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ألمانٌا بوخوم، –الكردي للدراسات المركز   

 

السوفٌتً كالعب رئٌسً فً الشرق األوسط. واعتبر  دبعد االتحا "موسكو" ةٌشٌر إلى عود ،2015فً سورٌا عام ن تدخل روسٌا أٌبدو 

النفوذ اإلقلٌمً الذي كان ٌتمتع به  ىالستئناؾ مستو ةجزءا من استراتٌجٌة روسٌة جدٌد روسً فً سورٌاالمحللٌن التدخل الالعدٌد من 

كانت تقترب بهدوء من طرٌق العودة إلى المنطقة  "موسكو"ولكن  ،العالمٌة العظٌمة ةوضع القو ةنحو استعاد ةوخطو ،االتحاد السوفٌتً

 .1لسنوات

 تلك الفرصة ورافق ،لزٌادة مشاركتها فً المنطقة ةسورٌا والربٌع العربً لروسٌا فرصن االضطرابات التً شهدتها وقد أتاحت كل م

نهج روسً جدٌد تجاه الشرق ، برز لمنطقة. منذ منتصؾ القرن العشرٌناالقتصادٌة والسٌاسٌة الروسٌة عبر ا ةنشطفً األ اسرٌع اارتفاع

من  ةواسع ةمع مجموع ةٌدٌولوجٌواالرتباطات الجٌوسٌاسٌة ؼٌر اإل االقتصادٌة التً تحققت فً المعامالت، مؤكدا علً المكاسب األوسط

تتراوح بٌن  ةتشارك الدول فً صفقات اقتصادٌ -الخلٌجإلى فرٌقٌا والشام إشمال من -ن روسٌا فً كل مكان فً المنطقةأالشركاء. وٌبدو 

 ،من تعمٌق الشراكات فً المنطقة "موسكو"لتحقٌق استقرار أسعار النفط. وقد تمكنت  ةسلحر فً الصناعة الروسٌة ومبٌعات األاالستثما

، تتعاون روسٌا مع إٌران فً سورٌا فً نفس الوقت الذي علً سبٌل المثالواإلقلٌمٌٌن. وفً الوقت نفسه موازنة العالقات مع المنافسٌن 

أسعار النفط. وقد طورت روسٌا  نألكة العربٌة السعودٌة للتفاوض بشتتعاون فٌه مع المم

أٌضا تنسٌقا وثٌقا مع كل من إسرائٌل وإٌران فً المسرح السوري وتلعب دورا هاما فً 

تحدٌد مستقبل المنطقة كطرؾ فً المحادثات والمفاوضات العدٌدة حول سورٌا والٌمن 

صبحت ، أوأكثر من ذلك ةنشطالعربٌة. ومن خالل كل هذه األ-ةسرائٌلٌالسالم اإل ةوعملٌ

تصور فً تدخل ظاهرٌا لملء فراغ م، حٌث إنها روسٌا شرٌكا جذابا لدول الشرق األوسط

وهو ، ةعاون دون شروط سٌاسٌالت عرضلت المنسحبة، ةكٌٌرمالسلطة تركته القٌادة األ

 .من النهج الذي تفضله الوالٌات المتحدة ٌتناقضعرض 

المنطقة على أنها نهج ٌعتمد على  ستراتٌجٌة الروسٌة المعاصرة فًوصؾ بحثنا السابق اال

الموارد والفرص ٌسعى إلى تحقٌق مزاٌا اقتصادٌة وسٌاسٌة وأمنٌة قصٌرة األجل مع تقلٌل 

المدى والمعامالت. بدا أن  ، من حٌثالمحتملٌن، وخاصة الوالٌات المتحدةمزاٌا منافسٌها 

ناجحة: نظرت عدة دول إقلٌمٌة إلى روسٌا على أنها أكثر نفوذاً  "موسكو"استراتٌجٌة 

على طاولة المفاوضات متعددة  "موسكو"ومقعد  ،التجارة الروسٌة مع المنطقة آخذة فً االرتفاعكما أن ، وسعت للحصول على دعمها

ٌبدو أنها  ،مثل تدخلها العسكري فً سورٌا ،األطراؾ الحاسمة بشأن القضاٌا اإلقلٌمٌة محجوز. حتى المقامرة الروسٌة األكثر خطورة

 أصبحت فٌما ٌبدو العباً ال ؼنى عنه فً الشرق األوسط. "موسكو"تؤتً ثمارها ألن 

قد ٌبدو نهج روسٌا تجاه الشرق األوسط بمثابة استراتٌجٌة رابحة تجنً ثمارها فً الوقت الحالً. ومع 

ة. إن قرار روسٌا بإشراك العبٌن متعددٌن فً من تحدٌات ومخاطر كبٌر النهج ال ٌخل  ذلك فإن  ،ذلك

ٌخلق وضعا  ،مثل المملكة العربٌة السعودٌة وإٌران ،بما فً ذلك المعارضون لبعضهم البعض ،المنطقة

حبل مشدود بٌن الموازنة بٌن مصالح وأهداؾ كل من طهران  علىٌتعٌن على روسٌا فٌه السٌر 

 ،اإلقلٌمٌة. ال ٌمكن أن ٌستوعب االقتصاد الروسً المصالحنزاعات وتجنب االنخراط فً  ،والرٌاض

من  امحدود اسوى عدد ،تقلب أسعار النفط ترقبالذي ٌكافح بموجب العقوبات األمرٌكٌة واألوروبٌة وٌ

األنشطة الخارجٌة ألن روسٌا لدٌها العدٌد من المتطلبات االقتصادٌة المحلٌة التً تتفوق على المبادرات 

وهً منطقة ذات أهمٌة ثانوٌة  ،بشكل خاص على األنشطة فً الشرق األوسطالخارجٌة. وٌنطبق هذا 

ٌعتمد نهج روسٌا إلى حد  ،عالوة على ذلك .3مقارنة بالمصالح الروسٌة فً أوروبا وقربها من الخارج

على وجه -جدتها القوى األخرى فً المنطقة كبٌر على الفرص االقتصادٌة والسٌاسٌة التً أو

 -كبٌر الطلب على المشاركة الروسٌةوالتً تدفع إلى حد  ،ل الشرق األوسطمن جانب دو ،الخصوص

وعلى الرؼم من نفوذها  .4الخاصة ثؽراتها وفرصهاالصعب على روسٌا أن تفتح  مما ٌجعل من

بالنظر إلى أن وستواجه روسٌا صعوبات فً الحفاظ على مستوى مشاركتها الحالً وتلبٌة طموحاتها الجٌوسٌاسٌة فً المنطقة.  ،المتجدد

 .5فإن نجاحها على المدى الطوٌل ٌظل مسألة مفتوحة ،استراتٌجٌة روسٌا الحالٌة تركز على المدى القصٌر

ٌسعى هذا المنظور إلى تحدٌد حدود استراتٌجٌة روسٌا فً الشرق األوسط وٌنقسم إلى ثالثة أجزاء. القسم األول ٌعتمد على العقٌدة 

لشرح مالمح  ،ستراتٌجٌة الروسٌة فً الشرق األوسطاال بشأن السابقة مؤسسة "راند"مستخلصة من أبحاث الروسٌة والنتائج الرئٌسٌة ال

بما فً ذلك التحدٌات الكامنة  ،وٌحدد القسم الثانً حدود النهج الروسً .6اإلستراتٌجٌة اإلقلٌمٌة لروسٌا واألنشطة التً تشكل مقاربتها

هذا ٌختتم ووالقٌود التً أنشأتها الوالٌات المتحدة.  ،والقٌود التً أنشأتها الدول اإلقلٌمٌة ،فً روسٌاالناجمة عن النظم السٌاسٌة واالقتصادٌة 

النظر فً اآلثار المترتبة على استمرار مشاركة روسٌا فً الشرق األوسط وتأثٌرها على السٌاسة األمرٌكٌة فً عصر المنافسة بالمنظور 

 .7االستراتٌجٌة

 الماجٌستٌر على حاصلة: واٌسر بٌكا*

 جورج جامعة. الخارجٌة العالقات فً
 الدراسات شهادة على حصلت تاون؛

 اإلسالمٌة والدراسات والعالمٌة الدولٌة
 .براندٌز جامعة أوسطٌة، والشرق

 
 باللغة األصلً النص على لالطالع*

 على الرابط التالً: اضغط.. اإلنجلٌزٌة

https://www.rand.org/pubs/p
erspectives/PE340.html 

كد يةدو هنج روس يا جتاه 

امرشق الأوسط مبثابة 

اسرتاثيجية رااحة جتين 

مثارىا يف اموكت احلايل. 

