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 مختصرة نبذة

ذا بهي رتغي يو ،2015 عيام فيي سوريا في عسكريا   تدخلها منذ األوسط الشرق إلى روسيا عادت

ل   الدوليية يةالدبلوماسي فيي دافعية كقيوةأيضا   نفسها وأرست حلفائها، وأنقذت المعركة ساحةالتدخ 

 صير،وم للجزائير الدوالرات مليارات بقيمة أسلحة موسكو تبيع نفسه، الوقت وفي. سوريا بشأن

 روسييا لتعميكميا . العالميية النفط أسعاريدها على  لوضع السعودية ربيةالع المملكة معوتتعاون 

 ةالعربيي واإلميارات قطير ميع بعالقيات وتحيتفظ سيوريا في وإسرائيل وتركيا إيران مع كثب عن

 .سيالرو صديقة لكنها البعض لبعضها معاد   منها العديد -األخرى الدول من ومجموعة المتحدة

 معييا العربييي الربيييع منييذ األوسييط الشييرق فييي للتييأثير روسيييا وضنهيي فييي الييورا  إلييى نظرنييا إذا

 بشيكل مطب قية استراتيجية من تنبع بوتين فالديمير الرئيس نجاحات أن الواضح من يبدو ،2011

 .الغربية واألخطا  الجديدة صللفر   والواقعي الالفع   االستغالل من أكثر ثابت

 تهاخطو يراقب أن بوتين على نوسيتعي   هوض،الن على روسيا قدرة لمدى حدود هناك ذلك، ومع

ي مليئة منطقة في أعمق كيتحر   وهو  إلقليمييةا البصيمة تيزال ال .والمتشيابكة المعقيدة راعاتبالّص 

 الخلييل فييي غارقيية وهييي المتحييدة، الواليييات بصييمةبالمقارنيية مييع  اليييوم صييغيرة حتييى لموسييكو

 يمكين مالمتضيّخ   العيالمي الكيرملين طموح أن دالمؤكّ  غير ومن الداخل، في والهيكلي االقتصادي

 .للنفوذ روسيا ةشهيّ  ازدياد معالمخاطر  تزداد . والطويل المدى على يستمر أن

راسة  هذه تتعقب  بيد ا  مين الحقبية السيوفييتية إفريقييا وشيمال األوسيط الشيرق في موسكو دورالّد 

 وكييف بالمنطقية، الكيرملين طارتبيا ييدفع ما على الضو  تسليط إلى سعىكما ت. هذا يومنا حتىو

 1.األوسط الشرق في روسيا به تقوم الذي وروالد   الروسية، ياسةللّس   المحليون الممثلون يستجيب

 األوسط والشرق تييوفيالس   االتحاد

وتتصيار   تتياجر الروسيية اإلمبراطوريية كانيتفقيد  .األوسيط الشيرق عليى جديدة ليست روسيا

 حيدود خيار  يقيع" العربيي العيالمكيان  حين في العثمانية، وريةواإلمبراط فارس بالد مع لقرون

 هيذا يتييالسيوف االتحاد عكس   المطاف، نهاية وفي 2."بطرسبرغ لسانت الجيوسياسية الطموحات

 العالميية الحيرب بعيد المنطقية اقيتحمو. االختياربدافع  منه أكثر الضرورة بدافع كان وإن النظام،

 سيتالين جوزييف تييالسيوفي اليدكتاتورميع  األمير واسيتغرق ني،صيي متجير فيي الثور مثل الثانية

 األميد قصييرة السيوفيتية المغامرة دفعتكما  .أهمية ذات إقليمية قوة كل لتنفير فقط سنوات بضع

 المعسيكر إليى بإيران واألذريين الكردي االنفصاليين ،الماضي القرن من األربعينيات أواخر في

 عضييوية طريييق علييى المحايييدة تركيييا العسييكرية لسيييوفا صيييحات ووضييعت ،3للغييرب المييوالي

                                                           
 والبحيث الترجمية فيي ، 2018 الدوليية للشيؤون السيويدي المعهيد في تدربةالم ، ماكاشوفا ليلي قدمتها التي المساعدة بامتنان أقدر إنني 1

 .الروسية باللغة
 
2 .16, p. 2018, Polity Press, What Is Russia Up to in the Middle East?Dmitri Trenin,  
3 003, p. 110 ff; Nikki R. Keddie, Modern Iran: Roots and Results of Revolution, Yale University Press, 2

Alexey Vasiliev, Russia’s Middle East Policy: From Lenin to Putin, Routledge, 2018, p. 23. Vasiliev notes 
that Soviet-Iranian relations improved after 1963, when the Shah promised not to allow US missiles to 

be based in Iran. Vasiliev 2018, p. 52. 
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 انقلب ثم 5.العربية للقومية المتصاعدة اإلقليمية القوة دض إسرائيل استقالل  ستالينودعم   4،الناتو

 6أيضا . إسرائيل ضدمرة أخرى 

 بموقف جدا   ضارة كانت أنها إال ذاتية، جروحا   الغالب في كانت الجروح هذه أن من غمالر   على

 الشيرق فيي في الّصف الشيمالي موسكو هااعتبرت التي الثالث الدول كانت .االستراتيجي وسكوم

 عليى السوفياتي الجيوسياسي التفكير في باألولوية تحظىو - وأفغانستان وتركيا إيران - األوسط

 فييبيالرغم مين خطيأ سيتالين  موسيكو سيتبقى ذليك، وميع 7.الجنوبيية األغلبية ذات العربية الدول

 .الباردة الحرب فترة طوال وإيران تركيا في مؤات غير وضع

 القيرن مين والسيتينيات الخمسيينيات فيي العربيي العيالم أنحيا  جميع في تييالسوفي النفوذ نموّ  مقدّ 

، ومع ولكن اإللحاد، بسبب بشعبية تحظى ال الشيوعية العقيدةومع أن  .التعويض بعض الماضي

 القوميين مع الثالث العالم في تحريرالبشكل صريح مع حركات  الّسوفييتي االتحاد م  تناغ   ذلك فقد

 متشيددةال العربيية والسياسية االجتماعيية، المسياواة بيأحالم االسيتعمار معياداة اختلطتو 8.العرب

 للفلسييطينيين، 1949-1947 إسييرائيل طييرد: المظييالم ميين مجموعيية بسييبب الغييرب ضييد بالفعييل

 سييبيل علييى ،1956 ويسالّسيي وأزميية ،1955 دبغييداوحلييف  ،1962-1954 الجزائرييية والحييرب

 .الحصر ال المثال

 إلى المساعدة وتقديم األيديولوجية، قيود تخفيف خالل من خروتشوف نيكيتا ستالين، خليفة نتمك  

يلة الجدييدة الدول  مين، الفلسيطيني النضيال مثيل الشيعبية القوميية القضيايا ميع والتعاميل ،والمناض 

 الشيرق مين العربيية األجيزا  فيي عملليدّ  جدييدة قواعيد وإنشا  يرانياإل التركي الجدار على القفز

 9.األوسط

                                                           
4 23. –22Vasiliev 222; –221, St Martin's Press, 1999, p. Russia and the Middle East: Towards a New Foreign PolicyTalal Nizameddin, 

Turkey joined NATO in 1952, in what Trenin calls “a major coup for the West in the Cold War.” Trenin 2018, p. 19. 
5 needed arms to the -he Soviet Union was the first country to recognize Israel, and Communist Czechoslovakia delivered muchT

, May 9, 2006, Ha'aretz ”The Communists Who Saved the Jewish State,“Jewish forces. Aryeh Dayan, 

.https://www.haaretz.com/1.4904990 
 
6 Semitic outburst in the Soviet Union itself that culminated in -Israeli relations deteriorated rapidly after 1948, alongside an anti-Soviet

the so-called Doctor’s Plot and was ultimately aborted only by Stalin’s death. Primakov traces the anti-Jewish campaign to a cynical 

ploy by feuding party chiefs. See Yevgeny Primakov, Russia and the Arabs: Behind the Scenes in the Middle East from the Cold War 

to the Present, Basic Books, 2009, p. 254–259. 
7  ”great game.“British -had served as an arena for great power conflict already in the 19th century, during the RussianAfghanistan 

The significance accorded to Iran and Turkey is not difficult to understand. Both are regional powers with considerable cultural 

influence, whose imperial pasts are closely intertwined with Russia’s own. Their combined population is larger than that of modern 

Russia and each is strategically located in its own way, dominating the opposite shores of the Black Sea and the Caspian. Iran has 

large hydrocarbon resources and overlooks the world’s most oil-rich region, the Persian Gulf, and the oil trade chokepoint at the 

Hormuz Straits. Turkey’s Bosporus Straits control access to the Black Sea, which, to quote the British specialist on Soviet strategy 

Michael MccGwire, becomes in times of war a “grenade in Russia’s gut.” Michael MccGwire, “The Middle East and Soviet Military 

Strategy,” Middle East Report No. 151, March–April 1988. 
8 .27–24, p. 2018Vasiliev  
9 rsaw a pragmatic softening of Party doctrine in the 1950s and 1960s, which made it known At the ideological level, Khrushchev ove

that Moscow wanted friendly ties with non-Communist groups and nations, as long as they showed signs of a “socialist orientation.” 

Such status would soon be bestowed as “a matter of political expediency,” almost like diplomatic recognition. Irina Filatova, “The 

Lasting Legacy: The Soviet Theory of the National-Democratic Revolution and South Africa,” South African Historical Journal, Vol. 64, 

No. 3, 2012, pp. 507–537. 

https://www.haaretz.com/1.4904990
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 عسيكري، حياكم اسيتولى حيث مصر، هو تييالسوفي لالتحاد الجديد اإلقليمي الموقف محور كان

 بدأ أنه من الرغم علىو .بريطانيا من المدعوم فاروق الملك من السلطة على الناصر، عبد جمال

 عن أمريكا إحجام من أمل بخيبة شعر ما سرعان الناصر عبد أن إال المتحدة، الواليات من قريبا  

يي حديثيية أسييلحة بيعييه  موسييكو قامييت التييي الرائييدة األسييلحة صييفقة تأد  و .إسييرائيل مييع را للّص 

 إلييى األسييلحة لمبيعييات الغييرب احتكييار كسيير إلييى 1955 عييام فييي تشيكوسييلوفاكياعبيير  بتسييهيلها

 بييرزت الخمسييينيات نهاييية بحلييولو .تييالسييوفي الميدار إلييى لناصييرا عبييد توجييذب العربييية اليدول

 السيتمرار انطيالق ونقطية الثاليث العيالم فيي تيةيالسيوفي العسيكرية للمساعدات متلق   كأكبر مصر

 لموسيكو، التابع اليرئيس ظلت مصر أن من الرغم علىو 10.المنطقة في السوفيتي االتحاد تغلغل

 األخيرى الجمهوريية اليسارية األنظمة مع يةودّ  عالقات أقام ما سرعان السوفياتي االتحاد أن إال

 .الفلسيطينية التحريير منظمية إليى باإلضيافة والعيراق، وسيوريا اليمن وجنوب وليبيا الجزائر في

 األسيييلحة مييين وفيييرة يييياتكمّ  وطلبييت موسيييكو مييع اليييدول هييذه تعاونيييت إذا حتييىو ذليييك، ومييع

اليذي  الييمن جنيوب ، باسيتثنا للغاية محدودا   كانتهم سياس على الكرملين سيطرة فإن تية،يالسوفي

 ماركسييي حييزب سيييطرة وتحييت يتييالسييوف لالتحيياد بالكامييل الّدوليية الوحيييدة فقييط المتحيّ ييزةكييان 

 الشركا  كان 11.المحلية السياسة على السيطرة أجل من الكرملين سعى هناك حتىلكن و لينيني.

 السيلطة متقاس   يريدون ال ينومستبّد   وقوميين عنيدين ،عامة كقاعدة السوفياتي لالتحاد اإلقليميون

 12.أجانب حلفا  مع أو المحلي الصعيد على سوا 

 حييث ،"الكليب يهيز اليذي الذيل" األمريكيين، منافسيهم مثل وتكرارا   مرارا   السوفييت القادة وجد

 كيانوا اليذين سطاألو الشرق حلفا  قبل من فيها مرغوب غير نزاعاتإلى  إرادتهم ضد همجر   تم  

 13."االستمرار على موسكو ستجبر الظروف أن من واثقين"

 مرتبطية والقوميية اليسيارية الجمهورييات عين النظير وبصرف األوسط الشرق دول معظم تظلّ 

 .العربيي الخليي  فيي المحافظية كالممال ي وخاصية المتحيدة، الواليات بقيادة الغربي بالمعسكر بقوة

 اسيتثنا    الكوييت وكانيت تي،يالسيوفي االتحياد ميع دبلوماسيية عالقيات الخلي  دول لمعظم يكن لمو

 ،1967 عيام الستة األيام حرب بعد إسرائيل مع الدبلوماسية العالقات موسكو قطعت كما .بارزا  

 وكيان تي،يالسيوفي االتحياد مين المدعومية العربيية الجييو  اليهوديية القيوات فيهيا اجتاحت والتي

 14.األمريكية لإلمبريالية كموقع انتظامب إسرائيل ينتقد الكرملين

                                                           
10 .36–35Nizameddin 1999, p. 24; Vasiliev 2018, p.  
11 closer than with  –Despite the very close “Brutents, recalled in 1998: As the senior Party official and Middle East specialist, Karen 

any other Arab state – relations with South Yemen, where there were about 500 Soviet military advisers and at different times from 1.5 

to 4 thousand civilians, we were not able to seriously affect the course of events in this small country.” Cited in Vasiliev 2018, p. 162. 
12 on Communists intermittently in the 1950s and 1960s, even at the height of Nasser continued to crack down -For example, Abdel

his relationship with the Soviet Union. In 1965 the Egyptian Communist Party was forced to dissolve in return for a subservient role 

within Abdel-Nasser’s own Arab Socialist Union. In Iraq, the Baath Party massacred members of the Iraqi Communist Party when it 

briefly ruled the country in 1963. When the Baathists returned to power in 1968, they sought to co-opt Communists, largely to please 

the Soviet Union. However, around the time of Saddam Hussein’s takeover in the late 1970s, the party was again persecuted and 

driven underground, where it joined the opposition and condemned the Iraqi government as “fascist.” Nonetheless, Iraqi-Soviet ties 

continued to develop, and Soviet officials reluctantly turned a blind eye to the plight of their Iraqi comrades. For a useful survey of how 

Soviet-backed Communist parties fared in various Middle Eastern nations, see Vasiliev 2018, pp. 130–159. Apart from South Yemen, 

no Soviet-allied Arab state allowed Moscow-backed Communist parties much room for maneuver. 
13 .183–182, 156, p. 2009Primakov  
14 .261-259, p. 2009Primakov  
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 ميين بجرعيات مزروعية" و قاسيية كانييت لصيهيونيةالّسيوفييت ل معياداة أن حييين فييو ذليك، وميع

 مين بيدال   السياسيية، أو اإلقليميية التسيوية مين نو  بفكرة موسكو قادة كتمس  فقد  ،"السامية معاداة

 لجمييع بالنسبة اإلسرائيلي العربي را الّص   كان 15.إسرائيل لتدمير العرب فينالمتطّر   دعوة تأييد

 أنحيا والتعياطف عبير  االهتميام أثاروهو ما  المنطقة، في المركزية السياسية القضية ،األطراف

 عليهيا نيتعيي   حلبية بمثابية الشرق األوسيط عظمى قوة كللقد اعتبرت  .األوسط الشرقمع  العالم

يي ميين صييحيّا   خوفييا   كالهمييا شيياطرتت" اعنييدم حتييىوذلييك  ،فييي تلييك الحلبيية أهميتهيياإثبييات   را الّص 

 ،1973 عييام أكتييوبر حييرب خييالل دعييوة أقييرب جييا ت 16."عالميييةال هبأبعيياد اإلسييرائيلي العربييي

 لجيي الضيربات ل توجييه عين إسيرائيل إيقياف ييتم ليم ميا بالتيدخل تييالسيوفي االتحياد دهيد   عندما

 لهيذا كيان .النيووي بالتأه   مستوى برفع األبيض البيت له استجاب والذي أخرى، مرة المصري

 17.النار إلطالق وقف لفرض بسرعة الجانبان وتراجع" فظيع تأثير"

 صيفقة عين وتبحيث الكيرملين،أحضيان  بيالتّخلي عين بيدأت قيد مصير كانيت الوقيت، ذليك بحلول

 ات،السياد أنيور اليرئيس طيرد   عنيدما دمتصياع   بفز  موسكو راقبت. المتحدة الواليات مع أفضل

 قواعيدال وأغلق ت،يالسوفي المستشارين ،1970 عام في الناصر عبد وفاة بعد السلطة تولى الذي

 مين رمصي سيحبت التيي ،1978 لعيامفيي ا ديفييد كاميب اتفاقيات وقّع وأخيرا   تية،يالسوفي البحرية

 .اإلسرائيلي العربي الصرا 

 ،بييدا  أ لموسييكو قليمييياإلالنّفييوذ  منهييا يتعيياف   لييم ضييربة بمثابيية اداتالس يي الييرئيس انشييقاق كييان

رة  باعتبارهيا والروسيية تيةيالسوفي السياسة صنع في تواستمر    اللتيزاما فيي اإلفيراط لخطيرتيذك 

 أكبير شيكلب االعتمياد إلى ،تغيير مصر لتحالفها  مع موسكو تاضطر  . المتقلبين المحليين بالقادة

 أصبحت تيةيالسوفي تراتيجيةاالس لكن اإلسرائيلية، العربية بالشؤون صلة ذات لتظل سوريا على

لة  دفاعية اآلن  .صعب يمكيافيل شريك أنه األسد حافظالرئيس الّسوري  وأثبت بالكامل،ومنف ع 

 أنيه ليو كما وجيزة لفترة المتحدة، للواليات رئيسي حليف وهو ،1979 عام إيران شاه سقوط بدا

 قصيارى شييوعي الّسيوفييتي للحيزب ال ياسييالّس   المكتيب بيذلو .موسكو لصالح يقلب الطاولة قد

 عيراق إليى األسيلحة شيحنات إيقياف ذليك فيي بميا الجدييد، الشييعي اإلسالمي النظاملمالقاة  جهده

 وميع  1988.18العيام  حتيى تاسيتمر   حربيا   وشين   1980 عيام إييران هياجم عنيدما حسين صدام

 وظليت ألمريكا، تهادمعا مثل تقريبا   شرسة كانت لموسكو الخميني هللا آية معاداة أن اتضح ذلك،

 .تييالسوفي االتحاد في ببرود تشكك طهران

 فيي 1978 عيام ثوور ثيورةو السيوفياتي لالتحياد بالنسيبة يبيدو ميا عليى آخير إيجيابي تطور هناك

 محمود األفغواني الوريي  نظوام ضود األفغواني الشعبي الديمقراطي الحزب قادها )ثورة أفغانستان

 كوان الذي داود، قيادة تحت الوقت ذلك في الحكومة تكان. 1978 أبريل 28–27 في خان داود

                                                           
15 Nizameddin 1999, p. 111. 
16 Primakov 2009, p. 253. 
17 2018, New York Times, October 9, ” Stumbling Toward Armageddon,“Sergey Radchenko, 

armageddon.html-toward-https://www.nytimes.com/2018/10/09/opinion/stumbling. 

 
18 ion struggle can also liberat“In a February 1981 speech, Brezhnev even hopefully suggested that the 

be waged under the banner of Islam” but still there were no takers. Trenin 2018, p. 28. 

https://www.nytimes.com/2018/10/09/opinion/stumbling-toward-armageddon.html
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 للشورر الوداري االسوم هوو" ثوور. "1973 فوي ظواهر محمود الملوك عمو  بابن ذلك قبل أطاح قد

 الماركسييين جلبيت والتي (المترجم .الثورة في  وقعت الذي الشرر الفارسي، التقويم من الثاني

  .االستراتيجية الناحية من المهم ولكن الفقير الجار هذا في السلطة إلى

 إليى إال يؤدّ تي وليم الواقيع، في ةالشيوعيتلك الثورة  على السوفياتي االتحاد يسيطر لم ذلك، ومع

ل ما سرعانو 19بالفعل. مرن جار في االستقرار زعزعة  خاضيت حييث كارثية إليى النجاح تحو 

 أن حيد إليى السيكان فييهانى عي اليذي الوقيت فيي بينهيا فيما رةالمتناح   األفغانية الشيوعية الفصائل

د انفجر الريف تنيزاح  أن احتميال مين بيالقلق يشيعرون وفييتالس ي القيادة بيدأوهنا  .على شكل تمر 

 األصيوليينييؤول إليى  أن يمكين النظيام أن أو األمريكي، الجانب إلى مصر، غرار على كابول،

 20.إيران في كما

 فصييلب كيابول فيي القييادةواسيتبدل   فغانسيتانأ بغزو ،197 عام أواخر في السوفياتي االتحاد قام

 فيي موسيكو صيورة هوشيو   العيالم أنحيا  جمييع فيي احتجاجيات الغيزوهيذا  وأثيار 21.مرونة أكثر

 الخياص، نفيوذه نطياق فيي دفاعيية خطيوة الكيرملين نظير وجهية من الغزو كان. اإلسالمي العالم

 والمملكية المتحيدة الواليياتسيارعت و. فظيعيا   خطئا   كان اعتراف الّسوفييت بأنه من الرغم على

 السيوفياتي االتحياد ينحاصير  م   اإلسيالميين، المقياتلينليدعم  بسرعة والباكستان السعودية العربية

 الميواطن وإحبياط الحلفيا  وتنفييس الميوارد، اسيتنزاف إليى تأد  و سينوات عشير دامت حرب في

 22ي.أفغان مليون من أكثر مقتلكما أد ى الغزو إلى  يتي،يالسوف

 المقيياتلين السييوفيات ضييد الكفيياح جييذب فقييد األوسييط، للشييرق بالنسييبة أهمييية أقييل األميير يكيين لييم

ي األفغاني، الجانب إلى العرب المتطوعين  دةالمتشيّد   األصيولية اإليديولوجيية ظهيور إليى أدى امم 

 ،1988 عيام فيي االنسيحاب السيوفيتي االتحياد بيدأ عنيدماو. الجهادية لفيةالسّ  باسم اآلن المعروفة

 خيار  الحرب لمواصلة القاعدة تنظيم الدن بن أسامة بقيادة المقاتلين هؤال  من مجموعة أنشأت

 23.أفغانستان

 

 ردود فعل دول الشرق األوسط حيال الغزو السوفييتي ألفغانستان

ر اليذي اسيتنك ES_6 \ 2سجل التصويت على قرار الجمعيية العامية لمميم المتحيدة عليى القيرار 

 لالنسحاب الفوري للقوات الّسوفييتية: الغزو ودعا

تين لصالح القرار ِّ ، ت، لبنيان: البحرين، مصير، إييران، العيراق، إسيرائيل، األردن، الكوييالمصو 

 المتحدة. دية، تونس، تركيا، اإلمارات العربيةموريتانيا، المغرب، ع مان، قطر، العربية السعو

                                                           
19 211–209Vasiliev 2018, p. . 
20 14, –1Gregory Feifer, The Great Gamble: The Soviet War in Afghanistan, Harper Collins, 2009, pp. 

49–50; Vasiliev 2018, p. 216. 
21 238–208On the background to the war and its conduct, see Feifer 2009 and Vasiliev 2018, p. . 
22 “Conservative estimates put Afghan deaths at 1,25 million, or 9 percent of the population, with 

another three-quarters of a million wounded.” Feifer 2009, p. 4. 
 34-33ص  2007: القاعدة وأخواتها، دار الساقي ، العرب الجهاديين قصةكمال الطويل  23
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 مالي، السودان، سوريا.: الجزائر، ليبيا، اليمن الشالغايبون عن الجلسة

تون ضد القرار ِّ  : اليمن الجنوبي.المصو 

ضيد، والغيياب  18أصيوات ميع، و  104بواقيع  1980كانون الثاني/ينياير  14صدر القرار في 

 (1980)المصدر األمم المتحدة، الكتاب السنوي  .8

 عييام فييي السييلطة غورباتشييوف ميخائيييل فيييه ىتييولّ  الييذي الوقييت يتي بحلييوليالسييوف االتحيياد كييان

 يكين وليم" أفغانسيتان فيي منها ميؤوس حرب في وكان عالقا  . وسياسيا   اقتصاديا   يتراجع ،1985

 الجانيب عين بعييدا   لو  يتحي بيدأ العيراق حتيىو 24".األوسيط الشيرق فيي بالثقية جدير حليف أي له

 ربالع موسكو شركا  جميعكان و إيران، ضد والخليجية األمريكية المساعدة وطلب تي،ييالسوف

 اومّم  . األسلحة إمدادات من سنوات مدار علىتراكمت عليهم  التي الديون سدادغير قادرين على 

يع ،الينفط على يعتمد الذي السوفياتي لالقتصاد بالنسبة بلة الطين زاد  عيام فيي الينفط أسيعار تراج 

 .السعودية العربية المملكة في اإلنتا  زيادة إلى جزئيا   ذلك عزىوي   ،1985

 الخارجييية السياسيية وضييع الييداخل، فييي الليبرالييية اإلصييالحاتب قيامييه أثنييا  ورباتشييوفغ حيياول

 التعياي  إليى عيوالس ي أفغانسيتان مين االنسيحاب خيالل مين اسيتدامة أكثير سأس ي عليى تيةيالسوفي

 إسييرائيل مييع العالقييات جليييد إذابيية إلييى" الجديييد التفكييير" مييذهب ىأدّ وقييد . الغييرب مييع والتعيياون

 25.تييالسوفي التحادل التقليديين العرب للشركا  سيئة أخبار عن كشف لكنه  ،الخلي وممالك

 فيهييا ، وانييدلعت1988 عيام فييي الفوضيى ميين حالية فييي اليينفط عليى تعتمييد التيي الجزائيير سيقطت

 عيام فييكر العسي بيلق   مين ةحيرّ  انتخابيات أولاالنقالب على نتيائ   تم   أن بعدرة مدّم   أهلية حرب

الضياري والتيدهور  القتيال وسيط الشييوعيالجنيوبي  الييمنسقط وذاب  1990 عام وفي. 1992

 ليبييا نخرطيتاوباإلضافة إلى ذليك . الّشمالي اليمن بلق   من النهايةفي  ابتالعهليتم و االقتصادي،

 ادييةالمع القيذافي معمير الليبيي اليزعيم ميؤامراتوأثيارت  الخاطئ، الجمود من حالة في وسوريا

 لينأع ،1986 عيام فيو. التعب منه إلى أخيرا   تييالسوفي االتحاد وقادت واشنطن غضب للغرب

ل لن أنه غورباتشوف  ،روسيوالذي يحرق قوة الروبل ال إسرائيل مع السوري التسلح سباق يمّو 

 حإلصيال سيبل عين يبحث األسدالرئيس حافظ  وجعل سوريا مع العالقاتفتور  إلى ىأد  وهو ما 

 .المتحدة الواليات معالعالقات 

 للعصير دراماتيكيية نهايية نقطية بمثابية 1990 أغسيطسآب/ فيي للكوييت حسين صدام غزو كان

 تيدخلل تتوصيو   اإلدانية جوقية إليىفيي البدايية  موسيكو انضمتو. األوسط الشرق في تييالسوفي

 ومثييرة ومتغييرة مربكية" رسيائل فيي ذليك بعيد تيةيالسيوفي ةيالسياسي تعثيرت لكين المتحيدة، األمم

 فيي دينالمتشيّد   بيين الفعل ردود ضد جديد تفكيرنحو  غورباتشوفحيث  اتجه " ةومتناقض للجدل

 التحيالف مسيؤولية المتحدة الواليات لتتو  و ،جانبا   السوفياتي االتحاد قفوو 26.الشيوعي الحزب

 .جديد لعصر الطريق دمه  وهو ما  الكويت، من العراقي الجي  بسهولةطرد   الذي

                                                           
24 Nizameddin 1999, p. 40. 
25 Nizameddin 1999, pp. 45 ff, 56. 
26 Foreign Affairs, Summer 1991, ” Moscow and the Gulf War,“Graham E. Fuller, 

https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/1991-06-01/moscow-and-gulf-war. Tension over 
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 عييام ديسييمبركييانون األول/ شييهر فييي طييويال   تييأخرت التييي نهايتييه ىإليي السييوفياتي االتحيياد وصييل

 المقطوعيية روسيييا وستضييطر ،حييديثا   مسييتقلة دوليية 14 وحاصييرته لوحييده ت ييرك حيييث ،1991

 27.العالمي المسرح على الخاص دورها إيجاد إلى اآلن والمضطربة

 وجييةاأليديول ييودالق مين وجدت نفسيها خاليية األوسط، الشرق إلى المستقلة روسيا نظرت عندما

 التحيادا مين بكثير أضعف أيضا   كانت روسيا لكن طرق، بعّدة السوفييتية السياسة من حد ت التي

 فييي الحييرب نهاييية تعنييي لييم. القريييب الخييار  وفييي الييداخل فييي بالمشيياكل وانشييغلت السييوفياتي

 وآسييا لقوقيازا منطقية بشيأن القليق عين تتوقيف قيد موسكو أن السوفييتي االتحاد في ثم أفغانستان

 ةاإلسييالمي الييدول ميين مجموعيية إلييىتفّككييت  قييد السييابقة السييوفييتية األراضييي وكانييت. الوسييطى

 العرقيية أو الدينيية أو االنفصيالية لالضطرابات عرضة منها وكان العديد حجما ، األصغر السنّية

 ذلك كيانليضيافة باإل. إييران أو تركييا عبر األجنبي للتدخل دعوة بمثابة الروس، للقادة بدت التي

ف ا وأفغانستان، العربي العالم من المنطقة إلى بالفعل يتسلل اإلسالمي التطر   من مخاوف ثارأ مم 

 نهاسيكا عيدد يبلي  التيي نفسيها، روسييا فيي األوسيط الشرق لمشاكل سير حزام بمثابة سيكون أنه

 .السنّة المسلمين من المئة في 10-15

 مين روسييا رئييس منصيب شغل الذي يلتسين، بوريس عهد في األولى االستقالل سنوات تشهد  

 على البنا  في الخارجية وزارة تاستمر  و. األوسط الشرق في ضئيال   نشاطا   ،1999 إلى 1991

 الفيرص مراعياة ميع العربيية، الخليي  دول ميع العالقيات إصيالح خيالل مين غورباتشيوف تراث

 مين أقيل عليى يقيف األوسيط الشيرق لييزا ال ذليك، ومع. الخصوص وجه على الجديدة التجارية

 بنا  في موسكو بدأت كما 28التسعينات. منتصف في لروسيا السنوية التجارة من المائة في واحد

 عيددا  أوجيدت قد  يتيةيوفالسّ  اليهودية الهجرة أن بحقيقة مدعومة إسرائيل، مع وثيقة جديدة عالقة

 .إسرائيل في بالروسية الناطقين السكان من كبيرا  

 فييي:"1992 عييام الخلييي  دول فيييبجوليية  قيامييه أثنييا  كوزيريييف أندريييه الخارجييية وزييير قييال

 هيذا كيان، لقيد إلي  ليبيياو العيراقو إييران - المنطقة دول من حفنة على يعتمد بلدنا كان الماضي

  29."ومعتدلة ةمستقرّ  أنظمة مع التعامل لنفضّ  نحن اآلن ،للغاية مؤسفا   اختيارا  

                                                                                                                                                                      
the Kuwait War was one of the reasons behind Foreign Minister Eduard Shevardnadze’s December 
1990 resignation, and did much to sour the mood inside the Soviet regime. The hardliners’ criticism 
focused on the loss of prestige involved in abandoning a “strategic ally” (per the Soviet-Iraqi 1972 
Treaty of Friendship of Cooperation), as well on the economic losses that would inevitably follow. 
Despite Baghdad’s pro-US turn in the 1980s, the Soviet Union still had major economic interests in 
Iraq and some estimates put potential Soviet losses from the conflict at $18 billion. However, 
Gorbachev’s stance also won the Soviet Union some Gulf Arab economic aid and credits. Nizameddin 

1999, pp. 61–65, 189–190. 
27 The Soviet Union was about an idea. “As Russian Middle East expert Dmitri Trenin has put it, 

Russia’s idea is about Russia itself.” Quoted in Michael Young, “The View from Moscow,” Carnegie 
Middle East Center, January 14, 2019, carnegie-mec.org/diwan/78114?lang=en. 

