
 سياسة روسيا في المنطقة العربية اإلسالمية

 عبد الستار قاسم

الكاتب ال يستعمل مصلح (تناقش هذه الورقة السياسة الروسية في المنطقة العربية اإلسالمية 
تشعر بأن روسيا  عندما أخذت 2001في اآلونة األخيرة، وبالتحديد بعد العام ) الشرق األوسط

ت تفكر، على األقل، بصون ن الممكن أن يتطاول عليها، وبدأومالنفوذ العالمي يتجاوزها، بل 
موضوع البحث . مكانتها، واسترداد جزء من الهيبة التي كان يتميز بها االتحاد السوفييتي المنهار

 الممتد من إيران إلى مصر، على زءية اإلسالمية، وإنما ينحصر في الجهنا ليس كل المنطقة العرب
ألكثر تفاعال واستقطابا للنشاط السياسي والدبلوماسي والعسكري من اعتبار أن هذا الجزء هو ا

بخاصة من الناحية العسكرية في منطقة في أجزاء أخرى هناك حراك قوي . غيره من األجزاء
 والذي يعتبر قلب أفغانستان وباكستان، لكن األنظار الروسية مركزة اآلن على هذا الجزء الحيوي

 .المنطقة العربية اإلسالمية

تلمس الورقة على السياسة الروسية في المنطقة المذكورة بصورة عامة، وعلى سياستها مع كل 
دولة من دولها أو جهة ذات شأن في التأثير على الوضع العام في المنطقة مثل سوريا ومصر 

ال تدخل الورقة في التفاصيل، وإنما تحاول إبراز الخطوط العريضة . وإيران وحزب اهللا وحماس
ومن ثم يقوم الباحث بتقييم . سة الروسية والتي تعتبر القواعد التي تنبثق عنها التفاصيلللسيا

 .المعلومات الوادرة واستخالص النتائج

 اعتبارات أساسية في السياسة الروسية

 سياسة روسيا في المنطقة العربية اإلسالمية حذرة جدا، وتتطلب الكثير من التوازن والدقة، وهي
 ذلك ألن المخاطر التي ،ام كثيف، أو على حبل بهلواني رفيعالسير عبر حقل ألغأشبه ما تكون ب

لكل موقف . يمكن أن تعترض المصالح الروسية كثيرة بغض النظر عن المواقف المتخذة
محاذيره، ولكل تصريح سياسي آثار وتبعات لدى مختلف الجهات المتنافسة أو المتصارعة في 

ومصالح األنظمة الحاكمة في المنطقة، وكذلك األمر بالنسبة للدول تتعدد أهواء وأمزجة . المنطقة
موسكو خطواتها بدقة حتى ال التي ترى أن لها مصالح في المنطقة، وتبعا لذلك يجب أن تحسب 

 .سي أو حرج أو ورطة ترتد عكسيا على ما ترى أنه من مصلحتهاتقع في مأزق سيا

 يخدم إلسالمية بهدف إقامة نفوذ في المنطقةتحاول روسيا االقتراب من المنطقة العربية ا
إنها تحاول التقرب من إيران ومن الدول العربية بخاصة الخليجية، وذلك من خالل . مصالحها

وحسب وصف أحد . االستعداد لبيع األسلحة وإقامة المفاعالت النووية ذات األغراض السلمية
قنية والعسكرية في المنطقة العربية الكتاب األمريكيين، روسيا تحاول استعمال قدراتها الت

 ,Cohen). اإلسالمية كما استعملت ألمانيا االستعمارية فن إقامة السكك الحديدية Putin’s 

Middle east Visit)  



 في المنطقة العربية اإلسالمية، تأخذ السياسة الروسية في الحسبان عددا من في سعيها إلقامة نفوذ
، أذكر هنا  تكون متناقضة أحيانا ويصعب التوفيق فيما بينها، وهي عناصر قدالعناصر الهامة

 :أهمها

متهمة لما هو موقف روسيا مما يسمى اإلرهاب اإلسالمي والتنظيمات اإلسالمية ا -1
 تقف ضد ات تحظى بشعبية كبيرة في المنطقة؟ روسيلتنظيماباإلرهاب، علما أن هذه ا

