
 

 
 

 
 

 

 األمريكي المتجدد –الروسي  النزاعالشرق األوسط و

8002،  71  أيلول ، األربعاء


الروسي األمريكي على السلم العالمي والعالقات الدولية،  النزاعينشغل العالم بدراسة أثر 
، على العديد من أزمات العالم وقضاياه المشتعلة النزاعوتتداول نخب سياسية وفكرية األثر المحتمل لهذا 

حيث طرحت أزمة العالقات الجورجية الروسية األخيرة، سؤاال جوهريا حول ما إذا كانت العودة للحرب 
الباردة أمرا ممكنا، أو ما إذا كان نظام القطب الواحد المهيمن الذي ساد المسرح الدولي وطبع العالقات 

انتهى أو وصل طريقا مسدودا، الدولية بطابعه الخاص منذ سقوط االتحاد السوفيتي وحتى يومنا هذا، قد 

 وما إذا كان الباب قد فتح النبثاق نظام دولي ثنائي القطبية أو متعدد األقطاب.
الجدل حول هذه األسئلة اندلع منذ اللحظة األولى لوصول القوات الروسية إلى مشارف 

 خازيا.تبليسي، وهو لم  يتوقف برغم انكفاء القوات الروسية في حدود أوسيتيا الجنوبية وأب
 

 هل عودة الحرب الباردة أمر ممكن ؟

  تذهب معظم التقديرات إلى القول بأن "ال عودة للحرب الباردة" بين روسيا والواليات

المتحدة، النتفاء المصلحة بعودتها عند طرفي النزاع من جهة، والنعدام التكافؤ بين 
الحرب الباردة "األولى" "القطبين من جهة ثانية، والنتفاء البعد اإليديولوجي الذي سبغ 

 بطابعه الخاص من جهة ثالثة.
 وال تستطيع احتمال تبعات سباقات حربا باردة وال تقوى عليها،  روسيا بالذات، ال تريد

التسلح التي تمليها، وهي الخارجة من رحم سنوات وعقود من الركود و"الشمولية" 

 لوجيا الحديثة األكثر تطورا.واألزمات االقتصادية المتالحقة والتخلف في مضمار التكنو

  روسيا بالذات، تشعر إنها ستخوض "حرب باردة" إن كتبت عليها، من دون حلفاء، أو

بحلفاء متعبين وغير مؤثرين، يتكونون غالبا من دول "معزولة نسبيا" وأحزاب ومنظمات 
 غير مؤثرة إقليميا ودوليا.

 ولى، وهي خسرت الحرب الباردة روسيا تعرف أن الحرب الباردة "اقتصادية" بالدرجة األ

من بوابة االقتصاد أوال، وال تريد معاودة الكرة، وهي التي ال تتعدى إجمالي اقتصادياتها، 
 اقتصاديات بضع واليات من الحجم المتوسط في أمريكا.

 وقد توفرت لديها فواض تجعلها األخيرةسيا استفادت كثير من طفرة أسعار النفط رو ،

لى الساحة الدولية، ولكن روسيا تدرك أن أمرا كهذا، ال يمكن تتصرف بحرية أكبر ع
الرهان عليها على المدى الطويل، ولذلك فهي تسعى في استخدام عائداتها من 

النفط والغاز لتحقيق أكبر قدر من التوسع في النمو االقتصادي وتحديث ترسناتها 

 العسكرية "الشائخة" نسبيا.
 ة وإقليمية، فتح ثغرات في جبهتها الداخلية، روسيا تخشى أن تعاود أطراف دولي

خصوصا في القوقاز الذي لم يشف بعد من جرحه "الشيشاني" القابل لاللتهاب 

 مجددا.
  روسيا أكثر من الواليات المتحدة، تكثر من التأكيد على أنها ال تريد حربا باردة وال

وبعض دول أمريكا تسعى إليها، وفي االتصاالت األخيرة مع دول عدة: إيران، سوريا 

الالتينية وأفريقيا، تركز الدبلوماسية الروسية كما تقول مصادرها، على "تخفيض سقف 

التوقعات والرهانات" عند هذه العواصم، حتى ال تأخذ مواقف محرجة لروسيا أو تتسبب 
 في تصعيد الموقف الدولي الذي ال ترغب روسيا في تصعيده.

  إال بعد أن أدركت بأنها وصلت إلى طريق مسدود، روسيا لم تقدم على ما أقدمت عليه

وأن التحرش األمريكي لم يعد يطاق، خصوصا بعد أن انتقلت ساحاته من "الحدائق 
 الخلفية" لموسكو إلى "غرف نوم ميدفيديف وبوتين".

