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 مقدمة 
هنالك سؤال كبري ملاذا تدفع امريكا اىل حرب بني تايوان والصني ودول جنوب اسيا
وهي مل تنتهي بعد من الرصاع الرويس االوكراين؟ هل لدى الغرب فائض قوة يريد
رصفه يف حرب جديـدة يف وجه دولة هي مصنـع العامل وصاحبـة اكرب اقتصاد يف
العامل من حيث القوة الرشائية وليس بحسب القيمة الرقمية،وصاحبة اكرب جيش يف
العامل؟ إن هذا رضب من اجلنون، لكن بنـظرة اكثر عمقا نجد ان االمريكي يلعب كل

اوراقه كمقامر وخياطر بكل يشء دفعة واحدة . فامذا حيدث؟.
الواليات املتحدة من الداخل )مآزق متتالية بال حلول(: 

حالياً ، الـواقع يُظهر أن أمريكا مل تعد تسـتطيع االستمرار يف عيش احللم االمريكي
وهي تقـرتب كثريا من البـؤس االمريكي. هنـالك استحقـاقات دامهـة عىل امريكا
اقتصادية ال جتد هلا حال وعـىل رأسها تأمني 14 ترليون دوالر قبل هناية 2022 .
فقد جتاوز الـدين القومي للواليـات املتحدة األمريكية، يف فـرباير 2022، مستوى
30.29 تريليون دوالر، حيـث ارتفع هذا العام بمقـدار 2.39 تريليون دوالر. من
حيث اهليكل، واسـتنادا إىل بيـانات عـام 2020، فإن 37% من الـديون هلـا آجال
استحقاق تصل إىل عام واحد، و35% ما بني عام إىل 5 أعوام، وبقية الديون ال هتم يف
هذه احلالـة. وبمعرفـة املعدل التقـريبي لنمـو الدين احلكـومي، وحجم القروض
اجلديـدة التي جيب أن تـستديـنها امريكـا لتحل حمل القـروض املسـددة، يمكن
االفرتاض أن عىل امريكا أن حتـصل عىل قروض جديـدة ما بني 13-14 تـريليون

دوالر. وعىل املراقب أن يتذكر  هذا الرقم جيداً.
يف الوقت نفـسه، فإن الـتضخم يف امريكـا يستـمر يف التـسارع بشـدة، حيث بلغ
UBS "التضخم السـنوي لشهر فرباير املـايض 7.9%، بينام يتوقع بنك "يو يب إس
أن يرتفع  إىل 8.5% يف شهر مارس. يعني ذلك أن امـريكا قد دخلت بالفعل يف كارثة

أحمد زكريا اخلنسا@

)*(  بــاحث لـبنــاني يف
الشـؤون االستـراتيجـية.

أمريكا: األزمة االقتصادية وحتدي
التحالف الروسي-الصيني 

)تداعيات احلرب يف أوكرانيا (
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اقتصاديـة ال يمكن السيطرة عليها، والتضخم املفرط أصبح مرئيا يف األفق، وعندما
يتجاوز التـضخم 10%، سيبدأ هروب رأس املال مـن األصول الدوالرية إىل الذهب

وغريه من األصول األخرى امللموسة، ما سيؤدي إىل مزيد من التضخم املتسارع.
يف الوقت نـفسه، ستبدأ حكومات الدول األخرى، الـتي حتتفظ اآلن باحتياطياهتا يف
ديون امريكـا، يف االنسحـاب من األصول الـدوالرية. أي أنه ويف ظـرف شهرين،
سيـتحول التضخم يف امريكـا إىل كرة ثلج تتسـارع ذاتيا، حيث يـؤدي التدهور إىل
هروب رأس املال إىل اخلارج، ما يؤدي إىل مـزيد من التدهور وهكذا دواليك... ومن
املتوقع أن يزداد معـدل التضخم عدة مـرات، من 0.6% شهريا إىل %10-5-2-1

شهريا، وسيتدهور الوضع بمرور الوقت.
سيجرب ذلك االحتياطي الفدرايل عـىل رفع سعر الفائدة من أجل خفض التضخم. أو
بمعنى أصح، فإن خفـض التضخم حقا، يتـطلب رفع معدل سعر الفـائدة إىل قيمة

تتجاوز التضخم، أي إىل حوايل %10.
يعني ذلك املوت الفـوري لالقتصاد األمريكي يف غـضون أسبوعني. هلـذا، يتظاهر
االحتياطي الفـدرايل بمحاربة التضخم، وقد رفـع املعدل بنسبة 0.5%، مع نية رفع

ذلك املعدل عدة مرات خالل العام. بينام كان عليه أن يرفعه فعليا إىل %10 .
لكن، دعنا نتظاهر بأن 3% ستكـون كافية. لنفرتض جدال أن االحتياطي الفدرايل قد
رفع املعـدل إىل 3% يف السنة. اآلن، لنرضب 14 تـريليون، قيمـة القرض اجلديد، يف
نسبة 3%، لنحصل عـىل 420 مليار دوالر، هو مقدار زيـادة اإلنفاق عىل الفوائد يف

العام املقبل.
لقـد بلغ عجز املوازنة األمـريكية العام املايض 2.8 تـريليون دوالر، يضاف إىل ذلك
0.42 تريليون دوالر خـاصة بمدفوعات الفائـدة وحدها، ويضاف إىل ذلك الزيادة
اإلمجالية يف اإلنفاق بسبب التضخم، وكذلك ما تسببه العقوبات ضد روسيا، والتي
تقلل مـن دخل الرشكات األمريكيـة، وتؤدي إىل ارتفاع أسعـار املواد اخلام. وجيب
التذكـري أن إيرادات املوازنة األمريكـية خالل العام املايض قـد بلغت 4.05 تريليون
دوالر، ويعتقـد أن عجز املوازنة خالل عام سيكـون مساويا إلمجايل الدخل. عالوة
عىل ذلك، ال ننسـى أن املستثـمرين سيبـدأون يف اهلروب من األصـول الدوالرية،
وسـيكون مـن الصعب عىل وزارة اخلـزانة األمريكـية العـثور عىل مقـرضني عىل
استعداد إلقـراض امريكا أمواال بنسبة 3%، بيـنام يعانون من خسارة 7% من مبلغ
القرض بسبب التضخم الذي تبلغ نسبته 10%. وسيتعني عىل امريكا مرة أخرى أن
تبدأ يف طباعـة النقود الورقية غري املغطاة لتمويـل مدفوعات الفائدة وعجز املوازنة،
إال أن ذلك سيزيـد التضخم أكثر يف الوقت نفسه، سيقوم االحتياطي الفدرايل،قريباً،
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بسحب بعض األموال املطبوعـة سابقا من التداول، بمعنـى أنه عندما ال يكون لديه
مصـدر للحصول عىل أموال لـدفع الفوائد، يـستمر يف تقليل مبـلغ املال املوجود يف
جيبه؟!. بـاختصار، فقـدت امريكا بالفعل الـسيطرة عىل التـضخم، ومن املستحيل
وقف تـدهور الـوضع إىل تضخم مـفرط. هنـاك كارثـة حمققة تـنضج يف مجيع
القطـاعات املالية بامريكـا. وأي إجراء يتخذ للنجاة من أي الـتهديدات باملوت يعجل
املوت بتهـديد آخر. فـالتضخم يتـسارع، وعجز املـوازنة يتزايـد، ومن املستحيل
متـويله، ومن الرضوري رفع سعر الفـائدة، لكن ذلك سيؤدي إىل اهنـيار البورصة
،وعـدم قدرة عىل دفع القروض للـبنوك، وعدم قـدرة البنوك عىل دفع التـزاماهتا ،

