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ش:   حلقة نقا

 

ا وأميركا في المنطقة:  "روسي

حدود التوافق واالختالف"  

 

ا وأميركا في  ت والتوثيق جلسة نقاش تحت عنوان:للدراسا االستشاريعقد المركز  "روسي

في  2016نيسان  22الواقع فيه  الجمعةوذلك يوم  المنطقة: حدود التوافق واالختالف"

الشرق االوسط وشمال افريقيا في مجموعة مدير برنامج بئر حسن، حاضر فيها  - المركزمقر 

وشارك فيها ُنخبة من الباحثين والمهتمين وعدد من  االزمات الدولية "يوست هلترمان"

 الشخصيات الفكرية والسياسية واألكاديمية واإلعالمية.

 

 :قتتتا اًل وتحوالتهتتتا.  االميركيتتتةاستتتتهل الستتتيد "هلترمتتتان" حديثتتته باستتتتعرا  أبتتترز السياستتتات 

ر علتتتل السياستتتات االميركيتتتة هتتتو الثتتتورر االستتتالمية فتتتي ايتتتران عتتتام الحتتتدال االبتتترز والمتتت ث   ن  إ
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تتتتوال المتتتزدو  علتتتل ح، الحتتتدال التتت ي جعتتتل متتتن الواليتتتات المتحتتتدر تمتتتار  سياستتتة اال1979

كتتتل متتتن ايتتتران والعتتتراق. وذكتتتر ان هتتت ا الحتتتدال ترافتتتق متتتع  هتتتور الراديكاليتتتة فتتتي السياستتتة 

لثتتتتتورر اانتشتتتتتار الفكتتتتتر الوهتتتتتابي اثتتتتتر الختتتتتوف متتتتتن امتتتتتتداد الستتتتتعودية والخارجيتتتتتة للمملكتتتتتة 

 الشيعي الحالي في المنطقة.  - وره الصراع السنيدااليرانية ال ي فاقم باالسالمية 

بتتترز السياستتتات فتتتي ادارر التتتر يل بتتتوش االبتتتن التتتتي كتتتان أومتتتن ثتتتم انتقتتتل التتتل استتتتعرا  

استتترا يلية تنستتتجم  - علتتتل تحقيتتتق تستتتوية فلستتتطينية إلرغامتتتهمتتتن محصتتتلتها احتتتتالل العتتتراق 

لية متتتن جهتتتة ومتتتن جهتتتة اختتترل توجيتتته رستتتالة التتتل ايتتتران ياالستتترا  - متتتع المصتتتالر االميركيتتتة

فتتتي  لكتتتنو ون الضتتتحية الثانيتتتة اذا متتتا استتتتمرت ببرنامجهتتتا النتتتووي.كتتتمفادهتتتا انهتتتا يمكتتتن ان ت

 وبعد الفشل االميركي في العراق باشرت ايران بتفعيل برنامجها النووي. 2004العام 

 ة أوبامتتتتال التتتتل عهتتتتد التتتتر يل "اوبامتتتتا" فقتتتتد ذكتتتتر الستتتتيد "هلترمتتتتان" ان سياستتتتوباالنتقتتتتا

ميركتتتتا أالمباشتتتتر التتتت ي ال يعتتتتود بالمنفعتتتتة علتتتتل  العستتتتكري التتتتتدخلص تتمحتتتتور حتتتتول تقلتتتتي

تقليتتتل التتتتدخل العستتتكري المباشتتتر  خيتتتار ولتتت لك كتتتان متتتع ،بهتتتا خستتتا ر اكبتتتر بكثيتتتر يلحتتتقوانمتتتا 

 خصتتتيات والقيتتتادات فتتتيشال الجويتتتة واغتيتتتال بعتتت  الضتتترباتبقتتتل فقتتتط علتتتل استتتتخدام أو

 القاعدر.