28 Chatham ” Russian Policy Across the Middle East: Motivations and Methods,“Nikolay Kozhanov, 
House, February 21, 2018, https://www.chathamhouse.org/publication/russian-policy-across-middle-

east-motivations-and-methods, p. 3. 
29 ed in Nizameddin 1999, p. 190Quot. 
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ييث ح .كبيير بشكل والجزائر سوريا مثل السابقين الباردة الحرب شركا  مع االتصاالت انقطعت

 تية،يالسيوفي بيةالحق إليى تعيود التيي الهائلية العسكرية ديونهم سداد إال مهيلتقد الكثير لديهم يكن لم

رة  عن النظر وبغض  اختيارت ذليك، ومع .يفعلوا لمإال أنهم  موسكو، قدمتها التيالشكوى المتكّر 

 يتيوال السيورية، السياحلية طرطيوس مدينية فيي ةممسيتخد   غيير ةبحريقاعدة  على ا اإلبق روسيا

 ار خ متبقية عسكرية منشأة آخر ، 2002 عام في وكوبا فيتنام في القواعد إغالق بعد صبح،ست

 .السابقة تيةيوفيالسّ  األراضي

 الشيشانية دمةالصَّ 

 ضيد طمفير   بشيكل عنيفية حربيا   ،1999 عيامفيي  أخيرى وميرة 1996-1994 فيي موسيكو تشنّ 

ي كيان. القوقياز فيي يةسينّ  منطقية وهيي الشيشان، في االنفصاليين المقاتلين  فيي شيانيالشي را الّص 

حبطيا   مأسياويا   أفغانسيتان، شيبح إليى إشارة احتكاكيا   قوخلي الحملية، دواأي ي اليذين وسلليرّ  حتيى وم 

 ربيةالصّ  تللقوا روسيا دعم في ديساع لم. كما نه الخار  في يةالسنّ  اإلسالمية الدول مع خطيرا  

 (.1999-1998) وكوسوفو( 1995-1992) والهرسك البوسنة في ةالسنّ  المسلمين ضد

 باسييتخدام المقيياتلين تعبئيية تييم  إال أنييه  وطنييية، كقضييية بييدأ الشيشييان دتميير   أن ميين الييرغم علييى

 العوامل أحد كان. هجيروالت نيةالمد   دمةالصّ  وسط بسرعة االنتفاضة فتتطر   و الدينية الشعارات

 األميوال أرسيلوا اليذين الخلي  في السلفيين الدين رجالهم  التبرعات جمع مشاركة في ساهمةالم  

 كثييركيان الو القوقياز، إليى العيرب المتطيوعين المقياتلين مين صغير عدد وحتى ةالدينيوالفتاوى 

 30.األفغانية الحرب في المحاربين قدامى من منهم

 عيدم حاليةو ينياليدّ  فالتطير   خطير إليى أخيرى ميرة روسييا انتبياه الشيشاني الصرا  لفت   وهكذا

 اتللتيأثير الوسيطى وآسييا القوقياز دول ضيتتعر   حييث الجنوبيية، حدودها طول على االستقرار

 ردّ  يشيانيالش العنيف ألهيم   كميا. وتركييا وإيران وأفغانستان األوسط الشرق من والدينية السياسية

 .األوسع المجتمع في كالتماس   ضقو   امم   روسيا، في ينالمسلم من عنيف فعل

 بيدعم السيعودية العربيية المملكة الماضي، القرن من التسعينياتعقد  أواخر طوال روسيا تاتهم  

 الريياض نفيت. ذليك فعليوا اليذين عين الطيرف يغض ذلك كان األرجح على أو الشيشاني، دالتمر  

 رتغي ييي المتحيييدة الوالييييات عليييى 2001 سيييبتمبرول/أيل 11 هجميييات لكييين الروسيييية، االتهاميييات

 الجمعيييات إلغييالق السييعودية العربييية المملكيية علييى ضييغوطا   واشيينطن مارسييت واآلن،. الوضييع

ونتيجية ليذلك تعافيت . بالشيشيان المرتبطية المنظميات ذليك فيي بما بالجهاديين، المرتبطة الخيرية

 .2000 عام أوائل في شيشانال في القتال انتها  مع السعودية الروسية العالقات

                                                           
30 Middle East Journal, Vol. 55, No. 4, Autumn ” Russian relations in the Putin era,-Saudi“Mark N. Katz, 

2001, pp. 612–617; The most famous of these foreign fighters was a Saudi veteran of the Afghan jihad 
known as Khattab, who worked with a hardline band of Chechen rebels led by Shamil Basayev and 
contributed greatly to their indoctrination with Salafi-jihadi teachings. In 1996, the Egyptian jihadi and 
current al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri was arrested in Dagestan. Zawahiri apparently managed 
to keep his identity secret and ended up being charged with nothing more serious than illegally 
crossing the Russian border. On his release, he left for Afghanistan to join Osama bin Laden. Paul 
Tumelty, “The Rise and Fall of Foreign Fighters in Chechnya,” Jamestown Foundation Terrorism 

-in-fighters-foreign-of-fall-and-rise-https://jamestown.org/program/theMonitor, January 31, 2006, 
chechnya;  290، ص 2007كمال الطويل، قصة الجهاديين العرب: القاعدة وأخواتها، دار الساقي. 

https://jamestown.org/program/the-rise-and-fall-of-foreign-fighters-in-chechnya
https://jamestown.org/program/the-rise-and-fall-of-foreign-fighters-in-chechnya
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ر  كانييت حيييث التسييعينيات، خييالل  لروسييييا آخيير رئيسيييا   شيياغال   أفغانسييتان كانييت  عيييدمتصييّد 

 كانيتو. السيوفييتي االتحياد انهييار بعيد روسييا وجنيوب الوسيطى آسييا إليى فوالتطر   االستقرار

 دينمييّر  المت مييع بسييرعة ربطييت قييد ،1996 عييام فييي كييابول علييى سيييطرت التييي طالبييان، حركيية

 حاولييت. الوسييطى آسيييا ميين وغيييرهم األوزبييك فينالمتطييّر   استضييافة فييي أيضييا   وبييدأت الشيشييان

 المعيروفين الحيرب أميرا  تحيالف إليى األسيلحة نقيل طرييق عين طالبيان حركة إضعاف موسكو

 .انيةاألفغ ياسةالّس   في الضخمة للمشاركة استعداد أي لديها ليس ولكن ،الشمال تحالف باسم

 فييي لروسيييا فائييدة األكثيير الشييريك ستصييبح إيييران فييي الشيييعية الثيوقراطييية أن فارقيياتالم   وميين

 جزئييا   ذليك ويعزى الشيشانية، القضية كبير حد   إلى إيران تجاهلتفقد . اإلسالمي التشدد احتوا 

 إيرانفي - الس يلفيين - يينوالسينّ  السيعوديين دينالمتميّر   بيين ليروابطمرتاحة ل أن إيران لم تكن إلى

ووفقييا  . الييروس اسييتفزازوكانييت ترغييب فييي عييدم  – السييعودية العربييية للمملكيية ومعادييية شيييعية

 مدى يهم ال" الدولية للشؤون السويدي المعهد في األوسط الشرق برنام  رئيس بارسي، لروزبه

 روسييا ميع العالقية ألن لمسياعدتهم، أبيدا   االتهيام أصيابع إيران ترفع لن - مسلمين الشيشان كون

 31."الجانبين كال من للغاية براغماتية" بأنها وإيران روسيا بين العالقة ويصف. ذلك على وقتتف

 روسيييا مييع اليييةبفع   وعملييت بهييا، خاصيية ألسييباب لطالبييان موسييكو عييدا  طهييران شيياركت كمييا

  .طاجيكستان في 1997-1992 هليةاأل حربللقضا  على ال

 يفي يرغيب ليم الطيرفين مين ا  أي ي أن رغيم الشيشيان، حيول أكثر خالف على وأنقرة موسكو كانت

 .السيطرة نطاق عن تخر  خالفاتهما ترك

 القيوة تطبيقمن خالل  الحرب في روسيا فازتو ،2000 عام أوائل في الشيشاني دالتمر   تالشى

تولكيين . االنفصييالية الحركيية وتقسيييم السيياحقة  فييي دالتميير   فييي دينالمتشييّد   فلييولبالمقابييل  اسييتمر 

 الميدنيين عليى الشينيعة االنتحاريية الهجميات مين طويلة سلسلة وارتكبت الدولي هاديالج المشهد

 رمضييان أيييدي فييي لروسيييا الموالييية المحلييية الحكومييةانتهييت  نفسييه، الوقييت وفييي 32.الييروس

 العشييائرية قيياديروف دوليية أحرجييت. الكييرملين بييلق   ميين مييدعوم سييابق دمتمييّر   وهييو قييديروف،

 ضييينالمعار   علييى النييار وإطييالق خطييف خييالل ميين ،موسييكو ةالدوليي داخييل دينيييا   والمحافظيية

 الشيشيانوميع ذليك ال ترغيب موسيكو بيأن تكيون  33.المنظمة الجريمة أشكال كل في واالنخراط

 قيياديروف تييرك فقييد وبالتييالي أخييرى، مييرةا  للّضييرب مسييتعدّ  الكييرملينلييذلك كييان  بابير،لييد  ل ا  عشيي

ضين بأجهزته   .الخاصةيمارس قمع المعار 

                                                           
31 s interview with Rouzbeh Parsi, Stockholm, October 2018’Author. 
32 Washington Post, April 3, ” Analysis: The recent history of terrorist attacks in Russia,“Adam Taylor, 

2017, https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/04/03/the-recent-history-of-
terrorist-attacks-in-russia. In 2007, a “Caucasus Emirate” was declared as a jihadi government across 
the Caucasus. It would later be displaced by a local affiliate of the so-called Islamic State. “The North 
Caucasus Insurgency and Syria: An Exported Jihad?,” International Crisis Group, Europe and Central 
Asia Report No. 238, March 16, 2016, https://www.crisisgroup.org/europe-central-

asia/caucasus/north-caucasus/north-caucasus-insurgency-and-syria-exported-jihad, p. 2. 
33 “Human ” Like Walking a Minefield: Vicious Crackdown on Critics in Russia's Chechen Republic,

Rights Watch, August 2016, 
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/chechnya0816_2.pdf. 
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 د  حي إليى موجيود رضييالم   وغير البائس إرثها لكن ببط ، اآلن تتالشى الشيشان في حروبال إن

 ذيالي باليدور اليروس السياسية لصيانعي قيوي تيذكير بمثابية القوقياز فيي الوضيع ييزال الو. كبير

 ".الناعم روسيا ضعف"تحفيز  في األوسط الشرق في والفوضى اإلسالموية تلعبه أن يمكن

 الروسية يةالخصوص تأكيد إعادة

 لتييا للغيرب الصديقة الخارجية ياساتالّس   كانت الماضي، القرن من التسعينيات منتصف بحلول

 يفغيني وزبر كان. العظمى القوة إلى الحنين عودة بسبب جانبا   تنحيتها تتمّ  قد كوزيريف يمثلها

 سيابق مراسيلو وهي ، واسيتقاللية دا  تشيد   أكثير خارجيية سياسة إلى روسيا عودة يمثّلبريماكوف 

 كييرئيس منصييبه ىتييولّ والييبالد العربييية، والييذي  األوسييط الشييرق فييي برافييدا لصييحيفة معييروف

 رئيسييا   وأخيييرا   ،(1998-1996) ةخارجييي كييوزير ثييم ،(1996-1991) الخارجييية للمخييابرات

 (.1999-1998) للوزرا 

 األييام فيي" ييةالوهم األيديولوجيية المخياوف" إليى العيودة فيي رغبية أي بريمياكوف ليدى يكن لم

 أنهيا مين اليرغم عليى الغيرب، عين بوضيوح منفصيلة كانيت التي روسيا رتصو   لكنه تية،يالسوفي

 ميرارا   وأوروبا المتحدة الواليات ت روسياتحدّ  لقد 34.له مستمرة معارضة في بالضرورة ليست

 ليدوليا روسييا عجيز أحبطته الذي الجمهور إعجاب أثارت التي كوسوفو، ذلك في بما وتكرارا ،

 .تييالسوفي االتحاد انهيار بعد

 أجيل مين والضيغط العيراق، ميع العالقيات بنيا  إعيادة عليى األوسيط الشرق في بريماكوف ل  عم  

 عيامي في األمريكية الجوية الغارات وإدانة المتحدة األمم مننعومة وليونة  أكثر عقوبات فرض

 وزارة سيتجتمع .الغيرب بهيانّ تج التيي األخيرى الفاعلية الجهيات إليى سيعى كما .1998 و 1996

 االعتراضيييات ليييةمتجاه   هللا، وحيييزب إسيييرائيل مييين كيييل ميييع بريمييياكوف، عهيييد فيييي الخارجيييية

 االحتجاجيات كانيت ربما 35إرهابية. جماعة أن الحزب يعتبرونه ما على واألمريكية اإلسرائيلية

 فيي تكين لم ةخاصّ  مكانة لنفسها تضع أن بريماكوف روسيالقد أرادت – الجذب عامل من جز ا  

 .التحديد وجه على الغربي القالب

 رفيع عبثيا   حياولو. قلبيه إليى األقيرب المنطقية فيي للعيب ضيعيفة بريمياكوف ت ييدكان ذلك، ومع

 الفلسيطينية التحريير ومنظمية إسرائيل بين السالم محادثات في االنخراط خالل من روسيا مكانة

ح بيريز بالرفض قوبل لكنه سوريا،و وإسرائيل  واحيد وسييط إليى فقيط بحاجية نحن: "أنه، وصر 

 ،"تماميا   مقبولية غيير" المواقيف هذه مثل أن بريماكوف وجد   "المتحدة الواليات تكون أن وينبغي

 حقيقة إخفا  ةحدّ  األكثر فقيناوالمر الصاخبة اللغة تستطع ولم 36.حيالها الكثير فعل يمكنه ال لكن

 1998.37 عام في ديونها سداد عن تخلفت لتيوا باألزمات، ومليئة ضعيفة دولة ظلت روسيا أن

                                                           
34 2Primakov 2009, p. 6. 
35 Nizameddin 1999, p. 176. 
36 297-Primakov 2009, p. 296. 
37 s ’s tools for Middle Eastern engagement: Russia’Soviet economic woes also blunted Moscow-Post

cadre of regional specialists withered, as trained linguists and political scientists left for better-paid 
jobs in the private sector or at universities abroad. By 1997, even the Institute for Oriental Studies in 
Moscow – a venerable institution particularly close to the heart of Primakov, who had been its head 
from 1977 to 1985 – had seen its salaries so badly hollowed-out that “the academic and nonacademic 



12 
 

 المفاجئمن الظهور  بالفز  مصابا   كان لكنه المريض يلتسين فيخل   أن في ليأم   بريماكوف كان

كيانون  31 فييبالوكالية  رئيسيا   بيوتين تعييين تيم   38.المخابرات جهاز أعماق من بوتين لفالديمير

 اليذي بيوتين واصيل. 2000 مارسآذار/ فيرئيسا  بشكل رسمي  بخ  وانت ،1999 ديسمبراألول/

 مين أجيزا  عليى البنيا  الغيربين،عنيد  يةودّ  األكثر الشخصية أنه على األصل في إليه نظري   كان

 لعيالم الشياملة بريمياكوف رؤيية الخصوص وجه علىوتبنّى  .والقومي الشعبي بريماكوف تراث

بيين  رئيسيية كقيوة المتحيدة يياتالوال ميع تتعياي  أن روسييا عليى يجيب حيث ،"األقطاب دمتعّد  "

 القوى األخرى.

 بوتين عرد في األوسط لشرقالعودة ل

 فيي باحيثال اليدين، نظام لطالل وفقا   التسعينيات أواخر في األوسط للشرق موسكو سياسة تهدف

 بالوصول ماحوالس   األمريكي، النفوذ وتقليل االستقرار، ضمان" إلى ، العربية الروسية العالقات

 أكثير البليدان بعيض األفيق فيي تليوحوهنيا،  39."العامية االقتصادية والعالقات التجارة إلى العادل

 سييوريا لتشييكّ  حييين فييي الروسييي، االهتمييام تسييتحق والعييراق وإيييران تركيييا كانييت: غيرهييا ميين

 40.الثانيةالمرتبة  السعودية العربية والمملكة وإسرائيل

 بعيد لمالعيا اجتاحيت التيي السياسيي رالتحير   بموجية كبيير حيد   إليى متيأثر غيير العربيي العالم ظل

 أنهيت التيي والجزائير وجيود، ليه يعيد ليم اليذي الييمن، جنيوب باستثنا  ،تييالسوفي االتحاد سقوط

 اتالسينو منيذ شيي  يتغيير ليم و األهليية، الحيرب مين هياتوّ ل   خرجيت والتيي الواحيد الحزب دولة

 العيراق، سيينح صدام حكم  و ليبيا، حكم في ذافيالق رمعم  فقد استمر  . الباردة الحرب من األخيرة

 هييو الفلسييطيني اإلسييرائيلي الصييرا  ظييلو. سييوريا فييي السييلطة األسييد حييافظ نجييل بشييار ثور  و

 .طينيةالفلس التحرير منظمة على يسيطر عرفات ياسر يزال وال العربي، للعالم الرئيسي الشاغل

 لعربييا العيالم فيي الثقيل مركيز لتحيو   حييث  . نفسيه هيو يعيد ليم اإلقليميي التيوازن فإن ذلك، ومع

 ةالعربييي المملكيية مثييل بييالنفط الغنييية ظييةالمحاف   الممالييك وأصييبحت الخلييي ، نحييو حاسييم بشييكل

 عيام ليولبحو. العربية السياسة في األسما  أبرز من وقطر المتحدة العربية واإلمارات السعودية

 طييب رجيب يتزعميه اليذي مياإلسيال اإلصيالحي والتنميية العدالية حيزب فوز سيضيف ،2002

 فيي العبيا   تركييا جعيل خيالل مين الميزي  هيذا إلى آخر عنصرا   التركية االنتخابات في أردوغان

 .العربية ياسةالّس  

 ميين بييدورها ترد   والتييي المتحييدة، الواليييات 2001 سييبتمبرأيلول/ 11 فييي القاعييدة تنظيييم هيياجم  

 نفسيه عيرض  و الفرصية األزمية فيي وتينبي رأى. بعيد تنته لمو" اإلرهاب على حرب" شن خالل

 عليى الضيو  طوسيل   اإلرهياب، مكافحية فيي كشيريك األبين بيو  جيور  األمريكي الرئيس على

                                                                                                                                                                      
staff spend most of their working hours at other jobs in the private sector.” Garay Menicucci, “The 

Privatization of Russian Middle East Studies,” Middle East Report, No. 205, Winter 1997. 
38 Primakov quickly made 25. –12gar, Männen i Kreml: Inifrån Putins hov, Ordfront, 2018, p. Michail Zy

his peace with Putin after losing the power struggle and was allowed to ride off into the sunset as 
head of Russia’s Chamber of Commerce and Industry, with occasional side missions as a foreign policy 

fixer. 
39 Nizameddin 1999, p. 270. 
40 Nizameddin 1999, p. 254. 
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 أيضيا   الهجميات مين وجييزة فتيرة بعيد روسييا سيّهلتكميا . الشيشيان الجهياديين ميع روسيا تاري 

 األمريكيية القيوات جلبيت أنهيا مين غماليرّ  على طالبان، تحكمها التي ألفغانستان األمريكي الغزو

 .بالنسبة لروسيا مريح غيروهو أمر  روسيا حدود من بالقرب

 ا اليدف خطيط بسيبب اليروس القيادة غضبفقد . وجيزة فترة بعد تتراكم المشاكل بدأت ذلك، ومع

. لشيرقيةا أوروبيا فيي النياتو عوتوس ي( رسميا   إيران تستهدف التي) الجديدة األمريكية الصاروخي

 يفيي وانتهاكاتهييا الييديمقراطي الكييرملين لسييجل المتحييدة الواليييات انتقيياد ميين موسييكوغضييبت  لقييد

 .طالبان سقوط بعد الوسطى آسيا إلى يزحف الذي األمريكي النفوذ من وانزعاجهم الشيشان،

 عميقيا   تصيد عا   2003-2002 الفتيرة فيي العيراق فيي الحرب نحو المتحدة الواليات اندفا  وضع

 أنهييا صييحيح بشييكل وتوقعييت الحييرب، روسيييا عارضييتو 41.الروسييية كيييةاألمري العالقييات فييي

 سيوف حسيين صيدام سيقوط وأن ، الينفط صيناعة فيي وشيريكا   األسيلحة في كبيرا   عميال   ستخسر

 المتحيدة الوالييات أن قبيول رفيض بوتين أن كله ذلك من األهم. اإلقليمي االستقرار عدم ضربي

 ألول موسيكو اتخيذتو. فيهيا المرغيوب غيير مياتالحكو عليى واحد جانب من تقضي أن يمكنها

كما نس ق  . األوسط الشرق مشكلة بشأن واشنطن ضد ما  صار   موقفا   الثمانينات، منتصف منذ مرة

 قيرار مين بيو  لحرميان المتحيدة لمميم التيابع األمين مجلس في فرنسا مع الروس الدبلوماسيون

 42.المالس   لصنع ةمهمّ  في بغداد إلى بريماكوفوطار   إليه، سعى الذي المتحدة األمم

 كيان كمياالعيراق " اغبينالير   تحيالف"و المتحيدة الوالييات غيزت لقيد: شي  ينجح لملكن كل ذلك 

ر  من وبدال  . 2003 مارسآذار/ في له طا  خطّ م   أظهر   ،روسيا وقوة عزمي للحرب التصدّ أن ي ظه 

وسييا روأزعي   . الروسيية األمريكيية العالقيات موتسيم   بيوتين ومهانية اأهميتهي عيدم العيراق غزو

 مين أصيوات مع األوسط، الشرق على الديمقراطي الطابع إلضفا  حملة حول األمريكي الحديث

 عالماإل ووسائل السياسة صانعو كان حيث وإيران، سوريا غزو إلى تدعوالتي  األمريكي اليمين

 ".لونةالم الثورات" ظاهرة من بالفعل بالقلق يشعرونفي روسيا  القومية

نة" مصطلح يشير  فيي ييةالمدن االنتفاضيات مين سلسيلة إليى الروسيية السياسة في "الثورات الملو 

 (2003) جورجييياو (2000) صييربيا فييي األخييص وعلييى السييابقة، الشييرقية الكتليية أنحييا  جميييع

 الصييديقين األوتييوقراطيين االحتجاجييات اسييتهدفت(. 2005) وقيرغيزسييتان (2004) أوكرانييياو

 . الغرب من مدعومة وكانت لروسيا،

يي فييهم بمين العشيرين، القيرن مين األول العقيد أوائييل اليروس منيذ مين متزاييدة أعيداد تتبنّي  ا نّ ص 

 العسيكرية الوسيائل مين بكل الروس بالحلفا  اإلطاحة تحاول المتحدة الواليات أن فكرة السياسة،

 قيد المتهياوي اليدومينو فيإن حاسيم، بشيكل روسيا فتتصر   لم وما ،(الملونة الثوراتو( )العراق)

 .نفسه الكرملين إلى يصل

                                                           
41 On Russian objections to US missile defense plans, see Ida Nygaard and Una 60. –54Zygar 2018, pp. 

Hakvåg, “Why Russia opposes a NATO missile defence in Europe – a survey of common explanations,” 
Norwegian Defense Research Institute (FFI), FFI-2013/00111, January 3, 2013, 

https://www.ffi.no/no/Rapporter/13-00111.pdf. 
42 , New York Times, March 6” France and Russia Ready to Use Veto Against Iraq War,“John Tagliabue, 

2003, https://www.nytimes.com/2003/03/06/international/europe/france-and-russia-ready-to-use-
veto-against-iraq-war.html; Primakov 2009, pp. 320–321. 
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 رجييةالخا السياسية فتطر   في أيضا   ساهمت العراق في وقعت التي األحداث أن المفارقات ومن

 2008-2003 الفتيرة فيي الينفط أسيعار فيي المتزاييد االرتفيا  إطيالق فيي سياعدت فقيد: الروسية

 القيوة بيوتين وأعطيت يتييالسيوف االتحياد انهييار بعيد االقتصيادية معاناتها من روسيا أخر  الذي

 .المتزايد طموحهلنمو وتقوية  الالزمة

 الجميع مع التجارة الجميع، مع ثالتحد  

 يسييطر ةحكومي وتثبييت الينفط أسيعار ارتفا  مك نفقد . العربية السياسة العراق حرب رتغي   لقد

 لمماليكا بيين عميقية مخياوف بيدوره أثيار اليذي األمير ،في المنطقية إيران بغداد في الشيعة عليها

 الشييعي - يالسينّ  بالصيرا  اإليرانيي-السيعودي التنيافس ارتيبطو. السعودية تقودها التي الخليجية

يراعات هيذه توأد   حتيل،الم   العيراق أنحيا  جميع في اندلع الذي  طائفييةت موجيا إليى الفتاكية الّص 

 .المنطقة أنحا  جميع في دينية

 المشاركة لىع حرصا   أكثر كانت لكنها والشيعة، ةالسنّ  بين باالقتتال كبير ماماهت لروسيا يكن لم

 فييأيضيا   بيوتين هييزر ولم األوسط الشرق زيارةب نفسه أبدا   يلتسين يزع  لم. النفطية الثروة في

 فييوتين بي الروسيي اليرئيسفقيد قيام . رتغي ياألمير  هيذا لكين رئاسيته، من األولى األربع نواتالس  

 رعةبسي وفلسطين وإسرائيل مصر تبعتها لتركيا، دولة زيارة بأول ،2004 ديسمبراألول/ كانون

 روقطي والسيعودية والمغرب الجزائر في بجولة ، 2008-2006 الفترة فيوقام  . 2005 عام في

لييدول ا هييذه كانييتو. وليبيييا وإيييران المتحييدة العربييية اإلميياراتو ،(أخييرى مييرة) وتركيييا واألردن

 تييالسيوفي الحليفسوريا وهي  كنت لمو. سياسية واقتصادية مشتركة مع روسياتربطها مصالح 

 على جدول الزيارات. السابق

ك ذلك، ومع  كجيز  لموسيكو التقليديين الشركا  مع العالقات تنشيط إلعادة الروسي الرئيس تحر 

 كميا قاميت 43السيوفييتي. لالتحياد كالمتشاب   االقتصادي اإلرث من صللتخلّ  أوسع استراتيجية من

رة غير المساومة من العقد ونصف عقد بعد روسيا  المستحقة الديون من مليارات عّدة على المثم 

 ةخاّصيي جديييدة، عقييود أمييام الطريييق بشييطبها لتمهيييد وليبيييا، والعييراق وسييوريا الجزائيير علييى

 .المرة هذه بحتة تجارية ولكن بشروط األسلحة صادرات

 األوسط الشرق دول إلى الروسية الديون شطب

 200544 دوالر مليار 9,8 سوريا

 200645 دوالر مليار4,7 الجزائر

 200846 دوالر مليار 12 العراق

                                                           
43 TASS, May 22, 2014, ” Why Russia forgives debts,“Lyudmila Alexandrova, 

tass.com/opinions/763287. 
 /2005/1/25https://www.aljazeera.net/news/ebusiness% من ديون سوريا 73ا تشطب روسي 44
45 RFI, March 10, 2006, ” La Russie efface la dette algérienne,“Olivia Marsaud, 

www1.rfi.fr/actufr/articles/075/article_42379.asp. 

https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2005/1/25
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 200847 دوالر مليار 4,5 ليبيا

 فيي السيالم ميؤتمرات حضيور فيي وسالرّ  الّدبلوماسيون فقد استمر  . تماما   لةهم  م   ياسةلم تكن الّس  

 وزارة بييدأت ،2002 عييام وفييي .ضييئيال   كييان تييأثيرهم أن ميين غماليير   علييى األوسييط، الشييرق

ييل حمليية الخارجييية يي المسييلمين مييع للتواص  . اإلسييالمي التعيياون منظميية إلييى االنضييمام إلييى تع  وس 

فيي  اإلسيالمي"، العالم من جز  بأنهم الشعور في الحق لهم" الروس المسلمين بأن بوتين وجادل

ا   بروسييا لحقيت التيي األضيرار بعيض إلصيالحمنيه  محاولة يبدو ما   48.الشيشيانية الحيربجير 

 200.49 عام في المراقب عضوية هامنحفي النهاية  تم  و

 العربيية باللغية الرسيمية عاييةالدّ  محطية بيدأتحييث   .روسييا سياسية لتعزييز جهيودتم  بيذل ال كما

 أن ورغيم ذليك، وميع. 2007 عيام فيي الصيناعية األقميار عبير تلفزييوني بث في "اليوم روسيا"

 النزاعييات عيين االبتعيياد الغالييب فييي حاولييت أنهييا إال آرائهييا، بييث علييى ريصييةح كانييت موسييكو

استخلصيته روسييا  درسوهيو  -الطوييل روسييا لضيعف نتيجية منه، جز  في هذا كان. اإلقليمية

الّسييوفييتي  مطاليينّ  علييى انحيييازحاليية  فييي الوقييو  عييدم عكييس  أيضييا   لكنييه - العييراق حييرب بعييد

 جمييع عبير بحكمية ولكين بنشياط العالقيات بنيا  هيي لموسكو ةالجديد اللعبة خطة كانت .الحزبي

ي عليى التركييز مع األيديولوجية، االنقسامات  ليم التيي االسيتثمارات بوتجن ي االقتصيادية بالمكاس 

 تيذكرن سيوف تية،يالسوفي الحقبة إلى بالعودة " :بعد فيما بوتين قال كما 50.بشروطها منطقية تكن

 - ذليك وبعيد. وأيديولوجيية سياسية ألسباب واحد جانب من ااستثمرن حيث مصر، في التطورات

 للجمهور، ذلك قول المناسب من يكون لن استثماراتنا؟ كل انتهت وأين الوضع، رتغي   - االنفجار

 51."أقصده ما تفهم لكنك

 القيدامى، الحلفيا  تجاه روسيا التزام حدود 2006-2004 في ولبنان سوريا في األحداث أظهرت

 مين روسييا اقتربيت .أهميية األكثير اإلقليمييين أو الغربيين للشركا  ت منح ما غالبا   التي واألولوية

 دمشيق ضيد األمريكية التهديدات أغضبتهاوقد  العراق، حرب بعد سوريا في األسد بشار حكومة

                                                                                                                                                                      
 2008شيييييييباط/فبراير  12مليييييييار دوالر ميييييين ديييييييون العيييييييراق. الشييييييرق األوسييييييط،  12سييييييامي عمييييييارة، موسييييييكو تشيييييييطب  46

http://archive.aawsat.com/print.asp?did=458198&issueno=10668. 