  روسيا تراهن أيضا على أن ردة فعلها يمكن احتمالها غربيا، خصوصا من قبل بعض

برى: بون، باريس وروما، التي ترتبط معها بعالقات وثيقة ومصالح العواصم األوروبية الك
متشابكة، وال تريد لنفط القوقاز وآسيا الوسطى وطرق نفله أن يقع في قبضة دولة 

واحدة: الواليات المتحدة أو روسيا، فالتنافس على منابع الطاقة وطرق امدادها، وإن 

والخطورة من أن تقع هذه المنابع وتلك  كان مقلقا وخطيرا، إال أن يظل أقل إثارة للقلق
 الطرق في قبضة يد واحدة فقط، حتى وإن كانت يدا صديقة.؟

  في المقابل، تحرص واشنطن على اإلبقاء على "شعرة معاوية" مع روسيا، خشية أن

تخرج سياسية الكرملين عن انضباطها حيال عدد من الملفات الساخنة: برنامج إيران 



على سبيل المثال، وضع عراقيل على طريق حلفائها في آسيا  النووي، تسليح سوريا

 الوسطي وشرق أوروبا كما حدث في أوكرانيا.
  واشنطن تعتقد أن الفرصة اآلن متاحة لتصفية كل الحساب مع "روسيا السوفياتية" من

خالل تجريدها من حساباتها ومناطق نفوذها وعناصر قوتها وتفوقها، كما أن واشنطن 

يدها على طرق النفط ومنابعه، إلضعاف روسيا وإحكام السيطرة على  تريد أن تضع
أوروبا، وهي بنشرها الدرع الصاروخي على مقربة من الكرملين، تبعث برسالة إلى 

قادة روسيا "القوميين" مفادها أن صواريخهم عابرة القارات، آخر مظاهر عظمة 

ابيب صدئة، وأن االعتماد السوفياتية، ليست سوى عصي وأن –االمبراطورية الروسية 
 عليها لبناء دور دولي صاعد أمر لم يعد ممكنا بعد اآلن.

  تقول التكهنات: في حال مجي أوباما والحزب الديمقراطي إلى البيت األبيض: متوقع

نوع من االنفراج في العالقات الروسية األمريكية، األمر سيقى على حال إن جاء ماكين 
 والجمهوريين.

 
 األمريكي والمسألة اإليرانية: –سي النزاع الرو

  ال تطور دراماتيكا ينتظر أن يطرأ على الموقف الروسي حيال الملف اإليراني، وفقا

لمصادر إيرانية وروسية دبلوماسية متطابقة، وإن كان اإليرانيون كما يقول لسان حالهم 
 "يشتهون" مزيدا من التدهور والقطيعة بين موسكو وواشنطن.

 ألخيرة، وعودة روسيا بقوة أكبر على المسرح الدولي تدفع اإليرانيين لكن األزمة ا
 لالعتقاد بأن:

o  ،موسكو ستتخذ مواقف أكثر وضوحا في رفضها ألي عمل عسكري على إيران

 عن إية جهة صدر، 
o موسكو لن تؤيد عقوبات قاسية متوقعة على طهران 

o  عن متابعة موسكو ستسرع إتمام التزاماتها حيال مفاعل "بوشهر"، فضال
 وتطوير تعاونها مع إيران في ميادين اقتصادية وتجارية وعسكرية عدة.

 من جهتهم حذرون حيال هذه المسألة، وهم سيخطون باتجاه طهران بضع  الروس
 خطوات إضافية وفقا للضوابط التالية:

o  إيراني على أنه مباركة روسية لتحويل برنامج  –أن ال يفهم أي تعاون روسي

ي من الغايات السلمية إلى الغايات الحربية، وأن ال يتوفر أي دليل إيران النوو
 من أي نوع على تساهل روسيا في أمر كهذا.

o  أن ال يحدث أي إخالل بالتوازن العسكري االستراتيجي في المنطقة الممتدة
من ضفاف قزوين واألسود إلى البحر المتوسط، خصوصا ميزان القوى بين إيران 

 وإسرائيل.

o شهدتثير أي تعاون مع إيران قلق دول الخليج العربية تحديدا، التي أن ال ي 
خالل السنوات األخيرة من عهد الرئيس تطورا نوعيا مع روسيا ها عالقات

 الروسي السابق فالديمير بوتين.
 

 األمريكي: –النزاع الروسي إسرائيل و
  بل وهي ال اعالنزإسرائيل الحليفة للواليات المتحدة، ال تخفي انحيازها في هذا ،

 تخفي انحيازها المضمر لجورجيا في مواجهة "الهيمنة الروسية"

  إسرائيل مزوّد رئيس للسالح لجورجيا، وهي تدرب وحدات من الجيش الجورجي، وزير
 إسرائيلي، واللوبي اليهودي / الصهيوني نافذ في تبليسي. –الدفاع الروسي يهودي 

  الدب الروسي"، وهي تعمل جاهدة على تبديد أي لكن إسرائيل ال تريد إثارة غضب"
انطباعات "مؤذية" لصورتها في الكرملين، أو سؤ فهم يمكن أن يؤدي إلى ردات فعل 

 روسية ال تحمد عقباها.

