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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب

 والصني روسيا جتاه األمريكية الفعلية ةسالسيا

 روسيا ضد قوية عقوابت سلسلة عن رحيله من أسابيع ثالثة وقبل 29/12/2016 يف أوابما األمريكي الرئيس أعلن :السؤال
 مرييالند يف روس لوماسينيبلد بعثات/جممعات وإغالق لوماسياً"بد 35" أمريكا من الروس لوماسينيبالد من كبري عدد طرد تشمل

 االنتخاابت ضد اإللكرتونية ابلقرصنة لروسيا أمريكية اهتامات خلفية على هو التأزمي هذا كل... التجسس ذريعة حتت ونيويورك
 هناك أو اإلجراءات؟ هذه اقتضى سوراي يف الروسي الدور يف تغيرياً  هناك أن أو اإلجراءات؟ هذه كل يستوجب هذا فهل... األمريكية

 وابما يؤزمها! وجزاك هللا خرياً.أ نإ حني يف روسيا مع العالقات بتحسني يصرح مباتر  أن وخباصة أخرى أسباب

 السؤال: يف وردت اليت التساؤالت نستعرض مث حصل ما واقع نستعرض اجلواب يتضح حىت اجلواب:

 روسيا فهمت وقد، الروسية األمريكية للعالقات فعلي بتأزمي تقوم اليةاحل األمريكية اإلدارة أن فصحيح حصل ما واقع أما أواًل:
 وغري وعدوانية هدامة طبيعة ذات األمريكية )العقوابت أبن وفكسبي لنيمالكر  ابسم الناطق لسان على الفوري ردها فكان الرسالة
 ستعكف موسكو أن وأعلن، القاع ىلإ وصلت أن بعد ئيهنا بشكل األمريكية الروسية العالقات بتدمري تقوم أوابما دارةإ وقال:، متوقعة

 العالقات لتلك التأزمي أوجه ومن. (29/12/2016 ،الفرنسية والقناة، اليوم روسيا قناة) (...واشنطن تاءجراإ على مناسب رد على
 التالية: األمريكية اخلطوات كانت

 االنتخاابت يف للتأثري الروسية القرصنة على سرتد املتحدة الوالايت إن 15/12/2016 أوابما ابراك األمريكي الرئيس قال) -1
 ناأن انتخاابتنا نزاهة على التأثري أجنبية حكومة أي حتاول عندما أنه شك ال أن "أعتقد، آر" يب "أن إلذاعة أوابما وأوضح. األمريكية

 "الرد" منه "بعضا أن األمريكي الرئيس واتبع. "خنتارمها اللذين واملكان الزمان يف سنرد "وحنن مضيفا، إجراءات" اختاذ إىل حاجة يف
 ظهر قد األمريكية اإلدارة رد هو وها. (16/12/2016 ،24فرنس موقع) (...كذلك" ليس اآلخر والبعض. وعلنيا واضحا سيكون

 .روسيا ضد أوابما هاأعلن اليت العقوابت يف

 ال اقتصادهم، وأضعف أصغر هم") وقال صغرية" "دولة أبهنا ووصفها هتكمي حنو على روسيا أوابما األمريكي الرئيس هاجم -2
 .(17/12/2016 ،اليوم روسيا) (..."يتطور وال، واألسلحة والغاز النفط سوى اقتناءه اآلخرون يريد شيئا ينتج

 ومثاين الروس األعمال رجال من سبعة على جديدة عقوابت فرض عن، 20/12/2016، ألمريكيةا اخلزانة وزارة )أعلنت -3
 وتستهدف... اإلخبارية "رويرتز" وكالة أفادت حسبما، أوكرانيا يف القائم والصراع القرم جزيرة لشبه روسيا ضم على احتجاجا شركات

 بناء شركات أربع عن فضال، الروسية السلطات إىل األقرب يعترب يالذ روسيا" "بنك يف عديدة كوادر بينهم أفراد سبعة العقوابت
 للقرم روسيا احتالل رفض "تؤكد اخلطوة هذه أن األمريكية اإلدارة وأضافت... موسكو ضمتها اليت القرم جزيرة شبه يف تعمل ونقل