 
47 New York ” s cold war debt in exchange for contracts,’Russia writes off Libya“chedrov, Oleg Sh
-worldbusiness/17ihthttps://www.nytimes.com/2008/04/17/business/Times, April 17, 2008, 

rusbiz.4.12106999.html. 

 
48 New York Times, October 16, 2003, ” Putin To Attend Islamic Conference,“Steven Lee Myers, 
-islamic-attend-to-putin-russia-europe-briefing-https://www.nytimes.com/2003/10/16/world/world

conference.html. 

 
49 “Arab News, June 12, 2011, ” s relations with OIC,’s role strengthens Moscow’Observer

www.arabnews.com/node/380454. 

 
50 “I would like to tell you that in the past decade we did not make any major investments in any 

country for ideological reasons,” Putin told the State Duma in 2012. “Everything what happened was 
on a market basis. We did not present any gifts to anyone.” “Prime Minister Vladimir Putin delivers 
his report on the government’s performance in 2011 to the State Duma,” Russian Prime Minister’s 

Office, April 11, 2012, archive.premier.gov.ru/eng/events/news/18671/print. 
 لسابقالمرجع ا 51

http://archive.aawsat.com/print.asp?did=458198&issueno=10668
https://www.nytimes.com/2008/04/17/business/worldbusiness/17iht-rusbiz.4.12106999.html
https://www.nytimes.com/2008/04/17/business/worldbusiness/17iht-rusbiz.4.12106999.html
https://www.nytimes.com/2003/10/16/world/world-briefing-europe-russia-putin-to-attend-islamic-conference.html
https://www.nytimes.com/2003/10/16/world/world-briefing-europe-russia-putin-to-attend-islamic-conference.html
http://www.arabnews.com/node/380454
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 العربيية المملكية تانضيم   عنيدما ذليك، وميع 52.النظيام تغييير رواييات صد على حريصةكانت و

 كيان حييث لبنيان، مين جيشيه سيحبلي األسيد عليى للضيغط وفرنسيا المتحيدة واليياتوال السعودية

 االحتجاجيات تأد   أن بعيد حتيىو .االمتثيال علىقامت موسكو بحّث األسد  1976 عام منذهناك 

 فيي الخيرو  عليى األسد جي  وإجبار لسوريا الموالية اللبنانية الحكومة إسقاط إلى الشوار  في

نة. و سرد عن التراجع إغرا  موسكو قاومت ،2005 عام ربيع  بيدا ذليك، من بدال  الثورات الملو 

 تتبن ي و 53.اليثمن دفيع علييهم نوسييتعيّ  أخطيأوا قيد السيوريين أن يقبلون الروس الدبلوماسيين أن

 ،2006 عيام صييف فيي هللا لحيزب هجيوم على ردا   ذلك بعد لبنان إسرائيل غزت عندما موسكو

 انتقاداتهييا زادت أنهييا ميين الييرغم علييى الجييانبين، كييال علييى فيهييا بيياللوم تحيييث  ألقيي دقيقيية بييةمقار  

 54.الحرب استمرار مع النار إطالق وقف قبول إسرائيل لرفض

. لمختلفيةا المصيالح بيين روسيياكيفيّية موازنية  عليى أخرى نظرة اإليرانية النووية األزمة متقد  

 هجييوم حتييى أو إسييرائيلي مهجييو بتهديييدات مدعوميية غربييية، لضييغوط إيييران ضييتتعر  حيييث  

 كانيت .2003-2002 فيي النوويية أبحاثهيا برنيام  مين يةسيرّ  عناصير عن الكشف بعد أمريكي،

 افيةإضي أهميية اكتسيبت لكنهيا كافيية، بدرجية خطيرة نووية قنبلة بصنع إيران قيام حول الشكوك

 .والفلسطينية واللبنانية العراقية السياسة في تزايدالم   إيران دور بسبب

 مجليس فيي اليدائمون الخمسية األعضيا أنشأها  التي 1+5 مجموعة في نشط بدور موسكو متقا

 عقوبيات مين الصيحيح الميزي  تطيويرهيو  مجموعيةالدور  كيان .2006 عيامال في وألمانيا األمن

 .عسيكري وغيير للمراقبية خاضيع نيووي ببرنيام  تلتزم إيران لجعل والمفاوضات المتحدة األمم

 قيوةك بروسييا االعتراف في الكرملين رغبة استيفا  هومجموعة ال تصميم جاذبية من جز ا   كان

 .للمشاركة بها األخرى األسباب من العديد روسيا لدى كان لكن كبرى،

ق  لييم مشيياركة روسيييا  ثيييروميين الممكيين أن ي ،ذاتهييا حييّد   فييي لروسيييا اإليرانييية القنبليية فكييرةتيير 

 تشيعر موسيكو كانيتوبنفس الوقيت  55.األوسط الشرق أنحا  جميع في تقليدية جهودبالمجموعة 

 حالية فييوفّكيرت روسييا أنيه  .المفاوضيات انهييار خطير مين ، أكثر ربما أو القدر، بنفس بالقلق

                                                           
52 389-384, p. 2018Vassili  
53 The protests had been triggered by the February 2005 murder of former Lebanese prime minister 

Rafiq al-Hariri, a Saudi-French ally and leader of Lebanon’s Sunni community. Hariri’s death was 
widely blamed on Assad and his Lebanese allies (in 2011 an international tribunal formed by the UN 
indicted members of Hezbollah for the murder) and became a rallying point for an otherwise 
disparate coalition of nations and groups that wanted Syrian forces out of Lebanon. Russia refused to 
blame Damascus and rejected talk of UN sanctions, but made no meaningful effort to help Assad 
defeat Saudi, US and French pressure. I am grateful to Hanna Notte for insights on Russia’s attitude to 

the Hariri affair and the Syrian presence in Lebanon. 
54 Security Council debates escalating crisis between Israel, Lebanon; UN officials urge “For example, 

restraint, diplomacy, protection of civilians,” Security Council, SC/8776, July 14, 2006, 
https://www.un.org/press/en/2006/sc8776.doc.htm; “Russia'sPosition on Middle East Conflict,” 
Russian Foreign Ministry, August 3, 2006, 

www.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/international_safety/conflicts/-
/asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/395882. 

55 ia would build its own atomic Crown Prince Mohammed bin Salman said in 2018 that Saudi Arab
bomb “as soon as possible” if Iran were to acquire a nuclear weapon. “Saudi Arabia pledges to create 
a nuclear bomb if Iran does,” BBC, March 15, 2018, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-

43419673. 
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 فيي هائيل اسيتقرار عيدم تثيير قيد اإلسيرائيلية أو األمريكيية الهجميات فيإن سلمي، حل وجود عدم

 ذو هييدف وهييو إيييران، علييى التييأثير اروسييي أرادت ،آخييرا   وليييس وأخيييرا   .لروسيييا الخلفييي الفنييا 

 .وقبله تييالسوفي االتحاد أيام إلى يعود عالية أولوية

 واألوروبيييين األمييريكيين الممثلييين مييع التييوتر بعييض ميين الييرغم علييىروسيييا  بقيييتوأخيييرا ، 

 كأفضيل تظهر ما وغالبا   خالقة حلول إليجاد محاولة في ،1+5مجموعة  مع منشغلة المتشددين،

 56.المجموعة في نإليرا صديق

 فيي روسييا سياسية لوكييانوف فييودور العالميية لشيؤونل روسييا رمحيّر   وصف ، 2007 عام في

 :الجوانب ثالثي جهد بأنها" ما حد إلى المنتظمة غير" األوسط الشرق

 فيي المشياركة خيالل مين عظميى كقيوة ووضعها المستقلة أهميتها استعادة روسيا أرادت .1

" المارقية" والجماعات األمممع  ا ةالبن   والمشاركة وفلسطين، إسرائيل بين السالم عملية

 .الغرب من المنبوذة

 عليى أمريكيي هجيوم أي منيع خيالل مين اإلقليميي االسيتقرار على الحفاظ روسيا أرادت .2

 .وأفغانستان العراق في للحروب عملية حلول عن البحث خالل من ولكن إيران،

 مثيل والغياز الينفط لمنتجيي خياص اهتميام ييال إ إليى روسيا احتاجت ،آخرا   وليس أخيرا   .3

 الطاقيية مصييالح تعزيييز أجييل ميين وإيييران، وقطيير والجزائيير السييعودية العربييية المملكيية

 57.الروسية

 فييي أكبيير منعطفييا   ،الغييرب تجيياه األوسييط الشييرق منطقيية خييار  الكييرملين موقييف اتخييذ ولكيين

 هجومييا   2007 لعييام منييياأل ميييوني  مييؤتمر فييي ألقيياه خطيياب فييي بييوتين شيين  حيييث  .المواجهيية

 الحيرب بعيد ميا لنظيام روسييا رفيض بيذلك أوضيحو واألحاديية، األمريكيي التيدخل على صارخا  

 بيوتين دأك يحييث  األوسيط، الشيرق إليى الخطياب قتطير   لقد .المتحدة الواليات قادته الذي الباردة

حب طة  المناطق في المتزايد االجتماعي التوتر يؤدي" :االستقرار إلى الحاجة على مجد دا    حتما  الم 

يي اإلرهييابوتغذييية  التطييرف نمييو إليى  فييي نقييول، كمييا هييذا، كييل حييدث وإذا .ةالمحليّي راعاتوالّص 

 خطير فهنياك عيادل، غيير ككيل العيالم بيأن متزاييد شعور يوجد حيث األوسط الشرق مثل منطقة

 58."العالمي االستقرار زعزعة

 الثاني للص ف بوتين ابتعاد فترة: ميدفيديف

 بيوتينابتعيد   بينميا بوتين،ل خليفةمنصب الرئيس ك ميدفيديف ديمتري ىتولّ  ،2008 مايو/أيار في

 اليذي الدسيتوري الحيدّ  احتيرام ومث يل هيذا التبيادل لليوزرا ، كيرئيس القيديم ميدفيديف منصب إلى

                                                           
56 election of Iranian President Mahmoud -ediately accepted the disputed reIn 2009, Moscow imm

Ahmadinejad. Foreign Minister Sergei Lavrov called the protests an “internal affair of Iran.” Natalya 
Shurmina and Guy Faulconbridge, “Russia, China congratulate Ahmadinejad on vote win,” Reuters, 
June 16, 2009, https://www.reuters.com/article/us-iran-president-sb/russia-china-congratulate-

ahmadinejad-on-vote-win-idUSTRE55F0YA20090616. 
57 Russia in Global Affairs, November 28, 2007, ” s Path in the Middle East,’Russia“Fyodor Lukyanov, 

eng.globalaffairs.ru/redcol/n_9861. 
58 ” Speech and the Following Discussion at the Munich Conference on Security Policy,“Vladimir Putin, 

Russian presidency, February 10, 2007, en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034. 
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سيية ، الشخصية الليبراليية الرئيميدفيديف أن يعتقدالغرب  كان رئاسيتين للرئيس. بفترتين يقضي

 ليمو االقتصيادية، التنميية على التركيز من والمزيد الغرب مع أوثق عالقات يريد في الكرملين، 

 ،الكيواليس ورا  مين النفوذ ممارسة في بوتين استمر بها يتمتع التي القوة حجم الواضح من يكن

 .الفعيلب فعليه ميا وهو ،2012 عام في الرئاسة الستعادة طيخطّ  أنه واسع نطاق على عتقدي   وكان

 ميدفييديف واليية فتيرة خيالل وأوروبيا المتحيدة الوالييات ميع االحتكياك  مين جهية أخيرىاستمر  و

 .كرئيس

عين الوالييات المتحيدة وأعربت  الغرب إدانة جورجيا مع قصيرة حرب أثارت ،2008 عام فيف

 أن من الرغم على .كبير عسكري تعزيز إلى أيضا الحرب دفعتو من الّسلوك الروسي، غضبها

 كيان المسيلحة قواتهيا أدا  أن إال بكثيير،منهيا  أصغر دولة وهي بسهولة، جورجيا متهز   روسيا

 راألكبي العسيكري اإلصيالح" في البد  طريق عن النفطية ثروتهمن  الكرمليناستفاد  لقد .ضعيفا  

 635) روبيل تريلييون 19 بقيمية مسيبوقة غيير ميزانيية وضيع حييث ،"األحمر الجي  إنشا  منذ

 هييدف مييع يتماشييى بمييا الجييي  تحييديث هييو الهييدف كييان 2020.59-2011 للفتييرة( والرد مليييار

 60."معهم اقدتع  م   مهنيين من تتكون للقتال جاهزة قوة" إنشا  في يتمثل األجل طويل

 لكين اإلهميال، مين عقيدين تعويض إلى األول المقام في روسيا في العسكري اإلنفاق فورة سعت

 كانييت وإن واسييع، نطيياق علييى المتسييقة اإلسييتراتيجية اتاالفتراضيي" كييذلك عكسييت اإلصييالحات

 فيةالمتطّر   واألييديولوجيات الفرعيية اليدول بيين النزاعات قهتمزّ "الذي " مستقبلال حول  متشائمة

 سيتحتا  61.العظميى القيوى ميوارد على المكثفة سةوالمناف   وطنيةالعاب رة لل التهديدات و والهجينة

 المنيياطق فييي ريعالس يياالنتشييار  علييى وقييدرة قوييية رد  وةقيي إلييى العييالم، هييذا مثييل فييي روسيييا

 الحشييد فييي دمحييد   أوسييطي شييرق عنصيير هنيياك يكيين لييم حييين فيييو .حييدودها خييار  المضييطربة

 البحير فيي روسيي عسيكري وجيود وإليىاألسيطول البحيري  اسيتعادة إليى دعا أنه إال العسكري،

 فييي مييةالمتهّد   بييالوقود التييزود محطيية إلييى االنتبيياه دتجييد   إلييى ذلييك ىأد   وقييد 62.المتوسييط األبيييض

 زالي ال 63.التنفيذ قيد والتوسعة اإلصالح برنام  كان 2008 عام وبحلول سوريا، في طرطوس

 الرئيسييين، للحلفيا  ةماّسي حاجية فييكيان و، ولبنان العراق في األحداث من عانيالرئيس األسد ي

 بالعمليية ،2008 عيام فيي لروسييا ارةزي فيالرئيس األسد  أشاد .بطبعه شغوفا  بالخنو  يكن لمو

 في أكبر روسي دور إلى ودعا" المشروعة مصالحها عن دفاعا  " باعتبارها جورجيا في الروسية

                                                           
59 in Gudrun Persson ” Russian Military Expenditure,“Oxenstierna, Moneghan 2017, p. 69; Susanne 

(ed.), Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective—2016, Swedish Defense Research Agency 
(FOI), FOI-R--4326--SE, December 2016, p. 140. 

60 Moneghan 2017, p. 69. 
61 See also Jakob Hedenskog, Gudrun Persson, and Carolina Vendil 28, 32. –22Moneghan 2017, pp. 

Pallin, “Russian Security Policy,” Gudrun Persson (ed.), Russian Military Capability in a Ten-Year 
Perspective—2016, Swedish Defense Research Agency (FOI), FOI-R--4326--SE, December 2016, p. 

114–116. 
62 Reuters, December 5, 2007, ” Russian navy to start sorties in Mediterranean,“Guy Faulconbridge, 

https://www.reuters.com/article/us-russia-navy/russian-navy-to-start-sorties-in-mediterranean-
idUSL0518563620071205. 

 ,BBC Arabic, September 13, 2008" السييييييوري طرطييييييوس مينييييييا  ىاليييييي تعييييييود الروسييييييية البحرييييييية“ 63
news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_7613000/7613724.stm. 
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 إليى جدييدة، أسيلحة عقيود إبيرام ميع ميدفييديف، سيافرعيامين  بعيد و 64.األوسيط والشرق سوريا

 .سوريا إلى روسي رئيس بها يقوم زيارة أول في دمشق

 العربي بيعوالرَّ  روسيا

 هيا أن 2011 عيام أوائيل فيي العربيي العيالم اجتاحيت التيي االنتفاضيات موجية أن دالمؤك ي منكان 

 غيير الخييوط مين العدييد" خيالل مين األوسيط بالشيرق مرتبطة دولة وهي روسيا، انتباه تجذبس

 ليىإ بحمياساصيطفّوا  واألوروبييين األميريكيين السياسييين مين العدييد أن حين فيو 65."المرئية

 ،1989 عام األوروبية الثورات غرار على شابة ديمقراطية حركة رينمتصّو   المحتجين، جانب

 تبييدو العربييية االنتفاضييات كانييتحيييث   .تمامييا   مختلييف بشييكل الوضييعوا قييرأ روسييياإال أن قييادة 

ا   وأكثر تعقيدا   أكثر إليهم، بالنسبة  ، ومتصّد   راكد سياسي - اجتماعي نظامل فوضوي قيتمز: شر 

 وربمييا ،أيضييا   فالتطيير  أن يثييير و األجييل، طويليية اضييطراباتإزاحتييه  يثييير أن حالمييرج   ميينو

 ربميا ولكن ،1989 عاممشابها  ألحداث بالنسبة لروسيا  الوضع يكن لمكما . بين الّدول الحروب

 .1848 عامشبيها  بأحداث ال

 ثيورات أنهيا عليى نتفاضياتصّورت اال التي المؤامرة بنظريات الروسية اإلعالم وسائل امتمت

 المؤيّدين في بعض لديه كان التفكير من الخطّ  هذا أن يبدو .المتحدة الواليات تّم رسمها في ملونة

 وزير سلّط فقد .واقعية أكثر نظرة عموما   الروس المسؤولين كبارلدى كان  لكن أيضا ، الكرملين

 فيي والسياسيي االجتمياعي ميودالجّ  عليى الضيو  المثيال، سيبيل عليى الفروف يسيرغ الخارجية

 المصييالح أيضييا  أن الحييظ أنييه ميين الييرغم علييى لالضييطرابات، مباشيير كسييبب العربييي العييالم

 66."الداخلية التناقضات على بسرعة نفسها" فرضت" الخارجية

 اعتبييره ميا بشييأن الغربيية الحكومييات بصيراحة للييوزرا  رئيسيا   يييزال ال كيان الييذي بيوتين، هوّجي

ييي وقيييال .ليييذلك ةمسيييتعدّ  تكييين ليييم منطقييية فيييي الثيييوري للتغييييير اذ الس ييي تشيييجيعها  فيييي حفيينللص 

 أيين وتيابع  بيوتين: " ون."تمانع ال مكنت إذا التاري  على نظرة نلقي دعونا: "2011 فبرايرشباط/

مين معظيم   ميدعوما   وكان. باريس في عا  اإليرانية؟ للثورة رالمدبّ   العقلوهو  الخميني، عا 

 طيالبوا اليذين ناشيركا  رأتيذكّ . اإليرانيي النيووي البرنيام  الغرب يواجه اآلنو. الغربي المجتمع

 تليك فيي حمياس فيازت لقيد !ممتياز. الفلسيطينية األراضيي في نزيهة ديمقراطية انتخابات بإجرا 

 67."وواجهوها إرهابية منظمة أنها أعلنواقصيرة  بفترة ذلك بعد ،االنتخابات

                                                           
Ittihad, August 21, 2008, -al ,” لعزلهيييييا الغربيييييية المحيييييياوالت ويشيييييجب بالكاميييييل روسييييييا ييييييدعم األسيييييد 64

H1aBJ0https://bit.ly/2. 

 
65 “Russian Presidency, June 14, 2011, ” Visit to Uzbekistan,

www.en.special.kremlin.ru/events/president/news/11558. 

 
66 432-Vasiliev 2018, p. 430. 
67 “ir Putin and President of the European Commission José Manuel Barroso Prime Minister Vladim

give a news conference following the meeting of the Russian government and the EU Commission,” 
Russian Prime Minister’s Office, February 24, 2011, 

archive.premier.gov.ru/eng/events/pressconferences/14257. 

https://bit.ly/2H1aBJ0
http://www.en.special.kremlin.ru/events/president/news/11558
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 االضيطرابات كانيت عنيدما 2011 فبرايرشيباط/ في إلرهابا لمكافحة اجتما  في ميدفيديف قال

، العربيي والعالم األوسط الشرق في ةالحالياألوضا   إلى واانظر" :األولى مراحلها في اإلقليمية

 إليى الحياالت بعيض في األمر يصل قد .تنتظرنا كبيرة مشاكل هناك زالت وما للغاية صعبة إنها

 ميا أبعيد اليدول هيذه شخصيية. أصغر أجزا  إلى وتقسيمها ،بالسكان المكتظة الكبيرة الدول تفكك

فين  وصيول ذليك فيي بميا للغايية، معقدة أحداث إلى األمر يصل قدو. الوضوح عن تكون المتطيّر 

والثورات  الشيشان إلى تشير أنها بدا والتي ،تآمرا   أكثرمالحظة  ميدفيديفسرد   ثم ."السلطة إلى

نة  تنفييذه محياوالت أصيبحت واآلن ،عنيدنا السييناريو هيذا مثيلن احتضيا تيم   الماضيي في" :الملو 

 مباشر تأثير له سيكون هناك يحدث ما كل لكن. المؤامرة هذهتمّر  لن حال، أي في. احتماال   أكثر

 68، ولعقود طويلة."الطويل المدى على الداخلي وضعنا على

يي االنتفاضييات العربييي للربيييع الحميياس إلييى موسييكو افتقييار شييمل  ينيياير/كييانون الثاني فييي ةرالمبّك 

 المصيري واليرئيس عليي بين العابدين زين التونسي بالرئيس أطاحت التي 2011 فبرايرشباط/و

 .للغرب ولمّدة طويلة حليفين كانا الرجلين أن حقيقة من الرغم على مبارك، حسني

ي التي روسيا، أمام أساسية عقبةيمثّل  اإلسالميين موضو  أن الواضح من كان"  ألنظميةا لتفض 

 وصيول خطير يحميلقيد  ديمقراطيي نظيام (احتميال) عليى وتونس مصر في هامع المتحالفة غير

ر والّسياسي الفلسطيني  ،"السلطة إلى اإلسالميين  خاللالذي عمل  بشارة عزميكما استنت  المفّك 

 أميياكن وفييي سييوريا فييي المنشييقين لييدعم القطرييية الحكوميية مييع جنييب إلييى جنبييا   العربييي، الربيييع

 الموقييف عليى مباشيير بشيكل تييؤثر ليم ومصيير تيونس فييي االنتفاضيات فييإن ذليك، ومييع 69.ىأخير

 روسييا أن يبيدو ال ،المتشيائم اليرئيس خطياب مين اليرغم عليىو .لروسيا السياسي أو االقتصادي

 للتيأثير فعليه موسيكو تسيتطيع اإلطيالق عليى شيي  هنياك يكين وليم الذعر، من حالة في الرسمية

 .البلدين من أيّ  في األحداث على

 ألةمسي ،2011 ميارسآذار/و فبرايرشيباط/ فيي انيدلعت التي وسوريا، ليبيا في االنتفاضات كانت

 يكين ملي موسيكو فعيل ردّ  لكين روسييا، ميع البياردة الحيرب فيي تاري  الدولتين لكلتا كان .مختلفة

 القوات دتب لروسيا، بالنسبة .خصومهم على قوي فعل ردّ  كان ما بقدرقيادة البلدين  مع تضامنيا  

 على متحدة،ال الواليات من المدعوم المنضبط، غير دالتمر  مثل  واألسد القذافينظام  تتحدى التي

نة  غرار  ، الذي يحتوي كيل شيي الكابوس من مزي و ،قوي سني إسالمي خط معالثورات الملو 

 .يتييلسوفا اداالتح انهيار منذ والمعارضة للخوف تستعد الروسية الوطنية األمنية النخبة كانتو

ل نقطة  الليبية التحو 

 2011 ميارسآذار/ فيي التصيويت عين ميدفييديف الرئيس من تعليمات على بنا ا   روسيا امتنعت

 التدابير جميع اتخاذ" من األعضا  الدول نمك   الذي ،1973 رقم الدولي األمن مجلس قرار على

 دبمجير   الحيرب العربي الخلي  ودول ربيةالغ الدول خاضتو .ليبيا في" المدنيين لحماية الالزمة

 عملية إلىسريعا   رتطو   ما في بكرةم   أدوارا   وقطر المتحدة والمملكة فرنسا ولعبت النص، إقرار

                                                           
68 “” Terrorism Committee in Vladikavkaz,-Dmitry Medvedev held a meeting of the National Anti

Kremlin website, February 22, 2011, en.kremlin.ru/events/president/news/10408. 
69 Azmi Bishara ,اهنالر التاري  في محاولة. الحرية نحو اآلالم درب سوريا  ,Arab Center for Research and Policy 

Studies, 2013, p. 480 
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 عيين امتناعهييا لكيين العدائييية، األعمييال فييي روسيييا تشييارك لييم. بالقييذافي لإلطاحيية النيياتو بقيييادة

 .القرار لتمرير األهمية بال  أمرا   كان التصويت

صا   موسكو كارنيجي مركز من ترينين ديميتري قولي  السييد ليدى يكين لم: "الكرملين موقفملّخ 

 ليبييا واأحبّي الجمييع لكن روسيا، ذلك في بما العالم، في مكان أي في األصدقا  من العديد القذافي

 نالفيائزي بيين مين وسينكون الغيرب إلى سننضم لذلك، الثروات من وغيرها النفطية الحتياطياتها

 70."الغنائم من نصيبنا على وسنحصل الحرب تلك في

 ليديها كيان" الروسيية الحكومية فيإن ،الحقيا   دانوفبوغي ميخائييل الخارجية وزير نائب ذكر وكما

 كيرئيس لليوزرا  بيوتين فالديمييرلوكيان  الليبيية، األزمية ميع التعاميل كيفية حول" رأي من أكثر

إال  الخارجية، السياسة في رسمي دور له يكن مل الوزرا  رئيس أن من لرغموبا 71.رأي مخالف

ي أبلي  أن بوتين  مين دعيوة" إليى أقيرب 1973 القيرار كيان ،"الشخصيي رأييه" فيي أنيه لينالمراس 

 تشيجيع خيالل مين للخطير روسييا ضتعيّر   أن شيأنها مين التي" الصليبية للحملة الوسطى القرون

يل أنيه عليى تصيريح بيوتين ب ميدفيديف رد   72.األمريكي لالتدخ    الكاملية المسيؤوليةشخصييا  يتحم 

 اسيتمر   لكنيه نيبيوت تراجعو 73."مقبول غير" صليبية حملة عن الحديث كان وقال التصويت عن

 وجيزة، فترة وبعد 74.ميدفيديف جانب من" ت غتفر ال ضعف عالمة" أنه مع  ز   ما حول رالتذم   في

أسيا   الغيرب أن دبلوماسييوها عيىوادّ  ليبيا، فيعمليات القصف  على االحتجا  في روسيا بدأت

 قيد كيان أنيه من متذمرا   النقاد، جوقة إلى الحقا   ميدفيديف وانضم قصد، عن 1973 قرارال تفسير

 75."المتحدة لممم التابع األمن لمجلس المستديرة المائدة في للخدا " ضتعر  

دال غير صادق وشفّاف ي وسالر الدبلوماسيون كانو بما يكفي، لقد كان الّج   لفهيم يكفيي بميا ةر  مه 

 وتسيا ل. حيّ يرا  م   روسييا سيلوك كيان ذليك، وميع". الضيرورية التيدابير جمييع" مثل عبارة أهمية

 الخارجيية وزارة أن رتصيو   يمكين كييف: "موسيكو فيي الجزييرة مكتيب ميديرالعرضياوي  جمال

                                                           
70 Interview with Dmitri Trenin, telephone, November 2018. Bogdanov also highlighted Arab League 

support for the resolution as a reason for Russia’s abstention. Vasiliev 2018, p. 435. 
71 v 2018, p. 433Vasilie. 
72 “Prime Minister Vladimir Putin comments on the situation in Libya during a meeting with workers at 

the Votkinsk plant in Udmurtia,” Russian Prime Minister’s Office, March 21, 2011, 
archive.premier.gov.ru/eng/events/news/14542. 

73 “Russian Presidency, March 21, 2011, ” t by Dmitry Medvedev on the situation in Libya,Statemen
en.kremlin.ru/events/president/news/10701. 

