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 مدخل

زينوْفييف: نهاية 
الشيوعية أو نهاية 

الدميوقراطية 
والغرب؟1

2015 )وق�د  4 يولي�و  1  ُنش�ر ف�ي رأي الي�وم، 
ُنش�رْت من�ه صيغ�ة أولى ف�ي صحيف�ة الخليج 

.)2006 16 ماي�و  العرب�ي بتاري�خ 
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النهاية  ل�م يغف�ر كثيرون م�ن أنص�ار 
 - ْفيي�ف  ينو ز ر  لِكَس�ند أِل ميَّ�ة  يا كو لفو ا
الكاتب والمنِطقي الروس�ي الذي رحل 
2006 - مواقَفه بعد نهاية الحرب  س�نة 
الب�اردة التي تختصُره�ا عبارُته الذائعة: 
لينيين.  لستا ا من  خبثًا  أشد  ليون  لليبرا “ا
به  تتش�ا كم�ا  ن  بهو يتش�ا فه�م  فه�م  عر أ

.2 الَفس�اِفس في ثنايا خش�ب اإِليْس�َبا”

 Alexander  Zinoviev:  “The End of   2

 Communism in Russia Meant the End

of Democracy in the West” Cf. http://
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األخيرين  الِعقدي�ن  في  هب�ط  ولذلك 
االحتفاُء بأعماله في كثير من األوس�اط 
َتعتبِ�ر كتَب�ه فتوحاٍت كْونيًة.  الت�ي كانت 
فقد كّرس�ْته كما هو معروف دوُر النش�ر 
العالمية بعد صدور »المرتفعات الفاغرة« 

س�نة 1976. 

الحقبة  ص�اَر زينوْفيي�ف من�ذ أواخ�ر 
الح�رب  منط�ق  وبمقتض�ى  يْجنيفيَّ�ة  لْبِر ا

 .z i n o v i e v. i n f o / w p s / a r c h i v e s / 1 3 0 9

AMALRIC Jacques et Ange-  : وأيض��ا

 Dominique BOUZET, “Dernier exil

 pour Alexandre Zinoviev”, Libération,

   .Samedi 13 mai,  2006
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للمثقف  الب�ارزة  النم�اذج  أح�د  الباردة 
االتح�اد  م�ن وعل�ى  الم�ارق  الروس�ي 
ي�ُة  الدعا ب�ه  ُتباه�ي  وال�ذي  الس�وفيتي 
لِكَسنَدر زينوْفييف  َأ الليبرالية. فقد وقف 
ض�د ْس�تالين -بل ح�اول اغتيال�ه- كما 

روى ذل�ك الحق�ًا.

 - 2 -

الفاغ�رة«  »المرتفع�ات  بع�د ص�دور 
بعدة لغات، بدأْت مطاردُته وبدأ تشّرده 
فاس�تقر في ألمانيا الغربية ليصبَح أستاذًا 
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مع�ة  بجا م  لعل�و ا فلس�فة  و ت  ضي�ا يا للر
ونقمُت�ه  تتال�ى  كتُب�ه  وأخ�ذْت  ْمُيونِي�خ. 
»البيروقراطي�ة  يس�ّميه  م�ا  عل�ى  ت�زداد 
الس�وفيِتِية«  األيديولوجي�ا  تلده�ا  الت�ي 

فعرف�ْت أعماُل�ه رواج�ًا كوني�ًا. 

ولكنه بعد انهيار الِحلف الشرقي فاجأ 
بْي�ه  بِكتا ليي�ن  ا لليبر ا ظي�ه  ُمْقِر و حي�ِه  ِد ما
»الَغْرَبوية« و»القطيعة الكبرى«. األطروحة 
األساس�ية ل�»القطيع�ة الكب�رى« هي أن 
انتص�ار »الَغ�رب« ف�ي الح�رب الباردة 
ت  ي�ا ال للو لمي�ة  لعا ا لهيمن�ة  ا ي�ج  تتو و
أوروبا  لنهاية  تتويجًا  أيضًا  المتحدة كان 
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الغربي�ة كفاع�ل ف�ي التاري�خ. فاألخيرة 
ب�ل أضحْت  للتاري�خ  تع�د صانع�ة  »ل�م 
مستس�لمة ل�ه«. حضارة أوروب�ا الغربية 
ن دولها  عاشْت في نظره ذروَتها مع تكوُّ
القومية، ثم جاء القرن العشرين كإعالن 
صاح�ب  ولك�ن  انهياره�ا.  ع�ن  لِ�ي  وَّ َأ
أيضًا  ي�رى  الفارغ�ة« كان  »المرتفع�ات 
تزامني�ًا  مع�ه  يحم�ل  أوروب�ا  انهي�ار  أن 

انهي�ار الديمقراطي�ة. 

فانتصار الواليات المتحدة في الحرب 
الُقْطبِية  الب�اردة بالقضاء عل�ى التعددي�ة 
ق�د قض�ى بنف�س المس�توى على ش�رط 
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  . طي�ة ا يمقر لد ا ط  و ش�ر م�ن  ي  ر و ض�ر
وانته�اء الح�رب الب�اردة ق�د دّش�ن في 
نظره مرحلًة ليس�ت فقط ما بعد ش�يوعية 

ولكنه�ا أيض�ًا م�ا بع�د ديمقراطي�ة.

- 3 -

ه�ل مثلْت »القطيعة الكبرى« ارتدادًا 
ع�ن ماضي صاحبه كما توحي به العبارة 

الصحافي�ة »انش�قَّ ع�ن انش�قاقه«؟ 
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اإلجاب�ة ع�ن هذا  زينوْفيي�ف  ح�اول 
عش�ية  ُنش�ر  مق�ال  خ�الل  م�ن  الس�ؤال 
1999 وحمل  عودت�ه إلى روس�يا س�نة 
إلى روسيا؟« وفيه:  أعود  »لماذا  عنوان 
»لك�ي أجي�ب عن هذا الس�ؤال علّي أن 
أجيب عن آخر: لماذا وجدُت نفسي منذ 
خمس وعش�رين سنة خارج روسيا، في 
3. ويجيب مطواًل عن الس�ؤال  الغرب؟«
كانت  معارضته  أن  مقتض�اه  بم�ا  األخير 

 AMALRIC Jacques et Ange-Dominique  3
 BOUZET, “Dernier exil pour Alexandre

 Zinoviev”, Libération, Samedi 13 mai,

 .2006
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أعماُل�ه  واجهْت�ه  ال�ذي  الع�داء  بس�بب 
ه�ا  جلُّ يتضم�ن  الت�ي  واألدبي�ة  العلمي�ة 

»وصف�ًا دقيق�ًا للمجتم�ع الس�وفيتي«.

انهياَر  التسعينيات عرفْت  بداية  ولكن 
االتحاد السوفيتي وتدمير النظام االجتماعي 
له. ولم  نة  المكوِّ البل�دان  الس�وفيتي في 
ينتج عن ذلك في روسيا االزدهاُر الذي 
وعدْت ب�ه الدعاية الغربي�ة. ولكن على 
العكس من ذلك ع�رف المجتمُع تقهقرًا 
لسياس�ية  ا لميادي�ن  ا كّل  ف�ي  متس�ارعًا 
واالقتصادية واإليديولوجية واألخالقية 
واالجتماعية. وهنا تبدأ تعقيدات جديدة 
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تتكش�ف لزينوْفيي�ف. ف�»ق�ول الحقيقة« 
في وصف المجتمع الس�وفيتي هو الذي 
جعل�ه ُيط�َرد م�ن بل�ده. وم�ا يكتُب�ه عن 
روسيا المابعد سوْفيِتِّية َيجرُّ عليه مقاطعَة 
أعماله العلمية واألدبية ويجعل إصداَرها 

ونش�رها مس�تحياًل عملي�ًا.