 تأييد أهل الغرب حصول علىلشيشان وتصفها باإلرهاب، وهي ترغب في المقاومة ا
هل ستؤيد المقاومة الفلسطينية واللبنانية . وإسرائيل في حربها على المقاومين الشيشانيين

ن  وهل ستؤيد حماس وحزب اهللا اللذي.الشيشانوتغامر بعدم تأييد الواليات المتحدة لها في 
د خسرت من  إن أيدت خسرت من ناحية، وإن لم تؤيلهما مواقف متعاطفة مع الشيشان؟

 ثم ماذا تصنع مع إسرائيل التي أيدت موسكو .فما العمل؟ هناك حيرة كبيرة. ناحية أخرى
 ووقفت ضد الجماعات اإلسالمية التي قررت المساهمة في الجهد ،في حربها ضد الشيشان

الحربي ضد موسكو؟ هل تقف مع إسرائيل وتستثير الفئات اإلسالمية مما يعني المزيد من 
 ية في االتحاد الروسي؟اطق اإلسالم عدد من المنالقالقل في

تريد روسيا إقامة عالقات طيبة مع المملكة العربية السعودية، لكن أوساطا روسية كثيرة  -2
ن ضد الجمهوية الروسية، اش بأن الوهابيين يدعمون الشياالتهامتتهم السعودية من خالل 

 Stratfor Global)  .صلة القتالوأنه لوال األموال السعودية لما تمكن الشيشان من موا

Intelligence, US, Saudi Arabia Holding the Chechen Card) 

مطلوب منها : لديها الرغبة في إقامة عالقات مع طهران، لكنها تصطدم بعدد من العوامل -3
إيرانيا أال تساعد الواليات المتحدة في حصارها إليران، وأال تتجاوب معها في مجلس 

 Scot). تعلق بالبرنامج النووياألمن فيما ي Peterson.  Russia,  Iran  Harden 

Against US)  من ناحية أخرى، ال تقبل السعودية تطوير عالقات مع روسيا في ذات
الوقت الذي تطور فيه روسيا عالقاتها مع إيران، ومطلوب من روسيا التوقف عن التعاون 

 .  باألسلحةمع طهران في المجال النووي، والتوقف عن تزويدها

سعودية تتعاون مع أمريكا النفط، وإيران ترغب بذلك، لكن الروسيا ترغب في رفع أسعار  -4
 Saudi‐US). أجل استقرار السوق النفطيةوالدول الغربية من  Relations 

Information Service, Russian President’s Historic Visit) سعار النفط رفع أ
قدر على االندفاع في برامجها سعودية ألن إيران ستصبح أا وال للغير مالئم ال ألمريك

 .التسليحية، وروسيا أقدر على إقامة سياسة خارجية فعالة على حساب الواليات المتحدة

. ترغب سوريا في تطوير عالقاتها مع موسكو، ولكن على حساب إسرائيل إلى حد كبير -5
ضا مجال الجوي، لكن هذا أياصة في السوريا تريد سالحا متطورا لمواجهة إسرائيل بخ



فيما يخص اإلرهاب، وربما أيضا في مع روسيا يستفز إسرائيل وتتوقف عن التعاون 
ات اإلليكترونية اإلسرائيلية للحصول على بعض المنتجروسيا بحاجة . المجال اإلليكتروني

 .االستطالع و بنشاطات التجسسالخاصة

رة أمريكية ألن النفوذ األمريكي فيها واسع، المنطقة العربية اإلسالمية أشبه ما تكون بحظي -6
اء المنطقة بعيدة عن أي نفوذ والمصالح األمريكية متشعبة ومتنوعة، وتحاول أمريكا إبق

 روسيا تعلم أن االقتراب من المنطقة عبارة عن استفزاز، وهي ال تريد الدخول في .آخر
 .ا مع أمريكامعارك ديبلوماسية أو غير ديبلوماسية قد ال تكون مستعدة له

روسيا حذرة أيضا ألنها ال ترى، وفقا لتجربة االتحاد السوفييتي، أن األنظمة العربية أهل  -7
كانت األنظمة العربية تتلقى الدعم العسكري والسياسي والديبلوماسي من االتحاد . للثقة

