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حبوث و دراسات

نــر معهــد دراســات الحــرب يف  30نوفمــر 2016؛ بحثـاً اشــارت فيــه الكاتبــة كاثريــن وينربغــر إىل أنــه يف الوقــت الــذي يُبقــي فيــه
بوتــن انتبــاه العــامل مشــدودا ً نحــو ســوريا؛ فإنــه يقــوم بزيــادة االنتشــار العســكري والســيايس يف أرجــاء القــارة األوروبيــة والــرق
األوســط وآســيا ،متبني ـاً إس ـراتيجيته كونيــة يريــد مــن خاللهــا خلــق انطبــاع مفــاده أن التحــدي األمريــي للتوســع الــرويس ســيتم
مواجهتــه بــرد فعــل عســكري تقليــدي أو رمبــا نــووي .ويريــد بوتــن مــن ذلــك أن يضيــق الخيــار عــى اإلدارة األمريكيــة القادمــة
ويضعهــا أمــام «معضلــة زائفــة» تقــوم عــى خياريــن :إمــا أن تتشــارك الواليــات املتحــدة مــع روســيا ومتنحهــا الحصانــة وتطلــق يدهــا،
وإما أن تواجه خيار الحرب معها.
وأكــدت الباحثــة أن بوتــن مل يغــر ســلوكه بعــد االنتخابــات األمريكيــة ،فعــى الرغــم مــن لهجــة ترامــب التصالحيــة ،اســتمر بوتــن
بنــر قواتــه ،وزاد مــن حــدة اســتخدام اللغــة العدائيــة ،كــا أعلنــت حكومتــه عــن انتشــارات جديــدة وهائلــة ألحــدث منظومــات
دفاعاتهــا الجويــة يف ســوريا بعــد يــوم واحــد مــن مكاملــة هاتفيــة أجراهــا مــع ترامــب ،الــذي عــر عــن أملــه بقيــام عالقــات قويــة
ومتينــة مــع موســكو ،يف حــن أراد بوتــن التأكيــد عــى أنــه يتوجــب عــى اإلدارة األمريكيــة أن تتفــاوض وفقـاً للــروط التــي متليهــا
روسيا.
يف هــذه األثنــاء يعمــل الرئيــس الــرويس عــى تعزيــز الحضــور العســكري لبــاده يف املناطــق ذات األهميــة االس ـراتيجية ،ويرغــب يف
إلـزام اإلدارة األمريكيــة القادمــة باألمــر الواقــع الــذي فرضــه الــروس عــى حســاب املصالــح األمريكيــة ،مــا ميكنــه مــن حــط النفــوذ
األمريــي عامليـاً حتــى قبــل أن يتســلم ترامــب منصبــه ،ويســتخدم بوتــن عملياتــه العســكرية يف ســوريا ذريعــة للقيــام بنــر مكثــف
للقــوى الجويــة ومنظومــات الدفــاع الجــوي والقــوات البحريــة يف منطقــة الــرق األوســط ،كــا أنــه اســتخدم هــذه القــوات للحــد
من إمكانية الواليات املتحدة القيام بالعمليات العسكرية رشقي البحر املتوسط.
وتشــر الدراســة إىل أن روســيا مســتمرة يف بنــاء شــبكة منظومــات دفاعهــا الجــو ،حيــث نــرت ســبع منظومــات «إس »300 -جديــدة
عــى طــول الســاحل الســوري يف  15نوفمــر املــايض ،كــا نــرت يف الوقــت نفســه قواتهــا البحريــة يف املنطقــة ،وأرســلت حاملــة
الطائـرات الوحيــدة لديهــا «األدمـرال كوزينتســوف» والتــي صاحــب نرشهــا الكثــر مــن الجلبــة يف املنطقــة؛ إذ إن إرســال الحاملــة بحــد
ذاتــه ال ميثــل إضافــة مهمــة للقــدرات العســكرية الروســية عــى مــرح العمليــات يف ســوريا ،وكل مــا يف األمــر أنــه قــد جــرى
اســتخدامها كدعايــة إعالميــة لقــدرات األلــة العســكرية الروســية ،حيــث رافقــت حاملــة الطائـرات فرقاطــات متطــورة لتعزيــز الحضــور
الرويس ،ولتحدي قوات حلف شامل األطليس «ناتو» ،والحط من هيبة القوات األمريكية يف البحر املتوسط.
