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ميسلون للثقافة 
والترجمة والنشر

ونشر  بإنتاج  عنى 
ُ
ت ربحية،  غير  مستقلة،  وبحثية  ثقافية  مؤسسة 

والثقافية  السياسية  القضايا  تتناول  التي  والكتب  والبحوث  الدراسات 

واالجتماعية واالقتصادية في منطقة الشرق األوسط، وتولي اهتماًما 

واأللمانية،  والفرنسية  اإلنكليزية  األوروبية،  اللغات  بين  بالترجمة  رئيًسا 

والتفكير  الثقافية  التنمية  في  اإلسهام  إلى  وتهدف  العربية.  واللغة 

قيم  تعميم  وإلى  واالبتكار،  العلمي  بالبحث  الجاد  واالعتناء  النقدي 

الحوار والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان. وتسعى لتبادل الثقافة 

مع  وثيقة  تعاون  وعالقات  شراكات  وإقامة  والخبرات،  والمعرفة 

واألوروبية.  العربية  والعلمية،  الثقافية  والمراكز  والمعاهد  المؤسسات 

بهم  واالرتقاء  بيدهم،  واألخذ  الشباب،  وتدريب  تعليم  بأهمية  وتؤمن 

التدريبية  خططها  لتكون  وتعمل  واإلنتاج،  اإلبداع  م 
َّ
سل في  ومعهم 

متوافقة مع المعايير العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب 

واألوروبيين.

لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر مقران رئيسان في مدينتي 

في  منهما؛  كل  في  السارية  القوانين  إلى  استناًدا  وإسطنبول،  باريس 

فيرساي   /  Yvelines إيفيلين  محافظة  قبل  من  مرخصة  جمعية  فرنسا: 

Versailles، رقم الترخيص 1537، تاريخ 27 حزيران / يونيو 2020. وفي تركيا: 

ست في 17 تموز/ يوليو 2017، بسجل تجاري رقم )51014(، وحصلت  ّسِ
ُ
أ

رقم  تحت  بتركيا  والسياحة  الثقافة  وزارة  من  التسجيل  شهادة  على 

والنشر،  التأليف  لحقوق  العامة  المديرية  في  عضوية  ولها   .)36020(

والمنشورات  للمكتبات  العامة  المديرية  في  عضويتها  إلى   
ً

إضافة

ا عضوية في اتحاد 
ً

التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية، ولها أيض

.)TBYM( الناشرين العرب ورابطة الناشرين األتراك
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 Middlebury ميدلبري  معهد  في  للدراسة  ط  تخّطِ  .CISLA كلية  في  باحثة  كونها  إلى  إضافة  السالفية، 
Institute للدراسات الدولية للحصول على درجة الماجستير في دراسات منع االنتشار واإلرهاب مع التركيز 

على اللغة الروسية.

تركيا، عملت في  - جامعة دمشق 1988، تقيم في  اإلنجليزية وآدابها  اللغة  مترجمة سورية، إجازة في 
عدة مواقع إلكترونية ومنظمات عربية في مجال الترجمة بين اللغتين اإلنكليزية والعربية.

مكان النشر لهذه الدراسة: 2020
Connecticut College, CISLA Senior Integrative Projects, Toor Cummings Center for, International Studies and the Liberal Arts )CISLA(

رابط المادة على الشبكة العنكبوتية
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Resurgence-of-Russia-in-the-International-via-Plucinski/31e7755272071bee604db449c22985e4a608d104

وحدة الترجمة مسؤولة عن أعمال الترجمة في مؤسسة ميسلون، من اللغات األوروبية إلى العربية، 
ا الختيار إدارتها، إلى عدٍد من 

ً
صدره مؤسسة ميسلون باللغة العربية، وفق

ُ
وبالعكس؛ ترجمة ما ت

اللغات األخرى، بهدف إيصال دراساتها إلى الناطقين باللغات األخرى، وترجمة البحوث والدراسات 
والمقاالت المهمة من اللغات األخرى إلى اللغة العربية بهدف تعريف المثقفين والباحثين 

والمهتمين في منطقة الشرق األوسط ببعض ما ينشر عن المنطقة في مراكز البحوث العالمية. 

https://www.semanticscholar.org/paper/The-Resurgence-of-Russia-in-the-International-via-Plucinski/31e7755272071bee604db449c22985e4a608d104


عودة ظهور روسيا في النظام الدولي عبر استراتيجية السياسة الخارجية في الشرق األوسط

44

الموجز

الدولي منذ  تأثيرها  املتبعة الستعادة  الروسية  في تحليل االستراتيجيات املختلفة  املستقلة  الدراسة  ستنظر هذه 
تفكك االتحاد السوفياتي في 1991. وستأخذ باالعتبار كيف حاولت روسيا االستفادة من قربها الشديد من الشرق 
األوسط، لتنفيذ التغيير في املنطقة للم�ضي قدًما بأجندتها الخاصة. املجاالت التي سيتم التركيز عليها هي: استراتيجية 

روسيا العسكرية، تطورات التجارة، مناورات القوة اللينة لتعزيز تصّور إيجابي عن روسيا داخل املنطقة.

المقدمة

1991 إيذاًنا ببدء عهد جديد للعالقات الدولية، التي يهيمن عليها النفوذ األميركي  كان سقوط االتحاد السوفياتي عام 
أحادي الجانب. لقد انهارت أخيًرا الدولة الشيوعية الكبرى، مفسحة الطريق لنظاٍم عالمّيٍ جديٍد ال عالقة لروسيا به. تّمت 
اإلطاحة بنظامهم السيا�ضي، وتّمت هزيمة ايديولوجياتهم، أما اقتصادهم فقد كان وضعه كارثًيا. وبحلول عام 1991، كان 

االقتصاد من حالة ركود لدرجة أنه تضاءل أكثر من %17 ووصل التداخل االستهالكي إلى )1)140%.

هذا  تطور  مع  نسبًيا  دخيلة  وبقيت  ديمقراطية  كدولة  للتطور  محاولتها  أثناء  األمريكية  للمصالح  تهديًدا  روسيا  تشكل  لم 
العصر الجديد. 

تغيرت األمور منذ ذلك الحين. ويقوم عدة باحثين اآلن بدراسة سيناريو جديد تستعيد روسيا من خالله وجودها على 
الساحة الدولية.

 مما أدى إلى 
ً

ا منذ عام 1998، والروبل الذي انهار في مرحلة ما، شهد ارتفاًعا مذهال
ً

ا مدهش  شهدت روسيا نمًوا اقتصاديًّ
نمو الناتج املحلي اإلجمالي من 1.312 دوالًرا في 1999 إلى 8.842 دوالًرا في )2)2007. ووفًقا ألحد التقارير، يقول الخبراء: »في وقٍت 

ما خالل ال 20-30 سنة القادمة، ستستعيد روسيا ظهورها كقوة عاملية«.)3)

»عودة  فكرة  إّن  النهائية.  النتيجة  بشأن  اآلخر  البعض  يجادل  ذلك،  حدوث  موعد  على  املؤلفين  بعض  يعترض  وبينما 
روسيا« بارزة تماًما اآلن، حيث يهيمن ذكر روسيا أكثر فأكثر على األخبار اليومية. وثيق الصلة بهذه الكتابة، اهتمام الكرملين 

بالشرق األوسط، وكيف استغل نفوذه الجديد ليجد موقًعا في األوضاع الحالّية التي تحدث حول حدودها.

وبينما ازداد تأثير روسيا السيا�ضي واالقتصادي خالل العقود القليلة املاضية، فإّن تركيز الكرملين تحول مجدًدا نحو 
الشرق األوسط ضمن مناطق مهمة أخرى. 

إّن اهتمام روسيا »بشؤون الشرق األوسط هو األكثر فاعلية اليوم عما كان عليه منذ ذروة الحرب الباردة.«)4) وحتى اآلن، 

)1)  هايلز، ثيودور �ضي، والجامعة الجوية. مركز تقنية اإلستراتيجية. عودة روسيا في تحدي 2030 للقوات الجوية األمريكية. قاعدة ماكسويل 
الجوية، أال: مركز اإلستراتيجية والتكنولوجيا، كلية الحرب الجوية، Air U، 2009. ورقة عرضية )الجامعة الجوية )الواليات املتحدة(. مركز 

اإلستراتيجية والتكنولوجيا. رقم 66. ص 28
بنى على وجهات النظر واملصالح املشتركة.« مؤسسة 

ُ
)Oliker  (2 وآخرون. »يجب على الواليات املتحدة أن تصمم سياستها تجاه روسيا بحيث ت

 .www.rand.org/pubs/monographs/MG768.html .1 .راند، 2 اذار 2009، ص
)3)  هايلز، ثيودور �ضي، والجامعة الجوية. ص. 1.

األهداف  إفريقيا،  وشمال  األوسط  بالشرق  املعنية  الفرعية  اللجنة  الخارجية.  الشؤون  لجنة  الكونغرس.  األمريكية.  املتحدة  الواليات    (4(

http://www.rand.org/pubs/monographs/MG768.html
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زاد الكرملين بشكٍل رئيٍس من نفوذه عبر الوجود العسكري، الصفقات التجارية، والقوة اللينة من خالل االتفاقيات مع قادة 
مختلفين من الشرق األوسط. 

واملثال األبرز للوجود العسكري ظهر في 2015 عندما ألزمت روسيا نفسها بشكل قاطع بالحرب األهلية السورية، وأصبحت 
موٍح على الرغم من عدم 

َ
املشاركة الروسية هي أكبر وظيفة قتالية لها منذ الحرب السوفياتية األفغانية، وانطلقت بشكٍل ط

وجود حدود مشتركة أو أي نوع من أنواع الدعم املستقل الكبير.)5)

وبينما كان هناك بعض املصالح األمنية الوطنية املكتسبة، خصوًصا بمنع »الجهاديين الروس املتمرسين في القتال«)6) 
ا للكثيرين في النظام الدولي أّن اشتراك روسيا كان يعني إظهار نفوذها  من العودة للوطن في حال فشلت الدولة، فقد كان جليًّ
في صراٍع عسكرّيٍ من خالل وضع قوات  املتحدة وروسيا  الواليات  كّلٍ من  أّول تدخل مباشر من قبل  يمثل هذا  املتجدد. 
عسكرية على األرض مما رفع التوتر إلى مستوى كان غائًبا لعقود عديدة. بينما زعم البعض أّن اشتراك الكرملين قد يؤدي إلى 

»مستنقع« آخر، ومن الواضح أّن قرار بوتين أعاد روسيا إلى عدسة النظام الدولي.

 ستتناول هذه الورقة الوجود الرو�ضي في سوريا، وكذلك مشاريع عسكرية أخرى سعت إليها بما فيها القواعد العسكرية في 
الخارج كما في سوريا )واستعدادها الستخدام قواعد عسكرية لدولة أخرى)7)( وتطويرها الداخلي لجيشها من أجل االنتشار 

الخارجي.

مراجعة أدبية

ز األدب القائم واملتعلق بنهوض وسقوط القوة العظمى، على ظهور دول جديدة وسقوط دول تحتضر.. غير أّن األدب 
ّ

رك
فشل في تحليل الطريقة التي من خاللها »تعاود« الدول أو تعود كالعب في النظام الدولي. األدب املتعلق بموضوع الدول التي 
تستعيد قوتها من جديد، مقيد بشدة رغم وجود مثل هذه اللهجة بمقاالت الصحف واملجالت العلمية. إّن تعريف الدولة 
ا أكثر من كونه  الصاعدة من جديد والطريقة التي حاولت بها الدولة استعادة القوة نادًرا ما تكون متبلورة ويبقى املفهوم معممًّ
ا. وعلى الرغم من اعتراف العلماء بالقوة املتزايدة لروسيا، فإّن هناك فجوة في األدب بشأن مبادرات السياسة   عمليًّ

ً
تحليال

الخارجية التي نفذها الكرملين في محاولة السترداد حالة القوة العظمى. وعلى الرغم من أّن النظريات اإلبداعية ال تفسر 
بصراحة القوة الصاعدة من جديد، فإّنها تبقى فعالة في فهم العملية العامة النتقال القوة. هذه املراجعة األدبية ستقوم 
 بتوضيح الجداالت اإلبداعية عن سقوط ونهوض القوة العظمى ثم ستسعى لتوضيح كيف أّن تلك الجداالت قد تمتد 

ً
أوال

إلى الدولة الصاعدة من جديد.

االستراتيجية لروسيا في الشرق األوسط وشمال إفريقيا: االستماع أمام اللجنة الفرعية للشرق األوسط وشمال إفريقيا التابعة للجنة الجوية 
الخارجية، مجلس النواب، املؤتمر 115، الدورة األولى، 15 حزيران2017. واشنطن: مكتب حكومة الواليات املتحدة، 2017. ص 9.

ProQuest E-book Central ، http://ebookcentral.proquest. .2017 ،ترينين، ديمتري. ماذا تفعل روسيا في الشرق األوسط ؟، بوليتي برس  (5(
com/lib/conncoll/detail.action?docID=5145619. ص 31

)6)  املرجع نفسه. ص 37.
هذا في إشارة إلى استخدام روسيا لقاعدة همدان الجوية اإليرانية في عام 2017 لضرب أهداف في سوريا واتفاقها مع مصر الذي سمح فعلًيا   (7(
لروسيا بالوصول إلى القواعد املصرية. سالي، ليز. »في الشرق األوسط، عادت روسيا.« واشنطن بوست، WP Company 5 كانون أول 2018. 

http://www.washingtonpost.com/world/in-the-middle-east-russia-is-back/2018/12/04/e899df30-aaf1-11e8-9a7d-cd30504ff 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/conncoll/detail.action?docID=5145619
http://ebookcentral.proquest.com/lib/conncoll/detail.action?docID=5145619
http://www.washingtonpost.com/world/in-the-middle-east-russia-is-back/2018/12/04/e899df30-aaf1-11e8-9a7d-cd30504ff
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نظرية العالقات الدولية 

من أجل فهم سياسات القوة العظمى، من الضروري في البداية فهم العالم الذي تعمل فيه الدولة. على مر الزمن، قامت 
املدارس الفكرية املختلفة بتطوير نماذج متميزة لتحليل سلوك الدولة ونواياها. تسمح مثل هذه النماذج للعلماء السياسيين 

بتفسير سبب سعي الدول لسياسة معينة أو أخرى، والطريقة التي تتفاعل فيها مع دول أخرى. 

أّن  عن  تعبر  والتي  الواقعية  هو  النظرية  هذه  أساس  الواقعية.  فكرة  هي   
ً
وعراقة  

ً
مركزية الفكرية  املدارس  أكثر  إحدى 

الفو�ضى هي أكثر سمٍة تحدد النظام الدولي في ظّل غياب حكومة فوق وطنية. هذا التأكيد على الفو�ضى يترافق مع فكرة 
الواقعية، بما أّنها تفترض أن العالم يقوده االنفالت األمني وعدم االستقرار. تؤكد النظرية الواقعية على أّن حالة الفو�ضى 
تجعل األمن هو الهاجس األول واألهم بالنسبة للدولة. ميرشايمر، أحد أكثر العلماء شهرة فيما يتعلق بهذا املوضوع، يكتب 
ه فوضوي أو غير 

ّ
أّن االفتراض األول للنظام الدولي هو الفو�ضى، على الرغم من اإلشارة إلى أّن هذا يجب أن يؤخذ على أن

منظم. بمعنى آخر، بل هو مبدأ تنظيمي يوصل حقيقة أّن النظام يتألف من دول مستقلة ليس لها سلطة مركزية فوقها.)8) 
نظام حكم ال  النظام هو  أن  يزعم  الذي  قال جورج مودليسكي،  دولة عاملية« كما  اليوم  ُيعد  يكن وال  »لم  الدولي  النظام 
ترك الدول لوسائلها الخاصة من أجل الدفاع عن نفسها وحمايتها من اآلخر والذي 

ُ
مركزي.)9) وبانعدام هذه السلطة العليا، ت

ُيحتمل أن يكون معادًيا.