74 billion -multi“s loss of ’Zygar 2018, p. 280. As the conflict worsened, Putin lamented Russia
contracts,” warned against killing Gaddafi, and returned to attacking the intervention as such. “Is 
there a lack of crooked regimes in the world?” he asked in April. “What, are we going to intervene in 
internal conflicts everywhere?” “Vladimir Putin and Borut Pahor hold a newsconference after Russian-
Slovenian talks,” Russian Prime Minister’s Office, March 22, 2011, 
archive.premier.gov.ru/eng/events/pressconferences/14568; “Prime Minister Vladimir Putin delivers 
a report on the government’s performance in 2010 in the State Duma,” Russian Prime Minister’s 
Office, April 20, 2011, archive.premier.gov.ru/eng/events/news/14898; Gleb Bryanski, “Putin: Libya 
coalition has no right to kill Gaddafi,” Reuters, April 26, 2011, https://www.reuters.com/article/us-

russia-putin-libya-idUSTRE73P4L920110426. 
75 “Rosbalt, November 13, 2018, ” Медведев обвинил НАТО в циничном обмане в Ливии,

www.rosbalt.ru/russia/2018/11/13/1746113.html. Translation by Liliia Makashova. 
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 بعيد الموقيف قيرا ة تسيتطع لم وسياساتها الغرب مع لالتعام   في مةالمتراك   خبراتها بكل الروسية

 76."ليبيا في الطيران حظر

 ال هيذا لكين ،أنها مسرحية سياسية على وميدفيديف بوتين بين الخالف المراقبين بعض رفس   وقد

 على .الغربي في ليبيا بالتدخل ماحالس  من خالل  تحقيقه تحاول روسيا كانت ما لشرح الكثيريقّدم 

 خيالف أنيه عليى ليبييا تصيويت إليى ارزيغي ئييلميخا الروسيي الصيحفي ينظير ذليك، من النقيض

 بيإعالن جيتتّو   وإيديولوجيية وفئويية شخصيية أبعياد ميع لخيالف انطيالق كنقطية ويضيعهحقيقي 

 77.ثالثة والية فترة على للحصول يسعى أنه 2011 سبتمبرأيلول/ في بوتين

 قبيل مين هوقتليه مخبئي مين الليبيي اليزعيم جيرّ  تيم  و. ينهيار القيذافي نظيام كيان الوقت، ذلك بحلول

 عاملية حكومية أي اسيتعداد لعيدم نظرا   ليبيا غرقتو .2011 أكتوبرتشرين األول/ في دينالمتمّر  

 المتطرفيية، المحلييية الميليشيييات بييين قييةالممزّ  الفاشييلة الدوليية وضييع فييي ،محلييه القييذافي لتحييل

 أن عليى راهنيت دقي( ميدفيديف أو) روسيا كانت إذا .بالوكالة راعاتوالّص   اإلسالمي، فوالتطر  

 ليمو النهايية فيي فشيل قيد هيانالّر   هيذا فيإن المكافيآت، يجليب أن شأنه من الغربي بالتدخل ماحالس  

بيالمرارة   الشيعور هيذا هنياك كان": ترينين يقول  78.العملية هذه من شي  على الروس ليحص  

دا  والت همي .  79"والخ 

 االستبدادي القومي التخندق

 بروفية بمثابية 2011 ديسيمبر/األول كيانون فيي تجير   التيي الروسية مانيةالبرل االنتخاباتكانت 

 اليوزرا  لرئيس للقلق إثارة أكثر األمر كان لذلك. التالي الربيع في كرئيس بوتين انتخاب إلعادة

عليى خلفيية اّدعيا ات  موسيكو شيوار  إلى الغاضبين المتظاهرين من كبيرة حشودا  نزلت  عندما

 المناسييب الوقييت فييي تتشييكل شييعبية احتجييا  حركيية شييبح المظيياهرات هييذه أثييارت. بييالتّزوير

 طور في روسية نةملو   ثورة أنوك يبدو وحلفائه، لبوتين بالنسبةكان األمر . الرئاسية لالنتخابات

 ديسيمبر،كانون األول/ أوائل فيو  80.ميدفيديف حول اخطةالس   العناصر من بدعم ربما اإلعداد،

 عليى بيالتحريض إياهيا متهميا   كلينتون، هيالري األمريكية الخارجية ةوزير الوزرا  رئيس انتقد

 81.االحتجاجات

 فيييإن ذلييك، ومييع. المظييياهرات وانتهييت 2012 مييارسآذار/ فييي بأميييان الرئاسيية بييوتين اسييتعاد

 االسيتبدادي لالتحيو   مين تعسير   قيد 2012 و 2011 عيامي فيي رةوالمتصيو   الحقيقيية التهديدات

 وبيروقراطيية تشيريعية تيدابير اعتمياد الحيين ذليك منيذوتيم  . روسييا فيي لبالفع الجاري والقومي

 سميالر   الخطاب أن حين في ،"مذهل لبمعد  " الداخلي األمن ودعم السياسة على يطرةللّس   جديدة

                                                           
76 Erdawi-Jamal al“ ,العربيي الربييع عليى الروسي للفيتو المؤسسة األساطير  ”,ter, October 26, Aljazeera Studies Cen

2011, studies.aljazeera.net/ar/issues/2011/10/2011102693953182329.html. 
77 283–274, 280–270Zygar 2018, pp. . 
78 “uk, in potential future losses. Alexei Anishch ”tens of billions“spoke of On the contrary, officials overseeing Russian arms exports 

Gaddafi fall cost Russia tens of blns in arms deals,” Reuters, November 2, 2011, https://www.reuters.com/article/russia-libya-

arms/gaddafi-fall-cost-russia-tens-of-blns-in-arms-deals-idUSL5E7M221H20111102. 
79 .Interview, Trenin 
80 .Zygar 2018, p. 284 ff 
81  , December 8, 2011New York Times ”Putin Contends Clinton Incited Unrest Over Vote,“David M. Herszenhorn and Ellen Barry, 

https://www.nytimes.com/2011/12/09/world/europe/putin-accuses-clinton-of-instigating-russian-protests.html, 
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 روسييا عين الرواييات أصيبحتو 82.للغيرب معاديية قومية موضوعات زتعز   المحلية والدعاية

 الوطنية السيادة ومبدأ ،المحافظة يموالق   السليم الحس منفع عن نفسها وهي تدا ةر  محاص   كجزيرة

 فيميا 83.الدوليية للشيؤون الكيرملين وصيف لكيفيية محيورا   ،الغربيية والهيمنة العدمية الدوافع ضد

 فييإنالروسييية  الخارجييية السياسيية فييي صييةالمتخّص   نييوتي لهانييا وفقييا   الخارجييية بالسياسيية يتعلييق

 ،2011 ميارسآذار/ بعيد موسيكو سعي تراجع  . "العربي الربيع الحقيقة في هي الفاصلة اللحظة"

 األهييداف وارتفعييت األوسييط الشييرق فييي األولويييات سييلم أسييفل إلييى اقتصييادية مكاسييب لتحقيييق

 سياسية" إليى األوسيط الشيرق فيي روسييا سياسة هذا لحو   وقد. القمة إلى القومي باألمن المتعلقة

نة.، الراهن للوضع دةمؤيّ   راسخة  84"وضد سياسة الثورات الملو 

 وفرصة كمشكلة سوريا

 كيانو. مباشيرة الليبيي التيدخل قبلوذلك  ،2011 مارسآذار/ في سوريا في االحتجاجات اندلعت

 يالتنّحي إليى األسيد وحلفياؤه أوباما باراك األمريكي الرئيس فيه دعا الذي الوقت بحلول الكرملين

 85."أخرى ليبيا تصبح بأن لسوريا ماحالس   عدم" بالفعل رقر   قد ،2011 أغسطسآب/ في

من المعارضة السيورية تؤيّيد سياسية  كتلة السورية، المظاهرات من األولى األسابيع في تتبلور  

 مين العدييد إليى باإلضيافة وقطير، وتركييا والسيعودية المتحدة والمملكة وفرنسا المتحدة الواليات

 األسيد جانب إلى إيران إلى روسيا انضمام يكن لم. رىاألخ يةالسنّ  أو الغربية العربية الحكومات

 لجيذب محاولية فيي الزمن من عقدين أمضواقد  الروس الدبلوماسيين أن إلى بالنظر صعبا ، أمرا  

 بعييدا  " ارتيد  قيد تراجيع  أو  أنيه أبدا   يبدو ال بوتين لكن للمعارضة، الموالية الكتلة في الدول بعض

 كريسيتوفر يسيتنت  كميا قييادي، دور لعيب إليى روسييا تع  س  و ية،السور األزمة عن االبتعاد عن

 فيي األهليية للحيرب اليدولي عيدالب   عين كتياب وهيو ،" سوريا أجل من المعركة" كتابه في فيليبس

 86.سوريا

 الرفض هاأهمّ  العوامل، من بمجموعة مدفوعا   كان لمسد دالمؤيّ   للكرملين القوي الموقف أن يبدو

 ليبييا، بعيد ملحوظية، حاجية هنياك كانتكما . المتحدة الواليات تدعمه لنظامل تغيير ألي الصريح

 الباقيية، واالسيتراتيجية االقتصيادية المصيالح حمايية فيي ورغبية كحليف، روسيا موثوقية إلثبات

 السيورية بالمعارضية قوية ثقة عدم إضافة تتم  . البحرية طرطوس وقاعدة األسلحة مبيعات مثل

 الخوف وكذلك روسيا، في بمتطرفين يرتبط بعضها كان والتي المسلحة، اعناصره تجاه والعدا 

                                                           
82 .nd Vendil Pallin 2016, p. 101 ffHedenskog, Persson, a 
83 “s Security Council in 2014. ’RussiaPutin complained at a meeting of  ”The very notion of state sovereignty is being washed out,“

Undesirable regimes, countries that conduct an independent policy or that simply stand in the way of somebody’s interests get 

destabilised. Tools used for this purpose are the so-called colour revolutions, or, in simple terms—takeovers instigated and financed 

from the outside.” “Security Council meeting,” Russian Presidency, July 22, 2014, en.kremlin.ru/events/president/news/46305. See also 

Hedenskog, Persson, and Vendil Pallin 2016, pp. 114–116. 
84 .Interview, Notte 
85 .Interview, Trenin 
86 .92, p. 2016ss, , Yale University PreThe Battle for Syria: International Rivalry in the New Middle EastChristopher Phillips,  
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 خاضيع غيير فضيا  أو مباشير إسيالمي حكيم إميا سيتكون األسيد لسيقوط حتمليةالم   النتيجية أن من

 87بالتنظيم. للمتطرفين يسمح أن شأنه من للحكم

 السييورية وميةالحك سيلوكيات مين نيو  أي ليدعم ةمسيتعدّ  النتيائ ، هيذه مين أي لمنيع روسييا بيدت

 على روسيا تأصر   ،رسميا   88.المواطنين من اآلالف" فتاخ"و مدنية أهدافا   قصفت التي ،تقريبا  

 العدييد عقيد تم  . شخصيا   ألسدبا وليس التزاما   السورية، والدولة الدولي بالقانون كان التزامها أن

 األسياس، هيذا عليى سيالم عمليةلرسم وتصميم  الروسية األمريكية والمحاوالت االجتماعات من

 االنتقال عن الحديث في موسكو رغبة أن إلى الحق وقت في خلصوا األمريكيين المسؤولين لكن

 .يدهالتقيّ  وسيلة دمجر   كانت ياسيالّس  

 إليى 2013 مين الفتيرة فيي األوسيط الشيرق فيي أوباميا سياسة قنس   الذي جوردون، فيليب يتذكر

 شييجعونا وقييد السييلطة، فييي األسييد وإبقييا  النظييام تغيييير منييع هييو الرئيسييي هييدفهم كييان: "2015

 القيادة مين القائمية هيذه عين مياذا أو هيذا، عين مياذا". األخيرى واألشييا  الحكيم حيول بالمناقشات

 يريييدونإنهيم  بنيا، الهزيمية إلحياق يرييدون أنهيميبيدو . كيان أييا   نعيم يقوليون، وكيانوا المحتمليين؟

 وصيفةإن . الجهاديين محاربة يريدون النظام، تغيير نعم يريدون ثقيل، روسي دور على الحفاظ

 89"قصفه. – جيدا   معروفة اإلرهاب لمكافحة بوتين

 عليهييا تسيييطر التييي المنيياطق علييى كبييير كيميييائي هجييوم بعييد المتحييدة والواليييات روسيييا وافقييت

 األسلحة من األسد مخزون على القضا  على ،مشترك بشكل 2013 أغسطسآب/ في المعارضة

 للغيارات كبيديل ،(OPCW) الكيميائيية األسلحة حظر ومنظمة المتحدة األمم خالل من ميائيةالكي

 الكيميائيية، الميواد من طن 1300 تدمير في المطاف نهاية في الصفقة نجحت .األمريكية الجوية

 قييدم علييى وروسيييا المتحييدة الواليييات بييين العالقييات لوضييع فرصيية هنيياك أن وجيييزة لفتييرة وبييدا

 منعيت ذليك، ومع الكيميائية، لمسلحة المتقطع واالستخدام الغ  عن التقارير استمرت. المساواة

 سيو  الحلقية هيذه خلقيت النهاية، فيو 90.األسد لمحاسبة المتحدة الواليات من محاولة كل روسيا

 .المستمر التعاون من أكثر ةنيّ 

 فيي الكيميائيية ألسيلحةا صفقة تسير أن قبل حتىكبير  بشكل الغربية الروسية العالقات تدهورت

 جزيرة شبه روسيا غزت ،2014 عام ربيع فيف. األوسط بالشرق لها عالقة ال ألسباب مسارها،

 منذ نقطة أدنىإلى  بينهما الغربية الروسية العالقات أوصل اممّ  قسرا ، تهاوضم   األوكرانية القرم

 لكين االقتصيادية، للعقوبيات ياألوروبي واالتحياد المتحيدة الوالييات اسيتجابت لقد. الباردة الحرب

 وتسيعى ،"أساسيا   حةمنقّ " خارجية سياسة بأنها أولدبيرغ إنمار وصفه ما شأن من ضاعف بوتين

                                                           
87 hoping to  There are reports that the Russian authorities tolerated the flow of Russian jihadis to Syria in the early stages of the war,

rid themselves of remaining Caucasus insurgents in this way and, perhaps, to avoid trouble at the February 2014 Sochi Olympics. 

However, by the latter half of 2014 – after the rise of IS – the authorities clamped down hard on what remained of the insurgency. 

International Crisis Group 2016, pp. 16–18. 
88 , MDE 24/2579/2015, November 5, Amnesty International ”appearances in Syria,Enforced dis: ’Between prison and the grave‘Syria: “

2015, https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2579/2015/en; “Syrian and Russian forces targeting hospitals as a strategy of 

war,” Amnesty International, March 3, 2016, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/syrian-and-russian-forces-targeting-

hospitals-as-a-strategy-of-war 
89 h Interview with Philip Gordon, former special assistant to the president and White House coordinator for the Middle East, Nort

Africa, and the Persian Gulf (2013–2015), Washington, DC, October 2018. 
90 IRIN News, November 20, 2017,  ”s Syria chemical attack probe. What now?,’Russia has finished off the UN“Aron Lund, 

www.irinnews.org/analysis/2017/11/20/russia-has-finished-un-s-syria-chemical-attack-probe-what-now. 
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 تيم  و 91.لروسييا عيالمي دور تأكييد وإعيادة 1991 عيام بعيد لميا الراهن الوضع عناصر قلب إلى

 أعلين ،2015 عيام فييو .الروسية القومية المصالحضمن  أيضا   سوريا تأطير متزايد، نحو على

ا تهدييد ا" سييكون سوريا في الليبية الدولةنموذ   أن الخارجية وزارة باسم متحدث  ألمننيا مباشير 

 92القومي."

 على ضم روسيا للقرم األوسط الشرقدول  فعل رد

  68/262سجل التصويت على قرار الجمعية العامة لممم المتحدة 

، ية، تيونسدن، الكويت، ليبيا، قطير، العربيية السيعود: البحرين، األركرانياوالمصوتون لصالح أ

 تركيا.

ملييت، ع  الجزائير، مصير، إييران، إسيرائيل، لبنيان، موريتانييا، المغيرب، : الغوايبون عون الجلسوة

 اإلمارات العربية المتحدة، اليمن.

 : سوريا والسودان.المصوتون لصالح روسيا

 11غائييب عيين الجلسيية و  58صييوت مييع، و 100ب  2014آذار/مييارس  15صييدر القييرار فييي 

 صوت ضد القرار.

 ، السجل الخاص بالتصويت على القرار المذكور.المصدر: األمم المتحدة

 

 الروسي التدخل

 روس دبلوماسييون أشيارو. 2015 سيبتمبرأيلول/ 30 فيي سيوريا فيي جوييا   تدخال   روسيا أطلقت

 مين واسيعة منياطق عليى اسيتولت جهاديية مجموعية وهيي ،(داعي ) اإلسيالمية الدولة تهديد إلى

ض ل بالفعييل كانييت والتييي، 2014 عييام صيييف فييي والعييراق سييوريا  بقيييادةعسييكري  هجييومتتعيير 

 قيفي وهيو صيمد   شخص أي العملية، سةالممار   في الروسية الطائرات قصفت. المتحدة الواليات

 .متوقع بشكل مختلطة اإلقليمية الفعل ردود كانتو ،األسد طريق في

 في علني   ال النصر" أن من السعودية تملكها التي الحياة جريدة تحرير يسرئ شربل غسان وحذر

يي ميين" مضيييفا   ،"الحييرب بداييية  المعارضيية كامييل لسييحق يخطييط" بييوتين أن" نتخيييل أن عبالص 

 ميين األمييين إبييراهيم كييانو 93".يالسيينّ  بالعييالم بييالده عالقييات تييدمير حسيياب علييى حتييى السييورية

 بياألمس،: "حماسيا   أكثير وإييران، هللا حيزب ميع متعاطفية ييةلبنان صحيفة وهي األخبار، صحيفة

 بعيد، تنتيه ليم الحيرب أن مين أيضا   رحذ   أمين لكن". العالم تاري  في جديدة صفحة فتحت روسيا

                                                           
91 No. 1, 2016, UI Paper Swedish Institute of International Affairs,  ”power?Russia a status quo Is “Ingmar Oldberg, 

https://www.ui.se/globalassets/butiken/ui-paper/2016/is-russia-a-status-quo-power---io.pdf, p. 15. 
92 September 18, TASS, ," России безопасности национальной угрозой станет Сирии ственностигосудар разрушение: РФ МИД"

2015, https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2275002. Translation by Liliia Makashova. 
 https://bit.ly/2TtEDea. 2015تشرين الثاني/أكتوبر  5 غسان شربل، الشيطان األكبر الروسي. صحيفة الحياة 93

 

https://bit.ly/2TtEDea
https://bit.ly/2TtEDea
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 داعيم، كطيرف" فتتصير   موسكو كانت: روسيا دوافع فهم يسيئوا أال وإيران األسد حلفا  وعلى

ياسييي الّصييحفي ذرحيي و 94"المقاوميية محييور فييي عضييوا   وليسييت  فيييهويييدي  فهمييي المييؤثر والّس 

قيد  التيدخل أن حقيقية الحيظ لكنيه ،"الدم مستنقع" يدخل بوتين أن من المصرية، الشروق صحيفة

 صيفقة أي فيي رأي لروسييا وسييكون ،عسيكريا   األسيد إسيقاط باإلمكان يعد لم: اللعبة قواعد رغي  

 95.المستقبل في سياسية

مفقودا   إقليميا   دورا   موسكو باستعادة يتعلق فيما التدخل إلى أيضا   العرب قينالمعلّ  من الكثير نظر

م المصري الناقد قالو. طويلة فترة منذ  بوتين إن اإلطار هذا ضمن هيكل حسنين محمد المخضر 

 الدولية مجيد السيتعادة" سيوريا يط عبرللتخطّ  األوروبي،واالنشغال  األمريكي الّضعف استغل قد

 96السوفييتية."

 السيرعة"ب زتتميّ  لروسيا التي زةعز  الم   العسكرية القدرات حول إشارة بالتأكيد التدخل أرسل لقد

 اإلصييالحات اليييةفعّ  علييى يشييهد سييوريا التييدخل فييي أن ويبييدو ،"رالمتطييّو   والتخطيييط الملحوظيية

 لو األوسط الشرق في تتدخلل موسكو تكن لم" ترينين حيث  يالحظ  2020.97-2011 العسكرية

 وكأنهيا تبدو أن يجب سوريا أن مفاده استنتا  من الهروب عبالص   ومن ،"األدوات لديها يكن لم

 98.الجديدة الكرملين لمطرقة للغاية مناسب مسمار

 اإلسيالميين وقتل األسدانقاذ  - الكفاية فيه بما واضحة كانت المباشرة التدخل أهداف أن حين في

 عميق دتجم   حالة في الغربية - الروسية العالقات كانت. دوليا   سياسيا   نا  مكّو   أيضا   له أن بدا فقد -

 اليذي بالوضيع روسييا بهيا تمتعيت التيي الوحييدة القضيية وكانيت القيرم، جزييرة شيبه ضيم بسبب

 مين سيابق وقيت فيي اختتميت قيد إييران، ميع1+5 لمجموعية النووية المحادثات وهي إليه، سعت

وأنهيا  عظميى، قيوةنشياطها ك إثبيات فيي سيوريا، فيي التيدخل خيالل من تأمل روسيا كانت. العام

ل   99".لنفسيها مؤاتياة أكثير بشيروط الغيرب ميع المواجهية توسييع"و سياسيا   المتحدة الوالياتتعاد 

 إليى االضيطرار دون واشينطن عليى" فياترة صيداقة" فيرض هيو المطياف نهايية فيي الهيدف كان

 100.سوريا أو أوكرانيا في المكاسب عن التخلي

 روسيية بمقترحيات متأثرة نفسها 2016 وعام 2015 عام أواخر خالل األمريكية ةاإلدار وجدت

، ورفضيت واشينطن الجهياديين ضيد واحيد تحالف في الجوية التدخالت دم  كيفية حول رةمتكّر  

ح  السييوري بييوتين مشييرو  علييى الشييرعية إضييفا  فييي مصييلحة لواشيينطن يكيين لييم. هييذا المقتيير 

 ولييس عيدائي، عميل بأنيه المتحيدة الوالييات تدعمهم الذين دينللمتمّر   روسيا قصف إلى ونظرت

 المكسيورة العالقية ضبط إلعادة سوريا يستخدم أن يمكن أنه يعتقد بوتين كان إذا. للتعاون ةمنصّ 
                                                           

  https://bit.ly/2VCI2VF. 2015 أكتوبر/  األول تشرين ا األخبار صحيفة. جديد أوسط شرق نحو ، األمين إبراهيم 94
 https://bit.ly/1PftAfb.. 2015تشرين األول  3فهمي هويدي، روسيا في مستنقع الدم. صحيفة الشروق  95

 
. 2015تشرين األول/أكتوبر  9. المصري اليوم روسيا في بتدخله السوفيتية الدولة أمجاد استعادة يريد بوتين هيكل 96

.824186https://www.almasryalyoum.com/news/details/ 

 
97 FOI Memo 5453, RUFS Briefing No. 31,  ”Syria,Strategic Mobility and its Military Deployment in s ’Russia“Roger McDermott, 

Swedish Defence Research Institute, November 2015, 
https://www.foi.se/download/18.2bc30cfb157f5e989c31823/1477482863831/RUFS Briefing No. 31 .pdf, p. 1. 

 مقابلة في طهران 98
99 .5-4, p. 2018Kofman and Rojansky  

100 No. 8, Policy Paper Konrad Adenauer Stiftung,  ”Russia in Syria: Domestic Drivers and Regional Implications,“Hanna Notte, 

January 2017, www.kas.de/wf/en/33.47817, p. 24. 

https://bit.ly/1PftAfb
https://bit.ly/1PftAfb
https://www.almasryalyoum.com/news/details/824186
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 مين زاد مميا - واشنطن لمنظور رةمحيّ  و خاطئة قرا ة بمثابة ذلك كان فقد ،مع الواليات المتحدة

 .سوريا في الكرملين طموحات فهم في ةالمتحد الواليات فشل المفارقة

ي اليذي والتعياون االعتيراف عليى تحصل لم روسيا أن حين فيو قلب يت  نتيائ   أنهيا إال إلييه، تع  س 

ميين و الغربييية الحكومييات ميين شييديدة بانتقييادات الروسييية العسييكرية التكتيكييات قوبلييت. الحييرب

 لحقيوق" الفظيعية االنتهاكيات" مين الدوليية العفيو منظمية حيذرتحييث  . اإلنسيان حقوق منظمات

. فعاليتهيا أثبتت وحشيتها، رغم أساليبها، لكن ،اتاالنتقادتلك  موسكو تجاهلتولكن  101.اإلنسان

 حصير  و 102.حليب مدينية فيي للغايية رميزي بانتصيار األسيد قوات فازت ،2016 عام أواخر في

 الثورات سلسلة قطعو وريةالس الدولة كتفكّ  منع تم  " أنه الدفا  وزارة مسؤولي اجتما  في بوتين

 103وإفريقيا." األوسط الشرق في تضاعفت التي الملونة

 طالتييور   تقليييص فييي قصييير بوقييت ذلييك بعييد ترامييب،.   دونالييد الجديييد األمريكييي الييرئيس بييدأ

ي أن مين اليرغم عليىو ،روسييا أن يبيدوو .سيوريا فيي األمريكيي  اهتميام بيتطل ي ييزال ال را الّص 

 وال محيدودة الماديية التكياليف كانيت. ولمسيد لنفسيها اسيتراتيجي صرن على حصلت قد موسكو،

 دافعييت و 104.لروسيييا المالييية المشييكالت االعتبييار فييي أخييذنا لييو حتييى حتمليية،م   اآلن حتييى تييزال

 تييأمين خييالل ميين نطاقييه عتووس يي المتوسييط البحيير شيرق فييي لهييا قييدم مييوطئ عيين بييذلك،روسييا 

منطقيية  فييي قريبيية جوييية قاعييدة وإضييافة بحريييةال طرطييوس منشييأة علييى األجييل طويليية سيييطرة

  105"حميميم" على الّساحل الّسوري.

 تركيا مع العالقة خيارات تقليب

 أقيل للتيدخل السياسيية اآلثار تكن لمو ،عسكرية محاولة دمجر   سوريا في الروسي النجاح يكن لم

 أواالستسيالم  عليى امّ إ لمسد ضةالمناه   للقوات الخارجيين اعمينالد   روسيا أجبرت حيث أهمية،

 ميين وهييو ، الفييور وعلييى الثيياني هللا عبييد الملييك األردنييي العاهييل دعيياو .الطريييق عيين الخييرو 

 ميع التعامل إلى ،يائسة فوضى السورية الحربوالذي رأى في  دين،للمتمّر   بينالمتعّص   المؤيدين

 106."حيحالص االتجاه في هلتحريك فرصة"وقال عنه أنه  بنّا ، بشكل الروسي الوجود

 البداييية فيييالييذي كييان و ،أردوغييان طيييب رجييب التركييي الييرئيس ميين تبعييية األكثيير التغيييير جييا 

ضا    ي زعم Su-24 طراز من روسية طائرة الجوية دفاعاته أسقطتو الروسي، للوجود قويا   معار 

يي ،2015 نوفمبرتشييرين الثيياني/ فييي التركييي الجييوي المجييال عبييرت أنهييا  ميين مخيياوف أثييار امم 

 على بشكل مباشر دالر   من بدال  موسكو  كثفت. األطلسي شمال وحلف روسيا بين شتباكا حدوث

                                                           
101 , March 3, 2016, Amnesty International” Syrian and Russian forces targeting hospitals as a strategy of war,“

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/syrian-and-russian-forces-targeting-hospitals-as-a-strategy-of-war; “Syria: Putin 
takes hypocrisy to a new level with remarks on Raqqa civilian deaths,” Amnesty International, July 17, 2018, 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/07/syria-putin-takes-hypocrisy-to-a-new-level-with-remarks-on-raqqa-civilian-deaths. 
102 .66314mec.org/diwan/-, carnegie2016, 1Carnegie Middle East Center, December ” leppo,A Turning Point in A“Aron Lund,  
103 Russian Presidency, December 22, 2016, ” Expanded meeting of the Defence Ministry Board,“

en.kremlin.ru/events/president/news/53571. 
104 nd Jakob Hedenskog, deputy research directors with the Swedish Defence Research Agency Interview with Fredrik Westerlund a

(FOI) project on Russian Foreign, Defence and Security Policy (RUFS), Stockholm, October 2018. See also Kristian Åtland, Tor 
Bukkvoll, Johannes Due Enstad, and Truls Tønnessen, "Russlands militære intervensjon i Syria – bakgrunn, gjennomføring og 

konsekvenser," Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), FFI 16/00500, March 15, 2016, https://www.ffi.no/no/Rapporter/16-00500.pdf, p. 
33-34. 

105 .27, p. 2018s Civil War, ’Lund, Syria 
106 Website of King Abdullah II, November 11, 2015, ” Interview with His Majesty King Abdullah II,“

https://kingabdullah.jo/en/interviews/interview-his-majesty-king-abdullah-ii-4. 
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 تأد   اقتصيادية عقوبات فرض تم  و. تركيا تدعمهم الذين السوريين دينللمتمّر   قصفهامن  الحادث

 يمثيل امم   ،2016 و 2014 عامي بين تقريبا   النصف إلى التركية الروسية التجارة انخفاض إلى

 التسيعينيات، فيي كميا أيضيا   روسيا لعبت 107.لباألص المتداعي التركي لالقتصاد خطيرة ضربة

 للطيائرات مضيادةال صيواري أنيوا  مين ال ةعدّ  بتسليم يبدو ما على قامت حيث ،ةالكردي ةالورقب

دي  إلى  108.تركيا في العسكرية الطائرات ضد لالستخدام الكردستاني العمال حزبمتمّر 

 ييرى أردوغيان يعيد ليمو ،مين المشياكل يكفيي ما 2016 عام صيف أوائل ولبحل تركيا لدى كان

 الجماعيات ورا  دعمهيا المتحدة الواليات ألقت لقد: أكبر مشكلة وواجه سوريا في النصر طريق

 وفقيا   أيضيا   روسييا قيد مت. داعي  عليى الحيرب فيي الكردسيتاني العميال لحيزب الموالية الكردية

 فييي أردوغييان ضييد انقييالب حييدوث لتفييادي المناسييب الوقييت فييي دةالمسيياع ة،المسييتمرّ  للشييائعات

لثم بعد ذليك  .2016 يوليوتموز/  لتسيهّ  حييث رحيذ   تعياون إليى الروسيي - التركيي العيدا  تحيو 

 دينالمتميّر  عمالئهيا  توجييه بإعيادة تركييا وقاميت ،التركية العسكرية التدخالت من سلسلة روسيا

 بحليول وإييران وتركييا روسييا كانت 109.السوري دستانيالكر العمال حزب مع المتعاطفين نحو

 توجييه، فيي محاولية لأسيتانا الكازاخسيتانية العاصيمة فيي منتظمية محادثياتجرون ي   ،2017 عام

 تركيييا تييزال ال ربمييا لكيين فيياز، قييد األسييد أن هييو نعل ييالم   غييير االفتييراض أن يبييدو. اللعبيية نهاييية

 110.رض  م   سياسي رارق غياب في الحدودية المناطق ببعض كةمتمّس  

 ولكين لروسييا بالنسيبة فقيط لييس نية،ممك   نتيجية أسيوأ منيعقيد  2015 عام لتدخّ  بأن بوتين جادل  

 كبيير جيز  لوتسيل   للدولية كاميل وتدهور المنطقة، لتلك ةكامل" صوملة" :والعالم للمنطقة بالنسبة

 فيهيا ليدينا لييس التيي المجياورة اليدول أراضيي وإليى الروسيي االتحياد أراضيي إلى المقاتلين من

 خطيرا   سيشيكل ذليك كيان. (تركييا أي حير نظيام تأشييرة) الواقيع، فيي حدود أو جمركية، حواجز

 مين الكثيير ألحقنيا ألننيا أفعالنيا، خيالل مين الخطير هيذا كبيير حيد إلى استبعدنا لكننا. علينا حقيقيا  

 استقرار على ساعدنا نىالمع وبهذا السورية الدولة على وحافظنا سوريا في باإلرهابيين الضرر

 111.المنطقة

 : سوريا بعد

 الجديد روسيا دور تقييم

 لقييد. جديييد تييوازن عيين يبحييث العربييي، الربيييع ميين سيينوات ثميياني بعييد األوسييط الشييرق زال مييا

 إليى سيوريا انفصيلت كميا. ىسيمّ م   غيير أجل إلى فاشلتين دولتين يظالن وقد واليمن ليبيا انهارت

 اسييتعادة علييى اآلن حتييى قييادر غييير لكنييهاألراضييي  معظييم علييى يسيييطر األسييد: متنافسيية أراض

                                                           
107 -europe-y 2, 2016, https://www.bbc.com/news/worldBBC, Januar” Turkey faces big losses as Russia sanctions bite,“Selin Girit, 

35209987. 
108 Kurdish militants reportedly shoot down Turkish security forces “Interview with anonymous source, 2018; Erin Cunningham, 

helicopter,” Washington Post, May 14, 2016, https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/05/14/kurdish-militants-just-
challenged-turkish-air-power-in-a-major-way. 

