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 العقيدة البحرية الجديدة

تحاد الروسيلإل 

   

 

 

 الموضوع
 

العقيدة البحرية الجديدة  بموجبه يقّر اروسي فالديمير بوتين مرسوًموقّ ع الرئيس ال 2022تموز  31بتاريخ 

. تقضي العقيدة الجديدة باعتبار الغية 2015، واعتبار العقيدة البحرية السابقة الصادرة في العام 1لروسيا

طب الُق الواليات المتحدة "الخصم الرئيسي للبالد"، وتحّدد طموحات روسيا البحرية بالنسبة لمناطق حيوية مثل

الشمالي ومناطق في البحر األسود. فيما يلي أبرز بنود العقيدة الجديدة وبعض التعليقات الروسية والغربية 

 عليها.

 

  اتخالص

 

 :العقيدة البحرية الجديدة لروسيا بنودأبرز 

الطرق البحرية ي األكبر" ألمنها القومي هو الخطة األميركية لقطع وصول روسيا إلى تعتبر روسيا أن "التحّد •

 .الرئيسية

رئيسي لألمن القومي لروسيا  عتبر نهج الواليات المتحدة نحو الهيمنة في المحيطات العالمية بمثابة تحّدُي •

 .االتحادية

تتمثل األهداف االستراتيجية للسياسة البحرية الوطنية فيما يلي: رفع القدرات العملياتية )القتالية( للبحرية  •

لقومي لالتحاد الروسي وحماية مصالحه الوطنية في المحيط العالمي. الهدف االستراتيجي لضمان األمن ا

 .اآلخر هو رفع كفاءة الدفاع عن الحدود البحرية للدولة وحمايتها

حدود روسيا وتكثيف مناورات  حتىمن التهديدات الرئيسية تعزيز البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو  •

 .ار المتاخمة ألراضي بالدناالحلف في مياه البح

ل السياسة البحرية الوطنية لروسيا في منطقة األطلسي مع األخذ في االعتبار وجود حلف الناتو الذي تتشّك •

 .يهدف نشاطه إلى المواجهة المباشرة مع االتحاد الروسي وحلفائه

                                                           
العقيدة البحرية هي وثيقة تخطيط استراتيجي تحدد المجاالت ذات األولوية في السياسة البحرية الوطنية التي تهدف نحو   1

 ل واالكتفاء الذاتي لالتحاد الروسي في مجال األنشطة البحرية.االستقال
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 :المخاطر الرئيسية على األنشطة البحرية تتضّمن •

 .سي على النقل البحري وتشغيل أنظمة خطوط األنابيب البحريةاعتماد روسيا األسا -

 .عدم اتساق أسطول البحوث مع المتطلبات الحديثة وحجم المهام -

 .ع الصناعي وشركات النفط والغازالعقوبات الدولية على شركات بناء السفن التابعة للمجّم -

 .ياعدم وجود عدد كاف من القواعد والسفن البحرية خارج روس -

، أّدت جائحة كورونا إلى حالة من عدم اليقين اظهور خطر جديد متجّسد باألوبئة الخطيرة. مثًل -

 .الجيوسياسي وبروز أزمة اقتصادية عالمية

 .طب الشماليإحدى أولويات روسيا هي أن تصبح المرجعية الرئيسية الستغالل الموارد في الُق •

عي ق البحر األبيض المتوسط ومنطقة البلطيق وجزر الكوريل )التي تّدُيعتبر البحر األسود وبحر آزوف وشر •

ة لضمان األمن القومي فريقيا "مناطق مهّمإة إلى آسيا وؤّدياليابان السيادة عليها( واالتصاالت البحرية الم

 .الروسي" ويجب على األسطول الروسي تأمينها على المستوى الوطني

 .ن البحري العسكري مع الهند وإيران والمملكة العربية السعودية والعراقلروسيا تطوير التعاو من المهّم •

ترى موسكو خطًرا كبيًرا على البحرية الروسية يتمثل في عدم وجود قواعد خارج الحدود الوطنية  •

  .الستقبال السفن وتزويدها وتنفيذ أعمال اإلصالح والصيانة

في البحر األبيض المتوسط ومنطقة آسيا والمحيط  وضع خطط إلنشاء قواعد عسكرية بحرية جديدة •

 .الهادئ والمحيط الهندي والخليج

 .فنية في البحر األحمر -إقامة قواعد لوجستية •

العقيدة البحرية الروسية الجديدة على تطوير صناعة السفن، على وجه الخصوص، لبناء حامالت  تنّص •

 .الطائرات

زر ية والمناخية، بما في ذلك دراسة األنهار الجليدية في أنتاركتيكا وُجمن بين األولويات البحوث البيئ •

بالة الساحل والجرف القاري لالتحاد الروسي؛ وتحديث السفن الموجودة وبناء سفن بحث القطب الشمالي ُق

 .جديدة

نيا، كان لدى عات واألنظمة الروبوتية البحرية. قبل الحرب في أوكرامن األولويات الرئيسية تطوير المجّم •

مشروًعا مختلًفا تهدف إلى االستكشاف البحري على أعماق مختلفة، بعضها له  17عن  روسيا ما ال يقّل

 .تطبيقات عسكرية
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عتبر تطوير التعاون الدولي في البحث العلمي البحري أولوية لروسيا. البحث العلمي البحري يهدف إلى ُي •

عالمي وموارده لصالح التنمية المستدامة وتعزيز األمن الحصول على معرفة منهجية حول المحيط ال

 .القومي لروسيا

البحرية؛ وتشكيل وتطوير وتنفيذ  معّداتمة للسفن والات رقمية متقّدنّصالدعوة إلى تطوير تقنيات وِم •

 .خاصة معّداتالتقنيات ذات األولوية لتطوير أنظمة أسلحة واعدة و

ة عالية السرعة ة على الذكاء االصطناعي، وإنشاء وسائل تقنية محلّيتطوير أنظمة روبوتية بحرية قائم •

 .البحرية معّداتوأنظمة اتصال آمنة عالية السرعة للتصميم بمساعدة الكمبيوتر للسفن وغيرها من ال

 .الحفاظ على عالقات ودية مع الجيران من األولويات لروسيا •

روسيا: من المخطط تطوير المالحة على طول بحر الشمال طب الشمالي ذو أهمية استراتيجية كبرى لالُق •

بكل طريقة ممكنة، وتنمية الموارد الطبيعية وضمان حقوق روسيا في أراضيها ومياهها بالقوة. في 

األساطيل المحيط الهادئ الهدف هو إنشاء زيادة األساطيل التجارية وأساطيل الركاب وصيد األسماك و

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والحفاظ على عالقات ودية مع الجيران.  العسكرية، ودمج الشرق األقصى

في المحيط األطلسي بما في ذلك بحر البلطيق والبحر األسود، وكذلك الجزء الشرقي من البحر األبيض 

إنشاء اتصاالت نقل جديدة وتطوير السياحة. في بحر قزوين الهدف هو استخراج  له المتوسط، من المخطط

 .وتطوير تربية األسماك المعادن

 

 : 2أبرز التعليقات الروسية

في حين أن هذه العقيدة ال تختلف اختالًفا جوهرًيا عن اإلصدارات السابقة، ال تزال هناك تساؤالت حول ما  •

ة في أوكرانيا والموارد الالزمة إذا كان لدى روسيا الموارد لمثل هذا االلتزام التوّسعي نظًرا للحرب المستمّر

 .ستمرارهاال

 .ة بحريةالعقيدة الجديدة للبحرية الروسية تضع النقاط على الحروف: ستبقى روسيا قّو •

د اهتمام روسيا بتأسيس ات، لكن العقيدة تؤّكيحتل المحيط الهندي المرتبة قبل األخيرة في قائمة األولوّي •

رسي( واالستعداد لتطوير وجود لها في الجزء الشرقي من المنطقة )بشكل أساسي في الخليج الفا

 .ينالعالقات مع الالعبين المحلّي

 .المسار الوحيد الممكن للعمل في حرب باردة جديدة -هذه العقيدة تمّثل الهجوم االستراتيجي الشامل  •

                                                           
2 Profile.ru, Tass, Novosti, Pravda, IMEMO, Kommersant, Interfax. 



6 

ية ألساطيل دول الناتو، وعمليات احتجاز السفن الروسية، أنه بدون أسطول قوي لن أظهرت األفعال غير الوّد •

ن سفن التجارة والبحث وصيد األسماك إوفًقا لألولويات الوظيفية، حيث  من المهام أّي ن روسيا من حّلتتمّك

 .ض للهجوم في أي لحظةيمكن أن تتعّر

عاًما، منذ انهيار االتحاد السوفياتي، على إمكانية  30ة منذ العقيدة البحرية الجديدة لروسيا ألول مّر تنّص •

 .حمل طائراتبناء سفن حربية حديثة ت

من المتوّقع أن تعمل روسيا على تعزيز البنية التحتية العسكرية في شبه جزيرة القرم، وسيتم تعزيز  •

 .أسطول البحر األسود

بحسب يوري بوريسوف، نائب رئيس وزراء االتحاد الروسي للمجمع الصناعي العسكري: "العقيدة الجديدة  •

 ."الجيوسياسي والعسكري االستراتيجي في العالمأخذت في االعتبار التغيرات في الوضع 

 

 :أبرز التعليقات في الصحف والمواقع الغربية

قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين خالل اإلعالن عن العقيدة البحرية الجديدة، إن البحرية الروسية ستزّود  •

أن تطير بسرعة خمسة أضعاف  بصواريخ كروز زيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي يمكن اقريًب

سرعة الصوت. وقال بوتين إن مواقع السفن المجهزة بصواريخ كروز سيتم تحديدها على أساس "مصالح 

 ."ضمان أمن روسيا

عدم ذكر أوكرانيا في أي من بنود العقيدة الجديدة. وعلى الرغم من أن العقيدة الجديدة لم  افًتكان ال •

 ."ى "التعزيز الشامل لموقع روسيا الجيوسياسي في البحر األسود وبحر آزوفأّكدت علفقد تذكر أوكرانيا، 

ضع الهند في مركز الصدارة في إستراتيجية منطقة ت هيأصدرت روسيا عقيدتها البحرية الجديدة، و •

 .ن االستكشاف المشترك للهيدروكربونات البحرية ومد خطوط أنابيب تحت الماءالمحيط الهندي التي تتضّم

المجاالت التي تضمن المصالح الوطنية لالتحاد الروسي في محيطات العالم مقسمة في الوثيقة الجديدة  •

ة وغيرها. اعتبرت العقيدة أن المناطق الحيوية هي المياه البحرية يتها إلى حيوية ومهّمحسب أهّم

د وجرفها القاري، وحوض الداخلية والبحر اإلقليمي لالتحاد الروسي، والمنطقة االقتصادية الخالصة للبال

طب الشمالي، بما في ذلك المنطقة المائية لطريق البحر الشمالي، ومنطقة المياه في بحر أوخوتسك الُق

والقطاع الروسي من بحر قزوين. في المقابل المناطق المهمة هي تلك التي "تؤثر بشكل كبير على التنمية 

عن الحفاظ على األمن  ان القومي لالتحاد الروسي، فضًلاالقتصادية والرفاهية المادية للسكان وحالة األم

 االستراتيجي واإلقليمي للدولة".
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إعادة صياغة نظرية 

 الردع األميركية

   

 

 الموضوع
 

 11األدميرال تشارلز ريتشارد، ألقاه بتاريخ  STRATCOMخطاب لقائد القيادة االستراتيجية في الجيش األميركي 

دوة السنوية للفضاء والدفاع الصاروخي" في والية ألباما، كشف فيه عن عمل القيادة في "الن 2022آب 

 .1االستراتيجية على إعادة صياغة نظرية الردع لتأخذ في الحسبان عالم القوة النووية ثالثي األقطاب

 

 

   أّن اليردع الييوم ال يشيبه     ذليك اب، لست متأكًدا من شكل االستقرار االستراتيجي في عالم ثالثيي األقطي

الحرب الباردة، حيث يمكين للقيّوتين العظمييين االعتمياد بشيكل كبيير عليى اإلجيراءات السيلبية لتقيييد           

 األعمال المزعِزعة لالستقرار.

   يحتياج   اليردع النيووي" ليم تعيد تصيلح. ليذلك      إن الشيء الواضح هو أّن المفاهيم التقليدية مثل "سيّلم

لمتحيدة إليى ابتكيار مفهيوم أكثير "ديناميكيية" لليردع، مفهيوم يأخيذ فيي الحسيبان            قادة الوالييات ا 

 عن استخدام األدوات األخرى إلى جانب البراعة العسكرية. االمجاالت النووية والتقليدية، فضًل

            داخيل القييادة    بشراسية يمكننا أن نبدأ بإعيادة صيياغة نظريية اليردع. سيأقول لكيم، نحين نفعيل ذليك

: الال اوبشكل مختلف تماًم –، وهي تبدو ناجحة في الواقع مع األزمة الحالية ]مع روسيا[ االستراتيجية

التي ال تظهر في نظريية   ماتكل الِس -توازن، والروابط، والسلوك الفوضوي، وعدم القدرة على التنبُّؤ 

 الردع الكالسيكية.

   ام الثالثية" غيير المسيبوقة    مشيكلة األجسي  " يجب بذل المزيد من الجهود لمعرفة كيفية التعاميل ميع

ن فيي نفيس الوقيت ويجيب     يخصم ين قادر ين نووًيا نظيير  للعالقة النووية ثالثية األقطاب. لم نواجه قّط

 ردعهما بشكل مختلف.

