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مقاالت

جنكيز تشاندار*
روسيا اللغز :ليست إمبراطوية،
وإنما دولة إمبريالية دائم ًا**
هل استعادت روسيا مكانة االتحاد السوفياتي الدولية؟ سؤال بات ُيطرح كثير ًا
منذ أن بدأت موسكو في عهد فالديمير بوتين تتوسع في مناطق كانت متحالفة
مع هذه الدولة الشيوعية الكبرى في زمن الحرب الباردة ،وفي ُأخرى كانت تقع
تحت تأثيرها ،بل إن موسكو تسعى حتى للتوسع في مناطق حليفة للغرب عامة،
والواليات المتحدة خاصة ،مع بوادر انسحاب أميركي من تعقيدات الشرق األوسط.
لكن هل يمكن لدولة باتت تفتقر إلى كثير من المقومات ،أن تستعيد مكانتها
كإمبراطورية جديدة متوالدة من إمبراطورية آفلة؟

إن

التفكير في روسيا باعتبارها لغزاً،
وفتح باب النقاش على مثل هذا
الوصف ،هما محاولة محفوفة بالمخاطر
تجذب مالحظات ساخرة من الخبراء الذين
يهتمون بالشأن الروسي ،وبين هؤالء
ليزلي تشامبرلين التي رأت أن اعتبار "روسيا
لغزاً" هي عادة غربية كسولة ،فقد كتبت في
أسبوعية )Times Literary Supplement (TLS
ما يلي:

إن س ـ ــؤال الـ ـغ ــرب ع ـ ّـم ــا ي ـ ــدور ف ــي ذهــن
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوتـ ـي ــن ،ل ـي ــس س ـ ــوى عـ ــادة

غربية كسولة تتحدث عن روسيا كأنها
"أحجية مغلفة بغموض ،في داخل لغز".
ّإل إن الطموح الروسي الحالي يبدو أنه
يـنـبــع م ــن إمـبــريــالـيــة مـحــافـظــة عميقة،
ال تـتـســم ب ـفــرديــة الــزع ـيــم الـ ــذي يـتــولــى
القيادة ،وال بالغموض بصورة خاصة.
* صحافي وكاتب تركي.
** مقالة خاصة بـ ''مجلة الدراسات الفلسطينية''،
بعنوان:
“Russia, The Enigma: No more an Empire,
Always Imperial”.

ترجمة :أنيس محسن.
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فنحن نعلم أن القوة التي تحكم روسيا
هي التقاليد ،وقــد تج ّلى ذلــك في ثالثة
اض ـطــرابــات كـبـيــرة عـلــى م ــدى القرنين
وال ــرب ــع الـمــاضـيـيــن :األول ك ــان ال ـثــورة
الفرنسية التي ال تــزال تثير الخوف في
ســانــت ب ـطــرس ـبــرغ ب ـعــد خـمـسـيــن عــام ـ ًا؛
الثاني هــو اإلطــاحــة بالقيصر فــي سنة
1917؛ ال ـث ــال ــث ه ــو ان ـه ـي ــار االتـ ـح ــاد
الـســوفـيــاتــي فــي سـنــة  .1991وف ــي كل
حــالــة ،أدى وض ــع ث ــوري أو تـهــديــد ،في
نهاية المطاف ،إلى ردة فعل قومية1.
ومع ذلك ،فإن هذا األمر ال يتعلق بالغربيين
وحدهم ،بل بأي شخص في العالم حريص
على متابعة التطورات في السياسة الدولية،
ويرى أن نشاط روسيا ّ
يذكر بما كان عليه
شأن االتحاد السوفياتي حين وجد نفسه في
تحري مسألة روسيا
وضع أنه مضطر إلى ّ
باعتبارها لغزاً .فالباحثون الروس أنفسهم
ق ّدموا مواد كافية نسبي ًا عن مسألة "روسيا
اللغز" أو "روسيا الغامضة" ،كأنهم يبررون
جهود أولئك الذين يحاولون فهم آليات
وديناميات روسيا المعاصرة.
وربما أفضل توضيح لماهية "روسيا
اللغز" أو "روسيا الغامضة" ،هو التفسير الذي
قدمه ديميتري ترينين ،الباحث الروسي
المحترم ،في كتابه "روسيا" ( ،)Russiaوالذي
جاء على النحو التالي" :كما يقولون في
روسيا ،كل شيء يتغير في  20عام ًا ،وال شيء
في  200عام 2".وترينين في الكتاب نفسه،
يع ّبر عن هذا األمر باللغة الفرنسية أيض ًا،
فيقول" :من المفارقات ،أنه 'كلما تغيرت
األشياء ،بقيت على حالها' (plus ça change,
 .")plus c’est la même choseإنه وصف يع ّبر

