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االعتماد املتبادل:
احملددات االقتصادية لسياسة روسيا الشرق أوسطية

اأواًل: ا�ستعادة النفوذ ال�سيا�سي لتوظيفه اقت�ساديًا
لــم يكــن التــورط الروســي فــي األزمــة الســورية ســعياً وراء 
ــا  ــاً منه ــي الشــرق األوســط، أو دعم ــي ف ــوذ األمريك ــم النف تحجي
لنظــام بشــار األســد فــي دمشــق فحســب، بــل لتســليط الضــوء علــى 
دور موســكو كفاعــل رئيســي فــي ســوق الدفــاع، باإلضافــة إلــى 
ــروس  ــن ال ــودة المقاتلي ــن مخاطــر ع ــل الروســي م ــن الداخ تأمي
ــم  ــر ل ــة حفت ــن لخليف ــم الكرملي ــإن دع ــل، ف ــوريا، وبالمث ــن س م
ــب،  ــابق وحس ــف س ــتعادة حلي ــي اس ــة ف ــن الرغب ــاً م ــن نابع يك
ــا  ــة مصالحه ــا حماي ــوذ يضمــن له ــن النف ــدر م ــاك ق ولكــن المت
االقتصاديــة مســتقباً، وهــو مــا يمكــن تفصيلــه علــى النحــو التالي:

1- األزمــة الســورية: إن نجــاح الحملــة العســكرية الروســية 
ــاد  ــة، أع ــروف المعاكس ــن كل الظ ــم م ــى الرغ ــوريا، عل ــي س ف
الجــدل حــول محــددات سياســة فاديميــر بوتيــن الشــرق أوســطية. 
وفــي حيــن أن تلــك السياســة، فــي جانــب منهــا، تعكــس صراعــاً 
علــى القــوة والنفــوذ بينهــا وبيــن الواليــات المتحــدة، فــإن أهــداف 

ــك.  ــن تتجــاوز ذل الكرملي

ــى  ــزات األساســية للعــودة الروســية إل ــت أحــد المحف ــد مّثل فق
المنطقــة هــو الربيــع العربــي، الــذي هــدد بإســقاط حليفهــا اإلقليمــي 
الوحيــد، خاصــة أن موســكو نظــرت إلــى ذلــك الربيــع باعتبــاره 

ــا  ــة بدعمه ــدول الغربي ــي قامــت ال ــة، الت ــورات الملون ــداداً للث امت
فــي الــدول الســابقة فــي االتحــاد الســوفييتي كوســيلة إلســقاط 
النظــم المواليــة للكرمليــن. ومــن جهــة ثانيــة، فــإن عــودة روســيا 
كانــت ضروريــة للقضــاء علــى المتطرفيــن الــروس، الذيــن ذهبــوا 
ــا  ــوريا، إذ إنه ــي س ــة ف ــات اإلرهابي ــب الجماع ــى جان ــال إل للقت
شــعرت بالتهديــد مــن إمكانيــة عودتهــم مــرة أخــرى إلــى روســيا 

ــة. ــات إرهابي ــذ عملي لتنفي

وقــد اتضــح ذلــك عندمــا قــرر فاديميــر بوتيــن إرســال قــوات 
عســكرية إلــى روســيا، إذ انصــب التركيــز علــى األبعــاد األمنيــة 
لألزمــة وحدهــا، وســرى تقديــر أن القضــاء علــى اإلرهابييــن فــي 
روســيا ســوف يســتغرق حوالــي ثاثــة أشــهر)1(، وهــو مــا ثبــت 
عــدم صحتــه، وهــو مــا يرجــع إلــى غيــاب التخطيــط طويــل األمــد 
لألزمــة الســورية، وعــدم فهــم تعقيــدات الوضــع الميدانــي. فبعــد 
مضــي حوالــي 18 شــهراً علــى التدخــل الروســي، فــإن الحكومــة 
ــم  ــا أن تنظي ــزال تحــارب المعارضــة المســلحة، كم الســورية الت

"داعــش" لــم يتــم القضــاء عليــه. 

