اسم البرنامج :ما وراء الخبر
عنوان الحلقة :حدود الدور الروسي بقضايا الشرق األوسط
مقدمة الحلقة :ليلى الشيخلي
ضيوف الحلقة:
 فواز جرجس /أستاذ العالقات الدولية ريتشارد وايتز /مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هدسون ليونيد سوكيانين /كاتب وباحث سياسيتاريخ الحلقة2132/2/31 :
المحاور:
 إستراتيجية روسيا في المنطقة النفوذ األميركي على المحك أهداف وتحديات موسكو واشنطن واالكتفاء بدور المتفرجليلى الشيخلي :حيّاكم هللا ،تتعاظم المؤشرات على تنامي الدور الروسي في منطقة
الشرق األوسط فموسكو تدعم النظام السوري بقوة وتطور عالقاتها مع القاهرة باطراد
وتستفيد من تقارب إيران مع الغرب.
نتوقف مع هذا الموضوع لنناقشه في محورين :لماذا نجحت روسيا في لعب دور بارز
في قضايا الشرق األوسط مؤخراً ،وهل ستتمكن موسكو من تعميق دورها في المنطقة
مستقبالً أم ستنجح واشنطن في تقليصه؟
على خالف تقاليد السياسة المصرية منذ عقود كانت زيارة المشير عبد الفتاح السيسي
األولى خارج البالد إلى موسكو ال إلى واشنطن ،يأتي هذا في سياق ما يعتبره البعض
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انسحابا ً أميركيا ً من المنطقة في مقابل ذلك يتقدم الروس لملء الفراغ بدءاً من الصراع
السوري وانتهاء بالملف النووي اإليراني مما جعل من موسكو محجا ً لساسة في المنطقة
كانوا من الحلفاء التاريخيين للواليات المتحدة.
[تقرير مسجل]
حسام عيتاني :لم تعد واشنطن وحدها محج الزعماء العرب تُنافسها موسكو وإليها يصل
رجل مصر القوي المشير عبد الفتاح السيسي في أول زيارة خارجية له منذ االنقالب،
يشد بوتين على يد الرجل داعما ً ما قال إنه ترشحه للرئاسة وتلك سابقة في بالد كان يقال
إن على أي مرشح للرئاسة فيها أن يحظى أوالً بدعم واشنطن ورضا إسرائيل وتأييد
المؤسسة العسكرية ،هذه المرة بدا كأن السيسي يعلن ترشحه من هناك بينما بدت
واشنطن شبه غائبة عن الصورة ،جمدت بعض المساعدات عن القاهرة بعد عزل مرسي
فقال حكام مصر الجدد ول َم ال نبحث عن خيارات أخرى فجاءت العودة إلى موسكو،
على أن ذلك ليس قصراً على القاهرة في جنيف تتأزم المفاوضات بين الحكومة السورية
والمعارضة فيتقدم َمن في يده مفاتيح الحل نائب وزير الخارجية الروسي غينادي
غاتيلوف ال ذكر لألميركيين هنا ويبدو أن ال نفوذ على األقل على الوفد السوري
الحكومي ،أصبح هذا ملفها أو هذا ما تحرص على اإليحاء به تفاوض فيه وعنه أحيانا ً
وأخرى تتدخل في اللحظات األخيرة إلسناد حليفتها دمشق ففي ذروة التهديد األميركي
باستخدام القوة ضد نظام األسد سارعت القتراح نزع سالحه الكيميائي ،سفنهم على
الساحل السوري ورجاالتهم في جنيف وسواها وحيث يكون األميركيون ففي الشأن
النووي اإليراني كان دورهم حاسما ً رئيس إيران الجديد طالب بوتين في أول لقاء بينهما
بتدخل روسي قبل التوصل التفاق جنيف بل إن اإلسرائيليين أنفسهم أخذوا يهرعون إلى
موسكو في اآلونة األخيرة ،واألمر ينطبق على السعوديين الذين ساءهم ما وصف بتخلي
واشنطن عن حلفائها لكن ما يبدو تراجعا ً أميركيا ً قد ال يكون كذلك في حقيقته كما قال
ساسة أميركيون كبار ،فحسب هذه الرؤيا هناك رقصة تانغو بين البلدين تسمح للروس
بلعب دور أكبر ضمن السياق األميركي من ذلك نزع موسكو فتيل أزمة استخدام سوريا
لألسلحة الكيميائية والضغط على طهران بل وحتى االنفتاح على مصر أخيراً ال تراجع
إذن كما يقولون بل تبادل أدوار.
