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رو�سيا واأمريكا يف املنطقة:

»حدود التوافق واالختالف«

حتت  نقا�ش  حلقة  والتوثيق  للدرا�سات  اال�ست�ساري  املركز  عقد 

واالختالف«،  التوافق  املنطقة:»حدود  يف  واأمريكا  رو�سيا  عنوان: 

ال�سيد  الواقع يف 22 ني�سان 2016، حتدث فيها  وذلك يوم اجلمعة 

يف  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�رشق  برنامج  مدير  هلرتمان  يو�ست 

الباحثني  من  عدد  النقا�ش  يف  و�سارك  الدولية،  االأزمات  جمموعة 

واملهتمني.

الإيجاد  الوحيدة  الطريقة  اإن  بالقول  حديثه  هلرتمان  ال�سيد  بداأ 

والواليات  رو�سيا  بني  تفاهم  ح�سول  هي  االآن  املنطقة  يف  ا�ستقرار 

املقاربات  وتناول  ال�سورية.  االأزمة  يخ�ش  ما  يف  االأمريكية  املتحدة 

االأمريكية والرو�سية لالأزمة ال�سورية عار�سًا اأبرز النقاط املتوافق عليها 

اإليه االأحداث  اأن تتجه  ال�سورية وما ميكن  الطرفني حول االأزمة  بني 

خالل االأ�سهر املتبقية من العام احلايل. وتبع حديثه مداخالت واأ�سئلة 

من احل�سور.
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الق�سم االأول: املنظور االأمريكي 

لطاملا كانت منطقة ال�رشق االأو�سط حمط اهتمام بالن�سبة للواليات 

املتحدة االأمريكية ب�سبب وجود النفط فيها وخا�سة يف منطقة اخلليج 

اخلليج  ودول  ال�سعودية  من  كل  يف  نفوذ  لها  كان  حيث  والعراق 

مهمة  ا�سرتاتيجية  م�ساألة  تعترب  التي  »اإ�رشائيل«  يف  واأي�سًا  واإيران، 

بالن�سبة للواليات املتحدة. 

لتوازن  قلقًا  �سّبب  اإيران عام 1979  الثورة يف  انت�سار  اأن   على 

النفوذ الذي كانت قد حققته الواليات املتحدة يف املنطقة، ولذلك 

كان عليها اإعادة ر�سم �سيا�ساتها لت�سمن بقاء م�ساحلها حمفوظة. ولعّل 

احلرب العراقية - االإيرانية وما تالها من عملية احتواء لكال الطرفني  

التطرف  بروز  وُيعترب  ال�سيا�سات.  ر�سم  الإعادة  اأمريكية  كانت خطة 

للفكر  ن�رش  من  تاله  وما  االإيرانية  الثورة  نتائج  اإحدى  ال�سعودي 

الوهابي يف العامل االإ�سالمي ب�سبب اخلوف من امتداد الفكر ال�سيعي 

الذي متثله الثورة االإيرانية، مما اأّدى اإىل تفاقم ال�رشاع ال�سني- ال�سيعي 

يف االإقليم )بح�سب هلرتمان(. 

لالأمرييكيني،  بالن�سبة  حتّول  نقطة  الكويت  حرب  مثَّلت  وقد 

ح�سني  �سدام  نظام  اإ�سعاف  اأوال"  احلرب  هذه  من  املراد  كان  فقد 

واإجباره على الدخول يف ت�سوية فل�سطينية-اإ�رشائيلة ب�رشوط اإ�رشائيلية 

وغربية واأمريكية، وثانيًا توجيه حتذير اإىل اإيران ب�ساأن تطوير االأ�سلحة، 
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اإيران كانت قد بداأت برناجمها  اأ�سلحة الدمار ال�سامل، الأن  وخا�سة 

الأن  مهمًا  كان  التحذير  هذا  العام2000.  قبل  ما  فرتة  يف  النووي 

انت�سار االأ�سلحة وتطويرها يف العامل ي�سكل م�ساألة ا�سرتاتيجية بالن�سبة 

للواليات املتحدة االمريكية. 