ولذلــك فــإن محــاوالت استشــراف السياســة الروســية طويلــة 
األمــد حيــال األزمــة الســورية لــن تكــون ذات جــدوى، نظــراً ألن 
تلــك السياســة ظرفيــة، فهــي بمنزلــة رد فعــل للتطــورات الميدانية، 
وأفعــال القــوى المناوئــة والمؤيــدة لألســد، وهــو مــا ال يوفــر 

ــة إىل  ــًا، باإلضافـ ــيًا أو اقتصاديـ ــادل، سياسـ ــاد املتبـ ــوع مـــن االعتمـ ــية اجلديـــدة إىل خلـــق نـ ــة الروسـ تســـعى السياسـ
توظيـــف تنامـــي نفوذهـــا االقتصـــادي يف الشـــرق األوســـط سياســـيًا، حتـــى ترفـــع تكلفـــة قطـــع العالقـــات السياســـية 
ـــر  ـــو أم ـــط ه ـــرق األوس ـــا يف الش ـــع نظرائه ـــوي م ـــف ق ـــة حتال ـــرص إقام ـــدًا أن ف ـــكو جي ـــرًا إلدراك موس ـــك نظ ـــا، وذل معه

مســـتبعد مرحليـــًا.

يوري بارمان
خبري مبعهد الشؤون الدولية الروسي، 

موسكو
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الفرصــة للكرمليــن لتطويــر اســتراتيجية واضحــة المعالم لمســتقبل 
ــت موســكو تراهــن  ــة كان ــي البداي ــه ف ــك ياحــظ أن ســوريا. ولذل
ــه  ــر أن ــية، غي ــوية السياس ــض التس ــكري وترف ــل العس ــى الح عل
مــع مــرور الوقــت، بــدأت موســكو القبــول بهــا، وأصبحــت أكثــر 
مرونــة فــي المفاوضــات، كمــا يتضــح فــي إشــراكها جماعــات مثل 

"أحــرار الشــام" و"جيــش اإلســام" فــي المحادثــات السياســية.

وفــي ضــوء مــا ســبق، أصبحــت روســيا تتبنــى عــدة مبــادئ 
أساســية لتســوية الصــراع الســوري، أولهــا: حاجــة موســكو إلــى 
حكومــة حليفــة ومواليــة للمصالــح الروســية فــي المنطقــة. وثانيها: 
إعــادة  الســوري وجهــود  الصــراع  تســوية  تدويــل مســؤولية 
اإلعمــار، أي أنــه يجــب أن تتــم التســوية بموافقــة األمــم المتحــدة، 
ولذلــك تســعى روســيا إلــى التواصــل مــع الفاعليــن المؤثريــن فــي 

الصــراع، الســيما الواليــات المتحــدة وتركيــا 
ــط  ــادئ، فيرتب ــث هــذه المب ــا ثال ــران. أم وإي
ــى وحــدة األراضــي الســورية،  ــاظ عل بالحف
زعزعــة  ذلــك  علــى  تترتــب  ال  حتــى 

ــي. ــة المشــرق العرب ــي منطق االســتقرار ف

2- األزمــة الليبيــة: مــع انتهــاء دور حاملــة 
الطائــرات الروســية األميــرال كوزنيتســوف 
ومرورهــا  الســوري،  الصــراع  فــي 
ــة  ــير خليف ــارة المش ــة، وزي بالســواحل الليبي
ــى  ــة لهــا، ســارع المحلليــن إل حفتــر المفاجئ
فــي  الروســي  العســكري  التدخــل  توقــع 

األزمــة الليبيــة، غيــر أنــه علــى الرغــم مــن الرغبــة الروســية فــي 
ــذا  ــي ه ــات ف ــى التوازن ــر عل ــون الطــرف الرئيســي المؤث أن تك