 .(20/12/2016 ،مصر دوت) (...اجلزيرة" شبه ضم مبحاولة االعرتاف ورفض

 طارإلا هذا ويف، النووية ألسلحتها روسيا تطوير استمرار على للرد النجوم حرب لربانمج العودة وتر على يكياألمر  العزف -4
 على مهمني تعديلني أدخل األمريكي الكونغرس أن إىل اإلشارة من بد )فال الفضاء بعسكرة تسمح أمريكية قوانني تعديل مت فقد

http://www.france24.com/ar/20161215-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 على العمل ببدء الثاين يقضي بينما، الصاروخية درعها واشنطن نشر حمدودية أحدمها يلغي، عليه التصديق مرحلة يف القانون مشروع
، فرينكس رينتت عن اتميز" أجنلس "لوس صحيفة ونقلت. الفضاء يف مستقبال لنشرها متهيدا املنظومة هذه يف جديدة مكوانت تصميم
 االسرتاتيجي" الدفاع "مبادرة برانمج على يعتمدان أبهنما اعرتافه، التعديلني مقدمي وأكرب اجلمهوري احلزب عن النواب جملس عضو
، (24/12/2016 ،األخبار دار موقع) (..."النجوم "حرب ابسم أيضا ويعرف، 1983 عام يف ريغان روانلد الرئيس دشنه الذي

 .روسيا مع األجواء توتري منه ومقصود

 يف األمريكية الدفاع لوزارة دوالر مليار 3.4 مينح قانون مشروع، 2/12/2016 اجلمعة أمس، األمريكي النواب جملس )تبىن -5
 الدفاع وزير وكان، القانون مشروع فقط رافضا 30 مقابل النواب جملس يف عضوا 390 وأيد. "روسيا "ردع أجل من 2017 عام

 من أورواب يف مواقعها "تعزز املتحدة الوالايت أن الكونغرس على الدفاع ميزانية مشروع عرض خالل أعلن قد كارتر آشتون األمريكي
 .(3/12/2016 ،الروسية سبوتنيك وكالة) (..."الروسي العدوان مواجهة يف الناتو حلف يف حلفائها أجل

 به تعتز الذي الفروف-كريي ثنائي واستبدلت، السورية ألزمةا حل يف روسيا مرتبة أنزلت قد أمريكا فإن ذلك ىلإ وابالضافة -6
 دائم اتصال على كانت وإن وأمريكا. تركيا-روسيا نائيث هب لتاستبد، لروسيا العظمة عودة على كمؤشر ليهإ وتنظر، كثرياً  موسكو

 من بدالً  تركيا-روسيا صيغة أن إال ،سوراي يف ملشاريعها األطراف تنفيذ لضمان، سوراي يف الرتكية الروسية للجهود متواصل ودعم
 .روسيا على األمريكي الضغط طارإ يف دراجهإ ميكن وهذا، كرتكيا دولة مبستوى ووضعها الدولية روسيا ملرتبة نزاالً إ يعترب مريكاأ-روسيا

 موسكو )إن الروسي سالرئي قال أوابما فرضها اليت األمريكية العقوابت على ردها ففي، فعالً  روسيا التأزمي هذا أخاف لقد -7
 تستهدف ولن احلالية األمريكية اإلدارة ملستوى تنحدر لن لكنها، ضدها اجلديدة األمريكية العقوابت على الرد يف حبقها حتتفظ

 من وأطفاهلم عائالهتم أفراد مننع ولن. أحدا نطرد ولن، األمريكيني للدبلوماسيني مشاكل خنلق "لن قائال: وأضاف. ..الدبلوماسيني
 األمريكيني الدبلوماسيني أطفال ندعو، ذلك على عالوة. السنة رأس أعياد خالل هلم ابلنسبة املعتادة االستجمام أماكن ستخداما

 عن موسكو ونكوص، (30/12/2016، اليوم روسيا) (..."الكرملني يف وامليالد السنة رأس احتفاالت حلضور روسيا يف املعتمدين
 مسألتني: على يدل ملثلاب املعاملة وهو، املعتاد الرد

 ...واشنطن مع األزمة هذه وتبعات أهداف من موسكو يف شديدة خشية األوىل:

