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دوافع التدخل الروسي في األزمة السورية
م.د.الناصر دريد سعيد

م.م لقمان حكيم رحيم

جامعة السليمانية /كلية القانون والسياسة

جامعة التنمية البشرية/كلية القانون والسياسة

المقدمة
جاء التدخل الروسي يف قضية سوريا بصفحتو العسكرية دبثابة الصدمة للكثَت من احملللُت والباحثُت ،وإذا كاف
الباحثوف قد رصدوا اؼبشاكسة الروسية للغرب يف القضية السورية منذ اندالع اعماؿ الثورة فيها باعتبارىا نوعاً من
العرقلة اليت أصبحت من ظبات السياسة اػبارجية الروسية زمن الرئيس بوتُت ذباه الغرب ،فإف أحداً دل يكن يتخيل اف

يبلغ التورط الروسي اذل حد اؼبشاركة الفعلية يف القتاؿ ؼبنع سقوط نظاـ بشار االسد ،رغم اف إشارات موسكو
السابقة وطريقة إزباذ القرارمن إدارة بوتُت كاف ينبغي اف تعطي جرس إنذار كاؼ لكل األطراؼ حوؿ استعداد ىذه
اإلدارة اذل التورط اذل أقصى اؼبديات بناءً على رؤية شخص واحد فقط هبلس عل قمة عرش الكرملُت منذ حوارل

العقد!!

والواقع اف بوتُت دل يقتحم اؼبيداف السوري كما تصور الكثَتوف كتحدي مباشر لئلدارة االمريكية ،لكنو يف الواقع
استجاب لرسائل واشنطن اؼبعلنة واؼبضمرة عن رغبتها يف االنسحاب اعبزئي من الشرؽ األوسط منذ توقيعها إلتفاقية
انسحاهبا من العراؽ أواخر عهد الرئيس دبليو جورج بوش ،وىذا ما دفع إدارة بوتُت اذل االلبراط يف ما رأتو ملى للفراغ
الظاىر بعد ىذا االنسحاب ،وقد ربولت اسًتاتيجية بوتُت يف اؼبنطقة من الدخوؿ لتخفيف الضغط الواقع على
موسكو بسبب أحداث اوكرانيا اذل الدخوؿ يف قلب اؼبنطقة ألىداؼ تتعلق باستعادة النفوذ السوفييت السابق وبناء
زعامة بوتُت يف السياسة الدولية.
ويؤكد البحث أف اسباب الدخوؿ الروسي للشرؽ االوسط وسوريا على وجو التحديد يًتكز حوؿ نقطتتُت:
أولا -:اف ىذا الدخوؿ جاء هبدؼ ملى الفراغ الناتج عن اػبروج الطوعي اعبزئي للقوة االمريكية من الشرؽ
االوسط وربديداً من اؽببلؿ اػبصيب (العراؽ ،سوريا ،لبناف)
ثانيا -:اف ىذا الدخوؿ دل يكن لو ىدؼ أو مصلحة روسية إال لغرض إستعادة مناطق ىيمنة سوفيتية قديبة يف
ىذه البلداف وتثبيت زعامة الرئيس فبلدمَت بوتُت ودغدغة مشاعر العظمة القومية لدى الشعب الروسي.
75

دوافع التدخل الروسي في األزمة السورية

م.د.الناصر دريد سعيد/م.م لقمان حكيم رحيم

يحاول هذا البحث الجابة عن الشكالية التالية :ماىي الدوافع اغبقيقية وراء التدخل الروسي يف الشرؽ
االوسط والقضية السورية ؟ وىل اف مصاحل روسيا ىي األساس يف ىذا التدخل أـ اف ىناؾ عوامل داخلية يف قلب
الشرؽ االوسط جذبت الروس اذل قلبو ألسباب تتعلق بشخصية القيادة الروسية وسعيها الثبات ذاهتا يف الساحة
الدولية؟
حيث أن فرضية البحث ستتمحور حول الفكرة التالية :اف روسيا ازبذت موقفها اغبارل من القضية السورية
بناءً على ضعف وتراجع الدور االمريكي من جهة وألحياء النفوذ السوفييت السابق يف اؼبنطقة رغم ربوؿ الظرؼ الدورل
بعيداً عن اجواء يف اغبرب الباردة واليت حكمت التواجد السوفييت يف الشرؽ االوسط آنذاؾ.
اهداف البحث:
يهدؼ البحث اذل دراسة العوامل االساسية وراء االىتماـ الروسي األخَت دبنطقة الشرؽ األوسط وسوريا بشكل
خاص.
منهجية البحث :
وقد ًب االعتماد على منهجية التحليل التارىبي يف اؼببحث الثاين ،وكذلك منهج التحليل اؼبقارف بالنسبة جململ
البحث باإلضافة اذل منهج التحليل النفسي يف إزباذ القرار يف اعبزء الثاين من اؼببحث الثاين.
وقد تم اعتماد الهيكيلة التالية:
المبحث األول:الدوافع اؼبتعلقة بالشرؽ االوسط
المطلب الول:أزمات اؼبنطقة
المطلب الثاني:االنسحاب االمريكي من اؼبنطقة
المبحث الثاني :الدوافع اؼبتعلقة بروسيا
المطلب األول :انبية الشرؽ االوسط للدولة الروسية
المطلب الثاني:أزمة البحث عن دور
الستنتاجات والخاتمة
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المبحث الول
الدوافع المتعلقة بالشرق الوسط
سادت إباف اغبرب الباردة فكرة مفادىا أف أهنيار اإلرباد السوفييت يعٍت هناية التاريخ وانتصار الديبقراطية الليربالية
عاؼبياً .وىذا التوجو عربت عنو أطروحة الباحث االمريكي ذو االصل الياباين فرنسيس فوكوياما Francis
 Fukuyamaيف كتابو هناية التاريخ وخاًب البشر( )1لكن تعدد نقاط التوتر وانتشار اغبروب يف العديد من مناطق
العادل بُت العديد من الدوؿ واؼبنظمات جاء لينفي ىذا الطرح ويؤكد أف هناية اغبرب الباردة ما ىي اإلبداية لعهد
جديد ربكمو قواعد وقوانُت أخرى.
وباؼبقابل جاءت أطروحة صموئيل ىنتنغتوف  Samuel Huntingtonالقائلة بػ"صداـ اغبضارات" لتعيد النقاش
مرة أخرى حوؿ مستقبل العبلقات بُت الدوؿ وطبيعتها ،فحسب ىذه األطروحة فإف عادل ما بعد اغبرب الباردة لن
تكوف فيو أكثر الصراعات أنتشار أو أنبية وخطورة بُت طبقات اجتماعية غنية وفقَتة أو صباعات أخرى على أسس
أقتصادية ولكن بُت شعوب تنتمي إذل ىويات ثقافية ـبتلفة(.)2
فقد اعادت أطروحة صداـ اغبضارات اعبدؿ الفكرى حوؿ دور العامل الديٍت والثقايف يف النظاـ الدورل ،ما بُت
صباعة تفسر كل ما يأٌب من اآلخر يف إطار الصراع والصداـ والعداء الديٍت وبُت طرؼ آخر هبعل الرباغماتية
االقتصادية ىي اؼبنظم الوحيد ؽبذه العبلقة.
ويذىب ىنتنغتوف اذل اف الصراع ىو السمة األىم على اؼبستوى الدورل مؤكداً "أف األمم ربتاج إذل عدو" وأف
ذىاب ىذا العدو يوجب البحث عن عدو آخر ،وسوؼ يكوف العدو اؼبثارل ألمريكا عدواً أيدولوجياً وـبتلف ثقافياً
وعنصرياً وقوي عسكرياً دبا فيو الكفاية لكي يفرض هتديداً يعتد بو لؤلمن القومي األمريكي .وؽبذا كانت النقاشات يف
ؾباالت السياسة اػبارجية يف التسعينات تدور إذل حد كبَت حوؿ ماىية ىذا العدو.

_________________________________________________________________________________________

( )1فرانسيس فوكوياما( ،هناية التاريخ وخاًب البشر) ،ترصبة حسُت اضبد أمُت ،مركز االىراـ للًتصبة والنشر ،القاىرة ،ط،1993 ،1
ص.61
( )2صموئيل ىنتنغتوف( ،صداـ اغبضارات وإعادة بناء النظاـ الدورل) ،ترصبةمالك عبد أبو شهيدة ،ؿبمد ؿبمود خلف ،الدار
اعبماىَتية والتوزيع واإلعبلف1999 ،طرابلس ،ص.14
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وكانت أحدى النقاشات الدائرة داخل أروقة السياسة اػبارجية األمريكية بأف ىناؾ احتماؿ اف يعود التهديد
السوفييت يف صورتو القومية ،كما جاء ايضاً تصور الصُت بإعتبارىا عدواً ؿبتمبلً ،وسرعاف ما ظهر اػبطر اعبديد
والفعلي (وليس االحتمارل) يف افغانستاف واعتربت الدوائر االمريكية اف اعبماعات األصولية اإلسبلمية مثل طالباف
وتنظيم القاعدة ،ىي هتديد فعلي السيما بعد أحداث  11سبتمرب/أيلوؿ ٍب جاءت اغبرب على اإلرىاب ،لكي ذبعل
االسبلـ اؼبتشدد عدو أمريکا األوؿ يف القرف الواحد والعشرين(.)1
وظهرت الواليات اؼبتحدة كقطب أوحد بعد اف عزز الظرؼ الدورل من تفردىا يف العادل من خبلؿ ظهور النظاـ
الدورل اعبديد اليت تزعمتو بنفسها .وكاف اؼبناخ العاؼبي مناسباً ،إذ اف روسيا كانت تعاين من ضعف وأهنيار الداخلي
(وخصوصاً قبل تورل بوتُت زماـ السلطة أي يف زمن بوريس يلتسُت) حيث كانت روسيا االربادية تعاين من حالة تبعية
للواليات اؼبتحدة االمريكية ،حبكم ظروفها االقتصادية واالمنية اؼبًتدية فيما الصُت مشغولة بعمليات بنائها االقتصادي.
وقد استندت الواليات اؼبتحدة وال تزاؿ على القوة دبفهومها الواسع وعملت على توظيف ـبتلف قدراهتا ووسائلها
وادواهتا لتعزيز دورىا يف النظاـ الدورل وجاءت ترتيباهتا ألحتبلؿ أفغانستاف والعراؽ بعد أحداث  11سبتمرب/أيلوؿ يف
ظل تربيرات ـبتلفة.
المطلب األول :ازمات المنطقة
بعد ؾبي فبلدمييَت بوتُت بدأت عمليات ترميم القوة الروسية واليت ترافقت مع بناء سلطتو داخلياً بعد مرحلة
يلتسُت وكاف الشرؽ االوسط من أىم اؼبيادين اليت جذبت اىتماـ موسكو بسبب االزمات اليت مرت هبا ىذه اؼبنطقة
واليت ربولت اذل عوامل جذب.
أولُ :الدور الروسي في أزمة البرنامج النووي اليراني
تأثر التعاوف االمريكي – الروسي خبصوص منع انتشار االسلحة النووية ،والشك كثَتاً بسبب حرب القوقاز،
وتشكلت لدى روسيا قناعة بأف اؼبزيد من التعاوف مع الواليات اؼبتحدة االمريكية ودوؿ االرباد األورويب لن يفيدىا يف
فرض اؼبزيد من الضغوطات وفبارسة النفوذ على طهراف بسبب ملفها النووي ،ولذلك أزبذت روسيا قرار توسيع دعمها
للربنامج النووي االيراين بذريعة اف ىذا الدعم موجو للربنامج اؼبدين والغراض غَت عسكرية .وأصبح لدى روسيا مواقف
وأولويات خاصة ،زبتلف سباماً عن مواقف وأولويات الواليات اؼبتحدة االمريكية والناتو هبذا اػبصوص.
_________________________________________________________________________________________

