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مقدمة
يتّســم احلديــث عــن العالقــات العربية  -الروســية بالتعقيــد ،فمــن جهــة يصعــب القــول بوجــود
موحــدة يف العالقــة مــع روســيا ،وذلــك الختــاف مصالــح الــدول العربيــة معهــا
رؤيــة عربيــة ّ
وتنوعهــا ،ومــن جهــة أخــرى تتفــاوت النظــرة إىل روســيا واملوقــف منهــا بــن النخــب العربيــة،
ّ

إن مــن أبــرز ســمات هــذه العالقــة
واحلكومــات ،والــرأي العــام العربــي .ويف العمــوم ،ميكــن القــول ّ
أنهــا ظلــت نخبويــة واقتصــرت علــى السياســة العليــا ()High Politics؛ إذ مل تســتطع روســيا
ً
أن
أن حتقــق
اخرتاقــا ثقاف ًيــا علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية العربيــة ،وذلــك علــى الرغــم مــن ّ
ً
آالفــا مــن الشــبان العــرب  -خاصــة يف الــدول التــي كانــت حليفــة االحتــاد الســوفياتي الســابق
وقــت احلــرب البــاردة  -درســوا يف روســيا ،وتزوجــوا مواطنــات روســيات.
والتعــرف إىل أوجههــا اخملتلفــة ،آخـ ًـذا يف
يســعى هــذا املؤمتــر إىل حتليــل هــذه العالقــة املركّ بــة
ّ
احلســبان التحــوالت التــي طــرأت عليهــا منــذ احلــرب العامليــة األوىل ونشــوء االحتــاد الســوفياتي
مــن جهــة ،ونشــوء النظــام اإلقليمــي العربــي يف الفــرة نفســها تقري ًبــا مــن جهــة أخــرى.
أن العالقــات العربيــة  -الروســية ضاربــة جذورهــا يف التاريــخ؛ إذ تعـ ّـرف العــرب
وعلــى الرغــم مــن ّ

إىل الشــعوب الروســية منــذ مطلــع القــرن العاشــر امليــادي عندمــا اعتنقــت بعــض القبائــل

الســافية اإلســام ،فإنّــه ال ميكــن احلديــث يف العصــور احلديثــة عــن وجــود عالقــات عربيــة -
روســية ،خاصــة يف املشــرق العربــي ،قبــل احلــرب العامليــة األوىل ،فقــد نشــأت الدولــة العربيــة
إثــر تفــكك الســلطنة العثمانيــة وانفصــال العــرب عــن األتــراك .وقــد بــدأ االهتمــام العربــي فعل ًّيــا
بروســيا مــع انتصــار الثــورة البلشــفية عــام 1917؛ إذ جــرى مــن خاللهــا الكشــف عــن املراســات
الســرية التــي ّأدت إىل اتفــاق ســايكس  -بيكو ،وتقســيم مناطــق الســيطرة العثمانيــة يف
املشــرق العربــي بــن الــدول االســتعمارية األوروبيــة.
نظامــا
وبســبب موقــف الثــورة البلشــفية املناهــض للغــرب االســتعماري ،وتبنّيهــا االشــراكية
ً
اقتصاد ًيا  -اجتماع ًيــا يســعى إىل حتقيــق العدالــة االجتماعيــة ،واللحــاق بركــب احلداثــة والتصنيــع،
تأ ّثــر بهــا جــزء مــن النخــب العربيــة ،فنشــأت األحــزاب الشــيوعية العربيــة ،وكان أولهــا احلــزب
ـم نشــأ حــزب شــيوعي
الشــيوعي الفلســطيني الــذي تأســس عــام  ،1919ثــم الســوري عــام  ،1924ثـ َّ

يف كل بلــد عربــي تقري ًبــا.

را يف فــرة مــا بــن احلربــن بســبب انشــغال االحتــاد
مل تتطــور العالقــات الروســية  -العربية كث ـ ً
الســوفياتي مبشــكالته الداخليــة ،ووقــوع معظــم العــامل العربــي يف قبضــة االســتعمار الغربــي،
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لكــن هــذا مل مينــع االحتــاد الســوفياتي أن يكــون مثــ ًلا أول دولــة غــر عربيــة تعــرف باململكــة
العربيــة الســعودية وتقيــم معهــا عالقــات دبلوماســية عــام .1926
وبعــد إنشــاء دولــة إســرائيل ،تعقــدت العالقــات الروســية  -العربيــة ،فقــد كان االحتــاد الســوفياتي
ً
اعرتافــا قانون ًيــا ( )de jure recognitionللكيــان الــذي قــام علــى أنقــاض
أول دولــة متنــح
فلســطني ،وذلــك بعــد يومــن فقــط مــن اإلعــان عــن إنشــائه يف  15أيــار /مايــو  ،1948باملقابــل
أن
مل تعــرف الواليــات املتحــدة قانون ًيــا بدولــة إســرائيل إلّا يف العــام التــايل ،علــى الرغــم مــن ّ
واشــنطن كانــت أول مــن اعــرف بإســرائيل كدولــة أمــر واقــع ( .)de facto recognitionوقــد
تــرك هــذا املوقــف أثـ ًـرا ً
بالغــا يف العالقــات العربية  -الروســية ،لكــن احلــرب البــاردة ســاهمت يف
إعــادة بعــض التــوازن إليهــا .فمــع اشــتداد الصــراع الغربي  -الســوفياتي علــى النفــوذ والتأثــر يف
املنطقــة العربيــة ،ومــع تنامــي التهديــد اإلســرائيلي لألمــن القومــي العربــي ،خاصــة بعــد الهجــوم
اإلســرائيلي الشــهري علــى قطــاع غــزة عــام  ،1955وكان حتــت اإلدارة املصريــة ،نشــدت الــدول
العربيــة الســاح عنــد الــروس الذيــن ســارعوا إىل تقدميــه الســتمالة العــرب إىل جانبهــم يف إطــار
احلــرب البــاردة ،فكانــت صفقــة األســلحة التشــيكية مــع ســورية ثــم مــع مصــر ،والتــي أسســت
لشــراكة سياســية وعســكرية روســية طويلــة األمــد مــع اجلمهوريــات العربيــة (مصــر ،وســورية،
والعــراق ،واجلزائــر ،وليبيــا فضـ ًلا عــن منظمــة التحريــر الفلســطينية) .وقــد شــكل العــدوان الثالثــي
علــى مصــر عــام  1956حمطــة بــارزة ،ســاهمت يف دفــع العالقــات العربية  -الروســية وتطويرهــا؛
إذ ســاهمت الضغــوط الســوفياتية واألمريكيــة يف وقــف العــدوان ،كمــا شــكّ لت املوافقــة
الســوفياتية علــى متويــل ســد أســوان وإنشــائه ،والــذي م ّثــل حمطــة بــارزة يف املشــروع التنموي
لثــورة  23يوليــو ،نقطــة حتــول إيجابيــة أخــرى ،فتحــت البــاب علــى مصراعيــه أمــام حضــور ســوفياتي
كبــر يف شــؤون املنطقــة العربيــة طــوال فــرة احلــرب البــاردة ،مــن خــال ثنائيــة الدفــاع والتنميــة.
قدمهــا الســوفييت للعــرب يف
وســاهمت صفقــات األســلحة واملســاعدات واخلــرات التــي ّ
إعطــاء دفعــة قويــة جلوانــب أخــرى مــن العالقــات؛ إذ جــرى إيفــاد آالف الطــاب الشـ ّبان مــن املدنيني

والعســكريني إىل االحتــاد الســوفياتي طل ًبــا للتدريــب والتعلّــم .واحتــل هــؤالء بعــد عودتهــم إىل
بلدانهــم مواقــع قياديــة يف مؤسســات الدولــة وأجهــزة احلكــم ،مــا ســاعد علــى إنشــاء عالقــات
قويــة علــى مســتوى النخــب واملؤسســات .وقــد اســتمرت هــذه العالقــة حتــى انتهــاء احلــرب
البــاردة وســقوط االحتــاد الســوفياتي.
مــع ســقوط االحتــاد الســوفياتي انشــغلت روســيا مبشــكالتها الداخليــة مــن جديــد؛ فرتاجــع
النفــوذ الروســي يف املنطقــة علــى جميــع املســتويات ،وحتــول عــدد كبــر مــن حلفائهــا باجتــاه
إنشــاء عالقــات أوثــق مــع الغــرب ،يف حــن توثقــت العالقــات الروسية  -اإلســرائيلية .وقــد اســتمر
الغيــاب الروســي عــن املنطقــة العربيــة حتــى قــام الرئيــس فالدميــر بوتــن بــأول زيــارة إىل العــامل
العربــي عــام  2005عندمــا زار القاهــرة ،وأعقبهــا بزيــارة إىل الســعودية عــام .2007
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لكــن عــودة احلضــور الروســي القــوي إىل املنطقــة مل يحصــل إلّا بعــد ثــورات الربيــع العربــي التــي
ً
تكــرس بقــوة يف موقفهــا املعــادي للثــورة
اتخــذت روســيا منهــا
موقفــا ســلب ًيا يف العمــومّ ،
الســورية؛ إذ اســتخدمت روســيا حــق النقــض “الفيتــو” ثــاث مــرات يف جملــس األمــن التابــع
وقدمــت لــه جميــع أشــكال الدعــم للحفــاظ علــى
لــأمم املتحــدة
ً
دفاعــا عــن النظــام الســوريّ ،
اســتمراره وبقائــه.
ـف
لقــد جــاءت العــودة الروســية إىل املنطقــة بعــد غيــاب اســتمر نحــو عقديــن يف سـ ٍ
ـياق خمتلـ ٍ
عــن ســياقات احلضــور الســوفياتي خــال احلــرب البــاردة ،وخدمــة ملصالــح أخــرى .ففــي حــن
شــكلت العوامــل األيديولوجيــة (تصديــر أفــكار الثــورة البلشــفية) واجليوسياســية (التنافــس مــع
الواليــات املتحــدة علــى النفــوذ والســيطرة) جوهــر مصالــح االحتــاد الســوفياتي خــال ســنوات
احلــرب البــاردة ،حتولــت روســيا نحــو مصالــح ذات طبيعــة خمتلفــة ،فابتعــدت يف الســنوات األخرية
عــن املواقــف األيديولوجيــة ،وبــدأت تتجــه نحــو ســلوك نفعــي براغماتــي بشــكل متزايــد؛ فشــكّ لت
قضايــا الطاقــة ،وحتقيــق مكاســب اقتصاديــة ،واحلفــاظ علــى مصاحلهــا ونفوذهــا الســابق
وبخاصــة يف ســورية ،ومنــع صعــود تيــارات اإلســام السياســي خشــية تأثريهــا يف األقليــات
املســلمة التــي تعيــش يف أقاليمهــا ،جوهــر سياســاتها اخلارجيــة نحــو املنطقــة العربيــة.
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امللخصات
العرب وروسيا يف خِ ضم التحوالت العاملية يف النظام الدويل :دور اخلربة التاريخية
لتفاعل الثقافات وأهميتها
أليكبري اليكبريوف
بعــد ســقوط االحتــاد الســوفياتي ،جــرت إعــادة التفكــر يف العالقــات بــن روســيا والعــامل العربــي
واإلســامي ،فمــن جهــة وبعــد زوال الثنائيــة القطبيــة مــن العــامل ،اضطــرت روســيا إىل االبتعــاد
عــن سياســة املواجهــة يف الشــرق األوســط ،مــن خــال دعمهــا التــام بعــض األنظمــة العربيــة
نهجــا براغمات ًيــا .ومــن جهــة أخــرى ،اعرتفــت
ٍ
لــدواع أيديولوجيــة ،واتخــذت لهــا بديــ ًلا مــن ذلــك ً
روســيا باإلســام ديانــة تاريخيــة يف األراضــي الروســية ،وضمنــت لهــا احلقــوق املتســاوية مــع
الديانــات األخــرى ،وانضمــت بصفــة عضــو إىل منظمــة التعــاون اإلســامي ،مبــا أنهــا دولــة ذات
ســكان مســلمني أصليــن.
هدفــت الدراســات الروســية التــي تناولــت اإلســام بالبحــث إىل معرفــة كل مــا يرتبــط بهــذه
الديانــة والثقافــة ،وليــس بهــدف انتقادهــا أو النيــل منهــا أو حتــى اجلــدل معهــا ،وهــذا مــا مييــز
االستشــراق الروســي والدراســات اإلســامية عــن االستشــراق الغربــي.
نهجــا بعيـ ًـدا عــن األيديولوجيــة ،فيــه عــودة إىل قيمهــا الروحيــة
وتتبــع روســيا يف تاريخهــا املعاصــر ً
عامــا
التقليديــة .وعــاد االهتمــام بالتقاليــد الدينيــة ومنهــا التقاليــد اإلســامية .وخــال العشــرين ً
املاضيــة ،تراكمــت خــرات منهــا الســلبية ومنهــا اإليجابيــة ،إذ عندمــا قـ ّـدم العــرب املســلمون
املســاعدات للمســلمني ،مل يراعــوا الهويــة الوطنيــة للمســلمني الــروس بــل وضعوهــا أحيا ًنــا
يف موقــع مضــاد لإلســام.
إن ديناميكيــة تطــور العــامل املعاصــر تتضمــن عمليــات وظواهــر أزمــات يف تطــور الــدول
ّ
القوميــة ،ونظــام العالقــات الدوليــة .ويــؤدي التفــاوت الهائــل يف التطــور إىل تســييس الوعــي
يقــدم أجوبــة للمســائل االجتماعيــة واالقتصاديــة
االجتماعــي اإلســامي الــذي بــدوره يجــب أن
ّ
احلــادة .واإلنســان الــذي يجــد نفســه عاجـ ًـزا عــن إيجــاد احللــول أمــام العــامل الذاهــب إىل الفوضــى
يلتجــئ إىل الديــن ،ونتيجــة لعــدم معرفتــه العميقــة حتــى بالديــن نفســه يضــع لنفســه احلــل
ـم إىل التطــرف الــذي ال ميكــن القضــاء عليــه
علــى أســاس مبســط (ثنائيــة أبيــض وأســود) ،ومــن ثـ ّ
إلّا بتطويــر القيــم األساســية للديانــات ،وهــذا مــا يعــرف بــه كل املفكريــن املســلمني .ومــن
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املهــم هنــا خلــق الشــروط الالزمــة ملعرفــة األشــكال اخملتلفــة مــن الهويــة الوطنيــة والدينيــة،
ـلما جيـ ًـدا ،ال يعنــي
واالنتمــاء الــذي يجــب ألّا يقــوم علــى أســاس األزمــات الداخليــة .فــأن تكــون مسـ ً
أبـ ًـدا أن تكــون مواط ًنــا ســي ًئا وبالعكــس.
موضوعــا لأللعــاب اجليوسياســية ،أو ورقــة يف الدعايــات
يجــب ألّا يكــون املســلمون الــروس
ً
أن أراضــي ســكن املســلمني
السياســية ضمــن ألعــاب جيوســراتيجية غريبــة عنهــم .كمــا ّ
ألن هــذه األراضــي لهــا جــذور قدميــة ،وتقاليــد ثقافيــة
الــروس ال ميكــن أن تكــون “دار احلــرب”ّ ،
يســمى التكفــر واســتخدام
أن عمليــة مــا
إســامية عريقــة ،وحيــاة روحيــة خصوصيــة ،كمــا ّ
ّ

ـدوا،
الفتــاوى املشــكوك فيهــا يزيــد مــن التناحــر بــن املســلمني ويجعــل بعضهــم لبعــض عـ ً
ولذلــك فاجلهــاد يف املناطــق التــي يســكنها املســلمون تاريخ ًيــا يجــب ألّا يكــون عســكر ًيا
ّــاء.
امــا ،بــل
ً
وهد ً
جهــادا روح ًيــا تربو ًيــا وبن ً
ّ