ــكرياً. ــاك عس ــراع هن ــم الص ــتعدة لحس ــر مس ــا غي ــد، فإنه البل

ولقــد أدركــت روســيا أنهــا خســرت مليــارات الــدوالرات مــن 
ســقوط نظــام القذافــي، وترغــب اآلن فــي تحقيــق مكاســب سياســية 
واقتصاديــة، فــي ليبيــا مــن خــال الفــوز بصفقــات مربحــة هنــاك، 
وهــو مــا لــن يتأتــى إال مــن خــال امتــاك النفــوذ علــى أي حكومة 
مســتقبلية، وتعتقــد موســكو أن الرجــل الــذي ســوف يســاعد علــى 
ــش  ــود "الجي ــذي يق ــر، وال ــة حفت ــير خليف ــو المش ــك ه ــق ذل تحقي
الوطنــي الليبــي"، وقــد رفعــت أســهمه لــدى القيــادة الروســية أنــه 
مــن الضبــاط الليبييــن الذيــن تلقــوا تدريبهــم العســكري فــي االتحــاد 
ــاً  الســوفييتي فــي فتــرة الحــرب البــاردة، فضــاً عــن كونــه طرف
ــوة  ــه الق ــى امتاك ــة إل ــي أي تســوية سياســية، باإلضاف أساســياً ف
العســكرية الازمــة لفــرض التســوية فــي حالــة فشــل المســار 

السياســي.

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن روســيا ســعت كذلــك إلــى تكثيف 
ــا  ــس، وغيره ــة طرابل ــع حكوم ــة م ــط قوي ــاء رواب ــا لبن جهوده
مــن الفاعليــن المؤثريــن، مثــل كتائــب مصراتــة، ولكنهــا التــزال 
ــة  ــي أي حكوم ــي ف ــب دور رئيس ــر بلع ــع حفت تفضــل أن يضطل
ــن كل  ــة م ــية مقبول ــوية سياس ــل لتس ــر أن التوص ــتقبلية، غي مس
األطــراف، علــى المــدى القريــب يبــدو أمــراً عســيراً فــي ضــوء 

فشــل الجهــود الغربيــة الســابقة فــي هــذا الصــدد.

ثانيًا: التوظيف ال�سيا�سي للعالقات االقت�سادية
تلّقــى االقتصــاد الروســي ضربــًة قاصمــًة، نتيجــة للتحــوالت 
التــي شــهدتها أســواق الطاقــة مــع تراجــع أســعار النفــط فــي عــام 
2015، باإلضافــة إلــى العقوبــات االقتصاديــة الغربيــة ضــد 
موســكو علــى خلفيــة األزمــة األوكرانيــة. ونتيجــة لذلــك، ســعت 
الحكومــة الروســية للبحــث عــن شــركاء جــدد فــي آســيا والشــرق 
ــيان: أوالً،  ــان رئيس ــتراتيجية هدف ــذه االس ــد كان له ــط. وق األوس
احتــكار تصديــر الغــاز الطبيعــي إلــى االتحــاد األوروبــي وثانيــاً، 

