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االسرتاتيجية الروسية يف الشرق األوسط

نورس للرتمجة

مركز نورس للترجمة يقدم ترجمة حصرية لبحث
االستراتيجية الروسية في الشرق األوسط
والذي نشره مركز راند للدراسات عام 7102
في سبتمبر  /أيمول  ،5103أطمقت روسيا سمسمة من الضربات الجوية في سوريا ،مسجمة بداية تدخل
عسكرؼ كبير ومستدام.
مراكز الدراسات الغربية متفاجئة بتصرفات روسيا .يمكن القول ،إذا كان المجتمع التحميمي قد فيم
بشكل أكثر فاعمية مصالح روسيا وأىدافيا وأسموبيا ،فإن تدخل موسكو العسكرؼ في سوريا لم يكن
ظرؼ ىذا التيار إلى السؤال :ما الذؼ قد
مفاجئا ،حيث دفعت طبيعة ونطاق اإلجراءات الروسية من ّ
يكون مفقودا في الفيم الجماعي لمصالح وأعمال روسيا األوسع في الشرق األوسط؟

في حين أن األبحاث المتعمقة بروسيا في الشرق األوسط واسعة النطاق ،إال أن التحميل األخير يركز
بشكل مفيوم عمى سوريا ،مع إعطاء اىتمام أقل لعالقات موسكو مع الدول األخرػ في المنطقة ،ففي
أواخر عام  ،5104كان عدم التركيز عمى النشاط الروسي الكبير في الشرق األوسط قد ترك المسألة
اليامة المتعمقة باستراتيجية موسكو اإلقميمية ونواياىا الطويمة المدػ بدون التعامل معيا .يسعى ىذا
المنظور إلى تحديد العناصر الميمة لممصالح الروسية في الشرق األوسط خارج سوريا ،وتحديد طبيعة
المشاركة الروسية في المنطقة ،ووصف خطط إستراتيجية روسيا في الشرق األوسط.
ىناك سبب وجيو لتوسيع فيمنا لالستراتيجية الروسية في الشرق األوسط ،حيث يمكن أن يساعد تحميل
االستراتيجية الروسية في منع المفاجآت غير المرغوب فييا .إن معرفة أين ومتى من المحتمل أن
تحصل روسيا موارد اقتصادية أو عسكرية أو دبموماسية يمكن أن تسمح بالوقت والمكان التخاذ
ّ
إجراءات وقائية أو تخفيفية ،وبالنسبة لمكثير من المراقبين الغربيين ،قد ال تبدو مشاركة ونيج روسيا
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اإلقميميية كإستراتيجية :فيي تركز عمى المدػ القصير ،ويبدو العديد من أفعاليا انتيازية بال رحمة،
ومع ذلك ،فإننا نقول أنو يمكن تمييز شكل من أشكال اإلستراتيجية.
ُعقدت ورشتي العمل في لندن وواشنطن العاصمة في عام  ،5104حيث حضر مشاركين من روسيا
والشرق األوسط وأوروبا والواليات المتحدة؛ فأعطت المناقشات األولوية لممشاركين الروس والشرق
األوسط واعتمدت مراجعة األبحاث والمصادر المفتوحة األولية والثانوية الروسية والشرق أوسطية
وأبحاث راند المنشورة.
ينقسم ىذا المنظور إلى ثالثة أجزاء :يشرح القسم األول مبادغ السياسة الخارجية الروسية التي تنطبق
عمى الشرق األوسط ،ويستند إلى وجيات نظر المشاركين في الورشة الروسية وكذلك المصادر األولية
يقيم القسم الثاني طبيعة الشراكة الروسية الحالية في الشرق األوسط من خالل
والثانوية الروسيةّ .
عالقاتيا الدبموماسية والتجارية واالقتصادية اإلقميمية .يعتمد القسم الثالث عمى خصائص السياسة
الخارجية الروسية وطبيعة عالقاتيا وأنشطتيا لتحديد الخطوط العامة إلستراتيجية روسيا اإلقميمية :نيج
عممي ومرن يزيد من المكاسب قصية األجل ويفتقر إلى وضع نيائي ثابت.
لدػ روسيا أىداف ،لكن بالنسبة لممراقبين الغربيين ،تبدو أنيا إما معامالت أو عمى المدػ األطول،
قابمة لمتعميم إلى درجة أنيا تشكل مبادغ عريضة بدال من استراتيجيات عالمية أو إقميمية أو خاصة
بالدولة .ىذا الفيم ىو دقيق إلى حد ما .إننا نؤكد أنو في حين قد ال يكون لدػ روسيا استراتيجية
عامة وعممية :فيي تسعى باستمرار إلى
إقميمية واضحة ،فإن إجراءاتيا تشير إلى أنيا تطبق استراتيجية ّ
تحسين مزاياىا االقتصادية والعسكرية والسياسية عمى المدػ القصير مع تقميل المزايا قصيرة األجل
لألعداء المحتممين .ىذا ىو نيج المعتمد عمى الموارد والفرص .فعندما تكون الموارد والفرص المتاحة
لتعزيز مصالح روسيا نادرة تنخفض المعامالت .عندما تتدفق الموارد والفرص فإنيا تتسارع .يشكل
المنطق العممي واالتساق في ىذا النيج قصير األجل لممعامالت أحد أوضح االستراتيجيات طويمة
األجل ألؼ جية فاعمة رئيسية في الشرق األوسط.
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السياسة الخارجية الروسية والشرق األوسط