109 ” scratch.After Erdogan went to St Petersburg [in August 2016] and sat face to face with Putin, he rebuilt the Syria strategy from “

Aydin Selcen, Turkish political journalist and former diplomat, author interview, Istanbul, December 2018.  
110 --4640--R-s Civil War: Government Victory or Frozen Conflict?, Swedish Defence Research Agency (FOI), FOI’Aron Lund, Syria

SE, 2018, https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R--4640--SE, p. 29-30, 52-58, 64-65. 
111 Russian Presidency, October 18, 2018, ” Meeting of the Valdai International Discussion Club,“

en.kremlin.ru/events/president/news/58848. 
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 زال وال. كبيييرا   انهيييارا   األقييل علييى بتجنّيي األردن، مثييل ولكيين، داخلييي خلييل فييي لبنييانو. البقييية

 ظيل فيي متيوترة داخلية وسياسة متعثر اقتصاد مع تركيا وتكافح داع ، هزيمة بعد هشا   العراق

 ميين قطيير بييين القييديم التنييافس كييان الخلييي ، منطقيية فيييأّمييا  .المتزايييد االسييتبدادي أردوغييان حكييم

 من ضراوة أكثر أخرى، ناحية من المتحدة العربية واإلمارات السعودية العربية والمملكة ناحية،

 المنطقية، أنحيا  جمييع فيي إييران قيوة نميت نفسيه، الوقيت وفيي. 2017 عام منذ مضى وقت أي

أميا الموقيف  .األمريكيية العقوبيات بسيبب فظيعية حالية فيي اإليرانيي االقتصادأن  من الرغم على

 فيي اإليرانيي النفيوذ دحير أجل من تكافح البالد لكنفقد تحس ن، و إلسرائيل، والسياسي العسكري

 .الفلسيطينية للقضيية حيل غياب في فةالمتطّر   اليمينية العرقية السياسة نحو داخليا   وتنزلق سوريا

 بسيبب خطير فيي الحديديية القبضيةذو  السيسيي الفتاح عبد سالرئي حكم يظل إفريقيا، شمال فيو

 الجزائير المغاربيية العمالقية عليى كبير تغير يطرأ لمكما أنه . لمصر الضعيف االقتصادي األدا 

يالم   الجزائيري لليرئيس خامسية واليية فتيرة اجتياز محاوالت لكن والمغرب،  عبيد والميرض، نّس 

 ،أيضيا   السيودان وفيي. 2019 عيام أوائيل فيي الشيوار  إليى المتظاهرين جذبت بوتفليقة، العزيز

 2011 عييام فييي بييالنفط الغنييي السييودان جنييوب انفصييال أعقبييت التييي االقتصييادية األزميية بتتسييب  

 أجل من تكافح البالد ولكن تنتشر تونس في الهشة الديمقراطية تزال الو. كبيرة احتجاجاتوأثار 

 .اقتصاديا   قدميها على واقفة البقا 

 عين التيامبالّرضيى  يشيعرون روسييا قيادة أن ويبيدو صيحية، حالية فيي المنطقة ليست صار،باخت

 فوضى من النواحي بعض من روسيا استفادت ذلك، ومع 112.العربي للربيع المبكرة معارضتهم

  .2011 بعد ما فترة

 ثد  التح على متزامنة بقدرة" عيتمتّ  طنش   إقليمي كالعب سوريا، خالل من نفسها موسكو خترس  

 منيذ التيأثير هيذا وانتشير 113ظاهرة للعيان". قسرية قوة أيضا   امتالكه مع إقليمية حكومة كل إلى

لناحيية  صيعبا   األمير يجعيل االقتصيادية القيوة إليى روسييا افتقيار لكين سيوريا، خيار  الحيين ذلك

 .الطويل المدى على جديدة وطموحات عالقات على لحفاظا

 الناحيية من أنه حتوّض   األكبر الصورة" ةالروسي الدولية نالشؤو مجلس من بارمين يوري يقول

 قياسها يمكنك حقيقية بأشيا  مرتبطا   بالضرورة ليس لكنه م،التقد   من الكثير هناك نعم، السياسية،

 األوسيط الشيرق فيي نفيوذه مين بيوتين فالديمير يستفيد ربما لكن" ":رميناب"، وتابع  "اقتصاديا  

 الهييدف هييو ضييخم وجييودرؤييية  ربمييا ، بييلنفسييههييو الوجييود  لهييدفا ليييس المالييية، الناحييية ميين

 114."النهائي

 العربي الخليج دول

                                                           
112 o a social environment that is not suited for this have resulted in Unsuccessful attempts to spread Western models of democracy t“

the demise of entire states and have turned huge territories into zones of hostility,” Medvedev complained in 2016. Transcript of 
Dmitry Medvedev’s speech at the 2016 Munich Security Conference, Russian Government, February 13, 2016, 

government.ru/en/news/21784. 
113  Jamestown Institute, October 2017, ” East,Foundations of Russian Policy in the Middle The “Stephen Blank, 

.FINAL.pdf-Blank-content/uploads/2017/10/WS1-https://jamestown.org/wp 
 

114 .Interview with Yury Barmin, telephone, March 2019 

https://jamestown.org/wp-content/uploads/2017/10/WS1-Blank-FINAL.pdf
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 بسيبب سيتنهار الخليي  فيي يةالسينّ  الملكيية األنظمية ميع روسييا عالقيات أن من المخاوف نأ ثبت

 ذلك، من العكس على. لها أساس ال أنها هللا وحزب وطهران دمشق في" الشيعة" لمعسكر دعمها

 السياسية خييارات مين العدييد عين رضياهم عيدم من الرغم علىو. المشتركة العالقات تكثفتفقد 

 التعاميل ويجب صلة وذات حازمة قوة موسكو أن إلى العربية الخلي  دول قادة لتوص   ،الروسية

 أي دونوب االقتصادية والمشاركة السياسي لالستقرار روسيا دعم" يثمنون إنهم. بنّا  بشكل معها

 115.العربي الربيع ازدرا  في موسكو يشاركون قطر، وباستثنا  ،"اإلنسان لحقوق شروط

 فيو. 2015 عام منذ سلمان بن محمد األمير السعودي العهد ولي مع اجتماعات ةعدّ  بوتين عقد

 وإييران، سيوريا حيول الخالفات من الرغم على روسيا مع التعامل الرياض لقرار رمزية خطوة

 سييلمانوأشييار . 2017 عييام أواخيير فييي موسييكو يييزور عوديسيي ملييك أول سييلمان الملييك أصييبح

 الزيارة علىتعليقا   المالكة لعائلةالتابعة ل اليومية األوسط الشرق صحيفة تحرير رئيس وسريالدّ 

 سوريا، مثل قضايا حول ةحادّ  خالفات أثار قد األوسط الشرق إلى" الروسي الدب عودة" أن إلى

 الموجييودة المشييتركة المصييالح علييى التركيييز تفضييالن" الييدولتين أن علييىالطييرفين  أصيير   لكيين

 116."الخالفات على التركيز من بدال   الواعدة القضاياب

 الحيلولية إليى جزئييا   تهيدف روسييا ميع ا ةالبن ي المشياركة فيإن السيعودية، العربية للمملكة بالنسبة

 روسييا تفضييل ا  أيضي السيعودية العربيية المملكية وتشيارك. قطر أو إيران مع روسيا تعاون دون

وي عتب يير . اإلسييالميين غييير البراغميياتيين ينالمسييتبّد   قبييل ميين اسييتقرارها علييى حافظييت لمنطقيية

 اليدولتان تعتميد ،آخيرا   ولييس أخييرا  . الطرفيان يعيشيه أن يمكين لما نموذ  هو المصري يسيالّس  

 عيام أواخير في ديةالسعو العربية والمملكة روسيا بين التعاون كانو. المرتفعة النفط أسعار على

 ،يومييا   برمييل ملييون 1،4 بمقيدار الخيام النفط من العالمي اإلنتا  خفض في اال  فعّ  عامال   2018

 117.وقالسّ  أسعار زيادة وبالتالي

 النفط، إنتا  حول األعلى المستوى ذات الصفقات عدا فيما وبالنظر للميزان التجاري بين البلدين

 0,2ل التجارة الروسية ميع السيعودية فقيط تشكّ حيث   ،جدا   يلةضئ السعودية الروسية التجارة فإن

 االقتصيياد فييي اسييتثماراتها وكانييت ،2016 عييام فييي السييعودية الخارجييية التجييارة ميين المائيية فييي

 هيذا كسير الروس( والمسؤولون األعمال رجال) يستطيع ال ما، لسببو  118."ضئيلة" السعودي

 مين الكثيرهناك " :الصفقات هذه عن بارمين يقولو. متابعته حقا   الصعب ومن الزجاجي السقف

 119."صادقين نلنك العمل، من الكثير ليس ولكن الوعود

                                                           
115 ” U,In from the Cold: Russia's Agenda in the Middle East and Implications for the E“, Wolfgang Mühlberger and Marco Siddi

-het-from-In-content/uploads/2019/02/Brief91-https://www.euromesco.net/wp, No. 91, February 4, 2019, EuroMesco Policy Brief
.1.pdf-cold_Russia_Agenda_In_The_Middle_East 
 

 2017تشرين األول/أكتوبر  5سلمان الدوسري. الشرق األوسط  ، خصمين ليستا وروسيا سعوديةال 116
/https://aawsat.com/home/article/1042826 
 

 "2019شباط/فبراير  20الطاقة" صحيفة الحياة  سوق وضبط الروسية السعودية العالقات تعزيز علي يتفقان وبوتين سلمان الملك" 117
/www.alhayat.com/article/4622250 

 
118 Russian  ”di Arabia,ationship Between Russia and SauStrategic RelPossibilities of a “Grigory Kosach and Elena Melkumyan, 

International Affairs Council, Policy Brief No. 6, August 2016, russiancouncil.ru/upload/Russia-SaudiArabia-policy-brief-6-en.pdf. 
119 .Interview, Barmin 

https://www.euromesco.net/wp-content/uploads/2019/02/Brief91-In-from-the-cold_Russia_Agenda_In_The_Middle_East-1.pdf
https://www.euromesco.net/wp-content/uploads/2019/02/Brief91-In-from-the-cold_Russia_Agenda_In_The_Middle_East-1.pdf
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ب  موسكو يستخدمون الخلي  زعما  بعض أن يبدو  راعيهم منللحصول على المزيد من المكاس 

 إليى نالجيانبي كيال دفع قطر مع اإلماراتي السعودي را الّص   أن كما المتحدة، الواليات الرئيسي،

 الروسيية، األسيلحة شيرا  حيول محادثيات اليثالث اليدول يجيرت  حييث  . الكرملين لصالح التنافس

 2016.120 عييام فييي(Rosneft) الروسييية اليينفط شييركة فييي ونييادر كبييير باسييتثمار قطيير وقامييت

ميع  المتحيدة، العربيية اإلميارات رئيس دولية زايد بن محمد األميرعالقة  بالمقابلتراجعت لكن و

 121.لإلسالم ضالمناه   لالستبداد ة دمؤيّ  إليها كجهة  ينظر أنه يبدو لذياروسيا 

 على بللتغل   حتكاف   سوف الخلي  عرب مع أوثق عالقات إقامة في الروسية اآلمال فإن ذلك، ومع

 فييو .اقتصيادي كشيريك الجاذبيية إليى روسييا وافتقار المتحدة الواليات من التعويضية الضغوط

 ادرةقي غيير موسيكو أن يبيدو نية،عي  م   واقتصيادية سياسيية مجياالت فيي تكثفي قد التعاون أن حين

 .الخلي  منطقة في المتحدة الواليات تغلغل واتسا  عمق مع التنافس على

 مصر

 تحقيق أنهيا يبيدو لكين الخليي ، فيي الحيال هيو كميا نفسيها العقبيات بعيض مصر في روسيا تواجه

 محميد ميع جييدة عالقيات إقامية إليى عمليي بشيكل عىسي بيوتين أن مين الرغموب. مالتقدّ  من مزيدا  

 الفييور علييىأي ييد  إال أنييه ،2012 عييام فييي ديمقراطيييا   الييرئيس اإلخييواني المنتخييب وهييو مرسييي،

 المصري بالرئيس اإلشادة في واستمر 2013 عام يسيالسّ  الفتاح عبدلمشير ل العسكري االنقالب

 فييي مشيياكل هنيياك ،"فقييط انظييروا: "2014 عييام فييي للصييحفيين بييوتين وقييال. الحييين ذلييك منييذ

 فميين مصيير، علييى يسيييالّس  المشييير  يسيييطر لييم لييوو ،تنهييار ليبييياو ،ينهييار العييراقو ،أفغانسييتان

 122."اآلن اضطراب حالة في مصر تكون أن المحتمل

 السيعودية، العربيية والمملكية المتحيدة العربيية اإلمارات همللمشير الّسيسي  الرئيسيون اعمونالد  

وقد شيكر الّسيسيي اليرئيس  االنقالب، بعد دولة لزيارة يسيالسّ  دعت دولة أول كانت روسيا لكن

يي عنييدمالمصيير  األسييلحة لبيييع موسييكو لتتييدخ   كمييا 123.بييوتين فيمييا بعييد علييى هييذه الييدعوة  دتجم 

 2013.124 أكتوبرتشرين األول/ في المصري للجي  العسكرية امساعدتهبشكل جزئي  واشنطن

 وزييري بيينثنائيية  اجتماعيات عيدة وع قدت ،2013 عام منذ مرات تسع يسيّس  الو بوتين التقىو

تشيييرين  فيييي الروسيييية المصيييرية العالقييياترت تيييوتلكييين  125.البليييدين فيييي واليييدفا  الخارجيييية

                                                           
تشرين األول/أكتوبر  5عية الروسية المتطورة" صحيفة الشرق األوسط الدفا s400"السعودية تعزز قدراتها العسكرية بمنظومة  120

2017  https://aawsat.com/print/1043361;  )كانون  24روسيا تتلقى حصة قطر في روسنفت. العرب )قطر

 https://s.alarab.qa/1045321.. 2016األول/ديسمبر 

  
121 -the-, December 5, 2018, https://www.washingtonpost.com/world/inWashington Post ”In the Middle East, Russia Is Back,“Liz Sly, 

middle-east-russia-is-back/2018/12/04/e899df30-aaf1-11e8-9a7d-cd30504ff902_story.html. 
122 .46236, en.kremlin.ru/events/president/news/2014, 17July Russian Presidency,  ”questions, ’Answers to journalists“ 
  ,EON3https://bit.ly/2NJAljazeera, August 12, 2014."روسيا تزيد تجارتها مع مصر عقب تردي عالقاتها بالغرب"  123

 
. 2014شباط/فبراير  15مليارات دوالر. األهرام  3 قيمتها أسلحة صفقة باألحرف األولى وقعتا وروسيا مصر فيدوموستي صحيفة 124

.http://www.ahram.org.eg/NewsQ/259781.aspx 
 

125 “; 1003990“; tass.com/politics/1003990TASS, May 13, 2018,  ”Russia and Egypt to meet next week, Foreign, defense ministers of“

 Sputnik Arabic, October 16, 2018, https://sptnkne.ws/jMEb; Sly, “In the Middle". البلدين عالقات في مهمة محطة لروسيا السيسي زيارة العامةاالستعالمات

East, Russia Is Back. 
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 سيان إليى الشيي  شيرم مين تطيير كانيت روسيية طائرة داع  قصف عندما 2015 أكتوبراألول/

 البداييية فييي المصييرية سييلطاتال رفضييت 126شخصييا . 225 مقتييل عيين أسييفر امّميي بطرسييبرغ،

 وهي - السياحية الجوية الرحالت إغالق إلى موسكو دفع امم   قصفت، قد الطائرة بأن االعتراف

ي مصير القتصياد مؤلمة ضربة  لكين يسيي،الّس   تراجيع ،2016 فبرايرشيباط/ فييو .بالفعيل كالمنه 

 عليى مصير قيدرة بشأن الروسية الشكاوى استمرار بسبب 2018 عام حتى تستأنف لم الرحالت

 الحظير اسيتخدمت قيد تكيون ربميا موسيكو أن فيي اليبعض يشيك 127.اآلمين الجوي السفر ضمان

 128.األمنية الشؤون في بتنازالت للفوز السياحي

 قيمية أيضيا   تيرى قيد ولكنهيا األمنيية، والشيؤون االقتصيادية المكاسيب على زترّك   روسيا أن يبدو

 على اعتمادها من دّ الح   إمكانية بدورها مصر ترىكما  ،القاهرة مع العالقة بنا  إعادة في رمزية

 عييام فييي بهييا موثييوق غييير حليفيية أنهييا الحالييية قيادتهييا نظيير فييي أثبتييت والتييي المتحييدة، الواليييات

 سياسييات مييعتج  . اإلقليمييية الشييؤون حييول بييوتين مييع االلتقييا  العقالنييي ميين واالسييتفادة ،2011

 اإلقليميي االسيتقرار عليى التركييز ميع والقوميية مويةاإلسيال مناهضية بيين" أوال   مصر" يسيّس  ال

 129.اإلقليمية روسيا أولويات مع ممتاز بشكل يتناسب ما وهو الوطنية، والسيادة

 وميع. تقديميه روسييا تسيتطيع ال واليذي االقتصادي، الدعم هو األول المقام في مصر تحتاجه ما

عليى  اليدوالرات ملييارات المتحيدة لعربييةا واإلميارات السعودية العربية المملكة متفقد قد   ذلك،

 قطعية مين عليى الحصيول عليى حريصية وروسييا ،2013 عيام منيذ لمصير اقتصادي دعم شكل

 التجيارة عليى العمليية، الممارسية فيي الحبيوب وصيادرات األسيلحة مبيعيات سيطرت 130الكعكة.

 مصر، في نووي مفاعل أول ببنا  Rosatom شركة تقوم أن على واالتفاق مصر، مع الروسية

 131.مهما   معلما   باعتباره البلدين كال به يحتفل والذي

وتيدريبات  لمسيلحة كبييرة شيحنات 2016 عيام منيذ هنياك وكانيت ،أيضيا   األمنيي التعياون تكثف

 روسييا يمينح اتفاقيا   ناقشيتا ومصير روسيياأن  حتيى 132.رمزية ولكنها صغيرة مشتركة عسكرية

                                                           
126 .tass.com/politics/837087TASS, November 17, 2015,  ”FSB chief: Russian A321 plane blown up by homemade explosive device,“ 

 
Sabea, February 24, 2016, -Yawm al-al" روسيا مع العالقات ضرب يقصد كان الروسية الطائرة أسقط من السيسي بالفيديو “" 127

http://www.youm7.com/2600385; Iyad Qasim "بوتين يوقع مرسوما  الستئناف الرحالت الجوية بين موسكو والقاهرة .Rusiya al-Yawm, 

.https://ar.rt.com/jpcrJanuary 4, 2018,  

 
128 , November 30, 2017, New York Times ”Toward Deal on Air Bases, MoveSnub to US, Russia and Egypt In “David D. Kirkpatrick, 

https://www.nytimes.com/2017/11/30/world/middleeast/russia-egypt-air-bases.html. 
129 January 4, 2018,  ,Foreign Affairs ”ing Its Own Way,Under Sisi, Cairo Is GoEgypt First: “Michael Wahid Hanna and Daniel Benaim, 

https://www.foreignaffairs.com/articles/egypt/2018-01-04/egypt-first. 
130 .On Gulf support to Egypt, see e.g 8  .مليار دوالر مساعدة لمصر من السعودية واإلماراتArabiya, July 9, 2013, -al

https://www.alarabiya.net/pdfServlet/pdf/eb499ac5-5766-4644-85bf-64aef8a887b1; Khaled Hosni,23  مليار دوالر دعم واستثمارات

 ;al-Arabiya, June 20, 2014, https://www.alarabiya.net/pdfServlet/pdf/418ab454-9bca-4292-9bec-5902836f6e12سعودية في مصر 

,Ahmed Sami Metwali .4 طي النقدي لمصر. مليار دوالر من اإلمارات لدعم االستثمار واالحتياAhram, April 23, 2016, -al

.www.ahram.org.eg/NewsQ/503534.aspx 

 
Ahram, January 29, 2019, -alالرئيس السيسي يشيد بالجهود الروسية الجادة لتحقيق التنمية الشاملة في مصر.  131

gate.ahram.org.eg/News/2103163.aspx. 
Yawm, October 15, 2018, -Masry al-al(بمشاركة المظالت. 3مصر وروسيا تجريان التدريب المشترك )حماة الصداقة  132

.http://www.youm7.com/3989617 
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 حريصية مصير كانيت ذليك، وميع 133.المصيرية وييةالج القواعيد إليى الوصيول أشيكال من شكال  

ي أن ويبدو واشنطن، مع اداتالس   بعد ما شراكة على الحفاظ على اآلن حتى  ميع يسييالّس   لتواص 

 مكافحيية دع ييوي   .عنهييا التخلييي وليييس المتحييدة الواليييات مييع عالقاتهييا لتنويييع محاوليية يمثييل روسييا

 عيام طيائرة تفجيير ضيو  فيي األقيل عليى المشيترك، االهتميام مجياالت مين آخر مجاال   اإلرهاب

2015.  

 النظييام لهييا ضيتعيير   التييي التهديييدات إزا  بييالقلق األخييرى، الييدول ميين العديييد مثييل روسيييا تشييعر

 قتيل  . األوسيط الشيرق ألمين الزاويية حجير باعتبارهيا ةمسيتقّر   مصر إلى وتنظر لمصر، الداخلي

 والتيي المصيرية، األمين قيوات أفراد نم 1400 حوالي 2013 عام انقالب منذ اإلسالمي العنف

 134.والقسيوة الكفيا ة بعيدم اتسمت اإلرهاب لمكافحة حملة في مرات ةعدّ  العدد هذا قتلت بدورها

 مجليس سيكرتير أشياد المثيال، سيبيل عليىف .يسييللّس   كيامال   دعميا   روسييا عرضت فقد ذلك، ومع

 إليى زييارة خيالل" الوبيا  هذا لرد" المصري الرئيس بجهود باتروشيف نيكوالي الروسي األمن

 2019.135 عام ربيع في القاهرة

 رسيميا   تنحياز ال مصير أن مين غمالير   علىو. بين البلدين للتعاون مجاال   الخارجية السياسة توفر

 دللتمير   معياد   وهيو األسيد نحيو بوضيوح يمييل يسيالّس   أن إال السوري، النزا أي طرف من  إلى

 المسيلمين اإلخيوان جماعية مين أعضيا  يضيم واليذي سيالميون،اإل علييه يهييمن اليذيفي سوريا 

 ضييمنيا   يسيييالّس   دأي يي ،2016 عييام فيييو. المنفيييين المصييريين الجهيياديين ميين صييغيرة ومجموعيية

 أراضيي عليى سييطرتها تفيرض" أن يجيب" العربيية الوطنيية الجييو " إن بالقول األسد حكومة

 المحيياوالت بالتييالي روسييياوتييدعم  136.لعييراقوا وسييوريا ليبيييا فييي" االسييتقرار واسييتعادة دولتهييا

 .ليبيا في لمصر صديقة سياسات اتبعت وقد سوريا في السالم عمليات في لالنخراط المصرية

 روسييا بيدور ،2017 عيام فيي األخييرة بيوتين زييارة بمناسيبة الرسيمية األهيرام صيحيفة أشادت

 سيوريا فيي راعاتالّص   رؤية يف يرغب البلدين كال أن إلى مشيرة األوسط، الشرق في وتأثيرها

 اإلسيرائيلية القضيية حيول النظير وجهيات واسيع نطياق عليى تاستقر  قد و واليمن والعراق وليبيا

 ضيد بيوتين دعيم طليب يسييالسّ  أن الروسيية ازيتياغ صيحيفة ذكيرت جانبهيا، من 137.الفلسطينية

 الحظييت. يلإلسييرائ عاصييمة بالقييدس المتحييدة الواليييات اعتييراف وضييد ليبيييا فييي اإلسييالميين

 بيوتين عميد عين أو الخطيأ بطرييق" بيوتين خاطب قد يسيالّس   مترجم أن جانبي، بشكل الصحيفة

                                                           
133 , November 30, New York Times ”e Toward Deal on Air Bases,Egypt Movsia and In Snub to U.S., Rus“In 2017. David D. Kirkpatrick, 

.bases.html-air-egypt-https://www.nytimes.com/2017/11/30/world/middleeast/russia, 2017 
 

134 , 2018, Tahrir Institute for Middle East Policy, July 24 ”Egypt Security Watch: Five Years of Egypt's War on Terror,“

.7.27.18.pdf-5yrReport-ESW-07/TIMEPcontent/uploads/2018/-https://timep.org/wp 
 

135 ,Abdelalim الرئيس السيسي يشير بالجهود الروسية 
 arabi.com/s/8152-https://www.alArabi, November 23, 2016, -al." والعراق وليبيا سوريا في الوطنية الجيوش لدعم السيسي" 136

 
 www.ahram.org.eg/NewsQ/626905.aspxAhram, December 10, 2017, -al.ي األهرام زيارة بوتين. رأ 137
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 الزعيم من بسيطة ابتسامة في بتسب  " الثالثة للمرةعادها  عندما" والذي ،"الجاللة صاحب" باسم

 138."الروسي

 إسراييل

لها فيي الّصيرا  ت جعلها وقد ومعقدة، وثيقة دائما   بإسرائيل روسيا عالقة كانت  أكثير السيوريدخ 

 وبوتين أولى، كلغة الروسية اللغة إسرائيل سكان من المائة في 12 ثيتحد   ناحية، فمن .ذلك من

 عليييى روسييييا عرفتيييه اليييذي لليهيييود األكبييير  دوالمؤيّ ييي إلسيييرائيل تأيييييدا   األكثييير اليييزعيم" هيييو

 الرئيسييين، إسيرائيل صيومخ ميع وثيق بشكل اآلن روسيا تعمل أخرى، ناحية من 139".اإلطالق

 حريية إليى إسيرائيل تسيعى اليذي الجيوي المجيال على تهيمن وهي سوريا، في هللا وحزب إيران

 .فيه فالتصر  

 جهيودا   ، إال أن األخييرة قيد بيذلتإسيرائيلالمتحيدة و الواليياتين بي القويةالعالقة  من الرغم على

 لحلفائهييا إحباطييا   اإلسييرائيليون اسيييونالدبلوم رفييض  و. روسيييا مييع وّدييية لتبقييى عالقتهييا  كبيييرة

 وزارة رتصييد   ولييم القييرم، جزيييرة شييبه ضييم يييدين المتحييدة األمييم ميين تصييويتطلييب  الغييربيين،

م الجاسوس سكريبال  حول غامض بيان سوى اإلسرائيلية الخارجية  140.المتحدة المملكة فيتسم 

 العسيييكري اطللنشييي الحميييرا  الخطيييوط مييينكبييييرة  مجموعييية 2015 عيييام منيييذ روسييييا وضيييعت

 منيع عليى يسياعد الروسيي الجيي  أن اإلسيرائيليون المسيؤولون عيىادّ و. سيوريا فيي اإلسرائيلي

 الروسية اإلسرائيلية التفاهمات وأن لبنان، إلى سوريا عبر هللا وحزب إيران بين األسلحة تهريب

 أو بيإيران مرتبطية مزعومية أهيداف ضيد جويية غيارة 200 مين أكثير بشن إلسرائيل سمحت قد

 ميا فعيل فيي ةحيرّ  بأنهيا إسيرائيل الكيرملين أبلي  2017.141 عيام أوائيل منيذ سيوريا في هللا حزب

 أو للخطير اليروس الجنيود ضيعيّر   ال هذا أن طالما يبدو ما على وطهران، دمشق إلحباط تشا ،

 .األسد نظام استقرار يزعز 

 جوييةال دفاعاتالي قطتأسي عنيدما 2018 عيام سيبتمبرأيلول/ في الروسي األحمر الخط اختبار تم  

ي إسيرائيلية، غارة خالل بالخطأ السوري الساحل قبالة طائرة روسيّة سوريةال  مقتيل إليى ىأدّ  امم 

 سيترد أنهيا وأعلنيت الحيادث إثيارة فيي إسيرائيل عليى باللوم موسكو وألقت. الطاقم أفراد من 15

 دتهيد   قيد روسييا نيتكا الحيين، ذليك حتيى. سوريا إلى S-300 بصواري   التبر   عبر ذلك على

                                                           
138 Gazeta.ru, December 12, 2017, ” Турция: дипломатический блиц Путина, –Египет  –Сирия “Ignat Kalinin, 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/12/11_a_11350268.shtml. Translated by Liliia Makashova. 
139 Institute, Foreign Policy Research  ”,Russia and Israel's RelationshipMoscow on the Mediterranean: “percent: Joshua Krasna,  12

2018, https://www.fpri.org/wp- content/uploads/2018/06/krasna2018.pdf, p. 10; Putin: Trenin 2018, p. 88. 
140 , April 15, 2014, Jerusalem Post ”Israel Did Not Support UN Vote on Ukraine's Territorial Integrity, ’Surprised‘US “

https://www.jpost.com/International/US-surprised-Israel-did-support-UN-vote-on-Ukraines-territorial-integrity-348564; Herb Keinon, “

UK not pleased with Israeli response to poison attack on ex-Russian spy,” Jerusalem Post, March 20, 2018, 

https://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Britain-not-pleased-with-Israeli-response-to-Russian-poisoning-546601. 
141 ; Yoav 573647, Jerusalem Post ”Top official: Due to IDF action, Hezbollah only has few dozen accurate missiles,“Herb Keinon, 

Zitun, “IDF says it launched 200 strikes in Syria over past 1.5 years,” YNet, September 4, 2018, 

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5341135,00.html. December 6, 2018, https://www.jpost.com/Middle-East/Senior-official-
Russia-helping-stop-weapon-transfers-to-Hezbollah- 
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 القييام عين توقفيت ميا دائميا   لكنهيا سيوريا، إليى القيوي الجيوي الدفا  نظام بتسليم وتكرارا   مرارا  

 142.اإلسرائيلية واإلغرا ات الضغوط على رد ا   بذلك

 مين أي يكين وليم أخيرى، ميرة سيوريا فيي اإلسيرائيلية الجويية الغياراتازدادت  ميا سرعان لكن