( )1صموئيل ىنتنغتوف( ،من كبن؟ اؼبناظرة الكربى حوؿ أمريكا) ،ترصبة أضبد ـبتار اعبماؿ ،اؼبركز القومي ،ط ،1القاىرة،2009 ،
ص.332
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إذ أصبح موقف روسيا بشأف الربنامج النووي اإليراين اكثر تأثراً حبالة العبلقات األمريكية الروسية من تأثره بتهديد
خرؽ حظر االنتشار الفعلي الذي تشكلو جهود طهراف( .)1أي اف موسكو اصبحت تلعب دوراً (ابتزازياً) للغرب فيما
خص اؼبلف النووي االيراين السيما بعد أف وجدت روسيا يف سياسة اغبياد اإليرانية ذباه أزمات البلقاف ،والقوقاز كأزمة
أرمينيا-أذربيجاف ،وقضية الشيشاف ،ما ىدأ من ـباوفها من احتمالية تصدير ثورهتا اإلسبلمية اذل ىناؾ* ،فالصراعات
واالضطرابات القومية القائمة يف جورجيا وأرمينيا-أذربيجاف ،وطاجكستاف وأفغانستاف كانت ٌكلها هتدد و تزعزع
استقرار النفوذ الروسي وىذا ما يؤدي بروسيا إذل السعي وراء ضباية األقليات يف دوؿ اؼبنطقة ،وتأكدت روسيا أف
إليراف مصلحة أساسية يف األستقرار الف طهراف فضلت عبلقات طيبة مع موسكو على اف تثَت عداوهتا بأي سياسة
اخرى.
بذلك قرر اعبانباف يف أف يصبح التعاوف الروسي-االيراين عامبلً رئيسياً يف احتواء أي أزمة قد تندلع يف تلك
اؼبناطق .كانت تلك ىي اػبلفية اليت أدت إذل توطيد عبلقات التعاوف فيما بُت البلدين خاصة يف اجملاؿ التجاري
والعسكري.
ورغم اف فكرة االنتقاؿ إذل االمباط االقتصاية على اؼبستوى الدورل ،دل تؤثر يف السياسة اػبارجية اإليرانية بصفة
كاملة ،فاننا نرى أف ايراف قامت بتوقيع اتفاقيات تعاوف بينها و بُت كل من روسيا والصُت وصلت اذل مداىا منذ
عدة سنوات (الصُت ؼبدة  25سنة بدأت منذ  ،2004وكذلك روسيا اليت تعترب الشريك التجاري األوؿ إليراف)،
لكنها أستمرت يف نفس الوقت بتطوير أسلحتها سواء التقليدية أو النووية (سعيها للحصوؿ على التقنية النووية)(،)2
رغم سلبيات ىذه اؼبساعي على مصاغبها االقتصادية.

_________________________________________________________________________________________

()1حبيبة زالقي "،تأثَت التحوالت الدولية ؼبا بعد اغبرب الباردة على السياسة اػبارجية االيرانية" ،رسالة ماجستَت يف العلوـ السياسية
فرع العبلقات الدولية والدراسات االسًتاتيجية غَت منشورة ،جامعة اغباجى ػبضر-باتنة ،جزائر ،2010 ،ص.94
* اغبقيقة أف النفوذ اإليراين كاف ؿبدوداً دينياً بسبب ضعف الطائفة الشيعية يف تلك اؼبناطق (ما عدا أذربيجاف و طاجكستاف) ،فبا
حدى بطهراف اذل استبعاد اثارة حفيظة موسكو من ىذا االحتماؿ واالستفادة من ىذه االزمة الناشبة بُت اجملتمع الدورل واالقليمي
(الشرؽ اوسطي) من جهة و بُت ايراف من جهة اخرى من خبلؿ لعب دور (ابتزاز) كما اسلفنا للطرفُت االيراين و العاؼبي-االقليمي فبا
عزز من دور إيراف.
( )2كارينا فايزولينا( ،العبلقات االيرانية الروسية يف ظل التقارب مع واشنطن) ،ترصبة ؿبمود ؿبمد اغبرثاين ،مركز اعبزيرة للدراسات
(ملفات) الدوحة ،أبريل/نيساف  ،2014ص.65
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ورأت موسكو أف طهراف صديقة لروسيا يف أوقات اغباجة من خبلؿ اؼبساعدة يف تعزيز السبلـ واالستقرار على
سواحل حبر قزوين ويف آسيا الوسطى ،واغبد من تدخل بلداف اخرى يف شؤوف تلك اؼبناطق ،ودرء أنتشار الثورات
الداخلية ومكافحة االرىاب ،ونتيجة لذلك ،قررت موسكو عدـ مواجهة طهراف بشأف اؼبسألة النووية(.*)1

وتكوف لدى روسيا نوع من الرغبة احملمومة بالظهور ؾبدداً على الساحة الدولية بأهنا تستطيع أف تعود دولة
عظمى  ،لكن اعبانب التعاوين ؼبوسكو مع االعضاء اآلخرين يف ؾبموعة الدوؿ اػبمسة دائمة العضوية يف ؾبلس األمن
زائداً اؼبانيا الينبع من رغبة خالصة لتسوية القضية النووية اإليرانية ،وإمبا من ؿباولة لكسب االعًتاؼ من واشنطن
بأنبية دورىا كقوى عظمى (وليست ؾبرد قوة كربى).
وتنظر موسكو إذل اؼبسألة النووية االيرانية على إهنا تندرج ضمن إطار صراعها لنيل ما تريد وعلى مدار العشرين
عاماً اؼباضية ،ظلت روسيا تلعب بورقة إيراف من أجل كسب النفوذ يف تعامبلهتا مع واشنطن.
ثاني ا -:النسحاب المريكي الجزئي (العراق) من الشرق الوسط
يبكن القوؿ اف االنسحاب االمريكي من العراؽ دشن بداية مرحلة جديدة من تاريخ العراؽ سياسياً وأمنياً
واقتصادياً ،و وضع العراؽ بل واؼبنطقة على مسار جديد سباماً كما وضع منظومة األمن يف العراؽ يف اختبار جديد(.)2

إال أف تداعيات االنسحاب االمريكي دل تكن باألمر اؽبُت ويبكن أف نوضح أثر االنسحاب االمريكي من العراؽ يف
طبسة ربديات واجهت العراؽ(-:)3
-1فعلى الرغم من شكل اغبكومة االئتبليف بزعامة نورى اؼبالكي اال اف إدارة الببلد وصل اذل وضع
سليب ،فرغم ارتفاع عائدات النفط دل يتحسن تقدًن اػبدمات واالقتصاد وإدارة الدولة واالمن بل وعلى

_________________________________________________________________________________________

( )1نيكوالى كوزىانوؼ ،مقالة نشرت يف معهد واشنطن يف  19ابريل/نيساف  2012ربت عنواف (موقف روسيا بشأف برنامج إيراف
النووي)  )The Washington institute for near east policy( .للمزيد انظر الرابط التارل-:
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russian-relations-with-iran-dialoguewithout-commitments.

*نيكوالى كوزىانوؼ ،شغل منصب ملحق يف السفارة الروسية يف طهراف يف الفًتة 2009-2006اؼبصدر نفسو.
( )2أضبد السيد تركي ،أعراض ما بعد االحتبلؿ :التداعيات السياسية واألمنية لبلكبساب االمريكي من العراؽ ،ؾبلة السياسية الدولية،
االىراـ ،القاىرة/1 ،يناير.2012/
( )3جوست ىيلًتموف" ،ما وراء االنسحاب االمريكي من العراؽ" ؾبلة القدس العربية ،ديسمرب ،2012 ،أنظر:
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/opeds/beyond-us-withdrawal.aspx
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العكس أصبح الفساد مستشرياً يف كل مفاصل الدولة ،األمر الذي أدى اذل ظهور أشكاؿ من االحتجاجات
الشعبية متقطعة ىنا وىناؾ جاءت كصدى للربيع العريب يف العراؽ(.)1

-2زادت مبلمح االنقساـ السياسي على كبو عميق ،فربغم وجود االئتبلؼ اغباكم لكن حلفاء اؼبالكي
كانوا باألسم فقط ،بسبب تفرده بالقرار واستبعاد حلفاءه حىت اؼبقربُت منهم ناىيك عن خصومو فبا خلق
حالة شلل سياسية وـباوؼ حقيقية من والدة دكتاتورية جديدة.
 -3ازدادت الصراعات ذات الطابع القوماين بُت بغداد وأربيل ،نتيجة اؼبمارسات اػباطئة للمالكي.
وحصلت توترات كانت كافية لتصعيد اغبوادث احمللية وربويلها اذل صراع مفتوح ،فتارة يكوف النزاع حوؿ
األرض والسلطة وتارة أخرى حوؿ اؼبوارد النفطية نتيجة للقرار الذي ازبذتو شركة (إكسوف موبيل) بتوقيع عقد
مع حكومة إقليم كوردستاف ،واعتربتو بغداد غَت قانوين وفقاً للدستور.

 -4ازدياد ضبى التعبئة الطائفية بُت انصار اؼبالكي (الشيعة) وبُت القيادات السنية اؼبختلفة فبا زاد التوتر

الطائفي السيما بعد قرار اؼبالكي بقمع اؼبظاىرات واالعتصامات يف احملافظات السنية بالقوة(فبا فتح اجملاؿ
أماـ داعش الحقاً للدخوؿ على الساحة).

 -5إزدياد النفوذ االقليمي بُت إيراف من جهة وتركيا ودوؿ اػبليج من جهة ثانية ،األمر الذي أدى اذل

أزدياد ضبى التنافس بُت الطرفُت واندالع اغبروب بالوكالة.
ثالثا :تأثير ثورات الشرق األوسط (الربيع العربي)* على الدور الروسي في المنطقة
شهدت اؼبنطقة العربية يف السن وات اؼباضية ما دل تشهده طيلة عقود طويلة .فبعد أف ظل العادل العريب خارج
موجات التغَت والتحوؿ الديبقراطي .بدأ العادل العريب يشهد تفكك بنية النظم السلطوية فيو بفعل ما جرى من
انتفاضات شعبية بداية يف تونس ومصرٍ ،ب يف ليبيا ،واألردف ،والبحرين ،واليمن ،والعراؽ ،وعُماف واؼبغرب واعبزائر
والسعودية.

_________________________________________________________________________________________

( )1للمزيد من حوؿ مظاىرات العراؽ يف  2011أنظر :االحتجاجات _العراقية https://ar.wikipedia.org/wiki/2011

* رغم ىذا اؼبصطلح تعبَت عن مصطلح اعبلمي ،وقد يراه البعض انو ليس مصطلحاً دقيقاً لتغطية ما جرى يف الدوؿ العربية إال أنو
تستخدـ ىذه العبارة للتعبَت عن اؼبظاىرات واالحتجاجات اليت اجتاحت معظم الدوؿ العربية.
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لكن التطور االخَت الذي أثر بشكل كبَت يف استقرار اؼبنظومة السلطوية يف العادل العريب ،مرتبط بتصاعد دور
الفاعلُت الدولُت واالقليمُت يف السياسات الداخلية لدوؿ اؼبنطقة يف السنوات األخَتة .إذ دعمت قوى دولية وإقليمية
مبادرات زبل باستقرار النظاـ العريب القائم وبالنظم السلطوية يف اؼبنطقة ،خاصة تلك اليت تبنت مواقف مناىضة
للواليات اؼبتحدة .وحىت النظم "اؼبعتدلة" تعرضت لضغوط خارجية متزايدة خصوصاً بعد أحداث  11سبتمرب ،والربط
بُت االرىاب وغياب اغبريات إلدخاؿ اصبلحات سياسية ،وإطبلؽ اغبريات السياسية اؼبدنية.
مهدت ىذه الظروؼ تصاعداً يف تنامي نفوذ قوى إقليمية صاعدة ،مثل إيراف وتركيا .وبدأت تؤثر بشكل ملحوظ
()1
ىز اؼبعادالت التقليدية ومايرتبط
يف ؾبريات األمور يف العادل العريب  .وما شهدتوُ اؼبنطقة من انتفاضات غَت مسبوقةَ ،
هبا من نفوذ البلعبُت الدوليُت فيها أيضاً من جديد ،السيما النفوذين االمَتكي والروسي.
 -1تباين المواقف األقليمية والدولية إزاء تطورات ما بعد النتفاضات
لقد خلقت الثورات العربية واقعاً سياسياً جديداً يف صبيع دوؿ اؼبنطقة ،حىت تلك اليت دل يبر هبا ربيع الشعوب

العربية ،فقد رأت دوؿ اػبليج العريب أف الثورات العربية قامت دوف أي أرتباط بالثورة اإلسبلمية يف إيراف ،األمر الذي
عكس تراجع جاذبية التجربة اإليرانية برأيهم كما أختلفت قراءة كل من الرياض وطهراف حوؿ االحداث فقد رحبت
طهراف بالتغَت يف مصر ،بينما بدت الرياض غَت متحمسة إذل التغَت ىناؾ ،بل وحاولت تأخَته وتغيَته عن مساره*.
أما بالنسبة إليراف فقد كاف واضحاً أف لديها قراءة ـبتلفة حوؿ ما وبدث يف كل من سوريا والبحرين ،وبالنسبة ؼبا