ابتداء من عام  ،5113زادت روسيا بشكل ممحوظ من انخراطيا في الشرق األوسط .من عام 5113
إلى عام  ،5115زار الرئيس فالديمير بوتين مصر واسرائيل والمممكة العربية السعودية واألردن وقطر
وتركيا وايران واإلمارات العربية المتحدة ،وحصمت روسيا عمى مركز مراقب في منظمة التعاون
اإلسالمي .وكانت ىذه الزيارات في تناقض صارخ مع الخمول النسبي لمرئيس السابق لبوتين ،بوريس
يمتسين ،الذؼ لم يقم بزيارات رسمية إلى المنطقة.
كانت زيارات بوتين لإلمارات العربية المتحدة واسرائيل ىي األولى من قبل زعيم روسي ،وكانت جيوده
لبناء عالقات مع إسرائيل بمثابة تغيير كبير من السياسة الروسية والسوفياتية السابقة ،حيث جاءت ىذه
الزيارات إلى جانب المشاركة الروسية المتزايدة في المفاوضات اإلقميمية ،بما في ذلك عممية السالم في
الشرق األوسط ،ومفاوضات  ) P5 + 1أعضاء مجمس األمن التابع لألمم المتحدة الدائمين) مع إيران،
والسعي وراء المصالح االقتصادية والتجارية الروسية .عمى الرغم من ىذا االلتزام المتجدد والفعال،
خمص تحميل راند لمسياسة الخارجية الروسية لعام  5117إلى" :لم تترجم أؼ من التدابير إلى تأثير
حقيقي .عالوة عمى ذلك ،فشمت روسيا في التعبير بوضوح عن أىدافيا ومصالحيا في المنطقة ".
أدت التغييرات السريعة والعنيفة لمربيع العربي في عام  5100إلى تخوف موسكو من أن تؤدؼ موجة
من االنتفاضات الشعبية إلى تغييرات عميقة قد تؤثر عمى مصالحيا في المنطقة .ووفقا لممحممين
الروس ،تطورت مواقف روسيا ونيجيا بمرور الوقت واستجابة لألحداث في كل بمد .لم تنظر روسيا
إلى الربيع العربي عمى أنو حدث شامل عمى مستوػ المنطقة ،فبدال من ذلك ،قيمت موسكو التأثير في
كل بمد ،مستندة إلى حد كبير إلى مدػ تأثير االضطرابات عمى المصالح الروسية .كان الحدث
المحورؼ في ذلك الوقت  -رئيس الوزراء بوتين  -امتناع روسيا عن التصويت عام  5100عمى قرار
مجمس األمن الدولي  ،0751والذؼ سمح بحممة جوية دولية لتسييل اإلطاحة بالدكتاتور الميبي معمر
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القذافي ،وبعد ثماني سنوات من إطاحة الواليات المتحدة بنظام صدام حسين في العراق ،ومع مواجية
الرئيس السورؼ بشار األسد لمتمرد في جميع أنحاء البالد ،قررت روسيا أنيا ستضع خطا في سوريا،
حيث كانت مصالحيا واضحة وطويمة األمد.

مبادئ السياسة الخارجية لموسكو
يعترف المشاركون في ورشة العمل الروسية واألدبيات الروسية لمسياسة الخارجية بأن الشرق األوسط
أقل أىمية من أوروبا وآسيا الستراتيجية الكرممين لألمن القومي .وىذا واضح في "أوراق مفيوم السياسة
الخارجية لو ازرة الخارجية الروسية لعام  5101و  ."5104ففي كال اإلصدارين ،يتم إدراج الشرق
األوسط بالقرب من نياية القسم الخاص بـ "األولويات اإلقميمية" ،مما يوضح األىمية النسبية األقل لو
في نظرة موسكو العالمية .حيث ترػ روسيا فرصا محدودة نسبيا في الشرق األوسط لحماية أو تعزيز
مصالحيا الوطنية الحيوية ،حيث يضع ىذا التقييم تصوراتو في المنطقة.
خمصت دراسة أجرتيا مؤسسة راند عام  5117إلى أن السياسة الخارجية الروسية في الشرق األوسط
كانت مدفوعة بالييبة الدولية والتجارة واالستقرار اإلقميمي ،فمم تكن روسيا مدفوعة برؤية سياسية خاصة
بالشرق األوسط ،بل باألحرػ باعتقاد أنيا كقوة عالمية يجب أن تمعب دو ار في المنطقة وأن يكون ليا
مقعد عمى طاولة المفاوضات الرئيسية والق اررات .وال تزال العوامل الثالثة قائمة ،لكننا حددنا عناصر
إضافية لسياسة روسيا الخارجية التي تشكل نيجيا تجاه الشرق األوسط.
أوال ،ترػ روسيا أن سياستيا الخارجية الخاصة بيا تجاه الشرق األوسط عممانية ،ومنذ نياية الحرب
الباردة ،ترػ أن سياستيا الخارجية غير أيديولوجية.
تعتقد روسيا أنيا تستطيع وتتحدث مع أؼ طرف في المنطقة ،باستثناء الدولة اإلسالمية" .االبتعاد عن
المشاكل المحمية" ،كما وصفتيا األستاذة الروسية إيرينا زفياغمسكايا" ،مكنت روسيا من الحفاظ عمى
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عالقات متوازنة إلى حد ما مع عد د كبير من الدول والجيات الفاعمة غير الحكومية ،التي كانت في
بعض األحيان في مواجية حادة مع بعضيا البعض" .وتعتقد روسيا أن ىذه ميزة ليا عمى الغرب،
والتي وصفتيا بأنيا حزبية وبسبب ىذا ،أقل مرونة.
كان المشاركون الروس في الورشتين واضحين بأن السياسة الخارجية الروسية تسترشد بالبراغماتية عمى
المدػ القريب ،وقد يقول آخرون إنيا انتيازية وليست مدفوعة بخطط طويمة المدػ أو تصميمات
إقميمية .كما أفصح أحد المشاركين بأن روسيا تقيم وتعمل عمى كل فرصة في ضوء مصالحيا الخاصة
وأنيا تسعى لتحقيق أىداف براغماتية مع القميل من القيود السياسية لمغرب ،مما يسمح بمرونة أكبر.
قد ال يكون لدػ روسيا خطط طويمة األجل أو تصاميم إقميمية في الشرق األوسط ،ولكن لدييا مصالح
طويمة األجل ك نيجيا المفضل لالستقرار اإلقميمي ومصالحيا في أسعار النفط العالمية .ومع ذلك ،فإن
ىذه المصالح ال تتعارض مع العديد من الخيارات القريبة ،حيث أن روسيا ليست غارقة بعمق في
المنطقة مثل الواليات المتحدة.
إذا كان لدػ روسيا قمق أمني دائم في المنطقة ،فيو انتشار اإلرىاب الدولي إلى روسيا والدول
المجاورة .سافر حوالي  1511مواطن روسي إلى سوريا أو العراق منذ عام  ،5102ويقمق القادة في
موسكو من عودة المقاتمين األجانب إلى جانب الروس الذين قد يكونون متطرفين بسبب دعاية الدولة
اإلسالمية .وأبرزت ورشة عمل مشتركة بين مركز راند وكارنيغي موسكو عام ُ ،5111عقدت مع كل
من المشاركين األمريكيين والروس ،قمق روسيا من التطرف اإلسالمي واإلرىاب ،فمن وجية النظر
الروسية إن ىذا التيديد قد نما بمرور الوقت ،ال سيما نتيجة لمصراعات األخيرة في الشرق األوسط.
العنصر األخير لمسياسة الروسية تجاه الشرق األوسط ،كما أكد المشاركون في ورشة العمل الروسية
واألدبيات الروسية ،ىو دعم ىياكل الدولة الحالية والحكومات ضد التدخل الخارجي والتمرد الداخمي.
التغيير كما جادل أحد المشاركين في ورشة العمل الروسية ،يجب أن يحدث فقط من خالل الوسائل
الدستورية وأجيزة الدولة ،وليس االنتفاضات الشعبية ،حيث تحمل روسيا الغرب المسؤولية عن الوضع
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الراىن في الشرق األوسط وتؤكد أن التدخالت الغربية في العراق وليبيا كانت كارثية ،وفي المقابل،
تؤكد روسيا أنيا تدعم مبدأ سيادة الدولة وفقا لمقانون الدولي وتعارض التدخل الخارجي.
ويتوافق ىذا الرأؼ مع مخاوف القادة الروس بشأن "الثورات الممونة" في بمدان االتحاد السوفياتي السابق
وترُدد موسكو العالمي في قبول أؼ تغييرات قد تكون غير مواتية لموضع الراىن .حيث تساوؼ روسيا
الحفاظ عمى الوضع الراىن في الشرق األوسط بتيديدات إرىابية أقل ،وفرصا متزايدة مع الدول
االستبدادية ،وتقمص النفوذ االجتماعي الثقافي األمريكي في جميع أنحاء المنطقة.
لقد انخرطت روسيا باالضطرابات في الشرق األوسط ،حيث سمطت الضوء عمى ما تعتقد أنو فشل في
السياسة الغربية وعدم موثوقيتيا ،لتقديم نفسيا كبديل يمكن االعتماد عميو لقادة الشرق األوسط
التقميديين .ومع ذلك ،فإن ىذا الموقف ىو متناقض وكما جادل أحد المشاركين في ورشة العمل ،قد
تقدم روسيا نفسيا كقوة محافظة في الشرق األوسط ،ولكن في خارجيا القريب منيا (الدول التي ظيرت
بعد تفكك اإلتحاد السوفيتي) ،فإن روسيا قوة تدميرية ،تتدخل في أوكرانيا وتسعى إلى زعزعة استقرار
أجزاء أخرػ من أوروبا.
كما أن تصرفات روسيا في الشرق األوسط الكبير تقوض وتناقض روايتيا لسيادة الدول األخرػ وعدم
التدخل بشؤونيا .حيث أنيا تعمل مع إيران ،التي تتدخل في جميع أنحاء المنطقة ،وروسيا تشجع
العالقات مع جماعات المعارضة في ليبيا .ومع ذلك ،فقد حددت روسيا مصد ار غنيا بالمواد التي يمكن
من خاللو إنتقاد الغرب ،بينما كانت تنمي جميو ار إقميميا متعاطفا من أجل رسالة بديمة في بيئة ما بعد
الربيع العربي.
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سوريا

