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اال�ستراتيجية الرو�سية في �سورية ...نقاط قوتها و�ضعفها
*

المصدر :ستراتفور
ترجمة وإعداد :ليلى زيدان عبد الخالق
رفضت الواليات المتحدة بشخص رئيسها باراك أوباما في تشرين األول
الماضي التدخل الروسي العسكري في سورية ،معتبر ًة أنّ هذا التدخل يشكل
تحدّيا ً صارخا ً لقيادة الواليات المتحدة في الشرق األوسط .وقد ص ّرح أوباما
في مقابلة تلفزيونية قائالً« :يك ّرس السيد بوتين قواته وجيشه بهدف االرتباط
مع حليفه الوحيد في المنطقة بخيط رفيع .والحقيقة أنّ فعلته هذه إنْ د ّلت على
شيء ،فإنما ّ
يمض شهران
تدل ببساطة على أنّ استراتيجيته قد فشلت» .ولم
ِ
حتى كانت الوجود العسكري الروسي يتع ّمق بشكل أكبر ،فكان أن أضاف
أوباما مؤكدا ً أنه «بالنظر الى حضور أفغانستان الدائم في الذاكرة ،فإن التو ّرط
أهلي ال يبدو أنه الهدف الذي يسعى اليه بوتين».
في صراع
ّ
ّ
ضخ الكثير من مواردها في هذا الصراع
ومن الواضخ أنّ روسيا جهدت في
المجنون ،وأنّ واشنطن تتظاهر بأنّ الخطر الذي تشكله روسيا يكاد ال يُذكر،
لكنها تستم ّر في التقليل من شأن الخطر الذي تشكله روسيا؛ كذلك تفعل سائر
القوى التي لم تستطع أن تنأى بنفسها عن الصراع  -بالوكالة  -الذي يزداد
تعقيدا ً بسبب وجود الجهاديين .تكمن المشكلة في أنّ االستراتيجية الروسية
تبدو غريبة بعض الشيء بالنسبة للغرب .ففي سورية ،ال تدور رحى المعارك
لمجرد إنفاق حليف طائش على بعض المنظمات ،أو بسبب انتهاج استراتيجية
بديلة لهزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية ...بل بالنسبة لروسيا ،فإنّ سورية هي
أرض الفرص ،وساحة للتم ّرس على سياسة ضبط النفس والصبر وتحديد
نقاط القوة والضعف لخصومها ،واستغاللها بشكل جيد في إطار منافستها مع
الغرب.

