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تعزز الت�سور باأن رو�سيا عادت لقد 

اإلى منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا، من خالل الأحداث الأخيرة، ول 

�سيما دورها في تنظيم دوريات ع�سكرية

في المنطقة  الحدودية مع تركيا في �سمال 

�سرق �سورية، في اأعقاب ان�سحاب القوات 

الأميركية من تلك المنطقة، والجهود الالحقة 

التي بذلتها القوات ال�سورية المدعومة من 

تركيا لإخراج القوات الكردية ال�سورية من تلك 

المنطقة.

لكن الحديث عن عودة رو�سيا اإلى منطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يحتاج اإلى 

بع�ض التدقيق، فهي لم تخرج منها اأ�ساًل، 

واإنما تراجعت عالقاتها مع دول المنطقة اإلى 

م�ستوى منخف�ض في العقد الذي تال انهيار 

التحاد ال�سوفياتي، ب�سبب تركيزها على 

عملية النتقال الداخلية في تلك الفترة، 

وحر�سها على اإقامة عالقات اأوثق على نطاق 

اأو�سع، مع اأوروبا والغرب. وبدءاً من �سنة 

ليزا واتانابي*

 رو�سيا تقيم توازنًا دقيقًا

يف ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا**

منطقة  في  المتنامي  رو�سيا  بدور  متزايداً  اهتمامًا  الما�سية  القليلة  الأعوام  �سهدت 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، وظهرت على نحو متزايد مقالت تحمل عناوين مثل: 

''رو�سيا  اأفريقيا''؛  ''رو�سيا ت�سق طريقها في �سمال  اإلى ال�سرق الأو�سط''؛  ''عودة رو�سيا 

هي الحكم الجديد في ال�سرق الأو�سط''. وي�سير مثل هذه العناوين اإلى اأن النفوذ الرو�سي 

في ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يتزايد، وربما الأهم، اأن رو�سيا �سارت القوة الجديدة 

�ساحبة النفوذ في المنطقة، في مقابل تراجع اللتزامات الأميركية فيها.

* رئي�سة الفريق الأمني ال�سوي�سري والأطل�سي - 
 Center for( الأوروبي في مركز الدرا�سات الأمنية

)Security Studies/CSS
** المقالة في الأ�سل مداخلة بالإنجليزية ُقّدمت خالل 

حلقة عمل ا�ستراتيجية لموؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية 

ُنّظمت في بيروت بين 9 و10 ت�سرين الثاني/نوفمير 

2019، وعنوانها:

“Russia Strikes a Fine Balance in MENA Region”
ترجمتها اإلى العربية: �سفاء كنج.
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في ال�سرق الأو�سط ب�سورة خا�سة. ومع ذلك، 

ل ت�سعى رو�سيا لتحّل محل الوليات المتحدة 

في المنطقة، اإذ اإنها ل تمتلك الإرادة 

ال�سيا�سية، ول الو�سائل القت�سادية لفعل 

ذلك.

ومن المرجح اأن تم�سي رو�سيا بحذر كي 

تتجنب النجذاب اإلى النق�سامات الإقليمية 

�ض م�سالحها القت�سادية 
ّ
التي قد تعر

والأمنية للخطر، اأو تدفعها اإلى المخاطرة 

بمواجهة مبا�سرة مع الوليات المتحدة. 

داً 
ّ
فرو�سيا تحظى بميزة هي اأنها ُتعتبر موِر

جذابًا لالأ�سلحة و�سريكًا لتطوير البرامج 

النووية المدنية، وبالتالي، فاإن من المرجح 

اأن تظل التجارة، ول �سيما مبيعات الأ�سلحة، 

وكذلك التعاون في مجال الطاقة، وخ�سو�سًا 

في المجال النووي، ثوابت في اأن�سطة رو�سيا 

في المنطقة. وقد تحاول مو�سكو اأي�سًا 

الم�ساركة ب�سكل اأكبر في اإدارة النزاعات 

وحّلها، نظراً اإلى عالقاتها مع جميع دول 

المنطقة تقريبًا، ورغبتها في العتراف بها 

ب�سفتها و�سيطًا رئي�سيًا قويًا في منطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. وحيث تكون 

الم�ساركة الغربية غير كافية، �ستتدخل مو�سكو 

لملء الفراغات.

يطرح الح�سور المتزايد لرو�سيا في 

ا اإذا كانت عالقاتها مع 
ّ
المنطقة ال�سوؤال عم

الأطراف الخارجية الرئي�سية الأُخرى �ستكون 

تناف�سية اأم تعاونية. وبالن�سبة اإلى فر�ض 

التعاون مع الوليات المتحدة، يبدو اأن هناك 

قلياًل من هذه الفر�ض خارج نطاق خف�ض 

النزاع على الأر�ض في �سورية. ومع اأن 

الرئي�ض ترامب يرغب في تح�سين العالقات مع 

رو�سيا، اإّل اإن الأغلبية داخل الموؤ�س�سة الأمنية 

الأميركية تعار�ض ذلك، والن�سحاب الأميركي 

2000، بداأ الو�سع يتغير، اإذ بذلت رو�سيا 

جهوداً مت�سافرة لتكثيف ارتباطها بالمنطقة، 

وما زالت تفعل هذا منذ ذلك الحين.

اإن الم�سالح القت�سادية محرك رئي�سي 

لتركيز رو�سيا المتزايد على المنطقة، ول �سيما 

من خالل حر�سها على زيادة مبيعات 

الأ�سلحة، والتبادل التجاري ب�سورة عامة، 

والتعاون في مجال الطاقة، كو�سيلة لتغذية 

النتعا�ض القت�سادي في رو�سيا. عالوة على 

ذلك، ُتعّد المخاوف الأمنية اأي�سًا عاماًل في 

هذا ال�سياق، ولهذا عملت رو�سيا على اإ�سراك 

دول المنطقة في العمل للحد من تهديد 

التطرف الإ�سالمي الذي يمكن اأن يكون له 

تداعيات على رو�سيا وجوارها. وهذا الجمع 

بين القت�سادي والأمني لم يوؤّد اإلى قيام 

رو�سيا باإعادة اإحياء العالقات مع �سركاء 

الحقبة ال�سوفياتية فقط، بل اأي�سًا اإلى تعزيز 

العالقات الجديدة، بما في ذلك مع دول ُتعد 

حليفة تقليدية للوليات المتحدة.