إفالس مجاعي، وهناك قائمة طويلة من العوامل يمكن االستمرار برسدها.
ان العجز الـبالغ 14 ترليون دوالرهـو مبلغ هائل ،هذا املبلغ يعـادل الناتج القومي

الصيني . ماذا ستفعل امريكا يف موضوع الدين . هنالك عادة 3 طرق:
 1- رفع الفائدة عىل الودائـع: عندما يرفع البنك الفـيدرايل الفائدة عىل الودائع
يامل ان تزداد الودائع ويغري املدينون للحكومة االمريكية بتجديد ديوهنم . ويف 16
مـارس املايض، قـرر االحتيـاطي الفيـدرايل األمريكي رفع نطـاق أسعار الفـائدة
الرئيسية بمقدار ربع نقطة مـئوية، ألول مرة منذ أواخر 2018، يف مسعى ملواجهة
الـتضخم املتسارع، وسط توقعـات برفع الفائدة 9 مرات متـتالية، وفق مؤسستي

"جي يب مورغان" و"غولدمان ساكس" املاليتني.
ورغم زيـادة أسعار الفائدة إال أن صحيفـة "وول سرتيت جورنال" كشفت يف 10
أبريل/نيسان 2022، عن انخـفاض حجم الودائع يف البنوك األمـريكية هذه السنة
ألول مرة منذ احلـرب العاملية الثانية. وقـالت إن حمليل البنوك يتوقعون أن ترتاجع
KBW Nasdaq Bank الـودائع بنسبة 6 باملئة، يف أكـرب 24 مرصفا أمريكيا تشكل مؤرش
ولدهيا نـحو 60 باملئة من الودائع، بحجم 19 تريليون دوالر. وأوضحت الصحيفة
أن التضخم املتزايد يؤدي إىل تآكل قيمة األموال املخزنة يف البنوك، ويدفع باملودعني

للبحث عن فرص بديلة للحصول عىل عوائد أعىل حتفظ قيمة أمواهلم.
وقد قام الـبنك الفيدرايل برفع الفائدة نصف نقـطة عىل ان يرفعها عدة مرات اخرى
كل مـرة ثالث ارباع النقطـة. وكانت النـتيجة هتاوي الـبورصة واكثـرها خسارة
رشكات التكنولوجيا التي خرست ترليونات الدوالرات يف 3 ايام . ان اسعار االسهم
يف البورصة اكـرب بكثري من السعر احلقـيقي ويتوقع هبوط اسعـار االسهم بنسبة
90% اذا وصلت الفائدة اىل 5% . ويصبح نصف ما جتمعه احلكومة حاليا 3 ترليون

دوالر يذهب اىل تسديد فوائد الدين، وهذا خراب المريكا واقتصادها .
ان الـديون االمريكيـة الكلية )الـسيادية +املـدنية( تبلغ حـوايل 91 ترليون  دوالر
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وبالـتايل كل رفع للفوائـد بنقطة واحـدة يكلف االقتصاد االمـريكي 0.91 ترليون
دوالر وهي حـوايل 3.8% من الناتـج  القومي البـالغ 23.5 ترليـون دوالر . فعند
ارتفاع الفوائد كام يريد البنك الفيدرايل 3 نقط تصبح الفوائد املطلوب دفعها سنويا
2.73ترلـيون دوالر تعادل 11.6 من الناتج القومـي ، وهذا ما ال طاقة ألمريكا عىل

دفعه .
مـن جانبها، ذكـرت وكالة "بلـومربغ" أنه مع قرار الفيـدرايل األمريكي رفع سعر
الفائدة بمقدار نـصف نقطة مئوية يف اجتامع مايو/أيار 2022، يرى رؤساء بعض
أكـرب البنوك األمريكيـة، وبينها "غـولدمان سـاكس"، أن ذلك سيزيـد من خماطر

الركود، رغم تعزيز تلك الزيادات إيرادات االئتامن لدهيا.
وأكدت الوكـالة األمريكية يف تقـرير نرشته يف 20 أبريل 2022، أن مـساعي هتدئة
التضخم املتسـارع، ستمهد الـطريق بنسبـة 35 باملئة النـكامش االقتصاد خالل
العامني القادمني. ويُقصـد بالركود هبـوط النمو االقتصادي عنـدما يفوق اإلنتاج
االستهالك، ما يؤدي إىل كـساد البضاعة وانـخفاض األسعار، ومن ثم يصعب عىل
املنتجني بيع املخزون، لذلك ينخفض معدل اإلنتاج، ما يعني بدوره أيدي عاملة أقل،

وارتفاع يف نسبة البطالة.
وأفضل عالج للخروج من الركود هـو رفع اإلنفاق احلكومي االستهالكي، ما ينقل
البالد إىل حالة نمو، أو ختفـيض الفائدة عرب املرصف املركـزي، ما يسمح للمنتجني
بإمكانية حتمل دين أكرب وخيفض أيضا جاذبية االدخار ما يرفع نسبة االستهالك،

ومن ثم نمو االقتصاد.
ومن الالفت أن الكسـاد العظيم الذي شهده العامل يف ثالثـينيات القرن العرشين بدأ
من امريكا ، مع اهنيار سوق األسهم األمريكـية هناية 1929، وهو ما يشبه الوضع
اليوم، مع حتـول كثري من األموال إىل األسهم، التي تكاد تكـون املورد الوحيد الذي

حيقق مكاسب حاليا يف ظل ارتفاع التضخم.
 2- عدم او تـاجيل الدفع : أن أمريكـا عىل رأس النظام الـرأساميل وتعرف كل
ثغـراته بل وفيه مايسـمي chapter 11 ,7,8 وملخصهم هو احلاميـة من الدائنني. ومن
املسلّم به أن اآلثار املرتتبـة عىل إشهار االفالس األمريكي ستـكون خطرية جداً عىل

االقتصاد العاملي عامة وعىل أمريكا خاصة .وهذه االثار هي:
1 - ارتفاع صاروخي للذهب .

