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األستاذ ادلكتور مصطىف الفيق
مدير مكتبة اإلسكندرية

شهدت السنوات األخرية منذ تفجر األوضاع يف العالم العريب إثر اثلورات العربية 
إقلييم رويس جديد يف  تؤسس نلفوذ  إىل حتقيق ماكسب  روسيا ملساعيها  تكثيف 
منطقة الرشق األوسط؛ وبالفعل تمكنت روسيا من إاعدة صياغة سياستها اخلارجية 
العربية -لك  املصالح  أولوياتها من جهة ومع  يتناسب مع  بما  العربية،  املنطقة  جتاه 
القضية  الرويس يف  تباين ادلور  ىلع حدة - من جهة أخرى، وهو ما يتضح جليًّا يف 
اإلثيويب،  السد  حول  املرصي  اخلالف  يف  دوره  عن   - املثال  سبيل  ىلع   - السورية 

وكذلك اختالف ادلور الرويس يف اتلعامل مع امللف اللييب. 

وتكشف السياسة اخلارجية الروسية املعارصة عن ُمنطلقات تتحكم يف عودة 
موسكو إىل املشهد العريب، ومن ثم شلكت هذه املنطلقات جوهر العالقات الروسية 
العربية؛ أوهلا: أنه لم يعد لالعتبارات األيديولوجية ذات اثلقل اذلي اكن تتمتع به، 
قبل انهيار االحتاد السوفييت، فقد تم األخذ بمبدأ حتقيق املصالح االقتصادية لروسيا 
 من األيديولوجية واخللفيات السياسية السابقة. ثانيها: سيع روسيا إىل 

ً
يف املنطقة بدال

تأسيس عالقة من نوٍع خاص جتاه دول املنطقة العربية، ورد االعتبار واثلقل وانلفوذ 
الرويس كوسيط  ادلور  تعزيز  تقوم ىلع  دبلوماسية جديدة  اتباع  وكذا  هلا،  ادلويلني 
مقبول من لك األطراف العربية يف حل الزنااعت واألزمات ادلويلة واإلقليمية ذات 

العالقات العربية الروسية من منظور مختلف
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الصلة باملنطقة العربية، وهذا ما ظهر جليًّا يف جمموعة ملفات عربية؛ مثل العراق، وسورية، 
وبلنان، وفلسطني، وأزمة السد اإلثيويب والعالقات املرصية اإلثيوبية، وغريها من امللفات 

والقضايا انلاشئة خالل السنوات القليلة األخرية.

ولعل سيع روسيا إىل انلجاح يف كسب هذا انلفوذ اإلقلييم يف املنطقة العربية، جاء 
القوى  تعامل  عكس  ىلع  واحد،  إقلييم  ككيان  العربية  ادلول  مع  تعاملها  ىلع  معتمًدا 
صيغ  وطرح  موحد،  ككيان  العربية  املنطقة  مع  اتلعامل  ترفض  اليت  األخرى،  الكربى 
بديلة أخرى؛ مثل »الرشق األوسط الكبري«، أو »دول حوض ابلحر املتوسط«، وغريها من 
القضايا  مع  اتلعامل  يف  العربية  اهلوية  حمو  منطلق  من  للتعامل  ُطرحت  اليت  املرشواعت 

السياسية واالقتصادية.

عدم  ىلع  املستمر  تأكيدها  العربية  املنطقة  يف  الروسية  السياسة  ممزيات  أبرز  ولعل 
مرشوع  ىلع  حتفظاتها  يف  جليًّا  بدا  ما  وهو  املنطقة،  دلول  ادلاخلية  الشئون  يف  اتلدخل 
تشجيع ادليمقراطيات وفرضها من اخلارج، وتأييد فكرة اإلصالح من داخل دول املنطقة، 

بعيًدا عن استخدامه ذريعة للتدخل يف شئونها ادلاخلية.

فاملؤرشات تشري إىل اختاذ روسيا تدابري حنو تطبيق اسرتاتيجية معممة وظيفية، تسىع 
من خالهلا باستمرار إىل حتسني امتيازاتها السياسية، واالقتصادية، والعسكرية، وتقلل من 
تلك االمتيازات جتاه خصومها يف املنطقة العربية، بل والرشق األوسط بشلك اعم؛ فحركة 
العالقات العربية الروسية اكنت قد احنرصت خالل العقود األخرية يف الرشااكت االقتصادية 
واملعامالت اتلجارية، واتلعاون يف جماالت الطاقة، وجذب االستثمارات العربية إىل روسيا، 
واتلعاون يف جمال تكنولوجيا املعلومات، وتعظيم حجم صادرات السالح الرويس، وفتح 
أسواق جديدة يف هذا الشأن، وهو ما دفع روسيا خالل السنوات األخرية إىل إاعدة رسم خطة 
دلور جديد، تستطيع به حتقيق العمق االسرتاتييج يف املنطقة العربية باتلوازي مع طموحات 
والواليات  أوروبا  مع  املواقف  بعض  يف  املستقرة  غري  العربية  والعالقات  العظىم  القوى 
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بعض  جتاه  متوازنة  وسطية  مواقف  تبين  يف  سياساتها  مع  باتلمايش  األمريكية،  املتحدة 
القضايا اخلالفية بني ادلول العربية من جهة، وغريها من ادلول من جهة أخرى. 

االسرتاتيجية  ادلراسات  مركز  عن  الصادر   - امللف  هذا  حياول  املنطلق  هذا  ومن 
بمكتبة اإلسكندرية - تقييم عالقات روسيا مع املنطقة العربية؛ واسترشاف ادلور الرويس 
اجلديد يف املنطقة؛ وذلك من خالل جمموعة من املقاالت وادلراسات اتلحليلية اليت تطرح 
معاجلات وإشاكيلات خمتلفة لطبيعة العالقات العربية الروسية احلايلة ومآالتها املستقبلية.

استهل امللف سعادة سفري روسيا االحتادية بالقاهرة بتقرير حول انلتائج السياسية بني 
مرص وروسيا لسنة ٢٠٢٠، والوضع احلايل للعالقات املرصية الروسية. ثم تال اتلقرير جمموعة 
من املقاالت وادلراسات اليت تناولت حماور خمتلفة اكدلور اجليوسيايس لروسيا يف الرشق 
األوسط، والطموحات الروسية جتاه املنطقة العربية اإلفريقية، واالسرتاتيجية الروسية جتاه 
املنطقة املغاربية، وجيو اقتصاديات انلفط والغاز يف االسرتاتيجية الروسية يف يلبيا، وادلور 
تعاظم  ظل  يف  العربية  املنطقة  ىلع  الروسية  اهليمنة  استئناف  وكذلك  سورية،  يف  الرويس 

انلفوذ اإليراين؛ انتهاًء بتناول حمددات العالقات اجليواسرتاتيجية العربية الروسية.

العالقات العربية الروسية من منظور مختلف





العالقات المصرية الروسية

تتمتع العالقات املرصية الروسية يف اآلونة األخرية بطابع إجيايب، ىلع مستوى السلطات 
الرسمية واحلالة العامة للمجتمع. ويسهم هذا اتلفاعل الوثيق بني كبار املسئولني يف ابلدلين، 
فضاًل عن اتلفاعل اثلنايئ ابَلنَّاء املستمر واملتعدد األوجه، يف حتقيق نتائج ملموسة جديدة 

بني مرص وروسيا.

مرص  مجهورية  نواب  جملس  تصديق   ٢٠٢٠ اعم  إجنازات  من  فإن  ذلك،  ىلع  وتأكيًدا 
العربية ىلع املعاهدة بني روسيا ومرص بشأن الرشاكة الشاملة واتلعاون االسرتاتييج، اليت 
تتضمن تكثيف االتصاالت اثلنائية ىلع خمتلف املستويات، وزيادة تعزيز اتلفاعل بني 

القاهرة وموسكو يف املستقبل.

وتعلم روسيا مدى أهمية اتفاقية الرشاكة الشاملة واتلعاون االسرتاتييج اليت صدق 
عليها جملس انلواب، ووقع الرئيسان عبد الفتاح السييس وفالديمري بوتني عليها بمدينة 
سوتيش يف أكتوبر اعم ٢٠18، وتنص االتفاقية ىلع عقد قمة سنوية بني الرئيسني السييس 
وبوتني، واجتماعني بني وزيري اخلارجية يف ابلدلين لك اعم، فضاًل عن عقد اجتمااعت 

بصيغة )٢+٢( بني وزيري ادلفاع واخلارجية من مرص وروسيا.

محصلة التعاون المصري الروسي خالل عام ٢٠٢٠
والوضع الحالي للعالقات المصرية الروسية

السفري جيوريج بوريسينكو
سفري مجهورية روسيا االحتادية بالقاهرة
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الوزارات  بني  واتلعاون  اتلفاعل  تعزيز  ىلع  ستعمل  االتفاقية  هذه  أن  املؤكد  ومن 
واهليئات املختلفة يف كال ابلدلين، وستدخل حزي اتلنفيذ عقب تصديق الرئيس السييس 
عليها، وإبالغ وزارة اخلارجية املرصية نظريتها الروسية بذلك، وستعمل هذه االتفاقية ىلع 
تعزيز العالقات اثلنائية بني مرص وروسيا، وذلك انطالقًا من أن مرص وروسيا رشيكان 
اسرتاتيجيان؛ حيث إن الرشاكة االسرتاتيجية تعد ىلع مستوى اعٍل من اتلعاون بني ادلول 

يف الساحة ادلويلة.

العام املايض - أن هناك توافًقا يف  وتؤكد هذه - االتفاقية اليت صدقت عليها روسيا 
كال  ومساندة  اإلقليمية،  الزنااعت  تسوية  حول  وموسكو  القاهرة  بني  واتلوجهات  اآلراء 

ابلدلين بعضهما، وكذلك دعم تعاون أوثق يف األمم املتحدة واملنتديات ادلويلة األخرى.

التعاون المشترك بين مصر وروسيا

تبدي روسيا استعدادها تلعزيز اتلعاون مع مرص يف قضايا السياسة اخلارجية، وجماالت 
اتلعاون االقتصادي ذات االهتمام املشرتك، بما يف ذلك اتلعاون يف جمال اذلاكء االصطنايع. 

وقد أبدت موسكو رغبتها يف تطوير رشاكة وثيقة مع القاهرة يف هذا املجال.

ووُصفت  املايض،  أكتوبر  يف  روسيا  شكري  سامح  املرصي  اخلارجية  وزير  زار  وقد 
الرويس  نظريه  مع  مثمرة  مباحثات  أجرى شكري  ناجحة؛ حيث  بأنها اكنت  الزيارة  هذه 
الرويس،  القويم  املجلس  اعم  وأمني  الرويس،  والصناعة  اتلجارة  ووزير  الفروف،  سرييج 
بينها اتلعاون  اثلنائية من  القضايا  السياسية األخرى حول عدد من  الشخصيات  وبعض 
ىلع الساحة ادلويلة؛ حيث إن كال ابلدلين هلما توجه مماثل حنو الزنااعت يف لكٍّ من سورية 
ويلبيا، ويعمالن حايلًّا ىلع صياغة معاهدة يف األمم املتحدة، تتعلق جبرائم اإلنرتنت اليت 

تتضمن أمن املعلومات، ومنع استخدام اإلنرتنت تلجنيد اإلرهابني.
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وهناك اتفاق واضح بني القاهرة وموسكو حول جهود ماكفحة اإلرهاب، وهلما الرأي 
نفسه عن مجاعة اإلخوان املسلمني، ومن اجلدير باذلكر أن روسيا حظرت تلك اجلماعة 

خالل احلرب الشيشانية يف اعم ٢٠٠4.

ومن املتوقع أن يزور سرييج الفروف؛ وزير خارجية روسيا القاهرة هذا العام عقب 
الوبايئ، وذلك ردًّا ىلع  الوضع  النشطة جلاحئة )كوفيد-19( واستقرار  االنتهاء من املرحلة 
زيارة شكري ملوسكو، بينما يتم اتلواصل حايلًّا بني اجلانبني عرب تقنية الفيديو كونفرنس.

أما عن االجتمااعت بصيغة )٢+٢(، فيتطلع الطرفان إىل استئناف عقدها هذا العام 
رى بصفة شخصية بني وزيري ادلفاع واخلارجية 

ُ
سواء يف القاهرة أو يف موسكو، ىلع أن جت

يف كال ابلدلين؛ حيث إن هذه اآليلة تعد فعالة للتعاون واتلواصل يف مجيع جماالت األمن 
ادلويل والقضايا ادلبلوماسية.

وباحلديث عن اللجنة املشرتكة، فإن اللجنة العليا املرصية - الروسية املشرتكة للتعاون 
اجتمااًع غري   ٢٠٢٠ ديسمرب   9 يف  واتلقين عقدت  والعليم  االقتصادي  واتلعاون  واتلجارة 
رسيم برئاسة نيفني جامع؛ وزيرة الصناعة واتلجارة، ونظريها الرويس دينيس مانتوروف، 
وحبثت عدًدا من املوضواعت من بينها املنطقة الصناعة الروسية، واتفاقية اتلجارة احلرة بني 

مرص واالحتاد االقتصادي األورايس.

ومن املؤكد أن تزور الوزيرة نيفني جامع موسكو يف مايو ٢٠٢1 للمشاركة يف االجتمااعت 
الرسمية للجنة املرصية الروسية املشرتكة للتعاون االقتصادي واتلجاري والعليم واتلقين.

مصر واالتحاد االقتصادي األوراسي

وجتدر اإلشارة إىل أن أندريه سليبنيوف؛ وزير اتلجارة باالحتاد االقتصادي األورايس 
حبث بشلك مفصل خالل زيارته األخرية للقاهرة مع نيفني جامع؛ وزيرة الصناعة واتلجارة، 
املفاوضات بني مرص واالحتاد األورايس، واتفقا ىلع عقد جولة جديدة من املفاوضات ىلع 

محصلة التعاون المصري الروسي خالل عام ٢٠٢٠
والوضع الحالي للعالقات المصرية الروسية
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مستوى اخلرباء بموسكو يف مارس ٢٠٢1، وتبدي موسكو اهتماًما واضًحا بتوقيع مرص ىلع 
ثالث  وُعِقدت   ،٢٠18 اعم  يف  املفاوضات  بدأت  حيث  االحتاد؛  مع  احلرة  اتلجارة  اتفاقية 

جوالت يف اعم ٢٠19، ولكن مسار املفاوضات تأثر بسبب جاحئة )كوفيد-19( اعم ٢٠٢٠.

من  االنتهاء  يف  رغبتها  عن  األورايس  االقتصادي  االحتاد  مفوضية  أوضحت  وقد 
مسار  ولكن   ،٢٠٢٢ اعم  يف  االتفاقية  هذه  تُوقع  أن  ىلع  العام،  هذا  مرص  مع  املفاوضات 
اتلفاوض يعتمد ىلع الظروف يف ظل استمرار جاحئة فريوس كورونا املستجد، وهناك بعض 
اتلفاصيل الفنية حتتاج إىل مزيد من املفاوضات، وتظهر أهمية هذه االتفاقية للجانبني يف 
أنها سوف تساعد مجيع ادلول ىلع تعزيز اتلعاون بني الرشاكت وتبادل مرص وادلول األعضاء 

اخلمسة تصدير املنتجات.

المنطقة الصناعية الروسية

يشهد  أن  أملها يف  أعربت روسيا عن  قد  الروسية،  الصناعية  املنطقة  وباحلديث عن 
العام خطوات جديدة تلطوير هذا املرشوع اذلي سوف يكون مفيًدا ملرص وروسيا  هذا 
إضافية، وىلع  دون مجارك  والعربية  اإلفريقية  ادلول  إىل  منتجاتها  تصدير  ترغب يف  اليت 
اجلانب اآلخر سوف تستفيد القاهرة من نقل اتلكنولوجيا الروسية، وفرص عمل للمرصيني، 
وإنتاج منتجات يكتب عليها صنع يف مرص، ويعمل املسئولون املرصيون والروس حايلًّا 
املزيد  معرفة  الروسية يف  الرشاكت  رغبة  أمام  املرشوع  هلذا  اتلفاصيل  بعض  مناقشة  ىلع 
حول مزايا هذا املرشوع؛ حيث إن هناك 36 رشكة روسية تعمل يف جماالت خمتلفة؛ مثل: 
إنتاج زيوت السيارات، واللمبات الكهربائية، وعربات القطار، والصنااعت الغذائية؛ مثل 

إنتاج زيوت الطعام، والزبادي، وغريها ترغب يف دخول هذه املنطقة.

العام اإلنساني المصري الروسي 

إن وزارة اثلقافة الروسية تعكف حايلًّا ىلع وضع جدول جديد لفعايلات العام اإلنساين 
املرصي-الرويس اذلي تأجل العام املايض بسبب جاحئة )كوفيد-19(. ومن املنتظر مشاركة 
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فنية،  الفرق املرسحية يف عروض  املهمة والكثري من  الروسية  اثلقافية  الشخصيات  بعض 
حتديد  يف  ابلت  ويعتمد  املرصية.  املدن  وبعض  القاهرة  يف  فنية  معارض  افتتاح  وكذلك 
مواعيد نهائية إلقامة فعايلات العام اإلنساين ىلع الوضع الوبايئ، وقد افتتحت روسيا تمثال 
الراقصة الروسية الشهرية آنا بافلوفا يف فرباير ٢٠٢٠، وكذلك اتلمثال انلصيف لرائد الفضاء 

الرويس يوري جاجارين يف سبتمرب ٢٠٢٠ بمقر واكلة الفضاء املرصية.

قمة روسيا - إفريقيا

وعن قمة روسيا - إفريقيا، تؤكد موسكو رغبتها يف تعزيز اتلعاون مع إفريقيا من خالل 
مرص اليت تعد بوابة للقارة. فالقاهرة تعد أكرب رشيك سيايس وجتاري هلا يف إفريقيا؛ إذ إن 
قيمة اتلبادل اتلجاري بني مرص وروسيا بلغت 6.٢ مليار دوالر اعم ٢٠19، وهذا يشلك ثلث 

قيمة اتلجارة بني روسيا وإفريقيا.

تعد  اليت  بإفريقيا،  تتعلق  اليت  القضايا  من  الكثري  مرص  مع  تناقش  روسيا  أن  كما 
منطقة مهمة، تمتلك إماكنيات كبرية للتطور؛ حيث يرى ابلعض أن القارة اإلفريقية سوف 
تكون أكرث املناطق تطوًرا يف السنوات املقبلة، كما أن موسكو تنسق مع القاهرة كثرًيا من 
اتلوجهات حنو إفريقيا؛ ألنها تمارس دوًرا مؤثًرا يف إقناع رشاكئها األفارقة للتصويت ىلع 

قرارات ومعاهدات يف األمم املتحدة.

وجنوب  ومرص  روسيا  خارجية  وزراء  بني   ٢٠٢٠ يويلو  يف  ُعقد  اذلي  باالجتماع  وننوه 
إفريقيا والكونغو، وقد أعقب هذا االجتماع صدور بيان مشرتك، وتقرر عقد القمة اثلانية 

)روسيا – إفريقيا( يف دولة إفريقية لم حتدد بعد، يف خريف اعم ٢٠٢٢.

منظمة دول غاز شرق المتوسط

إن موسكو تتابع باهتمام تطور هذه املنظمة، وتدرس إماكنية اتلقدم بطلب للحصول 
ىلع وضع مراقب فيها؛ إذ إن روسيا بصفتها من أكرب ادلول يف العالم من حيث إنتاج الغاز 

محصلة التعاون المصري الروسي خالل عام ٢٠٢٠
والوضع الحالي للعالقات المصرية الروسية
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وتصديره، ترغب يف اتلعاون وتنسيق جتارة الغاز، وتقاسم األسواق مع دول هذه املنظمة ال 
املنافسة.

تدرك روسيا جيًدا أن رشق املتوسط يعد منطقة مهمة إلنتاج الغاز وتوريده للمنطقة 
مع ادلول 

ُ
وألوروبا، وتهتم بمعرفة تطور األمور يف هذه املنظمة، وترى أنه من األفضل أن جت

ا جلميع دول العالم. يف منظمات بلحث القضايا احليوية؛ مثل الغاز اذلي أصبح مهمًّ

روسيا والقضية الفلسطينية

تشيد روسيا بموقف السياسيني املرصيني ادلاعم للقضية الفلسطينية، اليت تعد حمورية 
يف األجندة العربية، وهو توجه موسكو نفسه، اليت تعتقد أن هذه القضية تؤثر يف الزنااعت 
الزناع  اجلهود حنو حل  أملها يف دفع  تعرب موسكو عن  الرشق األوسط، كما  األخرى يف 
ادلويلة  الرباعية  اللجنة  إحياء  حنو  بنشاط  العمل  يف  وترغب  الفلسطيين – اإلرسائييل، 
 من روسيا وأمريكا واالحتاد األورويب واألمم املتحدة.

ًّ
حول الرشق األوسط اليت تضم كال

هناك إماكنية يف هذه املرحلة لوجود حلول ىلع أساس قرارات األمم املتحدة؛ فموسكو 
تعرب عن أملها يف إماكنية اتلوصل إىل حل قائم ىلع دوتلني من أجل أن يقيم الفلسطينيون 

دوتلهم اليت تتمتع بسيادة، ووحدة ىلع أراضيهم.

االقتصاد العالمي بعد كورونا

وعن تعايف االقتصاد العاليم بعد كورونا، فإن روسيا تناقش مع رشاكئها يف الربيكس 
وجمموعة العرشين، سبل خلق مناخ أكرث جذبًا لالستثمار يف العالم، وطرق مساعدة ادلول 
برفع  مراًرا  بوتني  الرئيس  طالب  وقد  اجلاحئة،  بسبب  اقتصادياتها  من  فقدت جزًءا  اليت 
العقوبات املفروضة ىلع بعض ادلول اليت تعرضت ألرضار بالغة بسبب اجلاحئة؛ ألن انهيار 
اقتصاديات ادلول من املمكن أن يؤدي إىل كثري من املشكالت والزنااعت وانتشار الفقر، 

ا إجيابيًّا بالرغم من تفيش الوباء. وننوه هنا بأن مرص والصني من ادلول اليت حققت نموًّ



الساحة  ىلع  ادلويلني  الفاعلني  أدوار  تقييم  إلاعدة  توظف  علمية  مصطلحات  ثمة 
إطار  يف  يُستخدم  بات  اذلي   ،»Sharp power احلادة  »القوة  مفهوم  بينها  من  ادلويلة، 
وصف سياسات االخرتاق الرويس للكثري من األقايلم اجلغرافية املجاورة، من بينها إقليم 
الرشق األوسط؛ حيث أصبحت روسيا تتمتع بعالقات مركبة مع الكثري من دول اإلقليم، 
ومسارات  والعسكري،  التسلييح  اتلعاقد  ونُظم  االقتصادي،  اتلعاون  طر 

ُ
أ بني  ما  تتنوع 

ادلعم االستخبارايت املتبادلة.

واليته  منذ  اتلوجه،  هذا  صانع  والربمجاتية  القومية  بتوجهاته  بوتني،  فالديمري  وُيعد 
األوىل يف اعم ٢٠٠٠؛ حيث أقر بـ»املساهمة يف بناء اعلم متعدد األقطاب، يكون لروسيا دور 
أسايس فيه«)1(. ولعل اسرتاتيجية األمن القويم الرويس، اليت وقع تبنيها رسميًّا يف اعم ٢٠٠9، 
تعرب عن هذا اتلوجه الرويس اجلديد حنو الرشق األوسط، من خالل تأمني انلمو االقتصادي 
هذا  خمرجات  توظف  كربى،  دويلة  قوة  إىل  اقتصاديًّا  االحتادية  روسيا  وحتويل  املتسارع، 
اتلحول تلأمني مصالح األمن القويم الرويس تلوسيع دائرة هذه االسرتاتيجية ىلع الصعيدين 

 Sarah Feuer and Anna Borshchevskaya, “Russia Makes Inroads in North Africa”, The Washington Institute for Near East  )1(
Policy, 2 November 2017, www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/russia-makes-inroads-north-africa.

الدور الجيوسياسي لروسيا في الشرق األوسط: 
معطيات جديدة لفاعل قديم

ادلكتورة يم جميب
أستاذة العلوم السياسية املساعدة، لكية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة 
واملرشفة ىلع مركز ادلراسات االسرتاتيجية، مكتبة اإلسكندرية
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العالقات  تفعيل  إاعدة  لفوائد  روسيا  إدراك  يف  اتلوجه  هذا  أسهم  وقد  وادلويل.  اإلقلييم 
اتلارخيية مع عدد من دول املنطقة وتطويرها مع ابلعض اآلخر.

أهمية منطقة الشرق األوسط لروسيا 

واجهت روسيا االحتادية صعوبة كبرية يف صياغة سياسة خارجية تمكنها من استعادة 
املاكنة ادلويلة اليت اكن حيظى بها االحتاد السوفييت، يف الوقت اذلي وجدت فيه الواليات 
انتهاء حقبة احلرب  العالم وقيادته مع  أمامها لزاعمة  املتحدة األمريكية املجال مفتوًحا 

ابلاردة من بداية تسعينيات القرن املايض.

اخلارجية  سياساتها  صياغة  إاعدة  من  روسيا  تمكنت  الزمن،  من  عقدين  حنو  وبعد 
أسس  من  تماًما  قد غريت  أنها  يبدو  أولوياتها، حىت  ترتيب  وإاعدة  األوسط،  الرشق  جتاه 
السياسات اليت اكن يتبناها االحتاد السوفييت سابًقا ومالحمها؛ فاالعتبارات األيديولوجية 
ا عرشينيات  بني  أوسطية  الرشق  السوفيتية  العالقات  يف  االرتكاز  نقطة  اكنت   اليت 
العوامل  شلكت  حني  فيف  تماًما.  اختفت  بل  اختلفت،  قد  وتسعينياته  املايض  لقرن 
 األيديولوجية، وتصدير أفاكر اثلورة »ابللشفية«، واتلنافس مع الواليات املتحدة األمريكية، 
هذه  بعد  روسيا،  أخذت  ابلاردة،  احلرب  سنوات  خالل  السوفييت  االحتاد  مصالح  جوهر 
احلقبة تتوجه بوترية مزتايدة حنو املصالح االقتصادية، بدياًل عن األيديولوجية واخللفيات 
الروسية،  اخلارجية  السياسة  جوهر  اتلحوالت  هذه  ت  َشلكَّ ثم  ومن  السابقة،  السياسية 

وتوجهاتها حنو املنطقة.

أن  تريد  اعملية  قوة  سياق  يف  األوسط  الرشق  يف  الروسية  اخلارجية  السياسة  وتأيت 
تمارس دوًرا يف املنطقة، وحتاول امتالك مقعد ىلع طاولة املفاوضات والقرارات الرئيسية؛ 
أساسيًّا من  تُعّد عنرًصا  الرويس -  باتلوسع  تارخييًّا  ارتبطت  لطاملا  – اليت  القوة  نظًرا ألن 
عنارص اثلقافة السياسية الروسية)1(؛ يف ظل عدم قبوهلا أن تُصنف كقوة اعملية من ادلرجة 

.https://cutt.ly/Ux7qF2P ،٢٠16 مناف الحمد، »مقاربة لفهم الثقافة السياسية الروسية«، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 3 ديسمبر  )1(
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اثلانية، األمر اذلي دفعها  إىل مزامحة الواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة عالوة ىلع 
اتلجارة، واالستقرار اإلقلييم)1(.

لكن مع تطور األحداث، وتعاظم القوة الروسية ونفوذها يف املنطقة، ظهرت عنارص 
إضافية يف هذه السياسة تقوم ىلع)٢(:

ً
أوال

أنها غري أيديولوجية - علمانية - تستطيع خماطبة مجيع األطراف يف املنطقة؛ مما يعطيها 
مرونة سياسية يف اتلعامل مع ملفات املنطقة، ويه مزية تعتقد روسيا أنها تتفوق بها ىلع 

الغرب اذلي تشخص بأنه منحاز؛ وبسبب ذلك فهو أقل مرونة.

ثانًيا
حترك روسيا وفق انلفعية الربامجاتية ذات األمد ابلعيد مع االلزتام بعدد قليل من القيود 

السياسية اليت يلزتم بها الغرب، وهذا يتيح هلا أيًضا مرونة أكرب.

ثاثلًا
اتلخوف األمين طويل األجل من انتشار اإلرهاب ادلويل وتمدده إىل روسيا اليت ما زالت 

تعاين من »عقدة الشيشان«.