عن روسيا في الماضي وفي الحاضر ،وإلى
األبد.
إن "لغز روسيا" هذا ينغرس في أذهان
الناس في جميع أنحاء العالم ،ولدى
المتأثرين بالنشاط الروسي في األراضي
الشاسعة التي تغطي تقريب ًا القارة األوراسية
كافة .وبالموازاة ،فإن الروس أنفسهم
يشككون في مثل هذا األمر:

لـ ــدى ال ـ ـ ــروس م ــوق ــف م ـت ـنــاقــض ت ـجــاه
مـكــانــة الـبـلــد فــي الـعــالــم وبـيــن الشعوب
ا ُألخ ــرى :هل روسيا جــزء من أوروبــا أم
إنها منفصلة عنها؟ وإذا كانت أوراسية،
فماذا يعني هذا بالضبط؟ وهل هي قوة
ك ـب ـيــرة ع ـلــى ق ــدم ال ـم ـس ــاواة م ــع ال ـقــوى
األكـبــر فــي الـعــالــم ،أم إنـهــا ببساطة بلد
كـبـيــر ومـتـخـلــف إل ــى ح ــد م ــا ،لـكــن لــديــه
طـمــوحــات غــريـبــة؟ الـمـشـكـلــة هــي أن ــه ال
توجد إجــابــة مـحــددة وواضـحــة على أي
من تلك األسئلة .فروسيا أوروبية ،لكنها
وبغض النظر،
ليست جــزءاً من أوروب ــا،
ّ
فإنها جزء من العالم.
إن جغرافيا روسيا وحجمها الهائل
( 11منطقة زمـنـيــة) هـمــا نعمة ولعنة،
األمــر الــذي يجعل التمييز بين "أوروبــا"
و"آسيا" فيها غير واضح .وبالتالي ،فإن
تحديد ديغول الشهير ألوروبا على أنها
تمتد "من األطلسي إلى األورال" ،لم يكن
منطقي ًا قــط فــي روسـيــا الـتــي ،ومــن أجل
البقاء في لعبة القوة ،كان لزام ًا عليها
أن تتفوق دائ ـم ـ ًا على وزنـهــا الحقيقي.
ورواي ـت ـهــا االسـتـثـنــائـيــة تشير إل ــى ذلــك:
فـمــن روم ــا األرثــوذك ـس ـيــة ال ـثــال ـثــة ،إلــى
األمـ ـمـ ـي ــة ال ـش ـي ــوع ـي ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ،ك ــان ــت

روسيا اللغز :ليست إمبراطوية ،وإنما دولة إمبريالية دائم ًا

العقيدة الدينية ،أو ما يعادلها علماني ًا،
محوريتين بالنسبة إليها٣.
َ
وبصورة أساسية ،ربما يشرح تاريخ البلد
وجغرافيته "لغز روسيا" ،فهي الدولة الوحيدة
في العالم التي فقدت وضعها اإلمبراطوري
مرتين في غضون قرن واحد .ففي القرن
العشرين ،انهارت اإلمبراطورية القيصرية في
عهد آل رومانوف بفعل الثورة البلشفية في
سنة  ،1917لكن ح ّلت مكانها إمبراطورية
أُخرى هي االتحاد السوفياتي التي كانت
روسيا في قلبها .ومجدداً في سنة ،1991
تفكك االتحاد السوفياتي ،ثم اجتمعت 14
دولة مستقلة مع روسيا (االتحادية التي تضم
 15جمهورية) ،لتولد مجموعة تخرج من رحم
االتحاد السوفياتي ،و ُتعرف باسم رابطة الدول
المستقلة 5 :دول في آسيا الوسطى
(كازاخستان؛ قرقيزستان؛ طاجيكستان؛
أوزباكستان؛ تركمانستان) ،و 3دول في
جنوب القوقاز (أذربيجان؛ أرمينيا؛ جورجيا)،
و 3في الغرب وجنوب موسكو (أوكرانيا؛
بيالروسيا؛ مولدافيا) ،و 3في البلطيق
(إستونيا؛ التفيا؛ ليتوانيا).
بتفكك االتحاد السوفياتي ،والذي وصفه
زعيم روسيا غير المتنازع عليه فالديمير
بوتين بأنه "أعظم كارثة جيوسياسية في
القرن العشرين" ،فقدت موسكو مليو َني ميل
مربع من األرضي السيادية .إنها مساحة أكبر
من مساحة االتحاد األوروبي كله ،والتي تبلغ
 1,7مليون ميل مربع ،أو الهند  -ثاني أكبر
دولة في عدد السكان  -التي تبلغ مساحتها
 1,3مليون ميل مربع ،والتي توازي تقريب ًا
كامل مساحة شبه القارة اآلسيوية.
وعلى الرغم من تلك الخسائر الهائلة التي
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لحقت باألراضي ،واالنكماش الذي يمكن
بسهولة إدراك أنه يضع حداً للوضع
اإلمبراطوري الفعلي ،فإن روسيا ال تزال ُتعتبر
أكبر بلد في العالم .وفي الواقع ،فإن وضع
روسيا كدولة إمبريالية لن يتغير أبداً ،أي ًا تكن
التغيرات اإلقليمية التي قد تحدث .لقد ُسئل
مرة ثيودور شانين ،عالم االجتماع المشهور
والخبير المختص بالشأن الروسي ،إلى كم من
الوقت تحتاج عملية "تفكك االستعمار"
أمة طبيعية؟،
الروسي ،كي تصبح روسيا ّ
فأجاب" :الحقيقة هي أنه عندما تندثر
إمبراطورية ما ،ربما يكون من األفضل أن
تحل مكانها واحدة جديدة ".واقتباس ًا من
شانين ،وصف المؤرخ الالمع إيغور
تورباكوف واقع روسيا استناداً إلى
جغرافيتها الخاصة ،على النحو التالي:

