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 !تخبط روسيا يجعلها تتهم أمريكا بتفجير أنابيب الغاز نورد ستريم بناء على تخمينات مقال صحفي

 الخبر:

على خلفية مقال يتهم واشنطن بتفجير نورد ستريم.. األمم المتحدة تنأى بنفسها عن تحقيق طالبت به روسيا 
  )الجزيرة نت(

اعدة أوكرانيا في هجمات سيفاستوبول. روسيا تتهم بريطانيا بالضلوع في تفجير خطي نوردستريم ومس
  )24فرانس(

  التعليق:

الواليات المتحدة لديها "أكتوبر من العام الماضي بأن تشرين األول/لقد سبق أن قالت روسيا في بداية شهر 
 ، ثم اتهمت في نهاية الشهر نفسه بريطانيا بالضلوع في تفجير خطي نورد"الكثير لتكسبه من أضرار نورد ستريم

ويج بالضلوع في تفجير خط األنابيب، وهي تبني اتهامها هذه المرة على ستريم، ثم ها هي اليوم تتهم أمريكا والنر
 مقال تخميني كتبه الصحفي األمريكي سيمور هيرش.

ستريم كان  نابيب نورديحكمها رجل مريض بقصر النظر. فباإلضافة إلى أن خط أ ،هذا هو حال روسيا اليوم
 اً كبير اً قتصادية تشكل جزءأن عائدات الخط االوألمانيا، ا أوروبا وتحديد على هابلوماسية قوية في يديشكل ورقة د

أن مثل هذا لم يدرك بوتين  ؛ إال أن2021مليار دوالر في عام  60حيث يمكن تقديرها بحوالي  هامن اقتصاد
القوى العسكرية  التي و جعله في متناولها هيأصر على  ذلك لكنهأو أنه أدرك  ،أمريكا في متناولالخط سيكون 

 .ي بحر البلطيقفتبحر 

 !من غير أن يكون لها فعلها السياسي؟ ةط اآلن ورمي االتهامات يمنة ويسروما نفع التخب

وبعد فضيحة الجيش الروسي على أرض المعركة في أوكرانيا لم يعد عند بوتين ما يهدد به الغرب إال 
 يخشاه قبل أن تخشاه أمريكا وأوروبا.نفسه أمر هو  ذانووي، وهاإلشارات بالتصعيد ال

جارة والسبب األول لهذا الضعف هو إصرار بوتين على محاولة الحصول على حصته من العولمة والت
ما يجعل روسيا في موقف ضعف مستمر. إضافة إلى ذلك فإن صادرات روسيا بشكل العالمية التي بناها الغرب 

ها من الدول وإنما ح. وهذه أمور ال تجعل روسيا متميزة عن غيررئيسي بقيت الطاقة والمواد األولية والسال
 روسيا. تاصادر. بل إن الدول مع الوقت قادرة على التخلص من االعتماد على بحاجتهاتجعلها 

مع وجود حكام فاسدين  هاهو أن - غير السالح - ات شأن عالميأي تكنولوجيا ذ نتاجإوسبب عجز روسيا عن 
تبقى عاجزة عن إيجاد بيئة ترعى فيها فسحة للفكر العميق وما ينتج عنه من بيئات ومجرمين مثل بوتين، س

 لالكتشاف واالستثمار.

إن فساد حكم بوتين، وظلمه للشعوب الروسية تسبب في هجرة األدمغة، وقسمة الشعب السالفي وصعود 
االستراتيجي ليكون -تين السياسيوهذا أضعف قدرة روسيا على االبتكار. ثم جاء قصر نظر بو ،ةالقومية األوكراني

، حرب ال تجلب إال ألهليةقرب للحرب اضغثا على إبالة، فورط شعوب روسيا في حرب أوكرانيا التي هي أ
 الخراب.

ولو أن في روسيا عقالء اللتفتوا إلى اإلسالم ولتوقفوا عن اضطهاد المسلمين، ثم نظروا فيما لدى اإلسالم من 
 لو تيقظ له الروس وتعالوا عن حقدهم عليه، لوجدوا فيه ضالتهم. حق ونجاعة. فاإلسالم حضارة

ُدورِ فَِإنََّها ال تَْعَمى األَْبَصاُر َولَِكن تَْعَمى الْ ﴿ قال تعالى:  .﴾قُلُوُب الَّتِي فِي الصُّ

  كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير

  المهندس صالح الدين عضاضة
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