 هبا ترضى أسس على البلدين عالقات هيكلة عادةإل واشنطن يف اجلديدة ترامب دارةإ تسلم على تعول موسكو أن :والثانية
 يف أوابما سلفه عن خمتلفاً  سيكون ترامب القادم الرئيس أن تظن فإهنا السياسية حنكتها ضعف من روسيا عن عهد ومبا. موسكو

 تنفيذ يف للمضي، حزب أي ومن، رئيس أي تقود كلها أمريكا يف الواسعة احلكم مؤسسات أن عن متغافلني، روسيا ىلإ النظرة
 .املرسومة مريكيةألا ةالسياس لتنفيذ مقصوداً  يكون حدوثه عند مباوتر  وابماأ بني االختالف وأن، اخلارجية بالده سياسات

 السؤال: يف وردت اليت التساؤالت استعراض اثنيًا:

 املهمة تنفيذ يف الروسي الدور ثبات ىلإ أمريكا اطمئنان ظل يف أتيت روسيا ضد أوابما دارةإ من القوية العقوابت هذه نإ -1
 معها ميكن ال لدرجة سوراي يف روسيا توريط أكملت قد فأمريكا، وجه أكمل على املهمة بتنفيذ تقوم روسيا وأن، سوراي يف الدولية
 بدل سوراي يف شريكها الوكيل الرتكي النظام ليكون روسيا مرتبة أنزلت لذلك أمريكا اطمأنت وملا، السوري املستنقع من خترج أن لروسيا
 فروسيا، السورية ابملسألة له عالقة ال هاعلي الضغط وزايدة روسيا مع لعالقاهتا أمريكا أتزمي فإن ذلك لكل... األصيل مريكيألا النظام

https://arabic.rt.com/tags/missile_shield_system/
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 أصبحت قد سوراي يف روسيا سياسة إن بل، أمريكا عند أبداً  شك موضع ليس وهذا، سوراي يف األمريكية املصاحل خبدمة وبثبات تقوم
 هي فال، هبا خاصة سياسة اجانته ميكنها وال - هلا املوالية واملعارضة وتركيا السوري والنظام وأشياعها ايران - أمريكا ألتباع حبيسة
 ميكنها هي وال ...وطرطوس الالذقية يف العسكرية قواعدها وتوسيع بتثبيت تقوم ولذلك، للمجهول سوراي وترك االنسحاب ميكنها

 ومكبالً  بل، اثبتاً  صار قد سوراي يف الروسي الدور فإن ذلك لكل. سوراي يف هلا معتربة برية قوة لغياب نظراً  فيها املعارك بوترية التحكم
 هلا املرسوم الدور عن روسيا ختلي بسبب ليس التأزمي هذا فإن وهلذا... السورية األزمة يف الفاعلني وأتباعها األمريكية ابلسياسة

 .مريكياً أ هلا املرسوم الدور عن تتخل مل روسيا ألن سوراي يف مريكياً أ

 اليت لكرتونيةإلا القرصنة على غاضبة فعل ردة هي أوابما الرئيس علنهاأ اليت األمريكية العقوابت أن ابلبال خيطر أن جيوز وال -2
 دارةإ الستعجلت كذلك كانت لو ألهنا وذلك. كلينتون هيالري للرائسة ومرشحته الدميقراطي احلزب خسارة يف سامهت تكون قد

 أما... 19/12/2016 املتحدة للوالايت يساً رئ رمسياً  ترامب انتخاب على االنتخايب اجملمع مصادقة قبل العقوابت موضوع يف أوابما
 تلك مصداقية يف وبقوة يشكك ذلك فإن عندهم الدستورية املؤسسات من وإقراره املنتخب الرئيس جناح بعد القضية حترك أن

 دون حالت ظروفاً  أن جدالً  افرتضنا ولو ...مريكيةأ إدارة أية فيه املسامهة تقبل مل ما وهذا، القادم الرئيس ذلك ومصداقية االنتخاابت
 جناح نتيجة إقرار بعد النتائج إلعالن اضطرت ما إذا الكربى للدول السياسي الفهم مقتضيات فإن النتائج تصديق قبل العقوبة تكون أن

