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اخلطر القادم:
السياسات االستباقية الروسية يف مواجهة املقاتلني األجانب

أعلــن غــول مــراد حليمــوف، القائــد الســابق للقــوات الخاصــة فــي 
شــرطة طاجيكســتان، والــذي انشــق لالنضمــام إلــى "داعــش" فــي 
ــه،  ــى وطن ــالمية إل ــة اإلس ــل الخالف ــه نق ــن نيت ــو 2015، ع ماي
موجهــاً التهديــدات إلــى كل مــن روســيا والواليــات المتحــدة، فــي 
حيــن نشــر المقاتلون الناطقون بالروســية، والمنضمــون لـ"داعش" 
مقطــع فيديــو علــى شــبكة اإلنترنــت فــي ســبتمبر 2014 يعــدون 
فيــه بـــ "تحريــر" شــمال القوقــاز، ويتنــاول المقــال ظاهــرة تزايــد 
عــدد المقاتليــن الناطقيــن باللغــة الروســية، واألســباب التــي دفعتهــم 
ــارة  ــراً اإلش ــراق، وأخي ــي ســوريا والع ــال ف ــى القت ــام إل لالنضم

إلــى إدراك الكرمليــن التهديــدات اإلرهابيــة.

اأواًل: املقاتلون الناطقون بالرو�ضية
حــذر الكرمليــن المجتمــع الدولــي منــذ بدايــة الحــرب األهليــة 
ــى قــوى المعارضــة  الســورية مــن ســيطرة القــوى المتطرفــة عل
المناهضــة للحكومــة الســورية، ولطالمــا أشــار إلــى "ليبيــا مــا بعــد 
القذافــي" لدعــم وجهــة نظــره، وقــد تأكــدت تلــك المخــاوف في عام 
2014، مــع بــروز تنظيــم "داعــش"، وتزايــد أعــداد المجاهديــن 
الناطقيــن بالروســية واتســاع نطــاق الجنســيات المشــاركة فــي 

الجهــاد الســوري مــن دول االتحــاد الســوفييتي الســابق. 

ويمكــن التمييــز بيــن عــدة مجموعــات داخــل الجهادييــن 

الناطقيــن بالروســية فــي ســوريا، وهــم  المتطرفــون الشيشــانيون، 
والمنتمــون لمختلــف القوميــات في شــمال القوقاز ومنطقــة الفولغا، 
بــل وأشــارت بعــض األدلــة إلــى وجــود عناصــر مــن التتــار مــن 
ــاط العناصــر  ــي نش ــا يعن ــو م ــة"، وه ــار المتطرف ــة "البلغ جماع

ــم القوقــاز.  المتطرفــة مــن مناطــق أقــرب لموســكو مــن إقلي

وتقــدر أجهــزة األمــن الروســية أنــه بحلــول عــام 2015، بلــغ 
ــة،  ــات المتطرف ــوف الجماع ــي صف ــية ف ــن بالروس ــدد الناطقي ع
كجبهــة النصــرة وأحــرار الشــام و"داعــش" فــي ســوريا بحوالــي 
1500 – 2000 فــرد، وينحــدرون من شــمال القوقاز، وروســيا، 
ــا ودول  ــا وتركي ــي جورجي ــانية ف ــات الشيش ــن التجمع ــالً ع فض
االتحــاد األوروبــي)1(، باإلضافــة إلــى عــدة مئــات مــن مواطنــي 
أذربيجــان)2(، وحوالــي 500 شــخص مــن األوزبــك، و360 مــن 
التركمــان، و100 مــن القيرغيــز، و190 مــن الطاجيــك. وعــدد 

غيــر معــروف مــن الكازاخييــن)3(.