الواقعية السياسية
والنموذج الروسي

يعاني االقتصاد الروسي من انخفاض أسعار النفط ،في الوقت الذي يتكثف
فيه الصراع على السلطة في الكرملين ،وتزداد االضطرابات االجتماعية على
الصعيد الوطني .ومن جهة أخرى ،تقوم الواليات المتحدة بتعزيز حلفائها
األوروبيين على طول امتداد الجهة الغربية لروسيا .ال يوحي هذا المشهد
بسج ّل مثالي بالنسبة إلى زعيم روسي ،لكن المعروف عن بوتين قدرته على
ممارسة الواقعية السياسية ،بكفاءة .فتاريخ موسكو يشهد لها برصيد كبير
من الجرأة والحيلة اللّتين تستخدمهما في محاولة منها للتعويض عن ضعفها
الواضح.
أعطى المؤرخ «جون بيو» الكثير من الجدارة في السياسية الواقعية،
ألماني يغفل كثيرون عن معرفته ،وهو «أغسطس فون روشو» الذي
لسياسي
ّ
ّ
أشار الى تص ّورات براغماتية وراء طبيعة هذه الفلسفة السياسية .ففي أسس
السياسة الواقعية ،التي كتب عنها «روشو» خالل منتصف القرن التاسع عشر
– أيّ إبان السنوات المك ّونة للدولة األلمانية قال« :إنّ السياسة الواقعية ال
تتح ّرك في مستقبل ضبابي ولكن في المجال الحاضر من الرؤية ،لذا ،فإنه ال
يمكن النظر في مهمتها على أنها تسعى إلى تحقيق المثل العليا بقدر سعيها إلى
بلوغ الغايات الملموسة ،بل تكتفي في بعض األحيان بالحصول على نتائج
جزئية إذا ما تع ّذر تحقيق نتائج كاملة في الوقت الراهن .وفي نهاية المطاف،
فإنّ الواقعية السياسية تش ّكل عد ّوا ً رئيسيا ً لجميع أشكال خداع الذات».
من الواضح أنّ بوتين يطبّق نصائح «روشو» في روسيا حول الدولة التي
تحكمها السياسات الواقعية .فقد ورثت روسيا الكثير من نقاط الضعف الكامنة،
ناهيك عن قدرتها المحدودة على كبح الزحف الغربي نحو مقاطعاتها؛ غير أنّ
موسكو تصالحت بسرعة مع هذه الحقائق غير المريحة ،مقتنص ًة ما أمكنها
الحصول عليه حينما كانت تسنح الفرصة لذلك.
سورية هي المحور المعاصر للصراع الجيوسياسي ،واالنتهازي الماهر
هو ذلك القادر على خلق الفرص التي يستطيع استغاللها ...فمن خالل تم ّكن
روسيا من دعم حصار الموالين في حلب ،نجحت ايضا ً في لفت انتباه برلين
وواشنطن وأنقرة دفعة واحدة .وبعد فرار أكثر من  100ألف سوريّ من حلب
مرشح لالزدياد بشكل كبير في
خالل األسبوعين الماضيين ،بدا أنّ هذا الرقم
ٌ
حال النجاح في محاصرة المدينة بأكملها.
أما بالنسبة إلى المستشارة األلمانية أنجيال ميركل ،فإنّ هذا قد يعني موجة
أخرى من الالجئين من شأنها الدفع نحو تفاقم األزمة في أوروبا ،في ظ ّل تزايد
نفوذ القوى السياسية القومية التي تسعى إلى استغالل الخوف واالضطرابات
