روسيا في الشرق األوسط :سياسة في امتحان

(*)

في األساسيات:

تعتبر روسيا العباً قديماً في الشرق األوسط .ومسألة العالقة معها شغلت باا اليياادو والشاعي فاي ئسا ار

عل ااو ااو الس ااق ن .العالق ااات با ا ن ال اادولت ن ش ااهدت ص ااعوداً وقا ا والً – فاالتح اااد الس ااوفياتي ا اد ئقام ااة دول ااة
ئس ار ؛ لكقه مع مرور الوقت وقف ئلو جاقي عدا ها .وبعد اقهياره ،توقف عن التادل فاي الشارق األوساط.
وبعد عشر سقوات ،عادت روسيا التدل من جد د.

توجد مور كث رو اجتمعت لتجع من الشرق األوسط مق ية ح وية بالقسبة لروسيا .فسياستها في المق ياة،
ف ااي الماو ااي والحاو اار ،كاق اات وال تا ا ا قت ج ااة التق ااافا م ااا ب قه ااا و ا ا ن الغ ااري ،وال س اايما الوالي ااات المتح اادو

األم ركيااة .ماوارد الشاارق األوسااط ،وكااون عاادد ماان دو المق يااة ااا ن ساسا ن للصااادرات األمقيااة الروسااية؛
وكوقها يواً عوام كبح بوجه اق الق اإلسالم الراديكالي ئلو اروا ها ،حافظات علاو ممياة المق ياة لروسايا،
وجعلت من قفوذما ف ها مسألة مبد ية من قاحية مكاقتها الدولية .وكج ء من الجهاد الاذت تبذلاه روسايا لتشاك

مقظومة حلفاء لها في المق ياة ،تشاك قاعادو ارتكا ةاة لمكاقتهاا ف هاا فاي ئ اار التقاافا ماع الوالياات المتحادو،

تحولت روسيا ئلو حارا البوابة للقظاام اإل ارقاي الاذت يساعو إلقجاا مشاروعه القاووت ،والقظاام الساورت الاذت
واجه ل ر ثورو داللية.

حداث "الر يع العر ي" التي تفشت في الشرق األوسط عام  ،2011وجدت واقعاً ئقليمياً جد داً لاه تداعياتاه

المعي ادو علااو المق يااة والساااحة الدوليااة .القت جااة مااي قااه بعااد سااقوات ماان عااودو روساايا للتمرك ا فااي المق يااة

واعاااده اكتساااي ئقجااا ات ال بااأا بهااا لقاحيااة عالقاتهااا مااع دو المق يااة ،فمقهااا وصاالت ئلااو مفتاارق اارق فيمااا
تعلااب بسياسااتها ف هااا .وروساايا كسااا ر الجهااات الدوليااة ،فوج اات ماان التحااوالت اإلقليميااة التااي كب ادتها لسااارو

ثروات بالغة األممية .وعلو األثر قجد قهاا عملات الحتاواء وحصار األوارار وتوظ اف الجهاد الحث اث لتحد اد

م اركا القفاوذ وفاتح عالقاات متجاذرو ف هاا .ماذا المسااار شاهد احتكاكاات ماع دو فاي المق ياة وماع لصاوم فااي

الساحة الدولية.

ئ اء تشك الواقع الجد د ،قشهد مؤشرات لتغ رات حيييية في سياسة روسيا الشرق وسا ية ،مان ب قهاا ت ا اد

األممية والو ن اللاص بمس ار

المصالح الروسية في المق ية.

حالياً ،من مق لب االفت ارض بأن تع ة التعاون معها سوف يساهم فاي لدماة

مدخل

ئن محاولاة استكشاااف بيعاة السياسااة اللارجياة الروسااية ماي بمثابااة تحاد – تحااد لقاحياة فهاام دوافاع الييااادو

الروسااية وترجمتهااا ئلااو مسااارات للدمااة األمااداف التااي حااددتها بقفسااها .ئن رةيااة تصاارف روساايا فااي الساااحة
(*) تسفي ماغين؛ معهد دراسات األمن القومي (اإلسرائيلي) ،حزيران/يونيو .2012
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الدوليااة ،التااي ليساات واوااحة دا م ااً للمتأم ا ف هااا بع ااون ةر يااة ،ئقمااا تق ااوت علااو ت ب ااب اإلسااترات جية التااي
بلورتها وفياً لتيد رما ألفولياتها وقظرتها ئلو العاالم ،والتاي تاتحكم بتصارف قياداتهاا .فاي م لاع اليارن ال ا، 21

حااددت اإلدارو الروسااية مااداف روساايا االسااترات جية الحاليااة فااي قهااا ترةااد ن تااوفر لهااا (لروساايا) مكاقااة الدولااة
العالمية العظمو .ومذا من مق لب االفتراض بأقه علو ووء الوارورات السياساية واألمقياة واالقتصاادية التاي

تواجهها في الوقت الحاور ،فمن اتباع ت رةب آلر ئقما سوف ؤدت ئلو ئوعافها؛ ب ور ما ئلو تفككهاا.

ماذا المفهااوم تمات صااياةته ئثاار اقتلاااي فالديم اار بااوت ن ر يسااً ،وماان لااال تغ اار مفهااوم ساالفه فااي المقصااي
بورةا لتس ن الذت عم مقذ اقهيار االتحاد السوفياتي ب ن ( )1999-1991من ج ئقامة دولة ديمي ار ياة

علااو الااقمط الغر ااي .العيااد األو ماان عهااد مااا بعااد االتحاااد السااوفياتي لل اف روساايا مااام مقظومااة اجتماعيااة
واقتصاادية ة اار مسااتيرو؛ كماا وللاف دولااة ذات مكاقاة دوليااة وااعيفة .عمليااً ،روساايا لاام تاقجح فااي ما ء الفا ار

الذت للفه االتحاد السوفياتي وراءه في الساحة الدولية ،وبالتالي وجدت قفسها علو الهاام ..والواقاع قاه ثقااء
والية الر يا فالديم ر بوت ن األولو ( ، )2008-2000كما مي الحا

 )2012الذت واص

يواً يام والياة م دف اد ف (-2008

رةب سلفه – قا ده ،حص تغ ر جومرت في السياسة الروسية اللارجية .سياسة بوت ن

وم دف د ف سعت ئلو ن تع د لروسايا مالتهاا وم بتهاا كدولاة عظماو تشاار فاي صاياةة القظاام العاالمي؛ وقاد

تمكقت روسيا بواس ة مذه السياسة من ن تغ ر صورتها .وعلو الرةم من ن جهودما المبذولة للوصاو ئلاو

مكاقااة مرموقااة حاساامة لاام تااؤت كلهااا بعااد حساابما مااو مااأمو  ،ئال قااه ال يمكاان ئقكااار موقعهااا ودورمااا كالعااي
دولي مهم.
من ج ئح ار مذا الهدف ،تمت صياةة سياساة لارجياة تتسام بميار اة م دوجاة اليايم ئ اء اليواايا الدولياة
الملتلفة ،مع الييام بموار ات علو صع د ئدارو عالقاتها اللارجية .مذه السياسة تيوم علو استغال

ووااع

عدم االستيرار في العد د من األماكن في العالم .وعلو ساا قاعدو "فارق تساد" ،تقااور روسايا علاو الالعبا ن

المحل ا ن؛ و واسا ة االحتكااا بالمقافسا ن العااالم ن ،عباار االسااتف ا والتحاادت ة اار المصااحو ن فااي األةلااي
بيدرو حيييية ،قجدما تحاو ئ احة مؤالء المقافس ن وتهميشهم في ملتلف المجااالت .ومان جا التموواع فاي

مكاقااة العااي ساسااي ،عرفات روساايا ك ااف تسااتغ الوسااا

واألفوااليات القساابية المتااوفرو لااد ها ،بمااا فااي ذل ا

ترساااقتها القوويااة – التااي تساااوت فااي الواقااع وعملي ااً ترساااقة الواليااات المتحاادو ،وعوااوةتها فااي مجلااا األماان،
ومشاركتها في المؤتمرات الدولية ،مث مشاركتها في اللجقة الر اعياة "كوارت ات" – التاي شاكلت فاي مدرةاد عاام

 2001من ج دفع المسار السياسي في الشرق األوسط ئلو األمام.

مااذا التصاارف لاام يااأت ماان فا ار ؛ با تاام استقساااله ماان يااام االتحاااد السااوفياتي (لروتشااوف مااثالً ،تصاارف

بهذه ال رةية ،عبر لوض األ مات وا الق التهد ادات ة ار المرفياة باليادرو العملياة ،مثلماا حصا

ثقااء حاري

س قاء عام  1956و ثقاء مة الصوارةخ في كوبا).

ومن المقاا ب التاي تساعو روسايا ئلاو تع ةا مواقعهاا ف هاا بار الشارق األوساط بشاك لااص فاي مم تاه.

فهااذه المق يااة تعتباار فااي قظاار روساايا ذات قيمااة ومميااة ج وسياسااية تلتيااي ف هااا المصااالح اإلقليميااة والدوليااة؛
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وبالتاااالي ما ااي مق ي ا اة تقا ااافا وص ا اراع دولا ااي – علا ااو ك ا ا األصا ااعدو السياس ااية واالقتصاااادية واألمقياااة .وما ااذه
المع ياات تجعا مان ماذه المق ياة مركا اً للتهد اد المحتما علاو مان روسايا الياومي .لاال الساقوات األل ارو،
تمكقت روسيا من ئقجاح قسم من مدافها الشرق وس ية ،وذل بفو تك ف سياستها مع الواقع المتغ ر في
المق ية ،وعبر ت ب ب شروط لعبة المقاورو ب ن المعسكرات .ئقه من بيعة األمور ر ما ن تتواري المصالح
الروسية في الشرق األوسط مع مصالح ك من الواليات المتحدو واالتحاد األورو ي ،ومي تشك
لالحتكا والمواجهة المحتملة مع الص ن .يواف ئلو ذل

يواً مصد اًر

قه حتو اقدالع الثورو التي جلبها "الر يع العر ي"،

ارتك ت االسترات جية الروسية في المق ياة علاو التياد ر باأن مكاقاة الوالياات المتحادو فاي الشارق األوساط آلاذو

في التراجع والوعف .كذل  ،فمن ال رةب المسدود في المسار السياسي اإلس ار لي العر ي عمومااً واإلسا ار لي

الفلس قي لصوصاً ،ئقما يعبر بوووح عن مذا االتجاه؛ ومذا التيد ر تمت ترجمته من قب روسيا ببذ جهد
مت ا د لتقحية الواليات المتحادو مان المق ياة ،علاو ما احاتال مكاقهاا كالعاي ساساي .وت ب اب ماذا المفهاوم

ارتك علو ت وةر مقظومات تعاون مع العب ن متعدد ن ،حتو من اللصوم المقافس ن حياقاً .والمثا البار

علو ذل مو عيد العالقات الو دو مع المعسكر الراديكالي في المق ية الذت لعي دور الشرة األساسي في

دعاام التوجاه المعااادت للغااري ،ومااذا فااي ميابا اقواامام روساايا بشااك حث ااث ئلااو الجهااود المبذولااة سياسااياً فااي
المق ية ومشاركتها في األ ر الدولية الملتلفة التي تحاو تحرة المسار السياسي ب ن ئس ار

وج راقهاا ئلاو

األمااام .كمااا و ن روساايا عملاات علااو تعم ااب تاادللها فااي المق يااة ،األماار الااذت ظهاار فااي ئقامااة بعااض اليواعااد
العسكرةة في سورةا و تصد ر الوسا

اليتالية لك

الي.

علااو ثاار موجااة الثااورات التااي اجتاحاات الشاارق األوسااط عااام  – 2011ظااامرو "الر يااع العر ااي" – وصاالت

سياسااة روساايا فااي الشاارق األوسااط ئلااو مفتاارق اارق .وقيادتهااا تتأما التغ ارات السارةعة الحاصاالة فااي المق يااة
بيلب ومشاعر متوار ة .والور ة الروسية تكمن في كيفية االلتيار ب ن مجموعة مقوعة من االحتماالت التي

تحم كلها مغا سلبية في قظر روسيا .مذا علو الارةم مان ن بعاض صااقعي السياساة اللارجياة فاي روسايا

يعتياادون بااأن اآلمااا فااي عيااد عالقااات ئ جابيااة مااع األقظمااة الجد اادو القاش ا ة فااي الشاارق األوسااط – موجااودو؛
وعل هااا يعتمااد واابط موقااع روساايا فااي المق يااة .فااي الميابا  ،توجااد جهااات لاار تتلااوف ماان سااي رو اإلسااالم

الراديكااالي علااو الشاارق األوسااط؛ و يوااً ر مااا تحوةا روساايا قفسااها ئلااو ماادف اليااوو اإلسااالمية الصاااعدو وقيا
المسااار الثااورت ئلااو ارو ا ها .عملي ااً ،وبحسااي الواقااع والااذت ت ااور ،فيااد لساارت روساايا مواقعهااا الهامااة فااي

المق ي ااة .لي ااد وج اادت قفس ااها محش ااورو و اامن المعس ااكر الش اايعي ح ااث تل ااوض حر ا ااً قاس ااية لحماي ااة المح ااور
اإل ارقااي-السااورت المتهاااوت ،فااي حا ن ييااف وجههااا المعسااكر السااقي اآللااذ فااي التقااامي واليااوو ،والماادعوم فااي
قظرما من قب الغري – ومذا الواقع من شأقه ن ؤدت في القهاية ئلو ردما من المق ية.

في ماذه األثقااء ،يياف احتماا قياام ل اوو عساكرةة واد ئ اران مان جاقاي الوالياات المتحادو و ئسا ار

اآلوقة األل رو علو را جدو األعما الو قي في روسايا .ومان با ن المساا

فاي

التاي تقااق .احتماا اساتغال

ح اادث مهاجم ااة ئ ا اران م اان جا ا اليي ااام بمب ااادرات روس ااية عقفي ااة ف ااي مق ي ااة اليوق ااا  ،وذلا ا لدم ااة ألم ااداف
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اسااترات جية ت ارمااا مقااا  .ومااذا المووااوع يشااك فااي روساايا محااور قيااا .صااعي وةق ااوت علااو تااداعيات بع اادو
المد  ،في حا تحييه.
رداً علو ماذه التحاديات ،تعما روسايا بجاد إل جااد حلاو – مان ب قهاا اليياام بل اوات مان شاأقها ن تاؤدت
ئلااو قشااوء كتلااة دو مؤة ادو لهااا فااي الشاارق األوسااط ،وذل ا كبااد عاان المقظومااات التااي تهاااوت ،مااع السااعي
الحث ث لتوسيع دورما في المسار السياسي اإلقليمي .وليا من الواوح ما ئذا كاقات روسايا تقاوت و تسات يع

قيااادو مسااار ،و قهااا سااتكتفي فيااط بالمشاااركة فيااه كمقجااا سياسااي بحااد ذاتااه .فااي مااذا السااياق ،تااولي روساايا
ئس ار

دو اًر ماماً – سواء كشرة في المسار السياسي و كشرة محتم للدمة مداف روسيا المستيبلية فاي

المق ية .ومذا كله ،حسبما تبدو األماور مان وجهاة القظار الروساية ،اساتقاداً ئلاو تالقاي المصاالح اإلسا ار لية-
الروسية المحتملة والو قواسم روحية وفكرةة مشتركة.

في اآلوقة األل رو ،تم يواً دراسة احتما تغ ر روسيا سياستها الشرق وسا ية برمتهاا .ومان وامن ذلا

التفك ار باااالقتراي ماان ئسا ار

وصاوالً ،ر مااا ،ئلااو تشاك

جبهااة سياسااية مشااتركة .ماان وراء مااذا التوجاه ،تيااف

مصااالح سياسااية واقتصااادية (لاصااة فااي مجااا الغااا ) .فااي مااذا السااياق ،جاارت الحااد ث عاان احتمااا تشااك

محور سياساي يوام باإلواافة ئلاو ئسا ار

كاالً مان ال وقاان وقبارص يوااً ،األمار الاذت ،ئذا تحياب ،سيسامح

لروسيا بت وةر مكاقتها اإلقليمية بصورو ملحوظة ئ اء التحديات القاش ة.

ماان قاحيااة لاار  ،تواجااه روساايا ووااعاً داللي ااً ئشااكالياً يسااتل م ئج اراء تغ ارات اقتصااادية وسياسااية دالليااة

ملحاة .ئن موجااة االحتجاجااات السياسااية-االجتماعيااة التااي حصاالت عااام  2011ورافيه اا مسااار ئعااادو اقتلاااي
بااوت ن للر اسااة ،قااد ماادرت سااا و ركااان القظااام مقااا  .وعلااو الاارةم ماان ن السااي رو علااو الووااع الااداللي
واألحداث الجارةة في روسايا لان تكاون ممكقاة مان دون تحسا ن وت اوةر العالقاات ماع الغاري ،فمقهاا مان جا

تحسا ن مكاقتهااا الدوليااة لاان يكااون بوسااعها التللاي عاان تحاادت الغااري ومواجهتااه .لااذل  ،ماان المتوقاع قااه علااو

األقا فاي الماد المقظااور ساوف تساتمر المصاادقة با ن الادو العظماو ،التاي سااوف اتم التعب ار عقهاا ،ور مااا
بشك

ساسي ،في مق ية الشرق األوسط.

ئن مدف مذه المذاكرو مو الوقوف علو ساسيات السياسة الروسية في الساحة الدولية عموماً ،وفي الشرق

األوسط لصوصاً .ومذا من لال تحد د المصالح التي توجه مذه السياسة فاي المق ياة والمفااميم التاي تقبثاب
عقه ااا الل ا اوات العملي ااة لتحي ااب وت ب ااب م ااذه السياس ااة .ف ااي م ااذا اإل ااار ،سا ا تم اس ااتعراض مفه ااوم السياس ااة

اللارجية الروساية وت بييهاا علاو المساتو الشاام  ،و يوااً ،اساتعراض السياساة الروساية فاي الشارق األوساط،
ماان لااال التوسااع فااي تحل ا عالقاتهااا مااع المقظومااة اإلسااالمية ،وسياسااتها فااي السااياقات اإلقليميااة والثقا يااة،
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وسياسااتها ئ اء المسااار السياسااي فااي الشاارق األوسااط والمشااارك ن فيااه ،بمااا ف ا هم ئس ا ار  .ل ا اًر ،سااتتم د ارسااة
مواجهة روسيا لتداعيات الر يع العر ي واستعداداتها للتعام مع الشرق األوسط المستيبلي.
مجم مذه المواويع ،المرتب ة باليواايا اليا ماة فاي صالي العما السياساي فاي الشارق األوساط ،و تحد اد

االسااترات جية الروسااية فااي المق يااة ودوافعهااا ،ماان شااأقه ن يسااهم فااي قيااام اقتشااار سياسااي مقاسااي بالقساابة

إلس ار .

روسيا في الساحة الدولية

 -النقاط األساسية في السياسة الخارجية الروسية:

ليد ت ورت السياسة اللارجية الروسية وفياً للمفهوم الذت تتبقااه روسايا ئ اء التحاديات التاي تعتارض ساب لها

ومدافها الو قية ،والتي تتأثر بعوام ج وسياسية واقتصادية وا د ولوجية واثقية ود قية.

ئن روساايا تاار قفسااها كواحاادو ماان الاادو العظمااو ال ار اادو فااي الساااحة الدوليااة .كمااا و قهااا ااورت مفهوم ااً

ييوااي بااأن ئحا ار مكاقااة دولااة عظمااو يشااك

ما اًر ح ويااً ماان جا اسااتمرار وجودمااا األمقااي واالقتصااادت .ئن

روسيا تقظر ئلو وعفها الحالي كمرحلة عابرو ست و وتمر عقدما تعود لتحت مكاقها كدولاة عظماو معتارف
ااء علااو تحد ااد ماادافها االسااترات جية ،فمقهااا تقظاار ئلااو المقظومااة السياسااية الدوليااة علااو قهااا
بهااا عالمي ااً .و قا ً
بقاء عليه ،قجد ن السياسة اللارجية الروسية
تشك قظاماً من المرةوي تقسييه وتك يفه لمفاميمها وت لعاتهاً .

قااد صاايغت بح ااث تلاادم مااذا الغاارض بواس ا ة تقس ا ب الحلااو مااع شااروط الووااع المتغ ار ،ومااع األلااذ بع ا ن
االعتبار ق ود ووغو ات الواقع الدولي.

ثقاء فترو سقوات الحري الباردو ،التي تم ت دولياً بثقا ية الي بية ،وجد االتحاد السوفياتي قفسه علاو را

حد الي ب ن ،وفي حالة مقافسة دا مة :عساكرةاً وتكقولوجيااً واقتصاادياً و اد ولوجياً – ماع الغاري؛ ت الوالياات

المتحدو وحلفا ها ،و قسابة قا

يوااً ماع الصا ن .فاي آلار الم ااف ،قجاد ن التقاافا الاذت اساتدعو توظ اف

موارد ا لة للصمود فيه ،مو الذت د ئلو اقهيار مذا االتحاد و واله .ئن اقهيار االتحاد السوفياتي قد للف

فراةاً لم تقجح روسايا فاي مل اه .ففاي العياد األو ليياام االتحااد الروساي ،تمات صاياةة السياساة الروساية علاو
للفيااة تفك ا لالتحاااد السااوفياتي؛ وبالتااالي ،جاااء التعب اار عاان ذل ا فااي محاولااة بقاااء دولااة علااو الااقمط الغر ااي

الاديمي ار ي -عمليااً ،اوا رت روسايا ئلااو االكتفاااء بوظاا ف ثاقويااة فيااط فاي الساااحة الدوليااة ،بماا ف هااا الشاارق
األوسط .في المياب  ،الواليات المتحدو المقتصرو في الحري الباردو ،تحولت ئلو دولة ار دو في الساحة الدولياة

األحادية الي بية .من لال ذل تمكقت الواليات المتحدو وحلفاؤما (الغري) من التأث ر بقسبة كب رو وملحوظاة

علااو الت ااورات والمسااارات األساسااية فااي العااالم ،مااع مالحظااة قهااا تسااببت لاادو لاار  ،وماان واامقها روساايا،
باأن تكتفاي باأدوار مامشااية .روسايا توقعات سالفاً مااذا الت اور – الاذت تجلاو فااي اقوامام دو الكتلاة الشا وعية
واالتحاد السوفياتي السابب ئلو االتحاد األورو ي والقاتو ،باإلواافة ئلاو واغو ات مورسات عل هاا فاي قواايا

الديموق ار ية وحيوق اإلقسان والسلو السياسي – و دركت قه سيكون موجهاً ودما بشك مباشر إلوعافها.
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الييادو الروسية لم تيف مكتوفة ال د ن ئ اء مذا الووع .ومع اقتلاي فالديم ر باوت ن كار يا لروسايا ،قجاد

ن الت لع قحو تكرار مجاد الماوي ،واعادو بقاء مكاقة روسيا واكتساي اليدرو علو تك ف القظام العالمي قد
تحولاات كلهااا ئلااو ماادف و قااي روسااي .الجمهااور الروسااي ،علااو األق ا فااي تل ا الحيبااة ،اد فااي ةلب تااه مااذا

الت لع والسياسة التاي اتبعهاا باوت ن بهادف تحييياه .ماذه السياساة ،التاي وصافت بأقهاا ساعي لصاياةة مقظوماة

دولية متعددو األق اي – بالتأك د علو حساي مكاقة الوالياات المتحادو ال ار ادو – ووجهات بأ اد ولوجيا جد ادو –
قديمة تدمج ما ب ن التيل د الروسي االمبرةالي والقظرو الج وسياسية السوفياتية.
ماان ج ا ت ااوةر مااذه االسااترات جية السياسااية ودفعهااا ئلااو األمااام ثقاااء واليااة بااوت ن األولااو ،تم ات صااياةة

بموار ات سياساية دولياة ،ماع اساتلدام عواما الياوو واالساتف ا واد الغاري عاماة،

تكتي حا م وصارم تم

والواليااات المتحاادو لاصااة .فااي الميابا  ،تواامقت مااذه السياسااة بااذ الجهااد ماان جا ئقامااة تعاااون مااع األس ارو

الدولياة عمومااً ،األمار الاذت وفار لروسايا ،بحساي مفهومهااا ،تحسا ن مكاقتهاا فاي السااحة الدولياة .فاي المرحلااة
األول ااو االبتدا ي ااة ،ك ااان م اان الممك اان وص اافها بأقه ااا "ة اار متق اااظرو" و د اارت بواسا ا ة وس ااا

ورافع ااات قف ااوذ

اقتصادية وسياسية وعسكرةة ملحوظة .ئلو ذل  ،قجد ن ت ب ب مذه السياسة قد باات ممكقااً مان وامن ماور
ملتلفة ،مقها التحس قات التي دللت علو قدرات روسيا االقتصاادية ،والتاي تحييات فاي عيااي ارتفااع ساعار

مصااادر ال اقااة .مااذا الت ااور سااهم فااي تحس ا ن ثيتهااا بقفسااها لقاحيااة العالقااات اللارجيااة ،األماار الااذت تم ات
ترجمتااه علااو ل اوات مسااتيلة فااي مجاااالت دوليااة ملتلفااة ،بمااا ف هااا الشاارق األوسااط .م دف ااد ف ،الااذت واصا

السعي إلش ار روسيا كشرة فعا وقاشط في الساحة الدولية ،واص اقتهاج مذا اللط يواً ،لكن مع بعض
االلتالف في األولويات.

