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السياسية الروسية 
في مكافحة 

اإلرهاب
مراد بطل الشيشاني 

التي  الأورواآ�سيوية  املنطقة  يف  ن�ساأ  الذي  الفراغ 
ال�سوفيتي،  الحتاد  انهيار  بعد  والقوقاز،  الو�سطى  اآ�سيا  ت�سم 
الرو�سية  للروؤية  العام  الإطار  ت�سكيل  يف  اأ�سا�سيًا  دورًا  لعب 
�سكل  احلال  وبطبيعة  بـ»الإرهاب«.  يو�سف  ما  مع  للتعامل 
يف  ال�سراعات  اأهم  من  واحدًا  الرو�سي،  ال�سي�ساين-  ال�سراع 
املنطقة،  من  رئي�سة  مفا�سل  يف  وكثافته  لتاريخيته،  املنطقة 
هذه  �سياق  يف  والأهم  فيه.  امل�سلح  العنف  حجم  اإىل  اإ�سافة 
ومراحله  »الإرهاب«،  �سد  الرو�سية  ال�سيا�سة  مفا�سل  الورقة، 

املختلفة. 

( باحث اأردين خمت�ص يف �شوؤون اجلماعات الإ�شالمية ومنطقتي ال�شرق الأو�شط و�شمال القوقاز. (
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عامالن اأ�شا�شيان حددا تطور ال�شيا�شة الرو�شية يف هذا ال�شياق، اأولهما: تطور 
باحلركات  حلت  التي  والتغريات  ال�شوفيتي،  الحتاد  انهيار  منذ  الرو�شية  ال�شيا�شة 

الإ�شالمية يف ال�شي�شان منذ احلرب ال�شي�شانية الأولى عام 1994)1(.

اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب )اأيلول( 2001  اأن  اإلى  ومن املهم الإ�شارة 
لها  كان  فقد  دوله؛  وتوجهات  العامل  يف  القوى  حتولت  يف  اأ�شا�شيًا  دورًا  لعبت  كما 
منها:  لأ�شباب عدة،  بالتايل،  الرو�شية  وال�شيا�شة  ال�شي�شانية،  الق�شية  انعكا�ص على 
انهيار  الأمريكية منذ  الإ�شرتاتيجية  اأولويات  قائم يف منطقة عدت من  ال�شراع  اأن 
اإثر  اأفغان�شتان  من  ابتداء  الإرهاب،  �شد  احلرب  اإعالن  ومنذ  ال�شوفيتي،  الحتاد 
دولة  قائم مع  ال�شي�شان  اأن �شراع  كما  )اأيلول(،  �شبتمرب  اأحداث احلادى ع�شر من 
واإن  رو�شيا.  وهي  بعد،  املتبلور  غري  ت�شكله  يف  العاملي  النظام  يف  حمتملة  عظمى 
احلديث يف هذا الإطار يدور يف حركة اإ�شالمية، جزء منها له عالقة ب�شكل التدين 

املتهم بالإرهاب من قبل الوليات املتحدة الأمريكية، وهو التيار ال�شلفي اجلهادي. 

يعربان  بطورين  ال�شوفيتي،  الحتاد  انهيار  منذ  الرو�شية،  ال�شيا�شة  مّرت 
التاريخ:  الرو�شية عرب  النخب  خيارات  تنازعا  طاملا  �شيا�شيني  ثقافيني  توجهني  عن 
ومن  لرو�شيا،  الدوليني  وال�شلوك  ال�شيا�شة  حددتا  وبالتايل  والتغريبية،  الأورا�شية 
ذو  للدولة،  الن�شري  ال�شعار  وما  بـ»الإرهاب«  يعرف  ما  مكافحة  �شيا�شات  �شمنهما 