[نهاية التقرير]
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إستراتيجية روسيا في المنطقة
ليلى الشيخلي :موضوع حلقتنا نناقشه من لندن مع الدكتور فواز جرجس أستاذ العالقات
ا لدولية ومدير مركز الشرق األوسط بجامعة لندن من واشنطن عبر سكايب ريتشارد
وايتز مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هدسون ومن موسكو معنا ليونيد
سوكيانين الكاتب والباحث السياسي أهالً بكم جميعاً ،أبدأ معك دكتور فواز جرجس،
دكتور هناك شعور متنامي في المنطقة بأن روسيا بدأت اليوم تلعب دوراً أبرز في عهد
بوتين مما كانت عليه في السابق هل هذا التوصيف دقيق برأيك؟
فواز جرجس :أعتبر أنه دقيق للغاية ولكن عدة مالحظات وبسرعة عن اإلستراتيجية
الروسية ،اإلستراتيجية الروسية يمكن تلخيصها بكلمة واحدة وهي ردعية ردع
اإلستراتيجية األميركية عن هيمنة في منطقة الشرق األوسط يعني األهمية؛ هناك أهمية
لإلستراتيجية الروسية هي منع الواليات المتحدة من الهيمنة على منطقة الشرق األوسط
والتي تعتبرها القيادة الروسية إستراتيجية ومهمة للغاية النقطة الثانية الحقيقة وهي تتبع
النقطة األولى تحاول اإلستراتيجية الروسية ملء الفراغ ،ملء الفراغ الذي نجم عن
االنكفاء األميركي وخاصة نتيجة يعني الضعف الذي نتج عن حوالي أكثر من 31
سنوات عن حروب أميركية في المنطقة بعد يعني تفجيرات أيلول  ،2113النقطة الثالثة
الحقيقة وهي أن سوريا مع كل احترامي ومحبتي لسوريا هي رؤية القيادة الروسية أن
سوريا هي ليست مهمة بحد ذاتها هي حالة تحاول من خاللها القيادة الروسية التأكيد
والتثبيت على إستراتيجيتها ومنع التدخل العسكري األميركي وفي الواقع اليوم في
الحقيقة اليوم كان مظهر مهم للغاية يلخص كل هذه األمور :الرئيس الروسي بوتين على
شاشة التلفزيون يقدم التهاني لوزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي عن
ترشيحه للرئاسة مع أن وزير الدفاع لم يعلن ترشيحه ويقدم له دعم الشعب الروسي
والقيادة األميركية ،ما يحاول بوتين يعني اإلشارة إليه يحاول تمايز اإلستراتيجية
الروسية عن األميركية بدعمه لعبد الفتاح السيسي بمحاولة تسليح مصر في حين أن
الواليات المتحدة الحقيقة لديها أفكار ورؤى أخرى والحقيقة ما نشهده اآلن هو القيادة
الروسية تقول أن روسيا استعادت عافيتها وأنها تحاول الحقيقة غض النظر عن
اإلستراتيجية األميركية في عدة مناطق في المنطقة وخاصة إيران أيضاً.
ليلى الشيخلي :وهذا هو السؤال يعني بالعودة تقول روسيا دكتور تقول روسيا استعادت
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عافيتها بالعودة للنقطة األولى التي ذكرتها وهي اإلستراتيجية الردعية التي تقوم عليها
سياسة موسكو في أن تقف في وجه الواليات المتحدة وامتداد نفوذها في المنطقة ما الذي
جعل الروس اليوم يبدون وكأنهم يلعبون دوراً أكبر مما كانوا عليه في السابق؟ يعني ما
دامت اإلستراتيجية لم تتغير هذا هو ديدن الروس منذ البداية اليوم هناك موقف أقوى،
لماذا؟
فواز جرجس :لسبب بسيط هو أن الواليات المتحدة اآلن في حالة انكفاء ،باراك أوباما
يحاول الحقيقة الخروج من مسرح الشرق األوسط ،منطقة الشرق األوسط والمنطقة
العربية لم تعد المنطقة اإلستراتيجية في رؤية القيادة األميركية الجديدة ،قضية الخيار
العسكري لم يعد خياراً رئيسيا ً لهذه اإلدارة في محاولة الحقيقة الرد على المنتقدين
للسياسة األميركية وزير الخارجية األميركي جون كيري منذ عدة أيام في ألمانيا ماذا
قال؟ قال :العالم ينتقد انكفاء القيادة األميركية تقهقر القيادة األميركية نحن لم نتقهقر ولكن
غيرنا أساليبنا في المنطقة ،ماذا يعني تغير األساليب األميركية؟ أن القوة العسكرية التي
شكلت العصب الفقري للواليات المتحدة لم تعد موجودة على الطاولة وحتى بالنسبة إلى
إيران على الرغم من أن الرئيس األميركي دائما ً يقول بأن الخيار العسكري موجود على
الطاولة هذه اإلدارة الحقيقة يعني تشارك الشعب األميركي قضية يعني الشعب األميركي
منهك ،القيادة األميركية منهكة ،الخيار العسكري لم يعد خياراً استراتيجيا ً ومن هنا ومن
هنا نقطة بسرعة.
