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أحمد زكريا اخلنسا@

عـــــــودة الـــــــدب الـــــــروســي
طموحـات القطب اجلـديد وحتديـات الداخل

مقدمة

(*) بـاحث لـبنـاني يف
الشؤون االستراتيجية
.

مع انـتهاء احلرب العـاملية الثـانية انقـسم العامل بني مـعسكرين رئـيسني  .غريب
بـرئاسة الـواليات املتحـدة االمريكية( حلف االطـليس ) ورشقي برئـاسة االحتاد
السوفيايت (حلف وارسـو ) .بعد اهنيار االحتاد السـوفيايت وتفككه  .اهنار حلف
وارسو مما أتاح للواليات املتحدة االمريكية اقامة نظام احادي السيطرة عىل العامل.
اكتشفت امريكا ان السيطرة االحادية عىل العامل حتتاج اىل موارد تفوق قدرة امريكا
يف تـأمينها وان املنحنى االقتـصادي المريكا يف انحدار مستـمر بعد الصعود الكبري
الذي حـصل بعيد اهنيـار االحتاد السـوفيايت .قـررت امريكا عـندها تغـيري خطة
الـسيطرة عىل العامل اىل السيطرة عىل مصادر الطـاقة يف العامل (املسيطر عىل الطاقة
يسيطر عىل احلكـومات) .ابتدأت اخلطـة االمريكية بابالغ اجلـيش األمريكي “أننا
مضطرون الحتالل سبـع دول يف الرشق األوسط نظرا ألمهيتهـا اإلسرتاتيجية لنا
خصوصـا خصوصا اهنا حتـتوي عىل البرتول وموارد اقتصـادية اخرى“ حسب
قول هنري كيسنجر .وابتـدأ التنفيذ باحتالل العراق العتقادهم بانه االسهل بسبب
وقـوعه حتت احلصار لفرتة طويـلة وتدمري معظم انظمـة السالح للجيش العراقي.
دعمت القوى االقلـيمية والدولـية اجلامعات املعـارضة لالمريكيني يف افغـانستان
والعـراق وحتول االحتالل السهل نسبيا اىل مـستنقع استنزاف برشي ومادي منع
امريكـا من االستفـادة االقتصـادية من اغـنى دولتـني بالثـروات اجلوفـية الغري
مستثمرة يف العامل ( افغـانستان باملعادن –العراق بالنفط).مل تستطع امريكا اكامل
مرشوعها باحتالل االدول السبع والـسيطرة عىل خزان الطاقة يف العامل واستنفذت
االربـاح االقتصادية التـى ربحتها بعد اهنيـار االحتاد السوفيـايت  .بعد اخلسارة
االسرتاتيـجية المـريكا يف افغـانستـان والعراق وخـسارة الـكثري من مقـدراهتا
االقتصاديـة والعسكريـة واالهم التقنية (بـينام كانت معظـم امليزانية العـسكرية
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االمريكية ترصف يف حـرب االستنزاف  ،والصناعـة العسكرية منـشغلة باستبدال
املعدات املستهلكة يف احلرب كانت امليزانيات العسكرية للصني وروسيا ترصف عىل
تـطوير االسلحة والتـقنيات) .انتهت حريب افغـانستان والعراق هبـزيمة للمخطط
االمريكي وتراجع القـدرات العسكرية واالقتصـادية االمريكية بالنـسبة ملزامحيها
واعدائهـا  .مل تستطـع امريكا كبح نمـو بعض الدول يف العـامل (الصني –اهلند –
روسيا -الربازيل-جنـوب افريقيا-ايـران  ) ....-وبدأت هذه الدول بـرفض اهليمنة
االمريكية واملطـالبة بحصتها يف هذا العـامل  .مع الرتاجع الرسيع للقوة االمريكية يف
مجيع املجاالت تقريـبا وتراجع اهلوة بني الـواليات املتحدة االمريكيـة ومنافسيها
اهنار نظام القطبية االمريكـية .وبدأ نظام جديد متعدد االقطاب يف النشوء مل تتضح
معـامله بعد .يـرتافق ذلك مع تغيريات حتـدث عىل مستـوى هذه االقطـاب والدول
االساسية يف الرشق االوسط واخلليج  .سنتحدث يف هذا املقال باختصارعن روسيا
اقرب االقـطاب بقوهتا العسكـرية يف الرشق االوسط واخلليج واملخاطـر الرئيسية
التي تتعـرض هلا حارضا ومسـتقبال واحللول االسرتاتيجيـة التي حتاول روسيا
القيام هبا لتتجنب تبعات هذه املخاطر .
تعترب روسيا أكرب دولة يف العامل من حيث املساحة  ،فهي ضعف مساحة كندا ،ثاين
أكرب دولـة يف العـامل .ويف الفرتة بني عـامي  1922و  1991كـانت روسيـا أكرب
اجلـمهوريات يف االحتـاد السوفيـايت (السابق) الـذي كان أكرب دولة شـيوعية يف
العـامل .متتد روسيا عرب قاريت آسيا وأوروبـا من املحيط املتجمد الشاميل إىل البحر
األسود جنوبًا ،ومن بحر البلطيق غربًا إىل املحيط اهلادئ رشقًا .ينتمي معظم شعب
روسيـا إىل اجلنس الرويس املنحدر من أصل ساليف ،ويُوجد يف روسيا أكثر من مائة
أقليـة وقوميـة .ويعيش نحـو  %73من السكـان يف املدن التي حتـتوي عىل أفضل
املدارس ومراكز الرعاية الصحية.
بعد اهنيار االحتاد السـوفيايت وتفككه ورثت روسيا قلب هـذا االحتاد بمساحات
شـاسعة حتتوي عىل اكرب احتـياطات يف العامل من النفـط والغاز واملعادن كذلك من
الغابات واملياه العذبة(ربع احتياط العامل) وقامت ببناء نفسها من جديد مستندة اىل
قاعدة سياسية عسكرية امنية صناعية عميقة اجلذور وبرسعة.
من املعرتف به يف القانون الـدويل ،أن روسيا االحتادية هي الـدولة اخلليفة لالحتاد
الـسوفيايت السابق .روسيـا تواصل تنفيذ االلتزامـات الدولية املرتتبة عىل االحتاد
الـسوفيايت ،وتتـوىل مقعد االحتاد الـسوفيايت الـدائم يف جملس االمن الدويل ،ويف
املنظامت الـدولية األخرى ،وهي ملتزمـة باحلقوق والواجبـات املنصوص عليها يف
املعاهدات الـدولية ،واملمتلكـات والديون .روسيا لـدهيا سياسة خـارجية متعددة
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اجلوانب ،كام أنه اعتبـارا من عام  ،2009فإهنـا حتتفظ بعالقات دبلـوماسية مع
 191دولة و 144سفارة .يتم حتديد السياسة اخلارجية من قبل الرئيس وختتص
وزارة الشؤون اخلارجية الروسية بتنفيذها.
متت منـاقشة وضع روسيا اجليـوسيايس يف كثري من األحيان بـوصفها خلفا لقوة
عظمى سابـقة ،خاصة فيام يتعلق بوجهات النظر أحادية القطب ،واملتعددة األقطاب
عىل النظـام السيايس العاملي .وتـصنّف روسيا عىل أهنا قوة عـظمى ،وهذا ما جرت
عليه الـعادة خالل السنوات األخـرية ،وما عربّ عنه عدد من زعـامء العامل،الباحثني،
واملحللني والساسة .ما يشكل جانبًـا هاما من عالقات روسيا مع الغرب ،هو انتقاد
الـنظام الـسيايس يف روسـيا والطـريقة الـتي يديـر هبا حقـوق اإلنسـان من قبل
احلكومات الغربيـة ،إضافة إىل وسائل اإلعالم ،األداء الديمقراطي ،ومراقبي حقوق
اإلنـسان .تنظر منظـامت حقوق األنسان لروسـيا وعىل وجه اخلصوص ،منظامت
مثل منظمـة العفو الدولية وهـيومان رايتس ووتش ،بـأن روسيا ال تتمتع بسامت
ديمقراطيـة بام فيه الكفاية ،كام أن السـامح باحلقوق السياسيـة واحلريات املدنية
ملواطنيها حمدود .صنفت منظمة بيت احلرية الدولية التي متوهلا الواليات املتحدة،
روسيا بـأهنا غري حرة ،مشرية إىل انتخـابات هندستها احلكـومة بعناية وإىل غياب
النقاش .السلطـات الروسية ترفـض هذه االدعاءات وخصوصـا نقد بيت احلرية.
وصفت وزارة الشؤون اخلـارجية الروسية تقرير احلرية يف العامل باملجهز مسبقا،
مشرية إىل أنه حتول من قضايا حقوق اإلنسان إىل سالح سيايس ،وال سيام من قبل
الواليات املتحـدة .تلعب روسيا باعتبارها واحدة من الدول اخلمس دائمة العضوية
يف جملس األمن ،دورا كبريا يف احلفـاظ عىل السلم واألمن الدوليني ،كام أهنا تشارك
يف اللجنة الرباعية حول الرشق األوسط ،املحادثـات السداسية مع كوريا الشاملية.
