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شــهد مطلــع العقــد الثانــي مــن القــرن الواحــد والعشــرين تغييــرات جذريــة كبيــرة ،غ َّيــرت -وال
تــزال تغيــر -مــن وضعيــة خريطــة العالــم التــي كانــت شــبه مســتقرة مــن بدايــة تســعينيات القــرن
العشــرين ،متثلــت هــذه التحــوالت يف صعــود بعــض القــوى الدوليــة التــي حاولــت بــدأب تقويــض
النظــام الدولــي أحــادي القطبيــة ،وكســر احتــكار تفــرد الواليــات املتحــدة األمريكيــة بقيــادة
العالــم بعــد ســقوط االحتــاد الســوفييتي ،وكان مــن أبــرز هــذه القــوى الصاعــدة الدولــة الروســية
بقيــادة الرئيــس الروســي فالدمييــر بوتــن ،الــذي صعــد إلــى ســدة الســلطة يف العــام .2000
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مقدمة

بــدأت معطيــات الصعــود الروســي تظهــر جلي ـاً مــع صعــود فالدمييــر بوتــن علــى قمــة رأس
الســلطة يف روســيا مطلــع األلفيــة الثانيــة ،وهــو رجــل املخابــرات القــدمي الــذي أطــاح بخصومــه،
واســتطاع إعاقــة املعارضــة بعراقيــل قانونيــة وأمنيــة ،ليتمكــن بعــد مــدة وجيــزة مــن الســيطرة
علــى أغلــب مفاصــل الدولــة يف روســيا ،وليصبــح هــو وحــده املتحكــم يف ســلطة أقطابهــا مكونــة
أساس ـاً مــن نخبــة اجلهــاز البيروقراطــي يف الدولــة الروســية ،واألجهــزة األمنيــة ،ومجموعــات
مواليــة مــن رجــال األعمــال.
قــدم بوتــن إلــى احلكــم ولديــه أجنــدة واســعة النتشــال روســيا مــن حالــة التيــه التــي مــرت
بهــا منــذ بدايــة التســعينيات بعــد تفــكك االحتــاد الســوفييتي ،وانفــراط عقــد اإلمبراطوريــة
احلمــراء التــي خلّفــت مــن ورائهــا حالـ َة تشـ ٍّ
ـظ واســعة ،مــا بــن دول صغيــرة انفصلــت وأسســت
لنفســها دوالً مســتقلة انضمــت الحق ـاً إلــى االحتــاد األوروبــي ،ودول أخــرى أرادت االســتقالل
عــن روســيا ودخلــت يف مواجهــة عنيفــة مــع الدولــة األم ،واقتصــاداً رث ـاً يعانــي حالــة تدهــور
عنيفــة للغايــة ،ونفــوذاً تراجــع بفعــل ســيطرة املافيــات ورجــال األعمــال علــى مجريــات األمــور
السياســية واالقتصاديــة بالكرملــن.
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الصعــود الروســي احلالــي ،ومتددهــا يف مســاحات نفــوذ وريثتها القدمية ،توازى معه انســحاب
أمريكــي حتــت ضغــط االســتراتيجية التــي وضعهــا بــاراك أوبامــا باالنســحاب التدريجــي مــن
مناطــق صراعــات بعيــدة ،باخلصــوص منطقــة الشــرق األوســط ،أو علــى األقــل عــدم التــورط
الشــامل يف صراعــات املنطقــة ،وتــرك إدارة جــزء مــن خالفاتهــا لبعــض دول املنطقــة ،وهــو مــا
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أتــى بوتــن الــذي قضــى ســنوات طويلــة يف خدمــة جهــاز املخابــرات الســوفييتي القــدمي الـ(كــي
جــي بــي) محــاوالً بصعوبــة شــديدة القضــاء علــى هــذه املشــاكل ،ومــن ثــم التفــرغ الحقاً الســتعادة
مكانــة روســيا اإلقليميــة والدوليــة ،وجنــح الرجــل حقــاً يف حتقيــق اســتقرار داخلــي بقبضــة
حديديــة وفرتهــا لــه خبرتــه األمنيــة ،وممارســات اســتبدادية ســهلت مــن إمســاكه للســلطة كاملــة
يف يديــه.
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أدى بالتبعيــة إلــى حــدوث فــراغ نتــج عنــه زيــادة الوجــود الروســي ،حتــى ولــو كان جــزء منــه يف إطــار
إدارة ملفــات متفــق عليهــا مــع القــوى الكبــرى.
تطــرح هــذه الدراســة بعــض التســاؤالت املرتبطــة بتأثيــر الصعــود الروســي علــى العالقــات مــع
الواليــات املتحــدة األمريكيــة واألوروبيــة ،وأيض ـاً تأثيــر هــذا الصعــود علــى دول منطقــة الشــرق
األوســط ومســتقبل املصالــح االســتراتيجية فيهــا ،وكــذا تأثيــره علــى امللــف األبــرز باملنطقــة؛ وهــو
امللــف املرتبــط باحلــرب يف ســوريا ،وتأثيــر حتــوالت االقتصــاد الروســي علــى طمــوح بوتــن.

 .1بوتني وإحياء اإلمبراطورية الروسية
يف النصــف الثانــي مــن يناير/كانــون الثانــي  ،2007وأثنــاء مناقشــاتهما حــول إمــدادات الطاقــة
يف مقــر إقامــة الرئيــس الروســي مبدينــة سوتشــي الســاحلية ،اســتدعى بوتــن كلبتــه الســوداء
كونــي ( )Konniإلــى غرفــة اجتماعــه مــع املستشــارة األملانيــة أجنيــا ميــركل ،جتمــدت أوصــال
ميــركل فــور وصــول الكلبــة ،التــي طفقــت تتشــمم مقعدهــا .كانــت ميــركل قــد ُعضــت مــرة ،عــام
 ،1995ولــم يكــن خوفهــا مــن الــكالب يخفــى علــى بوتــن الــذي كان يجلــس مســتلقياً يف مقعــده
مســتمتعاً باللحظــة باســترخاء تــام ،قــال بوتــن« :أنــا متأكــد مــن أنهــا ســتتصرف بطبيعتهــا» ،وردت
ميــركل بتلقائيــة« :األهــم أنهــا ال تــأكل الصحفيــن» ،وغضــب الصحفيــون األملــان مــن أجلهــا،
فســرت
وكانــوا «متأهبــن لضــرب بوتــن» ،علــى حــد وصــف أحــد املراســلني احلاضريــن ،بعــد ذلــك ّ
ميــركل لبعــض املراســلني ســلوك بوتــن؛ «أفهــم ســبب اضطــراره إلــى فعــل هــذا؛ ليثبــت رجولتــه،
إنــه خائــف مــن ضعفــه ،روســيا ال متتلــك شــيئاً ،ال اقتصــاد وال سياســة ناجحــة ،كل مــا لديهــم هــو
مثــل هــذه األفعــال» .
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بعــد  9ســنوات مــن احلادثــة ،صـ ّرح بوتــن جلريــدة (بيلــد) األملانيــة أنــه لــم يقصــد بتاتـاً إخافــة
املستشــارة األملانيــة ،بــل كانــت نيتــه إبهاجهــا  ،لكــن حلظــة اســتعالئه الذكــوري (املاكيزمــو) ظلــت
رمــزاً لشــخصية بوتــن وروســيا حتــت إدارتــه كمــا يتصورهمــا الغــرب.
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يُعـ ُّد مــا يعــرف اليــوم باســم روســيا ،أو االحتــاد الروســي ،الوريــثَ الشــرعي لالحتــاد الســوفييتي،
ولــم يــؤد تفــكك االحتــاد الســوفييتي ،بعــد عامــن تقريبـاً مــن انتهــاء احلــرب البــاردة عقــب ســقوط
ســور برلــن وتداعــي حلــف وارســو ،إلــى تفــكك االحتــاد الروســي أو زوالــه ،علــى الرغــم مــن أنــه
بعــد تفــكك االحتــاد الســوفييتي وخــال عهــد يلتســن ،حتمــل الــروس انخفاضـاً حاداً يف أساســيات
قوتهــم ،ومــروا مبرحلــة انتقاليــة صادمــة ومؤملــة نحــو اقتصــاد الســوق والدميقراطيــة ،ويف أواخــر
عــام  ،1998قبــل عــام واحــد مــن مغــادرة يلتســن للســلطة ،كان التدهــور قــد وصــل إلــى ذروتــه؛
إذ كانــت روســيا علــى حافــة اإلفــاس نتيجــة العجــز الضخــم يف الديــن احمللــي ،وانخفــاض قيمــة
الروبــل ،ولكــن علــى الرغــم مــن تراجــع املــوارد البشــرية واملاديــة ،فــإن روســيا بقيــت يف صورتهــا
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ولــم تفقــد روســيا مكانتهــا السياســية-األيديولوجية بــن العالــم ،أو نفــوذ ســلطتها علــى
جمهوريــات االحتــاد الســوفييتي الســابقة فحســب ،بــل عانــت مــن أزمــة الهويــة التــي نشــأت عــن
اضمحاللهــا متعــدد األوجــه .
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كقــوة عظمــى؛ بفضــل عضويتهــا الدائمــة يف مجلــس األمــن ،وترســانتها النوويــة الضخمــة،
ومســاحتها الشاســعة التــي تشــغل أكثــر مــن ربــع مســاحة أوروبــا وآســيا مجتمعتــن ،علــى الرغــم
مــن بقائهــا قــو ًة متراجعــة مــن الدرجــة الثانيــة.

كان بوتــن قــد اختيــر يف أعلــى منصــب مــن قِ بــل يلتســن ،أول رئيــس روســي ،ألســباب ال
تنحصــر يف مجــرد وقوفــه يف صفــه إبــان انقــاب  ،1991وعندمــا وصــل بوتــن إلــى الســلطة عــام
 2000أعــاد إنتــاج نســخة مــن الدولــة األمنيــة التــي صنعهــا ســتالني .
بعــد انتخابــه لواليــة رئاســية أولــى يف مــارس/آذار  ،2000بــدأ بوتــن علــى الفــور باتخــاذ
مجموعــة مــن اإلجــراءات الهادفــة إلــى ترســيخ ســلطته ،أو مــا ُعــرف (بالدميقراطيــة املوجهــة)،
وتقويــة ســلطته الشــخصية؛ مــن خــال تقويــة املراكــز يف مواجهــة األطــراف املكونــة لالحتــاد
الفدرالــي الروســي ،والعمــل علــى إنهــاء النزاعــات االنفصاليــة ،واألهــم إنهــاء ســيطرة
األوليجاركيــة ووســائل اإلعــام التابعــة لهــا ،وإخضاعهــا لســيطرة الدولــة ،ثــم الســيطرة علــى
النظامــن احلزبــي واالنتخابــي يف روســيا.
متثلــت اخلطــوة األولــى للوريــث بوتــن بعــد انتخابــه يف اإلصــاح اإلداري والسياســي الــذي
دار حــول تشــديد مركزيــة الدولــة ،وتقويــة هــرم الســلطة ،وإخمــاد النزعــات االنفصاليــة التــي
انتشــرت علــى نطــاق واســع يف عهــد يلتســن ،وأصبــح شــعار (ضــرورة احلفــاظ علــى وحــدة
الدولــة الروســية) ،وتقويــة املركــز يف مواجهــة األطــراف ،أحــد مكونــات أيديولوجيتــه خــال
واليتــه األولــى .
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نــص الدســتور اجلديــد علــى «أن جمهوريــة الشيشــان تعــد جــزءاً ال يتجــزأ مــن االحتــاد
الفدرالــي الروســي» ،وكان واضحــاً يف تلــك الســنوات أن بوتــن اســتبعد متامــاً التفــاوض مــع
أصــان مســخادوف ،الرئيــس الشيشــاني األســبق ،وانتهــج نهجــاً لتصفيــة قيــادات املســلحني
الشيشــان ،وعلــى رأســهم مســخادوف نفســه ،وذلــك علــى الرغــم مــن إعــان أصــان مســخادوف

f i k e r c e n t e r . c o m

إلــى جانــب اإلجــراءات املذكــورة لتقويــة مركزيــة الدولــة ،وهــرم الســلطة ،ومنظومــة الســلطة
الشــخصية لبوتــن يف املناطــق واألقاليــم واجلمهوريــات املكونــة لالحتــاد الفيدرالــي الروســي،
عمــل بوتــن علــى تســوية املعضلــة الشيشــانية ،بعــد أن متكــن بقيادتــه للحــرب الشيشــانية الثانيــة
مــن إحــراز انتصــارات مهمــة علــى املســلحني يف الشيشــان .ففــي أكتوبر/تشــرين األول ،2003
أجــرى بوتــن انتخابــات رئاســية يف الشيشــان وفقـاً خلطــة وضعهــا لتســوية املشــكلة الشيشــانية،
بــدأت يف مــارس/آذار مــن العــام املذكــور ،بإجــراء اســتفتاء علــى دســتور جديــد جلمهوريــة
الشيشــان ،وقــد أُقِ ـ َّر هــذا الدســتور بأكثــر مــن  %90مــن األصــوات ،وهــو مــا شــكك فيــه كثيــرون.
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األبعاد االستراتيجية

املتكــرر اســتعداده إلجــراء مفاوضــات ســلمية مــع موســكو دون شــروط مســبقة .
متكــن الثعلــب املخابراتــي مــن تقويــة مركــزه داخليـاً مــن خــال جتميــع أطــراف الســلطة يف يديــه،
والقضــاء علــى املناوئــن لســلطته ،باخلصــوص املجموعــات املواليــة للرئيــس األســبق (يلتســن)،
واســتطاع أن يحقــق ســيطرة مركزيــة كاملــة علــى الســلطة بروســيا لعــدة أســباب؛ أبرزهــا كان
حتقيقــه الســيطرة املركزيــة علــى مقاليــد الســلطة ،نتيجــة التدفــق النقــدي بعــد خصخصــة جــزء
كبيــر مــن صناعــة النفــط والغــاز ،ومنهــا شــركة (يوكــوس) الضخمــة؛ حيــث إنــه مــن عــام  1999إلــى
 ،2008منــا االقتصــاد الروســي بنســبة  ،%7وتضاعــف النــاجت احمللــي ،وارتفــع متوســط دخــل الفــرد
مرتــن ونصــف مــرة نتيجــة جناحــه يف حتقيــق طفــرة اقتصاديــة بســبب توافــر احتياطيــات الوقــود
والغــاز .كمــا اســتطاع تأمــن فــوزه يف االنتخابــات الرئاســية عــام  2000مــن خــال ســيطرته علــى
احملطــة التلفزيونيــة الرئيســية حينهــا  ،واســتخدامه لألجهــزة األمنيــة القــادم منهــا ،وتســويقه ألبــرز
منجزاتــه ،وأهمهــا اســتعادة هيبــة الدولــة الروســية التــي ُفقــدت خــال عشــرية كاملــة قبــل قدومــه.
الحقـاً اســتطاع بوتــن -مــن خــال الضغــط بإجــراء تعديــات دســتورية متكــررة -التنــاوب علــى
الســلطة مــع دميتــري ميدفيديــف ،رئيــس الــوزرء احلالــي ،والرئيــس الروســي الســابق ،ثــم بتعديــات
دســتورية أخــرى اســتطاع بوتــن -وســط صمــت مكتــوم مــن املعارضــة -أن يضغــط علــى البرملــان
الروســي (الدومــا) لتمريــر تعديــل دســتوري يســمح بتمديــد مــدة واليــة الرئيــس مــن أربــع ســنوات
إلــى ســت ،ومــدة أعضــاء مجلــس الدومــا مــن أربــع ســنوات إلــى خمــس ،وحظــي التعديــل بتأييــد
األغلبيــة البرملانيــة التــي يتمتــع بهــا حــزب روســيا املوحــدة بزعامــة بوتــن.

f i k e r c e n t e r . c o m

مــع كل صعــود يحققــه بوتــن ،ومــع كل محــاوالت اســتحواذ كبيــرة ،ومــد أكبــر للنفــوذ الروســي،
تــزداد الفجــوة بينــه وبــن أوروبــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة؛ فقــد توتــرت عالقــات روســيا
بالغــرب علــى خلفيــة األزمــة يف أوكرانيــا ،ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن دخــول شــبه جزيــرة القــرم،
الغنيــة بالنفــط والثــروات الطبيعيــة ،يف هيــكل االحتــاد الروســي ،وممــا ســاعد بوتــن أن نظــراءه
يف الغــرب ال يخططــون للتــورط يف مواجهــة طويلــة األمــد بشــأن النــزاع يف أوكرانيــا ،فض ـ ً
ا عــن
االحتــاد األوروبــي واألمم املتحــدة لــم ميكنهمــا حــل هــذا النــزاع فعليـاً؛ فالواليــات املتحــدة أسســت
(حتالفـاً مــن الراغبــن) إلضفــاء قــدر مــن الشــرعية علــى تدخالتهــا األخيــرة يف العــراق وأفغانســتان
وغيرهــا ،ولكنهــا لــم تذهــب للحــرب يف أوكرانيــا ،أو قصــف روســيا؛ فهــي -أي واشــنطن -تفتقــر
إلــى املــال واإلرادة الكافيــن لفــرض عقوبــات موســعة علــى موســكو .

w w w .