مذا التصرف اقترن بحاالت صعود ومبوط في عالقات روسيا مع الغري ،ألقه في الغاري اعتبار علاو قاه

مر مث ر للشفية ،وةد علو الوعف كثر مما د علاو ت لعاات امبرةالياة .ومكاذا ،بعاد جهاود باذلت إلقاماة

عالقاات ثقا ياة ئ جابيااة ماع الوالياات المتحاادو فاي الساقوات األولااو التاي تلات اقهيااار االتحااد الساوفياتي ،اارت
حالااة ماان الباارودو فااي العالقااات مااا ب ا ن الاادو  ،قار اات فااي ابعهااا العالقااات التااي كاقاات قا مااة فااي يااام فت ارو

الحااري الباااردو .األ مااة وصاالت ئلااو ذروتهااا عااام  2008فااي عياااي لااروج روساايا ئلااو الحااري وااد جورجيااا؛
روسيا احتلت ج ءاً من األراوي الجورجية و قامت فيه ئ اار سياساياً مساتيالً – وماو وسا تيا الجقو ياة .ومكاذا

مقعت جورجيا من االقومام ئلو القاتو ألسباي ،مقها التفامم المتألر مع الواليات المتحدو.
ئثاار اقتلاااي بااا ار

وبامااا كاار يا للواليااات المتحاادو ،اار تحااو فااي العالقااات ب ا ن الاادولت ن .صااحيح ن

الروا اعتبروه في بداياة رةياه كار يا واع ف ،األمار الاذت شاجعهم علاو التشابث بميار اة اساتف ا الوالياات

المتحدو ،ئال ن األ مة االقتصادية التي اجتاحت روسيا عام  – 2009كما اجتاحات العاالم بأساره يوااً – قاد
فياادتها الكث اار ماان الياادرو وماان الثيااة بااالقفا .فااي مااذا العااام قاادم ئلااو روساايا اقتاراح م ركااي ،كجا ء ماان مبااادرو
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سياسية شاملة ،من قب الر يا وباما ،ئثر توليه مقصبه ،وذل بهدف تحس ن العالقات ب ن الواليات المتحدو
و ن دو ومقظومات سياسية في الساحة الدولياة .ووامن ماذه المباادرو السياساية التاي سام ت ( Resetئعاادو

تشغ ) ،اقترح علاو روسايا تحسا ن عالقاتهاا ماع الوالياات المتحادو .كاذل وامت ئلاو ماذه المباادرو قا ماة مان

التعاون ب ن الادو  ،وسلسالة مان الل اوات التاي ساتكون الوالياات المتحادو علاو اساتعداد لليياام بهاا مان

مسا

ج تحس ن األجواء ب ن الدو المعقية؛ صيغة مذه المبادرو اق اوت علاو فكارو ن سياساة "ئعاادو التشاغ " قاد

كرساات ماان جا لفااض حاادو التااوتر فااي الساااحة الدوليااة ،وماان جا المحافظااة علااو مقظومااة مراقبااة األساالحة
االسترات جية ومقع االحتكا ب ن الدو الغر ية وروسيا علو للفية القشاط الذت تيوم به مذه الدو في مقا ب
و اروااي االتحاااد السااوفياتي السااابب .الساال ات الروسااية اعتباارت مااذا االقت اراح فرصااة لتغ اار السياسااة ،التااي

ب بيع ااة الح ااا س اابب له ااا ن اس ااتقفدت قفس ااها .واث اار اس ااتقفادقا البح ااث ف ااي م ااذا الموو ااوع ،تبا ا ن ن المب ااادرو

األم ركية قد تومقت المبادئ التالية:
-

تللي الواليات المتحدو عان فكارو قصاي الادرع الصاارولية واد صاوارةخ وروباا الشارقية (الموواوع

الذت كان في ح قه من الموووعات الدراماتيكية الم روحة علو جدو األعما العالمي).

ي -االسااتعداد األم ركااي للتوقيااع علااو اتفاااق تيلاايص التساالح االسااترات جي (سااتارت) ،ماان لااال األلااذ
ج-
د-

بع ن االعتبار الموقف الروسي من مذا الموووع.

االعت اراف بوو ااع روساايا الل اااص فااي مق ااا ب االتح اااد السااوفياتي الس ااابب ،والااذت يعق ااي ن الق اااتو
تللو عن التوسع شرقاً ويسمح بسي رو روسية في مذه المقا ب.

دمااج روساايا فااي قش ا ة القاااتو الملتلفااة والمسااارات السياسااية الدوليااة ،بمااا فااي ذل ا مق يااة الشاارق

األوسط.

ه -في المياب  ،اقترح علو روسيا االقوامام ئلاو مقظوماة العيوباات المفروواة علاو ئ اران والعما ئلاو
جاقااي الواليااات المتحاادو والقاااتو وااد الجهااات اإلسااالمية المت رفااة فااي ملتلااف األماااكن ،بمااا ف هااا
فغاقستان.

بالرةم من ن قبو المبادرو من جاقي روسيا كان ق وت علو ر ح ولسارو متبادلة ،فمقه اعتبر بمثابة ر ح

م ركي بالغ األممية .روسيا من جهتها قامت بماا ماو م لاوي مقهاا فاي التفامماات ماع الوالياات المتحادو ،بماا
في ذل اقومامها ،ولو الج ي واالقتيا ي ،ئلو فرض العيوبات علو ئ ران.

من اوية روسيا شكلت مذه الل وو مكساباً تمكقات بواسا ته ،فاي الواقاع مان دون دوافاع تاأث ر حيييياة ،مان

تحس ا ن مكاقتهااا و وواااعها فااي الساااحة الدوليااة .وفااي قظرمااا ن الااثمن السياسااي الااذت ل اي مقهااا دفعااه فااي

المياب لم يكن مرتفعاً ئذا قيا بالمقافع التي عروت عل ها بقت جة تحس ن العالقات .و ثقاء مؤتمر القااتو فاي

لش اابوقة ،ف ااي ش ااهر تشا ارةن الث اااقي ق ااوفمبر  ،2010ت اام اإلع ااالن رس اامياً ع اان ئقه اااء المواجه ااة م ااا با ا ن الق اااتو
وروسيا .في عياي ذل  ،لم ت ور التعاون ما ب ن الجاقب ن ئال بمستويات محدودو ومن مشارةع مع قة ،مث
التعاون في مكافحاة اإلرمااي فاي فغاقساتان ،لكان مان دون وام روسايا ئلاو األقشا ة التاي تعق هاا وتهمهاا فاي
وروبااا .علااو األقا حتااو مااذه اللحظااة ،ابتعاادت الاادو الغر يااة عاان محاولااة فاارض قفوذمااا فااي مقااا ب االتحاااد
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السااوفياتي السااابب ،األماار الااذت د ئلااو تع ةا الوجااود الروسااي مقااا  .وفااي شااهر قيسااان برةا  ،2010تاام
توقيع اتفاق "ق وستارت" لتيليص األسلحة االساترات جية ،الاذت قاص علاو تيل ا عادد الارؤوا القووياة المقشاورو

ئلااو  650وحت او  2200كمجمااوع عااام ،باإلوااافة ئلااو  800مقص اة حاملااة للسااالح القااووت (الص اوارةخ علااو
قواعهااا) .مااع ذل ا  ،لاام ااتم تحي ااب لبااات روساايا بأكملهااا ،وبي اات مووااوعات لاام تعااالج بحسااي مصاالحتها.

فاتفاقية ق وستارت مثالً لم تحد من عدد الرؤوا الحر ية التكتيكياة ،ولام تم ا با ن الارؤوا الحر ياة وال اا رات

حسبما البت به روسيا .ومن المواوايع األلار التاي لام ي ار عل هاا تغ ار جاومرت مان وجهاة قظار روسايا،
قجد مسألة دمجها الفعا في المسار السياسي في الشرق األوسط وماقح وواعية التحسا ن لعالقاتهاا ماع القااتو
ودمجها في البرامج اللاصة بالحماية من الصوارةخ ،األمر الذت بيي محاور لاالف حسااا .وماذه الحساساية

باار ت فااي شااهر تش ارةن الثاااقي قااوفمبر ،2011عقاادما علاان الاار يا م دف ااد ف بأقااه قااوت توجيااه ب ارةااات

صوارةخ رض – رض روسية في اتجاه مقظومة صوارةخ الدرع الصارولي التابعة للقاتو.

مذا اإلعالن ثبت باأن روسايا ال تقاوت التللاي عان ت لعاتهاا و موحاتهاا االساترات جية .لاذل  ،مان المتوقاع

االفتراض بأقها بعد ن تستقفد المقافع التي قادمت لهاا فاي ئ اار ل اة "ئعاادو التشاغ " ،فمقهاا ساتعود لمحاولاة
ئقفااذ ماادافها فاي الساااحة الدوليااة مان باااي ولااو .حتاو قبا

ااذ ،وفاي عااام  ،2010كااان مان الممكاان مالحظااة

ت ااور القيااا .حااو صااياةة ال اارق الجد اادو لبقاااء الساااحة الدوليااة ،بح ااث يواامن ف هااا لروساايا مكااان مركا ت.
والقيا .حو مذا الشأن جر في مقتديات دولية ،مث مقتد فلدات ومؤتمر روسالن الذت دعت ئليه اإلدارو
الروسااية .التفك اار فااي مااذا االتجاااه اعتمااد علااو التيااد ر بااأن روساايا لاان تساات يع ن تواجااه وحاادما التحااديات

االقتصادية والسياسية واألمقياة ،وذلا بسابي الفجاوو المتساعة ماا ب قهاا و ا ن المقظوماة الغر ياة ،باإلواافة ئلاو
التحديات التي تفروها ال موحات العالمية للص ن .ومن ب ن األفكار التي عروت للرد علو مذه التهد ادات،
رحت فكرو اقومام روسيا ئلو واحد من األ ر اليا مة ،وذلا مان لاال صاياةة مقدساة دولياة جد ادو يكاون

لها ف ها دور ملحوظ .حتو اآلن ،لم تحظ مذه األفكار الروسية بردات فع متحمسة.
ئعااادو التفك اار مااذه تشااهد علااو ن روساايا عااادت لتواجااه الوقااوف عقااد مفتاارق اارق .ففااي الساااحة الدالليااة،

تواج ااه حال ااة م اان ع اادم اله اادوء الش ااعبي ،األم اار ال ااذت يص ااعي الس ااي رو علي ااه م اان دون ئص ااالحات سياس ااية

اقتصااادية .ماان قاحيااة لاار  ،ال يمكاان قفااي احتمااا

ن تبيااو وتسااتمر موجااه االحتجاااج ،التااي ماجاات عااام

2011؛ ولر ما رافيت يواَ ًً فترو والية بوت ن الجد دو الذت ع د اقتلابه ر يساً عام  .2012من قاحية لر ،
مان الممكاان االفتاراض بااأن تحسا ن العالقاة با ن روسايا والغااري لاان تكاون ممكقااة مان دون ن تسااتج ي روساايا

للم الي الم روحة من قب الغري من ج الذماي قحو الدمير ة .فاي للفياة األماور توجاد ،كماا ماي العاادو

دا مااً ،حالااة ماان الشا الغر ااي ئ اء قوايااا روساايا و موحاتهااا؛ وماان مقااا يااأتي رفااض مغا التهااا ماان قبا القاااتو،
لاصااة فااي وقاات تت ا ااد فيااه فااي روساايا مشاااعر اليلااب ئ اء تحااديات اإلرماااي الاادولي ،واقتشااار السااالح ة اار
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التيل دت ووسا

ئ القه ،باإلوافة ئلو اتساع المواجهات اإلثقية والد قية في الساحة الدولية ،والتي قسام مقهاا

هددما بشك مباشر.
مكااذا تبا ن وجااود تقاااقض مصااالح با ن روساايا والغااري بشااك واوااح – ومااذا قت جااة ل موحااات روساايا ماان

قاحياة ،و موحاات الغاري مان قاحياة لار  ،حسابما تبادو األماور مان الجاقاي الروساي .وماع ذلا  ،فمقاه وجااد

عدد ة ر قل

من الجهات الروسية التي تشاار فاي اإلحسااا باأن الغاري عاماة ،والوالياات المتحادو لاصاة،

مو في حالة فو وواعف .مان مقاا التياد ر الروساي باأن روسايا تياف ماام فارص جد ادو عد ادو .فاي الغاري،

في المياب  ،قظرون ئلو روسيا علو قهاا تتجااو الحاد ،وال باد مان تبرةاد رساها الحاامي .وقت جاة ماذا الحا ار

مي ةادو حدو التوتر با ن روسايا والغاري .الور اة الروساية تتركا ئذن فاي االلتياار ماا با ن دمجهاا فاي العاالم

الغر ي و ن وقوفها بوجه الغري وسا ر التحديات الدولية ،بالتقس ب مع الص ن وسا ر اليو المعادية للغاري.

ئن صياةة الحري المستيبلية ستتأثر بالليار الذت ستألذه روسيا .وةبدو قه بعد عودو باوت ن للر اساة ،ساوف
تمس بالرت اليا  :ئن مستيب روسيا – ئ اء التحديات الداللية واللارجية – ئقماا توقاف علاو قادرتها علاو

ن تحت لقفسها مكاقاً دولياً مرموقاً؛ ت ن تعود لتكون دولة عظمو .ماع ذلا  ،فالظاامر ن الحاجاة الروساية
تبيو واوحة في ت وةر التعاون مع الغري ،ولو فيط من ج قموما االقتصادت ودفع الحداثة الوارورةة لهاا

ئلو األمام .المحتم ن روسيا ،مثلما مي العادو دا ماً ،ساوف تبحاث عان ال رةاب الوساط – اساتمرار التعااون
مع الغري ومن ئ ار مشروع "ئعادو التشغ " ،ولكن من دون ن تتللو عن موحاتها كدولة عظمو.
روسيا وجيرانها

ليد كان م لوباً من روسيا بلورو رد لاص علو ك مجا مان المجااالت الج وسياساية المتالماة لحادودما.

وروسيا واقعة في وسط اليارو األورو -آس وية وتعتبر قفسها محاو اًر مرك ةااً فاي ماذا المجاا  ،الاذت تحي اه مان
الغري وروبا ،ومن الشرق الص ن ،ومن الجقاوي الادو اإلساالمية .وكا مق ياة مان ماذه المقاا ب علاو حادو
عملت دورةاً من جا فارض موحاات ميمقاة ئ اء المقاا ب المجااورو؛ وحتاو حاليااً يوااً ،تتلاوف روسايا مان

مح اااوالت مماثل ااة م اان جاق ااي ج راقه ااا .ول ااال الس ااقوات األل ا ارو ،حاول اات ن توحا اد حوله ااا جا ا اء كب اار ق اادر
اإلمكاان ماان مااذه المقاا ب ماان رةااب ئعااادو ئقاماة دولااة عظمااو ورو – آسا وية .ووامن برقااامج العما الااذت
قشر في اإلعالم الروسي ثقاء الحملة االقتلابية اللاصة ببوت ن ،جر الحد ث عان وحادو ئقليمياة ،ئقتصاادية
في جومرما ،مشابهة لالتحاد األورو ي .ومن المفترض ن تتومن ةلي دو االتحاد السوفياتي السابب ،و ت

دولة لر في آسيا و وروبا ترةي في االقومام .مذا المل ط حظي بردود فع باردو من جاقي ةلي الدو

األورو ية المرشحة ،ما لال قسم من دو االتحاد السوفياتي السابب.

الص ن التي تسعو ئلو قيام مشروع مماث من قبلها ،بح ث تتحو فيه ئلو مرك الثيا اإلقليماي ،رفوات

الفكرو .السياساة الروساية فاي المقاا ب المجااورو لهاا تركا علاو ئقاماة محااور سياساية ماع الشاركاء المحتملا ن،
مان لاال اساتغال اللالفاات با ن مااذه الادو ؛ وبالتاالي شا جهاود الجهااات المقافساة مان با ن الادو العظمااو
الساعية لتوسيع قفوذما في المق ية.
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المنطقةةة البرةيةةة :دو الكتلااة السااوفياتية فااي شاارق وروبااا ودو البل ااب ،التااي شااكلت قسااماً ماان االتحاااد

السااوفياتي ،وحالي ااً قاادمج ةلبهااا فااي مقظومااة حااالف فااي وروبااا والقاااتو ،تشااك لااط االلااتال الروسااي مااع
الغااري .ماان اويااة القظاار الروسااية ،مقااذ تفكي ا االتحاااد السااوفياتي والغااري يعم ا علااو ئوااعاف روساايا ،ماان

لال ع

الدو التي كاقت مشامولة باالتحااد الساوفياتي و كاقات لاواعة لقفاوذه .بعاض المتحادث ن الاروا

عمااون بااأن جهااوداً فااي مااذا االتجاااه قااد ب اذلت بصااورو مساااع ساارةة ساالبية ماان قب ا دو االتحاااد السااوفياتي

السابب ،وبمبادرو من قبا الثاورات "الملوقاة" التاي حصالت ف هاا وتشاجيعها علاو التللاي عان روسايا واالقوامام
ئلو حلف القاتو .مذا القشاط الغر ي في دو المق ية الغر ية كان مصاحوباً فاي الوقات قفساه بتوظيفاات مالياة
واقتصادية و شكا ملتلفة من التعاون المشتر  ،بما في ذل التعاون األمقي.
روسيا تقظر ئلو مذا القشاط علو قه تحد ،ال سيما و قها تللات عان دو حلاف وارساو مان دون معارواة

ئثر تفك االتحاد السوفياتي؛ وةلي مذه الدو اقوم ئلو حلف القاتو .ئن دو المق ياة الغر ياة تعتبار ح وياة
للالص ووجود روسيا في المستيب  .ومن مقا قوالها ألج السي رو عل ها بك عقف وشراسة؛ ومذا القوا

مااو الااذت حااد فعاالً ماان ئقجااا ات الغااري مقااا  .الحااري التااي بااادرت ئل هااا روساايا وااد جورجيااا فااي شااهر آي

ةس ا ا  2008كاقاات ترمااي ئلااو مقعهااا ماان االقواامام ئلااو القاااتو .وفااي عياااي االقتصااار الروسااي ،لغااي

البرقااامج الغر ااي لواام جورجيااا ئلااو القاااتو .التحاادت الميبا الااذت تواجهااه روساايا مااو وكراقيااا التااي تااتلما مااي
يواً رةيها قحو الغري.

وروساايا تمااارا ئ اء جورجيااا رافعااات وااغط ملتلفااة ،ممهااا الوااغط االقتصااادت عب ار التشااد د علااو للااب

صااعوبات بوجههااا لقاحيااة التا ود بمصااادر ال اقااة .مااذا باإلوااافة ئلااو اسااتلدام سااال ي سياسااية تةمرةااة (مثا

ئ جاد مات داللية ودولية و ذ جهود إلساياط القظاام) مان وامن اليا ماة .وماذا التوجاه قاد قجاح بعاد ت ب اب
برقامج "ئعادو التشغ " الذت اشتم علو تجم د اقتشار القاتو شرقاً ،واالعتراف العملي بالهيمقة الروسية علاو

مقا ب االتحاد السوفياتي السابب.
المنطقة الجنوةية:

مااذه المق يااة الواسااعة التااي كاقاات فااي الماوااي ج ا ءاً ماان االتحاااد السااوفياتي تمتااد حتااو الحاادود الجقو يااة

لروسيا .ومي توم اليوقا  ،وفيه ثاالث دو  :جورجياا ،آذر جاان و رم قياا ،التاي يحاذ هاا مان الجقاوي كا مان

تركيااا وا اران؛ والمق يااة تحتااوت يو ااً علااو آساايا الوس ا و الممتاادو مااا ب ا ن بحاار ق ا وةن وحت او حاادود الص ا ن،
وتشم لما دو من دو االتحاد السوفياتي السابب مي:

كا الستان ،و اكستان ،تركماقساتان ،فرة ساتان ،و اجكساتان .وفاي جقاوي ماذه الادو توجاد سلسالة مان

الاادو اإلسااالمية الممتاادو مااا با ن تركيااا والصا ن :ئ اران و فغاقسااتان ،وتجاورمااا العاراق وباكسااتان .مااذه المق يااة
تواام كتلااة ج وسياسااية متصاالة؛ واذا و ا ف ئل هااا الشاارق األوسااط الموس اع ،فمقهااا توجااد قواساام مشااتركة كث ارو

توم عقاصار متعاددو :جغرافياة واثقياة واقتصاادية وثيافياة ود قياة وسياساية .كماا و قهاا تحتاوت علاو احتيا اات
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من ال اقة مي من األمم في العالم .ومن قاف اليو اإلشارو ئلو مم تها الكبر لقاحية التوجه ئل هاا واالقتياا
مقها في ل وط قي ال اقة.
ليد شكلت مق ية آسيا الوس و صلرو اللالف ب ن الدو العظمو مقاذ اليارن التاساع عشار .والتقاافا مان

جا السااي رو عل هااا دعاي فااي ح قااه باساام "اللعبااة الكباار " .وثماة مقافسااة مشااابهة تساامو باساام "اللعبااة الكباار

الجد دو" تجرت حالياً ما ب ن روسايا والقااتو والصا ن .والمقتصار فاي ماذه المقافساة سايحظو باالقفوذ فاي مق ياة

ةقية بال اقة .كذل  ،فمن مذه المق ية بالقسبة لروسيا تشك الب ن الرلو ألقها بمثابة لط التواص األساسي
مع الغري واإلسالم السياسي والص ن .ومثلها مثا روسايا ،تقشاط دو ةر ياة فاي ماذه المق ياة مان جا كابح

امتداد وتفشي اإلسالم الراديكاالي والحاد مان الل اوات التاي تياوم بهاا الصا ن ف هاا .وماذه الادو تفعا ذلا مان
لااال مقااع توسااع القفااوذ السياسااي فااي المق يااة بوسااا

سياسااية واقتصااادية ،وماان رةااب تيااديم المساااعدات

المتقوعااة ،بمااا ف هااا المساااعدات األمقيااة .كااذل  ،فاامن الغااري قظاار ئلااو مااذه المق يااة علااو قهااا تشااك مجاااالً
بوسعه المساعدو علو احتواء وت وةب ئ ران .واألقش ة الغر ية في المق ية تشم حوو اًر عسكرةاً وشبكة مان
اليواعد العسكرةة المقشورو في دو الشرق األوسط واللل ج وآسيا والوس و والمحيط الهقدت.
القوقاز

مذه المق ية اليا مة عقد مفتارق ارق ماا با ن روسايا والشارق األوساط ،مشابعة بالرواساي واألحيااد المتبيياة

من صراعات تارةلية حصلت ما ب ن الدو واألقليات اإلتقية والد قية الموجودو ف ها .وسالمها و مقها مرتب ان

بت اوا ن حس ااا ،داللااي ولااارجي علااو حااد س اواء ،ب ا ن قااو ً متقافسااة؛ والاادو واليااو االثقيااة الموجااودو ف هااا
تصارع من ج الحفاظ علو استياللها وسالمتها اإلقليمية .وك الدو الجارو لدو اليوقا ادت في السقوات

األل ارو ماان حاادو تقافسااها علااو القفااوذ فااي مااذه المق يااة .ولوف ااً ماان قوايااا الواليااات المتحاادو بملحاااق الواارر
بالمصالح الروسية في مجا التصد ر والقي المتعلي ن بالقفط والغا  ،قجد ن روسيا تسعو لتح د مذه الادو

والمجموعااات اإلثقيااة ماان رةااب توساايع قفوذمااا مااي فااي مااذه المق يااة .تركيااا وا اران تسااعيان يوااً ئلااو توساايع
قفوذمما في المق ية؛ ويواف ئل ها جميعاً حلف القاتو الذت يعم للغاية ذاتها .روسيا من قاح تها تعم بك

جااد وقشاااط للحفاااظ علااو مواقعهااا المسااي ر فااي مااذه المق يااة .ومااا ماان ش ا فااي ن قتااا ج حااري  2008فااي
جورجيا قد ساعدت روسيا ولدمتها إلح ار مدافها في المق ية.
الشرق األقصى

مااوح الصا ا ن لتوساايع قفوذم ااا ئل ااو مااا وراء ح اادودما ه اادد روساايا .وف ااي م ااذه األثقاااء ،ال تاا ا المص االحة

الص ا قية األساسااية تكماان فااي كاابح تمرك ا الغااري فااي مقااا ب قفوذمااا الح ويااة .وفااي مااذا اللصااوص تتعاااون

الص ن مع روسيا .والمشكلة المرك ةة التي تواجه الص ن مي تأم ن الت ود بمصادر ال اقة ،من دون ارتهان،
قاادر اإلمك ااان ،ب ااالغري و روس اايا .عل ااو م ااذه الللفيا اة ت ااورت عالق ااات الصا ا ن ب اام ران-كدول ااة م ااوردو لل اق ااة

