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الذي نشرته جامعة هارفرد في كانون األول من عام 5102

المقدمة

يشرح ستيفن كوفينجتون األسباب االستراتيجية والتكتيكية النتشار روسيا إلى سوريا ويساعد القارغ
عمى رؤية العالم من خالل عيون الرئيس بوتين ومستشاريو .جنباً إلى جنب مع مقالو السابق،
"اختيار بوتين لروسيا" والذؼ نشرت في بيمفر سنتر في أغسطس  ،2015تزود ىذه المقالة القارغ
بالخيوط االستراتيجية التي تمر عبر الجغرافيا السياسية الروسية المعاصرة .تستند رؤاه في التفكير
االستراتيجي الروسي عمى سنوات من الدراسة والخبرة العممية مع الجيش الروسي ورأيو ميم باعتباره
شخص يقدم المشورة لكبار القادة العسكريين في حمف الناتو في مسائل األمن والدفاع الخاصة

بالتحالف.
عن المؤلف

ستيفن كوفينجتون ىو مستشار الشؤون االستراتيجية والدولية لقائد حمف الناتو األعمى وأوروبا ومن

كبار الزمالء االستراتيجيون في كمية فميتشر لمحقوق والدبموماسية .اآلراء المعبر عنيا ىنا ىي آراء
الكاتب وحده وال تعكس بالضرورة وجيات النظر الرسمية لمقوػ الحميفة في المقر األعمى أو ألوروبا
أو منظمة حمف شمال األطمسي.
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بالنسبة لروسيا ،تمثل سوريا جزءاً من الكفاح ضد النظام األمني الذؼ ظير في نياية الحرب
الباردة .بطريقة أو بأخرػ فإن نشر روسيا لمقوة العسكرية لسوريا ىي خطوة تكتيكية لحماية موكميا

وحميفيا الرئيس السورؼ بشار األسد .من الواضح أن روسيا تواصل حممة في سوريا لتدمير جميع
خصوم النظام وترػ حماية األسد كمفتاح لتحقيق أىدافيا في األزمة السورية .بطريقة أخرػ  ،فإن
تصرفات روسيا في سوريا تيدف إلى زعزعة استقرار األنظمة والشبكات األمنية القائمة واعادة
ربطيا بتوجو مختمف واعادة تثبيتيا عمى القيم والمبادغ والقواعد المختمفة (أو إلى غياب القيم

والمبادغ والقواعد العالمية) التي تخدم مصالح روسيا .تسعى الحممة الروسية إلى تغيير أنظمة القرن

الحادؼ والعشرين وشبكات األمن بقدر السيطرة أو تحقيق مجاالت جغرافية .تمثل سورية االنتيازية

الروسية عمى المستوػ االستراتيجي الكبير االنتيازية التي تقودىا مفاىيم ضعف روسي كبير
لالنحدار القومي في غياب التغييرات األساسية في النظام األمني اإلقميمي والعالمي الحالي .يعتقد
بوتين أن النظام األمني الحالي غير عادل  ،واألىم من ذلك في فيم إجراءات روسيا المستقبمية أنو
يعتقد أن ىذا النظام لديو نقاط ضعف.
يشبو منطق بوتين لحممتو في سوريا دوافعو في الحممة ضد أوكرانيا .تضع قيادة روسيا الموم في
الصراع مع أوكرانيا مباشرة عمى نظام األمن األوروبي والقيادة األمريكية في النظام األوروبي.
وبنفس الطريقة  ،يزعم بوتين أن النظام األمني الذؼ أنتج التحالف الذؼ تقوده الواليات المتحدة ضد
داعش ال يعمل وىو السبب الرئيسي لمحرب األىمية المتدىورة داخل سوريا .كما ىو الحال مع
أوكرانيا وأوروبا يقدم بوتين نيجا وترتيبات بديمة لألزمة السورية بأىداف مختمفة وممثمين قياديين
مختمفين ال سيما األسد وايران وحزب هللا.
ىذا التحدؼ الروسي لمغرب يختمف تماماً عن الحرب الباردة .إن سياسة روسيا الجديدة ليست رداً
عمى سياسات حكومة أو إدارة واحدة .يأتي تحدؼ روسيا في وقت تسعى فيو القوػ اإلقميمية والدول
األصغر واألطراف الفاعمة غير الحكومية إلى إدخال تغييرات عمى الترتيبات والقواعد والمبادغ
األمنية في أماكن متعددة في جميع أنحاء العالم .بالنسبة لبعض البمدان  ،فإن الحقيقة البسيطة
المتمث مة في وجود المزيد من الثروة خارج حدود الواليات المتحدة من داخميا تثير تساؤالت حول
ضعف واستم اررية النظام الدولي الذؼ تقوده الواليات المتحدة في نياية الحرب العالمية الثانية.