ورغــم فــرض عقوبــات أوروبيــة علــى روســيا أثــرت كثيــراً يف االقتصــاد الروســي ،فــإن تفجــر
الوضــع يف ســوريا ،وسياســة أوبامــا االنســحابية ،عــززت مــن وضــع بوتــن الــذي اســتخدم امللــف
الســوري كــي يفــاوض عليــه األوروبيــن يف ملفــات أوكرانيــا وجورجيــا.
منــذ وصــول الرئيــس بوتــن إلــى الســلطة يف العــام  ،2000وضعــت السياســة اخلارجيــة الروســية
هدفهــا يف مزيــد مــن االنــدراج يف العمليــات السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة العامليــة ،وذلــك علــى
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لــدى وصــول بوتــن إلــى الســلطة يف العــام  2000وضــع هدفـاً لــه األولويــة؛ هــو جعــل روســيا
شــريكاً ال غنــى عنــه للغــرب يف التوازنــات الدوليــة ،وانطلــق بوتــن يف رســم سياســته اخلارجيــة
مــن اعتبــاره أن لروســيا خصوصيــة يف كونهــا قــوة عامليــة تســتند تاريخي ـاً إلــى اتســاع رقعتهــا
اجلغرافيــة كجســر بــن القــارة األوروبيــة وقــارة آســيا ،ولهــذا فــإن التمــدد الغربــي يف مناطــق
نفــوذ االحتــاد الســوفييتي الســابق يثيــر حساســية مفرطــة عنــد النخبــة الروســية ،ويُعــد مبنزلــة
تدخــل خارجــي؛ فالســيطرة علــى هــذه املناطــق تهــدد هويــة روســيا األوروآســيوية ،وتقلــص
مــن دورهــا اإلقليمــي والعاملــي ،فــإذا عجــزت روســيا عــن تأكيــد دورهــا يف مجــال االحتــاد
الســوفييتي الســابق ،فســتعجز أيضـاً عــن تأكيــد نفســها بصفتهــا قــوة عامليــة عظمــى  ،ومــن ثــم
ميكــن تفســير الصــراع الــذي جــرى علــى خلفيــة ملفــات جورجيــا وأوكرانيــا.

f i k e r c e n t e r . c o m

بــن  2002-2000لــم تعمــد روســيا إلــى ذكــر تــوازن القــوى ،وال حمايــة مناطــق النفــوذ ،ولكــن
يف العــام  2003بــدأ تغيـ ٌر مــا يتبلــور تدريجيـاً؛ إذ أعلــن االحتــاد الروســي انفتاحــه علــى التعــاون
األمنــي مــع الغــرب يف كل مياديــن التهديــدات اجلديــدة ،حتــى داخــل مجــال التأثيــر الســوفييتي
الســابق .وغــداة احلــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول  2001برهنــت علــى مصداقيتهــا وذلــك
بعــدم اعتراضهــا علــى نشــر قــوات عســكرية غربيــة يف عــدد مــن جمهوريــات آســيا الوســطى
لتســهيل عمليــة التحالــف العاملــي املعــادي لإلرهــاب يف أفغانســتان ،ولكــن موســكو انتقلــت إلــى
اعتمــاد سياســة دفاعيــة متطــورة مــع التوســع الغربــي يف مجــال نفــوذ االحتــاد الســوفييتي
الســابق ،مــن قبــل الواليــات املتحــدة وحلــف األطلســي واالحتــاد األوروبــي .لقــد فســرت روســيا
مبــادرات االحتــاد األوروبــي والواليــات املتحــدة علــى أنهــا عمليــات تطويــق ومحاصــرة لهــا
إلضعافهــا إقليميـاً وعامليـاً ،فعــادت روســيا إلــى احملافظــة علــى مناطــق نفوذهــا ،وهــو مــا دفعهــا
إلــى اللجــوء إلــى العامــل العســكري بصفتــه أداة رئيســية للمحافظــة علــى النفــوذ ،وانتقلــت
روســيا إلــى اتهــام الغــرب باســتخدامه «احلــرب علــى اإلرهــاب» للقضــاء علــى «مصاحلهــا
احليويــة» ،و»ألغــراض جيوسياســية» .

لصعود الدب الروسي

جوهــر هــذا النهــج يكمــن يف اعتمــاد سياســة خارجيــة فاعلــة غرضهــا توفيــر أفضــل الظــروف
للنمــو االقتصــادي ،وتشــجيع نشــاط رجــال األعمــال الــروس ،ومــن ذلــك دخــول روســيا يف
منظمــة التجــارة العامليــة .وأعطــت اإلدارة الروســية أولويــة للمصالــح االقتصاديــة علــى املصالــح
السياســية والسياســية -العســكرية .لقــد ســاد االعتقــاد أن روســيا لــن حتتــل مكانــة مرموقــة يف
العالــم مــا لــم تنتقــل بســرعة إلــى النمــو االقتصــادي .

األبعاد االستراتيجية

قاعــدة إدراج تطورهــا الداخلــي ،وطموحاتهــا الدبلوماســية ،يف ســياق العوملــة ،لكــن بوتــن رأى
أنــه يجــب أن تصبــح روســيا قــوة عظمــى حديثــة؛ قويــة اقتصاديـاً ،ومتقدمــة تقنيـاً ،ومتطــورة
اجتماعيــاً ،ومؤثــرة سياســياً؛ ومــن ثــم يجــب أن تكــون روســيا أيضــاً «متكيفــة مــع اقتصــاد
العوملــة» ،ومــن ذلــك إخضــاع السياســة اخلارجيــة لالقتصــاد.
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األبعاد االستراتيجية

 .مؤهالت القوة الروسية
تعــد روســيا أكبــر البلــدان مســاحة ،ومــن أكبــر الــدول املنتجــة للغــاز والبتــرول ،كمــا أنهــا ال تــزال
حتتفــظ مبقعدهــا الدائــم مبجلــس األمــن (ضمــن خمــس دول فقــط) ،ويجــري باســتمرار حتديــث
ترســانتها النوويــة (التــي كانــت تنفــرد هــي وأربــع بلــدان أخــرى بهــا إبــان احلــرب البــاردة ،وأصبــح
العــدد اآلن يصــل إلــى تســع دول) ،كمــا أن الزيــادات املســتدامة يف إنفاقهــا العســكري قــد جعلهــا
علــى مقربــة مــن حتقيــق هدفهــا يف الهيمنــة علــى احلــروب احملليــة واإلقليميــة.
بيــد أن األســاس االقتصــادي الــذي يخ ّولهــا مثــل هــذه القــدرات ال يــزال يف تراجــع دائــم ،فروســيا
ال تــزال مثقلــة بالبنيــة التحتيــة املتهالكــة املوروثــة مــن العهــد الســوفييتي ،وتتراجــع قدرتهــا علــى
تلبيــة االحتياجــات التعليميــة والصحيــة لشــعبها بشــكل متســارع  ،وحســب آخــر إحصائيــات عــام
 ،2015حتتــل روســيا املرتبــة الثالثــة عشــرة بنــاء علــى تصنيــف البنــك الدولــي للنــاجت اإلجمالــي
احمللــي ( ،)GDPبنحــو  1.331.208دوالر أمريكــي ،وهــو مــا يعــادل  %7.4فقــط تقريبــاً مــن
إجمالــي النــاجت احمللــي األمريكــي الــذي يقــدر بنحــو  18.036.648دوالراً أمريكيـاً  .لكــن بغــض
النظــر عــن ذلــك ثمــة نقطتــان ال ميكــن جتاهلهمــا حــول مكانــة روســيا الدوليــة؛ أوالهمــا أن روســيا
ال تــزال تعــد نفســها قــوة عظمــى ،وهــذه قناعــة ســائدة غيــر قابلــة للتشــكك داخلهــا ،والثانيــة
أن الصــن قــد تفوقــت علــى روســيا منــذ زمــن بعيــد ،وأصبحــت هــي القــوة العامليــة الثانيــة بعــد
الواليــات املتحــدة .
تعتمــد روســيا اجلديــدة بقيــادة بوتــن علــى عــدة عناصــر أساســية لتعزيــز نفوذهــا ،ومحاولــة
خلــق إمبراطوريــة روســية تعيــد أمجــاد االحتــاد الســوفييتي الســابق ،وإن كان مبفــردات وشــكل
مختلــف ،أبــرزه مركزيــة التوجــه الرأســمالي كخيــار اقتصــادي لبوتــن.

أ .القوة االقتصادية
f i k e r c e n t e r . c o m

روســيا دولــة متراميــة األطــراف ،غنيــة باملــوارد ،وذات تنــوع هائــل ،وبعــد حتولهــا السياســي
واالقتصــادي املضطــرب يف التســعينيات ،شــهدت مــا يزيــد علــى عقــد كامــل مــن النمــو االقتصــادي

املرتفــع ،الــذي لــم يكــد يتوقــف بفضــل طفــرة الــدورة الفائقــة للســلع األساســية ،وخاصــة ارتفــاع
أســعار النفــط حينئــذ ،وقــد انخفضــت حينهــا معــدالت الفقــر انخفاض ـاً كبيــراً ،ومنــت الطبقــة
الوســطى مــع بــدء متتــع املواطنــن بفوائــد النمــو الشــامل الــذي شــهدته.
وعندما تولى بوتني السلطة جعل أولويته يف التركيز على النهوض باالقتصاد الروسي؛
ففي عام :2001

w w w .

 ازداد الناجت احمللي اإلجمالي إلى نحو  %72مقارنة بعام .1990ُ -حلت املشاكل املتعلقة بتأخير األجور واملعاشات.
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قــدم بوتــن يف اخلطــاب الســنوي أمــام املجلــس الفيدرالــي ثالثــة أهــداف رئيســة لسياســته
االقتصاديــة حتــى عــام 2010؛ وهــي:

لصعود الدب الروسي

ويف  16مايو/أيار :2003

األبعاد االستراتيجية

 -زادت العوائد بعد فرض ضريبة ثابتة على الدخل الشخصي.

 مضاعفة الناجت احمللي اإلجمالي. التغلب على الفقر. حتديث قدرات اجليش.وكانــت اخلطــوة األولــى يف سياســات بوتــن هــي العمــل علــى ترســيخ االســتقرار الداخلــي،
وإعــادة دور الدولــة مــرة أخــرى؛ وذلــك مــن خــال عــدد مــن العناصــر ،كان مــن ضمنهــا:
 تعزيــز قــدرة الدولــة علــى التدخــل يف احليــاة العامــة ،فأصــدر قانون ـاً بخصــوصاملنظمــات غيــر احلكوميــة يف 2006؛ ليحقــق مراقبــة الســلطات احلكوميــة اإلداريــة لهــذه
املنظمــات لتقييــد حركتهــا.
 إصــدار عــدة قوانــن للقضــاء علــى الفســاد والفاســدين مــن الدولــة ورجــال األعمال؛وذلــك لتوفيــر االســتثمارات الالزمــة لتمويــل املشــروعات الكبــرى.
 اســتخدام عائــدات املــوارد الطبيعيــة يف رفــع املســتوى االقتصــادي ،ومــن ثَــم مســتوىمعيشــة املواطنــن ،وذلــك مــن خــال تعزيــز قــدرة الدولــة يف مجــال النفــط والغــاز الطبيعــي،
وهــو مــا نتــج عنــه عنــد ارتفــاع أســعار البتــرول العامليــة عــودة العملــة الروســية إلــى قيمتهــا قبــل
أزمــة  ،1998وحتريــر البــاد مــن دينهــا اخلارجــي الــذي قــدر بنحــو  25مليــار دوالر.

ولكــن منــذ عــام  2012تباطــأت وتيــرة النمــو االقتصــادي ،واآلن جتــد روســيا نفســها ،تزامنـاً

مــع انخفــاض أســعار النفــط والعقوبــات االقتصاديــة املفروضــة عليهــا ،يف فتــرة ممتــدة مــن
الركــود االقتصــادي ،وتواجــه اإلجنــازات البــارزة التــي حتققــت يف العقديــن املاضيــن خــط
الــزوال ،وعــاد معــدل الفقــر يف  )%8.2( 2015إلــى مــا كان عليــه عــام .2007
لكــن كل هــذه الضغــوط لــم تــؤ ِّد إلــى انهيــار شــامل يف االقتصــاد الروســي ،علــى عكــس مــا
حــدث يف نهايــة الثمانينيــات وطيلــة عقــد التســعينيات ،ملــاذا؟

w w w .

 تتحــرك روســيا ببرنامــج تقشــف صــارم ،وخفــض مــن ميزانيــة اإلنفــاق علــى البرامــجاالجتماعيــة واملعاشــات؛ مــن أجــل الســيطرة علــى امليزانيــة ،وذلــك علــى عكــس االحتــاد
الســوفييتي واســتعانته بطبــع النقــود لســد العجــز يف امليزانيــة.

f i k e r c e n t e r . c o m

 اعتمــاد سياســة اجتماعيــة نشــطة بفضــل فوائــد النفــط ،حيــث طــرح تطويــر سياســةاحلمايــة االجتماعيــة واألمــن بصفتهــا أولويــات يف سياســته اخلارجيــة .
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لصعود الدب الروسي

األبعاد االستراتيجية

 رفــع بنــك روســيا أســعار الفائــدة إلــى مســتويات يف خانــة العشــرات ،وهــو مــا هبــطبنســبة التضخــم إلــى  %6مؤخــراً ،وهــو رقــم محتــرم بالنســبة إلــى ســوق ناشــئة.
ومــن املتوقــع أن يكــون العجــز يف ميزانيــة الكرملــن أكثــر مــن  %3بنســبة قليلــة ،مــع أن أســعار
النفــط ،التــي شــكلت نصــف مــوارد الدولــة يف املاضــي ،هبطــت أســعارها إلــى نصــف مــا كانــت
الديــن احلكومــي الروســي أقــل مــن  %20مــن إجمالــي النــاجت احمللــي،
عليــه منــذ عامــن ،ويظــل َّ
وفق ـاً لإلحصائيــات احلكوميــة الروســية ،يف حــن ميثــل الديــن العــام األمريكــي أكثــر مــن %75
مــن إجمالــي النــاجت احمللــي ،وفق ـاً للبنــك االحتياطــي الفيدرالــي .ويســاعد هــذا املوقــف املالــي
احملافــظ علــى تفســير مرونــة اقتصــاد بوتــن غيــر املتوقعة ،فعلــى الرغم من العقوبــات االقتصادية
التــي يفرضهــا الغــرب ،تظــل الشــركات الروســية العمالقــة قــادرة علــى جــذب التمويــل الــذي
حتتاجــه بالعملــة الصعبــة ،واالقتصــاد قــادراً علــى العــودة إلــى النمــو مجــدداً رغــم احلــروب التــي
تخوضهــا روســيا يف أوكرانيــا وســوريا ،مــع أنهــا نفــس الظــروف التــي أدت باالحتــاد الســوفييتي
إلــى اإلفــاس .
وعلــى الرغــم مــن أن بوتــن لــم يقــدم الكثيــر لتفكيــك النظــام الفاســد الــذي ازدهــر يف روســيا
منــذ توليــه احلكــم ،فإنــه منــذ أزمــة القــرم ( ،)2014ومــا زامنهــا مــن تعثــر اقتصــادي شــديد ،لــم
يعــد صابــراً علــى هــذا النظــام الــذي يحــد بفســاده مــن حتقيــق مغامراتــه العســكرية اخلارجيــة،
ولــم يعــد ســعيداً برأســمالية احملســوبية ،ولهــذا ظهــرت يف اآلونــة األخيــرة حتقيقــات بصفقــات
فســاد ضخمــة يتــورط بهــا ُحــكام محليــون ،ومســؤولون تنفيذيــون كبــار بالدولــة ،بوصفهــم (قطــع
شــطرجن جيــدة) للتضحيــة بهــم ،إذ إن ألقابهــم الوظيفيــة كبيــرة وذات صــدى ،وكذلــك ميكــن
اســتبدالهم بســهولة.

f i k e r c e n t e r . c o m

لكــن النمــط الــذي اتبعــه بوتــن يف محاربــة الفســاد كان يبتعــد عــن الصــدام مــع املقربــن
ألن والءه ألصدقائــه يعــد واحــداً مــن مبادئــه األساســية ،وعلــى هــذا النمــط كان يدفــع
منــهَّ ،
بأصدقائــه وزمالئــه القدامــى باملخابــرات الروســية ،ســواء فالدمييــر ياكونــن (الرئيــس الســابق
للســكك احلديديــة) ،أو ســيرجي إيفانــوف (رئيــس الديــوان بالكرملــن ســابقاً) ،إلــى وظائــف
أخــرى عاطلــة أو إلــى التقاعــد ،ال إلــى احملاكمــات ،ولهــذا كانــت التحقيقــات األخيــرة مــع وزيــر
االقتصــاد الروســي ،أليكســي أوليوكاييــف ،لطلبــه مليونــي دوالر رشــوة لتســهيل شــراء شــركة
(روزنيفــت) لشــركة النفــط (باشــنيفت) إشــارة إلــى حالــة طــوارئ جديــدة داخــل روســيا .
لكن ماذا عن دور االقتصاد الروسي يف كبح نفوذ بوتني؟

w w w .