إن ض ــم روسـ ـي ــا ش ـب ــه ج ــزي ــرة الـ ـق ــرم،
ودوره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي إثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب ف ــي
الـ ـمـ ـق ــاطـ ـع ــات الـ ـش ــرقـ ـي ــة األوكـ ــران ـ ـيـ ــة،
وم ـشــارك ـت ـهــا ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ال ـص ــراع
الـ ـس ــوري أمـ ــور كـلـهــا ت ــدف ــع ال ـم ــرء إلــى
التفكير في طبيعة سلوك روسيا األخير،
وفي روسيا ذاتها.
وأم ــة ،وأيــن
أيــن تـبــدأ روسـيــا كــدولــة ّ
تنتهي؟
إن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن دارس ـ ـ ــي ال ـم ــاض ــي
يـتـفـقــون عـلــى أن اإلم ـبــراطــوريــة كــدولــة
إن ـ ـم ـ ــا تـ ـتـ ـس ــم بـ ـ ـح ـ ــدود غ ـ ـيـ ــر م ـس ـت ـق ــرة
ومـنـقــولــة  -وهــي السمة المستمدة من
ال ـن ـظ ــرة اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة ال ـم ـثــال ـيــة إل ــى
ال ـعــال ـم ـيــة .ب ــل إن ب ـعــض الـبــاحـثـيــن قد
يزعم أن اإلمبراطوريات الفتية النشطة
لم ترسم حدودها بوضوح قط؛ إذ عندما
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يتم تثبيتها بشكل صحيح ،فإنها إشارة
إل ــى أن ت ـلــك اإلم ـب ــراط ــوري ــة ت ـك ــون في
أعوامها األخـيــرة .لقد كانت روسيا في
مظاهرها التاريخية كلها إمبراطورية
إل ــى م ــا ي ـقــرب م ــن نـصــف ألـفـيــة [500
ع ــام] .و"حقيقة أن اإلمـبــراطــوريــة (قبل
سنة  )1917كانت كتلة أرضية واحدة
م ــن دون حـ ــدود دس ـت ــوري ــة أو إقـلـيـمـيــة
واض ـح ــة ب ـيــن ال ـش ـع ــوب ،جـعـلــت صـعـبـ ًا
بشكل كبير تـحــديــد َم ــن هــم الـ ــروس ،أو
ماذا يعني كونهم روسيين٤".
تقييم تورباكوف هذا يمكن اعتماده كوصف
للسمات اللغزية لروسيا .واستطراداً على
مالحظته المثيرة تلك ،يستشهد تورباكوف
بعالم االجتماع الروسي الرائد فيليبوف فيما
يتعلق بالطابع اإلمبراطوري المستمر لالتحاد
الروسي الحالي الذي ورث االتحاد السوفياتي
البائد ،فيقول:

من الطبيعي أن يجادل عالم االجتماع
ال ــرائ ــد ف ــي روس ـي ــا ألـكـسـنــدر فـيـلـيـبــوف،
بــأن االتـحــاد الــروســي "باعتباره الجزء
األك ـب ــر م ــن اإلم ـب ــراط ــوري ــة الـســوفـيــاتـيــة
ال ـتــي انـ ـه ــارت ق ـبــل أق ــل م ــن رب ــع ق ــرن،
قد ورث واحــدة من أهــم سمات التنظيم
اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوري ل ـل ـح ـ ّي ــز :ال ـط ـب ـي ـعــة غـيــر
المؤكدة ،ودينامية الحدود٥".
وبذلك ،يكون تورباكوف قد صاغ مفهوم
"مجال الهوية" في روسيا من خالل اإلشارة
إلى روسيا ليس فقط كأكبر دولة في العالم،
بل لكونها "على حدود عدة دول أكثر من أي
دولة أُخرى في العالم ".وفي هذا السياق

