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ملخص:
عادت روسيا من حطام احلرب الباردة وخملفات االحتاد السوفيايت لتثبت قوهتا من جديد بسياسات
خارجية نشطة وهادفة على الساحة اإلقليمية والدولية حبثا عن إعادة الدور واملكانة بني القوى الكربى.
ورغم تعدد الدراسات اليت طرحت موضوع السياسة اخلارجية الروسية ضمن ختصص العلوم السياسية
والعالقات الدولية ،إال أن هذا الطرح يهدف إىل إبراز الرهانات والتداعيات الواقعة على عاتق القيادة
السياسية الروسية واملنعكسة على قرارهتا وعالقاهتا مع دول منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،وما يزيد
على موضوعنا جتددا هي الفرتة الزمنية احلديثة املمتدة من  2020/2018وما حتمله من حتديات ووقائع
حالية ومستمرة املتمثلة يف جائحة  Covid-19وتداعياته اإلجيابية والسلبية على روسيا االحتادية ،ذلك
باالعتماد على النظرية الواقعية والليربالية اللذان يعكسان سعي روسيا باحلفاظ على مصاحلها سواء بالقوة
الصلبة أو الناعمة ومقرتب الدور الذي يُفسر من خالله سلوك روسيا إقليميا ودوليا قبل وبعد.Covid-19
ً
الكلمات المفتاحية :السياسة اخلارجية الروسية ; منطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا; جائحة فريوس
كورونا; الرهانات والتحديات ; املساعدات الروسية.
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Abstract :
Russia has returned from the wreckage of the Cold War and the
remnants of the Soviet Union to prove its strength once again with active
and targeted foreign policies on the regional and international arena in
search of restoring the role and place among the major powers. Despite the
multiplicity of studies that have raised the topic of Russian foreign policy
within the specialization of political science and international relations, this
proposal aims to highlight the stakes and repercussions on the shoulders of
the Russian political leadership that are reflected in its decisions and its
relations with the countries of the Middle East and North Africa. The recent
time period extending from 2018/2020 and its current and ongoing
challenges and realities represented in the Covid-19 pandemic and its
positive and negative repercussions on the Russian Federation, based on
realistic and liberal theory that reflects Russia's endeavor to preserve its
interests, whether by hard or soft power, and the approaching role that is
explained by During it Russia's behavior regionally and internationally
before and after Covis-19.
Key words Russian foreign policy, the Middle East and North Africa region,
the Coronavirus (Covid-19) pandemic, stakes andchallenges, Russian aids.
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المجلة الجزائرية للدراسات السياسية

 .1مقدمة:
إن املتتبع للسياسة اخلارجية الروسية يرى بوضوح السعي احلثيث للرئيس فالدميري بوتني بالعودة إىل أجماد
االحتاد السوفيايت سابقا مستغال بذلك جل مقومات الدولة االقتصادية ،العسكرية وكذا حنكته السياسية.
فكصااانع قا ارار عقااالا ق ااام بتعااادة س ااياغة توجهااات روس اايا اخلارجيااة ا اا يتوافااق م ااع مصاااحلها اإلقليمي ااة
والدوليااة ،وعلااى إ اار ذلااك وجااد يف منطقااة الش اارق األوسااط ومشااال إفريقيااا املسااعى لتحقيااق هااذ الرغب ااة،
وانعكس بوضوح بعودهتا تدرجييا للنشاط يف كال املنطقتني إلدراكها الشديد بأهنما ميثالن خزانا عامليا ملوارد
الطاقة وطريق سري اسرتاتيجي للمبااد الت التجارياة ،كماا يشاكالن مركازا إلعاادة انبثااق دورهاا كفاعال وقاوة
كربى تطمح بتغيري ميزان القوى وبناء نظام متعدد األقطااب ،إال أن الفارتة احلالياة الايت تشاهد أزماة ساحية
عامليااة املتمثلااة يف جائحااة  Covid-19قااد ألقاات ب ااال ا علااى خمتلااا الاربامو والقارارات وأف اات إىل
بروز حتدي ات ورهانات المست السياسة اخلارجية الروسية وأ رت عليها.
من خالل هذ الدراسة سنتمكن من التعرف على حمددات السياسة اخلارجياة الروساية وطبيعاة عالقاهتاا
مااع دول منطقااة الشاارق األوسااط ومشااال إفريقيااا (سااوريا واجلزائاار وذجااا) ،مااع تسااليط ال ااوء علااى جائحااة
ف ااريوس كورون ااا والرها ن ااات والتح ااديات الناجت ااة عن ااه وأ ره ااا عل ااى توجه ااات ونش اااطات السياس ااة اخلارجي ااة
الروسية ،من خالل طرح اإلشكالية التالية:
المشكلة البحثية:
إلى أي مدى تمكنت روسيا مـ الـ س سياسـتاا الخارجيـة أب تثبـت نفسـاا لفادـل لـل دور إقليمـي
ودولي في ظل الرهانات التي أفرزتاا جائحة Covid-19؟
التساؤالت الفردية:
 ما هي أهم احملددات واألهداف اليت حتكم سلوكات روسيا جتا الدول األخرى؟ هل استطاعت روسيا إ بات نفسها كفاعل رئيسي وتعزيز مكانتها مع حلفائها التقليديني يف منطقة الشرقاألوسط ومشال إفريقيا؟
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 هل بطت جائحة فريوس كورونا السياسة اخلارجي ة الروسية أم كانت بالنسبة ا فرسة لتقدم نفسها كبديلعن الغرب وت طلع بالدور احلامي من التهديدات العاملية؟
 مااا هااي األهااداف املعلنااة وال اامنية للمساااعدات الاايت قاادمتها القيااادة الروسااية للاادول املت ااررة ماانCovid-19؟
كمحاولة للوسول إىل معلومات دقيقة وموضوعية واإلجابة عن إشكالية الدراسة املطروحة ،وجب سياغة
الفرضية واتباع اخلطة التالية على التوايل:
فرضية الدراسة:
 أدت جائح ااة  Covid-19إىل إفا اراز رهان ااات وحت ااديات عاملي ااة إال أهن ااا ق اادمت فرس ااة للدول ااة الروس اايةللتحرر من قيودها وترسيخ سياساهتا املناه ة للغرب إقليميا ودوليا.
 .2مقاربة مفاهيمية للسياسة الخارجية الروسية
تعد السياسة اخلارجية املرآة اليت تعكس تصورات الدولة وتوجهاهتا حناو الق اايا امللتلفاة علاى السااحة
اإلقليمية والدولية ،معربة بذلك عن مصاحلها وأهدافها الدائمة اليت تسعى لتحقيقها باستلدام جمموعة من
الوسائل املرتبطة بقدراهتا وحمدداهتا ،وباحلديث عن روسيا سنجد أهنا متتلك زمخا من العوامل واملقومات اليت
تساهم بشكل جلي يف إعطائها وزنا ومكانة مؤ رة على الصعيد اإلقليمي والدويل ميكن التفصيل فيها من
خالل ما يلي:
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 .1 .2المحددات الدااللية للسياسة الخارجية الروسية:
تنبع املزايا اليت تتمتع هباا روسايا باعتبارهاا إحادى القاوى املاؤ رة عاملياا مان امتالكهاا حملاددات الايت قلماا
تتوفر لدى دول أخرى ،تتمثل يف:
أ_المحددات المادية:
 المحدد الجغرافي:اهااتم الكثااري ماان الباااحثني بدراسااة عالقااة التااأ ري والتااأ ر بااني اجلغ ارايف والسياسااة ،علااى رأسااهم الباحااث
اجلغارايف فريااديريك راتاازل ) ، (Ratzelالااذي ترتكااز نظريتااه علاى اوااال احليااوي )املساااحة واملوقااع والتوسااع
اجلغرايف( كذلك املفكر االسرتاتيجي ماكينادر ) (Makinderسااحب نظرياة قلاب األرل الايت حتاد
فيها سابقا عن املنطقة احليوية يف العامل وهي االحتاد السوفيايت سابقا و حتيط به ال قارات أوروبا ،آسيا
وإفريقي ا إذ كان هذا األخري ميتد مان النصاا الشارقي ألوروباا والثلاث الشامايل مسايا ومان حبار البلطياق يف
الغرب إىل احمليط ا ادي يف الشرق (توفيق ،2006 ،سفحة ص ص )132_131