من خالل تقديم الدعم الجوؼ المباشر لمعمميات العسكرية السورية في سبتمبر  ،5103ساعدت روسيا
األسد في الحفاظ عمى حكمو واستعادة السيطرة عمى مدينة حمب السورية الرئيسية ،مما غير مسار
الحرب.
كبير واستثنائيا بعد الحرب الباردة من قبل روسيا .حيث يتعارض ىذا التدخل مع
ا
كان ىذا تصعيدا
تفضيل روسيا التقميدؼ لتجنب المشاركة المباشرة ؛ وىي اآلن متورطة بالكامل في الصراع السورؼ.
ومع ذلك ،فإن التدخل يتماشى مع الدعم الروسي لحميف قديم وموقف روسيا ضد تغيير النظام.
ويعكس أيضا قمق روسيا بشأن اإلرىاب الدولي والدفاع وتوسيع قاعدتيا البحرية والجوية في الالذقية
وطرطوس .إن حماية ىذه األصول أمر بالغ األىمية بالنسبة لموسكو ،ألنيا تمثل اإلسقاط الوحيد لمقوة
الروسية شرق البحر المتوسط والشرق األوسط.
تمك ن روسيا من تحدؼ الواليات المتحدة وحمفائيا في المنطقة .حتى لو
ظاىريا يمكن ليذه القواعد أن ّ
لم تكن موسكو متشبثة بحكم األسد المستمر ،كما يزعم بعض الروس ،فيي ممتزمة بالحكومة السورية

في ظل النظام الحالي أو نظام االستم اررية.
من خالل دعميا الجوؼ لقوات النظام السورؼ  -باإلضافة إلى القوات البرية اإليرانية وحزب هللا -
منعت روسيا انييار النظام في سوريا ،عمى األقل في الوقت الحاضر .كما أصبح ليا دور أساسي في
وضع ترتيبات ثالثية لوقف إطالق النار مع تركيا وايران ومسار منفصل لممناقشات السياسية بين
األطراف السورية .ومع ذلك ،فإن مشاركتيا في قصف األىداف في حمب وأماكن أخرػ جمبت تكاليف
إنسانية ىائمة وألحقت مزيدا من الضرر بسمعة روسيا الدولية .من غير الواضح كيف ستقوم روسيا
باخراج نفسيا من سوريا دون المخاطرة بانييار النظام العميل ليا.
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من المحتمل أن تتطمب جيود تحقيق االستقرار في مرحمة ما بعد الصراع مساعدة روسية وقد تتطمب
وجودا روسيا .ومن الجدير باالىتمام أيضا النظر في السعر الطويل األجل لتدخل روسيا واألثر الذؼ
ستتركو عمى نيج السياسة الخارجية المفضل في موسكو في الشرق األوسط ،ومن غير الواضح في
الوقت الحاضر ما إذا كان العمل الروسي في سوريا سيجعل روسيا أكثر أو أقل احتماال لالنخراط في
أمكان أخرػ ،مثل ليبيا ،ففي الوقت الحاضر ،يبدو أن ىذا التدخل ىو استثناء.