رابًعا
اتلدخل  ضد  األوسط  الرشق  يف  حايلًّا  القائمة  اهليالك  ىلع  املحافظة  يف  رغبة روسيا 

اخلاريج واتلمرد ادلاخيل، وأن أي تغيري جيب أن حيدث بالوسائل ادلستورية)3(.

جيمس سالدن وآخرون، االستراتيجية الروسية في الشرق األوسط، منظور تحليلي: رؤى خبراء بشأن قضايا السياسيات التالية )سانتا مونيكا،   )1(
www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE236/RAND_PE236z1.  ،)٢٠17  ،RAND مؤسسة  كاليفورنيا: 

.arabic.pdf 

.https://cutt.ly/hx7rORX ،محمد لكريني، »موسكو تتمدد في شمال أفريقيا«، منتدى السياسات العربية، 3٠ يناير ٢٠٢٠  )٢(
مصطفى محمد صالح، »حدود التأثير ومستقبل الدور: الدور الروسي في الشرق األوسط«، المركز العريب للبحوث والدراسات، ٢9 يناير ٢٠18،   )3(

.www.acrseg.org/40666

الدور الجيوسياسي لروسيا في الشرق األوسط:
معطيات جديدة لفاعل قديم
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خامًسا
تهدف روسيا من خالل وجودها يف منطقة الرشق األوسط إىل حتقيق ماكسب داخلية 
دعم  إىل  تريم  أنها  اىل  باإلضافة  ادلاخيل،  استقرارها  وتعزيز  االقتصادية  ترتبط باتلنمية 
حلفائها ومساندتهم من جهة، وابلحث عن حلفاء جدد خلدمة مصاحلها القومية من جهة 

أخرى)1(.

حدودها  استقرار  يضمن  الرويس،  املنظور  من  املنطقة،  استقرار  أن  عن  فضاًل  هذا، 
اجلنوبية؛ بل وهذا هو األهم، يساعدها يف فك العزلة ادلويلة اليت فُرضت عليها بعد األزمة 
اإلسهام يف حل  وقادرة ىلع  فاعلة  اعتمادها كقوة  أوراق  تقديم  وُيمّكنها من  األوكرانية، 

األزمات األكرث تعقيًدا.

باإلضافة إىل هذا، هناك العمل ىلع اإلفادة من القدرات االقتصادية للمنطقة؛ إذ ترى 
يمثل  ما  وهو  املنطقة،  دول  وبني  بينها  اقتصادية  روابط  إلقامة  إماكنية  هنالك  أن  روسيا 
واتلعاقدات  الغاز  صادرات  ىلع  يعتمد  اذلي  الرويس  االقتصاد  إلنعاش  حيوية  رضورة 
اقتصاديني،  متعددة ومركبة إلجياد رشاكء  باسرتاتيجيات  العمل  يستديع  بما  العسكرية، 
وأسواق جتارية، وسوق للسالح. كما ال ينفصل ذلك عن السيع إىل إجياد حزام أو كتلة 
لروسيا ادلخول يف ملفات  يتاح  القطبية األحادية، وتسهم يف أن  من ادلول تقف يف وجه 
لم تكن معنية بها يف الرشق األوسط، وإثبات أن دليها قدرة وماكنة ىلع الساحة ادلويلة؛ 

وذللك فيه تعمل ىلع تنويع أنماط حتالفاتها اإلقليمية ما بني رشاكء جدد وحلفاء قداىم.

محددات السياسة الخارجية الروسية تجاه المنطقة

: لغة املصالح، يف وقت اختلفت 
ً

ترتكز العالقات بني روسيا ودول املنطقة ىلع؛ أوال
ىلع  العالقة  بُنيت  إذ  السوفيتية؛  الفرتة  خالل  ساد  عما  احلايلة  اخلارجية  اتلوجهات  فيه 

حمدي عبد الرحمن، »عودة موسكو: كيف تعيد القمة الروسية األفريقية تشكيل خريطة التنافس الدويل؟« المستقبل لألبحاث والدراسات   )1(
المتقدمة، ٢6 أكتوبر ٢٠19،

.https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5054/عودة-موسكو-كيف-تعيد-القمة-الروسية-اإلفريقية-تشكيل-خريطة-التنافس-الدويل   
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أولوية اتلنافس األيديولويج من ناحية، وعدم اتلدخل يف الشئون ادلاخلية لدلول من ناحية 
أخرى. ثانيًا: اتلصدي حلالة الفوىض يف املناطق املجاورة هلا. ثاثلًا: ماكفحة اإلرهاب. رابًعا: 
لرشعنة  وتوظيفها  ادلويلة،  للمؤسسات  األمريكية  املتحدة  الواليات  تسييس  من  احلد 
يف  املبارشة  العسكرية  القوة  الستخدام  واتلأهب  االستعداد  أخرًيا:  السياسية.  تفاعالتها 

حالة تهديد مصاحلها املبارشة)1(.

ويعد اتلعاون العسكري - األمين أكرث أشاكل اتلعاون تقدًما بني روسيا ودول املنطقة؛ 
حيث ارتفعت نفقات روسيا العسكرية يف املنطقة. كما عملت روسيا ىلع حتسني عالقاتها 

االقتصادية مع يلبيا؛ حيث برز تعاون اقتصادي بني ابلدلين حىت قبل أزمة اعم ٢٠11.

ادلوافع  ىلع  العريب  احلراك  من  الرويس  املوقف  ارتكز  العربية،  االنتفاضات  وبعد 
والكوابح اآلتية)٢(:

إىل  تسىع  اليت  املناطق  قبضة مركزية ىلع  تفرض  اليت  الروسية،  ادلاخلية  ابليئة  طبيعة   -
االنفصال.

اتلخوف من انتقال عدوى اثلورات إىل أراضيها.  -
عدم الرغبة يف وصول قوى إسالمية أصويلة إىل السلطة.  -

واجلزائر،  وتونس،  املغرب،  املنطقة؛  دول  بعض  شهدتها  اليت  احلرااكت  اندالع  ولعل 
عملية  يف  األهمية  بالغ  دور  االجتمايع  اتلواصل  ملنصات  اكن  اليت   - ومرص  ويلبيا، 
أوساط  يف  واضًحا  بدا  املنطقة  يف  روسيا  ملصالح  وتهديًدا  قلًقا  أحدث  قد  احلشد - 
بداية  رصيح  موقف  حتديد  يف  اإلرباك  موضع  يف  وضعهم  اذلي  األمر  الروسية،  انلخبة 
ذللك،  الواقعة.  واالضطرابات  األحداث  إزاء  الصمت  والزتام  للتأين  بعثهم  ما   األمر، 

.https://cutt.ly/wx7yutM ،٢٠19 المصالح الروسية في إفريقيا.. قراءات وتوقعات مستقبلية«، مركز سمت للدراسات، 16 سبتمبر«  )1(
نوار جليل هاشم، وأمجد زين العابدين طعمة، »الموقف الروسي من الثورات العربية: ليبيا ومصر وسورية أنموذًجا«، مجلة سياسات عربية،   )٢(

العدد 1٢ )يناير ٢٠15(: 116.
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دفع احلراك اذلي شهدته املنطقة العربية عموًما روسيا إىل إاعدة انلظر؛ تلكييف سياساتها 
اخلارجية، بما يسهم يف تفادي روسيا إلحداث نظم دويلة جديدة ال تتناسب مع طموحاتهم)1(.

مظاهر الحضور الروسي في المنطقة)٢)

بات احلضور الرويس مركزيًّا يف أغلب الرصااعت يف منطقة الرشق األوسط، وىلع حنو 
خيالف نمط األدوار اليت اضطلع بها االحتاد السوفييت السابق؛ حيث غدت حتظى وريثته 
العربية  واململكة  مرص،  مثل  اإلقليم؛  يف  الرئيسية  القوى  مع  األوجه  متعددة  بعالقات 
شبه  بعالقات  فيه  ترتبط  موسكو  ال تزال  وقٍت  يف  هذا  وتركيا.  واإلمارات،  السعودية، 

مستقرة مع إيران، وسورية، والعراق، وإرسائيل.

ورغم ادلخول الرويس ىلع خط األزمة السورية، كـ»طرف فاعل« يف هذه األزمة، وما 
ادلبلوماسية  فإن  السوري؛  بامللف  املعنية  العربية  ادلول  مع  اختالفات  من  فيه  تسببت 
الطرفني، يف  تهم  للتعاون  االختالفات عرب جماالت  هذه  من  اتلقليل  استطاعت  الروسية 
مقدمتها: تصدير الطاقة، خاصة أن تلك الفرتة قد شهدت اخنفاًضا، محل الروس والعرب 

ىلع ابلحث عن حلول للمشلكة.

أيًضا، لم تُغري روسيا مواقفها من القضايا العربية الرئيسة؛ مثل القضية الفلسطينية؛ 
حيث ظلت ىلع حاهلا من االعتدال، واتلوازن، وتأييد احلق العريب. وهنا، اعتمدت روسيا 
ىلع كونها عضو الرباعية ادلويلة املعنية بالتسوية السلمية يف الرشق األوسط، وعضًوا دائًما 

يف جملس األمن. هذا، فضاًل عن أنها وسيط معتدل من وجهة انلظر العربية.

ولعل اعمل اجلغرافيا قد فرض ىلع روسيا االهتمام بتفاعالت الرشق األوسط، حبكم 
السياق،  للمنطقة. يف هذا  الكتلة األورو-آسيوية املالصقة  كونها تشغل احلزي األكرب من 

معين عبد الحكيم، »روسيا بين استعادة الدور واالنفتاح على العالم«، مجلة الوحدة اإلسالمية 14، العدد 157 )يناير ٢٠15(، مقالة إلكترونية   )1(
.https://www.wahdaislamyia.org/issues/157/mhakim.htm ،ُمتاحة عبر اإلنترنت

لمزيد من التفاصيل، انظر: آنا بورشفسكايا، »روسيا في الشرق األوسط: هل هناك مرحلة نهائية؟« معهد واشنطن، ٢٠ يناير ٢٠19،  )٢(
.www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/rwsya-fy-alshrq-alawst-hl-hnak-mrhlt-nhayyt  
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شهدت العالقات الروسية مع الكثري من ادلول العربية حتوالت غري مسبوقة خالل الفرتة 
األخرية)1(، وتأيت يف مقدمة هذه ادلول اململكة العربية السعودية حيث شهدت عالقاتها مع 
روسيا تطورات إجيابية متالحقة، تكللت بزيارة امللك سلمان بن عبد العزيز إىل روسيا 
يف أكتوبر ٢٠17، ىلع حنو أفىض إىل تنسيق رويس - سعودي حول الكثري من ملفات الرصاع 

اإلقلييم. 

كما تعمل روسيا ىلع فتح نطاق للتحرك يف ميادين غري تقليدية بهدف تقويض دور 
حلف شمال األطليس بتعزيز دورها يف يلبيا، وشمال إفريقيا، والرشق األوسط. وقد تناول 
الرشق  روسيا يف  تدبِّر  »ماذا  كتابه  مركز اكرنييغ يف موسكو، يف  مدير  ترينني)٢(؛  ديمرتي 

األوسط؟«)3(، َطْرح رؤية شاملة ألهداف احلكومة الروسية يف منطقة الرشق األوسط. 

ويرى ترينني أن روسيا تعمل ىلع توثيق العالقات مع الكثري من دول الرشق األوسط، 
ويف مقدمة هذه ادلول مرص ويلبيا. وفيما خيص يلبيا، يشري إىل أن السياسة الروسية تتحرك 
حنوها بشلك تدرييج ارتباًطا بأنها احتفظت بعد انهيار االحتاد السوفييت بالكثري من العقود 
مليارات   7 قيمتها  اتلحتية، جتاوزت  ابلنية  ومشاريع  األسلحة  مبيعات  يلبيا يف شأن  مع 
دوالر. ذللك، فيه تريد تعويضها بعقود تسليح جديدة، وأطر تعاون اقتصادي واستخبارايت 

وعسكري ختدم مصالح ابلدلين؛ وذلك باتلنسيق مع مرص. 

كما أاعدت روسيا عالقاتها مع الصومال بعد انقطاع ثالثني اعًما؛ تلفتح بوابة جديدة 
اتلارخيية  العالقات  إىل  إضافة  مع جيبويت،  املزتايد  واتلعاون  اإلفرييق،  القرن  منطقة  إىل 

واملتصاعدة مع بدلان املغرب العريب.

،٢٠17 ديسمبر   ٢٢ المجلة،  األوسط«،  الشرق  في  الروسي«  »الدب  جديد...  بمشروع  قديم  »العب  خليل،  القادر  عبد  محمد   )1( 
.https://cutt.ly/jx7iBi4 

»ترينين« كان ضابًطا بالجيش السوفيتي خالل الحرب الباردة، ولمدة ٢1 عاًما، قضى منها 5 أعوام في االستخبارات العسكرية كضابط اتصال   )٢(
في العالقات الخارجية.

Dmitri Trenin, What Is Russia to in the Middle East? (Cambridge, Polity Press, 2018).  )3(
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خمتلف  يف  حضوره  وتعزيز  حلفائه،  عن  ادلفاع  يف  جديته  إظهار  ىلع  بوتني  ويراهن 
القضايا، واتلعامل املرن مع تناقضات املنطقة، ويه دروس اتلقطها حىت حلفاء الواليات 
خالل  وتأثرًيا  حضوًرا  األكرث  أنها  روسيا  يف  رأوا  اذلين  األوسط  الرشق  يف  املتحدة 
بتدخلها يف سورية ودعم انلظام سياسيًّا، ثم عسكريًّا،  وإذا اكنت روسيا  املنطقة.   أزمات 
فإن جمريات األحداث يف املنطقة، وكشف ترامب لطبيعة سياسة واشنطن غري املزتنة، قد 

طرحا رؤية جديدة لدلور الرويس، وفق الكثري من اتلقديرات.

كما تعمل روسيا - باتلنسيق مع لكٍّ من تركيا، وإيران - ىلع حتقيق املصالح املشرتكة، 
وفق مسار اآلستانة. كما جتعل من ذلك إحدى أدوات اتلقارب مع تركيا اليت باتت تشهد 
األمريكي  ادلعم  سيما يف ظل  ال  مسبوقة،  توترات غري  املتحدة  الواليات  مع  عالقاتها 
لقوات سورية ادليمقراطية املسيطر عليها من قبل حزب االحتاد ادليمقرايط الكردستاين، 
وتسىع تركيا يف هذا اإلطار إىل ضمان أن تكون سورية دولة احتادية ال يتمتع فيها األكراد 

بوضعية تؤهلهم لالنفصال الحًقا عن ادلولة السورية.

مصالح روسيا االقتصادية في المنطقة

أبدت الرشاكت الروسية استعداًدا كبرًيا للنفاذ إىل قطاع انلفط والغاز باإلقليم، اذلي 
يتمتع برثوات هائلة. وىلع مدار السنوات املاضية، نشط عدد من الرشاكت انلفطية الروسية 
يف املنطقة، أهمها لوك أويل يف العراق ومرص، بينما تمثل رشكة الغاز الروسية اغزبروم املورد 

الرئييس للغاز الطبييع للسوق الرتكية.

وجشمة  جنكولة  حقيل  تلطوير  مبدئيًّا  اتفاقًا  إيران  مع  السابقة  الرشكة  وقَّعت  وقد 
بابلالد يف  انلفط  قطاع  القيود ىلع  إلغاء  بعد  وذلك  العراقية؛  احلدود  بالقرب من  خشك 
وتعد   .٢٠15 يويلو  يف   »1+5« جمموعة  مع  انلووي  االتفاق  إىل  الوصول  عقب   ،٢٠16 يناير 
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االستثمارات الروسية السابقة جزًءا من حزمة استثمارية ترتاوح بني 35 و4٠ مليار دوالر 
ستضخها روسيا بإيران)1(.

املتوسط)٢(؛ حيث استحوذت  الروسية إىل استغالل ثروات ابلحر  كما تسىع الرشاكت 
رشوق  حقل  بامتياز  اإليطايلة  إيين  رشكة  من   %3٠ حصة  ىلع  الروسية  روسنفت  رشكة 
ابلحري املرصي؛ وذلك مقابل 1.1٢5 مليار دوالر، باإلضافة إىل خيار رشاء حصة إضافية 

تبلغ 5% مستقباًل.

وخبالف األسواق اتلقليدية للنفوذ الرويس، تتطلع روسيا إىل انلفاذ إىل أسواق جديدة. 
وتعد تركيا ثاين أكرب مستهلك للغاز الرويس بعد أملانيا، وتستورد حنو 3٠ مليار مرت مكعب 
من الغاز الرويس سنويًّا عرب خطي أنابيب بلو سرتيم، اذلي يمر حتت ابلحر األسود الرشيق، 
االسرتاتيجية  املرشواعت  أحد  الرتيك  السيل  مرشوع  ويعد  ابللقان.  عرب  الغريب  واخلط 
املرشوع  وهو  اإلقليم،  يف  بها  موسًعا  اهتماًما  الروسية  احلكومة  تويل  اليت   األخرى 
أنبوبني  بمد  يتعلق  اذلي   ،٢٠16 ديسمرب  يف  الرويس  الوزراء  جملس  عليه  ق  صدَّ اذلي 
مكعب  مرت  مليار   3٠ إىل  تصل  إمجايلة،  بطاقة  تركيا  إىل  روسيا  من  األسود  ابلحر   عرب 

من الغاز سنويًّا)3(. 

طر التعاون العسكري الروسي - الشرق أوسطي
ُ
أ

تعددت الصفقات العسكرية بني روسيا والكثري من دول اإلقليم، فقد وقَّعت مع تركيا 
اتفاقًا غري مسبوق تلوريد منظومات »S-400« لدلفاع اجلوي، كما تعاقدت مرص ىلع رشاء 
الكثري من منظومات التسليح الروسية. ويف هذا السياق، شهدت العالقات العسكرية بني 

»روسيا توقع أول عقد تطوير لحقول النفط في إيران«، Skynews عربية، 15 مارس ٢٠18،  )1(
.www.skynewsarabia.com/business/1030331 - روسيا-توقع-عقد-تطوير-لحقول-النفط-ٕايران      

مصطفى صايج، »استراتيجية روسيا الجديدة: العب جيو-استراتيجي والوصول إلى المياه الدافئة«، آراء، العدد 134 )فبراير ٢٠19(.  )٢(
 .https://cutt.ly/3x7aLjP ،٢٠18 عربية، 19 نوفمبر DW »روسيا وتركيا: تعاون مؤقت أم تحالف استراتيجى؟«  )3(
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موسكو والرياض تطورات غري مسبوقة)1(؛ حيث أسفرت زيارة امللك سلمان إىل روسيا عن 
واتلكنولوجيا  اتلقنية  نقل  يف  تسهم  اسرتاتييج،  بُعد  ذات  بشأن صفقات  اتفاقيات  توقيع 
العسكرية،  للصنااعت  ر  ومصدِّ ومصنِّع  منتج  إىل  الرياض  وحتول  اململكة،  إىل  الروسية 

وتمكنها من امتالك الصنااعت العسكرية املتطورة وتوطينها.

وقد توصلت روسيا إىل اتفاق مع مرص يسمح باالستخدام املتبادل للقواعد العسكرية، 
أوجه  تعدد  املنطقة، خاصة يف ظل  الرويس يف  العسكري  للموقف  أهمية مرص  بما يرسخ 

اتلعاون العسكري والتسلييح واتلدرييب بني اجلانبني، ىلع مستويات خمتلفة.

اثلنايئ  للتعاون  قاعدة  ستشلك  روسية - إماراتية  اتفاقية  وقِّعت  ذلك،  إىل  باإلضافة 
الرويس،  الصناعة  وزير  مانتوروف؛  وقال  اخلامس.  اجليل  من  خفيفة  مقاتلة  تطوير  يف 
ىلع هامش املعرض ادلويل اثلالث عرش لألسلحة يف ٢٠17: »وقعنا اتفاقية خاصة بتطوير 
اتلعاون اثلنايئ يف جمال اإلنتاج احلريب«)٢(. ويسمح ذلك بتطوير مرشوع املقاتلة اخلفيفة من 
َوقَّعت روسيا واإلمارات ىلع  م بمشاركة اجلانب اإلمارايت. كما  اجليل اخلامس، اذلي ُصمِّ
هامش املعرض مذكرة تفاهم حول نية اجلانب اإلمارايت رشاء طائرات حربية من رشكة 

سوخوي الروسية.

الرشق  بات جليًّا يف ساحات  الرويس  أن احلضور  إىل  املعطيات  ربما تشري مجلة هذه 
األوسط، ليس انطالقًا من اسرتاتيجيات االحتاد السوفييت السابق، بل تأسيًسا ىلع حسابات 
مغايرة وأدوات جديدة. وبينما تزتايد اتلحوالت اإلجيابية اليت تشهدها العالقات مع الكثري 
من دول اإلقليم، فإن عمل روسيا ىلع تطوير أدوارها ىلع مرسح عمليات الرشق األوسط ال 
يعين أنه سيكون من اليسري حتقيق ما تبتغيه؛ ذلك أن السياسات الروسية إىل اآلن ال تزال 

تعتمد ىلع األداة االقتصادية والقوة اخلشنة. 

،٢٠19 أكتوبر   15 والبحوث،  للدراسات  المسبار  مركز  األمام«،  وإلى  البداية  من  السعودية  الروسية  »العالقات  بوغدانوف،  ميخائيل   )1( 
.www.almesbar.net/العالقات-الروسية-السعودية-من-البداية//

»اإلمارات تضع يدها بيد روسيا في سالح الجو«، RT Arabic، ٢٠ فبراير ٢٠17،  )٢(
 .https://arabic.rt.com//russia/864382/اإلمارات-تشارك-في-مشروع-روسي-لبناء-مقاتلة-خفيفة-من-الجيل-الخامس       
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بناًء ىلع ذلك، يمكن القول: إن حتراكت روسيا ىلع مرسح عمليات الرشق األوسط 
اإلقليمية،  األزمات  يف  لروسيا  فاعل  بدور  يتمسك  األول:  متوازيني؛  خطني  ىلع  تقوم 
واثلاين: حماولة ترتيب األجندة الروسية يف املنطقة، وفتح آفاق جديدة لعالقات مع حلفاء 

ُجدد؛ استجابة لرضورات الواقع ىلع الصعيدين اإلقلييم وادلويل.

الدور الجيوسياسي لروسيا في الشرق األوسط:
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الطموحات الروسية تجاه المنطقة العربية اإلفريقية

ادلكتور حممود عزت
 نائب مدير مركز ادلراسات االسرتاتيجية، 
مكتبة اإلسكندرية

القوى  طموحات  مع  باتلوازي  االسرتاتييج  العمق  حتقيق  إىل  املستمر  روسيا  سيع  إن 
العظىم والعالقات غري املستقرة مع أوروبا والواليات املتحدة األمريكية، قد ترك بصمة 

مستديمة ىلع سياسة روسيا اخلارجية.

مهم.  اعليم  كممثل  روسيا  عودة  ادلويل  املجتمع  شهد  املاضية،  السنوات  مدى  وىلع 
عت روسيا انلطاق اجلغرايف لسياستها اخلارجية من خالل االنتشار  فيف اآلونة األخرية، وَسَّ
النشط يف أجزاء من العالم؛ حيث لم يكن الوجود الرويس فيها جليًّا منذ انهيار االحتاد 

السوفييت، وتراجع طموحاته اخلارجية.

ويبدو أن حماوالت موسكو إلنشاء شبكة من العالقات يف قارة إفريقيا والرشق األوسط، 
 للسلطة ىلع 

ًّ
هو توجه جديد يف السياسة اخلارجية الروسية؛ ليك تضع نفسها مركًزا مستقال

املرسح ادلويل؛ مما يسهم يف إاعدة هيلكة انلظام ادلويل متعدد األقطاب. وقد تزامن ذلك مع 
حتسن االقتصاد الرويس؛ مما أسهم يف تطوير السياسة الروسية، وحتوهلا إىل سياسة خارجية 

فاعلة من انلاحية اجليوسياسية.

ومن الصعب املبالغة يف تقدير دور اجلغرافيا كقوة دافعة للسياسة اخلارجية الروسية. 
الطبيعية  اجلغرافية  احلواجز  بسبب غياب  األمنية  الروسية وسياستها  ادلولة  تشلكت  لقد 
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إقليمية  واملحيطات واألنهار واجلبال. هلذا يف سعيها إىل اخلروج من نطاقها الضيق كقوة 
آسيوية أوروبية كربى،  اجتهت روسيا إىل تقوية عالقتها بالقارة اإلفريقية بعد عقود من 
الغياب عن القارة بعد انهيار االحتاد السوفييت اذلي اكن داعًما كبرًيا حلراكت االستقالل 

اإلفريقية، ال سيما ذات اتلوجهات االشرتاكية. 

يف  خاصة  الروسية  االستثمارات  جلذب  ا  مهمًّ مصدًرا  اإلفريقية  العربية  ادلول  وتعد 
الالزمة تللك  اخلام  املواد  إفريقيا  هلا  توفر  اتلحويلية؛ حيث  والصنااعت  الطاقة  جماالت 
الصنااعت. ومن جانب آخر، فإن العالقات القوية اآلمنة الروسية مع ادلول اإلفريقية تدفع 
تلك ادلول - بل وبعض دول أمريكا الالتينية - إىل دعم دور روسيا ادلبلوماسية وحتراكتها 

يف اكفة املنظمات ادلويلة؛ وهو ما يضيف نواًع من أنواع الرشعية ىلع دور روسيا ادلويل.

وتعد األداة العسكرية من أهم ما تمتلكه روسيا باعتبارها مصدًرا رئيسيًّا لألسلحة 
أفضل  الروسية من  أنظمة اتلجسس  تعد  إفريقيا. كما  إفريقيا ووسط وغرب  دلول شمال 
األنظمة اليت تفضلها جمموعة دول يف إفريقيا، باإلضافة إىل جمال تكنولوجيا املعلومات، 

وإنرتنت األشياء، وتكنولوجيا بناء وهندسة السفن، وأنظمة الصواريخ الروسية.

فاملنافسة السوفيتية مع الغرب يف إفريقيا بدأت مع ضعف اإلمرباطوريات االستعمارية 
الغربية يف إفريقيا، وصعود احلراكت اليسارية فاكنت بداية تلوسيع نطاق روسيا العاليم من 
وتونس،  واجلزائر،  مثل مرص،  إفريقية كثرية؛  اإلفرييق، ودعم دول عربية  املرسح  خالل 

والسودان، ويلبيا، وغريها.

وتنوعت املشاركة السوفيتية يف هذه ادلول ما بني ادلعم العسكري املبارش، ومبيعات 
ودعم  املدنية،  الفنية  واملساعدة  العسكريني،  والفنيني  املستشارين  وإرسال  األسلحة، 

اتلعليم يف اجلامعات الروسية.
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وتدرك روسيا أهمية الساحة اإلفريقية تلأكيد نفوذها اإلقلييم خاصة مع مرحلة إاعدة 
هيلكة انلظام ادلويل؛ ذلا سعت إىل تأكيد الوجود الرويس من خالل األدوات االقتصادية، 

والعسكرية، بل واثلقافية.

ومؤخًرا أكدت لكٌّ من السودان وروسيا - ىلع سبيل املثال - حرصهما ىلع توسيع جماالت 
اتلعاون املتعددة بما خيدم مصلحة ابلدلين، ويسهم يف تعزيز السالم واالستقرار باملنطقة، 
واالقتصادية،  السياسية،  املجاالت  خمتلف  يف  أوسع  آفاق  إىل  بها  االنطالق  ىلع  واحلرص 
واثلقافية، والعسكرية. واكن ذلك بمناسبة اذلكرى اخلامسة والستني للعالقات ادلبلوماسية 

بني السودان وروسيا.

السعي إلى القرن اإلفريقي

ويف إطار سيع روسيا إىل اللحاق بركب القوى اإلقليمية وادلويلة اليت تتجه إىل اإلفادة 
من الوضع االسرتاتييج ملنطقة القرن اإلفرييق. تنظر روسيا إىل منطقة القرن اإلفرييق ىلع 
أمنية  حتديات  وتواجهها  دوهلا،  بني  اإلقليمية  والزنااعت  بالرصااعت  مليئة  منطقة  أنها 
كربى؛ مثل: اإلرهاب، والقرصنة، واجلرائم العابرة للحدود، واجلرائم املنظمة، ويه األسباب 
الرئيسية اليت جعلت روسيا ختطط نفقاتها العسكرية يف املنطقة، وتقيم قواعد عسكرية 
وحبرية فيها، وسيرتتب عليها تغريُّ املشهد اجليوسيايس، وإاعدة هيلكة العالقات الروسية يف 

القرن اإلفرييق.

