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متهيد

الت ث�رات الربيع العربي على ال�صعيد الدويل اأنها اأّدت  لعّل اأوىل حم�صّ

اإىل تغيري بع�ض �صيا�صات وت�جهات كل، اأو معظم، الق�ى الكربى املهتمة 

بال�رشق الأو�صط العربي- الإ�صالمي مع ما يرافق ذلك من ولدة ق�اعد لعبة 

جديدة، ولعبني جدد، باأدوار جديدة.

فقد تباينت ردود فعل هذه الق�ى على الأحداث اجل�صام التي ت�صهدها 

املنطقة، بعد اأن كانت تنعم بتق�صيم اأدوار، وتقا�صم م�صالح �صبه م�صتقر، يف 

اإطار م�ؤ�ّص�صات التعاون والت�صاور القائمة يف ما بينها، من جمم�عة الثماين 

اإىل جمم�عة الع�رشين مروراً مبنظمة التجارة العاملية دّرة تاج الع�ملة. وقد اأفرز 

هذا التباين فريقني : رو�صيا وال�صني )وبقية دول الربيك�ض، واإن عن ُبعد(، 

يف جانب، وال�ليات املتحدة واأوروبا يف اجلانب الآخر. وانعك�ض هذا 

»التباين« ب��ص�ح يف جمل�ض الأمن الدويل الذي اأُ�صيب بال�صلل بعد انفجار 

الأزمة ال�ص�رية وذلك للمرة الأوىل منذ نهاية احلرب الباردة.

اجلديد  العاملي  النظام  باأن  ال�صتنتاج  اإىل  الكثريين،  دفع  التط�ر  هذا 

اجلديدة  الق�ى  ب�صع�د  مدف�عًا  بالفعل،  ال�ج�د  اإىل  برز  الأقطاب  متعدد 

دة بدول الربيك�ض، وممه�رة بختم معاهدة �صنغهاي  اإىل ال�صاح العاملية، جُم�صَّ
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التي يفرت�ض اأن حتل مكان حلف الأطل�صي يف النف�ذ العاملي اجلديد. ل بل ذهب بع�صهم يف التفكري الرغائبي 

اإىل حد احلديث عن جتدد احلرب الباردة بني ال�رشق والغرب.

بيد اأن هذا التحليل كان مت�رشِّعًا. فلي�ض ثمة دولة كربى يف العامل)حتى الآن على الأقل( ميكن اأن ُت�صّنف 

باأنها دولة »ُمراِجعة« )Revisionist( تريد ن�صف النظام الدويل الراهن من اأ�صا�صه واإقامة نظام جديد مكانه 

بقيادتها هي، اأو بال�صرتاك مع دول كربى اأخرى. �صحيح اأن رو�صيا وال�صني تدع�ان منذ �صن�ات اإىل اإقامة نظام 

دويل متعّدد الأقطاب ي�صتند اإىل ال�رشعية الدولية و�صيادة الدول- الأمم، اإل اأنهما معًا كانتا، ول تزالن، تعمالن 

على جمرد حت�صني م�اقعهما يف النظام احلايل، وتعتربان ذلك مقدمة »�صلمية« ل�ل�ج النظام التعددي العتيد.

اأفرز هذا الأمر على ال�صاحة الدولية �صيا�صات خارجية بني الدول الكربى تق�م على ثنائية التعاون- املناف�صة، 

تبعًا لظروف كل مرحلة ومل�صالح كل طرف فيها، بانتظار اأن تن�صج ظروف ولدة نظام دويل جديد يف غ�ص�ن 

لينتقل  اأن »يغرق« الحتاد الأوروبي يف مياه املحيط الأطل�صي  املقبلة، حيث ميكن  الثالثة  العق�د  اأو  العقدين 

مركز العامل اإىل منطقة اآ�صيا - املحيط البا�صيفيكي، على حد تعبري املفكر الفرن�صي جاك اأتايل.

اأحد  اإّل  ال�ص�فياتي،  الحتاد  �صق�ط  منذ  العامل،  وبقية  الأو�صط  ال�رشق  اخلارجية يف  رو�صيا  ت�جهات  وما 

امل�ؤ�رشات ال�ا�صحة على هذا النمط من ال�صيا�صات اخلارجية. 

كيف؟

هذا ما �صنتطرق اإليه يف هذه ال�رقة حتت العناوين التالية:

اأو�صاط  يف  الرئي�صة  والتيارات  ب�تني،  فالدميري  عهد  يف  اجلديدة  الرو�صي  الق�مي  الأمن  ا�صرتاتيجية  اأواًل: 

النخب الرو�صية حيال طبيعة الت�جهات الرو�صية اجلديدة يف العامل.

ثانياً: العالقات الرو�صية - الأمريكية يف اإطار هذه ال�صرتاتيجية، واأي�صًا يف اإطار ال�صرتاتيجية الأمريكية.

ثالثاًً: الت�جهات الرو�صية يف ال�رشق الأو�صط قبل الربيع العربي وبعده.

رابعاً: اخلال�صة.
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اأوًل: ا�شرتاتيجية الأمن القومي الرو�شي

 وحلَّت 
)1(

تدع� »ا�صرتاتيجية الأمن الق�مي الرو�صي حتى العام 2020«، التي �صدرت يف العام 2009

ل يف العام 2000، اإىل حت�يل »رو�صيا املُنبعثة«  مكان »مفه�م الأمن الق�مي الرو�صي« للعام 1997 الذي ُعدِّ

اإىل دولة كربى جمدداً، واإىل اأن تك�ن اإحدى الق�ى اخلم�ض الأكرب اقت�صاداً يف العامل. وهي حتدد الأهداف، 

واملت��صط )2015(  الق�صري )2012(  املدى  على  الهدف  هذا  لتحقيق  والإجراءات  واملهام،  والتهديدات، 

والط�يل )2020(، لكنها تربط هذا الهدف ومعه مبداأ الأمن الق�مي ربطًا حُمكمًا بالنم� القت�صادي الثابت، 

دة على رفع م�صت�يات معي�صة امل�اطنني الرو�ض، وعلى اأول�ية الإبداع والبتكار التكن�ل�جيني، و»العلم«  ُم�صدِّ

و»الثقافة« و»ال�صحة العامة«، وحتى على »الروحانية« يف اإطار »الذاكرة التاريخية الرو�صية«.

هذه ال�صرتاتيجية تق�م على املحاور الرئي�صة التالية:

1- تغلَّبت رو�صيا على م�صاعفات الأزمة ال�صيا�صية والقت�صادية- الجتماعية التي �رشبتها يف اأواخر القرن 

الع�رشين )انهيار الحتاد ال�ص�فياتي( و�صمدت يف وجه ال�صغ�طات الق�مية، والنزعة النف�صالية، والأرهاب 

داخل  رئي�صًا  لعبًا  ب�صفتها  الق�مية  م�صاحلها  عن  تدافع  بداأت  كما  اأرا�صيها.  على وحدة  وحافظت  الدويل 

عالقات دولية متعددة الأقطاب.

التي  الرئي�صة ل�صيا�صة الأمن الق�مي الرو�صي يف الأول�يات ال�صرتاتيجية الق�مية،  الت�جهات   2- تكمن 

تتخذ �صكل التح�ّلت الجتماعية وال�صيا�صية والقت�صادية الهامة الهادفة اإىل خلق ظروف اآمنة لتحقيق حريات 

وحق�ق امل�اطنني الرو�ض الد�صت�رية، واحلفاظ على �صيادة ووحدة اأرا�صي الدولة الرو�صية.

3- اأّدى انتقال النظام الدويل من كتل متعار�صة اإىل مبادئ الدبل�ما�صية متعددة الت�جهات، جنبًا اإىل جنب 

مع قدرات وم�ارد رو�صيا وال�صيا�صة الرباغماتية املطبقة ل�صتخدامها، اإىل ت��صيع فر�ض الحتاد الرو�صي لتعزيز 

نف�ذه على امل�رشح العاملي وبني قادة القت�صاد العاملي، على اأ�صا�ض امل�صاركة الفعالة يف تق�صيم العمل الدويل، 

وحت�صني التناف�صية العاملية لالقت�صاد ال�طني، وقدرات الدفاع، وم�صت�ى اأمن الدولة واملجتمع.

