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تطورًا  سورية  يف  الرويس  العسكري  التدخل  يظهر 

التوازن  جمال  يف  روسيا  دور  يف  حقيقيًا  إسرتاتيجيًا 

تتدخل عمليًا فقط يف اجلوار  الدويل حيث كانت روسيا 

القريب منها، كأوسيتيا اجلنوبية وأبخازيا وأوكرانيا وشبه 

جزيرة القرم. وهذه أول مرة تبدي فيها روسيا االحتادية 

عودة  يؤكد  مما  األوسط،  الرشق  يف  للتدخل  استعدادها 

دور روسيا كقوة عظمى تسعى للتوازن مع الغرب. ومما 

ال شك فيه  فإن القرار الرويس باستخدام القوة العسكرية 

يف سورية كان قرارًا يتجاوز سورية وستمتد آثاره بعيدة 

املدى إىل الرشق األوسط والعامل العريب.

التدخل العسكري الرويس يف سورية يعيد موسكو بقوة 

لتصبح روسيا  االحتادية مرة  إىل منطقة الرشق األوسط 

العبًا  القرسي  الغياب  من  عامًا  أربعني  وبعد  أخرى 

األوسط   الرشق  منطقة  يف  القوى  عالقات  يف  أساسيًا 

ومقدرات  مصائر  عىل  املطلقة  األمريكية  اهليمنة  ولتكرس 

الشعوب العربية.

وحتظى روسيا االحتادية اليوم بما يشبه التفويض الدويل 

دون  من  سورية،  يف  السياسية  التسوية  عملية  لقيادة 

التسوية  هذه  رشوط  عىل  املسبق  التفاهم  ذلك  يعين  أن 

أصبحت  االحتادية  روسيا  أّن  هذا  إىل  يضاف  وماهيتها. 

الدولة الوحيدة اليت متلك القدرة عىل التواصل مع جميع 

األطراف السورية واإلقليمية والدولية، ومتتلك عالقات 

إيران  األساسينْي:  اإلقليمينْي  اخلصمني  مع  متمزية 

واململكة العربية السعودية، وكذلك مع أطراف املعارضة 

يف  التأثري  إمكانية  متلك  اليت  الوحيدة  وهي  السورية، 

املوقف اإليراين من منطلق التحالف والصداقة .

سورية  يف  العسكري  التدخل  خالل   من  روسيا  تسعى 

العامل   يف  القطبية  األحادية  نظام  كرس  معركة  لكسب 

روسيا في غرب آسيا والعالم العربي:
معبر نحو النظام الدولي

وسيم قلعجية
أستاذ جامعي وكاتب متخصص يف 

السياسة اخلارجية الروسية

المقدمة:
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يرفض  األقطاب،  متعدد  جديد  عاملي  نظام  وإلقامة 
التدخالت األجنبية يف الزناعات الداخلية للدول وحيفظ 
القوي  تسلط  ويرفض  سيادتها 
التدخل  كان  لذا،  الضعيف.  عىل 
مبنيًا  سورية  يف  الرويس  العسكري 
حىت  حتتمل  صلبة  أرضية  عىل 
األمريكية  املتحدة  الواليات  مقارعة 
أرادوا،  إن  إقناعهم،  أو  وحلفائها، 
الروسية  والقيادة  الريادة  وقبول  الروسية،  النظر  بوجهة 
يف مناطق إسرتاتيجية ختدم روسيا االحتادية ومصاحلها. مل 
تلعب روسيا االحتادية الورقة السورية للمزايدة أو إجراء 
سياسية  بجدّية  االحتادية  روسيا  جاءت  بل  مقايضات، 
وعسكرية لتوقف التضليل والعبث األمريكي يف الرشق 

األوسط1.

أواًل، بين فوضى النظام الدولي وانهيار النظام 

اإلقليمي العربي

املتحدة  الواليات  لعبت  حيث  القديم،  العاملي  النظام 
اهليمنة  عرص  هنايته.  من  اقرتب  مهيمنًا،  دورًا  األمريكية 
الغربية عىل الرشق األوسط أصبح من املايض. السياسة 
اليت  وواشنطن  أوروبا  حول  تتمحور  تعد  مل  الدولية 
عودة  بعد  قوتها  و  الدويل  حضورها  من   الكثري  فقدت 
روسيا اإلحتادية إىل ساحات الرصاع الدويل. دخل النظام 

نظامًا  عليها  نطلق  أن  الصعب  من  جديدة  حالة  الدويل 
دوليًا جديدًا ألنه مل يتشكل بعد، أو مل يصل بعد إىل مرحلة 
النظام، خاصة يف ظل حالة ”الالنظام“ اليت نعيشها كما 
يسميها هرني كيسنجر2. وإذا كان إستقرار النظام الدويل 
هذا  يف  الكربى  الدول  بني  للقوى  توازن  بوجود  يرتبط 
النظام فإن نقطة االنطالق لفهم الواقع اجلديد تقوم عىل 

أن العامل يعيش اآلن يف حالة من »الالنظام«. 

مل يعد خافيًا عىل أحد أن سلسلة التطورات الدراماتيكية 
أن  السنوات األخرية من شأهنا  إندلعت يف  اليت  الكربى 
والنظام  عمومًا،  الدويل  النظام  بنية  يف  كليًا  النظر  تعيد 
الدويل  الوضع  خاصة.  بصفة  أوسطي  الرشق  اإلقليمي 
ففي  ”الالقطبية«.  البعض  أسماها  جديدة  مرحلة  دخل 
من  األمريكية  املتحدة  الواليات  تراجعت  األخري  العقد 
موقع القيادة العاملي ومل تتقدم أية دولة أخرى مللء الفراغ 

مما ترك النظام العاملي معرضًا للفوىض واالهنيار3. 

للرشق  املعارص  التاريخ  يف  حيدث  مل  الواقع،  هذا  أمام 
مزتامنة  مفصلية  حتوالت  املنطقة  شهدت  أن  األوسط، 
العريب،  واخلليج  املرشق  يف  سيما  ال  مكوناتها،  سائر  يف 
مضافًا إليهما تركيا وإيران. باإلضافة إىل عوامل الترشذم 
الداخيل، يتمثل مأزق النظام اإلقليمي العريب يف مستوى 
بشكل  العربية  الدول  معه  تتعامل  الذي  اإلستقطاب 
منفرد  وفقًا لتصورات ذاتية. هذا اإلستقطاب الذي يتخذ 
السنية-  وتركيا  الشيعية  إيران  طائفيًا–  طابعًا  الغالب  يف 

1 - الدكتور وسيم خليل قلعجية، روسيا األوراسية: زمن الرئيس فالديمري بوتني، الدار العربية للعلوم- نارشون، بريوت 2016
2 - هرني كيسينجر، النظام العاملي: تأمالت حول طالئع األمم ومسار التاريخ، ترجمة فاضل جتكر، دار الكتاب العريب– بريوت، ص .147-144 

3 - راجع يف هذا اخلصوص ما كتبه الباحث رمزي املنياوي، الفوىض اخلالقة (السيناريو األمريكي لتفتيت الرشق األوسط والنظرية الصهيونية اليت 
اخلالقة،  الفوىض  ونظرية  اجلدد  املحافظون  بعنوان:  حتت  مزيان  نجيم  الباحث  ومقالة   .2012 دمشق،  العريب،  الكتاب  دار  لرشذمتة)،  أمريكا  تبنتها 
املوجودة عىل الرابط التايل: http://www.nadorcity.com ، وما كتبه أيضًا الباحث العراقي باسم عبد عون فاضل يف مقالته يف جريدة احلياة  حتت 

عنوان »الفوىض اخلالّقة« تهدم الرشق األوسط بتاريخ 4 ترشين الثاين 2014 واملوجودة عىل الرابط التايل:
 http://www.alhayat.com/Opinion/Letters/5470677.