وتضمــن االنتشــار العســكري الــرويس يف الســواحل الســورية :الطراديــن «بايتــور فياليــي» و»غريغورفيتــش» ،باإلضافــة إىل ثــاث
غواصــات ،وســفن تحمــل منصــات إطــاق صواريــخ «كروز-كليــر» ،وغريهــا مــن القــدرات الصاروخيــة التــي أ ّمنــت للــروس تفوقـاً يف
منظومــات الدفــاع الجــوي ومنظومــات الصواريــخ املضــادة للســفن ،ومنحتهــا القــدرة عــى جعــل ســوريا وغريهــا مــن ســواحل رشقــي
املتوســط منطقــة مغلقــة أمــام العمليــات األمريكيــة ،مــا يفــرض عــى املقاتــات األمريكيــة إمــا أن تتعــاون وفقـاً لــروط بوتــن أو أن
تجازف مبواجهة خطرة مع اآللة الحربية الروسية.
ورأت الباحثــة أن تعطيــل قــدرة الواليــات املتحــدة عــى شــن العمليــات العســكرية يف املنطقــة هــو الهــدف الرئيــس مــن وراء االنتشــار
الــرويس يف ســوريا ،إذ إن تنظيمــي «داعــش» والقاعــدة ،وغريهــا مــن فصائــل املعارضــة ليــس لديهــا قــوة بحريــة أو جويــة ،ونظـرا ً ألن
بوتــن يقاتــل إىل جانــب اإليرانيــن نيابــة عــن األســد فــإن طـران النظــام الســوري يعتــر حليفـاً وال يشــكل أي تهديــد للقــوات الروســية،
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وميكــن القــول أن جميــع هــذه املضــادات الجويــة والبحريــة املتطــورة التــي تجلبهــا روســيا ال ميكــن أن تكــون موجهــة إال ضــد القــوات
األمريكيــة أو حلــف شــال األطلــي أو إرسائيــل ،خاصــة وأن الكرملــن قــد رصح يف وقــت ســابق أن الهــدف مــن نــر تلــك املنظومــات
هــو «الــردع» ،وذلــك بالتزامــن مــع زيــادة وتــرة االنتشــار العســكري يف منطقــة البلطيــق؛ مؤكــدا ً يف ذلــك عــى الحضــور الــرويس يف
تلــك البقعــة اإلسـراتيجية ومعـرا ً عــن نيتــه االســتمرار يف تحــدي الواليــات املتحــدة وحلفائهــا األوروبيــن ،حيــث أعلنــت موســكو يف
 21نوفمــر  2016أنهــا ســتنرش صواريــخ «إســكندر-إم» البالســتية اإلســراتيجية ومنظومــة «إس »-400يف قاعــدة «كالينينغــراد»،
باإلضافة إىل صواريخ «باستيون-يب» املضادة للسفن التي تتمتع بإمكانات هجومية برية عالية.
وتــأيت االنتشــارات الروســية الجديــدة يف أعقــاب عمليــة صيانــة قامــت بهــا القــوات الروســية يف يونيــو  2016لســفن أســطول بحــر
البلطيــق ،فضـاً عــن الجهــود التــي بذلتهــا لتزويــد هــذا األســطول بطـرادات متطــورة ،وغريهــا مــن التجهيـزات التــي يرغــب بوتــن مــن
خاللهــا اســتغالل القيمــة الرمزيــة لهــذا االنتشــار بهــدف الحصــول عــى املزيــد مــن املكاســب اإلسـراتيجية ،فنــر منظومــة «إســكندر»
والتــي تســتطيع إطــاق صواريــخ تحمــل رؤوسـاً نوويــة أو تقليديــة يهــدف إىل اســتعراض قــدرات روســيا عــى توجيــه رضبــات عملياتية
أو تكتيكيــة ألوروبــا دون الحاجــة الســتخدام صواريخهــا البالســتية العابــرة للقــارات ،ودون الحاجــة إىل إطــاق صواريــخ بالســتية مــن
عــى مــن الغواصــات ،ودون الحاجــة كذلــك الســتخدام قاذفاتهــا املســرة برشي ـاً مــا قــد يعرضهــا ملخاطــر االســتهداف مــن قبــل
الدفاعــات الجويــة لحلــف «ناتــو» ،وال شــك يف أن تجديــد أســطول البلطيــق يشــر إىل أن رغبــة روســيا يف ترهيــب دول البلطيــق
وبولنــدا ،وذلــك ردا ً عــى إرســال حلــف «ناتــو» ألويــة متعــدد الجنســيات لدعــم هــذه الــدول ،ويرغــب بوتــن مــن خــال ذلــك بإجبــار
الواليات املتحدة عىل التخيل عن نفوذها يف أوروبا الرشقية وإفساح املجال إلحالل النفوذ العسكري والسيايس الرويس مكانه.
