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 الممخص
لعربية، إذ أف لمطرفيف مصمحة متبادلة لتطوير العالقات الروسية االحاجة تنطمؽ الدراسة مف ال

في ذلؾ، ومف ىذا المنطمؽ، يبدو مف المفيد محاولة الغوص أكاديميا في تفاصيؿ تمؾ 
يجاد بدائؿ مناسبة لتطويرىا وتجاوز مشكالتيا. إذ  العالقة، في محاولة لكشؼ ُثغر العالقة وا 

أف جميا، تناوؿ  إال ثمة العديد مف المحاوالت جرت لتأريخ وتقنيف العالقات بيف الطرفيف
الموضوع مف وجيات محّددٍة، واقتصر معظميا عمى توصيؼ محطات وقضايا تجاوزتيا 

امتد ليشمؿ الفترة الزمنية الحالية، لما سيكوف  لدراسةوقائع وأحداث كثيرة، كما أف موضع ىذه ا
ليا مف دور في تحديد الكثير مف المعطيات ذات الصمة بمستقبؿ العالقات، ومف بينيا 

 متغيرات الحاصمة في غير بمد عربي.ال
 قياده الروسية، السياسة الخارجية،النظاـ الديمقراطية، القتصادي، اإلقميمي  الكممات المفتاحيو:

ABSTRACT 

The study starts from the mutual need to develop Russian-Arab 

relations, as both parties have an interest in this, and from this 

standpoint, it seems useful to try to dive academically into the details of 

that relationship, in an attempt to uncover the relationship gap and find 

suitable alternatives to develop it and overcome its problems. As there 

are many attempts made to date and legalize the relations between the 

two parties, but most of them dealt with the issue from specific points, 

and most of them were limited to describing stations and issues that 

were overtaken by many facts and events, and the subject of this study 

extended to include the current period of time, because it will have a 
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role in determining A lot of data related to the future of relations, 

including the changes taking place in non-Arab countries. 

key words: Russian driving, Foreign Policy, Democratic system, 

Economic, Regional. 

 المقدمة
مف المتعارؼ عميو، أف لمقيادة السياسية في مطمؽ دولة ليا دور مركزي في تحديد       

توجيات السياسة الخارجية انطالقا مف رؤيتيا لممصالح الوطنية واألولويات فيما بينيا 
فالسياسة الخارجية يتـ تحديدىا بشكؿ عاـ عمى مستوى قمة السمطة وبحسب طبيعة النظاـ 

آليات عممو، فيي المسؤوؿ األوؿ ليس فقط عف صياغتيا وتنفيذىا وتبني المواقؼ السياسي و 
والسياسات التي تكفؿ نجاحيا.والقيادة السياسية في ذلؾ، تعمؿ في إطار بيئة داخمية وخارجية 
تؤثر فييا وفي خياراتيا المتاحة، فطبيعة النظاـ السياسي يحدد بشكؿ أساس قدرة القيادة 

وعادة ما ينفرد ، اث التغيرات التي تراىا في السياستيف الداخمية والخارجيةالسياسية عمى إحد
صانع القرار بتحديد األولويات والسياسات في النظـ التسمطية، حيث تتمتع القيادة السياسية 
بحرية حركة واسعة. أما في النظـ الديمقراطية، حيث القيود عمى القيادة السياسية التي تخضع 

اسبة، فيزداد دور القوى السياسية والمؤسسات المختمفة في بمورة السياسات لممسائمة والمح
فضال عف أنيا عادة ما تكوف أكثر  الوطنية، وتزداد المشاورات والمفاوضات بشأف أولوياتيا.

ميال ألخذ توجيات الرأي العاـ في االعتبار، كما أف لكؿ قيادة إدراكاتيا الخاصة لطبيعة 
مة مف البيئة الخارجية، وطريقة مواجياتيا، وكذلؾ الفرص المتاحة التي وحجـ التيديدات القاد

 .(ٔ)يتعيف استغالليا، وسبؿ االستفادة منيا
ومف المالحظ أف القيادة الروسية بعد تفكؾ االتحاد السوفياتي، تنطمؽ مف رؤية        

ح الوطنية االقتصادية برغماتية، في سياستيا الخارجية الدولية واإلقميمية، والتي تحكميا المصال
والعسكرية واألمنية، ذلؾ عمى قاعدة التعاوف وليس التنافس والمواجية مع الواليات المتحدة، 
واالتحاد األوروبي كما كاف الحاؿ خالؿ الحقبة السوفيتية. ويعتبر الموقؼ الروسي مف الحراؾ 

ا تطبيقيا القتراب العربي، انعكاسا ليذا التوجو في السياسة الخارجية الروسية، ونموذج
المصمحة الوطنية، والمدرسة الواقعية التي سيطرت عمى تحميؿ ودراسة العالقات الدولية منذ 

                                                           
، 2002اٌششق ٌٍطجبعخ ٚإٌشش، ث١شٚد،  عّبد اٌذ٠ٓ األشّش،أعظ اٌغ١بعبد اٌخبسع١خ ٌٍذٚي اٌىجشٜ،داس (1)

 . 34ص
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ويعتبر مفيـو المصمحة الوطنية مف المفاىيـ التي أثارت جدال ، (ٔ)نياية الحرب العالمية الثانية
ة، وفقا لمسياؽ الذي قويا، ال سيما فيما يتعمؽ بتعريفيا، حيث يتخذ المفيـو مضاميف مختمف

عدـ وجود اتفاؽ في كثير مف الحاالت، حوؿ ما تعنيو إلى  يطرح فيو واليدؼ منو، إضافة
المصمحة الوطنية مف أىداؼ وأولويات، ليس فقط بيف السياسييف وصانعي القرار داخؿ الدولة 

نما بيف أدبيات العالقات الدولية أيضا  .(ٕ)الواحدة، وا 
حة الوطنية، بأنيا" اإلطار العاـ الحاكـ لسياسة الدولة الخارجية، ويمكف تعريؼ المصم     

والموجو األساس ليا". فالمصمحة الوطنية أشبو، بالبوصمة التي تحدد سموؾ الدولة الخارجية 
وتوجياتيا عمى الصعيد الدولي، والمصمحة الوطنية، تتضمف بيذا المعنى مدى واسعا مف 

ثة محاور أساسية، أوال  األمف ويتضمف تأميف بقا  المصالح يمكف بمورتيا في إطار ثال
الدولة، وحدودىا، وثرواتيا وحماية المجتمع والمواطنيف مف مختمؼ التيديدات داخمية كانت أـ 
خارجية. وثانيا  الرفاىية االقتصادية ويتضمف ذلؾ تحقيؽ النمو االقتصادي والتنمية لمختمؼ 

عات المنتجة زراعيا وصناعيا، وتحقيؽ االكتفا  قطاعات االقتصاد الوطني، ال سيما القطا
الذاتي قدر اإلمكاف، وزيادة الدخؿ القومي، واالرتقا  بمستوى معيشة المواطنيف، ومستوى 
الخدمات المقدمة ليـ، والحد مف الحرماف االقتصادي والقضا  عمى الفقر والتيميش 

صوصية، الثقافية والتراثية، وصوف االجتماعي. وثالثا  الحفاظ عمى اليوية والقيـ الوطنية الخ
العادات والتقاليد، بخاصة في ضو  ما فرضتو العولمة، وثورة االتصاالت والفضائيات مف 

، بشكؿ الموقؼ الروسي مف الثورات العربية إشكالية بحد ذاتيا، (ٖ)تحديات في ىذا الخصوص
وكذلؾ األمر بالنسبة لجية المواقؼ مف بعض األنظمة العربية التي انتشرت فييا الثورات، 

 لمحركات الشعبية والمنظمات التي قادت تمؾ الثورات.
متبادلة لتطوير العالقات الحاجة تنطمؽ أىمية موضوع الدراسة مف الأوال: أىمية الدراسة:

الروسية العربية، إذ أف لمطرفيف مصمحة في ذلؾ، ومف ىذا المنطمؽ، يبدو مف المفيد محاولة 
يجاد بدائؿ مناسبة الغوص أكاديميا في تفا صيؿ تمؾ العالقة، في محاولة لكشؼ ُثغر العالقة وا 

                                                           
(1) 2 Charles A. Beard and G.H.E. Smith, The Idea of National Interest: An 

Analytical Study in American Foreign Policy, New York : The Macmillan Co., 

1934,  P23. 

(2) Joseph S. Nye Jr., Why the Gulf War Served the National Interest, The Atlantic 

Monthly, vol. 268, no. 1, July1991, pp.56 - 64.. 

 .41عّبد اٌذ٠ٓ األشّش،أعظ اٌغ١بعبد اٌخبسع١خ ٌٍذٚي اٌىجشٜ،ِشعع عبثك، ص (3)
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لتطويرىا وتجاوز مشكالتيا. إذ ثمة العديد مف المحاوالت جرت لتأريخ وتقنيف العالقات بيف 
الطرفيف، إال أف جميا، تناوؿ الموضوع مف وجيات محّددٍة، واقتصر معظميا عمى توصيؼ 

امتد ليشمؿ الفترة  لدراسةأحداث كثيرة، كما أف موضع ىذه امحطات وقضايا تجاوزتيا وقائع و 
الزمنية الحالية، لما سيكوف ليا مف دور في تحديد الكثير مف المعطيات ذات الصمة بمستقبؿ 

 العالقات، ومف بينيا المتغيرات الحاصمة في غير بمد عربي. 
 لزمانية والمكانية، إضافةنظرا لطبيعة الموضوع ومضمونو ومساحاتو او ثانيا: مناىج الدراسة: 

المنيج التاريخي الذي يعتبر عادة اإلطار إلى  تعدد مفاصمو الرئيسية، تـ المجو  أوالإلى 
المنيج التحميمي المقارف في إلى  األكثر فعالية لدراسة العالقات بيف الدوؿ. كما تـ المجو 

قتصادية كالتجارة معرض الدراسة والتدقيؽ في بعض اإلحصا ات المتعمقة بالعالقات اال
 والسالح وغيرىا. 

مف فرضية أساسية مفادىا، أف ثمة حاجة متبادلة لدراسة تنطمؽ اثالثا: فرضيات الدراسة: 
روسية عربية لتطوير العالقات فيما بينيما، ذلؾ لتحقيؽ مصالح خاصة وفي بعض األحياف 

مكانية تحقيقيا في  مشتركة. وفي ىذا  اإلطار، ىؿ يمكف التوفيؽ بيف حاجات كال الطرفيف وا 
ذا كاف األمر إيجابا، ما ىي مستويات  ظؿ فواعؿ إقميمية ودولية منافسة لكال الطرفيف؟ وا 
االستفادة لكؿ طرؼ، خاصة واف الوقائع التجارية بيف الطرفيف، تُبرز رجحاف الكفة الروسية 

ركزية ى كدعـ القضايا المعمى العربية، وىؿ بإمكاف العرب التعويض في مجاالت أخر 
 العربية؟

األساسية، مف قدرة الطرفيف الروسي والعربي الدراسة تنطمؽ إشكالية و رابعا: إشكالية الدراسة:
عمى تجاوز بعض موروثات الحقبة التاريخية السابقة، وما نتج عنيا مف آثار في منطقة 

كف عالقات مثمى، يمإلى  الشرؽ األوسط عامة والمنطقة العربية خاصة. ذلؾ بيدؼ الوصوؿ
االستفادة منيا  والبنا  عمييا لمستويات إستراتيجية أرقى، متصمة بالطموحات الروسية 
الستعادة دور مفقود عالميا، والذي تعتبره موسكو جز ًا مسموبًا مف ورثتيا المادية والمعنوية 
بعد تفكؾ االتحاد السوفياتي. ىذا الوقع وما يتضمنو مف إشكالية مزدوجة متعمقة بظروؼ 

ظيور إشكاليات إلى  يف الذاتية والموضوعية، وتطرح عالمات استفياـ، كما تؤديالطرف
 فرعية، ال تقؿ أىمية عف اإلشكالية األساس ومف بينيا 

ىؿ أف الطرفاف الروسي والعربي، وبمعزؿ عف القوى الدولية واإلقميمية، قادراف عمى  .ٔ
 قات أفضؿ؟تخطي المصاعب والظروؼ الذاتية والموضوعية الضاغطة، لنسج عال
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وما ىي محددات السياسية الروسية في التعاطي مع الواقع العربي بعد االنتفاضات التي  .ٕ
 شيدىا غير بمد عربي؟.

وىؿ أف االنعطافة الروسية األخيرة في األزمة السورية وتدخميا العسكري المباشر في دعـ  .ٖ
تبسة السابقة، لجية النظاـ في سوريا، سيعيد إبراز الجانب اإليديولوجي في العالقة المم

إعادة تظيير الحركات اإلسالمية التكفيرية واألصولية عمى أف محاربتيا وسيمة مف وسائؿ 
 إحيا  القوة الروسية في المنطقة  العربية؟.  

 المبحث األول
 منطمقات السياسة الروسية إزاء الثورات العربية

ت روسيا بوضوح كقوة كبرى عمى في  العقد األوؿ مف القرف الواحد والعشريف، عاد        
الصعيديف اإلقميمي والدولي، وتميزت برؤية وأولويات في سياساتيا الخارجية التي اختمفت 
بشكؿ أساسي عف تمؾ التي حكمت السياسة الخارجية إباف حقبة االتحاد السوفياتي عمى مدى 

ررا مف القيود ما يزيد عف سبعيف عاما، إذ أصبحت السياسة الروسية أكثر برغماتية وتح
 اإليديولوجية والسياسية، والتي تحكـ  توجياتيا وحركتيا المصالح االقتصادية وغيرىا.

نجحت القيادة الروسية في إحداث نقمة نوعية في  /المطمب األول:أسس المواقف الروسية
عالقة موسكو بالمنطقة العربية، بخاصة العالقات الروسية الخميجية، التي شيدت تطورا غير 

سبوؽ عبر إقامة عالقات تعاوف وثيؽ عمى أسس مصمحية، وشراكة اقتصادية، ال تخضع م
لمتقمبات السياسية، ويصعب عمى موسكو التخمي عنيا، األمر الذي اكسب المنطقة العربية، 
مكانة خاصة في أولويات السياسة الروسية، وجعؿ موسكو أكثر حرصا عمى استقرار المنطقة، 

األساسية لمصالحيا. وانطالقا مف ذلؾ، مف المفيد مقاربة الموضوع مف باعتبار ذلؾ الضمانة 
ثالثة أسئمة أساسية رئيسة ىي  ما ىي التوجيات العامة التي مّيزت الموقؼ الروسي مف 
الثورات العربية ؟ وما ىي العوامؿ المؤثرة والناظمة ليذا الموقؼ؟ وما ىي تداعيات الموقؼ 

 ي وعمى مستقبؿ العالقات الروسية العربية؟الروسي عمى مسار الحراؾ العرب
مف خالؿ تتبع المواقؼ : :العوامل المؤثرة في  المواقف الروسية من الثورات العربيةاوال

الروسية وتصريحات القادة والمسؤوليف الروس، تتضح مجموعة مف القواسـ والتوجيات العامة 
  التي تميز بيا الموقؼ الروسي مف الثورات العربية أىميا
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حظيت التطورات :تفاوت االىتمام الروسي بثورات الربيع العربي من دولة عربية ألخرى .ٔ
في سوريا وليبيا باالىتماـ األكبر، يمي ذلؾ مصر ثـ اليمف والبحريف، مع تفاوت واضح 

ومرد ذلؾ، تفاوت حجـ المصالح ، في االىتماـ، في حيف لـ تحظ تونس باىتماـ يذكر
في الحالة السورية، وأيضا التعقيدات التي اكتنفت التطورات  الروسية التي بمغت ذروتيا

في ليبيا وسوريا، ومستوى تدويؿ القضية ومدى الجدؿ والخالؼ بيف القوى الكبرى حوليا. 
ففي الحالتيف التونسية والمصرية، لـ يكف ىناؾ جدؿ دولي يذكر حوليما، نظرا لسرعة 

 لحالتيف الميبية والسورية.وحجـ األحداث والتطورات الحاصمة، ذلؾ بعكس ا
ما تميزت بو المواقؼ الروسية مف الثورات العربية، :التحفظ النسبي والبطء في رد الفعل .ٕ

حد البط  في رد الفعؿ، إذ عادة ما التزمت موسكو إلى  التأني الواضح الذي وصؿ
إزاحة مف في السمطة، كما حدث في أو  الصمت إزا  األحداث لحيف نضجيا وتفاقميا،

، ٕٓٔٓنس ومصر. ففي الحالة التونسية ورغـ بد  التطورات في كانوف األوؿ/ديسمبر تو 
المممكة العربية إلى  إال أف روسيا لـ تبد موقفا صريحا، إال بعد تنحي بف عمي وىروبو

 ٕٙالسعودية.وجا ت كممة الرئيس مديدييؼ، في منتدى دافوس االقتصادي العالمي في 
ايجابية تجاه الثورة التونسية، حيث قاؿ " آمؿ بشدة بأف ، ٕٔٔٓيناير/ كانوف الثاني 

تستقر األوضاع في تونس، وبأف ال تؤثر سمبا عمى الوضع العاـ في العالـ العربي"، 
وأضاؼ" ما حدث في تونس ىو برأيي، درس جوىري غاية في األىمية، ألي سمطة في 

وتجمس عمى كراسي مريحة،  العالـ، السمطة ينبغي أف ال تكتفي باالنجازات التي حققتيا،
فيما يتعمؽ بمصر، جا  ، (ٔ)متجاىمة مجتمعيا، بؿ ينبغي أف ترتقي سوية مع مجتمعيا"

تأييد نظاـ الرئيس السابؽ حسني مبارؾ، إلى  الموقؼ الروسي متحفظا، بؿ وأكثر ميال
حتى إقصائو عف السمطة. ففي أوؿ تعميؽ عمى الثورة المصرية، أعمف القنصؿ الروسي 

، أف األمور في مصر تحت السيطرة  "وال نتوقع أف يتفاقـ ٕٔٔٓ/ٕٔ/ٕٚمصر في في 
الوضع"، ووصفت وسائؿ اإلعالـ الرسمية الروسية الثورة المصرية"بموجة غضب شعبية 

 . (ٕ)"، و"اضطرابات واحتجاجات عمى نظاـ الرئيس مبارؾ" واعتبرتيا "أعماؿ شغب"

                                                           
اؽّذ اٌظب٠غ، اٌشؤ٠خ اٌشٚع١خ ٌٍضٛسح اٌّظش٠خ،ِغٍخ اٌّغزمجً اٌعشثٟ، ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌعشث١خ،  (1)

 .66،ص 2012وبْٔٛ األٚي / د٠غّجش،/ ث١شٚد،

 .26/12/2011األ٘شاَ،اٌمب٘شح، (2)
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، حدث تغّير واضح في الموقؼ الروسي مف وعقب إقصا  حسني مبارؾ عف السمطة      
الحراؾ المصري، ووصؼ ميخائيؿ مارغيموؼ، رئيس لجنة الشؤوف الدولية في مجمس الفدرالية 
الروسية، أي المجمس األعمى لمبرلماف، تنحي مبارؾ بأنو "خطوة جا ت في الوقت المناسب" 

، بشأف األوضاع ٕٔٔٔٓ/ٕ/ٕٕ.كما عكس البياف الصادر عف وزارة الخارجية الروسية في 
في البحريف تحفظا شديدا، ووصفتيا بالمسيرات االحتجاجية اليادئة التي يقابميا مظاىرات 

 .(ٔ)يقودىا الموالوف لمسمطة
، فاف البياف ٕٔٔٓورغـ أف االضطرابات في اليمف، بدأت منذ مطمع شباط/فبراير       

مؤكدا عمى "أف موسكو تؤيد وحدة  ٕٔٔٓآذار/مارس  ٕٔالرسمي لمخارجية الروسية جا  في 
اليمف، وتأمؿ أف يكوف اليمنيوف قادريف ذاتيا عمى تجاوز الصعوبات االجتماعية واالقتصادية 

 .(ٕ)المتعددة، وتحديد مستقبميـ عبر حوار قائـ عمى االحتراـ المتبادؿ"
ف بيف وقد تجمى الحذر الروسي، والحرص عمى الموقؼ الوسط واالحتفاظ بقدر مف التواز    

السمطة والمعارضة في الحالة الميبية، حيث أكدت روسيا حرصيا عمى عالقاتيا الدبموماسية 
مع السمطات الميبية دوف التنديد بالمعارضة، وكاف ذلؾ أوؿ موقؼ روسي واضح داخؿ 

، وعدـ استعماؿ حؽ النقض الفيتو عمى القرار ٜٓٚٔمجمس األمف عبر الموافقة عمى القرار 
يمكف قرا تو عمى انو موقؼ وسط تضمف دعما غير مباشر لممعارضة، ، والذي ٖٜٚٔ

وعزوفا عف التأييد المطمؽ لمعقيد معمر القذافي في مواجية حمؼ األطمسي، الذي كاف يتطمب 
 . (ٖ)استخداـ الفيتو

االعتراؼ بالمجمس إلى  وعمى الرغـ مف إسراع العديد مف الدوؿ العربية واألجنبية      
طرابمس، كاف ىناؾ تأف واضح إلى  طة شرعية في ليبيا في أعقاب وصوؿ الثواراالنتقالي كسم

مف قبؿ موسكو في اإلقداـ عمى تمؾ الخطوة، وأعمنت الخارجية الروسية أف" الوضع في ليبيا 
ال يزاؿ غامضا"،وأعتبر الرئيس الروسي انو"بالرغـ مف نجاحات الثوار وىجوميـ عمى 

ال يزالوف يحتفظوف بنوع مف النفوذ، وبعض القدرات العسكرية، طرابمس، فاف القذافي وأنصاره 
طاولة إلى  ونتمنى أف ينتيي ىذا األمر بأسرع وقت ممكف". وأضاؼ"نتمنى أف يجمس الجانباف

المفاوضات، ويتفقا عمى إحالؿ السالـ في المستقبؿ"، وأف روسيا" تتمسؾ بموقؼ مسؤوؿ تجاه 

                                                           
 .24/2/2011األ٘شاَ، اٌمب٘شح،  (1)

 .14/3/2011اٌغف١ش،ث١شٚد، (2)

 .16/7/2011ِظطفٝ عجذ اٌغ١ًٍ سئ١ظ اٌّغٍظ اٌٛؽٕٟ االٔزمبٌٟ ا١ٌٍجٟ فٟ ِمبثٍخ ِع لٕبح سٚع١ب ا١ٌَٛ، (3)
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اتفاقات حوؿ وقؼ إلى  ا وروسيا تعّوؿ عمى التوصؿليبيا، وما زاؿ ىناؾ سمطتاف في ليبي
توحيد البمد إلى  إطالؽ النار بيف الجانبيف المتنازعيف. وفي حاؿ اتخاذ الثوار خطوات ترمي

.إال أنيا (ٔ)عمى أسس ديمقراطية، فإننا سننظر بالطبع، في إمكانية إقامة العالقات معيـ"
وحيدا لمشعب الميبي، وسمطة حاكمة في ليبيا  عادت واعترفت بالمجمس االنتقالي ممثال شرعيا

 ذلؾ في األوؿ مف أيموؿ/سبتمبر.
وكذلؾ الحاؿ في الحالة السورية، حيث استمر التحفظ الروسي عف إطالؽ إي        

تصريحات تعبر عف موقؼ واضح حتى تفاقمت األوضاع في ظؿ تصاعد العنؼ مف 
الت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي قبؿ السمطات السورية، باتجاه المواطنيف، ومحاو 

 تدويؿ القضية، وفرض عقوبات أممية وغير أممية عمى سوريا.
دأبت روسيا التأكيد عمى  نبذ العنف وأىمية الحل السياسي من خالل الحوار:إلى  الدعوة .ٖ

الحوار، والحؿ السياسي ضمف األطر إلى  أىمية التغيير السممي، ونبذ العنؼ، والدعوة
ونية، وعمى أساس الوفاؽ الوطني، وىو توجو ثابت في الموقؼ الروسي كما كؿ القان

الثورات العربية، ورفضت موسكو استخداـ القوة مف قبؿ السمطة في مواجية الثوار، دوف 
، ٕٔٔٓشباط/فبراير  ٕففي ، شجب يمثؿ انتقادا مباشرا لمسمطات الحاكمةأو  تنديد

رجية سيرغي الفروؼ، أف موسكو" ميتمة باستقرار وخالؿ الثورة المصرية أكد وزير الخا
وازدىار مصر كدولة ديموقراطية، واف تحؿ المشاكؿ االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

شباط/فبراير، وخالؿ اتصاؿ ىاتفي مع الرئيس  ٖبطريقة سميمة وبأسرع وقت". وفي 
عف أممو في أف المصري السابؽ حسني مبارؾ، أعرب الرئيس الروسي ديمتري مديديؼ، 

تتخطى مصر المرحمة الصعبة التي تمر بيا "سمميا ومف خالؿ حؿ المشاكؿ القائمة 
شباط عف  ٕٔبالطرؽ القانونية". وعقب إقصا  مبارؾ عف السمطة أعرب مديديؼ في 

أممو أف تستأنؼ العمميات الديموقراطية في مصر بشكؿ سريع وكامؿ عبر اإلجرا ات 
تبر مديديؼ انو"مف الميـ أيضا المحافظة عمى السمـ والوفاؽ بيف االنتخابية الشرعية. واع

 .(ٕ)الطوائؼ في مصر"
واعتبرت موسكو أف ما يحدث في مممكة البحريف، ىو شأف داخمي، ودعت        

حؿ المسائؿ العالقة عبر الحوار البنا ، وفي إطار قانوني، إلى  األطراؼ البحرينية
                                                           

 .24/6/2011ٚوبٌخ ٔٛفٛعزٟ اٌشٚع١خ،  (1)

 .      102، ص2011اٌزمش٠ش االعزشار١غٟ اٌعشثٟ، ِشوض اٌذساعبد اٌغ١بع١خ ٚاإلعزشار١غ١خ، اٌمب٘شح،   (2)
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يدو ، وضبط النفس إلحالؿ االستقرار والوحدة الوطنية واالبتعاد عف العنؼ والتحمي بال
 .(ٔ)في المجتمع البحريني"

ورحبت الخارجية الروسية بالحوار الوطني البحريني الذي بدأ في تموز/يوليو        
، ورأت"أف المشاركيف تمكنوا مف وضع اقتراحات تحظى بإجماع وطني لجية ٕٔٔٓ

، وحؿ القضايا االجتماعية واالقتصادية تحديث البالد، ودمقرطة مؤسسات الدولة
 ٕٔوعقب دخوؿ قوات "درع الجزيرة" السعودية واإلماراتية البحريف في ، (ٕ)الحيوية"

، بطمب مف السمطات البحرينية لممساعدة في إحالؿ النظاـ، وفقا ٕٔٔٓآذار/مارس 
ضة ذلؾ، لالتفاقات األمنية بيف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي، وفي حيف اعتبرت المعار 

"غزوا لمبحريف"، رأت موسكو انو شأف داخمي بحريني، وأعادت التأكيد عمى ضرورة الحؿ 
السممي لألزمة. وأعربت موسكو عف أمميا في أف ال تنحاز القوات األجنبية التي دخمت 

 أي طرؼ مف أطراؼ النزاع. إلى  البحريف
يـ مف التغمب عمى أكدت موسكو أنيا "تأمؿ بأف يتمكف اليمنيوف أنفس كما      

المشكالت التي تواجييـ بالطرؽ السممية، وعبر إطالؽ عممية سياسية وطنية واسعة 
النطاؽ تفتح الطريؽ إلجرا  اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية والسياسية الضرورية 
والعاجمة في حياة المجتمع اليمني"، وأعمنت معارضتيا استخداـ القوة، لحؿ المشكالت 

.وأكد الرئيس (ٖ)في اليمف، وأىمية الحفاظ عمى وحدة أراضي اليمف واستقاللوالسياسية 
 . (ٗ)الروسي ديمتري مديديؼ، دعـ روسيا المبادرة الخميجية لحؿ األزمة في اليمف

واعتذرت الحكومة الروسية في آب/أغسطس عف عدـ استقباؿ الرئيس اليمني عمي       
في موسكو، خشية إثارة الثوار ضد عبد اهلل الصالح، بغرض استكماؿ عالجو 

.وقد اقتصر األمر عمى السموؾ المفظي، ممثال في تصريحات المسؤوليف (٘)موسكو
طرح مبادرات أو  الروس والبيانات الصادرة عف وزارة الخارجية الروسية دوف تدخؿ مباشر

 باستثنا  ليبيا وسوريا.

