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للسالم يف بعض  طاًلتكون وسييؤهلها القوة من يف وضع هي روسيا اآلن إن 
، واملشاركة يف احلفاظ مناطق أخرىيف ات الصراعيف  فعاالً اًاملناطق أو وسيط

 صورة، وهو االستقرار الذي يخدم بيف الشرق األوسط على "االستقرار"
 .الكبرى مصاحلها وأهدافها ةرئيسي

 

على مدار أكثر فعلى اخلبرة التاريخية. قائم النشاط الروسي احلايل يف الشرق األوسط 
اإلمبراطورية العثمانية من  طرد، ركزت السياسة اخلارجية الروسية على من قرنين

 بشأنسانت بطرسبيرغ  خمططاتكانت ومنطقة البحر األسود ومنطقة البلقان. 
 أحد األسباب الرئيسية التي جعلت روسيا تنضم إىل ةق التركيائالقسطنطينية واملض

  1.احلرب العاملية األوىل

 باهتماماتقد استرشدت تأسيس وجود يف الشرق األوسط يف األحالم الروسية  إن
ظلت النزاعات  . فقداًوجاءت االهتمامات البراغماتية الحق أيديولوجية يف بادئ األمر،

روسيا حماية املسيحيين  تالتركية على مدى قرون مدفوعة بمحاوال - الروسية
 يف ظل احلكم العثماين. يهمسلطتها اخلاصة عل رسيخوتاألرثوذكس 

 بدأت املشاركة النشطة لالحتاد السوفييتي يف الشرق األوسط يف منتصف اخلمسينيات
كان و، وسرعان ما نتج عنها تنافس شديد مع الواليات املتحدة. من القرن املاضي

ا وجنوب اليمن ، بما يف ذلك اجلزائر ومصر والعراق وليبيعدد من الدول العربية
يف دعم أعداء إسرائيل  وشبه حلفاء لهمسوفييت وكالء لل، ، لفترة من الزمنةوسوري

   2العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية.

كان انسحاب موسكو من الشرق األوسط يف عهد الرئيس ميخائيل غورباتشوف يف 
بوصفه قوة  تراجع يف مكانة االحتاد السوفييتي يشير إىلبداية حرب اخلليج األوىل 

يف الشرق األوسط يف عهد الرئيس فالديمير  اًعودة ظهور روسيا العبوتهدف . عظمى
  تي السابق.يكقوة عظمى خارج االحتاد السوفي هاعبوتين إىل استعادة موق

ع توسيع العالقات مو ؛هندسة اتفاق سالم سوريعلى مل أولويات موسكو احلالية تتش
تعزيز العالقات مع مصر والعراق واألكراد (يف و؛ إيران لالستفادة من رفع العقوبات

والبقاء على ؛ والعراق) ودول اخلليج وغيرها من الدول العربية السنيةة كل من سوري
اتصال وثيق مع إسرائيل. وبالتايل، فإن الدوافع الرئيسية لسياسات الكرملين يف 

  3.ياسيةجيوسدوافع الشرق األوسط هي 
 



 

 احلاجة إىل املوازنة بين احملور الشيعي والتحالف السني

تصرفات الكرملين فإن اهتمام روسيا بسورية يتجاوز جمرد إنقاذ نظام األسد. 
ونفوذه يف الشرق األوسط بعد غياب دام ثالثة  مدفوعة بالرغبة يف إعادة وجوده

 إعادة مكانته كقوة عظمى.عقود، و

 ةالروس أنه يجب موازنة الدعم الشامل للنظام العلوي يف سوري، يدرك القادة لذلك
وحتالفه احلايل مع إيران وحزب الله وامليليشيات الشيعية بجهود موازية لتحسين 

من الشرق األوسط األكثرية يف وتعزيز العالقات مع الدول العربية السنية التي تمثل 
 إزاءبوتين فكانت مقاربة كانة اجليوسياسية. املالتركيبة السكانية واالقتصاد و حيث

 التعاون مع اجلانبين يف آن واحد. ياملنافسات بين أطراف ثالثة ه

، زار بوتين مصر وإسرائيل واململكة العربية السعودية 2007و 2005 بين سنتيْ
واألردن وقطر وتركيا واإلمارات العربية املتحدة، وحصلت روسيا على مركز مراقب 