- 4 -

التش�اؤم  البالغ  الموقف  ه�ذا  خ�ْلَف 
نكتش�ف بي�ن العبارات نوعًا م�ن تأنيب 
الضمي�ر يتجّل�ى م�ن حي�ن آلخ�ر حي�ن 



20

ف�ي  أخ�ذ  أن�ه  زينوْفيي�ف ع�ن  يتح�دث 
السنوات األخيرة للحرب الباردة يكتشف 
المخطط الغربي إللغاء روسيا وتحويلها 
إل�ى »ش�عوب بدائي�ة غي�ر ق�ادرة عل�ى 

حك�م نفس�ها«. 

فالتعددي�ة القطبي�ة مثل�ْت بداهًة على 
الصعيد الدولي مصدرًا للتوازن السياسي 
عل�ى الصعيد الجيوس�تراتيجي كما على 
الصعي�د الداخلي لكّل دول�ة. فهي التي 
كان�ت خلف وجود توازن مثمر بالنس�بة 
لل�دول الليبرالي�ة. فظ�ّل التناف�س مث�اًل 
لهيئ�ات  ا يق�ّوي  الش�رقي  الحل�ف  م�ع 
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النقابي�ة داخ�ل ال�دول الغربي�ة، وُيرغم 
األخيرة على تطوير الحقوق االجتماعية 
زينوْفيي�ف  م�ا يجع�ل  والعمالي�ة. وه�و 
تراج�ع  أن  عل�ى  غي�ره  َككثيري�ن  يؤك�د 
ت  طي�ا ا يمقر للد ع�ي  جتما ال ا ب�ع  لطا ا
الغربية في العقدين األخيرين هو تراجع 
عل�ى  ك�د  يؤ كم�ا   . َككل طي�ة  ا يمقر للد
االحتفاظ  بي�ن  ج�ذري  تناق�ض  وج�ود 
بمكتس�بات الليبرالية السياسية وحرياتها 
كما  االقتصادية  الليبرالي�ة  انتص�ار  وبين 
العولم�ي  التدوي�ر  َتغ�ّول  مث�اًل  ُيكّرُس�ه 

ل�رأس الم�ال.
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الُفوكوياميَّة  التاريِخ  انته�ْت نهايُة  هل 
وانتهى معها االبتهاج ب�»انتصار الليبرالية«؟  
لق�د تحقّقْت على األقل عناصر دالة من 
تراُجع مكانة  الْشبِنْغِلرية حول  التوّقعات 
أوروب�ا ف�ي العالم. وه�و رّبما م�ا يعنيه 
تغيُر معنى مفردة »الَغرب« الذي لم يعد 
يحي�ل م�ن الناحية الجيوس�تراتيجية إلى 

أوروب�ا الغربي�ة. 

ب�دأ على األق�ل تاريخ آخر أو تاريٌخ 
مختلٌف باستعمال عباراِت حركة العولمة 
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البديل�ة. وه�و بالتأكيد تاريخ س�تحاول 
إل�ى  م�ا  مكان�ًة  تس�تعيد  أن  في�ه روس�يا 
كالصين  الجديدة  العالمية  القوى  جانب 
والهند التي أخذْت تتحرك بحذر ولكنها 
ليس�ْت  الكب�رى«  ف�»القطيع�ة  تتح�رك. 
إال واح�دة م�ن قطائع أخ�رى. ومخيلة 
التاري�خ تظ�ل دائم�ًا أكثر خصوب�ة ممن 

اُع�ه. م�ون أنه�م ُصنَّ يتوهَّ
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الربيع : ليس هناك 
أحد يف روسيا يريد 

َمتاِريس الثورة4

 .2015 7 نوفمب�ر  4  ُنش�ر ف�ي رأي الي�وم، 
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ئي�ل  ميخا س�ي  و لر ا ت�ب  لكا ا ع�ي  َيّد
أن مشكلة روسيا  بلغة ساخرة  شيْش�كين 
هي أنها دائمًا تعمل للوصول إلى هدف 
 . كس�ة لمعا ا لنتيج�ة  ا فتحص�د  د  مح�دَّ
وأن�ه لذلك حاول قديم�ًا بْطرس األكبر 
روس�يا  مواجه�ة  ف�ي  أوروب�ا  إضع�اف 
فكان�ت النتيج�ة أن�ه أضعف روس�يا في 
حاول  أيض�ًا  ولذلك  أوروب�ا.  مواجه�ة 
غوْرباتش�وف إنق�اذ االتح�اد الس�وفيتي 
النتيج�ة أن االتح�اد اختفى من  فكان�ت 
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5. ويضي�ف شيْش�كين أيضًا في  الوج�ود
نف�س الس�ياق الس�اخر أن هنال�ك قصًة 
روس�ية حزينة للث�ورة موازيًة أو محايِثًة 
لما ي�راه قصَتها الحزينَة مع الديمقراطية 
وبس�ببها »لي�س هن�اك أح�د في روس�يا 

يري�د َمتاري�س الث�ورة«6. 

ال يبدو أيضًا أن روس�يا بوتيْن أحبَّْت 
العربي منذ  العال�م  الثورة ف�ي  متاري�س 

  SHISHKIN Mikha i l ,  «  Poe t s  and  5
 Czars ,  f rom Pushkin to Putin :  the

 sad tale of  democracy in Russia »,

the New Republic ,  1 July, 2013.

 Ibid .  6
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2011. طبعًا ليس  سقوط بن علي س�نة 
أيض�ًا  للث�ورة والديمقراطي�ة  ذل�ك ألن 
قص�ة حزين�ة ف�ي العالم العرب�ي. ولكْن 
ة مع  أساس�ًا ألن لروس�يا قصة غير س�ارَّ
المنطقة. َت�غّي�ر األنظمة ف�ي  أو  س�قوط 

- 2 -

فرُع   2013 ُه سنة  َأعدَّ ص عرٌض  ُيلخِّ
مركز كارنيغي في موس�كو تحت عنوان 
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7 تاريَخ روسيا  »روس�يا والربيع العربي«
م�ع العالم العربي ف�ي ث�الث مراح�ل: 

� مرحلة روسيا القيصرية أو االمبراطورية 
به. كانت  َمْعني�ة  التي ل�م تكن  الروس�ية 
تنظ�ر إليه كجزٍء َطَرفيٍّ في االمبراطورية 
العثماني�ة المنافس�ة لها )مع اس�تثناءات 
قليلة مثل مصالح الكنيسة األرثوذوكسية 

ف�ي بع�ض بل�دان المش�رق إل�خ.(. 

  MALASHENKO Alexey,  RUSSIA  7
 AND THE ARAB SPRING ,  Carnegie

Moscow Center,  OCTOBER 2013.
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المرحلة  فه�ي  الثانية  المرحل�ة  أم�ا   �
العالمية  الحرب  بعد  السوفيتية خصوصًا 
الثانية حين أصبح العالم العربي والعالم 
لتنافس  الرئي�س  المجاَل  الثال�ث عمومًا 
االتحاد السوفيتي وحلفائه مع الواليات 
الحضور  المتحدة وحلفائها. ولكن هذا 
تقهق�ر االتحاد  بداي�ة  يتراجع م�ع  أخ�ذ 

الس�وفيتي ف�ي الس�بعينيات. 

المابع�د س�وفيتية فق�د  أم�ا روس�يا   �
لداخلي�ة  ا مش�اكلها  ف�ي  غارق�ة  كان�ت 
بالعالم  االهتم�اُم  َيظهر من جدي�ٍد  ول�م 
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العربي إال مع وصول ُبوتِين الى السلطة 
س�نة 1999. 