المشاركة الدبلوماسية واالقتصادية الروسية
يمكن لمتركيز الحالي عمى اإلجراءات الروسية في سوريا أن يحجب مصالح روسيا الدبموماسية
واالقتصادية والتجارية األوسع في الشرق األوسط .من الضرورؼ تفسير ىذه المجاالت لفيم طبيعة
ومدػ وحدود المشاركة الروسية في المنطقة .وقد استكشفت كل من ورش العمل واألدبيات التي تمت
مراجعتيا بالتفصيل العالقات الدبموماسية واالقتصادية والتجارية األوسع نطاقا في روسيا ،والتي
توصمت إلى عدة استنتاجات ميمة.

العالقات هي المعامالت
في الوقت الذؼ تعزز فيو روسيا قدرتيا عمى التفاعل مع العديد من الجيات الحكومية وغير الحكومية
تركز عمى أسموب المعاممة .إن
في الشرق األوسط ،فإن معظم عالقات موسكو ىناك تتميز بأنيا ّ
روسيا واقعية من الناحية الكالسيكية في تعامالتيا وال تتدخل بنفس القدر في مجموعة واسعة من

القضايا ،مثل اإلصالحات الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،كما تفعل الحكومات الغربية .ومع ذلك ،فإن
طبيعة المعامالت ليذه العالقات ليست كميا لصالح روسيا .وباستثناء النظام السورؼ وربما إيران،
تتعامل دول الشرق األوسط مع روسيا ألنيا تستطيع ذلك ،ليس ألن عمييا ذلك.
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عندما تتالقى المصالح ،تستطيع روسيا عقد صفقات ،لكن ىذه ليست بالضرورة تحالفات طويمة األمد
أو حتى شراكات .وىذا يتناقض مع اعتماد بعض دول الشرق األوسط عمى الواليات المتحدة بصفتيا
الضامن األمني اإلقميمي.
أبرز ما في األمر أن عالقات المعامالت ىذه تشمل عالقة روسيا بإيران .عمى الرغم من أن روسيا
وايران تدعمان الحكومة السورية ،فإن عالقاتيما األوسع تتسمان عمى بأفضل األحوال بالشك وعدم
الثقة ،مدفوعين بفوارق تاريخية وسياسية .حيث كانت روسيا قد أيدت حرب صدام حسين ضد إيران،
وكسبت غضب النظام الثورؼ ،وعززت العقوبات الدولية التي فرضتيا موسكو عمى إيران حتى خطة
العمل المشتركة الشاممة .كما اختمفت روسيا وايران عمى العمميات السورية ،بما في ذلك استخدام
القواعد اإليرانية،

وفي حين أن إيران وروسيا استفادتا من تحسين العالقات في السنوات القميمة

الماضية ،فإن العالقة والمعامالت معقدة وال ينبغي تأويميا عمى أنيا تعكس رؤية مشتركة لممنطقة.
ومن األمثمة األخرػ عمى عالقة روسيا التبادلية ،ىو االتفاق األخير بين روسيا والمممكة العربية
السعودية عمى إنتاج النفط .حيث أبرمت موسكو والرياض صفقة في ديسمبر  5104لخفض إنتاج
النفط ،رغم اختالف وجيات النظر حول مستقبل سوريا والتيديد الذؼ تشكمو طيران .وينسجم ذلك مع
النيج االستراتيجي لممعامالت الروسية الغير ايديولوجية والمرنة في جميع أنحاء المنطقة.

إمكانات التحالفات محدودة بـ "العوائق التي ال يمكن التغلب عليها"
جادل المشاركون في ورشة العمل من جميع أنحاء المنطقة بأن عالقات موسكو مع دول الشرق
األوسط ليست فقط مبنية عمى المعامالت ،بل ىي محصورة" بعوائق ال يمكن التغمب عمييا " .وتنشأ
ىذه العقبات في جزء منيا عن الحقائق الجيوسياسية ،ولكنيا في األساس نتيجة ثانوية لنيج روسيا غير
األيديولوجية ونيج المعامالت لمعالقات اإلقميمية.
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تسعى روسيا إلى بناء عالقات عممية والحفاظ عمييا مع جميع الجيات الحكومية وغير الحكومية تقريبا
في الشرق األوسط .لقد حققت موسكو بعض النجاح في ىذا النيج ،حيث تمكنت من تعزيز العالقات
مع دول الخميج واسرائيل بينما تعمقت في نفس الوقت التعاون العسكرؼ مع إيران .ومع ذلك ،فقد وّلد
ىذا النيج مجموعة من التناقضات السياسية التي أزعجت السموك الروسي .عمى سبيل المثال ،تسعى
موسكو إلى إقامة عالقات جيدة مع كل من إسرائيل وايران ،لكنيا توقفت مؤقتا عن وقف بيع نظام
الصواريخ المضادة لمطائرات من طراز  S-300إلى إيران في أعقاب الضغط الشديد من الحكومة
اإلسرائيمية .إن سعي روسيا إلى اتباع نيج غير إيديولوجي وعممي تجاه الشرق األوسط يحد من
العالقات التي يمكن أن تبنييا ،وبالتالي ما يمكن أن تحققو في المنطقة.