كتب:

أغلبية هــذه الــدول المجاورة [لروسيا]
ٍ
أراض حدودية إمبراطورية سابقة،
هي
ومعظم الحدود هو حدود إدارية داخلية
ســابـقــة تـعــود إل ــى الحقبة السوفياتية،
والتي لم يتم تعيينها وترسيمها بشكل
جـيــد .وب ـنــاء عـلـيــه ،لـيــس مــن المفاجأة
ب ـم ـك ــان أن ي ـم ـيــز م ـخ ـط ـطــو ال ـكــرم ـل ـيــن
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــون ب ـي ــن ح ـ ــدود ال ــدول ــة
الــرس ـم ـيــة ل ــات ـح ــاد ال ــروس ــي وب ـي ــن ما
يعتبرونه ح ــدوداً استراتيجية لروسيا،
والـتــي تحددها إلــى حــد كبير المصالح
األمـنـيــة واالق ـت ـصــاديــة .ف ـهــذه األخ ـيــرة
أكـثــر تــوسـعـ ًا مــن األول ــى بكثير ،وتميل
إل ـ ــى أن ت ـ ـتـ ــوازى مـ ــع ح ـ ــدود االتـ ـح ــاد
السوفياتي السابق .ويتجلى هذا التمييز
فــي وج ــود الـحــدود الجمركية واألمنية
لــروسـيــا ال ـتــي ،بحكم ال ـقــانــون ،ال تمتد
فقط على طــول حــدود روسيا .ثم هناك
م ـســألــة أك ـث ــر ص ـعــوبــة ت ـت ـع ـلــق بـكـيـفـيــة
ارتباط حــدود الدولة الروسية الرسمية
بـمــا يمكن أن يـطـ َلــق عليه اس ــم "مـجــال
هوية روسيا"٦.

إن "مجال هوية روسيا" ،هو أداة مفهومية
يمكن أن ُتستخدم كأداة لتفسير "لغز روسيا"
الذي تحدث عنه أيض ًا مؤرخ المع آخر من
أصل روسي ،هو ستيفان كوتكين ،كالتالي:
"كان لدى الروس دائم ًا إحساس راسخ
بالعيش في بلد حضاري يتمتع بمهمة
خاصة ،وهو رأي يعود في جذوره إلى بيزنطة
التي تزعم روسيا أنها وريثة لها".
ويشرح كوتكين ،في مقالة في مجلة
"فورين أفيرز" ( )Foreign Affairsفي أيار/
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مايو  ،2016بعنوان "روسيا والجغرافيا
السياسية الدائمة" ،االستثنائية التي تعتمدها
القوى العظمى ،ويقول:

الحقيقة هــي أن أغلبية الـقــوى العظمى
أظـهــرت مشاعر مماثلة .فقد زعـمــت كل
مــن الـصـيــن وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وجــود
اس ـت ـث ـنــاءات ذات والي ــة ســام ـيــة ،مثلما
فعلت إنجلترا وفرنسا طوال أعوام كثيرة
من تاريخهما .وكان أللمانيا واليابان
أما روسيا
انفجار لالستثنائية لديهماّ .
فتتمتع بمرونة ملحوظة جــرى التعبير
عنها بشكل مختلف بمرور الوقت :روما
ال ـثــال ـثــة ،والـمـمـلـكــة ال ـســاف ـيــة ،والـمـقــر
العالمي لمنظمة الشيوعيين الدولية٧.
يتطرق كوتكين في المقالة نفسها إلى الطبيعة
الخاصة للجغرافيا الروسية التي كثيراً ما
كان لها أثر حاسم في سياستها الخارجية،
ويقول:

ومــن الـعــوامــل ا ُألخ ــرى التي شكلت دور
روس ـيــا فــي الـعــالــم ،الـجـغــرافـيــا الـفــريــدة
التي تتمتع بها .فهي ال حــدود طبيعية
ل ـ ـهـ ــا ،ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء الـ ـمـ ـحـ ـي ــط الـ ـ ـه ـ ــادىء
وال ـم ـح ـي ــط ال ـم ـت ـج ـمــد ال ـش ـم ــال ــي (ال ـ ــذي
أصبح اآلن حيز ًا متنازع ًا عليه أيض ًا).
ل ـق ــد شـ ـع ــرت روسـ ـي ــا طـ ـ ــوال ت ــاري ـخ ـه ــا،
خ ــال ال ـت ـطــورات الـمـضـطــربــة فــي كثير
م ــن األحـ ـي ــان ف ــي ش ــرق آس ـيــا وأوروب ـ ــا
وال ـشــرق األوس ــط ،بأنها عــرضــة للخطر
على نحو دائــم ،وكثيراً ما أظهرت نوع ًا
م ــن ال ـعــدوان ـيــة الــدفــاع ـيــة .ومـهـمــا تكن
األسباب األصلية وراء التوسع الروسي
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الـمـبـكــر  -وال ـ ــذي ك ــان ق ـســم كـبـيــر منه
غير مخطط له  -فإن العديد من الطبقة
السياسية في البلد أصبح يعتقد بمرور
الــوقــت ،أن مــزيــداً من التوسع فقط قادر
على تأمين عمليات االحتياز [من ح ّيز]
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـتــم س ــاب ـق ـ ًا .وهـ ـك ــذا ،كــان
األمن الروسي يعتمد بشكل تقليدي على
االنـتـقــال إلــى ال ـخــارج ،بــذريـعــة الهجوم
الخارجي المسبق٨...
إن تاريخ روسيا الذي شكلته الجغرافيا
الواسعة والممتدة من المحيط األطلسي إلى
المحيط الهادىء ،يوفر أدوات جدل كافية
لفهم سبب ال َّن َفس اإلمبراطوري في رؤيتها إلى
األمن القومي وتحديد سياستها الخارجية،
والذي كان لديها وسيبقى لديها دائم ًا .فعالوة
على الجغرافيا السياسية الفريدة ،فإن مفهوم
امتالك مهمة خاصة ،ال يجعلها تشعر بأنها
فقط دولة قومية في مرحلة ما بعد االتحاد
السوفياتي ،بل إنها ستؤكد نفسها دائما كقوة
عالمية في السياسة الدولية أيض ًا .وهذا
المنطق يضيف مزيداً إلى كونها لغزاً ،ألنه
ال عن فقدان األراضي ،ومع أنها ال تزال
فض ً
أكبر بلد في العالم ،فإنها اختبرت انخفاض ًا
في الدينامية االقتصادية ورأس المال
البشري ،وهما أمران أساسيان لتحوز مركز
قوة عظمى.
داللة على ما سبق ،يكفي النظر إلى حجم
اقتصاد روسيا الذي يبلغ من حيث القيمة
الدوالرية  %1,5من الناتج المحلي اإلجمالي
العالمي ،وبالتالي يساوي  15/1فقط من
حجم اقتصاد الواليات المتحدة .كما أن
الناتج المحلي اإلجمالي في روسيا هو أكبر
ال من الناتج المحلي اإلجمالي في أسبانيا
قلي ً
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(وهي الدولة التي ّ
يقل عدد سكانها عن ثلث
عدد سكان روسيا) ،وأصغر كثيراً منه في
إيطاليا (التي يبلغ عدد سكانها  60مليون
نسمة تقريب ًا ،في حين يبلغ عدد سكان روسيا
 145مليون نسمة) .واألهم من ذلك ،أن
ميزانية روسيا العسكرية أقل من ُعشر ميزانية
وخمس ميزانية الصين،
الواليات المتحدةُ ،
وأصغر من ميزانية اليابان.
وعلى الرغم من هذه األرقام الملموسة،
فإن هناك تقريب ًا إجماع ًا في اآلراء،
وخصوص ًا في العالم الغربي ،على أن روسيا
عادت لتكون قوة عظمى ذات قدرة عالمية.
وفي أغلب الظن ،نشأ هذا التصور الغربي
المضلل  -إن لم يكن المش َّوش  -عن نجاح
روسيا في حجز مكانة لها في مجال السياسة
الخارجية ،والذي ظهر جلي ًا في الشرق
األوسط ،وفي المقام األول عندما تدخلت
روسيا في سورية في سنة  ،2015مانعة
هزيمة نظام بشار األسد ،ومؤدية دوراً أساسي ًا
في بقاء هذا النظام ،على الرغم من تشرذم
البلد .ويع ّبر ترينين عن هذا األمر بقوله" :لقد
أنقذ هذا التدخل نظام األسد ،وقلل من احتكار
الغرب الفعلي للعمل العسكري في المنطقة بعد
الحرب الباردة ،األمر الذي يبعث على األسى
وخيبة األمل من جانب الواليات المتحدة
وأوروبا .لقد كان التدخل في سورية مؤشراً
إلى عودة موسكو كقوة عظمى٩".
وفي المقابل هناك َمن يعتبر ،وعن حق،
أن الحديث عن نجاحات في السياسة
الخارجية لروسيا ،استناداً إلى دورها في
سورية ،جرى تضخيمه ،وخصوص ًا أن نشاط
روسيا في سورية في سنة  2015تزامن مع
إحجام الرئيس األميركي باراك أوباما عن
التدخل ،إذ إنه ،وتحت ضغط مشاركة اإلدارة