الهنج ذكل فا ن  ،ونع ذكل

ن  حتدايت  ل خيل  

 ة.وخماظر كةهر 
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ألمانٌا بوخوم، –الكردي للدراسات المركز   

السابقة وتم تطوٌره من خالل مراجعة األدبٌات المنظمة وورشة عمل للخبراء فً الموضوع.  "راند"هنا على أبحاث ٌعتمد التحلٌل المقدم 

ألكادٌمً والسٌاسً األوسع تضمنت مراجعة األدبٌات العقٌدة الروسٌة والبٌانات الحكومٌة واألوراق المقدمة فً ورشة العمل واألدب اوقد 

وكلٌة لندن لالقتصاد  "راند"من قبل مؤسسة  2018 /آذارعقدت ورشة العمل فً مارسان .8لشرق األوسطستراتٌجٌة الروسٌة فً احول اال

(LSE )مركز الشرق األوسط فً لندن وجمع مشاركٌن من روسٌا والشرق األوسط وأوروبا والوالٌات المتحدة من ذوي الخبرة فً و

رش العمل التً تركز على تحلٌل الثالثة فً سلسلة من ولك هً الورشة تكانت واالقتصاد الروسً والشرق األوسط والسٌاسة واألمن. 

 .9اتٌجٌة الروسٌة فً الشرق األوسطستراال

 ستراتٌجٌة الروسٌة فً الشرق األوسطاال

والتً ٌمكن تمٌٌز بعضها من خالل العقٌدة  ،إن مقاربة روسٌا تجاه الشرق األوسط مدفوعة بالعدٌد من مبادئ وأولوٌات السٌاسة الخارجٌة

لكن المنطقة لم ٌتم تقدٌمها فً  ،الروسٌة والبٌانات الحكومٌة. ٌعد الشرق األوسط سمة من سمات مفهوم السٌاسة الخارجٌة لالتحاد الروسً

على أهمٌة تحقٌق االستقرار فً الشرق  السٌاسة الروسٌة نظور تحلٌلتؤكد اإلصدارات السابقة من م .10"موسكوـ"الوثٌقة كأولوٌة بالنسبة ل

فً االعتبار  2013ٌأخذ مفهوم السٌاسة الروسٌة لعام  ،إلى حد كبٌر فً إشارة إلى عملٌة السالم العربٌة اإلسرائٌلٌة. ومع ذلك ،األوسط

 .11وما ٌنتج عنه من عدم االستقرار 2011الربٌع العربً لعام 

وتم إبراز كل من إٌران  ،الروسٌة إلى توسٌع العالقات الثنائٌة مع دول الشرق األوسط كهدؾتشٌر التكرارات الالحقة لمفهوم السٌاسة 

إلى زٌادة  2015تسعى استراتٌجٌة األمن القومً الروسٌة لعام  ،على نطاق أوسعو .12وسورٌا على وجه التحدٌد كأولوٌات داخل المنطقة

السٌاسً" -لرؼبة فً توسٌع التعاون "العسكري( إلى ا2014تحدٌث فً تشٌر العقٌدة العسكرٌة الروسٌة )آخر حٌث  ،أمن الطاقة

 .13التقنً" مع الدول األجنبٌة كما كان لسنوات عدٌدة-و"العسكري

الدفاع والتجارة ووالذي ٌسلط الضوء على أنشطة التعاون فً مجال الطاقة  ،ٌمكن رؤٌة كل من هذه األولوٌات فً النهج اإلقلٌمً لروسٌا

النشاط الروسً مدفوع  ،بالشرق األوسط إلى حد كبٌر إلى ثالثة أهداؾ رئٌسٌة. أوالً  "موسكو"ٌمكن أن ٌعزى اهتمام و. 14واالستثمار

تنظر روسٌا إلى الشرق األوسط  ،. ثانٌاً 15بمكانة دولٌة ورؼبة فً الحصول على مقعد على طاولة المفاوضات والقرارات الرئٌسٌة

ا نشاط 16كفرصة لتعزٌز اقتصادها من خالل التجارة واالستثمار ًٌ فً تتمثل مصلحة طوٌلة األجل من أجل  "موسكو". وٌعكس هذا جزئ

جزئٌاً  ،قلٌمًتسعى روسٌا إلى الحفاظ على االستقرار اإل ،وأخٌراً  .17التً تعتبر حٌوٌة لصحة االقتصاد الروسً ،أسعار النفط العالمٌة

 "موسكو"ومنع انتشار اإلرهاب إلى روسٌا و جٌرانها. إن انتشار اإلرهاب الدولً ٌقلق  ،للحفاظ على األنظمة الحالٌة لتجنب الدول الفاشلة

وهً المخاوؾ التً تفاقمت بسبب عودة المقاتلٌن ، د من التطرؾ اإلسالمً واإلرهابطوٌلة األمبالنظر إلى مخاوؾ روسٌا  ،بشدة

 ،من أجل االستقرار. وقد أدى السعً 18"التدخل الخارجً"ستقرار الناجم عن تؽٌٌر النظام وألجانب الروس واإلرهاب المتزاٌد وعدم االا

ألن روسٌا نظرت إلى التدخالت الؽربٌة فً  ،بعد الربٌع العربً -بما فً ذلك سورٌا-دة االنخراط الروسً فً المنطقة إلى زٌا ،جزئٌاً 

الجوي  مجالمثل تأمٌن الوصول إلى ال ،المصالح اإلضافٌةكذلك، هناك بعض . 19ا على أنها تقوض االستقرار اإلقلٌمًالعراق ولٌبٌ

إلقلٌمً مؤشرا للتوسع العسكري ا ادفعت النشاط الروسً أًٌضا ولكن ال ٌنبؽً اعتبارهوهً مصالح  ،القواعد البحرٌة فً سورٌاالروسً و

 .20كما هو الحال فً لٌبٌا ،ر مشاركتها العسكرٌة وهندستها فً سورٌا فً أماكن أخرىلتكرا األوسع ألن روسٌا لم تسع

أن االستراتٌجٌة الروسٌة فً المنطقة هً نهج ٌعتمد على الموارد والفرص وٌسعى إلى تعظٌم المزاٌا  2017لعام "راند" ٌؤكد تقرٌر 

تقدم  ،حٌثما أمكن .21ال سٌما الوالٌات المتحدة ،منافسٌها المحتملٌن على النفوذاالقتصادٌة والسٌاسٌة واألمنٌة قصٌرة األجل مع تقلٌل مزاٌا 

وجود فجوة  ٌوفر تصور حكام الشرق األوسط ،"موسكوـ"وتحدٌداً للوالٌات المتحدة. بالنسبة ل ،روسٌا نفسها إلى دول الشرق األوسط كبدٌل

ٌتعارض و .22أنحاء المنطقة فرًصا واسعة الكتساب النفوذ فً الشرق األوسط "عدم التوافق السٌاسً" الؽربً فً جمٌعفً القٌادة الؽربٌة و

إلى بناء  "واشنطن"بٌنما تطمح  أكثر تفاعلٌة فً معامالتهاو ،على المدى القصٌر ،نها مرنةإسٌا مع الوالٌات المتحدة من حٌث نهج رو

مثل حماٌة حقوق اإلنسان وسٌادة  ،كً وتعزٌز القٌم الؽربٌةمبنٌة على ضمان األمن األمرٌ ،عالقات طوٌلة األمد مع شركاء إقلٌمٌٌن

 القانون.
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أكثر نشاًطا عندما ال تؤدي الضؽوط االقتصادٌة  "موسكو"تكون  ،ٌرتبط نشاط روسٌا ارتباًطا وثًٌقا بالموارد المتاحة بطرٌقتٌن: أوالً 

وسٌا االقتصادٌة ومبٌعات األسلحة فً الشرق األوسط فً تساعد استثمارات ر ،الخاصة بها إلى كبح األنشطة خارج حدودها. فً الواقع

تكون روسٌا أكثر نشاًطا فً الشرق  ،بما فً ذلك تلك الموجودة فً المنطقة نفسها. ثانٌاً  ،تموٌل أنشطتها

 -وبالتالً ضمان األنشطة الروسٌة-قلٌمٌة موارد كافٌة لالستثمار األوسط عندما ٌكون للجهات الفاعلة اإل

 ،مثل الوالٌات المتحدة ،حالة عدم االستقرار أو األخطاء من جانب الجهات الفاعلة األخرى وعندما تزٌد

 ،على سبٌل المثال .23وسوق القوة ،من الطلب على أنظمة األسلحة الروسٌة والنفط الثابت األسعار

األمرٌكً ام األمنً االلتز للربٌع العربً وفقدانهم للثقة فً "أوباما"استٌاء قادة الخلٌج من استجابة إدارة 

 "واشنطن"ألن هذه الدول سعت إلى إشراك روسٌا كبدٌل. أدى حجب  ،"موسكوـ"نعمة بالنسبة ل كان

 "المنامة"و "القاهرة"لمبٌعات األسلحة إلى مصر والبحرٌن بسبب مخاوؾ حقوق اإلنسان إلى توصل 

فإن التفاعل اإلقلٌمً لروسٌا هو رد فعل بسبب  ،ونتٌجة لذلك .24"موسكو"إلى اتفاقات لبٌع األسلحة مع 

 قٌودها وٌرتبط بتوفر الموارد والفرصة.

