تفريغ لنص مقابله مع أيعور بانارين Igor Panarin -
ال ووقوة ال ووناع وومة مصطلح ج وودي وود ق وودي ووم ع وواد إلى ال ووقاموووس ال ووسياسي ب ووقوة مع تو وطووورات التي
يشهدها العالم العربي في عصرنا هذا عصر العولة ما هو مدى تأثير العل م على تطووورات
ال ووجيوس ووياس ووية والق ووتصادي ووة والج ووتماع ووية ال ووعال ووية في ه ووذه الح وولقة م وون ب وورن ووامجي ق ووراءة ب ووي
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 الس ووتخبارات ال ووسوف ووييتية وخ ووبير في الح وورب الع وولم ووية ال وونفسية والتح ووليل الس ووتراتيجي
لووديووه الووعديوود موون الوؤلووفات حووول الحوورب العوولمووية في الووجالت الووسياسووية والووجيوسووياسووية و
الوودبوولوموواسووية والقووتصاديووة وغوويرهووا يووقول أن سوول ح العوول م أخووطر موون السوول ح الوونوويووة وهووو
الوسيلة الساسية في عصرنا الحالي لجراء التغييرات على الساحة الجيوسياسية العالية.
اليذذيع :هول يومكن الوقول أن العول م أصبح في عوصرنوا هوذا سل ح ذو حوديون؟ وهول هوو الويو م
بديل عن الصواريخ؟
بيذيذانيذيذارييذيذن :نو ووعم يو وومكن قو ووول ذلو ووك ل بو وول أاكو ووثر إن العو وول م س وول ح ذو حو وود واحو وود لنو ووه بو ووقدراتو ووه
الوتدمويريوة قود فواق الوصواريخ والويو م تزداد قوناعواتونا بوذلوك خوصوصوا بوعد الحوداث الخويرة في
الشرق الوسط.
اليذذيع :إلى أي حوود بووات العوول م وسوويلة تسووتخد م في إجووراء الووتغييرات على الووساحووة الوودولووية،
تسووتخد م مصطلح حوورب إعوولمووية جوويوسووياسووية هوول بوواتووت الحوورب العوولمووية الوويو م هي الوسوويلة
السهل والسرع؟
بيذانيذارييذن :بل شووك واعووتقد ان الحوورب الولى ضوود الووعراق اكووانووت حوورب تجووريووبيه لسووتخدا م
العوول م وواكووالووة سي إن إن ولول مووره قووامووت بووالووبث الحي لووقصف الووعراق ولووكن عووندهووا اكووان
لووذلووك صوودى سوولبيا في الووليووات التحوودة وفي الووعالووم لنووهم رأوا الوودمووار الحقيقي والووضحايووا
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
ولوويس حتى بووالووبلد نووفسها وخوولل العشووريوون سوونة الخوويره نوولحووظ توودريووجيا ان مخووطط تووغيير

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
يهوودد الووعالووم وتووبي بووعد ذلووك ان اكوول ذلووك اكووان اكووذبووا وافووترا ًء ولوون يتحوومل احوودا مووسؤولووية هووذا
التبلي والوليوات التحودة نوفسها بوعد مورور اربوعة اعوا م اعوترفوت بخوطأهوا وبوعد م اموتل ك الوعراق
لهووذه السوولحة ولووكن ذلووك اكووان وسوويلة لووغايووة أمووريووكية إل وهي الحوورب الووحقيقية الووساخوونه في
الونطقة وانوطلقوا مون رؤيتي لولحوداث اعوتبر ان الحورب العولموية بواتوت الويو م الوسويلة الورئويسية
والداة ال ووفعال ووة ل ووتغيير الخ ووري ووطة ال ووجيوس ووياس ووية في ال ووعال ووم ف ووهكذا اي ووضا ب وورروا الح وورب 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
الوغربوية والودور الورئيسي هونا في هوذه الحوداث لوعبته السوتخبارات الوبريوطانوية )مي  ( 6وأود
أن اش ووير إلى ان ووه م وون يووود ان ي وورغ ووب م وون ال ووشاه وودي وون يس ووتطيع ال وودخ ووول إلى الن ووترن ووت وي وورى
مس ووتشار ال وورئ وويس الم ووريكي في ش ووؤون الم وون ال ووقومي ي ووقف
صو ووورا ل وولسيد ج وويزينسكي
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.