 ة التعاون اإلسالمي.يف منظم

ساحة املعركة يف  يف نجاحاتالنمت طموحات روسيا يف الشرق األوسط بوقد 
، وهو خبير يف الشرق )Nikolai Kozhanov(زانوف تلنيكوالي كو فقاًو. وةسوري

، فإن موسكو تستخدم الصراع غاألوسط يف اجلامعة األوروبية يف سان بطرسبر
 إن "شهية موسكو تنمو وفقاً وهو يقول . يموساطة يف اإلقللتوسيع دورها كقوة 

لتعزيز التأثير [من الوسائل  اًاآلن نوع ة"تعتبر سوري، وإلجنازاتها على األرض"
 4"بدالً من كونها هدفاً يف حد ذاتها. ]اإلقليمي

عبد الفتاح السيسي ال  ، عندما كان اجلنرال2013/ نوفمبر . يف تشرين الثاينمصر
للدفاع يف احلكومة التي تشكلت بعد اإلطاحة بنظام اإلخوان املسلمين  اًيزال وزير

زيارة مشتركة ب اخلارجية والدفاع الروسيين وزيرا ، قامالرئيس مرسي برئاسة
وقد . ستخباراتالعلوم واالوالتنمية الصناعية جماالت قاهرة ملناقشة التعاون يف لل

قرر الرئيس بوتين أن يرسل هذا الوفد الرفيع املستوى بعد زيارة رئيس اخملابرات 
بصورة "قدم ضمانات جادة بأن [املصريين] يتحدثون  حيث، وسكوملاملصرية 

كان و. ستهدفين من الطرفيناإلسالميين املتشددين امل ضدالتعاون  بشأن" عملية
التسلح يف اجليش، ويرجع ذلك فتح الباب أمام تنويع خيارات يرغب يف السيسي 

كية ريجزئياً إىل قرار الواليات املتحدة بتعليق جزء من املساعدات العسكرية األم
 خالفات سياسية بين القاهرة وواشنطن.بسبب 



 

آخرين  ذهنملسؤول مصري، "هذا شيء كان يدور يف ذهنه و لكن يف الواقع، وفقاً
ثير لالهتمام، وفقاً لدبلوماسي من املو". منذ بضعة أعوام هداخل اجليش وخارج

  5.على سوريةروسي، أن القاهرة كررت رفضها القاطع ألي هجوم على إيران، أو 

طائرات هليكوبتر حديثة وأنظمة دفاع جوي يف صفقة  ملصر وعرضت روسيا أن تبيع
للتعاون العسكري واسع النطاق  ستعادةتمثل اوتاريخية تبلغ قيمتها ملياري دوالر 

جمال آخر للتعاون احملتمل الطويل األجل على نطاق واسع هو ثمة بين البلدين. وكان 
 6له.مفاعل مصر النووي اخملطط 

اتفاقية مع  2015نوفمبر تشرين الثاين/ ، وقعت موسكو والقاهرة يف عيف الواق
 مصر، يف الضبعة، يف شمايلروساتوم لبناء "حمطة للطاقة النووية السلمية" يف 

ملصر لتغطية  اًقدمت روسيا قرضوقد . 2022سنة بحلول  يكتمل بناؤها البالد،
  7.اًعام 35ى ها على مدادسدي يجرء ، إلنشااتكاليف 

متزامنة مع  إىل نقاشاتاقتناء قاعدة جوية يف مصر وبشأن  يةتم التوصل إىل اتفاقو
بحر األحمر، مما يسمح لروسيا بتوسيع على ساحل الالسودان إلنشاء قاعدة بحرية 

من القطب ة املمتدإىل املنطقة (anti access-area denial) قدراتها على منع الوصول 
الشرق  إىلالقوقاز وآسيا الوسطى مناطق البحر األسود ووالشمايل وبحر البلطيق 

لضرب  يف مصرأن موسكو تعتزم استخدام قاعدتها اجلوية يف ال شك و األوسط.
املدعومة من الغرب يف ليبيا. كما أن لديها اآلن والفصائل املعادية لروسيا 
من  تأثير يف إسرائيللمجال اجلوي اإلسرائيلي وزيادة اللاالستطالع املباشر ألول مرة 

، وهو أمر سعت إسرائيل إىل رفضه منذ إنشائها يف مصر وسوريةخالل القواعد اجلوية 
ض قوات وستعرّالتنافس على كامل شرق البحر املتوسط  ستتمكن موسكو منوكدولة. 
  8./أو القوات البحرية للخطرو اجلويةالبرية و/أوالناتو 

