
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سياسية دردشات
 (الشباب بعض من وردت تساؤالت أجوبة)

 هذا؟ قول ميكننا هل. الصني مع اكأمري تعقدها ،1961 وخروتشوف كندي اتفاقية مثل إبرام ميكن هل :السائل يقول -1
 اتيوان يف للصني أمريكا هتديد عالقة ما مث؟ املتحدة الوالايت لقوة األول التهديد أصبحت اقتصادية عاملية كقوة الصني أنو  خاصة
 تتمكن حىت اتيوان مع حرب يف الصني توريط على تعمل أمريكا إن بل مستبعد، االتفاقية هذه مثل عقد نأ هو واجلواب بذلك؟

 وتشكل نيالص فيها تستفز أبعمال تقوم فهي أوكرانيا، يف روسيا دعم من ملنعها وكذلك إلرادهتا، ختضع وجتعلها احتوائها من
 هذه يف ستستمر أهنا يظهر فإنه وهلذا اقتصادية، حراب عليها شنت وقد. عليها العقوابت وتفرض ضدها للعمل حوهلا التحالفات

 شي رئيسها لسان على ورد كما ابلقوة ولو إليها اتيوان ضم على تصر الصني ألن ما، وجه على اتيوان مسألة تنتهي حىت األعمال
 اتيوان مع القوة استخدام حق عن تتخلى لن الصني "إن: فقال ،سنوات مخس ملدة اثلثة رائسية فرتة له جددت الذي بينغ جني

 ال حىت األمور إليه ستؤول وما أوكرانيا يف جيري ما تراقب والصني (16/10/2022 )اجلزيرة القصوى" الظروف ويف أخري كحل
 بعدما تراجعت بل أوكرانيا يف روسيا دعم عن امتنعت قد ورأيناها. أوكرانيا يف نكراء هلزمية روسيا تعرضت ما إذا املأساة معها تتكرر

 املوقف هذا أضر ام ،احملايد موقف وقفت مث الشأن هذا يف اتفاقية معها ووقعت احلدود أبعد إىل روسيا دعم عن البداية يف أعلنت
 ال أن احملتمل فمن وهلذا. انتقدها أو عاتبها إذا خيسرها ال ىتح الصني ملوقف تفهماا  مبدايا  املتوازن ابملوقف بوتني وصفه الذي بروسيا
 تعقد ال وكذلك األعمال، هذه كل تستنفد حىت سابقا السوفيايت االحتاد مع فعلت كما دويل تقاسم اتفاقية معها أمريكا تعقد
 من منعها على وتعمل ضدها لدولا حتشد فإهنا والشرقي، اجلنويب الصني حبر منطقة يف نفوذ منطقة على لتقرها اتفاقية معها

 ...املنطقتني هاتني على السيطرة

 منها، مقربة على املتحدة الوالايت بتهديد الكوبية" الصواريخ أزمة "مثل الرد روسيا إبمكان )كان السائل يقول -2
 حتس اليت لروسيا ابلنسبة قعيوا غري القول هذا أن هو ذلك على واجلواب (تفعل؟ مل فلماذا ..سابقاا  السوفيايت االحتاد فعل كما

 املعاين هذه يف وللتعمق. األمريكية للقوة موازية قوته كانت الذي السوفيييت االحتاد خبالف وهذا منها، أقوى أمريكا أبن وتعرتف
 ال الدرع ذهه ومثل روسيا، صواريخ من تقيها صاروخية درعاا  متلك أمريكا لكن متساوية شبه اليوم البلدين لكال النووية القوة فإن

 مبعىن األوىل، مراحلها يف تزال ال الصاروخية الدرع جتاوز على قادرة جديدة صواريخ تصنيع من روسيا عنه أعلنت وما روسيا، متلكه
 لاملقاب ويف الفعلية، اخلدمة يف قليل   الصاروخية الدرع وجتاوز األمريكية األراضي تطال أن ميكنها اليت النووية روسيا صواريخ عدد أن