لتوجيه  الفر�سة  االأمريكية  االإدارة  اغتنمت  االبن  بو�ش  ويف عهد 

تكون  قد  اإيران  اأن  مفادها  العراق  على  احلرب  بعد  الإيران  ر�سالة 

ال�سحية التالية، ولذلك عّلق االإيرانيون العمل على برناجمهم النووي. 

العراق،  يف  االأمريكي  الف�سل  تّبني  وبعدما   ،2004 العام  يف  ولكن 

عادت اإيران ال�ستكمال برناجمها النووي الأن الواليات املتحدة التي 

وجهت لها اإنذاراً يف ال�سابق باتت االآن �سعيفة. 

اأما بالن�سبة الإدارة اأوباما، فقد اأخذ اأوباما العربة من الدرو�ش التي 

تركها له جورج بو�ش االبن واأدرك اأن التدخل الع�سكري يف املنطقة 

�سلبية،  نتائج  يحمل  قد  واإمنا  املرجوة  بالنتائج  يعود  ال  مبا�رش  ب�سكل 

الواليات  �سمعة  وت�سويه  االأمريكي  االقت�ساد  على  ال�سلبي  كالتاأثري 

اأوباما با�ستكمال �سحب قواته من  العامل. ولذلك قام  املتحدة حول 

العراق، وعمل على اأن يكون التدخل عرب ال�رشبات اجلوية واغتيال 

�سخ�سيات وقيادات للقاعدة.

االمريكية  االإدارة  بدت  العربي«،  »الربيع  بداية  ومع  الحقًا، 

ال�سيد  تعبري  )بح�سب  االأمور  مبجريات  كاجلميع  »متفاجئة« 

»هلرتمان«(، ومل تكن قد اتخذت قراراً وا�سحًا يف ما يخ�ش التعامل 

نظام  عن  تتخلى  اأن  االإدارة  قررت  بعد  وفيما  الراهن،  الو�سع  مع 

ح�سني مبارك يف م�رش، ولكنها مل تدعم االإخوان امل�سلمني يف بداية 
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يف  امل�سلمني  االإخوان  ظهور  بعد  ولكن  متطّرفني.  باعتبارهم  االأمر 

تركيا مع اأردوغان على اأنهم جماعة معتدلة اإ�سالميًا اقتنع االمريكيون 

بفكرة تقدمي االإخوان على اأنهم االإ�سالم املعتدل، معتربين اأن االإخوان 

حمافظون اجتماعيًا ولكنهم معتدلون �سيا�سيًا، و�سيا�سات اأمريكا ت�سمح 

لها بالتعامل مع من يريد التعامل معها بغ�ّش النظر عن اإيدلوجيته. 

هذا االأمر جعل العالقات مع اململكة العربية ال�سعودية تتوتر الأن 

ال�سعودية تتبنى �سيا�سة معادية لالإخوان وهذا ما ظهر مع امللك عبد 

الواليات  قبل  من  باخلذالن  ت�سعر  ال�سعودية  جعل  الذي  االأمر  اهلل، 

املتحدة االأمريكية. وقد اأيدت ال�سعودية اإ�سقاط نظام الرئي�ش املنتخب 

يف م�رش حممد مر�سي عام 2013 ومل ت�ستطع الواليات املتحدة منعها 

ومل تكن را�سية مبا ح�سل اأي�سًا. وهذا االأمر اعترب وكاأنه اإق�ساء لنفوذ  

مناطق  تواجدهم يف  بقاء  مع  العاملية  ال�ساحة  امل�سلمني عن  االإخوان 

مثل االأردن ومع حما�ش.

وبالعودة اإىل تركيا فقد تّبني اأن اأردوغان مل يكن املعتدل االإ�سالمي  

كمال  اأمثال  ال�سابقني  كاأ�سالفه  مت�سدداً  كان  بل  متوقعًا  كان  كما 

النموذج  اأنه  على  وتدعمه  تقدمه  اأن  الأمريكا  ولذا ال ميكن  اأتاتورك 

املعتدل من االإ�سالم ال�سيا�سي املحاكي للدميقراطية يف املنطقة. 