إّن مصطلح »الواقعية« يميل للداللة على نظرة تشاؤمية للمستقبل، مع القليل من التوقعات بأّن تغّير الدول من طبيعتها. 
إّن الواقعية، كما أشار إليها إدوارد كار، حيث يؤكد على القوة التي ال تقاوم للقوى القائمة، ويصّر على أّن الحكمة تكمن 
بالقبول والتكيف مع هذه االتجاهات، بدال من محاولة تعديلها.)10) جوهر الواقعية هو فكرة أّن الشؤون الدولية ليست أكثر 
من الصراع على السلطة بين املتنافسين، دول املصالح الذاتية.)11) ُيعتبر هذا الصراع من أجل السلطة عاملًيا، زمنًيا ومكانًيا، 

بغّض النظر عن األوضاع السياسية، االقتصادية، واالجتماعية.)12)

التمسك  إلى  الليبراليون  الدولية. ويميل  الدول  البائسة بشأن شؤون  النظرة  الفكرية على هذه  املدارس  كّل  تحافظ  ال 
ا ويتداولون تصوًرا عن مستقبٍل بال حروب مفترضين أّن بإمكان الدول تخطي 

ً
باألمل حول إمكانية خلق عالم أكثر أماًنا وترابط

خالفاتهم والعمل سوًيا. يزعم املتحررون أّن العالم يسير بتمهل لكن في »رحلة ال هوادة فيها بعيًدا عن العالم الفوضوي« 
د الليبراليون على 

ّ
ويقولون إّن التجارة والتمويل سيقيمان عالقات بين الدول، وسوف تنتشر األعراف الديمقراطية.)13) يؤك

انطالقة باتجاه األسواق العاملية، املنظمات الدولية، والتعاون. من بين العقول املدافعة عن مثل هذه األيديولوجية جون 
أّن الدول قد تضع خالفاتهم جانًبا من أجل خلق بعٍض من هيئات الحكم الدولية  اللذين اقتنعوا  لوك وإيمانويل كانط، 
ا حيث تبقى الدول فردية وذات سيادة، لكنها أيًضا تتعاون من خالل 

ً
 مترابط

ً
القائمة اليوم. يتصور علماء الليبرالية مستقبال

نظام من املثل العليا واملعايير املشتركة من أجل تحسين جميع الناس. 

جيلبين، روبرت. الحرب والتغيير في السياسة العاملية. ص 338  (8(
جورج مودليسكي. مبادئ السياسة العاملية. نيويورك: 1972. ص 216  (9(

  .Macmillan and، Limited، 1940. P :كار، إدوارد هاليت. أزمة العشرين عاًما، 1919-1939؛ مقدمة لدراسة العالقات الدولية. لندن  (10(
)11)  جيلبين، روبرت. الحرب والتغيير في السياسة العاملية. ص 6.

)12)  مورغنثاو، هانز ج. السياسة بين األمم؛ النضال من أجل القوة والسالم. ص 17.
)13)  املرجع نفسه. ص 7.
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غالًبا ما تتم مناقشة مجموعة ثالثة من األدبيات من منظور السياسة الدولية وهي البنائية. يرى العقل البنائي السياسة 
الدولية على أّنها نتاج ألفكار مقنعة، عوامل ثقافية، وعالقات تاريخية لفهم الحالة الراهنة.

لهما.)14)
ّ
ووفًقا للفكر اإلقناعّي، تحافظ األفكار دائًما على أهميتها، ألّن القوة واملصلحة تتعلقان باملعرفة املشتركة التي تشك

خالصة القول، العالم عبارة عن تركيبة اجتماعية مكونة من تصرفات واعتقادات البشر. وكما يفّسر ألكسندر ويندت، 
تحليل  هو  الدولّية  السياسة  في  االجتماعية  التركيبات  تحليل  هو  الدولّية  السياسات  في  االجتماعّية  التركيبة  تحليل  فإّن 
التفاعالت والعمليات التي تنتجها هذه التفاعالت وتعيد إنتاجها. تشكل هذه الهياكل االجتماعية هويات ومصالح املمثلين، 
ه فوضوي، لكن يزعم بأّن ما تفعله الدولة 

ّ
 عن أهمية سياقها املادي.)15) يعترف الفكر البنائي بالنظام الدولي على أن

ً
فضال

ضمن إطار ذلك النظام هو األكثر أهمية.

 بشأن كيفية عمل النظام الدولي، سأجادل في هذه الورقة بأّن الواقعية هي األكثر 
ً
ى قّيمة

ً
بينما يقدم املجاالن األخيران رؤ

ر بعده الباحثون »بنهاية التاريخ«)16) واالنتصار 
ّ

أهمية في فهم دوافع الدول. حتى بعد سقوط االتحاد السوفياتي، الذي بش
الحتمي للديمقراطية الرأسمالية الليبرالية، إال أّن الصراع ما زال موجوًدا. فشل السالم الدائم الذي قال عنه كانط بأن يؤتي 

ثماره.)17) 

النظام الدولي هو ادعاء  انتهت من  بين القوى العظمى قد  بأّن املنافسة األمنية والحرب  وكما قال ميرشايمر: »االدعاء 
خاطئ.  في الواقع، هناك الكثير من األدلة على أّن الوعد بالسالم األبدي بين القوى العظمى قد ولد ميًتا«.)18)  

اإلبداعي،  عمله  في  املأساوية  الحتمية  بشكل مؤسف هذه  ص 
ّ

لخ الواقعية،  مجال  في  الكبار  الباحثين  أحد  ميرشايمر، 
مأساة سياسات القوة العظمى. حيث كتب أّن اآلمال من أجل السالم لن تتحقق، ألّن القوى العظمى الخائفة من بعضها 
ّدر لها أن تتصادم من أجل مصالحها. إنه يعترف باملفارقة املأساوية لهذا الوضع لكنه يؤكد أّن هذا السيناريو 

ُ
البعض، ق

سيستمر إلى أجل غير مسمى ال محالة.)19)

داخل الواقعية، هناك تمايز آخر يسعى إلى تفسير طبيعة الهيكل الدولي. تتبع إحدى املجموعات فكرة الواقعّية الدفاعية. 
هذا القول يطرحه علماء سياسيون مثل: هانز موغينثو وكينيث والتز، حيث يزعمون أّن الدول ليست متأصلة بالعدوانية، 

بل دوافعهم الرئيسية هي النجاة واألمن.)20) 

تزعم مثل هذه الحالة أّن الحفاظ على التوازن هدف جوهري بالنسبة ألكثر الدول. مّيَز موغينثو بين دول الوضع الراهن 
التي ترغب ببساطة بالتواجد ضمن النظام كما هو، والقوى التنقيحية التي تتطلع لتغيير النظام الدولي)21). لكن، من املهم 
ما هي حالة مؤقتة يتّم حلها بمجرد عودة التوازن. بعض 

ّ
ه حتى عندما أقّر موغينثو بوجود الدول التنقيحية، فإن

ّ
اإلشارة إلى أن

)14)  ألكساندر ويندت »بناء السياسة الدولية«. األمن الدولي 20.1 )1995(: 73.
)15)  املرجع نفسه. ص. 81

)16)  فرانسيس فوكومايا. »نهاية التاريخ؟« املصلحة الوطنية 16 )1989(: 18-3.
)17)  إيمانويل كانط.  سالم دائم. نيويورك: كولومبيا، 1939

)18)  جون ميرشيمير. مأساة سياسة القوة العظمى. ص 2-1.

)19)  املرجع نفسه. ص 12-11 
)20)  كينيث والتز. نظرية السياسة الدولية. الطبعة األولى. بوسطن، ماساتشوستس: ماكجرو هيل، 1979.

)21)  هانز مورغينثاو، السياسة بين األمم؛ النضال من أجل القوة والسالم. الطبعة الرابعة. نيويورك: كنوبف، 1967.
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الباحثين مثل تيموفي بورداتشيف)22) وراندول شويلير)23)، فسروا عودة روسيا من هذا املنظار. قال هؤالء املؤلفون: إن روسيا 
ليست دولة تنقيحية خطرة، بل تعمل بشكل جيد ضمن اإلطار الدولي من أجل التطور كأمة دون أن يكون لديها أهداف 

بزعزعة النظام الدولي. 

هذه الحجة غير مقبولة من قبل جميع العلماء الواقعيين. يمثل باحثون آخرون مثل جون ميرشايمر)24) وروبرت غيلبين)25)، 
مجوعة فكرية أخرى، وهي الواقعية الهجومية.

توافق هذه النظرية على أّن مبدأ األمن هو األسمى، لكنها تختلف عن الواقعية الهجومية بأن هاتين الحجتين تتعارضان 
حول مسألة مقدار القوة التي تريدها الدول.. تقول أيديولوجية ميرشايمر إّن قوة الوضع الراهن نادًرا ما توجد في النظام 
الدولي، إن وجدت. ألّن الدول تحاول باستمرار تعظيم قوتها النسبية من أجل تحسين أمنها. في اللحظة التي تكون فيها هذه 
 على تغيير ميزان القوى لصالحها، ستعمل على االستفادة من فرصة التصرف. وبالتالي فإّن الواقعية الهجومية 

ً
الدول قادرة

نموذج  أّن  يبدو جلًيا  بروسيا،  بالتفكير  الراهن.  بالوضع  االكتفاء  وليس  الدول،  إليه  ما تسعى  القوة هو  تعظيم  إّن  تقول 
الواقعية الهجومية أكثر مالءمة كنموذج لشرح طموحات القوة العظمى لروسيا. مثل هذه الحجة يدعمها الباحثون الروس 
الذين ينظرون إلى األعمال الهجومية الروسية في القرن الحادي والعشرين السعي لتحقيق طموحات القوة العظمى من خالل 
الهجوم، بمثابة سياسة خارجية توّسعية)26). ونّوه الباحثون تحديًدا إلى أعمال روسيا الهجومية في الشرق األوسط. دراسة 

 واضًحا ملحاوالت روسيا الستعادة قوتها العظمى 
ً

الحالة هذه تفسيرية ملنظور الواقعية الهجومية، وتقدم مثاال

نظريات عامة عن التغييرات بالنظام الدولي

لفهم تغيرات )واستمرارية( سياسات القوى العظمى، يجب فهم النظام الدولي الذي تعمل من خالله الدول. يشرح غيلبين 
، حيث يدخل الفاعلون بعالقات اجتماعية ويخلقون  أن النظام الدولي يقوم ألسباب شبيهة ألّي نظاٍم سيا�ضّيٍ أو اجتماعّيٍ
النظام  داخل  قوة  األعضاء  أكثر  مصالح  الشامل  النظام  يعكس  االجتماعية)27).  أو  االقتصادية  مصالحهم  لتعزيز  هياكل 
االجتماعي. وبالتالي، وفًقا لغلبين)28)، يبدأ النظام الدولي بحالة توازن أو استقرار مما يعني أنه ال يوجد دولة تعتقد أنه من 

املفيد تغيير النظام.

 ما أّن املنافع املتوقعة سوف تفوق الكلفة املتوقعة، من خالل التوسع االقتصادي، 
ٌ
يحدث التغيير عندما تعتقد دولة

التوازن  الهامشية.  املنافع  أكبر من  أو  إّما مساوية  التغيير  الهامشية ملزيد من  التكاليف  السيا�ضي، واإلقليمي، حتى تصبح 

(22(  Bordachev, Timofey, «Две вой� ны» Запада й Россйя”, Россйя в глобальной�  полйтйке«, 11 July 2018 
https://globalaffairs.ru/number/Dve-voiny-Zapada-i-Rossiya-19666 

 http://valdaiclub.com/files/11391/ 2015 23)  راندال شويلر، »القوى الصاعدة والتحريفية في االنظمة الدولية الناشئة«، نادي فالداي، أيار(
)24)   جون ميرشايمر ج. مأساة سياسة القوة العظمى. نيويورك: نورتون، 2001.

.Cambridge UP، 1981 :25)  جيلبين، روبرت. الحرب والتغيير في السياسة العاملية. كامبريدج(
)26)  يتم الدفاع عن مثل هذه الحجج من قبل الباحثين بما في ذلك وود وأندرو »بوتين وروسيا في 2018-24«. املعهد امللكي للهواء الجوي الدولي 
)2018(: 1-23؛ ترينين، ديمتري. ما الذي تنوي روسيا فعله في الشرق األوسط ؟، بوليتي برس، 2017؛ ريشيتنيكوف، أناتولي، »ماذا تعني روسيا 
what-does-russia-/20/05/https://www.e-ir.info/2018 .2018أيار  20 الدولية اإللكترونية.  العالقات  العظمة؟«  عندما تتحدث عن 

 /mean-when-it-talks-greatness
)27)  جيلبين، روبرت. الحرب والتغيير في السياسة العاملية. ص 9.

)28)  املرجع نفسه. ص 11-10.

https://globalaffairs.ru/number/Dve-voiny-Zapada-i-Rossiya-19666
http://valdaiclub.com/files/11391/
https://www.e-ir.info/2018/05/20/what-does-russia-mean-when-it-talks-greatness/
https://www.e-ir.info/2018/05/20/what-does-russia-mean-when-it-talks-greatness/
https://www.e-ir.info/2018/05/20/what-does-russia-mean-when-it-talks-greatness/
https://www.e-ir.info/2018/05/20/what-does-russia-mean-when-it-talks-greatness/
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 للتكاليف االقتصادية للحفاظ على الوضع الراهن لالرتفاع بشكل أسرع 
ً

قائم، على الرغم من مالحظة غيلبين أّن هناك ميال
من القدرة االقتصادية لدعم الوضع الراهن، مما يؤدي غالًبا إلى عدم التوازن. سوف يستمر التغيير بالنظام الدولي إلى أن 
يقوم توازن جديد يعكس إعادة توزيع جديد للقوى. قام جون ايكنبيري بتفسير قول غيلبين حيث يكتب بأن السبب الرئي�ضي 
للتغير الدوري يحدث عندما يكون هناك تحّوٌل حتمي للقوة من النواة إلى املحيط. وعند حدوث هذا التحول، تنهار الهياكل 
جديدة  مهيمنة  قوة  بصعود  املتدهورة  القوة  تبديل  إلى  املمنهج  التغير  يشير  القول،  خالصة  املنافسة)29).  وتنشب  الهرمية 

أخرى. 