العالقات  للق�ة يف  ال�صتخدام من جانب واحد  الرو�صية ع�دة  الق�مية  للم�صالح  التهديدات  ت�صمل   -4

ال�صامل  الدمار  اأ�صلحة  انت�صار  خماطر  العاملية؛  ال�صيا�صات  يف  الرئي�صيني  امل�صاركني  بني  اخلالفات  الدولية؛ 

وا�صتخدامها من قبل اإرهابيني؛ الع�اطف الق�مية؛ كره الأجانب؛ النزعة النف�صالية والتطرف العنيف الذي 

ز اهتمام ال�صيا�صات الدولية على ملكية م�ارد الطاقة،  يرفع ل�اء الراديكالية الدينية. وعلى املدى الط�يل، �صيرتكَّ
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يف كٍل من ال�رشق الأدنى، وطبقات بحر بارينتز، واأجزاء اأخرى من املحيط املتجمد، وح��ض بحر قزوين. 

واآ�صيا ال��صطى. اأما على املدى الق�صري، ف�ص�ف ي�صتمّر ال��صع يف العراق واأفغان�صتان، وكذلك النزاعات يف 

ال�رشقني الأدنى والأو�صط وعدد من البلدان يف اإفريقيا وجن�ب اآ�صيا و�صبه القارة الك�رية، يف ممار�صة تاأثري �صلبي 

على ال��صع الدويل.

ذ �صيا�صة  5- �صتبقى رو�صيا، ويف اإطار الدفاع عن م�صاحلها الق�مية، داخل حدود القان�ن الدويل، و�صتنفِّ

الت�صلح. وهي تعترب الأمم املتحدة  املُكلفة، مبا يف ذلك �صباق  ا�صتبعاد املجابهات  يتم فيها  عقالنية وبراغماتية 

وجمل�ض الأمن العامل الرئي�ض لنظام م�صتقر من العالقات الدولية، ا�صتناداً اإىل مبادئ الحرتام املتبادل، واحلق�ق 

املت�صاوية، والتعاون املفيد واملتبادل بني الأمم، وحل النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق ال�صلمية. وهي حتّبذ 

تعزيز اآليات التعاون مع الحتاد الأوروبي بكل ال��صائل واملجالت. وترى اأن امل�صالح الق�مية الرو�صية بعيدة 

املدى يخدمها خلق نظام مفت�ح لالأمن اجلماعي الأوروبي- الأطل�صي على اأ�ص�ض قان�نية وا�صحة، ورو�صيا 

احللف لالعرتاف  ا�صتعداد  مقابل  امل�صاواة،  اأ�صا�ض  الأطل�صي على  �صمال  لتط�ير عالقاتها مع حلف  م�صتعدة 

مب�صالح رو�صيا امل�رشوعة حني يتم النخراط يف التخطيط ال�صيا�صي- الع�صكري، واحرتام ق�اعد القان�ن الدويل.

اأ�صا�ض امل�صالح امل�صرتكة،  لبناء �رشاكة ا�صرتاتيجية مت�صاوية مع ال�ليات املتحدة، على  6- �صتن�صط رو�صيا 

اآخذة يف العتبار التاأثري الرئي�ض للعالقات الرو�صية- الأمريكية على ال��صع الدويل ككل.

م�صتقرة  تنمية  بتحقيق  فيه  ب�صكل ل فكاك  يرتبط  ت�قُّعها،  منفتحة، وميكن  �صيا�صة خارجية  تنفيذ  اإن   -7

لرو�صيا. ثم اإن الندماج الناجح لرو�صيا يف الف�صاء القت�صادي العاملي ويف تق�صيم العمل الدويل تع�قه اخلط�ات 

ال�ئيدة لالقت�صاد الق�مي نح� من� ي�صتند اإىل البتكار والإبداع.

تتميَّز  وهي  الدولية،  احلياة  جمالت  كل  يف  الع�ملة  نهج  الأيام  هذه  العاملية  القت�صادية  التنمية  تنتهج   -8

بدرجة عالية من الديناميكية والعتماد املتبادل. وقد �صهدت الدول- الأمم تكثيفًا للنزاعات املرتبطة بالنم� غري 

ق الفج�ة بني البلدان الفقرية والبلدان الغنية. وقد اأ�صبحت قيم التنمية  املتكافئ كنتيجة لعمليات الع�ملة ولتعمُّ

هة )خا�صة يف املنطقة  ومناذجها م��صع تناف�ض عاملي. ثم اإن عدم كفاية الهند�صة العاملية والإقليمية الراهنة، امل�جَّ

الأوروبية- الأطل�صية( نح� حلف �صمال الأطل�صي، يخلق تهديداً مّطرداً لالأمن الدويل.

ثالثة تيارات

مات الرئي�صة ل�صرتاتيجية الأمن الق�مي الرو�صي التي تنح�، كما ه� وا�صح، اإىل الندماج يف  هذه هي ال�صِّ

اقت�صاد الع�ملة والنظام العاملي، واإن ب�رشوط رو�صية ت�صدد على احرتام رو�صيا وم�صاحلها كدولة كربى.
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وقد ح�صمت هذه ال�صرتاتيجية، على مايبدو، اجلدل بني ثالثة تيارات رئي�صة تنازعت الروؤى ح�ل م�صتقبل 

اآن ق�مي رو�صي  الذي ه� يف  بينها، بدفع من فالدميري ب�تني  الت�فيق  باجتاه  العاملي،  النظام  وم�قع رو�صيا يف 

وبراغماتي ول ميانع يف اإقامة عالقات مت�صاوية مع ال�ليات املتحدة وكذلك بالتاأكيد مع اأوروبا ومع ال�صني. 

 :
)2( 

هذه التيارات هي

يريدون  وهم  املتحدة،  ال�ليات  مع  وثيقة  اإقامة عالقات  اإىل  الداعني  »الأطل�صيني«  وي�صم  الأول،  التيار 

لرو�صيا اأن تك�ن جزءاً من احل�صارة الغربية، ويحّبذون اخل�صخ�صة والإ�صالحات الليربالية ال�رشيعة. 

التيار الثاين، وي�صمل اأن�صار النزعة »الأورا�صية« الذين يحّبذون انتهاج �صيا�صة خارجية مت�ازنة، مع ت�صديد 

مت�صاٍو على اأوروبا، وال�رشق الأو�صط، وال�رشق الأق�صى، ويدع�ن اإىل ت�كيد هيمنة رو�صيا يف »اخلارج القريب« 

)دول الحتاد ال�ص�فياتي ال�صابق(. 

بق�ة  معاٍد  وه�  الرو�ض،  املت�صّددين  والق�ميني  ال�صي�عيني  من  غريبة  ت�ليفة  ي�صمل  فه�  الثالث  التيار  اأما 

لل�ليات املتحدة ويدع� اإىل اإعادة فر�ض هيمنة رو�صيا على مناطق الحتاد ال�ص�فياتي ال�صابق.
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ثانيًا: العالقات الرو�شية- الأمركية

كيف جرى تطبيق هذه ال�صرتاتيجية؟

مّت ذلك من خالل التغيريات الأ�صا�صية التي اأُدخلت على ال�صيا�صة اخلارجية الرو�صية بعد ا�صتالم ب�تني مقاليد 

ال�صلطة. وكان احلافز الكامن وراء هذه التغيريات )كما اأ�صلفنا اأعاله( البحث عن اأف�صل الطرق لدمج رو�صيا 

ن�صاطات  الرو�صية، مبا يف ذلك النخراط يف  الق�مية  الطم�حات  تعزيز  نف�صه  ال�قت  العاملي ويف  النظام  يف 

ال�صاحة الدولية مع ال�ليات املتحدة، وا�صتئناف حمادثات احلد من الأ�صلحة الن�وية، وتط�ير العالقات مع كل 

من الحتاد الأوروبي وحلف الأطل�صي ومع دول ال�رشق الأو�صط.

�صيا�صة  ذ  ينفِّ كان  الذي  ال�ص�فياتي  الحتاد  ت�جهات  مع  قطعًا  لت  �صكَّ الطم�حة  الت�جهات  هذه  اأن  بيد 

خارجية لدولة عظمى ت�صعى بثبات لفر�ض هيمنتها على العامل، اأو على الأقل اأن تك�ن على قدم امل�صاواة مع 

ال�ليات املتحدة يف اإطار ثنائية ُقطبية.

بعد انهيار الحتاد ال�ص�فياتي، وجدت خليفته رو�صيا نف�صها دولة من الدرجة الثانية يف النظام الدويل، وه� 

روا ب�رشعة مفه�م »التعددية الُقطبية« يف النظام  اأمر رف�صه ب�تني والق�مي�ن وال�صي�عي�ن الرو�ض بق�ة، وط�َّ

العاملي ك��صيلة ل��صع البالد على خريطة الدول الكربى جمدداً.

