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 :الشرق األوسط إلىالعودة الروسية 

 1بناء قصور رملية؟ 

 
 األوروبي للدراسات األمنية، االتحادباحثين، مؤسسة  مجموعة

 أوراق شايلوت، العدد 146، تموز 22018

 

 خالصة تنفيذية

في منطقة الشرق األوسط وشمال  ةقتصادياالتوسعت بصمة روسيا السياسية والدبلوماسية و

ن أن روسككيا قد عملت بجد إلعادة بشكك ل ملحوخ خالل العقد الما.ككي. وعلى الر م م أفريقيا

بناء نفوذها وم انتها في المنطقة منذ منتصككككف العقد األول من القرن الحالي إال أن جهودها 

الظهور الدراماتي ي في  إلى. إن عودة روسككككيا "الربيع العربي"بدأت تؤتي ثمارها في أعقاب 

 والدبلوماسية. ةقتصادياالالضرورات  الشرق األوسط وشمال إفريقيا تمليها أواًل 

تم نت روسككيا بمهارة من التبلع على العزلة الدبلوماسككية التي وجدت نفسككها واقعًة فيها بعد 

ر، مثل حد كبي إلىالعس رية عودة روسيا والفرص السياسية جملة من لت سهّ قد .م القرم. و

ة بشكككك ل مؤقت األنظمالتي أ.ككككعفت المنطقة المتالحقة في حروب الالربيع العربي و أحداث

صكككعود داع  أن انهيار قوى إقليمية )سكككوريا وليبياو، في حين  إلىالحاكمة )مصكككرو أو أدت 

أدى الو.كككع الفو.كككوي في وقد  على جدول أعمال األمن الدولي. او.كككع خطر اإلرهاب مجددً 

تعزيز الطلع المحلي الست شاف  إلىالتزام الواليات المتحدة، تراجع جانع  إلىالشرق األوسط، 

 للعديد من األنظمة. اجذابً  اة، وأصبحت روسيا تمثل محاورً شراكات بديل

ش ل عام، قدّ   صة للبدء مت مجموعة ب الذي  القوةملء بعض فراغ بالظروف هذه لموس و فر

كية واألوروبية، وتعزيز دبلوماسكككيتها اإلقليمية وإعادة إدراف نفسكككها ريخلفه  ياب القيادة األم

                                                           
 .إعداد وترجمة بشرى سبليني 1

2 Russia’s return to the Middle East: building sandcastles?  Edited by Nicu Popescu, European Union 

Institute for Security Studies, CHAILLOT PAPER Nº 146, July 31, 20 8. 
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يً  حة  اعسكككك ر حت لواء م اف عدت في المنطقة ت ية المطاف، سكككككا ها لدولي. في ن اإلرهاب ا

 سكككوق النفط التخمة في في المنطقة على التخلص من الطاقة الروسكككية الفعالةدبلوماسكككية 

عة لألسلحة في وقت سابق. وقد نجحت الشركات المصنّ  منخفضة التي كانت قد أبقت األسعار

جديدة، كما تشككهد  في روسككيا في توسككيع وجودها في األسككواق الحالية وتو لت في أسككواق

استوعع أكبر حصة من صادرات األسلحة  2017على ذلك حقيقة أن الشرق األوسط في عام 

 "إسككرائيل": المتعار.ككةتعاملت موسكك و بمهارة مع القوى اإلقليمية ذات المصككال  و الروسككية.

لت ووإيران والممل ة العربية السككككعودية وقطر أو إيران والممل ة العربية السككككعودية. كما حّ 

 قوة ال  نى عنها في المنطقة. إلىروسيا، على األقل في فترة وجيزة، الذكية  تهادبلوماسي

ا جانع سكككلبي ومع ذلك، كان االنتصكككارات العسككك رية فقد تسكككببت . للنجاحات اإلقليمية أيضكككً

سية و فرص روسيا في ترسيخ نفسها  .عافإ إلىبدورها  أدتبت اليف  ةقتصادياالوالدبلوما

عدة معارك في في روسككككيا  لقد انتصككككرتة على المدى الطويل. في المنطق مسككككاومةكقوة 

سككوريا، ومن خالل تدخلها العسكك ري أنقذت نظام األسككد من االنهيار، ل نها فشككلت حتى ا ن 

من تأمين مثل  إذا تم نتأن روسككيا ومن المفارقات  في تأمين تسككوية سككياسككية في البالد.

عندما يتعلق وم في دمشككق سككتنخفض بشكك ل كبير. فإن جاذبية موسكك و للنظا هذه النتيجة

السككورية، سككواء الح ومة  وّجهوالبحث عن أموال إلعادة اإلعمار فقد تت األمر بإعادة بناء البالد

روسككيا  ذلك، فشككلت إلىلدفع الفاتورة. إ.ككافة  قوى  نية إلىجديد، بقيادة األسككد أو حاكم 

 .لها في سورياخّ ملموسة من تد ةاقتصاديحتى ا ن في تحقيق م اسع 

ا صارمة على عدد الجنود الذي يم ن لروسيا نشره ما زالت "متالزمة أفبانستان" تفرض قيودً 

ال تزال هناك حسكككاسكككية كبيرة لدى الجمهور من الخسكككائر العسككك رية  إذفي الخارف.  ارسكككميً 

ل ا من خالتفضككل الح ومة الروسككية قدر المسككتطال التقليل من إصككابات جنوده . لذاال بيرة

إرسال  عبر و لعس رية الروسية "حرب الالتالمس"يعرف بالمصطلحات اترتيع أولويات الحرب )

تال على األرض.  قة لتحمل الجزء األكبر من وطأة الق يا فضككككاًل عن أنالمرتز  قدرات روسكككك

نشر  علىد قدرتها ت في سوريا، والتي تقيّ ن شفت خالل العمليااستطالعية المحدودة، التي اال

 من الجيوش على مسافات بعيدة في أي وقت من األوقات. عدد كبير 

في بناء قوات  سكككتثمارالضكككعيف في البالد ال يولد الموارد ال افية لال قتصكككادياالإن النمو ثم 

للعقد القادم  روسككيال  لتسككلّ اإنع سككت هذه القيود على برنام   وقد وقدرات واسككعة النطاق.
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القدرة  انً ات في القدرات البحرية و.مستثماراالسواء فيما يخص قلص بش ل ملحوخ ت ذيال

 إسقاط القوة في الخارف. على

رفع سعر النفط  إلىت دبلوماسية موس و الماهرة في مجال الطاقة في الشرق األوسط لقد أدّ 

الميزانية  ير  إلىمن العودة مرة أخرى  هامصكككال  روسكككيا، مما مّ نمع مسكككتوى يتناسكككع  إلى

الموارد المالية وتحسكككين التوقعات  اسكككتقرارعلى هذا األمر اعد ، فقد سكككاالمشكككروطة. وعمومً 

نموذف مرتبطة بتحافظ دبلوماسككككية الطاقة الناجحة على بقاء روسككككيا و للبلد. ةقتصككككادياال

 الخارجية. ةقتصادياالقائم على الموارد، وبالتالي تعتمد بش ل كبير على البيئة  اقتصادي

وشمال أفريقيا أمر وا.  في المجاالت العس رية  منطقة الشرق األوسط إلىإن عودة روسيا 

م انتها اإلقليمية في أسككواق األسككلحة  اسككتعادةفي  احققت موسكك و تقدمً كما والدبلوماسككية. 

عر.ة تبقى قوة روسيا في الشرق األوسط  الر م من كل نفوذها المتجدد والطاقة. ل ن على

ال افية للحفاخ على طموحاتها  ةاديقتصكككككاالالوسكككككائل المالية و إلى، ألنها تفتقر لالختبار

سي يجع أال يؤخذ كأمر مسلّ  سية. وحتى نفوذ موس و الدبلوما سعد القادة الجيوسيا م به. وُي

المنطقة  إلىاإلقليميون بالتفاعل مع روسككككيا، واالسككككتجابة لمقترحاتها واسككككتبالل عودتها 

من النفوذ  .ئياًل  اقدرً  إالعليهم  مارس، وروسيا ال تونحادّ هم شركاء ل نلمصلحتها الخاصة. 

  ما لم تعاملهم بصالبة.

. م  بعودة روسيا قد ال يدوم طوياًل ، فإن السياق اإلقليمي المتساهل الذي ساا وليس آخرً أخيرً  

، دور روسيا المتنامي في اوكذلك مؤخرً رفضت الواليات المتحدة وأوروبا في العقد األخير، وقد 

إن فتأهع للتحدي الذي قد يطرحه هذا األمر، وبالتالي،  الشككرق األوسككط. ل نهم ا ن في حالة

رحلة صكككعبة في الشكككرق األوسكككط في السكككنوات القادمة ألنها تخاطر بمواجهة تقوم بروسكككيا 

  معار.ة أكثر صرامة من داخل المنطقة وخارجها.

 

  ماذا بعد النصر في سوريا

نتصككار في حميميم ين عن االن الجديين بأن إعالن بوتأذهان المراقبي قليل من الشككك سككاور

 أنمشككككق هي الراب  األسككككاسككككي. كما التي أكدت أن د ا في الحملة العسكككك ريةنتصككككارً اكان 

سية سية الرو ُس  سعت الدبلوما ضير ما  شي، بعناء لتح سو سالم" في  ي بعملية مّ في"مؤتمر ال
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 بلوماسكككي للمفاو.كككات الجيوبوليتي ية بين الح ومة السكككورية والمعار.كككةأسكككتانا كمنبر د

 الفشل.  عاني منتي تالمسلحة، وال

سية ال روسيا إلستبدال الخطة أ  دّ عت تسترتقبة كانممع توقف عملية السالم والتسوية السيا

المسككاعدة لجديدة ل ل السككوريينو بالخطة ب )مشككاركة جميع األطراف في بعض الترتيبات ا)

د المش لة السياسية اليوم و. لم تعى أكثر األجزاء المهمة في البالدفي تعزيز سيطرة دمشق عل

  امل على سوريا.لسيطرة نظامه با ستعادةالمتمردين بل طموح بشار األسد ال عصيان

في الواقع، دخلت موسكك و في تحالف ظرفي مع طهران وأنقرة، ول ن الصككحي  منذ البداية أن 

فت عتراتي. ايالسككككوف االتحادف يختلف عن النموذف األطلسككككي أو حلف وارسككككو في هذا التحال

تفقت مع االقومي المشككروعة لحلفائها. وه ذا عتبرته مصككال  األمن ابما  اروسككيا وقبلت فعليً 

لحزب العمال ال ردسككككتاني في المنطقة ال ردية من  يا على أن السككككماح بمخيمات وقواعدترك

 التركي.  ستقرارا لألمن واالسوريا على طول الحدود التركية سوف يش ل تهديدً 

لحليفها حزب اهلل،  بريالحفاخ على رابط  إلى، تفهمت روسككككيا حاجة إيران فيما يتعلق بإيران

 إلىرتياب ا، إال أنها تنظر بإرهابيةمنظمة  ال اشرعيً  اعس ريً  اسياسيً  الذي تعتبره روسيا فاعاًل 

في الوقت الذي اعترفت فيه روسككيا بدور إيران وحزب والتهديد اإلسككرائيلي من داخل سككوريا. 

أن أي حرب يم ن أن  الم يعتقد الجي  الروسي أبدً  -لنصر الذي أعلنه بوتين اهلل في تحقيق ا

طموح طهران للسككككيطرة على سككككوريا عبر  الم تدعم أبدً  -تفوز بها الحمالت الجوية وحدها 

 نظام األسد والعلويين.

 

 بلوماسية الطاقة الروسية في الشرق األوسطد

سليط ، أنه يجع ت2030حتى عام  الطاقة الروسية ستراتيجيةعتبرت الح ومة الروسية، وفًقا الا

 دبلوماسككيةيعتمد ال رملين  بدألذلك  ،دالخارجية للبال ةقتصككاديالضككوء على تعزيز المواقع اال

تعاون بين روسيا ال كما أنالطاقة بش ل أكثر فعالية خاصة مع الدول ال برى المنتجة للطاقة. 

% 63% من إحتياطي النفط، و60ُتش ل ُمجتمعًة ، التي اومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقي

على أسككككواق  هام % منه، سككككوف ي ون له أثر40حوالي من إحتياطي الباز في العالم وتنت  

 النفط والباز العالمية. 
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ون هذه قتصككككاديااليصككككف وُمقابل النفط التقليدي. صككككخري رتفال في إنتاف النفط الاهناك 

هذا وسكككتجابة لزيادة أو نقصكككان األسكككعار، اال في التأخريعني الحالة بالعرض  ير المرن الذي 

سخطر يواجهه منتجو النفط التقليديين خوًفا من  سيا سوق. إن  صتهم في ال ر ات َتبيّ ُفقدان ُح

مة.  عديم القي ناخ يم ن أن تجعل من النفط مورًدا  عة على  وافقت مجموعةوقد الُم السككككب

ع نهاية القرن، في حين أعلنت دول مثل محفوري سككككتخدام الوقود األاالتخلي التدريجي عن 

فرنسككا وبريطانيا أنها سككوف تقوم بحظر مبيعات ُمحركات البنزين والديزيل في وقت ُمب ر من 

 .2040عام 

ت هذه التحديات مش لًة لدى المنتجين ت من في كيفية إنتاف ما ي في من النفط لحماية سبب

ع من توسككّ  "ُمناسككبة" تحدّ  سككتوياتفي السككوق وكيفية الحفاخ على م صككهموحصكك مإيراداته

لذي تسعى إليه ت من اإلجابة في التعاون ا وتردل نمو مصادر الطاقة البديلة؟، صخريالنفط ال

 . الطاقة دبلوماسية

تنويع عالقاتها في  نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياإن سعي موس و للتقارب مع بلدان م

، حدثين متتاليين . أواًل  إلىمع البرب يعود  مجال الطاقة وتصكككديرها بسكككبع تدهور العالقات

ها لشككبه جزيرة القرم في آذار العقوبات التي فر.ككتها الح ومات البربية على روسككيا بعد .ككمّ 

الحد من قدرة البنوك والشركات الروسية على زيادة رأسمالها وإم انية  إلى، والتي أدت 2014

 نخفاض اسعار النفط.ا اوثانيً ، األسواق المالية الدولية إلىوصولها 

، 2015الروسككي. ففي عام  .ككرب االقتصككاد إلىنخفاض أسككعار النفط االعقوبات و ى فرضأدّ 

في حالة ركود. وبهدف  االقتصككاد% ودخل 2.8ص النات  اإلجمالي المحلي الروسككي بنسككبة تقلّ 

 فوجدت أن الزيادة في سعر سياسات جديدةروسيا  لتإدخ، اقتصادها استقرارالمحافظة على 

قدمت منطقة الشكككرق األوسكككط وشكككمال إفريقيا الحل من وعود بفائدة كبيرة. تسكككوف النفط 

حتياطي نفط المنطقة، ا% من إنتاف و83 اعضكككوً  14من  8شككك ل يخالل منظمة )أوبيكو حيث 

 . نيف السعودية كأكبر منت  للمنظمةمع تص

مع أوبيك بهدف عملت روسككككيا على ف رة التعاون العلني  2016 ديسككككمبر/قبل كانون األول

مرحلة  إلىعلى البيانات ولم يصككل  اقتصككرتصككعيد الضككبط على أسككعار النفط، ل ن دعمها 

مجموعة من المنتجين  انضكككمامأعلنت أوبيك عن  2016 ديسكككمبر/التنفيذ. ففي كانون األول

 يينمال 1.8يبلغ ل+، وخفض اإلنتاف بشكككك ل منسككككق بإسككككم أوبيك وامن خارف المنظمة ُعرف
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ن تضككع كل من أ. وقد لعبت روسككيا دور القيادة في هذه الخطوة وسككاهمت في برميل يومًيا

صفقة.  سعودية وإيران خالفاتهما جانًبا من أجل نجاح ال من  اعرفت منظمة أوبيك تاريخً لقد ال

"الب " ل ن تحالف أوبيك+ ظهر أقوى ب ثير مما توقعه كثيرون وأثبتت روسكككيا أنها شكككريك  

يا وشككككركان في تحقيق الرموثوق  به. نج  هذا التعاو  ،ها في المنظمةئب  للطرفين، روسكككك

"إنتعاش" حسككككع تقرير البنك الدولي. وفي يونيو  إلىوسككككاهم التعاون في تحويل "الركود" 

تو بدعوة من السعودية إل.فاء الطابع الرسمي أصبحت روسيا عضًوا مراقًبا ) ير مصوّ  2018

 ن صفقة مؤقتة. أكثر م إلىوتعميق العالقة بين أوبيك وروسيا 

وسط وشمال أفريقيا أيًضا مع روسيا بفضل إعادة تدوير البترودوالر. عاونت منطقة الشرق األت

عشكرة مليارات  اسكتثماركشكفت الممل ة العربية السكعودية أنها سكوف تقوم ب 2015وفي عام 

صندوق اال شر. وال تزال المحادثات جارية حول حصول أر ستثماردوالر في  ام و الروسي المبا

 السعودية على حصة في مشرول الباز الطبيعي الُمسال في القطع الشمالي. 

 يتزايد فيها الطلع على ال هرباء ترى روسككيا أن منطقة الشككرق األوسككط وشككمال أفريقيا التيو

 إلىدراتها النووية كونها من أكبر ُمصدريها في العالم. إ.افًة افرصة جذابة لتوسيع سوق ص

بشأن راستوم شركة الطاقة الذرية الروسية السعودية والممل ة العربية مناقشات تجري بين 

ستة عشر مفاعل نووي  إلىبناء بعض محطات توليد الطاقة النووية في الممل ة التي تطم  

. وكذلك قامت روسكككيا بتمويل مصكككنع الدابة في مصكككر من خالل تقديمها 2033بحلول عام 

 . %3طويل األمد بمعدل فائدة سنوي  قرً.ا

الطاقة الروسككية في منطقة الشككرق األوسككط وشككمال أفريقيا، حيث خدمت  دبلوماسككيةنجحت 

مع الخارف.  ةقتصككادياال، في تعزيز عالقاتها 2030إحدى أهم إسككتراتيجياتها للطاقة حتى عام 

 االقتصككككادويظهر ذلك في األثر اإليجابي الطويل األجل الذي عادت به صككككفقة أوبيك+ على 

روسككككيا تحاول بمهارة الحفاخ على عالقة إيجابية مع دول منطقة الشككككرق  الروسككككي.  ير أن

يا ا مال أفريق مات المريرةاألوسككككط وشكككك ها الخصككككو لع علي ها  لتي تب هداف هدف تحقيق أ ب

 متى يم ن الحفاخ على هذا التوازن؟  إلى. االستراتيجية

قدمت دعًما جوًيا جانع قوات النظام السوري والقوات الحليفة، ف إلىعملت روسيا بش ل كبير 

عم الموقف العس ري لألسد، و.مان وأنشأت آلية تعاون مشتركة مع إيران والعراق وسوريا لد

صاره في الحرب األهلية.ا سعت كما  نت ستانا التي  سيا مع إيران وتركيا في عملية أ شاركت رو
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ابع لألمم بين األطراف الخارجية الرئيسككككية الثالثة ومنع مجلس األمن الت اتفاق إلىللوصككككول 

بواسكككطة األمم المتحدة. إًذا، تشككك ل سكككوريا  تفاقالمتحدة من معاقبة األسكككد وتعزيز آفاق اال

على منع محاوالت الهيمنة  إيران وروسيا التي تحاول أن تعملكككككك مصلحة مشتركة بالنسبة ل

 بلوماسية. لعالم وتعمل على تعزيز قوتها الدكية على ااألمير

وا.كككحة بين الطرفين الروسكككي واإليراني على الر م من النجاح ختالفات ا تأظهرفي المقابل 

كالعع  تعزيز دورها إلىال بير الذي تحقق من تحالفهما على األرض. فقد سككككعت روسككككيا 

ساحة الدولية وتأمين م   سي على ال ّص رئي .روري ن سار  صداقية والتأكيد على أنها م ة من الم

مت روسككيا في بعض األحيان بالضككبط على ألي حل لألزمة السككورية. لتحقيق هذه الباية، قا

بالدستور الذي صا ته روسيا وإ.فاء الطابع  ديم بعض التنازالت كالقبولالنظام السوري لتق

المؤسككسككي على الميليشككيات  ير التابعة للدولة. ل ن األسككد رفض مراًرا هذه الجهود بسككبع 

سككري  الميليشككيات في سككوريا عدم الثقة اإليرانية التي قاومت هذا النه  ورأت أن محاوالت ت

قد عملت طهران وقدرتها في المحافظة على نفوذها، يحد من دور حزب اهلل وبالتالي يحد من 

 على تعزيز عناد الرئيس السوري بداًل من العمل مع روسيا للضبط على األسد. 

مة". جانع تحالفها مع إيران ودول "المقاو إلىو.عت روسيا نفسها كشريك أمني لدول الخلي  

قها في سكككوريا من نفس المبادئ التي تطبّ  إلىفقامت بدعم موقف البحرين واليمن إسكككتناًدا 

وكذلك  ًفا للموقف اإليرانيالخماألمر الذي يعتبر  التدخل وشكككرعية الدولة المركزية أهمية عدم

 ما ُيظهر المهارة بالر م من عملها مع إيران "إسككرائيل"حافظت روسككيا على عالقات وثيقة مع 

في إسككككتبالل روسككككيا لهذه الدينامي ية التي سككككمحت لها بتثبيت نفسككككها كشككككريك ال يم ن 

تعزيز دورها في دول "محور فإن ُمحاوالت روسككككيا  اإلسككككتبناء عنه. وعلى النقيض من ذلك

الوزراء اللبناني سعد  يمن رئيس أن كاًل  ترّدد كلبنان والعراق كانت أقل تطوًرا حيث المقاومة"

 . فضا صفقات تعاون مختلفة مع روسيااقي حيدر العبادي رالحريري والعر

"محور المقاومة" تركز على الو.ع في سوريا بداًل  ككككإن المصال  المشتركة التي تربط روسيا ب

هذه العالقة  كة أكثر  إلىمن التوافق العميق للمصكككككال ، ل ن من المم ن أن تتحول  شككككرا

والواليات المتحدة من جهة، وإيران والواليات وذلك مع تزايد التوتر بين روسككككيا  اسككككتراتيجية

المتحدة من جهة ثانية. إن روسكككيا في الوقت الحالي عالقة مع إيران، وإن أي محاولة روسكككية 

موس و  وأوكلتلتقليص الوجود اإليراني سوف تش ل تهديًدا لقدرة األسد على تعزيز موقفه، 
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 ير  في الوقت نفسكككهروسكككيا ان. ل ن القوات المدعومة من إير إلىمهمة القتال على األرض 

في بعض األحيان في  تحّدثبعد أن عززت األخيرة موقفها مع األسككككد و قادرة على طرد إيران

كما أنها  ير قادرة على الضككبط على األسككد أو داعميه اإليرانيين حفاًظا  ،لطموحات الروسككيةا

 تي ية البامضكككة بين روسكككيا على مصكككداقيتها الدولية. وفي النهاية، فإن طبيعة العالقات الت

 سوريا تع س .عف موقف ال رملين.  وإيران في

 والخلي "الرفاق" في شمال أفريقيا 

بعد انهيار كان إتحاد الجمهوريات السوفياتية على عالقة مستقرة مع دول شمال أفريقيا ل ن 

شي. كما أدت األزمة المالية و االتحاد صادياالبدأ تأثير ال رملين بالتال .عاف موطئ  لىإ ةقت إ

، قتصادياالبعض الشيء من تحسين و.عها  روسيا قدم روسيا في المنطقة. وبعد أن تم نت

الطاقة  دبلوماسيةمن الفرص المتاحة في المنطقة المباربية عبر نشر  لالستفادةسعت روسيا 

نفوذها في هذه المنطقة من خالل  استعادةاتها العس رية في محاولة منها لشق طريق ومعدّ 

تطوير العالقات الثنائية مع الرباط والجزائر وتونس والقاهرة التي تقع تقليدًيا في مجال نفوذ 

 كي. ريأوروبي/أم

ش ّ  ستراتيجيةل دول مجلس التعاون الخليجي جزًءا من ت سط،  ا شرق األو سيا ال برى في ال رو

ا بعد ظهور جماعات مسككلحة  ير تابعة للدولة مثل داع ، األمر الذي يشكك  ل تهديًدا خصككوصككً

تحاول روسيا ورفع م انتها في الشرق األوسط.  إلىلحدود روسيا الجنوبية، مما دفعها  امباشرً 

في التعامل مع دول الخلي  ولعع دور "الوسكككيط النزيه". إن هدف موسككك و في  االنحيازعدم 

المسككككلحة والقوات المناوئة  تقليل دعم دول مجلس التعاون الخليجي للجماعات اإلسككككالمية

طر سكككيما ق التفاعل مع المجموعة المتعصكككبة .كككد األسكككد ال إلىيفرض عليها الحاجة  ألسكككدل

أن القوى  مناطق نفوذ إلىي تأمل في .ككوء تقسككيم سككوريا التوالممل ة العربية السككعودية، 

 ال برى المتورطة في الصرال سوف تحترم مصال  ال رملين ومطالبها اإلقليمية. 

