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مقدمة
بي مطمع العام ٕٔٔٓ ،اختارت روسيا موقفا ظ ّل األكثر تحفّظا بين
منذ اندالع الحراك الثور ّ
ي العر ّ
التونسية ،وتابعت بقم ٍ
ق بالغ سقوط صديقيا
الدولية كافّة؛ حيث لم تعمق روسيا البتّة عمى الثورة
المواقف
ّ
ّ
ثم خالفت روسيا الموقف الذي نادت بو معظم عواصم العالم بضرورة
المخضرم حسني مبارك في مصر؛ ّ
متوع ًدا ّإياه باإلبادة حتى آخر رجل وامرأة ،إذ اعتبر
يشنيا الق ّذافي عمى شعبو
إيقاف الحرب التي ّ
ّ

تيتم روسيا كثي ار لألزمة في اليمن؛ غير ّأنيا
فالديمير بوتين حممة الناتو عمى الق ّذافي "حربا
ّ
صميبية" .ولم ّ
عبية
أي محاولة غربية فاعمةّ ،
وقفت حائطًا ّ
ضد القمع الذي يمارسو نظام ب ّشار األسد تجاه الثّورة ال ّش ّ
لصد ّ
في سوريا.
حرجا في ابتالع
المستبدة الصديقة لروسيا ،لم تجد موسكو
ضد األنظمة
ّ
ومع نجاح الثّورات العر ّبية ّ
ً
اغماتي
النيج البر
ياسي ونقيضو وفق ّ
تصريحاتيا القديمة ،وتغيير موقفيا تكتيكيا ،جامعةً بين المبدأ ّ
ّ
الس ّ
النيج في انتقال روسيا بطريقة "مدىشة" ،من معسكر
الذي تنتيجو روسيا منذ عام ٕٓٓٓ .وقد أسيم ىذا ّ

الرافضين لمتّغيير في ليبيا في آذار/مارس ٕٔٔٓ ،إلى معسكر المطالبين برحيل الق ّذافي بعد شيرين فقط
ّ
االنتقالي ،معتبرة ّإياه شري ًكا في
الوطني
(في أيار/مايو)؛ بل وسارعت إلى فتح قنوات اتّصال مع المجمس
ّ
ّ

الحوار ،بعدما أعمن المجمس التزامو بمصالح روسيا وعقودىا في ليبيا ما بعد الق ّذافي.

الرئيس الذي تداولتو في
عبرت وسائل اإلعالم
الروسية عن ىذه االزدو ّ
ّ
وقد ّ
اجية ببالغة ،حين كان الخبر ّ
بالثوار دون التّخمّي عن الق ّذافي"!
مطمع شير حزيران/يونيو ٕٔٔٓ ،يقول" :روسيا
ّ
مستعدة لالعتراف ّ
الدفاع عن ليبيا الق ّذافي ،لتعمن عمى لسان
وعادت روسيا بعد خمسة أشير من موقفيا المتصمّب في ّ

الثوار من معركة الحسم في
رئيسيا دميتري مدفيديف في ٕٔ آب/أغسطس ٕٔٔٓ -وقد اقترب ّ
الثوار طرابمس،
طرابمس -عن تطبيقيا قرار حظر الطّيران فوق ليبيا بكامل نصوصو .وبعدما دخل ّ
االنتقالي
سارعت روسيا في مطمع أيمول/سبتمبر ٕٔٔٓ إلى لمممة رىانيا الخاسر بدعوة قادة المجمس
ّ
يبي لزيارة موسكو ألجل التّفاوض في شأن مصالح المستقبل.
المّ ّ
أما في المسألة السورّية ،فقد انتقمت روسيا في آذار/مارس ونيسان/أبريل ٕٔٔٓ ،من موقف ر ٍ
ألي
افض ّ
ّ
كنيا
بأنيم جماعات مسمّحة
متطرفة؛ ل ّ
تبنت فيو وصف دمشق المعارضين ّ
دولية لسوريا ،إلى موقف ّ
إدانة ّ
ّ
السابق ،وذىبت إلى أكثر من ذلك لتتبنّى
السورّية بعد شيرين من الموقف ّ
عادت فاستقبمت المعارضة ّ

الصداقة وال ّشراكة مع
موقف تمك المعارضة ،المنادي بضرورة تصحيح موسكو لمسارىا ،بالمراىنة عمى ّ
لسياسة الحكيمة ،حين ح ّذرت
ي وليس مع األنظمة ّ
ي ا ّ
الزائمة .وحاولت روسيا ارتداء ز ّ
ال ّشعب السور ّ
الدولي قد نفد".
أن "صبر المجتمع ّ
دمشق في أيمول/سبتمبر ٕٔٔٓ ،من ّ
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الدولية ،فاستخدمت في مطمع تشرين
بموماسية في الحمبة
الد
استمرت روسيا تقذف باألرجوحة ّ
ّ
ّ
و ّ
النظام
الصين)ُ ،محبِ َ
األول/أكتوبر ٕٔٔٓ ّ
طةً مشروع قرار مجمس األمن إلدانة ّ
حق الفيتو (مشتركة مع ّ
ّ

تتنحى إذا لم تتم ّكن من ح ّل
أن عمى القيادة السورّية أن ّ
ي .ولكن موسكو أعمنت في اليوم التّالي ّ
السور ّ
ّ
األزمة في البالد!
السياسات المراوغة ،يتساءل كثيرون عن سبب اصطفاف روسيا في البداية إلى جوار
وفي ظ ّل ىذه ّ
تغير روسيا مواقفيا فجأةً وتقف
ثم لماذا ّ
األنظمة العر ّبية ،غير آبية بطموحات وتطمّعات شعوب المنطقة؟ ّ

رجحانا في المستقبل؟ ىل ينطمق الموقف
في منتصف الطّريق ،وتميل إلى الكفّة التي يبدو ّأنيا ستحقّق
ً
ٍ
نيجا طويل األمد في تعاطي موسكو مع قضايا
ألزمة عابرة ،أم
فية
الروسي من حسابات ظر ّ
يجسد ً
ّ
ّ
وسي
الربح والخسارة؟ وىل
ّ
ألولويات ترتيب البيت ّ
ال ّشعوب العر ّبية؟ كيف توازن روسيا بين حسابات ّ
الر ّ

بي؟
من ّ
الداخل ،عالقة بيذا الموقف المتحفّظ من الحراك الثّور ّ
ي العر ّ
حاليا) من الثّورات العر ّبية،
ثم "البر
مبي"
أن الموقف
اغماتي" ّ
تفترض ىذه الورقة ّ
الروسي ( ّ
ً
ابتداء ّ
ّ
"الس ّ
ّ
ٍ
أيديولوجية ،واحت ارزات
جيوسياسية ،وأزمة
يخي ،وشبكة حسابات
محكوم ّ
ّ
ّ
ٌ
بعدة أبعاد مرتبطة بميراث تار ّ
الداخل.
وسي من ّ
ّ
وقائية؛ تممييا خبايا البيت ّ
الر ّ

-2ميراث التّاريخ

أن عالقات ال ّسياسة
رغم ظيور الروس عمى مسرح السياسة الدولية منذ القرن العاشر الميالدي ،إالّ ّ
العالمية األولى؛ فخالل عشرة قرون
سمي ،لم تتبمور إالّ بعد انتياء الحرب
ّ
ّ
الخارجية مع العرب بمعناىا ّ
الر ّ
تتم عبر وساطة اإلسالم الذي
سبقت ظيور االتّحاد ّ
السوفييتي ،كانت العالقات بين العرب وروسيا ّ
اعتنقتو بعض شعوب الفولغا واألورال وسيبيريا والتركستان والقوقاز(ٔ).

المتطورة
السوفيي ّتية ،في مقابل العالقات
لم تكن ىناك عالقات
ّ
بي قبل الفترة ّ
ّ
رسمية بين روسيا والعالم العر ّ
لمعرب مع ٍّ
العثمانية منذ
لمدولة
كل من إيران وتركيا (اإلمبراطورّية
بي الخاضع ّ
ّ
ّ
العثمانية) .وكان العالم العر ّ

سياسي محدود لروسيا .واقتصرت العالقات المتبادلة بين
ي ،محطّ اىتمام
السادس عشر الميالد ّ
القرن ّ
ّ
المسيحيين والمسممين،
حجاج روسيا
الطّرفين عمى المجاالت
ّ
الثقافية ،التي جاءت من خالل رحالت ّ
ّ
المقدسة في فمسطين وشبو الجزيرة العر ّبية،
بر ،وصوًال إلى األماكن
بي ا
ّ
الذين كانوا يقطعون المشرق العر ّ
لممسيحيين
العثمانية حامية
السمطات
قية
ف ً
الروسية ،كانت ّ
ّ
ّ
ّ
أن الكنيسة الشر ّ
ضال عن ّ
تقدم نفسيا أمام ّ
قيين في فمسطين وسوريا .ولم تكن ىناك سوى بعض مشروعات تجارّية محدودة بين روسيا والعرب؛
ال ّشر ّ

1زاجع عٍ جرٔز عالقح زٔصٍا تانعسب ٔاإلصالو زحهح اتٍ فعالٌ انري ٔصم إنى أزض انثهغاز عاو  121و:
أحًد تٍ فعالٌ ،الرحلت ،ذحقٍق شاكس نعٍثً (أتٕ ظثً :داز انضٌٕدئ .)2003 ،اَظس فً انرازٌخ انحدٌث نهصداو تٍٍ زٔصٍا ٔحسكاخ انًقأيح
اإلصاليٍح:
Gammer. M, Muslim resistance to the Tsar: Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghestan, (London:
Frank Cass & Co. 1114).
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بدءا من عام ٖٓ .ٔٛوشيدت ىذه
وكانت مدن الالّ ّ
الروس ً
ذقية وحمب وبيروت ،قبمة أنظار القناصل ّ
الدينية األرثوذكسية بر ٍ
عاية من روسيا(ٕ).
ّ
المدن وغيرىا افتتاح عشرات المدارس ّ ّ
ي الذي
يوعيون
وبعد اندالع الثّورة
البمشفية ،أظير ال ّش ّ
ّ
اىتماما نسبيا بالعرب ،انطالقًا من التّصنيف الثّور ّ
ً
تضم ال ّشعوب المقيورة
بي ضمن الفئة الثّالثة التي
وضعو لينين عام ٕٓ ،ٜٔو ّ
ّ
صنف فيو العالم العر ّ