باإلضافة لكوهنا عضو يف جمموعة الدول الثامين الصناعية ،جملس أوروبا ،منظمة
األمن والتعـاون يف أوروبا ،ومنـتدى التعـاون االقتصـادي لدول آسيـا واملحيط
اهلادي .عـادة ما تأخذ روسيـا دورا قياديا يف املنظامت اإلقلـيمية مثل احتاد الدول
املستقلة ،املجموعة االقتصادية األوراسية ،منظمة معاهدة األمن اجلامعي ،ومنظمة
شانغهـاي للتعاون .كان الرئيس فالديمري بـوتني قد دعا إىل رشاكة اسرتاتيجية مع
تـكامـل وثيق يف خمتلـف األبعاد ،بـام يف ذلك إنشـاء االحتاد األورويب وروسـيا
مسـاحات مشرتكة .منذ تفكك االحتاد الـسوفيايت ،أضحت روسيا أكثر ودية ،وإن
كانت العالقـة مضطربـة مع حلف شامل األطليس .تـم تأسيس جملـس (الناتو -
روسيا) يف عام  2002للسامح لقوات احللفـاء الستة وعرشين وروسيا ،عىل العمل
معا كرشكـاء متساويني للبحث عـن فرص للتعاون املشـرتك .روسيا تقيم عالقات
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قويـة واجيابيـة مع دول الربيكس األخـرى .ويف السنـوات األخرية ،سعت البالد
لتعزيز عالقاهتا مع مجهورية الصني الشعبية ومجهورية ايران االسالمية.
القوات املسلحة لإلحتاد الروسي

تعـد روسيا وريثـة أغلب أسلحة االحتـاد السوفيـايت السابق وبـالذات األسلحة
النووية وأقامر التجسس االصطناعية ومـصانع السالح والقواعد العسكرية حتى
تلك التي بـاتت تقع اآلن خارج حدودهـا يف إحدى مجهوريات االحتـاد السوفيايت
السابق .ينقسم اجليش الرويس إىل القوات الربية ،البحرية ،وسالح اجلو .كام يوجد
هناك أيضا ثالثة أسلحـة مستقلة :قوات الصواريـخ االسرتاتيجية ،قوات الفضاء،
والقوات املحمولة جوا .يمتلك اجليش الرويس قوة تقليدية ضاربة جتعل تصنيفه يف
املرتبـة الثانية عامليا ،لكنه حيتل املرتبة األوىل يف العامل بقوة نووية متثل نحو نصف
القنابل النووية ،التي متلكها كل جيوش العامل جمتمعة .فمن الناحية التقليدية يمتلك
اجليش الـرويس أضخم قوة دبابات يف العامل ،يف حني تضم ترسانته النووية نحو 7
آالف قـنبلة ،ويمـكنه إطالق عرشات الصـواريخ النوويـة العابـرة للقارات عىل أي
منطقة يف العـامل إلحراقها خالل دقـائق معدودة .وتعـد قوة الغواصـات النووية
الروسية واحدة من أكثر األسلحة رعبا يف العامل ألن واحدة منها فقط يمكنها إحراق
دولة مثل الـواليات املتحـدة األمريكية يف سلـسلة رضبات نـووية متتـالية جتعل
التصدي هلا رضبا من املستحيل.
تعتمد قـوة اجليش الرويس عىل عدة عـوامل أبرزها كفاءة قـواته القتالية وامتالكه
أحدث الـتقنيات العسـكرية برا وبـحرا وجو ،إضافـة إىل املساحة اجلغـرافية التي
تتجاوز  17مليون كيلومرتا مربعا جتعلها األكرب يف العامل.
وتشري إحصائيات موقع “غلوبال فري بور“ املتخصص يف تصنيف اجليوش إىل أن
اجليـش الرويس حيتل املـرتبة الثـانية عـامليا ضـمن أقوى  138جيـشا يف العامل.
ويتجاوز عدد سكان روسيا  142مليون نسمة بينهم  46مليون يصلحون للخدمة
العسكرية ،بيـنام يتجاوز عدد جنـود اجليش الرويس  3ماليني جـندي بينهم نحو
مليـون جندي يف قوات االحتيـاط .ويضم سالح اجلو الرويس أكـثر  4آالف طائرة
حـربية بينهـا أكثر من  870مقـاتلة و 740طائـرة هجومية ،و 127طـائرة مهام
خاصة و 424طائرة نقل عسكري ،كـام تضم أكثر من  1500مروحية بينها 531
مروحية هجومية .ويقول املوقع إن اجليش الرويس يمتلك نحو  13ألف دبابة ونحو
 27ألف مدرعة و 6آالف مدفـع ذايت احلركة ونحو  4400مدفع ميداين وأكثر من
 3800رامجة صواريخ .ويؤكد تقـرير ملجلة “ناشيـونال إنرتست“األمريكية ،أن
الـقوات الربية الـروسية تضـم نحو  27ألف وحدة عـسكرية ،مـنها نحو  13ألف
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دبابة ،مشريا إىل أن موسكو ختطط لتجديد قواهتا الربية بـ  1200وحدة أخرى من
املركبات القتالية وأبـرزها يت  72يب و يت  ،80 -إضافة إىل الدبابة اخلارقة يت -
 14املعروفة بـ “أرماتا“ودبابات يت . 90 -
ويمكن للجيش الرويس أن يصل إىل غـالبية املناطق حول العامل بقواته الربية ،إال أنه
يمتلك أيضا قوة بحرية ضاربة تضم  603قطعة بحرية بينها حاملة طائرات.
وتتكون القـوة البحرية الروسيـة من عدة أساطيل تضـم  62غواصة و 16مدمرة
و 10فرقاطات و 79طراد و 41سفينة دورية و 48كاسحة ألغام بحرية.
وإضافة إىل التسليح يستمد اجليش الرويس قوته من عوامل لوجيستية أخرى تؤكد
قدرته عىل مواصلة القتـال دون توقف أبرزها امتالك روسيـا إنتاج نفطي يتجاوز
 10ماليني ونصـف املليون برمـيل يوميا ال تـستهلك منه سوى نـحو  3.2مليون
برميل ،إضافة إىل احتـياطي نفطي يقدر بـ  80مليار بـرميل يوميا.ومتتلك روسيا
أسطـول جتاري يضم أكثـر من  2600سفينة و 8مـوانئ كربى وأكثر من 1200
مـطار وشبكـة سكك حديـدية طـوهلا يـتجاوز  87ألف كيلـومرتا يمكنهـا توفري
اإلمدادات الالزمة للجيش الرويس يف أطراف البالد خالل وقت قيايس.
متتلك روسيـا  7آالف قنبلة نوويـة ،وهي أكرب دولة متتلك قنـابل نووية يف العامل،
وتتفوق عىل مجيع دول العامل األخرى بام فيها الواليات املتحدة األمريكية ،بحسب
موقع “أرمـز كنرتول“ ،الذي أوضح أن أسلحـة روسيا الـنووية تـساوي نصف
أسلحة العامل النووية .وحتشد روسيا أكثر من  1500رأسا نوويا اسرتاتيجيا معد
لـإلطالق باستخدام أكثـر من  500صاروخ باليـستي عابر للقـارات والغواصات
والقاذفات االسرتاتيجيـة ،بينام يصل عدد القنابل النووية االسرتاتيجية والتكتيكية
املخزنة إىل  2700قنبلة ،إضافة إىل  2510رأسا نوويا من املنتظر أن يتم تفكيكها.
ويمتلك األسطول الرويس أخطـر سالح نووي يف العامل يعرف باسم “طوربيد يوم
القيامـة“ ،الذي تم الكشـف عنه عام  ،2015وأكدته وثـائق تابعة لـوزارة الدفاع
األمريكيـة العام اجلـاري ،بحسب مـوقع “نيفيل نيـوز“ األمريكي .ويـستطيع
الطوربيـد النووي ،الذي يطلق عليـه أيضا “ستاتس “6-أن يـدمر شواطئ العدو
بشكـل كامل ويقيض عىل مظاهر احلياة فيها ألجيال ،وفقا ملجلة “بوبيلر ميكانيكز“
األمريكية .ووفقا ملجلة “ناشيونال إنرتست“ ،فإن الطوربيد الرويس اخلارق ينطلق
حتت املاء عىل عمق يزيد عىل ألف مرت ،مشرية إىل أنه ينطلق عرب تضاريس قاع البحر
الـتي ال يمكـن ألي غواصـات أو مضـادات للطـوربيـدات أن تصل إليهـا .وتعد
الصواريخ العابرة للقارات من أخطر الصواريخ الباليستية يف العامل ،وال متتلكها إال
دول قليلـة متكنها مـن رضب أي مكان عىل سطح األرض من الـرب والبحر ،ومتتلك
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روسيا أخطر  4منها ،بحسب موقع “ميثيل ثريت“ األمريكي.
ورغم تـفاوت الصواريخ الباليسـتية يف خطورهتا وفقا لـدقة إصابة اهلدف وحجم
محولتها النووية ومـداها ،إال أهنا مجيعا تشـرتك يف صفة واحدة وهي أهنا أسلحة
دمـار شامل يمكنها إزالة دول بأكملها إذا تعرضت هلجوم واسع بعرشات الرؤوس
النـووية التي حتملهـا تلك الصواريخ .ويعـد اجليش الرويس األول عـامليا يف جمال
الدفاع الصـاروخي عىل مستوى العـامل منذ عقود ،بدايـة من الصواريخ القصرية
واملتوسطة املدى مثل بـوك إم  2 -وتور إم وبانتسري ،وحتى الـصواريخ الدفاعية
بعيدة املدى مـثل  ،S-400التي وصفتها “ناشيونال إنرتست“ بأهنا أخطر مما يعتقد
العـامل ،ألن مداه يصـل إىل  400كم ورسعته تصل إىل  15ضعف رسعـة الصوت.