 يف اهلائل التقدم عن فضالا  هذا ذلك، فعل ميكنها يزال ال الروسية األراضي لتطال املنصوبة القدمية أمريكا صواريخ كافة فإن
 أثبتت إذ هلا، مقارابا  مثيالا  روسيا متلك ال اليت الذكية والقذائف الشبح وطائرات املسرية كالطائرات األمريكية التقليدية األسلحة

 متخلفة املسرية وطائراهتا كأوكرانيا، بلد أجواء على السيطرة حىت ميكنه وال ضعيف الروسي اجلو سالح أن يةاألوكران احلرب
 كشفتها التقليدية روسيا لقوات كبرية ضعف نقاط من ذلك وغري أوكرانيا، حرب يف يرانيةإ ملسريات استعماهلا عن التقارير وتتحدث

 صغرية دولة هزمية أشهر مثانية حنو خالل ميكنها ال اليت تلك عظمى دولة فأي .لديها العظمة أوهام وكشفت ،أوكرانيا يف احلرب
 قبل احلرب بداية كييف العاصمة حول من لالنسحاب سارعت اليت لروسيا عظمة   وأي !الغريب؟ الدعم تلقت ولو حىت كأوكرانيا

 "مثل الرد روسيا إبمكان )إن فالقول آنفاا  قلت فكما لذلكو ! قوةا  أقل أوكرانيا كانت عندما أي !ألوكرانيا؟ الغريب الدعم يزيد أن
 يتيالسوفي االحتاد غري اليوم فروسيا واقعي، غري القول هذا منها(، مقربة على املتحدة الوالايت بتهديد الكوبية" الصواريخ أزمة



 ايم حني أزمة الصواريخ الكوبية..األ تلك يف

 مقابل أمريكا مصاحل خبدمة الكربى الدول تقوم أن األمريكيني عند تعين فإهنا السؤال يف الواردة الدولية الشراكة مسألة أما -3
 فكان سوراي، يف أمريكا مصاحل خدمة على روسيا وافقت فمثالا . الدولية الغنائم من أمريكا تقرره شيئاا  إعطائها على أمريكا موافقة

 ال دولية غنيمة وهذه األمن، جملس يف الروسي "الفيتو" صيت وذاع كربى كدولة روسيا وبرزت ،2015 سنة العسكري تدخلها
 روسيا لكن الصني، وضد الشمالية كوراي ضد الصني حوض إىل ألمريكا الروسية اخلدمات تنقل أن أمريكا أرادت مث هبا، يستهان
 يف وتضايقها سوراي يف مهيمناا  بدا الذي روسيا دور من تقزم أمريكا أخذت فقد روسيا رفض من أمريكا أتكدت وعندما رفضت،
 مع النفوذ ابقتسام تفكر ال فواشنطن األمريكي، التفكري هو هذا. كثرية أخرى وأمور اوأرميني أذربيجان حرب مثل كثرية مسائل
 بعض مقابل العامل حول األمريكية املصاحل حتقيق على لتعينهامعها  كربى تسمى اليت الدول من ريهاغ كإبشرا تفكر وإمنا أحد،
 الدول ومع روسيا ومع الصني مع األمريكي التفكري هو هذا. تلك أو الدولة هلذه منحها على أمريكا توافق اليت الدولية مالغنائ

 األمريكية القيادة إشراف حتت ذلك كل لكن روسيا، مواجهة يف أورواب شرق أملانيا دور بتوسيع تقوم أمريكا أن اليوم ومنه األوروبية،
 هو هذا ..مبضايقتها ستأخذ أمريكا فإن وحدها والعمل ختطيطها وعن األمريكية القيادة عن اخلروج انياأمل قررت ولو وختطيطها،

 ..األمريكي التفكري يسود الذي املنطق
 من النفط استرياد على وافقت عندما اهلند على عقوابت املتحدة الوالايت تفرض مل "ملاذا السؤال يف الوارد القول وأما -4
 وحزبه مودي بقيادة اهلند يف عمالئها مصري يهدد ذلك ألن اهلند على عقوابت تفرض مل أمريكا أن هو ذلك عن ابفاجلو  روسيا؟"

