بسم اهلل الرحمن الرحيم

جواب سؤال
سياسة أمريكا تجاه روسيا والصين
السؤال :بدأت اإلدارة األمريكية اصتديدة برئاسة بايدن باعتجوم على الصني وعلى روسيا ،ويف الوقت نفسو بدأت بتعزيز
الشراكات وإحياء التحالفات القدشنة مع بعض الدول .فكيف تنتهج أمريكا سياستها جتاه ىاتني الدولتني على اطتصوص وما
أىدافها؟ وىل ختتلف ىذه اإلدارة عن سابقتها؟
الجواب :لنستعرض تصرفات اإلدارة الجديدة ومن خاللها نبين ماىية السياسة األمريكية وأىدافها:
 -1عقد الرئيس األمريكي بايدن يوم  1211/3/11مؤدترا مع زعماء أسًتاليا سكوت موريسون واعتند ناريندرا مودي واليابان
شهيدي سوغا عرب اإلنًتنت ،باعتبار ىذه الدول ػتورية يف جهود أمريكا ظتواجهة القوة العسكرية واالقتصادية اظتتنامية للصني ،وقال
بايدن"( :منطقة حرة ومفتوحة يف ا﵀يط اعتندي واعتادي شيء ضروري ظتستقبلنا رتيعا .إن أمريكا ملتزمة بالعمل معكم ومع شركائنا
ورتيع حلفائنا يف اظتنطقة لتحقيق االستقرار" ...الشرق األوسط  )1211/3/13ومن مث أعلن وزير الدفاع األمريكي لويد أوسنت
يوم  1211/3/13أنو ("سيتوجو إىل آسيا يف زيارة تستمر أسبوعا ستقوده إىل طوكيو وسيول ونيودعتي ظتناقشة سبل تعزيز التعاون
العسكري يف اظتنطقة مع حلفاء أمريكا وإرساء ردع موثوق بو يف مواجهة الصني" ...إذ إنو سينضم إىل وزير اطتارجية األمريكي يف
طوكيو وسيول ليلتقيا مع نظرائهما ىناك .وىي تأيت قبل االجتماع األول يف أالسكا لفريق بايدن مع اظتسؤولني يف اطتارجية الصينية:
مسؤول العالقات اطتارجية يف اضتزب الشيوعي الصيين يانغ جيشي ووزير اطتارجية الصيين وانغ يي") ...الشرق األوسط
 )1211/3/11وستشمل األوضاع يف ىونغ كونغ وشينجيانغ (تركستان الشرقية) والتبت وتايوان وانتهاك حقوق اإلنسان.
 -1يوم  1211/3/12قال وزير الدفاع األمريكي لويد أوسنت"( :بالتأكيد حنث رتيع حلفائنا وشركائنا على االبتعاد عن
العتاد الروسي وجتنب اقتنائها بأي شكل ؽتا يتسبب يف فرض عقوبات من جانبنا" وأضاف أن "اعتند مل تتسلم أي شحنة من نظام
الدفاع اصتوي الروسي إس 122-وبالتايل مل تتم مناقشة إمكانية فرض عقوبات" ...اصتزيرة  )1211/3/12وكان رئيس الوزراء
اعتندي مودي قد وقع مع الرئيس الروسي بوتني على اتفاقية شراء منظومة الدفاع اصتوي الروسية إس 122-عام  1212بقيمة 4,1
مليار دوالر .ودفعت اعتند  222مليون دوالر عام  1212كدفعة أوىل من ىذه الصفقة .وتتوقع وصول الدفعة األوىل من ىذه
الصورايخ يف وقت الحق من ىذا العام .وتأيت زيارة أوسنت للهند يف إطار مساع أمريكية لتشكيل حتالف للبلدان اليت هتدف إىل
التصدي لنفوذ الصني يف اظتنطقة جبانب التضييق على روسيا .بينما وقعت شركات الدفاع األمريكية صفقات مبليارات الدوالرات
لتزويد اعتند مبعدات عسكرية منها شراء  142طائرة مقاتلة ومروحيات يف إطار حتديث القوات اظتسلحة اعتندية اليت ختطط لتوظيف
