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 أدواتها مجموعة   فإن   ذلك، ومع. ربٌسً قوة كالعب   األوسط الشرق إلى روسٌا عادت

الخارجٌة  السٌاسٌة تؽٌٌرات لتصحٌح المتحدة للوالٌات فرصة   ٌوفر ما متواضعة،

 األمرٌكً دونالد ترامب. التً قام بها الربٌس   األخٌرة

 لحظة   ، ٌمثل  سورٌا فً 2015 لعام الروسً العسكري التدخل   كان: تنفٌذي ملخص  

ٌ  . األوسط الشرق فً "موسكو" لسٌاسة محورٌة  الشرق عن كبٌر حد   إلى روسٌا بتتؽ

 نفسها وأكدت ،األسد بشار نظام   إلنقاذ وتدخلت الماضٌٌن، العقدٌن فً تماما   األوسط

 للقوة الجريء   موسكو استخدام   إن  . المنطقة فً القوة سٌاسات فً ربٌسً كالعب  

 .األوسط الشرق فً ةمهم   فاعلة كجهة   هاوضع   العسكرٌة

 عدم وتزاٌد   ،األوسط الشرق من المتحدة الوالٌات انسحاب خلفٌة على التدخل   حدث  

 االستقرار وعدم   الجٌوسٌاسً التنظٌم إعادة   إن  . هناك المستقبلً دورها بشؤن الٌقٌن

 العربٌة والمملكة إٌران بٌن والتنافس   وسورٌا لٌبٌا فً األهلٌة الحروب عن الناجم

 عالقات   وبناء   القدٌمة العالقات بعض بناء إلعادة لروسٌا فرصا   أتاحت قد ؛السعودٌة

 .جدٌدة

 تعود. وإسرابٌل روسٌا بٌن األخٌرة السنوات فً العالقات فً كبٌر   تحول   حدث

 بٌن الشخصٌة الدبلوماسٌة  و ،كبٌر   حد   إلى الشخصٌة لعالقةإلى ا الحدٌثة الجٌدة العالقات  

 ولكن نتنٌاهو، بنٌامٌن اإلسرابٌلً الوزراء وربٌس بوتٌن فالدٌمٌر الروسً الربٌس

 خٌار   لدٌهم لٌس اآلن اإلسرابٌلٌٌن   أن   ٌعنً سورٌا فً ربٌسً كالعب   روسٌا بروز  

 المسإولٌن بعض   ٌؤمل  ". الجدٌد جارهم" مع جٌدة عالقات   على الحفاظ سوى

 إٌران - سورٌا من ٌواجهونه تهدٌد   أكبر   مواجهة فً موسكو تساعدهم أن اإلسرابٌلٌٌن

لم  لكن ،المطالب اإلسرابٌلٌة ببعض روسٌا متسل   اآلن، حتى ".هللا حزبوكٌلها "و

 تعتزم روسٌا أن   على ثمٌنة قلٌلة دالبل   وهناك ،امنه إسرابٌل ترٌده ما كل   تحقق بعد  

 .سورٌا فً الربٌسً وحلٌفها شرٌكها إٌران، عن االنفصال  

 الحرب فً الروسً للتدخل نتٌجة   عادي ؼٌر   تحوال   اإلٌرانٌة الروسٌة العالقات   شهدت  

 إن  . مصالحهم تباعد   إلى المشترك همانتصار   ٌإدي أن حالمرج   من. السورٌة األهلٌة

 إٌران. اإلعمار وإعادة السالم ثمار وجنً ستقراراال إلى سورٌا بإعادة مهتمة   روسٌا

 القوة إلى روسٌا تفتقر  . إسرابٌل ضد حملتها فً كمنصة سورٌا باستؽالل مهتمة  



 أمام كبٌرة   عقبة   ٌشكل   وهذا. إٌران على للتؤثٌر الدبلوماسً والضؽط العسكرٌة

 .األوسط الشرق فً "موسكو" طموحات

 تحسنت  . سورٌا فً روسٌا لتدخل نتٌجة   دفعة   على التركٌة الروسٌة العالقات   حصلت

 ،والطاقة التجارٌة العالقات   تعد    .السوفٌتً االتحاد سقوط منذ التركٌة الروسٌة العالقات  

. العالقة لهذه الربٌسً المحرك   هً الؽرب من بالؽربة المشترك الشعور إلى باإلضافة

ٌ ر   ألنه ،نوعا  جدٌدا   سورٌا فً الروسً التدخل   أعطاها لقد  ةالتركٌ المصالح حساب   ؼ

 ىأد   لقد. هناك الروسٌة األولوٌات مواكبة عن بدٌال   ألنقرة   ٌترك ولم ،سورٌا فً

 مع التقارب تعمٌق إلى السابقة االستبدادٌة السٌاسة بسبب والؽرب تركٌا بٌن الخالؾ  

 االختالفات إلى بالنظر حقٌقٌة شراكة عن بعٌدة   تزال ال العالقة   فإن   ذلك، ومع. روسٌا

 .بٌنهما قتفر   التً والتارٌخٌة والثقافٌة الجٌوسٌاسٌة

 مع عالقتها ترقٌة سوى خٌار   السعودٌة العربٌة المملكة لدى ٌكن لم تركٌا، على ؼرار

 لدى .إٌران مع والتنافس السوري الصراع نتابج فً حصتها إلى باإلضافة. روسٌا

 وقت   فً روسٌا مع النفط إنتاج تنسٌق فً متزاٌدة مصلحة   السعودٌة العربٌة المملكة

 العاهل زٌارة   كانت. األمرٌكٌة الطاقة إنتاج زٌادة مع الدولتٌن كلتا فٌهما تتصارع

 ؛تارٌخٌة زٌارة أول   2017 عام موسكو إلى بن عبدالعزٌز سلمانالملك  السعودي

 مثل   لكن  .النفط تصدٌر سٌاسات بتنسٌق الطاقة مجال فً نتان الكبٌرتاالقو وتعهدت

 العالقات   تإدي أن أمل على ،أمل   بخٌبة السعودٌون ٌشعر   أن المرجح من اإلسرابٌلٌٌن،

 وجود مع ذلك، ومع. إٌران مع شراكتها عن التخلً قٌادتها إلى روسٌا مع األفضل

 األوسط، الشرق تجاه المتحدة الوالٌات التزام تقلٌص عن تدافع   مإثرة كٌةٌرأم أصوات  

 للؽاٌة، موثوقة   تكن لم وإن حتى إضافٌة، حماٌة   توفر روسٌا مع الجٌدة العالقات   فإن  

 .الٌقٌن عدم ضد  

 من المتحدة الوالٌات انسحاب خلفٌة على إفرٌقٌا شمال إلى روسٌا عودة فً النظر   ٌجب

 القرن سبعٌنٌات فً انقطعت التً -والقاهرة موسكو بٌن العالقة   شهدت. المنطقة

 أحداث بعد ملحوظا   تطورا    -المتحدة الوالٌات ه المصري نحوفً سبٌل التوج   الماضً

 الؽرب فً انتقاده بعد. الرباسة إلى السٌسً عبدالفتاح وصعود   مصر   فً 2013 عام

 فً للمساعدة مناسبا   شرٌكا   بوتٌن فً السٌسً وجد   اإلنسان، لحقوق انتهاكاته بسبب

 لألسلحة مهم كعمٌل   مصر   برزت. واشنطن على والضؽط المحلٌة مكانته تعزٌز

 األهلٌة الحرب فً الفصابل أحد دعم فً ومصر   روسٌا من كل   تشاركت. الروسٌة



 ٌتمكن ال حتى ،كبٌر حد   إلى منقسمة   زالت ما البالد   لكن اللٌبً، الوطنً الجٌش اللٌبٌة،

 فً رأي   لها ٌكون أن موسكو تتوقع. حاسم نصر   تحقٌق من ًاللٌب الوطنً الجٌش  

 مسارها عن خرجت التً التجارٌة الفرص تؤسٌس وإعادة الصراع حول المفاوضات

 .القذافً معمر وفاة بسبب

 إلى رسالة   موسكو أرسلت قدٌم، عمٌل   وإنقاذ السورٌة األهلٌة الحرب مسار بعكس

 أن   فً ٌشكك شخص أي ٌكاد ال. به موثوق شرٌك   بؤنها األخرى األوسط الشرق أنظمة

 طرق مفترق على مهم وعسكري جٌوسٌاسً فاعل كعنصر   نفسها وضعت قد موسكو

 روسٌا وضعت لقد. منازع بال األمرٌكً العسكري التفوق من عقود بعد العالم فً المثل

ٌِّم كمحاور   نفسها  .المنطقة فً الصراع أطراؾ لجمٌع ق

 ونفوذها قوتها لحدود أٌضا   رمزا   ٌعد لروسٌا الربٌسٌة اإلنجازات أحد   فإن   ذلك، ومع

 مع التحدث على القدرة   فإن العنٌفة، التنافسات   تمزقها منطقة   فً. األوسط الشرق فً

 إلسقاط الربٌسٌة القدرات ؼٌاب فً. محدودة فابدة   لها جانبهم إلى االنحٌاز دون الجمٌع

 من كبٌر حد   إلى الدبلوماسٌة عاصمتها اقتراب ومع االقتصادٌة، والموارد القوة

 من أي   لحل   ٌكفً ال روسٌا نفوذ   فإن األطراؾ، جمٌع مع للتحدث علنالم   االستعداد

 .المنطقة فً العدٌدة المشاكل

 ل  تحو   بالكاد لكنها ،مهمة   األوسط الشرق إلى روسٌا عودة   تعد   المتحدة، للوالٌات بالنسبة

. المنطقة فً التزاماتها فً النظر إعادة إلى ٌعود روسٌا أنجزته مما الكثٌر  . زلزالً

 عنها والدفاع الخاصة مصالحها تحدٌد فً المتحدة الوالٌات ٌواجه الذي التحدي ٌتمثل

 الذي المدى واستكشاؾ السٌاسة، ودوافع الروسٌة للمصالح أفضل   فهم   واكتساب هناك،

 القرار اعن  ص   قٌام مع. ذلك تفعل ال وأٌن حقا ، والروسٌة األمرٌكٌة المصالح   فٌه تتصادم

 سٌحتاجون األوسط، الشرق فً المتحدة الوالٌات سٌاسة بتطوٌر المتحدة الوالٌات فً

 مع الناجحة السالح نزع جهود على البناء كٌفٌة حول إبداعا   أكثر بشكل التفكٌر إلى

 .ككل المنطقة فً للتعاٌش نموذج   وتطوٌر ،سورٌا فً روسٌا

 :مقدمة

 التحول نقطة بمثابة 2015 عام خرٌؾ فً سورٌا فً الروسً العسكري التدخل   كان

 كالعب   األوسط الشرق إلى روسٌا وعودة   ،السورٌة األهلٌة الحرب فً الربٌسٌة

ٌ  . السنٌن عشرات دام ؼٌاب   بعد القوة فً ربٌسً  -الروسٌة الجوٌة القوات   رت  ؼ



 الربٌس حكومة   وأنقذت ،الحرب مسار    -األرض على اإلٌرانٌة القوات مع بالتعاون

 هذا بوتٌن فالدٌمٌر الروسً الربٌس   استخدم. الوشٌك االنهٌار من األسد بشار السوري

 لتقرٌر مإتمرات   عقد لقد. جدٌدة شراكات   وإطالق القدٌمة الشراكات إلحٌاء النصر  

 فً األمرٌكٌٌن الحلفاء مع الزٌارات   وتبادل األهلٌة، الحرب بعد ما سورٌا مصٌر

. النووٌة الطاقة ومحطات   أسلحة   لبٌعهم اتفاقات   ووقع طوٌلة، فترة منذ األوسط الشرق

 -المتحدة الوالٌات   وأن   خاصة إفرٌقٌا، شمال إلى الخلٌج من عادت روسٌا أن   ٌبدو

 على حرٌصة   تبدو  -لها نهاٌة ال التً الحروب من عقدٌن من ٌقرب ما منذ المنهكة

 طرٌق فً الوقوؾ فً ؼبةر ودون. األدنى الحد إلى المنطقة فً التزاماتها تقلٌل

 بشكل ومضطربة   منتظمة ؼٌر   المتحدة الوالٌات سٌاسة   أصبحت الروسٌة، الطموحات

 .سواء حد   على القدامى والحلفاء للخصوم متزاٌد

 األمرٌكٌة القوات بسحب 2019 أكتوبر فً ترامب دونالد الربٌس قرار   ٌعد  فً الواقع، 

 و تركٌا به تقوم الذي العسكري العمل على أخضر   ا  ضوء سورٌا، شمال من المتبقٌة

 مظاهر أبرز   السابقٌٌن، ٌعد   المتحدة الوالٌات ضد  األكراد حلفاء قودهات التً المٌلٌشٌات

 االنطباع من ضاعفت لقد.  الحرب من عقدٌن من ٌقرب ما إنهاء فً واشنطن رؼبة

 تزامن   بلة   الطٌن   زاد ماو. روسٌا وهٌمنة األوسط الشرق من سرٌع أمرٌكً بانسحاب

 المملكة إلى بوتٌن من منتصرة زٌارات   مع سورٌا شمال من المتحدة الوالٌات انسحاب

 .األمرٌكٌٌن الحلفاء من وكالهما المتحدة، العربٌة واإلمارات السعودٌة العربٌة

 ٌشٌر   األوسط الشرق أنحاء جمٌع فً الكرملٌن لمساعً الرصٌن   التقٌٌم   فإن   ذلك، ومع

 الفعلٌة اإلنجازات   وأن ما، حد   إلى المبالؽة من نوع   هً صعوده صورة   أن إلى

. البداٌة فً علٌه تبدو مما تواضعا   أكثر   المنطقة أنحاء جمٌع فً الروسٌة للدبلوماسٌة

 إنجاز أكبر   لكن. اآلن حتى تجاهلها أو الكرملٌن إنجازات من التقلٌل   ٌنبؽً ال بالطبع،

 ربٌسٌة كقوة روسٌا وضع والذي -السورٌة األهلٌة الحرب فً مشترك انتصار -منفرد

 والعسكرٌة الدبلوماسٌة التحدٌات من مجموعة   مع ٌؤتً الحرب، مزقته الذي البلد فً

 فً الفوز من صعوبة   أكثر   السالمب الفوز مهمة   تجعل التً الربٌسٌة، واالقتصادٌة

 .الحرب

 من مجموعة   الرنانة الروسٌة الدبلوماسٌة   أنتجت إفرٌقٌا، شمال إلى الفارسً الخلٌج من

 فً عالموس   التعاون حول المشتركة واإلعالنات واالستثمار بالتجارة المتعلقة الصفقات

 لإلعجاب المثٌر النمط هذا على فاحصة نظرة إلقاء   فإن ذلك، ومع. المجاالت مختلؾ



ؼٌر   ٌزال ال أو ٌتخلؾ   والصفقات االتفاقٌات لهذه العملً التنفٌذ   أن ٌوضح النشاط من

 احتمال   وهناك للؽاٌة، متواضعة   األوسط الشرق مع روسٌا تجارة   تزال ال. محق ق  

 .المنظور المستقبل فً الوضع   هذا ٌتؽٌر   أن ضبٌل

 العقد فً األوسط الشرق فً الروسٌة السٌاسة عن عامة لمحة   الدراسة   هذه تقدم

 فً العسكري التدخل منذ خاصة   وإنجازاتها، الربٌسٌة، ودوافعها وأصولها، الماضً،

 فً الربٌسٌة القوى مع روسٌا عالقات فً ٌبحث إنه. آفاقها وكذلك ،2015 عام سورٌا

 ختتمتو .وإٌران ومصر السعودٌة العربٌة والمملكة وإسرابٌل تركٌا - األوسط الشرق

 الشرق فً المتحدة الوالٌات سٌاسة بشؤن وتوصٌاتها المتحدة الوالٌات بمضامٌن  

 .األوسط

 ؟الروسٌة السٌاسة   الذي ٌدفع ماذا

 نفسها تؤسٌس إلعادة طموحها ٌفسر   الذي ما األوسط؟ الشرق إلى روسٌا تعود لماذا

 منطقة   فً ربٌسً دور   على للحصول تسعى لماذا المضطربة؟ المنطقة فً قوة   كوسٌط

ٌ   ،محبطة   هاطموحات   -السوفٌاتً االتحاد ذلك فً بما -الكبرى القوى فٌها هدتاش  عوتض

 هو األوسط الشرق   أن هو المختصر الجواب   عظمى؟ خطط   وراء السعً فً هاثروات  

 روسً بوجود   السٌاسً والطموح والمصالح التقالٌد   تقضً حٌث العالم، طرق مفترق  

 .نشط

 عن كبٌر خروج بمثابة الباردة الحرب أعقاب فً المنطقة عن روسٌا ؼٌاب   كان لقد

 للمشاركة استبناؾ   بمثابة 2015 عام بعد لما النشط موسكو حضور   كان. القاعدة

 .المنطقة شإون فً قرون منذ الروسٌة

 وتؤسٌس األكبر بطرس عهد إلى األوسط الشرق شإون فً الروسٌة المشاركة   تعود  

 مساعً من العدٌد مع الحال هو كما. ذلك قبل ٌكن لم إن الحدٌثة، الروسٌة الدولة

 الجؽرافٌا عناصر بٌن الروسٌة السٌاسة   جمعت فقد األمد، الطوٌلة الخارجٌة السٌاسة

 من مختلفة أوقات فً. والدٌن واألٌدٌولوجٌة العظمى القوى بٌن والمنافسة السٌاسٌة

 والتركٌة الفارسٌة الجٌوش ضد برٌة معارك   الروسٌة المسلحة القوات   خاضت   التارٌخ،

 األبٌض والبحر األسود البحر فً البحرٌة قواتها وواجهت والفرنسٌة، والبرٌطانٌة

 .المتوسط



 ربٌسً كوجود السوفٌتً االتحاد   برز الثانٌة، العالمٌة الحرب بعد القرٌب، الماضً فً

ا األوسط، الشرق شإون فً ن   .وإستونٌا وسورٌا ولٌبٌا والعراق مصر   مع شراكات   مإم 

 المشاركة   كانت. الفلسطٌنٌة التحرٌر لمنظمة ربٌسً كداعم نفسه السوفٌتً رسخ االتحاد  

 واستلزم الجوانب، متعددة   الباردة الحرب خالل األوسط الشرق شإون فً السوفٌتٌة

 ومبٌعات والتدرٌب، العسكرٌة والمساعدة والتقنٌة، االقتصادٌة المساعدة تقدٌم   ذلك

 كان. العمٌلة الدول لدعم المنطقة نزاعات فً المباشرة المشاركة وحتى األسلحة،

 اإلسرابٌلً للنزاع سلمً حل   إلٌجاد المبذولة الجهود فً ربٌسٌا   طرفا   السوفٌتً االتحاد  

. المتوسط األبٌض البحر فً ا  منتظم ا  وجود السوفٌتٌة البحرٌة   أصبحت .الفلسطٌنً

 ومخاطر بالتدخل السوفٌتٌة التهدٌدات   السابقون األمرٌكٌون المسإولون استذكر

 .وإسرابٌل العرب بٌن 1973 و 1967 الحربٌن فً السوفٌتٌة األمرٌكٌة المواجهات

 العوامل   تؤثرت. ومتنوعة متعددة محركات   األوسط الشرق فً الروسٌة للسٌاسة كان

 لعبت حٌث ،الشاسعة بالمنطقة والثقافٌة الدٌنٌة بعالقاتها واإلٌدٌولوجٌة الجٌوسٌاسٌة

 إلى البلقان من طوٌل، أمد منذ التنافس فً دورهما والعثمانٌة الروسٌة اإلمبراطورٌتان

ً   ت تلك الدوافع  شمل الوقت، مرور مع. والشام الصؽرى آسٌا  المٌاه موانا إلى السع

 المظلومٌن والسالؾ األرثوذكس المسٌحٌٌن المإمنٌن وحماٌة اإلقلٌمً، والتوسع الدافبة

 أو االستعمار بعد ما فترة فً واألنظمة الحركات مختلؾ ودعم العثمانً، الحكم تحت

 النفوذ على العظمى القوى بٌن المباشر التنافس فً بالكامل روسٌا انخرطت. الثورٌة

 وسعت ،مصالح الٌوم فً الكبرى القوى لجمٌع كان حٌث علٌها، المتنازع المنطقة فً

 .والنفوذ القوة إبراز إلى

 بقرب األوسط الشرق إلى بالعودة الروسً الطموح تفسٌر ٌمكن والتقالٌد، التارٌخ وراء

 بحكم المتوسط البحر شإون فً ربٌسً بدور   المطالبة   إن. روسٌا حدود من المنطقة

 االستراتٌجٌة والسٌاسة الفكر فً عمٌقة جذور   لها األسود البحر على قوة كونها

 أٌضا   لها ولكن الروسٌة، الجٌوسٌاسٌة الطموحات فقط تدفع ال الجؽرافٌا. الروسٌة

 والحدود الصعبة التضارٌس إلى بالنظر. الروسً القومً األمن على واضحة عواقب  

 إلى ٌمتد الذي الشام بالد فً االستقرار عدم احتمال   فإن لجٌرانها، اختراقها ٌسهل التً

 قومً أمن مسإول أو لمحلل ٌمكن ال مشكلة   ٌمثل   روسٌا فً المضطربة القوقاز منطقة

 أفضل حول الرأي فً مشروعة اختالفات   هناك تكون عندما حتى. تجاهلها روسً

 .المشكلة هذه وجود إنكار   ٌمكن ال الطاربة، الحالة تلك من روسٌا لحماٌة طرٌقة



 التارٌخٌة االرتباطات تتجاوز   المنطقة فً مصالح   لروسٌا أن ٌنكر   أن ألحد ٌمكن ال كما

 الفردٌة الدول معظم مع الثنابٌة التجارة أن حصاءات،اإل  أساس على ٌبدو، قد. واألمن

 اإلجمالٌة المنطقة   ألن ،ككل األوسط الشرق فً الروسٌة للسٌاسة ربٌسٌا   محركا   لٌست