يف هــذه األثنــاء؛ يراقــب بوتــن ردة فعــل الواليــات املتحــدة وحلفائهــا عــى مــا يقــوم بــه مــن انتشــارات عســكرية يف الــرق األوســط
وأوروبــا ،وتعمــل حكومتــه عــى تقييــم ردود الفعــل بغيــة العمــل عــى زيــادة الحضــور العســكري الــرويس يف آســيا ،حيــث انخرطــت
روســيا يف عمليــة انتشــار عاليــة املســتوى يف جــزر كوريــل املتنــازع عليهــا مــع اليابــان ،وأعلنــت املؤسســة العســكرية الروســية نيتهــا
إنشاء بنى تحتية جديدة يف الجزيرة ،مبا يف ذلك بناء قاعدة جديدة مطلة عىل املحيط الهادي.
كــا قامــت القــوات الروســية مؤخـرا ً بنــر منظومــات «بــال» و»باســتيون-يب» املضــادة للســفن ،ويبــدو أن االنتشــار الــرويس يف الــرق
األقــى سيســر وفــق خطــة تشــغيلية مألوفــة ،إذ إن روســيا نــرت مســبقاً منظومــة «إس »-400يف شــبه جزيــرة «كامجتــكا» ،كــا
نــرت منظومــة الدفــاع الجــوي قصــرة املــدى «تــور-إم  2يــو» يف جــزر كوريــل ،ويف شــهر يوليــو  2016زودت روســيا قواتهــا املســلحة
يف إقليــم برميورســي مبنظومــة «إســكندر-إم» وأجــرت منــاورات عســكرية يف  19نوفمــر املــايض ،ومــع األخــذ يف االعتبــار إمكانيــة
اســتخدام أنظمــة الدفــاع الجــوي لحاميــة األجــواء الروســية يف الــرق األقــى؛ إال أن نــر منظومــة «إســكندر» توحــي بوجــود نوايــا
تصعيــد نــووي ،حيــث أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية إنشــاء فرقــة بريــة جديــدة يف الــرق األقــى ،ونيتهــا نــر املزيــد مــن قواتهــا
يف جزر كوريل املتنازع عليها مع اليابان ،فضالً عن قيام قاذفاتها الثقيلة بدوريات يف منطقة املحيط الهادي.
وتوقعــت الباحثــة أن تــزداد عدائيــة بوتــن يف منطقــة املحيــط الهــادي ،يف حــال عــدم التصــدي للمخاطــر التــي ميثلهــا انتشــار قواتــه
يف مناطــق أخــرى مــن العــامل ،وقــد يلجــأ إىل التهديــد باســتخدام الســاح النــووي الجبــار الغــرب عــى اإلذعــان لــه ،أو حتــى عــى
قبــول الرشاكــة  ،خاصــة وأن اإلعــام الــرويس واملســؤولني الــروس ال ينفكــون عــن التحــدث عــن تجــدد الحــرب البــاردة ضمــن
محاوالتهــم إلبـراز اإلمكانــات الروســية ،فضـاً عــن التلويــح برغبــة روســيا يف االنســحاب مــن معاهــدة تفكيــك البلوتونيــوم املســتخدم
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يف تصنيــع األســلحة النوويــة املوقعــة بينهــا وبــن الواليــات املتحــدة ،وكان اإلعــام الــرويس قــد أطلــق حملــة دعائيــة ممنهجــة لتصعيــد
التوتــر النــووي مبــا يف ذلــك الحديــث عــن إجـراء تدريبــات تشــمل كافــة روســيا تحســباً ألي هجــوم نــووي ،إضافــة للرتويــج ملنظومــة
الصواريــخ البالســتية الجديــدة العابــرة للقــارات «ســارمات» (والتــي تعــرف لــدى حلــف «ناتــو» باســم «إبليــس  )»2وصواريــخ «بوالفــا»
البالســتية التــي تطلــق مــن عــى مــن الغواصــات ،والتــي رغــب بوتــن مــن خاللهــا اإليحــاء بجهوزيــة بــاده لخــوض غــار حــرب
نوويــة ،بهــدف زيــادة مخــاوف واشــنطن والحصــول مــن خــال ذلــك عــى تنــازالت عســكرية ،عززهــا باتفاقيــات تعــاون ورشاكــة مــع
حكومــات وأح ـزاب أجنبيــة تهــدف إىل شــق صــف التحالــف األمريــي ودعــم الحكومــات التــي تقــف يف وجــه املصالــح األمريكيــة
والحد من قدرات قواتها عىل الحركة يف الرشق األوسط.
