
تدخل روسيا عام 2015 في سوريا إشارةً إلى عودة روسيا ما بعد االتحاد السوفيتي بدا 
لتكون طرًفا رئيسيًا في الشرق األوسط. واعتبر العديد من المحللين التدخل في 
سوريا جزًءا من استراتيجية روسية جديدة الستعادة مستوى النفوذ اإلقليمي الذي حظي 
به االتحاد السوفيتي من قبل، وخطوة نحو استعادة وضع القوة العظمى العالمية. لكن 
موسكو كانت تشق طريقها بهدوء إلى المنطقة منذ سنوات.1 وأتاح كل من االضطرابات 
في سوريا والربيع العربي لروسيا الفرصة لزيادة تواجدها في المنطقة وصاحب ذلك زيادة 

سريعة في األنشطة االقتصادية والسياسية الروسية في جميع أنحاء المنطقة.
من  األول  العقد  منتصف  منذ  األوسط،  للشرق  جديدة  روسية  مقاربة  ظهرت 
واالرتباطات  المعامالتية  االقتصادية  المكاسب  على  تركز  والعشرين،  الحادي  القرن 
في  روسيا  أن  ويبدو  الشركاء.  من  كبيرة  مجموعة  مع  األيديولوجية  غير  الجيوسياسية 
في  الدول  مع  تتشارك  والخليج،  والشام  إفريقيا  شمال  في  المنطقة،  في  مكان  كل 
عقد صفقات اقتصادية تتنوع ما بين االستثمارات في الصناعة الروسية مرورًا بمبيعات 
األسلحة وتحقيق االستقرار في أسعار النفط. هذا وتمكنت موسكو من تعميق الشراكات 
اإلقليميين.  المنافسين  العالقات مع  ذاته على موازنة  الوقت  المنطقة وعملت في  في 
فعلى سبيل المثال تتعاون روسيا مع إيران في سوريا في الوقت ذاته الذي تتعاون فيه مع 
آلية  أيًضا  روسيا  أقامت  وقد  النفط.  أسعار  حول  للتفاوض  السعودية  العربية  المملكة 
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تنسيق وثيقة مع كل من إسرائيل وإيران في األراضي السورية 
وتؤدي دورًا مهًما في تحديد مستقبل المنطقة باعتبارها طرًفا 
في المحادثات والمفاوضات العديدة فيما يخص الشأن السوري 
واليمني وعملية السالم بين العرب وإسرائيل. لذا أصبحت روسيا، 
من خالل كل هذه الممارسات وغيرها، شريًكا جذابًا لدول الشرق 
الُمتصوَّر  السلطة  فراغ  لملء  ظاهريًا  تسعى  حيث  األوسط؛ 
الذي خلفته القيادة األمريكية التي تقتصد في اإلنفاق، وتعرض 
للمقاربة  تناقًضا  تشكل  ثم  ومن  سياسية،  قيود  دون  التعاون 

التي تفضلها الواليات المتحدة.
الحالية  الروسية  االستراتيجية  السابق  بحثنا  وصف  وقد 
والفرص  الموارد  على  تعتمد  مقاربة  أنها  على  المنطقة  في 
قصيرة  وأمنية  وسياسية  اقتصادية  امتيازات  لتحقيق  تسعى 
منافسيها  امتيازات  من  ذاته  الوقت  في  التقليل  مع  المدى 
المحتملين ال سيّما الواليات المتحدة.2 ومن ثمَّ فإن روسيا تتبع 
مقاربة معامالتية قصيرة المدى. يبدو أن استراتيجية موسكو 
روسيا  إلى  اإلقليمية  الدول  من  العديد  نظرت  حيث  ناجحة: 

دعمها،  على  للحصول  وسعت  متزايد  نفوذ  صاحبة  باعتبارها 
موسكو  ومقعد  تزايد،  في  المنطقة  مع  الروسية  فالتجارة 
محفوظ على طاولة المفاوضات المهمة متعددة األطراف حول 
القضايا اإلقليمية. حتى مغامرات روسيا الخطيرة مثل التدخل 
أصبحت  حيث  ثمارها،  تؤتي  أنها  تبدو  سوريا،  في  العسكري 

موسكو على ما يبدو طرًفا ال غنى عنه في الشرق األوسط.
وقد تبدو مقاربة روسيا للشرق األوسط استراتيجيًة ناجحًة 
من  تخلو  ال  فهي  ذلك،  ومع  الحاضر.  الوقت  في  ثمارها  تجني 
تحديات ومخاطر كبيرة. إن قرار روسيا بإشراك العديد من األطراف 
في المنطقة، بما في ذلك المعارضون لبعضهم، مثل المملكة 
روسيا  على  فيه  يتعين  وضًعا  يخلق  وإيران،  السعودية  العربية 
السير على الحياد من خالل الموازنة بين مصالح وأهداف كل من 
طهران والرياض من ناحية، وتَجنُّب التورُّط في النزاعات اإلقليمية 
من ناحية أخرى. وال يمكن لالقتصاد الروسي، الذي يعاني في ظل 
العقوبات األمريكية واألوروبية ويُدان له بالفضل في أسعار النفط 
الداخلية  األنشطة  من  محدود  عدد  استيعاب  سوى  المتقلبة، 
على  تتفوق  عديدة  محلية  اقتصادية  أولويات  لديها  روسيا  ألن 
المبادرات الخارجية. وينطبق هذا خاصًة على األنشطة في الشرق 
األوسط الذي يُعتبر منطقة ثانوية من حيث المصلحة مقارنًة 
بالمصالح الروسية في أوروبا والمناطق القريبة منها.3 وعالوة على 
ذلك، فإن المقاربة التي تتبناها روسيا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على 
الفرص االقتصادية والسياسية التي تخلقها القوى األخرى في 
ز بشكل كبير  المنطقة، ال سيّما دول الشرق األوسط التي تُحفِّ
الطلب على مشاركة روسيا، مما يجعل من الصعب على روسيا 
خلق الفرص الخاصة بها.4 ورغم كل ما تحظى به روسيا من نفوذ 
متجدد، ستواجه صعوبات في الحفاظ على مستوى انخراطها 
الحالي وتحقيق طموحاتها الجيوسياسية في المنطقة. ونظرًا 
ألن االستراتيجية الحالية لروسيا تركز على المدى القريب، فإن 

نجاحها على المدى البعيد يبقى سؤاالً مفتوًحا.5
حدود  تعريف  إلى  التحليلي  المنظور  هذا  ويسعى 
ثالثة  إلى  وينقسم  األوسط،  الشرق  في  روسيا  استراتيجية 
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والنتائج  الروسية  العقيدة  إلى  األول  القسم  يستند  أقسام. 
 RAND الرئيسية التي َخلَُص إليها بحث سابق أجرته مؤسسة
لتفسير  األوسط  الشرق  في  الروسية  االستراتيجية  بعنوان 
ل  تُشكِّ التي  واألنشطة  اإلقليمية  روسيا  استراتيجية  مالمح 
في  بما  روسيا،  مقاربة  حدود  الثاني  القسم  ويقدم  مقاربتها.6 
السياسية  األنظمة  من  النابعة  المتأصلة  التحديات  ذلك 
اإلقليمية،  الدول  فرضتها  التي  والقيود  لروسيا،  واالقتصادية 
المنظور  ويخلُص  المتحدة.  الواليات  فرضتها  التي  والقيود 
التحليلي إلى التفكير في تبعات انخراط روسيا المتواصل في 
في  المتحدة  الواليات  سياسات  على  وتأثيره  األوسط  الشرق 

عصر يمتاز بالمنافسة االستراتيجية.7
لمؤسسة  سابق  بحث  إلى  هنا  الُمقدَّم  التحليل  يستند 
دة للدراسات السابقة  RAND، وتم تطويره من خالل مراجعة ُموحَّ
الدراسات  مراجعة  وشملت  متخصصين.  خبراء  عمل  وورشة 
واألوراق  الحكومية،  والبيانات  الروسية  العقيدة  السابقة 
ودراسات  األكاديمية  والدراسات  العمل،  ورشة  إلى  المقدمة 
باالستراتيجية  المعنية  نطاًقا  األوسع  السابقة  السياسات 
آذار  في  العمل  ورشة  وُعقدت  األوسط.8  الشرق  في  الروسية 
)مارس( 2018 بواسطة مؤسسة RAND ومركز الشرق األوسط 
مشاركين  وبحضور  لندن  في  االقتصادية  للعلوم  لندن  بكلية 
يحظون  المتحدة  والواليات  وأوروبا  األوسط  والشرق  روسيا  من 
كل  في  واألمن  والسياسية  االقتصادية  العلوم  في  بالخبرة 
الثالثة ضمن  الورشة  هذه  وكانت  األوسط.  والشرق  روسيا  من 
سلسلة ورش عمل تركز على تحليل االستراتيجية الروسية في 