اليذذيع  :تتحوودث عوون الووعراق بووعض الووخبراء يووقولووون أن الووعراق بووات سوواحووه لوولقيادة المووريووكية
م وون اج وول اج ووراء ت ووجارب ل وولس ووال وويب الج وودي وودة في ش وون الح ووروب وم وونصة ان ووطلق إلى اك وووري ووا
الشمالية وايران وغيرها من الدول.
بيذنارييذن :الم وور اك ووذل ووك ل وولس ووف ل ووقد اس ووتطاع الم ووري ووكيون والنج ووليز ت ووقسيم ال ووعراق إلى 3
اجوزاء وقوود تسنى لووهما اشووعال فووتيل الحووروب الهوولية عووبر اثووارة الوونعرات الووطائووفيه في الووبلد،
حورب قوتل فويها قورابوة الوليون أي عومليا ابوادة لولشعب الوعراقي 5 ،مليوي هواجوروا :موليونوان إلى
سووريوا  3 ،موليووي إلى ايووران وإلى دول غووربووية بووعبارة اخوورى اكووان ذلووك تجووديوودا لخووطة توودمووير
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
الو وويو م ل تو ووغيب الو ووشمس إل وقو وود اكو ووانو ووت نو ووفذت عو وومليات ارهو ووابو ووية وحو ووشيه وطو ووالو ووت مو وونها حتى
القدسات السلمية واسفرت عن مقتل العشرات بل الائات من البشر ،من يتحمل السؤولية.
سووأعووطيكم مووثال بووعد توونفيذ الووعملية الرهووابووية في الووبصرة تووم اعووتقال موونفذي الووعملية وموون
اكووانوا يووا توورى؟ اكووانوا موظووفي في السووتخبارات الووبريووطانووية وموواذا حووصل بووعد زجووهم في أحوود

الووسجون في الووبصره ،مجووموعووة مووشكلة موون اثني عشوورة دبووابووة اقتحوومت مبنى الووخفر وداهووم
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
الوس ووط ب وول واكو وبووؤرة ل وولتصعيد وال ووتوت وور وال ووبلبلة والتي ت ووعتبر ص وونيعة للح وورب ال ووعال ووية ص وونيعة
الفووتراء والووكذب عووبر تووبريوور الووعنف والووغزوعلى الووعراق بووأسوواطووير وحووكايووات عوون وجوود أسوولحة
دم ووار ش ووام وول ف وويه ،ه ووذه ال وودول ووة التي ل ووها س وويادة وت ووعتبر ع ووضو في ه وويائة الم ووم التح وودة وه ووذه
التغييرات يحاولون استخدامها اليو م في معمعة أحداث عا م .2011
الذيع :هول يومكن الوقول إن العول م بوات الويو م أداة في أيودي الوساسوة بوشكل موطلق أ م موازال
يمكننا الحديث عن إعل م حر ومحايد وعن سلطة رابعة؟
بنارين :إذا تحدثنا عن النسب الائوية للسيطرة على العل م فيمكن برأيي قول التالي:
 80%من العل م محجوز مسير مقابل  %20حر مخير
ل ش ووك أن ن ووفوذ الش ووراك ووات م ووتعددة ال ووجنسيات أو ال ووعاب وورة ل وولقارات اك ووبير ج وودا على الع وول م
انوطلقوا مون هونا عشورون بوالوائة إعولموا حورا ل يكفي لوجابوهة  %80إعولموا مودارا ومولبقا اكوما
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.
ال يذيذذيع :قوولت أن الشووراكووات الووعابوورة لوولقارات النجوولوسووااكووسونووية المووريووكية والنجووليزيووة أيوون
روسيا في هذا الفضاء وهل لديها وسائل للمواجهة؟
بيذنارييذن :روسوويا بحوود ذاتووها ضووحية للحووروب العوولمووية خووصوصووا التووحاد الووسوفييتي التي
اكوتبت عون انوهياره اكوتابوا خواصوا ً وقولت فويه أن التوحاد الوسوفيتي مونذ عشوريون عواموا لوم يوتوصول
بووعد موورحوولة حووتمية لوولبدايووة ولووم تووكن مووقومووات مووضووعووية م وبووررة لولنووهيار سووأعووطيكم مووثال عووا م
 ١٩٨٨لول موورة في توواريخ التووحاد الووسوفييتي ظهوور مصطلح عجووز في الوويزانووية في الووقووت
الووذي اسووتفحل فوويه العجووز في موويزانووية الوليووات التحوودة على موودى خوومسي عووامووا لوويوموونا هووذا
لو ووكن مو ووا زاد الو ووطي بو وولة هو ووو غو وووربو وواتو ووشوف الو ووذي أعو ووتبره خو ووائو وونا خو وورب الو ووبلد خو ووان التو ووحاد
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
ودولووة جووبارة ولووا تووعرض الشوورق الوسووط لهووذه الحووروب العوولمووية والوووحووشية لووا اكووانووت لهووذه
التغييرات أن تحدث.