وبامتتتا لتتتم تعتبتتتر ستتتوريا أميركيتتتة فتتتي عهتتتد ن االدارر األإرب علتتتل ستتتوريا فتتتحتتتوبمتتتا يختتتص ال

تتتت ،ة استتتتتراتيجية بالنستتتتبة لهتتتتاحمصتتتتل ل خطتتتترا يهتتتتدد مصتتتتالحها، وإنمتتتتا الخطتتتتر والنظتتتتام ال يمث 

ميركيتتة د المصتتالر األقتتد يهتتد   زمتتة الستتورية فتتي االقلتتيم متتاقيقتتي يكمتتن فتتي انتشتتار األحال

قتتتة وامتتتتد خطرهتتتا طمتتتن المنأجماعتتتات االستتتالمية التتتتي زعزعتتتت الصتتتعود  متتتعوهتتت ا متتتا بتتترز 

 وروبا. أليطال 

فتتتتي المقلتتتت  الثتتتتاني متتتتن النقتتتتاش عتتتتر  الستتتتيد "هلترمتتتتان" المنظتتتتور الروستتتتي بالنستتتتبة 

دللمنطقتتتتة و االتحتتتتاد ثباتهتتتتا خاصتتتتة بعتتتتد انهيتتتتار إاف ر يستتتتة تحتتتتاول روستتتتيا دهتتتتأثالثتتتتة  حتتتتد 

اان تكتتتتون : ايا علتتتتل انهتتتتا قتتتتور عالميتتتتة، وثانًيتتتتان تعامتتتتل روستتتت واًل أ :وهتتتتي تياالستتتتوفي  نتتتتد 

 عبتتتتران تمنتتتتع ستتتتقو  النظتتتتام الستتتتوري :  اللواليتتتتات المتحتتتتدر االميركيتتتتة فتتتتي العتتتتالم، وثالًثتتتت

فتتتي ترييتتتر  اً ت المتحتتتدر دوريكتتتون للواليتتتا نن كتتتان ال بتتتد متتتن اإالواليتتتات المتحتتتدر االميركيتتتة و

 . ةف لك سيكون بشراكة روسي  ام السوري النظ
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وال منتتتتع ضتتتترب أالخطتتتتوات الروستتتتية فتتتتي ستتتتوريا ستتتتتكون  ن  إولتحقيتتتتق هتتتت ه االهتتتتداف فتتتت

 النظام من قبل المعارضة المسلحة، وثانيا ضرب داعش والقاعدر.

كتتتراد فتتتي شتتتمال ستتتوريا فتتتي ستتتوريا مثتتتل األ اأطراًفتتتهنتتتاك  ن  أ ايًضتتتعتتتالور علتتتل ذلتتتك ذكتتتر أ

وجبهتتتة النصتتترر والقاعتتتدر " ستتترا يل"وإ يتتترانإحتتتزب اللتتته وو الستتتعوديةوراد فتتتي تركيتتتا كتتتواأل

تتتدا متتترورها تجعتتتل األدحة، التتتتي بتتتوقتتتوات المعارضتتتة المستتتل   يا والواليتتتات بالنستتتبة لروستتت معق 

 حل االزمة السورية. المتحدر االميركية ل

ان روستتتيا وضتتتر الستتتيد "هلترمتتتان" أومتتتداخالتهم  ستتتئلة الحضتتتورأوفتتتي ستتتياق التتترد علتتتل  

تتت اميركتتا تريتتدان نظاًمتتأو وامتتا بالنستتتبة  .وية فتتتي ستتورياايجتتاد تستتو مةيبقتتتي التتبالد غيتتر مقس 

ان التتتتتتدخل  امصتتتتتالحها فتتتتتي المنطقتتتتتة. واوضتتتتتر ايًضتتتتت يحمتتتتتي اتريتتتتتد نظاًمتتتتت فإنهتتتتتا إليتتتتتران

ايتتتران وحتتتزب اللتتته  إلبعتتتاديمثتتتل الضتتتمانة  ألنتتتهالروستتتي فتتتي ستتتوريا كتتتان لمصتتتلحة استتترا يل 

ان النظتتتام لتتتن يبقتتتل كمتتتا كتتتان قبتتتل االزمتتتة الستتتورية. وان  اعتبتتترعتتتن الجنتتتوب الستتتوري. كمتتتا 

متتتن ر ستتتيكون دنصتتترر والقاعتتتالن ال, بقل غيتتتر مستتتتقريستتت هنتتتاكاالحتمتتتال االكبتتتر ان الوضتتتع 

واشتتتار ايضتتتا التتتل ان التتتر يل المقبتتتل للواليتتتات المتحتتتدر  .االصتتتع  التفتتتوق عليهمتتتا عستتتكريً 

االميركيتتتتتة قتتتتتد يعتبتتتتتر ان ستتتتتوريا تمثتتتتتل مصتتتتتلحة استتتتتتراتيجية بالنستتتتتبة لتتتتتبالده وقتتتتتد يريتتتتتر 

 سياسته اتجاهها. 

 