 الشرٌك   تركٌا كانت. الروس التجارٌٌن الشركاء بٌن نسبٌا   منخفضة مرتبة   تحتل  

 إجمالً بلػ حٌث ،2017 عام فً األوسط الشرق فً لروسٌا الوحٌد الهام التجاري

 . دوالر ملٌار 1665 من قلٌال   أقل التجارة حجم

 ومصر الجزابر - المنطقة دول من العدٌد   كانت. مضللة تكون أن ٌمكن األرقام   لكن

 هً األسلحة صناعة. الروسٌة لألسلحة تارٌخٌا   المهمٌن المشترٌن من - والعراق

 مجرد من أكثر   طوٌلة فترة منذ األسلحة مبٌعات   وكانت روسٌا، فً نفوذ ذات مجموعة

 عندما العجاؾ، العصور خالل. الروسً االقتصاد من القطاع لهذا آخر إٌرادات مصدر

 األسلحة صادرات   كانت الروسً، بالجٌش الخاصة المشترٌات مٌزانٌات جفت

 بمثابة األسلحة صادرات   كانت األخٌرة، اآلونة فً. الصناعة على للحفاظ ضرورٌة  

 .الروسٌة الخارجٌة للسٌاسة مهمة أداة

 دور فً ٌتمثل بعٌد حد   إلى األوسط الشرق فً األهم الروسً االقتصادي االهتمام   إن

 ثالث أكبر من واحدة باعتبارها. العالمً االقتصاد إلى والؽاز للنفط كمورد   المنطقة

 سوق مستقبل فً حٌوٌة حصة   روسٌا تمتلك العالم، فً للهٌدروكربونات منتجة دول

 - األوسط الشرق فًالؽاز  ومنتجً النفط منتجً أنشطة تإثر. العالمً والؽاز النفط

. السٌاسً واالستقرار الروسٌة االقتصادٌة الرفاهٌة على مباشر بشكل -متزاٌد وبشكل

 ٌضطرون أنهم إال منافسون، هم األوسط والشرق روسٌا منتجً أن من الرؼم على

 فً العظمى القوى ألن السابق فً مهٌمنة كمناصب أنشطتهم تنسٌق إلى متزاٌد بشكل

 .والتقنٌات لإلمداد جدٌدة مصادر إدخال خالل من تحدٌات   تواجه الطاقة مجال

 بٌنما ،الروسً االقتصاد فً باالستثمار اهتمامها األوسط الشرق دول من العدٌد   أبدت  

. رفضها ٌتم لن أنها إال اآلن، حتى المستثمرة الفعلٌة المبالػ   االهتمام عبارات   تجاوزت

 المتحدة الوالٌات لعقوبات المزدوجة العقبات على للتؽلب تكافح التً لروسٌا، بالنسبة

 أكبر بعض استثمار إمكانٌة تعتبر السٌا، االستثماري ومناخها األوروبً واالتحاد

 العزلة من الخروج على قدرتها على كدلٌل ومرحبة مهمة   السٌادٌة الثروة صنادٌق

 .ةمحتملال واالقتصادٌة الدولٌة



 طوال. الروسٌة الخارجٌة للسٌاسة الداخلً السٌاسً السٌاق   هناك ،آخرا   ولٌس أخٌرا  

 ربٌسٌا   هدفا   أخرى مرة عظٌمة روسٌا جعل   كان السلطة، رأس على بوتٌن حكم فترة

 التدخل   كان. الداخلٌة السٌاسٌة بوتٌن ومنصة الروسٌة الخارجٌة للسٌاسة واضحا  

 عسكري نشر - المسعى هذا فً فارقة عالمة   سورٌا فً 2015 لعام الروسً العسكري

، فً تحد  طوٌلة فترة منذ المتحدة الوالٌات علٌها تسٌطر منطقة فً المستوى رفٌع

 أعقاب فً. األوسط الشرق فً القرارات التخاذ" عنها ؼنى ال التً الدولة" حتكارال

ا   منعطفا   السوري االنتشار   كان القرم، جزٌرة لشبه 2014 ضم  فً فقط لٌسمهم 

 من. عموما   الروسٌة الخارجٌة السٌاسة فً ولكن األوسط، الشرق فً الروسٌة السٌاسة

 فً المتمثلة سٌاستهم أن وبروكسل لواشنطن ٌ ظهر   أن سورٌا فً الناجح التدخل شؤن

 العقوبات وطؤة تحت التراجع على وإجبارها العالمٌة الشإون فً وتهمٌشها روسٌا عزل

 ولن عزلها، أو روسٌا تهمٌش ٌمكن ال بالفشل؛ علٌها محكوم   األوروبٌة - األمرٌكٌة

 .تتراجع

 طوٌلة لفترة كانت أراض   وفقدان السوفٌتً االتحاد تفكك قبل وقرون عقود مدى على

 به معترفا   األوسط الشرق فً الروسً الوجود   كان الروسٌة، اإلمبراطورٌة من جزءا  

 لسٌاسة األوسع السٌاق و المعقدة المنطقة سٌاسة فً ربٌسً وعنصر طبٌعٌة كظاهرة

 كما معارضتها، ٌجب كان. اإلطالق على شك موضع   شرعٌتها تكن لم. العظمى القوى

 فً روسٌا وفرنسا المتحدة المملكة حاربت عندما عشر، التاسع القرن فً الحال كان

 الباردة؛ الحرب خالل وحلفاإها المتحدة الوالٌات   سعت كما تنافسوا، القرم؛ جزٌرة شبه

 2014 القرم جزٌرة شبه ضم   إن القول ٌمكن. انحرافا باعتباره استجواب لٌس ولكن

 المتوسط البحر إلى للوصول التقلٌدي روسٌا سعً مع متسقا   كان قانونً ؼٌر بشكل

 التارٌخٌة االستمرارٌة حٌث من الروسً للجمهور بتبرٌرها الكرملٌن قام. عوابق دون

 هذه من الكثٌر وضع إلى المرء   ٌحتاج ال. السابقة القرون وانتصارات نضاالت مع

 فإن ، 2015 عام فً األوسط الشرق إلى روسٌا عودة مع أنه إلى لصلٌخ الدعاٌة

 الوضع إلى تعود ولكنها ، جدٌدة مرحلة تدخل ال المنطقة فً السٌاسٌة الجؽرافٌا

 .الراهن

 ،ربٌسً كممثل األوسط الشرق إلى روسٌا عودة عن عامة لمحة   الدراسة   هذه تقدم

 حدث. المشروع هذا فً 2015 عام فً سورٌا فً تدخلها لعبه الذي الحاسم والدور

 االرتباط فك   المتحدة الوالٌات محاولة خلفٌة على السورٌة األهلٌة الحرب فً التدخل  



 األمرٌكٌة المواجهة خطر من كبٌر بشكل الحد وبالتالً المضطربة، المنطقة عن

 لروسٌا متعددة فرصا   األوسط الشرق من األمرٌكً االرتباط فك   خلق  . الروسٌة

 عدم من وقت   فً الطمؤنٌنة عن ٌبحثون الذٌن المتحدة الوالٌات شركاء إلى للوصول

 نجاح من الرؼم على. إفرٌقٌا وشمال الفارسً، الخلٌج وفً الشام، بالد فً - الٌقٌن

 وال الوسابل   لدٌها فلٌس المناطق، هذه فً المهمة الروابط استعادة أو بناء فً موسكو

 علىحرٌصا   الكرملٌن ٌبدو. المتحدة الوالٌات انسحاب عن الناتج الفراغ لملء الطموح

 الذي - عنه ؼنى ال فاعل كعنصر   للبقاء ومضمونه نفسه التعبٌرعن فً اإلفراط عدم

ا، ٌكن لم لو حتى ،ضرورٌا   وجوده ٌعد    ٌ . المنطقة مشكالت من العدٌد لمعالجة كاف

 الشرق فً السٌاسة إلى عودتها منذ روسٌا بها تتمتع   التً المٌزة   فإن ذلك، على عالوة  

 من ٌحد   ربٌسً عامل   أٌضا   هً - األطراؾ جمٌع مع التحدث على القدرة    هً األوسط

 وأن للجمٌع محاورا   كونه من أبعد إلى االنتقال إن. المنطقة فً دورها تعزٌز إلى سعٌها

 الصراع جانب إلى التحٌز   سٌتطلب األوسط، الشرق فً حقٌقً قوة وسٌط ٌصبح

 روسٌا تكن لم اآلن، حتى. تقرٌبا   والجمٌع إٌران بٌن - المنطقة ٌمزق   الذي الربٌسً

 مع البقاء على عازمة   تبدو ذلك من وبدال   ،الخطوة هذه اتخاذ على قادرة أو مستعدة  

 .إلٌه التحدث للجمٌع ٌمكن الذي الطرؾ

 التسعٌنات فً التراجع

 ٌكن ولم العالمً، المسرح من وعمٌقة واسعة ٌةروس تراجع   فترة   التسعٌنٌات فترة   كانت

 بعد ما مرحلة فً الروسً االقتصاد   ٌكن لم. الظاهرة لهذه استثناء   األوسط الشرق  

 درجة أي أو نشط عسكري وجود   على بالحفاظ له ٌسمح وضع فً السوفٌتً االتحاد

 ر  أث  . األوسط الشرق فً اإلنسانٌة أو االقتصادٌة أو الدبلوماسٌة المشاركة من حقٌقٌة

ٌ   العسكرٌة تهامنشآ على بشدة الموارد نقص    .القوة إسقاط على قدراتها دوق

 كمصدر. مالٌة ضابقة من تعانً التً الروسٌة للدولة كبٌرة جاذبٌة   األوسط للشرق كان

 دول   تكن لم. الروسً لالقتصاد سوقا   ولٌس منافسا   كان للهٌدروكربونات، ربٌسً

 عسكرٌة بحملة قامت حٌن فً ،لروسٌا طبٌعٌة شرٌكة   المسلمة الؽالبٌة ذات   المنطقة

 المكانة   تركت لم. القوقاز فً أخرى وأماكن   الشٌشان فً المسلمٌن دتمر   لقمع وحشٌة

 هناك نفوذها لتوسٌع لروسٌا كبٌرة مساحة   األوسط الشرق فً المتحدة للوالٌات البارزة

 واالستعانة تفوٌتها تم لقد المجازي، أو الحرفً بالمعنى سواء. المتبقٌة القلٌلة بمواردها

 .الفوز عن ناهٌك األحوال، من حال بؤي التنافس ٌكن لم. خارجٌة بمصادر



 هذا حول تمحور الذي الدبلوماسً النشاط من نسبٌا   متواضع مستوى   هو تبقى ما كان

على ما ٌبدو  الروسٌة الخارجٌة السٌاسة وراء افعوالد كانت   الوقت ذلك فً ولكن المبدأ،

دة  الذي برٌماكوؾ، ٌفؽٌنً دفعها مإثرة سٌاسٌة لخطة وفقا  . األقطاب متعدد عالم: مجر 

 إلى 1998 من الوزراء وربٌس 1998 إلى 1996 من الخارجٌة وزٌر منصب   شؽل

 ،المتحدة للوالٌات مضادا   عالمٌا   ثقال   والهند الصٌن جانب إلى روسٌا ستشكل ،1999

 وإدارة القطب األحادي النموذج إدامة إلى ٌتطلعونبٌنما خصومهم فً الحرب الباردة 

 االنضمام ٌمكنها كبرى قوة ألٌة موطنا   األوسط الشرق ٌكن لم ذلك، ومع. بمفرده العالم

 من فرٌدة ساحة   المنطقة   كانت ذلك، من بدال  . الهندي الصٌنً الروسً التحالؾ إلى

 على روسٌا حصول بمجرد األمرٌكٌة الهٌمنة تحدي ٌمكن حٌث سة،للمناف نوعها

 .بذلك للقٌام الالزمة الموارد

 تحافظ   أن روسٌا استطاعت عالقة أهم   كانت الثانٌة، األلفٌة وأوابل التسعٌنات طوال  

 األقل -على ذلك كان ذلك، ومع. إٌران مع عالقاتها هً األوسط الشرق فً علٌها

 نتاجا   أقل   اإلٌرانٌة الروسٌة العالقات   كانت. قوتها ولٌس روسٌا لضعؾ انعكاسا   -جزبٌا

 بالنسبة. الشركاء وحاجة الدولً اإلٌرانً المنبوذ وضع من النشطة الروسٌة للدبلوماسٌة

 فً مصالح لها كقوة -مطالبتها على للحفاظ فرٌدة فرصة   إٌران عزلة   شكلت لروسٌا،

 النووي البرنامج من للحد   -الدولً المجتمع جهود فً ربٌسً وصوت األوسط الشرق

 .اإلٌرانً

 فً بما سورٌا، مع عالقتها على الحفاظ من روسٌا تمكنت إٌران، مع العالقة جانب إلى

 الحقبة من الدٌون وإعفاء األسلحة، ومبٌعات طرطوس، فً البحرٌة المنشؤة ذلك

 وهً األوسط، الشرق فً روسٌة محطة آخر   عموما   ت عتبر كانت العالقة هذه. السوفٌتٌة

 .ونفوذها قوتها إلظهار انطالق نقطة كونها من أكثر اإلقلٌمٌة أهمٌتها عدم على عالمة  

 فً الؽالب فً الفترة تلك خالل المنطقة فً الروسً الوجود   تجلى ،آخر   مكان فً

 الدبلوماسٌة المشاركة وكذلك المتعثرة، األسلحة لصناعة السوق فرص وراء السعً

 مهتمة   تزال ال كانت روسٌا أن إظهار إلى تهدؾ والتً كبٌر حد إلى المهمة ؼٌر

 قابل حتى وال ربٌسً، ممثل أنه على إلٌه ٌنظر لم. المنطقة مع العالقات على بالحفاظ

 االحتجاجات   بوش دبلٌو جورج إدارة   تجاهلت. المتحدة الوالٌات مع عدب   عن للمقارنة

 السابق، موسكو عمٌل حسٌن، بصدام واإلطاحة للعراق األمرٌكً الؽزو ضد الروسٌة

 .ذلك لتؽٌٌر الكثٌر فعل   روسٌا تستطع ولم



 من وتخشى ،القاعدة مستوى على الدٌمقراطٌة دعاة حركات فً دابما   تشكك كانت

 من كواحد للدٌمقراطٌة التروٌج   تبنت المتحدة الوالٌات وأن خاصة - لها الؽرب تشجٌع

 الربٌع على اللوم إللقاء سرٌعة موسكو كانت .الربٌسٌة الخارجٌة السٌاسة أهداؾ

 والحكومات لألنظمة الحالً المتحدة للوالٌات المتهور التخرٌب علىو 2011 العربً

 قبل من لٌبٌا فً تدخل  ال فإن الروس، للمسإولٌن بالنسبة. األوسط الشرق فً الشرعٌة

 منذ عاش الذي القذافً معمر نظام سقوط إلى أدى والذي وحلفابها، المتحدة الوالٌات

 أكثر   كان سورٌا فً للنظام ةالمناهض الحتجاجاتألجواء ا الؽرب وتؤٌٌد   طوٌلة، فترة

 للتصمٌمات نتاجا   تكان األوسط الشرق فً االضطرابات   أن   على كاؾ   دلٌل من

 . المنطقة فً األمرٌكٌة الجٌوسٌاسٌة

 دمقرطة باسم تنفٌذه تم الذيو العراق، ؼزو أعقب الذي العربً الربٌع   نإ ،حقٌقة  

 وزٌرة تصرٌحات ثم ؛ 2009 عام القاهرة فً أوباما باراك الربٌس خطاب ثم المنطقة؛

 أن ٌجب" و شرعٌته فقد قد األسد نظام   بؤن 2012 عام فً كلٌنتون هٌالري الخارجٌة

 .األوسط الشرق فً القطب أحادٌة واشنطن أجندة على إضافٌا   دلٌال   قدم  " ذهبٌ

 السوري المحور  

 إلى تصاعدت ما وسرعان 2011 عام فً بدأت التًو سورٌا، فً االضطرابات   كانت  

 .األوسط الشرق فً روسٌا تورط فً نوعً لتؽٌٌر المحفز   هً كاملة، أهلٌة حرب  

. السوري الصراع فً مشاركته بزٌادة الكرملٌن قرار فً واضحة   االعتبارات   كانت

 لموسكو ٌمكن األوسط الشرق فً قدم   موطا آخر   سابق ا، ذكرنا كما سورٌا، كانت

 بحٌث جدا   مستقلة خارجٌة سٌاسة   وتتبع جدا   كبٌرة إٌران   كانت .لها عمٌلة دولة اعتباره

 منشؤة آلخر   موطنا   -فً هذه الحالة -سورٌا كانت. روسٌا   عمٌال   اعتبارها ٌمكن ال

 روسٌا فً اإللكترونً تللتنص   موقع   وأكبر   ،األوسط الشرق فً  روسٌة عسكرٌة

 إلى الحاكمة األسد عابلة مع الكرملٌن عالقة   امتدت. الالذقٌة فً أراضٌها خارج

 .الماضً القرن سبعٌنٌات

 بٌن للعالقات عامتدهور   خلفٌة على األوسط للشرق موسكو سٌاسة فً الجدٌد الفصل   بدأ

 فً المتصاعد النزاع مع التعامل حول واشنطن مع الخالفات   تصاعدت. والؽرب روسٌا

 مع وواشنطن موسكو بٌن التوتر   وتصاعد   أوباما، عهد" ضبط إعادة" تالشً مع سورٌا

 إن. المحلٌة لالحتجاجات بوتٌن لقمع أمرٌكٌة انتقادات   وسط الرباسة إلى بوتٌن عودة



 االهتمام كل جانب إلى 2014 عام فً روسٌا قبل من القرم وضم   أوكرانٌا فً األزمة  

 األهمٌة ذات القضاٌا من قلٌل عدد باستثناء الجانبٌن، كال من تعاونٌة عالقة فً

 معادٌا   مإٌدا   سورٌا فً المتزاٌد الروسً التدخل   اكتسب السٌاق، هذا فً. الحٌوٌة

 .المتحدة للوالٌات

 سٌاسً بدعم   بدأت لقد. سنوات عدة مدار على سورٌا فً الروسٌة المشاركة   تطورت  

 مباشر عسكري ارتباط   إلى وتصاعدت األسد، لنظام الؽالب فً واقتصادي ودبلوماسً

 مباشرا   نتاجا   التطور   هذا كان لقد. السماء فً الجوٌة والقوات األرض على باألحذٌة

 .األسد لنظام المتؽٌرة للثروات

 الهزٌمة ًفك   من اقتنصته روسٌا نصر  

 واحتالل   البالد داخل األهلٌة الحرب تصاعد مع سورٌا فً الروسٌة المشاركة   اشتدت  

 االحتجاجات   قوبلت  . الدولٌة الدبلوماسٌة فً الصدارة مركز   متزاٌد نحو   على الصراع

 واشنطن من ومتصاعدة متوازٌة هالكن مختلفة بردود   لها األسد نظام وقمع   األولٌة

 ق بل من مشروعة محاولة   أنها على االحتجاجات إلى أوباما إدارة   نظرت. وموسكو

 فً السوري الشعب رؼبة عن وتعبٌرا   ،للدٌمقراطٌة المإٌدة الناشبة السورٌة القوى

 لقمع األسد نظام تصرفات   اإلدارة   أدانت لذلك، تبعا. وانفتاحا تمثٌال   أكثر حكومة

 الدعم   المتحدة الوالٌات   قدمت كاملة، أهلٌة حرب إلى النزاع تصاعد مع. االحتجاجات

 الحكومة   أدانت جانبها، من. لألسد المناهضة للقوات والمادي والدبلوماسً السٌاسً

. النظام تؽٌٌر من مستوحاة شرعٌة ؼٌر   محاولة   باعتبارها االحتجاجات   الروسٌة

 دعم  ال أٌضا   وقدمت لقمعها؛ األسد نظام تصرفات   تأٌد .باإلرهابٌٌن المعارضة   وصفت

 .بذلك للقٌام لألسد المادي

 اإلجراءات   كذلك ازدادت األسد، لنظام األمرٌكٌة اإلدانة وتصاعد المواجهة اشتداد مع

 كل   -فً مجلس األمن التابع لألمم المتحدة -روسٌا أحبطتو. األسد لدعم الروسٌة

 قمعه تخفٌؾ على إلجباره األسد على الدولً الضؽط لممارسة األمرٌكٌة الجهود  

 ال عابق إلى -الصٌن إلٌها انضمت التً-روسٌا وتحول ت. معها والتفاوض للمعارضة

 ذلك فً بما شاملة، عقوبات لفرض المتحدة الوالٌات مساعً أمام علٌه التؽلب ٌمكن

 .السورٌة لحكومةل المالٌة والمعامالت األسلحة تسلٌم على حظر فرض



 استعداد   على -الصراع فً حاسم كمشارك   -أٌضا   إٌران   برزت ذلك، ؼضون فً

 بشار دعم فً وموسكو طهران مصالح تقارب   عزز   وقد. األرض على بحذاء للتدخل

 دعم إلى باإلضافة مكثفة، ودبلوماسٌة مادٌة مساعدة   روسٌا قدمت حٌث األسد،

 لمحاربة البشرٌة القوى توفر التً إٌران ، وكذلكالمحاصر السوري للنظام المخابرات

  .النظام خصوم

 اإلٌرانٌة العالقات فً المستقبلٌة التوترات بذور   زرعت العمل وتقسٌم الشراكة   هذه

 التقاء من الرؼم علىف إٌران، مع روسٌا عالقات مناقشة فً أدناه، ذكر كما. الروسٌة

 التوفٌق   إنو. الطوٌل المدى على مصالحهم تتباٌن األسد، نظام دعم فً مصالحهم

 سٌظل -األوسط الشرق فً شموال   أكثر أجندة   روسٌا فٌه بعتت   الذي الوقت فً -بٌنهما

 .لموسكو بالنسبة معقدا   دبلوماسٌا   تحدٌا  

 األسد لنظام دعمها روسٌا رتبر   النطاق، واسعة أهلٌة حرب   فً سورٌا طتور   مع

 جماعات قبل من للهجوم تتعرض صدٌقة لحكومة   المساعدة أشكال من شرعً كشكل

 أكد. اإلرهابٌة بالخالٌا ومزودة الخارج، من مستوحاة مشروعة، ؼٌر معارضة

 الحكومة من كاملة وبموافقة الطلب على بناء   تنفٌذها ٌتم أفعالهم أن   الروس المسإولون

 ٌسمى ما ظهور   أن   الروس المعلقون الحظ كما. دولٌا   بها عترؾالم   الشرعٌة السورٌة

 كبٌرا   تهدٌدا   لتوشك السورٌة الرقة مدٌنة فً عاصمتها أقامت التً اإلسالمٌة، بالدولة

 لعراقا فً لالستقرار المزعزع المتحدة الوالٌات لؽزو مباشرة نتٌجة   كان األسد، لنظام

 الروسً الدعم   كان وبالتالً،. مكسورة دولة   وراءه ؾخل   والذي ألوانه، سابق وانسحاب  

 الدولةعلى ؼرار  اإلرهاب، ضد دولٌة حملة منمرسوما  وكؤنه جزء   السورٌة للحكومة

 من مهم جزء   أنها موسكو عتاد   والتً بروزا ، األقل الجماعات من وؼٌرها اإلسالمٌة

 .لألسد المناهضة القوات

. مختلفة جماهٌر   على متعددة آثار   والعسكرٌة واالقتصادٌة الدبلوماسٌة الحملة لهذه كان

 انفتاح   بمثابة توكان دبلوماسٌة، وحماٌة بثمن رٌقد   ال بدعم األسد نظام   تزود لقد

 مستعدة كبرى كقوة روسٌا ووضع األوسط، الشرق سٌاسات فً نفسها إلدراج لروسٌا

 ملحوظا ، جدٌدا   تطورا   آخرها وكان. المتحدة الوالٌات  فً مقابل الوقوؾ على وقادرة

 على الروسٌة االعتراضات تجاهلت 2003 عام فً المتحدة الوالٌات أن إلى بالنظر

 لبس ال التً الرسالة   إن. ذلك حٌال الكثٌر فعل   تستطٌع ال روسٌا وأن العراق، ؼزو



 فً سماعها تم قد األوسط الشرق إلى جدٌد ربٌسً ممثل   دخول إلى تشٌر والتً فٌها

 .المنطقة أنحاء جمٌع

 جهد   فً المتحدة الوالٌات إلشراك 2013 لعام الروسٌة الدبلوماسٌة المناورة   كانت

 جانب من خاص بشكل مهمة خطوة   سورٌا من الكٌمٌابٌة األسلحة إلزالة مشترك

 شن من المتحدة الوالٌات   تمنع التً ،الروسٌة الدبلوماسٌة صورة   عرضت لقد. روسٌا

 لألسلحة األسد نظام استخدام من االنتقام بدافع السورٌة الحكومة على عقابٌة ضربات

 كممثل روسٌا سمعة من التكتٌك   هذا عزز   لقد. والمدنٌٌن المعارضة ضد الكٌماوٌة

 األخٌر لدى ٌكن لم حٌث األوسط، الشرق فً المتحدة للوالٌات ومنافس بارع دبلوماسً

 .مساو   أي   السابق فً

 األوسط الشرق إلى الروسً الجٌش عودة  

 ساحة فً ٌخسر السوري الجٌش   كان األسد، نظام لدعم الروسٌة الحملة من الرؼم على

 من مجموعة قبل من للهزٌمة التعرض خطر فً كان ،2015 عام صٌؾ فً. المعركة

 ؼٌر الراهن الوضع مع. لألسد المناهضة المعارضة وقوات اإلسالمٌة الدولة تنظٌم

 باالنهٌار األسد لنظام السماح  : أساسً بشكل مختلفٌن خٌارٌن الكرملٌن واجه   المستدام،

 .حماٌته ومحاولة عسكرٌا   التدخل أو

إشارة   الروس   المسإولٌن السورٌة الحكومة وانهٌار   العسكرٌة الهزٌمة احتمال   أعطى

 بمثابة سٌعد   "األسد" نظام سقوط كان. للؽاٌة فٌها المرؼوب ؼٌر العواقب من العدٌد إلى

 إنحتى و) الشرعٌة للحكومات وكداعم لألسد كحام   نفسه وضع الذي للكرملٌن، إحراج

 سقوط   كان. الداخلٌٌن واإلرهاب االستقرار عدم   ٌهددها التً( بشعبٌة تحظى تكن لم

 هامن المدعومة السورٌة المعارضة جماعاتوال المتحدة للوالٌات انتصارا   سٌعتبر   األسد

 مرتع   إلى سورٌا لٌحو   أن ٌمكن كان فوز  هإالء بؤن   الروس   المسإولون اتهم. 

