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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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مقدمة

منذ أكثر من 250 عاًما، يسعى القادة الروس إلى إظهار القوة والنفوذ في منطقة البحر األبيض املتوسط، 
وفي بعض األحيان، القت هذه الجهود درجة كبيرة من النجاح، وفي أحيان أخرى، انسحبت روسيا من البحر 
األبيض املتوسط، بسبب االنتكاسات في املنطقة، أو األحداث في أوروبا، أو االضطرابات داخل روسيا. ومع 
تبع دائًما بجهود متجددة لكسب النفوذ في 

ُ
ذلك، لم تكن هذه االنسحابات دائمة على اإلطالق، بل كانت ت

املنطقة.

يمتد هذا النمط من السياسة إلى الحقبة القيصرية والسوفيتية، فقد حدثت محاوالت جديرة باملالحظة 
إلبراز النفوذ القيصري في البحر األبيض املتوسط،   في سبعينيات القرن الثامن عشر، عندما سعت كاترين 
العظيمة ]زوجة بطرس الثالث، حكمت روسيا بعد انقالب عليه واغتياله، من 1762 إلى 1796[ لتشجيع 
التمرد في مصر ضد الحكم العثماني، واحتلت قواتها بيروت مدة وجيزة في 1773-1774، وفي ثالثينيات 
القرن التاسع عشر، ساعد نيكوالس األول ]حفيد اإلمبراطورة كاترين، حكم ملدة 1825 -1855، اندلعت 
في عهده حرم القرم[ اإلمبراطورية العثمانية هذه املرة في قمع التمرد في مصر، وانتزع تنازالت مهمة من 
السلطان لقيامه بذلك، وخالل الحرب العاملية األولى، عندما )على الرغم من أدائها الضعيف ضد أملانيا( 
األناضول، وحصلت روسيا على موافقة  في  في معقلهم  العثمانيين  باكتساح  القيصرية  القوات  هددت 
بريطانية وفرنسية لروسيا للسيطرة على املضائق التركية في االتفاق السري عام 1916، اتفاق سايكس بيكو 
ا، كانت روسيا القيصرية الطرف الثالث إلى جانب بريطانيا وفرنسا(. 

ً
سازونوف )كما ينبغي أن يكون معروف

حدثت عمليات انسحاب قيصرية ملحوظة من املنطقة خالل الحروب النابليونية، عندما كان على القوات 
ة لروسيا في حرب القرم 

ّ
القيصرية التركيز على معركتها ضد نابليون داخل روسيا نفسها؛ نتيجة الهزيمة املذل

)1853-1856(؛ وسقوط اإلمبراطورية القيصرية في عام 1917 )1(. تمكن السوفييت من إبراز نفوذ موسكو 
في املنطقة خالل الحرب الباردة، من خالل تحالفاتهم وشراكاتهم مع األنظمة القومية العربية املعادية للغرب 
في مصر، وسورية، والجزائر، وليبيا. وعلى الرغم من ذلك، شهدت موسكو انتكاسة مهمة في السبعينيات، 
 منها مع واشنطن. في وقت الحق، انسحبت موسكو من املنطقة في أعقاب انهيار 

ً
عندما تحالفت مصر بدال

الشيوعية واتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية نفسه، في 1991-1989 )2(.

إن تصميم الرئيس فالديمير بوتين على إحياء وتوسيع النفوذ الرو�سي في البحر األبيض املتوسط هو 
استمرار لهذا النمط من التقدم والتراجع. منذ صعوده إلى السلطة، في نهاية عام 1999، حقق بوتين درجة 
كبيرة من النجاح، على الرغم مما بدا في البداية أنه انتكاسات للنفوذ الرو�سي. في عام 2003، غزت الواليات 
املتحدة العراق وأطاحت نظام صدام حسين، على الرغم من اعتراضات بوتين. في وقت الحق، دعمت 

)1(  - بــاول دو كوينــوي، »العــرب تحــت الحكــم القيصــري: االحتــالل الرو�ســي لبيــروت، 1773-1774 »، التاريــخ الرو�ســي )2014(، 128-141؛ ديفيــد 
ماكينزي، أحالم إمبراطورية، حقائق قاسية: السياسة الخارجية الروسية القيصرية، 1815-1917 )فورت وورث: هاركورت بريس جوفانوفيتش، 

1994(؛ وسيان ماكميكين، الجذور الروسية للحرب العاملية األولى )منشورات جامعة كامبردج، 2011(. 

)2(  - ماكورميك، الوجود السوفيتي في البحر األبيض املتوسط، مؤسسة راند، P-7388، تشرين األول/ أكتوبر 1987، 
https://bit.ly/3svASTd

ولورنز لوثي، الحروب الباردة: آسيا، الشرق األوسط، وأوروبا )كمبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 2020(، 563-94.
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واشنطن انتفاضات الربيع العربي عام 2011، التي لم تؤّد إلى سقوط الحكام املوالين للغرب في تونس ومصر 
فحسب، بل أدت أيًضا إلى إطاحة الشريكين القديمين لروسيا: معمر القذافي في ليبيا، وعلي عبد هللا صالح 
في اليمن، وهّددت بإطاحة بشار األسد في سورية. ومنذ أيلول/ سبتمبر 2015، عندما بدأ التدخل العسكري 

الرو�سي املباشر في سورية، نما النفوذ الرو�سي في منطقة البحر األبيض املتوسط بقوة.

تقارب هذه الورقة مسائل عدة: ما مدى فعالية زيادة بوتين للنفوذ الرو�سي في البحر األبيض املتوسط 
على أساس كل بلد على حدة؟ وما األهداف األوسع التي يبدو أن بوتين يسعى لتحقيقها من خالل توسيع 
النفوذ الرو�سي في البحر األبيض املتوسط؟ وما العوامل التي ساعدت وأعاقت تحقيق بوتين لهذه األهداف؟ 
وملاذا يجب أن تشعر الواليات املتحدة بالقلق بشأن تنامي النفوذ الرو�سي في البحر األبيض املتوسط؟ وكيف 

ينبغي إلدارة بايدن الرد عليه؟
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نمو النفوذ الرو�سي في البحر األبيض املتوسط   خالل عهد بوتين

خالل عهد بوتين، هو  كان املثال األكثر دراماتيكية لتزايد النفوذ الرو�سي في البحر األبيض املتوسط،   
التدخل الناجح ملوسكو في سورية. قّدمت موسكو، التي كانت تربطها عالقة طويلة بدمشق تعود إلى الحرب 
الباردة، الدعم لنظام األسد منذ بداية انتفاضة الربيع العربي ضده. جاء التدخل العسكري املباشر ملوسكو 
في الوقت الذي بدا فيه أن نظام األسد على وشك السقوط في معظم مناطق سورية أو كلها، على الرغم من 
الدفاع عنه من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني وحزب هللا اللبناني ومجموعات امليليشيات 
الشيعية اإليرانية األخرى. لم يساعد تدخل روسيا نظام األسد على البقاء فحسب، بل ساعده أيًضا في 
استعادة جزء كبير من األرا�سي التي فقدها في السابق لصالح خصومه، وتمكنت روسيا من االحتفاظ 
في سورية،  بقاعدتها البحرية، التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، في طرطوس على ساحل البحر املتوسط   
ووسعتها وقامت ببناء قاعدة جوية في حميميم، وتسهل هاتان القاعدتان العمليات العسكرية الروسية في 
سورية، باإلضافة إلى وجودها األوسع في شرق البحر األبيض املتوسط  )3(. وقد أدى تدخل روسيا في سورية 
إلى تلميع صورة بوتين، لدى حكومات الشرق األوسط املعارضة لنظام األسد، التي رأت أن الزعيم الرو�سي 
شخص يدافع عن حلفائه بقوة أكبر مما تفعل الواليات املتحدة )على سبيل املثال، مع شاه إيران عام 1979، 

ومبارك في مصر عام 2011( )4(.

جاء دعم بوتين لنظام األسد ملنع تكرار ما حدث في ليبيا في عام 2011 في سورية، ولم يقم معارضو 
القذافي، بمساعدة كثير من الحكومات الغربية والعربية بإسقاط نظامه فحسب، بل قاموا بإعدامه. كان 
ا صعًبا(، وبدا أن سقوطه أضعف جهود 

ً
ا طويل األمد لروسيا )رغم أنه غالًبا ما كان شريك

ً
القذافي شريك

بوتين األخيرة إلحياء وتوسيع عالقات موسكو العسكرية واالقتصادية مع ليبيا )5(. اآلن، بعد التدخل الناجح 
ملوسكو في سورية، أصبحت روسيا مرة أخرى متورطة في ليبيا، حيث أرسلت قوات من مجموعة )فاغنر(، 
وهي شركة عسكرية روسية خاصة، وطائرات مقاتلة لدعم )إلى جانب مصر واإلمارات العربية املتحدة( 
قوات الجنرال خليفة حفتر في شرق ليبيا ضد حكومة الوفاق الوطني املعترف بها دولًيا )ومن ضمنهم موسكو( 

املتمركزة في غرب ليبيا، وتوّسع دور روسيا في املجال البترولي الليبي )6(.

