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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 جنيف يف الروسية األمريكية القمة أبعاد

 :السؤال
 القمة؟ هذه مغزى فما بوتني، والروسي ابيدن األمريكي الرئيسني بني قمة أول 16/6/2021 األربعاء جنيف يف انعقدت

 حنو الروسية األمريكية العالقات تتجه هل مبعىن جنيف، يف الرئيسني الجتماع إجيابية نتائج حتققت وهل منها؟ اهلدف وما
 أبهنا األسوأ يف اتريخ البلدين؟ فيها وصفت سنوات بعد التحسن

 :اجلواب
 السنوات يف البلدين بني العالقات تدهور ىلإ أدت اليت اخللفيات بفهم إال الروسية األمريكية القمة أبعاد فهم ميكن ال
 :األخرية
 يف ترسخ لواقع استمرارا   "العمالقني"ـب وروسيا أمريكا الدولتني وصف السياسيني وبعض اإلعالم وسائل من الكثري يردد -1
 الكبري الضعف أن واحلقيقة معسكر، منهما ولكل العامل يف دولتني وأكرب أقوى مها السوفيييت" "االحتاد ودولة أمريكا أبن األذهان

 ذلك ولكل. أمريكا مع الدولية املنافسة مستوى عن كبرية مراتب زهلاأن السوفيييت االحتاد اهنيار بعد روسيا دولة على طرأ الذي
 من الكثري عليها يرتتب كان اليت السوفييتية األمريكية القمم من بكثري شأن   أقل هي البلدين رؤساء بني املعقودة القمة فإن

 فليس ذلك غري وأما الفضائية، وقدراهتا اروخيةوالص النووية خاصة   العسكرية القوة إال روسيا عظمة أركان من يبق مل إذ التبعات،
 !عظمة أي روسيا يف

 بسبب العقوابت كانت حيث أوابما، إدارة هناية مع الرتدي حنو طريقها تشق أمريكا مع الروسية العالقات أخذت -2
 االنتخاابت يف التدخل بسبب العقوابت مث الكبار، الثماين الدول جمموعة من وطردها 2014 سنة القرم جلزيرة روسيا احتالل

 كانون هناية الروسية االستخبارات أجهزة على عقوابت وفرضها روسيا   دبلوماسيا   35ـل أوابما إدارة وطرد ،2016 سنة األمريكية
 وعلى... (14/1/2017 فيليه، )دوتشيه منصبه ملهام تسلمه وقبل األمريكية ابالنتخاابت ترامب فوز بعد أي ،2016 األول
 على العقوابت من املزيد تفرض استمرت أمريكا أن إال بوتني جتاه ترامب به يتفوه كان الذي املعسول الكالم لك من الرغم

 على والتضييق األمريكية، املدن من العديد يف لروسيا القنصلية املمثليات فأغلقت التوتر، حنو بينهما ابلعالقات وتدفع روسيا،
 فتفرض وجيهة، وغري وجيهة ألسباب روسيا على تفرض األمريكية العقوابت وكانت أمريكا، يف الروسية اإلخبارية القنوات
 على تفرض وكانت ،2018 سنة بريطانيا يف سكريبال الروسي املعارض تسميم لتهم وتفرض نفالين، الروسي املعارض العتقال
 أتزمي من زادت فقد ابيدن إدارة ءتجا وملا ترامب، إدارة هناية يف كما سيربانية هجمات بتهمة ةيروس تكنولوجية شركات

 األمريكية االنتخاابت يف تدخله مثن سيدفع وأنه "القاتل"ـب بوتني روسيا رئيس ابيدن األمريكي الرئيس فوصف العالقات،
 األمريكي السفري غادر مث ،2021 آذار خالل أثرها على واشنطن الروسي السفري وغادر (17/3/2021 عريب نيوز )سكاي
 .الدويل املايل النظام عن روسيا بفصل أمريكا وهددت ...التايل الشهر يف موسكو