 وآسٌا روسٌا ذلك فً بما سورٌا، خارج مخالبه ٌنشر  والذي س ،الدولً لإلرهاب

 .الوسطى

 السورٌة الحرب فً المباشر الروسً العسكري بالتورط المرتبطة المخاطر   كانت

ة  . أٌضا   واضحة    الصدمة   بؤن   -االنتشار واسع ولكنه مكتوب ؼٌر -اعتقاد   إذ كان ثم 

 الشٌشان فً التسعٌنات وحرب أفؽانستان فً الثمانٌنٌات فً السوفٌتٌة للحملة المشتركة

 من العدٌد إلى ٌإدي قد آخر   عسكري تدخل   أمام قوٌا   وسٌاسٌا   نفسٌا   عابقا   ستشكل



 العراق فً الموجودة لتلك مماثل صراع فً ،له نهاٌة   ال ط  وتور   الروسٌة اإلصابات

 كرذ  . نفسها تخلٌص فً صعوبة   منها تواجه المتحدة الوالٌات   كانت والتً وأفؽانستان،

 حرب   - الروسٌة الحدود عن بعٌدا   المدى طوٌلة عسكرٌة حملة   شن   أن   صلة ذو اعتقاد  

 تقٌٌم   هناك كان. ًمحل   سٌاسً فعل   برد   ٌخاطر أن شؤنه من - ضرورة ولٌست اختٌار

 وتدرٌب وأسلحة معدات من ٌلزم ما لدٌه ٌكن لم الروسً الجٌش   أن مفاده األمد طوٌل

 لالقتصاد المستقرة ؼٌر الحالة تشكل  وكذلك كانت  . المدى طوٌلة عملٌة على للحفاظ

 حاجزا   النفط، سعر فً الحاد لالنخفاض نتٌجة   كبٌرة ضربة من عانت التً الروسً،

 من كان ، آخرا   ولٌس أخٌرا  . حل   دون ٌزال ال أوكرانٌا مع الصراع   كان؛ كما إضافٌا  

 من ذلك عن ٌنتج ما مع األسد، نظام ضد سورٌا فً المتحدة الوالٌات   تتدخل   أن الممكن

 .متعمدة أو عرضٌة روسٌة أمرٌكٌة عسكرٌة مواجهة حدوث خطر

 كٌفٌة معرفة المستحٌل من الكرملٌن، فً الؽامض القرار اتخاذ أسلوب إلى بالنظر

 تدخل وراء المنطق   لكن  . العمل عن التقاعس مخاطر مقابل العمل مخاطر موازنة

 بعض مع استنتاجه ٌمكن السورٌة األهلٌة الحرب فً 2015 عام المباشر الكرملٌن

 أنها أوباما إدارة   أوضحت ،2015 عام بحلول. المتاح العام السجل من الثقة من درجة  

 لمواجهة ا  محدود ا  جهد ٌتجاوز بما السورٌة األهلٌة الحرب فً مباشرة التدخل   تنوي ال

 إلى الكرملٌن سعى اإلسالمٌة، الدولة لقضٌة العلنً تبنٌها خالل من. اإلسالمٌة الدولة

. األخرى األطراؾ أو المتحدة الوالٌات من تدخلها على االعتراضات بعض تقوٌض

 فً مشاركتهم أن   على طوٌلة فترة منذ الروس   المسإولون أصر   ذلك، على عالوة

 كاملة وبموافقة بدعوة هناك موجود الروسً الجٌش   أن حقٌقة من ٌبررها ما لها سورٌا

 العسكرٌٌن األفراد عكس على، وذلك دولٌا   بها المعترؾ الشرعٌة السورٌة الحكومة من

 . سورٌا داخل ٌعملونالذٌن  و المنتشرٌن األمرٌكٌٌن

 من سورٌا فً العسكرٌة العملٌات تسٌٌر فً بكثٌر أكبر كفاءة   الروسً الجٌش   أظهر

 برٌة بحملة القٌام عدم   قرروا الروس   العسكرٌٌن المخططٌن أن الواضح منكان . البداٌة

 الحملة على ذلك من بدال   والتركٌز ،السورٌة المعارضة على للقضاء النطاق واسعة

 متوقعا   كان مما بكثٌر أصؽر   كانت سورٌا فً الروسً الجٌش بصمة   أن تبٌن. الجوٌة

 الروسً الجٌش   كان الجوٌة، القوة على كبٌر بشكل   االعتماد خالل منو. البداٌة فً

 لدٌها كانت للحكومة المناهضة القوات   ألن ،تقرٌبا   معارضة دون العمل على قادرا  



 اعتبار   أي دون الروسٌة الجوٌة الضربات   فذتون  . وضعٌفة قلٌلة ةجوٌ دفاع قدرات  

 .المدنٌة للخسابر ٌذكر

 خطوة من األولى المرحلة سوى السورٌة األهلٌة الحرب فً العسكري التدخل   ٌكن لم

. مستقبال   سورٌا عواقبها ستتجاوز   والتً األوسط، الشرق نحو اتساعا   األكثر روسٌا

 نشر   2015 سبتمبر فً الجوٌة ممٌحمٌ قاعدة فً الروسٌة للطابرة األولً النشر   أعقب  

 فع  الدا .العام ذلك من الحق وقت فً S-400 و S-300 متقدمة جوي دفاع   أنظمة

 الدفاع أنظمة   أن من الرؼم على 2015 نوفمبر فً الروسٌة الطابرة إسقاط  كان  ظاهرٌا  

 األعداء على إضافٌة بمٌزة سورٌا فوق تعمل التً الروسٌة الطابرات   زودت قد الجوي

 قدرة نطاق   عتوس   كٌلومتر 400 طولها ٌبلػ التً S-400 مجموعة   أن   إال المحتملٌن،

 أنحاء معظم فً جوا   المحمولة األهداؾ على النار وإطالق رإٌة على الروسً الجٌش

 الجوي الدفاع أسلحة نشر   مع. واألردن وإسرابٌل تركٌا وأجزاء وقبرص ولبنان سورٌا

 قوٌة قدرة   الروسً الجٌش   اكتسب للطابرات، المضادة كروز صوارٌخ وكذلك هذه،

، المتوسط البحر وشرق الشام بالد فوق( A2AD) المنطقة إلى الوصول منع على

 .األوسط الشرق فً حساب   لها ٌحسب عسكرٌة كقوة -بعد ؼٌاب  طوٌل -وعادت روسٌا

 قواعد اللعبة تغٌٌر

. األوسط الشرق فً روسٌا موقؾ   2015 عام سورٌا فً العسكري التدخل   ؼٌر   لقد

 بعدومن ثم   . المنطقة شإون فً الهامشً الفاعل   ما حد   إلى تكان الوقت، ذلك حتى

 فً فقط لٌس عنه، ؼنى ال قوة كوسٌط   روسٌا برزت سورٌا، فً العسكري انتشارها

 الحاسم   الروسً لجٌشا تطبٌق   إن  . األوسط الشرق فً أوسع   نطاق   على ولكن سورٌا

 نظام   وأنقذ ،األهلٌة الحرب مسار   جذرٌا   ؼٌر   قد الجوٌة للقوة( عشوابٌا   ٌكون ما وؼالبا  )

 قدراته  -من خالل مشاركته فً سورٌا -الكرملٌن أظهرلقد . الوشٌك االنهٌار من األسد

 الشرق فً قٌادي بدور   قوٌةال ةتمطالب إلى باإلضافة استخدامها، على وعزمه العسكرٌة

 أرسل  كما . المنطقة مشاكل من العدٌد لحل ضرورٌة   مشاركته تكون ، وأناألوسط

 ،به موثوق شرٌك   أنه إلى الحكومات  األخرى فً المنطقة مفادها مهمة رسالة   الكرملٌن

وهكذا بدا موقؾ  روسٌا  .ذلك على قادر  هو و المحتاجٌن األصدقاء إنقاذ فً ٌرؼب

ٌ ما  أدنى إلى التقلٌل فً أوباما إدارة رؼبة خلفٌة على الحازم  بصورة الموثوقٌة، ال س

  .األوسط الشرق فً المتحدة الوالٌات التزامات من حد



 فً ونجاحه ،سورٌا فً الجوٌة والقوات ،األرض على باألحذٌة الروسً الوجود   إن

 فً المصلحة أصحاب من لكثٌر ربٌسً كمحاور   هوضع   ،األهلٌة الحرب مجرى عكس

 الدول من الدعم   تتلقى كانت التً -المتمردة الجماعات   تعرضت  وهكذا  . الصراع هذا

 ومن شدٌدة، لضربة   -المتحدة والوالٌات  وتركٌا  الفارسً الخلٌج فً السنٌة العربٌة

 لن أنهم مفادها واضحة رسالة   الخارجٌون مإٌدوهم تلقى. منها تتعافى أن حالمرج   ؼٌر

 موقؾ أخذ   علٌهم ٌتعٌن وسوؾ السورٌة، الشإون فً التدخل من اآلن بعد ٌتمكنوا

 .االعتبار فً وتفضٌالتها روسٌا

 فً األكبر   الخاسر    -بصرؾ النظر عن المعارضة السورٌة -المتحدة الوالٌات   كانت

 فعلٌا   حرة   وكانت المنطقة، فً عسكرٌة قوة أكبر   كانت الحٌن، ذلك حتى. التطور هذا

ٌ ر   . كتفها إلى النظر دون العمل فً  األسد لدعم سورٌا فً الروسً الجٌش نشر  لقد ؼ

 لنظام الموثوق الراعً باعتبارها روسٌا برزت حٌن فًو ذلك، على عالوة. ذلك كل  

 خلق قد الروسٌة الخطوة وتحدي التدخل عن المتحدة الوالٌات إحجام   فإن العمٌل،

 .المنطقة عن عاما   وتراجعا   الموثوقٌة، وعدم األمرٌكً، الضعؾ من مظهرا  

 األبد؟ إلى األصدقاء أفضل   - وإسرائٌل روسٌا

 هو الباردة الحرب نهاٌة منذ األوسط الشرق تجاه روسٌا سٌاسة فً تطور أهم   كان

 عدٌدة، لسنوات. معقدة تارٌخٌة أمتعة لها البلدٌن بٌن العالقةو. وإسرابٌل هابٌن التقارب  

 فً االضطهاد من فروا ٌهود   مإسسٌها بٌن من كان التً -الٌهودٌة الدولة   كانت

 ستالٌن جوزٌؾ دعم  . السوفٌتً االتحاد مع صعبة عالقة  ذا   -الروسٌة اإلمبراطورٌة

 داخل   للسامٌة معادٌة حملة   صاحبته 1947 عام فً إسرابٌل دولة إلقامة الواضح  

 -ومصر سورٌا -العرب إسرابٌل أعداء بحشد ستالٌن خلفاء   قام ، حٌثالسوفٌاتً االتحاد

 العرب، شركابه مع وتضامنا   ،1967 عام الستة األٌام حرب بعدو. باألسلحة وتزوٌدهم

 العسكرٌة النزعة" وأصبحت إسرابٌل، مع الدبلوماسٌة العالقات   السوفٌتً االتحاد   قطع

 .السوفٌتٌة للدعاٌة مفضال   هدفا  " اإلسرابٌلٌة

 السٌاسة   فإن ذلك، ومع. 1991 عام فً إال وإسرابٌل روسٌا العالقة بٌن استعادة تتم لم

 األزمات من بسلسلة الكرملٌن وانشؽال ،التسعٌنٌات فً الفوضوٌة الروسٌة الخارجٌة

 ٌذكر مجاال   تترك لم ،السوفٌتً االتحاد بعد ما فترة فً االنفصال إدارة ومهمة ،الداخلٌة



 ٌكون أن ٌمكن ال بلد   مع العالقات بناء إلعادة الخارجٌة السٌاسة أعمال جدول فً

 .كبٌرة قوة بوضع مطالبا   وال المالٌة للمساعدة مصدرا  

 من قلٌل عدد   حول تدور التسعٌنٌات فً روسٌا مع العالقة   كانت إلسرابٌل، بالنسبة

 حرٌة ضمان   وهً -أمدها طال التً القضٌة   هذه شملت. الربٌسٌة الوطنٌة األولوٌات

 منع    -روسٌا فً بقوا الذٌن حقوق وحماٌة إسرابٌل إلى الهجرة فً الروس الٌهود

 إلسرابٌل؛ اآلخرٌن واألعداء والعراق إٌران مع الخطٌرة التقنٌات تبادل من روسٌا

ٌ ما الدولٌة لعزلتها الدابم للتهدٌد للتصدي ،عموما   الدولٌة اتصاالتها دابرة وتوسٌع   ، ال س

 منها جعلت التسعٌنٌات فً المتضابلة روسٌا ظروؾ   فإن ذلك، ومع. مع القوى الكبرى

 القوة هً المتحدة الوالٌات   كانت حٌث األوسط، الشرق فً تؤثٌرا   أقل فاعلة جهة  

 .المنطقة فً المهٌمنة والدبلوماسٌة والعسكرٌة االقتصادٌة

 التقاء بسبب القرن هذا مطلع فً اإلسرابٌلٌة الروسٌة العالقات فً كبٌر تحسن   طرأ

 بوتٌن فالدٌمٌر قٌادة مستوى إلى االرتقاء   ذلك وشمل. الهامة التطورات من العدٌد

 البلدان من الٌهود وظهور التوالً، على 2001 و 2000 عامً فً شارون وآرٌٌل

 وانتعاش اإلسرابٌلٌة، الداخلٌة السٌاسة فً مهمة تصوٌت ككتلة الروسٌة باللؽة الناطقة

 .الدٌنامٌكٌة الخارجٌة السٌاسة من المزٌد واستبناؾ المتاعب من عقد   من روسٌا

 التقارب فً هاما   دورا   لعبت وبوتٌن شارون بٌن اإلٌجابٌة الشخصٌة العالقة   أن ٌبدو

 فً إسرابٌل   بوتٌن وزار مناسبات، عدة فً روسٌا شارون   زار. إسرابٌل مع الروسً

 . 2005 عام

 الستعادة وتسعى التسعٌنٌات نكسات من تتعافى تزال ال كانت التً لروسٌا، بالنسبة

 جزء فً الربٌسٌة الفاعلة الجهات من واحدة   إسرابٌل   كانت الدولٌة، الساحة على نفوذها

 القوة كانت. ربٌسٌة قوة طوٌلة لفترة روسٌا كانت حٌث العالم من للؽاٌة علٌه متنازع

 البالد تقدٌر   االعتبار فً األخذ مع روسٌا، الهتمام إضافٌا   مصدرا   إلسرابٌل العسكرٌة

 . الصلبة القوة على واعتمادها األمد الطوٌل

 مع تعاون عالقة لبناء المبكرة بوتٌن محاوالت   بؤن   ٌتكهن أن أٌضا للمرء ٌمكن

 واستخدام   ،اإلسرابٌلٌة الروسٌة العالقات لتعزٌز متعمدا   جهدا   شملت المتحدة الوالٌات

 األمرٌكٌة المواقؾ تشكٌل فً للمساعدة المتحدة الوالٌات فً السٌاسً ونفوذها إسرابٌل

ا،. روسٌا تجاه اإلٌجابٌة  اآلخرٌن اإلسرابٌلٌٌن والزعماء شارون نظر وجهة   فإن أخٌر 



 أماكن فً واسع نطاق على انتقادها تم والتً) الشٌشان فً بوتٌن حملة تجاه المتسامحٌن

 اإلسرابٌلً الوزراء لربٌس المتشدد النهج عن فضال   ،(العشوابٌة تكتٌكاتها بسبب أخرى

 لؽة إلٌجاد قاد الطرفٌن ٌكون أن المحتمل من الفلسطٌنٌة، المٌلٌشٌات مع التعامل فً

 .مشتركة

عالقات   أن   الواضح منو. بوتٌن مع بدأها التً العالقة على شارون خلفاء   حافظ لقد

ة   راد، مما ٌثبت  صح  ن  باط   إلسرابٌل بالنسبة"  القابل الرأي إسرابٌل مع موسكو تتحس 

 ربٌس   ذلك عن عبر كما ،"الكرملٌن فً جلس شخص   أفضل   بالتؤكٌد هو بوتٌن فإن  

ٌ ده باراك، إٌهود السابق اإلسرابٌلً الوزراء   .اإلسرابٌلٌة القٌادة فً كثٌرون وٌإ

 .نتنٌاهو بنٌامٌن الوزراء رباسة خالل نقطة أعلى إلى العالقة   وصلتوحتى اآلن،  

 سٌاسٌة وشخصٌة فً اآلن ذاته أعمال  

ا   تنصٌبه تم الذي -بوتٌن فالدٌمٌر حضرعندما   ،2018 ماٌو 9 فً  رباسته لفترة حدٌث 

صفت انتخابات بعد الرباسٌة  العرض   -نزٌهة وال حرة لٌست أنها على الؽرب فً و 

 للفوز والسبعٌن الثالثة السنوٌة بالذكرى لالحتفال األحمر المٌدان فً السنوي العسكري

 ظهر الذي الشرؾ ضٌؾ   كان ، 1945-1941 العظمى الوطنٌة الحرب فً الروسً

 الكرملٌن موقع على المنشور الحدث من الفوتوؼرافٌة الصور من العدٌد فً بارز بشكل

 الزٌارة هذه كانت. الحضور فً الوحٌد الؽربً الزعٌم نتنٌاهو هو اإلنترنت، على

 انتخابه إعادة منذ عشرة الحادٌة وزٌارته وحده، 2018 عام فً لروسٌا لنتنٌاهو الثانٌة

 .2013 عام

ً   األول  . مختلفة الزعٌمٌن خلفٌات   تكون أن ٌمكن   ال  فً مولود إسرابٌلً سٌاس

 فً الجرحى المحاربٌن قدامى من وهو المتحدة، الوالٌات فً تعلٌمه تلقى إسرابٌل،

 بٌن الخاصة الرابطة على التؤكٌد من أبدا   ٌتعب ال للنخبة، الخاصة القوات من وحدة  

 فخور  وال ،المخضرمٌن القدامى المحاربٌن أحد   هو واآلخر  . وإسرابٌل المتحدة الوالٌات

 طوٌل تارٌخ لها دولة وربٌس   ،السوفٌتً لالتحاد البؽٌضة السرٌة الشرطة فً بخدمته

 إلسرابٌل الدبلوماسً االعتراؾ الزمن من لعقود رفضت والتً السامٌة، معاداة من

 رجل" بؤنه ماكٌن جون الراحل السناتور هوصفوزعٌم   عنادا ، األكثر هاأعداء ودعمت

 الذي اللٌبرالً العالمً النظام تدمٌر تشمل والتً الشرٌرة، األفعال على عازم ..شرٌر

 ."المتحدة الوالٌات قادته



 ال نتنٌاهو. مشترك اهتمام ذات قضٌة كلِّ  حول  -بوتٌن زنتنٌاهو -ٌختلفا أن ٌتوقع ربما

 علٌه، التفاوض فً بوتٌن ساعدحٌث   ،إٌران مع النووٌة للصفقة انتقاده فً علٌه ٌعلى

 إسرابٌل، ودولة الٌهودي للشعب قاتل كعدو   إٌران   إلى نتنٌاهو ٌشٌر  . فٌه طرؾ وروسٌا

ا . الثالث هتلر لراٌخ الثانً المجًء باعتباره طهران فً الحاكم النظام عن وٌتحدث أم 

 سورٌا فً إٌران مع بوتٌن   تعاون لقد.  إٌران مع" إستراتٌجٌة شراكة" اتبع قدبوتٌن ف

 ٌشكل سورٌا فً المتزاٌد اإلٌرانً الوجود   أن من نتنٌاهو حذر لقدو. األسد نظام إلنقاذ

 الشرق فً المتحدة الوالٌات حلفاء أقوى هً والتً إسرابٌل. إلسرابٌل خطٌرا   تهدٌدا  

 حد على ،"المتحدة للوالٌات سٌاسً جؽرافً تهدٌد أكبر" التً تعد   روسٌاو .األوسط

 ونتنٌاهو بوتٌن من كل   كان ذلك، ومع .2012 لعام األمرٌكٌة الرباسة مرشح تعبٌر

 ٌكون حٌث الدولً النظام فً فرٌدا   مكانا   منهما كل ٌحتل. النبذ وحتى الدولً، للنقد هدفا  

