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يوست هلرتمان

مدير برنامج الرشق األوسط وشمال أفريقيا يف جمموعة األزمات الدولية

لطاملا كانت منطقة الرشق األوسط حمط اهتمام بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية بسبب وجود النفط 

فيها حيث كان هلا نفوذ يف كل من السعودية ودول اخلليج وإيران، وأيضًا بسبب االلزتام جتاه ”إرسائيل“ 

اليت تعترب قضية اسرتاتيجية مهمة بالنسبة للواليات املتحدة. 

وقد مثلت حرب الكويت نقطة حتّول بالنسبة لألمريكيني ، فقد كان املراد من هذه احلرب أوال“ إضعاف 

وغربية  إرسائيلية  برشوط  فلسطينية-إرسائيلة  تسوية  يف  الدخول  عىل  وإجباره  حسني  صّدام  نظام 

وأمريكية. وثانيًا توجيه حتذير إىل إيران بشأن تطوير األسلحة، وخاصة أسلحة الدمار الشامل، ألن إيران 

كانت قد بدأت برناجمها النووي يف فرتة ما قبل ال2000 . هذا التحذير كان مهمًا ألن انتشار األسلحة 

وتطويرها يف العامل يشكل مسألة اسرتاتيجية بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية. 

ومع قدوم إدارة بوش االبن اغتنمت اإلدارة األمريكية الفرصة لتوجيه هذه الرسالة إليران بعد احلرب 

عىل العراق وهي أنه يمكن إليران أن تكون الضحية التالية، ولذلك عّلق اإليرانيون العمل بربناجمهم 

النووي. ولكن يف العام 2004، وبعدما تّبني الفشل األمريكي يف العراق، عادت إيران الستكمال برناجمها 

النووي ألن الواليات املتحدة اليت وّجهت هلا إنذارًا يف السابق باتت اآلن ضعيفة. 

االبن  بوش  جورج  له  تركها  اليت  الدروس  من  العربة  أوباما  أخذ  فقد  األمريكية،  لإلدارة  بالنسبة  أما 

نتائج  حيمل  قد  وإنما  املرجوة  بالنتائج  يعود  ال  مبارش  بشكل  املنطقة  يف  العسكري  التدخل  أن  وأدرك 

سلبية، كالتأثري السليب عىل االقتصاد األمريكي وتشويه سمعة الواليات املتحدة حول العامل. ولذلك قام 

أوباما باستكمال سحب قواته من العراق، وعمل عىل أن يكون التدخل عرب الرضبات اجلوية واغتيال 

شخصيات وقيادات للقاعدة.

*
رو�ضيا واأمريكا يف املنطقة: »حدود التوافق والختالف«

* مقاطع من ندوة ُعقدت يف املركز االستشاري للدراسات والتوثيق، 22 نيسان 2016
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الحقا“، ومع بداية ”الربيع العريب“، تفاجأت اإلدارة األمريكية كاجلميع بمجريات األمور ومل تكن قد 

اختذت قرارًا واضحًا يف ما خيص التعامل مع الوضع الراهن. وفيما بعد قررت اإلدارة أن تتخىل عن نظام 

حسين مبارك يف مرص، ولكنها مل تدعم اإلخوان املسلمني يف بداية األمر باعتبارهم متطرفني. ولكن بعد 

ظهور اإلخوان املسلمني يف تركيا مع أردوغان عىل أهنم جماعة معتدلة إسالميًا اقتنع األمريكيون بفكرة 

أن اإلخوان حمافظون اجتماعيًا ولكنهم معتدلون  املعتدل، معتربين  تقديم اإلخوان عىل أهنم اإلسالم 

سياسيا“، وسياسات أمريكا تسمح هلا بالتعامل مع من يريد التعامل معها بغّض النظر عن أيديوجليته. 

هذا األمر جعل العالقات مع اململكة العربية السعودية تتوتر، ألن السعودية تتبىن سياسة معادية لإلخوان 

وهذا ما ظهر مع امللك عبد اهلل، األمر الذي جعل السعودية تشعر باخلذالن من قبل الواليات املتحدة 

األمريكية. وقد أيدت السعودية إسقاط نظام الرئيس املنتخب يف مرص حممد مريس عام 2013 ومل تستطع 

الواليات املتحدة منعها ومل تكن راضية بما حصل أيضًا. وهذا األمر اعترب وكأنه إقصاء لنفوذ اإلخوان 

املسلمني عن الساحة العاملية، مع بقاء تواجدهم يف مناطق مثل األردن ومع حماس.

متشددًا  كان  بل  متوقعًا  كان  كما  االسالمي   املعتدل  يكن  مل  أردوغان  أن  تّبني  فقد  تركيا  إىل  وبالعودة 

كأسالفه السابقني أمثال كمال أتاتورك ولذا ال يمكن ألمريكا أن تقّدمه وتدعمه عىل أنه النموذج املعتدل 

من اإلسالم السيايس املحاكي للديمقراطية يف املنطقة. 

فيما بعد، ومع بداية احلرب عىل سوريا اليت حتولت إىل حروب بالوكالة مدعومة من أطراف خارجية  

إذا ما كانت  تقييم حلساباتها من جديد، وكان عليها حتديد  بإعادة  املتحدة أن تقوم  الواليات  كان عىل 

احلرب عىل سوريا هي مصلحة اسرتاتيجية هلا أم ال؟ الحقا“ قررت اإلدارة األمريكية أن احلرب ليست 

مصلحة اسرتاتيجية هلا، وأن النظام ال يشكل بحد ذاته خطرًا أو تهديدًا هلا، بل إن اخلطر احلقيقي بالنسبة 

هلا هو انتشار احلرب يف اإلقليم وظهور العبني إقليميني ودوليني لدهيم سياساتهم اخلاصة أمثال القاعدة 

وداعش.