                                                           
، ٚث١بٔبد اٌخبسع١خ فٟ 31/12/2011رظش٠ؼ إٌبؽك ثبعُ ٚصاسح اٌخبسع١خ اٌىغٕذس ٌٛوبش١ف١زش،  (1)

 .15/3/2011، ٚوزٌه ٚوبٌخ ٔٛفٛعزٟ اٌشٚع١خ  ف22/2/2011ٟ

 .26/7/2011ػ اٌعشثٟ، ث١شٚد،اٌىفب (2)

 ، ٚوبٌخ ٔٛفغزٟ.6/4/2011، 25/3/2011ٚث١بٔبد اٌخبسع١خ اٌشٚع١خ،  (3)

 .3/5/2011ٚوبٌخ ٔٛفٛعزٟ  (4)

 .2/6/2011ٚوبٌخ ٔٛفٛعزٟ  (5)
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ت الروسية والثوار مف الغرب فقد كاف ىناؾ قبوؿ لموساطة الروسية بيف السمطا       
واألطراؼ الميبية. وأكد رئيس الحكومة الميبية البغدادي المحمودي ذلؾ بقولو،"نحف سنقبؿ 

 . (ٔ)بكؿ ما يأتي مف روسيا، وال نقبؿ بما يأتي مف اآلخريف
وكانت روسيا قد تمكنت مف االحتفاظ بسفارتيا في طرابمس خالفا لمعديد مف القوى          
األخرى، الذي كاف عامال مساعدا عمى بقا  قنوات االتصاؿ مفتوحة مع السمطات الكبرى 

الميبية، وبالتالي تعزيز موقفيا كوسيط. حيث بدأت الوساطة الروسية عبر استقباؿ موسكو 
ممثمي الحكومة الميبية وممثمي المعارضة، وأيضا الممثؿ الخاص لييئة األمـ المتحدة. كما 

المبعوث الخاص لمرئيس الروسي لشؤوف التعاوف مع البمداف األفريقية عقد ميخائيؿ مريغموؼ، 
ومبعوثو الخاص لمتسوية في األزمة الميبية.عدة لقا ات مع ممثمي المجمس االنتقالي الميبي 

، واشترط الثوار رحيؿ ٕٔٔٓورئيس الوزرا  الميبي ووزير الخارجية خالؿ شير حزيراف/يونيو 
ت السمطات الميبية الرسمية أف ىذا الموقؼ غير مقبوؿ، وأف معمر القذافي، في حيف اعتبر 

، فشؿ المفاوضاتإلى  وحدة ليبيا والقذافي خط أحمر، ال يمكف المساس بو، األمر الذي أدى
أما في الحالة السورية فقد حظر الرئيس ديمتري مديديؼ القيادة السورية، ورأى انو"ينتظر 

أعمنت ، و (ٕ)المعارضة، ويباشر اإلصالحات" األسد مصير محزف، إذا لـ يبدأ حوار مع
موسكو ترحيبيا بحزمة اإلصالحات التي أعمنيا الرئيس السوري بشار األسد، وقامت روسيا 
بإجرا  اتصاالت مع المعارضة السورية، وفي حيف انتقدت دمشؽ لقا  الدبموماسييف 

وسي، انطالقا مف أف األميركييف مع ممثمي المعارضة السورية، رحبت باتصاالت الجانب الر 
 موسكو وسيط نزيو، محاولة مف خالؿ ىذه المقا ات إقناع المعارضة ببد  الحوار مع السمطة.

تبايف مستوى دعـ األنظمة في مواجية الثوار خالفا لالتحاد السوفياتي الذي كاف الداعـ  .4
ثورة لكؿ الثورات وحركات التحرر الوطني في العالـ، لـ تعمف روسيا تأييدا صريحا لم

والثوار في أي بمد عربي، وليس ثمة نمط واحد لعالقة روسيا بالسمطة في بمداف الربيع 
العربي. ففي حيف التزمت روسيا ما يشبو الحياد في الحالة التونسية والمصرية، وأيضا في 
الحالتيف اليمنية والبحرينية. فقد أبدت مواقؼ مؤيدة لمسمطة الحاكمة في ليبيا وسوريا مع 

 النمط  ومستوى التأييد. اختالؼ

                                                           
 .16/6/2011ٚوبٌخ ٔٛفغزٟ  (1)

 .7/6/2011.،اٌغف١ش، ث١شٚد،5/6/2011ؽذ٠ش إٌٝ لٕبح سٚع١ب ا١ٌَٛ  (2)
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الحفاظ عمى العالقة إلى  فقد أتسـ الموقؼ الروسي مف الثورة الميبية بالتوازف مع ميؿ         
بنظاـ معمر القذافي، ففي بدايات األزمة الميبية، رأت روسيا أنيا "حرب أىمية"، ورفضت 

ال شرعيا وحيدا ، ممثٕٔٔٓ/ٕ/ٕٚاالعتراؼ بالمجمس الوطني االنتقالي، الذي ُشكؿ في 
مجموعة إلى  كما رفضت االنضماـ، لمشعب الميبي،رغـ توالي االعتراؼ الدولي والعربي بو
دولة، منيا قطر والواليات المتحدة  ٓٗاالتصاؿ الدولية بشأف ليبيا، رغـ  أنيا ضمت حوالي 

باإلضافة لممثميف  وفرنسا وايطاليا وبريطانيا، وألمانيا وتركيا واإلمارات العربية المتحدة واألردف،
عف األمـ المتحدة وجامعة الدوؿ العربية واالتحاد اإلفريقي، إال  انو مف ناحية أخرى أعمف 
الرئيس الروسي دميتيري مديديؼ، أف نظاـ القذافي فقد شرعيتو، ويجب عميو الرحيؿ، واف 

 . (ٔ)األىـ ىو "مراعاة مصالح جميع المواطنيف الميبييف"
فروؼ، وزير الخارجية الروسي، أف موسكو موافقة عمى أف معمر وأكد سيرغي ال       

القذافي، يجب أف يرحؿ، وانو ال مكاف لو في مستقبؿ ليبيا، عمى أف يظؿ ذلؾ موضوعا 
لممفاوضات بيف سمطة القذافي والمجمس االنتقالي الوطني المعارض في بنغازي، الذي 

محادثات حوؿ مستقبؿ ليبيا، كما اعترفت بو موسكو"طرفا مفاوضا" وشريكا شرعيا في ال
ويعتبر الدعـ الروسي لمسمطة ، (ٕ)رفضت استضافة معمر القذافي في روسيا حاؿ تنحيو

الحاكمة، أوضح ما يكوف في الحالة السورية  حيث أبدت موسكو دعما سياسيا ودبموماسيا 
لوقؼ العنؼ  وعسكريا واضحا لنظاـ الرئيس بشار األسد، رغـ تكرار دعوتيا لمقيادة السورية

ومواصمة إجرا  إصالحات سياسية واجتماعية عميقة، بؿ وتحذير الرئيس مديديؼ مف أف 
موسكو قد تغير موقفيا تجاه دمشؽ في حاؿ فشؿ الرئيس األسد في إقامة حوار مع 

 .(ٖ)المعارضة
 فقد رأت روسيا ضرورة منح القيادة السورية الوقت لتطبيؽ اإلصالحات التي تـ اإلعالف     

عنيا، ورفضت الدعوة التي أطمقيا كؿ مف الرئيس األميركي باراؾ أوباما، وكاتريف أشتوف، 
الرئيس إلى  رئيسة المفوضة العميا لشؤوف السياسة الخارجية واألمف في االتحاد األوروبي

 السوري بشار األسد لمتنحي.

                                                           
 .27/5/2011ٚد، اٌغف١ش، ث١ش  (1)

 . 13/11/2011، إلراعخ طٛد سٚع١ب،اٌغف١ش، ث١شٚد،12/7/2011ؽذ٠ش طؾفٟ أدٌٝ ثٗ فٟ  (2)

، 2012ص٠بدعبثش،اٌمشاءح اٌشٚع١خ ٌألصِخ اٌغٛس٠خ،ِشوض األثؾبس ٚاٌذساعبد االعزشار١غ١خ،ث١شٚد، (3)

 .27ص
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ؼ يتخذ سياسة واعتبر ديمتري روجزبف، مندوب روسيا لدى حمؼ األطمسي، "أف الحم      
غير متوازنة وأحادية الصبغة تجاه سوريا، وانو يغض النظر تماما عف الضحايا التي تخسرىا 

. ففي حيف أوقفت روسيا (ٔ)القيادة السورية في صفوؼ قوات األمف خالؿ مكافحتيـ لمعؼ"
التعاوف العسكري التقني مع ليبيا بعد فرض العقوبات، رغـ خسائرىا مف جرا  ذلؾ، والتي 
بمغت نحو أربعة مميارات دوالر تواصؿ مؤسسة "روس اوبوروف اكسبورت"الروسية توريد 

لمتدريب ومعدات  ٖٓٔسوريا، بموجب العقود الموقعة سابقا ومنيا طائرات ياؾ إلى  السالح
 .(ٕ)حربية
، إلصدار قرار مف مجمس األمف يديف ٕٔٔٓ/ٗ/ٕٛكذلؾ فشمت المساعي الغربية في      

ـ العنؼ في قمع المتظاىريف، بسبب معارضة روسيا والصيف. وأكدت موسكو سوريا الستخدا
أنيا ال تفضؿ حؿ األزمة السورية عف طريؽ فرض عقوبات عمى دمشؽ، وتعطي األولوية 
لموسائؿ الدبموماسية والسياسية، وأعمف الرئيس الروسي مديديؼ، في عدة مناسبات أف روسيا 

أف سوريا عمى غرار القرار بشأف ليبيا، ورأى أف القراريف لف تؤيد قرارا يصدره مجمس األمف بش
، قد تـ انتياكيما بشكؿ واضح، وتـ التالعب بيما، وأكد انو ال توجد رغبة ٖٜٚٔو ٜٓٚٔ

بأف تسير األحداث في سوريا وفؽ النموذج الميبي، ولف يستخدـ قرارا لمجمس األمف لتبرير 
 . (ٖ)عممية عسكرية ضد سوريا

ير الخارجية الروسي سيرغي الفروؼ في أكثر مف مناسبة، أف روسيا ضد وأكد وز        
اتخاذ مجمس األمف الدولي، قرارا يديف سوريا وتؤيد مبدئيا بد  الحوار السياسي الداخمي. 

مجمس األمف إلى  وأجيضت موسكو مشروع القرار ضد سوريا الذي أحالتو فرنسا وبريطانيا
راف/يونيو، وكاف الموقؼ الروسي الذي تدعمو الصيف ورا  حزي ٛودعمتو الواليات المتحدة في 

، أي بعد ثالثة أياـ مف المشاورات، ٕٔٔٓآب/أغسطس  ٖبياف مجمس األمف الذي صدر في 
والذي يحمؿ السمطة والمعارضة المسؤولية عف العنؼ، وال يديف السمطات السورية كما كانت 

 تأمؿ الواليات المتحدة وحمفائيا األوروبييف.
وقؼ كؿ مظاىر إلى  وأكد القرار الحرص عمى سيادة سوريا، وتضمف دعوة واضحة       

آب/أغسطس  ٕٗالعنؼ وبد  حوار سياسي بيف السمطة والمعارضة، كما رفضت روسيا في 

                                                           
 .22اٌّشعع اٌغبثك، ص (1)

 .101، ص2012فٟ اٌششق األٚعؾ، داس األؽٍظ،ث١شٚد،  طبٌؼ فب٠ذ، اٌّج١عبد اٌعغىش٠خ اٌشٚع١خ (2)

 ،ٚوبٌخ ٔٛفغزٟ.. 2011رّٛص  12أ٠بس ٚ 16رظش٠ؾبد اٌشئ١ظ اٌشٚعٟ فٟ  (3)
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مجمس األمف لفرض عقوبات عمى سوريا، وىددت إلى  مشروع القرار المقدـ ٕٔٔٔٓ
دمشؽ إلى  حظر الكامؿ عمى توريد األسمحةباستخداـ الفيتو ضدىا، وتضمف المشروع ال

وتجميد أرصدة العديد مف المسؤوليف السورييف، ومف بينيـ الرئيس بشار األسد ،مما اضطر 
فرض عقوبات أحادية الجانب خارج نطاؽ األمـ إلى  الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي

 .(ٔ)المتحدة
وتت ضد قرار مجمس حقوؽ اإلنساف كما كانت روسيا مف بيف الدوؿ التسع التي ص     

، الذي جا  ٕٔٔٓنيساف/ابريؿ   ٜٕالتابع لألمـ المتحدة، حوؿ سوريا في اجتماعو بتاريخ 
دولة، والذي شجب القرار االستخداـ  ٚٗدولة مف أصؿ  ٕٙبمبادرة أميركية، ووافقت عميو 

الخارجي في المفرط لمقوة مف قبؿ السمطات  بحؽ المتظاىريف، وحظر مف مغبة التدخؿ 
المزيد مف العنؼ وقد يشعؿ حربا أىمية، كما صوتت إلى  سوريا،  واعتبرت انو لف يؤدي إال

موسكو ضد قرار مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة في الشأف السوري الصادر في 
تنحية الحكومة الشرعية لمبالد، ورفضت إلى  ، ورأت انو ييدؼٕٔٔٓآب/أغسطس  ٖٕ

يات الحقوقية مف اجؿ التدخؿ في الشؤوف الداخمية، وتحقيؽ األىداؼ السياسية استخداـ اآلل
التي تتعارض مع قواعد الشرعية الدولية، وتخالؼ ميثاؽ األمـ المتحدة الذي يقـو عمى مبدأ 

 احتراـ سيادة الدوؿ ووحدة  أراضييا.
ي اجتماع مجمس األمف فإلى  وعارضت موسكو أيضا إحالة الممؼ النووي السوري      

، ولكف تـ التصويت ٕٔٔٓمجمس محافظي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في حزيراف/يونيو 
لصالح القرار باألغمبية في محاولة مف الدوؿ الغربية لمضغط عمى سوريا، كما حظرت موسكو 
و الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي مف تزويد المعارضة السورية باألسمحة وتكرار السيناري

 الميبي.
أكدت روسيا دائما عمى رفضيا التدخؿ : رفض التدخل الخارجي في مسار الثورات .٘

الخارجي في مسار األحداث . فقد رأت روسيا أف شعوب المنطقة قادرة عمى تقرير 
مصيرىا وتحديد مستقبؿ بالدىا، دوف أي تدخؿ خارجي في شؤونيا وفرض وصفات 

وزير الخارجية الروسي، أف موسكو ال تعتبر لإلصالح عمييا. وأعمف سيرغي الفرورؼ، 
نذارات مف الخارج عمى السمطة والشعب المصرييف، واف  مف المفيد، فرض وصفات وا 

                                                           
ػؾٝ ؽذاد، اٌغ١بعبد اٌشٚع١خ رغبٖ اٌضٛساد اٌعشث١خ فٟ ِغٍظ األِٓ، ِمبسثبد ع١بع١خ،اٌّشوض اٌٍجٕبٟٔ  (1)

 .106، ص2013ٌٍذساعبد ٚاٌزٛص١ك ٚاالعالَ،ث١شٚد، 
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عقب لقائو ، (ٔ)السياسييف المصرييف والشعب المصري يعرفوف كيفية حؿ تمؾ المشاكؿ
يس ، أكد الكسندر سمطانوؼ المبعوث الخاص لمرئٕٔٔٓ/ٕ/ٜالرئيس حسني مبارؾ في 

الشرؽ األوسط، أف"موسكو تقؼ ضد أي تدخؿ أجنبي في التطورات الجارية إلى  الروسي
في مصر"، وأف"أي تأثير مف الخارج عمى األحداث الداخمية في مصر يعتبر أسموبا غير 

 .(ٕ)مجد مف شأنو أف يضمؿ المشاركيف فيو"
وجو أكثر ، أصبح التٕٔٔٓآذار/مارس  ٔٔوفي بياف الخارجية الروسية في       

عمومية، حيث أكدت الخارجية الروسي ثقتيا بأف شعوب المنطقة"قادرة عمى القياـ في 
التغيير ذاتيا ودونما تدخؿ خارجي في شؤوف دوؿ ذات سيادة وفرض وصفات لإلصالح 
عمييا".ورغـ أف روسيا لـ تستخدـ حؽ النقض الفيتو لمنع صدور قرار مجمس األمف رقـ 

حظر جوي عمى ليبيا، إال أنيا عادت وانتقدت بشدة الطريقة ، الذي يقضي بفرض ٖٜٚٔ
التي نفذت بيا الواليات المتحدة وحمفاؤىا القرار، وأكدت مرارا انو انحراؼ عف المسار 
نيا ترفض التدخؿ عمى ىذا النحو مف قبؿ حمؼ  الشرعي الذي حدده القرار، وا 

 . (ٖ)األطمسي
مؼ السوري، أكدت موسكو عمى ضرورة وخالؿ اجتماعات مجمس األمف لبحث الم      

أف يتولى السوريوف تسوية أوضاع بالدىـ بأنفسيـ، ومف دوف تدخؿ خارجي، عمى أساس 
الحوار السوري الوطني الذي ىو األسموب الوحيد لحؿ األزمة، ورفضت استصدار قرارات 

 شارة إليو.  أممية تفتح الباب لمتدخؿ األميركي األوروبي في سوريا عمى النحو السابؽ في إ
ثمة مجموعة مف العوامؿ واالعتبارات التي  :: االعتبارات الناظمة لمموقف الروسي ثانيا 

 حكمت الموقؼ الروسي تجاه الثورات العربية، ويمكف إيجازىا فيما يمي 
المصالح الروسية واألىمية اإلستراتيجية لمدولة العربية التي شيدت ثورات في ضو  ىذه  .ٔ

يعتبر حجـ التعاوف العسكري والتقني مع تونس والبحريف واليمف  المصالح. ففي حيف
محدودا لمغاية وخسائر روسيا مف عدـ االستقرار فييا ضئيمة، فاف األمر يبدو مختمفا فيما 
يتعمؽ بالدوؿ العربية األخرى،.فعمى مدى السنوات العشر الماضية استطاعت روسيا 

بية التي تعتبر حمفا  تقميدييف ليا في المنطقة إعادة بنا  عالقاتيا مع عدد مف الدوؿ العر 

                                                           
 .112اٌّشعع اٌغبثك، ص (1)

 ،10/2/2011األ٘شاَ،اٌمب٘شح،  (2)

 .121ػؾٝ ؽذاد، اٌغ١بعبد اٌشٚع١خ رغبٖ اٌضٛساد اٌعشث١خ فٟ ِغٍظ األِٓ، ِشعع عبثك، ص (3)
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وفي مقدمتيـ سوريا وليبيا ومصر. إذ أف  المصالح الحقيقية الروسية في ىذه الدوؿ 
ستتأثر حتما في عدـ االستقرار الذي يجتاحيا، وقد تتضرر كميا بتغيير النظـ الحاكمة 

طاقة كالنفط والغاز، فييا. وترتبط المصالح الروسية بثالثة قطاعات رئيسية، ىي ال
فالتدفؽ الرئيس ، والتعامؿ العسكري والتعاوف التقني في المجاالت الصناعية والتنموية

، تقـو الشركات ٕٗٓٓلالستثمارات الروسية في مصر يرتبط بقطاع الطاقة فمنذ عاـ 
الروسية بأعماؿ التنقيب الجيولوجي عف حقوؿ نفطية، فيما تقـو شركة نوفاتيؾ بالتنقيب 

إلى  .وتكتسب ليبيا أىمية أيضا بالنظرٕٛٓٓحقوؿ الغاز في مصر منذ عاـ  عف
االستثمارات والمشروعات الروسية في مجاؿ الطاقة، فقد أعمف رئيس مجمس إدارة شركة 
"تات نفط"، رستاـ مينيخانوؼ، أف خسائر الشركة في ليبيا في حاؿ تغير السمطة قد 

أعمف اناتولي ايسايكف، رئيس شركة "روس و ، (ٔ)مميوف دوالر ٕٓٙو ٕٓٗتتراوح بيف 
اوبوروف اكسبورت"، اف شركتو فقدت إيرادات بمبمغ ممياري دوالر بسبب الثورة في ليبيا، 
وىي قيمة عقود تـ إبراميا مع طرابمس، وتتضمف أسمحة وقطع غيار لألسمحة السوفياتية 

 .(ٕ)ة الميبية% مف أسمحة ومعدات القوات المسمحٜٓالصنع لدى ليبيا والتي تمثؿ 
وتتعاظـ المصالح الروسية في الحالة السورية، حيث قدرت خسارة روسيا في حالة        

ىذه إلى  مميارات دوالر، يضاؼ ٙإلغا  عقودىا العسكرية مع الجزائر وسوريا، بأكثر مف 
ية األىمية اإلستراتيجية قاعدة طرطوس البحرية السورية التي تستخدميا القوات البحرية الروس
، ،والتي تعتبر قاعدة التمويف الوحيد لألسطوؿ الروسي في منطقة البحر األبيض المتوسط

ذلؾ عشرات المشروعات المشتركة، التي تـ االتفاؽ والتعاقد بشأنيا، وتقدر قيمة إلى  يضاؼ
التأجيؿ نتيجة موجة عدـ االستقرار أو  عقودىا بمميارات الدوالرات، وستتأثر حتما إما باإللغا 

لتي تجتاح الدوؿ العربية المشار إلييا، وعمى ضو  التداعيات السمبية المتوقعة ليذه الثورات ا
عمى المصالح الروسية، أكدت موسكو أنيا تريد استقرار األوضاع في بمداف الشرؽ األوسط، 

 ألف أية قالقؿ في المنطقة ستضر بشكؿ مباشر بمصالح روسيا.
أىـ الدوؿ في الشرؽ األوسط ، واف زعزعة االستقرار أف سوريا مف إلى  وأشار الفروؼ    

ىناؾ، ستكوف لو عواقب وخيمة في مناطؽ بعيدة جدا عف سوريا نفسيا. فروسيا ترى أف 

                                                           
ؽ١ذس اٌشبِٟ، اٌعاللبد االلزظبد٠خ اٌشٚع١خ اٌعشث١خ، ِشوض اٌذساعبد اٌغ١بعخ ٚاإلعزشار١غ١خ، اٌمب٘شح،  (1)

 .201، ص2013

 .20/6/2011ٚوبٌخ ٔٛفٛعزٟ ، (2)
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أو  سوريا بمثابة"حجر زاوية" في امف منطقة الشرؽ األوسط، واف عدـ استقرار الوضع فييا
ف المجاورة، خاصة في لبناف زعزعة الوضع في البمداإلى  نشوب حرب أىمية ستؤدي حتما

 صعوبات في المنطقة كميا وتمثؿ تيديدا حقيقيا لألمف اإلقميمي.إلى  وتؤدي
مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ األخرى كتوجو عاـ لمسياسة الخارجية  .ٕ

الروسية، ذلؾ منذ انييار االتحاد السوفياتي وغياب  الصبغة اإليديولوجية لمسياسة 
تحقيؽ مصالحيا في المنطقة مف خالؿ التعاوف والشراكة إلى  فروسيا تسعىالروسية. 

تدخؿ صارخ في الشأف الداخمي، وىو منحنى يختمؼ تماما عف أو  ودوف ىيمنة مباشرة
تحقيؽ المصالح األميركية مف خالؿ االحتالؿ والتدخؿ إلى  نظيره األميركي الذي يسعى

 المباشر.     
تجعؿ روسيا متمسكة بمبدأ عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية، خبرة الداخؿ الروسي الذي  .ٖ

وأكثر حذرا مف المد الثوري داخميا ،رغـ أف قادتيا نفوا ىذا التخوؼ مف جانبيـ. فروسيا 
مف الدوؿ التي شيدت موجات عنيفة مف عدـ االستقرار، خاصة في منطقة القوقاز 

ستفتا  عمى الدستور الشيشاني الروسية طواؿ فترة تسعينيات القرف الماضي، وحتى اال
، واستخدمت القوة بشدة لمقضا  عمى ما أطمقت عميو التمرد الشيشاني، وال ٖٕٓٓعاـ 

يمكنيا انتقاد نظـ تستخدـ ذات األسموب لقمع المعارضة في الداخؿ، كما شيدت روسيا 
آخر، مطالبة بمزيد مف الحريات والديموقراطية، وكاف ىناؾ إلى  احتجاجات مف آف

نتقادات لحزب روسيا الموحدة الحاكـ فيما يتعمؽ بإدارتو لالنتخابات المحمية التي أجريت ا
، والتي أثارت تحفظات الحزب الشيوعي والحزب الميبرالي الديموقراطي ٕٓٔٓفي آذار 

وحزب روسيا العادلة، التي اتيمت السمطات المحمية وحزب روسيا الموحدة بتزوير نتائج 
تشجيع مثؿ ىذه إلى  فاف تأييد الثورات في الخارج قد يؤدي االنتخابات، ومف ثـ

 االحتجاجات الداخمية وتيديد االستقرار السياسي في روسيا، وربما نظاـ القائـ برمتو.
موقؼ القوى اإلقميمية وتداعيات الثورات عمى االستقرار اإلقميمي  فالموقؼ الروسي يتأثر  .ٗ

وردود أفعاليا المتوقعة تجاه ما تنوي موسكو اتخاذه  بمواقؼ القوى العربية والفاعمة إقميميا،
إلى  مف خطوات، وعمى سبيؿ المثاؿ، فقد أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروؼ،

انو  "بدوف وجود موقؼ واضح مف قبؿ جامعة الدوؿ العربية واالتحاد اإلفريقي التي تعتبر 
وال ، ر في أية خطوات جديدة"طرابمس عضوا في كمييما، فاف موسكو ال تستطيع النظ
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بؿ ومشاركة بعضيا في عمميات  ٖٜٚٔشؾ أف ترحيب عدد مف الدوؿ العربية بالقرار 
 عدـ رفض القرار.إلى  حمؼ األطمسي ضد ليبيا، كاف أحد العوامؿ التي دفعت روسيا

وكاف لموقؼ كؿ مف الكويت واإلمارات وقطر خالؿ األزمة الميبية واإلجماع عمى        
ظر الجوي داخؿ مجمس التعاوف الخميجي، وأيضا قرار الجامعة العربية الذي جرد الشرعية الح

مف القذافي واعتبار المجمس االنتقالي ىو الممثؿ الشرعي لميبييف كبير األثر عمى الموقؼ 
 الروسي.

مواقؼ القوى الدولية وتراكـ الخبرة فيما يتعمؽ بالموقؼ مف الثورات العربية خاصة ليبيا  .٘
أثيرىا عمى الموقؼ الروسي مف الحالة السورية. فقد وجيت انتقادات داخمية شديدة وت

لمرئيس مديديؼ، نتيجة عدـ استخداـ حؽ النقض لمنع صدور قرار مجمس األمف الدولي 
بشأف ليبيا مف جانب رئيس الحكومة فالديمير بوتيف، الذي ندد بالقرار ورأى  ٖٜٚٔرقـ 

شف إلى  كؿ شي  ويذكر بدعوات مف القروف الوسطىانو خاسر ومدمر، ألنو يسمح ب
 حمالت صميبية ويجيز التدخؿ في أراضي دولة ذات سيادة.

% مف الروس يوافقوف بوتيف الرأي .كما دعا الدوما ٜٓوأوضح استطالع لمرأي أف        
 وقؼ إطالؽ النار والعنؼ واليجمات عمى السكاف المدنييف في ليبيا، ودعاإلى  مجمس األمف،

برلمانات فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة وايطاليا وكندا وغيرىا مف الدوؿ المشاركة في 
مساندة وقؼ العمميات القتالية التي تمحؽ أضرارا بالبنى التحتية المدنية إلى  العممية العسكرية

 وقوع ضحايا بيف المدمييف.األمر الذي أحدث تحوال واضحا في الموقؼإلى  الميبية وتؤدي
تنفيذ قرار مجمس األمف "بنصو وروحو إلى  الروسي تجاه ليبيا ودفع الرئيس مديديؼ لمدعوة

وليس وفؽ التفسيرات العشوائية التي قدمتيا بعض الدوؿ". واعتبار عمميات حمؼ األطمسي 
 تدخال سافرا في شؤوف الدولية الميبية.