حنو  142مليار دوالر من أجل ذلك .علما أن روسيا أكرب مورد لألسلحة إىل اعتند ،وختشى اعتند أن تتعرض لعقوبات أمريكية
كما تعرضت تركيا لشرائها منظومة إس .122-ومنذ وصول مودي إىل السلطة عام  1211تعززت العالقات اعتندية األمريكية
لكون مودي يتبع السياسة األمريكية .ويف عام  1212صنفت أمريكا اعتند على أهنا "شريك دفاعي رئيسي" ومنذ ذلك اضتني
وقعت أمريكا مع اعتند سلسلة اتفاقات لتسهيل نقل األسلحة الدقيقة وتعميق التعاون العسكري .فأمريكا تريد من اعتند أن تعزف
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هنائيا عن شراء منظومة الدفاع الروسية إس 122-وغريىا من األسلحة لئال تستغين عنها يف التسلح ،وذلك على عكس سياسة
حزب اظتؤدتر اعتندي اظتوايل لربيطانيا اليت كانت توعز لو خالل حكمو اعتند لعشرات السنني ليشًتي السالح من روسيا على عهد
االحتاد السوفيايت وعلى عهد ما بعده حىت ال تتسلط أمريكا على اعتند وتتمكن من بسط نفوذىا فيها .ولكن عندما دتكنت أمريكا
من إيصال عمالئها يف حزب جاناتا إىل سدة اضتكم يف اعتند ،بدأت تعمل على ربط اعتند هبا يف موضوع التسلح واصتيش حىت
دتسك بزمام األمور سياسيا وعسكريا يف اعتند وتنهي الوجود الربيطاين ىناك.
 -3ويف الوقت نفسو تقوم أمريكا باضتوار مع الصني والضغط عليها مباشرة ،فقد مت افتتاح اجتماع بني وزاريت اطتارجية
األمريكية والصينية يف أالسكا بأمريكا يوم  1211/3/12حيث قال وزير اطتارجية األمريكي أنتوين بلينكن ("إن تصرفات الصني
هتدد النظام القائم على القواعد والذي يضمن االستقرار العاظتي" وقال "سنناقش ؼتاوفنا العميقة بشأن الصني يف شينجيانغ
"تركستان الشرقية" وىونغ كونغ وتايوان فضال عن اعتجمات اإللكًتونية ضد الواليات اظتتحدة واإلكراه االقتصادي ضد حلفائنا..
كل تصرف من ىذه التصرفات يهدد النظام القائم على القواعد والذي زنافظ على االستقرار العاظتي" ،بينما رد عليو مسؤول
العالقات اطتارجية يف اضتزب الشيوعي الصيين يانغ جيشي قائال" :إن الصني تعارض بشدة التدخل األمريكي يف الشؤون الداخلية
للصني ..أعربنا عن معارضتنا الشديدة لتدخل كهذا وسنتخذ إجراءات حازمة للرد ..ما يتعني القيام بو ىو التخلي عن عقلية
اضترب الباردة" ...رويًتز  ،)1211/3/12فهنا أرادت أمريكا الضغط على الصني مباشرة حتت مسمى اضتوار ضمن حرب نفسية
وإعالمية للتشهري هبا أمام العامل كوهنا تنتهك حقوق اإلنسان ولكن ليس حرصا على حقوق اإلنسان ىذه ،وإدنا استعماعتا ورقة
ضغط على الصني ،ولكن يظهر أهنا مل توفق فيو ،إذ رد عليها الصينيون من حيث ىورتوا ،إذ إهنا ،أي أمريكا ،تنتهك حقوق
اإلنسان يف داخلها وخارجها ،فهي األخرى متهمة كالصني ،عدا عن أهنا تتسلط على الدول األخرى وتعمل على فرض ىيمنتها
عليها وابتزازىا وهنب ثرواهتا.