هبري يف سوريا ومن وجهة نظر اغبكومة االيرانية فقد رأت اف اغبراؾ السياسي دل يكن يف جزء كبَت منو إال مؤمراة
مرتبطة دبوقع سوريا كدولة "مقاومة" وعلى ىذا األساس فإف من ال يدعم النظاـ السوري وسياساتو –بالنسبة إليراف-
()2
إمبا يتماىي مع تلك اؼبؤامرة ،بينما التطبق ايراف ىذه القراءة على البحرين ،الذي اعتربت طهراف حراكها أمراً

مشروع.
وكذلك اغباؿ بالنسبة للقوى االقليمية ذات النفوذ القوي يف اؼبنطقة مثل تركيا ،واليت اصبحت الداعمة الرئيسية
للثورات العربية( ،السيما تلك اليت أخذت طابعاً اسبلموياً سنياً ) يف ظل ىذا الوضع وجدت روسيا نفسها وجهاً
_________________________________________________________________________________________

()1دينا شحاتة ،مرًن وحيد( ،ؿبركات التغَت يف العادل العريب) ،ؾبلة السياسة الدولية ،مركز الدراسات السياسية واالسًتاتيجية باألىراـ،
القاىرة ،اجمللد  ،41العدد  ،184أبريل  ،2011ص .10
* دعمت الرياض بقاء مبارؾ يف البداية ٍب استقبلت التغَت بفتور بعد  25يناير خصوصاً مع وصوؿ االخواف للسلطة لكنها عادت
ورحبت بسلطة انقبلب  30يونيو ودعمت السيسي ومازالت بالنسبة ؼبوقف السعودية من االحداث يف مصر .
()2ؿبجوب الزويرى ( ،العبلقات االيرانية السعودية يف ضوء اؼبلفات الساخنة يف اؼبنطقة) ،تقرير صادر عن مركز اعبزيرة للدراسات،
9مايو/آيار ،2012 ،الدوحة ص .5للمزيد انظرhttp://studies.aljazeera.net/ar/profile/151008142418359.html:
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لوجو مع تركيا يف موقف معاكس سباماً ،مدافعة عن االنظمة القديبة فبثلة بالديكتاتوريات العربية على غرار النظامُت
اللييب والسوري(.)1
فالقراءة الروسية لبلحداث والتحوالت اليت اجتاحت اؼبنطقة تؤكد أف مناطق النفوذ الروسي اصبحت مهددة ،إذ
رأى صناع القرار يف موسكو ما حصل يف ليبيا من إهناء حكم القذايف باعتباره طعنة للنفوذ الروسي بعد أف جرى
التوسع يف تفسَت قرار ؾبلس األمن الدورل  ،1973من ضباية اؼبدنيُت إذل ربرؾ عسكري إلسقاط الزعيم اللييب معمر
القذايف .و دفع ىذا التطور الدورل موسكو إذل التحرؾ بكل ثقلها إلنقاذ النظاـ السوري ،واغبيلولة دوف إسقاطو
وؿباولة النتزاع اعًتاؼ بنفوذىا التقليدي ،ودل تقبل موسكو أف تعمل قوى إقليمية ودولية على تثبت نفوذىا يف منطقة
الشرؽ األوسط دوف أف يكوف ؽبا إسهاـ فيو ،والقراءة األىم لدى روسيا كانت تؤكد أف قوى التغَت األساسية يف
اؼبنطقة ؿبسوبة على ما يعرؼ بػ"االسبلـ السياسي" وؼبوسكو موقف تقليدي متحفظ من حركات ىذا االذباه من
حيث اؼببدأ ،وال ترتاح ؽبا ،إذ ترى يف صعودىا خطراً على استقرارىا وأمنها القومي يف ظل تنامي عدد اؼبسلمُت يف
روسيا االربادية .كما ترى موسكو اف االستهداؼ الذي تتعرض لو دوؿ ما يُعرؼ دبحور "اؼبمانعة" من قبل قوى التغَت
من شأنو أف يقوض نفوذىا وينتزع منها فرصو اؼبسانبة يف صياغة النظاـ اإلقليمي اعبديد الذي سيعقب ىذه
التحوالت اليت ذبتاج اؼبنطقة(.)2
كما جاء الًتاجع األورويب يف مواجهة ربديات الثورات العربية عامبلً اخر مضاؼ إلغراء موسكو بالتحرؾ ،إذ اف
االرباد االورويب ومنذ هناية اغبرب الباردة يف مطلع تسعينات القرف العشرين ما يزاؿ ىبترب مرحلة إعادة تشكيل جديد،
والذي شهد ومنذ بداية القرف اغبادي والعشرين ،أوروبا كقوة اقتصادية عاؼبية وكياف سياسي آخذ يف التشكل والنمو.
ورغم اف ىذا الصعود االقتصادي دل يواكبو صعود عسكري فباثل ،فإف اوروبا عملت على تأكيد مكانتها السياسية
كواحدة من أىم القوى الكربى ،دوف االمتبلؾ واقعياً قوة التأثَت يف أية مرحلة انتقالية من حاالت الثورات العربية تأثَتاً
فعاالً بأستثناء اغبالتُت التونسية والليبية ،وذلك نظراً غبجم اقتصادنبا وكثافة عبلقاهتا التجارية وتأثَتاهتما االمنية على
دوؿ االرباد االورويب .وكانت الثورات العربية كاشفة عن تأزـ عناصر القوة األوروبية وتراجع قدرهتا النسبية على التأثَت
مقابل قوى كربى أخرى( )3كروسيا.

_________________________________________________________________________________________

( )1جبلؿ الورغي(،األزمة الروسية الًتكية ؿبددات التاريخ واعبغرافيا والتطلعات ألدوار جديدة) ،مركز اعبزيرة للدراسات،الدوحة16 ،
ديسمرب/كانوف األوؿ  ،2015ص.8للمزيد انظر الرابط االلكًتوين :
http://studies.aljazeera.net/ar/profile/151008142418359.html

( )2نفس اؼبصدر ،ص.9
( )3أثر الثورات العربية على التحوالت يف ىيكل النظاـ الدورل "ربوالت إسًتاتيجية" ؾبلة السياسة الدولية ،القاىرة ،العدد ،190
أكتوبر  ،2012ص.60
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المطلب الثاني :الزمة السورية والكاشف الحقيقي للدور الروسي
منذ عودة الرئيس فبلديبَت بوتُت إذل رئاسة األرباد الروسي يف مارس  ،2012الحظنا اف ىناؾ حركة روسية بدأت
بعد اؼبرحلة األوذل اليت توذل فيها اغبكم خبلؿ الفًتة من ديسمرب  1999وحىت مايو 2008/كما أشرنا إليها يف
اؼببحث األوؿ .وكاف أبرز مبلؿبها استعادة بعض قواعد األشتباؾ السياسي والدبلوماسي ،وردبا العسكري على الساحة
الدولية.
لكن االزمة السورية غدت واحدة من الساحات اليت مثلت اختباراً للتوجهات السياسة الروسية اعبديدة،
خصوصاً أثر حالة الفوضى اليت ضربت النظاـ الدورل بعد بوادر انسحاب الواليات اؼبتحدة االمريكية وضعف تأثَتىا
على تفاعبلتو ،وباألخص التفاعبلت ذات الطابع الصراعي ،ودور ىذا االنسحاب يف انتشار حالة عدـ االستقرار يف
كثَت من اؼبناطق بعد غياب التوازف الدورل الذي أرستو الزعامة االمريكية منذ مطلع تسعينات القرف اؼباضي.
الشك اف موسكو اعتربت سوريا ساحة مهمة الختبار الطموح الروسي ،وقد كشفت األزمة حىت اآلف عن قباح
()1
روسيا يف اقتناص ىذه الفرصة ،وذلك على النحو التارل:
-1أزبذت روسيا منذ اندالع األزمة يف سوريا موقفاً سياسياً قاطعاً برفض تغيَت النظاـ يف سوريا أو

السماح بتدخل إقليمي أو دورل يسهم يف ىذا التغَت ،خاصة يف ضوء اعتمادىا يف السنوات األخَتة على
بقاء نظاـ بشار األسد يف اثبات نفوذىا يف الشرؽ األوسط ،فبا هبعلها غَت متقبلة لتحمل النتائج اؼبتوقعة يف
حالة سقوط النظاـ ،يف وقت اصبحت اؼبراىنة على بقاء بشار االسد ذو طابع شخصي بالنسبة

للكرملُت(.)2

-2أزبذت موسكو على عاتقها تقدًن دعم كبَت للنظاـ مشل تزويده بالدعم اؼبادي والعسكري
والسياسي والدبلوماسي ،وذلك لتعزيز قدرتو على مواجهة األزمة وأزبذ ىذا الدعم الصورة العلنية دبا وبملو
ذلك من دالالت معلنة بوجو كل القوى الدولية واالقليمية.
 -3وفرت روسيا ضباية دولية سبثلت حبماية النظاـ السوري ،باالفبلت (حىت اآلف) من مغبة كل احملاوالت
العربية أو الدولية حملاسبتو على جرائمو و إلدراج أزمة سوريا يف إطار عملية دولية تنهي األزمة.
_________________________________________________________________________________________

( )1ؿبمود ضبدي أبو القاسم( ،أبعاد التدخل العسكري يف سوريا) ،دراسة نشرىا اؼبركز العريب للبحوث والدراسات ،الدوحة،
/18نوفمرب .2015
( )2فبدوح عبداؼبنعم ( ،روسيا تنادي حبق العودة على القمة ) ،2010 ،ببلمكاف الطبع والنشر  ،ص.469
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وقد بدا ىذا االمر من خبلؿ االستخداـ اؼبكثف الروسي غبق الفيتو يف ؾبلس األمن فيما ىبص األزمة السورية،
بل واإلصرار على عدـ طرح أي مشروع بياف يهدد حليفها يف سوريا ،وذلك دوف النظر إذل حجم اؼبأساة اإلنسانية
اغباصلة يف ذلك البلد.
وبفضل ىذا الدعم اؼبتواصل قبحت روسيا يف ضباية النظاـ السوري من السقوط ،بل وحىت اإلدانة الدولية وبالطبع
التنفصل اغبركة الروسية ذباه سوريا عن اغبركة اؼبتصلة بالصراع الروسي /األمريكي  -الغريب يف أوكرانيا وجزيرة القرـ
وشرؽ أوكرانيا ،ومن ٍب يبدو اتساع التحرؾ الروسي ذباه سوريا استكماالً للمعركة اغبقيقية بُت ىذه الطرفُت يف

ساحات اخرى (.)1

فمقاومة سوريا للضغوط األمريكية ،تقوـ على العمل على تفكيك آثار العزلو عرب بناء شبكة من العبلقات
اإلقليمية والدولية لتؤمن ؽبا حرية اغبركة بعيداً عن مسار السياسة االمريكية والغربية ،لذا كاف التوجو اذل روسيا أحد
أىم ؿباور السياسة اػبارجية السورية.
وقد تزامن مع ىذا التحرؾ السوري للخروج من الضغوط والعزلو ربوالت اسًتاتيجية مهمة على الساحة الروسية
أيضاً .حيث سعى الرئيس بوتُت اذل ؿباولة استعادة مكانة روسيا العاؼبية بعد سنوات من العجز بعد اهنيار االرباد
السوفييت وبعد أف سبكن من ربقيق االستقرار الداخلي.حيث بدأت روسيا رويداً رويداً استعادة نفوذىا يف منطقة
الشرؽ األوسط ،عبلوة على ما كانت تدعيو روسيا من تزايد الضغوط واؼبخاطر االسًتاتيجية الناذبة عن توسع الناتو
شرقاً يف مناطق النفوذ السابقة لبلرباد السوفييت ،باالضافة إذل مشروع الدرع الصاروخي الذي يبثل(حسب رؤية بوتُت)
أحد ىواجس األمن القومي الروسي.
ولقد عكست اؼبواقف الدولية على واقع االنتفاضة الشعبية حالة التنافس الدورل على سوريا ،فروسيا تراىن على
بقاء النظاـ ألف عملية التغَت يف سوريا مضرة دبخططاهتا للنفوذ يف الشرؽ االوسط ،حيث سبثل خسارهتا لسوريا خسارة
ألخر اقوى معاقلها يف الشرؽ األوسط ،ألف روسيا تعتقد أف التدخبلت االمريكية الغربية منذ انتهاء اغبرب الباردة يف
البلقاف وأفغانستاف والعراؽ وليبيا مثلت هتديداً لكل طموحات موسكو باالرتقاء والعودة ؼبسار الدولة العظمى ،ؽبذا
تصر على عدـ السماح بالتدخل الدورل يف سوريا وتبدو وكأهنا بصدد إحداث تغَت قسري يف طريقة تعاطي النظاـ
الدورل مع األزمات والصراعات السيما تلك اليت ؽبا صلة مباشرة هبا.

