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مــع اســتمرار الحــرب يف أوكرانيــا، التــي انطلقــت يف 24 
فربايــر 2022، بــدأت صفحــة جديــدة مــن العالقــات بني 
ــن  ــيا. فم ــدة وروس ــات املتح ــني؛ الوالي ــني الكبريت الدولت
ــت  ــات هدف ــة سياس ــنطن مجموع ــت واش ــا، تبن جانبه
إىل إضعــاف الُقــدرة االقتصاديــة لروســيا، وإطالــة 
ــق  ــن تحقي ــكو م ــني موس ــدم تمك ــرب، وع ــد الح أم
ــد  ــى تجدي ــت ع ــد عمل ــيا، فق ــا روس ــم. أم ــر حاس ن
عالقــات الصداقــة والتعــاون مــع أكــرب عــدد مــن الــدول 
يف العالــم وتنميــة املصالــح امُلشــركة معهــا مــن خــالل 
ــا  ــرت تفهمه ــة، وأظه ــادر الطاق ــة ملص ــعار تفضيلي أس
لعــدم ُقــدرة كثــري مــن الــدول عــى دعــم موقفهــا علنــاً 
ــا  ــت بتبنيه ــا، فاكتف ــة عليه ــوط األمريكي ــبب الضغ بس

ــكو.  ــة موس ــدم إدان ــاد وع ــف الحي موق

ولكــن الواليــات املتحــدة وروســيا حرصتــا عــى عــدم 
ــا  ــة، فأعادت ــدود األوكراني ــارج الح ــرب خ ــيع الح توس

ــاع  ــي الدف ــني وزارت ــاخن ب ــط الس ــراً بالخ ــل ُمبك العم
األمريكيــة والروســية، واتصــل رئيســا أركان حــرب 
الجيشــني ووزيــرا الدفــاع يف البلديــن ببعضهمــا البعض. 
ــا  ــزود أوكراني ــن يُ ــه ل ــدن أن ــو باي ــس ج ــد الرئي وأك
ــة  ــن ُمهاجم ــا م ــي تُمكنه ــة الت ــة الصاروخي باألنظم
أهــداف داخــل حــدود روســيا. ويف مجلــس األمــن الدويل، 
ــدور  ــع ص ــو” ملن ــق “الفيت ــيا ح ــتخدم روس ــم تس ل
قــرار بتجديــد ُمهمــة القــوة البحريــة امُلكلفــة بتفتيــش 
ــاع  ــت باالمتن ــي واكتف ــاحل األوروب ــة الس ــفن ُقبال الُس

ــت.  ــن التصوي ع

سيناريو ُمستبعد:
يف هــذا الســياق، ليــس مرجحــاً أن تســعى الدبلوماســية 
األمريكيــة إلزاحــة روســيا مــن مواقــع نفوذهــا يف 
الــرق األوســط، ربمــا ألن موســكو تربطهــا مــع بعــض 
دول املنطقــة عالقــات تبــاُدل مصالــح اســراتيجية 
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واقتصاديــة وثيقــة ال يُمكــن لواشــنطن أن تحــل محلهــا. 
وربمــا ألنــه مــع افــراض أن الواليــات املتحــدة تســتطيع 
ــدم  ــك لع ــعى لذل ــا ال تس ــرويس، فإنه ــوذ ال ــة النف إزاح
ــى  ــية ع ــة والسياس ــة املادي ــل التكلف ــا يف تحُم رغبته
قيامهــا بالــدور الــذي كانــت موســكو تقــوم بــه. وربمــا 
ــيا  ــحاب روس ــن أن انس ــوف م ــنطن تتخ ــاً ألن واش أيض
ــؤه  ــوف تمل ــاً س ــُد فراغ ــد يُوِج ــع، ق ــض املواق ــن بع م
ــات  ــا للوالي ــة يف عداوته ــر رشاس ــات أكث دول وتنظيم
املتحــدة، عــى غــرار إيــران وتنظيمــي داعــش والقاعــدة. 