كانت . السوفييتي في ذات الوقت الذي كانت تعتقل فيه الشيوعيين وتزجهم بالسجون
ظمة تمد اليد استنجادا بالسوفييت، ولكنها تشتري البضائع المدنية من الدول الغربية األن

كما أن العرب لم يحافظوا على كرامة السالح السوفييتي إذ استولت . المعادية للسوفييت
إسرائيل على مختلف أنواع األسلحة إما في ميدان المعركة أو من خالل خيانة عسكريين 

السوفييت مع العرب كانت مريرة، فهل تتعامل روسيا اآلن مع تجربة . وطيارين عرب
 ؟1990عرب غير العرب الذين كانوا قبل عام 

يضا بسبب المصالح المتضاربة في منطقة قزوين، أأما بخصوص إيران، فروسيا حذرة  -8
هي تعلم أن إيران ليست دولة ألعوبة وليست على . وبسبب التوجه الديني للحكم اإليراني

، وبالتالي ستصر على مصالحها وستطالب بها لتطويع نفسها من أجل مصلحةاستعداد 
إيران بحاجة لمن يقف معها، . مهما بلغت الضغوط التي تتعرض لها من الدول الغربية

ثم إن الوقوف مع إيران يهدد .  إال بصورة تبادليةلكنها غير راغبة بدفع ثمن هذا الوقوف
 .واليات المتحدة والسعودية واإلمارات، وغيرهامصالح أخرى لروسيا لدى إسرائيل وال

 اهتمامات روسيا الرئيسية

ضمن هذه المحاذير، تحاول روسيا إقامة عالقات في المنطقة  تحقق لها بعض اهتماماتها 
العالقات الدولية ال تنفصل عن المصالح سواء المادية أو المعنوية، ومن المتوقع أن . ومصالحها

 .هاالخطوات السياسية التي تعرقل مصالحها، وأن تندفع في تلك التي تعززتتردد روسيا في اتخاذ 

نستثني بداية العنصر اآليديولوجي كمحرك أو دافع للسياسة الروسية، فتلك األبعاد اآليديولوجية 
آيديوجيا، وحتى اآلن روسيا دولة بال .  لم تعد موجودةالتي كانت تنطلق منها السياسة السوفييتية

اجتماعية وفكرية وثقافية واقتصادية تريد الدفاع عنها أو نشرها على المستوى العالمي، بال قضايا 
هذا . ومن المتوقع أن تختلف روسيا في سياستها الخارجية جوهريا عن سياسة السوفييت الخارجية

نويه ضروري ألن بعض العرب والمسلمين ظنوا أنه من الممكن أن تحيي روسيا العهد تال



من المهم أن يراجع هؤالء تقييمهم . لعالقات معها مبدأية وليس مصلحيةأن تكون اوالسوفييتي، 
 .لألمر حتى ال يبنوا سياسة على مرتكزات خاطئة

 ,Dannreuther)بصورة عامة، أتفق مع الباحث دانروثر  Roland.  Russia  and  the 

Middle East) منطلقات ثالث روسيا مهتمة بلعب دور في المنطقة العربية اإلسالمية من: 

روسيا تريد رفع مستوى العالقات مع المسلمين إجماال لما لذلك من تأثير على المسلمين  -1
هناك حركات إسالمية في روسيا تحاول االنفصال، وهي . في المناطق الروسية الجنوبية

تظن روسيا أن . تسبب مشاكل كثيرة ومرشحة الستنزاف طاقات اقتصادية ومالية كبيرة
ات طيبة مع الدول العربية واإلسالمية سيخفف من هذه المشكلة، وربما يقضي إقامة عالق

لكن على روسيا أن تحرص على التوازن في عالقاتها بحيث ال تبني عالقات مع .  عليها
للتنظيمات الجهادية تأثير أكبر على . األنظمة وتنحي جانبا العالقة مع التنظيمات الجهادية

، لكن تحسين العالقات معها يؤثر سلبا على رغبة حركات االنفصال من األنظمة
روسيا مهتمة بحماية حدودها الجنوبية ذلك ألن الجمهوريات  .الحكومات في التجاوب

