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 شكر وتقدير

إلى مشرفي الفاضل األستاذ الدكتور عبد القادر محمدد الادا ي كدل الشدجر أ م د  

كددال لتو اتا دد  الةدددمدح ولم الا دد  القامدد  التددي كددال  الع مدديف فقدددوأ زلدد  ع ددى سدد ا   

 الجزاء.لتا األثر البالغ في إنجاز هذا العمل فجزاه هللا عنا خار 

لمناقشددد  الدددذمف أ شدددر   ددد ل كمدددا أ و ددد   الشدددجر ل ةدددادح األفاضدددل أع ددداء لجنددد  ا

الدددكتور  ذامادددالف واألسددتاأضدده هددذا العمددل ادداف ألددادمتو الاردمدد  وهددو الدددكتور ردمددا أاددو 

و تدد الح دور إلدى المناقشد   ء ابدد عندا ال دار ي والدذ محمد مصدالح  ع دو ال جند  

 ف تو مني كل الشجر والعرفال.

 الةااسددا ف الددذمفوالشددجر مولددوم لجمادده أع دداء هايدد  التدددردل فددي قةددو الع ددو  

ال لفددو ني رددجر  امعدد  الشددر  األوسدد   امع مددافف كمددو دددف فدداتو ع مدداء أ دد ء وأخددوح 

 لنا. طردق الع و جاف  كوادرها وأقةامتا ع ى  اةارهو 
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 اإلهداء

 إلى مف اذم ف عاى وضحى ف وفى )والد  رام  هللا(

 إلى مف كال نجااي مرهونا  عد رضا ربي ارضاها )والد ي(

رفاق  دربي  إلى  

 إلى أانا ي وإخواني 

 إلى األهل واأللدقاء

 أهد  هذا الجتد مه وافر التقدمر
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 االستراتيجية الروسية تجاه الشرق الوسط في عهد بوتن 
 ( سوريا دراسة حالة2102-2102) 

 إعداد: فالح سمور الجبور 
 إشراف: الستاذ الدكتور عبد القادر الطائي

 الملخص 
-2102 تنددداوم هدددذه الدراسددد  االسدددترا اجا  الروسدددا  فدددي الشدددر  األوسددد  فدددي عتدددد ادددو ف )

الشددر  ( )سددوردا دراسدد  االدد ( ااددث هدددفإ الدراسدد  إلددى  ح اددل االسددترا اجا  الروسددا   جدداه 2101
األوسدددد  التددددي انتتجتددددا اددددو ف والوقددددو  ع ددددى طباعدددد  هددددذه االسددددترا اجا ف وطباعدددد  الدددددوافه خ فتددددا 

أهما  الدراس    نتدا  ح دل سااسد  دولد   االسترا اجا ف و امفوالمر ازاف التي لةتند ع اتا لتنفاذ هذه 
علمددى لتدددا   ثارهدددا ع دددى الةددداا  الدولاددد  ومناقشدددتتا لمددددم  ددد ثار هدددذا التددددخل ع دددى مناقددد  الشدددر  

 األوس .
كانددإ اإلرادح السددتعادح مجاندد  روسدداا الدولادد    ا دد ف  2111منددذ ولددوم اددو ف ل ةدد ا  عددا  

 مجددددا فر ددال ع ددى الةدداا  الدولادد   وفاعددلكبددرم وا تتدددف إدار دد  ألل لجددول لروسدداا و ودهددا كقددوح 
وأل ح االقتصاد معتمدا  ع دى عوا دد  األازابفااث عمل ع ى  نلاو الحااح الةااسا  وذلك اتنلاو 

 األمدددمولو ااف جددارح الةدد ح والددنف  والغدداز  شددجل أسدداس. وا  بدده سااسدد  نفعادد  اراغما ادد  متحددررا  مددف 
كمدا و ددخل فدي األزمداف التدي لعتقدد أل  روسداافصدالح حقدق ملوبنى رراكاف مه الددوم الابدرم  مدا 

 التدخل فاتا ل د  أهدا  روساا القوما  مثل األزم  األوكرانا  واألزم  الةورد . 
 الدددومف وبددافلقددد انا قددإ الدراسدد  مددف فرضددا  و ددود ع قدد  ار باطادد  ادداف مجوندداف القددوح فددي 

تمدده الددوليف وقددد خ صدإ الدراسدد  الددى سدعي هددذه الددوم الددى ااددت م المراكدز األولددى فدي اددرا  المج
  م   استنتا اف أهمتا:

األوسدد ف الشددر   اإلق امادد  فددي مناقدد  مجنددإ روسدداا مددف اندداء  فاهمدداف مدده القددوم  -0
  ك التي  عاد  الواللاف المتحدح مثل إمرال أو  ركاا التي  نتمي لح ف رمام األط ةي أو مه  سواء

 ثل الةعودل .  ك التي  دور في ف ك الةااس  االمردجا  م
قامإ اإلسدترا اجا  الروسدا  ع دى التو د  الدواقعي فدي وضده أهددافتا القوماد  وألغدإ  -2

 في لوغ سااستتا. كانإ األللاألمدمولو ا  الةا ق  التي 
 ، المصالح القومية، اليديولوجية.الوسطالشرق  الزمة، ،ةالمفتاحية: االستراتيجيالكلمات 
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Abstract 

This study examines the Russian strategy in the Middle East under the Putin era 

(2012-2018) (Syria case study). The study aimed at analyzing the Russian strategy 

towards the Middle East adopted by Putin and the nature of this strategy and the nature 

of the motives behind it and the foundations upon which to implement this strategy. The 

importance of the study is that it analyzes the policy of a superpower with influence on 

the international arena and discusses the impact of this intervention on the Middle East. 

Since Putin came to power in 2000, the will to restore Russia's international 

standing has been clear. His administration has sought to have Russia as a major power 

and a major player on the international scene. It has organized political life by 

organizing parties and reforming the economy, relying mainly on the proceeds of arms, 

oil and gas trade. . He built a pragmatic and liberal policy of pragmatism, built 

partnerships with major powers to achieve Russia's interests, and intervened in crises 

where intervention was believed to serve Russia's national goals such as the Ukrainian 

crisis and the Syrian crisis. 

The study began from the hypothesis of the existence of a correlation between 

the components of power in the countries, and the pursuit of these countries to occupy 

the first positions in the mobility of the international community, the study concluded 

the conclusions of the most important: 

1 - Russia has been able to build understandings with the regional powers in the Middle 

East, whether those hostile to the United States, such as Iran or Turkey, belonging to the 

North Atlantic Treaty or with those in the orbit of US policy, such as Saudi Arabia. 

2 - The Russian strategy on the realistic direction in the development of its national 

goals and abolished the previous ideology, which was the origin in the formulation of its 

policy. 

Keywords: strategy, crisis, Middle East, national interests, ideological.
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 ولل الفصل ا

 هميتهاأخلفية الدراسة و 

 مقدمة:ال

هو المناطق في أ واادح مف ُ عدُّ وس  ل مناق  الشر  األأ البااثاف والمعنااف ماع ااف اثم  

ادرز دولتداف سدعتا  عدد الحدرب أو  العدالميفمجان  متقدم  في النلا   ات مالالعالو ل دوم التي  ةعى 

  حددداد الةدددوفااتيالمردجادد  واألهمددا الواللددداف المتحددددح ا المناقددد لثاناددد  لبةددد  نفوذهمددا ع دددى العالمادد  ا

 .الةااق

الحدددرب البددداردح  فتدددرح طا ددد وقدددد كاندددإ المنافةددد  اددداف هدددا اف القدددو اف رددددمدح ع دددى المناقددد   

 محدوُّ و    (0990)عدا اتفادك اال حداد الةدوفااتي نتتداء هدذه الحدرب اوب .قتصادل اعتباراف سااسا  و ال

الواللدداف  وسدد   شددجل واضددح لنفددوذألاخ ددعإ مناقدد  الشددر   القابادد فادداد  أنلددا  لدولي الدد النلددا 

  حاد الةوفااتي.الروساا التي ورثإ  رك  االتي عانإ منتا ل عف لحال  امردجا  نتاج  ألا المتحدح

فتددرح انامددا   روسدداا  عددا كانددإ  (2111) العددا واتددى  (0990) العددا خدد م الفتددرح مددف 

 (2111)عدا لادف فدي  ف"م تةداف" دارح الدر الإى الفوضدى فدي ظدل إلد قدرب مدا  ادول أواال   فردمد

خد م مدف   ت دحم محد   فأاد ثم   غاار ا قادما  ل أ كال   ا او  "او ف " الحجو الر ال ة و مقالاد 

ذلدددك  أادددد الةددداا  الدولاددد .الروسدددي ع دددى  سدددتعادح الددددورال الروسدددا  القادددادحمدددف قبدددل  واضدددح سدددعي

 مراعدداح التعددلدد  الةااسددا  والعرقادد  الحادداح الةااسددا    ددو  نلدداو ااددث فوضدداع الداخ ادد ألا اتر ادد 

قودد  أازاب  ربع أ ظترف فالتي سببتا انتشار االازاب المبالغ فا بعد الفوضى الحزبا  ف فوالدمنا 

 ف"الددددلمقراطي –الحدددزب ال ابرالدددي "و "فالحدددزب الشددداوعي"و الحددداكوف" روسددداا المواددددح" وهدددي ادددزب

 تداف حدل ا ل التي  عدهاالمةا ل  هم في التعاملازما   وكال هنا ."الاةار  ازب روساا العادل  "و
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إقدددا  الجددا  الروسددي ع ددى دخددوم  إل   ."المسللالا الرجير للا"ملل   التعاملل فددي وظتددر ذلددك الحددز  

 إلدى ممارسد  عدودح موسدجوع دى  قودد ختبدار إلعاداء مرردراف ا مثا د   ل( كدا2111عا ) ور اا 

ع دى الصدعاد  سدا قاف وكدذا حداد الةدوفاا ي إلموروث عف اف ا تا اإلق امي ال نش  في القاا  ادور

الحجددو   تمتدده  حددقالتددي  الجنوبادد فمقاطعدد  أوسدداتاا ع ددى دخددوم  ور اددا  وكددال هددذا ردا   .العددالمي

 صددماو روسدداا ع ددى الدددفاع عددف مصددالحتا  ظتددر هددذا الحددز  مدددمأو  .تياالةددوفاالددذا ي منددذ العتددد 

  .منتا القوميأو 

اوضدددده نلددددا    اددددو ف الروسددددا  فددددي عتددددد  الةااسدددد    نجحددددإقتصدددداد فقددددد الفامددددا متع ددددق  ا 

سددداس أ عتمددددف ع دددى الدددنف  والغددداز و صددددمر الةددد ح  شدددجل  ا فكمدددا الةدددو   لادددافآ لعتمدددد قتصددداد ا

 2114 )الثانادد  اددو ف  ر اسدد    فتددرحقتصدداد  والةااسددي الددذ  ظتددر   اددا خدد م فوسدداهو التعددافي اال

ف  الدددفاع عدددف مصدددالحتا أبددددف ف ع دددى الةددداا  الدولادد   لدددورها  روسددداا  سددتعادح ا  نحدددو  الةددعي (

خدذف  ددردجاا أو  فاتعداد عنتداالا لدىإمرا د  مدا  عدد الحدرب البداردح  فدي  اضدارفالتي  سترا اجا  الا

سدوردا هدو  لادف كدال ا دورها فدي  فمدرال وسدوردا ومصدرإ العودح نحو مناطق نفوذها التق ادل  مثل 

العبادد  ).(0941 )عدا  فغانةدتالأمندذ ادرب  ق اماد  اددودها االعةجردا خارج وم ألوا ح أ كثر  ر ألا

 (.4: 2111ف

الروسا  ومف خد م سااسدتتا  سترا اجا اال اعتمدفالقوما  هدافتا أ طار سعاتا لتحقاق إوفي 

لحمالد   هتما  األكبرالا هذا التو   ودعجلالعةجرد  و قتصادل  االو الةااسا   دوافألال ار ا  ع ى ا

 ىفددي الددداخل وال ددارج. وقددد اددرا اددو ف فددي الوقددإ نفةدد  ع دد واقددوقتو مصددالح المددواطناف الددروس

ومنتددا الشددفافا  والوضددوح  وأع نتددافسددترا اجا  التددي سددبق ال نلرددد  ال  كاددد التمةددك  المبددادي الر اةدد  

 حقادددق وامالددد  المصدددالح القوماددد  مشدددارا  إلدددى ضدددرورح  نفادددذ ذلدددك دول  ىوالبرا ما اددد  والتصدددماو ع ددد

أسداس مبددأ  ىمه كل رركاء روساا ع د اآلخردفف والتعاول نزاعاف أو موا تاف مه  أ    نزال  إلىإلا
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 الددولي.إلى  ان  مراعاح الدور المحور  لألمو المتحدح وسداادح القدانول  فاترا  المتبادمالالمةاواح وا

 (.064: 2111فالراو  )

فدددي مناقددد  الشدددر  ق اماتددداف إكبدددر دولتددداف أ إضدددمفاهمددداف    حدددإ مبدددرراف ردددتى وبتشدددجال

و دود  االرهداب  حجد مجافحد    الةدور  متذرعد في الم دف  روساا دخ إ  فو ركاا مرالإ هما االوس 

مدف ألع دى ا  الرغبد  فدي المحافلد خدر متمثدل آومبدرر  داعد فعداد كبارح مدف الدروس ضدمف  نلداو أ 

ضددعاف  إلددى نلددا ادددال مددف  حولتددا  الدولدد  الةددورد  متماسددج مرسةدداف ع ددى  قدداء إل ا الدددولي وذلددك

سددتعرا  ا ومددا مبدددع ددى  التدددخل سددبابأ كددال مددفوكددذلك  والعددرا .فغانةددتال أفددي  ثمددا ادددو اددرار 

النفدددوذ المتندددامي  لإ المجددداالف.فدددي ردددتى  الصدددناعاف العةدددجرد  الروسدددا  لاددد إ إمدددا  ولددد اددددث أل

ثددار أ فالقددومي الروسددي  تدمددد لألمددفومددا لمث دد  مددف  األوسدد ففددي الشددر    مردجاددألال واللدداف المتحدددح 

 األوس ف نقل خاوطتا الدفاعا  مف ادودها إلى مناق  الشر   تقد  خارج ادودها و روساا و ع تا 

الواللداف المتحددح وغارهدا لحدد مدف نفدوذ  غر  ا  عد  استقرار في هذه المناق في مةع ى منتا ل  ق

ا أوهادف   مف القوم الابرم  قدامتا في المناق   عد أ ثباإ   ردد روسااو  فلى  صعاد التو ر معتاإل  

 .ومحدودا   في المناق   اهتا ورمزدا   كقوح دولا  و ودهالبح أل أ

  :الدراسةمشكلة 

 وطباعدد  "اددو ف" حادلدد  فددي عتددد الا    بنتدد  روسددااذ تحدددد مشددج   الدراسدد   الدددور الجدمددد الدد

دوالدذ  اددا  اف حدمدد  وفي المناق  العربا   فعموما  وس  ألسترا اجاتتا في مناق  الشر  اا  ا أومتناق  

لادد   عددض الدددوم العربادد  مددف إ ةددعى  ومدده مددا نااادد فمردجادد  مددف ألسددترا اجا  االغاددر متوافددق مدده ا

 طدددار محدددورإفدددي  وموقفتدددا المةددداند ل نلدددا  الةدددور   مراناددد إلمثدددل التزامتدددا  الةااسددد  ا فخدددرم أناااددد  

  وسوردا. العرا و  مرالإالتحالف الذ  ل و 
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  أسئلة الدراسة:

 التالا : ا   عف االسي   إلل ةعى الدراس   ذلكع ى  ستنادا  إ

 االوس ؟ما طباع  االسترا اجا  الروسا  في مناق  الشر   -

 الروسا ؟سترا اجا  إلهدا  اأ لتحقاق " ف ااو "عتمدها ا ما المر ازاف التي  -

 الةورد ؟زم  أل حادل  في اإلسترا اجي لتدخل روساا االما المغزم ا -

 أهداف الدراسة:

  هدا  التالا :ألالدراس   حقاق ا توخى  

الدددوافه خ ددف  األوسدد ف وطباعدد سددترا اجا  الروسددا  فددي مناقدد  الشددر  الالوقددو  ع ددى طباعدد  ا -

 هذه االسترا اجا .

 هدا  االسترا اجا  الروسا .أ ستند ع اتا او ف لتحقاق ادراس  وباال المر ازاف التي  -

 زم  الةورد .ألسترا اجي ل تدخل الروسي في االمحاول  التعر  ع ى المغزم ا -

 أهمية الدراسة:

 ع ددى الةدداا  الدولادد  فالدددوم الابددرم إادددم  سددترا اجا ا اق  ندد بددرز أهمادد  الدراسدد  كونتددا   

مدر ب    هدددا  اسدترا اجا  محددددح منتدا محاولدد  الشدر  األوسدد  وال ردك أل و دود روسدداا فدي مناقدد  

استعادح دورها اإلق امي والدولي كقوح علمىف ووقدف التفدرد األمردجدي  دالقراراف العالماد ف والمحافلد  

 فتددو اعد فددي سددترا اجا  لةدإلهددذه االبحددث فدي  إل  لدذا فدد وأمنتددا القددوميفع دى مصددالحتا االسدترا اجا  

ى الةداا  الدولاد  إلروساا كدول  علمى عادف ف  شجل أرملاداث ع ى المةرح العالمي ألمجرم ا

البحددددث فددددي  تا دددد م فقتصدددداد  وعةددددجر  كباددددراوسدددد   حدمدددددا  ح ددددور سااسددددي و ألى الشددددر  اإلددددو 

التو تدددداف اقاقدددد  فتددددو و . سددددترا اجاتتا وطباعدددد  وادددددود الدددددور الددددذ  سددددت عب  فددددي ق ددددالا المناقدددد  ا
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درا  فددي كافادد  التعامددل مدده هددذه إللتددذه الدولدد   جدداه المناقدد  لةددتو فددي زدددادح الددوعي وا سددترا اجا الا

 ناااتاف: الدراس  إلىهما  أ   تفإو  الةااس .

لقاء ال وء ع ى  عض الجوان  التي لحتا تا البااثول والدارسول إ: و تع ق  أهمية علمية -

في مناقد  الشدر   سترا اجا  الروسا   شجل خااال شجل عا  وا سترا اجااف الدوم الابرم ا لمقارب 

 وس .األ

الددارس  مداسدترا اجا  الروسدا  لةدتااه مدف خ لت اتح ال وولدف ل ق: و تع عمليةأهمية  -

 مور في اقب   ااد  اول مفص ا  مف  اردخ المناق .ألالةااسي فتو مجرم ا  الش لو المتتو أ

 :حدود الدراسة

 (.2101-2102سترا اجا  الروسا  في عتد او ف)الالدراس  االحدود الزمانا :  تناوم 

 . شجل خاا  شجل عا  وسوردا وس ألالشر  اروساا و  الحدود المجانا :

 :الدراسةمحددات 

سدترا اجا  الروسدا  فدي  عام تدا مده ق دالا الهنا  عد  وضوح نةبي ل ثوااإ التي  حجدو ا أ.