هذه ال�صيا�صة حظيت بدعم وا�صع يف املجتمع الرو�صي الذي ورث ذاكرة جماعية جتمع بني جي�ب�ليتيك 

اإىل  ال�صيا�صة  ا�صتندت هذه  وقد  القي�رشية.  الأمربيالية  التقاليد  الأطراف وبني  مرتامية  ال�ص�فييتية  المرباط�رية 

:
)3(

العنا�رش التالية

املتحدة  ال�ليات  الدولية لرتقية و�صعية رو�صيا، من خالل اجلمع بني حتدي  ال�صاحة  - بذل اجله�د على 

مع  التعاون  نف�صه  ال�قت  الأمريكية، ويف  القطبية  الأُحادية  مفه�م  رف�ض  مثاًل عرب  الأطل�صي،  �صمال  وحلف 

النظام العاملي ككل.

لتنحية  النف�ذ  و�صائل  ا�صتخدام خمتلف  مت  لرو�صيا،  ل  املف�صَّ العرين  ه�  الذي  الإقليمي،  امل�صت�ى  وعلى   -

مع  التعاون  ح�ل  التفاقات  املثال،  �صبيل  )على  اخلا�صة  الرو�صية  الأجندة  وتعزيز  جانبًا  املتحدة  ال�ليات 

.)
)4(SCO،جمم�عات الربيك�ض ومنظمة امل�متر الإ�صالمي ومنظمة �صنغهاي للتعاون

- ويف ف�صاء الحتاد ال�ص�فياتي ال�صابق، الذي حتدده رو�صيا على اأنه م�صلحة حي�ية لها لأنه ي�صّكل حاجزاً 



7

ي�صمن اأمن رو�صيا الق�مي، ُطبِّقت �صيا�صة ل تلني ل�صّد الت�غالت الغربية وحماولت التاأثري على بلدان املنطقة، 

البي�صاء، كازاخ�صتان،  )رو�صيا  الدبل�ما�صي  الن�صاط  الرو�صية. وقد مت ذلك من خالل  الهمينة  وللحفاظ على 

تركمن�صتان(، اأو اإثارة املتاعب )اأوكرانيا، دول البلطيك( اأو ا�صتخدام الق�ة )ج�رجيا(.

ويبدو اأن هذه ال�صيا�صة اخلارجية الن�صطة وال�صارمة اأتت اأُكلها �رشيعًا مع ال�ليات املتحدة، التي ا�صطرت 

اإىل اللتفات بجدية اإىل رو�صيا للمرة الأوىل منذ نهاية احلرب الباردة، وبداأت تدر�ض اإقامة عالقات خمتلفة معها. 

وحني و�صل باراك اأوباما اإىل البيت الأبي�ض �صارع اإىل و�صع هذا التغيري م��صع التنفيذ واأطلق يف خريف 

العام 2009 مبادرة »اإعادة التنظيم« )Reset( التي اأعطت الرو�ض للمرة الأوىل منذ عقدين ح�صًا بالحرتام 

يف ال�صاحة الدولية. وكما بات معروفًا، عر�ض اأوباما على ب�تني جملة تنازلت يف جمال ال�ص�اريخ العرتا�صية 

يف اأوروبا ال�رشقية، ووافق على مطالبها يف جمال تقلي�ض الأ�صلحة ال�صرتاتيجية، واعرتف كاأمر واقع ب��صعية 

رو�صيا اخلا�صة يف الحتاد ال�ص�فياتي ال�صابق، ومعه تعهد بعدم ت��صيع دور حلف الأطل�صي يف هذه املناطق، 

اأو�صطية، ويف م�صاريع  ال�رشق  ال�صالم  الغربية يف عملية  الدول  العاملي ويف ن�صاطات  النظام  ودمج رو�صيا يف 

حلف الأطل�صي. 

ويف املقابل، قبلت رو�صيا الن�صمام اإىل نظام العق�بات �صد اإيران، والعمل امل�صرتك مع ال�ليات املتحدة 

وحلف الأطل�صي �صد العنا�رش الراديكالية الإ�صالمية، وت�فري الدعم الل�ج�صتي للحلف يف اأفغان�صتان.

اإيران مبا�رشة(، لكن هذا مل يكن  الرباغماتية �صّجلت جناحات وا�صحة، )واإن على ح�صاب  ال�صفقة  هذه 

كافيًا جلعل م��صك� ت�صعر بالر�صى عن الذات، يف اأطار ت�قها الق�ي ل�صتعادة م�قع الدولة الكربى، من ناحية، 

ول�صكها باأن بع�ض الأطراف يف الإدارة الأمريكية مل تلتزم مببادرة “اإعادة التنظيم”، ويف مقدمها ال�صي. اأي. 

اآي وبقية اأجهزة ال�صتخبارات الأمريكية التي اتهمتها م��صك� بالتحري�ض على اإثارة “ث�رة ملّ�نة” يف الداخل 

الرو�صي.

هذه العتبارات، اإ�صافة اإىل اإدراك ب�تني اأنه لن ي�صتطيع اإعادة ت�صكيل هند�صة النظام العاملي مبفرده باجتاه 

التعددية القطبية، ب�صبب اخللل الفادح يف م�ازين الق�ى يف املجالت القت�صادية والع�صكرية بني رو�صيا وبني 

ال�ليات املتحدة واأوروبا وال�صني، اأعادت النقا�ض يف م��صك� ح�ل اأجنع ال��صائل لتحقيق اأهداف ا�صرتاتيجية 

الأمن الق�مي، ويف مقدمها ال�ص�ؤال: من ه� الطرف الدويل الأمثل مل�صاركتها يف هذه الهند�صة.

وهنا اأطّلت التيارات الرو�صية الثالثة، التي اأ�رشنا اإليها اآنفًا )الأطل�صي�ن، والأورو- اآ�صي�ي�ن، والق�مي�ن- 

:
)5(

ال�صي�عي�ن(، براأ�صها جمدداً وطرحت اخليارات التالية

- منح الحتاد الأوروبي الأول�ية، عرب اقرتاح اإطار احتادي رو�صي- اأوروبي عليه كبديل عن كٍل من الحتاد 

الأوروبي وحلف الأطل�صي.
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- عر�ض احتاد مع ال�ليات املتحدة، يف اإطار معاهدة اأمريكية- اأوروبية- رو�صية، اأو معاهدة ثنائية اأمريكية- 

رو�صية.

ه نح� التحالف مع ال�صني يف ال�رشق، على الرغم من اأن العديد من اأع�صاء النخبة الرو�صية يعتقدون  - الت�جُّ

اأن بجينغ �صتناف�ض رو�صيا يف امل�صتقبل القريب.

يبدو حتى الآن اأن قرعة النخبة الرو�صية وقعت على اخليار الأوروبي. لكن ينبغي النتظار ملعرفة نتائج واأبعاد 

التها بال �صك  الأزمة املالية- القت�صادية التي �رشبت بعنف الحتاد الأوروبي عام 2011، والتي �صت�ؤثر حم�صّ

على خيارات م��صك�.
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ثالثًا: التوجهات الرو�شية قبل النتفا�شات العربية وبعدها

هذه كانت و�صعية رو�صيا يف لعبة النظام العاملي ع�صية اندلع ث�رات الربيع العربي. وهي و�صعية كانت 

ت�صع ال�رشق الأو�صط العربي والإ�صالمي باإحكام يف جمال كٍل من ا�صرتاتيجية الأمن الق�مي وال�صيا�صة اخلارجية 

الرو�صية، املُ�صتندتني اإىل اإقامة الت�ازن بني م�صاحلها الإقليمية وبني ارتباطاتها يف النظام العاملي.

لكن مع النتفا�صات العربية، بداأت الهند�صة ال�رشق اأو�صطية التي حاكتها الدبل�ما�صية الرو�صية تتداعى، اأو 

على الأقل ت�اجه �صع�بات جّمة، بفعل النتفا�صات العربية التي اأربكت الكرملني )كما غريه من الدول( اإىل 

حد بعيد، واأّثرت بعمق على تفاهماته مع ال�ليات املتحدة وحتى جزئيًا مع بع�ض الأطراف الأوروبية.