)3(  - لتحليل العمليات العسكرية في سورية، انظر سيث جونز )تحرير(، حرب موسكو في سورية، مركز الدراسات الدولية واالستراتيجية، أيار/ 
مايو 2020،

https://bit.ly/3su80KZ
وروبيرت هاملتون، وكريس ميللر وآرون شتاين، )تحرير(، حرب روسيا في سورية، تقييم القدرات العسكرية والدروس املستفادة، معهد أبحاث 

السياسة الخارجية، أيلول/ سبتمبر 2020،
https://bit.ly/3dt8VH3

)4(  - أمير أســمر، »ملاذا يســعى القادة العرب إلى إقامة شــراكات إســتراتيجية مع روســيا؟«، منشــور مدونة، مجلس العالقات الخارجية، 5 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر 2019،

https://on.cfr.org/2RDfxKA

)5(  - حول جهود بوتين الستعادة النفوذ الرو�سي في ليبيا في العقد األول من القرن الحادي والعشرين، راجع مارك كاتز، »التقارب الرو�سي الليبي: 
ما الذي اكتسبته موسكو؟”، سياسة الشرق األوسط )خريف 2008(، 28-122.

)6(  - بريــان كاتــز وجوزيــف بيرموديــز جونيــور، »جبهــة موســكو التاليــة: البصمــة العســكرية الروســية املتوســعة فــي ليبيــا«، تعليــق، مركــز الدراســات 
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فالديمير بوتين الرئيس الرو�سي يلتقي بشار األسد الرئيس السوري، في منتجع سوت�سي الرو�سي على البحر األسود، 17 
أيار/ مايو 2018. سبوتنيك/ ميخائيل كليمينتييف عبر رويترز

من الالفت للنظر بشكل خاص، تطور العالقات الوثيقة بين روسيا وتركيا. بنى بوتين على العالقات 
االقتصادية الروسية التركية التي تطورت قبل وصوله إلى السلطة، مستفيًدا من االستياء التركي تجاه الغرب 
بخصوص كثير من القضايا )من ضمنها عدم إحراز تقدم نحو انضمام تركيا الذي طال انتظاره إلى االتحاد 
األوروبي، ودعم الواليات املتحدة لألكراد في العراق والحًقا في سورية، ورفض الواليات املتحدة تسليم فتح 
هللا غولن -رجل الدين املسلم والحليف السابق الذي تحول إلى عدو للرئيس رجب طيب أردوغان- إلى تركيا، 
واعتقاد أردوغان بأن واشنطن وحكومات غربية أخرى دعمت محاولة االنقالب الفاشلة عام 2016 ضده(. 
أثارت عملية البيع الروسية األخيرة ألنظمة الدفاع الجوي الصاروخية من طراز )إس -400( لتركيا استياَء 
واشنطن، حتى إنها قررت عدم بيع الطائرات املقاتلة الجديدة من طراز )إف -35( لتركيا، وفرضت عقوبات 
اقتصادية على أنقرة، التي ردت بمضاعفة الجهود وتوقيع اتفاقية لشراء صواريخ )إس -400( روسية إضافية 
في آب/ أغسطس 2020 )7(. عالوة على ذلك، نجت العالقة الروسية التركية )أو بدقة أكبر، عالقة بوتين - 
أردوغان( من االنكماش الشديد الذي حدث بعد أن أسقطت القوات التركية طائرة عسكرية روسية في 
 عن دعمها ألطراف مناوئة في الصراعات في سورية وليبيا 

ً
جوار الحدود السورية - التركية عام 2015، فضال

وناغورنو كاراباخ )8(.

اإلستراتيجية والدولية، 17 حزيران/ يونيو 2020، 
https://bit.ly/3eiESRX

 عــن تقريــر لوكالــة تــاس TASS(، 23 آب/ 
ً
)7(  - “تركيــا توقــع عقــًدا آخــر مــع روســيا ألنظمــة الدفــاع الصاروخــي )إس -400(”، Eurasian Times )نقــال

أغســطس 2020،
https://bit.ly/3x6XjBy

)8(  - سميح إديز، »الصدوع في العالقات التركية الروسية تبدأ بالظهور«، املونيتور، 23 تشرين األول/ أكتوبر 2020،
https://bit.ly/3v6hePl
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بدأ بوتين العمل على تحسين العالقات الروسية مع نظام مبارك في مصر، في أوائل العقد األول من 
ا من سقوطه في وقت الحق. ومع ذلك، حافظت موسكو على 

ً
القرن الحادي والعشرين، وكان منزعًجا ومحبط

عالقات جيدة مع محمد مر�سي، زعيم جماعة اإلخوان املسلمين، الذي انُتِخب للسلطة في عام 2012، ومع 
ذلك، رّحبت روسيا بإطاحته واستبداله بالجنرال عبد الفتاح السي�سي في عام 2013. عندما خفضت إدارة 
 منتخبة 

ً
أوباما مبيعات األسلحة األميركية إلى مصر، كطريقة للتعبير عن رفضها إلطاحة السي�سي حكومة

ديمقراطًيا، وتقدمت موسكو بعرض لبيع أسلحة روسية للقاهرة، وصارت العالقات الروسية املصرية 
وثيقة منذ ذلك الحين )9(.

ا -وبخاصة بين بوتين وبنيامين نتنياهو رئيس 
ً
نمت عالقات روسيا مع إسرائيل بشكل ودي نمًوا ملحوظ

الوزراء، اللذين تحدثا شخصًيا وعبر الهاتف في مناسبات عديدة- باإلضافة إلى التعاون االستخباراتي بينهما، 
وأصبحت إسرائيل مصدًرا مهًما للتكنولوجيا العسكرية ملوسكو، وعلى الرغم من عدم إعالن أي اتفاق بين 
الطرفين، يبدو أنهما توصال إلى تفاهم بينهما في وقت الحرب الروسية الجورجية عام 2008، حيث أنهت 
إسرائيل تعاونها العسكري مع جورجيا، مقابل درجة غير محددة من الضوابط الروسية في تسليح سورية 
وإيران )10(. في الواقع، بينما باعت موسكو صواريخ الدفاع الجوي )إس -400( لتركيا، وناقشت إمكانية بيعها 
إلى اململكة العربية السعودية وقطر، لم تبع إليران حتى اآلن سوى نظام )إس -300( األقل تقدًما، وذلك بعد 
ق الرئيس آنذاك ميدفيديف اتفاقية عام 2007 )على الرغم من 

ّ
فترة تأخير طويلة من عام 2010، عندما عل

أن طهران قد دفعت بالفعل ثمن األسلحة( بناًء على طلب من الواليات املتحدة وإسرائيل، وفي عام 2015، 
رفع الرئيس بوتين التعليق بعد أن وافقت إيران على خطة العمل الشاملة املشتركة )11(. عالوة على ذلك، بعد 
بدء التدخل العسكري الرو�سي في سورية في عام 2015، ورد أن روسيا وإسرائيل توصلتا إلى تفاهم حول 
عدم التضارب، حيث ال تتدخل موسكو في الهجمات اإلسرائيلية على القوات اإليرانية وقوات حزب هللا في 
ا أخرى هناك، تثير قلق موسكو على وجه الخصوص )12(. 

ً
ا روسية أو أهداف

ً
سورية، وال تهاجم إسرائيل أهداف

)9(  - محمد ماهر، »مصر واألسد: الحسابات والبراغماتية واألخالق«، منتدى فكرة، منصة ثنائية اللغة ملعهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 
25 تموز/ يوليو 2018،

https://bit.ly/3trk010. 
و »وجهات نظر عاملية: العالقات بين مصر وروسيا«، مركز ويلسون، 28 تشرين األول/ أكتوبر 2020،

https://bit.ly/3apzICe

)10(  - مارك كاتز. مجلة الشرق األوسط للشؤون الدولية )كانون األول/ ديسمبر 2008(، 5-4 
, http://mars.gmu.edu/xmlui/handle/1920/5585; and Fred Weir, ”Secret Israeli Deal to Stop Russian S-300 Missile Sale to 
Iran? 

كريستيان ساينس مونيتور، 21 أيلول/ سبتمبر 2009، 
https://bit.ly/3amysQs

كمــل تســليم إس -300 إلــى إيــران”، الحــد مــن األســلحة اليــوم، جمعيــة الحــد مــن األســلحة، كانــون األول/ ديســمبر 
ُ
)11(  - أبريــل بــرادي، »روســيا ت

،2016
https://bit.ly/3gjuwUf 

خطة العمل الشاملة املشتركة هي االسم الرسمي لالتفاق النووي.

)12(  - أجريــت مقابــالت املؤلــف مــع مســؤولين ســابقين فــي ســرية. بشــكل منفصــل، أشــارت كل مــن املصــادر الروســية واإلســرائيلية علًنــا إلــى اتفاقيــة 
عــدم التضــارب هــذه )التــي قيــل إنهــا تتــم مراجعتهــا بمــرور الوقــت(، لكــن لــم يكشــف أي مــن الطرفيــن عــن كثيــر مــن التفاصيــل حــول كيفيــة عملهــا 
باســتثناء القــول إنهــا تتضمــن اتصــاالت بيــن جيــش الدفــاع اإلســرائيلي والقــوات العســكرية الروســية فــي ســورية. وفًقــا لتقريــر صحفــي إســرائيلي، فــإن 
روســيا »أبقــت علــى خــط ســاخن مــع إســرائيل ملنــع التضــارب، وهــذا يســمح للدولــة اليهوديــة بتنفيــذ الهجمــات بحرّيــة علــى أن يتــم إبــالغ روســيا عنهــا 
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باإلضافة إلى ذلك، حافظت موسكو أيًضا على عالقات جيدة مع الحركتين الفلسطينيتين الرئيستين، فتح 
وحماس، لكن لم يساعدهما بوتين بطرق يمكنها أن تضّر بعالقاته مع إسرائيل )13(.

