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 أهداف السياسة الخارجية الروسية

:تجاه منطقة الشرق األوسط  

2203و حتى العام  2022للمدة من عام     

 ترجمة وإعداد: أ. م. د. عمار حسين صادق

 كثفًا أكثرماإلقتصادي لروسيا مع بلدان الشرق األوسط في السنوات األخيرة أصبح -أن التعاون التجاري  

لتوليد الطاقة  نووياً مفاعاًل إليران  (روساتوم)فمثاًل بنت شركة  في منطقة تنشط فيها الشركات الروسية العمالقة.

يها مشاريعًا فلد ،في ميناء بوشهر وتقود العمل ألجل الحصول على عقود جديدة في هذا البلد. عدا ذلك الكهربائية

فتعد  (رومكاز ب). أما شركة فهي تعمل بنشاط في العراق (ك أويللو )في تركيا واألردن. أما شركة النفط الروسية 

وقد كانت هناك خططًا في الماضي لبناء أنبوب للغاز خالل تركيا ومناطق  ،المزود الرئيس للغاز الجمهورية التركية

مهتمة بتأسيس و فقد أبرزت روسيا اإلتحادية نفسها تقريباً كواحدة من أكبر المصدرين للنفط  ،اݒللتغذية جنوب شرق أور 

  عالقات مع العربية السعودية واألعضاء اآلخرين في أوبك وعددًا من حكومات المنطقة. 

 فإن التبادل التجاري بين روسيا والبلدان العربية في عام ،العربي -الروسي حسب بيانات مجلس العملف

مليار دوالر أمريكي. حتى العقوبات التي نفذت ضد  14التقني وصل إلى  -بدون حساب التعاون العسكري  2013

حصلت  2016وبنهاية عام  ،اإلقتصادي في المنطقة. كذلك الم تستطع بشكل جوهري من تقويض نشاطهروسيا 

 بقية بلدان المنطقة.تغييرات في اإلنجاز الفعلي للعالقات التجارية لروسيا اإلتحادية مع 

ت شركة هي مصر. فقد قامو مع أكبر بلد عربي في المنطقة كانت بأن تطور العالقات  ،فيجب التذكير أوالً 

ة صناعية تقرر إنشاء منطق ،بعة. عدا ذلكالض اعاًل نوويًا لتوليد الطاقة الكهربائية في مدينةمفببناء )روساتوم( 

واألكثر أهمية فإن القاهرة دخلت فعليًا في دعم السياسة الروسية في  ،روسية في منطقة قناة السويس. كذلك أيضاً 

 سوريا.
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في التوجهات  2016عام  منذفقد أنجزت روسيا إنطباعات عميقة  ،ث عنهدكل هذا والكثير يمكن التح

بالمائة الأكثر في  15أن إقتصاد روسيا يشكل نسبة »األمريكي جون ماكين:  الشرق أوسطية. وكما قال السيناتور

 . «لكن تعد على كل حال العبًا أساسيًا في الشرق األوسط ،العالم

 ،ي المنطقةلروسيا ف ةالحسن للصورة العالمي يعزى توسع العالقات اإلقتصادية إلى جانب ذلك إلى التأثير 

ى الصورة بوضوح بالحد من مستو هذه  عند هذا فقد خدمت .اإلتفاقات مع موسكوفي قضية إنجاز مثاًل  فنالحظ 

دة الدول. ورة في أللقاءات الثنائية بين قاصة تجاه الواليات المتحدة األمريكية. تفعلت هذه القالثقة لدى قادة المنط

حيث عد  ،2016شهر نيسان بنيامين ناتانياهو رئيس وزراء إسرائيل في  وتين معݒ. ڤ.ڤوهنا يجب التذكير بلقاء 

. حتى أن نتانياهو في زيارته لموسكو إلتقى بالرئيس  2016رته لروسيا في خريف سنة في خضم زياأللقاء الثاني 

عليقه السكرتير الصحفي لرئيس روسيا اإلتحادية في معرض ت ڤحيث قال ديميتري بيسكو  ،الفلسطيني محمود عباس

مشاكل الشرق  فقط عن عن حيث إقتصر التباحث ،توقيع أي إتفاقية بين الجانبينأنه لم يكن مخططًا »على أللقاء: 

باط عام ش 8وتين مع ملك البحرين الذي جرى في ݒالديمير ڤيمكن الحديث عن لقاء  ،. وضمن هذا المثال«األوسط

