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 ال�سعودية-حدود التغ ّير في العالقات الرو�سية
�شراكة �إ�ستراتيجية �أم عالقات عادية؟
*أمجد أحمد جبريل

 تركيا،*باحث

 فهي، السعودية- رغم حالة "التقارب الراهنة" يف العالقات الروسية:ملخص
 بسبب اختالف الدولتني،"ال تزال بعيدة عن مستوى "الرشاكة اإلسرتاتيجية
، األزمة السورية: ومن أبرزها،السياسية/حول العديد من القضايا اإلسرتاتيجية
 وطبيعة السياسات، وكيفية التعامل معه،ونظرة اجلانبني إىل سلوك إيران اإلقليمي
 تتوافق موسكو والرياض حول، ويف املدى املنظور،األمريكية يف الرشق األوسط
 فإن هذا، أ ّما يف املدى البعيد.االقتصادي بينهام/أمهية زيادة التعاون النفطي
، املوقف األمريكي منه: وعىل رأسها،حمكوم بالقيود الدولية واإلقليمية
التقارب
ٌ
،ريا يف الرشق األوسط
ً وتفضيل روسيا عالقاهتا اإلسرتاتيجية مع الدول األكثر تأث
وماليا
 رغم حرص موسكو عىل االستفادة اقتصاد ًّيا،وهي تركيا وإرسائيل وإيران
ًّ
.من التعاون مع السعودية

The Limits of Change in Relations between Russia and Saudi Arabia:
Strategic Partnership or Normal Relations ?
AMJAD AHMED JIBRIL*
ABSTRACT Despite the current state of rapprochement in Russia-Saudi Arabia

relations, it is still far from the level of ‘strategic partnership.’ This is due to the

differences between the two countries on many strategic and political issues, notably

the Syrian crisis, the view of Iran’s regional behavior, the nature of US policies in the
Middle East and the agreement between Moscow and Riyadh in terms of increasing
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oil/economic cooperation between them. In the long term, this rapprochement is

controlled by international and regional constraints including the US position, and
Russia’s preference for strategic relations with the most influential countries in

the Middle East, including Turkey, Israel and Iran, despite Moscow’s keenness to
economically and financially benefit from cooperation with Saudi Arabia.

الأبحاث  -الدرا�سات �أمجد �أحمد جبريل

بع�د زيارة العاهل الس�عودي س�لامن ب�ن عبد العزي�ز إىل روس�يا يف أكتوبر/ترشين األول
 ،2017ح ّقق�ت عالق�ات موس�كو– الرياض درج ًة م�ن التقارب ،وش�هدت توقيع عدد من
مرت العالقات الروسية– السعودية بالعديد من املراحل،
اتفاقيات التعاون االقتصادي ،وقد ّ
قبل بلوغ التقارب الراهن ،الذي يصعب حتليل حدوده وآفاقه من دون استعراض تاريخ هذه
العالقات ومواطن اتفاق اجلانبني وخالفاهتام.

يف هذا اإلطار ،تسعى الدراسة إىل حتليل طبيعة العالقات الروسية– السعودية ،ومستقبلها،
ٍ
س�ياق دويل متغري ،يبدو كأنّه يتجه إىل "نظام
وانعكاس�اهتا عىل إقليم الرشق األوس�ط ،ضمن
دويل متعدد األقطاب" .وذلك عرب طرح عدة تساؤالت ،حول طبيعة العالقة بني فاعلينْ دوليينْ
(روس�يا والس�عودية) من مس�تويني خمتلفني يف القوة والنفوذ ،جتمع بينهما؛ أي بني الفاعلينْ ،
ُ
الرغب�ة يف التأثري يف توازنات إقليم الرشق األوس�ط ،الذي يش�هد إع�ادة ترتيب أوزان القوى
أساسا .حيث سيتم بحث العوامل/املحددات األكثر
والفاعلني فيه ،عرب بوابة األزمة السورية ً
ريا يف عالقات موس�كو -الرياض .أهي عوامل إسرتاتيجية وجيوبوليتيكية؟ أم اقتصادية؟
تأث ً
أم ثقافي�ة؟ أم ماذا؟ وهل ثمة انفصال بني ه�ذه املحددات؟ أم أهنا متداخلة مع بعضها ً
بعضا؟
وخصوصا الطرف األمريكي ،من أي تقارب رويس–
وما تأثري األطراف األخرى ومواقفها،
ً
س�عودي؟ وبصياغة أخرى ،ما تأثري البيئة اخلارجية يف العالقات الروس�ية -السعودية؟ وهل
معوقة لتطوير تلك العالقات؟
هذه البيئة مؤيدة أم ِّ

وعلى ض�وء م�ا تقدم ،ستنقس�م الدراس�ة إىل مخس�ة أقس�ام ،تب�دأ بخلفية ع�ن العالقات
الس�وفيتية -الس�عودية ( .)1989 1932-ث�م تعال�ج أه�م املتغيرات املؤث�رة يف العالقات،
خصوص�ا بعد وقوع عدد من األحداث املفصلية يف تطور النظامني الدويل واإلقليمي ،ومنها:
ً
اهنيار االحتاد الس�وفيتي  ،1991وأح�داث  ،2001/9/11ثم احتالل العراق ربيع ،2003
ث�م ح�رب لبنان صيف  ،2006وتداعيات سياس�ة الرئيس األمريكي الس�ابق باراك أوباما يف
التق�ارب م�ع إيران ،وان�دالع الثورات العربية ع�ام  ،2011والتدخل العس�كري الرويس يف
سوريا خريف .2015

�أوّل– العالقات ال�سوفيتية -ال�سعودية1989 1932- :

حاليا ،وكذلك العالقات السوفيتية -السعودية
عند حتليل العالقات الروس�ية– السعودية ًّ
منهجيا يف إط�ا ٍر أبعد من طرفيها املبارش ْين؛ إذ يؤ ّدي الس�ياقان الدويل
قديًم�اً  ،ينبغي دراس�تها
ًّ
واضحا يف التأثري يف خيارات السياسة اخلارجية السعودية.
دورا
ً
واإلقليمي ً
ويف ه�ذا اإلط�ار ،متثّ�ل الواليات املتح�دة األمريكي�ة أهم فاع�ل دويل يؤ ّثر يف سياس�ات
الس�عودية وعالقاهتا وحتالفاهتا اخلارجية .وبتعبري آخر ،تؤ ّدي واش�نطن ،دور الطرف الثالث،
يف عالقات موسكو– الرياض.
وكذلك تؤ ّدي القوى اإلقليمية ِ
كابحا حيول دون
دورا ً
املنافس�ة للسعودية ،والسيام إيرانً ،
تطوي�ر الس�عودية عالقاهتا مع روس�يا إىل حدود التحال�ف أو الرشاكة اإلستراتيجية؛ إذ متثّل
ٌّ
إقليميا مهماًّ  ،ال تس�تطيع موس�كو جت�اوز مصاحله يف
كل م�ن تركي�ا وإي�ران وإرسائي�ل ،الع ًبا
ًّ
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إقليم الرشق األوس�ط ،إن هي أرادت تطوير عالقاهت�ا مع الرياض ،بام يؤ ّثر يف مصالح هؤالء
ريا وقوة من الس�عودية ،يف اإلقليم ،بحكم امتالكهم
الفاعلني اإلقليميني الثالثة .وهم أكثر تأث ً
فعالة ،ورؤية إسرتاتيجية متامسكة يف
قدرات ذاتية ،وأدوات متنوعة لتنفيذ سياس�ات خارجية ّ
حتالفاهتا الدولية واإلقليمية ،وكلها مواطن قصور تعانيها الرياض باملقارنة.
ويمكن يف هذا السياق ،اإلشارة إىل النقاط التفصيلية اآلتية:

لتوجه
رغ�م أن "ع�دم االنحي�از" ( )Nonalignmentكان أح�د املكونات األساس�ية ّ
السياس�ة اخلارجية الس�عودية خالل فرتة احلرب الباردة ،فإن الري�اض مل تكن هلا خالل اجلزء
األكبر من هذه الفرتة عالقات دبلوماس�ية مع الكتلة الس�وفيتية؛ إذ قطع�ت الرياض عالقاهتا
الدبلوماس�ية مع موس�كو ّ
مبك ًرا يف عام  .1938ونتيج ًة لذلك كان أغلب عالقات الس�عودية
ً
متحمس�ة ،يف أغلب
والس�يام الواليات املتحدة األمريكية ،ومل تكن الرياض
مع دول الغرب ،
ّ
األحيان ،للبحث عن حلفاء يف أماكن أخرى ،إال يف نطاق تكتيكي ومؤقت ،ال يغري من جوهر
توج ًها نحو
"توجه السياسة اخلارجية" ( ،)Foreign Policy Orientationالذي يبقى ّ
ّ
أساسا.
دول الغرب
ً
رغم اعرتاف االحتاد الس�وفيايت بدولة إرسائيل وقت إعالن قيامها ،فإن الكتلة الس�وفيتية
كان�ت يف مقدم�ة مؤي�دي القضي�ة العربي�ة؛ (قضي�ة فلس�طني) ،س�واء ض�د اإلمرباطوريات
االستعامرية القديمة ،أم ضد إرسائيل منذ عام . 1956
ورغم تأييد الروس للحقوق الفلسطينية/العربية إمجالاً  ،فقد أحجمت الرياض عن إقامة
عالق�ات دبلوماس�ية مع موس�كو ،ورك�زت باملقابل عىل التحال�ف مع ال�دول الغربية ،وهي
الداعم األقوى إلرسائيل.
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ورغ�م اعتراض الري�اض "اللفظ�ي" -مث�ل كل العواص�م العربية األخرى -عىل إنش�اء
دول�ة إرسائي�ل يف قلب العامل العريب عام  ،1948فقد كان القادة الس�عوديون أكثر قل ًقا بش�أن
"االختراق الس�وفيتي" للشرق األوس�ط؛ إذ رأت الرياض أن حتالف موس�كو مع ٍّ
كل من
القاهرة ودمش�ق وبغداد يف مخس�ينيات القرن العرشينّ ،
يش�كل هتديدً ا أكرب من التهديد الذي
تفرضه الصهيونية .
ِ
ً
مس�لكا خمتل ًفا عماّ اتبعته النظ�م العربية يف مرص
"املحافظ"
النظام الس�عودي
ولذل�ك اتبع
ُ
ِّ
وس�وريا والعراق .ورغم "التواف�ق العريب" عىل اخلطر الذي تش�كله إرسائيل ،فإن الرياض مل
َت ِ
بن حساباهتا عىل الدعم الرويس للعرب ،وإنام َر َج َح لدى صانعي القرار السعودي أن منحى
احل�وار وإقامة العالقات مع الدول الغربي�ة بعامة ،والواليات املتحدة األمريكية بخاصة -هو
ً
الذي يمكن أن ّ
حقيقيا عىل الكيان اإلرسائييل .
ضغطا
يشكل
ًّ
 - 3ش�هدت مرحل�ة اخلمس�ينيات والس�تينيات م�ن الق�رن العرشي�ن ،حماول� ًة من قوى
االستعامر لتشكيل جبهة مؤيدة للغرب يف املنطقة العربية ،يف مواجهة االحتاد السوفيتي ،وذلك
بعد اش�تداد احلرب الباردة بني القطبني األمريكي والس�وفيتي  .ففي إطار سياس�ة "األحالف
العس�كرية" يف الرشق األوسط ،برز مرشوع الرئيس األمريكي أيزهناور مللء فراغ االنسحاب
زج اإلسالم ضمن تشكيل
الربيطاين من املنطقة ،ويبدو أن بعض الساسة األمريكيني قد أرتأى َّ
مناوئ لإلحلاد ،كي يكون عو ًنا للغرب يف حربه الباردة ضد الس�وفييت .وبعد إخفاق "حلف
بغداد" ،بس�بب التطورات التي ش�هدها العراق يف  14متوز/يوليو  ،1958وبس�بب معارضة
ٍّ
كل من :مرص النارصية وس�وريا والسعودية -اجتهت السياسة األمريكية ،بعد حرب ،1967
إىل دعم السعودية يف مسعاها إىل إنشاء "منظمة املؤمتر اإلسالمي" .
قامت واش�نطن بحفز النظام الس�عودي لكي يقوم بدور مناوئ للرئيس عبد النارص وتيار
القومي�ة العربية؛ إذ عملت الدبلوماس�ية األمريكية عىل تفكيك التقارب املرصي-الس�وري-
السعودي الذي نشأ يف آذار/مارس  1955عىل خلفية معارضة هذا املثلث" ،حلف بغداد" .
هبذا املعنى ،فقد رأت واشنطن يف النظام السعودي حلي ًفا قو ًّيا لسببني :أحدمها أنه مل يتوقف
ع�ن جماهرته بالعداء للش�يوعية .واآلخر أن الس�عودية تتمت�ع بمقام رفيع يف أوس�اط البلدان
العربية ،بس�بب موقعها الدين�ي ورعايتها احلرمني الرشيفني .وكان أيزهن�اور عىل قناعة بقدرة
"اإلسلام الس�يايس" عىل التنافس مع القومية العربية العلامنية ،وكانت تلك مقدمة التفكري
يف "احللف اإلسلامي" بزعامة الس�عودية .ومنذ ذلك احلني ،أصبحت السعودية ّ
تشكل قيادة
اجلبهة املناوئة للتيارات الثورية القومية واليسارية يف العامل العريب" .

دورا
 - 4أ ّدت السعودية،
والسيام يف عهد امللك فيصل بن عبد العزيز (ً ،)1975 1964-
ّ
التقرب أكثر إىل واش�نطن ،لكوهنا
مهماًّ يف تش�جيع الرئي�س املرصي حممد أنور الس�ادات عىل ّ
ريا يف الرصاع العريب– اإلرسائييل.
الالعب الدويل األكثر تأث ً
ورغ�م توقي�ع معاهدة الصداق�ة والتعاون الس�وفيتية– املرصية يف أيار/ماي�و  ،1971قام
الرئيس الس�ادات باالس�تغناء عن خدمات اخلرباء العس�كريني الس�وفييت العاملني يف بالده
ُ
الرئيس املرصي
العاهل الس�عودي فيص�ل،
ش�جع
يف متوز/يولي�و  .1972ويف هذا الس�ياقّ ،
َ
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على تنويع مصادر سلاح بالده ،واالبتعاد عن موس�كو؛ ففي أثناء زي�ارة امللك إىل القاهرة يف
أيار/ماي�و  1973ت�م االتفاق عىل أن تقدّ م الرياض مبلغ  250مليون جنيه إسترليني إلعادة
تسليح اجليش املرصي ،وهبذا أسهم التقارب املرصي -السعودي يف تقوية سياسة السادات يف
التام صوب الواليات املتحدة األمريكية .
القطيعة مع االحتاد السوفيايت،
ّ
والتوجه ّ

وقد أس�هم هذا
التوجه الس�عودي– املرصي نحو التحالف مع واشنطن ،يف تقوية موقعها
ّ
وترسيخ مكانتها يف العامل العريب عمو ًما؛ إذ نجحت واشنطن –عىل مدار  4عقود -يف تفكيك
املنطق�ة العربية عرب ثلاث أدوات :أوالها احتكار عملية التس�وية الس�لمية للرصاع العريب–
اإلرسائيلي ،واهليمنة عىل صياغة اتفاقياهتا وأطرها الثنائية ومتعددة األطراف .وثانيتها تأجيج
الرصاع�ات العربية– العربية ،وتوظي�ف الرصاعات اإلقليمية البينية ،مث�ل احلرب العراقية-
اإليراني�ة  .1988 1980-ثالثته�ا حص�ار الع�راق ،ثم احتالل�ه وهنب ثروات�ه وختريب بنيته
ريا
املجتمعي�ة والسياس�ية .وهبذا بقيت أمريكا لس�نوات طويلة ه�ي الفاعل ال�دويل األبرز تأث ً
يف إقليم الرشق األوس�ط برمته ،م�ع قيامها بإضعاف وهتميش واحت�واء أدوار القوى الدولية
األخرى ،مثل االحتاد األورويب وروسيا والصني .

 - 5ضم�ن رصاع القطبين األمريك�ي والس�وفيتي ح�ول مناط�ق النفوذ يف إط�ار احلرب
الباردة ،جاء غزو أفغانس�تان يف ديس�مرب/كانون األول  .1979وقد أ ّدت ٌّ
كل من الس�عودية
دورا حمور ًّيا يف دعم "املقاتلني األفغان" ،هبدف استنزاف
وباكس�تان -بالوكالة عن واش�نطنً -
الروس ،وإضعاف نفوذهم يف الساحات القريبة من االحتاد السوفيايت .
ُ
وكانت للرياض مصلحة يف هزيمة الروس يف أفغانستان ،ويف هذا اإلطار قدمت
السعودية
س�خيا لألفغ�ان العرب ،حيث ب�رز دور ٍّ
كل م�ن :عبد اهلل عزام وأس�امة بن الدن؛
ماليا
ًّ
دعًم�اً ًّ
ً
مؤسس�ة إغاثية جهادية
أس�س األول يف ع�ام " 1984مكتب خدمات املجاهدين" ،ليكون
إذ ّ
متخصصة بالعمل يف أفغانستان  .كام ملع اسم الثاين بوصفه أبرز وجوه "األفغان العرب".
كما كان للس�عودية حليفان آخران من األفغان؛ أحدمها عبد رب الرس�ول س�ياف ،الذي
أس�س حزب "االحتاد اإلسلامي" .واآلخر قلب الدين حكمتيار ،رئيس ذلك احلزب الح ًقا.
ّ
ريا للس�عودية يف التأثري امل�ايل واأليديولوجي
ويف هذا الس�ياق ،تنس�ب بعض املصادر ً
دورا كب ً
والسيام عرب
يف حركات إسلامية يف أفغانستان وآسيا الوسطى وروس�يا االحتادية والشيشان،
ّ
املس�اعدات املالية التي كانت تقدّ مها "مؤسسة احلرمني اخلريية" .وقد أتاحت املنظامت اخلريية
الس�عودية األخرى ،مثل رابطة العامل اإلسلامي ،وهيئ�ة اإلغاثة اإلسلامية العاملية ،والندوة
العاملية للش�باب اإلسالمي -للسعودية أن تنرش أجندهتا الدينية/املذهبية/السياسية يف مناطق
واسعة من العامل ،خالل ثامنينيات وتسعينيات القرن العرشين .