 أخييرا   بيوتين وافق ،2019 فبرايرشباط/ فيو. العالقات بتدمير للحادث ماحس  لل مستعّدا   الطرفين

 كانيت. أشيهر سيتة تاسيتمر   مقاطعية بعد نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلي الوزرا  رئيس مقابلة على

 عيامسوريا  في روسيا تدخل منذ شخصيا   الزعيمان فيها يلتقي التي عشرة الحادية المرة هي هذه

 قائمة رأس على كان سوريا في( واألمريكية اإليرانية) األجنبية القوات وجود أن ويبدو ، 2015

 143.مناقشتها تتم   التي األولويات

 الفلسطينية القضية

 فيي والروسيية تيةيالسيوفي للدبلوماسيية مركزييةقضييّة  ييوم ذات فلسيطين - إسيرائيل قضية كانت

 اهتمييام تضييا ل ،2011 عييام بعييد ا بالصيير الييدولي االهتمييام تالشييي مييع لكيين األوسييط، الشييرق

بوجهية نظير تمييل بهيذه الدرجية أو تليك نحيو حيل  موسيكو تحيتفظ. ميا حيد إلى بها طالنش   روسيا

 عتتوس   لكنها للفلسطينيين، دالمؤيّ   السوفياتي االتحاد إرث من مستفيدة ،سلمي للقضية الفلسطينية

 مين مقربية على السياسية، الناحية من اروسي تبقى. إسرائيل معالفعّالة  المشاركة خالل من اآلن

 التزامهييا عيين رتعبّ يي مييا وغالبييا   أوسييلو، التفاقييية األساسييية والمفيياهيم األوروبييي االتحيياد موقييف

 عكيس عليى روسييا ليدى لييس ذليك، وميع. القيدس في المشتركة والحقوق الدولتين بحل ريحالص  

 مين غيرهيا أو حمياس ميع لتعاميلا بشيأن قليق أي األوروبيي، االتحياد فيي األعضا  الدول معظم

 رسيميا   اعترفت وقد وأوروبا، المتحدة الواليات قبل من اإلرهابيين قائمة في جةدر  الم   الجماعات

 144.مستقلة كدولة بفلسطين

 كعاصييمة الغربييية بالقييدس االعتييراف وهييي عادييية غييير خطييوة 2017 عييام فييي موسييكو خييذتاتّ 

 ذليك يتماشيى 145.فلسيطين عاصيمة تكون أن يجب الشرقية القدس أن على اإلبقا  مع إلسرائيل،

 التزميت اليدولتين حيل إليى تسيعى التيي الدول معظم لكن الفلسطينية، التحرير منظمة مطالب مع

 ولكيين ،النهييائي الوضييع مفاوضييات موضييو  يييزال ال القييدس وضييع بييأن المتحييدة األمييم بصيييغة

 عنييدما األمريكييي القييرار يةالروسيي الخارجييية وزارة انتقييدتو. بأكملهييا المدينييةإسييرائيل تريييد 

واعتبرتييه  للفلسييطينيين دور ذكيير دون إلسييرائيل، كعاصييمة بالقييدس المتحييدة الواليييات اعترفييت

 146.السالم محادثات أمام ائقبمثابة الع

                                                           
142 TASS, October 8, 2018,  ”source, – 300PM battalion sets delivered to Syria free of charge-Three Russian S“

tass.com/defense/1025020. 
143 , February 27, 2019, Jerusalem Post ”Putin over Syria,th Netanyahu lands in Moscow for meeting wi“Herb Keinon, 

https://www.jpost.com/Israel-News/PMs-Moscow-visit-seen-as-symbolic-end-to-tension-over-spy-plane-downing-581834; “Russia, 

Israel to set up working group on removing foreign forces from Syria – source,” TASS, February 28, 2019, 

http://tass.com/world/1046768. 
144 -https://www.reuters.com/article/usanuary 18, 2011, Reuters, J ”Russia's Medvedev backs independent Palestine,“Alexei Anishchuk, 

palestinians-israel-russia-idUSTRE70H3VV20110118. 
145 Russian Foreign Ministry, April 6, 2017,  ”settlement,Israeli -Foreign Ministry statement regarding Palestinian“

www.mid.ru/en/press_service/spokesman/official_statement/-/asset_publisher/t2GCdmD8RNIr/content/id/2717182. 
146 Foreign Russian  ”Comment by the Information and Press Department on US recognition of Jerusalem as the capital of Israel,“

Ministry, December 7, 2017, https://washington.mid.ru/en/press-
centre/news/comment_by_the_information_and_press_department_on_us_recognition_of_jerusalem_as_the_capital_of_isr. 
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 محادثييات الستضييافة ةمسييتعدّ  روسيييا أن إلييى ،2018 نوفمبرتشييرين الثيياني/ فييي الفييروف أشييار

 عين تراميب إدارة عجيز السيتغالل يبيدو ميا علىمنها  حاولةم في الفلسطينية، اإلسرائيلية السالم

 التحضييير فييي روسيييا بييدأتو 147.بحميياس الفلسييطينيون المسييؤولون رد  ، والمفاوضييات اسييتئناف

 عليى واجهيت ولكين وحمياس، فيتح الرئيسييين، الفلسيطينيين الفصييلين بيين المصيالحة لمحادثات

 حمياس ليرئيس رةمقير   زييارة تأجييل تيم  و .يالفلسيطين واالقتتيال اإلسيرائيلية االعتراضيات الفور

 فييي أخيييرا   موسييكو فييي الفلسييطينيين بييين المحادثييات بييدأت عنييدما. إلييى روسيييا هنييية إسييماعيل

 والجبهية وحمياس فيتح الفلسطينية: الفصائل من الكاملة المجموعة نتتضم   ،2019 فبرايرشباط/

 148.للغاية سيئا   لجو العام كانا لكن ،وسواهم اإلسالمي والجهاد فلسطين لتحرير الشعبية

 إيران

 األسيد، اليرئيس ليدعم جنيب إليى جنبيا   البليدان عميل حيث بعمق اإليرانية الروسية العالقات نمت

 كميا. وطهيران موسيكو بيين والعسيكرية الدبلوماسيية الزييارات مين سلسيلة انطيالق إلى ىأدّ  امم  

 منيذ طهيران إليى الكيرملين وانضيم ثييق،الو االرتباط أمام عقبة 2015 لعام النووي االتفاق أزال

 الوالييات قيرارنتيجية ل" كبيرة أمل بخيبة"عن إصابتها  متوقع هو كما روسيا أعلنت. الحين ذلك

 2018.149في عام  إيران على العقوبات فرض بإعادة المتحدة

 بيين الحاليية العالقات" 2018 عام في بوتين مع لقائه خالل روحاني حسن اإليراني الرئيس قال

 الجيانبين بيين الثقية من مستوى أبدا   هناك يكن لم" مضيفا   ،"إستراتيجية طبيعة لها وإيران روسيا

 نيتعيي   اليذي الكثيير هنياك ييزال ال" أنيه أضاف لكنه بوتين وافق كما هي اليوم." بلدينا تاري  في

 150".العميقة االقتصادية العالقات لتعزيز" به القيام

  نيو مين عالقيات تطيوير إلى وإيران روسيا دفعت سوريا في داثاألح أن حين فيو الواقع، في

 فييي نيتحس يي ولييم ضييعيفا   يييزال ال للعالقيية االقتصييادي الجانييب فييإن قبييل، ميين مثيييل لييه يسييبق لييم

 الثقيية انعييدام تضييّخمها وخارجهييا، سييوريا داخييل تييوتر مصييادر أيضييا   هنيياك. األخيييرة السيينوات

 .وتقطيعها إيران الحتالل تيةيالسوفي تالمحاوال واينس لم اإليرانيونف .التاريخي

 أهداف لضرب اإليرانية الجوية مدانه قاعدة ستستخدم أنها 2016 عام في موسكو أعلنت عندما

 فيي السيلطات واجهيت اإليرانيي، للجمهور سابقا   عنها الكشف يتم لم صفقة على بنا    سوريا، في

 اللباقييية إليييى روسييييا افتقيييار ببسيييب الشيييديد غضيييبها وأثيييارت فوريييية قوميييية فعيييل ةردّ  طهيييران

 مين ظيرف أي تحيت لليروس نيوفر لين" أنيه للجمهيور اإليرانيي اليدفا  وزيير أكيدو. الدبلوماسية

                                                           
Awsat, November 25, 2018, -Sharq al-alالتحرير واصل أبو يوسف.   منظمة في القيادي السياسية العملية إلحياء روسيا تحرك دعم 147

.https://aawsat.com/node/1477086 

 
فتح بيتت   ”,zhttps://bit.ly/2ExFqBJadid, December 21, 2018, -Arabi al-alروسيا تعرض عقد اجتما  بين فتح وحماس في موسكو.  148

  ,https://bit.ly/2EH6KOMAljazeera, February 19, 2019.. النية إلفشال حوارات موسكو، أبو مرزوق
 

149 of Ministry  ”Comment by the Information and Press Department on the reinstatement of exterritorial US sanctions against Iran,“

-se/www.mid.ru/en/diverFederation, August 7, 2018, Foreign Affairs of the Russian 
-vosstanovleniem-s-svazi-v-rossii-mid-pecati-i-informacii-departamenta-asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/kommentarij/
.irana-protiv-ssa-sankcij-nyh-eksterritorial 

 
150 018, Presidency, September 7, 2Russian  ”Meeting with President of Iran Hassan Rouhani,“

en.kremlin.ru/events/president/news/58484. 

https://aawsat.com/node/1477086
https://bit.ly/2ExFqBz
https://bit.ly/2EH6KOM
http://www.mid.ru/en/diverse/-/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/kommentarij-departamenta-informacii-i-pecati-mid-rossii-v-svazi-s-vosstanovleniem-eksterritorial-nyh-sankcij-ssa-protiv-irana
http://www.mid.ru/en/diverse/-/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/kommentarij-departamenta-informacii-i-pecati-mid-rossii-v-svazi-s-vosstanovleniem-eksterritorial-nyh-sankcij-ssa-protiv-irana
http://www.mid.ru/en/diverse/-/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/kommentarij-departamenta-informacii-i-pecati-mid-rossii-v-svazi-s-vosstanovleniem-eksterritorial-nyh-sankcij-ssa-protiv-irana
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 من روسياإخرا   مع القضية هذه انتهت 151."ليبقوا هنا إلى يأتوا ولم ،عسكرية قاعدة الظروف

 152ئنافه منذ ذلك الحين.تّم است قد المعلن غير االستخدام أن من الرغم على أخرى، مرة القاعدة

 فيي إييران إليى أقيرب يكيون أن فيي بوتين رغبة على فقط إيران عالقة تتوقف " لبارمين، ووفقا  

 الطيابع إضيفا  لكين وغيرهيا، العقوبيات حييث مين هنيا، القييود أنيوا  كيل هنياك بالطبع ":سوريا

. التقدير في كبير طأخ وهذا به القيام في موسكو فشلت ما هو إيران مع العالقات على سيالمؤس  

 الكثيير هنياك ييزال ال وألنيه سوريا في الخالفات بسبب العالقة، تتوقف قد سوريا، بعد أنه أعتقد

: لروسيييا المباشيير الخلفييي الفنييا  وفييي الغيياز ذلييك فييي بمييا األخييرى، الحقييول فييي الخالفييات ميين

 153."سوريا عدب السطح على تطفو قد االختالفات هذه كل. قزوين وبحر وأرمينيا أذربيجان

 إيييران أعييدا  مييع أوثييق عالقييات بنييا  روسيييا محيياوالت وأبرزهييا بالفعييل، واضييحة االختالفييات

 المملكية ميع الينفط لسياسية روسيا تنسيق أن يبدو. السعودية العربية والمملكة إسرائيل الرئيسيين

 فيي يرانييوناإل القيادة يفشيل وليم إييران، على المفروضة العقوبات منمستفيدة  السعودية العربية

 S-400 طيراز مين للطيائرات مضيادة صياروخية أنظمية بييع عليى موسيكو حيرص إليى اإلشارة

 للحصيول اليزمن مين عقد من يقرب ما االنتظار إلى إيران اضطرار مع حتى وتركيا، للسعودية

 154.را  تطو   األقل S-300 نظام على

 إليى األمير بهيا ينتهيي ميا ا  غالبي لكنهيا موسيكو، ميع خالفاتهيا تجزئة إسرائيل مثل طهران تحاول

 أساس على حلول على التفاوض ذلك من بدال   لوتفّض   األطراف، اختيار ترفض روسيا أن قبول

 حظير عليى روسيا وافقت عندما باإلحباط طهران شعرت المثال، سبيل على. دةح   على حالة كل

 فيي اليمن في إيران من المدعومين الحوثيين دينالمتشّد   ضد المتحدة األمم فرضته الذي األسلحة

 حيق تسيتخدم روسييا لرؤيية باالرتيياح إييران شيعرت سينوات، ثيالث بعد ذلك، ومع. 2015 عام

 155.ذاته الحصار النتهاكها إيران يعاقب أن شأنه من كان قرار مشرو لدفن ( الفيتو) النقض

 يستطيعون ال" همأن إال موسكو، سلوكمن  رونيتذم   ما غالبا   اإليرانيين القادة أن من الرغم على

 لييس: "اإليرانية الخارجية السياسة في الخبيرة اسفندياري، دينا ذكرته لما ووفقا   ،"الكرز اختيار

 التيي اليدول هيي هيذه ألن والصيين روسيا مثل لدول ينممتنّ  يزالون وال الحلفا  من الكثير لديهم

 156."كشرط النووي اوبرنامجه اإلنسان حقوقربط  دون ةالشدّ  أوقات في إيران مع تعاملت

                                                           
151 Mehr News Agency, August 22, 2016,  ”without prior notice,: Russia announced use of Hamedan airbase DM Dehghan“

.notice-prior-without-airbase-Hamedan-of-use-announced-https://en.mehrnews.com/news/119130/Russia 
 

152 Anadolu Agency, April 14, 2018,  ”ueling,refIran allows Russia to use airbase for “Omid Shamizi, 

.refueling/1117681-for-airbase-use-to-russia-allows-https://www.aa.com.tr/en/europe/iran 
 

 مقابلة مع بارمين 153
154 Street Wall ”ivals,st Becoming Economic RIran, Military Allies, Are FaRussia and “Sune Engel Rasmussen and Benoit Faucon, 

Journal, September 23, 2018, https://www.wsj.com/articles/russia-and-iran-military-allies-are-fast-becoming-economic-rivals-
1537704000. 

155 Draft after ns against Yemen, Rejects Alternate Council Renews SanctioUnanimously Adopting Resolution 2402 (2018), Security “

Council, 8190th Meeting, SC/13225, February 26, 2018, United Nations Security  ”Veto by Russian Federation,

.225.doc.htmhttps://www.un.org/press/en/2018/sc13 
 

156 the Interview with Dina Esfandiary, a fellow at The Century Foundation and international security program research fellow at 

Harvard Kennedy School’s Belfer Center for Science and International Affairs, phone, September 2018. 

https://en.mehrnews.com/news/119130/Russia-announced-use-of-Hamedan-airbase-without-prior-notice
https://www.aa.com.tr/en/europe/iran-allows-russia-to-use-airbase-for-refueling/1117681
https://www.un.org/press/en/2018/sc13225.doc.htm
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 تركيا

 مكاسيبهيو أكبير ال 2016ي عتب ر تغيير موقف تركييا السياسيي حييال الحيرب الّسيورية فيي العيام 

يي ميين ةملموسييال الروسييية   ريعالس يي تعميييقال إلييى الحييين ذلييك منييذ ت ييرجم   يوالييذ السييوري، را الّص 

 الوالييات دعممنه يعود ل ركبي جز  في تركيا لتحو   كان 157التركية. - الروسيةالعالقات  للتحو  

 العيام واالسيتيا  ،الكردسيتاني العميال حزبلة بالذين لهم ص   السوريين األكراد للمسلحين المتحدة

 العالقيات تاسيتمر   ذليك، وميع. بيوتين روسيامع جديد  تقارب أي من بدال   المتحدة، الوالياتمن 

ق  التركييية الروسييية بييين  خاصيية دينامييية وضييعت قييد هيياأن اآلن ويبييدو الوقييت، مييرور مييعبييالتّعم 

 .للغرب المعاديةمن لهجته  أردوغان يضاعف كما الطرفين

 ميين الكثييير أن يبييدو" 2018 عييام صييدر تقرييير فييي كييورو سييليم التركييي السياسيية عييالم كتييب

 أن يبيدو". "التأثير الغربي عالقة تطهير في تمرين من نتتكو   اليوم التركية الروسية الدبلوماسية

 الحيياة مسّم  ي  كما أنه  بصمت مفروضو ضار وجود هو الغربي النفوذ أن على يتفقان نالبلدي كال

 158."لمواطنيهم اليومية

 ،2017-2015 الفتيرة فيي تركييا عليى روسييا فرضيتها التي العقوبات من بعد التجارة تتعاف   لم

 عوتوس يي وترامييب، ميين اجتماعييات أردوغييان بكثييير أكثيير اآلن يجتمعييان وأردوغييان بييوتين لكيين

 الروسية الجوي الدفا  أنظمة لشرا  اتفاقية تركيا كما وقعت. العسكرية الشؤون ليشمل تعاونهما

400-S، 159الشديدة. األمريكية االعتراضات مواجهة في 

 فييي رالتييأثي ميين قييدرا   الييداخلي، المسييتوى علييى لروسيييا الّصييديقة" األوراسييية" الييدوائر اكتسييبت

 التطهيير تعملييا إليى جزئييا   ذليك ويرجيع المتحيدة، للوالييات ييةالموال التركيية األمنيية سيةالمؤس  

 غيير اأهميتهي تيزال ال ذليك، وميع. 2016 يولييوتّموز/ فيي االنقيالب محاولية أعقبيت التي الهائلة

 .دةمؤكّ 

 تركييا فروسيا تحتا  إليى. اآلخر على النفوذ من درجة سوريا، خالل روسيا وتركيا من تمارس

دين قيوات ميع ةاألمامي الخطوط" لتجميد"  سيوريا، غيرب شيمال فيي أنقيرة مين المدعومية المتميّر 

 تمنيع أن روسييا من تركيا تريد جانبها، ومن. األسديتجنّب رحيل  سياسي حل أجل من وللضغط

دة السييوري الجييي  لهجمييات دعمهييا  ميين ضييافيةاإل اآلالف مئييات ترسييل أن يمكيين التييي المتجييّد 

 الحيدود أمين مثيل سيوريا، شيمال فيي التركيية المصيالح مدعيكما ترييد منهيا  تركيا، إلى الالجئين

 160التجارة البينية. استئناف وربما الكردستاني، العمال لحزب ضةناه  الم   واإلجرا ات

 روسييا أردوغيان حييث  يسيتخدم. سيوريا تتجياوز اليبعض ميع بعضيهم مصيالحهم فيإن ذلك، ومع

 عليى ومين أجيل الضيغط متحيدة،ال الوالييات عين العمليي االسيتقالل مين أكبر قدر على للحصول
                                                           

157 Foreign Policy Research Institute, November 2018,  ”Russia Relations,-The Resiliency of Turkey“ Selim Koru,

.koru.pdf-content/uploads/2018/11/bssp2-https://www.fpri.org/wp 
 

158 .17p.  ”Russia Relations,-iliency of TurkeyThe Res“Koru,  
159 , February 26, 2019, Daily Sabah ”lu says,ğoşavuÇFM  ’done deal,‘400s from Russia -s purchase of S’Turkey“

.says-cavusoglu-fm-deal-done-russia-from-400s-s-of-purchase-https://www.dailysabah.com/diplomacy/2019/02/26/turkeys 
 

160 018, IRIN News, October 2, 2 ”s Idlib hangs in the balance,’Turkey deal, the fate of Syria-After Russia“Aron Lund, 

https://www.irinnews.org/analysis/2018/10/02/after-russia-turkey-deal-fate-syria-s-idlib-hangs-balance. 

https://www.fpri.org/wp-content/uploads/2018/11/bssp2-koru.pdf
https://www.dailysabah.com/diplomacy/2019/02/26/turkeys-purchase-of-s-400s-from-russia-done-deal-fm-cavusoglu-says
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 األيديولوجية تجاهل ينبغي ال أنه حين وفي ذلك، ومع. لمكراد المؤيّ دة سياساتها لتغيير واشنطن

 االنيزالق مين رحيذ  إال أنه  ،أردوغان لسلوك حقيقية كدوافع المتحدة للواليات ضةالمناه   والقومية

 فيي سوريا من األمريكية القوات انسحبت إذا الخصوص، وجه علىو ،روسيا أحضان في عميقا  

 التركييية العالقييةتفعيييل  إلعييادة الطريييق ذلييك ديمّهيي فقييد ترامييب، قتييرحوا سييبق كمييا ،2019 عييام

 كبييرةتتمتع تركيا بمكانة ، إذ لموسكو مريرة نكسة هذه فستكون كذلك، األمر كان إذا .األمريكية

 كعقييدة أيضييا   ولكيين و،النييات فييي رئيسييي وعضييو تجيياري وشييريك كجييار فقييط ليييس روسيييا،دى ليي

 الخارجيية للسياسية علنالم   الهدف بدوره يظل الذيو" األقطاب متعدد العالمي النظام" في محتملة

 للمييرة تسييمح   التيييو ،Astana process أسييتانا لعملييية مسييبقا   شييرطا   ذلييك كييان 161.الروسييية

 تحيت تعاوني رتيبت في ،األوسط الشرق في الرئيسيين جيرانها من كال   بتشكيل ،لروسيا األولى

 .الروسي اإلشراف

 فمن ط،األوس الشرق في وتركيا إيران على األمد الطويل االستراتيجي روسياتركيز  إلى بالنظر

 ياقضيا ليشيمل أسيتانا طيراز عليى ترتييب توسيع لرؤية غامرة بسعادة موسكو تشعر أن حتملالم  

 سياسأ وجيود عيدم إليى بيالنظر ،بيه القييام مين أسهل القول هذا سيكون ذلك، ومع. أخرى إقليمية

 .الثالث الدول بين الخالف مجاالت من والعديد التعاون لهذا واضح سيمؤس  

 الدولي المستوى

يلتيدخ   منيذ نما قد األوسط الشرق في روسيا دور أن من الرغم على  ري فييرا  الّسيوها فيي الّص 

 سيتوىالم عليى ميا حيد   إليى مختلطية نتيائ  حققيتقد  السورية بوتين مغامرة أن إال ،2015 عامال

 نمي بعيض واسيتعادة السياسية موسكو مكانة رفع على ساعدتقد  الحرب أن دالمؤكّ  من .الدولي

 روسييةال الخارجيية للسياسية هيمم   واحد هدف وتحقيق ،1991 عام في هافقدت التيقّوتها العظمى 

 الشيرق يفي بالوكالية حيربوال النظام لتغيير الغرب ةشهيّ  أضعفت كما. يتييالسوف االتحاد بعد ما

 ،ة الّروسييةبالنسبة للسياسة الخارجيومفيد  جيد العربي العالم في الفوز أن من رغموبال. األوسط

 مضيطربة العالقية هيذه وتظيل المتحيدة، الوالييات على قائمة تزال الرؤيتها االستراتيجية  أن إال

 .متكافئة وغير

 فييي -بييوتين آلمييال تحييد   فييي - 2015 عييام فييي سييورياالتييدخل العسييكري الروسييي فييي  سيياعدي لييم

 تحييدةالم الواليييات علييى معنييى ذا نفييوذا   تخلييق ولييم أوكرانيييا، بشييأن الغييرب مييع نزاعاتهييا تجيياوز

 آلنا المتحيدة الوالييات تنسيحب روسييا، مين موقفهيا تغييير من بدال  و. أخرى قضايا في وأوروبا

 غنييائم يقييدم ال مسييتقر غييير فوضييوي وضييع عيين مسييؤولة موسييكو وتتييرك النييزا ، ميين ببسيياطة

وانب ج في التدهور في الغربية - الروسية العالقات تستمر نفسه، الوقت وفي. رللمنتص   واضحة

 أساسيي جيز  وهيي ، 2019 عيام النوويية األسيلحة معاهدة انهيار من حيتضّ  كما أخرى،وأمور 

 .وروسيا المتحدة الواليات بين األسلحة مراقبة هيكل في

 فقيد وأوروبيا، المتحيدة الواليات مع للعالقات العام التدهور في السوري را الّص   ساهم   ما وبقدر

 خيالل مين لكين يتحيّدى، بيوتين ييزال ال. األوسط الشرق في تحققت مكاسب ةأيّ  علىذلك  يتفوق

                                                           
161 resident expert at the Russian International Affairs Council and at the Valdai International -Interview with Maxim Suchkov, a non

Discussion Club, phone, January 2019. 
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 روسيييا إثقييال إلييى المطيياف بييه ينتهييي قييدو للغييرب، ضييةوالمناه   هييةالمواج   السياسييات مضيياعفة

 المييواد علييى روسيييا اقتصيياد يعتمييدحيييث  . واقعيييا   لهيياتحم   تسييتطيع ال ةومالييي سياسييية بالتزامييات

 االجتمياعي خطالّسي أصيبح. وظيفتهيا اخيتالل في الغربية العقوبات ساهمت وقد الهيدروكربونية،

 162إصالحات 2018 عام في بوتين طرح مابعد خاصةو للكرملين، حقيقي قلق مصدر جديد من

 هحيواناتيالخاصية ب اليرئيس ميزانيية بنيد وحتيى. شيعبي بتأيييد والتي لم تحيظ   تقاعديةال معاشاتال

 منيذ األوليى وللميرة ،2016 عام في يتم لم .تخفيضاتال من اآلن عانيت الجي ،وميزانية  األليفة

 تييم   ذلييك، ميين بييدال  و. الروسييي العسييكري اإلنفيياق زيييادة 1999 عييام فييي رئيسييا   بييوتين أصييبح أن

 163.بالمائة 20 بنسبة اإلنفاق خفض

ي اإلقليمييي الموقيف ورا  يكمين  فييي مثيلتالم   المقلييق الواقيع المنتصيرة، ورسييالتها لروسييا وحالطم 

 وقضييايا بلييدان علييى تقتصيير التييي العسييكرية/  السياسييية والبصييمة االقتصييادية، ساألس يي ضييعف

 أيضيا   واجيهت روسييا أن إليى بيالنظر. متبادلية منفعة وذات موثوقة تحالفات إلى واالفتقار دة،محد  

 تطمح نأ يمكن التي القوة مقدار على صارمة قيود فهناك األخرى، عبةالصّ  المشكالت من العديد

 الحد؟ بهذا بوتين يعترف هل: هو والسؤال. األوسط الشرق في موسكو إليها

 هي المفتاح تزال ال االقتصادية المصالح

 واالتحياد المتحيدة يياتالوالللعقوبات التي فرضتها كل من  استجابة الروس السياسة ا نّ ص   سعى

 الشيرق فيي الموجيودة تليك ذليك فيي بميا الغربيية، غيير اليدول ميع التجيارة تعزييز إلى األوروبي

 يسييرغ الروسيي، الصيناعة وزيير نائيب أعلين المثيال، سيبيل عليى ،2019 عيامال فييف. األوسط

 ذلك، معو 164.ومصر وإيران إسرائيل مع ةحرّ  تجارة اتفاقيات توقيع في تأمل روسيا أن تسيب،

 45,5 بلغيت حييث محيدودة، إفريقييا وشيمال األوسيط الشيرق منطقية ميع الروسيية التجيارة ظلت

 المبلي  هيذا نصيف وكيان. 2017 عيام في لروسيا العالمية التجارة من بالمائة 8 أو دوالر، مليار

 ارمليي 6,7) مصير ميع التجيارة تليهيا ،(دوالر ملييار 21,6) التركيية الروسيية التجارة هو تقريبا  

( دوالر ملييار 1,7) وإييران( دوالر مليار 2,5) وإسرائيل( دوالر مليار 4,7) والجزائر( دوالر

 فييي الروسييي االقتصييادي النشيياط يواصييل 165.(دوالر مليييار 6,1) المتحييدة العربييية واإلمييارات

 والطاقية والغياز الينفط) الطاقية مجيال فيي التعياون: التقليديية القيوة مجاالت على التركيز المنطقة

 .والحبوب األسلحة من الروسية والصادرات( النووية

                                                           
162 Carnegie Moscow Center, November 9, 2018, ” No Left Turn in Russia,“Andrei Kolsenikov, 

https://carnegie.ru/commentary/77683; Tatyana Stanovaya, “The Illusion of Control: The Kremlin 
Prepares for Falling Ratings”, Carnegie Moscow Center, November 13, 2018, 

https://carnegie.ru/commentary/77702. 
“SIPRI, May 2, 2018, ” Global military spending remains high at $1.7 trillion,

trillion-17-high-remains-spending-military-release/2018/global-s://www.sipri.org/media/presshttp. 