حرر .لقد كان حجم االىتمام
الخاضعة لالستعمار
األجنبي ،والتي تبحث عن نصير ّ
يمد ليا يد العون لمتّ ّ
ّ
يوعي عمى شعوب الفئة األولى ،والتي تمثّميا الطّبقات
قميال نسبيا ،حيث
بالعرب ً
ّ
انصب االىتمام ال ّش ّ

تضم الحركات
ثم شعوب الفئة الثّانية ،والتي
ناعية
ّ
العاممة في ّ
الص ّ
الدول ّ
ّ
المتقدمة في أوروبا الغر ّبيةّ ،
بي
ال ّديمقراطّية البرجوازّية في أوروبا ال ّشر ّ
قية .لكن ىذا االىتمام ّ
وسي – عمى ضعفو  -بالعالم العر ّ
الر ّ
بالصراع عمى أوروبا فيما بين الحربين ،وعدم ظيور طبقة
ت ،بسبب انشغال موسكو
سرعان ما َخفُ َ
ّ
حرر من االستعمار(ٖ).
ّ
سياسية عر ّبية يمكن لروسيا التّعويل عمييا في قيادة حركات التّ ّ
مرة أخرى
القومية العر ّبية بعد الحرب
نجحت حركة
ّ
ّ
العالمية الثانية في جذب اىتمام روسيا ّ
السوفيي ّتية ّ -
مناسبا يسيّل ليا خوض المعركة بالوكالة
بي .فقد وجدت موسكو في ىذه الحركة شري ًكا
ً
 إلى العالم العر ّالروس قد عبروا مبك ار عن
أن بعض ال ّش ّ
يالية الر ّ
أمام القوى اإلمبر ّ
أسمالية .وعمى الرغم من ّ
يوعيين ّ

جعية"ّ ،إال ّأنيم
تش ّككيم في حركة الوحدة العر ّبية ،معتبرين ّأنيا لم تكن سوى "مناورة
الر ّ
ّ
تكتيكية من القوى ّ
اإلسالمية(ٗ).
انية أو
بأن حركة الوحدة العر ّبية أق ّل ًا
ّ
خطر عمى روسيا مقارنة بالوحدة الطّور ّ
سمّموا مع ذلك ّ
تتقدم
الثي في سنة  ،ٜٔ٘ٙبدأت العالقات
بي ّ
ّ
الروسية ّ
(السوفيي ّتية) مع العالم العر ّ
وعقب العدوان الثّ ّ
الروس في العصر الحديث ،ىي
إن ّ
خطوات واسعة .ويمكن القولّ :
النافذة التي التقى من خالليا العرب و ّ

الناصر في
تشيكية (السوفيي ّتية في حقيقة األمر) لمصر عبد ّ
في أساسيا نافذة عسكرّية؛ فصفقة األسمحة ال ّ
عام ٘٘ ،ٜٔكانت نقطة انطالق العالقات بين الطّرفين(٘).
وباوي الذي اتّبعتو
اغماتيا ،مقارنة ّ
نيجا بر ّ
مما ُيقال  -من ّ
أن روسيا تنتيج اليوم ً
بالنيج الطّ ّ
وعمى الرغم ّ
جذور أصيمةً .ففي وصفو لمعالقات مع زعيم
ًا
بي
الر ّ
أن لمبر ّ
زمن ال ّش ّ
يوعية؛ ّإال ّ
اغماتية ّ
وسية في العالم العر ّ

بالشيوعيين في
الناصر ليس شيوعيا ،فيو يزّج
حركة
"إن عبد ّ
ّ
ّ
القومية العر ّبية ،يقول خروتشوفّ :
أمتو"(.)ٙ
عيما
المعتقالتّ ،
وطنيا ّ
ّ
يعبر عن آمال ّ
ولكنني أفيمو وىو يفيمني ،وتأييدنا لو يأتي من كونو ز ً
السوفييتي من
الر
أسمالي ،أن يرفع االتّحاد ّ
يوعي و ّ
ّ
اقتضت ضرورات الحرب الباردة بين المعسكرين ال ّش ّ
أسمالي والبورجوازي ،ورغم
الر
مكانة العالم العربي في
ّ
طور ّ
أولويات اىتمامو ،رغم افتقار المنطقة لمتّ ّ
ّ
يوعي .وكان ليذه العوامل
االقتصادية
االجتماعية و
أيضا لممسوغات
المؤىمة النتشار ّ
ّ
ّ
ّ
افتقارىا ً
النموذج ال ّش ّ

Kreutz. A, Russia in the Middle East: Friend or Foe? (London: Praeger Security International. 2002), p. 2.
Ibid, p. 6.
ٔ 4انرس الكٕز ،االححاد السوفييخي والشرق األوسط( ،تٍسٔخ :انًكرة انرجازي نهطثاعح  ،)1151ص .111 ،52،45
 5انًصدز َفضّ.265 ،
 6أنٍكضً فاصٍهٍف ،روسيا في الشرقيي األدًى واألوسط ،ذسجًح انًسكز انعستً نهصحافح ٔيساجعح حًدي عثد انحافع( ،يٕصكٕ ،)2001 ،ص
.322 ،114 ،111
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دورىا في تعطّل
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بي بيزيمة حرب عام  ،ٜٔٙٚالتي مثّمت ضربة لييبة
ّ
النموذج ّ
السوفييتي في العالم العر ّ
بي.
و
ّ
االقتصادي لروسيا في العالم العر ّ

ي
الوجود العسكر ّ
أن العالقات
يتي في مصر في
وعمى ال ّرغم من ّ
خمسينيات وستّ ّ
ّ
ينيات القرن العشرينّ ،إال ّ
المد ّ
السوفي ّ
السادات فجأة وراديكاليا نحو القارب األميرك ّي،
العر ّبية
ّ
تعرضت لخيبة أمل كبرى ،حين قفز ّ
الروسية ّ
وسية العر ّبية ،لتصبح عالقات مع
الر ّ
السوفييت من الجيش المصر ّ
وطرد الخبراء ّ
ي .وانحسرت العالقات ّ
صدي" بعد توقيع
خاصة مع العراق وسوريا .وتزّعمت سوريا جبية
بي" ،وبصفة
"الصمود والتّ ّ
ّ
ّ
"المشرق العر ّ
معاىدة كامب ديفيد.

الصحراء" عام
السوفي ّ
وخالف ال ّشائع عن ّ
بي قد انيار مع حرب "عاصفة ّ
أن ثقل روسيا ّ
يتية في العالم العر ّ
السوفييتي يتابع
فعميا قبل ذلك بعقد من ّ
أن ىذا الثّقل ّ
تبدد ّ
فإن الحقيقة ّ
ّٔ ،ٜٜٔ
الزمن ،حين وقف االتّحاد ّ
 من ب ٍعد  -الغزو اإلسرائيمي لمبنان وحصار بيروت في عام ٕ .ٜٔٛوكان صعود غورباتشوف إلى
ُ

تي كمّي من ال ّشرق
مي؛
السمطة في سنة ٘ ٜٔٛوانكفاؤه عمى اإلصالح ّ
ً
ّ
إيذانا بانسحاب سوفيي ّ
الداخ ّ
ٍ
روسي فعم ّي بييمنة أميركّية عمى
لمسالم عام ٔ ٜٜٔمع تسميم
األوسط .وتو َ
افق عقد مؤتمر مدريد ّ
ّ
عي لالتّحاد
القضية
ّ
بي و ّ
الفمسطينية عمى وجو الخصوص .وقد خرج الوريث ال ّشر ّ
سياسات العالم العر ّ

أي إغراءات
داخمية،
مكبال بمشكالت
السياسة
ّ
الدولية ّ
ّ
ومجرًدا من ّ
وسي) إلى حمبة ّ
ّ
ّ
السوفييتي (االتّحاد ّ
الر ّ
الدولية
اإلقميمية أو
وتحولت إلى واحدة من القوى
"الرسالي"،
ّ
ّ
ّ
أيديولوجية .وبالتّالي ،فقدت روسيا البعد ّ
ّ
بي.
الساعية إلى عقد عالقات عسكرّية و
ّ
ّ
اقتصادية مع العالم العر ّ
ثم منصب
ياسي المخضرم يفغيني بريماكوف منصب و ازرة
ّ
الخارجية (ّ ،)ٜٜٔٛ-ٜٜٔٙ
ومع تولّي ال ّس ّ
بي إلى الواجية .ولم يكن ذلك
رئاسة الوزراء ( ،)ٜٜٜٔ-ٜٜٔٛعاد االىتمام ّ
وسي بالعالم العر ّ
الر ّ

(المستمدة
ساق مع رؤية بريماكوف
بي
االىتمام تَ ًا
الجيوسياسية فحسب ،بل أيضا اتّ ٌ
ّ
ّ
قدير لمكانة العالم العر ّ
العالمية(.)ٚ
السياسة
الريادة
ّ
ّ
الدولية لروسيا في ساحة ّ
من المجد ّ
السوفييتي) ،والتي ال ترضى بغير مكانة ّ
ّأدت أحداث الحادي عشر من أيمول/سبتمبر ٕٔٓٓ والغزو األنجمو-أميركي لمعراق في ٖٕٓٓ ،إلى
جمدت أشكال التّعاون معو ولم تعد تتجاوز حدود صفقات
بي ،ف ّ
تضييق اىتمامات روسيا بالعالم العر ّ
الجيوسياسية
الصحارى العر ّبية .وعمى خالف الخسائر
األسمحة وامتيازات التّنقيب عن ّ
ّ
النفط والغاز في ّ

فإن تمك
التي ّ
بيّ ،
تكبدتيا روسيا من غزو العراق وأفغانستان ومن أثر التّوتّر في منطقة الخميج العر ّ
النفط والغاز بسبب تمك
مالية ىائمة لروسيا ،مع ارتفاع أسعار ّ
األحداث؛ ىي ذاتيا التي حقّقت مكاسب ّ
النحو ،شيد العقد األخير ارتفاع األجور في روسيا بنسبة ٘،%ٚ
الصراعات .وعمى ىذا ّ
الحروب و ّ

 2اَظس انًزٌد يٍ انرفاصٍم:
)Primakov. Y, Russia and the Arabs. (Ney York: Basic Books, 2001
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فضال عن ارتفاع
الية،
ً
وانخفاض ّ
معدالت الفقر إلى ّ
انية الفيدر ّ
النصف ،مع وجود فائض مطّرد في الميز ّ
شعبية وثقة المواطنين في قيادة الكرممين(.)ٛ
ّ