. يبحث جورج مودليسكي في كتابه األنماط الدورية للسياسات العاملية، مبادئ 
ً
 مختلفة

ً
 عاملية

ً
يّدعي باحثون آخرون نظرية

التكرار  حدث  إذا  بقوله:  ويصفها  النظام«)30).  أداء(  )أو  حياة  في  متكرر  »نمط  ك  الدورة  ُيعّرف  حيث  العاملية  السياسات 
في نمط يمكن التنبؤ به، فيمكن بعد ذلك تصنيف هذا السلوك على أنه دوريٌّ أو متكرٌر)31). يعّرف موديليسكي التباينات 
املستمرة في كل دورة عاملية، مشيًرا إلى وجود فترة من التنظيم الضعيف الذي ينحل داخل الحرب العاملية)32)، وهذا ُيفسح 
 

ً
 لنظاٍم عالمّيٍ جديد يتم تنظيمه في ظل التسويات السلمية. ويقول إن هذه التسوية تدوم ملا يقارب جيال

ً
فيما بعد مجاال

 ومن ثم تبدأ هذه الهياكل باالنهيار مرة أخرى ويبدأ املتنافسون بالتنافس مرة أخرى من أجل نظام عالمي جديد يخدم 
ً

كامال
التحديات بطريقة أكثر نفًعا)33).

عند نقاش النظام الدولي أو النظام العالمي، يالحظ العلماء السياسيون قطبّية النظام، مشيرين إلى عدد القوى العظمى 
التي تؤثر في النظام. في الواقع، تؤثر العديد من البلدان دائًما في النظام الدولي بأي وقت، لذلك يمكن القول إن العالم متعدد 
األقطاب في جوهره. لذلك يمكن القول إن العالم متعدد األقطاب في جوهره. على الرغم من صحة هذا البيان، فإّن تنوع 
ر إلى العالم على أنه نظام 

َ
أنظمة القطبية معترف به على نطاق واسع. على سبيل املثال، قبل الحرب العاملية األولى، كان ُينظ

متعدد األقطاب، حيث سيطر تحالف أوروبا على النظام الدولي بين العديد من الدول املتنافسة. أِذنت بداية الحرب الباردة 
السوفياتي  االتحاد  إلى  أو  الليبرالية  الديمقراطية  املتحدة وأفكار  الواليات  إلى  البلدان  تنجذب  القطب، حيث  ثنائية  بفترة 

واأليديولوجية الشيوعية. بعد انهيار االتحاد السوفياتي، رّحب الباحثون بالعصر األمريكي أحادي القطب.

 
ً
انطوت أنظمة مختلفة على اعتبارات أمنية، على سبيل املثال: زعم ميرشامير أّن األنظمة متعددة األقطاب أكثر عرضة

أكثر  هناك  ألّن  للحرب  أكثر  فرًصا  األقطاب  متعدد  العالم  في  أّن  وشرح  أسباب،  لعدة  القطب  ثنائية  األنظمة  من  للحرب 
احتمالية لنزاعات ثنائية. عالوة على ذلك، فإّن اختالل موازين القوى أكثر شيوًعا في عالم متعدد األقطاب مما يؤدي إلى أن 

 أكبر على كسب الحرب، مما يجعل الردع أكثر صعوبة. 
ً
يكون لدى القوى العظمى قدرة

لتأثيرات  متأنية  دراسة  دون  متهورة  قرارات  التخاذ  استعداًدا  أكثر  الدول  وتكون  التقدير  سوء  احتمالية  تزداد  وأخيًرا، 
الحرب)34). تعتبر األنظمة ثنائية القطب، كما يوحي االسم، األكثر توازًنا ألن القوتين الرئيسيتين يجب أن تأخذا في االعتبار 
دوافع وأهداف معارضة رئيسية واحدة فقط. أخيًرا، تعتبر األحادية القطبية هي األقل استقراًرا من بين جميع الهياكل، ألّن 

)29)  جون ايكينبيري.  السلطة والنظام والتغيير في السياسة العاملية. ص 19.
)30)  جورج مولديدسكي. مبادئ السياسة العاملية. نيويورك: 1972. ص 214.

)31)  املرجع نفسه. ص 214.
)32)  ُيعّرف موليديسكي الحروب العاملية بأنها »صراعات تحدد دستور النظام السيا�ضي العالمي«. واسعة النطاق وبعيدة املدى في عواقبها، فقد 

تستمر على مدى جيل، وفي النهاية تولد نظاًما عاملًيا جديًدا ». ص 217
)33)  املرجع نفسه. ص 217.

)34)  جون ميرشايمر.  مأساة سياسة القوة العظمى. ص 5
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أّي تركيز كبير للقوة يهّدد أمن اآلخرين وينتج عنه مثل هذه الدول التي تعمل على استعادة التوازن)35). لذلك، هذا النظام هو 
األقل مواجهة وغالًبا ما تزول لحظة األحادية القطبية على عجل.

اليوم، هناك دالئل كثيرة تشير إلى أّن هذه اللحظة قد زالت بالنسبة للواليات املتحدة. إن صعود الصين وعودة صعود 
أن  الرغم من  القوة. وعلى  الحفاظ على موقع  املتحدة  الواليات  تحاول  بينما  نزاع وشيك  إمكانية حدوث  يدل على  روسيا 
الصين وروسيا )أو أي دولة أخرى بهذا الخصوص( ال تملكان تقريًبا نفس القوة االقتصادية أو العسكرية كالواليات املتحدة، 
فإّن قوتهما املتنامية حقيقة وواقع. حالة ثنائية قطب أخرى بين الواليات املتحدة وروسيا غير مرجحة نظًرا للوضع الحالي 

 عن عدد من الدول األخرى التي تمتلك قدرات نووية.
ً

الرو�ضي، فضال

في  مهًما  دوًرا  الحكومية  غير  الفاعلة  الجهات  لعبت  حيث  األقطاب،  متعدد  مستقبل  مفهوم  في  أيًضا  العلماء  يشكك 
 إّن 

ً
الشؤون الدولية مثل الدول. أحد الباحثين، ريتشارد هاس، ذهب إلى أبعد من هذا حيث تنبأ بمستقبل غير قطبي قائال

الدول القومية فقدت احتكارها للسلطة وبالتالي هزمت مفهوم النظام الدولي الذي تقوده الدولة)36). لذلك، وبسبب ميل 
 من املؤشر على الهيمنة 

ً
روسيا اليوم للتوسع، فمن األرجح أّنها محاولة لكسب مزيد من القوى النسبية من منافسيها بدال

الكاملة. مع األخذ باالعتبار أّن هذا هو الهدف طويل األمد ألي دولة دائًما، يبدو اآلن أّن تصرفات روسيا تشير إلى هدف عملي 
قصير املدى يتمثل في استعادة مكانتها باعتبارها جهة فاعلة دولية ذات صلة ومهمة.

أهداف الدول

هذا ُيقسم إلى فهم ما هي األهداف األساسية للدول. يقول ميرشايمر: إّن الهدف األسا�ضي لكل دولة هو تعظيم حصتها من 
القوى العاملية من خالل متابعة حاالت الهيمنة العاملية أو اإلقليمية)37)، وهو مفهوم سنتطرق إليه بعد قليل.

يجب  بالطبع،  األخرى)38).  الدول  حساب  على  القوة  كسب  عبر  الهدف  هذا  تتابع  الدول  إّن  ميرشايمر:  يقول  تحديًدا، 
الدول من حولهم. وكما  بقوة  النفوذ مرهونة  معايير  الدولي. كل  للنظام  النسبية  الطبيعة  بالحسبان  تأخذ  أن  الدول  على 
يكتب غيلبين، فإّن توفر األمن والثراء لقوة األمة ال يهم كثيًرا إذا كان جيرانها يمتلكون املزيد)39). ووفًقا للحقيقة التي تقول 
إّن القوة نسبية، فإّن صعود أو هبوط دولة ما، يؤدي إلى هبوط أو صعود دولة أخرى. وبالتالي، يجب على الدول أن تأخذ 
: إن الدول 

ً
بالحسبان الطريقة التي يعززون من خاللها قوتهم من أجل التقليل من قوة جيرانهم. يوضح ميرشايمر ذلك قائال

تبحث عن فرص لتغيير ميزان القوى لصالحهم من خالل الحصول على زيادة القوة، سواء من خالل الوسائل العسكرية، 
الديبلوماسية، واالقتصادية بطريقة محصلتها صفر)40). هذه املعضلة األمنية كما يشار إليها بالعموم، تم شرحها بدقة من 
قبل جون هيرز حيث يكتب: بينما تسعى الدول جاهدة لتحقيق األمن من الهجمات املجاورة، فإنها مدفوعة الكتساب املزيد 
واملزيد من القوة لحماية نفسها بشكل أفضل. وهذا بدوره، يجعل القوى املعارضة أكثر زعزعة وتعاني من حالة انعدام األمن 

)35)  وليم ولفورث. »استقرار عالم أحادي القطب.« األمن الدولي 24.1 )1999(: 5.
)36)  هاس، ريتشارد. »عصر الالقطبية«. الخارجية Af airs 87، رقم. 3 )2008(: 56-44.

)37)  املرجع السابق. 141.
)38)  املرجع نفسه. ص.2

)39)  كينيدي، بول إم. صعود وسقوط القوى العظمى: التغيير االقتصادي والصراع العسكري من 1500 إلى 2000. نيويورك، نيويورك: راندوم 
هاوس، 1988. ص 22
)40)  املرجع نفسه. ص.34



عودة ظهور روسيا في النظام الدولي عبر استراتيجية السياسة الخارجية في الشرق األوسط

1111

باملقارنة. وبالتالي، يترتب على ذلك منافسة القوة، و«تستمر الحلقة املفرغة لألمن وتراكم القوة«)41). يعتقد والتز أّن قلق 
الدول األول واألكبر هو الحفاظ على مكانتهم في النظام)42). ويوافق غلبين أيًضا أّن أهّم ما تتطلع إليه الدول هو تأمين أنفسها 
في النظام الدولي. يقول غليبين، بمجرد التأكد من مكانة الدولة في النظام الدولي، يكون هدف الدول الثاني هو تعظيم تأثيرها 
 

ً
على سلوك الدول املنافسة سواء عبر التهديد، اإلجبار، التحالفات، أو مجاالت النفوذ الحصرية. هذا السلوك يفسح مجاال

للدول لخلق بيئة دولية يتمكنون عبرها من وضع قواعد النظام. تم صنع هذا النظام كي يكون مواتًيا لتحقيق مصالح الدولة 
األيديولوجية، االقتصادية والسياسية)43). وهذا يترافق مع مفهوم آخر لغلبين عن أهداف الدول، وهو التأثير على االقتصاد 

العالمي والتقسيم الدولي للعمل بطريقة مفيدة)44). 

ما  دولة  »قيادة  ه 
ّ
بأن الهيمنة  مصطلح  الباحثون  يعّرف  الهيمنة.  هو  النهائي  الدول  هدف  إّن  الباحثين  من  كثير  يقول 

)الهيمنة( على دول أخرى في النظام)45). 

صّنف ميرشايمر الهيمنة على أّنها القوة العظمى الوحيدة في النظام)46). وحدد بقوله إّن مثل هذه القوة ينبغي أن تكون 
يشير  ضدها)47).  جادة  معركة  لخوض  العسكرية  املقومات  امتالك  أخرى  دولة  بإمكان  ليس  أنه  بمعني  نظرائها  عن  مميزة 
التي  اإلقليمية  والهيمنات  بأكمله،  الدولي  النظام  تهيمن على  التي  القوى  تلك  العاملية،  الهيمنات  بين  التمييز  إلى  الباحثون 
ال  األخرى  الدول  أن  إقليمًيا حيث  مهيمنة  املثال،  املتحدة، على سبيل  فالواليات  مناطق جغرافية مختلفة)48).  تهيمن على 
تتحداها بالتفوق في نصف الكرة الشمالي. ولذلك فإّن كل الدول األخرى إما أّنها تهدف لتحقيق هذه الحالة أو تتجاوزها بأن 

تصبح الالعب القوي في النظام الدولي.

مركز القوة العظمى

بطريقة  الباحثون  يختلف  العظمى«.  »القوة  لقب  إلى  األحيان  من  كثير  في  تصل  فإنها  للهيمنة،  تطمح  الدول  أّن  ورغم 
اختيارهم تصنيف دولة على أنها قوة عظمى. القوة بحد ذاتها مفهوم صعب التحديد. وكما أقر ليفي، فقد اختار العديد من 
الباحثين إما عدم محاولة تعريف املفهوم أو أنهم بذلوا جهوًدا قليلة أو معدومة لترجمة املفاهيم املبهمة إلى معايير إجرائية 

ذات معنى)49).

يقترح روبرت ل روثتين على سبيل املثال أّن االفتقار إلى تعريف واضح قد يكون ناجًما عن االعتقاد الشائع بأّن االختالف 
والتز  أورد  لذلك، ال يستلزم متغيرات كمية مطابقة)50). وقد  بديهي،  أمر  الضعيفة هو  العظمى والدول األخرى  القوى  بين 
 مشابًها حيث أجرى مقارنة بين حساب عدد القوى العظمى في عصر ما لحساب عدد الشركات الكبرى التي تمأل قطاع 

ً
مثاال

)41)  جون هيرتس. »األممية املثالية واملعضلة األمنية«. السياسة العاملية 2.2 )1950(: 157
)42)  كينيث والتز. نظرية السياسة الدولية. ص 126.

)43)  روبرت غيلبين. الحرب والتغيير في السياسة العاملية. ص 24
)44)  املرجع نفسه. ص. 24

)45)  املرجع نفسه. ص. 116
)46)  جون ميرشايمر. مأساة سياسة القوة العظمى. ص 2

)47)  املرجع نفسه. ص. 97
)48)  املرجع نفسه. ص. 97

)49)  جاك ليفي. حرب في نظام القوى العظمى الحديث. UP of Kentucky ، 2015. ص 10.
)50)  روبرت روثستين ل. وجامعة كولومبيا. معهد دراسات سالم الحرب. التحالفات والقوى الصغيرة. نيويورك: 1968.ص. 14
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احتكار القلة في اقتصاد ما)51). حجته هي أن فهم حالة القوة العظمى غالًبا ما يأتي من الفطرة السليمة ولكن قد يكون من 
الصعب تحديدها. يتعامل الباحثون أيًضا مع الوقت الذي تصل فيه القوة العظمى بنجاح إلى حالة العظمة الالزمة للتأهل 
إلى مجموعة »الفطرة السليمة«. ويبدو جلًيا أنها عملية عامة أكثر من كونها نتيجة لحدث مفرد أو معين. بعض الباحثين 
ينظرون إلى التغيرات التي تحدث على مدى قرن إلى آخر)52). وضع علماء آخرون مثل مايكل هاس مجموعة من تواريخ الدخول 
تلك  ترتبط  كثيرة،  أحيان  وفي  املاضية)53).  الثالثة  القرون  مدار  على  النظام  تحول  صياغة  في  فعالة  كانت  والتي  واملغادرة 
التواريخ بنهاية حرب حاسمة لألسباب املذكورة آنًفا مع كون القدرة العسكرية أساسية في مركز القوة العظمى. مرة أخرى، 
 من تاريخ محدد يحدد مكانة القوة 

ً
يرتبط في كثير من األحيان بالتنمية طويلة األمد والتحوالت االقتصادية امللحوظة بدال

العظمى. 