 -1أشارت اإلدارة اصتديدة برئاسة بايدن إىل أهنا ستواصل يف الوقت اضتايل اضترب التجارية اليت شنتها إدارة ترامب ،ولكن
حبشد اضتلفاء والقوى األخرى معها .واختارت بلينكن وزيرا للخارجية لكونو مع فرض عقوبات على الصني ،وقد أعلن أمام صتنة
العالقات اطتارجية مبجلس الشيوخ ("ؽتا ال شك فيو أن الصني تشكل أكرب حتد لنا من أي دولة أخرى لكنو حتد معقد ،وأن على
أمريكا أن تبدأ التقارب مع الصني من مبدأ قوة وليس مبدأ ضعف ،وأن جزءا من تلك القوة ىو العمل مع اضتلفاء واظتشاركة مع
اظتؤسسات الدولية ..اشتحوا يل فقط أن أقول إنين أعتقد أيضا أن الرئيس ترامب كان على حق يف اختاذ موقف حازم جتاه الصني.
أنا ال أتفق كثريا مع الطريقة اليت اتبعها يف عدد من اجملاالت ،لكن من حيث اظتبدأ األساسي كان صحيحا وأعتقد أن ىذا مفيد
بالفعل لسياستنا اطتارجية" ...األناضول  )1211/1/12أي إن سياسة أمريكا جتاه الصني من حيث األساس واحدة ،ولكن
األساليب اليت تتبعها ؼتتلفة من إدارة إىل إدارة .فقد انتهت سياسة االحتواء ،وبدأت سياسة اظتواجهة معها لتحد من دتددىا يف
اظتنطقة واطتارج.
 -4أعلنت أمريكا ختوفها بصورة واضحة من التمدد الصيين ،فصرح رئيسها بايدن قائال"( :إذا مل نتحرك فسوف يأكلون
"الصينيون" غداءنا .لديهم مبادرات كربى جديدة يف غتال السكك اضتديدية ..وإن الصني حتقق تقدما سريعا يف غتال تكنولوجيا
السيارات الكهربائية" وقال "إنو حتدث يوم األربعاء  1211/1/12مع نظريه الصيين شي جني بينغ ساعتني حول العديد من
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القضايا منها حقوق اإلنسان والتجارة واألمن" .وقالت اظتتحدثة الصحافية باسم البيت البيض جني ساكي "أعتقد أن وجهة نظر
الرئيس ىي أننا يف منافسة مع الصني ،وىو واضح بشأن مدى عمق ىذا التحدي" ...وول سًتيت جورنال  )1211/1/11وأكد
بايدن ؼتاوف بالده مرة أخرى بقولو ("إن ىناك تنافسا شديدا بني الواليات اظتتحدة والصني وإن األخرية تسعى لتكون الدولة
األوىل يف العامل من حيث القوة والنفوذ ،وتعهد بأال زندث ذلك ما دام يف البيت األبيض وإنو سيتواصل مع رؤساء  12دولة
للتنسيق بشأن اطتطوات اظتقبلة جتاه بكني .سنحاسب الصني ونطلب منها احًتام القواعد خصوصا يف حبر الصني اصتنويب"...
اصتزيرة  )1211/3/14وكانت إدارة بايدن قد أصدرت يف بداية الشهر اصتاري آذار وثيقة "التوجيو االسًتاتيجي اظتؤقت السًتاتيجية
األمن القومي" اليت تتضمن توجيهات اإلدارة اصتديدة لوكاالت األمن القومي حىت تتمكن من العمل على مواجهة التحديات
العاظتية ،وجاء ذكر الصني  14مرة يف الوثيقة اليت مل تتعد  12صفحة من اضتجم الصغري ومل تأت على ذكر روسيا إال  4مرات!
