حلق ة نق ا ش:

"روسي ا وأميرك ا ف ي المنطق ة:
حدود التواف ق واالختالف"
عقد المركز االستشاري للدراسات والتوثيق جلسة نقاش تحت عنوان" :روسي ا وأميرك ا ف ي
المنطق ة :حدود التواف ق واالختالف" وذلك يوم الجمعة الواقع فيه  22نيسان  2016في
مقر المركز  -بئر حسن ،حاضر فيها مدير برنامج الشرق االوسط وشمال افريقيا في مجموعة
االزمات الدولية "يوست هلترمان" وشارك فيها نُ خبة من الباحثين والمهتمين وعدد من
الشخصيات الفكرية والسياسية واألكاديمية واإلعالمية.

استتتتهل الستتتيد "هلترمتتتان" حديثتتته باستتتتعرا

أبتتترز السياستتتات االميركيتتتة وتحوالتهتتتا .قتتتا ًال:

إن الحتتتدال االبتتترز والمتتت ثر علتتتل السياستتتات االميركيتتتة هتتتو الثتتتورر االستتتالمية فتتتي ايتتتران عتتتام
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 ،1979الحتتتدال التتت ي جعتتتل متتتن الواليتتتات المتحتتتدر تمتتتار

سياستتتة االحتتتتوال المتتتزدو علتتتل

كتتتل متتتن ايتتتران والعتتتراق .وذكتتتر ان هتتت ا الحتتتدال ترافتتتق متتتع

هتتتور الراديكاليتتتة فتتتي السياستتتة

الخارجيتتتتتة للمملكتتتتتة الستتتتتعودية وانتشتتتتتار الفكتتتتتر الوهتتتتتابي اثتتتتتر الختتتتتوف متتتتتن امتتتتتتداد الثتتتتتورر
االسالمية االيرانية ال ي فاقم بدوره الصراع السني  -الشيعي الحالي في المنطقة.
ومتتتن ثتتتم انتقتتتل التتتل استتتتعرا

أبتتترز السياستتتات فتتتي ادارر التتتر يل بتتتوش االبتتتن التتتتي كتتتان

متتتن محصتتتلتها احتتتتالل العتتتراق إلرغامتتته علتتتل تحقيتتتق تستتتوية فلستتتطينية  -استتترا يلية تنستتتجم
متتتع المصتتتالر االميركيتتتة  -االستتترا يلية متتتن جهتتتة ومتتتن جهتتتة اختتترل توجيتتته رستتتالة التتتل ايتتتران
مفادهتتتا انهتتتا يمكتتتن ان تكتتتون الضتتتحية الثانيتتتة اذا متتتا استتتتمرت ببرنامجهتتتا النتتتووي .ولكتتتن فتتتي
العام  2004وبعد الفشل االميركي في العراق باشرت ايران بتفعيل برنامجها النووي.
وباالنتقتتتتال التتتتل عهتتتتد التتتتر يل "اوبامتتتتا" فقتتتتد ذكتتتتر الستتتتيد "هلترمتتتتان" ان سياستتتتة أوبامتتتتا
تتمحتتتتور حتتتتول تقلتتتتيص التتتتتدخل العستتتتكري المباشتتتتر التتتت ي ال يعتتتتود بالمنفعتتتتة علتتتتل أميركتتتتا
وانمتتتا يلحتتتق بهتتتا خستتتا ر اكبتتتر بكثيتتتر ،ولتتت لك كتتتان متتتع خيتتتار تقليتتتل التتتتدخل العستتتكري المباشتتتر
وأبقتتتل فقتتتط علتتتل استتتتخدام الضتتتربات الجويتتتة واغتيتتتال بعتتت

الشخصتتتيات والقيتتتادات فتتتي

القاعدر.
وبمتتتا يختتتص الحتتترب علتتتل ستتتوريا فتتتإن االدارر األميركيتتتة فتتتي عهتتتد أوبامتتتا لتتتم تعتبتتتر ستتتوريا
مصتتتتلحة استتتتتراتيجية بالنستتتتبة لهتتتتا ،والنظتتتتام ال يمثتتتتل خطتتتترا يهتتتتدد مصتتتتالحها ،وإنمتتتتا الخطتتتتر
الحقيقتتي يكمتتن فتتي انتشتتار األزمتتة الستتورية فتتي االقلتتيم متتا قتتد يهتتدد المصتتالر األميركيتتة
وهتتت ا متتتا بتتترز متتتع صتتتعود الجماعتتتات االستتتالمية التتتتي زعزعتتتت أمتتتن المنطقتتتة وامتتتتد خطرهتتتا
ليطال أوروبا.
فتتتتي المقلتتتت