يا على أنها قوة إقليمية متوسكككعة ولها دور مؤثر في أسكككواق روسككك إلىتنظر الدول الخليجية 

ستها الخارجية. سيا صلة أهداف  صارمة لموا لذلك  الطاقة العالمية، ول نها تعتمد على القوة ال

سية م الخليجي أن ترى دول مجلس التعاون ضروري الحفاخ على عالقات دبلوما ستقرة من ال

 عتبار.لضمان أخذ مصالحها بعين اال
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ل نها تأمل في الحفاخ  وسيع عالقاتها التجارية مع موس ودول الخلي  على استعداد لتإن ثم 

ر استراتيجيتها تجاه األزمة السورية وفي على نفوذها ووجودها اإلقليمي، مع أن روسيا لن تبيّ 

 الشرق األوسط. 

لممل ة يم ن ز ال رملين على العالقات مع الممل ة العربية السعودية ويرى أن التعاون مع ايركّ 

أن يعزز موقف روسكككيا في المنطقة بإعتبار السكككعودية قوة إقليمية كبرى تمتلك مجموعة من 

أدوات القوة الناعمة. بالر م من إدراك الرياض ألهمية ال رملين لألمن اإلقليمي وفي األسواق 

ي، وترى العالمية إال أنها قلقة من أن توظف موس و قوتها الصارمة لتعزيز نفوذها الجيوسياس

 أن تحالف روسيا مع طهران ودعم بشار األسد يش ل تهديًدا لمصالحها الوطنية. 

العديدة ووجهات  االختالفاتالر م من على الممل ة، ب والسككياسككية ةقتصككادياال تدفع المخاوف

ظهور كقوة إقليمية صكككاعدة. للن التقارب مع روسكككيا التي عادت البحث ع إلىالنظر المتباينة، 

لجماعات تبيير موقف السعودية المناهض لألسد، وسحع دعمها ل ىعلهذا التقارب قد يساعد 

.مانة  إلىتحتاف روسيا نتهاء الصرال على األرض السورية،قتراب إاالمتمردة في سوريا. ومع 

إحداث خطر كبير. وكما رأينا فإن كال ببتفادي قيام عناصككككر مناهضككككة لألسككككد من الرياض 

 مع الهدف المشترك المتمثل في تثبيت النفط.  انفطيً  االفً البلدين يش الن بالفعل تح

 االقتصكككاد، ترى أن في اقتصكككادهاجذب األموال الخارجية لتعزيز  إلىروسكككيا  في حين تتطّلع

اسككككتثمار رئيسككككية بالر م من في حين ال ترى قطر أن روسككككيا وجهة القطري ُوجهة ُمحتملة، 

% من مطار منوكوفو ثالث أكبر 25 لىإسكككتعدادها للحصكككول على حصكككة تصكككل اإعالنها عن 

دوالر، وهو  مليار 2.5القطري في روسككيا يبلغ أكثر من  سككتثمارفي روسككيا. إن حجم اال المراكز

معدل منخفض مقارنًة بالشككركاء التجاريين لقطر في أوروبا البربية وأميركا الشككمالية وشككرق 

سيا. سيا إلىخالل الزيارة األخيرة ألمير قطر  آ سية اتفاق تم توقيع رو شركة النفط الرو ية بين 

 %19.5روسككفنت ومؤسككسككة قطر للتعاون في مجال العلوم والتعليم، وقد بلبت حصككة الدوحة 

مما بالر م من أن قطر قامت بإلباء تأشكككيرة الدخول للمواطنين الروس و. من مل ية الشكككركة

سياح الزائرين للبالد، و ةاديزأّدى إلى  سياحة القطرية في  فتتحت م تًبا تمثيلًيااعدد ال لهيئة ال

موسكك و، إال أن مسككتويات التبادل الثقافي والسككياحي ال تزال  ير كافية للتأثير على العالقات 

 . الثنائية بين البلدين
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 دبلوماسككككيةفي البالع على تطوير التبادالت الفتقتصككككر العالقات الروسككككية اإلماراتية  أما

التنمية وتعتمد مسككاًرا معتداًل في  مية تتجه نحوواحة سككل ترى موسكك و أن اإلمارات. والتجارية

السككياسككة الخارجية، وترى أبو ظبي من جهتها أن روسككيا قوة ناشككئة تمتلك قدرات كبيرة وال 

تهديد جيوبوليتي ي على دولة اإلمارات وهي تر ع في تحسككككين التعاون بين  أيتشكككك ل 

ت موسككك و بالر م من معار.كككتها متنعت اإلدارة اإلماراتية عن إنتقاد تصكككرفااوقد  . البلدين

وكذلك . تبال نه  متوازن تجاه العالقات الثنائيةادة لنظام األسككد، ل نها حرصككت على الشككدي

ك تصككككاالت مسككككتمرة مع القيادة اإلماراتية وأعربت عن دعمها لاحافظت روسككككيا بدورها على 

 . أبوظبي في نزاعها مع إيران حول جزر أبو موسى وطنع ال برى والصبرى

وحرصككككت . اإلعتدال الديني وم افحة التطرف اإلسككككالمي إلىت كل من روسككككيا واإلمارات دع

س و على تعزيز ال سيةمو صادياال دبلوما رية مربحة  وتأمل في الفوز بعقود تجارية وعس ةقت

اتها في البنية التحتية في روسيا. تهتم بصادرات روسيا الزراعية استثمارتوسيع مع اإلمارات و

تنحصكككر العالقات الروسكككية اإلماراتية في جوهرها . وفها المتعلقة باألمن البذائيمخا إلىنظًرا 

سيةعلى ال صادياال دبلوما سيا ةقت ضايا الجيو ش ل أي التي تتمثل بنه  معتدل للق سية وال ت

تبحر روسككككيا بعناية بين الجهات الفاعلة ه ذا األوروبي في المنطقة.  االتحادخطر على وجود 

عا فاخ على قنوات ون افي دول مجلس الت حاول الح حة مع جميع الخليجي وت تصكككككال مفتو

  ختارته لنفسها "كوسيط نزيه".ا، بينما تظل ملتزمة بالدور الذي األطراف

 

 روسيا وتركيا : الوعد وحدود الشراكة 

حتواء الصكراعات وتحديد ا إلىل ن يسكعى الطرفان  روسكيا بتركيا مليئة بالتناقضكات إن عالقة

نتقل الرئيسان فالديمير بوتين اعالقات إيجابية. ففي  ضون عامين تداخلة وبناء المصال  الم

سككية زدهرت العالقات الروا وقدشككراكة متجددة.  إلىورجع طيع أردو ان من تعاون .ككعيف 

 إلى. إ.كككافًة 2015تموز/ يوليو  15نقالب الفاشكككل في تركيا في في أعقاب اال االتركية مجددً 

السكككوق الروسكككية، بينما  إلىلطاقة وعودة الصكككادرات الزراعية التركية بدء التعاون في مجال ا

كذلك من المنتجعات السكككاحلية التركية. أنطاليا و يرها  إلىاح الروس مرة أخرى يتدفق السكككوّ 

صواريخ إس شراء نظام  سيا ما أدّ  400حققت تركيا تقدًما في   اهتزاز العالقة مع إلىى من رو
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.ون األتراك النقاد  جادليوحلف الناتو.  شابهالبربيون والمعار سلوب أردو ان  بوجود ت بين أ

 االستبدادي ونظام بوتين االستبدادي في روسيا. 

إن التنبؤ بالصكككككداقة بين روسككككيا وتركيا كان مبامرة بعد نهاية الحرب الباردة. ففي أواخر 

لتركية بروسيا اء بعد الش وك ابنّ ش ل التسعينيات نجحت روسيا وتركيا في توجيه عالقاتهما ب

إلرتباطها بدول معادية مثل اليونان وسككككوريا وأرمينيا وإيران. هناك العديد من العوامل التي 

 ش لت هذا التقارب :

بش ل متزايد  : فقد أكدت روسيا وتركيا أن نظم الطاقة لديها تتشابكقتصادياالأواًل، الترابط 

 . بفضل الباز الطبيعي

سية تعطي ده سلطة الدولة: حيث تتشارك الثانًيا، المواقف المتقاربة تجا ولتان في ثقافة سيا

 . القومي والسيادة على الليبيراليةاألولوية لألمن 

 . إشراك روسيا وتقليل مخاطر الصرالثالًثا، حرص تركيا الدائم على عدم 

 . روسيا من البرب إلىأقرب  اجعله 2010رابًعا، إتجاه تركيا السلطوي منذ أواخر 

 

يس آخًرا، أثبتت تركيا أنها محاور أساسي بالنسبة لروسيا في الشرق األوسط، وكذلك أخيًر ول

عتبارها جسًرا ازيز الم اسع العس رية في سوريا بتعرملين أن أنقرة مهمة في محاولته يرى ال 

اإليراني  -التركي  -. لقد أصككب  المثلث الروسككي صككائل مختلفة من المعار.ككة المسككلحةف إلى

 موس و الخارجية في الشرق األوسط وكذلك على المسرح العالمي. دعامة لسياسة

وتجزئة عالقتهما، ل ن سوريا  االختالفاتوافقت روسيا وتركيا في بداية الصرال السوري على 

سيا 2015ساهمت في إحداث تقارب بين الدولتين خالل "أزمة الطائرات" في  ، حيث أعطت رو

سككوريا. كما سككاهمت بخلق عملية "درل الفرات" عن الضككوء األخضككر لتركيا للتو ل في شككمال 

سككتالء على حدود تركيا التي لم الذي منع ميليشككيات األكراد من االطريق الدعم الجوي، األمر 

سوريين الذين من المحتمل أن يلعبوا دوًرا  سية مع األكراد ال سيا س رية وال تقطع روابطها الع

ساهمت سوريا بعد الحرب. كما  ستقبل  سع  مهًما في م ستراتيجيةتركيا بدورها بتحقيق م ا  ا

ستانا التي شاركت فيه أّدتروسية. فقد  لعع من تم ين روسيا  إلىا تركيا وإيران، محادثات أ

سككتفادت روسككيا من التوترات اصككل مع "المعار.ككة المعتدلة". كما دور "صككانع السككالم"، والتوا

 بين تركيا والواليات المتحدة. 
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سيا وهناك عدد من المقاتلين  سابق المقيمين أو ال االتحاداألجانع من رو سوفياتي ال  ينمارّ ال

نضككمت بتباطؤ اأصككبحت تركيا التي  2014عتباًرا من عام اسككوريا والعراق. ل ن  إلىعبر تركيا 

تجد روسككككيا وتركيا صككككعوبة في التعاون على وهدًفا لهجمات داع .  التحالف الدولي إلى

بالر م من أن الجيشككين قاتال مًعا .ككد داع   قانونالمسككتوى أجهزة اإلسككتخبارات وتطبيق 

، وعادًة ما ترفض تركيا تسككليم الرعايا الروس المشككتبه في صككالتهم 2017-2016 بين عامي

 باإلرهاب. 

ًرا رئيسًيا الروسية والتركية في مجال الطاقة. كانت روسيا ُمصدّ  االستراتيجيةتتقاطع المصال  

ن إسككككتهالك تركيا، كما تأمل تركيا أن تحل محل أوكرانيا % م60للباز الطبيعي الذي يشكككك ل 

تحويلها من بلد  فياألولوية التركية  مثلتتو. 2019بور للباز الروسككككي عام جزئًيا كدولة ع

عتماد على قت نفسككه يعتبر الخبراء األتراك االبلد عبور أو مركز تجاري، وفي الو إلىمسككتهلك 

منافس لروسيا عندما يتعلق األمر بتسليم وي حليف كيا ه، إن تراختصارروسيا تحدًيا كبيًرا. وب

 أوروبا.  إلىالباز 

فهي تمتلك دة عن الشكككرق األوسكككط. ترتبط تركيا في محور سكككياسكككتها الخارجية بمناطق بعي

سية واروابط تاريخية و سيا صادجتماعية و ش يل تحالف  مامع القوقاز والبلقان، ك اقت قامت بت

الشراكة المزدهرة  إلىإ.افًة  مع جورجيا وأذربيجان ةاقتصاديو ودفاعية دبلوماسيةأبعاد  يذ

أنقرة لهذه الروابط في  اسككككتخدامبين تركيا وأوكرانيا، ل ن هناك حدود وا.ككككحة ُتظهر مدى 

ميدان اللعع مع روسكككيا. بعد بروز روسكككيا كقوة نفوذ، أصكككبحت تركيا عملًيا محاصكككرة وذات 

 لسابق. للمناورة مما كانت عليه في اأقل مساحة 

يم ن وصككف عالقة روسككيا وتركيا بأنها زواف  من ال يمياء الوا.ككحة بين الطرفينعلى الر م 

حضان موس و، في اعن عالقتها بالبرب وتلقي بنفسها مصلحة. من المستبعد أن تتخلى تركيا 

سوف تبقى وعلى التوازن بين البرب وروسيا،  الحفاخ إلىفالسياسة الخارجية التركية تسعى 

ضبتركي صالحها اا منفتحة على األعمال التجارية مع البرب وت لحيوية ط بقوة على ما تعتبره م

الوطنية، وكذلك من  ير المرج  أن تقطع روسككككيا روابطها مع األكراد. وبالر م من التقدم 

ن الواليات المتحدة. مبديل  الاإليراني إال أنه -التركي-الذي يم ن أن يحققه المثلث الروسككككي

سم المصال  ايل إبقاء الصراعات تحت السيطرة بردو ان في تفضاشترك بوتين وذلك يومع 

  ماتية كما كان الو.ع في الما.ي.لتزام أنقرة وموس و بالبرااالمشتركة، مع 
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 ؟ المستنقع إلىندفال من اال –وسط الخالصة: روسيا في الشرق األ

ن القلق من هذه العودة يعود الشرق األوسط  ير قابلة للجدل، ل  إلىإن حقيقة عودة روسيا 

ا مد هذا الموقف عندموقف البرب من التدخل العسكك ري لموسكك و في سككوريا. وقد تجسككّ  إلى

في مسكككتنقع". ل ن اإلجراءات  برقجادل الرئيس األميري ي باراك أوباما بأن روسكككيا سكككوف "ت

مذهلة في  المسككككتنقع وتحقيق نجاحات إلىنجرار ع االنتها من تجنّ تخذتها روسككككيا م ّ االتي 

سيا ووجودها في الشرق وزدياد درجة تحليل دور راا العس رية. في الواقع، يتض  أن حمالته

األوسككككط مرتبط بمدة بقائها في سككككوريا. إن الف رة القائلة بأن روسككككيا هي القوة اإلقليمية 

جديدة التي تملي شككككروط االا كالف رة ل برى ال فة  بالالعبين اإلقليميين هي ف رة زائ باط  رت

 تين الف رتين. االسابقة بأن روسيا كانت العًبا  ير ذي صلة، والحقيقة أنها في م ان بين ه

الشككرق األوسككط على جبهات متعددة. عادت أواًل من منطلق عسكك ري حيث  إلىعادت روسككيا 

السكككوفياتي وشكككنت حمالت جوية وبرية في  االتحادشكككاركت ألول مرة في منطقة حرب خارف 

قاعدة  إلىصكككول على قاعدة حميميم وتحويل مرافقها في طرطوس سكككوريا وتم نت من الح

 إلىإ.ككافًة  زبائنها التقليديين ومنهم سككوريا إلىبحرية دائمة، وزادت من إمدادات األسككلحة 

وتفاو.ككت على صككفقة مع مصككر ألسككتخدام مجالها  .سككيطرتها على األجزاء الشككرقية من ليبيا

جيدة وتنقلت بين  دبلوماسككككيةسكككك و بوظيفة وقواعدها الجوية عند الحاجة. كما قامت مو

مختلف األطراف اإلقليمية المتخاصككمة وكانت طرًفا عاطفًيا منفتًحا صككبوًرا ومحترًما على ع س 

السكككوفياتي التي  الًبا ما كانت متقلبة  االتحادالروسكككية مع البرب بعد  دبلوماسكككيةأسكككلوب ال

جميع األطراف التي تتعامل معها إستطاعت روسيا بذلك أن تجعل وقد متضاربة ومتبطرسة. 

بعض نفوذها  اسككككتعادةتراعي مصككككالحها، وكان أمل موسكككك و من تدخلها في سككككوريا هو 

ا بطريقة أقل إثارة، معتمدة على منتجاتها اقتصككاديومصككداقيتها في المنطقة.كما أنها عادت 

تعاونها مع  إلىإ.ككافًة ، جانع صككادرات األسككلحة إلىالزراعية والسككياحية والمشككاريع النووية 

 دول أوبيك إلدارة أسواق النفط وكب  إنتاجه. 

من خياراتها وقدرتها  تحدّ  اتواجه قيودً  ال تزال بالر م من النجاح ال بير الذي حققته روسككككيا

على تعزيز وجودها في الشككرق األوسككط. في بداية الحرب السككورية، أعلنت روسككيا عدًدا من 

ية نائ يا و األهداف وركزت على العالقات الث يل" مع سككككور وإيران وتركيا والالعبين  "إسككككرائ

لم ت شككككف روسككككيا حتى ا ن عن شكككك ل النظام الذي تتخيله للمنطقة، والمحليين ا خرين. 
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 خروف واقعية اسككككتراتيجية ياب هي والهدف من وجودها فيها يبقى دون إجابة. ل ن الحقيقة 

 . لروسيا

اإلحساس بالثقة لدى القوات المسلحة  تعادةاسساعد نجاح العمليات العس رية في سوريا على 

الروسككية والتبلع على "متالزمة أفبانسككتان" ومواجهة آثارها ولو بصككورة جزئية، بالر م من 

حيث أصبحت حريصة على إبعاد  اتأثير هذه المتالزمة على الطريقة التي تشن فيها روسيا حربً 

بالتركيز على"حرب الالتالمس"  قواتها عن األذى. لت مرتزقة روس للقتال قامت   إلىوأرسكككك

جانع حزب اهلل والحرس الثوري اإليراني، لذلك من  ير المحتمل أن تقوم روسيا بنشر عشرات 

القيود التي تفر.ككككها العقوبات  ذلك إلى ضكككككافيالف من قواتها في الشككككرق األوسككككط. ا 

 المستمرة.  ةقتصادياال

جهودها على عملية إعادة إعمار سككوريا،  بالدها ُمركزةً  اسككتقرارعلى  ةروسككيالالح ومة عملت 

ذكر بشكار األسكد مؤخًرا وقد بالر م من الشك وك الجدية حول قدرتها على إدارة هذه العملية. 

الد، ومن المرج  أن مليار دوالر إلعادة إعمار الب 400مبلغ .كخم حوالي  إلىأن سكوريا تحتاف 

 هذه األموال الضخمة.  طرق أبواب عواصم  ير موس و وطهران لتأمينبتبدأ دمشق 

يبدو أن جهود روسيا للتوسع في مجال الطاقة النووية ال تسير بسالسة، فقد رفضت موس و 

األردنيين البحث عن قروض  قترحت علىابناء مفاعلين نووين في األردن، وتمويل مشككككرول 

ق ات من دول الخلي  الفارسككي لتعويض تدفسككتثمارتجارية. كما أن مسككاعي روسككيا لجذب اال

 . االقتصادر أيًضا عن .عف عبّ تاالئتمانات والقروض من البرب، 

الضككعيفة على قدرات الحرب التي تعتبر .ككرورة للحفاخ على وجود  ةقتصككادياالأثرت القاعدة 

مهاراتها وقدراتها الدفاعية التي كانت  استعادةروسيا في الشرق األوسط. فلم تستطع روسيا 

إن نجاحات روسكككيا في مجال السكككياسكككة  .تتعلق بالت لفةالسكككوفياتي ألسكككباب  االتحادأيام 

احة أقل من محلية عالية، فموارد روسككككيا المت ةاقتصككككاديأتي ب لفة ت ترجية  الًبا ما كاناالخ

إجراء  إلىرتفال أسككعار النفط دفعها ازدياد عجز الح ومة في موسكك و واإنفاقها العسكك ري. إن 

لطاقة البديلة كالطاقة الشكككمسكككية. إًذا إن إصكككالحات هي لية وتوجهت نحو تطوير مصكككادر ا

 . اقتصاديالنجاحات السياسية والعس رية الخارجية لروسيا تقترن بفشل 
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أن سكك ان المنطقة والزعماء والقادة  إلىالرأي والدراسككات اإلسككتقصككائية  اسككتطالعاتتشككير 

اسككة سككيتجاه العرب والمحليين يتصككرفون مع روسككيا بإحترام وبمسككتوًى منخفض من الثقة 

سي الذي قدمته موس و لدمشق حول الهجمات ال يميائية. كما أن  بوتين بعد الدرل الديبلوما

 هناك ش وك حول إستمرار عالقة روسيا بإسرائيل بعد خروف بوتين من السياسة الروسية. 