)1( انق�شمت احلركة الإ�شالمية فى ال�شي�شان اإلى تيارين: تيار �شويف، وتيار �شلفي جهادي، اأما التيار ال�شويف فهو التيار التقليدي للحركة 
مماهاة  اأو  تزاوج  عن  املعرب  التيار  وهو   ،1785 �شنة  منذ  الرو�شى  الغزو  �شد  املقاومة  عملية  –تاريخيًا-  مار�ص  الذى  وهو  الإ�شالمية، 
الدين الإ�شالمى بال�شخ�شية القومية ال�شي�شانية، ويعرب عن هذا التيار ق�شمان: الق�شم النق�شبندي )وهو اأول من اأدخل الإ�شالم اإلى بالد 
رو�شيا.  مقاومة  ويف  الداخلية،  ال�شي�شانية  ال�شيا�شة  تفاعالت  يف  مميزًا  دورًا  لعبتا  الطريقتني  وكلتا  بعده،  برز  قادري  وق�شم  ال�شي�شان( 
التيارات ال�شوفية يف امل�شرق بجهاديته وممار�شته الدور التعبوي لل�شي�شان �شد رو�شيا، وبذلك  التيار بخ�شو�شية عن باقي  ويتميز هذا 
كان حركة �شيا�شية ـ اجتماعية بامتياز. اأما التيار ال�شلفي اجلهادي، وهو التطور املعا�شر للحركة الإ�شالمية يف ال�شي�شان، فربز بفعل تطور 
الت�شالت ووفود الأفكار الإ�شالمية احلركية من املركز الإ�شالمي، عدا عن وفود اأ�شخا�ص معربين عن هذا التيار لالإ�شهام يف قتال الرو�ص 
واإن�شاء  ال�شوائب،  الإ�شالمي من  املجتمع  تنقية  اإلى  الداعية  ال�شلفية  الفكرة  يزاوج بني  التيار  الأولى )1994-1996( وهذا  منذ احلرب 
الدولة الإ�شالمية على غرار العهد الأول لالإ�شالم، وبني الفكرة اجلهادية الداعية اإلى اأ�شلوب العنف لتحقيق الدولة الإ�شالمية. وقد كانت 
احلرب الأفغانية يف بداية ثمانينيات القرن املن�شرم خمترب هذا التيار بفعل تزاوج الأفكار اخلليجية -خ�شو�شًا ال�شعودية- التى دعمت 
تلك احلرب -اآنذاك- مع الفكر اجلهادي الذي ت�شاوق مع احلرب نف�شها، وهذا التيار يتميز بانت�شاره يف العامل لتعبريه عن اخل�شو�شية 
)ال�شلفية( والحتجاج )اجلهادية(. وهذا التيار دخل يف طوره الأخري اإلى ت�شكيل نوع من احلركة املحلية ممثلة باإمارة القوقاز الإ�شالمية 
التي تعد مظلة للحركات امل�شلحة يف �شمال القوقاز)انظر درا�شتنا: احلركة الإ�شالمية يف ال�شي�شان وال�شراع ال�شي�شاين- الرو�شي، مركز 

القد�ص للدرا�شات ال�شيا�شية، عمان، 2002 (.
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الراأ�شني املتعاك�شني )�شرق غرب( اإل تعبري عن هذا التنازع. 

التنازع بني الأورا�شية والتغريبية بداأ مع الطور التغريبي يف ال�شيا�شة الرو�شية 
املنظومة  –رو�شيا- جزءًا من  يعد  الذي  التوجه  ال�شوفيتي، وهو  انهيار الحتاد  بعد 
الغربية، والذي برز منذ بطر�ص الأكرب الذي وجه رو�شيا اإلى هذه الوجهة يف القرن 
ال�شابع ع�شر، ومتثل ب�شلوك رو�شيا يف عالقاتها الدولية، ويف �شيا�شتها الداخلية، حيث 
انفتحت رو�شيا على الغرب. وقد برز بداية الت�شعينيات من القرن الع�شرين م�شطلح 
امل�شكالت  حل  يف  للتعاون  والدعوة  املتحدة،  الوليات  مع  الإ�شرتاتيجية«  »ال�شراكة 
الحتاد  عن  انبثقت  التي  الدول  جتاه  رو�شيا  �شلوك  جاء  ذلك  مع  وات�شاقًا  الدولية. 
مع  تناظرية  اإلى عالقات  ودعت  �شنة 1991،  الكومنولث  معاهدة  فوقعت  ال�شوفيتي 
تلك اجلمهوريات، وتعاون اقت�شادي دون العودة اإلى العالقات التاريخية التي تتميز 

ب�شيطرة مو�شكو كمركز على تلك الدول كاأطراف. 

مل ي�شتمر التوجه التغريبي الرو�شي، مع تزايد النزعات القومية نهاية 1993، 
وتزايد م�ساعر االإحباط ب�سبب احلالة االقت�سادية، وبروز احلديث عن ف�ساد اجلي�ش، 
والأهم من ذلك طرح م�شروع تو�شيع حلف �شمال الأطل�شي نحو ال�شرق لدول عدتها 
مو�شكو -تاريخيًا- من مناطق نفوذها، وهو الأمر الذي يعني اإ�شعاف رو�شيا عمليًا. 
ولكل الأ�شباب ال�شابقة برز نزوع اأورا�شي لدى ال�شيا�شة الرو�شية �شعى لإثبات رو�شيا 
ال�شابق، وبروز مبداأ  ال�شوفيتي  نفوذها يف مناطق الحتاد  وا�شتعادة  كدولة عظمى، 
منطقة  والقوقاز  الو�شطى  اآ�شيا  يعترب  الذي  القريب(  )اجلوار   )Near abroad(
نفوذ رو�شية �شت�شطر حلمايتها ولو بالقوة الع�شكرية اإذا ما تهدد ذلك النفوذ، بحجة 

حماية الأقليات الرو�شية هناك. 

ويف  اأبخازيا،  ـ  جورجيا  يف  رو�شيا  تدخلت  اجلديد  النزوع  هذا  اإثر  وعلى 
طاجيك�شتان، ويف اأذربيجان وغريت احلكام يف تلك البلدان، واأعلنت احلرب امل�شلحة 
ال�شي�شان،  يف  هزميتها  وبعد  اأنها  اإل   .1994 الثاين(  )ت�شرين  نوفمرب  ال�شي�شان  يف 
وبعد فرتة من التخبط، عاودت الدخول اإلى ال�شي�شان �شنة 1999، بعد اأن منح التيار 
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واإثبات مكانة رو�شيا كدولة عظمى بقيادة  ال�شلفي اجلهادي الفر�شة لذلك التدخل 
فالدميري بوتني، واإر�شاء ل�شخط الع�شكريني بنزوع اأورا�شي جديد، اإمنا ب�شابط لهذا 
الغرب من  لالإفادة من دعم  الإ�شالمي«  »الإرهاب  ال�شيا�شي، وهو مكافحة  ال�شلوك 
ناحية، وك�شب الدول الإ�شالمية يف اآ�شيا الو�شطى، التي تخ�شى من النفوذ الإ�شالمي 

احلركي املتزايد يف بلدانها، من ناحية ثانية)2(. 