فيما بعد، ومع بداية احلرب على �سوريا التي حتّولت اإىل حروب 

بالوكالة مدعومة من اأطراف خارجية، كان على الواليات املتحدة اأن 

اإذا كانت احلرب  تقوم باإعادة تقييم حل�ساباتها من جديد وحتديد ما 

على �سوريا هي م�سلحة ا�سرتاتيجية لها اأم ال؟ 

م�سلحة  لي�ست  احلرب  اأن  االأمرييكية  االإدارة  قررت  الحقا" 
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اأو  خطراً  ذاته  بحد  ي�سّكل  ال  ال�سوري  النظام  واأن  لها،  ا�سرتاتيجية 

لها، بل اإن اخلطر احلقيقي بالن�سبة لها هو انت�سار احلرب يف  تهديداً 

اخلا�سة  �سيا�ساتهم  لديهم  ودوليني  اإقليميني  العبني  وظهور  االإقليم 

اأمثال القاعدة وداع�ش.

لقد اأملت الواليات املتحدة اأن ي�سقط النظام ال�سوري �رشيعًاوهو 

اأمر مل يح�سل، وكونها ال تعترب احلرب يف �سوريا ذات اأهمية ا�سرتاتيجية 

فهي مل تر�سل الدعم الع�سكري الإ�سقاط النظام، وكانت يف االآن عينه 

تقّيم دور كل من اإيران ورو�سيا يف هذه احلرب وتتفاو�ش مع اإيران 

التمهل يف حتديد خياراتها يف  لذا كان عليها  النووي  الربنامج  على 

احلرب. 

»تنظيم  مواجهة  اأن  املتحدة  الواليات  اعتربت  املطاف  نهاية  يف 

احل�سابات  هي  هذه  وكانت  لها.  بالن�سبة  اأولوية  االإ�سالمية«  الدولة 

الرو�سي، وهنا  التدخل  اأن جرى  اإىل  �سوريا  للحرب على  االأمريكية 

كان على الواليات املتحدة اإعادة ح�ساباتها من جديد. 
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الق�سم الثاين: املنظور الرو�سي

عر�ش ال�سيد »هلرتمان« يف اجلزء الثاين من حما�رشته وجهة النظر 

وراأى  معها.  تتعامل  اأن  لرو�سيا  وكيف  ال�سورية  االأزمة  يف  الرو�سية 

اأن جتربة انهيار االحتاد ال�سوفياتي كانت مذّلة لل�سعب الرو�سي، ولو 

كان هناك دمج للواليات ال�سوفياتية ال�سابقة على نحو اأف�سل بالهيكل 

واأن  للجميع يف رو�سيا خا�سة  بالن�سبة  اأف�سل  االأمر  لكان  االأوروبي 

بينما مل تتح�سن  بالرثاء  تتمتع  اأ�سبحت  ال�سوفياتي  النخبة يف االحتاد 

اأحوال بقية ال�سعب الرو�سي. 

ومع تويل فالدميري بوتني ال�سلطة يف رو�سيا ميكن القول اإن لرو�سيا 

عدة اأهداف رئي�سية تطمح لتحقيقها وهي:

1- اأن تعامل على اأنها قوة عظمى يف العامل.

2- اأن تعامل على اأنها نّد للواليات املتحدة االأمريكية، وهي ترى 

�سعف الواليات املتحدة يف العامل فر�سة لتحقيق هذا الهدف.

القوقاز  يف  اأي�سًا  املتواجدين  �سوريا  يف  االإ�سالميني  حماربة   -3

وال�سي�سان وداغ�ستان.

اأي  اأن  تعترب  فهي  اجلهاديني  ب�ساأن  نظر خا�سة  لرو�سيا وجهة  اإن 

والن�رشة  كالقاعدة  هو  �سوريا  يف  االإ�سالميني  اجلهاديني  من  نوع 

وبالتايل مل متيز بني الفرق االإ�سالمية �سواء كانت داع�ش اأو الن�رشة اأو 
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غريهما عندما �سددت ال�رشبات اإليهم يف �سوريا.