 أن الزعٌمٌن كال وٌدرك ، الدفاع أو االقتصاد مٌزانٌة حجم مع متناسب ؼٌر تؤثٌره

 .االقتصاد مجرد ٌتجاوزان ال والتؤثٌر القوة  

 فً ردمط   بشكل تحسنت التًو اإلسرابٌلٌة، الروسٌة لعالقاتمن  الكثٌر بالفعل هناك

 بوتٌن   وزار عدٌدة، مناسبات فً روسٌا اإلسرابٌلٌون الوزراء رإساء   زار. بوتٌن عهد

 اإلسرابٌلٌة الروسٌة التجارة   نمتكما . 2012 و 2005 عامً فً مرتٌن، إسرابٌل

 اإلجمالً الحجم صؽٌرة تزال ال كانت لو حتى ، 2017 عام فً المابة فً 25 بنسبة

 روسٌا مع حرة تجارة اتفاقٌة على إسرابٌل   تتفاوضوكذا  . دوالر ملٌار 2 بنحو نسبٌا  

 على سخرت اقتصادٌة كتلة وهً اآلسٌوٌة، األوروبٌة للمنطقة االقتصادي االتحاد ومع

 وروسٌا إسرابٌل حصلت. الروسٌة الجدٌدة لإلمبرٌالٌة كؤداة الؽرب فً واسع نطاق

 والمملكة المتحدة الوالٌات   طردت عندما 2008 عام منذ تؤشٌرة بدون سفر جواز على

 2019 مارس فً الروس الدبلوماسٌٌن من العشرات   الؽربٌة الدول من والعدٌد   المتحدة

 "إنكلترا"،  سالزبوري فً سابق روسً جاسوس   على األعصاب عامل هجوم على ردا  

 .إسرابٌل  أحدا   تطرد لم

 ،2018 ماٌو فً موسكو فً نتنٌاهو بنٌامٌنبربٌس الوزراء اإلسرابٌلً  ترحٌبه أثناء

 وإسرابٌل، إلسرابٌل بالنسبة الثانٌة العالمٌة للحرب الخاصة األهمٌة عن بوتٌن   تحدث

 الروس   ٌحتفل عندما  .ماٌو 9 فً لموسكو نتنٌاهو لزٌارة امتنانه وعن المحرقة، عنو

 فً الحرب بنهاٌة العالم بقٌة   ٌحتفل) ،العظمى الوطنٌة الحرب فً الفاشٌة على بفوزهم

 للجٌش الحاسم الدور عن جانبه، من نتنٌاهو، تحدث.( ماٌو من الثامن فً أوروبا



 إٌماءة فًو. الروسً للشعب الكبٌرة والتضحٌات ،الفاشٌة على االنتصار فً السوفٌتً

ا شرٌطه فً ارتدى خاص، مؽزى ذات  روسٌا فً أصبح والذي جورج، لسانت شرٌط 

ا    من المدعومٌن واالنفصالٌٌن العظمى الوطنٌة الحرب فً الروسً النصر من لكل رمز 

 .الحرب مزقتها التً أوكرانٌا شرق فً روسٌا

 نفسه بوتٌن وضع لقد. الزعٌمٌن لرواٌات ضروري   الثانٌة العالمٌة الحرب إرث   إن

 الثانٌة العالمٌة الحرب انتصار   إنو". روسٌا أجٌال أعظم" لـ المجٌدة التقالٌد ورٌث  

 الٌهودٌة الدولة  وكذلك . بوتٌن بناها التً الجدٌدة الروسٌة للدولة األساس بمثابة ٌعتبر

 إٌران، تهدٌد ضد إلسرابٌل كحام   نفسه نتنٌاهو ووضع ،التً نهضت من رماد الحرب

 تدمٌر   ٌرٌد إنه لبوتٌن قال الهولوكوست، على عاما   وسبعٌن ثالثة مضً بعد التً الدولة

 .إسرابٌل

 متكامل موازنة قانون - اإلسرائٌلٌة الروسٌة العالقات  

 بالنسبة محورٌة لحظة   2015 عام فً سورٌا فً الروسً العسكري التدخل   كان

 األخرى ولألطراؾ نفسها لسورٌا بالنسبة كان ما بقدر ،اإلسرابٌلٌة الروسٌة للعالقات

 فً الروسً الوجود   فإن وبالتالً،. النزاع فً مباشر ؼٌر أو مباشر بشكل المشاركة

 أساسً بشكل جدٌدة تشؽٌل بٌبة إلى أدى قد األرض وعلى السوري الجوي المجال

 لبنان، أو سورٌا سماء فً قبل   من تحدٌا   تواجه إسرابٌل   تكن لم. اإلسرابٌلً للجٌش

 كان إن المعارضة، قوات بشؤن قلق أي دون األرض على األهداؾ ضرب وحرٌة

 .تنهٌها أن أو روسٌا مع عملٌاتها تنسق   أن علٌها

 وإسرابٌل روسٌا أجندة بٌن  االرتباط فك   أو بالتنسٌق المتعلقة الشابكة القضاٌا أكثر   إن

 األهداؾ ضد اإلسرابٌلٌة الجوٌة والضربات سورٌا فً اإلٌرانٌة القوات وجود   هً

 فً المشتركة واألهداؾ إٌران مع األمد طوٌلة روسٌا شراكة إلى بالنظر. اإلٌرانٌة

 خالفات مصدر   تكون قد اإلٌرانٌة األهداؾ ضد اإلسرابٌلٌة الضربات   فإن سورٌا،

 .كذلك ٌكن لم األمر أن ٌبدو. إسرابٌل مع كبٌرة

 واإلدارة للتنسٌق مثاال   ،2018( ماٌو) أٌار 9 فً لموسكو نتنٌاهو زٌارة   كانت

 أٌار من التاسع فً. متفجرة تكون أن حتملٌ   التً القضٌة لهذه الواضحٌن الروسٌٌن

 فً. سورٌا من إطالقها تم إٌرانٌا   صاروخا   بعشرٌن إسرابٌل أصٌبت ،أٌضا  ( ماٌو)

 الدفاع لوزٌر وفقا  . اإلسرابٌلً الجو سالح   رد   ماٌو، 10 ٌوم من األولى الساعات



 فً بالروسٌة الناطقٌن من أنه صادؾ الذي -لٌبرمان أفٌؽدور آنذاك اإلسرابٌلً

 اإلٌرانٌة العسكرٌة المنشآت جمٌع   الضربة   دمرت  -السابقة السوفٌتٌة مولدوفا جمهورٌة

 عن الروسٌة الخارجٌة بوزارة المستوى رفٌع مسإول   عب ر ذلك، ومع. سورٌا فً تقرٌبا  

 ؛النفس ضبط ممارسة على األطراؾ جمٌع   وحث   الوضع، بشؤن الواضحة ؼٌر مخاوفه

 أراضً على ٌعمل مقرب شرٌك   ضد كبرى عسكرٌة ضربة على فعل   رد   بالكاد وهو

 .عمٌل دولة

 على اإلسرابٌلً واإلصرار   المستوى رفٌعة الشخصٌة الدبلوماسٌة بٌن الجمع   أن ٌبدو

 ٌبدو. الكرملٌن فً بالتفاهم قوبل ساحقة بقوة هللا وحزب اإلٌرانٌة الضربات على الرد  

 من اإلطالق على منزعجا   الكرملٌن ٌكن لمحٌث  تماما ، واضحا   الروسً الموقؾ منطق  

 خسابر هناك تكن لم طالما - سورٌا فً اإلٌرانٌة األهداؾ ضد اإلسرابٌلٌة الضربات

  البعض، بعضها مع تتسق   الحالة هذه فً واإلسرابٌلٌة الروسٌة المصالح   كانت. روسٌة

 بشكل   السوري الجٌش   ٌخدمها سوؾ سورٌا مع حدودها تؤمٌن فً إسرابٌل مصلحة  ف

 ٌخدم   أن شؤنه من وهذا. هناك المنتشرٌن هللا وحزب اإلٌرانٌٌن المقاتلٌن من أفضل  

 .إٌران نفوذ وٌقل ل  من الصراع بعد ما سورٌا فً نفوذها تعزٌز فً روسٌا مصلحة

 بمنح روسٌا قٌام احتمال   هو وروسٌا إسرابٌل بٌن األمد طوٌل االحتكاك مصدر   كان

 الجو سالح قدرة   ٌعرض   أن شؤنه منوالذي  ،S-300 قوي، جوي دفاع نظام   سورٌا

 S-300 ٌع  إن  ب . للخطر وخارجه السوري الجوي المجال فً العمل على اإلسرابٌلً

 وهو  ،اإلٌرانٌٌن أٌدي فً ة  ممنظوال هذه نتهًت أن بإمكانٌة مرتبطا   كان سورٌا إلى

 ،2010 عام فً. طوٌلة فترة منذ ٌخشونه اإلسرابٌلٌون المسإولون كان الذي األمر

 مكثفة ضؽوط بعد إلٌران S-300 طابرة بٌع   مٌدفٌدٌؾ دٌمتري الروسً الربٌس   ألؽى

 الروسٌة األمرٌكٌة العالقات" ضبط إعادة" خالل ،المتحدة والوالٌات إسرابٌل قبل من

 إلى الصوارٌخ تسلٌم   وتم 2015 عام فً البٌع عملٌة   بوتٌن   استعاد. أوباما عهد فً

 حكومٌا   مسإوال   أن ورد البٌع، عملٌة اكتمال وبعد ذلك، ومع. 2016 عام فً إٌران

 النظام حول الحساسة   التقنٌة البٌانات   تبادلوا قد الروس المسإولٌن أن من اشتكى إٌرانٌا  

 .ذلك تجنبمن  اإلسرابٌلٌة الطابرات لتمكٌن إسرابٌل مع

 واصل. S-300 بٌع حول الدابر الجدل   استمر   الصفقة، من االنتهاء بعد حتى

 بشدة اإلسرابٌلٌون المسإولون واعترض ،البٌع موضوع إثارة   الروس   المسإولون



 بوتٌن أقنع   أنه نتنٌاهو أعلن ، 2018 ماٌو فً لموسكو زٌارته من عودته عند. علٌه

ٌ ة بٌع بعدم  بوتٌن مساعدي كبار أحد   أكده ما هذا. األسد لجٌش هذه المنظومة الدفاع

 S-300 قصة   اتخذت ،2018 سبتمبر فً ولكن . األسلحة صادرات عن المسإول

 ،S-300 طراز من تقدما   أقل نظام باستخدام السوري الجٌش   قام أن بعد آخر، منعطفا  

 قاسٌا   بٌانا   الحادث   وأثار  Il-20M االستطالع الروسٌة طابرة   الخطؤ بطرٌق وأسقط

 الجوٌة القوات   روس متحدثون اتهم حٌث الروسً، الجٌش قبل من إسرابٌل ضد

 داخل أهداؾ ضد بضربات القٌام أثناء شرك   فً الروسٌة الطابرة بإٌقاع اإلسرابٌلٌة

 اإلسرابٌلٌة السلطات نفته ما وهو - المزعوم اإلسرابٌلً االنتهاك هذا على ردا   . سورٌا

 فً سورٌا إلى S-300 طراز من طابرة وعشرٌن ا  أربع روسٌا سلمت -بشدة

 .2018أكتوبر

 أعادت أن منذ اإلسرابٌلٌة الروسٌة العالقات فً أزمة   أسوأ Il-20M حلقة   كانت

 جرٌمة لوصؾ قاس   خطاب على الروسً الجٌش   اعتمد. الدبلوماسٌة العالقات   الدولتان

. الحلقة هذه حول تصرٌحاته فً تحفظا   أكثر   بوتٌن كان ذلك، ومع. المزعومة إسرابٌل

، اإلسرابٌلٌة الروسٌة العالقات على دابم تؤثٌر   لألمر ٌكن لم أنه ٌبدو ذلك، من األهم

 على سورٌا إلى S-300 تسلٌم تؤثٌر من الرسمٌة اإلسرابٌلٌة التصرٌحات   قللت حٌث

 سورٌا فً إٌرانٌة أهدافا   اإلسرابٌلً الجو سالح   ضرب الواقع، فً  .اإلسرابٌلً األمن

  .التسلٌم من الرؼم على 2019 ٌناٌر فً

 فإن أخرى ناحٌة من. معقدا   متوازنا   عمال   بإسرابٌل روسٌا عالقة   تبقىوفً العموم، 

 الضربات على الخافت موسكو فعل رد   أظهره قد العالقة هذهل  روسٌا استثمار مدى

 الذي ةالروسٌ ةالدبلوماسٌبٌان  ، وكذلكسورٌا فً اإلٌرانٌة األهداؾ ضد اإلسرابٌلٌة

 وفً . "لروسٌا الربٌسٌة الشواؼل أحد هو إسرابٌل لدولة للؽاٌة القوي األمن" أن أعلن

 طلب   روسٌا رفضت األخٌرة، للتقارٌر وفقا   بإسرابٌل، روسٌا التزام على أخرى إشارة

 S-300 نظام من تطورا   أكثر نظام وهو - S-400 الجوي الدفاع نظام شراء   إٌران

 أٌضا   إسرابٌل مع تبادلت   إنه ٌقال بٌنما - 2016 عام فً إٌران إلى روسٌا قدمته الذي

 .اإلسرابٌلٌة للطابرات تهدٌدا   ٌشكل ال أنه من للتؤكد النظام حول فنٌة معلومات  

ا  ، باتروشٌؾ نٌكوالي القومً األمن مجلس أمٌن   قال   المسبوق ؼٌر االجتماع فً متحدث 

 نحن : "  2019 ٌونٌو فً واإلسرابٌلً والروسً األمرٌكً القومً األمن لمستشاري



 خاصة مصلحة" أنه على إلٌه أشار الذي و ،"إسرابٌل أمن لضمانخاصا   اهتماما   نولً

كما   ،بلدنا أبناء من ملٌونً حوالً من قلٌال   أقل ٌعٌش   إسرابٌل فً هنا أن " مضٌفا  لنا

 سبق لقدوكذلك . المتحدة األمم فً ذلك فً بما قنوات، عدة فً تدعمنا إسرابٌل   قال أن  

 ضد الكفاح قضٌة بشؤن اآلراء نفس فً نشارك إننا " قال أن( نتنٌاهو) الوزراء لربٌس

 ".الثانٌة العالمٌة الحرب تارٌخ تزوٌر

 فً اإلٌرانً الوجود انتقاد   باتروشٌؾ رفض   نفسها، الزٌارة خاللو أخرى، ناحٌة من

 ال بشكل حوصر   ،إلحاحا   اإلسرابٌلٌة األمنٌة المخاوؾ أكثر أحد   ٌشكل والذي سورٌا،

 بنشاط   وتشارك الشرعٌة الحكومة من بدعوة سورٌا فً موجودة إٌران " بؤن فٌه لبس  

 ." إٌران مصالح مراعاة   علٌنا سٌتعٌن   الحال، بطبٌعة لذلك،. اإلرهاب محاربة فً

 فً اإلسرابٌلً اإلٌرانً الروسً المثلث فً الروسً للموقؾ المتناقضة   الطبٌعة   تجلت

 حسن اإلٌرانً والربٌس نتنٌاهو من كل مع أسبوع من أقل فً بوتٌن اجتماعات

 مع جٌدة بعالقات   التزامه مجددا   الروسً الربٌس   أكدحٌث  . 2019 سبتمبر فً روحانً

 لقابه بعد. هناك إٌران ودور سورٌا قضٌة   العلنٌة تصرٌحاته فً تجاوز   بٌنما إسرابٌل،

 اإلٌرانٌة الروسٌة العالقات بنوعٌة بوتٌن أشاد اإلٌرانً، الربٌس مع أٌام بخمسة

 .سورٌا فً إٌران لمساهمة تقدٌره عن وأعرب

 روسٌا بٌن العالقة وصؾ   رفض   -االختالفات هذه ضوء فً -السهل من سٌكون  

 تقدم المعامالت عالقات   لكن. معامالت كونها أو العمق إلى تفتقر   أنها على وإسرابٌل

 بصرؾ ولكن ،أٌضا   فرقا   تحدث القادة بٌن الشخصٌة العالقات  . الجانبٌن لكال ا  فوابد

 الداخلٌة السٌاسة فً التحوالت عن النظر وبؽض   الشخصٌة العوامل عن النظر

 تطالبهم سورٌا فً البلدٌن ورهانات السوري للنزاع السٌاسٌة الجؽرافٌا فإن   إلسرابٌل،

  وأخٌرا  نتذكر  . زعاجاإل لتجنب وذلك ،خٌاراتهم ووزن   ،بحذر   عالقاتهم مع بالتعامل

 الروسٌة والعملٌات سورٌا فً التطورات ٌتابع الذي اإلسرابٌلٌٌن المحللٌن أحد   تعبٌر  

 ".اآلن جارنا هً روسٌا"  حٌث قال: هناك

 إٌران العالقات مع إدارة  

 أقدم -إٌران مع عالقته على كبٌر تؤثٌر   سورٌا فً الروسً العسكري للتدخل كان

  -الباردة الحرب بعد ما فترة خالل األوسط الشرق فً لها شرٌك وأقرب



 بما متعددة، تحدٌات   أمام اإلٌرانٌة الروسٌة العالقات   صمدت الماضٌة، سنة الثالثٌن فً

 بحر ومنطقة الوسطى وآسٌا القوقاز منطقة فً النفوذ على المحتمل التنافس ذلك فً

 القوقاز؛ شمال فً المسلمة األؼلبٌة ذي التمرد ضد الوحشٌة روسٌا حملةو قزوٌن؛

 الروسً التعاون لردع المتحدة الوالٌات جانب من عقوبات بفرض متكررة وتهدٌدات

 وتطوٌر خالفاتهما إدارة من الدولتان تمكنت   لقد. النووٌة قوتها تطوٌر فً إٌران مع

 .الضؽوط هذه من الرؼم على شراكتهما

 المجتمع   نبذها التً  -إلٌران بالنسبة. الشراكة هذه من الفوابد من جانب   كل   استفاد لقد

 حامٌة   روسٌا كانت  -نووٌة أسلحة على للحصول وسعٌها المارق موقفها بسبب الدولً

 كانت فقد المتحدة، لألمم التابع األمن مجلس فً دابم وعضو ربٌسٌة كقوة ،  عنها ؼنى ال

 موردا   أٌضا   روسٌا كانت. المدمرة الدولٌة العقوبات تهدٌد من إٌران حماٌة على قادرة  

 القوي الضؽط من الرؼم على النووٌة للطاقة بوشهر محطة   وبنت لألسلحة، مهما  

 .المشروع إللؽاء  المتحدة للوالٌات

ا    -السوفٌتً االتحاد انهٌار بعد العالمً المسرح على المهمشة -لروسٌا بالنسبةأم 

 فً. والعالم األوسط الشرق فً السٌاسة من كل فً ربٌسٌة دخول   نقطة   إٌران   أصبحت

 عالقتها كانت األوسط، الشرق فً نفوذها إلظهار قلٌلة   روسٌا موارد   فٌه كانت وقت  

 من الحرجة المنطقة تلك فً طموحاتها على للحفاظ فرٌد بشكل مهمة إٌران مع الخاصة

 تتعامل التً الكبرى القوى طاولة على بقوة تضعها بإٌران الخاصة عالقتها إن  . العالم

 العالقة   كانت ،آخر   بمعنى  . النووٌة طهران أنشطة فً المتمثل المتصاعد التحدي مع

 .للجانبٌن مربحة   وطهران   موسكو بٌن الخاصة

 

 كانحٌث  . وإٌران روسٌا بٌن للعالقة آخر   بعدا   السورٌة األهلٌة الحرب بداٌة   أضافت

. األسد ٌقودها التً الحكومة لدعم وحوافز سورٌا فً ةملح   مصالح البلدٌن كال لدى

 األوسط الشرق فً المتصورة األمرٌكٌة للهٌمنة المشتركة معارضتهم است كملت

 العلوي، األسد نظام ودعم الشام، بالد فً نفوذها لتوسٌع الجٌوسٌاسٌة إٌران بتصامٌم  

 سقوط بمنع  الروسً االهتمام  وأٌضا   . إسرابٌل لوجود للتوفٌق القابلة ؼٌر ومعارضتها

 .به إٌران التزام   ٌماثل   قرن، نصؾ لمدة شراكة   معه أبرم الذي األسد، نظام



. المعقدة اإلٌرانٌة الروسٌة العالقات من واحد جزء   سوى لٌس سورٌا فً النجاح   لكن  

 زار سورٌا، فً الروسً العسكري االنتشار بدء من قصٌر وقت بعدو ،2015 عام فً

 روسٌا بٌن عسكري تعاون اتفاقٌة   ووقع طهران   شوٌؽو سٌرجً الروسً الدفاع وزٌر  

 بضربات للقٌام إٌران فً قاعدة   الروسٌة القاذفات   تاستخدم ،2016 عام فًو .وإٌران

 المدى على روسٌا وصول إلى ٌإدي قد هذا بؤن   روسٌا فً تكهنات دفع مما ،سورٌا فً

 الفور على طهران   قطعت ذلك، ومع  .اإلٌرانٌة العسكرٌة المنشآت إلى الطوٌل

 الصفقة شروط   انتهكت قد موسكو أن من وشكت الجوٌة، القاعدة إلى الروسً الوصول  

 جمٌعا   كنت لم ر  واألم أن إلى إشارة   الحكومة خطوة   كانت. عنها اإلعالن خالل من

 .العالقة هذه فً بسالسة سٌرت

 األهلٌة الحرب مسار عكس فً المشترك   وطهران موسكو نجاح   أن   المفارقات ومن

 لروسٌا، بالنسبة. األعمال وجداول مصالحهما بٌن كبٌرة اختالفات   عن كشؾ   السورٌة

 طرٌق على الحرب   مزقته الذي البلد ووضع سورٌا فً الصراع إنهاء على القدرة   فإن

 األوسط الشرق إلى عودتها على النهابً التؤكٌد   سٌكون ،اإلعمار وإعادة المصالحة

 نظام إنقاذ على قادرة   فقط كونت لن. ربٌسٌة كقوة لوضعها مسبوق ؼٌر   وتعزٌزا   الكبٌر

 صراع   إنهاء فً  المتحدة الوالٌات   فشلت حٌث نجحت أن الممكن من كان بل ،اعمالبه

 امكانته ٌعزز أن شؤنه من سورٌا فً روسٌة بوساطة   السالم   إنوأٌضا  ف. كبٌر إقلٌمً

 فً وكذلك كبرى، سٌاسٌة كقضٌة السورٌٌن الالجبٌن تدفق   برز حٌث أوروبا، فً

 .تركٌا

 حربها رإٌة عن ناهٌك سورٌا، معاناة أمد إطالة فً واضحة مصلحة   لروسٌا لٌس

 ركتوتش الطابفٌة الخالفات   تؽذٌها ،بؤسرها المنطقة فً صراع إلى تتحول  وهً   األهلٌة