آذار طمب مندوب  ٜٕالناتو في بروكسؿ في  -وفي ختاـ اجتماع مجمس روسيا        
روسيا الدائـ لدى حمؼ شماؿ األطمسي ،ديمتري روجزيف، مف الناتو، تطبيؽ قرار مجمس 

وأوضح الفروؼ، أف نظاـ حظر الطيراف يفترض ، األمف حرفيا دوف التفنف في تفسيره وتنفيذه
ر تدمير الطائرات الحربية التي تخضع لمعقيد معمر القذافي في حاؿ تحميقيا، وكذلؾ تدمي

وسائؿ الدفاع الجوي لدى محاولتيا إعاقة إجرا ات الطيراف الدولي الذي يضمف حظر الطيراف 
 العسكري الميبي دوف تجاوز ذلؾ. 
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الدعـ العسكري الذي تقدمو دوؿ الناتو لمثوار والذي تجاوز مف وجية نظره إلى  وأشار       
أف الناتو قصؼ ليبيا أطوؿ إلى  ا. مشير (ٔ)األطر المحددة لنظاـ حظر الطيراف العسكري الميبي

 ، يوما بينما ليبيا جرى قصفيا أكثر مف خمسة أشير ٛٚمما قصفت يوغسالفيا . التي قصفت 
أف"قمة إلى  كذلؾ انتقد غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي، عمميات الناتو في ليبيا، مشيرا

ية لمحمؼ، والتي تضمنت ، أقرت العقيدة اإلستراتيجٕٓٔٓالحمؼ في لشبونة تشريف الثاني 
وعودا باحتراـ ومراعاة قواعد القانوف الدولي في عممياتيا. إال انو مع األسؼ خرجت أفعاؿ 

، وبذلؾ فإنيا ٖٜٚٔو ٜٓٚٔقوات التحالؼ والناتو عف إطار قراري مجمس األمف الدولي 
 .(ٕ)تضع مصداقية التزامات لشبونة موضع شؾ"

غربية نص القرار بشأف ليبيا وتطبيقو وفؽ أىوائيـ، اثر وال شؾ، أف تجاوز الدوؿ ال       
جر موسكو ورفضيا سيناريو التدخؿ األميركي، إلى  عمى الموقؼ الروسي مف سوريا، وأدى

 تحت مظمة حمؼ شماؿ األطمسي في الحالة السورية.
مع لقد أيقنت روسيا مف الدرس الميبي وقبمو العراقي واإليراني، أف عائد التفاىـ         

براـ صفقات خاصة بالمواقؼ الروسية داخؿ األمـ المتحدة، ال يتناسب مع  الواليات المتحدة وا 
حجـ الخسائر التي تمحؽ بيا جرا  التدخؿ األميركي في ىذه الممفات، ويتضمف ذلؾ الخسائر 
االقتصادية المباشرة نتيجة إلغا  العقود المبرمة، والنيؿ أيضا مف صورة روسيا ومصداقيتيا 

شريؾ يعّوؿ عميو، لذا فاف احتماؿ تكرار القيادة الروسية ألخطائيا في الحالة أو  حميؼك
السورية يبدو ضعيفا، بخاصة واف روسيا قد استعادت مكانتيا كقوى كبرى، وتستطيع مقاومة 
الضغوط األميركية ورفض االنصياع لإلرادة األميركية، بؿ والوقوؼ بوجو المخططات 

 .ٕٛٓٓي أزمة اوسيتيا الجنوبية عاـ األميركية كما حدث ف
فروسيا تقؼ موقفا أكثر وضوحا وشدة في وجو محاوالت التدخؿ الغربي مف قبؿ        

الواليات المتحدة وفرنسا وحمفائيما في سوريا وىناؾ إصرار مف جانبيا عمى أف يقرر السوريوف 
ا اإلستراتيجية بالنسبة ويدعـ ىذا التوجو أىمية سوري،وحدىـ مسار ثورتيـ ومستقبؿ بالدىـ

لروسيا وخصوصا العالقات بيف البمديف مقارنة بأي مف الدوؿ األخرى التي تربطيا بروسيا 
يراف.  مصالح مثؿ ليبيا والعراؽ وا 
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يمكف بمورة أىـ تداعيات الموقؼ الروسي في  / المطمب الثاني: تداعيات الموقف الروسي
 إطار محوريف أساسييف  

تبرز محدودية التأثير الروسي الذي يمكف تفسيره في ضو  عدة  :لعربية :مسار الثورات ااوال
عوامؿ يتعمؽ األوؿ منيا بالثورات العربية ذاتيا. فقد اندلعت ىذه الثورات بإرادة شعبية 
خالصة، ونتيجة احتقاف اقتصادي وسياسي واجتماعي وشعور عميؽ بالمرارة  والظمـ لدى 

فاعؿ خارجي في التأثير أو  ؛ ومف ثـ فاف دور أي دولة الغالبية العظمى مف شعوب المنطقة
عمى مسار ىذه الثورات، يظؿ دورا محدودا وبظؿ مسار الثورات ومدى نجاحيا مف عدمو رىف 
بإرادة الشعوب ومدى إصرارىا عمى التغيير، ومساندة القوى الداخمية الفاعمة والمؤثرة وفي 

 مقدمتيا الجيش.
ة، ابرز ما يكوف في الموقؼ الروسي، ذلؾ في ظؿ التحفظ وتعتبر ىذه المحدودي       

الشديد الذي تبديو موسكو، حيث ترفض روسيا التدخؿ المباشر لدعـ طرؼ ضد آخر، وكاف 
ورغـ أنيا رفضت العنؼ واستخداـ  ،ذلؾ جميا في حالة كؿ مف تونس ومصر والبحريف واليمف

دخؿ لدعميـ، واستمرت في االحتفاظ القوة ضد المتظاىريف في ليبيا وسوريا، فإنيا لـ تت
بعالقاتيا مع السمطة القائمة، باعتبارىا الممثؿ الشرعي لمبالد. بؿ أنيا دعمت عمى نحو 
واضح النظاـ السوري في مواجية المعارضة الذيف تعتبرىـ معارضة مناوئة لنظاـ الرئيس 

 بشار األسد وتعتبر أف مف بينيـ إرىابييف.
أف"السمطات السورية، إلى  خارجية ،سيرغي الفروؼ، أشار فيووفي تصريح لوزير ال     

تكافح ليس ضد المتظاىريف، بؿ ضد المحرضيف والعناصر المسمحة". وأنو" ال توجد دولة في 
 . (ٔ)العالـ يمكف ليا أف تتسامح أماـ محاوالت تنفيذ عصياف مسمح"

ا مف مواقؼ داخؿ األمـ في ىذا اإلطار، يقتصر التأثير الروسي عمى ما تتخذه روسي     
المتحدة وليذا أىميتو عمى األقؿ عمى المستوى السياسي والدبموماسي، وتأثيره غير المباشر 

رفض تدخالت دوؿ أخرى،.  فقد أتاح موقؼ روسيا أو  عمى مسار الثورات مف خالؿ إتاحة
واجية كتائب مف قرارات مجمس األمف الخاصة بميبيا تدخؿ الناتو لدعـ الثوار ومساندتيـ في م

القذافي، في حيف عرقؿ الموقؼ الروسي العقوبات الدولية عمى سوريا والتدخؿ الخارجي 
لمساندة المعارضة في مواجية النظاـ، األمر الذي افقد روسيا الكثير مف شعبيتيا في الشارع 
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ة السوري التي كانت تحظى بيا نتيجة مواقفيا الداعمة لمحؽ العربي والشرعية الدولية، خاص
اندالع مظاىرات بتاريخ إلى  في القضية الفمسطينية واألزمة العراقية واألزمة السودانية.مما أدى

/ في بعض المدف السورية تحت شعار "ثالثا  الغضب مف روسيا"، تنديدا بالموقؼ ٜ/ٖٔ
الروسي الداعـ لمقيادة السورية والمعرقؿ لمعقوبات الدولية، رافعيف شعارات ضد روسيا جا  

 "ال تدعموا القتمة .... ال تقتموا السورييف بمواقفكـ النظاـ يذىب ويبقى الشعب". فييا
وفي مشيد لـ تألفو الساحة العربية حتى أثنا  الغزو السوفياتي ألفغانستاف، أحرؽ        

متظاىروف العمـ الروسي في مدينة حمص ودرعا بدال مف أعالـ الواليات المتحدة وبريطانيا 
رفرؼ في بنغازي، ولـ يقتصر ىذا الغضب عمى سوريا، فالمجمس االنتقالي وفرنسا التي ت

الميبي رأى أف الشجب الروسي لقرار مجمس األمف بشأف ليبيا، انو دعـ لنظاـ العقيد معمر 
 القذافي ووجو البعض النقد لروسيا بزعـ أنيا كانت تزود القذافي بصواريخ غراد. 

لتغيير المطالبوف برحيؿ عمي عبد اهلل صالح دور وفي اليمف ينتقد شباب ساحة ا       
موسكو في إحباط مشروع قرار في مجمس األمف يديف      الرئيس اليمني. وربما يغير ىذا 
كمو مف المزاج العاـ تجاه روسيا في الشارع العربي، وليذا كمو يظؿ التأثير الروسي عمى 

 مسار الثورات  العربية محدودا.
نجحت الثورات في فؾ االرتباط التقميدي بيف  :العربية  -قات الروسية : مستقبل العالثانيا

النخب الحاكمة والواليات المتحدة  في بعض البمداف، إال انو قد تنجح أيضا في إنيا العدا  
التقميدي بيف البعض اآلخر والواليات المتحدة وفي مقدمتيا ليبيا وسوريا. كما أنيا عصفت 

حميفة، نظرا لمتفاىمات والمصالح التي استطاعت روسيا أو  صديقة بنظـ كانت تعتبرىا موسكو
 بمورتيا مع ىذه النظـ عمى مدى عقد ماض.

بروز متغيرات إقميمية جديدة تماما. وبنياية إلى  وال شؾ أف ىذه التطورات ستؤدي      
حتما  مرحمة التحّوؿ سوؼ يعاد تعريؼ الحمفا  وكذلؾ الخصـو والمنافسيف، األمر الذي يؤثر

في السياسة الروسية وتحالفاتيا . فالمنظفة بأكمميا ُيعاد  رسـ خريطة القوى والتحالفات فييا، 
التغير السريع والجذري الذي تمر بو، والذي سيغير دوف شؾ مع حسابات روسيا إلى  بالنظر

ومعطيات اتخاذ قرارىا الخارجي، والذي يعتبر في حد ذاتو تحديا ميما يواجو السياسة 
فما إف استطاعت روسيا ترتيب أوضاعيا في المنطقة بجيد كبير وزيارات متتالية ، روسيةال

قامت بيا القيادة الروسية لدوؿ المنطقة، حتى ىبت رياح التغيير لتعصؼ بكؿ األوراؽ وتطرح 
 ضرورة إعادة ترتيبيا مف جديد.
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وتنمية التعاوف ال شؾ أف روسيا حريصة عمى استمرار روابطيا مع العالـ العربي       
المثمر بينيما في مختمؼ المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية واإلستراتيجية . ويعزز مف 

 ذلؾ حاجة الدوؿ العربية لروسيا كشريؾ تقني وسياسي.
فيناؾ آفاؽ رحبة لمتعاوف الروسي العربي في مجاالت الطاقة النووية وتكنولوجيا الفضا      

ية العربية. وىو التعاوف الذي بدأ بالفعؿ عمى نطاؽ محدود ال يتفؽ مع وتطوير البني الصناع
 ، احتياجات الدوؿ العربية، وال مع ما يمكف أف تقدمو روسيا مف دعـ تقني في ىذا المجاؿ

ذلؾ، حاجة الدوؿ العربية لمدعـ السياسي الروسي بما يتعمؽ بقضايا المنطقة. إلى  يضاؼ
ية يتسـ باالعتداؿ والتوازف والتأييد لمحؽ العربي، وعميو تعقد فموقؼ روسيا مف القضايا العرب

آماؿ الدوؿ العربي في مزيد مف العدالة واإلنصاؼ في مواقؼ المجتمع الدولي تجاه القضايا 
العربية المختمفة، ال سيما القضية الفمسطينية، فروسيا عضو المجنة الرباعية الدولية المعنية 

األوسط، وعضو دائـ في مجمس األمف، وىي وسيط نزيو مف  بالتسوية السممية في الشرؽ
وجية النظر العربية تسعى لمتسوية السممية مراعية مصالح كافة األطراؼ،وىي الطرؼ الدولي 
الوحيد الذي يحتفظ بقنوات مفتوحة مع كافة أطراؼ القضية، بما في ذلؾ حركة حماس التي 

إلى  نظمة إرىابية، كما إنيا أكثر ميال واستعداداالواليات المتحدة واالتحاد األوروبي م تعدىا
التعاوف مع العالـ العربي ككياف إقميمي،  وىي بذلؾ تختمؼ في موقفيا عف دوؿ كبرى أخرى 

إذابتو في كياف اكبر شرؽ أوسطي إلى  ترفض مف حيث المبدأ، مفيـو الوطف العربي وتسعى
 في ضرب الوحدة العربية .محدد اليوية، وتجد مصالحيا أو  ومتوسطي غير متجانس

عالقات تعاونية، تخدـ صالحيا إلى  ترجمو أىدافيا ومصالحياإلى  فروسيا أميؿ      
ومصالح األطراؼ العربية. وبقدر قرا تيا السميمة والمبكرة لمتغيرات في المنطقة، سيكوف نجاح 

، ورصيدىا السياسة الروسية في تجاوز التحديات التي تفرضيا واستغالؿ الفرص المتاحة
التعاوني إلعادة صياغة وترتيب عالقاتيا مع الدوؿ العربية، والحفاظ عمى وجودىا 
ومصالحيا.وسيكوف موقفيا مف سوريا محكا أساسيا لتعزيز الثقة في روسيا كحميؼ وشريؾ 

 قادر عمى الدفاع عف مصالحو ومصالح شركائو.
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 المبحث الثاني
 روسيا واألزمة السورية

حرب أىمية عنيفة إلى  ٕٔٔٓالنتفاضة السورية التي بدأت في آذار/ مارس تحّولت ا       
ذات طابع إقميمي ودولي وبمبوس طائفي مذىبي. وفي حيف وقفت الواليات المتحدة واالتحاد 

عمنًا مع  -قطر والمممكة العربية السعودية بشكؿ خاص  -األوروبي وتركيا وبمداف الخميج 
سوري بشار األسد، عارضت روسيا والصيف ممارسة أي ضغوط المعارضة المسّمحة لمرئيس ال

 عمى دمشؽ. فيما دعمت إيراف الرئيس بشار األسد ماديًا ومعنويا. 
ثّمة أمور كثيرة تتوّقؼ عمى مواقؼ وسياسات الحكومة الروسية تجاه التطورات        

العبًا دوليًا رئيسًا السورية. فبعد عقديف ونصؼ مف زواؿ االتحاد السوفياتي، ال تزاؿ روسيا 
بصفتيا عضوًا دائمًا في مجمس األمف. وتتبّنى موسكو منظورًا عالميا متميزًا يختمؼ عمى نحو 
متزايد عف نظيره الغربي، وىي ال تتوانى عف طرح حموؿ بديمة لمجموعة مف القضايا الدولية. 

دة في مجمس األمف، وىو أمر ميـ باعتبارىا تممؾ القدرة عمى عرقمة سياسات الواليات المتح
وتجعميا غير قانونية لجية القانوف الدولي، إذا ما أرادت واشنطف المضّي ُقُدمًا مف دوف 

ثقؿ موسكو الدولي، يمكف لمتعاوف بيف إلى  الحصوؿ عمى موافقة مجمس األمف. لكف، بالنظر
 الواليات المتحدة وروسيا بشأف سورية أف يمّيد الطريؽ باتجاه وضع حّد لمصراع.

كما أف موقؼ روسيا ميـ في ضو  موقؼ الصيف، القوة العالمية الصاعدة التي ال        
تزاؿ مترّددة عمومًا في معارضة الغرب وحدىا، بشأف القضايا التي ال تؤّثر عمى مصالحيا 

موسكو أحيانًا كثيرة في معارضة قضايا محّددة، ما إلى  المباشرة. ومع ذلؾ، انضمت بكيف
الروسية  -ضطالع بدور قيادي، وبالتالي خمؽ نمط مف المعارضة الصينية سمح لروسيا اال

 لمواليات المتحدة األميركية وأوروبا.
وتحظى موسكو في كثير مف األحياف بدعـ دولي لجيودىا البارزة في الوقوؼ في وجو       

فاعمة واشنطف. وعادة ما يكوف دعـ مواقؼ روسيا عمنيًا لدى عدد مف الحكومات والجيات ال
تتشّبث بالقيـ التقميدية في العالقات أو  غير الحكومية التي تعارض سياسات الواليات المتحدة،

مواجية التدّخؿ الغربي  الدولية، مثؿ سيادة الدولة وعدـ التدّخؿ، التي تدافع عنيا روسيا في
ة وحقوؽ وىّددت ىذه المعارضة بتقسيـ مجمس األمف بشكؿ دائـ بشأف قضايا السياد، اإلنساني

وىو  –اإلنساف. وبما أف أكثر الصراعات المسمحة في العالـ تحدث داخؿ الدوؿ وليس بينيا 
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ما كاف عميو الحاؿ في منتصؼ القرف العشريف ،عندما تمت كتابة ميثاؽ األمـ المتحدة، فإف 
ىذا الخالؼ يمكف أف يشّؿ الجياز الرئيس لمييئة الدولية المسؤولة عف السالـ واألمف 

 لييف، أي مجمس األمف.الدو 
ومع ذلؾ، وفي ظؿ تراجع الييمنة الغربية العالمية، ووجود أمور كثيرة في حالة تغّير      

، مستمر، تقدـ روسيا نفسيا كثقؿ موازف لمغرب يمكنو أف يؤّثر في شكؿ النظاـ الدولي الناشئ
ف النظاـ العالمي، في الواقع، تمّثؿ الخالفات حوؿ سوريا سجااًل بيف وجيات نظر مختمفة مو 

وقضايا السيادة وحقوؽ اإلنساف، واستخداـ القوة، والمسؤولية عف استخداـ القوة بداًل مف 
السماح لصراع ما، بأف يخمد مف تمقا  نفسو. يختمؼ ىذا السجاؿ اختالفًا جوىريًا عف التنافس 

أساسًا حوؿ  األميركي في حقبة الحرب الباردة في الشرؽ األوسط، والذي كاف -السوفييتي 
اإليديولوجية والييمنة اإلقميمية. والوضع يختمؼ أيضًا عما كاف عميو في الماضي، ألف في 

ا صراع محمي حاّد ىو جز  مف عممية تعـّ المنطقة بأسرىإلى  سوريا اآلف، أزمة دولية تضاؼ
ر في وتجّسد سوريا مف نواٍح عّدة مواجية في غاية التطوّ ، ،أطمؽ عمييا اسـ الربيع العربي

أوائؿ القرف الحادي والعشريف، ويمّثؿ التحّدي الذي يؤّلب روسيا ضّد الغرب والعالـ العربي في 
مجمس األمف، صعوبة التعامؿ مع مثؿ ىذه الصراعات عمى المستوى العالمي. إذ لـ يعد 
بوسع الواليات المتحدة وحمفائيا حّؿ ىذه القضايا وحدىـ. إذ تتطّمب اإلدارة الناجحة 

قميميًا حتى عندما تكوف القيـ متباينة. وبدوره، يتطّمب التعاوف لمصر  اعات وحّميا تعاونًا دوليًا وا 
 . الفّعاؿ في الحّد األدنى، أف تتفّيـ األطراؼ بوضوح دوافعيا وأىدافيا، وخصوصًا روسيا

تأّثر موقؼ موسكو تجاه  : السورية -العوامل المؤثرة في العالقات الروسية المطمب األول:
التطورات في سوريا بالدروس المستفادة مف األزمة الميبية، لكف الروس ليسوا غربا  عف 
سوريا. فمنذ ستينيات القرف الماضي وحتى أوائؿ تسعينياتو، حافظت موسكو عمى عالقات 
وثيقة شبيية بالتحالؼ مع دمشؽ إباف حقبة الرئيس الراحؿ حافظ األسد الممتدة مف  العاـ 

، وّقعت موسكو ودمشؽ معاىدة نّصت عمى ٜٓٛٔ. وفي العاـ ٕٓٓٓحتى العاـ  ٜٓٚٔ
 التشاور في حاؿ وجود تيديد لمسالـ، وعمى التعاوف العسكري.

خالؿ النصؼ الثاني مف القرف العشريف، كانت سوريا في المرتبة الثانية بعد مصر مف        
وىو الصراع الذي كاف حيث األىمية بيف الدوؿ العربية المنخرطة في الصراع مع إسرائيؿ، 

مظيرًا أساسيًا لممواجية األوسع في الحرب الباردة بيف االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة. 
التي احتمت  ٜٚٙٔونتيجة لذلؾ، وعمى مدى ربع قرف في أعقاب حرب األياـ الستة في العاـ 
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ياسيًا واقتصاديًا إسرائيؿ مرتفعات الجوالف السورية، دعـ االتحاد السوفييتي دمشؽ س فييا
وعمى الرغـ مف أف الرئيس حافظ األسد، اعتمد بشكؿ كبير عمى االتحاد السوفييتي، ، وعسكرياً 

، دخمت ٜٙٚٔفقد ظؿ اآلمر الناىي في الداخؿ السوري وفي الخارج القريب. ففي العاـ 
 القوات السورية لبناف، وظمت لمدة ثالثيف عامًا.   

المعسكر األميركي في العاـ إلى  صري آنذاؾ أنور الساداتعندما اتجو الرئيس الم      
، أصبحت سوريا الحميؼ الفعمي السوفييتي الرئيس في الشرؽ األوسط، واحتفظت بيذا ٕٜٚٔ

. لـ تكف كؿ أسمحتيا تقريبًا سوفييتية الصنع وحسب، بؿ استضافت ٜٜٔٔالوضع حتى العاـ 
لفنييف العسكرييف السوفييت، وكذلؾ مف المستشاريف وا ٓٓٓٙإلى  سوريا أيضًا ما يصؿ

الموظفيف المدنييف، وقد تخّرج عشرات اآلالؼ مف الطالب السورييف مف الجامعات والكميات 
 واألكاديميات العسكرية السوفيتية، وتزوج الكثيروف منيـ أيضًا مف مواطنات سوفياتيات.

ريف العسكرييف، الذيف وحتى بعد انييار االتحاد السوفييتي، استمّر عدد مف المستشا    
يمّثموف االتحاد الروسي حاليًا، في تقديـ خدماتيـ لمحكومة السورية. وأصبحت طرطوس، وىي 

السوفييتي خالؿ  مرفأ سوري كاف يستخدمو السرب الخامس في أسطوؿ البحر المتوسط 
بؽ. الحرب الباردة، المرفؽ الروسي الوحيد لإلمداد البحري خارج االتحاد السوفييتي السا

مميارات  ٓٔمبمغ  ٕ٘ٓٓواصمت موسكو تسميح سوريا، عمى رغـ مف أنيا ألغت في العاـ 
مميار دوالر، بيدؼ بيع  ٖٔالحقبة السوفيتية والبالغة إلى  دوالر مف ديوف سوريا التي تعود

مع ذلؾ، لـ تكف دمشؽ آخر حمفا  روسيا في الشرؽ األوسط. ، (ٔ)دمشؽإلى  أسمحة جديدة
. ٜٜٓٔسكو مف المنافسة الجيو سياسية في المنطقة في وقت مبّكر مف العاـ فقد انسحبت مو 

حيف ابتعد الزعيـ السوفييتي ميخائيؿ غورباتشوؼ ووزير الخارجية إدوارد شيفرنادزة عف حميفيـ 
اآلخر في العراؽ صداـ حسيف، الذي غزا الكويت وضّميا، وسمح لقوات التحالؼ التي قادتيا 

، ٜٜٔٔزيمة قوات صداـ حسيف في حرب الخميج األولى، في خريؼ العاـ الواليات المتحدة بي
 وقبيؿ تفّكؾ االتحاد السوفيتي رسميًا، أعادت موسكو عالقاتيا الدبموماسية مع إسرائيؿ.

منذ ذلؾ الحيف، استرشد الوجود الروسي في المنطقة بمزيج مف المصالح التجارية      
قة لممسمحيف واإلرىابييف في شماؿ القوقاز الروسي، والمخاوؼ بشأف الدعـ اآلتي مف المنط

وأيضًا بشأف معالـ الجذب الروحي المكتشفة حديثًا في األراضي المقدسة والشواطئ الطبيعية 
                                                           

فؤاد ِٛعٝ، اٌعاللبد اٌشٚع١خ اٌغٛس٠خ فٟ ظً اٌّزغ١شاد اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ، شؤْٚ األٚعؾ، ِشوض  (1)

 .34، ص2013اٌذساعبد اإلعزشار١غ١خ، ث١شٚد، 
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قصة تحّوؿ وجود إلى  لمبحر األبيض المتوسط والبحر األحمر والخميج. فثّمة رقماف يشيراف
واشنطف، أعاد ما إلى  وال  مصر مف موسكو موسكو في المنطقة. فعندما حّوؿ أنور السادات

بالدىـ، وعندما أطاحت الثورة المصرية إلى  ألؼ مستشار عسكري سوفييتي ٕٓال يقؿ عف 
بالرئيس حسني مبارؾ، وريث أنور السادات، بعد ما يقرب مف أربعيف عامًا، تقّطعت السبؿ 

والمنتجعات المصرية  ألفًا مف المصطافيف الروس في الغردقة وشـر الشيخ ٓٗبأكثر مف 
وفي الواقع، ، (ٔ)األخرى، لكف ىؤال  واصموا قضا  عطالتيـ، سواٍ  كانت ىناؾ ثورة أـ ال

ينطمؽ تحميؿ المقاربة الروسية تجاه سوريا مف أربعة مستويات  الحسابات القائمة عمى النظاـ 
ر الديف، والقاعدة الدولي المتغّير، وآثار الربيع العربي، والمصالح المادية في سوريا، ودو 

 العسكرية في طرطوس.
في المستوى األوؿ، يظير القمؽ الروسي بشأف النظاـ : :القراءة الروسية لمنظام الدولياوال

ميثاؽ األمـ المتحدة، السّيما دعمو إلى  إذ غالبًا ما يشير المسؤولوف الروس، الدولي واضحا
المتحدة، في حيف كاف االتحاد السوفييتي  لمسيادة والسالمة اإلقميمية لمدوؿ األعضا  في األمـ

فقط عف ميثاؽ األمـ المتحدة، ويعتمد بداًل مف ذلؾ عمى قوتو العسكرية وعمى  يدافع لغويًا 
اإليديولوجية إلمبراطوريتو العالمية الواسعة، ولـ يعد االتحاد الروسي الذي  -السيطرة السياسية 

ف والقانوف الدولي التقميدي، باعتباره حصنًا مجمس األمإلى  يصغره كثيرًا في حجمو، وينظر
لمنظاـ العالمي، وتصّر موسكو عمى ضرورة أف يرّكز مجمس األمف عمى المسائؿ المتعمقة 
بصوف السمـ واألمف الدولييف. وبالتالي، فإف عميو االمتناع عف دعـ األطراؼ المتقاتمة في 

 صراع داخمي، كما ىو الحاؿ في سوريا. 
ا تقبؿ، مف حيث المبدأ، حدوث تغيير تدريجي وتوافقي في القانوف الدولي. لكف روسي      

وىي تعترؼ رسميًا بمسؤولية الحماية، أي المبدأ القائؿ إف اعتبارات حقوؽ اإلنساف، يمكف أف 
أحد أعضائيا ضروريًا. في الواقع، كانت أو  تجعؿ التدّخؿ العسكري مف قبؿ األمـ المتحدة

، والتي ٕٛٓٓلؾ المبدأ خالؿ الحرب القصيرة مع جورجيا في العاـ ذإلى  موسكو قد أشارت
حتى عندما تتـ الموافقة عمى  ، (ٕ)خاضتيا معيا شكميًا دفاعًا عف سكاف أوسيتيا الجنوبية

التدّخؿ ألسباب إنسانية عمى النحو الواجب، ينبغي أف تقتصر العممية العسكرية، برأي 
مساعدة المعارضة المسمحة في قتاؿ أو  يير النظاـموسكو، عمى حماية المدنييف، وليس تغ

                                                           
 .35ِٛعٝ، اٌّشعع اٌغبثك،  ص فؤاد (1)

 . 2006-12-15ِٕعُ ا٢غب،سٚع١ب ٚعٛسع١ب ٚصٕب٠ب اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، ٍِؾك األ٘شاَ اٌذٌٟٚ، اٌمب٘شح،  (2)
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توّرط مباشر في الحرب األىمية إلى  النظاـ، ويجب أال يتحّوؿ التغيير التدريجي في الميمة
المحمية. قاؿ وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروؼ  "نحف لسنا في وارد تغيير النظاـ"، 

ويثني الروس عمى عمميتيـ القصيرة في  . (ٔ)مضيفًا أف مجمس األمف "ال يتعامؿ مع الثورات"
، في حيف لـ يؤّد الزحؼ مف مناطؽ النزاع في جنوب أوسيتيا ٕٛٓٓجورجيا في العاـ 

األطباؽ عمى تبميسي واإلطاحة بالحكومة الجورجية، كما كاف إلى  جورجيا ذاتيا،إلى  وأبخازيا
 يخشى الكثيروف في الغرب.