الشرق األوسط.9

االستراتيجية الروسية في الشرق األوسط
إن المقاربة التي تتبناها روسيا للشرق األوسط تحركها مبادئ 
منها  البعض  يمكن معرفة  عديدة  خارجية  وأولويات سياسات 
عن طريق العقيدة الروسية والبيانات الحكومية. يعتبر الشرق 
لالتحاد  الخارجية  السياسات  مفهوم  من  سمة  األوسط 
أنها  على  الوثيقة  في  المنطقة  ذكر  يتم  لم  ولكن  الروسي 
السياسات  لمفهوم  سابقة  نسخ  وتؤكد  لموسكو.10  أولوية 
الروسية على أهمية استقرار الشرق األوسط خاصًة فيما يتعلق 
سياسات  مفهوم  ولكن  وإسرائيل.  العرب  بين  السالم  بعملية 
في  العربي  الربيع  االعتبار  في  أخذ   2013 في  الروسي  االتحاد 
المتكررة  النماذج  وتنص  الناتج.11  االستقرار  وعدم   2011
الالحقة لمفهوم سياسات االتحاد الروسي على اعتبار توسيع 
نطاق العالقات الثنائية مع دول الشرق األوسط هدًفا، كما تم 
باعتبارهما  إيران وسوريا  الضوء خصيًصا على كل من  تسليط 
أولويات بالمنطقة.12 وعلى نطاق أوسع، فإن استراتيجية األمن 
الطاقة، وتشير  لزيادة أمن  2015 تسعى  الروسية لعام  القومي 
إلى   )  2014 في  تحديث  )آخر  الروسية  العسكرية  العقيدة 
و"العسكري  "العسكري السياسي"  التعاون  الرغبة في توسيع 
السنوات.13  من  لعديد  فعلت  كما  األجنبية  الدول  مع  الفني" 
اإلقليمية  روسيا  مقاربة  في  األولويتين  كلتا  مالحظة  ويمكن 
الدفاعي واألنشطة  والتعاون  الطاقة  التي تسلط الضوء على 

التجارية واالستثمارية.14
ثالثة  إلى  األوسط  بالشرق  روسيا  اهتمام  يُعزى  أن  يمكن 
الحاجة  تحركه  الروسي  النشاط  أن  هو  األول  رئيسية.  أهداف 

يدفع النشاط الروسي الحاجة للمكانة الدولية والرغبة في حجز 
مقعد على طاولة المفاوضات والقرارات المهمة.
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للمكانة الدولية والرغبة في حجز مقعد على طاولة المفاوضات 
الشرق  إلى  تنظر  روسيا  أن  هو  والثاني  المهمة.15  والقرارات 
التجارة  طريق  عن  اقتصادها  لتقوية  فرصة  باعتباره  األوسط 
اهتمام موسكو طويل األجل  واالستثمار.16 ويعكس هذا جزئيًا 
االقتصاد  لصحة  مهمة  تعتبر  التي  العالمية  النفط  بأسعار 
على  للحفاظ  تسعى  روسيا  أن  هو  األخير  والهدف  الروسي.17 
االستقرار اإلقليمي، ويرجع السبب في ذلك جزئيًا إلى الحفاظ 
على األنظمة الحاكمة الحالية وتجنب وجود دول منهارة، ولمنع 
اإلرهاب  انتشار  ل  شكَّ وقد  وجيرانها.  روسيا  إلى  اإلرهاب  تمدد 
طويلة  الروسية  للمخاوف  نظرًا  لموسكو  بالًغا  قلًقا  الدولي 
تفاقمت  مخاوف  وهي  واإلرهاب،  اإلسالمي  التطرف  من  األمد 
اإلرهاب  وبسبب  العائدين  األجانب  الروسيين  المحاربين  بسبب 
الحاكم  النظام  تغير  عن  الناجمين  االستقرار  وعدم  المتزايد 
و"التدخل الخارجي".18 ودفعت هذه الرغبة في االستقرار، جزئيًا، 
سوريا،  ذلك  في  بما  المنطقة،  في  الروسي  االنخراط  زيادة  إلى 
الغربية  التدخالت  أن  رأت  روسيا  ألن  العربي،  الربيع  أعقاب  في 
تُقوِّض االستقرار اإلقليمي.19 وهناك مصالح  وليبيا  العراق  في 
الوصول  تأمين  مثل  الروسي  النشاط  من  أيًضا  َّت  َحفز إضافية 
ينبغي  لكن  والبحرية في سوريا،  الجوية  الروسية  القواعد  إلى 
نطاًقا  أوسع  إقليمي  تمدد عسكري  اعتبارها مؤشرًا على  عدم 
ألن روسيا ال تسعى إلى تكرار مشاركتها العسكرية وبنيتها في 

سوريا في مكان آخر مثل ليبيا.20
أن  على   2017 عام  في   RAND لمؤسسة  دراسة  أكدت 
مقاربة  عن  عبارة  هي  المنطقة  في  الروسية  االستراتيجية 
االقتصادية  االمتيازات  لتعظيم  تسعى  الموارد  على  تعتمد 
والسياسية واألمنية قصيرة المدى والتقليل في الوقت ذاته من 

المتحدة.21  الواليات  المحتملين ال سيّما  منافسيها  امتيازات 
على  األوسط  الشرق  لدول  أمكن  متى  نفسها  روسيا  وتقدم 
تَصوُّر  أن  وترى موسكو  المتحدة.  للواليات  بديل، ال سيّما  أنها 
حكام الشرق األوسط بوجود ثغرة في القيادة الغربية و"انعدام 
الترابط السياسي" الغربي في المنطقة يمنحها فرًصا كبيرة 
روسيا  مقاربة  تختلف  األوسط.22  الشرق  في  النفوذ  لكسب 
المدى  وقصيرة  مرنة  أنها  في  المتحدة  الواليات  مقاربة  عن 
ومعامالتية، في حين تطمح واشنطن لتكوين عالقات طويلة 
المدى مع الشركاء اإلقليميين تقوم على ضمان أمن الواليات 
المتحدة والنهوض بالقيم الغربية مثل حماية حقوق اإلنسان 

وسيادة القانون.
المتاحة  بالموارد  وثيًقا  ارتباًطا  أيًضا  روسيا  نشاط  يرتبط 
تحد  ال  حينما  نشاًطا  أكثر  موسكو  تكون  أوالً،  ناحيتين:  من 
ضغوطها االقتصادية الخاصة بها من األنشطة خارج حدودها. 
ومبيعات  الروسية  االقتصادية  االستثمارات  أن  المؤكد  ومن 
أنشطتها،  تمويل  في  تساهم  األوسط  الشرق  في  األسلحة 
تكون  ثانيًا،  ذاتها.  المنطقة  في  الموجودة  تلك  ذلك  في  بما 
لدى  يكون  عندما  األوسط  الشرق  في  نشاًطا  أكثر  روسيا 
ثمَّ  ومن  لالستثمار،  كافية  موارد  اإلقليمية  الفاعلة  الجهات 
ضمان األنشطة الروسية، وفي حالة عدم االستقرار أو ارتكاب 
على  الطلب  يزداد  المتحدة،  الواليات  مثل  أخطاًء،  اآلخرين 
والوساطة  الثابتة  النفط  وأسعار  الروسية  األسلحة  أنظمة 
الخليج  قادة  استياء  كان  المثال،  سبيل  على  السلطة.23  في 
من استجابة إدارة أوباما )Obama( للربيع العربي وما نتج عنه 
هدية  بمثابة  األمريكي  األمني  االلتزام  في  الثقة  فقدان  من 
لموسكو، إذ سعت هذه الدول إلى إشراك روسيا باعتبارها بديالً. 