املتحدة  الواليات  يد  على  العامل  يف  االأنظمة  تغرّي  منع   -4

اأكملت  فاإن  لرو�سيا  االأمريكية، وذلك الأن هذا االأمر ي�سكل تهديداً 

اإىل  ي�سل  قد  الدور  فاإن  االأنظمة  باإ�سقاط  خطتها  املتحدة  الواليات 

رو�سيا. ولذلك اأرادت مو�سكو منع ح�سول هذا االأمر يف �سوريا. اأما 

اإذا كان ال بد من ح�سول تغيري يف �سوريا فاإن ذلك �سيكون مبوافقة 

رو�سيا والواليات املتحدة معًا، وعرب تفاو�ش �سيا�سي يحفظ امل�سالح 

الرو�سية يف املنطقة. ولتحقيق هذه االأهداف كان على رو�سيا اأن جتعل 

التدخل االأمريكي يف املنطقة مكلفًا، لذلك دخلت رو�سيا اإىل اأوكرانيا 

و�سوريا وبالن�سبة لها  كانت حماية النظام ال�سوري من اأية معار�سة 

هدفًا رئي�سيًا وركزت على مهاجمة الن�رشة والقاعدة. 

بعد  االأمريكية  النظر  وجهة  ل�رشح  هلرتمان  ال�سيد  عاد  ثم  ومن 

مرحلة التدخل الرو�سي يف �سوريا، قائاًل:

اأمريكا  اإن  القول  االآن  ن�ستطيع  االأمريكية  احل�سابات  اإىل  بالعودة 

ولذلك  الرو�سية  لل�سيطرة  خا�سعًا  اأ�سبح  ال�سوري  اجلو  اأن  اأدركت 

ال  واالأتراك  ال�سورية،  االأرا�سي  فوق  جوي  حظر  فر�ش  ميكن  ال 

االآن مبثابة  التحرك يف �سمال �سوريا والتدخل يف �سوريا  ي�ستطيعون 

اإ�سعال حرب عاملية ثالثة. 

ويف ما يخ�ش االأمور املتفق عليها بني رو�سيا والواليات املتحدة 

االمريكية اأو�سح ال�سيد هلرتمان اأنها: 

اأواًل: ال يريد الطرفان تو�سيع نطاق احلرب، ولكن هذا االأمر هو 

اإيران وحزب اهلل  بيد االأطراف املت�سارعة على االأر�ش ال�سورية اأي 
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واالأكراد يف �سمال �سوريا املت�سلني باأكراد تركيا وجمموعات املعار�سة 

امل�سلحة والن�رشة وداع�ش. 

منها  ولكل  خارجية  قوى  من  مدعومة  جميعها  االأطراف  هذه 

والواليات  لرو�سيا  بالن�سبة  معقداً  االأمر  يجعل  مما  اخلا�سة  اأجندتها 

املتحدة الإيجاد ت�سوية يف �سوريا. 