 فً. سورٌا فً اإلٌرانٌة السٌاسة   ٌحفز قد عامل   وهو فٌها، أخرى أوسطٌة شرق دول  

 بدوكما . سورٌا فً اإلٌرانً النفوذ من الحد فً قوٌة مصلحة   لروسٌا أن ٌبدو الواقع،

  .السوري الجٌش بناء إلعادة مختلفتٌن مقاربتٌن وطهران لموسكو أن

 كفرصة السوري اإلعمار إعادة احتمال إلى الروسٌة التجارٌة المصالح بعض   نظرت

 إلى ٌضطر الروس   قدو. مسبق شرط   هو للنزاع حد وضع   أن الواضح ومن تجارٌة،

 دور مقابل مكافؤة على الحصول إلى أٌضا   تسعى التً ،اإلٌرانٌة المصالح ضد   المنافسة

 .الحرب فً إٌران



 لروسٌا إضافٌا   محفزا   عامال   إسرابٌل مع الخاصة عالقتها حماٌة فً الرؼبة   تعد  كما 

 فً الروسٌة المصالح تتوافقحٌث   .النزاع وإنهاء سورٌا فً اإلٌرانً النفوذ من للحد  

 سورٌا بٌن االختٌار على األسد عابلة   ت عرض عندما. إسرابٌل مصالح مع تماما   سورٌا

 التً وسورٌا األهلٌة، الحرب اندالع قبل الحال   كان كما حدٌدٌة، بقبضة كمتح   التً

 إسرابٌل   فإن الدعم، على للحصول هللا وحزب إٌران   من ومدعومة الحرب   أضعفتها

 قربا  الختٌار أو قبول االحتمال األخٌر. أكثر  

 ونظام وروسٌا إلسرابٌل بالنسبة األحوال أحسن فً افتراضٌا   خٌارا   هذا ٌعد ذلك، ومع

 إلى اوإعادته سورٌا كل فً السلطة على األخٌر قبضة تقوٌة مهمة   ألن نظرا   األسد،

 الجٌش   ألن ؛كبٌر إٌرانً وجود   دون مستحٌلة   تكون أن المحتمل من الراهن، الوضع

 الوجود بدابل من القلٌل هناك   أن ٌبدو .األهلٌة الحرب خالل فادحة خسابر   دتكب   السوري

 قادر   - األسد نظام أو روسٌا أو إسرابٌل - المعنٌة األطراؾ من وأي ،المستمر اإلٌرانً

 .المؤزق هذا من الخروج على

هو  ،مختلطة نعمة   هو سورٌا فً إٌران وجود   فإن موسكو، نظر وجهة من وهكذا،

 فً روسٌا طموحات أمام عقبة   أٌضا   هولكن المعارضة، وهزٌمة األسد نظام لبقاء مفتاح  

 .سورٌا لمستقبل كمقرر   نفسها ترسٌخ

 دورات فً وروسٌا إٌران   وضع قد سورٌا فً المشترك انتصارهم فإن أخرى، وبعبارة

 الوجود ٌعد   التً -سورٌا فً نفوذها لتوسٌع فرصة إنها لألولى، بالنسبة. مختلفة

 فً كمنصة سورٌا واستخدام  -األوسع المشرق وفً لها ضرورٌا   اإلٌرانً العسكري

 بالنسبةو. آخر صراع وجود احتمالب المشحونة إسرابٌل ضد ضؽط ونقطة ، تنافسها

 فً السالم وصانع الربٌسً القوة وسٌط باعتبارها موقعها لتعزٌز فرصة   إنها لألخٌرة،

 .األوسط الشرق

 أن ٌبدوو.. المسدود الطرٌق هذا الختراق لروسٌا ممكنة طرٌقة   توجد   ال أنه ٌبدو

 من .األسد حتى وربما بإٌران، ٌتعلق فٌما الدبلوماسً النفوذ إلى ٌفتقر   الكرملٌن

 الخٌار  كذلك ٌبدو . سورٌا فً اإلٌرانً النفوذ من للحد   كلٌهما أو واحد إقناع الضروري

وفً . وارد ؼٌر ا  أمر -بها الروسٌة القوات واستبدال بالقوة إٌران إخراج -العسكري

 ،سورٌا فً أهدافها متابعة فً حرٌةب أٌدٌها بإطالق إلٌران السماح خٌار   عٌنهالوقت 

 .للخطرالكبٌر األوسط الشرق وفً سورٌا فً الكرملٌن إنجازات   ٌعرض  



 الواقع فً هو سورٌا فً طموحاته لتحقٌق السعً فً للكرملٌن المتبقً الوحٌد   الخٌار   إن

 أهدافه تحقٌق فً ٌذكر أمل أي له لٌس دبلوماسً نشاط   فً االنخراط   .الماء فً السٌر  

 النشاطوعلى المدى البعٌد، ف  .ما بطرٌقة الموقؾ لتؽٌٌر بصبر واالنتظار ،المرجوة

 الشرق فً المستعادة روسٌا مكانة   ٌوضح إنه له مزاٌاه وٌؤتً فً مصلحته. الدبلوماسً

 وٌلقً مستقبلٌة، تسوٌة أي فً ربٌسً بدور روسٌا مطالبة   ٌعزز وكذلك األوسط،

 األمر ٌبدو  .المنطقة فً مشابه أمرٌكً دور   ؼٌاب فً ؛عالمً كقابد بوتٌن على الضوء  

 .خاص بشكل االهتمام ٌستحق

 وتركٌا روسٌا

 لحظة   2019 ٌولٌو فً تركٌا إلى S-400 الجوي الدفاع لنظام روسٌا تسلٌم   كان

 الروسً، الجوي الدفاع نظام   أنقرة   اشترتحٌن   .التركٌة الروسٌة العالقات فً محورٌة

 الروسٌة العالقات تداعٌات من والصرٌحة الواضحة واشنطن تحذٌرات   متجاهلة  

 وقد .متطورة أمرٌكٌة أسلحة إلى الوصول ومنع عقوبات، بفرض والتهدٌد التركٌة،

 االنطباع تضخٌم إلى التركٌة القٌادة وتجاهل ،للتحذٌرات الواضحة ؼٌر الطبٌعة   أدت

 تجاه السٌاسً الجؽرافً محورها فً ،عموما   والؽرب ،المتحدة الوالٌات عن انفصالهاب

 .روسٌا

 ونطاق حجم إلى بالنظر للدهشة إثارة أكثر   S-400 حٌال منظومة أنقرة قرار   كان

 باردة حرب   ابؤنه ؼالبا   ٌوصؾ ما وبداٌة   ،2014 عام منذ والؽرب روسٌا بٌن الفصل

 اإلعداد طور فً وكان ،أعمق أسباب   له روسٌا تجاه تركٌا محور   فإن ذلك، ومع. جدٌدة

 تدخلها خالل من ربٌسً إقلٌمً كممثل روسٌا ظهور عودة أو S-400 حلقة من

 أكثر منذ مستمرا   التركٌة الروسٌة العالقات فً التؽٌٌر   كان لقد. سورٌا فً العسكري

 لالنطباع مهم   لتصحٌح   الوصولٌمكن  دٌنامٌكٌاتها على مختصرة نظرةوب  عقدٌن، من

 .متوقع وؼٌر   مفاجبا   كان التؽٌٌر بؤن السابد

 الروسٌة العالقات على عمٌق تؤثٌر   الروسً االقتصاد وانفتاح الباردة الحرب لنهاٌة كان

 إلى أدى الذي -وتركٌا روسٌا بٌن التارٌخً التنافس تراث   تقرٌبا   تالشىوقد  . التركٌة

 ومواجهة العثمانٌة، واإلمبراطورٌة الروس اإلمبراطورٌٌن الحكام بٌن عدٌدة حروب

 بٌن مزدهرة تجارٌة عالقة   فً مكانها ظهرت و  -العشرٌن القرن معظم خالل مزعجة

 .البلدٌن



 دخلتو. وتركٌا روسٌا بٌن االقتصادٌة العالقة   ازدهرت   التسعٌنٌات، أوابل من ابتداء  

 الروس السٌاح   واكتشؾ ،موسكو فً المربح العقارات سوق   التركٌة البناء شركات  

 فً  والتركٌة الروسٌة الطاقة شركات  عملت و التركٌة، المتوسط األبٌض البحر شواطا  

 ملٌاري من أقل من بٌنهما السنوٌة التجارة حجم   نماو  ،األنابٌب لخط طموحة مشارٌع  

 والربٌس   بوتٌن أعلن وفٌما ،2018 عام فً دوالر ملٌار 25 إلى 1992 عام فً دوالر

 .دوالر ملٌار 100 إلى العدد هذا زٌادة فً طموحهما عن أردوؼان طٌب رجب التركً

 سانت بٌن الجٌوسٌاسً التنافس تراث من الرؼم على التجارٌة العالقات   ازدهرت  

 بٌن حداثة األكثر االحتكاك مصادر وكذلك ،" أنقرة " وإسطنبول "موسكو"  بطرسبرغ

 إلى تركٌا انضمت وأرمٌنٌا، أذربٌجان بٌن كاراباخ ناؼورنً نزاع فًونذكر  . البلدٌن

 الوقت فً) العثمانٌٌن ضد التارٌخٌة األخٌر حامٌة دور   روسٌا تولت حٌن فً األولى،

 قد الروسٌة   الحكومة   أن الواضح منوكذلك  (. البلدٌن لكال األسلحة فٌه توفر الذي

 ٌشنون الذٌن الشٌشان للمقاتلٌن التركً الشتات قدمه الذي الدعم عن الطرؾ ؼضت

 أنابٌب خط اتفاق توقٌع من روسٌا ذلك ٌمنع ولم  .التسعٌنٌات فً روسٌا ضد تمردا  

 لشبه روسٌا بضم االعتراؾ   ت تركٌارفض بٌنما. 1998 عام فً تركٌا مع ربٌسً

 .روسٌا ضد األوروبً االتحاد عقوبات فً شاركت أو وافقت لمو القرم، جزٌرة

 محلٌة سٌاسٌة مسارات   وتركٌا روسٌا كل  من اتبعتحٌث  . أكثر هو ما هناك ولكن

 البلدٌن كال ذنف   العشرٌن، القرن من األول العقد وأوابل التسعٌنٌات فًف. مماثلة

 فً. أوروبا مع أوثق   عالقات نحو طرٌقه فً منها كل  وسار  كبرى، محلٌة إصالحات  

 بعد ذلك، ومع. األوروبً االتحاد إلى االنضمام محاولة   النهج   هذا شمل تركٌا، حالة

 البلدٌن كال شهد أوروبا، مع للتقارب المطاؾ نهاٌة فً الفاشلة المحاوالت من فترة

 ونتٌجة. متزاٌد نحو على استبدادٌٌن قادة ظهور مع الداخلٌة سٌاستهم فً كبٌرة تحوالت  

 الخافتة النظرة بسبب ،كبٌر حد إلى األوروبً، االتحاد مع عالقاتهم عانت لذلك،

 اللتٌن -وتركٌا روسٌا من كل تحولتو .الداخلٌة السٌاسٌة لتطوراتهم وانتقاداتها ألوروبا

 كنٌ لم وإن ،بشكل  متشابه أوروبا فً منبوذٌن إلى -زعٌمها رإٌة منهما كل تتبع

 .المحتملٌن األوروبٌٌن شركابهم ضد المظالم  بتطابق تام  فً

ٌ ة  وأردوؼان بوتٌن بٌن الشخصٌة العالقة   كانتوهكذا  على نفس القدر من األهم

 -األوروبً للنقد أهدافا   نفسٌهما الزعٌمان وجد  لقد  لتطوٌر العالقة بٌن روسٌا وتركٌا.

 االنتقادات هذه مثل   كالهما ورفض  -والفساد اإلنسان حقوق عن تراجعهما بسبب



 مع مرٌحة ؼٌر عالقة   على أٌضا   كالهما حافظ  .الداخلٌة شإونهما فً التدخلو

   .أوباما مع صعبة شخصٌة عالقة الخصوص وجه وعلى ،واشنطن

ٌ ؤ والسلبٌات اإلٌجابٌات من مزٌجوفً المجمل،هو   بالتضامن الشعور نحو الزعٌمٌن ه

 الحرب اندالع وإثر ذلك، مع  .الودٌة الشخصٌة العالقات وإعالن ،البعض بعضهما مع

 تتابعوب أزمات عدة فً اختبار  فً  والقادة البلدٌن بٌن العالقة وضع   تم السورٌة، األهلٌة

 .سرٌع

 إرث   وٌتضمن مضطربا . كان ما وؼالبا   ،معقد   السورٌة التركٌة العالقات سجل   إن

 مٌل 500 حدود فً تشترك التً ومستعمرتها، سابقة إمبراطورٌة   بٌن مضطربة عالقة  

 إلى سورٌا انضمت عندما الباردة، الحرب إرث   وأٌضا   متنافسة؛ إقلٌمٌة مطالب ولدٌها

 شمال حلؾ لمنظمة الجنوبً الجناح ركٌزة   كانت تركٌابٌنما  السوفٌتً، االتحاد حلؾ

 سورٌا، فً أوجالن هللا عبد الكردي الزعٌم إٌواء وكذلك قضٌة   ؛(الناتو) األطلسً

  .تركٌا داخل إرهابٌة حملة بتدبٌر التركٌة الحكومة   اتهمته والذي

 وداخلٌة وفلسفٌة ودٌنٌة وجٌوسٌاسٌة سٌاسٌة ألسباب   ،العربً بالربٌع تركٌا قادة   برح  

 إلخماد جهوده فً النفس ضبط ممارسة على األسد   حثوا البداٌة فً هم ،بهم خاصة

ة -األسد   ٌترك ولم . سورٌا فً المدنٌة االضطرابات  مع تعامله فً متزاٌدة ووحشٌة بشد 

 تركٌا وانتقلت النصٌحة، لتلك المشروط ؼٌر رفضه حول الشك من بشًء -المعارضة

 ومإٌدا   قوٌا   حلٌفا   روسٌا ظلت حٌن فً معارضته، وأنصار األسد خصوم صؾ   إلى

 .لنظامه

 سواء السوري، النزاع أطراؾ ومختلؾ روسٌا بٌن األخرى العالقات فً الحال   هو كما

 القوات نشر مع المحورٌة اللحظة   جاءت ،مباشر ؼٌر أو مباشر بشكل المشاركٌن

 الروسً الجٌش   وضعو. 2015 عام خرٌؾ فً سورٌا فً الروسٌة والبرٌة الجوٌة

 فً نٌعمال  وصار االثنان  -السابق الباردة الحرب خصم -تركٌا من مقربة على نفسه

 .متزاٌد بشكل المكتظ السوري الجوي المجال

 من  روسٌة طابرة   F-16 طراز من تركٌة طابرة   أسقطت ،2015 نوفمبر 24 فً

 أنها اخترقت المجال الجوي -بشدة موسكو ونفت -أنقرة زعمت فٌماو Su-24 طراز

 فعل رد   الحادث   أثار. سورٌا فوق أسقطت قد طابرتهم أن على الروس   أصر   ،التركً

 باعتذار ةوالمطالب االقتصادٌة العقوبات من مجموعة ذلك فً بما روسٌا، من ؼاضب  



 والضؽط العقوبات من للتخفٌؾ محاولة   فً 2016 ٌونٌو فً قدمه الذي أردوؼان، من

 .روسٌا من السٌاسً

 ؼٌر تحولال من كبٌرة دفعة   الفاترة التركٌة الروسٌة العالقات   تلقت بالكاد، شهر   بعد

 2016 ٌولٌو فً أردوؼان ضد االنقالب محاولة   كانت. تركٌا فً لألحداث متوقعال

 المدنً المجتمع من هابل تطهٌر   إلى أدى مما التركٌة، الداخلٌة للسٌاسة محورٌة لحظة  

 . اإلعالم ووسابل الحكومٌٌن، والموظفٌن والعسكرٌٌن، البالد، فً

 من مزٌج إلى ،ذلك أعقب الذي أردوؼان لخصوم الشامل والتطهٌر   ،االنقالب   أدى

 والوالٌات األوروبٌٌن تركٌا حلفاء من أردوؼان ضد الموجه والنقد والتردد الحٌرة

 نظٌره احتضن. بوتٌن هو هذا الفعل لرد   الملحوظ الوحٌد االستثناء   وكان. المتحدة

 من وقت فً األوروبٌٌن وحلفابها تركٌا بٌن إسفٌن   لقٌادة الفرصة   واؼتنم   التركً

فً  -بوتٌن إن ٌقالو السورٌٌن، الالجبٌن أزمة معالجة بشؤن بالفعل المتوترة عالقاتهم

 القوات قبل من العسكرٌة أردوؼان مساعدة   عرض -مكالمة هاتفٌة فً لٌلة االنقالب

  .الروسٌة الخاصة

 لم التً العالقة فً لتحو   نقطة   ،علٌه بوتٌن فعل ورد   ،الفاشل 2016 ٌولٌو انقالب   كان

 إلى أردوؼان سافر ،2016 أؼسطس فً. سورٌا على 2015 أزمة من بعد تنتعش

 مشٌرا   دعمه، على علنا   بوتٌن وشكر -االنقالب بعد له خارجٌة رحلة أولفً  – روسٌا

 ماٌو فً أخرى مرة روسٌا إلى التركً الربٌس   وسافر. "عزٌز صدٌق" أنه على إلٌه

 2015 عام أزمة من تماما   انتعشت قد العالقة   أن   بوتٌن أعلن النقطة هذه وعند ،2017

 تدهور   خلفٌة على المزدهرة العالقة هذه تطورت وقد .تعافت قد االقتصادٌة العالقة وأن

 الرتب من البالد أردوؼان تطهٌر إثر ؛الؽربٌٌن وحلفابها تركٌا بٌن العالقات فً مستمر

  الناتو. مقر فً العاملٌن األتراك الضباط تطهٌر شمل ، حتىالعسكرٌة

 فً روسٌا تجاه تركٌا ومحور  البلدٌن بٌن السرٌع التقارب فً أخرى مهمة نقطة   حدثت

 نظام شراءثمن  دوالر ملٌار 265 بقٌمة صفقة على البلدان عوق   عندما ،2017 دٌسمبر

 وال تعد ال تحذٌرات و ،عامٌن من ٌقرب ما بعد ،روسٌا من S-400 الجوي الدفاع

 مع تركٌا عالقات على السلبً التؤثٌر حول وحلؾ الناتو األطلسً جانبً من تحصى

   ، ولكن تمت الصفقة.المتحدة الوالٌات



 الناتو وحلؾ المتحدة الوالٌات مع مواجهته فً لبوتٌن انتصارا   S-400 كانت الصفقة  

 إلى رمزٌة   كانت. وأنقرة موسكو بٌن الحقٌقً االستراتٌجً التقارب عالمةك أكثر منه

 وواشنطن موسكو فً الحدة من سنوات   بعدف. لبوتٌن أهمٌة األكثر الجابزة   بعٌد حد  

 األوكرانٌة للسٌادة انتهاكها بسبب روسٌا على فرضت متعددة وعقوبات   وبروكسل،

 على خاص بشكل المفروضة العقوبات - متعددة أخرى وتجاوزات أراضٌها وسالمة

Rosoboronexport ، نظام باع الذي الروسً الدولة كٌان S-400 تركٌا إلى - 

 .الشراء عملٌة فً قدما   للمضً أردوؼان وساد ،العلٌا الٌد على بوتٌن حصل  

 المدى فً األقل علىأٌضا ،  ألردوؼان رمزي انتصار   بمثابة S-400 صفقة   كانت كما

 السنوات فً بشدة سمعته عانت حٌث وبروكسل، لواشنطن مفاجؤة ذلك كان لقد. القرٌب

 . عنه اواستقالله للؽرب االستراتٌجٌة تركٌا أهمٌة إلظهار فرصة   كانت كما. األخٌرة

-S صفقة أجل من تركٌا على عقوبات بفرض المتكررة التهدٌدات من الرؼم علىو

 تسلٌم على فعلها رد   وكان مناسبة، استجابة إلى للتوصل ترامب إدارة   كافحت فقد ،400

 فً بما تركٌا، فً خطر فً األمرٌكٌة األسهم   أن   على عالمةو صامتا ، تركٌا إلى النظام

 من المزٌد تجنب فً والرؼبة الجوٌة، Incirlik قاعدة إلى المتحدة الوالٌات وصول ذلك

 .تركٌا مع االنقسام تفاقم أو الناتو تماسك لحقت التً األضرار

 على وأنقرة موسكو بٌن العالقة فً الجدٌدة العالٌة النقطة هذه فهم   ٌنبؽً ال ذلك، ومع

 معقدة عالقة   األحوال أفضل فً ٌكون أن ال ٌتعدى فٌما ،حقٌقً استراتٌجً تحول   أنها

 العالقات   تعد   اإلٌجابً، الجانب علىف ،للحذر أسباب عدة   هناك. المنظور المستقبل فً

 كالهما وتوفر البلدٌن، لعالقات مهما   أساسا   وروسٌا تركٌا بٌن واالقتصادٌة التجارٌة

 ضد ضؽٌنة فً البلدٌن كال قادة ٌشترك  وكذا  . العالقة تلك على للحفاظ قوٌة حوافز

 محلٌة سٌاسٌة أجندات   وبوتٌن أردوؼان من كل لدى ، كماالمتحدة والوالٌات أوروبا

 شإونهم فً تدخال   باعتباره اآلخرٌن القادة انتقاد وٌرفضان ،الداخل فً مماثلة استبدادٌة

 .الداخلٌة

 مجرى قلب   الذي األسد، لنظام الروسً العسكري الدعم  ف ،كذلك خالفاتهم لدٌهم لكن

 ،قلٌلة خٌارات   التركٌة للحكومة ترك وشٌكة، هزٌمة   أنه بدا مما وحفظه الصراع

. سورٌا فً السلطة فً البقاء   حقٌقة وقبول األسد نظام تجاه عدابها احتواء بخالؾ

 أوضح   أن بعد ،متوقعة ؼٌر فرصة إلى لتركٌا األولٌة االنتكاسة   هذه تحولت ذلك، ومع



. األمرٌكٌة القوات لجمٌع" سرٌعا   و كامال  " انسحابا   ٌرٌد أنه 2018 دٌسمبر فً ترامب

