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حتمية الصراع:
دورة األزمات يف العالقات الروسية - األمريكية

علــى الرغــم مــن أن العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن تشــهد تراجعــاً 
ــى  ــاردة، إل ــرب الب ــة الح ــاء حقب ــذ انته ــوأ من ــد األس ــاً ُيع ملحوظ
الدرجــة التــي دفعــت البعــض للحديــث عــن إمكانيــة نشــوب حــرب 
عالميــة ثالثــة جــراء تصاعــد حــدة التوتــر بيــن الطرفيــن؛ فــإن هناك 
إدراكاً مــن جانــب البلديــن لعــدم االندفــاع إلــى مثــل هــذا االتجــاه، 
وضبــط التوتــر بينهمــا عنــد مســتوى محــدد. ولــن ُتشــعل روســيا 
بالتأكيــد أي حــرب مــع الواليــات المتحــدة طالمــا أنهــا ال تهــدد كيــان 

الدولــة الروســية.

اأواًل: حمددات العالقة الثنائية
ُتعــدُّ العالقــات الروســية – األمريكيــة إحــدى أهــم العالقــات الثنائيــة 
ــم، فقــد حــددت هــذه العالقــة طبيعــة النظــام الدولــي فــي  فــي العال
النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، كمــا ُيمكــن إرجــاع تراجــع 
مســتوى العالقــات بيــن البلديــن إلــى تفاعــالت تلــك الحقبــة. ويمكــن 
تفســير نمــط هــذه العالقــة بالرجــوع إلــى مســتويات التحليــل الثالثــة 

التــي وضعهــا كينيــث والتــز، والتــي تتمثــل فيمــا يلــي:

1- مســتوى تحليــل القائــد الفــرد: عاصــر زعيمــا الدولتيــن فتــرة 
الحــرب البــاردة، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن وجــود حاجــز نفســي 
بيــن الطرفيــن بســبب عــدم وجــود حــوار قائــم علــى المســاواة بيــن 
الطرفيــن، خاصــًة أن الجانــب الروســي دائمــاً مــا يشــعر بنــوع مــن 

عــدم التقديــر واإلهانــة مــن جانــب الواليــات المتحــدة. 

2- مســتوى تحليــل الدولــة: إذ إن المؤسســات العاملــة فــي مجــال 
االســتخبارات واألمــن والخارجيــة، فضــالً عــن مؤسســات الفكــر 
والــرأي، لديهــا خبــرة واســعة فــي تحليــل الطــرف اآلخــر، وتبنــي 
ــن  ــا. وم ــد يتخذه ــة أي تحــركات ق ــي مواجه ــر ف سياســات وتدابي
جهــة ثانيــة، فــإن الصناعــات العســكرية لــكال البلديــن، والتــي تقــدر 
بمليــارات الــدوالرات، ويعمــل بهــا عــدد كبيــر مــن العمــال، يتوقف 
ازدهارهــا علــى وجــود اســتراتيجية عســكرية َتعتبــر الطــرف 
اآلخــر ِخصمــاً اســتراتيجّياً )Strategic Rival(، وذلــك بهــدف 

رفــع حجــم اإلنفــاق العســكري بصــورة كبيــرة.

ــة  ــي الدول ــيا ه ــر روس ــي: ُتعتب ــام الدول ــل النظ 3- مســتوى تحلي
ــؤ االســتراتيجي مــع  ــى التكاف ــزال محافظــًة عل ــدة التــي ال ت الوحي
ــراً  ــة. ونظ ــة الضخم ــانتها النووي ــبب ترس ــدة بس ــات المتح الوالي
لطبيعــة النظــام الدولــي الفوضــوي، واتســامه بعــدم اليقيــن؛ فــإن هذا 
يحــول دون إقامــة عالقــات قائمــة علــى الثقــة بيــن البلديــن، ولكــن 
-فــي الوقــت نفســه- يحــد مــن إمكانيــة دخولهمــا فــي صراع شــامل.