يرى التقرير أن سياسة روسيا الُبوتينية 
بهذا الخصوص هي مزيٌج من الرغبة في 
ومن  الس�وفيتي  االتح�اد  تركة  اس�تعادة 
ي�ة  لحيو ا ل�ح  لمصا ا تخ�ّص  ت  ا ر عتب�ا ا
المابعد س�وفيتي.  الس�ياق  الروس�ية في 
ح�رص  تفس�ير  لتقري�ر  ا يح�اول  هك�ذا 
ة  ع�د بقا ظ  حتف�ا ال ا عل�ى  يْملي�ن  لْكر ا
كآخر  وتنش�يطها  س�وريا  ف�ي  طرط�وس 
فيتي  لس�و ا ي  لعس�كر ا ر  لحض�و ا ي�ا  بقا

ف�ي المنطق�ة.
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د ورق�ٌة نش�َرْتها ف�ي ش�هر ماي�و  ُتع�دِّ
2015 مؤسس�ُة العم�ل م�ن أج�ل  ع�ام 
العالق�ات الدولي�ة والح�وار الخارجي 
ل�َح  مصا  )2015 )بروكس�يل/مدريد، 
روس�يا ف�ي البل�دان العربي�ة وتوجُزه�ا 

ف�ي أرب�ع: 

روس�يا  ه  ت�را م�ا  تف�ادي  إحداه�ا   �
نه�ا  ما لحر يكي�ة  مر أ بي�ة  و ر و أ ل�ة  و محا

م�ن حلفائه�ا. 
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من  بالتخ�وف  ف�ترتب�ط  الثاني�ة  أم�ا   �
إل�ى  متطرف�ة  طائفي�ة  ح�ركات  وص�ول 
ينتج عن  العربية ال  البل�دان  الس�لطة في 
وصوله�ا فق�ط تقويض نفوذ روس�يا في 
المنطقة ولكن يكون لها تأثير في المناطق 

اإلس�المية حول روس�يا وداخلها. 

� أم�ا الثالث�ة فت�تعلق باعتماد روس�يا 
إل�ى حّد كبير على مداخيلها من البترول 
يجعلها تخاف  م�ا  بالتالي  والغاز، وه�و 
من كل ما يمكن أن يؤثر في أسعارهما. 
وه�ي تنظر وفقًا لذلك بحذر إلى الدول 
رة للطاقة ودورها بش�كل  العربية المصدِّ
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والتي  يعرفه�ا  الت�ي  الهزات  ف�ي  خاص 
يمك�ن أن يعرفه�ا ه�ذا الس�وق.

� أما المصلحة الجيوستراتيجية الرابعة 
تصدير  إل�ى  الْكِرْملي�ن  بطم�وح  �ق  فتتعلَّ
منتوجاته العس�كرية إلى الدول العربية. 
التب�ادالت  بالرغ�م م�ن أن حج�م  ه�ذا 
التجاري�ة بي�ن ال�دول العربي�ة وروس�يا 

ظ�لَّ عل�ى اإلجم�ال ضعيف�ًا.  
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ُبوتين  َيعتب�ر تقرير معه�د كارنيغي أن 
حاول ف�ي بداية حكمه أن ُيقدم روس�يا 
الغرب وعن  َككي�ان مختلف في آن عن 
أن  لتال�ي  با دٍر  وق�ا اإلس�المي  ل�م  لعا ا
   2005 بينهما )منذ  الوس�يط  يلعب دوَر 
أصبحْت روسيا التي تضّم خمسا وعشرين 
ف�ي منظمة  8 عض�وًا مراقبًا  مليون مس�لم
لتقري�ر  ا ولك�ن  اإلس�المي(.  المؤتم�ر 

ht tps ://www .a l j azeera .com /  8
features /2018/3/7/i s lam -in -

russia
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يعتبِ�ر أن أغل�ب دول العالم اإلس�المي 
لم ُترّحب بهذا الدور الروس�ي المقتَرح 
وأّن ال�دول الغربي�ة ليس�ت له�ا حاج�ة 
إلى وس�اطة روسية في عالقتها مع دول 

العال�م اإلس�المي. 

وكانت روسيا قد شعرْت بشكل خاص 
بالخيبة حين عجزْت كلُّ محاوالتها عن 
خل�ق تعبئ�ة كافي�ة دولي�ًا وإقليمي�ًا لمنع 
احت�الل الع�راق، حليفه�ا – وإْن تعّل�ق 
الموروث عن  بتحالف محدود -  األمر 

الس�وفيتية.  الحقب�ة 
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التقرير  حس�ب  حينها  روس�يا  أحّسْت 
بم�رارة كونه�ا ل�م تس�تعْد م�ا يكفي من 
نس�بيًا  موازن�ة  ق�وة  لتكوي�ن  الق�درات 
مناطق  المتح�دة خصوصًا في  للواليات 
إذًا تدميُر  فتّم  السابقة.  الس�وفيتية  النفوذ 
أن  المنطقة دون  أحد آخ�ر حلفائها ف�ي 
تس�تطيع فع�َل ش�يء ُيذكر. ول�م يبق لها 
بع�ده من الحلفاء الموروثين عن الحقبة 

الس�وفيتية س�وى األس�د والقذافي. 

ويضيف التقرير أن بوتين شعر بالفشل 
بشكل خاص في عالقته مع الدول العربية 
 2007 2005 و خالل لقاءات القمة بين 
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وأخفق في التوصل إلى اتفاقيات بش�أن 
عدد من العقود االقتصادية. كما رفضْت 
ع�دد من الدول العربية مقترحاته بش�أن 

خل�ق منظوم�ة أمني�ة إقليمي�ة.

 - 5 -

بعد س�تة أش�هر م�ن انطالق أحداث 
نش�رها  ورقٌة  الحظْت  العربي«  »الربي�ع 
مرك�ز الدراس�ات األمني�ة ف�ي زوري�خ 
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الث�ورات  9 أن وص�ول  )2011 )يولي�و 
الش�عبية إل�ى ليبيا قد جعل روس�يا ُتظهر 
التي كانت نس�بيًا  ش�يئًا فش�يئًا تخوفاتِه�ا 
ب�ن عل�ي ومبارك.  ُمضَم�رة مع س�قوط 
فبقدر ما فاجأت الثورات العربية الدول 

الغربي�ة بق�در م�ا فاج�أت روس�يا. 

ف�ي  لمعَل�ن  ا قفه�ا  مو يختل�ف  ل�م  و
األش�هر األول�ى مم�ا حدث ف�ي تونس 

 KATZ, Mark N.,  and Va FAIRFAX,   9
“Russia and the Arab Spring”, RUS-

 SIAN ANALYTICAL DIGEST ,  No. 98,

6 July, 2011 .
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ومص�ر عن مواقف ال�دول الغربية. فقد 
أصيب�ْت م�ن ناحي�ٍة بارتباك ش�ديد أمام 
المفاجئة.  الجيوستراتيجية  الهزات  هذه 
ال�دول  مث�ل  أرادت  ثاني�ة  ناحي�ة  وم�ن 
الع�ام  ال�رأي  اندف�اع  مجامل�َة  الغربي�ة 
وبالتال�ي إظه�اَر مواق�ف إيجابي�ة تجاه 
الت�ي عرفته�ا مص�ر وتونس.  التغي�رات 
تتّم  أْن ال  ثالث�ة عملْت على  وم�ن ناحية 
ه�ذه التغيي�رات عل�ى حس�اب م�ا ت�راه 

مصالَحه�ا الحيوي�ة. 

قين الروس شبه الرسميين  ولكنَّ المعلِّ
لم يكونوا حينها يتس�ترون على تخوفهم 
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من أن تكون الثورات العربية تّمْت على 
طريقة ثورات أوروبا الشرقية. فاألخيرة 
ل�م تكن  الروس�ي  الرس�مي  التصور  في 

إال انعكاس�ًا لي�د خفي�ة غربي�ة.