، قام الرئيس بوتين بزيارته الثانية ملصر منذ 2017ديسمبر كانون األول/ يف 
بين بسرعة  ةتطورالعالقات امل بشأن، إلجراء حمادثات مع الرئيس السيسي 2015

مليارات ما قيمته منصبه، اشترى أن توىل السيسي البلدين والقضايا اإلقليمية. بعد 
الدوالرات من األسلحة الروسية، بما يف ذلك الطائرات املقاتلة وطائرات الهليكوبتر 

بقيادة مصر  فإنيف ما مل يكن من املمكن تصوره خالل احلرب الباردة، والهجومية. 
  9على عالقات وثيقة مع كل من روسيا والواليات املتحدة. تمكنت من احلفاظ السيسي
 تشرين األول/ أكتوبرروسيا ومصر تدريبات عسكرية مشتركة ألول مرة يف  وأجرت
2017.  



 

، الباحث يف شؤون الشرق األوسط )Timur Akhmetov(أوضح تيمور أخميتوف قد و
منصة إطالق مصرية ثمّن وجود و ستيف جملس الشؤون الدولية الروسي، أن موسك

  10.جوية يف ليبيا التي مزقتها احلربللقيام بعمليات 

يبدو أن روسيا نشرت قوات خاصة يف قاعدة جوية كان ،  2017 سنةربيع  منذ. ليبيا
مصر بالقرب من احلدود مع ليبيا، كجزء من حماولة لدعم القائد العسكري  ييف غرب

القوات اخلاصة من زعمت مصادر مصرية أن وحدة قد والليبي اجلنرال خليفة حفتر. 
روسيا قاعدة مصرية ، كما استخدمت هناك وجودةم اًعضو 22نة من مكوّالروسية 

هذه  من شأن. و2017فبراير أوائل شباط/ يف مرسى مطروح يف  اًأخرى أبعد شرق
  11كية بشأن دور موسكو املتعمق يف ليبيا.رياخملاوف األم أن تعزز التحركات

يطر قواته ، اجليش الوطني وهو جنرال منشق تس حفتر،لقد عمقت موسكو العالقات مع 
زار وهو . يوية، على معظم اجلزء الشرقي من البالد، بما يف ذلك منشآت نفطية حالليبي

املساعدة يف حملته ضد اجلماعات اإلسالمية لطلب  2016سنة روسيا مرتين يف 
  12.املتطرفة

، التي تعمل يف  RSBجمموعةاصة الروسية ، مثل مرتزقة القوات العسكرية اخلإن 
متقدمة،  عملياتيف  اًشاركت مؤخرقد ، 2017مارس آذار/ليبيا منذ  يشرق

 جمموعة فاغنرأن واستكشفت مواقع لقاعدة عسكرية روسية يف طبرق أو بنغازي. كما 
 إنها تخدم ، حيث يقاليف شرق ليبيا من املرتزقة الروس تعمل السيئة الصيت املكوّنة

   13.اجلنرالة لقوات يالتي يوردها الروس وتساعد يف إنشاء شبكة استخبار حفترأسلحة 

بالفعل لروسيا،  اإليراين مفيداً -. لقد كان التنافس السعودي اململكة العربية السعودية
كانت عليه لو مما  بشكل أكثر نشاطاً ودّها طلب بمعنى أنه دفع الرياض وطهران إىل

ويل العهد آنذاك  ويل، حضر 2015حزيران/ يونيو  14ففي   14خالف ذلك. احلال
اجتمع مع واألمير حممد بن سلمان منتدى سانت بطرسبورغ االقتصادي السنوي 

يف الشهر التايل، تعهد صندوق الثروة السيادي يف اململكة العربية السعودية وبوتين. 
وهو أكبر استثمار ة أعوام، سمليارات دوالر يف روسيا على مدى خم 10باستثمار 

، أصبح 2017أكتوبر  تشرين األول/ 5يف وأجنبي مباشر على اإلطالق يف البالد. 
رحب الرئيس بوتين بالزيارة وقد سلمان أول ملك سعودي على اإلطالق يزور روسيا. 

 بشأنع سلمان وبوتين حزمة من الوثائق ، وقّبعد القمةو". اًتاريخي باعتبارها "حدثاً
استثمارات مشتركة بقيمة عدة مليارات من  بشأناتفقا قة والتجارة والدفاع، والطا

  15الدوالرات.