يـمكن لـ  S-400إسقاط مجيع األهداف اجلوية بام فيها الطائرات الشبحية وطائرات
اإلنذار املـبكر األمريكيـة ،إضافة إىل قـدرهتا عىل رضب الطائـرات قبل إقالعها من
حامالت الطائرات .وأصبحت القدرات الدفاعية للجيش الرويس أقوى بصواريخ S-
 500التي ال تتـوافر عنها الكثري مـن املعلومات ،إال أن املعروف عـنها أن نصف قطر
منطقة التدمري اخلاصة هبا نحو  600كيلومرت.
الكيانات الفدرالية

يتـألف االحتاد الـرويس من  83كيـان فدرايل 21 :مجهـورية مـعظمهن يـتمتعن
باستقالل ذايت يف شئوهنم الداخلية .وغالبـاً ما متثل كل مجهورية جمموعة عرقية
واحدة أو أكـثر 46 .أوبالست (أقـاليم) 9 ،كـرايات (مقـاطعات) 4 ،أوكـروجات
(منطقة ذات استقالل ذايت) ،ومدينتني فدراليتني.
االقتصاد

عرفت روسيـا منذ هنـاية النظـام االشرتاكي فرتة انتـقال من االقتصـاد املركزي
واملخـطط إىل اقتصاد حـر .االقتصاد الـرويس يعترب متقدمـا حاليا مقـارنة بأوائل
التسعـينيات .كام تعتـرب روسيا من األسواق الـتي تشهد نمـواً مضطرداً يف الفرتة
احلالية ،إذ أهنا حتقق أرباحاً يف جتارة النفط والغاز الطبيعي .يف العموم ،فإن معظم
صادرات روسيا تتمثل يف املواد اخلام وصادرات الطاقة ،لكن روسيا متتلك قدرات
تصنيعية بـارزة يف جماالت صناعات الفـضاء ،واهلندسة النـووية ،والعلوم .لدى
روسيا موارد طبيعية هائلـة ،كالنفط والغاز الطبيعي ،باإلضافة إىل احلديد ،النيكل،
األملـاس ،الفوسـفات ،الفضـة ،الرصـاص ،والذهـب .تعد البالد إحـدى أكرب عرش
اقتصـادات يف العامل من حيث النـاتج املحيل اإلمجايل ،والسادسـة من حيث القدرة
الرشائية .املشكلـة الرئيسية لضعف االقتصاد الرويس هو االنفاق العسكري الكبري،
وثاين انـفاق من املـيزانيـة الروسـية عىل األسلـحة .منـذ مطلع القـرن احلادي
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والعرشيـن ،عزز ارتفـاع االستهالك املحيل وزيـادة االستقـرار السيـايس النـمو
االقـتصادي يف روسيا ،وأهنت البالد يف عام  2008عامها التاسع عىل التوايل بمعدل
نمو  ،%7كل سنـة بني عامي  2000و . 2008وبـلغ الناتج املحيل اإلمجـايل للفرد
الواحد  19.840يف عام  . 2010ارتفع مـتوسط الراتب يف روسيا من  80دوالر يف
عام  ،2000إىل  640دوالر يف أوائل عام  . 2008ويف هناية عام  2010بلغ متوسط
األجور الشهـرية االسمية  21.192روبل أي مـا يعادل  750دوالر أمريكي،بينام
الرضائب عىل دخل االفـراد تأخذ بمعدل  %13عىل معظم دخل الفرد .يعيش %13.7
من الروس حتت خط الفقر الوطني ( .)2010بعد أن انخفضت نسبتهم من  %40يف
عام  ،1998كـأسوء نسـبة وصلت إليهـا البالد بعد اهنيـار االحتاد السـوفيايت.
وصلت نـسبة الـبطالـة إىل  %12.4يف عام  ،1999لـكنها انخفـضت إىل  %6يف عام
 2007.زادت الطبقـة الوسطـى من  8ماليني شخـص فقط يف عام  2000إىل 55
مليون شخص بحلول عام . 2006
وقد سمحت عائدات تصديـر النفط لروسيا أن تزيد احتـياطياهتا األجنبية من 12
مليـار دوالر يف عام  ،1999إىل  597.3مليـار دوالر بتاريخ  1أغـسطس ،2008
لتحتل املرتبة الـثالثة بني الدول صـاحبة أكرب احتياطيـات للنقد األجنبي يف العامل.
سياسة االقتصاد الكيل احلكيمة والـسليمة ،حتت قيادة وزير املالية الرويس أليكيس
كـودرين ،جعلـت من املمكـن ختزيـن فائـض اإليرادات يف صـندوق االسـتقرار
الـرويس،األمر الذي ساعدها للخروج من األزمة املـالية العاملية يف حالة أفضل بكثري
مم تـوقعه العديد من اخلرباء بالديون اخلارجية .وقد ساهم قانون الرضائب املعتمد
يف عام  ،2001بتخفيض العبء الرضيبي عىل النـاس ،وزادت عائدات الدولة بشكل
كبري .روسيـا لدهيا معدل رضيبة ثابتة مقداره  13يف املئة ،كام صنفت عىل أهنا البلد
الذي لـديه ثاين أكثـر نظام رضيبـي شخيص جاذبيـة للمدراء يف العـامل بعد دولة
اإلمارات العربـية املتحدة .وفقـا لبلومربغ ،تعتـرب روسيا متقدمـة بفارق كبري عن
معظم البلدان األخـرى الغنية باملوارد يف نـموها األقتصادي ،إضـافة بام لدهيا من
تقليد طويل يف التعليم ،العلوم ،والصناعـة .يوجد يف البالد خرجيي تعليم عايل أكثر
مـن أي بلد آخر يف أوروبا .التـنمية االقتصاديـة يف البالد متفاوتة جغـرافيا بدرجة
كبرية ،حيث منطقة موسكو تسهم بحصة كبرية من الناتج املحيل اإلمجايل يف البالد.
الطاقة

كثريا ما وصفت روسيا يف السنوات األخرية ،كقوة عظمى يف جمال الطاقة .يوجد يف
البالد االحتياطات األكرب من الغاز الطبيعي يف العامل،وثامن أكرب احتياطي من النفط
يف العـامل ،وثاين أكرب احتـياط من الفحم .روسيـا دولة رائدة يف العـامل يف تصدير
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الغاز الطبيعي،وهي دولة رائدة يف إنتاج الغاز الطبيعي.
روسـيا هي ثـالث أكرب منـتج للكهربـاء يف العامل ،وخـامس أكـرب منتج للكهـرباء
املتجددة ،والسـبب أن إنتاج الطـاقة الكهرمـائية متطـور يف البالد،إذ يضم اجلزء
اآلسيوي من روسيا ،عدّة حمطات للطـاقة الكهرمائية ،لكن هناك مصادر هائلة من
الطاقة الكهرمائية يف سيبرييا ،والرشق األقصى الرويس ،ال تزال غري مستغلة بشكل
كبري .تُعدّ روسيا من أكـرب الدول املنتجة للنفط اخلام ،كـام أهنا متلك مصادر هائلة
من مصادر الطاقـة ،خاصة النفط والغاز الطبيـعي ،وتنتج حقول النفط يف سيبرييا
الغربية أكـثر من نصف إنتـاج روسيا من النفـط ،وهناك حقول أخـرى يف منطقة
الـفولغا واألورال وشـاميل القوقاز وحـوض تيامن بشـورا .وتنتج روسيـا أيضًا
كميات هائلة مـن الغاز الطبيعي والفحم .ويُنقل النفط والغاز الطبيعي باألنابيب من
سيبرييا إىل روسـيا األوروبية .أما الـطاقة الكهربـائية فتنتج من حمـطات بخارية
(حرارية) ومصادر كهرمـائية باإلضافة إىل الطاقـة النووية .كانت روسيا أول بلد
يطور الطـاقة النووية املـدنية ،ويشيد أول حمـطة للطاقة الـنووية يف العامل .البالد
حاليا هي رابع أكرب منتج للطاقة النووية عامليا .كل الطاقة النووية الروسية تدار من
قبل مؤسسة روساتوم .هتدف روسيا لزيادة حصتها اإلمجالية من الطاقة النووية
من  ،%16.9حاليا إىل  %23بحلول عام  2020.تعتزم احلكومة الروسية ختصيص
مبلغ  127مليار روبل ( 5.42مليار دوالر) ،لربنامج إحتادي خمصص لتوليد جيل
مقبل مـن تكنولوجيا الطاقة النـووية .حوايل  1تريليون روبل ( 42.7مليار دوالر)
وتقرر إنشاء ميزانية إحتادية خمصصة ،للطاقة النووية ،وتطوير الصناعة قبل عام
. 2015
العلوم والتقنية

ازدهـرت العلوم والتكنولـوجيا يف روسيا منـذ عرص التنوير ،عنـدما أسس بطرس
األكرب األكاديميـة الروسية للعلوم ،وجـامعة سانت بطـرسبورغ ،وأنشئ العالّمة
ميخـائيل لومونـوسوف جامعة مـوسكو احلكوميـة ،مما مهد طريقًـا قويًا للتعلم
واالبـتكار .يف القرنني التـاسع عرش والعرشين أنجبت الـبالد عددًا كبريًا من العلامء
واملخـرتعني .االكتشافات واالخرتاعـات الروسية يف جمال الفيـزياء تشمل :القوس
الكهـربائي ،قـانون لنتـس ،املجموعـة الفراغيـة ،اخلاليا الـشمسيـة ،التصـوير
التجسيمي ،إشعاع شرينكوف ،املايزر ،والليزر ،الذي شارك يف اخرتاعهام نيكوالي
باسوف ،والكسندر بروخروف .انجبت روسيا عدد من العلامء والباحثيني فاشتهر
الكسندر بوبوف باخرتاعه الول جهاز استقبال ذبذبات كهرمغناطيسية واطلق عليه
اسم مسجل الـرعد الذي سمي فيام بعـد الراديو .برع بـيوتر كابيتـسا يف الفيزياء
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واكتشف عام  1937امليوعة الفائقة للهيليوم ،وحتصل عىل جائزة نوبل يف الفيزياء
عىل االخرتاعات واالكتشافـات األساسية التي قام هبا يف فيزياء احلرارة املنخفضة.