تيديد باستخداميا مف ىذا أو  كوف ىناؾ أي استخداـ لمقوةيصّر الروس أيضًا عمى أال ي      
القبيؿ، إال عندما يقّرر مجمس األمف، حيث تمتمؾ موسكو حؽ النقض )الفيتو(، إذ إف الفشؿ 
في البحث عف/أو الحصوؿ عمى مثؿ ىذا التفويض، يجعؿ التدّخؿ غير مشروع، مف وجية 

وة في العالقات الدولية، يجب أال يقتصر النظر الروسية. وتصّر موسكو عمى أف استخداـ الق
الحصوؿ عمى التفويض الالـز فقط، بؿ يجب أف يشرؼ عميو ويراقبو عف كثب مجمس األمف 

ف اإلدارة العالمية المثالية، مف وجية نظر موسكو، مبنّية ، (ٕ)طيمة الفترة التي تستغرقيا العممية
بشأف رجاؿ الشرطة العالمييف. إذ إف  عمى التوافؽ بيف القوى العظمى  ىذه ىي فكرة روزفمت

التعددية القطبية التي يتـ التباىي بيا ىي مجّرد أحدث تكرار لممفيـو الذي تجّسد لممرة األولى 
في حقبة الوفاؽ األوروبي المعروؼ أيضًا بنظاـ فيينا لمعالقات الدولية في القرف التاسع عشر، 

 .(ٖ)الطمئناف التاـوالذي شعرت مف خاللو اإلمبراطورية الروسية با
إف تقييـ الحكومة الروسية لمتطورات في سوريا، وعمى نطاؽ أوسع،   :الحراك العربيثانيا

لمحراؾ العربي، الذي أنيى حكـ الرئيس حسني مبارؾ في مصر، وأسفر عف اإلطاحة 

                                                           
 2006 -11-7اٌغف١ش،ث١شٚد،  (1)

٠جذٚ أْ سٚع١ب رعزشف ثٛعٛد اعزضٕبءاد ٌٙزٖ اٌمبعذح. ففٟ أٚع١ز١ب اٌغٕٛث١خ، رظّشفذ سٚع١ب ِٓ دْٚ  (2)

ٍٝ رف٠ٛغ دٌٟٚ، ِب ٠عٕٟ أْ ِٛعىٛ رعزمذ أْ اٌزذّخً، فٟ ثعغ اٌؾبالد، لذ ٠ىْٛ ٍِّؾبً ٌٚٗ ِب اٌؾظٛي ع

٠ظجؼ اٌعًّ اٌعغىشٞ خ١بساً ع١بع١بً ِضمالً  ٠جّشسٖ ؽزٝ دْٚ ٚعٛد ػٛء أخؼش ِٓ ِغٍظ األِٓ. ٚعٕذ٘ب 

: اؽّذ اٌغع١ذ، اٌغ١بعخ  ثٕزبئظ ع١بع١خ ٚلب١ٔٛٔخ د١ٌٚخ. ساعع ِٛالف سٚع١ب ٚاٌغشة فٟ األصِخ اٌغٛسع١خ فٟ

 ِٚب ١ٍ٠ٙب.  45، ص2006اٌذ١ٌٚخ، ِشوض اٌذساعبد اٌغ١بع١خ ٚاإلعزشار١غ١خ، اٌمب٘شح، 

فغٛس٠ب، ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌىش١ٍِٓ، ٟ٘ ِغّشد ؽبٌخ أخشٜ ٠ٕشغً ف١ٙب اٌغشة ثئداسح ع١ٍّخ رغ١١ش إٌظبَ.  (3)

ؽغ١ٓ. ٚلذ عبشذ إ٠شاْ فزشح ؽ٠ٍٛخ فٟ ظً ففٟ اٌعشاق، ٔفّزد اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ع١ٍّخ غضٚ إلؽبؽخ طذاَ 

رٙذ٠ذ ِّبصً. فٟ ٠ٛغٛعالف١ب، ٚأّدد اٌؾٍّخ اٌغ٠ٛخ ٌؾٍف إٌبرٛ إٌٝ فظً وٛعٛفٛ عٓ طشث١ب، ٚرّذ إؽبؽخ 

ٔخ. ٚفٟ ا٢ٚٔخ  ّٛ عٍٛثٛداْ ١ٍِٛع١ف١زش ثعذ رٌه ثٛلذ لظ١ش، فٟ أٚي صٛسح ِّب عشف آٔزان ثبٌضٛساد اٌٍّ

ىش١ٍِٓ أٚالً عذَ ِعبسػخ إلبِخ "ِٕطمخ ؽظش ؽ١شاْ" إلٔمبر األسٚاػ اٌجش٠ئخ، ٌىٕٗ األخ١شح، فٟ ١ٌج١ب، اخزبس اٌ

ٌذ اٌع١ٍّخ اإلٔغب١ٔخ إٌٝ ع١ٍّخ رغ١١ش ٌٍٕظبَ. غؼت ف١ّب ثعذ عٕذِب  ّٛ أظش فٟ رٌه، خ١ًٍ ؽغ١ٓ، إٌظبَ رؾ

 . 44، ص2012اٌذٌٟٚ: اٌضٛاثذ ٚاٌّزغ١شاد، ِٕشٛساد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ،ث١شٚد، 
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، باألنظمة في تونس واليمف وليبيا. فمنذ البداية كاف المراقبوف الروس لمنطقة الشرؽ األوسط
إذ ، يعة واّتجاه التغيير في المنطقةأقّؿ تفاؤاًل بشكؿ ممحوظ مف نظرائيـ الغربييف حوؿ طب

يمكف تسمية ما يراه الروس بأنيا "ثورة إسالمية كبرى"، في حيف رأى األوروبيوف واألميركيوف 
و أ ٛٗٛٔفي العالـ العربي تكرارًا لالنتفاضات الديموقراطية التي شيدتيا أوروبا في العاـ 

، وكاف ٜٚٔٔ، كما رسـ الروس أوجو تشابو مع ثورتيـ التي جرت في العاـ ٜٜٛٔالعاـ 
  السؤاؿ الوحيد يتعّمؽ بالشير الذي يعادؿ "أكتوبر األحمر".

ففي مرحمة مبّكرة، خشت روسيا مف أف استيال  اإلسالمييف عمى السمطة سيعقب       
تقدت أف الدوؿ الغربية والميبرالييف المؤّيديف اإلطاحة بالحكاـ المستبّديف العممانييف. فقد اع

حمفا  تنظيـ القاعدة. وكانت أو  لمغرب في الدوؿ العربية يمّيدوف الطريؽ لممتطّرفيف الدينييف
وزير الخارجية، إلى  الحراؾ العربي والديموقراطية في ىذا السياؽ، بالنسبةإلى  اإلشارات

 . (ٔ)سيرغي الفروؼ، مجّرد "حديث أطفاؿ"
لـ يكف ىناؾ تقريبًا أي ابتياج في المجتمع الروسي تجاه "انتصارات الشعب" في مصر       

وتونس، وىما البمداف المذاف أصبحا مف المعالـ السياحية لكثير مف الروس. لكف الخوؼ يبدو 
الرئيس بشار األسد عناصر  واضحًا في ما يتعمؽ بسوريا، حيث تتضّمف قائمة معارضي

تبط بتنظيـ القاعدة، حيث يبدو خطر نشوب حرب طائفية بيف السنة جيادية، بعضيا ير 
والشيعة، والعرب واألكراد، والمسمميف والمسيحييف حقيقيًا جدًا. وعالوة عمى ذلؾ، تحوي 

خارج البالد، وتؤّجج إلى  ترسانات األسد صواريخ وأسمحة كيميائية يمكف أف تجد طريقيا
وفي حساب  ،حدود روسيا، عمى عكس ليبياإلى  رةالصراعات في أماكف أخرى أقرب ىذه الم

التفاضؿ والتكامؿ األّولي لمحكومة الروسية، كاف مف المرّجح أف يمسؾ الرئيس بشار األسد 
بالسمطة لبعض الوقت، وقد ثبت أف ذلؾ التقييـ كاف أكثر دّقة مف التنّبؤات الغربية المتكّررة، 

ضًا أف اإلطاحة باألسد في نياية المطاؼ لف بأف أياـ األسد معدودة. كما اعتقد الروس أي
تعني نياية الحرب األىمية، ولكف بداية المرحمة التالية فييا. وكما قاؿ الرئيس الروسي 
فالديمير بوتيف، فإف الحكومة السورية والمعارضة، في ىذه الحالة سيتبادالف األماكف ليس 

عنؼ واسع النطاؽ عمى بعد بضع إال، لكف القتاؿ سيستمر. ووجود مثؿ ىذا المرجؿ مف ال
 مئات مف األمياؿ عف منطقة شماؿ القوقاز الروسية المضطربة، ليس بالخبر الطّيب بالنسبة

                                                           
 .46اٌّشعع اٌغبثك، صاٌغ١ذ، اؽّذ  (1)
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، خاصة وأنو كاف ال يفصميا سوى عاـ واحد فقط، عف دورة األلعاب االولمبية (ٔ)موسكوإلى 
 في سوتشي. ٕٗٔٓالشتوية لعاـ 

دية الروسية في سوريا نفسيا متواضعة نسبيًا، وىي المصالح الما: : المصالح الماديةثالثا
تأتي في المستوى الثالث فقط. إذ توقفت دمشؽ عف كونيا حميؼ موسكو قبؿ عقديف مف 
الزمف، عندما انسحبت روسيا مف المنافسة الجيو سياسية في المنطقة. وعمى غرار والده، ال 

، فإف المنشأة البحرية في طرطوس يزاؿ بشار األسد يشتري األسمحة الروسية. مف جية ثانية
مفيدة لمبحرية الروسية، خاصة أنيا الوحيدة مف ىذا النوع خارج االتحاد السوفييتي السابؽ، وقد 

، ٕٔٔٓأصبحت األزمة السورية مناسبة لمبحرية الروسية لتذكير اآلخريف بوجودىا. فمنذ العاـ 
  طرطوس. وفي كانوف الثاني/ يناير ميناإلى  قامت سفف تابعة لمبحرية الروسية بزيارات عدة

، تجّمعت سفف مف جميع األساطيؿ الروسية األربعة في شرؽ البحر المتوسط لمقياـ ٖٕٔٓ
أف إلى  وخمص العديد مف المراقبيف  ٛبأكبر تدريبات بحرية ليا منذ سقوط االتحاد السوفييتي.

ؿ إرساؿ رسالة مفادىا أف الغرض مف التدريبات لـ يكف إجال  المواطنيف الروس مف سوريا، ب
 المياه الدولية.إلى  البحرية الروسية، بعد استراحة استمرت عشريف عامًا، عادت مرة أخرى

ىناؾ أيضا اآلالؼ مف المواطنيف الروس الذيف يعيشوف في سوريا. وىؤال  في الغالب      
ؽ في االتحاد زوجات مواطنيف سورييف، الكثير منيـ مف ضباط الجيش الذيف درسوا في الساب

السوفييتي، ومع ذلؾ، فإف ثالثة آالؼ منيـ فقط مسّجموف بشكؿ صحيح لدى القنصمية 
روسيا منذ إلى  ممف يحمموف جوازات سفر روسية ٓٓٓٔالروسية في دمشؽ؛ وقد عاد حوالي 

وبما أف سياسة موسكو الخارجية  بداية الحرب في سورية، ولكف الغالبية العظمى ظموا فييا. 
ولي المزيد مف االىتماـ، قواًل وفعاًل، لرفاىية المواطنيف الروس في الخارج، فيذه بالتأكيد اآلف ت

 .(ٕ)مسألة ال يمكف تجاىميا
ألؼ مف الشركس تقريبًا، الذيف لجأ  ٕٓٓكانت موسكو أكثر حذرًا في ما يتعمؽ بحوالي       

سع عشر، ىربًا مف الغزو سوريا وأجزا  أخرى مف الشرؽ األوسط في القرف التاإلى  أجدادىـ
الروسي لشماؿ القوقاز. في خضـّ الصراع السوري، وقّدـ آالؼ عدة مف ىؤال  األشخاص 
الميّجريف، طمبات لمحصوؿ عمى إذف إلعادة توطينيـ في شماؿ القوقاز الروسي. ومع ذلؾ، 

                                                           
 .17/10/2013ساعع طؾ١فخ اٌؾ١بح، (1)

 .36فؤاد ِٛعٝ، ِشعع عبثك،  ص (2)
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سمحت الحكومة الروسية بعودة عدد قميؿ مف األشخاص فقط، ذلؾ مف باب الحرص عمى  
 .(ٔ)السياسي المعّقد في شماؿ القوقاز -ـ تصعيد الوضع العرقي عد

عندما نتحدث عف المصالح الحيوية الروسية السورية، فإف أوؿ ما : مبيعات السالح:رابعا
الذىف العالقات التجارية القائمة بيف البمديف، ومف ضمنيا مشتريات إلى  يمكف أف يتبادر

بادالت التجارية بيف البمديف ما يقارب مميار ومئة مميوف سوريا مف السالح الروسي. اذ تبمغ الت
سرائيؿ ٕٓٔٓدوالر، وفؽ إحصا ات العاـ  يراف وا  ، وتتخّمؼ عف التبادالت الروسية مع تركيا وا 

العقود المبرمة مع الشركات الروسية إلى  ومصر. لكنيا ترتدي مع سوريا أىمية خاصة، نظًرا
ر سوريا شريًكا أساًسيا لروسيا في مضمار استيراد المتخّصصة بصناعة األسمحة، حيث تعتب

مع روسيا االتحادية بعد تفّكؾ أو  السالح الروسي، سواً  في زمف االتحاد السوفيتي،
إتفاقات إلى  . وتجّددت مبيعات األسمحة الروسية لسوريا بعدما توّصمت الدولتاف(ٕ)االتحاد

، وبقرار مف الرئيس فالديمير بوتيف، تـ ٕ٘ٓٓحوؿ الديوف المترّتبة مف الفترة السوفيتية العاـ 
تجّددت عقود ، مميار دوالر أميركي ٖٔتي تجاوزت % مف الديوف ال ٓٛشطب ما يقارب 

صفقات األسمحة الروسية لسوريا، خصوًصا مع الشركات الروسية التي تأّثرت بعممية شطب 
مف مجموع الصادرات %  ٛالديوف السابقة. وبمغت الواردات السورية مف السالح الروسي 

إلى  الروسية، وىي في المرتبة الرابعة بعد اليند والجزائر وفيتناـ، ولكنيا عادت وتقّدمت
%، أي أنيا حّمت مباشرًة بعد الصيف  ٘ٔ، حيث بمغت وارداتيا ٕٔٔٓالمرتبة الثانية العاـ 

 .(ٖ)% مف مجمؿ صادرات األسمحة الروسية خالؿ العاـ المذكور ٜٖالتي استوردت 
"، ٖٓٔ" المقاتمة وطائرات التدريب "ياؾ ٜٕتستورد سوريا مف روسيا طائرات "ميغ       

"، ٚٔما يعرؼ غربًيا بػ "ساـأو  "ٕـ-وصواريخ دفاع ارض جو مف طراز "بانتسير" و"بوؾ
«. " وصواريخ جوالة لمدفاع البحري مف طرازي "ياخونت وباستيوفٕٚدبابات "تإلى  باإلضافة

الصفقات بما يقارب ستة مميارات دوالر. وكانت موسكو تتوّقع ارتفاع قيمة  وقّدرت قيمة ىذه
العقود الجديدة مع سوريا، بنسبة تعّوض فييا ما خسرتو مف توّقؼ عقودىا مع ليبيا بعد 

 .(ٗ)الثورة

                                                           
 .37اٌّشعع اٌغبثك، ص (1)

(2) The New York Times, For Syrian, Reliant on Russia for 

weapons.www.nytimes.com/2012/02/19/world/middleast/for-russia-and-syria... 

(3) Wikipedia Encyclopedia, Economy of Syria-Foreign debt. 

(4) Ibid. 
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تدرؾ روسيا مدى الخسائر التي ستمحؽ بيا في حاؿ سقوط النظاـ في سوريا، األمر        
اإلصرار عمى سياساتيا، وبالتالي عدـ إظيار أي مرونة في مجمس األمف،  الذي يفّسر دوافع
توافؽ مع الواليات المتحدة عمى إطار حّؿ يؤّمف ليا استمرار احتراـ إلى  بانتظار التوّصؿ

مصالحيا في سوريا، وفي مقدميا تجارة السالح. لكف، ليس ىناؾ مف خطر عمى المشتريات 
شرا  المعّدات إلى  القريب والمتوسط، حيث تستمر حاجة سورياالسورية مف روسيا في المدييف 

ثمة ، ت الدفاعية التي تممكيا منذ عقودالعسكرية، وقطع البدؿ والصيانة لمختمؼ المنظوما
مؤشرات أف لروسيا مجموعة مف المصالح والضمانات التي تريد تحقيقيا قبؿ تغيير مواقفيا، 

 ية عبر وبالتالي االنخراط في حؿ األزمة السور 
الحصوؿ عمى ضمانات مف المعارضة السورية، بالتزاـ ىذه األخيرة تنفيذ كؿ العقود  -ٔ

 والبروتوكوالت المعقودة، ومنيا استمرار شرا  السالح الروسي.
الحصوؿ عمى مكافأة كبيرة لقا  تبديؿ موقفيا، مف خالؿ توقيع عقود إلى  تتطّمع موسكو -ٕ

قبؿ الكويت واإلمارات العربية المتحدة، حيث سبؽ لياتيف  جديدة لشرا  األسمحة الروسية مف
 الدولتيف أف استوردتا السالح الروسي.

تصّمـ موسكو أف تحصؿ عمى المكافأة الكبرى عمى انخراطيا في الحؿ مف خالؿ فتح  -ٖ
ويمكف أف يشّكؿ انفتاح ىذه األسواؽ الكبيرة أماـ ، سعودية أماـ صادراتيا مف األسمحةالسوؽ ال

ارة السالح الروسي، مع األخذ بعيف االعتبار قدرات الدوؿ الخميجية عمى تسديد قيمة العقود تج
 مباشرًة، المكافأة التي تبحث عنيا موسكو لالنخراط في حؿ دولي ينيي األزمة السورية.

عندما نتحّدث عف المصالح اإلستراتيجية والعسكرية : : قاعدة طرطوس البحريةخامسا
، فإف القاعدة البحرية في طرطوس تأتي في رأس قائمة ىذه المصالح، حيث الروسية في سوريا

تشّكؿ القاعدة البحرية الوحيدة التي ورثتيا روسيا مف الفترة السوفيتية في البحر المتوسط، 
والتي ال تعترؼ روسيا بيا كقاعدة بحرية ألسطوليا بؿ تصفيا بأنيا نقطة دعـ لوجستي 

صالح سفنيا وتموينيا في ستعمميا كالقاعدة الوحيدة المتوافرة ليا إلوتقني. وبالفعؿ فإف روسيا ت
. وبإمكانيا بعدما ٜٔٚٔجرى بنا  ىذه القاعدة بموجب اتفاؽ مع سوريا في العاـ ، المتوسط

تـّ تحديثيا أف تخدـ أربعة مراكب متوّسطة الحجـ مف خالؿ رصيفيف عائميف بطوؿ مئة 
عينيات قواعد بحرية في مصر وأثيوبيا وفيتناـ، ولكف لـ . وكاف لدى السوفيات في السب(ٔ)متر

                                                           
(1) Naval facility in Tartus». en.wikipedia,org/wiki/Russia_naval_facility_in_tartus 

www.thediplomat.com/flashpoints=blog/2012/02/21/russian-syrian-naval-bas 

http://www.thediplomat.com/flashpoints=blog/2012/02/21/russian-syrian-naval-bas
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يبؽ منيا سوى قاعدة طرطوس، ذلؾ ما يعطييا أىمية خاصة، ال بؿ إستراتيجية بالنسبة 
لممراكب البحرية الروسية العاممة في البحر المتوسط، وما يؤّكد  ذلؾ إصالح المراكب الروسية 

، والتي شممت مراكب مف أسطوؿ ٕٕٔٓو ٕٔٔٓالتي جرت في ىذا المرفأ خالؿ العاميف 
في البحر أو  البحر األسود ومراكب مف أسطوؿ البمطيؽ التي انتشرت عمالنًيا في المتوسط
 .(ٔ)األحمر والقرف اإلفريقي في ميّمات لمكافحة القرصنة البحرية في ىذه المناطؽ

األسمحة والذخائر وتستعمؿ قاعدة طرطوس البحرية كذلؾ لميّمات أخرى، أبرزىا شحف        
روسيا في ظّؿ إلى  الروسية لمقوات المسّمحة السورية، وىي ترتدي أىمية خاصة بالنسبة

لتسييؿ إجرا  أو  سورياإلى  األحداث الراىنة، سواً  الستمرار عمميات شحف المعّدات الروسية
 .(ٕ)ذلؾإلى  عمميات إخال  الرعايا الروس مف سوريا عندما تدعو الظروؼ والتطّورات

تحّدثت بعض التقارير الصحافية عف قياـ روسيا في الفترة التي سبقت أحداث الربيع        
العربي، ببذؿ أقصى جيودىا لعقد اتفاقات مع كؿ مف ليبيا واليمف مف أجؿ استئجار قاعدة 
بحرية تصمح كقاعدة لوجستية لدعـ عمميات "المارينز" الروسي، ولكف دوف أي نتيجة. مف ىنا 

ىمية قاعدة طرطوس لمعمميات البحرية الروسية في البحر المتوسط والبحر األحمر تظير أ
ومنطقة القرف اإلفريقي، بحيث ال يمكف لموسكو االستغنا  عنيا، طالما ال تتوفر ليا أي قاعدة 

االضطالع بدور إلى  أخرى بديمة في المناطؽ المذكورة. بالمقابؿ تفترض الطموحات الروسية
 المياه الدافئة، وجود قواعد ليا في ىذه المناطؽ.إلى  الوصوؿالقوة العظمى و 

ال بّد مف ربط أىمية قاعدة طرطوس بعالقة التحالؼ القائـ بيف روسيا وسوريا، والتي         
تحرص موسكو عمى الحفاظ عمييا بعدما خسرت كؿ التحالفات التي كانت قائمة مع عدد مف 

األوسط مع انفراط االتحاد السوفياتي، ما أضعؼ  الدوؿ األخرى في حوض المتوسط والشرؽ
السورية قد  –موقفيا وتأثيرىا في الجيوبوليتيؾ اإلقميمي والمتوسطي. وكانت العالقات الروسية

تدىورت في عيد الرئيس بوريس يمتسف، حيث اتيمتو سوريا باالنحياز ضد المصالح العربية، 
 .(ٖ)ة مف زمف االتحاد السوفيتيوبرفضو إجرا  أي تسوية لمديوف السورية العالق

                                                           
(1) Russia may use Tartus naval base for anti-piracy 

mission،www.rusnavy.com/news/navy/index.php?ELEMENT_ID=16534. 

(2) Institute for the study of war, Russian naval base Tartus», July 31, 2012. 

(3) Mark Katz, Putin's foreign policy toward Syria. 

www.digilib.gruu.edu/dspace/bitstreaus/1920/3024/1/putinsyriameria.pdf     
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الحكـ في بداية القرف إلى  بدأت العالقات بالتحّسف بعد وصوؿ الرئيس بشار األسد      
% التي عقدىا الرئيس فالديمير  ٓٛالحالي، وخصوًصا بعد إتفاقية تخفيض الديوف بنسبة 

اقة بيف البمديف ، وما يدّؿ عمى تنامي عالقات التعاوف والصدٕ٘ٓٓبوتيف مع سوريا العاـ 
 ٕٙٓٓو ٕ٘ٓٓموسكو في األعواـ إلى  يتمّثؿ بالزيارات الثالث التي قاـ بيا الرئيس األسد

، ٕٕٔٓدمشؽ في العاـ إلى  الزيارة التي قاـ بيا الرئيس مدفيديؼإلى  ، باإلضافةٕٛٓٓو
بارزة ليذا سوريا. وكاف مف النتائج السياسية الإلى  والتي كانت أوؿ زيارة يقـو بيا رئيس روسي

التحّسف الذي طرأ عمى العالقات، أف دعمت سوريا بقوة الموقؼ الروسي في حربي الشيشاف 
 .(ٔ)وجنوب أوسيتيا

عمى نمّو أو  وال تقتصر الحسابات الروسية لدعـ سوريا عمى أىمية قاعدة طرطوس       
، حيث ترى موسكو، استراتيجية –قرا ات وحسابات جيوإلى  العالقات الثنائية، بؿ تستند أيًضا

أف إسقاط النظاـ في سوريا يعتبر مقّدمة إلسقاط النظاـ في إيراف، ويشّكؿ ذلؾ خسارة 
إستراتيجية كبرى لروسيا، بحيث تفقد حميفييا الوحيديف في منطقة الشرؽ األوسط. كما سيؤّثر 

ازنات االضطالع بو مف جديد، كقوة رئيسة في التو إلى  حتًما عمى الدور الذي تطمح روسيا
الدولية الجديدة، خصوًصا في ظّؿ تراجع مستوى الوجود العسكري األميركي بعد االنسحاب 

 مف العراؽ، ومع اقتراب موعد االنسحاب مف أفغانستاف.
فالتواجد العسكري الروسي في سوريا، الذي بات يتخذ نقالت نوعية في العديد والعتاد،       

ض، انو دعـ مباشر لمقوى العسكرية النظامية وسياساتيا ال يعني بالضرورة فقط كما يفسره البع
الداخمية، بؿ يمكف أف ُيفسر أيضا، بأف موسكو قد اتخذت قرارات مف نوع استراتيجي، مرتبطة 

فئة سياسية محددة، وما يعزز ذلؾ المسار، نوعية أو  بسياسات دولية وليست مجرد دعـ نظاـ
بينيا مثال ممؼ السالح الكيميائي الذي كاف التعاطي الروسي مع الممفات السورية، ومف 

لروسيا دور أساسي في إغالقو، والتي حصمت دمشؽ في مقابمو عمى وضع سوريا تحت 
 .(ٕ)المظمة النووية الروسية

                                                           
(1) Margaret Klein, Russian's policy: on the way to Isolation. 

www.sepss.org/liles/spaw/uploads/file/policy/03-30-2012-russia's-policy-on-syria- 

klein.pdf 

، 33،2015خ١ًٍ ؽغ١ٓ،سٚع١ب ٚاٌعٛدح اٌعغىش٠خ إٌٝ اٌششق األٚعؾ،ِغٍخ ِمبسثبد،ث١شٚد، اٌعذد  (2)

 .12ص



 ىى(0202لعامى)ا(/53(/العددى)9لمجلدى)/اوالسواسوةمجلةىكلوةىالقانونىللعلومىالقانونوةى

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

887 

فموسكو نشرت أعدادا إضافية مف مستشاريف وفنييف عسكرييف في قاعدة طرطوس،        
مواقع ومناطؽ محاذية تقدر األوساط نفسيا، ى إل وبحسب تقارير غربية، فاف االنتشار تمدد

أنيا ستكوف بيئات عسكرية إضافية روسية عمى ساحؿ المتوسط، ما يعزز االعتقاد أيضا أف 
تى قتالي لمقوة النظامية لموسكو برامج إقميمية خاصة ابعد مف مسألة دعـ عسكري لوجستي وح

الشرؽ األوسط، ثمة ديناميات إلى  وفي موازاة ذلؾ السموؾ المدفوع بياجس العودة، السورية
اإليرانية، وىي ليست بالضرورة أيضا  -متسارعة في العالقات األمنية والعسكرية الروسية 

مفصولة عف سياقات العالقات مع سوريا، بؿ ثمة ربط موضوعي بيا. فثمة حديث عف صفقة 
جة الميمات " ستعقد لمصمحة طيراف، وىي طائرات إستراتيجية ومزدو ٖٓطائرات "سوخوي 

دفاعيا وىجوميا عالوة عمى التفاصيؿ والمزايا المتقدمة التي تتمتع بيا، وىي بالمناسبة ال 
، التي ٖٓٓصفقة صواريخ أس أس إلى  تمتمكيا سوى دوؿ قميمة جدا حميفة لموسكو، إضافة

 باتت شبو منجزة بعد اتفاؽ اإلطار اإليراني مع الدوؿ الست بخصوص البرنامج النووي، وىنا
يطرح السؤاؿ األكثر حراجة، ىؿ أف موسكو وضعت إيراف أيضا تحت المظمة النووية بعد 

، يضا عمى طيرافاتفاؽ اإلطار؟ نظريا ما ينطبؽ عمى دمشؽ مف الممكف منطقيا أف ينطبؽ أ
في المحصمة، ثمة حراؾ روسي متعدد االتجاىات في الزماف والمكاف المقمقيف لواشنطف 

عزز ذلؾ أيضا ارتفاع منسوب تصريحات القيادات العسكرية والسياسية وإلسرائيؿ أيضا، وما ي
اإلسرائيمية مؤخرا والمتوجسة مف ىذا الحراؾ، الذي اعتبرتو تؿ أبيب خطرا عمى جبيتيا 

في أي حاؿ مف ، (ٔ)الشمالية في حاؿ ازدياد االندفاع الجوي الروسي في سما  سوريا
غير ميتمة بمنطقة الشرؽ األوسط،، بؿ سعت  األحواؿ، لـ تكف موسكو في يـو مف األياـ

بكؿ ثقميا لتكوف طرفا فاعال في أزماتيا ومشاريع حموليا ماضيا ومستقبال، بؿ ظمت المنطقة 
 بابا رئيسا لعودتيا لمنظاـ العالمي، لكف مراقبة السموكيف السياسي والعسكري الحالييف، يشيراف

ومف بينيا، ىؿ تعتبر موسكو أف ظروؼ  جممة مف األسئمة التي ينبغي التوقؼ عندىاإلى 
أىداؼ محددة عجزت عف إلى  المنطقة مناسبة ليذه االندفاعة ؟ وىؿ بمقدورىا حاليا الوصوؿ

تحقيقيا خالؿ العقديف المنصرميف مثال؟ ؟ وىؿ ثمة فؾ وربط بيف ما يجري شرؽ أوروبا 
بط بيف أزمات القـر وتحديدا في البمقاف وما يجري في الشرؽ األوسط؟ ثمة الكثير مف ير 

 سابقا، وما جرى مف حروب امتدت عالميا وكانت حساباتيا مرتبطة بحسابات شرؽ أوسطية.