س�جلت ه�ذه املرحلة م�ن تاري�خ العالق�ات الس�وفيتية– الس�عودية ،تباعدً ا
باختص�ارّ ،
دبلوماس�يا بني الطرفني ،وشهدت ً
فيضا من اخلالفات بني البلدين يف الفرتة ،1989 1938-
ًّ
املتعلق�ة بقضايا احل�رب الباردة ،وانحياز الرياض لفكرة حماربة الش�يوعية والنفوذ الس�وفيتي
واحلركات اليسارية يف العاملني العريب واإلسالمي.
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اس�تمر هذا "الفتور الدبلومايس" بني االحتاد السوفيتي واململكة العربية السعودية إىل
وقد
ّ
حدّ ما -حتى و ّقع البلدان يف أيلول/سبتمرب  ،1990اتفاقي ًة متعلقة بتبادل بعثتني دبلوماسيتني،
وهبذا اختُتمت فرتة املواجهة الدولية واإلقليمية الطويلة األمد .

كان�ت إع�ادة العالق�ات بين موس�كو والري�اض ج�ز ًءا م�ن التح�والت يف منظوم�ة
عمليات إع�ادة البناء الداخيل
العالق�ات الدولية يف مطلع تس�عينيات الق�رن العرشين؛ أمل ْتها
ُ
"البرييسرتويكا" يف االحتاد السوفيتي ،والتفكري السيايس اجلديد يف جمال السياسة اخلارجية.
وكانت حصيلة هذه التحوالت حدوث "تقارب نسبي" بني موسكو وواشنطن ،وتغيرّ النظرة
الروسية إىل املنطقة األفرو -آسيوية .

ثانيًا -العالقات الرو�سية– ال�سعودية2000 1990- :

يف س�ياق تطوير العالقات الدبلوماسية بني الطرفني ،قام وزير خارجية روسيا االحتادية -
أندريه كوزيريف بزيارات رسمية إىل بلدان اخلليج يف نيسان/أبريل  ،1992والتقى يف الرياض
العاهل الس�عودي فه�د بن عبد العزيز .ثم ق�ام رئيس الوزراء الرويس فكتور تشيرنومريدين
بزيارة الس�عودية يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،1994واستقبله امللك فهد وويل عهده األمري عبد
اهلل ،ونوقشت خالل املحادثات ،القضايا الدولية ذات االهتامم املشرتك ،ومنها :عملية التسوية
العربي�ة -اإلرسائيلي�ة ،واتفاقات أوس�لو ،والوضع يف الع�راق بعد فرض العقوب�ات الدولية
عليه ،وكذلك خمتلف اجلوانب الثنائية .

ورغ�م اتفاقية التبادل الدبلومايس بني موس�كو والرياض ،وزيارات مس�ؤولني روس إىل
ختص األقليات املسلمة،
السعودية -بقي خالف الدولتني قائماً حول جمموعة من القضايا التي ّ
سواء داخل روسيا االحتادية نفسها ،مثل قضية الشيشان ،أم يف القارة األوروبية ،مثل قضيتي:
البوسنة واهلرسك ،وكوسوفو.
ويف هذا الس�ياق" ،أ ّدت العمليات العس�كرية الروسية يف مجهورية الشيشان التي بدأت يف
كانون األول/ديسمرب  ،1994إىل حدوث أزمة يف العالقات الروسية– السعودية ،التي كانت
يف طور النش�وء .وجاء يف وثيقة رس�مية لوزارة اخلارجية الروس�ية أن أي اتصاالت سياس�ية
مهم�ة بني البلدي�ن مل جت ِر منذ ذلك التاريخ ،وحتى أيلول/س�بتمرب  .2003وكان س�بب هذه
ّ
األزمة -كام ذكر الس�فري ال�رويس يف الرياض -يعود إىل "تباين موق�ف اجلانبني من األحداث
يف القوقاز" .

وكذل�ك احل�ال يف قضيت�ي :البوس�نة واهلرس�ك ،وكوس�وفو ،اللتين أ ّدت�ا إىل توتّر يف
العالقات بني موس�كو والرياض؛ إذ "اعترب أنصار الفكرة القومية -الوطنية الروس�ية ،أن
إعالن استقالل البوسنة واهلرسك ،واحلركة يف كوسوفو نحو االنفصال عن رصبيا ،بمنزلة
(ع�دوان ارتكب�ه حلف النات�و وتنظيم القاع�دة الوهايب) ض�د األرثوذكس�ية يف البلقان".
وقد عدّ ت موس�كو بروز "قضية كوس�وفو" نتيج ًة مبارشة لألفعال املشرتكة من جانب ٍّ
كل
م�ن" :االنفصاليين األلبان" ،و"املعتدي األطليس" ،و"التش�كيالت املس�لحة للمجاهدين
م�ن باكس�تان وأفغانس�تان وبع�ض بل�دان اخللي�ج ،بمس�اعدة فعال�ة م�ن االس�تخبارات
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الس�عودية" .وبن�ا ًء عليه ،فقد أصبح�ت فكرة التعاون
الوثيق بني الرياض وواش�نطن ،حتدّ د النظرة الروس�ية
إىل اململك�ة العربي�ة الس�عودية"  .وهبذا ع�ادت نقاط
لتخي�معلىعالق�اتموس�كوبالري�اض.
اخللاف ّ
يف هذا الس�ياق ،يرى أحد الباحثني أن موسكو ترى
يف احل�ركات اإلسلامية "أدا ًة س�عودية– غربية ت َّ
ُس�خر
إلضع�اف األم�ن ال�رويس .ويف ح�ال س�قوط القوقاز
الكبري يف قبضة القوميني اإلسلاميني ،ربام ختتفي الدولة
الروس�ية يف ش�كلها احل�ايل ،ويتم تفكيكه�ا بدينامية التفكي�ك عرب عوامل وتط�ورات داخلية
متتابع�ة ،أو بتدخل مبارش من الغرب .وق�د عبرّ الرئيس بوتني عن ذلك بالقول" :إذا مل توقف
روس�يا املتطرفني يف الشيشان اليوم ،فس�نواجه غدً ا يوغسالفيا ثانية يف أرايض روسيا االحتادية
كلها" .

�أ ّدت العملي � � ��ات الع�سكري � � ��ة الرو�سية في
جمهوري�������ة ال�شي�ش�������ان الت�������ي ب�������د�أت في
كانون الأول/دي�سمبر � 1994إلى حدوث
�أزم�������ة في العالقات الرو�سي�������ة ال�سعودية
التي كانت في طور الن�شوء

ترسب اإلسلامية الراديكالية من
ويس�تطرد الباحث نفس�ه بالقول :إن موس�كو "ختش�ى ّ
العاملني العريب واإلسلامي وانتش�ارها ،أكثر من خش�يتها خس�ارة مصالح اقتصادية ،وعقود
عاملي�ا ،أو توس�يع نفوذه�ا يف مواجهة
تس�ليح ،ومواق�ع تس�تخدمها منص�ات لع�رض قوهت�ا ًّ
الوالي�ات املتح�دة والغرب.
والس�يام بعدما أصبحت املطالب السياس�ية واملظ�امل االجتامعية
ّ
واالقتصادي�ة يف الشيش�ان ذريع� ًة للغرب وبعض األنظم�ة العربية املتحالفة مع�ه ،للتدخل يف
الش�ؤون الداخلية الروسية بذريعة "التدخل اإلنساين" ،وهو املبدأ الذي يستخدمه الغرب من
أج�ل التغل�ب عىل حاجز الس�يادة الوطنية ،الذي تصونه قواعد القان�ون الدويل وميثاق األمم
املتحدة ،وتتمسك به روسيا بقوة .وقد أشار الرئيس بوتني يف صيف  2000إىل مهماّ ت القوات
العس�كرية الروس�ية يف س�ياق إعادة الثقة بصدقية قدراهتا عىل االستجابة للتحديات ،قائلاً إن
التدخ�ل اإلنس�اين الذي مارس�ته الوالي�ات املتحدة والغرب لي�س إال ذريع�ة "إلعادة صوغ
خريطة العامل ،وملامرس�ة الضغط على عملية وضع قواعد إدارة األزم�ات يف العامل ،ومن أجل
فرض قيم الغرب ورشعيته" .
ويمك�ن تلخي�ص هذه املرحلة من العالقات الروس�ية– الس�عودية ( )2000 1990-يف
أن دعم الس�عودية لقضايا املسلمني يف روسيا ،أو يف مناطق نفوذها يف آسيا الوسطى والبلقان،
ّ
ش�كل ماد ًة الس�تمرار اخلالفات بني موس�كو والرياض ،وأبقى عالقاهتام يف إط�ار "التقارب
احل�ذر" ،رغ�م دخول متغريات عديدة أس�همت يف حتسين ف�رص العالقات ،وعىل رأس�ها:
اهنيار االحتاد السوفيتي ،وتضعضع أيديولوجية الكتلة الرشقية ،وتويل الرئيس فالديمري بوتني
أواخ�ر عام  ،1999ال�ذي أعاد صياغة السياس�ات الداخلية واخلارجية يف روس�يا ،عىل نحو
ّ
جزئيا ،عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.
تدرجييا من استعادة مكانة بالده
مكنه
ًّ
ًّ