العاملة الـروسية يف جمال الرياضيـات وامليكانيك صوفيا كـوفاليفسكايا أول امرأة
حتـصل عىل لقب بروفيـسورة ،وكان العـامل السوفيـايت فيتايل غينـسبورغ أحد
مصممي القنبلة اهليـدروجينية يف االحتاد السوفيـايت واحلائز عىل جائزة نوبل يف
جمال الفيزيـاء .ايغور كورتـشاتوف مؤسـس واول رئيس ملعهد الطـاقة الذرية،
املرشف الـعام للربنامج العلمـي السوفيايت ،أحـد مؤسيس اجتاه استخـدام الطاقة
الـذرية يف األغراض السلمـية ،كام أنه اب القنبلة الـذرية السوفيـاتية .حاز دميرتي
ايفانـوفيتش منـديلييف عىل الشـهرة يف العامل بـصفته صاحـب اجلدول الدوري
للعنـارص الكيميـائية ،وكـان سريغي فالديمرييـفيتش إليـوشن مصمم طـائرات
سوفيايت بارز وعضو يف اكاديـمية العلوم السوفياتيـة احلائز عىل جائزة ستالني.
نسبت اإلنجازات الروسية يف جمـال تكنولوجيا الفضـاء واستكشاف الفضاء مرة
أخرى إىل تسيولكوفسكي قنسطنطني ،فقد أهلمت أعامله الرائدة مهنديس الصواريخ
الـسوفياتـية مثل سريغي كـوروليوف ،فالـنتني غلوشكـو ،وكثريون غريهم ممن
سـامهوا يف نجاح برنـامج الفضاء السـوفيتي يف املراحل األوىل مـن سباق الفضاء
وبعده .يف عـام  1957تم إطالق أول األقامر االصطناعيـة التي تدور حول األرض
وكان سـبوتنك  1يف عام  ،1961وتم أطالق أول رحلة برشية إىل الفضاء بنجاح من
قبل يـوري غاغـارين ،كام أن روسيـا املزود الـوحيد خلـدمات الـنقل السيـاحة
الفضائية .يف القرن  20برز عددا من مهنديس الطريان السوفييت ،من وحي األعامل
األساسية لنيـكوالي جوكوفسكي ،وسريجي شـابلجن ،وغريهم ،وصممت العديد
من مئات النامذج من الـطائرات العسكرية واملـدنية ،وأسسوا عددا من كيه يب اس
(مكاتب البناء) التي تشكل اآلن اجلـزء األكرب من رشكة الطائرات الروسية املتحدة.
الـدبابات الـروسية الشهرية تـشمل  ،T-34التي كانـت أفضل تصميم للـدبابات يف
احلرب العاملية الثانية ،وسلسة دبابات  . )T-55/T-54( Tبنادق طراز  AK- 47و AK-
 74بواسـطة ميخـائيل كالشنكـوف تشكل النـوع األكثر استخـداما مـن البنادق
اهلجومية يف مجيـع أنحاء العامل ،لدرجـة أنه قد تم تصنـيع بنادق  AKأكثر من أي
نوع أخـر من البنادق اهلجـومية األخرى جمـتمعة .برنـامج الفضاء الـسوفيايت
السابق ،الذي أسسه سريجي كوروليوف ،كان ناجحا بصفة خاصة .يوم  4أكتوبر
 1957أطلق االحتاد السوفيايت أول ساتل (قمر صناعي) وهو سبوتنيك .يوم 12
أبريل  1961أصبـح يوري جاجـارين أول إنسـان يسافـر إىل الفضاء يف مـركبة
الفضاء السوفيايت فوستوك. 1
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اإلنجـازات األخرى لربنـامج الفضاء الـرويس ما ييل  :الصـورة األوىل من اجلانب
البعيد من القمر واستكشاف كوكب الزهرة واجلولة خارج املركبة األوىل من أليكيس
ليونوف واول رحلـة فضائية من اإلنـاث فالنتينا ترييـشكوفا .ويف اآلونة األخرية،
أصدر االحتاد السوفيايت يف العامل أول حمطة فضاء ،ساليوت يف عام  1986والتي
استعيض عنهـا بمري ،أول حمطة مـأهولة بـاستمرار يف الفضـاء ،التي خدمت من
 1986حتى . 2001إىل جانب التطور يف العلوم والفـضاء برعت روسيا يف صناعة
األسلحة حيث ان منظومات الـدفاع اجلوي احلديثة تتقدم إىل حد كبري عىل مثيالهتا
االجنبيـة ،خاصة املجـاميع الصاروخيـة املضادة للجو الـروسية من طراز S-300
وخاصة  S-400التي تصنعها رشكة املاس -انتاي والتي قد دخلت اخلدمة يف اجليش
الرويس وتتفوق كثريا من حيث مواصفـاهتا الفنية التكتيكية عىل املجاميع األمريكية
من طراز باتريوت .كام تعترب روسيا قوية أيضا يف سوق املجاميع البحرية املضادة
لـلطائرات .متلك قـوات الصواريخ االسرتاتـيجية الروسيـة الصواريخ البـالستية
العابرة القارات الثابتـة واملتحركة املزودة بالرؤوس النووية .روسيا دولة رائدة يف
صناعة الطائـرات حيث متلك طائرات ميل مي  28-26-24القـاذفة املقاتلة سو-
 ،34املقاتلة االعرتاضية ميغ  ،31-قاذفة القنابل سو ،24-طائرة الكشف الراداري
البعيد آ 50-وقاذفة القنابل احلاملـة للصواريخ توبوليف(160-البجعة البيضاء)
واملقاتلـة ميغ 35 -وهي مقاتلة اجليل اخلامس .لـدى روسيا اسلحة لقوات بحرية
حديـثة حيث متلـك من الطرادات واملـدمرات فرقـاطة االمريال غـورشكوف التي
تستخدم خلوض العمليـات احلربية يف املناطق البحريـة القريبة والبعيدة وكذلك يف
مياه املحـيط العاملي .الطراد الذري الثقيل بيـوتر فيليكي (بطرس األكرب) املعترب من
اضخم واحدث السفن احلربية يف القوات الـبحرية الروسية وأقوى السفن احلربية
غري حاملـة الطائرات يف العـامل .وستكون مدمـرات مرشوع  21956هي مستقبل
االسطـول البحري احلريب الرويس ،وجيـب أن حتل املدمرات من مرشوع 21956
حمل مدمرات مرشوع سوفريمينني .تضـم األلة العسكرية الروسية غواصات من
أمثـال الغواصـة الذريـة االسرتاتيجيـة حاملـة الصواريخ يـوري دولغوروكي،
الغواصة الذرية احلاملة الصواريخ دميرتي دونسكوي ،وغواصة سيفريودفينسك
الذرية الروسـية العديمة الـصوت التي تعترب اقل ضجيجـا من غواصة يس فولف
النووية األمـريكية املتعـددة األغراض .باإلضـافة المتالك الطـراد الثقيل احلامل
الطائرات االمريال كوزنيتسوف املخصص لتدمري االهداف البحرية الكربى ومحاية
التشكيالت البحرية الـصديقة من هجوم العدو املحتمل .واملقاتلة البحرية سوخوي
 ، 33-سو 27-كا.
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مع كـل هذه اإلنجازات ،ومنذ أواخر احلقبـة السوفياتية كـانت روسيا متأخرة عن
الغرب يف عدد من التكنولوجيات ،ومعظمها تلك املتعلقة باحلفاظ عىل الطاقة ،وإنتاج
السلع االستهالكيـة .أدت األزمة من عـام  1990إىل انخفاض حاد يف دعـم الدولة
للعلوم ،وهجرة األدمغة من روسيا .يف القرن الواحد والعرشين شهدت البالد موجة
من االزدهار االقتصادي ،فقد حتسن وضع العلوم والتكنولوجيا الروسية ،وشنت
احلكومة محلة هتـدف إىل التحديث واالبتكار .الرئيـس الرويس ديمرتي ميدفيديف
وضع أعىل  5أولويات للتنمية يف البالد التطور التكنولوجي ،كفاءة استخدام الطاقة،
تـكنولوجـيا املعلومـات (وتشمل تكـنولوجيـا الفضاء) ،الـطاقة النـووية ،واملواد
الصيدالنية (الصناعات الدوائية) .روسيا حاليا تستكمل منظومة غلوناس للمالحة
الفضائية ،فـضال عن تطوير برناجمها اخلاص الـطائرة املقاتلة من اجليل اخلامس
وإنشاء أول حمطة نووية حممولة.