                                                           
1 https://breakingdefense.com/2022/08/the-nuclear-3-body-problem-stratcom-furiously-rewriting-deterrence-

theory-in-tri-polar-world/ 

  أبرز ما ورد في الخطاب
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  إّن مفهييوم "الييردع المتكامييل" لييوزير الييدفاع لويييد أوسييتن يسييير فييي االتجيياه الصييحيح، فهييو يسييمح

ّلي ثم االندماج عبير الوظيائف والمسيارح ومجياالت الصيراع،      للبنتاغون بالتفكير في المشكلة بشكل ك

 لدى البنتاغون. اجارًي الكن تنفيذ هذا "الردع المتكامل" ال يزال عمًل

    نحن نبني إطاًرا تشغيلًيا لي "الردع المتكامل". لقد قطعنا خطوات هائلة. ولكن هناك الكثير مين العميل

ليى اسيتراتيجية ردع متكاملية تكيقيف قيدراتنا االسيتراتيجية       الذي يتعيَّن علينيا القييام بيه. نحين بحاجية إ     

 وقدراتنا وموقفنا لمواكبة تغّيرات التهديدات العالمية المتطوقرة.

    أولويتي القصوى على المدى القريب هي اإلنذار الصاروخي. نحن بحاجة إلى دفاعات صياروخية جدييدة

ه وهو اإلنيذار مين الصيواريخ، ليذا فأنيا      إلي أحتاج تبدأ باإلنذار من الصواريخ. هذا هو الشيء األول الذي

اتنا. يرجع ذلك إلى هذه التهديدات التي تتوّسع بسيرعة  أعرف ما أفعله بشأن كيفية نشر وتموضع قّو

وتتطّور إلى هذه التهديدات سريعة التوسُّع والتطّور: األسيلحة التيي تفيوق سيرعة الصيوت، وصيواريخ       

ار، وانتشييار الصييواريخ ييية بييدون طّيييى عييابر للقييارات، وأنظميية جّوحتمييل أن تكييون ذات مييدكييروز التييي ُي

 الباليستية قصيرة المدى، والعديد من أنظمة األسلحة الجديدة.

        كمثال على الحاجة لإلنذار الصاروخي، اختبرت الصين العيام الماضيي "نظيام القصيف الميداري الجزئيي- 

FOBS"2  هي قدرة ناشئة لم يسبق لها مثييل فيي   و -باستخدام مركبة انزالقية تفوق سرعة الصوت

العالم. لست مقتنًعا على اإلطالق بأّننا فّكرنا بشيكل كاميل فيي اآلثيار المترّتبية عليى ميا يعنييه نظيام          

للتحذير، وصعوبات في تحديد المصيدر، وتهدييد متزاييد     األسلحة هذا. سنحصل على جداول زمنية أقّل

 تقليدية.لدفاعاتنا وقواتنا الفضائية والصاروخية ال

    ًعين االسييتخدام المتزاييد للصييواريخ فيي الصييراع )مثييل     اللتعاميل مييع هيذه التهديييدات الجدييدة، فضييل

استخدام روسيا للصواريخ ذات القدرات النووية والتقليدية المزدوجة(، أدعو إلى تحديث وضيع اليدفاع   

 الصاروخي األميركي.

     لتكيرار، والتنّقيل، وتعقييد خطيط هجيوم الخصيم،       علينا أن ننظر بجّدية أكبير إليى التشيّتت، والتصيّلب، وا

وتقليل الثقة في نجاح الهجوم، ورفع عتبة الصراع المحتم ل، وإعطاء كبار قادتنا المزيد من القيرارات  

ثانًييا، تحتياج وزارة اليدفاع إليى التحيّرك بشيكل أسيرع         .من الضرر الناجم عن الهجمات التي تتطّلب الحّد

                                                           
( هو نظام توصيل رأس حربي يستخدم مداًرا أرضًيا منخفًضا باتجاه وجهته المستهَدفة، قبل FOBSنظام القصف المداري الجزئي )  2

 أن يصل إلى الهدف مباشرة.
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المبّكر و/أو تحسين الفهم عنيدما   ، بما في ذلك تحسين اإلنذار3اإلطالق" لتطوير قدرات جديدة لي "منع

 ال يكون اإلنذار المبّكر متاًحا.

 أن يكون لدينا قدرات استشعارية دفاعية صاروخية متكاملية، وسيريعة االسيتجابة، ومسيتمّرة      ال بّد من

شيعرات جدييدة لتتّبيع التيأثير     ن يطلقيان مست الالتكلفة، وقيادة وتحكُّم متكيام ومِرنة وفّعالة من حيث 

 على هذه التهديدات.

 .ثالًثا، أدعو إلى اعتماد الدفاعات اإليجابية والسلبية بوجه القدرات الفرط صوتية اإلقليمية 

            أخيًرا، يجب أن يرّكز التموضع الجدييد أيًضيا بشيكل أكبير عليى هزيمية الصيواريخ، ولييس فقيط اليدفاع

ة تسيتند إليى هيكيل مين أعليى إليى أسيفل ييزامن مسياهمات          الصاروخي النشط، والقيام بذلك بطريقي 

 وقدرات الدول الشريكة والحليفة للواليات المتحدة.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 مصطلح "منع اإلطالق" يطَلق على طرق تخريب برامج تطوير الصواريخ والصواريخ الفردية قبل انطالقها.  3
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 مقابلة معم

 هنري كيسنجر

   

 

 لموضوعا
 

مع مستشار األمن القومي األسيبق هنيري كيسينجر     2022آب  12صحيفة وول ستريت جورنال في  مقابلة أجرتها

دراسات في االسيتراتيجية الدوليية"، حييث تحيّدث عين "التيوازن" فيي أداء قيادة          حول كتابه الجديد "القيادة: سّت

 .1الدولة وما ينبغي على قادة أميركا اعتماده في المواجهة مع كل من الصين وروسيا

 

  المضمون

 

دراسات في االستراتيجية  عاًما، كتابه التاسع عشر، "القيادة: سّت 99نشر هنري كيسنجر، البالغ من العمر 

العالمية"، وهو عبارة عن تحليل للرؤية واإلنجازات التاريخية لقادة ما بعد الحرب العالمية الثانية: كونراد 

ور السادات، ولي كوان يو، ومارغريت تاتشر. في الخمسينيات أديناور، وشارل ديغول، وريتشارد نيكسون، وأن

من القرن الماضي، "قبل أن أنخرط في السياسة"، أخبرني السيد كيسنجر في مكتبه في وسط مانهاتن، 

"كانت خطتي أن أكتب كتاًبا عن صنع السالم وإنهائه في القرن التاسع عشر، بدًءا من مؤتمر فيينا، وتحّول 

وبعد ذلك كان لدي حوالي ثلث كتاب مكتوب عن بسمارك، وكان سينتهي مع اندالع الحرب ذلك إلى كتاب. 

 ."د انعكاس معاصرالعالمية األولى". الكتاب الجديد، كما يقول، "نوع من التكملة. إنه ليس مجّر

" قد يقول وزير الخارجية السابق ومستشار األمن القومي إن جميع الشخصيات الستة المذكورة في "القيادة

، 1945إلى عام  1914يه "حرب الثالثين عاًما الثانية"، وهي الفترة من عام تشّكلت من خالل ما يسّم

وساهمت في تشكيل العالم الذي أعقب ذلك. وقد جمعت جميعها، من وجهة نظر كيسنجر، بين نمطين 

ندما سئل عما إذا كان يعرف أي أصليين للقيادة: البراغماتية بعد النظر لرجل الدولة والجرأة الحكيمة للنبي. ع

أن أعتبر أنه على الرغم من أن ديغول كان  زعيم معاصر يشترك في هذا المزيج من الصفات، أجاب: "ال.  أوّد

أو حتى كونراد أديناور، لم  ّن هذه الرؤية لنفسه، في حالة نيكسون وربما السادات،فإ لديه هذه الصفات،

في األساس. لقد  اية أخرى، لم يكن أّي من هؤالء األشخاص تكتيكًيتعرفها في مرحلة سابقة. من ناحتكن 

 ."أتقنوا فن التكتيك، لكن كان لديهم تصّور للهدف عندما دخلوا المنصب

                                                           
1 https://www.wsj.com/articles/henry-kissinger-is-worried-about-disequilibrium-11660325251 
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وهي الصفة  -الغرض  -في الحديث مع السيد كيسنجر دون سماع تلك الكلمة  اال يمضي المرء وقًتا طويًل

لكلمة األخرى، التوازن، الشغل الشاغل لرجل الدولة. منذ الخمسينيات من ، جنًبا إلى جنب مع االمحدَّدة للنبّي

القرن الماضي، عندما كان باحًثا في جامعة هارفارد يكتب عن االستراتيجية النووية، فهم السيد كيسنجر 

 الدبلوماسية على أّنها عملية مواز نة بين القوى العظمى التي تلقي بظاللها على احتمالية وقوع كارثة

نووية. إّن اإلمكانات المرّوعة لتكنولوجيا األسلحة الحديثة، من وجهة نظره، تجعل الحفاظ على توازن القوى 

 .المعادية، مهما كان غير مستقر، ضرورة أساسية للعالقات الدولية

في م المتعاِرضة ي قال لي: "في تفكيري، التوازن له مكّونان". نوع من توازن القوى، مع قبول شرعية الِق

فأعتقد أّن التوازن  ة لجهودك يجب أن تكون فرض ِقي مكبعض األحيان. ألنه إذا كنت تعتقد أّن النتيجة النهائي

غير ممكن. لذا فإّن المستوى الواحد هو نوع من التوازن المطلق". المستوى اآلخر، كما يقول، هو "توازن 

تك فيما يتعّلق بما هو مطلوب للتوازن العام". السلوك، مما يعني أّن هناك قيوًدا على ممارسة قدراتك وقّو

يقول إّن تحقيق هذا المزيج يتطّلب "مهارة فّنية تقريًبا". "في كثير من األحيان، لم يكن رجال الدولة 

يستهدفونها بشكل متعّمد، ألّن السلطة لديها احتماالت كثيرة للتوّسع دون أن تكون كارثية لدرجة أّن 

 ".ذا االلتزام الكاملالدول لم تشعر أبًدا به

ذاته. "يمكن أن تكون هناك حاالت  يقّر كيسنجر بأّن التوازن، رغم أّنه ضروري، ال يمكن أن يكون قيمة في حّد

"، حسب مالحظته. "على سبيل المثال، مع هتلر، كان من غير الُمجدي ايكون فيها التعايش مستحيًلا أخالقًي

تعاطف مع تشامبرلين إذا كان يعتقد أنه بحاجة إلى كسب الوقت من على الرغم من أّنني أ -مناقشة التوازن 

أجل المواجهة التي كان يعتقد أنها ستكون حتمية على أي حال". هناك تلميح في "القيادة" عن أمل 

كيسنجر في أّن رجال الدولة األميركيين المعاصرين قد يستوعبون دروس أسالفهم. يقول كيسنجر: "أعتقد 

الية تّتسم بأّن فيها مشكلة كبيرة في تحديد االتجاه. إّنها تستجيب للغاية لمشاعر اللحظة". أّن الفترة الح

يقاوم األميركيون فصل فكرة الدبلوماسية عن فكرة "العالقات الشخصية مع الخصم". يخبرني أّنهم 

و إدانة محاوريهم منهم لتحويل أ ا، سعًيايميلون إلى النظر إلى المفاوضات من منظور تبشيري وليس نفسانًي

 .من اختراق تفكيرهم ابدًل

يرى كيسنجر أّن عالم اليوم يقترب من اختالل توازن خطير. يقول: "نحن على حافة الحرب مع روسيا والصين 

 ؤّديبشأن القضايا التي خلقناها جزئًيا، دون أّي مفهوم لكيفية نهاية هذا األمر أو ما الذي من المفترض أن ي

الواليات المتحدة إدارة الخصم ين من خالل التثليث بينهما، كما كان الحال خالل سنوات  إليه". هل تستطيع

ننا سنقّسمهم ونقلبهم ضد بعضهم إبسيطة. "ال يمكنك اآلن أن تقول  نيكسون؟ ال يقّدم وصفة طبية

ما".  رات وخلق خيارات، ولهذا يجب أن يكون لديك هدفالبعض. كل ما يمكنك فعله هو عدم تسريع التوّت
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فيما يتعّلق بمسألة تايوان، يخشى كيسنجر من أّن الواليات المتحدة والصين تناوران وهما تتجهان نحو أزمة، 

وينصح واشنطن بالثبات. يقول: "إن السياسة التي نّفذها كال الحزبين أنتجت وسمحت بتقّدم تايوان إلى كيان 

عاًما، لذلك، ينبغي على  50ة ت المتحدة لمّدديمقراطي مستقل وحافظت على السالم بين الصين والواليا

 ".للغاية، في التدابير التي يبدو أنها تغّير الهيكل األساسي االمرء أن يكون حذًر

أثار كيسنجر الجدل في وقت سابق من هذا العام من خالل اإلشارة إلى أّن السياسات غير الحذرة من جانب 

كون قد أشعلت األزمة في أوكرانيا. ال يرى أّي خيار سوى أخذ الواليات المتحدة وحلف شمال األطلسي ربما ت

ويعتقد أنه كان من الخطأ أن يرسل الناتو إشارة إلى  مخاوف فالديمير بوتين األمنية على محمل الجّد

ككل الدول الغربية التقليدية التي  -في النهاية إلى الحلف: "اعتقدُت أّن بولندا  أوكرانيا بأّنها قد تنضّم

في الناتو. لكن أوكرانيا، برأيه، عبارة عن مجموعة من  امنطقًي اكانت عضًو -جزًءا من التاريخ الغربي  كانت

األراضي التي كانت ُملح قة بروسيا ذات يوم، والتي يعتبرها الروس أراضيهم، على الرغم من أّن "بعض 

جعلها كحاجز بين روسيا والغرب:  األوكرانيين" ال يفعلون ذلك. يمكن تحقيق االستقرار بشكل أفضل من خالل