كانت  واإن  ال�شي�شان،  يف  حا�شم  لن�شر  رو�شيا  حتقيق  عدم  من  الرغم  وعلى 
تعاود  وكاأن رو�شيا  بدا  ال�شي�شان،  الرو�شي حلملتها يف  العام  الراأي  تاأييد  قد ك�شبت 
العقيدة  خالل  من  تنادي  واأ�شبحت  والهند،  وال�شني  اإيران  نحو  واجتهت  مكانتها، 
الرو�شية اجلديدة يف ال�شيا�شة اخلارجية برف�ص �شيطرة قطب اأحادي على النظام 
نزوعها  لرت�شيخ  �شعيها  اإلى  اأ�شار  الذي  الأمر  املتحدة،  للوليات  اإ�شارة  يف  العاملي، 
لرو�شيا  )اأيلول( جاءت فر�شة  �شبتمرب  اأحداث احلادي ع�شر من  اأن  اإل  الأورا�شي، 
للخروج من ماآزق عدة، كالبحث عن مكانة يف العامل، والأزمة القت�شادية، وك�شب 
الراأي الغربي يف حملتها على ال�شي�شان، الذي طاملا ا�شتمر يف انتقاد انتهاكها حلقوق 
الإن�شان، فاأيدت رو�شيا احلملة الأمريكية على الإرهاب ب�شكل اأدى اإلى بروز اإرها�ص 
ل�شكل جديد يف العالقة مع الغرب، وهي اأن تفر�ص رو�شيا نف�شها كقطب دويل، وهو 
ما متثل لحقًا يف احلرب يف جورجيا عام 2008، اأو اإخ�شاع القرم عام 2014، لكن 
من ال�شروري الإ�شارة اإلى اأن مبداأ »مكافحة الإرهاب« بات حاكمًا لل�شلوك الرو�شي 

منذ عام 1999 مع بدء احلرب ال�شي�شانية الثانية، واإن كان اإ�شكاليًا بطبيعة احلال. 

أواًل: مكافحة اإلرهاب والشيشان

وقد اتبعت رو�شيا حاًل اأمنيًا- ع�شكريًا مكثفًا يف التعامل مع الأزمة ال�شي�شانية، 
للحل  كانت  الأولوية  لكن  لحقًا،  اأتى  واقت�شادي  �شيا�شي،  حل  اإلى  امتد  هذا  لكن 
بوتني،  اآنذاك:  اجلديد  للقادم  العام  الراأي  تاأييد  من  م�شتفيدة  الع�شكري،  الأمني 
وهجمات احلادي ع�شر من �شبتمرب )اأيلول( التي عدتها رو�شيا فر�شة لوقف انتقادات 

)2( انظر: مراد بطل ال�شي�شاين، املرجع ال�شابق، �ص100-99.
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الأمريكية يف  تاأييد احلملة  اإثر  ال�شي�شان، فعمدت على  ل�شيا�شتها يف  الغربية  الدول 
اأفغان�شتان، اإلى اإطالق يدها يف ال�شي�شان)3(.

قامت ال�شيا�شة الرو�شية على حمورين اأ�شا�شيني، لكنهما متداخالن: ع�شكري/ 
اأمني، و�شيا�شي: 

القمع والغتيالت

تعتيم  فر�ص  اإلى  ال�شي�شان  يف   1999 عام  القتال  جتدد  منذ  رو�شيا  عمدت 
اجلي�ص  خالل  من  اإل  احلرب  بتغطية  الأجنبي  لالإعالم  ال�شماح  بعدم  اإعالمي، 
الرو�شي. كما عمدت اإلى ك�شب الراأي العام الرو�شي مع ثالثة تفجريات هزت مباين 
يف العا�شمة مو�شكو، ومنعت دخول الإعالم الأجنبي اإلى ال�شي�شان، وتفردت بالتغطية 
با�شم  وح�شية  حربًا  متار�ص  –بالتايل-  جعلها  ما  وهو  الدفاع.  وزارة  عرب  حلربها 
»مكافحة الإرهاب«، بدءًا ب�شيا�شة الق�شف اجلوي املا�شح للمنطقة، ومن ثم ما عرف 
الذكور  قتل  اأو  اعتقال  يتم  حيث  »التطهري«  بالرو�شية  وتعني  »زات�شي�شكي«  ب�شيا�شة 
القادرين على حمل ال�شالح ما بني �شني )16( و)50( عامًا، مبجرد التفتي�ص العادي، 

عدا عن مت�شيط قرى باأكملها )4(.