وتشعب القضايا العربية التي ال تمثّل صوتا واحدا؛
ومما زاد من تعثّر العالقات العر ّبية الروسية ،تشابك
ّ
ّ
قضية
جانب
بينما ىناك
ٌ
أي ّ
رسمي واحد لروسيا ّ
بي واحد تجاه ّ
يعبر عنو الكرممين .فميس ىناك موقف عر ّ
ّ

تعدد القوى المحمّية
بي -أحيانا -أكثر من موقف معمَن ،في ظ ّل ّ
بي بعينو ،بل ّ
إن لك ّل بمد عر ّ
لبمد عر ّ
اإلقميمية.
و
ّ

العربية
-1موقف روسيا من الثّورات
ّ

الية
اتّسمت المواقف الغر ّبية من الثّورات العربية بالبراغماتية ،إن لم نقل االنتيازّية؛ فنيج ما بعد الكولوني ّ
مستبدة تنفّذ االتّفاقات والمعاىدات
بي من مصمحتو بقاء أنظمة
ّ
الذي تتبعو العواصم الغربّية مع العالم العر ّ

بي جديد قائم عمى الديمقراطّية ،ىو بك ّل
دون ّ
الرجوع إلى الشعوب أو األطياف الحز ّبية .فعالم عر ّ
الزعماء العرب ،وتساند
المقاييس خسارة لممستعمرين القدامى .وحين تنقمب العواصم الغر ّبية عمى بعض ّ

ٍّ
مستبد عم ًار
بأن لك ّل
معارضييم ،فيي تسارع إلى ضمان مكان جديد ليا في المستقبل،
ً
إيمانا منيا ّ
افتراضيا ينتيي بافتضاح جرائمو.
تتشدق بالديمقراطية ،وال تمارسيا في
النيج ،والفارق الوحيد ّأنيا دولة ال ّ
وال تقف روسيا بعيدة عن ىذا ّ
فإن نقطة البداية في فيم الموقف
أي طرف عمى الساحة
ّ
ثمّ ،
حقيقة األمر ،وال تطالب ّ
الدولية بيا .ومن ّ

المرحب بربيع الثورات العربية ىو أنو ليس ىناك اختالف بين غاياتيا اإلستراتيجية وبقية
وسي غير
ّ
ّ
الر ّ
أن موسكو
األىداف طويمة األمد لمقوى الغربية ،واالختالف ىو في الوسائل واآلليات التكتيكية .وبدييي ّ
اكدا واستبداديا يحقّق مصالحيا عمى األمد الطّويل.
عالما عربيا ر ً
وغيرىا من عواصم القوى الكبرى ّ
تتمنى ً

محكوم ببعدين رئيسين ىما:
بي
إن الموقف
ويمكن القول ّ
الروسي من الحراك الثور ّ
ٌ
ي العر ّ
ّ
الداخل ،والخوف من عدوى الثّورة.
تشابكات ّ
وسي
أ .تشابكات ّ
الداخل ّ
الر ّ
بأي خطط ثورّية،
النظام الحاكم في روسيا منذ عام ٕٓٓٓ ّ
يتّسم ّ
بأنو نظام محافظ لمغاية ،ال يؤمن ّ
النمط
يجيا"
يتحرك بخطوات بطيئة لكنيا ثابتة وراسخة .وبدال من الديمقراطّية عمى ّ
نيجا "تدر ّ
ويعتنق ً
ّ
يسمى "الديمقراطية الدستورية" ،وىي أقرب إلى مفيوم "دولة
بي ،يؤمن النظام الحاكم في روسيا بما ّ
الغر ّ
المؤسسات الحاكمة مع إعطاء صالحيات فائقة لرئيس البالد،
عية"
المؤسسات" التي تقوم عمى احترام "شر ّ
ّ
ّ
Kreutz. A, Op. Cit., p. 5.
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وعودا بأن يحقّق
تقترب بو من الحكم ال ّشمولي .في المقابل ،يقدم ىذا النظام المستحوذ عمى السمطة
ً
العالمي من
النظام
االجتماعية و
خطوات ممموسة في تحسين البنية
االقتصادية واعادة روسيا إلى زعامة ّ
ّ
ّ
ّ

جديد(.)ٜ

السنوات العشر الماضية ،يمكن القول ّإنو ال مفاجأة في
ومن خالل مراجعة ّ
وسي عمى مدار ّ
الداخل ّ
الر ّ
موقف موسكو البارد من سعي ال ّشعوب العر ّبية نحو الديمقراطية وايقاف الفساد واستبداد الحزب الحاكم
وعبادة الفرد ،وذلك لالعتبارات التّالية:

بي أو التّبشير بيا ،فروسيا متيمة في

روسيا ىي آخر من يمكنو دعم ال ّديمقراطّية في العالم العر ّ
السمطة في يد حزب الرئيس (حزب روسيا
ّ
الداخل والخارج بتزييف االنتخابات البر ّ
لمانية ،واحتكار ّ
الصفقة وتوزيع المصالح ،والتّضييق عمى وسائل اإلعالم،
ّ
السمطة بطريقة ّ
الموحدة) ،وترتيب انتقال ّ

بمعدالت وضعت روسيا بين أكثر دول العالم
واعتقال المعارضين وتصفية بعضيم ،وانتشار الفساد
ّ
فضال عن تزايد الفجوة بين المتخمين والمعدمين.
فسادا،
ً
ً

مضطر
الروسي يعتبر الحزب الحاكم "حزب المحتالين والمّصوص" ،لكنو
أكثر من ثمث ال ّشعب

ّ
ّ
يستمر االستقرار(ٓٔ) .وىو وضع
الرضا والقناعة بل أمال في أن
لمثّقة في الحكومة
ّ
ّ
الحالية ليس بدافع ّ
مقدمتيا مصر) التي كانت األنظمة الحاكمة فييا قد عقدت نوعا
الدول العربية (وفي ّ
يشبو حالة كثير من ّ
االقتصادية في مقابل
السياسية و
السمطة
ّ
ّ
الصامتة ،تحتكر بمقتضاىا ّ
الصفقة غير المعمنة مع األغمبية ّ
من ّ
المعيشية باطّراد(ٔٔ).
بتحسن الظروف
وعود
ّ
ّ

المعيشية والمستوى االقتصادي.
عانت روسيا من نوع من المتالزمة المرضية بين ال ّديمقراطّية واألوضاع
ّ
الن ِ
يب
توجيا ليبراليا
ففي
ً
ومناخا ديمقراطيا رافقتو حاالت من ّ
تسعينيات القرن العشرين عرفت روسيا ّ
ّ
اقتصادية صادمة .في المقابل ،تالزم الحكم ال ّشمولي
وتدني مستوى المعيشة وأزمات
االقتصادي لمدولة ّ
ّ
ّ
األول من القرن الحادي والعشرين (ٕٓٓٓ )ٕٓٔٓ-مع حالة من االستقرار
الذي عرفتو البالد في العقد ّ
الية
االقتصادي
الرواتب والمعاشات .وصارت بعض التّعبيرات االختز ّ
ّ
ّ
وتحسن األحوال المعيشية وارتفاع ّ
الروسي المفاضمة بين "ديمقراطية وفقر" أو "حكم
أن عمى ال ّشعب
معبرة عن ىذه
ّ
ّ
الثنائية ،بحيث بدا ّ
ّ
الروس إلى
الحرية .وقد دعا ذلك بعض المعارضين ّ
شمولي ورخاء" حتّى صار الخيار حتميا بين الخبز و ّ
ّ
"النموذج الذي يحكم روسيا اليوم [الثنائي بوتين وميدفيدف] ال يختمف عن العيد ال ّشيوعي
بأن ّ
التّصريح ّ

 1اَظس عاغف يعرًد" ،زٔصٍا تٕذٍٍ ..يساجعاخ عُد انًُعطف" .الجسيرةً .ج 3 .آذاز/يازس .2004
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E2221B2E-16DE-41F1-10D1-12F2304B2F20.htm
10
Dmitri Trenin et al, "Russia in Mid-2011", Carnegie Moscow Center. June 22. 2011
http://carnegieendowment.org/files/russia_in_2011.pdf
11
"انًٕجاخ انثٕزٌح فً يحطرٓا انعستٍح" ،ذسجًح أصايح صانح ،الخرجواى ،انعدد األٔل .)2011( ،نهًزٌد يٍ انرفاصٍم ،زاجع :جساٌى ٍْسد؛
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الدولة وعبادة الفرد [في إشارة إلى الفترة
مولي وعسكرة ّ
الذي عرف حكم الحزب الواحد واالقتصاد ال ّش ّ
الستالينية]"(ٕٔ).
ّ
مضطرة
تؤمن موسكو بما ُيعرف بـ "مبدأ الكفاية الروسي" الذي تعتبر فيو نفسيا مكتفية عن غيرىا ،وغير
ّ
أن لدى ىذه الدولة
أىم مالمح الكفاية
ّ
لتطبيق التجارب األوروبية ونقميا حر ّ
الروسية في ّ
فيا .وتتمثّل ّ
كبير عمى شعوب المنظومة الغر ّبية والدول
فضال ًا
بأن ليا
ًا
مساحةً كبيرة من الثّقة بالنفس
ً
وشعور عميقًا ّ
"حررت" عواصم أوروبا الكبرى من
بي بأسره من النازّية و ّ
األورو ّبية ،حين "أنقذت" روسيا العالم األورو ّ
االحتالل اليتمري .ىذه ال ّذاكرة التي عايشيا الجيل الحالي من قدامى الشيوعيين ،والتي تتداوليا األجيال

بي كثير اىتمام.
ّ
الروسية ً
تباعا ،ال تعطي لنموذج الديمقراطّية الغر ّ

أن
تبنيو ا ّلنيج
ًا
النظام الحاكم في روسيا لنفسو
أعذار كثيرة ل ّ
ويجد ّ
أىميا ّ
الشمولي غير الديمقراط ّي ،ومن ّ
ّ
افي الكبير لألقاليم عن المركز ير ّشح كثي ار من المناطق لخطر
الديني ،والتّباعد الجغر ّ
قي و ّ
التّباين العر ّ
خصوصا) نفسيا تقبل خيار
(السالفية
القومية في روسيا
االنفصال والتف ّكك .وتجد كثير من الجماعات
ّ
ّ
ً
قاء ألن يأتي خيار
القبضة
مولية حفاظًا عمى أصقاع ّ
الحديدية والمركزّية وال ّش ّ
ّ
الدولة المترامية األطراف ،واتّ ً