 الدولة حملة ومإٌدي البنتاجون ضؽط تحت عكسه تم   القرار هذا أن من الرؼم على

 . باستمرار الضؽط فً استمر   أردوؼان   أن إال اإلسالمٌة،

 وتمهٌد األمرٌكٌة القوات بسحب قرار عن أخرى مرة   ترامب أعلن ،2019 أكتوبر فً

 حتى تعمل كانت والتً ،األكراد ٌقودها التً المٌلٌشٌات لمهاجمة تركٌا أمام الطرٌق

 النشر   خففت بدورها الفرصة هذهو  .األمرٌكٌة القوات مع وثٌقة شراكة   فً الحٌن ذلك

 لم والذي األمرٌكٌة، القوات انسحاب خلفه الذي الفراغ لملء الروسٌة للقوات السرٌع

 فً والسوري الروسً الجٌش وجود قبول سوى خٌار أي   التركٌة للحكومة ٌترك

 بدعم األكراد ٌقودها التً المٌلٌشٌات السابق فً علٌها تسٌطر كانت التً المناطق

 . المتحدة الوالٌات وحماٌة

 تأرسل سورٌا شمال من القوات بسحب ترامب إدارة قرار   أعقبت التً التحركات  

 ٌولً أن علٌه سٌكون سورٌا، فً أهدافه لتحقٌق سعٌه فً بؤنه أردوؼان إلى قوٌة إشارة  

 .الروسٌة واألولوٌات التفضٌالت كثب   عن

 بما لٌست ولكنها مهمة، وتركٌا روسٌا بٌن االقتصادٌة العالقات   على الرؼم من أن

 عشر أكبر بٌن من حتى لٌست روسٌاف. للعالقة التنافسٌة الجوانب بعض لتجاهل ٌكفً

 جانب إلى المتحدة، والوالٌات المتحدة والمملكة وألمانٌا الصٌن   .تركٌا لصادرات أسواق

 ورومانٌا تركٌا. إلى أقربكلها   األخرى الكبرى األوروبٌة االقتصادات من العدٌد

 مع التجارة   أن   من الرؼم على. روسٌا من أكثر من تركٌا تشتري وإسرابٌل وبلؽارٌا

 فوق لٌست أنها أثبتت روسٌا أن إال تركٌا، مع عالقتها فً مهم عنصر   هً روسٌا

 .ضدها كسالح التجارة استخدام

من األكراد الذٌن تقول أنهم  حدودها تؤمٌن على عزمها أعلنت قد أنقرة أن حٌن فً

  ً  استؽالل فوق تكن لم جانبها، من روسٌا، فإن ،ٌشكلون تهدٌدا  كبٌرا  ألمنها الداخل

 فً الكردٌة القوات إلى بالسالح روسٌا أمدتوقد  ،تركٌا مع التعامل فً الكردٌة القضٌة

 . سورٌا فً التركً الجٌش تقاتل التً الكردٌة الجماعات دعمت إنها وقٌل العراق،

 أو تحالفا   كونها من أكثر معامالت بعالقة أشبه   التركٌة الروسٌة العالقة   تبدو عام، بشكل  

 التكامل من كبٌر قدر   ٌوجد حٌث االقتصادٌة، الروابط باستثناء .استراتٌجٌة شراكة

 التارٌخٌة - بٌنهما العالقات   فإن ،استقرار كعامل العمل على القدرة لدٌها والتً



 إلى تفتقر   -الزعٌمٌن بٌن والشخصٌة واالستراتٌجٌة السٌاسٌة والجؽرافٌة والسٌاسٌة

 .التحالؾ عن ناهٌك حقٌقٌة، شراكة فً المطلوبة والثقة والمتانة القوة

 الفارسً الخلٌج فً روسٌا

 الخلٌج فً الروسٌة السٌاسة   زترك   الباردة، الحرب بعد ما سنوات معظم خالل  

 العالقات تؤسٌس تم. والعراق إٌران: المنطقة فً المنبوذٌن مع العالقات على الفارسً

 أقامحٌث  . الباردة الحرب انتهاء مع العربً الخلٌج ودول روسٌا بٌن الدبلوماسٌة

 وقدمت ،1990 عام فً دبلوماسٌة عالقات   السعودٌة العربٌة والمملكة السوفٌتً االتحاد  

 أشهره فً السوفٌتً االتحاد إلى كمساعدات دوالر ملٌار 265 السعودٌة العربٌة المملكة

 ،الؽنٌة الخلٌج دول إلى لتقدمه القلٌل سوى التسعٌنٌات فً روسٌا لدى ٌكن ولم. األخٌرة

 العربٌة الملكٌات بٌن العالقة   فإن ذلك، على عالوة .عرضٌة أسلحة صفقة عدا فٌما

 المتحدة؛ الوالٌات مع الباردة الحرب فترة فً تحالفها إرث   تحملت وروسٌا الخلٌجٌة

 المنشؤ السعودي والدعم ،الماضً القرن من الثمانٌنٌات فً ألفؽانستان السوفٌتً الؽزو

 الشٌشان فً التمرد لمكافحة الوحشٌة الروسٌة والحملة هناك؛ المجاهدٌن لتمرد للخلٌج

، وات هام المسإولون الروس الدعم  العشرٌن القرن من األول العقد وأوابل التسعٌنٌات فً

د.  السعودي للتمر 

 -العقوبات من لمجموعة وخضعتا الدولً المجتمع نبذهما اناللت -والعراق إٌران   كانت

 فً قدم موطا لتؤمٌن لروسٌا الفرصة ٌتٌحان اللذان الوحٌدان السهالن الهدفان هما

ً   أصبح. تعقٌدها أثبتت العالقات تلك حتى ذلك، ومع. الفارسً الخلٌج  إلقامة روسٌا سع

 مجلس ودول موسكو بٌن العالقات تحسٌن أمام كبٌر عثرة حجر   إٌران مع شراكة

 والسعودٌة وقطر وعمان والكوٌت البحرٌن فً السعودٌة تقودها التً الخلٌجً التعاون

 على 1991 عام فً حسٌن صدام بقٌادة العراق هزٌمة   إن. المتحدة العربٌة واإلمارات

. العراق مع األمد طوٌلة الروسٌة العالقة   عرقلت قد ،المتحدة الوالٌات بقٌادة تحالؾ   ٌد

 ذلك لكن حتى انتهاء العقوبات، بقٌت روسٌا محافظة  على بعض تجارتها مع العراق

 من عقد بعد إال التعافً فً ٌبدأ ولم 2003 عام للعراق األمرٌكً الؽزو بسبب توقؾ  

 .الزمن

 مشابها   نمطا   الفارسً الخلٌج مع الروسٌة واالقتصادٌة التجارٌة العالقات   اتبعت  

 كانت الباردة، الحرب بعد ما فترة لمعظم بالنسبةو. المنطقة فً الروسٌة للدبلوماسٌة



 مجلس دول مع التجارة   تؤخرت حٌن فً لروسٌا، تجارٌٌن شرٌكٌن أكبر   والعراق إٌران  

 .الركب عن الخلٌجً التعاون

 نجحت حٌث ،والؽاز النفط قطاع خارج الوحٌد المجال هً األسلحة تجارة  كانت  

، وإٌران العراق باستثناء ذلك، ومع. العالم أنحاء جمٌع فً البلدان من العدٌد فً روسٌا

 بعالقات تمتعوا طالما الذٌن الفارسً، الخلٌج عمالء إلى أسلحتها بٌع فً روسٌا تنجح لم

 .المتحدة الوالٌات مع ممٌزة تجارٌة

 الخارجٌة التجارة من كل فً الطاقة   تلعبه الذي المتناسب ؼٌر الدور إلى بالنظر

 التعاون مجلس ودول روسٌا لدى لٌس الخلٌجً، التعاون مجلس ودول الروسٌة

 حصة لتؤمٌن جاهدة تسعى منافسة وهً ،البعض لبعضها لتقدمه القلٌل سوى الخلٌجً

 المرحب ؼٌر االستثمار مناخ   أن ٌبدو ذلك، ومع. العالمً والؽاز النفط سوق من أكبر

 .الخلٌجً التعاون مجلس دول استثمارات على ضؽط   بمثابة كان روسٌا فً عموما   به

 السعودٌة العربٌة المملكة

 روسٌا بٌن العالقات معظم   كانت المستوى، رفٌعة الدورٌة الزٌارات من الرؼم على

 كانو. فاترة  -الخلٌجً التعاون مجلس فً الرابدة الدولة -السعودٌة العربٌة والمملكة

 أزعجت التً العوامل بٌن ومن. الفاترة العالقة لهذه الربٌسٌة األسباب من العدٌد   هناك

 السعودٌة العربٌة للمملكة الربٌسً المنافس -إٌران مع روسٌا عالقات   طوٌل زمن منذ

 المتعلقةو المإلمة األخٌرة النقطة كانت -وراءه وما الفارسً الخلٌج فً النفوذ على

 لسورٌا روسٌا دعم فً ؛ والتً تكمن  وإٌران السعودٌة العربٌة المملكة بٌن بالمنافسة

 الحرب فً لحكومته( إٌران جانب إلى) روسٌا قدمتها التً والمساعدة األسد بشار

 ة.لمعارضل ربٌسً كداعم السعودٌة العربٌة المملكة   فٌها برزت التً السورٌة، األهلٌة

 إخفاقاتهم من ٌبدو ما على والرٌاض موسكو بٌن العالقة   عانت آخرا ، ولٌس وأخٌرا  

 2015 عام قبل بهم الخاصة اإلنتاج استراتٌجٌات تنسٌق فً المتكررة

 بعٌدة عواقب   لهما تطورٌن لكن   ،مبهم   والرٌاض موسكو من كل فً القرارات اتخاذ   إن  

 التً العوامل، هذه ىأول. التقارب نحو السعودٌة العربٌة والمملكة   روسٌا دفعت المدى

 شهدت التً الزٌتً، الصخر ثورة تؤثٌر   كان األخرى، من صنعها فً أطول كانت

 المعروض فً فابض من عنه ٌنتج وما ،للنفط ربٌسً كمصدر المتحدة الوالٌات ظهور  



 هذا مع للتعامل الالزمة المنسقة والجهود ،االقتصادي الرفاه ٌهدد والؽاز النفط من

 .التحدي

 األهلٌة الحرب فً النشط الروسً العسكري االنخراط كان الثانً الربٌسً التطور  

 مع العالقات بناء إعادة إلحاحا  فً أكثر السعودٌة العربٌة المملكة   جعلمما . السورٌة

 نفوذ لموازنة األسد مع ونفوذها الروسٌة المعركة نجاح   ستخدمٌ   أن أمل على ،روسٌا

  .وإٌران روسٌا بٌن سفٌندفع إ وربما ،سورٌا فً إٌران

 للمملكة بالنسبة علٌها التؤكٌد تم قد روسٌا مع للتواصل ةالملح   الحاجة   أن الواضح من

 والشرق السوري الصراع فً المتحدة الوالٌات موقؾ خالل من ،السعودٌة العربٌة

 سورٌا فً األسد أهداؾ ضربب تهدٌدال متابعة   أوباما إدارة رفض   إن  . الكبٌر األوسط

 العسكري التدخل اقتصار وقرار   2013 عام فً الكٌماوٌة الهجمات على النظام لمعاقبة

 تشعر   للجمٌع قوٌة برسالة بعث   ،اإلسالمٌة الدولة ضد حملة على سورٌا فً األمرٌكً

. األوسط الشرق فً تعرضها من الحد على عازمة   كانت المتحدة الوالٌات   أن من بالقلق

 اتفاق وتوقٌع العراق، من األمرٌكٌة القوات سحبب  -آلسٌا األمرٌكً المحور أوضح

كما . األوسط الشرق فً التزاماتها تقلٌص   تحاول المتحدة الوالٌات   أن -إٌران مع نووي

 بحجة ،الرسالة تلك   المتحدة الوالٌات فً المإثرة لكن الرسمٌة ؼٌر األصوات   عززت  

 الخلٌج نفط على االعتماد من ستحررها المتحدة الوالٌات فً للطاقة الجدٌدة المكافؤة   أن

 .سابقا   المتوفرة ؼٌر الجٌوسٌاسٌة الخٌارات من بمجموعة وتقدمها ،الفارسً

 الروسٌة العالقات فً كبٌر   نتحس   فً طوٌال   وقتا   التطورات هذه تؤثٌر   ٌستؽرق لم

 إلى كبٌرة خطوة   الوقت لبعض تدرٌجٌا   تدفؤ   بدأت التً العالقة   اتخذتو. السعودٌة

 خطوة وهً ،2017 أكتوبر فً روسٌا سلمان الملك   السعودي العاهل   زار عندما ،األمام

 ملٌارات بقٌمة اتفاقات عن الزٌارة   أسفرت   وقد .سعودي عاهل قبل من أولى تارٌخٌة

 الدفاع نظام شراءب السعودٌة العربٌة المملكة قبل من االلتزام ذلك فً بما  ،الدوالرات

 . S-400 الجوي

 بالنسبة تحقٌقه ٌمكن ما أكبر   هً للزٌارة الرمزٌة القٌمة   أن القول ٌمكن ذلك، ومع

 قوي حلٌؾ   وهو -الفارسً الخلٌج فً دولة وأؼنى أقوى زعٌم   وصلحٌث  ؛لروسٌا

 عقود، منذ وموسكو واشنطن بٌن عالقة أسوأ خضم فً ،موسكو إلى  -المتحدة للوالٌات

 لروسٌا مهم تنازل   فً. روسٌا عزل بنشاط تحاول المتحدة الوالٌات كانت عندما



 انقالبا   كان عام، بشكل. السلطة من األسد بإقالة الملك   ٌطالب   لم السورٌة، وحلٌفتها

 .لروسٌا بالنسبة كبٌرا   دبلوماسٌا  

: البلدٌن لكال حاسمة أهمٌة له آخر مجال فً فارقة عالمة   السعودي العاهل زٌارة   كانت

   .العالمٌة النفط سوق فً أنشطتهما تنسٌق

 االتفاق   قوبل   أنشطتهما، لتنسٌق النفط عمالقا بها قام التً السابقة المحاوالت فشل بسبب

 االتفاقٌة على مجددا   التؤكٌد تمو .بالشك 2016 عام فً البداٌة فً إلٌه التوصل تم الذي

 آفاقها، حول المتكررة الشكوك من الرؼم علىلموسكو. و سلمان الملك زٌارة خالل

 مع األجل طوٌل تحالؾ إلنشاء جارٌة خطط وجود مع مناسبات عدة فً الحقا   امتدت

 وجٌزة فترة باستثناء النفط إنتاج من تخفض لم روسٌا أن حقٌقة من الرؼم على ،أوبك

 فإن ذلك، من الرؼم وعلى .مإقتة فنٌة مشاكل بسبب الخفض كانو ، 2019 عام فً

 من انتقادات   أثار النفط سوق فً وروسٌا السعودٌة العربٌة المملكة بٌن التعاون ظهور  

 النفط سوق ٌحتجزان كانا ناثنٌ أن من 2018 عام فً أوبك ممثل   اشتكى التً إٌران،

  .المتحدة الوالٌات ضؽط تحت كانت عندما إٌران من وٌستفٌدان كرهابن  

 وبدا ،تصاعدي مسار   فً والرٌاض موسكو بٌن العالقة   استمرت   الملك، زٌارة منذ  

 فً سلمان بن محمد األمٌر السعودي العهد ولً مع شخصٌة عالقة   ٌبنً بوتٌن كؤنه

 فً األرجنتٌن استضافته الذي الرابدة، لالقتصادات العشرٌن مجموعة مإتمر

 لحضور السعودٌة العربٌة المملكة إلى كبٌرا   وفدا   روسٌا أرسلتو  .2018نوفمبر

 احتضان   كان الحالتٌن، كلتا فً. 2018 أكتوبر مإتمرفً   العهد ولً استثمارات

 الجزبٌة والمقاطعة الدولً النقد بسبب ،بالمالحظة جدٌرا    السعودٌٌن لنظرابها روسٌا

 فً الطاقة وزٌرا أعلن. خاشقجً جمال المنشق الصحفً اؼتٌال بعد السعودٌة للقٌادة

 إلى بوتٌن زٌارة   وأكدت. واالستثمارٌة التجارٌة العالقات لتعزٌز خطط   عن البلدٌن

 العالقات على الحفاظ فً الرؼبة على 2019 أكتوبر فً السعودٌة العربٌة المملكة

د. . الودٌة  وٌبقى مدى احتمال تنفٌذ هذه االتفاقات ؼٌر  مإك 

 لروسٌا، بالنسبة :للجانبٌن فوز   هً العالقة   فإن   الملموسة، المكاسب عن النظر بؽض  و

 ،األوسط الشرق فً والتؤثٌر العالقات شبكة لتوسٌع مسبوق   ؼٌر   انفتاحا   تمثل   فهً

 مع تقرٌبا   حصرٌة شراكة فً السابق فً كانت كبرى إقلٌمٌة قوة مع العالقات وتؤمٌن

ا . المتحدة الوالٌات  ٌمثل روسٌا مع التواصل   فإن السعودٌة، العربٌة للمملكة بالنسبةأم 



 وقت   فً ؛المتحدة الوالٌات مع األمد طوٌل التحالؾ بعد ما إلى شبكاتها لتنوٌع فرصة  

 على خاطا بشكل وتتصرؾ األوسط الشرق فً التزاماتها عن األخٌرة   فٌه تتراجع  

 ترتٌب وإعادة االنعزالٌة عالمات   ظهاروت   التحالفات، قٌمة فً وتشكك العالمٌة، الساحة

 روسٌا مع الحالً التواصل   فإن ذلك، على عالوة. والخارجٌة الداخلٌة سٌاستها أولوٌات

 تواجه التً االستراتٌجٌة الضعؾ نقاط من اثنٌن ضد   طللتحو   سعودٌة محاولة   هو

 الشرٌك   روسٌا تكون أن ٌمكن. إٌران مع والمنافسة النفط سوق فً التقلبات: المملكة

 والرٌاض موسكو وجدت كما. كلٌهما مع التعامل فً السعودٌة العربٌة للمملكة الربٌسً

 حفتر، خلٌفة الجنرال   كالهما دعم   حٌث لٌبٌا، مثل أخرى، مجاالت فً متبادلة مصالح  

 .االنتقالً العسكري المجلس   دعما حٌث السودان، فً وكذلك

 الخلٌجً التعاون مجلس  

 من الرؼم على األخرى، الخلٌجً التعاون مجلس دول مع روسٌا عالقات   تحسنت كما

 روسٌا بٌن العالقة تحسٌن كما واالستراتٌجٌة الرمزٌة القٌمة نفس له ٌكن لم منهاأٌا   أن

 على وروسٌا الفارسً الخلٌج فً حجما   األصؽر   الملكٌة   هذه حافظت. والسعودٌة

 التً نفسها العوامل من واضح بدافع األخٌرة السنوات فً نشطة دبلوماسٌة مشاركة

 قطاع فً المشتركة المصالح   إنو ،روسٌا مع السعودي االرتباط تنشٌط إلى أدت

  .األوسط الشرق فً الروسً النشاط   زادت الطاقة،

 الخلٌجً التعاون مجلس دول إلى روسٌا لجؤت ،الدبلوماسً االرتباط إلى باإلضافة

 جانب من االهتمام عن التعبٌر من الرؼم على. محتملٌن كمستثمرٌن األصؽر

 إلى االفتقار   فإن الفعلٌة، االستثمارات وتقارٌر الخلٌج من المحتملٌن المستثمرٌن

 .األنشطة هذه حجم قٌاس   الصعب من ٌجعل   الجانبٌن كال من الشفافٌة

 من رومبش   واسع نطاق على عنه اإلبالغ   تم استثماري مشروع   عانى ،2016 عام فً

 روسنفت، الحكومٌة الروسٌة النفط شركة من المابة فً 1965 حصة لشراء قطر قبل

 فً عام نقص   من كذلك وٌعانً جلٌنكور، االستخراجٌة الصناعات عمالق مع بالشراكة

 فً ؼامضة صفقات أنها وورد المشاركة، األطراؾ حول المعلومات ونقص الشفافٌة،

 الخصخصة صفقة من بدال  . روسٌا فً والقطرٌة القطرٌة البنوك   فٌها تشارك الكوالٌس،

 الطبٌعة على ربٌسٌا   مثاال   Glencore و قطر إلى Rosneft أسهم بٌع   أصبح الناجحة،

 .روسٌا فً االستثمارب المرتبطة صعوبةال و ،الروسٌة الصفقات لعقد الشفافة ؼٌر



 مع االقتصادٌة العالقات تنشٌط ومحاوالت الدبلوماسً روسٌا ارتباط من الرؼم على

 ذات   بؤنها عالقاتهم وصؾ   األفضل من أنه إال الفارسً، الخلٌج فً الجدد شركابها

 . ضبٌل عمقب ولكن كبٌر اتساع

 الدبلوماسٌة وأهمٌتها العالمً، المسرح على والمالً االقتصادي تؤثٌرها حٌث من

 الذي المثالً الشرٌك إلى تفتقر   روسٌا فإن   العسكرٌة، والقدرات الجٌوسٌاسً، وتؤثٌرها

 اضطرابات   المنطقة فٌه تواجه   الذي الوقت فً ولكن. ٌبدو ما على الخلٌج دول هترؼب

 الهٌمنة بمثابة كانت التًو الربٌسٌة الخارجٌة القوةمع عدم االعتماد على و مستمرة،

 عن االنفصال إلى األحوال أسوأ فً تتطلع ، والتً باتت األحوال أحسن فً اإلقلٌمٌة

 ترحٌب موضع  ستكون    روسٌا مع الجٌدة العالقات   أن شك فال ،تماما   األوسط الشرق

 المسرح على ربٌسٌة فاعلة جهة   إنها. الخلٌجً التعاون مجلس دولل بالنسبة ومهمة

 توسٌع على عازمة وهً السورٌة، األهلٌة الحرب فً حاسما   دورا   لعبت وقد العالمً،

 .األوسط الشرق فً وتؤثٌرها وجودها

 فً إنها الفارسً؛ الخلٌج فً والؽاز النفط لمنتجً حلٌفا   ولٌس منافس   فهً ذلك، ومع

 أو التقنٌات حٌث من لهم لتقدمه القلٌل سوى لدٌها ولٌس االستثمار إلى ماسة حاجة

 بالقوة المدى بعٌد للتنبإ للؽاٌة محدودة قدرات لدٌهاو اقتصاداتها؛ لتنوٌع الجدٌدة الفرص

 ؼٌر أنها  الخلٌج فً السنٌة العربٌة للممالك بالنسبة األهم وربما  واستدامتها؛ العسكرٌة

 .إٌران ،طوٌل زمن منذ شرٌكها ضد حاسم   موقؾ   اتخاذ فً راؼبة

 إفرٌقٌا شمال إلى تعود   روسٌا

 العالقات بناء إلعادة روسٌة جهودا   إفرٌقٌا شمال   شهد الفارسً، والخلٌج الشام بالد مثل  

 اجتاحت التً واالضطرابات القدٌمة العالقات من مستفٌدة   السابقٌن، عمالبها بعض مع

 اهتمام عدم أو االرتباط فك   عن الناجم السلطة وفراغ العربً، الربٌع أعقاب فً المنطقة  