ت�شفية  على  تقوم  اأمنية  ع�شكرية-  اإ�شرتاجتية  اإلى  رو�شيا  عمدت  كما  هذا، 
القيادات ال�شي�شانية ج�شديًا، بدءًا بـ»جوهر دوداييف«، ومرورًا بـ»زيلمخان يندرباييف«، 
اأو من  با�شييف،  ك�شامل  القيادات اجلهادية  اإلى  وامتدت  »م�شخادوف«،  اإلى  و�شوًل 
اإلخ.  واأبي حف�ص الأردين...  الوليد الغامدي،  واأبي  املقاتلني الأجانب مثل: خطاب، 
القيادات  ت�شفية  اأن  فكرة  على  ا�شتندت  هذه  الرو�شية  اجل�شدية  الت�شفية  �شيا�شة 
�شتوؤدي اإلى تفتيت هياكل املقاومة، ولكن هذا مل ي�شح، بل على العك�ص، كانت تدفع 

)3( الإندبندنت الربيطانية، 4 اأكتوبر )ت�شرين الأول( 2002.

)4( Murad Batal al-Shishanim Worsening Humanitarian Situation in Chechnya, Arab News (Saudi Arabia), 
Friday 16 September 2005.
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اإلى مزيد من الت�شعيد يف ال�شراع)5(.

ظاهرة قاديروف

الأمنية  الأجهزة  دور  من  الرفع  اإلى  اأوًل  بوتني  عمد  ال�شيا�شي  امل�شتوى  على 
يف احلرب، م�شتفيًدا من خلفيته ال�شتخبارتية. لذا؛ فاإن اإدارة احلرب مل تكن بيد 
احلكومات  روؤ�شاء  انتخاب  منع   ،2004 عام  منذ  وثانًيا:  ال�شتخبارات.  بل  اجلي�ص، 
تنفذ  قيادات  اأفرز  مما  بالتعيني،  وجعلهم  القوقاز،  �شمال  جمهوريات  يف  املحلية 
الأبرز،  املثال  ولكن  اأمنية،  خلفيات  من  ومعظمهم  مبا�شرة،  به  وترتبط  �شيا�شاته 
والأهم لل�شيا�شة الرو�شية، متثل برم�شان قاديروف يف ال�شي�شان، الذي ورث من�شب 

رئي�ص جمهورية ال�شي�شان املوالية لرو�شيا عن اأبيه. 

لرو�شيا  اأ�شا�شيًا  اأمنوذجًا  قاديروف  اأحمد  ال�شابق  ال�شي�شان  مفتي  كان 
ولكنهم  الرو�شي،  الحتالل  �شد  املقاومة  قادوا  طاملا  الذين  ال�شوفيني،  ل�شتقطاب 
املفتي  وعرب  رو�شيا،  فاإن  وبالتايل  ال�شلفية،  النزعات  تزايد  من  متخوفني  باتوا 
ال�شابق لل�شي�شان، ا�شتطاعت ا�شتقطابهم. فباعتباره رجل دين �شابقًا، وله امتدادات 
ما  جتربة  ا�شتعادة  وهو  ال�شي�شان،  من  اأكرب  دور  بتنفيذ  رو�شيا  فو�شته  فقد  قبلية، 
عرف اإبان احلكم ال�شوفيتي بـ»الإ�شالم الر�شمي«، وهم رجال العلم املعينون من قبل 
ابنه  ليتولى  العام 2004  الأب  قاديروف  اغتيل  وال�شيا�شات.  املواقف  لت�شويغ  الدولة 
رم�شان الرئا�شة، وي�شتمر يف ال�شيا�شة ذاتها، وليتحول ال�شوفيون، وحتديدًا الطريقة 
القادرية، ولأول مرة منذ ما يزيد على قرن ون�شف، اإلى �شف رو�شيا، وهو الأمر الذي 
�شرب املقاومة، ودفع -�شمن اأ�شباب اأخرى- امل�شلحني الأقرب للجهاديني اإلى توزيع 

ن�شاطهم يف �شمال القوقاز كله ولي�ص ح�شرًا يف ال�شي�شان. 

)5( Murad Batal Al-Shishani, Did Russia Escalate Tension in Chechnya by Assassinating Maskhadov?, Central 
Asia-Caucasus Analyst (Washington DC.),VO. 6 NO. 6, 23 MARCH 2005.
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ثانيًا: ردة الفعل )إمارة القوقاز اإلسالمية( 

كان من مظاهره الركون اإلى العمل ال�شتخباراتي يف احلرب اإ�شرتاتيجيًا  قتل 
وعمليات  قبل.  من  اأ�شري  كما  هياكله،  تفكيك  وبالتايل  ال�شي�شان،  امل�شلحني  قيادات 
ال�شيا�شة  ولكن هذه  املدنية،  القيادات  بداأت يف ظروف خمتلفة طالت معظم  القتل 
ا- جياًل جديدًا من امل�شلحني يف �شمال القوقاز، والذين باتوا ين�شطون  اأفرزت -اأي�شً
�شمال  يف  امل�شلحني  منح  مما  الرو�شية،  الأمنية  لالأجهزة  معروفني  وغري  ع�شكريًا 

القوقاز اأف�شلية يف تنفيذ هجماتهم. 