وكشرة استرات جي معاد للغري .من اوية قظر الص ن ،من المرةوي فيه ن تمر رق قي ال اقاة اللاصاة
بها عبر آسيا الوس و المتحررو حتو الساعة من الوجود الغر ي .وبعض الدو في آسيا الوس و تستغ ذل
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لت ااوةر عالقااات اقتصااادية مااع الصا ن ،ماان لااال بااذلها الجهااود الال مااة لالبتعاااد عاان القفااوذ الروسااي .لااذل ،
قجااد ن ةلااي ل ااوط قي ا ال اقااة تبقااو فااي ل ااوط تتجااافو عاان روساايا .وروساايا اليليااة ماان ئمكاقيااة فيااداقها

مكاقتها االقتصادية وقفوذما السياسي في المق ية ،تقشط لتيليص األورار الالحية بها في عيااي ذلا  .وماي

تفع ذلا ب ارق متعاددو ،مثا الجهاد الاذت تبذلاه مان جا م احماة الوالياات المتحادو فاي حركتهاا فاي المق ياة

من رةب التعاون مع دو آسيا الوس و .ومن سلرةة اليدر ن الص ن تستف د من ذل ؛ كما و ن روسيا قلية

يو ااً ماان الت ااور الصااامت ،ئذا صااح التعب اار ،لعاادد سااكان الص ا ن واقتشااارمم باتجاااه روساايا ودو االتحاااد
السوفياتي السابب ،ومان احتماا ن تسارع الصا ن جهودماا مان جا اكتسااي قفاوذ فاي الشارق األوساط الكب ار
يواً .وبالتالي ،فمن وجهة قظر روسيا ،تبدو الص ن بمثابة العدو األساسي في المستيب .
دول االتحاد السوفياتي السابق

ئن روساايا تعتباار المق يااة مااا بعااد السااوفياتية مق يااة لاوااعة لقفوذمااا – قظرة ااً وعملي ااً – و يو ااً تعتبرمااا

كشرةط مقي بوجه جاراتها التي تحيط بها من ك حدي وصوي .والسياسة الروسية في ملتلف مذه المقا ب

تحكمهااا اعتبااارات اقتصااادية ،مثا المقافسااة مااع جهااات لاار تسااعو لبسااط قفوذمااا ف هااا واالقتاراي مباشارو ئلااو
مصااادر ال اقااة الموجااودو ف هااا .و قت جااة ئعااالن الجمهورةااات التااي كاقاات مشاامولة واامن االتحاااد السااوفياتي

السابب عن استياللها ،تحولت روسيا ،التي كاقت الجمهورةة السوفياتية الكبر واألمم ،ئلو ورةثتها الواواحة.
و ثقاء المرحلاة األولاو التاي عيبات تفكا االتحااد الساوفياتي ،جارت محاولاة إلعاادو تقظايم الجمهورةاات األر اع

عشا ارو و اامن اتح اااد ئقليم ااي .والحييي ااة ن م ااذه الفكا ارو ت اام تحيييه ااا ف ااي ئ ااار م ااا سا امي "اتح اااد الجمهورة ااات

المستيلة" .ئال قه بياي فاي ميكلياة مشاة قسام مان الجمهورةاات ماذه رفاض االقوامام ئلياه؛ والميصاود ماو دو

البل ب الثالث التي ما لبثت ن اقومت ئلاو حلاف القااتو .كماا و ن دوالً لار  ،حتاو لاو بي ات وامن ئ اار

اتحاااد الجمهورةااات المسااتيلة ،ئال قهااا شلصاات بأقظارمااا قحااو ساااحات جقبيااة لاار – مقهااا بااداعي الت ل اع
لالقومام ئلو الغري ،ومقها بداعي الت لع ئلو اتجاماات لار  ،بماا ف هاا الساعي إلقاماة تحالفاات ئواافية ماا
ب قهااا مثا  – Gllamوالحلااف با ن لصااوم روساايا فااي المق يااة المابعااد سااوفياتية .ومااذا الحلااف يواام جورجيااا

و وكراقيا ااا وآذر ج ا ااان ومولا اادافيا .ودو ل ا اار يو ا ااً ت لع ا اات قح ا ااو ت ا ااوةر ش ا ااكا ما اان التع ا اااون السياس ا ااي
واالقتصااادت واألمقااي الااذت تشااار فيااه روساايا .ومااذه مااي حااا مقظمااة األماان المشااتر  ،CSTOالتااي تواام

قااو مشااتركة للاارد الس ارةع ،ومقظمااة التعاااون آلساايا الوس ا و  ،CACOالتااي تشااار الص ا ن ف هااا يو ااً ،فااي

ح ا ن ن ئ اران وباكسااتان تشااغالن ف هااا دور المراقبااة؛ ثاام مقظمااة شااقلات  SCOالتااي تواام دوالً ماان لااارج

مجموعة مذه الدو  .وقد مقحت روسيا موقع مراقي في مقظمة المؤتمر اإلساالمي  .OTCمان المهام اإلشاارو
يوا ااً ئل ااو ن روس اايا تملا ا مل

ااات إلقام ااة ح ااالف ئو ااافية به اادف تش ااجيع فكا ارو اتح اااد ال اادو األورو –

آس ا ا وية .فا ااي العا ااام  ،2012ما اان المفتا اارض ن تشا ااك ئ ا ااار التحا اااد اقتصا ااادت ب ا ا ن روسا اايا وكا السا ااتان
و يالروساايا .واذا تشااك مااذا الحلااف فع االً ،فماان شااأقه ن تحااو ئلااو كيااان شاابيه فااي ساسااه لمااا كااان عليااه
االتحاد السوفياتي في السابب.
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فاي الساقوات األل ارو تبقات روساايا قهجااً صاارماً ،ئن بوجاه دو المق يااة و بوجاه الجهاات الدولياة القاشا ة
ت شيء ،الميصود مقا ماو ئبعااد الوالياات المتحادو وحليفاتهاا مان رةاب ممارساة الواغط السياساي

ف ها .قب

والو ااغط االقتص ااادت (مثا ا مق ااع و حج ااي مص ااادر ال اق ااة) والعما ا الس اارت الت ااةمرت (مثا ا ئلح اااق الو اارر

باألقظمة والجهات التي تهدد المصالح الروسية في الدو المعقية) واألقش ة العسكرةة (مثلما حص في حالة
جورجيا) .والقشاط الروسي لتشاك

مقظماات ئقليمياة فاي المق ياة ،لادم ماو اآللار ماذا الغارض ،وفاي بعاض

الحاالت ،تعم مذه المقظمات لكبح اإلسالم الراديكالي في المق ية.

في المياب  ،تغض روسيا قظرما عن معا ر مشكو ف ها تسود في مذه الدو بشأن حيوق اإلقسان وتدعم

بقاء علو اتفاقات ،و من دوقها حياقاً ،تييم حوو اًر عساكرةاً ثابتااً فاي
األقظمة الشمولية اليا مة ف ها .وروسيا ً
بعااض دو المق يااة .ومااذه اليااوو العسااكرةة ماادفها تااأم ن الحاادود ئ اء اللااارج – مثلمااا مااي الحااا فااي اليوقااا
وآسيا الوس و ،ومان جا تشاغ

اليواعاد ألماداف اساترات جية – مثا قاعادو األسا و الروساي فاي ساغتوفو

في شبه ج ةرو التابعة ألوكراقيا ،ومن ج احتياجاات األمان الاداللي فاي مقاا ب اللصاومات الملتلفاة ،مثلماا

ااء علااو اتفاااق  CSTOلألماان
مااي الحااا فااي تراقسقيسااترةا فااي مولاادافيا وآساايا الوس ا و .مااا لااال ذل ا  ،و قا ً
المشتر  ،تحتفظ روسيا بيوات التدل السرةع في الدو الملتلفة الستلدامها في حاالت ال وارئ.
ماان الجااد ر التشااد د علااو ن موقااف روساايا فااي محي هااا اليرةااي رتك ا بقساابة حاساامة علااو تفاممااات تاام
التوص ا ئل هااا ب قهااا و ا ن الواليااات المتحاادو .وماان مقااا قجااد ن بقااداً مام ااً فااي ل اة "ئعااادو التشااغ " قااد مااقح

روسيا اعترافاً بها علو قها تمل وواعاً لاصااً ( ت وواعاً مهيمقااً) فاي ماذا المحايط .والشاامد علاو ذلا ماو

"ومور" الثورات "الملوقة" ،التي ،بحسي قو قاا ي ن روا ،كاقات بميحااء مان الغاري .ن موحاات جورجياا
ودو لاار فااي المحاايط الروسااي قحااو التحاارر ماان الهيمقااة الروسااية واالقواامام ئلااو القاااتو ،قااد تبلارت ،علااو

األقا فااي الوقاات الارامن .واألقظمااة المتعا فااة مااع الغااري فااي المحاايط الروسااي اسااتبدلت بأقظمااة متعا فااة مااع
روسيا ،مثلما مي الحاا فاي وكراقياا علاو ساب
 )2012قب

المثاا  .ماذه التفامماات مساتمرو وثابتاة (حتاو مقتصاف العاام

ت شيء في الشرق األوساط؛ وماذا علاو الارةم مان السالو االساتف ا ت الاذت تقتهجاه روسايا فاي

الساحة الدولية ،لاصة ئ اء الواليات المتحدو.
روسيا واإلسالم
تم

سلو الروسي وقياداته علو حد سواء بحالاة مان عادم اإلجمااع ئ اء التحادت اإلساالمي ،وبحالاة مان

التغاوي عن ئمكاقية تشك له تهد داً جومرةاً .ئن القظرو السياسية ئلو مذا الموواوع ئقماا تعكاا تلابط اليياادو

الروسااية فيمااا تعلاب بمكاقتااه دالا الساااحة الدوليااة .فالصااحوو اإلسااالمية تااؤدت ئلااو اقتاراي روساايا ماان الغااري
لشا اراكتها مع ااه ف ااي التص اادت للمش ااكلة اإلس ااالمية ،م ااذا م اان قاحي ااة؛ وم اان قاحي ااة ل اار  ،قج ااد ن المواجه ااة
اإلسااالمية-الغر يااة ،تااوفر لهااا فرصااة لتاارؤا المعسااكر المعااادت للغااري .فااي الوقاات قفسااه ،يسااعو اإلسااالم
الراديكالي ئلو استغال اللالف ب ن روسيا والغري من ج تعظيم الل ر الذت يشكله عل ها.
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روسايا تمتلا تارةلااً اويالً ومعياداً ماان عالقااات الجاوار مااع العااالم اإلساالمي .واإلسااالم -بتيلباتااه و شااكاله

الملتلفااة -لااه قحااو لااف سااقة ماان التااارةخ فااي المجااا الروسااي .ومااا با ن قهايااة اليارق ن الثااامن عشاار والتاسااع
عشار ،احتلات روسايا األ اروااي المساكوقة مان قبا المسالم ن الاذ ن دللاوا تحاات مظلاة اإلمب ار ورةاة الروسااية.

قب ا

ااذ كاقاات مااذه األماااكن تحاات ساال ة ئسااالمية؛ ت ساال ة تركيااة وفارسااية؛ وتمتااع قساام مقهااا بفت ارات ماان

االسااتيال  .شااعو ها دللاات فااي ص اراعات علااو مااد

جيااا مااع روساايا .واثاار احتاللهااا ماان قب ا اإلمب ار ورةااة

الروسااية المس ايحية تحولاات ئلااو مقااا ب وااعيفة .وفااي عياااي ثااورو عااام  ،1917سااجلت فااي بعااض المقااا ب

اإلسااالمية محاااوالت إلقامااة كياقااات مسااتيلة؛ ئال قهااا لاام تاادم فتارو وةلااة ماان الا من .و ثقاااء الحيبااة الييصارةة،

و يواً في يام االتحاد السوفياتي ،كاقت عالقات المسلم ن والسل ات صعبة جداً ومل ة بالعقف؛ وعملية قمع
والوااع قساام ماان المقااا ب الثااا رو ،فاي عياااي حااداث حصاالت مقااا فاي العشارةقيات والثالث قيااات ماان الياارن
الماوااي ،امتاادت وقت ااً ااويالً .وشااار قساام ماان السااكان المحل ا ن حتااو مااع القااا ة ن ثقاااء الحااري العالميااة
الثاقية ،بما في ذل اليتاا فاي صافوفهم .ماع ذلا  ،ففاي ياام االتحااد الساوفياتي المتاألرو ،لام تباب الكث ار مان

الحماا اإلسالمي .واألةلبية الساحية من السكان ابتعادت عان الاد ن .وماذا الت اور باات ممكقااً لعادو ساباي،

مقها ومور حوور وقشاط المؤسسات التيل دية – ومذا ما حص يواً في األوساط الد قية والعرقية األلار
دال االتحاد السوفياتي .روسيا تقظر ئلو اليوقا وآسيا الوس و ،المقا ب التي يسكقها مسلمون ،كتحد مقي
و قي مرك ت .السكان السالف شكلوا قحو  %70من مجم سكان االتحااد الساوفياتي؛ ور ماا كاان مان صا

 50مل ااون م اان المس االم ن ال ااذ ن عاشا اوا ف ااي االتح اااد الس ااوفياتي ،مق ااا قح ااو  20مل وقا ااً بيا اوا ف ااي األ ارو ااي
الروسية .والباقون تحولوا ئلو موا ق ن في ست دو ئسالمية محاذية للحادود الروساية .الساكان المسالمون فاي
روس اايا تمركا ا ون ف ااي مج ااال ن كب ا ارةن ،ف ااي س اابع ميا ع ااات ش اامالي اليوق ااا (كبرد ق ااو ،بالكرة ااا ،الشيش ااان،

كراشيفو ،شركيسيا ،ةوشيا ،وس تيا الشمالية ،ديغيا ،القيا) ،باإلوافة ئلاو مجاال ن واقعا ن فاي مق ياة الفولغاا
– تتارستان وبشك رةا .يواف ئلو ماؤالء يوااً مجموعاة ساكاقية ئساالمية تعاد بواعة مال ا ن تات ئلاو المادن

األساسااية الروسااية كسااكان مااؤقت ن و كعماا

السلبي المليم علو الواقع السكاقي الروسي.

جاقااي .التحاادت الروسااي تفاااقم يوااً ئ اء الم ا ان الااديموةرافي

اإلسالم في روسيا:

العالقات ب ن المؤسسة اإلسالمية الروسية والسل ة ليست مقوب ة وال ج دو علو وجه العموم .ومذا علاو

للفية سقوات وةلة جرت ف ها محاوالت فاشالة إلقاماة مؤسساة ئساالمية واحادو مان قبا السال ة ،وبالتاالي ،تام

ئمما الفكرو .في المياب  ،تييم الجالية اإلسالمية في روسيا عالقات آلذو بالتوسع مع الواقع اإلساالمي لاارج

الدولة ،ومي تعبر عان ماوح لالقادماج كجا ء مان العاالم اإلساالمي عمومااً .وماذا القشااط اللاارجي ياأتي بعلام
وتوجيه من السل ات التي تحاو االمتقاع عن االحتكا ال ا د عن الل وم وعن المواجهة.

لال الفترو األل رو من عمر االتحاد السوفياتي ،لوحظ وجود قشاط ئسالمي ماقظم ،األمار الاذت تجلاو ماع

ظهاور م اركا معلومااات وصاحف ذات للفياة ئساالمية .دالا صافوف القاشا ن بار ت عاادو شلصايات ،قساام
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مقهااا علااو األقا كاقاات لااه عالقااات مااع لاادمات األماان (ماان بر مااا جمااا ةا اادار) .عااام  ،1990تاام تشااك
ح ا ي "القهوااة اإلسااالمية"؛ وعااام  ،1995تاام تشااك

اللجقااة اإلسااالمية اإلقليميااة .المقظمااون كاااقوا م ارتب ن

بالمؤسسة ،ووالع ن يواً في مجاا األعماا  ،بماا ف هاا العما علاو تحسا ن ووااع تصاد ر األسالحة لادو
الشرق األوسط .وبعد تفكي االتحاد السوفياتي ،تدفب علو روسيا قاش ون من التيارات اإلسالمية الراديكالياة؛
والقتا ج لم تتألر في المجيء .صحيح ن ةلاي الساكان المسالم ن فاي روسايا ال يمارساون العباادات والم ارسام

الشاارعية ،ئال قهاام تعااا فون وةتوااامقون مااع الجاليااة اإلسااالمية فااي روساايا والعااالم .كااذل  ،فاامن القاش ا ن
اإلسالم ن من رجا الد ن والمقاول ن الذ ن تدر وا في روسيا و لارج حدودما – وجدوا في الدولة ،كما مي

الحا في دو لر في المق ية ،رواً لصبة لقشر تعاليمهم .وبسرعة اقتشرت األفكار الد قياة فاي صافوف
السااكان .ومااذا الت ااور تجلاو فااي مااا تجلاو فااي قمااو مؤسسااات ئساالمية حد ثااة تحتا محا المؤسسااات الد قيااة
اليديمة وتيوم بقشاط تر وت قييض في صافوف الشابان عبار اساتلدام وساا

سالمة فاي صافوف الساكان ة ار

المسلم ن في األساا.
مذا المقحو من العودو ئلو الد ن ،المالحظ وجوده في صفوف المجموعات اإلثقية ذات األص اإلساالمي
في روسيا ،يعود لعدو سباي :فهو يعتبر كوس لة لتعرةف الهوية الذاتية وحماية الجالية ،وكتعب ر عن االقتماء
ئلااو األسارو العالميااة التااي تقااادت بتعاااليم مشااتركة لارقااة للحاادود .كااذل  ،فاامن العااودو ئلااو الااد ن تتاايح حالااة ماان

التوااامن وااد الغااري – األماار الااذت ؤة اده الجمهااور اإلسااالمي فااي روساايا .وبااالرةم ماان ذل ا  ،فاامن تقااامي
اليومية في صفوف الموا ق ن الروا ؤدت دو اًر ال بأا به في ييظة المسلم ن في روسيا .وفي ميابا تحاو

اإلسااالم ئلااو ج ا ء ملحااوظ ماان المشااهد الروسااي ،فيااد قشااأت يو ااً حالااة ماان اإلسااالموفو يا بشااك واوااح فااي
روسيا ،تجلت بعض األحيان في مظامر عقفية.

التسل اإلسالمي ئلو روسيا يحص مان لاال االحتكاا ماع اليياادو التيل دياة اليديماة .وماع مارور الوقات،

بات من الممكن تأسيا قدر من التعاي .ما ب ن الييادو التيل دية والييادو الجد رو علو ساا تأ د قيم اإلسالم

المعادية للغري وقيمه .مع ذل  ،توجد حالة مان المقافساة ماا با ن التياار التيل ادت – "اإلساالم الروساي" والتياار
الراديكالي – المعروف في روسيا باسم التيار الومابي.
اإلرهاب اإلسالمي والسياسة الروسية

المقظمات الراديكالية الموجودو في ملتلف قحاء العالم اإلسالمي مي المسؤولة عن تأم

ئعداد القش اء،

الذ ن اقوم قسم مقهم ئلو معسكرات التدرةي؛ وبالتالي للمشاركة فاي العملياات اإلرمابياة فاي روسايا .القشا اء

من مؤالء يحظون بالتدرةي والتثي ف اإلسالمي في مصر وسورةا وا اران والساعودية وتركياا وساواما ،باإلواافة
ئلو الدال الروسي وجمهورةات االتحاد السوفياتي السابب؛ القش اء الموجودون في روسيا الذ ن حصلوا علو

تأم ا وتوجيااه ماان المقظمااات الراديكاليااة فااي الشاارق األوسااط ،عرف اوا ك ااف يستحصاالون علااو الاادعم وك ااف
قشرون ئد ولوج تهم والذوبان في الب ة المحي ة والتسل ئلو المؤسسة المحلية.
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اإل د ولوجيا األولياة التاي ركا ت علاو ئحا ار االساتيال عان روسايا قاد تحولات بالتادرةج ئلاو جهادياة .وماذا

المقحااو الااذت تعاااظم علااو للفي اة الحااري الاادا رو عقااد

اراف الحاادود الجقو يااة لروساايا ،ت ارفااب مااع توص ا ف

الواليات المتحدو واس ار والغري عموماً بأقهم جميعاً عداء.
الراديكاال ون "الجهاااد ون" الاارواد فااي شاامالي اليوقااا يسااعون إلقامااة دولااة اللالفااة والشارةعة مقااا  .المقظمااة
األماام التابعااة لهاام مااي "الجبهااة اإلسااالمية" لشاامالي اليوقااا  ،التااي مرك مااا فااي الشيشااان .وماان مقااا

القاش ا ون عم اااالً ئرمابي ااة ئل ااو عم اااق روس اايا .وف ااي الشيشااان ،ت اام تش ااك

قشاار

سلس االة م اان المقظم ااات اإلس ااالمية

الراديكاليااة ،بر م ااا "الجبه ااة اإلسااالمية" لش اامالي اليوق ااا التااي تعم ا ف ااي قغوشاايا وداةس ااتان وبش ااك رةا .وف ااي
داةستان ،تقشط مقظمتا "شرةات" و"جقت"؛ وفي بشك رةا ،تقشط مقظمة "جامعة ح ي التحرةار" .وفاي ك رد قاو
– بالكرةا ،تقشط مقظمة "ال رمو " .وفي قغوشيا ،مقظمة "كل بات" و"الجماعة األقغوشية".

من باي السلرةة ن روسيا وجدت قفسها متور اة فاي حاري "ة ار متقااظرو"؛ علاو ةارار القواا الاذت تام

ت وةره يام االتحاد السوفياتي كوس لة إللحاق الورر بدو لار  .والاو جاقاي الثاوار المؤةاد ن مان الجمهاور

المتعا ف والمعتاد تارةلياً علو االص دام مع السل ة المرك ةة مهما كاقت ،اقوامت ئلاو ماذا الصاراع يوااً
جهااات ئسااالمية راديكاليااة ماان الشاارق األوسااط ،بر مااا "األل اوان المساالمون" .ففااي قهايااة الثماق قيااات ،استقسااخ
"األلوان" قش تهم من فغاقستان ئلو مقا ب ئسالمية في االتحاد السوفياتي ،و حادثوا مقاا صاحوو ئساالمية.

السال ات الروسااية التااي تحاااذر فااي ةلااي األوقااات الاادلو فااي مواجهااة مااع مقظمااات ئسااالمية جقبيااة ،علقاات
رسمياً "األلوان المسلم ن" كمقظمة ئرمابية محظور قشا ها.

شمالي اليوقا قشبت حري دامية ب ن الروا والمسلم ن الثوار .والتمرد فاي الشيشاان تام قمعاه بعاد لاوض

ح اار ن دارت ااا ف ااي الفتا ارت ن با ا ن( )1996-1994و( .)2007-1999وال ا ا ا ش ااما اليوق ااا يش ااهد قشا ا ة
ثورةااة .قتااا حااري العصااابات واإلرماااي تفشااي قحااو مقااا ب لاار فااي عمااب روساايا ،فااي ح ا ن ن الحااري
القظامية في اليوقا فاي فتارو ماا بعاد اقتهااء حاري الشيشاان الثاقياة عاام  ،2007لبات قارماا .مان جا ئحا ار

مااذا الهاادف ،لاااض الجااي .الروسااي قواااالً شرسااً شاام ت ه اار وكااار المياومااة ،ودم ار قاار ً  ،وقااام بعمليااات
ئحباط مرك ود قش اء مرك ة ن؛ مكذا تمت تصفية ةلي وحدات حري العصابات .وعلو حد عم الروا،
ئن الياقون والقظام قد تم فروهما بمساعدو الييادو المحلية المؤةدو للروا.

مقااذ قهايااة الحااري القظاميااة ب ا ن روساايا والمتماارد ن المساالم ن شاامالي اليوقااا  ،ترك ا القوااا اإلسااالمي

الراديكااالي فااي العمليااات الجماعيااة – ت مهاجمااة

اار عسااكرةة قتاليااة وعمليااات اقتحارةااة .العمليااات وجهاات

بشااك لاااص وااد مؤسسااات الساال ة والجهااات األمقيااة الروسااية فااي مق يااة اليوقااا  ،باإلوااافة ئلااو عمليااات

دال ا روساايا قفسااها .والعمليااات اإلرمابيااة اسااتهدفت يو ااً مؤسسااات عام اة – مستشاافيات (مثلمااا حص ا فااي
بودوقوس عام  )1995ومدارا (بيسالن  )2004ومراك ثيافياة (المسارح فاي موساكو عاام  )2004واألبقياة
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السكقية في المدن المرك ةة (بما في ذل موسكو عام  ،)1999ومحاور المواصالت (الم ترو في موسكو عام
 ، 2010وق اار موسااكو – ساااقت ب رساابور عااام  .)2009كااذل  ،جاار تقف ااذ محاااوالت الت اااف ووااري
ا رات مدقية (في م ارت موسكو عام  .)2004المواجهة با ن روسايا واإلساالم الراديكاالي تحصا

يوااً فاي

مق ية الفولغا والجمهورةات اإلساالمية التابعاة لحتحااد الساوفياتي ساابياً ،لاصاة فاي آسايا الوسا و .السال ات
في مذه الدو ذات الحكم الذاتي في جومرما ،اساتلدمت اليبواة الحد دياة مان جا ئييااف القشااط اإلساالمي

المتفشي ،ومراقبته والحد مقه ،حتو وان لم تحيب ذل بقجاح ملحوظ.