الق َيم األساسية للحضارة الروسية وتأثريها يف السياسة اخلارجية يف املاضي
منوذجا
واحلاضر :الشرق األوسط
ً
فصيح بدرخان
عمومــا ،تؤمــن بقيــم مشــروع احلداثــة
أهــم مــا مييــز احلضــارة الروســية هــو أنهــا حضــارة حداثيــة
ً
العاملــي الــذي بــدأ منــذ الثــورة اإلنكليزيــة وتشــكّ ل نهائ ًيــا بعــد الثــورة الفرنســية .ولهــذه احلضــارة
خصوصياتهــا التــي مت ّيزهــا عــن احلداثــة الغربيــة الكالســيكية .وهــذه اخلصوصيــات ناجتــة عــن
كونهــا تلتصــق بالشــرق ،وهــي ،وإن ُعـ ّـدت تاريخ ًيــا مــن الناحيــة السياســية حضــارة اســتبدادية
(القيصريــة والشــيوعية) ،فإنّهــا مــن الناحيــة االجتماعيــة والدينيــة تعـ ّـد ليبرياليــة فعـ ًلا ،فالروســي

ً
انطالقــا مــن انتمائــه الدينــي أو القومــي ،وليســت هنــاك أي حــدود اجتماعيــة
ال يتعامــل مــع اآلخــر
أو دينيــة لــدى الــروس يف عالقاتهــم مــع اآلخريــن.
تبــدأ أولويــات السياســة اخلارجيــة الروســية مــن التكامــل مــع دول الرابطــة املســتقلة .وال تقــوم
كمــا يــرى البعــض بتشــكيل تكتــل أو حلــف جيوســراتيجي منــاوئ للمنظومــة األورو -أطلنطيــة،
لكنهــا حتــاول مــن خــال تشــكيل منظمــات؛ مثــل منظمــة معاهــدة األمــن املشــرك ضمــن
رابطــة الــدول املســتقلة ،ومنظمــة التعــاون االقتصــادي األوراســي ،واالحتــاد اجلمركــي ،وإقامــة
الدولــة االحتاديــة الروســية البيالروســية ،إضافــة إىل االنضمــام إىل منظمــات مهمــة؛ مثــل منظمــة
حتجيــم إمكانيــات املــد الغربــي علــى األقــل
شــنغهاي للتعــاون ،ومنظمــة “بريكــس” وغريهــا،
َ
منافســا
قــرب حدودهــا اإلمرباطوريــة التاريخيــة ،لكــن جميــع هــذه املنظمــات ضعيفــة وال تُعـ ّـد
ً
حقيق ًيــا حللــف الناتــو.
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عمومــا مــن األولويــات السياســة اخلارجيــة الروســية ،إذ لــدى روســيا
عــد االجتــاه الشــرقي
ً
و ُي ّ
هنــا مشــكالت أقــل ممــا هــو احلــال يف االجتــاه الغربــي .وروســيا اليــوم تعــر األهميــة الكبــرة
عمومــا ال يشــر إىل أي
ملنطقــة جنــوب شــرق آســيا واحمليــط الهــادي .والوضــع احلــايل هنــاك
ً
خماطــر مهمــة تهــدد روســيا .وتنطلــق روســيا مــن مبــدأ بــألّا تــؤدي نشــاطاتها السياســية
يف االجتــاه الشــرقي إىل اإلســاءة إىل التوجــه الغربــي ،وبالعكــس فالشــراكة اإلســراتيجية
الروســية  -الصينية هــي أكــر مــن جمــرد اصطــاح دبلوماســي بــارد ،وهــذا واضــح علــى األقــل
مــن املواقــف الروســية  -الصينية املتطابقــة يف الكثــر مــن األحيــان يف جملــس األمــن الــدويل،
ومنهــا املواقــف مــن القضايــا العربيــة.

روسيا والوطن العربي  -الشرق األوسط بعد احلرب الباردة :الفرص والتحديات
كاظم هاشم نعمة
تهتــدي هــذه الدراســة مبقاربــة بنيــة النظــام لدراســة السياســة الدوليــة والسياســة اخلارجيــة.
والنظــام هــو جمموعــة الوحــدات والقواعــد واملمارســات التــي حتكمــه ،والتــي تؤثــر يف الطريقــة
أن بنيــة النظــام ميكــن أن تق ّيــد أو جتيــز اختيــارات
التــي تفعــل فيهــا الوحــدات يف النظــام ،مبعنــى ّ
الفاعــل أو الوحــدة يف النظــام ،مثــل أن نظــام تــوازن القــوى أو الهيمنــة مــن قــوة عظمــى ميثــل
البيئــة أو احملتــوى التــي يتحــرك فيهــا الفاعلــون مــن حيــث الدوافــع واملوانــع والقضيــة واجملــال
حلركــة السياســة اخلارجيــة .وتقــع احلركة  -اجملــال يف بيئــة مــن ثالثــة مســتويات أو أطــر أو
نظــام متداخلــة ومركبــة ومعقــدة ودينامكيــة :البيئــة الدوليــة ،واإلقليميــة ،والداخليــة أو احملليــة.
إن احلركة  -اجملــال تعكــس السياســة اخلارجيــة واإلســراتيجية للفاعــل يف بيئــة النظــام ،وهــي
ّ
مؤشــر ملســتوى احلريــة ودرجتهــا التــي يتمتــع بهــا الفاعــل مــن حيــث الضغــوط اخلارجيــة الدولية
واإلقليميــة والداخليــة ،وكذلــك قدرتــه علــى بلــوغ أهــداف معينــة للسياســة اخلارجيــة .ومي ّثــل
إقليمــا ال يضاهيــه إقليــم آخــر مــن حيــث تداخــل التفاعــات
الوطــن العربي-الشــرق األوســط
ً
دينامك ًيــا بــن األطــراف الرئيســة أو القــوى اإلقليميــة الكــرى أو القوى الوســطى الصاعــدة واألطراف
اخلارجيــة مــن القــوى الكــرى ،وعلــى وجــه اخلصــوص الواليــات املتحــدة علــى املســتويات الثالثــة،
فهــو إقليــم كانــت لــه قيمتــه اجليوســراتيجية واجليواقتصاديــة يف صراعــات احلــرب البــاردة
ونزاعاتهــا ،ولــه أهميتــه اجليواقتصاديــة واجليودينيــة (الظاهــرة اإلســامية املتم ّثلــة يف إيــران
والســعودية وتركيــا ،أو النــزاع علــى مركــز اخلالفــة يف القــرن الواحــد والعشــرين بــن طهــران
الشــيعية ،وتركيــا اإلســامية املعاصــرة ،والســعودية الســلفية) يف األمــن واالســتقرار اإلقليمــي
والعاملــي مــا بعــد احلــرب البــاردة ،وكذلــك مــن حيــث القضايــا املركزيــة كالقضيــة الفلســطينية،
وانتشــار أســلحة الدمــار الشــامل.
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ديناميكية العالقات الروسية -العربية ما بعد مرحلة القطبني ()1990-2015
مارينا سابرونوفا
تعــود جــذور التعــاون الروســي  -العربــي االقتصــادي والسياســي والثقــايف إىل تاريــخ طويــل،
ففــي نهايــة الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات مــن القــرن العشــرين ،أدى التغيــر اجلــذري للعالقات
الدوليــة بعــد ســقوط االحتــاد الســوفياتي إىل ظهــور الــدول املســتقلة اجلديــدة والتحــوالت
السياســية يف الــدول العربيــة يف الشــرق األوســط ،واهتــز التــوازن السياســي الــذي تشــكّ ل
خــال عشــرات األعــوام ،واختــل ميــزان القــوى ملصلحــة الواليــات املتحــدة وإســرائيل ،وهــذا مل يــؤد
فقــط إىل اشــتداد األزمــات الســابقة ،بــل إىل ظهــور األزمــات السياســية الداخليــة .كل ذلــك أدى إىل
ظهــور ظــروف سياســية واقتصاديــة أخــرى للتعــاون .وبعــد ســقوط االحتــاد الســوفياتي وبدايــة
التحــوالت السياســية يف العــامل العربــي ،مل تختــف الظــروف املوضوعيــة الالزمــة للتعــاون البنــاء،
أن املــوروث السياســي القــوي وعالقــات الصداقــة املتعــددة املســارات مــع الكثــر مــن
ذلــك ّ
الــدول العربيــة ،والتــي متّ تأسيســها خــال عشــرات األعــوام املاضيــة ،دعمــت التعــاون اجلديــد.
كانــت السياســة الروســية يف الشــرق األوســط يف التســعينيات تتضمــن :قضايــا تتابــع العالقات
مــع الشــركاء اإلســراتيجيني والبحــث عــن الشــركاء اجلــدد ،ووضــع إســراتيجية للسياســة
اخلارجيــة الروســية جــرى ضمــن الصــراع السياســي الداخلــي القاســي واألزمــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة .وجــرى اجلــدل اجلــاد حــول العالقــات مع احللفــاء اإلســراتيجيني اجلــدد يف املنطقة،
ومنهــم ســورية والعــراق وليبيــا ومنظمــة التحريــر الفلســطينية .وبعــد تعيــن يفغينــي برمياكــوف
وزيـ ًـرا للخارجيــة الروســية ،أصبحت مســألة التســوية يف الشــرق األوســط مــن أولويات السياســة
اخلارجيــة الروســية ،ويحتــل األســاس اإلســراتيجي فيهــا التعــاون االقتصــادي والتجــاري القائــم
علــى أســاس املنفعــة املتبادلــة .ويف الوقــت نفســه مــع حمــاوالت الدبلوماســية الروســية
إنعــاش العالقــات التاريخيــة مــع احللفــاء التاريخيــن يف نهايــة التســعينات ،يظهــر اجتــاه جديــد
أن الــدول العربيــة
يف السياســة اخلارجيــة الروســية ،وهــو إقامــة العالقــات مــع دول اخلليــج ،إذ ّ
الغنيــة بالنفــط تعـ ّـد بالنســبة إىل روســيا مهمــة (ديناميكيــة العالقــات كانــت تبــدو يف التعــاون يف
املســألة الشيشــانية).
وأدت عــودة روســيا إىل الشــرق األوســط الكبــر يف بدايــة األلفيــة الثالثــة ،إىل إدخــال تعديــات
جديــدة يف نهــج السياســة اخلارجيــة للكثــر مــن دول يف العــامل ،وكان ذلــك يرتبــط بظهــور
حتديــات جديــدة الســتقرار العالقــات الدوليــة مثــل حــوادث  11ســبتمرب  2001يف نيويــورك وواشــنطن،
والعمليــة العســكرية يف العــراق عــام  ،2003واملوقــف املبدئــي لروســيا حــول العــراق .وبــدأت
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حتــوالت واضحــة يف العالقــات الثنائيــة مــع دول شــبه اجلزيــرة العربيــة ،ووضــع مســألة اإلرهــاب
الــدويل يف جــدول األعمــال ،ومســألة التعــاون الوثيــق يف مكافحــة اإلرهــاب والتعــاون يف جمــال
النفــط والغــاز والتعــاون مــع منظمــة التعــاون اإلســامي ،ويف الوقــت نفســه إقامــة االتصــاالت
املباشــرة مــع حمــاس وحــزب اهلل ،والعالقــات منــذ عــام  ،2000مــع اجلزائــر والعــراق وليبيــا وســورية
واجلزائــر ومصــر.
أن مواقــف
ظهــر الواقــع اجلديــد يف السياســة الروســية بعــد “الربيــع العربــي” عــام  ،2011ذلــك ّ
روســيا مــن التحــوالت اجلاريــة يف املنطقــة العربيــة تطــورت مــع تطــورات الربيــع العربــي ونتائجــه،
والتــي أ ّثــرت يف العالقــات الروســية العربيــة يف اجملــاالت السياســية واالقتصاديــة.

تأثري املتغريات اإلقليمية والدولية يف سياسة روسيا جتاه منطقة اخلليج العربي
فيصل أبو صليب
تهــدف هــذه الدراســة إىل بيــان تأثــر املتغــرات اإلقليميــة والدوليــة يف سياســة روســيا اخلارجيــة
جتــاه منطقــة اخلليــج العربــي ،ومــن أهــم هــذه املتغــرات حــرب اخلليــج الثانيــة ،وانهيــار االحتــاد
الســوفياتي ،وانتهــاء احلــرب البــاردة والقطبيــة الثنائيــة يف النظــام الــدويل عــام  ،1991وأحــداث احلــادي
عشــر مــن ســبتمرب ،واحلــرب األمريكيــة علــى أفغانســتان والعــراق مــن  2001إىل  ،2003وثــورات الربيــع
أهمهــا ليبيــا ومصــر
العربــي التــي بــدأت يف تونــس عــام  ،2010ثــم انتقلــت إىل بلــدان عربيــة أخــرى مــن ّ
أساســا الربــط بــن هــذه املتغــرات وعمليــة
وســورية واليمــن والبحريــن .وحتــاول هــذه الدراســة
ً
التحــول التــي تظهــر يف السياســة الروســية جتــاه منطقــة اخلليــج العربــي خــال املراحــل
اخملتلفــة ،يف ســعيها لرصــد احملــددات الرئيســة لسياســة روســيا جتــاه هــذه املنطقــة.
وتركّ ــز هــذه الدراســة يف حدودهــا املكانيــة علــى دراســة العالقــات بــن روســيا ودول جملــس
التعــاون اخلليجــي الســت والتــي تضــم الســعودية واإلمــارات والكويــت وقطــر وعمــان والبحريــن.
كمــا تركّ ــز الدراســة يف حدودهــا الزمنيــة علــى حتليــل السياســة الروســية جتــاه منطقــة اخلليــج
العربــي ،خــال الفــرة التــي متتــد مــن تفــكك االحتــاد الســوفياتي وظهــور وريثــه الشــرعي روســيا
ـإن هــذه الدراســة تســعى إىل إلقــاء نظــرة
االحتاديــة يف العــام  ،1991وحتــى اليــوم .ويف املقابــل ،فـ ّ
وخصوصا
ســريعة علــى سياســة روســيا جتــاه منطقــة اخلليــج العربــي ،يف احلقبــة الســوفياتية
ً
التحــوالت الــذي ظهــرت يف سياســة روســيا
خــال املرحلــة البــاردة ،يف حماولــة لتحديــد أهــم
ّ
اخلارجيــة جتــاه هــذه املنطقــة ،يف مرحلــة مــا بعــد احلــرب البــاردة .كمــا تســعى هــذه الدراســة
ـم املعوقــات أمــام تطويــر العالقــات بــن روســيا ودول اخلليــج العربيــة ،إضافـ ًـة إىل
إىل حتديــد أهـ ّ
ذلــك حتــاول استشــراف مســتقبل هــذه العالقــات ،وحتديــد فــرص تطويرهــا يف ضــوء التطــورات
الراهنــة يف املنطقــة.
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السياسة اخلارجية الروسية جتاه الغرب :نهاية األوهام
جيمس نيكسي
مل يحــدث أي حتــول مفاجــئ يف السياســة أو القيــم اخلارجيــة الروســية إثــر بدايــة األزمــة يف
أوكرانيــا .فالطموحــات والنيــات الروســية كانــت واضحــة قبلهــا بأكــر مــن عقــد ،لكــن الغــرب كان
ـأن روســيا تتقــدم يف
يجــد أنــه مــن األســهل يف ذلــك الوقــت إغفالهــا ،وإطــاق العنــان ألوهامــه بـ ّ
اجتــاه منــوذج الدميقراطيــة الليرباليــة الســائد يف الغــرب .فكانــت احلــرب يف أوكرانيــا نتيجــة نهــج
الغــرب يف صــم آذانــه حيــال روســيا.
مي ّثــل مطلــب روســيا املعلــن باالمتيــاز يف البلــدان التــي كانــت تابعــة لهــا سـ ً
ـابقا جوهــر “التحــدي
الروســي” ألوروبــا ،بعــد أن أجــر الغــرب علــى االعــراف بتداعيــات االســتقالل الكامــل للــدول
الســوفياتية الســابقة .وثمــة حتديــات إضافيــة للغــرب تخلقهــا النشــاطات غــر املشــروعة
لروســيا يف االحتــاد األوروبــي ،واســتماتتها للمســاواة مــع الواليــات املتحــدة ،وســعيها لتحقيــق
مــا تعـ ّـده مصاحلهــا اخلاصــة ،بصــرف النظــر عــن تبعــات ذلــك عليهــا وعلــى اآلخريــن .وال ميلــك
الغــرب الوســائط وال الرغبــة يف تشــجيع تغيــر النظــام أو منعــه يف روســيا .ولكــن علــى البلــدان
الغربيــة النظــر يف العواقــب احملتملــة للفوضــى التــي ســينتهي إليهــا نظــام بوتــن.
ـإن دوافــع روســيا تــكاد ترتكــز إىل مصاحلهــا األنانيــة كل ًيــا.
أمــا يف مــا يتعلــق بالشــرق األوســط ،فـ ّ
ّ

وليــس ذلــك غري ًبــا يف أوســاط القــوى اخلارجيــة بطبيعــة احلــال ،ولكــن األنانيــة يف حالــة روســيا،
تعنــي حماولــة الضغــط علــى قــوى خارجيــة أخــرى لدعــم خططهــا وسياســاتها .بيــد أن الصــورة
األوســع تختلــف بقــدر مــا تواجــه روســيا معارضــة .وإســرائيل خــر مثــال علــى ذلــك ،إذ تتعــارض
مصلحــة روســيا (املعلنــة) يف قضيــة اليهــود الــروس يف إســرائيل مــع تأييدهــا حلــل الدولتــن،
ومــع مبيعاتهــا مــن األســلحة يف أماكــن أخــرى يف الشــرق األوســط ،وحتالــف إســرائيل مــع
الواليــات املتحــدة .ويوجــد هــذا التعــارض نفســه يف عالقــات روســيا مــع الــدول العربية ،فاحلاجــة
إىل عالقــات متوازنــة هــدف نهائــي ،بينمــا التــوازن يف حــد ذاتــه خمتــل .ويف النهايــة ،ســتواصل
روســيا التخبــط يف هــذه املفارقــات ،مســجلة انتصــارات ومتكبــدة خســائر علــى طــول هــذا
املســار ،ولكــن دون تأثــر يذكــر يف الشــرق األوســط يف احملصلــة.