تستخدم دول الشرق األوسط روسيا كبديل واشارة للغرب
حكومات الشرق األوسط حذرة من النوايا الروسية ،ولكن عمى الرغم من ىذه المخاوف ،ينظرون إلى
روسيا كبديل مفيد لمواليات المتحدة ،خاصة عندما يفشل القادة اإلقميميون في الحصول عمى النتائج
المرجوة من الواليات المتحدة .في حين أننا ال نستطيع تقييم النوايا الحقيقية لكل قائد في الشرق
األوسط ،فقد أشار المشاركون في الورشة في كل من روسيا والشرق األوسط إلى أن حكومات الشرق
األوسط تستخدم الصفقات السياسية واالقتصادية مع روسيا في المقام األول كوسيمة لإلشارة إلى
الواليات المتحدة بأن لدييا خيارات أخرػ .وان األحداث األخيرة تدعم ىذا الرأؼ ،وعمى سبيل المثال،
وقعت القاىرة صفقة أسمحة بقيمة  1.3مميار دوالر مع موسكو بعد توقف المساعدات العسكرية
األمريكية في أعقاب اإلطاحة بالرئيس دمحم مرسي من قبل الجيش المصرؼ .بعد ىذا اإلعالن ،شارك
المظميون الروسيون والمصريون في مناورة عسكرية مشتركة في أكتوبر  5104في مصر.
يبدو أن العديد من قادة الشرق األوسط يدركون الطريق الذؼ يسمكونو مع الواليات المتحدة .إنيم
يسعون إلى تعظيم فوائدىم بأكبر مجموعة من الخيارات في جميع القضايا ،لكنيم ال يريدون تعريض
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عالقتيم مع الواليات المتحدة لمخطر من أجل التوصل إلى اتفاق مع روسيا ،فربما تكون روسيا عمى
عمم جيد بيذا التوازن ،وفي حين أنيا ال تحاول بالضرورة االستيالء عمى الواليات المتحدة في المنطقة،
فإن موسكو تسعى لتقويض سمطة الواليات المتحدة ونفوذىا .ومع ذلك ،فإن تأطير النقاش في شروط
الحرب الباردة في مجال النفوذ األمريكي والروسي يتجاىل خيار وقوة دول الشرق األوسط ،حيث إن
دول الشرق األوسط ليست مجرد حمفاء أو عمالء لروسيا ،بل ىي كيانات قوية في حد ذاتيا ،وحيث
تسعى ىذه الدول إلى تعظيم الخيارات والمزايا المفتوحة أماميا.

روسيا  -الشرق األوسط للتجارة واالستثمار
يعد تعزيز وحماية المصالح االقتصادية لروسيا في الشرق األوسط أحد أكثر األىداف الثابتة لسياسة
موسكو في المنطقة ،وان سياق ىذه المصالح وحجميا من أىم ما تأخذه روسيا في عين االعتبار عند
اتخاذ قرار ما.
تمثل منطقة الشرق األوسط نسبة مئوية صغيرة من إجمالي الصادرات الروسية وليست سوقا ىاما
لالقتصاد الروسي .ومع ذلك ،تيدف األنشطة االقتصادية اإلقميمية لموسكو إلى تحقيق أكثر من
وتأثير إقميميا.
ا
المكسب النقدؼ ،وتوفر الفرص االقتصادية لروسيا وجودا
يتزايد التعامل االقتصادؼ بين روسيا ودول الشرق األوسط ،مع روسيا كقوة دافعة .تممك دول الخميج
السخاء المالي (عمى عكس الشركاء التقميديين لموسكو ،ومصر وسوريا) لمقيام باالستثمارات عالية
التكمفة التي يحتاجيا اقتصاد روسيا المحمي.
دخل صندوق الثروة السيادية الروسي ،وىو صندوق االستثمار المباشر الروسي ( ،)RDIFفي صفقات
استثمارية مشتركة مع صناديق الثروة السيادية في البحرين والكويت وقطر والمممكة العربية السعودية
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واإلمارات العربية المتحدة من أجل االستثمار في األسيم في االقتصاد الروسي .حيث تمتد ىذه
االستثمارات عبر مجموعة متنوعة من المؤسسات التجارية والزراعية والبنية التحتية.
إنو جدير بذكر إلى أنو تم اإلعالن عن ثالث من ىذه الصفقات بعد أن تم تطبيق العقوبات الغربية
علﯽ روسيا في عام  ،5102علﯽ الرغم من أن هذه الصناديق االستثمارية السياسية لم تنتيك
(زدت الﮐويت استثمارها
العقوبات السابقة ،والدليل عمى ذلك أنو لم يتم تنفيذ العقوبات الثانوية ا
المسبق مع  RDIFفي  .)5103دول الخميج  -مثل العديد من الدول في الشرق األوسط  -لم تكن
راغبة في أن تكون متوترة سياسيا بسبب العقوبات المفروضة عمى روسيا .تشكل استثمارات الشرق
األوسط والنشاط االقتصادؼ اإلقميمي جزءا من جيود روسيا لبناء اقتصاد "مقاوم لمعقوبات".

الطاقة هي مكون أساسي للسياسة الخارجية
لدػ روسيا مصالح اقتصادية وتجارية ميمة في قطاع الطاقة في الشرق األوسط ،تتراوح بين الطاقة
النووية والنفط والغاز .تحتفع شركاتيا الممموكة لمدولة ،مثل جازبروم و روساتوم ،بمصالح ميمة في
مجال الطاقة  -بما في ذلك األسواق االستيالكية الرئيسية ،وحقول النفط والغاز ،والعمالء من أجل
البنية التحتية لمطاقة النووية  -في بمدان مثل إيران والعراق وتركيا ،وكذلك في كردستان ،منطقة العراق
وشرق البحر األبيض المتوسط زادت روساتوم ،عمى وجو الخصوص ،نشاطيا في الشرق األوسط في
السنوات األخيرة ،وبناء مفاعالت في إيران ومصر واألردن وتركيا وفتح مكتب إقميمي في دبي عمى
أمل االستفادة من خطط اإلمارات والسعودية لزيادة الطاقة النووية .إن التقمبات في أسواق الطاقة
العالمية ،إلى جانب اعتماد روسيا المتزايد عمى عائدات النفط نتيجة لتباطؤىا االقتصادؼ والعقوبات
الغربية ،قد أعطت دفعة أكبر لموسكو سعيا وراء تحقيق مكاسب في أسواق الطاقة في الشرق األوسط.
ويستند النيج البراغماتي في موسكو تجاه الخميج ،وخاصة المممكة العربية السعودية ،إلى الرغبة في
زيادة أسعار النفط العالمية ،حيث تسعى روسيا إلى تحقيق االستقرار ،ثم زيادة سعر النفط من أجل
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الحفاظ عمى نفقات الدولة .وتحقيقا ليذه الغاية ،حاولت روسيا تنسيق الجيود لتحديد مستويات اإلنتاج
وتدابير األسعار مع منظمة البمدان المصدرة لمبترول (أوبك).
إن عالقة روسيا المتقمبة إلى حد ما مع تركيا تشكل خط ار عمى واحدة من أكبر مستيمكي الطاقة لدييا.
إن إغالق أؼ فجوات بين تركيا وروسيا مثل تطبيع العالقات بعد إسقاط تركيا لطائرة مقاتمة روسية من
طراز سو  52-في نوفمبر  /تشرين الثاني  5103ـ يمكن أن ُيعزػ جزئيا إلى حاجة موسكو إلى
الحفاظ عمى أكبر سوق لمطاقة في المنطقة مما أدػ إلى تراجع العالقة التركية االمريكية .إن
العالقات وادراك أن مصالح تركيا والروسية قد تحقق بالعمل معا في سوريا.