على الرغم من تقلص أمهية املوقع اجلغرايف للدولة نتيجة التطورات احلاسلة يف ميادين األسلحة ووسائل
االتصال واملواسالت ،إال أنه ال يزال يقدم امتيازات ابتة للدول من مساحة و روات وموارد مادية ومائياة.
واجلدير بالذكر بأن روسيا االحتادية حتتل املرتبة األوىل يف العامل من حيث املساحة إذ ترتبع على ماا يعاادل
 1/8من سطح األرل أي بقيمة  17.075.200كيلومرتمربع (االمارة ،2005 ، ،سفحة  ،)18إذ تقع
بني دائريت عرل  11و  82درجة مشاال وخطي طول  10و 160درجة غرباا ،أي متتاد عارب شارق أوروباا
ومشااال آس ا يا وسااوال إىل حباار اليابااان وحباار أوخسااتك ش ارقا والصااني ومنغوليااا وكازاخسااتان وجورجيااا جنوبااا
(العوضي ،2017 ،سفحة )18

 المحدد السكاني:حتتل روسيا من حيث عدد السكان املرتبة اخلامسة عامليا بعد الصني ،ا ند ،الواليات املتحدة األمريكية
وأندونيسيا ،حيث بلا عادد ساكاهنا خاالل عاام  2019حناو  146ملياون و 746ألاا نسامة (القلياوا،
https://www.alaraby.co.u )2019
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يرتكب اوتمع الروسي من  130مجاعة عرقية وميثل الروس  %10.1من العادد اإلمجاايل للساكان ،يف
حااني ميثاال التتااار  %3.8واألك ارانيني %3إضااافة إىل العديااد ماان البيانااات أبرزهااا دياان املساايح واإلسااالم
واألر ودوكسية (العوضي ،2017 ،سفحة .)19
إن هاذا الازخم مان التناوع الاديع والعرقاي قاد ياؤدي إىل التقليال مان قاوة الدولاة وزعزعاة اساتقرارها وأمنهااا
الااداخلي ااا ياانعكس علااى سياسااتها اخلارجيااة ،إال أن الوحاادة القراريااة الروسااية تاادرك أمهيااة املتغااري البشااري
وتأ ري على السلوك السياسي ،لذا عمدت علاى طارح مباادس أساساية تقاوم عليهاا األماة الروساية تتمثال يف
(ماادو  : )2015/2014 ،وحاادة ا ويااة ،الشااعب الروسااي أمااة واحاادة ذو قافااة مشاارتكة ،اللغااة الر يااة هااي
الروسية ،تعايش العرقيات ،األمة الروسية مدنية ينتمي ا كل من حيمل اجلنسية الروسية مهما كان عرقه أو
بلد األم.
 المحدد االقتصادي:اسا ااتطاع االقتصا اااد الروسا ااي العا ااودة ما اان جديا ااد ضا اامن اقتصا اااديات العا ااامل األكثا اار نشا اااطا وجاذبيا ااة
لالستثمارات ،ذلك منذ تويل الرئيس فالدمياري باوتني سادة احلكام وقياماه بالعدياد مان اإلساالحات ،كفاتح
اقتصاد السوق ودعم سغار رجال األعماال و خفاا االعتمااد علاى الاواردات وزياادة دخال متوساط الفارد
الروسي وحتقيق الرفاهية .
مااا ساااعد روساايا علااى الصااعود ماان جديااد بعااد ويااالت احلاارب الباااردة هااي تلااك املوجااودات الطبيعيااة
األساايلة والثابتااة الاايت أعطاات االقتصاااد وزنااا و قااال كباريا ،إذ حتتااوي جبااال األورال علااى كميااات هائلااة ماان
النفط والغاز جعلت من روسيا يف طليعاة الادول املنتجاة واملصادرة للماواد األولياة ،إذ تساتحوذ % 26,7
من احتياطي الغاز يف العامل،و تعتمد اسرتاتيجيتها االقتصادية على توزيع الطاقة يف السوق األوروبية حيث
تزود با  %50من النفط والغاز وتعتمد كوسيلة ضغط والتللص من ا يمنة األمريكية.

104

جديد خميس  /قالتي نور االيمان

 المحدد العسكري:تعااد روساايا االحتاديااة وريثااة االحتاااد السااوفيايت عسااكريا الااذي كااان يشااكل القااوة العامليااة الثانيااة املوازيااة
للواليااات املتحاادة األمريكيااة  ،إذ متتلااك حاليااا نساابة  %85ماان ق اوات الاادفاع اجلااوي االسارتاتيجي ،كمااا
ور ت  % 90من القوات النووية و  %85من القاوات الربياة والصاواريخ العاابرة للقاارات ،إضاافة إىل عادد
ال يستهان به من الغواسات والقاذفات بعيدة املدى (االمارة ،2005 ، ،سفحة )28

عمل الرئيس فالدميري باوتني علاى تعزياز املنظوماة العساكرية بأحادا التقنياات والكفااءات القاادرة علاى
مواجهة التحديات وامللاطر ل مان أمن وبقاء الدولة ،فحسب إحصائيات أوردها موقع Global fire
 power 2020يعد اجليش الروسي اا أقوى جيش يف العامل بعد الواليات املتحدة األمريكية ،بقاوام
يبل مليون و 13ألا جندي ،يزانية دفاع تبل  48مليار دوالر ،كما متتلك عتاد عسكري ضلم يتألا
مان  742طااائرة هجوميااة وأكثاار مان  2000طااائرة هيليكااوبرت ،وحنااو  13ألاا دبابااة و 27ألااا مدرعااة
و 62غواسة ). (https://www.globalfirepower.com/, 2020
ما يصبو إليه الرئيس بوتني خالل سب جل اهتمامه على القطااع االقتصاادي والعساكري املتكاامالن
مااع بعااا هااو احلفاااظ علااى مصااان روساايا ومكانتهااا كقااوة كااربى عامليااة حاملااة ل ا ر السااوفيايت ومواكبااة
ألحد التطورات والتفاعالت الواقعة على الساحة الدولية.
يف أواخار  2019وبداياة  2020ميكاان القاول أن روساايا تقادمت خطااوة عان الاادول األخارى خاسااة
الوالياات املتحادة األمريكيااة حياث أعلنات وزارة الاادفاع الروساية يف  27ديسامرب  2019خاربا غ ًاري قواعااد
اللعبة وهو جناح جتربة الصواريخ فائقة السرعة من فئة الصواريخ اليت تعرف با (fraioli, Hypersonic