الذيع :تحدثت عن إنهيار التحاد السوفييتي هل يمكننا القول إن العل م وصل إلى مرحلة
قوولب الووحكومووات وقوويادة الوثووورات  ،قوولت التووحاد الووسوفييتي والوويو م نوورى مووا يحوودث في الشوورق
الوسط وشمال أفريقيا؟
بيذنارييذن :ن ووعم ي وومكننا ال ووقول أن ال وويو م أن ووه أث ووناء وجووود الت ووحاد ال ووسوفييتي ل ووم ت ووكن الح وورب
العوولمووية بهووذا الووتأثووير والووقوة بووالوورغووم موون أنووه بووالووفترة موون  ١٩٨٨و  ١٩٩١توعاظوم دور العول م
لكنه لم يكن الحاسم ،خلل العشرين سنة الخيرة حصلت قفزة نوعية في مجال العل م:
أول :عوا م  ١٩٩١ظهور الوبريود الإلوكتروني وظهورت موعه إموكانوية إرسوال الوعلوموات مون قوارة إلى
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
ع ووال ووية م ووثل ال ووتصوي وور وال ووفيدي ووو والسج وول ،وس ووهول ووة تصفح الن ووترن ووت وال ووتعام وول مع ال ووعطيات
والت ووصال ال ووباش وور ب ووال ووقمر ال ووصناعي ،م وون خ وولل م ووا ذاك وورت أص ووبحت ع ووملية ن ووقل ال ووعلوم ووات
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.
اليذيذذيع :تووكتب عوون مووجالت الحوورب العوولمووية وتووقول أنووها سووياسووية ودبوولوموواسووية واقووتصاديووة
وعسكرية هل لك أن توضح؟
بيذنارييذن :نووعم الووجال الووسياسي هووو النووتخابووات قووبل اكوول شيء الوورئوواسووية والتي للشووراكووات
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
الوورئوواسووية لن ذلووك انووتها ك صووارخ لوولديوومقراطووية ولووكن اكوول ذلووك لووفقته وسووائوول العوول م الووغربووية
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
زوج ووته ع ووميلة ل وولس ووتخبارات الم ووري ووكة ،أرادوا ح ووينها ت وووجو وويه أواكو وورانو وويا في الو ووسار ال ووعادي
لوروسويا ،هوذا هوو الوجال الوسياسي نورى النوتخابوات في يوغسولفويا والنوتخابوات في جووورجويا
وقرغيزستان ودول أخرى ،جميعها اكانت موضوعها عمليات إعلمية مختلفة.

ال ووجال ال ووثاني ال وودب وولوم وواس ووية ع ووبارة ع وون ص ووراع الس ووترات وويجية ال ووخارج ووية ص ووراع ال وووزارات
الووخارجووية لوودول مووختلفة ،صووراع الووصالح الووقومووية هوونا بووالووذات روسوويا تووعتبر وأنووا أراهووا دولووة
سوباقوة لويس لني عوميد الاكواديومية الودبولومواسوية أقوول اكوخبير أن الودرسوة الودبولومواسوية الوروسوية
هي الفو ووضل في الو ووعالو ووم ووزيو وور الو ووخارجو ووية سو وورجو وويف لراك وووف هو ووو رجو وول بو ووارع في الحو وورب
العولموية وأيوضا لوهارتون شووورتوس الومثل الودائوم لوروسويا في مجولس المون والوذي يوعمل بوشكل
رائع لووعرفووته الووكبيرة للحوورب العوولمووية بووالضووافووة إلى ذلووك أعوورف اكووثيرا موون الووسفراء الووروس
في م ووختلف دول ال ووعال ووم وال ووذي وون ي ووعرف ووون أص ووول ال ووتعام وول مع الع وول م ل وولس ووف ليس ووت ج ووميع
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
موون قووبل الوونظومووة الحووتياطووية الووفدريووالووية وأعي انووتباهووكم موورة أخوورى أن هووذه الووعملة مووافووق
عووليها موون قووبل رجووالت بووريووطانووية موون أبوواطوورة الووال أي عوومليا ال وليووات التحوودة بوودءا موون عووا م
 ١٩١٣توودار موون قووبل مجووموعووة موون الووصيرفوويي في لووندن يوونتمون إلى أعووراق مووختلفة والووذيوون ل
ي ووفكرون بشىء إل ب ووأاك ووثر م وون حج ووم م وومكن م وون ال وورب ووحية وأي وون توووج وود ال وورب ووحية ب وورأي ووك؟ ع ووبر
الحووروب ،وفي هووذه الووصلة هووذه الوونظومووة التي بوودأت موونذ عووا م  ١٩١٣أشووعلت حووربووي عووالوويي
ولوولسووف أدت إلى الوونزاعووات الووعالووية في مووختلف بووقاع الرض والتي حووصدت أروا ح مووائة بوول
مليي القتلى.