الأمر الآخر الذي ارتبط ب�شيا�شة بوتني اتباع �شيا�شات التعيني، والركون اإلى 
التوتر  اإذكاء  اأ�شهم يف  نخب ا�شتخباراتية، تعلي من احلل الأمني يف �شمال القوقاز 
يف املنطقة عرب تزايد ن�شب الف�شاد والبطالة، نتيجة ال�شيا�شات القت�شادية، والأهم 
انتهاكات حقوق الإن�شان، والتي لعبت كلها دوًرا اأ�شا�شًيا يف تغذية املجموعات امل�شلحة. 

مع تن�شيب حكومة موالية لرو�شيا بقيادة رم�شان قاديروف، باتت ال�شي�شان 
لة نقطة حتول للمعطيات امليدانية يف الإقليم، مع انتقال املقاتلني  هادئة ن�شبًيا، م�شكِّ
منها اإلى اجلمهوريات املجاورة التي كانت ت�شهد بروًزا ملجموعات م�شلحة يف الوقت 
القوقاز  اإقليم  للعنف يف  كبوؤر  بلقار  وقربدين-  واأنغو�شيا،  داغ�شتان،  ذاته، فظهرت 
الـ)300(  جتاوز  هجمات  ومبعدل  العنف،  �شدة  حيث  من  الرتتيب  على  ال�شمايل، 
القوقاز  »اإمارة  تاأ�شي�ص  عن  الإعالن  عام  اأي   ،2007 عام  منذ  �شنوًيا،  عنف  حالة 
ُتعد املظلة الأ�شا�شية التي تن�شط حتتها املجموعات امل�شلحة  الإ�شالمية«، التي باتت 
يف �شمال القوقاز، ونفذت عمليات داخل مو�شكو بني عامي 2011 و2012، واأ�شهرها 

عملية حمطة القطار يف لوبيانكا، وعملية انتحارية يف مطار دوموديدفو. 

الالفت اأن املناطق التي ت�شهد توترًا يف �شمال القوقاز كانت هادئة فيما عدا 
ال�شي�شان حتى عام ما بعد عام 2005. وعلى ذلك بداأت تظهر جمموعات »جهادية 
حملية« يف داغ�شتان، واأنغو�شيتيا، وقربدين-بلقار، وقرات�شاي- ت�شرك�شييك. وظهرت 
تقدم  كانت  التي  تتار�شتان  يف  اجلماعات  هذه  مثل  وجود  على  موؤ�شرات  –اأي�شًا- 
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كاأمنوذج ملا يعرف بـ»الإ�شالم الرو�شي« املت�شالح مع الدولة املركزية، مما يوؤ�شر على 
اأن رو�شيا وفق اإ�شرتاجتياتها ملكافحة ما يعرف بالإرهاب دفعت اإلى تهدئة ال�شي�شان، 

لكن بقعة التوتر ات�شعت)6(.

واأنغو�شيتيا  لغة،  الـ)81(  على  يزيد  وما  قومية  الـ)31(  ذات  داغ�شتان  كانت 
و�شكانها اأبناء عمومة ال�شي�شانيني برزتا منذ عام 2006 بقعتي تهديد مع عدد متزايد 
القوقاز  »اإمارة  بها  تقوم  التي  الهجمات  م�شدر  و�شكلتا  النتحارية،  الهجمات  من 
التي  بلقار«،  »قربدين-  اإليهما  ان�شمت   2011 عام  بدايات  منذ  ولكن  الإ�شالمية«. 
باتت تو�شف باأنها من اأخطر الأماكن يف �شمال القوقاز، حيث ارتفعت الهجمات فيها 

مع بداية عام 2011 من اأربعة اإلى خم�شة اأ�شعاف عما كانت عليه من قبل. 

عام 2011 قتل يف داغ�شتان )574( �شخ�شًا، وبح�شب امل�شادر الرو�شية، فاإن 
الهجمات تراجعت من )1030( عام 2009 اإلى )365( هجومًا عام 2011، اأي مبعدل 
بداأت  الأرقام  بهذه  يبدو-  الرو�شي -على ما  التفاوؤل  يوم. ويف ظل  هجوم واحد كل 
فكرة ال�شتثمار القت�شادي يف القوقاز. وذلك على الرغم من اأن احلكومة الرو�شية 
نقلت نحو )20( األفًا من جنودها من قواعد يف ال�شي�شان اإلى داغ�شتان يف العام ذاته. 