مــن  روس  مواطنيــن  بوجــود  أخــرى  مصــادر  وأفــادت 
بلقاريــا، وحتــى  قبردينــو –  إنغوشــيا وجمهوريــة  جمهوريــة 
جمهوريــة أوســيتيا الشــمالية )والتــي ينتمــي أغلــب مواطنيهــا إلــى 
المذهــب المســيحي األرثوذكســي( بيــن الجماعــات المتطرفــة فــي 
ــة تشــير  ــر إعالمي ســوريا والعــراق)4(، فضــالً عــن وجــود تقاري
ــى  ــم إل ــالم وانضمامه ــن اإلس ــن روس الدي ــاق مواطني ــى اعتن إل

ــة  ــش" وجبهـ ــة "داعـ ــوريا، خاصـ ــة يف سـ ــات املتطرفـ ــية إىل التنظيمـ ــة الروسـ ــون باللغـ ــون الناطقـ ــم املقاتلـ ال ينضـ
النصـــرة، انطالقـــًا مـــن إميانهـــم بقضيتهـــم، ولكنهـــم يـــرون أن هـــذا الصـــراع هـــو جمـــرد مرحلـــة حتضرييـــة قبـــل 
معركتهـــم القادمـــة يف روســـيا ودول آســـيا الوســـطى، ولذلـــك فـــإن موســـكو تـــرى أن تدخلهـــا العســـكري يف األزمـــة 
ــودة املقاتلـــني  ــيناريو "عـ ــتباقي تهـــدف مـــن خاللـــه جتنـــب سـ ــراء اسـ ــو إال إجـ ــا هـ ــد، مـ ــام األسـ ــًا لنظـ ــورية دعمـ السـ

ــا يرتتـــب علـــى ذلـــك مـــن زعزعـــة لالســـتقرار واألمـــن.  الناطقـــني باللغـــة الروســـية"، ومـ
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ــة الشــرق األوســط)5(. ــي منطق ــة ف الجماعــات المتطرف

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن أغلــب الشيشــانيين الذيــن انضمــوا 
للجماعــات المتطرفــة فــي ســوريا والعــراق لــم يأتــوا مــن روســيا 
االتحاديــة، بــل قــد جــاءوا بصــورة أساســية مــن دول االتحــاد 
األوروبــي وتركيــا وجورجيــا وأذربيجــان، حيــث كانــوا هــم 
ــاً مــن حربــي الشيشــان  وآباؤهــم قــد جــاءوا إلــى تلــك الــدول هرب

األولــى )1994 – 1996( والثانيــة )1999 – 2001(.

وقــد جــاء العــدد األكبــر منهــم من وادي بانكيســي فــي جورجيا، 
بمــا فــي ذلــك أحــد أهــم قادتهــم، وهــو طرخــان باتيرشــفيلي، الملقب 
ــن  ــية أن المقاتلي ــلطات الروس ــد الس ــاني، وتؤك ــر الشيش ــي عم بأب
ــرة، إال بعــد وصــول  ــوة كبي ــوا ق ــم يمثل ــي ســوريا ل الشيشــانيين ف
ــر  ــي نوفمب ــوريا ف ــى س ــا إل ــن جورجي ــم م ــرة منه ــة كبي مجموع
2013)6(، بينمــا كان البعــض اآلخــر يقيمــون فــي ســوريا كالجئين 
ــي  ــم بحوال ــدر عدده ــام 2011، ويق ــي ع ــراع ف ــة الص ــل بداي قب
ســتة آالف فــرد، وفقــاً ليوســوب زوبيراييــف، وهــو مســؤول رفيــع 

المســتوى فــي حكومــة الشيشــان)7(.

ثانيًا: اأ�ضباب االن�ضمام لل�ضراع ال�ضوري
دفعــت  التــي  األســباب  مــن  العديــد  هنــاك 
ــى االنضمــام  ــن بالروســية إل ــن الناطقي المقاتلي
ــراق،  ــي ســوريا والع ــة ف ــات المتطرف للجماع

ــي: ــي التال ــباب ف ــذه األس ــاز ه ــن إيج ويمك

ــى  ــع إل ــابه الوض ــبي: يتش ــان النس 1- الحرم
حــد مــا مــع تجربــة الــدول األوروبيــة، والتــي 
ــش"،  ــام لـ"داع ــراد االنضم ــا األف ــاول فيه يح
وغيرهــا مــن الجماعــات المتطرفــة، للهــروب 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  المشــكالت  مــن 
والسياســية والشــخصية التــي تالحقهــم فــي 

بلدانهــم، إذ إن الحــرب األهليــة فــي ســوريا خلقــت فرصــاً عديــدة 
للحــراك االجتماعــي الــذي يســمح لألفــراد بــأن يرتقــوا مــن كونهــم 
"مجــرد أشــخاص عادييــن بــال مســتقبل" فــي بالدهــم إلــى أعضــاء 
رفيعــي المســتوى فــي جماعــات التطــرف، ومــن أبــرز األمثلة على 
ذلــك، طرخــان باتيرشــفيلي، والــذي اســتطاع أن يترقــى مــن مجــرد 
ضابــط جورجــي متقاعــد مــن أصــل شيشــاني ليصبــح واحــداً مــن 