 -2أمريكا ترى أن الصني مل تتمكن من فرض سيطرهتا على حبر الصني اصتنويب ومنطقتو بعد ،وىي حتاول ذلك ،فًتيد أن
دتنعها من ىذه السيطرة وتشغلها فيها وبواسطة الدول يف ىذه اظتنطقة ،وحتاول أن تبقيها دولة كربى إقليمية ػتاصرة من كافة
اصتوانب .ففي حبر الصني اصتنويب ىناك دول عديدة منها إندونيسيا وماليزيا والفلبني وفيتنام تعمل أمريكا على حتريكها ضد الصني.
وقريب من ىذا البحر يف ا﵀يط اعتادئ ىناك أسًتاليا حيث تنسق معها أمريكا للعمل ضد الصني .ويف حبر الصني الشرقي ىناك
اليابان وتايوان وكوريا اصتنوبية وىذه الدول من حلفاء أمريكا .وقد اعًتفت أمريكا بالصني اظتوحدة على أن تتوحد مع تايوان طواعية.
وقد تراجعت على عهد ترامب عن ىذا االعًتاف فقامت الصني وىددت بغزو تايوان فًتاجع ترامب وعاد واعًتف بالصني اظتوحدة
وىي االتفاقية اليت وقعتها أمريكا مع الصني عام  1222على أن تتم الوحدة بالتفاىم وبالتدرج وبالتقاربات االقتصادية والسياسية.
ولكن أمريكا تضع العراقيل يف وجهها ،فتعمل على تسليح تايوان ودعمها سياسيا واقتصاديا" .وقد حذر األدمريال األمريكي فيليب
ديفيدسون قائد القوات األمريكية يف منطقة ا﵀يط اعتندي واعتادي (إندوبام) يوم  1211/3/12من أن الصني قد تغزو تايوان يف
غضون  2سنوات أي حبلول عام  "1212وقال أمام الكونغرس "أخشى أن يكون الصينيون بصدد تسريع مشروعهم الرامي للحلول
ػتل الواليات اظتتحدة بصفتها أكرب قوة عسكرية يف تلك اظتنطقة حبلول عام  ..."1242اصتزيرة  .)1211/3/11فأمريكا تتخوف
من ضم الصني لتايوان اليت اعتربت جزءا منها باعًتاف أمريكا ولكن ىناك ؽتاطلة لتحقيق ذلك ويظهر أن الصني قد ملّت ىذه
اظتماطالت وأالعيب أمريكا بعرقلة حتقيق ىذه الوحدة وترى أهنا ال تريدىا ،فيظهر أن ىناك هتديداً جدياً من الصني لتايوان ،وىي
قادرة على ضمها بالقوة ،ولكن يبدو أهنا ال تريد أن ختسر عالقاهتا التجارية مع أمريكا ورمبا مع دول أخرى كثرية عندما تؤلب

أمريكا عليها دول العامل إذا ما أقدمت على ىذه اطتطوة...