ً
ثالثا :العالقات الرو�سية– ال�سعودية2010 2001- :

ّ
ش�كلت أحداث  2001/9/11مفصًل�اً مهماًّ يف تطور النظامني ال�دويل واإلقليمي ،ويف
عالق�ة الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة بالق�وى الدولية األخرى وب�دول الرشق األوس�ط؛ إذ
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توترت عالقات واش�نطن بالرياض بصورة غري مس�بوقة ،وانطلقت محلة أمريكية شاملة ضد
الس�عودية ،ونظامها السيايس ،وأيديولوجيتها الدينية "الوهابية" ،وبنيتها االجتامعية ،وثقافتها
ِ
املحافظة.
وق�د متحور مضمون هذه احلمل�ة حول االهتامات اآلتية :الوهابية مس�ؤولة عن التطرف
مولت -وال
يف العامل اإلسلامي ك ّله .الس�عودية هي التي خلقت حركة "طالبان" ،وهي التي ّ
تزال -تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن الدن .مل تتعاون الرياض يف التحقيقات حول اخلمسة
عرش
ش�خصا من الس�عوديني املتهمني يف أحداث  11أيلول/س�بتمرب  ،2001كام أن الرياض
ً
رفضت السماح للق�وات األمريكية باس�تخدام قواعدها اجلوية يف اهلجامت ضد أفغانس�تان.
حتولت من دولة صديقة للواليات املتحدة،
وكان مفاد هذه االهتامات باختصار ،أن السعودية ّ
إىل دولة عدوة .

مطال�ب بالتغيري
وبن�ا ًء علي�ه" ،مل تع�د واش�نطن حريص�ة على أي نظام ع�ريب ،فاجلمي�ع
ٌ
واالنصياع للمطالب األمريكية .وهبذا اندفعت واشنطن بعد أحداث  ،2001إىل تغيري هنجها
الرباغمايت ،واتب�اع منهج آخ�ر ينطلق م�ن رؤي�ة أيديولوجية/ع َقدية واضح�ة .وكانت إدارة
وخصوصا النظام
ج�ورج ب�وش االبن متل�ك مثل هذه الرؤي�ة ،التي تريد صياغ�ة العامل كل�ه،
ً
الرشق أوسطي".

وإزاء ذلك ،جلأت الرياض إىل تنش�يط عالقاهتا مع موس�كو .ورغم تر ّدد السعودية –التي
تض�م احلرمين الرشيفني يف مك�ة واملدينة– يف إقامة عالقات وثيقة مع دولة ش�يوعية س�ابقة،
فق�د اس�تجدّ متغريان أقنع�ا الرياض بذلك :أحدمه�ا احلملة األمريكية املكثفة ضد الس�عودية
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واالدعاءات بتمويلها اإلرهاب ،وعالقة بعض املسؤولني السعوديني ببعض خاطفي الطائرات
يف أح�داث  ،2001/9/11وهذا أقنع الرياض بأن ت ِ
ُعادل النفوذ األمريكي يف اخلليج .وكان
الس�عوديون يأملون ً
أيضا يف تنويع مصادر اس�ترياد السلاح ،وأرسلوا إش�ارات إىل واشنطن
بأهن�م يري�دون اإلبقاء عىل مجيع اخلي�ارات اجليوبوليتيكي�ة مفتوحة .أما العام�ل اآلخر ،فكان
موق�ف روس�يا املع�ارض للحرب األمريكي�ة الربيطانية على العراق ع�ام  ،2003الذي كان
يعكس موق ًفا مشا ًهبا ملوقف الرياض من تلك احلرب" .
وعىل ضوء تداعيات هذين املتغريين اإلستراتيجيني عىل النظامني اإلقليمي والدويل ،زار
وزير اخلارجية سعود الفيصل موسكو يف أيار/مايو 2003؛ حيث ّأكد املسؤولون الروس أن
بالده�م "تعت�زم تأكيد رضورة رسعة التوصل إىل إقرار احلي�اة املدنية يف العراق ،وتأمني الدور
املرك�زي لألم�م املتح�دة يف عملية إعادة إعماره .وأعربت موس�كو عن تقديره�ا للمبادرات
خصوص�ا مبادرة لق�اء وزراء خارجية البلدان املجاورة للع�راق ،إضاف ًة إىل مرص،
الس�عودية،
ً
يف نيسان/أبريل . 2003

كام أبدى وزير خارجية روس�يا إيغور إيفانوف تأييد بالده مبادرة األمري عبد اهلل ،املعروفة
باسم "مبادرة السالم العربية" حلل الرصاع مع إرسائيل .

ث�م زار ويل العهد الس�عودي –آنذاك -األمير عبد اهلل بن عبد العزيز موس�كو يف أيلول/
س�بتمرب  ،2003وذلك يف إطار تنش�يط السياسة اخلارجية الس�عودية ،وتنويع دوائر حركتها،
والس�يام مع ب�روز احتامالت الجتاه
أمًل�اً يف تقلي�ص حدة الضغ�وط األمريكية عىل الرياض،
ّ
واشنطن إىل تقليص اعتامدها عىل السعودية ،عىل الصعيدين العسكري والنفطي .
وقد جاءت الزيارة بعد تشكيك بعض املح ّللني األمريكيني يف "حمورية السعودية" ،بالنسبة
للسياس�ة اخلارجية األمريكية ،مع تطلع واش�نطن إىل موس�كو لتخفي�ض اعتامدها عىل النفط
السعودي .

وفيام بدا آنذاك كأنه "نقلة" يف العالقات السعودية-الروس�ية مع أعىل زيارة ملوس�كو يقوم
هب�ا مس�ؤول س�عودي منذ ع�ام  ،1932ظه�ر أن الري�اض ربام تبح�ث عن أصدق�اء جدد يف
مي�دان النفط والغ�از ومكافحة اإلرهاب .ورغم أمهية البعد االقتص�ادي للزيارة ،فإن طابعها
الس�يايس كان طاغ ًي�ا حي�ث َو َص َ
الرئيس بوتين الس�عودي َة بـ"الزعيمة املعترف هبا للعامل
�ف
ُ
ييتوأ أحد املواقع التي تع ّلق روس�يا عليها أمهية خاصة" .وهذا األمر
الع�ريب ،والرشي�ك الذي ّ
س�هل ً
أيضا إصدار بيان مشترك حول تشكيل جمموعة عمل س�عودية– روسية ،ملعاجلة قضايا
ّ
"مكافحة اإلرهاب" .
تتم إال بعد أن قدّ مت السعودية تنازالت لروسيا يف جانبني عىل األقل؛
بيد أن هذه الزيارة مل ّ
"أحدمها س�يايس ،وهو ش�طب قضية الشيشان من األجندة السياسية التي ّ
عكرت العالقات
روسيا .واآلخر اقتصادي،
داخليا
بني البلدين ،حيث عدّ السعوديون املوضوع الشيشاين شأ ًنا
ًّ
ًّ
وه�و توقيع اتفاقات عدّ ة اقتصادي�ة ونفطية ،كانت رضورية لتأس�يس أرضية للتقارب القادم
بني موسكو والرياض ،وإعادة روسيا اىل املنطقة العربية بثقل أكرب ،بعد أن أسهمت السعودية
لعقود طويلة يف إخراجها منها" .