 على املصادقة بعد كانت العقوابت إن وحيث، القادم الرئيس جناح يف للتشكيك تفادايً  القرصنة غري أخرى أبمور فستتذرع الرئيس
 .احلقيقي السبب هو ليس إذن االنتخاابت يف روسيا تدخل حبجة رمسياً  الرئيس جناح

 تصرحيات على رداً  احلايل األمريكي الضغط سبب هو اهلجومية والصاروخية النووية ألسلحتها روسيا تطوير إن يقال وقد -3
 القوات كفاءة رفع "جيب موسكو: العاصمة يف الدفاع وزارة قيادة مع اجتماع خالل، تصرحيات يف بوتني الرئيس )وقال الروسي للرئيس

 ،األانضول وكالة موقع) (...بروسيا" حتدق قد عسكرية خماطر أي مبواجهة يسمح، نوعًيا جديد مستوى إىل النووية االسرتاتيجية
، جدية غري االجتاه هذا يف موسكو جهود من جيعل الصغري الروسي االقتصاد جمح أن إال أثر له كان وإن وهذا. (22/12/2016
 فغدت، السوفيييت االحتاد تفكك بعد الروسية للصناعة واسعة أركان على القضاء يف عموماً  والغرب املتحدة الوالايت جنحت أن بعد

 هي بل، دولياً  أمريكا ملنافسة تسعى ال روسيا أن أي، العسكرية صناعتها من كبري بقدر احتفظت وإن، اخلامات تصدر دولةً  روسيا
 ألمريكا روسيا خدمة فحىت، وتفصيالً  مجلة أمريكا ترفضها اليت املطالب تلك، الدولية السياسة يف لروسيا بدور تقبل أبن أمريكا تطالب

 االحتاد ورثت اليت روسيا أن أي، األخرى يةالدول القضااي يف وإشراكها، عظمى دولةً  بروسيا االعرتاف ىلإ أمريكا جتجُر   مل سوراي يف
، شامل وفاق ىلإ سيؤدي سوراي يف أمريكا مع تعاوهنا أن أتمل كانت،  السوفيييت األمريكي الوفاق اتريخ من صفحات وورثت، السوفيييت

، الروس عند السياسي نظرال قصر على يدل فإمنا شيء على دل إن وهذا، الدولية احللبة على التعاون من مبزيد أمريكا تطالب فكانت
 بذلك تقبل اآلن هبا فكيف، العامل حول وملموس مؤثر وجود له كان عندما السوفيييت االحتاد مع وفاقها صفحات مزقت قد فأمريكا

، لتأزميا هذا يقتضي ألمريكا فعلياً  هتديداً  متثل ال اجلديد الصغري احلجم هبذا وروسيا أوابما؟! وصفها كما - روسيا - صغرية دولة مع
 .روسيا مع العالقة وابماأ لتأزمي احلقيقي السبب هي ليست النووية األسلحة تطوير حول روسيا تصرحيات أن على يدل هذا وكل

 األمور بتدبر فهمه ميكن آخر شيء هو بل، التأزمي هلذا احلقيقية األسباب هي الذكر السابقة احلاالت فليست وهكذا اثلثاً:
 التالية:

http://www.akhbaralaan.net/news/world/2016/12/22/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 اقتصاد بناء من ومتكنها، الصني صعود هي اليوم أمريكا أمام الرئيسية الدولية املعضلة أن دراكإ وبسهولة ياسيس ألي ميكن -1
 املتسارع العسكري نفاقإلا ذلك ىلإ أضيف وإذا، ابلعامل األمريكي االقتصادي التفرد لتهديد واقعية مكانيةإ ثناايه يف يكمن عمالق
 أصبحت قد الصني فإن، سرية العسكرية براجمها من الكثري وكون بل، جمتمعة وفرنسا وبريطانيا اكروسي دول نفاقإ يفوق والذي للصني
 فقد، األخرية الفرتات يف االجتاه هذا يف تصب كلها األمريكان املسؤولني تصرحيات كانت وقد، األمريكان للسياسيني الشاغل الشغل
 -)واشنطن... انتقالية مرحلة يف أمريكا إن وقال، العسكرة من مزيد احتمال رفعت الصني أن كارتر آشتون األمريكي الدفاع وزير اعترب