ثانيًا: تبدد الوهم الرو�سي
منــذ انهيــار االتحــاد الســوفيتي فــي عــام 1991، دعمــت الواليــات 
المتحــدة روســيا مالّيــاً، كمــا ســاعدتها في اســتعادة الترســانة النووية 
مــن جمهوريــات االتحــاد الســوفيتي الســابق، ال ســيما روســيا 
البيضــاء وأوكرانيــا وكازاخســتان. وكان هنــاك توقــٌع بتحســن 

ـــد  ـــوىل رئيـــس أمريكـــي جدي ـــع قـــرن، فكلمـــا ت ـــدور العالقـــات الروســـية - األمريكيـــة يف حلقـــة مفرغـــة منـــذ أكـــر مـــن رب ت
الســـلطة حاولـــت روســـيا اســـتغالل أي فرصـــة لتقريـــب العالقـــات بـــن البلديـــن، وحماولـــة عـــالج القضايـــا اخلالفيـــة التـــي 
ـــات  ـــة ملف ـــبب إضاف ـــة، بس ـــه بانتكاس ـــا ُتواَج ـــً م ـــاعي غالب ـــذه املس ـــر أن ه ـــابقة، غ ـــة الس ـــن اإلدارة األمريكي ـــا ع ورثته

ـــة. ـــات الثنائي ـــات يف العالق ـــرض أزم ـــدة، تف ـــة جدي خالفي
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ــي بوريــس يلتســن رئاســة  ــن، خاصــة مــع تول ــن البلدي ــة بي العالق
روســيا بانتخابــات ديمقراطيــة، وتولــي بيــل كلينتــون الرئاســة فــي 

ــات المتحــدة. الوالي

ــدف  ــأن ه ــية ب ــة الروس ــدى النخب ــوي ل ــاد ق ــاك اعتق وكان هن
واشــنطن هــو ضمــان إقامــة عالقــات ذات منفعــة متبادلــة للطرفين، 
ــذي ســيجعل دور حلــف شــمال األطلســي )الناتــو(  وهــو األمــر ال
ــى  ــخ حت ــا التاري ــره مــن بقاي ــت موســكو تعتب ــل وظل ــال قيمــة، ب ب
منتصــف التســعينيات، حينمــا بــدأ الحلــف فــي التوســع وضــم مزيــد 
مــن األعضــاء. حينهــا أدرك يلتســن خطــأ حســاباته، وانعكــس ذلــك 
فــي قيامــه باســتبدال وزيــر الخارجيــة آنــذاك، أندريــه كوزيريــف، 
برئيــس االســتخبارات الخارجيــة، يفجينــي بريماكــوف، حيــث كان 
ــوم  ــدة تق ــات المتح ــع الوالي ــات م ــة عالق ــدة إقام ــداً بش األول مؤي
علــى الثقــة، كمــا قــدم تنــازالت فــي ملفــات اعُتبــرت ماســًة باألمــن 
القومــي، بينمــا تبنــى بريماكــوف موقفــاً أكثــر صرامة فــي العالقات 

مــع كلٍّ مــن واشــنطن وبروكســل. 

وشــهدت العالقــات الثنائيــة تدهــوراً أكبــر 
ــو  فــي عــام 1999 عندمــا وجــه حلــف النات
ضربــات جويــة ضــد جمهوريــة يوغوســالفيا 
الســابقة، وذلــك بعدمــا أعاقــت روســيا إصدار 
قــرار مــن مجلــس األمــن ُيجيــز اســتخدام 
القــوة ضدهــا. وكان يفجينــي بريماكــوف، 
ــه  ــي طريق ــا، ف ــيا وقته ــس وزراء روس رئي
إلــى الواليــات المتحــدة فــي زيــارة رســمية، 
ــة  ــه بالضربــات الجوي ــه فــور معرفت غيــر أن

ضــد يوغوســالفيا، أمــر بتغييــر مســار الطائــرة فــي الجــو وعــاد 
ــى  ــوي عل ــي ق ــاج روس ــن احتج ــراً ع ــك تعبي ــكو، وذل ــى موس إل