 وس .األمناق  الشر  

  ( والعددا2102ل مصددادر التددي  ناولددإ فتددرح الدراسدد  والمحددددح ادداف عددا  )الندددرح النةددبا   ب.

(2101.) 

 مصطلحات الدراسة:

هتملام الخبل  اعلن  جاألكلاد م  ن  ضللاجاس  لدى المفكي ن  باهتمامتحظى  :االستراتيجية

الدجل لللا  الق اد لللا جالماسسلللام اليسلللم ا جي لللي اليسلللم ا لملللا لالللا ملللن عا لللا ج  قلللا بالس اسلللا 

: 1122ضامي  )س اس ا. لاا جإن لم تكن ذام طب عا  يال حصمفيدة مقتيخا بأضعا   جاالستيات ر ا

22.) 
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  عندي فدف وكاندإ ) (Strategosالا م  الاونانا  أل   مفك م  مشتق   لغا: سترا اجا االج 

عنددد اإلغردددق اددل  عددداها إلددى الشددعوب التددي عرفددإ سددت دا  الا مدد  لددو متوقددف اولاددف  قاددادح القددواف

أ دددرم و عدددف  ادددور قدددواناف الحدددرب وأردددجالتاف  ادددور هدددذا المفتدددو  مددده الدددزمف لاعبدددر  الحدددروبف وقدددد

عبدرف هدذه الدراسداف عدف العةجردول والةااساول الغرباول العدمد مف الدراساف فدي عصدر النت د  

جداالف الدولد  وبدذا  ادول خر دإ مدف إطارهدا ف لبحإ  شمل الحاداح الةااسدا  وكافد  مسترا اجا  اال

 (.01: 2101ر بيف ). ال اقالعةجر  

ا   لتا:كبار مف البااثاف  حة  المدارس الفارد  التي منتمول  فتا عددعر  قد فأما الا ا 

إطدار عم اد  وفدي  المتااد فسدت دا  الوسدا ل والقددراف افدف و ع دو " (   نتدا21: 2104) عرفتا فتمي

اتددد  خ ددق هددام  مددف ارددد  العمددل لعدداف لددناع القددرار ع ددى  لتدداف إعدددادها والت اددا مددتو  متاام دد 

 هدا  سااستتو الع اا في الة و والحرب ".أ  حقاق 

هددا  ألست دا  القوح العةدجرد  لتحقادق اا طر  “نتا أعرفتا ع ى  ( فقد26: 0964)هارف لادم أما 

 الةااسا ".

  :الشرق االوسط

 ألوم مددرح عدددا   اسددُت د الشددر  األوسددد  مصددا ح  شددار الدراسدداف الةااسددا  والتارد اددد   دد ل 

 شدرف فدي المج د  ال ندناد  الفصد ا لد  نُ   في مقال "ماهال الفردد"مف قبل المررخ األمردجي    0912

National Review   ولدو مددذكر الاا د  الدب د التددي ف عنددوال : ال  دال الفارسدي والع قدداف الدولاد

وزدر المةتعمراف البرداداني عنددما  " شررل"ست د  هذا المصا ح مف قبل اسو ف ثو لشم تا هذا اال

 كثددددرلتشددددر  ع ددددى رددددرول ف ةددددااف واألردل والعددددرا  ف و  0920نشدددد  إدارح الشددددر  األوسدددد  عددددا  أ

  . ستعمال   عد الحرب العالما  الثانا  نتاج  إنشاء مركز قاادح و مودف الشر  األوس  ل ح فاءا
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لمتدد مدف اددود مصدر غربدا الدى اددود  اكةدتال  الشر  األوس  مرم   ل (0991)أما اارس

وددددرم موسددف لددالغ  ددد ل   نوبددا.ومددف  ركاددا ردددماال اتددى المحددا  التندددد  ورددمام الةددودال  رددرقاف

و رم إسرا ال   ل الشر  األوس  ل دو كدل  الصتاونا فالشر  األوس  لمتد في  ارد   الى الحرك  

مددا مددف النااادد  أ الةااسددا فهددذا مددف النااادد   إسددرا ال( العددرا ف مصددرف األردلف لبنددالف )سددوردافمددف 

دددا مصدددا ح الشدددر  االقتصدددادل  لشدددمل   لشدددمل الناااددد  االسدددترا اجا  ال  دددالف ومدددفدوم  األوسددد  أل  

ل جتددد  التدددي  وبالتدددالي  حدمدددد هدددذه المناقددد  لجدددول اةددد  المصددد ح   اكةدددتالف  ركاددداف إمدددرالفف لابادددا

 .(2114فالد ن صاح)  ا ح.المص ةت د  

 الزمة:

فدي المجتمه  شجل مف األرجام واألزماف  تدرج في األزم  مفتو  واسه لمل كاف  الجوان  

دولاددد .  ر قدددي لتصدددبح أزمددد   اجومددد ف وقددددوقدددد  ادددول أزمددد   وا ددد   فقدددد  وا ددد  الفدددرد المةدددتومف فتدددي

 ا إلى  عض ما ُعر فإ   : الا    ونعر 

والقحة  والمعة    والضةق، الشةة   تعنة بأنهة   ألزمة ا( 2111 عيف المعرلم اللجر  ) : غدلُ 

 .إز  ف وأْز  وأزماف وأواز 

 اصطالحا:

مدددف التدددو ر  واضدددحا   سددد وكي لعجدددل قددددرا    نمددد“  نتدددا   األزمددد (224: 2101)عدددر  فتمدددي 

التدو ر  الدوليف وهذاناةار المفا ئ في الع ق  ااف واد اف أو أكثر مف واداف النلا  الحاد أو اال

 سدددتجا  ف ودادددرحل منادددو  ع دددى ضددداق الوقدددإ الددد ز   والمباغتددد ف كمدددامت دددمف عنصدددر المفا ددد ح 

 ."ست دا  العنف المنلواتماالف قود  الا
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 النتددددا لف األزمدددد  ادددددث مفددددا ئ  تشددددا ك فادددد  األسددددباب  أل   (91: 0919) ورنجتددددول مددددرم 

و جعدل مت دذ القدرار فدي ردك   مف الجتل  ما ساحدث مف  ادورافف  ةرع ف لتزدداألاداث  و ت اق

 الممجف أل  رد     الى فقدال القدرح ع ى التصر . مت ذهاف ومفمف قرارا   التي 

"ولدوم عنالدر الصدراع فدي ع قد    نتا األزم   فقد عر   (فCoral Bill –كورام ال أما )

التحدوم مدف الةد و الدى  الع قد ف مثدلالتي  تدد  حدوث  حوم  ذر  في طباع  هدذه ما الى المرا   

 (.4-1: 0911ف". )روبرفاباع  ااف الدومالحرب في الع قاف ال

 فرضية الدراسة: 

 مفادها: فرضا  نا ق الدراس  مف 

ادددت م اسدددعي هددذه الددددوم الددى  الدددومف وبددافر باطاددد  ادداف مجونددداف القددوح فدددي اهنددا  ع قدد  

الشدددر   نتتجتدددا ادددو ف فدددي مناقددد االتدددي  واالسدددترا اجا  فالددددوليولدددى فدددي ادددرا  المجتمددده المراكدددز األ

ل  ادول ألوبمدا مره تدا  العالما ف حادل  الستعادح مجان  روساا ااوس  ساجول لتا دور واضح في األ

 .مردجا ألقوح دولا  معادل  ل واللاف المتحدح ا
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 :الدب النظري والدراسات السابقة

 النظري:دب لا أوال:

 سدل الدولد  القوماد انداء أُ  نصرافتا الىاسترا اجا  الروسا ف مف الةماف التي  تصف اتا اال

سدترا اجا  ل دب د الا ةدمح  د  القددراف  الجدمد الدذ وسي وأل الدور الر  فقتصاد الإل ح الوضه او 

نشددغ إ فددي الةددنواف األخاددرح مددف واللدد  اددو ف او  هددو فددي ادددود المحددا  اإلق امددي اآلسدداو  واألوروبددي

مجانتتددا فددي النلددا  سددترداد اعلمددى  ةددعى الددى قددوح  المتحدددحف  اعتبارهدداالثانادد  إلددى منافةدد  الواللدداف 

 الدولي.

ع ددى  الروسددا  هددو  ركازهددا فددي االسددترا اجا عوامددل التغاددر مددف  لمجددف م التدد مددا أهددو إل 

أل انداء لدانه القدرار الروسدي  ال  اناد . وددرم الو دود والصدراع فدي أفردقادا وأمردجدا  إهمدامو  المحا ف

 بددددم  البددداردح مدددهأردددجام الحدددرب  معقدددوم مدددفالدولددد  القوماددد  الروسدددا  متا ددد  المحافلددد  ع دددى قددددر 

اتددد   حقاددق مصددالح الدولدد  القومادد  الروسددا  ولددال   .أدوا تددا وطددر  معالجتتدداخددت   او  رددج تاف

سددتق لا  الالنزعدداف ا فددي  عزدددز ل أاددد أهددو أسددالا  هددذه الحددرب الجدمدددح متمثددلإو  ع.الصددرا التددد  

                                                                      وغارها.ألوروبا والصاف 

لدددى قددوح دولاددد  إتحددوم   لأمدف الممجددف فتددل  الةدوفااتيف حدداد الا  وردثد  حادلد  هدديالروسداا ا

هددذا هددو ر لندا أل االواقدده الددولي لشدد إل  ف ا  سدا ق الةددوفااتي  حدادالا لفقدددها معلدو إمجاندداف متواضددع ف

 غارهدا.و أالاوناناد  والروماناد  والعثماناد   كاإلمبراطوردد مبراطوردداف منتدارح ا ل الدوم التي ورثدإ ر

اال حداد الروسدي  قددرح  بدوءثبتدإ أومادفادد   ادثإ فدي عتدد ادو ف والابارح التيجذرد  نتقاالف الالاف

ف  ع ددددى الةدددداا  الدولادددد  ا القددددو  روسدددددداا ددددور ل إ  .ا فددددي التفدددداع ف الدولاددددا متماددددز  ان ددددالجدمددددد مج

م الد  ودمجدددف  قدددوح اقاقاددد ف مقومددداف مر ادز ع دى قادددابف ألعدددالو متعددددد ا ع ى خ دق  الرارهإو 
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قتصدددداد الرددددتد امنادددد ف فقددددد ألواقتصددددادل  والةااسددددا  الكافدددد  افددددددي المجددددددداالف  عنالددددر هددددذه القددددوح 

  واقعا  بنددي روسدداا لةااسدد  خار ادد   ل  إف كددذلك فدداكبار   ا قتصددادل  انموا  (2111)الروسدديف ومنددذ عا 

زمدد  الشاشددانا  ومددف ثددو ألالتعامددل مدده امثددل ح فق امادد   جفدداءال حددل مشددج  تا ا واضددح شددددال  سدداهو 

دددول   زمددد  الجور اددد  فأل دا وماسدددا  والقدددوح فدددي التعامدددل مددده  السدددت دا  الفاعدددل الا  نلدددار ل قددددرح ألإ اف 

 افا ونتا ا داصرد    لجول   التفرد الدولي  لف ل عالوأ درا إالتي كانإ ع ى  ف لروساالعالا  ل ةااس  ا

عددادح إ ا عدف واضددح    ا عبادر   ربمددا سداجول قاداب  ألفتدي دا مدد  الةدعي لتشدجال عددالو متعددد ا وبالتدالي

فاد  القاباد     تعددد  ستةدجل م مدح عدالو  دمدد العقدود القادمد    لألمجدف القدوم  الوهل الةوفااتيف

 (.02: 2119ف الةعدول )العالما  .

الةااسددي د نمدد  الةدد و  مدد حدعتمددد ع اتددا فددي لُ مصددالح كبددرم وأساسددا   رلددد ثدد ثلمجددف 

وهدددذه الروسدددي فدددي الشدددر  األوسددد   صدددف  عامددد ف ومناقددد  الدددوطف العربدددي ع دددى و ددد  ال صدددواف 

 :المصالح هي

عف طردق فسترا اجا ا ا عالو ال الواللاف المتحدح األمردجا  نفرادا الحد مفالعمل ع ى  :أوال

 فتح وذلك ستدراج وارناف اف وذلك مف خ م هاا ادإوس  ألكثر مف ساا  والشر  اأفي مزاامتتا 

ل شجو   ثارل  اول في موضه المأو أفا فاتا ل واللاف المتحدح ا ور   ال لجول  بتاف متعددح  قد 

وهذا نا ه مف  ستثمارها لصالحتافاف روساا اال حادل  مف مردجا   ما لمج   مصداقا  الةااس  األ

و أقتصادلا امه قوح الواللاف المتحدح  ال  تةاوم والتي رغو قناعتتا   نتا إدرا  القاادح الروسا  

فإن  لمجنتا اانيذ  رفض . أن  اانما ل  ي الوقإ إلعادح اةاب موازدف القوم العالما ال إاف عةجرد  

 قا تا كقوح عالما  مف الفي  الثانا ف واإللرار ع ى ضرورح إعادح  شجال مازال القوم العالمي 

الاح و  ) المتحدح.المةتمرح والُمنِتج  ل واللاف    المشاغ   ك ووإادم وسا  تا إلى ذلك ه

 (.2104ف
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قتصادل  الروسا  في مناق  الشر  التر ب   المصالح افالثانا  ما المص ح  الابرم أثاناا: 

في قتصادل  الالتوفاق ااف أهدافتا ا في عتد او ف لى اد  عاد إاألوس . فروساا قد نجحإ 

أل طباع  التعام ف الروسا   ومف المع و المناق ف ومص حتتا اإلسترا اجا  الةااق ذكرها أع ه. 

  مه فتراف سا ق  كال لغ   ع اتا ا ال  اجا  منتا  المقارنا وخصول  م ت ف  االا   مه دوم المناق 

مح   الاا ه البراغما ي الذ  لغ    ال   ال ار يف والذ ساس في التعامل  لو ي كمو مدالاا ه األ

 قتصادل .العتباراف المص حا  وفي مقدمتتا المصالح االا

  فالجغرافا تبارافعالا فرضتتا  أمنا  فتي الثالث ف ص ح  الابرم مفاما متع ق  ال ثالثا:

 هتما الاالةااس  ال ار ا  الروسا  الجدمدح  نا ق مف رؤد   ر از في إادم مر ازا تا ع ى ف

في س و  متقدما  وقعا اعتبارها  مثل م ف سترا اجا  لمناق  الشر  األوس لقام  الجغرافا  واال ا

ف وأن  ال لمجف أل  سترا اجيالفي عم ا  الت اا  اغفالتا إ  ال لمجفوالتي  هتماماف العالما الا

ا عف   ك المناق  اال مجان   قترب عند  لما  مثِ    مف فسترا اجا نلا  عالمي أل متشجل  عاد 

ااث متقرر فاتا مراكز التوازناف والقوم الدولا ف و مثِ ل منص   فق   العالو ف  ولمف   ع تو

 (.2104ف الاح و  ) دور محتمل ألل  قوح علمى.ر ااز ورافع  سااسا  أل  ا
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 الدراسات السابقة:ثانيا 

  الدراسات العربية:-

 البدداردح وانعجاسددا تا عنددوال )االسددترا اجا  الروسددا   عددد الحددرب  (2112مةةار )اإللمةةى م ةةر  دراسةةة

 ع ى المناق  العربا (:

 دزام  ال  مرا د  انتقالاد ف فتدي البداردح  مدرالحدرب  الروسدا   عددسترا اجا   رم البااث  أل اال

 هدذهمرا د  التحدوم  فع ى المةتوداف الدداخ ي وال دار ي حدلاف  وا  وبالتالي   تاودففالفي مرا   

اال حادلد   عدد  فادك  روسداا العدا  األوم الدذ  نشد ف فاد مدف  ااددء   الةااسديف الموقدفع دى  انعجةإ

سدتمرارد  ال ا آفدا  مده و دود الحاد  والعشردففادال  القرل  ولوال  إلى ف(0990)اال حاد الةوفااتي

 سدترا اجا  الروسدا أادرز سدماف اال رلددف البااثد طدار دراسدتتا إفي   بدو نتامتتا قردب  اتى اآلل.

اإللجااادد  فدي الفتددرح التددي   الحاوددد  والمبدادراف ةدمإ اسدترا اجا  التددي اال العرباد  وهددي جداه المناقدد  

سددتمال  الب دددال العربادد  فددي امددف خدد م محدداوالف روسدداا فددي عتددده  وذلددك فالحجددو "اددو ف" ددولى فاتددا 

فدي هددذه  ونشداإ المناقد وإادداء الرغبد  فدي التوسدد  لحدل األزمداف فدي  مشدتر فهتمدا  ا ق دالا ذاف 

  .المرا   الع قاف الدا وماسا  ااف الارفاف

 :(لروساا الجدمد الدولي الدور عنوال ) (2112دراسة حميد السعدون)

 ا كباددر ا ددزء  فقدددف  الةددوفااتي ولانتدداروسدداا ورثددإ  ركدد  اال حدداد  ل  أ فددي دراسددت بااددث مددرم ال

لفعالا  الروسدا  ع دى الصدعادمف ا ا  إعادح اناءإمذان  كال الحجو  "او ف“ ولي  أل   اال   قو  فسباب مف أ

سدددتبعاد اونفوذهدددا مددده  هددداناددد   القادددادح الروسدددا  لتدددد  زددددادح و علددداو دور ا ل  إ .الدددداخ ي وال دددار ي

آثارهددا  مجافحدد فددي  مةددتمرح ف وبقا تدداوسااسددااأمناددا ك فتتددا  ر فدداعالالبدداردح  الرغبدد  فددي العددودح ل حددرب

متقدداطه مدده منتجادد   متعددددحف وهددوطددرا  دولادد  أمددف رددبج  مصددالح مدده  امددا لدددمتغاددر  هددذاالةدد با  



04 
 

 "أماركددددا" وإرسددددام القابادددد فإلددددى أادددداد   حددددوم العددددالو  البااددددث أل  مددددرم   .البدددداردحسااسدددداف الحددددرب 

الروسددي الروسددا  وإغددراء دوم المحددا   مندداطق النفددوذفاتددا   مددا العددالوالمندداطق فددي  لاافدد سدداطا تا أ

وخ ق نلا  سااسي دولدي  محاول  اناءلى إدفه القاادح الروسا   الذ  النا و. األمرلح ف   االن ما 

  ع ى الةاا  الدولا .ا وفاع   ل لجول مرثر  أ دمد متناس  واجو روساا الذ  لج  

وسدد  ادددود وم مددح فددي الشددر  األ)االسددترا اجا  الروسددا    عنددوال (2102دراسةةة نورهةةان الشةةي  )

  :التغاار(

 إلدددى اسدددتنادا  األوسددد  الشدددر  سدددترا اجاتتا فدددي ا روسددداا أعدددادف انددداءل أ بااثددد اادددث  دددرم ال

خردادد   الروسددا  اتشددجالالةااسدد   قتصددادل ف وبدددأفواالمنادد  ألسددترا اجا  واالمجموعدد  مددف العوامددل ا

وعةددجر   روسدديف سااسدديوسدد   دمددد "  ح ددور أولاولددد "رددر   المناقدد ف دمدددح مددف التحالفدداف فددي 

 عدداني مددفومددا  ددزام  المناقدد   تااددإ االتددي  (ال  قدد )الفوضددى  سددتقرارف  عدددالواقددو  لعاددد التددوازل 

  داعاا تا.