تأثري األزمة األوكرانية :مصالح روسيا يف الشرق األوسط
جون باركر
إن القيمــة العمليــة للشــرق األوســط يف إظهــار ضــرورة أن تأخــذ الواليــات املتحــدة وأوروبــا يف
ّ
احلســبان املصالــح الروســية يف املنطقــة ومــا وراءهــا ،مهمــة أكــر مــن أي وقــت مضــى
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بالنســبة إىل الرئيــس بوتــن .ولعــدم وجــود نهايــة باديــة للعيــان لألزمــة األوكرانيــة ،ال يــزال الكرملــن
را علــى مبيعــات األســلحة والصفقــات يف جمــال الطاقــة ،بيــد أنهمــا يحتــان املرتبــة
يعـ ّـول كث ـ ً
الثانيــة يف تأمــن مكانــة روســيا بصفتهــا قــوة عظمــى.
بعــد ضــم شــبه جزيــرة القــرم ،اســتنتج بعــض املراقبــن أن ســورية قــد تفقــد أهميتهــا بالنســبة
ألن مناورتــه يف أوكرانيــا
إىل بوتــن مبــا هــي موقــع لدعــم شــعبيته لــدى اجلمهــور الروســيّ ،
حققــت ذلــك بصــورة أكــر فعاليــة .ولكــن الشــرق األوســط اآلن ،مبــا فيــه ســورية ،اكتســب وظيفــة
مهمــة أخــرى .فلقــد اســتخدم بوتــن صالتــه يف املنطقــة ملســاعدة روســيا علــى جتنــب العزلــة
الدوليــة .والتصــور الســائد يف موســكو هــو أنــه مل يجــر فقــط التمســك مبكاســب روســيا يف
الشــرق األوســط بإحــكام مــع انــدالع الصــراع يف أوكرانيــا ،بــل أنهــا أصبحــت مســتحقة.
إن إبطــال بوتــن قــرار روســيا لعــام  2010بوقــف نقــل منظومــات الدفــاع اجلــوي  300-Sإىل إيــران،
ّ
مل يقصــد منــه تخريــب العالقــات مــع إســرائيل أو أي مــن دول اخلليــج ،أو لتعطيــل مفاوضــات
جنيــف بشــأن اتفــاق نــووي نهائــي مــع طهــران ،بــل قصــد باألحــرى اســتباق تنفيــذ صفقــة
االتفــاق النهائــي ،وإعطــاء روســيا موطــئ قــدم يف ســوق األســلحة اإليرانيــة ،يف موقــف مســبق
ملــا تأملــه موســكو يف الرفــع النهائــي لعقوبــات جملــس األمــن الــدويل علــى نقــل األســلحة
الهجوميــة إىل إيــران.
وتظــل منطقــة الشــرق األوســط ،علــى الرغــم مــن مواصلــة موســكو تأكيــد وزنهــا فيهــا ،ليســت
علــى رأس األولويــات بالنســبة إىل روســيا .فموســكو تريــد االحتفــاظ بعالقــات مــع اجلميــع ،وبيــع
أن ردة الفعــل الغربــي
األســلحة ألي بلــد يدفــع لهــا ،لكنهــا لــن تتدخــل عســكر ًيا يف أي مــكان .غــر ّ
علــى تصرفــات روســيا يف أوكرانيــا ،زودت بوتــن بحافــز أكــر للعمــل علــى حتقيــق حضــور روســي
أكــر يف املنطقــة.

العربي؟
للعامل
راجعةٍ
س ّي ٌء بالنسبةِ
ِ
ِ
ّ
رب َ
رب ج ّي ٌد أم خ ٌ
للنظام ا ّلدويل :خ ٌ
كقوةٍ ُم ِ
روسيا ّ
حممـد حمـشي
مراجعــة ( )revisionistللنظــام الــدويل
تُعـ ّـد روســيا  -إىل جانــب دول أخــرى كالصــن وإيران  -قــوى
ِ
الراهــن .ويرتبــط ظهــور السياســات الدوليــة الـــمراجعة للنظــام الــدويل (أو اإلقليمــي) بحالــة عــدم
الرضــى التــي تشــعر بهــا دولــــ(ــــــــة) جتــاه أمنــاط توزيــع الـــموارد يف النظــام الــدويل (أو اإلقليمي)
ـواء تعلــق األمــر بالـــموارد اإلســراتيجية ،مــوارد القــوة الصلبــة أو مــوارد القــوة الناعمــة.
القائــم ،سـ ً
ـمراجعة الرتتيبــات
ـم ِ
راجعة عــر التاريــخ بفعــل االنتقــام والســعي لــ ُ
كمــا يرتبــط ســلوك القــوى الــ ُ
أن اجلهــود التــي ُبذلــت
القائمــة التــي تراهــا جمحفــة .لقــد بــات مــن الواضــح ،خــال األعــوام األخــرةّ ،
لتعزيــز النظــام الليــرايل العاملــي ،يف شــقيه السياســي واالقتصــادي ،مل تــؤد يف العمــوم إىل احلــد
ـمراجعة للنظــام الــدويل لفــرة مــا بعــد احلــرب البــاردة .فروســيا
مــن دور السياســات الدوليــة الــ
ِ
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مث ـ ًلا التــي أصبحــت عــام  2011عضـ ًـوا يف منظمــة التجــارة العالـــمية ،عــادت بعدهــا بثــاث ســنوات
را جذر ًيــا يف اجلغرافيا  -السياســية للمنطقــة .تبحــث
لتضــم شــبه جزيــرة القــرمُ ،محدثــة تغي ـ ً

ـراجعة للنظــام الــدويل الراهــن علــى العامل
هــذه الورقــة يف انعكاســات السياســات الروســية الـمــُ ِ
ً
ـراجعة للنظام
العربــي ،وذلــك
انطالقــا مــن فرضيــةٍ
أن أهــداف السياســات الروســية الـمــُ ِ
مفادهــا ّ
ُ

الــدويل تعتمــد بشــكل ضمنــي علــى راهــن العالقــات الروســية  -العربية ومســتقبلها ،وذلــك
ألســباب بعضـــها تاريخــي ،بعضـــها جغرايف  -سياســي وبعضـــها بنيــوي .وتنقســم الورقــة إىل
أربعــة أجــزاء أساســية .يناقــش اجلــزء األول جمموعــة مــن اإلشــكاليات النظرية يف مفهــوم القوى
ـمراجعة كمــا تطــور يف الـــمدرسة الواقعيــة للعالقــات الدوليــة .أمــا اجلــزء الثــاين ،فيقــوم بتحليــل
الــ ِ
انعكاســات غيــاب “نظــام إقليمــي عربــي” ســواء علــى السياســات الروســية يف الـــمنطقة
ـواء تلــك التــي تأثــرت أو مل تتأثــر
العربيــة أو علــى الكيفيــة التــي تتفاعــل بهــا الــدول العربية  -سـ ً
بالربيــع العربي  -مــع هــذه السياســات .أمــا اجلــزء الثالــث ،فيناقــش مضاميـــن النزعــة الروســية
الـــمتزايدة ملراجعــة النظــام الــدويل الراهــن ،واســتعادة مكانــة “القــوة الكــرى” يف السياســة
ـأن الـــمشكلة يف هذه الـــمضامني ال تكمن
الدوليــة بالنســبة إىل العــامل العربــي .وجتــادل الورقــة بـ ّ
يف مــا إذا كانــت إيجابيــة أم ســلبية ،ولكنهــا تكمــن علــى نحــو أكــر أهميــة يف حتميــة الشــروع
يف فعــل عربــي إيجابــي ،يفــرض منطــق األلعــاب ذات الـــمكاسب الـــمطلقة (رابح  -رابــح) يف
العالقــات الدوليــة ،بــد ًلا مــن ردة الفعــل الســلبية الراهنــة ،والتــي جتعــل مــن العــامل العربــي
ـواء القــوى التــي
دائمــا يف ألعــاب ذات مكاســب نســبية (رابح  -خاســر) تفرضهــا عليــه سـ ً
خاسـ ًـرا ً
أمــا اجلــزء
تســعى إىل مراجعــة النظــام الــدويل القائــم أو القــوى التــي تســعى إىل الـــمحافظة عليــهّ .

األخــر ،فيتضمــن جمموعــة مــن االســتنتاجات حــول إشــكالية البحــث.

روسيا والربيع العربي :مقاربات متغرية والتداعيات على السياسات اإلقليمية
مكسيم سوشكوف
ً
ـما يف تاريــخ الشــرق األوســط املعاصــر ،إذ أنهــا مل
مت ّثــل ظاهــرة الربيــع العربــي
منعطفــا حاسـ ً
تغ ّيــر املنطقــة مــن الداخــل بنحــو الفــت فحســب ،بــل إنّهــا حتـ ّـدت املوقــع اإلقليمــي لألطــراف
اخلارجيــة الفاعلــة الرئيســة .ومنــذ البدايــة ،انتقــدت روســيا طبيعــة “اليقظــة العربيــة” ،فــرأت فيهــا
متامــا كتلــك احلــركات
زخمــا آخــر حلــركات أذكاهــا الغــرب إلســقاط األنظمــة غــر املرغــوب فيهــا،
ً
ً
ـددا مــن جمهوريــات االحتــاد الســوفياتي الســابق يف منتصــف العقــد األول مــن
التــي اجتاحــت عـ ً
األلفيــة الثانيــة .إلّا أنــه مــع مــرور الزمــن ،باتــت الســردية أكــر دقــة .فقــد حـ ّـول صعــود احلــركات

تعــد مهمــة
االهتمــام الروســي يف اجتــاه قضايــا أخــرى
اإلســامية املعتدلة منهــا واجلذريــة
ّ
َ
بالنســبة إىل سياســة روســيا اخلارجيــة يف املنطقــة .ويتنــاول هــذا العــرض الســردية املتغ ّيــرة
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وفــق التصـ ّـورات الروســية للربيــع العربــي والســياق العــام ومصــدر تلــك التصـ ّـورات .ويح ّلــل العــرض
معضلــة موســكو يف التعاطــي مــع احلــركات اإلســامية ،إضافــة إىل تداعيــات الربيــع العربــي علــى
اإلســراتيجية الروســية يف الشــرق األوســط.

قراءة يف السياسة الروسية إزاء األزمة السورية :الدوافع والتوجهات
مروان قبالن
ـي حالـ ًـة مــن االصطفــاف اإلقليمــي والــدويل كمــا شــهدتها
مل تشــهد ثــورة مــن ثــورات الربيــع العربـ ّ
مهمــة بذاتهــا بالنســبة إىل القــوى
أن ســورية ال مت ّثــل حالــة
احلالــة الســور ّية ،علــى الرغــم مــن ّ
ّ

ـم جتيريهــا ً
أداة للحصــول علــى مكاســب
الكــرى يف النظــام الــدويل ،وحتديـ ًـدا روســيا ،إلّا بقــدر مــا يتـ ّ
يف قضايــا أكــر جوهريــة .ويدفــع غيــاب هــذه الرؤيــة إىل التبســيط أحيا ًنــا يف تفســر املوقــف
الروســي مــن األزمــة الســور ّية.
وعندمــا بــدأت األزمــة الســور ّية ،كانــت موســكو منشــغلة بقضايــا داخل ّيــة وخارج ّيــة ليــس مــن
ضمنهــا ســورية .فداخل ًّيــا ،كانــت االســتعدادات جتــري علــى قــدم وســاق لعــودة بوتــن إىل الكرملــن.
املــادي واملعنــوي للمعارضــة الروســ ّية التــي تعاظــم نفوذهــا مــع
وقــد ّأدى الدعــم األمريكــي
ّ
ثــم
ات
ٍ
ّهامــات لبوتــن باإلشــراف علــى تزويــر االنتخابــات الربملان ّيــة يف تشــرين الثاين  /نوفمــر ّ ،2011
أن واشــنطن تســعى لنقــل ريــاح التغيــر
انتقلــت لتســتهدف عودتــه إىل الرئاســة ،إىل اعتقــاد روســي ّ
ـي قــرارات جملــس األمــن بخصــوص ليبيــا (1970
العربــي إىل موســكو .وخارج ًّيــا ،أثــار االســتغالل األمريكـ ّ
ـديدا يف موســكو
ـتياء شـ ً
و ،)1973وحتويــر هدفهــا مــن حمايــة املدن ّيــن إىل إطاحــة القــذّ ايف ،اسـ ً
التــي شــعرت بالغــن ،بعــد أن خســرت عقــود تســليح مبليــارات الــدوالرات مــع نظــام القــذّ ايف.
أن ارتيــاب موســكو مــن تنامــي نفــوذ ت ّيــارات اإلســام السياســي يف العــامل العربــي ووصولهــا
كمــا ّ
إىل الســلطة ،وضعهــا ً
أيضــا يف موقــع اخلائــف مــن تصاعــد هــذا املـ ّـد يف أقاليمهــا اإلســام ّية،

وهــي التــي مل تنــس بعــد جتاربهــا يف أفغانســتان ّ
والشيشــان ،كمــا يدفعهــا ذلــك إىل القلــق مــن
أن
أن يصــب هــذا التحــول يف دائــرة النفــوذ الرتكي املتصاعد .ويف الســياق نفســه ،تعتقد موســكو ّ
ســقوط النظــام الســوري يف دائــرة النفــوذ الرتكــي يعنــي فتــح خطــوط الطاقــة (الغــاز حتديـ ًـدا) مــن
اخلليــج إىل أوروبــا عــر ســورية وتركيــا ،مــا يعنــي انعتــاق تركيــا وأوروبــا مــن االبتــزاز الروســي يف جمــال
أمنت موســكو شــبكة حمايــة دولية للنظام
الطاقــة .لهــذه األســباب ،ذات الطابــع اجليوسـراتيجيّ ،
ً
جــزءا أساســ ًّيا مــن إســراتيجية
إضعافــا لهــا وإليــران التــي غــدت
ألن ســقوطه يعنــي
الســوريّ ،
ً
ّ
الكرملــن يف مواجهــة الــدور الرتكــي الصاعــد ،وسياســات واشــنطن الراميــة إىل حماصرتــه.
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املوقف الروسي من األزمة اليمنية بعد الربيع العربي
عمر عبد العزيز
فوجــئ املراقــب السياســي الروســي كغــره مــن مراقبــي العــامل بثــورات الربيــع العربــي ،ومل
الصدفــة “البوعزيزيــة” التونســية كانــت ترجما ًنــا لقانــون تاريخــي موضوعــي،
يــدرك هــؤالء
جميعــا ّ
ً
أن ُّ
يرتقــي إىل مســتوى الضــرورة الكــرى ،وبــدت روســيا يف حالــة فقــدان تــوازن إزاء هــذا احلــدث
الزلــزايل الــذي شــمل أرجــاء العــامل العربــي األربعــة ،ولهــذا الســبب اتســم موقفهــا بقــدر كبــر مــن
أن روســيا مل تســجل
التض ُّبــب املقــرون باحلــرة ،وســرى ذات األمــر علــى احلالــة اليمنيــة ،ذلــك ّ
ً
التواقــة
موقفــا واضــح املالمــح جتــاه الصــراع احملتــدم بــن نظــام صالــح مــن جهــة ،والقــوى َّ