روسيا تقظر لقفسها كج ء من الحوارو الغر ية (وماذا المفهاوم ال يعتبار ما اًر مفروةااً مقاه مان وجهاة القظار

الغر يااة) .ئلااو جاقااي ذلا  ،فاامن حيييااة ن جا اء مامااة ماان اروا ها وسااكاقها وموةتهااا تشااك جا ءاً ماان العااالم

اإلسالمي ،تم استغاللها من قبلها لتأسيا ال عم بأقها تقتمي ئلو العاالم اإلساالمي .ومان مقاا اقوامت روسايا
بصاافة م ارقااي ئلااو مقظمااة المااؤتمر اإلسااالمي ،وحركاات مجموعااة برلماقيااة "روساايا والعااالم اإلسااالمي – ح اوار

استرات جي"؛ وفوق ك مذا ،قجاد قهاا تماارا سياساة معادياة للغاري فاي الشارق األوساط ،بماا فاي ذلا سياساة

مستيلة ئ اء "محور الشر" (ئ ران وسورةا ومقظمات راديكالية) .في روسيا ،توجد مقا جهات ة ر قل لة تعتبار
الاادو اإلس االمية كش ارة مهاام يسااهم فااي تياادم مكاقتهااا الدوليااة ،ومااي تاادعم بالتااالي مااذا الليااار .وباإلوااافة
للقش اء المسلم ن ،وجد يواً الش وع ون والساعون ئلو ئعادو بقاء اإلمب ار ورةة الروسية واالتحااد الساوفياتي
وسا ر المصالح االقتصادية واألمقية والمتعلية بالصقاعات العسكرةة.

ئن الح الروسي للتحدت المفروض بدو ثقا ي الييمة .فالسياسة الداللية لروسيا تعكاا الشا والرةباة ئ اء
المقظومة اإلسالمية .الجهاات األمقياة الروساية تاد ر حر ااً احقاة واد القشا اء اإلساالم ن .ئال قهاا ال تشان
حملااة كثاار ماان اللا وم وااد التقااوع اإلسااالمي للثااورو .ومااع ذلا  ،فهااي تصااور الثااوار علااو قهاام متمااردون وااد
الدولااة و قهاام مجرمااون تجااي م اواجهتهم بحسااي معااا ر واج اراءات األماان الااداللي .وحت او لااو كاقاات السياسااة

اللارجي ااة الروس ااية مق وي ااة عل ااو دبي ااات معادي ااة للغ ااري ومتعا ف ااة م ااع المس االم ن ،ئال ن عقاص اار اإلس ااالم

الراديكااالي قظاارون ئلااو روساايا كأحااد األمااداف الجهاديااة .كمااا وت ااورت لااد المقظومااة الجهاديااة الراديكاليااة

بشك لاص مفاميم تيو ئن روسيا باست اعتها ن تكون شرةكاً في كبح الغري والحاق األذ به .ئن روسيا
تشار في القواا الادولي واد الجهاات اإلساالمية الراديكالياة ،حتاو ولاو بصاورو استقساابية ،ومان لاال قيا

رس ااا

ئ جابي ااة لل اادو والجه ااات اإلس ااالمية ،لاص ااة تلا ا المعادي ااة للغ ااري .م ااذه السياس ااة تعبا ار ع اان الفصا ا

الواوح ما ب ن اإلرماي اإلسالمي الداللي الذت اتم تصاوةره كشاأن روساي داللاي ،و ا ن اإلرمااي اإلساالمي

القاشااط لااارج الحاادود الروسااية .كااذل  ،فاامن روساايا تم ا مااا ب ا ن اإلس االم ن الراديكااال ن الااذ ن ال يحااار ون

روسيا ويحصلون علو دعم السل ة والتشجيع السياسي ،و ن ول

الذ ن قش ون ودما من لارج حدودما.
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ومع اإلشاكالية الكامقاة فاي ماذا التم ا  ،فالظاامر ن السياساة الروساية قاد ع ات ثمارماا .فعلاو الارةم مان
اليبوة الفوالذية التي اعتمدتها روسيا ود جهات راديكالية ئسالمية وامن اروا ها ،ففاي العاالم اإلساالمي لام

تتفاقم المشاعر المعادية للاروا ،حتاو ئ اء تادمور مكاقاة روسايا فاي صافوف دو الشارق األوساط ئثار دعمهاا

ة اار المحاادود إل اران ولسااورةا بشااك لاااص ،التااي دارت فااي داللهااا حااري مليااة داميااة .كااذل فاامن الم الااي

السياسااية اإلسااالمية دال ا روساايا لاام تااؤد ئلااو حالااة توااامن ظااامرو فااي العااالم اإلسااالمي .والااذ ن رفع اوا مااذه
الم الي تراجعوا مع مرور ال من عن موقفهم مذا .وكج ء من الجهاد المباذو لتهد اة األقااليم المتماردو ،والاذت
بد مقذ بداية والية بوت ن ،فمن روسيا توصلت ئلو تفاممات ومقية مع دو ومقظمات ئسالمية ملتلفة بشأن

امتقاعها عن دعم قش ة ئسالمية تلرةبية دال

اروا ها؛ ومان ب قهاا ئ اران وتركياا وةلاي المقظماات ماا عادا

الياعدو .وحتو األلوان المسلمون الذ ن تم التوص معهام ئلاو تفاامم عاام  ،2006قاد وقفاوا تادرةجياً قشاا هم
المعادت لروسيا ،و دؤوا قظرون ئل ها كشرة في القوا ود العدو المشتر – الواليات المتحدو.
روسيا في الشرق األوسط

استرات جية المواجهة الروسية مع الغري في الشرق األوسط ترك ت في الماوي علو لذ الحي ة والحياد،
لكاان ،مااع تيااديمها ل ا قهااا المساااعدو المتعااددو المجاااالت :سياسااياً واقتصاادياً وعسااكرةاً ،بمااا فااي ذلا المشاااركة
الفعالة في اليتا  .وةلي دو الشرق األوسط جر تموةلها ودعمها من قب االتحاد السوفياتي ،لاصة مصر
وسااورةا والاايمن الجقااو ي والعاراق والج ا اار ول بيااا .واثاار ساايوط االتحاااد السااوفياتي ،لساارت روساايا دفعااة واحاادو

مكاقتهااا ومواقعهااا فااي الشارق األوسااط .الحكومااة الروسااية الجد اادو توجهاات ةر ااً ،مااع ئدارتهااا ظهرمااا ألصاادقاء
االتحاد السوفياتي اليدامو الذ ن اقكشفوا ئثر ذل

مام تسل الغري.

بعااد ماارور قحااو عيااد ماان الا من ،وفااي عهااد الاار يا بااوت ن ،عملاات روساايا علااو ئعااادو تاارميم وواااعها فااي

الشاارق األوسااط .ومااذه المق يااة بااالمفهوم الروسااي تعقااي "الشاارق األوسااط واألدقااو" الممتااد ماان باكسااتان وحت او

شما

فرةييا؛ ومي اعتبرت من قب الروا علو قها مق ياة ئساالمية متواصالة ذات احتماا التوحاد السياساي

تحاات قيااادو واحاادو .كمااا وتقظاار روساايا ئلااو دو المق يااة علااو قهااا تاادل فااي شاراكة بيعيااة .ومقااذ الساقوات

( )2004-2003ح قما كاقت الواليات المتحدو مشغولة باليتا في العراق ،الحظت روسيا وجود قافذو فرصة
ساقحة ،و د ت بتعم ب تسللها ئلو الشرق األوسط .ليد بلورت استرات جية جد دو لبقاء عالقات ئ جابياة ماع كا

الالعب ن ،من لال التدل في ك محاور األحداث في المق ية .والشامد البار علاو ذلا ماو عالقاتهاا ماع

ئس ار  ،في مياب عالقاتها مع عدا ها (مواويع العالقة ماع ئسا ار  ،وماع الفلسا ق ن ،والمساار السياساي

فااي الشاارق األوسااط ،سااوف تبحااث فااي فص ا لاااص مقفص ا ) .وفااي مياب ا تبق اي سياسااة التعاااون حتااو مااع
الغري ،فمن روسيا بذلت جهدما في تيليص قفوذ مقافس ها .والمقاورو ما ب ن مذه األ اراف تتجلاو فاي لادمات

الوسا ة والتوف ب الميدمة للجهات المتلاصمة .ومكذا تم عملياً است قاف التقافا ما ب ن روسايا والغاري حاو
القفوذ في المق ية.

وجهات نظر إقليمية
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السياسة الروسية في الشرق األوسط ترتك علو المفاميم التالية:
-1

-2

ل ااال العي ااد األو م اان األلفي ااة الثاقي ااة ،ت ا اادت األممي ااة العالمي ااة للش اارق األوس ااط كمق ي ااة ةقيا اة
بال اقة؛ وبالتالي ،فمن ممرات قي مذه ال اقة ئلو الكث ر من الدو قد تم ت بأممية بالغة لقاحية

صون األمن اليومي لهذه الدو .

بمقاساابة مجمااة العولمااة وقهايااة عصاار "ثقا يااة الي بيااة" ،تشااك فااي الشاارق األوسااط قااوع ماان الفا ار

األ ااد ولوجي ،تاام ملااؤه بصااورو التيال ااد واألعاراف الد قيااة واليوميااة ،و د ئلااو عاادم االسااتيرار وتفاااقم

الق اعات .كذل تفاقمت مة السالح القووت التي مقبعها من دال المق ياة ،و ار ت علاو السا ح
مات الموارد الح وية ،مث المياه والغذاء.

-3

تغ ار األجي ااا ف ااي اليي ااادات السياس ااية ف ااي المق ي ااة والتغ اارات ف ااي الماا اج الش ااعبي الع ااام ،ث ااارت

ئحساساً من الغموض وعدم الوواوح فيماا تعلاب بالمساتيب  .ئن الحاجاة ئلاو التقمياة والحداثاة لاد
دو المق يا ااة باتا اات واوا ااحة ،وكا ااذل الحاجا ااة ئلا ااو تو ا ا ب الف ا اوارق االجتماعيا ااة – االقتصا ااادية

والسياسااية مااا بق هااا .ماان قاحيااة لاار  ،كااان ماان الم لااوي تياادم المسااار السياسااي اإلس ا ار لي –

العر ي ،علو الرةم من ن محاوالت التوف ب ماا با ن األ اراف المتلاصامة قاد اساتقفدت حتاو اآلن
ماان دون ئح ا ار قجاااح .علااو وااوء ك ا ذلا  ،ال بااد ماان التفك اار فااي ميار ااات جد اادو لح ا مشاااك

المق ية ،في وقت بدو الشرط األساساي إلقجااح محااوالت الوصاو ئلاو شاب رةاب ئقليمياة يكمان
-4

في ئش ار المقظومة السياسية التيل دية في دو المق ية في المسارات السياسية.

الواليااات المتحاادو قااادت فااي المق يااة سياسااة التحااد ث والدمير ااة اليهرةااة ،األماار الااذت تجل او فااي

فاارض معااا ر جقبيااة علااو مجتمعااات ئسااالمية تيل ديااة .وكاقاات القت جااة بعكااا مااا رادت :اليااو

المحافظة والراديكالية تغلبت ،وحص تةك في األمن اإلقليمي وتعاظم اإلرماي الدولي (يشار ئلاو
ن السعي حتو المتال سالح قووت في الشرق األوساط ماو قت جاة لمحاولاة فارض معاا ر جقبياة

عل ااو المق ي ااة؛ وا ا اران م اان قاح ته ااا اعتب اارت ن ة ااادو الو ااغط عل ه ااا يس ااهم ف ااي ع اادم االس ااتيرار

-5

اإلقليمي).

ئعالن الحري علو الراديكال ن اإلسالم ن فهم فاي العاالم العر اي بأقاه تحاد لحساالم قفساه ،وشاجع
بالتااالي علااو األجاواء المعاديااة للغااري .واالقسااحاي األم ركااي ماان المق ياة لاايا فيااط قااه لاان يغ ار

المقحو القاشئ المعادت للغاري ،با قاه ساوف يفاقماه – وذلا بام الق اد قاو ً ئساالمية راديكالياة
سااوف تبحااث لقفسااها عاان ماادف آلاار .ومااذا الهاادف قااد يكااون روساايا قفسااها ،وكااذل يوااً مقااا ب
تترك ف ها مصالحها.

علااو قاعاادو مااذه االفت اروااات والمفاااميم – ومقااا جااي التقويااه ئلااو ن قسااماً مقهااا قااد عفااا عليااه ال ا من فااي

عياي الر يع العر ي – قامت روسايا ببلاورو سياساتها مان لاال رسام مادفها االساترات جي باأن تشاك باديالً مان
الواليااات المتحاادو ،و ن تؤس اا موقعهااا فااي المق يااة بح ااث تكااون ميبولااة ماان الجميااع .وواامن مااذا اإل ااار،
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حااددت روساايا لقفسااها كأمااداف مرحليااة الوصااو ئلااو احت اواء التهد اادات التااي مصاادرما األقش ا ة اإلسااالمية،
ولدمة مصالحها االقتصادية في المق ية.

وم اان المج اااالت البا ااار و للتج ااارو الروساااية م ااع دو المق يا ااة ،ب اار بشا ااك ل اااص فاااي تص ااد ر األسا االحة

والتكقولوجيااات األمقيااة .وبعااد بااذ جهااود توفيييااة كب ارو ،بااد ت روس ايا بالمشاااركة واالقاادماج فااي سااوق السااالح

الادولي ئلااو جاقااي الاادو العر يااة المقتجااة الكباار  .ولااال بوااع سااقوات فيااط ،تمكقاات روساايا ماان ئعااادو تاارميم

سااوقها ،ب ا واعااادو تحس ا قه وتحص ا قه علااو مااذا الصااع د فااي المق يااة .ئن تحس ا ن قوعيااة المقتجااات األمقيااة
الروسية قد سمح لها ب ةادو حجم وممية المقافسة مع المقتجات الغر ية .ئن تصاد ر األسالحة كاقات لاه ماداف

سياسية ،ألقه اعتبر بمثابة رافعة ل ةادو قفوذما ومكاقتها لد الدو المستهدفة و المعقية ،و يواً علو الصع د
الدولي( .في سا ر دو العالم تترك الصادرات الروسية علو مصادر ال اقة والماواد اللاام) .كاذل

احتما

ن يكون تسري الوسا

اليتالية ئلو المقظمات اإلرمابية في الشرق األوسط علو سب

وجاد ثماة

المثاا  ،يساهم

مااو يوااً فااي لدمااة ماان روساايا .ومااذا بساابي ن مااذا التسااري يساامح لجهااات ومقظمااات ئرمابيااة فااي المق يااة
بمواصاالة قوااالها وااد الواليااات المتحاادو واس ا ار ؛ وبالتااالي عاادم التفاار لليتااا وااد روساايا واامن ارو ا ها

اللاصة .ئال ن سياسة تصد ر الوسا

اليتالية تتم

بالحرص علو عادم اقتهاا التاوا ن اإلقليماي واساتي ارره.

وحييية ن روسيا لم ت ود ئ ران بصوارةخ  S300تشك مثاالً دامغاً ئلو مذا التوجه.

كااذل بالقساابة لمووااوع التكقولوجيااات القوويااة ،الساايما تصااد ر المفاااعالت؛ فهااو يشااك مجاااالً ذا فواالية

بالقسبة لروسيا .ففاي روسايا ،وجاد لاو ي (مجموعاة واغط) قاوت جاداً ،يوام فعالياات تساعو لتيادم ماذا الفارع،
ومو يعرض بواعته علو ت ون في المق ية .ليد كان لروسيا قسم بار جداً من الفو في تيدم البرقامج

القااووت اإل ارقااي ،األماار الااذت تجلاو فااي قيا المعلومااات التكقولوجيااة ،بصااورو مباشارو و ة اار مباشارو ،و يوااً
وتحد د وظيفة روسيا

بت وةد هران بالمفاع الذت قيم في بوشهر .ومذا الت ور شك ج ءاً من ئعادو تشك
فااي مق يااة الشاارق األوسااط .وو ةاار اللارجيااة برةماااكوف مااو الااذت بااادر ئلااو مااذه السياسااة علااو وااوء التاادل
الغر ي في الحري التي دارت ب ن الدو التي كاقت تشك

وةوسالفيا .برةماكوف الذت د تبااع لاط روساي

متصاالي فااي الساااحة الدوليااة ولااط تياااري مااع العالقااات مااع الاادو العر يااة ،مااو الااذت وص او بت وةااد ئ اران
بالسالح والمساعدات التي قدمت لها في بقاء المفاع في بوشهر.
علاو ماد ساقوات عد ادو تجاملات روسايا المغا

التهد ادت الكاامن فاي البرقاامج اإل ارقاي ،وذلا بتفوا لها

االس ااتفادو م اان االعتب ااارات الت ااي م اان ش ااأقها ن ت اادر عل ه ااا مق ااافع .م اان قاحي ااة ل اار  ،وح ااث قه ااا ال تش ااعر
باالرتياح ئ اء تسالح ئ اران باالقووت ،فمقهاا تحارص علاو صاورو الدولاة المتعاوقاة ماع األسارو الدولياة فاي الجهاود

المبذولة إلب اء تيدم البرقامج؛ ومذا توح بالمما لة في مسار ئقجا المفاعا  .فاي الميابا  ،روسايا ،العواو

فااي مجلااا األماان الاادولي وفااي ك ا المقتااديات والمؤسسااات الدوليااة اللاصااة بمراقبااة التساالح القااووت ،بمااا ف هااا
الوكالة الدولية لل اقة الذرةة ،شاركت بشك فعا معهاا جميعااً؛ وماي شااركت فاي ماؤتمر دو ( ،)1+5و ادت
ةلي الي اررات الدولية التاي دعات ئ اران ئلاو التوقاف عان تلصا ي ال وراق اوم (فاي اإلجماا  ،تام لاال األعاوام
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 2010-2006استص اادار اليا ا اررات  1929 ،1803 ،1747 ،1737الت ااي فرو اات عيوب ااات عل ااو ئ ا اران).

التغ ار الملحااوظ فااي ميار ااة روساايا للبرقااامج القااووت اإل ارقااي حص ا ئثاار اسااتجابتها لل اة "ئعااادو التشااغ "
األم ركية؛ وعقدما حصلت برودو في العالقات ب ن الدولت ن .اإل راق ون من جاقبهم ردوا بغواي شاد د .وعلاو

مد عادو شاهر ،تام ماا با ن روسايا وا اران تبااد رساا

شاد دو اللهجاة .كاذل تام توجياه رساا

روساية علقياة

تعري عن اليلب من ئقجا البرقامج القووت اإل راقي علو المد المقظور ،وتتومن األعراي عن اللاوف مان

سباق تسلح قووت جرت في الشرق األوساط فاي عيااي تسالح ئ اران بهاذا الساالح؛ باإلواافة ئلاو التلاوف مان

اقهيار قظام الرقابة الدولي بأكمله علو مذا السالح .مع ذل  ،فمن االعتبارات التي تستدعي التعاون مع ئ ران

قد تغلبت علو اللوف من المغا ت السلبية إلقجا البرقامج القووت اإل راقي – في حا وجودما .وحتاو اآلن،
ال يمكن اساتبعاد ئمكاقياة قاه ،باالرةم مان األدبياات الصاوتية الصاادرو عان روسايا لحماياة ئ اران ،قاد وجاد ثماة

من تقفسون الصعداء ئذا قامت جهات دولية لر بتع

البرقامج اإل راقي.

ئثاار اق ااالق "الر يااع العر ااي" ،كااان باادو ن مااداف روساايا فااي الشاارق األوسااط قااد تحيياات بقجاااح .روساايا

قاورت باتلاذما موقفاً لاصاً مم اً كدولة ذات عالقات مع جهاات ملتلفاة مان المق ياة ،األمار الاذت وفار لهاا

فوليات محتملة لقاحية تيديم لدمات وسا ة وتوف ب .كما و ن مذه السياسة ساعدتها يواً علو مقع سايوط
مق ياة شاامالي اليوقاا بأ اادت الياو اإلسااالمية ،وذلا ماان رةاب فصاالها عان دو الشاارق األوساط وعاان مااد
قشاط ةلي المقظمات الراديكالية العاملة في المق ية .لكن ،ال يمكن االفتراض بأن مذا الواقع سيستمر لألبد.

عملياً ،اليو اإلسالمية الراديكالية تحتفظ بروسيا كرم قة .ئن احتما صاعود جهاات راديكالياة فاي دو الشارق
األوسط ئلو سدو السل ة ،يوع روسيا في ووع سيكون ل اماً عل هاا معاه العاودو اللتياار الحيااد .لكان ،حتاو
علو ووء مذا الت ور ،فمقها ال ت ا تواص محاوالتها لتحس ن ووعها اإلقليمي من رةب استغال السياسة

المعاديااة للغااري لااد

ا قهااا فااي المق يااة ،واألجاواء الساالبية الشااا عة فااي الشااارع العر ااي ئ اء الواليااات المتحاادو

ااء
والغري عموماً .روسايا تادعو ئلاو دماج العاالم اإلساالمي التيل ادت فاي مساار الدمير اة فاي المق ياة ،لكان بق ً
ااء علااو اإلمااالءات
علااو وت ارو وساالم ولويااات ييب ا بااه سااكان المق يااة والمقظومااة السياسااية ف هااا ،ولاايا بقا ً

األم ركية .الميصاود مقاا ماو الغا

الاذت تمارساه روسايا ئ اء العد اد مان الجهاات اإلساالمية بملتلاف قواعهاا،

بهدف ن تفتح لصالحها قلوباً و بواباً في المق ية.

مذه السياسة جاءت تعب اًر عن الجهد الروسي المبذو للمحافظة علو عالقات سليمة ماع ملتلاف الجهاات

في المق ية .وروسيا التي استفادت من التجر اة الساوفياتية التاي قامات علاو التياار ارف ماا بحاد ذاتاه فياط،
تحرص اآلن علو ت وةر عالقات مع قظمة لها عالقات ودية مع الغري ومع دو لر ذات قظمة معادية

للغري ،باإلوافة يواً ئلو العالقاة ماع

اراف راديكالياة ومعتدلاة علاو حاد ساواء ،وماع جالياات عر ياة وة ار

عر يااة ،ماان السااقة والشاايعة علااو الس اواء؛ و يو ااً مااع ئس ا ار
لر  .و قاء عليه فالل ة الروساية تعما حاليااً فاي ظا

وتيف ئلو جاقي عدا ه.

ن كا

ماان قاحيااة ،ومااع فصااا

فلس ا قية ماان قاحيااة

ارف مان األ اراف لشاو ن تتركاه روسايا
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يواف ئلو ما تيدم ن الغ

الغر ي لروسيا ،ومن ئ ار الجهود المبذولة لكبح البرقامج القووت اإل ارقاي،

ومحاولااة ئوااعاف المقظمااات الراديكاليااة القاشا ة فااي الشاارق األوسااط ،قااد ساااعدما علااو تع ةا موقفهااا كدولااة

ذات قفااوذ فااي الشاارق األوسااط .ول اة "ئعااادو التشااغ " التااي تعتاارف بت لعااات روساايا فااي المق يااة مااي شااامد
علو ذل  .في مذه المق ية جي القظر يواً ئلاو اقادماج روسايا كشارة فاي المساار السياساي ،وكعواو فاي

اللجقااة الر اعيااة والمااؤتمرات الدوليااة األلاار  ،مث ا السداسااية ( .)1+5كااذل  ،ال يمكققااا ن قسااتبعد فك ارو قااه
بساابي ت ارجااع قفااوذ الواليااات المتحاادو فااي المق يااة ،قااد تتااأثر قاادرو روساايا علااو ن تبقااي قفسااها كبااد

عقهااا.

االقسحاي األم ركي من دو في الشرق األوسط مان شاأقه ن تركهاا عمااً للساي رو الراديكالياة وتحوةلهاا ئلاو

قواعد عم ود روسيا يواً ومقا ب تأث رما.