الثتتتتاني متتتتن النقتتتتاش عتتتتر

الستتتتيد "هلترمتتتتان" المنظتتتتور الروستتتتي بالنستتتتبة

للمنطقتتتتة وحتتتتدد ثالثتتتتة أهتتتتداف ر يستتتتة تحتتتتاول روستتتتيا إثباتهتتتتا خاصتتتتة بعتتتتد انهيتتتتار االتحتتتتاد
وثانيتتتتا :ان تكتتتتون نتتتتدا
وال ان تعامتتتتل روستتتتيا علتتتتل انهتتتتا قتتتتور عالميتتتتة،
الستتتتوفياتي وهتتتتي :أ ً
ً
ً
وثالثتتتتا  :ان تمنتتتتع ستتتتقو
للواليتتتتات المتحتتتتدر االميركيتتتتة فتتتتي العتتتتالم،

النظتتتتام الستتتتوري عبتتتتر

الواليتتتات المتحتتتدر االميركيتتتة وإن كتتتان ال بتتتد متتتن ان يكتتتون للواليتتتات المتحتتتدر دور ًا فتتتي ترييتتتر
النظام السوري ف لك سيكون بشراكة روسية.

2

حلقة نق ا ش :ر وسيا واميركا ف ي المنطق ة

ولتحقيتتتتق هتتتت ه االهتتتتداف فتتتتإن الخطتتتتوات الروستتتتية فتتتتي ستتتتوريا ستتتتتكون أوال منتتتتع ضتتتترب
النظام من قبل المعارضة المسلحة ،وثانيا ضرب داعش والقاعدر.
أطرافتتتا فتتتي ستتتوريا مثتتتل األكتتتراد فتتتي شتتتمال ستتتوريا
ً
يضتتتا أن هنتتتاك
عتتتالور علتتتل ذلتتتك ذكتتتر أ ً
واألكتتتراد فتتتي تركيتتتا والستتتعودية وحتتتزب اللتتته وإيتتتران "وإستتترا يل" وجبهتتتة النصتتترر والقاعتتتدر
وقتتتوات المعارضتتتة المستتتلحة ،التتتتي بتتتدورها تجعتتتل األمتتتر معقتتتدا بالنستتتبة لروستتتيا والواليتتتات
المتحدر االميركية لحل االزمة السورية.
وفتتتي ستتتياق التتترد علتتتل أستتتئلة الحضتتتور ومتتتداخالتهم أوضتتتر الستتتيد "هلترمتتتان" ان روستتتيا
نظامتتا يبقتتتي التتبالد غيتتر مقستتتمة وايجتتاد تستتوية فتتتي ستتوريا .وامتتا بالنستتتبة
وأميركتتا تريتتدان
ً
ايضتتتتتا ان التتتتتتدخل
نظامتتتتتا يحمتتتتتي مصتتتتتالحها فتتتتتي المنطقتتتتتة .واوضتتتتتر ً
إليتتتتتران فإنهتتتتتا تريتتتتتد
ً
الروستتتي فتتتي ستتتوريا كتتتان لمصتتتلحة استتترا يل ألنتتته يمثتتتل الضتتتمانة إلبعتتتاد ايتتتران وحتتتزب اللتتته
عتتتن الجنتتتوب الستتتوري .كمتتتا اعتبتتتر ان النظتتتام لتتتن يبقتتتل كمتتتا كتتتان قبتتتل االزمتتتة الستتتورية .وان
االحتمتتتال االكبتتتر ان الوضتتتع هنتتتاك ستتتيبقل غيتتتر مستتتتقر ,الن النصتتترر والقاعتتتدر ستتتيكون متتتن
الصتتتع

تتكريا .واشتتتار ايضتتتا التتتل ان التتتر يل المقبتتتل للواليتتتات المتحتتتدر
التفتتتوق عليهمتتتا عست ً

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