2- ارتفاع صاروخي للبرتول قد يتجاوز 200 دوالر.
3- اهنيار لقيمه الدوالر اىل ادنى مستوى له عىل االطالق يف ساعات.

4- اهنيارات غريبه وقياسيه السواق االسهم والسندات.
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5- اعالن متتايل الفالس دول بعضها يعترب يف مصاف الدول القويه.
6- اهنيار امرباطوريات صناعيه.

7-ارتفاع صاروخي خيايل لليورو يرتتب عليها عودة أوروبا للعمالت املتعددة.
8- كساد عاملي تارخيي مل يسبق له هبذه القوه.

9- زوال دول ونشوء أخرى كقوى اقتصادية.
10ـ عدم معرفة مصري نظام الرأساملية . 

 3- طبع العملة : يمكن للحكومة االمريكية طبع النقود، ولكن ذلك سيزيد الكتلة
النقـدية بنسبة كبرية  وهي حاليـا حوايل 22.3 ترليون دوالر ) 4.7 ترليون دوالر

سنة 2000( وهذا سيؤدي اىل تضخم خيايل وفقر مدقع وخاصة للمتقاعدين.
 4- إبتزاز أصحاب الديـون األجنبية: وهذا أسلوب جـديد، إذ يوجد حوايل 8
ترليون دوالر من الديون االجنبية ،عىل امريكا منع اصحاهبا من سحبها . وهي تعد

سالحان قانونيان لذلك:
أ- تطبيق قـانون منع االحتكار عىل الدول واملنظـامت الدولية عرب اعتبار اوبك بلس
منظمة احتكارية وحماسبة غري املطيعني عرب فرض عقوبات وجتميد اصول واموال

او حتى مصادرهتا .
ب- أعلنت وزارة اخلزانـة االمريكية ان هنالك 40 دولـة قدمت اموال اىل داعش مل
تكشف عن اسـامئها ،ويمكنهـا هبذا االعالن تسـمية اي كان بـدعم داعش وايقاع
العقوبات علية بجريمة متويل االرهاب. ومن املمكن بنسبة عالية ان يلجأ االمريكيني

اىل الطرق االربعة جمتمعة. 
 موقف العامل من املأزق األمريكي وبدء احلرب يف أوكرانيا

لكن ظهرت ازمة جديدة اسرتاتيجية ألمريكا وهي احتاد مصنع العامل الصني واكرب
مصـدر للطاقـة واملواد االوليـة يف العامل روسيـا عىل انشاء عـامل جديـد سيايس
واقتصـادي ومايل . اعتقـدت امريكا ان روسيـا قوة عسـكرية قـوية ولكـنها قوة
اقتـصادية ضعيفة وهنا قوة الغرب القوي اقتصاديا بحيث حيطم روسيا اقتصاديا
وجيعلها تسـتسلم وبدأت التحضـري الغراق روسيا يف مستـنقع اوكرانيا عرب دعم
الـتيارات املتطـرفة االوكرانـية للسيـطرة عىل احلكم والتحـضري لتكون اوكـرانيا
اخلنـجر الذي يدمي روسيا . وبـدأ الرئيس فالديمري بوتني مـنذ شهر ديسمرب عام
2021، بتوجيه رسائل للواليات املتحدة األمريكية بشكل علني أال تسمح بانضامم
أوكرانيا إىل حلف الناتـو أو إرسال مساعدات عسكـرية هلا، لكن احللف مل يرضخ
هلذه املطالب، وسعى حثيثًا نحـو ضم اوكرانيا.وتعترب روسيا انضامم اوكرانيا إىل
حلف شامل االطليس مزعجًا هلـا ويمثل خطورة عىل أمنها وحـدودها واقتصادها،
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بسبـب تشاركيـة احلدود بني الـبلدين. القلق الـرويس سببه الفصـل اخلامس من
اتفاقية "الناتو"، والذي ينص عىل انه يف حالة أي هجوم يتعرض له عضو يف احللف
يعترب هجوماً عىل احللف بأكمله، بمعـنى أن أي هجوم عسكري رويس عىل أوكرانيا
بعـد ذلك سيضع روسيـا يف مواجهـة مبارشة مع 27 دولـة عىل رأسها الـواليات
املتحدة وفرنسا وبريطانيا.بدأ الرئيس الرويس فالديمري بوتني بتحويل هتديداته إىل
افعال بعد نقل قواته العـسكرية إىل اوكرانيا والتأهب لشن عملية عسكرية بداية من
فرباير املايض. وقـد شعر الروس بـانه الوقت املنـاسب لقطع اليد االوكـرانية وقد
شجع الغـرب عىل الرشوع بذلك بـطريقة غري مـبارشة )كام فعلت امريكـا عند غزو
العراق للكويت(، بالقول ان اجليش الرويس يمكنه احتالل كييف يف 72 ساعة ، وانه
لن يتدخل عسكريا الهنم ال يريـدون حرباً عاملية ثالثة، والن اوكرانيا ليس يف حلف
االطليس، فبدأت روسيا بالعـملية العسكرية ضد اوكـرانيا )التي ال زالت مستمرة(
معـتقدين بالدعـاية الغربية ان اجلـيش االوكراين سيهزم رسيعـا بينام يف احلقيقة
تقوم اجلـيوش الغربية بتدريب اجليش االوكـراين واملتطرفني عىل قتال العصابات
للجيش الـرويس منذ 2014 . بـدأ اجليش الـرويس اهلجوم الـواسع وردّ اجليش
االوكراين بحرب عصابات ضد اجليش الرويس مما اوقع فيه خسائر كبرية بالعديد
والعتاد . اعاد اجليش الرويس وغريّ قيادة العمليات يف اوكرانيا وبدأ بسياسة القضم
ونجح يف خفض اخلسـائر وحتقيق االنتصارات واصبحت نتيجة احلرب العسكرية
حمسومة، وذلك بعد رضب القوة االساسية للجيش االوكراين يف دونباس وخاصة