ولودد  أ :ر اةد  وهديربعد  محداور أهدو م مدح االسدترا اجا  الروسدا  فدي أ  بااث و زف الأوقد 

بندداء الشددراكاف الداعمدد  ل تحددر  الروسددي و  فر ادداز ع ددى سددورداالوا ألمنادد فسددترا اجا  واالعتبدداراف االا

  رود تا.ق اما  الفاع   ومحاول  ال جن  الموا ت  مه القوم الدولا  وا وبالتاليفي المناق  

العةدددجرد  الروسدددا  إزاء الشدددر   االسلللتيات ر ا)  عندددوال (2102عصةةةام )دراسةةةة العروسةةةي محمةةةد 

 .األوس  في ظل األزم  الةورد (

 ( و دداعااف2111)الحدرب فدي العدرا  سدن   انعجاسداف رعتباا  أن  لمجف بااثلعتقد الااث 

سدتغ ل  لوضده قدددمتا الأد دا الدى خ ددق فدراغ  اوسااسدي فدي المناقد  سددارعإ روسداا  فالرباده العربدي

أنتدا ال  حمدل فدي  إلدى  دواي المرردراف روساا اة  العدمدد مدفسترا اجا  ا ل  إفي الشر  األوس . 

اطاا تا  والبعاددف  قددر مدا  ةدتعمل  اتاجداف وقواعدد  سترا اجا  متحركد  فدي المةدتقبل المتوسد ا أ عاد 
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اقاقدد  أل التدددخل الروسددي فددي سددوردا لدددعو نلددا   ح وهددام  أكبددر ل تحددر  فددي المناقدد .لعدد   دمددد

 فددي  غااددرأساسددا  لاندد  أسددتو   سدداهو  شددجل كباددر فددي  غااددر المعاادداف ع ددى األر  " شددار األسددد"

شدبج  مدف الع قداف والتحالفداف  األمف االق امي فدي المناقد  وسدمح لروسداا ادرب  و وثادق  لا انا  ن

ال  دددال العربددديف  وإمدددرالف ودوم ركاددداف و العةدددجرد  مددده العدمدددد مدددف الشدددركاء فدددي المناقددد  كدددالعرا ف 

 .مصرو 

ا غاددر مةددبو  ااددث دخ ددإ مرا دد  التابادده  قاربددعرفددإ الع قدداف الروسددا  مدده  ركاددا وإمددرال 

الع قدداف  الفتددرح األخاددرح أللةددجل فددي  البدداردح.إ ددال فتددرح الحددرب  الع قدداف التددي عرفتتددا عددد التددزاف 

والشدراك  الجدمددح مدف   تةو انوع مف التنةاقانتقالا   و مر  فترحا فت  نتعارا الا التركا  عرفإالروسا  

   التحدمدد والتدي العةجرد ف االقتصادل  وفي مجام الااق  ع ى و خ م  وقاه العدمد مف اال فاقااف 

 .مف  اردخ المناق  ااسم  في مرا   ورمزد  الع قاف عجةإ مدم أهما 
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 الدراسات االجنبية: -

 (:2102لوزيانيين) دراسة

 S-g-Lwzyanien (2012) Russia's return to the Great East  

 .(س ا الى الشيق الكب يجعجدة ي)

  
 تددد إلعددادح روسدداا كدولدد  كبددرم مددف خدد م ل حجددو  "اددو اف"ندد   عددودح أ بااددثااددث لقددوم ال

ال دوء ع دى سااسد  ادو اف ال ار اد  خد م ر اسدت  لروسداا  باادثال ف م قديرالابا و ت  نحو الشر  

فالشددر   فادداث التارد اد ألوإنجازا تدا فدي الشدر  الابادر مةدتندا  ع دى عددد مددف الوقدا ه وا  حادلد الا

 سددداا الوسددداىآالاباددر متدددوزع ع ددى مةددداا  واسدددع  فددي المحدددا  التدداد  والشدددرقاف األدندددى واألوسدد  و 

ندتتل ادو ف ووزددر الدى هدذه المناقد  إول ددخوم   حادلد فالاودشجل أهما  كبارح إلى روسداا  والجنوبا ف

 خال .سترا اجا  ا "سار ي الفرو “خار ات  

 :(2112كروتز) دراسة: اندريه

Russia In The Middle East: rind or foe (2007) Andrej Kreutz       

 .(؟  لدمقأروساا في الشر  االوس  عدو )

العربادد    جدداه معلددو الدددوموسدد  ألفددي الشددر  اسددترا اجااف روسدداا اهدددا  و أ ل أ البااددثمددرم 

فدي عددح ا ددال عقد   سدتعادح نفوذهدااف وااولدإ الحقب  الةوفااتا ا في المناق  منذ م  مت كانإ فاع   

ل موسددجو وفقددا لمددا أااددد  التةددعاناف. حدداد الةددوفااتي فددي أوا ددل النتاددار ااسددترا اجي  عددد ال را عتددا ا

ادل  فالمناقد  يعدا  فد  شدجلالغدرب و مده أ ى موا تد  مده الواللداف المتحددحإلد ز ال  ةدعى و ذكره كر 

. ولتدذا الةدب  وع دى الدرغو وسدتقرار فدي المناقد  القردبد  مدف اددودهالالروس متتمول  الةد   وا إل  

ددا إسددرا ال فإنتددامددف رغبدد  موسددجو فددي  نمادد  لدد  تا مدده  إلددى التولددل إلددى اددل سدد مي   ةددعى أل  

https://www.google.jo/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andrej+Kreutz%22
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مده مراعداح المصدالح الف ةداانا   فالعربدي اإلسدرا ا يومتوازل ل صراع الف ةااني اإلسرا ا ي والصدراع 

 والعربا .

وسد  وكمعداول الشدر  األ فديسدتقرار اف دل كقدوح أل  شار  موسدجو  شدجل ألمجف لوارناف 

وفدددي الوقدددإ نفةددد  لجددد  ع دددى الواللددداف المتحددددح أل  ددددر  أمدددف  تباعدددد  اإلرهددداب.الافددداح ضدددد  فدددي

ا اآلل ل تندددافل مددده الواللددداف  دددد    ادددول ضدددعاف  روسددداا قددددأل  ع دددى الدددرغو مدددف ؟وموسدددجوواردددناف 

 األمردجدددي أو رؤدددد  الو دددودا قبدددل  روسددداا الرغدددو هدددذا ال دددعف  عدددالميف لادددفالمتحددددح ع دددى نادددا  

   ادودها.األوروبي  القرب مف 

 :(2102ادوارد لوكاس ) دراسة:

Edward Lucas (2014) the New Cold War: Putin's Russia and the Threat to the 

West, 146. (الحرب الباردح الجدمدح: او اف روساا والتتدمد إلى الغرب). 

  ةدعى إلدى  دمدف فتيخ ق واقه عالمي  إلىتد    الروسا  الجدمدحدارح إلل اأمرم البااث 

مددددار  العدددودح الدددىالددددوم ع دددى  الدددى إ بدددارنتدددا  ةدددعى أ العالماددد ف كمددداسدددوا  الااقددد  أالةددداارح ع دددى 

موا تدد   فددي تددال ااي اكانتدد المتحدددح وأوروبددال الواللدداف أااددث ودددرم الب الةددااقفاال حدداد الةددوفااتي 

 مما ساعد روساا في كة  ما لا ق ع ا  ال براء اآلل الحرب الباردح الجدمدح. الجدمدفالواقه 

ا درم البااثو  أ   المنصدرم ف سدنواف التةدعانافالفارح الم خوذح عدف روسداا خد م أل  أل  

الر دددل »أنتدددا كاندددإ  مثا ددد   :اال حددداد الةدددوفااتي ومنلومتددد  نتادددارافدددي الفتدددرح التدددي أعقبدددإ مباردددرح 

الددر ال الروسدي آندذا  ال لا د  سددوم  "ادوردل م تةداف"فدي أوروبدا. وفدي   ددك الفتدرح كدال « المدردض

   دمددح. و صدادلتبددو م مدح ادرب  داردح  ادو افقبوم الغرب ل .   دك الصدورح  غا درف مده ولدوم 

قدددوح  ف زامدددد والغددداز وبالتدددالي عدداظو أسدددعار البتدددروم  مددده ف(2111)ولددوم ادددو اف إلدددى الةددد ا  عدددا 

 .الموردمف األساسااف مف مصادر الااق  وعود تا  قوح إلى المةرح الدولي فاتاذمروساا الغنا  
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 :(2106)فيليب غوردون و آنا بورشفسكايا :دراسة

Anna Borshchevskaya and Philip Gordon (2016) Putin's Middle East Policy: 

Causes and Consequence :"والنتا ل(سااس  او اف الشر  أوساا ف األسباب )   

لدال فقد  فدي و  األوسد ففدي الشدر  خدذ فدي التزامدد اآلالنفوذ اإلق امي الروسي   ناق  الدراس 

البااث  في الزدداراف التدي قدا  اتدا عددد مدف المةدرولاف الدروس إلدى ا ددال المناقد  هدي  سورداف و رم 

وفد روسي منذ سنواف عدمدحف ع ى سبال المثام زار العرا   فقد خاوح لت كاد محاوالف إعادح النفوذف

و عتدددد اتقددددلو األسددد ح  والمةددداعداف لحجومددد   غدددداد. كمدددا دافعدددإ موسدددجو عدددف  جدددارب الصدددواردخ 

البالةدددتا  اإلمرانادددد  األخادددرحف وارلددددإ ع دددى أل مباعا تددددا مددددف األسددد ح  الممجندددد  إلمدددرالف  مددددا فاتددددا 

ألمددو المتحدددح ع ددى أسدداس أل المقددا  ف ا ح  الددذ   فرضدد  الاددا راف المقا  دد ف ال   ددر  الددر األسدد

 العربديف فقددثدوراف الرباده افامدا متع دق واستعرضإ الدراس  أل دا موقدف روسداا  .هي أس ح  دفاعا 

 حداد الةدوفاتي الةدا ق  إلرتد تا دوم ا نتفاضاف التيإلا اتعام تا مه  شا    عام تا مه هذه الثوراف

ا ناقشإ البااث  اكم اال حاد".نتاار "ا عد  هتمدا  ا  تارد ادا كدالف هتما  روساا  المناقد فا أسباب  أل  

قتصادل  وسااسا  امجاس     مف حقاق لمجف  ما متع قاالةوفاتي  المناق   القاصرد  واال حادروساا 

منتاف ف    عف الحد مف النفوذ الغربيف وبالتالي خ ق لورح لروساا كد "قوح علمى". وفي الةنواف 

نتاار اال حاد الةوفاتيف  را ه الر ال م تةاف لفترح و ازح مف المناق ف ولاف  عدد ااألولى التي   إ 

سددتعادح ازدهددارف و ال االسددتقرار وا ااالضددارا اف التددي وقعددإ فددي التةددعاناف  بددوأ اددو ف الةدد ا  واعددد  

مددف األو د  التدي  ماددزف  درم أل  ل غدرب  اادثكمدا  حدددثإ البااثد  عدف نلدرح اددو ف ف علمد  روسداا

أل  م سدداح ودددرم  الةددوفاتي رددجل حدداد النتاددار اافتددو لعتبددر أل   الثقدد   ددالغرباتددا واللدد  اددو ف عددد  

ع ى نحدو مماثدل فاد   الغدرب عدف الدلمقراطاد  هدو سدتار لتغاادر  وادح روساااآلل  الغرب لةتتد 

  .النلا 

http://www.washingtoninstitute.org/experts/view/anna-borshchevskaya
http://www.washingtoninstitute.org/experts/view/philip-gordon


09 
 

 هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة: زما يمي

  واال تماعاد  عناإ الدراساف الةدا ق  ادراسد   واند  الحاداح الةااسدا  الروسدا  واالقتصدادل  

  البااددث   مددرم   فوكادف لفاددر سااسدداا  "اددو ف"فاضددإ فددي الشدرح والتفصددال عددف ر صددا  أكمددا  كافد 

وذلك ألل الفترح الر اسدا  لدو  نتد   عدد  لتر نتا جتا  شجل كامل اتى االل  لو "او ف" استرا اجا أل 

زمد  الةدورد  ل األأف كمدا ال حلد   شدجل خداا اتدى  سدوردا ولو  ت ح نتا ل هذه االسترا اجا  في 

سدترا اجا  الاانما  تدا ه هدذه الدراسد  ااداثتا  ةتجد و تاور فومواقف الدوم لو  ةتقر  شجل نتا ي أ

فتددي  متدداز ارلددد أادددث مددا لةددتجد وع ددى و دد  ال صددوا فامددا متع ددق وم    ددوال  أثارهددا  و الروسددا  

ا  ل د إضداف   تدد نلدر   دمدد ند  سداتمجف مدف ألتذمف الةبباف  لعتقد الباادث  ف  الش ل الةور  

 إلى ما سبق مف  تد في هذا الموضوع.

 :(الطريقة واالجراءات)منهجية الدراسة 

  :منهجية الدراسة

 ست د  البااث عدح مناهل:ا عتمد تا الدراس فا ول تثبإ مف لح  الفرضا  التي 

 : التاريخيالتحليلي المنهج 

سترا اجا  الووثقإ ااداث والوقا ه التي رلدف ألالمع وماف وا البااث  جمه كاف قا   وفا 

فتددو الواقدده  الولددوم إلددىابعدددمتا الزمدداني والمجدداني محدداوال  المتددوفرح و ح ا تدداالروسددا  مددف المصددادر 

البحإ واقعا أرلده مف س وكاف ونتا ل  وما  والتنبر  المةتقبل ع ى ضوء      .م موس 

 : القرار صنعمنهج 

الروسددا   عددد البحددث فددي عدددح ادددا ل   دداذ القددرار لدددم القاددادح اادد  لآالدراسدد  معرفدد   إااولدد

سدترا اجاتتا فدي مناقد  الشدر  ال  ددمر  د  روسداا أس وب التي  دمر ومف المتوقه ألومحاول  معرف  ا

 . مامتاأال ااراف الماروا  و  وس ألا
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  :التحليلي الوصفي المنهج

وسد  مددف خد م رلددد العم ادداف ألمناقدد  الشددر  ا الروسددا  فدي طباعدد  االسدترا اجا  ُولدفإ

 وبالتدددالي قتصدددادل او أو عةدددجرد  أسااسدددا   أكاندددإ سدددواء   جاها تدددا االتدددي قامدددإ اتدددا فدددي المناقددد  و 

 .لا  التي  عمل اتا هذه االسترا اجا آلومحاول  فتو ا

 : الواقعيالمنهج  

اتح ادددل  قدددا  الباادددث .عدددف أوضددداع  وأكثدددر  عبادددر ا صدددام  دددالواقه الددددولي امدددنتل ع دددى  هدددو

ومادددال لددراع مةددتمر نحددو هإل  المجتمدده الدددولي  فوالمصدد ح ر ادداز ع ددى فار ددي القددوح األاددداث  اال

عدف التد ثاراف التدي  تركتدا فدي مصدالح   غدض النلدرزدادح قوح الدول   الاافا  التي  م اتدا مصدالحتا 

  .الدوم األخرم 

  :منهج دراسة الحالة

 القاا   جمه المع وماف و ح ا تا فدي محاولد  ل ولدوم  الدراس ف وذلكهذا المنتل في  اعُتِمد  

أل هدذا المدنتل سداعد فدي  حدمدد  أادداث. كمداإلى اقا ق دقاق  و فصا ا  اوم ما  شتده سوردا مف 

 طباع  ما لجر  مف  فاع ف ااف األطرا  الفاع   ع ى الةاا  الةورد  مح ا  كانإ أو دولا .
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 الفصل الثاني

 ستراتيجي الروسيالدراك اإلوسط في امكانة الشرق ال 
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 الفصل الثاني

 ستراتيجي الروسيالمكانة الشرق الوسط في اإلدراك ا

فاد  المصدالح  ت قدى  وروبا.أو فردقاا أساا و آهي  ث ث وس  مناق   غرافا   توس  قارافالشر  األ

 هذه المصدالح   تقدي .الدوليو المةتوم أ يق امالمةتوم االع ى  سواء فواال تماعا  واالقتصادل الةااسا  

كثدر أمدف  الددوا ع دى وسد  األ الشدر   كداللدذلك  و عداول لدراعاف  اانتداودحددث  اان دا آخدرو تقاطه اان ا 

منتددا: عدددح عوامددل  نبدده مددف الشددر  األوسدد   مناقدد   هماددأ و  .همادد أ الدددوم  اددافسددترا اجي الا التمدداسنقدداط 

 المتوسددد مثددل البحدددر  العالماددد  الما اددد  المةدداحافأهدددو مدددف مجموعدد   ع دددى لةددداار فتددوالجغرافدددي  موقعدد 

ابع ددتا  هددذه البحددار ددرب   الم ددا ق الما ادد  التددي العربددي وكددذلك وال  ددالسددود ألاامددر والبحددر ألا والبحددر

عدف المنداطق األرضدا  ف د   البحرد .الم ا   متحجو   هو طر   هو لذلكوالتند   االط ةي مثلوبغارها 

 متدداز  أنتدداوخالدد   فااوددد المندداطق كثددر أتددا التدددخل فددي فامددتحجو ااددث لجددول  مقدددور مددف   مددف الاا ةدد 

ددددأ ومددددف عوامددددل قو دددد  .سددددترا اجاااعمقددددا  الددددذ  لعااتددددا الاباددددر ا ةدددداع مةددددااتتا الجغرافادددد    ا العامددددلل  

التدي  حتدو   هدو المنداطقأ فتدو مدف  كبادرح قتصدادل  ا قامد  ن أوس  ع ى ل شر  اال االقتصاد  ااث منلر

 لةاار ع ى العالو.أل  الااق  لمجف ع ى مصادرمصادر الااق  ومف لةاار ع ى 
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 ولالمبحث ال 

 وسطل المقومات البنيوية للمكانة الجيوستراتيجية لمنطقة الشرق ا

و أسدتعمار الد او العدالمي سدواء فدي عتد ا فدي  غادراف النلدا مدرثر   وسد  عدام   ألاكال الشدر  