ــا يف  ــنطن أن صورته ــن إدراك واش ــك ع ــذا ناهي ه
منطقــة الــرق األوســط قــد تغــريت، وأن أغلــب الــدول 
العربيــة وجــدت مصلحتهــا تجــاه الحــرب يف أوكرانيــا يف 
عــدم االنحيــاز أو تبنــي موقــف أحــد الطرفــني امُلتحاربني 
ــان  ــالً يف البي ــاً مث ــا ظهــر جلي ــق. وهــذا م بشــكل ُمطل
الصــادر عــن االجتمــاع الطــارئ ملجلــس جامعــة الــدول 
ــخ 28  ــني بتاري ــني الدائم ــتوى املندوب ــى مس ــة ع العربي
فربايــر 2022 الــذي انعقــد برئاســة الكويــت وبنــاًء عــى 
ــة.  ــة األوكراني ــورات األزم ــث تط ــر لبح ــن م ــوة م دع
ــل  ــة لح ــود الرامي ــع الجه ــد جمي ــان تأيي ــن البي وتضم
ــية،  ــوار والدبلوماس ــالل الح ــن خ ــة م ــة األوكراني األزم
ــدويل  ــون ال ــادئ القان ــرام مب ــة اح ــى أهمي ــد ع والتأكي

ــاق األمــم املتحــدة.  وميث

كذلــك، فــإن الــدور األمريكــي كان قــد أصابــه 
الشــحوب بســبب تحــول االهتمــام األمريكــي يف الســنوات 
ــد  ــدر التهدي ــني مص ــا الص ــيا واعتباره ــرية إىل آس األخ
ــك،  ــن  ذل ــم م ــد دع ــة. وق ــا الدولي ــي ملكانته الرئي
اإلشــارات األمريكيــة امُلتكــررة إىل تدهــور مكانــة الــرق 
األوســط يف ُســلم أولويــات السياســة األمريكيــة. وجــاءت 
ــام  ــتان يف ع ــن أفغانس ــي م ــحاب األمريك ــة االنس طريق
2021 لتُدعــم هــذه الصــورة الســلبية. وترســخت 
ــه  ــاد علي ــن االعتم ــف ال يُمك ــنطن حلي ــورة أن واش ص
وصديــق “غــري موثــوق بــه”. ودعــم مــن هــذه الصــورة 
ــض  ــع بع ــن بي ــدة ع ــات املتح ــاع الوالي ــاً، امتن أيض

ــة.  ــا يف املنطق ــة لُركائه ــلحة امُلتقدم ــاط األس أنم

تحركات ُمضادة:
ــة  ــركات األمريكي ــم التح ــتطيع فه ــار، نس ــذا اإلط يف ه
ــت  ــد تحرك ــط. فق ــرق األوس ــة ال ــية يف منطق والروس
الواليــات املتحــدة للحصــول عــى أكــرب قــدر مــن التأييــد 
ــة  ــدول العربي ــاد ال ــا ضــد روســيا، وإبع ــدويل ملوقفه ال
ــدة يف  ــه، وُمعتم ــذي اتخذت ــاد” ال ــف “الحي ــن موق ع
ــام  ــا. وق ــة معه ــف التقليدي ــات التحال ــى عالق ــك ع ذل

وزيــر الخارجيــة األمريكــي، أنتونــي بلينكــن، يف مــارس 
املــايض، بزيــارة إىل املغــرب والجزائــر والضفــة الغربيــة، 
ــة  ــة وزارة الخارجي ــت وكيل ــل. وقام ــى إرسائي ــالوة ع ع
األمريكيــة بزيــارة كل مــن تونــس واإلمــارات، وكان مــن 
املفــرض أن تضــم أيضــاً مــر ولكــن الزيــارة لــم تتم. 
وقــام وفــد مــن أعضــاء الكونجــرس األمريكــي بزيــارة 
إىل الســعودية واإلمــارات، وآخــر بزيــارة إىل مــر 
واألردن. وبغــض النظــر عــن األهــداف امُلعلنــة مــن تلــك 
ــوع  ــت موض ــا تناول ــه أنه ــك في ــا ال ش ــارات، فمم الزي
الحــرب يف أوكرانيــا، وطلــب الواليــات املتحــدة مــن هــذه 