يف املعارك الفاصلة يف ماريوبول . 
ويمكن استخالص مجلة من النتـائج األولية  ملِا بعد األيام األوىل للحرب الروسية ـ

األوكرانية لعلها تفيدنا يف إدراك املستقبل الذي ينتظرنا.
فقد بات واضحا عىل صعيد السياسة الغربية عىل األقل ما ييل:

ـ أن العامل املشرتك األسايس الـذي حيكم تضامن الغرب الليربايل فيام بينه هو منع
نشـوب أي حرب داخل أراضيه مـهام كانت األسبـاب. وال هيمه يف ذلك التخيل عن
حلفـائه أو خيانتهم أو حتى التحالف ضدهم. فقد تم  التغرير بأوكرانيا بكل سهولة
وتُرِكـت تواجه روسيا بـمفردها رغم الـتطمينات الـكثرية السابقـة ورغم الوعود

الكثرية بالدفاع عنها التي مازالت مستمرة إىل اليوم.
ـ ان مـا هيم الغرب الليربايل بالـدرجة األوىل هو كيفية احلفـاظ عىل مصاحله املادية
ومصـالح شعوبه، وال هتمه -كام يّدعي- احلريات، وال حقوق اإلنسان، وال الدفاع
عن الـديمقراطية. هذه األخرية بالنسبة له هي أداة من أدوات التوسع وحتقيق مزيد
من الثروة وحمارصة األعداء واملنافسني واهليمنة عليهم، ويمكن بكل سهولة التخيل
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عنها يف أي حلظة إذا ما تعارض ذلك مع مصاحله اإلسرتاتيجية وحاجته لالستمرار
متفوقا عىل الصعيد العاملي.

ـ أصبح الغرب الليربايل يستثمر اليوم يف احلروب كام يستثمر يف الكوارث اإلنسانية
النامجة عنها. فهو يربح ببيع العتاد العسكري ألوكرانيا  لتعطيل قوة خصمه األول
روسيـا، كام يربح بنـزوح آالف األوكرانيني نحـو أوربا الغربـية التي هي اآلن يف
حاجة إىل يد عاملة شابة ومؤهلة يف خمتلف املجاالت وسهلة االندماج يف جمتمعاته.
أما عىل صعيد السياسة الروسية والرشقية بشكل عام فقد بدا جليا حلد اآلن ما ييل:

ـ أن روسيـا رشعت يف تنفيذ مـبدأ أحسن وسيلـة للدفاع هي اهلجـوم، باعتبار أن
الغرب  الليربايل كـان سيستمر يف حمارصهتا عـرب أوكرانيا إىل أن يتسلل إىل الداخل
ويسمح بـتشكيل نظام سيايس خمالـف هلا من حيث التاريخ والقيم والدور . إال أن
جرأة الرئيس بـوتني عىل اختاذ قرار اسرتاتيجي بـاهلجوم أربك املخطط التوسعي

الغريب نحو الرشق، وقد ربح يف هذا املسعى مهام كانت النتيجة التي حيققها .
وكنا قد توقعنا يف العدد  "164 من جملة شؤون االوسط" ، )زعامة روسيا(،  ان
حتتل روسيـا رشق اوكرانيا وهتجري االصول االوكرانـية منها وضمها اىل روسيا،
وهـذا ما حيصل حالياً، حيث يتـم اكامل احتالل رشق اوكرانيا وهتجري االوكرانيني
منهـا واعطاء القاطنني يف املناطق املحتلة اجلنسية الروسية متهيدا الستفتاء السكان
عىل االستقالل عن اوكرانيا واالنضامم اىل روسيـا ويصبح رشق اوكرانيا جزأً من
روسيـا . كذلـك توقعنـا يف العدد  "164"مـن املجلة نفـسها، )الـصني والغرب
:تنافس أم صدام(ان تقوم الصني باحتالل تايوان وروسيا باحتالل رشق اوكرانيا
بـالتزامن واحتملنا حدوث ذلـك يف شهر شباط 2022 لالسباب التي وردت يف ذلك
املقال . لكن خالل القـمة التي حدثت يف شباط 2020 عىل هامش االلعاب االوملبية يف
الصني تم االتفاق ان تبادر روسيا باحتالل رشق اوكرانيا وان تدخل الصني احلرب

يف الوقت املناسب لالسباب التالية:
 1- ان اجلـيش الرويس يـستطيـع احتالل رشق اوكرانيـا بدون دعم عـسكري
صيني لعدم قدرة الغرب عىل تامني حشودات حليفة عسكريا ملواجهة روسيا، والن
تلك احلشـودات ستـكون اوروبـية واحلـرب ستـكون عىل االرايض االوروبـية ،
واجليوش االمريكية غـري جاهزة ملواجهة اجلـيش الرويس، واالوروبيني ال يملكون
جيشـا لنقلها للحرب عىل احلدود الروسيه، وهـذا مؤمن عىل احلدود الصينية حيث
هنالك الكثـري من اجليوش التي ختشى مـن القوة الصينية الصـاعدة، قد تندفع اىل
الصدام مع الـصني اذا تم دعمها بـام يكفي من العتاد والـسالح، ومهام حدث فان
احلرب ستقع يف آسيا وهذا هو الثمن األقل كلفة للمحافظة عىل النظام العاملي احلايل.
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 2- ان الغرب سيستعمل سالحه االسايس وهو فرض عقوبات اقتصادية ومالية
وهذه العقوبات ستكون أصعب عىل الصني منها عىل روسيا أيضاً وذلك ألن :

  أ- الـصني هي مصنع العـامل بسبب اجلـودة النسبـية للمنـتجات ورخص
االسعـار النسبي، ويـمكن هتديد هـذا الدور عرب توزيعه عىل عـدد من الدول بدعم

غريب سيسايس واقتصادي وتقني مناسب .
  ب- االستثامرات الـصينـية يف الغـرب تتخطـى عرشات الرتلـيونـات من
الـدوالرات يمكـن حجزهـا بسهـولة كام حـدث مع روسيـا، بينـام االستثامرات
اخلـارجية انخفـضت يف الصني مع انتـشار كورونـا، حيث باع الغـرب الكثري من