كانت الهند�صة الرو�صية ال�صابقة ت�صتند اإىل التايل:

يف عهد الرئي�ض الرو�صي ب�ري�ض يلت�صني، بداأت رو�صيا ت�صعر بقلق �صديد على “بطنها الرخ�” يف الق�قاز 

واآ�صيا ال��صطى، وهما منطقتان يتهددهما الإ�صالم الراديكايل. على راأ�ض القلق الرو�صي، الذي ت�ا�صل بق�ة مع 

الرئي�ض ب�تني، ح�ل الأ�ص�لية الإ�صالمية والإرهاب، كانت اأزمات بالد ال�صي�صان يف �صمال الق�قاز. ففي حني 

اأن التطرف الإ�صالمي هّدد اأمن ال�ليات املتحدة يف ُعقر دارها، فاإن نزاع ال�صي�صان هدد كاًل من اأمن رو�صيا 

ووحدة اأرا�صيها يف اآن. وقد اأزهقت احلرب يف تلك اجلمه�رية التي كانت تتمتع بحكم ذاتي اأكرث من 100 

األف قتيل، منذ اأن اأمر يلت�صني اجلي�ض الرو�صي باجتياح ال�صي�صان عام 1994. وبعد وقف اإطالق النار يف العام 

 واخرتق املجاهدون 
)6(

1996، حتللت ال�صي�صان و�صقطت يف ُل�جج الف��صى واأ�صبحت »�ص�مال الق�قاز« 

الأجانب القيادة ال�صي�صانية. ويف العام 1999، د�ّصن ب�تني عهده كرئي�ض لل�زراء بحمالت ع�صكرية رفعت 

�صعبيته بني الرو�ض اإىل عنان ال�صماء. وه� ربط دعمه للحرب الأمريكية لحقًا يف اأفغان�صتان مب�صاندة وا�صنطن 

له يف ال�صي�صان.

هذه  تهدئة  الثانية، يف  ال�صي�صان  ن�صبيًا، خالل حرب  الع�صكرية جنحت  ب�تني  اأن جه�د  من  الرغم  على 

اجلمه�رية الثائرة، فاإن جتربته فيها لّ�نت ب�صكل عميق روؤيته وروؤية النخبة الرو�صية احلاكمة لل�رشق الأو�صط 

ب��صفه م�صدر تهديد اأ�ص�يل رئي�ض لالأمن الرو�صي.

وهذا ما دفع رو�صيا اآنذاك اإىل الهتمام جمدداً  مبنطقة ال�رشق الأو�صط، كما كانت تفعل اإّبان الحتاد ال�ص�فياتي، 

لتحمي »بطنها الرخ�« يف هاتني املنطقتني من التطرف الأ�ص�يل والخرتاقات الغربية. لكن املدخل اإىل هذا 

املنطقة على  اأول�ياتها يف  ارت�صمت  �صيا�صة. وقد  بل اجلي�-  الإدي�ل�جيا  املرة  املتجدد مل يكن هذه  الهتمام 

النح� التايل:
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� الأول�ية الأوىل لرتكيا واإيران، لك�نهما حماذيتني لهاتني املنطقتني، من جهة، ولأنهما تتمتعان بقدر كبري 

. وقد وجدت رو�صيا نف�صها مدف�عة اإىل 
) 7(

من النف�ذ التاريخي والثقايف والقت�صادي فيهما، من ناحية ثانية

الرتكيز على طهران واأنقرة لي�ض فقط على �صعيد التجارة ومبيعات الأ�صلحة بل اأي�صًا على جبهة جي�ل�تيتيك 

الق�قاز واآ�صيا ال��صطى اللتني �صهدتا، اإ�صافة اإىل احلربني املتتاليتني يف ال�صي�صان، �صع�د حركة طالبان الإ�صالمية 

الراديكالية يف اأفغان�صتان، ومتردات اإ�صالمية يف اآ�صيا ال��صطى، وتناف�صات اأمريكية- رو�صية حادة على م�ارد 

النفط والغاز يف بحر قزوين.

بني  اأوًل  �صعبة،  ت�ازن  �صيا�صة  ملمار�صة  حثيثًا  �صعيًا  ت�صعى  م��صك�  كانت  للخليج، حيث  الثانية  الأولية   �

العراق واإيران يف عهد الرئي�ض �صدام ح�صني، ثم لحقًا بني اإيران وال�صع�دية وبقية دول اخلليج.

� الأول�ية الثالثة ملنطقة ال�رشاع العربي- الإ�رشائيلي، التي كانت حتظى بالهتمام الأول من جانب الحتاد 

لكنها  ال�ص�فياتية(،  امل�صطلحات  )وفق  والإمربيالية«  »ال�صهي�نية  �صد  الباردة  احلرب  من  ال�ص�فياتي، كجزء 

اأ�صبحت الآن جمرد ورقة من اأوراق ال�صغط التي ت�صتخدمها م��صك� لتح�صني و�صعيتها يف النظام الراأ�صمايل 

التجاريني  �رشكائها  اأهم  من  فاأ�صبحت  »اإ�رشائيل«،  مع  للغاية  متينة  عالقات  رو�صيا  اأقامت  وهكذا،  العاملي. 

نح�  مع  للغاية  وطيدة  عالقات  ن�صجت  كما  م�صرتكة(،  ع�صكرية  تكن�ل�جية  )م�صاريع  الع�صكريني  وحتى 

ال�ص�فياتي. ويف ال�قت نف�صه، كانت م��صك�  ملي�ن يه�دي ناطقني بالرو�صية كان�ا قد هاجروا من الحتاد 

ق  ت�ّطد عالقتها مع �ص�رية وت�ا�صل مّدها بالأ�صلحة، لكن مع احلر�ض على األ ت�ؤّثر هذه الأ�صلحة على التف�ُّ

الع�صكري الإ�رشائيلي الكا�صح، كما كانت تن�صج عالقات وثيقة مع حركة حما�ض.

اإىل جانب هذه الأول�يات الثالث، تعنّي على رو�صيا )قبل اندلع النتفا�صات العربية( اأن تق�م مبناورات 

كربى ومعقدة للت�فيق بني م�صاحلها الدولية والإقليمية، اأي بني �ص�رتها ك�رشيك ُيعتد به للغرب يف اإطار النظام 

العاملي، وبني ن�صاطها على ال�صعيد الإقليمي الذي يهدف اإىل تقلي�ض النف�ذ الغربي ل�صاحلها. وهذا الهدف 

الأخري ت�صّمن مبداأ اإقامة عالقات تعاونية مع كل الالعبني الإقليميني، يف �صبيل ك�صب ميزة تفا�صلية وا�صحة 

ط بني كل الأطراف يف املنطقة وخارجها. متّكنها من الت��صُّ

ه �صمن لرو�صيا ع�دة دخ�ل �صل�صة اإىل ال�رشق الأو�صط، وحّقق معظم اأهدافها دفعة واحدة: فه�  هذا الت�جُّ

مكّنها من اإحكام ال�صيطرة ن�صبيًا على منطقتي الق�قاز واآ�صيا ال��صطى، وفتح لها اآفاق جتارية واقت�صادية جديدة 

يف ال�رشق الأو�صط، ورفع من �صاأن وقيمة دورها العاملي يف اأعني الأمريكيني والأوروبيني.

ومن َرِحم هذه ال�صيا�صة، اأو بف�صلها، ُولدت مبادرة اأوباما “اإعادة التنظيم” )Reset ( التي حددت اأطر 

التعاون الأمريكي- الرو�صي اجلديد التي اأ�رشنا اإليها اآنفًا، والتي اأّدت اإىل اأول تعديل جذري يف �صيا�صة الت�ازن 

والنفتاح على اجلميع يف ال�رشق الأو�صط، حني ان�صمت م��صك� اإىل جمهرة العق�بات الغربية �صد اإيران.
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كانت اإيران قبل هذا التط�ر اأقرب واأوثق حليف لرو�صيا يف ال�رشق الأو�صط. وقد زّودت م��صك� طهران 

الدولية يف وجه اجله�د  املحافل  الدبل�ما�صي يف  الدعم  لها  ن�وي وعتاد ع�صكري متط�ر، ووّفرت  مبفاعل 

الغربية لعزلها وخنقها. كما كان الطرفان حليفني يف اأفغان�صتان �صد طالبان، وا�صرتكا يف اإحالل ال�صالم يف 

طاجك�صتان، ويف منع اأذربيجان من حت�يل اأمتها اإىل دولة ق�ية. وحني اأعلنت اأذربيجان ا�صتقاللها عن الحتاد 

ال�ص�فياتي يف ت�رشين الثاين/ن�فمرب 1991 مل تعرتف اإيران بهذا ال�صتقالل، على عك�ض ما فعلت تركيا، اإل 

بعد انهيار الحتاد ال�ص�فياتي. وباملثل، مل تن�صط اإيران يف الدول امل�صتقلة حديثًا يف اآ�صيا ال��صطى، ول يف منطقة 

دة على الروابط القت�صادية والثقافية بدًل من الإ�صالم كحجر الأ�صا�ض  الق�قاز ول يف نغ�رن� كاراباخ، ُم�صدِّ

للعالقات معها. وكل ذلك نزل برداً و�صالمًا على �صدر رو�صيا.