ــة الشــرق األوســط.  ــي منطق ــدة ف ــي أســواق جدي التوســع ف

ــة  ــة عاق ــى إقام ــكو عل ــزت موس ــا: رك ــع تركي ــات م 1- العالق
ــيل  ــروع "الس ــاء مش ــى إنش ــاق عل ــم االتف ــا، وت ــع تركي ــاءة م بّن
وســينقل   .2014 ديســمبر  فــي  التركــي" 
ــار  ــى 63 ملي ــل ال ــا يص ــروع م ــذا المش ه
ــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي الروســي  مت
ــد  ــع أن يمت ــا ســنوياً، ومــن المتوق ــى تركي إل
ــان.  ــى اليون ــق إل ــت الح ــي وق ــروع ف المش
وجــاء هــذا المشــروع ليحــل محــل خــط 
أنابيــب مشــروع "الســيل الجنوبــي"، والــذي 
مــع  بالتعــاون  إقامتــه  المزمــع  مــن  كان 
بلغاريــا، غيــر أن االتحــاد األوروبــي ضغــط 
ــزء  ــك كج ــه وذل ــدم إقامت ــرة لع ــى األخي عل
روســيا)2(.  الغربيــة ضــد  العقوبــات  مــن 
وتعتبــر إيــران – وهــي ثانــي أكبــر مصــدر 
ــا،  ــى أوروب ــاز إل ــل الغ ــاً لنق ــزاً محتم ــا مرك ــاز – أن تركي للغ
وهــو مــا قــد يضــع موســكو وطهــران أمــام بعضهمــا البعــض فــي 

ــي. ــاد األوروب ــوق االتح ــى س ــة عل المنافس

ويهــدف الكرمليــن مــن "الســيل التركــي" إلــى خفــض كميــات 
ــاد  ــا، واالعتم ــن خــال أوكراني ــا م ــى أوروب ــاز المصــدرة إل الغ
ــب  ــي ال يرح ــوة الت ــي الخط ــي"، وه ــيل الترك ــط "الس ــى خ عل
بهــا االتحــاد األوروبــي، ومــن جهــة ثانيــة، تســعى موســكو مــن 
مســارعتها فــي تنفيــذ المشــروع إلــى تقويــض فــرص إقامــة 
مشــروعات بديلــة لنقــل الغــاز الطبيعــي إلــى أوروبــا عبــر تركيــا، 
مثــل خــط نابوكــو وخــط أنابيــب قطــر – تركيــا، وبالتالــي حرمــان 
االتحــاد األوروبــي مــن أي محاولــة لكســر االعتمــاد علــى الغــاز 

الروســي.

2- العالقــات مــع الشــرق األوســط: تســعى موســكو لتعزيــز 
التعــاون فــي مجــال الطاقــة مــع دول الشــرق األوســط، غيــر 
ــي  ــك الت ــف عــن تل ــذا الصــدد تختل ــي ه أن السياســة الروســية ف
تبناهــا االتحــاد الســوفييتي، حينمــا كان يســاعد حلفــاءه اإلقليمييــن 
ــح،  ــرض الرب ــس بغ ــتخراجية، لي ــم االس ــر صناعاته ــى تطوي عل
ولكــن لشــراء والئهــم. وفــي هــذا اإلطــار نفــذ االتحــاد الســوفييتي 
350 مشــروعاً للطاقــة فــي مصــر والعــراق والجزائــر وســوريا 
ــا  ــل أغلبهــا، ونقــل تكنولوجي ــا واليمــن)3(، وســاهم فــي تموي وليبي
االستكشــاف واالســتخراج إلــى تلــك الــدول. أمــا اليــوم، فقــد 
تحولّــت أولويــات الطاقــة الروســية إلــى دول الخليــج العربيــة 

 أدركـــت روســـيا أنهـــا خســـرت مليـــارات 
ــذايف،  ــام القـ ــقوط نظـ ــن سـ ــدوالرات مـ الـ
مكاســـب  حتقيـــق  يف  اآلن  وترغـــب 
مـــن  ليبيـــا  يف  واقتصاديـــة،  سياســـية 
الفـــوز بصفقـــات مربحـــة هنـــاك،  خـــالل 
وهـــو مـــا لـــن يتأتـــى إال مـــن خـــالل امتـــالك 
مســـتقبلية،  حكومـــة  أي  علـــى  النفـــوذ 
وتعتقـــد موســـكو أن الرجـــل الـــذي ســـوف 
يســـاعد علـــى حتقيـــق ذلـــك هـــو املشـــري 
"اجليـــش  يقـــود  والـــذي  حفـــر،  خليفـــة 