 .وحلفابها المتحدة الوالٌات

. والجزابر ولٌبٌا مصر: دول   ثالث على إفرٌقٌا شمال فً الروسٌة الدبلوماسٌة   ركزت  

 الؽالب فً كانت معهم الروسٌة المشاركة   فإن الواضحة، اختالفاتهم من الرؼم علىو

 بعبارة. وموجهة متعمدة روسٌة إستراتٌجٌات أو إجراءات كونها من أكثر   فرصة مسؤلة  

 على الكثٌر هناك كان حٌث -سورٌا فً الروسً التدخل حالة عكس على أخرى،

 فإن   -ضرورٌة حربا   فٌها مبالػ درجة إلى اعتبارها ٌمكن والتً لروسٌا بالنسبة المحك  



 من بدال   الفرصة، أو ،االختٌار مسؤلة كان والجزابر ولٌبٌا مصر   مع الروسً االنخراط  

 له ٌكون أن ٌمكن ال إفرٌقٌا شمال فً الروسً التدخل   أن   ٌعنً ال هذا ولكن. الضرورة

 .كذلك ٌكون ربما بل - استراتٌجٌة عواقب  

 مصر

 من السوفٌتً والعسكري واالقتصادي الدبلوماسً للنشاط ربٌسٌا   هدفا   مصر   كانت

 شرٌكا   واعتبرت ،الماضً القرن سبعٌنٌات أوابل وحتى العشرٌن القرن خمسٌنٌات

اتجهت  السادات، أنور آنذاك الربٌس قٌادة تحتو ذلك، ومع. السوفٌتً لالتحاد مخلصا  

 من اآلالؾ بطرد أمر   ،1972 عام فًف. المتحدة الوالٌات مع شراكة نحو مصر  

 فً أدى المتحدة الوالٌات مع حوارا   وبدأ السوفٌت والمدنٌٌن العسكرٌٌن المستشارٌن

 من قرن نصؾ لنحو الطرٌق   مهد   مما إسرابٌل، مع دٌفٌد كامب اتفاقات إلى النهاٌة

 . األوسط الشرق فً األمرٌكٌة الهٌمنة

 لالتحاد كبٌرة استراتٌجٌة نكسة   بمثابة المتحدة الوالٌات نحو السادات تحول   كان

 .السوفٌتً

 من الدوالرات ملٌارات وتلقً األمرٌكٌٌن الحلفاء عمود فً بقوة مصر   وجود مع

 القٌادة إلقناع ضبٌلة فرصة   سوى السوفٌتً االتحاد لدى ٌكن لم األمرٌكٌة، المساعدات

 انسحبت روسٌا أن   وبما. 1972 عام قبل ما عالقة ٌشبه شًء أي إلى بالعودة المصرٌة

 الداخلٌة التحدٌات مع للتعامل الماضً القرن من التسعٌنٌات فً األوسط الشرق من

 ،مصر قادة مثل أولبك خاصة المحتملٌن، الشركاء من القلٌل   جذبت فقد بها، الخاصة

 األمرٌكٌة للمساعدات السخٌة التدفقات على االعتماد على قادرٌن سٌكونون الذٌن

 . المتحدة الوالٌات فً الودي واالستقبال

 كان األوسط، الشرق فً للتطورات األخرى الجوانب من العدٌد مع الحال   هو كما

 . ومصر روسٌا بٌن العالقات فً ربٌسٌة انعطاؾ نقطة بمثابة 2011 العربً الربٌع  

 الضخمة الشعبٌة االحتجاجات مواجهة فً مبارك حسنً آنذاك الربٌس سقوط  وقد زاد  

 المخاوؾ من ،الشعبٌة لالنتفاضة الشعبٌة الوالٌات   المتحدة تؤٌٌد   و 2011 عام فً

 والتً الخارج، فً الدٌمقراطٌة لتعزٌز األمرٌكٌة الجهود بشؤن األمد طوٌلة الروسٌة

 المتحدة الوالٌات   أن حقٌقة   إن. لالستقرار ومزعزعا   هشا   تكتٌكا   الروس القادة   اعتبرها



 ثالثة نحو منذ المتحدة للوالٌات الموالً الحلٌؾ -مبارك عن للتخلً استعداد على كانت

 .الروسٌة للنخب خاص بشكل مقلقة   تكون أن ٌجب الدٌمقراطً التؽٌٌر باسم -عقود

 القادة   اتخذ مبارك، وسقوط العربً الربٌع صور عن رضاهم عدم من الرؼم علىو

 الحكومة   أن من الرؼم علىو مرسً، محمد بخلفه   ٌتعلق فٌما عملٌا   موقفا   الروس

 منذ روسٌا فً وحظرت إرهابٌة كمنظمة المسلمٌن اإلخوان جماعة   صنفت قد الروسٌة

 ولكن   ، 2013 أبرٌل فً بوتٌن مع واجتمع روسٌا إلى مرسً سافر،  2003 عام

 للعالقات ضبٌل عملً تؤثٌر مع كبٌر، حد إلى رمزٌة   ٌبدو ما على كانت الزٌارة  

 .الثنابٌة

 عام انقالب فً بمرسً اإلطاحة بعد كبٌرا   تحسنا   المصرٌة الروسٌة العالقات   شهدت

 اللذان -الزعٌمان ٌستؽن   لم. لمصر الجدٌد الزعٌم   السٌسً الفتاح عبد   وأصبح 2013

 هذا فً قدما   المضً عن -الؽربٌة الدٌمقراطٌات من وؼٌرها المتحدة الوالٌات نبذتهما

 وكبار والمصرٌٌن الروس القادة بٌن للزٌارات المتعددة التبادالت أثناء فًو. البرنامج

 فًو. للتعاون تعددةم اتفاقٌات إلى الحكومتان توصلت   ، 2013 عام منذ المسإولٌن

 فقد معروؾ، ؼٌر   مصر إلى الروسٌة األسلحة لمبٌعات بالدوالر المحدد المبلػ   أن حٌن

 ونظام والمروحٌات المقاتلة الطابرات من العشرات لبٌع صفقات عدة   البلدان أبرم

 الطاقة محطات وبناء الطاقة مشارٌع   األخرى االتفاقٌات   وشملت. األخرى األسلحة

  .االستراتٌجً والتعاون الشاملة الشراكة عن ا  واسع ا  وبٌان النووٌة

 إلى انتقل منها القلٌل   أن إال الموقعة، لالتفاقات المذهل العدد من الرؼم علىو ذلك، ومع

 محطة لبناء المستوى رفٌعة الصفقة على التوقٌع   تم المثال، سبٌل على. التنفٌذ مرحلة

 ، 2018 ٌولٌو فً صدر إخباري لتقرٌر وفقا   ولكن ، 2015 عام فً النووٌة للطاقة

 االتفاقات   هذه تسعى أن المرجح ومن ."المقبلٌن العام ونصؾ العامٌن فً" البناء سٌبدأ

 هذه من االستفادة إلى روسٌا وتسعى مضنٌة وهً وجدت، إن التنفٌذ، نحو ببطء

 األسلحة مبٌعات أن وٌبدو. مصر على الجٌوسٌاسٌة تصمٌماتها إلى باإلضافة  ،العالقة

 .النمط هذا من االستثناء هً مصر   إلى وتسلٌمها الروسٌة

 جزٌرة شبه فً روسٌة طابرة سقوط بعد ومصر   روسٌا بٌن التجارٌة العالقة   تتعاؾ   لم

 الدولة   أعلنت. روسً سابح 200 من أكثر مقتل عن أسفر مما ،2015 عام سٌناء

 دور   ذلك بعد المصرٌة السلطات   وأكدت الطابرة، إسقاط عن مسإولٌتها اإلسالمٌة



 مقصدا   مصر فً األحمر البحر منتجعات   كانت اإلرهابً، الهجوم قبل  .المجموعة

 أعقاب فًو. المصري القتصادفً ا للدخل هاما   ومصدرا   الروس السٌاح لمالٌٌن شهٌرا  

 .بعد تستؤنؾ ولم سٌناء إلى الروسٌة الجوٌة الرحالت تعلٌق   تم المؤساة،

 حول محادثات فً منخرطتان والقاهرة   موسكو بؤن تفٌد تقارٌر   ظهرت ،2017 عام فً

 ؼٌر من ٌبدو ذلك، ومع .المصرٌة الجوٌة القواعد إلى بالوصول لروسٌا تسمح اتفاقٌة

 مع العالقات فً كبٌر توقؾ دون ٌحول الذي االتفاق   هذا مثل مصر توقع أن المرجح

 العسكرٌة المساعدات على كبٌرا   اعتمادا   تعتمد مصر   تزال ال. المتحدة الوالٌات

 الحكومة   أن المإكد ومن  سنوٌا ، دوالر ملٌار 163 إلى قٌمتها تصل التً - األمرٌكٌة

 الجوٌة القواعد إلى بالوصول لروسٌا للسماح اتفاق أي   بشدة ستعارض األمرٌكٌة

 فً شروان   قد الروسٌة العسكرٌة والمعدات األفراد بعض   أن ورد ذلك، ومع. المصرٌة

 عام أوابل منذ روسٌا تدعمه لٌبً لفصٌل دعما   مصر   شرق فً عسكرٌة منشآت

 . المشتركة العسكرٌة التدرٌبات من العدٌد   البلدٌن جٌوش   أجرت وقد ،2017

 الشراكة ظهور من الرؼم علىف. األحوال أحسن فً جٌد نصؾ   ٌزال الوضع   ال

 ال. الجانبٌن لكال فوابد   تحقق لم المصرٌة الروسٌة العالقات   فإن الودٌة، واإلعالنات

 تحتاجها التً الموارد إلى روسٌا تفتقر  إذ  ،اآلخر ٌرٌده ما تقدٌم الجانبٌن من ألي ٌمكن

 إنوأٌضا  . روسٌا هتقدم   ما لدفع الالزمة األموال إلى مصر   تفتقر حٌن فً مصر،

 االستراتٌجً بالوصول روسٌا تزوٌد من ٌمنعها المتحدة الوالٌات على مصر اعتماد  

 والقاهرة موسكو بٌن الشراكة   فإن لذلك، ونتٌجة. إلٌه تسعى الذي الجٌوسٌاسً والتؤثٌر

 .ذلك تصدٌق إلى الجٌدة التصرٌحات   به تإدي أن ٌمكن مما أقل  

 لٌبٌا

 اللٌبً الوطنً الجٌش إلى ومصر   روسٌا انحازت لألسد، المشترك دعمهم جانب إلى

(LNA )فً لٌبٌا فً االستقرار عدم ، وذلك بعد مرحلةحفتر خلٌفة الجنرال وقابده 

 .المتحدة الوالٌات قبل من العسكري والتدخل القذافً ضد االنتفاضة أعقاب

 كبٌر أمنً قلق مصدر   وحلفاإها فً لٌبٌا وحكومة الوفاق الوطنً األوضاع   تزال ال

 الجهود من كبٌر حد إلى وحلفابها المتحدة الوالٌات انسحاب معو. السٌسً لحكومة

 الحرب، مزقته الذي البلد فً الخاصة مصالحهم متابعة أو للنزاع حد وضع إلى الرامٌة

 . اللٌبً الوطنً والجٌش حفتر لدعم الحرة ٌدها روسٌا منح   تم بطرٌقة



 ال. النطاق محدود   كان اللٌبً الوطنً والجٌش لحفتار الروسً الدعم   أن ٌبدو ذلك، ومع

 ٌشبه نطاق على اللٌبً النزاع فً للتدخل روسٌة طموحات وجود على دلٌل   ٌوجد

 األسلحة بإمدادات المتعلقة التقارٌر تؤكٌد   ٌتم لمكما . سورٌا فً العسكري التدخل

عم الذي الكبٌر األسلحة واتفاق اللٌبً الوطنً الجٌش إلى الروسٌة  مع وق عه   حفتر   أن ز 

 تورط على فقط به الموثوق والمبلػ ظهورا   األكثر الدلٌل   وكان. 2017 عام فً روسٌا

 ظاهرٌا  " الخاصة" األمن شركة. هناك من مقاتلٌن وجود   هو اللٌبً النزاع فً روسٌا

 الكرملٌن رؼبة إلى ٌشٌر   وهذا .(الروسٌة الحكومة الواقع فً علٌها تسٌطر التً فاؼنر)

 -روحفت اللٌبً الوطنً الجٌش عن بعدها على الحفاظ مع -اتصال على البقاء فً

 .اللٌبً المدنً المجتمع فً المباشرة المشاركة بوتجن  

 فً موقعها لتعزٌز محتملة فرصة  حفتر و "إن إٌه"إل  مع العالقة   تعد   لروسٌا، بالنسبة

 عامال   حفتر لدعم مصر   مع الروسً التعاون   ٌعد  كما . طرٌقة من بؤكثر األوسط الشرق

 للوالٌات العسكري التدخل   فإن ذلك، على عالوة. مصر مع الثنابٌة العالقات فً مهما  

 حرم القذافً، بنظام اإلطاحة عن أسفر   والذي لٌبٌا، فً 2011 عام فً وحلفابها المتحدة

 إلٌه، تسعى كانت السوفٌتٌة، الحقبة من سابق عمٌل مع عالقاتها لبناء فرصة   من روسٌا

 فً هناك بوتٌن زٌارة منذ األحوال، أحسن فً النجاح. ذلك محدودٌة من الرؼم على

2008 

 البلد، ذلك فً مستقبلٌة تسوٌة أي فً القول النهاٌة وفً لٌبٌا، فً قدم موطا اكتساب  إن  

 األبٌض والبحر إفرٌقٌا شمال فً الروسً النفوذ لبناء انطالق   نقطة   ٌكون أن ٌمكن

 الحاضر، الوقت فً. ودولها المتحدة الوالٌات جانب فً  كقوة روسٌا ووضع ،المتوسط

 ،2013 عام فً دابم أساس على أنشا الذي الروسً، المتوسط البحر أسطول   ٌتكون

 الشمال أساطٌل من وؼواصات سفن   دعمهاوت األسود، البحر من تنتشر التً السفن من

إن  والتً، دابمة، بحرٌة قاعدة حتى أو لٌبٌا، فً الموانا مرافق إلى الوصول  . والبلطٌق

ت مها القذافً أن   ،التقارٌر بعض   صح   بشكل ٌعزز   أن ٌمكن ،2008 عام فً لبوتٌن قد 

 .المتوسط األبٌض البحر فً للعمل السرب قدرة من كبٌر  

 ٌمكن أو الروسٌة، الطاقة لشركات جذابا   هدفا   الهٌدروكربونات من لٌبٌا احتٌاطٌات   تعد  

 من الروسٌة لألسلحة المستقبلٌة المشترٌات ثمن   تدفع أن االحتٌاطٌات تلك من للعابدات

 بموجب اللٌبٌة الفصابل إلى األسلحة إمداد   حالٌا   روسٌا على ٌ حظر. البالد جٌش قبل



 بمجرد بذلك للقٌام جٌد وضع فً تكون أن وٌمكن ، األسلحة على المفروض الحظر

 .الحصار رفع

 والجٌش حفتر على حصرٌا   الرهان عن ٌحجمون الروس الدبلوماسٌٌن أن الواضح من

 سعوا وبالتالً الوطنً، الوفاق حكومة مع عالقات على حافظوا فقد اللٌبرالً، الوطنً

 الخٌارات جمٌع على والحفاظ المحتملة، الطاربة الحاالت جمٌع ضد طالتحو   إلى

 فاعلة جهة ألي بالنسبة. مستقبلٌة تسوٌة فً الروسً النفوذ على والحفاظ مفتوحة،

 نفسها روسٌا وضعت فقد اللٌبً، النزاع على حلها فرض على قادرة خارجٌة أو داخلٌة

 .المستقبل فً تسوٌة ألي ضرورٌا   تؤٌٌده سٌكون كحزب

 الجزائر

. الجزابر مع كانت إفرٌقٌا شمال فً استقرارا   األكثر الروسٌة العالقة   إن القول   ٌمكن

 الحرب فً االستعمار بعد ما العالقات تراث إلى واستدامتها باستقرارها العالقة تدٌنو

 العالقات بدأت. الباردة الحرب منذ الفرٌدة البلدٌن مسارات إلى إضافة الباردة،

 فً فرنسا من االستقالل حرب خالل للجزابر السوفٌاتً دعمالب الجزابرٌة السوفٌتٌة

 األسلحة تسلٌم عملٌات   استمرتو. العشرٌن القرن من الستٌنٌات وأوابل الخمسٌنٌات

 العالقة توطٌد فً وساعدت ،االستقالل حرب نهاٌة بعد األمنٌة والمساعدة السوفٌاتٌة

 قمر بمثابة أبدا   تكن لم الجزابر   أن من الرؼم على الحرب الباردة، طوال استمرت التً

 حصلت ،1989 إلى 1962 من التقدٌرات، أحد حسب. بالكامل سوفٌٌتً صناعً

 تم منها كبٌرا   جزءا   أن ٌ فترض دوالر، ملٌار 11 بقٌمة سوفٌتٌة أسلحة على الجزابر  

 .مواتٌة أخرى ترتٌبات أو سوفٌتٌة قروض خالل من تموٌله

 شهدتا البلدٌن كال أن والجزابر روسٌا بٌن للعالقة الممٌزة السمات بٌن من كان

 حركة ضد   دموٌة أهلٌة حرب فً الجزابر   انؽمست. التسعٌنٌات فً كبٌرة اضطرابات

 وشنت السوفٌتً االتحاد تفكك صدمة على للتؽلب روسٌا كافحت بٌنما متشددة، إسالمٌة

 بالتحدٌات المشؽلتٌن الدولتٌن فإن وبالتالً،.  الشٌشان فً التمرد ضد طوٌلة حملة  

  .الثنابٌة عالقاتهم على للحفاظ المشتركة المصالح القلٌل من لهما الداخلٌة

 أوابل فً االضطرابات أوقات من وروسٌا الجزابر من كل خروج مع العالقة   استإنفت

 كانوا. .العالقة بناء إعادة فً مصلحة   له كان كالهما. العشرٌن القرن من األول العقد

 بالنسبة. البراؼماتٌة أساس وعلى الحكم عن محجوبٌن البعض بعضهم من ٌقتربون



 نفسها تؤكٌد إعادة إلى تسعى كبرى قوة وهً  -روسٌا مع العالقات تقوٌة   فإن ،للجزابر

 الخارجٌة سٌاستها وتعارض المتحدة الوالٌات عن المستقلة الدولٌة الساحة على

ا . جذابا   اقتراحا   كان -األخالقٌة  الخارجٌة سٌاستها آفاق توسٌع كانف لروسٌا، بالنسبةأم 

 فً تلعبه ربٌسً دور مع إفرٌقٌا شمال فً مهمة دولة مع عالقتها بناء إعادة خالل من

 .أٌضا   منطقٌة خطوة   أوروبا مع القوٌة والعالقات األوسط الشرق

 وال والطاقة، األسلحة مبٌعات   هو والجزابرٌة الروسٌة للمصالح الواضح التقاطع   كان

وقد . األوروبٌة السوق فً لهما والمنافسٌن الموردٌن كبار من كانا اللذان الؽاز، سٌما

 شراكة عن 2000 عام أوابل فً المستوى رفٌعة الزٌارات من سلسلة   أسفرت

 خاطبة، تسمٌة أنها من الرؼم على - 2001 عام فً الموقعة االتفاقٌة  مثال   .استراتٌجٌة

 األسلحة مبٌعات واستبناؾ   -معظمها فً معامالت عالقة على الدولتان حافظت حٌث

 . الجزابر إلى الروسٌة

 المكان   كان الجزابرٌة، الترسانة فً السوفٌتٌة القدٌمة النظم انتشار إلى بالنظرو

 عام فً للجزابر بزٌارة بوتٌن قام. عالقاتهم بناء إلعادة خاللها من لبلدٌنل الطبٌعً

 الموروثة لروسٌا المستحقة الجزابرٌة الدٌون لتسوٌة صفقة عن أسفرت والتً ،2006

. الروسٌة األسلحة فً دوالر ملٌار 765 لشراء الجزابر واتفاق ،السوفٌاتً االتحاد من

 كمشتر   الجزابر   برزت الروسٌة، األسلحة نوعٌة حول الخالفات بعض من الرؼم علىو

 2018 و 2000 عامً بٌن دوالر ملٌار 11 - الروسٌة لألسلحة ربٌسً

 كل   منافسٌن، البلدان ٌكون حٌث الطاقة، مجال فً وشبها   تطورا   أقل العالقة   أن وبدا

 سوق فً أكبر حصة على الحصول إلى ٌسعى منهما وكل بالؽاز، أوروبا ٌزود منهما

 و Lukoil مثل كبرى روسٌة شركات   شاركت. متزاٌد بشكل المزدحم األوروبً الؽاز

Gazprom ًالصفقات نحو التقدم   أن ٌبدو لكن ،والؽاز النفط عن التنقٌب مشارٌع ف 

ا كان الفعلٌة  Sonatrach و الروسٌة الطاقة شركات بٌن التعاون   أن وٌبدو. بطٌب 

 . .لها المنافسة التصدٌر مصالح مع فٌها تتداخل ال مجاالت على ٌقتصر   الجزابرٌة

 مصلحة   وروسٌا للجزابر فإن اللٌبً، الداخلً النزاع فً مإخرا   روسٌا تورط مع

ا، الحالة، هذه فً. البلد ذلك فً التطورات فً مشتركة  قوٌة حوافز االثنٌن لدى أٌض 

 للجٌش روسٌا دعم   أن ٌبدو. المحتملة التوترات بوتجن   بن اء بشكل عالقاتهما إلدارة

 المصممة اللٌبٌة الحكومة مع المستمر التواصل جانب إلى ،وحفتر اللٌبً الوطنً



 كان التً الجزابر؛ لدى مقبول   ،مستقبلٌة لٌبٌة تسوٌة أي فً ربٌسً روسً دور   لضمان

 شحنات   تساعد   أن المفترض منو. كبٌر حد إلى متدخل ؼٌر   لٌبٌا فً النزاع تجاه   نهجها

 ٌرضً مما لٌبٌا، مع الطوٌلة حدودها تؤمٌن على الجزابر إلى األخٌرة الروسٌة األسلحة

 المحفوؾ الداخلً السٌاسً الوضع   فإن ذلك، على عالوة  . والجزابر موسكو من كل

 فً المتمثل التحدي مع تكافح التً لحكومتها إضافٌا   حافزا   ٌوفر   الجزابر فً بالمخاطر

 الذي بوتفلٌقة العزٌز عبد الربٌس استقالة أعقاب فً) جدٌد ربٌس إلى المنظم االنتقال

 الصراعب ٌتعلق فٌما وحذر صارم موقؾ   على للحفاظ( منصبه فً طوٌلة فترة قضى

 .اللٌبً

 أعقاب فً  -للجزابر الداخلٌة للصعوبات الحكٌمة وؼٌر المتؤنٌة روسٌا مقاربة   إن

 على الحفاظ فً موسكو رؼبة على تدل  -السلطة فً للبقاء الفاشلة بوتفلٌقة محاولة

 إصرار  وٌعكس  .  نفسه بالشًء مهتمة جزابرٌة حكومة ةأٌ مع المتبادلة المنفعة عالقة

 الكرملٌن نفور   جزابرلل الشإون الداخلٌة فً الخارجٌة األطراؾ تدخل عدم على اروسٌ

 تجاه المبالً ؼٌر   موسكو موقؾ   ٌبدو قد. الداخلٌة لممارساته األجنبً النقد من

 آمال خٌب وربما ،بالشراكة الحقٌقً االلتزام إلى مفتقرا   الجزابرٌة المحلٌة التطورات