في أماكن أخرى من البحر األبيض املتوسط، تتمتع موسكو بعالقات جيدة بشكل خاص مع الجزائر، 
التي أصبحت واحدة من أكبر مشتري األسلحة الروسية )14(. وبحسب ما ورد، تحتفظ الشركات الروسية 
وشخصيات أخرى مقربة من الكرملين بمصالح مالية كبيرة في قبرص، حيث كانت السفن البحرية الروسية 
تجري مكاملات املوانئ املنتظمة وتضمن مصالحها منذ عام 2015 )15(. وورد أن موسكو قّدمت دعًما لألطراف 
السياسية املؤثرة املناهضة لحلف شمال األطل�سي )ناتو( واملناهضة لالتحاد األوروبي، في كثير من البلدان 
على الجانب األوروبي من البحر األبيض املتوسط، ومن ضمنها إيطاليا واليونان وفرنسا وإسبانيا )16(. عالقة 
بوتين مع إيطاليا قوية على وجه الخصوص؛ إذ تشتري كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الرو�سي، وال تشارك 

وجهات نظر أعضاء الناتو اآلخرين الذين يعدون روسيا تهديًدا )17(.

مسبًقا«. انظر »إسرائيل تقول إن التفاهمات مع روسيا تغطي سورية”، تايمز أوف إسرائيل، 12 كانون األول/ ديسمبر 2018،
https://bit.ly/32qEZVN

)13(  - كاتــز، »تداعيــات األزمــة الجورجيــة«، 8-7؛ بــول إيــدون، »إســرائيل لــن تســمح إليــران أبــًدا بتحســين الدفاعــات الجويــة الســورية الباليــة«، 
فوربــس، 10 تمــوز/ يوليــو 2020،

https://bit.ly/3naAY1z 
وعدنان أبو عامر: ما وراء التقارب بين روسيا وحماس؟ الجزيرة، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019،

https://bit.ly/3sp9AOc

)14(  - ســلمت روســيا أســلحة مهمــة إلــى 47 دولــة، بيــن عامــي 2015 و2019، وفًقــا إلســتراتيجية النظــام الدفاعــي الجديــد ومقرهــا روســيا، حيــث 
ذهبت 55 في املئة من الصادرات إلى الهند والصين والجزائر. انظر: »نظرة عامة على التعاون العســكري الرو�ســي الجزائري«، إســتراتيجية النظام 

الدفاعــي الجديــدة، 21 نيســان/ أبريــل 2020،
https://bit.ly/3anuPd4. 

)15(  - وفًقا لتقرير في صحيفة الفاينانشيال تايمز، حث نائب مساعد وزير الخارجية األميركية ماثيو باملر قبرص على وقف »االتصاالت املنتظمة 
مــع البحريــة الروســية فــي املوانــئ”، التــي كانــت تســهم فــي »أعمــال زعزعــة االســتقرار« فــي ســورية. مايــكل بيــل، “موســكو علــى البحــر املتوســط: قبــرص 

والــروس،« فايننشــال تايمــز، 15 أيــار/ مايــو 2020،
https://on.ft.com/3amkzS9

)16(  - ألينا بولياكوفا وآخرون، حصان طروادة الكرملين، املجلد. 2، املجلس األطل�سي، تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، 
https://bit.ly/2RKDD6m 

“األطراف األوروبية املتهمون بتأثير روسيا”، واشنطن بوست، 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017،
https://wapo.st/3svlGFw. 

)17(  - تــم االستشــهاد بكثيــر مــن األســباب لوجهــة نظــر إيطاليــا اإليجابيــة تجــاه روســيا، ومــن ضمــن ذلــك العالقــات الوديــة بيــن بوتيــن وكثيــر مــن 
السياســيين اإليطالييــن، والرغبــة فــي الحفــاظ علــى التجــارة مــع شــريك مهــم، وإرث العالقــات الســوفيتية اإليطاليــة التعاونيــة نســبًيا خــالل الحــرب 
البــاردة، والمبــاالة الجمهــور اإليطالــي املشــهورة تجــاه القيــم فــي السياســة الخارجيــة، وتأثيــر الشــتات الرو�ســي املوالــي لبوتيــن فــي إيطاليــا، واالســتياء 
اإليطالــي تجــاه االتحــاد األوروبــي. انظــر: أرتيــم باتــاالخ، »إيطاليــا باعتبارهــا )حصــان طــروادة( للكرمليــن فــي أوروبــا: بعــض العوامــل التــي تــم التغا�ســي 

عنهــا“، العالقــات اإللكترونيــة الدوليــة، 11 نيســان/ أبريــل 2020،
https://bit.ly/32xXJTf 

جوانا بلوسينسكا ومارك سكوت، »كيف تقوم إيطاليا بأعمال بوتين«، بوليتيكو، 3 آذار/ مارس 2018، =
https://politi.co/3am4YSW=

ونونا ميخيليدزه، ”إيطاليا وروسيا: تحالف جديد أم املزيد من نفس ال�سيء؟”، معهد الشؤون الدولية، 16 نيسان/ أبريل 2019،
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ما هي أهداف بوتين؟

ما تظهره هذه الدراسة هو أن بوتين سعى لبسط النفوذ الرو�سي في جميع أنحاء البحر األبيض املتوسط،   
ى السلطة ألول مرة في مطلع القرن، وبخاصة منذ بداية التدخل العسكري الرو�سي في سورية في 

ّ
منذ أن تول

عام 2015، وقد حقق ذلك بتكلفة قليلة نسبًيا. كان الوجود العسكري الرو�سي املحدود نسبًيا في سورية 
أكثر نجاًحا بنسبة كبيرة من الوجود السوفيتي في أفغانستان في الثمانينيات، والوجود األميركي في أفغانستان 
والعراق بعد 11 أيلول/ سبتمبر. بينما نادًرا ما كان السوفييت يحصلون على أموال مقابل مبيعات أسلحتهم 
لألنظمة املتطرفة في الشرق األوسط وأماكن أخرى، كانت روسيا تتقا�سى ثمن األسلحة من املشترين األكبر 
في منطقة البحر األبيض املتوسط  ، إما من املشترين أنفسهم )تركيا والجزائر( وإما من غيرهم )مثل اإلمارات 
العربية املتحدة واململكة العربية السعودية، اللتين تفيد التقارير أنهما قد فعلتا ذلك نيابة عن مصر( )18(. إن 
رغبة بوتين الكبرى في العمل مع القادة االستبداديين أو غير الليبراليين في املنطقة، مقارنة بوجهة نظر الغرب 

األكثر انتقاًدا لهم، ساعدت روسيا في كسب النفوذ.

ومع ذلك، نسأل: ما هي األهداف األوسع التي يسعى بوتين لتحقيقها في البحر األبيض املتوسط؟ يبدو 
أن هناك أهداف عديدة: بداية وقبل كل �سيء، انخرط بوتين في سياسة فّعالة في البحر املتوسط، كجزء ال 
يتجزأ من التنافس الرو�سي مع الواليات املتحدة. على األقل، سعى لضمان عدم قدرة الواليات املتحدة على 
استبعاد روسيا من املنطقة، إذ كانت تخ�سى موسكو أن ينجم ذلك عن سقوط القذافي واحتمال سقوط 
األسد )19(. لكن على نحو أكثر فعالية، عمل بوتن على زيادة التعاون الرو�سي مع حلفاء الواليات املتحدة 
التقليديين في منطقة البحر األبيض املتوسط )وبخاصة تركيا، وإسرائيل، ومصر، وإيطاليا(، في حين أن 
الواليات املتحدة قد تكون حذرة من مدى نمو تعاونها مع موسكو، وجميع الدول تلك يجادلون بأنهم بحاجة 
إلى التعاون مع روسيا، ألسباب تؤثر في مصالحهم االقتصادية واإلستراتيجية الحيوية، على الرغم من 

مخاوف أميركا )20(.

أحد العناصر املهمة من الجانب املعادي ألميركا في سياسة بوتين املتوسطية هو الرغبة في إضعاف حلف 
الناتو. مع انضمام الجبل األسود )مونتينيغرو( عام 2017 إلى الحلف، أصبحت جميع الدول الواقعة على 

https://bit.ly/3ecpgiO. 

)18(  - ليــس مــن الواضــح موقــف نظــام األســد فــي ســورية أيدفــع بالفعــل مقابــل أســلحته الروســية أم ال، لكــن اســتخدام موســكو الناجــح لألســلحة 
الروسية في الصراع السوري ساعد، حسبما ورد، في زيادة املبيعات للعمالء في أماكن أخرى. لمى فقيه، »روسيا تقتل بدعمها العسكري لألسد«، 

املجلــس األطل�ســي، 12 آذار/ مــارس 2018،
https://bit.ly/2QCMO8p

 “اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة تموّل صفقة األسلحة الروسية مع مصر«، إندبندنت مصر، 7 شباط/ فبراير 2014،
https://bit.ly/3tw9o0W

)19(  - للحصــول علــى نظــرة ثاقبــة حــول تأثيــر ســقوط القذافــي وموتــه علــى تفكيــر بوتيــن، انظــر فيونــا هيــل وكليفــورد غــادي، الســيد بوتيــن: مخبــر ســري 
فــي الكرمليــن، طبعــة جديــدة موســعة )واشــنطن، معهــد بروكينغــز، 2015(، ص 315.