مذا التوقع الح ةن بالقسبة لروسيا ئقما قبع من التيد ر بأن المسار الثورت الذت يحدثه "الر يع العر اي" فاي

الشاارق األوسااط سااوف ااؤدت ئلااو ساالمة جارفااة للمق يااة .وفااي قظاار روساايا ،ن مااذا الواقااع تاادفع ئليااه الاادو

السااقية ،وفااي مياادمتها السااعودية ،والتااي تشااك جبهااة ئقليميااة وااد المعسااكر الشاايعي الااذت يواام دو المحااور

المعااادت للغااري – ئ اران وسااورةا .والييااادو الروسااية تاادر بااأن المعسااكر السااقي – باادعم ةر ااي – ااقجح بتيااديم
قظمة ئسالمية في الدو المرشحة للثورو ،وذل مان لاال

ارد القفاوذ اإل ارقاي والتشاجيع علاو الوقاوف بوجاه

مشروعها الساعي ئلو بلورو جبهة ئسالمية ئقليمياة واد الغاري عمومااً ،واسا ار

لصوصااً .ئن روسايا بسابي

تمارا علو قظام األساد
حماسها للدفاع عن سورةا بوجه الثورو الحاصلة ف ها و وجه الوغو ات الدولية التي َ
للتقااا عاان الساال ة ،ولكوقهااا تاادافع عاان ئ اران بوجااه العيوبااات الدوليااة ،وجاادت قفسااها عاليااة واامن المعسااكر

الشاايعي بالااذات .ئن روساايا التااي تتااذكر الاادروا المسااتفادو ماان تاادل االتحاااد السااوفياتي فااي الشاارق األوسااط،
وتحاذر الظهور بمظهار مان لتاار رفااً محادداً فاي المواجهاة اإلقليمياة اليا ماة ،ئقماا تجاد قفساها مرةماة اآلن

علو التيار رف – ليا مو بالذات الذت بدو اقتصاره موموقاً.
جوانب ثنائية

* ئ ران :العالقات الروسية-اإل راقية شهدت علو مر العصور لعات وق الت ،علاو األرجاح كاقات فتارات

لصومة وعداء .ولال السقوات التي عيبات اقهياار االتحااد الساوفياتي ،وعبار التغلاي المتبااد علاو رواساي

الماوااي ،تحولاات ئ اران ئلااو ش ارة مرك ا ت لروساايا فااي مسااا

ثقا يااة الجاقااي ،ئقليميااة ودوليااة .وا اران كدولااة

مرك ةااة فااي مق يااة الشاارق األوسااط وآساايا الوسا و – ومااي مق يااة محااط امتمااام دو عظمااو لاار – تشااك

مصااد اًر محااتمالً لتهد ااد المصااالح الج وسياسااية لروساايا .لكاان ،بفع ا موقعهااا الجغ ارفااي وسياسااتها الوديااة تجاااه
روس اايا واإلحج ااام ع اان تح ااد ها و اس ااتف ا ما ف ااي الموو ااوع اإلس ااالمي دالا ا روس اايا قفس ااها ومق ااا ب االتح اااد
الس ااوفياتي الس ااابب ،فمقه ااا تحظ ااو ل ااد ها بمعامل ااة لاص ااة لكوقه ااا تش ااار ف ااي الجه ااد ال ارم ااي ئل ااو ك اابح جم اااح

الت لعات الغر ية في الشرق األوسط ،ولكوقها اليا دو المحتملة للعالم اإلسالمي .الييادو الروسية تم

لالعتياد

بااأن روساايا سااتلرج رابحااة ماان التعاااون مااع ئ اران كثاار مم اا مااي عليااه الحااا مااع جهااات لاار فااي المق يااة،
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وكااذل مااع الغااري .والسياسااة مااع ئ اران محكومااة بفك ارو ن التللاي عاان العالقااات معهااا ساايعقي حلااو

اراف

لر فاي مكاان الفا ار  ،والصا ن فاي ليعتهاا .لكان ،عمليااً ،قجاد ن السياساة الروساية تجااه ئ اران ماي سياساة
م دوجة لكون اعتبارات الحذر مقها مي التي تمل ها.
مان القاحياة العملياة ،تشاك العالقاات ماع ئ اران مسااألة لالفياة دالا روسايا .ومان الممكان ن قالحاظ ف هااا

وجود ملاوف من تهد د ئ راقي للمصالح الروسية ومن تصرف ئ ران بعد ن تحر سالحاً قوويااً ،ألقهاا آقاذا

يمكن ن تتحو ئلو مقافا اقتصادت في مق ية بحر ق وةن ،ح ث تمتل رافعات قفاوذ وتاأث ر فاي الموواوع

اإلسااالمي .كااذل  ،فاامن ال موحااات الج وسياسااية اإل راقيااة تهاادد المصااالح الروسااية .لااذا ،فااملو جاقااي سياسااة
التأ ااد ،ال ت ا ا روساايا تحااتفظ باالشااتباه والش ا ئ اء تصاارف ئ اران المسااتيبلي .وواامن السياسااة الروسااية ئ اء
ئ اران ،يمكاان مالحظااة وجااود تعب ارات عاان سياسااة روساايا المعاديااة للغااري ،والتااي تسااعو ئلااو اارد الغااري ماان

الشرق األوسط من لال استغال الرافعة اإل راقية .ليد شكلت روسيا كابحاً لحرةة العم الغر ية لقاحياة ساعي

ئ ا اران الم ااتال س ااالح ق ااووت ،ب ااالرةم م اان ن تص اارف ئ ا اران ف ااي الس اااحت ن اإلقليمي ااة والدولي ااة ،ولاص ااة تي اادم

مشاروعها القاووت ،قاد د ئلاو ئر اكهاا .لكان التصارف اإل ارقاي فاي الوقات قفساه قاد تااح لروسايا فرصاة حشااد

المعسكر المعادت للغري ئقليمياً ،ئلو جاقي تحي ب مكاسي في المجاالت االقتصادية .وبالقسبة لوجهة القظار
الروس ااية يوا ااً ،فم اان المحتما ا ن ع اادم اإلس ااتيرار اإلقليم ااي ف ااي الش اارق األوس ااط ف ااي عي اااي ح ااداث "الر ي ااع
العر ي" ،من شأقه ن ةد من ثمن التللي عن العالقات مع ئ اران .ولاذل  ،فاالمتوقع ماو ن روسايا ستواصا

تمسكها بسياستها الم دوجة ئ اء ئ ران ،ولن تتللو عن عالقتها معها.

علاو مااذا األساااا ،قاادمت روساايا دعمهاا لسياسااة ئ اران االسااتف ا ةة فااي السااحة الدوليااة؛ وماان واامن ذلا ،

تسامحها ئ اء تصد رما اإلسالم الراديكالي .كذل  ،فمن روسيا مهتمة بتصد ر الوسا

اليتالياة إل اران – األمار

الذت يشك واحداً من مساري الدل األساسية لد ها (ئ ران اشترت معدات روسية مقذ قهاية الحري اإل راقية-
العراقي ااة) .ف ااي م ااذا الس ااياق ،ج ااي الع ااودو للت ااذك ر بالمس اااعدو الروس ااية الميدم ااة إلقام ااة المفاعا ا الق ااووت ف ااي
بوشهر ،وكذل بغض القظر الروسي عن تسري تكقولوجيات حساسة من روسيا ئلو ئ ران في المجا القاووت

والصاارولي ،لاال العياد األو مان الياارن الحاالي .فاي األةلاي كاان الميصااود ماو وساا

دون مساااعدو مكشااوفة فااي مجااا ت ااوةر الصاوارةخ .ولااال تلا السااقوات ،قشاارت وسااا

قتالياة ساساية ماان

اإلعااالم لبااا اًر عاان

بيع سالح روسي إل ران بمليارات الدوالرات؛ ئال ن صفيات قل لة ووعت عملياً مووع التقف ذ ،وتقاولات فياط

الوسا

ة ر المت ورو .وبالرةم من توقيع صفية بيع صوارةخ  ،S300فمن مذه الصوارةخ لم تسلم باالرةم مان

الوغو ات اإل راقية الحث ثة.

يواف ئلاو ماا تيادم حييياة قاه توجاد فاي روسايا جهاات كث ارو ذات مصالحة تار فاي ئ اران شارةكاً ،لاصاة

فيماا تعلاب بالصاادرات األمقياة .ماذا علاو الارةم مان قاه توجاد فاي روسايا حاليااً اتجاماات حد ثاة قسابياً تساعو
ئلو ت وةر مجاالت تكقولوجية مع قة بمساعدو الغري كبد عن التعاون مع ئ ران في مجا مصادر ال اقة.
كما يمكن االفتراض بأن الروا س واصلون الساعي لتأسايا وواع يسامح لهام باالساتفادو مان الجااقب ن .كاذل
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فمن التوتر في الساحة الدولية بلصوص البرقامج القووت اإل راقي ؤثر علو سعار القفط وةهدد برفعها؛ ومان

مقا يأتي امتمام روسيا بهذا التوتر .وفي الوقت قفسه ،قبغي التذك ر بأن التعاون مع روسيا رتدت ابعاً مان

األممية بالقسبة إل ران ،لاصة الستلدامه كورقة مساومة في المواجهة اليا مة ما ب قها و ن الغري.

والااو جاقااي الت ااورات التااي مصاادرما حااداث "الر يااع العر ااي" ،والتااي جعلاات ماان ئ اران واحاادو ماان حليف اات

روسيا األل ارو فاي المق ياة ،وكاذل فاي عيااي قشار تيرةار وكالاة ال اقاة الذرةاة الاذت كاد وجاود برقاامج قاووت
عس ااكرت ف ااي ئ ا اران ،ف اامن روس اايا اقو اامت ئل ااو الجه ااد المب ااذو ل اادعم ئ ا اران ورفو اات المش اااركة ف ااي معس ااكر

العيوبات ودما .كما و قها استلدمت الف تو واد عيوباات مجلاا األمان الادولي .ومكاذا تحولات روسايا عمليااً
ئلااو الحااارا الااذت يكاابح الوااغو ات الموجهااة وااد ئ اران .ومااذه السياسااة تعااود ئلااو مقااابع معاديااة للغااري فااي

ساسها؛ والذت وجهها بقسبة كبر مو اللوف من مكاسي ح ثياة فاي التقاافا علاو الماوارد اإل راقياة ،و قسابة

ق التعا ف مع ئ ران.
في ك األحوا  ،قجد ن روسيا من جا لدماة مصاالحها ،تعما فاي مجااالت ميابلاة ملتلفاة :ففاي ميابا
تيديم الدعم الدولي الجارف إل ران ،قجد ن روسيا اقومت ئلو قشااط "السداساية" ال ارماي ئلاو احتاواء البرقاامج

القووت اإل راقي .وفي ميابا االفتاراض الشاا ع فاي روسايا باأن مساألة مهاجماة ئ ا ارن مان قبا الوالياات المتحادو

واس ار مي مجرد مسألة وقت فيط ،فمن االستعدادات تجرت مقا علو قدم وساق وفياً لذل  .وفاي ظا ماذه
الفرويات ،تقكي روسيا علو د ارساة فكارو اساتغال مهاجماة ئ اران مان جا اليياام بتادل عساكرت فاي مق ياة
اليوقا  ،ود جورجيا وآذر جان ،اللت ن تشكالن محو اًر استرات جياً مشاتركاً ماع القااتو واد روسايا وواد ئ اران.
وصحيح ن ماذا التوجاه بادو حييييااً مان لاال التحوا رات العمالقياة العساكرةة ،ئال قاه توجاد حولاه لالفاات
ومشاحقات لقاحية ئمكاقية ن تؤدت قتا جه ئلو تداعيات واقعكاسات ة ر بسي ة.

* تركياا :تركياا مااي الجاارو اليويااة لروسايا ،ومااي عواو فاي القاااتو ،األمار الااذت يع اب ئمكاقيااة التيااري با ن

الدولت ن .يواف ئلو ذل

قه توجد لد روسيا ملاوف من تركيا ذات جذور تارةلية .في الماوي ،سي رت

تركيااا علااو مقااا ب ،لاصااة فااي اليوقااا  ،كاقاات عباار التااارةخ تحتلهااا روساايا .ئن ةلبيااة السااكان المساالم ن فااي

روساايا وجمهورةااات االتحاااد السااوفياتي سااابياً تااتكلم اللهجااات التركيااة ،علم ااً بااأن األفكااار التركيااة الشاامولية لاام
تقاادثر ماان العااالم .ئلااو جاقااي ذل ا  ،لااال السااقوات األل ارو ،لاام يسااج وجااود تياااري با ن روساايا وتركيااا علااو
للفية موووع اقتصاادت مشاتر  .حجام التجاارو با ن تركياا وروسايا ارتفاع لاال الساقوات األل ارو مان  10ئلاو

 25مليااار دوالر سااقوياً .ومكااذا تحولاات روساايا ئلااو شارة تجااارت ساسااي لتركيااا .يواااف ئلااو ذلا
روسية حكومية تتحم مسؤولية مشروع بقاء و مفاع قووت في تركيا.

ن شااركة

مان قاحياة لار  ،وفاي حا ن ن تركياا تعتبار مساتهلكاً باار اً للاقفط والغاا الروسا ن ،فامن ارق قيا مااات ن

الماادت ن ئلاو وروباا ،بماا فاي ذلا

رةاب "قاافوكو" الاذت توجاد قساام مقااه ة ار مساتكملة بعاد حتاو اآلن ،تماار
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عبر األراوي التركية .وعقد ال رف اآللر لهذا ال رةاب ،عقاد بحار قا وةن ،مان المفتارض ن اتم شاب رةاب
تحت البحر رتبط بدو آسيا الوس و ،وةتحاشو المرور في ك من روسيا وا ران .روسيا من قاح تها ،ادت

من قشا ها في مذه المق ية بالتعااون ماع ئ اران والصا ن والتقاافا ماع تركياا .ماذا التعااون تجلاو فاي مشاروع

"المجاار الجقااو ي" لقي ا الغااا علااو وروبااا عباار البحاار األسااود ،و يو ااً فااي مشااروع لااط "شاارق س ا ب رةا –
المحيط الهادئ" لقي القفط ئلو الصا ن .وفاي شاهر تشارةن الثااقي قاوفمبر  ،2011تام ئ االق اللاط الروساي

لقي الغا ئلو وروبا – "المعبر الشمالي".

علااو للفياة التغ اار الااذت اار علااو توجاه السياسااة التركيااة مقااذ تااولي حا ي العدالااة والتقميااة الحكاام بر اسااة
ردوةااان ،وفااي ميابا ابتعاااد تركيااا عاان الواليااات المتحاادو وعاان الغااري عمومااً ،ت ا ااد االمتمااام الروسااي بتاادل

األت ار لصالح روسيا في العالم اإلسالمي ،لاصة علو ووء تصاعد المكاقة التركياة فاي المق ياة .وفاي ماذا
المجااا احتاجاات روساايا للاادعم التركااي فااي ئ ااار مقظمااة العم ا اإلسااالمي  ،OICح اث تتمت اع روساايا ف هااا
بصفة م ارقاي .روسايا اوا رت للتقسا ب ماع تركياا بشاك لااص مان جا مقاع حصاو دعام تركاي للمتمارد ن

اإلسااالم ن فااي اليوقااا  .ئلااو جاقااي ذل ا  ،تسااعو روساايا وتركيااا ئلااو تحس ا ن مواقعهمااا وقفوذممااا فااي مقااا ب
مت ابية؛ ومن مقا قبع التوتر الجد د المتفاع ما ب قها .كما و قه مقذ بداية لرةف العام  ،2011وعلو للفية
الحري األملية القاشبة في سورةا ،حصلت لالفاات فاي الارت با ن روسايا وتركياا ئ اء الموقاف مان قظاام بشاار

األسد ومواجهة الجي .السورت لالقتفاوة .ففي ح ن كاقت تركيا في عداد الدو التي البت األسد باالتقحي،

فمن موسكو بي ت وفية للط تأ ده ودعمه.

بصرف القظر عن مذه الللفية ،ت ورت في اآلوقة األل رو توترات ئواافية با ن الادولت ن ،وصالت ئلاو حاد

االحتكا في الم دان األمقي .وتجدر اإلشارو ئلو ن تركيا تستف روسيا فاي الم ادان االقتصاادت يوااً ،وماذا
يحص بلصوص حفر آبار الغا من آسيا الوس و ئلو وروبا مع تفادت المرور بروسيا .كذل فاي المجاا

الج وسياسي ،تتلذ تركيا مواقف تساتف بهاا روسايا ،ن فيماا تعلاب بام ران وساورةا ،و فاي ماا تعلاب باليوقاا ،
ح ث تمت صياةة جبهة مشتركة مع جورجيا وآذر جان من ج الوقوف بوجه المصالح الروساية .وا اء ماذه

التحااديات التركيااة ،تقشااط روساايا إلقامااة محااور اسااترات جي لاااص بهااا ،مدفااه احت اواء تركيااا وال وقااان وقباارص،
ور مااا يو ااً مااع األردن؛ ب ا وعاارض عليااه الااروا بيعااه مقظومااات ساالحة لاصااة فااي مجااا الاادفاع الجااوت.
وبااالرةم ماان ن مااذه العااروض لاام تقفاذ بعااد ،فاامن روساايا واصاالت جهودمااا لجااذي امتمااام األردن بشاراء وسااا

قتالية روسية ،علو م
* لبقان

ن ييرر مذا األل ر في المستيب تقويع مصادر مشترةاته في مذا المجا .

روسيا تييم تعاوقااً اقتصاادياً ماع لبقاان ،وحجام التجاارو ماا ب قهماا ا داد فاي اآلوقاة األل ارو بصاورو ملحوظاة،

لاصااة بعااد حااري لبقااان الثاقيااة عااام  .2006فبعااد مااذه الحااري رساالت روساايا مساااعدات ئقساااقية ئلااو لبقااان،
باإلوافة ئلو وحدو مقدسة عسكرةة ساعدت في ترميم بقو تحتية واقامة جسور .الكث ر من اللبقاق ن درسون
ً
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فاي مؤسساات التعلاايم العاالي فاي روساايا؛ كماا وتشااك روسايا حاد مصااادر التساليح للجاي .اللبقاااقي .وفاي عااام
 2010عروت روسيا ت وةد لبقان ب وافات حر ية من قوع  MI-24مجاقاً ،بعد ن رفض مذا األل ر صافية
ت وة ااده ب ااا رات قتالي ااة م اان ق ااوع مي ااغ  29وعشا ارات ال اادبابات ،باإلو ااافة ئل ااو ص ااياقة ولي ااة وت اادرةي ال اااقم

المهقي.
في مياب عالقات روسيا بالحكومة اللبقاقية ،قامت لها عالقات مستيلة مع ح ي هللا اللبقاقي .ومن لاال
العالقااة بح ا ي هللا والعالقااة مااع حماااا الفلس ا قية ،سااعت روساايا ئلااو تع ا ئمكاقيااة قيااام مساااعدو لارجيااة

لجهات ئسالمية راديكالية تقشط ودما وعلو راو ها ،لاصة و قها ال تعترف بتوص ف و تصق ف ح ي هللا
ااء علياه ،اعتباارت حا ي
والمقظماات اإلسااالمية العاملاة لااارج اروا ها ومقاا ب قفوذمااا كمقظماات ئرمابيااة .و قا ً
هللا بمثابااة مشااكلة دالليااة لبقاقيااة؛ وماان مقااا يااأتي ةااض القظاار الروسااي عاان تهرةااي وسااا قتاليااة روسااية ماان
سورةا وا ران ئلو ح ي هللا ،األمار الاذت يحصا فاي ميابا تفاامم ماا ب قهاا و ا ن الحكوماة اللبقاقياة ومحاوالتهاا
ت وةد الجي .اللبقاقي بالوسا
* مصر

اليتالية.

مصر كاقت األولو ،والمرك ةاة ،مان با ن الادو التاي قاام معهاا الساوفيات فاي ح قاه ،عالقاات ود وتعااون.

والعالقات ب ن مصر واالتحاد السوفياتي شملت المساعدو العسكرةة الجارفة ،بما فاي ذلا ئعاادو تارميم الجاي.

المصرت لعدو مارات ئثار م ا ماه فاي الحاروي ماع ئسا ار ؛ با والمشااركة معاه فاي اليتاا واد ئسا ار  .وماذه
العالقااات شااملت يو ااً توظيفا ااً واسااع الق اااق فااي بق ااو تحتيااة اقتصااادية مص ارةة ،بم ااا فااي ذل ا ئقام ااة ور.
ً
ومشارةع صقاعية كبر وما ئلو ذل  .في عام  ،1972تم رد المستشارةن الساوفيات مان مصار ،والعالقاات
الثقا يااة دللاات فااي حالااة جمااود ،اسااتمرت حتااو تفك ا االتحاااد السااوفياتي .مصاار ااورت عالقااات ئ جابيااة مااع
روسيا الجد دو ،من لال عدم تهد دما المصاالح الروساية الداللياة فيماا تعلاب بالتحادت اإلساالمي ،واالمتقااع
عن مقافسة روسايا فاي موواوع مصاادر ال اقاة .ح اث حجام التجاارو با ن مصار وروسايا ،الاذت ماو فاي ةلباه

صادرات روسية ،يصا ئلاو كثار مان  2ملياار دوالر .يوااف ئلاو ذلا

قاه قبا

حاداث "الر ياع العر اي" ،ار

مصر قحو مل ون وقصف مل ون سا ح روسي سقوياً .مع ذل  ،وبالرةم من ن الارت العاام الروساي قاد فوا
القظام اليديم علو القظام المجهو المستيبلي ،فمن روسيا لم تبادر ئلو حماية قظام حسقي مبار المقهار.
* سورةا

لال السبع قيات والثماق قيات من اليرن الماوي (اليارن العشارةن) ،كاقات ساورةا بمثاباة الحل اف األساساي

لالتحاااد السااوفياتي فااي الشاارق األوسااط ،ومااي شااكلت قاعاادو لللب اراء والمستشااارةن السااوفيات ،وقاعاادو يو ااً
لوح اادات األسا ا و الس ااوفياتي ومقظوم ااات ال اادفاع الج ااوت المتعلي ااة بالمه ااام اللاص ااة .وبع ااد اقهي ااار االتح اااد
السوفياتي ،بردت سورةا عالقاتها مع روسيا علو للفية ماسمي في ح قاه بأقاه "لياقاة لليواية العر ياة"؛ كاذل

شكلت الد ون السورةة الكبر لروسيا مان جا شاراء سالحة ساوفياتية ،قكرتهاا ساورةا ،قاعادو للالفاات ماا با ن
الاادولت ن .مااع ذل ا  ،فاامن العالقااات الروسااية-السااورةة قااد جاار ترميمهااا فااي ئ ااار جهااود العااودو الروسااية ئلااو
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الشاارق األوسااط و لااورو الجبهااة المعاديااة للغااري فااي المق يااة .الاار يا السااورت بش اار األسااد ار روساايا للماارو
األولااو عااام 2005؛ ومقااذ ذلا الحا ن تعا ت العالقااات مااا با ن البلااد ن وت ااورت .وفااي تلا المقاساابة ،جاار

ترت ااي وتسااوية الااد ون السااورةة ،ح ااث وافااب الااروا علااو حااذف  %73ماان الااد ن اليااديم ( 9.8مليااار دوالر).

ومقذ ذل الح ن اعتبرت سورةا روسيا علو قها شرة سياسي مهم ،لاصة علو للفية ع لتها الدولية .روسيا

ماان قاح تهااا عر اات علااو ماار السااق ن عاان دعمهااا وتأ اادما الجااارف لسااورةا ،ماان لااال رفوااها الااتهم الموجهااة
ئل ها في قوايا ومسا

متقوعة ،مث البرقامج القووت السورت وقشا ها في لبقان وتسليمها ح ي هللا وتأ ادما

لمقظمااات ئرمابيااة ،والتعاااون مااع ئ اران .فااي مياب ا حااذف الااد ون السااورةة ،مقحاات سااورةا روساايا مااو ئ قاادم
متجاادد فااي مرفااأت الالذقيااة و ر ااوا ،وتحولاات ئلااو قاعاادو الصااياقة الوح اادو لألس ا و الروسااي فااي الشاارق

األوس ااط ،األم اار ال ااذت ااوفر لروس اايا مروق ااة عمالقي ااة وتقف ذي ااة ف ااي مج ااا البح اار األحم اار والمح اايط الهق اادت.
السورةون عرووا علو روسيا يواً الييام بت وةر مرفأ ر وا؛ وبالفع بد الت وةر.

ثقاء ةارو (بشار) األسد لروسايا عاام  ، 2005تام البحاث فاي صافية سالحة جد ادو .لكان ،باالرةم مان ن

روسيا توقعت صفية سورةة ولمة ،فالصفيات لم تتم ئال ومن عداد محادودو قسابياً مان مقظوماات األسالحة

التااي شااملت ااا رات ميااغ  29و ااا رات ميااغ ( E 31ثماااقي ااا رات الهاادف مقهااا مااو اسااتلدامها ألة اراض
تجسسية)؛ باإلوافة ئلو مقظومات دفاع جوت من الج

اليديم .كما وجار البحاث فاي تفامماات حاو ت وةاد

سورةا في المستيب بصوارةخ رض-جاو مت اورو مان قاوع  S300وصاوارةخ رض -رض "اساكقدر  ."2و ثقااء

ةارو الر يا مدف د ف لسورةا عام  ،2010جر يواً القظر في ئمكاقية ت وةدما بمفاع قووت روسي .لكن،
بسبي اعتبارات تتعلب بالمحافظة علو التوا ن العسكرت في الشارق األوساط ،لام اتم تقف اذ ماذه الصافيات التاي
مي ب بيعتها استف ا ةة في قظر الغري ،ما لال الصاوارةخ المواادو للادروع مان قاوع كورق ات ( Eالتاي وصا

قسم مقها آلر الم اف ئلو دت ح ي هللا) ومقظومة دفاع جوت من ار ( باقتس ر) تجادر اإلشاارو ئلاو ن
ساالحة ح ا ي هللا .اللااروج عاان مااذا التصاارف

ئ اران مااي التااي مولاات قسااماً ماان مااذه الصاافيات ،بمااا فااي ذل ا
حص ا فااي شااهر كاااقون األو ديساامبر  2011عقاادما ودت سااورةا بص اوارةخ كاارو وااد الساافن ،ماان ا ار
" P800يالوقت" ،التي باست اعتها تحدت ئس ار

وقوات القاتو في البحر المتوسط.