   غاددراف  ا  ددثر   كثددر  ددألا د  عددوسدد   ُ ألل مناقدد  الشددر  اأذلددكف كمددا  ىمددا   ددو أعتددد الحددرب البدداردح 

 فاد العماقد  زمداف ألق او  ةدب  االا قدراف وضعف   ف زاأل نلا  الدولي  حجو ضعف التماسك ااف 

ففاددد  العدددرب   شدددرد ا  غادددر متجدددانل ق اواإلفددد الددددمف والاا فددد  والقوماددد .والدددوالءاف التدددي  وزعدددإ اددداف 

ى ذلددك إلدد وردداع ف ل ددا ادداف سددن   ومنقةددو دمناددا  القوماددافف  ذلددك مددف والاددرد وغاددر والفددرس والتددر 

واهنددد  و ل صدددراعاف  ا بددد المناقددد   قددداء إلعمدددإ خار ادددا  المدددام والةددد ح ظتدددور  ماعددداف مةددد ح  دُ 

ال  فدددداف البانادددد  وال ددددعف الةااسددددي  ع ددددى اددددلل غادددداب القدددددرح إ التامندددد  ع اتددددا. لةددددتل فددددر 

نةانا  إلخ قا  واألالذرا ه ا م ت فقتصاد   عل المناق  عرض  لتدخ ف القوم الابرم  حإ الوا

اعتا ع دى مصدالحتا فدي المناقد  فانحةدر ا دور ر الدوم العلمى في لد وااد و ةتمرلاف التد  

 خرم.ألواادح ودزدد ا ور ا

نعجدداس ذلددك اوسدد  و ألالعلمددى ولددراعا تا فددي الشددر  ا ل التشددا ك الاباددر لمصددالح الدددومإ

هماتتددا ع ددى الةدداا  الدولادد  وقبددل دراسدد  مقومدداف هددذه المناقدد  أ ع ددى دوم المناقدد  لتددو دلاددل ع ددى 

 ددداوم هددذا  ومتددى ادددأ فألوسدد ا مفتددو  الشددر  معرفدد   متحددتو ع انددا ادالدد    قامتتددا الاباددرحكةددبتتا االتددي 

   الجاوسترا اجا ؟وما العوامل التي ساهمإ في اناء مجانت   المصا ح؟

ط سوألا ر  لرااوم  حدمد المجان  الجغرافاد  التدي لشدغ تا  النلر في و تاف  خت اهنا  

 .   ددددددنرألددددل  يدددددف يدددددسماس  حددددد ملهددددو  دددددددحف إنمدددداما  دددددفمرا   غدددددقطمن ىدددددلإ ر ال منل فتددددو

تا ددددساسأ ىددددع  يددددل ا  دددد عمرلما  ددددماهم ددددفع مؤاددددل سا ددددرمثم  دددد مرخا ددددوم ق دددد  ان ددددفم م دا خددددساو 
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  ددددقطمنأ   هددددمو ؟دددد سأو ددددر  ر ددددوه ددددفم ىددددلإ ا دددداالنس ددددرم خأ رحادددداعاأو  فف ددددللا هددددذات ددددفلوم

القاسدوف )  غارهدا. مدر ب نمدا إو  ذا تدا  المناقد مدر ب  مما لجعل هدذا المصدا ح غادر  ؟ غرافا  مر ب 

2119 :01.) 

الحرك   هر زمف مرسل الى ثاودور البااثاف  عود اة   عض إل ادالاف ظتور المصا ح

 أوسددايف: "لجدد  قاددا  كومنولددث رددر  قددا   فددي موماا دد  كتدد   ف ااددث (0194)عددا   الصددتاونا 

 سدتثمارافإلاو ادول المركدز لج د   قا ددفقتصداد  إودور  فاعدلفلجول لدولد  الاتدود فاد  رد ل قاداد  

  . (005: 2102فالو ر  )". الع مي وال برح الفنا  والبحث

وسدد  هددو المددررخ ألسددت د  مصددا ح الشددر  ااوم مددف أل   فددا   ددارد ي  ددال هنددا  رددب  أ إلا

 فدي (0912)عدا  أم دوم مدف األومكتبد  فدي  فدي مقدام "الفرد ماهدال“مردجي ألاسترا اجي البحر  الوا

 ع دىل داللد  ط دق هدذه العبدارح أو  (فال  دال والع قداف الدولاد ) عنوال مج   )ناراونام ردفاو( ال ندنا  

و الشددر  أقصددى ألمنابددق ع اتددا  ولدداف الشددر  ا العربددي والال  ددال  فددي مركزهددالقدده المناقدد  التددي 

ددأ د  هددذا المصددا ح سددتُ اكمددا  الدددوم التددي لشددم تا هددذا المصددا ح. ولددو لحدددد دنددىفاأل  ا مددف قبددلل  

فددي س ةدد   مددف المقدداالف  (0912)عددا لددحاف  التددالمز ل شددرول ال ار ادد   مراسددل "فالنتامددل ردداروم"

دالمصددا ح  (ف واسدت د وسدداا أل  الشددر   المةدعنددوال ) حدإ  فددي كتدداب هدام تول الصددادر فددي  األ  

 (.65: 2106)الرباعيف ) وس (.)مشاكل الشر  األ (  عنوال0919) عا لندل 

ف ددال هنددا  ادددود متفددق ع اتددا مددف قبددل  فمددا مددف ااددث الجغرافادداأ فهددذا مددف نااادد  المفتددو 

و  ددتق ص  بعددا ل   فادد  أ متددد  هنددا  رقعدد   غرافادد  وسدد ف اددلألا مادده البددااثاف  مثددل مناقدد  الشددر  

ثنا ادا ل دو الق د   التدز   عردفدا ( الذ 0942)  عردف هدسول حة  ب ااث. ف كل التي منا ق منتا

دوم  الةددعودل  وإسددرا الف اانمدداو الجزا ددر ومصددر و  مددرال و ركاددا والعددرا إالق دد  هددي  والتددام ف ودوم
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عبدد الوهداب ) والدامف.المغدرب و  لبندال وقبدراو قار و االماراف و  لابااو البحردف و  التام    و االردل

 (.61: 0995ف

ن  "    (وس  الجدمدألالشر  ا)وس  في كتا   ألالشر  ا  عر  (14: 0994) ااردزرمعول 

 ردماال   الوسداىسداا أ و متوردداف ركادا ومدف  ردرق افادود  اكةتال  اتىغرب ا  لمتد مف ادود مصر

 .ا"اتى المحا  التند  ورمام الةودال  نوب  

ا إلدى إمدرال المناق  الممتدح مف لاباا غرب د (   ن 0919) الذرد عرفت  الوكال  الدولا  ل ااق  و 

الواللداف المتحددح الحبشد   إلاد  المت صصدول فدي و نوبدا . ود دف ومف سورد  رماال  إلدى الدامف اررق  

 .(021: 2105ف )غاز   الوساى.والدوم اإلس ما  المةتق   ادمثا  في آساا  وافغانةتال وباكةتال

األوسددد  الشدددر   والةااسدددا ف ألقدددالاو الجغرافاددد  ألى مقومددداف اإلدددسدددتنادا او مدددرم الباادددث فامدددا 

ومدف غربدا ولابادا  دونل ردرقا الدى  وبحر قدزودفافغانةتال والباكةتال هو الرقع  الممتدح مف   غرافاا  

  .الةودال  نوب الى إ  ركاا رماال  

نلار القوم العلمدى لمدا لمت اد  مدف مقومداف أمتداد  ارد   كال مح  اوس  ع ى ألالشر  ا

همادد  أل ددر ب  ا .هتمددا  الدددوليالع ددى قا مدد  اأ قتصددادل  و اوسددترا اجا  وضددعت  فددي ا اوبولاتاجادد  و 

ددداوسددد  ألسدددترا اجا  ل شدددر  اإلا دددر باط  وروبدددا أمتوسددد  القددداراف الدددث ث  الجغرافددديف فتدددوا  موقعددد  ا وثاق 

 ا  وا قدد  الولددل هددذه  ع ددإ مددف المناقدد  متددد  صددام الددر ال اانتدداإلارددردال  دعددودُ  سدداافآو فردقاددا أو 

ل أف كمددا نتاجدد   فاعددل الح دداراف الم ت فدد  فددي م ددامانتا عبددر العصددور اونددإ  ل ح دداراف التددي

 (.21 :2105ف )مدوخ والغرب.ل تجارح ااف الشر   ح هذه قد  ع إ من  ممرا  رقع  الاا ة  الممتد

وا تدد   فتددو لحتددل المحاادداف ادداف أكبددر  االوسدد   حدددود ما ادد   صددل تماددز  غرافادد  الشددر  

سدت دام  اسدترا اجا  لاثدرح اكثدر المةداحاف الما اد  قامد  أمدف  دعدكبارح ع ى البحر المتوسد  الدذ  لُ 

هددو  المةدداحاف الما ادد    قدده أ  مددف اكباددر   ال عدددد  إ  الحربادد .سدداطال ألالتجارددد  وامددف قبددل البددواخر 
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قامددد   ودزدددد مددف   فسددود وال  دددال العربددي ألامددر والبحددر األضددمف ادددوده الجغرافادد   مثددل البحدددر ا

 ددرب  ادداف هددذه المةدداحاف ابع ددتا كمددا  رباتددا هددو الم ددا ق  التددي أ   و ددود فمةدداحا   الما ادد  

سدددترا اجا  عالاددد  مثدددل المحدددا   التندددد  واالط ةدددي ف والم دددا ق الواقعددد  ضدددمف اخرم ذاف قامددد    ددد

وقنداح  فوباب المندب فتجارد  ل عالو فمثل م اق هرمزالمنافذ هو  الأ مف  دُّ وس   عألمناق  الشر  ا

وال  دزام  والتدي كاندإ وكدذلك رقعد  الاا ةد  التدي  رباد   قداراف العدالو ف بةفوروالدردنال وال فالةودل

 ).ؤهاادددددداإعاددددددد أ ل تجددددددارح والتوالددددددل البشددددددر  عبددددددر الددددددزمف مددددددف مثددددددل طردددددددق الحردددددددر الددددددذ   ممددددددرا  

 (.021: 0916فالاعجي

الاردق األقرب واإِل بار  الدذ  مدرب    قردباألن    قتصادل  كبارحامثل البحر األامر أهما  ل

البحدددر  وكذذذ    فردقادددافأو  وروبدددا وآسدددااأأقصدددر الادددر  اددداف  وهدددو فوالتندددد اددداف المحااددداف األط ةدددي 

سدود أل دالبحر ا ودتصدلط ةدي ألااتصدل  دالمحا  ف موقع  الذ  متوسد  العدالو  الذ  متماز المتوس 

كددذلك  حددر  الةددودل. قندداحطردددق امددر عددف ألا والدددردنالف وبددالبحرالبةددفور  طردددقعددف وبحدر مرمددرح 

ل والشددر  مددراإو  اكةددتال الب الجزدددرح التندلدد  رددب ودددرب  مددف المحددا  التنددد   ا ددزء   الددذ  لعدددُّ العددرب 

 .(041: 2111ف)عبد الجبار  .االفردقياالوس  والقرل 

الصددغرم  وآسددااألوروبددا الجددزء الجنددوبي الشددرقي  اددافلقدده سددود هددو  حددر داخ ددي ألوالبحددر ا 

ل هددذه البحددار  ددرب  القدداراف إ .مرمددرح ددالبحر المتوسدد  عددف طردددق م دداق البوسددفور وبحددر  متصددل

وفي الوقإ الدراهف  التاردخفالعلمى ل ةاارح ع اتا عبر  كل الدومالث ث وهي ممراف ااود  سعإ 

ل نفوذهددا فددي أفروسدداا  ددرم  ع اتددا.الدددوم العلمددى مثددل روسدداا والواللدداف المتحدددح ل ةدداارح  تصددارع 

الحدددام  النةدددب   االمردجاددد ف وكدددذاهدددذه البحدددار لحمدددي مصدددالحتا ودقدددو  مصدددالح الواللددداف المتحددددح 

ل حددد مددف  سدد متتاف وكددذلكنقددل الددنف  وضددمال   دداماف خاددوط ردددد  االمردجادد  التدديل واللدداف المتحدددح 

 .(295: 2101ف)زددال الروسي.النفوذ 
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 هدذه الم دا ق ذا كاندإإل ددوم وخالد    سدترا اجااا لمدنح قامد  الما اد  عدام   الم ا ق  دع ُ 

ددأو الم ادد  أطردقددا ل تجددارح   والغددازف وقددد مثددل: الددنف سددترا اجا  الا لنقددل المددواد ذاف القامدد  او طردق 

 وذلك لت ثارها البالغ كبارح ل دوم العلمى وس  أهما األالشر   مناق  رج إ الم ا ق المو ودح في

هدددو أ مدددف  د عدددوالتدددي وسددد  ألا لم دددا ق التدددي  قددده ضدددمف مناقددد  الشدددر  واع دددى مصدددالحتا الحاودددد  

   جارد .كثرها قام  أا و زداام  اكثر الممراف أ  عدوهي طر  م ا  ااود  و  العالوفالم ا ق في 

وأسددواق ف أادد أهدو الممدراف الما ادد  التدي  درب  اداف منداطق انتداج الدنف   م داق هرمدزلشدجل 

لفصل ما اداف ماداه ال  دال العربدي مدف  تد  وماداه خ دال عمدال وبحدر العدرب والمحدا  التندد   وهو

اكتشددا  الددنف  ازدادف أهمادد  م دداق هرمددز االسددترا اجا  نلددرا  ل اتاددداطي ومدده ف  تدد  أخددرم. مدد

- 21)إذ لعبدره مدا اداف   النفاي الابار في المناق ف لعد أهدو ممدر عدالمي لمدرور الدنف  إلدى العدالو

( %05) مدا لشدجلارمال وهدو  ل ( م او 04و 06.541نف  موماا  حمول   تراوح ما ااف ) ( ناق  11

الم دداق الثدداني  امردجادد . أمددألادارح مع ومدداف الااقدد  إاصددا ااف إمددف  جددارح الددنف  العالمادد   حةدد  

المتو في  صدمر النف  فتو م اق  داب المنددب   دك القنداح التدي  صدل البحدر األامدر    دال عددل 

م و عبددر الةددفف التددي  حمددل الددنف  مددف الدددو   إفردقاددا.و فصددل قددارح آسدداا عددف قددارح والمحددا  التنددد  

الددوم األوروباد  واألمردجاد . زاد نفد  ال  دال  الما ي فدي طردقتدا إلدىآساا هذا الممر  ال  اجا  ودوم

ااددث لقدددر عدددد سددفف الددنف  وناق  دد  العم قدد  التددي  مددر فادد  فددي   العربددي مددف أهمادد  هددذا الم دداق

األمددر الددذ  اف قاعدد  موما دد (54)قاعدد   حرددد  سددنوداف  مددا لعددادم  ( ألددف20) مددفاال جدداهافف  دد كثر 

مردجاد   تةدااق لتقودد  ا دورها فدي الددوم المجداورح الدوم الغربا  وخال  الواللاف المتحددح األ  عل

 .(014:ف2101وه ف ) المندب.لباب 

ما قناح الةودل فتي ممر ما ي لناعي مرب  البحر المتوسد   دالبحر االامدر وهدي طرددق أ

األخدرم ِإذ  صدل  مقارند   دالممراف الما اد ر قنداح الةدودل أكبدر امولد  ل ةدفف م اي قصار لذا  عبُ 
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م داق  :م داق البوسدفور الةدفففالب ا ه العالماد  المحمولد  ع دى  ( مف٪ 05) الحمول  ِإلىنةب  

 (51111)اددواليااددث مب ددغ عدددد الةددفف المددارح  الم دداق   وبحددر مرمددرحلصددل ادداف البحددر األسددود 

الممددرال طردددق روسدداا  دلجدد  ابحددر مرمددرح ودعددإاددرب   حددر ف دداق الدددردنال مددا مأ .سددفان  فددي العددا 

     (.019: 2101فوه  ) المتوس . سود والبحراألالبحر  مرب  اافالوااد الذ  

 فالااقد  مدف هماد  الابدرم لجتةدبتاألفا وس ألالشر  ا قتصادل  لمناق ال القام  ا فاما متع ق

ا ادداف مددرا طباعا ددأ  تددا أالصددراع مددف  الااقدد ف ودعدددمددف أا  مفدداهاو عتنددإ الةااسدد  الدولادد  مددرخر  ا ولقددد 

قتصاد و عتمدد ع اد  الددوم الابدرم والناماد  ع دى ادد العص  اوالغاز القوم العلمى. ودشجل النف  

ا  شددتد نمددو   والدددوم التدديقتصددادها ادامدد  وزدددادح قدددراف ا  عتمددد ع ادد  إلالمتقدمدد  لددناعا   سددواء فالدددوم

 ما .قتصادها خاواف لألادفه و ساسي ل نتو  أ عتمد ع ى النف  والغاز  شجل مثل الصاف والتند 

ونلر تددا عتبدداراف القددوم الابددرم ا  ر بدداط وثاددق  ددالقوح فدديإلددبح ع ددى أالددنف   القددوم أل  لمجددف 

عقدل لدانه فدي  الح دورلدبح دا دو أمدداداف الدنف  إماف  فتد وسد فاألمصالحتا في الشر   لتحقاق

دمدف الااقد  رداي  أ دل ضدمال أست دا  القوح مف البح أو  فم القرار في الدوم الابر  ا وقدد لجدول ا متوقع 

 (.00: 2101فالتباسي ) لذلك.مثاال مناسبا  (2111) ( والعرا 2110)ات م افغانةتال عا  ا

اتااطاف ض م  مف اف دمتا  العالوفهو المناطق النفاا  في أ وس  مف ألمناق  الشر  ا د ع

اتاداطي امدف  (%11) اتاداطي البتدروم وإمدف  (%61)  مت دكفدوم الشدر  االوسد   فالنف  والغاز

اقوم النف  العم ق  وفو  العم ق  المجتشف  ع ى الاا ة  وفدي أكبر  ألكما   قردبا فالغاز الاباعي 

ع ددى أ  أل العددالو وسدد  عددف  دداقي الددنف  ألوممددا لماددز نفدد  الشددر  اف ألوسدد البحددر  قدده فددي الشددر  ا

وسدد  هددي متوسددا  العمددق و متدداز  ق دد  ك فدد  ألاقددوم الشددر  او  ق دداوفإلمددف ا نتدداج  دد  يإلامعدددالف 

عالاد  ودر د  نقداء لمتداز  جدودح  ل اإلنتداجأكمدا  .ع دى مةدتوم العدالوك فد  قل نتا األأااث  فنتاجإلا
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سدتت   لق دل الوس  القرد  مف مناطق األسترا اجي ل شر  االل الموقه األى إ  إضاف . غارهمقارن  

 .(049: 2102ف عمامرح) النقل.مف ك ف  

 لكبددر منددتأ عددد الةددعودل  و وسدد   جددو ها ددل مددف اا دد  العددالو ل ااقدد ف ألا دددال الشددر  ا ةددتو 

 مدددددا لشدددددجلارمادددددل وهدددددو  رم ادددددا (264.1)ادددددواليتدددددا اتااطا  إمب دددددغ  العدددددالو  اذومصددددددر ل دددددنف  فدددددي 

 اتاداطي النفاديالمدف اادث ا االثاناد  خ اجا دلعدرا  فدي المر بد  ا العالميف ثواتااطي المف ا(25%)

االمداراف  ارمادلف ثدو ( م ادار91.4)  ااتاداطيمدرال إ ثدو فارمادل ( م اار002.5)  حوالي لقدر الذ 

 (.40: 2104فاوزدد ) ارمال.م اار  (96.5)  حواليارمالف ثو الاودإ  رم اا (94.1) حوالي 

الشر  األوس   حتل مجان  متقدمد  ع دى  الاباعيف فدوما الغاز أل   لى  ان  النف  هنا  إ

ا فدي الوقدإ الحدالي طدف سدنود   ( م ادول 44)ادوالي إذ مب دغ إنتداج قادر  العدالمي خارط  إنتاج الغداز 

ا ولدو   خدذ مجانتتدا  حدل إمدرال فدي المر بد  الثاناد  عالما د العدالوف فامداثالث أكبر منتل ل غاز في  دو ع

كانددإ الةددنواف الق ا دد  الماضددا   مع اتددا. وخدد قتصددادل  المفروضدد  اتددى اآلل  ةددب  العقوبدداف اال

كتشددددافاف الغدددداز المحتم دددد  ا المتوسدددد ف و قددددرهندددا  إكتشددددافاف  حرددددد  ضدددد م  ل غددداز رددددر  البحددددر 

قدد   (  رد ادول 91)واسرا الف  حوالي في مصر ولبنال وقبرا  المتوس فوالمركدح في مناطق رر  

ر إمجددال قددد   (2101عددا  )المةددح الجاولددو ي األمردجادد  فددي فددي  قردددر ألدددر   هايدد   مجعدد ف و دداء

واسدرا ال وسدوردا قدما  مجعبا  مف الغاز الاباعي قبالد  سدواال غدزح ولبندال  ل (  رد او 022نحو)و ود 

 (.054: 2101س م ف)ومصر. 