)20(  - مارك كاتز، »عندما يكون صديق أصدقائي ليس صديقي«، موجز من إصدار املجلس األطل�سي، أيار/ مايو 2019، ص. 5-8،
https://bit.ly/3x5P2xz. 
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اآلن أعضاء في الناتو. إن عالقات بوتين الجيدة مع  الجانب األوروبي الشمالي من البحر األبيض املتوسط   
الزعيم التركي أردوغان، وبيع صواريخ )إس -400( لتركيا، على الرغم من اعتراضات الناتو، قد ساعدت 
في تعزيز الهدف الرو�سي طويل األمد املتمثل في تقويض تماسك التحالف داخل الناتو، في حين أن الدعم 
الرو�سي ملختلف األطراف السياسية والسياسيين املناهضين لحلف شمال األطل�سي )ناتو( في الدول األعضاء 
لم يؤّد إلى أي انسحاب من الناتو أو قيادته العسكرية )مثلما فعلت فرنسا في عام 1966 حتى رجوعها في عام 
2009(، فقد يأمل بوتين في أن تقوم هذه الجهات الفاعلة بتقليل تعاون بلدانها مع حلف شمال األطل�سي 
ما زاد الوجود العسكري الرو�سي في البحر األبيض 

ّ
)ناتو( كما فعل أردوغان في تركيا. من ناحية أخرى، كل

املتوسط، من خالل الحصول على قواعد على الجانب الشرقي من املتوسط؛ تمكنت موسكو من تهديد 
الخاصرة الجنوبية لحلف شمال األطل�سي )ناتو(.

ومع ذلك، نجد أن التنافس مع الواليات املتحدة، والرغبة في إضعاف حلف شمال األطل�سي )ناتو(، 
ليسا بأي حال من األحوال الدافعين الوحيدين لبوتين، للسعي لتوسيع النفوذ الرو�سي في البحر األبيض 
املتوسط. كما ذكرنا سابًقا، سعت الحكومة القيصرية لتوسيع النفوذ الرو�سي في البحر األبيض املتوسط 
قبل وقت طويل من بدء التنافس السوفيتي األميركي بعد الحرب العاملية الثانية. حتى في حالة انتهاء التنافس 
الرو�سي األميركي بطريقة ما، وهو أمر بعيد االحتمال، ما يزال من املتوقع أن تسعى روسيا للتأثير في منطقة 
البحر األبيض املتوسط، وأحد األسباب هو الهدف الدفاعي املتمثل في الحفاظ على النفوذ الرو�سي في البحر 
األسود؛ إذ ُيعّد الحفاظ على منفذ من البحر األسود إلى البحر األبيض املتوسط، عبر املضائق التركية، أمًرا 

حيوًيا، للبحرية الروسية، وكذلك للتجارة البحرية من وإلى جنوب روسيا )21(.

إن مصالح موسكو البترولية -وبخاصة الغاز الطبيعي- كانت دافًعا مهًما لبوتين، للبحث عن نفوذ في 
البحر األبيض املتوسط. منذ أزمات الغاز الروسية-األوكرانية، سعت موسكو لتجنب االعتماد على خطوط 
األنابيب التي تعود إلى الحقبة السوفيتية عبر أوكرانيا املعرضة لتعطيل كييف إيصال الغاز الرو�سي إلى أوروبا. 
 )Nord Stream 2 2- (، وخطوط أنابيب )نورد ستريمNord Stream باإلضافة إلى خط أنابيب )نورد ستريم
التي لم تكتمل بعد، وتنقل الغاز الرو�سي مباشرة إلى أملانيا عبر بحر البلطيق، تسعى روسيا أيًضا لتعزيز 
قدرتها على شحن الغاز عبر البحر األسود عبر تركيا إلى جنوب أوروبا، بواسطة نظام خطوط )تركيا ستريم 
TurkStream( وهو قيد اإلنشاء اآلن )22(، فالحفاظ على عالقات جيدة مع تركيا أمٌر ضروري لخطط بوتين، 

لتقليل االعتماد الرو�سي على أوكرانيا، أو التخلص منه، من أجل الوصول إلى خطوط األنابيب إلى أوروبا.

باإلضافة إلى تركيا، هناك كثير من دول البحر األبيض املتوسط األوروبية مهمة بالفعل لروسيا، كعمالء 
للغاز الطبيعي، )من ضمنها إيطاليا وفرنسا واليونان( )23(، في حين أن كثيًرا من دول الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا مهمة لها كمنافسين في بيع الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وكذلك فرص االستثمار للقيام بذلك )ومن 

)21(  - لوك كوفي، »روسيا في البحر األسود«، موقع معهد الشرق األوسط، 18 حزيران/ يونيو 2020،
https://bit.ly/3x6XSva. 

)22(  - سارة غاردنغ وآخرون، “TurkStream تورك ستريم: أحدث خط أنابيب غاز رو�سي إلى أوروبا«، دائرة أبحاث الكونغرس، 5 شباط/ فبراير 
،2020

https://bit.ly/2QC1VP8

)23(  - “إحصاءات التسليم: إمدادات الغاز إلى أوروبا”، شركة غازبروم إكسبورت، كانون الثاني/ يناير 2021،
https://bit.ly/3ebFVTD
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عّد العالقات الودية مع كل منهم مهمة ملوسكو، لثني العمالء عن البحث 
ُ
ضمنها الجزائر وليبيا ومصر( )24(. ت

عن موردي الغاز املنافسين، وتثبيط املنافسين املصّدرين للغاز عن العمل، لتقويض مبيعات الغاز الرو�سي 
إلى أوروبا، وإعطاء الشركات الروسية فرصة لالستثمار في قطاعات الغاز الخاصة بها.

كانت كثير من دول البحر األبيض املتوسط -وبخاصة تركيا والجزائر ومصر- من مشتري األسلحة الروسية 
)25(. باإلضافة إلى املزايا الجيوسياسية التي قد تأمل موسكو في جنيها من مبيعات األسلحة، فإن الفوائد 

االقتصادية من القيام بذلك مهمة جًدا لصناعة األسلحة الروسية. عالوة على ذلك، تبيع روسيا كميات 
كبيرة من القمح لكل من تركيا ومصر )26(. في عام 2019، كانت تركيا وإيطاليا رابع وسابع أكبر أسواق تصدير 
لروسيا، على التوالي )27(. مع فرض كثير من العقوبات االقتصادية الغربية على روسيا، فإن استعداد العديد 
من الدول، في منطقة البحر األبيض املتوسط )وكذلك في أمكنة أخرى(، ملواصلة عالقاتها االقتصادية مع 

موسكو ُيعّد كشريان حياة مهم لبوتين الذي يريد الحفاظ عليه وتوسيعه.

باإلضافة إلى ذلك، لدى بوتين مصلحة قوية في منع القوى الجهادية السنّية، من أن تصبح أقوى في 
منطقة البحر األبيض املتوسط،   وأن تصبح أكثر قدرة على دعم قوى مماثلة في املناطق اإلسالمية في روسيا. 
أشار بوتين نفسه إلى الحاجة إلى منع املتمردين الشيشان الذين غادروا روسيا للقتال في سورية من العودة 
إلى روسيا، كمبرر لتدخل موسكو للدفاع عن نظام األسد )28(. ورأى بوتين في االنتفاضات العربية عام 
2011، التي اندلعت بشكل رئيس في دول البحر األبيض املتوسط )تونس ومصر وليبيا وسورية(، على غرار 
“الثورات امللونة” السابقة في جورجيا في عام 2003، وأوكرانيا في عام 2004، محاوالت برعاية الواليات 
املتحدة، لتعزيز ثورة مماثلة بطريقة ما في روسيا. ونظر بوتين أيًضا إلى ثورات الربيع العربي على أنها لم 
تؤد إلى استبدال األنظمة االستبدادية العلمانية املوثوقة بأنظمة ديمقراطية، بل إلى استبدالها إما بأنظمة 
جهادية وإما بالفو�سى التي يمكن أن تزدهر فيها القوات الجهادية. في الواقع، اّدعت وزارة الدفاع الروسية أن 

)24(  - رؤوف محمــدوف، »روســيا فــي الشــرق األوســط: الطاقــة إلــى األبــد؟«، فــي تيــودور كاراســيك وســتيفن بالنــك، محــرران، روســيا فــي الشــرق 
األوســط )واشــنطن العاصمــة: مؤسســة جيمــس تــاون، 2018(، ص 221-26.