للتغيــر مــن جهــة أخــرى ،كمــا أنهــا وجــدت املصــوغ النظــري والعملــي ملوقفهــا الغامــض ،مــن
ً
أطيافــا مــن األلــوان السياســية اليمنيــة التــي توحــدت عنــد
خــال التحالــف العريــض الــذي شــمل
حــد املطالبــة بتغيــر النظــام.
كان ذلــك املســار الرئيــس للموقــف الروســي خــال ســنتي  ،2011و ،2012ثــم تــواىل املوقــف ذاتــه
بتأييدهــا العلنــي املبــادرة اخلليجيــة ،وانخراطهــا الضمنــي يف رعايــة التســوية السياســة
االنتقاليــة ،والنظــر إىل التوافقيــة اليمنيــة الداخليــة مســا ًرا قابــ ًلا للتعامــل اإليجابــي.
أن هــذا االمــر تغ َّيــر قلي ـ ًلا ،بعــد ظهــور املــد احلوثــي املدعــوم مــن صالــح وأنصــاره ،خــال
غــر ّ
أن روســيا تتعامــل مــن طــرف
الفــرة التــي تلــت مؤمتــر احلــوار الوطنــي اليمنــي ،فقــد بــدا جل ًيــا ّ
خفــي مــع احلوثيــن املدعومــن إيران ًيــا ،وتنســجم بشــكل مــا مــع مقولــة “فزَّاعــة اإلســام
السياســي” املهيمــن علــى حتالــف اللقــاء املشــرك ،حتــى أنهــا تناســت وجــود احلــزب
املكــون الرئيــس يف اللقــاء املشــرك.
االشــراكي اليمنــي
ّ
كان للحالتــن املصريــة والســورية أثــر مؤكــد يف القــراءة الروســية املتغــرة للحالــة اليمنيــة،
وهــي قــراءة مــا زالــت حتــى اللحظــة تتَّســم بالتض ّبــب واحلــرة ذاتهــا.

الفرص الضائعة يف العالقات العربية  -الروسية
سريغي سرتوخان
شــهدت العالقــات العربيــة الروســية تقلّبــات علــى مــدار األعــوام األخــرة ،وميكــن وصفهــا حال ًيــا
أن موســكو تســعى الســتعادة مواقعهــا
بأنهــا “ســطح جيوسياســي غــر مســتو” .صحيــح ّ
يف هــذه املنطقــة اإلســراتيجية ،وتكافــح مــن أجــل تعزيــز روابطهــا التقليديــة التــي تبـ ّـددت مــع
ـإن موســكو ال
ســقوط االحتــاد الســوفياتي ،وعلــى الرغــم مــن التفــاؤل الــذي أبــداه الكرملــن ،فـ ّ
ميكــن أن تكــون راضيــة عــن واقــع عالقاتهــا احلاليــة بالقــوى الرئيســة يف العــامل العربــي.
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و ُيشــيد مناصــرو السياســية الروســية يف الشــرق األوســط أول مــا يشــيدون ،مبســك الرئيــس

بوتــن مســألة هــي األهــم علــى الصعيــد الــدويل ،ألّا وهــي اخليــوط الرئيســة لألزمــة الســورية.

ـإن الرئيــس بوتــن مل يخــن الرئيــس األســد أبـ ًـدا ،وحــال
وعلــى الرغــم مــن االنتقــادات واإلدانــات ،فـ ّ
دون ســقوط نظامــه ،وذلــك ً
وفقــا للمدافعــن عــن سياســة الكرملــن ،فهــم يــرون أنــه نتيجــة
لذلــك ،يحــوز بوتــن ورقــة مســاومة مهمــة يف عالقاتــه بــدول اخلليــج ،إضافــة إىل عالقاتــه برتكيــا
وبالرئيــس أوبامــا.
أن الرئيــس بوتــن ،وبســبب هاجــس احلفــاظ علــى الرئيــس األســد يف
ومــع ذلــك ،يــرى آخــرون ّ
احلكــم بــأي ثمــن ،أوقــع نفســه يف الفــخ ،مــا أعــاق السياســة الروســية يف الشــرق األوســط،
را جمــال التعــاون احليــوي مــع العديــد مــن الــدول العربيــة ،مبــا فيهــا
أو علــى أقــل تقديــر ،كبــح كثـ ً
الفعــال ذا اآلثــار
أمــا منتقــدو بوتــن فيضيفــون ّ
أن العقــار الروســي ّ
دول اخلليــج الغنيــة بالنفــطّ .
اجلانبيــة املربكــة وغــر املرغــوب فيهــا ،والــذي قــد يعــرف بـــ “مســكّ ن آالم األســد” ،ثبــت أ ّنــه فقــد
فعاليتــه.
وقــد ّأدى هــذا الوضــع املربــك إىل وضــع وزيــر اخلارجيــة الروســي ســرغي الفــروف يف موقــف

حمــرج ،لــدى التعامــل مــع نظرائــه العــرب ،فعلــى الرغــم مــن االبتســامات واملصافحــات
ـإن العالقــات بــن الطرفــن ،تبــدو كأنهــا حــوار الصــم ،إذ فقــدت بصــورة متناميــة
املتواصلــة ،فـ ّ
حرارتهــا وحمتواهــا.
أن الســبب الرئيــس لعــدم اســتفادتها مــن اإلمكانــات الكاملــة
أن موســكو تــرى ّ
ومــن املفارقــاتّ ،
تصوراتهــا النمطيــة وأحكامهــا
لعالقاتهــا بالعــامل العربــي ال يكمــن يف أخطــاء ارتكبتهــا ،أو يف
ّ

املســبقة ،فهــي تــرى الســبب الرئيــس الــذي يعيــق تبلــور عالقاتهــا بالعــامل العربــي هــو نفــوذ
أن أغلبيــة املشــكالت يف عالقــات
خارجــي مزعــوم ،ومؤامــرة أمريكيــة مشــبوهة .ويــرى الكرملــن ّ
أن واشــنطن ،ومــن خــال أجندتهــا
روســيا بالشــرق األوســط ســببها الواليــات املتحــدة ،ذلــك ّ
اخلفيــة ،تســتخدم حال ًيــا جميــع أدواتهــا  -املباشــرة وغــر املباشــرة  -للحــد مــن النفــوذ الروســي
اجلديــد يف املنطقــة.
ولذلك ،ال يزال السؤال“ :من خسر اآلخر؟” يف العالقات العربية  -الروسية معل ًّقا.

العالقات الروسية  -اإليرانية وأثرها يف قضايا الشرق األوسط
رود ثورنتون
يتطــرق هــذا العــرض إىل العالقــة احلاليــة بــن روســيا وإيــران .إذ اتخــذت هــذه العالقــة أهميــة أكــر
يف ضــوء التوتــرات املتفاقمــة يف الشــرق األوســط ،منــذ بدايــة الربيــع العربــي عــام  .2010ولهذيــن
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البلديــن املتجاوريــن تاريــخ طويــل مــن التعــاون منــذ نهايــة احلــرب البــاردة ،يقــوم يف أكــر األحيــان
ً
فجاجــة علــى بنــاء
علــى املصالــح اإلســراتيجية الكــرى املشــركة بينهمــا ،وبصــورة أكــر
وتعــد العالقــة مــع طهــران مهمــة بالنســبة إىل موســكو ،ألنهــا توفــر
حمطــات طاقــة نوويــة.
ّ
ً
شــريكا يف منطقــة ينــدر فيهــا وجــود أصدقــاء .وتســتطيع موســكو باســتخدام طهــران ،يف
حــدود معينــة علــى أقــل تقديــر ،التأثــر يف األحــداث ً
وفقــا لرغباتهــا .وميكنهــا الربهــان ،عــر ذلــك،
بأنهــا حليــف جيــد وكســب الشــهرة مــن العمليــة .وبإمكانهــا ً
أيضــا اســتخدام إيــران أداة للحــد
مــن مكاســب الواليــات املتحــدة وقــوى غربيــة أخــرى يف الشــرق األوســط .وميكــن إليــران ،بدورهــا،
اســتخدام املصالــح الروســية ألهدافهــا اخلاصــة .وســيعاين هــذا العــرض ،مــن ناحيــة التفاصيل،
طبيعــة الروابــط بــن البلديــن عــر النظــر يف قضايــا مثــل املقايضــة ،وإمــدادات الطاقة ،وســورية،
وصفقــة ال 300-S.ولكــن مــا هــو بالضبــط مــدى عمــق هــذه العالقــة ومغزاهــا؟ أهــي جوهريــة
أم ملصلحــة مؤقتــة تســمح لــكال اجلانبــن التقــدم فيهــا أســف ظاهــر؟ ويســعى هــذا العــرض
لإلجابــة عــن هــذه األســئلة.

العالقات الروسية  -اإليرانية يف عهد بوتن-روحاين
النا راوندي ـ فدائي
قياســا ملــا كانــت عليــه قبــل
تتميــز العالقــات الروســية اإليرانيــة اليــوم بأنهــا يف حالــة نهــوض،
ً
الرئيــس احلــايل حســن روحــاين ،ومــا يشــر إىل ذلــك كثافــة االتصــاالت السياســية بــن موســكو
وطهــران ،وأول مــرة منــذ أربــع ســنوات زار وزيــر اخلارجيــة الروســي الفــروف طهــران ،كمــا مت
أن ذلــك نتيجــة لتميــز بوتــن بأفــكاره املتزنــة يف
تبــادل الزيــارات علــى مســتويات أخــرى ،ويبــدو ّ
قياســا بالرئيــس مدفيديــف الــذي كان قبلــه يف رئاســة البــاد ،إضافــة إىل
العالقــات مــع إيــران،
ً
تدهــور العالقــات الروســية األمريكيــة يف املرحلــة األخــرة ،ويف الوقــت نفســه جتــدر اإلشــارة
أن العالقــات االقتصاديــة مل تتطــور كمــا هــو احلــال يف العالقــات السياســية إذ يف عــام
إىل ّ
 ،2011انخفــض التبــادل إىل  3.75مليــار دوالر يف نهايــة عــام  ،2012والســبب الرئيــس هــو العقوبــات
املفروضــة علــى إيــران مــن الواليــات املتحــدة وحلفائهــا .كمــا كان لقطــع نظــام ســويفت آثــاره
يف التبــادل ،أضــف إىل ذلــك أ ّنــه يف  ،2012فشــلت احملادثــات بــن عــدد مــن الشــركات الروســية
مــع الســلطات اإليرانيــة يف عــدد مــن املشــاريع املهمــة ،ومــع ذلــك ظهــرت يف نفــس العــام
قياســا
عــدد مــن التوجهــات اإليجابيــة يف العالقــات التجاريــة واالقتصاديــة بــن إيــران وروســيا،
ً
بعــام  ،2011إذ انفتحــت إمكانيــات جديــدة للبيزنــس الروســي بســبب غيــاب الكثــر مــن الشــركات
الغربيــة املنافســة هنــاك ،وأصبحــت الشــركات الروســية املنتجــة للتقنيــات تصــدر منتجاتهــا إىل
إيــران يف ظــل غيــاب املنافســن يف إيــران ،كمــا ظهــرت جمــاالت جديــدة لتطويــر التبــادل التجــاري

15

احملتويات

مــع إيــران علــى مســتوى البيزنــس الصغــر واملتوســط ،وذلــك مــن عــدة مناطــق يف اجلنــوب
أن هــذا البيزنــس الــذي ال ميلــك العالقــات مــع الغــرب
الروســي ومــن جمهوريــة تتارســتان ذلــك ّ
مهمــا للتطويــر.
يــرى يف إيــران مكا ًنــا
ً
بعــد جنــاح الرئيــس حســن روحــاين يف االنتخابــات الرئاســية يف حزيران  /يونيــو  ،2013أخــذت
العالقــات الثنائيــة بــن روســيا وإيــران حتمــل مقاييــس جديــدة ،وجــرى اللقــاء األول بينــه وبــن
الرئيــس الروســي بوتــن يف العاصمــة القرغيزيــة بشــكيك ،وأعــرب اجلانبــان عــن النيــات يف رفــع
ـددا مــن احملادثــات حــول توريــد النفــط
مســتوى االتصــاالت الثنائيــة ،ويف عــام  ،2014أجــرى البلــدان عـ ً
اإليــراين إىل روســيا لقــاء البضائــع بقيمــة  20مليــار دوالر ،إضافــة إىل ذلــك عــززت زيــادة العقوبــات
الغربيــة ضــد روســيا ،بســبب اشــتداد األزمــة األوكرانيــة ،التعــاون الوثيــق ،ودعمــت الكثــر مــن
القطاعــات مبــا فيهــا القطــاع العســكري.
وبهــذه الصيغــة تســتمر العالقــات الروســية اإليرانيــة التــي متلــك ً
تاريخــا طويــ ًلا مــن اخلالفــات
ً
مــن جهــة ،والتعــاون الوثيــق مــن جهــة أخــرى ،وهــي تنمــو وتنخفــض ارتباطــا باملصالــح اإلقليميــة
واجليوسياســية ،وبغــض النظــر عــن تضــارب املصالــح السياســية واالقتصاديــة أو توافقهــا بــن
أن مهرجانــات الثقافــة اإليرانيــة
ـإن العالقــات الثقافيــة واســعة ونشــيطة ،ذلــك ّ
إيــران وروســيا ،فـ ّ
را يف إيــران بالثقافــة الروســية.
أن هنــاك
جتــري يف روســيا بشــكل دائــم ،كمــا ّ
اهتمامــا كب ـ ً
ً

العالقات الرتكية  -الروسية مطلع األلفية :تدوير األزمات ،وحفظ التعاون
حسن أوزرتيم
جنحــت روســيا وتركيــا يف بنــاء عالقــات خاصــة بينهمــا يف حقبــة مــا بعــد احلــرب البــاردة ،إذ أعــاد
كالهمــا النظــر يف مزايــا عالقــات حســن اجلــوار بعــد انتهــاء املواجهــة األيديولوجيــة .وبلــغ األمــر
ببعــض اخلــراء حــد وصــف هــذه الفــرة بالســنوات الذهبيــة يف العالقــات الرتكيــة  -الروســية التــي
متتــد قرو ًنــا عديــدة منــذ احلقبــة العثمانيــة .ودخــل تطبيــع العالقــات الرتكيــة  -الروســية بقيــادة
رجــب طيــب أردوغــان وفالدميــر بوتــن حقبــة جديــدة ،فتعمــق التعــاون الثنائــي يف جمــاالت
عــدة .وبلغــت التجــارة بينهمــا ذروتهــا عــام  2008بقيمــة  38مليــار دوالر ،فض ـ ًلا عــن إنشــاء آليــات
لتســهيل التعــاون بــن كبــار املســؤولني .ويف هــذا اخلصــوص ،أصبــح جملــس التعــاون رفيــع
املســتوى الــذي ينعقــد بانتظــام كل عــام منــذ  ،2010إحــدى هــذه اآلليــات الرســمية التــي جتمــع بــن
قــادة تركيــا وروســيا.
ومتّ بعــد إنشــاء اجمللــس املذكــور ،توقيــع اتفاقيــات مبليــارات الــدوالرات وإلغــاء التأشــرة ،مــا
أن الصراعــات
أضفــى ميــزة جديــدة علــى التفاعــل االقتصــادي واالجتماعــي بــن البلديــن .بيــد ّ
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اإلقليميــة ،إثــر االنتفاضــات االجتماعيــة يف العــامل العربــي واألزمــة السياســية يف أوكرانيــا ،بــدأت
تهيمــن علــى جــدول أعمــال أنقــرة وموســكو .ويف الوقــت الــذي جنــح كالهمــا يف إبقــاء قنــوات
فــإن القيــود علــى
االتصــال مفتوحــة كمــا جتلــى يف تواصــل العمــل علــى املســتوى الثنائــي،
ّ
التعــاون اإلقليمــي أصبحــت واضحــة .ويف هــذا الصــدد ،كان الفصــل بــن الشــؤون الثنائيــة ســمة
مميــزة للعالقــات الرتكيــة  -الروســية يف األعــوام األخــرة .أي بعبــارة أخــرى ،يف الوقــت الــذي يحافــظ
الطرفــان علــى مواقفهمــا يف األزمــات اخملتلفــة ،فإنهمــا يواصــان التعــاون ،وتواصــل أعمــال
قطاعــي الطاقــة والتبــادل التجــاري اضطلــع بــدور العمــود الفقــري لهــذه العالقــات .ومــع ذلــك،
ميكــن للتوتــرات الناشــئة مــن جديــد بــن الغــرب وروســيا ،وكذلــك طموحات روســيا اجليوسياســية
يف املنطقــة ،أن تختــر املواقــف املتســمة باحلــذر لــكال البلديــن يف شــؤونهما الثنائيــة ،نظـ ًـرا
ألن أنقــرة وموســكو تنتميــان يف نهايــة األمــر إىل معســكرين خمتلفــن.