 قبل شهر مضى لقاء الرئيس مع أمير قطر. وكذلك  ،يݘفي مدينة سو  2017

واضحة حول تنامي دور الحكومة الروسية وتحسين صورة روسيا في الشرق بصورة أن هذا يدل  *

اب تتخذ قرارًا مها يجب الذه أنقبل » –طقة تقليدًا جديدًا وهو نأنه ولد في الم ،األوسط. حتى أنه يمكن القول

      .  «إلى موسكو للتشاور

اليوم وخطورته على اإلستقرار الدولي واألمن  بنظر اإلعتبار قضية محاربة اإلرهاب الدولي لقد أصبحت  

وعلى ضوء هذه األحداث إمتلكت موسكو إمكانية توسيع مكانتها في منطقة الشرق األوسط. لذلك  ،األكثر أهمية

زمة األ –اليجب النسيان بأن واحدًا من أهم العوامل المؤثرة جوهريًا على صورة روسيا في الشرق األوسط هي 

خل في الصراع بالتد وتينݒالديمير ڤبأن قرار  ،يا في تسويتها. وكما يعتقد العديد من الخبراءالسورية ودور روس
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لكن فعليًا خفض من درجة تداعيات روسيا ورفعت من مصداقية  ،السوري لم يحسن من وضعية بشار األسد فقط

 موسكو.  

تطلب ت توجد كذلك أسبابًا أخرى  ،بغض النظر عن النجاح في السياسة الشرق أوسطية لروسيا اإلتحادية *

 وضاعها في المنطقة: ًا ألتحديد

سة ب بصورة موضوعية سياع  ص  تنامي الصراع المحتمل داخل منطقة الشرق األوسط بذاتها الذي ي   –أواًل 

 من خارج المنطقة. أالعبينأي من 

شكل إنخفض ب قد فإن تأثير واشنغطون  ،«العامل األمريكي»من غير المسموح نفي مايسمى بــــــ  –ثانيًا 

 لكن ليس من الممكن بعد بصورة كاملة إستثناء وأحدًا من أهم ألالعبين المهمين. ،آخذين بما قيل في أعاله ،ملحوظ

ماس ححيث اليدعو المؤسسة األمريكية لل ،يضاف إلى كل هذا عودة نشاط جمهورية الصين الشعبية في المنطقة

ط ر موسكو بالقيام بمناورات   سياسية أكثر. وي ض 

لذلك فقد حققت السياسة الشرق أوسطية لروسيا اإلتحادية نجاحات عدة منها: اإلتفاق النووي اإليراني و 

ة حماس إضافًة إلى العالقة مع حرك اإلسرائيلي.-راع الفلسطينيمحادثات اإلستانة حول الوضع في سوريا إلى الص

 حركةالمكتب السياسي لمساعد رئيس  في موسكو ڤرو ڤإستقبل وزير الخارجية سيرغي ال عندما ،في قطاع غزة

من الجدير بالذكر أن منظمة الجهاد اإلسالمي  .2017كانون الثاني من عام 16 :حماس موسى عبد الرزاق بتاريخ

 قبل موسكو. التعد منظمة إرهابيًة من (حماس)

 عد حزبإذ أن روسيا الت ،في محاربة اإلرهاب له لبنان يعد روسيا شريكةً  يفإن حزب أهلل ف أما في لبنان 

رجية اال مع الواليات المتحدة ودول أوربا الغربية. من الجدير بالذكر أن وزير الخكما هو الحأيضاً  أهلل منظمًة إرهابيةً 

ضة برئاسة محمد رياض زعيم جبهة المعار قد إستقبل في موسكو الوفد الرسمي لحركة حزب أهلل  ڤرو ڤسيرغي ال

 .2021آذار من عام  21بتاريخ في البرلمان اللبناني 
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سياسة لهنا نعرض مخططاً توضيحاً لما تم التحدث عنه في أعاله حول المهام األساسية واألولويات و  *  

  :في الشرق األوسط اإلتحادية روسيا

 . محاربة اإلرهاب والتطرف الديني. 1

 . دعم القوات الصديقة في المنطقة وتشكيل تحالفات جيوسياسية طويلة األمد.2

 . توفير وجود عسكري محدود لروسيا في المنطقة.3

قات عال)تأسيس للعالقات البراغماتية  - ى روسيا من بلدان الخليج الفارسيل. جلب اإلستثمارات إ4

 .(العربيأو )مع العربية السعودية ودول مجلس التعاون للخليج الفارسي  (مصالح

سعار ناقالت الطاقة من خالل تنسيق اإلجراءات مع الموردين الرئيسيين للنفط دعم أ -. دعم اإلسعار 5