 

بين روسيا واململكة العربية السعودية هو  يةعالقة التبادلالإن أفضل مثال على 
مع الرياض ضد "التهديد" التعاون  ثمّنأصبحت موسكو ت إذالتعاون يف جمال الطاقة 

 األسعار أنخاصة  -كي ريزيادة إنتاج النفط الصخري األمن املتأتي عاملشترك 
 2018فبراير شباط/ يف اجتماعات الرياض يف و  16.منذ بدء هذا التعاون ارتفعت

 تريّغرئيسية، صفقات طاقة أُبرمت بين املسؤولين السعوديين والروس، التي عقدت 
االستثمار يف مباشرة بصورة عرضت روسيا واإلقليمي بشكل كبير.  تموضعال

جهود ويل العهد السعودي األمير حممد  ما يدعملشركة أرامكو ،  قبلاالكتتاب العام امل
هناك شائعات بأن روسيا واململكة بل إن   17بن سلمان لتنويع اقتصاد اململكة.

العربية السعودية تناقشان إمكان إنشاء منظمة دولية جديدة لتنظيم إنتاج النفط لتحل 
اململكة العربية  جانب كون مساندة ألوبك، مع سيطرة مركزية أقوى منحمل أوبك أو ت

، تسمح بقيادة اململكة العربية السعودية، الشراكة مع أوبكإن  18السعودية وروسيا.
وإضعاف الواليات املتحدة يف الوقت يف الشرق األوسط  نفوذهالروسيا بتقوية 

  19نفسه.

-Sقد يشتري منظومة اململكة العربية السعودية هي ثاين حليف للواليات املتحدة إن 
. 2017سبتمبر أيلول/ من روسيا يف  املنظومةبعد أن وافقت تركيا على شراء  400

كما وقعت الدولتان مذكرة تفاهم ملساعدة اململكة يف جهودها لتطوير صناعاتها 
، Kornet-EM، ونظام S-400ة لشراء العقود املوقع يف إطارالعسكرية اخلاصة، 

. وكانت عملية الشراء AK-103 كالشنكوف من طرازبنادق و AGS-30، وTOS-1Aو
 هاالتسلح هذه وتوطين منظومات"تستند إىل تأكيد الطرف الروسي على نقل تكنولوجيا 

   20.لذلك إطار زمني وضعيف اململكة" ، ولكن مل يتم  تهاواستدام هاتصنيعو
كي لشؤون الشرق األدنى ديفيد ريمساعد وزير اخلارجية األم شدّدويف اآلونة األخيرة، 

ن اململكة العربية السعودية إ على استماع خالل جلسة )(David Schenkerشينكر 
يشتروا معدات عسكرية روسية، بما يف ذلك  يجب أالّوحلفاء الواليات املتحدة اآلخرين 

 21بالعقوبات. تُواجهإن هذه املشتريات يمكن أن  إذ، S-400أنظمة الدفاع اجلوي 

 S-400صواريخ منظوماتحول إمكان بيع  نقاشات. جتري روسيا وقطر دولة قطر
، مثل بنادق صغيرةبشأن تزويد قطر بأسلحة ية اتفاق اعتوقّ قدإىل الدوحة، و

  22، وأسلحة مضادة للدبابات.كالشنيكوف

عسكري" ضد قطر يف حال حصول جارتها دت اململكة العربية السعودية "بعمل هدوقد 
، 2017يونيو حزيران/ يف و. S-400الدفاع الصاروخي الروسية  منظوماتعلى 

 )من بين دول اخلليج األخرى(قطعت اململكة العربية السعودية والبحرين واإلمارات 
"التدخل" و، هبدعم اإلرهاب وتمويلومصر العالقات الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها 



 

يران. وتشعر الرياض اآلن بالقلق إل هادعمعن  إعالنهايف الشؤون الداخلية جليرانها و
 S-400جو الروسية  - وحدات صواريخ أرضله لاخملطط  امتالك الدوحة من أن

  23.[العربي] ض للخطر "األمن القومي" جليرانها يف اخلليج الفارسيسيعرّ 

 ، ديمتري ميدفيديف، أصدر رئيس الوزراء الروسي2018فبراير شباط/ يف  لبنان.
Dmitry) Medvedev( تعليمات إىل وزارة الدفاع الروسية لبدء حمادثات مع ،