وفي جميع األحوال كانت لروسيا في 
بداي�ة 2011 ث�الث تخوف�ات رئيس�ة:

� األول أن يق�ود الربي�ُع العربي إلى 
وصول تيارات »ليبرالية« موالية للغرب 
بالنس�بة  يعن�ي  م�ا  وه�و  الس�لطة.  إل�ى 
العربي  الربيع  لروس�يا إمكانية أن يكون 
تمهي�دًا غربي�ًا لدع�م عدد م�ن الثورات 
نفوذ  بم�ا ف�ي ذل�ك منطق�ة  العال�م  ف�ي 
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روس�يا أو حت�ى داخل الدولة الروس�ية 
وهو ما يعني من منظور موس�كو العودَة 
من جديد إلى مرب�ع المطّبات التي تلْت 

نهاي�ة الح�رب الب�اردة.

� أما الس�يناريو الثاني فهو أن يس�مح 
الربي�ع العرب�ي بوص�ول ما تراه روس�يا 
ديني�ة طائفي�ة متطرفة س�يكون  ح�ركات 

له�ا تأثي�ر إقليم�ي ودول�ي خطي�ر.

� أما الس�يناريو الثالث والذي عّبرْت 
عن�ه روس�يا حينه�ا بصراح�ة أكب�ر فه�و 
احتمال أن تْدخل المنطقُة لسنواٍت دوامَة 
َده إلى  عن�ف طائفي تخش�ى روس�يا تمدُّ
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وداخلها،  )حوله�ا  اإلس�المية  مناطقه�ا 
ومنطقة  الش�مالي  القوقاز  ف�ي  خصوصًا 

الُفوْلغ�ا(.

ورغم أن روسيا قد حاولْت الوقوَف 
ف�ي وجه محاوالت التدخل الدولي في 
البداي�ة إل�ى  ليبي�ا فإنه�ا اضط�رْت من�ذ 
أرادت  حي�ن  وحت�ى   . نس�بيًا لتراج�ع  ا
ف�ي  سياس�ي  مخ�رج  إليج�اد  التوس�َط 
2012 فقد اكتش�فْت أن  ليبي�ا ف�ي يونيو 
. وفضاًل  متأخ�رًا جدًا ق�د أصبح  الوقت 
ع�ن الخس�ارة المالي�ة )ضي�اع الدي�ون 
وإلغ�اء عق�ود »غازْب�ُروم« و»تاْتنِفت«( 
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الغربية قد  الدول  فقد أحّسْت روسيا أن 
بالغْت في إذاللها ب��»طردها« عمليًا من 
دولة حليفة، وأنها اكتسبْت عداوات في 

ليبي�ا س�يكون م�ن العس�ير تجاوزه�ا. 

يجد هنا طبعًا إصراُرها بكل الوسائل 
الليب�ي  الس�يناريو  تك�رار  تف�ادي  عل�ى 
ف�ي س�وريا بعَض أس�بابه. ولك�ن تقرير 
أن  كارنيغي يضيف عنصرًا آخر يس�تحّق 
خطوط  ب�مش�روعْي  األمر  يتعلق  نتأّمله. 
األنابي�ب )قطر/س�وريا/تركيا من جهة 
وإيران/العراق/س�وريا من جهة ثانية( 
التأويالت. حيث  أثارا عددًا من  ذْين  اللَّ
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»طالما  الالفتة:  العب�ارة  التقرير  يضي�ف 
بقيت س�وريا غي�ر مس�تقرة فال قطر وال 
تطمح�ان  م�ا  متابع�ة  تس�تطيعان  إي�ران 
إلي�ه م�ن تش�ييد خط�وط أنابي�ب الغ�از 
عبر س�ورية. وه�و ما يمنح روس�يا وقتا 
10. وهي  إضافيا لتطوير مش�اريع غازها«
عب�ارة ق�د ال َتْص�دق بش�أنها بالضرورة 

إش�ارات شيْش�كين الس�اخرة.

 MALASHENKO Alexey,  RUSSIA    10
 AND THE ARAB SPRING ,  Carnegie

 Moscow Center, OCTOBER 2013, p.

12.
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روسيا وتركيا: 
راهنية استنفار 

الذاكرة11

.2015 28 نوفمب�ر،  11   ُنش�ر ف�ي رأي الي�وم، 
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ع�ن  م�ا  بمعن�ًى  ل  ُيق�ا ن  أ يمك�ن 
س�ية  و لر ا و ني�ة  لعثما ا يتي�ن  ر طو ا مبر إل ا
إنهم�ا وريثت�ا اإلمبراطوري�ة البيزنطي�ة. 

العثمانية  اإلمبراطوري�ة  تمثُِّل  وبينم�ا 
الوري�ث التراب�ي والديموغراف�ي فإنه�ا 
تمث�ل وري�ث القطيع�ة، وري�ث التحول 
اس�م  اس�تبدال  إليه  يرمز  الذي  الَح�ّدي 

 . ل س�طنبو بإ لُقْس�َطْنطينية  ا

الروس�ية  اإلمبراطوري�ة  ُتمث�ل  بينم�ا 
وري�َث االس�تمرار والش�رعية ف�ي نظ�ر 
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األقل  )عل�ى  األرثوذوكس�ية  أوس�اطها 
ُبْطُرس األول عاصمَته  القيصر  نْق�ِل  قبل 
بيترْسبوْرغ(. وهو  إلى سان  من موسكو 
الثالثة  بِروما  تس�مية موْسكو  ما تختصره 

)والقس�طنطينية روم�ا الثاني�ة(. 

لبيزنط�ي  ا اإلرث  نتق�ال«  »ا فس�ردية 
ل�ى  إ لقس�طنطينية  ا م�ن  األرثوذوكس�ي 
موس�كو )عب�ر ْكيي�ف وْفالديمي�ر إل�خ( 
انتش�رْت على ما يبدو خصوصًا في أوج 
الص�راع الروس�ي العثمان�ي عب�ر إعادة 
التاريخي�ة  العناص�ر  اس�تثمار ع�دٍد م�ن 
يَف�ان  الت�ي اعُتب�رْت مؤسس�ًة )ك�زواج إِ
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باألمي�رة صوفيا  الْكريْملين  ف�ي  الثال�ث 
إمبراط�ور  آخ�ر  أخ  بن�ت  لِيولوُغ�س  با
لفت�ح  ا بع�د  س�نة  عش�رة  تس�َع  بيزنط�ي 
إع�ادة  وه�ي  للقس�طنطينية(.  العثمان�ي 
اس�تثمار قد ال تكون الحقًا أجنبية تمامًا 
بانتقال  المتعلق�ة  الموازية  الس�ردية  عن 

الخالف�ة إل�ى إس�طنبول.    

 - 2 -

بعد أكثر من أربعة قرون من الحروب، 
امبراطوريتا  انهارت   ، بًا واقترا اصطدامًا 
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في  العثماني�ة  وتركي�ا  القيصري�ة  روس�يا 
الحرب العالمية األولى ونشأْت من بين 
لُبْلِش�فيَّة  ا م�ا نش�أ م�ن حطامهما روس�يا 

وتركي�ا الَكمالِّي�ة. 

مباش�ر  بش�كل  ُة  لُبْلِش�فيَّ ا ورث�ْت  ث�ّم 
لت�ي  ا لمناط�ق  ا أغل�ب  مباش�ر  غي�ر  أو 
يخي�ة  ر لتا ا ت  ع�ا ا لصر ا َح  مس�ر ن�ت  كا
بي�ن االمبراطوريتْي�ن بما فيه�ا تلك التي 
ُينظ�ر إليه�ا ف�ي تركي�ا باعتباره�ا مناطق 
الج�ذور ف�ي آس�يا الوس�طى والقوقاز. 
وكادت روس�يا أن تحص�ل عبر االتحاد 
الس�وفيتي وحلفائ�ه عل�ى ما فش�لْت في 
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التي  الح�روب  الحص�ول علي�ه عبر كل 
اإلمبراطوري�ة  ض�ّد  قياصرُته�ا  خاضه�ا 
العثماني�ة والت�ي س�اهمْت بالتأكي�د ف�ي 
إيص�ال األخي�رة إلى الحال�ة التي أطلق 
التاس�ع  الق�رن  عليه�ا األوروبي�ون ف�ي 

عش�ر تس�مية »الرج�ل المري�ض«. 