أخيًرا وليس آخًرا، يفرض البرب قيوًدا على زيادة عدد القوات الروسية في المنطقة بالر م من 

نخراطها ادخالت روسيا العس رية في سوريا وتإن الف الذي بنته روسيا معه .د اإلرهاب. التح

بالقرب من دير الزور، أألميرفي مواجهة مباشككككرة مع الجنود ا التوترات مع البرب  ثارتكيين 

يجع على  واصككلة .ككد روسككيا في الشككرق األوسككط.تنظيم حملة مت إلىالقوى البربية  توقاد

دون ر روسككككيا الجديد في الشككككرق األوسككككط على محمل الجد والت يف معه ذ دوخاالمراقبين 

تها في المنطقة على المدى حفاخ على وجودها وتعزيز قوعلى الالمبالبة في تقدير قدرتها 

 .البعيد
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الو.ع إن منذ عقود.  مستوياتها بلبت أدنىوقد العالقات بين روسيا والواليات المتحدة  ترّدت

االسكككتهانة لذلك ال يجع ألي طرف  باردًة جديدةً  احربً  -ثيرونكما يطلق عليه ال -الحالي ليس 

ل ن   ميال. انتهى سكككباق التسكككل  النووي ي.كككاملان با خر فالمواجهة هذه المرة مختلفة ع

شككرعت روسككيا والواليات المتحدة في سككباق تسككل  نوعي جديد في المركبات النووية والدفال 

ن أبدت الصككككاروخي واألسككككلحة الرقمية. ولم تعد أي من الدولتين  ارقًة في حرب الوكالء، وإ

 ستخدام القوة العس رية.  اجنوحها نحو  العقد الما.ي ىعلى مدروسيا 

ي العالمي بين الرأسمالية والشيوعية أصب  من الما.ي، ول ن الرئيس إن الصرال األيديولوج

من أجل و. االروسككي فالديمير بوتين من  نفسككه صككفة زعيم حركة قومية متجددة يقاتل  ربً 

ات .كخمة في محطات التلفزيون واإلذاعة اسكتثمارقامت الح ومة الروسكية ب نشكر هذه األف ار

شب ات  صلو صن و ماعياالجت التوا سيين من "قرا سيا سخاء على دعم  ة اإلنترنت"، وأنفقت ب

الوصكككف المناسكككع للعمليات العدائية الحالية وعلى ذلك فإن ذوي التف ير المماثل في الخارف. 

 "سالم ساخن".هي باردة" بل  ا"حربً  هو أنها ليست

على الديمقراطية  اعلى واشككككنطن أن تتقبل وجود بوتين، فهو ال يخطط إلنهاء هجومه قريبً 

 فإن الواليات المتحدة بأمّس  األطراف. للتعامل مع هذا التهديدلبربية والمؤسككسككات المتعددة ا

بل الجديدة تمثل الحز اسككككتراتيجية إلىالحاجة  حتواء نفوذ بين. يجع أن تجد واشككككنطن السككككُ

والعسككك ري والسكككياسكككي ولتعزيز الحلفاء الديمقراطيين، وأن تتعامل مع  قتصكككادياالال رملين 

                                                           
 .عداد فاطمة عباسإترجمة و 1

2 Michael McFaul, Russia as It Is, A Grand Strategy for Confronting Putin, Foreign Affairs, July/August 

2018. 
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.رورياً، وتجّمد هذا التعامل عندما ال ي ون هناك حاجة ال رملين ع ذلك.  إلىندما ي ون ذلك 

 أن بوتين في السكككلطةدام ما على واشكككنطن أن تتحلى بالصكككبر.  ل ن فوق كل شكككيء، يجع

سككي ون من المسككتحيل تبيير روسككيا، وأكثر ما يم ن أن تطم  إليه واشككنطن هو كب  أفعال 

 سيا لتتبّير من الداخل.، خالل انتظار رواموس و عالميً 

 المد والجزر

ت. فما الخطأ في نهاية الحرب الباردة، تبادل القادة األميركيون والروس الوعد بتوثيق العالقا

سوريا، أو الذي حال دون ذلك؟  ضم القرم، أو تتدخل في  .عف من أن ت سيا أ لو أن كانت رو

شككنطن في حالة تصككادم اليوم. تؤثر في االنتخابات األميركية، لما كانت كل من موسكك و ووا

في الوقت الذي لم تهدد فيه القوى الصكككككاعدة الواليات المتحدة، فإن ألمانيا واليابان أقوى 

حرب المنافسكككات ، ومع ذلك ليسكككتا مهتمتين بعودة ب ثير مما كانتا عليه قبل خمسكككين سكككنة

كثر تعاوًنا مع سككيا أالسككنين الما.ككية، كانت رو إلىالعالمية الثانية. وأكثر من ذلك، وبالعودة 

 .الساحة العالمية كقوة عظمى إلىأن عادت  إلى الواليات المتحدة

رجية األميركية. ومن هذا يقع الجزء األكبر من اللوم على السككياسككة الخا من وجهة نظر روسككيا

استبلت الواليات المتحدة روسيا عندما كانت األخيرة .عيفة، من خالل توسيع حلف  المنطلق

، والمسككاعدة المزعومة على إسككقاط 2003، و زو العراق عام 1999ف صككربيا عام الناتو وقصكك

. ولقد أدى توسع الناتو 2004وأوكرانيا عام  2003الح ومات الموالية لروسيا في جورجيا عام 

البربية في صككربيا والعراق.  تفاقم التوترات مع موسكك و، مثلما فعلت التدخالت العسكك رية إلى

تين على صككون االسككتبداد في الديمقراطية في جورجيا وأوكرانيا قدرة بوزعزعت الثورات كما 

 ة.الثورات الملون في دور الواليات المتحدة فيما يسمىالداخل وإن بالغ 

 كيف سارت األمور بش ل خاطىء؟

ن . استمر هذا التعاواحتى بعد كل هذا المد والجزر، شهدت العالقات األميركية الروسية تعاونً 

، عندما التقى الرئيس األميركي باراك أوباما 2009في العام . 2011حتى عام  2009من عام 

حاول إقناعهما بأنه رئيس مختلف  س الروسي ديمتري ميدفيديف وبوتينللمرة األولى مع الرئي

ف رة تبيير النظام. على األقل في البداية،  اعن أسالفه، فهو عارض حرب العراق ورفض دائمً 

عت روسيا والواليات المتحدة معاهدة الحد من األسلحة ه أوباما. ثم وقّ ا قدمّ اقتنع ميدفيديف بم

الجديدة، وعملت من خالل األمم المتحدة لفرض عقوبات صارمة جديدة على  االستراتيجية
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رأي ال استطالعات، أظهرت 2010العالقات، في عام  إطالقى بإعادة سمّ إيران. في ذروة ما يُ 

٪ من الروس ينظرون 60ن يرون روسيا كدولة صديقة وحوالي يي٪ من األميرك50أن حوالي 

 الواليات المتحدة بالطريقة نفسها. إلى

الطريقة  إلىا ، ويرجع ذلك أساسً 2011االنهيار في عام ب هذه الفترة من التنا م النسبيبدأت 

في مصر  عمليات التعبئة الديمقراطية الشعبية .د األنظمة االستبدادية التي رد بها بوتين على

بمثابة نهاية إعادة  2011كانت االنتفا.ة الليبية في عام  .وروسيا نفسها -وليبيا وسوريا 

 في اوكرانيا بمثابة بداية السالم الساخن. 2014العالقات. وكانت ثورة  إطالق

إلى  KGBلم ي ن بوتين على ثقة كاملة بحسن نية واشنطن. وقد دفعه تدريبه كعميل للك 

أفس  المجال للتعاون مع  سنوات األولى من رئاستهالاليات المتحدة. ل ن في بالوعدم الثقة 

حلف الناتو. بعد هجمات الحادي  إلىروسيا في يوم ما  انضمام، اقترح 2000البرب. في عام 

اعتقد بوتين أن روسيا يم ن أن تتعاون مع الواليات المتحدة في حرب   سبتمبرأيلول/عشر من 

يه عن منصبه كرئيس، سم  لميدفيديف ، وبعد تنحّ 2008في عام عالمية .د اإلرهاب. و

مة حول بمواصلة عالقاته مع واشنطن. ل ن التدخل البربي في ليبيا أكد ش وك بوتين القدي

ها قد استبلوا قرار األمم المتحدة الذي سم  فقط ءعتقاده أنها وحلفاانوايا الواليات المتحدة ب

ن أن أوباما بمعمر القذافي. فمن وجهة نظر بوتين، تبيّ  بعمل عس ري محدود من أجل اإلطاحة

 لألنظمة وال يختلف عن بوش. اكان مبيرً 

 مواجهة ال رملين

بعد أربع سنوات من .م روسيا لشبه جزيرة القرم، لم تضع الواليات المتحدة حتى ا ن 

ألن صرال  رورية. االستراتيجيةاة من الحزبين للتعامل مع روسيا. إن مثل هذه متبنّ  استراتيجية

واشنطن مع ال رملين ال يتعلق بمجرد خالفات في السياسة: بل إنه نزال بين البوتينية 

والديمقراطية. لن يؤثر أي تعديل لسياسة الواليات المتحدة على سوريا أو الناتو على تف ير 

قبل ومن  ير المرج  أن يبادرها في المست -بوتين، فهو في السلطة منذ فترة طويلة جًدا 

كما يتعّين على الواليات المتحدة التخلي عن ف رة أن روسيا يم ن أو ينببي دمجها  المنظور.

في المؤسسات المتعددة األطراف. إن النظرية القائلة بأن الدم  سيعمل على تخفيف السلوك 

األحداث. لذلك يجع على الواليات المتحدة أن تؤسس لمواجهة طويلة  االروسي لم تثبته

 ع بوتين ونظامه. وصعبة م
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يجع الحد من قدرة بوتين  إلحتواء يجع أن يبدأ من الداخل. في البدايةذلك فإن ا إلىباإل.افة 

على التأثير في االنتخابات األميركية، فهذه الخطوة يجع أن ت ون من األولويات. وعلى إدارة 

ة الفيدرالية قادرة على ترامع تعزيز القدرة على الت يف مع األمن السيبراني. فإذا كانت الح وم

فرض و.ع أحزمة األمان في السيارات، فيم ن للسلطات الفيدرالية أن تفرض حماية أولية 

لألمن السيبراني، مثل التوثيق المزدوف لجميع العمليات المتعلقة بالتصويت أثناء االنتخابات 

ناخبين الَتَدُرب على الرئاسية. ويجع على أولئك الذين ُيشّبلون األنظمة التي تحتوي سجالت ال

من  اكيفية اكتشاف تقنيات القرصنة الشائعة، ويجع اعتماد مجموعة من المعايير أكثر تشددً 

ية مثل فلوريدا وبنسلفانيا، تفتقر بعض الدوائر االنتخاب ،أجل فرز األصوات. في عشرات الواليات

ورقي  ى إنتاف سجلّ لذلك يجع أن ت ون كل دائرة قادرة عل لسجالت ورقية ل ل ورقة اقترال

 ل ل صوت.

إصدار قوانين لتوفير قدر أكبر من الشفافية حول أنشطة وسائل  ايجع على ال ونبرس أيًض كما 

اإلعالم الروسية داخل الواليات المتحدة، وتم ين شركات اإلعالم اإلجتماعية على فض  

ة بشراء اإلعالنات في الحسابات المزيفة والمعلومات المضّللة. وعدم السماح للح ومات األجنبي

أي م ان للتأثير على توجهات الناخبين. عالوة على االنتخابات، يجع على الح ومة الفيدرالية 

ت ريس المزيد من الوقت والمال لمنع التهديدات الروسية لجميع البنية التحتية اإلل ترونية 

 الوطنية.

ت المتحدة تنظيم الديمقراطيات لمواصلة مواجهة حملة بوتين األيديولوجية، يجع على الواليا

في جميع أنحاء العالم لتطوير مجموعة مشتركة من القوانين والبروتوكوالت التي تنّظم عمل 

أو  Googleوسائل اإلعالم التي تسيطر عليها الح ومات والخوارزميات التي تح م نتائ  بحث 

YouTube يجع  عمليات البحث ظهر هذه المواد فيالتي توزعها الح ومة الروسية. عندما ت

القراء أن يعرفوا  من كتع  من حقاالجتماعية أن تو.  أصولها.  على شركات وسائل اإلعالم

 هذه المقاالت التي يقرؤنها ومقاطع الفيديو التي يشاهدونها.

ات وسائل اإلعالم االجتماعية أن توفر نصّ ومن تلقاء نفسها، ودون تدخل الح ومة، يجع على م  

ت إخبارية موثوقًة أكثر. ففي كل مرة يظهر مقال أو مقطع فيديو من قناة مصادر من منظما

 بجوارها. BBCيجع أن يظهر شعار ال  المدعومة من ال رملين RTاألخبار 
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م افحة المعلومات الروسية بهتمام أكبر احلفاء واشنطن األوروبيين إبراز  ، يجع علىفي أوروبا

يجع على أعضاء حلف يمهم الخاصة. كما لتعزيز ق   مواردالمضللة وت ريس مزيد من الوقت وال

ونشر مزيد من الجنود في دول التحالف، هداتهم المتعلقة بإنفاق الدفال، الوفاء بتع االناتو أيًض 

وإعادة تأكيد التزامهم الجماعي باألمن. ال يوجد مسرح مواجهة إلحتواء روسيا أكثر أهمية من 

 أوكرانيا.

االحتالل الروسي  تحت أجزاء من البالد بقيترّية وديمقراطية، حتى وإن إن بناء أوكرانيا آمنة وث 

أفضل طريقة لتقييد العدوان األيديولوجي والعس ري الروسي في أوروبا.  ولفترة طويلة، ه

ألوكرانيا وعلى  قتصاديااليجع على الواليات المتحدة زيادة دعمها العس ري والسياسي وو

 تورطين في انتهاك سيادة أوكرانياجديدة على الروس المأن تفرض عقوبات  اواشنطن أيًض 

 والتصعيد تجاههم حتى يبدأ بوتن باالنسحاب.

أكثر عدائية الحتواء حليف روسيا  استراتيجية إلىفي الشرق األوسط، تحتاف الواليات المتحدة 

ب ي تحاراإلقليمي األهم، إيران. يجع أن تستمر في تسلي  ودعم الميليشيات السورية الت

هم في سوريا، وأن تعزز األف ار المعادية للثيوقراطية والداعمة ءالجنود اإليرانيين وحلفا

التخلي عن القتال في سوريا من شأنه إن للديمقراطية في المنطقة، بما في ذلك داخل إيران. 

أن تحافظ على  ية تجاه إيرانالسياسية األميرك وعلىلموس و وطهران.  هائاًل  اأن يحقق نصرً 

ع القوى حتواء أفعالها المزعزعة في محيطها، وتشجيازة سالح نووي، واع طهران من حيمن

 بتعاد عن السعي لتبيير النظام من الداخل.الديمقراطية داخلها، واال

، وذلك من خالل تعزيز ايجع أن تحتوي الواليات المتحدة طموحات ال رملين في آسيا أيًض 

ان وكوريا كية مع اليابريإ.عاف العالقات األم إلى يسعى بوتينبينما التحالفات القائمة. 

أن تجعل التزامها بالدفال عن حلفائها أكثر  كلمواجهة ذلعلى الواليات المتحدة  الجنوبية

على  التفاوضوجنودها من كوريا الجنوبية وبدأ  بالتخلي عن التهديدات بسحع امصداقية، بدءً 

عع ول نها األهم هي فصل ادئ. والمهمة األصالشراكة عبر المحيط اله إلى نضمامإعادة اال

 روسيا. الصين عن

للح ومة  ةقتصادياالمتماس ة الحتواء األنشطة  استراتيجيةتطوير  اوعلى الدول البربية أيًض 

الروسية. يجع أن تقلل أوروبا من اعتمادها على صادرات الطاقة الروسية. وعلى الواليات 

وبات المالية على األنشطة التي تقوم بها هذه الشركات المتحدة وأوروبا فرض المزيد من العق
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في خدمة مصال  ال رملين في الخارف إذا استمرت روسيا في احتالل أوكرانيا أو االعتداء على 

نزاهة االنتخابات الديمقراطية. كحد أدنى، يجع على البرب اعتماد قوانين وأنظمة جديدة 

بقدر اإلم ان، ة في الواليات المتحدة وأوروبا يات الروسستثمارتتطلع شفافية أكبر حول اال

وحول بقية العالم. كما ينببي تشجيع شركات القطال الخاص داخل روسيا على االنخراط في 

األسواق البربية، ول ن يجع على السلطات ال شف عن األصول المالية  ير المشروعة التي 

 أوقفها بوتين وأتباعه في الخارف. 

اليات المتحدة وحلفائها الديمقراطيين فهم نطاق صراعهم األيديولوجي ، على الوبش ل أعمّ 

ا إيديولوجية مع البرب، وقد خصص موارد هائلة مع ال رملين. يعتقد بوتين أنه يخوض حربً 

 لتوسيع نطاق منابره الدعائية من أجل الفوز. لذلك على البرب اللحاق به.

 كيف تحل هذه المش لة؟

. في الما.ي، تعاونت الواليات المتحدة عدصُ فض التعاون على جميع الال يعني راحتواء روسيا 

يات جديدة للحد اتفاقعقد  أواًل ينببي السوفياتي خالل الحرب الباردة.  االتحادبش ل انتقائي مع 

 امم نً  مجااًل  ، م افحة اإلرهاب الذي ُيعدّ ايات سابقة. ثانيً اتفاقنتشار األسلحة وتفعيل امن 

تعتبر الواليات المتحدة وروسيا أعداء. ل ن يجع أن  رهابيةلع المنظمات اإلللشراكة كون أ 

ألن البلدين لديهما أف ار مختلفة حول ماهية المجموعات واألفراد  ايظل هذا التعاون محدودً 

ن كإرهابيين، وبعض حلفاء روسيا في الحرب .د اإلرهاب، مثل إيران وسوريا وحزب صّنفيالم

 إلىكيون والروس أيًضا ريواليات المتحدة. وقد يسعى المسؤولون األماهلل، على خالف مع ال

ية تحد من الهجمات اإلل ترونية المتبادلة. ومع ذلك، ال يجع أن ت ون اتفاقالتفاوض على 

 فالهدللدبلوماسية األميركية، بل  االعالقات الجيدة مع روسيا أو القمة الودية مع بوتين هدفً 

 نية ملموسة.هو تحقيق أهداف أمنية وط

 واليات المتحدة عزلها عنها.يجع على ال روسيا فيهاالقضايا العالمية التي ال تنخرط فيما يتعلق ب

على الح ومات البربية ومجموعة الثماني.  إلىيجع إنهاء المحادثات حول عودة روسيا وكما 

دون حضور  ن يلعبون، ل ني. فلندل الريا.يمقاطعة األحداث الريا.ية التي تقام في روسيا

 المسؤولين الح وميين في المدرجات.
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 الصبر اإلستراتيجي

نعو السكككياسكككة في االحتواء التي و.كككعها صكككا اسكككتراتيجيةالنظر عن مدى فعالية  ل ن ببّض 

 ن يتحلوا بالصككككبر. سككككي ون عليهم تحمل حالة الجمود لفترةعليهم أيجع  الواليات المتحدة

هذا يعتمد على من سككككيخلفه. وربما لفترة أطول، بوتين و طويلة، على األقل خالل فترة ح م

ما يتصككرف األميركيون كمهندسككين، عندما يرون مشكك لة، يسككارعون  افي الدبلوماسككية،  البً 

 .افسوف تفشل أيًض  سيا بوتين، وإذا حاولوا مرة أخرىإلصالحها. لم تنج  هذه العقلية مع رو

دخول في صرال ال الا بعدم ر بتهم يركيين أن يصّرحوفي الوقت نفسه، يجع على القادة األم

نهاية له مع روسيا. عندما تنتهي المواجهة الحالية، على األرج  بسبع التبيير السياسي داخل 

روسككيا، يجع على الرؤسككاء األميركيين المسككتقبليين أن ي ونوا مسككتعدين ال تنام الفرصككة. 