)stratigic comments-Hypersonic Weapons and strategic stability, 2020, p. 01

 ،يف حني أن الواليات املتحدة األمريكية مل تعلن بعد عن انتهاء مشروع هذ الصواريخ اليت ترتاوح سرعتها
مااا بااني  500و  25000كيلااومرت يف الساااعة ،أي مااا بااني مياال و  5أميااال يف الثانيااة ،إضااافة إىل قاادرهتا
على املناورة وتغياري مساارها مقارناة ماع ساواريخ كاروز الايت تسالك مساارا واحادا مان النقطاة أ حناو النقطاة
ب وبالتايل يسهل على األقمار الصناعية حتديد مكان ووقت وقوعها (speir, ritchard; nacouzi,
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) . george; A.Lee, carrie, 2018, p. 12ويكمن سر خطورة هذ الصواريخ يف عدم وجود رادع ا
أي ال توجد ا منظومة دفااع جاوي قاادرة علاى جماهبتهاا ،إضاافة إىل ساعوبة رسادها وتتبعهاا مناذ انطالقهاا
إىل ارتفاعهااا ال ااذي ي ارتاوح ب ااني  40و  100كيل ااومرت ماان عل ااى س ااطح األرل وسااوال إىل ه اادفها ال ااذي
ستصيبه ال حماال وبدقاة شاديدة (speir, ritchard; nacouzi, george; A.Lee, carrie, 2018,

) ، p. 17وهذا ما جيعل روسيا تشكل هتديدا فعلياا للقاوى الكاربى املعادياة اا ،وماا قاد ياؤدي إىل إحادا
خلل يف توازن القوى على الصعيد العاملي إن مل يكن هناك رادع ا.
ب_المحددات غير المادية:
 المحدد السياسي:وفقا للدستور الروسي الصادر سنة  ، 1993تعتارب روسايا فيدرالياة ذات نظاام سياساي دميقراطاي ونظاام
حكم شبه رئاسي ،فرئيس اجلمهورية هو رئيس الدولة ورئيس الوزراء واحلكومة ،تتكون روسيا االحتادياة مان
 83وحدة إدارية فدرالية ،تنقسم إىل  21مجهورية 46 ،إقليما و  9مقاطعات و  4مناطق ذات استقالل
ذايت ومدينتني فديراليتني ذات قيادة سيادية هي موسكو وسان بطرسبورغ (االمارة ،2005 ، ،سفحة )16

إن املهماة الرئيسااية للارئيس الروسااي فالدمياري بااوتني هااي اسااتعادة مكانااة روسايا كدولااة كااربى ماان خااالل
الثبات على مواقا مساتقلة ،دون الارفا أو التاأ ري علاى املاضاي الساوفيايت كوناه جازء مان الاذاكرة الروساية
(ساعدون ،2009 ،ساافحة ص ص  .)02_01غاري أنااه كغاري ماان الادول األخاارى هنااك أنصااار لتياار وطريقااة
حتقيقاه لههااداف ومصااان الدولااة وهناااك ااب سياسااية ومجاعااات مصااان تنظاار للارئيس علااى أنااه ذو فكاار
متط ا ا اارف وجي ا ا ااب تغيا ا ا ااري واالنفت ا ا اااح علا ا ا ااى الغ ا ا اارب والس ا ا ااوق االقتصا ا ا ااادي الع ا ا اااملي( .كا ا ا ااابلي.)2013 ،
http://www.alarabiya.net

إن طبيعااة النظااام السياسااي الروسااي ال يفااول جلهااة واحاادة أو ساالطة واحاادة أن تكااون مرك ازا للق ارار أو
ساحبة القوة الشرعية اليت متكنها من فرل سياساهتا وتصوراهتا ،إ ا هناك العديد مان األحازاب علاى غارار
السالطات الاثال علاى التاوايل التشاريعية ،التنفيذيااة ،الق اائية مفصاول بيانهم دساتوريا ،إضاافة إىل النلااب
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السياساية املتمثلااة يف الليرباليااون ،القوميااون احملااافظون ورجااال األعماال الاايت تساااهم بشااكل أو با خر إمااا يف
دفع ودعم سياسات الرئيس أو يف ضحد قراراته وتثبيطها.
 المحدد المجتمعي واأليديولوجي:إن آليات ترسيخ ا وية الوطنية كأساس لقيام الدولة الروسية كانت لفرتة طويلة مصدر جدل كباري باني
سناع القرار واخلرباء الروسيني ،إذ أن مصطلح القومية الاذي يعاد األسااس يف بنااء وتشاكيل الادول احلديثاة
مل يكان لاه أي دور أو دافاع يف عاودة وتطاور روسايا مان جدياد ) (tishkov, 2008, p. 172و سياساة
بااوتني اجلدياادة ال تقااوم علااى أيديولوجيااة عامليااة حتاات ل اواء معسااكر ياادعو للقوميااة املتطرفااة ،باال تقااوم علااى
وطنية ترتكز على رأ الية دولة ختاطب املشاعر الوطنية وترفا استغالل الغرب ا (بشاارة ،2015 ،سافحة

 ،)07و تنطلااق ماان مصاالحة الدولااة وأماان حاادودها وشااعبها قامعااة بااذلك شااة أن اواع احلركااات االنفصااالية
وداعية للوحدة واألمة الواحدة ذات قافة مشرتكة.
 .2.2المحددات الخارجية:
تتأ ر السياسة اخلارجية ألية دولة بالعوامل اخلارجية اليت تفرزها البيئة اإلقليمية والدولية واليت تلعب دور
احملدد أل اطها وسلوكها ،ميكن حتديدها باالسقاط على الدولة الروسية من خالل :
أ_المحددات اإلقليمية:
تعد روسيا دولة قارية كربى ا مصان وأهداف إقليمية تتصادر قائماة أولوياات سياساتها اخلارجياة ،إذ
تساعى إىل إعاادة التقاارب مااع دول اجلاوار خاساة منهااا دول شارق أوروباا وجناوب آساايا لتعاود باذلك فاااعال
إقليميا مهيمنا ،إال أنه ال ميكن االستغفال عما حتمله البيئة اإلقليمية اواورة من عقباات عديادة تتمثال يف
وجود قواعد عسكرية حللا الناتو يف أفغانستان ومجهوريات آسيا الوسطى (املعيع ،2009 ،سفحة .)44

إن املوقااع اجليوباوليتيكي الروسااي يلقااي بثقلااه الكبااري علااى تناساابات عالقاهتااا الدوليااة مااع اجلاوار ،فتااارة
جندها تتجه حنو الغرب امسيوي وتطالب باحملاد ات اإلساالحية ماع الادول األوروبياة ودول منطقاة الشارق
األوساط وتادعوهم إلقاماة عالقااات اقتصاادية وتعااون ناائي هدفااه إحادا تقاارب روساي أورو والتقلاايص
من حدة التواجد والتهديد املتعلق بنشر ال درع الصاروخية األمريكية يف دول أوروبا الشرقية (حسني،2015 ،
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سفحة  ، )319ما يؤدي إىل احتمال تالمس القوى الغربية مع احلدود الروسية ومن مث تطويقها وحصرها يف
جغرافيته ااا الص ااعبة وعز ااا ع اان الس اااحة العاملي ااة ك ااوهنم ي اادركون أن بس ااط نفوذه ااا اإلقليم ااي يتع ااارل م ااع
مصاحلهم واسرتاتيجياهتم (سبيتان ،2011 ،سفحة .)302

أما من توجه آخر جندها تصوغ سياساهتا حنو اجلنوب امسيوي الذي ي من ا دورا اقتصاديا وسياسيا
فعاال ومؤ را ،فالسياسة اخلارجية الروسية جتا كال مان الصاني ،الياباان ا ناد قاد اتسامت بالتعااون والتنسايق
الشاامل يف خمتلااا اواااالت انتهاات بتقامااة حتالفااات عدياادة منهااا :حتااالا الكومنولااث ،منظمااة شاانغهاي،
منظمة تعاون آسيا الوسطى لتحقيق األمن واالستقرار (الدسوقي ،2007 ،سفحة .)76