وحــذرت الكاتبــة مــن أن تجــد واشــنطن نفســها يف موقــف االختيــار بــن التعــاون مــع روســيا عــى حســاب مصالحهــا ،وبــن احتــال
نشــوب حــرب شــاملة ،إذ إن الفــارق يف القــدرات العســكرية بــن البلديــن يرجــح بصــورة واضحــة لصالــح الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
يف حــن يعتمــد نجــاح بوتــن عــى زيــادة مبيعــات األســلحة الروســية وعــى إظهــار اســتعداده للتــورط يف النزعــات العســكرية ،عــى
الرغــم مــن محدوديــة اإلمكانــات الروســية ،إذ إن االنخ ـراط الــرويس يف كل مــن أوكرانيــا وســوريا قــد كشــف عــن فجــوات كبــرة يف
قــدرات القــوات الروســية ومــن ذلــك اعتامدهــا املفــرط عــى قــوات النخبــة ،فضـاً عــن أزمــة االقتصــاد الــرويس التــي يتوقــع أن تتفاقــم
مفســحة املجــال للواليــات املتحــدة وحلفائهــا لالنخ ـراط يف ال ـراع ،مســتفيدة مــن إمكاناتهــا العســكرية والدبلوماســية املتفوقــة،
وقدرتهــا عــى مواجهــة القــوات الروســية ،إذ إن بوتــن أظهــر جربوتــه ضــد كيانــات ضعيفــة عســكرياًن ووظــف عنــر املفاجــأة لضــم
القــرم ،وال يعنــي ذلــك أنــه ميتلــك قــدرات ســاحقة ،بــل جــاء التفــوق الــرويس يف أوكرانيــا عــى خلفيــة الوجــود املســبق للقــوات
الروســية الخاصــة وتحركهــا قبــل أن تتمكــن القــوات األكرانيــة أو القــوات الدوليــة مــن التــرف سياســياً أو عســكرياً ،مــع التأكيــد
عــى أن قــوات النخبــة الروســية التــي تضــم وحــدات «سبيتســناز» والقــوات املحمولــة جــوا ً هــي قــوات فعالــة إال أنهــا محــدودة
العــدد ،وال ميكــن االعتــاد عليهــا لتحقيــق نــر عســكري ،وتعطينــا حالــة الجمــود الراهنــة بجبهــات القتــال يف رشق أكرانيــا بــن القوات
التــي تقاتــل بالوكالــة عــن روســيا والقــوات األكرانيــة يف منطقــة دونبــاس مثــاالً عــن الطريقــة التــي يعمــل بهــا بوتــن ،والتــي يلجــأ فيهــا
إىل التصعيــد العســكري ومــن ثــم االكتفــاء بالتهديــد باســتخدام القــوة لتعزيــز موقفــه عــى طاولــة املفاوضــات بــدالً مــن اللجــوء إىل
التصعيــد أو محاولــة خــوض حــرب شــاملة ،وال شــك يف أن قيــام الواليــات وحلفائهــا بنــر املزيــد مــن شــبكات األفخــاخ واإلنــذار
واأللغــام ســيمنع القــوات الخاصــة الروســية مــن تحقيــق نــر رسيــع وحاســم وســينزع مــن بوتــن أحــد أهــم عوامــل القــوة التــي
ميتلكها.