االستثامرات يف الصني .
  ج- ان روسيا هي املصدر االول يف العامل لـكثري من املواد االولية، وال يوجد
يف العامل من يستطيع احللول مكان روسيـا يف تامني هذه املواد. فاذا اشرتى الغرب
من مـصادر اخـرى فالـذي سيحـصل ان هذه املـواد ستقل يف االسـواق وترتفع
أسعارها ممـا يضطر املستوردون االخرون التزود بتلك املواد من روسيا عرب طرق
ملتوية ،او بحسم اعىل وهـذا ما تفعله الصني واهلند برشائهام النفط الرويس بحسم
عايل، وهـذا احلسم ال يرض روسيا بل يربحهـا ، اذ ان سعر هذه املواد بكل األحوال
هـو اعىل حاليا من الـسعر السابق فـمردودها للخزيـنة الروسية هـو اعىل بالقيمة
الرقميـة عن املداخيل التـي كانوا جينـوها قبل العـقوبات، أي بعبـارة اخرى، فان
الروس خرسوا قـسامً من ارباحهم املفرتض حصوهلم عليها نتيجة ارتفاع االسعار

نتيجة احلصار، وهذا أحد اسباب ارتفاع الروبل مقابل للدوالر. 
لذلك فان تـاثري العقوبات التي فرضها الـغرب عىل روسيا هي أكرب عىل الغرب منها
عىل روسيا . وإن قيام الغرب بعزل روسيا ومنعها من بيع موادها االولية، سيكون
رضب كبـري من احلامقة بسبب قدرة روسيـا عىل رضب وتعطيل اي امدادات بديلة،
بدليل احلـرب يف سوريا حيث كان احد االهداف الـكربى هلذه احلرب هو مد انابيب
الغـاز والنفط  بني اخللـيج واوروبا . حيـث عطل الروس املـرشوع يف اهم عقدة يف
املرشوع ،عرب الـتدخل يف سوريـا . ان انتاج ونقل كـميات كبرية مـن املواد االولية،
عمليـة معقدة ومكلفة وحتـتاج اىل وقت طويل، ويمـكن لروسيا تعـطيلها يف احدى

املراحل بقدراهتا الكبرية .
ان اسـواق املواد االوليـة وخاصـة يف جمال الطـاقة سـتعاين من عـدم استقرار
وفقداهنا املتكرر، وارتفاع يف االسعار ، طاملا حاول الغرب تنايس احلقائق واالرصار
عىل عزل روسيا، لـذلك فاملتوقع أن يكون شتاء 2022-2023، مأساوياً يف اوروبا

وقد ينتج عنه ثورات تطيح بحكومات يف دول الغرب ،ويتفكك االحتاد االورويب .
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  د- قدرة الصني عىل دعم االقتصاد الرويس اكرب بكثري من قدرته عىل دعمه ان
كان هو ايـضا حتت احلصـار. وبالتـايل تقوم الرشكـات الصينيـة باحللول حمل

الرشكات الغربية وخاصة يف تامني اخلدمات للشعب الرويس .
  ه-حسب اخلرباء وعىل رأسهم وزيـر اخلارجيية االمريكـي هنري كيسنجر
فـان الصني تنـتظر اللـحظة املنـاسبة الحتالل تـايوان وتنـتظر ان تقـوم روسيا
باستنزاف الناتو واالوروبني يف اوكرانيا فيكون الغرب ضعيفا وال قدرة له عىل دعم
الرصاع مع الـصني فتسـتعيد الـصني تايـوان بثمن بخـس. لذلك حتـاول امريكا
اسـتعجال الرصاع مع الـصني عرب تشجيـع تايوان عىل االسـتقالل عن الصني عرب
اعالن بايدن يف جولته االخرية يف اسيا عن عزم امريكـا التدخل عسكريا  للدفاع عن
تـايوان، وهذا يـساعد عىل انـشاء التحـالف ضد الصني الـذي تعمل عليه حـاليا .
وترصيح بايـدن مل يكن عفوياً وغري مقـصود، حيث يتم عرض أسـئلة الصحافيني
املحددين للمشـاركة يف املؤمتر الصحايف عىل املكلفني من مستشاري الرئيسني ويتم
حـذف االسئلة الغري مرغوب هبا والتمنـي عىل بعضهم االخر توجيه اسئلة حمددة.
وهـذا أدى اىل ارتفاع مـستوى الـغضب يف الصـني، وزيادة التـنسيق العـسكري
الصيني الرويس واخره كان طريان القاذفات االسرتاتيجية الصينية الروسية للقول
للجميع ان القوة العسكرية الصينية الروسية جاهزة للخيار النووي عند الرضورة .
يف اطار االستفـادة من الدروس من فرض العقوبـات عىل روسيا عرب حجز الودائع

واالستثامرات الروسية تقوم الصني حاليا وهبدوء ببيع استثامراهتا يف الغرب .
 كيف تكتوي أمريكا بنار عقوباهتا االقتصادية عىل روسيا؟

يف اآلونة األخرية، ال صوت يعلـو عىل صوت العقوبات الغربيـة التي تقودها امريكا
ضد روسيا، وكـانت املفاجئة هي العقـوبات االقتصادية والـسياسية التي ال ترض
الغرب بشكل قوي، تم فرضها رسيعا وهبسترييا حتى وصلت اىل حد حذف الفريق
الرويس من ألعاب كرة الـقدم، الهنم كانوا بحاجـة اىل استسالم رسيع لروسيا عرب
اشعال االزمـات الداخليـة داخلها، لـكن الروس متكنـوا بالتعـاون مع الصني من
امتصاص التاثريات االقتصـادية واملالية للعقوبات عىل املواطن العادي ، بينام يغفل
كثريون "التـكلفة الكارثيـة" التي يدفعهـا املعسكر الغـريب يف املقابل، ويف مقدمته

أمريكا.
ان الغرب بعقـوباته االقتصادية كـان يتوقع اهنيار الروبل وقيـام انتفاضة شعبية