ب_المحددات الدولية:
تتسم البيئة الدولياة بالعدياد مان التناق اات والعالقاات التعاويناة والصاراعية وأخارى تنافساية تاؤ ر وتتاأ ر
هبااا مجيااع الاادول والقااوى ،مااا انعكااس ذلااك علااى سياسااة روساايا كغريهااا ماان الاادول ،إذ أن سااعيها ورغبتهااا
الصاعدة لتبوأ مكاناة عاملياة فاعلاة تتصاادم بالتأكياد ماع رغباات ومصاان دول أخارى علاى رأساها الوالياات
املتحدة األمريكية اليت تعمل على تطويقها حبزام ناري وتكبيلها بالعقوبات االقتصادية ومنعها مان املشااركة
يف األحدا الدولية أو التغيري فيها ،لذا جند أن روسيا تلجاأ يف الكثاري مان األحياان لبنااء حتالفاات تعاونياة
اقتصادية وعسكرية تزيد هبا نفوذهاا ودعمهاا وت افي عليهاا فرساا وخياارات عديادة لتعظايم قادراهتا ودورهاا
العاملي (الراوي ،د.س.ن ،سفحة .)171

 .3 .2أهداف ووسائل السياسة الخارجية الروسية:
تتعدد أهداف ووسائل تنفيذ السياسة اخلارجية وفقا إلمكانيات الدولة اليت تتيح ا القدرة على حتقيقها
بأقل قدر مان اخلساائر ،اذا مان الواضاح أن الارئيس الروساي قاد كارس قادرا ملحوماا مان االهتماام لتساطري
األهااداف واختيااار الوسااائل املثلااى القااادرة علااى حتقيقهااا و اال قلهااا الاادويل علااى املاادى القريااب والبعيااد
(االسفهاا ،2001 ،سفحة  ،)164ميكن أن تتعرف عليها من خالل ما يلي:
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أ_ أهداف السياسية الخارجية الروسية:
 تقوية القدرات الروسية واحلفااظ علاى األمان القاومي الروساي ،فاالتلوف مان قياام النزاعاات احلدودياة فارلعليهاا تعزيااز قادراهتا العسااكرية واملشااركة يف إنشاااء منظماات التعاااون وإقاماة قواعااد عساكرية يف الاادول الاايت
كانت خاضعة للنفوذ السوفيايت سابقا (العوضي ،2017 ،سفحة )01

 تأمني الظروف املناسبة للتطور االقتصادي من خالل فتح أبواب االستثمار وتنشيط جتارة األسلحة وإقاماةعالقااات اقتصااادية مااع الاادول الناشااطة مثاال :جمموعااة الاادول الصااناعية الثمانيااة الكااربى – منتاادى آساايا -
الباسيفيك للتعاون االقتصادي (شليب ،بوتني سياسة روسيا اخلارجية ،2009 ،سفحة )258

 إقامااة نظااام دويل متعاادد األقطاااب ورفااا قواعااد املباااراة الصاافرية ،ماان خااالل اإلسارار علااى ختفاايا حاادةالتوتر العاملي ورفا هيمنة قوة واحدة وتعزيز االهتمام صان الدول املهمشة عسكريا واقتصاديا.
 إقرار السالم العااملي ومكافحاة اإلرهااب مان خاالل جتناب النزاعاات العساكرية والتأكياد علاى مبادأ التعااونوالصداقة واحلصول على أكرب قدر من الصفقات االقتصادية اليت من شأهنا أن تزيد من مساتوى االقتصااد
الروسي (الطحالوي ،2014 ،سفحة  ،)47إضافة إىل اعتبار مكافحة اإلرهاب أحاد أهام أهادافها اإلقليمياة
والدوليااة وتناادد بشاادة األط اراف األخاارى الداعمااة لااه كونااه حيماال شااعورا بتنااامي الفوضااى وانتهاااك حقااوق
اإلنسان (العوضي ،2017 ،سفحة .)03

ب _وسائل تنفيذ السياسة الخارجية الروسية:
ا لوساطة يف حل األزمات :عن طريق التوسط ما بني الدول املتصارعة وحل الق ايا بطرق سلمية واحليلولة
دون نشوب حرب أو تفاقم أزمة.
اللجوء إىل األمم املتحدة حلل األزمات الدولية :إذ ال تزال روسيا تساعى إىل تفعيال دور األمام املتحادة يف
حل األزمات واملطالبة بتد خلها والتنفيذ احلازم للمبادس األساسية الواردة يف ميثاق األمم املتحدة.
األداة الدبلوماسية :اليت تعد من أكثر األدوات اليت تعتمد عليها روسيا يف الكثاري مان األحياان مان أجال
إهنااء التااوترات ئساائر أقاال معلنااة باذلك سياسااتها املسااملة وغااري العدائيااة كماا سااور للابعا عنهااا وومفتهااا
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بشكل مكثا يف إدارة عالقاهتا مع دول منطقة الشرق األوسط وأرست من خال ا قواعد الثقة ماع قادهتاا
وشعوهبا (غريبhttps://democraticac.de/)2017 ،

الوسايلة االقتصاادية :يف الكثاري مان األحياان جناد أن روساايا تساتلدم االقتصااد كوسايلة ضاغط علاى الاادول
األخرى خاسة منها اليت تفتقر للثاروات واملاواد األولياة وتعمال روسايا علاى تزويادها هباا ،مثال إماداد االحتااد
األورو با  %40من الغاز الطبيعي ،لتمرر مصاحلها االقتصادية واألمنية إضافة إىل زيادة االستثمار وفتح
أسواق عاملية جديدة تدفع بعجلة التطور االقتصادي (غريبhttps://democraticac.de/ .)2017 ،

الوسيلة العسكرية :تتجنب روسيا استلدامها وترتكها آخر اختياراهتا ألبعد احلدود اال إذا كان الوضع ميس
أمنهااا وحاادودها القوميااة وإذا حااد وحصاال ذلااك سااوف لاان تاارتدد يف حتريااك أساااطيلها وطائراهتااا ايااة
دفها األ ى وهو احلفاظ على أمن واستقرار شعبها وحدودها.
 .3توجاات السياسة الخارجية الروسية ال س فترة :2020/2018
للجغرافي ااا مع ااامل وأحك ااام تفرض ااها عل ااى السياس ااة اخلارجي ااة ،تص اادق ه ااذ املقول ااة عل ااى دول ااة روس اايا
االحتادية ،إذ فرضت عليها جغرافيتها أن ترتبط ناطق أخرى من العاامل لفاك قيودهاا وعزلتهاا ورسام حادود
جديدة ت من أمنها ومصاحلها.
 . 1 .3السياسة الخارجية اتجاه منطقة الشرق األوسط :سوريا نموذجا:
إن اهتمام روسيا نطقة الشرق األوسط يأيت مان منطاق االساتجابة ملوقعهاا اجليوسياساي الاذي يفارل
عليها االهتمام باالعتباارات اإلقليمياة ومصاادر التهدياد وجماال احلركاة والنفاوذ وإقاماة العالقاات االقتصاادية
ذات قيمااة ومصاالحة ،وهااذا مااا وجدتااه يف منطقااة الشاارق األوسااط حتدياادا كااون هااذ األخاارية تعااربعن مهاازة
وسال بااني القااارات الاثال ونقطااة ارتكاااز لسياساات القااوى الكااربى ،والعدياد ماان التبااادالت والتفاااعالت
الدولية إن مل نقل مجيعها متر من خال ا وحتد فيها ،و روسيا تراها جماال حيويا ومفتاحا رئيسيا لسياساهتا
و وسو ا للميا الدافئة.
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متتاز طبيعة العالقات الروسية نطقاة الشارق األوساط باالتنوع والتعادد ،فكماا هاو املعاروف أن العالقاات
الروسااية -الرتكيااة قااد شااهدت زمخااا تارليااا ماان النزاعااات والتااوترات ،إال أن الظااروف االقتصااادية واملتغ اريات
السياسية اليت شهدهتا الدولتان يف مطلع القرن  ،21كانت فرسة إلعادة النظر يف طبيعة عالقاهتا فالدوافع
واملصان السياسية واالقتصادية ورف هم ا يمنة األمريكية على املنطقة كانت احلافز الكبري يف تالحم سناع
الق ارار واالسااتفادة ماان امتيااازات بع ااهم الاابعا كااالثروات واملعااابر واملم ارات التجاريااة والنفااوذ ،إذ أن حنااو
 %50مان جتاارة روسايا اخلارجيااة متار عارب امل اايق الرتكيااة (حكايم ،2017 ،سافحة  ،)183يف مقابال ذلااك
تسااتفيد تركيااا ماان الاانفط والغاااز الروسااي وتعاازز مكانتهااا بااني دول آساايا الوسااطى والقوقاااز .كمااا تعااد إي اران
بالنسابة لروساايا امتاادادا جغرافيااا ااا ،يشاكل أحااد املعااابر الربيااة جتااا املياا الدافئااة يف اخللاايو العاار واحملاايط
ا ندي ،ذا حتاول موسكو االستفادة من التقارب منها يف لعب ة شد احلبل مع الغارب املتمثال يف الوالياات
املتحدة األمريكية كون إيران يف عداء قدمي مع هذ األخرية (زيدان ،2013 ،سفحة . )251