لم تلعب روسيا 

االتحادية الورقة 

السورية للمزايدة 

أو إجراء مقايضات
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وتنظيم  الدائم  اإلرسائييل  اخلطر  إليه  يضاف  والذي 
داعش ”املتمدد“، هيدد ”بتعرية“ العمل العريب املشرتك 
حالة  استمرار  صورة  يف  ”عروبته“،  من  وإفراغه  هنائيًا 
جديدة  بحدود  تنتهي  قد  واليت  السائدة  العريب  الضياع 

ترسمها خطوط النار4. 

بعد  األوسط   الرشق  منطقة  إىل  االحتادية   روسيا  تعود 
السورية،  البوابة  عرب  وعسكريًا  سياسيًا  طويل،  غياب 
مرص  من  ضمين  وبتأييد  إيران  مع  التكاميل  بالتنسيق 
ودول أخرى. واهلّم اجلامع يف املرحلة الراهنة هو حماربة 
اإلرهاب التكفريي، وإن كان لكل طرف دوافعه وغاياته 
وهي غالبًا ما تكون متناقضة. املهم اآلن أن ما من مسألة 
جمعت الغرب وروسيا االحتادية حول هدف واحد منذ 
احلرب العاملية الثانية مثل  احلرب عىل اإلرهاب التكفريي 
حيث بات هذا اإلرهاب معوملًا من الرشق األوسط إىل 
ذاته  عىل  خطر  مصدر  األوسط  الرشق  يعد  ومل  أوروبا. 
فحسب بل بات مصدرًا ألخطار تتجاوز حدوده لتصل 
األوسط  الرشق  نزاعات  بأن  علمًا  والعامل.  أوروبا  إىل 
اإللغايئ  واملنحى  واملذهيب  الديين  الطابع  عليها  يطغى 

داخل الدول وفيما بينها.

الداخلية  املعضالت  مواجهة  يف  بالتحرك  املبادرة 
خارج  من  أساسًا  جاءت  العريب  العامل  يف  واإلقليمية 
يف  الكربى  القوى  من  بقرار  األوسط   الرشق  منطقة 
وسيلة  املسلح  العمل  تبين  إىل  حثيثًا  تتجه  اليت  العامل، 

االضطراب  حاالت  و  املشكالت  مع  للتعاطي  رئيسية 
اليت  تلك  خصوصًا  األوسط   الرشق  منطقة  تسود  اليت 

املسلحة،  املواجهة  حد  إىل  تصل 
تلك  ألمن  مبارشة  بتهديدات  وتنذر 
القوى اخلارجية واستقرارها. وتعتمد 
ما  عىل  األمريكية  املتحدة  الواليات 
اخللف«  من  القيادة   « بسياسة  يسمى 
يف  االسرتاتيجي«  »الصرب  سياسة  أو 
الكامل  احلرص  مع  واليمن   سورية 
عن  بنفسها  الواليات  تنأى  أن  عىل 

بعد  إال  الرصاعات  يف  والتدخل  األزمات  يف  التورط 
أن  بعد  و  فيها  نفسها  األخرى  الدول  »تستزنف«  أن 
مبارشة5.  احليوية  األمريكية  املصالح  األزمات  هذه  متس 
عن  البحث  يف  الروسية  الديبلوماسية  جتهد  باملقابل 
لتمدد   « املتوّقعة  النتائج  مع  والتعامل  لألزمات  حلول 
االسرتاتيجي الرويس«  يف الرشق األوسط  يف ظل اعتقاد 
تفامهات  إىل  التوصل  هلم  سيتيح  بأنه  راسخ  الروس 

بموجب رشوطهم اخلاصة.

العامل  أقاليم  كل  عىل  يتفرد  العريب  اإلقليمي  النظام  يكاد 
املتبادل  االعتماد  وليس   ،« نحو   «العسكرة  يتجه  أنه  يف 
والتكامل االقتصادي بني دوله. وُيعترب الرشق األوسط 
أكرث األقاليم عسكرة وعنفُا حول العامل اليوم.  هذا يعين 
أن النظام اإلقليمي العريب جتري عوملته عىل حساب حتويله 
إىل كتلة أو جماعة  اقتصادية- سياسية قادرة عىل التفاعل 

4 - زهري حمداين: النظام اإلقليمي العريب. جغرافيا تلتهب وحتالفات تتآكل. منشورة عىل موقع اجلزيرة نت  بتاريخ 13 كانون األول 2015 واملوجودة 
عىل الرابط التايل:

 http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/12/13.
5 - نموذجان متطابقان يف أصل واحد لتعاطي السياسة اخلارجية األمريكية  مع أزمات الرشق األوسط  والعامل نموذج سياسة  » القيادة من اخللف 
(Backseat foreign policy ) ” ونموذج سياسة ” الصرب االسرتاتيجي“  (strategic patience). ملعرفة أكرث حول سياسة » الصرب االسرتاتيجي » 
راجع مقالة الكاتب األمريكي دانيال بايبس بعنوان الفشل الذريع لسياسة أوباما اخلارجية  املنشورة بتاريخ 21 شباط 2013 يف الوشنطن تايمز واملتوافرة 

عىل الرابط التايل: 
 .  http://www.danielpipes.org/13286/obama-foreign-policy
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عمق  عىل  يؤكد  ما  وهذا  الدويل  املجتمع  مع  اإلجيايب 
االخرتاق اخلارجي للنظام من القوى الدولية الكربى . 

بنظرة رسيعة إيل خريطة الزناعات وبؤر التوتر يف الرشق 
بسهولة  يمكن  وحميطه  األوسط 
صار  العريب  اإلقليم  أن  مالحظة 
أقرب إىل ساحة حرب واسعة تتعدد 
حدة  وتتباين  القتال  ميادين  فيها 
تتخلل  أخرى.  إىل  نقطة  من  املعارك 
تلك احلروب مساحات من الفوىض 
السياسية  واالضطرابات  املجتمعية 
تنذر بتحول تلك املساحات بدورها 
يف أية حلظة إىل ميادين اقتتال جديدة، خاصة أهنا جميعها 
واملواجهات  احلروب  نقاط  مع  متواصلة جغرافيًا  تقريبًا 

املسلحة6.