ــة. ــات الجوي ــه الضرب توجي

ثالثًا: من التوافق اإىل اخلالف
تحســنت العالقــة بيــن موســكو وواشــنطن بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 
2001، حيــث كان الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن مــن أوائــل 
ــي  ــوش. وف ــي جــورج ب ــس األمريك ــن عرضــوا مســاعدة الرئي م
المقابــل، كانــت الواليــاُت المتحــدة فــي حاجــة إلــى الدعــم الروســي 
فــي عملياتهــا العســكرية فــي أفغانســتان، ممــا عّمــق التعــاون بيــن 
ــد  ــن عق ــي النصــف األول م ــال ف ــه الح ــت علي ــا كان ــن، كم البلدي
ــية أن  ــادة الروس ــأت القي ــرين. وارت ــرن العش ــن الق ــعينيات م التس
الوضــع مّثــل فرصــة تاريخيــة ســتمهد للتعــاون فــي مواجهــة 
التهديــدات األمنيــة الدوليــة، غيــر أنــه ســرعان ما تدهــورت العالقة 
بيــن البلديــن بســبب التبايــن الشــديد فــي المواقــف مــن الوضــع فــي 
العــراق. فقــد أعاقــت روســيا كل المحــاوالت األمريكيــة للحصــول 
علــى تفويــض مــن مجلــس األمــن الدولــي الحتــالل العــراق بحجــة 
ــد  ــي. وق ــاب الدول ــا اإلره ــامل ودعمه ــار ش ــلحة دم ــا أس امتالكه
ــزو  ــا للغ ــي معارضتهم ــا ف ــا وألماني ــى فرنس ــيا إل ــازت روس انح
األمريكــي للعــراق. وبطبيعــة الحــال، فــإن الموقــف الروســي أدى 
ــة  ــّوض الثق ــد، وق ــن جدي ــن م ــن البلدي ــات بي ــع العالق ــى تراج إل

بينهمــا. 

ــبب  ــي الس ــة ه ــة العراقي ــن األزم ــم تك ــر، ل ــة األم ــي حقيق وف

ــوى  ــن، خاصــة أن الق ــن البلدي ــة بي ــة الثنائي ــر العالق ــد لتوت الوحي
ــة  ــم المختلف ــة فــي األقالي ــاً مــا تتبنــى سياســات تدخلي الكبــرى غالب
بهــدف تعزيــز نفوذهــا والدفــاع عــن مصالحهــا، ولكــن مــا أغضــب 
موســكو هــو المحــاوالت األمريكيــة الراميــة إلــى التمــدد فــي الــدول 
ــي  ــي ف ــيما الت ــا، ال س ــوذ فيه ــابق نف ــوفيتي الس ــاد الس ــي لالتح الت

ــه. الجــوار المباشــر ل

وقــد مّثــل ملــف توســع الناتــو منــذ بدايــة األلفيــة الثالثــة، وســعيه 
لضــم العديــد مــن دول شــرق أوروبا، أحــد مصادر التوتر الرئيســية 
ــى  ــر إل ــات بيــن موســكو وواشــنطن. وقــد وصــل التوت فــي العالق
ذروتــه أثنــاء األزمــة األوكرانيــة، والتــي تعــد ثانــي أكبــر دولــة مــن 

دول االتحــاد الســوفيتي بعــد روســيا.

ــرة مــن 2004  ــي الفت ــا أزمــة سياســية ف ــد شــهدت أوكراني فق
ــكو  ــة لموس ــة الموالي ــة بالحكوم ــا اإلطاح ــم خالله ــى 2005، ت إل
مــن خــالل "الثــورة البرتقاليــة"، وإجــراء انتخابــات أدت إلــى تســليم 
ــاعدة  ــتعداد لمس ــم االس ــى أت ــرب، عل ــواٍل للغ ــٍح م ــلطة لمرش الس
ــا فــي الحصــول علــى عضويــة فــي  أوكراني
ــى  ــكو إل ــد نظــرت موس ــو)1(. وق ــف النات حل
الثــورات الملونــة باعتبارهــا إحــدى األدوات 
ــوذ الروســي  ــة مــن أجــل طــرد النف األمريكي

فــي جوارهــا المباشــر.