ذللك، تقدم روسيا االحتادية نفسها إىل دول القرن اإلفرييق ىلع أنها رشيك اسرتاتييج 
واحتضان  األمحر،  ابلحر  منطقة  يف  الرويس  اجليوسيايس  انلفوذ  صياغة  إلاعدة  مستديم؛ 
ا إىل إفريقيا، والوجود  عدٍد من دول املنطقة؛ مثل السودان، وإريرتيا، باعتبارهما مدخاًل مهمًّ
بشلك مكثف يف القرن اإلفرييق، خالل الرتاجع األمريكي يف املنطقة وانشغال الواليات 

املتحدة، وتركزيها ىلع منطقة الرشق األوسط.

الطموحات الروسية تجاه المنطقة العربية اإلفريقية
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عسكرية  قاعدة  بناء  جيبويت  حكومة  رفض  وبعد   ،٢٠17 اعم  يف  املثال،  سبيل  ىلع 
روسية بها بسبب القلق من االعرتاض األمريكي والفرنيس جتاه وجود روسيا عسكريًّا 
يف جيبويت، أخذت روسيا االجتاه إىل اخليارات ابلديلة، واجتهت إىل إريرتيا، وتوصلت معها 
إىل اتفاق يقتيض استضافة إريرتيا قاعدة عسكرية روسية يف جنوب ميناء عصب املطل 
ىلع ابلحر األمحر، ىلع أن تعمل روسيا ىلع توسعة امليناء وضمه إىل املنطقة اليت ستُبىن بها 

القاعدة العسكرية.

كما اعدت العالقات ادلبلوماسية بني روسيا والصومال يف اعم ٢٠16، بعد انقطاع دام 
سنوات كثرية يف أعقاب سقوط االحتاد السوفييت، ويشري هذا إىل عودة الوجود الرويس يف 
الصومال ومنطقة القرن اإلفرييق بشلك جيل وفق طموحات روسية جديدة. هذا إىل جانب 

اتلعاون يف جمال تأهيل الكوادر العلمية واإلدارية املطلوبة؛ إلاعدة بناء ادلولة.

الوجود الروسي في القرن اإلفريقي: المصالح والدوافع

من  اإلفرييق  القرن  منطقة  سيما  وال  اإلفريقية،  القارة  إىل  شك  بال  روسيا  تتجه 
املزيد  عن  وابلحث  تعظيمها،  إىل  روسيا  تسىع  اليت  واملصالح  ادلوافع  من  خالل جمموعة 
القرن  منطقة  واتلعليمية يف  اثلقافية،  وكذلك  والعسكرية،  االقتصادية  االستثمارات  من 

اإلفرييق، وتتمثل أهمها يف ادلوافع واملصالح اآلتية: 

جتديد العالقات الروسية وزيادة اتلأثري السيايس ملنافسة القوى ادلويلة األخرى: مثل   -
الرتاجع  واستغالل  األوروبية،  ادلول  وبعض  والصني،  األمريكية،  املتحدة  الواليات 

األمريكي يف املنطقة. مما يسهم يف تعزيز الوجود السيايس لروسيا يف املنطقة.

وثروة  ونفط،  واغز،  طبيعية،  موارد  من  االقتصاديَّة  اإلفرييق  القرن  منطقة  إماكنات   -
حيوانية، فضاًل عن املوقع اجليواسرتاتييج للصومال، وجيبويت، وإريرتيا.
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تأمني املالحة ابلحرية يف ابلحر األمحر، واملشاركة يف محاية مضيق باب املندب، وضمان   -
أمن املرور ابلحري من قناة السويس إىل خليج عدن، بما يسمح للوجود الرويس بشلك 
قوي يف املنطقة، وتأمني اتلدريبات، واملناورات العسكرية، وابلحرية املشرتكة مع دول 
طرق  أهم  أحد  يعد  األمحر  فابلحر  عدن.  وخليج  األمحر،  ابلحر  يف  وإفريقية  عربية 
اتلجارة العاملية، والرابط بني منتيج الطاقة يف اخلليج، واألسواق الغربية، والصنااعت 
املصدرة بلدلان شمال رشق آسيا. واهتمام روسيا بابلحر األمحر ليس باجلديد، لكن 
أول اعمل يمنع روسيا هو عدم وجود ماٍض استعماري هلا يف منطقة الرشق األوسط، إال 

حبضور بسيط يف إثيوبيا أو جنوب ايلمن.

وقد وجدت روسيا أيًضا من أزمة القرصنة يف الصومال دافًعا أساسيًّا لالهتمام بمضيق 
باب املندب.

فتح سوق جديدة للصنااعت العسكرية الروسية واألسلحة الروسية، اليت تعد من أهم   -
أراكن االقتصاد الرويس.

ضمان اتلدخل يف عمليات التسوية الشاملة للرصااعت واخلالفات بني دول املنطقة؛   -
تلأمني االستثمارات الروسية يف املنطقة مستقباًل.

استغالل املوقع اجليواسرتاتييج للمنطقة؛ لضمان توريد املنتجات واخلدمات واتلقنيات   -
الروسية يف خمتلف املجاالت.

املنطقة،  يف  روسيا  مصالح  تلأمني  املسلحة  واجلمااعت  واإلرهاب  اتلطرف  ماكفحة   -
فضاًل عن مشاركة روسيا يف عمليات حفظ السالم اتلابعة لألمم املتحدة يف إريرتيا، 

والسودان، وجنوب السودان، والصومال.

إقامة القواعد العسكرية الروسية تلأكيد عودة روسيا عسكريًّا إىل القارة اإلفريقية من   -
خالل قواعد عسكرية يف الصومال، والسودان، وجيبويت، وإريرتيا. كما أن إعالن إنشاء 
أول قاعدة روسية يف السودان، بل ويف إفريقيا كلك يف ديسمرب ٢٠٢٠، سيمثل مفتاح روسيا 

الطموحات الروسية تجاه المنطقة العربية اإلفريقية
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دائم ىلع طول طريق  بوجود  روسيا  احتفاظ  األوسط. كذلك  الرشق  ومنطقة  إلفريقيا 
احلرير اجلديد، واملمتد من بورتسودان إىل اعصمة تشاد جنامينا. 

مستقبل الدور الروسي في القارة اإلفريقية

هناك بال شك خماوف دلى ادلول األوروبية والواليات املتحدة األمريكية من مسايع 
يف  صيين  رويس  وتكتل  حتالف  ظهور  من  اخلوف  وكذلك  اإلفريقية،  القارة  جتاه  روسيا 
القارة السمراء، وما يمكن أن يرتتب عليه من إقامة رشاكة روسية صينية ترض باملصالح 
عرض  يف  بوادره  برزت  ما  وهو  بعضهما،  يكمالن  حبيث  اإلفريقية؛  القارة  يف  الغربية 
الصني ىلع روسيا السماح حلاملة الطائرات الروسية Admiral Kuznetsov باهلبوط يف 
القاعدة الصينية يف جيبويت، بعد فشل اتلوصل إىل اتفاق بني روسيا وجيبويت بشأن القاعدة 

العسكرية الروسية ىلع أراضيها.

وقد جاء نص االتفاقية بني روسيا والسودان يف ديسمرب ٢٠٢٠ حول إقامة قاعدة إمداد 
وتموين وصيانة للبحرية الروسية ىلع ساحل ابلحر األمحر بهدف »تعزيز السالم واألمن يف 
املنطقة«، وال تستهدف أطرافًا أخرى حسبما جاء يف مقدمة االتفاقية؛ لريسم رؤية مستقبلية 
جديدة حنو الوجود الرويس يف املنطقة. وستكون تلك القاعدة اجلديدة املقرر بناؤها بالقرب 
من ميناء بورتسودان، قادرة ىلع استيعاب ما يصل إىل 3٠٠ عسكري ومدين. كما يسمح هلا 
باستقبال أربع سفن كبرية يف وقت واحد، كما ستستخدم القاعدة يف عمليات اإلصالح، 
وتقدم  الروسية.  ابلحرية  أفراد  لراحة  واتلموين، وكذلك ستستخدم ماكنًا  اإلمداد  وإاعدة 
احلكومة السودانية األرض جمانًا يف مقابل حصول السودان ىلع ادلعم العسكري واألسلحة 
الروسية، وستحصل روسيا أيًضا ىلع احلق يف جلب أية أسلحة وذخرية وغريها من املعدات 
اليت حتتاجها عرب مطارات وموانئ السودان دلعم القاعدة، وهو ما يعين ضمان وجود روسيا 

بقوة عسكرية ومدنية يف املنطقة لفرتة اخلمسة وعرشين اعًما املقبلة ىلع األقل.



3535

إن القاعدة الروسية يف السودان ستسهل مستقباًل عمليات األسطول ابلحري الرويس 
يف املحيط اهلندي؛ إذ ستتمكن ابلحرية الروسية من تبديل طواقم القطع ابلحرية الروسية 
ا إىل السودان. كما سيمكن روسيا من نرش أنظمة  املنترشة يف املحيط اهلندي عرب نقلهم جوًّ

دفاع جوي يف املنشأة بهدف محايتها ومنع حتليق الطريان يف أجواء القاعدة.

كما يمكن اتلنبؤ أيًضا بسيع روسيا إىل استغالل وجود بعض القوى اإلقليمية املتمركزة 
يف منطقة القرن اإلفريقية كمعرب تلطوير عالقاتها مع بعض دول إفريقيا، مثل تركيا اليت 
توجد بشلك جيد يف دول؛ مثل: الصومال، وجيبويت، والسودان، وإثيوبيا، ولكن سيكون هذا 
ىلع حساب العالقات املرصية يف هذا الشأن، وعدم قبول مرص الوجود العسكري الرتيك يف 
بعض ادلول اإلفريقية. مما جيعلنا نؤكد ىلع أن االخنراط الرويس سيسهم يف اشتداد اتلنافس 
يف منطقة القرن اإلفرييق وابلحر األمحر، كونها مزدمحة بالقوى ادلويلة واإلقليمية، كما 
اتلنافس  إىل  باإلضافة  وأمريكية،  لقوى غربية وآسيوية  العسكرية  للقواعد  أنها موطن 
األمريكي الصيين يف املنطقة، واتلنافس ادلويل واإلقلييم ىلع املوارد، وباتلايل فإن الوجود 

الرويس يفتح جبهة جديدة من اتلنافس ادلويل يف املنطقة. 

القرن  الراهنة يف  اتلطورات  أن  يبدو جليًّا  املنطقة،  الرويس يف  ادلور  وحول مستقبل 
اإلفرييق اليت تأيت يف إطار التسوية الشاملة للخالفات والرصااعت القائمة بني دول املنطقة، 
تمثل فرصة جيدة أمام الروس إلحداث اخرتاق يف املنطقة، يعززها االهتمام الرويس بتطوير 
العالقات مع دوهلا ىلع الصعيد السيايس، واالقتصادي، واألمين، والعسكري، فضاًل عن 
رغبة عدد من ادلول العربية اإلفريقية يف توسيع دائرة عالقاتها مع القوى ادلويلة، ال سيما 
روسيا، وفتح أبوابها أمام االستثمارات الروسية يف املنطقة، واإلفادة من اخلربات الروسية يف 
جمال الطاقة انلووية السلمية، وهو ما سيمثل الفرصة اذلهبية لروسيا تلمارس دوًرا مستقبليًّا 

يف املنطقة اإلفريقية العربية، وال سيما منطقة القرن اإلفرييق.

الطموحات الروسية تجاه المنطقة العربية اإلفريقية





 جيو اقتصاديات النفط والغاز 
في االستراتيجية الروسية في ليبيا 

حممد العريب
باحث أول، مركز ادلراسات االسرتاتيجية، 
مكتبة اإلسكندرية

لم يكن إسقاط نظام القذايف ىلع إثر اتلمرد املدعوم غربيًّا جمرد خسارة اسرتاتيجية 
لروسيا العائدة إىل املنطقة، بل اشتمل أيًضا ىلع خسائر اقتصادية هائلة، اكنت موسكو قد 
جنحت يف تأمينها منذ اعم ٢٠٠8، مع نظام العقيد بعد فرتة تباعد بني طرابلس وموسكو 
ابلنية  قطااعت  يف  روسية  استثمارات  يف  باألساس  اخلسائر  هذه  تمثلت  الغرب.  لصالح 
اتلحتية وانلقل، والطاقة، فضاًل عن صفقات التسليح؛ حيث بلغ حجم خسائر روسيا 1٠ 

مليارات دوالر. 

الليبية دور كبري يف تشكيل اسرتاتيجية روسيا يف الرشق األوسط عقب  للحالة  اكن 
عودة فالديمري بوتني إىل سدة الرئاسة. اتهم بوتني ربيبه مدفيديف اذلي شغل موقع الرئاسة 
أثناء اندالع اتلمرد يف يلبيا بالتسبب يف اكرثة اسرتاتيجية، تمثلت يف عدم اتلصويت ضد 
قرار جملس األمن ادلويل باتلدخل يف يلبيا، وهو ما منح انلاتو والغرب غطاًء رشعيًّا إلسقاط 
نظام القذايف. وبدا واضًحا أن تدهور األوضاع يف يلبيا وإخفاق املجتمع ادلويل يف إاعدة بناء 
ادلولة يف يلبيا، وتركها نهبًا للميليشيات املحلية وعصابات اتلهريب واجلمااعت اإلرهابية 
قد أسهم يف إاعدة تأكيد موسكو ىلع رفض اتلدخل الغريب تلغيري انلظم العربية. اكن درس 
يلبيا هو ما عزز صالبة موقف موسكو جتاه حماولة إسقاط نظام األسد يف دمشق. ولو وقع 
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هذا، لربما أصبحت سورية النسخة األكرث اكرثية من يلبيا، ولفقدت روسيا قاعدة وجودها 
العسكري يف رشق املتوسط. 

ىلع  للحفاظ  األساسية  الرويس  اتلدخل  أداة  والسياسية  العسكرية  األدوات  اكنت 
مصاحلها يف سورية. أما يف يلبيا، فهناك تداخل واضح بني األدوات واألهداف اجليواسرتاتيجية 
واالقتصادية؛ حيث يمارس قطاع الطاقة، )انلفط والغاز الليبيان( دوًرا حموريًّا يف تشكيل 

سياسة موسكو الليبية. 

ما أهداف روسيا الجيواقتصادية في ليبيا؟ 

 4.4 بلغ  طرابلس  ىلع  مستحق  دين  إلغاء  - بعد  القذايف  نظام  مع  موسكو  عقدت 
يف  واستثمارات  وبنغازي،  رست  بني  حديد  سكة  خط  إلنشاء  صفقات  دوالر -  مليار 
حقول انلفط والغاز الليبية بلغت 3.5 مليار دوالر، فضاًل عن مرشواعت بناء بقيمة 15٠ 
مليون دوالر، وعقود تسليح أبرمتها رشكة روسوبرونو-إكسبورت بقيمة 4 مليارات دوالر، 
خرستها مجيًعا بسبب سقوط نظام القذايف. لكن خسائر موسكو زادت مع اجتاه املجلس 
االنتقايل العام بطرابلس إىل اإلعالن عن معاملة الرشاكت الغربية خاصة اتلابعة لدلول 
اليت أسهمت يف دعم املتمردين؛ مثل: بريطانيا، وفرنسا، والواليات املتحدة معاملة تفضيلية 
الروسية خاصة اغزبروم، وتاتنفت. بيد أن فشل بدلان تلك ادلول يف  يف مقابل الرشاكت 
اتلدخل اإلجيايب تلعديل مسار االنتقال السيايس، قد أفىض إىل اندالع احلرب األهلية مرة 
أخرى، وأدى ذلك إىل منح موسكو فرصة أكرب تلحقيق اغياتها اجليواقتصادية، واملتمثلة يف 
تعزيز وضع روسيا العسكري يف رشق وجنوب املتوسط، واتلوسط إلنهاء الرصاع بما يؤدي 
إىل وجود نظام صديق ملوسكو، وباتلايل زيادة أوراق موسكو يف إدارة العالقات مع إيطايلا 
وفرنسا، أو منح روسيا فرصة للوجود العسكري ادلائم يف يلبيا. لكن زيادة الضغط ىلع 
انلظام السوري حليف موسكو يف تلك املرحلة، قيد أيًضا من حتراكت موسكو اليت اضطرت 

إىل إخالء السفارة الروسية يف طرابلس بسبب تدهور احلايلة األمنية يف ٢٠14.
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تدرك روسيا أهمية يلبيا بالنسبة إىل سوق الطاقة العاملية، وباألخص إىل السوق األوروبية 
اليت تعد روسيا أهم مورديه، إىل جانب احتياطات انلفط املهولة اليت تتمتع بها يلبيا، اليت 
ىلع  املؤكدة  االحتياطيات  من   %3  - اخلام  االحتيايط  من  نفط  برميل  مليار  بـ48  تقدر 
األرض - يمثل الغاز اللييب 1% من احتياطات الغاز العاليم - املركز ٢6 اعمليًّا - وبالفعل 

تمد يلبيا أوروبا بالغاز من خالل خطوط تمتد عرب املتوسط إىل إيطايلا.

ويف هذا الصدد، يمثل اهلدف االسرتاتييج لروسيا هو ضخ استثمارات اكفية للتحكم 
الليبية، وباتلايل املحافظة ىلع قدرتها ىلع اتلحكم يف سوق الغاز  يف سوق الغاز وانلفط 
األوروبية رشقًا وجنوًبا. ومن ثم، تيع موسكو أن فقدان يلبيا لصالح أطراف أخرى سيؤثر 
يف قدرتها ىلع اتلفاوض، ويف امتالك مزايا اسرتاتيجية يف مواجهة الغرب. وىلع العكس من 
خطوط نقل الطاقة الروسية إىل أوروبا اليت تمر عرب تركيا وأوكرانيا، ويه ساحات ال ختلو 
من رصااعت وخالفات؛ مثل قضية القرم ىلع جبهة أوكرانيا، واخلالفات املحتملة مع تركيا 
تتجاوز  وعليه،  الوصول.  حيث  من  أيرس  يعد  اجليوبوتلييك  يلبيا  وضع  فإن  سورية،  حول 
أهداف روسيا جمرد احلفاظ ىلع موطئ قدم سياسية وعسكرية يف شمال إفريقيا من خالل 

دعم طرف من أطراف الرصاع ىلع حساب آخر.

ما حجم تعاقدات الغاز والبترول الروسية في ليبيا؟ 

بدأت عودة موسكو إىل سوق الطاقة الليبية يف اعم ٢٠13، عندما تمكنت رشكة اغزبروم 
نفت من جتديد عمليات استكشاف انلفط والغاز يف حقل الفيل الواقع ىلع بعد 8٠٠ كم 
جنوب طرابلس، اذلي توقف العمل فيه منذ اعم ٢٠11. ونصت اتفاقية التشغيل اليت ُوقِّعت 
قبل اندالع احلرب األهلية ىلع رشاء الرشكة الروسية 33% من أسهم رشكة إيين اإليطايلة 
اليت تقود املرشوع. اكنت اغزبروم أول الرشاكت الروسية العائدة إىل يلبيا قبل أن تلحق بها يف 
العام نفسه تاتنفت سادس أكرب رشكة روسية للنفط الستئناف عملياتها اليت بدأت مبكًرا 
استمرت  كذلك  ورست.  غدامس  يف  دوالر  مليون   ٢5٠ قيمتها  باستثمارات   ٢٠٠6 اعم  يف 
للنفط.  الوطنية  واملؤسسة  األملانية  سيشن  مع رشكة  عقود  من خالل  العمل  يف  روزنفت 
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لكن تدهور الوضع األمين أدى إىل توقف هذه العمليات، فضاًل عن رشاسة املنافسة مع 
الرشاكت الفرنسية واإليطايلة. 

الوفاق  حكومة  بني  الليبية  اجلبهة  وانقسام  الصخريات،  اتفاق  إنفاذ  فشل  بعد 
وحليفها  املنتخب يف طربق  انلواب  طرابلس، وحكومة جملس  املتحدة يف  لألمم  اتلابعة 
مصاحلها  ىلع  للحفاظ  سياسة  موسكو  تبنت  حفرت،  خليفة  املشري  بقيادة  الوطين  اجليش 
للنفط حيادها  الوطنية  املؤسسة  إعالن  مع  الطرفني، خاصة  بني  املتوزعة  اجليواقتصادية 
يف  الرويس  ادلور  حيوية  ىلع  اتلأكيد  إىل  الرصاع  طرفا  اجته  أخرى،  ناحية  من  السيايس. 
يلبيا، فأعلنت وزارة انلفط يف ٢٠16 عن عودة الرشاكت الروسية بسبب العجز املتفاقم يف 
املوازنة؛ نتيجة اخنفاض معدالت اإلنتاج دون 1.6 مليون برميل يف ايلوم، واالخنفاض العام 

يف أسعار ابلرتول. 

اعدت الصفقات الليبية الروسية مرة أخرى إىل الواجهة يف فرباير ٢٠17 مع عقد مؤسسة 
انلفط الليبية ورشكة روزنفت اتفاقية للبحث واالستكشاف من خالل جلنة مشرتكة بني 
املؤسستني يف منطقة اهلالل انلفطي. كذلك اعدت رشكة تانفت للتنقيب عن الغاز وابلرتول 
الصفقات اتلوقف، مع  يف حميط غدامس يف ديسمرب ٢٠19. ومرة أخرى، اكن مصري هذه 
وتوقف  طرابلس،  حول  الوفاق  حكومة  وميليشيات  الوطين  اجليش  بني  املعارك  اشتداد 
الرتيك  اتلدخل  وترية  وزيادة  املايض،  يناير  برلني يف  مؤتمر  انلفطية عشية  املنشآت  عمل 
لصالح حكومة الوفاق، وهو ما زاد من تعقيد املشهد اللييب وتداخله مع الرصاع حول الغاز 

يف رشق املتوسط.

لت سياسة الطاقة الموقف الروسي من األزمة الليبية؟
َّ

ك
َ

كيف ش

يه  الوفاق  حلكومة  اتلابعة  للنفط  الوطنية  املؤسسة  أن  اللييب  املشهد  مفارقات  من 
املنوطة بعقد صفقات االستكشاف واتلنقيب واإلنتاج، يف الوقت اذلي تقع فيه - إىل اآلن 
ووقت كتابة هذا اتلقرير - حتت سيطرة اجليش الوطين اللييب. وهو الوضع اذلي تأكد ملدة 
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سنتني مع تمكن اجليش من طرد حرس املنشآت انلفطية اتلابعة للوفاق بقيادة إبراهيم 
اجلرضان من منطقة اهلالل انلفطي الواقعة يف الرشق بني بنغازي ورست يف ٢٠16، وكذلك 
ابلالد  جنويب  والفيل  الرشارة  حقوق  ىلع  الوطين  للجيش  اتلابعة  القوات  استيالء  بعد 
احلقيقة؛ ضمانًا  هذه  تعكس  يلبية  سياسة  بناء  موسكو  وباتلايل اكن ىلع   .٢٠19 فرباير  يف 

ملصاحلها أثناء الرصاع وبعد انقضائه.

من ناحية أخرى، سىع الطرفان إىل كسب موسكو أو حتييدها ىلع األقل. فقصد املشري 
ا يف مقابل اتلعهد بإنفاذ عقود الطاقة املستحقة  حفرت يف ٢٠15، دعم موسكو عسكريًّا وسياسًّ
ما  وهو  الليبية.  املوانئ  إىل  الرويس  األسطول  وصول  حقوق  جانب  إىل  الروسية  للرشاكت 
قبلته روسيا فاستقبلت املشري مراًرا، وقبلت دعمه بشلك غري رسيم من خالل املستشارين 
املقابل،  أي دعم عسكري هل. يف  تقديم  فيما رفضت  األمنية،  فاجرن  العسكريني لرشكة 
استقبلت حكومة فائز الرساج، بل وأيًضا قادة من ميليشيات مرصاتة بعد استيالء تنظيم 

ادلولة اإلسالمية ىلع رست يف ٢٠16.

إىل  قدمته موسكو  اذلي  املحدود  ادلعم غري  السائدة حول  الرواية  من  العكس  وىلع 
اجلهادية،  امليليشيات  قوة  بتحجيم  مرشوًطا  دعًما  اكن  أنه  الواضح  فمن  الوطين،  اجليش 
العمليات  لم تتدخل يف مسار  الروسية يف قطاع انلفط. كما أن موسكو  وضمان املصالح 
ىلع  االستيالء  الوطين  اجليش  حماولة  جناح  إماكنية  يف  تشككها  مع  خاصة  العسكرية، 
الضعف  مع  خاصة  يلبيا،  يف  عسكري  حل  فرض  ىلع  طرف  أي  قدرة  أن  أو  طرابلس، 
بطبع  اتلمويل وحاولت حلها  ومعاناته من مشكالت يف  الوطين  اجليش  بنية  الواضح يف 
اللييب يف مدينة ابليضاء. ويف املجمل،  املركزي  4 مليارات دينار يليب لصالح فرع ابلنك 
حرصت موسكو ىلع تقديم دعم رخيص مقابل تعظيم املنافع من اكفة األطراف باعتبارها 

الوسيط األقدر ىلع اتلأثري يف جمريات األمور.

 جيو اقتصاديات النفط والغاز في
االستراتيجية الروسية في ليبيا
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ر التدخل التركي االستراتيجية الروسية؟  هل غيَّ

اكنت حماولة موسكو اتلوصل مع أنقرة إىل اتفاق وقف إطالق نار يف يلبيا قبيل مؤتمر 
تمهيًدا  سورية؛  غرار  ىلع  يلبيا  يف  الرويس  الرتيك  اتلعاون  إماكنية  ىلع  مؤرًشا   ٢٠٢٠ برلني 
خللق مناطق نفوذ يف يلبيا ىلع امتداد االنقسام السيايس والعسكري. لكن اندفاعة تركيا 
تلغيري موازين القوى لصالح حكومة الوفاق، من خالل حشد املرتزقة السوريني املنتمني 
إىل مجااعت إسالمية، وتسيري العتاد، واملستشارين العسكريني، والطائرات املسرية؛ هو ما 
أدى إىل تراجع اجليش الوطين بعد سقوط قاعدة الوطية، ومطار طرابلس ومدينة ترهونة 
ىلع اتلوايل، أدت إىل اجتاه روسيا إىل اختاذ موقف أكرث تأكيًدا بتحديد خطوط محراء أمام 

اتلقدم الرتيك دون اتلورط املبارش لصالح اجليش الوطين. 

تتمثل اخلطوط احلمراء الروسية يف عدم تمدد اتلأثري الرتيك إىل الرشق بداية من رست، 
وباتلايل منع ميليشيات الوفاق واملرتزقة السوريني من االستيالء ىلع منطقة اهلالل انلفطي، 
واملنطقة املخصصة لرتسيم احلدود ابلحرية بني أنقرة وطرابلس، وفًقا لالتفاق املثري للجدل 
املوقع بينهما يف نوفمرب ٢٠19. وىلع الرغم من أن هذا االتفاق ال يهدد مصالح روسيا يف قطاع 
الطاقة اللييب مبارشة، خاصة أن أنقرة تبحث عن مصادر للطاقة، وال تمتلك القدرة ىلع 
انلاتو  تأييد  أنقرة لكسب  الروسية، لكنها تقلق من حماولة  منافسة رشاكت انلفط والغاز 
والواليات املتحدة للتدخل العسكري يف يلبيا بدعوة تصديها للنفوذ الرويس، واعتمادها 
يف ذلك ىلع عنارص فوىض من ميليشيات جهادية يلبية وسورية ال تستطيع اتلحكم فيها، 
وباتلايل لن يزيد اتلدخل الرتيك يف يلبيا األوضاع إال تدهوًرا، يف الوقت اذلي حتتاج فيه 

موسكو إىل تثبيت األوضاع؛ تمهيًدا حلل يضمن هلا مصاحلها اجليواقتصادية.

وباتلايل ال تتعامل روسيا يف امللف اللييب من منطلق االلزتام السيايس، فطرفا الرصاع 
أضعف من أن يكون أحدهما حليًفا وثيًقا مثل نظام األسد، وال منطلًقا أيديولوجيًّا، إال يف 
إطار رفضها للتدخل الغريب املبارش اذلي يشلك خطًرا ىلع اسرتاتيجيتها الرشق األوسطية، 
كما أن الوضع يف يلبيا أعقد من أن يكون انقساًما بني إسالميني ومدنيني. كذلك ال تتبىن 
موسكو منطق اللعبة الصفرية، فقلقها من اتلحراكت الرتكية ال ينيف إماكنية اتلعاون بني 
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الطرفني، سواء يف ملف الطاقة أو يف اتلنسيق العسكري، وقد سبق أن أعلنت موسكو عن 
إماكنية تعاونها مع تركيا يف ملف اغز املتوسط. فضاًل عن أن موسكو ال تفاضل بني أنقرة 
وخصومها ىلع الساحة الليبية، خاصة القاهرة. ذلا فمن املبكر اجلزم خبيارات اتلصادم أو 
اتلعاون بني أنقرة وموسكو ىلع الساحة الليبية، لكن من املؤكد أن موسكو لن ترتكب 

خطأ إخالء الساحة للغرب كما وقع يف ٢٠11.