إظهار القوة عبر تجارة األسلحة
تبذل روسيا جيودا متضافرة الستعادة دورىا كمورد لألسمحة لمحكومات العربية ،وكما قال أحد
المشاركين في حمقة العمل ،فإن مبيعات األسمحة ىي "الجائزة الكبرػ التي تحاول روسيا أن تستولي
عمييا " من الواليات المتحدة .نشأت ىذه الفرصة عن تصور انسحاب الواليات المتحدة من المنطقة بعد
إعالنيم "التمحور آلسيا" ،والعجز الواضح لمواليات المتحدة لمتأثير عمى أحداث الربيع العربي .تأجمت
مبيعات األسمحة األمريكية األخيرة إلى مصر والمممكة العربية السعودية بسبب مخاوف حقوق اإلنسان،
وتأخرت المبيعات إلى دول الخميج األخرػ بسبب المخاوف من الحفاظ عمى التفوق العسكرؼ النوعي
إلسرائيل ،ونتيجة لذلك ظيرت سياسات مبيعات األسمحة األمريكية أقل من موثوقية.
في المقابل ،تضع روسيا نفسيا كمزود لألسمحة بدون قيود أو شروط من خالل روسبورن لمتصدير،
شركة الدولة التي تحتكر تصدير األسمحة .مبيعات األسمحة الروسية ال تعاني من نفس الرقابة
البيروقراطية والتأخير كأسمحة الواليات المتحدة .روسيا قادرة عمى تسميم األسمحة التي تكون الحاجة
ماسة إلييا بسرعة ،كما يتضح من خالل توفير طائرات ىميكوبتر ىجومية إلى العراق .كما أن
ّ
المساعدات المستمرة ،في شكل قطع غيار وصيانة ،ليست مشروطة باالىتمامات السياسية أو حقوق
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اإلنسان .عالوة عمى ذلك ،فإن النيج الروسي غير اإليديولوجي يعني أنو يمكنيا الحفاظ عمى العالقات
مع مجموعة متنوعة من الدول وتوفيرىا األسمحة في آن واحد.
تستطيع موسكو ،عمى سبيل المثال ،أن تبيع أسمحة متزامنة لكل من إيران والبحرين ،عمى الرغم من
مخاوفيا العميقة بشأن النشاط السياسي اإليراني والتخريبي داخل حدودىا .ونتيجة لذلك ،كان ىناك
ارتفاع مطرد في مبيعات األسمحة الروسية إلى دول الشرق األوسط منذ عام  ،5100وىو ما يمثل 14
في المائة من الواردات الدفاعية الروسية في عام  .5103وقد أدػ انشغال ممالك الخميج ببقاء ممكيم
إلى شرائيا السريع ألسمحة كبيرة ،مما يجعميا أكبر مستيمك لألسمحة في العالم وسوقا ناضجا لموسكو.
كما تسعى روسيا إلى االستفادة من اىتمام حكام الشرق األوسط بعدم كفاية الدعم األمريكي والغرب
وتصورىم أن الواليات المتحدة قد ضعفت بسبب ترددىا في تحدؼ التدخل العسكرؼ الروسي في سوريا.
إن استغالل روسيا لعدم الرضا اإلقميمي عن الواليات المتحدة ال يزيد فقط من خطى روسيا ونفوذىا
السياسي ،بل إنو ينطوؼ أيضا عمى فائدة تقويض تأثير الواليات المتحدة.

االستراتيجية الروسية في الشرق األوسط
بالنظر إلى االتجاىات االقتصادية والدبموماسية لما بعد الربيع العربي الموضحة ىنا والتدخل الروسي
في سوريا ،فإن السؤال ىو :ىل لدػ روسيا استراتيجية لمشرق األوسط؟ حول ىذا السؤال ،تقع
التحميالت لمنشاط الروسي في الشرق األوسط في ثالث مدارس فكرية .األول ىو أن روسيا لدييا
استراتيجية في الشرق األوسط ،وأنيا ناجحة إلى حد كبير .والثاني ىو أن روسيا لدييا استراتيجية
إقميمية ،لكنيا ال تعمل كما كانت تخطط موسكو .والثالث ىو أن روسيا تفتقر إلى استراتيجية في
الشرق األوسط.
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جادل المشاركون الروس في ورشتي العمل بأن روسيا ليس لدييا استراتيجية شاممة طويمة األمد لمشرق
األوسط .وكما أشار أحد المشاركين الروس ،فإن إستراتيجية الشرق األوسط ال يمكن أن تنجح ،ألنيا
لن تكون قادرة عمى التماشي مع سرعة األحداث.
ووفقا ليذا التفسير ،فإن البراغماتية الروسية ،مدفوعة بمتطمبات قصيرة األجل لالستقرار والفرص
االقتصادية ،وتقود سمسمة من سموكيات التعامل بدال من كونيا حركة جماعية تقصد إلى تحقيق
استراتيجية طويمة األجل.