وعلى مر الزمن، حاول الباحثون تحديد عالمات قوة الدولة واملتغيرات التي تساهم في تلك القوة. حدد غليبين قوة الدولة 
في كتابه، من حيث قدرات الدول التقنية، االقتصادية والعسكرية)54). بينما ركز كار من ناحية أخرى على قوة رأي األمة. 
العظمى  أو  العاملية  القوى  مولديسكي  يصف  الدولية)55).  العالقات  في  للقوى  امللموسة  غير  النفسية  الجوانب  الى  مشيًرا 
على  تسيطر  ال  القوى  تلك  فإن  ملوديسكي،  ووفًقا  العالمي.  السيا�ضي  النظام  على  كبير  بقدر  أو  كامل  بشكل  تسيطر  بأنها 
الدولي)56).  النظام  التي تشكل  القوة  تلك  الوطنية، بل على هوية، قّيم، وموارد  أو  السياسية املحلية  أو األنظمة  العمليات 
يذكر ميرشايمر بأن تلك القوة ال تمثل إال موجودات معينة أو موارد مادية متاحة للبلد، لكن االستخدام العملي الفعلي 
لتلك القوة هو قدرة الدولة على إجبار دولة أخرى للقيام ب�ضيء حسب رغبات القوة األولى)57). بعض املتغيرات األخرى مثل 
عتبر جزًءا ال يتجزأ من القوة كما يقول باحثون آخرون. على سبيل املثال، 

ُ
القيادة، القدرة االستراتيجية، نوع النظام، الخ، ت

قال هنري كيسنجر ذات مرة إّن »القوة العسكرية ال تضمن التأثير السيا�ضي، قد يكون عمالقة االقتصاد ضعفاء عسكرًيا، 
 على حجب الضعف االقتصادي. بإمكان البالد أن تفرض تأثيًرا سياسًيا حتى إذا لم يكن 

ً
وقد ال تكون القوة العسكرية قادرة

لديها قوة عسكرية أو اقتصادية)58). 

المتغيرات التوضيحية للقوة العظمى

جهًدا  بذلوا  قد  الباحثين  أن  إال  كبير.  حّد  إلى  نظرية  هي  العظمى  القوة  بخصوص  آنًفا  الواردة  التعريفات  تلك  من  كل 
كر سابًقا، يقول آالن 

ُ
لتعريف وتصنيف متغيرات توضيحية معينة والتي تفصل القوى العظمى عن نظرائهم األضعف. وكما ذ

تايلور إّن امتحان القوى العظمى يكمن في استعدادهم للحرب)59). يعزز ديفيد سينغر وتوماس كوزاك هذه الفكرة من خالل 

)51)  كينيث والتز ن.نظرية السياسة الدولية. ص 131.
)52)  كوين�ضي رايت. دراسة الحرب. شيكاغو: أنت من شيكاغو، 1942. ص 649.

)53)  مايكل هاس. »النظم الفرعية الدولية: االستقرار والقطبية.« مراجعة العلوم السياسية األمريكية 64.1
.102 :)1970(

)54)  جيلبين، روبرت. الحرب والتغيير في السياسة العاملية. ص 14-13
)55)  إدوارد هاليت كار. املجتمع الجديد. لندن: ماكميالن، 1951. ص 132

)56)  جورج موليدسكي. مبادئ السياسة العاملية. نيويورك: 1972. ص 216
)57)  جون ميرشايمر ج. مأساة سياسة القوة العظمى. ص 57

https://history.state.gov/ .1973 ،58)  هنري كيسنجر، »خطاب وزير الخارجية كيسنجر«، عن جليد املؤرخ، 8 تشرين اول(
 76v38p1/d19-historicaldocuments/frus1969

)59)  تايلور، أ.ج.ب.النضال من أجل السيادة في أوروبا ، 1848-1918. أكسفورد: كالريندون، 1954. تاريخ أكسفورد ألوروبا الحديثة. ص. 24.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v38p1/d19
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v38p1/d19
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v38p1/d19
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القول بأن السمة األكثر وضوًحا للقوة العظمى هي قدرتها على شن حرب على فترات متكررة بمعدل نجاح مرتفع)60). يقول 
هانس مورغينثاو إن القوة املسلحة كتهديد أو إمكانية هي العامل املادي األكثر أهمية الذي يتم العمل عليه من أجل قوة 
األمة السياسية)61). افترض ليوبولد رانكي أنه يجب على القوة العظمى أن يكون لديها القدرة ملحاربة أي قوة أخرى، حتى لو 
 إنه 

ً
كانوا متحدين)62)، إال أّن عدة باحثين انتقدوا هذا االدعاء كونه شامل من حيث معاييره. يواجه ليفي تعريف رانكي، قائال

إقصائي للغاية)63). استمرت املحادثات بمقدمة املؤلفين الجدد الذين قاموا بتعديل مفهوم رانكي. على سبيل املثال، يصحح 
مايكل هاس التعريف األصلي بالقول إن القوة العظمى ال ينبغي أن ُتهزم في معركة من قبل قوة أخرى، لكن، مجموعة من 
القوى األخرى قد تهزم قوة عظمى)64). بالرغم من أن هذا التعريف ال يوضح بشكل كامل غموض الدولة العظيمة، إال أنه 
يعترف بالدور الذي تلعبه عدة قوى على الساحة العاملية اليوم. ولفهم العالقة بين القوى العظمى املتعددة القائمة، يعّرف 
مارتن وايت القوة العظمى بأنها قوة يمكن أن تق�ضي على قوة عظمى أخرى في قتال واحد)65). يجادل ميرشايمر بأن تأهيل 
 عسكرية كافية لتحدي أقوى دولة في النظام في حرب تقليدية شاملة.. يعدل هذا 

ً
قوة عظمى يعتمد على دولة تمتلك أصوال

بالقول إن املرشح ال يحتاج للفوز، لكن، يجب أن يكون لديه احتمال منطقي لخلق حرب استنزاف تترك الدولة املهيمنة 
ضعيفة جًدا)66). اتخذ روثتين موقًفا مفاده أّن لدى القوة العظمى رفاهية االعتماد على قدراتها الخاصة لتوفير أمنها، بينما 
يجب أن تعتمد القوى الصغيرة على تحالفات خارجية ومؤسسات دولية)67).وعلى نحو مماثل، يجادل ستانلي هوفمان بأن 
رغم على االختيار بين األمن واالستقالل 

ُ
القوى العظمى توفر أمنها دون تقويض استقاللها كمعارضة للقوى الصغيرة التي ت

الذاتي)68). 

على ضوء ما تقدم، يأخذ الباحثون بعين االعتبار متغيرات أخرى تتجاوز القوة العسكرية البحتة، وكذلك املتغيرات التي 
تساهم بمثل هذا القوة. يصنف روب دي ويجك قوة بلد ما بحسب عدد سكانها، أراضيها، اقتصادها، معداتها العسكرية، 
تقنيتها، وثقافتها االستراتيجية والسياسية)69). يعّرف ميرشايمر املجموعة الفرعية لقوة دولة، على أنها قوة كامنة. تشير القوة 
إلى املوارد االجتماعية املتاحة لدول تستطيع االستفادة منها لبناء قوى عسكرية. أكثر األمثلة أهمية لهذه املوارد،  الكامنة 
وفًقا مليرشايمر، هي عدد سكان الدولة وثروات األمة)70). وقد مّيز الثروة الكامنة عن ثروة تعبئة املوارد، والتي عّرفها على أنها 
»املوارد االقتصادية التي تحت تصرف الدولة لبناء قوى عسكرية«)71). يجب أن تتوفر هذه املوارد بالحال للنفقات الدفاعية 
كما يوضح االسم. يزعم والتز أّن مكانة األمة تعتمد على عوامل مختلفة بما فيها عدد سكانها وأراضيها، املوارد الطبيعية، 
القدرة االقتصادية، القوة العسكرية، الكفاءة واالستقرار العسكري)72). لطاملا تم اعتبار عدد السكان عنصًرا مهًما ملركز 

)60)  ديفيد سينغر وتوماس كوزاك )1981(. »الدورية، العناد، والقدرة على التوجيه في الحرب الدولية.« في من التنمية الوطنية إلى املجتمع العالمي 
)ريتشارد ميريت وبروس إم روسيت ، محرران(. لندن: ألين وأونوين.

)61)  هانز مورغنثاو ج. السياسة بين األمم؛ النضال من أجل القوة والسالم. ص 14
)62)  وليوبولد فون رانك وروجر. واينز. سر تاريخ العالم: كتابات مختارة عن فن وعلوم التاريخ. نيويورك: فوردهام، 1981. ص 86.

)63)  جاك س ليفي. حرب في نظام القوى العظمى الحديث. ص 11.
)64)  مايكل هاس. »النظم الفرعية الدولية: االستقرار والقطبية.« ص 122

)65)  مارتن وايت. سياسة القوة. لندن، نيويورك: املعهد امللكي للشؤون الدولية، 1949. طباعة. كتيبات »التطلع إلى األمام«؛ رقم 8. ص 18.
)66)  جون ج ميرشايمر. مأساة سياسة القوة العظمى. ص 5.

)67)  روثستين روبرت ل روثستين. وجامعة كولومبيا. معهد دراسات سالم الحرب. التحالفات والقوى الصغيرة
)68)  ستانلي هوفمان. حالة الحرب؛ مقاالت عن نظرية وممارسة السياسة الدولية، نيويورك: برايجر ، 1965.

)69)  روب دي ويجك. سياسة القوة كيف تعيد الصين وروسيا تشكيل العالم. أمستردام: Amsterdam UP، 2016. ص 9.
)70)  املرجع نفسه. ص.61

)71)  املرجع نفسه. ص. 62
)72)  كينيث ن والتز. نظرية السياسة الدولية. ص 131
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عتبر لبنة البناء للقوة 
ُ
القوة العظمى ألنه وحسب بعض الباحثين، الشعوب الكبيرة فقط بإمكانها تقديم ثروة عظيمة والتي ت

العسكرية)73). الثروات مهمة ألّن املال والتكنولوجيا عنصران مهمان لتجهيز، تدريب، وتحديث القوى املقاتلة لدولة ما. 

عالوة على ذلك، فإّن تكلفة شن حروب قوة عظمى تكون هائلة.. وبناًء عليه، فإّن القوى العظمى في النظام الدولي غير 
ثابًتا للنمو االقتصادي،   

ً
العالم ثراًء)74). وقد قام ديفيس ونورث بدعم هذا حيث زعموا أن معدال متغيرة وسط أكثر دول 

إّن دراسة بول كينيدي  الزمن)75).  لتغير سيا�ضي خالل مدة طويلة من  يكون سبًبا مهًما  ا قد 
ً
 سكانًيا ملحوظ

ً
وكذلك تحوال

ا واضًحا على املدى الطويل بين القوى العظمى الفردية االقتصادية والنمو االقتصادي كقوة 
ً
للقوى العظمى وجدت ارتباط

عسكرية مهمة)76).

على سبيل املثال، يعتبر كينيدي أّن حركة التجارة تتدفق من البحر املتوسط إلى األطل�ضي وشمال غرب أوروبا منذ القرن 
السادس عشر وصاعًدا، واكتشف أن مثل هذا التحول االقتصادي« يبشر بصعود قوى عظمى جديدة والتي سيكون لديها 

يوًما ما تأثيًرا حاسًما على النظام اإلقليمي/ العسكري)77). 

القوة العظمى الروسية

عزى إلى عهد بيتر األكبر والذي أدى توحيده وتحديثه للبالد إلى صعود األمة)78). ويذهب 
ُ
إّن قصة القّوة العظمى الروسية ت

جاك ليفي بعيًدا حيث يحدد عام 1721 كعاٍم فاصٍل يميز دخول روسيا إلى نظام القوة العظمى الحديثة)79). مؤلفون آخرون 
مثل أيفر نيومان، حددوا بلوغ روسيا ملركز القوة العظمى كمتابعة لحروب نابليون في )80)1815. بينما تناقش التواريخ بما ال 
يقبل الجدل في أن الدولة الروسية لعبت دوًرا أساسًيا في التاريخ الدولي. حيث أّن موقعها الجغرافي الشاسع، باإلضافة إلى 
عدد سكانها الهائل ومكانتها االقتصادية، ميزوا روسيا كمنافس رئيس في السياسات الدولية إلى أن انهار االتحاد السوفياتي. 
تميزت التسعينيات في روسيا بالركود الشديد من حيث االقتصاد والقوة العسكرية. وبقي نمو الناتج املحلي غير فّعال لفترة 
عقد كامل مع ارتفاع التضخم وانخفاض الدخل)81). وبالقطاع العسكري، نفقات األسلحة في 1992 كانت قرابة %75 أقل 
مما كانت عليه في 1988 وتقريًبا توقف كل إنتاج األسلحة الروسية)82). وبدا أن وضع روسيا كقوة عظمى يتضاءل مع تغلب 

املشكالت الداخلية على قدرة الدولة لفرض نفسها على الساحة الدولية.

الحالة  هو  الدولة  لتدهور  الوجيه  السبب  عوامل.  عدة  بتحديد  العظمى  القوة  تدهور  الباحثون  يعلل  بالعموم، 

)73)  جون ج ميرشايمر. مأساة سياسة القوة العظمى. ص 61
)74)  املرجع نفسه. ص. 61

التاريخ  أولى نحو نظرية االبتكار املؤس�ضي.« مجلة  )75)  ديفيس والنس ودوغالس نورث. »التغيير املؤس�ضي والنمو االقتصادي األمريكي: خطوة 
االقتصادي 30.1 )1970(: 141. وهذا ما ناقشه روبرت جيلبين. الحرب والتغيير في السياسة العاملية. ص 56-55.

)76)  بول كينيدي. صعود وسقوط القوى العظمى: التغيير االقتصادي والصراع العسكري من 1500 إلى 2000.ص. 22.
)77)  املرجع نفسه. ص. 22.

)78)  ويلسون، ديريك. بيتر العظيم. الطبعة األمريكية األولى، مطبعة سانت مارتن، 2010؛ بوشكوفيتش، بول. تاريخ موجز لروسيا. مطبعة جامعة 
كامبريدج، 2012

)79)  ليفي، جاك س.حرب في نظام القوى العظمى الحديث. ص 47.
)80)  نيومان، إيفر ب. »روسيا كقوة عظمى، 1815-2007.« مجلة العالقات الدولية والتنمية، املجلد. 11، رقم. 2، 2008، ص 128 - 151.

)81)  آريس وبن وإيفان تكاتشيف. »قراءة طويلة: 20 عاًما من االقتصاد الرو�ضي في عهد بوتين، باألرقام.« موسكو تايمز، موسكو تايمز ، 6 كانون 
 long-read-russias-economy-under-putin-in-numbers-a66924/19/08/https://www.themoscowtimes.com/2019 .2019 أول

 https://fas.org/nuke/guide/russia/agency/mo-budget.htm .»82)  »امليزانية العسكرية الروسية«. اإلنفاق العسكري الرو�ضي(

https://www.themoscowtimes.com/2019/08/19/long-read-russias-economy-under-putin-in-numbers-a66924
https://www.themoscowtimes.com/2019/08/19/long-read-russias-economy-under-putin-in-numbers-a66924
https://fas.org/nuke/guide/russia/agency/mo-budget.htm
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 »ربما بعض التغيرات املهمة التي تقوض قوة الدولة املهيمنة هي تغيرات هيكلية 
ً

االقتصادية. ويؤيد غليبرين هذا القول، قائال
في اقتصادها)83)«.