ربيع 49 2018

الأبحاث  -الدرا�سات �أمجد �أحمد جبريل

وإزاء تصاعد إخفاق السياسات األمريكية
يف الشرق األوس�ط يف الفترة الثاني�ة إلدارة
الرئيس جورج بوش االبن (،)2008 2004-
مل جت�د الس�عودية بديًل�اً س�وى أن تبتع�د قليلاً
عن هذه السياس�ات .ويمكن الق�ول ّ
إن عا َمي
ً
 2006و 2007ش�هدا
نش�اطا للدبلوماس�ية
الس�عودية يف أمور قد ال توافق عليها واش�نطن
متا ًم�ا؛ إذ س�ار امللك عبد اهلل بن عب�د العزيز يف
خط ش�به مستقل؛ فتوسطت السعودية لعقد "اتفاق مكة" بني حركتي فتح ومحاس يف شباط/
فرباي�ر  ،2007رغ�م سياس�ة "املحافظني اجلدد" الرامية إىل تعميق االنقس�ام الفلس�طيني ،كام
حت ّفظت الرياض عىل سياس�ة واش�نطن يف عزل س�وريا وإيران ،اللتني زار رئيساها السعودية،
ورفضت الرياض االنضامم إىل مبادرة إسطنبول عام . 2004

اً
ّ
مف�صل
�شكل � � ��ت �أح � � ��داث 2001/9/11
ًّ
مهم � � ��ا ف � � ��ي تط � � ��ور النظامي � � ��ن الدول � � ��ي
والإقليمي وفي عالقة الواليات المتحدة
الأمريكي � � ��ة بالق � � ��وى الدولي � � ��ة الأخرى
وبدول ال�شرق الأو�سط

ويف مظهر آخر لتأكيد امتعاض الرياض من واش�نطن ،أصبح فالديمري بوتني ،أول رئيس
مناس�با متا ًما للمملكة الساعية إىل
رويس يزور الس�عودية يف ش�باط/فرباير  .2007وكان هذا
ً
دور إقليمي أكرب ،لكنه أتى يف وقت كانت فيه روسيا تزيد من تأكيد وجهات نظرها ومصاحلها
الدولي�ة ،وتت ّلق�ى النقد من القوى الغربية .وقد اكتس�بت الزيارة أمهي� ًة إضافية ،مع تزايد قلق
أوروبا بشأن أمن مصادرها من الطاقة ،واعتامدها عىل الغاز الرويس ،ودور السعودية بوصفها
مصدرا تقليد ًّيا موثو ًقا إلمدادات النفط لالقتصاد العاملي .
ً
ويف ه�ذه املرحل�ة من تطور العالقات بني موس�كو والرياض" ،أبدت الس�عودية ً
أيضا
اهتام ًم�ا بالعالق�ات مع آس�يا ألس�باب اقتصادية
أساس�ا ،وإلظهار أن الس�عودية ال تعتمد
ً
حرص ًّي�ا عىل الغرب .وكان امللك عبد اهلل ق�د زار مطلع عام  2006الصني واهلند وماليزيا
وباكس�تان .كما ش�دّ د ويل عه�ده ،س�لطان بن عب�د العزيز على سياس�ة "التطل�ع رش ًقا" .
وق�د تبع ذل�ك يف عام  ،2007سلس�لة من الزي�ارات املتبادلة بني املس�ؤولني الس�عوديني
واآلس�يويني ،وم�ن ذلك الزيارة األوىل لرئي�س كوريا اجلنوبية منذ  27عا ًما إىل الس�عودية
يف آذار /م�ارس . "2007

باختصار ،شهدت هذه املرحلة ( )2010 2001-زيارات متبادلة من أرفع املسؤولني
نس�بيا ،بس�بب
م�ن اجلانبين الرويس والس�عودي ،بحي�ث تق ّلصت مس�احات االختالف
ًّ
تداعي�ات أحداث  2001/9/11واحتلال العراق  ،2003عىل بني�ة النظامني اإلقليمي
والدويل .هذا فضلاً عماّ أفرزته أخطاء السياس�ة األمريكية يف الرشق األوسط من تداعيات
ً
ملحوظا ،األمر
تراجعا
تسجل
ً
س�لبية عىل موقع الس�عودية ومكانتها اإلقليمية ،التي بدأت ّ
ال�ذي اضطره�ا للبحث عن أصدقاء جدد .وهو ما دفع بع�ض الباحثني للقول إن الرياض
ق�د حت ّقق مصاحلها بش�كل أفض�ل إذا قامت بتعزي�ز (وربام حتويل) وجهته�ا اخلارجية نحو
دول جنوب آسيا والرشق األقىص ،حيث القوى االقتصادية الصاعدة ،والثقل االقتصادي
ٍّ
فعالة ،جتمع بني الس�عودية
ل�كل م�ن الصني واهلند ،وهذا ق�د يتيح فرصة حقيقي�ة لرشاكة ّ
وبينه�ذهالق�وى.
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حت�والن جوهري�ان يف موازين
ح�دث يف العق�د الت�ايل الحتالل الع�راق ّ 2013 2003-
حتول ميزان القوى ملصلحة دول احلزام الشمايل يف
الق�وى يف إقليم الرشق األوس�ط :أحدمه�ا ّ
"الرشق األوسط"؛ أي تركيا وإيران ،مقابل تراجع دول احلزام اجلنويب؛ أي مرص والسعودية.
وبينام نجحت أنقرة يف تعزيز وزهنا اإلقليمي منذ صعود حزب العدالة والتنمية عرب دبلوماسية
االتفاقات االقتصادية مع س�ورية والعراق وإيران ،وسياس�ة "تصفري املشكالت" مع حميطها،
اس�تطاعت طهران عرب سياس�تها العراقية وحتالفاهتا اإلقليمية مع س�ورية و"الفاعلني من غري
آنيا مكان ًة
الدول" ( ،)Non-State Actorsوسعيها المتالك التقنية النووية -أن حترز ولو ًّ
التح�ول اآلخر فهو صعود تأثري اجلامعات املس�لحة يف موازين القوى يف
ب�ارزة يف املنطقة .أما
ّ
الشرق األوس�ط ،ومنها ح�زب اهلل ،وحركة محاس ،وامليليش�يات العراقية املس�لحة ،ومجاعة
احلوثيني يف اليمن .

وانعكاس�ا هلذي�ن التحولْي�نْ اإلستراتيجيينْ  ،يمكن الق�ول إنه "قد نمت مصالح روس�ية
ً
اقتصادي�ة وجيوسياس�ية نفطية يف الرشق األوس�ط من تعاون موس�كو مع طه�ران وأنقرة يف
إقليميتني أصبحت�ا ّبوابتينْ لدور
جناح�ي الع�امل العريب الرشقي والشمايل؛ أي مع أكرب قوتين
َ
ّ
رويس ناش�ط متع�دد األطراف يف نس�ق رشاكات إستراتيجية ثنائية .وتطور ه�ذا التعاون إىل
نوع من "بركس الرشق األوس�ط– روس�يا" ،وهو قابل للتوس�ع .ومن الواضح أن العالقات
العربية– الروس�ية تفتقر إىل يشء مش�ابه ،وهو ما دفع موس�كو إىل أداء دور ناش�ط ومبادر يف
دبلوماس�يا ،مع إعطاء أولوية مللف إيران النووي عىل حس�اب قضية فلس�طني؛
حل النزاعات
ًّ
فرص تدخلٍ أكثر ،وأداء دور أنش�ط وأكث�ر إجيابي ًة من القضية
فقد أفس�ح هذا امللف لروس�يا َ
وع�زز تأثريها يف
عزز ذلك من حضور موس�كو يف السياس�ات اإلقليمية،
ّ
الفلس�طينية ،وق�د ّ
وخصوصا مع اخلليجيني" .
عالقاهتا مع األمريكيني واإلرسائيليني والعرب،
ً

رابعًا -عالقات مو�سكو -الريا�ض بعد الثورات العربية ،والتدخل الع�سكري
الرو�سي في �سوريا2015 2011- :

الثورات العربية الت�ي انطلقت من تونس أواخر عام  ،2010ثم امتدت إىل  4دول
محل�ت
ُ
رياح متغريات إستراتيجية مؤ ّثرة يف العامل الع�ريب وعالقاته اخلارجية اإلقليمية
عربية أخرىَ ،
والدولية ،ومن بينها العالقات بني روسيا والسعودية.
ً
سياس�ة معادية هلذه الث�ورات عمو ًما  ،بدوافع
ورغ�م أن كلتا الدولتني تب ّنت –وال تزال-
ومس�وغات خمتلف�ة ،ف�إن األزمة الس�ورية ّ
ش�كلت مفصلاً مهًّم�اًّ يف إظهار خالفات موس�كو
ّ
والرياض.
ويف هذا السياقُ " ،يعدّ سعي موسكو إىل التمسك بمكانتها بوصفها عمال ًقا يف حقل الطاقة،
من أبرز املصالح الروسية يف األزمة السورية؛ فهي تسعى إىل منع املنافسني الكبار من مزامحتها
وإسرتاتيجيا ،وتعتقد أنه مع تناقص سكاهنا ،وتراجع دورها ،وانتقاهلا من قوة عاملية
اقتصاد ًّيا
ًّ
إىل قوة إقليمية ،فإن قطاع الطاقة قد حي ّقق هلا مكان ًة مل تتمكن من حتقيقها عرب القوة العس�كرية
َ
باملنافسين الكبار يف حقل الطاقة ،ومنهم إيران،
واملنافس�ة مع الغرب .لذلك جتد أن عالقاهتا
تراوح بني الفتور والتوتر .ويمثل التنافس الدويل واإلقليمي عىل خطوط نقل الغاز والنفط من
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املهمة للموقف الرويس من األزمة الس�ورية؛
ال�دول املط ّلة عىل اخلليج العريب أحد املحددات ّ
فموسكو ختشى أن يؤدي سقوط نظام بشار األسد إىل زعزعة مكانتها املهيمنة عىل سوق الغاز
األوروبية ،نتيجة احتامل مدِّ الغاز القطري عرب السعودية وسوريا وتركيا إىل أوروبا ،وهذا من
شأنه أن حيرم الكرملني ورقة رابحة
إسرتاتيجيا واقتصاد ًّيا" .
ًّ
أمرا
ومن زاوية أخرى ،فإن "موسكو تعترب أن وجود إيران قوية يف مواجهة واشنطنُ ،يعد ً
حيو ًّيا ألمن روسيا القومي ،لذلك ترى أن ما جيري يف سورية يستهدف إيران بالدرجة األوىل،
وهذا ما عبرّ عنه علنًا الرئيس الرويس يف مقالة له يف ترشين األول/أكتوبر . "2012