 .اإلسالمية قد أصبحت مستقلة وتشكل مناطق انطالق للحركات االنفصالية الروسية

د هذه النسبة ، ومن المتوقع أن تزدا%15تبلغ نسبة المسلمين اآلن في روسيا حوالي 
 بسبب التناقص في الزيادة الطبيعية للروس من أصل 2050بصورة ضخمة حتى عام 

سالفي، وتزايد نسبة المسلمين بسبب التكاثر السكاني والهجرة من البلدان اإلسالمية 
المسلمون يزدادون وعيا بشؤونهم، وارتفعت أعداد المساجد في روسيا اآلن من . المجاورة
وقد حدا .  مع انهيار االتحاد السوفييتي1000أن كانت حوالي  بعد 8000حوالي 

 The Russian). 2050بالبعض القول بأن روسيا ستتحول إلى دولة إسالمية في العالم 

Article  Index,  The  Coming  Islamic  Republic  of  Russia) هناك مبالغة في 
بقى خطر الحركات تضخيم التزايد السكاني للمسلمين من قبل بعض الكتاب، لكن ي

لكن من الضروري االنتباه إلى أن . اإلنفصالية قائما، ويتزايد مع تزايد السكان المسلمين
زيع، وليس بالضرورة برغبة وهدوء المسلمين مرتبط بسياسة روسيا فيما يتعلق بعدالة الت

 . المسلمين في التمرد بال سبب

تنفق . حية تصدير األسلحة ناطقة كمصدر مهم للدخل بخاصة منروسيا تتطلع إلى المن -2
دول المنطقة أمواال طائلة على التسليح، وواضح أن الغرب بخاصة الواليات المتحدة 

فهل تستطيع روسيا إحداث اختراق؟ أظن أن على روسيا أن تقدر مدى . يحتكرون السوق
 .واتهااهتمام هذه الدول بالتسليح في مقابل اهتمام الدول الغربية بتجريد هذه الدول من ثر

هل تسعى هذه الدول لشراء أسلحة من أجل الدفاع عن نفسها، أم أنها تعيد للغرب أغلب 
األموال التي تحصل عليها من مبيعات النفط عبر أساليب متعددة ومن ضمنها شراء 

 أغلب األسلحة ليست لالستعمال الحربي، وتبقى دول الخليج تحت الحماية األسلحة؟



 أي أن على روسيا أال .ميات السالح الضخمة المشتراةاألمريكية بغض النظر عن ك
 الغربية وخاصة الواليات تفترض أن دول المنطقة تقرر لنفسها بنفسها بمعزل عن الدول

 .المتحدة

روسيا . وروسيا مهتمة أيضا بالتعاون مع دول الخليج من أجل تحسين أسعار النفط والغاز
ر الثاني للنفط بعد السعودية، واهي المصدر األول للغاز، وتشكل صادراتها من لمصد
 ,LeighAnne Manwarren). ت الروسيةمن مجمل الصادرا% 65الصنفين 

Energy-Rich Russia Moves to Become World Power Again)   بنت
 على ارتفاع أسعار مواد الطاقة لكي تستمر في برامجها التنموية، روسيا آماال كبيرة

  . مرتفعة يتطلب تعاون دول الخليج، وبالتحديد السعودية وقطرإبقاء األسعاروترى أن 

نها تريد أن تبرز كقوة أل يترغب روسيا في لعب دور في حل الصراع العربي اإلسرائيل -3
وجدت روسا أن دورها على الساحة الدولية قد تقلص إلى حد . كبيرة على الساحة الدولية

خل حدودها وإضعافها اقتصاديا، كبير، وأن الدول الغربية تعمل على حصارها دا
والتضييق عليها من خالل ضم جمهوريات االتحاد السوفييتي المنهار إلى االتحاد 

وقد وجدت نفسها، وهي . األوروبي وحلف األطلسي، ونشر الدرع الصاروخية األمريكية
 الدولة النووية العظمى، صغيرة على المستوى العالمي، وال تستطيع منافسة أحد حتى على

هذا ما دفعها لشن الحرب على جورجيا، وإلصدار . مستوى مصالحها الحدودية المباشرة
تصريحات متحدية للواليات المتحدة األمريكية، واتخاذ إجراءات وخطوات عسكرية من 
شأنها التأكيد على قوتها وقدرتها على المنافسة مثل نشر األسطول الروسي في المتوسط، 