تقــول إحــدى بَ َد ِهيــات اجليوبوليتيــكا العامليــة إن الــدول ال ميكنهــا إبــراز قوتهــا إال بالقــدر
الــذي يســمح بــه اقتصادهــا ،ويعــد هــذا تفســيراً مقبــوالً لبقــاء الواليــات املتحــدة ،التــي متتلــك
أكبــر اقتصــاد يف العالــم بفــارق كبيــر عــن باقــي منافســيها ،وهــي القــوة املهيمنــة علــى كل مــا هــو
سياســي وعســكري طــوال الســتني عامـاً املاضيــة ،وميكننــا أيضـاً النظــر إلــى صعــود الصــن إلــى
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بالرجــوع إلــى إحصائيــات البنــك الدولــي جنــد أن التدخــل الروســي غيــر املباشــر يف
أوكرانيــا (فبراير/شــباط  ،)2014والتدخــل املباشــر يف ســوريا (ســبتمبر/أيلول ،)2015
قــد زامنــا تعثــراً شــديداً يف االقتصــاد الروســي نتــج عنــه تغيــر يف بعــض املؤشــرات؛ وهــي:

لصعود الدب الروسي

يبــدو واضحــاً أن الرئيــس الروســي يحــاول إعــادة تأكيــد نفــوذ بــاده يف أوروبــا علــى
أســاس اقتصــادي أشــد تزعزع ـاً مــن أي وقــت مضــى ،والســؤال الــذي يطــرح نفســه مــع
مضــي بوتــن قدمـاً هــو» هــل بإمــكان اقتصــاده املتعثــر أن يتحمــل طموحاتــه اجليوسياســية ؟

األبعاد االستراتيجية

مكانــة القــوة العظمــى بفضــل صعودهــا االقتصــادي املذهــل.

انكمــاش االقتصــاد الروســي مجــدداً ليصــل إلــى  1.331تريليــون دوالر أمريكــيبنهايــة  ،2015مقارنــة بعــام  2013البالــغ نحــو  2.232تريليــون دوالر أمريكــي ،وهــي أعلــى
قيمــة منــذ صعــود بوتــن إلــى ســدة احلكــم عــام .2000
 تراجــع منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي الســنوي مــن  %1.279يف  2013إلــى %0.706يف  ،2014ثــم مؤخــراً إلــى  %3.727-يف  ، 2015تزامنـاً مــع هبــوط أســعار النفــط
(بنســبة  %55خــال ســبعة أشــهر ،بــدأت يف يونيو/حزيــران  ،)2014والتدخــل الروســي يف
أوكرانيــا ،ثــم احلملــة علــى ســوريا التــي توقفــت بانســحاب جزئــي يف مــارس/آذار  ،2016ثــم
التراجــع عــن هــذا االنســحاب بعــد تدهــور وضــع النظــام الســوري مجــدداً ،ثــم االنســحاب
النوعــي مجــدداً يف يناير/كانــون الثانــي .2017
 اســتمرار تأثــر االقتصــاد الروســي بهبــوط أســعار النفــط ،وتقييــد إمكانيــة وصولروســيا إلــى أســواق رأس املــال العامليــة بشــكل متفــاوت  ،بنــا ًء علــى توقعــات البنــك الدولــي.

ولكن ماذا عن امليزانية الروسية يف ظل التعثر االقتصادي احلالي؟

ومــن املقــرر خفــض امليزانيــة العســكرية بنســبة  %6ســنوياً ،أو بنســبة  ،%5وفق ـاً لوكالــة
رويتــرز  ،علــى مــدى الســنوات الثــاث املقبلــة ،بعــد  15عام ـاً مــن الزيــادات .

w w w .

وألن روســيا ال تســتطيع التحكــم يف أســعار النفــط ،حتتــم عليهــا أن جتــد طريقــة أخــرى
لتدبيــر امليزانيــة ،وتطلــب األمــر خفــض النفقــات احلكوميــة علــى نحــو كبيــر (مــا عــدا
الدفــاع واخلدمــات االجتماعيــة) ،ففــي ميزانيــة عــام  ،2016خُ ّطــط ألن يكــون ســعر النفــط
خمســن دوالراً للبرميــل ،والعجــز املســتهدف بقيمــة  3باملئــة ،ولكــن هبــوط أســعار النفــط
يعنــي تقليــل الدخــل ،وهــذا يعنــي أن امليزانيــة املســتهدفة لــن تتحقــق  ،ولزيــادة اإليــرادات
ثمــة خطــط خلصخصــة بعــض شــركات الدولــة.

f i k e r c e n t e r . c o m

 انخفــاض نصيــب الفــرد مــن إجمالــي النــاجت احمللــي مــن أعلــى نســبة وصــل إليهــا؛وهــي  11.615دوالراً يف عــام  ،2013إلــى  11.038دوالراً يف عــام  ،2015وانخفضــت
الرواتــب بقيمــة  9باملئــة يف عــام  ،2015وهبــط أكثــر مــن مليونــي شــخص حتــت خــط الفقــر.
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األبعاد االستراتيجية

وتســتطيع روســيا بســهولة حتمــل تكلفــة عمليتهــا العســكرية يف ســوريا؛ ألنهــا منخفضــة مقارنــة
مبســاعي الواليــات املتحــدة املشــابهة ،وألن  17عام ـاً متتاليــة مــن زيــادات التمويــل وامليزانيــة
املبهمــة ســاعدت علــى مــلء جيــوب اجليــش ،فحتــى لــو اســتمرت روســيا يف القصــف اجلــوي
علــى هــذا املســتوى عامـاً كامـ ً
ا ،فلــن تســتهلك ســوى  3باملئــة فقــط مــن مــوارد امليزانيــة احملليــة
املوضوعــة للدفــاع يف عــام  ،2016وفق ـاً ملجموعــة ( )Janesالبريطانيــة لألبحــاث العســكرية،
وللحســابات التــي قامــت بهــا جريــدة فايننشــال تاميــز البريطانيــة .
وتكلــف العمليــة يف ســوريا ،وفقـاً لتقديــر احملللــن ،مليــار دوالر أو مليــاري دوالر ســنوياًُ ،
وتــول
احلــرب مــن ميزانيــة الدفــاع الروســية الســنوية التــي تقــدر بنحــو  54مليــار دوالر ،وفقـاً ملســؤول
اســتخبارات أمريكــي لــم يذكــر اســمه ،حســب مــا ذكــرت وكالــة أنبــاء رويتــرز .
ويــرى احملللــون واملســؤولون أن التكلفــة تعــد محــدودة بالنظــر إلــى أســعار النفــط املنخفضــة
التــي -علــى الرغــم مــن إضرارهــا باالقتصــاد الروســي عمومـاً -أكســبت ميزانيــة الدفــاع مرونــة
أكبــر؛ عــن طريــق خفــض كلفــة وقــود الطائــرات والســفن .يضــاف إلــى ذلك أن روســيا اســتطاعت
االســتفادة مــن مخــزون مــن القنابــل التقليديــة التــي يرجــع تاريخهــا إلــى احلقبــة الســوفييتية .
يقــول روســان بوخــوف ،مديــر مركــز حتليــل االســتراتيجيات والتكنولوجيــات ،إن العمليــة
الســورية أثــرت يف مبيعــات األســلحة الروســية علــى نحــو إيجابــي للغايــة ،بإظهارهــا أن لــدى
موســكو أســلحة فعالــة ،وأنهــا قــادرة علــى مجابهــة التأثيــر الغربــي« :أظهــرت روســيا يف األســاس
أن لديهــا إرادة سياســية ،وجــرأة ،ألن النــاس يف العــادة ال يشــترون األســلحة مــن املهزومــن».

f i k e r c e n t e r . c o m

وذكــرت صحيفــة (كومرســانت) أن (األثــر التســويقي) النــاجت عــن احلملــة الســورية قــد يثمــر
ـود تصــل قيمتهــا إلــى ســتة مليــارات دوالر أو ســبعة ،نق ـ ً
عــن عقـ ٍ
ا عــن مصــادر يف احلكومــة
الروســية واجليــش ومنشــآت تصديــر الســاح ،وأن ثمــة نيــة لــدى اجلزائــر وإندونيســيا وفيتنــام
وحتــى باكســتان ،وهــي دول اعتــادت شــراء الطائــرات احلربيــة مــن الصــن والواليــات املتحــدة،
لشــراء طائــرات حربيــة وقاصفــة ،مــن شــركة ســوخوي الروســية ،وفق ـاً لتقريــر اجلريــدة .

w w w .
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دخــل اجليــش الروســي يف مرحلــة كبيــرة مــن التراجــع احلــاد بعــد انهيــار االحتــاد الســوفييتي،
والهزميــة القاســية التــي تلقاهــا اجليــش الســوفييتي يف الثمانينيــات يف أفغانســتان ،حيــث
انخفضــت الــروح املعنويــة للجنــود الــروس ،باإلضافــة إلــى تفاقــم مشــاكل التدريــب واالنضبــاط،
ونقــص املعــدات احلديثــة ،وممــا زاد األمــر ســوءاً الفســاد املستشــري يف اجليــش الروســي،
واملثــال الواضــح علــى هــذا التراجــع يف اجليــش الروســي هــو الهزميــة يف اجتيــاح جورجيــا ،2008
فعلــى الرغــم مــن صغــر حجــم اخلصــم لــم تســتطع روســيا هزميتــه ،وقــد وصفــت (خدمــة أبحــاث
الكونغــرس) ،يف أغســطس /آب  ،2011ذلــك بأنــه «الفشــل العملياتــي الواســع النطــاق للجيــش
الروســي» .وكان مــن نتائــج ذلــك هــو إعــان وزيــر الدفــاع الروســي ،أناتولــي ســيرديوكوف ،يف
أكتوبر/تشــرين األول  ،2008إصالحــات عســكرية كبــرى واســعة النطــاق ،كان الهــدف منهــا إعادة
تنظيــم هيكليــة اجليــش وتسلســله القيــادي ،وتقليــص حجمــه ،وإنشــاء قــوة متقدمــة وعصريــة
وكــفء ،وذلــك بحلــول عــام .20201

األبعاد االستراتيجية

ب .القوة العسكرية

وقــد أصــدرت مجلــة ( )the national interestاألمريكيــة املعنيــة بالشــؤون العســكرية،
تقريــراً نشــرته عــن حالــة اجليــش الروســي يف عهــد الرئيــس فالدمييــر بوتــن ،جــاء فيــه أن بوتني
يجــري هيكلــة وإصالحــات واســعة املــدى للقــوات العســكرية الروســية ،وأن برنامــج حتديــث القــوة
الــذي أطلقــه بوتــن ووزيــر الدفــاع عــام  2008يف أعقــاب احلــرب اجلورجيــة قــد عــزز مــن قدرات
اجليــش الروســي ،يف وقــت كانــت فيــه قــوات الدفــاع يف كثيــر مــن دول حلــف شــمال األطلســي
(الناتــو) ،والــدول املتحالفــة ،تواجــه تخفيضــات يف امليزانيــة وتقليــص األعــداد ،حيــث إن اجليــش
الروســي أصبــح اآلن أفضــل جتهيــزاً ،وأكثــر قــدرة علــى القيــام بعمليــات قتاليــة حديثــة.2

1
2

مرمي موسى ،مصدر سابق.
املصدر ذاته.
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اضمحاللهــا يف التســعينيات ،ومــن ثــم فمــن وجهــة النظــر الروســية ،وصلــت توســعات حلــف
الناتــو واالحتــاد األوروبــي ،وكذلــك تطــورات التعــاون بــن الــدول الغربيــة وبــن أجــزاء االحتــاد
الســوفييتي الســابقة املجــاورة لروســيا ،إلــى درجــة بهــا شــيء مــن التعــدي علــى املصالــح األمنيــة
املشــروعة لروســيا ،وعـ َّـدت موســكو اخلطــاب الغربــي املتنــاول للمبــادئ والقيــم ،التــي أقيــم عليهــا
النظــام األمنــي األوروبــي ،مبنزلــة غطــاء اســتهزائي تتســربل بــه املصالــح الغربيــة ،إضافــة إلــى

f i k e r c e n t e r . c o m

اســتغلت روســيا متــدد النفــوذ العســكري والتحالفــي األوروبــي لتبريــر زيــادة تســليحها للجيــش،
وإجنــاز خطــوات جذريــة للحفــاظ علــى منظومتهــا األمنيــة ،فثمــة ســردية مناوئة للنظــام اإلقليمي
تكتســب اعتراف ـاً كبيــراً داخــل روســيا ،فالنظــام األوروبــي بعــد احلــرب البــاردة ،وفق ـاً للروايــة
التاريخيــة الروســية ،قــد بُنــي وفقـاً للتصميــم الغربــي ،وأنــه قــد ُفــرض علــى موســكو إبــان فتــرة
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األبعاد االستراتيجية