مثلمااا مااي العالقااات مااع ئ اران ،كااذل العالقااات مااع سااورةا ،تشااك بالقساابة لروساايا رافعااة لتع ة ا قفوذمااا

اإلقليمي .سورةا من جاقبها معقية بالعالقة مع روسايا كوسا لة لتحسا ن وواعها اإلقليماي .وعلاو ماذه الللفياة،
دعت روسيا ئلو عيد مؤتمر سالم ئقليمي في موسكو بمشاركة سورةا والسل ة الفلس قية ولبقان ،ور ما يواً

ئ ران .وصحيح ن المغ

العملي لهذه الفكرو قد تبد حتو قب اق الق حداث "الر يع العر اي" ،ئال قهاا مان

وجهة قظر روسيا ال ت ا تشك ليا اًر قا ماً.

روس اايا ،كم ااا س االفقا ،اوا ا رت لحماي ااة قظ ااام بشا اار األس ااد بوج ااه الث ااورو الت ااي قش اابت ف ااي س ااورةا و وج ااه

الوغو ات التي مورست علو قظام األسد ،من قب األسارو الدولياة عمومااً والادو الساقية فاي الشارق األوساط
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لصوصاً .وباإلوافة للدفاع عن القظام ،حاولت روسيا التوف ب ما ب قه و ن الثوار ،علو م ئقامة عالقاات

مع السل ة الجد دو يواً.
* العراق

الع اراق بيااي حليف ااً مير ااً ماان االتحاااد السااوفياتي ،حتااو يامااه األل ارو .وفااي القظ ارو الروسااية ،تمت اع الع اراق
بأممية ج وسترات جية ملحوظة ،باعتباره ار ط ماا با ن الشارق األوساط والللا ج الفارساي وتركياا وا اران واليوقاا
وآسيا الوس و .لذل  ،وظفت روسيا جهوداً كبر في مسار تمرك ما فاي العاراق ،األمار الاذت ذماي ماع الارةح
ئثر سيوط قظام صدام حس ن .وال ت ا المؤسسة الروسية اليديمة( ،لاصة المستشرقون مقا ) ،تحاتفظ بقظارو
وديااة ئلااو الع اراق ،وتوج اه اقتي اادات الذعااة للغ ا و األم ركااي مقااا  .ئثاار ذماااي قظااام صاادام ،قااام الااروا

عالقات ئ جابياة يوااً ماع القظاام الجد اد فاي العاراق ،مان لاال اساتغال العالقاات الشلصاية والبقاو التحتياة
االقتصااادية اليا مااة مقااذ اليااديم .الجااي .الع ارقااي ماان قاح تااه ال ا ا يعتمااد فااي ةلبااه علااو السااالح والتاادرةي

الروسا ن .ور اايا الحكومااة الع ارقااي قااورت المااالكي ار موسااكو عااام  ،2009وحصا فااي ح قااه ترت ااي مسااألة

مواصلة التعاون ب ن روسيا والعراق في شتو المجااالت ،لاصاة المجاا االقتصاادت .وباإلواافة ئلاو اقشاغا

روسيا في حي التصد ر ئلو العراق ،فمقها اقهمكت يواً علو صع د بقاء البقو التحتية فاي الدولاة ،بماا ف هاا

ما تعلب بمقتاج القفط في المق ية الكردية – فليد حظ ت شركة روسية اسمها  Lucoilعام  2011بمقاقصاة
كبر في مذا المجا  .ومن لال قظرو ئلو المستيب  ،فمن روسايا تأما االساتفادو مان الفا ار الاذت حصا فاي

العراق ئثر لروج اليوات األم ركية من مقا .
* السعودية ودول الخليج

لالفاً لمصر وسورةا ،اعتبرت السعودية لصاماً لادوداً لالتحااد الساوفياتي وروسايا علاو حاد ساواء .والاروا
كاااقوا يشااكون ف هااا ،عاان ة اار عبااث ،بأقهااا تياادم المساااعدات ئلااو الراديكااال ن اإلسااالم ن فااي مقااا ب روساايا
واالتحاااد السااوفياتي علااو حااد س اواء ،ولاصااة الوماااب ن .ومااع ذل ا  ،تشااك قااوع ماان التياااري مااا ب ا ن روساايا
والسعودية .فالر يا بوت ن ار الرةاض عام 2007؛ وبعد ال ةارو حصلت حركة وفود متبادلاة با ن البلاد ن مان

وك َمن في للفية مذا الت ور ئد ار روسيا لاو ن الساعودية
ج توقيع اتفاقات تعاون ،بما ف ها المجا األمقيَ .
فااي الشاارق األوسااط وملاوفهااا ماان الل اار اإل ارقااي .ثم اة ساابي ملمااوا آلاار للتياااري ،يكماان فااي االمتمااام
الروس ااي بالعالق ااة اليا م ااة با ا ن الس ااعودية والث ااوار الشيش ااان؛ وف ااي قيا اة روس اايا تش ااجيع الس ااعودية يوا ااً عل ااو
المساممة في ئعادو بقاء الشيشان التي تهدمت في الحري مع روسيا.

دو اللل ا ج ماان قاح تهااا كاادو حليفااة للغااري ،تصاادت للتساال السااوفياتي ئلااو المق يااة .ومااع ذل ا  ،واثاار

اقهيااار االتحاااد السااوفياتي ،ت ااورت عالقااات ب ا ن روساايا و ا ن ك ا دو المق يااة قت جااة لالمتمااام المشااتر ،

ولاصة االمتمام الروسي باليدرات االقتصادية الكامقة في تل المق ية.
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لااال التسااع قيات ماان الياارن الماوااي ،باعاات روساايا الكوةاات وسااا

قتاليااة ،بمااا ف هااا مااالالت وص اوارةخ

موادو للدروع وصوارةخ بع دو المد  .ولال السقوات األولو من اليرن الحالي ،باعت اإلمارات يواً الكث ر
من قااقالت الجقاد .وفاي وقات الحاب ،وايفت ئلاو الال حاة سالحة لفيفاة وصاوارةخ مواادو للادروع وصاوارةخ

موادو لل ا رات علو قواعها .في للفية التياري ب ن روسيا ودو اللل ج ،مثلما مي الحا

يواً ب ن روسايا

والساعودية ،يكمان البرقاامج القاووت اإل ارقاي الاذت هادد األماان الياومي اللااص بادو الللا ج مثلماا هادد مكاقااة

روساايا فااي المق يااة .كااذل  ،فاامن مااذه الاادو تبحااث عاان رةااب لتقويااع مصااادر ساالحتها؛ والمساااعدو العسااكرةة
الروسية الميدمة ئل ها تشك استجابة معيولة لتوقعاتها.
لكن ،من قاحية لر  ،تتحو اآلن السعودية ،ومعها دو اللل ج يواً ،ئلو تحد ساسي بوجه روسيا فاي

المق يااة ،وذل ا ماان لااال تشااك لها جبهااة سااقية موجهااة وااد المحااور الشاايعي ،الااذت يواام ماان باااي المفارقااة
روسيا يواً .روسيا تعم ال وم بشك حث ث من ج ئ جاد ح لهاذا الوواع المعياد ،الاذت تبادو معاه وكأقهاا
حل اف للمحااور الشاايعي فااي الشاارق األوسااط الااذت اادل فااي مواجهااة شاااملة مااع الاادو السااقية بييااادو السااعودية
ودعم الغري.
* شما

فرةييا

ليد قام تعاون و د وواسع ب ن روسيا والج ا ر .وقد وقعت ب ن الادولت ن اتفاقياة ت وةاد وساا

قتالياة بييماة

 7مليارات دوالر .كذل وقعت ب ن روسيا ول بيا صفية بييمة  4مليارات دوالر؛ لكقهاا حصالت قبا فتارو وج ا و

من اقهيار قظام اليذافي ومص رما ة ر واوح حتو اآلن.

ئثاار اقاادالع حاداث "الر يااع العر ااي" ،تعاوقاات روساايا مااع الغااري إلسااياط قظااام اليااذافي ،األماار الااذت قاادمت

عليااه فيمااا بعااد ،عقاادما وصاالت تباش ا ر مااذا الر يااع باادعم ماان الغااري ئلااو ب اواي دمشااب – الحل ااف األساسااي
لروسيا في المق ية.
* اليمن

ف ااي ي ااام الح ااري الب اااردو ،ود االتح اااد الس ااوفياتي ال اايمن الجق ااو ي ،ال ااذت ك ااان ف ااي ح ق ااه دول ااة ماركس ااية،

بمساعدات مقية كث رو ومقوعة .والتعاون ب ن روسيا واليمن استؤقف عاام 2000؛ وبسارعة وصا ئلاو حجاام
واسعة وملحوظة ،عقدما ودت روسيا قحو  %60من مجم الوسا

اليتالية الموجودو في اليمن (ئلو جاقاي

ك من وكراقيا والص ن وتشيكيا و يالروسيا) .في عام  ،2009وقعت ب ن روسيا واليمن صفية سلحة جد دو
بييمة قحو مليار دوالر.

روسيا والمسار السياسي
الحرك ااة الص ااه وقية ال ار اادو سس اات ف ااي روس اايا واسا ا ار

اإلس ار لي قيماً ثيافية وسياسية روسية.

عل ااو اادت مه اااجرةن روا رعا اوا ف ااي المش ااهد
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االتحاد السوفياتي سهم في ئقياذ بعض ال هود في الحري العالمية الثاقية ،وشار في ئقامة دولاة ئسا ار .
وموجااات الهجارو ماان االتحاااد السااوفياتي وماان روساايا واالتحاااد الروسااي تحولاات ئلااو عقصاار بااالغ األمميااة فااي

مجما سااكان ئس ا ار  .ئال قااه لااال الحااري الباااردو تفرقاات السااب مااا ب ا ن الاادولت ن لسااقوات عد اادو .وق عاات
العالقات الدبلوماسية با ن األعاوام 1988 – 1967؛ وعلاو للفياة القا اع اإلسا ار لي-العر اي وعبار اساتغالله،

عميت قيادو االتحااد الساوفياتي تساللها ئلاو الشارق األوساط وعالقاتهاا ماع الادو الملاصامة إلسا ار ؛ ولاال

تل األعوام ،او هد الموا قون ال هود في االتحاد السوفياتي ،ومقع ال هاود الراةباون فاي الهجارو مان المجايء

ئل ااو ئسا ا ار  .العالق ااات اس ااتؤقفت ف ااي الثماق قي ااات م ااع تفكا ا االتح اااد الس ااوفياتي؛ ومق ااذ ذلا ا الحا ا ن ت ااورت

العالقات ،من لال بذ جهد مشتر للتغلي علو الصعوبات والرواسي السلبية.
من القاحية المبد ية ،تعتبر روسيا ئس ار

دولاة تتياسام معهاا حالاة تيااري روحاي وقيماي وثياافي ،وكشارة

تكقولااوجي واقتصااادت وسياسااي ،حتااو لااو لوااعت مااذه األمااور للمسااا

القظارو الروساية ،تعتباار ئسا ار

الم روحااة علااو بساااط البحااث .وفااي

دولااة ةر ياة مت ااورو ،ذات موقاع دولااي ماؤثر؛ ق ااوت مان قاحيااة علاو جواقااي

ئ جابيااة بالقساابة لروساايا فااي الغااري والشاارق األوسااط؛ وماان قاحيااة لاار  ،ق ااوت علااو جواقااي ساالبية ،ألن
ئس ار

مي حليفة الواليات المتحدو.

ماان اويااة لاار  ،المتفااب عليااه فااي روساايا مااو القظاار ئلااو ئسا ار

والشااعي ال هااودت فااي المقفااو كمقظومااة

مشتركة واحدو – ومذه القظرو لها تأث ر كب ر في صياةة السياسة الروسية ئ اء ئس ار .
مقااذ قيااام الدولااة ،ماااجر ئلااو ئس ا ار

كثاار ماان  1.25مل ااون ماان ص ا روسااي و ماان االتحاااد السااوفياتي

السابب .ومذه الجالية ،التي وجد ئ اءما في روسيا ئحساا بااللت ام األبوت ألمقها ،ال ت ا تحاافظ علاو لغتهاا
األم وثيافته ااا الروس ااية ،وم ااي تش ااك جس اار عب ااور للعالق ااات م ااع روس اايا .وف ااي م ااذا اإل ااار ،ج ااي الت ااذك ر
بتصارةحات عد اادو لبااوت ن الااذت وصااف العالقااات الروسااية-اإلس ا ار لية بأقهااا عالقااات لاصااة ،الساايما بساابي

المسااؤولية التااي يشااعر بهااا ئ اء الااروا المغااادرةن والااذ ن يعيشااون فااي ئسا ار  .مااذا الاارت كاارره ما ار اًر فااي كا

لياءاته مع ئس ار ل ن وممثلي المقظمات ال هودية علو قواعها ،ومذا حتو قب

لحظااة كتابااة مااذه الس ا ور .الجاليااة بأةلب تهااا ماااجرت ئلااو ئس ا ار

ن يصبح ر يساً لروسايا وحتاو

والغااري فااي السااقوات األولااو التااي عيباات

سيوط االتحاد السوفياتي؛ والذ ن بيوا في روسيا ودو االتحاد السوفياتي السابب تقظموا كجالية هودية مقظمة
بمساااعدو الساال ات ،و تشااجيع ماان ئس ا ار

والجاليااات ال هوديااة فااي الواليااات المتحاادو .الساال ة الروسااية ماان

قاح تهااا حاولاات اسااتغال مااذا الووااع ماان جا تمرةاار رسااا

بواسا ة الجاليااة ال هوديااة ،بهاادف لدمااة بعااض

األمداف السياسية في مواجهة الغري ،ولاصة الواليات المتحدو واس ار .
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اس اات قاف العالق ااات با ا ن ئسا ا ار

وروس اايا تم ا ا بت ااوةر سا ارةع للتع اااون ف ااي مج اااالت عد اادو – اقتص ااادية

وسياسااية .لكاان ،مااع الوقاات تاام ،ئب اااء مس ا رو التياااري .والااو جاقااي االمتمااام البااار بمواصاالة الهج ارو الحاارو
الواسعة الق اق ل هود روسيا ،كان إلس ار

امتمام محدود بالتعاون االقتصادت والسياسي واألمقي مع روسايا،

ألس ااباي مقه ااا وو ااعها االقتص ااادت وال اادولي المتواو ااع .روس اايا م اان جهته ااا ح اادت م اان التع اااون م ااع ئسا ا ار

العتبارات سياسية .في العيد األو ليياام روسايا ،ياام الار يا لتسا ن ،تللات روسايا عان اليياادو السياساية فاي

الشرق األوسط لصالح الواليات المتحدو .ولم تر لو ةر اللارجية الروسي كو ةر في ح قه ()1995-1991
سااو مهماة مامشااية فيمااا تعلاب باتفاقااات وساالو ( )1995-1993وباتفاااق السااالم با ن ئسا ار

واألردن .فاي

عااام  ،1995بااردت العالقااات اإلسا ار لية-الروسااية بقت جااة جاواء تتعلاب "بالاادو العظمااو" سااادت لااد القلااي
الروسية ،باإلوافة ئلو مساألة االحتكاا ماع األم ارك ن ئثار تادللهم فاي وةوساالفيا الساابية – ح اث حاولات

روسيا بك ال رق ،لكن من دون قجاح ،ن تمقع تدل القاتو العسكرت.

عل ااو و ااوء االقتع ااا .االقتص ااادت والسياس ااي لروس اايا ،تغ ا ارت ميار ااة كا ا م اان روس اايا واسا ا ار

المشتركة ما ب قهما .فمس ار

للعالق ااة

اكتشفت وجود فرصاة اقتصاادية فاي روسايا؛ وفاي الميابا  ،تبلاورت ف هاا فكارو ن

العالقااة مااع روساايا مااي ماار ئ جااابي لصااالح كاابح وت ارو ت وةااد األساالحة الروس اية ئلااو عاادا ها ،وفااي ليعااتهم
ئ ران .في روسيا مياب ذل  ،ر تحو سياسي قوو بتبقي سياساة متشاددو معادياة للغاري ،تام التعب ار عقهاا
لال

مات دولية فاي صاور تحاد للوالياات المتحادو .وفاي الشارق األوساط ترجمات ماذه السياساة بتياديم الادعم

للمحور المعادت للغاري فاي المق ياة ،مان قاحياة ،و باذ جهاد روساي مت ا اد للمشااركة والوالوع فاي المساارات

السياسية الحاصلة في المق ية .من قاحية لر  ،مع الترك

علو الصراع اإلس ار لي-الفلس قي.

ئال قه علو للفية التغ ر الشام فاي السياساة الروساية علاو السااحة الدولياة ،حصا مارو لار تةكا فاي

القظرو اإل جابية التاي باداما الار يا باوت ن ئ اء ئسا ار

فاي مساته وال تاه .ولاال األعاوام(،)2005-2004

اقتر اات روساايا ماان الاادو العر يااة واتلااذت مواقااف متعا فااة مااع الفلس ا ق ن ،مااع األلااذ بقساابة قل لااة بع ا ن

االعتبااار المصااالح اإلس ا ار لية .كمااا و قهااا واامت صااوتها ئلااو االقتياااد الموج اه ماان قب ا اللجقااة الر اعيااة وااد
السياسااة اإلس ا ار لية فااي الواافة الغر يااة وق اااع ة ا و .و ثقاااء حااري لبقااان الثاقيااة التااي جاارت فااي ص ا ف العااام
 ،2006قدمت روسيا لسورةا مساعدو سياسية ،ح ث دعمتها في الساحة الدولية ،ومساعدو مقية ،وصلت فاي

القهاية ئلو دت ح ي هللا – وشم ذل ئرساليات صوارةخ مت ورو موادو للدروع .الشكاو اإلس ار لية حو

مااذا األماار رفوااتها روساايا .مقااذ العااام  ،2007وبعااد االقيسااام با ن حماااا وفااتح ،وسااي رو حماااا علااو ق اااع
ة و ،ساج تيااري با ن روسايا وحمااا ،وتام لاال ماذه الساقوات ارد دبلوماسا ن ئسا ار ل ن مان روسايا (فاي

األرجح من دون سبي حيييي ،ب فيط بذ ار ع يمكن تفس رما علو قها رسا

عدم رواو ئ اء ئسا ار )؛ وتام

الحد من قشاط الممثليات اإلس ار لية في روسيا.
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السااقوات التااي تلاات اتساامت بت ارجااع العااداء الروسااي ئ اء ئس ا ار  .و ثقاااء الحااري التااي وقعاات فااي ة ا و ب ا ن
حماا واس ار
تسااليم وسااا

( والر العاام  2008وم لاع العاام  ،2009عملياة الرصااص المساكوي) ،توقفات روسايا عان

قتاليااة تقته ا الت اوا ن اليااا م فااي المق يااة .ومااذا تمث ا بعاادم ت وةااد الص اوارةخ  S300الموااادو

لل ا رات لك من ئ ران وسورةا( .والو جاقي ذل  ،واغ ت روسايا علاو ئسا ار

للتوقاف عان تياديم األسالحة

المت ورو ئلو جورجيا) .والتعب ار عان ماذا التيااري الجد اد تمثا فاي توسايع ق ااق التجاارو المتبادلاة با ن روسايا
واس ار  ،مع الترك

علو الصادرات اإلس ار لية في المجاالت التكقولوجية والعلوم والوسا

ال بياة ومجااالت

ال راعة والمواد الغذا ية .تم التوقيع علو اتفاقاات للتعااون المشاتر فاي مجاا الصاقاعات األمقياة ،ماع الترك ا

علااو ئقتاااج مشااتر ألقظمااة قتاليااة ،مثلمااا حص ا علااو صااع د ئقتاااج ال ااا رات الصااغ رو ماان دون ي اار علااو

المث ااا  .وبع ااد توقا اف وةا ا  ،ت اام اس اات قاف عما ا اللجق ااة المش ااتركة للتع اااون اإلس ااترات جي ،وم ااي لجق ااة

س ااب

اقتصاادية مشاتركة تابعااة للمجلاا التجااارت .كماا وحصاالت يوااً ةاارات متبادلااة ليياادات ومااوظف ن كباار (ماان
ب قهااا ةااارات ئلااو موسااكو قااام بهااا ر اايا الحكومااة بقيااام ن قتقيااامو فااي م لااع العااام  2010والاار يا شاامعون
ب رةا في يار ما و  2010وو ةر الدفاع ئ هود با ار في لو

سبتمبر  .)2010والر يا بوت ن من جهته

شجع التوظيفات اإلس ار لية في روسيا؛ وتيرر شراء تكقولوجيات ئس ار لية مقياة ،مان ب قهاا ال اا رات الصاغ رو

من دون يار .التعاون ت ور يواً في مجا مكافحة اإلرماي ومجاا اليوااء ( قماار صاقاعية ئسا ار لية تام

ا القها في روسايا عادو مارات ،مان ب قهاا فاي الساقوات  .)2011 ،2003 ،2000 ،1998فاي الوقات قفساه،
تم تعم ب العالقاات الثيافياة با ن الادولت ن .قصاف مل اون ساا ح روساي يصالون ئلاو ئسا ار

الدولت ن اتفاق مشتر إللغاء التأش رو السياحية بصورو متبادلة.
م بوسع روسيا واس ار

ساقوياً ،ووقاع با ن

ن تكوقا في شراكة استرات جية؟ الظاامر قاه مان الواواح لليياادو الروساية مغا

ئع اء األفولية للجاقي العر ي والعالم اإلسالمي علو سياسة متعا فة بشك واوح مع ئس ار  .لاذل  ،فامن
روساايا تسااعو للتياااري مااع ئسا ار

ئس ا ار

يوااً ،لكاان ماان لااال بااذ جهااد لعاادم تلرةااي مكاقتهااا فااي العااالم العر ااي.

قظاار ئل هااا ف اي روساايا كحل ااف محتم ا ؛ وعلااو وااوء ذل ا  ،تعتمااد روساايا ئ اء ئس ا ار

ميار ااة حااذرو

قاء عليه ،قجد ن الييادو الروسية تعود وتؤكد الت امها بمسار السالم وبأمن ئسا ار .
ومتوا قة قدر اإلمكان .و ً
روساايا ماان قاح تهااا معقياة بمبعاااد ئسا ار عاان الواليااات المتحاادو؛ با و ن تكااون بااديالً عقهااا .لكاان ،بمااا قهااا ال
تمل دوافع وغط علو ئس ار  ،فمن التعاون اإلس ار لي مع اللاط الروساي محادود .وح اث ن تاأث ر الوالياات
المتحاادو علااو ئس ا ار

مااو محاادود يو ااً ،علااو األق ا فااي مجااا السااعي إلحياااء المسااار السياسااي فااي الشاارق

األوساط ،فامن روسايا تعما علاو لدماة مصاالحها بقفساها .فاي كا حاا  ،وفاي ووااع مان الجماود السياسااي،

يعبر القا يون الروا عان مواقاف متعا فاة جاداً ماع الفلسا ق ن مصاحوبة باقتياادات واد ئسا ار

والوالياات

المتحدو .ومذه اللهجة الحادو تعود للهدوء ثقاء عودو الجهود إلحياء المسار السياسي.

32

فااي اآلوقااة األل ارو ،تاام تسااج

تغ اار جااومرت فااي السياسااة الدوليااة ئ اء ئس ا ار  ،وذل ا فااي ئ ااار ئعااادو

تفحص سياسة روسيا الشرق وس ية.
األمميااة المقسااوبة إلس ا ار

فااي الوقاات الحاواار تقبثااب ماان عاادو سااباي :قت جااة "الر يااع العر ااي" وجاادت

الدولتان قفس هما في حالة تحد كب ر من قب اإلسالم الراديكالي المتصاعد .وروسايا مان جهتهاا لسارت مواقاع
ح وية لها في المق ية؛ كما وت ا ادت التحاديات لروسايا مان قبا الجبهاة الساقية المتكوقاة ومان قبا تركياا .ماذه

األمور تحتم علاو روسايا ئعاادو رسام مقدساة جد ادو للمق ياة – تكاون بد لاة عان الساابية المتغ ارو بسارعة .ماام
مااذا الواقااع ،تتحااو ئس ا ار

ئلااو ش ارة مرةااوي فيااه بالقساابة لروساايا؛ ومااذا بالتأك ااد لاان يح ا مح ا المحااور

اإل ارق ااي -الس ااورت الي ااا م ،با ا باإلو ااافة ئلي ااه ،عب اار ت ب ااب السياس ااة المس ااماو ف ااي روس اايا باس اام "المتع ااددو
االتجامات".
المشكلة اإلسرائيلية – الفلسطينية

امتمااام االتحاااد السااوفياتي باليوااية الفلس ا قية بااد فااي عياااي اله ةمااة العر يااة – التااي كاقاات ماان القاحيااة
وتعم اب

العملية يواً م ةمة عسكرةة روسية – في حري األيام الستة .وفي مياب ق ع العالقات مع ئسا ار
التدل العسكرت في الدو العر ية التي تيات ودما ،عيدت روسايا عالقاات ماع مقظماات فلسا قية ملتلفاة.
ومقااذ العااام  ،1968ادت روساايا األقش ا ة اإلرمابيااة الموجهااة وااد ئس ا ار

ودو ةر يااة لاار فااي الساااحة

الدولية ،التي قامت بها مقظمات فلسا قية ،و لار ورو ياة .روسايا قادمت لهاذه المقظماات العتااد والماا ؛ با

وشاركت حياقاً في التل يط لبعض العمليات التلرةبية .الكث ر من الملر ن الفلس ق ن جار تادرةبهم علاو

قتا حري العصابات في مقشةت ملصصة لاذل فاي االتحااد الساوفياتي .ومقاذ العاام  ،1972تام توسايع ماذا
القشااط ل ادل وامن التقظ ار العيا ادت المعاادت للغاري والمعااادت للصاه وقية (وماي ماور تام الجماع ماا ب قهااا

دفعااة واحاادو) .وفااي عااام  ،1973ع ااد تشااك

الحركااة الشا وعية الفلسا قية تحاات ئشاراف االتحاااد السااوفياتي،

بهدف ئقامة عالقات و دو مع االتحاد الساوفياتي وتمث ا المصاالح الساوفياتية فاي الدولاة الفلسا قية العت ادو.