السلس�لة  ف�إن  األح�وال  جمي�ع  ف�ي 
الطويل�ة من المعارك العثمانية الروس�ية 
ق�د لعب�ْت ال�دوَر األب�رز ف�ي إضع�اف 
حت�ى  العثماني�ة  اإلمبراطوري�ة  وتقهق�ر 
قْبَل ظهور ُدَول أوروب�ا الغربية الحديثة 
التي لم تكْن متحمس�ة إال جزئيًا للقضاء 
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الب�اب العالي مع أنها  عل�ى امبراطورية 
موضوعيًا  وس�ّرعْت  ضعفه�ا  اس�تثمرْت 

َكه�ا. تفكُّ

 - 3 -

الماضي  الق�رن  التس�عينيات من  من�ذ 
أخذْت ذاكرة هذا المس�ار الطويل تطفو 
جزئيًا على سطح العالقات الدولية دون 
أن تكون قد اختفْت تمامًا خالل الحرب 
المحتم�ل  م�ن  حينه�ا  أصب�ح  الب�اردة. 
أن التاري�خ س�يأْخذ وجه�ة جدي�دة بعد 
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الس�وفيتي من جهة ومع  انهي�ار االتحاد 
الكمالي ف�ي تركيا من جهة  المّد  تراجع 

ثاني�ة. 

البديهي  م�ن  أصب�ح حينها  خصوص�ًا 
أن اس�تقالل جمهوريات آس�يا الوسطى 
لَبْلق�ان  ا بإش�كاليات  م�رورًا  والقوق�از 
الجنوبي�ة ال س�يما م�ع تفكّك  وأوروب�ا 
ستش�كُل  لُبوْس�نة  ا وح�رب  يوُغْس�الفيا 
مس�رحًا رمزي�ًا إلعادة اس�تنفار الذاكرة 

المش�تركة.
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ولكن استنفار هذه الذاكرة أخذ أبعادًا 
ُبوتِي�ن وتركيا  أكث�ر ثخون�ة م�ع روس�يا 

َأْرُدوَغ�ان ألس�باب متع�ددة متضاف�رة.  

ُتَمثِّ�ل  تيجي  الجيوس�ترا األف�ق  فف�ي 
بداهًة تركيا قطَب تأثيٍر مزدوج في العالم 
العرب�ي وف�ي المناطق الناطق�ة باللغات 
التركي�ة. م�ن جه�ة »روس�يا هي إحدى 
أب�رز العقبات أمام طموح�ات تركيا في 
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 .12 امت�الك تأثي�ر في الش�رق األوس�ط«
وم�ن جهة ثاني�ة تصطدم تركيا وروس�يا 
باللغ�ات  لناطق�ة  ا لمناط�ق  ا ف�ي  كثي�رًا 
التركي�ة أو المتداخل�ة معه�ا. فاألخي�رة 
بالنسبة لروسيا  ك�»إرث س�وفيتي« تمثُل 
بينم�ا تمّث�ُل  منطق�ة نف�وذ حيوي مباش�ر 
لتركي�ا منطقة  بالنس�بة  الوق�ت  نف�س  في 
بالغة الحساس�ية ألسباب رمزية تاريخية 
واجتماعي�ة  ثقافي�ة  وألس�باب  معروف�ة 

  ZARAKOL Ayşe ,  “  Turkey,  Ru -  12
 sia,  and the Arab Spring”, PONARS

 Eurasia Policy Memo ,  No. 207, June

2012.
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اقتصادية  ألس�باب  أيضًا  ولكن  ملموسة 
راهن�ة ال س�يما ف�ي القوق�از والحوض 

القزوين�ي. 

وَتعتبِر تركيا بش�كل خاص أن روسيا 
ْرميْنيا  َأ قد عرقلْت محاولته�ا للتطبيع مع 
ْت ه�ذه المحاولة في إبعاد  وأنها اس�تغلَّ

َأْذَربيج�ان ع�ن المج�ال الترك�ي. 

كما أن تركيا اصطدمْت بتدّخل روسيا 
فاألخيرة   2008 ُجوْرْجيا في صيف  في 
حلي�ف اس�تراتيجي لتركي�ا ف�ي عدد من 
المش�اريع الطاقي�ة كما أنها تمثل س�وقًا 

مفتوح�ة للمنتوج�ات التركي�ة.
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ولكن مصالح تركيا في روسيا تجعلها 
إل�ى كثير من  كما ه�و مع�روف مضطرة 
التنازالت. فنصف الغاز الطبيعي المستوَرد 
إلى تركيا هو غاز روس�ي وكذلك نس�بة 
لْت األزمة السورية  كبيرة من البترول )شكَّ
مث�اًل عنص�ر عرقل�ة لمش�اريع تركي�ا في 
الحص�ول عل�ى مص�ادر طاقي�ة بديلة(. 
كما أن روس�يا تمثل أحد أه�م الفاعلين 
ف�ي مش�اريع الطاق�ة النووي�ة ف�ي تركيا 
وأحد أهم األس�واق بالنس�بة للمنتجات 

التركي�ة. 
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العقبات  تف�ادي  تركي�ا  وق�د حاولت 
الروسية عبر محاولة خلق فضاء تكاملي 
للتع�اون بي�ن روس�يا وتركي�ا وجورْجيا 
»منت�دى  س�ّم�ْته  ميْني�ا  ْر وَأ بيج�ان  َر ْذ وَأ
للتعاون واالس�تقرار«. وفضاًل  القوق�از 
النور فإن  ع�ن أن ه�ذا المنتدى ل�م ي�َر 
تركيا  تعقيد عالقات  نتائج�ه كان  إحدى 

م�ع حلفائه�ا الغربيي�ن.
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م�ا ال�ذي يعنيه هذا المس�ار اآلن في 
واقعه التاريخي وفي استنفاره السردي؟ 
لذاكرة الصراع الثنائي في أي مكان عدُة 
قراءات  عدُة  وبالتالي  ممكنة  استعاداٍت 

يمك�ن توزيعه�ا إجرائي�ًا إل�ى اثنتي�ن:

ُتجْوِه�ر  ُثُبوتِّي�ة  ُهوياتي�ة  إحداهم�ا   �
رًا  الص�راع وتؤّب�ده. تجع�ل ماضي�ه مبرِّ
بي�ن كياَنْي�ن محك�وم عليهما  لمواصلت�ه 

َأزلّي�ًا بالمواجه�ة.
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� أم�ا الثاني�ة فحركي�ة تاريخي�ة تنظ�ر 
الماضي كإرث  في  الطويل  الصراع  إلى 
س لذاكرة مشتركة وأحيانًا  يمكن أن يؤسِّ
ُتس�تنفر قْصديًا  أو  الحاض�ر  جامع�ة ف�ي 

لتك�ون جامع�ة. 

أين يمكن موقعُة روسيا بوتِين وتركيا 
فيما  خصوص�ًا  القراءتْين  بي�ن  َأْردوغان 
يتعل�ق باصط�دام الطرفين في س�وريا ؟ 
لِنوس�ع قلي�ال زاوي�ة النظر قب�ل أن نعيد 

طرح الس�ؤال.
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أوروآسيوية 
روسيا: من الغرب 

إىل تركيا 
والعكس13

.2015 5 ديس�مبر،  13  ُنش�ر في رأي اليوم، 
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 2015 23 س�بتمبر ع�ام  ي�وُم  ش�هد 
تدش�يَن مس�جد موس�كو الكبير بحضور 
والترك�ي  الروس�ي  )الرئيس�ان  رس�مي 
وكازاَخْستانِية  فلس�طينية  أخرى  وبعثات 

إل�خ.(.