االقتصادية  التنافسية  في  وتدهور  االقتصادية،  الكفاءة  العسكرية، عدم  القوة  انحسار  إلى  االقتصادي  الركود  يؤدي 
والعسكرية)84). 

يلخص ايكينبيري خمس عمليات محددة من بحث غليبرين: معدل تدهور النمو االقتصادي، التكاليف املرتفعة للجيش، 
امليل نحو زيادة االستهالك العام والخاص، اتجاه النشاط االقتصادي نحو التحول للخدمات، و«التأثير املفسد للثراء«)85). 
كل من هذه املتغيرات تقّوض قدرة الدولة على الحفاظ على الهيمنة أو السيطرة. وباألخص أّن قوة البلد تبدأ بالتقوض عندما 
 إن »القوى العظمى 

ً
تحول مواردها بعيًدا عن االستثمار املنتج نحو الحفاظ على النظام وحمايته. يجادل بول كينيدي قائال

بتقويضها النسبي تتجاوب تلقائًيا بأن تنفق املزيد على الحالة األمنية، ولذلك تحول املوارد املحتملة من االستثمار وتضاعف 
معضلتها طويلة األمد)86). وبتكريس املزيد من املوارد للحفاظ على الدول، فالدولة تتنازل عن النمو االقتصادي. ويصبح من 
الصعب توليد العائدات الضرورية لتكاليف الحماية، بينما في الوقت نفسه ترتفع تكاليف الحماية بالتوازي. إن الحفاظ على 
وضع الهيمنة يصبح أكثر هشاشة ويدخل النظام الدولي في نهاية املطاف في حالة من عدم التوازن. ووفًقا لغيلبيرن، »يترتب 
على عدم التوازن تفاوًتا بين العناصر األساسية للنظام الدولي القائم وقدرة الدولة أو الدول املهيمنة للحفاظ على النظام، 
بين تكاليف الدفاع عن توزيع األرا�ضي، مجاالت التأثير، قوانين النظام، واالقتصاد الدولي من جانب، والعائدات الضرورية 

لتمويل هذه الترتيبات. هذا التفاوت بين التكاليف واملوارد ينتج بدوره » أزمة مالية« للقوة أو القوى املهيمنة.

إن استمرار عدم التوازن واالستنزاف املالي الذي يترتب عليه، في حال لم يتم حله، سيؤدي إلى التدهور االقتصادي والسيا�ضي 
في نهاية املطاف للسلطة املهيمنة)87). ثم تستفيد قوة اقتصادية من الحالة الراهنة وتتجاوز القوة املتراجعة وبالتالي تخلق 

توازن جديد للقوى.

ربما كان سقوط روسيا متفرًدا أكثر من اآلخرين، حيث كان اللعبة األخيرة بحرب أيديولوجية قائمة منذ عقود. لم يتنبأ 
وضعت  توضيحية.  متغيرات  عدة  إلى  أشاروا  الباحثين  بعض  أن  من  بالرغم  السوفياتي،  االتحاد  بسقوط  باحث  أو  خبير 
إحدى املدارس الفكرية التأكيد األكبر على الركود االقتصادي كسبب للسقوط، بينما مدارس أخرى سلطت الضوء على أن 
التحديث الفكري واالجتماعي هو السبب)88). ومن املؤكد أن الضغط الداخلي لعب دوًرا، وكذلك السماح باالنتخابات في نظام 
متعدد األحزاب الذي هيأ الطريق للديمقراطية. مقدمات سياسات الغالسنوست )املصارحة( والبيريسترويكا )إعادة الهيكلة( 
عتبر أيًضا جزًءا ال يتجزأ من التخفيف من سيطرة الدولة السلطوية على السوق والتوابع. كانت النتيجة في عام 1991 هي 

ُ
ت

إلى الواليات املتحدة التي  نهاية إمبراطورية وموت أيديولوجية. لقد انتهى النظام الدولي ثنائي القطب وتحول ميزان القوى 
وقفت بمفردها بعد ذلك باعتبارها القوة املهيمنة الوحيدة املتبقية.

)83)  جيلبين، روبرت. الحرب والتغيير في السياسة العاملية. ص 159.
)84)  املرجع نفسه. ص. 159.

)85)  إيكينبيري، جي جون. القوة والنظام والتغيير في السياسة العاملية. ص 115 116. مأخوذة من روبرت جيلبين. الحرب والتغيير في السياسة 
العاملية. الفصل 4.

)86)  كينيدي، بول م. صعود وسقوط القوى العظمى: التغيير االقتصادي والصراع العسكري من 1500 إلى 2000. ص. 23.
)87)  جيلبين، روبرت. الحرب والتغيير في السياسة العاملية. ص 157

)88)  تم فحص دور الركود االقتصادي من قبل فالديمير كونتوروفيتش في حين نظر فرانسيس فوكوياما في دور التحديث االجتماعي والفكري في: 
غفوسديف، نيكوالس ك.املوت الغريب للشيوعية السوفياتية: حاشية. ناشرو املعامالت، 2008.
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األدب المختص بالصعود والشرق األوسط

بينما يحرز األدب تقدًما في موضوع حالة القوة العظمى واللحظة التي تصبح فيها الدول قوى عظمى فإّن هناك فجوة 
باألدب املتعلق بموضوع »القوى الصاعدة«. وعلى الرغم من أن مصطلح »روسيا املستعيدة لقوتها« ُيستخدم بصورة متكررة 
كلمة  عّرف 

ُ
ت إليها.  التطرق  يتم  كمواضيع  شحيح  لقوتها  الدول  باستعادة  املتعلق  فاألدب  الصحف،  ومقاالت  العناوين  في 

استعادة القوة بأنها »زيادة أو نهوض بعد فترة من القليل من النشاط، الشعبية، أو البروز)89). وبينما يتحدث األدب املذكور 
ه يقوم بالنذر اليسير إلبالغنا عن موضوع »استعادة القوة« أو كيف تعود 

ّ
أعاله عن صعود وسقوط القوى العظمى، فإن

بعث 
ُ
القوى العظمة من فترات االنهيار. بالواقع، بعد انهيار روسيا، صنف العديد األمة على أّنها راحلة بصورة دائمة أي لن ت

 عن الكسيس توكفيل، يذكرنا 
ً

ر بضرورة تغيير هذه العقلية. نقال
ّ

من جديد. بعض الباحثين املتبصرين مثل بروس بورتر، حذ
نهاية املطاف أكثر  ا، ألّن املكونات في  بأّن »املكونات األساسية لقوة الدولة على املدى الطويل توفر تصحيًحا ضروريًّ بورتر 

أهمية من التقلبات االقتصادية، األزمات السياسية، أو التحوالت على املدى القريب في التوازن العسكري)90)«.

فقط مع دخول القرن الحادي والعشرين، بدأ الحديث عن »استعادة القوة« بالظهور على السطح. وباإلشارة إلى روسيا، 
نظر  الدولي من وجهة  النظام  في  املنبعث من جديد  إلى وجودها  والخبراء يشيرون  الصحفيين،  الباحثين،  أن  الواضح  من 
اتجاه عام  إلى  الباحثين يشيرون  أن  يبدو  بالعكس،  الدقيقة.  املحددة  املتغيرات  تعريفه من حيث  تم  جيوسياسية. وقلما 
يجادالن  ألنهما  قوتها  تستعيد  الروسية  التصرفات  بأن  ادعائهم  عن  وغوفيال  أغاروال  دافع  خارجي.  دولي  لعدوان  ومحدد 
بأن نوعية سياسة روسيا الخارجة الحالية تركز على تعزيز مكانة روسيا، تشجيع التعافي االقتصادي، وتوسيع نفوذها إلى 

»البلدان املجاورة«)91). يرى العديد من الباحثين أن محاولة استعادة حالة القوة العظمى عالمة مميزة على املكانة والتقدير.

في بداية استعادة تطوير قوتها الدولية، تطلعت الحكومة الروسية لالستفادة من وضعها الجيوسيا�ضي اإلقليمي. وذات 
صلة بالوجود املتطور الرو�ضي، اهتمام الكرملين بالشرق األوسط، وكيف استغل القوة املتجددة لالستفادة من األحداث 
ا منذ ذروة الحرب الباردة«)92). 

ً
الحالية التي تحدث حول حدودها. أصبح هذا االهتمام مكثًفا لدرجة أنه بات »األكثر نشاط

ُيعتبر الشرق األوسط موقًعا جيوسياسًيا أساسًيا ضمن أهداف استعادة روسيا لقوتها. ولهذا التركيز الكثير مما ينبغي عمله 
باملوقع املتوسط للشرق األوسط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، وموارد الطاقة الهائلة، والتزعزع السيا�ضي املتفجر بالسنوات 
األخيرة. ونجحت روسيا أخيًرا في معارضة الواليات املتحدة بدورها املهيمن السابق في اإلقليم. بالواقع، »لم يكن لظهور روسيا 
)93)« كان الشرق األوسط أساسًيا للسياسة  تأثير الشرق األوسط املضطرب  أكبر من  تأثير  العالمي  من جديد على املسرح 

الخارجية العدوانية الروسية، وإعادة ظهورها على الساحة الدولية. 

https://www.lexico.com/en/ ليكسيكو  قواميس  اإلنجليزية،  ليكسيو|  قواميس  ليكسيكو.«  حسب  الظهور  عودة  تعريف  »االنبعاث:    (89(
 definition/resurgence

)90)  بروس بورتر. »عودة روسيا القادمة.« املصلحة الوطنية، رقم. 23، 1991، ص 14
)Aggarwal  (91 و Vinod K. و Kristi. جوفيال. االستجابة لسياسة روسيا الروسية الصاعدة واستجابات االتحاد األوروبي والواليات املتحدة. 1. 

ed.، Springer New York: Imprint: Springer، 2012. ص 7.
األهداف  املؤلف.  أفريقيا،  وشمال  األوسط  للشرق  الفرعية  اللجنة  الخارجية.  الشؤون  لجنة  الكونجرس.  األمريكية.  املتحدة  الواليات    (92(
االستراتيجية لروسيا في الشرق األوسط وشمال إفريقيا: جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية املعنية بالشرق األوسط وشمال إفريقيا التابعة 
للجنة البث األجنبي املباشر، مجلس النواب، املؤتمر الخامس عشر بعد املائة، الجلسة األولى، 15 حزيران 2017. واشنطن: الواليات املتحدة 

مكتب حكومي، 2017. الويب. ص. 9
)93)  طالل نظام الدين.  نظام بوتين الجديد في الشرق األوسط. هيرست وشركاه، 2013. ص 7

https://www.lexico.com/en/definition/resurgence
https://www.lexico.com/en/definition/resurgence
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وعلى الرغم من أّن روسيا عملت بجهد من أجل إعادة بناء نفوذها وموقفها في اإلقليم منذ منتصف األلفية الثانية، فإّن 
جهودها بدأت تؤتي ثمارها فقط لدى صحوة الربيع العربي حيث كانت استعادة روسيا لقوتها وشيكة الحدوث، وأصبحت 
أكثر وضوًحا خالل انتشار معاركها في 2015)94).  زعم الناقدون الغربيون أّن هذه التغيرات هي نتيجة أن بوتين »العب مدمر 
بشكل متعمد في الشرق األوسط من خالل التالعب بنظام ما بعد الحرب الباردة غير التقليدية لكن الخطرة لتقوية موقفها 
الواليات  حساب  على  الدولية  الساحة  على  نفسها  إلقحام  محاولة  في  دائًما  تتصرف  روسيا  بأّن  توافق  هناك  بالعالم«)95). 
املتحدة، منافستها منذ زمن طويل، بلعبة فوز وخسارة)96). وبما أنه تم التعامل معها على أنها العب غير مهم في 2003، عندما 
الليبي معمر  القائد  التخلص من  2011 عندما قررت الواليات املتحدة  في  ثانية  قررت الواليات املتحدة غزو العراق، ومرة 

القذافي، فمن غير املفاجئ أن الكرملين طّور عقلية لعبة الفوز والخسارة. 

السياسية  »الواقعية  مكان  من  كاآلتي  األوسط  الشرق  في  الروسية  الخارجية  السياسة  أسلوب  الباحثون  صّنف 
مع  خصوم..  أو  حلفاء  أنهم  على  معهم  التعامل  دون  املهمين،  الالعبين  كل  مع  للتعامل  باالستعداد  يتصف  والبراغماتية، 

املحافظة على التركيز على املصالح الوطنية الروسية«)97).

وبينما يزعم املسؤولون الروس اليوم أّن قلقهم الرئي�ضي ينبع من منطلق حقوق اإلنسان والقانون الدولي، فاألكثرية تدرك 
أن هذا الزعم على األرجح غير حقيقي. بل يتفق الباحثون بشدة اليوم على أنه بينما تبذل روسيا جهدها »لتتصرف تحت 
ذريعة التدخل االنساني)98)، واعتماد القانون الدولي والتنسيق)99)، إال أن معظم تركيزها باتجاه تقوية مكانتها الدولية وخلق 

توازن قوة في العالم، »على الرغم من كل خطاب موسكو عن اعتماد القانون الدولي والتنسيق«.

خارج األحداث املختلفة التي حدثت في السنوات املا�ضي »تم اتهام موسكو في العقد األول من القرن الحادي والعشرين 
هللا(،  حزب  سوريا،  )إيران،  متطورة  تقليدية  ألسلحة  مشروع  غير  بصورة  مبيعات  )إيران(،  النووية  التكنولوجيا  بتمرير 
عرقلة قرارات األمم املتحدة في مجلس األمن، تغطية سياسية ودعم ملنظمات إرهابية )حماس، حزب هللا(، ووقف التطور 
الديمقراطي السلمي )سوريا، لبنان وبشكل غير مباشر العراق()100). كان لدى دور روسيا املتجددة وهويتها جذوًرا في فترة حكم 
يلتسين، لكن شهدت فترة حكم بوتين ظهور روسيا الحازمة والتي بحلول 2013 ضاءلت بمهارة من قوة األمم املتحدة عبر 
تطورات متالعبة ذكية في الشرق األوسط بمن فيهم العراق، لبنان، الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، الثورة السورية وقضايا 

إقليمية أخرى)101). يتفق العديد من العلماء على أّن »عودة روسيا في الشرق األوسط حقيقية وال تقبل الجدل)102).

)94)  بوبيسكو ونيكو وستانيسالف سيكرييرو. عودة روسيا إلى الشرق األوسط لبناء قلعة رملية
)95)  طالل نظام الدين. نظام بوتين الجديد في الشرق األوسط. لندن: Hurst &، 2013. ص 5.

)96)  ستيفن هول. »تبادل املعلومات االستخباراتية مع روسيا: منظور ممارس.« مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي
(97( Trenin, Dmitri “What Drives Russia’s Policy in the Middle East?”, in Popescu, Nicu and Secrieru, Stanislav, Russia’s Return 

to the Middle East Building Sandcastles? Luxembourg: Publications Office, 2018. Chaillot Paper )Online(, Nº 146, July 
2018. P. 21

(98( White, S. )2006( Russia: diminished power. In: Fawn, R. and Hinnebusch, R.A. )eds.( The Iraq War: Causes and 
Consequences. Series: The Middle East in the International System. Lynne Rienner Publishers: Boulder, CO, p. 72.