أنهــا تــرى التدخــات يف كوســوفا وليبيــا ،ودعــم ثــورة امليــدان األوكرانيــة ،مبنزلــة أمثلــة علــى
النفــاق الغربــي.3
وزيــر الدفــاع الروســي أعطــى مبــررات لروســيا لزيــادة حجــم تســلحها قائــ ً
ا« :يســتمر
الوضــع العســكري والسياســي العاملــي يف التفاقــم ،خاصــة يف أوروبــا وآســيا الوســطى
والشــرق األوســط ،وإننــا لنالحــظ توســعاً مســتمراً يف حلــف الناتــو ،فخــال مــدة قصيــرة
نســبياً تضاعــف عــدد الــدول األعضــاء بانضمــام  12دولــة جديــدة ،يف حــن تســتعد حالي ـاً
البوســنة والهرســك وجورجيــا واجلبــل األســود وأوكرانيــا لالنضمــام إلــى الكتلــة ،وأصبحــت
فنلنــدا والســويد وصربيــا ومولدوفــا يف نطــاق نفــوذ احللــف .وخــال هــذا العــام وحــده
ازدادت قــوة حلــف الناتــو يف دول البلطيــق وبولنــدا ورومانيــا  8أضعــاف مــن حيــث الطائــرات،
وحركــت إلــى املنطقــة  300دبابــة وعربــة مشــاة قتاليــة،
و 13ضعفـاً مــن حيــث أعــداد القــواتُ ،
ويُجــرى حاليـاً نشــر نظــام إيجيــس املضــاد للصواريــخ يف رومانيــا وبولنــدا ،وثمــة  200قنبلــة
نوويــة جويــة أمريكيــة ترتكــز حاليـاً يف أراضــي بلجيــكا وهولنــدا وأملانيــا وتركيــا ،وثمــة خطــط
لتحديثهــا ،يف حــن يُحت َفــظ بنحــو  310طائــرات ناقلــة علــى درجــات متفاوتــة مــن االســتعداد.
ولتحقيــق التفــوق املعلوماتــي لــدول حلــف الناتــو علــى روســيا ،فقــد أُســس مركــز لألمــن
املعلوماتــي يف مدينــة تالــن ،عاصمــة إســتونيا ،ومركــز الختبــارات الدعايــة االســتراتيجية
مبدينــة ريغــا.
وتنظيــم الدولــة تتســع منطقــة نفــوذه أيضـاً ،وقــد ســيطر املســلحون علــى نحــو  70باملئــة مــن
األراضــي الســورية ،ومعظــم األراضــي العراقيــة ،ويبلــغ عــدد اإلرهابيــن نحــو  60ألفـاً اآلن،
وثمــة خطــر بانتشــارهم يف آســيا الوســطى والقوقــاز».4

f i k e r c e n t e r . c o m

ونتيجــة لذلــك فقــد أُعلــن مــا أُطلــق عليــه (الشــكل اجلديــد) لإلصــاح داخــل اجليــش
الروســي ،يف أكتوبر/تشــرين األول  ،2008ويف ُ 2010كشــف عــن برنامــج تســلح الدولــة
الطمــوح ،باهــظ التكاليــف ،واســع النطــاق ،املقــرر تطبيقــه بــن عامــي  2011و.2020
ولتســهيل هــذا التغييــر ،زادت ميزانيــة الدفــاع الروســية بنســبة  97باملئــة بــن عامــي 2005
و ،2014ووضعــت احلكومــة الروســية خطــة اإلصــاح اجلديــدة علــى ثــاث مراحــل ،بدأتهــا
باإلصالحــات التــي كانــت ستســتغرق وقتــاً أطــول حتــى تؤتــي ثمارهــا ،وكان أولُهــا زيــادة
االحترافيــة عــن طريــق إصــاح تعليــم األفــراد ،وتقليــص عــدد املجنديــن إجباريـاً ،ثــم حتســن
االســتعداد القتالــي مــن خــال وضــع هيــكل انســيابي للقيــادة ،وإدخــال تدريبــات إضافيــة ،ثــم
Russia and the West, Lukasz Kulesa, Harvard International
Review, January 3rd, 2017: https://goo.gl/jIh1Rj
3
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وقــد رأى عــدد مــن احملللــن العســكريني أن القــوات املســلحة [الروســية] لــم تخضــع ملثــل
هــذا التحــول الســريع منــذ الثالثينيــات ،أو ســبعينيات القــرن الثامــن عشــر قبــل ذلــك،6
فبــن عامــي  2005و 2014زاد حجــم اإلنفــاق العســكري الروســي (مــن حيــث نســبة اإلنفــاق
إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي  )GDPبنســبة  ،%97يف حــن انخفــض حجــم اإلنفــاق العســكري
األمريكــي بنســبة  %0.4عمــا كان عليــه عــام  ،2005ولكــن -علــى أي حــال -يظــل حجــم اإلنفــاق
العســكري الروســي ميثــل  %4.8فقــط مــن إجمالــي إنفــاق باقــي دول العالــم ،يف حــن يصــل
حجــم اإلنفــاق األمريكــي إلــى  ،%34علــى الرغــم مــن خفــض نســبة اإلنفــاق مــن النــاجت احمللــي
اإلجمالــي.7
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وأدى تركيــز احملللــن الغربيــن علــى مرحلــة اإلصــاح اخلاصــة بإعــادة التســليح ،والتــي لــم
تكــن قــد اكتملــت بعــد ،إلــى إغفــال جنــاح املرحلتــن الســابقتني ،اللتــن منحتــا روســيا جيشـاً أكثــر
فاعليــة واســتعداداً قتالي ـاً ،وهــو مــا ظهــر يف تدخلهــا الســريع واملنظــم يف أوكرانيــا.5

األبعاد االستراتيجية

أتــت يف النهايــة مرحلــة إعــادة التســليح وحتديــث املعــدات.

وعملــت القيــادة الروســية -وفق ـاً لوزيــر الدفــاع الروســي -علــى حــل أزمــة املجنديــن إجباري ـاً

التــي ظهــرت إبــان غــزو جورجيــا؛ إذ أصبــح «مســتوى القــوى البشــرية  92باملئــة بعــد زيــادة أعــداد
اجلنــود الذيــن يخدمــون بالتعاقــد بنســبة  10باملئــة ،ليصــل عددهــم إلــى  352ألــف جنــدي ،وهــذه
هــي املــرة األولــى التــي يتخطــى فيهــا عــدد املقاتلــن احملترفــن عــدد املجنديــن إجباريـاً ،ويتوقــع
أن يصــل عــدد املقاتلــن احملترفــن إلــى  384ألــف مقاتــل بحلــول العــام القــادم [.8»]2016
وبنظــرة إجماليــة علــى قائمــة ببعــض التطويــرات مــن واقــع خطــاب وزيــر الدفــاع ،نالحــظ أن
روســيا نفــذت خــال العامــن املاضيــن فقــط مــا يأتــي:

 .2جتهيــز أكثــر مــن  %95مــن وحــدات اإلطــاق املوجــودة يف ســاح الصواريــخ االســتراتيجي،
علــى أهبــة االســتعداد للقتــال ،وإعــداد  6أفــواج مــن الصواريــخ للمهــام القتاليــة ،بحيــث تكــون
5
Gustav Gressel, Russia's Quiet Military Revolution, and What it
Means for Europe, European Council on Foreign Relations, October 2015:
https://goo.gl/cMK6mw
مصدر سابق.
6
7
Trends in World Military Expenditure, SIPRI Fact Sheet, 2014:
https://goo.gl/56Yhrk
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8
كانون األول  ،2015املوقع الرسمي للكرملني (مترجم عن اإلجنليزية)https://goo. :
8wA5h0/gl
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 .1أعمــال صيانــة للترســانة النوويــة (يتفــق هــذا مــع تقريــر بــي بــي ســي حــول هــذه التحديثــات
املستمرة).
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األبعاد االستراتيجية

مجهــزة بوحــدات صواريــخ (يــارس) الثابتــة واملتحركــة.
 .3اســتقبلت القــوات النوويــة (اجلويــة)  10طائــرات حديثــة :طائرتــن مــن الطــراز -Tu
 ،160و 3مــن الطــراز  ،95MC-Tuو 5مــن الطــراز .22M3-Tu
 .4زيادة معدات القوات البرية ذات التسليح املتطور بنسبة .%35
 .5إكمــال ســاح جديــد يف القــوات املســلحة الروســية :وهــو (قــوات الفضــاء اجلــوي) التــي
ســتجمع بــن القــوات اجلويــة وقــوات دفــاع الفضــاء اجلــوي.
 .6زيادة حصة املعدات املتطورة بنسبة  %52خالل عام  2015فقط ( 234طائرة متطورة،
 90نظــام صواريــخ مضــاداً للطائرات ،و  208أنظمة رادار).
 .7زيــادة عــدد الطائــرات مــن دون طيــار مــن  180طائــرة يف  ،2011إلــى  1720طائــرة يف
( 2015وزيــر الدفــاع يراهــا مســتلهمة مــن ضروريــات التدخــل الروســي يف ســوريا).
 .8زيادة حصة السفن احلديثة يف قوات البحرية لتصل يف  2015إلى  39باملئة.
 .9إضافة  4000نظام مظالت جديد ،لتصل حصة املعدات احلديثة إلى  41باملئة.
[احلصيلــة :خــال عــام  2015وصلــت نســبة املعــدات احلديثــة واألســلحة املتطــورة يف
اجليــش الروســي إلــى نســبة .]%47
ونتيجــة لهــذه االســتراتيجية اجلديــدة يف التســليح ،فقــد اكتســبت القيــادة الروســية ،خــال
الســنوات القليلــة املاضيــة ،قــدراً كافيـاً مــن الثقــة بقــدرات جيشــها علــى خــوض بعــض املخاطر
الناجمــة عــن نشــر قواتهــا العســكرية يف أراض أجنبيــة ،بــدءاً مــن «الرجــال ا ُ
خلضــر الصغــار»
يف شــبه جزيــرة القــرم ،واالشــتباكات اخلفيــة يف شــرق أوكرانيــا ،وحتــى احلملــة اجلويــة
الباديــة للعيــان يف ســوريا.9
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وعكــس تقريــر مهــم ،كتبــه لــواء أمريكــي ســابق (ميينــي التوجــه) يف واشــنطن بوســت ،صــورة
التســلح الروســية يف أذهــان اليمــن األمريكــي ،جــاء فيــه« :يف نوفمبر/تشــرين الثانــي ،أثنــاء
زيارتــي ملقــرات اجليــش األمريكــي داخــل أوروبــا ،تلقيــت نبــذة مختصــرة عــن أداء اجليــش
الروســي يف أوكرانيــا ،وهنــاك -وبلهجــة روتينيــة -وقــف الشــاب ،مقــدم النبــذة االســتخباراتية،
يقــرأ علينــا تفاصيــل معركــة زيلينوبيليــا يف يوليو/متــوز  ،2014والتــي كادت فيهــا ضربــة
واحــدة مــن املدفعيــة الروســية أن تدمــر كتيبتــن آليتــن أوكرانيتــن بالكامــل يف بضــع دقائــق،
قلــت وقتئــذ :أتعلمــون يــا رفــاق ،هــذه هــي املــرة األولــى منــذ بــدء احلــرب البــاردة التــي يتفــوق
فيهــا جيــش أجنبــي علــى اجليــش األمريكــي يف أداء وظيفــة قتاليــة .ومــن املؤســف ضيــاع كل
ذخائــر راجمــات الصواريــخ األمريكيــة ،واملاليــن مــن القذائــف والــرؤوس احلربيــة ،التــي
9
Russia and the West, Lukasz Kulesa, Harvard International
Review, January 3rd, 2017: https://goo.gl/jIh1Rj
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مقتبــس هــام آخــر مــن حــوار اجلنــرال ِبــن هودجــز (قائــد القــوات األمريكيــة يف أوروبــا) يف
تعليقــه علــى أداء روســيا يف تدخالتهــا األخيــرة« :إن أكثــر مــا يثيــر قلقــي هــو حريــة التحــرك،
فالــروس اآلن قــادرون علــى حتريــك تشــكيالت ضخمــة ،وكثيــر مــن املعــدات ،مسـ ٍ
ـافات طويل ـ ًة
وبســرعة كبيــرة ،الناتــو يحتــاج هــذه الســرعة أيض ـاً داخــل نطــاق الــدول األعضــاء .لــم يحــدث
منــذ زمــن بعيــد أن يثيــر حتــرك عــدو يف الســماء قلــق اجلنــود األمريكيــن ،هــم اآلن قــادرون علــى
رؤيتنــا بنفــس احلريــة التــي كنــا نتمتــع بهــا إزاء اآلخريــن».11

األبعاد االستراتيجية

دمرتهــا اإلدارتــان الســابقتان قربان ـاً آللهــة اللياقــة السياســية ،فلقــد وافقتــا علــى التخلــي عــن
جميــع أســلحة الذخائــر الصغيــرة بعدمــا وقعــت دو ٌل أخــرى -لــم يكــن لديهــا راجماتنــا املميــزة-
علــى اتفاقيــة حظــر مثــل تلــك األســلحة؛ ألنهــا تنتــج الكثيــر مــن الذخائــر عدميــة املفعــول التــي
تبقــى علــى أرض املعركــة وتعــرض حيــاة املدنيــن للخطــر».10

مــن املؤكــد أن الوضــع -كمــا يبــدو مــن حديــث اجلنرالــن العســكريني األمريكيــن -يختلف متاماً

علــى األقــل باملقارنــة بالفتــرة إبــان غــزو جورجيــا عــام  ،2008حيــث كانــت القــوات الروســية بطيئــة
يف التعبئــة واالنتشــار يف مســرح العمليــات ،وكانــت القــوات اآلتيــة مــن كتائــب مختلفــة حتتــاج
إلــى التنســيق بينهــا قبــل بــدء الغــزو ،وكان ذلــك مــن خــال إجــراء منــاورات يف شــمال القوقــاز،
ألن القــوات الروســية اعتمــدت علــى التعبئــة ملــلء الصفــوف ،يف حــن ظلــت بعــض األفــواج دون
أطقــم مقاتليهــا ،وشــكل املجنــدون (إجباريــاً) ،بقلــة خبرتهــم ،وثرثرتهــم ،معضلــة أمنيــة داخــل
اجليــش الروســي ،واضطــر اجليــش الروســي إلــى االعتمــاد علــى تفوقــه العــددي بــدالً مــن كفــاءة
عملــه ،وثبــت للمراقبــن صعوبــة التنســيق بــن األســلحة املختلفــة داخــل اجليــش الروســي ،وكان
التخطيــط التكتيكــي والعملياتــي ضعيفـاً وجامــداً ،وكان الوعــي باملوقــف ضعيفـاً أيضـاً ،وهــو مــا
أســفر عــن وقــوع العديــد مــن احلــوادث الناجتــة عــن نيــران صديقــة ،وفشــلت روســيا يف اســتغالل
ميــزة تفوقهــا اجلــوي ،وكانــت خطــوط اإلمــداد لديهــا مبعثــرة للغايــة.12

10
Robert H. Scales, Russia's superior new weapons, Washington
Post, August 5th, 2016: https://goo.gl/542Lvg
11
Press Briefing by General Hodges on Operation Atlantic Resolve,
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U.S. Department of Defense, Dec. 9, 2015: https://goo.gl/boMm3r
12
Russia's Quiet Military Revolution, and What it Means for Europe,
Gustav Gressel, European Council on Foreign Relations, October 2015:
https://goo.gl/cMK6mw
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 .3محددات السياسة الداخلية يف روسيا
وللتطــرق إلــى أهــم الالعبــن يف السياســة الروســية داخليـاً وخارجيـاً ،ومــدى التشــابك بينهــم،
يجــب اإلشــارة إلــى محــددات السياســة الداخليــة ،حيــث إن لهــا دوراً هامـاً يف صياغــة التوجهــات
الروســية وسياســاتها اخلارجيــة ،ثــم طبيعــة العالقــات والتحالفــات الروســية مــع أهــم القــوى علــى
الســاحة الدوليــة احلاليــة ومــدى تطورهــا ،إذ إن لروســيا -مثلهــا مثل باقــي دول العالم -محدداتها
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الداخليــة التــي تســهم علــى نحـ ٍـو مــا يف صناعــة القــرار السياســي ،ســواء علــى املســتوى الداخلــي
أو علــى املســتوى اخلارجــي ،ملــا لهــا مــن دور هــام يف صياغــة التوجهــات الروســية.

أو ًال :املؤسسات الرسمية
الســلطة التشــريعية :تعــد اجلمعيــة الفيدراليــة (البرملــان) أعلــى ســلطة متثيليــة وتشــريعية يف
الدولــة ،وتتكــون مــن:
مجلــس الفيدراليــة :ويضــم يف عضويتــه  178شــخصاً ،ميثلــون جميــع الوحــدات اإلداريــة
األساســية.
املجلــس األدنــى (الدومــا) :يتكــون مــن  450نائب ـاً ،وهــو املســؤول عــن املوافقــة علــى تعيينــات
الرئيــس لرئاســة الــوزراء ،ورئاســة البنــك املركــزي.
السلطة التنفيذية:
رئيس الدولة.
اجلهاز التنفيذي.
اجليش.
وزارة اخلارجية.