الماء  العربي: من دول  النظام اإلقليمي  ثانيًا، 
إلى دول النفط

األوسط  الرشق  منطقة  يف  جديد  دويل  نظام  بناء  يواجه 
واالهنيار  التفكك  بحالة  املرتبط  األسايس  التحدي 
تعرض  بعدما  العربية،  الدول  من  العديد  يواجهها  اليت 
النظام الذي عهدته املنطقة عىل مدى الـ 60 عاما املاضية 
دالالت  أو  عالمات  بعد  ختلفها  مل  شديدة،  الختالالت 
عىل بداية تشكل  »نظام إقليمي عريب جديد«، مع احتمال 

املرور بمرحلة طويلة من حالة »الالنظام«.

داخل  حراكها  يف  العربية  السياسية  اجلغرافيا  متزيت 
تعاونت  أساسية  أقاليم  أربعة  بوجود  العربية«  »اجلامعة 
اليت  التوازنات  لتنتج  بينها  ما  يف  وتناحرت  وتنافست 
وهي:  عقود  منذ  العريب«  اإلقليمي  »النظام  حكمت 
واخلليج  العريب  واملرشق  النيل  ووادي  العريب  املغرب 
العريب. ضمن األقاليم األربعة كان هناك تنافس بنيوي يف 
املرشق العريب بني سوريا والعراق ومثله يف املغرب العريب 
بني املغرب واجلزائر، وتنافسات ذات حدة أقل بني الدول 
يف كل من األقاليم األربعة. اختصارًا، يمكن القول إنه يف 
التوازن  كان  املايض  القرن  من  والستينيات  اخلمسينيات 
العربية«  »اجلمهوريات  ثنائية  عىل  قائمًا  العريب  اإلقليمي 
يف مواجهة »امللكيات العربية«. ويف عقد السبعينيات من 
الثقل  النفطية وانزياح مركز  القرن املنرصم، ومع الفورة 
عمومًا  العريب  اخلليج  نحو  العريب«  اإلقليمي  »النظام  يف 
داخل  السياسية  األوزان  تبدلت  خصوصًا  والسعودية 
خصوصًا  العربية«  »امللكيات  ملصلحة  العربية«  »اجلامعة 

مع ميل مرص الواضح إىل ذلك املعسكر.

بالتوازي تراجعت أدوار مرص أكرث فأكرث و جرى حتييد 
وضعفت   1991 عام  الكويت  يف  هزيمته  بعد  العراق 
التوازن بني األقاليم والقوى  لعبة  إىل  اليت جلأت  سورية 
السياسية املختلفة للحفاظ عىل موقع عىل طاولة الالعبني 
اإلقليميني. ومع إحتالل العراق عام 2003 اهنار ركن من 
أركان التوازن العريب، ثم انتقلت املبادرة مرحليًا إىل مرص 
ودول الربيع العريب عند اندالع الثورات  2011-2010، 
العربية  للمملكة  أتاح  العريب  الربيع  ثورات  فشل  لكن 

6 - راجع يف هذا اخلصوص مقالة الدكتور حممد سعيد إدريس الصادرة عن املركز العريب للبحوث والدراسات حتت عنوان : مستقبل النظام العريب: بني 
التطورات اجلديدة يف هيكلية النظام العاملي وتداعيات الثورات العربية، املنشورة بتاريخ 13 كانون الثاين 2015 واملوجودة عىل الرابط التايل:

 http://www.acrseg.org/36537 
وكذلك مقالة الدكتور حممد سعيد إدريس الصادرة عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حتت عنوان: إيران واألمن القومي العريب واملنشورة 

بتاريخ 17 كانون الثاين  2011 واملوجودة عىل الرابط التايل:
  http://www.dohainstitute.org/release/33849406-856c-4834-ac21-ce38b0074ae7  

ترى موسكو أن 

الجميع متأثر 

وخاسر في حال 

سقوط النظام 

الحالي



روسيا في غرب آسيا والعالم العربي: معبر نحو النظام الدولي157

السعودية ودول »جملس التعاون اخلليجي« انزتاع املبادرة 
مرة أخرى7.

سياسية  سلطة  ظهور  إىل  العريب  الربيع  ثورات  تؤد  مل 
املواطنني.  غالبية  من  والقبول  بالرشعية  حتظى  جديدة 
حالة  اليوم  العربية  البلدان  من  العديد  يواجه  كذلك 
يف  ودخوهلا  وطائفية   قبلية  وحدات  إىل  الدولة  تفكك 
رصاع عنيف مع بعضها بعضًا، والتالعب هبا من خالل 
قوى خارجية متنافسة. وأصبحت احلكومة املركزية غري 
راغبة أو غري قادرة عىل إعادة تأسيس سلطتها عىل مناطق 
داخل حدودها، أو عىل كيانات من غري الدول مثل تنظيم 

القاعدة وداعش.

يمكن رصد أبرز مالمح التغريات و التحوالت الواقعة 
فيما  العريب  اإلقليمي  للنظام  اجلديد  بالتشكل  واملحتملة 

ييل:

تغرّي  أهم  العريب:  اإلقليمي  للنظام  خليجية  إدارة  أوالً، 
العريب  الربيع  أثر ثورات  العريب عىل  النظام اإلقليمي  يف 
هو سقوط مفهوم » قيادة النظام“ والدخول يف حقبة من 
جملس  دول  هبا  قامت  وقد  إقليمي“،  لوضع  ”اإلدارة 
النظام؛  قيادة  لغياب  مؤقت  كحل  اخلليجي  التعاون 
فبشكل عام قضت ”ثورات الربيع العريب“ عىل احتمال 
النظام اإلقليمي العريب  استنهاض مثلث القلب يف قيادة 
باإلمكان  أنه  يبدو  وال  وسورية)،  والسعودية  (مرص 
اسرتجاع أضالع هذا املثلث يف املستقبل املنظور. وجديد 
النظام العريب أنه استعاض عن ذلك عىل الفور بما يمكن 
تسميته ” إدارة مؤقتة ” لوضع إقليمي متغري وليس قيادة 
لإلقليم  اخلليجية“  ”اإلدارة  يف  باألساس  متثلت  لنظام 

(السعودية ومعها باقي دول جملس التعاون) مع حضور 
دور مرصي معنوي.

إن استثنائية ”اإلدارة ” اخلليجية للنظام اإلقليمي العريب 
مؤقتة  استثنائية  حالة  تشكل  اليت 
عىل  وديمومتها  استمرارها  يتوقف 
طول  من  يتوقع  ما  استمرار  مقدار 
األزمة يف سورية، بعدما أصبح  هذا 
لدول  صفرية  معادلة  حيمل  الرصاع 
وللنظام  اخلليجي  التعاون  جملس 
سواء.  حد  عىل  السوري  احلايل 
هكذا يبدو مستقبل النظام اإلقليمي 
األوضاع  بتطورات  مرتبطًا  العريب 

يف  ”القلب“  قضية  من  تدرجييًا  يغري  ما  وهو  سورية،  يف 
النظام اإلقليمي العريب. 