التي تدفع بالمهاجرين الى المزيد من التدفق ،في ظ ّل تصاعد إجراءات سحق
هؤالء بواسطة تدابير التقشف .في حين أنّ روسيا ال تعدم أيّ وسيلة تمكنها من
تأييد وتضخيم وجهات نظر الدول المحيطة – الرافضة قبول الالجئين  -والتي
تنخر يوميا ً في رأس ميركل وغيرها من السياسيين األوروبيين.
ال يمكن لبوتين وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا ،غير أنّ تدخله العسكري في
سورية ساهم – بشكل أو بآخر  -في تسبيب المزيد من األلم للجسد األوروبي.
تمثل هذه الضغوط رافعة مثالية بالنسبة إلى موسكو ،تستغلّها بنجاح من
أجل تقسيم مواقف القارة وربما انتزاع حق الفيتو من داخل الكتلة حول قضايا
مختلفة ،مثل استمرار العقوبات بحق روسيا واالستجابة لطلب بولندا بإقامة
قواعد دائمة على الحدود الشرقية ألوروبا وغيرها.
أما في ما يتعلق بالرئيس األميركي باراك أوباما ،فإنّ الحصار على حلب
يمثل هجوما ً مص ّوبا ً من اتجاهات عدّة .فمحاولة روسيا اإلسراع في تجزئة
أوروبا تق ّوض تلك الشبكة الحرجة من حلفاء الواليات المتحدة ،وتتيح فرصا ً
المحصنة ض ّد الصراع الوحشي .وكما قال
ألزمات أكبر بكثير في القارة غير
ّ
وزير الخارجية األميركي جون كيري منذ أسبوعين في مؤتمر األمن في ميونيخ:
«نحن في الواليات المتحدة ال نمضي أوقاتنا جالسين على شاطئ بحيرة ،نفكر
اذا ما كنا فعالً بمأمن من ك ّل ما يجري حولنا .تتفهّم الواليات المتحدة طبيعة
هذا التهديد الوجوديّ  ،سواء في السياسة أو على مستوى نسيج الحياة في
أوروبا» .اذاً ،يتفهّم البيت األبيض جيدا ً مكمن الخطر في التقاطع بين األزمة
األوروبية والحرب األهلية السورية ،ويبدو أنه أق ّل ميالً الى تحجيم دور روسيا
في هذا الصراع.
ومن المعروف أنّ روسيا قصفت العديد من مراكز المتم ّردين الذين تستخدمهم
الواليات المتحدة كوكالء على األرض في معركتها ض ّد تنظيم الدولة اإلسالمية.
حتى في نقاط المفاوضات الفاترة ،مثل إعالن وقف إطالق النار الذي انبثق عن
المحادثات بين كيري ونظيره الروسي ،سيرغي الفروف ،في ميونيخ األسبوع
الماضي ،حيث أُخذت جميع المحاذير الروسية في االعتبار .وفي الوقت الذي
يتنقل فيه كيري بين عواصم العالم من أجل تنظيم محادثات السالم المكوكية
حول سورية ،تواصل روسيا عملياتها العسكرية على األرض مدّعية استهداف
«جبهة النصرة» وغيرها من األهداف المدرجة ضمن قائمتها السوداء .وطالما
أنّ روسيا مص ّر ًة على انتهاج سياسة إفساد األمور ،فستستم ّر الواليات المتحدة
حربها ض ّد الدولة اإلسالمية في سورية ،ببطء شديد وبشكل محبط للغاية.

