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  تقدم روسيا ال يفقد أميركا ريادتها: شقرأجلبير 

  

  
  

يف  2016يناير / كانون الثاين 20عقدت مؤسسة الدراسات الفلسطينية ندوة مغلقة يوم الثالثاء 
أستاذ العالقات الدولية ، شقرأقاعة اجتماعات مكتبها يف بيروت، حتدث فيها البروفيسور جلبير 

من عدد بحضور  ، وذلكيف منطقة الشرق األوسطر مستجدات األوضاع خآ عن يف جامعة لندن،
  .واألكاديمييناملثقفين 

حول الثورات أبحاثاً ودراسات لبروفيسور أشقر احملاضر بالقول إن ل ل نوفليوقدم األستاذ ميش
ستغرق وقتاً تسلن تكون عابرة بل املنطقة  االضطرابات التي تشهدها يعتبر فيها أن العربية 

، وبخاصة يف سورية، قد جتاوزت بعدها احمللي، فيها أن الصراعات الدائرةال سيما و، الًطوي
يضم روسيا، إيران،  ،األول شرقي: وحتى اإلقليمي، وصارت تتخذ أبعاداً عاملية، مع تبلور حمورين

  .تركيا والسعودية ، تشارك فيهالهند، والثاين غربي أطلسيربما الصين و

فباستثناء الدول األعضاء  ؛ن احملورين ال يحمالن بالضرورة طابعاً ثابتاًبيد أنه أضاف بأن هذي
فالصين، على سبيل . لف األطلسي، جند أن لكل من الصين وإيران والهند مشروعها اخلاصيف احل

ومن الصعب  األميركية،جداً مع الواليات املتحدة واسعة لديها عالقات اقتصادية ومالية املثال، 
  .عليها بالتايل أن تصطف بشكل واضح، وثابت، يف حلف يدخل يف مواجهة مع الواليات املتحدة

املباشر يف األزمة السورية  هاإىل أن تدخلأشقر البروفيسور أشار وفيما يتعلق بروسيا االحتادية، 
 ينذأن ه فتاً إىلالن، ايف أفغانست ،االحتاد السوفياتيبعد التدخل الروسي، زمن يعتبر الثاين 
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التدخل ف. ركيةظل ضعف السياسة اخلارجية األمييتشابهان يف كونهما قد حصال يف ن ليالتدخ
حصل يف وقت كانت فيه الواليات املتحدة األميركية تعاين من إخفاقها يف ، 1979األول سنة 

د سقوط الفيتنام، ومن عجزها عن احلفاظ على حلفائها يف منطقة الشرق األوسط، وبخاصة بع
األميركية املتحدة فشل الواليات الثاين، فهو جاء يف ظل الروسي تدخل الأما . حكم الشاه يف إيران

دون حتقيق يف أفغانستان، وهزيمتها يف العراق واضطرارها إىل سحب قواتها من أراضيه 
حسني ق الرئيس املصري األسبحليفها األكبر يف املنطقة  ، باإلضافة إىل سقوط املرجوةاألهداف 

  .مع األزمة الليبية رتهااإدطبع تعامل الذي  ، واإلرتباكمبارك

تعزيز حضورها يف سوريا يهدف إىل  ،املكلف ،العسكريروسيا أن تدخل أشقر البروفيسور واعتبر 
 ستعراض أسلحتها املتطورة ومدىاالعاملي وإثبات قدرتها على حماية حلفائها من جهة، و

، الفتاً إىل أن االقتصاد الروسي من جهة ثانية - على الرغم من انخفاض أسعارها–فاعليتها 
، الذي بادرت إليه أسعار النفط عاملياًخفض وأن  ،على تصدير النفط والغاز ، يف األساس،قائم

  .اقتصادياً بة روسياإىل حمار ية السعودية، يرميباململكة العر

فهي  ؛جداً يف منطقة الشرق األوسط اًحمدودسيظل ن أن تدخل الصياحملاضر  من جهة أخرى، أكد 
اخلارجية تتسم  اكما أن سياسته ،السعودية املنطقة، وبخاصة من بشكل واسع منالنفط تستورد 

بطابع دفاعي أكثر منه هجومي، وتركّز يف األساس على حماية نفوذها يف حميطها اإلقليمي، 
  .اليابان وكوريا اجلنوبية وتايواناألميركية يف العسكرية بالقواعد احملاط 

 