الليبـــي" الوطنـــي 
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ــدة. ــات جدي ــرام صفق ــعياً وراء إب س

ــن  ــيا وكل م ــن روس ــر بي ــراع الدائ ــن الص ــم م ــى الرغ وعل
المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر مــن أجــل زعامــة ســوق 
الطاقــة، فــإن الكرمليــن ســعى إلقامــة مشــروعات طاقــة مشــتركة 
معهمــا. وليــس الدافــع وراء هــذه االســتراتيجية هــو الربح فحســب، 
بــل تســاعد تلــك االســتراتيجية أيضــاً علــى تحقيــق االعتمــاد 
المتبــادل لمنــع أي منافســة تضــر بمصالــح الطرفيــن. وعلــى مــدى 
ــعى  ــية تس ــة الروس ــت الحكوم ــة، كان ــس الماضي ــنوات الخم الس
لتأميــن اســتثمارات خليجيــة فــي قطــاع النفــط والغــاز الروســي، 
ليــس بدافــع االســتغناء عــن االســتثمارات الغربيــة فحســب، ولكــن 
رغبــًة منهــا فــي دمــج صناعــة الطاقــة الروســية فــي الســوق 

ــك. ــة كذل الدولي

وفــي ديســمبر 2016، نجحت شــركة النفط الروســية العماقة 
"روس نفــت" فــي اجتــذاب اســتثمارات قطريــة بقيمــة 5 مليــارات 
ــة و"روس  ــرول اإلماراتي ــة للبت دوالر)4(. وأوشــكت شــركتا مبادل
ــّي  ــى إبــرام صفقــة مشــتركة الستكشــاف حقل نفــت" الروســية عل
نفــط فــي شــرق ســيبيريا)5(. وفــي الوقــت ذاتــه، أبــرم "صنــدوق 
االســتثمار الروســي المباشــر" عــدداً مــن اتفاقيــات الشــراكة مــع 
صناديــق الثــروة الســيادية لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
ــدوالرات،  ــارات ال ــة ملي ــتثمارية بقيم ــات اس ــت اتفاقي ــث وّقع حي
فــي قطاعــات متعــددة، ومنهــا قطــاع الطاقــة. وتشــمل تلــك 
الصفقــات شــركة مبادلــة، وهيئــة االســتثمار الكويتيــة، وصنــدوق 

ــا. ــة الســعودي، وقطــر القابضــة وغيره ــتثمارات العام االس

وعلــى الجانــب اآلخــر، توســعت شــركات الطاقــة الروســية في 
االســتثمار فــي مناطــق أخــرى مــن المنطقــة. ولقــد زادت حصــص 
شــركات الطاقــة الثــاث الرائــدة )روس نفــت وغازبــروم ولــوك 
أويــل( بصــورة كبيــرة فــي مشــروعات واعــدة للنفــط والغــاز فــي 
ــران  ــا وإي ــراق( وليبي ــتان الع ــا كردس ــا فيه ــراق )بم مصــر والع

قبــل تراجــع أســعار النفــط. 

واشــترت شــركة "روس نفــت" الروســية فــي ديســمبر 2016 
حصــة تبلــغ 35% فــي أكبــر مشــروع للغــاز الطبيعــي فــي البحــر 
المتوســط قبالــة الســواحل المصريــة مقابــل 1.13 مليــار دوالر)6(. 
وتعتــزم الشــركة زيــادة اســتثماراتها فــي المشــروع لتصــل إلــى 4 
مليــارات دوالر. وترجــع أســباب تركيزهــا علــى مصر إلــى أهمية 

البحــر المتوســط كطريــق رئيســي لنقــل الطاقــة إلــى أوروبــا. 