وتعمل ىذه الجيات الفاعمة والقوػ الصاعدة بأساليب مختمفة ووسائل مختمفة وتحت جداول زمنية
مختمفة وكميا تفتت بالبناء اإلقميمي لنظام األمن العالمي القائم .تحاول انتيازية بوتين استغالل ىذه
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الجيات الفاعمة في "تغيير النظام" دون الحاجة بالضرورة إلى تشكيل شراكات استراتيجية أو تنسيق
إجراءات مشتركة.
وتوحي سياسة روسيا وتوقيتيا وأساليبيا بنظرة موسكو أن الواليات المتحدة باعتبارىا القوة العظمى
الوحيدة المتبقية تواجو صعوبات ىائمة في الحفاظ عمى النظام الحالي من الناحية المالية مقابل
الوزن التراكمي والضغط من الدول والجيات الفاعمة الغير حكومية التي تسعى إلى إدخال تغييرات

عمييا .تتميز استراتيجية روسيا بإجراءات حاسمة ومجازفة واستخدام الصراع الستغالل نقاط
الضعف المتصورة في النظام وكميا ذات تأثير فورؼ .تسعى إجراءات موسكو إلى "ش اررة" وتسريع

التغيير في النظام الحالي وىو تسارع ضرورؼ لمغاية ألن الوقت ليس رصيداً استراتيجياً لموسكو.
ولذلك فإن سياسة بوتين تمنح األولوية القصوػ في ىذه المرحمة من الحممة لالستيالء عمى المبادرة
والحفاظ عمى الزخم الحاسم وتنويع وتوسيع الضغط عمى النظام الحالي الستغالل نقاط الضعف.
موسكو ىي انتيازية عمى نطاق استراتيجي وقاصدة من الناحية التكتيكية داخل ىذا اإلطار
االستراتيجي إطار يرشد أين ومتى وكيف يمكن استغالل فرص زعزعة االستقرار لتحقيق أقصى
تأثير وفائدة وأين ومتى وكيف يمكن انحراف واضعاف التحركات المضادة الغربية.
وال يظير قادة روسيا أؼ قمق بشأن عدم االستقرار الناشئ عن أفعاليم ألن ىذا ىو غرض ىذه
السياسة .تتوافق إجراءات روسيا اليوم مع بعض المعادالت السياسية المألوفة لمغاية فيما يتعمق

باألزمة وتغيير النظام .وكما فيم قادة السوفييت السابقون فإن أسوأ ما يمكن أن يحدث لمثورة ىو
فقدان الزخم وأعمال بوتين تعكس التزامو بمواصمة الضغط عمى الغرب من خالل االستيالء عمى
الزخم في حممتو وال حفاظ عميو .كما أن ثقافة الفكر السياسي نفسيا كانت تعني أن األزمات في
األنظمة تتميز بتناقضات شديدة وموسعة يسبقيا انييار كل ما ىو فاسد حسب قول لينين .بالنسبة
لموسكو فإن االختيار ىو بين التقاعس الروسي واستمرار النظام األمني الحالي أو العمل الروسي
لزعزعة استقرار النظام الحالي .وكما أظير العامان الماضيان اختار بوتين باستمرار اتخاذ إجراءات
لزعزعة استقرار النظام الحالي فوق التقاعس الذؼ سيحافع عمى ىذا النظام.