وخلال تعلي�ق عىل الث�ورات العربي�ة ،وصف�ت د .ماليش�يفا اخلبيرة يف وزارة اخلارجية
الروس�ية يف متوز/يولي�و  ،2012وصفت الس�عودي َة بأهن�ا "حتافظ يف سياس�تها اخلارجية عىل
ص�ورة "الرشي�ك ال�ويف" للوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة .ومن املحتم�ل أن تتخذ الس�عودية
خط�وات مس�تقلة هبدف إبع�اد املوجة الثورية إىل خ�ارج ممتلكاهتا ،عىل أن جت�رف هذه املوجة
ً
َ
ارتباطا
أحزاب ومنظامت إسلامية ،ترتبط
األنظم�ة العربية العلامنية وتظه�ر حملها
يف طريقه�ا
ٌ
جليا يف س�وريا ،وأن
التوجه ظهر
وثي ًق�ا بـ"الثنائ�ي الوهايب" :الس�عودية وقطر .وه�ذا
ً
ّ
ظهورا ًّ
الس�عوديني والقطريين يعملون يف هذا الش�أن بالتحالف مع حلف شمال األطليس "الناتو"،
عىل حدّ قوهلا .
ويشير باحث س�عودي ،إىل أن التقارب السعودي -الرويس ،ال يعني بالتأكيد التخليّ عن
التحالف مع واش�نطن ،رغم وجود أهداف مشتركة بني موس�كو والري�اض .ومنها :احتواء
الث�ورات العربية ،وإعاقة صعود حركة اإلخوان املس�لمني بعد تل�ك الثورات ،ومواجهة نمو
النف�وذ الرتكي يف الرشق األوس�ط ،وتقليص تداعي�ات التفامهات األمريكي�ة -اإليرانية التي
تعززت يف ظل إدارة الرئيس باراك أوباما الثانية  ،2016 2012-وتوافق موس�كو والرياض
ّ
ح�ول دعم نظام عبد الفتاح الس�ييس يف مرص ،الذي أخرج حممد م�ريس ومجاعة اإلخوان من
السلطة .

م�ن جهة أخرى ،فقد "أ ّدت األزمة األوكرانية التي عدّ هتا موس�كو "ثورة ملونة" جديدة-
إىل تصعيد اخلطاب الرويس املعادي ألمريكا وأوروبا ،واش�تدّ ذلك أكثر بعد فرض العقوبات
عىل روس�يا بس�بب قضية الق�رم .وقد أكد الرئي�س بوتني يف كانون الثاين/ديس�مرب  2014يف
س�ياق رده عىل هذه العقوب�ات ،أن تقليص العالقات االقتصادية مع الغرب يدفع روس�يا إىل
توس�يع العالقات التقليدية مع بلدان الرشق األوس�ط .ومل يذكر بوتني الس�عودي َة من بني هذه
البل�دان ،ب�ل عىل العكس من ذلك ،أش�ار أكثر من مرة إىل احتامل وجود "مؤامرة ضد روس�يا
تتعل�ق بخفض أس�عار النف�ط العاملية ،وهذا األم�ر ال يمكن أن تقوم به س�وى اململكة العربية
السعودية" .

خام�سً ا -حدود "التقارب الرو�سي– ال�سعودي

بعد اس�تعراض مسار العالقات الروس�ية– الس�عودية ومراحلها وقضاياها وإشكالياهتا،
يمكن إبراز املالحظات اآلتية:
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واضحا يف العالقات الروس�ية– الس�عودية،
ريا
ً
 - 1إن التغريات يف النظام الدويل ترتك تأث ً
والس�يام املتغيرات يف قمة النظام ال�دويل ،من حيث تراجع أو تقدم مكان�ة كل من :الواليات
املتحدة األمريكية وروس�يا االحتادية .كام أن التغريات يف النظام اإلقليمي يف الرشق األوس�ط
تؤ ّثر بشدة يف خيارات السعودية.

ولع�ل أب�رز األمثلة هن�ا :اهني�ار االحت�اد الس�وفيتي  ،1991وأح�داث ،2001/9/11
ث�م احتالل الع�راق ربيع  ،2003ثم حرب لبن�ان صيف  ،2006وتداعيات سياس�ة الرئيس
األمريكي الس�ابق باراك أوبام�ا يف التقارب مع إيران ،واندالع الث�ورات العربية عام ،2011
ريا سياس�ة الرئي�س األمريكي
والتدخ�ل العس�كري الرويس يف س�وريا خريف  ،2015وأخ ً
دونالد ترامب ،التي قد تؤدي ،رغم ارتباكها وغموضها
وافتقاده�ا الرؤي�ة اإلستراتيجية -إىل إع�ادة رس�م التق � � ��ارب ال�سع � � ��ودي الرو�س � � ��ي ال يعن � � ��ي
ّ
التوازنات الدولية واإلقليمية ،وفق أسس جديدة.
التخل � � ��ي ع � � ��ن التحالف مع
بالت�أكي � � ��د
املهم التأكيد أن قدرة موسكو عىل توظيف هذه
ومن ّ
املتغريات الدولية واإلقليمية تفوق قدرة الرياض ،وهذا
يعني أن روس�يا متس�ك بزم�ام املب�ادرة يف العالقات مع
السعودية ،ومتلك أورا ًقا أكرب للضغط واملساومة.

وا�شنط � � ��ن رغم وجود �أه � � ��داف م�شتركة
بي � � ��ن مو�سك � � ��و والريا� � � ��ض ،منه � � ��ا احتواء
الثورات العربي � � ��ة و�إعاقة �صعود حركة
الإخوان الم�سلمين

حترك�ت موس�كو بق�وة من�ذ ت�ويل الرئي�س
لق�د ّ
األمريكي ب�اراك أوباما ،الذي انته�ج مقاربة "انكفائية"
نتيجة تراجع بعض عنارص القوة االقتصادية األمريكية.
وهك�ذا تقاربت روس�يا مع عدة دول إلع�ادة ترتيب حتالفاهتا اإلقليمي�ة،
خصوصا يف مناطق
ً
النفوذ الرويس التقليدية ،بداية من جورجيا صيف  ،2008ثم أوكرانيا والقرم يف عام ،2014
ث�م التدخ�ل العس�كري ال�رويس يف س�وريا  .2015فضلاً ع�ن توطيد موس�كو عالقاهتا مع
دول آس�يا الوس�طى والقوقاز ،ودول ذات أمهية يف إقليم الرشق األوس�ط ،مثل :تركيا وإيران
وإرسائيل ومرص ،انطال ًقا من فكرة إعادة تشكيل التوازنات اإلقليمية ،هبدف التأثري يف التوازن
اإلسرتاتيجي العاملي .

نسبيا من مساحات
 - 2إن مس�احة االختالف يف عالقات موس�كو– الرياض ،تبدو أكرب ًّ
ومستمرة إىل حدٍّ ما ،رغم تأثريات
االتفاق؛ إذ تبدو خالفات الدولتني كأهنا متعلقة بأبعاد ثابتة
ّ
التطورات الدولية واإلقليمية ،كام ُأ ِشير إليه آن ًفا .ويب�دو أن البعد/العامل الثقايف ،واملوروث
خصوصا،
معو ًق�ا أم�ام تط�ور العالق�ات الروس�ية– الس�عودية
ً
التارخي�ي ،ق�د يؤ ّدي�ان ً
دورا ِّ
والعالقات الروسية– العربية عمو ًما.
ويمك�ن الق�ول إن "عالقة الدول العربية بروس�يا ،ال تزال انتقائي� ًة واضطرارية وحمدودة،
انقط�اع جمتمعي وثقايف عام بين املجتمعات العربية واملجتم�ع الرويس ،وهو ما
يطغ�ى عليها
ٌ
أ ّدى إىل قص�ور أو ضع�ف العالق�ات املجتمعي�ة بينهام ،مقارن� ًة بالتواصل العريب النس�بي مع
املجتمع�ات األوروبي�ة واألمريكية ،وهو ما جع�ل العالقات العربية بروس�يا االحتادية عالق ًة
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مع األنظمة احلاكمة ،وهي تقوم عىل سياس�ات االعتدال والرباغامتية ،وتتحاش�ى التصادم مع
واشنطن ،يف منطقة تعدّ ها الواليات املتحدة حيوي ًة ملصاحلها اإلسرتاتيجية" .

أساسا عىل الدعم
توجه غريب عمو ًما ،إذ تراهن
ً
 - 3إن السياس�ة اخلارجية السعودية ذات ّ
األمريك�ي ،ث�م الدع�م األورويب بدرج�ة أقل ،ثم ت�أيت يف درج�ة ثالثة من األمهي�ة العالقات
السعودية الثنائية مع بعض القوى اآلسيوية ،مثل :الصني واليابان واهلند وباكستان.