ــدول دعــم موقفهــا تجــاه الحــرب.  ال

ــث  ــة، حي ــج ُمختلط ــاءت النتائ ــد ج ــك، فق ــع ذل وم
امتنعــت دولــة اإلمــارات عــن التصويــت إلدانــة روســيا 
ــه  ــدويل، وقــام ســمو الشــيخ عبدالل يف مجلــس األمــن ال
بــن زايــد آل نهيــان، وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدويل، 
ــث رصح  ــايض، حي ــارس امل ــكو، يف م ــارة إىل موس بزي
ــأن  ــيا بش ــع روس ــاون م ــارات تتع ــأن اإلم ــا ب خالله
ــني  ــاون ب ــذا التع ــتمر ه ــة. واس ــن الطاق ــان أم ضم
ــي  ــس” والت ــك بل ــدول امُلنتجــة للنفــط يف إطــار “أوب ال
ــى  ــو 2022، ع ــم يف ماي ــا، يف اجتماعه ــق أعضاؤه اتف
زيــادة حصــة إنتــاج كميــة أكــرب مــن النفــط أكثــر ممــا 
ــق  ــة يف تطبي ــدول العربي ــارك ال ــم تُش ــاً. ول كان ُمتوقع
ــا كان  ــو م ــكو، وه ــى موس ــة ع ــات االقتصادي العقوب
موضــع إشــادة مــن جانــب وزيــر الخارجيــة الــرويس، 

ــاري. ــو الج ــروف، يف أول يوني ــريجي الف س

ــة واضحــة للتنافــس األمريكــي  ــر حال ــدم الجزائ وتُق
ــة  ــات ِتقني ــظ بعالق ــة تحتف ــن جه ــي م ــرويس، فه – ال
ــة  ــن جه ــدُر م ــيا، وتَُص ــع روس ــة م ــكرية قوي وعس
ــا مــن خــالل خــط نقــل الغــاز  أخــرى الغــاز إىل أوروب
مــع إيطاليــا، حيــث يُمثــل الغــاز الجزائــري نســبة %11 
ــاع  ــن امتن ــم م ــى الرغ ــي. وع ــتهالك األوروب ــن االس م
ــم  ــة لألم ــة العام ــت يف الجمعي ــن التصوي ــر ع الجزائ
ــرويس  ــل العســكري ال ــة التدُخ املتحــدة عــى قــرار إدان
ــة  ــد عضوي ــرار تجمي ــد ق ــا ض ــا، وتصويته يف أوكراني
ــم  ــع لألم ــان التاب ــوق اإلنس ــس حق ــكو يف مجل موس
املتحــدة؛ فقــد حرصــت الواليــات املتحــدة والــدول 
ــة  الغربيــة عــى التواصــل معهــا. وقــام وزيــر الخارجي
أمريكيــة،  بُمباركــة  مايــو،  دي  لويجــي  اإليطــايل، 
بزيــارة إىل الجزائــر، يف 28 فربايــر املــايض، وطلــب مــن 
ــض  ــا لتعوي ــاز إىل أوروب ــر الغ ــادة تصدي ــا زي حكومته
ــدرت إدارة  ــرويس. وأص ــاز ال ــدادات الغ ــص يف إم النق
رشكــة “ســوناطراك”، اململوكــة للدولــة الجزائريــة، 
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ــاز  ــط الغ ــب وأن خ ــذا املطل ــتجابة له ــاد باالس ــاً أف بيان
الجزائــري- اإليطــايل ال يعمــل بــكل طاقتــه، وأن هنــاك 
ــارة  ــك زي ــع ذل ــادرات. وتب ــم الص ــادة حج ــاالً لزي مج
كل مــن وزيــر الخارجيــة األمريكــي ووكيلــة الــوزارة إىل 

ــر.  الجزائ

ـــارة  ـــرويس يف زي ـــرك ال ـــل التح ـــك، تمث ـــل ذل يف مقاب
ـــد  ـــا وعمي ـــس الدوم ـــاء مجل ـــن أعض ـــي م ـــد برملان وف
الدبلوماســـية الروســـية الفـــروف للجزائـــر، يف مايـــو 
ـــتني  ـــرى الس ـــبة الذك ـــال بمناس ـــك لالحتف ـــايض؛ وذل امل
لبـــدء العالقـــات الدبلوماســـية بـــني البلديـــن. ومـــن 
ـــان  ـــري، رمط ـــة الجزائ ـــر الخارجي ـــاد وزي ـــه، أش ناحيت
ـــباب  ـــا أس ـــرن” وتفهمه ـــيا “امل ـــف روس ـــرة، بموق لعمام
زيـــادة صـــادرات الجزائـــر مـــن الغـــاز إىل أوروبـــا 
برغبتهـــا يف زيـــادة مواردهـــا املاليـــة، وأن عالقاتهـــا 
االســـراتيجية مـــع موســـكو لـــم تتغـــري. وتحـــدث 
الفـــروف عـــن آفـــاق تطـــور العالقـــات االقتصاديـــة 
والتقنيـــة والعســـكرية بـــني البلديـــن، ووجـــه باســـم 
ـــارة  ـــري لزي ـــس الجزائ ـــوة للرئي ـــني دع ـــس بوت الرئي
ـــف  ـــروف بموق ـــاد الف ـــه، أش ـــالل زيارت ـــكو. وخ موس