يا ودمجها في البرب سككي ون عليهم القيام بعمل أفضككل في تشككجيع الديمقراطية داخل روسكك

على خالف ما فعل أسكككالفهم. لقد خلق السكككياسكككيون السكككابقون بالقرارات التي اتخذوها نزال 

 اليوم، ويم ن للسياسيين الجدد الذين سيتخذون قرارات مختلفة و.ع حد له. 
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 : الروسي االقتصاد

 1ألجل؟المرونة قصيرة األمد، أم الركود طويل ا
 

 20182أب  ، المجلس األطلسي،سيرجي ألي ساشين و
 

راره الترشككك  ق 2011سكككبتمبر أيلول/عندما أعلن رئيس الوزراء الروسكككي فالديمير بوتين في  

وصل  ا. وحالم09-2008الروسي بعد ركود  االقتصادظهرت بوادر إنعاش  لوالية رئاسية ثالثة

عاد النات  المحلي اإلجمالي الروسكككي  2012عام دوالر في بداية  100 إلىسكككعر برميل النفط 

خمه مرة زيفقد  االقتصادكان  مة، ول ن بحلول منتصف العام نفسهمستويات ما قبل األز إلى

 ،2013 عام في للبرميل اتدوالر 108 كان النفط سككككعرأخرى. وعلى الر م من أن متوسككككط 

 %. 1.7 إلى الروسي قتصادياال النمو فقد انخفض

 

  

 

 

 

 17-2000الروسي،  قتصادياالالنمو : 1 سم البيانيالر

إيفي  قتصككادياالأشككار نائع رئيس الوزراء الروسككي السككابق ألي سككي كودرين ووقد          

سية ومحلليها على حين  رة".إلى جورفيت ،  ضرر بالح ومة الرو لم ت ن  أن "التباطؤ ألحق ال

                                                           
 .ترجمة فاطمة عباس 1

2 The Russian Economy: Short-Term Resilience, Long-Term Stagnation?  Atlantic Council, Eurasia 

Center, 2018.  

https://www.scribd.com/document/385298186/The-Russian-Economy-Short-Term-Resilience-Long-

Term-Stagnation 



الرصد االستراتيجي     

والعشكرين  دحواة العقد األول من القرن الالتي قام بها بوتين في بداي ةقتصكادياالاإلصكالحات 

العديد من المجاالت مثل صككناعة الباز والسكك ك الحديدية واإلدارة  تتركوشككاملة وال جذرية، 

رعى بوتين العديد من القوانين التي  يرت  ون مسككككاس. وفي فترة رئاسككككته األولىالعامة د

ط النظام الضككريبي بسككّ ائع قانون الضككر من ذلك أنبشكك ل كبير.  ةقتصككادياالقواعد اللعبة 

سبة  وو.ع مقياس صربيا ٪، 13.ريبة الدخل الثابت بن صب  فيما بعد معياًرا مرجعًيا ل الذي أ

وسككلوفاكيا وأوكرانيا ودول أوربا الشككرقية األخرى. وقد تم تبني قانون األرا.ككي الذي يشككّرل 

 .المل ية الخاصة لألرا.ي ويحفز النشاط التجاري في الزراعة الروسية

لإلصككالحات حيث  شككاماًل  إال أنها لم تشكك ل جدواًل  على الر م من أهمية هذه القراراتو        

للسككككنوات الثماني األولى من  ةقتصككككادياالفي اإلنجازات  امحدودً  ان أجزاء معزولة لعبت دورً إ

ارتفال أسككككعار النفط واالقتراض الخارجي  إلىحد كبير  إلىرئاسككككة بوتين والتي كانت ُتعزى 

 .مالضخ

في  ةقتصادياالمختلفة عن سياسته  17 - 2009في  ةقتصاديااللم ت ن سياسة بوتين         

ال ي من في السككككياسككككات  قتصككككادياال. إن السككككبع وراء انخفاض النمو 2008-2000الفترة 

سية التي اتخذت في عهد بوتين: عملية تدهور المؤسسات  ةقتصادياال بل في القرارات السيا

لديمق ية حقوق المل ية هدم نظام حما إلىراطية التي أدت، من بين أمور أخرى، الح ومية ا

" ةاحت ار حزب بوتين "روسكككيا الموحد إلىأدى عدم وجود منافسكككة سكككياسكككية في البالد. كما 

شرة لل رملين والسيليوفي ي "   -" Silovikiللبرلمان. وُو.ع النظام القضائي تحت اإلدارة المبا

وفقد  -نيين الحاليين والسككككابقين سككككؤولين العسكككك ريين واألموهي مجموعة مؤثرة من الم

ت حرية التعبير على عدد .ئيل من الصحف والمحطات اإلذاعية. وانتشرت اقتصرستقالليته. وا

حاالت االبتزاز في جميع أنحاء البالد، حيث تعر.كككت آالف الشكككركات للهجوم من البيروقراطيين 

لتهم الجنائية وفقدوا أعمالهم التجارية. وأدى والسككككيليوفي يين. وواجه أصككككحاب األعمال ا

ي سككتثمارتقليل من نشككاطه االال إلىحرمان القطال الروسككي الخاص من حماية حقوق المل ية 

  د.الروسي على وشك الركو االقتصادن كا 2013ق رأس المال، ومع نهاية عام وت ثيف تدف

 

 



الرصد االستراتيجي     

 العاصفة المثالية

أبريل نيسان/وسيا شبه جزيرة القرم، وبدًءا من منتصف ت ر، .مّ 2014مارس آذار/في          

احتالل فعلي لجزء من شككرق أوكرانيا.  إلىشككنت حرًبا هجينة .ككد أوكرانيا أدت  من ذلك العام

 االتحادفر.كككت الدول البربية، بقيادة الواليات المتحدة و على هذه السكككياسكككة العدوانية اوردً 

فراد والبنوك والشركات الروسية. كان أقوى هذه على عشرات األ ةاقتصادياألوروبي، عقوبات 

 ،2015-2014العقوبات هو حظر زيادة رأس المال الروسككككي في األسككككواق البربية. ففي فترة 

على الر م من أن سككتة بنوك روسككية وخمس شككركات فقط تم فرض عقوبات عليها ومنعها 

ي من الحصككول على أسككواق رأس المال البربية، لم يتم ن أي كيان روسكك إلىمن الوصككول 

 .تمويل جديد، في حين كان من المقرر سداد الديون القديمة في الموعد المحدد

هناك ذروة في المدفوعات على الديون الخارجية في الربع  تا لجدول السككككداد، كانوفقً        

في المئككة من النككات  المحلي  5حوالي  - 2015والربع األول من عككام  2014األخير من عككام 

على أي  الي الفصكككلي.  إن دفع مثل هذا الدين باسكككتخدام الموارد المحلية ليس سكككهاًل اإلجم

 وفي هذا األثناء، بدا أن روسيا تستطيع فعل ذلك. 2014اقتصاد، ول ن في أواخر صيف عام 

كان الطلع على العمالت األجنبية أقوى  ونتيجة لذلك .حصكككل تراجع سكككريع في أسكككعار النفط

يناير كانون الثاني/حلول وديسمبر. كانون األول/ار الروبل في منتصف ب ثير من العرض، وانه

سعار النفط2015 دوالًرا للبرميل، فوصف العديد من الخبراء هذا الو.ع  45دون  ، انخفضت أ

  ".بأنه "عاصفة مثالية

حاول  2013ات النقدية الروسكككية. في عام تفاقمت حالة السكككوق بسكككبع أخطاء السكككلط       

إليفيرا نابيولينا، منع خفض قيمة  ،(CBR) جديد للبنك المركزي لالتحاد الروسككككيالمحافظ ال

لدعم الروبل. وبحلول خريف الروبل وأجاز بيع العمالت األجنبي  أنفق البنك المركزي 2014ة 

 مليار دوالر لدعم الروبل. 100حوالي 

المفتوحة بعد اإلعالن  هذه اإلجراءات و يرها من إجراءات البنك المركزي كتدخالت العملة     

ضة، قوّ  سعة للبنوك بفائدة منخف صرف الروبل، وقروض الروبل الوا سعر عائم ل  إلى.ت عن 

سككاهم أداء البنك المركزي في انهيار الروبل، مما وحد كبير مصككداقية المؤسككسككة وسككياسككتها. 

 سككبع صككدمة نفسككية في المجتمع الروسككي. وفي خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما حول

أن العقوبات البربية تركت روسككككيا معزولة  ذكر 2015يناير كانون الثاني/في  االتحادحالة 



الرصد االستراتيجي     

سكككرعان ما ظهر أن انخفاض  رثى لها". ومع ذلكالروسكككي بأنه "في حالة يُ  االقتصكككادووصكككف 

أقل  هما على االقتصكككاد الروسكككيتأثير كانأسكككعار النفط واالنخفاض الحاد في قيمة الروبل 

 ال ثيرون.  ب ثير مما توقعه

 نالمر   االقتصاد

لثمانية فصول استمر  الروسي في حالة ركود االقتصاددخل  2014في الربع الثالث من عام     

 نخفاض الحادّ ت الصككككدمات الخارجية قوية، فمع اال. وكان1996وهي األطول منذ عام  متتالية

به القطال الذي سككككبّ جانع التدفق ال ثيف لرأس المال  إلىوطويل األمد في أسككككعار النفط، 

خفض قيمة الروبل بمقدار الضككعفين )الرسككم  إلىالخاص، أدى اسككتبدال دين القطال الخاص 

إال  بع في مشاكل كبيرة للقطال الماليعلى الر م من أن سقوط الروبل تسوو. 2البياني رقم 

صادأن تأثيره على  .ئياًل  االقت سبة : تقلّ كان  ، 2015م % عا2.5ص النات  المحلي اإلجمالي بن

 . 09 - 2008% عامي 10، وهو معدل منخفض خاصة عند مقارنته ب 2016% عام 0.2و 

 هناك خمسة أسباب لهذا:

 الروسي على إنتاف وتصدير المواد الخام والسلع. االقتصادإعتماد  .1

تعتبر الميزانية الفيدرالية المسككككتفيد الرئيسككككي من الزيادة في أسككككعار النفط، حيث  .2

ستوعع  ضاًل % من  70-50ت سعار النفط، ف سي إذا  الزيادة في أ سر الرئي عن أنها الخا

 ما انخفض سعره.

برنامًجا كاماًل لتمويل المشككككتريات العسكككك رية  2011الح ومة الروسككككية عام  إطالق .3

ل من خالل اسككككتخدام في الصككككناعات الدفاعية التي كانت تموّ  سككككتثماروإعادة اال

 االحتياطي المالي.

 االقتصككككادفي من النات  المحلي اإلجمالي طال الزراعي على الر م من أن حصككككة الق .4

 .ا% سنويً 3.3بنحو  امستقرً  اشهد هذا القطال نموً  و%3.7 – 3.6)الروسي ليست كبيرة 

 االقتصككادأصككب   اتي، بفضككل اإلصككالحات التي حصككلت في التسككعيناوليس آخرً  اأخيرً  .5

سككتخدام األسككعار الحرة التوازن با اسككتعادة إلىفهو يميل  - االروسككي اقتصككاًدا سككوقيً 

 وسعر الصرف المتبير للروبل.
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الروسككككي مع العقوبات الخارجية  االقتصككككادكان من السككككهل ت ّيف تعديل  ونتيجة لذلك    

)البربيةو والداخلية )حظر ال رملين على الواردات البذائية من الدول البربيةو. ومع ذلك، كان 

% في 10، وانخفاض بنسبة 2015في ربيع عام % 17 إلىثمن هذا الت ّيف هو ارتفال التضخم 

 %.45اص، وانخفاض الواردات بنسبة مستوى االستهالك الخ

 17-2013، من الميزانية الفيدرالية الروسيةعائدات النفط : 2 الرسم البياني

 إنتهاء الركود ول ن ...

بأت بتوقعات نتهاء فترة الركود، وتنا، أعلنت السككلطات الروسككية عن 2016في أوائل خريف     

، 2016متفائلة بشأن سرعة االنتعاش. بدأ النات  المحلي اإلجمالي في النمو في منتصف عام 

لم ي ن االنتعاش  %. ومع ذلك2وقعات النمو الرسككمية ، تجاوزت ت2017وبحلول منتصككف عام 

 ٪ فقط1.5سّجل نمو النات  المحلي اإلجمالي نسبة وفي الخريف،  االقتصادمستقًرا، وان م  

 . 2017عام 

ميزان المدفوعات. عالوة على ذلك، ومع ظهور مخاوف  ت أسعار النفط المتزايدة بسرعةعزز   

مال العائدين ، تم تسككجيل تدفق م ثف لرأس 2017من فرض عقوبات جديدة في نهاية عام 

٪ من النات  المحلي اإلجمالي السككنويو في الفصككل الرابع. ودخل البنك 1.2-1.1روسككيا ) إلى

٪ 0.6-0.5الدولة ) إلىركزي الروسكككي في معامالت مالية جريئة وزاد تدفق العملة األجنبية الم
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لم يتم  لوكان يم ن أن ي ون ارتفال الروبل أقوى ومن النات  المحلي اإلجمالي السككككنويو. 

 .(MOF)تقييده من قبل وزارة المالية 

هو هدفه األسكككاسكككي، م البنك المركزي أن إيقاف التضكككخ أعلن 2016منذ منتصكككف عام      

 %5اخ على معدل سعر الفائدة فوق ٪ كهدف متوسط المدى. ومن خالل الحف4وتحديد نسبة 

، على الر م من إعالنه أنها كانت 2017% بنهاية عام 2.5 إلىخفض البنك المركزي التضككخم 

 و.3حد ما بسبع عوامل مؤقتة )الرسم البياني  إلى ير متوقعة و

٪و، وهو أدنى ب ثير 3.1 إلى 1.5)من  21-2018ل نمو متسارل في حصوكان التوقع الرسمي 

العالمي،  قتصكككككادياالمن هدف بوتين المتمثل في تحقيق معدل نمو أعلى من معدل النمو 

 .2020٪ بحلول عام 4على األقل  يوهذا يعن

 القيود على المدى القصير

صا، عندما كان 2008 إلى 2000مقارنًة بالفترة من         سي ينمو بمعدل داالقت سطي  الرو و

-2008عتبار أن الفترة خذ بعين االمع األ% ليس هدًفا طموًحا.  4% سنوًيا ، فإن النمو بنسبة 7

% فقط في عشككر سككنوات، 9بنسككبة  اقتصككادهاُتعرف بالعقد الضككائع بالنسككبة لروسككيا: نما  17

صادبينما نما  سبة  االقت صادياالللنمو  اونظرً  % خالل الفترة عينها. ومع ذلك،27العالمي بن  قت

سبة  سيا تحقيق نمو بن سؤال الخبراء ال بير هو ما إذا كان بإم ان رو سيا، فإن  البطيء في رو

4.% 

 يال لّ  االقتصادالنمو المعادي لسياسة 

سي. أواًل        صاد الرو سيان لالقت سبع االتوقف محركان رئي سيا مع أوبك، جمدّ  تفاق، ب ت رو

، سككككتنخفض المشككككتريات العسكككك رية ا. ثانيً 2018ل حتى نهاية عام إنتاجها النفطي على األق

من النات   ٪20.5) 27-2017تريليون روبل لعام  19بش ل كبير في السنوات القادمة لتصب  

 .2011-% من النات  المحلي اإلجمالي 38مقابل  و2017المحلي اإلجمالي عام 
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 الروسي: االقتصادتسارل ال لي قد تمنع  االقتصادهناك ثالث قضايا لسياسة  

أعلن البنك المركزي ر بته في  ة: ألول مرة في فترة والية بوتينالسككككياسككككة النقدي .1

، وقرر الحفاخ على سككككعر الفائدة الحقيقي المرتفع في 2015م افحة التضككككخم عام 

 .االقتصاد

 تقلصككت عوائد الموازنة الفيدرالية، ويواجه لميزانية: مع انهيار أسككعار النفطسككياسككة ا .2

 ال رملين خياًرا صعًبا بين عجز الميزانية المرتفع وخفض اإلنفاق.

سككبع مشككاكل  هوالنظام المصككرفي الروسككي: إن عدم وجود رقابة مصككرفية مناسككبة  .3

ال لي والمشككككاكل الهي لية. لذا قرر كل من البنك المركزي ووزارة المالية  االقتصككككاد

 ة.إنفاق أموال طائلة في محاولة إلنعاش البنوك المفلس

 

 18 – 2010النفقات الحقيقية للميزانية الفيدرالية الروسية، : 3الرسم البياني 

 تحديات طويلة األجل

 ستثمارمناخ اال

 دستور الروسيلل االترش  لوالية ثالثة على التوالي وفقً ب ، لم يسم  لبوتين2008في عام      

اء الروسكككي. في هذا لوزرسكككتبدال المقاعد مع ديمتري ميدفيديف ليصكككب  هو رئيس اافقام ب

 افحسككع، بل قاد الح ومة أيضككً  ةقتصككاديااللم يواجه العديد من المشككاكل  المنصككع الجديد

عن هدف و.ككع روسككيا  امعلنً  قرر بوتين معالجة المشكك لة 2011في عام . ةقتصككادياالة لألزم

 في قائمة العشكككرين دولة في تصكككنيف تقرير "ممارسكككة أنشكككطة األعمال" الصكككادر عن البنك

. أثمرت جهود بوتين: حيث بدأت روسكككيا تتصكككاعد في ترتيع تقرير 2018الدولي بحلول عام 

تحسن موقع روسيا في ركيزة "المؤسسات" .من مؤشر  وسرعان ما ممارسة أنشطة األعمال
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بفضل التحسن في الحد من المحسوبية  (GCI) العالمي قتصادياالالتنافسية العالمية للمنتدى 

الح وميين، وأعباء التنظيم الح ومي، والجريمة المنظمة، وتحسككككين من قبل المسككككؤولين 

مناخ  كات. ومع ذلك، فإن هذا لم يبيرالسككككلوك األخالقي للشككككركات وفعالية مجالس الشككككر

سيط للباية: لم ت ن هناك أي ستثماراال زيادة إلىفي البالد ولم يؤد  ستثماراال سبع ب ات. ال

 قة بين األعمال والدولة.ية للعالتبييرات في المجاالت الرئيس

 العقوبات

، اتّض  أنها لم ت ن فعالة ولم بية على روسيابعد أربع سنوات على فرض العقوبات البر       

 تم نت 2016الخارجية. بحلول نهاية عام  تتم ن من إجبار ال رملين على تبيير سككككياسككككته

حصتها  ةاديزمن عقوبات عشرات البنوك والشركات الروسية التي لم ت ن مدرجة في قوائم ال

 إبطال .بط العقوبات المالية.  إلىالديون واألسهم في األسواق البربية، مما أدى من 

ومع ذلك، فإن تأثيًرا آخر للعقوبات يلعع دوًرا أكثر خطورة في تقويض القدرة التنافسككية       

 اروسيا تاريخيً  الروسي في المدى المتوسط والبعيد، حيث كانت االقتصادللعديد من قطاعات 

مسككككتوردة للت نولوجيات والمعدات. لقد زادت العقوبات البربية بشكككك ل كبير من المخاطر 

السكككياسكككية لممارسكككة األعمال التجارية في روسكككيا، وقامت فعلًيا بمنع تدفق ونقل التقنيات 

 واالبت ارات البربية.

يل نيسكككككان/في       مد، 2018أبر ية ال ع بة األصككككول األجنب تع مراق نة م  تابع لوزارة الخزا

فرض مجموعككة من العقوبككات على األفراد إلى ة، بككالتشكككككاور مع وزارة الخككارجيككة، كيككرياألم

تم إدراف العديد  للتعامل مع روسيا. وللمرة األولى اجديدً  اوالشركات الروسية التي أظهرت نهجً 

ول من التي حظرت أي ن (SDN LIST)الشككككركات الروسككككية في الئحة العقوبات  كبرياتمن 

كانت العقوبات مفرو.ككة على الشككركات  ير المدرجة  . في السككابقامعهم قتصككادياالالنشككاط 

الروسككككي ولم ت ن مرتبطة  االقتصككككادفي  اا هامً في البورصككككة والبنوك التي لم تلعع دورً 

باألسككككواق الدولية. وفر.ككككت العقوبات الجديدة على ثاني أكبر منت  لأللمنيوم في العالم، 

ولية. بعد أيام في األسواق المالية الد اكانت الشركة أيًضا ُمقترً.ا ناشطً  ."RUSAL"روسال" "

انخفضككت القيمة الرأسككمالية للشككركة بنسككبة الثلثين، وتم تجميد ربع عقود  قليلة من اإلعالن

ارتفعت أسككعار األلمنيوم و التسككليم.ديها عمليات تصككديرها على األقل، وأوقف العديد من مورّ 

 مايو/ئة في أيارفي الم 10لأللومنيوم بنسبة  انخفض مؤشر روسالولعالمية. رصات افي البو
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لتوقعات وأن . ويبدو أن تأثير العقوبات يتجاوز ايونيو/ئة أخرى في حزيرانالمفي  10وبنسكككبة 

سال قد  بأنها قد تراجع  األميركيةحت وزارة الخزانة صرّ وقد . انخفض تدريجيً ا.بطها على رو

٪ 48 إلىبنسكككبة مل ية تصكككل  حتفظةذت "ديريبسككك ا" على روسكككال، مالعقوبات إذا إسكككتحو

٪ أخرى من روسككال 26ال ينببي أن ننسككى أن  . ومع ذلك2018أكتوبر تشككرين األول/بحلول 

يبدو أن  مع ديريبسكك ا. من هنا اتعود لفي تور في سككلبيرغ، الموجود في قائمة العقوبات أيضككً 

لة تعلق بروسيا هي إظهار للقوة أكثر من كونها محاوالحالية فيما ي األميركيةسياسة العقوبات 

 الروسي. االقتصادالتأثير على 

 الديمو رافيا 

ي التي قد تتبير في  ضون أشهر، وحتى على ع س إعادة إرساء ال لّ  االقتصادلسياسة  اخالفً 

أكثر و أطول أجاًل  اح م القانون الذي قد يسككتبرق بضككع سككنوات، فإن الديمو رافيا تعد تحديً 

أن التركيبة  2050"روستات" حتى عام ككككك لصعوبة بالنسبة لروسيا. يو.  التوقع الديمبرافي 

ستلعع دورً  س انية  سار  اال صادأكثر أهمية في تحديد م ستقبل. االقت سي في الم تعرض  الرو

أن عدد سكك ان  إلىالتجاهات الحالية، مما يشككير اثة سككيناريوهات: األول، اسككتمرار الوثيقة ثال

 .في المائة على مدى السكككنوات الخمس والثالثين المقبلة 20يا سكككوف يتقلص بنسكككبة روسككك

عدد سكك ان روسككيا سككيبقى على المسككتوى الحالي. والسككيناريو الثالث، وهو أحالم أن الثاني، و

 بالدلل قتصادياالجانع الحد من النمو  إلىو ٪.15عدد الس ان الروس بنسبة  ةدياالسلطات، ز

ت الديمو رافية التي تواجهها روسكيا سكتزيد الضكبط المتصكاعد لنفقات المعاشكات فإن التحديا

ازداد .ككبط نظام التقاعد التضككامني على المالية  على المالية العامة. ونتيجة لذلكالتقاعدية 

العامة. إن االرتفال في سككن التقاعد وخفض المعاشككات التقاعدية سككيقلل من الدعم الشككعبي 

 إلىموعته الحاكمة، في حين أن الزيادة في .ككككرائع الرواتع سككككتؤدي لفالديمير بوتين ومج

من  لم ي ن وت نولوجيا المعلومات. وبالتالي قطاعات مثل الخدمات والعلومكسككككر نمو تلك 

 .2018ما بعد االنتخابات الرئاسية عام  إلىقراره  ال رملين يؤجلالمفاجىء أن 

من المسكككتحيل فعلًيا تبيير اتجاهاته على المدى   رافيا هي عامل خارجي ألي اقتصكككادالديمو

القصككير، في حين أن أي اسككتيراد لقوة عمل جديدة قد يسككبع توترات كبيرة داخل البالد. ومع 

ذلك، وبينما يبدأ بوتن فترة رئاسكككته الثالثة، يجدر بنا أن نتذكر أن فترة الرئاسكككة في روسكككيا 

السككلبية للتحديات  ةقتصككادياالعواقع حيث أن ال وهي فترة ليسككت ذات أهمية -سككت سككنوات 

 في روسيا ستظل حتى تصب  ملموسة. الديمو رافية
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 خالصة

الروسككي  االقتصككادأن  2016 - 2014الروسككي ليس في خطر االنهيار. أظهرت أزمة  االقتصككاد

التوازن بسرعة حتى بعد حدوث الصدمات الخارجية. ومع ذلك، قد ال  استعادةمرن وقادر على 

صي ون  سي قادرً  اداالقت   ونه معزواًل ول على تجنع الركود أو النمو البطيء لفترة طويلة االرو

سكككيسكككتمر في فقدان  األجنبي سكككتثمارتدفق اال إلىالعالمي ويفتقر  قتصكككادياالعن التعاون 

الروسي هو النظام السلطوي القوي الذي  االقتصادقدرته التنافسية. إن العائق الرئيسي أمام 

ض حقوق المل ية ويخنق المبادرة الخاصككككة ويبقي روسككككيا في والذي يقوّ  ينتهجه ال رملين،

 عزلة.
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 1سياسية رؤية أميركّية لحرب
 

 20182مجموعة باحثين، مؤسسة راند، 

 

عس رية  مذهلة ونجاحات  النقاَب عن قدرات   2001 القتال األميركية منذ عام كشفت تجاربُ 

تحدة فشلت في المقابل بالنهوض  بتدابيَر سياسية مقبولة عديدة. ل ّن الواليات الم ت تي ية

ومستدامة، تخدمُ مصالحها وتحميها، مما يدلُّ على أن عيوًبا جوهرّيًة تشوب رؤيتها والمنه  

 الذي تسل ه في سياق الحرب المعاصرة.