وتقدم روسيا نفسها متى أمكن لدول الشرق األوسط على أنها 
بديل، ال سيّما للواليات المتحدة.
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والبحرين  مصر  إلى  األسلحة  لمبيعات  واشنطن  تعليق  وأدَّى 
القاهرة  توصل  إلى  اإلنسان  بحقوق  تتعلق  مخاوف  بسبب 
والمنامة إلى إبرام اتفاقيات بيع أسلحة مع موسكو.24 ونتيجًة 
تفاعلية  تُعتبر مشاركة  اإلقليمية  روسيا  فإن مشاركة  لذلك، 

بسبب قيودها وترتبط بتوافر الموارد والفرص.
سياسة  أنها  على  الخارجية  سياساتها  روسيا  تُقدم 
للحكومة  تسمح  أيديولوجية  وغير  ومعامالتية  علمانية 
الجهات  جميع  مع  بالتفاعل  الروس  األعمال  وقادة  الروسية 
التي  الجهات  ذلك  في  بما  المنطقة،  في  الفاعلة  الحكومية 
لديها أجندات تنافسية بشكل مباشر )مثل المملكة العربية 
للحياد  موسكو  عرض  يزيد  وإسرائيل(.25  وإيران  السعودية 
واالستثمار  للنفوذ  المتاحة  الفرص  عدد  من  األيديولوجي 
الحاالت  بعض  وفي  الدبلوماسية،  والوساطة  االقتصادي 
باستغالل  لها  تسمح  المرنة  روسيا  ومقاربة  االضطراب.  يزيد 
واحد، نظرًا  آن  والتكاليف في  االلتزامات  الحد من  الفرص مع 

لتركيزها على المدى القصير.26

التحديات أمام مقاربة روسيا اإلقليمية
رغم أن استراتيجية روسيا اإلقليمية تبدو أنها تؤتي ثمارها في 
الوقت الحالي، فإنها محفوفة بالقيود وبالعديد من التحديات 
الحالي  والتركيز  األطول.  المدى  على  األفق  في  تلوح  التي 
والتي  المنطقة،  في  الجيوسياسية  روسيا  مكتسبات  على 
الرئيس  سقوط  منع  على  قدرتها  في  رئيسية  بصورة  تتمثل 
نفوذها  ومضاعفة   )Bashar al-Assad( األسد  بشار  السوري 
تحدياتها  على  يغطي  األوسط،  الشرق  أنحاء  في  ومكانتها 
ورش  وسلَّطت  األوسط.  الشرق  في  والمستقبلية  الحالية 
األطول  المحدوديات  على  الضوء  السابقة  والدراسات  العمل 
المحدوديات  من  بدًءا  اإلقليمية،  موسكو  الستراتيجية  أجالً 
قِبَل  المفروضة من  بتلك  المحلية ومرورًا  القيود  الناجمة عن 

الواليات  قِبَل  من  المفروضة  بتلك  ونهايًة  إقليمية  هيئات 
المتحدة.

االقتصاد المتراخي لروسيا وغياب القوة الناعمة 
في الشرق األوسط يقلالن من قدرتها على توسيع 

نطاق نجاحها
األمريكية  العقوبات  نير  تحت  يرزح  روسيا  اقتصاد  يزال  ال 
األجنبي  واالستثمار  األموال  رؤوس  هروب  وأدَّى  واألوروبية.27 
تباطؤ  إلى  العقوبات  فرض  أعقاب  في  االنخفاض  في  اآلخذ 
ل  ملحوظ في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الروسي مما َشكَّ
ضغًطا محليًا ألن موسكو فرضت إجراءات تقشف.28 وتمثَّلت 
اعتمادًا على  أكثر  الروسي  االقتصاد  أن أصبح  ذلك في  نتائج 
الطاقة، والذي بدوره أدَّى إلى وضع موسكو بشكل متزايد تحت 
رحمة أسعار الطاقة المتقلبة.29 ويتطلب اعتماد روسيا على 

يزيد عرض موسكو للحياد 
اإليديولوجي من عدد الفرص 

المتاحة للنفوذ واالستثمار 
االقتصادي والوساطة 

الدبلوماسية، وفي بعض 
الحاالت يزيد االضطراب.
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الطاقة استمرارية موسكو في الوصول إلى األسواق والتعاون 
بشأن  للتفاوض  السعودية  العربية  المملكة  مع  المستمر 
للبترول  المصّدرة  البلدان  واإلنتاج في منظمة  النفط  أسعار 
)أوبك(.30 وكان موقف موسكو الحيادي حول استفتاء انفصال 
الكبرى  القوى  ضمن  من  روسيا  فيه  كانت  الذي  كوردستان، 
إقليم كوردستان،31  إنشاء حكومة  إلى  تدُع  لم  التي  القليلة 
النفط  العديد من حقول  روسيا حقوًقا في  بامتالك  مدفوًعا 
والغاز في كل من العراق وكوردستان. وجهود روسيا المضنية 
بغداد  بين  بالطاقة  المتعلقة  الدبلوماسية  العالقات  في 
وأربيل في الفترة المفضية إلى استفتاء انفصال كوردستان 
في  الطاقة  تشغله  الذي  الحاسم  الدور  على  مثاالً  تُعتبر 

الروسية. الدبلوماسية 
ال تمتلك روسيا حضورًا اقتصاديًا قويًا في الشرق األوسط، 
التجارة المتخصصة  باستثناء قطاع الطاقة وبعض مناطق 
أنشطتها  من  بمهارة  موسكو  استفادت  ذلك  ومع  القليلة. 
الدبلوماسية والعسكرية في المنطقة لتحظى بحضور أكبر 
روسيا  تطلعات  أن  بيد  الخائرة.32  االقتصادية  بقوتها  مقارنًة 
يثير  مما  فيها،  مرغوب  غير  تظّل  األمد  طويلة  االقتصادية 
لتقديم  استخدامها  يمكن  التي  الموارد  توافر  حول  شكوًكا 

ضمانات لألنشطة الروسية في الداخل والخارج.33
الروسي  العسكري  الحضور  استمرارية  تكاليف  تبدو 
طويل األمد والتدخل في سوريا وثمن إعادة اإلعمار المحتمل، 
أمريكي34  دوالر  مليار   250 بأنه  المتحدة  األمم  قدرته  الذي 
على األقل، أمرًا ليس هينًا، رغم أن روسيا أوضحت أنها ال تنوي 
روسيا  أن  ومع  برمتها.35  اإلعمار  إعادة  عملية  في  المشاركة 
التحتية  والبنية  الطاقة  الصفقات بشأن  العديد من  عقدت 
مع دمشق في محاولة لحصد غنائم إعادة اإلعمار في سوريا، 
لهذه  الملموسة  المالية  الفوائد  رؤية  المرجح  غير  من  فإنه 
القيود  ظل  وفي  لذلك،  القريب.36  المستقبل  في  المساعي 
في  توسع  حدوث  المحتمل  من  ليس  فإنه  االقتصادية، 
التي  اإلعمار  إعادة  ذلك  في  بما  لروسيا،  اإلقليمية  األنشطة 

ستتطلب تمويالً إضافيًا من أجل حضور عسكري ودبلوماسي 
أكبر. 

الحالية  االقتصادية  روسيا  حاجة  الخليج  دول  حددت  وقد 
مكاسبها  لصالح  استغاللها  يمكنها  ضعف  نقطة  أنها  على 
السياسية: ترغب روسيا في االستثمار المحلي الذي يمنح النفوذ 
الخليج  دول  استخدمت  وقد  بالموارد.37  الغنية  الخليج  لدول 
مثل هذه االستثمارات لحّث موسكو على االتساق مع أولوياتها 
قابل  التكتيك  هذا  نجاح  أن  رغم  المنطقة،  في  السياسية 
للجدل. وبدورها، سعت روسيا، على نحوٍ متزايٍد، إلى عقد صفقات 
باعتبارها  الخليج  لدول  السيادية  الثروة  صناديق  مع  استثمار 
وسيلة للتحايل على العقوبات ولضخ رأس المال المطلوب بشدة 
روسيا  تعرض  وقابلية  الروسية.38  التحتية  والبنية  الصناعة  في 
لعقوبات مالية وتجارية في المستقبل تجعل هذا الحل البديل 
الداخل  في  سواء  أنشطتها،  ضمان  على  موسكو  لقدرة  مهًما 
أو في الشرق األوسط. ولكنَّ كثيرًا من رأس المال الموعود به لم 
يتحول إلى واقع ملموس، في حين أن بعض االستثمارات لم تسفر 
عن التأثير المتوقع على االقتصاد الروسي.39 وعالوة على ذلك، فإن 
هذه الدول تعي المخاطر الناجمة عن االستثمار في روسيا.40 وفي 

وقد حددت دول الخليج حاجة 
روسيا االقتصادية الحالية على 

أنها نقطة ضعف يمكنها 
استغاللها لصالح مكاسبها 

السياسية.
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حالة فشل دول الخليج في االنتفاع بعائد سياسي أو اقتصادي 
اقتصادية في  تعزف عن عقد شراكات  االستثمار، فقد  من هذا 
المستقبل مع روسيا، مما يؤدي إلى تقليل االستثمار المطلوب 
على  روسيا  قدرة  من  يُحد  ثم  ومن  الروسي  االقتصاد  في  بشّدة 