واعتــرت الدراســة الحالــة الســورية واحــدة مــن األمثلــة الحديثــة لحمــات التدخــل العســكري الــرويس الطويلــة املــدى ،والتــي ظهــر
مــن خاللهــا تطــور اآللــة العســكري الروســية وبنفــس الوقــت محدوديتهــا يف مجــاالت التقنيــة العســكرية والتحكــم والســيطرة  ،فضـاً
عــن ضعــف تنســيق عملياتهــا الجويــة ،فقــد اســتغل بوتــن التدخــل يف ســوريا إلظهــار القــدرات الروســية املعــززة باســتخدام صواريــخ
«كاليــر» بعيــدة املــدى وإظهــار مــدى جــودة التنســيق بــن القــوات الروســية وقــوات النظــام الســوري ،لكــن القــوات الروســية
اعتمــدت عــى معــدات قدميــة وتقنيــات محــدودة النجــاح -رغــم انتقــاء القــوات الروســية أفضــل مــا لديهــا الســتعراض قدراتهــا -فبــدالً
مــن اســتخدام الذخــرة املوجهــة ال زالــت الطائـرات الروســية تلقــي قنابــل عشــوائية عــى مناطــق الشــال الســوري ،يف حــن ظهــرت
عيــوب فنيــة خطــرة لــدى حاملــة الطائـرات الروســية الوحيــدة «كوزنيتســوف» ،وظهــر مــن خــال تحطــم طائــرة «ميــغ »-29محدودية
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قــدرة موســكو عــى صيانــة ســفنها ،وضعــف قدراتهــا يف مجــال تشــغيل العمليــات الجويــة مــن عــى مــن األســطول الــرويس ،ويجــدر
التنبيــه إىل أن غالبيــة القــوات الروســية ليســت مجهــزة ومحدثــة كالقــوات املوجــودة يف ســوريا ،فقــد أدى خفــض امليزانيــة إىل إربــاك
خطط املشرتيات وتأخري العمليات املؤجلة أصالً لتحديث املؤسسة العسكرية الروسية.
إن قيــام بوتــن بإنشــاء مناطــق محميــة أو مغلقــة يف وجهــة القــوى األخــرى يف أرجــاء أوروبــا والــرق األوســط يجعــل مــن االنخـراط
األمريــي أكــر صعوبــة و أكــر كلفــة ،إال أن األمــر ليــس مســتحيالً فاملنظومتــان «إس »-300و»إس »-400هــي منظومــات متنقلــة يتــم
تعزيزهــا مبنظومــات دفــاع جــوي قصــرة املــدى لتغطيــة أي اشــتتباك مفــرض ،ومــن املمكــن للقــوات األمريكيــة اخ ـراق املناطــق
املحميــة التــي تفرضهــا منظومــات الدفــاع الجــوي الروســية ،كــا أنهــا تســتطيع التشــويش عــى املنظومــات الروســية وتعطيــل قدرتهــا
عــى اإلطــاق ،وإتبــاع ذلــك بهجــات عنيفــة مــن طائ ـرات الشــبح ،إال أن نــر واســتخدام املعــدات األمريكيــة هــو أمــر مكلــف
ويتطلــب تخطيطـاً مكثفــا وإرادة سياســية ملتابعــة العمليــات ،وهــذا هــو مــا يعــول عليــه بوتــن يف نــر منظوماتــه الصاروخيــة ،إذ إنــه
يثق أن واشنطن ستذعن له بدالً من تنفيذ كل هذه العمليات املعقدة.
وال شــك يف أن فشــل االقتصــاد الــرويس سيســهم يف مفاقمــة املشــاكل املســتمرة التــي تُضعــف املؤسســة العســكرية الروســية ،ويعطــل
مــن قــدرة بوتــن عــى تقديــم القــوى التقليديــة الروســية مبظهــر القــادر عــى فــرض التهديــد عــى األعــداء والخصــوم ،فقــد حــاول
بوتــن إجـراء إصالحــات عســكرية واســعة النطــاق بعــد الحــرب الروســية الجورجيــة يف 2008؛ إال أن هــذه اإلصالحــات تعطلــت ألســباب
ماليــة ومؤسســاتية ،وال ت ـزال القــوات املســلحة الروســية تعــاين مــن نقــص خطــر بالقــوى البرشيــة ،ومتــر مبشــاكل تنظيميــة ،ومــن
املســتبعد أن يتحقــق الوعــد الــذي قطعــه بوتــن منــذ أمــد بعيــد بتحويــل املؤسســة العســكرية الروســية إىل مؤسســة مــن املتطوعــن
املحرتفــن يف الوقــت القريــب ،خاصــة وأن تخفيــض ميزانيــة الدفــاع قــد عطــل إمكانــات تقديــم حوافــز مغريــة للتعاقــد مــع الجنــود،
كــا أن تقليــص امليزانيــة ســيفرض عــى بوتــن إعــادة برمجــة األولويــات للقطاعــات التــي يرغــب يف توســيعها وتحديثهــا ...إن كان ذلــك
ممكن ـاً بالفعــل ،فقــد أجلــت روســيا أو بدلــت العديــد مــن خططهــا للتطويــر خــال الفــرة  ،2020-2011وعــى الرغــم مــن اعتبــار
اإلنفــاق الدفاعــي أولويــة ضمــن ميزانيــة عــام  2017إال إنــه قــد تــم اتخــاذ قـرار آخــر بتقليــص اإلنفــاق ،وتؤكــد ضغوطــات بوتــن عــى
الواليــات املتحــدة واالتحــاد األورويب لرفــع العقوبــات االقتصاديــة عــى بــاده مــدى تأثــر هــذه العقوبــات يف الحــد مــن التوســع
العســكري الــرويس ،فــا تواجهــه موســكو مــن عـرات تعيــق تطــور الســاح التقليــدي ،يدفــع بوتــن العتــاد خطــاب «منتفــخ» يهــدد
فيــه باســتخدام الســاح النــووي ،ويعــرض مــن خاللــه الرتســانة النوويــة الروســية ،يف حــن يبقــي املســؤولون الــروس ترصيحاتهــم
مبهمــة بشــأن التغــر الــذي طــرأ عــى العقيــدة النوويــة الروســية ،مقابــل اإلكثــار مــن الحديــث عــن إجـراء تجــارب للقــوات النوويــة
االسرتاتيجية.