حماية  وحدات  املتحدة  الواليات  تدعم  املثال  �سبيل  وعلى 

ملحاربة   PKK الكرد�ستاين  العمال  بحزب  املرتبطة   YPG ال�سعب 

داع�ش. وتطمح الوحدات اإىل اإقامة منطقة فدرالية يف �سوريا تت�سمن 

مناطق غري كردية ولكنها اأ�سا�سية لالإقليم كي ت�سبح املناطق الكردية 

كلها مت�سلة ببع�سها، وهذا يعني حماربة جمموعات مدعومة من قبل 

تركيا  من  مدعومة  اأخرى  جمموعات  وحماربة  املتحدة،  الواليات 

وحماربة داع�ش. وهذا ي�سري اإىل اأن الواليات املتحدة تدعم جمموعات 

احلا�سل  االختالف  يعك�ش  بدوره  وهذا  البع�ش،  بع�سها  حتارب 

ووكالة  الدفاع  وزارة  بني  خا�سة  نف�سها  االأمريكية  االإدارة  داخل 

ال�سعب حتديد  املركزية والبيت االبي�ش مما يجعل من  اال�ستخبارات 

خيارات اأمريكا يف احلرب فهل هي مع التخل�ش من النظام، اأم تريد 

اإبقاءه ملحاربة تنظيم الدولة االإ�سالمية. هذا االأمر قد يتغري مع الرئي�ش 

�سوريا  على  احلرب  اأن  يعترب  اأن  املمكن  من  الذي  اجلديد  االأمريكي 

ما  يف  اخليارات  يح�سم  وبالتايل  املتحدة  للواليات  بالن�سبة  اأولولية 

حماربة  فاإن  االآن  وحتى  املت�سارعة.  االأطراف  وبدعم  بالنظام  يتعلق 

اأمران  �سوريا  ت�سوية يف  اإيجاد  على  والعمل  االإ�سالمية  الدولة  تنظيم 

تتفق عليهما الواليات املتحدة ورو�سيا. 
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ثانياً: اإن خو�ش العملية ال�سيا�سية اأمر يحتاج اإىل وقت طويل وقد 

ت�سهد هذه الفرتة �رشاعات متجددة، خا�سة اإذا ما حاول حزب اهلل 

واإيران اإعادة ال�سيطرة على حلب، علمًا باأن الدعم الرو�سي لهما يف 

حلب اأمر غري موؤّكد وبالتايل ال ميكن التنبوء مب�سري هذه املعركة. 

ال�سيا�سية  العملية  خو�ش  رو�سيا  على  اأن  هلرتمان  ال�سيد  واأكد 

لتكون العبًا اإقليميًا حمرتمًا واأن ال تعتمد فقط على القوة الع�سكرية. 

اأما بالن�سبة لرو�سيا واإيران وحزب اهلل فاإن هذه االأطراف متفقة على 

والت�سوية  عديدة.  اأخرى  اأمور  يف  تختلف  ولكنها  النظام  حماية 

ال�سيا�سية يف �سوريا من �ساأنها اأن تخفف ال�رشاع االإيراين ال�سعودي 

ال�سعودية   على  ت�سغط  اأن  املتحدة  للواليات  ميكن  وهنا  املنطقة.  يف 

الإنهاء احلرب يف اليمن وميكن لرو�سيا اأن ت�سغط بدورها على اإيران 

للحد من نفوذها يف املنطقة.

وختم ال�سيد هلرتمان بالقول : »اإن الو�سع الذي نعي�سه االآن هو 

الذي  احلل  اإيجاد  اجلميع  على  يجب  ولذلك  ال�سيناريوهات  اأ�سواأ 

ير�سي اجلميع وميكن جلميع االأطراف التعاي�ش معه«. 
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ردود على اأ�سئلة احل�سور

رداً على مداخالت احل�سور قال هلرتمان اإن الرئي�ش اأوباما يعتقد 

اأن اإ�سقاط االأ�سد �سيوؤدي اإىل �سقوط النظام معه وهذا اأمر خطري، نظراً 

اإبقاء  االأمريكية  االإدارة  تريد  ولذلك  �سابقًا  العراق  يف  ح�سل  ما  اإىل 

العنا�رش االأ�سا�سية للنظام مع اإبعاد االأ�سد وعائلته والتابعني له، ولكن 

الواليات  عنه  تبحث  الذي  االأ�سا�سي  ال�سوؤال  هي  ذلك  تطبيق  اآلية 

يد  على  النظام  يتغري  اأن  يريدون  ال  اأنهم  الرو�ش  اأعلن  وقد  املتحدة. 

الواليات املتحدة، وعلى الطرفني الرو�سي واالأمريكي اإعداد خطة ملا 

بعد رحيل االأ�سد الأن بقاءه لي�ش اأمراً اأبديًا،  وهما متفقان على اإيجاد 

نظام يبقي على وحدة ومتا�سك الدولة.

التدخل  اأن  هلرتمان  اعترب  االإ�رشائيلي،  املو�سوع  خ�ش  ما  ويف 

ت�سكل  االإ�رشائيليني الأن رو�سيا  �سوريا كان من م�سلحة  الرو�سي يف 

وهم  ال�سوري  اجلنوب  اإىل  اهلل  وحزب  اإيران  توجه  لعدم  �سمانة 

يعملون مع الرو�ش ملنع ح�سول هذا ال�سيناريو. 