ــى  ــي تحظ ــرة الت ــة الكبي ــراً لألهمي ونظ
بهــا أوكرانيــا لموســكو، فقــد قيــل إن فالديمير 
بوتيــن أبلــغ جــورج دبليــو بــوش بــأن انضمام 
تجــاوز  بمنزلــة  ســيكون  للناتــو  أوكرانيــا 
الخطــوط الحمــراء الروســية، وأن أوكرانيــا ســتفقد كيانهــا كدولــة 

ــدرب)2(.  ــذا ال ــارت أن تســلك ه ــا اخت إذا م

وقــد تواصــل التدهــور فــي العالقــات الثنائيــة مــع نهايــة إدارة 
بــوش، وذلــك مــع قيــام جمهوريــة جورجيــا فــي أغســطس 2008، 
ــوات  ــن ق ــوة م ــى ق ــات عل ــة والدباب ــري بالمدفعي ــوم ب ــن هج بش
ــاً، والتــي تتشــكل مــن مواطنيــن  حفــظ الســالم المعتــرف بهــا دولّي
روس متمركزيــن فــي إقليــم أوســيتيا الجنوبيــة، والــذي يرغــب فــي 

االنفصــال عــن جورجيــا.

وقــد دفــع هــذا روســيا إلــى شــن هجــوم عســكري مضــاد 
باســتخدام القــوات البريــة والبحريــة والجويــة، وســاد اعتقــاد راســخ 
ــوم  ــى شــن هج ــن لتجــرؤ عل ــم تك ــا ل ــأن جورجي ــروس ب ــدى ال ل
علــى القــوات الروســية المرابطــة فــي أوســيتيا الجنوبيــة إال بدعــم 
أمريكــي، خاصــًة أن الواليــات المتحــدة كانــت تقــدم تدريبــات 
عســكرية ودعمــاً مادّيــاً محــدوداً للجيــش الجورجــي. وفــي المقابــل، 
فــإن الواليــات المتحــدة بــدأت فــي النظــر إلــى روســيا باعتبارهــا 

ــة المجــاورة. ــدان كاف ــداً عســكرّياً مباشــراً للبل ــل تهدي تمث

رابعًا: »اإعادة �سبط« العالقات
ــزت  ــام 2008، رك ــات ع ــي انتخاب ــا ف ــس أوبام ــوز الرئي ــد ف بع
ــعت  ــد س ــيا. وق ــع روس ــات م ــم العالق ــادة ترمي ــى إع ــه عل إدارت
اإلدارة األمريكيــة لتحقيــق ذلــك مــن خــالل إلقــاء اللوم علــى اإلدارة 
الجمهوريــة الســابقة، وتحميلهــا مســؤولية مــا آلــت إليــه العالقــات 

التـــي  البـــاردة  احلـــرب  عقليـــة  تســـببت 
يف  وموســـكو،  واشـــنطن  اتبعتهـــا 
خلـــق عقبـــات أمـــام اندمـــاج روســـيا يف 
اجملتمـــع الـــدويل، وســـاهمت يف انعـــدام 
الثقـــة بـــن الطرفـــن، خاصـــة مـــع اإلصـــرار 
األمريكـــي علـــى توســـع حلـــف الناتـــو يف 
اجلـــوار املباشـــر لروســـيا، وهـــو مـــا تعتـــره 

تهديـــدًا اســـراتيجيً لهـــا. 
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ــف  ــري ميدفيدي ــى ديمت ــب اآلخــر، تول ــى الجان ــن. وعل ــن البلدي بي
رئاســة روســيا فــي مايــو 2008، وكان يأمــل في تحســين العالقات 

ــة. الروســية مــع الغــرب، وفــي أن يجــذب االســتثمارات األجنبي

ولقــد أُطلــق رســمّياً علــى هــذا االتجــاه الجديــد مصطلــح "إعــادة 
الضبــط"، والــذي تمثــل فــي ضغــط كلٍّ مــن وزيــر الخارجيــة 
الفــروف ووزيــرة الخارجيــة كلينتــون علــى زر رمــزي، مكتــوب 
عليــه "إعــادة الضبــط" )Reset(، فــي إشــارة إلــى رغبــة البلديــن 
فــي تجــاوز خالفــات الماضــي، وفتــح صفحــة جديــدة فــي عالقاتهما 

تقــوم علــى التعــاون واالحتــرام المتبــادل. 