_________________________________________________________________________________________

( )1ؿبمود ضبدي أبوالقاسم  ،مصدر سبق ذكره.
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وبناءً على تلك الركائز والعبلقات اؼبتطورة بُت روسيا والنظاـ السوري أصبح من الصعب جداً على روسيا القبوؿ
بتغيَت سياسي يف سوريا من دوف اف تكوف ؽبا اليد الطورل فيو ووبرمها من طموحاهتا السياسية والعسكرية .وىذا بدا
بوضوح يف موقف روسيا من تطورات األزمة يف سوريا منذ بدايتها يف مارس /آذار .2011
أف موقف روسيا من األزمة السورية غيََت مفاىيم حركة التفاعبلت األقليمية اؼبًتكزة بشكل واضح منذ االحتبلؿ
االمريكي للعراؽ عاـ .2003
ولقد أستفادت روسيا ومعها نظاـ بشار األسد بصورة رئيسية من تزايد حدة الصراع العسكري يف سوريا ودخوؿ
صباعات متطرفة على خط الصراع أنبها تنظيم "داعش" الذي أعلن دولتو على مساحات جغرافية متسعة من سوريا
والعراؽ ،وتراجع قوة اؼبعارضة اؼبعتدلة.
األمر الذي أسهم يف خلط أوراؽ األزمة ،وبدأت مراجعات مهمة غربية وأمريكية فيما ىبص طريقة التعامل مع
األزمة.
وبدت اف ىناؾ أولوية موحدة لكل االطراؼ ؼبواجهة التطرؼ الذي يتمدد ويكتسب جغرافية وأنصاراً ،وبدأ يبثل
هتديداً لبلستقرار ليس داخل سوريا والعراؽ فحسب يف اؼبنطقة والعادل برمتو.
ورغم فشل (ؾبموعة أصدقاء الشعب السوري)( ،)1دبا فيها الدور الًتكي البارز يف إسقاط نظاـ بشار االسد ،إال
اف ؿباوالت اعبهود العربية اليت وجهتها دوؿ اػبليج العريب يف وضع قضية سوريا على قائمة أىتماـ دوؿ العادل ،جعلت
النظاـ السوري معزوالً ،إال من عبلقات مع عدد ؿبدود من الدوؿ أنبها ،أيراف ،وروسيا ،والعراؽ ،وحزب اهلل اللبناين.
إال أف موقف روسيا( واذل جانبها الصُت يف ؾبلس األمن ) حاؿ دوف تكرار مبط التدخل الذي حدث من قبل
يف ليبيا وصربيا ،األمر الذي قاد اذل البحث عن بديل التدخل الدورل لتغَت النظاـ السوري الذي راىنت عليو اؼبعارضة

_________________________________________________________________________________________

( )1ؾبموعة أصدقاء الشعب السوري أو ؾبموعة أصدقاء سوريا ( )Firends of Syriaؾبموعة دولية تشكلت لدعم اؼبعارضة
السورية ضد النظاـ اغباكم وتتكوف من سبعُت بلد من البلداف العربية واألوربية والواليات اؼبتحدة وتركيا باإلضافة ؼبنظمات الدولية مثل
اعبامعة العربية وكاف الرئيس الفرنسي السابق (ساركوزي) ىو أوؿ من دعا لتأسيسها وكاف أوؿ مؤسبر للمجموعة يف تونس ٍ ،2012ب
اؼبؤسبر الثاين يف تركيا يف نفس العاـ ،أنظر:
Charlie Skelton (The Syrian Opposition: Who's doing the the taking), The Guardian, 12 July 2012,
London.
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السورية وأدى لفشل القوى األقليمية ويف مقدمتها تركيا اليت طرحت نفسها مراراً كدولة مهيأة للمشاركة يف عمليات
حفظ السبلـ و"إنشاء اؼبنطقة اآلمنة"مع بعض الدوؿ مثل السعودية وقطر(.)1
وادى كل ذلك اذل الوصوؿ إذل صيغة غَت حاظبة وىي ما يسمى باؼبرحلة االنتقالية يف سوريا وذلك وفق بياف
(جنيف )1يف /30سبوز  ،2012وىذه الصيغة عدت بداية قباح روسيا يف إحباط مشروعات التغَت الشامل يف سوريا.
ومنذ ذلك التاريخ ،انتقلت اعبهود االقليمية والدولية يف سوريا من مرحلة الضغط اؼبتصاعد باذباه رحيل االسد اذل
اػببلؼ حوؿ تفسَت بياف(جنيف )1اؼبلتبس حوؿ تسوية االزمة يف سوريا.
فبينما تصر اؼبعارضة السياسية والفصائل اؼبسلحة مدعومة دبوقف عرىب وغرىب وامريكى بأهنا مرحلة انتقالية الدور
لؤلسد فيها  ،ترى روسيا اف التفسَت القانوين لبياف (جنيف  ،)1يشَت صراحةً إذل تشكيل ىيئة حكم انتقارل يتم من
خبلؽبا االتفاؽ بُت اؼبعارضة والنظاـ على نوع من اقتساـ السلطة.
ومن ٍب هبب أف يكوف النظاـ جزءاً من ىذه اؽبيئة اليت تدير اؼبرحلة االنتقالية وكاف ىذا وراء فشل مؤسبر
(جنيف  )2الذي عقدت جوالتو خبلؿ فرباير 2 /ومارس.)2(2014 - 3 /
وقد أصبح واضحاً للعياف الدور اؼبهم لروسيا والذي سبكنت دبوجبو من نقل النقاش حوؿ النظاـ اعبديد يف سوريا
إذل نقاش حوؿ حدود دور االسد يف اؼبرحلة االنتقالية ،ونتيجة إصرار أطراؼ الصراع على رىاناهتم الصفرية يف مسألة
بقاء االسد أو رحيلو أذبو الصراع يف الداخل كبو التصاعد لتحقيق مكاسب فعليو على األرض ،وخصوصاً بعد
التدخل الروسي يف اؼبعارؾ ،وطبعاً على حساب اؼبعاناة والويبلت واؼبآسي اليت عاىن ويعاين منها الشعب السوري
يومياً .األمر الذي عزز من موقف كل طرؼ عند (جنيف  ) 3الذي لن ىبتلف عما سبقو من اؼبؤسبرات اليت فشلت
نتيجة تعنت األطراؼ بسبب اختبلؼ الرؤى القائمة واؼبشاركة يف اؼبؤسبر خصوصاً االقليمية والدولية .
من ىنا أستطاعت روسيا اف تفرض وجهة نظرىا يف سوريا على اجملتمع الدورل .عرب تكتيكات ـبتلفة سببها
اصرارىا من جهة واالنسحاب االمريكي من جهة ثانية.

_________________________________________________________________________________________

()1بولنت آراس وأخروف( ،التحوؿ الًتكي ذباه اؼبنطقة العربية) ،دراسات ،عدد  ،60ؼبركز دراسات الشرؽ األوسط ،عماف،2012 ،
ص.42
( )2ؿبمودضبدي أبوالقاسم،اؼبركز العريب للبحوث والدراسات/18،نوفمرب. 2015
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المبحث الثاني :الدوافع المتعلقة بروسيا
من اؼبؤكد اف ىناؾ اسباباً لروسيا نفسها يف التدخل بالشرؽ األوسط بغض النظر عن دواعي اؼبنطقة نفسها،
ويفًتض اف ىذه االسباب كانت ستدفع روسيا للتدخل يف ىذه اؼبنطقة حىت لو دل تتواجد االسباب اليت ذكرناىا يف
اؼببحث األوؿ وقد قمنا بتقسيم ىذا اؼبطلب اذل مطلبُت ونبا:
المطلب األول :أهمية الشرق الوسط للدولة الروسية
غالباً ماتربط الرؤية عند الباحثُت واحملللُت اؼبصاحل الروسية يف الشرؽ األوسط بقضية مايسمى بػ(اؼبياه الدافئة)

حىت أصبح ىذا اؼبصطلح مرادفاً بديهياً عند كل حديث عن عبلقة روسيا بالشرؽ األوسط ،يف حُت اف ىذا اؼبصطلح
يشَت اذل حقيقة جغرافية تارىبية بعيدة نسبياً عن الشرؽ االوسط.

إذ انو و منذ اف بدأت االمرباطورية الروسية بالنمو على عهد بيًت االكرب  1725-1672أدرؾ األخَت اف القوة
البحرية (آنذاؾ) كانت ىي عماد بناء األمرباطوريات الكربى لكن اؼبشكلة اف روسيا كانت دولة برية يف االساس وقد
وصلت يف توسعها اذل البحار الشمالية اليت كانت منجمدة يف اغلب أشهر السنة ،األمر الذي كاف وبوؿ دوف قدرهتا
على االستفادة منها مبلحياً ،لذلك نشأ مصطلح البحث عن البحار الدافئة اليت تستطيع اف تؤمن مبلحة جيدة
لسفن االسطوؿ الروسي طواؿ السنة ودل تكن اؼبياه اؼبقصودة سوى البحر األسود الذي كانت تسيطر عليو آنذاؾ
الدولة العثمانية ،ومنذ مطلع القرف الثامن عشر بدأت مساعي روسيا العسكرية يف الوصوؿ لشماؿ البحر االسود وقبل
()1
اف ينتهي ذلك القرف كانت روسيا قد حققت ىدفها من خبلؿ جعل ازوؼ مقراً ألسطوؽبا يف البحر األسود.
ومنذ ذلك اغبُت سبددت روسيا باذباه الولوج اذل البحر اؼبتوسط وانتهت أزمتها يف ىذا اجملاؿ آنذاؾ السيما بعد
اف حلت التكنولوجيا اغبديثة كل نواقص اعبغرافيا وامكاناهتا احملدودة وبشكل هنائي( ،)2وبالتارل فإف استخداـ مصطلح
_________________________________________________________________________________________

( )1كاف ذلك من خبلؿ معاىدة كوتشوؾ كينارجى kucukkaynarcyيف عاـ  1774يف مدينة هبذا اإلسم (أظبها األف كينار دزا
 kaynardzhaيف بلغاريا) وجاء توقيعها بعد ىزيبة الدولة العثمانية يف معركة كازلودجا  kazludzhaوبذلك اهنت حرباً استمرت منذ
 1768مؤشرة بدء اهنيار العثمانيُت اماـ الروس وقد وقعها عن الروس بيوتر روميانتيف رئيس ىيئة األركاف الروسية فيما وقعها عن
العثمانيُت اضبد رظبي (الكرييت) افندي ،للمزيد آنظر:
Aburrahimozer (The Ottoman-Russian War Between the years 1774-1787) MastersThesis
submitted to the Department of International Relations in Bilknet University, Ankara, 2008.