                                                           
 .13اٌّشعع اٌغبثك، صخ١ًٍ ؽغ١ٓ،سٚع١ب ٚاٌعٛدح اٌعغىش٠خ إٌٝ اٌششق األٚعؾ، (1)
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لـ تقتصر العالقات بيف الشعبيف الروسي  /المطمب الثاني:األبعاد اإلقميمية لمموقف الروسي 
ولي، كما والسوري عمى فترة الحرب الباردة، وما نتج عنيا مف فرٍز سياسي عمى المستوى الد

سوريا منذ نياية خمسينيات القرف إلى  ال يمكف ربطيا واقتصارىا عمى توريد السالح الروسي
القرف التاسع عشر، ذلؾ إلى  الماضي، فالعالقات قديمة بيف البمديف والشعبيف، وىي تعود

لى استقرار جالية ش ركسية انطالًقا مف العالقة الخاصة بيف الكنيسة األرثوذكسية في البمديف، وا 
 .(ٔ)أتت مف شماؿ القوقاز الروسي في سوريا في القرف التاسع عشر أيًضا

ال يمكف ربط اإلصرار الروسي عمى دعـ سوريا بمبيعات السالح الروسي ::األبعاد اإلقميميةأوال
لمجيش السوري فقط، فثمة مجموعة مف االعتبارات والمصالح ذات البعد الدولي واإلقميمي، 

، خصوًصا في ظؿ إدراؾ القيادة الروسية لألضرار المترتّبة عمى ىذا تبّرر ذلؾ اإلصرار
ولعؿ مف أىـ األسباب السياسية التي أوردتيا الخارجية ، وقؼ في المستوييف العربي والدوليالم

الروسية في تبريرىا الستعماؿ حؽ النقض ضد مشاريع القرارات الخاصة بسوريا في مجمس 
سيرات "الخاطئة" التي اعتمدتيا الدوؿ الغربية لمقرار الخاص األمف، كاف اعتراضيا عمى التف

 .(ٕ)بميبيا، بيدؼ تبرير تدّخميا العسكري المباشر لقمب نظاـ معمر القذافي
 كما تبدي القيادة الروسية حرًصا شديًدا عمى ربط مواقفيا تجاه األزمة السورية ولجوئيا      
يـو الدوؿ وحّقيا وسيادتيا، والذي ال يجيز استعماؿ حؽ النقض بموضوع الحفاظ عمى مفإلى 

بالمطمؽ لمدوؿ األخرى التدّخؿ في الشؤوف الداخمية لدولٍة ما. وىذا األمر ال يشمؿ التدّخؿ 
 رفض نظاـ العقوبات االقتصادية، وىنا ال بّد مف اإلشارةإلى  العسكري فحسب، بؿ يتجاوزه

الشرعية الدولية في احتراـ حؽ أف موسكو تدرؾ مدى التراجع الحاصؿ عمى مستوى إلى 
سيادة الدوؿ، وأف روسيا والدوؿ التي كانت عضوا في االتحاد السوفيتي باتت معّرضة 

وال يمكف ربط موقؼ فالديمير بوتيف المتصّمب بالطريقة ، الت خارجية في أمورىا الداخميةلتدخّ 
دّخؿ الغربي الخارجي في ، فيناؾ إرث ثقيؿ مف الت(ٖ)التي حصؿ فييا التدّخؿ الغربي في ليبيا

شؤوف بعض الدوؿ القريبة جًدا مف روسيا، ومنيا في جورجيا خالؿ "ثورة الورود" التي 

                                                           
(1) Syria's civil war destabilizing the 

Caucasus.www.wsws.org/en/articles/2013/02/18/lauc-f18.html 

(2) Lavrov: Russia will not allow Libyan’s scenario in Syria 

www.counterpsyops.com/.../russia_cu.ll-not-allow-libyans-scenario-in-syria. 

(3) Reuters, Feb 26, 2012,  Russian Putin warns west not to meddle 

www.reuters.com/article/2012/02/27/45-russia-putin-idUSTRE81Q04K20120227. 



 ىى(0202لعامى)ا(/53(/العددى)9لمجلدى)/اوالسواسوةمجلةىكلوةىالقانونىللعلومىالقانونوةى

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

883 

شيدتيا، وفي أوكرانيا خالؿ "الثورة البرتقالية" حيث قامت الجمعيات والمؤسسات غير 
جديدة الحكومية الممّولة مف الدوؿ الغربية بدعـ االنتفاضتيف والمساعدة عمى إقامة سمطة 

، ومف ثـ عاد وتكّرر ٕٗٓٓو ٖٕٓٓموالية لمغرب. حدث ىذا التدّخؿ الغربي ما بيف العاميف 
في عممية خمع الرئيس عسكر أكاياؼ عف السمطة. وقد  ٕ٘ٓٓفي جميورية قرغيزستاف العاـ 

إلى  قمؽ بعض المستشاريف في الكرمميف مف أف ينتقؿ "الفيروس البرتقالي" لمثورة األوكرانية
ا نفسيا بيدؼ العمؿ عمى قمب السمطة، لذا اتخذت القيادة الروسية احتياطاتيا المسبقة روسي

 لمواجية ذلؾ، مف خالؿ إيجاد منّظمة شبابية روسية مرتبطة بالنظاـ، يمكف دعوتيا لمنزوؿ
الشارع لمواجية أي انتفاضة ثورية ضد الحكـ، وطمبت السمطات الروسية، ومف باب إلى 

جميع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تتمّقى مساعدات مف إلى  ،الحيطة واالستدراؾ
 .(ٔ)الخارج، ضرورة تسجيؿ لوائحيا لدى دوائر وزارة الداخمية "كعميؿ أجنبي"

في مراجعة سريعة لممواقؼ الروسية التي أعمنيا السفير الروسي في األمـ المتحدة       
ّرجة مف أجؿ تبرير استعماؿ روسيا حّؽ النقض ،فيتالي تشوركيف، نجد أف ىناؾ حجًجا متد

ضّد مشاريع القرارات التي تقّدمت بيا الدوؿ العربية والغربية لمعالجة األزمة السورية. فقد ربط 
ضّد مشروع قرار يطمب فرض  ٕٔٔٓتشوركيف الفيتو الروسي في تشريف األوؿ/ أكتوبر

أف عمى مجمس األمف احتراـ مبدأ عقوبات عمى سوريا، بكونو يتعّمؽ بحؽ سيادة الدولة، و 
ليعّبر مجمس  ٕٕٔٓالسيادة وعدـ التدّخؿ. وجا  مشروع القرار الدولي الثاني في شباط/فبراير 

األمف مف خاللو عف مخاوفو وىواجسو العميقة مف مقتؿ آالؼ المدنييف، طالًبا مف الجميع 
مت روسيا مجّدًدا حؽ وقؼ العنؼ، مف دوف التيديد باستعماؿ أي إجرا ات تدّخؿ. واستعم

النقض بحجة عدـ وجود توازف في الدعوة لمختمؼ األطراؼ بوقؼ العنؼ، وأف القرار ال 
يحّمؿ المعارضيف النظاـ مسؤولية واضحة عف العنؼ. وجا ت المحاولة الثالثة الستصدار 

 اتخاذ تدابيرإلى  ييّدد سوريا بمجو  المجمس ٕٕٔٓقرار مف مجمس األمف في تموز/ يوليو 
تحت الفصؿ السابع، إذا لـ تنّفذ القرارات الدولية السابقة. وقد واجيتو روسيا باستعماؿ حؽ 
النقض، عمى خمفية، أنو يفتح الطريؽ أماـ فرض عقوبات وتدّخؿ عسكري ضد النظاـ، وأنو 

 .(ٕ)سيخّرب كؿ ما اتفؽ عميو مف مبادئ في اجتماع جنيؼ الخاص بسوريا
                                                           

(1) Russian NGOS receiving foreign funding greet new law to register as foreign 

agents  . www.bellona.org/ancient-20/2/ngo_law_in_force 

(2) Russia and China veto Syria sanctions resolution at UN Security Council, the 

New York Times.www.nytimes.com/2012/07/20/world/middle east/russia-and-china 
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اقؼ، ال بّد مف ربط الموقؼ الروسي الداعـ لسوريا برؤية وفي معرض تحميؿ المو        
روسيا لمتطّورات في منطقة الشرؽ األوسط، ومف بينيا العالقات الخاصة والمتينة التي تربطيا 
 –بإيراف، والتي تعتبرىا الصديؽ األقرب لسوريا وروسيا عمى حد سوا . فالعالقات الروسية

متينة منذ تفّكؾ االتحاد السوفيتي، سواً  في مجاؿ التعاوف اإليرانية مثال، كانت دائًما حميمة و 
في مجاؿ المساعدة عمى أو  في المجاؿ النووي والعسكريأو  االستراتيجي في بحر قزويف

 .(ٔ)ضبط األوضاع في جنوب القوقاز وشماليا، خصوًصا الحركات ذات الخمفية اإلسالمية
حاصؿ بيف بوتيف والقيادات اإليرانية حوؿ الكراىية التقاطع الإلى  وال بّد ىنا مف اإلشارة       

سقاط األنظمة  التي يكّنيا كؿ منيما لمواليات المتحدة، ولضرورة طردىا مف منطقة الخميج وا 
اإليرانية مف انتشار إرىاب  –العربية المتحالفة معيا. وىناؾ أيًضا المخاوؼ الروسية 

تاف بعد بط الوضع في سوريا والعراؽ وأفغانس"القاعدة"، حيث يمكف إليراف وروسيا التعاوف لض
تعتقد الدبموماسية الروسية أف مواقفيا تجاه سوريا ودوؿ الربيع  ،انسحاب قوات حمؼ األطمسي

العربي األخرى،  كانت وما زالت تّتسـ بالواقعية السياسية والمدعومة برؤية مستقبمية حوؿ 
ة التي تمّثؿ "الستاتيكو" السياسي واألمني اإلرىاب، وسرعة انتشاره ومخاطره بعد سقوط األنظم

سوريا، إلى  اإلقميمي القائـ منذ عقود، وتعتقد موسكو أف الوصوؿ المبّكر لمجماعات اإلرىابية
ومقتؿ السفير األميركي في ليبيا، يدعماف وجية نظرىا وقرارىا لحماية سوريا مف السقوط تحت 

 .(ٕ)ضغط التدّخؿ العسكري واالقتصادي الغربي
يمثؿ العنصر الديني لموقؼ روسيا تجاه سوريا خاصًة، وتجاه : لبند الثاني: الدور الدينيا

الشرؽ األوسط بشكٍؿ عاـ عنصرا اضافيا في تشكيؿ سياساتيا الخارجية. فالنسخة الُمحافظة 
مف القومية الروسية، التي باتت تمّثؿ االّتجاه السائد الجديد لمكرمميف، ترتبط ارتباطًا وثيقًا 

المسيحية األرثوذكسية. وثّمة سعي لالرتقا  بالديف كي يصبح محورًا لميوية الوطنية الروسية، ب
 كما يجري اعتماد مبادئو األخالقية التقميدية كأساس لسياسة موسكو الخارجية. 

ففي اآلونة األخيرة أصبح القادة والمسؤولوف والعديد مف المواطنيف العادييف في روسيا،        
األرض المقدسة، ذلؾ بفضؿ نظاـ اإلعفا  مف التأشيرات الذي تـ اعتماده إلى  دائميفزوارًا 

                                                           
(1) Russia, Iran sign agreement to form strategic partnership 

www.flashtraficblogwordpress.com/2013/02/14/russia-iran-sign-agreements-to-form 

(2) Russia beyond the Headlines, «Russia continues pragmatic stance on Syria, 

January10, 2013. 

www.rbth.ru/articles/2013/0110/russia_continues_pragmatic_stance 
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سرائيؿ. وقد أّدت إعادة تنشيط الجمعية اإلمبراطورية  ٕٛٓٓفي العاـ  بيف روسيا وا 
تمكينيا إلى  وتحظى بدعـ الكرمميف، ٕٛٛٔاألرثوذكسية الفمسطينية، التي تأّسست في العاـ 

إصالحيا في القدس وبيت لحـ )والتي فييا شارع باسـ أو  مف المطالبة باستعادة الممتمكات
تعزيز وجود روسيا في إلى  فالديمير بوتيف، تمامًا مثؿ غروزني(، وأماكف أخرى، وىو ما أّدى

في األراضي المقدسة. وقد زار البطريرؾ كيريؿ، رئيس الكنيسة األرثوذكسية الروسية، سوريا 
 .(ٔ)إسرائيؿ واألراضي الفمسطينية واألردف في السنة التاليةإلى  ، ثـ سافرٕٔٔٓالعاـ 

في سوريا، كما في مصر والعراؽ، عبَّر المسؤولوف الروس عمنًا عف قمقيـ بشأف سالمة       
وحقوؽ األقميات المسيحية التي عمقت في دّوامة الصحوة اإلسالمية. فقد قاؿ سيرغي الفروؼ، 

الجمعية األرثوذكسية الفمسطينية، أف مف مصمحة روسيا "بذؿ كؿ ما بوسعيا إلى  حديثو خالؿ
 لمنع تشكُّؿ دوؿ تسيطر عمييا الجماعات المتطّرفة ويسودىا التمييز ضد أي مجموعة عرقية

أبعد مف ذلؾ حيف قاؿ""إف الممارسة المستخدمة مف قبؿ إلى  دينية". بؿ ذىب الفروؼأو 
األوروبييف في مجاؿ حقوؽ اإلنساف"، "تثبت بشكؿ متزايد أف الحقيقة ليست أحفاد المسيحييف 

ىذا االقتباس يوضح أف ثّمة قناعة لدى الكثيريف في موسكو، بأف أوروبا الحالية  . (ٕ)ىناؾ"
 ابتعدت كثيرًا عف جذورىا وبالغت في إباحة التسامح وأنكرت ىويتيا المسيحية.

وقؼ الروسي تجاه سوريا تحكمو أيضًا عالقات موسكو مع الم  : عالقات موسكو األخرىثالثا
سرائيؿ والغرب. إذ ترى  الالعبيف اآلخريف الذيف ليـ مصالح في المنطقة، بما في ذلؾ إيراف وا 
موسكو أف سياسات العديد مف الجيات اإلقميمية الفاعمة تجاه سوريا، ال تنطمؽ مف مخاوؼ 

ف العادييف، بقدر ما تنطمؽ مف رغبة مشتركة لحرماف تمؾ الدوؿ إزا  معاناة المواطنيف السوريي
إيراف مف أىـ حميؼ عربي ليا، وىو سوريا. عالوًة عمى ذلؾ، مف شأف اإلطاحة بالنظاـ 

إضعاؼ حزب اهلل في إلى  العموي في سوريا أف يضّر بإيراف بأشكاؿ أخرى أيضًا، ما يؤّدي
ىذا األمر عمى الواليات المتحدة  لبناف، الذي يحظى بدعـ كؿٍّ مف طيراف ودمشؽ. وينطبؽ

سرائيؿ عمى حدٍّ سوا . باإلضافة ذلؾ، سيكوف إلى  وتركيا والمممكة العربية السعودية وقطر وا 
موقؼ الواليات المتحدة وحمفائيا أكثر قوة في أي مواجية مستقبمية مع إيراف في حاؿ سقوط 

ر حمؼ الناتو بطاريات النظاـ في سوريا. وال يخفي المسؤولوف الروس شكوكيـ بأف نش
و في الحقيقة ضد إيراف وليس سوريا. -صواريخ باتريوت عمى الحدود التركية   السورية موجَّ

                                                           
 .2011-10-17عبِٟ عطبس، ا١ٌمظخ األسصٛروغ١خ اٌشٚع١خ، ٍِؾك إٌٙبس، ث١شٚد،  (1)

 .  231، ص2013اٌخبسع١خ، داس اثشاط،ث١شٚد، سث١ع ثشوبد، دٚس اٌذ٠ٓ فٟ ع١بعخ سٚع١ب  (2)
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وتدرؾ روسيا طبيعة الروابط التي تجمع بيف إيراف وسوريا، بيد أنيا تبّنت وجية نظر        
ي حؿ لمقضية مختمفة كميًا حياؿ ذلؾ. ويعتقد الروس أف طيراف يجب أف تكوف جز ًا مف أ

السورية. وقد شعرت موسكو باإلحباط نتيجة رفض السعودييف مناقشة الوضع السوري مع 
مراقبي الشرؽ إلى  إيراف، وكذلؾ جّرا  دعـ الواليات المتحدة لمموقؼ السعودي. بالنسبة

األوسط الروس، ال تمارس الواليات المتحدة القيادة مف ورا  الستار في ما يتعمؽ بالوضع 
حد كبير السياسة السعودية، التي تنطمؽ مف أجندة الرياض إلى  ي، بؿ ىي تتبعالسور 

 الشيعي. -اإلقميمية والمتمحورة حوؿ التنافس السّني 
المعسكر المعادي لمرئيس األسد، بأنيا إلى  لقد فسَّر الروس حقيقة انضماـ إسرائيؿ      

البرنامج النووي اإليراني. وحتى لو  ناتجة عف القمؽ المتزايد لحكومة بنياميف نتنياىو، بشأف
كاف الروس ال يوافقوف عمى بعض ما يذىب إليو اإلسرائيميوف في تحميالتيـ تجاه إيراف، فإنيـ 

تاريخ إلى  السخرية ىو أف الروس، بالنظرإلى  والذي يدعو .مع ذلؾ يتفّيموف موقؼ إسرائيؿ
لدولة الييودية. فقد أصبحت إسرائيؿ الحرب الباردة، ُيظيروف اآلف الكثير مف التعاطؼ تجاه ا

موطنًا ألكثر مف مميوف مف المواطنيف الروس السابقيف الذيف ال زالوا يتحدثوف المغة الروسية، 
واألعدا  المشتركيف ، مثؿ اإلرىاب،كما تواجو الدولتاف العديد مف التحّديات المتشابية 

بعد وقت قصير مف  ٕٕٔٓيونيو كالجيادييف. وقد زار الرئيس بوتيف إسرائيؿ في حزيراف/ 
توّليو منصبو، ويتفؽ معظـ الروس واإلسرائيمييف حوؿ طبيعة الحراؾ العربي، باعتباره صحوة 

 إسالمية، وليست ديمقراطية.
بت        تتبايف وجيات نظر موسكو حياؿ سياسات مختمؼ الدوؿ العربية تجاه سوريا. فقد رحَّ

إلشراؾ إيراف والمممكة العربية السعودية وتركيا  موسكو بجيود الرئيس المصري محمد مرسي
، كانت الحركة األوسع التي ينتمي إلييا ٖٕٓٓفي عممية التسوية في سوريا. لكف منذ العاـ 

محمد مرسي، أي جماعة اإلخواف المسمميف، عمى قائمة موسكو لممنظمات اإلرىابية، ذلؾ 
وقد كانت تمؾ    .(ٔ)حرب الشيشاف نتيجًة لألنشطة التي مارستيا في شماؿ القوقاز خالؿ

الحرب الطويمة السبب في جعؿ موسكو تدرؾ، أف في العالـ العربي بعض بؤر التطّرؼ 
  اإلسالمي التي تشكؿ خطرًا عمى روسيا وجوارىا القريب في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز.

                                                           
١ِشفذ ع١ذ ؽغ١ٕٓ، سٚع١ب ٚإٌّظّبد اإلعال١ِخ، اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، ِشوض اٌذساعبد اٌغ١بع١خ  (1)

 ِٚب ١ٍ٠ٙب. 102، ص2014ٚاإلعزشار١غ١خ، اٌمب٘شح، 
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ثابة مناصريف ترى موسكو، أف األنظمة اإلسالمية الموجودة حاليًا في السمطة، بم       
إيديولوجييف لممعارضة السورية، كما ترى أف األنظمة الممكية الُمحافظة في الخميج، تمّثؿ 
الحميؼ الجيو سياسي والطائفي لتمؾ المعارضة. ووفقًا لوجية النظر الروسية، كاف تصدير 

لسعودية اإلى  مختمؼ البمداف، يمّثؿ دائمًا إستراتيجية بقا  بالنسبةإلى  التطّرؼ اإلسالمي
 وقطر.

الموقؼ التركي المتشّدد إزا  سوريا، كما إلى  امتنعت روسيا عف توجيو انتقاد عمني       
إلى  تجاىمت تقريبًا انتقادات أنقرة لمموقؼ الروسي. ال بؿ سافر الرئيس فالديمير بوتيف

 ، إلثبات حسف النّية تجاه رئيس الوزرا  رجبٕٕٔٓإسطنبوؿ في كانوف األوؿ/ ديسمبر 
براـ صفقات تجارية جديدة مع تركيا  .     (ٔ)طيب إردوغاف، وا 

بالكاد فيـ الروس حقيقة أف الواليات المتحدة وأوروبا كانتا تميَّزاف بيف روسيا والصيف،      
بكيف نظرًة أكثر ايجابية. وقد استخدمت موسكو وبكيف حؽ النقض ضد إلى  حيث تنظراف

في حيف كاف موقؼ روسيا بشأف سوريا صريحًا، اّتسـ مشروعي قراريف في مجمس األمف. لكف 
موقؼ الصيف بدرجة أكبر مف الصمت، إذ كاف اىتماـ موسكو منصّبًا في معظمو عمى النظاـ 
العالمي، في حيف رّكزت بكيف عمى مصالحيا الخاصة. وكانت مخاوؼ الصيف في الشرؽ 

جعؿ بكيف تولي المزيد مف األوسط تتمحور بشكؿ رئيس حوؿ إمدادات الطاقة، األمر الذي 
االىتماـ لطروحات المممكة العربية السعودية ودوؿ الخميج األخرى. في الوقت الذي قاـ 

مصالحيـ في المناطؽ المحيطة بيـ، كما ىو الحاؿ في بحَري إلى  الصينيوف بااللتفات مجّدداً 
ؽ عالقاتيـ الدبموماسية الصيف الشرقي والجنوبي، بدا جمّيًا أنيـ رأوا، أنو ليس مف الحكمة إرىا

مع الغرب عبر إضافة صراع في دولة بعيدة ال تحظى بأىمية ُتذكر بالنسبة إلييـ، فضاًل عف 
أنيـ ال يفيمونيا بشكٍؿ جيد. وبعكس روسيا، امتنعت الصيف عف الدخوؿ في جدٍؿ معمف مع 

 عدـ توجيو المـو إلى الغرب بشأف سوريا. ورّدًا عمى ذلؾ، عمد األميركيوف واألوروبيوف بيدو 
 بكيف، وركَّزوا انتقاداتيـ عمى موسكو وحدىا.إلى 

في بداية األزمة السورية في آذار/  ::تحوالت السياسة الروسية تجاه األزمة السوريةرابعا 
، اعتبرت الحكومة الروسية أف النظاـ في سوريا صديقًا لكنو بعيد ويواجو تحدّيًا ٕٔٔٓمارس 

ف المحتجيف. وقد أدركت بطبيعة الحاؿ أف سوريا تعاني العديد مف مف قبؿ مجموعة متنّوعة م

                                                           
 .2012-12-7طؾ١فخ اٌؾ١بح، ٌٕذْ، (1)
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المشاكؿ الجيو سياسية المماثمة لتمؾ التي تعاني منيا تونس ومصر، والمتمّثمة بنظاـ أمضى 
وقتا طوياًل مف الزمف في السمطة، وأخفؽ في إحداث تغييرات في مجتمع يطالب بمزيد مف 

أف نتيجة األزمة إلى  ا  الحكومة الروسية منذ وقت مبّكر،وخمص خبر   االنفتاح والديموقراطية.
السورية ليست قدرًا محتومًا، بؿ رأوا أف الرئيس بشار األسد يستطيع الصمود في وجو أعدائو 

 حّد ما. إلى  لفترة طويمة
خالؿ األشير الستة األولى، كاف اشتداد األزمة السورية يسير بالتوازي مع العممية       

التي قادىا حمؼ الناتو في ليبيا. وىكذا، فقد أصبح اليـّ الرئيس لموسكو يتمّثؿ في العسكرية 
منع تكرار حدوث السيناريو الميبي في سوريا. وبعد التغيير الكمي الذي طرأ عمى موقؼ 

، لـ يكف ثمة يقيف بأف الواليات المتحدة لف تفكر ٕٔٔٓواشنطف إزا  ليبيا خالؿ آذار/ مارس 
 ا ضد القوات الحكومية السورية. في شّف ىجوـٍ م

ؿ موسكو التعامؿ مع الحكومات الممسكة        وسعيًا منيا النتياج سياسة عممية تفضِّ
بالسمطة ال مع معارضييا، ال سّيما في البمداف غير الديموقراطية. مف الواضح أف موسكو 

مت بقوة الحكومة القائمة في دمشؽ عمى المعارضة. وقد اعترؼ المسؤ  ولوف الروس سّرًا فضَّ
بأف الحكومة السورية قمعّية بال شؾ، لكنيا ال تتفّوؽ في ذلؾ كثيرًا عمى معظـ األنظمة 
الموجودة في المنطقة. فيي عمى األقّؿ، برأييـ، حكومة عممانية وتشكِّؿ حصنًا منيعًا في 

 .(ٔ)مواجية التطّرؼ اإلسالمي واإلرىاب مف نمط إرىاب تنظيـ القاعدة
ف الروس معجبيف أبدًا بالمعارضة السورية، وعمومًا يشعر الكرمميف بالكراىية تجاه لـ يك     

وقد  ،الثورات مف حيث المبدأ، كما أنو يقّدـ روسيا بوصفيا مدافعًا قويًا عف الوضع الراىف
ف مف سياسييف  عبَّرت موسكو عف رفضيا تقريبًا لذلؾ الجز  مف المعارضة السورية المكوَّ

ف مواليف لمغرب، مّمف يقيموف منذ زمف بعيد خارج سوريا وال توجد لدييـ أي سابقيف ومثقفي
روابط ُتذكر في داخؿ البالد، بما في ذلؾ المجمس الوطني السوري، الذي شّكؿ جز ًا مف 
تجّمع أوسع لممعارضة، في حيف كانت نظرة الروس أكثر دفئًا تجاه معارضي النظاـ مف 

يف داخؿ البالد الذيف قبَّموا الحوار مع السمطات، مثؿ ىيئة المعتدليف والعممانييف الموجود
 التنسيؽ الوطني لمتغيير الديموقراطي.