تمويل وتوسيع أنشطتها اإلقليمية.
المحتمل  من  فإنه  الداخلي،  االقتصادي  اإلصالح  وبدون 
عن  موسكو  تعجز  وقد  الركود  الروسي  االقتصاد  يواصل  أن 
العسكري  االنخراط  من  الحالية  مستوياتها  نطاق  توسيع 
والسياسي في الشرق األوسط أو حتى الحفاظ عليها.41 وتوفر 
المنطقة  األوسط،  الشرق  في  حضورًا  لروسيا  األنشطة  هذه 
التي يُشّكل فيها الحضور والعالقات الشخصية أهمية بالغة، 
الشرق  من  االستثمار  طلب  في  موسكو  استمرت  إذا  خاصًة 
األوسط. وإذا كانت موسكو تفتقد إلى الموارد الكافية لتمويل 
األولويات  لتمويل  الموارد مطلوبة  الخارجي ألن هذه  االنخراط 
المحلية، فإنه من المحتمل أن تقلل روسيا من أنشطتها في 
في  األنشطة  هذه  على  تُبقي  األقل  على  أو  األوسط  الشرق 
متزايد  نفوذ  لتحقيق  توسيعها  من  بدالً  الحالية  مستوياتها 
هذا  حدث  وإذا  العظمى.42  القوى  مكانة  اكتساب  وراء  سعيًا 
التقشف، فإن استراتيجية روسيا في تبني عالقات معامالتية 
محفوفة  ستكون  المدى  قصير  المصالح  اتساق  على  قائمة 
رون بشدة  يُقدِّ القادة الشرق أوسطيين  أن  بالمخاطر، ال سيّما 

الحضور وااللتزام.
منخفض  وجود  تعظيم  وراء  السعي  لروسيا  ويمكن 
الناعمة  القوة  جهود  تضخيم  طريق  عن  األوسط  الشرق  في 

المبادرات  خالل  من  المنطقة  في  نفوذها  لزيادة  بها  الخاصة 
ذلك،  رغم  قسرية.  تدابير  استخدام  بدون  واإلعالمية  الثقافية 
رئيسية  ضعف  نقطة  المحدود  الناعمة  القوة  تأثير  يعتبر 
المشاركين  أحد  اإلقليمية. وكما ذكر  روسيا  حاليًا في مقاربة 
في ورشة العمل: "تحتاج روسيا إلى تعلم القوة الناعمة حتى 
أن  ومع  سوريا".43  مثل  أماكن  في  مكاسبها  تعزيز  يمكنها 
روسيا قد عملت على زيادة إعالمها وبرامجها الناطقة باللغة 
العربية، فقد حققت فقط مكاسب تدريجية في تغيير الروايات 
في المنطقة.44 ومع ذلك، فقد تردد صدى الروايات الروسية مع 
قطاعات معينة من السكان، حيث ذكر 20 بالمئة من الشباب 
العربي أن روسيا تُشكل حليًفا.45 ولكن هذه المكاسب لم تكن 
كافية بسبب فشل مبادرات روسيا اإلعالمية اإلقليمية باللغة 
بتكرار  تنجح  لم  إنها  حيث  القاعدة  هذه  توسيع  في  العربية 
أوروبا  من  أجزاء  في  لروسيا  المملوكة  اإلعالم  وسائل  نجاح 
بها  تقوم  التي  تأثيرًا  األكثر  المعلومات  وجمع  بث  وعمليات 
روسيا في الواليات المتحدة وأوروبا. إن تحسين روسيا بالتلويح 
موسكو  من  سيتطلب  األوسط  الشرق  في  الناعمة  بالقوة 
تركيز  أولوية، مما سيعني تحويل  المنطقة بمثابة  جعل هذه 
إذا  الواضح  من  وليس  المنطقة.  لتلك  أصالً  النادرة  الموارد 
نظرًا  المقايضة  هذه  مثل  عقد  على  عازمة  روسيا  كانت  ما 
على  قدراتها  تعزيز  ألن  الستراتيجيتها  األمد  قصير  للتركيز 
األوسط  الشرق  في  نفوذها  لتوسيع  الناعمة  القوة  استخدام 

يعتبر مسعى طويل األمد.

إذا عجزت دول الخليج عن تحقيق عائد اقتصادي أو سياسي على 
االستثمار، فقد تتخلى عن الشراكات االقتصادية مع روسيا في 

المستقبل.
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شراكات روسيا المتعددة تقدم منافع قصيرة 
المدى ولكنها محفوفة بمخاطر طويلة المدى 

يهدف جزء من استراتيجية روسيا اإلقليمية إلى إقامة عالقات 
مع دول عديدة وجهات فاعلة حكومية وغير حكومية والحفاظ 
عليها. لقد أثبتت موسكو نجاحها في إشراك دول على طرفي 
النقيض مع بعضها، مثل إسرائيل وإيران، وتمكنت من تعميق 
بين  روسيا  تحدثه  الذي  التوازن  إن  الجانبين.  مع  العالقات 
أو  دولة  بأي  موسكو  يربط  وال  المرونة  يوفر  الفاعلة  الجهات 
معسكر أو موقف معين. وتبقى سوريا استثناًء لهذه المقاربة 
وقد  األمد  طويلة  عالقة  تربطهما  ودمشق  موسكو  أن  بما 
أبدت روسيا عزمها على التدخل عسكريًا لصالح نظام األسد.  
عدد  زيادة  على  الشركاء  متعددة  روسيا  مقاربة  وعملت 
تجنيها  أن  يمكن  التي  والدبلوماسية  االقتصادية  األرباح 
لها  سياسية  وكيانات  دول  هم  الشركاء  هؤالء  وألن  موسكو. 
نفسها  روسيا  وجدت  فقد  الخاصة،  وأهدافها  مصالحها 
حساب  على  طرًفا  تُغضب  ال  أنها  لضمان  الحياد  على  تسير 
موازنة  خالل  من  ذلك  رؤية  ويمكن  بالكثير.  له  تدين  أو  اآلخر 
البحرين  ضد  قطر  مثل  اإلقليمية  الدول  لصراعات  موسكو 
روسيا  تجيد  المتحدة.  العربية  واإلمارات  والسعودية  ومصر 
المعقدة،  المحلية  السياسية  األنظمة  مع  أيًضا  التعامل 
الجهات  من  عديًدا  روسيا  تشارك  حيث  العراق،  في  كما 
الحكومة  ذلك  في  بما  المتنافسة  السياسية  الفاعلة 
كوردستان  إقليم  مسؤولو  البرلمانيون  والزعماء  العراقية 

المشاركة  عملت  وقد  إيران.46  من  المدعومون  والسياسيون 
دون انحياز مع كل الجهات الفاعلة تقريبًا على الحد من عمق 
تصبح  أن  عن  بعيدة  موسكو  جعل  ما  وهو  المشاركات،  هذه 
أكثر من شريك ثانوي. وكما ذكر مشارك في أحد ورش العمل 
لديها  أنها  يبدو  ولكن  شركائها،  بجانب  تقف  قد  "روسيا  أن: 

العديد من الشركاء".47
الثقة سمة طاغية على كثير من عالقات  انعدام  أصبح 
الحفاظ  في  روسيا  رغبة  بسبب  األوسط  الشرق  في  روسيا 
األطراف  جميع  مع  ومعامالتية  أيديولوجية  غير  عالقات  على 
اإليرانية  القيادة  المثال،  سبيل  على  األوسط.48  الشرق  في 
دعم  عن  نابع  روسيا  في  تاريخي  ثقة  انعدام  لديها  الحالية 
االتحاد السوفيتي العسكري للعراق أثناء حرب إيران والعراق.49 
إليران،  معارضة  دول  مع  األخيرة  موسكو  ارتباطات  كانت  وقد 
تغذية  في  سببًا  السعودية،  العربية  والمملكة  إسرائيل  مثل 
األمد  األهداف طويلة  اإليرانية في  للقيادة  المستمر  االرتياب 
العالقة  عمق  من  تلك  الثقة  انعدام  حالة  وتُحد  لموسكو.50 
بينهما رغم أن كليهما يُنحيَّان االختالفات وال يزاال مستمرين 
عدم  أصبح  وقد  األسد.  نظام  لدعم  سوريا  في  التعاون  في 
سوريا  في  االثنين  بين  والعمليات  السياسات  في  االتساق 
استخدام  بشأن  الخالف  مثل  أعظم؛  خالف  نقاط  يشكل 
األهداف  في  االختالف  أو  اإليرانية51  الجوية  للقواعد  روسيا 

حول الحضور طويل األمد لحزب اهلل في سوريا.52

لقد أثبتت موسكو نجاحها في إشراك دول على طرفي النقيض 
مع بعضها، مثل إسرائيل وإيران، وتمكنت من تعميق العالقات مع 