التلويح بالورقة الكردية

كذلك ،في ما يتعلق بالرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» ،فإنّ هجوم قوات
النظام المدعومة من الطائرات الروسية في حلب يستدعي حضور مجموعة من

التحدّيات الجيوسياسية الى الواجهة .فالضغوطات التركية تتعلق باحتمال
تواصل تدفق العشرات من الالجئين إلى حدودها في الوقت الذي تتخذ فيه
القارة األوروبية تدابيرا ً للح ّد من تدفق الالجئين إلى القارة .لكن ،وعند تقديم
تركيا حالً لهذه المعضلة ،لن تكون أوروبا مضط ّرة الستيعاب الالجئين على
أراضيها ،وذلك من خالل خلق «منطقة آمنة» في شمال سورية إلقامة الالجئين
من ناحية ،وتشكيل محيط آمن لتركيا من ناحية أخرى؛ ومع المحافظة على
بصمتها األمنية في شمال العراق ،فإنّ تركيا تساهم أيضا في إيقاف تقدّم األكراد
في الشمال السوري.
ومع تدهور عالقاتها مع تركيا ،لم يعُ د خافيا ً على أحد تنامي االتصاالت
الروسية مع المتم ّردين األك��راد في سورية ممن ينتمون إلى وحدات حماية
الشعب .إنها لعبة قديمة في كتيّب روسيا السياسي .وكما ذك��رت إحدى
الصحف األسبوعية المختصة في وقت سابق ،فإنّ أحداث العام  1946تع ّد
محورا ً أساسيا ً لفهم التوتر األساسي المستم ّر بين تركيا وروسيا لعدّة قرون.
وكان هذا هو الوقت الذي بدأ فيه السوفيات ينتهجون سياس ًة حذر ًة بسبب
تط ّور العالقات بين تركيا والواليات المتحدة ،في الوقت الذي لم تغفل أعينهم
عن المضائق التي تسيطر عليها تركيا ،والتي تشكل مفاتيح التواصل بين البحر
األسود والبحر األبيض المتوسط.
رفعت حينذاك ،السفارة السوفياتية في أنقرة التقارير إلى وزارة الخارجية
السوفياتية بشأن المسألة الكردية ،كما عمدت الدعاية السوفياتية الى تسريب
أجزاء مختارة بعناية من ذلك التقرير في الصحافة للتأكد من أنّ األتراك ،فضالً
عن األميركيين ،كانوا على عل ٍم بدراسة موسكو للمسألة الكردية ،وأنها على
استعداد للعمل على إشعال النزعة االنفصالية الكردية في الجمهورية التركية
الحديثة العهد .يعود تاريخ أحد هذه التقارير الى كانون األول من عام ،1946
ويشير إلى أنّ الحكومة القيصرية قد استخدمت الورقة الكردية – بنجاح
وبشكل منتظم – بهدف إضعاف اإلمبراطورية العثمانية في أواخ��ر القرن
التاسع عشر ،عندما ح ّرضت على إثارة السخط بين الحكومة التركية وبين
األكراد ،بشراء دعم هؤالء بالمال وبالوعود الب ّراقة.
إنّ أقصى ما يمكن أن تقدّمه روسيا اليوم لألكراد هو وع ٌد باحتمال قيام دولة
موحدة ومستقلّة تمت ّد من كردستان السورية إلى شمال العراق .في
كردية
ّ
الواقع ،فإنّ هجوم الموالين الذي دعمته روسيا في حلب ،م ّكن األكراد من التقدّم
من الشمال الغربي شرقا ً نحو أعزاز على طول الحدود التركية .أما من وجهة
نظر تركيا ،فإنه كلّما تباطأت أكثر في البقاء على الجانب التركي من الحدود،
كلّما زاد ذلك من فرص انضمام عفرين إلى المساحات الشاسعة من األراضي
التي يسيطر عليها األك��راد غربي نهر الفرات ،وخلق دولة كردية بحكم األمر
الواقع على الحدود التركية للذهاب جنبا ً إلى جنب مع حكومة إقليم كردستان
المتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق .على الرغم من وجود بعض العقبات
التي تجعل تحقيق هذا السيناريو على أرض المعركة أمرا ً مستبعدا ً في المدى
القريب.
تدرك روسيا جيدا ً أهمية التلويح بهذه الورقة بشكل جيد في الوقت الحالي،
وكانت قد أعلنت على المأل منذ فترة قريبة ،أنّ حزب االتحاد الديمقراطي يعتزم
فتح مكتب له في موسكو .لذا ،فإنّ منح بعض الشرعية للجماعات المتم ّردة
الكردية ،التي تحاول تركيا بشق األنفس استبعادها من على طاولة المفاوضات
في سورية ،مع تمكين التقدّم للمتم ّردين األكراد في ساحة المعركة السورية،
يعتبر – وببساطة  -أكثر مما يمكن ألردوغان أن يتح ّمله .ونتيجة لذلك ،فقد
بدأت المدفعية التركية في قصف مكثف لوحدات حماية الشعب الكردي في
الشمال حول أعزاز وت ّل رفعت ،كما ك ّررت رسالتها إلى البيت األبيض ،بأنّ
واشنطن وأنقرة ال يمكنهما مواصلة الخالف بشأن المسألة الكردية في سورية.
أشرنا في معرض توقعاتنا السنوية للعام  ،2016إلى أنّ روسيا ستك ّثف
عملياتها الجوية في سورية في محاولة لش ّل يد أنقرة ،لكن التقاعس ال يشكل
خيارا ً مطروحا ً بالنسبة إلى تركيا .وبدال ً من ذلك ،ستقوم تركيا  -مدفوع ًة
ٍ
ائتالف يض ّم المملكة العربية السعودية من أجل
بالتهديد الكردي  -بحشد
إزالة العقبات في ساحة المعركة السورية .هذا هو السيناريو المطروح بقوة
على الساحة اآلن مع استعدادات المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية
المتحدة تنفيذ عمليات من قاعدة إنجرليك التركية .لن تسمح تركيا أن يُعمل
على تحجيمها من قبل الروس ،وسوف تفعل ك ّل ما في وسعها من أجل إجبار