المنطقة العربية .  في أجواء كان يحتكرها حلف األطلسيوتحليق طائرات استراتيحية
اإلسالمية منطقة حساسة جدا، ويمثل الحراك الروسي فيها استفزازا للواليات المتحدة، 

 .مثلما يمثل استعادة لمكانة دولية غائبة

  خطوات عملية

 وهي  وهي السعودية وقطر واألردن،2007/فبراير بوتين أقطارا عربية في شهر شباط، زار
وفي ذات الفترة، أجرى . جميعها أقطار تدور بالفلك األمريكي بهدف تطوير العالقات الثنائية

 انتقد فيها السياسة األمريكية في المنطقة مبديا معارضته للحرب قناة الجزيرة الفضائيةمقابلة مع 
حدة في على العراق، ومعتبرا أن إعدام صدام حسين غير مبرر، وانتقد تدخل الواليات المت

المنطقة من زاوية الترويج للديمقراطية، ورفض ضم حزب اهللا وحماس إلى قائمة التنظيمات 
 كما عرض على السعوديين بناء مفاعالت نووية سلمية، وبيعهم أسلحة متطورة مثل .اإلرهابية

ة وفي قطر، أبدى استحسانه لفكرة إيران بإقامة منظم. أنظمة الدفاع الجوي والطائرات العمودية
للدول المصدرة للغاز، علما أن قطر وروسيا تقعان على رأس قائمة الدول المنتجة والمصدرة 

 .للغاز



سياسة روسيا الخارجية تجاه المنطقة العربية اإلسالمية قائال بأن توازن زيارته لخص بوتين أثناء 
وأبدى .  العالميوفر أفضل الظروف لتحقيق األمن واالستقرار في) أي عدم تفرد قوة معينة(القوى 

عدم ارتياحه من السياسات األوروبية واألمريكية عندما تساءل حول السبب الذي يدفعهم إلى الظن 
 .ييرهم على اآلخريناأنهم هم األكثر تحضرا وأن لهم الحق لفرض مع

، وأكد خالل زيارته على عزم 2009/يونيوزار مصر ودوال أفريقية في حزيران، ميدفيدف 
روسيا على استضافة مؤتمر حول السالم في المنطقة، وقال إن روسيا ترى الحل في إقامة 

 .دولتين، وضرورة وقف االستيطان والبحث في مسألة العاصمة

ربما ينظر الروس إلى هذا المؤتمر كآلية لهم للعب دور هام في تسوية الصراع العربي 
تقديري أن الروس . لى األقل كنشاط يظنون أنه يساهم في تعزيز وجودهم الدولياإلسرائيلي، أو ع

ليسوا على دقة كبيرة في حساباتهم ذلك ألن إسرائيل وأمريكا تعمالن معا نحو إيجاد تسوية 
للصراع الدائر مع إعطاء دور هامشي لكل دولة تريد أن تجرب عضالتها في البحث عن حل، 

 بمعزل عن  حتى اآلن والدولتان تعمالن معا1967منذ عام . األوروبيبما في ذلك دول االتحاد 
 وبأقل قدر من الترحيب بأدوار العبين آخرين على ، إال من الناحية الشكليةةالمنظمات العالمي
وإذا كانت دول أوروبا الغربية لم تحصل على دور فاعل حتى اآلن عدا صرف . الساحة الدولية

ن روسيا ا وتصبح من صناع الحل؟ ال أعتقد أتحقق روسيا اختراقالفواتير المستحقة، فهل س
إقالع الطائرات ون ذيول، وينتهي مفعوله مع ستنجح في مسعاها، وسيكون مؤتمرها مجرد لقاء بد

 .حاملة الوفود إلى بلدانها

العرب سيذهبون إلى المؤتمر، لكن هل ستذهب إسرائيل؟ على أغلب احتمال ستذهب ألنه من 
كسب الود واإلبقاء على خطوط االتصال قائمة ومستمرة، لكنها لن تكون جادة في بحث سياساتها 