الروسية أن يحمَل  السلطات  أرادت   
ُح  فتت�ا ا أعي�د  هك�ذا  مح�ّددة.  رس�ائل 
س�نوات  عش�ر  بع�د  الضخ�م  المس�جد 
قامت  الت�ي  والتوس�يع  البناء  إع�ادة  من 
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به�ا ش�ركة بن�اء تركي�ة بتموي�ل روس�ي 
إس�المي. 

ورغم أن استطالعات الرأي أظهرْت 
حينه�ا أن أغل�ب ال�روس ينظرون بعدم 
االرتياح إلى إعادة افتتاح مسجد موسكو 
الكبي�ر فإن الغاي�ات السياس�ية لحكومة 
بوتين جعلْت األخير ُيِصرُّ على اس�تثمار 
ت  لس�لطا ا ْت  عتم�د ا فمث�ال   . ث لَح�َد ا
الروس�ية كثي�رًا عل�ى تركي�ا في تحس�ين 
صورتها لدى مس�لمي روس�يا )الخمس 
وعشرين مليونًا( الذين ينتمي أغلُبهم إلى 

نس�يج الثقاف�ات واللغ�ات التركي�ة. 
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بعد ذلك بخمسة أيام سّربْت السلطات 
أبع�اد رمزي�ة  الروس�ية معلوم�ات ذات 
تركي حول  اتف�اٍق روس�ي  بديهي�ة ع�ن 
الش�روع ف�ي بن�اء »مس�جد ضخ�م« في 
بتمويل وتنفيذ  الَقْرم  عاصمة شبه جزيرة 

ترك�ي. 

ولكن  أكث�ر  األح�داث  تس�ارعت  ثم 
فَيْوَمان بعد  ف�ي اتجاه وم�كان آخرْي�ن. 
 )2 0 1 5 س�بتمبر   3 0 ( ن  ع�ال إل ا ا  ه�ذ
أج�از برلم�ان الفدرالية الروس�ية قرارًا 
الروس�ي في  الواس�ع للجيش  بالتدخ�ل 

س�وريا.
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ًا أن أزم�ة ُأوْكرانيا   م�ن ال�وارد ج�ّد
وانضم�ام الَق�ْرم إلى روس�يا مثلْت أكبَر 
َحَدث جيوستراتيجي في القارة األوربية 
لِين. بمعنًى ما، مثَّلت  منذ انهيار جدار بِْر
األزم�ة األوكرانية من وجه�ة نظٍر غربيٍة 

نهاي�َة »نهاي�ِة التاري�خ«. 

مأخ�وذ  الَق�ْرم  اس�م  أن  هن�ا  لنتذّك�ر 
لتتاري�ة  ا للغ�ة  ا م�ن  ْلُس�نّيين  أَل ا حس�ب 
التركي�ة ومعناه: »َجَبُلنا«. ولِش�ْبِه جزيرة 
الَق�ْرم كما ه�و مع�روف مكان�ٌة مركزية 
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ف�ي ذاك�رة الص�راع الروس�ي الترك�ي. 
وله�ا مكان�ٌة أيض�ًا ف�ي ذاك�رة الص�راع 

الروس�ي الغرب�ي. 

وقد كّررْت تركيا أنها لن تعترف بَضمِّ 
الَقْرم إلى روسيا ولكنها ابتعدْت، عكس 
حلفائه�ا الغربيين، عن كل إجراءات أو 
اأُلْكرانية  األزمة  َتْصِعيِدية خ�الل  لهج�ة 
واكتف�ْت، مثاًل بالنس�بة لمس�لمي الَقْرِم، 
للتتار.   العالم�ي  للمؤتم�ر  رم�زي  ْعٍم  بَِد
 � الَق�ْرم  مس�لمي  أن  م�ن  بالرغ�م  ه�ذا 
وأغلبهم تتار � يشعرون بتخوف كبير من 

انعكاس�ات َض�مِّ بلده�م إل�ى روس�يا.
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الروس�ية  التركي�ة  العالق�ات  تنام�ْت 
خالل العقدين الماضيين بشكل ملحوظ 
وأصب�ح التع�اون االقتص�ادي المتع�ّدد 

األبع�اد عنواَنه�ا المرك�زي. 

موازاة مع ذل�ك، اكتس�بْت تركيا منذ 
ج�زء  ف�ي  ي�دًا  متزا ًا  نف�وذ لتس�عينيات  ا
التركية  باللغ�ات  الناطق�ة  المناط�ق  م�ن 
وبش�كل أعّم في القوق�از الجنوبي وهو 
بالنس�بة لروس�يا.  بالتأكي�د أمر حس�اس 
مفاتيح  أح�د  ُتش�كُل  التي  المناطق  فهذه 
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الص�راع على التحكم في مصادر الطاقة 
في العالم هي أيضا المناطق التي تحاول 
الواليات المتحدة عبرها تطويق روسيا. 
وه�ي أيض�ا المناط�ق التي نظ�رْت إليها 
العشرين كطوق  القرن  روسيا خالل كل 
إنها  والجيوس�تراتيجي.  الطاقي  نجاته�ا 
بداهة إح�دى المناطق الجيوس�تراتيجية 
اْلَمْفَصلية في العالم. طبعًا يوجد هنا أحد 
الت�ي تقف خلف أهمية  البارزة  العناصر 

تركي�ا بالنس�بة للوالي�ات المتح�دة.
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ندرك إذًا أن نفس العناصر التي َتدفع 
تدفعهم�ا  الص�راع  إل�ى  وروس�يا  تركي�ا 

أيض�ًا إل�ى التق�ارب. 

ل�ى  إ بي�ة  بإيجا نظ�رْت  مث�اًل  روس�يا 
ابتع�اد تركيا المتزايد نس�بيًا خالل العقد 
األخي�ر ع�ن حلفائه�ا الغربيي�ن. ولك�ن 
ه�ذا االبتعاد التركي ع�ن الدول الغربية 
العالم  َتمْوُقع تركيا في  َعَنى عمليًا إعادة 
، م�ن جه�ة، ف�ي  اإلس�المي وخصوص�ًا
العال�م العرب�ي، و، م�ن جه�ة ثانية، في 
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التركية. وَعَنى  باللغات  الناطق�ة  البلدان 
تبع�ًا لذل�ك تأثي�رًا بمس�توى أو آخر في 
عموم المناطق اإلس�المية حول وداخل 
روس�يا، من آس�يا الوس�طى إلى أوروبا 
إليه روس�يا  تنظ�ر  أم�ر  الجنوبي�ة، وه�و 

بح�ذر كبي�ر. 

وف�ي نف�س الوقت ف�إن ابتع�اد تركيا 
بامتالك  الغرب يجعل روس�يا تشعر  عن 
أوراق ضغ�ط أكب�ر عل�ى تركي�ا وهو ما 
التركية  العالق�ات  ملفات  ف�ي  مثاًل  ظهَر 
م�ع بع�ض دول القوق�از. من هن�ا أيضًا 
الشراكّية  بتوس�يع خياراتها  تركيا  اهتمام 
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ويمثل  الطاق�ي.  المي�دان  في  خصوص�ًا 
التي  العناصر  أحد  األخي�ر طبعًا  العنصر 
تق�ف خلف اصطدام روس�يا وتركيا في 
س�وريا )مش�اريع أنابيب الغاز اإليرانية 

والَقَطري�ة(. 