العالقات الروسية  -اإلسرائيلية بعد احلرب الباردة وتداعياتها عرب ًيا
حممود حمارب
تــويل روســيا وإســرائيل أهميــة كبــرة لعالقاتهمــا الثنائيــة .ومــا انفكتــا تعمــان منــذ انهيــار االحتــاد
الســوفياتي وحتــى اليــوم علــى ترقيــة عالقاتهمــا وتطويرهمــا علــى أرضيــة املصالــح املشــركة
بينهمــا مــن ناحيــة ،وعلــى تقليــص قضايــا اخلــاف بينهمــا مــن ناحيــة أخــرى .وتتابــع الورقــة تطــور
العالقــات السياســية واالقتصاديــة والتجاريــة والعســكرية بــن الدولتــن يف العقديــن املاضيــن،
وتقــف علــى جمــاالت االتفــاق والتعــاون بــن الدولتــن وعلــى قضايــا اخلــاف بينهمــا .وتقــف الورقــة
علــى العوامــل اخملتلفــة التــي دفعــت الدولتــن لتعزيــز جممــل العالقــات بينهمــا خلدمــة مصالح
كل منهمــا.
ً
انطالقــا من
وتتابــع الورقــة ســعي روســيا إىل اســتثمار عالقاتهــا مــع إســرائيل ،واالســتفادة منهــا،
تصورهــا إلســرائيل دولــة غربيــة متطــورة اقتصاد ًيــا وتكنولوج ًيــا ذات مكانــة دوليــة مهمــة ،وتتمتــع
بقــوة إقليميــة مؤ ّثــرة يف الشــرق األوســط ،تكمــن بهــا العوامــل التــي قــد تخــدم املصالــح
الروســية يف الشــرق األوســط ويف العــامل.
وتقــف الورقــة علــى ســعي إســرائيل إىل تطويــر مفاهيــم وفرضيــات مشــركة مــع روســيا بشــأن
العديــد مــن القضايــا يف الشــرق األوســط ،بغــرض رســم سياســات ومواقــف مشــركة بــن
ً
أن روســيا قــوة مهمــة يف العــامل ،وأنهــا تتمتــع
الدولتــن جتاههــا ،وذلــك
انطالقــا مــن إدراكهــا ّ
بنفــوذ يف الشــرق األوســط .وتتابــع الورقــة كيــف دأبــت إســرائيل علــى تعزيــز عالقاتهــا مــع روســيا
خلدمــة مصاحلهــا وأهمهــا :تهجــر اليهــود مــن دول االحتــاد الســوفياتي سـ ً
ـابقا إىل إســرائيل،
وتطويــر جممــل العالقــات بــن الدولتــن ،والتوصــل إىل تفاهمــات مــع روســيا بشــأن عــدم تزويدهــا
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العديــد مــن الــدول يف الشــرق األوســط باألســلحة احلديثــة املتطــورة التــي قــد تهــدد أو قــد
تكســر تفــوق إســرائيل العســكري يف الشــرق األوســطـ ،وتخــل مبيــزان القــوى القائــم فيــه بــن
إســرائيل والــدول العربيــة وإيــران.

اجتاهات الرأي العام العربي نحو روسيا
حممد املصري
لقــد أخــذ املؤشــر العربــي ،وهــو اســتطالع ســنوي يقــوم علــى تنفيــذه املركــز العربــي ،جمموعــة
مــن األســئلة حــول اجتاهــات الــرأي العــام العربــي نحــو روســيا .وأظهــرت نتائــج االســتطالع الــذي
أن نظــرة الــرأي العــام
نفــذ يف 15
جمتمعــا عرب ًيــا مــن خــال عينــات مم ّثلــة لتلــك اجملتمعــاتّ ،
ً
ً
موقفــا يف طــور التشــكل هــو
إن هنالــك
العربــي نحــو روســيا باجملمــل هــي نظرة ســلبية ،أي ّ
“ضــد روســيا” .لقــد أظهــرت نتائــج املؤشــر العربــي مــن خــال حتليــل العديــد مــن األســئلة حــول
ً
موقفــا ضــد روســيا علــى اإلطــاق ،بــل
أن هــذه املوقــف هــو ليــس
وجهــات النظــر نحــو روســياّ ،
إن األصح  -حتــى مــن الناحيــة االصطالحيــة  -أن نقــول بوجــود موقــف عربــي ضــد سياســات
ّ
روســيا يف املنطقــة العربيــة.
وعلــى الرغــم مــن إقــرار الــرأي العام بوجــود فــوارق ثقافيــة وقيميــة بــن روســيا واجملتمعــات
العربيــة؛ إذ تســود يف اجملتمعــات العربيــة قيــم خمتلفــة عــن نظريتهــا يف اجملتمــع الروســي،
ً
فــإن هــذه االختالفــات الثقافيــة
وخاصــة علــى صعيــد االلتــزام الدينــي والتســامح اجملتمعــي،
ّ
ّ
إن الــرأي العــام العربــي
ُعد عوامــل مؤثــرة يف تغذيــة الــرأي العــام “ضــد روســيا” ،بــل ّ
والقيميــة ال ت ّ
متقدمــا يف بعــض اجملــاالت :كالتطــور التكنولوجــي،
ــا
جمتمع
الروســي
اجملتمــع
يصنّــف
ً
ً
واحلريــات الشــخصية ،واملســاواة بــن اجلنســن ،والتــزام القوانــن ،وتقديــر اجلهــد الفــردي.
يقــرون بانتشــار بعــض املشــكالت االجتماعيــة والثقافيــة
كمــا ّ
إن مواطنــي املنطقــة العربيــة ّ
ويقــرون كذلــك بانتشــارها يف جمتمعاتهــم.
يف روســيا،
ّ
ويرتكــز املوقــف “ضــد روســيا” علــى أســباب لهــا عالقــة بسياســتها اخلارجيــة يف املنطقــة،
وبالــذات مبواقفهــا الداعمــة للنظــام الســوري علــى حســاب الشــعب الســوري ،والســعي لتحقيق
مصاحلهــا علــى حســاب مصالــح البلــدان العربيــة .وقد مت ّثلــت مفــردات املســتجيبني ،يف
وصــف أهــداف روســيا يف املنطقــة أو تفســر موقفهــم نحوهــا ،بـ “الهيمنــة” ،و”الســيطرة”،
و”حتقيــق مصاحلهــا” ،و”اإلضــرار باملصالــح العربيــة” ،و”اإلضــرار بالشــعوب العربيــة” ،و”دعــم
مصالــح أعــداء العــرب” ،أو “دعــم منافســيهم يف املنطقــة”.
أن عــودة
لقــد عــادت روســيا بالتدريــج إىل املنطقــة العربيــة خــال األعــوام القليلــة املاضيــة ،إلّا ّ
روســيا الفعليــة واحملوريــة إىل املنطقــة العربيــة كانــت إثــر الربيــع العربــي ،وخاصــة مــن خــال

18

احملتويات

ـإن وجهــات النظــر هــذه مرتبطــة باملواقــف السياســية الروســية نحــو
البوابــة الســورية .وعليــه فـ ّ
الربيــع العربــي واألزمــة الســورية .وخــال فــرة غيــاب روســيا ،والذي اســتمر نحــو عقدين مــن الزمن،
مل يرتاجــع الــدور الروســي فحســب يف املنطقــة ملصلحــة قــوى دوليــة وإقليميــة ،بــل انعكــس
قطاعــا واسـ ًـعا
إن
هــذا الغيــاب يف تراجــع املعرفــة لــدى مواطنــي املنطقــة العربيــة حــول روســياّ .
ً
مــن الــرأي العــام يزيــد عــن الثلــث ليــس لديــه معرفــة بروســيا .وليــس مــن املتوقّ ــع أن يتغ ّيــر
إن
املوقــف الســلبي جتــاه روســيا ،مــا مل تُغ ّيــر سياســاتها اخلارجيــة نحــو املنطقــة العربيــة ،بــل ّ
هــذا املوقــف مه َّيــأ ملزيــد مــن امليــل نحــو الســلبية ،يف ضــوء السياســة اخلارجيــة الروســية
التــي ظلــت علــى مــدار الســنوات اخلمــس املاضيــة تــراوح مكانهــا.

صورة العربي يف اإلعالم الروسي
سالم مسافر
أعقــب انفــراط عقــد االحتــاد الســوفياتي نهايــة ثمانينــات القــرن املاضــي انســحاب روســي
طوعــي مــن منطقــة الشــرق األوســط .وقلبــت موســكو ،ظهــر اجملــن ،للعــامل العربــي الــذي
ً
حليفــا ملوســكو الســوفياتية ،وصلــت إىل حــد الشــراكة اإلســراتيجية مــع
كانــت أهــم دولــه تعــد
بعــض الــدول العربيــة كالعــراق واجلزائــر وســورية والســودان وغريهــا.
وجــاء االنســحاب الروســي مــن املنطقــة علــى وقــع ضــخ إعالمــي معــاد للعــرب ،اســتخدم شــعار
روســيا “الدميقراطيــة” ليســت بحاجــة إىل أصدقــاء حتكــم بلدانهــم أنظمــة قمعيــة ،دكتاتوريــة،
أن
تــدرج يف الغــرب ويف الواليــات املتحــدة ضمــن الئحــة البلــدان املنبــوذة .وجــرى الرتكيــز علــى ّ
التوجــه الرئيــس لروســيا يجــب أن يكــون نحــو الغــرب وزعيمتــه الواليــات املتحــدة.
ً
ـإن الشــراكة مــع العــرب ال
ووفقــا لرؤيــة الفريــق “الليــرايل” الــذي هيمــن علــى اإلعــام الروســي فـ ّ
تخــدم توجهــات روســيا األوربيــة ،وال تســاعد علــى قيــام التحالــف املنشــود مــع الواليــات املتحــدة
إن روســيا دولــة
اقتصاد ًيــا وسياسـ ًيا ،وصــو ًلا إىل االندمــاج األيديولوجــي وســط ترويــج واســع لفكــرة ّ
أوروبيــة ال صلــة لهــا مــع الشــرق “املتخلــف”.
وقـ ّـدم الغــزو العراقــي للكويــت خدمــة ال تقــدر بثمــن للتيــارات املعاديــة للعــرب يف الدوائــر الروســية
احلاكمــة آنــذاك واملهيمنــة علــى أغلــب وســائل اإلعــام .فقــد اســتثمر “الليرباليــون” املوالــون
للغــرب كارثــة الغــزو ،ذريعــة إلظهــار صــورة ســلبية عــن العربــي “البــدوي الباحــث عــن الغنيمــة” مــن
جــراء غــزو دولــة غنيــة يــأكل شــعبها “مبالعــق مــن ذهــب” ويقضــي حاجاتــه يف “حمامــات مــن
فضــة” وميلــك غالبيتــه آبــار نفــط “عنــد عتبــة البيــت”.
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بعــد رحيــل بوريــس يلتســن ،أول رئيــس “ليــرايل” ،عقــب انفــراط عقــد االحتــاد الســوفياتي ،عــن
ســدة احلكــم يف اليــوم األخــر مــن األلفيــة الثانيــة ( 31كانــون األول  /ديســمرب )1999؛ وتســلم
فالدميــر بوتــن الســلطة ،بــدأت بالتدريــج عمليــة مراجعــة سياســة الكرملــن اخلارجيــة ،وأخــذت
الدبلوماســية الروســية تبحــث عــن فــرص اســتعادة الــدور الروســي يف الشــرق األوســط،
والعــودة إىل العالقــات الســابقة مــع عــدد مــن البلــدان العربيــة ،الغنيــة منهــا خاصــة ،وعمــدت
انســجاما مــع توجهــات
وســائل اإلعــام إىل إجــراء تعديــل علــى نهجهــا ،وإن بشــكل طفيــف،
ً
الدبلوماســية الروســية حقبــة بوتــن.
مل يتحقــق حتــول نوعــي يف تعامــل اإلعــام الروســي مــع العــرب ،إلّا يف األعــوام املتأخــرة مــن
أن وســائل اإلعــام
حكــم الرئيــس بوتــن الــذي حــرص علــى زيــارة عــدد مــن البلــدان العربيــة .ومــع ّ
أن الصــورة النمطيــة
حســنت مــن أدائهــا يف تنــاول امللفــات العربيــة ،إلّا ّ
الناطقــة بالروســية ّ
التــي رســمها “ليرباليــو” اإلعــام يف القنــوات الروســية ،حافظــت علــى إطارهــا العــام يف عــدد
ال يســتهان بــه مــن وســائل اإلعــام بوصــف العربــي كـــ “البــدوي باحــث عــن اللــذات ،املبــذر علــى
موائــد القمــار ،املغــرم باحلــرمي وتعــدد الزوجــات ،وبالطبــع “اإلرهابــي” الــذي يقاتــل روســيا يف
جمهوريــة الشيشــان”.

اإلسالم يف روسيا :تسييس الهوية ما بني الدين واإلثنية
أحمد عبد احلافظ فواز
ترجــع أهميــة العامــل اإلســامي يف حيــاة اجملتمــع يف روســيا إىل طبيعتهــا املتعــددة
القوميــات واألديــان ،فضــ ًلا عــن كــون مســلمي روســيا أكــر أقليــة مســلمة يف أوروبــا ،فقــد
ـم االحتــاد الســوفياتي تاريــخ تأرجــح بــن االندمــاج أو التعايــش
كان لعالقتهــم بروســيا القيصريــة ثـ ّ
أمــا يف روســيا مــا بعــد الســوفياتية فقــد واجهــت
أحيا ًنــا واملقاومــة أو الصــراع أحيا ًنــا أخــرىّ .
حــركات انفصاليــة يف العديــد مــن جمهورياتهــا جنحــت يف احتــواء بعضهــا ،مثلمــا كان احلــال
يف تتارســتان عــر منــح املزيــد مــن صالحيــات احلكــم الذاتــي ،بينمــا دخلــت يف صــراع مــع أخريــات
مثــل الشيشــان.
ســعت الدراســة لإلجابــة عــن التســاؤالت التاليــة :كيــف وظفــت الســلطات الروســية اإلســام
سياســ ًيا يف الداخــل؟ وكيــف وظفــت احلــركات القوميــة  -يف الشيشــان وداغســتان
وتتارســتان  -اإلســام سياسـ ًيا؟ وكيــف تعاملــت روســيا مــع أنصــار الســلفية خاصــة يف شــمال
القوقــاز؟ ومــا الــدور الــذي لعبتــه اإلثنيــة يف صياغــة عالقــة روســيا مبواطنيهــا املســلمني؟
يؤديــه تاريــخ
ارتبطــت تلــك األســئلة بقضايــا نظريــة مثــل تســـييس الهويــة اإلثنيـــة ،والــدور الــذي ّ
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الكراهيـــة بــن الدولــة واجلماعــة اإلثنيـــة يف تلــك العمليــة ،وعالقــة االرتبـــاط اإلثنــي ومأسســة
اإلثنيــة بالتعبئـــة.
وقــد اختــارت الدراســة منطقــة شــمال القوقــاز وحــوض الفوجلــا واألورال بروســيا حيــث ترتكــز
أغلبيــة مســلمي روســيا .ويف ظــل اعتمــاد الدراســة اقرتا ًبــا بنائ ًيــا يعلــي مــن أهميــة الســياقات
التاريخيــة والسياســية واالجتماعيــة يف تفســر سياســات الهويــة ،فقــد امتــد اإلطــار الزمنــي
للدراســة ليغطــي حق ًبــا تاريخيــة متتــد مــن روســيا القيصريــة إىل روســيا املعاصــرة مــرو ًرا باالحتــاد
الســوفياتي .فقــد عرفــت روســيا تاريخ ًيــا بكونهــا دولــة مســيحية أرثوذكســية ،وال يســتثنى مــن
ـإن الفــراغ األيديولوجي
ـل اإلحلــاد فيها
ّ
ذلــك إلّا احلقبــة الســوفياتية التــي حـ ّ
حمل املســيحية .لذا فـ ّ
را مــن النخــب يف الــدول اجلديــدة إىل أن تلجــأ
الــذي خلّفــه تفــكك االحتــاد الســوفياتي قــاد كثــ ً
أن احلركــة القوميــة الشيشــانية
للديــن لكســب الشــرعية وتعبئــة اجلماهــر .وعلــى الرغــم مــن ّ
ً
فــإن احلــرب الشيشــانية األوىل
إثنيــة باألســاس،
يف مطلــع تســعينيات القــرن العشــرين كانــت
ّ
مكو ًنــا للهويــة الشيشــانية ،وأعــادت لألذهــان املقاومــة اإلســامية
ّ
رســخت البعــد اإلســامي ّ
للغــزو الروســي للشيشــان وداغســتان ومناطــق أخــرى بالقوقــاز يف القرنــن الثامــن عشــر

والتاســع عشــر للميــاد.