ويجب فهم النخراط الرو�سي المتزايد في 

المنطقة من خالل منظور رو�سيا اإلى العالم، 

والمكانة التي ترنو اإليها فيه. فمو�سكو ت�سعى 

لأن تكون واحدة من القوى العظمى �سمن 

نظام دولي متعدد الأقطاب ُتعطى فيه الأهمية 

الق�سوى ل�سيادة الدول، ولي�ض للديمقراطية 

الليبرالية، ولذلك، فاإن عمل رو�سيا الدوؤوب كي 

ت�سبح قوة عظمى، ومقاومتها الجهود الغربية 

التي ت�سجع على تغيير الأنظمة ال�سيا�سية، هما 

من الدوافع الإ�سافية وراء انخراط رو�سيا في 

المنطقة، والذي تجلى بو�سوح في النخراط 

في النزاع ال�سوري.

ونتيجة توطيد رو�سيا عالقاتها بالتدريج 

مع دول المنطقة، وم�ساركتها في النزاع 

ال�سوري، فاإنها زادت من مكانتها كقوة نافذة 
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الو�سائل المماثلة للتعاون مع دول في 

المنطقة مثلما فعل التحاد ال�سوفياتي اإلى حد 

كبير، اإّل اإن مقاربتها مختلفة اأي�سًا، فهي 

لي�ست مقاربة اأيديولوجية، واإنما واقعية جداً. 

فلي�ض لدى مو�سكو روؤية خا�سة اإلى المنطقة، 

نظر اإليها 
ُ
بل مجموعة من الم�سالح التي ي

على اأنها يمكن اأن ُتلبى ب�سورة اأف�سل من 

خالل الدفاع عن ا�ستقرار الدول ومقاومة 

الجهود المدعومة من الخارج لإ�سقاط 

الأنظمة. وهذا النهج البراغماتي يعني اأن 

مو�سكو كانت على ا�ستعداد للتعاون مع اأنواع 

متنوعة من الأنظمة ال�سيا�سية، وكذلك مع دول 

ل تت�سارك الراأي نف�سه ب�ساأن النق�سامات 

الإقليمية.

لقد انطلقت جهود رو�سيا لزيادة وجودها 

في المنطقة اإلى حد كبير بعد �سنة 2000، 

بدءاً بحلفاء التحاد ال�سوفياتي ال�سابقين. 

وجرى التركيز اإلى حد كبير على بناء 

العالقات بالتدريج من خالل مبيعات 

الأ�سلحة، والتجارة على نطاق اأو�سع، ف�ساًل 

عن التعاون في مجاَلي الأمن والطاقة، حيث 

ينطوي المجال الأخير في كثير من الأحيان 

على بناء و�سيانة المفاعالت النووية 

ومحطات الطاقة.

ففي �سورية، ومع اأن الرئي�ض ال�سابق حافظ 

الأ�سد �سعى لتنويع �سركاء بلده بعد الغزو الذي 

قادته الوليات المتحدة �سد العراق في �سنة 

2003، اإّل اإن الم�سالح الرو�سية وال�سورية 

عادت فتالقت.1 وفي �سنة 2005، �سطبت 

رو�سيا الديون ال�سورية العائدة اإلى الحقبة 

�ستها ببيعها اأ�سلحة 
ّ
ال�سوفياتية، والتي عو

رو�سية، لي�ستمر الأمر على قدم و�ساق خالل 

د 
ّ
العقد التالي حين اأ�سبحت رو�سيا المور

نحت 
ُ
الرئي�سي لالأ�سلحة اإلى �سورية. كما م

من التفاق النووي مع اإيران، المعروف با�سم 

 Joint( خطة العمل ال�ساملة الم�ستركة

 )Comprehensive Plan of Action/JCPOA
التي ترمي اإلى الحد من برنامج اإيران النووي، 

ي�سع الوليات المتحدة على خالف مع رو�سيا 

في هذا الملف، كما اأن التعاون محدود مع 

التحاد الأوروبي ول يمكن اأن يجري �سوى 

على اأ�سا�ض كل حالة على حدة. غير اأن النهج 

البراغماتي الذي تتبعه رو�سيا، والذي يعطي 

الأولوية ل�ستقرار الدولة وعدم التدخل، يجد 

له قوا�سم م�ستركة اأكثر مع ال�سين منه مع 

التحاد الأوروبي. ويمكن اأن يكون تركيز 

ال�سين على القت�ساد الجغرافي، بدًل من 

الم�سائل الأمنية، مكماًل لقوة رو�سيا 

القت�سادية ال�سعيفة ورغبتها في ال�ستفادة 

من الفر�ض المتاحة لتعزيز مكانتها 

ال�سيا�سية - الأمنية في المنطقة، مع توّلي 

ال�سين في النهاية دوراً اأمنيًا اأكبر يمكن 

لرو�سيا اأن ت�ستفيد منه.

اإحياء العالقات القدمية

يجب اأّل ت�سكل عودة رو�سيا اإلى منطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا مفاجاأة، ذلك 

باأن العالقات ال�سوفياتية كانت قوية ب�سورة 

خا�سة مع عدد من الدول، بما في ذلك الجزائر 

و�سورية وم�سر )حتى اأوائل ال�سبعينيات(، ومع 

ليبيا بعد ذلك. وقد �سعت رو�سيا لإحياء 

العالقات مع هذه الدول كو�سيلة لدعم 

النتعا�ض القت�سادي بعد انهيار التحاد 

ال�سوفياتي، مع الأخذ بعين العتبار اأن القيام 

بذلك خدم اأي�سًا هدف الترويج لعالم متعدد 

الأقطاب، ُتعّد فيه رو�سيا اأحد الأقطاب 

الرئي�سية.