 ولفت هلرتمان اإىل اأن رو�سيا تريد حماربة اجلهاديني يف �سوريا الأن 

يف الداخل الرو�سي ن�سبة 10% من ال�سكان الرو�ش هم من امل�سلمني 

ومتدد الفكر املتطرف اإليهم من قبل اجلماعات اجلهادية ي�سكل تهديداً 

لرو�سيا. كما اأن ا�ستخدام رو�سيا للقوة الع�سكرية يهدف اأي�سًا اإىل اأن 

يكون لها دور اأ�سا�سي يف خو�ش العملية ال�سيا�سية يف �سوريا. 

ويف ما يتعلق بالرئي�ش االأمريكي اأوباما ووراثته للم�ساكل من اإدارة 

بو�ش االبن فقد اأجاب هلرتمان قائاًل: اإن الرئي�ش اأوباما لرمبا ا�ستطاع 
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العراق  من  قواته  �سحب  عرب  بو�ش  الرئي�ش  له  خلفه  ما  يتجاوز  اأن 

ولكنه مل ي�ستطع جتاوز االآثار الناجمة عن هذه ال�سيا�سة التي اأدت اإىل 

�سعود احلركات االإ�سالمية. واأ�ساف اإن تنظيم داع�ش ي�سكل خطراً 

وامتداد  االأوروبية،  الدول  ليطاول  امتد  وخطره  املنطقة  يف  حقيقيًا 

هذا اخلطر هو تركة الرئي�ش اأوباما للرئي�ش الذي �سيليه. واأ�سار اإىل اأن 

التوجه املقبل لل�سيا�سة االأمريكية �سيكون ا�ستمرار حماربة داع�ش ولكن 

عرب ال�رشبات اجلوية.

يف ختام اللقاء اأكد ال�سيد يو�ست هلرتمان اأن التحدي االأكرب يف 

�سوريا هو �سكل النظام االآتي الأن هذا االأمر �سيحّدد من هو الرابح يف 

نهاية ال�رشاع. وراأى اأن الت�سوية ال�سيا�سية يف �سوريا �ستكون مب�ساركة 

جميع االأطراف االإقليمية حتى واإن كان لدى هذه االأطراف م�ساكلها 

يف  ال�سعف  اأن  واأ�ساف  االنتخابات.  بفرتة  متر  كانت  اأو  الداخلية 

اخلراب  الأن  الت�سوية  م�سار  على  �سلبي  ب�سكل  �سيوؤثر  وم�رش  �سوريا 

يف هذه الدول �سيفاقم االأزمة اأكرث مما هي عليه االآن. وقال اإن التنبوء 

مب�سار العملية ال�سيا�سية غري ممكن يف الوقت احلايل، وقد يتغرّي الو�سع 

ل�سالح اإيران وحزب اهلل.

االأ�سد غري معلن عنه لدى  الرئي�ش  البديل عن  اأن  وراأى هلرتمان 

االأ�سد  رحيل  عن  احلديث  فاإن  ولذا  والغرب،  املتحدة  الواليات 

احلايل  الوقت  يف  د�ستور  م�سودة  وو�سع  جديد  نظام  اإىل  واالنتقال 

اأمر غري واقعي. واحتمال بقاء التوتر يف املنطقة كبري ب�سبب �سعوبة 

اإن عملية الت�سوية �ستاأخذ  التفوق على الن�رشة وداع�ش ع�سكريًا. ثم 
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فمثاًل  املت�سارعة  االأطراف  بني  امل�سالح  تعار�ش  ب�سبب  طوياًل  وقتًا 

يعترب حزب اهلل �سوريا طريق اإمداد له من اإيران، بينما تعمل »اإ�رشائيل« 

على قطع طريق االإمداد هذا، ولذا فاإن الت�سوية اأمر معقد.

وخل�ش هلرتمان اإىل القول رداً على اأحد االأ�سئلة اأن احلل لن يكون 

بيد ال�سعب ال�سوري وال بيد النظام وحده، ولو اأن النظام قادر على 

حل م�ساكله بنف�سه ملا تدخل كل من حزب اهلل ورو�سيا مل�ساندته يف 

مراحل خمتلفة.
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