  تل أبيب أعلنت تجميد صفقا سالح لجورجيا، وأوقفت بعض أوجه التعاون العسكري
ليسي إلخراج نفسها من دائرة معها، وهي أرسلت الموفد تلو اآلخر إلى موسكو وتب

 التجاذبات الروسية الجورجية.
  روسيا "المتضايقة" من الموقف اإلسرائيلي، تتصرف بدبلوماسية وفقا لالعتبارات

 الرئيسية التالية:

o  روسيا في المقابل، تتصرف على أنها "الدولة األم" ألكبر "طائفة" يهودية في
وسي يعيشون في إسرائيل إسرائيل، أو لما يزيد عن المليون يهودي ر

 ويحملون جنسيتها، 
o  موسكو التي استعادت زخم عالقاتها مع تل أبيب ال تريد أن تبدد هذا

 –"المنجز" ال سيما وأنها تتلطع للعب دور سياسي في الصراع الفلسطيني 
 اإلسرائيلي وأزمة الشرق األوسط،



o ال في راتيجية، اإلخالل بتوازنات المنطقة االست مروسيا تعهدت إلسرائيل بعد

، وال في عالقاتها مع سوريا وحزب هللا عالقاتها مع إيران تسليحا وبرنامجا نوويا
 وحماس.

 
 :األمريكية –النزاع الروسي سوريا و

  ر"، سوريا يالروسية تميزت بـ"التسرع والتط –القراءة السورية األولى لألزمة األمريكية

أنها ستجد في موسكو قطبا دوليا قادرا تقرع األبواب، وجديدة "ظنت" إن حربا باردة 
 على توفير مظلة تحميها في مجلس األمن أو على الساحتين السياسية والعسكرية.

  سوريا قرأت األزمة الجورجية من بوابة أن ستوفر إمكانية كبرى لها للعب على
قبل "التناقضات الدولية" بين اإلقطاب، كما حصل في سبعينات القرن الفائت وثمانيناته، 

 أن يقع العالم في قبضة األحادية القطبية.
  سوريا التي إطلقت إشارات التقارب مع روسيا )الشرق(، كانت عينها متسمرة صوب

الواليات المتحدة و)الغرب( أساسا، ومن أجل تحقيق هذه الغاية بادرت هي بالذات إلى 

 تسريب معلومات عن رغبتها منح روسيا قواعد عسكرية على أراضيها.
 ريا رأت ان روسيا يمكن أن تكون "مشروع حليف" يساعدها في الخروج من أطواق سو

اح تفلف الروسي السوري" الستعجال االنعزلتها، بل ويمكن ان استخدام " ورقة التحا
 األوروبي واألمريكي )الحقا( على دمشق.

  إن لم ينجح تكتيك "التلويح بورقة التحالف مع روسيا" في استدراج عروض غربية

الروسية  –لتقرب من سوريا واالعتراف بدورها وطمأنة نظامها، فإن العالقة السورية ل
 كفيلة وحدها بتوفير "شبكة أمان لدمشق"، وتحديد في مجلس األمن.

  سارع الرئيس السوري لزيارة موسكو ظنا منه أن الوقت قد حان لولوج عتبات عقبة
الجديد العائد بقوة إلى  –جديدة في عالقات دمشق الدولية مع القطب القديم 

 المسرح الدولي:
o  األسد حاول الحصول على أنواع من األسلحة كانت موسكو تتردد في تزويدها

بها، خصوصا في مجال الصواريخ المضادة للطائرة والدروع والصواريخ ذاتية 

 الدفع بعيدة المدى.
o  األسد عرض قواعد على موسكو بخالف ما صدر من نفي، بما في ذلك نشر

 براء روس وصواريخ وقواعد جوية وبحرية.خ
o  استعادة "التحالف االستراتيجي"  -وليس بحرفية  –بروحية األسد تحدث

 و"معاهدة الصداقة" مع االتحاد السوفيتي القديم.