وقــد فشــلت تلــك الجهــود مبكــراً، فعلــى الرغم مــن أن ميدفيديف 
ــس  ــرار مجل ــد ق ــو( ض ــض )الفيت ــق النق ــتخدام ح ــدم اس ــر بع أم
ــي مــارس  ــة ف ــي األجــواء الليبي ــران ف األمــن لفــرض حظــر الطي
2011، فإنــه أدى إلــى توتــر بيــن بوتيــن وميدفيديــف وصــل إلــى 
حــد االنتقــادات المتبادلــة، غيــر أن ميدفيديــف ســرعان مــا اعتــرف 
ــلبية  ــات الس ــرار)3(، نظــراً للتداعي ــازة الق ــأ بإج ــب خط ــه ارتك بأن
ــو فــرض  ــف النات ــرار، واســتغالل حل ــى هــذا الق ــي ترتبــت عل الت
الحظــر الجــوي ليــس مــن أجــل إيجــاد حــل ســلمي لألزمــة الليبيــة، 
ــي.  ــي اإلطاحــة بالنظــام الليب ــن لدعــم المعارضــة المســلحة ف ولك
ــية–  ــات الروس ــى العالق ــلباً عل ــذه التطــورات س ــد انعكســت ه وق

ــة. األمريكي

وباإلضافــة إلــى تلــك األزمــة، فقــد أدى الصــراع حــول أوكرانيا 
إلــى تدهــور العالقــات مجــدداً، فــي أوائــل عــام 2014. فقد شــهدت 
أوكرانيــا أزمــة سياســية داخليــة بســبب قــرار الرئيــس األوكرانــي 
الموالــي لروســيا وقــف عمليــة االندمــاج فــي االتحــاد األوروبــي. 
وقــد أغضــب هــذا القــرار كالً مــن االتحــاد األوروبــي والواليــات 
المتحــدة، كمــا اندلعــت احتجاجــات فــي الشــوارع اســتمرت طويــالً، 
تخللتهــا أعمــال عنــف أدت إلــى مقتــل مــا يزيــد علــى مائة شــخص. 

وقــد ســارعت الواليــات المتحــدة إلــى دعــم المتظاهريــن، علــى 
الرغــم مــن قيــام روســيا باالتفــاق مــع واشــنطن علــى وضــع تســوية 
لألزمــة. وحينهــا بــدأ صبــر بوتيــن ينفــد، وأصــدر أوامــره للقــوات 
الروســية باســتعادة شــبه جزيــرة القــرم ذات األهميــة االســتراتيجية. 
ــه  ــتفتاء، صــوت في ــراء اس ــابيع إج ــة أس ــك ببضع ــب ذل ــد أعق وق

أغلــب قاطنيهــا لصالــح االنضمــام إلــى روســيا. 

مــن جهــة ثانيــة، بــدأت روســيا في دعــم المتمرديــن االنفصاليين 
فــي منطقتــي دونيتســك ولوغانســك، وخاضــوا معــارك ضــد القوات 
ــاة  ــن، ممــا أســفر عــن وف ــر مــن عامي ــة ألكث ــة األوكراني الحكومي
اآلالف. وقــد ردت الواليــات المتحــدة بفــرض عقوبــات اقتصاديــة، 

وتحريــض االتحــاد األوروبــي علــى فــرض عقوبــات مماثلــة.

خام�سًا: فر�ص التقارب ُمددًا
توجــد لــدى روســيا فرصــٌة لبــدء دورة جديــدة مــن العالقــات مــع 

ــات  ــاً للوالي ــد ترامــب رئيس ــع انتخــاب دونال ــات المتحــدة م الوالي
المتحــدة. وال ُتعــد المطالــب الروســية مباَلغــاً فيهــا، إذ إنهــا ترغــب 
فــي رفــع العقوبــات عنهــا، وأن يتــم االعتــراف بــأن القــرم روســية، 
فضــالً عــن التســليم ببقــاء بشــار األســد فــي الســلطة فــي ســوريا. 