ــي "داعــش".  ــرز قيادي أب

2- الدوافــع االقتصاديــة: يالحظ أن أحد األســباب التي تدفع األفراد 
لالنضمــام للجماعــات المتطرفــة يرجــع إلــى تلقيهــم أمــواالً نظيــر 
اشــتراكهم فــي الحــرب الدائــرة ضــد دمشــق وبغــداد، فالمســاعدات 
ــي  ــة(، الت ــة المجاني ــل اإلقام ــة )مث ــا العيني ــض المزاي ــة وبع المالي
يقدمهــا المتطرفــون يمكــن أن تجــذب بشــدة القادميــن مــن المناطــق 
ــك  ــاز نحــو االنضمــام لتل شــديدة الفقــر فــي آســيا الوســطى والقوق
ــة  ــباب األيديولوجي ــاء األس ــم إضف ــا يت ــة عندم ــات، خاص الجماع

والدينيــة عليهــا. 

وفــي هــذا اإلطــار، جــرت محــاوالت لتجنيــد المهاجريــن 
ــر الشــرعيين مــن دول آســيا الوســطى فــي روســيا، اســتغالالً  غي
ألوضاعهــم االقتصاديــة الصعبــة، حيــث عملــوا فــي المهــن التــي 

تتطلــب مهــارات متدنيــة، ومــن دون تصريــح رســمي للعمــل فــي 
كثيــر مــن األحيــان، وقــد أدى ذلــك إلــى تدنــي أجورهــم وغيــاب 
الحمايــة االجتماعيــة لهــا، باإلضافــة إلــى ســوء معاملــة أصحــاب 
ــا  ــو م ــو"، وه ــبه "الجيت ــاكن تش ــي مس ــتهم ف ــم ومعيش ــل له العم
ــل  ــة مث ــات اإلرهابي ــي المنظم ــم ف ــّهلت تجنيده ــاً س ــق ظروف خل
"داعــش"، خاصــة مــع محاولــة إغرائهــم بتقديــم مزايــا اجتماعيــة 

ــم)8(.  ــل انضمامه ــي مقاب ــة ف واقتصادي

ــض  ــي، فبع ــل الدين ــال العام ــن إغف ــي: ال يمك 3- التطــرف الدين
المقاتليــن المتحدثيــن بالروســية يؤمنــون باألفــكار المتطرفــة، 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن دمشــق تتمتــع بمكانــة دينيــة فــي عقيــدة 
ــلمين  ــع المس ــة تجم ــتكون نقط ــا س ــون أنه ــم يؤمن ــلمين، فه المس
األتقيــاء قبــل الحــرب الفاصلــة ضــد قــوى الشــر قبــل يــوم القيامــة، 
ولهــذا يحــاول بعــض الجهادييــن تصويــر معركتهــم الحاليــة ضــد 

نظــام األســد علــى نحــو يالئــم تلــك الروايــة. 

ــي روســيا وأذربيجــان  ــإن الســلطات ف ومــن جهــة أخــرى، ف
وغيرهــا مــن دول االتحــاد الســوفييتي الســابق اســتخدمت القبضــة 
األمنيــة المفرطــة فــي التعامــل مــع المتطرفيــن، 
ــن  ــن المتطرفي ــز بي ــي التميي ــح ف ــم تنج ــل ول ب
ــي  ــة ه ــت النتيج ــن)9( فكان ــلمين الملتزمي والمس
وتعزيــز  باالغتــراب،  الثانيــة  الفئــة  شــعور 
تصريــح  ذلــك  ومــن  المتطرفيــن،  مكانــة 
ــي شــرطة  ــوات الخاصــة ف ــد الق حليمــوف، قائ
طاجيكســتان ســابقاً، بــأن أحــد أســباب انشــقاقه 
كان محاولــة دوشــانبي المزعومة لـ "اســتفزاز" 