و ليس من املبالغة لو قلنا أن الروس تعد سوريا مفتاح الشارق األوساط واملنطقاة الايت تتايح اا فرساة تغياري
النظام الدويل (هبلول و غريب ،اسرتاتيجية روسيا االحتادية جتا احلرب يف سوريا ( ،2019 ،)2018-2011سافحة

 ، )178إذ تعاد هااذ األخاارية املنفااذ الااربي الرئيسااي لروساايا حناو شاواطت البحاار األباايا املتوسااط وتفااتح ااا
أباواب اجلبهااة األخاارى ماان العااامل.ترتبط روساايا وسااوريا بعالقااات اقتصااادية ،عسااكرية وسياسااية علااى غ ارار
اعتبارهااا امتاادادعرقي و قااايف ااا ،إذ يعتاارب االحتاااد السااوفيايت أول ماان اعاارتف باسااتقالل سااوريا وأقااام معهااا
عالقات دبلوماسية سنة  ، 1994وتعززت عالقاهتما بعد تويل الرئيس بوتني احلكم لتبدأ شراكة اسرتاتيجية
مبنية على أساس التعاون االقتصادي والعسكري مت منة مصان روسيا بالدرجة األوىل باعتبار سوريا متثال
ميناءا لقواعدها العسكرية على رأسها قاعدة طرطوس ،وعلى هادا األسااس ياأيت التادخل الروساي يف ساوريا
للحفاظ على تواجدها العسكري يف الشواطت الشرقية للبحر االبيا املتوسط واإلبقاء على االتفاقية املربمة
بااني البلاادين  1971بتنشاااء قاعاادة حبريااة يف ميناااء طرطااوس (التاادخل العسااكري الروسااي يف سااوريا)2016 ،

 ، http://www.barq.comأي دفاعا على مكانتها ومصاحلها الذاتية والتنازالت الايت قادمها اا نظاام
بشار األسد من جهة وخوفا على مصااحلها اجليواسارتاتيجية وانتقاال العادوى لادوائر األمان القاومي الروساي
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املباشاارة ماان جهااة اخاارى( .هبلااول و غريااب ،اس ارتاتيجية روساايا االحتاديااة جتااا احلاارب يف سااوريا (،)2018-2011
 ،2019سفحة .)179

مث اال الت اادخل الروس ااي يف س ااوريا من ااذ س اابتمرب  2015تص اااعدا لال ا اراط الروس ااي يف منطق ااة الش اارق
األوساط ااا دفااع العديااد ماان اخلارباء لتسااليط ال ااوء علااى السياسااة الروسااية ،وباارزت العديااد ماان املؤشارات
ح ااول ذل ااك تتمث اال يف العالق ااات السياس ااية الروس ااية -الس ااورية ،إذ تعتربالق ااية الس ااورية أح ااد أه اام احمل اااور
االس ارتاتيجية يف السياسااة الروسااية ،ويف هااذا اإلطااار كثفاات روساايا ا راطهااا يف دبلوماسااية األزمااات س اواء
مفاوضاات أساتانا أو ماؤمترات القماة الثال يااة الايت عقاادت يف اساطنبول يف أفرياال  ،2018شااركة روساايا،
تركيااا وإياران ويف طه اران ساابتمرب ( 2018عبااد الوهاااب ،2019/2018 ،ساافحة ، )06و يف امونااة األخاارية
طفت على سطح العالقات بني النظام السوري وروسيا توترات غري مسبوقة احنادرت عااى ا رهاا عالقاات
هاتني الدولتني إىل أدىن مستوى عرفته منذ بداية األزمة  2011والتدخل الروسي  2015ا قد يؤدي إىل
احتمال انسحاب روسيا كمدافع على بقاء نظام بشاراألسد بل مان املمكان أن تصاوت ضاد بقائاه مقابال
تشكيل حكومة انتقالية تشمل املعارضة والنظام وقوات سوريا الدميقراطية قسد (خطة روسية لسوريا :تنحية

االس ااد و حكوما ااة انتقاليا ااة، http://bit.ly/2b09nir )2020 ،لكا اان الزيا ااارة غا ااري املعلنا ااة ملبعا ااو روسا ااي
عسكري إىل دمشق قد وضعت حدا لكل هذ االحتماالت والشائعات الايت ساادت بقاوة ليُطنمائن بعادها
ألكسندر يفيموف السفري الروسي يف سوريا بشار األسد و يفنذ وجود خالفات بني الطرفني ،كما يؤكد

استمرار روسيا بالعمل جبانب النظام وفاق االتفاقياات املربماة واملعماول هباا وال تساعى أبادا حناو التللاي عناه
مقابل حكومة أخرى.
ال تزال العالقات العسكرية بني الطرفني حمكمة حيث بقيت روسيا مساتمرة حلاد امن يف تقادمي الادعم
اللوجيساتيكي و اياة النظااام أماام ضاغوطات الغاارب املساتمرة ودعاوهتم لالنتقااال إىل مرحلاة جديادة يُسااتث

منهااا بشااار األسااد ،وماان الاادعائم والصااادرات العسااكرية لسااوريا خااالل هااذ الفاارتة تتمثاال يف 5- 400

منظومة سواريخ اسكندر -إم -املركبات املدرعة من نوع تايفون -ك  -دبابات جديدة من نوع يت 90-
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ويت( A- 90اسالحة روساايا اهباارت العااامل http://sputnikNews.com )2020 ،والاايت اختااربت بشااكل
جدي يف املعارك العسكرية ضد التنظيمات اإلرهابية املتواجدة على األراضي السورية.
كما ختطط روسيا لدعم اجليش السوري ليصبح شريكا مو وقاا باه يف احلفااظ علاى اساتقرار املنطقاة ومناع
أيااة تااوترات مسااتقبلية ،فموسااكو ترغااب أن يكااون اجلاايش السااوري اجلديااد مؤسساايا بالدرجااة األوىل غااري
مساايس أو أيااديولوجي تااتحكم في ااه الطائفيااة ،واملتتبااع لهحاادا يف س ااوريا ياادرك أن بااني ع ااامي 2016
و 2018اسااتطاعت روساايا أن تنشاات الفيلااق اخلااامس والسااادس ماان مجاعااات مساالحة مواليااة للحكومااة
ومتمردين مت العفو عنهم مث أدجمتهم يف بنية حتتية عساكرية قوياة حتات سايطرة ساارمة مان احلكوماة املركزياة،
ساعية بذلك إىل تعزيز فعالية وقاعدة اجليش السوري لتكون دمشق أكثر قوة واستقاللية قاادرة علاى جماهباة
امللاطر وختفيا احلمل علاى روسايا وت امن أمان قواعادها ومصااحلها واخلطاوط العري اة السارتاتيجيتها يف
منطقة الشرق األوسط ككل )(khlebnikov, 2020, p. 02