 ملوارد شراءها اهلند أوقفت فإذا بديال، هلا توفر أن تستطيع ال ألهنا روسيا من والنفط للغاز شراءها تعارض فلم جاانات، تياار هبا حزب
 فمن اهلند، يف الناس يتحمله أن يستطيع ال ما وهذا اهلند يف تتضاعف سوف األسعار فإن انياأمل يف حصل كما روسيا من الطاقة
 اهلندي املؤمتر حزب يف اإلجنليز عمالء يتحينها اليت الفرصة وهي يسقطها وابلتايل ألمريكا، املوالية مودي حكومة على يؤثر أن شأنه
 الذي املؤمتر حزب عهد منذ معتاد هو كما روسيا من األسلحة شراء مبواصلة هلا تسمح إهنا حىت. اهلند يف أقوايء زالوا ما الذين
 عام حىت وحكم مرة ألول جاانات تياار هبا حزب فجاء 1998 عام حىت 1947 عام أتسيسها منذ الفرتات أكثر يف اهلند حكم

 وكان اليوم، حىت احلكم إىل اتاناج تياار هبا حزب رجع ذلك وبعد ،2014 عام حىت اهلند ليحكم املؤمتر حزب عاد مث ومن ،2004
. احلزب هذا شعبية قوى ام كشمري، يف وخاصة أمريكا أمرهتم حيث العمالء، الباكستان حكام من التنازالت حساب على جناحه
 اهلند أعفت إهنا بل تركيا، على فرضتها كما عقوابت عليها أمريكا تفرض مل روسيا من 400إس صواريخ اهلند اشرتت عندما وهلذا

 جملس صادق حيث "كاتسا" بقانون اختصارا املعروفة العقوابت خالل من أمريكا أعداء مكافحة قانون إطار يف العقوابت من
 "اإلعفاء أن بدعوى 14/7/2022 يوم 2023 لعام األمريكية الدفاع ميزانية على مصادقته ضمن اإلعفاء على األمريكي النواب

 معايري ازدواجية ذلك اعترب وقد (16/7/2022 )األانضول واهلند" املتحدة الوالايت بني اعيةالدف الروابط سيعزز العقوابت من
 فقدان ختشى أمريكا أن على يدل ام ،اهلند على تفرض ومل القانون هذا إطار يف الغرض هلذا تركيا على فرضت حيث صارخة
 من الطاقة موارد شراء من ومنعت العقوابت هذه مثل ليهاع فرضت إذا جاانات تياار هبا حزب يف عمالئها بسقوط اهلند يف نفوذها
 ته وتغطي على ارتباطاته أبمريكا.شعبي من تزيد بل فلكها يف تدور اليت وحكومته أردوغان يف يؤثر ال ذلك بينما. روسيا

 نفط والغاز فالرد عليها كما يلي:ال عن التساؤالت يف الواردة األخرى النقاط أما -5

 قريباا  روسيا توسع خماطر تشاهد أورواب أن وذلك الروسية، الطاقة توريد سالسل قطع من واحد رقم تضررامل هي أورواب -أ
 وهي ونفطها، غازها على معتمدة تكون ال عندما روسيا مواجهة على قدرة أكثر تكون أن أمريكا مع وبتوافق تريد لذلك منها،
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 هو األمريكي التوجه هذا أن مع الروسية الطاقة تبعية من للتخلص أورواب هتوج مريكاأ أبن يقال ال لذلك. التبعات لتحمل مستعدة
 الغرب ابجتاه وجرها ودعمها أوكرانيا مواقف تصليب طريق عن جنحت أمريكا أبن القول ميكن بل جديدة، قدمية أمريكية اسرتاتيجية

 إال فهمها ميكن ال اليت الزاوية هذه يف روسيا حبشر ياأوكران يف التدخل من عقود عرب جنحت قد تكون أي أوكرانيا، يف روسيا بتوريط
 االسرتاتيجية مع طواعية انساقت قد األوروبية الدول فإن وحقيقياا  ماثالا  ألورواب روسيا هتديد أصبح وعندما أبسرها، ألورواب هتديداا 