مما ٌسمح للحكومة  ،ٌدٌولوجٌةإوؼٌر  تفاعلٌة مرنةتقدم روسٌا سٌاستها الخارجٌة على أنها علمانٌة و

ثل المملكة بما فً ذلك تلك )م ،وقادة األعمال الروس بالتفاعل مع جمٌع الجهات الحكومٌة فً المنطقة

 "موسكو"ٌؤدي عرض و .25لتً لدٌها أجندات منافسة مباشرةالعربٌة السعودٌة وإٌران وإسرائٌل( ا

 ،للحٌاد اإلٌدٌولوجً إلى زٌادة عدد الفرص المتاحة للتأثٌر واالستثمار االقتصادي والوساطة الدبلوماسٌة

بالنظر  ،رص مع الحد فً الوقت نفسه من االلتزامات والتكالٌؾوفً بعض الحاالت االضطراب. ٌسمح منهج روسٌا المرن باستؽالل الف

 .26إلى تركٌزها على المدى القصٌر

 التحدٌات التً تواجه النهج اإلقلٌمً لروسٌا

من  وتواجه العدٌد ،إال أنها محفوفة بالقٌود ،على الرؼم من أن االستراتٌجٌة اإلقلٌمٌة لروسٌا تبدو وكأنها تؤتً ثمارها فً الوقت الحالً

قدرتها على منع  ،وبشكل أساسً-أطول. إن التركٌز الحالً على المكاسب الجٌوسٌاسٌة لروسٌا فً المنطقة  فق زمنًوفقا ألالتحدٌات 

ٌحجب تحدٌاتها الحالٌة والمستقبلٌة فً الشرق  -نفوذها ومكانتها فً الشرق األوسطانهٌار نظام الرئٌس السوري بشار األسد وزٌادة 

من القٌود  ،اإلقلٌمٌة "موسكو"الضوء على القٌود طوٌلة المدى الستراتٌجٌة  التطورات واألحداثورش العمل ومراجعة األوسط. ألقت 

 القٌود التً تفرضها الوالٌات المتحدة. وحتى ،الناجمة عن القٌود المحلٌة إلى القٌود التً تفرضها الكٌانات اإلقلٌمٌة

. وقد أدى هروب رؤوس األموال وتقلٌص االستثمار األجنبً بعد 27العقوبات األمرٌكٌة واألوروبٌةال ٌزال االقتصاد الروسً ٌعانً من 

فرضت تدابٌر  "موسكو"ا تسبب فً ضؽوط محلٌة ألن م ،فرض العقوبات إلى تباطؤ كبٌر فً نمو الناتج المحلً اإلجمالً الروسً

ألسعار  "موسكو"األمر الذي أدى بدوره إلى زٌادة تعرض  ،ا على الطاقةأصبح االقتصاد الروسً أكثر اعتمادً  ،ونتٌجة لذلك .28تقشفٌة

ٌتطلب اعتماد روسٌا على الطاقة الحفاظ على الوصول إلى األسواق ومواصلة التعاون مع المملكة العربٌة السعودٌة  .29الطاقة المتقلبة

المحاٌد من استفتاء االستقالل  "موسكو"موقؾ كذلك، فإن  .30أوبك() جه فً منظمة الدول المصدرة للنفطللتفاوض على أسعار النفط وإنتا

من امتالك  امدفوع كان ،بالتراجع كانت روسٌا واحدة من القوى الرئٌسٌة القلٌلة التً لم تطالب حكومة إقلٌم كردستان حٌث ،الكردي

فً  و"أربٌل"،الطاقة المسعورة بٌن بؽداد  دبلوماسٌة، ضمن 31وكردستانوحقول الؽاز فً كل من العراق  ٌةنفط حقول روسٌا لحقوق عدة

 ا.تلعبه الطاقة فً دبلوماسٌة روسٌ الدور الحاسم الذي ، وهو ما ٌمثلالفترة التً تسبق استفتاء االستقالل الكردي

فقد عززت  ،باستثناء قطاع الطاقة وبعض المناطق التجارٌة المتخصصة. ومع ذلك ،لٌس لروسٌا وجود اقتصادي قوي فً الشرق األوسط

لكن  .32بمهارة أنشطتها الدبلوماسٌة والعسكرٌة فً المنطقة من أجل أن ٌكون لها وجود كبٌر مقارنة بقوتها االقتصادٌة المتدهورة "موسكو"

الروسٌة طة ضمان األنشلما ٌثٌر الشكوك حول توفر الموارد التً قد تستخدم  ،النظرة االقتصادٌة الروسٌة بعٌدة المدى ال تزال ؼٌر مواتٌة

 .33فً الداخل والخارج

التً تقدر - 34تكلفة المحتملة إلعادة اإلعمارفً سورٌا وال ة روسٌاعسكري الروسً طوٌل األجل ومشاركإن تكالٌؾ الحفاظ على الوجود ال

فاتورة إعادة اإلعمار على الرؼم من أن روسٌا أوضحت أنها ال تنوي تحمل  ،تبدو باهظة -ملٌار دوالر 250أنها ال تقل عن  األمم المتحدة

فً محاولة لجنً ؼنائم إعادة  "دمشق"على الرؼم من أن روسٌا قد أبرمت العدٌد من صفقات الطاقة والبنٌة التحتٌة مع و .35بأكملها

نشطة تحدث األمن ؼٌر المرجح أن ومن ؼٌر المرجح أن تتحقق الفوائد المالٌة لهذه المساعً فً المستقبل القرٌب. ف ،اإلعمار فً سورٌا

ا لمزٌد من الوجود العسكري والدبلوماسً بما فً ذلك إعادة اإلعمار ا،اإلقلٌمٌة لروسٌ ًٌ نظًرا للقٌود  ، أي فائدةالتً تتطلب تموٌاًل إضاف

 .36االقتصادٌة

بهم: ترٌد  حددت دول الخلٌج الحاجة االقتصادٌة الحالٌة لروسٌا على أنها نقطة ضعؾ ٌمكن أن تستؽلها لتحقٌق مكاسب سٌاسٌة خاصة

ا ًٌ على الرؼم من  ،مع أولوٌاتهم السٌاسٌة فً المنطقةهذا ٌتماشى و. 37ا ٌعطً نفوًذا لدول الخلٌج الؽنٌة بالمواردم ،روسٌا استثماًرا محل

 روس يا نشاط يرثةط

 ابملوارد وثيلًا ارثةاًظا

 آأوًل،: بعريلذني املخاحة

 آأةرث" نوسكو" حكون

 ثؤدي ل غندنا نشاًظا

 الاكذةادية امضغوط

 كةح ا ىل هبا اخلاصة

  .حدودىا خارج الأنشعة
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سعت روسٌا بشكل متزاٌد إلى إبرام صفقات استثمارٌة مع صنادٌق الثروة السٌادٌة بدولة الخلٌج كوسٌلة  ،من جانبهاونجاح هذا التكتٌك. 

إن تعرض روسٌا  .38مس الحاجة إلٌه فً الصناعة والبنٌة التحتٌة الروسٌةهً فً أالعقوبات وإدخال رأس المال الذي لاللتفاؾ على 

سواء فً الداخل أو فً الشرق األوسط.  ،على تأمٌن أنشطتها "موسكو"لقدرة  اهذا الحل مهمللعقوبات التجارٌة والمالٌة المستقبلٌة ٌجعل 

فً حٌن أن بعض االستثمارات لم تسفر عن التأثٌر المتوقع على االقتصاد  ،فإن الكثٌر من رأس المال الموعود لم ٌتحقق ،ومع ذلك

إذا فشلت دول الخلٌج فً رؤٌة العائد  .40وي علٌها االستثمار فً روسٌاتدرك هذه الدول المخاطر التً ٌنط ،وعالوة على ذلك .39الروسً

مما ٌقلل االستثمار الذي تمس الحاجة إلٌه  ،فقد ٌتخلون عن شراكات اقتصادٌة مستقبلٌة مع روسٌا ،االقتصادي أو السٌاسً على االستثمار

 قلٌمٌة.فً االقتصاد الروسً وٌحد من قدرة روسٌا على تموٌل وتوسٌع أنشطتها اإل

من توسٌع أو  "موسكو"الركود وقد ال تتمكن اتجاه من المحتمل أن ٌستمر االقتصاد الروسً فً  ،من دون اإلصالح االقتصادي الداخلً

توفر هذه األنشطة لروسٌا وجود فً الشرق  .41حتى الحفاظ على مستوٌاتها الحالٌة من المشاركة السٌاسٌة والعسكرٌة فً الشرق األوسط

فً البحث عن  "موسكو"ال سٌما إذا استمرت  ،المنطقة التً ٌكتسً فٌها الحضور والعالقات الشخصٌة أهمٌة كبٌرةوهً  ،األوسط

تفتقر إلى الموارد الكافٌة لتموٌل المشاركة الخارجٌة ألن هذه الموارد مطلوبة لتموٌل  "موسكو"إذا كانت واستثمارات من الشرق األوسط. 