يف هــذه األثنــاء تجــري موســكو تجــارب واختبــارات عــى منظوماتهــا الصاروخيــة القــادرة عــى حمــل الســاح النــووي ،وذلــك لــردع
األســلحة القتاليــة التقليديــة التــي بإمكانهــا التغلــب عــى القــوات الروســية األضعــف يف هــذا املضــار ،وعــى رأســها الواليــات املتحــدة
التــي متتلــك قــدرات عاليــة وعقيــدة نوويــة قامــت منــذ عــدة عقــود عــى مواجهــة الهجــات النوويــة «الســوفياتية» ،ويبــدو املوقــف
النــووي الــرويس غــر مرغــوب فيــه ومخيــب لآلمــال ،خصوصـاً عــى ضــوء معاهــدة «ســتارت »2وغريهــا مــن الجهــود التــي تــم بذلهــا
للحــد مــن انتشــار األســلحة النوويــة يف مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة ،فالواليــات املتحــدة ليســت عاجــزة عــن مواجــة التهديــدات
النوويــة مــن خــال قدراتهــا عــى الــردع ،كــا أن ســلوك بوتــن الحــايل ميثــل اختبــارا ً الســتعداد اإلدارة األمريكيــة القادمــة للتحــرك حــال
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تعرض موقعها املتقدم عىل خشبة املرسح الكوين للتحدي.
ومــن الواضــح أن بوتــن يختــر مــدى تصميــم واشــنطن للحفــاظ عــى حلــف شــال األطلــي «ناتــو» ،والــذي قــام منــذ عــدة عقــود
عــى اســتعداد الواليــات املتحــدة الســتخدام القــوة يف وجــه العــدوان وأســهم يف بنــاء أوروبــا املســتقرة اقتصادي ـاً والحــرة سياســياً،
واعتمــدت الواليــات املتحــدة عــى عــدد مــن الحلفــاء املســتقرين لدعــم العمليــات الخارجيــة والتنميــة االقتصاديــة ،وعــى تعزيــز
النظــام الــدويل ،ويبــدو أن بوتــن ال يرمــي مــن وراء خلخــة حلــف «ناتــو» منــح نفســه حريــة التــرف يف أوروبــا فحســب ،بــل يرغــب
يف هدمــه بالكامــل ألنــه ميثــل حجــر الزاويــة للسياســة الخارجيــة األمريكيــة ،وإذا متكــن بوتــن مــن نــر الفــوىض يف أوروبــا مــن خــال
تقويــض مصداقيــة حلــف «ناتــو» فســيكون لهــذا األمــر عواقــب ماديــة ورمزيــة خطــرة عــى املؤسســة العســكرية األمريكيــة ،خاصــة
وأن الواليــات املتحــدة قــد خصصــت مــوارد عســكرية ضخمــة ملواجهــة املخاطــر والتهديــدات الخارجيــة بنــا ًء عــى البنــد الخامــس مــن
ميثــاق تأســيس الحلــف ،ولــدى خلخــة هــذا الحلــف فإنــه ســيتوجب عــى الواليــات املتحــدة نــر قــوات كبــرة يف أوروبــا لصــد أي
هجــوم رويس محتمــل عــى أحــد الحلفــاء ،وقــد يتخــى الحلفــاء عــن الواليــات املتحــدة التــي ميكــن أن تخــر دورهــا القيــادي عامليـاً
ولــن تتمكــن مــن مواجهــة التهديــدات العســكرية يف الــرق األوســط ورشق آســيا وغريهــا مــن املناطــق ،ويبــدو أن بعــض القــوى
العامليــة تراقــب الطريقــة التــي ســرد بهــا اإلدارة الجديــدة عــى سياســات بوتــن بهــدف إعــادة تقييــم قدراتهــم التــي متكنهــم مــن
إفســاد العمليــات والنفــوذ األمريــي ،فقــد أنشــأت الصــن مناطــق محميــة مــن خــال نــر منظومــات صاروخيــة مضــادة للطائـرات
وللســفن ،ومــن املحتمــل أن تســتخدم الصــن قدرتهــا لــردع الواليــات املتحــدة التدخــل ،يف حــال قــررت الصــن تهديــد حلفــاء الواليــات
املتحدة يف منطقة املحيط الهادي.