 عرب أيتيها الغاز هذا كان حيث الطبيعي زالغا أسعار ارتفاع ذلك وتبع أورواب، عن الروسية الطاقة موارد قطع مث ومن األمريكية
 "انقطعت" وملا الثمن، رخيص كان لذلك املسال، الغاز تنقل اليت البحرية الناقالت طريق عن وليس األانبيب من كثرية خطوط

 الغاز يلتسي صناعة بسبب مكلف وهذا البحرية، الناقالت طريق عن الغالب يف تستورده أن عليها الزماا  صار فقد األانبيب تلك
 عند الدول املستوردة يف أورواب. الغازية للحالة إعادته مث املصدرة الدول يف

 ،اا أيض النفط سعر ارتفاع من تضررت قد فأمريكا الغاز، خبالف فقط أوروبياا  وليس عاملياا  أسعاره ارتفعت فقد النفط أما -ب
 وليس اا أيض عاملياا  كان احلبوب أسعار ارتفاع أن مبعىن ،واألوكراين الروسي مصدرها تعطل اليت احلبوب عن القول ميكن وكذلك
 من نقله إلمكانية أسعار ارتفاع مسألة هي النفط ونقص احلبوب نقص مسألة فإن العامل أحناء ابقي يف كما أورواب ويف. فقط أوروبياا 
 نسبياا، الغاز انقالت وندرة الغاز تسييل صناعة حداثة بسبب ذلك غري فهو الطبيعي الغاز وأما وأوكرانيا، روسيا غري أخرى مناطق

 أنه أي واملناخ، ابلبيئة تتعلق عقود عرب هلا الرتويج جرى ألسباب الطبيعي الغاز على العامل اعتماد زايدة أيضاا  ذلك يف ساهم وقد
 ل الفحم احلجري والطاقة النووية.مث غريه من وخطراا  تلويثاا  أقل

 الصني مع تتفق فروسيا كبرية، عقبات دونه ولكن أكيد، فهذا ابلدوالر، دولياا  الطبيعي زالغا بتسعري حتلم أمريكا أن وأما -ج
 تفكر الدول من كثرياا  إن بل ،2014 منذ طريقه شق قد روسي هنج وهذا احمللية، ابلعمالت التجاري التبادل على أخرى دول ومع
 التبادل هنج أبن القول وميكن. أمريكا دوالر على اعتمادها شدة العامل دول اكتشفت حني 2009 سنة املالية األزمة منذ مبثله

 قوي دوالر وسياسة الفائدة أسعار أمريكا رفع ولعل حمدوداا، يزال ال كان وإن العامل يف فعالا  طريقه شق قد الدوالر بغري التجاري
 التجاري للتبادل النهج ذلك وإضعاف ابلدوالر الثقة تعيد أن أمريكا منها تريد إمنا 2022 سنة تنتهجها أخذت اليت اجلديدة

 وزايدة دولياا، الطبيعي الغاز على االعتماد من مزيد إىل تؤدي املناخ سياسات فإن البعيد املدى وعلى. األخرى احمللية ابلعمالت
 ...ألمريكا كبرية جدوى ذات تكون ابلدوالر تسعريه مسألة فإن وابلتايل الطاقة، مصادر من املصدر هذا أمهية

 خطوط مثل األانبيب عرب وأورواب روسيا بني الغاز توريد سالسل لقطع أمريكا جهود جناح إىل النظر األهم من يكون وقد -د
 خطوط لقطع تركيا على تضغط مل أمريكا أن ذلك إىل يشري وما أمريكياا، هبا املتحكم غري الطاقة خلطوط قطع أنه على سرتمي نورد
 إىل الروسي الغاز لتوريد تركي مركز إنشاء نوااي عن بوتني روسيا رئيس فأعلن أمريكا، توابع من كياتر  نأ اعتبار على روسيا مع الغاز

 قبالا عرب طرق تتحكم هبا واشنطن.مست أورواب إىل الروسي الغاز جتارة تكون أن تريد أمريكا أن مبعىن أورواب،

 
 ه1444 اآلخر ربيع من السادس

 م31/10/2022

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