ثانيًا، تبّدل يف عقيدة النظام اإلقليمي العريب: أهم القواعد 
اليت ترسخت يف العمل العريب املشرتك عىل مدى العقود 
الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  حرمة  مبدأ  هو  املاضية 
للدول العربية. لكن مع نشوب ”ثورات الربيع العريب“ 
بدا  ما  وهذا  الدراماتيكي  االهنيار  يف  املبدأ  هذا  أخذ 
رسميًا  والسيايس  العسكري  التدخل  يف  أسايس  بشكل 
الدول  إذ حتولت جامعة  ليبيا واليمن وسورية  وفعليًا يف 
العربية وجملس التعاون اخلليجي إىل أحد أدوات التغيري 
سواء بالقوة العسكرية، أو باملال والسالح أو باملبادرات 
باجلامعة  أعضاء  لدول  قيادات  دعت  اليت  السياسية 
العربية إىل التخيل عن احلكم ومغادرة السلطة، وهو أمر مل 

يكن شائعًا ضمن إطار جامعة الدول العربية.

7 - للتوسع واالسزتادة راجع مصطفى اللباد، السعودية واملغرب: إعادة تشكيل النظام اإلقليمي العريب، جريدة السفري، 25 نيسان 2016 
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كذلك مل يعد الرصاع يف اإلطار العريب العام بني معتدلني 
العربية  القضية  بشأن  التسوية  منهج  حول  وممانعني 
املمانعني  تصفية  يف  املعتدلون  انخرط  وإنما  املركزية، 
لفرتة  تعود  لن  كقضية  الفلسطينية  القضية  أن  يعين  ما 
ستظل  كبري  حد  وإىل  النظام،  تفاعالت  مركز  طويلة 
التفاعالت  مركز  حتديدًا  وسورية  العربية  الثورات  دول 
»الرصاع عىل سورية« هو  الرئييس، وسيكون  واالهتمام 
»لب الرصاع يف الرشق األوسط«. من الصعب أن نتبنّي ما 
إذا كان هذا التبدل يف عقيدة النظام هو استجابة مرحلية 

أم اجتاه قد يستمر لفرتة .

ثالثًا، تفاقم الرصاع داخل سورية بني ما هو ديين إسالمي 
املعارضة  دور  تراجع  ظل  يف  (كردي)  عرقي  هو  وما 
السورية املدنية أمام نفوذ التنظيمات اإلسالمية التكفريية 
سورية  أكراد  ودخول  اجلهادية«،  »السلفية  لتيار  التابعة 
كطرف يف احلرب ضد » داعش » و طموحاتهم يف تأسيس 
السورية أحدثت  فالثورة   . دولة كردية يف شمال سورية 
الثالث:  اإلقليمي  اجلوار  دول  مواقف  يف  هائالً   إرباكًا 
»إرسائيل« وتركيا وإيران، لكن األهم أهنا تباعد بني هذه 
التفاعالت  خريطة  رسم  تعيد  أن  شأهنا  ومن  املواقف، 
إليه  تؤول  سوف  ما  حسب  اإلقليمية  والتحالفات 

األحداث يف سورية. 

ثالثًا، دوافع الدور الروسي في الحرب السورية

حليف  أهم  السوفيايت  االحتاد  زمن  منذ  سورية  تعترب 
والعامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  لروسيا،  إسرتاتيجي 
العريب نظرًا حلجم املصالح الروسية. خصوصًا أن روسيا  
تدير جزءًا من سياستها اخلارجية يف الرشق األوسط من 
خالل سورية وهي لن تسمح بخسارة هذه املصالح وترك 
فخسارة  األوروبية  األمريكية-  للمخططات  الساحة 

تعوض  ال  إسرتاجتية  خسارة  لسورية  االحتادية  روسيا 
ومتثل هناية لوجودها يف الرشق األوسط ، خصوصًا بعد 
عظمى  دولة  من  حيوهلا  مما  والعراق،  ليبيا  من  خروجها 
الرويس يف سورية   الوجود  كان  لذلك  إقليمية.  دولة  إىل 
انعكاسًا  القتايل  هبذا الشكل والكم واملستوى العسكري 
ألمهية دور روسيا االحتادية يف العامل، فهي ليست جمرد قوة 
فقط  الشمايل  القطب  الرشقية ومنطقة  أوروبا  إقليمية يف 
وإنما هي فاعل دويل قادر عىل نرش قدراته العسكرية يف 

مناطق خمتلفة من العامل. 

قوة  روسيا  تصبح  ألن  بوتني  فالديمري  الرئيس  يتطلع 
الغرب.  مواجهة  يف  األوسط  الرشق  منطقة  يف  عظمى 
تتخذ من سورية موطئ  أن  االحتادية  تريد روسيا  لذلك 
إطاللة  الرشق األوسط وبذلك تضمن  هلا يف  ثابتٍ  قدم 
برية  حدود  ضمن  املتوسط  البحر  ساحل  عىل  بحرية 
والعراق  ولبنان  و«إرسائيل«  تركيا  من  كل  مع  مشرتكة 
الرشق  يف  مرشوعها  ترسيخ  إىل  يؤدي  مما  واألردن، 
األوسط حيث املياه الدافئة. وهو ما يدخل ضمن الرؤية 
اجليوسرتاتيجية املتمثلة يف اجتاه روسيا االحتادية إىل تعزيز 
تواجدها يف البحر األسود و البحر األبيض املتوسط بعد 
القرم لروسيا االحتادية عام 2014. هذا  ضم شبه جزيرة 
اليت  اجلديدة  البحرية  العسكرية  العقيدة  تضمنته  األمر 
يوليو  26 متوز/  بوتني يف  الرئيس فالديمري  عليها  ّصدق 
2015 ونصت عىل ضمان وجود عسكري بحري ”دائم“ 
وتعزيز  املتوسط  األبيض  البحر  يف  االحتادية  لروسيا 

املواقع االسرتاتيجية لروسيا االحتادية يف البحر األسود.

سورية  موقع  إىل  كبريين  واهتمام  بجدية  روسيا   تنظر   
ودورها  األوسط  الرشق  منطقة  يف  اجليوسرتاتيجي 
اإلقليمي يف توزانات املنطقة، وترى أن دمشق تلعب دورًا 
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موسكو  تعترب  كما  املوازين.  هذه  حفظ  يف  وفعاالً  كبريًا 
اإلقليمي  املستوى  عىل  السورية  اخلارجية  السياسة  أن 
يف  اعتداالً  وأكرثها  السياسات  أفضل  من  هي  والدويل 
العامل العريب. من هذا املنطلق يأيت الدعم الرويس املطلق 
هذا  مع  الروسية  القيادة  وتتعامل  السورية  الدولة  حلفظ 
األمر بحذر شديد متخذة كافة اإلجراءات الرضورية كي 
ال يتدهور الوضع يف سورية وتعّم الفوىض مما سيحدث 
الرشق  منطقة  يف  حادة  وقالقل  وتوترات  اضطرابات 
األوسط. وترى موسكو أن اجلميع متأثر وخارس يف حال 
سقوط النظام احلايل يف سورية ألن الفوىض ستعم منطقة 

الرشق األوسط بأرسها. 