الم ْكلفة في العراق
األميركية السابقة ُ
المجاور ،أظهر أوباما أقصى درجات الحكمة
في الحرب في سورية.
ال عن ذلك ،فإن الوجود الروسي
فض ً
الشامل في سورية ال يعود فقط إلى استغالل
فالديمير بوتين لتهاون أوباما في التعامل
مع سورية ،بل ألن األول وضع أيض ًا سياسة
حكيمة أعطته اليد العليا في سورية التي
ال ،الشريك االستراتيجي لموسكو منذ
كانت فع ً
سنة  .1956ففي أعقاب حرب السويس في
تلك السنة ،بدأت مبيعات األسلحة من الكتلة
وشرع في تدريب
السوفياتية إلى سوريةُ ،
الجنود والطيارين السوريين في بولندا ثم
تشيكوسلوفاكيا ،واعتباراً من سنة 1971
فصاعداً ،بدأت السفن الحربية السوفياتية
والغواصات تستخدم ميناء طرطوس ،كما وقّع
البلدان معاهدة للتعاون االستراتيجي .وعلى
هذا ،ال ينبغي لنا أن ننظر إلى النشاط الروسي
في سورية في سنة  2015باعتباره ظاهرة
جديدة تدفع موسكو إلى "مركز القوة العظمى"،
بل علينا أن ننظر إليه باعتباره استمراراً
لاللتزامات السوفياتية تجاه دمشق من جانب
الدولة التي ورثت االتحاد السوفياتي.
ومن الجدير بالذكر ،أن اإلنجاز الروسي
المزعوم في مساعدة بشار األسد على البقاء
ما كان له أن يتحقق من دون الدعم العملي
الذي تقدمه إيران وحزب الله اللبناني للنظام
السوري ،إذ ال يكفي الدعم الجوي الذي تقدمه
روسيا إلى النظام في استعادة المناطق التي
خسرها ،من دون الدعم األرضي الذي تقدمه
إيران والحزب.
ويحاجج راجان مينون ،أستاذ العالقات
الدولية في جامعة مدينة نيويورك ،في مقالة
مثيرة للجدل عن السياسة الخارجية ،تقييم
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ديميتري ترينين بشأن دور روسيا في سورية،
ويقول في المقالة المؤرخة في  18تشرين
الثاني/نوفمبر  ،2019وتحمل عنوان "روسيا
تخسر في الشرق األوسط وحول العالم":

روسـيــا لــم تفز فــي ســوريــة .وفــي جميع
األحوال ،ال توجد جائزة كبيرة ،فإعادة
اإلع ـمــار فــي البلد ال ــذي بــات جــزء كبير
م ـن ــه م ـج ــرد أن ـ ـقـ ــاضُ ،ق ـ ـ ــدرت تـكـلـفـتـهــا
بمبلغ  250مليار دوالر أميركي  -أربعة
أض ـ ـعـ ــاف الـ ـن ــات ــج ال ـم ـح ـل ــي اإلج ـم ــال ــي
ال ـســوري فــي سـنــة  ،2010وف ـق ـ ًا للبنك
الدولي ،وهو مبلغ يتجاوز ما تستطيع
أما بالنسبة إلى مبيعات
تحملهّ .
روسيا ّ
األسلحة الروسية المربحة في المستقبل
إل ــى س ــوري ــة ،ف ـه ـنــاك سـ ــؤال بـسـيــط هــو:
كيف سيدفع األسد ثمنها؟١٠
وإلى جانب سورية حيث تتجلى صورة موسكو
كقوة عظمى في الشرق األوسط ،فإن نشاط
السياسة الخارجية الروسية كان دائم ًا ضخم ًا
في األجزاء ا ُألخرى من المنطقة ،ولم تشهده
حتى فترة االتحاد السوفياتي .فروسيا
موجودة في ليبيا ومصر والخليج والمملكة
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة،
غير أن المكاسب التي تزعم روسيا أنها
حققتها في بقية دول الشرق األوسط كانت
مضخمة أيض ًا .ففي ليبيا ،كان دعمها لخليفة
حفتر ،العسكري القوي ،من خالل منظمة
القوات شبه العسكرية الروسية المعروفة
بمجموعة فاغنر ،وعبر الالعبين اإلقليميين
مثل مصر واإلمارات العربية المتحدة ،لكن
هذه الدول ،إلى جانب المملكة العربية
السعودية ،كانت هي صاحبة النفوذ األكثر
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والحصة األكبر في ليبيا.
على موسكو أن ُتقنع بسياساتها مصر
ودول الخليج ،أصدقاء الواليات المتحدة
والغرب ،أخذاً في االعتبار التحول السريع في
العالم من عالم أحادي القطب إلى عالم متعدد
األقطاب في عصر ما بعد الحرب الباردة .إن
روسيا تمثّل قيمة لدول الشرق األوسط من
ناحية تحقيق مصالح تلك الدول على النحو
ال من الواليات
األمثل ،وليس لتكون بدي ً
المتحدة .وفي هذا السياق أكد مينون ،في
مقالته عن السياسة الخارجية ،أن:

بالتأكيد لعب بوتين أوراقه بشكل جيد،
لكن عندما يحين وقت الحسم ،فإن هذه
الــدول كلها ستظل تعتمد على الواليات
ال ـم ـت ـحــدة وتــرت ـبــط ب ـهــا ارت ـب ــاط ـ ًا أوث ــق.
وال أحـ ــد يـسـتـطـيــع أن ي ـقــايــض الـصـلــة
األم ـي ــرك ـي ــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن عـيــوبـهــا،
بالخيار الروسي١١.
إن صالت روسيا بإسرائيل يجب أن يتم
وضعها على الطاولة أيض ًا .فالناطقون
بالروسية في إسرائيل يمثلون الكتلة الشعبية
األكبر ،إذ إن هناك نحو 1,500,000
إسرائيلي ناطق بالروسية من مجمل عدد
سكان إسرائيل البالغ  8,700,000نسمة ،أو
ما نسبته ُخمس السكان تقريب ًا .وقد عكس
ذلك نفسه في المجال السياسي عبر ارتباط
روسيا بوتين بعالقات جيدة نسبي ًا طوال
أعوام من عمر سيطرة نتنياهو على الحياة
السياسية في إسرائيل ،خالف ًا لطبيعة العالقة
التي كانت قائمة خالل العهد السوفياتي .لكن
مثلما هي الحال بالنسبة إلى عالقات موسكو
بالدول العربية ،وعلى الرغم من النواحي
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اإليجابية ،فإن عالقة إسرائيل بروسيا ليست
بالقدر نفسه من أهمية عالقتها بأميركا ،كما
أن روسيا لن تحل محل الواليات المتحدة في
عالقتها بالدولة اليهودية.
قبل بضعة أسابيع من مقالة مينون ،نشر
باحث أميركي آخر ،وخبير بشؤون أوكرانيا
وروسيا واالتحاد السوفياتي ،هو ألكسندر
موتيل ،مقالة في "فورين بوليسي" (Foreign
 )Policyفي  28تشرين األول/أكتوبر ،2019
بعنوان" :ربما يريد بوتين أن يكون
إمبراطوراً ،لكن روسيا ليست قوة
إمبراطورية" ،جاء فيها:

وك ــذل ــك م ــن ن ـم ــوذج ال ـن ـظــام الـسـيــاســي،
وشخصية القائد ،والتوقيت التاريخي،
والسياق ،وعناصر أُخرى كثيرة.
إن فهم السياسة الخارجية الروسية
يتطلب دراســة تطورها التاريخي ،وهو
مــا يـعـنــي ،فــي الـمـقــام األول ،الـنـظــر إلــى
روس ـي ــا ال ـم ـعــاصــرة بــاع ـت ـبــارهــا وري ـثــة
اإلمبراطورية السوفياتية  -الدولة ذات
ال ـمــركــزيــة ال ـعــال ـيــة ،ح ـيــث ح ــدد الـمــركــز
الروسي السياسات الداخلية والخارجية
لـلـجـمـهــوريــات غ ـيــر ال ــروس ـي ــة  -ون ـتــاج
االنهيار المفاجىء لتلك اإلمبراطورية١٢.

بالنسبة إلى مراقب في سنة  ، 2019قد
يـبــدو األم ــر كــأن روسـيــا كــانــت دومـ ـ ًا -
وسيكون لديها دوم ـ ًا  -مصلحة ثابتة
فــي الحفاظ على السيطرة االستبدادية
ف ــي ال ــداخ ــل ،وال ـس ـي ـطــرة اإلم ـبــراطــوريــة
فــي ال ـخ ــارج ...ومثلما يعلم أي شخص
يق ّدر التاريخ الروسي ،أو أي تاريخ آخر،
فإن أي دولة ال تستطيع أن تحافظ على
مصالح متطابقة على امتداد تاريخها،
ألن الدول والمناطق المحيطة بها تتغير
دوم ـ ـ ًا .فــروسـيــا ال ـيــوم لـيــس موسكوفي
[م ــوس ـك ــو بــالــات ـي ـن ـيــة ،وك ــان ــت ُت ــدع ــى
كــذلــك عـنــدمــا كــانــت دوق ـيــة] كـمــا كانت
قبل  600عــام ،والمغول ليسوا الغرب،
كما أن بــوتـيــن ،وعـلــى الــرغــم مــن بعض
التشابه السطحي ،ليس إيفان الرهيب.
إن ال ـث ـب ــات ه ــو م ـج ــرد خـ ــرافـ ــة ،بـيـنـمــا
الجغرافيا واالستراتيجيا لهما األهمية.
وفي المحصلة ،فإن السياسة الخارجية
أصبحت تتشكل من الجغرافيا السياسية،
والـمـصــالــح الـقــومـيــة واأليــديــولــوجـيــات،