لمرجح أن تقلل روسٌا من أنشطتها فً الشرق األوسط أو على األقل تحافظ على هذه األنشطة عند مستوٌاتها فمن ا ،األولوٌات المحلٌة

ستراتٌجٌة روسٌا افإن  ،إذا حدث هذا التخفٌض .42الحالٌة بدالً من التوسع لتحقٌق مزٌد من التأثٌر فً السعً لتحقٌق وضع قوة عظمى

خاصًة ألن قادة الشرق األوسط  ،ائمة على التوافق على المدى القصٌر للمصالح ستتعرض للخطرالمتمثلة فً متابعة عالقات المعامالت الق

 .ٌقدرون بقوة الوجود وااللتزام

ٌمكن لروسٌا أن تسعى إلى زٌادة الوجود المنخفض فً الشرق األوسط إلى الحد األقصى من خالل تضخٌم جهودها فً مجال القوة 

فإن النفوذ المحدود  ،دون استخدام تدابٌر قسرٌة. ومع ذلك ،من خالل المبادرات الثقافٌة واإلعالمٌة ،قةالناعمة لزٌادة نفوذها فً المنط

"ٌتعٌن على روسٌا  :كما أشار أحد المشاركٌن فً ورشة العملوللقوة الناعمة ٌمثل حالٌاً نقطة ضعؾ مركزٌة فً النهج اإلقلٌمً لروسٌا. 

على الرؼم من أن روسٌا قد زادت وسائل إعالمها و .43أن تتعلم القوة الناعمة حتى تتمكن من تعزٌز مكاسبها فً أماكن مثل سورٌا"

مع فقد ترددت الرواٌات الروسٌة  ،ومع ذلك .44إال أنها حققت مكاسب إضافٌة فً تؽٌٌر الرواٌات فً المنطقة ،وبرامجها باللؽة العربٌة

ألن  ال تزال قاصرةفإن هذه المكاسب  ،. ومع ذلك45من الشباب العربً إلى روسٌا كحلٌؾ% 20حٌث أشار  ،شرائح معٌنة من السكان

تكرار نجاح وسائل اإلعالم المملوكة لروسٌا فً قد فشلت فً توسٌع هذه القاعدة و المبادرات اإلعالمٌة اإلقلٌمٌة باللؽة الروسٌة فً روسٌا

القوة الناعمة لروسٌا فً وتنفٌذ فً الوالٌات المتحدة وأوروبا. إن تحسٌن إسقاط األشمل  ت المعلومات الروسٌةوروبا وعملٌاأجزاء من أ

من ؼٌر و. إلى ذلك المجال ما ٌعنً تحوٌل موارد شحٌحة بالفعل ،أن تجعل هذا المجال أولوٌة "موسكو"الشرق األوسط سوؾ ٌتطلب من 

ألن تعزٌز  ،على استعداد للقٌام بمثل هذه المقاٌضة بالنظر إلى التركٌز على المدى القصٌر الستراتٌجٌتها الواضح ما إذا كانت روسٌا

 قدرات القوة الناعمة لتوسٌع نفوذها فً الشرق األوسط هو مسعى طوٌل األجل.

 الشراكات المتعددة لروسٌا توفر فوائد قصٌرة األجل ولكنها تنطوي على مخاطر طوٌلة األجل

من استراتٌجٌة روسٌا اإلقلٌمٌة هو بناء والحفاظ على العالقات مع العدٌد من الجهات الحكومٌة جزء 

مثل  -نجاحها فً إشراك الدول على خالؾ مع بعضها البعض  "موسكو"وؼٌر الحكومٌة. لقد أثبتت 

الفاعلة  وتمكنت من تعمٌق العالقات مع كال الجانبٌن. توفر موازنة روسٌا للجهات -إسرائٌل وإٌران 

ولٌس ربط موسكو بأي بلد أو معسكر أو موقؾ معٌن. تبقى سورٌا هً االستثناء من  ،المتعددة المرونة

ا  ،هذا النهج ًٌ ألن موسكو ودمشق لدٌهما عالقة طوٌلة األمد وأظهرت روسٌا استعدادها للتدخل عسكر

 نٌابة عن نظام األسد.

االقتصادٌة والدبلوماسٌة المحتملة التً ٌمكن أن ٌزٌد نهج روسٌا متعددة الشركاء من عدد األرباح 

 ،نظًرا ألن هؤالء الشركاء هم دول وكٌانات سٌاسٌة لها مصالحها وأهدافها الخاصةو. "موسكو"تجنٌها 

فقد وجدت روسٌا نفسها تسٌر فً حبل مشدود لضمان عدم ؼضبها أو جعلها مدًٌنا جًدا من جانب آلخر. 

مثل قطر مقابل البحرٌن  ،للمنافسات اإلقلٌمٌة الحكومٌة "موسكو"نة ٌمكن مالحظة ذلك من خالل مواز

 ،ومصر والسعودٌة واإلمارات العربٌة المتحدة. تتنقل روسٌا أًٌضا فً األنظمة السٌاسٌة الداخلٌة المعقدة

بما فً ذلك  ،حٌث تشترك روسٌا مع العدٌد من العناصر السٌاسٌة المتنافسة ،كما هو الحال فً العراق

والسٌاسٌون المدعومون من  ،ومسؤولو حكومة إقلٌم كردستان ،الحكومة العراقٌة والزعماء البرلمانٌون

وقد حدت المشاركة دون تحٌز مع جمٌع األطراؾ اإلقلٌمٌة تقرًٌبا من العمق من هذه  .46إٌران

حد المشاركٌن فً من أن تصبح أكثر من شرٌك ثانوي. كما الحظ أ "موسكوت "ومنع ،االرتباطات

 .47لكن ٌبدو أن لدٌها عدًدا كبًٌرا من الشركاء" ،"قد تلتزم روسٌا بشركائها :ورشة العمل

 نذؼددة روس يا هنج يزيد

 الأرابح ػدد ن  امرشاكء

 وادلبصوناس ية الاكذةادية

 جتنهيا آأن ميك  اميت احملمتةل

 لأن ونظًرا". نوسكو"

 دول مه امرشاكء ىؤلء

 ميا س ياس ية وكياانت

 وآأىدافيا نةاحليا

 وجدت فلد اخلاصة،

 ػىل جسهر نفسيا روس يا

 .نشدود حبل
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نوع من عدم شربت تٌدٌولوجٌة والمعامالت مع جمٌع األطراؾ فً الشرق األوسط قد ا فً الحفاظ على العالقات ؼٌر اإلرؼبة روسٌإن 

لدى القٌادة اإلٌرانٌة الحالٌة عدم ثقة تارٌخٌة فً روسٌا  ،على سبٌل المثال .48الشرق األوسط العدٌد من عالقات روسٌا فًالثقة من جانب 

األحدث عهداً مع الدول فً  "موسكو"إن ارتباطات  .49تنبع من الدعم العسكري لالتحاد السوفٌتً للعراق خالل الحرب بٌن إٌران والعراق

على المدى  "موسكو"ؼذت شكوك القٌادة اإلٌرانٌة المستمرة بأهداؾ  ،ل والسعودٌةمثل إسرائٌ ،كثٌر من األحٌان بمعارضتها إلٌران

قتهم. أصبحت االختالالت عدم الثقة ٌحد من عمق عال النوع من وهذا ،"األسد"التعاون فً سورٌا لدعم نظام  إلى إضافة ،50الطوٌل

أو األهداؾ المختلفة على وجود  51استخدام روسٌا للقواعد الجوٌة اإلٌرانٌةمثل الخالؾ حول -نٌن فً سورٌا والسٌاساتٌة بٌن االث نفٌذٌةالت