اجلالية العربية املهاجرة يف روسيا :أي دور لرتشيد العالقات بني الروس والعرب؟
حممد احلاجي الدريسي
ً
ملحوظــا يف األعــوام األخــرة ،فقــد ناهــز املهاجــرون العــرب
ارتفاعــا
عــرف الوجــود العربــي بروســيا
ً
عشــرات اآلالف ،أغلبهــم عبــارة عــن رجــال أعمــال وجتــار وأطــر وطــاب مــن خمتلــف التخصصــات.
أصبــح هــؤالء ميارســون نشــاطهم االقتصــادي واالجتماعــي واملهنــي بفاعليــة ملحوظــة ،متّ ــت
تغذيــة كل ذلــك بالهجــرات التــي وفــدت إىل روســيا نتيجــة احلــوادث التــي عرفتهــا املنطقــة
العربيــة ،والتــي أدت بالعديــد مــن العراقيــن والســوريني إىل التوجــه لهــذا البلــد حاملــن معهــم
ثقافتهــم وجتربتهــم احلضاريــة اجلمعيــة ،والتــي بــدأت تعطــي ثمارهــا بتأســيس العديــد مــن
الهيئــات واملنتديــات املعــرة عــن همــوم هــؤالء املهاجريــن وقضاياهــم ،وعلــى ســبيل املثــال
ال احلصــر نذكــر جمعيــة املغــرب العربــي املتمركــزة مبوســكو ،والتــي تهتــم بقضايــا املهاجريــن
العــرب بروســيا.
إن اجلاليــة العربيــة بروســيا تتوافــر علــى إمكانيــات هائلــة لتشــكيل لوبــي ضاغــط يف هــذا البلــد،
ّ
أو ًلا :لكونهــا جاليــات كفــاءات متوافــرة علــى مؤهــات التنظيــم الذاتــي أكــر مــن غريهــا مــن
اجلاليــات العربيــة األخــرى بالعديــد مــن بلــدان االســتقبال كإســبانيا وإيطاليــا مثــ ًلا حيــث تطغــى
معــدالت هجــرة العمالــة غــر املؤهلــة علــى حســاب األطــر والكفــاءات ،ثان ًيــا :لكــون الوافديــن
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ـم االضطــاع
العــرب قادريــن علــى االســتجابة دميغراف ًيــا حلاجــة ســوق العمــل الروســية ،ومــن ثـ ّ
بــدور ريــادي يف هجــرة التعويــض ،وال ســيما علــى مســتوى املراكــز القياديــة يف اجملتمــع
الروســي .ولتنــاول هــذا املوضــوع ســركّ ز علــى حموريــن أساســيني:
احملور األول :بنية اجلالية العربية بروسيا ،الواقع واملستقبل.
احملور الثاين  :فاعلية املهاجرين العرب بروسيا ،احلالة الراهنة واإلمكانيات املتاحة.

السياسة اخلارجية الروسية يف شرق املتوسط :هل توجد حقًا سياسة؟
إميانويل كاراجيانيس
تزايــد وجــود روســيا يف احلــوض الشــرقي للبحــر األبيــض املتوســط منــذ بدايــات العقــد األول
مــن القــرن احلــايل ،وذلــك لوجــود مصالــح كبــرة لهــا يف املنطقــة يف اجملــاالت السياســية
واالقتصاديــة واألمنيــة والطاقــة .وتركّ ــز وجــود موســكو يف ثالثــة جمــاالت :التجــارة والطاقــة
والدفــاع .وبشــكل أكــر حتديـ ًـدا ،عــزز الكرملــن عالقاتــه االقتصاديــة مــع قــرص ومصــر وتركيــا
وإســرائيل مــن خــال التجــارة واالســتثمارات .كمــا بنــت روســيا عالقــة خاصــة مــع نظــام األســد
دعمــا عســكر ًيا ومال ًيــا وأخالق ًيــا .وباعــت موســكو ً
يف ســورية ،مظهـ ً
أيضــا أســلحة إىل قــرص
ـرة ً
ومصــر .وإىل جانــب ذلــك ،شــاركت شــركات الدولــة الروســية يف مشــروعات الغــاز اإلقليميــة ،مــا
أن موســكو تتابــع عــن كثــب التطــورات يف جمــال الطاقــة يف شــرق املتوســط .وعلــى
يعنــي ّ
الرغــم مــن كل ذلــك ،ليــس مــن الواضــح إن كانــت موســكو قــد صاغــت سياســة متماســكة
عمومــا ،كضعــف
وواضحــة املعــامل يف املنطقــة ،فالدبلوماســية الروســية تعــاين مــن القصــور
ً
ً
ونتيجــة لذلــك ،اعتمــدت موســكو غال ًبــا مواقــف متضاربــة
التنســيق ،والتخبــط يف التكتيــكات.
اعتمــادا علــى عمــل
ومتناقضــة يف احلــوض الشــرقي للمتوســط .وســتناقش هــذه الورقــة،
ً
ميــداين ،مســألة هــل ثمــة سياســة روســية يف منطقــة شــرق البحــر األبيــض املتوســط
املهمــة إســراتيج ًيا .ويف حــال وجودهــا ،مــا هــي أهدافهــا اإلســراتيجية؟

السياسة الروسية جتاه القضية الفلسطينية 2000-2015
أحمد سعيد نوفل
تســتعرض الورقــة تطــور املوقــف الروســي وتأثــر مصالــح روســيا يف الشــرق األوســط يف
موقفهــا مــن القضيــة الفلســطينية .وتركّ ــز علــى املوقــف بعــد انهيــار االحتــاد الســوفياتي،
وخاصــة علــى سياســة الرئيــس الروســي بوتــن ،والتحــوالت التــي حدثــت يف ذلــك املوقــف يف
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األعــوام األخــرة .وتتنــاول اإلســراتيجية الروســية يف الشــرق األوســط يف ضــوء حمــاوالت الرئيــس
الروســي املتكــررة عقــد مؤمتــر دويل يف موســكو للبحــث يف عمليــة الســام بــن الفلســطينيني
واإلســرائيليني ،ورفــض الواليــات املتحــدة وإســرائيل التناغــم مــع تلــك السياســة بــل العمــل علــى
إفشــالها ،بينمــا يوافــق عليهــا الفلســطينيون والــدول العربيــة.
وتبحــث الورقــة ،يف السياســة الروســية حلــل القضيــة الفلســطينية وحتقيــق التســوية يف
الشــرق األوســط مــن خــال دعوتهــا :إىل إقامــة دولــة فلســطينية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة ،مقابــل بقــاء إســرائيل ضمــن حــدود معــرف بهــا .بعــد عــودة العالقــات الدبلوماســية بــن
موســكو وتــل أبيــب قبــل انعقــاد مؤمتــر مدريــد للســام يف تشــرين األول /أكتوبــر  ،1991بعــد
عامــا .وتركّ ــز الورقــة علــى األبعــاد التاليــة:
انقطــاع دام ً 24
n nالبحــث يف الدوافــع الروســية الداخليــة واخلارجيــة املؤثــرة يف املوقــف الروســي مــن
القضيــة الفلســطينية ،كاليهــود الــروس ،واملصالــح الروســية يف الوطــن العربــي،
والصــراع الــدويل علــى الهيمنــة يف الشــرق األوســط ،بعــد انتهــاء احلــرب البــاردة،
والتحــوالت الكــرى يف السياســة اخلارجيــة الروســية منــذ وصــول الرئيــس بوتــن
إىل الســلطة عــام  ،2000وزياراتــه األراضــي الفلســطينية ،وحماولتــه اســتعادة النفــوذ
الســوفياتي الســابق لبــاده ،وفــرض وجودهــا مــن جديــد علــى الســاحة الدوليــة خدمــة
ملتطلبــات األمــن القومــي الروســي .وحتديهــا للــدول الغربيــة عــن طريــق تدخلهــا يف
األزمــة األوكرانيــة ،وضــم شــبه جزيــرة القــرم يف شــهر آذار  /مــارس .2014
n nالتطــور اإلســراتيجي للسياســة اخلارجيــة الروســية جتــاه القضيــة الفلســطينية
يف ظــل تنامــي القــوة الروســية علــى الصعيــد الــدويل ،والتحديــات التــي تواجههــا يف
الشــرق األوســط .وحماوالتهــا أداء دور الوســيط يف حــل الصــراع بــن الفلســطينيني
واإلســرائيليني ،وتفعيــل دورهــا يف اللجنــة الرباعيــة بصفتهــا الراعــي الثــاين لعمليــة
الســام.
n nتأثــر املوقــف الروســي مــن القضايــا اإلقليميــة يف الشــرق األوســط ،كقضيــة امللــف
النــووي اإليــراين واألزمــة الســورية ،يف موقفهــا مــن القضيــة الفلســطينية ،يف ضــوء
التجاذبــات والصراعــات اجلديــدة يف املنطقــة .واملوقــف الروســي مــن العــدوان
اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة ،ومــن السياســة اإلســرائيلية جتــاه الفلســطينيني يف
األراضــي الفلســطينية.
n nاملوقــف الروســي مــن عمليــة الســام واملفاوضــات الفلســطينية  -اإلســرائيلية ،يف
ضــوء التنافــس األمريكــي  -الروســي علــى النفــوذ يف الشــرق األوســط .وزيــادة اهتمــام
الرئيــس الروســي بوتــن شــخص ًيا بالقضيــة الفلســطينية ،مــن خــال زيارتــه أراضــي
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الســلطة الفلســطينية عامــي  2005و ،2012وزيــارة الرئيــس الروســي ميدفيديــف رام اهلل
عــام  2011مــن دون زيــارة إســرائيل .

األعمال التجارية الروسية يف الدول العربية :أمناط تنموية واعدةً ،
بحثا عن احلوار
النشط والرتويج
غاليا فازلينوفا
ال تــزال روســيا مــن املنظــور االقتصــادي املصـ َـدر العاملــي الرئيــس للمــواد اخلــام ،وال ســيما يف
قطــاع الطاقــة ،وليــس الســلع واخلدمــات ذات القيمــة املضافــة املرتفعــة .ولذلــك ،تكمــن
التحديــات احملتملــة واملســتقبلية الكــرى للشــركات الكبــرة ،يف روســيا والــدول العربيــة علــى
حــد ســواء ،يف جمــال التقنيــات اجلديــدة ،واخلــرة الفنيــة يف إنتــاج النفــط والغــاز ،والتطويــر ،وإدارة
عمومــا ،إضافــة إىل أهميــة تعــاون الشــركات الصغــرة واملتوســطة
الطاقــة بشــكل أكــر كفــاءة
ً
بــن روســيا والــدول العربيــة التــي لديهــا إمكانــات تنمويــة كبــرة جـ ًـدا.

ّأو ًلا :النهج العام والشروط الرئيسة للتعاون االقتصادي الروسي  -العربي
 .1املرحلة األوىل:
مــن األهميــة مبــكان حتديــد إســراتيجيات التنميــة يف الــدول العربيــة وروســيا وكذلــك األهــداف
والطــرق والوســائل احملــددة لتنفيــذ هــذه اإلســراتيجيات.
تُرتّــب األولويــات عــادة ضمــن إســراتيجيات الــدول العربيــة وروســيا ،و ُيــوىل مزيــد مــن االهتمــام
والرتكيــز للقطاعــات والقضايــا ذات األولويــة القصــوى .ولذلــك ،ينبغــي دراســة برامــج تنميــة قطــاع
اقتصــادي معــن وإبقاؤهــا يف دائــرة اهتمــام كال اجلانبــن.

 .2املرحلة الثانية:
منــاخ االســتثمار يف الــدول واملناطــق الشــريكة؛ هنــاك مســتوى معــن مــن العراقيل علــى طريق
تطويــر العالقــة التجاريــة يكمــن يف ضعــف معرفــة القوانــن واللوائــح الوطنيــة واملمارســات
التجاريــة احلاليــة والتقاليــد واخلصوصيــات احملليــة وفهمهــا لــدى كال اجلانبــن ،روســيا والــدول
العربيــة .فمث ـ ًلا ،مــن املهــم للجانــب الروســي إطــاع املســتثمرين احملتملــن باســتمرار علــى
جمموعــة مــن املســائل واملشــاكل احملتملــة التــي ميكــن أن تنشــأ يف هــذا الصــدد .وميكــن
أن تنفــذ هــذا النشــاط مؤسســات متخصصــة ،وجهــات حكوميــة أو منظمــات غــر ربحيــة ،مثــل
جملــس األعمــال الروســي العربــي.

24

احملتويات

 .3املرحلة الثالثة:
ينبغــي إيــاء اهتمــام خــاص ملســألة متويــل املشــاريع التــي تضــم شــركات روســية ،وكذلــك
جــذب اســتثمارات مــن الــدول العربيــة لتنفيــذ مشــاريع يف روســيا.

ثان ًيا :مناذج التعاون والقطاعات االقتصادية الواعدة
 .1أمناط التعاون:
n nمستوى كبار الالعبني األساسيني يف قطاع األعمال والشركات احلكومية الضخمة.
n nمستوى الشركات الصغرية واملتوسطة .الشركات واألعمال التي ميلكها القطاع اخلاص.
n nالشراكة بني القطاعني العام واخلاص.
n nاملســتوى اإلقليمــي للتعــاون االقتصــادي بــن املناطــق الروســية ودول عربيــة بعينهــا
أو مناطــق حمــددة يف تلــك الــدول.
n nالتعاون الطويل األجل مقابل القصري األجل.

 .2قطاعات وجماالت حمتملة وواعدة للتعاون:
n nالبنية التحتية.
n nالبناء :النقل واخلدمات اللوجستية.
n nالنفط والغاز :قطاع الطاقة.
n nالتمويل واالستثمار.
n nقطاع التكنولوجيا املتقدمة واالبتكار.
n nالسياحة.
n nالزراعة.

 .3أنواع التعاون يف ضوء اخملاطر (تصاعد اخملاطر):
n nتبــادل جتــاري (صفقــات جتريبيــة ملــرة واحــدة) .ويف وقــت الحــق ،عقــود جتاريــة طويلــة
املــدى .خماطــر منخفضــة إىل متوســطة.
n nتعــاون اســتثماري :حمفظــة اســتثمارية (عاليــة الســيولة) ،والتمويــل بقــروض مصرفيــة.
خماطر متوســطة.
n nاســتثمارات أجنبيــة مباشــرة :تنفيــذ مشــاريع طويلــة األمــد قابلــة للتطويــر ،أو شــراء
حصــص إســراتيجية يف األصــول الصناعيــة والبنيــة التحتيــة وغريهــا .خماطــر مرتفعــة.