(99( Nizameddin, Talal. Putin’s New Order in the Middle East. London: Hurst &, 2013. P. 5.
(100( Nizameddin, Talal. Putin’s New Order in the Middle East. London: Hurst &, 2013. P. 5.
(101(    Ibid. P. vii..

(102( Popescu, Nicu, and Stanislav Secrieru. Russia’s Return to the Middle East Building Sandcastles? Luxembourg: Publications 
Office, 2018. Chaillot Paper )Online(, Nº 146, July 2018. P. 109.
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وبعيًدا عن عدم االستقرار الحالي في مناطق معينة بالشرق األوسط، أعطى رجال الدولة الروس أي الساسة األولوية منذ 
وقت طويل للحفاظ على عالقات قوية مع الدول التي تشكل الشرق األوسط، وهناك عوامل متنوعة ساهمت بهذا االهتمام. 
يتعلق »بنقطة  الروس دائًما هذا األمر فيما  يناقش  الروسية.  العربي للحدود الجنوبية  العالم  يأتي السبب األول من قرب 
الدول املستقلة  العازلة من  املناطق  الرغم من وجود بعض  أمًنا. على  الضعف«)103)، منطقة معرضة غالًبا لالختراق وأقل 
للكومونويلث )CIS(، فإّن هذه البلدان أيًضا معرضة دائًما إلى أن تكون حدودها قابلة لالختراق)104) وبالتالي تسبب مشكلة 
ملوسكو. وبسبب خسارة املناطق العازلة لالتحاد السوفياتي السابق، إلى جانب ظهور اإلرهاب، أدى هذا إلى إعادة تضخيم 

الحاجة لتأمين املنطقة الجنوبية.

 على أّن الزعزعة السياسية في بلد مجاور ستقحم روسيا باضطراب عنيف. وخشيت روسيا 
ً

ركزت مخاوف روسيا »طويال
للحدود  األولوية  إيالء  مفهوم  كان  حدودها)105).  إلى  تصل  قد  لزعزعة  نذير  البلدان  تلك  في  السيا�ضي  التغير  أن  من  أيًضا 
الجنوبية شائًعا بشدة من ِقبل أكثر الساسة شهرة، يفجيني بريماكوف، الذي صادق بإعطاء »صيغة واضحة لسياسة روسيا 
الخارجية ومقدمة ألفكار واتجاهات جديدة عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية)106). كان بريماسكوف ينوي التأكيد على 
عظمة روسيا داخل الشؤون العاملية وكان لديه اهتمام خاص بالشرق األوسط بعد السقوط الفوري لالتحاد السوفياتي، 

إال أن جهوده تعثرت باألزمات املحلية داخل روسيا مع الوقت، وفشل بوضع سياسة خارج الحدود الروسية املتاخمة)107). 

السبب الطبيعي اآلخر لتركيز روسيا على سياستها الخارجية للشرق األوسط كان تاريخًيا هو رغبتها في الوصول إلى موانئ 
املياه الدافئة. دخلت روسيا بالفعل إلى املنطقة الشرقية لسواحل البحر األسود، وبالتالي وفرت ممًرا مائًيا إلى البحر األبيض 
املتوسط. لكن دول البحر األبيض املتوسط العربية »تقع قريبة من خطوط النقل املهمة للعالقات الروسية مع نصف الكرة 

 مهمة بالنسبة ملوسكو)108).
ً
 استراتيجية

ً
الجنوبي، ويمثلون مصلحة

1770 عندما نجح  الروسية منذ  بالفكرة االستراتيجية  املتوسط ذات صلة  البحر األبيض  املركزية لشرق  املكانة  كانت 
القيصر بالوصول إلى املياه وبقيت موضوًعا محورًيا للمصلحة الوطنية منذ ذلك الحين)109). اليوم، هناك الكثير من الدالئل 

التي تدعم االدعاء بأن »روسيا بوتين مصممة على الوصول إلى البحار الدافئة ومحيطات العالم)110). 

تنسيق  أيًضا جهات  كانت  الزمن،  والتي جذبت جهات خارجية ملدة عقود من  بالنفط،  املتعلقة  الشرق األوسط  شهرة 
بين  فاالتصاالت  وهكذا  العالم  في  للنفط  املنتجة  الرئيسية  األمم  إحدى  ذاتها  بحد  وروسيا  الروسية.  الخارجية  للسياسة 

)103( Interview by Yevgeny Primakov in the Italian journal Limes, June-September 1996, in FBIS - Central WueAI )June 13, 
1996(: 25.

(104(    Stephen T. Blank, “Russia’s Return to Mid-East. Diplomacy )How New is the New Russia?(,” Orbis, vol. 40, no. 4 )Fall 
1996(: 5

(105( Oliker, Olga et al., “Russian Foreign Policy: Sources and Implications”, Rand Corporation, 2009, p. xv. https://www.rand.
org/content/dam/rand/pubs/monographs/2009/RAND_MG768.pdf 

(106(  V. Kolossov, “Geopolliticheskiye polozhenie Rossii,” Polis, no. 3 )2000(: 59
(107( Olga Aleksandrova, “The ‘Third World’ in Russian Foreign Policy,” Aussenpolitik, 3 )1996(: 249.
(108( 8 Kreutz, Andrej. Russia in the Middle East: Friend or Foe? Westport, Conn.: Praeger Security International, 2007. P. 11.
(109( Klieman, Aaron S. Soviet Russia and the Middle East. Baltimore: Johns Hopkins, 1970. Print. Studies in International 

Affairs )Washington Center of Foreign Policy Research(; No. 14. P. 27

(110(   Kreutz, Andrej. Russia in the Middle East: Friend or Foe? Westport, Conn.: Praeger Security International, 2007. P. 146

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2009/RAND_MG768.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2009/RAND_MG768.pdf
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 63%  60% موسكو والدول األولى املنتجة للنفط في العالم العربي أمر حتمي. حالًيا، روسيا ودول الشرق األوسط يملكون 
من النفط املؤكد واحتياطي الغاز العالمي، تباًعا، وينتجون نصف النفط العالمي وما يقارب %40 من الغاز.. أي تنسيق بين 
هذين الالعبين العمالقين سوف يكون له تداعيات مهمة ألسواق النفط العالمي والغاز)111). لقد أوجدت إمكانات الفرص 
التجارية املربحة حافًزا قوًيا لروسيا للتركيز على دول مجلس التعاون الخليجي، التي يمكن لروسيا أن تشارك معها في اقتصاد 

النفط والغاز الدولي. 

من  روسيا  تتألف  روسيا.  في  املنتشرين  املسلمين  السكان  بعدد  له عالقة  األوسط  الشرق  أقل وضوحا على  آخر  تركيز 
حوالي مئة مجموعة قومية إثنية حيث يشكل املجتمع اإلسالمي أكثر من %15 من عدد السكان بأكمله)112). ازداد عدد هؤالء 

السكان أكثر من السكان الروس اآلخرين وتضاعفوا مع تقلص بعدد السكان الروس من غير أعراق)113). 

 باملقارنة مع دول أعضاء االتحاد األوروبي، لدى روسيا النصيب األكبر للفرد من املواطنين الذين أعلنوا أنهم مسلمين)114). 
وبالرغم من أّن هذا ال ُيالحظ بشكل بارز كعامل للسياسة الخارجية الروسية، »روسيا، اإلسالم، والشعب الرو�ضي املسلم، 
أثروا على بعضهم البعض لقرابة آالف السنين)115)«. لقد أصبح هذا مصدر قلق أكثر انتشاًرا لروسيا في السنوات املاضية، 

بعد أن قام مجموعات مثل القاعدة وداعش بأعداد هائلة من الهجمات اإلرهابية دولًيا. 

على سبيل املثال، محاوالت روسيا األخيرة للعمل مع إيران »ألن هذا يوفر لهما تأثيًرا أكبر في الشرق األوسط وأيًضا يعمل 
ُيعتبر تهديًدا يثير قلق ومخاوف روسيا)116)«. وفور اندالع القتال في سوريا،  كعازل استراتيجي ضد اإلسالم املتطرف، الذي 
أصبح هذا أكثر من أولوية للمسؤولين الروس الخائفين من عودة الجهاديين الروس املتمرسين بالقتال )والذين يبلغ عددهم 

أكثر من 7000 مقاتل( خشية أن يعودوا للبلد ويقلقلوا السياسات الداخلية)117). 

أكثر  الكثيرون  انهيار االتحاد السوفياتي، الحظ  العالقات مع دول الشرق األوسط منذ  الجهود لتحسين  ُبذلت  وبينما 
التغيرات حدة والتي أعقبت أحداث الربيع العربي. وعلى الرغم من أّن روسيا عملت بجهد إلعادة بناء نفوذها وموقفها في 
املنطقة منذ منتصف األلفية الجديدة، فإّن جهودها بدأت تؤتي ثمارها فقط لدى صحوة الربيع العربي حيث كانت استعادة 

(111( BP Statistical Review of World Energy 
(112( Kreutz, Andrej. Russia in the Middle East: Friend or Foe? Westport, Conn.: Praeger Security International, 2007. P. 2
)113( Kreutz, Andrej. Russia in the Middle East: Friend or Foe? Westport, Conn.: Praeger Security International, 2007. P. 150 and 

Hailes, Theodore, et al, “Resurgent Russia in 2030: Challenges for the USAF” Occasional Paper No. 66, Center for Strategy 
and Technology Air War College, September 2009, P. 12

(114( Hailes, Theodore, et al, “Resurgent Russia in 2030: Challenges for the USAF” Occasional Paper No. 66, Center for Strategy 
and Technology Air War College, September 2009, P. 13.

(115( Hunter, Shireen J., Islam in Russia: The Politics of Identity and Security )Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2004( p. 424.
(116( United States. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. Subcommittee on the Middle East North Africa, Author. 

Russia’s Strategic Objectives in the Middle East and North Africa : Hearing before the Subcommittee on the Middle East 
and North Africa of the Committee on Foreign Af airs, House of Representatives, One Hundred Fifteenth Congress, First 
Session, June 15, 2017. Washington: U.S. Government Office, 2017. Web. p. 67-.

(117( Trenin, Dmitri. What Is Russia up to in the Middle East, Polity Press, 2017. ProQuest Ebook Central, P. 35. 
 http://ebookcentral.proquest.com/lib/conncoll/detail.action?docID=5145619 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/conncoll/detail.action?docID=5145619
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روسيا لقوتها وشيكة الحدوث، وأصبحت أكثر وضوًحا خالل انتشار معاركها في 2015)118). 

زعم معظم الناقدون الغربيون أن هذه التغييرات هي نتيجة كون بوتين »العًبا مدمًرا عمًدا في الشرق األوسط من خالل 
التالعب بنظام ما بعد الحرب الباردة غير التقليدية لكن الخطر لتقوية موقفها بالعالم«)119). ومما ال يمكن إنكاره، وجود 
توافق بأن روسيا تتصرف دائًما في محاولة إلقحام نفسها على الساحة الدولية على حساب الواليات املتحدة، منافستها منذ 

زمن طويل، بلعبة فوز وخسارة)120).

 وبما أنها عوملت على أّنها العب غير مهم في 2003، عندما قررت الواليات املتحدة غزو العراق، ومرة ثانية في 2011 عندما 
الفوز  لعبة  عقلية  طّور  الكرملين  أن  املفاجئ  غير  فمن  القذافي،  معمر  الليبي  القائد  من  التخلص  املتحدة  الواليات  قررت 

والخسارة.

ومن املهم اإلشارة إلى أن معظم املبادرات السياسة الخارجية الروسية في الشرق األوسط ال تنبثق من موقع الصداقة 
الحميمة. رغم التاريخ الطويل بين املناطق، حتى خالل عهد االتحاد السوفياتي، وأقّر العلماء أن »سياسة االتحاد السوفياتي 
إزاء العرب، يبدو أنها ال تتسق مع نظرية التحالف التقليدية، أكثر من تقدير العرب ألي مساهمة إيجابية أو قوة عسكرية 

واحدة، وعلى األرجح أّن ضعفهم هو الذي كان سبًبا بالدعم السوفياتي.

قبل  من  استغالله  تم  العسكري،  والضعف  االقتصادي،  العجز  االجتماعية،  التناقضات  العربي،  السيا�ضي  التزعزع   
االتحاد السوفياتي لتأمين مجموعة واسعة من األهداف، ومن املؤكد أن التنقل االستراتيجي من أبرزها)121). دراسة أخرى 
إلبعاد  العظمى:  القوى  ملعظم  التقليدية  األهداف  هي  األوسط  الشرق  في  موسكو  »أهداف  أن  وزعمت  االدعاء  هذا  أيدت 
منافسيها من املنطقة، وتعزيز مصالح سياستها الخارجية، وطمأنة نفسها باملوارد واملوقع االستراتيجي الضروريان للحفاظ 

على حالتها األمنية.

 كل األهداف األخرى، املصالح، ومواقف السياسة تابعة لهذه األهداف املركزية ومشتقة منها. ليس لدى موسكو مصلحة 
أساسية باالستقرار أو عدمه، السالم أو الحرب، أو أن تحمل على عاتقها قضايا أكثر تحديًدا، دولة فلسطينية أو ال دولة 

على اإلطالق. تفضيالتها لتلك القضايا معرضة للتغير، اعتماًدا على مفاهيمها من حيث األفضل ألهدافها الجوهرية)122).

 يصف العلماء أسلوب السياسة الخارجية لروسيا في الشرق األوسط بأنه آٍت من »البراغماتية والواقعية السياسية، 
الذي يتميز باالستعداد للتعامل مع جميع الالعبين املعنيين، وعدم معاملة أي شخص على أنه حليف أو خصم كلًيا ... التركيز 

الواضح على املصالح الوطنية لروسيا)123)«. 

(118(  Popescu, Nicu, and Stanislav Secrieru. Russia’s Return to the Middle East Building Sandcastles? Luxembourg: Publications 
Office, 2018. Chaillot Paper )Online(, Nº 146, July 2018. P. 5.

(119( Nizameddin, Talal. Putin’s New Order in the Middle East. London: Hurst &, 2013. P. 5.
(120( Hall, Steven L. “Intelligence Sharing with Russia: A Practitioner’s Perspective.” Carnegie Endowment for International 

Peace,https://carnegieendowment.org/2017/02/09/intelligence-sharing-with-russia-practitioner-s-perspective-
pub-67962 

(121( Klieman, Aaron S. Soviet Russia and the Middle East. Baltimore: Johns Hopkins, 1970. Print. Studies in International 
Affairs )Washington Center of Foreign Policy Research( ; No. 14. P. 12.