ليلى الشيخلي :كنت أريد أن أسمع رد ريتشارد وايتز على هذا الكالم ولكن سأذهب اآلن
إذا سمحت لي إلى ليونيد سوكيانين يعني هل تفضل أكمل الفكرة بسرعة شديدة لو
تكرمت.
فواز جرجس :ومن ثم قدرة القيادة الروسية الردعية تكمن أنها قدرة سلبية وليست
إيجابية هو االنكفاء األميركي وليس القدرة اإليجابية للقيادة الروسية.
النفوذ األميركي على المحك
ليلى الشيخلي :وضحت الفكرة وضحت وضحت وضحت هذا ما فهمناه من كالمك أريد
أن أسأل ليونيد سوكيانين يعني سمعت ما قاله الدكتور فواز جرجس فعالً موسكو
استفادت من انكفاء الواليات المتحدة قدرة سلبية وليست إيجابية في المنطقة ما تعليقك؟
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ليونيد سوكيانين :طبعا ً يمكنني أن أعلق على ما تفضل به زميلي المشارك في هذا
الحوار بعدة اعتبارات وأفكار :أوالً طبعا ً روسيا اآلن تعزز موقفها ودورها في الشرق
األوسط عامة وفي العالم العربي وفيما يخص مصر وسوريا ليس فقط بسبب ضعف أو
تقليص الدور األميركي ،روسيا اتخذت بعض الخطوات الناجحة بالنسبة لبعض التقدم
لمعالجة قضية الملف النووي اإليراني إلى جانب الخطوات والمشاريع الخاصة بمعالجة
القضية الخاصة باألسلحة النووية باألسلحة الكيماوية السورية ،واآلن زيارة عبد الفتاح
السيسي لروسيا كذلك مما يؤكد الدور الذي يزداد لروسيا ولكن ليس على حساب الدور
األميركي أميركا ال يزال يعتبر العبا ً أوالً في منطقة الشرق األوسط وروسيا تعترف
بذلك ولكنها تستفيد من كل الفرص المتاحة لها لتعزيز موقفها بما يستجيب المصالح
اإلستراتيجية.
ليلى الشيخلي :ولكن أتوافق على ما قاله الدكتور فواز بأنه دور سلبي بمعنى أنها لم
تفعل شيء لتدفع بنفسها وإنما فقط تستفيد من الفرص كما قلت؟
ليونيد سوكيانين :ال أعتقد ذلك ،ال أعتقد ذلك روسيا في بعض األحيان كانت هي التي
تبادرت ببعض الخطوات بالنسبة لألسلحة الكيمياوية واآلن هل هذه زيارة السيسي هل
هي كانت بدعوة من روسيا أو كان هذا القرار من قبل القيادة المصرية الجديدة؟
ليلى الشيخلي :واضح أن الدكتور فواز يريد أن يعلق ولكن اسمح لي أريد أن أذهب إلى
واشنطن اآلن معنا من هناك ريتشارد وايتز ال أدري إذا كنت تابعت ما ورد في البرنامج
منذ البداية ما قاله الدكتور فواز جرجس على أنه في الواقع روسيا تمكنت من أن تبرز
اليوم كقوة أكبر مما كانت عليه بسبب انكفاء واشنطن في المقام األول.