كبير، مع حدٍّ  إلىلطالما ارت ز منه  الواليات المتحدة على أدوات  ونماذَف توَصُف بالتقليدّية 

يّتجه صوَب الطرق  ير التقليدية. األمر الذي تسبع  محاولة خجولة للت ّيف مع خصم متبّير

بتشّ ل حمالت مضطربة في أفبانستان والعراق، .د "الدولة االسالمية" والعديد من القوات 

 عتبر الوالياتتُ وليبيا و يرها من المناطق. كما   ير النظامية في كل من الصومال واليمن

المتحدة  ير جاهزة  لمنافسة الطرق  ير التقليدية التي ُتَوّظفها القوى الرجعية والثورية المارقة، 

األمن القومي التابعة للواليات المتحدة بأنها تشارك في المنافسات  استراتيجيةوالتي ُتسلُِّم 

 لعس رية. ترونية والواإل ةقتصادياالاألساسية، ُمَوّظفًة خليًطا من الطرق السياسية و

ُببية أن تتم ن من  وان لتعمل الواليات المتحدة بش ل جدي على تطوير قدرتهاإًذا آن األ

تنسيق كافة العناصر المتعلقة بقوتها القومّية والتصدي لهذه التهديدات  ير التقليدية. ل ّن 

هذه المواجهة تتطلع أن تبذل الدولة بأكملها جهًدا كبيًرا، كما من شأنها أن تزيد قدرة الحرب 

أدواًرا حيوّية لوكالة المخابرات  ألميركية، وتنسعالسياسية  ير النظامّية التابعة لوزارة الدفال ا

المركزية )سي آي إيو ووزارة الخارجية األميركية، والوكالة األميركية للتنمية الدولية، باإل.افة 

                                                           
 .ترجمة وإعداد بتول فقيه 1

2 Charles T. Cleveland, Ryan C. Crocker, Daniel Egel, Andrew Liepman, David Maxwell, An American 

Way of Political Warfare, Charles T. Cleveland, Ryan C. Crocker, Daniel Egel, Andrew Liepman, David 

Maxwell, RAND, 2018. 
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العمل في  مختلف الشركاء المشَتَركين بين الوكاالت. ويجع أن تتمّ ن هذه القدرة من إلى

 ها وفق سياق العمل.شراف الوكالة التي يتم اختيارإالسلم وفي الحرب، تحت 

في هذا الخصوص، نقترح العمل على تطوير قدرة حرب  سياسية أميركية، ُمرفقًة بالسلطات 

والمعرفة الالزمة لتحقيق التزامن بين جميع عناصر القّوة القومّية التي تدور حولها المنافسات، 

ة" مثاليًّا، ل ن ما من عتبر مصطل  "الحرب السياسيسواء مع نزاعات مسلحة أو بدونها. ربما ال يُ 

من المفترض أن تنطوي ومصطل   أفضل وأبسط يصف القدرة التي تحتاجها الواليات المتحدة. 

هذه الطريقة األميركية في الحرب السياسية على نوعين: األولى هي الحرب الباردة مع التركيز 

بعيدًة عن الحرب المنافسات  د في خضمّ عّ على استنهاض جميع عناصر القوة القومية التي تُ 

قع تؤكد أن كافة الحروب العس رية هي في الواو الثانية تابعة للجنرال كالوزفيتزالعس رّية؛ و

بالحرب السياسية أن تتخطى حدود هذه التصورات، يجدر  حروب سياسية. عالوًة على ذلك

الحرب  دخول  إلىلوجوب أن تنطوَي على قدرات تع س التطور الت نولوجي السريع اّلذي أّدى 

 المعترَك اإلل تروني.

المدروس التابع للحرب السياسية تتطّلع عملية وطبيعة المنه  الح ومي الشامل  إلىنظًرا 

 اموازيً  ان تشريعً هذه القدرة دعًما من الرئيس ومن ال ونبرس؛ ومن المحتمل أن تتضمّ  إنشاء

لك نعتقد بوجوب أن تحظى افحة اإلرهاب. كذالمركز الوطني لم  إنشاءلذلك المعتمد في عملية 

وزارتي الخارجية والدفال األميركيتين، انطالًقا من  هذه القدرة بتمويل ودعم مشترك من

العمل في إطار المنافسات سواء مع نزاعات مسلحة أو بدونها. وسُتش ِّل مشاركة  إلىالحاجة 

عاماًل  ذي سيقدمانه،ة الدولية والدعم الكل من مجتمع االستخبارات والوكالة األميركية للتنمي

بالغ األهمية في نجاح هذه القدرة. ومن .من العوامل األخرى التي تلعع دوًرا أساسًيا في 

مركز قومي للحرب السياسية، ُيعنى  إنشاءهي ف رة  -مع الحاجة إليها بش ل  خاص–نجاحها 

 بدراسة وفهم وتطوير مفاهيم عمل الح ومة بأكملها، التي تشمل السياسة المتبعة

فت في الببَية التصدي للتهديدات  ير التقليدية. وال وكل ما يتعلق بالحمالت االستراتيجيةو

هو عدم وجود أي منظمة أميركية سواء ح ومية أو  ير ح ومية، أو مؤسسة  الوقت الحاليّ 

أكاديمية تصّع جلَّ اهتمامها على متابعة مجموعة التهديدات واألنشطة  ير التقليدية و ير 

التي تلجأ إليها قوى الخصم. إًذا  ةقتصادياالة والسياسية والمعلوماتية والدبلوماسية والنظامي

ي من الدور المنوط بهذا المركز في سّد هذه الفجوة، عن طريق تطوير المفاهيم الضرورية 

للتصدي بفعالية لهذه التهديدات وتأمين الدراسات التحليلية والدروس والخبرات الالزمة من 
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لطريقة األميركية المتَّبعة في الحرب السياسية. كذلك تقع مسؤولية اإلحاطة بهذا أجل دعم ا

مهمتهما المتمثلة بدعم المنافسات مع  إلىنظًرا  لى عاتق وزارتي الخارجية والدفالالمركز ع

 نزاعات مسلحة أو بدونها، وُتسلَّم هاتان الوزارتان مناصع إدارية دائمة في هذا المركز.

 متالك القدرة على خوض حرب سياسيةا إلىالحاجة 

لقد أثبتت الواليات المتحدة عدم جهوزيتها وقدرتها على مواجهة القوى الرجعية والثورية 

الطرق  ير التقليدية. وعلى ما يبدو أّنها عاجزة  عن التصدي للهجمات  إلىالمارقة التي تلجأ 

 إلىت التأثير الروسية التي تهدف اإلكترونية التي تجتاح الوكاالت الح ومية األميركية وحمال

مواقف  إلىها، وكذلك االختراقات الروسية لشب ة ال هرباء األميركية، باإل.افة استقرارزعزعة 

فبانستان والعراق وسوريا أالنووي. كذلك، تسّببت الحروب في كوريا الشمالية المتعلقة بالملف 

فته في تبيير نمط حياتهم في الداخل؛ بتشويه وقتل آالف األميركيين، عدا عن األثر الذي خلّ 

كما استهل ت مليارات الدوالرات من الموارد، وساهمت في تفاقم الديون المحلية المترتبة على 

الواليات المتحدة ومارست الضبط على هذه األخيرة حتى أجبرتها على تقليص حّيز الحريات 

هجوم هائل عن  ء  ردَ لمتحدة في جهة، نجحت الواليات ا المدنية للمواطنين بحّجة األمن. من

أخرى في هزيمة تنظيم القاعدة ولم تتم ن من منع ظهور  أرا.يها، ل ّنها فشلت من جهة

 منظمات أخرى ) كالدولة اإلسالميةو تهّدد الشعع األميركي وحلفاءه في الداخل والخارف.

جال الحرب صة للعمل في معلى الر م من أن خصوم الواليات المتحدة طّوروا قدرات متخص

ة، ولم تثبت جهوزيتها ألنها إال أّن الواليات المتحدة لطالما تّم اختبارها على حين  رّ  السياسية

عتماد ل، تستمر الواليات المتحدة في االفعلّية. في المقاب تمتلك بنية كفيلة بتنسيق مواجهة ال

لعدو واحتالل أر.ه، التي ترت ز بش ل أساسي على تدمير الى قدراتاها العس رية التقليدية ع

ر م أن خصومها يتنافسون على النفوذ والشرعية بين الشعوب. وعلى الر م من القدرة الهائلة 

لم ُتسعفها هذه القدرة  وقتل اإلرهابيين على نطاق  عالميوالوا.حة التي تمتل ها في أسر 

سياسية. لحرب الالمتخصصة وال هيمنتها في الحروب التقليدية لُتثب ت فعاليتها في منافسات ا

نتصارات والنجاحات األميركية قصيرة األمد، وتقتصر على المّرات التي لذلك،  الًبا ما ت ون اال

نهيار الدولة االسالمية افعلى سبيل المثال، كان متوقًعا  يخوض فيها الخصم حروًبا تقليدية.

 للنجاح. افي سوريا بعد َتولية مسألة السيطرة على األرا.ي شأًنا مهًما وأساسيً 
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فشلت مخططات الواليات المتحدة وأطر تنفيذها للعمليات في الفوز بحيازة  في كثير  من األحيان

اإلرادة السياسية في المواقع التي كانت تعمل فيها، ألن المفاهيم واألدوات التي تمتل ها ُتعدُّ 

فبالًبا  الستراتيجيةا ير مالئمة لتنفيذ هذا الهدف. أما في ما يخص القرارات الحاسمة والشؤون 

ع عنها. ُيضرب ما يتّم اتخاذها من دون فهم معّمق للعواقع الوخيمة طويلة المدى التي قد تترتّ 

المثل في هذا السياق بمسألتي حل الجي  العراقي واجتثاث حزب البعث، اللتين تعتبران خطأين 

حرب في افبانستان أّدى على و.ع حدود لل تفاقأن اال إلىعلى الصعيد االستراتيجي، باإل.افة 

فشل  ذريع في منع ظهور حركة طالبان من جديد. إًذا، يعتمد المنه  األميركي بش ل   إلى

أساسّي على التوظيف التقليدي للقوى العس رية، في حين أن التنسيق مع المتخصصين 

.  األميركيين في مجال التنمية وعلى الصعيد الدبلوماسي ال يزال  ير كاف 

أثًرا  قليدية للتصدي للتهديدات القائمةاعتماد الواليات المتحدة المت رر على الطرق الت لقد خلََّف 

سلبًيا على جهوزية قواتها العس رية، عدا عن كونه  ير مجد  و ير فّعال؛ مّما جعلها  ير جاهزة  

دي، بما في و ير قادرة  على مواجهة التهديدات التقليدية الحقيقية، وَسَلبها ميزتها وحّسها التقلي

لخصوم في المستقبل. في النتيجة، يم ن  ذلك في وجه التهديدات الوجودية المحتملة

األميركيين الذين أقروا بهيمنة الواليات المتحدة في الحرب التقليدية، أن يحّققوا نجاًحا كبيًرا؛ 

واليات نفوذ ال فقد أمضوا على األقل عقًدا من الزمن يَحّسنون من إم انياتهم للتأثير على

 من خالل اإلتيان بطرق  ير تقليدية... وقد أثمرت جهودهم. المتحدة ومصالحها

أن الواليات المتحدة ال ُتخطئ دائًما في إصابة أبعاد أساليع  إلىفي المقابل تجدر اإلشارة 

الحرب، فقد حققت في بعض األحيان نجاًحا في هذا النول من المنافسات، بما في ذلك في 

مبيا والسلفادور وكوسوفو والفيليبين وفي حروبها .د جي  الرب في أو ندا البوسنة وكولو

أساسّية تجمع هذه  أوُجُه تشابه   ثمة الر م من اختالف األوجه والحاالتوجوارها. على 

استعمال الطرق  ير التقليدية ونج   إلىالمشاركات: فقد تطّرق المنه  األميركي بش ل  كبير 

عود بالفائدة في إطار مختلف عناصر قوة الواليات المتحدة القومية، في تش يل عالقات شراكة ت

وأهداف محددة تع س تعقيدات الو.ع. بالتالي، هناك حاجة  استراتيجيةاعتماده  إلىباإل.افة 

دراسة هذه النجاحات لفهم السبع ال امن وراء نجاح الواليات المتحدة المتفاوت وفَق  إلىماّسة 

 الموا.ع المختلفة.
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.رورة تطوير قدرة حرب سياسية في  واإلخفاقات على الواليات المتحدةتِّم هذه النجاحات ُتحَ 

دًما وتولي موقع الهجوم في . وت من المهمة األساسية في المضي قُ والعشرين واحدالقرن ال

وجه المجموعة الواسعة من المنافسات والنزاعات التي تواجهها المنطقة اليوم، عن طريق 

وحا.رها؛ ومن ثم العمل على تنسيق كافة العناصر التابعة للقوة القومية  دراسة ما.يها

 .ةاقتصاديللواليات المتحدة من قوى عس رية وعمل سري وأدوات إل ترونية ودبلوماسية و

ُملّحة وجوهرية َفُخصوم الواليات  تطوير قدرة الحرب السياسية إلىمما ال شكَّ فيه أن الحاجة 

التي تعمل على تفعيل قّوتها القومية -للهجوم. أما في ما يتعلق بالصين  المتحدة متأهبون فعاًل 

فتمتلك كفاءة عالية  -من خالل اتبال ثالثة أساليع حرب مختلفة: نفسية وإعالمية وقانونية

في إح ام قبضتها على الرأي العام وم افحة الحمالت الدعائية، ولعّلها قد تتفوق على الواليات 

القانون الدولي لحماية أمنها القومي. كذلك تتمّتع الح ومة  إلىلجوئها المتحدة في مسألة 

الروسية )ال رملينو بخبرة واسعة في التعامل مع الرأي العام والحمالت الدعائية عل صعيد 

جبهتها الداخلية، عدا عن قرارها الذي يقضي باتخاذها شبه جزيرة القرم دلياًل مرجعًيا على ما 

َي بحرب الجيل الجديد، اعتماًدا على الوحدات العس رية  ير المعترف بها واألندية االجتماعية  ُسمِّ

تحدة والمنظمات اإلجرامية بالتزامن مع حركة الجي  الروسي التقليدي. وقد تعّلمت الواليات الم

الة للتصدي لمخططات تنظيم القاعدة أّنها ال تمتلك مضادات فعّ  من اإلخفاقات التي مّرت بها

ى بشب ة العمل اإليرانية والخليط من أساليع الحرب السياسية و ير التقليدية التي وما ُيسم

تلجأ إليها كوريا الشمالية. ال ينببي على الطريقة األميركية في الحرب السياسية أن تحاكي هذه 

القدرات أو باألص  ال تستطيع مجاراتها ألن هذه المناه  التي يتبعها الخصوم ال تتوافق في 

، ل ن هذا ال ينفي أن الواليات المتحدة الديمقراطية التقدمية األميركية من األحيان معكثير 

 امتالك القدرة على منافستهم. إلىبحاجة 

أن الطرق  ير التقليدية ل ل  2018ألمن القومي األميركية لعام ا استراتيجيةيتض  من خالل 

 ةقتصادياالعة من األدوات من الدولة والجهات الفاعلة  ير الح ومية التي تضم مجمو

تدخل .من إطار التحديات األمنية الرئيسية التي  ماتية والعمليات العس رية السريةوالمعلو

، عندما َطَلَع من وزير الدفال 2016تواجهها الواليات المتحدة. وقد أقّر ال ونبرس بذلك عام 

خصوم أميركا. ومنذ ربيع عام لمواجهة قدرات الحرب وأساليبها  ير التقليدية ل استراتيجيةو.ع 

 لم يتم تلبية طلع ال ونبرس. 2018
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 أن تتبلور قدرة الحرب السياسية األميركية في القرن الواحد والعشرين؟ يم نكيف 

أن النه  الذي اعتمدته الواليات المتحدة في مواجهة القوى الرجعية  إلىال بّد من اإلشارة 

القدرات التقليدية. أما في إطار المواجهات  والثورية المارقة ارت ز بش ل  حصري على

جرت العادة أن ُتمسك وزارة الخارجية فوالمنافسات التي تخو.ها مع الجهات الح ومية الفاعلة، 

زمام األمور وتمارس الضبط الالزم من خالل استعمال األدوات التقليدية المتعلقة بالسياسة 

ال فُتؤمِّن عمليات الردل والدفال الالزمة، ويضطلع الدبلوماسية ومسألة العقوبات، أما وزارة الدف

مجتمع االستخبارات بما يتعلق بالشؤون االستخباراتية. كما انحصرت مواجهة الواليات المتحدة 

للجهات الفاعلة  ير الح ومية بتوظيف القدرات التقليدية لوزارة الدفال، والمساعدة التي تلقتها 

األمر المثير للدهشة هو أّنه على الر م من النجاح وبارات. من وزارة الخارجية ومجتمع االستخ

الذي حققته الواليات المتحدة في ما يخص أسلوب الحرب  ير النظامية المتمركزة حول الس ان 

األصليين لمواجهة هذه التحديات، وخاّصًة بعد تلّقيها الدعم من قدرات مشتركة بين الوكاالت؛ 

تسم  لها بقيادة  ية لقدرتها الحربية  ير النظاميةبنى تنظيم ىإلال تزال وزارة الدفال تفتقر 

 مواجهة مماثلة.

تطويَر ثالثة أنوال أساسّية من الوظائف  تالك إم انيات حرب سياسية فّعالةمبدئًيا، يتطلُع ام

 التشبيلّية ومزامنتها:

  :أساليع حرب  ير نظامية 

رب  ير النظامية التي تنطوي على أنشطة  تبقى وزارة الدفال األميركية مؤّيدًة ألساليع الحس

، عبر َتصعُّ في دعم سياسة الواليات المتحدة المحّددة سلًفا، واألهداف العس رية التي تقودها

قوات نظامية و ير نظامية ومجموعات وأفراد يشاركون في المنافسة بين ومن خالل،  ومع

نزاعات المسلحة التقليدية. هذا يشمل عن ال االجهات الفاعلة الح ومية و ير الح ومية بعيدً 

أساليع الحرب  ير التقليدية والدفال الداخلي الخارجي وم افحة التمرد واإلرهاب وعمليات 

 .ستقراراال

  :دبلوماسية استطالعية 

سُتصب  كل من وزارة الخارجية والوكالة األميركية للتنمية الدولية من الداعمين لتحقيق 

في ظل أو.ال مضطربة، خارف إطار -م دبلوماسيين يعملون دبلوماسية استطالعية، تض

ببية دعم وتعزيز قانون  -تحتية لسفارة الواليات االمتحدةح ومة مضيفة مركزية أو بنى 
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وتنفيذ الخدمات.  ةاقتصاديتنمية  إلىالح ومة المحلي وإعادة اإلعمار والعمل على الوصول 

جزء من مقاربة شاملة للح ومة في أو.ال وهذا يشمل قوات عس رية خالل عمليات عس رية ك

 الحقة أو سابقة للصرال.

 :العمل السياسي السري 

إحداث  إلىالذي من شأنه أن يؤدي  رات مؤّيًدا للعمل السياسي السريسُيصب  مجتمع االستخبا

 ذلك إلىأو تشويه للعمليات السياسية أو تالعع بالمعلومات. باإل.افة  اقتصاديتفّ ك 

الت االستخبارات تقديم المعلومات االستخباراتية لدعم العمليات في الحا سيواصل مجتمع

قد يتزايد تركيز هذه الدراسات التحليلية والمعلومات ف؛ ومع ذلك، الخالية من النزاعات المسلحة

 ُطُرق  ير قاتلة. إلىاالستخباراتية على فهم كيفية تأّثر الس ان المدنيين والشركاء باللجوء 

لع تنسيق مختلف عناصر القوة القومية األميركية ابت اَر قدرات جديدة. وعلى بالفعل، يتط

الر م من تظافر شراكات منت جة بين مختلف الدول، في سبيل مواجهة التهديدات  ير التقليدية 

أنَّ طريًقا طوياًل ستسل ه الواليات  ن الُمتَّفق عليه على نطاق  واسعم، في السنوات األخيرة

لعلَّ و  قادرًة على تطوير مخّططات من شأنها تسخير إم انياتها المختلفة. المتحدة لتصب

التجربة التي خا.تها في باكستان خيُر دليل  على هذا التحدي، ففي حين تم نت السفارة 

األميركية من إحراز تقّدم  كبير  في المساهمة بتدهور أو.ال المالذات ا منة في المناطق 

ة الفيدرالية، من خالل اتبال نه  منّسق يجمع وزارة الدفال ووزارة القبلية القابعة لإلدار

الخارجية ومجتمع االستخبارات والوكالة األميركية للتنمية الدولية؛ لم يتم النهوض بخطة 

شاملة ومدعومة من واشنطن لم افحة اإلرهاب وإ الق المالذات ا منة لإلرهابيين في 

تطيع الواليات المتحدة أن تستفيد من تجربة المركز الوطني المناطق القبلية. في مقلع  آخر، تس

ل الدروس لتنج  في تصميم قدرةلم افحة اإلرهاب وُتحَ   إلىتنظيمية مماثلة، استناًدا  صِّ

ينو والتحدّيات التي واجهها )المقاومة البيروقراطية مناسبنجاحات المركز )اجتذاب األشخاص ال

دعًما رفيع المستوى من السلطة التنفيذية )من طلع يتالتنسيق  لح ومة متماس ةو، ل نّ 

مستشار األمن القوميو، مع تلّقي التأييد الالزم من داخل وزارة الدفال والخارجية و يرها من 

 تأمين ال ونبرس المساعدة السياسية والموارد الالزمة. إلىالشركاء األقوياء، باإل.افة 

، تحتاف قدرة الحرب السياسية بعض الدعم من بنية الح ومة الشاملة والمدروسة إلىنظًرا 

هذا الخصوص، ألن في الرئيس وال ونبرس. وتخدم تجربة المركز الوطني لم افحة اإلرهاب 



الرصد االستراتيجي     

الدعم الذي قّدمه المؤيدون من الحزبين الرئيسيين داخل ال ونبرس كان أساسًيا لتخطي 

قامة المركز الوطني لم افحة المقاومة وُمزامنة كل منهما داخل مجتمع االستخبارات )م ان إ

اإلرهابو وعلى امتداد العناصر المتعلقة بالقوة القومية األميركية. وما نؤكده أن دور وزارتي 

أن تعمل في إطار منافسات مسّلحة شرط  ي ُمن في دعم هذه القدرة لتنج الخارجية والدفال 

وس الم تسبة من المركز و  ير مسّلحة. كما من المحتمل أيًضا أن يستمر العمل وفق الدرأ

 الوطني لم افحة اإلرهاب.