الرو�صية  الإيرانية-  التفاهمات  على  كبرية  �صلبية  اآثاراً  الأمريكي   - الرو�صي  التنظيم«  »اإعادة  اتفاق  ترك 

ودفعها اإىل و�صعية �صعبة. ففي العام 2010، األغت رو�صيا ت�صليم �ص�اريخ اأ�ض- 300 اأر�ض- ج� اإىل اإيران، 

وان�صمت )بعد كثري من الرتدد( اإىل العق�بات الغربية، ُمتذّرعة باأن طهران ن�صفت جه�دها مرات عدة للت��صط 

بينها وبني الغرب.

بالطبع، مل تختف م�صلحة رو�صيا يف عالقتها املف�صلة مع اإيران، ول اأي�صًا م�صلحة اإيران يف التمتع بالدعم 

الرو�صي الدويل ويف جمالت الأ�صلحة، ول القلق من روؤية م��صك� ت�صتبدل العالقات معها باأخرى مع اإ�رشائيل 

وال�صع�دية. بيد اأن هذه النقالب الرو�صي على احللفاء الإيرانيني، بدفع من ال�صفقات مع ال�ليات املتحدة، 

اأ�صعل كل ذكريات الذاكرة اجلماعية الإيرانية التي تت�صمن تظلمات مريرة من الهجمات الرو�صية عليها طيلة 

قرنني )مبا يف ذلك احتالل رو�صيا ل�صمال اإيران وبريطانيا جلن�بها يف العام 1941(، ور�صم �ص�رة �صلبية ملدى 

�صدقية م��صك� كحليف ُيعتّد به.

اندلع  مع  اأخرى  ت�صدعات  تلته  الأو�صط  ال�رشق  يف  الرو�صية  اخلارجية  ال�صيا�صة  يف  الأول  ال�صدع  هذا 

ث�رات الربيع العربي. لكن لي�ض يف ال�اقع كل الث�رات. ففي العديد منها كانت ردود فعل م��صك� متطابقة مع 

ردود الدول الغربية. فهي مثلها غالبًا ما كانت م�صطربة وغري مت�صقة. وهي مثلها كانت ت�صعى اإىل احلفاظ على 

.)8( 
امل�صالح الق�مية يف املنطقة.ل بل يذهب البع�ض اإىل الق�ل اإن رو�صيا حتالفت مع الغرب يف بع�ض احلالت

العاملي يف  املنتدى القت�صادي  الرو�صي ميدفيديف، يف  الرئي�ض  قال  املثال،  �صبيل  ت�ن�ض، على  بخ�ص��ض 

داف��ض يف 26 كان�ن الثاين/ يناير 2011، اإنه يعتقد اأن ما حدث يف ت�ن�ض ه� در�ض كبري لكل احلك�مات 

اأن تكرب وتتط�ر مع  األ ت�صرتخي ف�ق مقاعد وثرية، بل يجب  العامل. فهذه احلك�مات يجب  اأنحاء  يف كل 

بدت  هنا   .
)9(

الالتينية اأمريكا  اأو  اإفريقيا  اأو  اأوروبا  يف  احلك�مات  هذه  كانت  اإذا  عّما  النظر  بغ�ّض  املجتمع، 

م��صك� متحالفة مع الغرب.
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باأنها جزء  الرو�ض بداأوا ي�صف�ن النتفا�صة فيها  املعّلقني  العديد من  اأن  الرغم من  بخ�ص��ض م�رش، وعلى 

من »الث�رات امللّ�نة« التي ُتدبِّرها اأمريكا، فقد اكتفى ميدفيديف بالت�صديد على �رشورة احلل ال�صلمي للنزاع. 

وبعد �صق�ط مبارك، اأعلن اأن م��صك� م�صتعدة للعمل مع م�رش »ق�ية ودميقراطية«. هنا اأي�صًا حتالفت م��صك� 

مع الغرب يف قب�ل التغيري ال�صيا�صي يف م�رش.

َبيد اأّن م��صك� تفاعلت على نح� مغاير بالن�صبة اإىل الث�رة يف ليبيا. فحني تناهت اإىل م�صامعها الدع�ات 

اإىل التدخل الع�صكري الغربي ملنع العقيد معّمر القذايف من �صحق املعار�صة، �صارعت اإىل التحذير من و�ص�ل 

بني« اإىل ال�صلطة يف ال�رشق الأو�صط. وقال ميدفيديدف اإن »النريان �صتت�ا�صل لعق�د هناك مع انت�صار  »متع�صّ

هدفهم  اإن  قائاًل  النتفا�صات،  هذه  فتيل  ت�صعل  اأجنبية«  »عنا�رش  وج�د  عن  حتّدث  بل  ل  التطرف«.  نف�ذ 

.
)10(

احلقيقي النهائي ه� حتقيق تغيري �صيا�صي يف رو�صيا

لكن، وبعد اأن دعت جامعة الدول العربية اإىل فر�ض حظر ج�ي يف ليبيا »حلماية املدنيني«، امتنعت رو�صيا، 

ومعها ال�صني، عن الت�ص�يت على قرار جمل�ض الأمن الرقم 1973 الذي يجيز ذلك. اآنذاك، قال حملل�ن غربي�ن 

اإن هذه اخلط�ة تعني اأن رو�صيا حري�صة على اأن ت�صع العالقات الطيبة مع اأمريكا، والغرب، واأي�صًا مع اجلامعة 

العربية، ف�ق اأي اعتبار اآخر. لكن، بعد ان بداأ التدخل الع�صكري الغربي �صارعت م��صك� اإىل انتقاده قائلة اإنه 

. يف وقت لحق، يف 27 اأيار/ماي�، وعلى الرغم من اأن رئي�ض ال�زراء اآنذاك 
)11( 

»جتاوز حد حماية املدنيني«

ب�تني و�صف احلملة الع�صكرية حللف الأطل�صي باأنها »حرب �صليبية«، اقرتب الرئي�ض ميدفيديف من امل�قف 

.
)12( 

الغربي واأعلن اأن القذايف يجب اأن يرحل. وعر�ض ال��صاطة الرو�صية لتحقيق ذلك

اأما يف البحرين فقد اتخذت رو�صيا م�قفًا هام�صيًا خالل النتفا�صة ال�صعبية فيها، وكذلك خالل قمع ق�ات 

الأمن احلك�مية البحرينية لها مب�ؤازرة وحدات ع�صكرية من ال�صع�دية ودولة الإمارات. ويف اأواخر اآذار/مار�ض 

قالت وزارة اخلارجية الرو�صية اإن اأحداث البحرين »�صاأن داخلي« ويجب اأن ُيحّل عرب احل�ار. لكن ال�زراة 

الثاين/يناير حط فيكت�ر  النزاع ب��صائل العنف. ويف كان�ن  البحرينية حل  مل تعرت�ض حني حاولت احلك�مة 

زوبك�ف، النائب الول لرئي�ض ال�زراء الرو�صي، الرحال يف البحرين وبحث مع امل�ص�ؤولني فيها فر�ض اإقامة 

، وكاأن �صيئًا مل 
)13(

خط ج�ي بني م��صك� واملنامة، وكذلك تط�ير العالقات القت�صادية والثقافية بني البلدين

يكن يف ال�صارع البحريني. وهنا مل يكن ثمة فرق البتة بني امل�قفني الرو�صي والغربي.

وباملثل، وكما مع الغرب، احتفظت رو�صيا مب�صافة عن املعار�صة املتنامية للرئي�ض اليمني علي عبد اهلل �صالح. 

ويف ني�صان/اإبريل دعا وزير اخلارجية لفروف اأحزاب املعار�صة داخل اليمن اإىل ال��ص�ل اإىل ت�ص�ية مع �صالح، 

 .
)14(

لكنه دعم بق�ة يف حزيران/ي�ني� مبادرة جمل�ض التعاون اخلليجي التي تن�ض على تنّحي �صالح وحا�صيته 

ومرة اأخرى، مل يختلف امل�قف الرو�صي عن امل�قف الغربي.
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بيد اأن م��صك� ووا�صنطن وبروك�صل وجدت نف�صها وجهًا ل�جه يف �ص�رية حني اندلعت فيها النتفا�صة 

ال�صعبية يف اآذار/مار�ض. فقد قالت احلك�مة الرو�صية اإن الغرب »خدعها« يف ليبيا حني حّ�ل تف�ي�ض جمل�ض 

الأمن حللف الأطل�صي بحماية املدنيني اإىل عملية لإ�صقاط النظام، واأنها لن ت�افق على اأي قرارات اأخرى يف 

جمل�ض الأمن لفر�ض عق�بات على �ص�رية اأو القيام بعمليات ع�صكرية فيها.