 -2واألمر سنتلف نوعا ما مع روسيا عن الصني ،فروسيا مسيطرة على مناطق يف آسيا الوسطى والقفقاس/القوقاز وقسم من
شرق أوروبا حىت أوكرانيا وىي مناطق نفوذ قدشنة عتا منذ عهد االحتاد السوفيايت ،فأمريكا تنافسها وتزازتها يف منطقتها لتتمكن من
االستقرار فيها وبسط النفوذ ،إذ دتكنت من الولوج فيها وحاولت بسط النفوذ يف بعضها ولكنو مل يستقر بعد .ويف الوقت نفسو
تواصل ضغوطاهتا على روسيا على أكثر من صعيد سياسي واقتصادي وإعالمي ونفسي .وعتذا قام الرئيس األمريكي بايدن بوصف
الرئيس الروسي بوتني "بالقاتل" يف صدد جوابو عن مسألة تسمم اظتعارض الروسي أليكسي نافالين .وقال ("ستكون ىناك عواقب
﵀اوالت روسيا التدخل يف االنتخابات األمريكية العام اظتاضي حىت مع إصرار الكرملني على عدم صحة ىذه اظتزاعم" وتوعده بدفع
ذتن التدخالت قائال" :إن بوتني سيدفع الثمن وبأنو حذره من رد ػتتمل خالل اظتكاظتة اعتاتفية اظتطولة اليت أجراىا معو أواخر كانون
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الثاين/يناير اظتاضي" وردا على سؤالو عن العواقب اليت يقصدىا فقال" :سًتون ذلك قريبا" ...إيو يب سي األمريكية )1211/3/12
وىو يشري إىل فرض اظتزيد من العقوبات على روسيا .والغريب أن رد بوتني كان ضعيفا جدا بل متهافتا ذليال فقال"( :موسكو لن
تقطع عالقاهتا بواشنطن بل ستعمل مع الواليات اظتتحدة بناء على ما يصب يف مصلحة روسيا" ...التلفزيون الروسي
 )1211/3/12ما يدل على مدى ضعف روسيا وخوفها من عقوبات وضغوطات وزتالت أمريكية عليها تشنها يف أوكرانيا والقرم
وأوروبا .علما أن رئيس غتلس الدوما (الربظتان) الروسي فيتشيسالف فولودين اعترب ىجوم بايدن على رئيسو بوتني وعلى بالده بأنو:
"إىانة صتميع الروس" وقال" :بايدن أىان مواطين بلدنا بتصرزنو .ىذه ىسترييا نارتة عن العجز .بوتني رئيسنا والتهجم عليو ىجوم
على بلدنا كلها" ...روسيا اليوم  )1211/3/12وكل ما فعلتو روسيا أن استدعت سفريىا يف واشنطن للتشاور فقط ليس أكثر!
ودعا رئيسها إىل عقد مؤدتر مع بايدن فرفضتو أمريكا فوجهت لو إىانة أخرى .فقد أصدرت اطتارجية الروسية بيانا قالت فيو ("من
دواعي األسف أن اصتانب األمريكي مل يتجاوب مع عرض فالدشنري بوتني إجراء ػتادثة مفتوحة عرب نظام الفيديو كونفرانس مع
الرئيس األمريكي جو بايدن يف يوم  12أو  11آذار اصتاري ظتناقشة اظتشكالت اظتًتاكمة يف العالقات الثنائية وكذلك اظتوضوعات
اظتتعلقة باالستقرار االسًتاجتي" وإن اصتانب األمريكي أضاع بذلك فرصة جديدة للبحث عن ؼترج من اظتأزق الذي وقعت فيو
العالقات الروسية األمريكية بذنب واشنطن" ...تاس .)1211/3/11
 -2وعتذا تريد أمريكا من تركيا التخلي عن السياسة اليت شتحت عتا باتباعها مع روسيا الستخدامها يف سوريا ،بل حشدىا
جبانبها للضغط على روسيا ،فقال وزير اطتارجية بلينكن بعد لقائو نظريه الًتكي مولود جاووش أوغلو يوم  1211/3/13يف بروكسل
("إنو على الرغم من اطتالفات العامة مع أنقرة فإن ألمريكا وحلف الناتو مصلحة قوية يف إبقاء تركيا راسخة يف اضتلف .وإن تركيا
حليف طويل األمد وقيم" ...رويًتز  )1211/3/13وعندما امتدح األمني العام للناتو بنس ستولتنربغ تركيا على خدماهتا لدول
الناتو والدفاع عن أوروبا عندما قال"( :إن تركيا اليت ال تتمتع بعضوية االحتاد (األورويب) واليت عتا حدود مع سوريا والعراق تلعب
دورا مهما للغاية يف الدفاع عن الناتو يف حدوده اصتنوبية الشرقية" ...األناضول  )1211/3/2فأبدى أردوغان سروره من ذلك