 ومكافحة التمرد مكافحة من عاما 14 "بعد كاليفورنيا بوالية للدفاع منتدى يف كارتر شتونآ األمريكي الدفاع وزير قال أ": ب "د
 الصني قيام إن كارتر وقال مستقبلنا" ستحدد اليت األمنية تالتحداي على للرد اسرتاتيجية انتقالية مرحلة خضم يف حنن ...اإلرهاب

 ،العريب القدس) (...التقدير سوء من أكرب وخطورة العسكرة من املزيد احتمال من رفع اجلنويب الصني حبر يف أراض ابستصالح
 محلته نإ أوابما ابراك األمريكى لرئيسا )قال، آسيا يف اليوم يتقرر إمنا أمريكا مستقبل أن اعترب أوابما الرئيس إن مث، (8/11/2015

 اليوم ،رويرتز"" ،"فينتيان") (...لرائسته عابرة" "بدعة ليست آسيا على أكرب بشكل تركز كى األمريكية اخلارجية السياسة توازن إلعادة
 .الصني جماهبة يعين سياآ على وتركيزه (6/9/2016 ،السابع

 وملا الشيوعي احلزب وحدة بدافع واالحتاد الصني بني تقارب هناك كان أن يتييالسوف االحتاد حقبة يف مريكاأل سبق لقد -2
 التقارب هذا لفصل تعمل وأخذت، اجلد مأخذ الصني مع تقاربه أخذت فقد، يتييالسوف االحتاد هلزمية جبد تعمل حينذاك مريكاأ كانت

 وقد يتييالسوف واالحتاد الصني بني العالقة خللخلة نجركيس خطة حينها وظهرت، وهزميته يتييالسوف االحتاد إلضعاف ضرورية كخطوة
 هذا بعادإ تريد وهي روسيا وبني بينها تقارابً  وتالحظ الصني قوة ختشى مريكاأف الواقع انعكس واآلن ...كبري حد إىل ذلك يف جنح

 الواشنطن صحيفة ليهإ أشارت ما وهذا، معكوسة بطريقة ولكن سابقاً  فعلت كما أي، إلضعافها الصني لعزل ضرورية كخطوة التقارب
 نيكسون السابق األمريكي الرئيس قام عاما 45 قبل أنه املقالة يف )وجاء يلي: ما 18/12/2016 اليوم روسيا عنها فنقلت، بوست
 مع العالقات رتطوي يف ابخرتاق القيام على راهن حيث، الصني - املتحدة الوالايت - ييتيالسوف االحتاد "املثلث" تشكيلة تغيري مبحاولة

 املرتقبة "نيكسون" زايرته حبث بغية، كيسنجر القومي األمن لشؤون آنذاك مستشاره مع لقاء نيكسون أجرى 4/2/1972 ويف. بكني
 املنظور يف إهنم وحىت، سواء حد على الروس مثل خطريون "الصينيني إن اللقاء هذا خالل نيكسون للرئيس كيسنجر وقال. الصني إىل

 حكيما كان إذا، القادم األمريكي "الرئيس فإن سنة 20 بعد أنه نيكسون الرئيس خماطبا وأضاف، الروس" من خطورة ثرأك التارخيي
 .("الصينيني ضد سياسته يف الروس على سيعتمد، مثلكم

 الضغط وهذا ،روسيا على فرتة منذ املتواصل األمريكي والضغط بل، روسيا ضد األخرية األمريكية العقوابت فهم ميكن وهبذا -3
، الدميقراطي احلزب ىلإ ضافةإلاب، ترامب قريباً  القادم الرئيس حزب أي، الكونغرس يف اجلمهوري احلزب أعضاء معظم به ينخرط الذي
 وهو، تقول أمريكا وكأن، الصني ضد املتحدة الوالايت مع للتحالف جرها هبدف، روسيا ضد جديدة أمريكية سياسة هو الضغط هذا

 متتلك روسيا ولكن، القاع ىلإ وأوصلتها الروسية األمريكية العالقات هدمت قد أوابما دارةإ أبن، هناراً  جهاراً  الروس به حيصر  ما أيضاً 
 من تبقى ما استخدام تتعمد أمريكا يف الثابتة احلكم مؤسسات أن أي واشنطن! مع عالقاهتا صالحإل ترامب الرئيس بقدوم ذهبية فرصة