ثاني ًا :املؤسسات غير الرسمية
الكنيســة :يتجلــى تأثيــر الكنيســة األرثوذكســية علــى الرئيــس بوتــن بوضــوح ،فهــو يعدهــا
شــريكاً طبيعيــاً للســلطة السياســية ،خاصــة بعــد اضطهادهــا خــال احلقبــة الســوفييتية.
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النخبــة السياســية :ولهــا دور محــوري يف توجيــه السياســة الروســية ،حيــث اعتمــد بوتــن يف
تثبيــت أركان حكمــه علــى مجموعــة مــن رجــال الدولــة املنتمــن للمؤسســات األمنيــة عرفــت باســم
(ســيولوفيكي) ،وهــي تؤمــن بسياســة منــا َوأة الغــرب ،يف املقابــل هنــاك نخبــة أخــرى مدفوعــة
بقاعــدة رجــال االقتصــاد والقانــون عرفــت باســم (ســيفيلكي) ،وميثلهــا ميدفيــدف ،وتؤمــن
بسياســة االنفتــاح علــى الغــرب والتطويــر االقتصــادي.13
 .4أي سياسات حتكم العالقات الغربية واألمريكية -الروسية؟
علــى خــاف االعتقــاد الشــائع ،فــإن احلــرب البــاردة بــن االحتــاد الســوفييتي والواليــات
املتحــدة لــم تبــدأ عقــب انتهــاء احلــرب العامليــة الثانيــة ،إذ بقيــت أربــع دول منتصــرة تســيطر

w w w .

السياسة اخلارجية الروسية جتاه األزمة السورية يف الفترة ،2016-2011
13
املركز الدميقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية ،متاح على
الرابط التالي:
http://democraticac.de/?p=33933
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علــى املجــال السياســي الدولــي عقــداً كامـ ً
ا بعــد احلــرب ،ولــم تبــدأ احلــرب البــاردة حقـاً إال عــام
1956؛ حــن اســتطاع البلــدان تقليــل الــدور البريطانــي والفرنســي وجعلــه دوراً إقليميـاً فقــط ،وعلــى
الرغــم مــن اخلطــاب املشــاكس بينهمــا ،فــإن البلديــن ظــا يعمــان معـاً علــى تفكيــك اإلمبراطوريتــن
الفرنســية والبريطانيــة ،ولــم يدخــا يف مواجهــة عسكرية-اســتراتيجية مباشــرة معـاً إال بعــد أزمــة
الســويس  ،1956حــن لــم تعــد هنــاك أي قــوى عظمــى أخــرى تتوســط بينهمــا.14
لكــن البلديــن لــم تكــن لديهمــا أي أســباب سياســية للمواجهــة املباشــرة ،ولــم يكــن بإمــكان أي
منهمــا أن حتــل محــل زعامــة األخــرى للعالــم الرأســمالي أو االشــتراكي ،وكان أي صــراع بينهمــا
ســيؤدي إلــى انهيــار النظــام العاملــي الــذي أُســس بعــد مؤمتــر يالطــا ،ومــن ذلــك األمم املتحــدة .ولــو
كان حــدث مثــل ذلــك الصــراع النتهــى املطــاف باملنتصــر منهمــا ويف حوزتــه إقليــم محــدود يتطلــب
تكاليــف باهظــة إلعــادة إعمــاره ،ولــم يكــن األمــر يســتحق التضحيــة باملــوارد النــادرة التــي أُنقــذت
بصعوبــة بالغــة بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة.

ثــم أدى انهيــار االحتــاد الســوفييتي إلــى تغيــر يف النظــام الدولــي ،إذ كان ميثــل قطبــاً موازنــاً

للواليــات املتحــدة ،ثــم ظهــرت روســيا االحتاديــة بصفتهــا دولــة تلــي الواليــات املتحــدة يف قدراتهــا
العســكرية ،أمــا مــن الناحيــة االقتصاديــة فــإن الوضــع اجلديــد للنظــام الدولــي يضــم أقطابــاً
متعــددة ذات قــدرات اقتصاديــة هائلــة ،مثــل أوروبــا واليابــان والصــن ودول شــرق آســيا ،وأصبحــت
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Alexey Fenenko, Worse Than During the Cold War,
RUSSIA IN GLOBAL AFFAIRS, Mar. 30th, 2016: https://
goo.gl/93fCcy
Ibid.
14
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وقــد ضاعــف مــن غيــاب الدوافــع السياســية نقــص اإلمكانــات التقنيــة خلــوض احلــرب ،إذ
لــم تســتطع أي قــوة عظمــى مــن القوتــن الواقعتــن يف نصفــن مختلفــن مــن الكــرة األرضيــة،
أن تســيطر علــى أراضــي األخــرى ،ولــم يكــن لــدى أي منهمــا التفــوق الــازم إلثخــان األخــرى أو
االنتصــار عليهــا يف صــراع إقليمــي كبيــر ،وكانــت ســتؤول أي حــرب مباشــرة إلــى مجــرد ضربــات
نوويــة متبادلــة وغيــر رشــيدة ،ال تتمخــض عــن أي مكاســب سياســية ،ومــن حســن احلــظ أنــه لــم
يكــن هنــاك متطرفــون مســتعدون للمخاطــرة بــأي شــيء مــن أجــل االنتصــار يف معركــة آخــر الزمــان،
بــل ولــم تكــن أيديولوجيــة األمريكيــن أو الســوفييت متشــددة جتــاه األخــرى ،بــل كانتــا أيديولوجيتــن
تنافســيتني بــن الشــيوعية والليبراليــة ،وكان هــذا يعنــي أوالً أن ك ً
ال منهمــا قــد اعتــرف باآلخــر
بصفتــه نــداً متســاوياً يف األهميــة ،وأن كال البلديــن كانــا جاهزيــن للعــب وفقاً للقواعد ،وأن املنافســة
كانــت تعنــي أن للخصــم جتربــة إيجابيــة يجــب اســتلهامها أو التفــوق عليهــا ،وراهــن كل طــرف علــى
انتصــار أيديولوجيتــه يف املســتقبل البعيــد ،وهــو مــا أضفــى الشــرعية علــى احلــوار بينهمــا ،ولذلــك
لــم تــأت نظريــة التقــارب املعروفــة يف الســتينيات مــن الفــراغ ،إذ كان متجــذراً يف عقــول النخــب
األمريكيــة والســوفييتية أن كل بلــد منهمــا سيســتعير مــن اآلخــر أفضــل ممارســاته.15
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االعتبــارات واملصالــح االقتصاديــة هــي احلاكمــة لالســتراتيجية الروســية ،وبذلــك أصبــح العالــم
عاملـاً أقــل أيديولوجيــة وأكثــر واقعيــة ،حيــث اتســم النظــام الدولــي اجلديــد بســقوط املاركســية
كأيديولوجيــة ونطــام حكــم يف دول االحتــاد الســوفييتي ،وتبنــى األيديولوجيــة الليبراليــة الغربيــة
بشــقيها السياســي واالقتصــادي.16
شــهدت السياســة الروســية حتــوالً جذريـاً يف تعاملهــا مــع الواليــات املتحــدة ،حيــث كان الرئيــس
بوريــس يلتســن يتبنــى وجهــة جديــدة متام ـاً قوامهــا أن روســيا شــريك ألمريــكا ،وليســت عــدواً،
ويبــدو أن الســبب األساســي ملوقــف يلتســن هــو إعــادة بنــاء االقتصــاد الروســي املنهــار مــن خــال
الدعــم االقتصــادي األمريكــي واألوروبــي ،ومــن هنــا ،فــإن عالقــات روســيا بالواليــات املتحــدة لــم
تتعــد حــدود العالقــات السياســية الوديــة إلنهــاء مظاهــر احلــرب البــاردة أساس ـاً ،ولــم تصبــح
الواليــات املتحــدة أحــد الشــركاء االقتصاديــن الرئيســيني لروســيا ،إذ إن حجــم التبــادل التجــاري
بــن روســيا والواليــات املتحــدة ظــل محــدوداً.
ومنــذ عــام  2000شــهدت العالقــات الروســية األمريكيــة حتــوالً جديــداً ،اقتــرن بنوعيــة القيــادة
أو الزعامــة يف كال الطرفــن ،وذلــك بعــد انتخــاب الرئيــس بوتــن رئيسـاً لروســيا ،حيــث كان يف
مقدمــة سياســاته التغيي ـ ُر مــن الداخــل ،وتخفيــض االعتمــاد -قــدر املســتطاع -علــى اخلــارج،
وقــد أعلــن بوتــن أن روســيا ال ميكنهــا اســتعادة مكانتهــا بصفتهــا قــوة كبــرى ،واحلفــاظ علــى
اســتقالل قراراتهــا الداخليــة واخلارجيــة ،مــا دامــت معتمــدة علــى مــا تتلقــاه مــن مســاعدات
خارجيــة ،مشــيراً إلــى أن غنــى روســيا مــن املــواد األوليــة ال بــد مــن أن ميكنهــا مــن جتــاوز األزمــة
االقتصاديــة التــي أنهكتهــا ،إضافــة إلــى عوائــد جتــارة الســاح وقطــاع الطاقــة ،وهمــا أهــم
دعائــم االقتصــاد الروســي .وبهــذا حتولــت العالقــات الروســية األمريكيــة إلــى عالقــات أقــرب
إلــى التنافــس والصــراع.17
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وتســعى روســيا حتــت قيــادة بوتــن إلــى اســتعادة جانــب مــن دورهــا ونفوذهــا الدولــي ،الــذي
فقدتــه إثــر انهيــار االحتــاد الســوفييتي ،وحتــاول االســتفادة مــن عــدم الرغبــة األمريكيــة يف
التدخــل املباشــر يف صراعــات املنطقــة ،غيــر أنهــا تعلــم أنــه مــن الصعــب جتــاوز اخلطــوط
احلمــراء األمريكيــة ،التــي تــرى يف الشــرق األوســط منطقــة لنفوذهــا ،ومــا زال ســقف تدخلهــا
يف ســورية وغيرهــا مراعيـاً لهــذه اخلطــوط ،ويف هــذا اإلطــار تنســج روســيا عالقاتهــا السياســية
واالقتصاديــة والعســكرية مــع إيــران ،وتركيــا ،والعــراق ،ومصــر ،وغيرهــا ،ومــن احملتمــل أن
يتطــور الــدور الروســي ضمــن أفضــل مــا يســتطيع الــروس حتقيقــه.
وعلــى الرغــم ممــا أبــداه الرئيــس األمريكــي املنتخــب ترامــب مــن رغبــة يف التعــاون مــع روســيا،
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وقــد تضمنــت ردود الفعــل الغربيــة علــى هــذه املمارســات الروســية اســتحداث مجموعــة مــن
العقوبــات والقيــود الكبيــرة التــي ُفرضــت يف مجــال القضايــا املتعلقــة باألمــن ،وكذلــك التدابيــر
املتخــذة مــن بعــض البلــدان ومــن حلــف الناتــو لكبــح جمــاح روســيا ،بــل إن االحتــاد األوروبــي
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يقــدم لــوكاس كوليســه (مديــر األبحــاث مبؤسســة The European Leadership
 )Networkيف مقالــه مبجلــة ( )Harvard International Reviewرؤيــة لطبيعــة
هــذه السياســات يف ســياق ســرده لألزمــة األوكرانيــة ،قائـ ً
ا« :مــن املهــم أن نعــود بالذاكــرة إلــى
أحــداث مطلــع عــام  2014لنذكــر أنفســنا بالســبب الــذي جعــل الغــرب يجــد نفســه يف مواجهــة
مــع روســيا ،التــي ضمــت شــبه جزيــرة القــرم األوكرانيــة يف مــارس/آذار  ،2014واتهامهــا بدعــم
االنفصاليــن يف شــرق أوكرانيــا ،ونشــر جنــود لهــا يف داخــل البــاد ،إذ يبقــى الدعــم الروســي
لقــوات التمــرد احملليــة يف شــرق أوكرانيــا هــو الســبب الرئيســي إلطالــة الصــراع حتــى يومنــا
هــذا».
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يــرى بعــض احملللــن أن األزمــة بــن الواليــات املتحــدة وروســيا تدخــل مرحلــة تاريخيــة أشــد
خطــورة ممــا كان إبــان احلــرب البــاردة ،وســتصبح احتماليــة نشــوب صــراع مســلح بــن الواليات
املتحــدة وروســيا خــال العقــد القــادم أكثــر رجحانـاً ممــا كانــت عليــه أثنــاء أزمــة اســتقطابهما
خــال احلــرب البــاردة علــى عكــس املاضــي ،فــإن الصدامــات العسكرية-السياســية املعاصــرة
لــم تعــد حتفــز الكرملــن والبيــت األبيــض علــى بــدء مفاوضاتهمــا ،والعمل على وضــع آلية للحد
مــن التهديــدات العســكرية ،بــل علــى النقيــض أصبــح البلــدان يضعــان حوارهمــا االســتراتيجي
جانبـاً ،ويفــككان النظــام األمنــي داخــل االحتــاد األوروبــي ،ويســتعرض كل منهمــا قوتــه بالقــرب
مــن قــوات اآلخــر .ويتشــابه هــذا النمــوذج مــع منــوذج العالقــات بــن بلــدان االحتــاد األوروبــي
عجــل مــن
يف أواخــر القــرن التاســع عشــر ،وهــو مــا لــم يســاعد يف درء النزاعــات حينئــذ ،وإمنــا ّ
نشــوبها ،19لكــن واقعيـاً وعمليـاً فــإن روســيا ليســت علــى وشــك الدخــول يف حــرب مــع أمريــكا،
ولغــة خطابهــا يف معظمهــا مجــرد جعجعــة ،ولكنهــا تشــكل خطــراً علــى النظــام األمنــي العاملــي
واســتقراره ،واخلطــوة األولــى للتجــاوب مــع هــذا التهديــد تكمــن يف فهــم أن العــداء الروســي
ليــس عالمــة علــى طفــرة جديــدة ،وإمنــا عالمــة علــى ضعــف مزمــن ومنهــك.20
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فــإن قاعدتــه االنتخابيــة اجلمهوريــة قــد جتنــح إلــى دفعــه ليكــون أكثــر تشــدداً مبــا يظهــر قــوة
أمريــكا وقدرتهــا علــى فــرض سياســاتها.18
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أيض ـاً ،الــذي عــادة مــا يعــد العب ـاً ضعيف ـاً يف مجــال األمــن ،لــم يكتـ ِ
ـف بالعقوبــات االقتصاديــة،
وبــدأ بتعزيــز مرونتــه يف مواجهــة مــا يُطلــق عليهــا اســم (التهديــدات املختلطــة) ،التــي تشــمل تلــك
التهديــدات القادمــة مــن روســيا ،وعلــى الرغــم مــن انتقــاد املوقــف الغربــي بوصفــه أضعــف مــن
املطلــوب ،أو أقــل كفايــة مــن الــازم ،إزاء هــذا التحــدي ،فإنــه قــد شــكل ابتعــاداً ملحوظ ـاً عــن
منهــج (البزنــس أوالً) ،الــذي لطاملــا حكــم العالقــة مــع روســيا قبــل أزمــة شــبه جزيــرة القــرم.21

 -5خريطــة التحالفــات اجلديــدة ملوســكو وتأثيرهــا يف منطقــة الشــرق
األو ســط
يركــز هــذا اجلــزء باألســاس علــى شــكل العالقــات بــن الــدول احملوريــة والرئيســة باملنطقــة
وعالقتهــا بروســيا ،وهــل هنــاك حلفــاء دائمــون يف الشــرق األوســط لروســيا ،مثــل إســرائيل
بالنســبة إلــى الواليــات املتحــدة ،أم أنهــا حتالفــات وليــدة املوقــف؟