 جيو اقتصاديات النفط والغاز في
االستراتيجية الروسية في ليبيا





الظهور كقوة  إىل  وتسىع جاهدة  ادلويلة،  العالقات  نسق  مهمة يف  روسيا ماكنة  حتتل 
فاعلة يف املنطقة املغاربية، بعد أن أجرت مراجعات شاملة ملحددات سياستها اخلارجية، 
يف  ملوسكو  املمتد  وانلفوذ  االهتمام  ويطرح  كربى.  أولوية  اجليوبويلتيك  العامل  بإعطاء 
منطقة شمال إفريقيا اعمة، واملنطقة املغاربية خاصة تساؤالت حول طبيعة االسرتاتيجية 
الروسية يف املنطقة، فمنذ تسلم فالديمري بوتني السلطة سنة ٢٠٠٠ سىع إىل استعادة ماكنة 
 

ً
روسيا العظىم، عرب تبين رؤية متاكملة تتخطى احلدود اجلغرافية للرشق األوسط وصوال
إىل منطقة شمال إفريقيا، ومنها إىل املنطقة املغاربية اليت تعد إحدى أهم مناطق اتلنافس 
مع االحتاد األورويب، والواليات املتحدة األمريكية، وقد ساعدت أحداث احلراك العريب 
لعام ٢٠11 ىلع جعل املنطقة املغاربية ركزية أساسية ضمن اتلوجهات الروسية؛ حيث حظي 
احلراك العريب، وتعزيز العالقات االقتصادية واألمنية بأهمية خاصة ضمن أجندة صانيع 
حكم  مرحلة  وغموض  أوروبا،  مع  املغاربية  العالقات  يف  برود  مع  ذلك  وتزامن  القرار، 

باراك أوباما وبعده دونادل ترامب بأمريكا. 

دول  جتاه  الروسية  اخلارجية  السياسة  ىلع  الضوء  تسليطها  يف  الورقة  هذه  أهمية  تربز 
املنطقة املغاربية، اليت حتتل موقًعا جيواسرتاتيجيًّا يربط بني أوروبا من جهة وإفريقيا اليت 
تسىع روسيا إىل تعزيز العالقات معها من جهة ثانية، وحتديد املصالح اجليوسياسية الروسية 

االستراتيجية الروسية تجاه المنطقة المغاربية

األستاذة ادلكتورة آمال احلواسين
أستاذة العالقات ادلويلة، جامعة ابن زهر، املغرب
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جتاه يلبيا، وأهم األدوار اليت يمكن أن تنهض بها اإلدارة الروسية يف حل الزناع يف يلبيا. 
ننطلق يف هذه الورقة من فرضية مفادها أن روسيا حتاول رسم معالم جديدة السرتاتيجيتها 

جتاه املنطقة املغاربية، تسىع من خالهلا إىل منافسة الوجود األورويب واألمريكي.

فما أهم مالمح االسرتاتيجية اجلديدة لروسيا يف املنطقة؟ ال سيما بعد احلراك العريب، 
املنطقة اليت حتتل ماكنة جيواسرتاتيجية  املعتمدة إلجياد موطئ قدم يف هذه  وما اآليلات 

جعلتها حمط تنافس قوى عظىم؟

: مكانة المنطقة المغاربية ضمن أجندة السياسة الخارجية الروسية
ً

أوال

تمزيت العالقات الروسية املغاربية باتلباين بني دول املنطقة تبًعا للمنطق األيديولويج، 
الفرز  ىلع  تقوم  العريب  املغرب  بدلان  مع  العالقات  اكنت  السوفيتية،  احلقبة  فخالل 
األيديولويج، واملقاربة بني ثنائية الرجيع واتلقديم، وتبًعا ذللك اكنت العالقات متينة مع 
العالقة بني  برود يف  فيهما، مقابل  اثلورية نلظايم احلكم  الطبيعة  اجلزائر ويلبيا حبكم 
األيديولوجيا  ونهاية  السوفييت  االحتاد  انهيار  وبعد  وموريتانيا.  وتونس،  واملغرب،  روسيا، 
يف  جديدة  بمرحلة  بوتني  فالديمري  الرئيس  حقبة  تمزيت  للعالقات)1(،  أسايس  كحامل 
مع  يتوافق  بشلك  جديد  من  الروسية  السياسة  توجيه  بإاعدة  املغاربية  الروسية  العالقات 
املصالح اخلارجية الروسية، والرتكزي ىلع العامل االقتصادي باعتباره مدخاًل تلقوية العالقات 
مع دول املنطقة، كما شلك احلراك العريب اذلي شهدته بعض دول املنطقة اعم ٢٠11 خاصة يف 
يلبيا وتونس اعماًل حاسًما يف إاعدة صياغة االسرتاتيجية الروسية جتاه املنطقة املغاربية)٢(، 
باراك  الرئيس  إدارة  عهد  يف  بدأ  اذلي  املنطقة  من  األمريكي  االنسحاب  خلَّف  حيث 
أوباما، واستمر مع إدارة دونادل ترامب فرااًغ سّهل ىلع روسيا اتلدخل وترسيخ نفوذها. وما 
اكنت تلتوفَّر هل هذه الفرص يف ظل وجود أمريكي أقوى. فخالفًا للواليات املتحدة ال تضع 

آنا بورشفسكايا، »نفوذ روسيا المتنامي في شمال أفريقيا«، معهد واشنطن، ٢6 فبراير ٢٠19،  )1(
 .www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/nfwdh-rwsya-almtnamy-fy-shmal-afryqya

 .https://cutt.ly/Ux7qF2P ،٢٠16 مناف الحمد، »مقاربة لفهم الثقافة السياسية الروسية«، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 3 ديسمبر  )٢(
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موسكو أية رشوط مسبقة ىلع دبلوماسيتها؛ مثل حتسني حقوق اإلنسان، أو حظر مبيعات 
األسلحة انلووية، إىل دعم ما يفضله احلاكم اإلقليميون)1(.

السنوات  يف  املغاربية  املنطقة  بدلان  مع  للعالقات  اجلديدة  الروسية  املقاربة  أن  كما 
األخرية لم تعد قارصة ىلع اجلزائر، ويلبيا، لكنها أصبحت تتجه إىل إقامة عالقات تعاون 
وثيقة مع مجيع بدلانه، ال سيما املغرب رغم وجود العبني كبار يف حلبة املنافسة، خاصة 

الواليات املتحدة، وفرنسا، ودخول الصني بقوة ىلع اخلط.

أصبحت روسيا تتجه إىل تطوير االستثمارات واملبادالت اتلجارية واتلنسيق يف جماالت 
الغاز، واتلكنولوجيا انلووية السلمية، وتعزيز اتلعاون األمين يف ماكفحة اإلرهاب، خاصة 

ىلع خلفية األزمة يف يلبيا، باإلضافة إىل حماولة استقطاب هذه ابلدلان.

مع  تربز جليًّا  الروسية  اخلارجية  االسرتاتيجية  املغاربية ضمن  املنطقة  أهمية  أن  كما 
الوصول  املتوسط؛ حيث ترى موسكو أن  الوصول إىل ابلحر األبيض  الروسية يف  األطماع 
ل  أن حيوِّ شأنه  ومن  قوًة عظىم،  روسيا  أساسيًّا يف جعل  مكونًا  يشلكِّ  املتوسط  ابلحر  إىل 
روسيا إىل جهة فاعلة أساسية يف منطقة انلفوذ األورويب، وقد يقلل أيًضا من قدرة الواليات 
املتحدة ىلع املناورة، وقد تمكنت روسيا من إجياد منفذ هلا يف ابلحر املتوسط بوضع عتادها 
مة )منطقة منع الوصول/ حتريم ادلخول(،  العسكري يف سورية يف حماولٍة إلنشاء منطقة حمرَّ
ىلع  اتلمركز  يف  جنحت  بل  املتوسط،  رشق  سورية  يف  وجودها  برتسيخ  تكتِف  لم  لكنها 

الساحل اللييب)٢(.

اخلارجية  االسرتاتيجية  أهمية خاصة ضمن  املغاربية  املنطقة  احتالل  فأمام  وباتلايل، 
الروسية، سواء باعتبارها منفًذا للبحر األبيض املتوسط عرب يلبيا، وحمطة للتنافس ادلويل 
تمكن روسيا من فرض نفسها كقوة دويلة ضاغطة، أو سوقًا بليع األسلحة فهذه املنطقة 

والدراسات  لألبحاث  المستقبل  الدويل؟«  التنافس  تشكيل خريطة  اإلفريقية  الروسية  القمة  تعيد  موسكو: كيف  »عودة  الرحمن،  عبد  حمدي   )1(
المتقدمة، ٢6 أكتوبر ٢٠19،

.https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5054/-عودة-موسكو-كيف-تعيد-القمة-الروسية-اإلفريقية-تشكيل-خريطة-التنافس-الدويل           
.https://bit.ly/3bXrLp9 ،خطار أبو دياب، »تنامي الدور الروسي في البحر األبيض المتوسط«، العربية، 15 سبتمبر ٢٠٢٠  )٢(
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تعد ثاين أكرب مشرٍت لألسلحة الروسية، أو باعتبار الفرص اليت تمنحها املنطقة ىلع مستوى 
توجهات  أهم  عن  التساؤل  إىل  يدفعنا  ما  هذا  الروسية،  اخلارجية  االستثمارات  تطوير 

االسرتاتيجية الروسية جتاه دول املنطقة.

ثانًيا: توجهات السياسة الخارجية الروسية تجاه المنطقة المغاربية 

الروسية  اخلارجية  السياسة  أجندة  املغاربية ضمن  املنطقة  احتلتها  اليت  األهمية  أمام 
ت اسرتاتيجية اتلعامل مع دول باملنطقة، وعدم االكتفاء بادلول احلليفة مثل اجلزائر،  ُغريِّ
اإلقليميني  احللفاء  مع  الرشااكت  تعزيز  إىل  تهدف  جديدة  مقاربات  تبين  إىل  سعت  بل 
اكملغرب وتونس؛ حيث تقدم منطقة شمال إفريقيا بصفة اعمة، واملنطقة املغاربية بصفة 
خاصة نقطة انطالق حنو إفريقيا، اليت تنشط بشلك مزتايد يف السنوات األخرية ألسباٍب 

اقتصادية وسياسية. ومن غري املرجح أن يرتاجع هذا امليل يف أي وقت قريب)1(.

ولتسليط الضوء ىلع توجهات االسرتاتيجية الروسية جتاه املنطقة املغاربية سرنكز ىلع 
املحدد االقتصادي كمحدد أسايس ضمن االسرتاتيجية الروسية جتاه دول املنطقة، ىلع أن 

حندد املصالح اجليوسياسية لروسيا يف يلبيا بعد ذلك.

التوجهات االقتصادية لروسيا في المنطقة المغاربية 

ر لألسلحة يف العالم بعد الواليات املتحدة. ويتمزي ادلور الرويس  تعد روسيا أكرب مصدِّ
يف جمال توريد األسلحة - خالفًا للقوى األخرى - بأنه ال يفرض أية رشوط أو قيود مسبقة؛ 
األمر اذلي جيعل من دبلوماسية السالح مدخاًل للتأثري الرويس يف املنطقة)٢(، وتعد اجلزائر 
املستورد األول من روسيا يف جمال التسليح؛ فيف اعم ٢٠16، استحوذت ىلع 1٠% من صادرات 
األسلحة  قيمة  يف   %٢77 بنسبة  زيادة  و٢٠16   ٢٠1٢ اعيم  بني  لت  وُسجِّ الروسية.  األسلحة 

عبد الرحمن، »عودة موسكو: كيف تعيد القمة الروسية اإلفريقية تشكيل خريطة التنافس الدويل؟«.  )1(
 ،٢٠19 ٢٢ مارس  للشرق األوسط،  الدويل. مركز كارنيغي  للسالم  مؤسسة كارنيغي  الجزائر«،  الحذرة في  الروسية  »الحسابات  راماني،  سامويل   )٢(

.https://carnegie-mec.org/sada/78669 
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الُمباعة إىل اجلزائر؛ مما جعل هذا ابلدل املغاريب خامس أكرب مستورد لألسلحة يف العالم، 
ات العسكرية  وروسيا يه اجلهة األساسية املورِّدة هل يف هذا املجال. وقد بلغت حصة املعدَّ
 4 إىل   ٢٠٠7 مليون دوالر يف اعم   7٠٠ قيمتها من  ارتفعت  اليت  ابلدَلين،  بني  اتلجارة  ثلَث 

.)1(
مليارات دوالر يف اعم ٢٠16 

املغاربية.  املنطقة  واستقراًرا يف  عمًقا  األكرث  واجلزائر يه  روسيا  بني  العالقات  وتعد 
سياسة  يف  رئيسية  حلقة  تعد  وثرواتها،  ساكنها  وعدد  اجلغرايف  اجلزائر  حجم  فبحكم 
سياسية  أخرى  أبعاًدا  حتمل  ابلارز  العسكري  طابعها  إىل  إضافة  ويه  املغاربية،  موسكو 
واقتصادية؛ فخالل زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إىل موسكو يف إبريل/ نيسان ٢٠٠1، 
علنت الرشاكة االسرتاتيجية بني ابلدلين، واكنت االتفاقية األوىل مع دولة عربية، واثلانية 

ُ
أ

من نوعها بعد اتفاق مماثل أبرمته روسيا مع اهلند. كما أعفت اجلزائر من دين قدره 4.7 
مليار دوالر اكنت اجلزائر تدين به لالحتاد السوفييت؛ ما أتاح لدلوتَلني حتسني عالقاتهما، 

وتوطيد روابطهما السياسية واالقتصادية. 

واالستثمارات،  الطاقة  قطايع  يف  للرشااكت  فرًصا  املنطقة  هذه  توفِّر  آخر  جانب  من 
وباتلايل فاتلوجهات اجلديدة لالسرتاتيجية الروسية يف املنطقة تتسم بالواقعية والربامجاتية 
يف تقاربها مع بعض دول املنطقة، كما هو األمر بالنسبة إىل املغرب، حيث حترص روسيا 
ىلع تعزيز العالقات مع املغرب، والزتام احلياد اإلجيايب، خاصة عندما يتعلق األمر بقضية 
الصحراء، ويمكن القول إن عالقات روسيا اليت تتعزز مع املغرب تشلك اتلحول األبرز يف 

مقاربة روسيا دلبلوماسيتها مع ابلدلان املغاربية يف السنوات املاضية.

ويعد املغرب ثاين أكرب رشيك عريب لروسيا، وثالث أكرب رشيك اقتصادي ىلع املستوى 
اإلفرييق؛ حيث بلغ حجم اتلبادل اتلجاري بني روسيا واملغرب اعم ٢٠17، 1.4 مليار دوالر. 
الرؤية املشرتكة بني روسيا وإفريقيا لعام ٢٠3٠، حيتل املغرب املركز اثلالث  ووفًقا تلقارير 

دالية غانم، »فاسيلي كوزنتسوف: تستعيد روسيا نفوذها في شمال أفريقيا بفضل األسلحة والطاقة والتجارة«، مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل.   )1(
.https://carnegie-mec.org/diwan/76603 ،٢٠18 مركز كارنيغي للشرق األوسط، 14 يونيو
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يف إفريقيا بعد اجلزائر ومرص فيما يتعلق بنسبة الصادرات إىل روسيا يف الفرتة املمتدة بني 
ان إىل تعزيز اتلعاون  اعيم ٢٠1٠، و٢٠17، بمعدل نمو قدره 337 مليون دوالر، ويتجه ابَلدَلَ
القطايع وتنويعه بإضافة قطااعت الزراعة، والصيد ابلحري، والصناعة، والطاقة، وجماالت 
من  تزيد  اليت  املجاالت  من  وغريها  وادلفاع،  واتلكوين،  العليم،  وابلحث  اتلكنولوجيا، 

تعميق الرشاكة االسرتاتيجية)1(. 

االقتصادية  عالقاتها  تعزيز  إىل  تونس  شهدته  اذلي  احلراك  بعد  روسيا  توجهت  كما 
تقدمت  وقد  جتاهها.  االقتصادية  بوعودها  بالوفاء  حليفة  قوى  إخفاق  ظل  يف  تونس  مع 
تونس  ضم  إىل  ذلك  يف  ساعية  اتلونسية؛  احلاجة  فيها  مستغلة  كبرية  بمشاريع  موسكو 
كحليف جديد يف املنطقة. وأسوة ببايق بدلان املنطقة شهدت العالقات الروسية املوريتانية 
ابلدلين  بني  اتلجارية  املبادالت  جتاوز  عدم  من  الرغم  وىلع  األخرية،  السنوات  يف  تطوًرا 
الروسية، لكن زيارات وزراء اخلارجية  سبعني مليون دوالر، وفق أرقام وزارة اخلارجية 
املوريتانيني تكررت إىل روسيا يف السنوات األخرية؛ للبحث عن تطوير للتعاون، إضافة 
إىل زيارات متبادلة لوفود برملانية. كما جتمع بني روسيا وموريتانيا اتفاقية للتعاون يف جمال 
صيد األسماك ابلحرية واإلنتاج السميك، كما تسهم رشكة باشنيفت الروسية يف عمليات 

اتلنقيب عن انلفط والغاز)٢(.

المصالح الجيوسياسية لروسيا في ليبيا

الروسية،  اخلارجية  للسياسة  االسرتاتيجية  األولويات  ضمن  مهمة  ماكنة  يلبيا  حتتل 
وتسىع إىل حتقيق عدد من األهداف واملصالح من خالل الوجود يف يلبيا، ويربز انلفط والغاز 
الليبيان بوصفهما أهم األطماع اليت حترص عليها روسيا من وجودها يف يلبيا إىل جانب 

الخارجية  الشؤون  وزارة  المغربية.  المملكة  المشتركة«،  للجنة  التحضيرية  المباحثات  محور  االستراتيجية  الشراكة  تعزيز  »المغرب-روسيا:   )1(
والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ٢ ديسمبر ٢٠٢٠،

.https://www.diplomatie.ma/ar/المغرب-روسيا-تعزيز-الشراكة-االستراتيجية-محور-المباحثات-التحضيرية-للجنة-المشتركة      
بورشفسكايا: »نفوذ روسيا المتنامي في شمال أفريقيا«.  )٢(
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قوى دويلة أخرى؛ حيث تعد خامس دولة عربية من حيث احتياطيات انلفط ىلع مستوى 
العالم، ويصل حجم احتياطيها إىل حنو 5٠ مليار برميل. وكشفت اتلقديرات عن وجود حنو 
1.5 تريليون مرت مكعب احتيايط من الغاز الطبييع. ويف املقابل، تأيت روسيا ادلولة األوىل 
يف إنتاج انلفط والغاز الطبييع يف العالم، لكنها تتعرَّض، بني حني وآخر، حلروٍب طاحنة 
من اململكة العربية السعودية وحلفائها، جوهرها إغراق السوق العاملية بانلفط، بما يهبط 
بأسعاره ويرض باالقتصاد الرويس؛ ذلا يأيت من بني األهداف الروسية تعزيز دور روسيا يف 

ملف انلفط والغاز الليبيني، بما يمنحها قدراٍت تأثريية يف إنتاجه وصادراته)1(.

وال تقف األهداف الروسية يف انلفط والغاز الليبيني عند ذلك؛ حيث يربز هدف آخر، 
وهو االستثمارات الضخمة للرشاكت الروسية يف هذين القطاعني هناك. 

كما تشلك جتارة السالح هدفًا أساسيًّا ضمن االسرتاتيجية الروسية؛ حيت اكنت يلبيا 
وعقدت صفقات  الرويس،  ثم  السوفييت،  السالح  أسواق  أكرب  من  القذايف  خالل حكم 
رها تقارير بأكرث من ٢٢ مليار دوالر؛ فيف أثناء زيارة بوتني يلبيا، اعم ٢٠٠8، ويف  كثرية تقدِّ
٢7 يونية / حزيران اعم ٢٠1٢، أعلن رئيس اهليئة الفيدرايلة الروسية للتعاون العسكري 
اتلقين، ألكسندر فومني، أن بالده تعوِّل ىلع استئناف توريد األسلحة واملعدات احلربية إىل 
يلبيا، اليت اكنت ادلولة اثلانية يف إفريقيا، بعد اجلزائر؛ من حيث صادرات السالح الرويس.

وترسيخه،  املتوسط  وادلائم يف جنوب  اثلابت  وجودها  تأسيس  إىل  روسيا  تهدف  كما 
سورية،  يف  وابلحرية  الربية  قواعدها  خالل  من  املتوسط،  رشق  وجودها  رسخت  أن  بعد 
منذ ٢٠15، إىل اتلوسع يف إنشاء القواعد العسكرية الروسية ىلع األرايض الليبية، باعتبار 
املواجهة احلتمية بني روسيا وبني الغرب، لكنه يف حال وقوع هذه املواجهة، فإن قدراتهم 

عصام عبد الشافي، »خريطة األهداف والمصالــح.. ماذا تريـد روسيــا من ليبيــا؟« العريب الجديد، ٢٠ يوليو ٢٠٢٠،   )1(
https://www.alaraby.co.uk خريطة-األهداف-والمصالح-ماذا-تريد-روسيا-من-ليبيا؟/       

االستراتيجية الروسية تجاه المنطقة المغاربية
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عسكري  وجود  تأسيس  من  ال بد  وذللك  انلرص؛  تلحقيق  اكفية  غري  سورية  يف  ابلحرية 
رويس آخر يف املنطقة)1(.

القوى  بني  للتنافس  واسًعا  فضاًء  تشلك  املغاربية  ادلول  إن  القول:  يمكن  ختاًما، 
آفاق  من  اتلوسيع  إىل  الروسية  اخلارجية  السياسة  دفع  اذلي  األمر  العظىم،  االقتصادية 
دول  جتاه  اسرتاتيجيتها  واعتماد  للتعاون،  أكرب  جماالت  وفتح  املنطقة؛  دول  مع  تعاملها 
املنطقة ىلع لغة املصالح، خالفًا ملا ساد خالل فرتة االحتاد السوفييت؛ حيث بنيت العالقة 
لدلول  ادلاخلية  الشئون  يف  اتلدخل  وعدم  ناحية،  من  األيديولويج  اتلنافس  أولوية  ىلع 
انلاعمة يف مسار  القوة  استخدام  يقوم ىلع  املنطقة  فاتلوجه اجلديد يف  ناحية أخرى؛  من 
األمر  هو  - كما  الزنااعت  إدارة  حماولة  يف  الوساطة  دور  ولعب  ادلبلوماسية،  العالقات 
بالنسبة إىل يلبيا - واإلفادة منها يف تنويع األسواق الروسية االقتصادية يف املنطقة، وإجناز 
رشااكت اقتصادية متنوعة مع لك من اجلزائر واملغرب، من خالل إبرام عقود االستثمارات 
العسكرية؛ جلين  الصفقات  من  الكثري  وإبرام  وابلرتوكيماوية،  انلووية  الطاقة  يف جماالت 
إىل  خنلص  وباتلايل  ادلاخيل.  الرويس  االقتصاد  إنعاش  يف  واستغالهلا  األرباح  من  املزيد 
أن االسرتاتيجية الروسية جتاه املنطقة املغاربية ترتبط أساًسا بالطموح السيايس للرئيس 
بوتني يف عودة روسيا إىل ماكنتها ادلويلة قبل انهيار االحتاد السوفييت اعم 1991 يف مواجهة 
الواليات املتحدة، واحلد من االستهدافات األمريكية للقدرات الروسية، وكذلك فرض مزيد 
األزمة  منذ  والقدرات،  ادلور  يف  تراجع  من  تعاين  اليت  األوروبية  القارة  ىلع  اهليمنة  من 

االقتصادية العاملية ٢٠٠8. 

التدخالت الروسية في ليبيا والتحذيرات األمريكية ... الدوافع وحدود التأثير«، مركز الفكر االستراتيجي للدراسات، 1٠ يونيو ٢٠٢٠،   )1(
https://fikercenter.com/position-papersالتدخالت-الروسية-في-ليبيا-والتحذيرات-األمريكية-الدوافع-وحدود-التأثير/       .



مقدمة

بدأت األزمة السورية باحتجاجات مناهضة للنظام السيايس تطورت إىل حرب أهلية، 
لفرار اآلالف كنازحني.  باإلضافة  السورية،  األرايض  مليون سوري خارج   11 وجلوء حنو 
ولم تقف روسيا متفرجة من احلرب، بل دخلت ىلع خط املواجهة منذ بدايتها بصورة غري 
مبارشة مع حلفائها اآلخرين، وبدا ذلك بوضوح وباعرتاف رويس من خالل إقامة قاعدة 
عسكرية يف الالذقية جيرى توسيعها وجتهزيها باملعدات العسكرية تلأمني احلماية هلا. ومن 
اجلانب اآلخر أبدت الواليات املتحدة األمريكية انزاعجها من اتلدخل الرويس املبارش، 
فهناك  املدنيني،  من  اآلالف  راح ضحيتها  اليت  احلرب  أمد  إطالة  أنواع  من  نواًع  وعدته 
أهمية كربى للبحر األبيض املتوسط يف حسابات روسيا اجليوسياسية؛ حيث يعد هذا ابلحر 

بوابة أوروبا وابلحر املتوسط، وهو أحد مداخل أوروبا وروسيا ىلع حد سواء.

جاء تدخل روسيا العسكري يف األزمة املتصاعدة يف سورية منذ اعم ٢٠11؛ حيث بدأ 
 ،٢٠15 ربيع  من  بداية  ملحوظة  بصورة  العسكرية يف سورية  قوتها  بتعزيز  اتلصعيد  ذلك 
وانتىه يف سبتمرب ٢٠15 بالقيام بعمليات عسكرية جوية استهدفت أغلب طلعاتها مناطق 
وعنارص املعارضة املسلحة ىلع خطوط القتال مع انلظام، مع بعض العمليات ضد تنظيم 
العراق والشام )داعش( اذلي سيطر ىلع مناطق واسعة من سورية،  ادلولة اإلسالمية يف 

الدور الروسي في سورية: الدوافع والمآالت
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ا يف املوقف الرويس منذ مطلع األزمة، فضاًل عن تسليطه  ويعد هذا اتلدخل تطوًرا مهمًّ
الضوء ىلع جممل اتلفاعالت اليت شهدتها الساحتان اإلقليمية وادلويلة.

واتلدخل بمفهومه العام يتضمن مجيع األنشطة اخلارجية اليت توجه صوب دولة أخرى؛ 
السيايس وقادته، من خالل احلفاظ  اتلأثري يف سياساتها ونظامها  أو  اتلغيري  أو  للتحكم 
الرويس يف سورية تدخاًل شاماًل يف  أو لكيًّا، ويعد اتلدخل  أو تغيري ادلستور جزئيًّا  عليه 
تطورات القضية السورية، وتقديم ادلعم السيايس واالقتصادي والعسكري نلظام األسد، 

يف وجه املعارضة السورية.

يف  اخلارجية  اتلدخالت  رفضها  حبجة  السورية  األزمة  من  موقفها  موسكو  وبررت 
غربية  مؤامرة  من  سورية  يف  الرشعية  السلطة  وحلماية  أحيانًا؛  لدلول  ادلاخلية  الشئون 
أحيانًا، وأصويلة إسالمية مسلحة أحيانًا أخرى؛ مما اكن هل دور كبري يف زيادة تعقيد األزمة 

يف سورية.

ويف ضوء اتلوجهات الروسية اجلديدة ىلع الساحة ادلويلة، وحجم مصاحلها يف سورية؛ 
فقد وظفت روسيا إماكنياتها املختلفة من أجل دعم انلظام السوري؛ حيث لم تتوان عن 
مؤامرة  سورية  يف  يدور  ما  اعتبار  يف  انلظام  نظر  وجهة  تبين  شمل  سيايس،  دعم  تقديم 
خارجية أو حرب تقودها مجااعت إرهابية، تستهدف أمن سورية واستقرارها، عالوة ىلع 
دعم سيايس يف املحافل ادلويلة، وتوفري غطاء تلجاوزاته يف مواجهة أية قرارات دويلة أو 
وشمل  سورية،  يف  السلطة  تركيبة  يف  تغيري  إىل   

ً
وصوال خاريج،  تلدخل  كمقدمة  إقليمية 

هذا ادلعم أيًضا تنسيًقا روسيًّا مع القوى اإلقليمية املؤيدة نلظام بشار األسد، فضاًل عن 
تقديم دعم مادي للنظام السوري، شمل تدفقات مايلة، ومعدات وآيلات عسكرية، وخرباء 
العسكرية  العمليات  بدعم  صلة  هل  وتكنولويج  تقين  دعم  جبانب  وعسكريني  أمنيني 

للنظام.