 مركز وطني للحرب السياسية إنشاء إلىالحاجة 

بناء قدرة حرب سياسية، أمًرا بالغ  إلىمع الحاجة  ،أسيس مركز وطني لم افحة اإلرهابت ُيعدّ 

قليدية األهمية. علًما بأن االحتماالت والنظريات والممارسات والعلوم المنبثقة عن التنمية الت

ال تزال تختلف كثيًرا عما  ركًزا مهًما في الدفال عن الدولةوأساليع الحرب تتبوأ م دبلوماسيةوال

صوص الجي  هو مطلوب لهزيمة هؤالء الخصوم. وقد مّرت الح ومة األميركية وعلى وجه الخ

. ل ن آخر إلىفي مجال دراسة التهديدات المعقدة التي تبرز من حين   األميركي بتجارب عديدة

ال تتواجد مراكز  لتي تتناول جوانع الحرب السياسيةر م االنتشار ال ثيف للمنظمات المتنوعة ا

لتنسيق بين هذه ا اسية المذكورة أعاله، ناهيك عن .رورةم ّرسة لتطوير قدرات الحرب السي

حرب ة ُتوّثق نجاحات ال. فعلى سبيل المثال، لم يتم إجراء أي دراسة منهجيالقدرات المختلفة

التي كشفت فيها الواليات المتحدة النقاَب عن قدرات الحرب السياسية .د تهديدات الباردة، 

 ترونيةو لط على صعيد األدوات )كاألدوات اإلمماثلة لتلك التي تواجهها اليوم، والتي تختلف فق

سواء يجع أن يتعّلم الممارسون  المتحدة وخصومها. عالوًة على ذلكالمتاحة ل ل من الواليات 

من خالل التعلم التجريبي )الذي يم ن أن ي ون مميًتاو أو التعلم الذاتي، ألن الدروس المحّصلة 

 من النزاعات السابقة ال يتم دمجها بش ل منهجي ومو.وعي في برام  التعليم.

من المفترض أن يتم تحديد المهمة األولى لهذا المركز بعد استشارة المحترفين الذين يمثلون 

 إلى ُيستهان به من عناصر قوة أميركا القومية، كما يجع تحديد المتطلبات التي تدعو جزًءا ال

بناء قدرة الحرب السياسية األميركية والعناصر الم ّونة لها )على سبيل المثال، أساليع الحرب 

 ير النظامية والدبلوماسية االستطالعية والعمل السياسي السريو. لن ي ون الهدف من المركز 

ار او خلق متطلبات خاّصة ل ل عنصر. فمثاًل، سُيطَلع من وكالة االستخبارات أن تعمل إصد

على تطوير قدرات العمل السياسي السري المطلوبة، وتتشاور مع الجهات األخرى وفق ما تراه 
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الهدف من المركز سي ون توفير األساس الف ري والتحصيل العلمي الالزم  ،ًذاإمناسًبا ومطلوًبا. 

 ق هذه القدرات.لتنسي

سيتم تنظيم المركز الوطني للحرب السياسية بش ل ُيلّبي الحاجة على المدى القصير من خالل 

قدرة الحربية السياسية ألميركا، أما على المدى البعيد فمن خالل توفير التحسين متطلبات 

في المرحلة  ،كزالدراسات التحليلية والمحصالت العلمية الالزمة لتطوير هذه القدرة. سي ون المر

ز على الم وّ األ نات ولى على األقل، مسؤواًل عن محور التنسيق بين ثالثة مراكز مترابطة ُتركِّ

مركز وزارة الدفال الذي يهتم  ب السياسية. نذكر على وجه الخصوصالثالثة الرئيسية للحر

ستطالعية بمسألة الحرب  ير النظامية ومركز وزارة الخارجية المسؤول عن الدبلوماسية اال

أن  األمر مناسعأن ذا اّتض  إمن المم ن أيًضا مماثل داخل مجتمع االستخبارات.  وكذلك مركز

نات الحرب السياسية. فعلى سبيل ن من م وّ يتم فصل مسؤوليات الدراسة والتدريع ل ل م وّ 

رب ع الحالمثال، في ما يخص وزارة الدفال، يم ن ت ليف جامعة الدفال الوطني لدراسة أسالي

ن تتحمل قيادة العمليات الخاصة األميركية مسؤولية تعليم أساليع  ير النظامية كما يم ن أ

 القوة.

يتضمن الجدول في الصفحة التالية شرًحا مفّصاًل ووافًيا لبعض المهام األساسية للمركز المقترح. 

ي السياسات ُتعتبر معظم هذه المهام م وًنا مركزًيا، يجمع بين الممارسين والعلماء وصانع

وموظفي ال ونبرس والصحفيين واالستراتيجيين ومخططي الحمالت، من أجل أن يتولوا قيادة 

المناقشات على أساس منتظم. كما ستعمل مجموعات العمل المستهدفة على تطوير سياسة 

وا.حة والتخطيط لمواجهة تهديدات محددة، وستلتقي المجموعات الصبيرة مرة  استراتيجيةو

وبش ل  سنوي أيًضا إلجراء المناقشات الالزمة مع توسيع نطاق التواصل. كما كل شهرين 

بما في ذلك التعليم التنفيذي والفرق التعليمية التي من المم ن  -سي ون تعليم الممارسين 

 مطلًبا مستمًرا. -أن ت ون متنّقلة 

توليهما مناصع الذي يقع على مسؤولية وزارتي الخارجية والدفال مع  -ن نجاح هذا المركزإ

يعتمد على قوة الدعم الذي يقدمه ال ونبرس لقدرة الحرب السياسية بحد ذاتها.  –عليا فيه 

هذا الدعم من .رورة التأكد من أن المركز حصل على المساعدة من وزارتي  إلىتنبع الحاجة 

مركز بالطلع الخارجية والدفال والح ومة األميركية )على سبيل المثال، من المحتمل أن يتقّدم ال

 إلىمن جميع الوكاالت ذات الصلة أن ت ون فّعالًة في عملهاو. مع ذلك، بما أّن المركز سيحتاف 
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دعم سياسي بش ل  أساسي، من المتوقع أن ت ون الحاجات المالية متوا.عة؛ يم ن أن يتم 

تأسيسها داخل مؤسسة ف رية قائمة أو كمؤسسة قائمة بذاتها تحذو حذَو نموذف معهد 

 واليات المتحدة للسالم.ال

 الخطوات الالحقة

واالستراتيجيين والقادة السياسيين وعامة الناس،  ،رتباك لدى صانعي القرار السياسييسود اال

حول كيفية االستجابة بفعالية للتهديدات التي تواجهها الواليات المتحدة. إن تطوير قدرة الحرب 

القدرة على التصدي للمناه  التي تستخدمها من شأنه أن يمن  الدولة  األميركيةالسياسية 

 إلىق جميع العناصر المتعلقة بالقوة القومية في السعي سّ ى الرجعية والثورية المارقة، وينالقو

ة م اًنا المركز المقترح سيوفر للواليات المتحد إنشاءتحقيق مصال  الواليات المتحدة. إن 

ائمة بين السلم والحرب، والتي يجع على ستعداد للحرب في هذه المساحة القللدراسة واال

 الواليات المتحدة التنافس على أساسها، ول نها تجد نفسها اليوم  ير مؤهلة لتحقيق هذا النجاح. 

خل إن تطوير قدرة الحرب السياسية على المستوى العالمي الالزمة لمنافسة الخصوم من دا

نبرس، ومن المحتمل أن يستلزم األمر من الرئيس وال و اسيتطلع دعمً  الح ومة أو من خارجها

بناء  ، ُيعدّ ذلك إلى افحة اإلرهاب. باإل.افة تشريًعا مماثاًل لذلك الخاص بالمركز الوطني لم

المركز الوطني للحرب السياسية حاسًما وأساسًيا لتطوير هذه القدرة، واالستمرار في مزامنة 

 التحليالت والوسائل التعليمية الالزمة.
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 :مام الرئيسية للمركز الوطني للحرب السياسيةالمه

 التوصيف المهمة األساسية

السياسات واالستراتيجيات 

 وخطط العمل

التنسيق مع الخبراء والباحثين لدراسة وتحليل السياسات واالستراتيجيات 

وخطط الحمالت، من منظور الواليات المتحدة لقياس مدى جدواها 

إجراء  إلىظور الخصم. باإل.افة وصّحتها وكفاءتها، وكذلك من من

 قبل وبعد للسياسات واالستراتيجيات.من الدراسات التحليلية 

 شب ة المعلومات
تطوير وإدارة شب ة من الممارسين في مجال التنمية والدبلوماسية 

 العلماء المتخصصين. إلىواالستخبارات واألمن باإل.افة 

 التعليم

صر م ون من عناصر الحرب تقديم تحاليل وتوصيات لتثقيف كل عن

السياسية )مثل الحرب  ير النظامية والدبلوماسية االستطالعيىو 

العمل المستمر على  إلىحلقات التنسيق. باإل.افة لدائم تنظيم الوال

 تثقيف ال ونبرس حول الحرب السياسية.

 اشتراك المصال 
ت العمل كنقطة محورية لجميع المنظمات العس رية و يرها من المنظما

 الح ومية المعنّية بدراسة الحروب  ير النظامية وتنفيذها.

 التحاليل والنماذف

 إلىتحليل قدرات الخصم والظروف التي تؤثر على نجاحه. باإل.افة 

الوكاالت والمنظمات المعنّية، ونشرها علًنا إلعالم  إلىتقديم التقارير 

 المجتمع بالمصلحة العامة.

 التجارب

البنى الجديدة لمناه  الح ومة بأكملها، وربما است شاف المفاهيم و

تتطلع الحاجُة است شاَف مناه  الدولة بأكملها للتصدي للتهديدات  ير 

 التقليدية.

 الشأن القانوني
التنسيق بين الخبراء القانونيين القتراح التبييرات الالزمة للمعايير 

 والقوانين القائمة للتم ن من بناء قدرة جديدة.

 لخبراتمجموعة ا

 إلىتأمين خبراء لي ونوا جاهزين للتعامل مع ال ونبرس. باإل.افة 

نخراط في األوساط األكاديمية والصناعات الخاصة والمنظمات اال

الح ومية و ير الح ومية ووسائل اإلعالم، لإلعالم والتثقيف والمحاماة 

 )عند االقتضاءو.
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َولي  1الصين والنظام الدُّ

 مجموعة باحثين، مشرول بناء نظام 

   20182دولي مستدام، مؤسسة راند، 

 

َولي إلىيهدف هذا التقرير        لما بعد الحرب  تقييم طبيعة مشاركة الصين في النظام الدُّ

النتيجة في  اية الو.وح:  ُتصاغوالمستقبل المحتمل لها في هذا الخصوص.  العالمية الثانية

َولي ركة الصين في إّن مشا خضّم َعَمل  معّقد  و الًبا ما ي ون عماًل متضارًبا في النظام الدُّ

َولي، ل ن مع بزوغ  التقدم. في الحقبة المايوية لطلما اتخذت الصين موقًفا عدائيًّا من النظام الدُّ

ة الصين اتجاه اّتسم مسار سياس سبعينّياتفجر اإلصالح ودخول مرحلة االنفتاح في أواخر ال

ب ونه أكثر دعًما. كما حذت هذه األخيرة َحْذَو مئات المؤسسات الرائدة،  عد الحربنظام ما ب

وعملت تدريجيًّا على تعزيز دعمها المباشر و ير المباشر لل ثير من األنشطة والقواعد متعددة 

 األطراف، وأعربت عن عزمها على تفعيل دورها في الحوكمة العالمية. 

التي ُتعّد دولًة ذات -تها القوى ال برى األخرى، أظهرت الصين مع ذلك، بعد السوابق التي مارس

جهة، أنشأت نّيتها ور بتها في مواجهة جوانع النظام الحالي ومراجعتها. من  -قوة  متزايدة

في البنى التحتية  ستثماركالبنك ا سيوي لال -عدًدا من المؤسسات  الصين في بعض الحاالت

أكبر مصال  الصين ول ن من شأنها أن ت ون نظيرًة لمؤسسات  ُتلّبي بش ل    -)أيه.آي.آي. بيو

تعّلق بقضايا أخرى كحقوق مما يدل على ظهور حالة من المنافسة. أما في ما ي -قائمة حاليًّا 

فقد جعلت ب ين الدعم الذي ُتقّدمه مشروًطا بإعادة تعريف مصطلحات أساسية،  االنسان

جهة  أخرى، وفي ما يخص التجارة ومنع االنتشار،  تع س ميول الصين وخياراتها المفضلة. من

مستوى االمتثال ال امل لهذه القواعد،  إلىل ّن سلوكها لم يرَق  –دعمت الصين قواعد أساسّية 

                                                           
  .هذه ترجمة حرفية للخالصة التنفيذية للتقرير أعدتها بتول فقيه 1

2 Michael J. Mazarr Timothy R. Heath Astrid Stuth Cevallos, China and the International Order, Rand, 

2018. 
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لينج  في التحايل على  استها الصناعيةو مدروًسا بفعاليةوبدا في حاالت أخرى )كما في سي

 منطلق هذه القواعد.

ر طبيعة مشاركة الصين في النظام الدولي، ويعتبر جزًءا من دراسة  أشمل إًذا ُيقّيم هذا التقري

َولي الليبرالي، أي ما يتمحور حول مشرول بناء  أجرتها مؤسسة راند حول مستقبل النظام الدُّ

َتدرُس التحليالت مشاركة الصين في  دام. وفي سبيل إتمام هذا التقييمنظام ُدَولي مست

التزامها بمجوعة القواعد المقّررة  إلىدها باألنظمة الدولية، باإل.افة المؤسسات الدولية وَتقيُّ 

مه في مجالي التنسيق متعدد األطراف وحل المشاكل  والمستوى الرفيع من الدعم الذي ُتقدِّ

تحت إشراف النظام العالمي السائد. استعان باحثو مؤسسة راند باألدلة المتوفرة حول سلوك 

كما عملوا على تحليل الوثائق الرسمية التابعة للصين ومجموعة الصين في هذه المجاالت، 

االطالل على آخر مستجدات األنشطة  إلىال تابات العلمية. عالوًة على ذلك، لجأ الباحثون 

والتوجهات الراهنة، وجمع البيانات حول العديد من المجاالت التي ُتعَتَبُر على قدر  عال  من 

ال الصين لمنع االنتشار ولنشاطات داخل األمم المتحدة. كذلك اجتمَع األهمّية، كأدلة  ُتثبت امتث

 ة األساسية.عدد  من الباحثين المتخصصين حول دائرة  مستديرة ُببَيَة تقييم األدّل

أّن الصين تعتزم إرساء نه   إلىوتشير التعليمات الواردة في المؤتمر الحزبي التاسع عشر    

تعزيز انخراطها في المؤسسات  إلىقيادة الدولية، وتسعى أكثر جرأة في ما يخص مسائل ال

والقضايا الجوهرية كمسألتي حفظ السالم وتبّير المناخ. في الوقت عينه، من المم ن أن تشحذ 

الصين جهودها لتتحّدى المعايير التي تتوافق مع المبادئ الديمقراطية والليبرالية التي لطالما 

 انية أن تتفّوق الصين في أي وقت  قريع على الواليات استبعاد إم إلىعار.تها. ونظًرا 

المتحدة، في أي مقياس من مقاييس القوة الوطنية، فليس وارًدا أن تحل الصين محّل الواليات 

 المتحدة كقوة  بيدها التح م بالقواعد العالمية.

لواليات أن قوة الصين المتعاظمة تزيد بالفعل من حدة المنافسة مع ا إلىوتجدر اإلشارة  

َولي؛ بش ل  أساسي على المستوى  المتحدة، في ما يتعلق بالقيادة والنفوذ داخل النظام الدُّ

اإلقليمي كما بش ل  متزايد  على المستوى العالمي. في الواقع، في مجاالت تخص بعض القضايا 

الحزام )كمسألة تبير المناخو وفي بعض األماكن الجبرافية )كبعض الدول التي تأثرت بمبادرة 

والطريقو، تتفوق الصين على الواليات المتحدة لناحية قدرتها على التأثير. وحول ما إذا كان 
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َولي  التنافس المتنامي على النفوذ والقيادة مع الواليات المتحدة في صيا ة شروط النظام الدُّ

 لم يتحّدد بعد.األمر دينامي يات ُتدّمر هذا النظام، ف إلىسيتصاعد 

بلي برز التحديات التي تنطوي عليها هذه الدراسة ت من في كون مسألة النه  المستقإًذا لعّل أ

َولي تتعلق بتطور  اأوسع نطاقً  استراتيجيةمرتبطًة ارتباًطا وثيًقا بمسائل  للصين تجاه النظام الدُّ

َولي وصرامة التزام الواليات المتحدة بقيادته. الجدير بالذك ر أن قوة الصين وحيوية النظام الدُّ

تطور هذه المتبيرات ليس باألمر الذي يم ن التنبؤ به ب ل ثقة. وبالتالي، يجع على أي تحليل 

واليات لل ستراتيجيةالاوربما االستجابات السياسة  –رك لنه  الصين في ظل نظام دولي مشت

 تفت  العي وبجدّية حقيقة أنها ُتعنى بهدف  متحّرك. كذلك يأن  –ذلك النه  مع المتحدة 

 تفسيرات المتاحة حالًيا الفرصة أمام إصدار اح ام مطلقة على المدى المتوسط.البيانات وال

التعقيدات التي تساور سلوك الصين  إلىوإ.افًة  -مع أخذ هذا الشأن الواسع بعين االعتبار 

َولي.م  رئيسية منبثقة نتائ تقدم هذه الدراسة ثالث -تى ا ن ح  ن عالقة الصين بالنظام الدُّ

َولي كشرط  لدعمه. وبش ل  عام، أواًل  ، من المتوقع أن تطال ع الصين بنفوذ أكبر في النظام الدُّ

مع و.عها جانًبا  –اتبال هذه األخيرة سياسة جديدة لمشاركتها الدولية في الثمانينيات  إلىنظًرا 

أعلى نسانو التي يخوض حولها الحزب الشيوعي الصيني وحقوق اإل القضايا )القيم الليبرالية

ظام فإن مشاركة الصين في الن –درجات الصرال مع النظام الذي تقوده الواليات المتحدة 

من حيث المستوى والجودة. كما أصبحت الصين َتعتب ر المؤسسات  الدولي تنافُس الدوَل األخرى

 لتنج  في تلبية مصالحها. ومع  بل أساسيَة بالنسبة إليهاوالعمليات متعددة األطراف مهمًة ال

الحت لها مصال  حيوية  ذلك، أسوًة بالواليات المتحدة ونظيراتها من القوى ال برى، وبعد أن

ها استثناءات من القواعد واألنظمة. وفي شملطالبت الصين التي تزداد قوتها، بأن ت على المحك

من المرج  أن تطالع أيًضا بإجراء تبييرات في المؤسسات  ليظل نمو دورها في المجتمع الدو

المعايير، لتع س قوتها وخياراتها المفّضلة والقّيمة كشرط  لدعمها. وتوّثق الوقائع أن الرئيس و

أن تصب   إلى 2017مر التاسع عشر للحزب في عام شي جين بينغ قد دعا الصين في المؤت

ملة بحلول منتصف القرن "الدولة العظمى على المستوى العالمي" من حيث القوة الوطنية الشا

من  ير المحتمل أن تتعارض هذه المطالع مع الطبيعة األساسية  وذ الدولي". ومع ذلكو "النف

 للنظام الدولي.



الرصد االستراتيجي     

تتض  إم انية أن يستمر نظام ُدولي معزَّز ومتعدد األطراف في  المستقبل إلى، إذا تطلعنا اثانيً 

ييدها. كما توفير أداة حاسمة للواليات المتحدة وبلدان أخرى لتش يل قوة الصين الصاعدة وتق

تخلق القوة الجماعية المتزايدة للعالم النامي فرًصا أمام الواليات المتحدة، ببية أن ُتْشر ك دول 

هذا العالم في بناء نظام دولي أكثر مرونة. والدليل على صحة ما سبق أمران: األول، يم ن 

َول أن تجعل قوى الصاعدة من خالل تعددية أكبرلإلصالحات التي ُتوّظف مصال  ال ي النظام الدُّ

أعظم  افيوفر نظام متعدد األطراف مدعوم على نطاق واسع نفوذً  أكثر استجابة وقوة. أما الثاني

للواليات المتحدة: كما أن انخراط عدد أكبر من البلدان في هذا المجال من شأنه أن يساعد في 

جل و.عها وم انتها صيا ة المعايير التي على أساسها يتم اُلح م على الدول الفردية، من أ

تحفيز الصين على المشاركة وتقييد سلوكها  إلىوتأثيرها. من المحتمل أن يؤدي هذا بدوره 

أو مخاطرها، مرّوجًة لعملية توازن متعددة األطراف ترت ز على قواعد نظام متفق عليه بين 

 الطرفين. 

معايير: اتخاذ تدابير من بناء تعددية األطراف وتعزيز ال إلىوتشمل أمثلة اإلصالحات الرامية 

ات النامية األخرى في صندوق النقد الدولي، والعمل على االقتصادأجل توسيع دور الصين و

عن طريق األمم المتحدة. ومن  ال التوسط لحّل النزاعات الدوليةتفعيل مشاركة الصين في مج

 الصاعدة األخرى ال  الصين والقوىاستيعاب مص إلى ير المرج  أن تحّدد اإلصالحات الرامية 

لتعاون سلوَك الصين؛ بل ستظل قيادة الواليات المتحدة القوية مدعومًة بالقوة العس رية، وبا

ض له ستبقى أساسيًة لجعل الصين تبّض النظر عن كل ما يتعرّ  مع شب ة حلفائها وشركائها

ف يّتسم يم ن لنظام متعدد األطرا عدوان العنيفة والخطيرة. ومع ذلكجيرانها من أش ال ال

في تحفيز الصين على العمل في المقام األول سواء  احاسمً  ابالمرونة واالستجابة أن يلعع دورً 

 داخل المؤسسات الدولية أو خارجها.

التعديالت التي ستطرأ على هوام  النظام، استجابًة للخيارت التي تتمتع  إلى، بالنسبة اأخيرً 

ل المستقبل الذي تنفر فيه ورتع عنها سيطاباألفضلية لدى الصين، فإن التهديد الذي سيت

الصين من النظام الّدولي بقدر أكبر من هذا النظام بحدِّ ذاته. في هذا السياق، أعرب بعض 

ف لها الصين، المراقبين عن قلقهم إزاء ا ثار الناجمة عن المعايير أو المؤسسات البديلة التي تروّ 

ات المتعلقة بشؤون التنمية في ستثماري تم ين االا سيوي، لتنج  ف ستثماربنك اال إنشاءمثل 

آسيا من دون الشروط )التابعة لحقوق اإلنسان أو سيادة القانون أو معايير العمل والمعايير 

البيئيةو التي تبرز عادًة مصحوبًة بجهود بنك التنمية ا سيوي الحالي. وعلى الر م من أن 
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فإنها ال ُتش ِّل خرًقا أو  لواليات المتحدة ونفوذهاقيادة ا المبادرات التي تقودها الصين تتحدى

َولي. واستناًدا  وجود نظام دولي يتميز بحضور صيني  إلىتهديًدا جوهريًّا لنزاهة النظام الدُّ

واسع النطاق، ول ن يظل في الوقت عينه مستقًرا وفعااًل ومن شأنه أن يخدم مصال  الواليات 

به النزاعات وُتستبعد فيه الصين؛ يتعين على الواليات المتحدة بزخم أكبر من نظام دولي تشو

إيجاد طرق للمشاركة في المبادرات التي تقودها الصين، وبالتالي خلق  إلىالمتحدة أن تسعى 

 فرص مناسبة لها لتدخل في عداد المؤسسات القائمة حاليًّا.