هوذا الونموذج سويزول بحولول عوا م  ،٢٠١٢أعوتقد أنونا شواهودون على انوتقال الوعالوم مون مونظوموة
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
م وون اك وول خ ووبر وم ووعلوم ووة أث ووناء اش ووتعال ال وونزاع ووات الس وولحة ل وولتأث ووير على مج وورى الم ووور وم ووهمة
الو ووخبراء في روسو وويا وفي مو ووختلف دول الو ووعالو ووم هو ووو الو وودراسو ووة والو ووتمحيص في اكو وول تو ووصرفو ووات
الوليووات التحوودة المووريووكية وسوولواكووها أثووناء الحوورب موون أجوول السووتفادة موون هووذه الووخبرة وموون
أجل إيجاد الخطط الضادة لها.
اليذيذذيع :ع ووندم ووا تح وودث ووت ع وون ال وونموذج ال ووالي الق ووتصادي ق وولت أن ووه س ووينهار ع ووا م  ،2012ه وول
س ووينهار ج ووغراف وويا إع وولم وويا أ م س ووينهار في ال ووجان ووب ال ووالي؟ وس وويعملون على إح وويائ ووه أو ب ووناء
نموذج جديد.

بنارين :برأيي بدأت هذه الرحلة في مارس آذار الاضي وهي مرحلة نهائية يحاول مراكز
الدارة في ل و ووندن م و وون خ و وولل و ووها الح و ووتفاظ به و ووذا ال و وونموذج ال و ووحالي البني على ال و وودولر ،ه و ووذا
الو وونموذج مو وولئو ووم وتو ووعود الجو ووميع عو ووليه وهو ووو ي ووؤمو وون إبو ووقاء الحو ووتكار للسو وولطة ووسو ووائو وول العو وول م
والقووتصاد والووسياسووة بوومفهومووها الووعالي ،ولووكن وجووهة نووظري الووشخصية وصوول هووذا الوونموذج
إلى ن ووهاي ووته ال ووعملية في إي ووجاد ط ووري ووقة ل ووتقليص الووؤث وورات وال ووخسائ وور ع ووند الن ووتقال إلى ن ووظا م
جووديوود موون بووي موون يووديوور المووور في لووندن يووجوود رجووال مووسؤولووون ورجووال مووغاموورون تووتلخص
مهمة فريق السؤولي في أن بتغلبوا على الغامرين في الجدال الفكري.
الذيع :أي نموذج ترى بعد ٢٠١٢؟
بيذنارييذن :في رأيي هوذا الونموذج يوتمثل في مجوموعوة بوراكوس الوبرازيول وروسويا والوهند والوصي
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
اكوان ذلوك الوبلد في موقدموة الودول الفوريوقية ،سوأذاكور لوكم رقوما واحودا فوقط وهوو الورتوب الشهوري
ل وولممرض ووه ال ووعادي ووه في ل وويبيا وال ووذي اك ووان ي ووعادل ث وولث ووه الف دولر ويو ووعتبر هو ووذا البلغ اك ووبيرا
بووالنسووبه لفووريووقيا ل بوول بووالنسووبه لوروبووا وروسوويا حوويث تووتقاضى الوومرضووات اقوول موون ذلووك موون
الو ووناحو وويه الو ووبدأيو ووه خو ووطه مو وود سو ووكك حو ووديو وود تو ووصل جو وونوب افو ووريو ووقيا بو ووليبيا على طو ووول 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
الوونظا م الووالي الووعالي وانووه دفع ثوومنه ،وعوومليا مووا فووعلوه بووليبيا اكووان مووحاولووه لووضرب بوولد يووعتبر
ش ووري ووكا اس وواس وويا ل وولصي ح وويث اش ووتغل في ل وويبيا ق ووبل ال ووقصف  ٣٠٠،٠٠٠صيني بقي م و و وونهم
 ٢٠٠ش ووخص ف ووقط ،ب ووعباره اخ وورى ال ووقصف اك ووان ض وورب ووه الى ال ووصالح الق ووتصادي ووه ال ووصينيه
وبالتالي من اجل اضعاف براكس في الجال القتصادي والالي ،انا أرى اربع عملت عاليه