25

احملتويات

العالقات السياسية الروسية مع دول منطقة اخلليج
إيلينا ميلكوميان
تطــور روســيا عالقاتهــا مــع الــدول الصغــرى يف منطقــة اخلليــج (البحريــن والكويــت وقطــر
ـاء علــى التجربــة الســوفياتية وهــي ليســت متينــة جـ ًـدا.
وعمــان واإلمــارات العربيــة املتحــدة) ،بنـ ً
ففــي احلقبــة الســوفياتية ،كانــت االتصــاالت مــع هــذه البلــدان جمتــزأة بالتأكيــد .علــى الرغــم
ـإن االحتــاد
مــن الدعــم غــر املشــروط الــذي أظهــره القــادة الســوفيات للعــراق يف عــام  ،1961فـ ّ
الســوفياتي أقــام عالقــات دبلوماســية مــع دولــة الكويــت يف عــام  .1963ويعــود اســتعداد دولــة
الكويــت إلقامــة عالقــات مــع الدولــة الســوفياتية إىل أملهــا يف احلصــول علــى دعــم ســوفياتي
ضــد مطالبــة العــراق بضمهــا إليــه .لكــن املبــادئ األيديولوجيــة كانــت تتصــدر عمليــة صنــع القــرار
يف السياســة اخلارجيــة لالحتــاد الســوفياتي .فالعــراق كان احلليــف الرئيــس لالحتــاد الســوفياتي
يف منطقــة اخلليــج.
جديــدا
مفهومــا
وأعلــن االحتــاد الســوفياتي رســم ًيا يف منتصــف ثمانينيــات القــرن املاضــي
ً
ً
لسياســته اخلارجيــة ،وهــي االمتنــاع عــن املواجهــة األيديولوجيــة مــع الغــرب ،وإعطــاء األولويــة
للقيــم اإلنســانية ومبــادئ الشــرعية الدوليــة .وأعــاد االحتــاد الســوفياتي النظــر يف عالقاتــه مــع
دول اخلليــج مــع نهايــة احلــرب البــاردة .إذ تزايــد اهتمامــه بتنميــة العالقــات مــع البلــدان احملافظة
املنتجــة للنفــط .فأضيفــت دولتــا اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف عــام  1986وقطــر يف عــام  1988إىل
دول أعضــاء جملــس التعــاون اخلليجــي التــي لهــا عالقــات دبلوماســية مــع االحتــاد الســوفياتي.
أن ذلــك بقــي عم ـ ًلا رســم ًيا ،ومل يحفــز أي إجنــازات حقيقيــة يف العالقــات الثنائيــة.
بيــد ّ
وم ّثلــت أزمــة اخلليــج يف العامــن  1990و 1991نقطــة حتــول يف اإلســراتيجية الســوفياتية يف
وشــرعت اســتخدام القــوة
منطقــة اخلليــج .فتعاونــت مــع الواليــات املتحــدة يف إدانــة العــراق
ّ
ضــد اجليــش العراقــي .وأقــام االحتــاد الســوفياتي ً
أيضــا ،نتيجــة موقفــه أثنــاء أزمــة اخلليــج،
عالقــات دبلوماســية مــع البحريــن .وإثــر انهيــار االحتــاد الســوفياتي يف نهايــة عــام  ،1991واصــل
مهمــا يف التأثــر
خليفتــه االحتــاد الروســي اعتبــار االســتقرار واألمــن يف منطقــة اخلليــج عام ـ ًلا
ً
يف الوضــع يف آســيا الوســطى والقوقــاز؛ وهمــا اجملــال احليــوي التقليــدي للمصالــح الروســية.
فأخــذ القــادة الــروس يســعون إلقامــة عالقــات حســنة مــع دول اخلليــج العربــي.
وكانــت احلاجــة إىل اســتثمارات أجنبيــة ،يف الفــرة األوىل مــن تأســيس الدولــة الدميقراطيــة
ـأدى
اجلديــدة ،أحــد العوامــل الرئيســة التــي أ ّثــرت يف السياســة الروســية جتــاه دول اخلليــج .فـ ّ
فيكتــور تشــرنومريدين ،رئيــس وزراء االحتــاد الروســي يف ذلــك الوقــت ،زيــارة إىل دول اخلليــج يف
تشــرين الثــاين /نوفمــر  ،1994ووقــع اتفاقيــات عــدة مــع الكويــت وعمــان .وكان اإلجنــاز الرئيــس لهــا
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هــو بدايــة تعــاون عســكري ،اشــرت مبوجبــه الكويــت واإلمــارات العربيــة املتحــدة بعــض األســلحة
الروســية.
وأ ّثــرت احلــرب يف الشيشــان ســلب ًيا يف العالقــات بــن روســيا ودول اخلليــج الصغــرة التــي رآهــا
داعمــا مال ًيــا للمجموعــات املتمــردة يف القوقــاز.
اجملتمــع الروســي
ً
ومتيــزت بدايــة القــرن احلــادي والعشــرين مبحــاوالت روســية لتطويــر العالقــات مــع هــذه
أن النتائــج كانــت حمــدودة .وأدركــت الســلطات الروســية أنهــا
اجملموعــة مــن دول اخلليــج ،بيــد ّ
غــر قــادرة علــى املشــاركة يف شــؤون املنطقــة علــى مســتوى مماثــل للــدول الغربيــة .ومل
ـال مــن التطــور .وزاد
تصــل العالقــات بــن روســيا ودول اخلليــج الصغــرة حتــى اآلن إىل مســتوى عـ ٍ
اختــاف املواقــف جتــاه األزمــة الســورية الراهنــة مــن تعقيــد العالقــات بــن الطرفــن.

جملس التعاون اخلليجي وروسيا :إشكالية التاريخ واالقتصاد والسياسة
ناصر بن غيث
تبحــث الورقــة يف تعقيــدات العالقــة اخلليجيــة  -الروســية وإشــكالياتها بحيزيهــا االقتصــادي
والسياســي ،ومــدى تأثــر التغــرات اجليوسياســية لــكال الطرفــن يف إمكانيــة إعــادة صــوغ
العالقــة بصــورة بنــاءة.
أن السياســة تأخذهــا يف اجتــاه ،يف
تتســم طبيعــة العالقــة اخلليجيــة الروســية بالتعقيــد ،ذلــك ّ
أن االقتصــاد يأخذهــا يف اجتــاه اَخــر ،وقــد فشــل كل مــن جانبــي العالقــة يف تغليــب عامــل
حــن ّ
علــى آخــر ،وحتديــد أولوياتــه بطريقــة متكّ نــه مــن صــوغ عالقــة بنــاءة مــع اجلانــب اآلخــر ،فالعالقــات
يومــا دافئــة ،وهــي عالقــة يف اجملمــل يشــوبها التنافر
الروســية  -اخلليجيــة السياســية مل تكــن ً
وعــدم الثقــة ولذلــك تاريــخ طويــل ،فالــدول اخلليجيــة دعمــت بطريقــة غــر مباشــرة احلــركات
اإلســامية “االنفصاليــة” يف الشيشــان وداغســتان وقبــل ذلــك دعمــت اجملاهديــن األفغــان
مهمــا
را وبصــورة مباشــرة يف حربهــم ضــد القــوات الســوفياتية الغازيــة ،كمــا أنّهــا ّأدت دو ًرا
كثـ ً
ً
ضمــن سياســة الواليــات املتحــدة األمريكيــة الهادفــة إىل احتــواء روســيا واحلــد مــن نفوذهــا يف
ـدء
مناطــق حيزهــا احليــوي ،ويف املقابــل فـ ّ
ـإن روســيا اتبعــت سياســة مناهضــة لــدول اخلليــج بـ ً
ـاء
مــن دعــم النظــام العراقــي الســابق ،مــرو ًرا بدعــم إيــران ومتددهــا يف حميطهــا العربــي ،وانتهـ ً
بدعــم نظــام األســد يف ســورية ،ودورهــا األساســي يف مــد أمــد احلــرب األهليــة الســورية ومنــع
ســقوط النظــام.
واليــوم ميـ ّـر الطرفــان اخلليجــي والروســي بظــروف صعبــة ويواجهــان حتديــات كبــرة ،فالــروس
اليــوم هــدف للتمــدد الغربــي يف شــرق أوروبــا التــي مت ّثــل اجملــال احليــوي األبــرز لروســيا ،وروســيا
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اليــوم حماصــرة والتمــدد الغربــي وصــل أوكرانيــا التــي كانــت مــن أهــم اجلمهوريــات املكونــة
لالحتــاد الروســي ،األمــر الــذي اضطــرت معــه روســيا إىل التدخــل العســكري يف جزيــرة القــرم ،وهــي
كذلــك حماصــرة مــن اجلنــوب بالقواعــد العســكرية األمريكيــة يف أفغانســتان وتركمانســتان،
ومــن الناحيــة االقتصاديــة مي ّثــل انهيــار أســعار النفــط حتد ًيــا كبــر لروســيا التــي مــا تــزال تعتمــد
أمــا بالنســبة إىل دول اخلليــج فهــي متـ ّـر بــأدق مراحــل تاريخهــا
علــى عوائــد النفــط والغــاز كث ـ ً
راّ ،

احلديــث؛ فمــن الناحيــة السياســية هنالــك إفــرازات الربيــع العربــي واحلــركات الشــعبية الداخليــة،
وعلــى املســتوى اإلقليمــي هنــاك التمــدد اإليــراين واحلــركات اجلهاديــة التــي بــدأت مت ّثــل تهديـ ًـدا
حقيق ًيــا بعــد اســتيالء تنظيــم “الدولــة اإلســامية” علــى مســاحات شاســعة مــن العــراق وســورية
وكذلــك االنكشــاف اإلســراتيجي وبــوادر تخلــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــن دول اخلليــج
مقابــل التوصــل إىل اتفــاق نــووي مــع إيــران ،ومــن الناحيــة االقتصاديــة مي ّثــل تراجــع أســعار النفــط
را لــدول اخلليــج التــي عجــزت حتــى اآلن عــن
 كمــا هــو احلــال بالنســبة إىل روســيا  -حتد ًيــا كبــ ًتقليــل االعتمــاد علــى النفــط مــن تنويــع اقتصاداتهــا .وهنــا واحلــال كذلــك ُيثــار التســاؤل التــايل:
هــل مت ّثــل تلــك التحديــات فرصــة لتقــارب تاريخــي بــن جملــس التعــاون وروســيا ،متكنهمــا مــن
إعــادة صــوغ عالقــة بنــاءة بينهمــا؟ وهــذا مــا ســتحاول الورقــة اإلجابــة عنــه.

العالقات الروسية  -السعودية
ماجد الرتكي
ـأن لهــا رصيـ ًـدا ً
ً
عميقــا،
وإرثــا تاريخ ًيــا
أن العالقــات الســعودية الروســية متتــاز بـ ّ
علــى الرغــم مــن ّ
فإنهــا مل تتجــاوز مرحلــة الثقــة األوليــة يف العالقــات الثنائيــة الدوليــة املعاصــرة ،وال تــزال تعــاين
مــن جملــة مــن املؤثــرات الســلبية املبنيــة علــى الصــور الذهنيــة اخلاطئــة املتبادلــة مــن ناحيــة،
ولظــروف خارجيــة مــن ناحيــة أخــرى ،لــذا تختلــف العالقــات الســعودية مــع روســيا ،عــن نظرياتهــا
مــن عالقــات الــدول العربيــة مــع اجلانــب الروســي ،وذلــك لعــدة عوامــل:
n nتاريخ ًيــا ،كانــت روســ ًيا (االحتــاد الســوفياتي) أول دول تعــرف باململكــة بصفتهــا كيا ًنــا
جديـ ًـدا عــام  ،1926مــا دفــع القــوى الدوليــة آنــذاك لالعــراف باململكــة.
n nموسكو أول دولة ترفع متثيلها الدبلوماسي يف اململكة إىل سفارة كاملة الصالحيات.
يعــد العامــل الدينــي أحــد أبــرز العوامــل املؤ ّثــرة يف عالقــات البلديــن يف املاضــي
ّ nn
واحلاضــر “ســلب ًيا وإيجاب ًيــا”.
n nمل تتجــاوز عالقــات البلديــن املؤ ّثــرات الســلبية اخلارجيــة“ ،فهــي ال تخــرج عــن كونهــا
عالقــات موقــف” مــن كال اجلانبــن.
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n nال حتقق اإلدارات التنفيذية يف البلدين إرادة القادة السياسيني يف تفعيل العالقات بينهما.
n nينشــغل البلــدان بالقضايــا اخلارجيــة اخلالفيــة علــى حســاب املصالــح املشــركة
بينهمــا.
تراخ غري مفهوم .
n nاآلفاق الواعدة واملشجعة لتنمية العالقات الثنائية يثقلها ٍ
n nتتجــاوز أهميــة قيــام عالقــات فاعلــة بــن البلديــن مصلحتهمــا الوطنيــة إىل التأثــر
اإليجابــي يف احمليــط اإلقليمــي لــكل منهمــا.

األبعاد السياسية يف العالقات الروسية  -السعودية
غريغوري كوساتش
أن
أشــارت “عقيــدة السياســة اخلارجيــة لروســيا االحتاديــة” التــي أقــرت يف شــباط  /فربايــر ّ 2013
روســيا ستســاهم بصفــة ملموســة يف إعــادة اســتقرار األوضــاع يف منطقــة الشــرق األوســط
وأفريقيــا الشــمالية “منطلقــة مــن مبــدأ “احــرام الســيادة وحرمــة أراضــي الــدول وعــدم التدخــل
أن روســيا مــن أجــل تأكيــد وجودها يف
يف شــؤونها الداخليــة” .كمــا أشــارت العقيــدة املذكــورة إىل ّ
الشــرق األوســط ســتتعاون مــع منظمــة التعــاون اإلســامي وجامعــة الــدول العربيــة وجملــس
التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة ،كمــا “ســتطور العالقــات الثنائيــة مــع دول الشــرق األوســط
وأفريقيــا الشــمالية” .وال بــد أن تكــون الســعودية مــن بــن تلــك الــدول.
مل يكــن جمــال الصــات الروســية  -الســعودية خال ًيــا مــن املشــاكل التــي تعقــد التفاهــم الثنائــي،
إن الصناديــق احلكوميــة
ال يف عصــر إعــادة العالقــات الدبلوماســية بــن البلديــن ،وال اليــومّ .
اخلاصــة الســعودية نشــأت حتــت شــعار “التضامــن اإلســامي” يف منطقــة قوقــاز الشــمالية
دعمــا مال ًيــا لالنفصاليــن الشيشــان.
الروســية ،وتقـ ّـدم ً
إن موســكو إذ تؤكّ ــد “تقــارب” املواقــف الروســية والســعودية جتــاه الربنامــج اإليــراين النــووي ال
ّ
ً
إن روســيا إذ تعـ ّـد
يســتثنى
ـص جوهــر حلــه السياســي الدبلوماســيّ .
اختالفــا بــن اجلانبــن يخـ ّ

إيــران شـ ً
ـريكا إســراتيج ًيا لهــا ،ينظــر يف هــذا احلــل مــن خــال مواجهتهــا مــع الغــرب ،وتشــر
إىل التطابــق املبدئــي بــن املوقفــن األمريكــي والســعودي بهــذا اخلصــوص ،وتدعــو إىل حمايــة
حقــوق اإلنســان يف الســعودية وبالدرجــة األوىل شــيعة املنطقــة الشــرقية.
تفصــل بــن روســيا والســعودية األوضــاع يف ســورية وكذلــك االختالفــات بــن اجلانبــن يف مــا
يخــص سياســة إيــران يف هــذه البــاد ويف غريهــا مــن البلــدان اجملــاورة للســعودية .فالقــادة
الــروس يــرون يف اســتمرار ســلطة نظــام بشــار األســد ضمانــة “النهيــار مطامــع الغــرب يف
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الشــرق األوســط وحمــاوالت الواليــات املتحــدة وحلفائهــا تغيــر ميــزان القــوى اإلقليمــي” .كمــا
يرتبــط تأييــد روســيا دمشــق رســم ًيا مبخاوفهــا مــن احتمــال انهيــار النظــام احلــايل ،وهــو مــا
ً
ســيؤدي إىل نشــوء خطــر إضــايف
ظروفــا مالئمــة لقــدوم الســلفيني إىل الســلطة مــا
ســيم ّثل
ّ
ألمــن احلــدود الروســية اجلنوبيــة.
إن روســيا
ـص “حماربــة التطـ ّـرف واإلرهــاب” فموقــف روســيا ال يبــدو
حازمــاّ .
ً
مــع ذلــك ففــي مــا يخـ ّ
إذ تعــرف بخطــر “الدولــة اإلســامية” التــي تقاتــل إىل جانبهــا “مئــات مــن املواطنــن الــروس،
بعيــدة عــن تأييدهــا الكامــل ألعمــال التحالــف املناهــض لإلرهــاب الــذي تكــون الســعودية مــن
بــن املشــاركني األساســيني فيــه .وصـ ّـرح فالدميــر بوتــن عشــية زياراتــه الرســمية القاهــرة يف
ـأن أعمــال التحالــف ال تتصــف “مبشــروعيتها” ألنّهــا ال تعتمــد علــى “قــرارات
شــباط  /فربايــر  2015بـ ّ
جملــس األمــن”.