- 5 -

إبعاد تركيا عن روس�يا أو روسيا عن 
تركي�ا، ف�ي ح�دود معين�ة، هو أم�ر بالغ 
المتح�دة.  للوالي�ات  بالنس�بة  األهمي�ة 
الملف�ات  الس�وري ه�و أح�د  والمل�ف 
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خ�ة في هذا المس�توى. وأيًا تكن  ْلُمَفخَّ ا
الفعلية إلس�قاط تركيا لطائرة  األس�باب 
 2015 24 نوفمبر  سوخوي الروسية في 
إذا  مث�ل هذه األح�داث، خصوصا  فإن 
تك�ٌررْت بصيغة أو أخرى، تمن�ح بمعنًى 
ه�ا  َء وحلفا لمتح�دة  ا ِت  لوالي�ا ا ُمَعيَّ�ن 

الغربيي�ن ورق�َة ضغ�ط مزدوج�ة.

كي�ف يمك�ن تفس�ير م�ا اعُتب�ر � ربما 
بتّسرع � رغبًة غريبة لروسيا خالل شهرْي 
2015 في »االحتكاك«  أكتوبر ونوفمبر 
لعضالته�ا  األول�ى  واس�تعراض  بتركي�ا 
العس�كرية الجوي�ة عل�ى ح�دود الثاني�ة 
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عي�ة  ضو لمو ا ت  لمعطي�ا ا كل  ن  أ غ�م  ر
تش�ير إل�ى حاج�ة روس�يا الملح�ة إل�ى 
م�ع  س�ية  لسيا ا و ي�ة  د قتصا ال ا ته�ا  عالقا
ع�دم  ف�ي  خصوص�ًا  ومصلحته�ا  تركي�ا 
دف�ع األخيرة إلى البحث عن ش�راكات 
بديلة أيًا يك�ن التنافس وأحيانًا التناقض 

بي�ن الدولتي�ن؟

قبل أن نعود إلى هذا السؤال لُِنالِحْظ 
أن النات�و »يؤي�د« تركي�ا كأح�د أعضائه 
ف�ي وجه روس�يا ولكن�ه »تأييد« غامض 
الراهن. وإذا أضفنا  الوقت  الداللة ف�ي 
ألس�باب  )روس�يا  اإلس�رائيلي  المل�ف 
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معروفة حذرة إعالميًا بهذا الخصوص( 
وتوظيف الجميع لملف الطوائف الدينية 
م�ردوَد  ن�درك  المنطق�ة  ف�ي  لثقافي�ة  وا
إس�قاط  وحادثة  الَنْبض  َج�سِّ  ح�وادِث 
ت  ي�ا ال للو لنس�بة  با س�ية  و لر ا ة  ئ�ر لطا ا

المتح�دة. 

 - 6 -

وفضاًل عن ذلك فإن الخطوات التنموية 
الكبي�رة التي قطعْتها تركيا في الس�نوات 
تيجية  ا س�تر لجيو ا ئجه�ا  نتا و ة  خي�ر أل ا
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الممكنة هي أمر يزعج كثيرًا المجموعاِت 
األيديولوجي�َة والمصلحي�ة بما في ذلك 
داخ�ل بع�ض أروق�ة القرار ف�ي الدول 

الحليف�ة لتركي�ا.

باس�تمرار  المجموعات  ه�ذه  وُتكرُر 
أنه يلزم الضغط لتعطيل المسار التنموي 
لتركي�ا قبل وصول�ه ل�ما ُس�مي »مرحلة 
تس�ير  تركيا  م�ا يجعل  الالع�ودة«. وهو 
بكثير من  ُمحاط�ة  الحالي�ة  المرحلة  ف�ي 

المخاط�ر. 

الناتو منذ  صحيح أن تركي�ا عضو في 
س في مجلس أوروبا  1952 وعضو مؤسِّ
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1949، وصحيح كذلك  منذ تأسيسه سنة 
أن س�معة بوتي�ن بش�كل ع�ام س�يئة في 
باس�تثناءات  الغربية واألوروبية  ال�دول 
معينة في أقصى اليمين وأقصى اليس�ار، 
أج�زاء  تجع�ل  عدي�دة  أس�باب  ولك�ن 
واس�عة م�ن ال�رأي الع�ام المركزي في 
بس�هولة  تش�عر  الغربية  وال�دول  أوروبا 
بنوع من التعاطف مع روسيا حين يكون 

المس�َتهدف تركي�ا. 
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ما بعد األحادية 
القطبية: من روسيا 

إىل الصني 14

.2015 26 ديس�مبر  14  ُنش�ر في رأي اليوم، 
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منذ الس�نوات األولى لأَللفية الحالية 
الُقطبية  اأُلحادية  بدأْت  كما هو معروف 
الت�ي أعقب�ْت الح�رَب الب�اردة تتراجع. 
الُقطبية.  دية  التعدُّ مرحلة  تدريجيًا  بدأْت 
أما روسيا فقد شرعْت في الخروج شيئًا 

فش�يئًا م�ن صدم�ة التس�عينيات. 

ْلُمَمرَكزة أخذْت  ا الكريملينية  الدول�ة 
تس�تعيد  أخ�ذْت  الس�طح.  عل�ى  تطُف�و 
الش�ركات  على  قبضته�ا  خ�اص  بش�كل 
االس�تراتيجية وعلى القطاعات الرئيس�ة 
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لطبيع�ي.  ا لغ�از  وا لبت�رول  ا س�يما  وال 
كم�ا ب�دأت خط�ُط إع�ادة بن�اء الجي�ش 

الروس�ي.

- 2 -

ِعْق�د  من�ذ  س�ية  و لر ا ة  لعقي�د ا تنبن�ي 
االتح�اد  نهي�ار  ا اعتب�ار  عل�ى  ونص�ف 
الس�وفيتي كارث�ًة كب�رى. االس�تراتيجية 
الروس�ية من�ذ بداي�ة اأَللِفي�ة مبني�ة على 

ثالث�ة مح�اور مرتبط�ة:
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ناحية  اقتصادية تس�تثمر من  � سياسة   
الغاز  )النفط،  الهائلة  الطبيعية  مصادرها 
تس�ترجع  أن  وتح�اول  إل�خ.(  الطبيع�ي 
كفاءاتها  تطوي�ر  عبر  الصناعي�ة  قدراته�ا 

العلمي�ة والتقني�ة الواس�عة. 

وتس�ليح  تأهي�ل  إع�ادة  وسياس�ية   �
ضخم�ة عل�ى الصعي�د العس�كري.

َلتي�ة تأميمية على النمط  ْو � ومركزية َد
العمودي األحادي أو ش�به األح�ادي. 

ُمْنَتِقدي هذا   وكما ه�و معروف ف�إن 
ارتكاس�ًا  يعتبرون�ه  لبوتين�ّي«  »ا لنم�ط  ا
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نح�و النم�وذج البيروقراط�ي الس�وفيتي 
وحت�ى الَقْيص�ري.