كما اأن حالة الغرتاب لدى الأجيال اجلديدة يف �شمال القوقاز جعلتها عر�شة 
املنطقة  القومية يف  اإ�شعاف احلركات  الأيديولوجية اجلهادية، خ�شو�شًا مع  لتاأثري 
من جّراء ال�شيا�شات الرو�شية، حيث اإن اجلهاديني طاملا �شعوا اإلى اإيجاد موطئ قدم 
لهم يف �شمال القوقاز، منذ تراجع دور املقاتلني العرب يف ال�شي�شان عام 2003، وقد 
ن�شط التيار منذ عام 2008، يف �شياق بحثه عن مالذات اآمنة، يف ترجمة عديد من 
ا �شهدت املنطقة اإنتاًجا جلهاديني حمليني )7(. اأدبيات التيار اإلى اللغة الرو�شية، واأي�شً

وعلى الرغم من هذا، ما زالت املظامل املحلية املحفز الأ�شا�شي للمجموعات 

)6( John O›Loughlin , Edward C. Holland , Frank D. W. Witmer, The Changing Geography of Violence in 
Russia›s North Caucasus, 1999-2011: Regional Trends and Local Dynamics in Dagestan, Ingushetia, and 
Kabardino-Balkaria, Eurasian Geography and Economics, Vol. 52, Iss. 5, 2011.

)7( انظر للكاتب: تطورات القوقاز ال�شمايل وال�شلفيون اجلهاديون، مركز درا�شات اجلزيرة، 6 مار�ص )اآذار( 2011.
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امل�شلحة يف �شمال القوقاز، ومل ت�شهد نزعات لتبني فكرة اجلهاد العاملي، ولكن هذا 
للموقع  بالغ  باهتمام  ينظرون  اجلهاديني  اإن  حيث  قائمة،  كحقيقة  فهمه  ميكن  ل 
ال�شيا�شة  اأن  تظهر  ال�شابقة،  املوؤ�شرات  فاإن  وعموًما،  القوقاز.  ل�شمال  الإ�شرتاتيجي 
يدفع  مما  ناجعة،  تعد  مل  بوتني،  مهند�شها  كان  التي  القوقاز،  �شمال  يف  الرو�شية 
باجتاه البحث عن حلول اأخرى و�شيا�شات جديدة، ولعل طرحًا جديدًا يرتبط مبدخل 

اقت�شادي يف �شمال القوقاز كان اأحد الطروحات الرو�شية منذ عام 2012. 

ثالثًا: المدخل االقتصادي 

وافق بوتني نهاية العام 2012 على م�شروع ا�شتثماري �شخم يف �شمال القوقاز، 
يت�شمن بناء منتجعات تزلج يف اجلمهوريات ال�شرك�شية، وخ�شو�شًا على جبل الربوز 
بكلفة )18( بليون دولر، واأي�شًا جتهيز �شطاآن يف جمهورية داغ�شتان بكلفة )4.6( 
باليني دولر. ومن جمموع الـ)22( بليون دولر قدمت احلكومة الرو�شية بليونني على 
امل�شروع  اأن  الرو�شية  وترى احلكومة  اأجانب.  الباقي من م�شتثمرين  التمويل  يتم  اأن 
�شيوفر )3000( فر�شة عمل يف اإقليم �شمال القوقاز، وبالتايل ترى اأن هذا قد يلعب 

دورًا اأ�شا�شيًا يف اإ�شعاف املجموعات امل�شلحة)8(. 

الف�شاد  ن�شب  اأهمها:  الإ�شكاليات  من  عددًا  اأثاروا  امل�شروع  على  املتحفظون 
العالية يف املنطقة، وغياب الأمن فيها. فقد ا�شتهدفت منتجعات �شياحية يف قربيدن- 
بلقار من قبل املجموعات امل�شلحة هناك مرات عدة، وبالتايل ت�شاءل كثريون عما اإذا 

كان امل�شتثمرون �شيغامرون بو�شع اأموالهم هناك. 

الو�شطى يف  الطبقة  تزايد حجم  الرو�شية، راهنت من جانبها على  احلكومة 
رو�شيا. وت�شري التقديرات اإلى اأن الطبقة الو�شطى �شارت ت�شكل )25%( من ال�شعب 
ي�شجع  قد  امل�شروع  هذا  مثل  فاإن  وبالتايل  النفط،  اأ�شعار  ارتفاع  بف�شل  الرو�شي 
»ال�شياحة الداخلية«، لكن هذا تراجع –اأي�شًا- مع تراجع اأ�شعار النفط عام 2014، 

)8( Valery Dzutsev, Putin Promises Economic Overhaul of North Caucasus, North Caucasus Analysis, Volume: 
11 Issue: 2, July 16, 2010.



السياسية الروسية في مكافحة اإلرهاب

المسبــار230

وتورط رو�سيا باالأزمة االأوكرانية. 

ومع ذلك، وعلى الرغم من اأن امل�شروع ال�شخم الذي طرحته احلكومة الرو�شية 
يف �شمال القوقاز، كان يعد حتوًل يف ال�شيا�شة الرو�شية جتاه املنطقة، فاإن عدم طرح 
الإ�شكاليات البنيوية يف املنطقة، من ناحية، وعدم تنفيذ تلك ال�شيا�شات، خ�شو�شًا يف 
ظل تقدمي ال�شي�شان كاأمنوذج للتطور العمراين، والأمن، لكن دون م�شروع اقت�شادي 
اإلى  اأهميتها- مل تنفذ  ال�شيا�شات -على  اأخرى، فاإن هذه  ينمي املنطقة، من ناحية 

الآن. 