الواليات المتحدة على تمكينها من تحرك عسكري في الشمال السوري .وفي هذا
إرسال رسالة تركية إلى واشنطن ،مفادها أنه ال يمكن اعتبار الحكومة التركية
مج ّرد مجموعة أخرى أو فصيل من الفصائل على أرض المعركة السورية؛ بل
هي دولة قومية ذات مصالح وطنية يبدو أنها أصبحت مهدّدة ،وذلك على ح ّد
قول نائب رئيس ال��وزراء التركي يالجين أكدوغان« ،ال يمكنك أن تعلب دور
الدفاع في جميع األوقات ،مع علمك أنك قد تكسب المباراة».
ال تعارض الواليات المتحدة التدخل التركي في شمال سورية ،طالما يشتمل
هذا التدخل على اتخاذ إجراءات أقوى ض ّد الدولة اإلسالمية .لكن تبقى مسألة
التعامل مع موسكو .فتركيا ،فضالً عن المملكة العربية السعودية ودولة
اإلمارات العربية المتحدة ،ليسوا على وشك اتخاذ خطوة مته ّورة في شمال
سورية ،حيث تعي هذه الدول الثالث المخاطر المرتبطة بمواجهة روسيا برا ً
وجوا ً بشكل واضح ال لبس فيه .إنّ انتشار الالعبين في ساحة المعركة أم ٌر
ال مف ّر منه ،غير أنّ مهمة التخفيف من احتماالت المناوشات تقع على عاتق
واشنطن فقط.

عودة المفاوضات إلى واشنطن

توجب على بوتين الجلوس
مع دخول حلب إلى ساحة اللعبة االستراتيجيةّ ،
في انتظار مكالمة هاتفية من واشنطن .ففي  13شباط الحالي ،أعلن البيت
األبيض في وسائل اإلعالم أنّ أوباما اتصل هاتفيا ً ببوتين ،وح ّثه على إنهاء
الحملة الروسية في سورية .يمكن لنا االفتراض أنّ هذه المحادثة قد ذهبت إلى
ما هو أبعد من ذلك بكثير .فروسيا ،وبعد ك ّل شيء ،خططت لتدخلها العسكري
بغية الوصول إلى تحقيق تفاهم مع الواليات المتحدة .وسورية – والحال هذه
 هي أحد أوراق المصلحة االستراتيجية بالنسبة للروس ،لكن أهمية سوريةتخضع لرغبة روسيا في إبطاء زحف القوات العسكرية الغربية في محيطها
السوفييتي السابق .ومع استمرار األزمة السياسية في أوكرانيا ،في ظ ّل وجود
حكومة ّ
هشة للغاية في كييف ،تنشأ كتلة متماسكة من البلدان في أوروبا
الشرقية ،تس ّمى مجموعة فيزيغراد ،وتض ّم بولندا والمجر وجمهورية التشيك
وسلوفاكيا .تسعى بولندا ،على وجه الخصوص ،إلى خلق قوة من حلف
الشمال األطلسي في أوروبا الشرقية على الحدود مع روسيا .ومن أجل تحسين
فرصها في إقناع حلف شمال األطلسي بتحصين موقفها ،قامت بإرسال طائرات
«إف –  »16للمشاركة في دعم التحالف الدولي في سورية بهدف إظهار حسن
النية .وفي هذه األثناء ،تتواصل المناقشات بين واشنطن وبوخارست من أجل
تعزيز انتشار حلف شمال األطلسي على البحر األسود ،مع استعداد أكبر لدى
تركيا للبتّ في هذه المناقشات ،خصوصا ً في ظ ّل توتر عالقاتها الحالية مع
روسيا.
بإمكان الواليات المتحدة العمل على تصعيد أو تهدئة هذه التدابير اعتمادا ً
على الطريقة التي تريد بها توجيه مفاوضاتها الجارية مع موسكو .كما يمكن
للواليات المتحدة أن تؤكد لموسكو أنّ خطط الناتو في أوروبا سوف تخضع
ّ
تتبخر مع قدوم رئيس جديد
للتحجيم ،على الرغم من أنّ هذه التأكيدات قد
إلى البيت األبيض في العام  .2017وقد حاولت الواليات المتحدة أيضا ً دفع
كييف نحو تقديم تنازالت سياسية بخصوص المناطق الشرقية المتم ّردة في
أوكرانيا ،إال أنّ حكومة هذا البلد ،تبدو متهالكة وضعيفة بشكل كبير ،فضالً عن
أنها ال تمتلك اإلرادة السياسية المستقلّة من أجل تقديم التنازالت التي قد ترضي
موسكو.