ومع اأن مو�سكو تلجاأ اليوم اإلى بع�ض 
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من ال�سركات الأميركية والأوروبية الموجودة 

فعاًل في ال�سوق.4

وتح�سنت العالقات اأي�سًا بين ليبيا 

ورو�سيا خالل العقد الأول من اأعوام الألفين، 

عزى ذلك جزئيًا اإلى خيبة اأمل معمر 
ُ
وي

اء التخلي عن 
ّ
القذافي من تحقيق اأي فائدة جر

اأ�سلحة الدمار ال�سامل الليبية، والذي دفعته 

خيبة اأمله من ا�ستجابة الحكومات الغربية 

للتنازلت التي قدمتها ليبيا، اإلى اللجوء اإلى 

ل توثيَق العالقات بين ليبيا 
ّ
رو�سيا. و�سه

 ديون الحقبة ال�سوفياتية في 
ُ
ورو�سيا اإلغاء

مقابل �سراء الأ�سلحة وعقود بناء خط لل�سكة 

الحديد عالي ال�سرعة في ليبيا وتطوير حقول 

الغاز الطبيعي فيها، كما منح القذافي رو�سيا 

حق الو�سول اإلى ميناء بنغازي.5 غير اأن 

العديد من العقود لم يتحقق ، فقد اأدى اندلع 

الحرب الأهلية في ليبيا في �سنة 2011 اإلى 

تعقيد العالقات مع ليبيا، واإلى اأن تخ�سر 

رو�سيا نحو 4 اإلى 4.5 مليارات دولر من 

العائدات المتوقعة من العقود التي اأبرمتها في 

عهد القذافي، واإلى اأن تفقد اأي�سًا حق الو�سول 

اإلى ميناء بنغازي.6 وبعد امتناعها من 

الت�سويت على قرار مجل�ض الأمن رقم 1973 

�ض التدخل في ليبيا بقيادة حلف 
ّ
الذي فو

�سمال الأطل�سي، لم تعد رو�سيا �سريكًا مف�ساًل 

في مرحلة ما بعد القذافي، كما اأن ال�سراع 

الحالي ت�سبب بتعقيد اإ�سافي في عملية 

تعميق العالقات.

ا بالن�سبة اإلى م�سر، فبدا اأن تعزيز 
ّ
اأم

العالقات معها خالل العقد الأول من اأعوام 

الألفين يواجه تحديات �سعبة، نظراً اإلى 

عالقات م�سر الوثيقة مع الوليات المتحدة، 

واإلى المحدودية التي يمكن اأن تتعامل بها 

رو�سيا مع القاهرة، وخ�سو�سًا من خالل 

رو�سيا الإذن بتجديد قاعدة طرطو�ض البحرية 

التي تعود اإلى الحقبة ال�سوفياتية، وهي 

القاعدة البحرية الرو�سية الوحيدة خارج 

المجال ال�سوفياتي ال�سابق. و�سكلت م�ساريع 

النفط والغاز، ف�ساًل عن بناء محطة كهربائية 

بالطاقة النووية، جزءاً من تعميق العالقة 

اأي�سًا.2

واأحيت رو�سيا كذلك العالقات مع الجزائر، 

على الرغم من اأن هذه الأخيرة لم تكن يومًا 

متحالفة كليًا مع التحاد ال�سوفياتي، لكنها 

كانت مع ذلك �سريكة له خالل الحرب الباردة. 

وفي �سنة 2001، اأبرمت الجزائر ورو�سيا 

�سراكة ا�ستراتيجية كان اأحد اأبعادها الرئي�سية 

�سراء الأ�سلحة الرو�سية. ومع اأن رو�سيا كانت 

د المف�سل 
ّ
في موقع يوؤهلها لأن تكون المور

د باأ�سلحة 
ّ
نظراً اإلى اأن الجي�ض الجزائري ُزِو

ومعدات �سوفياتية )رو�سية اإلى حد كبير(، اإّل 

اإنه جرى ت�سهيل �سراء الأ�سلحة الرو�سية من 

خالل اإلغاء ديون الجزائر العائدة اإلى الحقبة 

ال�سوفياتية، مثلما هي الحال مع �سورية. 

وازدادت وتيرة التدريب الع�سكري وتبادل 

الخبرات وال�ستخبارات ب�ساأن الإرهاب في 

اأعوام الألفين، غير اأن محاولت مو�سكو اإقناع 

الجزائر بال�سماح لها باإن�ساء قاعدة بحرية في 

المر�سى الكبير في وهران، لم توؤِت ثمارها، 

ك الجزائر ال�سديد بال�ستقاللية،3 
ّ
ب�سبب تم�س

وترددها في العتماد ب�سدة على اأي �سريك 

بمفرده. و�سّكل التعاون في مجال الطاقة 

اأي�سًا جزءاً من ال�سراكة ال�ستراتيجية بين 

البلدين، ول �سيما مع بناء وت�سغيل محطات 

الطاقة النووية التي من المقرر اأن يبداأ ت�سغيل 

الأولى منها بحلول �سنة 2025. و�سكل 

ا�ستك�ساف الغاز وا�ستغالله جزءاً من ال�سراكة 

اأي�سًا، ومع ذلك، تواجه رو�سيا مناف�سة �سديدة 
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محدودية ا�ستثمارات رو�سيا في اإيران، ويرجع 

ذلك اإلى حد كبير اإلى العقوبات المفرو�سة 

على هذه الأخيرة. وعلى الرغم من �سعوبات 

تطوير العالقات مع اإيران، فاإن رو�سيا ت�سترك 

مع طهران في مخاوفها من تغيير النظام 

بدعم من الخارج، كما اأن مو�سكو �ساعدتها 

على ال�سمود من خالل برنامج ''النفط في 

مقابل ال�سلع'' الذي اأُن�سئ في �سنة 2015، 

والذي ي�سمح لإيران بدفع ثمن الب�سائع 

بالنفط بدًل من العملة النقدية.11 وتتعاون 

رو�سيا اأي�سًا مع اإيران في الملف ال�سوري، مع 

اأن اأهدافهما مختلفة فيما يتعلق بتوفير الدعم 

الع�سكري لنظام الأ�سد.

عالقات خارجية جديدة

لم تعمل رو�سيا فقط على اإعادة اإحياء 

التعاون مع الدول التي كانت �سريكة لالتحاد 

ال�سوفياتي، بل اأقامت عالقات جديدة غالبًا 

مع حلفاء تقليديين للوليات المتحدة. فقد 

كانت رو�سيا حري�سة على بناء عالقات اأف�سل 

مع دول الخليج، وخ�سو�سًا مع المملكة 

العربية ال�سعودية التي كان التعاون معها 

جزءاً من جهود رو�سيا للحّد من خطر التطرف 

الإ�سالمي الذي يمكن اأن يمثل عامل عدم 

ا�ستقرار بالن�سبة اإلى رو�سيا ودول ''الجوار 

القريبة'' منها. وتحديداً، فاإن الت�سور باأن 

المال والدعم من م�سادر �سعودية كانا 

ي�ساعدان على تاأجيج التمرد في ال�سي�سان، 

دفع رو�سيا اإلى ال�سعي لتوثيق العالقات مع 

المملكة العربية ال�سعودية. ولحقًا، دفعت 

المخاوف من خف�ض الوجود الأميركي من 

ال�سرق الأو�سط الريا�َض اإلى اللجوء اإلى مو�سكو 

لإثبات اأن لديها بدائل من الوليات المتحدة، 

وكذلك �سعيًا لإبعاد رو�سيا عن اإيران. ويبدو 

مبيعات الأ�سلحة والتعاون الع�سكري الأمني. 