رابعًا: سوريا والمقاتلون الشيشانيون 

يف ما يتعلق بال�شيا�شة الرو�شية يف مكافحة ما يعرف بـ»الإرهاب« على امل�شتوى 
اخلارجي، فاإن ال�شيا�شة الرو�شية متحورت حول ا�شتخدام »مكافحة الإرهاب« كاأداة 
لدى  الإرهابية  املنظمات  قوائم  املثال،  �شبيل  ال�شي�شان. على  �شيا�شية كما حدث يف 
رو�شيا وجهاز الأمن لديها الـ)FSB( تنوعت يف �شمها ملنظمات اإغاثة عربية )وحتديدًا 
�شعودية(، ومن ثم ومع التقارب امل�شري عام 2014 اأدرجت الإخوان امل�شلمني يف تلك 
الالئحة بنوع من الإر�شاء للتحول امل�شري ال�شيا�شي)9(. لكن حزب التحرير –مثاًل- 

بقي يف تلك القوائم بحكم ن�شاطه يف دول اآ�شيا الو�شطى)10(.

ومع بروز تنظيم ما يعرف بـ»الدولة الإ�شالمية«، باتت رو�شيا ترى فيه تهديدًا 
متزايدًا، وقد اأدرج التنظيم على اآخر قوائم الإرهاب الرو�شية)11(، على الرغم من اأن 
بوتني اعترب التنظيم ل ي�شكل تهديدًا مبا�شرًا لدولته، لكنه حذر من وجود مواطنني 

من القوقاز واآ�شيا الو�شطى يقاتلون يف �شوريا)12(.

م�شلح،  �شراع  ظل  ويف  اخلام�ص،  عامها  يف  ال�شورية،  الأزمة  �شكلت  لقد 

)9( Reuters, 29 March 2015.

)10( news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/5223458.stm 28 July 2006

)11( http://www.rferl.org/content/islamic-state-russia-terror-organizations-unified-list/26873313.html

)12( رو�شيا اليوم، 26 مار�ص )اآذار( 2015.
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ملا  الرو�شية  للروؤية  الرئي�شة  املفا�شل  من  واحدًا  اجلهادية،  للتيارات  قوي  ووجود 
ال�شوري،  النظام  مقولت  تبني  هو  الأول  م�شتويني:  على  وذلك  بـ»الإرهاب«،  ت�شفه 
واتهام الغرب، وحلفائه بدعم املجموعات امل�شلحة املعار�شة على الأر�ص دون متييز 
الإ�شالمية«،  بـ»الدولة  يعرف  ما  تنظيم  اإلى  الأخرية  الإ�شارات  عدا  فيما  بينها)13(، 
يف  الأمريكي  لالأمنوذج  ومغايرًا  ناجحًا،  اأمنوذجا  باعتبارها  رو�شيا  تقدمي  وبالتايل 
مكافحة »الإرهاب«، حيث اإن رو�شيا هي اأكرب داعمي نظام ب�شار الأ�شد، وبالتايل فاإن 

منظوري الطرفني لـ»الإرهاب« مت�شابهان، خ�شو�شًا يف �شوريا. 

لكن على امل�شتوى الآخر، فاإن املنظور الرو�شي لالأزمة ال�شورية يرتبط –اأي�شًا- 
)�شمال  الرو�شية  الفيدرالية  من  تعدها جزءًا  مناطق  من  �شوريا  مقاتلني يف  بوجود 
الو�شطى(، وهو ما  واآ�شيا  نفوذ )اأذربيجان  اأو من مناطق تعدها مناطق  القوقاز(، 

يثري قلقًا اأمنيًا لدى رو�شيا. 

جزء من احلديث عن وجود مقاتلني �شي�شانيني يف رو�شيا يرتبط -يف كثري من 
الأحيان- بال�شورة النمطية التي اأوجدتها رو�شيا لل�شي�شانيني، خالل فرتة احلربني، 
الرو�شي  ال�شت�شراق  يف  جتلت  منطية  ل�شورة  كامتداد  بـ»الوهابيني«  بو�شفهم 

وال�شوفيتي، ولكن مب�شميات خمتلفة )14(.

لكن، بالن�شبة للمقاتلني ال�شي�شانيني �شكلت �شوريا اأول جبهة خارج اإقليم �شمال 
يف  وجودهم  عن  املغلوطة  الإعالمية  التقارير  من  الكثري  من  الرغم  على  القوقاز؛ 
مناطق نزاعات خمتلفة. واأي�شًا عك�ص التقارير الإعالمية، مل يرتبط كثريون منهم 
الذي يعرف  )15(، بل لهم تنظيمهم اخلا�ص  الإ�شالمية«  بـ»الدولة  بتنظيم ما يعرف 
اإلى )700( مقاتل،  ويقدر عددهم مبا بني )400(  والأن�شار«،  املهاجرين  بـ»جي�ص 

)13( انظر حواره مع �شحيفة الأهرام، 9 فرباير )�سباط( 2015، على الرابط التايل:
 http://www.ahram.org.eg/News/51452/25/NewsPrint/359072.aspx

)14( John Russell, Terrorists, bandits, spooks and thieves: Russian demonisation of the Chechens before and 
since 9/11. Third World Quarterly, Vol. 26, No. 1, (2005), pp.101-116.  