                                                           
 .2013-7-12، اٌٍٛاء، ث١شٚد، سش١ذ لٛاص، اٌؾ١شح اٌشٚع١خ فٟ األصِخ اٌغٛس٠خ (1)
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متطّرفي الجيش السوري الحر الذيف يريدوف إسقاط نظاـ إلى  في المقابؿ، نظر الروس        
األسد بالقوة بوصفيـ مجموعة خطيرة. تضـ ىذه المجموعة بعض الديموقراطييف لكف نسبة 

إلسالمييف بيف صفوفيا أكثر بكثير. وقد رصدت موسكو، في وقت مبّكر، وجود أنماط عمى ا
غرار تنظيـ القاعدة كامنة بيف صفوؼ المعارضة السورية. ومع استمرار الصراع، يخشى 

 .(ٔ)الروس مف أف تصبح ليؤال  المقاتميف اليد العميا بيف معارضي النظاـ
أف المعارضة المتطرفة تسعى باستمرار الستفزاز  طواؿ فترة الصراع، رأت موسكو      

الحكومة وجرِّىا لالستخداـ المفرط والعشوائي لمقوة، عمى نحو يجمب أكبر قدٍر مف المعاناة 
إثارة إلى  لمسكاف ويحرِّؾ الرأي العاـ الغربي ضدىا. كما يشّؾ الروس بأف المعارضة تسعى

التركية.  -الحدود السورية إلى  مباشرةً الصراع بيف سوريا وتركيا مف خالؿ جمب القتاؿ 
ويعتقدوف أيضًا أف المجازر التي وقعت بحؽ المدنييف، والتي ألقت الجماىير والحكومات 
الغربية المـو فييا عمى القوات الحكومية السورية، كانت مف تنظيـ المعارضة. مف جانبيـ، 

اليجمات اإلرىابية التي ُشنَّت ضد انتقد المسؤولوف الروس نظرا ىـ الغربييف لفشميـ في إدانة 
  األىداؼ الحكومية. وبرأييـ، ال يمكف أف يكوف ىناؾ إرىابيوف جيدوف.

ومف بيف القضايا العديدة التي يشتمؿ عمييا الصراع في سوريا، تبرز بوضوح إمكانية      
ذَّر استخداـ األسمحة الكيميائية. وقد أخذت موسكو تمؾ المسألة عمى محمؿ الجّد، حيث ح

العديد مف المعمقيف الروس مف أف خطر حصوؿ ىجـو كيميائي في سوريا قد يشّكؿ ذريعة 
، عندما ٖٕٓٓلتدّخؿ عسكري تقوده الواليات المتحدة، عمى غرار غزو العراؽ في العاـ 

اّتيمت إدارة جورج بوش االبف بغداد بأنيا تعمؿ سّرًا عمى تطوير أسمحة دمار شامؿ. وال 
الرئيسي في سوريا، مف وجية النظر الروسية، في قياـ الجيش السوري باستخداـ  يتمّثؿ التيديد

الذخائر الكيميائية ضد قوات المعارضة. فمف الواضح أف موسكو صدَّقت دمشؽ عندما قالت 
إف ىذه األسمحة لف ُتستخدـ إال ضد معتٍد أجنبي، وبعبارة أخرى، ستبقى رادعًا ضّد التدّخؿ 

النظر الروسية، يتمّثؿ التيديد الرئيسي فيما يتعمؽ باألسمحة الكيميائية وحسب وجية  ،الخارجي
أف موسكو إلى  في انتشارىا المحتمؿ إذا ما فقدت الحكومة السورية السيطرة عمييا. يشار

بعد ، ٕٗٔٓلعبت دورا بارزا وأساسيا في إغالؽ ممؼ البرنامج الكيميائي السوري في العاـ 
االتفاقية الدولية لمنع انتشار األسمحة الكيميائية، حيث حصمت  إلى تفكيكو وانضماـ سوريا

                                                           
 اٌّشعع رارٗ. (1)
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سوريا في المقابؿ عمى ضمانات روسية، مف بينيا وضع سوريا تحت المظمة النووية 
 .(ٔ)الروسية
 دعت مشاريع القرارات التي قدمتيا روسيا والصيف: :مواقف روسيا في األمم المتحدةخامسا
وقؼ القتاؿ واالنخراط إلى  طرفي الصراع في سوريا ٕٔٔٓمجمس األمف في خريؼ العاـ إلى 

في الحوار. وكاف مف شأف وقؼ إطالؽ النار وفقًا لتمؾ الشروط، أف يبقي حكومة األسد في 
المعارضة السورية بطبيعة إلى  الدوؿ الغربية، والإلى  السمطة، وىو ما لـ يكف مقبواًل بالنسبة

غربية المضادة تمقي بالمسؤولية عمى عاتؽ الحكومة وبعكس ذلؾ، كانت االقتراحات ال، الحاؿ
السورية، ممزمًة إياىا، وليس المعارضة، باالنسحاب مف المدف. وقد استخدمت موسكو وبكيف 
 حؽ النقض ضد تمؾ االقتراحات مرتيف. ونتيجًة لذلؾ، أصيب مجمس األمف بالشمؿ، ما أدى

حوؿ شرعّيتو، وخاصًة في ضو  الدور  إثارة األسئمة مجّددًا، في دوؿ الخميج وغيرىا،إلى 
كاف الدبموماسيوف الروس في األمـ المتحدة حريصيف جدًا عمى أال ، ـ" لروسيا"المتضخِّ 

يتضمف أي قرار لمجمس األمف لغة مف شأنيا أف تعطي ميزة تكتيكية لممعارضة وتكوف بمثابة 
أو  الح معارضي األسدذريعة لمتدّخؿ. وعندما رأت موسكو أف مشروعي القراريف يميالف لص

يفرضاف عمى الحكومة السورية عقوبات بموجب الفصؿ السابع، لـ تتردد في استخداـ حؽ 
 النقض.

سوريا، ىو إلى  ، عيَّف الكرمميف مبعوثًا رئاسيًا خاصاً ٕٕٔٓوفي كانوف الثاني/ يناير       
شؤوف الشرؽ نائب وزير الخارجية ميخائيؿ بوغدانوؼ، الذي يتمتع بمعرفة ممتازة في 

طرفي النزاع في سوريا كانت البد  في إلى  والرسالة التي كاف يتعّيف عميو إيصاليا، األوسط.
الحوار والمصالحة الوطنية. وقد حضَّت روسيا عمى إنيا  العنؼ في سوريا كما أسفت لتزايد 

سؤولية أعداد القتمى، الذيف حمَّمت المعارضة المسؤولية عف سقوط معظميـ، بما في ذلؾ الم
 .(ٕ)غير المباشرة عبر القتاؿ في المدف واستفزاز الجيش لشّف ىجمات مضادة

الغربية حوؿ سوريا بالدّقة البالغة، ذلؾ  -اّتسـ الواقع الدبموماسي لالتصاالت الروسية         
عمى نحٍو يفوؽ كثيرًا تمؾ الصورة العامة لمتنافس بينيما ضمف إطار ال يشبو الحرب الباردة. 

ساندت روسيا والغرب بعثة المراقبيف التابعة لجامعة الدوؿ العربية، ومف بعدىا بعثة السالـ  فقد
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التي قاـ بيا كوفي عناف، والمبعوث المشترؾ لألمـ المتحدة وجامعة الدوؿ العربية، عممًا أف 
ثقة موسكو بقدرة كوفي عناف عمى تحقيؽ النجاح كانت أكبر مف ثقة واشنطف. في ربيع العاـ 

، دعمت موسكو والعواصـ الغربية بشكٍؿ رسمي ما ُسّميت "خطة عناف"، والتي تنّبأت ٕٕٔٓ
حؿٍّ يقوده السوريوف، عمى رغـ أف الغرب بدا ولممرة الثانية إلى  بحصوؿ حوار وطني يفضي

أكثر تشكِّكا مف روسيا حياؿ ذلؾ. ولدى اجتماعيما في قمة العشريف في الس كابوس 
جّددًا دعميما ليذا المبدأ ، أكد الرئيساف أوباما وبوتيف مٕٕٔٓيونيو بالمكسيؾ، في حزيراف/

في الواقع، كانت نقطة الخالؼ الرئيسة بيف موسكو والعواصـ الغربية والتركية والعربية ، العاـ
تتمّثؿ في إصرار الروس عمى أف حؿ األزمة السورية، يجب أف يكوف في أيدي السورييف 

معاقبة دمشؽ. بداًل مف أو  ألطراؼ الخارجية االمتناع عف التدّخؿأنفسيـ، وأنو يتعّيف عمى ا
ذلؾ، حّثت موسكو األطراؼ الخارجية الضغط عمى الشركا  السورييف الذيف لدييـ تأثير عمييـ 

 -بحيث تضغط موسكو عمى دمشؽ، في حيف تضغط واشنطف وحمفاؤىا عمى المعارضة  –
بطريقة مشابية لصيغة دايتوف، مع فارؽ  ،ضاتطاولة المفاو إلى  بغية دفعيـ عنوًة لمجموس

بداًل مف راٍع واحد فقط،  ،روسيا والواليات المتحدة ،ميـ وىو أنو سيكوف ىناؾ راعياف رئيساف
 .(ٔ)ٜٜ٘ٔكما حدث في البمقاف في العاـ 

اتفاؽ بيف إلى  ، التوصؿٕٕٔٓحزيراف/ يونيو  ٖٓتـ في جنيؼ في : : مؤتمر جنيفسادسا
وؿ سورية التي تدعميا األمـ المتحدة، والتي ضمَّت الدوؿ الخمس دائمة مجموعة العمؿ ح

العضوية وتركيا واألمـ المتحدة وجامعة الدوؿ العربية واالتحاد األوروبي. وقد أشار بياف 
"جياز حكـ انتقالي،" مكّوف مف عناصر مف الحكومة الحالية والمعارضة، يتوّلى إلى  جنيؼ

البالد، ويقود الشعب السوري نحو المصالحة الوطنية والتسوية كامؿ السمطة التنفيذية في 
إلى  السياسية. لكف المؤتِمريف في جنيؼ فشموا في االتفاؽ عمى خطوات عممية وفورية تفضي

 تشكيؿ سمطة انتقالية.
إذ رفضت جميع عناصر المعارضة السورية عمميًا التعامؿ مع  ،كاف ذلؾ تطورًا مصيرياً       

القوى الغربية، إف االتفاؽ عمى تشكيؿ حكومة انتقالية تضمف إزاحة نظاـ األسد دمشؽ، وقالت 
في بداية العممية. شعر كوفي عناف باإلحباط، وتخّمى عف دوره ككبير الوسطا  الدولييف حوؿ 
سوريا. أما موسكو فشعرت بالغضب وقالت إف الذيف أفشموا االتفاؽ يريدوف "رأس األسد" أكثر 
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حّد لممجازر في سوريا، وبالتالي فيـ شركا  في المسؤولية عف تزايد أعداد مما يريدوف وضع 
 .(ٔ)القتمى في البالد

حدٍّ إلى  وعمى الرغـ مف أف محاوالت موسكو لدعـ الحوار بيف السورييف كانت عبثّية     
عثة كبير، إال أنو ُينسب ليا الفضؿ أواًل في قبوؿ األسد بمبادرة سالـ الجامعة العربية ثـ بب

سوريا، وموافقتو بعد ذلؾ عمى خطة عناف، وأخيرًا، قرار الرئيس إلى  مراقبي األمـ المتحدة
األسد بعد بياف جنيؼ بتعييف مفاوض مع المعارضة. ووفقًا لمروس، لـ تمَؽ ىذه الخطوات 
التقدير الكافي مف جانب الغرب في حيف سخرت المعارضة منيا بوصفيا نفاقًا.وعمى شاكمة 

ط مف إدارة األزمة تابعت روسيا محاولتيا في العديد مف المناسبات مف بينيا استضافة ىذا النم
 المعارضة وأركاف السمطات السورية في موسكو، إال أنيا لـ تسفر عف جديد في ىذا المجاؿ.

ثمة قيمة إيجابية لمغرب في التعاوف مع روسيا : الغربي -: إمكانية التعاون الروسي سابعا
الدوؿ الغربية في إلى  كف ىو مف يحّدد شروط التعاوف. وتتمّثؿ الصعوبة بالنسبةحتى ولو لـ ي

تساعده في أماكف أو  الغربإلى  االعتراؼ بقيمة التعاوف، بعد أف اّتضح أف روسيا لف تنضـ
مثؿ سوريا. ىناؾ ثالثة عناصر رئيسة يجب أف تُبنى عمييا أي مقاربة غربية جديدة تجاه 

 روسيا.
ف عمى الغرب تقبُّؿ التعاوف عمى أساس المصالح المشتركة. ففي سورية عمى وجو أواًل، يتعي 

الخصوص، وبغّض النظر عف مدى قوة الخالؼ بيف موسكو وواشنطف حوؿ ما إذا كاف 
تدريجي مف السمطة وتوقيت ذلؾ، فال األميركيوف أو  ينبغي إخراج بشار األسد بشكؿ مفاجئ

كما أنو ال الواليات المتحدة وال روسيا  ،في أعقاب رحيمووال الروس يريدوف أف تعـّ الفوضى 
سترّحباف بوجود نظاـ إسالمي سّني متطّرؼ في سوريا تكوف لو روابط مع تنظيـ القاعدة. وقد 

جنب، ويمكف إلى  يشّجع التركيز عمى ىذه األىداؼ المشتركة روسيا والغرب عمى العمؿ جنباً 
األميركي القائـ عمى المصالح عمى عدد مف حاالت  -تطبيؽ ىذا النمط مف التعاوف الروسي 

الصراع. وىذا ينطبؽ بالتأكيد عمى الحالتيف الرئيستيف لالنتشار النووي المتمّثمتيف بإيراف 
وكوريا الشمالية، حيث إف كمتا الدولتيف مجاورتاف لروسيا ويجمعيا بيما تاريٌخ طويٌؿ مف 

التوصؿ إلى  الغرب في البرنامج النووي اإليرانيالعالقات وقد أدى التعاوف مثال بيف روسيا و 
 التفاؽ يعتبر انجازا ميما.

                                                           
 اٌّشعع اٌغبثك. (1)
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ثانيًا، عمى الغرب أف يعترؼ بأف النظاـ العالمي يتغّير. فتمؾ الحقبة الطويمة مف الييمنة  
الغربية، التي شكَّؿ االتحاد السوفييتي تحّديًا خطيرًا ليا خالؿ القرف الماضي، إال أنيا لـ تنيـز 

نيايتيا. فروسيا ليست جز ًا مف الغرب، ولف تكوف كذلؾ، ولكنيا إلى  ، بدأت تصؿ أخيراً أمامو
ترى نفسيا كقوة لترسيخ االستقرار تقّدـ التقاليد والقواعد اإلجرائية عمى العاطفة واإليديولوجيا. 
ف ىذا الموقؼ يزعج في الغالب تمؾ األطراؼ الغربية التي أخذت تتبّنى التغيير الثوري. ولك
إلى  في حاؿ تبدَّد ىذا الحماس الثوري، فإف روسيا ستكوف حميفًا طبيعيًا ألولئؾ الذيف يسعوف

 جعؿ العالقات الدولية تّتسـ بدرجة أكبر مف قابمية التنّبؤ.
ثالثًا، يتعّيف عمى الدوؿ الغربية االستفادة مف الرؤية الفريدة والبراغماتية لروسيا والتي ىي  

يالية التي استمّرت عمى مدى مائة عاـ، والتي أعقبتيا الثورة وحكـ نتاج تجربتيا اإلمبر 
عادة تشكيميا مف جديد  اإليديولوجيا، وبموغ مكانة الدولة العظمى، والتفكُّؾ الشامؿ لمدولة، وا 
في نياية المطاؼ. عادًة، يتـ رفض ىذه التجربة في الواليات المتحدة باعتبارىا عديمة القيمة 

ميف لمقارنة الذات.وال أساسًا، حيث تشكِّ  ؿ روما القديمة وبريطانيا النموذجيف اإلمبريالييف المفضَّ
تشكِّؿ روسيا، بطبيعة الحاؿ، نموذجًا مثاليًا، لكف تجربتيا التاريخية، سواً  تجمَّى ذلؾ في 

في الغزو السوفييتي ألفغانستاف أو  نظرية وتطبيؽ الثورة الدائمة عند ليوف تروتسكي،
يا في نياية المطاؼ، تقدِّـ منظورًا مثيرًا لالىتماـ، وسيكوف مف الغبا  إغفاليا واالنسحاب من

تمامًا. ففي الشرؽ األوسط بشكؿ عاـ وفي سوريا بشكؿ خاص، كانت الرؤية األكثر واقعية 
وتشكيكًا مف جانب موسكو، عمى رغـ ميميا الواضح الرتكاب األخطا  عمى الجانب المحافظ، 

 بعض األحياف مف السمسمة المتعاقبة مف الحماس واليأس الغربييف. الواقع فيإلى  أقرب
وفي حاؿ تبمورت ىذه المقاربة، فقد تتمخَّض عف شي  كانت تفتقر إليو الواليات       

المتحدة وأوروبا منذ نياية الحرب الباردة، والمتمّثؿ بإستراتيجية سياسة خارجية قابمة لمتطبيؽ 
ستراتيجية خاصة بروسيا، والتي ىي بالطبع شأف يخّص الروس تجاه روسيا. ولف تكوف ىذه إ

أنفسيـ، كما أنيا ليست إستراتيجية ضد روسيا، ألف ذلؾ سيكوف خطًأ وسوؼ تتمّخض عنو 
نتائج سيئة. بيد أف تمؾ اإلستراتيجية ستكوف مفيومًا وخطة عمى المدى الطويؿ لتحديد 

يجاد السبؿ الكفيمة بتعزيز وحماية تمؾ المجاالت التي تتقاطع فييا المصالح المشتركة، و  ا 
يجاد طريقة  المصالح. كما تحّدد مجاالت االختالؼ، بما فييا القضايا المتعمقة بالقيـ، وا 
إلدارتيا. وبما أنيا تعكس التطّور المستمر لروسيا، فإف السياسات التي سيتـ وضعيا بموجبيا 
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طّمب وضع مثؿ ىذه اإلستراتيجية إلقا  التعديؿ المستمر وفقًا لذلؾ التطّور. ويتإلى  ستخضع
 الشجاعة السياسية والقيادة.إلى  نظرة بعيدة المدى؛ أما تنفيذىا فيحتاج

 المبحث الثالث
 روسيا واألزمتين الميبية واليمنية

لقا  الضو          سنعالج في ىذا المبحث المواقؼ الروسية مف األزمة الميبية واليمنية، وا 
 سموؾ السياسي الروسي في ضو  مصالحيا في كؿ مف البمديف.عمى ال

تميزت العالقات الميبية الروسية بعالقات المصالح / المطمب األول: روسيا واألزمة الميبية
المتبادلة، ورغـ عمقيا وأىميتيا، لـ تتمكف موسكو مف لعب دور مؤثر في مجرى األزمة 

      الميبية بعد سقوط نظاـ معمر القذافي.
مرت العالقات االقتصادية الميبية الروسية بمراحؿ : الميبي –:مجاالت التعاون الروسي أوال

جيودا كبيرة  ٕٓٓٓصعود وىبوط، وبذلت موسكو في عيد الرئيس فالديمير بوتيف منذ عاـ 
لتطوير العالقات الثنائية. ولـ يتسف حؿ جميع المشاكؿ التي تشوب العالقات بيف البمديف، إال 

، ٕٛٓٓالعاصمة الميبية طرابمس في أبريؿ/نيساف إلى  رة الرئيس الروسي بوتيفبعد زيا
مميارات دوالر مقابؿ عقود اقتصادية  ٙ،ٗوشطب الديوف المستحقة لروسيا عمى ليبيا والبالغة 

جديدة مربحة لمشركات الروسية قيمتيا عدة مميارات في مجاالت الطاقة والسكؾ الحديدية 
 واالستثمار.

وقعت شركة سكؾ الحديد الروسية مع ليبيا عقدا لبنا  خط جديد في ليبيا بيف سرت  فقد     
وبنغازي بطوؿ خمسمائة كمـ. كما ُوقعت مذكرة لمتعاوف بيف شركتي غازبرـو الروسية وشركة 
النفط والغاز الوطنية الميبية. وسعت روسيا دائما لمحصوؿ عمى عقود الطاقة السخية في ليبيا 

وتبدي شركة غازبرـو الروسية لمغاز ،ا أكبر احتياطات النفط في أفريقيا التي توجد فيي
العمالقة والممموكة لمدولة اىتماما بالمشاركة في بنا  خط أنابيب جديد لمغاز يربط ليبيا 

ثالثة إلى  بأوروبا. وتسعى ليبيا مف جيتيا ألف تصبح منتجا كبيرا لمغاز وتوسيع اإلنتاج
لى  ٕٓٔٓيـو بحموؿ عاـ مميارات قدـ مكعبة في ال  (ٔ).ٕ٘ٔٓمميارات قدـ مكعب عاـ  ٛ.ٖوا 

 ٜٓٛٔ–ٜٓٚٔوبمغ حجـ التعاوف االقتصادي والتجاري الميبي الروسي في الفترة مف       
حوالي مميار دوالر، أقامت روسيا فييا عددا مف المشاريع في ليبيا منيا مركز لمبحوث الذرية 

                                                           
وّبي عغبف، ِغبس اٌعاللبد ا١ٌٍج١خ اٌشٚع١خ فٟ عٙذ اٌشئ١ظ ثٛر١ٓ ،ِغٍخ االلزظبد ٚاالعّبي، ث١شٚد،،  (1)
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بئرا  ٖٓٗٔأنابيب الغاز. كما جرى حفر حوالي  وخطاف لنقؿ الطاقة الكيربائية، وخط
، عقدت في عاصمتي البمديف عمى التوالي ٕٔٓٓ–ٜٜٚٔالستخراج النفط.وفي الفترة ما بيف 

خمس دورات لمجنة الميبية الروسية لمتعاوف االقتصادي والتجاري والعممي والتقني. ووقعت في 
اقة وحوؿ التعاوف بيف غرفتي التجارة ختاميا اتفاقيات التعاوف في مجاؿ الوقود وصناعة الط

والصناعة في البمديف.وتـ االتفاؽ مبدئيا عمى مشاركة المؤسسات الروسية في تنفيذ المشاريع 
الكبرى في ليبيا في مجاؿ الطاقة واالتصاالت والنقؿ والزراعة، واستخراج النفط والغاز ومد 

برـو في مناقصة استثمار أحد أنابيب الغاز ومشاريع البنية األساسية.وفازت شركة غاز 
ما  ٕٙٓٓالميبي عاـ –قطاعات النفط والغاز في ليبيا.وبمغ حجـ التبادؿ التجاري الروسي

، الغالب األعـ منيا ٕٚٓٓمميوف دوالر في  ٖٕٔإلى  مميوف دوالر، ارتفع ٖٓٔقيمتو 
 .(ٔ)لنقؿصادرات روسية تتألؼ مف الوقود المعدني والحبوب والماكينات والمعدات ووسائؿ ا

وكانت التطورات السياسية واألزمة االقتصادية في روسيا في السنوات األولى بعد تفكؾ     
االتحاد السوفياتي مطمع عقد التسعينات مف القرف الماضي، قد أثرت سمبا عمى مستوى 
عالقات البمديف، خاصة بعد قرار مجمس األمف الدولي فرض عقوبات عمى ليبيا في عاـ 

 العالقات الثنائية.  فتجمدت ٕٜٜٔ
التقني بيف البمديف منذ أمد بعيد، وتـ توقيع عقود لتحديث  –كما جرى التعاوف العسكري      

بعض أصناؼ األسمحة والمعدات العسكرية الروسية الموجودة لدى الجيش الميبي. وفي 
ؿ عقد في موسكو االجتماع الثالث لمجنة الحكومية الثنائية حو  ٕ٘ٓٓأغسطس/ آب عاـ 

التقني  –التقني، وتـ فيو إقرار البرنامج المتوسط األجؿ لمتعاوف العسكري  –التعاوف العسكري 
 بيف الجانبيف .

وطبقا لمعطيات وزارة الدفاع الروسية، فقد أعدت بمناسبة زيارة فالديمير بوتيف رئيس        
مميارات دوالر، وتشمؿ  ٖ روسيا االتحادية، لميبيا اتفاقيات لتزويد ليبيا بأسمحة قيمتيا حوالي

مقاتمة  ٕٔو ي" ٕـ  –تصدير المنظومات  الصاروخية المضادة لمجو القصيرة المدى "تور 
صالح قطع الغيار والذخيرة مف اجؿ األسمحة ٖ٘ –جديدة مف طراز" سو   .(ٕ)"، وكذلؾ بيع وا 

مشروع تـ انجاز ال ٕٙٓٓأما بخصوص التعاوف في مجاؿ الطاقة الذرية، ففي عاـ       
الذي كانت تقـو بو الشركة الروسية "اتـو انيرغو اكسبورت"  الخاص  بتطوير  منظومات  

                                                           
 .22، صاٌّشعع اٌغبثك (1)

 اٌّشعع رارٗ. (2)
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طفا  الحريؽ، وكذلؾ إنشا  مركز البحوث النووية في تاجورة. وفي يناير/كانوف الثاني  الما  وا 
وقعت شركة "اتـو ستروي"الروسية البروتوكوؿ حوؿ تطوير منظومات الرقابة عمى اإلشعاع 

نش ا  المحطات الكيربائية الفرعية والتحكـ في منظومة "توكوماؾ" وغيرىا مف أنظمة األمف وا 
 في مركز تاجورة وكذلؾ توريد قطع الغيار وتدريب الخبرا .

جا ت األزمة السورية في أعقاب اندالع األزمة الميبية، : : القراءة الروسية لألزمة الميبيةثانيا
شكؿ مختمؼ تمامًا. ففي ليبيا، حظيت االنتفاضة ضد لكف األوضاع في البمديف تطّورت ب

، بدعـ حاسـ مف المجتمع الدولي. ٕٔٔٓنظاـ معمر القذافي، التي بدأت في شباط/ فبراير 
، وفيما كانت قوات القذافي تستعّد إلخماد االنتفاضة في بنغازي، ٕٔٔٓففي آذار/ مارس 

، حيث أداف ممارسات ٖٜٚٔو ٜٔٚٔأصدر مجمس األمف التابع لألمـ المتحدة القراريف 
معمر القذافي، وفرض منطقة حظر جوي فوؽ البالد لحماية المدنييف مف مجزرة عمى أيدي 

افي في تشريف األوؿ/ أكتوبر سقوط نظاـ القذإلى  قوات النظاـ. وأّدت الجيود الدولية في ليبيا
سورية، وكشفت  ساعدت التجربة في ترسيخ موقؼ موسكو بشأف األزمة المتطّورة في، ٕٔٔٓ

لممجتمع الدولي خمفية موقؼ روسيا مف مسألة التدخؿ العسكري الخارجي في النزاعات 
أما بشأف ليبيا، فقد اّتخذت روسيا خطوة غير مسبوقة، حيث سمحت باستخداـ القوة  الداخمية.

ضد حكومة ذات سيادة في الصراعات الداخمية. ولـ يختمؼ خطاب الرئيس الروسي آنذاؾ، 
ي مديديؼ، كثيرًا عف خطاب القادة الغربييف. إذ قاؿ مديديؼ إف القذافي "جثة سياسية" ديمتر 

قبؿ أكثر مف ستة أشير مف اإلطاحة بو . وبدا السفير الروسي لدى ليبيا، فالديمير تشاموؼ، 
معارضًا لخط الكرمميف الجديد في البرقيات الدبموماسية، حيث تـ فصمو مف دوف سابؽ إنذار 

 (ٔ).ٕٔٔٓآذار/ مارس  وتقاعد في
لـ تكف ىذه المقاربة الجديدة مف بنات أفكار مديديؼ. فحيف ناقش مجمس األمف        

القومي الروسي القضية قبؿ التصويت الحاسـ في مجمس األمف، جرى طرح خياريف اثنيف  إما 
عف القوى الغربية. في النياية، امتنعت موسكو إلى  االنضماـأو  االمتناع عف التصويت

التصويت، واختارت مقاربة أكثر حذرًا، واعتبر مجمس األمف القومي الروسي المعايير 
 المقترحة الستخداـ القوة غير مرضية.