الح�ظ يف ه�ذا الس�ياق ،أن بعض الدراس�ات العربية تتجاهل أحيا ًن�ا الفرق الكبري بني
و ُي َ
"توج�ه السياس�ة
"س�لوك السياس�ة اخلارجي�ة" ( ،)Foreign Policy Behaviorوبين
ّ
اخلارجية" (.)Foreign Policy Orientation

فعلى س�بيل املث�ال ،ذهبت إح�دى الدراس�ات إىل أن "توطي�د عالقات الري�اض بالقوى
اآلس�يوية وبع�ض دول أوروبا ،ج�اء أحيا ًنا ،عىل حس�اب العالقات الس�عودية -األمريكية،
خصوص�ا بعد احتالل العراق ع�ام 2003؛ فرغبة الرياض يف تقوي�ة دورها اإلقليمي املقرتنة
ً
بخش�يتها من تراجع النفوذ الس� ّني يف املنطقة -أ ّدت إىل تنش�يط مس�اعيها السياس�ية وأدواهتا
الدبلوماس�ية واملالي�ة .ومن هنا ي�أيت انكباب الرياض على مل ّفات إقليمية ،يف س�عي ملواجهة
تصاع�د النف�وذ اإليراين ،ومع توس�يع العالقات الس�عودية الدولية لتش�مل روس�يا والصني
وأوروبا ،عىل حساب الواليات املتحدة يف بعض األحيان" .

صحيحا أن الس�لوك الس�عودي يذهب نحو االس�تفادة من املتغريات اإلقليمية
ولئن كان
ً
ً
توجه السياسة اخلارجية يبقى مرتبطا إىل حدّ بعيد بالدول الغربية" .فليس
والدولية أحيا ًنا ،فإن ّ
هناك ما يشري إىل أن السعودية حتاول ح ًّقا استبدال صديق جديد بآخر قديم .ربام تريد الرياض
أن تُبق�ي خياراهت�ا مفتوحة ،ولكن ليس عىل حس�اب حتالفه�ا الطويل مع الوالي�ات املتحدة.
نس�بيا .أما العالقة
ويف هذا اخلصوص ،فإن أس�اس السياس�ة اخلارجية الس�عودية يبقى متس ًقا
ًّ
املتنامية بني الرياض والدول غري الغربية ،فهدفها زيادة البدائل ،وتوس�يع مس�احة احلركة أمام
السعودية ،لكن من دون التخيل عن عالقاهتا اإلسرتاتيجية مع واشنطن" .
وبغ�ض النظ�ر عن حدوث "تقارب نس�بي" بني موس�كو والرياض يف مفاص�ل معينة من
تطور النظامني الدويل واإلقليمي ،فإنه يمكن القول عمو ًما إن العالقات الروس�ية -السعودية
ال تتو ّفر هلا متطلبات "الرشاكة اإلستراتيجية"،
والسيام يف جانبها القيمي؛ فالطرفان يتحركان
ّ
جت�اه بعضهما ً
بعضا يف إطار ضيق وحم�دود؛ فالرياض تضع جممل عالقاهتا مع روس�يا يف إطار
الدور املأمول من موسكو يف كبح طموح إيران اإلقليمي وتدخالهتا يف الشأن العريب واخلليجي،
ريا هلا .ويف املقابل ختتزل روسيا عالقاهتا مع السعودية يف حتقيق
الذي تراه السعودية هتديدً ا خط ً
أكرب قدر من املكاسب املالية ،من خالل استثامرات يف النفط والغاز والتكنولوجيا ،والرغبة يف
زيادة املبيعات العسكرية الروسية .
 - 4ربما يك�ون من أبرز انعكاس�ات الث�ورات العربية على عالقات موس�كو– الرياض
انكشاف السعودية وتراجع مكانتها اإلقليمية مقارن ًة برتكيا وإيران وإرسائيل ،وربام مرص ً
أيضا
 ،وهو ما يضعف فرص الرياض يف التأثري يف السياسة الروسية جتاه املسألة السورية.
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تأثري حقيقي يف املس�ألة الس�ورية ،التي
ومن الناحية الفعلية ،قد ال يكون ّ
ألي دولة عربية ٌ
والس�يام بع�د التدخل العس�كري الرويس
بات�ت قضي�ة رصاع دويل وإقليم�ي بال�غ التعقي�د،
ّ
خري�ف 2015؛ فبع�د معرك�ة حل�ب ،صدر "إعالن موس�كو" ،ال�ذي و ّقعته روس�يا وإيران
وتركيا ،ووصفته مصادر روس�ية بأنه بمنزلة خارطة طريق لتس�وية تلك املس�ألةّ .
وأكد وزراء
خارجية هذه الدول الثالث يف  20كانون األول/ديس�مرب  ،2016استعدادها لضامن االتفاق
املس�تقبيل بين احلكومة الس�ورية واملعارضة .ويقدّ م ه�ذا اإلعالن وما ترتب علي�ه من نتائج،
ترمج ًة واقعية حلقيقة التحوالت الدولية واإلقليمية يف الرشق األوس�ط ،ويف س�وريا التي متثّل
دوليا مهماًّ يف ش�أن إحدى القضايا
إحدى الدول العربية املهمة؛ إذ تربز روس�يا بوصفها العبا ًّ
املحورية لألمن اإلقليمي ،مع هتميش نس�بي لدور القوى الدولية الكربى األخرى ،وبخاصة
واشنطن ،كام تظهر قوتان إقليميتان ،مها تركيا وإيران ،بوصفهام القوتني اإلقليميتني الفاعلتني
يف هذا الشأن ،وذلك عىل حساب القوى العربية التي استُبعدت بحكم ضعفها– من املشاركة
يف اجتماع يتعل�ق بمصري دولة عربي�ة .واملالحظ أن اجلانب العريب ق�د الذ بالصمت ،ومن ثم
مل يصدر أي رد فعل عريب رس�مي مجاعي عىل إعالن موس�كو ،وهو ما يمكن تفسيره عىل أنه
موقف أقرب للتحفظ ،منه إىل التأييد أو االعرتاض .

إسرتاتيجيا من خالل جذب تركيا صوهبا بعد أن
ربام تكون روس�يا نجحت أن تبني حتال ًفا
ًّ
ثالثيا مع إيران وتركيا،
نسبيا ،فبنت موس�كو حتال ًفا ًّ
تراجع تأثري واش�نطن يف الرشق األوس�ط ًّ
إلدارة املس�ألة الس�ورية وتداعياهتا اإلقليمية بمعزل عن واش�نطن والعواصم الغربية وحلف
الناتو ،إىل حد ما .
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ويف هذا الس�ياق ،تبدو مصالح موس�كو يف أنقرة أكرب من مصاحلها يف الرياض ،كالتعاون
يف مس�ألة أنابي�ب النقل ،واعتامد تركيا عىل الطاقة الروس�ية بنس�بة كبيرة ،والتعاون يف منظمة
التع�اون االقتص�ادي للبحر األس�ود ،ومنظمة القوات البحرية يف البحر األس�ود ،كام تس�عى
تركيا إىل االنضامم إىل منظمة ش�نغهاي للتعاون بموافقة موس�كو" .لقد أصبحت روس�يا أكرب
رشيك اقتصادي لرتكيا ،و ُيعدّ (خط الس�يل اجلنويب) هزيم ًة للواليات املتحدة يف حرب النفط
حرر موسكو من قيود تصدير نفطها وغازها ،وفتح أف ًقا إلجياد مثلث تعاون
والغاز الباردة؛ إذ ّ
ممرا له
رويس– ترك�ي– إي�راين تك�ون فيه روس�يا وإيران مص�دري الغاز ،وتك�ون فيه تركي�ا ًّ
َ
أضعف ضغط اإلدارة األمريكية عىل أوروبا لتق ّلل
لـتأمين إمدادات الطاقة إىل أوروبا .وه�ذا
اعتامده�ا على الغاز الرويس ،وق ّلل حاجة روس�يا إىل االعتامد عىل التصدي�ر إىل الصني .ويؤثر
ذل�ك ً
رئيس�ا للغاز ،وحيثها عىل التفكير أكثر يف خيار
أيض�ا يف خيارات قط�ر بوصفها
ً
مصدرا ً
إقامة "أوبك" للغاز ضمن ثالثي رويس– إيراين– قطري ،يكون ملوس�كو فيه نفوذ يف مواجهة
أي حت�رك أمريكي– س�عودي .إضاف�ة إىل ذلك ،تتعاون روس�يا مع تركيا لبن�اء مفاعل نووي
لألغراض الس�لمية بقيمة  20مليار دوالر ،من دون ضغط أمريكي -غريب– إرسائييل ،تنفذه
تزود إيران بالوقود النووي" .
رشكة روساتوم الروسية التي ّ
أض�ف إىل ذلك ،أن هيمنة متغري "مكافحة اإلرهاب" عىل العالقات والسياس�ات الدولية
واإلقليمية ،جيعل من مصلحة روسيا توطيد حتالفاهتا وعالقاهتا األمنية/االقتصادية مع إيران،
نسبيا ،وهو ما تفتقده العالقات
كوهنام يتحركان يف القوقاز وآسيا الوسطى ضمن إطار متشابه ًّ
الروسية -السعودية بطبيعة احلال.