بحثا ً عن كعب أخيل الروسي

لعبت روسيا بالورقة الكردية بشكل فعّ ال في مواجهة تركيا ،لكن من الممكن
لموسكو أن تتج ّرع الس ّم الذي صنعته بنفسها ،في نهاية األمر .ارتفع حجم
وانتشار االحتجاجات الروسية في جميع أنحاء البالد بشكل كبير خالل العام
ّ
المتفشية ،حتى إنّ الحكومة الروسية شرعت
الماضي بسبب األزمة االقتصادية
في شنّ حمالت أمنية وقائية ض ّد جماعات المعارضة والعمال الساخطين
والمنظمات غير الحكومية التي قد ُتستغ ّل من قبل القوى الخارجية بهدف
زعزعة استقرار روسيا من الداخل ،لكن ،سيكون من الصعب على الحكومة
القيام بمواجهة مثل هذه الشقوق.

من المق ّرر إجراء االنتخابات التشريعية في أيلول المقبل ،وهي االنتخابات
ّ
الشك باليقين حول إمكانية تط ّور هذا العدد الكبير من
التي سوف تقطع
االحتجاجات المتف ّرقة ،إلى تهديد أكثر عمقا ً وج ّد ّي ًة في الشوارع .وفي الوقت
الذي يهدّد فيه الكرملين بنصب صواريخ في كالينينغراد ،تضيّق قوات األمن
الروسية الخناق على قوات المعارضة في اإلقليم المنعزل على بحر البلطيق
بهدف رصد سريع من قبل الكرملين أليّ تلميحات باالنفصال.
تميل نقاط الضعف الرئيسية في روسيا إلى التركز في شمال القوقاز ذات
األغلبية المسلمة ،حيث بنى بوتين إرثه هناك على أنقاض الحرب األهلية في
الشيشان .ولدعم هذا اإلرث ،قدّم بوتين الدعم إلى الزعيم الشيشاني المتشدّد
رمضان قديروف الذي يظهر الوالء للرئيس الروسي مع خطاب يتميّز بتأثير
استقطابي على المعارضة الروسية والقوميّين المتشدّدين واألعضاء األقوياء في
مكتب األمن الفيدرالي الروسي .ومع ذلك ،يمثل قديروف أدا ًة الحتواء الشيشان،
قد ال يكون بوتين راغبا ً في التضحية بها في الوقت الراهن .ربما يكون التحدّي
األكثر صعوبة بالنسبة له ،صعود تيار السلفية والنفوذ المحافظ المتشدّد في
داغستان ،حيث تزداد معدالت القمع ،في الوقت الذي يستخدم فيه قديروف،
وبك ّل ثقة عدم االستقرار في داغستان من أجل توسيع سيطرته اإلقليمية.
سيكون من األهمية بمكان مراقبة نقاط الضعف هذه في األشهر المقبلة بينما
تتنقل روسيا بين المرتفعات والمنخفضات في التفاوض مع واشنطن وأنقرة
وبرلين ودول الخليج .وفي الوقت عينه ،سيكون من الخطأ ببساطة افتراض
أنّ تلك االضطرابات في روسيا ستتضخم عضويا ً إلى المرحلة التي تطغى فيها
على اهتمامات الحكومة الروسية وتدفعها نحو تخفيض األنشطة العسكرية في
الخارج .تمتلك روسيا مقدرة عالية على تح ّمل األلم االقتصادي مقارنة بمعظم
الدول ،فضالً عن أنّ قرار مواصلة العمليات في أماكن مثل سورية وأوكرانيا
يعتمد على ما هو أكثر بكثير من االعتبارات المالية.