اســتراتيجية  فــي  بــارزة  مكانــة  النوويــة  الطاقــة  وتحتــل 
الطاقــة الروســية. وتتركــز تلــك الصناعــة فــي يــد شــركة واحــدة 
ــف  ــكو لتوظي ــوم". وتســعى موس ــي "روس أت ــة، وه ــة للدول تابع
ــم،  ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــذاب شــركاء م ــة الجت ــا النووي صناعته
خاصــة أن "روس أتــوم" هــي واحــدة مــن الشــركات العالميــة 
القليلــة القــادرة علــى التعامــل مــع الــدورة الكاملــة إلنشــاء محطات 
ــط  ــرق األوس ــام الش ــد كان اهتم ــا. ولق ــة وخدماته ــة النووي الطاق
ــة الروســية كبيــراً، حيــث ســعت جميــع القــوى  بالصناعــة النووي
اإلقليميــة تقريبــاً، ســواء أكانــت منتجــة للنفــط أم ال، للتواصــل مــع 
ــركة  ــت الش ــا. وحقق ــاون معه ــاق التع ــاف آف ــوم الستكش روس أت
ــي الشــرق األوســط،  ــة ف ــة فــي تســويق طاقتهــا النووي ــزة هائل قف
ــع 2016،  ــي ربي ــي ف ــي دب ــا ف ــي له ــب إقليم وافتتحــت أول مكت
والــذي سيشــرف علــى المشــروعات الجاريــة فــي مصــر وإيــران 

ــدة.  ــة المتح ــارات العربي ــا واإلم واألردن وتركي

وتتبنــى المملكــة العربيــة الســعودية خططــاً طموحــة لبنــاء 16 
ــي أيضــاً للتواصــل  ــعت ه ــذا س ــام 2032، ل ــول ع ــاً بحل مفاع
ــي  ــووي ف ــاون الن ــز التع ــاً لتعزي ــا اتفاق ــث عقدت ــيا، حي ــع روس م
عــام 2016)7(، ســتعمل موســكو بموجبــه علــى إقامــة بنيــة تحتيــة 
نوويــة للســعودية. كمــا أن روســيا ومصــر فــي المراحــل االخيــرة 
مــن التفــاوض حــول اتفــاق إنشــاء أول محطــة للطاقــة النوويــة فــي 
ــاق  ــى االتف ــان عل ــة الضبعــة. ووّقعــت الحكومت ــي منطق مصــر ف
ــتتكون  ــر 2015. وس ــي نوفمب ــة ف ــة الضبع ــاء محط ــأن إنش بش
بقــدرة 1200  النوويــة  المحطــة مــن أربــع وحــدات للطاقــة 
ميغــاواط لــكل وحــدة، ومــن المتوقــع أن تنتهــي "روس أتــوم" مــن 

ــاء المحطــة فــي غضــون 12 عامــاً)8(.  بن

وفــي الختــام يمكــن القــول إن عــودة روســيا بثبــات كقــوة 
رائــدة فــي الشــرق األوســط ليــس هدفــاً فــي حــد ذاتــه لفاديميــر 
ــي  ــف وال ينته ــر مكل ــي أم ــة ه ــرد الهيمن ــة لمج ــن، فالهيمن بوتي
ــداً  ــروس جي ــه ال ــذي تعلم ــدرس ال ــو ال ــذا ه ــدة، وه ــب جي بعواق
ــة، ســعت  ــى المنطق ــذ عــودة موســكو إل ــخ. ومن ــر التاري ــى م عل
جاهــدًة لتحقيــق أهــداف عمليــة للغايــة تهــدف إلــى تثبيــت أقدامهــا 
فــي المنطقــة مــن خــال التعــاون ذي المنفعــة المتبادلــة مــع القــوى 
ــاون االقتصــادي  ــة بالتع ــيا ملتزم ــزال روس ــذا الت ــة. وله اإلقليمي
الســعودية  العربيــة  قــوى مثــل تركيــا وقطــر والمملكــة  مــع 
ــدة  ــية العدي ــات موســكو السياس ــن خاف ــم م ــى الرغ ومصــر، عل
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