القضايا المطروحة، وستعتبر المؤتمر مجرد مناسبة طارئة تدلي من خاللها بمواقفها التقليدية 
 .بخاصة حول ما يتعلق باألمن اإلسرائيلي

 :وات الروسيةعلى صعيد المواقف والعالقات الثنائية، فيما يلي تلخيص للخط

. روسيا حريصة على العالقات مع مصر ألنها هي الدولة العربية األكثر استيرادا من روسيا
 مليون طن من القمح، وهي كمية تساوي ربع نتاج 14من روسيا سنويا حوالي تستورد مصر 

أما على الصعيد السياسي،  (Egypt News, Russia Eyes Long Term Contract) .روسيا
تحتفظ بتوازن في مواقفها، وفق التقييم المصري، فيما يخص القضية الفلسطينية، لكن فروسيا 

 .مصر ترغب بإبعاد روسيا عن إيران والتوقف عن مساعدتها في المجال النووي

أعلنت روسيا خالل الحرب مع جورجيا أنها استولت على أسلحة إسرائيلية في إشارة منها إلى أن 
لكن ال يبدو أن روسيا تتجه نحو تأزيم . اوالت الغرب لحصار روسياإسرائيل ليست بعيدة عن مح

العالقات مع إسرائيل، بل تحاول تلطيفها أحيانا مثلما حصل مؤخرا في شراء طائرات استطالع 



نه  مؤيدة لوجود إسرائيل ولما تقول إتبقى روسيا. إليكترونية مقابل شيء غير معروف حتى اآلن
ؤيدة للمفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ولالتفاقيات التي تم حقها في األمن والسالم، وم

ن روسيا عضو في الرباعية الدولية التي تتبنى خريطة الطريق التي ترفضها علما أ. توقيعها
 .المعارضة الفلسطينية

 أدانت روسيا العمليات االستشهادية التي كانت تقوم بها حماس في التجمعات السكانية اليهودية،
وعبرت مرارا عن موقفها المناهض لما يسمى باإلرهاب، وقد القى ذلك استحسانا من قبل أمريكا 

 رفضت إدراج حماس وحزب الكن روسي. رهاب واحدةرائيل على اعتبار أن الجبهة ضد اإلوإس
دت إلى دعوة قادة حماس إلى موسكو بعد فوز الحركة ي قائمة التنظيمات اإلرهابية، وعماهللا ف
زار وفد حماس موسكو واجتمع مع مسؤولين . 2006خابات التشريعية الفلسطينية عام باالنت

 .روس، وتجول في موسكو مع قادة المسلمين الروس، وزار غبطة بطرك المسيحيين األرثوذوكس
، إذ أعربت 2008/2009لكن الموقف الروسي كان ديبلوماسيا بشأن الحرب على غزة في 

ياحها لقتل المدنيين، وحملت حماس مسؤولية الحرب بسبب إطالقها القيادة الروسية عن عدم ارت
 .الصواريخ على إسرائيل

من انتقاد وعلى الرغم . وقف اإلعالم الرسمي الروسي ضد التدمير اإلسرائلي في جنوب لبنان
لجنود اإلسرائيليينن إال أن اإلعالم الروسي أبرز التدمير الذي كانت روسيا لحزب اهللا بسبب أسره 

وقد علق بريماكوف الذي عمل وزيرا للخارجية الروسية على األمر . قوم به إسرائيل في لبنانت
 من أجل قتل جرذ في إشارة منه إلى همجية ما قامت به إسرائيل في  إن المرء ال يهدم البيتقائال

 Zygmont Dzieciolowski. Russia)وحسب الكاتب زيجموند جيسويلويسكي . الجنوب اللبناني

and the Middle East: Post Soviet Flux)و إبعادها وسيا ال تستطيع استعداء إسرائيل أ ر
 . باإلرهاببب السياسة في مواجهة ما يسمىتماما بسبب مصالح لها، وبس

 أنها تعمل على تجديد ميناء طرطوس السوري ليستوعب 2008سبتمبر /أعلنت روسيا في أيلول
فقد . ن قبل أسطول االتحاد السوفييتيا الميناء كان يستعمل ميذكر أن هذ. القطع البحرية الروسية