معالم استراتجية روسيا في الشرق األوسط
من الممحة األولى ،تبدو ىذه اإلجابة كافية .ومع ذلك ،يقترح أندرو موناغان نسخة أكثر دقة من
مقاربة روسيا لمتفكير االستراتيجي .في رأؼ موناغان ،فإن استراتيجية روسيا ىي حوار مع السياق
الحالي والمستقبل القريب .ومن وجية النظر ىذه ،فإن نيج روسيا يرقى إلى استراتيجية السبل
والوسائل ،حيث تحل المبادغ العريضة محل الغايات المحددة ،وتمكين العمل عمى المدػ القصير،
وتخفيف القيود المحتممة عمى المدػ الطويل في روسيا .فقد تكون ىذه إستراتيجية ،حتى لو لم تتوافق
مع التعريفات الغربية لمتصميم اإلستراتيجي .كما يمكننا من تحديد الخطوط العريضة الستراتيجية
روسية في الشرق األوسط.
لقد كانت أعمال روسيا في الشرق األوسط منذ عام  5111بحثا عن الصمة ،وقد أتاحت آثار الربيع
العربي فتحا لروسيا إليجاد صمة وثيقة بيا في المنطقة .لم تعد روسيا راضية عن لعب دور اسمي في
المنطقة .إنيا تريد أن تؤكد نفسيا كقوة وتعتقد أنيا يجب أن تمتمك القدرة واإلرادة السياسية لممارسة
نفوذىا خارج جوارىا.
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لقد وجدت موسكو رواية من خالل وضع نفسيا كقوة من أجل "القيم التقميدية" ،تقف ضد التغيير الغير
نظامي  .لعب خطاب بوتين إلى الجمعية العامة السبعين لألمم المتحدة عمى ىذا السرد ،وناشد احترام
سيادة الدول وعدم التدخل كمنصة صغيرة يمكن لمدول أن تعمل معا .وضع بوتين ىذا النيج كبديل
لمتدخل الغربي المتيور .ولتحقيق ىذا النيج ،عرضت روسيا صفقات اقتصادية وتجارية غير معبأة
دون الحاجة إلى أنواع اإلصالحات السياسية التي دعت إلييا الواليات المتحدة أو الدول الغربية
األخرػ ،أو التي تطالب بيا في بعض األحيان.
تدرك موسكو أن االنخراط الغربي في الشرق األوسط قد وصل إلى نوع من اإلستقرار .إن الغرب
مستنفذ من جراء حروب غير حاسمة في العراق وأفغانستان وغير راغب في التدخل بحسم عسكريا في
سوريا ،عمى الرغم من دعوات الواليات المتحدة إلى مغادرة األسد السمطة .من وجية النظر ىذه ،فإن
سياسات الغرب الحذرة لممخاطر لن تحدث أؼ فرق يذكر في الشرق األوسط.
إن ىذه السياسات ،إلى جانب نظرة الشرق األوسط بأن تكون الواليات المتحدة أقل حزما من الناحية
اإلقميمية ،تمنح روسيا المزيد من االنفتاح عمى الشرق األوسط.
تسعى روسيا إلى أن تكون قادرة عمى التأثير بشكل فعال ،لكن نقص الوسائل يحد من ما يمكن أن
تحققو ؛ دول الشرق األوسط لدييا الوسيمة لتشكيل وتحديد النتائج .عمى سبيل المثال ،تؤثر المبيعات
الروسية ألنظمة األسمحة الدفاعية الجوية المتطورة عمى إيران وسوريا عمى خيارات السياسة الغربية
وتعقدىا ولكنيا ال تصل إلى القدرة عمى فرض نتائج معينة ،فبدال من تحديد األحداث بشكل كامل،
يمكن لموسكو أن ترفع التكمفة عمى الغرب من متابعة خيارات السياسة التي تتعارض مع رغبات
موسكو.
والرغبة الروسية في أن تكون أكثر قوة وأن تحافع عمى الوضع السابق ال تشكل بالضرورة رؤية إقميمية
طويمة األجل .إن البحث عن قوة أكبر أمر جوىرؼ في االستراتيجية العالمية الروسية ،ومع ذلك يعتمد
كميا عمى الموارد والفرص .وبينما قد تدعي روسيا أنيا مؤيدة لموضع السابق ،ال يوجد ما يدل عمى أنيا
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ستستثمر رأس ماليا السياسي أو حتى السياسي الميم لمحفاظ عمى أؼ دولة شرق أوسطية غير سوريا.
حيث طرحنا ىذا السؤال عمى المشاركين مباشرة في ورشة العمل الثانية :ما عدا سوريا ،ىل ىناك بمد
ذو أىمية إستراتيجية حيوية لروسيا؟ لم يعرض أؼ مشارك ردا.
في الواقع ،قد يكون نيج روسيا "الشمولي" لمسياسة اإلقميمية بمثابة استراتيجية .عند النظر إلييا من
خالل عدسة روسية ،فإن النيج قصير األجل والبراغماتي والمعامالت في المنطقة منطقي جدا ويمكن
أن يكون فعاال طالما تتوفر الموارد والفرص .وبدون أىداف بعيدة المدػ ،يستطيع الدبموماسيون والقادة
العسكريون الروس إشراك جميع األطراف دون قيود مسبقة أو تقييدية .ففي وجيات نظر المشاركين في
ورشة العمل الروسية ،فإن ىذا النيج المرن القصير األجل  -في رأينا استراتيجية  -يتماشى مع الموارد
المحدودة لروسيا والديناميكيات غير المتوقعة في المنطقة .كما أنيا تتماشى مع النيج الروسي غير
اإليديولوجي.
أبرز تحميل راند لمعضالت السياسة السوفييتية في الشرق األوسط عام  0746وعي السوفييت
بالتناقضات والتعقيدات في المنطقة .وذكر أنو ما دامت األحداث ال تفرض خيار سياسة جذرية ،فإن
االتحاد السوفييتي سيواصل اتباع استراتيجية "مصغرة" ،سعيا إلى تعظيم فرصو بأقل قدر من االلتزام أو
الخسارة المحتممة .يمكن قول الشيء نفسو اليوم عن روسيا ،مع استثناء ممحوظ من تصرفاتيا في
سوريا .لقد عكس التدخل الروسي ىناك اختيا ار حاسما لمسياسة ،وىو خيار يحتمل أن يكون مترددا في
القيام بو .ال يزال من غير الواضح كيف ستخرج روسيا نفسيا من سوريا واذا كانت استثناء أو بداية
لزيادة المشاركة العسكرية الروسية في المنطقة.