5555

: طبيعة الموقف الروسي من األزمة السورية
ً

أوال

الربيع  ثورات  بايق  السورية ىلع عكس  األزمة  من  موقفها  روسيا يف حتديد  أرسعت 
وأن  األسد،  بشار  نلظام  دعمها  بإعالن  األزمة  بداية  منذ  روسيا  بادرت  حيث  العريب؛ 
الشأن  اخلاريج يف  للتدخل  ورفضها  أنفسهم،  السوريون  أن حيدده  مستقبل سورية جيب 
اخلارجية  السياسة  يف  بالراعية   

َ
ْوىل

َ
األ القضية  كأنها  السورية،  األزمة  وظهرت  السوري، 

الروسية)1(.

ومن بداية هذه األزمة ارتأت روسيا رضورة منح القيادة السورية الوقت الاكيف تلطبيق 
من  لكٌّ  أطلقها  اليت  ادلعوة  موسكو  ورفضت  سورية.  يف  عنها  علن 

ُ
أ اليت  اإلصالحات 

الرئيس األمريكي أوباما، واكثرين آشتون املفوضة العليا لشئون السياسة اخلارجية واألمن 
يف االحتاد األورويب)٢(، إىل الرئيس السوري للتنيح، كما استمرت مؤسسة روس أوبورون 

إكسبورت الروسية بتوريد السالح إىل سورية بموجب العقود املربمة سابًقا)3(.

دلعم  والعسكرية؛  وادلبلوماسية،  السياسية  احلماية  أشاكل  مجيع  روسيا  وفرت  وقد 
ومساندة انلظام السوري ومحايته من االنهيار، بالرغم من تكرار السياسة الروسية دعواتها 
للحوار واحلل السليم واملفاوضات باعتبارها أسس تمثل رؤيتها حلل األزمة السورية. ويه 
ادلويل  االقتصادي  بطرسربغ  سان  منتدى  يف  بوتني  الرئيس  أطلقها  اليت  ادلعوات  ذات 
بشار  السوري  الرئيس  سلطة  توسيع  إىل  تسىع  ال  موسكو  أن  أكد  عندما   ٢٠16 يونية  يف 
األسد، إنما تعزيز اثلقة بني خمتلف مكونات الشعب السوري من خالل إجراء مفاوضات 

سياسية)4(.

أحمد دياب، »مستقبل الدور الروسي في الشرق األوسط.. الفرص والمخاطر«، شئون عربية، العدد 156 )٢٠13(: ٢5.  )1(
باسم راشد، »المصالح المتقاربة: دور عالمي جديد لروسيا في الربيع العريب«، أوراق، العدد 9 )فبراير ٢٠13( : 71.  )٢(

هديل الرفوع، العالقات الروسية السورية للفترة 1979- 2013 )رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، ٢٠13(: 11٢.  )3(
نورهان الشيخ، »السياسة الروسية تجاه الشرق األوسط: هل تتجه روسيا إلى مزيد من االنخراط في أزمات المنطقة؟« السياسة الدولية 5٢، العدد   )4(

٢٠3 )يناير ٢٠16(: 119.
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وانطالقًا من ذلك، فقد عملت روسيا ىلع توفري احلماية السياسية وادلبلوماسية للنظام 
السوري يف املحافل ادلويلة، ومؤسسات األمم املتحدة ضد مشاريع القرارات اليت تقدمت 
بها ادلول العربية والغربية ملعاجلة األزمة السورية. وقد اكنت روسيا قد حذرت الواليات 
السيناريو  وتكرار  باألسلحة،  السورية  املعارضة  إمداد  من  األورويب  واالحتاد  املتحدة 
اللييب، وأجرت اتصاالت مع املعارضة السورية إلقناعها ببدء احلوار مع السلطة السورية)1(.

هذه املواقف أدت إىل اندالع مظاهرات يف بعض املدن السورية يف 13/ 9/ ٢٠11 حتت 
شعار »ثالثاء الغضب من روسيا« تنديًدا باملوقف الرويس ادلاعم للقيادة السورية، والُمعرقل 
السوريني  تقتلوا  »ال  منها  روسيا؛  ضد  شعارات  املتظاهرون  ورفع  ادلويلة،  للعقوبات 
بمواقفكم«، و»انلظام يذهب ويبىق الشعب«)٢(، ويف إطار الرفض الرويس للعقوبات اليت 
اكن جملس األمن ينوي فرضها ىلع انلظام السوري، اكن وزير اخلارجية الرويس الفروف، 
قد حذر املجتمع ادلويل آنذاك من أية استفزازات تهدف إىل إحداث تغيري للنظام احلاكم 

مضيًفا: »إننا نعتقد بوجوب قمع تلك املظاهرات«)3(.

وقد اكن واضًحا أن املوقف الرويس من األزمة السورية قد جاء متأثًرا بشلك كبري بما 
عدته موسكو خديعة تعرضت هلا ىلع يد انلاتو بإصدار قرار دويل حبجة محاية املدنيني يف 
يلبيا؛ يلتحول إىل ذريعة للتدخل العسكري فيها؛ ذللك فقد أعلنت روسيا عزمها معارضة 
أي قرار دويل يصدر يف حق سورية)4(، وقد أكد الرئيس الرويس مراًرا بأن روسيا لن تؤيد 
قراًرا يصدره جملس األمن ادلويل بشأن سورية ىلع غرار القرار بشأن يلبيا، وأنه ال توجد 
رغبة دلى موسكو بأن تُنظم األحداث يف سورية وفق انلموذج اللييب؛ حيث استخدم قرار 

جملس األمن ادلويل كحجة لرضب يلبيا عسكريًّا)5(.

محمد السيد سليم وآخرون، التداعيات الجيواستراتيجية للثورات العربية )الدوحة: المركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، ٢٠14(: ٢78-  )1(
.٢86

المرجع السابق: ٢8٠.  )٢(
المرجع السابق: ٢8٢.  )3(

 ،RT Arabic متوازن«،  غير  لكونه  سورية  حول  االنسان  حقوق  مجلس  قرار  ضد  صوتت  موسكو  روسيا:  خارجية  وزير  »نائب   )4( 
./https://arabic.rt.com/news/579792 ،٢٠11 مارس ٢

ناصر زيدان، دور روسيا في الشرق األوسط وشمال إفريقيا من بطرس األكبر حتى فالديمير بوتين )بيروت: الدار العربية للعلوم، ٢٠13(: 114.  )5(
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فمن الواضح أن االسرتاتيجية الروسية يف سورية تسىع إىل محاية نظام األسد من خالل 
دعمه ومساعدته ىلع صد أعدائه من غري تنظيم ادلولة اإلسالمية؛ األمر اذلي تعزز بعد 
واملشاركة  واملفاوضات،  انلار،  إطالق  لوقف  اتفاق  ىلع  املوافقة  ثم  العسكري،  تدخلها 
واسع  دويل  ائتالف  لتشكيل  األسس  ووضع  السالم يف سورية،  مؤثر يف عملية  كالعب 

ملحاربة تنظيم ادلولة اإلسالمية)1(.

ومن بعد أن أعطت روسيا إشارات متعددة تويح باستعدادها دعم جهد اتلوصل إىل 
السوري  الرئيس  تلنيح  الرافض  موقفها  تأكيد  إىل  اعدت  السورية،  لألزمة  سيايس  حل 
كجزء من عملية انتقايلة نص عليها بيان )جنيف 1(، اذلي أشار إىل تشكيل هيئة حكم 
إىل  األزمة سياسيًّا، وسعت روسيا  أويلة حلل  تنفيذية اكملة كخطوة  انتقايلة بصالحيات 
املرحلة  من  جزًءا  األسد  اعتبار  ىلع  اإلرصار  خالل  من  للبيان  اخلاص  تفسريها  فرض 
االنتقايلة، ثم ربط مصريه وبقائه بإرادة الشعب)٢(، وأيًضا ىلع اجلانب اآلخر اكنت السياسة 
اخلارجية الروسية تمارس دوًرا كبرًيا يف تهدئة الرأي العاليم من خالل مؤتمري )جنيف ٢( 
و)جنيف 3( الذلين ُعقدا حلل األزمة السورية، واكنت السياسة الروسية تؤكد خالهلما أن 
ال حل سيايس يف سورية إال بعد القضاء ىلع اإلرهاب، واكنت القضية اجلديلة األهم بينها 

وبني ادلول الفاعلة األخرى تدور دائًما حول مستقبل األسد)3(.

وُيثري اتلدخل الرويس يف الساحة السورية تساؤالت كثرية، لعل أهمها: ملاذا حسمت 
روسيا موقفها باتلدخل يف الشأن السوري حىت أصبحت أحد أهم أطراف القضية السورية؟

واإلقليمية  ادلاخلية  ادلوافع  من  جمموعة  ىلع  مرتكًزا  اتلدخل  هذا  جاء  الواقع،  يف 
وادلويلة، اكنت سببًا يف املغامرة الروسية؛ لرتسيخ نفوذها يف املنطقة. ولكن باملقابل يواجه 

نورهان الشيخ، »مصالح ثابتة ومعطيات جديدة: السياسة الروسية تجاه المنطقة بعد الثورات العربية«، السياسة الدولية، العدد 186 )٢٠11(: ٢1٠.  )1(
ألكسندر دوجين،  تأليف  الحادي والعشرين«،  للقرن  السياسية  الرابعة: روسيا واألفكار  السياسية  النظرية  »]مراجعة كتاب[  جلة سماعين،   )٢(

المستقبل العريب 38، العدد 445 )٢٠16(: 118.
الشيخ، »مصالح ثابتة ومعطيات جديدة«: 198.  )3(
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بادلراسة  تناوهل  سيتم  ما  وهو  تأثرياتها.  يف  خمتلفة  تداعيات  عنه  وينتج  كثرية،  حتديات 
واتلحليل يف هذه الورقة؛ بغية معرفة طبيعة اتلدخل الرويس يف القضية السورية وإدراكها.

ثانًيا: دوافع التدخل الروسي في سورية

بأن  السوري ىلع جمموعة من ادلوافع، اكنت كفيلة  الشأن  الرويس يف  استند اتلدخل 
تدفع روسيا إىل املغامرة؛ تلأمني مصاحلها ونفوذها يف املنطقة، وقد اكن أهم هذه ادلوافع:

الدوافع الروسية الداخلية

تدفع  اليت  املتطرفة،  والقومية  املحافظة،  السياسية  واتليارات  القوى  بوجود  وتتمثل 
روسيا إىل اختاذ موقًفا أكرث حزًما أمام الواليات املتحدة األمريكية وحلفائها واملتعاونني 
معها، والوقوف إىل جانب نظام األسد. وهناك قوى أخرى تتمثل يف منتيج األسلحة الروس 
بريوقرايط  بثقل  تتمتع  القوى  وهذه  األسد،  سقط  ما  إذا  آخر،  عمياًل  يفقدون  قد  اذلين 
حقييق، يف جمليس احلكومة الروسية - ادلوما واالحتاد - مما جعلها تتخذ مواقف ادلعم 

واتلأييد نلظام األسد)1(.

يضاف إىل ذلك أن هنالك بعًدا دينيًّا، يف املوقف الرويس جتاه سورية ومنطقة الرشق 
األوسط، يف ظل تزايد نفوذ اتليارات املحافظة وتأثريها، ذات اتلوجه ادليين اليت باتت تمثل 
األرثوذوكسية،  باملسيحية  وثيًقا  ارتباًطا  وترتبط  الكرملني،  داخل  اجلديد  السائد  االجتاه 
وثمة سيع ألن يكون ادلين هو املحور األسايس للهوية الوطنية الروسية، واعتماد القيم 
وحليفه  بوتني  فالديمري  الرويس  الرئيس  وسىع  الروسية.  اخلارجية  السياسة  يف  ادلينية 
ابلطريرك كرييل؛ رئيس الكنيسة األرثوذكسية الروسية، للظهور بمظهر املدافع عن ادلين 

ديمتري ترينين، »التحالف االفتراضي: السياسة الروسية تجاه سورية«، ورقة بحثية غير منشورة، مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل. مركز كارنيغي   )1(
.https://carnegieendowment.org/2013/03/20/ar-event-4008 ،٢٠13 للشرق األوسط، ٢٠ مارس
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املسييح واألقليات املسيحية يف سورية)1(؛ ما حدا بالكنيسة األرثوذكسية الروسية إىل تقديم 
ادلعم واتلأييد للحكومة الروسية، يف تعاطيها مع امللف السوري، حىت وصفت احلرب يف 

سورية بأنها »حرب مقدسة«)٢(.

الرئيس الرويس بوتني يف بعض صورها عربت عن رغبته يف زيادة شعبيته  إن خطوة 
داخل املجتمع الرويس، فلطاملا انعكست الزنعة االندفاعية للتدخل العسكري يف اخلارج 
انلخبة  ىلع  إجيابية  بنتائج  الوطنية  ومصاحلها  القويم،  وأمنها  روسيا،  محاية  عنوان  حتت 
بأهمية  وقنااعتهم  الروس،  للمواطنني  القومية  النشوة  بزيادة  مرتبطًة  كونها  احلاكمة 
انلخبة  تقدم  أخرى  قوة عظىم. من جهة  ادلويل وعودتها  انلظام  روسيا وحموريته يف  دور 
احلاكمة يف روسيا نفسها ىلع أنها حامية للمسيحيني يف الرشق األوسط، وتستحرض داعيتها 
انتهااكت حصلت ضد مواطنني سوريني مسيحيني وقساوسة؛ األمر اذلي يربر هلا تدخلها 
دلى رشائح حمافظة داخل سورية ويف أوروبا أيًضا؛ حيث بدأت بعض األحزاب املسيحية 
أنه  بذريعة  الرويس  للتدخل  وتأييدها  تفهمها  تبدي  وإيطايلا، وفرنسا  أملانيا،  املحافظة يف 

حييم مسيحيي الرشق.

فنجد  اإلرهابية  للمنظمات  الروسية  القائمة  تفحصنا  ما  إذا  السوري،  ادلاخل  يف  أما 
الشعبية  احلماية  قوات  مثل  سورية؛  يف  املسلحة  الفصائل  من  حمدوًدا  عدًدا  تستثين  أنها 
الكردية، وفصائل اجلبهة اجلنوبية، وتدرج ابلقية بما فيها فصائل اجليش احلر اليت تتلىق 

دعًما أمريكيًّا ضمنها.

ومن خالل املبادئ اليت قدمها بوتني مع جميئه إىل السلطة اعم ٢٠٠٠، باعتبارها أساًسا 
لسياسة روسيا اخلارجية، اليت عرفت باسم )مبدأ بوتني( يمكن فهم املوقف الرويس من 
األزمة السورية. ويف قمة تلك املبادئ الرتكزي ىلع تطوير دور روسيا يف اعلم متعدد األقطاب، 
ال خيضع هليمنة قوة عظىم واحدة، والعمل ىلع استعادة دور روسيا يف آسيا والرشق األوسط 

المرجع السابق.  )1(
مركز الجزيرة للدراسات، الحرب الروسية في سوريا: األبعاد والمآالت، تقدير موقف )الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، ٢٠15(: 8.  )٢(
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تدرجييًّا، وعدم السماح للغرب بتهميش ادلور الرويس يف العالقات ادلويلة، يف ظل سيع 
واضح إىل تعميق اتلوجه األورايس يف سياسة روسيا اخلارجية؛ للتغلب ىلع ما أسماه بوتني 

بـ)الاكرثة اجليوسياسية( اليت أصابت روسيا بتفكك االحتاد السوفييت)1(.

برزت  فقد  جملسني)٢(،  من  وتتكون  )الربملان(  الترشيعية  السلطة  إىل  بالنسبة  أما 
اليت  الواسعة  السلطات  إىل  بانلظر  القرار  صنع  عملية  يف  وتأثريه  الربملان  دور  حمدودية 
يمنحها ادلستور للرئيس يف مواجهة ادلوما؛ فللرئيس حق حل جملس ادلوما، وادلعوة إىل 
إجراء انتخابات جديدة، وهناك من يرى أن الرئيس بوتني عمل ىلع تعزيز قوته يف مواجهة 
الربملان جاعاًل منه - وبشلك مزتايد - هيئة شلكية طيعة حتت سيطرته خاصة يف ظل قوة 
حزبه حزب )روسيا املوحدة( اذلي يتصدر املشهد احلزيب منذ تأسيسه اعم ٢٠٠1، وسيطرته 

ىلع انتخابات الربملان.

الوزراء،  رئيس  من  الرويس  السيايس  انلظام  يف  فتتألف  احلكومة،  مستوى  ىلع  أما 
مواجهته،  يف  سلطات  أية  هلا  وليس  للرئيس،  معاون  جهاز  جمرد  ويه  والوزراء،  ونوابه، 

وتأثريها يقترص ىلع جمرد إبداء الرأي واملشورة اليت قد يأخذ بها الرئيس، أو ال يأخذ.

أما وزارة اخلارجية، فيه املؤسسة اليت تيل مؤسسة الرئاسة يف صنع القرار يف السياسة 
الروسية اعمة. وجيري حتديد السياسة اخلارجية الروسية، وحتديد اخلطوط العريضة هلا من 

قِبل رئيس ادلولة، وختتص وزارة اخلارجية باتلنفيذ)3(.

ال يزال الرأي العام الرويس يف السياسة اخلارجية، وتأثريه امللموس حمدوًدا، وإن اكن دوره 
قد أخذ يف الزيادة اتلدرجيية؛ حيث تربز القوة اتلأثريية هل بشلك واضح يف وقت االنتخابات، 
وبهذا املعىن ال يعمل الرأي العام ىلع تشكيل السياسة اخلارجية يف روسيا مبارشة، ولكن 
العنارص  ببعض  االحتفاظ  يف  منه  رغبًة  الكرملني؛  دلى  كربى  أهمية  هل  أن  الواضح  من 

الشيخ، »السياسة الروسية تجاه الشرق األوسط«: ٢11.  )1(
أحمد عبد اهلل الطحالوي، »استعادة الدور: المحددات الداخلية والدولية للسياسة الروسية«، المركز العريب للبحوث والدراسات، 6 ديسمبر ٢٠14،   )٢(

.http://www.acrseg.org/16360

الشيخ، »السياسة الروسية تجاه الشرق األوسط«: ٢٠٠.  )3(
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ادليمقراطية يف احلكم، ونتيجة للقلق اذلي أعربت عنه احلكومة الروسية بشأن اثلورات 
امللونة، ومنذ أصبح بوتني رئيًسا لروسيا؛ فنادًرا ما اخنفض مستوى شعبيته إىل ما دون %7٠، 
وقد جتاوزت شعبيته نسبة 8٠% يف منتصف اعم ٢٠14 . ويف اعم ٢٠1٢ عربَّ 5٢% من الروس 

عن رغبتهم يف عودة بوتني إىل رئاسة ادلولة؛ مما يعين تأييًدا شعبيًّا لسياساته وحزبه.

أما بالنسبة إىل مجااعت املصالح الروسية، فيه ال تَُشلكِّ قوة ضاغطة، أو مؤثرة ىلع صانع 
القرار الرويس؛ فمعظم هذه اجلمااعت صغرية وضعيفة، وأكرثها تأثرًيا ونشاًطا يتبع احلزب 
الشيويع، وليس هلا أية استقاليلة يف قرارها عن احلزب. ويف الغالب فإن أهدافها اقتصادية 
بادلرجة األوىل، ال تتجاوز دفع األجور املتأخرة أو زيادتها، ووسائلها ال تتعدى املظاهرات 
واإلرضابات؛ ذللك ال تعد مجااعت املصالح من املحددات ذات القوة ىلع السياسة اخلارجية 
الروسية، خاصة يف ظل هيمنة شخصية القائد السيايس ىلع السلطة، وانفراده بصنع السياسة 
اخلاريج،  القرار  صنع  عملية  يف  باملركزية  يتسم  سيايس  نظام  ظل  فيف  لدلولة؛  اخلارجية 
يلمع بشلك واضح  اخلارجية،  السياسة  توجهات  اتلأثري يف  للنخبة يف  نسبيًّا  وقدرة ضئيلة 
األزمة  جتاه  سياساته  مع  ويتقاطع  اخلارجية،  الرئيس  توجهات  ىلع  األورايس  اتليار  تأثري 

السورية.

وهنا يرى الاكتب الرويس ألكسندر دوغني اذلي يسىم بالعقل املدبر لسياسات الكرملني 
وعقل بوتني، ومؤسس تيار األوراسية اجلديدة املناهضة للعوملة الغربية، أن املصالح احليوية 
إقامة حلف  لروسيا تفرتض مواجهة االسرتاتيجية األطلسية باسرتاتيجية مضادة، هدفها 
أورايس تارييخ يسميه باإلمرباطورية اجلديدة )إمرباطورية الرب(، وتضم ادلول والشعوب 
تعددية  حيقق  بما  ابلحر(،  )إمرباطورية  األطلسية  اإلمرباطورية  من  املترضرة  األوراسية 
املراكز؛ فاهلدف األسىم لألوراسية القضاء ىلع تهديد اهليمنة األمريكية ىلع العالم، ولن 
يتحقق إال من خالل ثالث مناطق؛ حمور موسكو - برلني، وحمور موسكو – طهران، وحمور 
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موسكو – طوكيو، وبما حيقق الوصول إىل ابلحار واملحيطات يف الشمال واجلنوب والرشق؛ 
تلصبح اإلمرباطورية اجليوبويلتيكية مكتفية ذاتيًّا)1(. 

وهنا يقدم دوغني نظرية سياسية يسميها بانلظرية الرابعة تؤمن بعالم تعددي وأخاليق، 
واعلم يعرتف بالشعوب األخرى وحبريتها بعيًدا عن قيم املركزية الغربية املفروضة، ويرى 
السيادة  وجتسدت  بها،  خاصة  أيديولوجية  إنتاج  روسيا  استطاعت  إذا  ممكن  اعلم  أنه 
اجليوسياسية لقوى القارة األوراسية )قوة الرب( اليت شلكتها لك من: روسيا، والصني، وإيران، 
واهلند، ضد القوى األطلسية، ويمكن ذلك روسيا من استعادة تأثريها يف املجال ما بعد 
السوفييت، وإدماج الشعوب القريبة عرب رواية حضارية، فيعطي دوغني إليران موقًفا حموريًّا 
يف اتلحالف األورايس االسرتاتييج، بوصفها القطب اجلنويب هلذا اتلحالف، فيه دولة قارية 
كربى، وىلع ارتباط وثيق بآسيا الوسطى، وجذرية يف عدائها ألمريكا، وتقليدية؛ وباتلايل 

قادرة ىلع إقامة حلف جيوسياىس يف هذه املنطقة وجمابهة انلفوذ األطليس فيها)٢(.

السلطة  ىلع  الرصاع  من  جزء  أنها  دوغني  فريى  السورية،  األزمة  إىل  بالنسبة  أما 
اجليوسياسية بني القوة الربية متمثلة يف روسيا، والقوة ابلحرية متمثلة يف الواليات املتحدة 
ورشاكئها يف حلف شمال األطليس، وباتلايل ال بد بلوتني من الوقوف بها إىل جانب سورية؛ 
ألن اتلخيل عن األسد هو بمثابة االنتحار اجليوسيايس لروسيا، ورأيه أن ال حلَّ وسًطا يف 
األزمة السورية بني القوة الربية والقوة ابلحرية، واحلرب يه الطريقة الوحيدة لرسم الواقع.

أهمية سورية االستراتيجية

اجليوبويلتييك  سورية  فموقع  الروسية؛  احلسابات  رئيسية يف  أهمية  ذات  سورية  تُعد   
املهم يف الرشق األوسط يف املنطقة احليوية اليت تتشابك فيها املصالح العاملية، وتشلك لروسيا 

أسماء أحمد شوكت علي عبد البديع، معد، »القيادة السياسية والتغير في السياسة الروسية تجاه آسيا الوسطى«، ورقة بحثية غير منشورة، المركز   )1(
الديمقراطي العريب، الجزائر، ٢٠15: 8٢. 

وليد عبد الحي، محددات السياستين الروسية والصينية تجاه األزمة السورية )الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، ٢٠1٢(.  )٢(
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موطئ القدم االسرتاتييج الوحيد يف املنطقة، اليت تبذل ما تستطيع بغية عدم خسارتها)1(، 
املنطقة.  املهم يف  إيران؛ حليف روسيا  ويعزز هذه األهمية عالقات سورية اتلحالفية مع 
وترى روسيا أن سورية بمثابة »حجر زاوية« يف أمن املنطقة، وأن نشوب حرب أهلية فيها 
سيكون سببًا رئيسيًّا يف زعزعة أوضاع ادلول املجاورة، مثلما سيؤدي إىل صعوبات يف عموم 

املنطقة، ويشلك تهديًدا حقيقيًّا لألمن)٢(.

حماية النظم الحليفة

يُعد نظام األسد يف سورية انلظام الوحيد احلليف لروسيا يف املنطقة العربية، وهلا عالقات 
اليت  السياسية واالقتصادية والعسكرية  تارخيية مهمة معه، ىلع خمتلف اجلوانب  حتالف 
أطرتها الكثري من املعاهدات واالتفاقيات بينهما)3(؛ حيث ترى روسيا يف انلظام السوري 
املنطقة  بماكنتها ودورها يف  تتعلق  مزايا مهمة  اتلعاون معه  يمنحها  اسرتاتيجيًّا،  رشيًكا 
املنطقة)4(؛  والغرب يف هذه  األمريكية  املتحدة  الواليات  مع  تنافسها  ميدان  العربية، يف 
املعارضة  قوى  مواجهة  يف  ومحايته  األسد  نظام  ودعم  اتلدخل،  لروسيا  يربر  اذلي  األمر 
بني  - من  لروسيا  الوحيد  احلليف  إسقاط  يعين  ما  به؛  اإلطاحة  إىل  تهدف  اليت  السورية 

األنظمة العربية - يف حال حتقق ذلك.

الحفاظ على القواعد العسكرية الروسية

تنصت  بمركز  أيًضا  وحيتفظون  طرطوس،  يف  عسكرية  حبرية  بقاعدة  الروس  حيتفظ 
جتسيس رئييس يف جبال الالذقية)5(.

أحمد دياب، »حلفاء روسيا .. وإرث بريجينيف«، مجلة المجلة، العدد 1588 )أكتوبر ٢٠13(: 1٠.  )1(
نورهان الشيخ، »الموقف الروسي من الثورات العربية.. رؤية تحليلية، التقرير االرتيادي االستراتيجي«، مجلة البيان، العدد 9 )٢٠1٢(: ٢84.  )٢(

هاجر محمد أحمد، »رؤية مستقبلية: دوافع وتداعيات التدخل العسكري الروسي في سوريا«، المركز العريب للبحوث والدراسات، 1 نوفمبر ٢٠15،    )3(
  .www.acrseg.org/39541

سهام فتحي سليمان، األزمة السورية في ظل تحول التوازنات اإلقليمية والدولية: 2011-2013 )رسالة ماجستير، جامعة األزهر بغزة، كلية اآلداب   )4(
والعلوم اإلنسانية، ٢٠15(: 1٢8 .

مركز الجزيرة للدراسات، الحرب الروسية في سوريا: 44 .  )5(
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ويشلك هذان املاكنان موطئ قدم روسيا الوحيد يف منطقة الرشق األوسط اليت يسىع 
املتوسط،  األبيض  ابلحر  يف  الروسية  للبحرية  موقع  ىلع  احلفاظ  إىل  خالهلا  من  الروس 
ال سيما أن دليهم عدًدا من السفن املنترشة يف ابلحار املفتوحة، وأن أوكرانيا قررت إنهاء 
املتوسط)1(،  الروسية يف ابلحر  عقد اإلجيار لقاعدة سيفاستوبول؛ ما يعين ضيق اخليارات 
وهذا ما يزيد من أهمية قاعدة طرطوس بالنسبة إىل الروس، ويزيد من تدخلهم يف سورية 

دلعم نظام األسد، ومحاية آخر معقل هلم يف املنطقة.