الدميوغرافيا

يشكل السكـان ذوي األصول الروسية  %79.8من سكـان البالد الذين ينتمون إىل
 160جمموعة عرقيـة خمتلفة .عىل الرغم من أن تعداد سكان روسيا كبري نسبيا إال
أن الكثـافة السكانية منـخفضة بسبب حجم البالد الكبـري .بالرغم من وقوع معظم
األرايض الروسية داخل القارة اآلسيوية فأن معظم سكان البالد يعيشون يف روسيا
األوروبية بـالقرب مـن جبال األورال وسيـبرييا يف جنـوب غرب البالد %73 ،من
السكان يـعيشون يف املنـاطق احلرضية يف حـني أن  %27يف املناطق الريـفية .تشري
النتـائج األوليـة لتعـداد السـكان عـام  2010لوصـول جممـوع السـكان إىل
 142.905.208نسمة .ووصـل أكرب عدد لسكان روسيا حلوايل 148.689.000
يف عـام  ،1991قبل تفكك اإلحتاد الـسوفيايت .بـدأت روسيا تعـاين من إنخفاض
رسيع يف عدد السكـان ابتداء من منتصف التسعينات وكادت الدولة تتعرض لكارثة
ديمغرافية بـسبب هذا االنخفاض الكبري بعدد السكان بعد تفكك االحتاد السوفيايت
وهذا دفع احلـكومة املركزية لتقيم برامج لتشجيع اإلنجاب ودعم العائلة ومنح األم
مـيزات من دعم مـايل واجتامعي خـاص .وتعود أسبـاب تناقص عـدد السكان يف
روسيا إىل العزوف عن اإلنجاب وتأخر سن الزواج إضافة إىل ارتفاع نسبة الوفيات
بني الذكور .كام أن روسيا اإلحتـادية تعرضت أيضا إىل كارثـة ديموغرافية نتجت
عن احلـرب األهلية واحلـربني العاملـيتني التي نـالت منهـام روسيا أكـرب عدد من
اخلـسائر الـبرشية أكثـر من عرشين مـليون قتيل مـن سكان االحتاد الـسوفيايت
الـسابق .ان التحدّيـات الديمغرافـية التي تواجهـها جدّيّة إىل درجـة أنّه لو امتنعت
موسكو عـن تدارك هذه التحوّالت فستطال التـداعيات حتى موقعها االسرتاتيجيّ.
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وليس أدل عىل ذلك من كالم بـوتني أن“مصري روسيا وتطلعاهتـا التارخيية تعتمد
عىل ما سيصبح عليه عـددنا“ .كان بوتني رصحياً جدا يف خطاب حال األمة السنوي
أمام املـرشّعني عندما وصف األزمة السكانية داخل روسيا ب “التحدي التارخيي“
وقـد دعا إىل اخلروج مـن “الفخ الديمـوغرايف“ .وقال الـرئيس الـرويس إن معدل
اخلـصوبة بلغ  1.5والدة للمرأة الواحـدة سنة  2019مشدداً عىل رضورة ارتفاعه
إىل  1.7سنة . 2024
يف جملّة “أونز“ األمريكـية ،كتب أناتويل كارلني يف شباط  2019أنّ معدّل الوالدات
سنة  2018شهد انخفـاضاً بمعدّل  %5.4باملقارنـة مع  . 2017أمّا معدّل الوفيات
فشهد انخفاضاً ب  %0.4عن الفرتة نفسها .وأشار إىل أنّ التعداد السكّاينّ وصل يف
 1كـانون الثـاين  2019إىل  146.793.744نسمـة مقابل  146.880.432يف 1
كانون الثاين  . 2018وذكر أنّه لو كانت هذه األرقام صحيحة فهي تعني انخفاض
تعداد سكّان روسيا بشكل مطلق للمرّة األوىل منذ سنة . 2007
تشـاهبت هذه األرقـام إىل حدّ كبري مع مـا قدّمته جمـموعة “آر يب يس“الـروسيّة
اإلعالميّة واملتخصّصة يف الشؤون االستشاريّة االقتصاديّة .وذكرت الشهر املايض
أنّه بني كانون الثاين وأيلول  ،2019سجّل الرتاجع الـسكّاينّ الرويسّ رقامً قياسيّاً
منـذ  11سنة .ويف األشهـر العرشة األوىل من هـذه السنة فـاق عدد الوفـيات عدد
الوالدات ب  259600وهـو الرقم األعىل منذ  362( 2008ألف) .وذكرت صحيفة
“موسكـو تايـمس“ التي تـرمجت تقريـر “آر يب يس“ أنّ األمم املتّحـدة توقّعت
وصـول عدد سـكّان روسيـا سنة  2100إىل أدنـى من  84مليـون شخص .لكنّ
السلطات الروسيّة توقّعت أن يواصل السكّان نموّهم الطبيعيّ بني  2023و 2024
ومع ذلك ،قال الناطق باسم الكرملني ل “آر يب يس“ إنّ الوضع “بالتأكيد غري سارّ
للغاية“.
ترجيح الستمرار املسار نفسه؟
مثّلت  2019السنـة الثالثة عىل الـتوايل التي شهدت فيـها روسيا تراجعـاً سكّانيّاً.
خـرست روسيا  19ألف مواطن سنة  2017و  100ألف سنة  2018لتبلغ خسارة
 2019ثـالثة أضعاف الـسنة التي سـبقتها :أكثـر من  300ألف .واألرجح أنّ هذا
املسار مستمرّ يف املدى املنظور (السنوات الـعرش املقبلة) وفقاً ملا قالته رئيسة قسم
الصحّـة يف معهد األبحـاث االجتامعيّـة-السيـاسيّة التـابع ل “أكاديميّـة العلوم
الـروسيّة“ أالّ إيفانوفا ،يف حديث إىل “إذاعة أوروبا احلرّة“ .لكنّها توقّعت أن يعاود
العدد اإلمجايلّ لسكّان روسيا االرتفاع إذا استطاعت اهلجرة تعويض نقص الرتاجع
الطبيعي .استطاع املهـاجرون القادمون من دول االحتّاد السـوفيايت السابق بحثاً
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عن عمل يف روسيـا أن يعوّضوا تراجع عدد السكّان الروس .لكنّ ذلك انتهى يف سنة
 . 2017يضاف إىل األزمة أنّ نـسبة املواطـنني الروس الراغبـني باهلجرة ارتفعت
سنة  2018إىل  ،%20وهي األعىل يف  11سنـة بحسب استـطالع رأي أجراه معهد
“غالـوب“ مع  2000رويسّ بني حزيـران وترشين األوّل  2018.وارتـفعت هذه
الـنسبة بثالثة أضعاف تقريباً عـامّ كانت عليه سنة  )%7( 2014حني كانت شعبيّة
بوتني األعىل عىل اإلطالق ( )%83قبل أن تنخفض بعد أربع سنوات قبل أن تنخفض
إىل  .%63ورغـب  %12من مؤيّـدي بوتني بـاهلجرة وارتفع الـرقم إىل  %40لدى
معارضيـه .لعلّ الوضع الديموغرايفّ الرويسّ هـو العدوّ األوّل لروسيا قبل أيّ دولة
أو منظّمة أخرى ،بام فيها امريكـا نفسها أو حلف شامل األطليسّ .يف روسيا ،ليست
املشكلة الـديموغرافيّـة مرتبطـة فقط بعدد سكّـان روسيا املنخفض بـالنسبة إىل
مساحتها املرتامية األطـراف أو بالنسبة إىل احلفاظ عىل مـعدّل نموّ طبيعيّ .فمعدّل
العمر املتـوقّع لدى الذكـور الروس بلغ  67عامـاً سنة  2017وفقـاً ألرقام البنك
الدويلّ .يمـكن من خالل هذه األرقام ،فهم سبب عدم شعبـيّة قانون إصالح التقاعد
الذي أدخلته روسيا يف أيلول  2018والذي قضى برفع سنّ التقاعد للرجال من 60
إىل  65عـاماً وللنساء من  55إىل  60.يطال تأثري هـذا القانون الرجال بشكل خاصّ
بام أنّ معدّل العـمر املتوقّع للمـرأة الروسيّة هـو  77عاماً .بمعنـى آخر ،لن يعيش
العديد من الرجال الروس كثرياً لالستفادة من رواتبهم التقاعديّة.
من بني التـداعيات السلبيّة التي يرتكها الـرتاجع السكّاينّ يف روسيا هو تقلّص الفئة
السكّانيّة العاملة حـوايل  %14خالل السنوات اخلمس والثالثني املقبلة .ويف حال مل
يكن هنالك تغريّ يف نـسب القوة العاملة ،فيمكن أن تواجه روسيا نقصاً يصل إىل 20
مليون عامل  ،وستزداد نسبة املتقاعدين للعاملني وترتاجع اإلنتاجيّة،وتربز مشاكل
يف الرعاية االجتامعيّة .أساساً ،ارتفع اإلنفـاق عىل الرعاية الصحّيّة اخلاصّة بعرشة
أضعاف خالل السنوات اخلمس عرشة املاضية.
مل يعـد أمام روسيا الكثـري من الوقت إلعادة هيكلـة نموّها الديـموغرايفّ ،وقد أعلن
بـوتني خالل خطابه عن جمـموعة من اإلجـراءات التي ستكلّف اخلزانـة الروسيّة
حوايل  7مليارات دوالر سنويّاً .تعهّد بـوتني باتّباع سياسات مشجّعة عىل اإلنجاب
ومتديد بـرنامج مسـاعدات مالـيّة لألهل يشـمل التشجيع عىل إنجـاب طفل ثانٍ.