)25(  - يمكــن العثــور علــى تفاصيــل حــول عمليــات نقــل األســلحة مــن املورديــن )ومــن ضمنهــم روســيا( إلــى املتلقيــن )ومــن ضمنهــم دول البحــر األبيــض 
،)SIPRI( فــي قاعــدة بيانــات عمليــات نقــل األســلحة التابعــة ملعهــد ســتوكهولم الدولــي ألبحــاث الســالم )املتوســط

https://bit.ly/3aoMJvV 
وانظر أيًضا: تاتانيا كونراتينكو، »”صادرات األسلحة الروسية إلى أفريقيا: استراتيجية موسكو طويلة األمد«، أكاديمية DW، 29 أيار/ مايو 2020،
https://bit.ly/3alqtTR 

ومايكل غودوين، »السم في الدسم: مشكلة صواريخ )إس -400( مع تركيا«، أوروبا الجديدة، 23 تشرين األول/ أكتوبر 2020،
https://bit.ly/3x6U9Od

)26(  - أليك�سي لوسان، »كيف أصبحت روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم”، ما بعد روسيا، 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020،
https://bit.ly/3gmzvnq

)27(  - دانيال وركمان، »أفضل الشركاء التجاريين لروسيا«، أهم الصادرات العاملية، 16 آذار/ مارس 2020، 
https://bit.ly/3sxn1vv

)28(  - مارك كاتز، »تقييم إستراتيجية بوتين: حاربهم هناك في سورية وليس هنا«، املجلس األطل�سي، 28 أيلول/ سبتمبر 2015، 
https://bit.ly/3v6BekR
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الواليات املتحدة كانت تتعاون مع الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( في سورية )29(. ومع ذلك، حتى 
لو انحسر التنافس الرو�سي األميركي، ستستمر موسكو في قلقها بخصوص صعود النزعة الجهادية في منطقة 

البحر األبيض املتوسط،   وإمكانية انتشارها إلى جنوب روسيا.

الهدف الرو�سي اآلخر هو تمكين موسكو بشكل أفضل من العمل في مناطق أبعد. أسهم الوجود العسكري 
الرو�سي في سورية في قدرة موسكو على نشر الرجال والعتاد في شرق ليبيا دفاًعا عن قوات الجنرال حفتر 
ن موسكو من تعزيز وجودها في منطقة الساحل 

ّ
هناك )30(. وباملثل، فإن الوجود الرو�سي في ليبيا قد يمك

األفريقي )Sahel( وأماكن أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )31(. مع نمو الوجود العسكري الرو�سي 
على الجانب الشرق أوسطي من البحر األبيض املتوسط، قد تكون روسيا قادرة على الحد من كيفية عمل 
قوات حلف شمال األطل�سي )ناتو( املعتمدة على الجانب األوروبي في املنطقة )32(. ربما تكون العالقات الجيدة 
مع مصر قد سّهلت إنشاء روسيا في اآلونة األخيرة ملنشأة بحرية في السودان على البحر األحمر، حيث تحاول 
روسيا حًقا اللحاق بالقوى الخارجية، وكذلك بالقوى اإلقليمية، للحصول على منشآت بحرية في البحر 

األحمر )33(.

أخيًرا، هناك سبب آخر لسعي بوتين بفعالية لزيادة النفوذ الرو�سي في املنطقة، وهو الحصول على مزية 
على الصين، قبل أن توجه بكين اهتمامها إلى البحر األبيض املتوسط بشكل كامل أكثر مما تفعل حتى اآلن. 
في الواقع، من خالل األعمال التجارية وجهود املساعدة التنموية، التي هي أقوى بكثير من جهود روسيا، 
اكتسبت الصين بالفعل تأثيًرا اقتصادًيا كبيًرا، في منطقة البحر األبيض املتوسط، وعلى طول البحر األسود. 
نتيجة قيام الصين بالفعل بإنشاء قاعدة بحرية على البحر األحمر في جيبوتي، يجب على روسيا والدول 

األخرى التفكير في إمكانية إنشاء قاعدة أو أكثر في البحر األبيض املتوسط أيًضا )34(.

)29(  - شــون ووكــر، »دليــل روســيا القاطــع علــى مســاعدة الواليــات املتحــدة لداعــش يبــدو أنــه ال يــزال لعبــة فيديــو،« الغارديــان، 14 تشــرين الثانــي/ 
نوفمبــر 2017،

https://bit.ly/32pggBt

)30(  - مرجع سابق، كاتس وبرموديز، »الجبهة التالية ملوسكو«.

)31(  - إريك شميت، »طائرات الهجوم الروسية تساند املرتزقة الذين قاتلوا في ليبيا«، نيويورك تايمز، 11 أيلول/ سبتمبر 2020،
https://nyti.ms/3v4aMIG

)32(  - روبين ديكسون، »حليف روسيا في ليبيا يتعرض ملوجات من الهزائم. لكن موسكو لديها أهداف أوسع لتوسيع نفوذها«، واشنطن بوست، 
6 حزيران/ يونيو 2020،

https://wapo.st/3uZq01o

)33(  - صمويــل رامانــي، »قاعــدة بورتســودان البحريــة الروســية: لعبــة قــوة علــى البحــر األحمــر”، معهــد رويــال يونايتــد للخدمــات، 7 كانــون األول/ 
ديســمبر 2020.

https://bit.ly/3dv8oV7

)34(  - بالمين تونتشيف، »صبيٌّ جديد على الساحة؟ الصين في اللغز األمني لشرق املتوسط«، معهد إلكانو امللكي، 24 تموز/ يوليو 2020،
https://bit.ly/2QdxWxi
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ما الذي يساعد آفاق بوتين في البحر األبيض املتوسط؟ وما الذي يعوقها؟

ليست السياسات التي ينتهجها بوتين هي املحددات الوحيدة لنجاحه في تعزيز النفوذ الرو�سي في املنطقة، 
وهناك عوامل عدة إضافية تساعد بوتين في هذا املسعى. ومع ذلك، تؤدي عوامل أخرى إلى الحد من النفوذ 

الرو�سي في املنطقة، أو التهديد بالحد منه.

ن 
ّ
إن التصور السائد بأن الواليات املتحدة أصبحت أقّل اهتماًما بمنطقة البحر األبيض املتوسط قد مك

النفوذ الرو�سي من التوسع هناك )35(، في حين أن صحة هذا التصور قابلة للنقاش، فإن االنسحاب الوشيك 
للقوات األميركية من سورية، وعدم التدخل األميركي في ليبيا )إلى جانب انسحاب القوات األميركية من 
العراق وأفغانستان(، واهتمام واشنطن املتزايد بالصين وآسيا بشكل عام، أسهم بالتأكيد في هذا االنطباع. 
مع اعتبار الواليات املتحدة أقل فعالية، وروسيا أكثر فعالية، والقوى الخارجية األخرى لم تنشط بعد في 
البحر األبيض املتوسط، يبدو أن الحكومات في املنطقة قد خلصت إلى أنه ليس لديها خيار سوى التعامل 

مع روسيا.

هناك عامل آخر يعزز نفوذ روسيا، وهو تصور أن حكومات املنطقة يمكن أن تتعامل بشكل أكثر نجاًحا 
معها اآلن، مقارنة باملا�سي. في الواقع، أظهر بوتين استعداًدا للعمل مع كل الحكومات في املنطقة. خالل الحرب 
الباردة، كانت أنظمة الوضع الراهن status quo في املنطقة تخ�سى الدعم السوفيتي لألنظمة والحركات 
الثورية، وكانت قلقة من سعي موسكو إلطاحتها؛ فلم تثق في الصداقة السوفيتية، وهذا جعلهم يتشبثون 
 من روسيا. على النقيض من ذلك، يتظاهر بوتين بأنه حاٍم عنيد للوضع الراهن، بينما 

ً
بالقوى الغربية بدال

يصّور الواليات املتحدة وأوروبا على أنهم يروجون بتهور لجهود الدمقرطة )التحول نحو الديمقراطية( التي 
تؤدي إلى الحرب والفو�سى. بالنسبة إلى حلفاء الواليات املتحدة املستبدين، وكذلك الحلفاء الديمقراطيين 
الذين يخشون مما قد تؤدي إليه جهود التحول الديمقراطي في البلدان املجاورة، فإن ما يبدو أنه التزام أكبر 

من روسيا بالحفاظ على الوضع اإلقليمي الراهن هو أمٌر جذاب )36(.