وم�ن زاوي�ة التحالفات يف "احلرب عىل اإلره�اب" بعامة ،وعىل تنظيم الدولة اإلسلامية
"داعش" بخاصة ،تتقارب روسيا وإيران يف رؤيتهام خلطر تنظيم "داعش" يف الرشق األوسط،
واحتماالت انعكاس�ه عىل القوقاز وآس�يا الوس�طى ،وق�د ّ
توظف كلت�ا الدولتني ه�ذا اخلطر
لتعزيز عالقاهتام السياسية واألمنية يف إطار مرشوعاهتام اإلسرتاتيجية .ومن الواضح أن طهران
ً
"رشيكا للمجتمع الدويل يف مكافحة اإلرهاب" يف س�ورية والعراق
صورت نفس�ها بوصفه�ا
ّ
إىل دول آسيا الوسطى والقوقاز .و ُيالحظ أنه منذ توقيع اتفاق جنيف النووي بني إيران ودول
( )1+5يف متوز/يوليو  ،2015نش�طت السياس�ة اخلارجية اإليراني�ة يف حميطها األورايس عرب
ريا من عه�د الرئيس أمحدي
منظم�ة ش�نغهاي للتعاون ()SCO؛ إذ ش�هد خطاب طه�ران تغ ً
ً
أمنيا يف
نج�اد إىل الرئيس حس�ن روحاين ،وباتت إيران تقدّ م نفس�ها بوصفها
"رشي�كا وفاعلاً ًّ
وممرا اقتصاد ًّيا ال يمكن جتاوزه" .ويف هذا الس�ياق نجحت إيران يف التقارب أكثر مع
اإلقليمًّ ،
أذربيجان وتركامنستان وطاجيكس�تان وكازاخستان وأوزبكستان .من جهة أخرى ،ويف إطار
مرشوع الرئيس بوتني لتشكيل ما يسمى "العامل الرويس" ،حتاول موسكو جذب الدول ما بعد
الس�وفيتية إىل مدارها عرب جمموعة من املؤسس�ات األمنية واالقتصادية ،مثل منظمة ش�نغهاي
للتع�اون ( ،)SCOومنظمة معاهدة األمن اجلامعي ( ،)CSTOواالحتاد اجلمركي األورايس
( ،)ECUواحتاد الدول املستقلة ( .)CISوهو ما جيعل بعض الدارسني يتوقع احتامل تشكيل
"حمور" يف جنوب القوقاز بني روسيا وإيران عرب توافق عىل املستوى اجليو– اقتصادي ،وكذلك
عىل املستوى األمني واإلسرتاتيجي يف مكافحة نفوذ الناتو يف منطقة بحر قزوين" .
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إن تعقيدات احلرب الدولية عىل اإلرهاب ،والتداعيات اإلستراتيجية للمس�ألة السورية،
والتجاذبات الروس�ية -األمريكية/األطلسية تفرض عىل موسكو توطيد حتالفاهتا مع أطراف
إقليمي�ة مؤثرة ،وعىل رأس�ها تركي�ا وإيران وإرسائيل .أما الس�عودية فتع�اين حمدودية أوراقها
خصوصا بعد تزايد مش�كالهتا اإلقليمية ،بس�بب
وضع�ف تأثريه�ا يف التوازن�ات اإلقليمي�ة،
ً
تداعيات حرب اليمن ،وحصار قطر ،وتصعيد الرياض املستمر ضد طهران.

 5رغم األثر اإلعالمي لزيارة العاهل الس�عودي س�لامن بن عبد العزيز إىل روس�يا أوائلأكتوبر/ترشين األول  ،2017يف أول زيارة رسمية يقوم هبا ملك سعودي إىل روسيا ،واحلجم
الضخم التفاقيات التعاون واالس�تثامر  ،والترصحيات حول تطوير أوجه التعاون العس�كري
بني السعودية وروسيا -ال جيب إغفال أهنا جاءت بعد زيارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب
الري�اض أواخ�ر أيار/ماي�و  ، 2017وما محلته م�ن دالالت حول عودة احلض�ور األمريكي
نسبيا إىل الرشق األوسط ،ودعم ترامب مثلث الرياض أبو ظبي القاهرة ،وهذا ما جعل
القوي ًّ
ريا يف واشنطن.
زيارة امللك سلامن إىل روسيا ال تثري قل ًقا كب ً
ورغ�م ترصي�ح ويل العهد حممد بن س�لامن أواخ�ر أيار/مايو  2017ب�أن "العالقات بني
ٍ
بواحدة من أفضل حلظاهتا عىل اإلطالق"  ،فإن بعض اخلرباء والباحثني
السعودية وروسيا متر
خصوصا مع ارتفاع سقف التوقعات
يشككون يف االلتزام التام من قبل الطرفني بام تم إبرامه،
ً
نسبيا عىل األقل يف هذه املرحلة،
السعودية بإمكان ضغط موسكو عىل إيران ،وهو أمر مستبعد ًّ
ا/غربيا ضد روس�يا وإيران ،بس�بب سياس�تهام يف س�ورية وأماكن
أمريكي
التي تش�هد تصعيدً ا
ًّ
ًّ
أخرى .
كام ينبغي ً
توجه السياس�ة اخلارجية الس�عودية مطلع عام  2018بعناية أكرب،
أيضا دراس�ة ّ
والسيام حتليل جولة ويل العهد السعودي حممد بن سلامن يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة
ّ
ُ
ِ
األمريكية وفرنس�ا وإسبانيا يف أذار/مارس ونيسان/أبريل  ،2018التي قد تؤكد ما أشري إليه
توجه غريب عمو ًما.
آن ًفا من أن تلك السياسة ذات ّ

خاتمة:

ش�هدت العالقات الروس�ية– الس�عودية العديد م�ن اخلالفات والتباينات السياس�ية منذ
حتسن تدرجيي؛
تأسيسها عام  .1991بيد أن التطورات الدولية واإلقليمية دفعت هبا إىل مسار ّ
إذ ّ
متكن الطرفان إىل حدّ ما من تنمية مصالح اقتصادية متبادلة ،تتمحور حول التوافق يف ضبط
ً
حفاظا عىل س�عره من االنخفاض احلا ّد ،الذي ُّ
يرض اقتصاد
سياس�ات إنتاج النفط وتصديره،
البلدين.
ورغ�م زيادة قضاي�ا التعاون النفطي/االقتصادي بني روس�يا والس�عودية بش�كل ّ
مطرد،
يتطور إىل
ف�إن عالق�ات البلدين تفتقد الرؤية أو اإلطار اإلستراتيجي العام ،ال�ذي يمكن أن ّ
مس�توى "الرشاكة اإلستراتيجية" ،وهذا يطرح تس�اؤالت حول أولويات السياسة اخلارجية
الس�عودية يف املرحلة املقبلة حتت قيادة ويل العهد حممد بن س�لامن ،وما إذا كانت الرياض تتجه
إىل االس�تمرار يف إب�رام رشاكات اقتصادية مع موس�كو ،وااللتزام بتخفي�ض اإلنتاج النفطي
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س�ع ًيا إىل رفع أس�عاره ،بام يدعم اقتصاد البلدين ،ومن َث ّم أن يتغلب عىل سياس�ات السعودية
ُ
العام�ل االقتصادي والرباغاميت ،أم أن الرياض تتجه نحو دعم مس�ار إقليمي/دويل هيدف إىل
ع�زل إي�ران وتطويق سياس�اهتا وإضع�اف حلفائها من امليلش�يات يف إقليم الرشق األوس�ط،
ُ
نفسها يف س�ياق جهد أمريكي/إرسائييل ضد إيران ،للضغط عليها
بمعنى أن تضع
الس�عودية َ
هبدف تطويع سياس�اهتا ،وحتجيم مكاس�بها من االتفاق النووي ال�ذي جرى توقيعه يف متوز/
يوليو .2015

باختصار ،إن مستقبل العالقة بني موسكو والرياض يتوقف عىل عوامل مركبة ومتداخلة،
لكنها تعرقل إمكانية تطورها إىل مستوى "رشاكة إسرتاتيجية".
ولذا س�تبقى -على األرجح -يف إط�ار من التع�اون النفطي/االقتص�ادي ،وربام تقليص
إقليميا ،وتغيرّ اهتاممات
اخلالفات السياسية بني الطرفني ،والسيام مع تراجع مكانة السعودية
ًّ
سياس�تها اخلارجي�ة ،وتق ّلص قدراهت�ا املالية ،وتزاي�د احتامالت انكفائها عىل ش�أهنا الداخيل،
وتعديل خطاهبا اخلارجي ،بام يتناسب مع املتغريات الدولية واإلقليمية املتسارعة.
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