فكتب على حسابو يف تويًت عقب ذلك قائال"( :ستواصل تركيا كحليف يف الناتو الوفاء جبميع التزاماهتا وخدمة السالم واألمن
العاظتيني" .فًتكيا مستعدة للتجاوب مع أمريكا اليت تضغط عليها للتخلي عن منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس 122-بعدما
شتحت عتا بشرائها يف البداية إلغراء روسيا بالبقاء يف سوريا طتدمة أمريكا يف اضتفاظ على النظام السوري ،إذ بدأت تستغين عن
الدور الروسي يف سوريا ،وذلك امتدادا للسياسة اليت اتبعتها على عهد ترامب للضغط على تركيا .فقد أعلنت اإلدارة األمريكية
برئاسة بايدن يوم  1211/1/4أهنا "تريد من تركيا التخلي عن صواريخ إس "122-وقال اظتتحدث األمريكي كرييب باسم وزارة
الدفاع ("إن موقفنا مل يتغري (من الصفقة) ودعا تركيا إىل التخلي عنها" وقد أظهرت تركيا تنازال بأن عرضت أن تعامل كاليونان
بوضع الصواريخ اليت وصلت يف ؼتازن دون استعمال .فقال وزير الدفاع الًتكي خلوصي أكار "إن تركيا مستعدة لعدم استخدام
نظام الصواريخ إس 122-الذي اشًتتو من روسيا كجزء من صفقة ػتتملة مع أمريكا لتخفيف التوتر بشأن ىذه اظتسألة" وقال:
"حنن منفتحون على التفاوض بشأن دنوذج مشابو لذلك اظتعمول بو بالنسبة لصواريخ إس 322-اظتوجودة يف جزيرة كريت
باليونان" ...صحيفة حريات الًتكية  )1211/1/2وكانت قربص قد اشًتت ىذه الصواريخ عام  1222من روسيا واعًتضت
عليها تركيا .فتم االتفاق مع اليونان على ختزينها يف جزيرة كريت ،وأصبحت ملكا لليونان اليت مل تستخدمها منذ ذلك التاريخ إال
خالل تدريبات عام .1213
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 -2فيظهر أن أمريكا قد خططت للهجوم السياسي واالقتصادي واإلعالمي والنفسي على روسيا كما خططت لذلك ضد
الصني .فقد ذكر وزير اطتارجية األمريكي بلينكن يف شهادتو أمام غتلس الشيوخ أن ("روسيا على رأس جدول األعمال" وقال:
"حتدثنا عن عدد من التحديات .التحدي الذي دتثلو روسيا عرب سلسلة كاملة من اصتبهات ىو أيضا أحد التحديات اظتلحة"...
األناضول  )1211/1/12وقالت اظتتحدثة باسم البيت األبيض جني ساكي ("إن روسيا ستتحمل اظتسؤولية عن أفعاعتا بعد أن عزز
تقرير للمخابرات األمريكية مزاعم قائمة منذ فًتة طويلة بأن روسيا سعت للتدخل يف االنتخابات األمريكية لعام  "1212وقالت:
"إن إدارة الرئيس بايدن تعتمد هنجا إزاء العالقات مع روسيا سنتلف عن الذي كان يتبعو الرئيس اصتمهوري السابق ترامب" وقالت
"الروس بالتأكيد سيتحملون اظتسؤولية عن أفعاعتم" ...رويًتز  )1211/3/12وىذه من اضترب النفسية على روسيا البتزازىا يف
عدد من القضايا ولتتمكن من استخدامها خاصة ضد الصني بعدما استخدمتها ضد أىل سوريا اظتسلمني الذين ثاروا عليها وعلى
عمالئها .وعتذا صرحت اظتتحدثة باسم البيت األبيض كارين جان بيري أن ("الرئيس األمريكي جو بايدن سيقابل الرئيس بوتني
عندما زنني الوقت اظتناسب .وإن بايدن لن يًتاجع سيكون صرزنا ومنفتحا حول العالقة مع روسيا" ...رويًتز )1211/3/12
وىي ،أي أمريكا ،تستخدم األسلوب اعتجومي حىت تظهر أهنا يف مركز قوة ،يف الوقت الذي جتري فيو اتصاالت دبلوماسية
للتفاوض ،وتريد أن جتعل اآلخرين يفاوضون من موقع ضعيف ،وتفرض عليهم ما تريد أو تفرض عليهم ما تستطيع أن تفرضو
لتحقيق مصاضتها .وىذا األسلوب استعملو ترامب ولكن بأسلوب فظ فكان يهدد ويتوعد ويف الوقت نفسو رنري اتصاالت
دبلوماسية لفرض إرادة أمريكا ومطالبها على األطراف األخرى كما فعل مع كوريا الشمالية ومع الصني .ويف الوقت نفسو يريد
بايدن أن يعزز موقفو داخليا بأن إدارتو قوية وليست ضعيفة.