الدوافع االقتصادية

األوسط،  الرشق  منطقة  لروسيا، يف  اتلجاريني  العرب  الرشاكء  أهم  أحد  سورية  تمثل 
ال سيما يف جماالت االستثمار، واتلجارة، والطاقة، والسالح؛ فهنالك عدد كبري من رشاكت 
ذللك  لروسيا)٢(؛  مهمة  سالح  سوق  سورية  تشلك  كما  سورية.  يف  تعمل  الروسية  الطاقة 
فسقوط نظام األسد يشلك خسارة اقتصادية كبرية هلا، إضافة إىل االهتمام الرويس ادلائم 
بالغاز السوري، فيف اعم ٢٠٠9 شهدت رشكة Stroytransgaz الروسية أكرب مرشوع هلا يف 
سورية منذ احلقبة السوفيتية من خالل إقامة حمطة ملعاجلة الغاز قرب محص، وبهدف إنتاج 
5٠% من حاجة سورية من الكهرباء)3(؛ حيث تقدر االكتشافات يف حوض رشق املتوسط 
وجود احتيايط يصل إىل 345٠ مليار مرت مكعب من الغاز، و1.7 مليار برميل نفط يف املياه 
اإلقليمية السورية. وتمتلك روسيا امتيازات حرصية مدتها ٢5 اعًما تسمح هلا باتلنقيب عن 
انلفط والغاز يف املياه اإلقليمية السورية، وذلك حسب االتفاقية املوقعة بني انلظام السوري 

واحلكومة الروسية يف أواخر اعم ٢٠13()4(.

الراهنة: دراسة حالة سوريا 2014/2010 )رسالة ماجستير،  السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق األوسط، في ظل التحوالت  نجاة مدوخ،   )1(
جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ٢٠15(: 164. 

سليمان، األزمة السورية: 1٢5 .  )٢(
نظام براكت وآخرون، مبادى العلوم السياسية، ط. ٢ )عمان: دار الكرمل، 1987(: ٢7٠.  )3(

لمى مضر اإلمارة، »الموقف الروسي من األزمة السورية وانعكاساته الخارجية«، المستقبل العريب 39، العدد 448 )٢٠16(: 77.  )4(
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ترسيخ المكانة الدولية

لروسيا حسابات اسرتاتيجية واسعة، تهدف من خالهلا إىل احلصول ىلع ماكنة الرشيك 
الفاعل يف القرار وانلظام ادلويلني، فبدت األزمة السورية فرصة مهمة تلأكيد دور روسيا 
ىلع املستوى ادلويل، يف مواجهة جتاهل واستخفاف أمريكي وأورويب لروسيا يف الكثري من 
واقتصاديًّا ضدها)1(،  اسرتاتيجيًّا  تراه موسكو حصاًرا غربيًّا  ما  ادلويلة، وردًّا ىلع  القضايا 
واألورويب  األمريكي  للوجود  املوازي  الوجود  إثبات  ىلع  للتأكيد  الرويس  اتلدخل  فجاء 
تمارس  األقطاب،  متعدد  بنظام  القبول  املنافسة ىلع  ادلويلة  األطراف  وإجبار  يف سورية، 
فيه روسيا والصني دوًرا فاعاًل يف توازنات القوى اإلقليمية وادلويلة، إىل جانب الواليات 

املتحدة األمريكية وادلول األوروبية املؤثرة)٢(.

استخدام الورقة السورية في قضايا روسيا الدولية

القضايا  يف  ومنافسيها  خصومها  أمام  ضغط  كورقة  السوري  امللف  روسيا  تستخدم 
ادلويلة؛ فتستغل تأثريها يف القضية السورية للمساومة يف الشأن األوكراين)3(؛ إذ طرحت 
روسيا نفسها حمامية لألقليات، وطرفًا فاعاًل يف إدارة األزمة املتفاقمة؛ ما سيمنح الروس 
يف  تسهم  إضافية،  خيارات  ويعطيهم  وادلبلوماسية،  السياسية  االستعراضات  من  الكثرية 

تصفية أزماتهم السياسية واالقتصادية)4(.

مركز الجزيرة للدراسات، الحرب الروسية في سوريا: 3.  )1(
عزة هاشم، معد، »اللحظة الروسية: دوافع تحرك موسكو العسكري غير المتوقع في سوريا«، مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة،   )٢(

15 نوفمبر ٢٠15،
.https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/282اللحظة-الروسية-دوافع-تحرك-موسكو-العسكري-غير-المتوقع-في-سوريا

لينا الخطيب، »أهداف اللعبة العسكرية الروسية في سوريا«، جريدة الحياة )1 أكتوبر ٢٠15(.  )3(
معن طالع، السياسة الروسية تجاه سورية منذ أحداث الثورة )إسطنبول: مركز عمران للدراسات االستراتيجية، ٢٠14  ( : 3.  )4(
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التخوف من المد الثوري

منظمة  معارضة  وجود  يف  املتمثلة  ادلاخلية  أوضاعها  طبيعة  بسبب  روسيا  ختىش 
يشهد  كما  اإلساليم،  الوجود  ذات  املناطق  ال سيما  فيها،  احلاكم  واحلزب  انلظام  ضد 
ادلاخل الرويس احتجاجات ومظاهرات، من احلني لآلخر؛ للمطابلة باملزيد من احلريات 
وادليمقراطية؛ مما جيعل من الصعب ىلع احلكومة الروسية تأييد أية ثورات يف اخلارج؛ كونها 

قد تشجع قيام احتجاجات أكرث وأكرب، تهدد انلظام السيايس القائم يف روسيا)1(.

محاربة الحركات اإلسالمية

تعد روسيا وجودها يف سورية بمثابة خط دفاع متقدم بوجه تمدد احلراكت اإلسالمية 
اخلط  عند  حتجيمها  يتم  لم  إذا  الرويس،  وادلاخل  احلدود  إىل  تصل  أن  املمكن  من  اليت 
مناطق  أو  سورية  يف  اإلرهاب«  ىلع  »احلرب  أن  مفاده  رويس  اعتقاد  وهنالك  السوري)٢(. 
الساحة  أن  بسبب  روسيا؛  يف  ختوف  وهنالك  وسورية،  روسيا  ىلع  مفروضة  حرب  القوقاز 
السورية تستقطب اآلالف من املسلمني الروس؛ لالنضمام إىل القتال يف احلراكت اإلسالمية 

املعارضة نلظام األسد)3(، واتلخوف من عودتهم إىل القوقاز)4(.

التردد األمريكي حيال سورية

شلك تردد إدارة أوباما وتراجعها - جتاه القضية السورية - فرصة مهمة استغلتها روسيا؛ 
لزيادة تدخلها يف الساحة السورية، مثلما استغل الروس اتلوجه األمريكي حنو اتلوقف أو 
اتلخيل عن خوض حروب إضافية يف منطقة الرشق األوسط، واستبدال هذه السياسة بنهج 

الشيخ، »الموقف الروسي من الثورات العربية«: ٢84–٢85.  )1(
رياض األحمد، »دوافع روسيا للتدخل في األزمة السورية«، موقع األمن والدفاع العريب،  )٢(

.https://sdarabia.com/2015/10/دوافع-روسيا-للتدخل-في-األزمة-السورية/       
دياب، »حلفاء روسيا .. وإرث بريجينيف« : 1٠.  )3(

نورهان الشيخ، »السياسة الروسية تجاه الشرق األوسط«: 116.  )4(
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املؤثرة)1(؛ ملعاجلة  القوى اإلقليمية وادلويلة  جديد يرتكز ىلع أساس إجياد تفاهمات مع 
قضايا املنطقة.

ا: أشكال التدخل الروسي في سورية
ً
ثالث

1- التدخل السياسي

ويتمثل يف حماولة دولة ما اتلأثري وفرض سياستها يف تطورات األحداث دلولة أخرى، 
 خمتلفة، تشمل الرسائل الشفوية، أو الطلبات املكتوبة، أو املبادرات السياسية، 

ً
ويأخذ أشاكال

أو  املتدخلة)٢(،  لدلولة  السياسية  املطالب  إلقرار  ادلويلة؛  املؤتمرات  عقد  إىل  ادلعوة  أو 
الوقوف إىل جانب انلظام السيايس القائم، أو إىل جانب القوى املعارضة هلذا انلظام.

واتلدخل السيايس الرويس يف القضية السورية أخذ هذه األشاكل لكها، فعىل مستوى 
قوى  إزاء  واضًحا  سياسيًّا  موقًفا  روسيا  اعتمدت  السورية،  األطراف  مع  الرويس  اتلعامل 
مكونة  جممواعت  واعتربتهم  اتلمثيلية،  مؤسساته  وخمتلف  اثلوري،  احلراك  أو  املعارضة 
من إسالميني متطرفني، وسياسيني ومثقفني موالني للغرب، بما يف ذلك املجلس الوطين 
بينما  وخطرية،  متطرفة  إسالمية  كمجموعة  احلر  السوري  اجليش  إىل  ونظرت  السوري، 
تعاطت بشلك إجيايب مع املعارضة املوجودة داخل األرايض اليت يسيطر عليها نظام األسد 
هيئة  مثل  ورئيسه،  انلظام  ىلع  احلفاظ  فكرة  مع  واملتصاحلني  اليسارية،  اتلوجهات  ذات 
األسد،  نظام  جانب  إىل  روسيا  وقفت  وباملقابل  ادليمقرايط)3(.  للتغيري  الوطين  اتلنسيق 
وقدمت هل خمتلف أنواع ادلعم السيايس وادلبلومايس داخليًّا وخارجيًّا، وبالرغم من دعوة 
احلكومة الروسية نلظام األسد؛ للقيام باإلصالحات السياسية وادلستورية، بيد أنها اعتربته 

اجلهة الرشعية الوحيدة يف ابلالد. 

هايل ودعان الدعجة، »التدخل الروسي في سوريا«، جريدة الرأي 1٢ )أكتوبر ٢٠15(.  )1(
مايسة محمد مدني، »التدخل الروسي في األزمة السورية«، مجلة كلية االقتصاد العلمية، العدد 4 )يناير ٢٠14(: 199.  )٢(

طالع، »السياسة الروسية تجاه سورية«: 8 .  )3(

الدور الروسي في سورية: الدوافع والمآالت



العالقات العربية الروسية
68

وبعد فشل حمادثات السالم ادلويلة يف جنيف ٢٠1٢، ٢٠14، استضافت موسكو جوتلني 
»اللقاء  اسم  عليها  أطلقت  انلظام،  ووممثيل  املعارضة،  ممثيل  بعض  بني  املحادثات  من 
التشاوري السوري – السوري« يف يناير وإبريل ٢٠15، لكن هذه املشاورات لم تؤت ثمارها؛ 
بسبب عدم مشاركة األطراف الرئيسية من املعارضة السورية، وإنما شاركت فيها املعارضة 
منحازة  باألساس  روسيا -  - وهو  املحادثات  الرايع هلذه  أن  كما  انلظام)1(،  مع  املتصاحلة 
للنظام، وتتعامل بانتقائية مع أطراف املعارضة السورية، وترفض فكرة خروج األسد من 

السلطة.

وىلع املستوى اخلاريج وقفت روسيا ضد أي جهود تهدف إىل تسوية القضية السورية، 
ورفضت فرض أية عقوبات دويلة ىلع نظام األسد، وتمكنت باتلعاون مع الصني من إحباط 
مرشوع قرار ملجلس األمن يف 4 أكتوبر ٢٠11، اذلي يهدف إىل إدانة انلظام السوري، ثم 
أحبطت مرشوع القرار العريب – الغريب بمجلس األمن يف 5 فرباير ٢٠1٢، باستخدامها حق 
لم يرش رصاحة إىل عدم اتلدخل ادلويل يف  القرار  أن  املوقف اكن  انلقض، ومربرها هلذا 
الشأن السوري، ورفضها تلنيح األسد)٢(، وتكرر األمر يف 19 يويلو ٢٠1٢، بنقضها مرشوع 
العنف يف سورية،  بشأن وقف  بريطانيا وفرنسا،  به  تقدمت  قرار غريب يف جملس األمن، 
فرنسا؛  به  تقدمت  قرار،  مرشوع  ضد  انلقض  حق  روسيا  استخدمت   ٢٠14 مايو   ٢٢ ويف 
إلحالة امللف السوري إىل املحكمة اجلنائية ادلويلة)3(. كما اكنت روسيا سببًا يف عدم إقرار 
أي قرار، يمكن أن يصدر عن مؤسسات األمم املتحدة، يدين انلظام السوري وانتهااكته 

املتكررة حلقوق اإلنسان، واستخدامه العنف املفرط ضد املدنيني)4(.

آنا بورشفسكايا، وجيمس جيفري، »المباحثات الجديدة حول سوريا تسلط الضوء على بروز روسيا، وتردد الواليات المتحدة«، معهد واشنطن،   )1(
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/almbahthat-aljdydt-hwl-swrya-tslwt-aldw-ly-brwz-  ،٢٠15 أكتوبر   ٢٢

.rwsya-wtrdd-alwlayat-almthdt

مدوخ، السياسة الخارجية الروسية: 177.  )٢(
طالع، »السياسة الروسية تجاه سورية«: 9.  )3(

مدوخ، السياسة الخارجية الروسية: 181-18٢.  )4(
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وعملت روسيا ىلع بلورة حمور دويل، يساند نظام األسد، وذلك مع ادلول اليت تتمتع معها 
بعالقات جيدة؛ اكلصني، وإيران، ودول الربيكس، وإقناعها بتبين خطاب موحد متوافق 
مع خطاب نظام األسد، بأن املعارضة جلها متطرفة، وتسىع إىل استفزاز احلكومة، وتأجيج 
اليت  املجازر  الساكن، وحىت  والعشوايئ جتاه  املفرط  العنف  وتمارس  املذهبية،  الرصااعت 
تسببت بها القوات احلكومية حبق املدنيني، اتهمت بها قوى املعارضة السورية املسلحة)1(.

يُضاف إىل ذلك أن روسيا تبنت طرح وسائل ملعاجلة األزمة املستمرة يف سورية، حبسب 
منظورها، تباينت بني طرح املبادرات السياسية، وعقد املؤتمرات ادلويلة، ولعل أهم مبادرة 
لروسيا جنحت يف تطبيقها، يه اليت ُطرحت بعد استخدام نظام األسد لألسلحة الكيميائية 
ضد املدنيني يف 9 سبتمرب ٢٠13، وىلع إثرها أعلنت الواليات املتحدة األمريكية عن نيتها 
شن رضبة عسكرية ضد نظام األسد، فما اكن من روسيا إال إعالن مبادرتها لتسوية األزمة 
تضمنت انضمام سورية إىل معاهدة حظر انتشار األسلحة الكيميائية، والكشف عن مراكز 
إيقاف  وباملقابل  الكيميائية وتدمريها،  ترسانة األسلحة  إنتاج األسلحة وختريبها، فحص 

شن الرضبة األمريكية ىلع نظام األسد)٢(.

هنا يظهر أن اتلدخل السيايس الرويس يف امللف السوري يرتكز ىلع أساس احلفاظ 
ىلع نظام األسد، وكسب اتلأييد ادلويل هل، وتعطيل أي قرار من املنظمات ادلويلة، يمكن 

أن يصدر ضده.

طالع، »السياسة الروسية تجاه سورية«: 8 .  )1(
دياب، »حلفاء روسيا .. وإرث بريجينيف«: 11-1٠.  )٢(
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٢- التدخل العسكري

اجلوية  القوة  تمثل  إذ  سورية؛  إىل  وبرية  وجوية  حبرية  متنوعة  قوات  روسيا  جلبت 
املنترشة يف سورية قوة مركبة، يصل فيها عدد الطائرات املقاتلة إىل 34 طائرة، منها طائرات 
بنماذج متطورة، اكملقاتالت من طراز »سو – 3٠ إس أم / فالنكر – يس«، واملطاردات من 
طراز »سو 34 / فوبلاك«، و1٢ مروحية هجومية من طراز »يم – ٢4 هايند« متاحة لعمليات 
القصف، ومروحيات نقل من طراز »يم 8/ هيب« ملهمات ابلحث واإلنقاذ القتايلة، وهنالك 
سالح االستخبارات اجلوي طائرات بدون طيار، وجامع استخبارات اإلشارات »سيغينت« 

من طراز »آي إل - ٢٢/ كوت«.

انترشت يف سورية فتشمل كتيبة مشاة حبرية معززة  اليت  الروسية  الربية  القوات  أما 
 ،»8٠ آر –  يت  »يب  طراز  من  املصفحة  اجلند  ناقالت  مع   ،81٠ الـ  ابلحرية  مشاة  لواء  من 
ودبابات القتال من طراز »يت – 9٠«، ومدفعية امليدان، وهنالك أيًضا صواريخ أرض جو من 
طراز »إس آي – ٢٢ غرايهاد« لدلفاع اجلوي، وأنظمة احلرب اإللكرتونية والوحدات الربية 

العاملة قبالة الساحل السوري.

كما توجد مراكز للعمليات املشرتكة بني روسيا وسورية يف مطار باسل األسد ادلويل يف 
حمافظة الالذقية، ومركز عمليات مرشك بني روسيا وإيران يف دمشق، ومركز استخبارات 

بني روسيا والعراق وسورية وإيران)1(.

أما مهام هذه القوات الروسية يف سورية، فإنها تتمثل يف دعم قوات انلظام اجلوية يف 
ومناطق  الروسية  القوات  وتزويد  السورية،  املعارضة  مواقع  اجلوي ىلع  القصف  عمليات 
انلظام بادلفاع اجلوي بواسطة نظام صواريخ »إس آي – ٢٢«، واملشاركة يف املعارك القتايلة 

الربية ادلفاعية واهلجومية، وتقديم االستشارات وتدريب قوات انلظام العسكرية)٢(.

،٢٠15 أكتوبر   9 واشنطن،  معهد  القتال«،  في  قواتها  انخراط  مع  تتضح  سوريا  في  العسكرية  روسيا  »استراتيجية  وايت،  جيفري   )1( 
.https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/astratyjyt-rwsya-alskryt-fy-swrya-ttwdh-m-ankhrat-qwatha-fy-alqtal

جيفري وايت، »روسيا في سوريا )الجزء ٢(: التداعيات العسكرية«، معهد واشنطن، 15 سبتمبر ٢٠15،  )٢( 
.https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/rwsya-fy-swrya-aljz-2-altdayat-alskryt
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أعلن بوتني يف 14 مارس ٢٠16 عن سحب اجلزء األكرب من القوات الروسية من سورية؛ 
ألن سورية أصبحت »خايلة من تنظيم داعش وفق وزارة ادلفاع الروسية«، واكن ذلك بعد 5 
أشهر ونيف ىلع بدء اتلدخل، يلتبني أن احلاصل استبدال روتيين للقوات العسكرية، تزامن 
مع بدء توسعة قاعدة »محيميم« اجلوية، وحتضري أماكن مضاعفة لسكن الضباط الروس 
الروسية،  ابلحرية  طرطوس  قاعدة  يف  اتلوسعة  أعمال  بدأت  والحًقا  العسكريني،  وإقامة 
وتزامن لك ذلك مع انطالق »مسار آستانة«، مع انضمام الرئيس الرتيك إىل الرئيسني الرويس 
واإليراين، وبدء مرحلة »مناطق خفض اتلصعيد«، وسياسيًّا مرحلة جتويف »مسار جنيف« 
وتقديم طروحات جمزتأة للقرار ادلويل ٢٢54 بالسيع ادلءوب إىل شطب املرحلة االنتقايلة، 

ويه أبرز مرتكزات أي حل سيايس حقييق لألزمة السورية.

رابًعا: مآالت التدخل العسكري الروسي في سورية

يُعد اتلدخل العسكري الرويس يف سورية من أهم نقاط اتلحول يف مسار تطور األزمة 
 جوهريًّا يف االسرتاتيجية 

ً
السورية؛ إذ يمثل هذا اتلدخل املعلن يف نهاية سبتمرب ٢٠15 حتوال

اجلوار  نطاق  خارج  العسكرية  القوة  الستخدام  بادرة  أول  باعتباره  الروسية  العسكرية 
الرويس منذ نهاية احلرب ابلاردة؛ حيث إنه بتدخلها يف سورية، تكون روسيا قد فرضت 
وأعطت نلفسها أداة للتحكم والعمل ىلع أرض امليدان، ويه حتظى بما يشبه اتلفويض 
ادلويل لقيادة عملية التسوية السياسية من دون أن يعين ذلك اتلفاهم املسبق ىلع رشوط 
هذه التسوية وماهيتها؛ إذ لن يرتدد الغرب واملجتمع ادلويل عموًما يف دعم أية مبادرة حتظى 
ببعض انلصيب من انلجاح بعد إخفاق األمم املتحدة وجملس األمن والغرب يف اخلروج 
القتل  يف  واالستمرار  العسكري،  احلسم  وغياب  السيايس،  احلل  انعدام رشوط  حالة  من 

وادلمار)1(.

االستراتيجية الروسية الجديدة في عهد بوتين من 2000 إلى 2014: دراسة حالة جنوب المتوسط، )رسالة ماجستير، جامعة مولود  شكالط ويسام،   )1(
معمري، الجزائر، ٢٠16(: 94.

الدور الروسي في سورية: الدوافع والمآالت



7٢
العالقات العربية الروسية

وهذا ما تدل عليه إشارات الرتاجع اليت يبديها عدد من العواصم الغربية، بل والعربية 
عن مواقف سابقة متشددة جتاه الرئيس السوري األسد، واحلذر من التشويش ىلع الروس 
يف عملهم لدلفع حنو تسوية سياسية ىلع الرغم من تركزيهم ىلع رضب اجليش احلر إلضعافه 
ودفعه إىل تغيري مواقعه، ثم إنها تملك أوراقًا مهمة تعزز من قدرتها ىلع املناورة السياسية 
واتلعامل مع أطراف األزمة، فيه الوحيدة اليت تملك القدرة ىلع اتلواصل مع مجيع األطراف 
السورية واإلقليمية وادلويلة، وعالقات مع اخلصوم اإلقليميني الرئيسيني؛ إيران، واململكة 
العربية السعودية، وتركيا، وكذلك مع بعض أطراف املعارضة السورية، ويه الوحيدة اليت 
ضمان  مع  والصداقة  اتلحالف  منطلق  من  اإليراين  املوقف  يف  اتلأثري  إماكنية  تملك  قد 
تدخلها  بررت روسيا  فقد  املقبل،  انلظام  بطبيعة  يتعلق  ما  مصاحلها يف سورية خباصة يف 
العسكري يف سورية بعجز اتلحالف ادلويل بعد اعم ىلع بدء رضباته يف سورية عن إضعاف 
ملواجهة  مقبول وجتهزيه  ميداين  تدريب رشيك  املتحدة يف  الواليات  وفشل  ادلولة  تنظيم 
تنظيم ادلولة ىلع األرض كما استند اتلدخل الرويس إىل طلب من الرئيس السوري بشار 
األسد باتلدخل للمساعدة يف مواجهة اجلمااعت املسلحة واإلرهابية؛ وذلك ارتكاًزا ىلع 
االتفاقيات املربمة بني ادلوتلني باعتبار أن هذا الطلب جاء من السلطة الرشعية يف ابلالد 

من جهة وتثبيت أسس رشعية ادلولة وانلظام يف سورية من جهة أخرى.

اذلي  السوري  انلظام  أن  وكشفت  العسكري،  االنتصار  روسيا  أعلنت   ٢٠18 اعم  يف 
ىلع  يسيطر  الرويس  اتلدخل  نتيجة  بات  السورية  األرايض  من   %18 حنو  ىلع  يهيمن  اكن 
أكرث من 6٠% إال رشق الفرات، وإدلب، وأمكنة السيطرة الرتكية، واألهم تمثل يف إعالن 
ألف ضابط ومئات اجلرناالت؛   ٢5 بينهم حنو  ألف عسكري،  استخدام حنو 63  موسكو 
وهذا يفرس االستخدام املكثف للعمليات اجلوية؛ حيث يمارس الضباط املحرتفون دوًرا 

حموريًّا، وروَّجت موسكو داعية تسويقية مكثفة لفعايلة األسلحة املستخدمة.

املكسب الرئييس اذلي حققه بوتني نتيجة تدخله يف سورية تعزيز املاكنة ادلويلة أمام 
لروسيا  وحتديًدا  ادلويل،  انلظام  مثل  فيه؛  الفاعلة  باألطراف  وعالقتها  املتحدة،  الواليات 
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انسحابه إشارة واضحة إىل عدم رضاه  القوى ىلع األرض. واكن  وأوروبا؛ فقلبت موازين 
عن أجندة نظام األسد عن مباحثات جنيف غري الواقعية؛ حيث أثبت بوتني أنه الوحيد 
القادر ىلع إاعدة احلياة للنظام من خالل تدخله العسكري، وأنه أيًضا الوحيد القادر ىلع 
عقلنة أجندته املتطرفة، والضغط عليه لدلخول يف مفاوضات جدية بعيدة عن ترصحيات 
واستثناء  فقط  برملانية  انتخابات  بإجراء  مفاوضات  سبقت  اليت  اجلعفري  وبشار  املعلم 
الرئاسة منها. وقد هدف اتلدخل العسكري الرويس إىل منع إقامة منطقة اعزلة يف سورية، 
دمشق  ىلع  واحلفاظ  ومدن،  أراض  من  انلظام  خرسه  ما  واستعادة  انلظام،  سقوط  ومنع 
ومنطقة الساحل اليت تويلها روسيا أهمية خاصة بوصفها منفًذا حبريًّا ىلع ابلحر املتوسط، 
مع اتلوسعة اإلضافية الراهنة ىلع قاعديت »محيميم« و»طرطوس« واالتفاقات املربمة للبقاء 
العسكري 49 سنة، حققت روسيا حضوًرا قويًّا يف رشق املتوسط؛ هذا احلضور لم حيققه 
االحتاد السوفييت السابق، وأجنزت تنسيًقا غري مسبوق بني اجليشني الرويس واإلرسائييل؛ 
وهلذا األمر حسابات روسية بعيدة املدى، خصوًصا يف العالقة مع أمرياك. وبعد اتلعايط مع 
روسيا كأنها جمرد قوة إقليمية كربى، اعدت تلكون رشيكة يف معاجلة األزمات ادلويلة، 
دون  من  تُكرس  أن  يمكن  وال  بعد،  تُكرس  لم  أنها  أي  دفرتية،  األرباح  هذه  لكن 

تسوية سياسية)1(.

وقد واجهت روسيا انتقادات من خمتلف دول العالم بسبب تركزيها عملياتها العسكرية 
ىلع املعارضة املسلحة اليت توصف باالعتدال؛ مما أعطى انطبااًع بأن احلملة تهدف بادلرجة 
األوىل إىل دعم نظام األسد ومساعدته يف اسرتداد املناطق الواقعة حتت سيطرة خصومه. 
وقد تبع إعالن الرئيس الرويس بوتني يف مارس ٢٠16 تعليق ما أسماه العمليات العسكرية 
الرئيسية يف سورية، وسحب اجلزء األكرب من قواته مع ترك املجال مفتوًحا أمام استمرار 

الغارات ىلع من تصفهم روسيا باإلرهابيني)٢(.

المرجع السابق: 94.  )1(
محمد عبد اهلل يونس، »رؤى غربية لسيناريوهات التدخل العسكري الروسي في سوريا«، السياسة الدولية 51، العدد ٢٠3 )٢٠16(: 118.  )٢(
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العسكرية يف سورية؛ مثل تعزيز  وهناك ماكسب أخرى حققتها روسيا من عملياتها 
وكذلك  العسكرية،  قواعدها  نرش  خالل  من  املتوسط  ابلحر  ىلع  االسرتاتيجية  إطالتلها 
ما رصح به لوكيانوف أن العملية )S-400( صواريخ متطورة مثل نظام العسكرية أتاحت 

خربة حقيقية للقوات الروسية لم تكن تلحصل عليها من خالل اتلدريبات العسكرية.

العسكري  اتلدخل  من  الرئييس  هدفها  حققت  قد  روسيا  أن  ابلعض  يرى  وقد 
بعد  جاء  الروسية  القوات  انسحاب  أن  آخرون  يرى  لكن  األسد،  نظام  سقوط  بمنع 
أن  وأن حربها ستطول دون  السوري،  املستنقع  فأكرث يف  أكرث  تتورط  أنها   إدراك موسكو 

حتقق أهدافها)1(.