(ٖٔ)
أن بنيتو
الديمقراطّية
الروسي ّ
ّ
بالتفسخ والتف ّكك وانفراط البناء الفيدرالي  .فمن عيوب الّنظام الفيدرالي ّ
السائدة فيو (نفس المعضمة السوفيي ّتية التي انتيت بتف ّكك االتّحاد
قائمة عمى أساس المجموعة العر ّ
قية ّ
مييأة ألن تطالب ك ّل جميورّية أو منطقة إدارّية باستقالليا عمى األرض
السوفييتي) ،وبالتّالي ،فالفرصة ّ
ّ
يفسر بقاء اسم االتّحاد "الفيدرالي" الروسي مسمى نظريا غير ٍ
قابل لمتّطبيق
التي
تضميا .ولع ّل ىذا ما ّ
ّ
ّ
ٍّ
مستعد لقبول الخيار الديمقراط ّي.
وغير

ب .الخوف من عدوى الثّورة
بي،
في الوقت الذي اندىش فيو الثورّيون العرب من الموقف المتحفّظ لروسيا تجاه الحراك الثّوري العر ّ
أىم ىذه
الروسي من ّ
غابت عن الكثيرين منيم فرصة االطّالع عمى خصائص البيت ّ
الداخل ،و ّ
بي والعالم
أن الكرممين انتابو ْ
الخصائص ّ
قدر من القمق من وصول الثورات العر ّبية إلى دياره .فالعالم العر ّ
لسمطة بين
الروسي -دعنا ْ
نقل -بينيما كثير من التّشابو في أنظمة الحكم ال ّش ّ
مولية ،وفي ترتيب انتقال ا ّ
ّ
لمسمطة ،وفي توزيع ظالم
الرجال
األشداء من العسكرّيين ورجال المخابرات ،واستقطاب ّ
ّ
حاد ّ
زمرة من ّ
لمخدمات بين المركز واألطراف.

 12زاجع نهرفصٍم :عاغف يعرًد ،اسخعادة روسيا هكاًت القطب الدولي ..أزهت الورحلت االًخقاليت( ،تٍسٔخ :انداز انعستٍح نهعهٕو ٔيسكز انجزٌسج
نهدزاصاخ.)2001 ،
 13زاجع خسٌطح انفٍدزانٍح انسٔصٍح فًٌ :اٍَش ذٕزالٌش ،أطلس روسيا والعالن( ،يٕصكٕ :داز زٔصًاٌ ،)1111،ص .14
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بي فرصة مواتية الندالع
الداخل
وقد وجد المعارضون -لمكرممين في ّ
الروسي -في تجربة ّ
الربيع العر ّ
ّ
الحاد
أن بالدىم تشترك مع العالم العربي في التّدىور
ثورات في األراضي
ّ
ّ
الروسية ،ويذىب بعضيم إلى ّ
السياسي،
عموما ،والقمع
اإلنسانية
أىميا تآكل طبقة المثقّفين ،وتراجع مستوى الحياة
عند ّ
ّ
عدة مستويات ّ
ً
ّ
االنفصالية .وينتظر المنادون بالثورة في روسيا أن
الدموية في المناطق
الصراعات
ّ
ّ
وتداعيات الحرب و ّ
لألمة ،ونزيف العقول إلى أوروبا والواليات المتّحدة
تنقذىم الثورة من استمرار تدىور "المخزون الجيني" ّ

بي بوسعو إعادة
المخدرات و
واسرائيل ،وانتشار
ّ
ّ
الكحوليات .ويعتقدون ّ
أن ر ً
بيعا روسيا يحاكي الربيع العر ّ
فرص الحوار بين ال ّشعب ونظامو الحاكم.

موسع كان يناقش مرور عشرين سنة عمى
أن ربيع العرب تزامن مع انعقاد مؤتمر
ومن ّ
الالفت ّ
روسي ّ
ّ
يتيددىا مصير االتحاد السوفييتي نفسو
أن روسيا ّ
انييار االتحاد السوفييتي ،أ ّكد فيو بعض المشاركين ّ
الذي تألّف من جميور ٍ
يات مختمفة األعراق واألديان والطّموحات .فروسيا مركب معقّد يجمع عمى نحو

الروسي(ٗٔ).
ي الجميورّيات واألقاليم ضمن "االتّحاد"
قسر ّ
ّ
بي رّبما
ويذىب بعض الباحثين ،من أمثال يفغيني ياتانوفسكي ،إلى ّ
أن حالة الحراك الثوري في العالم العر ّ
الروسي ،بحيث تثير حماسة الحركات
تؤثّر مباشرةً في جميوريتي تترستان وبشكورتوستان في قمب العمق
ّ
(٘ٔ)
أن النيج الذي تتبعو ىاتان الجميوريتان
اإلسالمية و ّ
القومية في ىاتين الجميورّيتين  ،أخذا في االعتبار ّ
الصدامي المسمّح الذي اتّبعتو
التونسية والمصرّية
سممي وديمقراط ّي يشبو التّجربتين
نيج
ٌ
وبعيد عن ّ
ٌ
ّ
النيج ّ
ّ

جميورّية ال ّشيشان في القوقاز(.)ٔٙ
الروسي والقوقاز ،بل من
لكن أصداء الثّورات العر ّبية قد ال تقتصر عمى
ّ
القوميات اإلسالمية في العمق ّ
سعيا وراء الديمقراطّية
عكسية
ردة فعل
شأن تأثيرىا أن يولد ّ
ّ
ّ
الروسي ،ليس ْ
شوفينية من قبل أبناء العرق ّ

يتم فييا
قومية فاشية يقودىا النازّيون الجدد،
بل تمبية لمطالب ّ
خاصة بعد تراجع حمم الوحدة ّ
ّ
السالفيةّ ،
الروسية تحت دعاوى رىاب األجانب (غزينوفوبيا )Xenophobia
القوميات غير
ّ
اضطياد المياجرين و ّ
والخوف من تآكل روسيا ديموغرافيا أمام أبناء األعراق األخرى(.)ٔٚ

قميال ،فبعد ثورة الورود في جورجيا (ٖٕٓٓ)
تأخر ً
أن ربيع الثورات العربية قد ّ
ومن حسن طالع روسيا ّ
البوليسي في أوزبكستان
السممية التي أفشميا النظام
الشعبية
تقالية في أوكرانيا (ٕٗٓٓ) والثورة
ّ
ّ
والثورة البر ّ
ّ

النيج الثوري
كيفية التعامل مع ّ
ثم تعاقب ثورتين في قرغيزيا (ٕ٘ٓٓ وٕٓٔٓ) ،خبرت روسيا ّ
(ٕ٘ٓٓ) ّ

 14اَظس يداخهح جٍٕزجً تٕفد فً يؤذًس "عشسٌٔ عايا يُر صقٕغ االذحاد انضٕفٍٍرً .ياذا تعد .يٕقع "َٕفً زٌجٌٍٕ" .ترازٌخ 11
حزٌساٌhttp://www.nr2.ru/moskow/335012.html.2011 ٌٍَٕٕ/
15
Kavkaz Centre, “Arab revolutions to revitalize Islamic movements of Tatarstan and Bashkortostan”. 30
March, 2011.
http://www.kavkaz.tv/eng/content/2011/03/30/13111.shtml
 16نهٕقٕف عهى انرثاٌٍ تٍٍ انُٓج انشٍشاًَ ٔانُٓج انررسصراًَ اَظس :عاغف يعرًد" ،اإلصالو انسٔصً تٍٍ انصداو ٔانرفاْى" .الجسيرة ًج ،ترازٌخ
 5أكرٕتس .2004
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/36144F13-E413-4633-1302-3122ED16ED32.htm
12
Bilan. V, “What Awaits Russia if a National Revolution Wins Out?”, New Eastern Outlook, Feb. 02. 2011.
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أن وراء ىذه الثّورات
الشعبي عمى تخوميا المباشرة في آسيا الوسطى والقوقاز وشرق أوروبا .وتأ ّكد لروسيا ّ
أن جميع ىذه الثورات قد منيت بالفشل
ًا
وتمويال أميركيا وغربيا
دعما
ً
مباشر .ومن حسن طالع روسيا أيضا ّ
ً
التبعية الخارجية .عمى ىذا
فاىية واالستقالل عن
ّ
أي واحدة منيا من تحقيق الحمم الشعبي بالر ّ
ولم تتم ّكن ّ
النجاح
النحو ،تنظر روسيا إلى ربيع العرب ال عمى ّأنو جاء ّ
بأن نصيبو من ّ
ّ
متأخ ًار فحسب ،بل وبيقين ّ
الروسية.
السابقة عمى األراضي
ّ
مما حدث في التّجارب ّ
لن يكون أفضل ّ
اإلعالمي الذي يتبعو الكرممين منذ وصول فالديمير بوتين إلى حكم روسيا عام
وفي ظ ّل االحتكار
ّ

مقدمتو القناة الخامسة وقناة
سمبية .فاإلعالم
الروسي ،وفي ّ
تم تفسير الثورات العربية بطريقة ّ
ّٕٓٓٓ ،
ّ
تعمد استخدام
بي بل ّ
إزفيستيا اإلخبارّية ،لم يستخدم مصطمح "ثورة" في وصف ما يجرى في العالم العر ّ
أىمية أكثر
"تمردات" و"تظاىرات" و"صدامات"،
مصو ار األمر عمى أنو نزاعات ّ
مصطمحات عمى شاكمة ّ
ّ
الروسي دميتري مدفيدف
الروسية تصريحات الرئيس
منو انتفاضة شعبية ثورّية .وتناقمت وسائل اإلعالم
ّ
ّ
جدا أن
بي بقولو" :ىذه الدول صعبة المراس ،ومن
المرجح ّ
ّ
التي وصف فييا األحداث في العالم العر ّ
المتطرفون ،وىو ما
يحمل ليا مستقبل تمك األحداث أوقاتا عصيبة ،بما في ذلك أن يقفز إلى السمطة
ّ