 
163 -https://www.sipri.org/media/pressSIPRI, May 2, 2018,  ”Global military spending remains high at $1.7 trillion,“

.trillion-17-high-remains-spending-military-release/2018/global 
 

164 .70tass.com/economy/10434TASS, February 6, 2019,  ”countries soon,nts with five Russia plans to sign free trade zone agreeme“ 
165 Valdai Club, May 21, 2018,  ”2017,Russia's Trade with the Middle East Countries in “

valdaiclub.com/multimedia/infographics/russia-s-trade-with-the-middle-east-countries-in-2. 

https://www.sipri.org/media/press-release/2018/global-military-spending-remains-high-17-trillion
https://www.sipri.org/media/press-release/2018/global-military-spending-remains-high-17-trillion
https://www.sipri.org/media/press-release/2018/global-military-spending-remains-high-17-trillion
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 النووية والطاقة والغاز النفط

 لتقلبيات سيا  حس ا يجعليه امّمي والغياز، الينفط صادرات على كبيرا   اعتمادا   الروسي االقتصاد يعتمد

 ةواحيد ارهياباعتب روسييا تتمتيعو. الطاقية بأسيواق وثيقيا   اهتماما   موسكو وليت   لذلك. النفط أسعار

 والمملكية ةالمتحيد الوالييات هما األخريان الدولتانو - العالم في للنفط منتجة دول ثالث أكبر من

 .والسعر اإلنتا  على كبير بنفوذ - السعودية العربية

 عضيوا   ليسيتوهيي  النفط، منتجي كارتل أوبك، منظمة مع األخيرة نواتالسّ  في روسيا تعاونت

ا 60 حيوالي إليى األسيعار لرفيع فيها، ي المسيتوى وهيو ،الواحيد للبرمييل دوالر  . لموسيكو لالمفض 

 وبحلول. 2017 عام منذ النفط أسعار بشأن السعودية العربية المملكة مع كثب عن روسيا عملت

 مين يشيكون أوبيكمين  أعضيا  أنكبييرا  لدرجية  السيعودي الروسيي النفوذ كان ، 2018-2019

 تيزال ال ذليك، وميع 166.خياص بشيكل اباالضيطر مين حالية فيي وإييران قطير بيدتو. تهميشهم

العيامين  فيي ملحيوظ بشيكل األمريكيي اإلنتا  يرتفع أن المتوقع ومن الضغط، تحت النفط أسعار

2019-2020.167 

 اقتصييادية وظيفية أوروبييا إليى صييادراتها تخيدمو. العييالم فيي للغيياز منيت  أكبيير أيضيا   هييي روسييا

 ليسيت الغياز أسيواقف. الينفط أسيعار مثيل غيازال أسيعار ميع التعامل هلالس   من ليس. واستراتيجية

 فتيرة منيذ موسكو سعت ذلك، ومع. األنابيب خطوط مثل النقل بطرق وترتبط إقليميةبل  عالمية،

 ذليك، وميع. والجزائير وإيران قطر مثل اإلقليميين المصدرين كبار مع التنسيق زيادة إلى طويلة

 تشيعر المثيال، سيبيل عليىف. المنافسيةمين  ا  أيضي روسيا تخشى للتعاون، فرصا   الطاقة تخلق بينما

 روسييا عرضيت وقيد. األوروبيية األسيواق عليى قبضيتها ضتقيّو   قد إيران أن من بالقلق موسكو

 شرقا   ينتقل اإليراني الغازتجعل  أن شأنها من التي األنابيب خطوط مشاريع في االستثمار مرارا  

 168.أوروبا إلى الغرب من بدال   باكستان إلى

 يميير. األوروبييي االتحيياد إلييى بعضييه رتصييّد   حيييث الروسييي، للغيياز رئيسيييا   مشييتريا   تركيييا تب ييرعت  

 و 1997 عيامي بيين تشيييده تيم   اليذي ،BlueStream: التركيية األراضيي عبير روسييان خطان

 التركييي الروسييي االحتكيياك بسييبب تييأخير بعييد تشييغيلها سيييتم والتييي ،TurkStream و ،2005

 2019.169 نهاية بحلول سوريا بشأن

                                                           
166 , December 7, 2018, Forbes ”ction Cut,ProduAgree To 1.2Mbd High Five At OPEC: Russia And Saudi Arabia “Ariel Cohen, 

https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2018/12/07/high-five-at-opec-russia-and-saudi-arabia-agree-1-2mbd-production-

cut/#455823886d24; Summer Said and Benoit Faucon, “Saudi-Russia Ties Raise Concerns Among OPEC Members,” Wall Street Journal, 

December 4, 2018, https://www.wsj.com/articles/saudi-russia-ties-complicate-opec-oil-output-decision-delegates-say-1543959899; 

-https://www.al, February 23, 2019, Monitor-Al ”Saudi oil pact,-Iran threatened by Russia“Kozhanov, Nikolay 

.opec.html-oil-iran-saudis-monitor.com/pulse/originals/2019/02/russia 
 

167 November 21, 2018,  Bloomberg, ”Nightmare,About to Create OPEC's Worst Texas Is “Javier Blas, 

.more-tlo-a-pump-to-about-is-permian-the-nightmare-worst-s-21/opec-11-https://www.bloomberg.com/news/articles/2018 
 

168 Chatham House, February 21, 2018, ” Russian Policy Across the Middle East: Motivations and Methods,“Nikolay Kozhanov, 

https://www.chathamhouse.org/publication/russian-policy-across-middle-east-motivations-and-methods, p. 18.   
169 , November 9, 2018, Hürriyet Daily News ”l be operational by end of 2019: Gazprom,TurkStream wil“

.138724-gazprom-2019-fo-end-by-operational-be-will-www.hurriyetdailynews.com/turkstream 
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http://www.hurriyetdailynews.com/turkstream-will-be-operational-by-end-of-2019-gazprom-138724
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 مجيال في عالميا   الرائدة الشركة أيضا   هي الروسية للدولة المملوكةRosatom  روساتوم شركة

 األوسيط الشيرق، وي عتبير الصيين من منافسة تواجه بدأت أنها رغم النووية، الطاقة محطات بنا 

 ببنيا  اآلن وتقيوم إييران فيي بوشيهر مفاعيل ببنيا  بالفعيل Rosatom قاميت. مهما  للشركة سوقا  

 لبنيا  صيفقات الشيركة وقعيت كميا ،دوالر ملييار 20 قيمته بعقد تركيا، في النووية للطاقة محطة

 170.والسودان مصر في مفاعالت

ادرات  العسكرية الصَّ

 منيذ إفريقييا وشيمال األوسيط الشيرق بمنطقة موسكو عالقة من مهما   جز ا   األسلحة تجارةت عتبر 

 دوافيع ذات تبرعيات شكل يتيةيالسوف الحقبة صادرات معظم اتخذتوفي حين . تيةيالسوفي الحقبة

 تبييع روسييا فيإن سيدادها، ييتم ميا نيادرا   قيروض أو األجيل، طويلية بقروض مبيعات أو سياسية،

 لمسييلحة كبيييرا   سييوقا   إفريقيييا وشييمال األوسييط الشييرق منطقيية عييدوت   .الييربح أجييل ميين األسييلحة

مس من يقرب ما تمثل حيث الروسية،  تيزال ال ذليك، وميع 7201.171-2013 فيي تالصيادرا خ 

 الشييرق إلييى األسييلحة تسييليم عمليييات إجمييالي فييي المتحييدة الواليييات عيين كثيييرا   متخلفيية روسيييا

 الخلييي  ودول السييعودية العربييية المملكيية قبييل ميين الضييخمة المشييترياتوذلييك بسييبب  األوسييط،

 172لمسلحة األمريكية. األخرى العربية

 مسييتوى علييى العمييال  أهييم مين وواحييدة المنطقيية، فييي روسيييا  عميال أهييم الجزائيير كانييت لطالميا

 أكبيير ثالييث ،"SIPRI السييالم ألبحيياث الييدولي سييتوكهولم معهييد" ليي  وكانييت الجزائيير وفقييا  . العييالم

 الهنييدبعييد  ،2007 - 1997 عامييا   العشييرين فتييرة خييالل العييالم فييي الروسييية لمسييلحة مسييتورد

 السادسيية ،المرتبيية ومصيير إيييرانهمييا  األوسييط الشييرق فييي أخريييان دولتييانواحتلييت . والصييين

 وطائرات T-90 طراز من روسية دبابات األخيرة السنوات في الجزائر استوردت 173.والسابعة

 وغيرها البالستية إسكندر وصواري  S-300 طراز من جوية ودفاعات Su-30 طراز من مقاتلة

 الروسية األسلحة صادرات أخماس أربعة ذهب وبالنتيجة النهائية فقد 174.المتطورة اتالمعد   من

 175.الجزائر إلى 2017-2013 األعوام في أفريقيا إلى

وتيّم  أسيلحتها عن أعلنت التي لروسيا، تسويقية فرصة بمثابة اسوريالّروسي في  التدخل كان لقد

 هيذا أن 2016 عيام فيي الروس لونالمحلّ   رقد   وقد 176.سوريةفي  اختبارها على أرض المعركة

 المحللييون رقييدّ . حيييث  األسييلحة مبيعييات ميين دوالر مليييارات 7 إلييى 6 يجلييب أن يمكيين التييدخل

                                                           
170 -phichttps://www.economist.com/gra, August 7, 2018, The Economist ”reactor exports-Russia leads the world at nuclear“

.exports-reactor-nuclear-at-world-the-leads-detail/2018/08/07/russia 
 

171 According to SIPRI, the Middle East (which is defined as including Egypt) accounted for 11 percent of Russian arms export in 

2013–2017 and Africa for another 13 percent. Of sales to Africa, four fifths went to North African nations (78 percent to Algeria, 1 

percent to Libya). SIPRI Arms Transfers Database (www.sipri.org) and “Trends in International Arms Transfers, 2017,” SIPRI, March 

2018, https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-03/fssipri_at2017_0.pdf, p. 4, 7. 
172 .10SIPRI, p.  ”,2017Trends in International Arms Transfers, “ 
173 .2018Figures drawn from the SIPRI Arms Transfers Database (www.sipri.org), December  
174 Eurasia Daily -Jamestown Institute ”er With Russian Arms,Defense or Domination? Building Algerian Pow“Andrew McGregor, 

Monitor, Vol. 15, No. 122, September 5, 2018, https://jamestown.org/program/defense-or-domination-building-algerian-power-with-
russian-arms. 

175 .. 4SIPRI, p ”2017,Trends in International Arms Transfers, “ 
176 .15–14, pp. 2018Kofman and Rojansky  

https://www.economist.com/graphic-detail/2018/08/07/russia-leads-the-world-at-nuclear-reactor-exports
https://www.economist.com/graphic-detail/2018/08/07/russia-leads-the-world-at-nuclear-reactor-exports
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 األسلحة، مبيعات من دوالر مليارات 7 إلى 6 يجلب أن يمكن التدخل أن 2016 عام في الروس

ي عظميى قوة دور في روسيا اختيار طريق وعن العسكرية التكنولوجيا على كدليل  ألن رة،منتص 

 عيام منيذ بالفعيل األسيلحة مبيعيات ارتفعيت لقيد 177."الخاسيرين مين ةاألسيلح يشيترون ال الناس"

 العربيية واإلميارات السيعودية العربيية والمملكية وقطير تركييا مثيل - ددج   عمال  وأعلن ،2015

 إليى ةمهّمي خطيوة الخلي  أسواق اقتحام سيكون. الروسية األسلحة بشرا  اهتمامهم عن - المتحدة

 .لروسيا بالنسبة األمام

 بحبوال

 ،2016 عيام فيي العيالم فيي للقمح رصّد  م   كأكبر المبيعات، في الزيادة من عقد بعد روسيا برزت

 عليى وسالير   التجيار سياعد الروبيل فيي االنخفياض أن وحقيقية القدرة في حقيقية بزيادة مدعومة

يروسييا مين  إييرادات تجياوزتو. تكلفية األكثير األوروبي االتحاد حبوب على التغلب  ادراتالص 

 ركمصد   األسلحةمبيعات  الحبوب مبيعات توتخطّ  2017 عام في دوالر مليار 20 الزراعة نم

 فيي الثياني الينفط" أصيبح بأنيه المزاح إلى السابق الزراعة وزير دفع امم   لروسيا، بالنسبة للدخل

 178."البالد

 تركييا،و مصرمثل  األوسط الشرق في الروسية للحبوب الرئيسيين المستوردين من العديد يوجد

 كيان الذي الكبير، الجزائري السوق اقتحام في أيضا   روسيا وتأمل. السودان األخيرة اآلونة وفي

 179حقيقيا . فرنسيا   احتكارا   اآلن حتى

 صادرات روسيا من األسلحة للشرق األوسط

1991-2010 

                                                           
177 , March 29, 2016, The Guardian ”Russia's campaign in Syria leads to arms sale windfall,“Alec Luhn, 

https://www.theguardian.com/world/2016/mar/29/russias-campaign-in-syria-leads-to-arms-sale-windfall. 
178 , November 29, 2018, The Economist ”has emerged as an agricultural powerhouse,Russia “

.powerhouse-agricultural-an-as-emerged-has-https://www.economist.com/business/2018/12/01/russia 
 

179 Bloomberg,  ”Europe Has Most to Lose From Russia's Expanding Wheat Empire,“a and Anatoly Medetsky, Agnieszka de Sous

October 1, 2018, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-01/europe-has-most-to-lose-from-russia-s-expanding-wheat-

empire; “Blé russe ou blé français ? : L’Algérie face à un choix décisif,” El Watan, October 14, 2018, https://www.elwatan.com/a-la-

une/ble-russe-ou-ble-francais-lalgerie-face-a-un-choix-decisif-14-10-2018. 

https://www.economist.com/business/2018/12/01/russia-has-emerged-as-an-agricultural-powerhouse
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 5,631الجزائر 

 3,369إيران 

 1,433اإلمارات العربية المتحدة 

 1,180اليمن 

 1,055مصر 

 753السودان 

 524سوريا 

 346الكويت 

 257العراق 

 201تركيا 

 156المغرب 

 148األردن 

 54ليبيا 

29فلسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطين 

 

2001- 2007 

 4،990الجزائر 

 1،874مصر 

 1,153العراق 

 992سوريا 

 479إيران 

 270اإلمارات العربية المتحدة 

 244السودان 

 113الكويت 

 84األردن 

 36ليبيا 

 4قطر 

 SIPRة بالدوالر األمريكي. المصدر القيمة مقدر

 

 ولبنان ليبيا حالتا: المتزايدة روسيا ةشري  

 مينو. منطقية خطير أيضيا   ولكنيه للفيرص مصيدرا   موسيكو، نظير وجهية من األوسط الشرق ي عد

ح ياسيية اإلخفاقات: أسباب لعدة مستمر استقرار عدم من المنطقة تعاني أن المرج   والنظاميية، الّس 

م السيكاني واالكتظياظ المتكيافئ، وغير المنخفض قتصادياال والنمو  والحيروب الشيباب، وتضيخ 

ف للمييوارد، كةالمسييتهل    سيضيير الييذي المنييا  وتغي يير المييياه ونقييص العولميية، تغذيييه الييذي والتطيير 

 الربييع إطيالق فيي المشيكالت هيذه بعيض سياعدت. المحاصييل إنتيا  عليى ؤثرويبالنظام البيئي 

 .كثيرة نواح   من أسوأ اآلن الوضع أصبح ذلك، من بدال  و. حل تلك المشاكل ميت لم لكن العربي،
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 وتدمير قراراالست وتشّجع المستمّرة، المشاركة تحفز المنطقة لمستقبل القاتمة الروسية النظرة إن

يادراتلل فرصيا   تخليق اإلقليميية االحتياجيات ألن أيضا   ولكن ظهورها، عند الجديدة التهديدات  ص 

أجيل  مين للمشياركة جدييدة شيهيّة أيضيا   أوجيد قيد هيو، كميا سوريا، في النجاح أن يبدو. الروسية

 .المنفعة

 وليبيا روسيا

 العربيية واإلميارات مصير إليى الفوضيى، مين حالية فيي تيزال ال التيي ليبييا، فيي روسيا انضّمت

 تييهمحاول تضيياعفت الييذي القييوي الليبييي الحييرب أمييير ر،حفتيي خليفييةالجنييرال  دعييم فييي المتحييدة

ض  لطةالس يي علييى للحصييول  الييّروس العسييكرية المخييابرات ضييباط أقييام 180.لإلسييالميينكمعييار 

(GRU )  منظمية روسيية شيبه  فياغنر مجموعية مين مرتزقية جانيب إليى ليبييا شيرق في معسكرا"

 181عسكرية وصفها البعض بأنها شركة عسكرية خاصة".

ي. بيالجنرال حفتير مرتبطية ليسيت روسيا فإن ، ذلك ومع  عليى" للغايية الحكيمية" سياسيتها زوترّك 

 ألن" طيرابلس، فيي اإلسيالميينحفتر  خصوم مع العالقات على الحفاظ وتشمل العملية المكاسب

 إطالقهياعبير 2018 عيام أواخير فيي روسييا أعلنيت 182الكعكية". فييه يوجيد الذي المكان هو هذا

 .ليبييا مسيتقبل فيي ماإلسيال سييف القيذافي بينال حتيى ا  دور تيرى أنهيا ،من العالقات واسعة شبكة

 أي عيزل يجيب أنيه نعتقيد الو ،الجمييع نيدعم نحينوأوضح نائب وزير الخارجية بوغيدانوف: " 

 بعيض بيدعم يتمتيع اإلسيالم سييف" مضييفا  أن   ،"ا بنّي سياسيي دور لعيب مين استبعاده أو شخص

 بالشيراكة ملةالشيا السياسيية العملية جز ا  من يكون أن يجب األسباب هذه ولكل ليبيا، في القبائل

 من عةمتنّو   مجموعة تخدم ليبيا في الروسية المشاركة أن يبدو 183".األخرى السياسية القوى مع

 العمل يساعدكما . األجل طويلة خطة أو كاملة استراتيجية إلى بالضرورة ترقى ال التي المصالح

 بعيض كوموسي يمينح وقيد واإلميارات مصير ميع العالقيات تعزييز عليىالجنرال خليفية حفتير  مع

 اليبالد يجعيل الالجئيين لسيفن انطيالق ونقطية للينفط رئيسيي كمنيت  ليبييا دور إن. المسيتقل النفوذ

ويمثل هذا الّسبب حافز إضافي بالنسبة لروسيا الستمرار فعاليتها بالملف  ألوروبا، بالنسبة ةمهمّ 

 الليبيية القيوى بيين تتوسيط أن يمكن أنها إلى أشارت قد روسيا أن من الرغمبو ذلك، ومع. الليبي

 أن يبييدو 184.أخييرى مييرة ليبيييا إلعييادة خطيية اآلن حتييى يشييبه شيييئا   تنييت  لييمإال أنهييا  المتنافسيية،

                                                           
180 States, s forces in the 1980s and went into exile in the United ’GaddafiHeftar defected from As a colonel in the Libyan army, 

where he was widely assumed to be working with the CIA. In 2011, he returned to Libya alongside the NATO intervention forces, 

emerging as one of several strongmen in the Benghazi region of eastern Libya. In recent years, Heftar – now styling himself as field 

marshal – spearheaded an Egyptian- and Emirati-backed offensive against jihadi and Muslim Brotherhood influence, unsuccessfully 

attempting to topple a rival Islamist-led, Qatari-backed government in Tripoli. 
181 -, October 8, 2018, https://www.thesun.co.uk/news/7448072/russiaThe Sun ”Putin Troops in Libya,“See e.g. Tom Newton Dunn, 

missiles-libya-warlord; Paul Goble, “Moscow Laying Groundwork for Deeper Military Involvement in Libya,” Eurasia Monitor-

Jamestown Foundation, November 13, 2018, https://jamestown.org/program/moscow-laying-groundwork-for-deeper-military-

, November 12, 2018, itorMon-al ”Russia sends its own signals on Libya by hosting Hifter,“; Kirill Semenov, libya-in-involvement

.military.html-haftar-libya-monitor.com/pulse/originals/2018/11/russia-https://www.al 
 

182 .her focusing on Libya at Paris 8 University, Online, October 2018Interview Jalel Harchaoui, French researc 
 https://bit.ly/2SBVozn.. 2018كانون األول/ديسمبر  25 صحيفة القدس العربي ,الليبي السياسي المشهد في دور القذافي اإلسالم لسيف وسيا 183

 
. 2017آذار/مارس  3ر الوساطة بين األطراف الليبية. صحيفة األخبار روسيا تسعى للعب دو 184

.https://www.elkhabar.com/press/article/119054 
 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/11/russia-libya-haftar-military.html
https://bit.ly/2SBVozn
https://bit.ly/2SBVozn
https://www.elkhabar.com/press/article/119054


46 
 

 إذاو 185".الحييل مين نيو  ألي تماميا   مسيتعدة غيير" ليبييا ييرون اليروس والمحلليين الدبلوماسييين

 غربيية دول تجنييد الكيرملين يحياول حييث أخيرى منطقية إليى ليبيا رتتطو   فقد التغيير، هذا حدث

 االسييتقرار مثييل) المشييتركة األهييداف لتعزيييز سييوا  ،التعيياون لتعزيييز مشييترك جهييد فييي وعربييية

 .وواشنطن بروكسل مع عالقتها تكوين إعادة وأ( الليبي

 ولبنان روسيا

 اروسييي نفييوذ لكيين اختييياري، ارتبيياطبمثابيية  النييواحي بعييض ميين ليبيييات عتبيير عالقيية روسيييا مييع 

. الجيةمع إليى تحتيا  جانبيية وقضيايا جدييدة التزاميات أيضا   خلق قد وسطاأل الشرق في المتنامي

 دورا   لعيبي البليد أن إال لموسيكو، بالنسيبة محدودة أهمية له ذاته حد   في لبنان أن من الرغم على

 من لقرببايتموضع  أنه وبما ،وإسرائيل وإيران سوريا في القومي األمن استراتيجيات في كبيرا  

 ييؤدّ  أن نيمككما . الماضي في عليه كان امم   لروسيا ودية أكثر بيئة وفري إنهف وسوريا، إيران

 الذي راألم إسرائيل، مع حروب وإشعال الداخلي االستقرار زعزعة إلى المتنامي هللا حزب نفوذ

 .أيضا   روسيا قلق يثير

 فييهم بمين ين،اللبنياني األعمال وأصحاب السياسيين مع اتصاالتها ،2015 عام منذ روسيا قتعم  

 إعيادة على وتعمل لبنان في روسية ثقافية مراكز عدة فتحت وقد. الحريري سعد الوزرا  رئيس

 إليى أيضيا   الروسية الشركات وانتقلت 186.اللبنانيين بين شائعة قضية وهي سوريا، إلى الالجئين

 187.ورياس مع مةبر  الم   لتلك مماثلة اتفاقيات على بنا ا   الخار ، في الغاز عن التنقيب

 موسيكو تعتبيره اليذي اللبنياني، الجيي  ميع عالقية بنيا  هيو األميد الطويلية الروسية األهداف أحد

وعنيدها  الفياتورة، الخليجيية االقتصيادية المسياعداتبشيرط أن تيدفع  السياسي، للتأثير قناة بمثابة

 تقيدم مين اآلن حتيى اللبنياني الجيي  عليى الغربيي الضيغط حيد   188.زبونا  محيتمال   سيصبح لبنان

ييم  الجانييب الروسييي  المماطليية، ميين الكثييير بعييدولكيين، و. الكييرملين ل   رفييض اللبنيياني الجييي  أنع 

 تيدخل عليى فييه بياللوم موسيكو ألقت والذي ،2018 عام في روسيا من المجانية بالذخيرة  التبر  

 أمنيية هيئية كذلي مين بيدال   تقبلهيا قيدبة اله   أن إلى الالحقة التقارير أشارتو 189.المتحدة الواليات

                                                           
 مقابلة مع نوت 185
186 ; mec.org/diwan/76164-Center, April 25, 2018, https://carnegieMiddle East Carnegie  ”Our Comrades in Beirut,“Mohanad Hage Ali, 

Mohanad Hage Ali, “Moscow Time?,” Carnegie Middle East Center, September 7, 2018, https://carnegie-mec.org/diwan/77192; 

Mohanad Hage Ali, “Land of Opportunity,” Carnegie Middle East Center, January 30, 2019, https://carnegie-mec.org/diwan/78239. 
187 , August 7, 2018, The Century Foundation ”Is Lebanon Embracing a Larger Russian Role?,“Nour Samaha, 

.country-role-russian-larger-embracing-//tcf.org/content/commentary/lebanonhttps: 

 
188 s freedom of ’could limit IsraelThe United States is the main patron of the Lebanese armed forces, but refuses to provide advanced weapons that 

action in Lebanon or fall into the hands of Hezbollah. In an analysis of Russian policy published in the Lebanese armed forces quarterly al-Difaa al-Watani 

al-Lubnani, Col. George al-Khouri notes that Moscow is “trying to take advantage of the Western hesitation” to equip Lebanon for the “war on terror.” 

George al-Khouri تموز/يوليو  105. السياسة الخارجية الجديدة لروسيا وتأثيرها على دول الشرق األوسط ولبنان. الدفا  الوطني اللبناني عدد رقم

2018 https://www.lebarmy.gov.lb/sites/default/files/105.pdf, p. 33-34. 

 .2018شباط/فبراير  7الشرق األوسط لبنانية قريبا  تفتح الباب على مرحلة جديدة من العالقات".  اتفاقية عسكرية روسية رائد جابر "189

;https://aawsat.com/node/1167016 2018كانون الثاني  26. لبنان يرفض هبة عسكرية روسية. األخبار ..https://goo.gl/zimupS 

 

 

https://tcf.org/content/commentary/lebanon-embracing-larger-russian-role-country
https://aawsat.com/node/1167016
https://goo.gl/zimupS
https://goo.gl/zimupS
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 وحييزب دمشييق ميع الصييعبة عالقتيه إلدارة موسييكو لصيالح وتسييعى بيالحريري، مرتبطيية داخليية

 190.هللا

 السلطوية ميزة

 لغاية،ل طةومحب   موثوقة غير كشخصية بوتين فالديمير إلى ينظرون الغربيين القادة معظم أصبح

 أن المحتميل مين. ليفمخت ضيو  نظاميهفي  يرون األوسط الشرق في الحكام بعض أن يبدو لكن

 ولالييد مييع التعامييل ميين اسييتبدادي رئيييس أو لملييك بالنسييبة أهمييية أقييل روسيييا مييع التعامييل يكييون

 صيحفيينال قبيل مين القيرار اتخياذ تقيييد ييتم حييث المتحيدة، الوالييات أو أوروبيا فيي الديمقراطية

 بييالقيم امااللتييز( صييادق غييير كييان لييو حتييى) والصييريح المتقلييب، العييام والنقييا  الفضييوليين،

 لدييه ولييس السياسية، فيي للمعيامالتا  نهجي يتبيع إنيه: بكثيير ذليك من أكثر محاك   بوتين. الليبرالية

 دون بمصييافحة الصييفقات تسييوية ويمكنييه( أخييرى أيديولوجييية أي أو) الديمقراطييية لنشيير طمييوح

 زةميييب ديمقراطييية، العييالم منيياطق أقييل فييي روسيييا تتمتييع باختصييار،. البرلمييان موافقيية انتظييار

 .استبدادية

 سيةسيا عليى الضيو  لتسليط عليها الحصول يمكنهم التي الفرص كل الروس الدبلوماسيون يغتنم

ويقولون  اناإلنس بحقوق المتعلقة النزاعات فييدخلون  وأحيانا   الداخلية، الشؤون في التدخل عدم

 طرفا  فيها.  ليست روسيا بأن

 هالسيجن الكنديية االنتقيادات بسيبب السيعودية بييةالعر المملكية غضيبت عنيدما المثيال، سيبيل على

 لهيا" الريياض أن وأكد الكنديين روسي رسمي متحدث انتقد ،2018 لعاما البارزات للمعارضات

 الصيحافي مقتيل بتسيب   عنيدما بيوتين نفيى كميا 191."قيدما   المضي كيفية تقرير في السيادي الحق

 المتحدة الواليات بين العالقات توتر يف 2018 أكتوبرتشرين األول/ في خاشقجي جمال المنشق

 اجتميا  فيي سيلمان بين محميد األميير العهيد وليي واسيتقبل ،الفضييحة السعودية العربية والمملكة

 192.العشرين لمجموعة

ي عنيدما ،الفور على بوتين نقل وبالمثل،  األسيلحة مبيعيات مؤقيت بشيكل المتحيدة الوالييات دتجم 

 عرضا   تاله، الذي والقمع 2013 عام يسيالسّ  به قام الذي العسكري لالنقالب استجابة مصر إلى

                                                           
190 Institute for Washington  ”s Acceptance of Russian Military Aid,’How to Read Lebanon“Anna Borshchevskaya and Hanin Ghaddar, 

Near East Policy, December 7, 2018, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/how-to-read-lebanons-acceptance-of-
russian-military-aid. 

191 , August 8, 2018, Washington PostAssociated Press/ ”superiority,claim t ’shouldnsays Saudi Arabia critics Russia “

https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/russia-says-saudi-arabia-critics-shouldnt-claim-
superiority/2018/08/08/e2e33622-9b2e-11e8-a8d8-9b4c13286d6b_story.html. 

192 “Statement from President Donald J. Trump on Standing with Saudi Arabia,” the White House, November 20, 2018, 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-donald-j-trump-standing-saudi-arabia; Kate Sullivan, “Top 

Republicans slam Trump for statement backing Saudi Arabia,” CNN, November 21, 2018, 

https://edition.cnn.com/2018/11/20/politics/top-republicans-slam-trump-saudi-arabia-khashoggi/index.html; “Vladimir Putin Meets with 

Members of the Valdai Discussion Club. Full Transcript of the Plenary Session of the 15th Annual Meeting,” Valdai Discussion Club, 

October 18, 2018, valdaiclub.com/events/posts/articles/vladimir-putin-meets-with-valdai-discussion-club; “Kremlin sees no reason to 

question Saudi Royal Family’s statements on Khashoggi case,” TASSOctober 26, 2018, tass.com/politics/1027980; “Putin and Saudi 

crown prince high five,” BBC, November 30, 2018, https://www.bbc.com/news/av/world-46405802/putin-and-saudi-crown-prince-high-

five. 

Al Jazeera English, August 12, 2014,  ”sales,vows to boost Egypt arms Putin “ 195

.20148121660566289.html-sales-arms-egypt-boost-vows-aljazeera.com/news/middleeast/2014/08/putinhttps://www. 
, 

https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/08/putin-vows-boost-egypt-arms-sales-20148121660566289.html


48 
 

 األسيلحة مبيعيات تجياوزت ،2017 عيام فييو 193.األسلحة األمريكية من بدال   الروسية باألسلحة

سيبعينات القيرن  عيام منيذ ميرة ألول المتحيدة الوالييات مبيعيات كبيير بشيكل مصير إليى الروسية

 194العشرين.