وسـتحصل العـائالت التي أنجـبت طفلني عـىل حوايل  10آالف دوالر مع متـديد
الربنامج إىل كـانون األوّل  . 2026لـيست روسيـا وحدهـا التي تعـاين من أزمة
سكّانيّة بني الـدول الغربيّة ،لكنّ أزمتهـا حادّة بشكل خاص ،خـصوصاً أهنّا مرّت
بـفرتة صعبـة جدّاً يف هـذا املجـال خالل العـقد األوّل الـذي تال اهنيـار االحتّاد
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الـسوفيايتّ .فكيف تُـقارَن حتديداً مع امريكـا والصني ،منافسـتيها املبارشتني عىل
الزعامـة العامليّـة؟ وأيّ دولة من هـذه الثالث تبيل بشـكل أفضل نسبـيّاً يف املجال
الديموغرايفّ؟
اللغة

روسيا حتوي  160مجاعـة عرقية تتحدث نحو  100لغة .وفقا لتعداد عام  2002فإن
هـناك  142.6مليـون نسـمة يتـكلمون الـروسية تلـيها التـرتية بنحـو  5.3مليون
واألوكرانية بحوايل  1.8ملـيون ناطق .الروسيـة هي لغة الدولة الـرسمية وهلا ثالث
هلجـات إقليمية رئيسيـة هي :اللهجة الشامليـة واللهجة اجلنوبيـة واللهجة الوسطى.
وقليالً ما تُعيق االختالفات الصغرية الفهم .وتكتب اللغة الروسية باحلروف السرييلية،
ولألقليات لغاهتا اخلـاصة وتتحدَّث بالروسـية كلغة ثانية .الـلغة الروسية هي إحدى
اللغات السالفية وتعترب اللغة األكثر استخداما من بني اللغات السالفية يف أوروبا.
الدين

املـسيحية األرثوذكـسية ،اإلسالم ،البوذيـة واليهودية هي الـديانات الـتقليدية يف
روسيا ،وتعترب من الناحية القانونية جزءا من الرتاث التارخيي يف روسيا .تقديرات
الالديـنيني تتذبذب كثريا بني املصادر وتـشري بعض الروايات إىل أن عدد الالدينيني
يرتاوح بني  %48-16من الـسكان .عيد الفصح هـو العيد الدينـي األكثر شعبية يف
روسيا وحيتفـل به أكثر من  %90من مجيع املواطـنني الروس بام يف ذلك عدد كبري
من املنظامت الغري دينية .أكثر من ثالثة أرباع الروس حيتفلون بعيد الفصح بصنع
كعكة عيد الفصح التقليـدية ،البيض امللون ،والباسخا .بـالرجوع إىل مشهد تنصري
الروس يف كييف يف القـرن العارش ،األرثوذكسيـة الروسية هي الديـانة السائدة يف
البلد؛ حـوايل  100مليون مـواطن رويس يعتربون أنفـسهم مسيحـيني أرثوذكس.
 %95مـن األبرشـيات األرثـوذكسيـة املسجلـة تنـتمي إىل الكـنيسـة الروسـية
األرثوذكسية يف حـني أن هناك عددا أقل من الكنائـس األرثوذكسية .ومع ذلك فإن
الغالبية العظمى من املؤمنني األرثوذكس ال حيرضون الكنيسة بشكل منتظم .أصغر
الطوائف املسيحية يف روسيا هي الـكاثوليك ،األرمن ،والربوتستانت .تقديرات عدد
املـسلمني يف روسيا يرتاوح بني  9-7مليون نسـمة بحسب مصادر حملية إىل -15
 20مليون نسمة بحسب مصادر غـربية وإسالمية .أيضا هناك  3إىل  4ماليني من
املهاجرين املـسلمني يف دول ما بعد االحتاد السوفـيتي .معظم املسلمني يعيشون يف
مـنطقة الفـولغا ،األورال ،الـقوقاز ،ومـوسكو وكـذلك يف سان بطـرسربغ وغرب
سيبرييا .البوذية موجودة تقليـديا يف ثالث مناطق يف االحتاد الرويس هي بورياتيا،
توفا وكـامليكيا .التحريض الديني ينشأ غـالبا عىل أسس عرقية ،باختصار السالف
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األرثوذكس أغلبيتهم الساحقة مسيحيني ،الناطقني بالرتكية (الرتكامن )هم مسلمني
يف الغالب ،واملغول بوذيون.
اخملاطر االساسية التي تهدد روسيا:

 التهديد الـعسكري االمريكي لروسيا :يف شبـاط  2012قال هنري كيسنجر يفحـديث اجراه مع صحيفة دييل سكـيب االمريكية “لقد أبلغنـا اجليش األمريكي أننا
مضطرون الحتالل سبع دول يف الـرشق األوسط نظرا ألمهيتهـا اإلسرتاتيجية لنا
خصوصا اهنا حتتـوي عىل البرتول وموارد اقتصاديـة اخرى ومل يبقى اال خطوة
واحدة  ،وهي رضب ايران وعنـدما تتحرك الصني وروسيـا من غفوتيهام سيكون
االنفجـار الكبري واحلرب الكربى التي لن تنترص فيها سوى قوة واحدة هي ارسائيل
وامريكا“ .ان هـذا يعترب هتـديدا رصحيـا بان امريكـا جاهـزة الستعـامل القوة
العسكرية ضد روسيا والصني ان حاوال منع امريكا من بسط نفوذها عىل العامل .
احلـصار االقتصادي الغـريب والعقوبات :فـرضت الواليات املـتحدة االمريكية
والدول االوروبية عقوبـات كربى عىل روسيا خاصـة بعد احتالل وضم القرم اىل
روسيا .
التغـيري الديمغـرايف :ان انخفاض معـدل انجاب الـروس البيض وارتفـاع معدل
انجاب العايل للمسلمني سيؤدي اىل نسبة اعىل للمسلمني وخاصة املسلمني السنة يف
مؤسسات الدولة واجليش( %20من اجليش الرويس من اصول اسالمية حاليا).
احلدود الربية املرتاميـة االطراف :ان حدود روسيا الربيـة هي حدود طويلة جدا
وهي بحاجة اىل امكانيـات ضخمة حلاميتها وخـاصة ان معظم احلدود مع اوروبا
واسيا ال حتتوي عىل موانع طبيعية جبـال شاهقة  ،اهنار عريضة ....وهذه احلدود
يسهل التسلل عربها ،علام ان موسكو تبعد حوايل 500كلم عن احلدود االوكرانية .
جماورة روسيا دول اسيا الوسطى :ان دول اسـيا الوسطى هي باكثريتها سنية
من اصول تركامنية تعمل الـواليات املتحدة االمريكية عىل تشكيل مجاعات متطرفة
تكفر اجلميع وحيث روسيا قريبة منها فيصبح قتال روسيا اوىل (الكافر القريب مع
توفر التمويل والدعم لذلك) .
مصادر الطاقة (النفط والغاز) بعيدة عن املستهلكني :كذلك حتتوي روسيا اكرب
احتياط للطاقة وامكانياهتا الـتصديرية اكرب عند توفر الزبائن  .ان استمرار ايصال
الطاقة اىل املـستهلكني واملحافظـة عىل احلصة السوقـية والزبائن هـي مسالة امن
قومي لروسيا .
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اخليارات االستراتيجية الروسية :

 ردت روسيـا بشكل غري مبارش عىل التهـديدات التي اطلقها هنـري كيسنجر ضدروسيا والـصني بتطوير عدد من االسلحـة االسرتاجتية التي ال متلك امريكا هلا اي
نظام دفاعي مـضاد  .قال نائب رئيس الوزراء الرويس يوري بوريسوف إن روسيا
متلك  6أنواع من األسلحة ،الـتي ال يملك “الرشكاء“ الغربـيون ردا عليها  .وسمى
بـوريسوف يف لقـاء مع صحيفة “يف يب كـا“ كل من الصاروخ الـبالستـي العابر
للقارات “سـارمات“ والدبابـة “يت “14-عىل منصة “أرماتـا“ واملقاتلة “سو-
 “57ومنظومة الدفاع اجلوي “إس “500-ومنظومة الدفاع من األقامر الصناعية
“نـودول“ ونظـام تشـويش االتصـاالت “تريادا2-إس“  .وهـذا اعاد الـتوازن
االسـرتاتيجي مع امريكـا بعد شـعور امريكـا بالقـدرة عىل امتصـاص اي رضبة
بـالصواريخ العابرة للقـارات من الصني او روسيا باستخـدام نظام حرب النجوم
ونظام الدفاع الصاروخي ثاد .وقـد اعرتفت امريكا بالتفوق الرويس يف إعالن وزير
الدفاع األمريكي السابق باتـريك شاناهان من داخل مركز الدراسات اإلسرتاتيجية
والدولية بواشـنطن ،رضورة تركيز بالده عىل إنشاء أسلحـة وأنظمة دفاعية تفوق
رسعة الصوت ،واعرتف بتخلف امـريكا يف سباق التسلح هبـذا املجال بشكل خطري
وغري مسبوق ،خلف روسيا والصني .
 ان حاجة الصني اىل وجود روسيا قوية ملـواجهة امريكا عسكريا وحاجتها للنفطوالغاز الرويس وخاصة عندما تعمل امريكا عىل حصار وعزل الصني وتفكيكها ،زاد
من دعم الصني لـروسيا سياسـيا واقتصاديـا .كذلك حاجة اوروبـا للغاز والنفط
الرويس الذي مل تستطع امريكـا تأمني موردين آخرين بديل عن املورد الرويس ،مما
خفف كثريا من تاثري العقـوبات االقتصاديـة وحرب اسعار الطـاقة عىل االقتصاد
واملواطن الرويس كام توقع املـقاطعون  .ان طلبات الرشاء النظمة االسلحة الروسية
احلديثة بالرغـم من حتذير امريكا بعقوبات عىل الدول التي تشرتي السالح الرويس
التي اثـبتت فاعليـتها مثل نظـام اس  400للدفاع اجلـوي املصنف االول يف العامل
سامهت كذلك يف رفد االقتصاد الرويس واصبحت روسيا املصدر الثاين للسالح يف
العامل بعد امريكا .