)15( Murad Batal al-Shishani, Syria crisis: Omar Shishani, Chechen jihadist leader, www.bbc.co.uk/news/
world-middle-east-25151104
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ينق�شمون اإلى ق�شمني اأ�شا�شيني: الأول من الطالب ال�شي�شانيني الذي كانوا يدر�شون 
وادي  من  قدموا  �شي�شانيون  والثاين،  العربية.  الدول  يف  الإ�شالمي  والدين  العربية 
بجهاز  التي حتكم  ال�شي�شان  قليل جاء من  وق�شم  �شرقي جورجيا،  �شمال  بانكي�شي، 

اأمني قوي من قبل قاديروف. 

على ذهاب  قد حتفظت  كانت  الإ�شالمية  القوقاز  اإمارة  اأن  من  الرغم  وعلى 
راجعت  لكنها  القوقاز،  �شمال  يف  لهم  الن�شمام  على  وحثتهم  �شوريا،  اإلى  املقاتلني 
موقفها باعتبار افتقاد التنظيم للموارد، عك�ص املجموعات امل�شلحة يف �شوريا. لذا؛ 
فاإن م�شدرًا يف �شمال القوقاز، يف�شر ذهاب هوؤلء ال�شبان اإلى �شوريا، ولي�ص �شمال 
القوقاز بقوله: »تبقى �شنة معلقًا حتى يتم قبولك، وحني تقبل تبداأ بالتنقل بني ال�شقق 
فت�شت�شهد قبل اأن ت�شل اجلبال )...( كما اأنه ل يوجد مع�شكرات تدريب كتلك التي 
يف �شوريا، ول يوجد دعم كاٍف لي�شتوعب اجلميع، لذلك �شوريا اأ�شبحت ميدان تدريب 
ومتت الإفادة منها)...( ن�شعر باخلجل من وجودنا يف �شوريا والقوقاز حمتلة، ولكن 
ال�شبان يعودون بعد اأن يتدربوا. اأحد الرفاق اأنهى دورة املتفجرات وذهب اإلى اجلبال 
مبا�شرة)...( وبهذا املعنى فاإن الإمارة م�شتفيدة ب�شكل كبري من ذهاب ال�شباب اإلى 
�شوريا، فهم يعودون كوادر جاهزين«)16(. وهذا ما يف�شر التخوف الرو�شي، من الو�شع 

ال�شوري، وو�شعه �شمن اأولويات مكافحة ما يعرف بـ»الإرهاب«.

خاتمة

ات�شمت ال�شيا�شة الرو�شية فيما يتعلق مبكافحة ما يو�شف بـ»الإرهاب« بخوا�ص 
عدة، اأهمها: النظرة للمو�شوع من خالل الأزمة ال�شي�شانية، والروؤية اجليوبوليتيكية 
ل�شمال القوقاز، واإعالء البعد الأمني والع�شكري يف التعامل مع هذا امللف، والأهم اأنها 
ت�شكل اأداة يف ال�شيا�شة اخلارجية، خ�شو�شًا يف ظل ال�شتقطاب احلاد مع الوليات 

املتحدة، يف حقبة ما بعد هجمات احلادي ع�شر من �شبتمرب )اأيلول( 2001. 

)16( Murad Batal al-Shishani, Chechens drawn south to fight against Syria›s Assad, www.bbc.co.uk/news/
world-middle-east-24999697
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وعلى الرغم من طرح بع�ص املحاولت ب�شاأن التعامل القت�شادي، الذي ي�شكل، 
ن�ساط  ت�ساعد  تف�سر  التي  القوقاز  �سمال  يف  املحلية«  »املظامل  من  اأ�سا�سيًا  جزءًا 
املجموعات امل�شلحة، فاإن الطروحات مل تكن واقعية، ول جادة، والأهم –اأي�شًا- اأنه 
مل تقدم خطة �شاملة جتيب عن الت�شاوؤلت الأ�شا�شية التي ترتبط باحلريات، واحلقوق 
يف املنطقة، لكن الأمنوذج الأمريكي، ارتبط بتجاوزات كثرية، دفعت رو�شيا لأن تقدم 
ذات  الدول  مع  التقارب  حماولت  اأن  وخ�شو�شًا  بدياًل،  اأمنوذجًا  باعتبارها  نف�شها 

الغالبية امل�شلمة كانت تقدم رو�شيا باعتبارها اإطارًا لأمنوذجها. 

فعليًا، قامت ال�شيا�شة الرو�شية، على اإعالء البعد الأمني- الع�شكري، الذي واإن 
حقق جناحًا يف فرتات خمتلفة منذ احلرب ال�شي�شانية الثانية عام 1999، لكن من 
الوا�سح اأن الن�ساط امل�سلح يف �سمال القوقاز مل ينتِه على الرغم من ال�سنوات الكثرية 
التي مرت على املنطقة، والأهم: يالحظ اأن تلك املجموعات قادرة على اإنتاج اأجيال 
جديدة من هوؤلء املقاتلني، مما يطرح ت�شاوؤلت عدة عن جناعة تلك ال�شيا�شات منذ 

منت�شف الت�شعينيات فيما يتعلق مبكافحة »الإرهاب«.