ان�صمت ال�صني اإىل رو�صيا يف اإجها�ض اأي حتّرك دويل يف �ص�رية، لكن لعتبارات اأخرى. فامل�قف ال�صيني 

اأملته اعتبارات تكتيكية بحتة، عرّب عنها املعلق ال�صيني يان �صن بق�له: »فيما بيجينغ مل تر اأنها �صتخ�رش �ص�ى 

القليل من م�اقفها، اإل اأنها ا�صتّمت اأنها قد تربح الكثري من خالل ممار�صة حق النق�ض )الفيت�( �صد القرار ح�ل 

.
)15( 

ده رو�صيا« �ص�ريا ثم اإن الفيت� ال�صيني اأنقذ رو�صيا من عزلة دولية، وه� جميل يجب اأن ترُّ

ملاذا انتف�صت رو�صيا على الغرب على هذا النح� العنيف؟

:
)16( 

ح�ل هذا امل�قف اقرتحت م�ؤ�ص�صة ال�رشق الأو�صط ) Middle east institute( ثالثة اأ�صباب هي

فبدًل  �ص�ريا.  ما يجري يف  فهم  اأ�صاوؤوا  الغربيني  وا�صنطن وحلفاءها  اأن  تعتقد حقًا  م��صك�  اأن  الأول،   �

من اأن ي�ؤدي �صق�ط نظام الأ�صد اإىل قيام نظام دميقراطي يف �ص�رية، كما يعتقد الغرب، فاإن رو�صيا تخ�صى اأنه 

�صي�صفر عن بروز نظام �صنِّي راديكايل لن يك�ن فقط معاديًا للغرب بل اأي�صًا لرو�صيا. وهي تذّكر مبا حدث غداة 

التدخالت التي قادتها اأمريكا يف اأفغان�صتان والعراق وليبيا، واأّدت اإىل بروز الأ�ص�ليات والف��صى.

� الثاين، اأن رو�صيا ل تعتقد اأن اإدارة اأوباما، ول حتى اأي اإدارة جمه�رية قد ت�صل اإىل البيت الأبي�ض، مهتمة 

حقًا باإ�صقاط النظام يف �ص�رية. وليع�د ال�صبب فقط اإىل اعتبارات حملية اأمريكية )النتخابات الرئا�صية والتعب 

�صق�ط  »اإ�رشائيل« يف حال  بظاللها على  تلقي  قد  التي  ال�صلبية  امل�صاعفات  اإىل  واأ�صا�صًا  اأوًل  بل  احلرب(  من 

النظام. ول� اأن وا�صنطن كانت جادة حقًا يف اإ�صقاط النظام، لكانت �صّكلت حتالف مريدين ل�رشب الأ�صد، �ص�اء 

مب�افقة جمل�ض الأمن الدويل اأو من دونه.

 � الثالث، اأن م��صك� ترى اأن احلفز الأ�صا�صي لإ�صقاط النظام ال�ص�ري ياأتي من ال�صع�دية وقطر. وكانت 

احداث الربيع العربي قد اأيقظت جمدداً خماوف م��صك� من الريا�ض؛ تلك املخاوف التي كانت �صائدة خالل 

حقبة الت�صعينيات والتي مل تهداأ اإل بعد بدء التقارب ال�صع�دي - الرو�صي يف العام 2003، ثم بعد اأن اأعلنت 

ال�صع�دية اأنها تدعم احلل الرو�صي يف ال�صي�صان. لكن قبل هذا التاريخ كانت م��صك� تعتقد اأن مملكة ال�هابيني 

ال�ص�فياتي  الحتاد  يف  اأخرى  ومناطق  الق�قاز،  و�صمال  ال�صي�صان،  يف  الراديكايل  ال�صّني  الإ�صالم  ن�رش  حتاول 

ال�صابق. والآن ترى م��صك� اأن الريا�ض حتاول ا�صتخدام النتفا�صات العربية لتحقيق م�صاحلها اجلي�- �صيا�صية 

اخلا�صة من خالل دعم ال�صلفيني يف م�رش وليبيا و�ص�رية، وقمع ال�صيعة يف البحرين، واإحالل نظام �صّني م�اٍل 
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لها يف �ص�رية مكان نظام الأقلية العل�ية امل�ايل لإيران. كما لي�ض وا�صحًا لرو�صيا حدود الطم�حات ال�صع�دية، 

وهي تعتقد اأن ال�ليات املتحدة لي�صت متنبٍّهة لهذا اخلطر.

واحل�صيلة؟

الت�صّلح،  ت�ص�غها م�ؤ�ص�صة ال�رشق الأو�صط كالآتي: »م��صك� تدعم الأ�صد لي�ض فقط للحفاظ على عق�د 

اأن تنتقل �ص�رية من ك�نها حليفة لها  وا�صتثمارات النفط، والقاعدة البحرية يف طرط��ض، ول لأنها تخ�صى 

اإىل اأن تك�ن حليفة ل�ا�صنطن. ما تخ�صاه حقًا ه� اأن �صق�ط الأ�صد �صيزيل عقبة هامة يف وجه احلركة الأ�ص�لية 

ال�صّنية بقيادة ال�صع�دية التي ت�صعى اإىل م�ا�صلة النت�صار. 

لكن، اإذا ما تبنّي اأن الأ�صد �صاقط لحمالة فاإن رو�صيا �صتفعل ما �صتفعله الدول الأخرى: اإقامة عالقات وطيدة 

مع املعار�صة اأو اأي نظام جديد قد ين�صاأ.

هل هذه احل�صيلة يف حمّلها حيال خطر النتفا�صات العربية والأ�ص�لية ال�صّنية على اأمن رو�صيا الق�مي؟

اإذا ماعدنا اإىل ا�صرتاتيجية الأمن الق�مي الرو�صي، برتكيزها ال�صديد على م�صاألة وحدة الحتاد الرو�صي ومنع 

التدخالت اخلارجية يف �ص�ؤون رو�صيا الداخلية وحميطها الإقليمي، �صن�صارع اإىل الق�ل اإن هذه اخلال�صة �صليمة 

وتتطابق مع روح هذه ال�صرتاتيجية.

اأو  ال��صطى،  واآ�صيا  الق�قاز  العربية على منطقتي  التحّ�لت  تاأثري  املبالغات هنا واردة حيال مدى  اأن  بيد 

املثال، رئي�ض ج�رجيا الأكرث  الرو�صي نف�صه. وهي مبالغات كان من رّوادها، على �صبيل  الداخل  حتى على 

م�الة للغرب ميخائيل �صاكا�صيفيلي الذي قال يف �صباط/ فرباير 2012 : »اأنا واثق اأن الربيع العربي �صيطيح 

ب�تني، لأن هذه الأخري يرف�ض رغبات �صعبه املطالبة بالدميقراطية احلقيقية، ولأن الطبقة ال��صطى الرو�صية بداأت 

اآتية اإىل  اأن�صارها ال�صينات�ر الأمريكي ج�ن ماكني الذي اأعلن اأن »الث�رات العربية  )17(. كما كان من 
تتمرد«

.
)18(

عتبة باب فالدميري ب�تني«

رغم  على  يلت�صني  عهد  النتقالية يف  املرحلة  ت�صبه  ل  لكنها  انتقالية،  مرحلة  بالفعل يف  متر  لتزال  رو�صيا 

وفر�ض  جمدداً،  الدولة  اأركان  وّطد  فب�تني  الرو�صي.  القت�صاد  على  والف�صاد  الأولغار�صيات  �صيطرة  ا�صتمرار 

الأمن والنظام، وحّد من الف��صى، وحقق الكثري من اآمال الق�ميني الرو�ض بع�دة وطنهم اإىل لعب دور بارز 

على ال�صاحة الدولية. وهذا ما �صمن له )حتى الآن على الأقل( ر�صى اأكرث من 50 يف املئة من ال�صعب الرو�صي، 

كما دّلت على ذلك النتخابات الأخرية التي اأعادت ب�تني اإىل عر�ض الكرملني. 
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ن رو�صيا ن�صبيًا من لفحات ه�اء  النتفا�صات العربية، ف�صاًل عن ع�امل اأخرى. يق�ل املحلل  وهذا ما ح�صّ

الرو�صي دميرتي بابي�ض: »رو�صيا لي�ض فيها فقر مدقع كما يف م�رش، ومعظم الرو�ض ليهتم�ن بالدين ولهم ثقافة 

اإىل »ث�رة  الفقر والتطّرف الديني لن يق�دا فيها  اأورث�ذك�صية ناعمة. ولذا  اأوروبية ممّيزة مع تالوين م�صيحية 

الثلج« التي يتمناها املعلق�ن الغربي�ن. قد حتدث ا�صطرابات يف اأجزاء من رو�صيا بفعل ال�صغ�ط القت�صادية- 

.
)19(

الجتماعية، لكن الحتمال �صئيل للغاية باأن ي�صاعد ذلك الث�ريني الليرباليني الرو�ض املدع�مني من الغرب«