 اليدول" عزل إلى الحاجة بشأن الغربية األوامر تتجاهل أنها ةطويل فترة منذ روسيا أوضحت لقد

 غييير حلفائهييا تجيياه مييا حييد   إلييى مختلفييا   موقفييا   تتخييذ المتحييدة الواليييات أن إلييى ،مشيييرة ،"المارقيية

 الواليات نبذتهم الذينلالستبداديين رعايته  اآلن يكثف الكرملين أن يبدو ذلك، ومع. الديمقراطيين

 الكثيرون عجب  أ   وقد روسيا، مع عالقة إقامة على عموما   الحكومات هذه لمث صتحر  و. المتحدة

 كانيتحييث . ذليك عليى مثال السودانوي عتبر  .سوريا في حليفته عن الكرملين منالقوي  بالدفا 

 الدوليية الجنائية المحكمة في لمحاكمته 2009 عام منذ البشير عمر رئيسها باعتقال مذكرة هناك

بيه  أشيادو ،موسيكو فيي البشيير بيوتين استضياف ، 2017 عيام فيولكن . جماعيةال اإلبادة بتهمة

 البحرييية إمييدادات مسييتود  إنشييا  واقتييرح العدائييية األمريكييية الممارسييات ضييد لوقوفييه بييوتين

 195.السودان في األحمر البحر ساحل على الروسية

 أجرتهييا لييةمقاب فييي أخييرى مييرة األحميير لبحييربحرييية روسييية فييي ا قاعييدة إنشييا  فكييرة ظهييرت

Sputnik News بالبرلميييان واألمييين اليييدفا  لجنييية رئييييس آدم، الهيييادي جنيييرال الميجيييور ميييع 

 ضيد الشيوار  فيي متناميية احتجاجات يشهد السودان كان الوقت، ذلك في. 2019 عام السوداني

 والحلييف حلييف إليى تحتيا  دولية كيل: "ذهنيه فيي حيديث تياري  لدييه آدم أن ويبدو البشير، حكم

 عنيك ىيتخلّي عندما الحاجة، أوقات في صديق هو الذي الشخص هو تقول، قد كما تيجي،االسترا

 بيين االسيتراتيجية العالقية فيي المثيال، سيبيل عليى اآلن، هيذا نرى إننا" آدم أضافو".  اآلخرين

 196وسوريا." روسيا

 الروسية؟ األوسط الشرق سياسة ديري   من

 معظيم إليهيا رينظ يو ،ليذي يظهير للعيالم الخيارجيا روسييا وجيهالّروسيية ت عتبر وزارة الخارجية 

 بعييضيتمتّييع ، إذ جيييدا   بييةومدر   لييةمؤهّ  لكنهييا وق حيية سياسيييا   أنهييا علييى األوسييط الشييرق مراقبييي

 يسييرغ الغربيون الدبلوماسيون فيص  كما  197.العربية للغة رائعة معرفةب الروس الدبلوماسيين

 ولدييه عاليية خبيرة وذو مياهر محتيرف بأنه ،2004 عام منذ الروسي الخارجية وزير الفروف،

                                                           
193 Al Jazeera English, August 12, 2014,  ”sales,vows to boost Egypt arms Putin “

https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/08/putin-vows-boost-egypt-arms-sales-20148121660566289.html. 
194 .arms trade database at www.sipri.orgs ’SIPRIFor details, see  
. 2017تشرين الثاني/نوفمبر  24طه عبد الواحد الشرق األوسط  "البشير يطلب من روسيا حماية لمواجهة أمريكا العدائية" 195

;ps://aawsat.com/node/1093336htt "روسيا ترد على اقتراح البشير بشأن القاعدة العسكرية في السودان" ., September Sputnik News

.https://sptnkne.ws/hJbU, 2018, 6 

 
 https://sptnkne.ws/k2D7nik News, January 12, 2019, Sput."السودان يلمح إلى إقامة قواعد عسكرية روسية على أراضيه".  196

 
197 lls Syrian opposition figures involved in talks with Russian diplomats since the 2015 intervention have noted strong language ski

among Foreign Ministry personnel. One person interviewed in Lebanon in 2015 expressed surprise at how fluently his Russian 

interlocutors conversed and even took notes in Arabic. Others felt spied-on by diplomats who seemed to know more than they let on: 

“They seem to know Arabic. They don’t say anything, but sometimes you can tell from their body language that they understand,” 

noted a Syrian interviewed in Turkey in 2018. 

https://aawsat.com/node/1093336
https://sptnkne.ws/hJbU
https://sptnkne.ws/k2D7
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 198صييريح. وجييه ذاتو سييخافة النقيياط أكثيير حتييى مناقشيية علييى وقييدرة للتفاصيييل رائعيية ذاكييرة

، اليذي يتحيّدث دانوفبوغي ميخائييل الفيروف، نيواب أحد األوسط الشرق دبلوماسية على يشرف

 مبعييوث، وهييو ريةالمصيي الروسييية العالقييات فييي الييدكتوراه درجيية علييى وحاصييل العربييية باللغيية

 مييينبتقيييييم عيييالي  دانوف،ويتمتيييع بوغييي. إفريقييييا وشيييمال األوسيييط للشيييرق الشخصيييي بيييوتين

 على فالمكل   الوحيد الخارجية وزير نائب هو بوغدانوف أن حين في 199.الغربيين الدبلوماسيين

حيييث . صييلة ذات مناصييب يشييغلون التسييعة زمالئييه بعييض فييإن األوسييط، بالشييرق التحديييد وجييه

 النييووي الملييف عيين أيضييا   مسييؤول ولكنييه األمريكييية الشييؤون إدارة ريييابكوف يرغسييي يتييولى

 ،(FSB) السابق الفيدرالي االستخبارات جهاز أول رئيس سيرومولوتوف أولي  ويتولى ،اإليراني

 الشيرق لمكتيب السيابق اليرئيس ترقيية تيم   ،2018 ميارسآذار/ فييو 200.اإلرهياب مكافحة حقيبة

 ،وزير الخارجية نائب رتبة إلى ،والذي يتقن العربية جيدا   فيرشينين، يسيرغ بالوزارة، األوسط

 اإلشيراف فيي رئيسييا   فيرشيينين دورا   شركة لعبت. ما حد   إلى دانوفلبوغ ا  تهميشوهو ما ي عتبر 

 201.سوريا حول الدبلوماسية على

 مين األوسيط الشيرق شيؤون فيي وخبيير سابق روسي دبلوماسي وهو كوزانوف، نيكوالي يحذر

 ال  هييك ليسيت الخارجيية وزارة" فيإن المواهيب، مين الرائعية المجموعية هيذه من الرغم على: أنه

 ويقول: "القرار لصنع

 األخييرى البلييدان ميين الييواردة الرسييائل الييوزارة تسييتقبل حيييث بريدييية، خدميية األسيياس فييي إنهييا"

 عليى يعتميد فهيذا ،القيرار اتخياذ لهياكيل بالنسيبة أميا. إيصيالها مينهم ي طليب التيي الرسائل وترسل

 مجليس داخيل النياس مين معينية مجموعية أو الروسي االتحاد في األمن مجلس يكون قد. القضية

 الرئاسية، في معينين أشخاص قبل من أو الرئاسة قبل من القضايا بعض مع التعامل ويتم. األمن

 202".نفسه الرئيس قبل من الواقع في أو

 مهمةالمجلس  ويتولى ،نفسه الرئيس ويرأسها نهايعيّ  استشارية هيئة الروسي األمن مجلسي عتبر 

 وزرا  من عضوا   12 من المؤلفة األساسية مجموعته وتتألف 203.الشامل االستراتيجي التخطيط

 مين وغييرهم االسيتخبارات، ورؤسيا  أمنيية، أو خارجيية حقائيب يحمليون اليذين الوزرا  مجلس

. المثيال سيبيل عليى االقتصياديين تخصصيينالم غياب بالذكر الجدير ومن. الرئيسيين المسؤولين

 عيام منيذ األمين مجليس سيكرتير منصيب باتروشييف، نيكيوالي ،FSB كيرئيس بوتين فخل   شغل

 كل في تقريب ا مسألة" كل أصبحت حيثب األخيرة، السنوات في نما قد المجلس نفوذ لكن ،2008

 204.القومي باألمن تتعلق مسألة" الروسية السياسة صنع مجاالت من مجال

                                                           
 .2018مقابلة مع دبلوماسيين غربيين  198
199 informed, careful and insightful -ute, wellthe most astamong “A Western diplomat familiar with Bogdanov describes him as 

Arabists I have known,” adding that “he is devoid of illusionsabout the Arab world and would push back against any tendencies toward 

mission creep.” Communication with the author, 2015. 
200 .www.mid.ru/en/about/structure/deputy_ministersputy foreign ministers, see des ’RussiaFor a list of  

 
201 .2018Russian officials, -Interviews, analysts and non 
202 .16interview with Nikolay Kozhanov, Skype, 20s ’Author 
203 , Moneghan 2017, p. 21; Hedenskog, Persson and Vendil Pallin 2016, p. 100. For an official presentation of the Security Council

including its membership, see “About Security Council,” Russian Presidency, en.kremlin.ru/structure/security-council. 
204 .enskog, Persson and Vendil Pallin 2016, p. 100Hed 

http://www.mid.ru/en/about/structure/deputy_ministers
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 انحييازات يخليق الروسيية السياسية صينع في القومي األمن مسؤولو يلعبه الذي الضخم الدور إن

 العسييكرية الشخصيييات كبييار إن يقييول الييذي بييارمين يييوري ذكييره لمييا ووفقييا   بييه، خاصيية هيكلييية

 علييى االسييتراتيجية والعسييكرية اإليديولوجييية لمهييداف األولوييية تعطييي أنهييا يبييدو واالسييتخبارية

 فيي كونيشيّك   كيانوا المسيؤولين كبيار مين العدييد أن إليى وأشيار. المستدامة االقتصادية راتالخيا

 الروسيية المحياوالت عين تراجعيوا أنهيم ويبيدو الشيشيان، حيروب منيذ السيعودية العربية المملكة

 فيي األمير يتعليق عنيدما ولكين انفتاحيا   أكثير الدبلوماسييون بالطبع،: "الخلي  مع العالقات لتعميق

 ما:" بارمين وأضاف. "األمنية النخب: بل  القيادي الدور الدبلوماسيون يلعب ال األوسط، شرقال

 ". 205أمريكي ملعب (الخلي ) أن يعتقدون منهم الكثير زال

 كبيير حيد   إليى ، 2015 عيامالعسيكري الروسيي فيي سيوريا فيي  تيدخلال منيذ الدفا  وزارة قامت

 فيي الروسيية العسيكرية القييادة مقير طغيىو. رئاسيةالبالتشيارك ميع  سيوريا فيي السياسية بتطوير

 المسيائل فيي فيرشينين يدير ذلك ومع ،206.دمشق في الروسية السفارة دور على تماما  "حميميم" 

 207.الفنترييف الكسندر لسوريا الرئاسي المبعوث جانب إلىاللعبة  الدبلوماسية،

 الحيد إليى الخارجيية، للسياسية الرئيسيية القيرارات جمييع عليى المطاف نهاية في الرئيس يسيطر

 فإن ذلك ومع  208".بوتين فالديمير يغيب عندما مسدود طريق في" السياسة وضعتبدو فيه  الذي

 األمن شخصيات ةبشدّ  عليها تهيمن أنها يبدو والتي داخلية، دائرة مع يتشاور بأنه معروف بوتين

 شبه بغزو أمر   إنه بوتين قال المثال، سبيل على. الرئيس مثل القما  نفس من قطع ، وهمالقومي

 مسيؤولين وثالثية شيويغو يسييرغ اليدفا  وزيير ميع مناقشيات بعيد 2014 عيام فيي القرم جزيرة

 أركيان رئييس: بطرسيبرغ سيان أييام منيذ بيي جيي الكيي مين السين كبيار من وكلهم  آخرين كبار

 ألكسيييييندر FSB ورئييييييس باتروشييييييف ونيكيييييوالي إيفيييييانوف، يسييييييرغ الجمهوريييييية رئاسييييية

 تيدخلال مثيل األوسيط، الشرق في الكبيرة بالمخاطر المتعلقة القراراتويبدو أن  209.نيكوفبورت

 210.مماثل وضع في اتخذت أنها المفترض من ،2015 عام سوريافي 

 مستقل؟ أو وكيل: قاديروف

 الشيشيان ليرئيس الشخصيية الدبلوماسيية األوسيط الشيرق فيي روسييا ليدور زةالمميّ ي العناصر من

 باسييتغالل موسييكو،لطريقيية  وفقييا   قييام،وقييّدم نفسييه كرجييل مفيييد لإلسييالم، و .ديروفاقيي رمضييان

 عناصيير بعييض بفييرض ،ر  أميي وقييد السييلفية، التعيياليم ضييد لصييوفية، كمييا أنييه أي ييد ايالسيينّ  اإلسييالم
                                                           

 مقابلة مع بارمن 205
206 Interviews, Western officials and diplomats, 2015 and 2018. In December 2018, a round of urgent talks with Turkey on how to 

handle the US withdrawal from northeastern Syria was attended by Foreign Minister Sergey Lavrov, Defense Minister Sergey Shoygu, 

Chief of the General Staff Valery Gerasimov, Presidential Envoy for Syria Alexander Lavrentiev and presidential aide Yury Ushakov – 

a delegation that was two-fifths military/Defense Ministry, two-fifths presidential and one-fifth diplomat. “Turkey, Russia agree on 

coordination in Syria amid US withdrawal,” Hürriyet Daily News, December 29, 2018, www.hurriyetdailynews.com/turkey-russia-agree-

on-military-coordination-in-syria-amid-us-withdrawal-140110. 
207 .2018Interviews, Western officials and diplomats,  
208 .Hedenskog, Persson, and Vendil Pallin 2016, p. 99; Zygar 2018, p. 330 ff 
209 .Zygar 2018, s. 378 
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attended by President Vladimir Putin, Prime Minister Dmitry Medvedev, the speakers of both parliamentary chambers, Valentina 
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Special Presidential Representative for Nature Protection, Ecology, and Transport Issues Sergei Ivanov. “Putin, Security Council 

discuss Syrian settlement – Kremlin,” TASS, December 28, 2018, http://tass.com/politics/1038369. 
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 سياسيي نشياط اليداخل فيي األطيوار غرييبوال القيويكان يقابيل حكميه  211.الشيشان في الشريعة

 أفراد من العديد مع عالقات الخصوص، وجه على قاديروف أقام حيث   .الخار  في نشيط وديني

 العربية المملكة في األقويا  األمرا  مع شخصية اجتماعات وعقد   ،في دول الخلي  المالكة العائلة

 212.قطر وأمير سلمان مع الملك الّسعوديو المتحدة، العربية اإلمارات ودولة السعودية

بتزوييد روسييا  المثيال، سبيل علىحيث قام  .األمنية مسائلبال قاديروف نشاط جوانب أحد يرتبط

 فيي للحكوميات تجاريية عسكرية خدمات تقديم تم كما .سوريا في الروسي التدخلبقوات لمساندة 

 ميين وغيرهييا اإلنسييانية والمشيياريع الدينييية، الدبلوماسييية فييي قيياديروف يشييارككمييا  213.الخلييي 

 كيرا    إلظهياره مةمصيم   أنهيا يبيدو التييو نطاقا   وسعاأل التوعية من كجز  الناعمة القوة تمارين

 الحكوميية لييتمو   المثييال، سييبيل علييى سييوريا، فيييو 214.وفيةالّصيي ميين ىسييتوح  الم   يالسيينّ  لإلسييالم

 فييي الوليييد بيين خالييد ومسييجد الكبييير حلييب مسييجدلتييرميم  المسييتوى رفيعيية مشيياريع الشيشييانية

 215.حمص

 ليىعو .ميا حيد   إليى واضيح غيير ييزال ال الكيرملين عين نيابية قاديروف به يعمل الذي المدى إن

 نأ يبييدو والعمييل، الراعييي عالقية منيياز  بيال هييي وقياديروف بييوتين بيين العالقيية أن مين اليرغم

 .نم   يستخدم نم   دائما   الواضح من وليس مستقل بشكل فيتصر   الشيشاني الزعيم

 بصييفته اسييتقباله يييتم كذليي مييع لكنييه لموسييكو، رسييمي كمبعييوث الخييار  إلييى قيياديروف يسييافر ال

 بجليب معروفيا   كيان كميا .روسييا ميع الثنائيية العالقيات عين للحديث ةوالمدعوّ  الزائرة الشخصية

 .في الخلي  المالكة العائلة أفراد للقا  األعمال ورجال الروس المسؤولين

 الييديني قيياديروف بنشيياط يتعلييق فيمييا ةخاّصيي الكييرملين، مييع احتكيياك أحيانييا   هنيياك ذلييك، ومييع

 السلفية وغير التقليدية ةللسنّ  الهوتيا   مؤتمرا   قاديروف عقد ،2016 أغسطسآب/ فيف .لفضفاضا

 سيوريا مين الدولية نيتهمعيّ  الذين ةالسنّ  الدين رجال كبار الحاضرين بين من وكان .غروزني في

 المتحييدة العربييية باإلمييارات صييالت لهييا صييوفية شخصيييات إلييى باإلضييافة واألردن، ومصيير

                                                           
211 , September Christian Science Monitor ”s once restive Islamist region takes up political Islam,’Kremlin frets as Russia“Fred Weir, 

20, 2017, https://www.csmonitor.com/World/Europe/2017/0920/Kremlin-frets-as-Russia-s-once-restive-Islamist-region-takes-up-
political-Islam. 

محمد " .Yawm, January 19, 2016, https://ar.rt.com/hbfx-Rusiya al ;"فديو" أمي قطر يلتقي قادروف ويقبل دعوته لزيارة غروزني.  212

Arabiya, August 22, 2018, -alبن سلمان يبحث مع رئيس الشيشان العالقات الثنائية 

;88a1157ef2c1-9d8d-42b5-59f6-https://www.alarabiya.net/pdfServlet/pdf/541ed6c4 

Khaleej Online, October 7, 2018, -alرئيس الشيشان يلتقي الملك سلمان ويطوي مرحلة مؤتمر غروزني. 

;https://bit.ly/2EspZuo 

“; https://bit.ly/2EspZuo زايد بن محمد مع محادثاته فحوى يكشف قديروف.https://ar.rt.com/l31x2018, Yawm, November 20, -Rusia al ”,  

 

Khaleej Online, January 24, 2017, https://bit.ly/2NE3yGv; Neil -alرئيس الشيشان يقر بإرسال جنود لسوريا ولقائهم ماهر األسد  213

Hauer, “A War Within a War: Chechnya’s Expanding Role in Syria,” Syria Deeply, November 30, 2017, 

https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2017/11/30/a-war-within-a-war-chechnyas-expanding-role-in-syria; Neil Hauer, “Russian 

diplomacy in Syria bolstered by Muslim minority outreach,” Middle East Institute, February 6, 2018, 

www.mei.edu/content/article/russias-north-caucasian-outreach-syria; Neil Hauer, “Princely ties: The growing Chechnya-Gulf security 

.relationship-security-gulf-chechnya-https://thedefensepost.com/2018/12/27/russia, December 27, 2018, Defense Post ”relationship, 

 
214  , January 5, 2019,The Atlantic ”Effort,Outreach -Noticed Islamic-s Little’Moscow“Hassan Hassan, 

.islam/579394-pacifist-politically-promotes-https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/01/russia 
 

. دياب يشكر الشيشان على  ,s/101475April 26, 2017, alwatan.sy/archiveWatan;"قاديروف الرئيس األسد شكرنا على المساعدات  215

 .al-Watan, May 15, 2017, alwatan.sy/archives/103769عزمها ترميم جامع حلب الكبير 
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 من هخوفنتيجة ل قاديروف االجتما  اختتم 216.لإلسالم ضةالمناه   العربية الحكومات من وغيرها

 217.يالسيينّ  اإلسييالمجماعيية  ميين لفيةالس يي يطييرد بيييان علييى وافييق أنييه بييإعالن الحاضييرين، بعييض

 مين روسييا ضيد غاضيب فعيل ردالتي ميّرت بتحيريض مين قياديروف " المؤتمر فتوى" أثارتو

 الموقييف أن المييؤتمر ادرو   بعييض ووجييد السييعودية، العربييية مملكييةال فييي لفيينالس يي الييدين رجييال

 قياديروف اضطرو 218.لما حدث عالنيةأعلنوا عدم رضاهم ورفضهم  أنهم لدرجة للغاية  محر  

 لفيينالس ي ضيد يكين ليم أنيه موضيحا   العالقيات، إلصيالح الخليي  فيي بجولية القيام إلى نتيجة لذلك

 ةمير   موسيكو غضيب عيام ميرور بعيد قاديروف أثار 219منهم. ضد القسم الّسيئ بل ،"الحقيقيين"

 لحكومية روسييا دعيم على لالحتجا  غروزني في بتحد   كبيرة مظاهرات تنظيم خالل من أخرى

 220.الروهينجا المسلمين بقتل تتهم التي ميانمار،

 فاغنر ظاهرة

 السيينوات فيي را الّصي منياطق فيي المرتزقية أو اليروس األمين لمقياولي متعياظم دور هنياك كيان

  Wagnerفيياغنر مجموعييةوتعتبيير  221.التنظيييم وسييريع ا  غامضيي سييوقال هييذاويعتبيير  .األخيييرة

 أن ي عتقيدو سيوريا، فيي ، ثيم  أوكرانييا فيي أوال   االهتميام اكتسبت التيو كة األبرز،المشار   الشركة

 222.الروسية الخسائرمجمو   من كبيرة نسبة يمثلون فاغنر مع المتعاقدين

 حليف وهو بريغوزين، يفغيني األعمال رجل عليها يسيطر والتي ،2013 عام يف نرفاغ لتتشكّ 

 سيوريا فيي أنشيطتها بسيبب اليدفا  وزارة مين كبير بدعم الروسي، الجي  مع عالقات له لبوتين

ل  عاملية وقيوة اتمعيد  " ،2016 عيام في ذروتها في الشركة ونشرت .2015 عام بعد  فيو تعياد 

 الجيوي واليدعم الهياوتزر ومدافع الصاروخيةوالمدفعية  الدبابات لىإ الوصول إمكانية مع مشاة،

                                                           
216 States Arab Gulf  ”Faith Rivalry,-Conference Opens Window on IntraWho Is Sunni?: Chechnya Islamic “, Kristin Smith Diwan

-intra-on-window-opens-conference-islamic-chechnya-sunni-a-is-www.agsiw.org/whoon, September 16, 2016, Institute in Washingt
;rivalry-faith 

 
217 Final Statement of the Grozny Conference, August 27, 2016,  ”Sunna?-are the Ahl alWho “
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 Arabiya, September 2, 2016-al ,ر العلما  تحذر من النعرات بين الفرق اإلسالمية" "كبا 218

   
  

https://www.alarabiya.net/pdfServlet/pdf/31bc07de-b6e5-49f9-9c5a-c267b4d4718e; Walid Abderrahman 
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https://aawsat.com/node/788361, 2016 
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221 MEMO 6653, January , FOI Swedish Defence Research Agency (FOI) ”s (not so) Private Military Companies’Russia“Nils Dahlqvist, 

.https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI%20MEMO%206653, 2019 
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Maria Tsvetkova, “Military veterans to Kremlin: Come cleanabout Syria mission,” Reuters, July 5, 2018, 

https://www.reuters.com/article/us- mideast-crisis-syria-russia-contracto/military-veterans-to-kremlin-come-clean-about-syria- mission-
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 عيام منيذ تباطيأت قيد سيوريا فيي نرفياغ عملييات أن يبيدوولكين  223."الروسيية الدفا  وزارة من

 الشيركات بيين صيفقات خيالل مين الوقيت ذليك فيي الشيركة أنشيطة تموييل  يتمه إن قيلو .2016

 وكالة نشرت ،2017 ديسمبركانون األول/ فيو 224.السورية والحكومة وزينبريغمع  المرتبطة

 شيركة و ،بريغيوزين لشيركة مملوكة شركة وهي ،Evro Polis بين عقد أنه يبدو ما AP األنبا 

 Evro ستحصيل ،AP وكالية عليهيا تؤكد لم التي الوثيقة، لهذه ووفقا  . للدولة مملوكة سورية نفط

Polis عين نيابة عليها االستيال  يتم غاز أو نفط حقول أي عائدات من المائة في 25 نسبة على 

األمريكيية،  GRUلشيركة  كواجهية بالعميل تمياته   قيد فاغنر أن الدهشة، يثير ال امم  و 225.دمشق

 لكسب إنشاؤها تم  و القومي، األمن بيئة مع قوية روابط لها تجارية سةمؤسّ  أنهايرى آخرون  لكن

 أي منهمييا الخييط يسييتبعد الو بالتأكيييد، واضييح غييير الخييط يبييدو أن 226.الكييرملين مييعتفضيييل 

 227.اآلخر

 األفيراد مين 300 و 200 بيين ميا ،2018 فبرايرشيباط/ فيي قتليت أنهيا األمريكية القوات زعمت

 الييذي االرتبيياط فييك لخييط انتهيياك فييي سييوريا، شييرق فييي المتحييدة الواليييات حلفييا  هيياجموا الييذين

 هاجمينالم   معظم إن قيل لكن سائر،الخ تقديرات تباينتو .وروس أمريكيون ضباط عليه ضتفاو  

 فعيل رد كيان 228.اليروسالضيباط  مين دمحيد   غيير عيدد ذليك فيي بميا نر،فياغ ميوظفي من كانوا

 تصيعيد أو الغيارة عين المسيؤولية قبيول فيي ةراغبي غيير معتيادة، غير بطريقة الروسية الحكومة

 .ةواضح غيرالحادث  حولمن التفاصيل  الكثير وال زال. ذلك على ا  ردّ  العدا 

 ارتجال؟ أم استراتيجية: االستنتاجات

 إلى سط،األو الشرق في واضحة استراتيجية تتبع روسيا أن يعتقدون المحللين من القليل أن يبدو

، ةوالتجيار اإلرهياب ومكافحية الطاقية مجيال فيي التعياون مثيل معينية، بمصالح االسترشاد جانب

 .يالسنّ  واإلسالم ،مريكياأل والنفوذ السياسية، االضطرابات مثل والمخاوف،

 بخطيوة، خطيوة كيان المعيايير، هيذه ضيمن األوسيط الشيرق فيي للكيرملين الحيالي الدور أن يبدو

 التييدخل فييي الزيييادة فييإن لتييرينين، ووفقييا   .والدولييية المحلييية القيييود لتغييير اسييتجابة رتطييو   حيييث

لميا كيان  عربيي ربييع هنياك يكين ليم ليو وأضياف: " "تقريبيا   بالصدفة جا " المنطقة في الروسي

 السياسيات بعيض تحدييد على روسيا وقدرة روسيا، وعضالت روسيا، عزم إلظهار حاجة هناك

                                                           
223 .2, p. 2019Dahlqvist  
 المرجع السابق 224
225 2017, Associated Press, December 12,  ”Russian private contractors fighting in Syria, Thousands of“Nataliya Vasilyeva, 

https://www.apnews.com/7f9e63cb14a54dfa9148b6430d89e873 
 

226 One of the Most Influential People in Russia," Carnegie Moscow Center, Became  ”s Chef’Putin“Overhyped: How “Andrey Pertsev, 

.https://carnegie.ru/commentary/78390February 19, 2019,  
 

227  ”Ukraine,ative businessman who funded paramilitary groups in conserv-ple is Konstantin Malofeev, an ultraAnother exam“

according to Martin Kragh, head of the Russia-Eurasia program of the Swedish Institute for International Affairs: “One might call it 

extrabudgetary resources – financing that does not appear in the state budget and remains invisible, but that can still be very 

important.” Interview with Martin Kragh, Stockholm, November 2018. 
228 New York  ”S. commandos unfolded in Syria,hour battle between Russian mercenaries and U.-How a 4“Neff, -Thomas Gibbons

.syria.html-mercenaries-russian-commandos-https://www.nytimes.com/2018/05/24/world/middleeast/american, May 24, 2018, mesTi 
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 لكين. المنطقية تجاه نشاطا   أقل نهجا   اتخذت قد روسيا كانت فربما األوسط، الشرق في األمريكية

 229".2015عام  في رأيناه ما إلى ىأدّ  الحقائق تلك التقا 

 األوسيط الشرق لمنطقة الرئيسية الخطة أشكال من شكل لروسيا يكون أن يجب بأن االفتراضات

 ،2011 عيام منيذ األحيداث عليى الغربيية اليدولردود أفعيال  أن لحقيقية إنهيا. ضربا  من المبالغية

 عبالصّ  من حال، أي على مختلفة؟ روسيا كانت لماذاكانت ردودا  مرتجلة. ولكن  كبير حد   إلىو

 السينوات فيي الفوضيى خيالل مثميرة بطريقية موسيكو تقيود أن يمكين تييال ةالخطّ  نو  نتخيل أن

 230.األخيرة

 الغربيية، اليدول مين الكثيير أن حقيقية من ةمستمد   موسكو لدى استراتيجية وجود فكرة أن أعتقد"

 خبير قالو ،"االستراتيجية هذه مثل لديها ليس األوروبي، واالتحاد المتحدة الواليات ذلك في بما

 تفعلييه مييا إلييى ينظييرون عنييدما" فييي هييذا الّصييدد: سوشييكوف مكسيييم الروسييي رجيييةالخا السياسيية

". ورا ه اإلسيتراتيجية بعيض هنياك تكيون أن يجيب ليذلك ،ما حد   إلى ناجحا   األمر يبدو موسكو،

 يتعلييق فيمييا: "سييلبي كعامييل روسييية اسييتراتيجية وجييود عييدم بالضييرورة يييرى ال أنييه وأضيياف

 231."سنوات ةعدّ  قبل فيه التفكير حقا   عبالصّ  من أنه لدرجة بومضطر   معقد الشرق بالمزايا،

 الروسية الدبلوماسية أن يعني ال األوسط للشرق صريحة روسية صيغة أو خطة وجود عدم لكن

 تحدييد عليى تعميل روسييا أن يبيدو ذليك، مين النقييض عليى. عشيوائي بشيكل أو فراغال في تعمل

 ذاتيييية بمكانييية تتمتيييع بيئييية: األوسيييط الشيييرق يفييي السياسيييية البيئييية فيييي للغايييية دةمحيييد   مكانييية

 بيدال   العمليي، التطبييق خيالل مين استراتيجي ترسي  ة الروسية بمثابةتبدو الخطّ  232.وبراغماتية

 ميع يضيف قد فإن هذا األمر ،ابه واالعتراف اتأسيسه يتم ما بقدر لكن، العقيدة. أو التخطيط من

 حتيى زتتمي يوالتيي  األوسيط الشيرق فيي روسييةلا سياسيةال إليى المستقبل في االتساق بعض ،ذلك

 .االنتهازي واالرتجال المستمر ربالتطو   اآلن

قيييت بروسييييا والتيييي التيييي معةالس ييي تكييياليف مييين اليييرغم عليييى  والتيييوترات ،إنكارهيييا يمكييين ال لح 

 دقي 2011 عيام بعيد األوسيط الشيرق ميع روسييا مشياركة فيإن المتحيدة، الوالييات مع دةالمتصاع  

 قتصياديةاال االسيتثمارات بعيضو أكبير، إقليمي نفوذو  زةمعز   عالمية مكانة: صافية فوائد جلبت

 فيي لبليدا دور يبيدو ،ةالحالييالمعطيات  حسب .الغربيين الخصوم على النفوذ وزيادة في  الجديدة

 .ومستد اما   فعّاال   المنطقة

 مقاربية وحيول صيادية،واالقت الهيكليية روسييا ةصيحّ  حيول ييةجدّ  أسيئلة هناك تزال ال ذلك، ومع

يي الكييرملين طمييوح كييان إذا .الخارجييية ياسييةللّس   بييوتين  -الحتمييي الغربييي والتراجييع - داع  المتص 

                                                           
 نينمقابلة مع تري 229
230 difficulties of ten simply amount to joining up some dots of of ’master plan‘assertions of a Russian “As Andrew Moneghan notes, 

strategy-making and any Russian internal complexities.” Moneghan 2017, p. 5.various externally visible activities and deducing that 

they are driven by a strategic agenda – regardless of the inherent 
 مقابلة مع شوكوف 231
232 is as that of the  –or its Syria policy for that matter  –Middle East policy The way Russia portrays its “According to Hanna Notte, 

conservative, responsible global power that protects minorities in the Middle East and advocates for a truly multipolar world, standing 

against Western unilateralism and regime change policies that force the West’s understanding of democratization or of social and 

political change on the region.” Interview, Notte. 
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 إلهييامشيير ين أو أخييرى، أميياكن فييي المييوارد باسييتنزاف التزامييات خلييق إلييى األميير بهمييا سييينتهي

 أن يمكين يتي،السيوفي الينمط عليى الحزبيية إليى تراجيعال فيرض أو المنطقة، في الروسية التوعية

 .القوة إلى المسؤولية مصدر من أخرى مرة األوسط الشرق في موسكو استثمارات تتحول
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