(122(  Ramet, Sabrina P. The Soviet-Syrian Relationship since 1955: A Troubled Alliance. Boulder: Westview, 1990. P. 3
)123(  Trenin, Dmitri “What Drives Russia’s Policy in the Middle East?”, in Popescu, Nicu and Secrieru, Stanislav, Russia’s Return 

https://carnegieendowment.org/2017/02/09/intelligence-sharing-with-russia-practitioner-s-perspective-pub-67962
https://carnegieendowment.org/2017/02/09/intelligence-sharing-with-russia-practitioner-s-perspective-pub-67962
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وبينما يزعم املسؤولون الروس اليوم أن قلقهم الرئي�ضي ينبع من منطلق حقوق اإلنسان والقانون الدولي، فاألكثرية تدرك 
أن هذا الزعم على األرجح غير حقيقي. بل يتفق الباحثون بشدة اليوم على أنه بينما تبذل روسيا جهدها »لتتصرف تحت 
ذريعة التدخل اإلنساني)124)، وتزعم اعتماد القانون الدولي والتنسيق)125)، يكون معظم تركيزها باتجاه تقوية مكانتها الدولية 

ولخلق توازن قوة في العالم، »على الرغم من كل خطاب موسكو عن اعتماد القانون الدولي والتنسيق«.

تحليل التدخل العسكري الروسي

بعت مجموعة من استراتيجيات السياسة 
ّ
ات في ما يتعلق بكيفية نجاح روسيا في إعادة ترسيخ نفسها في املنطقة، فقد 

الخارجية. ومن بينها، االستراتيجية األكثر وضوًحا وهي الوجود العسكري الرو�ضي املباشر في املنطقة. أكثر األمثلة صواًبا ملثل 
هذا الوجود، كان في 2015 حين ألزمت روسيا نفسها بالحرب األهلية السورية. 

أصبح اشتراك روسيا هو أكبر وظيفة قتالية منذ الحرب األفغانية السوفياتية، انطلقت بوازع الطموح رغم عدم وجود 
حدود مشتركة أو تلقيها ألي دعم مستقل كبير)126). بينما كانت هناك بعض املصالح األمنية الوطنية املكتسبة، خصوًصا 
في  للكثيرين  الواضح  الدولة، من  للديار فيما لو فشلت  العودة  بالقتال من  الروس املتمرسين  يتعلق بمنع الجهاديين  فيما 
النظام الدولي أن اشتراك روسيا كان يعني كلًيا إثبات نفوذهم املتجدد. وهذا يدل على التدخل املباشر األول من قبل الواليات 
املتحدة وروسيا بصراع عسكري بين البلدين تجلى بوضع قوات عسكرية على األرض، وتصعيد التوتر إلى مستوى كان غائًبا 
لعدة عقود، لم يكن لروسيا مصالح محددة بالبلد من ناحية النفط أو التجارة، ولم تكن في وضع يسمح لها بإنفاق الكثير 

من املوارد)127). 

بغض النظر عن هذا، أوضح فالديمير بوتين تماًما حقيقة أن »سوريا لن تكون ليبيا«)128). واألهم، أّن التدخل العسكري 
كلف روسيا القليل، وتطلب حوالي 40 طائرة مقاتلة، وحوالي 20 طائرة حوامة، بضع مئات من املرتزقة، وبين 6000-4000 

جندي قوات أرضية)129). 

 مع 50 
ً
كشفت تخمينات عن كلفة العملية العسكرية في أول عشرين شهر عن 2.4 بليون دوالر، كلفة ضئيلة جًدا مقارنة

بليون وهي امليزانية السنوية لوزارة الدفاع الروسية)130).

to the Middle East Building Sandcastles? Luxembourg: Publications Office, 2018. Chaillot Paper )Online(, Nº 146, July 
2018. P. 21

(124( White, S. )2006( Russia: diminished power. In: Fawn, R. and Hinnebusch, R.A. )eds.( The Iraq War: Causes and 
Consequences. Series: The Middle East in the International System. Lynne Rienner Publishers: Boulder, CO, p. 72.

(125( Nizameddin, Talal. Putin’s New Order in the Middle East. London: Hurst &, 2013. P. 5.
(126( Trenin, Dmitri. What Is Russia up to in the Middle East, Polity Press, 2017. ProQuest Ebook Central. P. 31
 http://ebookcentral.proquest.com/lib/conncoll/detail.action?docID=5145619 
(127( Ibid. P. 32
(128( Ibid. P.33
(129(  Weiss, Andrew S., and Nicole Ng. “Collision Avoidance: The Lessons of U.S. and Russian Operations in Syria.” Carnegie 

Endowment for International Peace https://carnegieendowment.org/201920/03//collision-avoidance-lessons-of-u.s.-
and-russian-operations-in-syria-pub-78571 

)130( Lavrov, Anton “Russia in Syria: A Military Analysis”, in: Popescu, Nicu, and Stanislav Secrieru. Russia’s Return to the Middle 
East Building Sandcastles? Luxembourg: Publications Office, 2018. Chaillot Paper )Online(, Nº 146, July 2018. P. 52

http://ebookcentral.proquest.com/lib/conncoll/detail.action?docID=5145619
https://carnegieendowment.org/2019/03/20/collision-avoidance-lessons-of-u.s.-and-russian-operations-in-syria-pub-78571
https://carnegieendowment.org/2019/03/20/collision-avoidance-lessons-of-u.s.-and-russian-operations-in-syria-pub-78571
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هناك الكثير من مؤشرات املكاسب الناجحة لروسيا. قرار الكرملين بالتصرف من جانب واحد في الحرب األهلية السورية 
التواصل مع شخصيات عسكرية روسية)131). عالوة على  إعادة  املتحدة على  الواليات  السياسية وأرغم  أخرجها من عزلتها 
القوة.  في سياسة  مهم  إلى العب  وأعادت موسكو بشكل حاسم  املتحدة،  الواليات  كبيًرا ضد  ا 

ً
نفوذ العملية  أظهرت  ذلك، 

وكنتيجة لتدخل الكرملين » ليس هناك شك في أن اإلنفاق الرو�ضي املتواضع نسبًيا على القوة العسكرية في سوريا قد آتى 
ناتو سريع إلزاحة  إلى حد كبير«)132). وما كان ليكون تدخل أمريكي أو  ثماره بشكل جيد، وأّن الجيش الرو�ضي أدار العرض 
بشار األسد من السلطة، أصبح صراًعا طويل األمد بين قوتين متنافستين قويتين. في 2015، استعاد األسد السيطرة فقط 
%57 من األرا�ضي وسيطر على معقل  2018، كان يسيطر على ما ال يقل عن  على حوالي سدس أرا�ضي البلد. بحلول ربيع 
ا يسمح لروسيا باستخدام قواعدها البحرية والجوية ل 49 سنة 

ً
الثوار األسا�ضي.)133). ونظير دعم بوتين، وقعت دمشق اتفاق

أخرى)134). هذا الوصول جعل روسيا في منطقة بعيدة عن الوطن، مما يتيح لها الدخول إلى قاعدة جوية لها طرق جسور جوية 
عتبر سهولة الوصول هذه غير مسبوقة، خصوًصا في 

ُ
فوق إيران والعراق، وكذلك طرق جسور بحرية باتجاه البحر األسود. ت

حالة جيش غير استطالعي)135). في املراحل األولى من الحرب، أمّنت روسيا قاعدة حميميم الجوية في سوريا. بينما استوطنت 
كذلك بشكل دائم في املنشأة البحرية في طرطوس. سمح هذا االندماج في املنطقة لروسيا بتدريب القوات العسكرية وأّدى 

التفاقيات إضافية بين روسيا ومصر، تسمح لروسيا باستخدام القواعد الجوية عند الضرورة)136).

 لوضع قاعدة على حدود ليبيا ومصر، »مؤكدة على أّن روسيا تربط 
ً
ا محتملة

ً
في 2017، أشارت تقارير أّن لدى روسيا خطط

نفسها بالقطاعات العسكرية والطاقة لعدة بلدان في املنطقة، مما يمنحه النفوذ والتأثير)137). 

فائدة كبيرة أخرى جناها الكرملين وهي قدرته على اختبار أسلحة جديدة بخسائر قليلة وتدريب العاملين لديه. منذ بداية 
 ل 210 سالح جديد تم تجريبه وتقييمه في سوريا)138). 

ً
2018، كان هناك عدًدا مسجال

أخيًرا، سمح الدور الرو�ضي النشط في سوريا »املسؤولين العسكريين الروس على صقل معاركهم ومهاراتهم التكتيكية في 
سوريا. هم يعملون في البلد بمناوبات قصيرة تبلغ من شهرين إلى ثالثة أشهر. لقد سمح هذا ألكثر من 48000 ضابط وجندي 

باكتساب خبرة في سوريا في غضون عامين ونصف فقط )139). 

 تستطيع من خاللها أن تراقب عن كثب التكتيكات االستراتيجية للواليات 
ً
وبالتوسع نحو الجنوب، ُمنحت روسيا نافذة

املتحدة، وأيًضا شركاءها من حلف الناتو. مكنت هذه السلطة روسيا من استطالع التكنولوجيا العسكرية الغربية، لقياس 

)131(  Ibid. P. 49.
)132(  Weiss, Andrew S., and Nicole Ng. “Collision Avoidance: The Lessons of U.S. and Russian Operations in Syria.”
)133(  Lavrov, Anton “Russia in Syria: A Military Analysis”, P. 52.
)134(  Ibid P. 53
)135( United States. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. Subcommittee on the Middle East North Africa, P. 6
)136( Popescu, Nicu and Secrieru, Stanislav, “Russia in the Middle East - From Surge to Quagmire?”, in Popescu, Nicu, and 

Stanislav Secrieru. Russia’s Return to the Middle East Building Sandcastles? Luxembourg: Publications Office, 2018. 
Chaillot Paper )Online(, Nº 146, July 2018. P. 110

)137(  United States. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. Subcommittee on the Middle East North Africa. P. 2
)138( Lavrov, Anton “Russia in Syria: A Military Analysis”, P. 53.
)139( Ibid. P. 53-54
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فعاليتها، وملقارنتها بأسلحتها، إلى جانب املزايا املذكورة أعاله، هذا يدعم بقوة الحجة القائلة بأن الوجود العسكري الرو�ضي 
كان محورًيا في عودتها إلى السياسة العاملية.

دور بيع األسلحة:

لم يكن التفوق العسكري أداة بوتين الوحيدة لتجديد القوة في الشرق األوسط، فمنذ عهد االتحاد السوفياتي، ُعرف 
الكرملين بدوره القيادي بتوريد السالح الذي كان تاريخًيا مصدر فخر كبير للشعب الرو�ضي. وُيالحظ جيًدا أن »روسيا كانت 
العشرين،  القرن  منتصف  منذ  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  ملناطق  التسليح  أسواق  في  النشطين  الالعبين  أهم  أحد 
باستخدام صادرات السالح كأداة سياسية مهمة)140). خالل السبعينيات، أصبح االتحاد السوفياتي املورد الرئي�ضي ملنظومة 
العسكريين  والعاملين  التقنيين  يرسل  وأيًضا  الروسية،  العسكرية  األكاديمية  في  تدريبية  دورات  ويقدم  الحديثة،  األسلحة 
السوفياتي،  االتحاد  انهار  في مصر وسوريا)141). وعندما  بالشرق األوسط، غالًبا  املسلحة  القوات  إلى  للخدمة كمستشارين 
كان »املورد الكبير الوحيد لألسلحة التقليدية إلى بلدان أخرى)142). أهمية هذه التنقالت أنها ساعدت على تشكيل توازن قوى 
في املناطق اإلقليمية، بينما عملت أيًضا كعنصر للبرامج العسكرية التي قد تساعد بتحقيق أهداف استراتيجية وصفقات 
تجارية. بمجرد سقوط االتحاد السوفياتي، كان هناك انخفاض حاد بالنفقات العسكرية، حيث انخفض بي 40 – %50 بين 
رِغمت شركات عديدة على 

ُ
)143)1995. وبينما كانت معامل الدفاع تعاني من انعدام االستثمارات والشراء املحلي، أ  - 1992

سداد الديون تاركة عدد قليل من املوردين)144). 

اليوم، سعت روسيا إلى إعادة إدخال نفسها مرة أخرى في دائرة الضوء في دورها كمصدر بارز لألسلحة وأحرزت تقدًما 
 منذ سقوطها في 1991. حققت موسكو اآلن دوًرا وإّنها ثاني أكبر مصدر لألسلحة)145) في العالم بعد الواليات املتحدة. 

ً
هائال

سعى الكرملين إلى الشرق األوسط إلعادة بناء نفسه في هذه املنطقة أيًضا، ومع امتصاص الشرق األوسط للحصة األكبر 
لصادرات األسلحة الروسية في )146)2017بأكثر من 15 مليار دوالر قيمة معدات عسكرية تم تصديرها)147). من املتوقع أن يزيد 
الطلب على األسلحة في الشرق األوسط الذي تقوده الصراعات املستمرة )كما تلك التي في سوريا، اليمن، وليبيا(، هشاشة 

الوضع األمني والتهديد بمواجهات عسكرية بين أطراف حكومية وغير حكومية. 

(140( Borisov, Timofey “Russian Arms Exports in the Middle East”, in Popescu, Nicu and Secrieru, Stanislav, Russia’s Return to 
the Middle East Building Sandcastles? Luxembourg: Publications Office, 2018. Chaillot Paper )Online(, Nº 146, July 2018. 
P. 37

(141( Klieman, Aaron S. Soviet Russia and the Middle East. Baltimore: Johns Hopkins, 1970. Print. Studies in International 
Affairs )Washington Center of Foreign Policy Research( ; No. 14. P. 39

(142( Anthony, Ian “Russia and the Arms Trade”, Stockholm International Peace Research Institute, Oxford University Press, 
1998. Preface https://www.sipri.org/sites/default/files/files/books/SIPRI98An/SIPRI98An.pdf 

)143(  Ibid. P. 3-4
(144(  Borisov, Timofey “Russian Arms Exports in the Middle East” P. 38.
(145( Kanet, and Kanet, Roger E. Russian Foreign Policy in the 21st Century. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York, 

NY: Palgrave Macmillan, 2010. P. 49

(146(   Popescu, Nicu and Secrieru, Stanislav, “Russia in the Middle East - From Surge to Quagmire?” P. 6. 
(147( Borisov, Timofey “Russian Arms Exports in the Middle East” P. 38-39.

https://www.sipri.org/sites/default/files/files/books/SIPRI98An/SIPRI98An.pdf
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وفًقا ملعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم، خالل العقد املا�ضي، كانت صادرات أسلحة املنطقة بنسبة %75 من 20% 
من اإلجمالي العالمي في 2009 – 2013 إلى %35 في 2014 - )148)2018.