ويــرى البعــض أنــه فــي مقابــل تحقيــق الشــروط الســابقة، 
فــإن روســيا ســتدفع فــي اتجــاه تســوية ســلمية لألزمــة األوكرانيــة 
مــن خــالل إقامــة حكــم ذاتــي إلقليمــي دونيتســك ولوغانســك 
االنفصالييــن. يدعــم مــا ســبق، تغيــر اللهجــة السياســية المســتخدمة 
ــي  ــية ف ــة الروس ــات البرلماني ــاب االنتخاب ــي أعق ــكو، فف ــي موس ف
ســبتمبر 2016، توقــف المســؤولون عــن توظيــف قضايــا السياســة 
الخارجيــة فــي تعبئــة أنصارهــم، وأبــدوا اســتعدادهم للتفــاوض مــع 

ــدة)4(. ــات المتح الوالي

ــى الرغــم مــن أن فــوز ترامــب فــي العمــوم كان النتيجــة  وعل
المفضلــة لروســيا، فإنــه ليســت لديهــا توقعــات اســتثنائية، فقــد 
تعلمــت القيــادة الروســية مــن الــدورات الســابقة أن حــدوث تغيــرات 
دائمــة فــي السياســة األمريكيــة يظــل أمــراً مســتبعداً، وأن تحســين 
العالقــات يتــم مــن خــالل بنــاء عالقــة شــخصية جديــدة مــع الرئيــس 

المنتخــب، وهــو مــا تســعى موســكو لتحقيقــه.

ــه  ــن بخطاب ــل ديســمبر 2016، توجــه الرئيــس بوتي ــي أوائ فف
الســنوي أمــام الجمعيــة الفيدراليــة )البرلمــان(، وقــدم خاللــه مقاربــة 
ــى اســتعداد روســيا لتحســين  ــوم عل ــة تق ــدة للسياســة الخارجي جدي
عالقاتهــا مــع الواليــات المتحــدة، وأكــد تطلعهــا إلقامــة حــوار 

ــد)5(. جدي

اخلامتة
تســببت عقليــة الحــرب البــاردة التــي اتبعتهــا واشــنطن وموســكو، 
ــي،  ــع الدول ــي المجتم ــيا ف ــاج روس ــام اندم ــات أم ــق عقب ــي خل ف
وســاهمت فــي انعــدام الثقــة بيــن الطرفيــن، خاصــة مــع اإلصــرار 
األمريكــي علــى توســع حلــف الناتــو فــي الجــوار المباشــر لروســيا، 

وهــو مــا تعتبــره تهديــداً اســتراتيجياً لهــا. 

وعلــى الرغــم ممــا ســبق، فــإن الدبلوماســيين والعســكريين 
الــروس لديهــم تاريــخ طويــل مــن العالقــات مــع الواليــات المتحــدة 
ــدة فــي  ــة انــدالع أزمــات جدي ــه حتــى فــي حال ــذا فإن والغــرب، ول
ســوريا، أو فــي أي أماكــن أخــرى، فمــن المســتبعد تمامــاً أن تــؤدي 

هــذه األزمــات إلــى انــدالع مواجهــات عســكرية بيــن البلديــن.

وطالمــا أن المصالــح الحيويــة الروســية لــن يتــم المســاس بهــا، 
فــإن الخالفــات بيــن البلديــن ســيتم ترجمتهــا فــي شــكل اســتفزازات 
متبادلــة. وعلــى الرغــم مــن أن الجميــع يأمــل فــي تحســن العالقــات 
ــراءة  ــإن ق ــة؛ ف ــب الرئاس ــي ترام ــع تول ــة م ــية – األمريكي الروس
التاريــخ ُتقــدم اســتنتاجاً مغايــراً، وهــو أن فــرص تحســن العالقــات 

بيــن الجانبيــن علــى المــدى الطويــل تــكاد تكــون معدومــة.
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