ويف الوقــت نفســه تحــاول إيـران الحصــول عــى أنظمــة جويــة وبحريــة مبســاعدة روســية ،وال بــد أنهــا تراقــب النمــوذج الــرويس الــذي
يوظــف منظوماتــه الجويــة لجعــل الواليــات املتحــدة تذعــن لــه يف ســوريا ويف رشقــي املتوســط ،وهنالــك احتــال كبــر أن تصبــح إيـران
والصــن أكــر عدائيــة لتحــدي املصالــح األمريكيــة يف حــال ســمحت إدارة ترامــب لبوتــن توظيــف عمليــات انتشــار عســكري للحصــول
عــى تنــازالت سياســية ،ولذلــك فإنــه يتعــن التــرف حيــال اســتفزازات بوتــن بحــزم ،لتضمــن الواليــات املتحــدة نفوذهــا ودورهــا
القيادي يف مواجهة القوى األخرى.
وأملحــت الدراســة إىل أن بوتــن يعــي جيــدا ً محدوديــة القــدرات الروســية ،كــا أنــه يــدرك قــدرة الواليــات املتحــدة عــى الــرد ،ويعلــم
أنــه يف موقــف ضعــف نســبي ،ولذلــك فهــو يلجــأ للمنــاورة إدراكاً منــه بأنــه غــر قــادر عــى التفــوق ،ولذلــك فإنــه ينبغــي عــى اإلدارة
األمريكيــة الجديــدة منــع بوتــن مــن توظيــف إسـراتيجية املنــاورة واســتغاللها كخريطــة طريــق تســتخدمها روســيا وغريهــا مــن الــدول
لتقويــض العمليــات والتحالفــات األمريكيــة ،وإذا اســتغلت الواليــات املتحــدة موقــع قوتهــا بــدالً مــن االنكــاش يف وجــه التهديــدات
الخارجيــة ،فســتكون قــادرة عــى الــردع دون الحاجــة لتقديــم مزيــد مــن التنــازالت ،وال شــك يف أن االلتـزام بحاميــة الحلفــاء يف أوروبــا
يعتــر املحــور األســايس لــردع التوســع الــرويس عامليـاً ،مــا يؤكــد رضورة التنســيق مــع حلفــاء «ناتــو» إلعــادة تدريــب القــوات املحليــة
مام يوحي بالتزام اإلدارة األمريكية بالدفاع عن حلفائها وحامية مصالحها.
إن القيــام بإجـراءات باكــر ٍة وعــى نحــو كاف ســيقلل مــن التكاليــف السياســية والعســكرية الحقـاً ،علـاً بــأن هــذه اإلجـراءات ليســت
أحاديــة؛ إذ إن كل مــن بريطانيــا وأملانيــا وكنــدا سرتســل قــوات إىل دول البلطيــق ،وتعمــل كل مــن ليتوانيــا والتفيــا البلطيقيتــان عــى
تــدارك التقصــر بعــد انتقادهــا لعــدم تخصيــص  2%مــن ميزانيتهــا للشــؤون الدفاعيــة ،وتنشــطان يف الوقــت الحــايل لدعــم تلــك
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الجهــود ،وقــد تقدمتــا بالتــاس لــي يتــم التــدرج بالوصــول اىل عتبــة إنفــاق  2%يف غضــون  2018وتقومــان األن بتعزيــز وســائلهام
الدفاعيــة عــى نحــو مســتقل ،أمــا إســتونيا التــي حققــت متطلبــات االنفــاق فإنهــا متتلــك قــوات دفاعيــة قويــة يصــل تعدادهــا إىل
خمسة وعرشين ألف مقاتل.