 ."د االستقالل الكامل ألوكرانيا، لكنني اعتقدت أّن أفضل دور لها كان شيًئا مثل فنلندا"كنت أؤّي

يقول، مع ذلك، بعد الطريقة التي تصّرفت بها روسيا في أوكرانيا، "أعتبر اآلن، بطريقة أو بأخرى، رسمًيا أم ال، 

عقاب ذلك كعضو في الناتو". ومع ذلك، فإّنه يتوّقع تسوية تحافظ على أنه يجب معاملة أوكرانيا في أ

، عندما استولت على شبه جزيرة القرم وأجزاء من منطقة 2014مكاسب روسيا من توّغلها األولي في عام 

سؤال حول كيفية اختالف هذه التسوية عن االتفاقية التي  ندونباس، على الرغم من أّنه ليس لديه إجابة ع

عاء األخالقي الذي تطرحه ديمقراطية أوكرانيا سنوات. االّد 8بتحقيق االستقرار في الصراع قبل  فشلت

 -، فضلت األغلبية الواضحة عضوية االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي  2014منذ عام  -واستقاللها 

سيد كيسنجر. إذا كان والمصير الرهيب لشعبها تحت االحتالل الروسي، يتناسبان بشكل محرج مع فن حكم ال

تجّنب الحرب النووية هو الصالح العام، فماذا يجب أن تفعل الدول الصغيرة التي ال وظيفة لها في التوازن 

 بل الدول الكبيرة؟العالمي سوى أن ُتدار من ِق

 يوضح السيد كيسنجر: "كيف نربط بين قدرتنا العسكرية وأغراضنا االستراتيجية، وكيف نربط هذه بأهدافنا

ها". ومع ذلك، إذا عدنا إلى حياته المهنية الطويلة والمثيرة للجدل في حّل إنها مشكلة لم يتّم -األخالقية 

كثير من األحيان، فإنه ال يمارس النقد الذاتي. عندما ُسئل عما إذا كان نادًما على سنواته في السلطة، أجاب: 

هذا السؤال، ألنه ُيطرح دائًما". ولكن في حين أنه  ن"من وجهة نظر متالعبة، يجب أن أتعّلم إجابة رائعة ع

يقول بشكل عام، "أنا ال أعّذب نفسي بأشياء ربما  فهوقد يعيد النظر في بعض النقاط التكتيكية البسيطة، 

 فعلناها بشكل مختلف".
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الحظر األوروبي على الفحم 

 الروسي

   

 
 

 لموضوعا
 

زمة الخامسة من العقوبات على الفحم الروسي كجزء من الُح ااالتحاد األوروبي حظًر ي أقّرفي نيسان الماض

آب أعلنت المفوضية  4على روسيا. حينها أعلن االتحاد األوروبي أن الحظر الكّلي سيبدأ في آب الحالي. وبتاريخ 

بيان: "يجب على جميع دول  ، وقالت في2022آب  10األوروبية أن الحظر على شراء الفحم الروسي سيبدأ في 

 ة المتعّلقة بالموضوع.االتحاد االلتزام بالقرار، على الرغم من أزمة الطاقة". فيما يلي بعض التفاصيل المهّم

 

  نّص ال

مليون يورو من الفحم الروسي يومًيا، وهو جزء بسيط مما يدفعه  20قيمته يستورد االتحاد األوروبي ما  •

 .ينفط والغاز الروسياألوروبيون مقابل الن

ة ألن االتحاد األوروبي المؤّلف من روسيا بشّد يقول المسؤول التنفيذي في االتحاد األوروبي إن الحظر سيضّر •

 8إلى خسائر في اإليرادات للبالد تبلغ حوالي  ؤّديدولة هو أكبر شريك لروسيا في تجارة الفحم، مما سي 27

 .ًيامليار دوالر( سنو 8.3مليارات يورو )

 :(2021ري الفحم بالنسبة المئوية )حسب بيانات شركة بريتيش بتروليوم لعام ة السوقية ألكبر مصّدّصالِح •

 

 



16 

 41 بزيادة، 2021مليون طن من الفحم من روسيا في عام  52استوردت دول االتحاد األوروبي ما يقرب من  •

فيما يلي نسبة اعتماد بعض الدول على الفحم التي استوردتها في العام السابق.  على الكّمية مليون طن

 : 1الروسي

 
 

أن الفحم الروسي أرخص من غيره إلى يسعى األوروبيون اآلن للعثور على مصادر فحم جديدة، مع اإلشارة  •

 .من الكبريت وذو جودة أعلى إذ يحتوي على نسبة أقّل

٪ من وارداته من 45حوالي بي على روسيا في وفًقا لبيانات المفوضية األوروبية، يعتمد االتحاد األورو •

٪ من فحمه 70ما يقرب من  من روسيا ، يستورد االتحاد األوروبيBruegel وبحسب مركز األبحاث. 2الفحم

                                                           
1 https://www.statista.com/statistics/1302360/russian-coal-dependency-in-the-eu-by-country/ 
2 https://12ft.io/proxy?q=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Fmarkets%2Fcommodities%2Feu-ban-russian-coal-imports-

kick-thursday-2022-08-10%2F 
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، والذي ُيستخدم للتدفئة وتوليد الطاقة. ويمثل الفحم المعدني الروسي، المستخدم في صناعة الحراري

ن واردات االتحاد األوروبي من الفحم. وتعد ألمانيا وبولندا وهولندا من ٪ م30٪ و20الحديد والصلب، ما بين 

 .أكبر مستهلكي الفحم الروسي في أوروبا

بعد اندالع الحرب في أوكرانيا ولمواجهة التخفيضات في شحنات الغاز الروسي في األشهر األخيرة، زاد  •

اليا استخدامهم لمحطات الطاقة التي تعمل أعضاء االتحاد األوروبي مثل ألمانيا والنمسا وهولندا وإيط

 .بالفحم. لذلك فإن فرض حظر على الفحم الروسي قبل الشتاء سيزيد من حّدة األزمة المتوّقعة حينها

ع إلى في األشهر األخيرة، أعادت ألمانيا تشغيل مصانع الفحم، واستدعت المهندسين من التقاعد وتتطّل •

 .استيرادها من أستراليا وجنوب إفريقيا ح أن يتّم، والتي من المرّجطن من الفحم شهرًيا 100،000حرق 

٪ من جميع صادرات الفحم 25حظر االتحاد األوروبي للفحم الروسي سيوقف على الفور ما يقرب من  •

 .الروسية

 .استعداًدا للحظر، بدأت روسيا في تصدير الفحم بأرقام قياسية إلى دول أخرى، مثل الصين وإندونيسيا •

لمانيا من الفحم بنسبة ية الكهرباء التي تنتجها أ، ارتفعت كّم2022خالل األشهر الخمسة األولى من عام  •

ئة. وقد دفع الحظر المفروض على روسيا االتحاد األوروبي إلى زيادة الواردات من مصادر أخرى، في الم 20

 .سيابما في ذلك الواليات المتحدة وأستراليا وجنوب إفريقيا وإندوني

بالحظر.  اماليين طن من موسكو كل عام، من أكثر الدول تأثًر 10ستكون بولندا، التي تستورد ما يقرب من  •

ب ا على واردات الفحم الروسي في منتصف نيسان الماضي، مما تسّبا كامًلفرضت الحكومة البولندية حظًر

من الفحم في بولندا بنحو أربعة الواحد  طنالوارتفاع في األسعار في البالد. ارتفعت تكلفة  في نقص حاّد

ى إلى احتجاجات من ِقبل ثالثة ماليين بولندي ال يزالون يستخدمون أضعاف عما كانت عليه قبل عام، ما أّد

  .الفحم لتدفئة منازلهم

اظ عضلة إيجاد مصادر بديلة الستبدال الفحم الروسي بينما يكتشفون طرًقا للحفيواجه القادة األوروبيون ُم •

عتبير الفحيم مين جنيوب إفريقييا وأسيتراليا وإندونيسييا وتنزانييا         ة بهيم. يُ ات الطاقة الخاّصي على تشغيل محّط

لقطياع الطاقية األوروبيي. ولكين جمييع المصيادر البديلية تواجيه مشياكل تتعّليق            اوكازاخستان ونيجيريا بديًل

. فييالفحم الييذي كييان يسييتورده  ييية التييي تسييتطيع هييذه الييدول تصييديرها  باالختالفييات فييي الجييودة أو الكمّ 

ميين المسييتورد %، علييى عكييس الفحييم 100األوروبيييون ميين روسيييا كييان يسييتوفي المعييايير األوروبييية بنسييبة 

ييات أو  مين حييث الكمّ   امحيدودً  واليذي قيد يكيون   الواليات المتحدة األميركية أو جنوب إفريقيا أو إندونيسيا، 

 ن الفحم الروسي.أغلى بكثير م معايير الجودة المطلوبة، كما أنه
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استطالع رأي حول القاعدة 

 الصدرية في العراق

   

 
 

 لموضوعا
 

آب  8دي كيروز ُنِشير بتياريخ    -ين في معهد تشاتهام هاوس البريطاني ريناد منصور وبينيديكت روبين مقال للباحث

تيائج اسيتطالع رأي أجيراه    الجاري بعنوان: "فهم مقتدى الصدر في العراق: داخيل مدينية الصيدر بغيداد"، يعيرض ن     

 .1العملية السياسية فيالمعهد في مدينة الصدر حول آراء القاعدة الصدرية 

 

  نّص المقال

أنهيم عليى اسيتعداد ليدفع العيراق نحيو نيوع         وا، زعمي 2021المفاجئ في انتخابات عيام   الصدريين بعد فوز

ة، يبيدو أن زعييمهم رجيل اليدين     جديد من السياسة. لكن بعد تسعة أشهر من الفشيل فيي تشيكيل الحكومي    

من ذلك، دعا إلى احتجاجات  االشعبوي مقتدى الصدر قد استسلم وانسحب من عملية تشكيل الحكومة. وبدًل

على ذلك، أرسل خصومه، نوري  ا. رًدجديدةجماهيرية، وأرسل أتباعه لغزو البرلمان واحتالله، وطالب بانتخابات 

ية إليران، أنصارهم إلى المنطقة الخضراء في بغداد، مما ينذر بصيراع  ات الحشد الشعبي الموالالمالكي وقّو

ذليك إليى حيرب أهليية      ؤّديبين الجانبين المدّجج ين بالسالح. على الرغم من أنه ال يزال من غيير المحتميل أن يي   

سيين: شيعية، هناك مخاوف متزايدة بشأن المدى الذي يرغب الصدر بالذهاب إليه. كما سأل أحد الزعماء السيا

 "هل يمكن لرجل واحد أن يحتجز دولة بأكملها كرهينة؟"

فإن هدف الصدر ليس الثورة أو قلب النظام السياسي، بل الحصيول   لرغم من مسرحيات احتالل البرلمانوعلى ا

الميالكي   إذا ليم يكين  نوري المالكي عليى وجيه الخصيوص.    من على مزيد من السلطة من خصومه الشيعة، و

صيدر مسيتعد لمواصيلة النظيام الِعرقيي الطيائفي والعميل ميع النخبية الحاكمية الكرديية            فيإن ال  في الصورة

 والسّنية. 

 

 

                                                           
1 https://www.chathamhouse.org/2022/08/understanding-iraqs-muqtada-al-sadr-inside-baghdads-sadr-

city?utm_source=twitter.com&utm_medium=organic-social&utm_campaign=iraq&utm_content=chatham-house-survey 
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 فهم القاعدة الصدرية 

 في السياسة العراقية". اأساسًي اظهر االستطالع أن مقتدى الصدر سيبقى العًب"ُي

ين األشيخاص مين شيريحة    يتكّون التيار الصدري، أحد أكبير الحركيات اإلسيالمية فيي الشيرق األوسيط، مين ماليي        

لكّنها محاطة بمفاهيم خاطئة.  -حضرية فقيرة من السكان. هذه القاعدة هي مصدر رئيسي لسلطة الصدر 

سعت مجموعات مختلفة إلى استخدام هذه القاعدة ألغراضها الخاصة. على سبيل المثال، حياول اليسياريون   

. وميؤخًرا، اعتقيدت الوالييات    2016عيام   والليبراليون حشيد هيذه القاعيدة فيي حمليتهم لمكافحية الفسياد       

 -المتحدة أنه يمكن استخدام القاعدة لمواجهية النفيوذ اإليرانيي فيي العيراق، بينميا سيعت إييران نفسيها          

أيًضا للفوز بقاعدة جماهيرية من الصدر. لكن مثيل هيذه المحياوالت ليم تينجح       -والجماعات المتحالفة معها 

ير السبب. إّن إلقاء نظرة على القاعدة الصدرية يقّدم أيًضيا لمحية عين    ونتائج هذا االستطالع تساعد في تفس

 المسار السياسي للتيار، وانعكاساته على استقرار العراق.

تيه  سنوات الهيمنة على حكومة فاسيدة أضيّرت بيدور الصيدر كيزعيم دينيي شيعبوي وأّدت إليى تيوّتر عالق          إن

برلمان ال يقتصير فقيط عليى تصيعيد الضيغط عليى منافسييه        فإّن انسحابه من ال بقاعدته االجتماعية. وبالتالي

. والواقيع أّن فهيم القاعيدة الصيدرية هيو      بشيكل حاسيم   أيًضيا محاولية لتجدييد شيرعيته     هالسياسيين، ولكني 

المفتاح لفهم الصدر نفسه. ولهذه الغاية، أجرى "مشروع مبيادرة العيراق" فيي معهيد "تشياتهام هياوس"       

صيدري مين مدينية الصيدر ببغيداد، مميا أعطيى رؤًى فرييدة لمجموعية ُيسياء            0100نادًرا ألكثر مين   ااستطالًع

 فهمها غالًبا.