لفد أملت الواليات املتحدة أن يسقط النظام السوري رسيعا“ وهو أمر مل حيصل، وكوهنا ال تعترب احلرب 

يف سوريا ذات أمهية اسرتاتيجية فهي مل ترسل الدعم العسكري إلسقاط النظام، وكانت يف اآلن عينه 
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تقّيم دور كل من إيران وروسيا يف هذه احلرب وتتفاوض مع إيران عىل الربنامج النووي لذا كان عليها 

التمهل يف حتديد خياراتها يف احلرب. 

يف هناية املطاف اعتربت الواليات املتحدة أن مواجهة تنظيم داعش أولوية بالنسبة هلا. وكانت هذه هي 

احلسابات األمريكية للحرب عىل سوريا إىل أن جرى التدخل الرويس، وهنا كان عىل الواليات املتحدة 

إعادة حساباتها من جديد. 

املنظور الرويس

للواليات  الرويس، ولو كان هناك دمج  للشعب  بالنسبة  مذّلة  السوفيايت كانت  اهنيار االحتاد  إن جتربة 

السوفياتية السابقة بشكل أفضل باهليكل األورويب لكان األمر أفضل بالنسبة للجميع. ومع تويل فالديمري 

بوتني السلطة يف روسيا يمكن القول إن لروسيا عدة أهداف رئيسية تطمح لتحقيقها وهي:

ترى ضمور  -1 األمريكية، وهي  املتحدة  للواليات  وكنّد  العامل  قوة عظمى يف  أهنا  ُتعامل عىل  أن 

الدور األمريكي حول العامل فرصة لتحقيق هذا اهلدف.

حماربة اإلسالميني املتطرفني ممن يقاتلون اىل جانب املعارضة يف سوريا وال سيما أولئك القادمني  -2

من القوقاز والشيشان وداغستان. إن لروسيا وجهة نظر خاصة عن اجلهاديني فهي تعترب أن أي نوع من 

اجلهاديني اإلسالميني يف سوريا هو كالقاعدة والنرصة وبالتايل مل متزي بني الفرق اإلسالمية سواء كانت 

داعش أو النرصة أو غريمها عندما سددت الرضبات إليهم يف سوريا.

-4 منع تغرّي األنظمة يف العامل عىل يد الواليات املتحدة األمريكية، وذلك ألن هذا األمر يشكل تهديدًا 

ولذلك  روسيا.  يطاول  قد  الدور  فإن  األنظمة  بإسقاط  خطتها  املتحدة  الواليات  أكملت  فإن  لروسيا 

أرادت منع حصول هذا األمر يف سوريا. أما إذا كان ال بد من حصول تغيري يف سوريا فإن ذلك سيكون 

املنطقة.  يف  الروسية  املصالح  حيفظ  سيايس  تفاوض  وعرب  معا“،  املتحدة  والواليات  روسيا  بموافقة 

ولتحقيق هذه األهداف كان عىل روسيا أن جتعل التدخل األمريكي يف املنطقة مكلفا“. 
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بالعودة اىل احلسابات االمريكية، نستطيع اآلن القول بأن أمريكا أدركت أن اجلو السوري أصبح خاضعًا 

للسيطرة الروسية ولذلك ال يمكن فرض حظر جوي فوق األرايض السورية، واألتراك ال يستطيعون 

التحرك يف شمال سوريا والتدخل يف سوريا اآلن بمثابة إشعال حرب عاملية ثالثة. ويف ما خيص األمور 

املتفق عليها بني روسيا والواليات املتحدة األمريكية فهي: 

أوال“، ال يريد الطرفان توسيع نطاق احلرب، ولكن هذا األمر هو بيد األطراف املتصارعة عىل األرض 

املعارضة  وجمموعات  تركيا  بأكراد  املتصلني  سوريا  شمال  يف  واألكراد  اهلل  وحزب  إيران  أي  السورية 

املسلحة والنرصة وداعش. هذه األطراف جميعها مدعومة من قوى خارجية ولكل منها أجندتها اخلاصة 

مما جيعل األمر معقدًا بالنسبة لروسيا والواليات املتحدة إلجياد تسوية يف سوريا. ثانيا“، إن خوض العملية 

السياسية أمر حيتاج إىل وقت طويل وقد تشهد هذه الفرتة رصاعات متجددة. 

لذا عىل روسيا خوض العملية السياسية لتكون العبا“ إقليميا“ حمرتما“ وأن ال تعتمد فقط عىل القوة 

النظام ولكنها  متفقة عىل حماية  فإن هذه األطراف  اهلل  وإيران وحزب  لروسيا  بالنسبة  أما  العسكرية. 

اإليراين  الرصاع  ختفف  أن  شأهنا  من  سوريا  يف  السياسية  والتسوية  عديدة.  أخرى  أمور  يف  ختتلف 

اليمن  السعودية  إلهناء احلرب يف  املتحدة أن تضغط عىل  للواليات  املنطقة. وهنا يمكن  السعودي يف 

ويمكن لروسيا أن تضغط بدورها عىل إيران للحد من نفوذها يف املنطقة. إن الوضع الذي نعيشه اآلن هو 

أسوأ السيناريوهات ولذلك جيب عىل اجلميع إجياد احلل الذي يريض اجلميع ويمكن جلميع األطراف 

التعايش معه“. 

روسيا وأميركا في المنطقة: »حدود التوافق واالختالف«