اس وواس وويه بح وولول ع ووا م  ٢٠١٦ال ووروب وول ال ووذي س وويضم ف ووضاء ال وودول الس ووتقله و س وووري ووا وت ووراك وويا
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،
وال وودولر ق وود يبقى ع وومله الوولي ووات التح ووده وي ووجب ان يصبح ع وومله اق ووليميه وه ووذه ال ووعمله ب وودأت
هونا ك ،بودات عومليه التخولي عون الودولر بوشكله الوحالي اكوعمله غوير مودعوموه فومثل في وليوه يوتوو
في نووهايووه مووايووو ايووار صوودر فوويها قووانووون يووجبر الووتعاموول بووالوودولر الووذهووبي او الفضي ل دولر
الحووتياط الووفدرالي اي ان عوومليه انووهيار الوودولر انووطلقت موونذ ايووار عووا م  ٢٠١١وعولى اراضي
الووولي ووات التح ووده ن ووفسها ح وويث اربع ولي ووات ام ووري ووكيه اخ وورى م وواض وويه في تبني ه ووذا ال ووقان ووون
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
ان ي ووكون اك ووال ووتالي  ٤٠ :ل و ووليوان و  ٢٠ل ووكل م وون ال ووعملت ال ووثلث ،ب ووعد ذل ووك خ وولل ال ووسنوات

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
اخو وورى ،واذا اسو ووتمرت المو ووور على واقو ووعها سو وويموت الجو ووميع ومو ووعهم الو ووحااكو وومون والو وودبو وورون
والصيرفيون القيمون في لندن .
اليذيذذيع  :تحوودثووت عوون سوووريووا بوورأيووك الى اي درجووه تووعتبر دمووشق هووامووه بووالنسووبه لووروسوويا موون
الووناحوويه الووجيوسووياسوويه واكوويف يوومكن الوولعب على سوواحووه الحوورب العوولموويه حوويال مووا يجوورى في
سوريا .
بانارين  :انوا ارى ان سوريوا شوريوك اسوتراتيجي موهم جودا ل بول حوليف لوروسويا في الشورق
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
حوووار وت ووعاي ووش ال ووحضارات والدي ووان ول وويس ع ووبثا ان س وووري ووا ب ووعد ل وويبيا ت ووعتبر م وواده للح وورب
العوولموويه ،سوووريووا تعطي مووثال في الووعلمانوويه وفي تووعايووش الووحضارات الووذي تووشكل عووبر الف
ال ووسني ،وه ووذا ال ووتعاي ووش ال ووذي اك ووان وم ووا زال شوواك ووه في ع وويون مشعلي الح ووروب وال ووفت ،ف ووهم
ن ووجحو في ال ووعراق في دق الس وواف ووي ب ووي ال ووطوائ ووف وخ وولقو الره وواب  ،سوووري ووا ت ووعيقهم اك وومثال
ن وواجح ل ووذل ووك ي ووحاول ووون توووسيع رق ووعه الره وواب م وون ال ووعراق وم وون دول اخ وورى ل ووتوري وود ع ووناص وور
الره وواب الى س وووري ووا وم وونذ اي ووا م سنجي ريلي ال ووجاسوووس ال ووبري ووطاني ال ووشهيرال ووذي اخ ووتص
بوومنطقه الشوورق الوسووط وشووكل شووبكه اكووامووله موون الووبلبله والتخووريووب وموونذ ذلووك الووحي الى يوموونا
هووذا ااكووبر موون يووقو م بوواشووعال فووتائوول الحووروب هي السووتخبارات الووبريووطانوويه (مي  ) ٦وليسووت
الم ووري ووكيه ،تح وودث ووت م وورارا ع وون ذل ووك وم ووا زل ووت اع ووتبر ج وونزسكي مس ووتشار ال وورئ وويس الم ووريكي
صواحوب خوطط الحوروب في الشورق الوسوط عوميل سوريوا لسوتخبارات الوبريوطانويه الوذي دسوته
في صووفوف الوونضا م الووسياسي المووريكي موون اجوول ان يووعمل في واشوونطن لووكن انووطلقووا موون
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