روسيا واملغرب :الثوابت والتحوالت
عبد الرحيم العطاوي
تتنــزّل هــذه الدراســة ضمــن احملــور األول مــن حمــاور املؤمتــر “البعــد التاريخــي :فــرة االحتــاد
الســوفياتي واحلــرب البــاردة” .ونظـ ًـرا لتشــعب عالقــات الدولــة الروســية مــع كافــة البلــدان العربيــة،
يــرى الباحــث أنــه مــن املستحســن الرتكيــز علــى العالقــات التــي جمعتهــا وال تــزال جتمعهــا مــع
ً
انطالقــا مــن هــذا التصـ ّـور،
كل منطقــة عربيــة علــى حــدة أو مــع كل بلــد علــى حــدة .ولقــد اختــار،
الرتكيــز علــى العالقــات بــن االحتــاد الســوفياتي وروســيا الفيدراليــة مــن جهــة ،واململكــة
املغربيــة مــن جهــة أخــرى ،كمــا تقـ ّـدم الورقــة إطاللــة علــى تاريــخ االتصــاالت والعالقــات القدميــة
بــن الدولتــن وذلــك لعـ ّـدة أســباب.
وميـ ّـر االســتعراض التاريخــي للعالقــة بــن اململكــة املغربيــة وروســيا ،يف كل مراحلهــا وحتوالتها

خــال القــرن العشــرين وحتــى اليــوم ،برصــد لتذبــذب العالقــات ومســتواها .وعلــى الرغــم مــن اإلقرار
مبتانــة العالقــات بــن البلديــن وشــفافيتها والتعــاون املثمــر الــذي م ّيزهــا ،فإنّهــا قــد عرفــت
فــرات حرجــة علــى الصعيــد السياســي ،ومــرت بعــدد مــن األزمــات التــي تســتعرضها الورقــة.
وتصــل الورقــة يف تشــخيصها العالقــات املغربيــة الروســية حتــى املرحلــة الراهنــة .ويــرى الباحــث
أن األحــداث اخلطــرة التــي يعرفهــا العــامل ،وخاصــة يف شــرق أوروبــا والشــرق العربــي وشــمال
ّ
أفريقيــا ووســطها ،قــد غــرت اخلريطــة السياســية العامليــة ،وتو ّلــدت عنهــا حــرب بــارة جديــدة.
أن الصراع اجليوسياســي
وهــذه احلــرب التــي نعيشــها اآلن ليســت كاحلــرب البــاردة الســابقة ،ولــو ّ
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رئيســا يف
معــا .وإذا كانــت املصلحــة األيديولوجيــة تــؤدي دو ًرا
ً
كان وال يــزال حاضـ ًـرا بقــوة فيهمــا ً
ـكل حتـ ّـرك سياســي.
ـإن الثانيــة جتعــل مــن اجلانــب االقتصــادي املنفعــي
أساســا لـ ّ
األوىل ،فـ ّ
ً
ً
أي اجتــاه مــن
ممــا ســبق ،ميكــن فهــم حــذر املغــرب قبــل القيــام بــأي خطــوة يف ّ
وانطالقــا ّ
كل مــن
االجتاهــن الرئيســن يف هــذه احلــرب البــاردة ،فاملغــرب الــذي لــه مصالــح كــرى مــع ٍّ
االحتــاد األوروبــي والواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن جهــة ومــع روســيا الفيدراليــة مــن جهــة أخــرى
أي كان مــن تلــك الــدول ،طاملــا مل تُنهــك حرمــة قضيتــه
ال ميكنــه ْ
أن ُيغامــر مبصاحلــه العليــا مــع ّ
الوطنيــة املتمثلــة يف وحــدة ترابــه وســيادته يف جميــع أقاليمــه.
ً
مقدســة ،ميكــن فهــم حــذر
وانطالقــا مــن هــذه املعطيــات ومــن تلــك الثوابــت التــي يراهــا
ّ
املغــرب وتر ّيثــه قبــل اإلقــدام علــى القيــام بــأي خطــوة يف أي اجتــاه مــن االجتاهــن.

الثابت واملتحول يف السياسة الروسية يف شمال أفريقيا (حالة املغرب واجلزائر)
قاسم احلادك
مســتقرئ املســار الــذي أخذتــه العالقــات الروســية مــع منطقــة شــمال أفريقيــا بعــد نهايــة
فــرة احلــرب البــاردة ،يســجل حصــول تطــور مهــم ،بــدأت معاملــه اإلســراتيجية ترتســم منــذ
تــويل فالدمــر بوتــن الســلطة الــذي اســتطاع إعــادة بنــاء هيــاكل الدولــة ،مبــا أعــاد هيبــة روســيا
ً
انعطافــا الف ًتــا
ومكانتهــا علــى الصعيــد الــدويل .فقــد شــهدت العالقــات الروســية املغاربيــة
يف عهــد بوتــن ،أعــاد موســكو إىل شــطرجن املنافســة اإلقليميــة بعــد غيــاب طويــل ،وبذلــك
اســتطاعت روســيا علــى مــدى العقــد والنصــف املاضــي إعــادة بنــاء عالقاتهــا مــع الــدول
املغاربيــة ،تتضمــن حلفاءهــا التقليديــن ،ويف مقدمتهــم اجلزائــر ،والشــركاء اجلــدد مثــل
املغــرب .وأصبــح لروســيا مصالــح حقيقيــة تســعى للحفــاظ عليهــا وتنميتهــا.
أن جديــد العــودة الروســية إىل منطقــة شــمال أفريقيــا يتم ّثــل يف كــون السياســة الروســية
غــر ّ
را عــن السياســة التــي كانــت متبعة خــال العهد
عــادت إىل املنطقــة بأســس جديــدة ،تختلــف كثـ ً
الســوفياتي ،وهــي أســس ترتكــز علــى مصالــح اقتصاديــة وجيوسياســية متنوعــة وخمتلفــة.
كمــا مل تعــد تقتصــر علــى عالقــات جيــدة مــع اجلزائــر ،وإمنــا باتــت تشــمل ً
أيضــا إقامــة تعــاون
وثيــق مــع املغــرب .ومل يعــد الــروس يعملــون يف صفقــات التســليح فقــط ،وإنّمــا يهتمــون ً
أيضــا
بالتنســيق الغــازي ،وتعزيــز التعــاون األمنــي يف مكافحــة اإلرهــاب ،وتكثيــف املبــادالت التجاريــة.
وعلــى هــذا األســاس بــرزت مالمــح سياســة بوتينيــة جديــدة يف شــمال أفريقيــا ،تخلــت فيهــا
عــن احلســابات األيديولوجيــة ،وأخــذت تركّ ــز علــى تطويــر املصالــح االقتصاديــة.
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أســئلة كثــرة تطــرح حــول الثوابــث واملتغــرات يف السياســة الروســية يف منطقــة الشــمال
األفريقــي ،ســنحاول اإلجابــة عنهــا يف هــذه الدراســة مــن خــال اســتعراض تاريــخ العالقــات بــن
أن التاريــخ يســاهم يف تفســر مــا يحــدث يف
روســيا ومنطقــة شــمال أفريقيــا،
اســتنادا إىل ّ
ً
احلاضــر ،إذ ال ميكــن فهــم حمــددات السياســة اخلارجيــة الروســية احلاليــة دون النظــر إىل تاريخيــة
هــذا الــدور ،وال ســيما يف ظــل احلقبــة الســوفياتية ،مدخ ـ ًلا لقــراءة الــدور الراهــن ،ثــم التطــرق إىل
ركائــز السياســة الروســية وحمدداتهــا بعــد احلــرب البــاردة ،وانعكاســاتها علــى العالقــات مــع دول
شــمال أفريقيــا ،وإبــراز أســباب االهتمــام الروســي باملنطقــة ،ومــدى التشــابه واالختــاف بــن أدوار
روســيا يف منطقــة شــمال أفريقيــا عــر خمتلــف املراحــل ،وهــل مــا زال للعامــل األيديولوجــي
را التطــرق إىل مســتقبل العالقــات الروســية مــع كل مــن اجلزائــر
تأثــر يف توجهــات الدولــة ؟ وأخـ ً
واملغــرب يف ظــل التحــوالت واملتغــرات الراهنــة.

آفاق العالقات الروسية  -الليبية يف ضوء تداعيات الفعل الثوري
عبد احلي علي قاسم
مل تســتقر بعــد العالقــات الروســية الليبيــة علــى معــامل واضحــة ،وغــر وارد أن تكــون هنــاك
أن عوامــل خمتلفــة ســوف
تنبــؤات دقيقــة بطبيعــة تلــك العالقــة ومســارها املســتقبلي ،بيــد ّ
تقــرر وضعيــة تلــك العالقــة ومداهــا ،فآفــاق أي عالقــة بــن روســيا وليبيــا حتكمهــا عوامــل
سياســية وأمنيــة واقتصاديــة ال ميكــن جتاوزهــا .وتضــع خطوطهــا العامــة طبيعــة التوجهــات
الروســية اجلديــدة جتــاه ليبيــا واملنطقــة بصفــة عامــة ،وتســاهم يف رســم مشــهدها صــرورة
احلــوادث وتفاعالتهــا التــي متـ ّـر بهــا املنطقــة وحتديـ ًـدا ليبيــا ،فضـ ًلا عــن طبيعــة النظــام الليبــي

ـأن يســاهم يف رســم آفــاق
اآلتــي بــن عســكري أو مــدين ،ومــدى تكيــف موســكو معــه كفيــل بـ ّ
أن ذات العالقــة التفضيليــة التــي
تلــك العالقــة ،ووتــرة مســارها الســابقة .فاملرجــح واحملتمــل ّ
كانــت حتظــى بهــا روســيا ،واالمتيــازات التــي كانــت تتمتــع بهــا ليســت واردة يف ظــل مــوروث
ليبــي غــر تصاحلــي مــع نظــام أرهــق ليبيــا يف دعــم مباشــر مــن روســيا ،ومواقــف خاذلــة لثورتــه،
يقدمهــا املســؤولون الــروس لتلــك املواقــف.
علــى الرغــم مــن كل التفــاؤالت والتســويغات التــي ّ

وكل مــا ميكــن أن حتصــل عليــه هــو منــاخ اســتثماري علــى قاعــدة متســاوية مــع اآلخريــن وفــق
منظومــة “مصالــح صرفــة” ،وحمســوبة كمــا هــو حــال النفــس الروســي اجلديــد الــذي يصوغــه
الرئيــس بوتــن وفريــق إدارتــه.
ومــا تــزال العالقــات الروســية الليبيــة يف مشــهد الوضــع الليبــي القائــم بــكل تفاعــات
أطرافــه الداخليــة واخلارجيــة تبــدو غــر واضحــة ،ويصعــب التنبــؤ مبســارها ،عــدا أنهــا
لــن تبتعــد عــن احملــددات “الناظمــة ملدخالتــه” ،فمــآالت العمليــة السياســية الليبيــة،
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أن دو ًرا مســتقبل ًيا
وخمرجاتهــا ،تســاهم يف رســم بعــض معــامل العالقــة ،فضــ ًلا عــن ّ
وحتديــدا يف الشــأن الليبــي مــن شــأنه أن
روســ ًيا إيجاب ًيــا وفاعــ ًلا يف قضايــا املنطقــة
ً
يحافــظ علــى بعــض امتيــازات احلضــور االقتصــادي الروســي ،ويف املقابــل فغيــاب
الفاعليــة أو التأثــر الروســي الســلبي يف تفاصيــل حــوادث املنطقــة ال بــد أن ينعكــس
ســل ًبا علــى حجــم مصاحلهــا يف ليبيــا مــا بعــد الثــورة.

العالقات الصومالية  -الروسية :املسار التاريخي ،واحلالة الراهنة ،واآلفاق
املستقبلية
حممد أحمد شيخ علي
تهــدف هــذه الورقــة إىل بحــث العالقــات الصوماليــة الروســية مــن خــال دراســة تاريــخ هــذه
مهــدت الســبيل إىل نشــأتها ،واملصالــح التــي
العالقــة يف مراحلهــا اخملتلفــة ،والعوامــل التــي ّ
كان يبتغــي كل طــرف حتقيقهــا ،ومــا حلقهــا مــن تطــورات إيجابية ســاهمت يف تقويــة أواصرها،
وذلــك مــع اختــاف التوجهــات السياســية للقــادة الصوماليــن يف عهــد احلكومــات مدنيــة أ
كانــت أم عســكرية .ومــا أثــارت هــذه العالقــات مــن خمــاوف لــدى القــوى اإلقليميــة والدوليــة ،ومــا
جنــم عنهــا مــن مواجهــات عســكرية بــن الصومــال وإثيوبيــا يف الســتينيات والســبعينيات مــن
القــرن املاضــي.
وتتنــاول الورقــة املراحــل الثــاث التــي مــرت بهــا العالقــات الصوماليــة الروســية يف احلقبــة
الســوفياتية؛ مرحلــة البدايــة ،ومرحلــة الصعــود ،ومرحلــة الهبــوط واالنقطــاع .وتقــف علــى مؤثــرات
كل مرحلــة ومســبباتها ،كمــا تتنــاول احملــاوالت الراميــة الســتئناف هــذه العالقــة ومــا حــال دونهــا
مــن انهيــار االحتــاد الســوفياتي ،وتفــكك الدولــة الصوماليــة .ويف خواتيمهــا تتنــاول الورقــة
احلالــة الراهنــة للعالقــات الصوماليــة الروســية ومســتقبلها مــع اإلشــارة إىل الفــرص املتاحــة،
والتحديــات احمليطــة بهــا ،واملصالــح التــي ميكــن أن جتمــع بــن الطرفــن يف هــذه املرحلــة،
ويف مــا يلــي عــرض ألبــرز مــا توصلــت إليــه الورقــة:
إن العالقــات الصوماليــة الروســية يف احلقبــة الســوفياتية مل تكــن قائمــة علــى رؤيــة
ّ nn
مشــركة أو مصلحــة جتمــع بــن الدولتــن ،وإنّمــا كانــت لــكل جانــب رؤيتــه اخلاصــة،
ومصلحتــه التــي ال تلتقــي مــع مصلحــة الطــرف اآلخــر ،وهــو مــا ّأدى يف نهايــة املطــاف
إيل تدهــور العالقــة وانقطاعهــا.
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n nحــاول كال الطرفــن اســتئناف العالقــات وترميمهــا يف النصــف الثــاين مــن ثمانينيــات
ـن الصراعــات الداخليــة التــي كان يعــاين منهــا كل طــرف حالــت دون
القــرن املاضــي ،لكـ ّ
ذلــك ،بعــد أن انهــار االحتــاد الســوفياتي ،وتفــكك الصومــال.
n nوبعــد عــام  2000أبــدى كال الطرفــن اســتعداده لتأســيس عالقــات مــع الطــرف اآلخــر،
فرصــا
وهنــاك جملــة مــن املصالــح التــي ميكــن أن جتمــع بينهمــا ،كمــا ّ
أن هنــاك ً
داعمــة لتطويــر هــذه العالقــة ،وحتديــات كفيلــة بعرقلتهــا ،مــع إمكانيــة جتاوزهــا يف
حالــة توافــر رغبــات حقيقــة مــن اجلانبــن.
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