                                                           
 .12/3/2011إٌٙبس،ث١شٚد، (1)
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لكنو كاف مع ذلؾ، ال يزاؿ  ، كاف واضحًا، أف فالديمير بوتيف، رئيس الوزرا  آنذاؾ       
ئو الجدد، لكنو لـ يعترض عمى الزعيـ األبرز في روسيا ومعمـ مديديؼ، أكثر تشّككًا مف زمال

امتناع روسيا عف التصويت، وبالتالي سمح بتمرير القرارات. ومع ذلؾ، بعد وقت قصير مف 
تصويت مجمس األمف، أعرب بوتيف عمنًا عف قمقو إزا  "الصميبييف الجدد"، بينما سمح في 

 .(ٔ)الواقع لمنطقة حظر الطيراف في ليبيا بأف تصبح نافذة
الؼ الواضح بيف الرئيس الروسي االسمي ورئيس الوزرا  القوي، في الواقع، كاف الخ       

محاولة مف جانب موسكو لمجمع بيف طرفي القضية بشكؿ منفصؿ بغية تحقيؽ أقصى قدر 
مف المكاسب وتقميؿ الخسائر الناجمة عف أي صراع. كاف دور مديديؼ في المعبة ىو 

حّؿ وسط بشأف برنامج إلى  سيا، والتوّصؿالحصوؿ عمى دعـ الغرب لحممة التحديث في رو 
الدفاع الصاروخي في أوروبا. أما دور بوتيف، فكاف إنقاذ عقود موّقعة مع ليبيا القذافي بقيمة 

 .(ٕ)مميارات دوالر ٛ
تطور الوضع في ليبيا، أصبحت الشكوؾ الروسية أكثر وضوحًا. فقد أصبح تنظيـ  ومع       

بحمؼ شماؿ األطمسي، ما أثار الذكريات غير السعيدة منطقة حظر الطيراف ميمة مناطة 
لتدّخالت الحمؼ العسكرية السابقة في منطقة البمقاف، بما في ذلؾ في كوسوفو في العاـ 

. حينيا عّبرت موسكو عف حساسية خاصة إزا  أي مقترحات بتوّلي حمؼ الناتو ميمة ٜٜٜٔ
 السوفييتي السابؽ.عالمية، والتي فّسرتيا عمى أنيا تغطي بالفعؿ الفضا  

بعد أف راقبت موسكو، المواجية الطويمة بيف المتمّرديف المدعوميف مف حمؼ الناتو       
والنظاـ في خضـّ الحرب األىمية الميبية، ُصعؽ الروس بالنياية السريعة لمُّعبة، التي شيدت 

وما أف انتيت تقديـ دعـ غربي سّري لإلطاحة بالقذافي، ومف ثـ قتمو عمى أيدي المتمرديف. 
الحرب في ليبيا، حتى اّتيـ المسؤولوف الروس الغربييف، بمف فييـ مديديؼ، بالنفاؽ في قتؿ 
الناس في المدف التي يسيطر عمييا القذافي، إلنقاذ األرواح في األراضي التي تسيطر عمييا 

يـ ال المعارضة، وبالكذب في المساعدة عمى إسقاط النظاـ، في الوقت الذي يعمنوف فيو أن
 يعتزموف القياـ بذلؾ.

كما فوجئت موسكو بالتطّور السريع لمموقؼ األميركي بشأف األزمة الميبية. في البداية،        
وكاف الروس مقتنعيف بالحجج ، تـ إيياـ الكرمميف بأف الواليات المتحدة لف تتدّخؿ في ليبيا
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وزير الدفاع األميركي  يا عمنًا العنيدة التي تؤيد االبتعاد عف الصراع الميبي، التي أدلى ب
روبرت غيتس، والذي أوضح أف إنشا  منطقة حظر جوي يعني شّف عممية عسكرية ،آنذاؾ 

جانب العراؽ إلى  ىجومية، وحّذر مف توّرط الواليات المتحدة في صراع ثالث في بمد مسمـ
، بعد أف أقنعو وأفغانستاف. بعد أسبوعيف، وعندما تبّنى الرئيس باراؾ أوباما رأيا مخالفاً 

مساعدوه بذلؾ، أمر البد  في االستعدادات المطموبة لمقياـ بعممية عسكرية، فوجئت موسكو 
  .(ٔ)بعدـ القدرة عمى التنبؤ بما يمكف أف تُقِدـ عميو واشنطف

، كاف ٕٔٔٓمف الناحية العممية، الموقؼ الذي اتخذتو روسيا بشأف ليبيا في العاـ        
إذ لـ يكف القذافي ، تحمي بصورة تمقائية األنظمة التي تعارض الغربيعني أف موسكو ال 

. كانت لروسيا ٖٕٓٓعمياًل سوفيتيًا خالؿ الحرب الباردة، وعقد سالمًا مع الغرب منذ العاـ 
تعامالت تجارية مع ليبيا حتى اندالع االنتفاضة، رغـ أنيا كانت أضيؽ نطاقًا مف عالقات 

الرئيس بوتيف ليبيا واستضاؼ القذافي في موسكو، لكف القادة  األخيرة مع األوروبييف. زار
 الروس لـ يشعروا بأي مسؤولية وال تعاطؼ مع القذافي وال باألسؼ لرحيمو.

كما تبّيف أنو إذا ما تمت معاممة روسيا عمى قدـ المساواة مع نظرائيا مف الغربييف، فإف      
دارة العمميات العسكرية التي تنطوي عمى استخداـ القوة  موسكو ستتعاوف معيـ في تنظيـ وا 

لحماية األرواح البشرية والحريات في بمداف أخرى، برعاية مجمس األمف الدولي. ومع ذلؾ، 
أو  مستوى تغيير النظاـ بصورة مباشرة،إلى  فإف استعداد موسكو لمتعاوف مع الغرب ال يرقى

 .(ٕ)ي عف السمطةالضغط عمى الزعما  األجانب لمتخمّ أو  التخطيط النقالب،
ال تكمف جذور اعتراضات روسيا عمى تغيير النظاـ في البمداف األخرى، عمى مبدأي       

السيادة وعدـ التدّخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ، بؿ أيضًا القمؽ بشأف ما سيحدث بعد خمع 
الفوضى  زعيـ ما. في مرحمة ما بعد القذافي ليبيا، ظّؿ القمؽ يساور المراقبيف الروس بشأف

 العامة، واالنييار الفعمي لمبالد، وانتشار مخزوف أسمحة النظاـ المخموع.
لـ يكف لدى القذافي سوى قّمة مف األصدقا  في روسيا، ولـ يكف بوتيف منيـ، ومع ذلؾ       

أثار إسقاط الدكتاتور مسألة صدقّية الغرب. إذ تتوّقع روسيا أف يعامميا الغرب كشريؾ  فقد 
مساواة، ويحتـر وجيات نظرىا ومصالحيا، لكف سرعاف ما اكتشفت موسكو، أنو عمى قدـ ال
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ليس لدييا نفوذ عمى الغرب في ليبيا، إال بالقدر الذي يتعّمؽ بإدارة العممية التي صدر تفويض 
   بالقياـ بيا.

إلى  وعندما تمت اإلطاحة بالقذافي في نياية المطاؼ، سارعت السمطات الميبية الجديدة     
جديد العقود التي أبرمتيا الشركات الغربية مع القذافي. ومع ذلؾ، لـ تجّدد العقود المبرمة مع ت

الشركات الروسية. وقد زاد ىذا الضرر المادي مف حجـ اإلىانة التي تمقتيا روسيا مف حمؼ 
شماؿ األطمسي بتجاوزه التفويض الممنوح لو مف مجمس األمف لحماية المدنييف الميبييف مف 

ؿ إنشا  منطقة حظر جوي، عندما بدأ حممة عسكرية واسعة في البالد، وأثار ىذا المزيج خال
 في موسكو.  استياً  جدّيًا 

فالموقؼ الروسي حياؿ الثورة الميبية جا  مشكًكا وممانًعا، وسرعاف ما عارضت روسيا        
 عسكري في ليبياأكثر مف قرار دولي حوؿ ليبيا، وأعربت عف خشيتيا مف أف يؤدي أي تدخؿ 

دخوليا في أتوف الحرب األىمية، وحاولت منع صدور قرار مجمس األمف الدولي رقـ إلى 
فرضو عقوبات عمى نظاـ إلى  الذي فرض منطقة حظر جوي عمى ليبيا، إضافة ٖٜٚٔ

القذافي، فامتنعت عف التصويت لصالح القرار، لكنيا لـ تستطع منع صدوره، نظًرا لإلجماع 
 ولكونو جا  تحت مبدأ التدخؿ اإلنساني وحماية المدنييف. ثـ بعد دخوؿ الثوار الدولي عميو،

تغيير موقفيا، فاعترفت بالمجمس الميبي إلى  طرابمس وىرب القذافي منيا، اضطرت روسياإلى 
  .(ٔ)االنتقالي، وجا  اعترافيا بالمتغيرات الجديدة متأخًرا أيًضا، ولـ يالؽ أي صدى إيجابي

رغـ حساسية العالقات /الموقف الروسي من األزمة اليمنية وعاصفة الحزم  :المطمب الثاني
الروسية اليمنية لجية تميزىا مع القسـ الشمالي قبؿ الوحدة، لـ يكف الموقؼ الروسي مف 
الحراؾ بمستوى طبيعة العالقات المفترضة، وظمت مواقؼ موسكو تسجؿ إشارات غير قوية، 

أو  ة كالتشجيع عمى الحوار بيف األطراؼ المتصارعة،وتصنؼ بطبيعتيا مواقؼ دبموماسي
 الحث عمى المضي في بعض المبادرات، ومنيا المبادرة الخميجية لحؿ األزمة اليمنية. 

" في         ، أبدت روسيا قمقًا واضحًا إزا  ما ٕ٘ٔٓ/ٖ/ ٕٙإال انو ومنذ بد  "عاصفة الحـز
. وأكد الرئيس الروسي، فالديمير بوتيف، يجرى وتداعياتو المستقبمية عمى استقرار المنطقة

أىمية الوقؼ الفوري لمقتاؿ في اليمف، وضرورة تفعيؿ الجيود، بما في ذلؾ جيود األمـ 
طالؽ حوار واسع بمشاركة جميع القوى السياسية  المتحدة، لبمورة حموؿ سممية لمنزاع اليمنى، وا 
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ة ديميتري بيسكوؼ، عف شدة قمؽ والدينية في البالد. وعبر المتحدث باسـ الرئاسة الروسي
.وتزامف ذلؾ مع تأكيد الخارجية الروسية عمى دعـ (ٔ)موسكو مف تطورات األوضاع في اليمف

وقؼ األعماؿ إلى  موسكو لسيادة اليمف ووحدة أراضيو، داعية األطراؼ اليمنية وحمفائيا
مقيا البالغ مف األحداث القتالية. وجا  في بياف لوزارة الخارجية الروسية أف "موسكو تعبر عف ق

 .(ٕ)األخيرة في الجميورية اليمنية الصديقة، وتؤكد دعميا الثابت لسيادتيا ووحدة أراضييا"
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروؼ، عمى أف "السبيؿ الوحيد لحؿ األزمة        

لسنة أمر بالغ اليمنية ىو المفاوضات، وشدد عمى أف المعب عمى التناقضات بيف الشيعة وا
الخطورة". وأف موسكو ستصر عمى استئناؼ المفاوضات اليمنية بوساطة المبعوث الدولي 
الخاص، معربًا عف أممو أف تحذو سائر الدوؿ المعنية باألزمة في اليمف حذو روسيا. وعكست 

فريقيا ونائب وزير إلى  لقا ات ميخائيؿ بوغدانوؼ ،مبعوث الرئيس الروسي الشرؽ األوسط وا 
 ٜٕالخارجية، مع عدد مف المسؤوليف العرب عمى ىامش القمة العربية في شـر الشيخ في 

ويمكف فيـ ، (ٖ)آذار/مارس، القمؽ الروسي والحرص عمى عدـ التصعيد العسكري في المنطقة
" في ضو  جممة مف العوامؿ، أبرزىا   (ٗ)الموقؼ الروسي مف "عاصفة الحـز

يقع الشرؽ األوسط بالقرب مف التخـو الروسية ويعتبر  :ر المنطقة:الحرص عمى استقراأوال 
منطقة جوار شبو مباشر لروسيا، ولألخيرة مصالح ىامة وحيوية في المنطقة، وتنطمؽ السياسة 
الروسية مف ضرورة الحفاظ عمى استقرار المنطقة كمتطمب أساسي لضماف المصالح الروسية. 

ة وأي أعماؿ أخرى تيدد االستقرار اإلقميمي. وىي بذلؾ ضد التغيرات الثورية والحروب األىمي
تحقيؽ أىدافيا ومصالحيا عبر عالقات تعاونية مع الدوؿ العربية عمى نحو إلى  فروسيا تتوجو

يخدـ مصالحيا ومصالح األطراؼ العربية، وىو أمر يبدو مستحياًل في ظؿ عدـ االستقرار 
ي بتعيداتيا الدولية تجاه روسيا وغياب سمطة شرعية، تحكـ قبضتيا عمى مقاليد األمور وتف

 وغيرىا مف الدوؿ. 
استطاعت روسيا عمى مدى العقديف   محاولة التوازن في عالقاتيا اإلقميمية المختمفة :ثانيا

الماضييف تطوير عالقاتيا مع كؿ مف إيراف ودوؿ خميجية أخرى في آف واحد، وحاولت اإلبقا  
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طيراف بالتوازي مع تنمية التعاوف مع دوؿ الخميج عمى التوازف في عالقاتيا اإلستراتيجية مع 
خاصة المممكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. وفي الوقت الذي شيدت فيو 

اإليرانية تطورًا ممحوظًا ونموًا مضطردًا، ونجاح زيارة الرئيس الروسي،  -العالقات الروسية 
عاما والثانية لزعيـ  ٗٙكانت األولى منذ ، والتي ٕٚٓٓطيراف عاـ إلى  فالديمير بوتيف،

مستوى الشراكة إلى  اإليرانية -روسي بعد جوزيؼ ستاليف، في االنتقاؿ بالعالقات الروسية 
اإلستراتيجية في مختمؼ المجاالت. كما تطورت العالقات الروسية الخميجية عمى نحو ممحوظ 

، ٕٚٓٓدوؿ الخميج عاـ  وحققت قفزات واضحة خاصة في أعقاب زيارات بوتيف لعدد مف
حداث تطور غير مسبوؽ في  واستطاعت موسكو إعادة إطالؽ عالقاتيا مع دوؿ الخميج وا 
العالقة معيا وخاصة المممكة العربية السعودية، بعد عقود طويمة مف قطع العالقات بيف 

 موسكو والرياض منذ ثالثينات القرف الماضي.
ؿ وتداعيات سمبية واضحة عمى العالقات الروسية إال إف األزمة السورية، ألقت بظال      

فتور إلى  الخميجية في ضو  تناقض المصالح وتباعد المواقؼ مف األزمة بيف الجانبيف، وأدت
ما زاؿ يخيـ عمى العالقات بيف الطرفيف، في حيف أحدثت األزمة نقمة نوعية في العالقات 

كانوف  ٕٓاقًا لمتعاوف العسكري التقني في الروسية اإليرانية تعمقت في ضو  توقيع البمديف اتف
 ٘ٔ،خالؿ زيارة وزير الدفاع الروسي إليراف والتي تعد األولى منذ  ٕ٘ٔٓالثاني/ يناير 

 (ٔ)عاما.
إف روسيا حريصة عمى عالقاتيا بدوؿ الخميج العربية بقدر حرصيا عمى العالقة مع      

عف  ٕٗٔٓوؼ، في شباط/فبراير إيراف. وقد أعمف وزير الخارجية الروسي سيرغي الفر 
أف ضعؼ إلى  استعداد موسكو لإلسياـ في تطبيع العالقات بيف إيراف ودوؿ الخميج، وأشار

الثقة المتبادلة بيف الجانبيف يسي  لمصالح دوؿ المنطقة، واقترح إطالؽ عممية مف شأنيا أف 
نطقة الخميج، وأنو تسمح ببد  حوار بيف الطرفيف، وعقد اجتماع دولي حوؿ ضماف األمف في م

مف األىمية بمكاف تطوير نظاـ لألمف الجماعي كصيغة مثمى لضماف أمف الخميج العربي مف 
وجية النظر الروسية، وذلؾ عمى غرار تجارب أخرى مثؿ مجموعة شنغياي. وتختمؼ الرؤية 
الروسية في ىذا الخصوص عف رؤية دوؿ كبرى أخرى، والتي ترى في العالقات والتفاىمات 

 ثنائية بينيا وبيف دوؿ الخميج العامؿ األىـ في تحقيؽ االستقرار مف عدمو في المنطقة.ال
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مزيد مف التباعد بيف الطرفيف، إلى  كما تتخوؼ روسيا مف أف تؤدي األزمة اليمنية       
" دوؿ الخميج في مواجية مباشرة مع إيراف التي تدعـ  حيث تضع عممية "عاصفة الحـز

تحفظ روسيا وال تعمف دعمًا صريحًا ألي مف الطرفيف، األمر الذي يمكنيا الحوثييف. ومف ثـ ت
مف االنفتاح عمى مختمؼ األطراؼ، ويرفع عنيا الحرج، ويحفظ ليا التحالؼ مع إيراف، دوف 

 مزيد مف اإلضرار بعالقاتيا مع دوؿ الخميج.  
تبدي روسيا   ميةحرب إقميإلى  :التخوف من اتساع نطاق العمميات العسكرية وتحولياثالثا

متدادىا دوؿ أخرى، وتتخوؼ مف أف يدفع نجاح إلى  قمقًا شديدًا مف اتساع نطاؽ المعارؾ وا 
تكرار العممية في دوؿ أخرى خاصة سوريا، وفي إلى  دوؿ الخميج في تحقيؽ أىدافيـ في اليمف

ا التضحية ىذه الحالة لف تستطيع روسيا االستمرار في سياسة الحياد والتحفظ، ألنو ال يمكني
بشريؾ أساسي مثؿ سوريا، وقد تجد نفسيا في مواجية غير مباشرة مع دوؿ الخميج، األمر 

 الذي سيضر حتمًا بمصالحيا اليامة في المنطقة.
كما تبدى روسيا قمقًا مف إمكانية تورط قوى إقميمية، في مقدمتيا إيراف التي تدعـ        

مية واسعة النطاؽ عمى مقربة منيا، ويعزز مف حرب إقميإلى  الحوثييف، في الصراع وتحولو
ىذه المخاوؼ الروسية مشاركة باكستاف في العمميات والتي يغمب عمى عالقاتيا بإيراف التوتر 

 والتنافس اإلقميمي.
تتخوؼ روسيا كثيرًا مف أف  ::التخوف من زيادة نفوذ المتشددين والقاعدة في اليمنرابعا

" التطرؼ في اليمف وزيادة نفوذ المتشدديف اإلسالمييف، وتنظيـ إثارة إلى  تؤدي "عاصفة الحـز
القاعدة في المنطقة التي يشيد نشاطيا نموًا واضحًا، وتعتبر فاعال رئيسا فيما تشيده اليمف مف 
صراعات عمى مدى السنوات الماضية منذ اندالع الثورة فييا. وقد برز تنظيـ القاعدة في 

عينات، عقب عودة مف عرفوا باسـ "األفغاف العرب"، ومنيـ اليمف بصورة أولية في مطمع التس
عناصر مف قوات البحرية  ٕٜٜٔكثير مف اليمنييف، وقد استيدفت أوؿ عممية لمتنظيـ عاـ 

األمريكية "المارينز"، ومنذ ذلؾ التاريخ نفذ التنظيـ عشرات العمميات اإلرىابية. وفي مطمع عاـ 
اليمني والسعودي، عف عممية دمج في إطار تنظيـ ، أعمف تنظيـ القاعدة، بجناحيو ٜٕٓٓ

واحد، أطمؽ عميو "تنظيـ القاعدة في جزيرة العرب". وال شؾ أف مناخ عدـ االستقرار واالنشغاؿ 
بالصراع عمى السمطة، سوؼ يتيح لمتنظيـ مزيد مف التمدد في البؤر غير المستقرة في اليمف، 

 ف في مواجية الضربات العربية.خاصة وأف التنظيـ سيحاوؿ كسب تعاطؼ اليمنيي
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ومف المعروؼ أف روسيا، عمى عكس الواليات المتحدة، ليست عمى عالقة طيبة        
بتيارات اإلسالـ السياسي بصفة عامة والجماعات اإلرىابية والمتطرفة، وترفض مجرد الحوار 

ة لمكافحة اإلرىاب مع األخيرة، وترى فييا تيديدًا مباشرًا لألمف القومي الروسي، وتسعى جاىد
والقضا  عمى التطرؼ داخؿ روسيا وفي الدوؿ المجاورة ليا، كما تتخوؼ مف صعود تيار 

السمطة في بعض دوؿ إلى  اإلسالـ السياسي، وأبدت انزعاجا وقمقًا واضحيف إزا  وصولو
نيا تدرج جماعة األخواف المسمميف وعدد مف الجماعات اإلسالمية المتشددة  المنطقة، خاصة وا 

توسيع إلى  . ورأت أف ذلؾ سيؤديٖٕٓٓضمف قائمة المنظمات اإلرىابية لدييا منذ عاـ 
نشاط القاعدة والجماعات اإلرىابية والمتطرفة، وسيكوف ليذا أصدا  في الداخؿ الروسي الذي 
ال يزاؿ يعاني مف اإلرىاب في أعقاب الموجات العنيفة مف عدـ االستقرار في منطقة القوقاز 

ؿ عقد التسعينيات مف القرف الماضي. ورغـ استخداـ موسكو القوة بصرامة الروسي طوا
لمقضا  عمى اإلرىابييف في تمؾ المنطقة، ومكافحة اإلرىاب في أراضييا الجنوبية في القوقاز 

 . (ٔ)بشتى الوسائؿ األمنية والتنموية، ما زاؿ اإلرىاب جرح يدمي القوقاز وروسيا
ترى روسيا أف المستفيد األوؿ مف عدـ   الحزم"  شكوك روسيا تجاه "عاصفة  خامسا

االستقرار في المنطقة ىو الواليات المتحدة، التي تحاوؿ تصفية القدرات العربية وضربيا 
بعضيا بالبعض اآلخر، والتالعب باستقرار ىذه الدوؿ والتوازنات العرقية والدينية والمذىبية 

مف واالستقرار اإلقميمي. ورأت موسكو أف داخميا لخدمة مصالحيا عمى حساب أمف دوليا واأل
إحكاـ قبضتيا عمى المنطقة ووضع حد لمشراكة العربية المتنامية مع القوى إلى  واشنطف تسعى

اآلسيوية وفي مقدمتيا روسيا، ذلؾ مف خالؿ إعادة رسـ خريطة الشرؽ األوسط جغرافيًا 
ضعاؼ القوى اإلقميمية اليامة العربية وغير ال عربية الكبرى، وخمؽ كيانات ضعيفة وسياسيًا، وا 

يسيؿ توجيييا وال تمثؿ خطرا عمى مصالحيا. ويعزز مف المخاوؼ الروسية خبرة التدخؿ 
األمريكي في ليبيا ومف قبميا العراؽ، ودعميا لمثورات العربية، والسياسة األمريكية غير الفعالة 

 قرار اإلقميمي والدولي. تجاه "داعش" وغيرىا مف المنظمات اإلرىابية التي تيدد االست
ضعاؼ لموقفيا         " ضغطًا عمى إيراف وا  مف ناحية أخرى، قد تمثؿ عممية "عاصفة الحـز

بعد التوصؿ التفاؽ اإلطار بينيا وبيف الواليات المتحدة وبخاصة حوؿ سبؿ التنفيذ الالحقة، 

                                                           
 .60اؽّذ ظب٘ش، أعجبة رعضش اٌؾً اٌغ١بعٟ فٟ ا١ٌّٓ،، ص (1)
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، ويفتح الباب أماـ وترى روسيا أف الدعـ األمريكي لمعممية ىو لتحقيؽ مصالح أمريكية خالصة
يراف وكسر شوكة طيراف  . (ٔ)تصفية الحسابات القديمة بيف الواليات المتحدة وا 

صحيح أف مثؿ ىذه التخوفات لـ تأت صراحة عمى لساف المسؤوليف الروس، إال إف      
بعض الصحؼ الروسية عكستيا عمى نحو واضح حيث ىاجمت وكالة أنبا  "سبوتينيؾ" 

ألمريكية وموافقتيا عمى التحرؾ العربي في اليمف، وقالت الوكالة الروسية الروسية السياسات ا
نفسيا وحمفائيا عمى أنيـ ال يخضعوف لقوانيف التصرؼ إلى  إف "الواليات المتحدة تنظر

 الطبيعية التي تنطبؽ عمى غيرىـ"، معتبرة أف التحركات األمريكية "مزدوجة المعايير".
الروسية، التدخؿ العربي في اليمف، ورأت إف التحرؾ العربي  وىاجمت صحيفة "برافدا"       

ما ىو إال محاولة لػ"غزو اليمف" بمساعدة الواليات المتحدة لمدفاع عف "نفطيـ". وأشارت 
أف "الغزو العربي لميمف ما ىو إال محاولة إلنقاذ النفط الذي يمر مف خالؿ باب إلى  الصحيفة

سيطرة الحوثييف عمى المضيؽ الذي يتمتع بأىمية المندب، حيث إف السعودية قمقة مف 
إستراتيجية". واتيمت الصحيفة الروسية المممكة العربية السعودية بػ"استغالؿ المخاوؼ مف 
الحوثييف إلقناع الواليات المتحدة". ودافعت "برافدا" عف المحادثات مع إيراف، ورأت إف 

تفاؽ نووي مع إيراف، مف خالؿ دعـ اإلى  "الواليات المتحدة تخاطر بالمفاوضات لمتوصؿ
 . (ٕ)العممية العربية ضد اليمف"

" ينبع مف القمؽ الروسي الشديد         خالصة القوؿ إف الموقؼ الروسي مف "عاصفة الحـز
مكانية خروجيا عف نطاؽ السيطرة، وأف تكوف النجاحات  إزا  التداعيات المحتممة لمعممية وا 

قدـ مؤقت يعقبو صراع إقميمي ممتد، تتورط فيو أطراؼ أخرى األولى لمضربات العربية مجرد ت
حرب إقميمية تقضي عمى األخضر إلى  مباشرة ليتحوؿ الصراعأو  عمى نحو غير مباشر،

  واليابس، وتطيح بالمصالح الروسية وتضع موسكو في خيارات صعبة.
كردية ليست وليدة ال -العالقات الروسية : المطمب الثالث:الموقف الروسي من الحراك الكردي

اليـو بطبيعة الحاؿ، بؿ تمتد لفترة الحرب العالمية األولى وما قبميا؛ حيف دعمت روسيا 
القيصرية "أقميات" الدولة العثمانية إلثارة القالقؿ داخميا. بينما تميزت ستينيات وسبعينيات 

السياسية الكردية القرف الماضي بدعـ سوفياتي كبير لمتيارات الكردية اليسارية، )أو الحركة 

                                                           
 .5/4/2015خ١ًٍ ؽغٓ، ٌّبرا ا١ٌّٓ؟ ،اٌخ١ٍظ، اٌشبسلخ،  (1)

 .61ّٓ، صاؽّذ ظب٘ش، أعجبة رعضش اٌؾً اٌغ١بعٟ فٟ ا١ٌ (2)
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كما تطمؽ عمى نفسيا(، التي تمظيرت أخيرًا في حزب العماؿ الكردستاني الذي تأسس عاـ 
 .ٜٗٛٔوبدأ حربا انفصالية ضد تركيا عاـ  ٜٛٚٔ
لكف ىذه الخمفية التاريخية ليست السبب الوحيد لمدعـ الروسي الواضح اليـو لممقاتميف       

كردي عمى تجنب مواجية  -السوري، إذ ثمة توافؽ روسي  األكراد الذيف يتقدموف في الشماؿ
النظاـ في سوريا ،والتركيز عمى تنظيـ الدولة )ولو ظاىريًا(، بينما السبب الرئيسي في موقؼ 
ضعافيا كأحد الداعميف  موسكو ىو رغبتيا في معاقبة أنقرة عمى مواقفيا في سوريا، وا 

قات غياب أي صداـ بيف الطرفيف سابقًا وحاليًا، تفسر ىذه السيا، ممعارضة السوريةاإلقميمييف ل
بؿ تَوفُر الغطا  الجوي الروسي لمقوات الكردية في تقدميا لكسب أراض جديدة، )سيطروا فعاًل 
خضاعيا لشروط موسكو  عمى تؿ رفعت ويحاولوف حصار أعزاز( لخنؽ المعارضة وا 

الجنوبية، معاد ليا حصار تركيا بشريط كردي عمى حدودىا إلى  ، إضافةٖبخصوص جنيؼ 
بيد أف موسكو لـ تكتؼ بالدعـ العسكري والموجستي لقوات حماية الشعب، ، وحميؼ لروسيا

الذراع العسكرية لحزب االتحاد الديمقراطي، بؿ قدمت دعمًا سياسيًا غير مسبوؽ لمحزب، 
الثانية بالتنسيؽ معو ثـ استقبالو في موسكو، قبؿ أف تتوج ذلؾ بفتح ممثمية لو في موسكو ىي 

فقط عمى مستوى العالـ بعد ممثميتو في إقميـ كردستاف العراؽ، وكانت كؿ تفاصيؿ المشيد 
 توحي بممؼ كردي "إقميمي" متجاوزا لمحدود.