الجانبين. 
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عالوة على ذلك، فإن األعمال التي يقوم بها شركاء روسيا، 
مثل إيران، قد تقوض مصالح روسيا في الشرق األوسط. ورغم 
تهدد  أن  فيمكن  سوريا،  في  إيران  مع  تتشارك  قد  روسيا  أن 
األنشطة اإليرانية الخبيثة في الخليج المصالح االقتصادية 
الروسية مع دول الخليج، مثل هجوم إلكتروني مشابه للهجوم 
السعودية  أرامكو  شركة  ضد  شنَّته  قد  إيران  أن  المزمع 
البحرية  أو االستفزازات  العربية السعودية(53  البترول  )شركة 
فإن  ذلك،  من  واألكثر  التجارية.54  النفط  ناقالت  ضد  األخيرة 
اإليرانية  التخريب  ألعمال  األخرى  واألهداف  الخليج  دول 
باعتبار  اإليرانية  األنشطة  تقييد  إلى  روسيا  تدفع  أن  يمكن 
ذلك شرًطا أساسيًا لزيادة التعاون أو استمراره. وهذا يتجسد 
خاصة في المجال االقتصادي ألن دول الخليج لها تأثير كبير 
صفقات  من  الكثير  تجني  روسيا  أن  بسبب  موسكو  على 
غير  ومن  الخليج.  دول  تجنيه  مما  أكثر  المشترك  االستثمار 
الواضح إذا ما كانت روسيا تمتلك النفوذ الكافي حاليًا الذي 
أن  إيران لتغيير سلوكها دون  التأثير على  تستطيع من خالله 
تُجبر على تعميق شراكتهما، وهي خطوة من شأنها أن تجازف 
الكامل  موسكو  التزام  ولكن  تحالف.  إلى  الشراكة  بتحويل 
إليران سيخلق عدم توازن في استراتيجيتها الحالية الذي من 
المحتمل أن يؤدي إلى غلق األبواب في مكاٍن آخرٍ وفرض قيود 

على عدد الفرص المتاحة أمام روسيا.

في  التورط  عدم  من  بعيد  حٍد  إلى  تمكنت  روسيا  أن  رغم 
الصراع اإلقليمي، فقد ال يبقى الحال كما هو ألن المنافسين 
بإمكانيات  مدعومة  أصبحت  والدول  أكثر  متحصنين  أصبحوا 
جديدة. ويمكن لصراع محتمل بين اثنين من شركاء روسيا، مثل 
يجبر  أن  السعودية،  العربية  والمملكة  إيران  أو  وإيران  إسرائيل 
موسكو على اختيار األطراف.55 ويبرز هذا الوضع كيف يمكن أن 
التي  السياسات  بأنواع  تلتزم  أن  روسيا  الصعب على  يكون من 
في  تستمر  حين  في  استمرارًا  أكثر  عالقات  إرساء  على  تعمل 

تعظيم الفرص المتاحة مع شركاء مختلفين. 
ستحاول روسيا، في أفضل السيناريوهات، الفصل في مثل 
أن  بعد  للنزاعات  وسيًطا  نفسها  بَت  نَصَّ ألنها  الصراع،  هذا 
العرب  بين  السالم  عملية  حول  المفاوضات  عديد  في  شاركت 
وإسرائيل وعرضت مؤخرًا التوسط في النزاعات في سوريا واليمن 
دافع  هو  روسيا  ز  يُحفِّ وما   56.2017 في  الخليج  عوًضا عن خالف 
الرئيسية  والقرارات  المفاوضات  طاولة  على  مقعد  امتالك 
القوة  مكانة  على  للحصول  سعيها  إطار  في  المنطقة  في 
العظمى.57 على سبيل المثال، أّدت روسيا في السنوات األخيرة 
دورًا مهًما في المفاوضات بشأن البرنامج النووي إليران وتسوية 
سياسية ممكنة في سوريا.58 ولكن لم تخُل هذه المقاربة من 
المخاطر ألنه يمكن أن يحدث المزيد من التعقيد لمخطط روسيا 
األطراف  متعدد  االنخراط  هذا  إن  البعيد.  األمد  على  المتوازن 
ل موسكو مسؤولية المساعدة في تسوية المنازعات التي  يُحمِّ

من غير الواضح إذا ما كانت روسيا تمتلك النفوذ الكافي حاليًا الذي 
تستطيع من خالله التأثير على إيران لتغيير سلوكها دون أن تُجبر على 

تعميق شراكتها، وهو ما من شأنه أن يجازف بتحويلها إلى تحالف.
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تفضل تجنُّبها؛ حيث إن مشاركتها في النزاعات اإلقليمية من 
المحتمل أن تقلص من فرصها االقتصادية والسياسية.

تورطت  عندما  متزايد  بشكل  المخاطر  هذه  وتفاقمت 
الجهات الفاعلة في هذه النزاعات معتقدةً أن لديها نفوذًا على 
روسيا يمكنها استغالله في إجبار روسيا للوقوف بجانبها. على 
قطعت  عندما   ،2017 في  الخليج  خالف  أفضى  المثال،  سبيل 
العربية  العربية السعودية واإلمارات  والمملكة  البحرين ومصر 
المتحدة، العالقات الدبلوماسية مع قطر وفرضت حصارًا جويًا 
ورفضت  نفوذ.59  لعبة  وسط  في  روسيا  وقوع  إلى  وبحريًا  وبريًا 
موسكو حتى اآلن التعبير علنًا عن موقفها من الخالف، وعكفت 
إلى جهات  الوصول  على  للحفاظ  الجانبين  كال  على مشاركة 
المساعدة االقتصادية المتعددة والتعظيم من فرصها قصيرة 
األمد  على  روسيا  أفاد  قد  الحياد  هذا  أن  من  وبالرغم  المدى.60 
موسكو  مشاركة  إلى  األطراف  كل  سعي  بسبب  القصير، 
لتجنب تحيزها للطرف اآلخر، فإن هذا الحياد من شأنه أن يحد 

التعاون  مجلس  دول  كل  مع  الثنائية  روسيا  عالقات  عمق  من 
الخليجي.

وقد تكون روسيا غير قادرة على إحباط محاوالت شركائها 
الشرق  الدول  حاولت  وقد  البعيد.  األمد  على  تصرفها  لتقييد 
االقتصادي  نفوذها  استخدام  الخليج(  دول  سيّما  )ال  أوسطية 
أكثر  مع مصالحها  تتماشى  نتائج  إلى  للوصول  على موسكو 
من مصالح خصومها. وقد ضربت سوريا مثاالً معبرًا عن اللعبة 
والتي  روسيا  الخليج مع  التي تصف مشاركة  المستويين  ذات 
شكل  على  اقتصادية  حوافز  الخليج  دول  فيها  استخدمت 
استثمار في محاولة منها لفرض درجة معينة من النفوذ على 
واشنطن في  إلى  ترسل  الروسية، في حين  القرار  اتخاذ  عملية 
ورغم  سوريا.61  في  سياستها  عن  استياء  رسالة  ذاته  الوقت 
االحترازي  االحتواء  استراتيجية  في  باالنخراط  روسيا  سعادة 
لدول الخليج وقبولها بسهولة لهذه اإلغراءات االقتصادية، فإن 
هذه األعمال لم تثبت تأثيرًا يذكر على سياسة روسيا في سوريا 
ارتياحها  مؤخرًا  الخليج  دول  بعض  وأبدت  باألسد.  عالقتها  أو 
ظاهريًا لفكرة األسد وأعادت فتح سفاراتها في دمشق.62 ورغم 
أن هذا قد يبدو في صالح روسيا، لكنه في واقع األمر قد يثبت 
إخماد نفوذ روسيا على األسد وقدرتها على تشكيل بيئة ما بعد 
الصراع في سوريا، وقد يوفر وسيلة أخرى لدول الخليج للضغط 

على موسكو بشأن عالقتها مع طهران. 
والًء  أكثر  تصبح  أن  من  تخوفها  في  محقة  روسيا  تظل 
تضطر  قد  ولكنها  األوسط،  الشرق  في  واحدة  فاعلة  لجهة 
كيف  ذلك  ويبرز  عالقاتها.  نضوج  مع  الجوانب  أحد  اختيار  إلى 
تتطلب من موسكو  األطراف  المرنة متعددة  روسيا  أن مقاربة 
تجنب االلتزامات العميقة رغم القيود التي يفرضها ذلك على 
االلتزام  تجنب  إن  القول  يمكن  روسيا حيث  تنجزه  أن  يمكن  ما 
إليه  تسعى  الذي  العظمى  القوة  نفوذ  من  النوع  هذا  ينفي 

روسيا.