ريتشارد وايتز :أعتقد بأن ذلك تصوراً يعني بأن الكثير ويفيد بأن الكثير من الدول
العربية تنظر إلى أن الدور األميركي في تراجع فهم ينظرون إلى االنسحاب من العراق
وكذلك االنسحاب الوشيك من أفغانستان وكذلك المشكلة التي تعاني منها الحكومة مع
اإلدارة اإلسرائيلية وغيرها من قضايا ،وهذا يوحي بأن أميركا لم تعد قوة كبرى في
المنطقة وبالتالي تبحث عن أساليب أخرى بديلة أود أن أضيف أن روسيا القول بأن
روسيا لديها دبلوماسية أكبر للشرق األوسط خالل السنوات الماضية هو أمر صحيح
وهذا يعني أن الدول التي ال تشعر بالرضا حيال اإلدارة األميركية هذه الدول ستنظر إلى
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روسيا والصين بصفتها دول بديلة مثالً في الحالة المصرية فمصر ال تشعر بالرضا
حيال مقاربة األميركيين في الشأن المصري واقترابها من مرسي وبالتالي مصر تتوجه
إلى روسيا بصفتها مزوداً محتمالً للسالح.
ليلى الشيخلي :وربما هنا أعود لك دكتور فواز كنت الحظت أنك تريد أن تعلق أثناء
حديث ليونيد سوكيانين ولكن أعود يعني كل الحديث اآلن هو عن يعني ربما استغالل
فرص أو إستراتيجية إلى حد اآلن وقتية تحدثت عن كيري وموقفه ،إلى أي حد يرتبط
هذا بشخص أوباما ورغم أننا في العادة ال نتكلم عن سياسة الواليات المتحدة مرتبطة
بشخص َمن ساكن من البيت األبيض ولكن يبدو اآلن أننا فعالً بدأنا نتحدث بهذه اللغة
بمعنى هل المسألة مسألة وقتية فقط يعني ترتبط بأشخاص معينين؟
فواز جرجس :ال ،ال أعتقد ذلك أنا أعتقد أن هذا الحديث عن الضعف بنيوي وهذا يعني
جراء من ميراث عمره  01سنة وخاصة هذه الحروب في أواخر العشر سنوات الماضية
يعني هناك نظام دولي جديد بدأ يتشكل بما ال شك فيه أن الواليات المتحدة ما تزال القوة
الضاربة في هذا النظام الدولي ولكن هناك صعود دول رئيسية مهمة وروسيا هي ليست
الدولة الوحيدة نحن اآلن نشهد بداية انتقال من نظام أحادي الجانب إلى نظام متعدد
األقطاب ومن هنا القدرة الروسية والدول األخرى على لعب دور مهم في هذا النظام،
النقطة الثانية أنا حاولت أن أتكلم عن الدورة القضية السلبية وليست اإليجابية يعني إذا
نظرنا بعمق إلى اإلستراتيجية الروسية تشدد على قضية شرعية الدولة يعني في حين أن
هناك أهمية لقضية البعد اإلنساني قضية حماية اإلنسان حقوق اإلنسان يعني أنا ال أقول
أن الواليات المتحدة يعني هي تهتم كثيرا بحقوق اإلنسان ولكن في الواقع في حين أن
اإلستراتيجية الروسية ردعية لم تشكل بعد رؤية إيجابية إستراتيجية إيجابية لمحاولة ليس
فقط ملء الفراغ الموجود األميركي ولكن للتعامل مع العالم الجديد هذا النظام برؤية جيدة
إيجابية تؤخذ بعين االعتبار أن شرعية الدولة ليس هي فقط القضية المحورية التي تخص
شعوب العالم.
ليلى الشيخلي :ومن هنا ربما تأتي إستراتيجية التعامل مع غروزني كما يبدو وتمليها
أيضا على حلفائها على نظام بشار األسد ،على العموم فاصل قصير نناقش بعده هل
ستتمكن موسكو من تعميق دورها في المنطقة مستقبال نرجو أن تبقوا معنا.