الباحث يف م�ؤ�ص�صة كارنيغي يف م��صك�  يعتقد  اإذ  ال��صطى.  اآ�صيا  الرو�صي، كذلك يف  الداخل  وكما يف 

األيك�صي مال�صنيك� اأن النتفا�صات العربية لن تتكّرر يف اآ�صيا ال��صطى. فالأنظمة يف هذه املنطقة لتقارن بتلك 

التي وجدت يف ال�رشق الأو�صط. اإذ اإن �صع�ب اآ�صيا ال��صطى تعّ�دت العي�ض يف منط احلياة احلايل ومل تعرف 

. وهذا مايراه اأي�صًا زهاو 
)20(

اأي جتربة دميقراطية، وبالتايل فهي لتت�ق اإىل تغيريات جذرية كا�صحة يف اأنظمتها

ه��صينغ، الزميل الزائر يف مركز الدرا�صات ال�صرتاتيجية والدولية، الذي يرى اأن من�ذج النتفا�صات العربية 

والتاريخية  ال�صيا�صية  وظروفها  اخلا�صة  ثقافتها  ب�صبب  اإليها،  يتمدد  اأن  وليحتمل  ال��صطى  لآ�صيا  مالئم  غري 

اخلا�صة. فمنذ انهيار الحتاد ال�ص�فياتي وحتى العام 2005 متتعت كل دول اآ�صيا ال��صطى، ماعدا طاجك�صتان 

ب�صبب حربها الأهلية، با�صتقرار ن�صبي. والأحداث التي جرت بعد 2005، مثل ث�رة الت�ليب يف كريغ�صتان 

الإثنية يف كريغ�صتان عام 2010،  وال�رشاعات  اأي�صًا،  العام  اأوزبك�صتان يف ذلك  اأنديجان يف  وا�صطرابات 

دلّت على دخ�ل هذه الدول يف مرحلة لاإ�صتقرار، لكن لي�ض وفق من�ذج النتفا�صات العربية، بل ا�صتناداً اإىل 

.
)21(

الظروف الداخلية الجتماعية وال�صيا�صية والإثنية اخلا�صة بكل دولة منها

بالن�صبة  ا�صرتاتيجيًا  ال��صطى مهمتني  الق�قاز واآ�صيا  العربية منطقتي  النتفا�صات  تعترب  ف�صاًل عن ذلك، ل 

اإليها، وهي ترتك هذا الهتمام لكل من تركيا واإيران، وال�ليات املتحدة واإ�رشائيل.
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رابعًا: اخلال�شة

رمبا باتت ال�ص�رة وا�صحة الآن: فالقلق الرو�صي من ماآل النتفا�صات العربية ومن احتمال حت�يل ال�رشق 

ه�  ال��صطى،  واآ�صيا  الق�قاز  وجه  يلفح  قد  الذي  الأ�ص�يل،  للتطرف  مرتع  اإىل  والإ�صالمي  العربي  الأو�صط 

ر يف الغرب، ول حتى يف البيانات العنيفة التي ي�صدرها  قلق حقيقي وقائم، لكن لي�ض اإىل الدرجة التي ُت�ص�َّ

الت. فرو�صيا اأثبتت طيلة العقدين  بع�ض القادة الرو�ض بني الفينة والأخرى لتحذير الغرب من مثل هذه املح�صّ

املا�صيني اأنها قادرة على ا�صتيعاب التط�رات يف هاتني املنطقتني وعلى احلد من التدخالت الغربية وال�صع�دية 

فيهما. كما اأنها قادرة اأي�صًا على التاأقلم مع الأنظمة العربية اجلديدة وحتى على الإفادة من التناق�صات التي قد 

تن�صاأ بينها وبني الغرب، خا�صة ب�صبب امل�قف من اإ�رشائيل.

ومع ذلك تركت طبيعة امل�اقف الرو�صية والغربية املتباينة من الربيع العربي ب�صمات �صلبية على العالقات 

بني الطرفني، واأثّرت ن�صبيًا على �صيا�صة “اإعادة التنظيم” الرو�صية- الأمريكية. والدليل اأن هذه ال�صيا�صة تعّر�صت 

اجلمه�ري  املر�صح  �صّنها  التي  تلك  اأبرزها  كان  الأمريكي،  الداخل  يف  عنيفة  حمالت  اإىل   2012 العام  يف 

ميت رومني الذي اتهم اإدارة اأوباما بتقدمي »التنازلت املجانية« لب�تني، وو�صف رو�صيا باأنها »اخل�صم اجلي�- 

�صيا�صي الرقم واحد لل�ليات املتحدة«.

كل هذه الع�امل �صتدفع، اأو يجب اأن تدفع، القيادة الرو�صية اإىل اإعادة نظر �صاملة يف ال�صيا�صة ال�رشق اأو�صطية 

الرو�صي بني تركيا واإيران �صعبًا بعد  الت�ازن  ال�ص�رية جعلت  فالأزمة  املا�صي.  العقد  تتبعها طيلة  التي كانت 

اإيران وال�صع�دية،  الت�ازن بني  اإىل  بالن�صبة  اأطراف الأزمة. وكذا الأمر  اإىل طرف من  انحياز كل منهما بق�ة 

ولحقًا بني م�رش- الإخ�ان امل�صلمني وبقية اأنظمة التحّ�ل العربي وبني »اإ�رشائيل«. هذا ناهيك عن الت�تر اأو 

اجلم�د اللذين �رشبا العالقات الأمريكية- الرو�صية، والرو�صية- الغربية ب�صكل عام ب�صبب �ص�رية. 

لكن، ما طبيعة اإعادة النظر املحتملة لل�صيا�صة الرو�صية يف املنطقة؟

يف غياب اأي احتمال لع�دة احلرب الباردة، اأو �صيا�صة »الكتل واملحاور الدولية« )كما اأ�صارت اإىل ذلك 

ل رو�صيا اإىل ع�ص� ر�صمي يف منظمة التجارة العاملية، دّرة  ب��ص�ح ا�صرتاتيجية الأمن الق�مي الرو�صي(، ومع حت�ُّ

تاج الع�ملة يف حّلتها الأمريكية يف 22 اآب/اأغ�صط�ض 2002،  ليبقى اأمام م��صك� �ص�ى تلك ال�صيناري�هات 

التي تتمح�ر كلها ح�ل مبداأ الرباغماتية، وقب�ل الأمر ال�اقع اجلديد يف ال�رشق الأو�صط، مع العمل على انتهاز 

اأي فر�صة قد ت�فرها التناق�صات املحتملة بني بع�ض دول الربيع العربي وبني الغرب.
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ه قد يرت�صخ يف حال متّكنت م��صك� ووا�صنطن يف مرحلة ما من مراحل الأزمة ال�ص�رية من  ومثل هذا الت�جُّ

ل اإىل اتفاق على ك�ندوميني�م )حكم م�صرتك( ل�ص�رية حتتفظ فيه كل دولة مب�صاحلها يف اأي نظام جديد  الت��صُّ

ين�صاأ يف دم�صق. بيد اأن مثل هذا التفاق يحتاج اأي�صًا اإىل اتفاقات ثان�ية رو�صية مماثلة من اإيران، ومع ال�صع�دية 

واآ�صيا  الق�قاز  يف  الأ�ص�لية  احلركات  مت�يل  اأو  ت�صجيع  اأو  اإثارة  بعدم  �صمانات  الأخرية  هذه  تقدمي  يت�صمن 

ال��صطى، ومع تركيا ح�ل نف�ذها املقبل يف �ص�رية، ومع اإ�رشائيل ح�ل امل�صالح الأمنية املتبادلة.

ال�صيا�صي  الإ�صالم  مع  للتعاطي  جديدة  ا�صرتاتيجية  بل�رة  الرو�صية  القيادة  على  �صيك�ن  ذلك،  عن  ف�صاًل 

الإ�صالمي )مل  التعاون  بع�ص�ية منظمة  قد د�صنتها حني طالبت  الإ�صالمي. وهي خط�ة كانت رو�صيا  والعامل 

حت�صل اإل على ع�ص�ية مراقب(، وحني اأعلن الرئي�ض ب�تني يف خطاب اأمام برملان ال�صي�صان يف العام 2005 

اأكرث  اأن رو�صيا كانت دائمًا  ال�صي�صان( ليعرف�ن  املت�صددون  يقاتل�ن على اجلانب الآخر )  الذين  اأن »اأولئك 

ون واحدة من اأهم الق�ى  واأخل�ض املدافعني الذين يعتّد بهم عن امل�صالح الإ�صالمية. فهم بتدمري رو�صيا يدمرِّ

.
)21(

الداعمة للعامل الإ�صالمي«

هذه نقطة. وثمة نقطة ثانية ل تقّل اأهمية: على رغم اأن هذا املنحى قد يك�ن اخليار ال�حيد املت�فر لدى 

ال�صيا�صات  طبيعة  اأمرين:  �صيعتمد على  اأي�صًا  الكثري  اأن  اإل  العربية،  النتفا�صات  مع  للتعاطي  الرو�صية  القيادة 

الأمريكية نح� رو�صيا غداة النتخابات الرئا�صية الأمريكية، وما �صتتمخ�ض عنه النقا�صات يف الداخل الرو�صي 

بني التيارات الثالثة يف النخبة الرو�صية ح�ل خط �صري العمالق الرو�صي: نح� الغرب الأوروبي اأو الأمريكي، 

اأو كليهما، اأو نح� اأورا�صيا وال�رشق، اأو نح� م�ا�صلة التخبط واحلرية ح�ل م�قع رو�صيا يف العامل.