تعاون عسكري بين البلدين، بما يف ذلك فتح توقيع اتفاقية بشأن  نظيرتها اللبنانية 
إىل جعل باإلضافة املوانئ اللبنانية أمام السفن العسكرية واألساطيل الروسية، 

املطارات اللبنانية حمطة عبور للطائرات واملقاتلين الروس، وإرسال خبراء عسكريين 
قضايا  شأنب، وتبادل املعلومات هروس لتدريب أفراد اجليش اللبناين وتقوية قدرات

اخلدمة العسكرية والطب ب الدفاع وتعزيز التدريب يف خمتلف اجملاالت ذات الصلة
  24.والهندسة واجلغرافيا وغيرها

مليار دوالر لشراء أسلحة  ناسب بقيمةلبنان خط ائتمان معلى عرضت روسيا قد و
ن اجملاورة إىل لبنا ةللجيش اللبناين يف مسعى من موسكو لتوسيع نفوذها من سوري

، ليس من الواضح ما إذا كانت احلكومة حساب الواليات املتحدة. ومع ذلك على
ة. وقال عضو برملان لبناين: مكناللبنانية ستقبل العرض الروسي، نظراً للتداعيات امل

، فإن الواليات املتحدة واململكة املتحدة سيبتعدان عن لبنان بنا مع الروس"إذا ذه
. تأديبيةللعقوبات ال عرضةاألصدقاء يف الغرب ووهذا سيتركنا مع عدد قليل من 

كنا نتلقى أسلحة  مع أننا"ملاذا يجب أن ندفع مقابل املعدات الروسية وأضاف: 
 25؟"أعوام 10ألكثر من  كية جماناًريأم

ي يف اآلونة بديسعد احلريري  املكلّف وقد أفيد بأن رئيس الوزراء اللبناين السني
العالقات مع روسيا ألنه يعتقد أن روسيا هي الطرف  أكبر بتطوير اهتماماً األخيرة

ته األساسية هي أنه لن رضيفوسلوك إيران وحزب الله. لطيف الوحيد القادر على ت
يبدو أن حزمة األسلحة غير مطروحة وكية إليران. ريعارضة األمامليكون رأس حربة 

أن تتعرض  إمكانمن يف الوقت احلايل بعد حتذيرات من الواليات املتحدة وبريطانيا 
 26ساعدات العسكرية للبنان للخطر إذا قبلت بيروت الصفقة.اخلاصة بامل همابراجم
 اً عسكري اًالواليات املتحدة اتفاق أحبطتيف اللبناين جوزيف حبوش، فقد اللصح ووفقاً

الصفقة إىل ة قد حتاول إعادة قبلبين بيروت وموسكو، لكن احلكومة اللبنانية امل
   27.احلياة
أكبر دولة سنية غير عربية يف املنطقة، بوصفها تركيا حالة خاصة، تشكل  .تركيا

ة نظامًا بعيدغير منذ فترة  كانت، ولف شمال األطلسي (الناتو)وهي عضو مهم يف ح
) الذي AKP، منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية (على أية حال. اًصارمعلمانياً 



 

أكثر  اًإسالمي اًتركيا نظام غدت، 2002سنة يتزعمه الرئيس أردوغان إىل السلطة 
حتت قيادة شخصية كاريزمية سلطوية تود أن تكون زعيمة العامل السني ، اًالتزام
  .جديدة لدولة عثمانيةة سومؤسِّ

 ذيعتبر أردوغان أحد ألد أعداء نظام األسد يف دمشق، وقد دعم املعارضة السورية من
اإلخوان وجماعة ، ر: اجليش السوري احلتقريباًة بداية االنتفاضة الشعبية يف سوري

، ن الذين سيطروا على معظم املعارضة السياسية السورية يف اخلارجين السوريياملسلم
على حركة  ما بعد اجلماعات السلفية واجلهادية التي سيطرت تدريجياً  يفدعم و

 التمرد الداخلية.