على الرغم من أن بعض الحكومات املتوسطية وجدت أن السياسة الروسية تجاه دولة أو أكثر في املنطقة 
مثيرة للقلق، فإنها وجدت في كثير من األحيان أن سياسات دولة أخرى أكثر إثارة للقلق. في حين أن إسرائيل، 
على سبيل املثال، لديها مخاوف بشأن الوجود الرو�سي في سورية، فهي قلقة أكثر من الوجود اإليراني هناك. 
وهكذا، ترى إسرائيل أن التعاون مع روسيا بخصوص عدم التضارب في سورية وسيلة مهمة لتقييد قدرة 

)35(  - مارك بيريني، »صراعات القوى الجديدة في البحر األبيض املتوسط«، كارنيغي أوروبا، 30 تموز/ يوليو 2020،
https://bit.ly/32rYGg4

)36(  - أمير أســمر، »ملاذا يســعى القادة العرب إلى إقامة شــراكات إســتراتيجية مع روســيا؟«، مدونة مجلس العالقات الخارجية، 5 تشــرين الثاني/ 
نوفمبر 2019،

https://on.cfr.org/3e70dNO 
وفولفغانــغ مولبرغــر، »الــرأي العــام العربــي: وجهــة نظــر السياســة الخارجيــة الروســية«، فــي فيــراري وأمبروســيتي وآخــرون، )تحريــر( التقــدم نحــو 

املا�ســي: املســارح القديمــة للمشــروع الدولــي لروســيا، املعهــد اإليطالــي للدراســات السياســية الدوليــة، 2020، ص 87-107.
https://bit.ly/3alOCtn
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إيران وحزب هللا على العمل ضد إسرائيل من هناك )37(. وكذلك، هناك حكومات أخرى في املنطقة أو بالقرب 
منها يبدو أنها تشعر بأن تهديد السياسات التي تنتهجها تركيا أكبر من تلك التي تنتهجها روسيا. فوجئت مصر 
واإلمارات، وكذلك روسيا، بكيفية تمكين التدخل العسكري التركي، لدعم حكومة الوفاق الوطني، من صد 
التقدم الذي أحرزه حليفهما الجنرال حفتر في غرب ليبيا في عام 2020 )38(. وباملثل، فإن اليونان أكثر قلًقا 
بصدد خالفاتها مع تركيا -وال سيما بخصوص الخطط التركية لبناء خط أنابيب غاز عبر البحر األبيض 
املتوسط إلى ليبيا عبر ما تعّده أثينا املياه اإلقليمية اليونانية- أكثر من خالفاتها مع روسيا )39(. عالوة على ذلك، 
فإن دعم تركيا للقوى اإلسالمية في سورية وأماكن أخرى في املنطقة تعّده إسرائيل ومصر واإلمارات العربية 

املتحدة واململكة العربية السعودية تهديًدا لهم )40(. 

ن بوتين، حتى اآلن، في حاالت عدة، من التعاون بنجاح مع األطراف املتصارعة في وقت واحد في 
ّ
تمك

الصراعات الساخنة والباردة، وكذلك التعاون مع الحكومات التي تتنافس معها روسيا أيًضا. يمكن رؤية 
ا متعارضة في الصراعات في 

ً
مثال دراماتيكي لهذه القدرة في عالقاتها مع تركيا. دعمت موسكو وأنقرة أطراف

سورية وليبيا وناغورنو كاراباخ. في الواقع، أّدى دعمهم لألطراف املتصارعة في سورية مؤقًتا إلى تدهور حاّد 
في العالقات الروسية التركية، عندما أسقطت القوات التركية طائرة عسكرية روسية كانت تحلق في محيط 
الحدود السورية التركية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وسرعان ما تعافت العالقات بينهما نتيجة هذه 
الحادثة، واستمّر الطرفان في التعاون، على الرغم من خالفاتهم. في الواقع، يبدو أن عالقات أردوغان ببوتين 
أفضل منها مع معظم القادة الغربيين. وباملثل، بينما تدعم روسيا بقوة حملة نظام األسد ضد خصومه 

)37(  - بحســب اللــواء اإلســرائيلي املتقاعــد عامــوس جلعــاد، فــإن »الــروس يلعبــون دوًرا رئيًســا.... يمكنهــم منــع العمليــات اإلســرائيلية املزعومــة فــي 
ســورية وفــي أي مــكان آخــر يريــدون. أعتقــد أن الــروس -وهــذه ليســت سياســتهم الرســمية، لكــن هكــذا أفهمهــا- يريــدون إبقــاء ســورية ألنفســهم. إنهــم 
غير مهتمين بأن تكون إيران قوية للغاية في سورية. وهذا أحد األسباب العديدة التي تجعلهم يتسامحون مع العمليات اإلسرائيلية املزعومة ضد 
إيــران. لــذا، بطريقــة مــا، لدينــا هــذه املصلحــة املشــتركة مــع الــروس«. إيزابيــال تاباروفســكي، »إســرائيل وروســيا: مقابلــة مــع اللــواء )احتيــاط( عامــوس 

جلعــاد«، ملــف روســيا، مدونــة معهــد كينــان، مركــز ويلســون، 4 شــباط/ فبرايــر 2020،
https://bit.ly/2RB3Wvx

)38(  -أكرم خريف، حرب ليبيا بالوكالة، لوموند ديبلوماتيك، أيلول/ سبتمبر 2020،
https://bit.ly/3v6hWft 
وجاكســون بــاك وفولفغانــغ بوســتازي، تحويــل االتجــاه: كيــف انتصــرت تركيــا فــي طرابلــس، ورقــة سياســات معهــد الشــرق األوســط، تشــرين الثانــي/ 

نوفمبــر 2020،
https://bit.ly/3v1XRqx

)39(  - أنطون مارداسوف، »هل تستطيع روسيا االستفادة من الخالف التركي اليوناني؟« املونيتور، 22 تشرين األول/ أكتوبر 2020،
https://bit.ly/3tyfygZ

)40(  - ديفيد فيليبس، »الحقيقة حول دور تركيا في سورية”، معهد جامعة كولومبيا لدراسة حقوق اإلنسان، 1 آذار/ مارس 2020،
https://bit.ly/2QD5cOs

“تركيا تتحول بشكل متزايد إلى تهديد إلسرائيل”، جيروزاليم بوست، 5 تموز/ يوليو 2020، 
https://bit.ly/3ssah9n 

؛ ديفيد هيرست، »رسالة جديدة تدوي في العالم العربي: اكسب أنقرة«، ميدل إيست آي، 12 أيلول/ سبتمبر 2020،
https://2u.pw/J5tX9
وجوناثــان هوفمــان، إســرائيل والثــورات املضــادة: قيــاس التحالفــات اإلقليميــة املتطــورة فــي تــل أبيــب بعــد االنتفاضــات العربيــة، ورقــة دورهــام 

الشــرق األوســط رقــم. 102، معهــد دراســات الشــرق األوســط واإلســالم، جامعــة دورهــام 2020،
https://2u.pw/DDjVA
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الداخليين، هناك جماعة واحدة لها عالقات جيدة مع موسكو توّد دمشق إعادة تأكيد سيطرتها عليها: 
األكراد السوريون. باإلضافة إلى ذلك، بينما تعارض إسرائيل وإيران بعضهما البعض بشدة، تمكنت موسكو 

من الحفاظ على عالقات وثيقة مع كليهما.

الرئيس الفرن�سي إيمانويل ماكرون  يتحدث إلى الرئيس الرو�سي فالديمير بوتين، خالل مؤتمر بالفيديو الجمعة 
26 حزيران/ يونيو 2020، من قصر اإلليزيه في باريس، حيث ناقشوا قضايا فيروس )كوفيد -19(، وليبيا وسورية، 

والعالقات مع الواليات املتحدة في عهد دونالد ترامب، الرئيس األميركي آنذاك. صورة: رافائيل الفارج/ ABACA عبر 
رويترز.

ل من النفوذ الرو�سي في منطقة البحر األبيض املتوسط. 
ّ
 ومع ذلك، هناك عوامل يمكن أن تحّد أو تقل

ل دعم األطراف املتعارضة في الوقت نفسه أخطاًرا على بوتين، ونجاحه في هذا الصدد قد ال يدوم. 
ّ
يشك

على الرغم من تعافي العالقات الروسية التركية، في أعقاب حادث إطالق النار على الطائرة عام 2015، 
فإن املنافسة الروسية التركية املستمرة في الصراعات اإلقليمية تعمل على الحّد من مدى ثقة أردوغان 
في بوتين، وكذلك على الرغبة التركية في االنفصال عن الواليات املتحدة والغرب )41(. وباملثل، أدى التعاون 
الرو�سي مع إسرائيل وإيران إلى الحد من مدى ثقة كل طرف في موسكو. على الرغم من قبول روسيا للهجمات 
اإلسرائيلية على أهداف إيرانية وعلى حزب هللا في سورية، فإن استمرار الدعم الرو�سي إليران هناك وفي 
أماكن أخرى يعّزز اعتماد إسرائيل على الواليات املتحدة، كحليف رئيس لها في مواجهة إيران. في الوقت 
نفسه، فإن تمكين روسيا إلسرائيل من مهاجمة القوات اإليرانية وحزب هللا في سورية قد عّزز عدم ثقة 

طهران في موسكو، ودفع إيران إلى التنافس مع روسيا على النفوذ هناك )42(.