تتجز إلى دويالت
ّأ
أن ىذه الدول ستعيش في حروب لعقود مقبمة وينتشر فييا اإلرىاب وقد
يعني ّ
()ٔٛ
أن "ليبيا وسوريا ستصبحان معاقل
تكرر ىذا ّ
ممن ر ْأوا ّ
قزمية"  .وقد ّ
الزعم عمى لسان مسؤولين ّ
اشتدت المواجية في سوريا.
الثوار طرابمس و ّ
لإلرىاب" ،وذلك بعد أن دخل ّ
أن ربيع
ويتم دعم ىذه الرؤية بتحميالت
سياسية ترى ما يجري في العالم العربي ح ار ًكا ّ
ّ
"فوقيا" و "نخبويا" ،و ّ
ّ
ٍ
الدولية ليونيد
الروسي في العالقات
ّ
العرب ليس سوى "انقالب" عمى الحكم .وفي ذلك ،يذىب الخبير ّ

بي فيو قدر من التّجاوز
سوكيانين إلى ّ
أن "استخدام مصطمح ’ثورة‘ لمحديث ع ّما يجري في العالم العر ّ
برمتو أكثر من صراع بين
ويعطي ما يجرى في تمك المنطقة صفة
ّ
إيجابية ،بينما قد ال يكون األمر ّ
بي عمى حدة"(.)ٜٔ
ّ
النخب السياسية وبين ّ
مؤيدين ومعارضين ّ
لمرئيس في ك ّل بمد عر ّ
وفي نظر رجال الدولة في روسيا ،فإنو إذا لم تكن الثورات العربية مؤامرة أميركية فإنيا عمى األق ّل قد
انطمقت عمى صيوة الجواد األميرك ّي الجديد المتمثّل في مواقع اإلنترنت التي ساىمت في نجاح تمك

خاصة مواقع فيس بوك وتويتر وغوغل ،وكمّيا منتجات تقنية أميركّية ساعدتيا اليواتف النقّالة
الثّورات،
ّ
(ٕٓ)
أن
الرخيصة التي أنتجتيا الصين وتنتشر بكثافة في ّ
الدول العربية  .وتذىب مثل ىذه التّحميالت إلى ّ
ّ
الصفحات وضاعفوا من أعداد
وىميين دخموا عمى ال ّشبكة
ّ
الثورة نجحت بفعل ناشطين ّ
العنكبوتية وصاغوا ّ

Etling. B, “The Russian Media Ecosystem and the Arab Spring, Mediacloud.org, May 2, 2011.
 11إذاعح "دوحشيه فيله " فً حٕاز يع نٍٍَٕد صٕكٍاٍٍَ تعُٕاٌ "زٔصٍا ٔانثٕزاخ انعستٍح ..شعاز انحٍاد ٔنغح انًصانح" ترازٌخ  14يإٌ.2011 ،
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15015140000.html
 20غسٌغ نٍُدصكً "،ثٕزاخ عستٍح تانٕٓاذف انصٍٍُح انًحًٕنح" ،يٕقع ويب بالًيخا ،ترازٌخ  20حزٌساٌ2011 ٌٍَٕٕ/
http://www.webplanet.ru/knowhow/gadgets/cm_silence/2011/06/20/chinese_phones.html
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ٍ
الناشط الذي
ثم يتساءلون ىل من المصادفة أن يكون وائل غنيم ( ّ
المشاركين بطريقة غير و ّ
اقعية .ومن ّ
ساىم في انتشار الثورة المصرّية عمى اإلنترنت) مدير غوغل في ال ّشرق األوسط؟

مستعدة إلشعال
أن ما نشيده اليوم في العالم العربي من وجود تنظيمات موالية لمنظام
ّ
الطّريف أيضاّ ،
نظير في روسيا .فقد سارع الكرممين منذ عام ٕ٘ٓٓ كخطوة
البالد واستيداف الثورّيين
ّ
جسديا لو أيضا ٌ
تقالية في أوكرانيا) إلى إنشاء تمك المنظّمات تحت
احت ارزّية ّ
أي ثورات محتممة (بعد الثورة البر ّ
لمرد عمى ّ
ٍ
الروسي (فالديمير بوتين آنذاك) .وتتألّف مثل ىذه التّنظيمات من شباب
الرئيس
رعاية مباشرة من ّ
ّ
الدفاع عن روسيا
بي و ّ
المدارس والجامعات الروس ّ
ممن ّ
تم تدريبيم تحت شعارات محاربة االستعمار الغر ّ
الشوفينية.
مشوىة ومفرطة في
ّ
لمروس" وغير ذلك من مفاىيم ّ
و"روسيا فقط ّ
قومية ّ

وتُعرف الجماعة األكثر تأثي ار في روسيا باسم "ناشي
أن ىذه
النسخة
أن "ناشي" قد ال تكون سوى ّ
ّ
الروسية من "نازي" .ومن الطّريف ّ
البعض متي ّكما من ّ
الفاشيون في روسيا؟ يجيب أعضاء
الفاشية ،ومن ىم
الحركة الشبيية بالشبيبة النازّية ترفع شعار مناىضة
ّ
ّ
наши

" ( وتعني "رجالنا" ،أو "أتباعنا") .ويح ّذر

(ٕٔ)
النيج بما كان يفعمو
"ناشي" :ىم "ك ّل الخونة والعمالء المعارضين لفالديمير بوتين " .ويذ ّكرنا ىذا ّ
الحزب الحاكم في مصر ،حين رمى ك ّل المعارضين لصفقة تصدير الغاز إلسرائيل بتيم "العمالة" و"خيانة

الوطن".

الروسي الحالي دميتري
الرئيس
وتخوفًا من ثورات
استعدادا
وخالل العامين الماضيين -و
ً
ّ
داخمية ،-أصدر ّ
ّ
ّ
تم
ميدفيدف ق اررات تتّفق تماما مع ما اتخذ في ك ّل من مصر وسوريا وتونس في فترات سابقة حين ّ
اعتبار المنظّمات غير الحكومية التي تتمقّى دعما ماليا غربيا مؤس ٍ
"تتجسس عمى الوطن" ،واعتبار
سات
ّ
ّ
ّ
ّ
اشتد عود الح ارك الثوري العربي
ثم ،فإنو ما إن ّ
تمرد "جرامة ّ
ّ
أي تجمير أو ثورة أو ّ
ضد الدولة" .ومن ّ
ضباط األمن في مدينة فالديقفقاز المتاخمة لمقوقاز
حتى خرج الرئيس
الروسي ميدفيدف في اجتماع لكبار ّ
ّ
السيناريو لروسيا،
المضطرب بالقول ""دعونا نواجو الحقيقة ،إنيم (يقصد القوى الغر ّبية) يخطّطون نفس ّ

وسيعممون اآلن بك ّل طاقتيم لتنفيذه"(ٕٕ).
أىميا اتّياميا
بي ،تمعب الحكومة
ّ
الروسية عمى تقسيم المعارضة وتفتيتيا بطرق شتّى ّ
وكما في العالم العر ّ
بالعمالة لمغرب ،وباختطاف أفكارىا واعادة إنتاجيا ،واستقطاب عناصر المعارضة واغرائيا بجزء من

أن عدد
كعكة السمطة ،أو بتشويو صورة بعض ال ّشخصيات المنافسة عمى زعامة الدولة .والنتيجة
ّ
النيائية ّ
عدىم
المعارضين الروس
ٌ
أن مسرح المعارضة اليوم ال يقف عميو سوى نفر يمكن ّ
محدود لمغاية ،حتّى ّ
عمى أصابع اليد الواحدة.

21

Belov. O, “Nashi Versus Nazi: Anti-Fascist activity as a means of mass youth mobilization in contemporary
Russi”, Anthropology of East Europe Review. 2001, Volume 26, No. 2, p. 41-55
22
Abdullaev. N, “Kremlin Sees Peril in Arab Unrest”, Moscow Times, Feb. 24, 2011.
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الجيوسياسية
-3الحسابات
ّ

بي خالل العقدين الماضيين من ثالثة أبعاد جيوسياسية نجمميا عمى
تنطمق عالقة روسيا بالعالم العر ّ
النحو التالي:
ّ
عالمي
أ .أزمة بناء نظام
ّ
انتقالية ،وال تُسمّم
أن العالم يعيش منذ انييار االتّحاد السوفييتي فترة
ّ
تنطمق السياسة الخار ّ
جية الروسية من ّ
التقني
التقدم
ثمة
نظاما أحاديا يحكم العالم خالل ىذه الفترة .ورغم إدراك موسكو تخمّفيا عن ّ
روسيا ّ
بأن ّ
ً
ّ
الذىنية الرفيعة التي
أخ ًذا في االعتبار القدرات
بالدول الكبرىّ ،إال أنيا تؤمن بإمكانية تجاوز ذلك ْ
مقارنة ّ
ّ

ما تزال متوفّرة في شعبيا إلى اآلن(ٖٕ) .وخالل ذلك ،تتحفّظ روسيا عمى المسعى األميركي لـ "نشر
أن "األميركّيين في سعييم لتصدير الديمقراطية ،مع جيميم بتاريخ ووقائع مجتمعات
الديمقراطية" ،مؤ ّكدة ّ

التروتسكيين الذين طالبوا بتصدير الثورة البروليتارية إلى كافّة أرجاء العالم،
يشبيون
ّ
العالم المستيدفةّ ،
النظر أوجد فييا وضع ثوري أم ال"(ٕٗ).
بغض ّ
ّ
أن حالة االنكماش
ولع ّل أكثر معضالت أزمة النظام العالمي في حقبة ما بعد الحرب الباردة ّ
الجيوستراتيجي لروسيا خالل العقدين األخيرين جعمتيا محاصرة من جميع الجيات بأزمات عالمية ،سواء

الحدودي بين باكستان وأفغانستان ،أو الطّمعات
الصراع عمى الحزام
ّ
بسبب الحرب في أفغانستان ،أو ّ
الجوية لحمف الناتو التي تنطمق من دول البمطيق وبعض القواعد في آسيا الوسطى وتركيا وشرق أوروبا،
ّ

السيطرة العسكرّية األوروبية عمى حوض البحر
ً
فضال عن استيداف صربيا ومساندة انفصال كوسوفو ،و ّ
المتوسط والخميج العربي.
ّ

األول/أكتوبر ٕٔٔٓ مستخدمةً الفيتو في وجو المشروع األميركي-
وحين وقفت روسيا في مطمع تشرين ّ
األول
األوروبي إلدانة النظام السوري في مجمس األمن ،كان موقفيا و ً
اضحا بأنيا تعارض في المقام ّ