 والمستقبلٌٌن الحالٌٌن الجزابر قادة إلى تشٌر تصرفاتها فإن ذلك، ومع. بوتفلٌقة مإٌدي

 ،األمر لزم وإذا - بالعالقة وتلتزم الداخلٌة سٌاساتها نقد إلى قلٌل مٌل   لدٌها روسٌا أن

 . محمٌة حقوقها كانت طالما الداخلٌة لممارساتها الدولً النقد من لحماٌتها

 تكان. وفرصة ضرورة مسؤلة   السورٌة األهلٌة الحرب فً الروسٌة المشاركة   كانت

 المشاركة تلك استخدام   توأراد األوسط، الشرق فً اله عمٌل   آخر   حماٌة إلى بحاجة

 القوى فٌه كانت وقت فً ،اإلقلٌمٌة الشإون فً بارزة مكانة إلظهار انطالق كنقطة

 على. هناك التزامها من الحد   إلى تسعى أو التدخل فً مترددة إما األخرى الكبرى

 محضة فرصة مجرد كانت إفرٌقٌا شمال فً الروسٌة المشاركة   فإن ذلك، من النقٌض

 ، سورٌا فً العسكري التدخل نجاح على والبناء القدٌمة، العالقات تعزٌز أو الستعادة

 بالد فً التقدم لروسٌا الفرصة تأتاح ًالت المنطقة فً ذاته السلطة فراغ من واالستفادة

 .الفارسً والخلٌج الشام

. هناك المستعادة عالقاتها من واستفادت ،إفرٌقٌا لشمال قلٌلة موارد   روسٌا خصصت

 دور إلى تإدي أن انهابإمك كان إذا ما مسؤلة   فإن ذلك، ومع. كبٌرة إنجازات   هً هذه

 . مفتوحة زالت ما المنطقة فً استراتٌجٌة وأكثر المدى طوٌل روسً



 ومواردها إفرٌقٌا، شمال فً لروسٌا الربٌسٌة العالقات معامالت طبٌعة إلى بالنظر

 تزوٌد على قدرتها وعدم كبٌرة، مخاطر تحمل فً( اآلن حتى) والممانعة المحدودة،

  -ربما ستحتاج  . كافٌة الحالٌة جهودها تكون ال فقد إلٌه، ٌحتاجون بما اإلقلٌمٌٌن شركابها

 االستقرار لضمان موارد تخصٌص إلى -إفرٌقٌا شمال فً حقٌقً قدم موطا لتؤمٌن

 انسحاب آثار فقط لٌس المنطقة فٌه تشهد وقت فً التنمٌة أجل من وكذلك واألمن،

 الهابلة، والتكنولوجٌة المالٌة بمواردها الصٌن دخول أٌضا   ولكن ، المتحدة الوالٌات

 .الهادئ والمحٌط آسٌا منطقة خارج أكبر بدور للقٌام طموحاتها عن فضال  

 األمرٌكٌة والسٌاسة المصالح على وانعكاسات   خاتمة  

 وفً إفرٌقٌا، شمال الشام، بالد فً -ونجح  الكرملٌن   . األوسط الشرق إلى روسٌا عادت

 خالل عنها تخلى التً القدٌمة العالقات بعض بناء إعادة فً -الفارسً الخلٌج

 . المضطربة التسعٌنٌات

 عند ٌقع مهم   قوة كوسٌط موسكو برزت سورٌا، فً الناجح العسكري التدخل بفضلو

 .الصراع فً السورٌة األهلٌة الحرب   فٌها تسببت التً المتعددة المصالح تقاطع

 ال التً األمة" موسكو تكون ال قد ،المخاطر بعض لقبول واستعداد وإصرار بمهارة  

 الروسٌة الدولة ممثلً لكن    عنها ذات مرة. المتحدة الوالٌات زعمت كما" عنها ؼنى

 مرة روسٌا أن فً للشك مجاال   تدع ال بطرق أنفسهم ٌحملون العالٌة القدرات ذوي

 اختالفات   هناك ذلك، ومع. األوسط الشرق فً القوة سٌاسات من العلٌا الطبقة فً أخرى

 لعبه إلى روسٌا تطمح الذي والدور 1990 عام بعد المتحدة الوالٌات دور بٌن كبٌرة

 والمنفذ، القواعد صانع هً الماضً القرن تسعٌنٌات فً المتحدة الوالٌات   كانت. اآلن

 رؼبة وراء السبب   هو هذا كانو. فرٌد استعداد على الدور بهذا القٌام على قادرة   وكانت

 .المتحدة الوالٌات إلى التحدث فً األخرى األطراؾ جمٌع

 وأصبحت نفسها أدخلت متعددة، حاالت فً. عنها ؼنى ال روسٌا أن ٌبدو ال المقابل، فً

 تقدٌم من نهاٌمك   وضع   فً بالكاد موسكو كانت لو حتى ضرورٌة، موافقته تعتبر طرفا  

 إلى التحدث فً األوسط الشرق دول ترؼب   قد. الخطٌرة للمشاكل الصحٌحة الحلول

 .إلٌها تسعى التً النتابج   تحقق   أن ٌمكن موسكو أن ٌتوهمون ال لكنهم روسٌا،



 الشرق فً مهم فاعل كعنصر   نفسها ترسٌخ إعادة فً -روسٌا نجاح   ٌخفً أن ٌنبؽً ال

 للتخطٌط ،واالقتصادٌة والدبلوماسٌة العسكرٌة ،أدواتها مجموعة   أن حقٌقة   -األوسط

 رفٌعة الدبلوماسٌة   كانت. للؽاٌة متواضعة   المنطقة فً ونفوذها سلطتها على والمحافظة

 وترامب أوباما إدارتا فٌه كانت وقت   فً كبرى كقوة روسٌا لصورة مفٌدة   المستوى

 بمبٌعات ٌقترن عندما حتى. المنطقة فً األمرٌكٌة المشاركة لتقلٌل فرص عن تبحثان

 فعل   الكرملٌن ٌستطٌع   ال الروسٌة، األدوات مجموعة فً ربٌسٌة أداة وهً  ،األسلحة

 فً ةالملح   المجتمعٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة األمنٌة التحدٌات لمعالجة الكثٌر

 .المنطقة

 الشرق فً روسٌا عالقات أهم   فإن سورٌا، عن النظر بصرؾ ذلك، على الوة  ع

 أكثر   فإن ذلك، ومع. وإٌران وتركٌا إسرابٌل -عربٌة ؼٌر دول   مع تحدث األوسط

 ٌمكن الذي القلٌل   هناك. العربٌة المجتمعات داخل هً إلحاحا   األوسط الشرق مشاكل

 وصولها من تحد   أن المرجح من والتً ،المشاكل هذه لمعالجة لهم تقدمه أن لروسٌا

 .المنطقة فً والبقاء

 الروس القادة   أن ٌبدو التً العاصمة   هً األطراؾ جمٌع مع التحدث على القدرة  

 فً الكرملٌن رؼبة عدم   لكن. متكرر بشكل لعبها وٌحاولون ؼٌرها من أكثر ٌقدرونها

 الشرق فً الروسٌة الدبلوماسٌة على قوٌا   قٌدا   وضع قد العاصمة هذه من أي إنفاق

 مع ما حد   إلى الروسٌة المصالح   تتعارض    -المثال سبٌل على -سورٌا فً. األوسط

 ؼٌر   روسٌا أن ٌبدو. األسد نظام دعم فً المشترك نجاحها بعد ،اإلٌرانٌة المصالح

 السٌاسات عن للتخلً المنطقة فً ربٌسً شرٌك على االنتصار على قادرة وؼٌر راؼبة

 . جٌدة عالقات على الحفاظ خاللها من روسٌا ترٌد والتً إسرابٌل، تهدد التً التخرٌبٌة

 إلى السعودٌة العربٌة المملكة مع العالقات   وصلت حٌث -الفارسً الخلٌج فًوأٌضا  

 الوقوؾ على قادرة وؼٌر بالمثل راؼبة ؼٌر   موسكو تبدو  -التارٌخٌة مستوٌاتها أعلى

 .المعتدلة المتصاعدة التوترات عن ناهٌك ،وطهران الرٌاض بٌن جانب   إلى

 فً الروسٌة والقٌادة الدبلوماسٌون أبداهما اللذٌن واإلصرار المهارة من الرؼم على

 األوسط، الشرق فً بارز موقع   إلى روسٌا إعادة فً المتمثل هدفهم لتحقٌق السعً

 عودة تسهٌل   تم فقد المنطقة، فً العسكرٌة للقوة استخدام أي فً الكامنة والمخاطر

 . المنطقة إلى روسٌا



 إدارة   أوضحت ، 2015 عام خرٌؾ فً الروسٌة العسكرٌة التحركات قبلو سورٌا، فً

 العسكري الدور   وأن المعارضة جانب إلى مباشرة تتدخل لن أنها وضوح بكل أوباما

 لدعم حرة   روسٌا ٌترك مما ،اإلسالمٌة الدولة ضد الحملة على ٌقتصر   سوؾ األمرٌكً

  .األسد نظام

 المتحدة الوالٌات محور عن الناجمة المخاوؾ من روسٌا استفادت الفارسً، الخلٌج فً

 طرٌقة فً والرؼبة الهادئ والمحٌط آسٌا منطقة تجاه واسع نطاق على عنه المعلن

 عالقتها بتراجع مدفوعا   كان روسٌا مع تركٌا تقارب   فإن وبالمثل،. إٌران مع جدٌدة

 خلفٌة على إفرٌقٌا شمال إلى روسٌا عودة   حدثوكذلك ت. وأوروبا المتحدة بالوالٌات

 .2011 عام الفاشلة لٌبٌا حملة منذ المنطقة عن األمرٌكً الؽٌاب

 عواقب   تواجه وقد سورٌا فً تتفوق كانت روسٌا بؤن المبكرة التنبإات من الرؼم على

ا   كان الكرملٌن   فإن واقتصادٌة، وعسكرٌة دبلوماسٌة وخٌمة  فً عام بشكل محافظ 

 تم. أوسطٌة الشرق مساعٌه فً لها داعً ال التً المخاطر   بمهارة وتجنب   تصرفاته

 فً تقؾ   لن المتحدة الوالٌات   أن الواضح من أصبح أن بمجرد السوري التدخل تنفٌذ  

 بشكل   تهدؾ بطرٌقة سورٌا فً الروسً الجٌش   عمل لقد. الروسً الجٌش طرٌق

 تنفٌذ   تم أخرى، أماكن فً. الجو وفً األرض على الخسابر مخاطر تقلٌل إلى واضح

 كان أخرى، بعبارة. األرباح من قدر أقصى وتحقٌق تكالٌفها لتقلٌل روسٌة ارتباطات

 .والتهور الجرأة فً سمعته عكس على ،المخاطرة   ٌكره الكرملٌن  

السٌاسة فً الوالٌات المتحدة فً مجتمع  -األوسط الشرق إلى روسٌا عودة   قوبلت

 الوالٌات لمصالح معاد   فاعل كعنصر   ظهورها عودة من والخوؾ بالفزع -األمرٌكٌة

 قرار أعقاب فً خاص بشكل الموقؾ   هذا تجلى. كمفسد أخرى، وبعبارة المتحدة،

 الطرٌق وتمهٌد سورٌا شمال من األمرٌكٌة القوات بسحب 2019 أكتوبر فً ترامب

ض   الذي األمر المنطقة، فً تركٌا توؼل أمام  الوالٌات تقودها التً المٌلٌشٌات عر 

 إلى الروسٌة القوات تحرك إلى األحداث فً التحول   هذا أدى. للخطر الكردٌة المتحدة

 المٌلٌشٌات تحتلها التً األراضً إلعادة األسد وحكومة المٌلٌشٌات بٌن واتفاق   ،المنطقة

 .التركً الهجوم لوقؾ كثمن   الحكومة سٌطرة إلى

 أن ٌمكن التً للمكاسب أسفه عن المتحدة الوالٌات فً التعلٌقات من الكثٌر   أعرب

 أي   مقد   بالكاد أنه التعلٌق لهذا البارزة المٌزة كانت. ترامب لقرار نتٌجة   روسٌا تدركها



 على للقرار المحتمل والتؤثٌر المحك على األمرٌكٌة للمصالح واقعٌة رإٌة   منها

 تعزٌز   تم إذا األمرٌكٌة المصالح على والضربة الخطؤ من سٌكون. األمرٌكٌة المصالح

 بالفعل وأصبحت ،السٌاسة مجتمع فً إجماع فً للوضع الجانب أحادٌة النظرة هذه

 .األوسط والشرق وروسٌا سورٌا تجاه المتحدة الوالٌات لسٌاسة المنطقً األساس

 الشرق فً التزاماتها تخفٌض   - جدوى دون - تحاول المتحدة الوالٌات   أن لحقٌقة   إنها

 فً السٌاسة لصانعً قوٌا شرطا   الصٌن صعود   خلقلقد . القرن مطلع منذ األوسط

. الهادئ والمحٌط آسٌا مسرح على ومواردهم طاقاتهم تركٌز إلعادة المتحدة الوالٌات

 وضرورة الزٌتً الصخر بثورة مدفوعة   العالمٌة الطاقة ألسواق المتؽٌرة الطبٌعة   إن

 األوسط الشرق أهمٌة من -كبٌر بشكل ولكن تدرٌجٌا   -قللت قد المناخ تؽٌر معالجة

 المستقبل فً العملٌة هذه تتسارع أن المرجح من. العالمً االقتصاد لصحة بالنسبة

 .المنظور

 الشرق فً المتحدة للوالٌات األساسٌة المصالح تقسٌم   ٌمكن التطورات، هذه ضوء فً

 منع   المتحدة؛ الوالٌات على اإلرهابٌة الهجمات منع  : التالٌة األربع الفبات إلى األوسط

 الشرق من النفط وتدفق إسرابٌل؛ دولة أمن ضمان نووٌة؛ أسلحة امتالك من إٌران

 عودة   إنوهكذا ف. العالمً االقتصاد لصحة مهما   عامال   ظل طالماوالذي   األوسط،

 المصالح هذه من ا  أٌ ٌعرض   ال ربٌسً قوة وسٌط بصفتها األوسط الشرق إلى روسٌا

 تسخٌر   ٌمكن أنه ٌتخٌل   أن للمرء ٌمكن الدبلوماسً، واإلبداع المهارة فمع للخطر،

 .لتعزٌزها لروسٌا المتزاٌد الوجود

 اإلسالمٌة الدولة هزٌمة فً كبٌرة مصلحة    -مثل الوالٌات المتحدة -أٌضا   لروسٌا

 اإلرهاب محاربة فً روسٌا مع الشراكة   كانت لطالماو. اإلرهابٌة الحركات من وؼٌرها

. أخرى مرة تحاول أو تستمر أن وٌجب ،األمرٌكٌة اإلدارات من للعدٌد ربٌسٌا   هدفا  

 بحري -قوي عسكري وجود   على الحفاظ   المتحدة الوالٌات   تواصل   ذلك، على عالوة  

نها مما األوسط، الشرق فً -وبري وجوي  ال ما وهو إرهابٌة، أهداؾ   ضرب من ٌمك 

 .سورٌا فً الروسً العسكري الوجود ٌعوقه

 هً إٌران مع - المشتركة الشاملة العمل خطة - أوباما إلدارة النووٌة الصفقة   تزال ال

 الخطة   تحل   لم. الحرب دون اإلٌرانً النووي البرنامج مع للتعامل األفضل الخٌار  



. طوٌلة لفترة وإدارتها احتوابها على ساعدت لكنها النووٌة، إٌران طموحات مشكلة  

 .الصفقة فً طرفا   تزال وال المفاوضات تلك فً شرٌكة   كانت روسٌا أن ذلك من األهم

 أعلى وبلؽت الباردة الحرب منذ كبٌرا   تحوال   اإلسرابٌلٌة الروسٌة العالقات   شهدت  

 ضد   اإلسرابٌلٌة الضربات   الروس المسإولٌن معظم   تجاهل. اإلطالق على مستوٌاتها

 من كل   تشترك. إسرابٌل دولة بؤمن التزامهم عن وأعربوا سورٌا فً اإلٌرانٌة األهداؾ

 اإلٌرانً النفوذ واحتواء سورٌا إلى البكالورٌوس درجة استعادة فً أبٌب وتل موسكو

 األسد وٌقودها روسٌا تدعمها مستقرة حكومة   ٌفضالن كالهما أن المرجح من. هناك

 .الفوضى على

 لٌسإذ . المنطقة من النفط لتدفق تهدٌدا   العربً الخلٌج فً الروسٌة الدبلوماسٌة   تشكل ال

 ٌنشؽل. قوٌا   األمرٌكً الوجود ٌزال ال حٌث ،المنطقة فً عسكري وجود   لروسٌا

 بوتٌن زٌارة من ٌتضح كما للنفط، المنتجة الربٌسٌة الخلٌجٌة الدول بمؽازلة الكرملٌن

 إٌران تجاه   الروسً النفوذ   أن حٌن فً ،المتحدة العربٌة واإلمارات للسعودٌة األخٌرة

 فابدتها تثبت   أن ٌمكن طهران مع التعامل على قدرتها فإن ، األحوال أحسن فً محدود  

 .المستقبل فً األزمة موقؾ فً

 مجموعة إلى األوسط الشرق فً المتناقصة المتحدة الوالٌات حصة   تترجم   أن ٌجب  

 أهداؾ مع فاشلتٌن حربٌن بعدف. المنطقة فً األمرٌكٌة للدبلوماسٌة المساعً من مختلفة

 على متزاٌد بشكل المتحدة الوالٌات تركٌز ومع - وأفؽانستان العراق فً - تحوٌلٌة

 األوسط الشرق تحوٌل هدؾ   ٌكون أن المرجح ؼٌر من الهادئ، والمحٌط آسٌا مسرح

 وواقعٌة واقعٌة   األكثر   الهدؾ. المنطقة فً األمرٌكٌة السٌاسة دلٌل   العدٌدة مشاكله وحل

 على األوسط الشرق فً المتحدة الوالٌات شركاء مساعدة   هو المتحدة الوالٌات لسٌاسة

 .التصاعد من ومنعهم المنطقة مشاكل إدارة

 أمرا   األولى للوهلة ٌجعلها الكبٌرة والطموحات المحدودة الموارد من روسٌا مزٌج   إن

 إن. المتحدة للوالٌات المعقول الشرٌك من مزٌد إلى النظر عند لكن مرجح، ؼٌر

 من مختلفة أجزاء فً التوترات تصاعد خالل من جٌد بشكل تخدم لن الروسٌة المصالح

 الوالٌات مع مشترك تفاهم خالل من لهم أفضل خدمة تقدٌم ٌتم أن األرجح من. المنطقة

 التقاء ٌكون أن ٌمكن. التوترات تصاعد ومنع االستقرار عدم إدارة إلى ٌهدؾ المتحدة



 كٌؾ واستكشاؾ روسٌا وإلشراك اإلبداعٌة للدبلوماسٌة أساس بمثابة هذا المصالح

 .األمرٌكٌة المصالح تخدم أن األوسط الشرق إلى لعودتها ٌمكن

 األوسط والشرق روسٌا تجاه مختلؾ نهج   اتباع   الجدٌد الدبلوماسً الجهد   هذا سٌتطلب

 بالمنافسة الحالً المتحدة الوالٌات انشؽال من الرؼم على. المتحدة الوالٌات جانب من

 لم إن -المتحدة الوالٌات فً القومً األمن مجتمع من الكثٌر   فإن العظمى، القوى بٌن

ٌ نظر ،حقٌقٌة عظمى قوة   روسٌا ٌعتبر   ال  -معظمه ٌكن  كقوة األحوال أحسن فً إلٌها و

 وجهة تإدي أن ٌمكن. فٌه رجعة ال تراجع األجل، طوٌلة حالة موجودة كانت عظمى

 الروسٌة والموارد والقدرات للطموحات بالمخاطر محفوؾ تقدٌر إلى لروسٌا هذه النظر

 القوى رإٌة كٌفٌة فهم إساءة إلى مٌل عن فضال   الروس، السٌاسة لصانعً المتاحة

 وسوء ؼطرسة إلى الخاطبة المفاهٌم هذه تإدي أن ٌمكن. لروسٌا اآلخرٌن والزعماء

 مشاكل جمٌع عن النظر بصرؾ. األمرٌكٌة المصالح على سلبٌة بنتابج محفوفان تقدٌر

 األوسط الشرق فً مهما   فاعال   طرفا   تظل أن المحتم من فٌها، القصور وأوجه روسٌا

 لن ولكنها المتحدة، الوالٌات مصالح مع متوافقة ؼٌر األحٌان بعض فً مصالحها تكون

ا تكون  إدارة   هو األمرٌكٌة الدبلوماسٌة تواجهه الذي التحدي سٌكون. بها ضارة دابم 

 .األخٌر وتعظٌم   األول

 الشرق عن روسٌا ؼٌاب على طوٌلة فترة منذ اعتادت التً المتحدة، للوالٌات بالنسبة

 أن الضروري من ذلك، من بدال  . للذعر سبب   بالكاد الجدٌدة الحقابق   هذه فإن األوسط،

 من كان المنطقة، فً تحقٌقه من روسٌا تمكنت ما معظم ٌكن لم إن ،الكثٌر   أن ندرك  

 موقعها تحدٌد وإعادة األوسط الشرق فً مصالحها تحدٌد إعادة المتحدة الوالٌات مهام

 أنهما على التطورٌن هذٌن إلى ٌ نظر أن ٌجب التطورات، هذه إلى نظرنا إذا. هناك

 من بمجموعة ٌسترشدان المتحدة الوالٌات لسٌاسة ربٌسً مسار لتصحٌح فتحان

 .وإنتاجٌة واقعٌة أكثر النهاٌة فً ولكن ،تواضعا   األكثر األهداؾ

 وتقدٌر شكر

 وكرٌم مٌلر دٌفٌد وآرون مٌنون وراجان جراهام وتوماس دن لمٌشٌل ممتن   المإلؾ

 فاٌس وأندرو وهري وفرٌدرٌك سترونسكً وبول سوكولسكً ورٌتشارد سادجادبور

 وألكسندر نج نٌكول قدم. الورقة لهذه سابقة مسودة على والبناءة المفٌدة لتعلٌقاتهم



 أخطاء أي عن الكاملة المسإولٌة المإلؾ ٌتحمل. متمٌزة بحثٌة مساعدة فالدٌكٌتش

 .األحكام أو الوقابع فً متبقٌة