 كلينتون هيالري خسارة سبب أبنه وتتهمه بوتني ولرئيسها لروسيا الكراهية من املزيد الدميقراطية ابيدن إدارة حتمل -3
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 ويتهمونه روسيا مبعاقبة ترامب السابق الرئيس يطالبون املعارضة يف الدميقراطيون فكان ،2016 سنة الرائسية لالنتخاابت
 يف ابيدن الدميقراطي الرئيس فاز وملا ،2020 ابالنتخاابت فازوا إن روسيا ويتوعدون ذلك يف حيرجونه وكانوا معها، ابلتهاون

 وكاالت تستخدمها اليت ويندوز" "سوالر شركة أنظمة ضد للغاية قوية سيربانية هجمات مع ذلك وتزامن االنتخاابت تلك
 روسيا تصف أمريكا وصارت ...السيربانية اهلجمات هبذه روسيا األمريكية املخابرات واهتمت حساسة حكومية يةأمريك

 بني التوتر مع يتفق ال كان اللقاء هذا فإن وهكذا! الناتو حللف أوكرانيا بضم ابيدن هدد بيومني القمة وقبل بل ..."العدو"ـب
 :يتبني وجمرايته خلفياته وبتدبر. آخر وجه له بل الدولتني،

 مؤمتر عمل يتم ومل ساعات، ربعأ له مقررا   كان أن بعد منه ونصف ساعتني بعد الرئيسني بني االجتماع من االنتهاء مت -أ
 16/6/2021 اجلزيرة قناة املؤمترين كال ونقلت منفردا   الصحفي مؤمتره بعقد منهما كل وقام الرئيسني، بني مشرتك صحفي
 يف تلوح ال أهنا مع النووية احلرب يف رابح ال أبنه اجلانبني اتفاق على املشرتك البيان واقتصر مباشر، كلبش أخرى إعالم ووسائل

 أن بعد االسرتاتيجية األسلحة خلفض 3 ستارت ابتفاقية واشنطن التزام مبواصلة ابيدن األمريكي الرئيس وتعهد بينهما، أفق أي
 وسأل البلدين، بني الكثرية اخلالفية املسائل حبث ومت اجلانب، هذا يف املطلوب إبجناز تشكيلها على اتفق اليت اللجان تقوم

 وفاة الحتمال املدمرة اآلاثر عن الصحفي مؤمتره يف ابيدن وحتدث "القاتل"،ـب له وصفه عن األمريكي نظريه الروسي الرئيس
 هي إن روسيا هتديد تضمن اللقاء أبن ضمنا   عرتفوا واإلجيايب ابملثمر املؤمتر وصف لكنه السجن، يف نفالين الروسي املعارض

 مؤمتره يف الروسي الرئيس وقال أخرى، مرة سيربانية هبجمات قامت أو أخرى مرة األمريكية ابالنتخاابت ابلتدخل قامت
 الوالايت وهاجم لذلك، أمل ابرقة عن حتدث لكنه حتسن، يف البلدين بني العالقات أبن القول الصعب من إنه الصحفي

 ألمريكا إنسانيةاللا واملمارسات أخرى ودول غوانتنامو يف ةيكاألمري املخابرات بسجون مذكرا   اإلنسان حقوق مسائل يف املتحدة
 وحتدث روسيا، داخل نسانإلا حقوق خبصوص الالذعة األمريكية االنتقادات على ردا   وذلك أخرى، شعوب وضد السود ضد

 منوط العالقات مستقبل أبن وأوحى بينهما، العالقات يف فهم سوء ألي جتنبا   بوتني وبني بينه مباشر لقاء عقد أمهية عن ابيدن
 .روسيا من خبطوات
 بينهما العالقات بتأزمي قام من هي أمريكا وأن روسيا، على للضغط تبادر كانت اليت هي أمريكا أن جند وابلتدقيق -ب