ـــة.  ـــة األوكراني ـــد يف األزم ـــر امُلحاي الجزائ

ــس  ــام الرئي ــة، قي ــتوى القم ــى مس ــك ع ــق ذل وراف
بوتــني بعمــل اتصــاالت هاتفيــة مــع عــدد مــن رؤســاء 
ــعودية  ــارات والس ــر واإلم ــت م ــة ضم ــدول العربي ال
والجزائــر واملغــرب وســوريا، فضــالً عــن اتصاالتــه مــع 
ــل. وقــام الفــروف أيضــاً  ــا وإرسائي ــران وتركي قــادة إي
بزيــارة إىل ســلطنة ُعمــان، ثـُـم الســعودية، حيــث التقــى 
ــي،  ــاون الخليج ــس التع ــة مجل ــا وزراء خارجي خالله

ــن. ــارة إىل البحري ــا بزي وألحقه

حدود الصراع:
ــية  ــة دبلوماس ــة هجم ــري إىل أن ثم ــا يُش ــاك م ــس هن لي
ــة  ــة العربي ــرويس يف املنطق ــوذ ال ــة النف ــة لخلخل أمريكي
والــرق األوســط، وال مــا يُشــري إىل أن واشــنطن تعتــرب 
ــي  ــى أن تُبق ــة ع ــي حريص ــا، فه ــك يف مصلحته أن ذل
رِصاعهــا مــع موســكو ضمــن الحــدود الجغرافيــة 
ألوكرانيــا، وأن تُطيــل مــن أمــده الســتنزاف أكــرب قــدر 
مــن القــدرات االقتصاديــة والعســكرية الروســية؛ وذلــك 
ــا  ــل كم ــب، ب ــا وحس ــم أوكراني ــس دع ــا لي ألن هدفه
ــاف  ــو “إضع ــتن ه ــي أوس ــاع األمريك ــر الدف ــال وزي ق
روســيا” حتــى ال تُكــرر مــا قامــت بــه يف أوكرانيــا مــرة 

ــرى.  أُخ

وبالتأكيـــد، فـــإن الواليـــات املتحـــدة ال تهـــدف إىل 
ـــا إىل  ـــر الســـيايس يف أوروب ـــة والتوت ـــل مشـــهد املواجه نق
ـــداث يف  ـــري األح ـــى ال تس ـــرى، حت ـــة أخ ـــق جغرافي مناط
ـــة  ـــدد بمواجه ـــه أو يُه ـــيطرة علي ـــن الس ـــق ال يُمك طري
ـــة  ـــي السياس ـــًة أن صانع ـــن، خاص ـــني البلدي ـــارشة ب مب
ــرويس  ــد الـ ــداً أن التهديـ ــون جيـ ــة يُدركـ األمريكيـ
ـــة  ـــن وجه ـــه – م ـــه، فإن ـــه وُعنف ـــن إلحاح ـــم م بالرغ
ـــي  ـــم الحقيق ـــت”، وأن الِخص ـــي ومؤق ـــم – “مرح نظره
ـــه  ـــا رصح ب ـــذا م ـــني. وه ـــو الص ـــدة ه ـــات املتح للوالي
ـــة  ـــه بجامع ـــارضة ل ـــن، يف ُمح ـــة، بلينك ـــر الخارجي وزي
ــه  ــو 2022، بقولـ ــوم 26 مايـ ــنطن، يـ ــورج واشـ جـ
ــا  ــي لديهـ ــدة التـ ــة الوحيـ ــي الدولـ ــني هـ “إن الصـ
ـــوة  ـــا الق ـــدويل ولديه ـــام ال ـــكيل النظ ـــادة تش ـــة إلع ني
ـــة  ـــكرية والتكنولوجي ـــية والعس ـــة والدبلوماس االقتصادي
للقيـــام بذلـــك”، وأن “الصـــني أخطـــر تحـــٍد طويـــل 

ـــدويل”.  ـــام ال ـــد للنظ األم

عن المركز
مركــز تفكــري مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات املســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.
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