أظهرت نتيجة رئيسيية مين اسيتطالع اليرأي فيي مدينية الصيدر أّن الغالبيية ال تثيق فيي المؤّسسيات السياسيية             

ثقيون مطلًقييا  % أّنهيم ال ي 45% ميين المسيتطل عين أّنهيم ال يثقييون مطلًقيا بالبرلميان، وزعييم     55العراقيية. قيال   

على إصالح المشاكل السياسيية الحاليية فيي العيراق، أشيار       ابمجلس الوزراء. عندما ُسِئلوا عمن سيكون قادًر

معظمهم إلى الزعامة الدينية. وهذا يسياعد عليى تفسيير سيبب ابتعياد الصيدر عين السياسية فيي كثيير مين            

ويجيب علييهم معالجية القضيايا السياسيية      األحيان. ينظر أتباعه إلى رجال الدين كممّثلين شيرعيين يمكينهم   

ن بالفساد، ويّتخذون قرارات تضيّر بيالعراقيين. وميع    وسيين غير جديرين بالثقة، وملوَّثاألكبر، في حين أّن السيا

، أصبح الصدر أكثر ارتباًطا بهذه المؤسسيات السياسيية، مّميا خليق فجيوة      2018ذلك، منذ فوزه في انتخابات 

% من المستطل عين بشّدة على أّن الحكومة يجب 55ّيته السياسية المتصاعدة. يوافق بين هوّيته الدينية وهو

 ما". % منهم "إلى حّد26أن تسّن قوانين تتماشى مع الشريعة اإلسالمية، بينما وافق 

في المقابالت، أخبر كبار الصدريين المستطِلعين أّن التحّرك نحو السياسة المؤسَّسية خليق مسيافة بيين الصيدر     

 -. عندما قيّرروا فيي النهايية الترّشيح     2021تباعه، وهذا هو سبب رغبتهم في البداية بمقاطعة انتخابات وأ
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أرادوا أن ُيظِهروا للقاعيدة الصيدرية أّنهيم ال يمارسيون السياسية كالمعتياد. كيانوا         -وفازوا بنتيجة مفاِجئة 

اعي للسياسة التي تحكيم العيراق منيذ    األسلوب اإلجم يعتقدون أّن حكومتهم "األغلبية" يمكن أن تحّل محّل

. لكّن الصدريين فشلوا في تشكيل حكومة أغلبيية. فيي مواجهية خييار السياسية كالمعتياد، قيّرر        2003عام 

الصدر االنسحاب من عملية تشكيل الحكومة الرسمية للتركيز على سياسات أكثر نشاًطا متجّذرة في القييادة  

 ية.الدينية في محاولة الستعادة بعض الشرع

حتيى   -كما كشف االستطالع أّن القاعدة الصدرية متدّينة بشّدة. يعتقد معظم األتباع أّن الحكومية والدولية   

فيإّن القييادة الدينيية فيي عهيد الصيدر        هميا الشيريعة اإلسيالمية. وبالتيالي    يجيب أن تحكم  -القانون الجنائي 

بيل زعمياء   القاعدة يمكن حشيدها مين قِ   ضرورية لفهم طبيعة القاعدة، ودحض اقتراحات المحّللين بأّن هذه

علمانيين أو ليبراليين أو غيرهم. كما يظهر أّنه في حين تم تفريغ العديد من الجماعيات اإلسيالمية الشييعية    

 ات الدينية، إال أّن الصدريين يظّلون استثناًء.، ولم يعد يتم تعبئتها حول األفكار والهوّيافي العراق أيديولوجًي

 

 االحتجاجية  2019كة تشرين آراء سلبية لحر

رغم أّن االحتجاجات في العراق غالًبا ما ُينظ ر إليها على أّنها صوت واحيد موحَّيد، أو عليى أّنهيا تنطيوي عليى       

إمكانية الوحدة، إال أّن استطالع مدينة الصدر وجد وجهات نظر مختل طة حول الحركات االحتجاجيية، بميا فيي    

% 16ر أكثر من ربع المستطل عين أّن حركة تشرين سلبية إليى حيد ميا، ورأى    ذلك حركات تشرين المهيِمنة. اعتب

والتيي   -أّنها سلبية للغاية. وهذا يكشف عن المدى المحدود الذي يمكن أن يحشد فيه الصدريون مع تشرين 

 ستكون أجندة رئيسية لمحاولة الصدر استعادة ساحات االحتجاج.

قيد  جميع أنحاء العراق، ال ييزال الصيدريون مسيتعّدين للتصيويت. و     على الرغم من انخفاض إقبال الناخبين في

% ميين المييرجَّح "إلييى حييد مييا" أن 9% ميين المييرجَّح أن يصييّوتوا فييي االنتخابييات المقبليية و36جييد االسييتطالع أّن و

، فيإّن حقيقية أّن قاعدتيه ستصيّوت     2018مقارنًة بعيام   2021يقترعوا. بينما خسر الصدر أيًضا أصواًتا في عام 

وهيذا ميا يفّسير     -أكثر من المجموعات األخرى تعني أّن انخفاض نسبة التصويت سييؤّثر عليى منافسييه أكثير     

دعواته إلجراء انتخابات جديدة. ال تزال القاعدة الصدرية تشيّكل أداًة مهّمية وتمكينيية للصيدر فيي العمليية       

 السياسية في العراق والسبب في استمراره بالتنافس في االنتخابات.

 

 مهور الصدر هو قاعدتهج

ومع  بسبب طبيعتها المنغلقة، لم يتم إجراء سوى القليل جًدا من األبحاث االجتماعية على القاعدة الصدرية.

فإّن نتائج االستطالع هذه تقّدم إجابيات للمسياعدة فيي فهيم عمليية صينع القيرار السياسيي للصيدر. إّن           ذلك
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ت التيي تبيدو فيهيا قراراتيه وأفعاليه متذبذبية وغيير        فهم القاعدة يعني فهيم جمهيور الصيدر فيي األوقيا     

متوقَّعة وسيئة التقدير. كما أّنها تساعد في تفسير سبب عدم نجاح الجهود السابقة للتعامل مع القاعيدة  

في السياسة العراقية، وفهيم هيذا العنصير     ارئيسًي االصدرية. ُيظِهر االستطالع أّن مقتدى الصدر سيبقى العًب

 الغ األهمية الستقرار البالد في السنوات المقبلة.من حركته أمر ب
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تقدير أميركي لدور الصين 

 في الشرق األوسط

   

 

 

 لموضوعا
 

جلسة استماع لمساعدة وزير الخارجية األميركي لشؤون الشرق األدنى باربرا ليف في مجليس الشييوح حيول دور    

 ن. فيما يلي نص الشهادة  مع أبرز ما أوردتيه فيي االجابية عي    2022آب  4قدت بتاريخ الصين في الشرق االوسط ُع

 أسئلة الحضور.

 

  المضمون

 

 :الحرفي للشهادة المقّدمة في الجلسة النّص

الرئيس مورفي، العضو الممّيز يونغ، أعضاء اللجنة الفرعية، أشكركم على هيذه الفرصية لمشياركة تقييمنيا     

 .فريقياإفي الشرق األوسط وشمال  (PRC) ين الشعبيةألنشطة جمهورية الص

يية منطقيية الشيرق األوسيط وشيمال إفريقيييا ألمننيا القيومي. ُتعتبيير       تييذكيرنا بميدى أهمّ  ميراًرا وتكيراًرا، ييتمّ   

ميوارد الطاقية فيي     تظيلّ ورات البحرية في المنطقة ضرورية لسلسلة التوريد والتجارة العالميية اآلمنية.   المّم

دون  دول الهّشية فيي المنطقية، إذا ُتيرك    الستقرار السيوق واالقتصياد العيالمي. إن ضيعف الي      المنطقة حيوية

ينتج عنه عدم  امعالجة، قد يعني مالًذا لإلرهابيين ذوي التطلعات العابرة للحدود الوطنية من ناحية، أو صراًع

تمتعيون بالحيويية واليدهاء    قات لالجئين من ناحية أخرى. كما أن السيكان الشيباب اليذين ي   استقرار أوسع وتدّف

 .وتأثيرها -مهًما ألولويات سياسة الواليات المتحدة  افي استخدام اإلنترنت يجعلون المنطقة جمهوًر

على مدى عقود، عملنا عليى منيع الصيراعات واإلرهياب مين تهدييد أمين واسيتقرار الوالييات المتحيدة وأمين            

؛ وضمان أمن أقرب شركائنا، بما في ذلك االلتزام الصارم شركائنا وحلفائنا؛ ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل

 ."بأمن "إسرائيل
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بينما نقوم بتقييم تأثير جمهوريية الصيين الشيعبية الييوم فيي الشيرق األوسيط وشيمال إفريقييا، فيي هيذه            

المناطق األكثر أهمية ألمننا القومي، فإننا نحيتفظ بأفضيلية واضيحة ال تسيتطيع جمهوريية الصيين الشيعبية        

 .جهتهاموا

حليل الواضح للعالقات االقتصيادية لجمهوريية الصيين الشيعبية ميع المنطقية عين تزاييد         ومع ذلك، يكشف الت

النفوذ والمجاالت التي تتطلب اهتمامنا. يجب أن نكون حريصين على تمييز اإلشارات مين الضيجيج داخيل هيذا     

ل منسجمين مع االتجاهات التيي قيد تيؤّثر    الحجم المتزايد من النشاط االقتصادي، ولكن يجب علينا أيًضا أن نظ

 .بشكل مباشر على مصالح الواليات المتحدة

ملييار دوالر. بحليول عيام     15.2، بلغت قيمة تجارة الصين مع الشرق األوسيط وشيمال إفريقييا    2000في عام 

كبيير   ملييار دوالر. كانيت هيذه القفيزة الدراماتيكيية مدفوعية إليى حيدّ         284.3ارتفع هذا الرقم إليى   2021

ئية مين إجميالي التجيارة اليييوم.     فيي الم  46التييي تمثيل   -شيكل أساسيي   الينفط والغياز الطبيعيي ب    -بالطاقية  

 98.4ملييار دوالر إليى    63.4بالمقارنة، خالل نفس اإلطار الزمني، ارتفعت التجارة األميركية مع المنطقية مين   

 .مليار دوالر

ة الشييرهة فالشييهّي -دة فييي المنطقيية ليييس مفاجًئييا  إن الفييارق فييي التجييارة بييين الصييين والواليييات المتحيي   

 .ي ثابًتا لعقودفيه إنتاج النفط المحّل لجمهورية الصين الشعبية الستيراد الطاقة تغّذي االقتصاد الذي ظّل

خفضت الواليات المتحدة بشكل كبيير مين    لقد نحن ال نتنافس مع الصين على الهيدروكربونات في المنطقة.

يظيل مين    ة للينفط والغياز الطبيعيي. وميع ذليك     المسيتورد إليى درجية أن تصيبح ُمصيدِّر      اعتمادها على الينفط 

مصلحتنا الوطنية، كقائد لالقتصاد العالمي، ضمان وصول إمدادات الطاقية هيذه إليى األسيواق العالميية وأن      

طاقية   اتع أقرب حلفائنا في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ بوصول غيير مقّييد إليى إميداد    يتمّت

 .ذلكإلى ي هذا الدور. ويجب علينا أن ال نحتاج ال الرغبة وال القدرة على توّلمستقرة. لم تظهر الصين 

يرسل اقتصاد جمهورية الصيين الشيعبية اليوازن فيي التصيدير البضيائع إليى الشيرق األوسيط وشيمال إفريقييا            

ا نقطة شحن مهمة. قناة السويس هي عن كونه االمنطقة سوًقا متنامًيا لسلع للصين، فضًل تعّدووعبرهما. 

 .شريان الحياة الحيوي لتجارة جمهورية الصين الشعبية مع أوروبا

يقظيين بشيأن مجموعية     د أنه يجب أن نظّلأن أؤّك يكمن قلقي بشأن هذا المسار في مجالين حاسمين. وأوّد

 .ثالثة من القضايا
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تجارة في المجاالت الحاسمة للبحث والتكنولوجييا  الستفادة من االستثمار والااألول هو محاولة الصين قلقي 

ا اقتصادية فقط. غالًبا ما تجلب لزيادة قدرتها التنافسية العالمية. إن المشاركة االقتصادية للصين ليست دائًم

معهييا قلًقييا أمنًيييا للواليييات المتحييدة وشييركائنا. لقييد رأينييا سييرقة الملكييية الفكرييية فييي الصييين ، ونقييل        

نا من المخاطر الكامنة ءالسنين. وقد حذرنا شركا م على مّرمع البيانات في جميع أنحاء العالالتكنولوجيا، وج

 .في قبول مثل هذا االستثمار

رة فيي "إسيرائيل" دينياميكي ومبتكير، وليه عالقية عضيوية بشيركاء الوالييات          إن قطاع التكنولوجييا المتطيوّ  

ا صيريحين ميع أصيدقائنا اإلسيرائيليين بشيأن      لقيد كّني  رضة الستغالل الصيين.  المتحدة، ومن المحتمل أن يكون ُع

ية آليات فحص االستثمار الصارمة لضمان عدم تعّرض التكنولوجيا والبنية التحتيية اإلسيتراتيجية   مخاوفنا وأهّم

ة خطوة أولى ة األخرى للخطر بسبب التمويل الخارجي. لقد كان تبّني "إسرائيل" لمثل هذه اآللّيواألصول الهاّم

أن نساعدهم على تحسينها. نأميل أيًضيا أن نعميل مًعيا فيي قضيايا أخيرى مثيل مراقبية           وخطوة نوّدحاسمة، 

ميية إلسييرائيل ميين أن سييات البحثييية وتوسيييع ضييوابط التصييدير لحماييية المسيياهمات التكنولوجييية القيّ  المؤّس

 .ها شركات جمهورية الصين الشعبيةتستغّل

بقطاع تكنولوجي وابتكار نابض بالحياة، لكن بعض الشيراكات ميع   تتمّتع دولة اإلمارات العربية المتحدة أيًضا 

في  COVID شركات صينية تشّكل مخاطر محتملة. على سبيل المثال، قّدمت اتفاقيات اإلنتاج المشترك للقاح

ق بالخصوصية، مثل توفير الوصول ها حملت أيًضا مخاوف تتعّلر وعًدا بتسريع مكافحة الوباء، ولكّنوقت مبّك

النطاق لجمهورية الصين الشعبية إلى بيانات المرضى. ليدينا مخياوف إضيافية بشيأن الغيزوات الصيينية        الواسع

 .في قطاع التكنولوجيا في اإلمارات العربية المتحدة

نحن نثير هذه المخاوف بانتظام ميع شيركائنا ألننيا ال نرييد أن نيرى سييادتهم وأمينهم وقيدرتهم التنافسيية          

ات فحص نقّدم المساعدة الفنية في إنشاء آلّيأننا االقتصادية تتعرض للخطر من خالل استثمارات الصين. كما و

 و Huawei لها البيائعون مثيل  شيكّ شيركاءنا باسيتمرار بالمخياطر التيي ي     رنيذكّ و  CFIUS .االسيتثمار، مثيل  

Hikvision و Nuctech نا وأمن شركائناها أمن ُتد تقنّيوغيرها من شركات جمهورية الصين الشعبية التي تهّد. 