ويف مقابــل تأكيــد دول «ناتــو» التزامهــا بالحلــف ،يعيــد بوتــن حســاباته بنــا ًء عــى ردة الفعــل األمريكيــة ،مــا يؤكــد عــى أن الواليــات
املتحــدة لــن تكســب شــيئاً حــن ترتاجــع عــن التزاماتهــا ،وأنهــا ســتفقد مصداقيتهــا كقائــد عاملــي قــادر للدفــاع عــن مصالحــه وعــن
حلفائــه ،وال شــك يف أن التوقيــت مهــم ،فلــدى الواليــات املتحــدة وحلفائهــا فرصــة ملنــع بوتــن مــن القيــام مبزيــد مــن التوســع يف
الــرق األوســط ويف آســيا ،وذلــك مــن خــال توحيــد مواقفهــا ،وهنالــك العديــد مــن األدوات املتاحــة ،فقــد نقــل حلــف شــال
األطلــي مؤخـرا ً تركيــز عملياتــه إىل منطقــة البحــر املتوســط والبحــر األســود ،كــا أن تركيــا طالبــت الواليــات املتحــدة مجــددا ً بفــرض
منطقــة حظــر طــران شــال ســوريا ،يف حــن تواصــل القــوات األمريكيــة مناوراتهــا مــع اليابــان ،وال شــك يف أن عــرض العضــات
األمريكيــة ســيذكر بوتــن بالقــدرات املتاحــة لــدى الواليــات املتحــدة ،وســيزيد مــن جهوزيــة واشــنطن واســتعدادها حــال انــدالع
الرصاع.
وتتوفــر لــدى الواليــات املتحــدة العديــد مــن الخيــارات غــر العســكرية؛ فالعقوبــات االقتصاديــة قــد متثــل حافــزا ً لكبــح العمــل
العســكري ،وال شــك يف أن العقوبــات الحاليــة التــي فُرضــت عــى روســيا ،و القيــود اإلضافيــة التــي ميكــن فرضهــا ،ســتمكن الواليــات
املتحــدة مــن حفــظ موقعهــا العاملــي بــدالً مــن الســاح لروســيا للتــرف وكأنهــا تتمتــع بحصانــة ،ومــن املمكــن أن تتــم املزاوجــة بــن
هذه العقوبات من جهة ،وتقديم مبادرات اقتصادية كبرية من جهة أخرى لتشجيع روسيا عىل اإلذعان للمتطلبات األمريكية.
ويخلــص البحــث إىل أن رفــع العقوبــات عــن روســيا دون حصــول تغــر يف ســلوكها ،ســيدل عــى انعــدام الحــزم لــدى الواليــات املتحــدة
وســيحرم السياســة الخارجيــة األمريكيــة مــن ورقــة ضغــط وأداة حقيقيــة ،فرفــع العقوبــات دون الحصــول عــى تنــازالت حقيقيــة يف
القضايــا الكــرى مثــل القضيــة األوكرانيــة والقضيــة الســورية لــن يســهم إال يف تعزيــز نزعــات بوتــن ليفعــل مــا يريــد دون وضــع أي
اعتبار للنفوذ واملصالح األمريكية.
كــا أكــدت الدراســة عــى رضورة قيــام الواليــات املتحــدة مبواجهــة الســلوك الــرويس عاملي ـاً ،خاصــة وأن بوتــن مينــح نفســه أحقيــة
للتــرف يف املناطــق املحيطــة بروســيا ويراهــا مرسحــاً للعمليــات الروســية ،إال أن هــذه املحــاور -باإلضافــة إىل النطــاق الــرويس
االقتصــادي املحــي -ينبغــي التعامــل معهــا كسلســلة مــن مناطــق النفــوذ املرتابطــة التــي تضعــف قــدرة بوتــن عــى تقويــض املصالــح
الوطنيــة األمريكيــة ،وينبغــي عــى الواليــات املتحــدة الحفــاظ عــى حلفائهــا وتقديــم الدعــم الســيايس والعســكري لهــم بهــدف
املحافظــة عــى مصالحهــا يف املناطــق ذات األهميــة االسـراتيجية ،وســتكون هــذه املهمــة حاســمة ألنهــا تتعلــق بالــدور القيــادي الــذي
ستلعبه الواليات املتحدة يف السنوات القادمة.
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