 نقاط احتكاك أكبر. -52حزب هللا على المدى الطوٌل فً سورٌا

قد تقوض مصالح روسٌا فً الشرق األوسط. على الرؼم من أن  ،مثل إٌران ،فإن اإلجراءات التً ٌتخذها شركاء روسٌا ،عالوة على ذلك

ٌشبه النشاط المزعوم الذي لكترونً اإلهجوم المثل ، بٌث فً الخلٌجإال أن النشاط اإلٌرانً الخ ،ن شرًٌكا إلٌران فً سورٌاروسٌا قد تكو

أو أحدث االستفزازات البحرٌة ضد ناقالت النفط  53ة )شركة النفط العربٌة السعودٌة(السعودٌ "رامكو"آالذي قامت به إٌران ضد شركة 

أن دول الخلٌج وؼٌرها من أهداؾ التخرٌب  ،هدد المصالح االقتصادٌة الروسٌة مع دول الخلٌج. واألكثر من ذلكٌٌمكن أن  ،54التجارٌة

اإلٌرانً قد تسعى إلى مطالبة روسٌا بتقٌٌد األنشطة اإلٌرانٌة كشرط مسبق لمزٌد من التعاون أو استمراره. هذا صحٌح بشكل خاص فً 

ألن روسٌا ستستفٌد أكثر من صفقات االستثمار المشتركة من دول  "،موسكو"نفوذ كبٌر على  ألن دول الخلٌج لها ،المجال االقتصادي

 ،من ؼٌر الواضح ما إذا كانت روسٌا لدٌها القدرة على فعل أكثر من مجرد التأثٌر على إٌران لتؽٌٌر سلوكها دون تعمٌق شراكتهاوالخلٌج. 

الكامل بإٌران سٌخلق اختالاًل فً استراتٌجٌتها  "موسكو"فإن التزام  ،ذلك وهً خطوة تتعرض لخطر تحوٌل الشراكة إلى تحالؾ. ومع

 .54والذي من المحتمل أن ٌؤدي إلى إؼالق األبواب فً أماكن أخرى والقٌود على عدد الفرص المتاحة لروسٌا ،الحالٌة

ٌظل هذا هو الحال مع زٌادة ترسٌخ  فقد ال ،التورط فً التصعٌد اإلقلٌمًتجنب على الرؼم من أن روسٌا تمكنت حتى اآلن من و

مثل إسرائٌل وإٌران أو إٌران  ،روسٌالالخصومات وتصعٌد الدول عن طرٌق القدرات الجدٌدة. قد ٌؤدي الصراع المحتمل بٌن شرٌكٌن 

االلتزام بأنواع . وٌبرز هذا الوضع كٌؾ ٌمكن أن ٌكون من الصعب على روسٌا 55الجانبٌنأحد إلى إجبار موسكو على اختٌار  ،والسعودٌة

 مختلؾ الشركاء. استمرار تعظٌم الفرص المتاحة مع عالقات دائمة مع ،تً من شأنها أن تعزز أكثر من ذلكالسٌاسات ال

بعد أن شاركت فً العدٌد  ،ألنها وضعت نفسها كوسٌط للنزاعات ،ستحاول روسٌا التحكٌم فً مثل هذا الصراع ،فً أفضل السٌنارٌوهات

فً  عرضت مؤخًرا الوساطة فً النزاعاتو ،اإلسرائٌلٌة-عملٌة السالم العربٌة من المفاوضات حول

دفع روسٌا إلى الحصول على مقعد على حٌث تن ،562017وكذلك الصدع الخلٌجً عام  ،سورٌا والٌمن

طاولة المفاوضات والقرارات الرئٌسٌة فً المنطقة كجزء من سعٌها للحصول على وضع قوة 

لعبت روسٌا دوًرا مهًما فً المفاوضات حول  ،فً السنوات األخٌرة ،ثالعلى سبٌل الم .57عظمى

فإن هذا النهج ال ٌخلو  ،ومع ذلك .58البرنامج النووي اإلٌرانً والتسوٌة السٌاسٌة المحتملة فً سورٌا

ى الطوٌل. إن مثل هذه المشاركة ألنه قد ٌزٌد من تعقٌد عمل توازن روسٌا على المد ،من المخاطر

على عاتقها للمساعدة فً التوسط فً النزاعات التً تفضل  "موسكو"ألطراؾ تضع عبء متعددة ا

وتجرها إلى النزاعات داخل المنطقة التً من المحتمل أن تؤدي إلى تدهور فرصها االقتصادٌة  ،تجنبها

 والسٌاسٌة

دٌهم نفوًذا على فً هذه النزاعات أن ل ةالمتورط طراؾعتقد األتلمخاطر أكثر عندما تتفاقم هذه اكذلك، 

أدى الخالؾ  ،على الوقوؾ إلى جانبهم. على سبٌل المثال "موسكو"روسٌا ٌمكنهم استؽالله إلجبار 

الذي قطعت فٌه البحرٌن ومصر والمملكة العربٌة السعودٌة واإلمارات العربٌة - 2017الخلٌجً لعام 

ا والمتحدة العالقات الدبلوماسٌة مع قطر و ًٌ ا وبر ًٌ افرض حصاًرا جو ًٌ  ،حتى اآلن .59إلى وقوع روسٌا فً منتصؾ لعبة التأثٌر -بحر

وقد أشركت كال الجانبٌن فً الحفاظ على إمكانٌة الوصول إلى العدٌد من  ،الخلٌجً من الصدع هاالتعبٌر علًنا عن موقف "موسكو"رفضت 

ألن جمٌع  ،الحٌاد قد أفاد روسٌا على المدى القصٌرعلى الرؼم من أن هذا و .60المحسنٌن االقتصادٌٌن وتعظٌم فرصها على المدى القصٌر

وهذا الحٌاد ٌحد من عمق العالقات الثنائٌة لروسٌا مع كل من  ،لمنعها من الوقوع فً المعسكر اآلخر "موسكو"إلى إشراك سعت األطراؾ 

 دول مجلس التعاون الخلٌجً.

ا على المدى الطوٌل. حاولت دول الشرق األوسط )وال سٌما دول قد ال تكون روسٌا قادرة على تجنب محاوالت شركائها لتقٌٌد سلوكه

لتحقٌق نتائج تتماشى مع مصالحها أكثر من مصالح خصومها. لقد كانت سورٌا مثاالً  "موسكو"الخلٌج( أن تمارس نفوذها االقتصادي على 

لخلٌج فٌها حوافز اقتصادٌة فً شكل استثمار فً حٌث استخدمت دول ا ،مفٌداً للعبة ذات المستوٌٌن التً تمٌز مشاركة الخلٌج مع روسٌا

فً وقت واحد رسالة استٌاء من سٌاستها تجاه  "واشنطن"مع إرسال  ،محاولة لالحتفاظ بدرجة من النفوذ على صنع القرار الروسً

إال  ،ت االقتصادٌة بسهولةعلى الرؼم من أن روسٌا سعٌدة بالتوصل إلى استراتٌجٌة التحوط لدول الخلٌج وقبلت هذه التحفٌزاو .61سورٌا

بدت بعض دول  ،. فً اآلونة األخٌرة"األسد"أن هذه اإلجراءات أظهرت تأثًٌرا ضئٌاًل على سٌاسة روسٌا تجاه سورٌا أو عالقتها مع 

 اخملاظر ىذه ثخفامق ةذكل،

 ثؼخلد غندنا آأةرث

 يف املخورظة الأظراف

 دلهيم آأن امزناػات ىذه

 ميكهنم روس يا ػىل نفوًذا

 ل جبار اس خغالهل

 اموكوف ػىل" نوسكو"

 .جانهبم ا ىل
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هذا قد ٌكون على الرؼم من أن و .62"دمشق"وأعادت فتح سفاراتها فً  " باٍق فً السلطةاألسدأن "فكرة أكثر قبوال لالخلٌج على ما ٌبدو 

وقد توفر  ،القدرة على تشكٌل بٌئة ما بعد الصراع فً سورٌاو "األسد"إال أنه قد ٌثبت فً الواقع أنه ٌثبط نفوذ روسٌا على  ،لصالح روسٌا

 ."طهرانـ"بشأن عالقتها ب "موسكو"مكاًنا آخر لدول الخلٌج للضؽط على 

لكن ٌمكن أن تضطر إلى اختٌار األطراؾ بٌنما  ،مثل واحد فً الشرق األوسطال تزال روسٌا خائفة حًقا من أن تصبح مدًٌنا للؽاٌة لم

الرؼم على  ،تجنب االلتزامات العمٌقة "موسكو"متعدد الشركاء المرن من الضوء على كٌؾ ٌتطلب نهج روسٌا تنضج عالقاتها. هذا ٌسلط 