فقدان  يعين  ملوسكو  احلليفة  السورية  الدولة  سقوط  إن 
الوحيدة  العسكرية  للقاعدة  الروسية  العسكرية  القيادة 
وما  السوفيايت  االحتاد  بعد  ما  فرتة  منذ  روسيا  خارج 
كوهنا  كبري  إسرتاتيجي  ُبعد  من  القاعدة  هذه  تشكله 
البحري  العسكري  لألسطول  األساسية  التموين  حمطة 
هذه  أمهية  زادت  روسيا.  وخارج  املتوسط   يف  الرويس 
وحلف  األمريكية  املتحدة  الواليات  نرش  بعد  القاعدة 
تركيا  يف  الصاروخي  الدرع  ملنظومة  األطليس  شمال 
اليت تعتربها موسكو أهنا موجهة ضدها وأحد اهلواجس 
خلف  تصبح  طرطوس  فقاعدة  القومي.  ألمنها  املقلقة 
منظومة الدرع الصاروخي األطليس يف تركيا بحيث تفقد 
الرادارات  تركيب منظومة  االنتهاء من  تم  بعدما  أمهيتها 
اجلبلية  السلسلة  إمتداد  وعىل  صلنفة  منطقة  يف  الضخمة 
اجلوي  الدفاع  منظومات  أكرث  ونرش  السوري،  للساحل 

الصاروخي الروسية تطورًا وفعالية وقدرة  واليت ترتبط 
بشكل مبارش باألقمار الصناعية.

سورية  يف  إيران  مع  التحالف  أوارص  تعزيز  خالل  من 
اليت تشكل املنفذ البحري لطريق احلرير احليوي لكل من 
الصني الشعبية وروسيا االحتادية واجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية، تتمكن روسيا من الوصول إىل املياه الدافئة عىل  
البحر املتوسطـ وهذا الطريق حيتاج إىل أفغانستان ليصل 
إىل إيران وحيتاج إىل العراق ليصل إىل سورية، وللمفارقة 
أفغانستان  العقدتني،  هاتني  الحتالل  األمريكيون  جهد 

والعراق.

تركيا  جلم  إىل  سوريا  يف  الرويس  الدور  هيدف  كذلك 
سوريا  مصري  عىل  القبض  يف  املنفلتة  وطموحاتها 
ومستقبلها، وضمان مقدار من الدور واملصالح اإليرانية 
يف سوريا وإال ستفقد روسيا حليفًا قويًا رضوريًا لدوره 
بحر  يف  وتأثريه  األمريكيني  ومواجهة  األتراك  موازنة  يف 

قزوين ويف وسط آسيا ومناطق اجلوار الرويس.

كما ال تغيب األبعاد الداخلية خلطوة القيادة الروسية يف 
سورية، إذ يتطلع بوتني لكسب مزيد من الرشعية الشعبية 
غرار  عىل  ثالثة  رئاسية  فرتة  ضمان  وبالتايل  روسيا  يف 
الشعبية اليت اكتسبها إثر تدخله يف أوكرانيا حيث بلغت 
نسبة شعبيته %80 وهي نسبة مل يصل إليها أي رئيس قبله، 
حتت  سورية  خالل  من  املكسب  هذا  تكرار  يأمل  وهو 
مظلة حماربة خماطر حركات التطرف اجلهادي اإلسالمية 
والسعي لتقوية وزيادة نفوذ روسيا االحتادية بني الطوائف 

املسيحية األرثوذكسية واملرشقية8.

8 - للتوسع يف هذا املوضوع، راجع ما كتبه يف هذااخلصوص املحلل الرويس ديمرتي أدامسكي يف مقال له نرشته جملة فورين بولييس األمريكية حول 
اسرتاتيجية الرئيس فالديمري بوتني يف سورية واملوجودة عىل الرابط التايل: 

 https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/201501-10-/putins-syria-strategy.
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ُتبنى  عالقات  الخليج:  ودول  روسيا  رابعًا: 

بميزان الذهب 

يف  اخلليجية  الروسية-  العالقات  مسرية  ما  يومًا  تكن  مل 
رشعية  كوريثة  روسيا  وملكانة  ملستوى  ترقى  جيدة  حالة 
التحديات  مستوى  مع  تتوافق  أو  السوفيايت،  لالحتاد 
وال  كان  اخلليجية.  املنطقة  تعيشها  اليت  والتحوالت 
يزال هناك تنافر مستمر بني روسيا ودول جملس التعاون 
خاصة  سياسة  متلك  ال  روسيا  أن  احلقيقة  يف  اخلليجي. 
جتاه دول اخلليج العربية وعالقاتها باخلليج ارتبطت دومًا 
بمحدد أو طرف خارج عن هذه العالقة سواء كان أحد 
األطراف اإلقليمية ( العراق، إيران، تركيا) أو حمددًا دوليًا 

متمثالً يف الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا. 

اخلليج  منطقة  يف  نفوذ  هلا  يكون  أن  إىل  روسيا  تطمح 
العربية اليت تعترب أهنا منطقة نفوذ واسع للواليات املتحدة 
بشكل  روسيا  تسعى  فيما  ذلك  كل  حيدث  األمريكية. 
حثيث إىل رفع مستوى ومنسوب عالقاتها بدول جملس 
التعاون اخلليجي (بوصفه وحدة وقوة إقليمية) وإىل زيادة 
مستوى اندماج روسيا يف قضايا املنطقة اخلليجية. وتقوم 
الرؤية الروسية ألمن اخلليج عىل أسس املبادرة الروسية 
رؤى  حوهلا  اختلفت  واليت   2000 العام  منذ  املطروحة 
عىل  املبادرة  هذه  تقوم  اخلليجي.  التعاون  جملس  دول 

األسس اآلتية:

أوالً: مراعاة مصالح كافة األطراف اإلقليمية والدولية. 

ثانيًا: اإللزتام التام بمبادئ ميثاق األمم املتحدة ومواثيق 
القانون الدويل 

وعدم  للدول،  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  عدم  ثالثًا: 
وبالطرق  مراحل  عىل  املنازعات  وحل  القوة،  استخدام 

السلمية.  

منطقة  يف  باألمن  اخلليج  منطقة  يف  األمن  ربط  رابعًا: 
الرشق األوسط.

من  وإخالئها  املنطقة  يف  التسلح  سباق  وقف  خامسًا: 
أسلحة الدمار الشامل.

جاء التدخل العسكري الرويس يف سورية مفاجئًا لدول 
جملس التعاون اخلليجي وخمالفًا ملوقفها اجلماعي واملوحد 
جتاه األزمة السورية وسعيها الستمالة  ”املوقف الرويس“ 
التفاهم معه تدرجييًا عىل معاجلة امللف السوري  وحماولة 
بشار  الرئيس  تستبعد  تسوية  إىل  الوصول  يضمن  بما 
األسد من حمصلتها النهائية، وذلك بعدما تعاظمت فجوة 
الثقة بني الرياض وواشنطن عىل خلفية االتفاق النووي 
مع  اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، وسياسة املماطلة جتاه 
عدد من امللفات اإلقليمية ”املقلقة“ لدول جملس التعاون 

اخلليجي.