أو ًال :العالقات الروسية التركية
بنظــرة ســريعة علــى شــكل العالقــات بــن الــدول احملوريــة والرئيســة باملنطقــة وعالقتها بروســيا
نالحــظ أن أنقــرة كانــت هــي الشــريك التاريخــي لروســيا يف املنطقــة لربــع قــرن أعقــب احلــرب
البــاردة ،بجانــب طهــران ،ولكــن تغيــر كل ذلــك علــى نحــو مفاجــئ بعــد الثــورة الســورية ،وتبنــي ٍّ
كل
منهمــا وجهــة نظــر مختلفــة فيمــا يخــص النظــام الســوري بقيــادة بشــار األســد وحــزب البعــث،
وزادت األمــور بينهمــا حــدة يف نوفمبر/تشــرين الثانــي  2015حــن أســقطت تركيــا طائــرة حربيــة
روســية فــوق احلــدود الســورية ،وهــو مــا دفــع موســكو لفــرض عقوبــات اقتصاديــة عليهــا.
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اســتطاعت الدولتــان جتــاوز أزمــة إســقاط الطائــرة الروســية واملضــي يف التعــاون االقتصــادي
علــى الرغــم مــن اخلالفــات السياســية اجلوهريــة بــن البلديــن فيمــا يتعلــق بســورية ،لكــن تعامــل
الطرفــن ببراجماتيــة عاليــة أدى إلــى تطــور علــى األرض أيضـاً ،فعلــى مــدى ســنوات كانــت أنقــرة
تسـ ِّوق ملشــروعها القاضــي بإيجــاد منطقــة آمنــة علــى حدودهــا مــع ســورية ،وهــو مــا كانــت ترفضــه
واشــنطن ،لكــن بعــد التفاهــم مــع الــروس متكــن األتــراك مــن التوغــل يف األراضــي الســورية،
وفــرض أمــر واقــع جديــد يف مواجهــة القــوات الكرديــة ،غيــر أن العنــوان األبــرز للعالقات الروســية
التركيــة هــو االقتصــاد ،خصوصـاً يف مجــاالت الطاقــة ،والغــاز ،والزراعــة ،والبنــاء.22
ويــرى بعــض املعلقــن أن املفتــاح ملواجهــة السياســة الروســية اجلديــدة تعزيــز التنســيق األمريكــي
التركــي وتكثيفــه يف مواجهــة روســيا ،ليــس فقــط يف ســورية ،بــل أيضـاً حيــث تتقاطــع مصاحلهمــا
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ضــد النفــوذ الروســي يف أرمينيــا وجورجيــا وأذربيجــان ،وال ســيما بســبب حاجــة تركيــا إلــى
تنويــع مصــادر الطاقــة ،وحاجتهــا إلــى وجــود دول مســتقلة عــن اإلرادة الروســية يف تلــك
املنطقــة .ويتطلــب ذلــك تغييــراً يف السياســة األمريكيــة جتــاه تركيــا ،وتغيــراً يف السياســة
التركيــة بالتوجــه شــرقاً واالهتمــام أكثــر بعالقاتهــا مــع الغــرب ،وال ســيما مع الواليــات املتحدة.
ويذكــر هــؤالء أنــه حــن وقعــت أســتونيا والتفيــا حتــت ضغــط روســي قبــل عــام ،جمــع الناتــو
كل قــواه ومصــادره السياســية لدعــم أمــن هاتــن الدولتــن ،فتوقفــت االســتفزازات الروســية
اجلويــة يف أجوائهمــا ،وتتوقــع تركيــا مــا ال يقــل عــن ذلــك؛ ألنهــا الدولــة األكثــر تأثــراً بالتدخــل
الروســي واألعمــال احلربيــة إلــى جانــب حدودهــا.23

ثاني ًا :العالقات الروسية الصينية
بــدأت العالقــات الروســية-الصينية باالزدهــار يف أعقــاب اخلــاف الروســي-األوكراني،
حيــث كانــت روســيا يف حاجــة إلــى حليــف اســتراتيجي قــوي ملوازنــة عالقاتهــا مــع الغــرب،
يف ظــل أزمتهــا االقتصاديــة ،وقــد أســهمت عــدة عوامــل يف حــدوث ذلــك ،مثــل :التقــارب
اجلغــرايف ،وحتــول الصــن مــن دولــة اســتثمارية إلــى دولــة اســتهالكية ،ومتاثــل أنظمــة احلكــم.
لكــن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل قــد تعكــر صفــو هــذه العالقــة؛ فبينمــا تســعى روســيا إلــى
عالقــة تقــوم علــى النديــة مــع الغــرب ،فــإن الصــن تتبنــى اســتراتيجية أكثــر براجماتيــة ،فضـ ً
ا
عــن أن الثقافــة الروســية ال تــزال أكثــر ارتباطـاً بالغــرب ،أمــا مــن الناحيــة الفكريــة فقــد حتتــاج
كل مــن الدولتــن إلــى مــدة ال بــأس بهــا لفهــم األخــرى.24

ثالث ًا :العالقات الروسية اإليرانية

عزمي بشارة ،روسيا :اجليوستراتيجيا فوق األيديولوجيا وفوق كل شيء،
سياسات عربية ،عدد نوفمبر/تشرين الثاني  ،2015متاح على الرابط التالي:
23

http://bit.ly/2qwqzS0

http://bit.ly/2pYoVG0
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عسكرة متصاعدة :مستقبل قوة روسيا يف العالم بحلول عام ،2025
سبتمبر/أيلول  ،2016مركز الروابط للبحوث والدراسات االستراتيجية ،متاح على
الرابط التالي:
24

f i k e r c e n t e r . c o m

لروســيا عالقــات وثيقــة جــداً مــع إيــران ،علــى مختلــف املســتويات ،علــى الرغــم مــن وجــود
ثغــرات يف الثقــة املتبادلــة بينهمــا ،فالتدخــل الروســي يف ســورية مــا كان ليتــم لــوال الغطــاء
البــري مــن إيــران والقــوات املتحالفــة معهــا .وعلــى الرغــم مــن تشــابك املصالــح بــن الدولتــن،
فــإن هنــاك جــواً مــن احلــذر يف التعامــل بينهمــا ،فإيــران مــن مصلحتهــا مزيــد مــن االنخــراط
الروســي يف املعــارك يف ســورية ،يف حــن حتــرص روســيا علــى االكتفــاء بالضربــات اجلويــة
وعمليــات القــوات اخلاصــة ،لكــن مســتوى مقبــوالً مــن التناغــم قائــ ٌم بينهمــا فيمــا يتعلــق
باألزمــة الســورية ،وفيمــا يتعلــق مبواجهــة السياســة األمريكيــة.
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وقــد أظهــرت روســيا قــدراً كبيــراً مــن القــدرة علــى التفاهــم مــع إيــران ،علــى الرغــم مــن
تصويتهــا يف مجلــس األمــن تأييــداً لفــرض عقوبــات علــى إيــران بســبب برنامجهــا النــووي ،ألنهــا
تتعامــل مــع هــذه املســألة وفــق محدديــن؛ أولهمــا :تأييــد حــق إيــران يف امتــاك تكنولوجيــا نوويــة
لالســتخدامات الســلمية ،وثانيهمــا :رفــض امتــاك إيــران أســلحة نوويــة.25
وتعتمــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة علــى مواصلــة احلــرب الدعائيــة ضــد القــوات الروســية يف
ســورية؛ مــن أجــل إقنــاع إيــران بــأن اخلطــط الروســية ال تتماشــى مــع االســتراتيجيات اإليرانيــة،
وكثيــراً مــا خرجــت تصريحــات غربيــة تؤكــد أن روســيا ال تســتهدف تنظيــم الدولة وجبهــة النصرة،
بــل توجــه ضرباتهــا لتشــكيالت أخــرى ،مــن بينهــا اجليــش الســوري احلــر ،وعليــه؛ تفقــد إيــران
عوامــل تكيفهــا مــع التدخــل الروســي احلربــي يف األزمــة.
ومتثــل روســيا مصــدراً أساســياً للتســليح لــدى إيــران ،إال أنهــا امتنعــت مؤخــراً عــن تســليم
صفقــة نظــام دفاعــي جــوي -مت شــراؤها بالفعــل -كجــزء مــن اتفــاق أُبــرم مــع واشــنطن اســتجابة
للضغــوط اإلســرائيلية.
عليــه؛ ميكــن القــول إن ألنقــرة وواشــنطن دوريــن مهمــن يف تعميــق االختــاف الروســي اإليراني،
الــذي ينــذر بالتحــول إلــى خــاف ،خاصــة بعــد أن أدركــت طهــران يف الوقــت ذاتــه أن التدخــل
العســكري لروســيا يف األزمــة الســورية أظهرهــا أمــام الالعبــن الدوليــن واإلقليميــن علــى أنهــا
طــرف أقــل أهميــة ممــا قبــل التدخــل الروســي العســكري يف األزمــة.26

رابع ًا :العالقات الروسية السعودية
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تعــد عالقــة روســيا بالســعوديني عالقــة تاريخيــة متوتــرة؛ فمــن الناحيــة االقتصاديــة ،همــا
متنافســان رئيســيان يف ســوق النفــط ،ولــم تكــن لديهمــا أي اتصــاالت دبلوماســية إبــان احلــرب
البــاردة ،وخــال تدخــل االحتــاد الســوفييتي يف أفغانســتان كانــت الســعودية واحــدة مــن املتبرعــن
األساســيني للمجاهديــن ،وحتــى عندمــا انتهــت املواجهــة ظلــت هواجــس الــروس إزاء الــدور
التمويلــي الســعودي يف أســلمة الــدول الســوفييتية املنفصلــة عــن االحتــاد وانتشــار (األيديولوجيــة
الوهابيــة) بينهمــا ،وتتمثــل نقطــة خالفهمــا الرئيســية حالي ـاً يف األزمــة الســورية ،ولكــن هــذا ال
ينفــي زيــادة االتصــاالت بينهمــا مؤخــراً أكثــر مــن أي وقــت مضــى ،فقــد أبــدى الطرفــان قــدراً مــن
البراجماتيــة يف التعامــل مــع خالفاتهمــا ،ويف االســتفادة مــن نقــاط االلتقــاء املشــترك بينهمــا،
مثــل موقفهمــا الداعــم حلكومــة عبــد الفتــاح السيســي يف مصــر ،ورغبتهمــا املشــتركة يف اســتقرار
أســعار النفــط ودفعهــا إلــى الزيــادة ،وحتــرص الســعودية علــى االتصــال بروســيا يف إطــار تنويــع
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املصدر السابق.
26
انعكاسات التدخل الروسي على دور إيران يف سوريا ،مجلة السياسة الدولية،
عدد  ،204متاح على الرابط التالي:
goo.gl/s39koK
25
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مــن املؤكــد أن مــن مصلحــة الســعودية انتهــاج سياســة التنويــع يف العالقــات اخلارجيــة ،لذلــك
مــن املتوقــع اســتمرار االتصــاالت بــن اجلانبــن ،27ولكــن ضعــف الثقــة املتجــذرة بــن الطرفــن
حتــول دون أي تقــارب كبيــر بينهمــا ،ومتــارس إيــران دوراً أيضـاً يف احلــد مــن تقاربهمــا ،ولكــن
إيــران ال تــزال تســعى لتســويق صناعاتهــا العســكرية بــن الــدول اخلليجيــة التــي ال تعــد إيــران
مصــدراً لتهديدها.

األبعاد االستراتيجية

اتصــاالت سياســتها اخلارجيــة لتجنــب االعتمــاد الزائــد علــى الواليــات املتحــدة.

خامس ًا :العالقات الروسية املصرية
كانــت مصــر ،مــن منتصــف اخلمســينيات وحتــى عــام  ،1972متثــل الدعامــة األساســية
للتركيبــة اجليوسياســية لالحتــاد الســوفييتي يف الشــرق األوســط ،لكــن العالقــة توتــرت بعــد
وصــول الســادات إلــى الســلطة ،ثــم توتــرت أكثــر بعــد دعــم األخيــر ألفغانســتان يف احلــرب ضــد
االحتــاد الســوفييتي الســابق.
مؤخــراً توطــدت العالقــة كثيــراً بعــد تقلــد السيســي للســلطة ،الــذي يعــده بوتــن اخليــار
الوحيــد القــادر علــى جلــب قــدر يســير مــن االســتقرار ألكبــر بلــد عربــي ،كمــا اســتأنفت مصــر
شــراء األســلحة مــن روســيا ،بأمــوال ســعودية ،وحتــى التراخــي األمنــي يف مطــار شــرم الشــيخ،
الــذي أدى إلــى تفجيــر طائــرة ركاب روســية فــوق ســيناء (أكتوبر/تشــرين األول  ،)2015لــم
ميــس دفء العالقــة ،وحتــى حــن أصــدرت روســيا حتذيــراً لرعاياهــا بــأن يتجنبــوا الســفر إلــى
مصــر ،يظــل متوقع ـاً أن يُرفــع هــذا احلظــر ســريعاً مبجــرد أن ترضــى موســكو عــن التدابيــر
األمنيــة املتخــذة يف املطــارات املصريــة.

وإســرائيل نفســها ،التــي تعــد حالي ـاً قــوة حتتفــظ باحلــق يف تغييــر وضــع املنطقــة الراهــن،
لــم تكــن أيضـاً ســعيدة؛ فقــد شــهدت نهايــة األنظمــة الســلطوية التــي كبحــت جمــاح الكراهيــة
الشــعبية جتــاه سياســاتها ،أو كمــا يصفهــا اســتراتيجي إســرائيلي بعــد ســقوط مبــارك« :لقــد
انهــار هيكلنــا التحليلــي بأكملــه».28
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آفاق الدور الروسي يف منطقة الشرق األوسط ،مصدر سابق.
Russia cannot replace America in the Middle East,
David Gardener, Financial Times, November 20th, 2013:
27
28
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وتشــعر احلكومــة احلاليــة يف مصــر ،التــي يدعمهــا اجليــش ،وحلفاؤهــا الرئيســيون باخلليــج،
بخيانــة واضحــة :فالبيــت األبيــض برئاســة أوبامــا لــم يقــدم شــيئاً ملنــع اإلطاحــة مببــارك ،الــذي
كان عميــ ً
ا وفيــاً للواليــات املتحــدة ،عــام  ،2011وعندمــا أســقط اجليــش الرئيــس محمــد
مرســي وجماعــة اإلخــوان املســلمني ،ومنعــت واشــنطن جــزءاً مــن املعونــة األمريكيــة العســكرية
الســنوية املصونــة عــاد ًة ،والتــي تبلــغ  1.3مليــار دوالر أمريكــي ،وهــي جــزء متمــم ملعاهــدة
الســام يف عــام  1979بــن مصــر وإســرائيل.
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يبــدو هــذا متســقاً مــع خطــاب رمــوز القــوى القدميــة يف مصــر ،فكثيــراً مــا تتــردد عبــارات
تعكــس انعــدام ثقــة األنظمــة العربيــة مبســاندة الواليــات املتحــدة لهــا ،خاصــة عنــد حلظــات
الغضــب الشــعبي ،ويبــدو أن روســيا ،بتحمســها الكامــل خلــوض معركــة يف ســورية مــن أجــل
نظــام حليــف ،حتــاول تقــدمي نفســها لهــذه األنظمــة بوصفهــا حليفـاً ميكــن الثقــة بــه ،بــل وتبــرز
قنــاة روســيا اليوم-الناطقــة باســم املصالــح الروســية يف املنطقــة -عبــارة ينقلهــا محمــد أبــو
الغيــط عــن مبــارك تعــزز املعنــى ذاتــه.29
وبالنســبة إلــى الصناعــة العســكرية الروســية ،فثمــة عمــاء مهمــون يف الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا ،وقــد شــكلوا ،يف عــام  ،2015نحــو  36باملئــة مــن مجمــوع الصفقــات العســكرية التــي
ســلمتها روســيا ،ليكونــوا يف املرتبــة الثانيــة بعــد العمــاء اآلســيويني ( 42باملئــة) .ولطاملــا كانــت
اجلزائــر ومصــر وإيــران والعــراق وســوريا عمــاء موســكو الرئيســيني يف شــراء الســاح لعقــود.
ويأمل صناع الســاح الروس أن يســهم أداء األســلحة الروســية يف احلرب الســورية ،باإلضافة
إلــى دعــم بوتــن الثابــت حلليفــه يف دمشــق ،يف تعزيــز ســمعة منتجاتهــم يف املنطقــة ،وجــذب
عمــاء جــدد ،خاصـ ًة مــن دول اخلليــج.
وروســيا أيض ـاً هــي املــو ّرد الرئيســي للقمــح إلــى مصــر ،وحتــى عــام  2015كان يذهــب عــدة
ماليــن مــن الســياح الــروس ســنوياً لقضــاء العطلــة يف تركيــا ومصــر ،ويســتهدف الــروس التعــاون
التكنولوجــي مــع إســرائيل ،وهــي دولــة ينعمــون بالســفر إليهــا دون تأشــيرة.30