)41(  - جيفري مانكوف، »ال تنس السياق التاريخي للمنافسة الروسية التركية”، 7 نيسان/ أبريل 2020،
https://2u.pw/gXI4W

وآيال جان ياكلي، »مناوشات القوقاز تحرض روسيا ضد تركيا، وتوتر التحالف املهتز«، بوليتيكو أوروبا، 21 تموز/ يوليو 2020،
https://2u.pw/KYopj

)42(  - ميســم بهرافيــش وجورجيــو كافييــرو، »هــل يمكــن لالصطفــاف الرو�ســي اإليرانــي فــي ســورية أن يســتمر؟« معهــد الشــرق األوســط، 16 تشــرين 
األول/ أكتوبــر 2019
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تجادل موسكو بأنه نظًرا لعالقاتها الجيدة مع الجميع في املنطقة )باستثناء الجهاديين(، وليس لواشنطن 
مثلها، فإن روسيا في وضع أفضل من الواليات املتحدة، من حيث القدرة على حّل الصراعات والتوترات 
العديدة في املنطقة )43(. قد يبدو أن هذه الحجة صحيحة، ومع ذلك، بينما تّدعي موسكو أنها في وضع جّيد 
ملساعدة اآلخرين في حّل الصراعات، فإنها لم تنجح حتى اآلن في القيام بذلك. ما حققته موسكو من بعض 
النجاح هو تحقيق أشكال مختلفة من اتفاقيات وقف إطالق النار التي ال تهدف إلى حل الصراعات، ولكن إلى 
تجميدها. تكمن املشكلة في أنها عادة ما تؤدي إلى قيام طرف واحد أو أكثر من األطراف املحلية بحساب أن 
استئناف القتال سيكون أفضل لهم للحصول على مزايا سيتم تدوينها في اتفاقية وقف إطالق النار األخرى 
التي ترعاها روسيا، حتى إن روسيا قد أّيدت أحياًنا انتهاكات اتفاقيات وقف إطالق النار التي ساعدت في 
التفاوض بخصوصها )44(. ومع ذلك، حتى عندما تريد موسكو االلتزام بمثل هذه االتفاقات، فهناك ميل إلى 
ها( صراعاٍت غير مجمدة، وأن تتسبب في مشكالت ملوسكو 

ّ
أن تصبح الصراعات املجمدة )التي لم يتّم حل

تفضل تجنبها )كما حدث أخيًرا في ناغورنو كاراباخ(.

قد ال تواجه موسكو، بالطبع، مثل هذه املشكالت، إذا استفادت من قدرتها على التحدث مع جميع 
األطراف ملساعدة األطراف املتناحرة في املنطقة على حّل الصراعات فعلًيا. لكن، حتى اآلن، لم تكن املجموعات 
املختلفة من الخصوم على استعداد لالستفادة من خدمات موسكو. إيران وإسرائيل، على سبيل املثال، 
 عن الدعم 

ً
ال يبدو أنهما مهتمتان بتحقيق أي نوع من التقارب، أو االنفراج مع بعضهما البعض. وفضال

الرو�سي، فإن نوع اتفاق السالم الذي اقترحته موسكو لسورية -وهو في األساس اتفاق يقبل فيه خصوم 
األسد الداخليون على حد سواء بسلطة النظام، ويصبحون جزًءا منه بقدرات صغرى- لم يكن جذاًبا 
بالنسبة إلى معظم معار�سي األسد من العرب السّنة واألكراد، وبالنسبة إلى األسد نفسه أيًضا، إذ لم يكن 
مستعًدا لتقديم أي نوع من التنازالت لهم )وهذا أزعج موسكو كثيًرا( )45(. ونتيجة لذلك، تستمر الصراعات، 

ويبحث طرف أو أكثر عن الدعم من قوى خارجية أخرى، وهذا يحّد من النفوذ الرو�سي، ويتحداه.

ومن العوامل األخرى التي تؤثر في النفوذ الرو�سي في املنطقة )وفي أماكن أخرى(، ضعف االقتصاد 
الرو�سي. تدرك موسكو أن التهدئة في سورية ستحتاج إلى جهود إعادة إعمار اقتصادية واسعة النطاق هناك. 
ومع ذلك، فإن موسكو ليست مستعدة لذلك، وال هي قادرة على دفع الثمن بنفسها. ما لم تتحقق مهمة 

https://2u.pw/KcH6u 
“نظرة على التنافس الرو�سي واإليراني في سورية”، تي آر تي وورلد، 22 كانون األول/ ديسمبر 2020،

https://2u.pw/UEmXz 
“هل تستغل روسيا الضعف اإليراني في شرق سورية؟« املونيتور، 27 كانون الثاني/ يناير 2021،

https://2u.pw/SWt8F

 في الشرق األوسط؟« معهد دول الخليج العربي في واشنطن، 24 
ً

ا فعاال
ً
)43(  - مارك ن. كاتز وحسين إيبيش، »هل يمكن أن تكون موسكو وسيط

آذار/ مارس 2017،
https://2u.pw/TQMsY

)44(  - آنــا بورشيفســكايا، »الطريقــة الروســية للحــرب فــي ســورية: إدراك التهديــد ومقاربــات مكافحــة اإلرهــاب”، فــي روبــرت هاملتــون وآخــرون، 
محــررون، الحــرب الروســية فــي ســورية )فيالدلفيــا: معهــد أبحــاث السياســة الخارجيــة 2020(، ص. ص 27- 32،

https://2u.pw/7ohde

)45(  - مارك كاتز، »هل انقلبت موسكو حًقا ضد األسد؟«، مدونة املجلس األطل�سي، 12 أيار/ مايو 2020،
https://2u.pw/QvZxE
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إعادة اإلعمار هناك، فستظل سورية غير مستقرة، وتحتاج إلى وجود عسكري رو�سي، ملنع ظهور تهديدات 
لنظام األسد من جديد. سعى املسؤولون الروس إلقناع الحكومات الغربية ودول الخليج العربية بضرورة 
دفع تكاليف إعادة إعمار سورية )التي ستشمل عقوًدا مربحة للشركات الروسية(. وهم يجادلون بأن القيام 
بذلك يمكنه أن يوقف تدفق الالجئين السوريين إلى أوروبا، وربما يعكس التدفق الذي حدث بالفعل، ويمنع 
عودة ظهور القوى الجهادية السنية )46(. وينظر البعض إلى هذه الحجة على أنها تهديد رو�سي ضمني، بأن 
الرفض الغربي لضمان جهود إعادة اإلعمار التي تنظمها روسيا سيؤدي إلى مزيد من تدفقات الالجئين )التي 
ستشمل عناصر جهادية( من سورية إلى تركيا وأوروبا. ومع ذلك، فإن هذه الجهود الروسية إلقناع أو ترهيب 
اآلخرين، لدفع تكاليف إعادة اإلعمار في سورية، لم تنجح بعد. عالوة على ذلك، من غير املرجح أن تقتنع 
الحكومات الغربية بهذه الجهود الروسية، ما لم يقّدم نظام األسد تنازالت لخصومه الداخليين. ومع ذلك، 
نه من مقاومة تقديم تنازالت لخصومه. وهكذا، تظّل موسكو عالقة في 

ّ
فإن نجاح روسيا في دعم األسد مك

حرب ال يمكنها أن تصل فيها إلى نتيجة مرضية.

)46(  - جينيفر كافاريال وجيسون زو، دبلوماسية روسيا املسدودة في سورية، معهد دراسة الحرب، تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، ص 27-30،
https://2u.pw/TSpWG
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كيف ينبغي أن ترد الواليات املتحدة؟

ال تملك إدارة بايدن الجديدة التوقعات واآلمال غير الواقعية نفسها لتحسين العالقات الروسية األميركية 
التي كانت لدى الرؤساء األميركيين السابقين، في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، عندما وصلوا إلى مناصبهم 
ألول مرة. توقع الكرملين، من جانبه، عالقة روسية-أميركية أسوأ، في ظّل حكم بايدن في جميع املجاالت 
ن واشنطن وموسكو من 

ّ
باستثناء الحد من األسلحة اإلستراتيجية )47(. إن العالقة املحسنة بشكل عام ستمك

تنظيم تنافسهما في مناطق مختلفة -من ضمنها مناطق البحر املتوسط- ومن العمل مًعا حول مصالح مشتركة 
عديدة، مثل محاربة القوات الجهادية وحل الصراعات. على النقيض من ذلك، ستعني العالقة الضعيفة أو 
املتدهورة بشكل عام بين الواليات املتحدة وروسيا أن السياسات الخارجية والعسكرية الروسية في مناطق 
مختلفة -ومن ضمنها منطقة البحر األبيض املتوسط-   سوف تهدف إلى إضعاف، إن لم يكن القضاء، على 
نفوذ الواليات املتحدة، وهذا يجعل من الصعب بشكل خاص على إدارة بايدن االستجابة بفعالية لهذا 
التحدي، وهو أن كثيًرا من حلفاء الواليات املتحدة في منطقة البحر األبيض املتوسط   لديهم اآلن مصلحة 
في استمرار التعاون مع روسيا. على الرغم من مخاوف واشنطن، فإن حلفاءها الذين يتعاونون مع روسيا 

يريدون االستمرار في ذلك، وبخاصة أولئك الذين يعتقدون أن واشنطن قد تفقد االهتمام باملنطقة.

وبناء على ذلك؛ كيف ينبغي إلدارة بايدن أن ترد على سياسات موسكو املتوسطية؟ ربما يكون من األفضل 
البدء بالتحذير من أن الواليات املتحدة يجب أن تتجنب اتباع سياسة راضية وراضخة من جهة، أو سياسة 
تؤدي إلى نتائج عكسية من جهة أخرى. وألن الجهود الروسية/ السوفيتية السابقة لتوسيع النفوذ في البحر 
األبيض املتوسط   قد أسفرت في النهاية عن انتكاسات، وألن موسكو تسعى ألهداف متناقضة من خالل دعم 
األطراف املتعارضة في الصراعات والنزاعات اإلقليمية في وقت واحد؛ قد تكون السياسة املتراخية هي تلك 
التي تفترض أن واشنطن ال تحتاج حًقا إلى مواجهة موسكو بفعالية هنا، ألن جهود بوتين لتوسيع النفوذ 
الرو�سي في البحر األبيض املتوسط   من املرجح أن توصل إلى مشكالت على أي حال. قد يحدث هذا بالفعل في 
نهاية املطاف، نتيجة ألزمة سياسية داخلية في روسيا )كما قد يحدث اآلن مع التظاهرات التي اندلعت بعد 
القبض على أليك�سي نافالني، خصم بوتين في كانون الثاني/ يناير 2021(. ومع ذلك، فإن هذا ليس شيًئا يمكن 
. ما دام بوتين في السلطة ويستمر في 

ً
لواشنطن أن تعتمد على حدوثه في أي وقت قريب، إن حدث ذلك أصال

النظر إلى الواليات املتحدة والغرب كخصمين رئيسين لروسيا، فإنه سيواصل بالتأكيد محاولة زيادة النفوذ 
الرو�سي في البحر األبيض املتوسط،   من خالل طريقته املفضلة في تأجيج الصراعات والعداوات هناك.