 بني القمة لقاء عقد إىل ابدر من أمريكا أي وهي كبري"، بشكل دمرة"م أبهنا سابق وقت   يف بوتني روسيا رئيس وصفها لدرجة  
 األمريكي الرئيس هو ابيدن أبن وهللت خريا   روسيا واستبشرت بينهما، اخلالف نقاط على اتفاق هناك يكون أن دون الزعيمني

 عليها فرد ملوسكو، واشنطن توليها اليت األمهية على روسي كدليل   األوىل اخلارجية جولته يف برئيسها االجتماع يقرر الذي األول
 بعد حضورية بريطانيا يف الكبار السبع قمة وجعل جونسون، وزرائها رئيس مع واجتماعه بريطانيا بزايرة ابيدن األمريكي الرئيس

 وعقد لبروكس يف األطلسي مشال حللف حضورية بقمة ابيدن عليها وزاد نرتنت،إلا عرب فرتاضيةا تكون أن هلا يتوقع كان أن
 اجمللس رؤساء مع نوعه من ندرا   لقاء   ابيدن عقد أيضا   بروكسل ويف أردوغان، تركيا رئيس مع ذلك يف مبا عدة اجتماعات خالهلا

 يعقدها كثرية تاءلقا من واحدا   بوتني-ابيدن لقاء بذلك فأصبح الين، دير أورسوال األوروبية واملفوضية ميشيل تشارلز يبو ر األو 
 !هبا خاص مؤمتر يف روسيا آلمال ا  تقزمي أي األوروبية، جولته يف حضوراي   كياألمري الرئيس

 على واقتصرت للغاية بسيطة كانت الزعيمني بني القمة للقاء اإلجيابية النتائج أبن القول ميكن ذلك ولكل -ج
 بينهما العالقات حتسن وأن االسرتاتيجية، 3 ستارت معاهدة خبصوص والتعهد اآلخر، لعاصمة كل البلدين سفراء إعادة
 مساعدة يف متثل الذي االسرتاتيجي روسيا خطأ يف كانت اليت كتلك وأخطائها تنازالهتا أي القادمة، روسيا خبطوات رهن
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 28 نيويورك يف أوابما األمريكي الرئيس مع اجتماعه بعد سوراي يف العسكري تدخله بوتني رئيسها فبإعالن سوراي، يف أمريكا
 اإلسالم على حبقدها تندفع روسيا كانت ورمبا أمريكا، لصاحل العسكرية خدماهتا عرضت قد بذلك روسيا تكان 2015 أيلول

 من تالها وما 2014 سنة القرم جلزيرة احتالهلا بعد الدولية عزلتها لفك كذلك اندفعت ورمبا سوراي، يف للقتال واملسلمني
 وأهنا سوراي يف نفوذها خلدمة أمهيتها وشاهدت الروسية العسكرية اخلدمات تذوقت قد أمريكا أن األهم لكن غربية، عقوابت
 ألمريكا بشار عمالة تعي وهي سوراي يف روسيا تدخل فكان. الصني حميط ىلإ املهمة هذه بنقل كبري وبشكل تطمع صارت

 يه قيادة عاقلة ألي دولة مستقلة.عل تقدم ال كبريا   اسرتاتيجيا   خطأ  

 ضد األمريكية االسرتاتيجية يف دوليا   حجرا   روسيا جعل فهي روسيا على ضغطها من املعلنة غري أمريكا أهداف وأما -د
 وإجبارها الصني على الضغط يف روسيا إشراك مهندس هو كيسنجر هنري األسبق األمريكي اخلارجية وزير كان وإذا الصني،

 دوائر ظلت األمريكي الكهل هذا فإن املاضي القرن من الستينات أواسط الفيتنامية احلرب إابن أمريكا مع السلمي التعايش على
 تلك له رتبت لذلك الدولية، السياسة يف اثقبة نظرة   وصاحب اسرتاتيجيا   سياسيا   مفكرا   ابعتباره إليه تنظر األمريكية السياسة
 كلينتون هيالري للرائسة نياألمريكي املرشحني مع العمر من التسعينات يف وهو ومنفردين مهمني اجتماعني 2016 سنة الدوائر