سادس ًا :العالقات الروسية اإلسرائيلية
يشــكل الناطقــون بالروســية يف دولــة االحتــال خمــس الســكان ،كمــا أن هنــاك حضــوراً معتبــراً
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لليهــود يف روســيا ،والعالقــات بــن البلديــن جيــدة ،علــى الرغــم مــن أن روســيا ليســت علــى
اتفــاق مطلــق مــع (إســرائيل) ،وتتبنــى حــل الدولتــن ،وتختلــف مــع وجهــات النظــر اإلســرائيلية
يف املوقــف مــن إيــران وحــزب اهلل وحمــاس ،وهــي مــن ثــم تنتهــج نهج ـاً مرن ـاً يخالــف النهــج
األمريكــي ،الــذي يعــد حليف ـاً تقليدي ـاً لدولــة االحتــال.31
ومــن الواضــح أن إســرائيل تعــد التدخــل الروســي يف ســورية أفضــل مــن اســتفراد إيــران
بالتأثيــر يف إدارة بشــار األســد ،أمــا األوســاط املقربــة جــداً مــن إســرائيل يف الواليــات املتحــدة
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https://goo.gl/A9yPMu
29
عبارة (املتغطي باألمريكان عريان) ،من لقاء محمد أبو الغيط مع قناة روسيا
اليوم ،يف الذكرى الثالثة لتنحي مبارك عن السلطة 11 ،فبراير/شباط :2014
https://goo.gl/QTwPcz
30
Ibid.
31
املصدر السابق.
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فمنقســمة؛ إذ نالحــظ تأييــداً لروســيا يتضمــن شــماتة بتركيــا بوصــف التدخــل الروســي
يف ســورية صفعــة اســتراتيجية لتركيــا ،وعقاب ـاً لهــا علــى اســتراتيجيتها التــي راهنــت علــى
مليشــيات إســامية متطرفــة وابتعــدت عــن الغــرب ،واستســهلت فكــرة ســقوط األســد ،مثلمــا
توقــع أحمــد داوود أوغلــو ،يف أغســطس/آب  2012ســقوط األســد خــال أســابيع ،ومثلمــا
توقــع أردوغــان يف ســبتمبر/أيلول مــن العــام نفســه.
ويف املقابــل ،ثمــة منظــرون مقربــون مــن إســرائيل واحلركــة الصهيونيــة يؤيــدون سياســة
أمريكيــة أكثــر فاعليــة يف املنطقــة ،ويدعــون إلــى تدخــل عســكري ضــد األســد وضــد تنظيــم
الدولــة يف الوقــت ذاتــه ،ويحــذرون مــن الــرد بالمبــاالة وفتــور علــى إرســال إيــران قــوات لهــا
شــرقي املتوســط ،وشــرعنة تدخالتها العســكرية يف دول أخرى ،وشــرعنة التدخل الروســي يف
الشــرق األوســط ،ويعدونهــا إخفاق ـاً لسياســة أوبامــا وتقديراتــه لطبيعــة املرحلــة.
مــا زال هــؤالء يــرون التســليم بالتدخــل اإليرانــي يف دول أخــرى كأنهــا دولــة عظمــى ،خطــأ
فادح ـاً ســوف يكلــف الواليــات املتحــدة وحلفاءهــا ثمن ـاً باهظ ـاً.32

سابع ًا :العالقات الروسية السورية

احلقيقــة أنــه لــم يكــن هنــاك تقــارب نفســي بــن دمشــق وموســكو ،واضطــر الطرفــان كثيــراً

روسيا :اجليوستراتيجيا فوق األيديولوجيا وفوق كل شيء ،مصدر سابق.

32
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إلــى جتــاوز تشــككهما املتبــادل ،ويتجلــى هــذا التوتر بوضوح يف الوثائق التجسســية الســوفييتية
الــواردة يف أرشــيف ميتروخــن ،التــي ُســربت إلــى الغــرب ونُشــرت ،ولقــد حققــت املخابــرات
الســوفييتية اختراق ـاً بــارزاً ملجتمــع املخابــرات والســلك الدبلوماســي اخلــاص بحــزب البعــث،
فعلــى ســبيل املثــال أصبــح أحــد الدبلوماســيني الكبــار الذيــن جندتهــم املخابــرات الســوفييتية
مديــراً عامـاً لــوزارة اخلارجيــة الســورية يف مطلــع الســبعينيات ،بــل وعلمــت موســكو مــا يــدور
يف َخلــد الزعيــم الســوري نفســه بعدمــا متكنــت مــن التنصــت علــى شــقته يف أثنــاء زياراتــه
ملوســكو ،واخترقــت الســفارة الســورية مبوســكو بالكامــل ،ولهــذا علمــت روســيا مبكــراً بتــردد
حافــظ األســد يف إلــزام نفســه مبعاهــدة صداقــة وتعــاون مــع االحتــاد الســوفييتي.
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تعــد ســوريا الشــريك االســتراتيجي والتاريخــي األهــم؛ وهــي أحــد أبرز امللفات االســتراتيجية
للكرملــن وأخطرهــا .يف الســبعينيات ،ظهــر حــزب البعــث ،الــذي هيمــن عليــه حافــظ األســد
منــذ  1970حتــى وفاتــه ،بوصفــه احلليــف الوحيــد الراســخ لالحتــاد الســوفييتي بــن الــدول
الكبــرى يف الشــرق األوســط ،ولكــن هــذه العالقــة كانــت ترتكــز علــى الترابــط االســتراتيجي
بينهمــا أكثــر مــن ارتكازهــا علــى األيديولوجيــا ،وكان كل طــرف منهمــا يســعى وراء مكاســبه
اخلاصــة ،وكان الســوفييت ميــدون ســوريا بالســاح واخلبــراء العســكريني ،يف نفــس الوقــت
الــذي يحاولــون فيــه جتاهــل احلظــر الــذي فرضــه حــزب البعــث علــى احلــزب الشــيوعي
الســوري.
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وكانــت هنــاك خالفــات جديــة مــن وقــت آلخــر بــن الطرفــن ،أحدهــا كان يف يونيو/حزيــران
 1976حينمــا تدخلــت ســوريا يف احلــرب األهليــة اللبنانيــة إلــى جانــب املســيحيني املوارنــة ضــد
منظمــة التحريــر الفلســطينية واملعارضــة اليســارية ،وكانــت للمخابــرات الســوفييتية اتصــاالت
وثيقــة ببعــض هــؤالء اليســار ،وقدمــت متويـ ً
ا ســرياً للحــزب الشــيوعي اللبنانــي الــذي عــارض
التدخــل الســوري ،ويف هــذا العــام طــرد حافــظ األســد نصــف اخلبــراء الســوفييت املقيمــن
بســوريا (الذيــن كانــوا موجوديــن يف ســوريا أكثــر مــن أي بلــد آخــر يف العالــم وقتئــذ) ،بــل
وأصــدر تعليماتــه للبحريــة الســوفييتية بســحب غواصاتهــا وطاقــم الدعــم اخلــاص بهــا مــن
مينــاء طرطــوس ،ولكــن ســرعان مــا ترممــت العالقــة الحقــاً ،ولكنهــا بقيــت غيــر مطمئنــة،
ولطاملــا عــززت موســكو اتصاالتهــا الســرية باحلــزب الشــيوعي الســوري ،وحــن حــدث أن وقــع
الطرفــان علــى اتفاقيــة الصداقــة (أكتوبر/تشــرين األول  ،)1980ظــا مختلفــن حــول تفســير
تعهداتهــا ،ورمبــا يفســر هــذا ســبب موقــف روســيا اخلــاذل للنظــام البعثــي حــن ســأله ال َعــو َن
إبــان العديــد مــن األزمــات اإلقليميــة التــي شــهدتها الثمانينيــات.
وال ميكــن اعتبــار ضخامــة عــدد اخلبــراء الســوفييت يف ســوريا دلي ـ ً
ا علــى اهتمــام ســوري
باأليديولوجيــة الســوفييتية بقــدر مــا تعكــس اجنــذاب دمشــق إلــى اخلبــرة التقنيــة الروســية
وأســلحتها ،ولذلــك فقــد كانــت عالقــة ترتكــز علــى النفعيــة أكثــر مــن الهويــة الســوفييتية.
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ومــع ذلــك فقــد قــدرت أعــداد الضبــاط الســوريني الذيــن يتلقــون تدريب ـاً يف األكادمييــات
العســكرية الروســية والســوفييتية بنحــو  10آالف ضابــط عــام  ،2006وقــدرت أعــداد اخلبــراء
العســكريني الــروس يف اجليــش الســوري بنحــو ألفــي خبيــر يف العــام نفســه ،وعلــى الرغــم مــن
ادعــاء روســيا أن املتبقــن مــن هــؤالء اخلبــراء يعملــون داخــل املنشــآت البحريــة بطرطــوس ،فــإن
بعــض التقاريــر اإلعالميــة الغربيــة ،يف ديســمبر/كانون األول  ،2012تؤكــد أن هــؤالء اخلبــراء
يديــرون واحــداً مــن أرقــى أنظمــة الدفــاع اجلــوي الســوري (كمــا كانــوا يفعلــون أثنــاء احلــرب
البــاردة) ،وهــو مــا ميثــل عقبــة كبيــرة أمــام أي تدخــل عســكري خارجــي.33
املوقــف الروســي مــن التدخــل العســكري يف ســوريا :يف البــدء كان الــروس غيــر متحمســن
للتدخــل؛ وقــال وزيــر اخلارجيــة ســيرغي الفــروف« :نحــن لــن نقاتــل مــن أجــل مواقفنــا بإرســال
قــوة وافــدة إلــى اإلقليــم وتكــرار جتربتنــا يف أفغانســتان مجــدداً» ،34هــذا قبــل التدخــل بشــكل

w w w .

Roy Allison, Russia and Syria: Explaining
alignment with a regime in crisis, International Affairs
89: 4, 2013, p. 801.
34
Roy Allison, Statement by Lavrov on Rossiya 2
TV, Feb. 10th 2013 – from Russia and Syria: Explaining
alignment with a regime in crisis, International Affairs
89: 4, 2013, p. 823.
33
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يبــدو أن اإلجمــاع يغيــب عــن التدخــل الروســي يف ســوريا بعــد ســنوات مــن انــدالع احلــرب،
ويظهــر هــذا الســخط يف بعــض األصــوات املقربــة مــن دوائــر احلكــم داخــل روســيا؛ فعلــى موقــع
(جازيتــا) ،الــذي يديــره الكرملــن ،نشــر الضابــط الروســي املتقاعــد (ميخائيــل خودارينــوك)
مقالــة تناقــش انعــدام فــرص جيــش بشــار األســد يف االنتصــار ،ويحيــل أســباب ذلــك إلــى
املشــكالت الهيكليــة؛ مــن حيــث املعــدات ،ومراكــز الصيانــة ،ونقــص األفــراد املقاتلــن ،نتيجــة
لتذبــذب موقــف الشــباب الســوري ،وانضمــام بعضهــم خلصــوم األســد ،وجلــوء بعضهــم اآلخــر
إلــى اخلــارج ،باإلضافــة إلــى الســمات الســلبية للــروح القتاليــة بــن مقاتلــي جيــش النظــام
املثقلــن بهزائــم تاريخيــة منــذ حــرب فلســطني ،والذيــن يصطدمــون أيض ـاً بخبــرات جنــراالت
وعقــداء اجليــش احلــر املنشــقني عــن اجليــش النظامــي ،وخبــرات قيــادات تنظيــم الدولــة ذوي
األصــول العراقيــة الذيــن خدمــوا يف قــوات صــدام حســن.
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اضطــراري ،وفقـاً لوجهــة النظــر الروســية.

ويشــير الكاتــب أيض ـاً إلــى حجــم الفســاد املهيمــن علــى جنــود نقــاط التفتيــش (التــي يقــدر
عددهــا بألفــي نقطــة تفتيــش منتشــرة بــن أرجــاء ســوريا) الذيــن ينعزلــون عــن باقــي اجليــش
النظامــي ويتفرغــون النتــزاع أمــوال املواطنــن ،وال ميارســون أي دور يف العمليــات الكبــرى.
ويختــم اخلبيــر العســكري مقالتــه بقولــه« :مــن املســتحيل أن ننتصــر يف حــرب يحالفنــا فيهــا
جيــش مثــل جيــش األســد ،وال ميكــن أن نعــول كثيــراً علــى امليليشــيات أيضــاً ،فحــزب اهلل
واإليرانيــون لديهــم مصاحلهــم اخلاصــة ،ولهــذا الســبب يبــدو واضحـاً أنــه يجــب علــى القيــادة
السياســية واجليــش الروســي أن يتخــذا قــراراً جذري ـاً بإنهــاء احلملــة العســكرية بســوريا قبــل
انتهــاء عــام  ،2016وســحب كل القــوات ،وتــرك القواعــد العســكرية وحدهــا».35