لصين االقتصادية في المنطقية،  العالقات أما قلقي الثاني المهيمن فهو التأثير طويل المدى للتراكم الثابت 

ه العالقات لتحقيق مكاسب سياسية وحتى قسرية. ليس هناك شيك فيي   وكيف يمكن لبكين أن تستخدم هذ

أننا نشهد بالفعل بيئة أكثر تنافسية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث يجب أن نتنافس من أجل التأثير 

 .على القضايا العالمية
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بيل السيكان   نسيبًيا مين قِ   نظر إلى الصين بشكل إيجيابي لقد رأينا أرقام بعض استطالعات الرأي األخيرة، فكان ُي

د أن الصين تسيتفيد مين اسيتثماراتها االقتصيادية لتصيوير نفسيها عليى        في جميع أنحاء المنطقة. من المؤّك

ة في صعود، غير مثقلة بإرث المشياركة السياسيية واألمنيية للوالييات المتحيدة فيي المنطقية. فيي         أنها قّو

لة للترويج لصورتها وتقويض صيورة  ومعلومات مضّل فضاء المعلومات، تستخدم بكين دعاية ال هوادة فيها

الغرب والدول الديمقراطية األخرى. وهي تسعى إلى قمع اآلراء التي تنتقيد جمهوريية الصيين الشيعبية مين      

خالل المضايقة والترهيب وغيرها من اإلجراءات القسرية ضد أعضاء وسائل اإلعيالم اإلقليميية. تعتميد بكيين     

م التي تديرها الدولة للحصول على تغطية مواتية. وهي تستخدم اتفاقيات مشياركة  أيًضا على وسائل اإلعال

لة، بينما تهّدد أيًضا بإلغياء دوالرات  المحتوى ووضع اإلعالنات المدفوعة لتوسيع مدى وصول رواياتها المفّض

 .شعبيةاإلعالنات وغيرها من أشكال الدعم إذا كانت القصص تتعارض مع وجهات نظر جمهورية الصين ال

نحن نعمل داخل وزارة الخارجية، بما في ذليك مين خيالل مركيز المشياركة العيالمي، وفيي حكومية الوالييات          

بيل  المتحدة جنًبا إلى جنب مع شركائنا وحلفائنا، للتصّدي بشكل استباقي لجهود التالعيب بالمعلوميات مين قِ   

 .الصين والجهات الفاعلة األخرى

ا للصين إجبار الدول على التصويت في األميم المتحيدة ودعيم مواقفهيا     ويخلق هذا أيًضا ظروًفا يمكن فيه

ها روسيا في أوكرانيا. ناهيك عين آخيرين اليذين    بشأن قضايا مثل تايوان واألويغور والحرب الوحشية التي تشّن

 .همنذ الحرب العالمية الثانية لبنائه وصيانت يتوّجهون إلى النظام القائم على القواعد الذي عملنا بجّد

دة األطيراف، وكيذلك   اتنا المتعّدلهذا السبب قمنا بزيادة حوارنا مع الشركاء اإلقليميين الرئيسيين بشأن أولوّي

دة األطراف. بصرف النظر عن الدعوة لمواقفنا، مين المهيم إثبيات أن    مشاركتنا مع المنظمات اإلقليمية متعّد

مت بكيين العيزاء والحمايية لنظيام     قيدّ  -لية فقيط   بعيض األمث سجل الصين لم يدعم أكبر احتياجات المنطقية.  

باستخدام حق النقض )الفيتو( في مجلس األمن التيابع لألميم المتحيدة إلحبياط المسياءلة فيي سيوريا.        األسد 

استخدمت حق النقض ضد قرارات مجلس األمن الدولي بشأن تفويض المساعدات عبر الحدود ثالث مرات في و

دد المسياعدات اإلنسيانية المنقيذة    السماح بتصريح عدد أقل من المعابر، مميا يهي  قبل  2021و  2020عامي 

 .ماليين السوريين المحتاجينلحياة 

بينما نتطّلع إلى تعزيز مصالحنا األساسية في المنطقة، تسّلط مشاركتنا الضوء على غياب الصين بشأن القضايا 

ة، فإن هيذه اإلدارة  لرئيس بايدن الشهر الماضي في جّدالرئيسية لألمن واالستقرار في المنطقة. وكما أّكد ا

ة الصييراعات تخفيييف حييّد -لييديها إطييار عمييل إيجييابي النخييراط أميركييا فييي الشييرق األوسييط وشييمال إفريقيييا  
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أوضح الرئيس بايدن فيي   قدو اإلقليمية، وتعزيز شراكاتنا من أجل األمن اإلقليمي، وتعزيز التكامل اإلقليمي.

"لين نتيرك فراًغيا فيي      برفاهية المنطقة، عالوة عليى ذليك   ة التزام الواليات المتحدةة والخاّصارتباطاته العاّم

 ."الشرق األوسط تمأله روسيا أو الصين

فإن نهجنا تجاه جمهورية الصين الشعبية هو "االستثمار والتوافق  2022 كما أوضح الوزير بلينكن في أيارو

ميع الشيركاء    ( نصيطفّ 2تنيا فيي اليداخل؛    س قّو( نسيتثمر فيي أسي   1والمنافسة". على الصعيد العالمي، نحن 

( نسّخر تليك األصيول للتنيافس ميع جمهوريية الصيين الشيعبية لليدفاع عين مصيالحنا وبنياء رؤيتنيا             3والحلفاء؛ 

 .فريقيا كما هو الحال في جميع أنحاء العالمإهذا صحيح في الشرق األوسط وشمال اإليجابية للمستقبل. 

سيعيها الميتالك سيالح     -له إييران  ق بالتهديد الخطير اليذي تشيكّ  ن فيما يتعّلنحن نّتفق مع شركائنا اإلقليميي

التها لزعزعة استقرار المنطقة. نعمل على تحقيق عودة متبادلة إلى التنفيذ نووي، ودعمها لإلرهاب، وتدّخ

 الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة لوقف تطوير البرنيامج النيووي اإليرانيي وبنياء نهيج متكاميل لألمين       

رهيا  اإلقليمي، وتوفير دفاع مشترك في مواجهة التهدييدات المشيتركة واالسيتفادة مين الفيرص التيي يوفّ      

 .سياسًيا واقتصادًيا وأمنًيا، وإشراك "إسرائيل" في تلك الجهود -تعميق التكامل عبر المنطقة 

طقة. فيي العيام   مصالح المن لم تكن الصين غائبة عن هذا الفضاء فحسب، بل ساعدت بكين إيران وعملت ضّد

عاًميا   25تها الماضي، أنهت جمهورية الصين الشعبية اللمسات األخيرة على اتفاقية شراكة اسيتراتيجية ميدّ  

ن قائمية الكيانيات   مع طهران، مع وعد بمليارات الدوالرات في استثمارات مستقبلية محتملة في إيران. تتضّم

الصيين الشيعبية وكيانهيا الخاضيعين للعقوبيات       مين ميواطني جمهوريية    70التابعة لوزارة التجيارة أكثير مين    

 -كانت جمهورية الصين الشعبية الوجهة األولى للينفط اإليرانيي   ولدعمهم النظام اإليراني بشكل أو بآخر. 

 .سواء الصادرات المشروعة أو التجارة التي تتحايل على العقوبات

اعيش وسياهمت بشيكل ال ييذكر فيي      وبعيًدا عن إيران، كانت الصيين غائبية بشيكل ملحيوظ عين القتيال ضيد د       

العام الماضيي خطية فارغية مين أربيع نقياط       في أصدرت بكين والجهود اإلنسانية الدولية في اليمن وسوريا. 

 .حول السالم اإلسرائيلي الفلسطيني ولم تعد بعد إلى هذه القضية

طيراف المتحاربية،   في جميع هذه المجاالت، لطالما نظرت المنطقة إلى القيادة األميركية لعقد اجتماعيات األ 

ها، واالستفادة من العالقات الدبلوماسية، والسعي إليى الحليول التيي تبنيي     ة النزاعات وحّلوالتخفيف من حّد

 .استقراًرا إقليمًيا دائًما. وكما أشرت في البداية، ما زال من مصلحتنا أن نفعل ذلك
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لتيه عين اتفياق فيتح المجيال الجيوي       توافقنا مع شيركائنا إليى نتيائج حقيقيية. وأعلين اليرئيس خيالل رح        ؤّديي

ة. مين خيالل   السعودي أمام جميع الناقالت المدنية، بما يسمح بالتحليق اإلسيرائيلي فيوق المملكية ألول ميرّ    

هذه المشاركة مع الشركاء الرئيسييين، قمنيا بتيأمين تمدييد وقيف إطيالق النيار فيي الييمن، واالسيتثمار فيي            

موثوقية، واتفاقيية ليربط دول مجليس التعياون       G 6و 5Gكات شيراكة لتطيوير التكنولوجييا األميركيية لشيب     

الخليجي بالشبكة االنتخابية في العراق، ومساهمات جديدة في الشراكة من أجل البنيى التحتيية واالسيتثمار    

 .العالميين

كان من الممكن فقط من خالل الدور األميركي أن ُتعقد اتفاقيات أبراهام التاريخيية ومتابعية تطيوير منتيدى     

ة لنقب، وخلق طرق جديدة لتطوير روابط "إسرائيل" مع جيرانها العرب، ميع االسيتفادة أيًضيا مين هيذه اآللّيي      ا

 35الجديدة لتقوية االقتصاد الفلسطيني وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين. لقيد زّودنيا المنطقية بيأكثر مين      

ميع الجفياف والحيرارة الشيديدة      المنقذ للحياة. وبما أن المنطقة تتعاميل  COVID-19 مليون جرعة من لقاح

ع ما ونحين نتطّلي  فقد عملنا مع الشركاء لدفع أجندة جريئة بشأن المناح، ال سّي ر المناحوالعواقب األخرى لتغّي

ي فيي  ب في ُد COP28 في مصر هذا الخريف، و - COP27 إلى استضافة المنطقة لمؤتمري المناح المقبلين

 .2023عام 

على التنافس مع الصين في الشيرق األوسيط وشيمال إفريقييا عليى القيوة        في نهاية المطاف، تعتمد قدرتنا

، سييواء فييي فيي المنطقيية وخارجهييا  -المسيتمرة لشييراكاتنا والعمييل المشييترك اليذي تنتجييه هييذه العالقييات   

التعيياون  يات التييي تواجييه المنطقيية، يظييلّ  فريقييي. علييى الييرغم ميين جميييع التحييدّ   أفغانسييتان أو القييرن اإل 

للواليات المتحدة الذي يمتد لعقود طويلة مع الشركاء اإلقليميين أحيد األصيول التيي ال     االستراتيجي العميق

 .أن تأمل في مضاهاتها -وبالتأكيد ليست الصين  -يمكن ألي دولة 

شريًكا مشارًكا وموثوًقا به. ال يمكننا التخليي   يجب أن نواصل الوفاء بوعد القيادة األميركية وإثبات أننا نظّل

تها؛ يجيب أن نكيون حاضيرين    للضيغط ألجيل قضييّ    -أو أي قيوة أخيرى    -مهورية الصين الشيعبية  عن مساحة لج

ن هذا أحياًنا محادثيات صيعبة ميع دول المنطقية، لكننيا سنواصيل       م القيادة والحلول األميركية. سيتضّمونقّد

 .هذه المحادثات بروح الشراكة ودعًما لمصالحنا المشتركة

د على المحيطين الهندي والهادئ من أن تركيز الواليات المتحدة المتجّديشعر شركاؤنا في المنطقة بالقلق 

يأتي على حساب الشرق األوسط وشمال إفريقيا. لكن الحقيقة هيي أننيا نظيل قيوة عالميية ذات مسيؤوليات       
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نا فيي هيذه   ءتين، ويجيب أن نظيل كيذلك. ألن شيركا    جِرالمنطقتين الح رطون بعمق في كلتاعالمية؛ نحن منخ

 .ون ألمننا وازدهارنا االقتصادي وازدهار العالمالمنطقة مهم

ق األمير بمينحهم االختييار". سيتقيم     ق األمر بإجبار الدول على االختيار. يتعّلي وكما قال الوزير بلينكن، "ال يتعّل