الدددددوم الصددددناعا    ااتاا ددددافات بادددد  وسدددد  وخالدددد  الةددددعودل  ألسددددتمإ دوم الشددددر  األقددددد 

وارداف قا مدد  الدددوم المةددتوردح ل ددنف  الةددعود   إ مددالي   دداءف الاا ددال ع ددى رأس ااددث  متقدمدد فال

 ألددف طددفف  (111)م اددول و ( 54) م اددول طددف مددف هددذه الددب دف   تتدا الواللدداف المتحدددح اددد (59) ا دغ
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مددف  تدد  ثانادد  ا  ددإ الواللدداف المتحدددح فم اددول طددف ( 50)د فامددا  دداءف الصدداف فددي المر بدد  الثالثدد  ادد

م اددددول  (191)ل ددددنف  خدددد م العددددا  الماضدددديف وب غددددإ واردا تددددا  المةددددتوردح قا مدددد  الدددددومع ددددى رأس 

م ادول  (202) ألدف طدفف ثدو التندد ادد (611)م اول و (112)د ا ف   تتا الصاف  ألف طف (111)و

                                                                                      .(2104ف ق ات ). ألف طف (111)و

الدذ   عاناد    منديألالتدا ل ا بفعدل و   ستقرار التي  عاشدتا المناقد مف ال اوبةب  عوامل 

رددج إ المناقدد    دد  عددف عامددل النزاعدداف الحدودلدد  ثنادد  ودمنادد  وطا فادد  ففإبدددوافه قومادد  و و دولتددا 

ضاعفإ واردا تا   قردر سابر  إلى أل دوم مناق  الشر  األوس  سوقا را ج  ل ة حف ااث لشار 

ال دعف فددي اسددتاراد  زددادح  دد كثر مددف  (2104- 2101)رددتدف الفتدرح ادداف العدداماف و مدف األسدد ح  

  ال مةد  التددي مقارند   دداألعوا   الميدد   (011)الةد ح فدي مناقدد  الشدر  األوسدد  وهدي زدددادح انةدب  

التدي سدج إ الةد ح  مباعداف عو جمدم فمد الميد   (21) ااث ارترف مناقد  الشدر  األوسد  فسبقإ

مناقدد   الغدد   لشددجلوسدد  ألالشددر  امنادد  فددإل إق دداو أمددا مددف النااادد  األ .(2101فعمدداد ).فددي العددالو

وسد  ألوقد رتد الشدر  ا الدومفه  الغ ع ى مصالح هذ   ثار اداث  ذاف فالحةاسا  ل دوم العلمى 

هدو هدذه المتغادراف دخدوم  عدض دولد  فدي ادروب أ مف و  والوظافيفمتغاراف ع ى المةتوداف البناو  

 كمدا لشدتدف (2111) العدرا و  (2110أفغانةدتال )غار متاافي  مه الواللاف المتحدح االمردجاد  مثدل 

المةد ح   زا د  لصدالح التنلامداف أدور الدول  فدي  عدض  و را ه أمني ستقرارإعد  وس  ألالشر  ا

 (.50: 2101فا  وه) .اسوردو  والعرا  مثل لاباا والامف

مردجاد  ألاق د  المصدالح الجاوسدترا اجا  ل واللداف المتحددح وسد  لشدجل ألالشدر  اوال رك أل 

 هدوسدتقرار ادزا  االو  وروبدافأو  الواللداف المتحددحسدتقرار اوروساا والصاف فتو لقه ع ى ادزا   وأوروبا

وفدي ظدل المتغادراف  .(2105ردمد)"ف الجت  الجنوبا وروبا الشرقا  مف أالمناق  المحاا  اروساا و "

 و فددر  ردددجل األوسدد فالشددر   را اجا  لمناقدد الجاوسددتالوظافادد  والبناوددد  التددي  ددرثر ع ددى القامددد  

المناقد   قده  وبالتدالي فدإلهددافتا ومصدالحتا فاتدا أ ادق ق حركاف القوم الدولا  ااالتا رغبد  منتدا لتح
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الصداف وكدذلك  مثدل الدولاد  األخدرم  قبدل القدوم لدال فقد  القدوم العلمدى ولادف مدف  في دا درح اهتمدا 

مدرال إسدتغ م مقومداف الشدر  االوسد  لفدر  هامنتتدا مثدل إل ةدعى  الصداعدح التديق اماد  إلالقوم ا

 (.2105ردمدف) و ركاا.

 دذور  ارد اد  فقدد اددأ مندذ عتدد  لد وس  ألا هتمامتا  الشر  ا مر اروساا فإل ألوبقدر  ع ق ا

 حداد الا  عتدد امدرور   مبراطدورح كدا ردف الثاناد فإلكبر ومف  عدده األوخال  في عتد  ارس االقاالرح 

نتتدددداء الحقبدددد  الةددددوفااتا  عددددا  إومددددف  دددداردخ  ف(0904)عددددا    ددددالثورح الب شددددفا الةددددوفااتي الددددذ  ادددددأ 

هدددا  النتا ادد  لمصددالحتا أل صددوغ سااسددتتا ال ار ادد   مددا ل ددد  ا روسددااإل  الاددو .واتددى  (0990)

هددا  فادال موضده ألوس  لشجل مناقد  ااودد  ومفصد ا  لتحقادق هدذه ال الشر  األأف وبما القوما 

 وذلدك فاتدا القدوم الدولاد  وسد  مناقد   تشدجلألاالشدر   دفةااساا لعد الروس.هتما  مف قبل ا عنال  و 

-65: 2101ف )زدددال .فاد كثدر ا دورا ألالذ  لمنح مازاف كبارح ل دوم اهما  موقعتا الجغرافي أل

44). 

مناددد  أفموسددجو لددددمتا م دداو   القدددوميفع ددى أمدددف روسدداا   دد ثارا مباردددرا  ل ل شددر  االوسددد  إ  

مددف ضددعا  األإل سددعودل  غربادد   تددد داح أسدد ما  هددي إلل الجماعدداف اأااددث  شددعر  سددترا اجا فا

ف دذلك لمثدل البعدد  مف روسداا الدداخ يألى القوقاز و تدد إل  تغ غل هذه الجماعاف أفت شى ف الروسي

سددتعادح هابتتددا ومجانتتددا ع ددى الةدداا  الدولادد  الدددافه ال الددى محدداوالف روسددااضدداف  إمنددي الروسددي ألا

 (.69: 2106نعم  ) المناق .وم ل نشاط الروسي في ألا

لمدا لم اد  مدف مصدادر  ل دروس وغادرهوقتصداد  ا اررح  دذب وس ألقتصادلا لشجل الشر  اا

دارح هدددذه المدددوارد ممدددا لعدددزز إل  ةددداهو فدددي أمنتدددا ودمجدددف ل شدددركاف الروسددا   حسدددتفادالطاقدد  لمجدددف ا

ل ة ح  ولو ود الصراعاف فا  لجع   سوقا م  ما وس  األستقرار الشر  اعد  و  الروسيفقتصاد الا

ددد وسددد  لروسدددااالشدددر  األ مزددددد مدددف أهماددد ممدددا و  ورافدددد ل موازنددد  الروسدددا ف  ر اةدددا   اممدددر   دنددد  لعدددأ األ  

 ساا.أفردقاا و أمه  التجار ت
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 المبحث الثاني

 وسطل ر في االستراتيجية الروسية حيال منطقة الشرق امظاهر الثبات والتغي  

ومددا  سددترا اجا فالجاو فددي قواعددد ال عبدد    ال ددرورح  غااددرمرافقدد   لشددتده العددالوإل التغاددر الددذ  

لقدد  غادرف مواقدف الددوم و بددلإ  .فالوضده الدراهمده   و تال مد قدا الع قاف الدولا  سا ق   كال ل  و

ل الجمادده أورغددو  .غددي  حقاقتدداتمب الاددو  متحددر  وفددق مصددالح الدولادد ف وعددالوالتحالفدداف والصددراعاف 

لادف  كامدلفل  تادااق المصدالح  شدجل أن  مف غار الممجدف أ الال مدر لةعى خ ف مصالح  لاف 

دددأ الددددوم  ماعتدددادر   ددد  مدددف سااسدددا  ُ مجدددفكبدددر قددددر مدددف المصدددالح متا ددد  قددددراف أل  حقادددق أا ل  

ثااإ ومدا هدو قاادل  وما هل ا ع ى  حدمد أالتعامل مه م ت ف التعقاداف المص حا  الدولا  وقادرح 

  .ل تغاار

مجددداورح   مناقددد   غرافاددد الشدددر  األوسددد  دعددد ُ   ارد تدددا الةااسدددي الاوددددل عبدددر كاندددإ روسددداا

 قعددد   مثا ددد لحددددودها الجنوباددد ف وااودددد  لمصدددالحتا الع اددداف  دددرثر فدددي أمنتدددا القدددومي. و نلدددر إلاتدددا  

كانإ  الروس أهما   الغ  لدم ولتذه األورواساود  المتراما .أرضا  متوال   مه المةاا  األوراسا  

الشدددر    تا ددده  اسدددتمرار إلدددى الجندددوب والغدددرب أكثدددر ممدددا  تا ددده إلدددى  ال ار اددد  الروسددداالةااسددد  

 .(91: 1123   دان) والشمام.

هتما  الةااس  ا وس  كال ع ى الدوا  في اررح ألإل التاردخ الةااسي لروساا مباف أل الشر  ا

عدددا   ااتددددأففدددي المرا ددد  القاصدددرد  التدددي  الدولددد . سدددواءال ار اددد  الروسدددا  فدددي كافددد  مراادددل عمدددر 

عددا  الةددوفااتي التددي ادددأف  اقبدد  اال حددادو أ (0904) قاددا  الثددورح الب شددفا  عددا   إوانتتدد (0601)

 فاك اال حاد عد ثو المرا   التي ادأف   فالةوفااتياتفاك اال حاد   ( 0990)وانتتإ عا  (0904)

 الاو .اتى الةوفااتي 
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اتدددأف اثدد ث ميدد  عددا .  بمددا لقددار التددي اجمددإ روسدداا  "رومددانو "ادددأ اجددو القاالددرح   سددرح 

طمحدددإ روسددداا القاصدددرد  فدددي  عزددددز  .(0904) الثدددورح الب شدددفا  عدددا  ف وانتتدددإ  قادددا (0601)عدددا 

الحقاقددي  لالمرسدد ف(0425-0612كبددر )أل اددرس ا وسدد ف ودعدددألوادنددى ألمواقعتددا فددي الشددرقاف ا

لدى طدر  موالد ف  حردد  لادي  ةدتو فدي سدرع  إكاندإ روسداا  حا د   الحدمثد ف اادثلدول  روساا 

 سودفألالعثمانا  كانإ  ةاار ع ى البحر ا وددف والدول الة اورها فبحر الب ااق كال  حإ ساارح 

وبددأ أولدى ام  د   راضدي العثماناد  المتاخمد  لد  هدد  مدف أهدافد  الر اةد فألستا ء ع دى االكال او 

 العثمدددددانااف.وم نصدددددر ع دددددى أ حقدددددق  (ف وبدددددذلك0696)مدددددف اادددددت م اصدددددف آزو  عدددددا  و مجدددددف

 .(24: 0991التاردتيف)

سددتمرف الحددروب مدده الدولدد  ا (0492-0462كددا ردف الثانادد  عددر  روسدداا )  عددد إعددت ء

وفدي عتددها  الدافيد ف ل ماداهفدي محاولد  مدف الدروس ل ولدوم  (0444-0461عوا  )أ العثمانا  عدح 

نتصدداراف  تحددوم مددف  اندد  اوسددارف العم ادداف الحربادد    .سددودألسدتااعإ روسدداا الولددوم ل بحددر اا

ني العثماناول اتزدم  كبارح في )نور وكا (وبعدها عبدر الجدا  مُ   وفا (0441)خر اتى عا  آالى 

 .(19-11: 0991فالتاردتي) .نتصارا   الابارحإالروسي نتر الدانوب و والإ 

ومحاولتتدا م داعف  نفوذهدا فدي  لعد ما ده القدرل الةدا ه عشدر ادالد   وسده الدولد  الروسدا ف

 وروبا فألع ى اولندا وأ زاء أخرم مف القارح ا الدول  العثمانا . فبعد هزدم  ناا اول واصوم روساا

 والدردنالف ومحاول ق امي وبمحاوالف الةاارح ع ى م اقي البةفور إلادأف روساا  الةعي ل توسه ا

لاددول الدولدد  العثمانادد  هددي مدددخل الشددر   العثمانادد ف وذلددكخ ددق اددق لتددا  التدددخل فددي رددرول الدولدد  

 .(065: 2105 فالتاردتي) االوس .

وفي إطار  وسدعتا ل جندوب والشدر  خاضدإ روسداا كدذلك اروبدا مده  د د فدارس اددأف عدا  

 الفرس هو مف ادأ  شف هذه الحروب اتحردض مف ارداانااف ل. وكا(0121) عا  إوانتت (0126)
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أل الددروس  الشددر ف إال   عدداده عددف مندداطق نفوذهددا فددي االتددي كانددإ  ةددعى لتشددتاإ الجتددد الروسددي و 

 ل قفقدددداس.ل  مجنددددإ روسدددداا مددددف الولددددوم أنتتددددإ الحددددرب اتوقادددده معاهدددددح لدددد ح  عددددد او  انتصددددرو ا

 (. 064: 2105التاردتيف)

 ةاار ع اتما  والدردنالف ال ذمفإغ   م اقي البةفور   رغبتتاكال مف أهو أهدا  روساا 

  المتوسد لدى البحدر إمنفذ ادر لةدفف روسداا   نبا ف و  مافألاالدول  العثمانا  او   الةفف الحربا  

سددود كانددإ فددي ألوذلددك ألل لددادراف روسدداا وخالدد  مددف الحبددوب مددف ماندداء أودلةددا ع ددى البحددر ا

قإ الدولد  العثماناد  ع دى التجدارح عبدر الممدراف.   ثرف  جدارح الحبدوب اانمدا ضدا   ردف وقدما  ر فاع إ

 .(14-11: 0964ف لنشوفةجي)

سدعاا لتحقادق  وسد ف وذلدكألاستمرف روساا القاصرد   محاوالف  عزددز و ودهدا فدي الشدر  ا

طردق لتجدار تو مده  الثانا ف لفتحكبر وكا ردف ألهدفتا  الولوم ل بحر المتوس  في عتد   ارس ا

( 0441) عدددا   سدددجندردإلقدددد  دددو فدددتح قنصددد ا  روسدددا  فدددي افدددي إطدددار هدددذا الةدددعي فسددداا و آفردقادددا و أ

قصدارح  ح ةدنى لروسداا دخدوم ال  دال العربدي لفتدر  الغدر .لتدذا  (0149) عدا الحجاز  في  وقنص ا

) ا ادددا ( أوم سدددفان   سدددفان  خفدددر الةدددواال الروسدددا  إوكانددد (0911) ولغالددد  (0199) عدددا مدددف 

 .(04: 2101ف الشداخ) والبرداداني.ل نفدوذ العثمداني  اروسا   دخل ال  ال العربي مما لعني إضعاف  

وروباد  التدي كاندإ   شددى أل عدل الع قداف متددو رح اانتدا وبداف الدولد  العثماناد  والدددوم ا لدذ ا راألمد

مدف التوسده الروسدي ارلددا ع دى مصدالحتا فدي الشددر  التدي قدد متدددها و ددود الدروس قدرب الاردددق 

 الى التند.

وسدد  عمومددا والمناقدد  ألمناقدد  الشددر  ا ىف أ ولدد(0904) عنددد قاددا  اال حدداد الةددوفااتي عددا 

 الددد  خددد م الحدددرب البددداردح اددداف القابددداف االمردجدددي با و هتمامدددا كبادددر  ا ع دددى و ددد  التحدمدددد  العرباددد 

ا فددددي الةااسدددد  الةددددوفااتا  الداخ ادددد  ا  وهرد دددد غاددددر   0904ادددددثإ الثددددورح الروسددددا  عددددا أوالةددددوفااتي. 
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.وقددد سددتعمار ولإلقادداع  عدددا تا ل امددا لمازهدداددرز أوكددال  سددترا اجا فالوال ار ادد  ف وفددي خااتددا ا

ودعو اركداف  وس  وخال  الدوم العربا  منتا   رورح التقاربفأل مازف ع قتتا مه دوم الشر  ا

روسدداا القاصدرد  مدده  رنتتجددإ سااسد  الشددفافا  فامدا متع ددق اتواطداكمدا  التحدرر فدي الددوطف العربديف

 غدر   قاسدو النفدوذ اداف  (0906) والذ  وقه عا  "سالجل ااجو" فا  ا   صوافرنةا وبردااناا 

اتةدرد  ندص اال فاقاد  الدى الشدردف  (0904) قدا  الب ردف  عدا   اردااناا وفرنةا وروساا القاصرد 

نةجاما اساة  مواقف مرددح ل عرب في م ت ف ق الاهو   حاد الةوفااتي منذ  إل  ذ اا افام اةاف.