يف  واضحًا  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  موقف  بدا 
استنكاره للتدخل العسكري الرويس يف سورية  نظرًا إىل 
الذي  السوري  للنظام  املعادية  السورية  املعارضة  دعمها 
تبنت  الدول  هذه  أن  غري  بقائه.  لدعم  روسيا  تدخلت 
يف  الرويس  العسكري  التدخل  جتاه  عقالنية“   ”سياسة 
األوسط  الرشق  إىل  الرويس  النفوذ  عودة  وجتاه  سورية 
واإلقليمية.  الوطنية  مصاحلها  حماية  هبدف  وذلك 
ملركزية  الرضوخ  اخلليجية  األطراف  بدأت  ما  ورسعان 
الدور الرويس واستحالة جتاوزه. ويف 11 ترشين األول/ 
أكتوبر 2015، عقد الرئيس الرويس فالديمري بوتني لقاء 
بن  حممد  األمري  السعودي  العهد  ويل  ويل  مع  مطوالً 
الروسية  الغارات  بدء  منذ  األوىل  للمرة  وذلك  سلمان، 
عىل مواقع املعارضة السورية اليت أدانتها اململكة العربية 
يف  السعودية  العربية  اململكة  فشلت  وقد  السعودية. 
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”رشاء“ املوقف الرويس، ألن املصالح الروسية يف سورية 
تبيعها روسيا بصفقات سالح  أو  أن  بالتحديد أكرب من 

بصندوق استثماري مشرتك مع اململكة.

غلفت ”الواقعية السياسية“ مواقف اململكة اليت مل تسع 
إىل التصعيد  بوجه التدخل العسكري الرويس يف سورية 
هذا  األوىل  اللحظات  منذ  رفضت  أهنا  من  الرغم  عىل 
روسيا  مع  عالقتها  قطع  إىل  تعمد  مل   أهنا  كما  التدخل. 
مسؤولياتها  حجم  تعي  براغماتية  دولة  أهنا  عىل  يدل  مما 
مواجهة  يف  الدخول  تريد  وال  املنطقة  يف  والزتاماتها 
مبارشة مع روسيا. بل عىل العكس من ذلك ، بدا املوقف 
السعودي مؤيدًا إلجياد حلٍ سيايس لألزمة السورية عرب 
االلزتام بما تم االتفاق عليه يف اجتماع ” فيينا- 1“ يف 23 
ترشين األول/ أكتوبر 2015، و” فيينا– 2 “ يف 30 ترشين 
الثاين/ نوفمرب 2015، الذي أكد عىل ”أمهية توافق املعنيِّني 
باألزمة السورية عىل رضورة إجياد خمرج لألزمة السورية 
وفق عملية سياسية ومرحلة انتقالية حتفظ وحدة األرايض 

السورية وتضمن عدم تقسيم سورية إىل دويالت“.

ملواقف  السياسية“  ”للواقعية  الرئييس  الدافع  يكمن 
السعودية ”الواقعية“ يف أهنا بدأت ختوض عملية  حتول 
واسعة من إعادة النظر يف سياساتها اخلارجية وأولويات 
أمنها القومي يف أعقاب التغريات اليت طرأت عىل املنطقة 
وبالرتدد  اإليراين،  النووي  باالتفاق  مرتبطة  ألسباب 

السيايس  وبالوضع  األمريكية،  والربودة  واالنكفاء 
اندالع  من  اخلوف  أو  باحلكم  تعّلق  ما  سواء  الداخيل 
زوال  و  الدولية  و  اإلقليمية  التحوالت  بسبب  قالقل 
النفط كمصدر قوة اسرتاتيجية. وقد لعب االتفاق حول 
اخلليجي-  التقارب  يف  دوره  اإليراين  النووي  الربنامج 
من  اخلليجي  التخوف  لزيادة  نتيجة  وذلك  الرويس 
نحو  اخلليج  دول  وسعي  اإليراين،  األمريكي-  التقارب 

تنويع إرتباطاتها السياسية9.

موقف  من  تأىت  العقالنية“  ”السياسة  هذه  معامل  أبرز 
دولة اإلمارات العربية املتحدة اليت تعد الدولة اخلليجية 
األكرث ارتباطًا بروسيا االحتادية واألكرث تفهمًا لسياساتها 
سورية.  يف  العسكري  تدخلها  بعد  خصوصًا  اخلارجية، 
يف  توحد  الذي  السعودية،  بقيادة  العريب  والتحالف 
سورية  موضوع  يف  انقسام  شبه  واجهه  اليمن،  موضوع 
اإلمارات  أن  إذ  روسيا،  مع   والعالقة  املوقف  بسبب 
العسكري  التدخل  موضوع  يف  خرجت  املتحدة  العربية 
مواقف  وتبنت  السعودية  عباءة  من  سورية   يف  الرويس 
قد  ما  وهو  اخلليجي،  التعاون  جملس  يف  حللفائها  خمالفة 

يمنحها دورًا  تفاضليًا أقوى يف منطقة اخلليج العريب10. 

عىل  سورية  يف  الرويس  التدخل  اإلمارات  دولة  أيدت 
ضد  ”تدخالً  واعتربته  قرقاش  أنور  الدولة  وزير  لسان 
العسكري  بالتدخل  عدو مشرتك“ ما يعين قبوالً ضمنيًا 

9 - أهم ما كتب حول هذا املوضوع، هو ما ورد يف مطالعة كل من سفري روسيا االحتادية يف اململكة العربية السعودية السفري أولغ أزوروف ورئيس مركز 
األبحاث يف مركز الدراسات العربية واإلسالمية بمعهد الدراسات الرشقية يف روسيا االحتادية الربوفسور  ديميرتي ميكولسكي وكبرية الباحثني يف 
املعهد الربوفسورة إيرينا زفياجلسكايا يف الطاولة املستديرة املشرتكة مع معهد الدراسات االسرتاتيجية يف وزارة اخلارجية السعودية واملنعقدة يف موسكو 

بتاريخ 3 أيلول 2015  حتت عنوان ”الديناميكيات السياسية يف الرشق األوسط واملصلحة الروسية“ واملوجودة عىل الرابط التايل:
 http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=6534#top-content                                                                       
10 - راجع  املقالة املنشورة يف جريدة رأي اليوم: هل خرجت اإلمارات من العباءة السعودية يف سوريا ؟ بتاريخ 4 كانون األول 2015 واملوجودة عىل 
http://www.raialyoum.com/?p=353966                                                                                                                                                : الرابط التايل
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الرويس يف سورية. جاء هذا الترصيح بعد زيارة وصفت 
باملهمة قام هبا الفريق أول الشيخ حممد بن زايد آل هنيان 
االحتادية  لروسيا  أبوظيب  عهد  ويل 
يف 11 ترشين األول/ أوكتوبر 2015 
واليت أُعلن رسميًا أهنا »أسفرت عن 
البلدين  بني  النامية  العالقة  تعزيز 
الفتًا  كان  كما  متانة«.  وزادتها 
عىل  التوقيع  اإلمارات  دولة  رفض 
بوقف  االحتادية  روسيا  يطالب  بيان 
عملياتها العسكرية يف سورية والذي 
العربية  اململكة  من  كل  عليه  وقعت 
جانب  إىل  الرتكية  واجلمهورية  قطر  ودولة  السعودية 

الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا وأملانيا وفرنسا.