 دارةإلا تلك، القادمة ترامب دارةإ مع ابلتفاهم إال واألمل للنجاة طوق لروسيا يكون ال حىت، روسيا مع املوقف زميأت لتسريع أوابما دارةإ
 هذا لتحقيق مستثمرةً  الصني خبصوص معها كربى صفقة بعقد إال يكون ال روسيا مع العالقات صالحإ أن أي، ابلصفقات تؤمن اليت

 .الصني ضد كأصدقاء يتحالفا أن ميكن وأهنما، بوتني للرئيس ترامب ادمالق الرئيس احرتام حول أشيع ما األمر
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، منصبه مهام توليه قبل حىت الصني مع األمريكية العالقات أتزمي يف يزيد أخذ قد ترامب القادم الرئيس أن ذلك يرجح وما -4
 هتديد وهذا، للعودة األمريكية الشركات شجيعوت، الصينية البضائع على كبرية ضرائب بفرض االنتخابية وعوده سينفذ أبنه يصرح وهو

 ذلك يف مبا، الصني على للضغط أوراقها تقلب أمريكا أن ىلإ تشري خطرية سابقة يف اتيوان برئيسة ابالتصال وابدر، للصني كبري جتاري
 األمريكية دارةإلا ايتأولو  ىلأو  فإن لذلك، للصني كبري سياسي هتديد وهذا، واحدة" "الصني سياسة عن أمريكا بتخلي التهديد
 املنتخب األمريكي الرئيس سلوك )أن بوست الواشنطن عن 18/12/2016 اليوم روسيا نقلت فقد، الصني صعود عالج هي اجلديدة
، بكني إزاء قاسية سياسة إبداء إىل ترامب ودعا. الصني حيال األمريكية سةالسيا يف النظر إعادة إمكانية يدرس إنه يقول ترامب دوانلد
 للمرة وذلك اتيوان رئيسة مع هاتفيا اتصاال أجرى قد املنتخب األمريكي الرئيس وكان. اهلاتفية ومكاملاته تصرحياته طريق عن وذلك
 متسك صواب يف شكوكه عن األمريكية نيوز" وكس"ف قناة مع مقابلة خالل ترامب أعرب الحق وقت ويف. عقود مدى على األوىل

 اهتم فيما، الصني إىل نيكسون للرئيس التارخيية الزايرة منذ املتحدة الوالايت مارستها اليت، الواحدة" "الصني سياسة مببادئ واشنطن
 .جتارية( مكائد ابرتكاهبا الصني ترامب

 يف الضعيف الروسي االقتصاد لوضع ابلتأكيد ختطط ال افأمريك، الصني ضد روسيا مع مباتر  صفقة ستكون كيف أما -5
 سقوط بعد هبا خاصة ثقافة أي من خالية بلد فروسيا، الصني ضد الروسية الثقافة استخدام يف كذلك ختطط وال، الصني مواجهة

 تقوم أن مثل، الصني حول ارهااستثم ألمريكا ميكن واليت، لروسيا العسكرية القدرات على مفتوحة أمريكا عني وإمنا، فيها االشرتاكية
، الوسطى آسيا من أو منها للصني الطاقة مداداتإ هتديد يف املشاركة أو، الشمالية لكوراي النووية األسلحة ضد ابملشاركة روسيا بتكليف

 تلك وكل ...زراجل من الصني خراجإل جهودها أمريكا ومشاركة، الصني حبر يف املالحة حبرية خاصة سياسات فرض يف املشاركة حىت أو
 نفسها جتد أن ميكن روسيا لكن. لروسيا دولياً  انتحاراً  تشكل كلها،  الصني مع مباشرة ملواجهة بروسيا الدفع عن انهيك اخليارات
 من روسيا تتمكن أن تصور الصعب ومن العظمى!! الدولة بصفة الظاهري احتفاظها لقاء األمريكية السياسات تلك يف منخرطة