 .(العربيأو )والغاز في بلدان الخليج الفارسي 

ح )أو الدول التي بيدها المفاتي سوريا مع أالعبين األساسيين. البحث عن طرق للتسوية السلمية في 6

 في المنطقة.  اإلساسية(

 –الغاز  –النفط  –الوقود النووي  –. توسيع الوجود الروسي في أسواق المنطقة لصادرات: السالح 7

 الغذاء. –البذور 

    وتركيا.دعم العالقات الوثيقة والتنسيق مع مصر وإسرائيل والعراق وإيران  . 8
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من أكثر المناطق الغير مستقرة في  واحدةً تعد فإن منطقة الشرق األوسط  ،وهكذا وكما هو ثابت *      

دور  في رفع روسيا وتعيين –هدف السياسة الشرق أوسطية لروسيا اإلتحادية أ فيمكن أيضًا إجماللذلك  ،العالم

سنوات العشرة القادمة حتى عام مع البلدان العربية للكذلك أيضًا و  - في هذه المنطقةلها كقوة خارجية مهمة 

  تتلخص بعدة إتجاهات هي:   ،2032

. ردع وتضعيف التطرف اإلسالمي والذي يمكن لتأثيراته باإلنتشار في أراضي روسيا وجيرانها 1     

 القريبين.

أو ). جلب اإلستثمارات إلى روسيا بما فيها اإلستثمارات من البلدان الغنية في الخليج الفارسي 2    

  1.(العربي

الرئيسيين للنفط والغاز في سعار ناقالت الطاقة من خالل تنسيق اإلجراءات مع الموردين . دعم أ3    

 2.(العربيأو )الفارسي بلدان الخليج 

 ،كوموس (فعالية)عن تأثير  سابقاً  األمريكي جون ماكينماتحدث عنه السيناتور  ًا علىتأكيد. 4    

والدور الرئيسي يعود في ذلك إلى رئيس  ،أن موسكو أصبحت العبًا أساسيًا في الشرق األوسط» :عندما قال

 . «وتينݒالديمير ڤالبالد 

اسية في السي-. لقد أصبح الشرق األوسط بالنسبة إلى روسيا في الواقع جسرًا للمناورات العسكرية5   

إطار الصراع مع الغرب وبنفس الوقت دراسة ماهية إحتمالية السوق الموعود بالكثير للتسليح المعاصر لروسيا 

 اإلتحادية وصناعة مكائنها وتقانة السيارات الثقيلة. 
  

                                                           

 1. تأكيدًا على ماتم تحديده من المهام اإلساسية واألولويات في الصفحة السابقة ومن مصدر آخر – المترجم.   
 كذلك. .2 
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 ،باإلمكان إيجاد ضمن كثرة األحداث السياسية الخارجية نقاط إلتقاء مع مجاميع من العرب. إذا كان 6

أن  في ،ماهو مهمًا لروسيا ومفيدًا للعالم العربي ،وحتى ضمن القضايا المبدئية الروس لهم فيمكن أن يثبت

             الخ. و روسيا ستكون بدياًل لهم )أي للعرب(عن الغرب في القوة العسكرية 

 ،إذا إستطاعت المشاريع الروسية أن تكون مثيرة لتلك المجاميع من العرب في المجتمعات العربية. 7    

فإن روسيا إستطاعت من توظيف موقفها في الدول  ،سياسية القطب الواحد في العالم )أمريكا(مع التي تتناقض 

الثمانية الكبار لتبين للطرف الثالث )اي المجتمع العربي( أن مصالحها ليست غريبة عنه وأنها حاضرة لتشكيل 

 صناعيًا.   ةهم متطور اتمبادئ متوافقة معهم في جعل مجتمع

سيا بلدًا متعدد القوميات. وهذا واحدًا على سبعة من سكان روسيا، وتعد رو  ون . يشكل المسلم8   

يتطلب بإيجاد ظروف تمنعه من تغلغل تقاليد وأفكار وإتجاهات غير مرغوبة بها على أراضيه المتكونة من المسلمين 

من خالل قنوات التواصل اإلسالمي. وهذا يتطلب تدبيرًا مختلفًا مع القسم السكاني المشار إليه في أعاله ضمن 

أو  املةك للقيادة الروسية تجاه القسم الذي يمتلك عالقات مع العالم اإلسالمي بصورة نشاط السياسة الخارجية

 مع مكونانه المنفصلة.
 