 . 2 .3السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة شماس إفريقيا :الجزائر نموذجا:
شهدت العالقات الروسية مع دول مشال إفريقيا بعد هناية احلرب الباردة تطورا مهما ات حت معامله منذ
تويل بوتني السلطة ،حياث اساتطاع مان خاالل حلفائاه التقلياديني يف مقادمتهم اجلزائار وشاركائه اجلادد مثال
املغاارب ،ليبيااا والصااومال أن يرسااي قواعااد الدولااة يف املنطقااة ويسااعى للحفاااظ عليهااا وتثمينهااا ماان خااالل
االتفاقيااات االقتصااادية واجليوسياسااية ،ورساام إماادادات عسااكرية واب ارام ساافقات التسااليح وتعزيااز التعاااون
األمع و مكافحة اإلرهاب وتكثيا املبادالت التجارية (احلادك ،2015 ،سفحة  ،)31وعلاى هاذا األسااس
باارزت مالمااح السياسااة البوتينيااة اجلدياادة يف مشااال إفريقيااا ختلاات فيهااا عاان األسااس األيديولوجيااة وف االت
الرتكيز على تطوير املصان االقتصادية وضمان والء حلفائها وتثبيت مكانتها يف املنطقة ،ولو أردنا الغوص
يف حيثيات السياسة اخلارجية الروسية يف منطقة مشاال إفريقياا ساتربز لناا اجلزائار كمثاال أعلاى يف التعاامالت
وحليا اسرتاتيجي ا تربط بينهما عالقات متنوعة ووطيدة لعل أبرزها:
 -الع قات االقتصادية والعسكرية بي روسيا والجزائر:
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إن زياارة وزيار اخلارجياة الروساي ساريغي الفاروف للجزائار يف أواخار جاانفي  2019كاان ثاباة املؤشاار
على اهتمام روسيا بالتقارب معها ،فقد أكد خالل هذ الزيارة على ضرورة استمرار املساعدات و التموين
العسااكري واالتفاقيااات االقتصااادية بااني الط ارفني ،إذ زودت موسااكو اجلاايش اجلزائااري بااني عااام - 2014
 2018نساابة  %66ماان األساالحة ( ،2020ساافحة  ،)08و كاناات والزالاات اجلزائاار املسااتورد األول ماان
روسيا يف جمال التسلح من أبرز األسلحة اليت استوردهتا هي دبابات  ،T-90أنظمة الدفاع اجلوي
 S-300إ ط ا ااائرات س ا ااوخوي الش ا ااهرية ونظ ا ااام  S- 400الص ا اااروخي إض ا ااافة س ا اافقات أخ ا اارى تتعل ا ااق
بالغواسااات (العالق ااات اجلزائريااة الروس ااية العسااكرية  .http//:defeuse-arabic.com )2018 ،كمااا تعتاازم
علاى اقتناااء طااائرات ماان نااوع سااوخوي  57وسااوخوي  34خااالل الساانوات القادمااة ليحتاال بااذلك اجلاايش
اجلزائااري املركااز الثاااا إفريقيااا والثالااث عربيااا و  28عامليااا ماان حيااث القااوة و الكفاااءة و العاادد وفااق آخاار
تصنيا عسكري الصادر من موقع . Global Fire Power
ال يسااود العالقااات االقتصااادية بااني اجلزائاار وروساايا سااوى الطااابع الطاااقوي فعلااى غ ارار التصااديق علااى
مذكرة الشراكة بني شركة الغاز الروسية غااز باروم وشاركة الغااز اجلزائرياة ساونطراك  ،باإلضاافة إىل تنفياذ
مشااروع مشاارتك الستكشا اف الاانفط ،فقااد وقعاات اجلزائاار وروساايا مااذكرة تفاااهم بااني ا يئااة اجلزائريااة للطاقااة
الذرياة ) (COMENAومؤسسااة الطاقاة الذريااة الروساية  ROSATOMعااام  ،2018وأعلناات
اجلزائر أهنا ختطط لبنااء حمطاة للطاقاة النووياة فاعال ماائي م اغوط لعاام ( 2025لكاريع ،سياساة روسايا و

التغاريات يف مشاال افريقيااا  ،2020 ،سافحة  ، )08ساااعدة روساية والايت تسااتطيع مان خال ااا هاذ األخاارية أن
تربز قدراهتا العلمية وتعزز بصمتها يف املنطقة على املدى الطويل.
اب منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حتتل األولوية يف أجندات االسرتاتيجية الروسية اجلديدة اليت من
املمكن أن حندد ال ركائز تقوم عليها وهي:
 °جيوسياســية :تركااز روساايا علااى بناااء عالقااات اقتصااادية واس ارتاتيجية مااع كاال ماان إي اران ،سااوريا ،ليبيااا
واجلزائاار وحتسااني عالقتهااا مااع ت ركيااا والسااعودية والكيااان الصااهيوا ذلااك لزعزعااة املكانااة األمريكيااة وتقلاايص
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نفوذهاا وفارل نفساها كباديل سالمي منااها للنزاعاات يف املنطقاة (هبلاول ،اسارتاتيجية روسايا يف منطقاة الشاارق
االوسط و مشال افريقيا بعد  ،2018 ،2010سفحة .)377

 °اقتصــاديا :تزخاار املنطقتااني باااملوارد الطاقويااة ،كمااا حيتويااان علااى مسااار حبااري رئيسااي للتجااارة الدوليااة،
ويعتربان مركز قل العامل ونقطة ارتكاز لسياسات وتفاعالت القوى الكربى ،كما مان شاأهنما أن يثبتاا وزن
ومكانة الدولة ما إذا أحبكت السيطرة على راهتما وبؤراهتما االسرتاتيجية.
 °أمنيـا :تعتارب منطقاة الشارق األوساط ومشاال إفريقياا امتادادا لادوائر األمان القاومي الروساي ،وبنااء عالقاات
وطيدة مع دول كال املنطقتني من شاأنه أن يشاكل حزاماا أمنياا للحادود الروساية املرتامياة األطاراف تساتطيع
أن تواجه من خال ما كحلفاء منافسيها الذين يرغبون يف تطويقهاا وحصارها يف جغرافيتهاا بعيادة كال البعاد
عن حيثيات الساحة الدولية.
. 4الرهانات الروسية اإلقليمية والدولية ،والبحث د الفرص في ظل جائحة :Covis-19
ااا ال ريااب فيااه أن جائحااة كورونااا هااي ماااهرة عامليااة بكاال مع ا الكلمااة ،فجميااع البلاادان تااأ رت هبااا
وبعواقبهااا االجتماعيااة واالقتصااادية والسياسااية ،إذ مل يعااد األماان ي ارتبط حبمايااة احلاادود وضاامان االسااتقرار
الداخلي واخلارجي إ ا تعدى ذلك حنو توفري األمن الصحي وضمان سالمة وعالج األفاراد واملاواطنني ،إال
أن فريوس كورونا املستجد وضع الدول أمام واقع مستعصي احلل.
 1 .4تداديات فيروس لورونا دلى مستقبل ومكانة روسيا إقليميا ودوليا:
تزامنات بداياة انتشااار فاريوس كورونااا يف روسايا مااع الياوم الاذي يفاارتل أن يصاوت فيااه النااخبون الااروس
علاى تغياري الدساتور اا يساامح للارئيس فالدميااري باوتني بالبقااء يف احلكاام حاة عااام ( 2036مشااكل بااوتني