اء ة مع جمهورية الصين الشعبية، تماًما كما تفعل الواليات المتحدة. سنشارك بشيكل بّني  الدول عالقات مهّم

لصين الشعبية حيثما نستطيع، ونواجيه حيثميا يجيب، وفيي هيذا العصير األكثير تنافسيية حييث          مع جمهورية ا

م التي ي يتنافس اآلخرون على نفوذنا في المنطقة بشكل دوري، سوف نتنافس بثقة في قيمة الشراكة والِق

 .مهايجب أن نقّد

قة آمنة. لكن األمر يتطليب  مصالحنا األساسية في المنط جالت الصين. تظّلد مقابل ّسجّلنا يتراكم بشكل جّيِس

 .وأكثر ازدهاًرا استثماًرا مستداًما ومشاركة وجهًدا متضافًرا لضمان الوفاء بوعدنا بمستقبل مستقّر

 :ها على األسئلةأبرز ما أوردته ليف في رّد

ال أعتقد أن دول الخليج ما زالت تخشى من تحّدثنا مع إيران كما في السيابق، فياليوم هنياك قنيوات تواصيل       •

 .بين إيران ودول الخليج لم تكن موجودة في السابق

أمن الشرق األوسط يعني للصين أكثر مما يعني لنا، ورغم ذلك نحن من يتحّمل مسؤولية الحفاظ عليى أمين    •

 80في أمن المنطقة، فنحن نلعب هذا الدور منيذ   االمنطقة. رغم ذلك، ال يجب أن نسمح للصين بأن تلعب دوًر

 .حيد الذي تستطيع الصين لعبه هو عبر عالقتها مع إيران. الدور الواعاًم

ن مين تهدييد النسييج المجتمعيي اللبنياني      وديد الصيني في لبنان كميا نحين قلقي   ا من التهلسنا قلقين كثيًر •

 .نفسه

ننا نعميل  أرنامج صندوق النقد الدولي. كما قبول بإلقناع الحكومة اللبنانية على  تهدف جهودنا في لبنان •

 .لى ترتيب للخروج من أزمة الطاقة اللبنانيةع

 .قد أزور العراق في شهر أيلول •

أبرز ما أورده المشاركون في الجلسة في سياق النقاش مع لييف وهيي كانيت تيرد إميا بالموافقية أو بأنيه ال        

  .ية أو ألنها ال تمتلك معلومات كافيةيمكنها التعليق ألنها أمور مصنفة سّر

كانت الواليات  1980رت الديناميات التي تحكم عالقة أميركا بدول الخليج. ففي العام تغّيمع مرور الوقت  •

أميركا تستورد ثلث نفطها مين   تحينها كان .المتحدة تعتمد بشكل كبير على واردات النفط من دول الخليج

 .األميركية من إجمالي واردات النفط فقط% 9دول الخليج، أما اليوم فواردات النفط من الخليج تشّكل 
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% مين نفطهيا مين    50الصين اليوم بحاجة لدول الخليج أكثر مما نحين بحاجية إليهيا. فالصيين الييوم تسيتورد        •

 .الخليج

ال نرييد للصيين أن تسييطر عليى سيوق الطاقية فيي         فينحن على الرغم من أننا ال نعتمد على النفط الخليجيي   •

 .الشرق األوسط

زة، فيإن تعمييق   ن تتمكن الصين من الحفياظ عليى صيورة موضيوعية ممّيي     مع نمو مصالحها في المنطقة، ل •

الصيين إليى مسيتنقع     فيي النهايية إليى جيرّ     ؤّديالمشاركة مع الالعبين اإلقليميين المتعارضين أيديولوجًيا سي

 .جيوسياسي

ت فاد الخطوات التيي نتخيذها اآلن ميا إذا كانيت تصيرّ     نحن في مفترق طرق في عالقتنا مع المنطقة. ستحّد •

 .ر بشكل دائم المشهد الجيوسياسي أو تعزز من كون أميركا حليًفا قوًيا يمكن االعتماد عليهاإلدارة ستغّي

هم، وميع ذليك يبيدو أن الصيين قيادرة      ما تحّدثنا مع إيران ُيبلغنا حلفاؤنا الخليجيون أننا إما معهم أو ضّدكّل •

 .ليجعلى العمل في االتجاهين، أي تعميق عالقاتها مع إيران والخ

الصين اليوم هي من الحلفاء األكثر موثوقية إليران. أجندة إيران في السياسة الخارجية تقوم عليى تقويية    •

 .إلى دعم من قبل قّوة عظمى ة"محور المقاومة"، ولذلك فإن إيران بحاج

، فنحن ال نرييد  وطائرات من دون طيار لإلمارات F-35 بسبب االنفتاح اإلماراتي على الصين عارضنا بيع طائرات •

 .للصين أن تضع يدها على التكنولوجيا الخاصة بنا

إلغيراق المنطقية بالسيالح     مسيتعد  جديد منذ رفعت األمم المتحدة حظر السالح عن إيران، بات للصين شريك •

 ."الصيني. وهذا يشمل وصول السالح إلى وكالء إيران الذين ينوون تدمير "إسرائيل

الصيين  ار وهي ُتستخدم في حروب المنطقية، وليذلك يمكين اعتبيار     ء إيران طائرات بدون طّيتبيع الصين وكال •

 .شريكة في مجازر المنطقة

نشرت الصيين طائراتهيا المسيّيرة فيي جمييع أنحياء المنطقية وهيي تبيعهيا دون قييد أو شيرط، ونحين فيي               •

دة. فيي  ب دراسية كيل حالية عليى ِحي     المقابل ال نستطيع نشر التكنولوجيا التي نملكها بهذا الشيكل بيل يجي   

 .الوقت ذاته يجب أن نخفض معاييرنا ألن الصين ال تملك أية معايير لبيع منتجاتها

ين أن لديها خطة إلنشاء قواعد عسكرية في جميع أنحاء العالم. نحن نراقب هذه القضيية  لقد أوضحت بّك •

 .نية في اإلمارات العربية المتحدةعن كثب حيث تشير التقارير إلى أن الصين تبني قاعدة عسكرية صي
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الدفاعية شيء آخر. إن أي خطوة نحيو   نحن واضحون مع شركائنا. العالقات االقتصادية شيء وشراء المواّد •

 .ر بسرعة على العالقات الدفاعية الثنائية بيننا وبين شركائناالتعاون العسكري مع الصين سوف تؤّث

أن بعيض الخطيوات باتجياه الصيين، مثيل إقامية قواعيد         اونبّلغهي  نحن نتواصيل ميع الحكوميات حيول العيالم      •

عسكرية، ترفع نسبة التهديد للمصالح األميركية. نحن نسّلط الضوء في هذا الموضيوع خاصية فيي المغيرب     

 .وغينيا االستوائية

إعيادة   ة وهو يشّكل بيئة خصبة للصينيين الذين يحاولون المشاركة فيي يعاني لبنان من أزمة اقتصادية حاّد •

 .إعمار مرفأ بيروت

 .% من المرافئ اللبنانية تملكها الصين40اليوم  •

من سنوات جلست مع رئيس وزراء اليونان وسألته عن االستثمار الصيني في مرفأ بيرايوس اليونياني. حينهيا    •

فلم يكين أمامهيا إال   أجابني أن اليونان لجأت إلى األوروبيين وإلينا من أجل االستثمار في المرفأ ولكننا رفضنا 

القبول باالستثمار الصيني. الدول اليوم لديها بدائل غيرنا ولذلك علينا مساعدة دول مثل لبنان كي ال تلجأ إلى 

 .الصين

 .من انتشارها انتشار التكنولوجيا الصينية، مثل هواوي، ونحن نعمل على الحّد ويات اليوم هالتحّد أهّم حدأ •

من الصين إلى باكستان ومنها إليى شيرق آسييا ومصير      يمّروتسيطر عليه هواوي، ، الذي PEACE  عتبر خطُي •

 .تحت الماء سلكية والالسلكية التي تمّربجنوب فرنسا من أخطر أنظمة االتصاالت ال اوانتهاًء

٪ من سوق كابالت األلياف البصرية بحليول  60الحزب الشيوعي الصيني لديه هدف واضح وهو السيطرة على  •

سنوات من اآلن، واعتقد أنهم سينجحون بالوصول إلى هدفهم من خيالل التكنولوجييا    3، أي بعد 2025عام 

 الخاصة بهم.
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السياسة األميركية للشرق 

 األوسط من منظار روسي

   

 

 لموضوعا
 

اسة األميركية للشرق األوسط في آب الجاري تحت عنوان " قضية السي 12" بتاريخ Russian Councilمقال نشره "

هيو عضيو مجليس الخبيراء فيي لجنية مجليس االتحياد، البرلميان          وظل ظروف جديدة"، لكاتبه ألكسندر أكسينوك، 

لالتحاد السوفياتي وبعيدها لروسييا فيي عيدد مين دول الشيرق األوسيط         سابق سفيروالروسي، للشؤون الدولية. 

 وسوريا. مثل ليبيا ومصر والعراق واليمن

 

  أبرز النقاط

 

  ،تأطيرها إيديولوجًيا على أنها  التي تّموإن سياسة المواجهة األميركية المستمّرة مع روسيا والصين

أوتوقراطية، تضّمنت مراجعة النهج تجاه الشرق األوسط والحاجة  سياسة سياسة ديمقراطية مقابل

رب المؤلمة للواليات المتحدة، خاصة بعد إلى استعادة الثقة عالمًيا، مع األخذ في االعتبار جميع التجا

الفشل الذريع في العراق وأفغانستان. السؤال الرئيسي اليوم هو كيفية تحقيق ذلك وسط تغّير ميزان 

والتغييرات المذهلة في المنطقة  -من الواضح أنه ليس لصالح الواليات المتحدة  -القوى العالمي 

زايد على أنها العب إقليمي رئيسي. وتم التوصل في حيث ُينظر إلى الواليات المتحدة بشكل مت

أن سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط قائمة على  لىإ االدارات األميركية منذ أوباما

العسكرة بشكل مفرط، بينما التدّخل في الشؤون الداخلية للمنطقة والموارد المستثمرة ال ينتج عنه 

تاج مفاده أنه ينبغي تقليص الوجود العسكري األميركي ى هذا إلى استنتأثير سياسي مناسب. وأّد

 .يات العالمية الناشئةوااللتزامات السياسية، وتجّنب اإلرهاق في مواجهة التهديدات والتحّد

  ألزمة األوكرانية على الطاقة العالمية في الواليات المتحدة اللدور الذي تلعبه يبدو أن التأثير السلبي

ما  ة في العالم غير الغربي، والتي هي أقرب إلى حّدوكذلك المواقف المحايدة في الغالب تجاه األزم

اهتمامها إلى الشرق  ودةعوز دفع واشنطن إلى التحّول. لفهم دوافع روسيا، كانت بمثابة محّف

خاصة وأن الظروف الحالية في سوق النفط أّدت إلى زيادة كبيرة في أسعار الوقود في  -األوسط 

لبي على اإلدارة األميركية في ضوء اقتراب انتخابات الواليات المتحدة، مما قد يكون له تأثير س

 .الكونغرس النصفية
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  تموز بالكثير من  16و 15في هذه البيئة، قوبل اإلعالن عن رحلة بايدن إلى الشرق األوسط يومي

داخل أميركا. تعّرضت زيارة المملكة العربية السعودية النتقادات خاصة ألن بايدن  ماوال سّيالشكوك، 

يخطط اآلن  الذياض "منبوذة" بعد االغتيال الوحشي للصحفي السعودي خاشقجي، وعد بجعل الري

بايدن نفسه إلى التحدث علًنا لوضع الغرض من زيارته  اضطّروة. إلعادة تأهيلها لصالح المصالح المحلّي

تم التعبير عن المشاعر التشاؤمية في مجتمع د وق .للشرق األوسط في سياق عالمي وإقليمي أوسع

بل دانييل كيرتزر وآرون ديفيد ميلر )دبلوماسيان متقاعدان عمال يركيين بوضوح من ِقالخبراء األم

لسنوات في الشرق األوسط وفي وزارة الخارجية( حيث قاال ما يلي: "إذا زرعت حديقة وذهبت لمدة 

قام بايدن بإلغاء األولوية للشرق األوسط لمدة  ."ستة أشهر، على ماذا ستحصل عند عودتك؟ األعشاب

ة عشر شهًرا، ونمت الحشائش في هذه األثناء. وهكذا تم إرسال الرئيس في "غزوة دبلوماسية ست

المنطقة لزرع األعالم األميركية والبدء في إصالح األضرار التي لحقت بالزهور والمساحات  لىإ

ع وّق، وال ينبغي للمرء أن يتال إلى الشرق األوسط لن يدوم طويًلالخضراء". االستنتاج هو أن التحّو

 .مكاسب سريعة

  كانت رحلة الرئيس األميركي إلى الشرق األوسط مناسبة لإلعالن العام عن سياسة خارجية منّقحة في

بعدها اإلقليمي. اعتقد بايدن أنه كان رمزًيا أول رئيس أميركي يأتي إلى المملكة العربية السعودية 

اد عسكريون للواليات المتحدة من "إسرائيل" وأول من يزور المنطقة في وقت ال يوجد فيه أفر

دت الواليات المتحدة على الدبلوماسية المكّثفة شّد في عمليات عسكرية هناك. بعد ذلك يشاركون

استنفاد جميع الخيارات  مع التنبيه إلى أن استخدام القوة ُينظر إليه على أنه المالذ األخير عندما يتّم

 .األخرى

 وسط في خمس مجاالت رئيسية:إستراتيجية الواليات المتحدة للشرق األ 

  لن تترك الواليات المتحدة فراًغا تمأله الصين أو روسيا أو إيران، فال تنسحب من المنطقة. ستعّزز اأوًل ،

واشنطن الشراكات مع الدول التي تلتزم بالنظام الدولي القائم على القواعد، مع التأكد من أن هذه 

 دات الخارجية.الدول يمكنها الدفاع عن نفسها ضد التهدي

  ات د الواليات المتحدة بتصميم على ضمان حرية المالحة عبر الممّرثانًيا، التعاون األمني. ستتعّه

 المائية في الشرق األوسط، بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، لمنع هيمنة أي دولة.