تقرب روسيا وحترضها على
 -12ومن سياسة أمريكا العمل على اإليقاع بني روسيا والصني لتهدم التقارب بينهما ،فكانت ّ

الصني ،فيظهر أهنا ستواصل ىذه السياسة ولكن بعد إذالل روسيا ،ولذلك اختذت أمريكا سياسة اعتجوم على روسيا حىت تضغط
عليها وختضعها للسري معها ضد الصني .علما أن روسيا تطمع بأن تقرهبا أمريكا وتشركها يف إدارة الشؤون الدولية .ولكن أمريكا ال
ترضى بذلك بل تريد أن ختضعها لسياستها وتريد أن تستخدمها ضد الصني وتستخدمها يف قضايا أخرى كما استخدمتها يف
سوريا .فال تريد أن تعاملها على مستوى الدولة الكربى اليت تتشاطر معها شؤون العامل أو شؤون منطقة من اظتناطق ،وعتذا أنزلت
مرتبتها يف الشأن السوري إىل مستوى تركيا اليت تدور يف فلكها .فأمريكا ما زال الغرور يعتليها والغطرسة والعنجهية مسيطرة عليها
علما أن مستواىا العاظتي قد اخنفض ،وىي يف مرحلة احندار مهًتئة ومتآكلة يف الداخل.
 -11حتاول روسيا التقوي بالصني لتعزز موقفها جتاه أمريكا ،ورمبا ىي تعي أن أمريكا تريد استخدامها ضد الصني فلم تقع يف
الشرك حىت اآلن .فقد ذكرت خارجيتها يف بيان ("من اظتقرر أن رنري الفروف غدا الثالثاء  1211/3/13ػتادثات مع نظريه
الصيين وانغ يي حول مسائل تتعلق بالتنسيق االسًتاتيجي بني البلدين وتنظيم االتصاالت على أعلى اظتستويات .وإن البلدين
يلتزمان مبواقف قريبة أو متطابقة من حل معظم القضايا العاظتية وذنا مصممان على مواصلة التنسيق الوثيق إلجراءاهتما يف السياسة
اطتارجية" ...نوفوسيت  )1211/3/11وأثناء زيارة وزير خارجيتها الفروف أعلنت اطتارجية الروسية أن ("البلدين جددا معاىدة
حسن اصتوار والصداقة والتعاون بينهما ظتدة ستس سنوات أخرى" وقال وزير اطتارجية الصيين" :على مدى السنوات العشرين اظتاضية
أرست ىذه اظتعاىدة الثنائية أساسا قانونيا متينا للتنمية اظتستدامة للعالقات الروسية الصينية وساذنت يف تطوير العالقات الثنائية"...
نوفوسيت  )1211/3/13ولكن ذلك مل يصل إىل عقد حلف بينهما وعمل مشًتك دويل بينهما ظتواجهة أمريكا ،فهذه االتفاقية
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قدشنة منذ عشرين سنة فلم تنتج عمال مشًتكا جادا ضد أمريكا .فكانت كل دولة منهما تعمل من جانبها على الدفاع عن نفسها
وػتاولة التفاىم مع أمريكا والتقارب معها .ويظهر أن روسيا ال تريد أن تتقارب مع الصني حبيث تصبح معتمدة عليها وىذا يفقدىا
مكانة دولية لكوهنا تريد أن تصبح الدولة الكربى الثانية جبانب أمريكا ،وىي ال تريد أن تكون يف مواجهة مع أمريكا بل تريد
مشاركتها ،وال تريد مزيدا من التصعيد معها حىت ال تثري عتا اظتشاكل يف أوكرانيا والقرم وآسيا الوسطى والقوقاز...