تظل روسيا محقة في تخوفها 
من أن تصبح أكثر والًء لجهة 

فاعلة واحدة في الشرق 
األوسط، ولكنها قد تضطر إلى 

اختيار أحد الجوانب مع نضوج 
عالقاتها.
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من المحتمل أن تظل روسيا معتمدة على 
الفرص التي تخلقها الدول اإلقليمية والعثرات 

الغربية
تتبناها  التي  اإلقليمية  االستراتيجية  أن  السابق  بحثنا  أكد 
النشاط  ويزداد  والفرص.63  الموارد  توافر  على  تعتمد  روسيا 
وتنخفض  والفرص،  الموارد  هذه  تتدفق  عندما  الروسي 
مشاركة  كانت  اآلن،  وحتى  تندر.  عندما  الروسية  المشاركة 
روسيا اإلقليمية تقوم على أساس الفرص التي استفادت منها 
قدم  المثال،  سبيل  على  األوسط.  الشرق  في  دورها  تعزيز  في 
بالقوة  نفسها  إقحام  إلعادة  روسيا  إلى  فرصة  العربي  الربيع 
في  تدخلها  وحتى  المنطقة.  في  خارجيًّا  ثقل  مركز  باعتبارها 
سوريا لم يكن مصطنًعا في األساس من قِبَل روسيا، بل كان 
وسياسية  واقتصادية  اجتماعية  ثغرات  عن  ما  بطريقة  ناجًما 
الحاكم  األسد  نظام  تقويض  على  عملت  مسبًقا  موجودة 
وأدت إلى التدخل العسكري اإلقليمي الوحيد لروسيا لمساندة 
المقابل،  في  سوريا،  في  روسيا  تدخل  وقدم  قديم.64  شريك 
الفرصة لموسكو في أن تصبح ُمصوِّتًا رئيسيًا في المفاوضات 
بشأن مستقبل سوريا،65 وتزيد من حضورها في الشام،66 وتعزز 

تعاونها التكتيكي مع إيران والنظام السوري.67
الفرص  تجد  روسيا  أن  العمل  ورشة  في  المشاركون  أفاد 
ففي  األوسط.  الشرق  دول  في  مسبًقا  الموجودة  الثغرات  في 
السياسية  النخب  تقسيم  أتاح  المثال،  سبيل  على  العراق، 
القرار فرًصا لروسيا لتعزيز نفوذها من  وإبطال مركزية صناعة 
إشراكها  لروسيا  يمكن  التي  الفاعلة  الجهات  زيادة عدد  خالل 
الشخصية.  مكاسبها  لتحقيق  بينها  فيما  تتنافس  وجعلها 
ولكن هذه األعمال توضح اعتماد روسيا على الجهات الفاعلة 
اإلقليمية من أجل خلق الفرص. ورغم أن روسيا ربما جنت الثمار 
على األمد القصير، فإنها تعتمد على اتساق مصالح مستمر 

مع الدول اإلقليمية كي تواصل االستفادة. 

الصناعة  في  الخليج  لدول  االقتصادي  االستثمار  إن 
البلدان المصّدرة  الروسية والمشاركة في مفاوضات منظمة 
للبترول )أوبك( بشأن إنتاج النفط وفَّر لروسيا تمويالً ألنشطتها 
االقتصادية  موسكو  أنشطة  ولكن  والعالمية.68  المحلية 
فهذه  اقتصادي:  مكسب  مجرد  من  أكثر  هي  اإلقليمية 
والنفوذ  للمشاركة  إضافية  وسائل  روسيا  تمنح  األنشطة 
على  األوسط.69  الشرق  أنحاء  مختلف  في  المتزايد  والحضور 
الروسية،  للدولة  التابعة  الطاقة  شركات  فإن  المثال،  سبيل 
مثل Rosatom )روس أتوم(، لديها اآلن مكاتب دائمة في الشرق 
روتيني  بشكل  األعمال  الروس  األعمال  قادة  ويمارس  األوسط، 
في جميع أنحاء المنطقة.70 ولكن الحضور الذي حققته روسيا 
األوسط  الشرق  قادة  به  يتكفل  التجارية  صفقاتها  خالل  من 
لتحقيق  روسيا  فيها  ترغب  التي  السيادية  الثروة  وصناديق 
تستخدم  الدول  هذه  أن  في  غرابة  وال  االستثمار.  من  المزيد 

االستراتيجية  تعتمد 
اإلقليمية التي تتبناها روسيا 

على توافر الموارد والفرص. 
ويزداد النشاط الروسي عندما 

تتدفق هذه الموارد والفرص، 
وتنخفض المشاركة الروسية 

عندما تندر.
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موقف محرج  في  واضعًة موسكو  الخاصة،  لمنفعتها  روسيا 
بأن تكون بطريقة ما مدينة بالفضل ألولويات ومصالح وأعمال 

دول الشرق األوسط.
قصد  بدون  المتاحة  الفرص  من  أيًضا  روسيا  استفادت 
من قِبَل الواليات المتحدة. وكما ذكر مشارك في أحد ورشات 
المنطقة  في  األذى  تلحق  إن  استطاعت  "روسيا  أن:  العمل 
ألنها استغلت وجود الفراغ الذي سببته السياسات األمريكية 
غير المتسقة".71 فقد قادة الشرق األوسط الثقة في االلتزام 
باالنسحاب  الخاص  التَصوُّر  بسبب  المتحدة  للواليات  األمني 
التركيز  توجيه  عن  اإلعالن  عقب  المنطقة  من  األمريكي 
بالوقوف  واشنطن  قرار  إلى  باإلضافة  آسيا،72  محور  على 
بشأن  النظر  ووجهات  وتونس  مصر  في  المحتجين  صف  في 
لروسيا  ذلك  أتاح  وقد  سوريا.  في  المتحدة  الواليات  تقاعس 
المتحدة  للواليات  بديل  أنها  على  نفسها  لتقديم  فرصة 
تدخل  َّز  وَعز الغربي.73  التدخل  وضد  القائمة  األنظمة  لدعم 
باعتبارها قوة عسكرية  الالحق في سوريا من مكانتها  روسيا 
موثوقة، راغبة في التدخل نيابة عن شركائها، حتى للدول التي 
المتزايدة في  روسيا  أن مشاركة  ومع  األسد.74  نظام  عارضت 
االقتصادية  للمشاركة  استئناف  أنها  على  ُفِهَمت  قد  سوريا 
جزئيًا،  مدفوع،  هذا  فإن  األوسط،  الشرق  في  والدبلوماسية 
برغبة دول الشرق األوسط في وضع روسيا في مواجهة الواليات 
المتحدة.75 ونتيجة لذلك، تظل روسيا ممتنة للعثرات الغربية 
ومكائد دول الشرق األوسط لخلق الفرص، وهي غير قادرة على 

خلق فرصها بنفسها أو ال يحتمل منها ذلك.

روسيا ستظل شريًكا ثانويًا لدول الشرق 
األوسط 

فإنها  عظمى،  وقوة  مكانة  نحو  روسيا  سعي  إلى  بالنظر 
ستستفيد من أن تصبح الضامن األمني   الرئيسي المفضل 
إن  السابق،  لالتحاد  الحليفتين  الدولتين  العراق،  أو  لمصر 

حققت  روسيا  إن  القول  يمكن  أنه  ومع  كلتاهما.  يكن  لم 
بالكامل  أبًدا  تخضع  لم  دمشق  أن  إال  الوضع في سوريا،  هذا 
والقاهرة  بغداد  تتباهى  حين  في  األمريكي،  النفوذ  لسيطرة 
ولم  المتحدة.76  الواليات  مع  الكبيرة  األمنية  بعالقاتهما 
رغم  صفها  إلى  منهما  أي  ضم  من  اآلن  حتى  روسيا  تتمكن 
ذلك  ويشير  العاصمتين.  كلتا  مع  العسكري  التعاون  تعميق 
جاذبية  أقل  يزال  ال  الروسي  للنموذج  األمني  الضمان  أن  إلى 
المشاركين  أحد  قال  وكما  األمريكي.  نظيره  من  الدول  لهذه 
تتمكن  لم  إذا  البديلة"  "روسيا هي"الخطة  العمل،  ورشة  في 

]دول الشرق األوسط[ من العمل مع الواليات المتحدة".77
ال  ذلك،  عن  عوًضا  األوسط  الشرق  حكومات  استخدمت 
المتحدة  للواليات  بديالً  بصفتها  روسيا  الخليج،  دول  سيما 
سبيل  على  لصالحها.  للعمل  واشنطن  على  للتأثير  ومحفزًا 
المثال، وقَّعت اإلمارات العربية المتحدة وروسيا اتفاًقا في عام 
الخامس  الجيل  من  مقاتلة  لطائرة  المشترك  للتطوير   2017
في ظل إعالن أبو ظبي عن خيبات األمل بسبب بطء اإلجراءات 