  ة للعمل مع الشركاء ثالًثا، خفض التصعيد وإنهاء النزاعات اإلقليمية. إن الواليات المتحدة مستعد

 لمواجهة التهديدات اإليرانية من خالل إجبارها على تقليص برنامجها النووي.
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   رابًعا، تطوير العالقات الثنائية السياسية واالقتصادية واألمنية، وتعزيز المشاريع اإلقليمية في مجاالت

 ة واالستثمار.الطاقة والتجارة الحّر

  م المنصوص عليها في ي يات األساسية والِقبحقوق اإلنسان والحّر خامًسا، التزام الواليات المتحدة

 .ميثاق األمم المتحدة

  ال تزال مسألة كيف يمكن لتصريحات الرئيس األميركي المهمة في الشرق األوسط مع السعي للقيادة

رات المتزايدة في أوروبا وآسيا رحلة جو ل إلى سياسة عملية. في الوقت نفسه، تدفع التوّتأن تتحّو

 ايدن تدريجًيا إلى خلفية المشهد.ب

  عدم اإليمان الكامل بقدرة  بينما، وتتراوح  مقّيدة إلى حّد اإن تقييمات آفاق تحقيق الهدف عملًي

التأكيدات على أنه يجب وف طموحة في منطقة سريعة التّغير الواليات المتحدة على تحقيق أهدا

لتكييف سياستها في الشرق األوسط مع الحقائق  إعطاء بايدن الوقت وأن أميركا ال تزال لديها فرص

 الجديدة في العالم وفي الواليات المتحدة نفسها.

   سرعان ما قّللت التفسيرات الرسمية للسعوديين من قيمة محاوالت الواليات المتحدة لتقديم موافقة

راًقا، وأن األمر المملكة على تحليق الطائرات المدنية اإلسرائيلية فوق مجالها الجوي باعتباره اخت

للعالقات مع "إسرائيل". كما أجرى  اق فقط بتسهيل االتصاالت الجوية الدولية، وليس تطبيًعيتعّل

سارع وزير الدولة والسعوديون تعديالت على تعريف دور الواليات المتحدة في خفض أسعار النفط. 

وق، وتعتزم المملكة بير إلى إعالن أن القرار سيستند إلى تقييمات السالُجعادل للشؤون الخارجية 

يعارض والعربية السعودية مواصلة المشاورات مع أعضاء أوبك وكذلك داخل أوبك +، أي مع روسيا. 

السعوديون تسييس النظام المالي العالمي وال يدعمون الدعوات لفرض حظر نفطي. وفًقا للخبراء، إذا 

لدرجة أن الواليات المتحدة يمكن أن  فلن تكون هذه الزيادة حاسمة بزيادة إنتاج النفط م اتخاذ قرارت

 .تأخذ االئتمان

  تبدو إستراتيجية بايدن في الشرق األوسط لما بعد بوش وما بعد أوباما وما بعد ترامب وكأنها رغبة

ل العسكري أو وسط بين طرفين: االنخراط المفرط في اإلعداد اإلقليمي مقترًنا بالتدّخ في إيجاد حّل

طين الهندي والهادئ. أي أنه يوجد تفاهم على أن الواليات المتحدة ال االنعطاف الكامل نحو المحي

تستطيع تغيير الشرق األوسط، وال يمكنها االنسحاب منه. في الوقت نفسه، يظل التركيز على 

تا الفراغ في المنطقة، جزًءا من هذه اإلستراتيجية مواجهة روسيا والصين، اللتين ُيزعم أنهما استغّل

ا مثل حشد الشركاء العرب التقليديين لتحقيق أهداف الواليات المتحدة. وهنا يكمن المعّدلة، تماًم

 التناقض الرئيسي. 
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  إنشاء تحالف إقليمي للديمقراطيات أفق حقيقي في الشرق األوسط. ليس لخطة الواليات المتحدة

اتية أظهرت نتائج رحلة بايدن إلى الشرق األوسط بوضوح، على عكس أوقات المواجهة السوفي

بة التوّجه األحادي الجانب بشكل صارم على األميركية، أن الدول العربية تنتهج سياسة متنّوعة، متجّن

ي". مع جولة جديدة من المواجهة العالمية، يسير قادة هذه الدول صديقي ليس عدّو مبدأ "عدّو

هم الوطنية في ة، ويعتقدون أن مصالحبحذر، دون إغالق العالقات الخارجية على تحالفات غير مستقّر

الواقع الجيوسياسي واإلقليمي الجديد أكثر انسجاًما مع الحفاظ على شراكة ظرفية مع القوى 

 .الكبرى

 تعزيز الشراكة االستراتيجية للواليات المتحدة مع "إسرائيل" على حساب حق  ؤّديح أن يمن غير المرّج

مع العالم العربي، بل سيعّقد الشعب الفلسطيني في دولته إلى زيادة تطبيع عالقات "إسرائيل" 

في المشاعر الراديكالية بين  ع ارتفاع حاّداندماج "إسرائيل" في المنطقة. نتيجة لذلك، يمكن توّق

ى ذلك في عودة عالقات حماس يتجّلبل الدول العربية. المقاومة من ِقالفلسطينيين، بدعم من جبهة 

ر، الذي يّسرته الحركة، فضًلا عن التصعيد ة الفصائل الفلسطينية في الجزائمع سوريا، واجتماع كاّف

األخير في قطاع غزة ومحيطه. في القضايا األمنية، ال تميل دول الخليج إلى نقل مخاوفها األمنية إلى 

رات مع إيران من خالل الوساطة فهي تبحث عن فرص لنزع فتيل التوّت وبدًلا من ذلك -لواليات المتحدة ا

 .ميركيةاإلقليمية كبديل للضمانات األ

 ن ًلا دراماتيكًيا في سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط. سيتعّيع تحّوال ينبغي للمرء أن يتوّق

على الرئيس الحالي أن يحسب حساب توازن القوى في الكونغرس، والذي ال يمكن تغييره بأوامر 

 نأولوية قصوى. كما تنفيذية. سيبقى الشرق األوسط محط تركيز اإلدارة الديمقراطية، وإن لم يكن أ

على تحديد مسار أكثر توازًنا سيساعد األسلوب الجديد، بتركيزه على الدبلوماسية متعددة األطراف، 

ن إدارة بايدن من تجاهل أن سياسة روسيا تجاه القضايا اإلقليمية الرئيسية. في الوقت نفسه، لن تتمّك

ين. الواقع الجديد في الشرق يتها على مدى العقدين الماضيمتعددة االتجاهات قد أظهرت أهّم

األوسط سيجبر الدبلوماسية األميركية على البحث عن نقاط تفاعل مع روسيا من خالل تجاوز فجوة 

رة. السؤال هو ما إذا كان من الممكن فصل المصداقية، حتى في مواجهة العالقات الثنائية المتوّت

ستكون  المعنىتكشف العكس. وبهذا الشرق األوسط عن سياق الجغرافيا السياسية الحقيقية التي 

سوريا مؤشًرا مهًما على نوايا الواليات المتحدة، كونها بلًدا يوجد فيه اتصال عسكري مباشر بين 

 واشنطن وموسكو، كما هو الحال في أوروبا.
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 خارطة تفّكك روسيا

   

 

 لموضوعا
 

ُنشر في شهر آب الحالي. كاتب المقال أميركي مقال للكاتب جانوسز بوغاجسكي بعنوان "خارطة تفّكك روسيا" 

كما أنه يرأس برنامج دراسات منطقية   ،من أصل بولندي وهو يدلي بشهادته بانتظام أمام الكونغرس األميركي

 اًفي متطّر اجنوب وسط أوروبا في معهد الخدمة الخارجية التابع ليوزارة الخارجيية األميركيية. يعكيس المقيال رأًيي      

وائد المحتملة من هزيمة روسيا فيي أوكرانييا لتبريير اليذهاب فيي المعركية حتيى النهايية         يحاول رفع قيمة الع

 مهما كانت التكاليف.
 

  خالصة المقال

 

  إلى تسريع عملية تمّزق الدولة وذلك عبر الفشل في  2022أّدى الغزو الروسي الشامل ألوكرانيا في شباط

 ة الكبيرة وأضرار العقوبات االقتصادية الدولية.تحقيق أهداف الكرملين المعلنة والخسائر العسكري

 ك االتحاد السوفياتي، أصيبحت العدييد مين األزميات المتزامنية صيارخة للغايية، بميا فيي ذليك عجيز            منذ تفّك

الحكومة عن ضمان التنمية االقتصادية المستدامة، واتساع الفيوارق بيين موسيكو والمنياطق الفيدراليية،      

كو، والفعالية المحدودة للقمع الجماعي، وهزيمة عسيكرية وشييكة   وتعّمق عدم الثقة في حكم موس

 أو مستنقع غير محدود في أوكرانيا.

 تكثيف الضغوط

 ألزميات المتزامنية فيي    يمكين ل ع االحتجاجيات أو قمعهيا،   ني على الرغم من أن النظام الروسي مهووس بم

و قدرتييه علييى تييوفير اإلغاثيية  أن تطغييى علييى جهيياز موسييكو القمعييي أ العديييد ميين المنيياطق الروسييية  

 االقتصادية للسيطرة على االضطرابات.

 ت اإلطاحية بحكوميات   نة" التي هّزت أوكرانيا وجورجيا، عندما تّمي يخشى الكرملين أي تكرار "للثورات الملّو

 استبدادية فاسدة ألنها لم تعد قادرة على منع االحتجاجات العامة ضد تزوير االنتخابات.

 مع اقتيراب انتهياء واليية بيوتين الرئاسيية       اأكثر وضوًح. سيصبح املحًّ اوجودًي اسي تحّدًييواجه االتحاد الرو

اقتصييادي مسييتدام إلييى زيييادة المعارضيية العاميية وتوليييد    المركزييية والقمييع دون نمييوّ  ؤّدي(. سييت2024)

 ك الدولة.التحّرر والالمركزية أيًضا إلى تفّك ؤّدياالضطرابات، بينما سي
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 راعات عنيفة في حالة اإلصالح المنهجي، بينما تيزداد احتمياالت الصيراع العنييف     قد تتضاءل فرص نشوب ص

 ى.اإلصالحات إلى أجل غير مسّم ترقلُعبشكل كبير إذا 

  مع انزالق البالد نحو االضطرابات الداخلية، سُينظر إلى النظام الفيدرالي الحالي على أنه غير شرعي. يمكن

ريوهات المحّلية التي سيتدفع اليبالد نحيو التقسييم، بميا فيي ذليك        بعد ذلك أن تتحقق مجموعة من السينا

تصيعيد الصيراعات علييى السيلطة داخييل النخبية، وتصيعيد الصييراعات بيين الكييرملين والحكوميات اإلقليمييية،        

 ة أجزاء من البلد.، وانهيار تأثير السلطة المركزية في عّد1والصراع بين أفراد "السلوفاكي"

 من خالل انتخابات تنافسية لعنة على الزمرة الحاكمة، ألنه سيضيفي مزييًدا مين     عتبر التحّول الديمقراطيُي

 عدم اليقين بشأن مستقبل روسيا.

      ّى القييوى االسييتبدادية والقومييية   سيسييتغرق ظهييور نخبيية سياسييية متماسييكة وقًتييا، ويمكيين أن تتحييد

 والشعبوية هذه العملية وتخرجها عن مسارها.

 يات للتسلسل الهرمي ق االنقسامات داخل الهيكل السياسي، وتزايد التحّداالحتمال األكثر ترجيًحا هو تعمي

ي النزعيية رقييية أن تغييّذات القومييية واالنقسييامات الِعللسييلطة، وإضييعاف السييلطة المركزييية. يمكيين للهوّييي

 رق.ر أيًضا داخل نفس الِعاالنفصالية، لكن المشاعر االنفصالية يمكن أن تتطّو

  مطالب بتقرير المصيير   22من الجمهوريات اإلثنية الي  بل أّياالنفصال من ِقمن المرّجح أن تثير التحركات نحو

رقية الروسية. وهذا مين شيأنه أن يضيعف سيلطة المركيز بشيكل       العديد من المناطق ذات األغلبية الِع في

 ل من احتمالية الحفاظ على دولة استبدادية.كبير ويقّل

 زات االضطرابمحّف

    فيي أوكرانييا اليذي ينطيوي عليى خسيائر كبييرة فيي األرواح معارضية           ستثير االنتكاسية أو الجميود الكبيير

يادة الفاسدة وتسيليط الضيوء عليى    لسياسات بوتين، وستدفع الستبداله، وتحفيز التمّردات الشعبية ضد الق

 .المتراكمة لدولةاإخفاقات 

 دما اّدعى في مقيال  ربما كان فالديسالف سوركوف، كبير األيديولوجيين السابقين في الكرملين، محًقا عن

ع اإلمبراطيوري النياجح، فسيوف تنتهيي     أنه إذا ليم تنخيرط روسييا فيي التوّسي      2021ُنشر في تشرين الثاني 

 كدولة.