، مزمناً  هذا مرضها أصبح وقد، السياسي النظر بقصر مريضة فروسيا. الصني مواجهة يف جبانبها لوضعها األمريكية غوطالض من فالتإلا
 قصر بسبب وذلك، سوراي يف الوحشي تدخلها بسبب املسلمني فعل لردات مبالية غري تظهر فكما، العواقب تقدير ميكنها ال لذلك
 عن امتنعت أمريكا أبن تدرك ال وهي، يهددها ما فيهم ترى فال، احلاليني والرؤساء لوكامل شخصيات يف املسلمني ترى فهي، النظر
 التأزمي وهذا وابماأ عقوابت فإن ذلك لكل. وامللوك ساءؤ الر  هؤالء من أبعد هو ما تدرك ألهنا سوراي يف املهمة هبذه بنفسها القيام

 عن إلبعادها روسيا مع مباتر  لصفقة سالكة الطريق فتصبح ا"!مب"صديقهاتر  إىل وجرها الزاوية يف روسيا حلشر هو املتعمد
 لتهيئة واليته آخر يف وابماأ تعمده الذي التأزمي لذلك الراجح السبب هو هذا، الصني ضد عدوانية أبعمال للقيام بل، الصني

 عليه تدل كما اجلديد لعهدل األمريكية املؤسسات وضعته الذي املذكور مريكيةألا السياسة هدف لتحقيق مباتر  إىل املسالك
 .الرئيس حزب كان مهما الرؤساء وينفذها مؤسسات تقررها األمريكية فالسياسة ...املؤشرات

 مشرتكة عسكرية مبناورات وتقوم، حبذر وإن ابالستثمارات روسيا غراءإب تقوم لذلك، هبا احملدق اخلطر تدرك فهي، الصني وأما -6
 النظرة لكن. ضدها هلا واشنطن استخدام ملنع ذلك كل،  بسوراي اخلاص ابلفيتو يتعلق فيما األمن سجمل يف معها ابلتصويت وتقوم، معها

، املتعاظم الصيين االقتصاد يفرضها اليت اجلديدة املصاحل لغة أن غري، مستحكمة تكون تكاد الصينيني الساسة أذهان يف لروسيا العدائية
 .ستار خلف لالختباء العدائية النظرة بتلك تدفع، روسيا يف كالمها ملتوفرا الطاقة وموارد اخلام للمواد املاسة وحاجته

 هو إهانة من للصني األخرية زايرته عند وابماأل حدث ما يكون أن املستبعد من وليس جتاهها مريكاأ عدوانية الصني تدرك وكذلك

https://arabic.rt.com/tags/donald_trump/


 

6  /6 
 موقع الخالفة                  موقع إعالميات حزب التحرير        موقع جريدة الراية                          إلعالمي المركزياموقع حزب التحرير                      موقع المكتب                     

        tahrir.org-ut-www.hizb                  tahrir.info-ut-www.hizb         net.alraiah.www                          info.tmediah.www                          net.khilafah.www 

 الستخدام مضطرا نفسه أوابما ابراك يمريكاأل لرئيسا وجد، املتحدة للوالايت كرئيس الصني إىل له زايرة آخر )يف ذلك مؤشرات من
 ألن بل، فين عطل أو حريق بسبب ذلك ليس، العشرين قمة حلضور خواجنو مطار إىل أقلته اليت الطائرة مؤخرة يف الطوارئ سلم

 يمريكاأل الرئيس إهانة نيالص تعمد مراقبون ويرى .اعتيادي بشكل الطائرة مقدمة من للخروج خاصا سلما له توفر مل الصينية السلطات
 الوالايت إعالن مقدمتها ويف، والقضااي امللفات من العديد يف خيتلفان ذينللا البلدين بني العالقات يف التوتر حجم يعكس ذلك وأن

 حبر يف فلبنيوال الصني بني القائم النزاع من يمريكاأل املوقف كذلك،  األخرية أراضي على صاروخية درع نشر اجلنوبية وكوراي املتحدة
 .(5/9/2016 ،اجلزيرة) (...الصينية الصلب واردات على الرسوم من مزيد بفرض األخري واشنطن وقرار، الصني جنوب