ولم تتوفر فر�سة مهمة لتقوية العالقات مع 

م�سر اإّل عندما اأوقفت الوليات المتحدة ب�سكل 

جزئي الم�ساعدات الع�سكرية لم�سر في �سنة 

2013 رداً على مجزرة ميدان رابعة العدوية 

التي ُقتل فيها عدد من اأن�سار الرئي�ض الراحل 

محمد مر�سي. في �سنة 2014 تولى عبد 

الفتاح ال�سي�سي الحكم، واأظهر انفتاحًا على 

تنويع �سركاء م�سر، وقد اأثمر دعم رو�سيا 

الثابت لل�سي�سي7 زيادة في مبيعات الأ�سلحة 

الرو�سية اإلى م�سر، وتنظيم مناورات ع�سكرية 

م�ستركة لمكافحة الإرهاب.8 ونمت التجارة 

الخارجية خارج اإطار مبيعات الأ�سلحة بين 

البلدين، ب�سبب ا�ستيراد م�سر القمح من رو�سيا. 

وفيما يتعلق بمجال الطاقة، فاإن من المقرر 

اأن تبني رو�سيا محطة تعمل بالطاقة النووية، 

ل 85% منها عن طريق قر�ض رو�سي. 
َّ
مو

ُ
وي

كما فازت رو�سيا بحقوق تطوير حقل الغاز 

ُظهر )Zohr(، على الرغم من اأن �سركاتها 

�ست�سطر اإلى التناف�ض مع ال�سركات الموجودة 

م�سبقًا في ال�سوق.9

ولم تكتِف رو�سيا باإعادة الروابط القوية 

ال�سابقة ب�سكل خا�ض خالل الحرب الباردة، 

بل عملت اأي�سًا على ن�سج عالقات مع دول لم 

تكن حليفة وثيقة في العهد ال�سوفياتي، ول 

�سيما اإيران. وكما في معظم الحالت الأُخرى، 

�سعت رو�سيا لتعزيز العالقات مع اإيران من 

خالل مبيعات الأ�سلحة وتوفير المعرفة 

التكنولوجية النووية، وفي هذا ال�سياق اأكملت 

رو�سيا بناء مفاعل بو�سهر النووي الذي بداأت 

األمانيا بناءه قبل الثورة الإ�سالمية في �سنة 

1979. 10 ومع اأن رو�سيا حر�ست على تح�سين 

التجارة بين البلدين خارج نطاق مبيعات 

الأ�سلحة، اإّل اإنها ظلت محدودة على غرار 
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ن هاجروا اإلى اإ�سرائيل. 
ّ
ناطقين بالرو�سية مم

واأّدت العالقات الوثيقة بينهما اإلى اإحجام 

اإ�سرائيل عن انتقاد �سم رو�سيا �سبه جزيرة 

رت مو�سكو 
ّ
القرم في �سنة 2014، وهو ما عب

عن امتنانها له. وفي المقابل، تاأمل اإ�سرائيل 

باأن ت�ستطيع رو�سيا م�ساعدتها في تخفيف 

بع�ض مخاوفها الأمنية المرتبطة بحزب اللـه 

واإيران.16

ثقت العالقات مع تركيا اأي�سًا ب�سكل قوي 
ُ
و

منذ اأوائل العقد الأول من القرن الحادي 

والع�سرين، وخ�سو�سًا مع زيادة خيبة اأمل 

البلدين من اأوروبا والغرب عامة، ونمت 

التجارة والتعاون بينهما، وخ�سو�سًا في 

مجال الطاقة.17 وتركيا هي حاليًا اأهم �سريك 

تجاري لرو�سيا في المنطقة،18 فهي تعتمد 

ب�سورة خا�سة على واردات النفط الرو�سي، 

بينما تمثل رو�سيا �سوق ت�سدير مهمة 

للمحا�سيل التركية والمن�سوجات والمنتوجات 

ال�ستهالكية الأُخرى. وتو�سعت ال�سياحة بين 

البلدين.19 وفي �سنة 2010، وّقع البلدان 

�سراكة ا�ستراتيجية تهدف اإلى تعزيز التعاون 

القت�سادي وال�سيا�سي والثقافي والأمني.20 

ومع اأن تركيا ا�سترت ب�سكل مثير للجدل نظام 

الدفاع الجوي ''اأ�ض400'' من رو�سيا، اإّل اإن 

البعد ال�سيا�سي - الأمني للعالقات بينهما ظل 

ي التجارة 
َ
في المرتبة الثانية مقارنة بقطاع

وال�سياحة، نظراً اإلى ع�سوية تركيا في حلف 

�سمال الأطل�سي وتباين م�سالحهما الإقليمية.

ال�ستفادة من الو�سع ال�سوري

اأدى تدخل رو�سيا الع�سكري في �سورية منذ 

�سنة 2015 اإلى تعزيز �سورتها اإلى حد كبير 

كدولة قوية في المنطقة. وبعد اأن تمكنت 

مو�سكو حتى اليوم من العمل بثبات على بناء 

ّقعت في �سنة 2017 
ُ
اأن �سفقة الأ�سلحة التي و

ن 
ّ
بين رو�سيا وال�سعودية ت�سير اإلى تح�س

العالقات،12 غير اأن ا�ستمرار الأهمية التي 

تميز العالقات بين الوليات المتحدة 

وال�سعودية حّد من المدى الذي ت�ستطيع فيه 

رو�سيا بيع الأ�سلحة اإلى المملكة العربية 

ال�سعودية. كما اأن غنى الأخيرة 

بالهيدروكربونات يجعل النفط والغاز و�سيلة 

غير جذابة لتعميق التجارة بين البلدين، ومع 

ذلك، ]وعلى الرغم من خالفهما الأخير الذي 

اأدى اإلى انهيار الأ�سعار[، فاإن لدى البلدين 

م�سلحة في ا�ستقرار اأ�سعار النفط.