 على الرغم من أّن روسيا متخلفة عن الواليات املتحدة)149) بصفتها املستورد الرئي�ضي لألسلحة في الشرق األوسط، فإّن 
إفريقيا  شمال  دول  يشمل  أحدها  كان  إذا  املنطقة.  في  الدول  وبقية  إيران،  سوريا،  مع  اتصالها  نتيجة  ازداد  روسيا  دخول 
صّنف املنطقة على أنها املستقِبل األكبر للتسليح الرو�ضي وتمثل ما يقرب 

ُ
باإلضافة إلى الشرق األوسط )MENA(، سوف ت

من 05% من إجمالي العقود املبرمة مع 32 دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.)150) وبالتركيز فقط على بلدان 
صفقة  على  العراق  ع 

ّ
وق  ،2102 عام  في  املتجدد.  الرو�ضي  السالح  صفقات  عن  األمثلة  من  الكثير  هناك  األوسط،  الشرق 

بقيمة 2.4 بليون دوالر، والتي كانت أكبر صفقات روسيا لألسلحة باملنطقة منذ تفكيك االتحاد السوفياتي)151). في 4102، 
أصبح العراق ثاني أكبر مستورد للمعدات العسكرية الروسية، حيث استورد مجموعة مختلفة من األسلحة بما فيها طائرة 
هجومية من طراز Su-25، أنظمة قاذفة اللهب الثقيلة TOS-1A وطائرات الهليكوبتر الهجومية Mi-28NE وMi-25M بقيمة 
كر آنًفا، التدخل العسكري في سوريا قام بتحسين قدرة روسيا على تجارة األسلحة حيث أنذ لديها اآلن 

ُ
7.1 مليار)152). وكما ذ

منصة داخل الشرق األوسط الختبار القيادة والتباهي بأسلحة جديدة. ميزة أخرى من تحسين توزيع األسلحة أن الكرملين 
»وّضح أنه جهة أمنية مهمة في منطقة الشرق األوسط التي ال يمكن تجاهلها)153).

دور الدبلوماسية

لتحسين  الرامية  روسيا  جهود  هو  التجارية  والصفقات  املباشر  العسكري  التدخل  خلف  مؤثر  عنصر  أهم  كان  ربما 
العالقات الدبلوماسية باملنطقة. كانت جهود الرئيس بوتين الرامية لتحسين العالقات الدبلوماسية موسعة، ومن الواضح 
أنها كذلك من أجل تحسين مزايا القوة الناعمة. على سبيل املثال، في إيران، قضت روسيا العقد األخير وهي تحاول تخفيف 

العقوبات املفروضة على الدولة كما أنها ساعدت بتطوير مفاعل نووي في بوشهر)154). 

الوقوف الرو�ضي مع إيران ضد التحالف الغربي حازت على دعم املواطنين في الشرق األوسط الذين يعتبرون الواليات 
املتحدة قوة إمبريالية في املنطقة. استغل الكرملين انحسار تأثير القوة الناعمة للواليات املتحدة في املنطقة، خصوًصا َعِقب 

احتالل العراق في 2003، لتحويل التركيز بعيًدا عن الغرب. 

ع الرئيس املصري عبد الفتاح السي�ضي مؤخًرا على شراكة استراتيجية مع روسيا، مما سيؤدي إلى اتساع أكبر لتجارة 
ّ
وق

(148(  Khlebnikov, Alexey “Russia Looks to the Middle East to Boost Arms Exports”, Middle East Institute, April 8, 2019, https://
www.mei.edu/publications/russia-looks-middle-east-boost-arms-exports 

(149( The Middle Eastern countries import only 10% of their arms from Russia currently, whereas 54% come from the United 
States. Ibid.

(150(  Borisov, Timofey “Russian Arms Exports in the Middle East” P. 38-39.
(151(  Ibid. P. 40
(152(  Ibid. P. 40
)153(  Ibid. P. 41
(154( “Russia’s Nuclear Deal with Iran.” Council on Foreign Relations, Council on Foreign Relations, http://www.cfr.org/

backgrounder/russias-nuclear-deal-iran 

https://www.mei.edu/publications/russia-looks-middle-east-boost-arms-exports
https://www.mei.edu/publications/russia-looks-middle-east-boost-arms-exports
http://www.cfr.org/backgrounder/russias-nuclear-deal-iran
http://www.cfr.org/backgrounder/russias-nuclear-deal-iran
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األسلحة، مناورات عسكرية مشتركة، ووعد بإنشاء محطة الطاقة النووية في الضبعة)155). 

الشكل األكثر دقة من الدبلوماسية املسيطرة على العالقة بين روسيا والشرق األوسط هي دبلوماسية الطاقة التي »تشير 
جرى من قبل بلد مستهلك لتأمين الوصول ملصادر الطاقة من البلد 

ُ
في العادة إلى نشاطات سياسية خارجية ودبلوماسية ت

املنتج، مع تصور لتأمين أمن اإلمدادات أو التوريد.. كما قد تشير دبلوماسية الطاقة إلى الجهود املبذولة من ِقبل البلد املنتج 
لتأمين الوصول إلى األسواق مع رؤية تحقيق أمن الطلب.. التقارب املتنامي بين روسيا ودول الشرق األوسط وشمال افريقيا، 

يشمل هذين الشكلين لدبلوماسية الطاقة. 

منطقة  دول  املشتركة)156).  للمصالح  للسعي  والغاز  للنفط  املنتجة  الدول  بين  والتنسيق  التفاعل  بتعزيز  يتوضح  وهذا 
وينتجون  تباًعا،  املؤكدة،  العاملية  والغاز  النفط  احتياطيات  من  و63%   60% يملكون  مجتمعين  وروسيا  األوسط  الشرق 
نصف نفط العالم وتقريًبا %40 من غازه)157). اليوم، أصبحت الطاقة عامل رئيس لالقتصاد الرو�ضي، وكذلك أداة رئيسة 
بأن  بوتين  تفاخر  الثمانية(،  البلدان  قمة مجموعة  )اجتماع   G-8 قمة  حضور  أثناء   ،2005 في  الخارجية،  السياسة  لسن 
 

ً
»روسيا هي قائدة العالم في سوق الطاقة، مع أقوى اإلمكانات في الطاقة النووية والغاز والنفط مجتمعة«)158). صحيح فعال
أن روسيا أصبحت املنتج واملصدر األول للنفط والغاز الطبيعي، كما أّن لديها أكبر احتياطي للغاز واليورانيوم)159). أصبحت 
أهمية هذه املوارد واضحة لصورة روسيا الدولية ألّن استراتيجية الطاقة الرسمية لعام 2003 ذكرت بوضوح هذه املصادر 

كأداة سياسية، كما فعلت السياسة األمنية عام 2009. 

أسفر هذا عن ملكية الدولة الكاملة لشركات النفط بما فيها ترانس نفط، التي تحتكر أنابيب النفط، كذلك غاوبروم 
التي تسيطر على سوق الغاز)160). عندما شارفت العقوبات األمريكية على أن تؤتي ثمارها، انهارت أسعار النفط الرو�ضي، مما 
أف�ضى إلى انخفاض األسعار من 110 دوالر للبرميل إلى أقل من 60 دوالًرا للبرميل خالل 6 أشهر فقط)161). في ذلك الوقت، 
بدأت روسيا تعمل بكثافة مع الدول العربية، خصوًصا تلك التي في منظمة الدول املصدرة للنفط )OPEC( لتحسين حالتها 
املتردية. في 2016، أعلنت أوبك أنها سوف تنسق لتخفيض اإلنتاج، بينما يشمل أيًضا روسيا التي ساعدت، في غضون عام، 
على إعادة استقرار االقتصاد الرو�ضي، وباالنتقال من »الركود إلى االنتعاش« إلى جانب صناعة النفط التي استعادت توازنها 
كي تبلغ قيمة برميل النفط 70 دوالًرا في غضون بضعة أشهر)162). بحلول 2018، اتخذت السعودية خطوة إضافية في دعوة 

روسيا لتصبح عضًوا مراقًبا في أوبك، وهكذا أصبحت العالقات متعمقة عّما كانت عليه في السابق.

(155( Rfe/rl. “Putin, Egyptian Leader Sign ‘Strategic’ Partnership Treaty.” RadioFreeEurope/RadioLiberty, RadioFreeEurope/
RadioLiberty, 17 Oct. 2018, http://www.rferl.org/a/putin-egytian-leader-el-sissi-discuss-increasing-arms-sales-direct-
air-links-moscow-visit-sochi/295 

(156(  Kahle, Carole “Russia’s Energy Diplomacy in the Middle East” in Popescu, Nicu and Secrieru, Stanislav, Russia’s Return to 
the Middle East Building Sandcastles? Luxembourg: Publications Office, 2018. Chaillot Paper )Online(, Nº 146, July 2018. 
P. 29

(157(  Ibid. P. 30
(158(  Kanet, and Kanet, Roger E. Russian Foreign Policy in the 21st Century. P. 4950-
(159(  Ibid. P. 49-50
(160(  Ibid. P. 50
(161(  Kahle, Carole “Russia’s Energy Diplomacy in the Middle East” P. 29.
(162(  Ibid. P. 32.

http://www.rferl.org/a/putin-egytian-leader-el-sissi-discuss-increasing-arms-sales-direct-air-links-moscow-visit-sochi/295
http://www.rferl.org/a/putin-egytian-leader-el-sissi-discuss-increasing-arms-sales-direct-air-links-moscow-visit-sochi/295
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البلدة.  إلى  أجنبية   
ً

أمواال تجذب  أّنها  ظهر  التي  االستثمارات  أموال  مع  هذا  الطاقة  دبلوماسية  أسلوب  روسيا  جمعت 
سس في 2011 بالفعل 30 بليون دوالر من رأس املال األجنبي إلى 

ُ
على سبيل املثال، جذب صندوق االستثمار املباشر الذي أ

العامة  الكويتية  الهيئة   ،)GCC( الخليجي التعاون  الشركاء، بمن فيهم مجلس  املال هذا من  االقتصاد املحلي. مصدر رأس 
العاملية  دبي  وموانئ   ،)PIF( السعودية  العربية  باململكة  العامة  االستثمارات  صندوق  القابضة،  قطر   ،)KIA( لالستثمار 
)اإلمارات العربية املتحدة()163). تداخلت الطاقة مع االستثمارات، على سبيل املثال، في حالة شركة النفط روزنفت التي تسعى 
أيًضا إلى استثمارات مباشرة في »مشاريع النفط والغاز من الجزائر إلى ليبيا، مصر، لبنان، البحرين، إيران، العراق وُعمان، 

باإلضافة على بناء روابط وثيقة مع مختلف الحكومات والكيانات املحلية)164). 

 أكدت عودة الدبلوماسية الروسية إلى املنطقة أّن »جميع األطراف الجيوسياسية في املنطقة تتعاون مع روسيا وتدفع وفق 
املاهر على صك عبارة »اليد الضعيفة تلعب جيًدا« أعتقد املعنى أن روسيا والتي كانت  مصالحها«)165). ساعد فن الحكم 
ضعيفة بعد انهيار االتحاد السوفياتي »ويا ليتها بقيت كذلك« قد استغلت الفرص بشكل فّعال رغم ضعفها »هذه رؤية من 
قام بالترجمة«، عند اإلشارة إلى الكيفية التي تمكنت بها روسيا من ممارسة الكثير من القوة في السنوات األخيرة على الرغم 
من أنها ال تزال في مرحلة التعافي. رغم أن روسيا ليست الالعب العالمي التي كانت عليه بحقبة االتحاد السوفياتي، ومن خالل 

االستفادة من نقاط قوتها، فقد وضعت نفسها في موقع تأثير الدولة املستعيدة لقوتها في منطقة الشرق األوسط.

الخاتمة

ه ال ينبغي املبالغة فيه. ورغم املبادرات 
ّ
على الرغم من أن استعادة روسيا لقوتها قد أثار القلق لدى القوى الغربية، فإن

التي سعى الكرملين إليها بإعادة اكتساب املكانة الدولية، يبقى اقتصاد روسيا راكًدا إلى حد ما ومن غير املحتمل أن يستعيدوا 
أي نوع من أنواع التفوق العسكري االستثنائي بالقريب العاجل. يحتفظ االقتصاد الرو�ضي بقيود طويلة األمد على النمو، 
خذت ضدهم عِقب غزو أوكرانيا عام 2014. االقتصاد ضعيف فيما يتعلق بتنوع الصادرات، 

ُ
خصوًصا نتيجة العقوبات التي ات

ويعتمد بشكل كبير على واردات اآلليات والتقنيات، ويعاني من أسعار الطاقة املرتفعة)166).

 عالوة على ذلك، احتفظ كثير من األثرياء الروس بأموالهم خارج البالد مما يعني بقاء االستثمار املحلي منخفًضا)167).
لدول الدفاعية  باألنظمة  الناتو  استثمار  زيادة  مع  محتمل،  غير  أمر  عدوانية  روسية  بعملية  بالقيام   الفرصة 

)163( Ibid. P. 33
(164(  Ibid. P. 33
(165( Popescu, Nicu and Secrieru, Stanislav, Russia’s Return to the Middle East Building Sandcastles? P. 110.
(166(  Timofeev, Ivan, “Theses on Russia’s Foreign Policy and Global Positioning )2017–2024(,” Russian International Af airs 

Council, June 30, 2017. 
(167( Radin, Andrew, Lynn E. Davis, Edward Geist, Eugeniu Han, Dara Massicot, Matthew Povlock, Clint Reach, Scott Boston, 

Samuel Charap, William Mackenzie, Katya Migacheva, Trevor Johnston, and Austin Long, The Future of the Russian 
Military: Russia’s Ground Combat Capabilities and Implications for U.S.-Russia.

  Timofeev, Ivan, “Theses on Russia’s Foreign Policy and Global Positioning )2017–2024(,” Russian International Af airs 
Council, June 30, 2017. 

 Radin, Andrew, Lynn E. Davis, Edward Geist, Eugeniu Han, Dara Massicot, Matthew Povlock, Clint Reach, Scott Boston, 
Samuel Charap, William Mackenzie, Katya Migacheva, Trevor Johnston, and Austin Long, The Future of the Russian 
Military: Russia’s Ground Combat Capabilities and Implications for U.S.-Russia. Competition. Santa Monica, CA: RAND 
Corporation, 2019. P. 25. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3099.html. 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3099.html
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 أوروبا الشرقية املتاخمة لحدود روسيا. يبدو أن الكرملين على دراية بذلك، بعد أن نّفذوا معايير مكثفة باتجاه
 إمكانياتهم اإللكترونية كوسيلة للحرب غير املتكافئة. مشكالت روسيا األخرى، والتي تشمل فساد عميق الجذور،
.انخفاض عدد السكان، وبنى تحتية ضعيفة، تؤدي إلى تعقيد إضافي في محاوالتها الستعادة وضعها كقوة عظمى

وبامل�ضي قدًما، من املرجح أن يستمر االتحاد الرو�ضي باستثمار املوارد في وسائل غير متكافئة لتحدي الهيمنة الغربية. 

في ظل غياب القدرة على استعادة القوة بواسطة الوسائل التقليدية، سيستفيد الكرملين من مساحات جديدة لصراع 
القوة مثل العالم االلكتروني أو من خالل تسليح املعلومات املضللة.

 ف يما يتعلق بالشرق املتوسط، من املرّجح أن تستمر روسيا بالنظر إليه على أنه منطقة جيوسياسية مهمة لتحدي التفوق 
الغربي، على الرغم من أنها على األرجح لن تشترك بطريقة مباشرة.

سيظل الرئيس بوتين براغماتًيا في مشاركته، ولن يوسع سوى املوارد الروسية في املنطقة من أجل عودة اقتصادية أو 
عسكرية واضحة.

، كانت الجهود التي بذلها الكرملين حتى اآلن الستعادة املكانة بطيئة وتدريجية في أحسن األحوال، وال تشير إلى 
ً

 إجماال
عودة لوضع القوة العظمى، من حيث القوة االقتصادية أو العسكرية، في أي وقت في املستقبل القريب. 
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