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[فاصل إعالني]
أهداف وتحديات موسكو
ليلى الشيخلي :أهال بكم من جديد إلى هذه الحلقة التي تناقش حدود الدور الروسي في
قضايا منطقة الشرق األوسط ،ليونيد سوكيانين ربما يعني آن األوان لنتحدث بصراحة
عن أهداف روسيا في المنطقة ،ما هي أهداف روسيا في منطقة الشرق األوسط اليوم؟
ليونيد سوكيانين :األهداف لروسيا الحديثة قبل كل شيء تتمثل في تحديد مكانتها
ودورها في الشرق األوسط ال أعتقد أن روسيا حاليا حتى اآلن قد حددت بشكل كامل
وواضح أهدافها وإمكانياتها وقدراتها في هذه المنطقة ،روسيا ال تزال تبحث عن هذا
الدور باالعتماد على قوتها االقتصادية المتنامية وقواتها العسكرية المتنامية وكذلك بعض
الخطوات الناجحة التي تمكنت روسيا من القيام بها خالل الفترة األخيرة ،األهداف قبل
كل شيء تعزيز موقفها كدولة إستراتيجية ،كدولة التي تلعب دورا ملحوظا في مختلف
أنحاء العالم بما في ذلك الشرق األوسط إضافة إال مصالحها االقتصادية واإلستراتيجية
وليس هذا كله على حساب تعاونها مع الواليات المتحدة األميركية ولكن بشكل التعاون
مع الواليات المتحدة األميركية من ناحية والتنافس في نفس الوقت ،روسيا اآلن تحاول
أن تبحث عن مكانتها في هذه الخارطة الملونة والمتنوعة بالنسبة للمصالح واألهداف وال
أعتقد أن من الممكن نحن نصور هذه االحتماالت وكلها من منظور الرابح أو الخاسر
وألن روسيا تتعاون مع الواليات المتحدة وتتنافس معها وهي اآلن تتحاور مع بعض
الدول اإلقليمية قبل كل شيء بغية..
ليلى الشيخلي :هل فعال..
ليونيد سوكيانين :تعزيز موقفها..
ليلى الشيخلي :يعني هل يمكن فعال أن نتحدث دكتور فواز جرجس بعيدا عن منطق
الرابح والخاسر يعني أليس صحيحا أن روسيا رأت معاقلها في المنطقة تذوي واحد بعد
واحد وهو لم يبق لها إال هذا المنفذ من خالل سوريا من خالل حليفها ولذلك هي تستميت
ربما في الدفاع وتستميت في التمسك عنه بهذه الصورة وهذا يفسر كل شيء يحدث اآلن
في موقفها من سوريا؟
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فواز جرجس :يعني في الواقع أنا أعتقد العالقات الدولية هي كلها لقضية الربح وعدم
الخسارة أو تقليل الخسائر ،يعني القيادة الروسية وصلت إلى قناعة بأن الواليات المتحدة
منهكة في هذه األيام أن الواليات المتحدة لم تعد قادرة على عرض عضالتها كما في
السابق وتحاول التأثير في يعني دبلوماسية المنطقة ،أنا أعتقد أنه في الوقت القريب
اإلستراتيجية الروسية تربح ولكن أعتقد أن يعني هناك خسارة على المدى الطويل
وخاصة إذا هذا نوع من يعني الدفاع عن شرعية الدولة بطريقة عمياء عدم األخذ
باالعتبار قضايا اإلنسان االهتمام بحرية اإلنسان بحقوق اإلنسان يعني ال أحد يقول أن
روسيا ليست لها مصالح في المنطقة العربية ومنطقة الشرق األوسط ولكن هذه السياسية
بهذه الطريقة التي تعتقد أنها يعني محاولة ردع الواليات المتحدة بهذه الطريقة هناك نوع
من الخسارة على المدى الطويل ومن هنا أقول أننا حتى اآلن ال نرى نوع من الرؤية
ت ماذا تريد روسيا
ت سأل ِ
اإليجابية الرؤية اإلستراتيجية التي تأخذ بعين االعتبار مثلما أن ِ
من العالم ماذا تريد روسيا في الشرق األوسط وفي العالم العربي خصوصا.