أما دولتا الكويت وقطر اللتان أبدتا حتفظهما جتاه التدخل 
مصالح  منهما  لكل  فإن  سورية  يف  الرويس  العسكري 
املوقف  وأما  والغاز  الطاقة  جمايل  يف  روسيا  مع  مشرتكة 
العماين فإنه حيافظ عىل استمرار األدوار السياسية الناعمة 
مشكالت  ملقاربة  ُعمان  سلطنة  تقودها  اليت  واملؤثرة 
املنطقة تارخييًا ويندرج هذا األمر أيضًا عىل صعيد العالقة 
القيام  عىل  ُعمان  سلطنة  وتعكف  االحتادية.  روسيا  مع 
الروسية وذلك  للديبلوماسية  دبلوماسية مساندة  بمساع 
يف سعيها للتوصل إىل حل سيايس للزناع السوري، فقد 
قام وزير خارجية سلطنة ُعمان يوسف بن علوي بزيارة 
التدخل  الرئيس بشار األسد بعد  سورية واالجتماع مع 

الزيارة  هذه  كرست  حيث  املبارش  الرويس  العسكري 
كما  اخلليجية،  والدول  دمشق  بني  القطيعة  من  سنوات 
التحالف اإلسالمي  رفضت سلطنة ُعمان االنضمام إىل 
الذي أعلنت عنه اململكة العربية السعودية واحتجت بأن 
بأعمال  العماين  اجليش  مشاركة  يمنع  العماين  الدستور 

عسكرية خارج احلدود.

خامسًا:  روسيا بين ضفتي الخليج 

للجمهورية اإلسالمية اإليرانية أمهية خاصة يف إسرتاتيجية 
السياسة اخلارجية الروسية يف منطقة الرشق األوسط، بل 
إهنا الدولة اليت تعطي سياسة روسيا االحتادية يف املنطقة 
واقتصادية  جيوسياسية  عديدة  ألمور  اسرتاتيجيًا  عمقًا 
إسرتاتيجيًا  حليفًا  حّق  عن  روسيا  وتعترب  وثقافية11. 
إليران وداعمًا لربناجمها النووي السلمي، كما أن روسيا 
منسجمة  إىل حد بعيد مع التحركات اإليرانية يف جمريات 
امللف السوري، وغري معرتضة إلزدياد النفوذ العسكري 
احلضور  عن  ومتغافلة  العراق،  يف  اإليراين  والسيايس 
السين يف روسيا  العمق اإلسالمي  اإليراين وتوجهاته يف 

وآسيا الوسطى »كعمق إسرتاتيجي إسالمي رويس«. 

تواجه  وعوامل  حتديات  عدة  هناك  أن  فيه  شك  ال  مما 
العالقات  طبيعة  أوهلا  اخلليجية،  الروسية–  العالقات 
اإليرانية- الروسية عىل ضوء الرصاع يف سورية والعراق 
إيران حليفًا إسرتاتيجيًا  اعتبار  الرغم من  واليمن. وعىل 
لروسيا إال أن األخرية هي بلد يسعى إىل حتقيق مصلحته. 

11 - راجع يف هذا اخلصوص مقالة السفري الدكتور عزت سعد السيد يف جملة السياسية الدولية– عدد 17 نيسان 2016 بعنوان  السياسة الروسية وأمن 
الرشق األوسط.. بني اإلرهاب وإيران واملوجودة عىل الرابط التايل: 

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/5466.aspx) 
وكذلك مقالة الدبلومايس والسيايس الرويس أندريه بكالنوف: املفتاح اإليراين لباب الرشق األوسط، املنشورة يف جملة روسيا الشؤون العاملية: املجلد 

11، 27 أكتوبر 2013.
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فلو أننا عدنا خلط التماس مع املحور اإليراين، وحساب 
املصالح  أي  التساؤل:  لربز  الروسية،  املصالح  مفردات 
دول  مع  أم  إيران  مع  االحتادية  لروسيا  وأوسع   أعمق 
جملس التعاون اخلليجي؟ يمكن النظر إىل هذا األمر من 
عدة زوايا. من زاوية دول جملس التعاون اخلليجي يمكن 

رؤية من وجهة النظر التالية:

من  أكرب  العربية  اخلليج  لدول  االقتصادي  احلجم   1-
العاملية  السوق  يف  وتأثريها  االقتصادية،  إيران  إمكانات 
»للنفط والغاز« أكرب وأعمق، ال سيما وأن روسيا االحتادية 
اقتصادها  يف  والغاز  النفط  عىل  رئييس  بشكل  تعتمد 

القومي.

روسيا  مع  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  عالقات   2-
أو  الطائفي  التمدد  مشكلة  من  حاليًا  خالية  االحتادية 
نفوذها، خالفًا  اجليوسيايس يف روسيا االحتادية ومناطق 

إليران مع روسيا االحتادية من وجهة النظر اخلليجية.

اخلليجي  التعاون  جملس  دول  عالقات  مستقبل   3-
اإلسرتاتيجي  التحول  مع  ينسجم  االحتادية  روسيا  مع 
األمريكي يف املنطقة باجتاه إيران، فإيران  قد تصبح حمور 
تصادم رويس- أمريكي يف سياق املصالح بينهما، خالفًا 

ملستقبل العالقات مع دول جملس التعاون اخلليجي.

أن  عىل  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  تعول  عليه،  وبناء 
العالقة الوثيقة اليت حتكم روسيا اإلحتادية وإيران سوف 
وأمام  الروسية  املصلحة  أمام  وتراجعًا  برودة  تشهد 
حيثيات التقارب األمريكي- اإليراين الذي ربما يتسبب 

يف فك ارتباط نسيب يف العالقة اإلسرتاتيجية القائمة بني 
روسيا وإيران وخاصة كلما ابتعدنا عن امللف السوري. 
لذلك يرى بعض املحللني الروس أن دول جملس التعاون 
واالقتصادية  السياسية  عالقتها  ”تعزز  سوف  اخلليجي 
الرئيس بشار  تاركة قضية وجود وبقاء  بروسيا االحتادية 
سياسية  تسوية  عرب  الحقًا  إليه  التوصل  يمكن  ملا  األسد 
اخلليجية  املحاوالت  سياق  يف  وذلك   دولية“  برعاية 
الرويس  العسكري  التدخل  الحتواء  واهلادفة  املستمرة 
يف سورية، وحماولتها إلجياد صيغة سياسية مشرتكة حلل 

الزناع يف سورية12.