- 3 -

لتأميمي�ة  ا لنزع�ة  ا ه�ذه  أن  ش�ك  ال 
بداه�ًة  تخل�و  ال  روس�يا  ف�ي  َلتي�ة  ْو لدَّ ا
م�ن جوان�ب أوتوْقراطي�ة وم�ن مركزية 
األح�وال  جمي�ع  وف�ي  ة.  ّد ح�ا َهَرمي�ة 
فه�ذه االس�تراتيجية قد أظه�رْت تحّواًل 

ف�ي العالق�ات الدولي�ة. 
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ُتِص�رُّ كليًا على  اّتضَح أن روس�يا  لقد 
د االتح�اد األورب�ي وَص�دِّ  إيق�اف تم�دُّ
انتشار نموذجه  توّس�ع نفوذه والحّد من 
»الليبرال�ي« ف�ي البل�دان المحيط�ة به�ا 
ع�ن  الموروث�ة  الجمهوري�ات  ف�ي  أي 
وْفيتي. وشرعْت مع عدد من  االتحاد السُّ
شانْغهاي  )خماسي  اإلقليميين  الش�ركاء 
ث�م منظم�ة ش�انْغهاي للتع�اون، الصيغِة 
رة لرابطة الدول المستقلة، االتحاد  المطوَّ
االقتصادي األوروآْسَيوي وَقْبَله المجموعة 
َولّيين  إلخ.( والدُّ االقتصادية األوراسّية 
)مجموع�ة البريك�س( في وضع ما تراه 
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ُمناِفس�ًة ل�لمشاريع  البلداُن مشاريع  هذه 
تيجية.  الجيوس�ترا لغربي�ة  ا

روسي  اصطدام  الخالصة  في  هنالك 
غرب�ي متزايد. كانت العالمة الفارقة في 
اأُلوْكرانية.  األزم�َة  ه�ي  األس�اس  هذا 
معطيات كثيرة تكش�ف أن دول االتحاد 
األوربي والواليات المتحدة فوجئت في 
أوكرانيا بقدرات روسيا العسكرية والتطور 
الذي عرفْته خالل سّت سنوات أي منذ 

.2008 األزم�ة الجيورجّي�ة س�نة 
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طبع�ًا للتّدخ�ل الروس�ي ف�ي س�وريا 
والذي أخذ يتضاعف بش�كل واسع منذ 
أس�باب عدي�دة معروفة.   2014 صيف 
ولكن الصراع الروس�ي الغربي هو أحد 
أب�رز ه�ذه العناوي�ن. روس�يا تعتب�ر أن 
العربي  الربي�ع  ف�ت  وظَّ الغربي�ة  ال�دول 
ف�ي  نفوذه�ا  مناط�ق  آخ�ر  م�ن  لطرده�ا 

العال�م العرب�ي. 

بشكل خاص تعتبِر روسيا أن »ُمرونتها« 
الّليب�ي حي�ث  المل�ف  2011 ف�ي  س�نة 
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 1973 القرار  لِمنِع  اْلفيت�و  تس�تخدم  لم 
)اكتف�ْت في مجلس األمن باالمتناع عن 
مثََّل  الذي  الق�رار(  التصوي�ت على هذا 
ليبيا  الغربي في  للتدخ�ل  الدولي  الِغطاء 
ت�راه شراس�ًة غربية  بما  ُتقاَي�ض إال  ل�م 
الروس�ية.  المصالح  ال ح�دود لها ض�ّد 
الجغرافي،  )موقعها  المعنى  بهذا  سوريا 
التقاطع�ات السياس�ية الت�ي تمثل إلخ.( 
المطام�ح  ع�ن  كثي�رة  دالالت  تختص�ر 
المتصاعدة. وهي غالبا مطامح  الروسية 
س�وفيتية، وأحيان�ًا قب�ل س�وفيتية، تطفو 

م�ن جدي�د ش�يئًا فش�يئًا عل�ى الس�طح.  



91

- 5 -

ه�ل يعني تطور األوضاع في س�وريا 
أن المواجهة الروسية الغربية إن صحِت 
تأخذ ش�كل  قد  التس�مية )وهي مواجهة 
»التق�ارب« الميداني( ق�د بدأْت َتخرج 
م�ن أوروبا ومناطق أوراْس�يا إلى دائرة 
ثاني�ة من دوائر ص�راع النفوذ الموروثة 
الس�وفيتية؟  الحقب�ة  األخ�رى ع�ن  ه�ي 
ه�ذا عل�ى األق�ل م�ا تذه�ب إلي�ه اآلن 
لمؤسس�ات  ا بع�ض  لي�ل.  لتحا ا أغل�ب 
تترّدد  الش�مالية ال  أوروب�ا  البحثي�ة ف�ي 
تقاريره�ا عّما تس�ميه  ف�ي  الحديث  ف�ي 
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بالوكال�ة  األمريكي�ة  الروس�ية  الح�رب 
ف�ي س�وريا )مثاًل مرك�ز األبحاث حول 
العولم�ة ف�ي مونتريال أو معهد كاُتو في 
يتحدث عن حرب  واش�نطن(. واألخير 
بالوكالة مجنونة من وجهة نظر المصالح 
األمريكي�ة. وه�و م�ا ال َتْخَف�ى داللُت�ه. 
ولك�ن ما ت�زال بداهًة بع�ُض المعطيات 
والتح�والت الجارية في هذا المس�توى 

ل�م َتُق�ْل كلمته�ا األخي�رة.  
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م�ن المؤك�د على األق�ل أن الغربيين 
ينظرون بتخوف كبير إلى روسيا وطموحاتها. 
فإن  مثاًل  الحذرة للصين  للطبيعة  وعكسًا 
تتردد  أنها ال  الروس�ية أظهرت  السياسة 
العس�كري خارج حدودها  التدخل  ف�ي 
أثبت�ْت عْمدًا  المباش�رة. كما أن روس�يا 
بنف�س  تش�عر  ال  نه�ا  أ بي�ة  لغر ا ل  و لل�د
التخوف�ات الموج�ودة لدى األخيرة أو 
لدى صناع قرار األخيرة )طبيعة س�اللم 
المحاس�بة  من  التخ�وف  القرار،  اتخ�اذ 
إلخ(. هل يعني ذلك أن روس�يا قد َبَنْت 
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رادعة  وعسكرية  سياسية  صورة  لنفس�ها 
بتس�ّرع في  نفس�ها  أنه�ا فقط وضعْت  أم 

مرم�ى االس�تهداف الغرب�ي؟  

  - 7 -

 لنتذك�ر أن�ه بالرغم من أن العالقات 
الروسية الصينية ظلت في تصاُعد وتوّسع 
ِريَد لها،  ُأ العقدين األخيرين وأنه  خالل 
َعْبَر ما سمي ب�»السالم الساخن«، كقطيعة 
الب�اردة« خالل الحرب  م�ع »العالقات 
الب�اردة )المش�اريع الطاقي�ة الضخم�ة، 



95

ن�ي  ثا وه�و  الصين�ي  لجي�ش  ا د  اس�تيرا
أكب�ر جيش في العالم لثلث س�الحه من 
فإنه  إلخ، أن تكون اس�تراتيجية(  روسيا 
من العس�ير الحْسم اآلن في صالبتها في 

األَم�د المتوس�ط. 

معطيات التاريخ الحديث تثبُت إمكانية 
ح�دوث هزات ما في التحال�ف الصيني 
لتناف�س  وا لس�الح  ا )تصني�ع  لروس�ي  ا
ف�ي  س�يما  ال  واالقتص�ادي  العس�كري 
النفوذ المشترك في آسيا الوسطى  منطقة 
إل�خ.( وهو عل�ى األقّل ما تراه�ن عليه 
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المتحدة  الوالي�ات  ف�ي  ناف�ذة  تي�ارات 
وحلفائه�ا. 

العالقات  أن  المقابل  ف�ي  هنا  لُِنِضْف 
ظل�ْت  الصيني�ة  األمريكي�ة  االقتصادي�ة 
أيض�ًا ف�ي تصاع�د وتوس�ع وم�ا ت�زال. 
المتوسط  األمد  استمراريتها على  ولكن 
بنف�س اإليقاع أمر يمكن التش�كيك فيه. 
فحين تصل الس�وق الصينية إلى مستوى 
متق�دم من االس�تقالل الذاتي � ربما في 
أق�ل من عقد � أي حين تتراجُع األهمية 
االستراتيجية للسوق األمريكية واألوروبية 
باب احتماالت غير  فإن  بالنس�بة للصين 
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قليل�ة س�ُيفتح. وه�و بالتعبي�ر الَخْلدوني 
»أم�ر ل�ه م�ا بع�ده«.