تتصاعد مع ات اح تاداعيات فاريوس كوروناا علاى االقتصااد الروساي ،http://alquds.co.ok )2020 ،اا أدى
إىل تأجيال هاذا األماار إىل أجال غااري مسامى ووضااع الارئيس حتاات األنظاار واملراقبااة الخاراج روساايا مان هااذ
األزمة جمددا كما سبق أن أخرجها من أزمات عديدة.
على غرار اجلانب السياسي فتن عواقاب  Covis-19كانات وخيماة علاى االقتصااد الروساي ،فقاد مت
غلق احلدود الربية والبحري ة واجلوية وتعليق إنشاء املشاريع وتنفيذ االتفاقيات املربمة .كما حد تراجعا كبريا
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يف امليازان التجاااري الروسااي نتيجااة توقااا الاادول عاان اساترياد الاانفط علااى رأسااهم الصااني ،ومااا زاد العواقااب
حادة هاو سااقوط أساعار الانفط جاراء النقاشاات والتاوترات الاايت حصالت باني موسااكو والساعودية اا ياات
حارب األساعار  ،حاني رف ات روسايا قارارات اجتمااع منظماة األوباك يف ماارس  2020ئفاا اإلنتاااج
والسايطرة علااى هتااوي األسااعار مصارة بااذلك علاى اسااتمرار إنتاجهاا كمااا هاو لتاانلفا بعادها قيمااة الاانفط
بأكثر من  %65منذ ماي ( 2019بانك ،2020 ،سفحة .)02

إن تداعيات فريوس كورونا كان ا دورا كبريا يف تعميق األزمة االقتصادية ،ففي حني وسلت معدالت
اإلسابة بالفريوس يف روسيا يف  22مارس  2020حناو  600ألاا حالاة إساابة وساجلت  8190حالاة
وفاااة ،وجاادت روساايا نفسااها م ااطرة اىل رسااد  1.4تريليااون روباال أي مااا يقاباال ( 17.76مليااار دوالر)
للتصدي لتداعيات  Covid-19واختاذ التدابري الوقائية الالزمة للمواطنني ودعم االقتصاد (تا ري تداعيات
كورونا على االقتصاد الروسي.http://alain.com )2020 ،

أما على الصعيد اإلقليمي والدويل ففي حني أف ت اجلائحة إىل توقا مؤقت للقتال يف حمافظة أدلاب
يف سااوريا ،جاراء التفشااي الساريع للفااريوس زرع هلعااا يف أوساااط القااوى املتواجاادة يف املنطقااة ال ساايما حااني
شهدت إيران تزايدا مستمرا يف عدد اإلسابات واليت تعترب العبا مهما على غرار تركياا وروسايا ،فاان روسايا
أعلنت عدم توقفها على دعم النظام واستمرت يف ترسيخ مكانتها ودورها يف منطقة الشارق األوساط حتات
عنوان أن السياسات الروسية يف الشرق األوسط ال تتطلب إنفاق مبال طائلة وال تؤ ر كثريا على االقتصاد
الروسي املهتز حاليا (روسيا و احلسابات الفريوسية ، http://imperia.com )2020 ،ومل تطرأ أية تغيريات
على االسرتاتيجية اليت اتبعتها موسكو منذ تدخلها يف األزمة ،وحافظت علاى وقاا إطاالق الناار ماع تركياا
مقاباال التللااي عاان الساايطرة علااى إدلااب ،كمااا ا رطاات يف الشاامال الشارقي لسااوريا واكتساابت املزيااد ماان
السيطرة على موارد النفط السوري.
اجلدير بالذكر أنه رغام سياساتها الداخلياة غاري املساتقرة وتراجاع شاعبية الارئيس باوتني بنسابة  %63مناذ
 2013وفقااا السااتطالعات مؤسسااة ليفااادا  ،وتكبياال اقتصااادها ئفااا أسااعار الاانفط وتراجااع عائااداهتا
بنحو  165مليار دوالر وبلوغ اإلنتاج القومي نسبة  %10إضافة إىل بلوغ عدد اإلسابات يف  26مااي
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 2020قراباة  326342حالاة (عطياة ،http://Sni.doudflaressl.com)2020 ،ماع ذلاك ال تازال
روسايا مساتمرة يف نشااطها علاى الصاعيد اإلقليماي والاادويل ومساتمرة يف توجياه سياساة خارجياة قوياة قائمااة
على التواسل مع الدول حول األوضاع الداخلية واخلارجية الراهنة ،ال سيما منهم حلفاؤها الذين ختتصهم
شاركة ر ية وأخرى فعلية تعاونية واهبة التداعيات املستمرة طوال عام  .2020يف الوقت الذي كان فيه
االحتاد األورو والواليات املتحدة األمريكية يركزان على حنو أكرب على شؤوهنما الداخلياة وتعمياق مشااعر
القومية واحليلولة دون حدو انفالت لهمور السياسية واالجتماعية.
 . 2 .4روسيا في ظل جائحة لورونا :مساددات متواضعة وأهداف ضمنية:
ميكاان القااول أن انتشااار فااريوس كورنااا جاااء ليؤكااد عبااارة األزمااات تظهاار حجاام القااوة احلقيقااي للاادول
واملؤسسات  ،ففي خ م االضطرابات اليت يعيشاها االحتااد األورو والوالياات املتحادة األمريكياة ،كانات
روسايا تساتغل هاذ الفاارص السااحنة لتثبات نفسااها علاى السااحة مان خاالل دعام فنازويال (FACON,

)، 2020, p. 08أو تقدمي مساعدات طبية ينقلها اجليش الروسي لصربيا والصني ،ف ال عان املسااعدات
املقدمااة إىل البلاادان الش اريكة يف االحت اااد االقتصااادي األوراسااي (أرميني ااا ،بالروساايا ،كريغيسااتان) ،وجت اادر
اإلشارة أي ا إىل أن الرئيس قد وقع مرسوما حيظر طرد األجانب ويطالب بالتمديد التلقائي لفرتة سالحية
تأشرياهتم )(FACON, 2020, p. 08