علن سفير روسيا في سوريا بأن القطع البحرية الروسية تجوب البحر األبيض المتوسط، لكن أ
 Associated) .وجود هذا األسطول سيصبح دائما، في إشارة منه إلى قاعدة بحرية روسية

Press. Russia Seeks Stronger Ties with Syria)مرارا  هذا وقد كررت سوريا موقفها 
 .أنها تريد تطوير العالقات مع موسكو

ك تقارير هنا. ي مجال الطيران والدفاع الجويسوريا تريد أسلحة متطورة من روسيا خاصة ف
 المتطورة، وعلى نظام صواريخ دفاع جوي 29ن سوريا حصلت على طائرات ميج تقول إ

وفي ضوء هذا قال وزير خارجية روسيا بأن الدعم . المزيدمتطور، وهي تأمل بالحصول على 
 تعمالن من أجل تعزيز  القوى في المنطقة، وإن الدولتينالروسي لسوريا ال يخل بتوازن

 RIA). االستقرار واألمن في المنطقة، وتعاونهما يتم وفق قواعد القانون الدولي Novosti. 



Russian Syrian Cooperation)في وسائل اإلعالم وفي مقاالت المختصين  هناك حديث كثير 
 Ariel Cohen. Swords and Shields: Russia)حول تزويد روسيا سوريا بأسلحة متنوعة، 

Shields Syria)  

إلبقاء الجيش السوري غير : إسرائيل وأمريكا تمانعان تزويد سوريا بسالح روسي وذلك لسببين
،  المفاوضات وفق المعايير األمريكية واإلسرائيلية أمام إسرائيل مما يسهل عمليةقادر عسكريا

وقد أوردت .  الذي يشكل تهديدا كبيرا إلسرائيلوخوفا من تسرب أسلحة إلى يد حزب اهللا اللبناني
 بسبب 31صحيفة هآرتس اإلسرائيلية بأن موسكو أوقفت صفقة طائرات مقاتلة من طراز ميج 

 Haaretz. Russia Won’t). تكاليف الصفقةضغوط إسرائيلية، أو بسبب عجز سوريا عن دفع 

Sell Syria Fighter Jets) 

أيلول، سبتمبر ألن /11عالقات الروسية مع سوريا بدأ بعد مستوى اليقول أحد الباحثين إن رفع 
 .Aaron Klein). روسيا تطلعت إلى صياغة وضع عالمي جديد، واعتبرت سوريا إحدى بواباته

Iran  and  Syria  sign  a  huge Arms Deal) في زيارته لموسكو في آب، أغسطس، قال 
 O’flynn, Fear of Middle)نه سيفعل ما بوسعه لروسيا من أجل تعزيز أمنها، الرئيس األسد إ

East New Cold War) وهذا يعني أن هناك مصالح أمنية متبادلة بين سوريا وروسيا، إنما كل 
 .دولة وفق ظروفها الخاصة

تخرج علينا أخبار  أحيانا بأن الروس . بشأن تزويد سوريا بأسلحة روسيةلكن األخبار تتضارب 
فمثال أفادت . ظهر بعد حين أخبار تتحدث عن إلغاء الصفقةهم إلى سوريا، بينما تسلحتيدفعون بأ

 إي مع 31وكالة نوفوستي نقال عن مسؤول روسي بأن روسيا جمدت صفقة طائرات ميج 
   (RIA Novosti, Russia Freezes Warplane with Syria). سوريا

. أكثر صالبة ووضوحا من الموقف الروسي تجاه الدعم األمني المتبادلأرى أن الموقف السوري 
روسيا مترددة بسبب محاذير عدة أشرت إليها في البداية، أما سوريا فتحتاج أسلحة متطورة ألن 

روسيا لها حساباتها . المنطقةعدوها واضح، ولديها رؤية حول أهمية التوازن االستراتيجي في 
كوسائل وإيران  مثل سوريا وكوريا وكوبا ىالمعقدة، وهي في الغالب تنظر إلى الدول األخر

 .لالستخدام ضد أمريكا وليس كدول تحظى باالحترام المتبادل

 عقوبات شديدة على إيران، وقفت روسيا ضد. ال يغيب التردد الروسي عن العالقات مع طهران
روسيا تتقدم . إيران تطور برنامجا نوويا سلميا، على عكس ما تشتهي الواليات المتحدةن وقالت إ