تطيح ببوتني ، ولكن ذلك مل حيصل لالسباب االساسية التالية:
 1-كـانت روسيا من اجلـهات املانحـة للنظام املـايل العاملي عىل مـدى العقدين
املاضـيني. فروسيا تعطي العامل أكثر ممـا تتلقاه. وكان لدى البالد فائض ضخم يف
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التجارة اخلـارجية. وقد حصلت الـرشكات الغربية عىل أربـاح ضخمة ونقلتها من
روسيا، ممـا قلل من رصيد احلـساب اجلاري اإلجيـايب اإلمجايل، لكنـه ظل قويا
بشكل استثنـائي. لذلك، اآلن،  وبعد أن أوقفت روسيـا تدفق رأس املال الرويس إىل
الغرب، ال يسع امليزان اإلجيايب اهلائل للتجارة اخلارجية سوى دفع الروبل لألعىل.
إذ يكفي أن تـبيع نصف كمية البضائع واملـواد اخلام للعامل، لتتمكن من دفع مجيع
وارداهتـا. لذلك، حـتى لـو قطعت روسـيا الغـاز عن الغـرب وفقدت الـدخل من
صـادراته، فإن أوروبـا ستتجمـد يف الشـتاء، وسيـضعف الروبـل قليال، أو قد ال

يضعف عىل اإلطالق .
 2-القرار اخلاطئ للغرب بشمل االثرياء الروس بالعقوبات عىل الدولة الروسية
وذلك بتجـميد اصوهلم يف الغـرب . حيث ان النزف لـلنقد االجنبي يتـاتى عادة من

االيت :
 أ- استرياد املواد االولية من اخلارج : املعلوم أن روسيا من اكثر البلدان تصديرا

للمواد االولية يف العامل وهنالك فائض مهم كام يتتضح يف الفقرات 3-1 .
 ب- استرياد املنتجات االجنبـية من اخلارج : ان استرياد املنـتجات االجنبية من

اخلارج قد ضعف كثريا  بسبب العقوبات الغربية .
 ج- رشاء املعـدات العسكريـة: ان رشاء املعدات العسكـرية العاليـة التقنية متثل
عادة بندا كـبريا يف خروج العمالت االجنبية من بلد مـا . وهذه احلالة ال تعاين منها
روسيـا ، التي تصـنع معظم اسلحـتها ، وهي تعـترب من اهم مصـدري السالح يف

العامل، الذي يدخل عليها كميات كبرية من النقد االجنبي.
 د- هتريب االموال :ان هتريـب االموال اىل اخلارج هو اكرب مشاكل روسيا حيث
يعمل االثرياء الروس اىل اخراج امـواهلم الطائلة من روسيا واستثامرها يف الغرب.
ان القـرار الغريب بفرض العقوبات عىل االفراد أدى لـتوقف هذا النزف وال يستبعد
ان حيصل نزف معـاكس بارجـاع االموال الغري حمـتجزة من الغـرب اىل روسيا

حلاميتها من احلجز وربام املصادرة الحقا .  
2-أعلن الـبنك املركـزي الرويس مـؤخرا عن رشائه الـذهب من البـنوك التجـارية
الروسية يف الفرتة من 28 مارس وحتى 30 يونيو بسعر ثابت وقدره 5000 روبل
للجرام الواحـد، وهذا يعني ربط الـروبل الرويس بالـذهب، عىل األقل باحلد األعىل
لسعـر رصفه. وقد بلغ سعر الذهب يف األسواق العاملية، ليوم أمس الثالثاء 5 أبريل،
1930 دوالر لألونصـة الواحـدة، أي 62 دوالر أو 5208 روبل للجرام الـواحد،

بمعدل 84 روبل لكل دوالر.
من هذه الصيغة، وبسعـر الذهب احلايل، جيب أن تكون قيمة الدوالر 80.64 روبل
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لكل دوالر واحد. حسنـا، دعنا نضيف روبلني آخرين للمعامالت ومرصوفات البنك
األخرى. يعنـي ذلك أنه إذا ظل سعر الـذهب مستقـرا، فإن سعـر الرصف احلايل

للروبل عند مستوى 83-84 روبل للدوالر الواحد هو سعر مناسب متاما.
فإذا مـا ارتفع الروبل كثريا، عىل سبيل املثـال، حتى 75 روبل لكل دوالر، سيصبح
مـن املربح للبنوك رشاء الذهب من اخلارج ونقله إىل روسيا لبيعه إىل البنك املركزي،
وبـأحجام يمكن أن تؤثـر عىل سعر رصف الروبل نحو انخـفاضه، فينخفض سعر

رصفه حتى جيعل واردات الذهب غري مربحة.
وهنا من الرضوري مراعاة الظروف التالية:

فيام يتعلق بنمو األسعـار العاملية للمـواد اخلام، ووفقا جلميع التـوقعات، سينمو
دخل روسيا من التجارة اخلارجية بقوة.

وتقدر "بلومربغ" أن عائـدات الطاقة الروسيـة سرتتفع إىل 321 مليار دوالر هذا
العام، بزيادة 35% عن العام املايض. يف الوقت نفسه، فقد اهنارت الواردات، ما يعني
أن تدفق الدوالرات واليورو إىل روسيا قد ارتفع، دون إمكانية إلنفاقها، ليظهر مرة

أخرى فائض هائل من العملة.
لقد انتقدت املخطط الذي تم تقديمه لـدفع ثمن الغاز بالروبل عىل وجه التحديد هلذا
السبب، وهو أن البنك املركزي مل يرش إىل ما جيب فعله باملبالغ اهلائلة من الدوالرات

واليورو التي سرتاكمها روسيا يف األشهر املقبلة.
يعنـي ذلك أيضا إمكانـية تعزيز الـروبل بقوة حتى مـستوى 60-70 أو حتى 50
روبل لكل دوالر، وهو أمر غري مفيد لروسيا، ملا حيمله من خفض للقدرة التنافسية

لبضائعها، وحيتاج البنك املركزي منع ذلك.
مع ذلك، فقد حصلنا عىل اإلجابة اآلن.

يف السابق، كـان فائض العمـالت األجنبية مـوجها لرشاء الـتزامات ديـون امريكا
واالحتـاد األورويب وبريطـانيا وغـريها، أي إىل االحتـياطيـات. اآلن، أصبح ذلك
حمفوفـا باملخاطـر أوال، وثانيا، أصـبح من غري املربح، يف ظل التـضخم املتسارع،

االحتفاظ باملال بالدوالر أو اليورو أو اجلنيه اإلسرتليني.
مل يعد لدى روسيا لـيس فقط حاجة لبيع الذهب )الذي يعتزم الغرب حظره(، وإنام
يبدو أن روسيا ستبـدأ يف امتصاص الذهب من األسواق العـاملية يف األشهر املقبلة،

ملنع تعزيز الروبل أكثر من الالزم يف نفس الوقت.
أي أن العقوبات الغربية ستؤدي إىل نتيجة عكسية ملا توقعه الغرب.