كانت رو�سيا حري�سة اأي�سًا على تطوير 

العالقات مع اإ�سرائيل، حليفة الوليات 

المتحدة التقليدية الأُخرى، و�سعت، في اأعقاب 

مذبحة بي�سالن في �سنة 2004، للتعاون في 

مجال مكافحة الإرهاب مع تل اأبيب. غير اأن 

عالقات مو�سكو مع ''حما�ض'' بعد فوز الأخيرة 

في النتخابات في �سنة 2006، وكذلك 

عالقات مو�سكو باإيران، اأدت اإلى تعقيد 

العالقات بين رو�سيا واإ�سرائيل. وزاد في 

�سعوبة تنمية العالقات اأي�سًا، تزويد اإ�سرائيل 

جورجيا بالمعدات الع�سكرية والتدريب خالل 

الحرب بين رو�سيا وجورجيا، وكذلك و�سع 

اإ�سرائيل كحليف تقليدي للوليات المتحدة. 

ومع ذلك، ازدادت التجارة بين البلدين منذ 

اأوائل العقد الأول من القرن الحادي والع�سرين، 

و�سارت اإ�سرائيل اليوم واحدة من اأكبر �سركاء 

رو�سيا التجاريين في المنطقة بعد تركيا 

وم�سر والجزائر،13 اإذ ت�ستورد اإ�سرائيل النفط 

والحبوب من رو�سيا،14 وهي من الدول القليلة 

في المنطقة التي تزود رو�سيا بالأ�سلحة 

)طائرات من دون طيار(.15 وترتبط الدولتان 

اأي�سًا بعالقات ثقافية نظراً اإلى وجود يهود 
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العربي'' الأُخرى، �ستولد حالة من عدم 

ال�ستقرار والتطرف الإ�سالمي، من �ساأنها اأن 

توؤثر في النهاية في رو�سيا وجوارها. لقد 

راقبت مو�سكو الإطاحة بنظام القذافي واندلع 

الحرب الأهلية، وكيف اأن اأع�ساء الجماعة 

الليبية المقاتلة، وهي جماعة �سلفية �سعت 

�سابقًا لالإطاحة بالقذافي، �سكلوا جزءاً مهمًا 

من القوات المنتف�سة على النظام، بم�ساعدة 

قطر. كان هناك قلق في مو�سكو اإزاء احتمال 

ظهور �سيناريو مماثل في �سورية، ل يهدد 

باإ�سقاط اأحد اأقرب �سركاء مو�سكو في ال�سرق 

الأو�سط فح�سب، بل يف�سح في المجال اأي�سًا، 

لإمكان اإقامة العنا�سر الإ�سالمية المتطرفة 

قاعدة لهم في البلد. وتاأكدت هذه المخاوف 

من التطرف الإ�سالمي في �سنة 2014 عندما 

اأعلنت جماعة تنظيم الدولة الإ�سالمية 

]داع�ض[ اإقامة خالفة في �سورية والعراق، 
ف�ساًل عن �سيطرتها على جيب في ليبيا.

بعد اإخفاق رو�سيا في نق�ض قرار مجل�ض 

الأمن الذي اأتاح تغيير النظام في ليبيا، فاإنها 

كانت م�سممة على منع تكرار الأمر نف�سه في 

�سورية التي مّثلت خطًا اأحمر بالن�سبة اإليها. 

في البداية، لجاأت مو�سكو اإلى الو�سائل 

الدبلوما�سية لمنع القوى الخارجية - 

وخ�سو�سًا الوليات المتحدة التي دعت الأ�سد 

اإلى التنحي في اآب/اأغ�سط�ض 2011 - من 

ال�سغط من اأجل اإزاحة الأ�سد، وا�ستخدمت حق 

النق�ض في مجل�ض الأمن الدولي لمنع تمرير 

م�ساريع قرارات دولية كان من الممكن 

ا�ستخدامها ذريعة لتغيير النظام. لقد نق�ست 

رو�سيا م�سروع قرار لمجل�ض الأمن قدمته 

فرن�سا واألمانيا والبرتغال والمملكة المتحدة 

في ت�سرين الأول/اأكتوبر 2011 يدين 

النتهاكات المنهجية لحقوق الإن�سان في 

عالقات مع دول المنطقة من خالل التجارة، 

ول �سيما مبيعات الأ�سلحة والأمن الع�سكري 

والتعاون في مجال الطاقة، فاإن م�ساركتها 

في النزاع مثلت مرحلة جديدة من انخراط 

رو�سيا في ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، 

الأمر الذي ربما يبدو مفاجئًا نظراً اإلى اأن هذه 

المنطقة لي�ست ذات اأهمية حيوية لرو�سيا.

يجب روؤية ت�سرفات رو�سيا من منظور 

مخاوفها من تغيير الأنظمة بتحري�ض اأو 

ت�سجيع من الخارج؛ تلك المخاوف التي 

ت�ساعدت منذ غزو العراق في �سنة 2003 وما 

لحقه من ثورات ملونة، ول �سيما ما ي�سمى 

''الثورة البرتقالية'' في اأوكرانيا خالل الفترة 

2004 - 2005، والتي راأت مو�سكو اأن 

الوليات المتحدة هي التي رعتها،21 وبلغت 

ذروتها في التدخل الذي قاده حلف �سمال 

الأطل�سي في �سنة 2011 في ليبيا. ففي 

الحالة الأخيرة ، لم ت�ستخدم رو�سيا حق 

النق�ض )الفيتو( لمنع اإ�سدار قرار مجل�ض الأمن 

الدولي رقم 1973 الذي �سمح بالتدخل في 

ليبيا، ودعا جميع اأع�ساء الأمم المتحدة 

ومنظماتهم الإقليمية اإلى ا�ستخدام الو�سائل 

الالزمة كلها لحماية المدنيين في ليبيا من 

هجمات قوات النظام. لكن �سرعان ما تحول 

ذاك التفوي�ض اإلى مهمة اإنهاء حكم القذافي، 

معززاً مخاوف مو�سكو من اأن قرارات مجل�ض 

الأمن اأدت اإلى تغيير النظام من الخارج. 