هي تخشى قوة إيران بسبب تضارب المصالح في . خطوة في عالقاتها مع إيران وتتراجع أخرى
القفقاس وقزوين، وبسبب أبعاد آيديولوجية إيرانية، وتخشى أيضا رد فعل الغرب وإسرائيل على 

وة قادرة على تحدي اإلرادة الغربية في منطقة كنها في ذات الوقت ترى في إيران قلتعاون واسع، 
 .الخليج



 استنتاج

أرى أن روسيا ، ال من متابعتي لمختلف تفاصيل المقاربات الروسية في المنطقة العربية اإلسالمية
ل بنعومة هي ستحاو. ستدفع باتجاه استعداء المصالح الغربية وباألخص األمريكية في المنطقة

روسيا قادرة . الدخول إلى المنطقة كشريك له مصالح اقتصادية، وليس كبديل للواليات المتحدة
. ، وال تملك مستلزمات التحدي العسكرية واالقتصادية والماليةعلى الغزل اآلن وليس على التحدي

.  هيإنها ترغب في رفع أسهمها لكن ليس بطرق قد تؤدي إلى نزاع أو صراع تنافسي تخسره
وهذا هو السبب الرئيسي في ترددها بتزويد سوريا وإيران باألسلحة الهجومية أو األسلحة الدفاعية 

 .الفعالة

روسيا لها مصالح مع إسرائيل وعدد من الدول العربية التي تبدو في حلف ضمني مع إسرائيل في 
حاد في المنطقة هناك استقطاب . مواجهة الحلف الضمني الذي يجمع إيران وسوريا وحزب اهللا

من قبل محورين غير معلنين، أحدهما بقيادة أمريكا واآلخر بقيادة إيران، وروسيا تريد أن تمسك 
وتقديري أن روسيا لن تنجح . تقاء بمصالحها لدى الطرفينر االبالعصا من المنتصف بحيث تكسب

 .واياها وقدراتهافي هذه السياسة على الرغم من أنها تبدو حكيمة، ذلك بسبب شكوك الطرفين بن
ثلما هي تحاول الغزل، أرى أن مكونات المحورين تتبنى الغزل أيضا ألن كل محور ال يريد مو

أي أن روسيا لن تدفع . ، وال يريد تركها غنيمة للطرف اآلخراستعداء روسيا فتصبح طرفا
سياستها بمصالحها بقوة في المنطقة، ولن تستطيع تأكيد نفسها على الساحة الدولية من خالل 

 .القائمة حاليا

لن تجني روسيا نفعا من خالل تأييد المسيرة التفاوضية في المنطقة، ورؤيتها للحل لن تجد طريقا 
أمريكا وإسرائيل تعتمدان القوة في إنفاذ حل، لكنهما لم تنجحا تماما حتى اآلن، وال . إلى التنفيذ

 هذا .الصراع ستكون أكثر نجاحاأرى أن سياسة الوعظ واإلرشاد التي تتبعها روسيا في حل 
في إقامة عالقات طيبة مع إسرائيل، وال تستقطب  فضال أن روسيا تستعدي الحركات اإلسالمية

: وحسب المثل. قلوب العرب والمسلمين، في ذات الوقت الذي لن تكسب فيه ود اإلسرائيليين
ي هذا التردد أو في إن استمرت ف) جدي(بخير وال مع سيدي ) جدتي(روسيا لن تكون مع سيتي 

 .غياب الرؤية الواضحة

ربما تدرك روسيا أن ميزان القوى التقليدي في المنطقة قد اختل، وأن إسرائيل وأمريكا لم تعودا 
قادرتين على القيام بما كانتا تقومان به من نشاطات عسكرية في السابق، لكنها تدرك أيضا أن 

ولهذا ستبقى روسيا ضمن . األذى بالمصالح الروسيةالواليات المتحدة وإسرائيل تستطيعان إلحاق 
المعطيات القائمة حاليا في المنطقة وفي الداخل الروسي تراوح مكانها، وستبقى المجامالت عنوانا 

 .أساسيا في سياستها الخارجية
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