ــالد)10(. ــي الب ــلمين ف المس

4- صعوبــة اســتهداف الداخــل الروســي: فقــد 
نجحــت قــوات األمــن الروســية، والســلطات 
الشيشــانية برئاســة رمضــان قاديــروف، فــي 
مواجهــة االنفصالييــن اإلســالميين فــي شــمال القوقــاز، حيــث 
بحقبــة  مقارنــة  روســيا  فــي  اإلرهابيــة  الهجمــات  تراجعــت 
التســعينيات والعقــد األول مــن القــرن الواحــد والعشــرين، ولذلــك 
وجــدت تلــك العناصــر فــي الســاحتين العراقيــة والســورية مجــاالً 
يســهل فيــه القتــال للدفــاع عــن معتقداتهــم المتطرفــة، ومــن جهــة 
ــراع  ــو ص ــق ه ــد دمش ــرب ض ــي الح ــتراكهم ف ــإن اش ــة، ف ثاني
ــه  ــذي يدعم ــه ُيضعــف النظــام ال ــر مباشــر ضــد روســيا، ألن غي
الكرمليــن. وال يختلــف األمــر كثيــراً بالنســبة لإلرهابييــن القادميــن 

ــن آســيا الوســطى.  م

ثالثًا: مرحلة حت�ضريية
يوجــد المقاتلــون الناطقــون بالروســية فــي كل مــن جبهــة النصــرة 
أكثــر  وهمــا  "داعــش"،  وتنظيــم  القاعــدة  بتنظيــم  المرتبطــة 
ــة نظــام األســد)11(، ومــع  ــة فــي محارب ــة فاعلي الفصائــل المتطرف
ذلــك، فــإن الحكومــة الروســية وأغلــب الخبــراء الــروس يجمعــون 
ــة "داعــش" أو  ــون قضي ــن ال يتبن ــب هــؤالء المقاتلي ــى أن أغل عل
جبهــة النصــرة، فهــذا الصــراع بالنســبة لهــم هــو مجــرد مرحلــة 
تحضيريــة فــي طريــق عودتهــم إلــى روســيا، حيــث يمكنهــم بــدء 

ــم الخاصــة.  معركته

السياسات االستباقية الروسية يف مواجهة املقاتلني األجانب

بـــني موســـكو  العالقـــات  تـــأزم  مـــع 
حـــول  الصـــراع  بســـبب  والغـــرب، 
أوكرانيـــا، ســـعت موســـكو لتقليـــص 
إىل  القادمـــة  اإلرهابيـــة  التهديـــدات 
روســـيا  يف  املســـلمة  املناطـــق 
للتفـــرغ  الوســـطى،  آســـيا  ودول 
للمواجهـــة مـــع الغـــرب، ولهـــذا قـــررت 
روســـيا ضـــرورة حتقيـــق االســـتقرار 
يف ســـوريا، والـــذي لـــن يتأتـــى مـــن 
وجهـــة نظرهـــا إال مـــن خـــالل دعـــم 

األســـد. نظـــام 
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كيف يفكر العامل الثاين؟

وهنــاك عــدد مــن المؤشــرات علــى ذلــك، فقــد ظهــرت علــى 
جــدران المنــازل فــي منطقــة الحــرب فــي ســوريا الفتــات تقــول: 
"المــوت لروســيا" و "اليــوم ســوريا، وغــداً روســيا" فــي وقت مبكر 
منــذ عــام 2013)12(، كمــا هــدد أبــو عمــر الشيشــاني صراحــة بـــ 

"تحريــر القوقــاز" فــي عــام 2014.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن قــادة جماعــة إمــارة القوقــاز المتطرفــة 
بــدأت منــذ عــام 2013 فــي تشــجيع المتطرفيــن علــى الســفر 
لســوريا لمحاربــة األســد، معتبــرًة ســوريا والعــراق معســكر 
تدريــٍب ألعضــاء التنظيــم)13(، بــل وأصــدر الشــيخ أبــو عبدالرحمن 
ــي  ــوى ف ــاز، فت ــرز منظــري إمــارة القوق ــي، وهــو أحــد أب المغرب
عــام 2013 بــارك فيهــا اكتســاب الجهادييــن الــروس الخبــرة 
الحربيــة فــي ســوريا، وذّكرهــم فيهــا بــأن معركتهــم الرئيســية فــي 