واكت�سى الأمر ح�سا�سية اأكبر بالن�سبة اإلى 

مو�سكو، لأن رو�سيا نف�سها �سهدت احتجاجات 

داخلية في اأعقاب النتخابات البرلمانية التي 

�سابتها اتهامات بالتزوير في اأواخر �سنة 

22 .2011

ف�ساًل عن ذلك، كانت مو�سكو مقتنعة باأن 

النتفا�سة في ليبيا، وانتفا�سات ''الربيع 
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بديل من الو�ساطة التي ترعاها الأمم المتحدة، 

والتي �ساركت فيها الوليات المتحدة كمراقب. 

وقد تمحورت المحادثات حول التفاق على 

العديد من مناطق ف�ّض النزاع بين النظام 

وقوات المتمردين بهدف الحد من العنف 

وتمهيد الطريق اأمام المفاو�سات من اأجل حّل 

�سيا�سي لل�سراع، بدًل من التركيز على 

النتقال ال�سيا�سي، الأمر الذي كان من 

المحتمل اأن يعني نهاية نظام الأ�سد. وعلى 

الرغم من ف�سل عملية اأ�ستانا في تمهيد 

الطريق للتو�سل اإلى حل �سيا�سي، فاإن هذه 

العملية نجحت في التغطية على المحادثات 

التي قادتها الأمم المتحدة لبع�ض الوقت، 

ومّكنت رو�سيا من الرتقاء بمكانتها ك�ساحبة 

نفوذ في المنطقة.26

ا�ستخدمت المرحلة الجديدة من النخراط 

الرو�سي في المنطقة الذي تمثل في تدّخلها 

في النزاع ال�سوري، مجموعة وا�سعة من اأدوات 

ال�سيا�سة الخارجية والأمنية التي كانت 

ُت�ستخدم في المنطقة منذ عودة رو�سيا اإليها. 

د 
ّ
وقد اأتى الأمر ثماره، فرو�سيا هي المور

الرئي�سي لالأ�سلحة اإلى �سورية، و�ستظل القوات 

الرو�سية هناك في و�سع ما بعد النزاع 

للم�ساعدة في الدفاع عن النظام، وبالتالي 

فاإن التعاون الع�سكري الوثيق بين رو�سيا 

نحت 
ُ
و�سورية �سي�ستمر في الم�ستقبل. فقد م

رو�سيا اإذنًا بتو�سيع قاعدة طرطو�ض البحرية 

وا�ستخدامها اإلى جانب قاعدة حميميم الجوية 

في الالذقية لعقود مقبلة، الأمر الذي يتيح 

لرو�سيا اإمكان زيادة وجودها الع�سكري في 

البحر الأبي�ض المتو�سط وال�سرق الأو�سط، كما 

اأن ال�سركات الرو�سية تبدو م�ستعدة لال�ستفادة 

من المعاملة التف�سيلية في مقابل عقود 

لإعادة اإعمار �سورية.27

�سورية، وا�ستخدام العنف �سد المدنيين، ويدعو 

اإلى مراجعة الو�سع في غ�سون 30 يومًا 

للنظر في الخيارات.23 ومن خالل القيام 

بذلك، لم تكن مو�سكو ترغب فقط في تعزيز 

مبداأ عدم التدخل، بل في حماية م�سالحها 

القت�سادية المتنامية في المنطقة اأي�سًا، نظراً 

اإلى موقع �سورية المركزي في ال�ستقرار في 

ال�سرق الأو�سط.24

غير اأن منع �سقوط نظام الأ�سد لم يتطلب 

و�سائل دبلوما�سية فقط، فعندما قررت رو�سيا 

التدخل ع�سكريًا في �سورية في اأيلول/�سبتمبر 

2015، بدا اأن نظام الأ�سد يواجه خطر 

ال�سقوط. في تلك المرحلة، كان النظام ي�سيطر 

على ربع البلد فقط، وكان اأحد الأهداف 

الرئي�سية لرو�سيا هو منع انهيار النظام، الأمر 

الذي ا�ستلزم تقديم م�ساعدة ع�سكرية للقوات 

ال�سورية. وفي المقابل، كانت الوليات 

المتحدة، وبو�سوح، غير متحم�سة للتورط 

نه ف�سل اإدارة 
ّ
ع�سكريًا في �سورية، وهو ما بي

اأوباما في فر�ض خطها الأحمر في �سنة 

2013 رداً على ا�ستخدام اأ�سلحة كيميائية �سد 

المدنيين، الأمر الذي جعل من تقديم الم�ساعدة 

الع�سكرية مهمة اأقل خطورة بالن�سبة اإلى 

رو�سيا. و�ساعد الدعم الجوي الذي قدمته 

رو�سيا على تغيير التوازن في �ساحة المعركة، 

وبحلول �سنة 2018، كان النظام ي�سيطر على 

اأكثر من ن�سف البلد.25 وهكذا تمكنت رو�سيا 

من دعم �سمود النظام.

بمجرد �سيطرة النظام على مزيد من 

الأرا�سي، وظفت مو�سكو عملية دبلوما�سية 

رفيعة الم�ستوى للم�ساعدة في توطيد موقف 

الأ�سد، وكذلك لأداء دور في التو�سط لإنهاء 

النزاع. ففي اأوائل �سنة 2017، اأطلقت رو�سيا، 

اإلى جانب تركيا واإيران، عملية اأ�ستانا كم�سار 
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الأقل، تبقى الأ�سبقية لعالقات لبنان 

بالوليات المتحدة.33

دور ل يزال حمدوداً

مع اأن التدخل الع�سكري في �سورية نجح 

في تعزيز �سورة رو�سيا كقوة ذات نفوذ في 

المنطقة، ف�ساًل عن تعزيز عالقاتها بنظام 

الأ�سد وحليفيه اإيران وحزب اللـه، اإّل اإن من 

المرجح اأن تتقدم رو�سيا بحذر في المنطقة. 

َنت ببطء عالقات مع 
َ
فعلى الرغم من اأنها ب

عدد اآخر من دول المنطقة من خالل مزيج من 

التعاون التجاري والع�سكري والأمني، 

والتعاون في مجال الطاقة، وهي بالتاأكيد 

مهتمة بتعزيز التعاون مع دول في �سمال 

اأفريقيا وال�سرق الأو�سط، فاإنها ل ت�سعى 

بجدية كي تحل كليًا محل الوليات المتحدة 

في هذه المنطقة، فطموحها ل يمتد اإلى ذاك 

الحد. اإن رو�سيا تفتقر اإلى الإرادة ال�سيا�سية 

لتوّلي دور مهيمن في المنطقة، اإذا كان ذلك 

يعني تحدي الوليات المتحدة، كما اأن منطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا لي�ست مهمة بما 

يكفي لها كي تعمل على تحقيق مثل هذا 

الرتباط، اأو اأن تجد نف�سها في �سراع محتمل 

مع الوليات المتحدة. عالوة على ذلك، تفتقر 

لها 
ّ
رو�سيا اإلى الثقل القت�سادي الذي يخو

توّلي دور م�سابه لدور الوليات المتحدة في 

المنطقة، حتى اإن رغبت في ذلك.