الدولية (األحرى ّأنيا تعاكس وتشاكس فرض ىذه
تحويل مجمس األمن إلى حمبة لممارسة الييمنة
ّ
الييمنة) .وتحاول روسيا أن تحقّق ذلك من خالل تنسيق تحالف دولي جديد تمثّمو مجموعة دول البريكس
الدول
الصين وجنوب أفريقيا)،
أن ّ
خاصة ّ
ّ
( BRICSالحروف األولى من أسماء دول الب ارزيل وروسيا واليند و ّ

األول/أكتوبر ٕٔٔٓ ،حين
األخيرة ىي التي وقفت إلى جانب النظام السوري في مجمس األمن في تشرين ّ
الصين الفيتو وساندتيا ك ّل من اليند والب ارزيل وجنوب أفريقيا باالمتناع عن التصويت.
استخدمت روسيا و ّ

بي
في ىذه المرحمة التي لم ّ
يتحدد فييا مستقبل روسيا ومصير النظام العالمي ،تضع موسكو العالم العر ّ
اتيجي .فالعالم العربي ،بك ّل ثورانو وركوده ،ال يمكنو أن
في مكانو
الحقيقي ضمن دوائر األمن اإلستر ّ
ّ
ٌ 23فغًٍُ تسًٌاكٕف ،العالن بدوى روسيا ..قصر الٌظر السياسي وعواقبه ،ذسجًح عثد هللا حضٍ ( ،ديشق :داز انفكس  )2010ص .35-12
 24انًصدز َفضّ ،ص .41
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الساعية إلى االنفصال
يتخطّى ّ
الرابعة من ىذه الدوائر .فالقوقاز المضطرب ومناطق األقمّيات ّ
الدائرة ّ
داخل البيت الروسي ىي الدائرة األولى ،بينما تمثّل الدول المستقمّة عن االتحاد السوفييتي الدائرة الثانية،
القومي
أما الصين واليند وايران وتركيا واليونان والبمقان ووسط أوروبا فتصنع قوسا كبي ار يمثّل دائرة األمن
ّ
ّ
الثالثة.
بي وال ّشرق األوسط ،أعادت روسيا خالل العام الماضي
وأمام صعوبات االنطالق
ً
جنوبا نحو العالم العر ّ
أىميا
توجيو سياستيا
ّ
الخارجية نحو محور آسيا – المحيط اليادئ .ويقف وراء ذلك عدد من األسبابّ ،

ي من روسيا إلى ال ّشرق من األورال وعبر سيبيريا
الحاجة إلى تنمية األقاليم
ّ
المتأخرة في ال ّشطر اآلسيو ّ
الصينية وجزر كوريل وحدود أالسكا .والى ما سبق تضاف محاولة روسيا االستفادة
وصوًال إلى الحدود ّ

الصين انتقمت في عام ٕٓٔٓ لتح ّل مح ّل ألمانيا كأكبر
الصيني،
خاصة ّ
أن ّ
ّ
الصعود االقتصادي ّ
من ّ
الجنوبية واليابان.
فضال عن فرصة المّحاق التقني بكوريا
ي مع االتّحاد الروسي،
ً
ّ
شريك تجار ّ
بأنو ليس لروسيا في العالم العربي سوى قميل
الروس ّ
يقر الخبراء ّ
اتيجي الجديدّ ،
وفي ىذا المخطّط اإلستر ّ
ي األميرك ّي دون أن
من المصالح
ّ
السموك العسكر ّ
االقتصادية ،وىي تنتيج في ىذا اإلقميم ردود أفعال عمى ّ
فعمية(ٕ٘).
تبادر باتّخاذ خطوات ّ

بتحس ٍن في العالقات مع الواليات المتّحدة منذ وصول
ومن جية أخرى تتمتّع روسيا في ىذه السنوات
ّ
أن أوباما قد استمع
أن جزءا من ىذا
الرئيس أوباما إلى منصبوّ .
التحسن يعود إلى ّ
ويرجح بعض المراقبين ّ
ّ

جية وتوقف ىجومو عميك
لنصائح مستشاريو بأنو "إذا أردت أن تكسب الجانب
الروسي في السياسة الخار ّ
ّ
ف عن إسماعو دروسا في
فتوقّف عن توجيو االتّيام لو بانتياك حقوق اإلنسان (في ال ّشيشان مثال) و ُك ّ
ال ّديمقراطية"(.)ٕٙ

العالمي في موقف روسيا من الثورات العربية دون األخذ في االعتبار عالقة روسيا
وال يكتمل ىذا البعد
ّ
روسية وسوفيي ّتية ،فضال عن وجود ما بين خمسة
تضم نحو مميون إسرائيمي من أصول
بإسرائيل التي
ّ
ّ
أن موسكو
إلى ستّة ماليين أسرة
ّ
الروس ّ
روسية ليا أقارب وأصدقاء في إسرائيل .ويؤ ّكد بعض المحمّمين ّ

خالف ما كان يفعمو الزعماء السوفييت سابقا ،ال ترغب في عزل إسرائيل (إذا ما نجح ربيع العرب)،

خاصة في ظ ّل التّعاون الوثيق بين موسكو وتل أبيب في قضايا اإلرىاب ،واشتراكيما في الوعي بخطورة
ّ
()ٕٚ
الحيوي في آسيا الوسطى .
الروسي ومجاليا
تيدد الجنوب
األصولية
اإلسالمية التي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

Dmitri Trenin & al. (2011), Op. Cit.
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 26نٍهٍا شٍفرضٕفا؛ "تحثا عٍ انُٕز"ً ،وفايا غازيخا ،ترازٌخ  22أتسٌم. 2011
Dzieciolowski Z. “Russia and the Middle East: Post-Soviet flux”. 13 Aug. 2006.
http://www.opendemocracy.net/conflict-middle_east_politics/russia_policy_3112.jsp
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العسكرية
ب .الكوابح
ّ
تحت ّل روسيا المرتبة الثانية بعد الواليات المتّحدة في تصدير األسمحة لمعالم( .)ٕٛواذا كانت الواليات
فإن زبائن روسيا ىم من الدول النامية
توجو صادراتيا مناصفة تقر ًيبا بين الدول
ّ
المتقدمة و ّ
المتحدة ّ
الناميةّ ،
()ٕٜ
ٍ
لمسالح في العالم العربي أ ّن نجاح تسويق
وبنسبة تبمغ نحو ٓ . %ٜمن المفارقات في تجارة روسيا ّ

السالح يتوقّف في جزٍء كبير منو عمى حمالت نشر الفزع وتخويف األطراف المتنازعة في العالم العربي
وتغذية األطراف المتناحرة عبر وكاالت المخابرات .ونجد روسيا (التي ال تتقن ىذه الحمالت كافيةً)
الصدد.
لمسالح من الجيود الكبيرة التي تقوم بيا الواليات المتّحدة في ىذا ّ
تستفيد في تجارتيا ّ
الروسي (بنسبة ٘ٔ )%بعد الدول النامية
ويحت ّل العالم العربي المرتبة الثانية في محطّات استقبال ّ
السالح ّ

أن روسيا ىي أكبر مورد
اآلسيوية التي تتمقّى نحو ٕ %ٙمن
السالح .كما ّ
إجمالي صادرات روسيا من ّ
ّ
الالتينية بعد الواليات المتّحدة.
لمسالح في أفريقيا ،وتحت ّل المرتبة الثانية في ك ّل من آسيا وأميركا
ّ
ّ
الشيوعية وتزايد االستئثار الغربي بالممفّات السياسية العربية ،تراجعت مكانة روسيا في توريد
وبعد انييار
ّ
السالح لمعالم العربي إلى المرتبة الرابعة بعد ٍّ
كل من الواليات المتحدة والمممكة المتّحدة وفرنسا(ٖٓ).
ّ

أن الكممة
أن مراجعة الحروب التي اندلعت في الشرق األوسط منذ انتياء الحرب الباردة ،تثبت ّ
وبدييي ّ
األخيرة في حسم المعارك تكتبيا األساطيل البحرّية والقواعد العسكرية فيما وراء البحار .وىنا ،تجد روسيا

العالمية .وال وجو لممقارنة بين القدرات
مكبمة بضعف قدراتيا في ىذه األنواع من أسمحة المناورة
ّ
نفسيا ّ
الرابض في مياه
الروسية ونظيرتيا الغر ّبية أو األميركية،
البحرّية
ّ
ّ
خاصة األسطول السادس األميركي ّ
بعينيات القرن العشرين والذي ترعرع ىنا تحت دعاوى مواجية التيديد ال ّشيوعي
البحر
المتوسط منذ أر ّ
ّ
لتركيا وايران وجنوب شرق أوروبا.
أن األسطول الروسي يتألّف من أربع أذرع :األسطول ال ّشمالي وأسطول المحيط
ومن المعموم تار ّ
يخيا ّ
اليادئ وأسطول بحر البمطيق وأسطول البحر األسود .واألساطيل الثالثة األولى بعيدة لمغاية عن مسرح

التّنافس في المنطقة ،فيما يعيش األسطول الرابع في البحر األسود أزمة انحباسو داخل مياه ذلك البحر
ٍ
منطقة
منفردا في
األميركي الذي يعربد
السادس
ً
شبو المغمق وال يغامر بالخروج إلى ساحة األسطول ّ
ّ
السويس شرقا إلى خميج غينيا في غرب أفريقيا.
شاسعة ّ
تمتد من ّ
المؤرخ
المتوسط؟ يجيبنا
أىمية وجود أسطول في المياه العربّية في البحر
ّ
ّ
ىل كانت روسيا غافمة عن ّ
الكوني لألسطول السوفييتي
اتيجي
والمستشرق ّ
ّ
الروسي أليكسي فاسيميف بالقول" :كان الغرض اإلستر ّ
ٍ
لدولة قارّية،
افي
اضحا لمقيادة العسكرّية
ّ
السوفييتية منذ ثالثينّيات القرن العشرينّ ،إال ّ
و ً
أن الوضع الجغر ّ
21

Grimmett. R, “CRS Report for Congress; Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2000-2002”,
October 23, 2001. http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL34223.pdf
21
Nup. S, “The Arms Trade is Big Business”, Global Issues, November 01, 2001.
http://www.globalissues.org/article/24/the-arms-trade-is-big-business
30
Nup S, ibid.
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عشية الحرب العالمية الثانية وضعت جميعيا
الفنية
وضعف القاعدة
الصناعية ،واإلمكانات العسكرية ّ
ّ
ّ
البرية"(ٖٔ).
بي السوفييتي وحصرت استخدامو عمى مساعدة
ً
ّ
العمميات ّ
قيودا عمى حجم األسطول الحر ّ
ولم تطمح موسكو في ذروة مجدىا السوفييتي في العالم العربي إلى أكثر من الحصول عمى تسييالت

عسكرّية ومستودعات لموقود لسفنيا العسكرّية في مصر في موانئ بورسعيد واإلسكندرّية والبرلس ومطروح
لمسوفييت ،وكانت عدن الميناء األكثر إستراتيجّية
أما في سوريا فكانت الالذقية الميناء
ّ
المفضل ّ
والسمومّ .

