوافود الى طورطوس لويصل عوددهوا الى موا اكوان عوليه اثوناء حوقبه التوحاد الوسوفييتي حويث
 اكوانوت طورطوس وموا تزال نوقطه اسوتراتويجيه بوالوغه الهوميه بوالنسوبه لولسوطول الوروسي ولرسواء
 سوفنه هونا ك لوذلوك لوسوريوا موكان مورموقوه في الوعقيده الوعسكريوه الوروسويه ثوم ان السوتقرار يوجب
 ان يووعم سوووريووا لنووها دولووه مووتعدده الديووان والووطوائووف وهي اكووانووت دائووما مووثال يهووتدي بووه على
 حووووار وتوووووعايوووووش الوووووحضارات والديوووووان ولووووويس عوووووبثا ان سوووووريوووووا بوووووعد لووووويبيا توووووعتبر مووووواده للحووووورب
 العوولموويه، سوووريووا تعطي مووثال في الووعلمانوويه وفي تووعايووش الووحضارات الووذي تووشكل عووبر الف
 الووووسني، وهووووذا الووووتعايووووش الووووذي اكووووان ومووووا زال شوواكووووه في عوووويون مشعلي الحووووروب والووووفت، فووووهم
 نوووجحو في الوووعراق في دق السوووافوووي بوووي الوووطوائوووف وخووولقو الرهووواب ، سووووريوووا توووعيقهم اكووومثال
 نوووواجح لووووذلووووك يووووحاولووووون تووووسيع رقووووعه الرهوووواب موووون الووووعراق وموووون دول اخوووورى لووووتوريوووود عووووناصوووور
 الرهوووواب الى سوووووريووووا وموووونذ ايووووا م سنجي ريلي الووووجاسوووس الووووبريووووطاني الووووشهيرالووووذي اخووووتص
 بوومنطقه الشوورق الوسووط وشووكل شووبكه اكووامووله موون الووبلبله والتخووريووب وموونذ ذلووك الووحي الى يوموونا

  ( وليسوووت٦هوووذا ااكوووبر مووون يوووقو م بووواشوووعال فوووتائووول الحوووروب هي السوووتخبارات الوووبريوووطانووويه )مي 
 المووووريووووكيه، تحوووودثووووت موووورارا عوووون ذلووووك ومووووا زلووووت اعووووتبر جوووونزسكي مسووووتشار الوووورئوووويس المووووريكي
 صواحوب خوطط الحوروب في الشورق الوسوط عوميل سوريوا لسوتخبارات الوبريوطانويه الوذي دسوته
 في صوووفوف الووونضا م الوووسياسي الموووريكي مووون اجووول ان يوووعمل في واشووونطن لوووكن انوووطلقوووا مووون

مصالح بريطانيا.  --- انتهى