ومن غير المرجح اأي�سًا اأن ت�سمح رو�سيا 

لنف�سها بالنخراط كثيراً في المحور الموالي 

لل�سيعة واإيران، ذلك باأن التورط في 

المناف�سات الإقليمية لن يكون في م�سلحتها، 

وهي فعاًل تجنبت ذلك حتى الآن عن عمد. اإن 

حماية م�سالحها القت�سادية والأمنية تعني 

الحفاظ على عالقات جيدة مع الدول التي ل 

عالوة على ذلك، مّكن التدخل في النزاع 

ال�سوري رو�سيا من تقوية عالقاتها مع الدول 

والجهات الفاعلة غير الحكومية الم�ساركة في 

النزاع ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر. فالعالقات 

مع حزب اللـه واإيران اأ�سبحت اأوثق، بف�سل 

التعاون الع�سكري في ال�ساحة ال�سورية،28 كما 

اأن رو�سيا و�سعت اآلية تن�سيق في اأيلول/

�سبتمبر 2015 مع اإ�سرائيل لتجنب الحتكاك 

ا بالن�سبة 
ّ
الع�سكري المبا�سر في �سورية.29 اأم

اإلى العالقات مع تركيا، فقد تعززت نتيجة 

دعم هذه الأخيرة عملية اأ�ستانا، وب�سبب 

تنازلت رو�سيا لتركيا في �سورية، بما في 

ذلك الدعم الرو�سي للدعوة التركية اإلى اإن�ساء 

منطقة عازلة بين قوات النظام والمتمردين 

في اإدلب،30 والتفاق الأحدث على ت�سيير 

دوريات رو�سية على الحدود بين تركيا 

و�سورية في اأعقاب توّغل مقاتلين �سوريين 

تدعمهم تركيا في �سمال �سرق �سورية في 

ت�سرين الأول/اأكتوبر 2019. 31

و�سعت مو�سكو كذلك لال�ستفادة من 

وجودها المعزز في �سورية من خالل محاولة 

اإقامة عالقات اأوثق مع لبنان، ول �سيما في 

المجال الع�سكري، بما في ذلك ا�ستخدام 

القوات الرو�سية المن�ساآت الع�سكرية اللبنانية، 

والتدريب والتعليم الع�سكري الم�سترك. ولعل 

لبنان نظر باإيجابية اإلى توثيق العالقات مع 

رو�سيا نظراً اإلى عالقاتها بنظام الأ�سد 

وافترا�ض اأنها قادرة على الم�ساعدة في اإنهاء 

النزاع، وفي ت�سهيل عودة الالجئين ال�سوريين 

من لبنان اإلى �سورية.32 ومع ذلك، تم التخلي 

اء معار�سة 
ّ
عن اإقامة تعاون ع�سكري اأوثق جر

الوليات المتحدة لأي �سكل من اأ�سكال 

التعاون الذي يهدد بتقوي�ض النفوذ الأميركي 

مع الجي�ض اللبناني. وفي الوقت الحالي على 
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رو�سيا، في هذه الحالة، �سريكًا محتماًل 

موثوقًا به اأكثر من الوليات المتحدة.

وبينما من غير المرجح اأن تتحدى رو�سيا 

الوليات المتحدة ب�سكل مبا�سر، بل اإنها 

�ست�ستفيد من غيابها اأو عدم انخراطها، فاإن 

من المحتمل اأن العالقات بين البلدين �ستكون 

ا هي تعاونية. ومع اأن 
ّ
تناف�سية اأكثر مم

وجهات النظر بين رو�سيا والوليات المتحدة 

ربما التقت ب�ساأن بع�ض الق�سايا المرتبطة 

بمنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا في ظل 

اإدارة اأوباما، اإّل اإن خروج ترامب عن النهج 

ال�سابق الأكثر توازنًا تجاه المنطقة ل يترك 

�سوى اأر�سية �سغيرة للتفاهم بين وا�سنطن 

ومو�سكو. لقد �سهد النزاع ال�سوري م�ستوى 

متدنيًا من التعاون في ف�ض ال�ستباك، ومع 

ذلك، فاإن التعاون فيما يتعلق بجهود اإعادة 

الإعمار يبدو بعيد المنال. فجهود بوتين 

لإقناع الوليات المتحدة بالم�ساهمة في 

اإعادة اإعمار �سورية لم توؤِت ثمارها، كما اأن 

وا�سنطن �سجعت القوى الإقليمية على 

الم�ساهمة باأموال لإعادة بناء �سورية، من 

دون اأن ت�ساهم هي نف�سها في ذلك. عالوة 

على ذلك، فاإن التعاون ب�ساأن الملف الإيراني 

اأمر غير مرجح اأي�سًا، في اأعقاب ان�سحاب 

الوليات المتحدة من خطة العمل ال�ساملة 

الم�ستركة، واعتمادها �سيا�سة ال�سغط الق�سوى 

على اإيران. وعلى الرغم من اأن احتمالت 

ا�ستمرار التفاق النووي، اأو اأي اتفاق اآخر، في 

هذه المرحلة، تبدو �سئيلة، فاإنه لي�ض من 

م�سلحة مو�سكو التخلي عن اإيران.