با  لحمل و تتي نلدر إادداهما  ددعو مه مبادي الثورح الب شفا . كال موقفتو مف مشروع الوادح العر 

مد  العرباد  لتدا الحدق فدي ألمف القادادح الروسدا  مدرول أل ا مت وف   فالداعمول خرم  و   العرب واأل

ل أالموقف المت و  مرم مف متبنداه  ستعمارف لى معاداح الةوفااإ لإأل  تواد وهذا الموقف لةتند 

 الشداوعا .ستغ م مف قبل القدوم الغرباد  ضدد  ل لى القوما  وهذا لجعل من  عرض ا حاد لةتند اال

 .(06-05: 2101فالشاخ )

ل تو تدداف الةااسددا  الةددوفااتا  الجدمدددح وقددف الةددوفااإ مددف  سددتجا  او عقدد  الثددورح الب شددفا  

ا ع دى ا واعترفدوا  الشدردف م ا دلجااا  إا مشروع الشردف اةاف اف ع ي والمتمثل  الوادح العربا  موقف  

وم أأل الدروس هدو  ا دح. كمدوافق الشردف ع ى فتح قنص ا  روسا  في  (0921)العربف وفي عا 

نتددا اركدد  أوكددانو منلددرول لتددا ع ددى  فالحجدداز يفدد (0926) م سددعود عددا آمددف اعتددر   قاددا  دولدد  

غد   القنصد ا  وقاده إ م سدعود اادث  دو آرغو ذلك لو  د  الع قاف مه  ستعمارف لافإلا حرر مف 

 .(41: 2101ف الشاخ) .(0911)عا الع قاف 

هتما  الةوفااتي  المناق  العربا  هو دعم  لحركاف التحدرر والحركداف الولعل مف ملاهر ا

دد (0951) عددا فعنددد قاددا  الوادددح ادداف مصددر وسددوردا  الثورددد ف ا مددف قبددل ا ردددمد  ا و رااب ددالقددإ دعم 

ذاف الوقددإ عنددما قددررف سدوردا االنةددحاب مدف الوادددح مده مصددر ورغبتتددا  ي. وفدالةددوفااتي حداد اال
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الواددددح الةدددورد  المصدددرد   لإ اتدددا.وم مدددف إعتدددر  أكدددال  (0960)  متوردددد  مةدددتق   عدددا   دددإع ل

ثر الدولتاف  الوادح المصرد   دفعإ االردل والعرا  الى إع ل وادح   و الب دمف وذلك خشا  مف  

 حاد الةوفااتي كال الل موقف اأ ( إال0951) عا  طربا (04)ع نإ الوادح في أُ والةورد  وبالفعل 

ع دى  ردا   ل هدذه الواددح هدي مدفوعد  مدف اردااناداأعتقداده الضد هذه الوادح      مواقف  الةا ق  

 .(04: 2104ف الحمداني)الةورد . الوادح المصرد  

واضددحا عددز  الددروس  الماضدديف اددداربعاندداف مددف القددرل ألعنددد ادددء الحددرب البدداردح فددي نتالدد  ا

لموا تد  الواللداف المتحددح  دول ف وذلكع ى  عزدز و ودهو في الشر  االوس  و وطاد ع قا تو مه 

اركاف التحرر في الوطف العربي التي  ةعى ل دت  ص وا فدعم وا فا تا والحد مف نفوذها وهامنتتاف

مصدر )مثدل   مه معلو االقاار العرباد  ال مةاناف  وثقإ الع قاف الةوفااتا ستعمار. وفيالامف 

كانددإ  تعددر  ل  ددغوطاف مددف الواللدداف المتحدددح االمردجادد   يوالددامف( التددوالجزا ددر وسددوردا والعددرا  

مردجاددد  وقفدددإ مجدددام  صددددمتا ل واللددداف المتحددددح األ يواالقتصددداد . ففدددوقددددمإ لتدددا الددددعو الةااسدددي 

مدرال إمف اردااناا وضو كدل مدف العدرا  و  ( اتو ا 0955) عا سل أُ روساا ضد ا ف  غداد والذ  

وسددد . لادددف الموقدددف ألوالباكةدددتال و ركادددا. وكدددال التدددد  منددد  محالدددرح المدددد الشددداوعي فدددي الشدددر  ا

 عتددددر   ا و  (0951) الروسددددي مددددف العددددرا   غاددددر فددددور قاددددا  الثددددورح العراقادددد  ع ددددى الحجددددو الم اددددي عددددا 

ل ق دداء ع ددى  ااشدددو الواللدداف المتحدددح وبردااناددا و ركاددا الددذمف  موقددفو ا دد   العراقادد ف الجمتورددد  

وقفدإ  (0942) ما  و   العدرا  الدى  د ماو قاداع الدنف  عدا دوعن .(04: 2104ف الحمداني) الثورح.

إ فددي ضددرب مصددالح الددى  انبدد  وذلددك ألل هددذا التدد ماو كددال لصدد  فددي مصدد ح  الةددوفاإموسددجو 

قتصدددادل  ها  ددد  لتدددو عبدددر الةددداارح ع دددى القاددداع اقتصدددادل ف وأل دددا  كدددال سددداوفر أرباادددا  الالغدددرب ا

سموالنةددجي )(.  الصددناع  النفاادد  ) حثددا وانتا ددا و ةددودقا قمددا متع ددالنفاددي العراقددي مددف خدد م كددل 

 .(004 :0990ف
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 ) حدداد الةددوفااتي مصددر مةدداندح  امدد  خدد م أزمدد  الةددودل عددا لددى  اندد  العددرا  سدداند االإو 

لندل الذ  عقد في نفل العا   ح ور كل مف اردااناا وفرنةدا مر مر ووقف ضد مقرراف  (0956

عدد ل مصددر ناتتددا  دد ماو قندداح الةددودل فوكددال الموقددف الةددوفااتي لعاددي لمصددر إ   دداذ قددرار عقدد  ال

المصالح الغرباد  واردتتدا فدي  لال لم ا أل هذا الحقمع ن   فالحق في ممارس  سااد تا ع ى أراضاتا

مدددددا  أ (0951و0954) اال حددددداد الةدددددوفااتي سددددداند سدددددوردا عدددددا  سدددددت دا  القنددددداح ل م اددددد  فكمدددددا أل  ا

ددا كدداال ددغوطاف التددي  عرضددإ لتددا مددف دوم ا ددف  غددداد .  ةددوفااإ دور مددرثر فددي البنادد  لل أل  

سدواء فدي  زوددد  العةجرد  لدبعض الددوم العرباد  مثدل مصدر والعدرا  وسدوردا والدامف ولابادا والجزا درف

و فددددي  دددددرد  ألصددددناعاف عةددددجرد  الت سددددال فددددي  أو مةدددداهمتتووالمعددددداف   األسدددد ح هددددذه الدددددوم 

 .( 101-119: 2102ف العوداف)الاوادر.

 حدداد الةددوفااتي الموقددف ا لرددج (0964)ندددلعإ اددرب ال ددامل مددف ازدددرال عددا  اوعندددما 

وسدورداف عد ل العددوال االسدرا ا ي ع دى مصدر إ  دالةدوفااتا . فبعدع م  فارقد  فدي الع قداف العرباد  

ساول  في البحر المتوس  في اال    ه  أسرا ال ووضه إ حاد الةوفااتي قاه ع قت  مه الا أع ف

سددددرا ال إل ا تدمددددد   (0964) ازدددددرال (4) فددددي فأع ددددو وسددددوردا. وقددددد  المةدددداعداف العةددددجرد  لمصددددر 

اوقدددف   والمتع قددد (214)و (211) رقدددودعدددو قدددراراف االمدددو المتحددددح  العددددوالف كدددذلكنتددداء ا  دددرورح 

  ددودفف) المتحدددح. لألمددوطدد   النددار ونقددل ق ددا  الصددراع العربددي االسددرا ا ي الددى الجمعادد  العامدد  إ

مدد كدل مدف أ حاد الةوفااتي موقف الدوم العرباد  و الا ى بن (0941) ارب ي. وف(55-54: 2102

 قامتددد أالدددذ  مددددادهما  الةددد ح مقاادددل الجةدددر الجدددو  إلنشددداء  ةدددر  دددو  إ  وسدددورداف وقدددا مصدددر 

 اسرا ال. لدعوالمتحدح الواللاف 

إ نصددب  ا العرباد ف وقددقتصداد  كددال الةدوفااإ ااضدرول فددي عددد مدف الدددوم الفدي المجدام ا

فقد ساهو الةوفااإ اتموددل الةدد العدالي الدذ   مةاهما تو في نت   هذه الدوم ع ى البنا  التحتا ف
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ظتددرف المةدداهم  الةددوفااتا  فددي قادداع  االاتربا ادد ف كمددلدد  ف ددل كباددر فددي  زودددد مصددر  الااقدد  

 حداد الةدوفااتي العدمدد مدف المشدارده منتدا مصدانه الحدمدد الئ  مةداهم  انِشدأُ الصناع  المصر  فقد 

ل ددا أضدداف  لمحادداف الااقدد . وفددي سددوردا إاف لمناددو  وكددذلك مصددانه الةدداار أل   ومصددانه اوالُصدد

وبنددداء  هنشددداء مشدددارده  تع دددق  الماددداإالةدددجك و  وبنددداء ردددبج سددداهو الدددروس مةددداهم  فعالددد  فدددي  موددددل 

( 0951) عا قتصاد  منذ الفي العرا  فقد ادأ التعاول ا النفاا . أماالةدود وكذلك في الصناعاف 

الددددامف الجنددددوبي انددددى  يالددددنف . وفددددع ددددى الصددددناعاف المتع قدددد   قادددداع  واضددددح شددددجل  مر اددددزا   وكددددال

العدوداف ) الحدمددح.ضداف  الدى  حةداف كفداءح المدوانئ مثدل مانداء إالةوفااإ الماداراف والمةتشدفااف 

 .(01: 2102ف

مده نتالد  الحدرب  ادادا    حداد الةدوفااتي ردتد الح دور الروسدي  را عدا  الا دمدا  عدفي مرا د  

دخ إ الةااس  الروسا  في مرا    دمددح أخدذف  عد ذلك لاف  (0990) عا   حاداالنتاار االباردح و 

كانددإ الةااسدد  ال ار ادد  الروسددا  فددي فتددرح  .(2111) عددا ا  م محتددا  تشددجل مدده  ددولي اددو ف الةدد 

وضددواا وقددوح فقددد قددا  ازدددار اف لمناقدد  الشددر   ( أكثددر2114) عددا اجددو اددو ف الثانادد  والتددي ادددأف 

 ددداء اتو تددداف  دمددددح  ةدددعى الدددى إعدددادح إااددداء الددددور  دوقددد (2114و 2115) عدددامياالوسددد  فدددي 

 .نلرددد  القادد  الوااددد اددل نلددا  متعدددد االقادداب لال  قبددالروسددي فددي النلددا  العددالمي وفددق سااسدد  

مفتدو   االوسد ف عبدر عرددف ع قا تدا فدي الشدر   (2111) عدا روساا في ادال  عتد او ف عادف أ 

ال صدواف قتصدادل  ع دى و د  سدتعادح المواقدف االامتمدث  اتعزددز و  وكدال ذلدك الةااس  ال ار اد ف

طددرا  المعارضدد  ألوالتعدداول مدده  مادده ا وسدد فألاالروسددي فددي الشددر   يالةااسدد الح ددور و عزدددز

مراندي و نددازم عددف دمددول سددوردا إلفقدد  دددخل فددي الم ددف النددوو  ا فالةددااق  حدداد الةددوفااتي والمردددح ل

القدوم  . ودمجدفسدرا ال والةدعودل  ومصدرإما عزز ع قا   مه  ركاا و م اار دوالر. ك01التي قاربإ 

 ع دددى المجاسددد  الةددداادح والمحافلددد : امالددد  مدددا لددد  يل ادددو ف  بندددى فامدددا متع دددق  الشدددر  االوسددد  إ
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الددى  وسدداه نفددوذ روسدداا ع ددى اةدداب الغددرب.   إضدداف والااقدد فسدد ح   جددارح األ ااالقتصددادل ف وأهمتدد

 (.00: 2106فجالاةاوررف)

زمددددد  المالاددددد  العالماددددد  ألزمددددداف التدددددي اددددددثإ مثدددددل األالقدددددراءح الروسدددددا  ل ةددددداا  الدولاددددد  وا

  مدددا لعدددر إللددددار وثاقددد  مدددو المتحددددح دفددده اروسددداا ألوسددد  و را ددده دور اضدددارا اف الشدددر  األافو 

وهدددذه المبدددادي اافلدددإ ع دددى مجموعددد  مدددف ( 2121-2101) مبدددادي الةااسددد  ال ار اددد  الروسدددا  

وروسداا كقدوح كبدرم  وهدي روسداا كقدوح نوودد ف ا  ةتند ع ى ث ث  قوم  مت اتافدل  الثوااإ .فروساا  ق ا

ثدار أضاف لتا محاولد  الدت  ص مدف أُ و  قتصادلا وعةجردافاوروساا كقوح مرثرح  ع ى الةاا  الدولا ف

تعامدل وفقتدا مده روسداا كادر  منتدز  .فالثواادإ التدي  مةدجإ اتدا روسداا وفقدا مُ الحرب الباردح التي 

 ندزال  فدي نزاعداف مةد ح فامنتا والمحافلد  ع دى مصدالحتا القوماد  دول أل وثاق   ركز ع ى  حقاق 

ع ددى دور  المشددترك  والمحافلدد اتددرا  المتبددادم والمصددالح السدداس اأالتعدداول مدده دوم العددالو ع ددى و 

 (.2104فاةاف )مف الدولااف.ألالة و وا  عزدزالمتحدح و مو ألا

روسددداا ف دددو مدددنعجل  الةااسددد  ال ار اددد  لولودددداف أولودددد  مدددف  وسددد  كفامدددا ل دددص الشدددر  األ

اددل  دداء فددي مجاندد  الةااسدد  ال ار ادد  الروسددا  ف يمبددادهتمددا   المناقدد   شددجل واضددح فددي وثاقدد  اال

مف والتاباده اداف ا ددال الشدر  ألالة و واع نإ روساا عف رغبتتا في المحافل  ع ى أ خرح فااث  مت

 ولودتتداأوكاندإ  سداس ادل الددولتاففأاترا  ساادح الددوم فوادل الق دا  الف ةداانا  ع دى اوس  فو ألا

 مثددل سدد ما اددل التعداول مدده المنلمدداف العرباد  واإل فاةد  الوثاقدد  لدال التعدداول مدده الددوم منفددردح 

لددددددوم العرباددددد  ومج دددددل التعددددداول ال  اجددددددي. سددددد مي و امعددددد  اإلالتعددددداول مددددده منلمددددد  المدددددر مر ا

 .(2104فاةاف)

سدوردا البوا دد   ثد ثفلددى مناقد  الشدر  األوسد  عبددر اوا داف إسدتااعإ روسداا الددخوم إلقدد 

مدرال البوا د  الشدرقا  ل مناقد  إو  ركاا الجةر الوالل ااف الشدر  والغدرب. و  األوس .الشمالا  ل شر  
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ف د   وأفغانةدتالف هدذامزدد مف أهما  هذه المناق  و دود الواللداف المتحددح فدي العدرا   االعربا . وم

 في مناق  ال  ال العربي.  العةجردقواعدها عف و ود 

زم  الةورد  ففرغو مرال  فاما متع ق  األإبناء  فاهماف مه كل مف  ركاا و اروساا  نحجإلقد 

اتفددا  السددتااعإ الولدوم الددى ا ددوم وسد  فمدده اام ل هددذه الددو أ ال  إ بدامف مواقددف الددوم الددث ث ف

همتددا الرغبدد   الولددوم ل بحددر المتوسدد  ومددا أ هدددا  ألمرال لدددمتا عدددد مددف اإفدد  سددترا اجا الهدددافتا ا  

 عبددر المددوانئ الةددورد  وال بنانادد ف وبددامثددل إمجددال  صدددمر الااقدد  الددى أور مددوفره ذلددك مددف ماددزاف لتددا 

و ركادا  ةدعى .سدباب طا فاد   االمراناد  وهدي ادذلك  تددخل مدفوعد   وكذلك هدفتا المع ف نشدر الثدورح 

فامددا روسدداا لتددا مصددالح  تع ددق  لمندده قاددا  دولدد  كردلدد  ع ددى ادددودها كتددد  ر ددال لتددا فددي سددورداف

 (.2106)الصباغفم ت ف .وسااسا  مف القومي ومصالح اقتصادل  أل ا

  حدددالفف وذلدددك مدددف مةدددتوم قدددل أل الع قددداف التركاددد  الروسدددا  االمراناددد  هدددي أمدددرم الباادددث 

ق اماتدداف متنافةددتاف ع ددى النفددوذ فددي الشددر  إمرانادد  والتركادد  همددا قددو اف إلل القددو اف اأا ع ددى اسددتناد  

مدرال لبةد  نفوذهدا اتدى الولدوم الدى البحدر المتوسد  إ ةدعى  طمواا د  ادافاالوس ف ولال منتما 

دلو اا  تنداقض مأها  ما لحم   مف او ود منافل قو  ع ى ادود قبوم  ركااف ذلك مف غار المتوقه 

ل الدددوم ذاف النفددوذ ال  قبددل التعددال  مدده غارهددا ع ددى نفددل ألددى هددذا إ التركدديف ُل ددا مدده الفاددر 

 األر .