 ان التغري الـديمغرايف واملحيط االسالمي السني الرتكـامين الزم روسيا بالتعاملبحكمة وروية مع كل من السعـودية وتركيا مع كل العداء الذي اظهراه ضد روسيا
خاصة اسقـاط الطائرة الروسيه فوق سوريـا  ،مع انه كان بامكان روسيا اسقاط
طائرات تركيـة فوق االرايض احلدودية الرتكية لكن الـقيادة الروسية كظمت الغيظ
وسـاعدت اردوغان عىل النجـاة من حماولة االنقالب املـدعوم عىل االقل من امريكا
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واوروبا .ان روسيا بحاجة اىل تركيا للمساعدة يف ضامن حدودها الواسعة يف اسيا
الوسطـى ،حيث الكثافة السكانـية الروسية متدنية .ان مـساعدة املخابرات الرتكية
املتغلغلة يف اسيا الوسطى عرب املجموعة الرتكامنية يساعد روسيا يف ضبط حدودها
مع اسيا الوسطى ،وعـندما تكون عىل وئام مع تركيـا فاحلدود يف مستوى عال من
االمان وخطرة عند اخلالف .ان الصدامات الروسية الرتكية يف تصاعد هذه االيام يف
ليبيا،اوكرانيا،اذربيجان،ارمينيا  ،سوريا ،وهي جمتمعة مراكز نفوذ رويس سابق ،
وهي حماولة تركية لتـوسيع النفوذ والبحث عن دور اسايس يف السياسة االمريكية
كرأس حربة يف وجه روسيـا واستجرار الدعم الغريب لرتكيـا النقاذها من مأزقها
السيايس واالقتصادي .
إن حاجة روسيا اليران هي حاجة ملحة لالسباب التالية:
-1وصول النفوذ الرويس اىل املياه الدافئة وهو حلم رويس قديم .
-2عزل مراكز القرار السني املتمثلة بالسعودية وتركيا بريا عن اسيا الوسطى .
-3وجود ايران كرأس حـربة ملحور الربيكس يف الرشق االوسط قلب العامل وخزان
الطاقة يف العامل .
-4التعاون يف مكافحة االرهاب الذي يشكل خطرا مبارشا عىل الدولتني .
-5العداء املشرتك املتبادل مع امريكا .
ان احلدود الـروسية مع اوروبا واسيـا الوسطى هـي حدود برية ال يـوجد فيهامـوانع طبيعية مما يسهل وصول املتـسللني اىل داخل روسيا وهتديد االمن القومي
الرويس وتتعامل مع الوضع بالشكل التايل:
-1التعاون االمني مع تركيا يف آسـيا الوسطى وكان الفتا عدم كرس تركيا يف مراكز
الرصاع الـرويس الرتكي يف ميادين املواجهة يف ليبيـا وسوريا واذربيجان واوكرانيا
مع قدرهتا يف اجلبهات البعيدة عن االرايض الرتكية يف توجيه رضبة عسكرية ساحقة
للجـيش الرتكـي وحلفاءه بل حتـاول تطـويق التمـدد الرتكي برضبـات حمدودة
وبالنقاط بدون هز هيبة اجليش الرتكي .
-2انشـاء االحتاد االورايس  :تأسس االحتـاد اجلمركي كخطـوة أوىل نحو تشكيل
حتـالف اقتصـادي عىل خطـى االحتاداألورويب  .وكـانت الـدول املؤسـسة له
بيالروسيا وكازاخستان وروسيـا وانضمت اليه ارمينيا وقريغيزستان الحقا  .ان
امهية االحتاد هي ربط اقتصاديات دول اسيا الوسطى باالقتصاد الرويس كمرحلة
اوىل ،ثم اىل التعاون االمني يف مرحلة الحقة .
-3التـوسع يف رشق اوكرانيا وضم املنـاطق ذات االكثرية من اصـول روسية وقد
تتطـور االمور اىل ضم املناطق ذات االصـول االورثوذكسية الـروسية وهي تدعم
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اجلامعات االنفصالية يف عدد من املناطق احلـدودية سياسيا وعسكريا واالستفادة
الروسية هي كاآليت :
أ-زيادة عدد السكان بضم بضعـة ماليني من املسيحيني االورثوذكس لروسيا
مما يرفع عدد سكان روسيا ويعدل التغري الدمغرايف الداخيل .
ب -ابعـاد احلدود االوكرانية عن االماكن ذات االكثريـة السكانية وعن موسكو
حيث تعترب روسيا ان اوكرانيا تشكل خطرا اساسيا عىل االمن الرويس يف املستقبل .
ج -ان هـذه املناطق حتـتوي عىل كثري مـن الصناعـات التمهيـدية للصـناعات
الروسيـة وهي صناعاتأسست يف زمن االحتاد السوفيايت السابق وروسيا بحاجة
اىل هذه الصناعات .
د-ان وصول روسـيا اىل هنر دنـيرب جيعل هذا النهـر الذي يقسم اوكـرانيا اىل
قسمني عازال طبيعيا مهام لالمن الرويس .
ه -ان املناطق الواقعة رشق اوكرانيا تعترب مناخيا معتدلة بالنسبة لباقي روسيا
مما يسهل تطور هذه املناطق حرضيا .
و-وصل شبه جزيرة القرم مركز االسطول الرويس برياً بروسيا .
 مع انتقال العامل اىل عـامل متعدد االقطاب سيحد من قـدرة امريكا العسكرية ولنتـستطيع امريكا تـامني احلامية الوروبا ممـا جيعل اوروبا الضعيفـة عسكريا بني
جيشـني كبريين اجليـش الرويس واجليـش الرتكي وال حل هلـا اال بالـتحالف مع
احـدمها وبالـطبع ستتحالف اوروبـا مع روسيا ضد تـركيا (وقد يكـون هذا احد
االسباب التي حتاول روسيـا اىل عدم كرس اجليش الرتكي مع قدرهتا عىل ذلك) مما
حيول التحالف الرويس االورويب موازيا للقوة الصينية واهلندية الصاعدة .
ان احد اهداف الربيع العريب هو ايصـال الطاقة من اخلليج اىل اوروبا الذي فشليف سوريـا ،وكان ذلك الـفشل بدعـم روسيا التـي هلا املصلحـة االوىل بفشله النه
سيؤدي اىل انخفاض كبري يف الصادرات الروسية للطاقة وحتكم امريكا عرب حلفائها
اخلليجني باالقـتصاد الرويس ساعـة تشاء  ،برفع او خفض الـكميات املصدرة من
اخلليج ،او رفع وخفض االسعار .لـذلك تدخلت روسيا بشكـل مبارش عند الشعور
باخلطر اجلدي عىل النظام  .لكن اجلميع الحظ الرتدد يف الدعم الرويس يف البداية  .ان
روسيا كانت تـتدخل ضمن رؤية واضحة وهي منع اهنيـار النظام  ،وعدم الظهور
بمظهـر املعادي للمسلمني الـسنة لتاثري ذلك عىل الـوضع الداخيل واجلوار الرويس
(كان الـتدخل دفاعي عن املـراكز التي يعتربهـا الروس اهنا تشـكل خطرا عىل بقاء
النظام يف سوريا)  .ومل تتغري هذه السياسة (املشاركة يف العمليات اهلجومية)حتى
مصاحلة روسيا وتـركيا ،ووضع داعش والنرصة عىل الئحـة االرهاب ،عندها زاد
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التـدخل الرويس رضاوة وبدات مشـاركة القوات الـروسية يف العمليـات اهلجومية
خاصة ضد داعش والنرصة من دون اي رد فعل سلبي يف اسيا الوسطى .مل تتطور
العمـليات العسكـرية الروسيـة اىل رضب اجلامعات العسكـرية املرتبـطة مبارشة
باملخابرات الرتكية اال جزئيا مع احلرص عىل عدم كرس تركيا يف سوريا  .ان السياسة
احلاليـة الروسيـة يف سوريا هـي ابقاء النظـام صامدا بـدون التصادم مع تـركيا
وارسائيل وبالتايل تقليل كلفة العمليات العسكرية يف سوريا .تعلم روسيا ان انسحاب
امريكا من منـطقة الرشق االوسط واخللـيج هي مسالـة وقت وبالتـايل هي متحفزة
للحلول حملها وتبني سياساهتا عىل عدم العداء مع القوى االقليمية يف املنطقة .
 بـدأ إنتاج الغاز الطبيعي يف االحتاد السوفييـتي بالتطوّر بشكل متسارع خالل عقدالسبعـينيات من القرن املايض ،مع اكتشافـات كميات كبرية منه يف مناطق خمتلفة من
سيبرييا ،ومع سيطرة الواليات املتحدة عىل أهم حقول واحتياطات النفط يف العامل ،بدأ
السـوفييت بـالتفكري يف تفعـيل واستغالل ورقة الـغاز ،وعام 1978؛ بـدأ التفكري يف
تصـدير الغاز إىل الـسوق اخلارجي ،وحتـديداً إىل املستهـلكني يف أوروبا ،فتم اقرتاح
مـرشوع لنقل الغاز من احلقول يف سهـول سيبرييا الغربيـة إىل أملانيا ،ومنها إىل دول
أوروبية عـدّة ،وأنجز املـرشوع بالفعل بـالفرتة من  1982وحـتى  ،1984وخالل
األعوام الالحقة تـمّ تأسيس خطـوط نقل أخرى ،وبقيت معظـم اخلطوط مرتكزة يف
األرايض األوكـرانية.ومنـذ البدايـة ،واجه املرشوع الـسوفييـتي معارضـة من قبل
الواليات املتحدة األمريكية؛ فسارعت إدارة رونالد ريغان إىل التعبري عن خماوفها من
حتوّل أوروبـا الغربية نحـو االعتامد عىل الغاز الـسوفييتي ،والتـخوّف من توظيف
موسكو العائدات ألغراض عسكريّة ،يف إطار اشتداد وطأة الرصاع املسلح حينها.