( )2تضم القوة البحرية الروسية اغبالية (اليت تأسست على يد بيًت االكرب) عدة أساطيل ىي اسطوؿ الشماؿ (يف حبر الشماؿ)
واسطوؿ احمليط اؽبادي واسطوؿ البحر األسود واسطوؿ حبر البلطيق واسطوؿ ( )Flotillaحبر قزوين واالسطوؿ اعبوي التابع للبحرية
والصواريخ اؼبضادة للطائرات وللغواصات ( )ASWوللسفن ،وبرغم حرص روسيا على عدـ اعطاء رقم دقيق لقوهتا البحرية إال اهنا
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(اؼبياه الدافئة) لتربير االىتماـ الروسي بالشرؽ االوسط ،ىو قضية خاطئة جغرافياً وتارىبياً وليس ؽبا ؿبل على ارض
الواقع.
لكن روسيا ابدت اىتماماً تارىبياً ايضاً بالشرؽ االوسط السباب دينية واضحة( .)1كاف الغرض منها فرض نوع

من التدخل الرظبي غبماية االقليات اؼبسيحية السيما االرثذوكسية منها يف الدولة العثمانية وجاءت يف خضم التنافس

سبلك اليوـ حسب التقديرات حاملة طائرات واحدة وأربعة سفن مقاتلة كربى وطبسة عشر مدمرة واربعة طرادات وواحد وشبانُت سفينة
مقاتلة صغَتة وتسعة عشر حاملة جنود حبرية وتسعة سفن ذات اغراض خاصة وشبانية عشر سفينة دورية وطبس واربعُت سفينة إزالة
الغاـ وثبلثة عشر غواصة ربمل صواريخ باليستية وسبعة غواصات ذات صواريخ حربية وشبانية عشر غواصة ىجومية ( )SSNوواحد
وعشرين غواصة ىجومية نوع ( )SSKوغواصتُت ذات اغراض خاصة ،علماً اف حبار الشماؿ اؼبنجمدة واليت بسبب صعوبة العمل فيها
ظهر مصطلح (اؼبياه الدافئة) اصبحت شيئاً من اؼباضي ،ألف االسطوؿ الشمارل الروسي ،والذي تأسس منذ عاـ ( 1916آنذاؾ كاف
اسيطيل اؼبنطقة القطبية) وىو اليوـ مسؤؿ عن ضباية مشاؿ غرب روسيا ولو نقاط دخوؿ اذل اؼبنطقة القطبية ومشاؿ احمليط األطلسي من
خبلؿ حبر بارينتز (بُت اسكند نافيا واؼبنطقة القطبية) والبحار النروهبية وىذا األسطوؿ يدير اليوـ اكثر من مائتُت غواصة باألضافة اذل
الطائرات والسفن والطرادات والقوات الربية  ...اخل .أنظر:
Vladimir Rodyuhin (Russian Navy launches massive upgrade Drive). The Hindu Newspaper,
Tamil nadu, India, 31/7/2012.،Hindu Group publisher, Chennai

والواقع اف مصطلح (اؼبياه الدافئة) ىو مصطلح فٍت مبلحي باالساس كبتتو أقبلـ الكتاب الغراض سياسية غامضة ،وتعود الفكرة
باالساس اذل مصطلح ميناء اؼبياه الدافئة ()worm-water portوىو اؼبيناء الذي التتجمد مياىو أوقات الشتاء رغم وقوعو يف مياه
منجمدة وينطبق ىذا الوصف على موانئ معينة يف البحار الباردة مثل ميناء دالياف ( )Dalianيف الصُت ومواىن فوستوشي
 Vostochuyومورمانسك  Murmanskوبيًتو بافلوفسك كامتشاتسكى  Peter Apavlovsk- Kamachatskyيف روسيا
وميناء أوديسا  Odessaيف اوكرانيا وكوشَتو  Kushiroيف الياباف العمبلقو أوائل القرف العشرين للمزيد انظر:
Gaius Publius (Anew Crimean War? Vladimir Putin, Peter the Great and the Quest for a Warm– Water Port) America blog in 3/3/2014 America blog. Com /2014 / 03 / new – Crimean – war
Vladimir Putin – peter – great – warm.

( )1منذ سقوط القسطنطينية بيد العثمانيُت يف  1453أصبحت روسيا ىي زعيمة الكنيسة الشرقية (االرثذوكسية) واصبحت تدعي
روما الثالثة على اساس فكرة اف روما االوذل ىي روما ايطاليا نفسها ،بينما كانت روما البديلة أي الثانية ىي القسطنطينية وىاىي
موسكو تصبح روما (الثالثة) للمزيد أنظر:
Will Van Den Birchen (Holy Russia and Christian Europe East and West in the Religious Ideology
of Russia) ScmPress, London, 1999, p.132
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االستعماري آنذاؾ لتقسيم تركة الدولة العثمانية فيما عرؼ حينها باؼبسألة الشرقية( ،)1واليت دل تنتو إال باهنيار الدولتُت
الروسي ة والعثمانية يف اغبرب العاؼبية االوذل ،وبذلك انتهت تلك االسباب بقياـ االنظمة العلمانية يف كبل من روسيا
(االرباد السوفييت) وتركيا على حد سواء حبيث أختفت سباماً االعذار واالسباب الدينية هبذا الصدد ،وىكذا أنطفأ
االىتماـ الروسي بالشرؽ االوسط ،ودل يعد اىتماـ موسكو باؼبنطقو إال مع بدايو النصف الثاين من القرف العشرين مع
بداية اغبرب الباردة وبدء عهد االىتماـ األعظم للغرب دبنطقة الشرؽ االوسط ،وبرغم ذلك فأنو اليبكن مساواة
دواعي االىتماـ الغريب بدواعي االىتماـ السوفيىت هبذه اؼبنطقة السباب واضحة.
فاالىتماـ الغريب جاء على خلفية االدراؾ اؼبتعاظم ألنبية اػبزين االسًتاتيجى للطاقة يف ىذه اؼبنطقة وموقعها
االسًتاتيجى بالقرب من حلبة الصراع األىم وبذلك يكوف اىتماـ اؼبعسكر الغريب بالشرؽ االوسط آنذاؾ اىتماماً
وجودياً ،أما االىتماـ السوفيىت فلم يكن كذلك بل كاف نوعاً من االخًتاؽ للمعسكر الغريب فالغرب وضعوا حواجز
قوية بوجو اي سبدد سوفييت سياسي ذباه الشرؽ االوسط سواء يف إيراف( ،)2أو تركيا()3حىت اف السوفيت دل يفكرو
باخًتاؽ ىذا الطوؽ حىت دعاىم الشرؽ االوسط نفسو اليهم يف  )4(1955وبالتارل فأف السوفيت دل يفكرو بالشرؽ

_________________________________________________________________________________________

( )1بدأت اؼبسألة الشرقية ( )Eastern Questionمنذ اوؿ ظهور لعبلمات الضعف يف الدولة العثمانية يف أواخر القرف الثامن عشر
ولقبت فيها الدولة العثمانية برجل اوروبا اؼبريض وقد جاءت بداية اؼبسألة بعد اندحار العثمانيُت يف اغبرب الروسية الًتكية عاـ 1774
للمزيد أنظر:
Alexander Lyon Macfie (Eastern Question 1774-1923) Revised Editions, Rootled, London, 1996,
p.3.

( )2اعتربت ايراف منذ يالطا خطاً اضبر بوجو اي نفوذ سوفييت ،األمر الذي قبم عنو انسحاب السوفيت من دعم صبهورية مهاباد
(الكردية) وترؾ قادهتا يواجهوف مصَتىم اماـ زحف القوات االيرانية اغبكومية ومثلها حكومة أذربيجاف ،وخبلؿ الفًتة العاصفة لوزارة
مصدؽ وهنايتها على يد زاىدي باالتفاؽ مع اؼبخابرات االمريكية تأكد انتقاؿ السيطرة عليها من يد بريطانيا اذل الواليات اؼبتحدة
وبشكل هنائي حىت عاـ  ،1979أنظر:
Qalap A. Cossa (Iran: Soviet Interest, US Concerns) McNairy papers, the institute for National
Strategic Studies, National Defense University, Washington Dc, 1990, p.23.

()3منذ انضماـ تركيا غبلف مشاؿ االطلسي ( )NATOعاـ  1952وىي دبثابة اػبط االضبر بوجو اي تقدـ للنفوذ السوفييت سواء
يف الساحل الشرقي للمتوسط او الشرؽ االوسط بل اهنا اعتربت اىم مصدر عسكري تقليدي ؼبواجهة اي تقدـ سوفيىت ؿبتمل جنوباً
(اي باذباه اعبنوب الغريب) للمزيد أنظر:
Dionysius Chourchoulis (The Southern Flank of NATO 1951- 1959, Military Strategy or Political
Stabilization) Lexington Books, London. 2015, p.7.

( )4يف ذلك العاـ قاـ الرئيس اؼبصرى عبدالناصر باخًتاؽ كل ىذه اغبواجز متخذاً قراراً اسًتاتيجياً بعيد اؼبدى من خبلؿ طلب
السبلح السوفييت ؼبواجهة التهديدات االسرائيلية لبلده وفباطلة االمريكاف والربيطانيُت يف اعطاءه السبلح كوسيلة للضغط عليو من أجل
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االوسط إال كطريق ػبرؽ اغبصار أو التطويق ضدىم ؼبصاحل اسًتاتيجية ؽبم فيو االمر الذي منحهم الفرصة لطرح
انفسهم كقوة دولية ال استعمارية لدعم ماكاف يعرؼ بالعادل الثالث ضد القوى االستعمارية القديبة (االوروبية)
واعبديدة (االمريكية) وكاف الصراع جذاباً بالفعل السيما بالنسبة للدوؿ اليت كانت تتحسس من احتمالية اجبارىا على
اعتناؽ الشيوعية عندما قبل السوفيت بالتعامل مع أنظمة ال شيوعية والنظر ؽبا (ايديولوجياً) بشكل صديق( )1وكاف
التزاـ السوفيت باصدقائهم يف الشرؽ االوسط قوياً ،ودعموىم يف كثَت من أوقاهتم الصعبة بوجو خصومهم( ،)2لكن
النفوذ السوفييت بدأ بالتأكل خبلؿ السبعينات والثمانينات بسبب اعبمود الذي اصاهبم سياسياً( )3حىت جاء اهنيار

السوفيت متزامناً مع اهنيار واحدة من اىم

تساىلو يف مباحثات اعببلء الربيطاين عن مصر من جهة ولنيل موافقتو على االنضماـ لسياسة االحبلؼ اليت كاف يصر عليها وزير
اػبارجية االمريكي آنذاؾ جوف فوسًت داالس ،أنظر:
Rami Giant (The Soviet Union and Egypt) Telesis Submitted for the Degree of PhD, London
School of Economic and Political Science, University of London, London 1991, p301-313.

( )1دل يقتنع السوفيت يف البداية بفكرة بقاء انظمة أفرو آسيوية بشكلها البلشيوعي أو االشًتاكي حىت يف تعاوهنا معو ،وقد خاضت
بعض ىذه االنظمة بالفعل صراعاً شرساً مكتوماً مرة ومعلناً مرات من اجل أقرار ىذه الصيغة بالنهاية بالنسبة ؼبصر وبقية الدوؿ العربية
واؽبند ...اخل رغم اف ىذه التجربة دل تنجح بالنسبة لكثَتين يف العادل الثالث فبن وجدوا انفسهم ؾبربين على اعتناؽ الشيوعية مثل
كاسًتو يف كوبا او على مواجهة تضخم الشيوعيوف يف بلداهنم االمر الذي أعطى خصومهم اغبجة لبلنقبلب عليهم مثل سوكارنوا يف
اندونيسيا ...اخل ،انظر:
Henry Trofimenko (The Third World and the US. Soviet Competition) Foreign Affairs, Councilor
Foreign Relation, Washington D.C summer, 1981.

( )2سبثل ذلك بوقوؼ السوفيت مع الدوؿ العربية الصديقة اباف وبعد حرب  1967من خبلؿ الدعم السياسي والتتسليحي الكامل
أنظر:
Jacob Roiand Boris Morozov (The Soviet Union and The June 1967 Six Day War) Woodrow
Wilson Center Press, Washington Dc. 2008, p.282.

()3أطلق على عصر الرئيس برهبنيف  1982-1965اسم الركود العظيم ( )Great stagnationوالذي كاف من أىم اسباب
االهنيار السوفييت الحقاً أنظر:
Ross John Campbell (Why Did the Soviet Union Suffer From Stagnation) faculty of Business,
Environment and Society Department of Ternational and Social Science, Coventry University,
Coventry, UK 2012.
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قبلعهم يف الشرؽ االوسط أال وىو العراؽ( ،)1وىكذا انقطعت الصلة النعداـ أي مصاحل بُت روسيا والشرؽ
االوسط حىت ؾبئ إدارة الرئيس بوتُت اليت حاولت إهباد ؾبموعة من اؼبربرات اليت تدعم فكرة وجود مصاحل لروسيا يف

الشرؽ األوسط( )2مثل فكرة ضرورة قياـ روسيا بدعم االنظمة ؼبواجهة اإلرىاب يف الشرؽ االوسط بسبب تأثَت ىذا
االرىاب على االمن القومي الروسي بسبب اؼبقاتلُت الشيشانيُت وغَتىم من شعوب الدولة الروسية وحلفاءىا ( ،)3وال
أحد يستطيع اف ينكر دور اؼبقاتلُت الشيشانيُت يف حروب االرىاب( ،)4إال اف استخداـ حجة ذبنب اغبرب كسبب
لشن حرب كربى يف سوريا تبدو حجة غَت مقنعة كثَتاًٍ ،ب اذا كانت روسيا مهتمة فعبلً دبحاربة االرىاب ،فلماذا دل
تنضم للجهد الدورل اؼبكرس حملاربة داعش والنصرة بقيادة التحالف الدورل؟! واذا كاف كل نبها منصباً على االرىاب،
فلماذا تعمد اذل مقاتلة اعداء النظاـ السوري من الفصائل االخرى واليت دل يكن ؽبا أي عبلقة بقوى االرىاب على
االرض الروسية او اي دولة أخرى يف العادل وعلى رأسها اعبيش اغبر مثبلً؟!!
_________________________________________________________________________________________

( )1كاف ذلك أباف الغزو العراقي للكويت والذي شهد تنازالً شبو رظبي لبلرباد السوفيىت (الذي مالبث اف اهنار بدوره بعد فًتة قصَتة)
عن حليفو يف بغداد منهياً عبلقة ربالف مع حكاـ بغداد استمرت لػ 33سنة ( )1991-1958للمزيد حوؿ تفاصيل اؼبوقف السوفييت
زمن آخر حكامو (غورباتشيف) من حرب اػبليج أنظر:
SerhilPlokhy (The Last Empire, the Final Days of the Soviet Union) Basic Books Group,
Philadelphia, 2015, p131-142.