َولدور الصي إلىيتبّين جليًّا عند النظر  ي أن الواليات المتحدة ن المستقبلي في النظام الدُّ

رت عنها معظم الدول بالنسبة والثقة التي عبّ  حدٍّ كبير حيال الشرعية إلىم انها أن تطمئن إب

َولي، على الر م من أن  إلى أن الصين استطاعت في  إلىالرأي تشير  استطالعاتالنظام الدُّ

ق الفجوة في األفضلية ا في مجال تضييخالل السنوات القليلة الما.ية أن تحرز تقدًما ملحوظً 

العديد من التدابير واإلجراءات، بما في ذلك إجمالي النات   إلىمع الواليات المتحدة. واستناًدا 

المحلي واإلنفاق العس ري، تبقى الواليات المتحدة في المستقبل المنظور أقوى دولة في 

َولي.العالم، وبالتالي ستبقى القوة الرائدة وصاحبة القيادة األقوى في ال  نظام الدُّ

في ارساء السالم  نظور القيادةمين أن الواليات المتحدة ساهمت من ب بش ل  عام، َتعتبر  

قد تعاظمت  واشنطنواالزدهار الدولي باتبال بعض الطرق الهامة، حتى لو كانت خالفاتها مع 

 على مدى الزمن.

الجزء ب هأشب آسيا فيمني واأل قتصادياالأن دور الصين في رسم النظام  إلىوتجدر اإلشارة 

ى أن تصب  القوة ن تصميمها علأستها الخارجية في المستقبل. كما األكثر إثارة للجدل في سيا

سيخلق ال محالة ميداًنا واسًعا من التنافس مع الواليات المتحدة. كذلك ستبقى  العظمى في آسيا

من المهمام الصعبة، خاصًة مع  مسألتا موازنة القوة الصينية وحماية مصال  الواليات المتحدة

جعل استراتيجيات االحتواء على نمط  قتصادياالاألخذ بعين االعتبار حقيقة أن واقع الت امل 

 فال يم ن الجزم بالنتيجة.  اردة  ير قابلة للتطبيق. ومع ذلكالحرب الب

 سيوية فت أن قدرة الصين على تحقيق طموحها مقّيدة بانعدام ثقة العديد من الدول االالو

ها إزاء ذلك. وبقدر ما تحاول ب ين فرض الهيمنة اإلقليمية من خالل نتاببقوتها والقلق الذي ي

بعد أن خلقت  –ستخلق حتًما  مصال  البلدان األخرى بش ل كاف   الجهود التي تفشل في تمثيل

ن هناك حدود لمدى قدرة الصي ة من قبل الدول اإلقليمية. ولذلكردود فعل مضاد -بالفعل 
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الجيوسياسية الرئيسية مثل البنية التحتية والجهود  ةقتصادياالعلى االستفادة من المبادرات 

المتعلقة بالتجارة، في سبيل ربط أوروبا وأفريقيا والصين من خالل مبادرة الحزام والطريق 

لرشوة الدول المشاركة أو إجبارها على تقديم عرو.ها. وعالوًة على التحديات الهائلة التي 

تواجه الصين العديد من العقبات وهي تبذل جهودها  قتصادياالتقف في وجه استدامة النمو 

 في آسيا. اوأمنيً  ااقتصاديً  الُتش ِّل لصالحها نظامً 

ين يخّصان مستقبل مشاركة الصين في ءمن جز ام ونًّ  اأميركيً  اإًذا، تؤيد هذه الدراسة نهجً 

َولي.  النظام الدُّ

شاملة لدعم وتوسيع دور الصين في النظام  استراتيجيةيات المتحدة تطوير أّواًل، يجع على الوال

َولي. يجع أن ُتبذل في ظل هذه  جهود حثيثة قادرة على استيعاب الصين في  االستراتيجيةالدُّ

الفرصة أمام الواليات  إتاحةالمؤسسات العالمية القائمة، مثل صندوق النقد الدولي، وكذلك 

مشاركة في المبادرات التي تقودها الصين، مثل مبادرة البنك ا سيوي المتحدة ودول أخرى لل

في البنية التحتية ومبادرة الحزام والطريق. تنبع هذه التوصية من افتراض أكثر  ستثمارلال

شمولية يتمحور حول ف رة أن الواليات المتحدة ال تستطيع أو باألحرى ال يجع عليها أن تعارض 

السير في اتجاه يعّزز مجموعة  إلىمن ذلك  ل يجع أن تسعى بداًل قوة الصين بحد ذاتها، ب

 إلىينببي على الواليات المتحدة أن تلجأ  هذه العملية المؤسسات والقواعد القائمة. في خضمّ 

الصينيين على جميع تعاون  موّسع في سبيل بناء عالقات وطيدة وطويلة األمد مع المسؤولين 

استمرارها في ترسيخ العالقات  موازاةفي مختلف القضايا،  وفي ما يخص عدصُ المستويات وال

 مع حلفائها وشركائها.

أن هذه التوصية ال تفترض أن تخّفف  إلىجدر اإلشارة تت ون األمور على قدر من الو.وح، ل

هذه الجهود من مطالع الصين أو تخفض درجة الحزم التي تدفع بها المطالع اإلقليمية أو 

أن قوة الصين المتنامية والثقة  تحليليةال تماًما، تفترض هذه الدراسة الع س يرها. بل على 

كي المتصاعد. في هذا السياق، رياألم -حقبة  من التوتر والتناحر الصيني إلىبالنفس ستقودنا 

ال يتمثل التحدي االستراتيجي الرئيسي للواليات المتحدة في "منع" نمو الصين أو استر.اء 

يتمثل التحدي في إنما ال حتى في منع حصول مثل هذا التنافس. مطالبها بش ل أساسي و

إدارة التنافس المستجد من خالل اتبال طرق تتفادى احتمال حصول أي صرال رئيسي، وإفساح 

المجال أمام إم انية التعاون على أكبر عدد مم ن من القضايا ذات االهتمام المشترك، وحماية 
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د من التأكيد على أن تشجيع الصين على دعم القواعد الحيوية. وال ب األميركيةالمصال  

بالتزامن مع العمل على الحفاخ على تحالف  –والمبادئ والمؤسسات ذات النظام المشترك 

جوهر ذلك النظام، من أجل تعزيز  إلىالديمقراطيات التي تتشابه في طريقة التف ير بالنسبة 

تحقيق تلك  إلىترمي  استراتيجيةفي أي  اأساسيً  ايم ن أن ي ون عنصرً  -كي ريالنفوذ األم

 األهداف.

، ينببي على الواليات المتحدة أن تواصل ثني الصين عن توظيف أش ال مختلفة من اثانيً 

العدوان العنيف لتحقيق طموحاتها اإلقليمية. وفي حين أن العديد من ادعاءات الصين وإجراءاتها 

رسمي بداًل من انتهاكه بش ل مباشر، يم ن التنديد بالقانون الدولي ال إلىالمحددة تهدف 

لجهود هذا البلد أن تهّدد بش ل متزايد معايير عدم االعتداء على األرا.ي والمخاطر اإلقليمية 

ليست الدول اإلقليمية درجة أن تصب  الصين أكثر عدوانية في السعي وراءها. وبالطبع  إلى

تأمل لمم ن أن تقوم بها الصين، ومن اساذجة بشأن سيناريوهات استعراض العضالت التي 

هدف العنصر  تركزهذه الدول أن تلعع الواليات المتحدة دوًرا أساسًيا في عملية الردل. لذلك، ي

تأمين االستعداد العس ري، لممارسة الردل  علىالواليات المتحدة  استراتيجيةالثاني من 

ذلك، في ما يندرف  إلىَولي. إ.افًة الموثوق به .د التحديات العدوانية التي تواجه النظام الدُّ 

تحت إطار بعض الحاالت الخاصة التي تتضمن قيًما جوهرية تتعلق بحقوق اإلنسان 

والديمقراطية، يجع على الواليات المتحدة أن تؤكد من جديد التزامها بالقواعد التي تع س 

سوبة ومبنّية على ول ن بطريقة مح -تلك القيم وتقاوم الجهود التي تبذلها الصين لتبييرها 

 .القيم واالهتمامات المشتركة
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 1مستقبل العالقات اإلسرائيلية التركية

 20182شيرا إيفرون، مؤسسة راند، 

 

يناير كانون الثاني/العالقات اإلسككككرائيلية التركية اعتباًرا من  إلىم هذا التقرير نظرة عامة قدّ 

 2016يونيو حزيران/وتركيا منذ تقارب  "إسرائيل"إن العالقات بين  ،اكما أو.حنا سابقً  .2018

ا باالتجاهات واألجواء اإليجابية، تقريبً  تفاقا بعد االشكككهرً  11كانت  ير متناسكككقة. اتصكككف أول 

العالقات الدبلوماسككية  اسككتعادةلى إبشكك ل أسككاسككي باإل.ككافة  قتصككادياال وذلك في المجال

الناتو  ات على مناقشككككات عسكككك رية أولية حول مو.ككككولوالحفاخ عليها؛ كانت هناك عالم

نشأت منذ ذلك الحين لتذّكر المراقبين  فإن التوترات الدبلوماسية قد بالدرجة األولى. ومع ذلك

 فين السابقين. ياألساسية ال تزال قائمة بين هذين الحل االختالفاتأن 

 بجروح 2000ن وُأصككيع ، بعد أن قتل جي  الدفال عشككرات الفلسككطينيي2018مايو أيار/في 

بطرد  "إسككككرائيل"في االحتجاجات العنيفة في  زة، طردت تركيا السككككفير اإلسككككرائيلي، ورّدت 

بة نت مصككككحو كا حداث  هذه األ قدس؛  باإلذالل العلني للموظفين  القنصكككككل التركي من ال

 . وفي مواقف عديدة قبل ذلك"إسككرائيل" الدبلوماسككيين وحرب كالمية بين سككياسككّي تركيا و

بعد أن و.عت األخيرة سياسات مثيرة للجدل تتعلق بالفلسطينيين.  "إسرائيل"قد أردو ان انت

سياستها ورّدت بالمثل.  كانت تتجنع الّرد على أردو ان منعا للتصعيد،  ّيرت التي، "إسرائيل"

هو أن ُتظهر  و يره من القيادات التركية إن هدف الح ومة اإلسككككرائيلية من توبيخ أردو ان

ك ى، على أمل وقف الضككككربات المعادية لسككككمّ أجل  ير مُ  إلى بأنها لن تحني رأسككككهالتركيا 

تحقق هدفها، ل ن حتى ا ن ال  االسكككتراتيجيةمن المب ر القول ما إذا كانت هذه و. "إسكككرائيل"

 يبدو أنها جعلت أردو ان يخفض لهجته.

                                                           
 .عداد أليسار حمدانإترجمة و 1

2 Shira Efron, The future of Israeli – Turkish Relations, RAND corporation, 2018. 
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ح مه  هاجمين، ماأردو ان شكككخصكككيً  إلىكانت توبيخات السكككياسكككيين اإلسكككرائيليين موّجهة 

ا ليس من ا شككخصككيً األوتوقراطي ومعاملة األقليات، وخاصككة األكراد. وهذا الّرد الذي أخذ طابعً 

لم تعد كما  التي كانت متعددة األوجه ومتنوعة، إن تركيا "إسككرائيل"قبيل الصككدفة. في نظر 

نتيجة للسككككامية. و وتوقراطي،  ير موثوق، وربما معاد  كانت بعد أن توّلى رئاسككككتها رئيس أ

ردو ان صكككالحيات كاسكككحة، أعاد التأكيد على ا، الذي من  2017أبريل نيسكككان/ 16اسكككتفتاء 

عاًما سيمتد حتى يصب  أكثر مركزية، وربما  15بأن ح مه لتركيا على مدى  "إسرائيل"ش وك 

 مزيد من االنقسامات. إلىسيؤدي 

في  قشككناالسككياسككي، كما نيا هي على الجانع اوترك "إسككرائيل"إن االنقسككامات الرئيسككية بين  

نقسككامات: األولويات المختلفة في سككوريا، والتي تؤثر على الفصككل الخامس. وتشككمل هذه اال

العالقات  ذلك، فإن تدهور إلىإ.ككافة والخالفات حول القضككية ال ردية.  مناهجها تجاه إيران،

اليات عس ر الولم وتركيا على جانبين متعار.ين" إسرائيل" و.ع 2017ية عام كريالتركية األم

سية بين البلدين المتحدة. ومع ذلك صرال  فإن نقطة الخالف الرئي لم تتبير منذ عقود، وهي ال

سرائيلية سطيني. كانت العالقات اإل سرائيلي الفل سة للتطورات في كل  التركية-اإل سا دائما ح

بعيدة عن من الصرال العربي اإلسرائيلي، والصرال الفلسطيني اإلسرائيلي. في حين أن تركيا 

سات  سيا سرائيل"أن ت ون البلد الوحيد الذي ينتقد  سطينيين، "إ وكبيرها من الدول  تجاه الفل

للحصول على الدعم  "إسرائيلكككك "في العالمين العربي واإلسالمي، تستخدم الخطاب المعادي ل

ع المحلي واإلقليمي، فإن سككككلوكها  ير طبيعي بالنسككككبة للدول التي تتمتع بعالقات إيجابية م

يل" به تع س،". إسككككرائ مات التي يختارها أردو ان في خطا يل"في نظر  أن ال ل ، "إسككككرائ

ح ومته على أنها تضفي الشرعية على انتشار مثل  إلىكما ُينظر  معتقداته المعادية للسامية.

تمع اليهودي في تركيا. وتهمي  المج ا من خالل وسككككائل اإلعالم المحليةهذه ا راء في تركي

أردو ان  دام ماالحساسة "تمد عليه في األمور تركيا كشريك يع "إسرائيل"ال ترى  ،لهذا السع

 في الرئاسة".

وتركيا بعض المصككككال  المشككككتركة القوية. في السككككاحة  "إسككككرائيل"بالر م من ذلك تمتلك 

 قد تسككتفيد الدولتان من مزيد من التعاون في التجارة والسككياحة والطاقة. على ،ةقتصككادياال

من  بالر م بمنع حدوث أزمات إنسككانية في  زة.ألمني والدبلوماسككي، كالهما يهتم الصككعيد ا

إيران في سوريا، واالشتباه في أنها ك مع المعار.ة المناهضة ل وجود ش وك بشأن التزام تركيا

فإنها على المدى خدم أهدافها في مواجهة األكراد، تفضككككل حماية مصككككالحها الضككككيقة التي ت



الرصد االستراتيجي     

ا لدورها اإلقليمي الحاسكككم النفوذ اإليراني في الشكككرق األوسكككط. ونظرً  تعارض توسكككع البعيد

 اكدولة سنّية كبيرة، وموقعها اإلستراتيجي بين آسيا وأوروبا، مع قاعدة س انية متعلمة تعليمً 

 .اتركيا مهمة جدً  ُتعتبر ا،عاليً 

ا، ل ن أمنيً وا، دبلوماسككيً و ا،اقتصككاديً تركيا كككككك أي بديل ل" إسككرائيل"في الما.ككي لم ي ن لدى 

اليونان  ش لت كما هو مو.  في الفصل الرابع،، قتصادياالالمنظور  الو.ع مختلف ا ن. من

لتركيا كوجهة سككياحية قريبة بأسككعار معقولة ألعداد كبيرة من السكك ان اليهود  وقبرص بدياًل 

ذلك،  ىإلفي ارتفالو. إ.ككافة  تركيا بين العرب اإلسككرائيليين إلى)على الر م من أن السككياحة 

بدراسكككة تقوم  "إسكككرائيل"، إال أن في بداية صكككفقة الباز نوتركيا ال تزاال "إسكككرائيل"ومع أن 

مع قبرص واليونان  (East Med)حيث يجري التفاوض بشككككأن خط األنابيع  البدائل األخرى،

حد من اعتمادها على الباز ال إلىتسككككعى  ذلك، في حين أن تركيا إلىوإيطاليا. باإل.ككككافة 

 TurkStream مع موس و في دفع خط أنابيع الباز 2017، فإن تعاونها في أواخر عام يالروس

أن هذا األمر  إلىيشككير  للطاقة النووية، Akkuyu مشككرول محطةكذلك و اتركي إلىمن روسككيا 

وتركيا فّعالة من الناحية التاريخية في فصككككل " إسككككرائيل" لم يعد أولوية. لقد كانت كل من

سية ةن السياسع االقتصاد ، ل ن المناخ السياسي "السام" بين البلدين يضيف المخاطر السيا

التقدم على الجبهة  بها، وربما يعيق ذلكالتي قد ير ع المسككككتثمرون ورجال األعمال في تجنّ 

 .ةقتصادياال

سرائيل"في  ضون ذلك، وجدت  بدائل للدور الدبلوماسي واألمني الذي كانت تلعبه تركيا.  "إ

برص وبلدان أخرى محل تركيا في إجراء مناورات عسكككك رية مشككككتركة بعد أن حّلت اليونان وق

لدفال اإلسككككرائيلي عالوة على ذلك، خالل . ُأ لق المجال الجوي التركي بوجه رحالت جي  ا

للصككككناعات  اكانت تركيا سككككوق تصككككدير مهمً  2000 العام معظم إلى 1990الفترة من العام 

ألسككككواق األخرى األكبر، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وا ن أصككككبحت ا الدفاعية اإلسككككرائيلية،

المشككتري الرئيسككي  أن الهند أصككبحتاألخيرة منها ا ن هي)ا مربحة، والهند، متاحة وتوفر فرصككً 

أل لبية االحليف الوحيد  اذلك، في حين كانت تركيا تاريخيً  إلىباإل.ككافة و. للسككالح اإلسككرائيلي

واإلمارات لعربية السككعودية قات خلفية مع الممل ة اتتمتع بعال "إسككرائيل"أصككبحت  المسككلمة

يات سككالم، اتفاق "إسككرائيل"مصككر واألردن، والتي أبرمت معها أما العالقة مع . العربية المتحدة

ش ل مطرد ّسنت ب شترك جميع هذه الدول في مخاوف و. قد تح سرائيل"ت شأن إيران،  "إ  إلىب

 .ايحددها حزب العدالة والتنمية أيديولوجيً جانع جماعة اإلخوان المسلمين وحماس، والتي 
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 ل ن إذا كان سكككجلّ  ة.تركيا لم يعد لديهما مصكككال  مشكككتركو "إسكككرائيل"كل هذا ال يعني أن 

العالقات التركية  ، فهو أناواحدً  ايعّلمنا درسككً  اعامً  69 إلىالعالقات الثنائية الذي يعود تاريخه 

الجبهة الفلسككطينية. من  على بالتطورات ترتبطسكك ئيلية على المدى القريع والمتوسككطاإلسككرا

أي سككتبقى العالقات  – سككتظل العالقات كما هي نه إذا اسككتمرت االتجاهات الحاليةالمفترض أ

سية واألمن سيا سيع العالقات. من ية باردة، بينما قطاعات األعمال ال ستعمل على تو والتجارة 

قد ال تنهار  السككيناريو وفًقا لهذا ينية.دورية تتعلق بالقضككية الفلسككطالمتوقع حدوث انفجارات 

لن ت ون المتبادل لمبعوثي كل منهما  والطرد قطع العالقاتبا، ل ن التهديدات تمامً العالقة 

 مساعدة.

من ا لطرق وتركيا في تقاسككم األهداف المشككتركة ويجع أن تتوصككال معً  "إسككرائيل"سككتسككتمر 

. كال البلدين 2018مايو أيار/مور بعد أزمة شأنها إصالح وإعادة تأهيل  زة بمجرد أن تهدأ األ

في ترحع بالجهود التركية  "إسكككرائيل"مهتمان بمنع وقول كارثة إنسكككانية في  زة، وما زالت 

 إلىهي أن المساعدات من الجانع التركي  "إسرائيلككككك "بالنسبة ل إعادة اإلعمار. أحد التحديات

المنظمككات  ير و يئككات الح وميككة زة يتم توجيههككا من خالل العككديككد من الح ومككات واله

مدير فرل  زة في  "إسككككرائيل"، اعتقلت 2017مارس آذار/في  IHH. ، بما في ذلكوميةالح 

 بعدما اشككتبهت بأنه يوجه (TIKA) وكالة التعاون والتنمية المنظمة الح ومية التركية الدولية

رت وزارة عبّ و ا.يًض أ  IHHكككككوارتبط هذا العامل ب ات مالية للجناح العس ري في حماسمساعد

بين تركيا  ، مخاطرة بتصككعيد محتملTIKAالشككؤون الخارجية التركية عن تضككامنها مع عامل 

بوجود عالقات عسكككك رية قوية بين تركيا  . وبالر م من أن هذا الحادث ينذر"إسككككرائيل"و

تركيا لم ت ن على علم بأفعال المدير وأن حماس  س، أّكدت الح ومة اإلسككككرائيلية أنوحما

ومن المتوقع أن تظهر مثل هذه التطورات في الوقت المناسكككع،  اسكككتفادت من سكككخاء تركيا.