 -11تقوم أمريكا حبشد اضتلفاء من جديد جبانبها وىي تعلن غتاهبتها لروسيا والصني ،ويف الوقت نفسو تريد أن جتدد ىيمنتها
على حلفائها .فقال وزير اطتارجية األمريكي بلينكن أثناء زيارتو ظتقر حلف مشال األطلسي/الناتو بعد اجتماعو مع أمني اضتلف
ستولتنربغ ("جئت للتعبري عن دعم الواليات اظتتحدة الراسخ ،وإن الواليات اظتتحدة تريد إعادة بناء شراكاهتا ،نريد تنشيط التحالف
مع الشركاء يف الناتو يف اظتقام األول" وقال "إن اضتلف شنر بلحظة حاشتة يف مواجهة هتديدات يف شىت العامل .وإن أمريكا ال تزال
تراجع خياراهتا يف أفغانستان وإهنا سوف تستشري حلفاءىا يف ىذا الشأن" ...فرانس ،11رويًتز  )1211/3/13فًتيد أمريكا أن
تضرب عصفورين حبجر بتجديد ىيمنتها على حلفائها يف الناتو وىي تعلن غتاهبة روسيا والصني بأوروبا .فهي تضغط على أظتانيا
لتتخلى عن "التيار الشمايل "1-لنقل الغاز الروسي إليها وإىل أوروبا الذي شنر من حتت حبر البلطيق بني روسيا وأظتانيا .وقد فرضت
أمريكا يف هناية السنة اظتاضية يف شهر كانون األول  1212عقوبات على الشركات اليت تشارك يف اظتشروع وطالبتها بالتوقف عن
مد األنابيب يف غطرسة وعنجهية .وتريد أن تفرض عقوبات على الصندوق األظتاين اظتمول للمشروع .فرد غتلس الوزراء األظتاين
قائال"( :على خلفية العقوبات األحادية اطتارجية ضد الشركات األظتانية واألوروبية ،ال شنكن للحكومة األظتانية أن تستبعد أهنا أي
العقوبات لن تكون موجهة ضد الصندوق أيضا ..إن برلني ترفض العقوبات األمريكية على خط أنابيب الغاز التيار الشمايل1-
باعتبارىا انتهاكا للسيادة األوروبية" ...سبوتنيك  )1211/3/1وقال اظتتحدث باسم اطتارجية األمريكية نيد برايس ("إن وزير
اطتارجية بلينكن اجتمع مع نظريه األظتاين ىايكو ماس على ىامش ػتادثات وزراء خارجية الناتو يف بروكسل وإن بلينكن سلط
الضوء على التزام الواليات اظتتحدة بالعمل مع اضتلفاء والشركاء للتصدي صتهود روسيا لتقويض أمننا اصتماعي ،وشدد يف ىذا
السياق على معارضة الواليات اظتتحدة التيار الشمايل ..."1-د ب أ  )1211/3/11وىذه سياسة اتبعتها أمريكا على عهد
ترامب وتواصل اتباعها على عهد بايدن .فهي تريد أن تضرب روسيا اقتصاديا وجتعل عالقاهتا متوترة مع أوروبا وجترب أظتانيا على
شراء الغاز األمريكي بتكلفة أعلى وجبودة أقل!
 -13وأخرياً فهذه ىي الدول اليت تعد نفسها كربى يف ىذا العامل ...إهنا حتيط العامل بطغياهنا ،ودتكر السيئات ببالده وبأىلو،
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