 أنه حدث سلبيب ةسوريولذلك، كان من الطبيعي أن ترى تركيا التدخل الروسي يف 
كانت وأهدافها االستراتيجية يف البلد الذي مزقته احلرب ويف املنطقة.  يفيؤثر 

حزب  ن عنموسكو على عالقة جيدة مع األكراد السوريين، بل واستضافت ممثلي
يف روسيا. وقد له إقامة بعثة دائمة  إمكانية ملناقشةاالحتاد الديمقراطي الكردستاين 

حذر مسؤولون أتراك موسكو من أنها قد ووة بانتقادات يف أنقرة، قوبلت هذه اخلط
  بالعالقات بين تركيا وروسيا. اًدائم اًضررتلحق 

الروسية فوق سماء  24-بإسقاط طائرة سو ت الطائرات املقاتلة التركيةثم قام
، بعد أن قامت القوات اجلوية الروسية 2015نوفمبر تشرين الثاين/  24سورية يف 

 التركمانميميم اجلوية يف الالذقية الساحلية بقصف منازل حيف قاعدة  املنتشرة
طائرة البعد إسقاط وحسب أنقرة. ب - ن من أصل تركيون سوريومواطنوهم ، اهموقر
بنشر أحدث نظام للدفاع اجلوي من طراز  اًسريع اً، اتخذت موسكو قرارروسيةالقاتلة امل

S-400  28يف الالذقية. الواقعة القاعدةيف  

 سنتي من نقطةتثير الدهشة تعافت العالقات الروسية التركية بشكل مفاجئ بسرعة 
  الطائرة الروسية.إسقاط املنخفضة بعد حادث  2015-2016

انتقدت واشنطن أنقرة بسبب توجهاتها السلطوية املتصاعدة وإغالق اجملال  وبينما
واألقليات  األكراد املقاتليندعم ت وبينما هي ،أمام اجملتمع املدين حتت حكم أردوغان

اسي تركيا بدعوات لدخول االحتاد االقتصادي األورتتودد لالسورية، حاولت روسيا أن 
)Eurasian Economic Union(  .يبدو أن روسيا تأمل يف وومنظمة شنغهاي للتعاون

استخدام تركيا إلثارة اخلالف داخل حلف الناتو يف الوقت الذي تتقارب فيه موسكو 
 سنة يف أواخر ربيع اًتقريبرفعت احلكومتان جميع القيود التجارية وقد رة. وأنق

السيل االستثمار الروسي يف حمطة للطاقة النووية التركية ومشروع من شأن . و2017



 

إىل زيادة دور روسيا يف أسواق أن يؤديا بالكامل،  ماللغاز، إذا تم تنفيذه التركي
  الطاقة التركية.

مع  2017ديسمبر عام كانون األول/ يف تركيا خالل زيارته ، ناقش بوتينوقد 
 ذلك كانووالشرق األوسط، وكذلك العالقات الثنائية. ة أردوغان التطورات يف سوري

"صديقي العزيز" يف ـببوتين  يخاطبأردوغان  وظلالثامن يف تلك السنة،  ااجتماعه
ه يف املساعدة يف ، مؤكداً دوراًبوصفه صديقبيانه. كما خاطب بوتين أردوغان 

  29.ةالتفاوض على التسوية السلمية يف سوري
 بمثابة هو S-400راء نظام الدفاع اجلوي الروسي أن شقرار أنقرة األخير بشإن 

كانة ملوإبراز  ،معارضة داخل حلف الناتوللالكرملين، وإذكاء  من وجهة نظرانقالب 
  30تركيا كحليف إشكايل للغرب.

تموز/ إىل  S-400أنظمة الصواريخ الدفاعية  تسليم تقديموافقت تركيا وروسيا على 
لقاء مع أردوغان جاء هذا اإلعالن بعد أن عقد الرئيس الروسي بوتين و. 2019يوليو 

التي  حمطة الطاقة النوويةالعمل على إنشاء بداية  سجّلعدة ساعات، ويف أنقرة دام 
من احتياجات البالد من  ٪10التي من املتوقع أن تنتج وو، ييف أكو تبنيها روسيا

أبريل نيسان/ أهمية الشراكة ، تعد زيارة بوتين إىل تركيا يف  ويف إشارة إىلالكهرباء. 
آذار/  18رابعة تاريخية يف  رئاسية أول رحلة له إىل اخلارج منذ فوزه بوالية 2018
   2018.31 مارس

 .ةسورييف " السالم الروسيحل " إىلأردوغان  ضمّبوتين هو حققه كان أعظم جناح 

 ،تركيا وإيران الرئيسين زعيميْ، التقى بوتين ب2017نوفمبر تشرين الثاين/  22يف و
"مؤتمر  إىلأنتج رؤساء الدول الثالث وثيقة تدعم الدعوة وقد أردوغان وحسن روحاين. 