فااي البدايااة ،تحاادت مااذه الحركااة مقظمااة التحرةاار الفلس ا قية ،وماان ثاام اقواامت ئلااو صاافوفها .فااي المياب ا ،
ت ورت صداقة ب ن قادو مقظمة التحرةر والييادو السوفياتية ،واساتمرت حتاو سايوط االتحااد الساوفياتي؛ ئال ن

روحهااا بي اات حي اة بعد ااذ ألن الشلصاايات ذاتهااا بي اات فااي الييااادو ،س اواء فااي روساايا و فااي الحركااة الو قيااة
الفلسا قية .الساافارو الفلس ا قية فااي موسااكو قيماات عااام  1990علااو قاعادو الممثليااة الفلس ا قية التااي قيماات

مقا من ذت قب .

في العيد األو الذت عيي سيوط االتحاد السوفياتي ،ح ث سادت فترو من تراجع تدل روسيا في الشؤون

اللارجيااة ،اتسااع التعاااون السياسااي مااا با ن الييااادو الفلسا قية وبعااض الاادو الغر يااة .مااؤتمر مدرةااد الااذت عياد
عام  1991و لورو اتفاقات وسلو كاقت بمثابة ت ورات مهمة ،حصلت مان دون تادل روسايا الفعاا  .والواقاع
ن قدماء الييادو الروسية مان المعساكر الياومي ساعوا ئلاو اسات قاف التادل فاي شاؤون الشارق األوساط ،ئال ن
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مساع هم لام تاقجح ،حتاو االقياالي الاذت حدثاه الار يا باوت ن فاي الشاؤون اللارجياة واألمقياة .وعقادما عاادت
ممية الشرق األوسط في قظر روسيا لتحت مق لة االمتماام المتجادد ،وع اد ارح اليواية الفلسا قية والمساار

السياسي في المق ية علو جدو عما المسار اإلس ار لي – الفلس قي ،الذت قظر ئليه في موسكو علو قه
مليء بالفرص مام التدل الدولي .لكن ،من ج استغالله واالستفادو مقه ،كان علو روسيا ئجاراء حاوار ماع
ال رف ن .مكذا بد ت حيبة الصداقة والتعاون الروسي – الفلس قي من جد د.

عالقااات روساايا مااع الساال ة الفلس ا قية لاام تمقعهااا ماان تأ ااد حماااا التااي لاام تعتبرمااا مقظمااة ئرمابيااة ،ب ا

كه اة معارواة فيااط .وموقفهاا ئ اء حماااا ماذا تقاااقض ماع موقاف "الر اعيااة" ،وماي ال تصاار علاو ن ت باب
حماااا الم الااي التااي رحتهااا عل هااا "الر اعيااة" كشاارط للحاوار معهااا .واثاار فااو حماااا فااي االقتلابااات التااي
جرةاات فااي الساال ة الفلس ا قية عااام  ،2006ار لالااد مشااع  ،ر اايا المكتااي السياسااي لحماااا ،موس ااكو،

وكاقت قد عيدت معه عالقاات ساابية لالقتلاباات (الار يا م دف اد ف قابلاه ثقااء ةارتاه لدمشاب)؛ وكاقات تلا

مااي ال ةااارو األولااو التااي ييااوم بهااا مشااع فااي الساااحة الدوليااة .وروساايا التااي رت فااي قتااا ج االقتلابااات فااي

السل ة وار ة للسياساة األم ركياة فاي المجاا اإلسا ار لي – الفلسا قي ،كاقات الدولاة ة ار اإلساالمية الوح ادو
التي اعترفت بحمااا .وبحساي روا تهاا ،فامن حمااا لاد ها ميار اة ئ جابياة لمساار الساالم ،وماي علاو اساتعداد

لالعتاراف بمسا ار  .العالقااات مااع مااذه الحركااة اسااتمرت حتااو بعااد ن سااي رت علااو ق اااع ةا و ،وقااد حاولاات
روسيا التوف ب والمصالحة ما ب ن المعسكرات الملتلفة والمتلاصمة فتح وحماا ،حتو وان لم يحيب ذلا

ت

قجاح .وبعد توقيع اتفاق المصاالحة با ن ال ارف ن (فاي شاهر يار ماا و  ،)2011الاذت تحياب بمشاراف مصار،

ار وفااد فلسا قي مشااتر موسااكو إلجاراء مفاووااات حااو ئمكاقيااة التعاااون المؤسساااتي وعلااو ساااا سياسااة

مشتركة.
السل ة الفلس قية ،ئلو جاقي ت اوةر عالقاات ماع الوالياات المتحادو ودو االتحااد األورو اي ،ع ات ذقااً
صاااةية للصااوت الروسااي .والجهااد الااذت بذلتااه للمحافظااة علااو تاوا ن با ن العالقااات مااع روساايا والعالقااات مااع

الغااري تمث ا فااي عالقاتهااا مااع "الر اعيااة" .والساال ة ،مثلهااا مث ا مقظمااة التحرةاار الفلس ا قية فااي ح قااه ،وعلااو
للفياة عالقاتهااا مااع االتحاااد السااوفياتي ،ادت المحاااوالت الروسااية إلعااادو ئحياااء المسااار السياسااي بغ اااء ماان

"الر اعيااة" كااو ن مواااد للتأ ااد األم ركااي إلس ا ار  .وقااد جاارت ب ا ن ممثلااي الساال ة والممثل ا ن الااروا لياااءات
حث ثة علو مستو اليمة ،وقدمت للسل ة مساعدو روسية – حتو لو كاقت محدودو اقسجاماً مع ماوارد روسايا

المحدودو.

علو مد سقوات امتمام روسيا بالمسار السالمي ،ت اورت مقظوماة مان االفت ارواات ومباادئ العما بشاك

متماس ا  .وروساايا (كمااا االتحاااد السااوفياتي فااي ح قااه) اعترفاات بمبااد ئقامااة دولااة فلس ا قية فااي عياااي ئعااالن
االسااتيال الفلس ا قي ثقاااء اجتماااع المجلااا الااو قي الفلس ا قي التاسااع عشاار ،الااذت عي اد فااي الج ا اار عااام
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1988؛ ومقااذ ذل ا الح ا ن ،تمسااكت بهااذا الموقااف .والاار يا م دف ااد ف علاان عاان ذل ا

ثقاااء ةارتااه الساال ة

الفلس قية في شهر كاقون الثاقي قا ر 2011؛ و وت ن كر يا للحكومة عاد وكرر الموقف قفسه في تمو

ول و  .2011الهدف السياسي ،في قظر روسايا ،ماو ئقاماة دولاة فلسا قية ئلاو جاقاي ئسا ار  .وفاي روسايا،

سااد الارت الشااا ع اليا ا ئقاه ماان جا ئحا ار مااذا الهادف سايكون ل امااً علاو ال ارف ن المجا فااة بيباو تقااا الت

ملحوظة .وفي قاعدو مذا الموقف ومذه الميار ة كمقت معاروة روسايا ت مساارات مان ارف واحاد واقتيادماا

الشد د لالقسحاي اإلس ار لي من ق اع ة و عام  .2005وماع ذلا  ،فامن روسايا ادت التوجاه الفلسا قي ئلاو
األمم المتحدو في لو

سبتمبر  2011من ج

لي تأ د االستيال السياسي الفلس قي .وبالقسبة إلجراء

المفاووااات ،تمسااكت موسااكو بالميار ااة اليا لااة ئن مااذا المسااار جااي ن يكااون مغ ااو ماان قب ا جبهااة دوليااة
ً
واسعة ،وليا من قب وسايط واحاد ووح اد ( ت الوالياات المتحادو)؛ وماي يوااً تؤةاد قياام مساار شاام – لايا
فيط ب ن ئس ار

والفلس ق ن؛ ب

يواً ب ن ئس ار

وسورةا ولبقان ،ب وحتو ب ن ئس ار

وا ران.

است قاف القشاط الدبلوماسي الروسي في الشرق األوساط ،الاذت حصا عاام  ،2009عكاا مان با ن ماور

لاار  ،األما ا المتج اادد ف ااي تحي ااب صااحوو وقهو ااة لقاحي ااة مكاق ااة روس اايا الدوليااة ف ااي عي اااي برق ااامج "ئع ااادو
التشااغ " .ئال ن مااذا الت ااور المصااحوي بتصاااعد المقحااو المؤة اد للفلس ا ق ن فااي السياسااة الروسااية ،ئلااو
جاقي اإلعراي عن ل بة األم من تصرف الحكومة اإلس ار لية بر اسة بقيام ن قتقيامو ،التي تعتبر في قظار

الااروا علااو قهااا يم قيااة مت رفااة ورافوااة للتسااوية .مااذه الميار ااة شااكلت تعب ا اًر عاان تفو ا

روساايا التيل اادت

للتدل المتعدد الجهاات فاي الجهاد المباذو إلحا ار التساوية فاي الشارق األوساط .علاو ماد ساقوات ،وواعت
روسيا ملها في اللجقة الر اعية كتعب ر عان الميار اة الجماعياة المفوالة ،وماي عر ات عان تأ ادما المتواصا

لا"لار ة ال رةب" التي قدمتها الر اعية في شهر ح ةاران وق او  .2002وماي ادت يوااً توسايع صاالحيات

الر اعية ،بح ث تمتل المقاورو السياسية المحسقة وامكاقياة ن تمتلا رافعاة واغط "بتفاادت الوالياات المتحادو".

كما و ن روسيا دت ل ة السالم العر ية حسبما عروت (مجدداً) عام .2007
فاي عاام  ،2010تسااارع القشااط الدبلوماسااي الروساي فااي المق ياة .والعد ااد مان قااادو المق ياة اروا روساايا،

بمن ف هم ر يا الحكومة قتقيامو ،ور يا السل ة الفلس قية بو ما ن والر يا اللبقاقي ومل األردن .الر يا

ااء ل ل ااي
مدف ااد ف ار الس اال ة الفلسا ا قية ع ااام  2011ول اام ا ا ر ئسا ا ار – ألس ااباي تيقيا اة .وك ااان ذلا ا بق ا ً
ئسا ار لي بساابي ئو اراي مااوظفي و ارو اللارجيااة ،األماار الااذت اعتب ار فااي موسااكو علااو قااه ئماقااة .ثقاااء ةااارو

م دف د ف للسل ة علن دعمه إلقامة دولة فلس قية ،حتو لو لام يكان علاو سااا االعتاراف الفاورت بهاا .فاي
الثاااقي ماان شااهر ح ةاران وق ااو  ،2011قااا سااف ر الساال ة فااي موسااكو فيااض مصا فو قااه اار ن مكاقااة

الواليات المتحدو فاي الشارق األوساط قاد تراجعات ،وةجاي علاو روسايا ن تياود المساار السياساي فاي المق ياة.

م دف ااد ف ماان جهتااه ووااح فااي مقاساابات متعااددو (مث ا بااارةا ثقاااء اجتماااع دو  ، G20وفااي بدايااة شااهر
آذار مااارا  2010ثقاااء اجتم اااع الر اعيااة الااذت عيا اد فااي موس ااكو فااي ذا الشااهر ،و ثق اااء ةارتااه للس اال ة
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الفلس ا قية فااي شااهر كاااقون الثاااقي قااا ر  )2011بااأن روساايا مااي فااي ذروو مسااار ماان التفااامم مااع جميااع
الجهااات المعقياة لتشااجيعها علااو اساات قاف المحادثااات ،وعااري عاان تفاؤلااه ئ اء احتمااا اساات قاف التحاار علااو

كا المسااارات .عمليااً ًَ ،مااذه المسااارات – وماان واامقها التوصااية الروسااية بفااتح محادثااات تياااري با ن ئسا ار
والسل ة لال  24وماً ،واجراء مفاووات مباشرو لال ر عاة شاهر واقاماة دولاة فلسا قية لاال  24شاه اًر
– لم تقجح .روسيا كاقت بار و في تغ بها عن الليااء الاذت عياد فاي واشاق ن فاي شاهر لو سابتمبر ،2010

ااء علي ااه،
وعلاان ثق اااءه ع اان اساات قاف المحادث ااات برعاي ااة م ركيااة – ك ااذل  ،م ااذه يو ااً ل اام تح اار قجاح ااً .بق ا ً
او ا رت روساايا لالكتف اااء حتااو اآلن بمكسااي مرحل ااي :ئعااالن الر اعي ااة الااذت قش ار ف ااي  23لااو س اابتمبر
( 2011عل ااو م ااام .اللي اااء ال اادولي ف ااي األم اام المتح اادو ح ااث رح اات الس اال ة عل ااو ج اادو األعم ااا

لبا ااً

لالعتراف باالستيال الفلس قي) شام  ،ماا عادا ال لاي الجد اد مان األ اراف العاودو ئلاو اولاة المفاوواات،
موافية علو عيد مؤتمر السالم في موسكو.

ثقاء اجتماع المؤتمر الدولي في "فلد ت" فاي مال اا ،الاذت عياد فاي شاهر كااقون األو

وكاارا إلجاراء مقاقشااات حااو

ديسامبر ،2010

اارق ح ا القا اع اإلسا ار لي-الفلس ا قي ،تاام تحد ااد المبااادئ الروسااية المفو الة

بشأن مسار السالم في الشرق األوسط ،ومي كالتالي :جي تشجيع المسار المتعادد الجواقاي بادالً مان المساار
الثقااا ي الجاقااي الفاش ا " ،الر اعيااة" مااي اليقاااو الدوليااة المقاساابة لاادعم ومساااقدو المسااار ،لكاان جااي ت وةرمااا

باواافة صااالحيات وواام دو لاار ئلااو ئ ارمااا .واقتارح يوااً اسااتبدا موفااد الر اعيااة ئلااو المق يااة ،ر اايا

الحكومة البرة اقية السابب توقي بل ر ،بموفد روسي؛ فروسايا تملا كمااً كب ا اًر مان األفكاار واالقت ارحاات لقاحياة
موام ن المفاووات ،حتو وان لم تكن ترةد تغ ر المواويع الم روحة علو جدو األعماا  .ومان قاح تهاا،
ماان الممكاان التسااام فااي مسااا

تباااد األ اروااي وتيساايم الياادا وقوااية الالج ا ن والترت بااات األمقيااة بشااك

روي الجاقب ن .من ج تحس ن ئمكاقات التسوية اإلقليمية ،تام تحد اد األماداف التالياة :الفلسا ق ون ييبلاون

بالعم ا علااو المصااالحة وترت ااي العالقااات ب ا ن فااتح وحماااا ،جااي علااو اإلرماااي ن توق اف ،جااي علااو
الفلس ا ق ن االمتقاااع عاان فاارض شااروط مساابية لجهااة قتااا ج المفاووااات واالعت اراف بي ا اررات مساابية فااي مااذا

الشأن – مث ق اررات مجلا األمن في الموووع اإلس ار لي-العر ي ،بقود "لار اة ال رةاب" مقاذ العاام 2003
والمبااادرو العر يااة .ئس ا ار

ماان قاح تهااا م لااوي مقهااا ن توقااف كلي ااً ك ا قشااا اتها االسااتي اقية فااي الواافة

الغر ية ،بما في ذل البقاء في اليدا الشرقية .وتر روسيا يواً باأن تأج ا اسات قاف المساار السالمي ساوف
لحب الورر بمس ار في عياي وصو قو ً راديكالية ئلو السل ة في دو ملتلفة مان دو المق ياة .وفيماا
تعلب بلياارات دعام تساوية ئسا ار لية -فلسا قية ،لام تقاف موساكو ئمكاقياة الوصاو ئلاو تساوية مفروواة فاي

حاا فشا الحاوار .وفاي القظارو الروساية ،ئن التساوية المفروواة ساتكون كثار ارحاة لأل اراف ،ألقهاا سااتعف هم
من ورورو اتلاذ ق اررات قاسية وصعبة من القاح ت ن السياسية واأل د ولوجية.

علو للفية صوات "الر يع العر ي" ،رح الروا م اعم جد دو فيما لص العالقة اليا ماة با ن الوواع فاي

الشاارق األوسااط وواارورو اساات قاف مسااار السااالم ملافااة تاادمور الووااع فااي المق يااة .والااو ةر الفااروف ساامع
كالماً بهذا المعقو للوفد اإلس ار لي الذت ار موسكو بتارةخ  5ح ةران وق و  ،2011من لاال تأك اده علاو
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ورورو تيسيم اليادا وحا مشاكلة الالج ا ن .وقاد حااو الاروا يوااً ئققااع السال ة الفلسا قية برفاع العوا اب
مااام اساات قاف المفاووااات ،ماان رةااب عاادم ر ااط ذل ا بتجم ااد البقاااء فااي الواافة الغر يااة و باااعتراف األماام

المتحاادو بدولااة فلس ا قية .مااع ذل ا  ،وبعااد الي ارار الفلس ا قي بالتوج اه ئلااو األماام المتحاادو ،فاامن روساايا كعادتهااا
ع اات تأ اادما الكام ا للساال ة الفلس ا قية .تجاادر اإلشااارو يو ااً ئلااو قااه ثقاااء اجتماااع "الر اعيااة" فااي شااهر
تمو ول و  ،2011لم تتوفر صيغة مشتركة بسبي الفوارق الكب رو ما ب ن مواقف عوا ها (و يواً بسابي ن
روسيا عاروت االعتراف بمسا ار

كدولاة هودياة) .فاي ت حاا  ،جارت روسايا اتصااالت بملتلاف األ اراف

بصورو مستيلة ،وذل ومن الجهود المبذولة لدعم فكرو اقعياد مؤتمر السالم في موسكو .وعلو الارةم مان ن

مقتد الر اعية قد د الفكرو ،ئال قها لم تلرج حتو اآلن من الممكن ئلو الفع  ،لاصة بسبي الشاكو حاو
احتمااا قجاااح المااؤتمر – فااي موسااكو و فااي ت مكااان آلاار -فااي ئحياااء تفااامم عملااي با ن ئسا ار
الفلس قية.

والساال ة

يواااف ئلااو مااا تياادم ن روساايا ادت قيااام جبهااة دوليااة واسااعة ت ارفااب حركااة المسااار السياسااي .وماان واامن

الدو المرشحة لالشت ار في مذه الجبهة ش َر ئلو "الدو العظمو الجد دو" – الصا ن والهقاد ،و يوااً مال ةاا،
وجقااوي فرةييااا ،ودو لاار ماان المق يااة لاايا لااد ها رواسااي ساالبية ماان الشاارق األوسااط .والجااد ر بالااذكر ن
ماذه الميار ااة لاام تعتبار مال مااة ،ألن الاادو المرشاحة لام تكاان متحمسااة لالقواامام ئلاو الجهااد ال ارمااي الساات قاف

المفاووات؛ اإلمكاقية األلر التي رحت مي المحافظة علو (الساتاتيكو) الوواع الياا م – ماع العما علاو

لفااض مسااتو العقااف – فااي محاولااة الحت اواء الق ا اع .فااي مااذا السااياق ،اعترفاات روساايا بواارورو التعاااون ب ا ن
جه ا و األماان اإلس ا ار لية والفلس ا قية .فااي القظ ارو الروسااية ن مااذا التعاااون س ا تيح قيااام تهد ااة وقوعيااة حياااو

لل رف ن ،وذل عبر توف ر جواء ئ جابية إلجراء مفاووات مستيبلية .وروسيا اعترفت بالت اابب الياا م ماا با ن
مذا القموذج من ئدارو الق اع وموقف حماا التي تبدت استعدادما لوقوف قتا (مدقة) وة األج .
علو مد السق ن تمسكت روسيا بالموقف اليا

ئن للق اع اإلس ار لي-الفلس قي تأث اًر سلبياً علو األجاواء

فااي الشاارق األوسااط ومااا تعااداه يو ااً ،وان عاادم حل اه سااوف ي ل اب فااي المق يااة اتجامااات ل ارو ،بمااا ف هااا

الت رف الد قي والسياسي واإلرماي .من مقا امتمامها بتحرة المسار السياسي.

ئال ن تجقا ادما لتش ااجيع المس ااار السياس ااي ل اام يعك ااا امتماما ااً لاصا ااً بالموو ااوع – وذلا ا ألن المص ااالح
الروسية في الشرق األوسط يمكن تحص لها حتو من دون تسوية ئس ار لية-عر ية .والمعقو المساتفاد مان وراء
ذل مو ن الميصود مو محاولة روسية إلظهار قوع من القفوذ في الشرق األوسط كساحة تقافا مع الواليات

المتحاادو .ومجما المشاااك الدالليااة التااي تواجههااا الواليااات المتحاادو – وماان ب قهااا عاادم قاادرتها المعروفااة علااو

ئرةااام ئس ا ار

علااو الييااام بل اوات تساامح باساات قاف الح اوار مااع الساال ة الفلس ا قية ،صااورو الوااعف التااي

تتجل او ف هااا الواليااات المتحاادو فااي الشاارق األوسااط ،وحااذف المسااار السياسااي ماان را جاادو عمااا اإلدارو
األم ركية في عياي حداث "الر يع العر ي" – مذه األمور مجتمعة حف ت روسيا علو محاولاة ترسا خ قادامها

كيا دو للمسار.
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ئال ن واش ااق ن م اان قاح ته ااا حرص اات عل ااو دف ااع روس اايا ئل ااو اله ااام ..وحتا او بع ااد ئ ااالق مب ااادرو "ئع ااادو

التشااغ " ،فاامن األم اارك ن مقع اوا روساايا ماان المشاااركة المرك ةااة فااي الشاارق األوسااط – ألن تل ا اإلعااادو ئقمااا
كرست من ساسها من ج تشجيع روسيا علو االقومام ئلو العيوبات المفرووة علو ئ ران.
تحديات الرةيع العرةي

اللوات التي اجتاحت الشرق األوسط وحظ ت باسم "الر ياع العر اي" فاجاأت روسايا .ومثا ساا ر الجهاات

اإلقليمية والدولية التي وجدت قفساها مفتيادو للجاواي المسابب اإلعاداد ،فامن المتحادث ن الاروا عر اوا بسارعة –
كسا ر المتحدث ن اإلقليم ن والدول ن اآللرةن – عن تيد رمم بأن التصارف ئ اء األقظماة المتهاوياة ،التاي ماع
قها كاقت فاسدو ودكتاتورةة ،كان سهالً .والروا تذكروا قظمة سابية بدت مستيرو علو ماد ساق ن ،و بيات

سياسااة معاديااة لحسااالم؛ ومااع ذل ا  ،ثبتاات قفسااها بأقهااا ش ارةكة ج ادو ماان القاحيااة االقتصااادية .كااذل  ،فاامن

مستيب العالقات السياسية التي عيدت ب ن روسيا واألقظمة المعادية للغري في الشرق األوسط ة ر معروف.
علااو مااذه الللفي اة سااعت روساايا ئلااو ن تلاارج رابحااة ماان التحااوالت ،وقب ا

ت شاايء سااعت ئلااو اسااتغال

ارتف اااع س ااعار ال اق ااة .ك ااذل  ،م ااي س ااارعت وبص ااورو حث ث ااة ئل ااو تي ااديم مب ااادرات سياس ااية جد اادو ميابا ا كا ا
األ اراف األلاار فااي المق يااة ،بمااا فااي ذل ا علااو المسااار اإلس ا ار لي الفلس ا قي .روساايا دارت ظهرمااا ئلااو
األقظمة الهاوية فاي كا مان مصار ول بياا ،وباالرةم مان اقوامامها للعيوباات المفروواة علاو قظاام األساد فاي

سااورةا ،التااارت العم ا بح ا م ماان ج ا حما تااه .ومااا لااال االمتمااام المباشاار بحمايااة مكاساابها ومصااالحها فااي

المق ي ااة ،ف اامن م ااذا التص اارف ق ااد عك ااا ئرادو بالحف اااظ عل ااو عالق ااات حس ااقة م ااع الغ ااري والوالي ااات المتح اادو،

واللااوف ماان تلي اي اقتيااادات فااي الجبهااة الدالليااة (دعاام األقظمااة الدكتاتورةااة فااي الشاارق األوسااط كااان محااور

ل ااالف ف ااي ال اارت ل ااد اليي ااادو الروس ااية) ،واالمتق اااع ع اان الم ااا بالعالق ااات م ااع األقظم ااة الت ااي س ااتقجو ئث اار

التحوالت ،واالستعداد إلقامة عالقات ج دو مع األقظمة الجد دو.