الاقدا سدتمرار فمدا كدال سدا قا متغادرا قدد لصدبح إل  اردخ الع قاف ااف الددوم  تغادر ثوااتد   إ

فتددددرح الحددددرب البدددداردح هددددي  وامالدولادددد  طدددداددددرز مددددا اجددددو الع قدددداف أالثوااددددإ وبددددالعجل. ولعددددل  مددددف

سددداس أسدددترا اجاتتا ولدددال ع دددى اسددداس الدددذ   بندددي ع اددد  الددددوم إذ كاندددإ العامدددل األ   مدولو اددداال

ف عقد  نتالد  أاتددإفتدرح الحدرب البداردح التدي  وامالعالو طد  مدلو األلقد اجمإ ا الم ت ف فمصالحتا 

سدتااعإ او  .(0990)  حداد الةدوفااتي عدا الاوانتتدإ اتفادك  (0945) عدا الحرب العالماد  الثاناد  
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سمالا  التدي  حجدو المعةدجر الغربدي  قادادح الواللداف المتحددح ألى قةماف ف فتنا   الر إل  قةو العالو أ

مردجا  ف لقاا تا الشداوعا  التدي لعتنقتدا اال حداد الةدوفااتي و حجدو المعةدجر الشدرقي وكانتدا ها دال اال

وبتفادك ف ساسدا  التدي  حجدو الع قداف الدولاد  فدي فتدرح الحدرب البداردح أللو اتال همدا الركادزح امو مداأل

لو ااف التددي و ممدددأللددى سددقوط اإدم أممددا فنتتددإ الحددرب البدداردح  ا( 0990)  حدداد الةددوفااتي عددا الا

وبدددأف الدددوم  بنددي ع قا تددا مدده غارهددا   واادددح مددف أهددو األسددل  فددي الع قدداف الدولادد ف د  كانددإ  عدد

المتبدادم فدي مجداالف متنوعد  ال  واالعتمداد االقتصدادل ساس المصالح ألاز تا اسل  دمدح ركأع ى 

فددددددي رسددددددو   دددددد ثارهمددددددر الددددددذ  مددددددنعجل ألا لو ااف المتشددددددددح فددددددي  حدمددددددد مةددددددارا تافمو مددددددد ةددددددمح األ

استرا اجااف ل دوم في ع قا تا مه  ع تا اإل  .(2105 وعبد العلا).  ع  

اراغمدا يف  س و  نفعدينحو  متزامدحفاو ارح   تج الةوفااتا ف  عد الحقب   خذف روسااأوهجذا 

ق الا الااق  واالقتصاد ومنده لدعود  سا قاف فشج إلو اا التي اجمإ ع قا تا مو مدعف األ إو   

سددترا اجاتتا نحددو مناقدد  ا ادداراف االسدد   الةااسددي والحفددا  ع ددى مصددالحتا الةددا ق   شددجل  ددوهر 

لةدددمى  المصدددالح  أساسدددا  مدددالدددبحإ محجومددد  أا  سدددترا اجا  الروسدددالل اإلدددذا فددد األوسددد فالشدددر  

 ق اماددد  الم  مددد .إلالمجانددد  الدولاددد  وا االقتصدددادل ف ومقومددداف القدددوميف والمندددافهمدددف ألا القوماددد ف أ 

قتصددادل   ددالغرب  الغدد  التدد ثار ع ددى   ددك المصددالح القومادد ف السددترا اجا  واالوبالت كاددد فددإل ع قتتددا ا

إلددى ادددودها  األط نادديمتددداد ا ددف ااردصدد  ع ددى اندداء  ددوازل دقاددق ادداف مقاومدد   أضددحإومددف ث ددو 

أوروبدا ومده الواللداف المتحددحف ولدذا  يعبر أوكراناا و ور اا و متورداف الب ااقف وباف مصدالحتا فد

ا  بقى االسترا اجا  الروسا   ف دفاعاد  وسد منتا مثدل الشدر  األ األقالاو القردب  يإق امتاف وف فيأل  

منابدق هدذا  .أكثدر منتدا هجوماد  و وسدعا  سدترا اجياللتوسه الدوم العلمى في  وارهدا ا ممانع  أو

 .(2105فعبد العلاو) التولاف ع ى مةاند تا إلمرالف وسورداف وع ى  قاربتا مه الصاف و ركاا.
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الرغبد  : فدي الشدر  األوسد   تحدر  اددوافه عددح منتدا سدترا اجا  الروسدا  الا الواضح ألمف 

 ثانا دددا: حددداد الةدددوفااتي الةدددااق ع دددى الةددداا  الدولاددد  فاللدددى المجانددد  التدددي كدددال لشدددغ تا ا الولدددوم إ

زمدددداف أمنادددد  أأل الشددددر  األوسدددد  لشددددتد  مع ومدددداو الدددددوافه االقتصددددادل  فوكددددذلك األمددددف اإلق امددددي ف 

ماددد  وسددد  مدددف أهالشدددر  األ  لشدددج  ا لمددداا دولادددا نلدددر  قتصدددادل  فوهدددذه المشددداكل   خدددذ  عدددد  اوسااسدددا  و 

ا فا تا الةا قاف  هعادح ع قا تا مإ   ادأف روساا اتفعال دورها في المناق  العربا   ف ذلكعالما  .

وقدددد ظتدددر ذلدددك مدددف خددد م  دوم ال  دددال العربدددي هوبنددداء ع قددداف  دمددددح مددد فمثدددل الجزا دددر ومصدددر

 .(4: 2104ف )س دل .الزداراف المتبادل  ااف القادح في الشر  األوس  والمةرولاف الروس

لدددى مجدددرد  حقادددق مجاسددد  إ ىال لةدددعل التو ددد  الروسدددي نحدددو المناقددد  العرباددد  أوالم اددد  

 مركددزمردجددي المتو عةددجر  لمنافةد  الدددور األأمنددي أل  ددتمجف روسدداا مدف ممارسدد  دور أو أسااسدا  

حقدق لتدا  قتصدادل  و قناد  اسدترا اجا  انمدا كاندإ  عمدل مدف أ دل ردراك  إ قوح في المناقد  العرباد  فو 

كانددإ المصدددالح الروسددا  فددي المناقددد   ددر ب   الدددوم ذاف القااعددداف  افولددذ ا  مباردددر  ا  قتصددادلا ا  عا ددد

ضاف  النفاا  فل تركاز ع ى مصادر الااق  ومف خ م التعاول التقني في المجاالف الصناعا  ف اإل

  فدددي لروسدداا مصدددالح مشدددترك  مدده الددددوم العرباددد  وغاددر العرباددد ممدددا  عدددل الددى التعددداول العةددجر  ف

 .(6: 2104)س دل  المناق  وع اتا الةعي ل محافل  ع اتا.

اند  و ع دى الج هاكادد خذف روساا  عمل ع ى  ددعاو ع قا تدا العرباد  اتأ  ما  قدوبناء ع ى 

عف  الدولا ف ف  قتصادها ساةاهو في عود تا لمجانتتا ال قوح أمنتا  ف إدراكا والتنمود  قتصادلاال

خدذ  االر فداع أل اجدو التبدادم التجدار  اداف روسداا والددوم العرباد  قدد أنجدد  االعةدجرد . ولتدذقدرا تا 

 (04.41) ىلددإ (2106) عددا  دوالرف ار فدده ( م اددار5.5)  حدددود (2116) عددا التدددردجي فقددد كددال 

 العرباد .ع دى اداف الددوم ألمداراف النةدب  اإلاات إ مصر والجزا ر والمغرب والعرا  واو  فدوالر رم اا

 (.2104فعربي سبو نك)
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 إقتصددادهانعددا  إلسدد ح  ل مناقدد  أللددادرا تا مددف ا لتنشددا روسدداا لددى ذلددك  ةددعى إضدداف  إ

ثواادإ  فالتةد اح. مدغرباد   تدادول  غ بادأ  دومنافة  الواللاف المتحدح في  جارح الة ح فدي مناقد   عد

ع ددى مددوطئ قدددمتا الوااددد ع ددى ردداطئ  محافلتتدداأل ددا وسدد  ألسددترا اجا  الروسددا  فددي الشددر  االا

ه عدد المتوسدد ف الددذ البحددر   شددجل القاعدددح البحرددد  و  الدافيدد . ل مادداهسددترا اجاا مولدد تا اروسدداا هدددفا  د 

 حاد الةوفااتي كدال قدد وقده الا الروسا ف وكالساطال أللهما  قصوم أ الروسا  في مدمن  طرطوس 

سددداوم مدددداد ولدداان  األإلعدددح عةدددجرد   حرددد  لبنددداء قا الةددورد مدده الحجومددد   ( ا فاقدددا0940)عددا  

 (.2105ف ررو )هذه القاعدح عام  .  المتوس  والزالإالروسي في البحر 

ع قا تا مده ا فا تدا  إعادح خ ممف وس  لى الشر  األإل  عود  قوح أستااعإ روساا القد 

ز مددف مصددالحتا عددز  ممددا ق دداو و إلخددرم فددي اأبندداء ع قدداف  دمدددح مدده دوم و مناقدد  الالتق ادددماف فددي 

 ا لتحقاق عود تا كقوح علمى ع ى الةاا  الدولا .العةجر  سعا   وو ودهااالقتصادل  
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 الفصل الثالث

 الشرق الوسط منطقة في ستراتيجية الروسيةالبعاد الوظيفية لال

سددددترا اجا  أ  دولدددد  اوظددددا ف غامتتددددا  حقاددددق مصددددالحتا الع اددددا وال   ددددرج روسدددداا ا  ددددتص 

ا فدي مناقد  و حدمدد   سدترا اجا  الروسدا الهدافتا عف هدذا التولداف ففاأ  حادل  في سعاتا لتحقاق الا

الع اددا ف  قددو  اوظافدد  غامتتددا الولددوم الددى إنجدداز أهدددا   تع ددق   منتددا ومصددالحتا وسدد ف ألالشددر  ا

سدترا اجاتتا  عدد  فادك األ  قدو  ع اد   يما منبغد حادل   حا   الى إعادح قراءح االولتذا كانإ روساا 

اتح ادل  عنالدر  ر في روساا   ر ا  أولاا تو وذلدكف ما فر  ع ى لانعي القرا حاد الةوفااتيالا

سدددتااعإ روسددداا رسدددو خاتدددا إوقدددد .سدددترا اجاتتا القوماددد  االقددددرح والمنددده ل دولددد   والتدددي   دددرثر  فدددي 

 قتصادل  قا م  ع ى آلااف الةو .انإ سااس  سترا اجي وسااستتا الدفاعا  وكذلك ا  الا

 الةااس  الروسدا ف وهدذهنتل في  حدمد م ت ف  التو تاف  فارد  ااراف   ث ث أستو اروزلقد 

المدرسددد  الفاردددد  األط ةدددا  هدددذه وأقامدددإ  فالغدددرب التو ددد  نحدددو األط ةددداول وأولودددد  :هددديالتاددداراف 

مندذ قدرول إذ رداركإ فدي لدااغ   فروساا ذاف  اردخ أوروبدي فدمفالف و  ثقافالتاردخ و الُاججتا ع ى 

كددل و ةددوداف أوروبداف اددل كاندإ طرفددا ااسدما فددي  ورها فددي ادروبقامددإ اددو  داردخ أوروبددا الةااسدي 

الشدر  عتبدار التو د  نحدو ال ا   خدذثو هنا  المدرس  األورواسداود  التدي  .يوروباألتاردخ المحااف 

التددي  دددعو إلددى أل منلددر لددانه القددرار الةااسددي " ود اروسدداا األورواسدد“متددو اددوم فاددرح أر  و محددور

هدذا وكاف موظدف  فسترا اجي الجاوبولاتاجي الفردد لروسااالا” إلى العمقأ  "الداخل “ال ار ي إلى 

هدي أسداس  ادول ا كاان ا  اوبولاتاجا   لاونتانلر ا و  .(46 :2101فنعم ) .ومصالحتاأهدافتا  لتحقاق

مف و ت  نلر أنصار هذا التو  ف أل لروساا مصالح ال  توافق مه الغرب و  أوروبا.-ما مدعى آساا

فددي  مادده النددواايف ولقددد أُهانددإ روسدداا فددي هددذا الجاندد ف فددالغرب خددرج كاِسددب ا وروسدداا هددي الاددر  
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األط ةاولف  التي مدعو الاتاالمبادي  و قواعدال قو  ع ى  أال  ال اسرف ولذا فإل سااس  روساا منبغي 

أل  قداو هاجدل ع قداف مده  في ُوسه الةااس  ال ار اد    ال ع ى قواعد  وازل القومف وبما أن  لال

ا ولدال أل  ةدتعاد روسداا قو تدا ذا ا د مدف الادد و مثالاد ف سدلأع دى الغرب ع ى أساس  وازل القدوم 

 أنصدارها  لعتقدد اادث  لى  ان  ها اف المدرستاف هنا  المدرس  الواقعا  والبراغما اد  إمه الغربف و 

وال  قتصدادل فالا االاا القدوحدمتا وبما أل روساا لال ل عودح دور الدول . هو  الر ال الما      ل 

اداف اركتتدا  التدوازل مدف  لجداد ندوع  إفدإل ع اتدا   جفداءحف واقعتدا الجاوبدولاتاجي الجدمدد مف اإلفادحقدرح 

الذا اددد ف ف دددال مدددف لدددالح روسددداا أل  جدددنح إلدددى الشدددر  أو الغدددرب أو  عاددددي   تددداء  ال ار اددد  وكفا

 جاهددداف  صدددورح متوازنددد   توافدددق مددده اقاقددد  ال جدددل ا  تحدددر ادددل لجددد  أل  فاألولودددد  ألورواسددداودتتا

دمدددداف نا دددق أنصدددار هدددذا التادددار مدددف مفددداهاو المصددد ح  الوطناددد ف واألمدددفف والتتإ  مصدددالحتا. وع اددد

عتبددروا أل المصدد ح  الوطنادد  لتددا أو دد  متعددددح ا واألهدددا ف والوسددا لف والقددوح ومصددادرها الوطنادد ف و 

د  تماعاد  وباياد  وإنةدانا ف كمدا أل  اقتصدادل  و ا ا مدف المصدالح ذاف مددم متبدامف منتدا المباردرح  ع  

 دولد  وأخدرم قدد  ادول متمد  أو دول لوالمتوسا  والبعادح المدمف وهنا  مصالح ذاف مغدزم اادو  

ذلدددكف هدددذا ف ددد  عدددف مصدددالح داخ اددد  وأخدددرم خار اددد ف ولقدددد أكدددد أنصدددار هدددذا التو ددد  ع دددى و دددود 

 تدمدددداف مدددف البايتددداف الداخ اددد  وال ار اددد  لألمدددف الروسددديف والةااسددد  ال ار اددد  هدددي وسدددا   وآلاددد  

 اوندابف) سدترا اجا .الا اف روسداابمدا ل دد   و تدو الاتواء   ك التتدمدداف أو منعتدا والق داء ع اتدا 

 .(14: 2101ف رم ي
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 المبحث االول

 وسطستراتيجية الروسية في منطقة الشرق ال الهداف اأالوظيفة المرتبطة ب

 مجمهلتةد ار وهي  حتاج  حتقمقتا ردد  وأهدا   ملاحل م ولدمتا ل  كربدوم  داحتالاسما رو

 نلددر روسدداا إلددى لتحقاددق مددا  ةددعى الادد . و م  رلعسكوالدا وماسددا  والسماسم  وام  دالق لااسا ل ولا

ال ار اددد . ولودددداف سااسدددتتا أل لجدددول مدددف أالشدددر  األوسددد  ع دددى أنددد   وارهدددا المدددرثر الدددذ  منبغدددي 

 (.059: 2111ف )الراو  

ع دددى  االسدددترا اجي مةدددتندحلدددوغ قواعدددد فدددي العمدددل  ادددو ف مدددفلقدددد  مجندددإ روسددداا فدددي عتدددد 

الفوضددى  رددب  ل عانددإ االدد  مددفأالددروس فددي رددتى المجدداالف  عددد  الةاسدد  والمفاددردف اصددا   فاددر

ذه روسددداا ووسدددا  تا لتحقادددق هددد االسدددترا اجا  أهددددا دف هدددذه وادددد   الةدددوفااتي. حددداد العقددد   فادددك ا

وال أ :األوس  منتدالتحقاقتا في مناق  الشر  وظا ف  ةعى  ول سترا اجا  الروسا   م   األهدا .

ا: ثالث د والعةدجرد .مناد  األ المر باد   األهددا  الةااسدا . ثانادا: الوظافد هددا  الوظاف  المر باد   األ

 قتصادل .الهدا  األالوظاف  المر با   ا

  :السياسيةهداف لوال الوظيفة المرتبطة باأ

 ولودداف سااسدتتا ال ار اد فأولودد  مدف أالمجاند  الروسدا  ع دى الةداا  الدولاد   رجل استعادح

 بعدددا لدددذلك  البددداردحف و غادددرفنتتددداء الحدددرب ا ( إلدددى0990)عدددا   حددداد الةدددوفااتي الانتادددار ادم أ فقدددد

 اددرزف الواللدداف "م تةددف "الددذ  عارددت  روسدداا خدد م اجددو وبمقااددل الترا دده  العلمددىفخارطدد  القددوم 

  القوما .مردجا  كقوح واادح  صوغ الةااساف العالما  وفقا لمصالحتا ألالمتحدح ا

مجانتتدا ع دى الةداا  الدولادد ف  (  اسدتعادح2111)عدا   الةدد ا اددأف روسداا مندذ  دولي ادو ف 

لمكان  اع  ارس اسما في رو ،االعتدر   العدالودح الجدمددح  جعدل لقما   و   وإرادح لددم اهنال كاو
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ف الةااسدددد  زدددددكر عالمم . واالضددددا ع  متمددداف مركاقدددوح ك التصدددر  لتددددا  فقدددد تا والةدددماح ل يا

منادددا أو  سماسما الوضددده الدددداخ ي  ،م ع  اعضتالدددعوباف ووا تتتدددا  هدددذافال ار اددد  الروسدددا  ع دددى 

النلا   ضتار م  فرخا متع ق  صعوبافخر وآف م دق لاالوضعف ومحدودل  القدراف ا وا تماعاا.