ملخاوف  واضح  رويس  تفهم  ّظل  يف  ذلك  كل  حيدث 
دول جملس التعاون اخلليجي من حضور إيران املزتايد يف 
تساهم  الذي  واملتطور  التقليدي  وتسلحها  العريب  العامل 
فيه روسيا بنسبة كبرية. يف مقابل ذلك حتاول دول جملس 
يف  بالتواجد  الروسية  الرغبة  تتفهم  أن  اخلليجي  التعاون 
منطقة  يف  األمنية  مبادرتها  خالل  من  األوسط  الرشق 
روسيا  وتسعى  سورية.  يف  العسكري  وتدخلها  اخلليج 
التواجد  أن  من  اخلليجية  الدول  طمأنة  إىل  االحتادية 
أن  جيب  األوسط  الرشق  منطقة  يف  الرويس  العسكري 
رضورة  اعتباره  جيب  وإنما  هلا،  مقلقًا  هاجسًا  يشكل  ال 
األوضاع  تفرضه  الذي  اإلسرتاتيجي  التوازن  إلحداث 
وتطور األحداث وتداعياتها يف املنطقة، خصوصًا إذا ما 
اإلسرتاتيجي  الرويس  اخلليجي-  احلوار  مع  التعامل  تم 
بطريقة صحيحة، واستثماره ليكون مرتكزًا لوضع أسس 

جديدة للعالقات اخلليجية- الروسية عىل الصعد كافة.

12 - حممد بدري عيد، مستقبل العالقات اخلليجية  اإليرانية بعد االتفاق النووي، مركز اجلزيرة للدراسات، تاريخ 8 ترشين األول 2015 / املوجودة 
عىل الرابط التايل:

 http://studies.aljazeera.net/reports/2015/10/201510410339837824.htm 
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وظهور  األمريكية  املتحدة  الواليات  سطوة  تراجع  إن 

نظام »متعدد األقطاب« ُيمثل فرصة أمام النظام اإلقليمي 

السياسية واالقتصادية  لتنويع عالقاته وارتباطاته  العريب 

مع الفاعلني اجلدد يف النظام العاملي. وربما يكون التوجه 

االرتباطات  الرشق األقىص عىل حساب  نحو  األمريكي 

العريب  النظام  أمام  فرصة  األوسط  بالرشق  األمريكية 

للواليات  التبعية  روابط  من  تدرجييًا،  ولو  للتخلص، 

باراك  الرئيس  حاول  وقد  وهيمنتها.  األمريكية  املتحدة 

تنظيم  مع  ترتافق  خروج«  »اسرتاتيجية  اتباع  أوباما 

وتوزيع أمريكي خلريطة النفوذ اإلقليمية13.

عادت روسيا االحتادية إىل ساحات الرصاع الدويل حني 

السياسة  وتنطلق  األوسط.  الرشق  إىل  العودة  قررت 

اخلارجية الروسية اجلديدة من رؤية ترتكز عىل إيالء أمهية 

للقيمة اجليوسرتاتيجية ملنطقة الرشق األوسط  باعتبارها 

وأنه  العاملية،  االهتمامات  سّلم  يف  الصدارة  مكان  متثل 

ال يمكن ألي نظام عاملي أن يتشكل خارج حميط الدائرة 

األوراسية ملا متثِّله من قلب العامل الذي ُترسم من خالله 

مّنصة  ويمثِّل  الدولية،  والتوازنات  اإلقليمية  التفامهات 

ارتكاز ورافعة سياسية مستقبلية ألي قوة دولية.

ينبعث عىل نحو مفاجئ وإنما  مل  الرويس اجلديد   الدور 

جاء انعكاسًا لسنوات من اجلهد واخلطط املدروسة لقيادة 

واعية عملت عىل إعادة عملية هيكلة السياسة اخلارجية 

تقيس  واقعية،  أكرث  بمقتضاها  أصبحت  اليت  الروسية 

حتركاتها وإجتاهاتها بحجم ما متلكه من قوة، وبمقدار ما 

للمصالح  فائدة  من  والتوجهات  التحركات  تلك  حتققه 

العمل  أمهية  احلسبان  يف  األخذ  مع  الروسية.  الوطنية 

الرتاكمي الكبري الذي حققته السياسة اخلارجية الروسية 

مدى  عىل  االسرتاتيجية  املناطق  بمختلف  عالقاتها  يف 

أو  الوسطى  آسيا  منطقة  سواء  املاضية،   العرش  السنوات 

السياسة  حتوالت  أن  يؤكد  ما  وهو  آسيا.  رشق  منطقة 

ومصالح  حقائق  وفق  تدور  إنما  الروسية  اخلارجية 

وليست  كربى،  عاملية  وجيوسرتاتيجية  جيوسياسية 

.
14

منطلقة من ترتيبات حمض إسرتاتيجية رشق أوسطية

عمدت السياسة اخلارجية الروسية إىل العمل عىل إهناك 

وإىل  وإسرتاتيجّيًا  سياسيًا  األمريكية  املتحدة  الواليات 

الضغط السيايس وإظهار القوة العسكرية عمدًا عن طريق 

تدخلها ومزاحمتها الواليات املتحدة األمريكية يف منطقة 

الرشق األوسط، وذلك من خالل استدراج واشنطن إىل 

13 - راجع يف هذا اخلصوص مقالة الكاتب السوري حممد سيد وصاص املنشورة يف جريدة احلياة اللندنية حتت عنوان: الرشق األوسط اجلديد كيف 
يتشّكل؟ تاريخ اخلميس 7 كانون الثاين 2016 واملوجودة عىل الرابط التايل: 

http://www.alhayat.com/Articles/13268959 
14 - راجع يف هذا اخلصوص ملف جملة السياسية الدولية، القطب العائد: الدور الرويس يف سياق إقليمي متغري. وخصوصًا مقالة الدكتور معزت سالمة: 
”حتركات مدروسة: طريق روسيا للعودة إىل مرسح السياسة العاملية.“ وكذلك مقالة الدكتورة نورهان الشيخ، ”القيادة املحسوبة: كيف استعاد بوتني 

املكانة العاملية لروسيا؟ “. جملة السياسية الدولية العدد 195، كانون الثاين 2014 واملوجود عىل الرابط التايل:
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/12/116/3704 

الخاتمة
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ساحة:  من  أكرث  عىل  متتد  اليت   الرصاعات  من  جمموعة 

القرم  جزيرة  بشبه  مرورًا   سورية  إىل  الوسطى  آسيا  من 

وأوكرانيا. هذا األمر نابع من إدراك القيادة الروسية أنه 

حينما يأيت الوقت إلعادة حساب موازين القوى العاملية 

إقليمية  عسكرية  قوة  اعتبارها  رفض  حينئذٍ  يمكنها 

وفرض التعامل معها كقوة عاملية ترص عىل رضورة إعادة 

تشكيل مزيان القوى العاملي. لقد خربت روسيا االحتادية 

فراغًا  سيخلِّف  األمريكي  اإلخفاق  أن  متامًا  وأدركت 

النظام  القوى يف مزيان  توزيع  سياسيًا وعامليًا يف خارطة 

العاملي اجلديد، مما يتيح املجال أمامها للعودة مرة ثانية إىل 

ساحة الرصاع الدويل عمومًا والرشق األوسط خصوصًا، 

ولكن هذه املرة بقوة وفاعلية أكرب.