فوذ الكبٌر الذي االلتزام ٌمكن أن ٌؤدي إلى تجنب نوع النن تجنب إحٌث  ،على ما ٌمكن أن تنجزه روسٌا من القٌود التً ٌفرضها ذلك

 ".موسكو"تسعى إلٌه 

 وجدتها الدول اإلقلٌمٌة والعقبات الغربٌةأظل روسٌا معتمدة على الفرص التً ن تأمن المرجح 

؛ عندما ٌزداد النشاط الروسً ،ذلكوعندما ٌزداد  .63ستراتٌجٌة اإلقلٌمٌة لروسٌا تعتمد على توفر الموارد والفرصٌؤكد بحثنا السابق أن اال

كانت مشاركة روسٌا اإلقلٌمٌة قائمة على  ،تقل المشاركة الروسٌة. حتى اآلن ،تكون هذه شحٌحة

أتاح الربٌع  ،الفرص التً استفادت منها لتضخٌم دورها فً الشرق األوسط. على سبٌل المثال

فً المنطقة. حتى تدخلها فً  ةخارجٌ ةثقٌل قوةا إلعادة إدخال نفسها بالقوة كالعربً فرصة لروسٌ

عن مواطن الضعؾ  اناجم ،بطرٌقة أو بأخرى ،كان ، بلروسٌا بالكامل ٌكن قراراسورٌا لم 

الحاكم وأدت إلى تدخل روسٌا  "األسد"االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة السابقة التً قوضت نظام 

 "موسكوـ"ل ،بدوره ،أتاح التدخل الروسً فً سورٌا .64العسكري اإلقلٌمً الوحٌد لدعم شرٌك قدٌم

ا فً المفاوضات حول مستقبل سورٌا صوتاالفرصة لتصبح  ًٌ زٌادة وجودها العسكري فً و ،65رئٌس

 .67وتعزٌز تعاونها التكتٌكً مع إٌران والنظام السوري ،66بالد الشام

عؾ الموجودة مسبًقا فً دول اقترح المشاركون فً ورشة العمل أن ترى روسٌا فرًصا فً نقاط الض

أتاح تفتٌت النخب السٌاسٌة وصنع القرار  ،على سبٌل المثال ،الشرق األوسط. فً العراق

الالمركزي فرًصا أمام روسٌا لتضخٌم نفوذها من خالل زٌادة عدد الجهات الفاعلة التً ٌمكن أن 

هذه اإلجراءات توضح  ،تشاركها وتلعب بعضها البعض لتحقٌق مكاسب خاصة بها. ومع ذلك

على الرؼم من أن روسٌا ربما جنت واعتماد روسٌا على الجهات اإلقلٌمٌة الفاعلة إلٌجاد الفرص. 

إال أنها تعتمد على استمرار المواءمة بٌن المصالح والدول اإلقلٌمٌة  ،األرباح على المدى القصٌر

 لالستمرار فً االستفادة.

روسٌا بتموٌل  فً مفاوضات إنتاج النفط قد زود "أوبك"ٌة من قبل دول الخلٌج ومشاركة إن االستثمار االقتصادي فً الصناعة الروس

توفر لروسٌا  هً أكثر من مجرد مكسب اقتصادي: إنها "موسكوـ"ولكن األنشطة االقتصادٌة اإلقلٌمٌة ل .68ألنشطتها المحلٌة والعالمٌة

تمتلك شركات الطاقة التابعة للدولة  ،على سبٌل المثال .69اء الشرق األوسطزاٌد فً جمٌع أنحوالنفوذ والوجود المت ،المزٌد من المشاركة

ل روتٌنً فً جمٌع وكبار رجال األعمال الروس ٌمارسون أعمالهم بشك ،مكاتب دائمة فً الشرق األوسط ،"تومآ روس"مثل  ،الروسٌة

إن الوجود الذي تحققه روسٌا من خالل صفقات أعمالها ٌضمنه قادة الشرق األوسط والصنادٌق السٌادٌة التً ترؼب  .70أنحاء المنطقة

 "موسكو"مما ٌضع  ،أن هذه الدول تستخدم روسٌا لمصلحتها الخاصة ،مما ال ٌثٌر الدهشةوروسٌا فً جذب المزٌد من االستثمارات إلٌها. 

 .70ما بأولوٌات ومصالح وتصرفات دول الشرق األوسط التمسك إلى حد ووه ،فً موقؾ دقٌق

"روسٌا  ، فإنالتً قدمتها الوالٌات المتحدة عن ؼٌر قصد. كما أشار أحد المشاركٌن فً ورشة العمل رصاستفادت روسٌا أًٌضا من الف

 ،72آسٌانحو األمرٌكً  تحولرٌكً من المنطقة عقب إعالن التصور التخفٌض األم .71تصنع األذى فً فراغ عدم االتساق األمرٌكً"

عن  ،وآراء تقاعس الوالٌات المتحدة عن العمل فً سورٌا ،الوقوؾ إلى جانب المحتجٌن فً مصر وتونس "واشنطن"باإلضافة إلى قرار 

لدعم  ،المتحدة للوالٌات بدٌلوقد أتاح ذلك لروسٌا فرصة لتقدٌم نفسها ك .73األمرٌكًفقدان قادة الشرق األوسط ثقتهم بااللتزام األمنً 

على استعداد للتدخل  ،عزز تدخلها الالحق فً سورٌا وجهة نظر روسٌا كقوة عسكرٌة موثوقةوقد األنظمة القائمة وضد التدخل الؽربً. 

على الرؼم من أن مشاركة روسٌا المتزاٌدة فً سورٌا قد تحولت إلى و .74"األسد"حتى للدول التً عارضت نظام  ،نٌابة عن شركائها

 روسٌا خارج قارب إلىوهذا مدفوع جزئٌاً برؼبة دول الشرق األوسط فً الت ،دبلوماسً فً الشرق األوسطالقتصادي واالنخراط اال تجدد

ومن ؼٌر  ،ال تزال روسٌا متمسكة بالخطوات الؽربٌة ومكائد دول الشرق األوسط لخلق الفرص ،. ونتٌجة لذلك75الوالٌات المتحدة نطاق

 الخاصة. فرصهاعلى إنشاء  ةالمحتمل أو ؼٌر قادر

ا لدول الشرق األوسط ًٌ  سوف تستمر روسٌا فً أن تكون شرًٌكا ثان

الرئٌسً المفضل لمصر فإنها ستستفٌد من أن تصبح الضامن األمنً  ،عظمىال وضع القوىبالنظر إلى سعً روسٌا للحصول على مكانة و

إال أن  ،كلٌهما. على الرؼم من أن روسٌا قد حققت هذا الوضع فً سورٌاإن لم تكن الشركتٌن للسوفٌت سابقا، الدولتٌن  ،أو العراق

 نشارةة آأن ن  امرمغ وػىل

 كد سوراي يف املزتايدة روس يا

 الاخنراط جتدد ا ىل حتومت

 يف وادلبصونايس الاكذةادي

 وىذا الأوسط، امرشق

 دول برغةة جزئياً  ندفوع

 امخلارب يف الأوسط امرشق

 نعاق خارج روس يا ا ىل

 .املخحدة امولايت
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 .76أمنٌة كبٌرة مع الوالٌات المتحدةأًٌضا بعالقات  "القاهرة"و "بؽداد"فً حٌن تتمتع  ،لم تكن بالكامل تحت دائرة النفوذ األمرٌكً "دمشق"

ٌن البلدٌن بعٌدا عن مدار لم تتمكن حتى اآلن من قلب أي من هذ روسٌا إال أن ،على الرؼم من تعمٌق التعاون العسكري مع العاصمتٌن

األمرٌكً. وكما ذكر أحد ٌشٌر هذا إلى أن النموذج الروسً ال ٌزال أقل جاذبٌة لهذه الدول من الضمان األمنً الفلك األمرٌكً. و

 .77( من العمل مع الوالٌات المتحدة"إذا لم تتمكن )دول الشرق األوسطالخطة ب  "روسٌا هًفإن  ،المشاركٌن فً ورشة العمل

روسٌا كبدٌل عن الوالٌات المتحدة ووسٌلة للتأثٌر على  -وخاصة دول الخلٌج-استخدمت حكومات الشرق األوسط  ،بدالً من ذلكو

تطوٌر طائرة  للتعاون فً 2017وقعت اإلمارات العربٌة المتحدة وروسٌا اتفاًقا فً عام  ،للعمل لصالحها. على سبٌل المثال "واشنطن"