 وسيا ودفعها مع أمريكا ضد الصني.ر  إشراك ووجوب أبمهية هلما توصياته وكانت ترامب، ودونلد
 روسيا وأن آبخر أو بطريق لروسيا تنقلها أمريكا أن إال معلنة غري األمريكية األهداف هذه كون من الرغم وعلى -ه
 خلدمة أداة إىل روسيا حتويل من تتمكن لن املتحدة الوالايت )أن الفروف وسيالر  اخلارجية وزير أكد فقد جيدا ، تفهمها

 أداة جعلنا يف منهم رغبة ...لصاحلهم الصني ضد روسيا استخدام كيفية وجبدية، اآلن يناقشون... الصني ومواجهة مصاحلها،
 .24/12/2018 يت آر (."معنا ينجح لن األمر هذا ابلطبع "لكن: وأضاف. "املتحدة الوالايت مصاحل خلدمة

 الحتواء كيسنجر هنري لنظرية تطبيقا   معها األجواء وتوتر عليها تضغط لذلك روسيا، من أمريكا تريده ما حتديدا   وهذا -و
 الدول مقومات من فيها يوجد وال الدولية السياسة يف وال االقتصاد يف ال أمريكا تنافس ال روسيا فإن وإال روسيا، إبشراك الصني
 البعيد االنضباط إطار يف العسكرية روسيا آلة الروسية مث السوفييتية األمريكية املعاهدات وضعت وقد العسكرية، اآللة إال ىالكرب 
 1972 سنة منذ املعقودة للصواريخ املضادة الصواريخ اتفاقية مثل كثرية معاهدات من تنصلت أمريكا إن بل أمريكا، هتديد عن

 من أمريكا متلكه ملا شبيه العسكرية قدراهتا تطوير من ملزيد يؤهلها قواي   اقتصادا   روسيا متلك وال ،الصاروخية درعها ببناء وقامت
 هذا كان وإمنا معها، للعالقات أمريكا لتوتري والدافع السبب تكن مل واالسرتاتيجية النووية روسيا قدرات فإن وهكذا ...قدرات
 فدعا، مريكاأ لدى كبري تنبه مركز أصبحت اليت الصني عن تبتعد لكي عليها ضغطال منه مقصودا   روسيا مع العالقات يف التوتري

الصني" )اجلزيرة نت،  مث الصني، مث "الصني، قائال   الصني على الرتكيز إىل جيشه قادة شانهان ابتريك السابق دفاعها وزير
3/1/2019.) 

 ضغط أن وخاصة الصني، ضد روسيا دفع يف اآلن حىت فشلت قد روسيا مع العالقات بتوتريها أمريكا فإن ذلك ومع -ز
 الضغط أن أي... الصني مع روسيا   تقاراب   أنشأ قد وهذا التجارية، ابحلرب الصني على ضغطها مع تزامن روسيا على مريكاأ

 تدرك شك ال وهي أمريكا، تريده ملا معاكسة نتائج يؤيت صار الصني ضد معها السري على إلجبارها روسيا على األمريكي
 حيل وأن جانباً، روسيا على "الضغط" سلوبأ وضع ابيدن إدارة قررت لذلك... الصني مع للتقارب الروسي التوجه خطورة
 حوار وفتح ...اإلمكان بقدر الصيين الروسي التقارب إبعاد مث ومن القمة، لقاء عرب األمل" "ابرقة عطائهاإ أسلوب مكانه
 .الزعيمني اجتماع يف هاتشكيل مت اليت اللجان عرب معها كبري
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 مريكيألا التوتري إزالة حيث من لبوتني أمل ابرقة إعطاء أي اهلدف هذا لتحقيق هو بوتني مع ابيدن لقاء فإن وهكذا -4
 أما. الصني مع الروسي التقارب ملنع األقل على أو الصني جتاه موقفها يف مريكاأ ملساندة كوسيلة روسيا جتاه العقوابت وضغوط