ليلى الشيخلي :ريتشارد وايتز هو معنا اآلن لألسف يعني أنا ال أتعمد أن أبقى بعيدا عن
واشنطن في هذه الحلقة ألن مهم الصوت األميركي هنا ولكن بسبب االتصاالت عبر
سكايب ال أدري إذا كنت تتابع الحديث ريتشارد وايتز ،كنا نتحدث عن دور الواليات
المتحدة في هذه ا لمنطقة والذي بدأ يعني يبدو وكأنه يعني يخسر في مقابل انتصارات إن
صح وصفها بذلك روسية ،السؤال ربما إلى أي حد تدرك واشنطن طبعا الدكتور فواز
جرجس يقول أن هذا فقط على المدى القصير ،ولكن السؤال ال يمكن الرهان دائما على
االنتصارات في المدى البعيد إلى أي حد تدرك واشنطن أهمية هذه المرحلة؟
ريتشارد وايتز :شخصيا أود أن أقول بأن التأثير األميركي في المنطقة بدأ بالتراجع وأن
النفوذ الروسي تصاعد ،وتصاعد النفوذ الروسي ليس الذي يقف وراء تراجع الدور
األميركي وإنما هو تعبير عن التراجع األميركي بشكل عام وبالتالي نحن ال نتحدث عن
تنافس بين الطرفين باألحرى نرى هناك ظهور وتنام للقوة الصينية وبالتالي نحن لدينا
مجموعة من المؤشرات تؤدي وتؤكد على تراجع النفوذ األميركي وبالتالي أن ال أقول
بأن تنامي النفوذ الروسي يؤدي إلى تراجع النفوذ األميركي بالرغم ذلك فإن هذا المنحنى
قد يتغير فإذا تبين بأن االتفاق مع إيران تبين أنه سيصمد وإذا قامت أميركا بإحداث تقدم
في المستقبل بشأن عملية السالم بالشرق األوسط وإذا أصبح االقتصاد األميركي أكثر
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حيويا وانتعاشا وفي غيرها من القضايا فقد تتغير األمور وبالتالي أنا ال أرى بأن ما
يجري يتعلق بالمدى طويل ولكنه بالتأكيد يؤكد على مدى هشاشة..
واشنطن واالكتفاء بدور المتفرج
ليلى الشيخلي :ولكن حتى ذلك الحين سيد ريتشارد يعني حتى ذلك الحين تقف واشنطن
موقف المتفرج واشنطن مستعدة لذلك؟
ريتشارد وايتز :ال في أميركا قد يكون هناك أناس يحبذون ذلك السيناريو لكنه غير وارد
عندما يكون هناك تطورات تتعلق بإيران وبإسرائيل وببعض حلفاء أميركا مثل العراق
وأفغانستان وغيرها من دول المنطقة فإن الناس عادة ما يتوجهون إلى البيت األبيض
ويتساءلون ما هو ردة فعلهم وما سيقومون به ،أنا شخصيا أشعر بقلق بشكل أكبر حيال
آسيا والدور األميركي هناك الذي يجب أن تستجيب فيه أميركا دائما وبالتالي أميركا قد
ال تتبنى سياسة مثل تلك التي تبنتها روسيا في الماضي لكن أميركا على األقل خالل
سنوات القادمة لم تتدخل في أي قتال أو مواجهة عسكرية كبيرة في المنطقة على خالف
توقعات دول المنطقة.
ليلى الشيخلي :طيب يعني لم يبق لي إال دقيقة ونصف ليونيد سوكيانين استمعنا إلى
وجهات نظر مختلفة من هذا الدور الذي يبرز حاليا لموسكو هل برأيك سيستمر هذا
الدور بالنمو؟
ليونيد سوكيانين :طبعا هذا يتوقف على العديد من العوامل قبل كل شيء يتوقف على
القدرات الروسية االقتصادية والعسكرية هل ستحافظ على هذه القدرات وهل ستزداد هذه
القدرات مستقبال أو ال؟ األمر الثاني طبعا التطورات في المنطقة نفسها ربما هي طبعا
ستدخل التغييرات على الدور الروسي ولكن اآلن الصورة إيجابية بالنسبة لروسيا ولكن
كل االحتماالت واردة األمر يتوقف على العديد من العوامل التي من الصعب جدا
تصورها وأخذها في الحسبان في هذه اللحظة بالذات.
ليلى الشيخلي :شكرا جزيال لك ليونيد سوكيانين الكاتب والباحث السياسي من موسكو،
شكرا جزيال للدكتور فواز جرجس أستاذ العالقات الدولية مدير مركز الشرق األوسط
في جامعة لندن ،شكرا لريتشارد وايتز مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد
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هدسون الذي كان عبر سكايب من واشنطن بسبب طبعا سوء األحوال الجوية ،بهذا
تنتهي هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر شكرا لمتابعتكم ونلتقي بإذن هللا في قراءة
جديدة فيما وراء خبر جديد ،في أمان هللا.
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