حدود اإلستراتيجية الروسية في الشرق األوسط
حتى لو أرادت روسيا اتباع استراتيجية شاممة طويمة األمد في الشرق األوسط ،ىناك قيود كبيرة عمى
ما يمكن أن تحققو .ف روسيا تفتقر إلى القوة االقتصادية والعسكرية لمحفاظ عمى استراتيجية طويمة
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األجل .من المشكوك فيو بالفعل كم من الوقت تستطيع روسيا الحفاظ عمى أفعاليا الحالية .لم يتدىور
الوضع االقتصادؼ لروسيا إال منذ بداية الربيع العربي .في حين حققت روسيا بعض األىداف اليامة
عمى المدػ القصير ،خاصة في سوريا ،شكك المشاركون في الورشة الروسية والشرق أوسطية في أن
روسيا لدييا عمق الموارد أو أن قدرتيا تساعدىا عمى تحقيق استراتيجية طويمة المدػ.
إن التواجد في الشرق األوسط ميم ،حيث يتم تقييم العالقات الشخصية والرغبة في استخدام القوة.
تمتمك موسكو القدرة عمى وضع توقعات محددة لمعرض ،ولكنيا تفتقر إلى الكتمة والعمق لعمميات أكثر
حدة.
وىو يعوض عن أوجو القصور وىذه عن طريق تحديد واستغالل الفرص المتاحة الناجمة عن التغيير
السياسي بينما يحاول الحد من التكاليف وااللتزام .تفتقر روسيا أيضا إلى قدرات القوة الناعمة في
المنطقة مقارنة بالغرب .في الوقت الذؼ أنشأت فيو روسيا محطة إخبارية بالمغة العربية ،فإنو من غير
الواضح ما إذا كانت جيود القوة الناعمة األوسع نطاقا في روسيا سوف يتردد صداىا في الشرق
األوسط بنفس الطريقة التي تحظى بيا جيود مماثمة في أجزاء من أوروبا والواليات المتحدة.
إن النيج االنتيازؼ البراغماتي في روسيا ىو أيضا اعتراف جزئي بحدودىا الخاصة .إن روسيا تحقق
أقصى استفادة باستخدام ما عندىا ،لكنيا تفتقر إلى العمق عمى المدػ الطويل ،ولذا فيي تمجأ إلى
مواصمة حوار استراتيجي قصير المدػ بين المستقبل الحالي والفورؼ .باإلضافة إلى القيود المفروضة
عمى ما يمكن أن تحققو روسيا نفسيا ،تمتمك دول الشرق األوسط أكبر سمطة ووكالة لتحديد مدػ
صالحية أؼ استراتيجية روسية .وغالبا ما تضيع وكالة دول الشرق األوسط في مناقشات حول
المشاركة الروسية واألمريكية في الشرق األوسط ،والتي غالبا ما تتخمف عن التخمي عن كميشييات
الحرب الباردة .تحدد دول الشرق األوسط عمق عالقاتيا مع روسيا ،إما تمكين أو تقييد العمل الروسي.
ومثل روسيا ،تستفيد ىذه الدول أيضا من طبيعة المعامالت الخاصة بعالقاتيا ،وذلك باستخدام روسيا
لصالحيا.
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استنتاج

ما يقرب من عامين منذ بداية التدخل الروسي في سوريا ،من الواضح أن موسكو تنوؼ البقاء أكثر
نشاطا وموضوعية في الشرق األوسط ،وفي حين أن الدوافع الرئيسية لمسياسة الروسية ،وىي الييبة،
والتجارة ،واالستقرار ال تزال ىي نفسيا ،فقد توسعت مصالح موسكو من الناحية الدبموماسية
واالقتصادية والتجارية.
إن فيم أسباب مشاركة روسيا في جميع أنحاء المنطقة أمر حاسم لتحديد ما يمكن أن تحققو وتجنب
إساءة فيم تصرفاتيا ،فيجب أال يكون دور روسيا المحتمل في المنطقة مبالغا فيو .حيث تواجو روسيا
قيودا فيما يمكن أن تحققو وما ستسمح بو الجيات الفاعمة المحمية .في حين حققت موسكو بعض
النجاح في سوريا ،قد ال تتمكن من ترجمة ىذا النجاح إلى قوة استراتيجية ،حيث من المرجح أن تعاني
سوريا من تمرد طويل األمد .في مرحمة ما ،قد تحتاج موسكو إلى اختيار سياسة حاسمة :في منطقة
ليست عمى نفس القدر من أولويات السياسة الخارجية مثل آسيا وأوروبا ،ما مقدار النفوذ الذؼ تريده
وكم سيكمف؟
تستخدم روسيا اآلن األحداث في الشرق األوسط إلعادة بناء صورتيا كقوة عظمى ،مستفيدة من
تحديثيا العسكرؼ منذ حرب عام  5116مع جورجيا ،استفادت روسيا من الفرص في سوريا عمى خمفية
االرتباك الواضح في السياسة الغربية .لقد حققت روسيا ،في نظرىا ،قد ار كبي ار في فترة زمنية قصيرة
أكثر بكثير مما حققتو في العقد الماضي .ومع ذلك ،يمكن أن تختفي المكاسب الظاىرة بنفس السرعة
التي تتحقق بيا ،فمقد لعبت روسيا يد محدودة بقدر ما تستطيع ،لكنيا ال تزال غير قادرة عمى تحديد
النتائج في الشرق األوسط .بدال من ذلك ،تتمتع األطراف الفاعمة في الشرق األوسط باألولوية ،وبالتالي
يمكنيا إما تقييد أو تمكين روسيا ،وتعني ىذه األسبقية أن العناصر األكثر وضوحا في االستراتيجية
محل
الروسية من المرجح أن تحل عالقاتيا الدبموماسية متعددة األوجو أو اتجاىيا التدخمي األخير
ّ

19

االسرتاتيجية الروسية يف الشرق األوسط

نورس للرتمجة

صفقات اقتصادية عمى المدػ الطويل وأخرػ متعمقة بالطاقة ،وأخرػ بصفقات األسمحة .ىذه لدييا
القدرة عمى تعزيز المشاركة الروسية ،وتوليد عوائد حقيقية ،وتشكيل عالقات كل من روسيا والجيات
الفاعمة اإلقميمية.
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