أما الدعـ األمريكي لقوات الحماية فسابؽ حتى عمى الدعـ الروسي ليا، وخصوصًا في       
لتي أجبرت واشنطف خالليا أنقرة عمى ا ٕٗٔٓمعركة عيف العرب/كوباني في أيموؿ/سبتمبر 

جنب مع األكراد، وقدمت إلى  السماح بمرور مئات مف مقاتمي البشمركة العراقية لمقتاؿ جنبا
فييا لممقاتميف األكراد أسمحة ودعمًا لوجستيًا وغطا  جويًا دفع بينري باركي، المحمؿ السابؽ 

دراسات، لمقوؿ بأف أمريكا باتت تمثؿ لمخارجية األمريكية والمحمؿ السياسي لمركز ويمسوف لم
القوة الجوية لقوات الحماية، بينما األخيرة تمثؿ القوات األرضية لألولى. الحقًا، في 

، قدمت واشنطف لقوات الحماية غطا  جويًا خالؿ ىجوميـ عمى تؿ ٕ٘ٔٓحزيراف/يونيو 
ال زالت تعيش أبيض وطردىـ العرب والتركماف منيا، دوف التنسيؽ مع أنقرة التي كانت 

 صدمة انتخاباتيا المصيرية في ذلؾ الشير.
ترى واشنطف في الفصائؿ الكردية المسمحة قوة محمية مثالية لمكافحة تنظيـ الدولة، إذ        

لدييـ العدد والعدة والخبرة واالستعداد النظري لمواجية التنظيـ، وقد أيدوا كؿ ذلؾ بالواقع 
، تستثمر الواليات المتحدة ىذه العالقات المتميزة مع أكراد العممي الميداني. مف ناحية أخرى
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بقائيا ضمف المساحات المسموح بيا مف  سوريا لمضغط عمى حميفتيا "المشاغبة" تركيا، وا 
 المواقؼ والسياسات اإلقميمية.

ولذلؾ فقد رفضت واشنطف مرارًا الدعوات التركية لوقؼ دعميا لحزب االتحاد        
ات الحماية، وأكدت أنيا ال تعتبرىما منظمات إرىابية، بؿ ضربت بعرض الديمقراطي ووحد

 الحائط االتيامات واألدلة التي قدمتيا أنقرة عمى تورط الوحدات في تفجير أنقرة األخير.
يريد المقاتموف األكراد السيطرة عمى المنطقة الواقعة بيف "الكانتوف" الشرقي الذي يحوي      

ثيمو الغربي الذي يضـ عفريف، ثـ التمدد نحو ساحؿ المتوسط ليكوف عيف العرب والجزيرة وم
ذلؾ الشريط/الممر نواة لدولة كردية في المستقبؿ، ويروف أف تطورات األزمة السورية ومالمح 
التقسيـ المستقبمي الماثمة تضمف ليـ تحويؿ اإلدارة الذاتية التي أعمنوىا في كانوف 

 تي واقعي، عمى غرار تجربة نظرائيـ العراقييف.إقميـ ذاإلى  ٕٗٔٓالثاني/ديسمبر 
مف ناحيتيا، ترى تركيا في ىذا المشروع خطا أحمرا وفؽ حسابات أمنيا القومي، بسبب       

العالقة العضوية بيف ىذه الفصائؿ وحزب العماؿ الكردستاني، عمى اعتبار أف الكياف 
طالؽ العمميات ضد أنقرة، السياسي القادـ سيكوف مساحة إستراتيجية جديدة لمتدرب و  التسمح وا 

مخاطر رفع سقؼ أكراد الداخؿ التركي وتصعيب الحؿ معيـ، فضاًل عف كونو إلى  إضافة
الرىاف الكردي عمى روسيا الواليات المتحدة ، ف سوريا والعالـ العربي بشكؿ عاـعازاًل لتركيا ع

لمستقبؿ التي تشي بأف رىاف عمى الحاضر، وتغيب عنو فيما يبدو دروس الماضي وحسابات ا
ا "الورقة الكردية" لطالما استغمت مف الطرفيف مرات عديدة حيف احتيج ليا، وتمت التضحية بي

في  ٜٙٗٔفجميورية مياباد "الكردية"، التي تأسست عاـ ، انتيت تمؾ الحاجةأو  حيف انتفت
األراضي شماؿ غرب إيراف بدعـ مف االتحاد السوفياتي السابؽ إثر احتاللو جز ًا مف 

اإليرانية، لـ تدـ أكثر مف أحد عشر شيرًا فقط بعد ضغط أمريكي عميو لالنسحاب مف 
المناطؽ التي احتميا، حيث أسقطت طيراف تمؾ الدولة وانتيى مصير مؤسسْييا قاضي محمد 

 اإلعداـ واليرب عمى التوالي.إلى  ومصطفى البارزاني
 الرابعالمبحث 

 آفاق العالقات العربية الروسية
،  ٕٔٔٓحتى سنة /السيناريوىات المحتممة لطبيعة العالقات العربية الروسية المطمب األول:

حافظت روسيا عمى موقؼ بدأ سمبيا ومتحفظا تجاه الحراؾ العربي ، ثـ تحّوؿ عمى نحو 
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مواقؼ أقؿ تشددا مع إلى  براغماتي مع تحقيؽ القوى الثورية لبعض النجاحات ، ومف ثـ
 حاكمة ، وقد برز ذلؾ مف خالؿ  األنظمة العربية ال

 .عدـ االكتراث في الحالة اليمنية 
 .المتابعة المترقبة في الحالة التونسية 
 .المراقبة بقمؽ وحذر في الحالة المصرية 
 .المراوغة والشجب في الحالة الميبية 
  الرفض القاطع ألي تدخؿ دولي مع المطالبة بإصالحات داخمية عاجمة في الحالة

 السورية.
ولعؿَّ المراجعة التاريخية لمعالقات العربية الروسية التي تمتد ألكثر مف إلؼ عاـ، تظير      

وكاف أكثرىا وضوحا في خمسينيات وستينيات القرف العشريف   مرورىا بفترات مف المد والجزر
مف خالؿ مساىمة روسيا في تطوير البنى األساسية في العالـ العربي في العديد مف 

ال عف دورىا الثقافي البارز. ويعتبر عقد السبعينيات بداية خط متصؿ لتراجع المجاالت، فض
وفي السنوات األخيرة  ،ٜٜٔٔكاد عاـ أو  أف اختفىإلى  ،الدور الروسي في العالـ العربي

ثمة مف ، فعؿ وتجنب المبادرات الراديكاليةتقـو السياسة الخارجية الروسية عمى مبدأ رد ال
وسي تجاه الحراؾ العربي، ال يزاؿ يرتكز عمى ُبعد تشكيكي قائـ عمى يعتقد، أف الموقؼ الر 

نظرة روسيا لمشعوب العربية، عمى أنيا ال تزاؿ تحت وطأة القوى االستعمارية، وتتحرؾ وفؽ 
ومف خالؿ ما سبؽ يتضح لنا، أف موقؼ ، (ٔ)مخططات أجنبية بريطانية وفرنسية وأمريكية

  (ٕ)ى الدوافع والكوابح التاليةروسيا مف الحراؾ العربي، استند عم
فرض إلى  طبيعة البيئة الداخمية الخاصة بييكؿ السمطة في الداخؿ الروسي ،الذي يسعى .ٔ

التمرد مف خالؿ سيطرة الحزب ،وبالتالي أو  قبضة مركزية عمى األقاليـ التي تسعى لالنفصاؿ
ؿ والتفكؾ، واحتماؿ ثمة مف يعتقد، أف قبوؿ روسيا بالديمقراطية سيضعيا عرضة لالنفصا

                                                           
٘زٖ إٌظشح ٌُ رزغ١ش ٠ّٚىٓ اعزشفبفٙب فٟ خشٚط اٌعذ٠ذ ِّٓ رظش٠ؾبد اٌخجشاء اٌشٚط اإلعال١ِخ،ثبْ ٘زٖ  (1)

ِبٟ٘ إالِؤاِشح ٠ٙٛد٠خ أٚأِش٠ى١خ ٌٍغ١طشح عٍٝ اٌششق األٚعؾ ِٓ خالي  2011اٌضٛساد اٌعشث١خ فٟ عبَ

اٌزٞ ٠شٜ  ١ُٕٙ اٌذثٍِٛبعٟ،فبرغالف ِبرٛصٚفإ٠مبعٗ فٟ اٌفٛػٝ ٚاٌزخٍض ِٓ ؽىبِٗ إٌّز١ٙخ أدٚاسُ٘ ِٚٓ ث

 أْ اٌعذ٠ذ ِٓ إٌّظّبد األِش٠ى١خ لبِذ ثزذس٠ت ثعغ اٌشجبة ٚرُ إسعبٌُٙ إٌٝ ثٍذأُٙ إلشعبي فز١ً اٌضٛساد

عبؽف ِعزّذ عجذ اٌؾ١ّذ ، اٌعاللبد اٌعشث١خ اٌشٚع١خ فٟ ظً اٌزؾٛالد اٌذ١ٌٚخ"، ٚسلخ عًّ فٟ ٍِزمٝ  (2)

 . 2002ٚع١خ ، ِشوض اٌغض٠شح ٌٍذساعبد ، اٌذٚؽخ ، شجبؽ / فجشا٠ش، اٌعاللبد اٌعشث١خ اٌش
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تفكؾ االتحاد إلى  وحتى مناطقية، األمر الذي قد يؤدي  نشوب صراعات عرقية وقومية ودينية
 الروسي ذاتو. 

أرضييا، خاصة أف ىذا الحراؾ يؤثر مباشرة في إلى  . خشية روسيا مف انتقاؿ عدوى الثورةٕ
في العمؽ الروسي مف الواقع الداخمي الروسي ،خاصة جميوريتي تترستاف وبشكورتوستاف 

جممة المطالب التي ترفعيا الجميوريتبف، لكف بصفة سممية بعيدة عف النيج الصدامي، كما 
، .بسبب تشابو الدوافع في الداخؿ الروسي مع واقع التجربة (ٔ)كاف الحاؿ في الشيشاف والقوقاز

 العربية.
بوضوح عف أزمة المخطط  تعتقد روسيا أف السياؽ الذي اندلع فيو الحراؾ العربي، يعبر  .ٖ

الجيؿ بالمعطيات االجتماعية  مع ،(ٕ)األمريكي في عممية نشر الديمقراطية عف طريؽ فرضيا
واالقتصادية لمشعوب العربية، وعميو تتحرؾ روسيا تجاه الحراؾ العربي بحذر، العتبارات 
سرائيؿ والواليات  عديدة مف بينيا السعي لتحقيؽ التوازف بيف كؿ مف األنظمة العربية الحاكمة وا 

 المتحدة األمريكية
ربي بوصوؿ قوى إسالمية أصولية، قد تنشأ بيئة . عدـ رغبة روسيا في أف ينتيي الحراؾ العٗ

سالمية تيدد تخوميا في القوقاز وآسيا الوسطى ، إضافة أف تعاطي روسيا إلى  اقتصادية وا 
مع الحراؾ العربي يأخذ بعيف االعتبار الوزف الديموغرافي واالقتصادي لمسممي روسيا، الذيف 

  مف إجمالي السكاف.% ٚٔيمثموف نحو 
في المياه   سيا القدرات العسكرية البحرية التي تمكنيا مف إدارة متوازنة لمصراع. ال تممؾ رو ٘

اإلقميمية لمعالـ العربي في ظؿ سيطرة األساطيؿ األمريكية عمى كؿ مف شرؽ البحر المتوسط 
 والخميج العربي.

ومما سبؽ، يمكف تطرح جممة مف / المطمب الثاني:آفاق العالقات الروسية العربية
 وىات حوؿ آفاؽ العالقات الروسية العربية في ظؿ ىذه التحوالت الدولية  السيناري

العربية  -الروسية   ثمة مف يعتقد أف ىناؾ آفاؽ رحبة لمتعاوف والشراكة: :السيناريو األولاوال
في مجاالت الطاقة النووية وتكنولوجيا الفضا  وتطوير البنية الصناعية العربية، وىو التعاوف 

فعؿ عمى نطاؽ محدود ال يتفؽ مع احتياجات الدوؿ العربية، وال مع ما يمكف أف الذي بدأ بال
تقدمو روسيا مف دعـ تقني في ىذا المجاؿ. ومثاؿ ذلؾ االتفاؽ بيف روسيا وليبيا في عاـ 

                                                           
 06عبؽف ِعزّذ عجذ اٌؾ١ّذ ، ِشعع عبثك ،ص  (1)

 ،٠32فغ١ٕٟ ثش٠ّبوٛف ،ِشعع عب٠ك، ص (2)

http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=63%3A-r-&catid=12%3A2010-12-09-22-56-15&Itemid=10&limitstart=1#_edn49
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عمي تطوير مركز األبحاث النووية في تاجورا غرب طرابمس، وتوقيع اتفاقية خاصة  ٜٜٚٔ
روسيا   بيف مصر وروسيا، وبيف ٕٛٓٓالنووية في آذار/مارس باالستخداـ السممي لمطاقة 

إلنشا  المفاعميف النووييف الصناعي والتجريبي في األردف،  ٜٕٓٓواألردف في أيار/مايو 
ىذا التعاوف القائـ بيف روسيا وعدد مف الدوؿ العربية في مجاؿ تكنولوجيا الفضا ، إلى  يضاؼ

تضمف ذلؾ إطالؽ أقمار صناعية لالتصاالت والمالحة أىميا الجزائر والسعودية والمغرب، وي
واالستشعار عف بعد بواسطة صواريخ روسية. وقد تـ في ىذا اإلطار إطالؽ القمر الصناعي 

، وكذلؾ إطالؽ سبعة أقمار صناعية ٕٕٓٓ" في تشريف الثاني/نوفمبر ٔ-الجزائري "ألسات
وىناؾ اتفاؽ بيف البمديف عمى مدار حوؿ األرض، إلى  سعودية بواسطة الصواريخ الروسية

 مواصمة التعاوف في ىذا المجاؿ.
كما اتفقت وكالة الفضا  الفيدرالية الروسية ومؤسسة اإلمارات لمعمـو والتقنية المتقدمة        
طالؽ  ٕٚٓٓعاـ  عمي بد  العمؿ المشترؾ في مجاؿ استثمار الفضا  ألغراض سممية، وا 

. ولروسيا أيضا ٕٛٓٓعد مف مطار بايكونور عاـ جياز فضائي إماراتي لالستشعار عف ب
دور متزايد وممحوظ في تنمية البنية الصناعية في العديد مف الدوؿ العربية، وتحديث البنية 

جانب إنشا  صناعات جديدة إلى  ، ىذا(ٔ)الصناعية التي شيدت في فترة االتحاد السوفيتي
إنشا  مجمع سيدي البراؽ الكيرومائي  مشتركة بيف روسيا وعدد مف الدوؿ العربية، مف أىميا

، وعدد آخر مف المنشآت المائية. ىناؾ أيضا ٜٜٜٔالضخـ في تونس بمساعدة روسيا عاـ 
كيمو متر وبتكمفة  ٓٓ٘مشروع خط سكة حديد بيف مدينتي سرت وبنغازي الميبيتيف بطوؿ 

سي المشترؾ في الرو  -مميار دوالر، والعديد مف مشروعات االستثمار المصري ٕ،ٕ  تقديرية
صناعات الدوا  والسيارات والطائرات والسالح التي أبرمت مؤخرا في عيد الرئيس عبد الفتاح 

 السيسي وغيرىا.
ىناؾ مف ييّيف مف مستقبؿ المصالح الروسية في المنطقة العربية السيناريو الثاني:  :ثانيا

 نظرا لمعديد مف العوامؿ منيا مثال  
مصالح روسيا تتعارض مع مصالح المنطقة العربية كمصدر فيما يخص النفط والغاز، ف .ٔ

الدوؿ العربية ليا مصمحة أف   لمنفط، األمر الذي  يطرح العالقة التنافسية، بكوف أف
 ترتفع أسعار النفط والغاز كي تستطيع أف تصدر بشكؿ أكبر مثال .

                                                           
أّ٘ٙب رؾذ٠ش ِغّع اٌؾغبس ٌٍؾذ٠ذ ٚاٌظٍت فٟ اٌغضائش، ٚرؾذ٠ش ٌِٛذاد وٙشثبء اٌغذ اٌعبٌٟ، ٚرشعبٔخ  (1)

 ْ اٌعبٌٟ، ٌششوخ ؽٍٛاْ ٌٍؾذ٠ذ ٚاٌظٍت ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّششٚعبد فٟ ِظش.اإلعىٕذس٠خ، ٚاٌفش
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قديمة، ىناؾ مف يرى أف تصدير السالح، أصبح مف األدوار القديمة ومف المصالح ال .ٕ
سوريا والعراؽ ومصر والجزائر ... اليـو إلى  يصدر السالح حيث كاف االتحاد السوفيتي

حتى مع تصدير بعض األسمحة الخفيفة والصواريخ، فقد تغير التوجو الروسي لتصدير 
لى مناطؽ أخرى.إلى  السالح  دوؿ في آسيا، كالصيف، وتايالند، وا 

معادلة الثنائية القطبية مف لجية الصراع بيف مف الناحية السياسية لـ نعد أيضا أماـ  .ٖ
المعسكر الروسي والمعسكر األميركي، فعميا ىناؾ دولة مييمنة أو  المعسكر السوفيتي

ىي الواليات المتحدة قامت بتقويض روسيا وأزالت عنيا دورىا حتى في محيطيا ،بعد أف 
 تموضعت الواليات المتحدة في قواعد في المحيط الروسي.

النظاـ الدولي بقوة ولو كانت تمؾ العودة إلى  األكيد أف روسيا عائدة لسيناريو الثالث:ا:ثالثا
فييا نوع مف التدرج، كما يجمع العديد مف المختصيف في الشؤوف الدولية، في ظؿ مسممة 
واضحة ىي أف المنطقة العربية وميما بمغت حالتيا العامة مف عدـ التنسيؽ المشترؾ، فإنيا 

ستراتيجيا ال يمكف لدولة عظمى مثؿ روسيا، إال أف تنسؽ معو ، وبالتالي تبقى تبقى مجاال إ
ارتباط المصالح والشراكة والطرح عمى تصورات مستقبؿ العالقات الروسية العربية قائمة 

الواقعي والمصالح اإلستراتيجية، وليس مف باب المجاممة، وىنا يمكف التمييز بيف أوجو ىذه 
 ممات التالية العالقة مف خالؿ المس

 المسممة السياسية واالقتصادية  .1
 تفعيؿ التعاوف التجاري والمالي بيف الطرفيف. - أ
 ضرورة توجيو االستثمار العربي نحو روسيا. - ب
تنظيـ مؤتمرات عمى مستوى صانعي القرار بشأف العالقات العربية الروسية لبحث ىذه  - ت

 . (ٔ)المسألة مباشرة
برلماني لوضع التشريعات المالئمة واألسس تأسيس قاعدة مشتركة عبر التمثيؿ ال - ث

 القانونية التي تخدـ تطوير العالقات بيف الطرفيف.
 . (ٕ)تنشيط عمؿ مجمس األعماؿ الروسي العربي - ج

                                                           
 .23عٛسط شىشٞ وزٓ، ِشعع عبثك، ص (1)

خبطخ أْ اٌعاللبد االلزظبد٠خ اٌعشث١خ اٌشٚع١خ اٌزٟ ؽىّزٙب فٟ اٌؾمجخ اٌغٛف١ز١خ ؽج١عخ األٔظّخ اٌغ١بع١خ  (2)

٠خ رعزّذ ِمب٠ؼخ اٌغالػ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ثبٌّٛاد اٌخبَ ٚاٌزٟ وبٔذ رشٜ فٟ االرؾبد اٌغٛف١زٟ اٌغبثك ِٕظِٛخ رم١ٍذ

أٚ اإلٔزبط اٌضساعٟ لذ رشاععذ فٟ عٙذ سٚع١ب االرؾبد٠خ، ٔظشا ٌزغ١ش إٌظبَ االلزظبدٞ فٟ سٚع١ب إٌٝ الزظبد 

 اٌغٛق اٌّفزٛػ ِّب ؽ١ّذ اٌعبًِ األ٠ذ٠ٌٛٛعٟ ِٓ اٌّعبدٌخ اٌغذ٠ذح ٚفشع لٛا١ٔٓ اٌغٛق ثىبفخ رفبط١ٍٙب.
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   المسممة الثقافية واإلعالمية  .2
تعزيز "الدبموماسية الشعبية" ىروبا مف البيروقراطيات الرسمية التي قد تعرقؿ الرغبة في  - أ

 لطرفيف.التواصؿ بيف ا
تنشيط دور الجمعيات األىمية والمنظمات غير الحكومية والبرلمانات بيدؼ مد الجسور  - ب

  بيف الطرفيف.
صانع القرار الروسي، والتركيز عمى إلى  االعتماد عمى فكرة العالقات العامة لموصوؿ - ت

 الييئات الشعبية، ال سيما البرلمانية منيا مسؤولية ىذه الميمة.
المي، حيث تقـو وسائؿ اإلعالـ لدى الطرفيف بدور في التقريب تقارب إعإلى  السعي - ث

 والتفاعؿ.
بمورة متنديات لمحوار والتقارب اإلعالمي ومد جسور التعاوف مع العالـ العربي في  - ج

 المجاالت الثقافية واألكاديمية والبحثية.
  العربية والعكس.إلى  تنشيط الترجمة مف الروسية - ح
ة الناجحة في التعايش المشترؾ بيف القوميات واإلثنيات االستفادة مف التجربة الروسي - خ

 .(ٔ)التي تضميا روسيا عمى مساحة جغرافية واسعة
مميوف مسمـ في روسيا يمثموف عمقا إستراتيجيا لمعالـ  ٕ٘االستفادة مف وجود ما يناىز  - د

 العربي.
 العربي.مشتركة وتكويف مرجعية لخريجي الجامعات الروسية في العالـ  مراكز بحث إقامة - ذ

أف الصداقات بيف الدوؿ، ال يمكف أف تتحقؽ، إاّل عمى أساس راسخ مف الندية، وىو ما       
لـ يتوافر حتى اآلف ألي طرؼ عربي في عالقتو بالواليات المتحدة . فإنو يصح أيضًا وبالقدر 
 نفسو عمى عالقات الدوؿ العربية بمختمؼ القوى الدولية األخرى، ومف بينيا روسيا، ألف
معاداة دولة مثؿ روسيا التي تمتمؾ حدودًا قريبة جدًا مع قوى إقميمية في المنطقة مثؿ إيراف 
وتركيا، يسيـ في إضعاؼ المنطقة العربية أمنيا، خاصة أف أغمبية األطراؼ العربية باتت 

دائرة النفوذ األمريكي، أصبحت تشكؿ القاعدة إلى  مقتنعة أف دوؿ أوروبا الشرقية التي انتقمت
الخمفية لمنشاط الصييوني في المنطقة العربية، فقد أثبتت التحقيقات األخيرة التي أجرتيا 
السمطات المصرية، أف التمويؿ األجنبي الذي تقدمو الواليات المتحدة لمنظمات المجتمع 

                                                           
  عذ٠ذح"،   ِٚعط١بد   صبثزخ   اٌعشث١خ:ِظبٌؼ   اٌضٛساد   ثعذ   إٌّطمخ   رغبٖ   اٌشٚع١خ   ْ اٌش١خ،" اٌغ١بعخٔٛس٘ب (1)

 .23، ص2012اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ ، اٌعذد : ، شجبؽ/ فجشا٠ش 
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المدني المصرية، يتـ عف طريؽ تنظيمات غير حكومية متمركزة في دوؿ مف أوروبا الشرقية، 
جز  مف إلى  حة العرب أف تتحوؿ روسيا بكؿ ثقميا االقتصادي والبشريوليس مف مصم

 . (ٔ)المنظومة السياسية الغربية
وخالصة القوؿ إف روسيا لدييا رؤية إيجابية إلمكانيات التعاوف مع الدوؿ العربية،        

لمصالح ولدييا رغبة في تقديـ مساعدة لمدوؿ العربية في حالة وجود صيغة واقعية تستند عمى ا
المشتركة، ويمكف لروسيا أف تمثؿ شريكًا أساسيًا في تحقيؽ بعض األىداؼ العربية ذات 

لمجمؿ الدوؿ العربية، لكف عمى الدوؿ العربية أو  األىمية، سواً  بالنسبة لكؿ دولة عمى حدة
أوال فيـ معطيات ىذا التعاوف، مف خالؿ عممية إعادة إدراؾ وجود إمكانيات حقيقية لدى 

ا، يمكف االستناد عمييا إلرسا  عالقات قوية، تدعـ قطاعات حيوية داخؿ الدوؿ العربية، روسي
وليس المقصود بذلؾ القطاعات العسكرية فقط، كما يجب تحديد ما الذي تريده الدوؿ العربية 
بالضبط، وكيؼ يمكف إقامة عالقات التعاوف عمى النحو الذي يحقؽ مصالح الطرفيف العربي 

 والروسي.
   

                                                           
 .2014-5-21ساعع طؾ١فخ األ٘شاَ، اٌمب٘شح،  (1)
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١ِشفذ ع١ذ ؽغ١ٕٓ، سٚع١ب ٚإٌّظّبد اإلعال١ِخ، اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، ِشوض اٌذساعبد اٌغ١بع١خ  .10

 .2014ٚاإلعزشار١غ١خ، اٌمب٘شح، 

 اٌذساعبد

اؽّذ اٌظب٠غ، اٌشؤ٠خ اٌشٚع١خ ٌٍضٛسح اٌّظش٠خ،ِغٍخ اٌّغزمجً اٌعشثٟ، ِشوض دساعبد اٌٛؽذح  .1

 .66ص، 2012اٌعشث١خ، ث١شٚد، وبْٔٛ األٚي/د٠غّجش،/

اؽّذ ظب٘ش، أعجبة رعضش اٌؾً اٌغ١بعٟ فٟ ا١ٌّٓ،، اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، ِشوض اٌذساعبد اٌغ١بع١خ  .2

 . 2015، رّٛص/ ١ٌٛ٠ٛ 201ٚاإلعزشار١غ١خ، اٌمب٘شح، اٌعذد 

 .2015اٌششق األٚعؾ، ِغٍخ ِمبسثبد،ث١شٚد، اٌعذد ،إٌٝ  خ١ًٍ ؽغ١ٓ،سٚع١ب ٚاٌعٛدح اٌعغىش٠خ .3

بِظ اٌى١ّ١بئٟ اٌغٛسٞ، اٌخ١ٍظ/ اٌٍّؾك اٌغ١بعٟ، اٌشبسلخ، خ١ًٍ ؽغ١ٓ، سٚع١ب ٚرفى١ه اٌجشٔ .4

22/12/2014. 

وّبي عغبف، ِغبس اٌعاللبد ا١ٌٍج١خ اٌشٚع١خ فٟ عٙذ اٌشئ١ظ ثٛر١ٓ ،ِغٍخ االلزظبد ٚاالعّبي،  .5

 .2015ث١شٚد،،  

 . 2011، 66طالػ ثش١ش، األصِخ ا١ٌٍج١خ فٟ ِٛالع اٌغٍطخ اٌشٚع١خ، دساعبد د١ٌٚخ، ث١شٚد، اٌعذد  .6

ػؾٝ ؽذاد، اٌغ١بعبد اٌشٚع١خ رغبٖ اٌضٛساد اٌعشث١خ فٟ ِغٍظ األِٓ، ِمبسثبد ع١بع١خ، اٌّشوض  .7

 .2013اٌٍجٕبٟٔ ٌٍذساعبد ٚاٌزٛص١ك ٚاإلعالَ،ث١شٚد، 

  ِٚعط١بد   صبثزخ   اٌعشث١خ:ِظبٌؼ   اٌضٛساد   ثعذ   إٌّطمخ   رغبٖ   اٌشٚع١خ   ٔٛس٘بْ اٌش١خ،" اٌغ١بعخ .6
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