ــاز ضــد روســيا. القوق

وقــد أدى تدفــق أعضــاء إمــارة القوقــاز إلــى الشــرق األوســط إلــى 
إضعــاف قــدرة هــذه المنظمــة وغيرهــا مــن المنظمــات المتطرفــة 
األخــرى علــى القيــام بأنشــطة إرهابيــة فّعالــة فــي روســيا وشــمال 
القوقــاز، ويتوقــع قــادة هــذه المنظمــة أن هــؤالء المقاتليــن لــن 
يملكــوا االتصــاالت والخبــرات المطلوبــة فحســب بعــد عودتهــم، بل 
وســيصبحون كذلــك أهــم رمــوز المقاومــة، ممــا ســيجذب أعضــاًء 
جــدداً مــن خــالل مــا حققــوه مــن إنجــازات عســكرية، مــن وجهــة 
نظرهــم، فــي الســاحة الســورية والعراقيــة، وبالتالــي فــإن تراجــع 
النشــاط اإلرهابــي فــي شــمال القوقــاز فــي عــام 2014، ال يعنــي 
ــة  ــذي يســبق العاصف ــه الهــدوء ال ــة اإلرهــاب الجهــادي، ولكن نهاي

المحتملــة.

رابعًا: التفرغ للغرب
يلعــب إدراك القــادة للتهديــدات دوراً مهمــاً فــي تقييمهــم مــدى 

ــس  ــى الرئي ــذا بصــورة أساســية عل ــق ه ــد، وينطب خطــورة التهدي
الروســي فالديميــر بوتيــن، الــذي بــدأت شــعبيته فــي الصعــود مــع 
الحــرب الشيشــانية الثانيــة )1999 – 2001(، نظــراً لقدرتــه على 
القضــاء علــى حركــة التمــرد هنــاك، ولكنــه يتذكــر مــدى صعوبــة 
ذلــك، وكــم كان ثمــن الحفــاظ عليهــا تحــت الســيطرة باهظــاً، وقــد 
تأكــدت المخــاوف لديــه مــن إمكانيــة تكــرار مــا حــدث فــي الشيشــان 
بعدمــا كاد النظــام الســوري أن ينهــار فــي مواجهــة جماعــات 

ــة. المعارضــة والجماعــات اإلرهابي

وعــزز مــن هــذا اإلدراك اشــتراك جانــب كبيــر مــن المتطرفيــن 
ــد، خاصــة  ــام األس ــوري ضــد نظ ــي الصــراع الس ــانيين ف الشيش
أنهــم كانــوا أعضــاء فــي الحــركات االنفصاليــة فــي شــمال القوقــاز، 
ــى  ــم عل ــى حصوله ــراع إل ــي الص ــط ف ــتراكهم النش ــد أدى اش وق
تمويــل مــن رعاتهــم الســابقين فــي الشــرق األوســط مــرة أخــرى، 
بعــد أن تراجــع هــذا الدعــم المــادي فــي أعقــاب لحــرب الشيشــانية 
الثانيــة)14(، وهــو مــا أثــار تســاؤالً مشــروعاً لــدى الســطات األمنيــة 
الروســية، وهــي هــل ســيقرر هــؤالء الرعــاة وقــف دعمهــم المالــي 
ــام بحركــة  ــه مــن أجــل القي بعــد ســقوط األســد، أم سيســتمرون في

تمــرد ثانيــة فــي األراضــي الروســية هــذه المــرة؟

ومــع تــأزم العالقــات بيــن موســكو والغــرب، بســبب الصــراع 
ــة  ــدات اإلرهابي ــص التهدي ــكو لتقلي ــعت موس ــا، س ــول أوكراني ح
القادمــة إلــى المناطــق المســلمة فــي روســيا ودول آســيا الوســطى، 
ــررت روســيا ضــرورة  ــذا ق ــع الغــرب، وله ــة م ــرغ للمواجه للتف
ــة  ــن وجه ــى م ــن يتأت ــذي ل ــوريا، وال ــي س ــتقرار ف ــق االس تحقي
نظرهــا إال مــن خــالل دعــم نظــام األســد)15(، وهــو مــا يفســر 
ــي  ــه، خاصــة ف ــى دعم ــية عل ــادة الروس ــباب حــرص القي ــا أس لن
ضــوء االتهامــات المتكــررة للغــرب بتجاهــل محاربــة الجماعــات 
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