الصومال .وقد استفاد العالم
الذي تم ّكن السوفييت من استخدامو في اليمن إلى جانب ميناء "بربرة" في ّ
أن إحدى الوسائل الحاسمة في حرب أكتوبر ٖٜٔٚ
بي من ىذا الحضور البحري السوفييتي ،حتّى ّ
العر ّ
ٍ
ي سوفييتي(ٕٖ).
والمتمثّمة في الجسور العائمة التي استخدميا المصرّيون في عبور القناة جاءت بدعم بحر ّ
تكبدتو موسكو من خسائر بسبب
واذا ما ربطنا التاريخ بالحاضر ،يمكننا تقدير حجم القمق الروسي بما ّ

الثورات العر ّبية ،والبالغة نحو ٓٔ ماليير دوالر في مجال التّسميح مع ك ّل من مصر والجزائر وليبيا(ٖٖ).
فقد عقدت موسكو صفقات مع ليبيا وحدىا بنحو ٗ ماليير دوالر لشراء أسمحة جديدة لتحديث منظومة

التّسميح التي ُبنيت في العيد السوفييتي(ٖٗ) .وقبل إسقاط الق ّذافي ،كانت شركة غازبروم قد استحوذت عمى
النفط والغاز في األراضي الميبية(ٖ٘).
حصة شركة الغاز
اإليطالية "إني  "ENIفي حقول ّ
ّ
نسبة ٖٖ %من ّ
ومع اشتعال األحداث في ليبيا سحبت روسيا موظّفييا العاممين في مجال النفط ومجال شبكة البنية

حديدية في ليبيا(.)ٖٙ
خاصة في إقامة ّأول شبكة سكك
األساسية
ّ
ّ
ّ
الثوار في دخول طرابمس ،أ ّكد رئيس المجمس االنتقالي الميبي مصطفى عبد الجميل المخاوف
وبعدما نجح ّ

حق
الروسية حين أعرب في الثامن من أيمول/سبتمبر ٕٔٔٓ أنو وان كان يشكر روسيا ألنيا لم تستخدم ّ
ّ
أن ذلك ال يعني مراجعة العالقات معيا في المستقبل
الفيتو في فرض منطقة حظر طيران فوق ليبياّ ،إال ّ
أن "احترام المجمس لمعقود السابقة مع جميع الدول ال يعني ّأنيا لن
خاصة في مجال التّسميح ،معتب ار ّ
ّ
رد بعض الخبراء
ألنيا عقود يشوبيا نوع من الفساد واألسعار المغالى فييا" .وكان ّ
تخضع لممراجعة ّ

أن المجمس االنتقالي في ليبيا من البدييي أنو سيتّجو إلى شراء
الروس عمى ىذا التصريح قد أشار إلى ّ
ثم إيطاليا
األسمحة من الدول التي ساعدتو عمى اإلطاحة بالق ّذافي وفي ّ
مقدمتيا فرنسا والمممكة المتّحدة ّ
والواليات المتحدة.

 31أنٍكضً فاصٍهٍف ،يصدز صثق ذكسِ ،ص .130 ،122
 32انًصدز َفضّ ،ص .150
33
Jacob W. Kipp , “Moscow Responds to the Arab Revolutions: Focus on Libya”, Eurasia Daily Monitor,
Volume: 1 Issue: 10, 25 April 2011.
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews55Btt_news55D=32132&cHash=dce03201fc22552
0edc1f5b1d1eb2133
َ 34قال عٍ ًوفايا غازيخا ترازٌخ  1يازس .2011
35
“Arab Spring' Bad news for Russian Arms Industry”, Intelligence Briefing, 14 June, 2011.
http://www.worldtribune.com/worldtribune/wtarc/2011/eu_russia0221_06_14.asp
َ 36قال عٍ كوهرساًج ،ترازٌخ  2أتسٌم .2011
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فإن روسيا ستفيد عمى المدى القصير من الثورات العر ّبية التي ّأدت إلى ارتفاع
ورغم خسائرىا اآلنّيةّ ،
النفط الروسي بنحو ٖٓ .%وعمى المدى البعيد ،إذا وصمت الثورة إلى ٍ
بمد مثل الجزائر وتعطّل
أسعار ّ
ّ
أيضا في صالح روسيا التي ستقترب من حافة احتكار
ي إلى أوروبا،
ّ
فسيصب ذلك ً
إمداد الغاز الجزائر ّ
الروسية .لكن عمى الجانب
السنوية
انية
ّ
ّ
توريد الغاز ألوروبا .ومن شأن ذلك أن يحقّق مضاعفة لمميز ّ
أن
الروسي يجعمو عرضة
ّ
لمتضخم .كما ّ
اآلخرّ ،
فإن تدفّق المزيد من األموال ّ
السائمة عمى االقتصاد ّ
يؤدي إلى ٍ
اقتصادية عالمية(.)ٖٚ
أزمة
اتّساع نطاق الثورات العربية قد ّ
ّ
يني
ت .العامل ّ
الد ّ
افية شديدة تتمثّل في
يبمغ عدد س ّكان روسيا نحو ٘ٗٔ مميون نسمة ،وتعاني روسيا من أزمة ديموغر ّ
مقدمتيا تدىور األوضاع
تناقص
النمو الس ّكاني خالل العقدين الماضيين نتيجة عدة اعتبارات في ّ
ّ

الصحية وتزايد ىجرة العقول .ويبمغ عدد المسممين في روسيا ما بين ٖٕ إلى ٕ٘ مميون نسمة ،وىو ما
ّ
متذرعة بيذا
يمثّل ما بين  ٔٙو %ٔٚمن إجمالي س ّكان البالد .وليس بمستغرب أن حصمت روسيا ّ -
الحجم والعالقات التاريخية الطويمة مع العالم اإلسالمي -عمى مقعد دائم بصفة مراقب في منظّمة

اإلسالمي في االجتماع الثاني والثالثين لوزراء خارجية دول المنظّمة الذي ُعقد في صنعاء في
المؤتمر
ّ
ٖٓ حزيران/يونيو ٕ٘ٓٓ (.)ٖٛ
الديني في عالقة
األول/ديسمبر عام ٔ ،ٜٜٔتزايد تأثير العامل ّ
ومنذ انييار االتّحاد السوفييتي في كانون ّ
بي .فخالل حرب ال ّشيشان األولى ٕ ٜٜٔٗ-ٜٜٔوالثانية  ،ٕٖٓٓ-ٜٜٜٔكانت ىناك
روسيا بالعالم العر ّ

التمرد في ال ّشيشان سواء بالمال أو
اتّيامات
ّ
روسية مباشرة لدول في شبو الجزيرة العر ّبية بتمويل حركة ّ
الدعم إلى ال ّشيشان بعد أحداث
الرجال .وقد تراجع عدد من الدول العربية بالفعل عن تسييل وصول ىذا ّ
الدولي .وكان
الحادي عشر من أيمول/سبتمبر ٕٔٓٓ وما ُو ّجو إلى ىذه الدول من تيم بتمويل اإلرىاب
ّ
أي تغطيات تسيء إلى
األىم ىو توقّف معظم وسائل اإلعالم العربية ،و
ّ
الخميجية خصوصا ،عن نشر ّ
قي" في القوقاز.
صورة روسيا أو تتّيميا بارتكاب "إبادة
ّ
جماعية" أو "تطيير عر ّ

الروسي مع
وبعد الغزو األنجمو-أميركي لمعراق في ٖٕٓٓ ،وقع تعاطف إسالمي كبير في الداخل
ّ
اقي متّسقا مع اليجوم الرسمي لمكرممين عمى القوى الغر ّبية .وكادت األمور تخرج عن حدودىا
الشعب العر ّ

وجردت اإلمام
ي اإلسالمي ،لوال ّ
في ال ّشحن الجماىير ّ
أن موسكو أفمحت في اإلمساك بقواعد المعبةّ ،
الدينية في سيبيريا والقطاع األوروبي من روسيا ،بسبب
طمعت تاج الدين من منصبو كرئيس لإلدارة
ّ
التطوع أمام مسممي روسيا .وقد ترافق ذلك مع ما تناقمتو وسائل اإلعالم الغر ّبية
إعالنو الجياد وفتح باب
ّ

32

Ivanov.E , “Consequences of the „Arab Uprising‟”. 15 March. 2011.
http://www.russiaotherpointsofview.com/2011/03/consequences-of-the-arab-uprising-.html
31
Kreutz. A,Op. Cit., p. 1.
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وداغستانيين في البصرة
شيشانيين
متطوعين
يطانية واألميركّية إلقاء القبض عمى
ّ
ّ
القوات البر ّ
ّ
عن إعالن ّ
وبغداد.
لمرسول (صمّى اهلل عميو
الرسوم الدانماركية المسيئة ّ
األول/أكتوبر ٕ٘ٓٓ ،حين وقعت أزمة ّ
وفي تشرين ّ
الرسوم وطالبتيا باالعتذار .وفرض الكرممين
وسمّم) ،انتقدت القيادة
ّ
الروسية الدول الغر ّبية التي نشرت ّ

تجرأت
الصحف
حظ ار
ّ
ّ
إعالميا عمى إعادة نشرىا في ّ
اما لمشاعر مواطنييا المسممين .وحين ّ
الروسية ،احتر ً
الروسية
السمطات
ّ
الرسوم ،سارعت ّ
صحيفة غورودسكيا إزفيستيا في مدينة فولغوغراد عمى إعادة نشر ّ
الصحيفة واغالقيا(.)ٖٜ
بمصادرة ّ
اإلسالمي لم يكن موفّقا في كافّة
بي و
ّ
لكن ىذا الحرص الروسي عمى ضبط العالقة مع العالمين العر ّ
شنت إسرائيل حرب إبادة
األول/ديسمبر  ٕٓٓٛوكانون الثّاني/يناير  ،ٕٜٓٓحين ّ
األحوال .ففي كانون ّ

إيجابيا
بي إلى روسيا منتظرين منيا فعال
عمى س ّكان ّ
ّ
غزة المحاصرين ،تطمّع كثيرون في العالم العر ّ
بأنيا "تشعر بالقمق تجاه
صرحت
رسميا ّ
ّ
يخفّف تمك الكارثة ،لكن روسيا لم تغمض أعينيا فقط ،بل ّ
الدفاع عن
حق إسرائيل في ّ
غزة ،لكنيا تتفيّم في نفس الوقت ّ
الصور المفزعة التي تشاىدىا في ّ
ّ
نفسيا"(ٓٗ).