إن املساعدات الدولية اليت قدمتها روسيا حتت غطاء اإلنسانية ما هي إال رسالة مشفرة وموجهة للدول
الغربية على أنه ال مفر من التواجد الروسي واإلعالن على أن وذج أحادي القطبية مل يعد ساحلا ومواكبا
للتطورات احلاسلة يف العالقات الدولية ،فكل ما حيد اليوم مل يعد من شأن مركز سلطة واحدة ومركز
قوة واحدة وسيدا واحدا ،إ ا من شأن مجيع الدول والقوى الكربى اليت بتمكاهنا إ راء املساعدة والتغيري حنو
األف ل .و رغم القول أن القيادة الروسية تصطاد يف امليا العكرة لكن ال بد من االعرتاف بأهنا دائما ما
تصيب ا دف ولو بشكل نسيب ،فحني وجدت روسيا غرة إلحدا ا لع واهتزاز الثقة يف البيت األورو
من خالل إيطاليا مل ترتدد يف إرسال املساعدات ا حتت شعار :أن إيطاليا ليست وحدها (الديب،
 ، http://Sni.doud )2020يف الوقت الذي مت عز ا من قبل دول االحتاد األورو ومل تقدم ا أية
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اعتبارات أو مساعدات كما تنص عليه االتفاقيات املربمة بينهم ،إذ أنه وفقا ملعلومات ر ية من وزارة
الدفاع اإليطالية وسل حوايل  120متلصصا ،ا يف ذلك أخصائيو األوبئة وعلماء الفريوسات
وشاحنات  ،KDA.Or Lang Kamaz.TMS.65Oللتطهري (قادرة على رش ما يصل إىل 5
كيلوميرتات مربع كل ساعة) ،و 100جهاز تنفسي و 500ألا قناع (الديب)2020 ،
 ، http://Sni.doudإضااافة إىل خمتصااني يف مكافحااة إنفلااونزا اخلنااازير واجلماارة اخلبيثااة وخ ارباء شاااركوا يف
بارامو مكافحااة اإليبااوال والطااعون .كاال هااذ املساااعدات كاان ا اادف املعلاان عناه إنسااانيا ،اال أنااه يعكااس
خطااوة جيوسياسااية هاادفها تعزيااز أس اوات معارضااي العقوبااات االقتصااادية و تسااويق روساايا كدولااة مساااملة
وتف ال الديبلوماسااية الناعماة ومسااتعدة للمساااعدة ،وهاي أي ااا قاوة ال تقهاار وال تعتاارب أوروباا كتهديااد ااا،
حياث مت نقال املسااعدات عان طرياق اجلايش والطااائرات احلربياة لتاربهن أناه ميكان اساتلدام القاوة العسااكرية
ألغ ارال غ ااري قسا ارية ( ،2020 ،FACONس اافحة  ،)09باإلض ااافة إىل إمه ااار كف اااءة جنوده ااا وفعالي ااة
طائراهتا وسرعتها يف التعبئة ،أمام فشل النظام األمريكي (حلا الناتو) على تقدمي احلماية واملعدات الوقائية
بالرغم من تواجد على أراضي القارة األوروبية.
كما ناشدت موسكو برفع العقوبات االقتصادية خالل السياق الصحي احلايل والدعوة إىل التللي عن
الطبيعة ال نسانية يف إشارة منها إىل القرارات األمريكية بشأن إيران ،ونددت أي ا بأنانية الواليات املتحدة
األمريكيااة ح ااني أعلن اات تعلي ااق مس ااامهاهتا املالي ااة يف منظم ااة الص ااحة العاملي ااة

).(fandiari, 2020

www.rferl.org

مل تستثع روسيا دوال على حساب أخرى ،إ ا نسقت املساعدات مع أغلب الدول املت ررة يف الشرق
األوسط ،االحتاد األورو ومشال إفريقيا يف مقدمتهم دولة اجلزائر ،حيث حطت الطاائرات الروساية يف 29
أفريا اال  2020بالقاع ا ااد ة اجلوي ا ااة بوفاري ا ااك وه ا ااي حممل ا ااة باملع ا اادات الطبي ا ااة واألقنع ا ااة واألجه ا اازة التنفس ا ااية
كمساعدات إنسانية جمانية بصفتها أحد الشركاء االسرتاتيجيني يف املنطقة (وسول مساعدات طبية روسية إىل
اجلزائر ملواجهة كورونا. www.fadaamedia.com )2020 ،
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ر ا ااا عا ااام  2020قا ااد ا اابط سياسا ااات مجيا ااع دول العا ااامل يف مكاهنا ااا س ا اواء ما اان الناحيا ااة االقتصا ااادية،
االجتماعية واجليوسياسية ،إال أن الدولة الروسية وما تشهد من اضطرابات وتوترات داخلية يف ذروة القوة،
وتأ رهااا هببااوط أسااعار الاانفط ،قااد كافحاات ماان أجاال االسااتجابة للفرسااة الاايت أتيحاات اا وأبقاات سياسااتها
اخلارجياة يف ديناميكيااة مسااتمرة ،باال وجتارأت ئااول قارارات ختااص الشااؤون الداخليااة للاادول علااى الصااعيد
اإلقليمااي والاادويل وأمهاارت نفسااها كقااوة عظمااى موازيااة للقااوى الغربيااة وبااذلك مل تعااد هااذ األخاارية قااوة
واحدة يف العامل ،بل وعليها أن تدرك قيمة ومكانة األقطاب املتعددة والقوى الصاعدة ،فمن منطق روسي
فتن مفاهيم و ارسات ا يمنة والسيطرة غري مناسبة متاما يف القرن احلادي والعشرين وقد جااء Covid-
 19بشااكل أساسااي ليثباات بااأن األيديولوجيااة الليرباليااة قااد فقاادت مصااداقيتها وال ميكاان االدعاااء بفاارل
نفسها يف كل مكان من العامل .
الخاتمة
باتت روسيا االحتادية إحدى القوى الفاعلة يف النظام الدويل ال سيما بعد وسول الرئيس فالدميري بوتني
إىل احلكاام وجتساايد ملنظومااة اإلسااالحات االقتصااادية داخ اال روساايا ،ليشااهد بااذلك نشاااطا مقارنااة م ااع
الفرتات السابقة ،ذلك إلدراك سانع القرار بأن االقتصاد هو الصعب الذي تقوم عليه قوة الدولة السياسية
والعسكرية .ومن هنا نستنتو أن كل من احملددات الداخلية واخلارجياة قاد ساامهت يف رسام أدوار وأهاداف
السياساية اخلارجياة الروسااية وانعكسات علااى اهتماام القيااادة السياساية بتطااوير العالقاات مااع الادول اواااورة
والرتكيز على إقامة شراكات اقتصادية وعسكرية.
مل تسااتثع روساايا منطقااة الشاارق األوسااط ومشااال إفريقيااا ماان أجنااداهتا وأولويااات سياسااتها اخلارجيااة ،إذ
وجاادت ماان خال ااا مفتاحااا أساساايا لتحقيااق رغبتهااا الراميااة بتعااادة إحياااء دورهااا العاااملي وسااارعت بتقامااة
عالقات شراكة مع دول املنطقة كوهنا متثل سوقا واسعا لبيع أسلحتها ومواردها الطاقوية من جهة ولكسبها
كحليا اسرتاتيجي تقول به قوهتا االقتصادية وأمنها القومي.

119

الرهانات اإلقليمية و الدولية للسياسة الخارجية الروسية في ظل جائحة covid-19
اهتزت دول العامل بأسر بتداعيات األزمة الصحية  Covid-19وتزايدت امللاوف من حدو أزمة
اقتصادية عاملية جديدة .وما زاد شرخا يف االقتصاد الروسي هو اهنيار أسعار النفط لقيمة مل يشهدها من
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قبال يف الوقاات الااذي كانات تعاااا الدولااة مان بيئااة داخليااة غاري مسااتقرة وزيااادة يف عادد املصااابني بااالفريوس
ويتوجب عليها أن ختصص م ميزانية مالية ضلمة الحتواء األضرار الناجتة عنه .يف هذا السياق قد يرجح
أغلب احملللون أن السلوك اخلارجي الروسي سوف يشهد مجاودا وتراجعاا ،إال أن مشااهد العالقاات الدولياة
أ بتت أن روسيا ال تزال مستمرة يف نشاطها بل وت ااعا اهتمامهاا باملنااطق االسارتاتيجية والادول احلليفاة
ولو بشكل نسيب ،كما شاهدنا مسامهات ومساعدات جريئة رغم كوهنا متواضعة لكنها موجهة حنو القوى
املعاديااة ااا و حتماال يف طياهتااا رسااائل بااأن روساايا هنااا والبااديل قااادر علااى املواجهااة والتغيااري ولااو بطاارق غااري
قسرية
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