)47(  - “روسيا ترى العالقات مع الواليات املتحدة تتجه من السيئ إلى األسوأ”، راديو أوروبا الحرة / راديو ليبرتي، 23 كانون األول/ ديسمبر 2020.
https://2u.pw/Vmvoh
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الرئيس جو بايدن يتحدث خالل ظهور قصير في البيت األبيض، 25 كانون الثاني/ يناير 2021. صورة كيفين المارك/ 
رويترز.

ومن ناحية أخرى، فإن السياسة التي تؤدي إلى نتائج عكسية هي تلك السياسة التي تحدد فيها الواليات 
املتحدة أن روسيا تشكل تهديًدا كبيًرا، لدرجة أنه يتعين على واشنطن فرض عقوبات على حلفائها ملصلحتهم، 
ظهر التجربة 

ُ
د رفض الواليات املتحدة. وت

ّ
حتى يفهموا دور روسيا ويتوقفوا عن التعاون مع موسكو بطرق تول

األخيرة مع العقوبات األميركية على الحلفاء، بسبب التجارة مع روسيا أو الصين أو إيران، أن حلفاء الواليات 
؛ ففي منطقة البحر 

ً
املتحدة ال يقدرون مثل هذه العقوبات وال يتفهمونها )48(، مع أنها قد ال تكون فعالة

 ثم فرض عقوبات فعلية على تركيا لشرائها صواريخ )إس 
ً

األبيض املتوسط ذاتها، نجد أن تهديد واشنطن أوال
-400( الروسية، لم يدفع تركيا حتى اآلن إلى عكس املسار. في الواقع، لم تؤد هذه العقوبات إال إلى تدهور 
ع نتيجة مماثلة من أي جهد أميركي لفرض عقوبات على دول 

ّ
العالقات األميركية التركية )49(. ويمكن توق

أخرى في البحر األبيض املتوسط )أو في أي مكان آخر( رًدا على مدى تعاونها مع روسيا.

 من ذلك، هو جهد أميركي إلفهام جميع الدول في البحر األبيض املتوسط والقوى الخارجية 
ً
املطلوب، بدال

الفعالة هناك، وبخاصة روسيا، أن الواليات املتحدة لن تغادر املنطقة، وستظل ملتزمة بشدة بها. والرسالة 
القوية بشكل خاص لتحقيق هذه الغاية تتمثل في استمرار الوجود العسكري األميركي في البحر املتوسط، 

ومن ضمنه وجود األسطول السابع للواليات املتحدة.

)48(  - للحصول على تفصيل عن هذا النقاش، انظر مارك كاتز، ”ثالثة أشياء يكرهونها بسببها: السياسات األميركية التي يستنكرها حلفاؤها”، 
التكيف مع التغيير: مدونة السياسة الخارجية األميركية في عالم معقد، 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

https://2u.pw/ca3vu

)49(  - “عقوبــات الواليــات املتحــدة علــى تركيــا حليفــة الناتــو بســبب صواريــخ الدفــاع الروســية )إس -400(”، الجزيــرة، 14 كانــون األول/ ديســمبر 
.2020

https://2u.pw/EfEv8
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باإلضافة إلى ذلك، يجب على الواليات املتحدة الدخول في حوار منتظم، مع حلفائها في البحر األبيض 
املتوسط، حول السلوك الرو�سي في املنطقة، وحول كيفية تأثير تفاعلهم وعالقاتهم مع موسكو على حلفاء 
الواليات املتحدة اآلخرين، وعلى الواليات املتحدة نفسها؛ وبذلك قد تكون الواليات املتحدة قادرة على إقناع 
بعض الحكومات بأن درجة أكبر من الحذر من روسيا تصّب في مصلحتها. ومن ناحية أخرى، قد يكون بعض 
حلفاء الواليات املتحدة قادرين على طمأنة واشنطن، بأن بعض جوانب تعاونهم مع روسيا ليست بالضرورة 

ضارة وقد تكون مفيدة.

الطريقة األكثر فعالية للواليات املتحدة، الحتواء أو عكس الجوانب األكثر ضرًرا للسلوك الرو�سي في 
البحر األبيض املتوسط، هي أن تفعل واشنطن ال�سيء الوحيد الذي لم تتمكن موسكو من تحقيقه حتى 
اآلن، وهو املساعدة في حّل الصراعات والنزاعات اإلقليمية التي غالًبا ما يفيد استمرارها موسكو، أو الحد 
منها. هناك بالطبع بعض الصراعات التي قد ال تتمكن الدبلوماسية األميركية من حلها. من املشكوك فيه، 
على سبيل املثال، أن تتمكن واشنطن من التوسط بنجاح بين نظام األسد وخصومه الداخليين في سورية 

أو تحقيق انفراج بين إسرائيل وإيران.

ومع ذلك، قد تكون الدبلوماسية األميركية قادرة على حّل أو تخفيف حدة الصراعات والنزاعات التي 
يشارك فيها اثنان أو أكثر من حلفائها التقليديين وأتباعهم من األطراف املتعارضة. إذا تمكنت الواليات 
املتحدة، على سبيل املثال، من التوسط لحل الصراع في ليبيا بين مصر واإلمارات العربية املتحدة وأتباعهما 
في شرق ليبيا من جهة، وتركيا وأتباعها في غرب ليبيا من جهة أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل املطالبة 
بوجود متعاقدين وطائرات عسكرية روسية خاصة في شرق ليبيا. وبالفعل، إن الخوف من التوّصل إلى 
ل مصدر قلق ملوسكو التي ال تريد رؤية هذا 

ّ
تسوية سلمّية في ليبيا -بغض النظر عمن يساعد في تحقيقها- يشك

الصراع منتهًيا بالكامل، بل تريده مجمًدا، كما فعلت ذلك في أماكن أخرى )50(. وعلى نحو مماثل، فإن وساطة 
الواليات املتحدة للنزاع بين اليونان وقبرص وفرنسا من ناحية، وتركيا وتابعيها في غرب ليبيا من ناحية أخرى، 
ل من قدرة روسيا على 

ّ
بشأن طرق خطوط أنابيب الغاز عبر البحر األبيض املتوسط، من املمكن أن تقل

االستفادة من التوترات بين هاتين املجموعتين.

إن مبادرات حل الصراعات وخفضها، بالطبع، ليست شيًئا على الواليات املتحدة اتباعه ملجرد الحد من 
النفوذ الرو�سي في البحر األبيض املتوسط، وإذا قامت بذلك، فهو �سيء إيجابي في حد ذاته. حتى عندما ال تؤتي 
هذه الجهود ثمارها، فإن سعيها قد يمنع الصراعات والتوترات املستمرة من التصعيد أكثر. لن تؤدي جهود 
حل الصراعات والحد منها إلى القضاء على النفوذ الرو�سي في البحر األبيض املتوسط،   وال ينبغي أن ُيتوقع 
منها أن تفعل ذلك. روسيا، كما أشرنا سابًقا، سعت لوجود في البحر األبيض املتوسط ليس بسبب تنافسها 
مع الواليات املتحدة فحسب، بل ألنها تسعى لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية أخرى، ليست كلها ضارة 
بالواليات املتحدة وحلفائها. ومع ذلك، فإن ما ستفعله سياسة الواليات املتحدة التي تركز على حل الصراع 
والحد منه هو استغالل القوة األميركية الواضحة، للتوسط الناجح بين الحلفاء الفعليين أو املحتملين الذين 
كانوا على خالف مع بعضهم البعض، مقارنة بسجّل روسيا الحافل في أفضل األحوال بمفاوضات وقف النار 
التي تميل إلى االنهيار في نهاية املطاف، ألنها ال تحل الصراعات األساسية. إن املحاولة األميركية املنسقة لحل 

)50(  - في كانون الثاني/ يناير 2021، ورد أن قوات فاغنر في ليبيا اتخذت إجراءات تهدف إلى إحباط اتفاق سالم برعاية األمم املتحدة. نيك باتون 
والش وسارة السرجاني، »املقاتلون األجانب كان من املفترض أن يغادروا ليبيا هذا األسبوع. يشير قيام املرتزقة املدعومين من روسيا بحفر خندق 

ضخم إلى أنهم يخططون للبقاء«، �سي إن إن، 22 كانون الثاني/ يناير 2021،
https://2u.pw/7DMqQ
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الصراع وتقليل التوتر في البحر املتوسط   ستظهر للدول هناك أن الواليات املتحدة لم تنسحب من املنطقة، 
وأنها ملتزمة بالبقاء فيها كقوة إيجابية.



٢٤
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