( )2مثل تصريح رئيس الوزراء الروسي ميدفيديف اف التواجد الروسي يف سوريا ىو غبماية مصاغبها القومية ،أنظر:

SimansSaradzyan (Russia’s Interest in Syria is not Assad) Carnegie Forum 20/10/2015.
https: //www.carnegie.org/news/articles/russias interest- Syria –not –Assad /

( )3صبهورية الشيشاف  Chechnyaتقع يف مشاؿ القوقاز وعاصمتها غروزىن  Groznyنفوسها يتجاوز اؼبليوف وربع مليوف نسمة
بقليل وقد انفصلت عن انغوشيا  Ingushيف  1991وقد نشبت بينها وبُت روسيا حرب االستقبلؿ االوذل  1996-1994واليت
ظهرت فيها قوى اؼبقاومة الشيشانية ،وتقوؿ بعض اؼبصادر اف ىذه اغبرب كبدت روسيا خسائر تصل اذل  14الف رجل ومثلهم من
الشيشانيُت لكن االصابات بُت اؼبدينُت ذباوزت الربع مليوف مابُت قتيل وجريح وتدمَت شبو شامل للمدف الشيشانية فيما نشبت اغبرب
الشيشانية الثانية عاـ  1999عقب الغزو الداغستاين ؽبا دبساعدة الروس وانتهت بسيطرة الروس يف عاـ  2000ومنذ ذلك اغبُت تعاين
روسيا من اعماؿ اؼبقاومة الشيشانية واليت ربولت من صيغتها القومية اذل صيغة اسبلموية متطرفة تشارؾ يف كل فعاليات االسبلـ
اؼبتطرؼ يف اكباء العادل ،انظر:
Anna PolitkovsKaya (A Small Cornier of Hell, Dispatches from Chechnya) Translated by
Alexander Burry and Tatiana Tulchinsky, The University of Chicago press, Chicago, 2003.

( )4مثل طرخاف تيمور زوفتش باستَتا شفيلى واؼبعروؼ باسم أبو عمر الشيشاين (رغم انو كما يقاؿ جورجى االصل وليس شيشاين)
والذي قتل مؤخراً يف غارة لقوات التحالف الدورل على داعش بتأريخ  .2016/2/11ويقاؿ انو كاف دبثابة وزير الدفاع لدى دولة
داعش وكاف قبلها قائداً ؼبا كاف يعرؼ بػ(جيش اؼبهاجرين واالنصار) للمزيد أنظر:
DiveedGartenstein – Ross (The Islamic State’s Anbar Offensive and Abu Umar - Shishani) Waron
Rocks. Com /2016 / 10 / the – Islamic- state’s- anbar.
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كما ظهر رأي آخر يؤكد اف اغبروب الروسية يف سوريا ىي للدفاع عن القواعد الروسية العسكرية الكربى ؽبا
ىناؾ واليت تعترب قواعدىا الوحيدة يف البحر اؼبتوسط ،وىذا الرأي يشَت اذل مركز التسهيبلت البحرية الروسية يف
()1
طرطوس
ورغم اف البعض يبالغ يف حجم ىذا اؼبركز بوصفو قاعدة حبرية ،إال اف البحرية الروسية نفسها تنفي عنو ىذه
الصفة مؤكدة انو (مركز دعم تقٍت) للبحرية الروسية ليس إال ،وىو مركز تصليح واسًتاحة والوبوي غَت طبسُت عسكرياً
روسياً فقط وال توجد فيو سوى باخرة واحدة يتألف طاقمها من البحارة اؼبدنيُت مهمتها تزويد السفن باؼبياه والوقود

واؼبؤف(. )2

ورغم اغبديث عن اتفاقيات متوقعة لتوسيع اؼبيناء من أجل مهاـ أخطر واكرب لصاحل البحرية الروسية ،إال اف
الواقع يؤكد اف االسطوؿ الروسي اؼبكلف دبهمات البحر اؼبتوسط( ،)3كاف طواؿ تارىبو مستغنياً عن توسيع وجوده
اؼبتواضع يف البحر اؼبتوسط ،ىذا الوجود الذي اليبكن اف يكوف سبباً لكل ىذا التدخل العسكري الواسع الروسي يف
سوريا كما اف ىناؾ قاعدة جوية روسية يف سوريا اعلن عنها يف أيلوؿ  ،)4(2015وىي قاعدة تضم دور العاملُت وبرج
مراقبة ومدرج ومنشآت زبزين وؿبطات وقود للطائرات وىي تستطيع استقباؿ طائرات النقل من نوع انطونوؼ 124
_________________________________________________________________________________________

( )1لقد تأسست ىذه التسهيبلت اباف اغبرب الباردة بُت نظاـ حافظ أسد واغبكومة السوفيتية يف  1971لكنها ىجرت مع اهنيار
االرباد السوفييت يف  ،1991انظر:
Andrew E. Kramer (Russia Warships Said to be going to Naval Base in Syria) the New York
Times, New York, 18-6-2012.
)2( Mikhail Zygar and Alexander Grits Ova (Tartu's too Small for Pytorvelikiy) Kommersant in 249-2008. Www. Kommersant.com / p.1030595 / r -527 / pytorvetikiy – unable – to enter – tarts /

( )3االسطوؿ الروسي العامل يف البحر االسود والبحر اؼبتوسط وىو من اعرؽ االساطيل الروسية ،فهو قد تأسس عاـ  1783على يد
االمَت بوسبكُت و لو عدة مقرات وموانئ وتتألف القوة الروسية حالياً يف البحر اؼبتوسط من سفينة مهمات واحدة رغم اػبطط اؼبستقبلية
لزيادهتا اذل  20سفينة اخرى ،انظر-:
)Tyler Rogoway (Russian Ships Enter the Mediterranean as Fighters Test Turkey's air-Space
Foxtrot Alpha in 10-5-2015.

( )4وىي قاعدة ضبيمم يف البلذقية واليت اصبحت منذ  2015جزء من اؼبركز االسًتاتيجي للعمليات العسكرية الروسية حملاربة الدولة
االسبلمية للمزيد حوؿ القاعدة انظر-:
)Luis Martinez (Russian Build-up Continues at in Base Syria, Causing Concern among US Officials
– ABC News in 9-9-2015. Abconews.go. com / politics / Russian – build continues – base – Syria
causing – concern.
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روسبلف واليوشن  76-11باالضافة اذل السفن اؼبقاتلة من نوع سوخوى  24أس و  25أس و  34أس ودبابات تى
 90وناقبلت من اجل خوض اغبروب وليس من اجل اف زباض اغبروب الجلها!!
فالقواعد العسكرية توضع عادة ػبدمة احتماالت اغبروب ،وليس ىناؾ دولة تتصف قياداهتا بالعقل تفكر خبوض
حرب مدمرة دفاعاً عن قاعدة !!
باإلضافة اذل اف روسيا دولة نفطية بل ومن اعاظم منتجي النفط يف العادل والذي ىو السبب االساسي لتواجد
القوى الكربى يف الشرؽ االوسط ناىيك عن خلو سوريا بالذات منو ،إال من كمية ضئيلة التشكل إال قطرات من حبر
النفط يف روسيا نفسها!!
من كل ذلك يتضح لنا جببلء انو ليس ىناؾ مصاحل حقيقية لروسيا اغبالية يف سوريا او حىت يف عموـ الشرؽ
االوسط ،واف وجدت فهي قطعاً التساوى خوض اغبروب من أجلها( ،)1والسؤاؿ الذي يربز ىنا ىو ،ما ىو إذف
السبب اغبقيقي وراء ىذا االىتماـ الروسي الكبَت بالقضية السورية؟

المطلب الثاني :أزمة البحث عن دور في السياسة الخارجية الروسية
تعترب قضية دراسة دوافع وأىداؼ السياسة اػبارجية الروسية زمن الرئيس فبلديبَت بوتُت ،قضية الزبلو من التعقيد،
ذلك اف روسيا حالياً ىي الدولة الكربى الوحيدة اليت ترهتن سياساهتا الداخلية واػبارجية إلرادة حاكم او رجل
واحدا( )2وىي قضية خطرة يف السياسة اػبارجية وقوه قلما ذبمعت لرجل واحد يف العصر اغبديث( )3من ىنا يبدو انو
_________________________________________________________________________________________

)1( (Moscow to Deploys – 400 Defense Missile System to Khmeimim Airbase in Syria) RT in 2511-2015.
https://www.rt.com / news / 323379-s400 Russia- Syria – air base/

()2زبضع قرارات السياسة اػبارجية يف الدوؿ الديبقراطية كالواليات اؼبتحدة وبريطانيا وفرنسا...اخل آللية مركبة من العوامل الداخلية
واػبارجية اؼبؤسسة ( ) institutionalواليت زبضع لدراسة وتدقيق شديدين من الشعب سواء بواسطة فبثليو يف الربؼبانات اؼبنتخبة او
من قبل النخبة يف وسائل االعبلـ ومراكز الدراسات اؼبختلفة وىذا الينفي احتمالية الوقوع يف اخطاء عند ازباذ ىذه القرارات لكن
االخطاء تتم مراجعتها وتدقيقها وؿباسبة مرتكبيها كما حصل يف قرار غزو العراؽ  ،2003وحىت الصُت الزبضع قراراهتا إلرادة رجل
رغم عدـ ديبقراطية نظامها بل اف ىناؾ نوع من القيادة اعبماعية اؼبرجعية اؼبتمثلة جبمهرة خرباء لًتشيد ىذا القرار للمزيد حوؿ صنع
القرار يف السياسة اػبارجية انظر:
،Christopher J.Fettweis (Maxinkgforeegin Policy Decisions) Transaction Publishers, New Yourk
2015.

( )3ردبا إذا استثنينا ستالُت وماو وىتلر فإف صبيع من سبلكوا السلطة اؼبطلقة هبذا الشكل دل يكونوا وبوزوف قوة هبذا اؼبدى مثل رؤساء
وزعماء دوؿ العادل الثالث.
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ال مناص من اللجوء لنظريات علم النفس السياسي لدراسة ظبات شخصية الرئيس بوتُت ؼبعرفة اسس ازباذ القرار يف
()1
السياسة اػبارجية الروسية.
وليس من الصعب اف نستنتج الرغبة احملمومة للرئيس بوتُت يف إعادة ؾبد الدولة الروسية الذي تراجع اذل

مستويات كبَتة خبلؿ العقدين االخَتين( )2وىذا ما دفعو منذ بدء عهده الرئاسي األوؿ  2008-2000والرئاسي
الثاين منذ  2012واؼبتوقع اف ينتهي عاـ ()3(2020وقد يكوف ميدفيف متوفرآنذاؾ ايضاً ليلعب دور الرئيس االحتياط
كما فعل يف  )2012-2008للعب دور القيصر اؼبخلص اعبديد لروسيا ،وتعترب ؿباولة روبرتسوف( )4واحدة من اشهر
ؿباوالت ربليل شخصية بوتُت سياسياً ،واليت قدمها عقب غزوه للقرـ ،وتركز رؤية روبرتسوف يف ربليلو لشخصية بوتُت
على ما اظباه عامل االزدراء او االحتقار ( )contemptلآلخرين ،يقوؿ روبَتتسوف (اف شخصية وتفكَت بوتُت قد
أصبحت مشوىة بشكل كبَت بسبب تأثَت القوى اؽبائلة والغَت ؿبدودة( )5اؼبمنوحة لو سياسياً).