تظل روسيا مدينة في إيجاد 
الفرص بالفضل لعثرات الغرب 

ومكائد دول الشرق األوسط، 
ومن المرجح أن تكون غير قادرة 

على تهيئة فرصها بنفسها.
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اإلمارات  ستبيع  كانت  ما  إذا  لتحديد  واشنطن  جانب  من 
أن  أمل  على   ،F-35 طراز  المقاتلة  الطائرة  المتحدة  العربية 
ذلك  ومنذ  معها.78  العمل  نحو  واشنطن  اإلعالن  هذا  يحفز 
أولية  محادثات  عقد  على  المتحدة  الواليات  وافقت  الحين، 
نحو  خطوة  وتلك   F-35 بشأن  المتحدة  العربية  اإلمارات  مع 

الحصول على المنصة.79
تلوح هذه الدول أيًضا بالمشاركة الدبلوماسية واالقتصادية 
مع روسيا لتشير للواليات المتحدة إلى أن لديها خيارات أخرى. 
الوقت  ففي  قوية.  إشارة  باألخص  األسلحة  مبيعات  وتمثل 
إثر  لمصر  األسلحة  مبيعات  المتحدة  الواليات  أجلت  الذي 
العسكري  االنقالب  عقب  اإلنسان  بحقوق  متعلقة  مخاوف 
بشأن  اهتماًما  أقل  كانت  التي  روسيا  تدخلت   ،2013 عام  في 
التي  العسكرية  القيادة  لدعم  والمستعدة  اإلنسان  حقوق 
رأتها امتدادًا لنظام حسني مبارك )Hosni Mubarak( المخلوع 
في مصر لعرض األسلحة فيما أطلق عليه صفقة "دون قيد أو 
شرط".80 وأتاح هذا للقاهرة إرسال رسالة لواشنطن مفادها أن 
مصر ال تعوّل على الواليات المتحدة بشأن األسلحة، وأن روسيا 
احتياجات  تلبية  بإمكانها  العظمى  القوى  من  منافستها 
اتفاقيات  روسيا  إبرام  كذلك  واضحة  إشارة  يعتبر  ومما  مصر. 
السعودية  العربية  والمملكة  قطر  مع  تفاهم  ومذكرات  فنية 
بالفعل  حساسة  مسألة  وتلك   ،S-400 أسلحة  منظومة  حول 
يقوض  مما  المنظومة،  لهذه  تركيا  لشراء  نظرًا  لواشنطن 
األطلسي  شمال  وحلف  المتحدة  للواليات  التبادلية  خطط 

)الناتو(.81
عنه  تنازلت  الذي  الفراغ  روسيا  مألت  األول  المثال  في 
الواليات المتحدة ولبَّت حاجة مصر. وفي المثال الثاني، شرعت 
في  إضافيًا  مكسبًا  إبرامه  سيكون  محتمل؛  اتفاق  في  روسيا 
ممكن،  غير  يبدو  ما  وهو  بالنجاح  المبيعات  هذه  تكللت  حالة 
باإلحباط.  البسيط كافيًا إلصابة واشنطن  إعالنهم  حيث كان 
يوضح كال المثالين كيف يمكن للمشاركة مع روسيا أن تكون 
روسيا  تظل  وقد  المستمر.  واشنطن  اهتمام  لتأمين  ضمانًا 

من  عليه  ينطوي  لما  نظرًا  الدور  هذا  تأدية  في  راغبة  بدورها 
مصلحة ثانوية تكمن في تحجيم الواليات المتحدة.82

إال أن مثل هذه اإلشارات لن تخرج عن هذا الحد، حيث يحرص 
الواليات  مع  عالقاتهم  تعريض  عدم  على  األوسط  الشرق  قادة 
من  استفادة  أقصى  لتحقيق  سعيهم  في  للخطر  المتحدة 
خياراتهم. توضح رغبتهم في عدم اإلخالل بالتوازن مع الواليات 
المتحدة أنه وعلى الرغم من نجاح روسيا العسكري في سوريا، 
ال يرقى نموذجها األمني للمستوى المرغوب. تسعى استراتيجية 
روسيا في الشرق األوسط إلى استغالل الفرص المتاحة مع الحد 
بدرجة  يختلف  ما  وهو  ذاته،  الوقت  في  وااللتزام  التكاليف  من 
كبيرة عن مقاربة واشنطن طويلة األمد الملتزمة.83 وعلى الرغم 
من أن ذلك قد يشكل مرونة لموسكو للسعي إلنشاء عالقات 
وصفقات أعمال متعددة على المدى القريب، ال يخلق ذلك االلتزام 
والوالء وهما محل تقدير القادة اإلقليميين. أصبحت أوجه القصور 
في مقاربة روسيا أكثر وضوًحا على المدى الطويل عند مقارنتها 

بمثيلتها في مقاربة الواليات المتحدة.

الدور المتنامي للصين في الشرق األوسط
مع ذلك، فإن الواليات المتحدة ليست الوحيدة التي تنظر إليها 
روسيا.  من  إغراًء  أكثر  شريًكا  باعتبارها  األوسط  الشرق  دول 

تلوّح هذه الدول أيًضا 
بالمشاركة الدبلوماسية 

واالقتصادية مع روسيا لتشير 
للواليات المتحدة إلى أن لديها 

خيارات أخرى.
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فترة،  منذ  األوسط  الشرق  في  األشواط  تواصل قطع  فالصين 
المقاربة  تتسم  والطريق.  الحزام  مبادرتها  خالل  آخرها  كان 
اإلقليمية التي تتبناها الصين بأنها ذات توجه اقتصادي بالكامل 
تقريبًا وتركيزها طويل األمد، نظرًا الستثمار بكين إلى حد كبير 
في البنية التحتية في أنحاء المنطقة كافة لتحقيق أقصى حد 
من المكاسب االقتصادية المرتقبة واستمرار إمكانية الحصول 
بنفسها  تنأى  بكين  تظل  على عكس موسكو،  النفط.84  على 
عن السياسة اإلقليمية، وال تقّدم نفسها باعتبارها جهة توفر 
األمن لدول الشرق األوسط. على الرغم من أن القادة اإلقليميين 
إلى  إشارة  وإرسال  الثغرات  سدِّ  في  كذلك  الصين  استغلوا 
الواليات المتحدة،85 مثَّلت بكين شريًكا اقتصاديًا نافًعا لكونها 
أكثر المستهلكين للنفط ولرغبتها في االستثمار في الصناعة 
في المنطقة على عكس روسيا.86 على الرغم من أن دول الشرق 
األوسط قد تستخدم عالقاتها بنجاح مع الصين على نحو ما 
وغيرهما  المتحدة  والواليات  بكين  إلى  يُنظر  روسيا،  تفعله مع 

من الدول األوروبية باعتبارهم شركاء أكثر إغراًء نظرًا لما يمكن 
محدودة  روسيا  تعتبر  ذاته  الوقت  وفي  للمنطقة  يقدموه  أن 

بدرجة أكبر في إسهاماتها المحتملة.

الخاتمة
الشرق  في  السوفيتي  االتحاد  بعد  ما  روسيا  مشاركة  أنجزت 
األوسط الكثير، وتعتبر موسكو استراتيجيتها ناجحة من وجهة 
في  وجودها  ووطَّدت  السوري،  شريكها  روسيا  دعمت  نظرها. 
الشام، وأقامت العديد من الشراكات االقتصادية، وحازت مكانًا 
في  موسكو  نجحت  لقد  الرئيسية.  المفاوضات  طاوالت  على 
األوسط  الشرق  في  المواتية  والفرص  األحداث  من  االستفادة 
عدم  يجب  أنه  إال  عظمى.  قوة  باعتبارها  مكانتها  بناء  إلعادة 
المبالغة في تقدير الدور المحتمل لروسيا في الشرق األوسط. 
روسيا لقيود بشأن ما يمكنها تحقيقه وما ستسمح  تتعرض 
لها الجهات الفاعلة اإلقليمية بتحقيقه، وقد يوجد تعارض بين 

طموحات موسكو والموارد المتاحة.
على  المفروضة  للقيود  رئيسيًا  مثاالً  سوريا  تظل 
في  الروسي  التدخل  حال  لقد  اإلقليمية.  روسيا  استراتيجية 
سوريا في أيلول )سبتمبر( 2015 دون انهيار نظام األسد وانهيار 
هذا  مثَّل  وقد  نسبيًا.87  صغيرة  تكلفة  مقابل  السورية  الدولة 
التدخل أولويات عديدة للسياسة الخارجية الروسية، وهي: دعم 
النظام،  انهيار  عدم  وضمان  الموجودة،  والمؤسسات  األنظمة 
ومنع امتداد الصراع والعنف للدول المجاورة وروسيا. لقد سعت 
روسيا إلى استخدام تدخلها في سوريا لتعزيز مكانتها باعتبارها 
لم  أنه  إال  التوجيهية.  المبادئ  هذه  مع  باالتساق  عظمى  قوة 
يتبين بعد إذا ما كانت روسيا ترغب في اتخاذ خيار سياسي حرج 
وقبول ُكلفة الحفاظ على النفوذ في منطقة تعتبر ذات مكانة 