ال�ليات  فيه  تك�ن  ل  الأقطاب  متعدد  جديد  عاملي  نظام  اأركان  اأحد  اإىل  رو�صيا  ل  حت�ُّ عن  احلديث  اأما 

املتحدة الأوىل بني لمت�صاوين، فه� يجب اأن ينتظر عقداً اأو اأكرث كي تتبل�ر كٌل من الأزمات القت�صادية الراهنة 

يف الغرب ومعها م�ازين الق�ى بني هذا الغرب وبني الق�ى ال�صاعدة اجلديدة على ال�صاحة الدولية، اأو حتى 

تت�صح احتمالت ن�ص�ب حرب باردة اأو ل بني ال�صني وال�ليات املتحدة.

هذه نقطة. وثمة نقطة اأخرى لتقل اأهمية: �صحيح اأن رو�صيا اإّبان عهد يلت�صني جّربت حتى الثمالة اخليار 

الغرب  تفّهم  العامل بها ومل تربح  الغربي ومل تخرج منه ب�رشوى نقري، ل بل هي خ�رشت احرتام  الأطل�صي- 

لي�صت  هذه  الأورا�صي  اخليار  م�صاألة  اأن  اإل  الأورا�صي،  اخليار  اأمام  بالفعل  الأب�اب  ي�رشع  قد  هذا  واأن  لها، 

ق�رشاً على رو�صيا وحدها. اأمريكا بدورها تركز بق�ة على هذا اخليار، على رغم الدع�ات الراهنة فيها للف�صل 

التيار  البا�صيفيك. وقد عرّب عن هذا  اآ�صيا-  اأوروبا واآ�صيا والرتكيز بدًل من ذلك على خيار ح��ض �رشق  بني 

)21(، حيث راأى 
الأورا�صي الق�ي يف ال�ليات املتحدة زبغني� بريجن�صكي يف كتابه الأخري »روؤية ا�صرتاتيجية«

ر ا�صرتاتيجية  اأنه ل منا�ض لأمريكا، اإذا ما اأرادت احلفاظ على زعامتها يف القرن ال�احد والع�رشين، من اأن تط�ِّ
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اأورا�صية جديدة ت�صتند )وهنا املهم( اإىل �صم رو�صيا ومعها تركيا اإىل ما ي�صميه »الغرب الكبري«، كخط�ة لبد 

منها لت�كيد ال�صيطرة الأمريكية على قارة اأورا�صيا.

واإذا ما راأى اقرتاح بريجين�صكي الن�ر ف�صيك�ن علينا الت�صاوؤل عن م�صري هذا التيار الأورا�صي يف رو�صيا: 

هل �صي�ا�صل هذا الت�جه العتقاد باأن اخليار الأورا�صي ه� الطريق الأمثل لتحقيق ا�صتقالل رو�صيا وم�صاواتها 

مع الغرب؟ وكيف ميكن اأن يك�ن ذلك فيما الت�جهات الأمريكية املحتملة هي دجمه يف »غرب كبري«، ل يف 

اأورا�صيا كبرية؟ ثم: ما �صيك�ن م�قف ال�صي�عيني والق�ميني الرو�ض، الذين يدعم�ن حاليًا التيار الأورا�صي، يف 

حال جتدد حماولت دمج رو�صيا يف الغرب، رمبا عرب مقاربة »اإعادة تنظيم«-Reset ( 2( قد تطرحها ال�ليات 

املتحدة؟

اإىل جانب اأمريكا الأورا�صية، هناك ال�صني الأورا�صية. فهذه الدولة الكربى الناه�صة لها هي اأي�صًا خططها 

وخمططاتها حيال قارة اأورا�صيا. ولي�ض من ال�ا�صح حتى الآن ما ه� م�قع رو�صيا فيها. فعلى رغم اأن معاهدة 

�صنغهاي تغري بت�ّقع قيام تعاون ا�صرتاتيجي رو�صي- �صيني يف �ص�ء رغبتهما امل�صرتكة يف �صياغة نظام عاملي 

النح� على حدودها  هذا  ال�صينية على  الق�ة  بروز  من  امل�رشوعة  لها خماوفها  رو�صيا  اأن  اإل  الأقطاب،  متعدد 

مبا�رشة، ول �صّيما اأن ثلثي الأرا�صي الرو�صية يقع يف اآ�صيا وهي اأرا�ٍض �صئيلة ال�صكان، وبالتايل ميكن اأن يك�ن 

مادة لخرتاقات �صينية وا�صعة.

ف�صاًل عن ذلك فاإن طبيعة عالقات ال�صني مع رو�صيا �صتعتمد يف الدرجة الأوىل على طبيعة عالقات ال�صني 

مع اأمريكا، وكذلك على طبيعة العالقات الرو�صية- الأمريكية. فاإذا ما انزلقت العالقات اإىل حرب باردة بني 

وا�صنطن و بيجنغ، �صيك�ن يف ال��صع ت�قع اندفاع بيجينغ نح� التحالف اأو التن�صيق مع م��صك�، خا�صة يف 

حال مل تنجح اأمريكا يف دمج رو�صيا يف »الغرب الكبري«. اأما يف حال حتّ�لت العالقات ال�صينية- الأمريكية 

نح� �رشاكات ا�صرتاتيجية فقد يدفع الدب الرو�صي الثمن.

واخلال�صة: اأن رو�صيا لتزال »ق�ة كربى حائرة«. و�صبب حريتها لي�ض داخليًا فقط، بل لأن النظام العاملي 

الث�ابت يف  العام 2012  يف حالة �صي�لة غري وا�صحة املعامل. وهذا ما يجعل من  اجلديد كان ل يزال حتى 

ال�صيا�صة اخلارجية الرو�صية م�صاألة �صعبة للغاية، على الأقل يف هذه املرحلة.

وثمة مالحظة اأخرية:

 اأّي عربي يقراأ بتمّعن وثيقة ا�صرتاتيجية الأمن الق�مي الرو�صي حتى العام 2020، ي�صاب بخيبة اأمل رمبا 

تك�ن كبرية.



19

ز على م�صاحلها الق�مية يف الدرجة الأوىل، لكنها  �صحيح اأنه يحق لرو�صيا، مثل اأي دولة اأخرى، اأن تركِّ

»الق�ة  ت�جهاتها  على  ت�صفي  اأن  اإىل  تك�ن كذلك(  اأن  اإىل  ت�صعى  اأو  دولة كربى،  كانت  اإذا  حتتاج )خا�صة 

الناعمة« )soft power( اإذا ما كانت تريد اأن حتظى بالتعاطف اإىل جانب مهابة الق�ة، وباجلاذبية الأخالقية 

العامة اإىل جانب جتاذبات امل�صالح الق�مية اخلا�صة.

احلقبة  اإّبان  ت�افر  دافق  ناعمة«  »ق�ة  نبع  من  تنهل  اأن  الرو�صي  الق�مي  الأمن  ا�صرتاتيجية  و�صع  يف  كان 

ال�ص�فياتية، التي حّ�لت الحتاد ال�ص�فياتي بالفعل اإىل منارة ل�صع�ب العامل الثالث الطاحمة اإىل التحرر ال�طني 

قادراً  ال�ص�فياتي  الحتاد  جعل  الذي  ه�  ال�اقع  يف  اجلانب  وهذا  والتنمية امل�صتقلة و”الأخالق ال�صرتاكية”. 

على مناف�صة الغرب يف كل اأنحاء العامل اأكرث بكثري من الق�ة الن�وية واأ�صلحة الدمار ال�صامل التي امتلك.

�صع�ب املنطقة العربية حتن اإىل هذا اجلانب من الرتاث ال�ص�فياتي. لكن، ل يبدو )حتى الآن على الأقل( اأن 

رو�صيا الراهنة يف هذا ال�صدد.
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