إن نشر روسيا في سوريا ىو بيان إجمالي لبوتين واطالق صاروخ الكروز نوع "كاليبر" في سبتمبر
ىو لحظة "صدمة ورىبة" .ومع ذلك فإن تصرفات بوتين في سوريا ىي في نياية المطاف مضممة
ويائسة ومميئة بالمخاطر .إن النيج المعتاد الذؼ يتبعو بوتين في التعامل مع المشاكل يقدر
المخاطرة االستراتيجية وال يتسامى مع الفشل .إن تصرفات روسيا في سوريا تجعل ىذا المزيج
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الصعب أصعب من ما كان سابقا .إن العمميات القتالية الروسية خارج الفضاء السوفياتي السابق
خطر عمى أجندة بوتين بالكامل إذا فشل الجيش وشوه سمعة روسيا.
تشكل
اً

لقد اعتمدت حممة بوتين حتى اآلن عمى "اقتصاد جيد" وغموض لتحدؼ الغرب األقوػ .لكن في

مناوراتو السورية ربما يكون قد خرب كل ىذه التكتيكات .وكما شيدنا مع قصف الطائرة الروسية
فإن سياسة بوتين كشفت عن تعرض روسيا لمتطرف في الداخل والخارج .لقد وضعت تصرفاتو
استقرار روسيا الداخمي ودعم الشعب لحممتو في خطر .كما أن تحرك بوتين في سوريا يخاطر بفتح

جبية ثانية لممنافسة مع الغرب أثناء إجياد القوة االقتصادية والقوة العسكرية الروسية من خالل
الجيود المبذولة في أوروبا ضد أوكرانيا .من المدىش أنو يبدو أن بوتين لم يترك لنفسو استراتيجية
خروج حقيقية من سوريا أو أوكرانيا أو المنافسة االستراتيجية التي بدأىا مع الغرب ،في غياب
انعكاس ألىداف سياستو الخاصة .نتيجة لذلك لديو خيارات أقل ووسائل أقل لتحقيق أىدافو
االستراتيجية.

وبينما تقوم تصرفات بوتين بأخذ العناوين بشكل دورؼ أو االستيالء عمى اىتمام الجميور مؤقتًا فقد
تبنى سياسة ناقصة من الناحية االستراتيجية واعتمد أكثر فأكثر عمى أداة عسكرية قد ال تكون قادرة
عمى تحقيق أىدافو بنفسيا .إن الشراكة بين روسيا واألسد وايران وحزب هللا كوسيمة لحل األزمة في
سوريا وتخريب النظام األمني الحالي الذؼ تقوده الواليات المتحدة ليس بديالً استراتيجياً لمغرب لكنو
البديل الوحيد لروسيا .وبالمثل فإن الشراكة بين روسيا واالنفصاليين في شرق أوكرانيا ليست مقبولة
بالنسبة لرؤية الغرب بأوروبا كاممة وحرة ولكنيا أصبحت البديل الوحيد لروسيا لتحقيق أىدافيا في
المستقبل القريب وتخريب النظام األمني األوروبي الذؼ تييمن عميو الواليات المتحدة.
تعكس ق اررات بوتين في سوريا  -كما ىو الحال في أوكرانيا  -األولوية التي تضعيا موسكو لتغيير
النظام األمني اإلقميمي والعالمي حول روسيا لتفادؼ بذلك خسارتيا الحتمية لوضعيا كقوة عظمى
وفقدان بوتين لقوتو الشخصية في روسيا .لقد أدت األعمال الروسية في سوريا إلى تحريك األىداف
االستراتيجية األوسع لموسكو من الظل إلى ضوء النيار .وتختبر موسكو الغرب عمداً لتحديد من
سيكون أول من يتعب في المنافسة بين زعزعة االستقرار أو الحفاظ عمى النظام األمني الحالي.

كبير
غالباً ما يستخمص المراقبون في الغرب أن بوتين ال يممك
إطار استراتيجياً إنو ليس استراتيجياً اً
اً

بل ىو خبير تكتيكي .يستند ىذا االستنتاج عمى افتراضات خاطئة وتفكير غربي تصويرؼ .إنيا ال
تقدر كيف تفكر القيادة الروسية بالفعل عن العالم حول روسيا أو تعمل لتأمين روسيا.
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األىداف الروسية ليست س اًر .إن عقدين من محاوالت تشجيع روسيا ما بعد السوفييتية لتكون جزءاً

مستقر وقوياً وضرورياً من النظام األمني في فترة ما بعد الحرب الباردة يجعل من الصعب عمى
اً
العديد من المراقبين الغربيين قبول أن روسيا قد حولت سياستيا من السعي إلى تكامل روسيا

السوفيتية داخل النظام األمني الحالي إلى نظام مصمم لتجدؼ النظام األمني .لكن يجب أن يكون

ىذا الشيء واضح :تجاىل أو عدم تبرير أىداف بوتين واطار عممو واستراتيجياتو ال يضع سوػ
الشروط المسبقة لممفاجأة في المستقبل.
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