ثامن ًا :العالقة مع العراق
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35 Mikhail Khodarenok, Here's why Assad's army
can't win the war in Syria .Sep. 9th 2016, appeared on
Gazeta.ru, translated into English on: https://goo.gl/
g2TPzr
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ومــن الناحيــة العســكرية ،كان التدخــل الروســي يف ســوريا مهم ـاً بالنســبة إلــى الــروس ،إذ
كانــوا يأملــون يف تغييــر وضعهــم؛ فقــد أظهــروا يف البدايــة قدرتهــم علــى إنفــاذ قوتهــم بعيــداً
عــن حدودهــم اجلغرافيــة ،ثــم كان تدخــل موســكو مصممــاً ليبــدو وكأن روســيا قــد أنقــذت
نظــام األســد ،ومــن ثــم تبــدو كأنهــا صاحبــة قــرار يف املنطقــة ،يف حــن لــم تكــن ترغــب الواليــات
املتحــدة يف إســقاط األســد مــا دام تنظيــم الدولــة هــو املســتفيد ،لكــن الــروس ،يف نهايــة املطــاف،
متكنــوا مــن إظهــار الواليــات املتحــدة باعتبارهــا قــوة مناظــرة لهــا ،وكان هــذا أمــراً ملحاً بالنســبة
إلــى الــروس يف اخلــارج والداخــل أيضـاً.
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نتيجــة لعالقاتهــا اجليــدة مــع إيــران ،حتظــى روســيا بعالقــات جيــدة مــع العــراق ،وتســعى
إلــى احلصــول علــى صفقــات يف مجــال التســليح والطاقــة ،كمــا أنهــا يف الوقــت نفســه علــى
عالقــات تاريخيــة مــع األحــزاب الكرديــة.36
 .6رؤية استشرافية حول حسم الصراع بني روسيا وأمريكا ودور روسيا املتزايد دولياً
يــرى محللــون روســيون أنــه علــى الرغــم مــن اعتمــاد الواليــات املتحــدة وروســيا ،يف 12
أكتوبر/تشــرين األول  ،2015مذكــرة تفاهــم حــول األمــن اجلــوي فــوق ســوريا ،فــإن أخطــار
الصــدام بينهمــا ال تــزال قائمــة ،وميكــن أن تتســبب أي مــن األحــداث اآلتيــة يف حــدوث
ســيناريو ســلبي:
 أن حتــاول الواليــات املتحــدة إعــان حظــر جــوي علــى منطقــة تســيطر عليهــا الطائــراتالروســية.
ـأراض تســيطر عليهــا دولــة
 أن تثــأر روســيا مــن هجمــات يشــنها إرهابيــون ناشــطون بـ ٍحليفــة للواليــات املتحــدة.
 أن تتصــادم روســيا ودولــة عضــوة بحلــف الناتــو فتطلــب األخيــرة مــن الواليــات املتحــدةمســاندتها مبوجــب املــادة اخلامســة مــن اتفاقيــة حلــف شــمال األطلســي.37
يف حــن تهيمــن علــى اإلنتلجنســيا األوروبيــة 38وضــع ســيناريوهات الحتمــال صــدام شــديد
يف شــرق أوروبــا حيــث إن احتماليــات الصــدام العســكري شــرقي أوروبــا هــي الشــاغل األهــم
حاليـاً للفكــر األوروبــي.
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علــى املســتوى العســكري األوروبــي ،كانــت املؤسســة الدفاعيــة األوروبيــة واثقــة مــن القــدرة
علــى تقييــد القــوات املســلحة الروســية ،علــى األقــل مــن الناحيــة النوعيــة ،لكــن هــذه األفضليــة
النوعيــة تنطبــق فقــط علــى بضــع دول أوروبيــة مــن أعضــاء الناتــو؛ فلــدى فرنســا واململكــة
املتحــدة وأملانيــا قــوات مســلحة تتفــوق علــى روســيا نوعيــاً ،لكــن مشــاكل انتشــار القــوات،
واالســتعداد ،وكميــات الذخيــرة ،قــد تضــع تلــك األفضليــة النوعيــة يف موضــع الشــك.39
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36
.آفاق الدور الروسي يف منطقة الشرق األوسط ،مصدر سابق
37 Alexey Fenenko, Worse Than During the Cold
War, RUSSIA IN GLOBAL AFFAIRS, Mar. 30th, 2016:
https://goo.gl/93fCcy
38
األنتلجنسيا هي كلمة بولندية األصل ،وتعني )النخبة املثقفة) طبقة
اجتماعية تشارك يف عمل ذهني معقد يهدف إلى توجيه ونقد ،أو لعب دور قيادي
يفسح املجال لظهور ذلك املثقف الذي يقف على مسافة بعيدة من نظام قائم .ويكون
أكمل تعبير عن األنتلجنسيا باألخص الدعوة إلى تصورات مستقبلية تبشر بنظام
جديد يحل محل النظام القدمي.
39 Gustav Gressel, Russia's Quiet Military Revolution,
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وتتفــوق القــوات البحريــة األوروبيــة جليـاً علــى نظيرتهــا الروســية ،ســواء مــن حيــث األعــداد
أو الكفــاءة ،وال متتلــك روســيا ،باســتثناء ســاح الغواصــات ،أداة بحريــة ميكنهــا بهــا مجابهــة
أوروبــا ،وحتــى ســاح الغواصــات هــذا ال يتعــدى كونــه مجــرد ظــل مــن قوتهــا الســوفييتية
البائــدة ]...[ .ومــن األصعــب تفســير التفــوق النوعــي للقــوات اجلويــة األوروبيــة ،فالقــوات
اجلويــة الفرنســية والبريطانيــة وحدهــا هــي التــي ثبتــت قدرتهــا علــى تأديــة كامــل مهامهــا
يف املعــارك :بــدءاً مــن قدرتهــا علــى حتقيــق التفــوق اجلــوي ،وحتــى قدرتهــا علــى تنفيــذ
االعتراضــات وتقــدمي املســاندات القتاليــة اجلويــة .ولــدى القــوات اجلويــة األملانيــة واإليطاليــة
املعــدات الالزمــة لتنفيــذ ذلــك أيضـاً ،ولكــن تظــل بقيــة الــدول األوروبيــة تعانــي ،علــى املســتوى
احمللــي ،ضعف ـاً يف إمكانياتهــا مــن شــأنه حصــر قواتهــا اجلويــة يف أدوار معينــة.
وفيمــا يتعلــق بالقــوات البريــة ،فــإن حتقيــق التــوازن يبــدو أكثــر إشــكالية ،إذ متتلــك أوروبــا
قــوات أكبــر مــن روســيا؛ فاملوازنــة العســكرية لــدول الناتــو تبلــغ  950مليــار دوالر ،وموازنــة
روســيا العســكرية أقــل مــن  90مليــار دوالر ،أمــا القــوات املســلحة فلــدى الناتــو  3.5ماليــن
عســكري ،ولروســيا  766ألــف عســكري.40
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and What it Means for Europe, European Council on
Foreign Relations, October 2015: https://goo.gl/
cMK6mw
40
:قدرات الناتو على شن حرب على روسيا ،متاح على الرابط التالي
goo.gl/tvQTZk
41 Gustav Gressel, Russia's Quiet Military
Revolution, and What it Means for Europe, European
Council on Foreign Relations, October 2015: https://
goo.gl/cMK6mw
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ولكــن مــاذا عــن االســتعداد والتدريــب؟ فالقــوات األوروبيــة تتــوزع بــن  28دولــة ،وبعــض
أعضــاء الناتــو الصغــار ،بصــورة خاصــة يف أوروبــا الوســطى ،لديهــم قــوات صغيــرة لدرجــة
حتــد مــن إمكانيــة تدريبهــم وحدهــم يف منــاورات حربيــة باألســلحة املشــتركة.41
ومن املتوقع أن تشكل اجلغرافيا عائقاً أمام أوروبا ،وميزة -يف الوقت نفسه -حلساب
روسيا يف حال حدوث نزاع مستقبلي على حدود أوروبا الشرقية؛ فأثناء احلرب الباردة
اضطر حلف الناتو إلى الدفاع عن حدود برية قصيرة نسبياً وذات عمق محدود ،وأثناء
احلرب الباردة ،تدربت قوات الناتو بانتظام على نشر القوات واإلمدادات على احلدود،
ولكن أصبحت التجهيزات ملثل تلك العملية غريبة بالنسبة إلى جيل جديد من العاملني
بوزارات الدفاع .بالنسبة إلى أملانيا الغربية ،فإن األراضي التي تقع على احلدود الشرقية
ألوروبا تعاني من بنية حتتية مهترئة وقدمية ،وال تزال السكك احلديدية يف دول البلطيق
من الطراز الروسي متباعد القضبان ،وهو ما ال يتسق مع النظام املستخدم يف باقي دول
.أوروبا ،وليس هناك سوى عدد قليل من املطارات التي ميكن هبوط القوات بها
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وتلــك العثــرات يف البنيــة التحتيــة جتعــل أي انتشــار أوروبــي عرضــة ملــا يعــرف باســتراتيجيات
إعاقــة الدخــول :مثــل ضربــات القذائــف املوجهــة ،وأعمــال التخريــب .كمــا أن توحــد روســيا
مي ِّكنهــا مــن إخفــاء التجهيــزات لألعمــال العســكرية أو ســترها بســهولة ،والتظاهــر بأنهــا
تدريبــات داخــل اجليــش املوحــد ،كمــا أنهــا لــن تعانــي مــن تعــدد إدارات الســكك احلديديــة أو
ســلطات التحكــم يف املجــال اجلــوي التــي يجــب التنســيق بينهــا جميعـاً يف مثــل تلــك احملاولــة،
ولذلــك ســتكون روســيا ،يف حالــة صراعهــا مــع أوروبــا ،أســرع بكثيــر يف نشــر قواتهــا ونقــل
القــوات بــن مســارح عمليــات مختلفــة ،ومــداورة القــوات املنتشــرة يف املنطقــة ،وإذا بــدأت
روســيا باالعتــداء ،فســتضيف تلــك العوامــل إلــى تفــوق املعتــدي مــن حيــث االســتعداد.
لــم يــأت افتــراض مبــادرة بوتــن باالعتــداء مــن الفــراغ ،فكلمــات بوتــن« :علمتنــي شــوارع
لينينجــراد شــيئاً واحــداً :إذا كان خوضــك للمعركــة أمــراً حتميــاً ،فكــن أول مــن يوجــه
الضربــات» ،42كانــت هــي نفســها التعبيــر الــذي اســتعاره دميتــري كيســيليوف ،الــذي ميثــل
الصــوت اإلعالمــي لبوتــن ،يف خضــم تهديــده بــأن «الســلوك الوقــح قــد تكــون لــه عواقــب
نوويــة».43
وبوجــه عــام تتمثــل أهــداف احلضــور الروســي يف احتــواء الوجــود اإلســامي واحلــد منــه
لتجنــب تصديــره إلــى روســيا وإلــى جوارهــا القريــب ،الســوفييتي األصــل ،وكذلــك دعــم
الســلطات والقــوات الصديقــة يف املنطقــة ،وتأســيس حتالفــات جغرافيــة سياســية معهــم،
وتأســيس القليــل مــن الوجــود الروســي العســكري يف املنطقــة وعلــى أطرافهــا ،وتوســيع الوجــود
الروســي يف أســواق الســاح والطاقــة النوويــة والنفــط والغــاز والغــذاء واألســواق األخــرى يف
املنطقــة ،وكذلــك جــذب بعــض االســتثمارات إلــى روســيا ،بصــورة خاصــة مــن دول اخلليــج
العربــي الغنيــة ،ودعــم أســعار الطاقــة عــن طريــق تنســيق السياســات مــع املنتجــن الرئيســن
للنفــط والغــاز يف اخلليــج.44
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وتتمثــل أولويــات روســيا احلاليــة يف حتقيــق اتفاقيــة ســام باالشــتراك مــع الواليــات املتحــدة،
وتوطيــد عالقتهــا بإيــران؛ لالســتفادة مــن رفــع العقوبــات ،وتعزيــز العالقــة مــع مصــر والعــراق
ومــع األكــراد يف ســوريا والعــراق ،لتشــكيل محــور شــراكة ميتــد مــن طهــران إلــى القاهــرة،

w w w .

من كلمة بوتني باجتماع نادي فالداي للنقاشات يف نسخته الثانية عشرة42 ،
:أكتوبر/تشرين األول  ،2015الصفحة الرسمية ملوقع (روسيا اليوم) على يوتيوب
https://goo.gl/gr9j0X
43
The threat from Russia, The Economist, Oct. 22nd,
2016: https://goo.gl/jUqj3n
44
Russia in the Middle East: Moscow's Objectives,
Priorities and Policy Drivers, Dmitri Trenin, Carnegie
Moscow Center, April 5th, 2016: https://goo.gl/2ybz3E

32

لصعود الدب الروسي

أخيــراً ،ال متتلــك روســيا حلفــاء دائمــن يف الشــرق األوســط ،مثــل إســرائيل بالنســبة إلــى
الواليــات املتحــدة ،بــل كل حتالفــات روســيا مشــروطة وبنــت املوقــف ،وتخــدم بشــكل رئيســي
اهتمامــات روســيا يف املنطقــة ،أو أهدافهــا املتعلقــة بالنظــام العاملــي .وال يرغــب الــروس
يف تكــرار خطــأ التحيــز الكامــل لطــرف معــن يف نــزاع ،بــل ينــاورون باســتمرار ،باملشــاركة
يف تبــادالت عنــد الضــرورة ،ويف الســنوات األخيــرة ،أوقفــت روســيا شــحنات أســلحة كبيــرة
متجهــة إلــى إيــران ،كجــزء مــن تفاهــم مــع الواليــات املتحــدة ،وإلــى ســوريا ،لتتجنــب إفســاد
عالقاتهــا مــع إســرائيل ،بــل وتثــق موســكو بقدرتهــا علــى التنقــل بــن طهــران والريــاض.46
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وتأســيس -قــدر املســتطاع -عالقــات براجماتيــة مــع اململكــة العربيــة الســعودية ودول اخلليــج
األخــرى ،والبقــاء علــى اتصــال دائــم بإســرائيل.45

 .7اخلالصة
يظهــر جليـاً أن روســيا ،ومنــذ وجــود بوتــن وطليعتــه على رأس الســلطة يف روســيا ،ومحاولته
تقــدمي روســيا بشــكل جديــد ،تختلــف متام ـاً عــن روســيا املترهلــة واملأزومــة التــي كانــت يف
عهــد برويــس يلتســن ،قــوة حتــاول أن تزيــح معادلــة العالــم ذي القطــب الواحــد التــي ترســخت
بعــد انهيــار االحتــاد الســوفييتي ،محاولــة أن تظهــر بشــكل أكبــر قــوة مســتعيدة (جــزءاً) مــن
نفوذهــا القــدمي الــذي غــاب بغيــاب اإلمبراطوريــة احلمــراء.
حتــاول روســيا التمــدد يف ظــل انتكاســة كبيــرة للربيــع العربــي ،وحتــوالت جذريــة كان أهمهــا
صعــود اليمــن العنصــري يف جــزء كبيــر جــداً مــن دول العالــم ،ويف ظــل انســحاب أمريكــي
مــن منطقــة الشــرق األوســط زادت بالتبعيــة فــرص الصعــود وإعــادة متوضــع روســي جديــد
مبنطقــة الشــرق األوســط ،ومناطــق ميراثهــا اإلمبراطــوري الســوفييتي القــدمي.

w w w .

45 Ibid.
46 Dmitri Trenin, Russia in the Middle East:
Moscow's Objectives, Priorities and Policy Drivers,
Carnegie Moscow Center, April 5th, 2016: https://goo.
gl/2ybz3E
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تتوفــر لروســيا القــدرة علــى النهــوض مــرة أخــرى بحجــم املــوارد املتوافرة لها ،ســواء بصفتها
مــن الــدول األكبــر مســاحة يف العالــم ،وامتالكهــا ملــوارد عديــدة (مصــادر طاقــة متجــددة وغيــر
متجــددة) ،وترســانة مــن األســلحة النوويــة ،وصناعــة ضخمــة لألســلحة التقليديــة ،وخــط
مــواز لعــدد كبيــر مــن الــدول االســتراتيجية يف أوروبــا وآســيا ،وبالتأكيــد ميــراث
حــدودي
ٍ
تاريخــي وثقــايف كبيــر ،وهــو مــا يؤهلهــا ،حــال توافــرت الظــروف ،للعــودة مــرة أخــرى ملمارســة
دور أكبــر ممــا كان عليــه وضعهــا.
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أحــد أهــم وأبــرز أســباب الصعــود الروســي كونــه محاولــة لتحجيــم الهيمنــة األمريكيــة
بصفتهــا قطب ـاً أوحــد ،يف ظــل تفــرد الواليــات املتحــدة بقيــادة العالــم ،تعتمــد االســتراتيجية
الروســية الدعائيــة يف ذلــك علــى الترويــج للمثالــب التــي نتجــت عــن التدخــات األمريكيــة يف
مناطــق مختلفــة ،واحلــروب التــي خاضهــا األمريكيــون يف أفغانســتان والعــراق ،واألزمــات التــي
نتجــت عــن تغييــرات سياســية مبناطــق مختلفــة كانــت تداعيــات لهــذه التدخــات.
حاولــت روســيا الدفــاع بشــكل صلــب للغايــة عــن مناطــق نفوذهــا األساســية ،وخاضــت بســبب
ذلــك مواجهــات ناعمــة مــع الواليــات املتحــدة وأوروبــا ،وكان أبــرز هــذه املســاحات ملــف ســوريا
وجورجيــا وأوكرانيــا ،وســعت لتعزيــز نفوذهــا محاولــة خلــق أطر اقتصادية وسياســية وعســكرية
بديلــة مــع دول ومحــاور بديلــة (إيــران -والصــن -وكوريــا الشــمالية) يف ســبيل توحيــد جبهــات
تنــاوئ اجلبهــة الغربيــة التــي تقودهــا الواليــات املتحــدة وأملانيــا.

f i k e r c e n t e r . c o m
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي ،يُعِ ـ ّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية ،ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه
وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجيــا االتصــال ،إســهاماً منــه يف
صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر املبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكير االستراتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.
قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضايا محددة.
التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.
مواكبة املتغيرات العاملية والعربية ،من خالل إعداد األبحاث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي ،واملشاركة الفاعلة.
إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.
رعاية الشباب الباحثني املتميزين.

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:
.1

األبحاث والدراسات:

حيــث يقــوم املركــز علــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجيــة العلميــة يف مجــاالت تخصــص

املركــز ،وهــي:
 الدراسات السياسية. الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.الدراسات احلضارية والتنموية. دراسات الفكر اإلسالمي..2

االستشارات وقياس الرأي:

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة،
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة،
بالتعــاون مــع كادر علمــي ُمحتــرف و ُمتعـ ِ ّـدد املهــارات.
.3

النشر:

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.