_________________________________________________________________________________________

()1يعترب سنايدر  snyderوبروؾ  Bruckوسابُت  Sapinمن أوائل من كتب عن دور الشخصية وبنائها النفسي يف ازباذ القرار
يف السياسة اػبارجية وكاف ىذا اوؿ اعًتاؼ اكاديبي بدور العوامل البلمؤسسية يف ىذا القرار.
Richard C.Snydar, H.W.Brake and B.Sapin (Eds) (Decision Making as an Approach to the Study
of International Politics) Free Press, NewYourk, 1962.

( )2بدأت مرحلة االكبطاط مع تورل ميخائيل غورباتشوؼ السلطة يف االرباد السوفييت عاـ  1985نتيجة لًتاكمات تارىبية طويلة دل
يكن ىناؾ مفر من مواجهة عواقبها يف النهاية وبعد اهنيار االرباد السوفييت جاءت أسوأ مراحل روسيا مابعد اغبرب الباردة زمن الرئيس
بوريس يلتسُت والذي كانت مرحلتو مرحلة شبو اهنيار يف كل القطاعات اذل درجة ىائلة انظر:
Joseph Stigliz (the Ruin of Russia) the Guardian Newspaper, London 9-4-2003.

( )3خدـ بوتُت كرئيس للوزراء ٍ 2000-1999ب رئيساً للوزراء مرة ثانية بعد اكمالو فًتتو الرئاسية كاملة حسب الدستور بُت
 2012-2008وكاف ىذا دبثابة تبلعب دستوري منو ومن حزبو للبقاء يف السلطة انظر:
Ben Smith (The Russian Crisis and Putin’s Third Term )House of Commons Library, International
14..p ،Affairs and DefenceSection, London, 2012

( )4الدكتور اياف اتش روبَتسوف  Robertsonوىو حاصل على الدكتوراه يف علم النفس العصيب من جامعة لندف ،وتركز حبوثو
على تغَتات السلوؾ وجراحة الدماغ ولو اكثر من  200كتاب ودراسة منشورة وىو استاذ يف كربيات جامعات بريطانيا وايرلندا يف
اختصاصو ،للمزيد انظر:
WWW.tcd.ie/Neu /Neuvoscience/neil/
)5( Ian H.Roberston (the Danger that Lurks inside Vladimir Putin’s Brain Contempt is Key to
Putin’s Troubling Psychological Profile) Psychology Today in 17/3/2014.
https://www.Psychology Today.com
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وبرغم اعًتاؼ روبَتتسوف باف قرارات بوتُت يف السياسة اػبارجية قد تكوف مدفوعة بعوامل منطقية ،إال انو يؤكد
انو بعد فبارسة السلطة شبو اؼبطلقة لفًتة تقًتب من العقدين فانو قد اليكوف من الصحيح انباؿ العوامل النفسية أو
عدـ أخذىا بعُت االعتبار ،وانو هبب أخذ قضية (االزدراء) كعامل اساسي يف بناء نفسية بوتُت ،واالزدراء ىنا غَت
متعلق دبرؤسيو من الوزراء واؼبسؤلُت الروس( )1فحسب بل يتعداه اذل بقية زعماء وساسة العادل السيما يف الغرب
الديبقراطي حيث يقوؿ روبَتتسوف (اف ازدراءه [بوتُت] ليس مكرساً ؼبا يعتربه ضعيفاً أو ردبا ـبنثاً يف رؤيتو الرجولية

للزعماء الغربُت فحسب لكنو مكرس أيضاً ؼبؤسساهتم مثل اؼبعاىدات والقوانُت الدولية)(. )2

كما يؤكد على ثقتو التامة بتمسك بوتُت بالسلطة بشكل قاطع حىت عاـ  2024ومابعدىا ،واف عقلو قد تغَت
عصبياً ونفسيا باذباه التمسك بيقُت ىبلؾ روسيا بدونو ،فالسلطة اؼبطلقو لفًتات زمنية طويلو ذبعل اغبكاـ غافلُت عن
االخطار الفعلية ،وؿببُت لذواهتم ونرجسيُت وخالُت من االدراؾ الواقعي للذات ..وبذلك تصبح نتيجة كل ىذا ىو
ازدراء االخرين ،وتؤكد اقبيبل مَتكل اؼبستشارة االؼبانية يف تقرير ؽبا عنو (باهنا غَت متأكدة اذ كاف بوتُت على سباس
()4
()3
بالواقع !!  ،وىذه ىي األوصاؼ العلمية ؼبا يعرؼ (دبتبلزمة الغطرسة)  .لكن روبريتسوف يضيف عامبلً آخر نفسياً
ىو عامل اػبوؼ من اغبساب من قبل اغب كومة او النظاـ الذي سيخلفو بسبب ذباوزاتو وإدراكو الداخلي بفداحة
مايبكن اف يكوف قد تسبب بو يف ضوء غياب اطر احملاسبة الديبقراطية الفعلية ،يضاؼ اذل كل ذلك العامل
االيديولوجى القوماىن اؼبلتحم بذاتو فهو يقوؿ يف مذكراتو (انا اعترب اف واجيب اؼبقدس ىو يف توحيد شعب روسيا
وتعبئة اؼبواطنُت حوؿ أىداؼ ومهمات واضحة والتذكر دوماً كل يوـ وكل دقيقة باف ؽبا ارض – اـ واحدة ،شعب
واحد ،مستقبل واحد)( ،)5ويعلق روبرتسوف قائبلً (اف قشعريرة قد سرت يف جسده حاؼبا قرأ صبلة أمنا االرض ،شعب

واحد ،مستقبل واحد)(. )6

_________________________________________________________________________________________

( )1تؤكد اؼبستشارة االؼبانية مَتكل واليت قد تكوف اكثر الزعماء الغربيُت التقاء بو ىذه اغبقيقة ،حىت اهنا حضتو يف لقاء ؽبما يف 2006
على ضرورة ابداءه احًتاـ اكرب لوزراءه ،انظرIbid :
)2( Ibid
)3( (Things you didn’t know about Russian President Vladimir Putin) news.com.au in 5-3-2014.
www.news.com.au/world europ/things-you-didn’t-know.
)4( Ian H. Robertson et.la
)5( (Vladimir Putin) 12-4-2016 Eng. Putin kremlin.ru/bio
)6( Ian H.Robertsonet.Ia

ويبدو اف كلمات بوتُت قد ذكرت روبَتتسوف خبطاب ىتلر القوماين والذي تسبب بالكارثة اؽبائلة.
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يقوؿ روبرتسوف (يف ظل الديبقراطيات اليت رباسب قادهتا فأف علم النفس قد اليلعب دوراً حاظباً يف إدارة الدولة
لكن سيطرة بوتُت على االعبلـ والنظاـ القضائي وعادل البزنس الروسي تعٍت اف سيكولوجيتو الشخصية تلعب دوراً
اكثر انبية يف سياسات الدولة من بقية الدوؿ)(.)1
ويصل روبرتسوف اذل استنتاج مفاده اف بوتُت اليشعر انو ملزـ بالتقيد بالقوانُت العادية اؼبتمدنة ،ؽبذا ىو هبد
لنفسو كل التربيرات ػبرؽ وكسر القواعد (التافهة كما يراىا) حىت فيما ىبص ملكية االفراد اآلخرين(.)2
كما تأٌب نظرية بورغو

()3

عن نرجسية بوتُت.اليت يقوؿ عنها بورغو اهنا كانت ؿبط اىتماـ ومبلحظة الكثَت من

اؼبتابعُت واػبرباء يف اكباء العادل( )4ويعرؼ بورغو النرجسية باهنا (خلل نفسي حاد يأخذ جذوره دائماً من الطفولة،
حيث تكوف حياة عائلة الشخص اؼبعٍت قد تعرضت لصدمة وفوضى عاطفية ،فعندما تكوف ذبارب الشخص اؼبعٍت
اؼببكرة منحرفة بشكل جذري عما ىو طبيعي او مقبوؿ ،فأف الطفل ينمو مع شعور مؤدل بالنقص الداخلي ،عندىا
وبس باف ىناؾ شيء معطل وـبجل عن نفسو ،نوع من القبح هبب اف يزاؿ ،لذلك ىو يطور ىوية دفاعية الخفاء
احساسو البلواعي بالعار

()5

ٍب يورد قصة طفولة بوتُت اؼبؤؼبة واليت تظهر معاناتو

()6

ٍب يورد مظاىر متعددة للظاىرة

_________________________________________________________________________________________

)1(Ian H.Robertson (Inside the Mind of Vladimir Putin) the Telegraph Newspaper, Telegraph
Media Group, London, 24-2-2015.

()2يروى ستينفسوف قصتاف مذىلتاف عن بوتُت ففي حزيراف  2005شاىد بوتُت خاسباً ماسياً يف اصبع رجل االعماؿ الربيطاين روبرت
كرافت ناؿ اعجابو ،فما كاف منو إال اف طلب ذبربتو ،وبعد اف استجاب كرافت لطلبو فوجئ بو يدس اػباًب يف جيبو ويغادر اؼبكاف
بصحبة ضبايتو دوف تفسَت !! وبعد حادثة اػباًب ىذه بثبلثة أشهر فوجئ القيموف على متحف غوغنهاًن يف نيويورؾ ببوتُت يستورل على
نسخة زجاجية معدة غبفظ الفودكا من رشاسة كبلشنكوؼ اماـ ناظر اعبميع ويأمر ضبايتو بأخذىا لصاغبو!! انظرIbid :
()3جوزيف بورغو  Burgoطبيب نفسي ومتخصص يف العبلج النفسي ومؤلف كتاب (سندريبل :قصة عن النرجسية وحب الذات،
ؼباذا أقوـ بذلك؟) وكتاب (النرجسي الذي تعرفو) ومقاالت أخرى كثَتة أنظر:
en. Gravatar.com/burgo 55.( (Joseph Burgo PhD

()4مثل زيبغنيو بريزنسكي  Brecezinskiمستشار االمن القومي زمن الرئيسي االمريكي جيمي كارتر واػببَت االسًتاتيجي الدورل
اؼبعروؼ الذي وصف بوتُت بالنرجسي اؼبصاب جبنوف العظمة ( )Narcissistic Megalomaniaكما وصفت الفاينا نشياؿ تايبز
دورة االلعاب االوؼببية الشتوية يف سوتشي بروسيا باهنا (ضريبة نرجسية بوتُت) انظر:
Joseph Burgo (Vladimir Putin, Narcissist?) The Atlantic, the Atlantic Monthly Group, Washington
DC, 15-4-2014.
)5(Ibid

()6يتشابو كل الدكتاتورين يف ىذه الناحية حيث اليذكر لنا التاريخ دكتاتوراً معروفاً عاش طفولة طبيعية أو معقولو عاطفياً او مادياً.
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الزجسية عند بوتُت مثل عدـ تساؿبو مع النقد( )1او انفراده بالقرارات او مظاىر وصور عظمتو اليت بدأت تنتشر يف
كل مكاف( )2لكننا طبعاً النستطيع اف نرىن كل السياسة اػبارجية الروسية بدوافع نفسية ذاتية ؿبضة متعلقة بطفولة
وخفايا شخصية بوتُت ،اذ اف ىناؾ بالتأكيد عوامل ادراكية خاصة بصانع القرار (اي صانع قرار) مبنية على فهمو
ووعيو باالمن القومي لبلده او دبصاحل ذلك البلد والفرؽ بُت االنظمة الفردية واالنظمة الديبقراطية ىو أف اؼبؤسسات
واؼبشاركة واؼبعارضة السياسية ومراكز االستشارات ...اخل .تعدؿ و تلطف وزبفف كثَتاً من وطأة ىذا العامل النفسي

لدى اغباكم ،بينما زبتفي كل ىذه العوامل او تضعف كثَتاً يف االنظمة الفردية ،وحىت يف حالة االنظمة الفردية .فمن
النادر اف يلجا أي حاكم اذل ازباذ قرارات عدوانية او صديقة ذباه جهة او طرؼ او دولة او ؾبموعة دوؿ باالعتماد
على العوامل النفسية اجملردة من كره اوحب ..اخل ،بل ىو يلجأ اذل تربير ىذه اؼبشاعر ،ليس حمليطو او شعبو او للعادل
فحسب بل لنفسو ايضاً على اساس من منطقية ىذه القرارات بل وانبيتها غبماية وربقيق مصاحل وأمن ببلده ،وكلما

كاف ىذا التربير متطابقاً مع الرؤية النفسية للجتمع او لعموـ الشعب( .)3كلما ربققت و زادت شعبية ىذا اغباكم
واصبحنا ازاء مبوذج (اغباكم الشعبوي)( )4والذي ربظى قراراتو اػبارجية (غالباً) بشعبية كربى النو وباكي اؼبزاج العاـ
_________________________________________________________________________________________

)1((with last Media Critics Blocked, Putin Silence the Russia Press) The Atlantic, the Atlantic
Monthly Group, Washington DC, 15-3-2014.