وفي المقابل، يمكن اأن تكون عالقات 

التعاون مع اأوروبا ممكنة على اأ�سا�ض كل 

حالة على حدة. فعلى الرغم من تدهور 

العالقات بين اأوروبا ورو�سيا منذ �سنة 2014، 

تت�سارك الراأي نف�سه ب�ساأن النق�سامات 

الإقليمية، ويبدو اأنها تاأمل باأن توفر لها 

اإقامة عالقات ودية مع جميع دول المنطقة، 

و�سيلة متدنية المخاطر اإلى حد ما لأداء دور 

و�سيط ذي نفوذ في المنطقة. ومع ذلك، من 

نظر اإلى 
ُ
غير الموؤكد اإلى حد كبير اإن كان �سي

رو�سيا كو�سيط نزيه، اأو كو�سيط ذي تاأثير 

كاٍف لإنجاح الو�ساطة. لقد ف�سلت عملية 

اأ�ستانا في الو�سول اإلى مفاو�سات �سيا�سية، 

كما اأن جهود الو�ساطة الرو�سية في النزاع 

الليبي لم تحقق اإّل نجاحًا محدوداً، ولهذا، 

فاإن ا�ستخدام الو�ساطة كو�سيلة لتعزيز 

مكانتها في ال�سوؤون الإقليمية قد يثبت اأنه 

يمثل تحديًا لمو�سكو.

وفي الوقت الذي تظل رو�سيا حذرة، فاإن 

من المتوقع اأن ت�ستفيد من الفر�ض المتاحة 

لزيادة مكانتها الإقليمية، وخ�سو�سًا اإذا 

نتجت تلك الفر�ض من الفراغات التي تركتها 

الم�ساركة غير المت�سقة من جانب الوليات 

المتحدة والأوروبيين. اإن بع�سًا من اأكبر 

المكا�سب التي حققتها رو�سيا في المنطقة 

اء التدخل الأميركي غير المتكافئ، 
ّ
كان جر

�سواء في حالة م�سر اأو �سورية. فنظراً اإلى اأن 

منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا لم تعد 

ذات اأهمية ا�ستراتيجية حيوية للوليات 

المتحدة ب�سبب انخفا�ض اعتماد هذه الأخيرة 

على الطاقة في ال�سرق الأو�سط، فاإن التزامات 

الوليات المتحدة ربما �ستظل مركزة على 

حماية م�سالح حلفائها التقليديين، ول �سيما 

اإ�سرائيل والمملكة العربية ال�سعودية ودول 

الخليج الرئي�سية الأُخرى، الأمر الذي قد يترك 

بع�ض المجال مفتوحًا اأمام رو�سيا لزيادة 

م�ستوى تعاونها مع بع�ض الدول، وخ�سو�سًا 

تلك غير المف�سلة اأميركيًا، والتي �ستجد في 
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النخراط في الم�سائل الأمنية. كما اأن تنامي 

الوجود الع�سكري ال�سيني في المنطقة، لم 

ر من النهج القت�سادي الجغرافي المهيمن 
ّ
يغي

على م�ساركتها في الوقت الحالي، الأمر الذي 

يمكن اأن ي�ساعد في تجنب التناف�ض مع رو�سيا 

التي تغتنم الفر�ض لتكون اأكثر ح�سوراً في 

المجال الأمني. لكن مع نمو الرهانات 

القت�سادية لل�سين في المنطقة، �سيكون من 

المحتم عليها اأن ت�سارك ب�سكل اأكبر في �سوؤون 

الأمن الإقليمي،36 وربما تنفذ بع�ض الأن�سطة 

المتعلقة بالأمن بالتعاون مع رو�سيا.

وبالتالي، فاإن التزام رو�سيا بالمنطقة اأقل 

ا قد يبدو عليه للوهلة الأولى عند 
ّ
قوة مم

النظر اإلى ال�سياق ال�سوري، فهي بعيدة كل 

البعد عن اأن تتولى دور الحكم الجديد في 

منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، مثلما 

قد يقترح المنتقدون، حتى لو كانت م�ساركتها 

في النزاع ال�سوري قد عززت �سورتها كقوة 

اإقليمية قوية. اإن مو�سكو �ستغتنم الفر�ض 

لتعزيز مكانتها كقوة عظمى من خالل 

الم�ساركة الإقليمية المنخف�سة المخاطر 

والمنخف�سة التكلفة، مع ال�ستمرار باّطراد في 

تعزيز التعاون التجاري والأمني وفي مجال 

الطاقة مع مجموعة من الدول. اإن منطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا لي�ست مهمة بما 

يكفي لرو�سيا لتبرير انخراطها على نطاق 

اأو�سع من ذلك، ومن المرجح اأن تترك العبء 

الثقيل لأ�سحاب الم�سلحة الخارجيين 

الرئي�سيين الآخرين في المنطقة. 

فاإن التحاد الأوروبي يّتبع �سيا�سة الرتباط 

النتقائي مع رو�سيا. ومع اأن التحاد 

الأوروبي غير م�ستعد في الوقت الحالي 

لاللتزام باإعادة اإعمار �سورية، لأنه يوؤكد اأن 

القيام بذلك من �ساأنه اأن ي�سير اإلى اأن الو�سع 

اآمن كي يعود الالجئون قبل الأوان، اإّل اإن 

موقفه قد يتغير اإذا توفرت �سمانات لعودة 

اآمنة لالجئين وكذلك للنازحين34 داخل 

�سورية. اإن التحاد الأوروبي ورو�سيا 

متحم�سان اأي�سًا للمحافظة على خطة العمل 

ال�ساملة الم�ستركة، ويت�ساركان في مواقفهما 

اإزاء ال�سراع الفل�سطيني - الإ�سرائيلي، ولهذا، 

ربما يكون من الممكن تحقيق م�ستوى معين 

من التعاون، مع اأنه �سيكون محدوداً على 

الأرجح نظراً اإلى التوتر ب�ساأن مو�سوعات 

اأُخرى في عالقات الجانبين، والتباعد بين 

النهج الرو�سي البراغماتي ونهج التحاد 

الأوروبي القائم على بع�ض المعايير.

وفي المقابل، فاإن نهج ال�سين البراغماتي 

تجاه المنطقة ي�سبه اإلى حد بعيد نهج رو�سيا، 

فهو، على غرارها، ي�سدد على �سمان ا�ستقرار 

الدول وعدم التدخل، ولهذا، ا�ستخدمت ال�سين 

حق النق�ض لمنع تمرير قرارات في مجل�ض 

الأمن الدولي ب�ساأن �سورية اإلى جانب رو�سيا. 

ومع ذلك، كانت ال�سين حذرة من النخراط 

ب�سكل اأكبر في النزاع،35 على الرغم من اأنها 

تعهدت بعدة مليارات من الدولرات للم�ساعدة 

في اإعادة اإعمار �سورية. وهذا في الواقع دليل 

على تف�سيل ال�سين طريق اللتزامات 

القت�سادية في المنطقة، بدًل من محاولة 
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