وبعد اهنيـار االحتاد السـوفييتـي ،عام  ،1991استمـر الضخّ من روسيـا باجتاه
أوروبا ،لكن طرأت مستجدات متثلت يف بروز إرادات ومواقف سياسية جديدة للدول
املستقلـة ،وحتديداً أوكرانيا ،التي بدأت تطـالب باحلصول عىل امتيازات مقابل مرور
األنابيب يف أراضيها ،وتطورت األمـور الحقاً إىل حدوث أزمات وبالـتحديد بعد قيام
“الثورة الربتقاليـة“ ،أواخر عام  ،2004يف أوكرانيا؛ وإثر فوز املرشح رويس الوالء،
فيكتور يـانوكوفيتـش ،واهتامه بالتزويـر ،حدثت أزمة نقل الغـاز ،يف كانون الثاين
(ينايـر)  ،2006بني روسيـا وأوكرانيـا ،وتطوّرت اخلالفـات إىل وقف ضخ الغاز
الرويس ،عام  ،2009مدة أسبوعني ،ما هدّد بشلّ احلياة واالقتصاد يف أوروبا حينها.
استمـر عدم الرضا األمريـكي عن ارتباط االقتصاد األورويب بـالغاز الرويس ،هنا
جاء تبني فكرة مرشوع خط الغاز ،املعروف بـ “نابوكو“ ،عام 2002؛ ليكون بديالً
عن خطـوط الغاز الـرويس ،عرب نقل الـغاز من مـصادره يف آسيـا الوسـطى ،من
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تركـامنستان وأوزباكستان وكازاخستان حتـديداً ،عرب بحر قزوين وتركيا باجتاه
أوروبا.وجاء الـردّ الرويس عىل املـرشوع مبارشة عـرب توقيع عمالق الـغاز ،رشكة
“غازبروم“ الـروسية ،عقود احـتكار مع الدول املنـتجة للغاز يف آسيـا الوسطى،
وبالتـايل بات الغاز الرتكامين رويسّ من ناحية حقوق االنتفاع واالستخراج والنقل،
وفقد املرشوع األمريكي جدواه قبل أن يولد.
بعد استمـرار األزمات مع أوكرانيـا ،وبغرض تأمني خـطوط نقل الغاز الرويس إىل
أوروبـا ،وضامن تنويعهـا وعدم خضـوعها لإلرادات السيـاسية املنـافسة ،اجته
الروس للتفكري يف نقل الغاز إىل أوروبا عرب مسارات جديدة ،وكان أحد اخليارات هو
“السيل الشاميل“ (نورد سرتيم) ،وهو خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي يعرب يف قعر
بحر الـبلطيق ،ينطلق من مدينة فـيبورغ يف روسيا إىل مدينة غـرايفسفالد يف أملانيا،
ويبلغ طول اخلـط ( )1222كيلومرتاً ليكون بذلك أطـول خطّ أنابيب حتت البحر يف
العامل.بدأ الضخّ عـرب اخلط ،يف ترشين الثاين (نـوفمرب) عام  ،2011وعام 2018؛
بـارشت الرشكات الـروسيّة يف العمل عىل مـدّ خطّ ثانٍ موازٍ ،عُـرف باسم “السيل
الشاميل الثاين“ (نورد سـرتيم  ،)2بغرض رفع مستويـات الضخّ باجتاه أوروبا،
وخصوصاً مع تزايد الطلـب األملاين عىل الغاز الرويس؛ حيث تصل تقديرات اعتامد
أملانيا عىل الغاز القادم من روسيا بنسب تصل إىل نحو ( )%75من احتياجاهتا ،ومن
املقرر االنتهاء من األعامل يف اخلطّ بحلول منتصف العام 2020.
ويف كانون األول (ديسـمرب) 2019؛ أقرّ الكونغرس األمـريكي فرض عقوبات عىل
مرشوع “نورد سرتيم  “2بغرض منع الـرشكات األوروبية من العمل فيه ،يف حني
أعلنت موسكو مواصلة العمل يف املرشوع.
يف إطار اجلهود الـروسيّة لتنـويع مسارات نقل الـغاز باجتاه أوروبـا ،وبعد بروز
مرشوع “نابوكو“ لنقل الغاز عرب تركـيا ،اجته الروس كذلك إىل اجلغرافيا الرتكية،
ويف عـام 2003؛ انطلق مرشوع “الـسيل األزرق“ لنقل الغـاز الرويس عـرب البحر
األسود باجتاه تركيا ومن ثم باجتاه أوروبا ،حيث ينطلق اخلطّ من الساحل الرويس
عىل البحر األسود ،ومن ثم يعرب البحر باجتاه الساحل الرتكي.
وعام 2014؛ وقّع الرئيس الرويس ،فالديـمري بوتني ،والرئيس الرتكي ،رجب طيب
أردوغان ،اتفاقاً إلطالق مرشوع جديد بـاسم “السيل الرتكي“ ،بعد حادثة إسقاط
تركيا الطائـرة الروسيّة ،يف ترشين الثاين (نـوفمرب)  ،2015أعلنت موسكو تعليق
املرشوع ،قبل أن يُعاود العمل بـاملرشوع مع حتسّن العالقات بني البلدين من جديد،
يف منتصف عام  ،2016ويف نوفمرب (تـرشين الثاين) 2018؛ تمّ االنتهاء من أعامل
البناء ،ومتت املبارشة يف ضخّ الغاز عربه.
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ال تتجه خـطوط الغاز الروسية غرباً فحسب؛ ففي كانون األول (ديسمرب) من العام
املايض ،تمّ افتتاح خطّ األنابيب “قوة سيـبرييا“ (باور أوف سيبرييا) ،الذي ينطلق
من عمق روسيـا باجتاه الصني ،إحـدى أهم املستهلكني للغـاز يف العامل ،يبلغ طول
اخلط ألفي كيلـومرت ،وينقل ( )38مليـار مرت مكعب من الغـاز سنويـاً.ويتوقّع أن
تصبح الصني املستورد األول للغـاز يف العامل خالل العام احلايل  ،2020متفوقةً يف
ذلك عىل اليابان ،وتشـري التقديرات املستقبليـة إىل أنّ احتياجات الصني ستصل إىل
( )610مليارات مرت مكعب من الغاز الطبيعـي بحلول عام  ،2035وتسعى روسيا
لتأمني حصتها يف هذا السوق الرئييس.
ان وجود روسيا يف القارتني االوروبية واالسيوية ووجود الغاز بكثرة (االحتياطي
االول للغاز يف العـامل ) وايصال الغاز بواسطـة االنابيب اىل كل من اوروبا والصني
ربط اقـتصاديات هذه الدول بـروسيا اسرتاتيجيا حيث ال امكـانية الستبدال الغاز
الرويس بسهولة وبدون تكلفة كبرية .
 متـثل روسيا جرسا بـني قاريت أوروبا وآسيـا .إذ حيدها مـن الرشق بحر برينغوبحر أخوتسك وبحر اليـابان ،وهذه البحار الثالثة تتفرع من املحيط اهلادئ .ومن
الغرب حتـدها بـيالروسيا (روسـيا البيـضاء) ،التفيـا ،إستونـيا ،خليج فـنلندا،
والنـرويج ،ويقع إقليم كالينـنغراد الرويس بني ليتـوانيا وبولنـدا .بينام حيدها من
الشامل بحر بارنتس ،بحر كارا ،بحر البتيف ،بحر رشق سيربيا ،وبحر تشوكوتكا،
ومجيع هذه البحـار تتفرع من املحـيط املتجمد الـشاميل .أما من اجلنـوب فتحدها
الصني ،منغوليا ،كازاخـستان ،أذربيجان ،جورجيا والبحر األسود .بينام جتاورها
من أقصى اجلنـوب الرشقي كوريـا الشاملية  .كـذلك فان السـوق االوروبية هي
السوق االساسية للطاقة الروسية لذلك تدخلت يف سوريا ملنع نشوء خط انابيب من
اخلليج اىل سوريا وستمنع ان استطاعت خط انابيب اخلليج حيفا .
يعترب الرشق االوسط واخلليج جزء من االمن القومي الرويس العتبارين أساسيني :
 -1الـرشق االوسط واخلليج هو خزان الطـاقة يف العامل ويمكنه ايـصال الطاقة
بكميات وفرية اىل اوروبا ومزامحة الغاز الرويس.
 -2القرار االسالمي وخاصة السني تتنازعه حاليا ثلث دول :مرص ،السعودية ،
وتركيا ومجـيعهم يف الرشق االوسط واخلليج وقـراراته مؤثرة يف اسيـا الوسطى
واجلمهوريات الروسية املسلمة .
إن االمكانيات الروسـية املتصاعدة بعـد االنتهاء من متديد انـابيب الغاز وبدء بيع
الغاز سيوفر لروسيا االمكانات املالية للعب دور اكرب يف الساحة العاملية وخاصة يف
الساحة الرشق أوسطية .