األرج ااح ن روس اايا ستفوا ا األقظم ااة االس ااتبدادية "المعتدل ااة" ف ااي دو المق ي ااة ،كتل ا الت ااي ت اادمج جه ااات

ن
ااء علي ااه ،ف اامن الص ااعود
ئس ااالمية ة اار راديكالي ااة ف ااي ص اافوفها  ،وال تك ااو له ااا توجه ااات ةر ي ااة واو ااحة .و ق ا ً
المحتما لجهااات راديكاليااة ئلااو ساادو الساال ة فااي دو شااهدت و ستشااهد تحااوالت سياسااية ،وامكاقيااة ن تااوع
مذه الجهات ئلو جهات مت رفاة وامن حادودما ماي ،ئقماا ييلاب موساكو بشاك لااص .مان قاحياة لار ثماة

سبي محتم آلر لليلب ،ومو ئمكاقية ن تت ور في الشرق األوسط اتجامات دمير ة .والجماع ماا با ن ماذ ن

االحتمااال ن لاايا مسااتبعداً ،حتااو وان كاقاات الثيافااة السياسااية التارةليااة السااا دو فااي الشاارق األوسااط ،بحسااي
القظا ارو الروس ااية الش ااا عة ،تا ارفض ظ ااروف قم ااو ديمي ار ي ااة ةر ي ااة .مهم ااا يك اان م اان م اار ،ئذا ص ااعدت جه ااات

ئسالمية ئلو سدو السل ة بواس ة مسار دمير ة ،فمن المحتم

ن تفك المعسكر اإلقليمي المعادت للغري،

والاذت كاقات روسايا علااو ماد ساق ن قااد سسات علياه سياساتها فااي الشارق األوساط .مااذه الملااوف التاي كااان

مصدرما التحوالت التي دت ئلو حداث "الر يع العر ي" ،تقوم ئلو الملاوف األلار الساا دو فاي روسايا مان
توج هاات سياساية تظهار فاي الساقوات األل ارو فااي تركياا ،وتق اوت علاو ئحياااء اإلمب ار ورةاة العثماقياة ،وكااذل

الملاوف من البرقامج القووت اإل راقي وت و ارتاه .اليياادو الروساية قلياة مان احتماا

ن تقوام الياو اإلساالمية
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التي قد تص ئلو السل ة في دو المق ية ،ئلو المعسكر اإل راقي و تيتري من تركيا ،ومان ثام تاد ر ظهرماا
ئلااو الحاوار مااع المقظومااة الدوليااة .وفااي القظارو الروسااية ،ال ييا ل ااورو احتمااا اسااتبعاد روساايا عاان المق يااة

علو دت جهات مقافسة ،وفي ميدمتها ،كما مو معلوم ،الص ن.

مااذه المسااارات درساات فااي روساايا علااو للفي اة عاادم قاادرو االتحاااد األورو ااي والواليااات المتح ادو علااو فاارض

االسااتيرار فااي الشاارق األوسااط وكاابح ال حااف اإلسااالمي؛ وبالتااالي ،علااو للفياة مااا يعاارف بأقااه وااعف الغااري.
مذه الملاوف سمعت من قب متحدث ن روا ،ومن الممكن ن يكون كالمهم قد تم ئسماعه من جا اساتف ا

الغري وعرض روسيا علو قها "الشلص الرش د والمسؤو " الذت سوف يعم من ج اساتيرار المق ياة .فاي

المق يااة ئذن تعاااظم التقااافا ب ا ن الاادو العظمااو ،و لااورو البااد

عاان األماااكن اللاوااعة للتهد ااد فااي الشاارق

األوسط ئقما تمر ،بحسي مفهوم الروا ،فاي الممار المعاادت للغاري .يوااف ئلاو ماا تيادم القشااط الاذت تياوم
به روسيا إلقعا .المسار السياساي اإلسا ار لي الفلسا قي – بييادتهاا ئذا مكان – مان مق لاب االفتاراض بأقاه

سيسهم في تهد ة المق ية وتيوية مواقفها الذاتية.

العيبة األولو واألمم التاي تياف بوجاه مكاقاة روسايا وسياساتها فاي الشارق األوساط ،والقاجماة عان الموجاات

االرتدادية ألحداث الر يع العر ي ،ئقما تكمن في اقهيار قظام بشار األسد .فالثورو التي اقدلعت فاي ساورةا عاام

 ،2011تهدد بمسياط القظام والتسبي بتفكي المحاور الراديكاالي اإلقليماي الاذت تياوده ئ اران ،وبالتاالي التسابي
بموااعاف الموقااع اإلقليمااي لروساايا .وماان جا الح لولااة دون اقهيااار مااذا المحااور ،عا ت روساايا الجهااود التااي
بذلها األسد لدفع الوغو ات عليه من جاقي الغاري لكاي تللاو عان مقصابه .وروسايا ،ئلاو جاقاي الصا ن،

رفوت فرض عيوبات دولية علو القظام في سورةا .ولالفاً للوواع فاي ل بياا ،ح اث ابتعادت روسايا عان دعام
قظام اليذافي بوجه الثورو التي اقدلعت مقا وده ،فمن اقهيار قظام األسد سوف تسبي بمشكلة مقية لروسيا
– ألس ااباي مقها ااا احتما ااا في ااداقها قواعا اادما البحرةاااة عل ااو ش ا اوا ئ البحا اار المتوس ااط ،باإلواااافة ئلاااو مشا ااكلة

اقتصااادية ،ئذا توااررت الصااادرات العسااكرةة ئلااو سااورةا ومااا يصااحبها ماان واارورات الصااياقة .وتوجااد شااكو

في موسكو حو ن يكون حد دوافع الغري لح احة باألسد التسابي ب ردماا ماي يوااً مان المق ياة .كاذل ،
باادو ن روساايا تفك ار يو ااً فااي احتمااا اقهيااار قظااام األسااد حتااو ماان دون تاادل لااارجي .لااذل  ،وماان ج ا

التأسيا لموقع مستيبلي في مذه الدولة وفي المق ية بأسرما علو ووء المتغ رات العت ادو ،فامن روسايا عملات

لتمه ااد ال رةااب مااام التعاااون مااع قظااام جد ااد فااي سااورةا ماان رةااب ئقامااة عالقااات حتااو مااع قيااادو المعاروااة

السورةة.

في الوقت قفسه ،وعلو ووء عدم االستيرار في الشرق األوسط ومسارات التغ ار الحاصالة فياه ،وجاد فاي

المؤسسة الروسية من يسارعون لالبتعاد ،علو األق في مذه اللحظات ،عن شؤون المق ية والملا ر الكامقة

ف ها .والمتوقع ن ال ال

التي م ت المق ية والجهود التي تبذلها الواليات المتحدو وروسيا علو حاد ساواء مان

ج تعم ب قفوذما وتأث رما علو األقظمة ،اليديمة والقاش ة ،في الدو التي شهدت او رابات ،لن يكاون مان

شأقها سو ن ت ةد من حدو التقافا ما ب ن الدو العظمو ف ها .ومن اوية روسيا ،فمن االحتما األكبر مو
ن تواص ا السااعي لترس ا خ قاادامها فااي المق يااة ماان رةااب المحافظااة علااو عالقاتهااا اللاصااة مااع عقاصاار
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المحور المعادت للغري الذت يوم ئ ران وسورةا والمقظمات الراديكالية ،مثلما كاقات تفعا قبا اقادالع حاداث
"الر ي ااع العر ااي" .ف ااي الميابا ا  ،ومثلم ااا فعل اات ف ااي الماو ااي ،فمقه ااا س ااتفع م اان جا ا االقلا اراط ف ااي المس ااارات
السياسية الرامية ئلو الصياةة المستيبلية للمق ية ،ولاصة مسار السالم اإلس ار لي – الفلس قي.
الظامر قه ال ا

وجد في روسيا الشعور بأن بوسعها التأث ر علو االتجاه الذت سيألذه الشرق األوسط،

ئثاار وواااع عاادم الووااوح التااي ةاارق ف هااا بعااد حااداث الر يااع العر ااي ،ماان قاحيااة؛ وماان قاحيااة لاار  ،فاامن

صاواتاً تساامع فاي روساايا قفساها وتاادعو ئلاو التللاي عان السياسااة المتصالبة فااي الشارق األوسااط .والحييياة قااه

بوسااعقا مالحظااة التلاابط الااذت دللاات فيااه الييااادو الروسااية لقاحيااة السياسااة الواجااي اتباعهااا علااو وااوء تحاادت
لسراقها القفوذ في المق ية .وروسايا مان قاح تهاا تار ن ئعاادو صاياةة كتلاة دو تؤةادما فاي الشارق األوساط

ئقماا تمثا حاالً مفواالً فاي ماذه األووااع ،وذلا مان مق لاب االفتاراض باأن المعساكر المعاادت للغاري سااوف
يسااتمر بالمحافظااة علااو قوتااه فااي المق يااة .فااي كا األحاوا  ،ساايكون ل امااً علااو روساايا ن تسااتأقف عالقاتهااا
ال بيعيااة مااع المعسااكر السااقي قب ا

ن تسااترجع لقفسااها دورمااا التيل اادت – ومااو الوسااا ة ب ا ن المعسااكرات فااي

المق ية .فاي الوقات قفساه ،بادو قاه بعاد المعركاة االقتلابياة التاي عاادت فالديم ار باوت ن ئلاو الر اساة ،والتاي

فااي ثقا هااا اسااتلدم بااوت ن ل اب ااً قاسااياً وااد الغااري ،فيااد مااد الحماااا و اار توج اه ماان االسااتعداد المت ا ااد
للوصااو ئل ااو حل ااو وسااط م ااع الغ ااري فيمااا تعلا اب بتياس اام القفااوذ ف ااي الش اارق األوسااط .وم اان و اامن الحل ااو
المحتملة في ئ ار البحث عن بدا

مان جا بقااء قظاام ئقليماي جد اد ،اتم اآلن يوااً تفحاص ئمكاقياة ئقاماة

تعاون شاام ماع ئسا ار  ،باإلواافة ئلاو ئمكاقياة بقااء محاور وساع يوام ال وقاان وقبارص (وثماة مان تحادث

كاذل عان وام بعاض دو البليااان) .ئن جبهاة كهاذه تبادو وكأقهاا ستساامح لروسايا بترت اي وواعها فاي الشاارق
األوسط والحوض الشرقي للبحر المتوسط ،و ن تصون مصالحها االقتصادية ،مع التشد د علو موووع الغا

الح ااوت بالقساابة لروساايا ،والااذت ت ااور فااي ئس ا ار

وقباارص ،والااذت ث اار لالف ااً مااع تركيااا .ئن محااو اًر كهااذا

ستكون له اليدرو علو تحدت تركيا و ت جاقي آلر يعم ود المصالح المشتركة .وفي حا قجاح روسيا فاي

االقواامام ئلااو مااذا المحااور ،ماان دون ئلحاااق الواارر بااالمحور اإل ارقااي السااورت المعااادت للغااري ،لكاان فااي

ميابله ،فسوف تحص علو روافاع قفاوذ حيييياة؛ وسايكون بوساعها ،بحساي تياد رما ،ئعاادو ترسا خ قادامها مان
جد د في المق ية ومن مكاقة محسقة ال تي ممية عن مكاقة الواليات المتحدو.
خالصة

مقااذ بدايااة العيااد األو ماان الياارن الواحااد والعشارةن ،و اادافع الت لاع قحااو التحااو ئلااو العااي عااالمي مااؤثر،

ة رت روسيا من تصرفها في الساحة الدولية ب رةية ثارت استغراي ودمشة األسارو الدولياة .وفاي عيااي فتارو

"برود سياسي" ئثر تفك االتحاد السوفياتي ،قامت روسيا بييادو الار يا باوت ن بتقف اذ اقع ااف د ارمااتيكي قحاو
الفعالية السياسية مع ئ الق تحدت القظام اليا م .والدافع األساسي لهذا التفو

السياسي كان االفتراض بأن

روسيا في ت س قارةو آلر لن تتمكن من القجاو بوجه التحديات االقتصادية واألمقية التي تواجهها .ومن ج

تحي ب مذا الهدف ،تبقت روسيا سياسة لارجية حا مة ،مقو اة باالحتكاا ماع الادو المقافساة ،حتاو لاو كاان

ذلا اق القااً ماان قي ااة وااعف اقتصااادت وعسااكرت .وظلات روساايا تقظاار ئلااو مق يااة القفااوذ السااوفياتي سااابياً
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علو قها بمثابة شارةط مقاي يحم هاا بوجاه موحاات ج راقهاا؛ المقظوماة الغر ياة – التاي تياوم بت ب اب توسايع
ق اااق القاااتو ش ارقاً ،والعااالم اإلسااالمي الااذت يعتباار روساايا ماادفاً للتوسااع ،والص ا ن ،التااي تقااافا روساايا علااو
مقااا ب السااي رو .ب ا وكااان ثم اة عماااء روا عر اوا عاان الت ل اع إلقامااة ئ ااار علااو ورو – آس ا وت بييااادو

روسيا .وب بيعة الحا  ،فمن مذه السياسة الروسية ئ اء آسيا والشرق األوسط و وروبا ،قد جددت سباي التوتر

ما ب قها و ن الغري.

التاوتر با ن روساايا والغاري اقاادلع يوااً علااو للفياة األفواالية التااي ع تهااا موساكو الساات قاف بقاااء المواقااع
والمواقف التي لسرتها فاي الشارق األوساط ئثار اقهياار االتحااد الساوفياتي .وعلاو ماد ساق ن ،ركا ت السياساة

الروسااية فااي الشاارق األوسااط علااو المقاااورو ب ا ن األ اراف و ا ن المعسااكرات المتلاصاامة فااي المق يااة ،وذل ا

بهدف ن تبقي لقفسها صورو الوسيط والالعي المستي في الساحة الدولية .مكذا مي اشتغلت من ج لدماة
عالقاتها ماع الادو المقتمياة ئلاو الكتلاة المعادياة للغاري ،و يوااً ماع الادو المصاقفة علاو قهاا "معتدلاة" (دو

سقية مؤةدو للغري وتلشو من ئ ران وحلفا ها) .بصورو تليا ية ،ترافب مذا الموقف باحتكا ماع الغاري ،وذلا

بعد ن وقفت روسيا عمليااً ئلاو جاقاي المعساكر الراديكاالي فاي المق ياة .وماي ئذ تتأما التحادت الاذت تفرواه

الراديكاليااة اإلسااالمية التااي تهااددما ماان الاادال  ،فمقهااا توصاالت لبقاااء لغااة مشااتركة مااع المقظومااة اإلسااالمية

الراديكالية في الشرق األوسط – ئ ران وسورةا وح ي هللا وحماا – وشكلت معها كتلة ئقليمية معادية للغاري؛
و واسا ة العالقااات مااع مااذا المحااور ،سااعت روساايا ئلااو قيااادو مسااارات ت اارد الغااري ماان المق يااة .فمااع ئ اران،

شارةكتها المرك ةااة فااي مااذا المحااور ،قاماات روساايا ق اقااً واسااعاً ماان التعاااون ،لاصااة علااو الصااع د ن األمقااي

والقووت .والاو جاقاي اللاالف الاذت اقادلع با ن روسايا وا اران فاي عيااي اقوامام روسايا ئلاو العيوباات الدولياة

التاي رمات ئلاو تاأل ر تيادم البرقاامج القاووت اإل ارقاي ،فامن موساكو واصالت اعتباار العالقاات ماع هاران علااو
قهااا ثااروو اسااترات جية عل هااا ال تفاارط بهااا بسااهولة – لاصااة و ن الف ا ار الااذت س تشااك سااوف يمااأل ماان قب ا

لصومها.

بالقساابة إلس ا ار  ،فمقهااا تياايم مااع روساايا شاابكة عالقااات ئ جابيااة ،حتااو لااو كاقاات معي ادو ومشاابومة بساابي

الرواساي والتااوترات التارةلياة .بالقساابة لروسايا ،فمقهااا تقظاار ئلاو ئسا ار

مان مقاااظ ر ملتلفاة .فهااي (ئسا ار )

معتبارو كدولاة ئقليمياة عظماو ،بوسااعها مسااعدو روسايا علاو لدماة مصااالحها فاي المجاال ن اإلقليماي والاادولي.
مااذا ماان قاحيااة ،وماان قاحيااة لاار  ،فهااي ،كحل ااف للواليااات المتحاادو ،يمكاان ن تشااك لصااماً محااتمالً .ومقااذ
األعا اوام  ،2005-2004وبع ااد ن ت ا اادت جه ااود روس اايا للع ااودو ئل ااو الش اارق األوس ااط كص اااحبة قف ااوذ ،ف اامن
العالقات بردت ب ن الدولت ن .روسيا اقتر ت من الدو المعادية إلسا ار  ،واتلاذت مواقاف مؤةادو للفلسا ق ن

بشااك واوااح .صااحيح ن روساايا قب ا قهايااة العيااد األو حتااو الياارن الواحااد والعشارةن قااد ل فاات ئلااو حااد مااا

سياسااتها تجاااه ئس ا ار  ،ئال ن قياااط اللااالف األساسااية ب ا ن الاادولت ن بي اات علااو حالهااا .وفااي مااذا المجااا ،
تسعو روسيا ئلو ئبعاد ئس ار

عن الواليات المتحدو ،واذا كان باإلمكان – الحلو محلها كحل ف وكراع.

االسااترات جية الروسااية فااي الشاارق األوسااط ،التااي مااي ج ا ء ماان السياسااة اللارجيااة الشاااملة ،ارتك ا ت علااو

تيااد ر ن الواليااات المتحاادو تفيااد تاادرةجياً الكث اار ماان قوتهااا .وحاولاات روساايا تحاادت المكاقااة اإلقليميااة للواليااات
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المتحدو ،لاصة في موووع المسار السياسي اإلس ار لي – العر ي واإلسا ار لي-الفلسا قي .ماذا المساار بحاد
ذاته اعتبر في روسيا بأقه مليء بالفرص ل ةادو قفوذما الدولي .وعلو مذه الللفية ،سهمت روسيا بيسط وف ر
وفعاا فااي المااؤتمرات والمقتااديات الدوليااة المعقياة بالمووااوع؛ وماان واامن ذلا سااع ها لاادفع فكارو عيااد مااؤتمر

سالم في موسكو ئلو األمام .الواليات المتحدو من جهتها تحرص علو ئبعاد روسيا عن المسااممة الفعالاة فاي
المسار ،وعلو دفعها ئلو الهام..

الها ات التااي اعتاارت الشاارق األوسااط مااع حااداث "الر يااع العر ااي" فاجااأت روساايا .وفااي عيابهااا اقكفااأت لفتارو

ئعااادو تفك اار فااي سياسااتها الم بيااة فيااه ،ولبااذ جهااد ماان جا

ن تبقااي فيااه باادا

لثرواتهااا .الصااعود المحتما

لجهات ئسالمية راديكالية ئلو السال ة فاي دو الشارق األوساط ،ث ار قلاب روسايا ،لاصاة علاو واوء اللاوف

ماان ن تتحااو ئلااو مصاادر ئيحاااء وايعااا ئلااو جهااات راديكاليااة دالا

اروا ها مااي .فااي الوقاات قفسااه قجااد ن

اقتصار االتجاه الديمي ار ي في المق ية – األمر الذت فرصه قل لة – ال يشك حدثاً مرةحاً بالقسبة ئل ها ،ألقه

قد ؤدت ئلو تفكي المعسكر المعادت للغري والذت عليه سست سياستها فاي المق ياة لساق ن عد ادو .قساتقتج
ن روسيا تفو ئقامة قظمة استبدادية "معتدلة" بدالً من األقظماة التيل دياة التاي ئقهاارت و التاي ساتقهار فاي
المق ية ،مث تل التي ستدمج في ئ ارما جهات ئسالمية ة ر راديكالية ،ال تكون ذات توجه ةر اي – وعلاو
للفية ماذا التفك ار الجد اد ،ادت حادو التصارةحات المعبارو عان اليلاب لاد متحادث ن روا مان تاداعيات بع ادو

المد ألحداث الر يع العر ي .كذل  ،ئ اء ئ ران ،تم اإلعراي عن مشاعر اليلب من جراء تيادمها فاي برقامجهاا
القووت.

ماذه الملاااوف جاي ن قوا ف ئل هاا قت جااة لاار  ،وماي محاولااة روسايا الحث ثااة إلحيااء المسااار السياسااي

اإلس ار لي – الفلس قي.

ل ة "ئعادو التشغ " التي باادرت ئل هاا الوالياات المتحادو ،فاي ميابا التغ ارات التاي مان المفتارض بروسايا

ئجراؤما في سياستها اللارجية ،لاصاة فاي الشارق األوساط ،وبشاك

دق لقاحياة ت ب اب العيوباات علاو ئ اران،

وفرت لروسيا العد د من الفوا د البار و – االعتراف بموقعها اللااص فاي المقاا ب ماا بعاد الساوفياتية ،والتقاا

في اتفاقات  Startلتيلايص ومراقباة التسالح االساترات جي ودمجهاا فاي مشاارةع مع قاة للقااتو .مان اوياة روسايا،
كااان مااذا االتفاااق بمثابااة ر ااح واثبااات للف قااة والااذكاء فااي ئدارو سياسااتها .مااع ذل ا  ،ففااي روساايا وجااد ئد ار

الرتبا ها بالغري في المجاالت االقتصادية والتكقولوجية ،وبعد اساتقفاد فوا اد ومقاافع برقاامج "ئعاادو التشاغ "،

عادت روسيا لتيف عقد مفترق رق رةمها علو البحث عن رةب يفوي ئلو تحس ن مكاقتها الدولية.

علو ووء ك ذل  ،تيف روسيا عقد مفترق رق في الشرق األوسط .فهي ال ت ا تصقف قفسها كالعي

مااؤثر باساات اعته تع ة ا موقعااه المتااأرجح فااي المق يااة؛ ومااع ذل ا  ،ساايكون عل هااا االلتيااار مااا ب ا ن تيلاايص
موحاتهااا و ا ن التاادل الحااا م .وةباادو ن اسااتعدادما ليبااو حلااو وسااط مااع الغااري لقاحيااة تياساام القفااوذ فااي

الشاارق األوسااط ،ت ا ااد علااو وااوء اقهيااار مواقعهااا اليديمااة فااي المق يااة؛ صااحيح قااه توجااد فااي روساايا قفسااها

صوات تدعو ئلو التللي عن السياسة الحا ماة فاي الشارق األوساط ،ئال قاه بادو مان قاحياة لار ن اليياادو

الروسية لن تتللو بسهولة عما تعتبره كثروات – علو األق ليا من دون بد

ذت ممية من جاقي الغاري.
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ئن حالً وس اً كهاذا ئ اء كا ماا تعلاب بالادعم الروساي للمحاور اإل ارقاي – الساورت يمكان ئ جااده .واذا حصا
مذا األمر ،فلن تتيلص موحات روسيا إلعادو االقتظام من جد اد فاي الشارق األوساط والعاودو للتادل الفعاا

في شؤون المق ية.

الظامر ،ن عقاصر مذه الميار ة تتيدم لتتجلو في ما يظهر بأقه قية روسية للمبادرو ئلو فتح تعاون واساع

الق اااق مااع ئس ا ار  ،ومااع ئمكاقيااة ئقامااة حلااف يواام دوالً لاار  ،مث ا ال وقااان وقباارص ،ور مااا دوالً بلياقيااة.
روسايا سااوف تت لاع إلقامااة معساكر كهااذا ،والااذت فااي حاا تحييااه ،فااي ميابا تحالفهاا مااع ئ اران وسااورةا ،فمقااه
سوف وفر لها اللالص وتع ة مكاقتها المؤثرو في المق ية.
من اوية ئس ار  ،من مصلحتها الوصو ئلو ئحداث تغ ر في السياسة الروسية ،السيما بشأن المواويع

التااي لهااا عالقااة بالمساااعدو الروسااية الميدمااة ألعاادا ها .وفااي مااذا السااياق ،ي اارح الساؤا  :مااا مااو الااثمن الااذت
ساايكون ل ام ااً علااو ئس ا ار

ن تدفعااه فااي المجااا السياسااي – لاصااة لقاحيااة عالقاتهااا مااع الواليااات المتحاادو،

وفي المجا األمقي – لاصة في المجا الفلس قي ،من ج الحفاظ علو عالقات مستيرو ،واذا مكن ج ادو

مااع روساايا .ما ساايكون ماان الممكاان ئقامااة عالقااات ود وتياااري ب ا ن روساايا واس ا ار  ،اللتا ن وجااد مااا ب قهمااا
مصااالح ساسااية وقواساام ثيافيااة مشااتركة ،م ن روساايا ستواص ا اعتبااار ئس ا ار

مجاارد وس ا لة لتحي ااب مااداف

ئقليمية؟ األياام ماي التاي ساتج ي عان ماذا الساؤا  .فاي كا حاا  ،وفاي ماذه األثقااء علاو قا تياد ر ،بادو ن

توسيع ت اق التعاون الروسي – اإلس ار لي ،من لال دمج روسيا فاي وظيفاة سياساية ذات ممياة فوا مان

الماوااي فااي المسااار السياسااي؛ والمفوا

ن يكااون ذل ا بالتقس ا ب مااع الواليااات المتحاادو ،سااوف يشااك

يو ااً

قاعدو مرةحاة ومقاسابة لتحسا ن العالقاات با ن الجااقب ن؛ كماا و قاه ساوف يشاك عاامالً ماؤث اًر إلحاداث تغ ارات

ئ جابية بالقسبة إلس ار

في م ان اليو اإلقليمي.
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