                                                           

سيون رفيعو المستوى في مؤسسات الدولة العليا في االتحاد الروسي ممن كانوا أعضاء في الجيش أو في األجهزة سيا  1 

 األمنية.
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 زه حدث كبير أو سلسيلة مين   دة في تأجيج االضطراب المنتشر ويمكن أن يحّفب عوامل متعّديمكن أن تتسّب

قوية ميع مجموعية واسيعة مين المظيالم العامية       األزمات المتتالية. يمكن أن يكون لهذا أبعاد اقتصادية 

رات األجور، والسكن غير المالئم، والدمار البيئيي، والبنيية   ي، ومتأّخم المتفّشمثل الكساد المتزايد، والتضّخ

 التحتية المنهارة، وتدهور الخدمات االجتماعية، والبطالة المتزايدة بسرعة.

  تتيراكم ميع   فقيد  ق فيي البدايية،   عليى نطياق ضييّ   على الرغم من أن االحتجاجات يمكن أن تكون عفويية و

 الوقت.

  .أمضى نظام بوتين العقدين الماضيين في إقناع المواطنين بأنه ال يوجد بديل قابل للتطبيق للنظام السائد

ومع ذلك، يمكن أن تكيون العالقية بيين االحتجاجيات والظيروف االقتصيادية قابلية لالشيتعال عنيدما يعياني           

د "ركود" وعنيدما تصيبح التفاوتيات بيين األغنيياء والفقيراء ظياهرة        من تدهور مستمر وليس مجّرالمجتمع 

 بشكل متزايد.

 يمكين أن   ذإ. في البالد من خالل الحوافز االقتصيادية يمكين أن ترتيدّ    اًبمحاوالت تهدئة المناطق األكثر تقّل

بيأن المعارضية الجماعيية لسياسية      اعهي تثير الفوائد االقتصادية االنتقائية االستياء فيي منياطق أخيرى وتقن   

 إلى زيادة التمويل الحكومي. ؤّديالكرملين يمكن أن تكون مربحة بحيث ت

   إن قييدرات النظييام علييى فييرض قمييع جميياعي فييي جميييع أنحيياء الييبالد أو حتييى فييي العديييد ميين المنيياطق

منياطق حييث يحيتّج    ة ضرابات فيي عيدّ  نها غير كافية. يمكن أن تندلع االالمضطربة في وقت واحد ستثبت أ

الموظفون على األجور المنخفضة أو غير المدفوعية، وظيروف العميل السييئة، وارتفياع األسيعار، وتيدهور        

 مستويات المعيشة.

 .تلوح في األفق صراعات على السلطة في الكرملين 

 عليى   امة مطّولة من الفوضى وعدم القدرةقبل أن يبدأ الهيكل الفيدرالي في التمّزق، ستواجه روسيا دّو

سيات الدولية انهيياًرا فيي التسلسيل      الحكم وصراعات النخبة المتسيارعة عليى السيلطة، حييث تشيهد مؤسّ     

 تي.االقيادي، كما كان واضًحا في األشهر األخيرة من االتحاد السوفي

 .يدور االستقرار السياسي في روسيا حول إجماع النخبة على دعم بوتين إلى جانب اإلذعان العام الكافي 

 الصراعات الداخلية على السلطة إلى فائز واضيح، سيواء أكيان مصيلًحا أم مسيتبًدا       ؤّديح أن تلمرّجمن غير ا

 مركزًيا آخر.

 تجاجات العامة. على العكس مين ذليك  لن تنهي إطاحة بوتين بالضرورة الصراع على السلطة أو تهدئة االح 

كبييار المسييؤولين وانخفيياض ثقيية سييتتكّثف المعييارك السياسييية والثييورات الشييعبية، بسييبب قّليية الثقيية بييين 

 الجمهور في النخبة الحاكمة.
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   يمكيين أن تنييدلع الصييراعات علييى السييلطة بييين "المجموعييات" السياسييية المتنافسيية. وتشييمل أقييوى هييذه

"المجموعات" مسؤولي أمن الدولة والعسيكريين، ورؤسياء المؤسسيات الحكوميية، وكبيار رجيال األعميال،        

 ية، ومجموعات الضغط الصناعية، ورؤساء المناطق.وقادة األحزاب السياسية الموال

 ع قطاعات وال يظهر خليفة موثوق به في موسكو، ستتطّل ،عندما ينتشر عدم اليقين والفوضى في البالد

 يين واإلقاليميين الستعادة بعض مظاهر النظام في مدنهم ومناطقهم.المجتمع نحو القادة المحّل

   ليى أيديولوجيية مشيتركة ولكين عليى مزاييا اقتصيادية وسياسيية.         ال يعتمد والء النخبة تجياه الكيرملين ع

ت العزلية الدوليية إليى تقلييص     ستفقد عناصر النخبية الثقية فيي النظيام إذا اسيتنفدت ميوارد الفسياد، وأدّ       

 اإليرادات، وانتشرت االضطرابات االجتماعية.

 األمين بيي "انقيالب     قيد يقيوم تحيالف مين كبيار المسيؤولين وقيادة        صحرب فاشلة واقتصاد ميتقلّ  في خضّم

 القصر" ويلوم النظام الحالي على مشاكل روسيا.

 قاليميية، كميا كيان الحيال أثنياء      ي موسكو إليى التحيالف ميع النخيب األ    قد تسعى المجموعات السياسية ف

قاليميية إلضيعاف   من غورباتشوف ويلتسين السيادة األع كل االنهيار السوفياتي في أوائل التسعينيات. شّج

 وتعزيز قاعدة دعمهم. موقف خصمهم 

      .مع اشتداد الصراع على السلطة، سيصبح القادة العسكريون الروس بعيدين عين الكيرملين بشيكل متزاييد

تعبئة القوات المسيلحة لتهدئية االضيطرابات العامية. فيي خضيم        تسيكون هذا واضًحا بشكل خاص إذا تّم

سيس عرقيية   القييادة، وانقسيامات عليى أُ    انهيار الدولة، يمكن للجيش أيًضا أن يواجه انهياًرا فيي تسلسيل  

 ودينية، واشتباكات بين األعراق المختلفة.

 دين.السالح بين الميليشيات والمتمّر شرتنسوف يق األزمة الفيدرالية واالنقسامات العسكرية، مع تعّم 

 النهضة األقاليمية

 عة بتراكم المظالم، بما رقية والمناطق ذات األغلبية الروسية مدفوستكون المطالب في الجمهوريات الِع

في مستويات الفقر، وانخفاض اإلعانات المالية الفيدرالية، وتيدهور البنيية التحتيية     في ذلك االرتفاع الحاّد

المحلييية، ووصييالت النقييل المكلفيية وغييير المالئميية بييين المييدن، واسييتخدام األراضييي المتنييازع عليهييا بييين  

ية البيئية، وتدهور خدمات الرعاية الصحية، وإهمال المواقع السلطات الفيدرالية واألقاليمية، وغياب الحما

ة، ووحشية الشرطة، والفساد الرسيمي المتفشيي، والعزلية    التاريخية الهامة، والسياسات االجتماعية الضاّر

بشيكل   حتجاجيات مثيل هيذه اال   يمكين تنشييط   ع القرار المركزي. في الوقيت نفسيه  العامة الشاملة عن صن

 القضاء على هيمنة موسكو. لب الجمهوريات إذا تّمإيجابي من خالل االعتراف الدولي بمطا
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         سوف تتطلب المناطق األكثر ثراًء التي تتمتع بإمكانييات اقتصيادية أكبير ومحفظية تصيدير كبييرة تخفيًضيا

جذرًيا لألموال المحّولة إلى الحكومة المركزية أو قد تحجب المدفوعات. يمكن أن يكون هيذا هيو الحيال    

 في غرب سيبيريا أو جمهورية سخا الغنية بالمعادن.مع المناطق المنتجة للنفط 

       سوف يدفع بعض القادة الجمهوريين واألقاليميين من أجل حكم ذاتيي حقيقيي. عليى غيرار يوغوسيالفيا

الفيدرالية عشّية تفّككها في أوائل التسعينيات. ستعرب العديد من المناطق األكثر ثراًء عن استيائها مين  

عي أن دعيم الفقيراء سييدار بشيكل أفضيل إذا انفصيلت هيذه الجمهورييات         دعم المناطق الفقييرة وسيتدّ  

 الغنية عن االتحاد.

   سوف تستنتج النخب األقاليمية أن تكاليف الحفاظ على الوالء لموسكو تفوق الفوائد وستختار المزيد مين

 السيادة األقاليمية. 

  ألصييول االقتصييادية فييي أراضيييهم، سيييطالب القييادة المحليييين أيًضييا بالسيييطرة علييى المييوارد الطبيعييية وا

 ت هذه الموارد واألصول بشكل غير عادل.وسيصّرون على أن موسكو استغّل

 دة لالستقالل التي ظهرت أثناء انهيار االتحاد السوفياتي.ستخضع روسيا للعديد من الحركات المؤّي 

   مين اليبالد. فيي خضيمّ     يمكن توّقع الخالفات العرقية والدينية وحتى االشتباكات العنيفة في بعيض أجيزاء 

عة من الحركات العرقية القوميية ميع   التدهور االقتصادي وعدم اليقين السياسي، ستظهر مجموعة متنّو

 بعض الباحثين عن كبش فداء لتعبئة الجمهور.

  أو ميا يقيرب    مالييين  5. ينتميي حيوالي   نسمة مليون 142.9، بلغ عدد سكان روسيا 2010وفًقا لتعداد عام

راد. يفيرض التيدهور اليديموغرافي    ت غير روسية وتتزايد هذه النسيبة بيإطّ  مليون شخص إلى قوميا 30من 

ع التحّركات من أجل يات أمام التماسك االجتماعي والسياسي واألقاليمي للبالد وسيشّجرق الروسي تحّدللِع

 الحكم الذاتي واالنفصال واالستقالل.

 قسيناريوهات التمّز

      ّالضيائقة االقتصيادية والفوضيى     ع محيدود. فيي خضيمّ   يمكن أن ينطوي التميزق األّوليي للدولية عليى تصيد

السياسية، يمكن أن يحدث فصيل واحيد أو أكثير مين الكيانيات الفيدراليية حييث يكيون هنياك احتميال ضيئيل            

ب العنيف الجمياعي اليذي    للمصالحة مع موسكو. في هذا السيناريو، يقبل الكرملين مثل هذه النتيجة لتجّن

ح األساسيي لمثيل هيذا االنقطياع ألن أسيس      ى. الشيشان هي المرّشي قد ينتشر إلى جمهوريات ومناطق أخر

 الدولة المنفصلة موجودة بالفعل وتم تحقيق االستقالل في البداية خالل التسعينيات.
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 د أن يبدأ النظام نفسه في االنهيار فيي المركيز مين خيالل معيارك قويية       سيحدث تفّكك أكثر انتشاًرا بمجّر

ز بيوتين أو اغتياليه أو تهميشيه أو موتيه الطبيعيي المفياجئ. فيي        على السلطة. قد يكون سبب ذليك عجي  

ى قيادة إصالحية أو شبه ديمقراطية الرئاسة وتضم حتى بعض أعضاء المعارضة عنًفا، تتوّل السيناريو األقّل

 السياسية لتهدئة الجمهور المحبط.

  المة اليبالد، وهيذا بحيد    في مرحلة حرجة، يمكن للكرملين أن يتخذ قراًرا بالقمع الجماعي للحفاظ على سي

لمقاومة السلمية في إلى ردود فعل عنيفة في عدة أجزاء من االتحاد. إذا فشلت ا ؤّديذاته من شأنه أن ي

فسيكون أحد الخيارات القابلة للتطبيق هو المقاومة المسّلحة سواء من خالل حرب المدن أو  إزاحة النظام

 .استياءحة في المناطق األكثر الحركات الحزبية المسّل

 انهييار السيلطة المركزيية والفيراغ فيي السيلطة األقاليميية إليى سييطرة           ؤّديفي بعض أجزاء البالد، قد ي

حة أو الجماعيييات اإلجراميييية عليييى الحكوميييات األقاليميييية ي أو الميليشييييات المسيييّلأفيييراد األمييين المحّلييي

ة بانسحاب القوات الروسيية، وفيي   من ذلك، يمكن للسلطات األقاليمية المطالب اواالقتصادات المحلية. وبدًل

يون بإنشاء وحدات عسكرية وأمنيية خاصية بهيم    بعض الجمهوريات والمناطق، سيقوم المحافظون المحّل

للدفاع عن الدول الوليدة، على غرار إنشاء القوات المسلحة في أوائل التسعينيات في جمهوريات االتحياد  

 ورجيا وأذربيجان.السابقة وفي الجيوب االنفصالية داخل مولدوفا وجالسوفياتي 

 الدول الوطنية الناشئة

        .ستصبح الوحدات األمنية والعسكرية مرهقة وغير قادرة على احتيواء عيدد كبيير مين الثيورات السياسيية

فيإن   الصراعات على السلطة أثبتت التسعينيات أنه عندما تضعف الحكومة المركزية في روسيا وتشتّدوقد 

ع السيادة وحتى االستقالل لتوفير قدر مين االسيتقرار. سيشيجّ   العديد من الجمهوريات والمناطق تصل إلى 

ة جمهورييات ومنياطق عليى إصيدار إعالنيات االسيتقالل وتنظييم        الشلل السياسي في المركز االتحيادي عيدّ  

 االستفتاءات العامة.

  ز الجمهوريات والمنياطق  ستقالل جمهورية واحدة تأثير الدومينو في جميع أنحاء البالد وستحّفالسيكون

 خرى على محاكاة نجاحها.األ

يمكن لعدد من الشعوب األصلية المطالبة بالحق في تقرير المصير بموجب ميثاق األمم المتحدة وإعالن األمم 

بشأن حقوق الشعوب األصلية. سوف يؤكدون على الحقوق القانونية ألراضيهم  2017المتحدة لعام 

دًما من خالل تأكيد الدولة، وفًقا إلعالن ُق م المضّيومواردهم التقليدية وفي تقرير المصير اإلداري. يمكنه

  بشأن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة. 1960الجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 

 