االنتقائية والتناقض في المسألة الدينية ،فأدرجت في أغسطس  ٕٓٓٙحركة
استمرت روسيا تمارس
ّ
و ّ
القومي الروسي ،في الوقت الذي استقبمت فيو
الميدد لألمن
اإلخوان المسممين عمى قائمة اإلرىاب
ّ
ّ

الدور الذي لعبو اإلخوان المسممون في
ثم بادرت روسيا -بعد ّ
بترحاب زعماء حركة حماس في موسكوّ .
الثورة المصرّية (كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير ٕٔٔٓ) -بالترحيب بفتح حوار مباشر معيم عبر

(ٔٗ)
احدا ،فيي وان
التيارات
لونا و ً
الدينية العربية ً
ّ
حرية"  .ولع ّل روسيا ال ترى في ّ
حزبيم الجديد "العدالة وال ّ
كانت ال تشعر بقم ٍ
مباشر
ًا
تيديدا
فإن صعودىم في سوريا يمثّل
ً
ق شديد من صعود اإلخوان في مصرّ ،

بي.
لمصالحيا وخططيا في المشرق العر ّ

خاتمة واستنتاجات

ٍ
سمبيا ومتحفّظا تجاه
خالل الفترة من يناير وحتّى مطمع أكتوبر ٕٔٔٓ ،حافظت روسيا عمى موقف بدأ ّ
اغماتي -مع تحقيق القوى الثورّية نجاحا -إلى طريق أق ّل
تحول عمى نحو بر
الحراك الثور ّ
بيّ ،
ثم ّ
ّ
ي العر ّ
تشددا في الوقوف مع األنظمة الحاكمة ،وان تباين ىذا الموقف بعدم االكتراث (اليمن) والمتابعة المترقّبة
ّ

Ibid, p. 6.
 40عاغف يعرًد" ،انعالقاخ انعستٍح انسٔصٍح فً ظم انرحٕالخ اندٔنٍح"ٔ ،زقح عًم فً :يهرقى انعالقاخ انعستٍح انسٔصٍح ،يسكز انجزٌسج
نهدزاصاخ ،اندٔحح .فثساٌس .2001
َ 41قال عٍ ٔكانح األَثاء انسٔصٍح "ريا ًوفسخي" ترازٌخ  2أغضطش .2011
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تدخل دولي مع المطالبة
ألي ّ
الرفض القاطع ّ
(تونس) والمراقبة بقمق (مصر) والمراوغة وال ّشجب (ليبيا) ،و ّ
داخمية عاجمة (سوريا).
بإصالحات
ّ

تمتد أكثر من ألف عام ،اتّسمت بفترات
أن العالقات
الروسية العربية التي ّ
ّ
وقد أظيرت المراجعة التار ّ
يخية ّ
تقدمت موسكو
خمسينيات
المد والجزر كان أكثرىا وضوحا في
وستينيات القرن العشرين ،حين ّ
من ّ
ّ
ّ

األساسية في العالم العربي عمى كافة األصعدة ،فضال عن دورىا الثقافي
لممساىمة في تطوير البنى
ّ
البارز خالل تمك الفترة .ويعتبر عقد سبعينيات القرن العشرين بداية ٍّ
روسي
الدور ال
خط متّصل من تراجع ّ
ّ
ّ
الروسية تجاه
الخارجية
السياسة
بي ،ذلك ّ
ّ
ّ
الدور الذي اختفى أو كاد منذ عام ٔ .ٜٜٔوتقوم ّ
في العالم العر ّ
اديكالية.
السنوات األخيرة عمى مبدأ ّ
رد الفعل ّ
وتجنب المبادرات الر ّ
بي في ّ
العالم العر ّ
بي تؤ ّشر
وتكاد مراجعة الموقف الروسي خالل القرن العشرين تجاه الحراك الوحدوي و
القومي والثور ّ
ي العر ّ
ّ
تشكيكية تحتفظ بيا روسيا تجاه ال ّشعوب العربية ،وترى من خالليا العرب غير فاعمين
عمى نظرة
ّ
يطانية،
يتحركون وفق مخطّطات
ويفتقدون لوعي االستقالل عن القوى االستعمارّية ،وىم
أجنبية :بر ّ
ّ
ّ
الروس يمأل اإلعالم
تتغير ىذه ّ
نسية ،وأميركّية .ولم ّ
وفر ّ
النظرة حتّى يومنا ىذا ،فخرج عدد من الخبراء ّ
لمسيطرة عمى ال ّشرق
بأن ربيع الثورات العربية في عام ٕٔٔٓ ليس سوى مؤامرة
ّ
ّ
ييودية أو أميركية ّ

األوسط من خالل إيقاعو في الفوضى والتخمّص من ح ّكامو الذين استيمكوا دورىم ،وحان وقت طردىم

من ساحة المّعبة السياسية(ٕٗ).

الدوافع التالية:
ي العربي
محكوم بالكوابح و ّ
وقد اتّضح في ىذه الورقة ّ
أن موقف روسيا من الحراك الثور ّ
ٌ

الروسي الذي يسعى إلى فرض قبضة مركزّية عمى أقاليم
السمطوي في الداخل
ٔ-
طبيعة البناء ّ
ّ
استئثار حزب أحادي بمقاليد
التمرد .ويناسب ىذا النظام طبيعة شموليةً و
متطرفة تسعى لالنفصال أو
ّ
ّ
َ
فإن قبول روسيا بال ّديمقراطّية يضعيا عرضة لالنفصال والتّف ّكك واحتمال نشوب
ثمّ ،
البالد .ومن ّ
النمط السوفييتي.
ودينية
قية
ومناطقية ،بما ّ
حبات عقد البالد عمى ّ
ييدد بانفراط ّ
ّ
ّ
قومية وعر ّ
صراعات ّ
اإلسالمية في
خاصة إلى الجميوريات
خشية روسيا من انتقال عدوى الثورة إلى أراضييا،
ٕ-
ّ
ّ
الروسي مع واقع التّجربة العر ّبية.
تترستان وبشكيريا فضال عن القوقاز ،بسبب تشابو الدوافع في الداخل
ّ

الروسي.
وتعمل موسكو عمى اتّباع أساليب مختمفة لمحيمولة دون انتشار تمك العدوى إلى أرجاء البيت ّ
مؤيدين
مقدمة تمك الوسائل تشويو الربيع العربي
وفي ّ
إعالميا واعتباره عمال انقالبيا وصراعا بين ّ
ّ

لمرؤساء العرب.
ومعارضين ّ
النظام العالمي
ٖ-
يعبر بوضوح عن أزمة ّ
"السياق" الذي اندلعت فيو الثورات العربية ّ
وترى روسيا ّ
أن ّ
األحادية لبرامج نشر الديمقراطّية مع جيل بمعطيات ىذه ال ّشعوب االجتماعية
والمخطّطات األميركية
ّ
 42زاجع انًقاتهح انرً أجسذٓا قُاج روسيا اليوم ترازٌخ  11يازس  2011يع اندتهٕياصً انسٔصً فاذشٍالف ياذٍزٔف انري أزجع يا ٌجسي يٍ
حساك ثٕزي فً انعانى انعستً إنى ذدتٍس يُظًاخ أيٍسكٍح قايد تردزٌة تعط انشثاب انعستً عهى أزاظٍٓا ثى أزصهرٓى إلشعال انثٕزج فً تالدْى
إلصاتح انعانى انعستً تحانح يٍ انشهم.
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تتحرك روسيا تجاه الثورات العر ّبية ب ٍ
حذر أخ ًذا في االعتبار رغبتيا في تحقيق
واالقتصادية .في المقابلّ ،
التوازن مع ك ّل من األنظمة العربية الحاكمة ،واسرائيل ،والواليات المتّحدة.

اجتماعية
المية أصولية تخمق بيئة
ٗ-
ّ
ال ترغب روسيا في أن ينتيى ربيع العرب بظيور قوى إس ّ
أن روسيا في تعاطييا مع
و
اقتصادية تفرخ "اإلر ّ
ّ
ىابيين" إلى تخوميا في القوقاز وآسيا الوسطى .كما ّ
الثقافي لمسممي روسيا الذين يمثّمون
االقتصادي و
افي و
الثورات العربية تأخذ بعين االعتبار الوزن ّ
ّ
ّ
الديموغر ّ
إجمالي الس ّكان.
نحو  %ٔٚمن
ّ
لمصراع في المياه
٘-
ال تمتمك روسيا القدرات العسكرّية البحرّية التي تم ّكنيا من إدارة متوازنة ّ
قي
بي
ّ
ّ
خاصة في ظ ّل استحواذ األساطيل األميركية عمى ساحات القتال في ك ّل من شر ّ
اإلقميمية لمعالم العر ّ
بي وبحر العرب.
البحر
ّ
المتوسط والخميج العر ّ
المعمم األساس لسياسة روسيا الخارجية منذ انييار االتّحاد
اغماتية
ّ
وفي النياية ،تبدو البر ّ
السياسية ىي ْ
النزقة
أي رسائل
أيديولوجية ،وفي ّ
اغماتية ّ
مقدمتيا تمك الحجج التي استبدلت البر ّ
ّ
السوفييتي وتخمّييا عن ّ
أن "الثورة
بالماركسية ،وتممّصت من الحكمة التي صاغيا ماركس ذات يوم ّ
ّ
ورددىا لينين وأنصاره من ّ
قاطرة ال ّشعوب"

(ٖٗ)

دونيا تتعطّل األمم وتتوقّف حركة التّاريخ.
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