عالوة عـىل ذلك، يبلـغ احتيـاطي الـذهب األمـريكي 8133.5 طنـا، )إذا مل يكن
االحتياطي الفدرايل يعطي بيانات كاذبة!(، حيث جادل بعض اخلرباء لعدة عقود بأن
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امـريكا قد أنفقت معظـم الذهب عىل التالعب باألسعـار من أجل دعم الدوالر كعملة
عاملية، ويرفض االحتياطي الفدرايل أي تدقيق معلن حليازاته من الذهب.

ولكن لنفرتض أن امريكـا متتلك هذا الكم من الـذهب، والذي تبلغ قيـمته اإلمجالية
باألسعار احلالية حوايل 504 مليار دوالر.

ووفقـا ملعهد واشنطن للتمويل الدويل، سيكـون لروسيا فائض يف احلساب اجلاري
Current account، أي فائض العملة األجنبية، هذا العام، 240 مليار دوالر.

أي أنه لرشاء كل الذهب مـن احتياطيات امـريكا ، ستحتاج روسيـا إىل ما يقرب من
عامني وشهر واحد. واملفـروض أن العقوبات ستستمر لفرتة أطول من ذلك، وحتى
لو اهنار االقتصاد العاملي يف هذين العامني، سوف تستغرق روسيا حوايل 7 سنوت

لرشاء كل الذهب يف مجيع أنحاء العامل.
بطـبيعة احلال، فإن ذلك تـشبيه نظري، أما مـن الناحية العمليـة، فإن سعر الذهب
ينطلق إىل عنان السامء بمثل هـذا الرشاء اجلامعي، ولن يرغب العقالء يف التخيل عن

الذهب عشية اهنيار الدوالر وسوف يتدخل اهنيار االقتصاد العاملي يف هذا األمر.
واملـنطق يقول أن ال سبـيل آخر للترصف يف املـداخيل الروسيـة الضخمة، بخالف
االستـثامر يف الذهب. ويـمكن أن ينطلق هـذا السينـاريو تلقـائيا خالل الـشهرين

املقبلني، إذا مل يغري البنك املركزي قراره.
فأسعار الذهب يف العامل سوف تنمـو برسعة قريبا، وبطبيعة احلال، فإن أحد اآلثار
اجلانبية للزيادة املضطردة وطويلة األجل يف السعر العاملي للذهب هو تشويه سمعة
الـدوالر كوسيلة للحفاظ عىل رأس املال، وبـدء هجرة رأس املال العاملي من الدوالر
واليورو وغريمهـا إىل الذهب. وحتى لو مل يكن نظـام الدوالر حمكوم عليه بالفشل
من قبل )وكان كـذلك(، فلن يكون أمامه فرصة للنجاة من االرتفاع احلتمي يف سعر
الذهب خالل العامني املقبلني.بعـد قرار البنك املركزي الرويس هذا، فقد خرس الغرب

فعليا حربه  االقتصادية مع روسيا.
وحتى لو تفاوتت درجـات اخلسارة، إال أن كل اخلرباء االقتصاديني يتفقون عىل أن
اجلميع يكتوون بنريان هـذه احلرب االقتصادية، الـتي أرجعت العامل إىل سياسات

العقوبات والعقوبات املضادة واملحاور واألقطاب من جديد.
وبـالتزامن مع مرور اشهر عىل بدء الغزو الـرويس ألوكرانيا وما تبعه من عقوبات،
بـدأ خرباء ومؤسسات اقتصاديـة يتحدثون عن تداعيات عـاملية فلكية، قد تصل إىل
حـد "كساد عظيم"وزحزحة عرش الدوالر، ومـشاكل جوهرية أخرى ربام حيتاج

العامل لسنوات حتى يتمكن من التعايف من آثارها.
وبدءا من 28 فربايـر/شباط 2022، أي بعد 4 أيـام من الغزو، بدأ الـغرب بقيادة
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أمريكا يكشف عن حزم تـدرجيية من العقوبات ضد روسيا، ال تزال متواصلة حتى
الـيوم. ويأيت يف مقـدمتها عقـوبات عىل البنك املـركزي الرويس وصـندوق الثروة
السيـادي، ووقف التعامالت التجاريـة والتكنولوجيـة الثنائية، وإزالـة العديد من

البنوك الروسية من نظام "سويفت" للتحويالت املالية العاملية.
ثم مجد الغرب 300 مليار دوالر من أصل 640 مـن أصول البنك املركزي الرويس
من الذهب والعمالت األجنبية وعىل رأسها الدوالر، ما مثل رضبة موجعة لالقتصاد
الرويس. وذكر املحلل االقتصـادي األمريكي، دانيال موس، إن "اسـتمرار التعامل
بحزم مع مـوسكو مل يكن أبـدا بال تكلفة، إذ إن أسعـار الطاقـة آخذة يف االرتفاع،

والرشكات تنسحب من روسيا وتلك التي تبقى هي معرضة خلطر التأميم".
وأضاف يف مقال نـرشته "بلومربغ" يف 21 أبريل:"هناك قلق بشأن إمدادات الغذاء
العامليـة، وبدأت األحاديث حول الـركود، و"سيكون من احلامقـة استبعاد حدوث

ركود جديد، هذا إن مل يكن قد بات بالفعل موجودا بيننا".
ولفت موس إىل إقرار مـديرة صندوق النقد الـدويل، كريستاليـنا غورغييفا، يف 19
أبريل بأن "املخاطر تتزايد يف عـدد من البلدان"، حمذرة الفيدرايل األمريكي من أنه
"لن يكون بمقـدور االقتصاد العاملـي جتنب الركود، يف غيـاب استئناف صادرات
الطاقة الروسية". وخلص إىل أن "الركود قـادم ال حمالة، ويف النهاية، يعتمد األمر
عىل مدى األمل الـذي يمكن المريكـا ورشكائـها حتمّلـه ملعاقبـة الرئيـس الرويس
فالديمـري بوتني" عىل غزوه ألوكـرانيا . من جـانبه، لفت اخلبري االقتـصادي، عبد
اخلالق فـاروق، إىل أن "من بني أخطر األرضار التي ستكتـوي أمريكا بنرياهنا جراء
تفعيلها سالح العقوبات االقتصادية األكثر ردعا ضد روسيا، هو دعم تفكيك هيمنة

الدوالر".
ويف ظل استخدام أمريكـا لسالح العقوبـات االقتصاديـة وجتميد أصـول روسيا
بالدوالر، تتصاعـد شعبية "اليوان" كعملة مفضلة للـمدفوعات العاملية مع ارتفاع