ثانوية على أفضل تقدير بالنسبة لمصالحها الحيوية.
وعلى الرغم من أن التدخل العسكري لموسكو في سوريا 
بلورة  في  صعوبات  موسكو  واجهت  النظام،  انهيار  دون  حال 

تتعرض روسيا لقيود بشأن ما 
يمكنها تحقيقه وما ستسمح 
لها الجهات الفاعلة اإلقليمية 

بتحقيقه، وقد يوجد تعارض 
بين طموحات موسكو والموارد 

المتاحة.
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روسيا  ترغب  سياسية.  نجاحات  إلى  العسكرية  مكاسبها 
أنها لم  إال  في تسوية سياسية في سوريا تحفظ مصالحها، 
تقنع نظام األسد بعد بقبول مثل هذه التسوية. يشير النقص 
تأثيرها  محدودية  إلى  لروسيا  العسكري  غير  للتأثير  النسبي 
نجاحها  بأن  السائد  المفهوم  يعزز  مما  السوري،  النظام  على 
العسكري في الواقع قد يقوض نفوذها. قد تكون روسيا أنقذت 
العسكرية  القوة  على  يعتمد  األسد  أن  الجلي  ومن  األسد، 
انتشال  لروسيا  يمكن  كيف  يتضح  ال  لكن  البقاء،  أجل  من 
على  والتأثير  الدولة  بانهيار  المخاطرة  دون  سوريا  من  نفسها 
أولوية لموسكو يبدو  الذي مثل من قبل  سمعتها. االنسحاب 

اآلن مستبعًدا على نحو كبير.
يُظهر ذلك أنه، وعلى الرغم من نجاحاتها، ال يمكن لروسيا 
على  قدرتها  من  الرغم  على  المنطقة  في  النتائج  تُملي  أن 
تعقيد السياسات. مما يجعل القيود المفروضة على سياسات 
موسكو   بدالً من كونها استباقية، وصعَّبت على روسيا تشكيل 
األحداث ما لم توجد فرصة موجودة مسبًقا. فبدالً من أن تصبح 
عن  عوًضا  اختارت  األوسط  الشرق  في  ملوك  صانعة  موسكو 
أو  المؤقت  الشريك  في  دورها  حصر  ستضمن  سياسات  ذلك 
روسيا  إحراز  من  الرغم  وعلى  الطويل.  المدى  على  المخرب 
مكاسب اقتصادية قصيرة األمد وإنشاء شراكات متعددة لزيادة 
المشاركة واقتناص عثرات الغرب لتعقيد السياسات وتقويض 
في  ال تزال  روسيا  مشكالت  فإن  المنطقة،  في  الغربي  النفوذ 
الشرق األوسط بدون حل على المدى الطويل. لم توطِّد روسيا 
عالقات طويلة األمد ناهيك عن تحالفات أو ديناميكيات إقليمية 
زيادة  ذلك  عن  عوًضا  اختارت  ألنها  لصالحها،  باستمرار  متغيرة 
مرونتها إلى أقصى حد واكتساب الشركاء، وهو األمر الممكن 
على  األطراف  ألحد  األعمق  االلتزام  تجنب  خالل  من  فقط 
األنواع  بهذه  االلتزام  تتحمل  أن  لروسيا  اآلخر. ال يمكن  حساب 
دون  استدامة  األكثر  العالقات  التي ستعزز من  السياسات  من 

تقويض مقاربتها المتبعة.

، فإن دول الشرق األوسط هي من تتحكم باألجندة  ومن ثمَّ
األوسط  الشرق  لدول  األولوية  تكون  روسيا.  وليست  اإلقليمية 
تقييد  وإما  العالقات  عمق  تحدد  حيث  روسيا،  مع  عالقتها  في 
روسيا  بدوره  ذلك  تعزيزها. يترك  أو  ومصالحها  روسيا  أهداف 
اإلقليمية  األجندة  قيادة  من  بدالً  وأفعالها  مصالحها  حبيسة 
باعتبارها قوة عظمى. وبدون وجود التزامات أعمق، من المرجح 

أن تظل روسيا مدينة لهذه الجهات الفاعلة لتخلق فرًصا.
القوى العظمى عادة قادرة على مواصلة المشاركة  ظلَّت 
فترة طويلة من  على مدى  الفاعلة  الجهات  من  كبير  عدد  مع 
العمل  على  فقدرتها  التجاوز.  خطر  تواجه  روسيا  أن  إال  الزمن. 
المدى  على  نجاحاتها  وتكرار  المنطقة  في  منهجية  بصورة 
سوريا  في  نجاًحا  روسيا  حققت  لقد  شك.  موضع  الطويل 
لكنها  مسمى،  غير  أجل  إلى  األغلب  على  هناك  وستظل 

االنسحاب الذي مثل من قبل 
أولوية لموسكو يبدو اآلن 
مستبعًدا على نحو كبير. 

يُظهر ذلك أنه، وعلى الرغم 
من نجاحاتها، ال يمكن لروسيا 
أن تُملي النتائج في المنطقة 

على الرغم من قدرتها على 
تعقيد السياسات.
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ستحتاج إلى توسيع نطاق تواجدها في المنطقة حال سعيها 
لنفوذ أكبر. إال أن اعتماد موسكو على الموارد والفرص، بتحفيز 
مقاربتها  أن  إلى  يشير  روسيا،  وليس  األوسط  الشرق  دول  من 
يتعارض  مستبعد.  أمر  التوسع  وأن  مستدامة  غير  اإلقليمية 
ذلك مع مصالح هذه الدول، في الوقت الذي تستطيع فيه كل 
إنشاء وتقديم فرص  إلى حد ما  المتحدة والصين  الواليات  من 
طويلة األمد وتشكيل األحداث لتصب في صالحهما والحفاظ 
على شراكتهما اإلقليمية، في سعيهما لتحقيق مصالحهما 

في المنطقة. 
من  العديد  كبير  حد  إلى  روسيا  استراتيجية  حققت 
مهمة  فاعلة  جهة  باعتبارها  روسيا  دور  ووطَّدت  المكاسب، 
الجغرافية  روسيا  انتصارات  على  التأكيد  لكن  المنطقة.  في 
السياسية يبالغ في توصيف نجاحها ويخفق في اإلقرار بالقيود 
القائلة  السردية  بل يُضخم من  روسيا  المتأصلة الستراتيجية 
تدني  ويتجاهل  األوسط،  الشرق  في  التزايد  في  اآلخذ  بنفوذها 
الجهات  جانب  من  روسيا  على  والرهانات  التوقعات  مستوى 
الفاعلة اإلقليمية. يجب أال يُستهان بحدود استراتيجية روسيا 

اإلقليمية والتي تعتبر مهمة لصانعي السياسات في الواليات 
االستراتيجيات  صياغة  عند  االعتبار  في  ليضعوها  المتحدة 
لمواجهة النفوذ الروسي في المنطقة، ألن الشرق األوسط ال 
يزال يُعتبر ميدانًا مغريًا للتنافس االستراتيجي طويل األمد بين 
بإمكانها  روسيا  أن  الرغم من  وروسيا.88 على  المتحدة  الواليات 
المنطقة،  في  وتقويضها  المتحدة  الواليات  سياسات  عرقلة 
فإنها ال يمكنها إنشاء ثغرات أو أن تحل محل الواليات المتحدة 

باعتبارها القوة المهيمنة. 
أن  إال  للغاية،  فّعال  نحو  على  ضعيًفا  دورًا  روسيا  أدَّت  لقد 
قد  المتأصلة.  والقيود  بالتوترات  مليئة  تزال  ال  استراتيجيتها 
الروسية  االستراتيجية  بها  تتمتع  التي  القوة  أن مواطن  يتبين 
في األمد القريب، والتي تتمثل في نظرية المعامالت والموازنة 
بين الشركاء المتعددين والمقاربة التي ال تتطلب االلتزام، سبب 

فشلها في حد ذاتها على المدى الطويل. 

قد يتبين أن مواطن القوة التي تتمتع بها االستراتيجية الروسية 
في األمد القريب، والتي تتمثل في نظرية المعامالت والموازنة 

بين الشركاء المتعددين والمقاربة التي ال تتطلب االلتزام، سبب 
فشلها في حد ذاتها على المدى الطويل.
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