()2يشَت بورغو ا ذل قضية مهمة تتعلق بنرجسية بوتُت اال وىي البيئة اغباضنة واؼبشجعة ؽبذه النرجسية بالنمو والبقاء اذ اف الشعب
الروسي يبقى اكرب داعم ومؤبد لكل ىذه اؼبظاىر اؼبرضية يف شخصية بوتُت والسبب ىو مشاعر النوستاعبيا الضاربة يف عمق اجملتمع
الروسى ذباه مظاىر العظمة للدولة السوفيتية او القيصرية السابقة ،وسنتحدث عن ىذه النقطة بالتفصيل الحقاً لعبلقتها اؼبهمة
باؼبوضوع.
Seth Mydans (20 Years after Soviet Fall, Some Look Back Longinly) Tthe New York Times, the
New York Times Company, New York, 18-8-2011.

( )3ي قوؿ غولَتي اف االزمة اغبقيقية تكمن يف القيادة الروسية بل يف عموـ الشعب الروسي الذي يعاين فبا اظباه (اضطراب مابعد
ضغط الصدمة) وىذا ىو ما شجع القيادة الروسية على ازباذ تلك القرارات وتأٌب وجهة النظر ىذه من الرؤية القائلة باف القائد او
اغباكم يعكس (بامراضو او بصحتو النفسية) اغبالة النفسية العامة للشعب ،لذلك فبل معٌت للوـ حاكم ما الف ىذا اغباكم ىو وليد
تصورات ورغائب شعبو قبل أي شيء وىي وجهة نظر ؽبا و وجاىتها ،انظر:
Sean Guillory (Is Russia Suffering From Post. Traumatic Stress Disorder?) New Republic in 24-42014 .https://newrepuplic.com/article/117493/Russia-suffering-post

()4الشعبوية ىو اذباه سياسي عاطفي يعمد فيو السياسي اذل استغبلؿ عواطف اعبماىَت لتسيَتىا حسب االذباه الذي يرغبو من
خبلؿ اللعب على وتر ـباوؼ او اىتمامات او ذكريات او احبلـ ىذا الشعب وانباؿ اعبوانب اؼبنطقية والعقبلنية ،ويعمد القائد
الشعبوي  Populistاذل ؿباولة السيطرة على النظاـ او تسيَته وخرؽ القانوف بدعوى انو ملهم لتحقيق ارادة اعبماىَت ورغباهتا وؽبذا
فهو غَت مقيد بالقانوف انظر:
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لشعبو مهما كاف ىذا اؼبزاج عاطفياً والعقبلنياً (خصوصاً واف ىذه الظاىرة التتواجد إال يف حاالت البفاض العقبلنية
او االنسانية لدى الشعوب اؼبعنية) .ويف حالة الشعب الروسي مع بوتُت فهناؾ حجج معلنة للسياسة اػبارجية الروسية
تتمثل باؼبصاحل او األمن القومي  ...اخل.
اال اف ىناؾ حجة أخرى فعلية و واقعية يتماشى معها الرئيس الروسي (فبلدمَت بوتُت) وذبد رواجاً ىائبلً عند
الشعب الروسي وىي (اعادة أؾباد الدولة السوفيتية) سابقاً ،وىي حجة غَت معلنو لكنها واقعية وىي االساس اغبقيقي
ؽبذه السياسة والسبب االساسي للتأييد الشعيب الروسي للسياسة اػبارجية لنظاـ بوتُت ،ذلك اف الدولة الروسية كانت
فبا يعتربه الروس مهانة فعلية بسبب تراجعها منذ بداية عهد غورباشيف وطواؿ عهد يلتسُت.
وىذا يعٍت اف بوتُت قد كرس نفسو وببلده واقتصادىا وجيشها العادة (مايعتقد) انو مكانة وىيبة روسيا كدولة
عظمى بغض النظر عما تكلفو ىذه االعادة واشباهنا وعما اذا كانت اساساً تتماشى مع مصلحة روسيا الفعلية ،وقد
مربنا اف الشرؽ االوسط اليعترب من صميم اؼبصاحل او النقاط اؼبهددة لؤلمن الوطٍت الروسي (رغم كل االدعاءات
بعكس ذلك) ،لكن الشرؽ االوسط يف الواقع يعترب نقطة اساسية يف ذاكرة القوة واؼبكانة يف اغبقبة السوفيتية ،فالشرؽ
االوسط كاف ىو النافذة االوذل االفروآسيوية او العادل ثالثية اليت اطل منها الروس كدولة عظمى اواسط القرف العشرين
كما مر بنا واستطاعوا من خبلؽبا وفيها ربقيق اعظم انتصاراهتم السياسية (معارؾ  )1973 ، 1956وبنوافيها اقوى
االنظمة اؼبقارعة للغرب (عبدالناصر وآؿ االسد ،صداـ حسُت ،القذايف ،اعبزائر...اخل) لذلك فأف عودة بوتُت للشرؽ
االوسط سبثل منعطف نوستاليجي حساس بالنسبة للشعب الروسي اليقل يف الوقع عن شرؽ اوربا و اكرانيا واسيا
الوسطى...اخل.
يضاؼ اذل كل ذلك ماسبق واوردناه عن العُقد اؼبختلفة يف شخصية الرئيس الروسي (فبلدمَت بوتُت) واليت ذبعلو

منساقاً اذل اية ازمة يف السياسة اػبارجية تستطيع اف ربقق لو ذاتو النرجسية اؼبدعومة باحتقاره التاـ للمجتمع الدورل
كما بيًنا ،كل ذلك ادى اذل قرار التدخل الروسي يف الشرؽ االوسط(سوريا) اي اف االسباب كانت يف الواقع مزهباً
من االسباب النفسية للحاكم (بوتُت) وللشعب (الروسي).
وىذا ىي اىم اسباب تعاظم الدور الروسي البوتيٍت يف الشرؽ االوسط وسوريا على وجو التحديد (دوف اف نغفل
االشارة اذل احتماؿ ازدياد الدور الروسي تدخبل يف الساحات التقليدية للسياسة السوفيتية سابقاً مثل مصر والعراؽ
واليمن واعبزائر وليبيا...اخل) مستقببلً .
)Daniela di Piramo (Speak for Me: How Populist Leaders Defy Democracy in Latin America
Department of Politics Policy, Griffith University, Brisbane, Australia, 2013.
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الخاتمة والستنتاجات
 اف الدور الروسي يعرب عن سعي ؿبموـ ؼبد النفوذ إذل مناطق أبعد من تلك اليت استقر عليها األمن القوميلروسيا االربادية ،بعد اهنيار االرباد السوفييت ،وىو يف الوقت ذاتو يعكس تصور ما يسمى بالنهضة الروسية ،ويؤشر
إذل رغبة روسيا لتكوف وريثاً ؼبا يسمى بنفوذ الدولة السوفيتية السابقة.
 أف روسيا زبشى بالتأكيد من سرياف مبدأ التدخل لتغيَت األنظمة القائمة عرب التدخل اػبارجي ،وىو مبدأيشكل هتديداً مباشراً للسلطة الروسية اغبالية وحلفاءىا يف أقاليم أخرى (مثل القوقاز وآسيا الوسطى والشيشاف
وبيلوروسيا) ،بل يبكن أف ينتهي بالتدخل الدورل يف روسيا نفسها بالنظر ؼبا يكتنف عملية التحوؿ الديبقراطي من
شكوؾ ،ووجود معارضة واسعة للرئيس بوتُت ،خاص ًة بعد عودتو إذل منصب الرئاسة منذ عاـ  ،2012ىذا عبلوًة

على أف الرئيس بوتُت ،يبٌت جزءاً من شرعيتو الداخلية عرب تقدًن نفسو كرجل دولة قوي وباوؿ أستعادة مكانة روسيا
على الساحة الدولية وكزعيم يواجو اؽبيمنة االمريكية على النظاـ الدورل.

 أف روسيا تعارض دائماً حق الشعوب يف تقرير مصَتىا وتنادي باغبفاظ على وحدة أراضي الدوؿ -حىت وإفكانت مصطنعة وتضم شعوباً متباينة وعدـ إجراء أي تغَت على حدودىا ،ىذا اؼببدأ ىو من ثوابت السياسية اػبارجية

الروسية أيضاً .لذا رأينا كيف أف روسيا وقفت ضد حركات التحرر لشعوب البلقاف وعارضت تقسيم يوغسبلفيا ،واليت
كانت تضم شعوباً ـبتلفة يف كل شيء  ،وقد تفككت ىذه الدولة اؼبصطنعة بعد زواؿ الضغط اػبارجي عنها وىي
تقوـ بنفس الدور اغبارل يف سوريا.
 وقد اثبت البحث اف االنسحاب االمريكي ،كاف دبثابة دعوة غَت مباشرة للروس للتدخل يف اؼبنطقة هبذاالشكل السافر ،وال نستبعد اف يكوف ىذا التدخل مرحباً بو أو على االقل حائز للضوء االخضر االمريكي لسببُت- :
أ-اف روسيا (العمبلؽ النفطي) ليس لو اطماع يف نفط الشرؽ االوسط (السعودية واػبليج العريب) ،كما اف
نوستاعبيا اعادة النفوذ السوفييت ال تتضمن ىذه اؼبناطق الهنا دل تكن اصبلً ضمن دائرة النفوذ السوفيتية اباف اغبرب
الباردة لذلك فبل خطر عليها من الوجود الروسي اغبارل.

ب-اف روسيا اثبتت من خبلؿ اؼبشاورات االمنية اؼبكثفة اهنا حليف وصديق مؤسبن بالنسبة ألمن اسرائيل ،وقد
أوضحت روسيا جببلء وعرب عدة امثلة اهنا ال تستهدؼ مطلقاً من دخوؽبا هتديد أمن اسرائيل أو السماح بو بأي
شكل من االشكاؿ ،وىذا يعٍت اف الروس سيكونوف دبثابة ضمانة لعدـ قياـ حلفاءىم الصغار واالقليميُت بتهديد
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النقطتُت السابقتُت واف روسيا ستكوف مسؤولة عن افعاؽبم اماـ اجملتمع الدورل وىو خَت ما ترغب بو واشنطن (اؼبقصود
إيراف واالسد وحزب اهلل)
 كما اثبت البحث عدـ وجود اي مصاحل اقتصادية او اسًتاتيجية من اي نوع كاف لروسيا يف الشرؽاالوسط وسوريا على وجو التحديد ،فبا اثار السؤاؿ حوؿ االسباب اغبقيقية ؽبذا التورط .
 لقد قدـ البحث دراسة ـبتصرة عن العوامل النفسية لصانع القرار الرئيس الروسي (فبلدمَت بوتُت)والشعب الروسي على حد سواء واليت قادت اذل ىذا التورط أساساً.

 -اف سبب احجاـ إدارة الرئيس األمريكي أوباما عن التورط يف سوريا (من بُت اسباب اخرى) عائد

اذل إدراؾ ىذه االدارة لكلف التورط الباىضة يف ىذه اؼبنطقة  ،وىو ما أدركتو إدارة بوتُت كما نتصور يف
االونة االخَتة والذي عكس نفسو يف قرارات االنسحاب اؼبفاجئ والكثر من مرة عسكرياً يف سوريا  ،فبا
وبملنا على التساؤؿ عن مآالت التورط الروسي وىل سيأخذ طابع االنغراس اكثر فأكثر يف الرماؿ اؼبتحركة
ال سورية (كما فعلت الواليات اؼبتحدة يف فيتناـ وبعدىا االرباد السوفييت يف افغانستاف والذي ادى اذل
الكوارث بالنسبة للبلدين العمبلقُت) اـ سيغلب منطق اؼبصاحل اغبقيقية وتتغَت بوصلة اىتمامات الشعب
الروسي السيما بعد االزمة االقتصادية العاؼبية والبفاض اسعار النفط (وىي اؼبادة الرئيسية يف االقتصاد الريعي
الروسي)؟ سؤاؿ ستجيب عنو الشهور اؼبقبلة.
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