لتحدٌد ما إذا كانت ستبٌع اإلمارات طائرة نفاثة من " واشنطنـ"إزاء العملٌة البطٌئة ل "أبو ظبً"مقاتلة من الجٌل الخامس وسط إحباطات 

وافقت الوالٌات المتحدة على الدخول فً  ،ومنذ ذلك الحٌن .78على التحرك "واشنطن"أمالً فً أن ٌحفز هذا اإلعالن  F-35طراز 

 .79تلك المنصة خطوة نحو الحصول علىوهً  ،F-35محادثات تمهٌدٌة مع اإلمارات العربٌة المتحدة على الطائرة 

تستخدم هذه الدول أًٌضا االرتباط الدبلوماسً واالقتصادي مع روسٌا لإلشارة إلى الوالٌات المتحدة 

إشارة مفٌدة. عندما أرجأت  ،على وجه الخصوص ،ت مبٌعات األسلحةبأن لدٌها خٌارات أخرى. كان

الوالٌات المتحدة مبٌعات األسلحة إلى مصر بسبب مخاوؾ حقوق اإلنسان فً أعقاب االنقالب 

لدعم القٌادة  أكثر مٌوالقل اهتماًما بحقوق اإلنسان واأل-كانت روسٌا  ،2013العسكري فً عام 

لتقدٌم األسلحة فٌما  تدخلت -مراًرا لنظام المخلوع حسنً مباركاست والتً كانت تعتبرها ،العسكرٌة

 "واشنطن"بإرسال رسالة إلى  "لقاهرةـ"اهذا لوقد سمح . 80أطلق علٌه "صفقة ؼٌر مشروطة"

 -منافس قوى عظٌم-ت المتحدة فً التسلح وأن روسٌا مفادها أن مصر لم تكن تعتمد على الوالٌا

فإن توقٌع روسٌا على اتفاقٌات فنٌة ومذكرات  ،الوة على ذلكسد احتٌاجات مصر. عٌٌمكن أن 

بالفعل قضٌة ساخنة بالنسبة لواشنطن بالنظر إلى شراء تركٌا ، وهً S-400تفاهم مع قطر والمملكة العربٌة السعودٌة بشأن نظام األسلحة 

 .81"واشنطن"إشارة واضحة إلى ٌعد ، ن الوالٌات المتحدة وحلؾ الناتوٌقوض خطط التشؽٌل المشترك بٌمما  ،لهذا النظام

دخلت روسٌا فً اتفاق  ،مألت روسٌا المساحة التً تنازلت عنها الوالٌات المتحدة ولبت حاجة مصرٌة. فً الثانٌة ،فً المثال األول

ألن إعالنها البسٌط كان كافٌاً إلحباط  ،فإن إكمالها ٌعد مكافأة إضافٌة -والتً قد ال تكون جٌدة-هذه المبٌعات  أن تثمر؛ فً حالة محتمل

من والمستمر.  "واشنطن". ٌوضح كال المثالٌن كٌؾ ٌمكن لالنخراط مع روسٌا أن ٌكون بمثابة بولٌصة تأمٌن لتأمٌن اهتمام "واشنطن"

 .82المتحدة قد تظل روسٌا على استعداد للقٌام بهذا الدور ألنها تتمتع بمٌزة ثانوٌة تتمثل فً تقوٌض الوالٌات ،جانبها

حٌث ٌحرص قادة الشرق األوسط على عدم تعرٌض عالقاتهم بالوالٌات  ،فإن مثل هذه اإلشارات تذهب إلى أبعد من ذلك ،ومع ذلك

المتحدة للخطر عند السعً لتعظٌم خٌاراتهم. إن رؼبتهم فً عدم اإلخالل بالتوازن مع الوالٌات المتحدة توضح أنه على الرؼم من نجاح 

ستراتٌجٌة روسٌا فً الشرق األوسط إلى االكثٌر مما هو مرؼوب فٌه. تسعى  ٌتركإال أن نموذجها األمنً  ،كري فً سورٌاروسٌا العس

على و .83طوٌل األجل الملتزم "واشنطن"والتً تختلؾ اختالًفا كبًٌرا عن نهج  ،استؽالل الفرص المتاحة مع الحد من التكلفة وااللتزام

ال ٌولد االلتزام فإنه  ،لمتابعة العالقات المتعددة والصفقات التجارٌة فً المدى القرٌب "موسكوـ"مرونة ل الرؼم من أن هذا قد ٌخلق

وعندما  ،تصبح أوجه القصور فً نهج روسٌا أكثر وضوًحا على المدى الطوٌلقد وكالهما ٌحظى بتقدٌر القادة اإلقلٌمٌٌن.  ،والوالء

 تتناقض مع مقاربات النهج األمرٌكً.

 ر المتزاٌد للصٌن فً الشرق األوسطالدو

لٌست فقط الوالٌات المتحدة هً التً تعتبر شرًٌكا أكثر جاذبٌة من روسٌا من جانب الشرق األوسط. هذه الدول تستخدم أًٌضا  ،ومع ذلك

بدأت الصٌن فً الوصول إلى  .14االرتباط الدبلوماسً واالقتصادي مع روسٌا لإلشارة إلى الوالٌات المتحدة بأن لدٌها خٌارات أخرى

وآخرها من خالل مبادرة الحزام والطرٌق. ٌركز النهج اإلقلٌمً للصٌن تقرًٌبا بالكامل على االقتصاد وٌركز  ،الشرق األوسط منذ فترة

ة فً نهاٌة المطاؾ حٌث تستثمر بكٌن بشكل كبٌر فً البنٌة التحتٌة فً جمٌع أنحاء المنطقة لزٌادة مكاسبها االقتصادٌ ،على المدى الطوٌل

بعٌدة عن السٌاسة اإلقلٌمٌة وال تقدم نفسها كمزود أمن لدول الشرق  "بكٌن"تظل  ،"موسكو"على عكس و .84واستمرار وصولها إلى النفط

 "بكٌن" أن إال ،85األوسط. على الرؼم من أن القادة اإلقلٌمٌٌن قد استخدموا الصٌن أًٌضا لسد الفجوات وإرسال إشارة إلى الوالٌات المتحدة

ا مفًٌدا من حٌث كانت  ًٌ  .86على عكس روسٌا ،نها مستهلك رئٌسً للنفط وترؼب فً االستثمار فً الصناعة داخل المنطقةإشرًٌكا اقتصاد

ٌات المتحدة فإن بكٌن والوال ،على الرؼم من أن دول الشرق األوسط قد تمارس عالقاتها مع الصٌن بطرٌقة مماثلة كما تفعل مع روسٌاو

 بٌنما روسٌا أكثر محدودة فً مساهماتها المحتملة. ،شركاء أكثر جاذبٌة بسبب ما ٌمكنهم جلبه للمنطقة ونعتبرٌول أوروبٌة أخرى ود

 استنتاج

فإن استراتٌجٌتها هً استراتٌجٌة  ،"موسكو"وفً رأي  ،لقد حققت مشاركة روسٌا ما بعد االتحاد السوفٌتً فً الشرق األوسط الكثٌر

وحصلت  ،وطورت العدٌد من الشراكات االقتصادٌة ،وعززت وجودها فً بالد الشام ،شرٌكها السوريقوة ززت روسٌا رابحة. لقد ع

 يف املةور آأوجو ثةةح كد

 ػىل وضوًحا آأةرث روس يا هنج

 وغندنا امعويل، املدى

 الهنج نلارابت نع ثدناكض

 .الأنرييك
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فً االستفادة من األحداث والفرص المتاحة فً الشرق األوسط إلعادة  "موسكو"على مقعد على طاولة المفاوضات الرئٌسٌة. لقد نجحت 

تواجه روسٌا قٌودا ، حٌث المحتمل لروسٌا فً الشرق األوسطال ٌنبؽً المبالؽة فً تقدٌر الدور  ،بناء صورتها كقوة عظمى. ومع ذلك

وقد ٌكون هناك عدم توافق بٌن طموحات موسكو والموارد  ،كبٌرة فٌما ٌمكن أن تحققه والجهات الفاعلة اإلقلٌمٌة التً ستسمح لها بتحقٌقه

 المتاحة.