لم تتغير أساسيات ذلك الجدل في سنة
 .2021فقد نشرت "فورين أفيرز" (Foreign
 )Affairsفي إصدار أيار/مايو  -حزيران/
يونيو  ،2021مقالة الفتة للنظر لتيموثي
فراي ،أستاذ السياسة الخارجية ما بعد
االتحاد السوفياتي في جامعة كولومبيا،
يعكس عنوانها اإلشكالي العنصر اللغزي
لروسيا ،وقائدها غير المتنازع عليه بوتين،
وهو" :الرجل القوي الضعيف في روسيا:
الصفقة الخطرة التي ُتبقي بوتين في السلطة"،
جاء فيها:

لقد انبهر بوتين بالطفرة االقتصادية
ال ـ ـتـ ــي ي ـغ ــذي ـه ــا الـ ـنـ ـف ــط ،وال ـ ـتـ ــي رف ـع ــت
مستويات المعيشة بشكل حاد في العقد
األول مــن حـكـمــه ،وتسببت بـمــوجــة من
المشاعر القومية فــي أعـقــاب ضــم شبه
جزيرة القرم في العقد الثاني .لكن مع
بداية زوال االهتمام بهذين اإلنجا َزين،
أصبح بوتين في العقد الثالث من واليته
يعتمد بشكل متزايد على القمع لتحييد

روسيا اللغز :ليست إمبراطوية ،وإنما دولة إمبريالية دائم ًا

المعارضين الـكـبــار والـصـغــار على حد
سواء .ومن المرجح أن يشتد هذا االتجاه
م ــع ت ـص ــاع ــد م ـش ـك ــات روس ـ ـيـ ــا ،األم ــر
الـ ــذي م ــن ش ــأن ــه أن ي ـعـ ّـجــل ف ــي ح ــدوث
دورة مــن الـعـنــف الـسـيــاســي والـضــائـقــة
االقتصادية التي قد تــؤدي إلــى إحباط
طـمــوحــات بــوتـيــن فــي أن تـكــون روسـيــا
قوة عظمى1٣...
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م ــوس ـك ــو كـ ـق ــوة ع ــال ـم ـي ــة ،وف ـ ــي تــأم ـيــن
م ـكــانــة بــوت ـيــن ف ــي ال ـت ــاري ــخ ال ــروس ــي،
ل ـك ـن ـه ــا أع ـ ــاق ـ ــت أي ـ ـض ـ ـ ًا اإلص ـ ــاح ـ ــات
االقتصادية الضرورية جــداً ،والتي من
شأنها أن تعزز وضــع البلد في الخارج
على المدى الطويل ،وترضي المواطنين
ال ــروس الــذيــن هــم فــي معظمهم ،ووفـقـ ًا
الستطالعات الرأي ،يهتمون بمستويات
معيشتهم أكثر من مركز القوة العظمى
لبلدهم١٤.

وجذبت هذه المقالة االنتباه إلى معضلة بوتين
(وروسيا) فيما يتعلق بالسياسة الخارجية
أيض ًا ،إذ يقول الكاتب في هذا السياق:

يمكن اعتبار هذه األسطر بمثابة خطاب عن
"روسيا اللغز" أو "لغز روسيا" .فمع إصالح
العالقة األميركية  -األطلسية في أعقاب
خروج دونالد ترامب من البيت األبيض،
وتركيز جوزيف بايدن على "عودة أميركا"،
وإعطائه األولوية لقضايا حقوق اإلنسان على
عكس سلفه ،فإن صورة روسيا المستجدة ذات
القوة العظمى قد تتأثر سلب ًا.
وفي المحصلة ،قد ال نرى بعد اآلن روسيا
التي اعتدنا رؤيتها في العقد الثاني من القرن
عما قد
الحادي والعشرين،
ّ
وبغض النظر ّ
يجلبه هذا المستقبل المحتمل ،فإنه ربما ال
يبدد "لغز روسيا".

إن السياسات الالزمة لتوليد الدينامية
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة (فـ ـت ــح االقـ ـتـ ـص ــاد أمـ ــام
التجارة الخارجية ،والـحــد مــن الفساد،
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز سـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،وزي ـ ـ ــادة
المنافسة ،واجتذاب االستثمار األجنبي)،
يصعب أن تتالءم مع سياسته الخارجية
الـحــازمــة الـتــي اسـتـفــادت منها الجهات
المتشددة في وكــاالت األمن والشركات
المتنافسة عـلــى االس ـت ـيــراد .صحيح أن
س ـي ــاس ــة ال ـكــرم ـل ـيــن ال ـخ ــارج ـي ــة األك ـث ــر
مــواج ـه ـ ًة ل ـل ـغــرب ،نـجـحــت فــي اسـتـعــادة
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