 ؤساءعلى الرغم من أن الرو. يُعقد يف سوتشي ،ما بعد احلرب ةلحوار الوطني" لسوريل
للمبادئ التوجيهية التي وضعتها األمم  الثالثة أكدوا أنهم كانوا يتصرفون وفقاً

إعادة بناء نظام سياسي سوري قابل للحياة، فإن القوى الثالث تسعى بشأن املتحدة 
 مكانة تخفيض"هكذا، تم وجدول أعمال منفصل خاص بها.  إىل متابعة يف الواقع

 32". الشرق األوسطيف مي الواليات املتحدة والغرب بشكل غير رس

الضوء األخضر لتوغلها على تركيا من عالقاتها الوثيقة مع روسيا  لقد حصلت
، 2018يناير كانون األول/ ، يف الغربي لسوريةشمال يف الالعسكري يف عفرين، 

كان من فقد من املنطقة.  ا) وطردهYPGحملاربة وحدات حماية الشعب الكردية (
كانت القوات الروسية متمركزة  ، إذكو قبل إطالق العمليةضمان موافقة موس الضروري

بما أن تركيا مصممة وحول عفرين كمراقبين ولكن تم سحبها بناء على طلب تركيا. 



 

العملية للقضاء على وحدات حماية الشعب بشكل أكبر على طول احلدود  وسيععلى ت
أن تتغير هذه من غير احملتمل  هفإنالسورية التركية وحتى يف شمال العراق، 

"عندما يتعلق األمر باملسألة  :للباحث غولني يلدز. كتب يلدز اً، وفقالديناميكية
ضد تركيا أكثر  ، فإن روسيا حتمل من اجلزر والعصيّةالكردية داخل تركيا أو سوري

ت مع "يف هذا السياق كانت اجلزرة عفرين، وإذا تغيرت العالقاو "من أي دولة غربية.
 اً عسكري دعماً - أو خلف الكواليسبصورة مكشوفة  - تكون العصا  ، يمكن أنتركيا

  33".أو تركيا ةلألكراد يف سوري

أن تركيا بلد سني وتريد أن تكون زعيمة للعامل السني، فإن العالقات الوثيقة  مع
توازن بين احملور بشأن ال خطتها الكبرى اًقُدُم دفعاحلالية لروسيا مع تركيا ال ت

  السني املعتدل. الشيعي والتحالف

على حتدي إيران واالنضمام إىل التحالف السعودي يف اليمن،  اًبتاتمل توافق تركيا 
تدعم قطر ضد دول اخلليج األخرى، وتدعم اإلخوان املسلمين ضد نظام السيسي هي و

يف مصر، وتفضل حماس على السلطة الفلسطينية وتعارض مصالح الواليات املتحدة 
  اليوم مع السنة املعتدلين.ماشيان اللتين تتوإسرائيل، 

 
  اخلالصة 

/ تشرين الثاينيف يف سوتشي  ]بوتين وروحاين وأردوغان[خالل اجتماع الثالثي 
الوجود إن :"ة بما يليوزارة الدفاع الروسيجمهول يف مصدر صرّح ، 2017نوفمبر 

القوى وازن ت على للحفاظ ضروريالعسكري الروسي يف شرق البحر األبيض املتوسط 
تي [احتاد اجلمهوريات االشتراكية ياالحتاد السوفيتفكك ي فقدناه بعد ذواملصالح ال

  34".عاماً 25تية] قبل يالسوفي

إن االستراتيجية اجلريئة والذكية التي اتبعها الرئيس بوتين منذ التدخل الروسي يف 
 قد حققتاملنطقة، من أوباما وترامب  تيْ، على خلفية تراجع إدار2015 سنة ةسوري

 لتوسيعالالزمة  روسيا، بعد سنوات من الفشل على الساحة العاملية، النجاحاتِل
شمال وخارج منطقة شرق البحر املتوسط: إىل منطقة اخلليج  نفوذهامصاحلها و

  البحر األحمر.وأفريقيا 
للسالم يف بعض املناطق أو  لتكون وسيطاًيؤهلها القوة  من روسيا اآلن يف وضعإن 

، واملشاركة يف احلفاظ على "االستقرار" مناطق أخرىيف  اتالصراعفعاالً يف  اًوسيط
 مصاحلها وأهدافها ةرئيسي صورةيف الشرق األوسط، وهو االستقرار الذي يخدم ب

  .الكبرى
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