سكككتتعامل بها الح ومات التركية واإلسكككرائيلية مع هذه التطورات  وعلى أسكككاس الطريقة التي

 التوترات. أي مدى سوف ترتفع إلىيتحدد 

على أسككككلوب التلطيف  القدسككككي الشككككريف مثااًل حول الحرم  2017يونيو حزيران/كانت أزمة 

، طلع ادل االتهامات على الموقع المقدسبعد تب ."إسكككرائيل" الذي قد تتبناه تركيا و المحتمل

لر م من اعترا.ككككات ريفلين الدعوة على ا لّبى. من نتنياهو أردو ان التحدث مع ريفلين بداًل 

 إلىباإل.ككافة يجع أن تنتقم،  "إسككرائيل"والخطاب السككياسككي الذي اقترح أن  وزارة الخارجية

. مراجعة العالقات مع تركيا، اإلعتراف ب ردستان المستقلة، واإلعتراف باإلبادة الجماعية لألرمن
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سيةهذه الم المة الهاتفية أو.حت كيف يم ن  سرائيل"بين  الحفاخ على العالقات الدبلوما  "إ

 .وتركيا حتى في ذروة األزمة

الفلسطينية يم ن أن -في الساحة اإلسرائيليةجوهري، سواء لألفضل أو لألسوأ،  إن أي تبيير

خرى في  زة أا يعتبر المحللون أن حربً و العالقات اإلسككككرائيلية التركية في أحد االتجاهين يبّير

، يم ن للعالقات الثنائية تحّمل مثل هذه "إسككرائيل"من وجهة نظر  ليسككت سككوى مسككألة وقت

وجية القوية والعملية مع حماس ودعمها الحرب ما دامت تركيا تفصككككل بين روابطها األيديول

قد ال ي ون بهذه األمر  اهذ ."إسكككرائيل"للفلسكككطينيين، وبين عالقاتها الثنائية البرا ماتية مع 

كان اإلسكككرائيليون في مجال الدفال يخافون من التصكككعيد في الصكككرال اإلسكككرائيلي  البسكككاطة

انتفا.ككة ثالثة، أو .ككم أو زة، الفلسككطيني، سككواء كان ذلك في جولة أخرى من القتال في  

سككيجعل تركيا و الح ومةفي كما اقترح أعضككاء معينون )ألجزاء من الضككفة البربية  "إسككرائيل"

في  .2018مايو أيار/وقد تحققت توقعاتهم في  فيرها وتجّمد العالقات مرة أخرى؛تسكككحع سككك

من الوا.كككك  أن  .وقت كتابة هذا التقرير، من  ير الوا.كككك  ما إذا كانت هذه القطيعة دائمة

عوائق هائلة أمام العالقات اإلسككرائيلية  عضككسككلبية على الجبهة الفلسككطينية سككتالتطورات ال

 .التركية

جككادة في عمليككة السككككالم اإلسككككرائيليككة ، من ا من أن نفترض أن انفراجككة  من ذلكككبككداًل 

والمسكككاعدة في  "إسكككرائيل"تبييرات في سكككياسكككة تركيا تجاه  إلىالفلسكككطينية سكككوف تؤدي 

ات أوسككككلو اتفاقو، 1991كما هو الحال في مؤتمر مدريد للسككككالم عام . التقريع بين الدولتين

تقدم على األرج  أن ترد تركيا بش ل إيجابي فيما يتعلق بال االرتباط اإلسرائيلي من  زة وفك

ومن ناحية أخرى، بعد أن سككعت . "إسككرائيل"سككتعّزز روابطها مع أنها الجبهة الفلسككطينية كما 

فهي ال تزال مهتمة تتوسككككط في المحادثات بين  لعع دور الوسككككيط في الما.ككككي إلى تركيا

 .اإلسرائيليين والفلسطينيين وتساعد على دفع دولتين لحل الصرال

، أو أي تبييرات سكككياسكككية الفلسكككطينية -في  ياب أي تطور هادف على الجبهة اإلسكككرائيلية 

 -بدو أي منها محتماًل في المسككتقبل القريع ال ي -أو تركيا أو المنطقة  "إسككرائيل"جوهرية في 

على الر م من . ًزا للحفاخ على العالقات وتحسككينهاوتركيا أكثر تحف "إسككرائيل"يجع أن ت ون 

ا إن هذا ليس أمرً ف ا بالنسبة ألردو انا تشبيليً معيارً أصب   "إسرائيلككككك "أن الخطاب المعادي ل

خهم له في المقابل قد ال ي ون أكثر الطرق ل ن توبي .ير ع اإلسككككرائيليون في التعّود عليه

فإن سبعة عقود من  ة العوامل المحّفزة على التعاونعلى الر م من قلّ . فعالية لوقف هذا الذم
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طرًقا للقيام بذلك  انتجد وتركيا أن تتعاونا "إسرائيل"العالقات الثنائية أظهرت أنه عندما تريد 

 .ر م االنقسامات

حاولت  أن بعد. تحقيق المصككككالحة اإلسككككرائيلية التركية ا فية محوريً الواليات المتحد كان دور

ر تدابي تسهيلبقامت  لوماسيةبتخفيض درجة العالقات الددون جدوى، منع  ل ن إدارة أوباما،

بجد مع الطرفين لترتيع اعتذار من  عملت ،2013عام  وفي األزمة. بناء الثقة خالل سككككنوات

سر الجهود األمي الذي ما .أردو ان إلى نتنياهو سط بين ريم ن أن يف كية في ذلك الوقت للتو

ا ثار  وتركيا؟ من الوا.  أن طبيعة العالقات اإلسرائيلية التركية كان لها العديد من "إسرائيل"

   .المترتبة على الواليات المتحدة

بين  تراتيجيةاسثالثية  محادثةقيام  قد مّ نت من العالقات اإلسرائيلية التركية الجيدة إن ،أواًل 

أو على األقل عدم إ.كككافة )اإلقليمي  سكككتقراروتركيا لتعزيز اال "إسكككرائيل" الواليات المتحدة و

د عنصر الدول  هذه .المشتركة ةقتصادياالتعزيز المصال   ومن ،ومنطقة معقدة إلى جديد معقِّ

ا  إن ..ككككككد إيران وسككككوريككا وم ككافحككة اإلرهككاب متبككادلككة مصككككككال  الثالث لككديهككا تقليككديككً

 آخر للتعاون بين الواليات سككككبياًل  يم ن أن ي ون حلف الناتو إلىا حديثً  "إسككككرائيل" نضككككماما

 لحة الواليات المتحدة ويتوقف علىمصكككك في األمر الذي يصككككع ،"إسككككرائيل" المتحدة وتركيا و

  .الموافقة التركية المستمرة

عدة أول إن ية قا مة عسكككك ر حدة للواليات دائ يل" في المت نت "إسككككرائ فال منشكككككأ كا لد ة ل

مؤشكككر آخر  هيو كيةريالقيادة األوروبية األم تحت 2017سكككبتمبر أيلول/أنشكككئت في  الجوي،

في سككككياق  "إسككككرائيل"العالقات األمنية مع  إلىتعزوها الواليات المتحدة  التي األهمية على

  .وبصورة موّسعة، حلف الناتو أوروبا،و الشرق األوسط

-التركية-اإلسككرائيلية في صككفقة الباز ةاقتصككاديو يةاسككتراتيجللواليات المتحدة مصككال  جيو 

ا وشكككري ً  ،وتركيا)في الناتو  اعضكككوً  إن الواليات المتحدة، من وجهة نظر. القبرصكككية المحتملة

من  المستفيدين يم ن أن ي ونوا هم ،و"إسرائيل") امهمً  ا، وحليفً وقبرص)األوروبي االتحاد في

من النككاحيككة . حسككككككاب روسككككيككا وإيراناكتشككككككافككات  ككاز البحر األبيض المتوسككككط على 

شريك في حقل  مقرها ت ساس،و ،Noble Energy Inc شركة إن ،ةقتصادياال هي ثاني أكبر 

وعلى الر م من التحديات  ذلك إلىإ.ككككافة  في المئة. 39.7 تبلغ مع حيازات ،Leviathan  از
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واليككات ال بينمككا تسككككعى مع حمككاس يم ن أن ت ون مفيككدة عالقككات تركيككا إنفكك الملحوظككة،

  .تعزيز عملية سالم إسرائيلية فلسطينية إلى والمجتمع الدولي المتحدة

منذ  العالقات بين الواليات المتحدة وتركيا تدهورت ثابتةال على الر م من هذه المصكككككال 

ورفض الواليات المتحدة  2016محاولة االنقالب العسككك ري .كككد أردو ان في منتصكككف عام 

  .االنقالب مسؤولية أردو ان الذي يحّمله في فت  اهلل  ولندين التركي المنتسليم رجل ال

مع الواليات المتحدة وحلف  لى روابط وثيقةع محافظةً  التوازن، بينما لعبت تركيا تقليدًيا لعبة 

التطورات  تشكككير سكككوريا وروسكككيا،و جات متفاوتة من التعاون مع إيراندر على الناتو وكذلك

الرد التركي الشككككديد على اعتراف الواليات  دّقة.إن أقل تأصككككبح هذه اللعبة أن إلى األخيرة

 إلى سككفيرها االحتجاف على هذه الخطوة، وسككحعو ،"إسككرائيلكككككك "عاصككمة ل المتحدة بالقدس

فارة تاح السكككك عد افت مال المزيد من ا إلىيوحي  في القدس، األميركية الواليات المتحدة ب حت

  .كياالتدهور في العالقات بين الواليات المتحدة وتر

كبير، م تظ بالسكككك ان،  -تركيا كالعع إقليمي مهم ى البعيد، ترى الواليات المتحدة على المد

إن عالقات . يم ن أن يسككهم في التوازن السككني .ككد إيران -ا ، وقادر عسكك ريً اومتطور تقنيً 

اإلقليمي وحشد تحالف  ستقرارفضل في هذا السياق ست ون هامة لتعزيز االأتركية  -ليةيسرائإ

بينما كانت عالقات تركيا مع كل من الواليات . قليمي يضككم كال البلدين لدحر النفوذ اإليرانيإ

، ال يزال لدى الواليات 2018يناير كانون الثاني/في نقطة منخفضككة من  "إسككرائيل" المتحدة و

وتركيا ويم ن لها اسككتخدامه لمواصككلة تسككهيل التفاعالت  "إسككرائيل"نفوذ قوي على المتحدة 

وإذا اختارت للقيام بذلك، يم ن للح ومة . ابية بين الجانبين على مسككككتويات متعددةاإليج

البرا ماتية وتجنع  ااإليديولوجية وعالقاتهم ادفع الجانبين للفصككككل بين اختالفاتهم األميركية

ستقالل  شريف أو باال سواء كانت تتعلق بالحرم ال سة،  سا ضايا الح صعيدي حول الق ال الم الت

ش يل العالقات بين  إلى.افة باإل. ال ردي ساعد في ت ذلك، فإن الواليات المتحدة يم ن أن ي

الفلسطينية -سرائيليةاإلوتركيا على المدى الطويل من خالل متابعة عملية السالم  "إسرائيل"

 رائيلية الفلسطينية سيعقبهفإن التحسن في العالقات اإلس اإذا كان التاريخ مؤشرً . بش ل جّدي

 .قات اإلسرائيلية التركيةتحسن في العال
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 برايان هوك: 

1مدير مجموعة العمل حول إيران
 

 

شر من آب سادس ع مومبيو في بأعلن وزير الخارجية األميركي ماي ل  2018  سطسأ/في ال

سّماه "مجموعة العمل حول إيران". وبحسع بومبيو سيس ما  صحافي عن تأ ست ون  ،مؤتمر 

ؤولة عن توجيه ومراجعة وتنسككككيق جميع جوانع النشككككاط المتعلق بإيران المجموعة "مسكككك

وشككككؤونها"، سككككتقدم تقاريرها إليه مباشككككرة. وقد اختار بومبيو "برايان هوك" لقيادة هذه 

 اعمل برايان مديرً  .نه سكككيحمل اللقع الرسكككمي "الممثل الخاص حول إيران"إوقال  ،المجموعة

سات في وزارة الخا سيا شباط عام لقسم تخطيط ال ، وقد وصفه بومبيو بأنه 2017رجية منذ 

 .2لقيادة محموعة العمل حول إيران" يملك خبرة واسعة في السياسة اإليرانية تجعله مؤّهاًل "

عمله كمدير لقسم  إلىلوزير الخارجية، إ.افة  يينالسياس نمستشاريالبرايان هوك هو كبير 

 Lattitudeالدبلوماسككي أسككس شككركة "تخطيط السككياسككات في وزارة الخارجية. وقبل عمله 

LLCشركة شارات وهي  ست صمة " لال شنطن العا شارية مقرها في وا ست شبل هوك . دولية ا

من المناصع العليا في إدارة بوش اإلبن، منها مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية،  اعددً 

و؛ ومسككاعد خاص وكبير مسككتشككاري سككفير الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة )جون بولتون

للرئيس لشكككؤون السكككياسكككة في م تع رئيس موظفي البيت األبيض، ومسكككتشكككار في م تع 

في واشنطن  Hogan & Hartson السياسة القانونية بوزارة العدل. مارس المحاماة في شركة

حاكم والية دى كل من ، وقبل ممارسككة القانون، شككبل منصككع مسككتشككار ل2003-1999بين 

 .3د وعضو ال ونبرس جيمس ليت "آيوا" تيري برانستا

                                                           
 ، باحث في مديرية الدراسات االستراتيجية.إعداد علي مراد 1

2 US State Department, “Remarks on the Creation of the Iran Action Group”, August 16th 2018. 

https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/08/285183.htm 

3 US State Department, “Biography of Senior Policy Advisor to the Secretary of State and Director of 

Policy Planning”. 

https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/08/285183.htm
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قال وزير الخارجية بومبيو خالل المؤتمر الصكككحفي الذي في شكككرح صكككلة هوك بملف إيران، و

نه "منذ قرار الرئيس باالنسككحاب من الصككفقة إهوك في منصككبه الجديد أعلن فيه عن تعيين 

رجات الضكككبط يان دوًرا مهًما في تشككك يل اسكككتراتيجيتنا ألقصكككى دااإليرانية في أيار، لعع بر

، وقد عمل دون كلل من أجل دفع أولويات السككككياسككككة الخارجية قتصككككادياالالدبلوماسككككي و

يان الدبلوماسكككية وخبرته ابر تجربةن بومبيو "إ وأ.كككاف ."للرئيس ترامع عبر مجاالت متعددة

ة الواسعة في السياسة اإليرانية تجعله اختياًرا رائًعا لقيادة مجموعة العمل حول إيران في وزار

 الخارجية".

وساط السياسية بعد ساعات على طرد ري س تيلرسون من منصع وزير الخارجية، شال في األ

بتطهير دائرته الداخلية. وبحسع وسائل  اواإلعالمية في واشنطن أن البيت األبيض اتخذ قرارً 

ية  خارجي إلىكان ُينَظر  ،ميركيةأإعالم عدين المقّربين لوزير ال نه من المسكككككا ة هوك على أ

االعتبار أن هوك استعمل منصبه في الخارجية  إلىن البعض ذهع أالسابق تيلرسون، وحتى 

النووي مع إيران. هذا الرأي يتبّناه المتشككككّددون الداعون إلسككككقاط النظام في  تفاقإلنقاذ اال

إيران، أمثال رئيس مركز سياسة األمن ومديره التنفيذي "فرانك  افني" الذي عّلق على تعيين 

ان هوك في منصككع مسككؤول "مجموعة العمل حول إيران" بالقول: "حتى إذا كان الرئيس براي

ترامع يريد مسكككاعدة الشكككعع اإليراني على تحرير نفسكككه من ح م الشكككريعة التي تضكككطهده 

وتهككددنكا، ويريكد من مجموعكة العمككل أن تفعككل ذلكك، فكإن و.ككككع برايكان هوك في موقع 

 استخداممعاد  بشدة لترامع، وقد  هوك. وث ذلكسيضمن عدم حد المهمة المسؤولية لتنفيذ

 .4"، ودعم النظام اإليرانيوالنووية)حتى ا ن وظيفته المرموقة في الدولة إلنقاذ صفقة أوباما 

 إلىتفسككير بقاء برايان هوك في منصككبه وعدم إقالته بعد رحيل تيلرسككون  في يذهع البعض

دى الجمهوريين، وفي كونه اسكككتبل أنه يملك سكككمعة مهمة في دوائر السكككياسكككة الخارجية ل

مع كبار مستشاري ترامع كجاريد  البيت األبيض ليبني عالقات جانع تيلرسون في إلىوجوده 

شنر قد دعا هوك لمرافقته في رحالته الخارجية أكثر من مرة ستيفن ميلر. وكان كو شنر و ، كو

                                                           

https://www.state.gov/r/pa/ei/biog/bureau/271414.htm 
4Centre for Security Policy, “Brian Hook is the Wrong Man for Trump’s Policy on Iran”, August 20th 2018. 

https://www.centerforsecuritypolicy.org/2018/08/20/brian-hook-is-the-wrong-man-for-trumps-policy-on-iran/ 

https://www.state.gov/r/pa/ei/biog/bureau/271414.htm
https://www.centerforsecuritypolicy.org/2018/08/20/brian-hook-is-the-wrong-man-for-trumps-policy-on-iran/
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مّثل وزارة الخارجية تم نه من نسكك  عالقة طيبة مع بومبيو بح م أنه كان قد  إلىباإل.ككافة 

  .5في اجتماعات مجلس األمن القومي أكثر من مرة

في قيادة محادثات اإلدارة األميركية مع األوروبيين بشكككأن تعديل  اأسكككاسكككيً  ارً ولعع هوك د

حاب من اال. النووي مع إيران تفاقاال باالنسكككك قبل إعالنه  ،تفاقوفي فترة تهديدات ترامع 

ميركية التي تطالع األ االستراتيجيةار الفائت، حاول هوك فرض أي بداية ااالنسحاب منه رسميً 

حول البرنام  النووي  تفاقحلفاءها االوروبيين بالموافقة على اتخاذ تدابير جديدة لتشكككديد اال

.من التعديالت على اال صاروخي اإليراني  شخصيً تفاقوإدراف البرنام  ال محادثات  ا، وقد قاد 

 .6المتحدة في هذا اإلطارمع فرنسا وألمانيا والممل ة 

صحفية واإلعالمية يعيد هوك ت رار ما أعلنه وزير الخارجية مايك بومبيو  في أ لع إطالالته ال

 12إدارة ترامع تجاه إيران من خالل قائمة الككككك  استراتيجيةالما.ي، عندما حّدد  مايو/في أيار

صكككّرح هوك أّن  و الفائتيولي/بداية تموزفي من طهران للعودة عن العقوبات .كككدها.  امطلبً 

صادرات إيران من النفط لتصل  سعى لتقليص  شنطن ت .بط  إلىوا سيلة  صفر، كو سبة ال ن

 . 7طاولة المفاو.ات إلىعلى اإليرانيين إلجبارهم على العودة 

" وعلى رأس "مجموعة الممثل الخاص حول إيرانحيال مهامه كككك " افي أكثر تصريحاته و.وحً 

 ىحدمؤسسة الدفال عن الديمقراطيات" )إبرايان هوك في ندوة لككك " العمل حول إيران"، تحّدث

 الما.كككي، وشكككرح ا سكككطس/أقوى أذرل اللوبي الصكككهيوني في الواليات المتحدةو نهاية آب

ترامع القائمة على مخاطبة الشككككارل اإليراني وتحريضككككه على نظام الجمهورية  اسككككتراتيجية

.خ ال ثير من ال سيّ اإلسالمية للثورة عليه عبر  ساد قادة النظام وال  ما سرديات التي تّدعي ف

الرموز الدينية. وقد أثنى هوك خالل كلمته التي ألقاها أمام الندوة بقرار الفرنسككككيين تعليق 

طهران، كخطوة احتجاجية على المخطط المزعوم لتفجير  إلىسفر دبلوماسييهم  ير الضروري 

                                                           
5 Bloomberg, “A Tillerson Ally Survives the Purge with Help from Friends”, March 15th 2018. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-15/a-tillerson-confidant-survives-the-purge-with-

help-from-friends 
6 US State Department, “Briefing With Brian Hook, Director of Policy Planning”, September 21st 2017. 

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/09/274368.htm 

7 Reuters, “U.S. aims to reduce Iran's oil revenue to zero -State Department official”, July 2nd 2018. 

https://www.reuters.com/article/usa-iran/u-s-aims-to-reduce-irans-oil-revenue-to-zero-state-

department-official-idUSS0N1RU029 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-15/a-tillerson-confidant-survives-the-purge-with-help-from-friends
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-15/a-tillerson-confidant-survives-the-purge-with-help-from-friends
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/09/274368.htm
https://www.reuters.com/article/usa-iran/u-s-aims-to-reduce-irans-oil-revenue-to-zero-state-department-official-idUSS0N1RU029
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الما.ككي، ليتحدث عن حواره المسككتمر  وليوي/في بلجي ا في تموز رهابيةتجّمع لجماعة خلق اإل

 .8النووي تفاقمع األوروبيين منذ ما قبل انسحاب ترامع من اال

فيما يلي جانع من كلمة هوك أمام الحضكككور في ندوة "مؤسكككسكككة الدفال عن الديمقراطيات" 

 حول طبيعة األهداف التي يسعى لتحقيقها كممثل خاص حول إيران في الخارجية األميركية:

لقد  .ن األول لحملة الضبط على إيران هو العقوبات وّ "الم

من  145صّنفنا  .جولة من العقوبات المتعلقة بإيران17فر.نا 

وهذا يشمل ست جوالت من . األفراد وال يانات المرتبطين بإيران

 تفاقالتصنيفات فقط منذ قرار الرئيس ترامع حول االنسحاب من اال

 ".الما.ي مايو/النووي في أيار

خاذ "   بار إيران على ات بات المشكككككدَّدة هو إج هدف من العقو ال

خيارات بسكككيطة ول نها صكككعبة، تتمثل في وقف أو االسكككتمرار في 

يجع أن يشكككعر قادة . فرض العقوبات إلىالسكككياسكككات التي تؤدي 

النظام بعواقع مؤلمة بسككككبع عنفهم، وصككككنعهم القرار السككككيئ، 

العقوبات  هذا الضككككبط الضككككروري يعني إعادة فرض. والفسككككاد

كية التي تم رفعها أو التنازل عنها كجزء من الصفقة النووية رياألم

، ا سككطس/التنفيذ في السككابع من آب حيزّ  إلىعاد أولها . اإليرانية

خل حيزّ  تد ية  عة المتبق لدف خامس من تشككككرين  وا يذ في ال التنف

نعتزم إيصال واردات النفط الخام اإليراني العالمية . نوفمبر/الثاني

. نوفمبر/شككرين الثانيت 4ما يقارب الصككفر قدر اإلم ان بحلول  إلى

ًض   اكجزء من حملتنا لوقف تمويل النظام اإليراني لإلرهاب، قمنا أي

بالشككككراكة مع اإلمارات العربية المتحدة بتف يك شككككب ة لتحويل 

لدوالرات  قل ماليين ا نت تن كا عة  إلىالعمالت  تاب قدس ال قوة ال

 ".للحرس الثوري اإليراني

                                                           
8 Foundation for Defense of Democracies: “Keynote Remarks by Brian Hook, Special Representative for 

Iran, U.S. State Department”, August 28, 2018. 
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ك إننا نطلع من كل دولة لم تعد قادرة على تحمُّل السكككلو"    

 نضككمامحماية شككعبها من خالل اال التدميري للجمهورية اإلسككالمية

عنصكككر آخر حاسكككم في حملتنا هو التزام . حملة الضكككبط هذه إلى

. الوزير بومبيو ب شف وحشية النظام والوقوف مع الشعع اإليراني

م تبة ريبان، فإنه سككككيواصككككل  لىإوكما فعل الوزير أثناء رحلته 

أو في  واألميركي)التعامل مع الشككككتات اإليراني سككككواء في الداخل 

 ".جميع أنحاء العالم

سكككتسكككتمر حملة الضكككبط التي نبذلها في فضككك  المداخيل "    

فال  ثة، واالنت طات الخبي حاكم، والنشكككككا ظام ال يارات الن قذرة لت ال

اني نفسككه معرفة لشككعع اإليرل يحق. الشككخصككي المنحرف، والقمع

ما . المستوى العالي من المصلحة الذاتية التي تبذي أعمال النظام

 فوفي نهاية المطا. متسق مع ما يقوله المحتجون من إيران نقوله

مايو أيار/التي طرحها الوزير بومبيو في  12فإن تحقيق المطالع الك 

 ".هو هدفنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الرصد االستراتيجي     

 

 

 

 

 

 

 