اعرف عد ّوك

في الوقت الذي تقوم فيه الواليات المتحدة باحتساب تحركاتها المقبلة،
يتوجب عليها أن تفهم بشكل جيد طبقات االستراتيجية الروسية وتج ّنب
السقوط في أسر األوص��اف التبسيطية .من السهل اعتبار بوتين ممارسا ً
للبلطجة والفت ّوة ،لكنه يدرك جيدا ً حدود القوة الغاشمة ،واأله ّم من ذلك ،أنه
يدرك حدود أعدائه في استخدام القوة في مواجهته .وينعكس هذا في حبّه
لرياضة الجودو الذي كثيرا ً ما يصفه على أنه فلسفة وأسلوب حياة .وكما يقول
بوتين ،فإنّ الجودو يعلّمنا أنّ الخصم الذي يبدو ضعيفا ً قد ال يكون قادرا ً فقط
على إبداء مقاومة قوية ،بل قد يفوز في النهاية فيما لو ق ّرر خصمه االسترخاء
والنظر إلى االنتصار على أنه قد صار مضموناً .وبالعودة إلى تشرين األول ،فإنّ
البيت األبيض وغيره قد سخروا من الروس ،إال أنهم لم ينجحوا في استيعاب
درس أفغانستان متوقعين أنّ الركود االقتصادي والحرب األهلية الكثيفة
االستهالك للموارد سوف تلدغان روسيا سريعاً .ربما يأتي هذا اليوم في وقت
ما ،لكن على الغرب أن يقوم بما هو أبعد من مج ّرد االنتظار.
هناك قدر كبير من المرونة بخصوص ما يمكن أن تحققه االستراتجية
الروسية في التفاعل مع الحرب التي تقودها الواليات المتحدة ض ّد «الدولة
اإلسالمية ـ داعش» ،واألزمة األوروبية ومعركة تركيا الوجودية مع األكراد.
أنفق بوتين بالفعل ق��درا ً كبيرا ً من الوقت والطاقة والموارد في إقامة هذه
المرحلة من التفاوض مع الواليات المتحدة ،لكنه أيضا ً لن يكون مخدوعا ً من
قبل فكرة تم ّكنه من تحقيق كامل أهدافه الجيوسياسية .فالواقعية السياسية
التي ينتهجها الكرملين ال تمانع في االكتفاء بتحقيق بعض النتائج الجزئية،
ويمكن أن تظهر تلك النتائج نفسها على ساحة المعركة السورية ،أو في شرق
أوكرانيا أو قد ال تظهر على اإلطالق في حال فشل المفاوضات .أما في الحالة
األخيرة ،فإنّ المرحلة المقبلة من األزمة ستمت ّد آثارها لتشمل إلى ما هو أبعد من
المدينة المحاصرة في حلب.

*مركز دراس�����ات اس��ت��رات��ي��ج��ي وأم��ن��ي أم��ي��رك��ي ،ي��ع�� ّد أح���د أه�� ّم
المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع االستخبارات ،يعلن على
ويجسد أحد أبرز وجوه خصخصة
المأل طبيعة عمله التجسسي،
ّ
القطاعات األميركية الحكومية.