املعامالت الدولية إىل أعىل مستوى هلا عىل اإلطالق.
وقفزت املدفوعات بـاستخدام اليوان إىل حصة قياسية من السوق بلغت 3.2 باملئة،
بحسب بيانات مجعيـة االتصاالت املالية العاملية بني البنوك يف 20 أبريل، وذلك بعد

أن زادت الصناديق الدولية حيازاهتا من السندات احلكومية الصينية.
باإلضافة إىل قـرار عمالق الغاز الرويس "غـازبروم نيفت" قبـول اليوان بدال من

الدوالر؛ لتزويد الطائرات الروسية بالوقود يف املطارات الصينية.
"تعترب الصدمات التي خلفتها أزمتا 2008  و2009 االقتصاديتان صغرية مقارنة
بام نشهده اليوم. مل نر شيئاً مـشاهباً ملا حيدث إال يف أوقات احلروب". هذا ما قاله
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شاهني فـايل من كلية لـندن لالقتصـاد، خالل حديثه عن الـتأثريات االقتـصادية
جلائحة كورونا يف دول االحتاد األورويب.

وكان االقتصاد األمـريكي دخل رسمياً مرحلة الـركود يف متوز/يوليو 2020، مع
تسـجيل انكامش بنسبة 32.9% عىل أساس سنوي يف الربع الثاين لذلك العام، وهو
ثاين انكامش فصيل عىل التوايل. وذهب بعض اخلرباء إىل وصف األزمة االقتصادية

التي تشهدها البالد بأهنا "االهنيار االقتصادي األكرب" يف تارخيها.
كام أن تصدير األزمات الداخلية إىل اخلارج ليـس مستبعداً، وهذا ما يثبته التاريخ.
عىل سبيل املثال، إن أحد أسباب احلرب الـعاملية الثانية يعود إىل الكساد الذي رضب
العامل أواخر عـرشينيات القرن املـايض، والرضر الذي حلق باقتـصاد معظم الدول
التي سعت إىل البحث عـن موارد خارج حدودها. وهنـا نتحدث عن أكرب اقتصادات
العامل، أي دول االحتاد األورويب و امريكا. وبالتايل، يبقى هذا األمر غري مستبعد يف
الـسنوات املقبلة، بام أن األزمات الـسياسية الدوليـة واحلروب ال يمكن فصلها عن
البعد االقتصادي يف احلالة الطبيعية، فكيف مع جائحة تسبب بأزمة كبرية جداً، ويف

ظل نظام دويل غري واضح املعامل ومتخبط؟
بناءً عليه، إن األزمة االقتصـادية التي تعانيها دول االحتاد األورويب وامريكا تفتح
احتامالت واسعـة عىل مستقبل متوتر عىل الصعيـد االقتصادي العاملي. ومع حاجة
واشنـطن وبروكسل إىل الـنهوض من جديـد، تبقى الصعـوبات ماثلـة يف الطريقة
والقدرة عىل ذلك، فهل ستخرج دول االحتاد األورويب والواليات املتحدة من األزمة
بطريقة سلسـة وطبيعية؟ وإىل أي مدى سيكون الـنهوض االقتصادي من جديد يف
بروكسل وواشنـطن مستنـداً إىل خطط اقتصـادية قادرة عىل جتـاوز إحدى أكرب

األزمات العاملية؟
 خامتة

خالصـة ما سـبق ان العامل يـشهد عـدد غريمسـبوق من االزمـات السيـاسية
واالقتصادية الـوجودية ترتافق مع حتوالت يف مـوازين القوى وان ترصيح رئيس
االركان االمريكي: " ان القوة العسكريـة االمريكية مل تعد حاسمة" هلو دليل قوي
عىل الـدخول يف عامل متـعدد االقطاب . لـكن هل النظام الـسيايس والدولـة العميقة
جاهـزة لالعرتاف هبذه احلقـيقة والعمل هبـا ، ام ستكابـر وتستمـر بسيـاستها
السـابقة؟ املرتكزة عىل استعامل كل االسـاليب لتحطيم الصني وروسيا عىل امل ان

تبقى الدولة املهيمنة عىل العامل؟ .
ان استمرار الصدام احلايل وتـصاعده قد يؤدي اىل جتـاوز احد االطراف اخلطوط
احلمر والـدخول يف مـواجهه شاملـة تشمـل استخدام االسـلحة النـووية، فهل
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ستترصف االطراف بعقالنية وتتفق عىل تقاسم العامل بالطرق السياسية واحلروب
الناعمـة؟ . هذا مـا سنراه يف املـرحلة القـادمة مع الرتجـيح ان ذلك سيتم بـالقوة
العسكـرية املبارشة لعدم وجـود قيادة سياسية غـربية مؤهلة لتـنفيذ هذا التحول
وستـعود  بالنتائج الكارثيـة عىل مستوى احلياة الغربيـة التي تعيش رفاهيتها عىل

حساب العامل.
ان احللول السياسية ستـظهر وفقاً للتحركات العسكـرية الروسية وبعد استكامل
احتالل رشق اوكرانيا ووصوهلـا اىل الضفة الرشقية لـنهر دينربو ، الذي سيصبح
احلدود الغربية لـروسيا. اما اذا اكمل اجليش الرويس واحتل اوديسا فذلك يدل عىل
ان هنالك قرار رويس صيني بتثبيت عامل متعدد االقطاب بالقوة العسكرية عرب فرط
حلف النيـتو وذلك بجـر حلف النيتـو اىل معركـة خارسة يف دول البـلطيق الثالث
ليتوانيا  واستونيا والتيفيا وهي بلـدان صغرية قليلة السكان ال توجد فيها جيوش

حقيقية ونسبة الروس يف اثنني منها تفوق 25% من عدد السكان.
ان الـدول الغربية ال متلك جـيوش حقيقية الرسـاهلا اىل بلدان بعيـدة عن حدودها
باستثنـاء اجليش االمريكي الـذي لن يستطـيع الدفاع عن هـذه الدول الثالث ضد
اجلـيش الرويس بدون وجود جيش وطني كبري. فهي حرب عسكرية كربى سيخرس
فيها اجليش االمريكي ويتفكك حلف النيتو لعدم قدرته عىل محاية دول يف احللف اال
اذا دخل العامل بـرصاع نووي ال يبقي وال يـذر. ان االيام املقبلـة حبىل باملفـاجئات

فلنراقب وننتظر.