  رد الفعل الروسي تميّز باالرتياح المتحفظ )أو البارد( نسبيا حيال عروض األسد، موسكو
 ة باتجاهها بخطوات محدودة باتجاه دمشق:قابلت الخطوات السورية الواسع

o  ال قواعد برية وال صورايخ روسية تنشر على األرض السورية 
o  روسيا معنية بعملية السالم وبعالقاتها المتوازنة مع "الجميع"، ال تحالف

استراتيجي مع أحد، وال معاهدات صداقة ترتب أوضاع تفضيلية لفريق على 

 .حساب فريق
o لقول علنا بأن عالقة موسكو بدمشق، لن تفضي بحال الكرملين حرص على ا

من األحوال إلى تغيير توازن القوى القائم في الشرق األوسط، وهي العبارة 
الملطفة للقول بأن روسيا ملتزمة هي األخرى بالحفاظ على "تفوق" إسرائيل 

على جيرانها العرب، ألن ميزان القوى الحالي يميل لصالح إسرائيل، والحفاظ 
 ه، يعني الحفاظ على تفوقها.علي

o  ،روسيا "أكبر" من أن تستخدم لتسوية حسابات سورية محدودة في اإلقليم

أو لتوفير حماية للنظام من المحكمة الدولية إن سارت التحقيقات باتجاه إدانة 
 النظام السوري أو بعض أركانه.

o ها أن روسيا العارفة ببواطن وخبايا "التكتيك السوري"، تعرف أكثر من غير
بوصلة دمشق ستشير في نهاية المطاف نحو واشنطن، حتى وإن اتجهت 

 شرقا لفترة من الوقت.

 
 :واألزمة السودانيةاألمريكي  –النزاع الروسي 

  وفقا لتقديرات دبلوماسييين روس وخبراء، فإن السودان، مرشح ألن يكون ساحة من
ها ومصالحها، وأن فرص ساحات الرد الروسي على االستخفاف األمريكي بروسيا ودور

 تقارب بين الخرطوم وموسكو تبدو أعلى من أي وقت مضى.
  أفريقيا )والسودان ضمنا( مثل أمريكا الالتينية، يمكن أن تكون ساحات إلرسال الرسائل

الروسية إلى واشنطن واثبات قدرة روسيا على "تشويش" منظومة الهيمنة األمريكية 

 تندرج ضمن "الخطوط الحمراء" والضربات المتبادلة على العالم، فكثير من النزاعات ال
فيها ال تعد "ضربا تحت الحزام"، ويمكن كسب الرهان فيها بالنقاط والركالت الترجيحية 

 وليس بالضربة القاضية الفنية.



  ليس هناك حساسيات روسية في هذه البقعة من العالم مثل حساسيات الصراع

ي اإليراني، لذلك يمكن لموسكو أن تبادر أو أن العربي اإلسرائيلي والبرنامج النوو
تستجيب بانفتاح اكبر ألي مبادرات تصدر عن الخرطوم بشأن التقارب وزيادة الدور 

 الروسي وتفعيله.
 :يمكن لتطور الموقف الروسي في هذا الشأن، أن يأخذ أشكاال عدة 

  موقف أفضل على الساحة الدولية في ومجلس األمن وحيال محكمة الجزاء

 الدولية
 موقف أكثر تساهال حيال مبيعات السالح والتعاون العسكري 

 ميل أعلى لالستثمار في السودان خصوصا في حقول الطاقة 
  دور أكثر نشاطا في الجهود الدبلوماسية الرامية لحل أزمات السودان

 المختلفة.
 

 الخالصة:

  :قبل انهيار االتحاد  ال حرب باردة جديدة كما كان عليه الحالالعالم في مرحلة انتقال

السوفيتي، وال عودة إلى في المقابل للخنوع الروسي الذي أسس له بوريس يلتسين 
 وبلوره فالديمير بوتين.

  :نظام القطب الواحد المهيمن يمر بأصعب مراحلة وربما العالم في مرحلة انتقال

أو يأخذ  آخرها، وثمة نظام عالمي جديد يطل برأسه من دون أن تتضح مالمحه وقواعده
 شكله النهائي.

  خط "النزاع الروسي األمريكي الذي تفاقم مؤخرا يفيد دول ومنظمات محسوبة على

في المنطقة والعالم، وال يساعد أصدقاء واشنطن وحلفائها في الشرق  "التشدد

 األوسط وأفريقيا وأمريكا الالتينية.
  حيال العديد من األزمات  روسيا ووجهاتها توجهاتتطور دراماتيكي في انقالبات وال ال

المفتوحة في العالم، بيد أن فرص األطراف المناوئة لسياسة واشنطن في الحصول 

 على دعم دولي وحماية دولية باتت أفضل من قبل.
  تطور الموقف الروسي حيال بؤر التوتر واألزمات الدولية سيتفاوت من منطقة إلى

لك سيتعين على متتبعي هذه أخرى، تبعا للظروف و"الحساسيات" والمصالح، ولذ

 األمريكي على أزمات العالم كل على حدة. –المواقف دراسة أثر النزاع الروسي 