 سنه كرب رغم بشخصه اليوم هو كيسنجر السابق األمريكي اخلارجية ووزير القومي األمن مستشار أن الزمن مفارقات ومن -7
 أي، االجتاه هذا يف دافعاً  بوتني مع تاءولقا ملوسكو بزايرات يقوم من نفسه وهو، ترامب القادم الرئيس مع الروسية املصاحلة عراب
، بيسكوف دميرتي ذكر) فقد مبصاحلها! مهتم كيسنجر أن منها ظناً  لذلك تصفق وروسيا. الصني ضد روسيا مع التحالف اجتاه

 بني العالقة إعادة يف كيسنجر هنري األسبق األمريكي اخلارجية وزير مبشاركة ترحب موسكو أن، الروسية للرائسة الصحفي املتحدث
، األسبق األمريكية اخلارجية وزير، كيسنجر إن الثالاثء اليوم صحفية تصرحيات يف بيسكوف وقال .األمريكية املتحدة والوالايت روسيا

 األمريكية العالقات صعيد وعلى، يةالروس الشئون يف عميقة خربة ولديه وخربة وذكاء حكمة السياسيني أكثر من واحد هو
 .(27/12/2016 ،العربية عالمإلا شبكة موقع) (...الروسية"

 )كتبت يلي: ما 28/12/2016 اليوم روسيا نقلت فقد، أورواب يف املطلعة املصادر بعض أيضاً  ليهإ تشري ما هو التوجه وهذا
 األمريكي اخلارجية وزير أن ومبا. الصني قوة ازدايد إىل نظرا ضروراي ياروس مع العالقات حتسني يرى كيسنجر أن األملانية "بيلد" صحيفة
 الصحيفة وتقول. البلدين بني العالقات تطبيع يف الوسيط يكون سوف فإنه، بوتني الرئيس شخصيا التقى وأنه، اخلربة ذوي من مفاوض
 ُأجري الذي "التحليل أيضا ذلك إىل ويشري، سنجر"كي هنري نصيحة على "بناء روسيا عن العقوابت لرفع يسعى ترامب إن األملانية
 .(...ترامب للرئيس االنتقايل الفريق من عليها احلصول مت اليت املعطيات على اعتمد والذي، املختصة" األوروبية األجهزة من بطلب

 على خلدمتها بروسيا الدفع الرئيسي عمادها والصيين الروسي اجلانبني على فعلية سياسة بتنفيذ تقوم أمريكا أبن يشري ذلك وكل
 يعقد من هو ترامب القادم الرئيس يكون ألن وختطط، روسيا على ضغط مرحلة بتدشني أوابما دارةإ بدأهتا وقد، الصيين املسرح

 .الصني ضد معها واالندفاع األمريكية للضغوط روسيا استجابة وجوب حول شكوك أي أمريكا تظهر وال، صفقتها

 تلك بني النفوذ تفاوت وفق ذلك يف التفاوت مع مصاحلها حتقيق يف الكربى غري وحىت الكربى الدول تتصارع وهكذا رابعاً:
 وتعيد األمور بزمام متسك دولة لإلسالم ليس أن واملؤمل ...العامل يف للعيان املاثل والشر الشقاء هذا هو بينها املشرتك والقاسم، الدول

 فإن ذلك ومع، اإلسالم بالد أكناف يف كذلك بل، فحسب اإلسالم بالد يف ليس، وعهرب يف اخلري وتنشر صوابه إىل العامل هذا
ُهمْ  َعَلْيه   اّللََ  َعاَهُدوا َما َصَدُقوا﴿ رجاالً  لإلسالم ن ْ ُهمْ  ََنَْبهُ  َقَضى َمنْ  َفم  ن ْ َتظ رُ  َمنْ  َوم   دولة هللا إبذن وسيعيدون ﴾تَ ْبد ياًل  َبَدُلوا َوَما يَ ن ْ
 .﴾َقْدرًا َشْيء   ل ُكل    اّللَُ  َجَعلَ  َقدْ  َأْمر ه   اَبل غُ  اّللََ  إ نَ ﴿ اخلري إىل العامل يف التوازن تدفع اليت الراشدة اخلالفة، اإلسالم

 هـ1438 الثاين ربيع من بعالسا
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