سقوط  منع  يف  أسهمت  قد  العسكري  بتدخلها  روسيا  أن  اثلابت  فإن  ذلك،  ورغم 
انلظام السوري وتم استعادة حواىل 3٠% من األرايض اليت اكن يسيطر عليها تنظيم داعش، 
باإلضافة إىل إضعاف اتلنظيم. ويف نفس الوقت، أسهم هذا اتلدخل يف حفاظ روسيا ىلع 
مؤسسات ادلولة السورية بما يسمح هلا بمساحة واسعة للمناورة، وحيافظ هلا ىلع ماكنها يف 
أية مفاوضات، وحيفظ هلا نصيبها مقدًما من الوجود يف ادلاخل السوري، ومن ثم مشاركتها 
اكن  سواء  املفاوضات،  خالل  معينة  صيغة  إىل  اتلوصل  بعد  السورية  املعادلة  صياغة  يف 
ذلك مع وجود انلظام بشلكه احلايل، أو مع تغيريات ما. كذلك أسهم اتلدخل يف رفع الروح 
للسيطرة  املعارضة  الشعبية، ويف عرقلة مسايع  انلظام وحاضنته  لقوات  املنهارة  املعنوية 

ىلع الساحل)٢(.

الخاتمة

تناولت ادلراسة كيفية صنع القرار الرويس باتلدخل يف سورية؛ وذلك بدراسة األسباب 
انلوايح  من  اتلدخل  هذا  ومآالت  سورية،  يف  عسكريًّا  اتلدخل  إىل  روسيا  دفعت  اليت 

زيدان، دور روسيا في الشرق األوسط: 7٠.  )1(
يونس، »رؤى غربية لسيناريوهات التدخل العسكري الروسي«: 1٢٠.  )٢(

العالقات العربية الروسية
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ىلع  حققته  وما  العسكري،  ابلعد  ىلع  الرتكزي  مع  والسياسية  واالقتصادية  العسكرية 
األرض، ودراسة اآليلات أو الظروف اليت أحاطت بصانع القرار السيايس الرويس إلصدار 
قرار اتلدخل عسكريًّا، وقد توصلت ادلراسة إىل أن روسيا قد حققت ما أرادته من وراء 

تدخلها عسكريًّا يف سورية.

الدور الروسي في سورية: الدوافع والمآالت





حممد رمضان أبو شعيشع
 معيد بكلية ادلراسات االقتصادية والعلوم السياسية، 
جامعة اإلسكندرية

استئناف الهيمنة الروسية على المنطقة العربية 
في ظل تعاظم النفوذ اإليراني.. سورية نموذًجا

مما ال شك فيه، أن سورية تتمتع بماكنة جيوسياسية جيدة للغاية؛ إذ تعد نقطة تقاطع 
للعوالم الفارسية، والعربية، والرتكية، فضاًل عما حتوزه األرايض السورية من موارد طبيعية 
أرًضا خصبة تلوغل  ثم أصبحت سورية  الطبييع؛ ومن  والغاز  كثرية، وىلع رأسها انلفط، 
نفوذ خمتلف القوى الكربى واإلقليمية، ال سيما عقب اندالع احتجاجات الربيع العريب 
يف املنطقة اعمة، واثلورة السورية خاصة مطلع اعم ٢٠11م؛ وهو ما أدى إىل تفاقم األزمة 
السورية، بعد أن اكنت رصااًع داخليًّا بني الشعب السوري ونظام بشار األسد، يلتطور األمر 

يف سورية مع دخول روسيا وإيران ىلع خط األزمة بوضوح. 

فلقد بات جليًّا، أن موجات الربيع العريب قد عززت من نفوذ إيران إقليميًّا باملنطقة 
العربية اعمة، وزيادة املد الشييع لطهران عرب أذرعها وميليشياتها اتلابعة للحرس اثلوري 
العربية، فأصبحت بمثابة املرض اخلبيث املزروع يف اجلسد  اإليراين يف لك بقاع املنطقة 
العريب، ويتحتم ىلع ادلول العربية استئصاهل؛ ليك تضمن بقاءها، واستقرارها، وحتقيق أمنها 

القويم، وامليض قدًما حنو اتلنمية الشاملة هلا.
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واحلق أن طهران تعد فاعاًل أساسيًّا يف األزمة السورية، ومسانًدا نلظام بشار األسد، 
وبقائه يف السلطة من خالل فيلق القدس اتلابع للحرس اثلوري اإليراين، فضاًل عن دعم 
 حيويًّا 

ً
إيران لسورية باخلرباء العسكريني؛ ذلك ألن إيران تنظر إىل سورية باعتبارها جماال

تلوغل نفوذها، وفرض املذهب الشييع ىلع املنطقة كلك، غري أن طهران ختىش من سقوط 
نظام بشار األسد، وتقسيم سورية وحتويلها إىل نظام فيدرايل، أو حىت وصول نظام حكم 
سين يتصادم مع مرجعيتها وسياستها الشيعية يف املنطقة، بما قد يعرقل من حتراكت إيران 
وميليشياتها حنو بلنان وذراعها الشييع حزب اهلل؛ وذللك فإن أية تسوية للرصاع السوري 

من وجهة نظر إيران لن تتم إال من ثناياها كطرف رئييس باألزمة.

السوفييت اعم 1991،  انهيار االحتاد  تعاين كثرًيا منذ  باتت روسيا  وىلع اجلانب اآلخر، 
املتحدة  الواليات  بزاعمة  القطبية  أحادي  إىل  القطبية  ثنايئ  من  ادلويل  انلظام  وحتول 
وحتقيق  ادلويل،  النسق  داخل  دورها  استئناف  وقتئٍذ  روسيا  حاولت  وقد  األمريكية؛ 
يف  املتعاظم  االخنراط  طريق  عن  واشنطن،  ومزامحة  أخرى  مرًة  العاملية  باهليمنة  حلمها 
أغلب األزمات والقضايا اإلقليمية، ال سيما داخل املنطقة العربية، ووضع موطئ قدم هلا 
املياه  روسيا ىلع  منفذ  تعد  الرويس يف سورية؛ ألنها  الوجود  أهمية  يفرس مدى  بما  هناك، 

ادلافئة يف ابلحر األبيض املتوسط.

 ،٢٠٠7 ميونخ لألمن اعم  مؤتمر  بوتني، يف  الرويس فالديمري  الرئيس  لقد اكن خطاب 
أحادي  والعالم  وسياساتها  األمريكية  املتحدة  الواليات  ملمارسات  الالذعة  وانتقاداته 
القطبية، إيذانًا بتحول جذري يف بنية انلظام ادلويل األحادي حنو اعلم متعدد القوى، تعود 
إطار تعددية  فيه موسكو إىل ممارسة دور قوي ومؤثر، إىل جانب قوى أخرى اكلصني، يف 
من  للكثري  اتلوازن  وتعيد  األمريكية،  اهليمنة  من  وتقلل  م  واسرتاتيجية حتجِّ اقتصادية 
القضايا، أي أن روسيا باتت ال تقبل بماكنتها ادلويلة ىلع سلم القوى ادلويلة، وترغب يف 
اتلعديل من وضعها الراهن داخل انلظام ادلويل، وفًقا ملا يتالءم مع إرثها اتلارييخ وقوتها 

العسكرية يف العالم.
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وبناًء ىلع ما سبق، فإن ادلراسة تسىع إىل الوصول نلتائج وسيناريوهات تتعلق بمدى، 
ثنايا  من  أخرى  مرة  العاملية  هيمنتها  استئناف  حنو  موسكو  وحلم  الرويس،  ادلور  آيلات 
اخنراطها يف املنطقة العربية كلك، وتفاعلها مع األزمة السورية كجزء يف ظل تعاظم انلفوذ 
اإليراين واملد الشييع لطهران يف سورية من خالل اإلجابة ىلع تساؤل رئييس يدور حول: ما 
مدى املصالح واالسرتاتيجيات الروسية يف سورية، وطبيعة العالقة مع إيران وتوغلها هناك؟

وتلفصيل اإلجابة عن هذا التساؤل الرئييس يرى ابلاحث إماكنية حتويله إىل جمموعة 
تساؤالت فرعية ىلع انلحو اآليت: 

ما املصالح واالسرتاتيجيات الروسية يف سورية؟  -
ما ادلوافع اإليرانية للتوغل والوجود يف سورية؟  -

ما طبيعة العالقات الروسية اإليرانية يف سورية؟  -
وتقاسمهما يف  واإليراين  الرويس  انلفوذ  تقاطع  السورية يف ظل  األزمة  ما سيناريوهات   -

سورية؟

يف  يعتمد  اذلي  االستقرايئ،  املنهج  انلظِر  حمل  للموضوع  معاجلتها  يف  ادلراسة  وتتبع 
أساسه ىلع عملية دقيقة تهدف إىل مجع ابليانات، ومالحظة الظواهر املرتبطة بها، والربط 
بينها بمجموعة من العالقات اللكية العامة، أي يعمل ابلاحث هنا ىلع الربط بني دراسته 
اخلاصة اليت عمل ىلع تنفيذها بصفتها جزًءا من لك، ومن ثم يستخدم املنهج االستقرايئ يف 
الوقوف ىلع طبيعة العالقات الروسية - اإليرانية سواء اكنت تصادًما أو تقاسًما للمصالح 
فيما بينهما ىلع األرايض السورية، ومدى تأثري ذلك يف مستقبل دورهما اإلقلييم باملنطقة 

العربية.

هذا باإلضافة إىل االعتماد ىلع بعض املنطلقات انلظرية للمدرسة الواقعية يف دراسة 
العالقات ادلويلة، ال سيما مفهويم القوة واملصلحة الوطنية؛ حيث يمكن من ثنايا مدخل 
املصلحة الوطنية معرفة دوافع السلوك اخلاريج ملوسكو وطهران يف سورية بوصفها جزًءا 

 استئناف الهيمنة الروسية على المنطقة العربية 
في ظل تعاظم النفوذ اإليراني.. سورية نموذًجا
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لدلول  املحرك األسايس  الوطنية يه  املصلحة  أن  قاعدة  انطالقًا من  العربية،  املنطقة  من 
وهل  دورهما،  وتفحص  تتبع  وباتلايل  السواء،  حد  ىلع  واخلارجية  ادلاخلية  تفاعالتها  يف 
هناك عالقات طردية أم عكسية بينهما، وتداعيات هذه العالقات ىلع بيئة األمن اإلقلييم 

للمنطقة العربية.

: أهم المصالح واالستراتيجيات الروسية في سورية
ً

أوال

من اجلدير باذلكر يف هذا الصدد، أن روسيا لم تدخل ىلع خط األزمة السورية بشلك 
واضح إال بعد سيطرة جممواعت اجليش احلر اعم ٢٠13، والسيطرة ىلع مدن كثرية بسورية 
من جهة، ودخول إيران كداعم رئييس عن طريق ميليشياتها نلظام بشار األسد، ومن ثم 
أصبح لروسيا دور بارز مساند للنظام السوري ىلع اكفة األصعدة العسكرية، والسياسية، 
واالقتصادية يف سبتمرب اعم ٢٠15، وجاء اتلدخل العسكري ملوسكو عقب زيارة لقائد فيلق 
القدس اإليراين اجلرنال قاسم سليماين لروسيا؛ إذ استطاع إقناع الرئيس الرويس فالديمري 
بوتني، بأن اتلدخل بات رضوريًّا ملساندة سورية. لكن موافقة روسيا ىلع ادلخول ىلع خط 
األزمة يف حقيقة األمر قد نبع وفًقا ملجموعة مصالح ستحققها موسكو جراء هذا اتلدخل 

يف سورية ىلع انلحو اآليت:

المصالح الجيوبولتيكية

مقدرتها  عدم  يف  تتمثل  كبرية،  ضعف  نقطة  من  اجلغرايف  ملوقعها  وفًقا  روسيا  تعاين 
السنة  أيام  معظم  متجمدة  ممراتها وحبارها  أن لك  إىل  نظًرا  ادلافئة؛  املياه  إىل  الوصول  ىلع 
اكلقطب الشمايل وحبر ابللطيق. وهو األمر اذلي حيتم عليها دوًما وضع موطئ قدم هلا يف 
ابلحرية  طرطوس  قاعدة  فاكنت  هناك؛  عسكرية  قاعدة  وبناء  سورية  يف  املتوسط  ابلحر 
بالشمال السوري، ومن ثم تستخدم موسكو هذه القاعدة يف حتقيق الكثري من األهداف؛ 
مثل: ماكفحة القرصنة ابلحرية، وتصدير األسلحة واذلخائر الروسية ليس إىل سورية فقط، 

وإنما إىل اغبلية دول الرشق األوسط. 
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المصالح السياسية

لقد بات من الواضح، أن هناك هدفني رئيسيني دلخول روسيا ىلع خط األزمة السورية؛ 
يتمثل أوهلما يف حتدي ومناطحة هيمنة أمرياك ىلع انلظام ادلويل، وثانيهما يف مساعدة نظام 
روسيا.  أعداء  أبرز  من  يُعدون  اذلين  اإلسالميني،  املتطرفني  األسد« يف حربه ضد  »بشار 
وعليه، ترى موسكو املستقبل السوري وفق منظورها، ال من خالل احلفاظ ىلع مصاحلها 
السياسية واالسرتاتيجية والعسكرية واالقتصادية فحسب؛ وإنما من خالل تأمني استمرار 
القوة انلاعمة الروسية يف سورية، وضخ دماء االنتشار الرويس وتمدده يف نظام بشار األسد.

وباتلايل، فإن مغزى موسكو السيايس جتاه املستقبل السوري، يدور يف األساس حول 
وجود األسد يف احلكم بأي ثمن، وليس وفًقا لرشعية حكمه السياسية أو االنتخابية؛ وذلك 
ألن روسيا لم جتد شخصية سياسية بديلة هل، سواء يف احلكم أو املعارضة تكون قادرة ىلع 
جتسيد نظريتها يف احلكم السوري؛ لضمان مصاحلها، فإن ادلعم الرويس نلظام بشار األسد 

سيظل قائًما ولن يُقطع. 

ىلع اجلانب اآلخر، إن ادلور الرويس يف سورية لم يقترص ىلع محاية انلظام، أو إمداده 
لسورية،  روسيا  توفرها  اليت  السياسية  احلماية  ليشمل  ذلك  يفوق  وإنما  فقط،  باألسلحة 
من خالل قدرة موسكو ىلع استخدام حق انلقض )فيتو( يف جملس األمن ضد القرارات 

املعادية للنظام السوري، اليت تتخذها ادلول الغربية.

المصالح العسكرية

إىل  واذلخائر  األسلحة  تصدير  حول  األساس  يف  لروسيا  العسكرية  املصلحة  تدور 
سورية ودول الرشق األوسط؛ ألن سورية ظلت أحد أهم العمالء دلى روسيا يف عمليات 
التسليح ىلع مدى عقود طويلة. أيًضا تدخل موسكو العسكري يف سورية، يراه ابلاحث 
الرويس اعيل اجلودة واتلقنية احلديثة؛ مثل طائرات سوخوي  للسالح  تروجيية  أنه عملية 
35 املقاتلة، والصواريخ كروز اليت تُطلق من السفن احلربية، وتُعد روسيا من أكرب ادلول 

 استئناف الهيمنة الروسية على المنطقة العربية 
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أن هناك  العالم، كما  بقاع  تبيع منتجاتها دلول كثرية يف خمتلف  اليت  املنتجة لألسلحة، 
بعض الضباط السوريني اذلين تلقوا تدريبات يف روسيا، وتزوجوا من فتيات روسيات يف 

حاالت كثرية.

المصالح االقتصادية

يف حقيقة األمر، إن العالقات االقتصادية بني روسيا وسورية قد بدأت منذ منتصف 
الستينيات؛ إذ بلغ عدد املشاريع الكبرية املنفذة بمساعدة االحتاد السوفييت السابق أكرث من 
6٠ مرشواًع، ساعدت ىلع ضمان راكئز اسرتاتيجية لسورية يف احلفاظ ىلع أمنها االقتصادي، 
كما تعد مبيعات السالح الرويس لسورية من أهم املصالح احليوية بني ابلدلين، فقد بلغت 
مشرتيات دمشق حنو مليار ومائة مليون دوالر وفًقا إلحصائيات ٢٠1٠، كما توجد عقود 
املثال  سبيل  فعىل  السالح،  صناعة  يف  املتخصصة  الروسية  والرشاكت  سورية  بني  موقعة 
بلغت وارداتها من السالح حوايل 15% اعم ٢٠11، ومن ثم فإذا سقط انلظام السوري، فسوف 
دوالر  ملياري  حنو  ادلوتلني  بني  السلع  تبادل  حجم  بلغ  وقد  هلا،  فادحة  خسائر   يُشلك 

اعم ٢٠11.

ثانًيا: أبرز المحركات والدوافع اإليرانية للتوغل في سورية

يف هذا السياق، جند أن السياسة اخلارجية اإليرانية قد تطورت بشلك بارز منذ اندالع 
اثلورة اإلسالمية اعم 1979؛ نظًرا إىل أن اثلورة قد فرضت ىلع إيران اتباع سياسة خارجية 
حتقق األهداف واملصالح اليت أملتها اثلورة ىلع صناع القرار يف إيران، فاكنت أهم هذه 
األهداف املحافظة ىلع استقالل إيران وسيادتها ىلع أراضيها، فضاًل عن رغبتها يف حتسني 
عالقتها مع دول اجلوار اجلغرايف؛ ليك يتسىن هلا تصدير مبدأ اثلورة والفكر الشييع إيلها 
حبجة دعم املستضعفني يف اكفة ادلول العربية، ىلع حنو ما حدث يف سورية ملساندة نظام 

بشار األسد.
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وقد جاءت الفرصة بشلك مالئم إليران عقب حدوث موجات الربيع العريب يف الكثري 
من ادلول العربية؛ ونظًرا إىل اتلوافق الشييع بني إيران وأيديولوجية انلظام السوري، فقد 
رأت إيران أن هذه السمة بمثابة فرصة ساحنة هلا لفرض قوتها اإلقليمية باملنطقة، وإقناع 
املواطن العريب بوجودها وزاعمتها كقوة إسالمية ورشق أوسطية، فضاًل عن كونها أحد أهم 

ضلوع املقاومة للوجود اإلرسائييل واألمريكي يف املنطقة.

سبيل  ىلع  يأت  لم  األسد  بشار  نظام  دلعم  إيران  دخول  أن  هنا،  باذلكر  اجلدير  ومن 
الصدفة، وإنما وفًقا ملجموعة دوافع لطهران؛ يه الوصول إىل ابلحر املتوسط، وذلك ىلع اعتبار 
أن إيران تعتمد يف اقتصادها ىلع تصدير انلفط والغاز الطبييع إىل األسواق األوروبية، اليت 
تعد السوق األوىل من حيث االستهالك، ال سيما يف ظل االخنفاض احلاد يف أسعار انلفط 
بعد اكتشافات انلفط  اإليرانية يف ذلك  الرغبة  املاضية، وزاد إحلاح  اخلام خالل األعوام 

والغاز يف حمافظة تدمر السورية ىلع ابلحر املتوسط. 

خاصًة  السوري،  للنظام  املبارش  وغري  املبارش  دعمها  ختيف  تعد  لم  فإيران  وباتلايل، 
اثلوري  احلرس  من  اجلنود  أو  العسكريني،  باخلرباء  سواء  العسكري  بادلعم  يتعلق  فيما 
اإليراين، أو حىت األسلحة واملعدات، فنجد مثاًل أن املعارك الكربى اليت خيوضها انلظام 
بقيادة زعيم  اثلوري وختطيطه  احلرس  املعارضة تكون حتت إرشاف  قوى  السوري ضد 
فيلق القدس باحلرس اثلوري اجلرنال قاسم سليماين، كما تشري اإلحصائيات إىل أن عدد 
القوات اإليرانية املوجودة يف سورية نهاية اعم ٢٠16 جتاوز 8 آالف مقاتل موزعني ىلع أكرث 
بؤر الرصاع واتلوتر بادلاخل السوري خاصًة يف دمشق، وريف دمشق، والالذقية؛ لكسب 
احلرب وميل كفة اتلوازن لصالح اتلحالف اإليراين السوري. ويف املقابل بلغ عدد القتىل 
من اجلنود والقادة يف احلرس اثلوري حنو أكرث من 1٠٠٠ قتيل بسورية منذ بداية األزمة سنة 

٢٠11 حبسب ما أوردته واكلة أخبار تسنيم اإليرانية.

وبناًء ىلع ما سبق، فإن سورية تعد القلب انلابض لالسرتاتيجية اإليرانية حنو حتقيق 
خمططها السيايس يف املنطقة، وخري ديلل ىلع ذلك ترصيح املفكر اإليراين، مهدي طيب، 
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فإن  خوزستان،  حمافظة  أو  سورية  أخذ  يريدون  واكنوا  األعداء  هامجنا  »إذا  قال:  حينما 
األولوية تتضمن املحافظة ىلع سورية؛ ألن احلفاظ عليها بإماكنه استعادة خوزستان أيًضا، 
ولكن إذا فقدنا سورية فال يمكننا أن حنافظ ىلع طهران، فسورية تعد املحافظة رقم 35، 

إن أهميتها االسرتاتيجية تفوق أهمية إقليم األحواز«.

ا: طبيعة العالقات الروسية اإليرانية في سورية
ً
ثالث

مما ال شك فيه، أن دخول روسيا وإيران ىلع خط األزمة السورية باتلحديد مطلع اعم 
بني  ثاليث  حتالف  تكوين  إىل  أدى  قد  األسد،  بشار  نلظام  ومساندين  كداعمني   ،٢٠13
اجلهادية  اإلسالمية  واجلمااعت  احلر  السوري  اجليش  وسورية؛ دلحض  وطهران،  موسكو، 
هناك، فاكن هناك تنسيق أمين وسيايس مشرتك فيما بينهم، وقد اكنت اللبنة األوىل يف بداية 
هذه العالقات بني روسيا وإيران بشلك ملحوظ اعم ٢٠16؛ حيث اتفق الطرفان ىلع إنشاء 
واألمنية حلكومة  العسكرية  االستشارات  يقدم  وأمين مشرتك يف سورية،  مقر عسكري 

دمشق، وجممواعت إيران وروسيا.

بقيمة  توقيع ادلوتلني لصفقة  العالقات يف  اثلانية حنو تعزيز هذه  أيًضا اكنت اخلطوة 
٢1 مليار دوالر تتضمن معدات أقمار صناعية، وطائرات متنوعة، وتعزيز اتلعاون يف جمال 
اتلدريب العسكري، وتنظيم مناورات مشرتكة، وماكفحة اإلرهاب، ويف فرباير اعم ٢٠16 قد 

سلمت روسيا منظومة ادلفاع اجلوي )S-300( إليران.

واحلق أن طبيعة العالقات فيما بني ابلدلين قد ارتكزت ىلع قاعدة رئيسية يه »عدو 
عدوي صدييق«، إىل أن نشبت خالفات فيما بني ادلوتلني بشأن األزمة السورية ترجع إىل 

جمموعة أسباب ىلع انلحو اآليت:

1- القنوات الروسية اليت فتحتها مع بعض األطراف اإلقليمية املنخرطة يف الرصاع واملعادية 
إىل  تسىع  روسيا  أن  إيران  ترى  ثم  ومن  املتحدة،  والواليات  إرسائيل  كحال  إليران، 
تكريس دورها بوصفها الرقم الصعب يف املعادلة السورية، واملحور األسايس يف جممل 
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الرتتيبات اليت جيري العمل ىلع صياغتها يف مرحلة ما بعد احنسار املواجهات املسلحة، 
أي أن الروس تعاملوا مع إيران بوصفها العبًا ثانويًّا يف الساحة السورية.

مع  إيران  مصالح  فيه  تتصادم  وقٍت  يف  والرتكية  الروسية  للمصالح  املستمر  اتلقارب   -٢
الطموح الرتيك حول الكثري من امللفات اإلقليمية، وعليه ختىش طهران من أن تصبح 
وإماكنيات  قدرات  دليها  تركيا  أن  ال سيما  سورية،  يف  الكربى  العقبات  إحدى  أنقرة 
هائلة، أي أن هناك توافًقا بني روسيا وتركيا بشأن املستقبل السوري؛ حيث يهدفان إىل 

إنهاء الوجود اإليراين بشلٍك اكمل يف الشمال السوري.

وقد زاد من توتر العالقات بني طهران وموسكو ملف الشمال السوري يف حمافظة إدلب،   -3
اليت ترغب أنقرة يف السيطرة عليها، وهو ما ترفضه إيران يف ديمغرافية التسوية للملف 
السوري، فيف رؤيتها، أن هذا امللف يكتسب أهميًة أكرب بمراحل من اخلطر اذلي تزعم 

تركيا أنه يُواجهها من خالل سيطرة امليليشية الكردية ىلع املناطق املحاذية حلدودها.

مبارًشا«  ا  »خطًّ الرويس  اجليش  أنشأ  حيث  إيران؛  عن  لروسيا  وأمنها  إرسائيل  أولوية   -4
مع اجليش اإلرسائييل، بغرض اتلنسيق معها ملنع أي احتاكك حمتمل بني اجليشني؛ إذ 
بني  يربط  اذلي  الساخن  اخلط  هذا  ىلع  سورية  يف  اجلانبني  بني  اتلنسيق  آيلة  تعتمد 
القصف  الرويس من  اجليش  ذلك محاية  فإن هدف روسيا من  اجليشني، وعليه  قيادة 
تطول  أن ال  اإليراين، واتلأكد من  الوجود  تنفذها إرسائيل ضد  اليت  للغارات  اخلاطئ 
هذه الغارات مقرات نظام بشار األسد، ومن ثم ترى إيران هذا اتلنسيق أنه بمثابة ضوء 

أخرض من روسيا للقوات اإلرسائيلية لرضب وحداتها وميليشياتها املنترشة بسورية.

رابًعا: سيناريوهات تسوية األزمة السورية في ظل الوجود األجنبي

ا يف هذا اتلوقيت؛ نظًرا إىل تعدد  لقد تبني أن تسوية األزمة السورية تعد صعبة جدًّ
األطراف ادلويلة واإلقليمية، بل واملحلية املتصارعة فيما بينها بادلاخل السوري، كما أن 
للكٍّ من هذه األطراف مصاحله احليوية واالسرتاتيجية املراد حتقيقها ىلع األرايض السورية، 
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القوى  هذه  بني  فيما  للمصالح  وتعارًضا  تقاطًعا  هناك  فإن  ثم  ومن  سلًفا،  اليت عرضناها 
املختلفة، وباتلايل فإن تسوية الرصاع داخل األزمة السورية، يراه ابلاحث لن يتم إال من 

خالل ثالثة سيناريوهات ىلع انلحو اآليت: 

السيناريو األول

يدور حول بقاء بشار األسد يف حكم سورية، باتلحالف مع لكٍّ من روسيا، وإيران، 
اجلهود  استمرار  مع  السورية،  الكعكة  بشأن  بينهم  فيما  انلفوذ  تقاسم  طريق  عن  وتركيا، 
ادلبلوماسية ملوسكو يف استخدام حق الفيتو ضد القرارات اليت تصدر من جملس األمن 
بشأن نظام بشار األسد، فضاًل عن اجلهود العسكرية جتاه انلظام السوري؛ لضمان اتلغطية 
قاعدة  املقامة يف   )S-400( اجلوي  ادلفاع  األسد، من خالل منظومة  بشار  لقوات  اجلوية 
طرطوس ىلع رشيط الالذقية بابلحر املتوسط؛ ليستمر بذلك الرصاع فيما بني اتلحالف 

اثلاليث املشار إيله سلًفا ضد ادلول الغربية والواليات املتحدة األمريكية.

السيناريو الثاني

هو ضغط األطراف ادلويلة )الغرب( من خالل األمم املتحدة وجملس األمن ىلع روسيا 
ومساومتها بملف أزمة شبه جزيرة القرم لتسوية الرصاع السوري، من خالل إسقاط نظام 
بديل لألسد، برشط  وإجياد  ادليمقرايط،  اتلحديث  انتخابات تضمن  وإقامة  األسد،  بشار 
باإلضافة  السيايس،  اإلصالح  عملية  ىلع  والرقابة  اإلرشاف  تتضمن  روسية  قوات  وجود 
املتمثلة يف إعمار سورية، عن طريق استثمارات روسية  إىل عملية اإلصالح االقتصادي 
وغربية، ومن جانب إيران تقلل من ميليشياتها، وتبيق بعًضا داخل سورية يُدمج يف املناطق 

ذات املذهب الشييع املتوافق مع مرجعية إيران.
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السيناريو الثالث

يتضمن بقاء نظام بشار األسد يف حكم سورية واتلنسيق مع اجلانب الرويس يف اإلرشاف 
ىلع عملية اتلحول ادليمقرايط لفرتة انتقايلة للنظام، يعقبها انتخابات نزيهة، من املمكن 
أن يكون بشار األسد أحد مرشحيها، فضاًل عن عملية إاعدة بناء ادلولة السورية برشاكة 
ومساومة  السورية،  الساحة  من  إيران  ميليشيات  إزاحة  مع  وأوروبية،  وروسية،  عربية، 
روسيا هلا يف ذلك، من خالل ملف الربنامج انلووي اإليراين للضغط عليها تلعديل سلوكها 
اخلاريج وممارسات قوات احلرس اثلوري اإليراين يف املنطقة العربية، وهذا السيناريو يعتقد 

ابلاحث أنه األقرب للتحقق فيما يتعلق بتسوية األزمة السورية.