ا على ق ًٌ انهٌار  2015 /أٌلولمنع التدخل الروسً فً سورٌا فً سبتمبر ، فقدد االستراتٌجٌة اإلقلٌمٌة لروسٌاٌوال تزال سورٌا مثااًل رئٌس

وٌمثل هذا التدخل أولوٌات السٌاسة الخارجٌة الروسٌة المختلفة: دعم األنظمة  ،87وانهٌار الدولة السورٌة بتكلفة صؽٌرة نسبٌاً  "األسد"نظام 

؛ ومنع امتداد الصراع والعنؾ إلى الدول المجاورة وروسٌا. بالتنسٌق مع هذه المبادئ ٌار النظامانه عدملقائمة؛ ضمان والمؤسسات ا

ٌبقى أن نرى ما إذا كانت روسٌا مستعدة  ،سعت روسٌا إلى استخدام تدخلها فً سورٌا لتعزٌز وضعها كقوة عظمى. ومع ذلك ،التوجٌهٌة

 لنفوذ فً منطقة تعتبر ثانوٌة فً أحسن األحوال لمصالحها الحٌوٌة.التخاذ خٌار سٌاسً حاسم وقبول تكالٌؾ الحفاظ على ا

تواجه قٌوًدا كبٌرة  أنناضلت من أجل  "موسكو"إال أن  ،العسكري فً سورٌا حال دون انهٌار النظام "موسكو"على الرؼم من أن تدخل 

والموارد  "موسكو"ون هناك عدم توافق بٌن طموحات وقد ٌك ،فٌما ٌمكن أن تحققه والجهات الفاعلة اإلقلٌمٌة التً ستسمح لها بتحقٌقه

 المتاحة. 

 سبها العسكرٌة إلى نجاحات سٌاسٌةترجمة مكا

 بقبول هذه التسوٌة. إن االفتقار  "األسد"لكنها لم تقنع بعد نظام  ،تود روسٌا التوصل إلى تسوٌة سٌاسٌة فً سورٌا تحافظ على مصالحها

مما ٌعزز المفهوم الشاذ المتمثل فً أن  ،ي ٌشٌر إلى وجود حد لدرجة نفوذها على النظام السوريالنسبً لروسٌا إلى النفوذ ؼٌر العسكر

ومن الواضح أن  ،"األسد"نجاحه العسكري قد ٌقٌد فً الواقع نفوذه. ربما تكون روسٌا قد أنقذت 

ولكن من ؼٌر الواضح كٌؾ  ،ٌعتمد على القوة العسكرٌة الروسٌة للبقاء على قٌد الحٌاة "األسد"

والتأثٌر على سمعتها. وٌبدو اآلن ٌا دون المخاطرة بانهٌار ٌمكن لروسٌا أن تستخرج نفسها من سور

 ؼٌر مرجح بشكل متزاٌد. -"موسكوـ"الذي كان ذات أولوٌة بالنسبة ل-فك االرتباط أن 

نتائج فً المنطقة على الرؼم ال ٌمكن لروسٌا أن تملً ال ،وهذا ٌدل على أنه على الرؼم من نجاحاتها

تفاعلٌة تستجٌب سٌاساتها  "موسكو"من قدرتها على تعقٌد السٌاسات. لقد جعلت القٌود التً فرضتها 

وجعلت من الصعب على روسٌا تشكٌل األحداث التً لم تكن  ،ولٌست استباقٌة ،لردود األفعال

بدالً من ذلك سٌاسات من شأنها أن تضمن تراجعها  "موسكو"تختار  ،طبدالً من التصرؾ كصانع ملوك فً الشرق األوسوموجودة بالفعل. 

وتأمٌن شراكات  ،للعب كشرٌك مؤقت أو مفسد على المدى الطوٌل. على الرؼم من أن روسٌا تحقق مكاسب اقتصادٌة قصٌرة األجل

فإن مشاكل روسٌا فً الشرق  ،فً المنطقةوتخطً الخطوات الؽربٌة لتعقٌد السٌاسات وتقوٌض النفوذ الؽربً  ،متعددة لزٌادة االنخراط

أو ؼٌرت دٌنامٌكٌات  -ناهٌك عن التحالفات-ا بتوطٌد العالقات طوٌلة األمد األوسط ال تزال دون حل على المدى الطوٌل. لم تقم روسٌ

بح ممكًنا فقط عن طرٌق وهو األمر الذي أص ،ألنها اختارت بدالً من ذلك زٌادة المرونة وكسب الشركاء ،المنطقة بشكل دائم لصالحها

تجنب االلتزام األعمق تجاه أحد الطرفٌن على اآلخر. ال ٌمكن لروسٌا أن تلتزم بأنواع السٌاسات التً من شأنها تدعٌم عالقات أكثر 

 دٌمومة دون تقوٌض نهجها الحالً.

تتمتع دول الشرق األوسط باألولوٌة فً  ولٌس روسٌا. ،فإن دول الشرق األوسط هً التً تسٌطر على األجندة اإلقلٌمٌة ،ونتٌجة لذلك

حٌث تحدد عمق العالقات وما إذا كانت ستقٌد أو تعزز أهداؾ روسٌا ومصالحها. وهذا بدوره ٌترك روسٌا مرتبطة  ،عالقاتها مع روسٌا

مرجح أن تظل روسٌا من ال ،فً ؼٌاب التزامات أعمقولألجندة اإلقلٌمٌة كقوة عظمى.  "موسكو"بدالً من قٌادة  ،بمصالحها وأفعالها

 مملوكة لهذه الجهات الفاعلة إلٌجاد الفرص.

ومع  ،كانت القوى العظمى تقلٌدٌا قادرة على الحفاظ على التواصل مع العدٌد من الجهات الفاعلة على مدى فترة طوٌلة من الزمن. روسٌا

على المدى الطوٌل أمر مشكوك فٌه. وهذا ٌدل  إن قدرتها على التصرؾ بشكل متسق فً المنطقة وتكرار نجاحاتها ، حٌثفً خطر ،ذلك

 الؽربٌة ؼم من قدرتها على تعقٌد السٌاساتال ٌمكن لروسٌا أن تملً النتائج فً المنطقة على الر ،على أنه على الرؼم من نجاحاتها

لكنها ستحتاج إلى توسٌع وجودها فً المنطقة إذا كانت تسعى إلى الحصول  ،بقى هناك إلى أجل ؼٌر مسمىتوربما س ،النجاح فً سورٌاو

ٌشٌر إلى أن نهجها  -ولٌس روسٌا ،مدفوعة بدول الشرق األوسط-على الموارد والفرص  "موسكو"فإن اعتماد  ،على نفوذ أكبر. ومع ذلك

وكالهما قادران إلى حد ما على خلق -ت المتحدة والصٌن ل مثل الوالٌااإلقلٌمً ؼٌر مستدام وأن التوسع ؼٌر مرجح. هذا ٌتناقض مع دو

 سعً وراء المصالح فً المنطقة.ت -والحفاظ على مشاركتهم اإلقلٌمٌة ،وتشكٌل األحداث فً مصلحتهم ،وتقدٌم فرص طوٌلة األجل

لكن التركٌز على  ،فً المنطقةدور روسٌا كالعب مهم  فً تحقٌق العدٌد من المكاسب وتأمٌن ،فً معظمها ،ستراتٌجٌة روسٌاالقد نجحت 

بدالً من ذلك ٌضّخم سرًدا  ،االنتصارات الجٌوسٌاسٌة لروسٌا ٌبالػ فً نجاحها وٌفشل فً إدراك القٌود الكامنة فً استراتٌجٌة روسٌا

ٌل من أهمٌة حدود ال ٌنبؽً التقلووٌتجاهل توقعات روسٌا األقل من الجهات اإلقلٌمٌة الفاعلة.  ،لتأثٌرها المتزاٌد فً الشرق األوسط

 آأمعق، امزتانات غياب ويف

 روس يا ثظل آأن املرحج ن 

 امفاػةل اجليات ميذه ممصوةة

 .امفرص ل جياد
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كما أنه من المهم لمخططً السٌاسة األمرٌكٌة أن ٌضعوها فً االعتبار عند صٌاؼة استراتٌجٌات لمواجهة  ،االستراتٌجٌة اإلقلٌمٌة لروسٌا

على . وروسٌاألن الشرق األوسط ٌظل ساحة جذابة للمنافسة االستراتٌجٌة طوٌلة األجل بٌن الوالٌات المتحدة و ،النفوذ الروسً فً المنطقة

أو استبدال الوالٌات المتحدة  رصنها ال تستطٌع خلق ففإ ،الرؼم من أن روسٌا ٌمكنها إحباط وتقوٌض سٌاسة الوالٌات المتحدة فً المنطقة

 كقوة سائدة.

قوة نقاط تتحول  قدووالقٌود المتأصلة. لكن استراتٌجٌتها تظل ملٌئة بالتوترات  ،بشكل فعال للؽاٌة رؼم قلة مواردهالقد لعبت روسٌا 

تراجع نقاط إلى  -ونهجها الخالً من االلتزام ،وتحقٌق التوازن بٌن شركاء متعددٌن ،معامالتها-اتٌجٌة روسٌا على المدى القصٌر سترا

 المدى الطوٌل.وانحدار على 