 أمريكا وأن سوراي حول بينهما النقاش فمثال   الكبرية، األمهية تلك كل تستأهل ال فهي الدولتني بني التوتر نقاط من ذلك غري
 روسيا فإن أفغانستان يف وكذلك وجهها، ماء هلا حيفظ دام ما روسيا تعارضه ال فهذا هي، تريد كما السورية األزمة حل تريد

 يف روسيا تدخل إن مث الثمانينات، إابن ضدها أمريكا أشعلتها كما أفغانستان يف كاأمري أقدام حتت األرض إشعال من أعجز
 وإال أمريكا، فعل ردة قوة تقدر روسيا تكن مل ورمبا للتأثري جديدة كوسيلة اإلنرتنت انفتاح ىلإ يعود فذلك األمريكية االنتخاابت

 عالجه يصعب فعال أتثري ذات فليست هبا ابلقيام روسيا ريكاأم تتهم اليت السيربانية اهلجمات أما. التدخل ذلك عن البتعدت
 روسيا عادت ما إذا فيها لكرتوينإلا والتخريب روسيا الخرتاق هائلة قدرات ألمريكا أبن بوتني مع قمته بعد ابيدن عليها رد وقد
 ...الروسي النفط أنبيب خطوط ختريب على قدرهتا عن مثاال   وضرب لالخرتاق، أخرى مرة

 بصدد وأهنا املقبلة الشهور يف القادمة روسيا خطوات ابنتظار أمريكا أبن جيدا   يعلم وهو جنيف الروسي الرئيس ادرغ -5
 الضغط قدرات أبن جيدا   الروسي الرئيس ويعلم تشكيلها، إقرار مت اليت املشرتكة اللجان عرب اخلطوات تلك وتدبر فحص

 يف التجارية مصاحلها ألن الغرب حنو وتتوجه ترتكه قد الصني أبن كذلك لمويع بعضها، جرب وقد هائلة روسيا على األمريكي
 العالقات يف انفراجا   األرجح على ستشهد القادمة الشهور فإن ذلك لكل روسيا، مع التجارية مصاحلها من بكثري أكرب الغرب

 الربود، حنو طريقها الصينية الروسية قاتالعال أتخذ أن أيضا   والراجح املقدمة، هي السفراء إعادة وأن روسيا، مع األمريكية
 الرئيس مبادرة فإن ذلك حتقق ما وإذا. الصني مع عالقاهتا يف برودا   خيلف ذلك فإن أمريكا مع روسيا عالقات يف الدفء فبقدر

 وضعت قد وكذلك الصني، مع الروسي للتقارب حدا   وضعت قد تكون بوتني الروسي الرئيس مع القمة بعقد ابيدن األمريكي
 ذلك يتحقق مل وإذا كيسنجر، نظرية وفق أمريكا توقعات من أقل بدرجة كان وإن الصني على الضغط طريق على روسيا

 حبزام وهتديدها روسيا على ضغوطها مبضاعفة ابيدن إدارة تقوم أن املتوقع فإن بوتني بقيادة روسيا داخل التمرد نزعة واستمرت
 ...أراضيها توحيد عادةإل هلا الغرب ودعم أوكرانيا مث األرمين األذري زاعالن حيث القفقاز يف حوهلا النار من

 وإن حىت مصاحلها هلا حيقق فيما بل الناس، يصلح فيما تفكر ال مريكا،أ رأسها وعلى الطاغية، الدول هذه فإن وهكذ
 .﴾َوَأَضلُّ َعن َسَواء السَِّبيلِ  ُأْولَـِئَك َشرٌّ مََّكانً ﴿ للناس قاتلة كانت
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