الخاتمة

لقد بدا جليًّا دور روسيا يف املنطقة العربية من خالل الوجود يف سورية، فعىل الرغم من 
وجود مصالح اسرتاتيجية هلا هناك، فإن اتلوغل اإليراين يف سورية واملساند نلظام األسد عن 
الرويس ويزامحه يف املصالح  الوجود  طريق ميليشيات احلرس اثلوري اإليراين، بات يهدد 
املراد حتقيقها هناك، ومن ثم فإن استمرار الرصاع حىت وقتنا هذا، يفرس حجم االتفاق ىلع 

اتلقاسم يف نفوذ كال ادلوتلني.
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 استئناف الهيمنة الروسية على المنطقة العربية 
في ظل تعاظم النفوذ اإليراني.. سورية نموذًجا





داعء اهلواري
 معيدة بكلية ادلراسات االقتصادية والعلوم السياسية، 
جامعة اإلسكندرية

 محددات العالقات الجيواستراتيجية 
العربية الروسية

بتتبع األوضاع العاملية خالل العقود املاضية، جند أن الساحة ادلويلة شهدت الكثري من 
اتلحوالت النسقية ىلع مستوى انلظام ادلويل؛ بداية من النسق متعدد األقطاب والُقَوى، 
مروًرا باثلنائية القطبية إىل أن فرضت الواليات املتحدة هيمنتها ىلع املشهد العاليم بنسق 
أحادي القطبية، لكن لم تستمر هذه اهليمنة طوياًل بسبب األوضاع ادلاخلية من جهة، 
َتْقَو  لم  اليت  الُقَوى،  إقليمية؛ اكالحتاد األورويب وروسيا والصني وغريهم من  قَُوى  وصعود 
الواليات املتحدة ىلع احتوائها، فضاًل عن السياسة اخلارجية االنعزايلة شيئًا ما، اليت تبنتها 
الواليات املتحدة يف السنوات األخرية؛ األمر اذلي خلق الكثري من الفرااغت السياسية يف 

مناطق نفوذ الواليات املتحدة اعمة، وال سيما منطقة الرشق األوسط، واملنطقة العربية.

واالحتاد  القيرصية  لروسيا  كوريث  موسكو  اهتمام  حمل  تعد  العربية  املنطقة  أن  كما 
وجيوسياسية  سياسية  أهمية  من  هلا  ملا  اهلسرتوبويلتيك)1(  للبعد  وفًقا  بعد  فيما  السوفييت 
الروسية)٢(؛  للحدود  الغريب  اجلنويب  شبه  اجلوار  املنطقة  هذه  تعد  بالغة؛ حيث  واقتصادية 

مجلة دراسات شرق أوسطية 14،  نورهان الشيخ، »محددات وآفاق العالقات الروسية العربية في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين«،   )1(
العدد 53 )٢٠1٠(: 75-57.

جالل زناتي، روسيا والتوازن الدويل في الشرق األوسط وشمال أفريقيا )اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية. كلية التربية، د. ت.(.  )٢(
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وهو األمر اذلي جعل السياسة اخلارجية الروسية تتجه حنو شغل لك فراغ خلفته الواليات 
جتد  خالهل  من  حموري  بدور  للقيام  وذلك  الرصاع؛  مناطق  وال سيما  املنطقة،  يف  املتحدة 
الرشق  الروسية يف  األمريكية  املنافسة  بلغت  ثم  املنطقة، ومن  قدم هلا يف  روسيا موطئ 
األوسط أوجها بعد قيام اثلانية بتعزيز عالقتها بقوى إقليمية؛ مثل إيران، وتركيا، فضاًل عن 

ادلور ابلارز يف الشأن السوري سياسيًّا واقتصاديًّا، واتلوسع يف جتارة األسلحة.

وباتت القوى ادلويلة الفاعلة يف املنطقة ال تقترص ىلع الواليات املتحدة وروسيا فقط، 
الصني  رأسها  وىلع  املنطقة،  إىل  أنظارها  تتحول  اليت  ادلويلة  القوى  من  الكثري  هناك  بل 
اليت تمارس دوًرا حموريًّا ىلع األصعدة السياسية واالقتصادية واألمنية يف منطقة يف الرشق 
تأخذ حزًيا من  إىل منطقة  األهمية  ثانوية  اليت حتولت من منطقة  املنطقة  تلك  األوسط، 

حسابات صانيع القرار واألمن القويم الصيين.

الروسية  العربية  اجليواسرتاتيجية  العالقات  حمددات  الورقة  هذه  يف  سنتناول  وعليه 
دراسة حالة ىلع املشهد السوري، وذلك من خالل العنارص اآلتية:

: حمددات العالقات الروسية يف املنطقة.
ً

أوال

ثانيًا: تداعيات احلالة السورية.

ثاثلًا: أبعاد الُقَوى الفاعلة.

: محددات العالقات الروسية في المنطقة
ً

أوال

واملحددات  االقتصادية،  واملحددات  السياسية،  املحددات  حمددات؛  أربعة  ويه 
العسكرية، ثم املحددات االسرتاتيجية.



9595

المحددات السياسية

اكن اتلدخل الرويس يف منطقة الرشق األوسط واملنطقة العربية قراًرا سياسيًّا يف املقام 
والظهور كرشيك سيايس رشيع،  املنطقة،  انلفوذ األمريكي يف  احلد من  بهدف  األول؛ 
باإلضافة إىل تمكني موسكو من نقل بؤرة الرصاع تلصبح يف جمال غري مبارش معها. أيًضا 
اتلدخل يف املنطقة مّكَن موسكو من إقامة عالقات سياسية متوازنة ومتعددة االجتاهات؛ 
فعىل الصعيد العاليم جند اثلنائية مع الصني، وىلع حميط الرشق األوسط جند املثلث السوري 

اإليراين الرتيك)1(.

المحددات االقتصادية

بهذا  لدلفع  حموريًّا؛  دوًرا  الطاقة  ملصادر  أن  جند  االقتصادية  املحددات  مستوى  وىلع 
املحدد لألهمية؛ نتيجًة ملجموعة عوامل يمكن بلورتها يف انلقاط اآلتية: 

ملصادر الطاقة األهمية األعظم يف حتريك عجلة االقتصاد من جهة، وتأجيج الرصااعت    -
للسواحل  العربية  ادلول  امتالك  ادلور  هذا  فاعلية  من  يزيد  وما  أخرى،  جهة  من 

واملمرات؛ ذللك سعت روسيا إىل تفعيل دورها فيما خيص الطاقة يف الرشق األوسط.
أيًضا السماح لألسواق األوروبية باحلصول ىلع الغاز من مصادره املبارشة قد يُلِحق    -

أرضاًرا بالغة باالقتصاد الرويس، ومن ثَم يزعزع سيطرتها ىلع سوق الغاز.
السوق  تعد  حيث  الروسية،  األسلحة  جتارة  أيًضا  املهمة  االقتصادية  ادلوافع  ومن    -
اليت استخدمت يف  اتلقليدية هلا، وال سيما  العربية يف الرشق األوسط من األسواق 

األزمة الليبية والسورية.

فالح سمور الجبور، االستراتيجية الروسية تجاه الشرق األوسط في عهد فالديمير بوتن: 2012-2018: سوريا دراسة حالة )رسالة ماجستير، جامعة   )1(
الشرق األوسط. كلية العلوم، ٢٠18(.

محددات العالقات الجيواستراتيجية العربية الروسية
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وجود رشاكت عربية روسية تصل استثماراتها إىل حنو ٢٠ مليار دوالر، وأي تراجع لدلور   -
الرويس يف املنطقة قد يعود ىلع هذه العالقات االقتصادية بالسلب)1(.

المحددات العسكرية 

يمكن الوقوف ىلع أهم املحددات العسكرية من خالل جمموعة عوامل، أهمها:

الوقوع  ثم  والصومال، ومن  العراق  ملنع تكرار سيناريو  العسكري يف سورية؛  ادلافع   -
املتطرفة، وباتلايل تصبح بؤرة إرهابية مهددة ألمن  حتت سيطرة اتلنظيمات اإلرهابية 

املنطقة واستقرارها.

وجود حنو 3٠٠٠ مقاتل من روسيا يف سورية والعراق حسب ما ذكرت اتلقارير الروسية،   -
ومن املفضل رصد هؤالء املقاتلني يف منطقة الرصاع قبل عودتهم إىل احلدود الروسية، 

اليت تشلك – بالطبع - خطًرا ىلع األمن الرويس)٢(.

إن ادلفاع عن بقاء القاعدة العسكرية الوحيدة خارج احلدود الروسية يف ابلحر األبيض   -
املتوسط، وكذلك منفذها ابلحري الوحيد من ادلوافع املهمة.

كذلك اتلغلُّب ىلع تطويقها من جانب الواليات املتحدة وحلفائها، وهذا ما يفرس حتصني   -
القاعدة ابلحرية يف طرطوس، وقاعدة محيمم، باإلضافة إىل إنشاء قاعدة عسكرية يف 

الالذقية.

األسد  بنظام  التشبث  موسكو  ىلع  لِزاًما  اكن  املنطقة  يف  الرويس  ابلقاء  ىلع  وللحفاظ   -
احلليف األهم يف املنطقة)3(.

جالل مرزوق، دور األطراف اإلقليمية والدولية في األزمة السورية )رسالة ماجستير، جامعة محمد بن مهيدي، ٢٠18(.  )1(
ألكسندر فيلونيك، »المصالح االقتصادية الروسية في الشرق األوسط«، مجلة الدراسات الفلسطينية 7، العدد ٢6 )ربيع 1996(: 111-1٠5.  )٢(

زناتي، روسيا والتوازن الدويل.  )3(
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الدوافع االستراتيجية

وتنحرص ادلوافع االسرتاتيجية يف الكثري من األمور أهمها:

الروسية  السياسة  صانيع  يلزم  املنطقة  يف  األمريكية  العسكرية  القواعد  د  تعدُّ إن   -
بإحداث توازن اسرتاتييج يف املنطقة.

اجلانب الرويس يرى أن عدم الوجود االسرتاتييج يف املنطقة العربية ينذر بانهيار انلظام   -
مبارشة  تهديدات  حدوث  وباتلايل  اإليراين،  انلظام  حتًما  سيخلفه  ثَم  ومن  السوري، 

ألمن روسيا واستقرارها.

من  يلتحول   ،3791 القرار  تفسري  يف  للتوسع  نتيجة  الليبّية  القضية  يف  حدث  ما  إن   -
الروسية  املصالح  هدد  القذايف،  حكم  وإنهاء  العسكري،  اتلدخل  إىل  املدنيني  محاية 
يف املنطقة، واكن دافًعا لدلعم االسرتاتييج يف املنطقة لعدم تكرار السيناريو يف سورية، 

ومن ثم احلليف اثلاين إيران)1(.

دافع البقاء داخل المنطقة 

اذلي أصبح مرهونًا ببقاء احلليف األقوى وهو احلليف السوري.

دافع الحفاظ على الخط األمامي 

آسيا  إىل  والوصول  املنطقة  يف  اتلوسع  من  املتحدة  الواليات  تتمكن  بفقدانه  اذلي 
الوُسطى والُقوقاز، ويه مناطق املجال احليوي الرويس.

خالد هاشم، »االستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط بين الثابت والمتغير في عهد ترامب«، المركز الديمقراطي العريب،  )1(
https://democraticac.de/?p=60028      

محددات العالقات الجيواستراتيجية العربية الروسية

.
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ثانًيا: تداعيات الحالة السورية

يتمزي العقد اثلاين من القرن احلادي والعرشين بنهوض موسكو بدور نَِشط يف قضايا 
الرشق األوسط، وبدا أن دمشق يه بوابة املنطقة بالنسبة إىل روسيا؛ ذللك حدثت الطفرة 
يف العالقات السورية الروسية منذ اعم ٢٠٠5 عندما قامت األخرية بشطب حنو 9 مليارات 
دوالر من أصل 13 مليار، يه قيمة ادليون السورية، مقابل إنشاء مرافق حبرية يف طرطوس 
القضايا  من  للكثري  منهما  لك  رؤية  بني  امللحوظ  اتلوافق  إىل  باإلضافة  هذا  والالذقية. 
ادلويلة؛ منها أحداث 11 سبتمرب، وغزو العراق، بينما القت اهلجمات الروسية ىلع جورجيا 

دعم األسد.

ثم يف املرحلة اتلايلة، مرحلة اندالع أحداث ٢٠11، فيها دعم الكرملني نظام األسد بشلك 
واضح؛ حيث أسهمت املساعدات الروسية يف احليلولة دون إفالس املؤسسات االقتصادية، 
من خالل منح القروض ورشاء املنتجات ابلرتويلة. هذا جبانب ادلعم العسكري، وتسليح 
ضد  يصدر  قرار  وأي  األمن،  جملس  عقوبات  من  السياسية  واحلماية  السوري،  اجليش 

الرئيس السوري، وال سيما ما خيص استخدام األسلحة الكميائية)1(.

األمر اذلي وصل إىل إسهام موسكو بالوساطة يف اعم ٢٠13 يف اتفاق »الرتسانة السورية 
الكيميائية« تلجنب نظام األسد تليق أية رضبات عسكرية.

ويف أغسطس ٢٠15، وأثناء حتقيق جملس األمن يف هذا الشأن، هددت روسيا باستخدام 
حق الفيتو؛ لعرقلة جهود جملس األمن يف اتلحقيق فيما خيص استخدام اللكور ىلع األرايض 
السورية، جبانب تهم القرصنة اليت الحقت موسكو إثر إرسال األسلحة، وقطع غيار ادلبابات 
إىل السواحل السورية. وىلع الصعيد االقتصادي منح الكرملني عدًدا من القروض نلظام 
األسد، وأرسلت موسكو حنو مائيت طن من األوراق انلقدية اليت أسهمت كثرًيا يف مساندة 
االقتصاد السوري، واحليلولة دون إفالس املؤسسات االقتصادية، كما أسهمت املساعدات 

صمويل بيرغر، وآخرون، »عناصر االستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط«، معهد واشنطن،  )1(
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alnasr-alryysyt-lastratyjyt-amrykyt-fy-alshrq-alawst      .
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املايلة يف تعزيز املوقف العسكري، من خالل تمكني نظام األسد من دفع األموال املستحقة 
للجنود.

وتعزيز  اتلواصل،  جسور  مد  من  تمكنت  قد  موسكو  تكون   ٢٠15 اعم  منذ  بذلك، 
موقفها يف املنطقة، خاصة يف جماالت الطاقة، ومبيعات األسلحة، والشأن العسكري.

ا: أبعاد القوى الفاعلة
ً
ثالث

العالقة بني  القرن املايض تغريات جذرية يف طبيعة  التسعينيات من  شهدت مرحلة 
عالقة  أصبحت  اليت  الروسية،  األمريكية  العالقات  تأيت  املقدمة  ويف  العاملية،  القوى 
ترتب  ما  ابلاردة،  احلرب  أثناء  السائدة  األيديولوجية  الرصاعية  العالقة   من 

ً
بدال تنافسية 

اتلحالف  فتبىن  املشرتكة.  املصالح  وتقسيم  اتلحالفات،  عقد  ىلع  قائم  جديد  نهج  عليه 
األمريكي اإلرسائييل طرح مرشوع الرشق األوسط الكبري هذا خلًفا حلربها ىلع اإلرهاب 

إبان أحداث 11 سبتمرب ٢٠٠1.

وىلع اجلانب اآلخر، أخذت موسكو يف تعميق عالقتها بكل من إيران وتركيا، جبانب 
دعم نظام األسد، بينما أخذت السياسات الصينية يف اتلحول حنو اهتمام مزتايد باملنطقة، 
يف  فاعلة  كقوة  والصني  األمريكية  املتحدة  الواليات  السرتاتيجية  نتعرض  ييل  وفيما 

املنطقة.

أهداف االستراتيجية األمريكية تجاه الشرق األوسط

جمموعة  حول  العربية  وادلول  األوسط  الرشق  يف  األمريكية  االسرتاتيجية  تتمحور 
أهداف؛ ويه اكآليت:

محددات العالقات الجيواستراتيجية العربية الروسية
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1٠٠

الحرب على اإلرهاب

للتنظيمات  اتلصدي  يف  املتحدة  الواليات  أخذت  سبتمرب،   11 أحداث  اندالع  بعد 
اإلرهابية، وىلع رأسها )داعش( تنظيم ادلولة اإلسالمية يف العراق والشام.

تأمين مصادر النفط

القوى  من  الكثري  اهتمام  حمل  جعلها  الطاقة  بمصادر  األوسط  الرشق  منطقة  غىن 
انلفط  تدفق  املتحدة األمريكية؛ ذلا حترص واشنطن ىلع  الواليات  العاملية، وىلع رأسها 
من الرشق األوسط وبأسعار مناسبة؛ ذللك تسىع الواليات املتحدة إىل اتلدخل يف شئون 
احلرة،  والسوق  لالقتصاديات  تهديد  مصدر  للنفط  املصدرة  املؤسسات  واعتبار  املنطقة، 
انلفطية  سياستها  تلقوم  انلفطية  ادلول  ىلع  الضغط  اسرتاتيجية  واشنطن  تتبع  ثَم   ومن 
األمريكي  الرئيس  ربط  الصدد  هذا  ويف  املتحدة.  الواليات  مصالح  مع  يتوافق   بما 

دونادل ترامب بني ادلعم األمريكي دلول املنطقة وخفض أسعار انلفط.

الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل

من بني األهداف االسرتاتيجية للواليات املتحدة يف املنطقة احلد من انتشار األسلحة 
انلووية جبميع أنواعها، كما أن انتشار هذه األسلحة، وإن لم يكن تهديًدا مبارًشا لواشنطن 
فهو تهديد للحلفاء يف املنطقة، ال سيما إرسائيل، والقوات األمريكية املنترشة يف املنطقة. 
من  منافسة  قوة  أية  منع  األمريكية  االسرتاتيجية  فتستهدف  العاليم،  الصعيد  ىلع  أما 

اهليمنة ىلع هذا امللف يف منطقة الرشق األوسط.
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دعم الديمقراطية

دائًما ما تؤكد اإلدارة األمريكية ىلع قضايا ادليمقراطية وحقوق اإلنسان يف املنطقة 
كإحدى الوسائل اليت ختدم مصاحلها يف الرشق األوسط)1(.

ويف أحدث تقارير ملعهد واشنطن حول االسرتاتيجية األمريكية يف الرشق األوسط، 
قدم اتلقرير جمموعة توصيات تتلخص يف احلفاظ ىلع نظام ادلولة من االنهيار؛ ملا تواجهه 
الشيعية  احلراكت  نفوذ  من  للحد  الالزمة  اتلدابري  اختاذ  خطر  من  الاكملة  انلظام  هيلكة 
ويعرض  السنة.  من  للمتطرفني  املزتايد  انلفوذ  ومواجهة  اإليراين،  اجلانب  من  املدعومة 
هذه  مالمح  أهم  املنطقة  يف  جديدة  اسرتاتيجية  تلقديم  املهمة  العنارص  بعض  اتلقرير 

االسرتاتيجية يه ما يأيت:

احلفاظ ىلع نظام ادلولة يف الرشق األوسط، ومواجهة اتلنظيمات املتطرفة، وتبين رؤية    -
تهدف يف إطارها واشنطن إىل إضعاف هذه اتلنظيمات. فإحلاق اهلزائم بتنظيم مثل 

تنظيم داعش وخسارته لألرايض سوف حتد من جاذبية هذا اتلنظيم.

مع رشاكء حمليني  العمل  وهذا من خالل  السورية،  األرايض  داخل  آمن  إجياد مالذ    -
الحتواء املعارضة الرشعية والالجئني.

أن  املمكن  غري  فمن  مرص،  وال سيما  الرئيسيني،  احللفاء  مع  فاعلة  عالقات  بناء    -
تنجح االسرتاتيجية األمريكية يف تعزيز نظام ادلولة يف املنطقة، دون عالقات فاعلة 

مع احللفاء الرئيسيني.

احلفاظ ىلع العالقات اثلنائية يف املنطقة، وال سيما األمريكية اإلرسائيلية.   -

آنا بورشيفكايا، روسيا في الشرق األوسط: الدوافع - اآلثار – اآلمال، ترجمة مركز إدراك للدراسات واالستشارات )حلب: مركز إدراك للدراسات   )1(
واالستشارات، ٢٠16(.
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أهداف استراتيجية الصين في الشرق األوسط

تستهدف اسرتاتيجية الصني يف املنطقة ضمان حتقيق بعض املصالح واألهداف اليت 
يمكن تلخيصها يف ما يأيت:

الطبيعية  املوارد  من  احتياجاتها  لزيادة  نظًرا  الطاقة؛  موارد  ىلع  احلصول  استمرار    -
انلفط  ويعد  منذ اعم 1995.  هلا  األول  املصدر  األوسط  الرشق  أصبح  اليت  والطاقة، 

املحدد األهم يف العالقة اثلنائية مع السعودية وإيران.

النشاط  جبانب  الطبييع،  والغاز  املنطقة  إىل  الواردة  السلع  أيًضا  الصني  تستهدف    -
الواضح يف السيع وراء اغتنام الفرص إلبرام عقود الرشاكة فيما خيص ابلىن اتلحتية، 
 New وفتح املزيد من األسواق؛ الستيعاب املنتجات الصينية اذلي تمزيت به مبادرة
silk road، اليت تتضمن خمتلف األنشطة االقتصادية، واإلسهام يف املنطقة املنوطة 

جبمهورية الصني الشعبية، وما يتبعها من مؤسسات ومنظمات اقتصادية)1(.

آسيا  خارج  املناطق  أهم  من  األوسط  الرشق  منطقة  تعد  احلايل  القرن  بدايات  من    -
واملحيط اهلادي بالنسبة إىل بكني، ويرجع ذلك إىل املوقع اجلغرايف املمزي، والوفرة 

واتلنوع يف مصادر الطاقة.

تُصنِّف ادلراسات الصينية منطقة الرشق األوسط مفرتق طرق رئييس اعليم؛ ملا تتمتع    -
به من أهمية اسرتاتيجية وجغرافية يف حميطها والعالم، وهذا ما يوضح تضاعف أهمية 
الرشق األوسط يف السنوات القادمة، وستحافظ بكني ىلع وجودها فيه؛ كونه سوقًا للسلع 
الصينية، وموقًعا جاذبًا ملشاريع ابلىن اتلحتية، ومصدًرا لالستثمار الرأسمايل يف الصني)٢( .

حسن ناصر الشمري، »التنافس الروسي األمريكي في الشرق األوسط«، مجلة كلية التربية للعلوم اإلنسانية 1٢، العدد ٢٢ )٢٠18(: 373-344.  )1(
.)٢٠16 ،RAND أندرو سكوبيل، وعليرظا نادر، الصين في الشرق األوسط: التنين الحذر )سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة  )٢(
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حترص الصني ىلع قيام عالقات متوازنة مع رشاكء داخل املنطقة، جبانب احلفاظ ىلع    -
الضمين  اتلنافس  املتحدة األمريكية، رغم حالة  الواليات  تعاونية مع  عالقة ودية 

السائدة.

املصالح واألهداف الصينية يف املنطقة ليست ىلع الصعيد العاليم فقط، ولكن ىلع    -
الصعيد ادلاخيل أيًضا؛ ملا للمنطقة من تأثري قد يمتد إىل حميط الصني، وال سيما بعد 
آسيا، وتقليص  ابلدلان اإلسالمية يف وسط  السوفييت، وظهور بعض  تفكيك االحتاد 
الواقعة  فاملناطق  الواقعة بني الصني والرشق األوسط،  السياسية واجلغرافية  املساحة 
ىلع احلدود الغربية اكنت من مناطق اجلوار الرشق أوسطي، وترتبط به منذ زمن بعيد 
من خالل طريق احلرير، فضاًل عن العالقات اثلقافية والعرقية. وعليه، فإن حاالت 
انعدام األمن يف املنطقة سوف تؤثر تأثرًيا شبه مبارش فيما يتعلق باملعارضة الشعبية. 

وباتلايل أصبح االهتمام بما خيص هذه القضية أمًرا بالغ األهمية)1(.

وحيسن  حيافظ  سياسيًّا  ثقاًل  للصني  بالنسبة  األوسط  الرشق  أهمية  تمثل  وأخرًيا،    -
وضعها باعتبارها قوة عظىم تبحث أيًضا عن موطئ قدم داخل املنطقة، وتسىع للقيام 
بدور يف قضايا املنطقة، باختاذ مواقف مستقلة عن املوقف األمريكي تلعزيز موقفها 
اثلقة  منح  وداخليًّا  األخرى،  القوى  مقابل  املنطقة  داخل  اسرتاتييج  توازن  وحتقيق 

للحزب الشيويع كمدافع عن املصالح الصينية .

كريم المفتي، »مصالح روسيا و الصين في الشرق األوسط: دراسة تحليلية«، المجلة العربية للعلوم السياسية ٢٠15، العدد 47-48 )أكتوبر ٢٠15(:   )1(
.39-٢3
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الخاتمة

يمكن القول بأن الفرتة األخرية قد شهدت نشاًطا ملحوًظا لروسيا؛ حيث قرار العودة 
إىل الرشق األوسط، واكنت سورية بوابة املرور للمنطقة؛ حيث توقفت روسيا عن اتلحزي 
)ال  برامجاتية  أكرث  سياسات  تتبع  أصبحت  كما  ذلك.  ىلع  سياسات  وبناء  األيديولويج، 
مؤيدة لطرف مقابل عداء اآلخر(، فمن حيث املبدأ ختدم مصاحلها اخلاصة، وقد أقامت 
عالقات كثرية ومتوازنة داخل املنطقة؛ فعىل الصعيد العاليم جند ثنائية »الصني وروسيا«، 
وإقليميًّا ُمثلث »تركيا، وإيران، وسورية«، والكثري من العالقات املتوازنة األخرى؛ مستهدفة 
الرشاكت  إىل  باإلضافة  انلفط،  تدفق  الغاز وضمان  احلفاظ ىلع سيطرتها ىلع سوق  بذلك 

االقتصادية، ومشاريع ابلىن اتلحتية وأسواق السالح.

– تارخييًّا -  وعن املوازنة الروسية مع الفاعلني يف املنطقة، جند أن للواليات املتحدة 
انلصيب األكرب من اتلحالفات والعالقات اتلارخيية يف املنطقة، لكن الوجود الرويس جنح 
يف إحداث توازن مقبول، وال سيما بعد تبين الواليات املتحدة سياسة أقرب إىل االنعزايلة 
يف  املتحدة  الواليات  فشل  مقابل  املنطقة  يف  الرويس  الوجود  جنح  وقد  األخرية،  اآلونة  يف 
وايلمين.  السوري  املشهد  ىلع  هيمنتها  وفرض  الكبري،  األوسط  الرشق  مرشوع  من   لك 
اهليمنة،  اسرتاتيجيةفرض  املنطقة  يف  األمريكي  الوجود  اسرتاتيجية  تبىق  انلهاية،  يف 

واتلدخل يف الشئون ادلاخلية، وحتقيق مصالح سياسية واقتصادية.

وعليه، فنحن أمام جناح رويس يف إجياد موطئ قدم، وملء فراغ الواليات املتحدة يف 
ويف  العسكري.  والوجود  االقتصادية  املصالح  محاية  إىل  باإلضافة  األوسط  الرشق  منطقة 
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املحاولة األوىل تلقييم اسرتاتيجية الصني يف املنطقة تشري ادلراسات إىل جناحها حىت اآلن 
ىلع األقل بناًء ىلع مدى محاية بكني ملصاحلها األساسية، وتراجع أمريكي نسيب لصالح 
مقدمتها  ويف  املنطقة،  يف  القضايا  من  الكثري  خيص  فيما  أوسطية  الرشق  والقوى  روسيا، 

املشهد السوري وايلمين؛ وتعرث قيام مرشوع الرشق األوسط الكبري.
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