ف إلق ممم اف ل ك  ف وال االفادح ااددددمد  وزالق لاالعامل اهمم  وز أرااز مم االدذ   الجدمدددفالددولي 

الددذ  وا دد  روسدداا كددال  رألكاالتحددد  ال أ ال  إل والعولمدد . إلنساا   واقددو  الدلمقراطاددقضاما  وزراو

 التحدالف  سمااتاوعدد  ف لعالمم السماس  اع ى لد  مكرماألالواللداف المتحددح  متمثدل اتامند وما مزام 

 . (44: 2105فمجدال)لسماس . هذه افي  را  ثؤم  ع  روساا دور  أااانا ألب رلغامه 

لدى زمدف التعددلد  القاباد  والتدوازل إسترا اجا  الروسا  المع ند  الت كادد ع دى الر دوع ال عتمد ا

ثر فاد   الةداادح  اادل  القاباد  التدي كاندإ واردناف  ةدتأللتعودض لاغ  نلا  ا  ااف القوم الدولا 

فااددث  ةددعى روسدداا ل عددودح ل ةدداا  الدولادد  كقادد    ع ددى العددالو ومحدداوالف عددودح روسدداا كقددوح  ثددال 

العالمادد  الابددرم  لمتحدددح ع ددى المصددالح وع ددى الق ددالامددى ظتددرف مددف خدد م منافةدد  الواللدداف اعل

اداث وق الا دفعإ أوقعإ عدح  دالةوفااتي. لق حاد الالتي  فردف اتا الواللاف المتحدح منذ  فاك ا

ظترف اجو التنافل اداف أارز الق الا التي أ م حو ف فمفلى مةتوم إمردجا  أل المنافة  الروسا  ا

 م(. والمجدا2105)الةدورد  عدا  زمد العةجر  في األ ( والتدخل2104)األوكرانا  الق ا   الدولتاف:

سدترا اجا  ل سدتقااب الددولي وذلدك اا هو اناء الثاني الذ   نافل فا  روساا الواللاف المتحدح عالما  

ط ةدي و فعادل دورهدا فدي الشدر  ا دف األوروبا  مف خد م مني مه الدوم األألجاد  عاول إ محاول  

 (.51: 2106ف أفردقاا. )رامول وس  ورمام ألا

الددروس  خشددي الةااسداول  الغدربف فقددفدي موقددف روسداا مددف  كبادرا   (  غا ددرا2101)عدا  ردتد 

ل الدددددور ألددددناع القددددرار الددددروس مددددرول  الشددددرقا ف وألددددبحوروبددددي ل شددددراك  أل حدددداد االمشددددروع ا مددددف

وروبدي ل در  مصدالح روسداا القوماد  فدي دوم الجمتوردداف التدي أل حداد االا لقدو   د التوسعي الدذ  
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ا وروبدي ونلدر  أل حداد ا ن دما  لال فاقاد  اوكرانادا الأ حداد الةدوفااتي الةدااق. فتوقاده الستق إ عدف اا

زمدداف أل   ددق س ةدد   مددف ا التدداردخ  ةددب وكراناددا  النةددب  لروسدداا ع ددى مددر سددترا اجا  ألهمادد  االألل

ف كمدا لداد  مج دل نفصالا  فاتداوكراناا ودعو الجماعاف اإلأنتتإ  التدخل العةجر  الروسي في ا

سدداوم  حددر  روسددي فددي البحددر أهددو أ  والتددي مددرا   فاتددا سددترا اجا الالدددوما ع ددى ضددو  زدددرح القددر  ا

 ) ااردددددافاالدافيددددد  عدددددف طرددددددق البةدددددفور والددددددردنال  الماددددداهمنفدددددذ روسددددداا الدددددى  د عددددد األسدددددودف وكمدددددا

 .(4: 2105ولفوآخر 

قدددد اددددأف األزمددد  الةدددورد  مر باددد  فخدددرم ل تندددافل فااندددإ الةددداا  الةدددورد  ألمدددا الةددداا  اأ

 الابدرمف ثدوق اماد  إل صارورح الرباه العربي إال أنتدا سدرعال مدا  حولدإ إلدى لدراع نفدوذ اداف الددوم ا

ا روسددداا و حدمددد  ع ددى مددف التندددافل ادداف القددوم العلمدددى فددي النلددا  الددددوليف  ددر ب   مةدددتوم أ خددذف أ

 خرم.أوروبي مف  ت  أل حاد االودوم ا والواللاف المتحدحوالصاف مف  ت  

نقاددد  ألوضددداع التدددي  مدددر اتدددا سدددوردا ردددجل الموقدددف الدددذ   بنتددد  ال ار اددد  الروسدددا   جددداه ا

 ارزح في  اردخ الةااس  الروسا   جاه مناق  الشر  األوس  منذ سقوط اال حاد الةوفااتيف  انعاا 

هددذه ال اددوح ادالدد  العددودح القوددد  ل دددور الروسددي فددي  جثاددر مددف المح  دداف إلددى أل لعدددو  اددل ودفعددإ

عدادح دورهددا إلابدداط خاد  روسدداا إسددترا اجا  لتاوددق و اا بعدإ الواللدداف المتحددح لقددد النلدا  الددولي. 

لتاودقتا. الراما  مردجا  ألفشام ال ا  اإروساا في  فاما ا تتدفكقوح علمى ع ى الةاا  الدولا  

 (.54: 2106ف)رامول 

األوس  فإل في الشر   سااس  روسااثار سااس  الواللاف المتحدح ع ى  مر اتوبقدر  ع ق األ

اتغاادددر سااسددداف النلدددا   قمدددا متع دددهمتدددا أ ف ولعدددل فدددي سدددورداالمتحددددح لتدددا مصدددالح اقاقاددد   الواللددداف

عدادح  ر اد  إ وهدي  عمدل ع دى  سدرا الفإمرال ودعمد  لحدزب هللا وكدذلك موقفد  مدف إالةور   ع قت   د

 مدرال وهدي ادذلك  حددُّ إزمد  الةدورد  كجدزء مدف الصدراع مده ألا أنتدا  درم ق داو كمدا إلموازدف القوم في ا
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ل ادث ساجول ل   تدمدد اقاقدي إمراني والذ  إمراني و منه  شجل ا ف لاني روسي إلمف النفوذ ا

 (.441-444: 2101فواخرول  المناق . )ازادلمصالحتا الحاود  في 

ط ةدي  شدجل عدا  مندذ أل  دذف الةااسد  األمردجاد   شدجل خداا وسااسد  ا دف ردمام االقد 

الةدددوفااتي ردددجل التاوددددق التددددردجي لروسددداا فدددي مجالتدددا الحادددو  خوفدددا مدددف روسددداا  حددداد الانتادددار ا

وروبدا أكثر من  خوفدا مدف روسداا القا مد ف وقدد  دو إقفدام المجدام الحادو  األوم لروسداا فدي أ المحتم  

وروبددي و بعدد   عددد ذلددك محدداوالف  دد  ال أل حدداد االوا ا ددف األط ةدديلاددل مددف  الشددرقا   ان ددمامتا

العةجر  فدي  عدض دوم آسداا الوسداى والتدي  مثدل  و ودال وأوكراناا ثو ور اا الثوراف في كل مف 

 جداه إوهدذا دفده روسداا   (5: 2102عبدد الحديف ) ارزهدا.أ" القرغازد  "قرب العالم   "ناسمِ "قاعدح 

 وس  لاةر العزل  التي لحاوم الغرب فرضتا ع اتا.ألالشر  ا

 ف  قددرار دولددي لصدددرأع نددإ روسدداا عزمتددا معارضدد  أ مددا فامددا متع ددق  ددالقراراف الدولادد  فقددد أ

متع دق  فامداالتدي  عرضدإ لتدا ع دى مدد ا دف االط ةدي  سدمت  ال دلعد ممدا  اسدتاا تاوقد عبدرف عدف 

 فدر  مناقد  ( 2100 ذارآ01)اتداردخ لددر   ( والدذ0941رقو)الدولي  حق لاباا لدار القرار إ 

العةدجر  لفدر  امال  المدنااف مدف العقادد معمدر القدذافي لاتحدوم ذردعد  ل تددخل   و   حج الر 

فدي  لمدا اصد  قدرار دولدي لصددر وهدذا أل ا  معارضد  ذف موقفا اولال  غربا  ع ى لابااف لذا فقد 

 (.219: 2100فواكاو)زم  الةورد . كاف  القراراف المتع ق   األ

 : قتصاديةلهداف االالوظيفة المرتبطة باثانيًا 

العقددد األوم مدف القدرل الوااددد  وخالد  خد م لإللدد حفقتصداد الروسددي  عددح مراادل الا مدر  

قتصددداد ا اعتمددداد قواعددددقتصددداد منتدددا اللددد ح اإللاددداف آدارح الروسدددا  عددددح  بندددإ اإل والعشدددردفف لقدددد

و وفار الدعو لمتوساي ولدغار ر دام  ال را  فوخفض  ل مةتت ااففالشرا ا   رفه القدرحو  الةو ف

إل  سدواء.ادد  واأل نباد  ع دىا ل ستثماراف المح اد  ألل لجول  اذ    اال راءاف دفعت  األعمامف هذه
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قتصددادلاف ا وار باطتددا مددهتددا فروع و عدددد إختصالدداف ةددارع و اددرح التنمادد  االقتصددادل  فددي روسدداا 

اددود روسداا نقدل االقتصداد  العا  وال اا خدارجالرأسمام الروسي  وا ةاع نشاط وأوروبافدوم آساا 

 2119فمددددارح اإل)العددددالمي. قتصدددداد اال والتاامددددل ضددددمفندددددماج الروسددددي إلددددى مرا دددد   دمدددددح مددددف اال

:049). 

 فقتصداد الةدوفاتي سدا قاالفتدو مب دغ نصدف اجدو ا  سدي قتصاد الرو الاجو ا النلر إلىعند 

ألددولتا الثااتدد  فددي روسدداا علامدد  الحجددو ف و  م ددك روسدداا كمادداف قتصددادل  و الإال أل المو ددوداف ا

 بام  "األورام  "الغنا   جمااف ها     دها    مف ال اماف التي  حتا تا الصناعاف العالما  ف و  ع

اتااطاف الموارد ال ا  في روسداا ف إق مف النف  والغاز الاباعي و الفحو و األخشاب مف أهو مناط

هددو مصددادر الددنف  و الغدداز مددف أ  ددعددو  دوم فددي المددواد ال ددا  الم ت فدد  ف غنددى الددأ روسدداا مددف  كمددا أل

ذه  و أنددواع ر العدمددد مددف المعددادل األخددرم مثددل الددد  كمددا أنتددا  نددتل و  صدد العم دد  الصددعب  لروسددااف

 د عد فامدا حداد الةدوفاتي الةدااق ف  العةدجرد  لقد ورثإ روساا معلو الصدناعاف و  الوقود الم ت ف ف

ف   عبددداو ف )نصددارح صدددرح إلددى العددالو.لددناع  الةدد ح فددي روسدداا مددف أكبددر المنتجدداف الصددناعا  المُ 

2105 :49.) 

 فوضدو القدر  فوكراناداأزمد  أسدتقراره مثدل انمدوه و   ق بداف ضدربإالروسدي عددح  وا   االقتصاد

ن ف ددإ قامدد  النددا ل المح ددي اإل مددالي الروسدديف خصولددا  مدده فددر  او  الددنف فسددعار أن فددا  إو 

ر  صورح واضح  ع ى قتصادل  ع ى روسااف وهو ما أث  اأوروبا والواللاف المتحدح األماركا  عقوباف 

ف قددر  أ  قتصدداد  الوبتددد  خ ددق ظددرو  مناسددب  ل تاددور ا .(2101كردةددتيف)كجددل. قتصدداد الاجددو ا

وسد  الددوم فدي الشدر  األ وثاق  مهقتصادل  اع قاف  ى إقام ع  راءاف  ر از  شجل عا  إروساا 

 التجارددد فو نشددا  الع قدداف  فسددتثمارافإلا منتددا  ددذبهدددا  أ لددى  حقاددق عدددح إهدددفإ مددف خ لتددا 

 وزدادح الصادراف و جارح االس ح .
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الدددوم العربادد  رددردجا   عدددوسدد ف ألفامددا متع ددق  التبددادم التجددار  ادداف روسدداا وب دددال الشددر  ا

سترا اجاا في المشارده االقتصادل   النةب  لروسااف ااث  حاوم موسجو  قود  الع قاف اانتا وبداف ا

اجدو التبدادم التجدار  اداف روسداا والددوم العرباد   أفردقاداف وب دغا دال مناقد  الشدر  األوسد  وردمام 

 مب دددغ الددددوم العربادد   األولدددى اددافمصدددر هددي  دوالرف كانددإ ر( م ادددا04.41) ي( اددوال2106) عددا 

 ر( م ادددا0.290) المغدددرب ( ثدددو1.944) مب دددغ الجزا دددر  ادوالر.   تتددد ر( م ادددا4.056) الدددىولدددل 

 ل ( م اددو 41)د فددي ذمددل القا مدد  لاباددا ادد دوالرف و دداء ر( م اددا0.241)  مب ددغوكددذلك االمدداراف  دوالرف

 (.2104ف سراج)دوالر.  ل ( م او 51)دوالر   تتا قار ب

 ر( م ادا2.01( ادوالي)2106) عدا مرال وروساا فقد ا غ فدي إما اجو التبادم التجار  ااف أ

ع دف فدي أ قدد  "ادو ف "دوالر. وكدال ل ( م او 055.0(  مقدار)2104في)ر فه اجو التبادم ادوالر وقد 

 .(%41)اواقه ا التجارد  مقد زادف  بادال توإمرال روساا  ( أل2104)آذار رتر 

 ( م ادددار15)إلدددى  المبدددادالف التجاردددد  فقدددد ولددد إ فوب صدددوا التبدددادم التجدددار  مددده  ركادددا

 24)ادداف ف لاندد   را دده خ لتددا إلددى مددا روسددا سددقاط  ركاددا ل اددا رح الإزمدد  أع الندددادوالر سددنود ا قبددل 

ل التعداول التجدار  أ درا  والدروس ل األو ع ف المةدرولأ  ارسما ف فامدوالرف اة  أرقا   ( م اار21و

 (.2106ف عبد الراز  )خ م الةنواف القادم .  ر( م اا011) رقولةتتد   فااف الب دم

ماف قاداع الااقد  كوند   لدى  دإما فاما متع ق  الااق ف فروسداا  تبندى سااسد  خار اد   تدد  أ

فددي مجددام الااقدد  وهددي  ا  وروسدداا  عتبددر عم قدد قتصدداد الروسدديفالسدداس التددي لقددو  ع اتددا األالركاددزح ا

سااس  الااق  الروسا  ع ى   فرا. و قو سترا اجا  لما متوفر ع ا  مف اوس  نلرح  نلر ل شر  األ

لدى إ ةدعى  يلتدا. وهدل حدد األدندى  اع دى األسدعار وضدمانتالتعاول مه كبار منتجي الااق  ل حفدا  

اإلنتدداجف  التنقادد ف و اددودرسددتثماراف مددف قبددل الشددركاف الروسددا  خددارج روسدداا فددي مجدداالف االقاددا   
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ف ع دو  )وسد  والمناقد  العرباد . ألسدتثماراف الشدر  االوقدد ردم إ هدذه ا اودد فالبتروكام والصدناعاف

2106.) 

ادددد المقومددداف الر اةددد  التدددي لقدددو  ع اتدددا التعددداول أ دفدددي المناقددد  العرباددد  قاددداع الااقددد  لعددد

وبددددأف مشدددارده ل تعددداول اددداف الددددوم المنتجددد  ل دددنف  والغددداز فدددي المناقددد  العرباددد   الروسدددي العربددديف

الروسدددا  الةدددعودل  والتدددي  نقددد  عدددف الغددداز فدددي الربددده  مثدددل مرسةددد  )لوكةدددار( الروسدددا فوالشدددركاف 

نفددد   وددددل وسددديألدددو   اكمدددا  تشدددار  ردددركت سدددتمتافأمدددف  (%11) وددددلأال دددالي و م دددك ردددرك  لدددو  

ودور الشددددركاف الروسددددا  كددددذلك فددددي مشددددروع خدددد  ف ل فددددي  اددددودر اقددددوم الددددنف  الاودتادددد االروسددددات

والدذ   نفدذه ردرك  سدترو   درانل غداز فكمدا  فمداراف العرباد  المتحددحإلا في الفجارح(–الغاز)الاود   

كمدا  وسدورداف والةدودال الجزا درفدي ر  و وددل وغداز ادرو  فدي سدو  الااقد  المصدألدو   ا نش  ردركت

 (.2104ف الشاخ) سواقتا القدلم  في العرا  ولاباا.أ ةعى روساا ل عودح الى 

" غدازبرو  "الااق  خدارج المناقد  العرباد   شدار  ردرك وفاما متع ق انشاط روساا في مجام 

فددارس  "سددت راج الغدداز الاباعددي والتنقادد  عددف الددنف  فددي مجمعدداف أو ث ثدد  مددف اقددوماالروسددا  فددي 

 .ا مف أكبر اقوم الغاز الاباعي في العالو إمرالف الذ  لعد وااد  "الجنوبي

أكبر مةتت ك ل غداز الروسدي  عدد ألماناداف  و عتبر ثاني  تعتمد ع ى الااق  الروسا  فما  ركاا أ

م اددار متددر مجعدد  مدف الغدداز الروسددي سددنود ا عبددر خادي أنااادد  ا ددو سددتردو الددذ   11و ةدتورد نحددو 

 (.2104ف الب قال. )الشاخلمر  حإ البحر األسودف وال   الغربي عبر 

  وسددد  فاتع ددق  مباعدداف الةددد ح ألمددا المصدددر الثددداني المتددو ل دددخل الروسدددي مددف الشددر  اأ

سدد ح  فددي العددالو فوع قددد  ألسدددوا  اأكبددر أق دداو  ع دد  مددف السددتقرار الددذ  لشدددتده االل عددد  اإااددث 

فقد كانإ الجزا ر ومصر وسوردا والعدرا   وس  في هذا المجام لاةإ  دمدحفألروساا ادوم الشر  ا

 حداد ال فادك اأسدتو اتي الةدااق فوقدد  حداد الةدوفاالوالةودال مف المةتوردمف الر اةاف ل ةد ح مدف ا
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تدددذا القاددداع عددد وح ع دددى سدددقوط اضددداف  لدددبعض المشدددج ف الروسدددا  الداخ اددد  المتع قددد  إالةدددوفااتي 

والنلددا   (2111)النلددا  العراقددي: ساسددي ع ددى الةدد ح الروسددي همددا أنلدداماف كانددا لعتمدددال  شددجل 

قددرف خةدا ر الشدرك  الروسدا  روسدوبورل  واترا ه عا داف روسداا مدف هدذه التجدارح  (2100)ال ابي

سدو   ركاف الروسدا  فدي منافةد  الغدرب فديالش إفق . وفش م اار دوالر في لاباا  6.5اد كةبورف إ

                                      (.2106 ف كوزخانو )العربي. ال  ال 

الدددوم فددي ااددث ادددأف عدددد مددف  الروسددي الحددرب فددي سددوردا  إنعددا  سددو  الةدد ح  أسددتمإ

( 2106الددى 2100) ففدي الفتددرح الواقعدد  ادداف عددامي الشدر  األوسدد   ا دد   زوددددها   سدد ح  روسددا ف

وقعدددإ المم اددد  العرباددد  الةدددعودل  لدددفقاف  المناقددد ف فقددددمددده  عدددض دوم روسددداا عددددح عقدددود  إوقعددد

إلددى فددتح مصددنه إلنتدداج   ( إضدداف411إس)الصددواردخ الروسددا  الشددتارح   زوددددهاف  منلومدد رددم إ 

 ر( م ادا1.5) والةعودل اناد  ك راناو  في المم ا  وب غإ قام  لفق  س ح مبد ا  ااف روساا 

  دوالر.

سد ح  روسدا  أ ادار دوالر لشدراء م 1.5 س ح  قددرف بألفق   وقعإ الجان  المصر  في و 

لاددف  األوسدد  مجتولدد سدد ح  الروسددا  ل شددر  و بقددى القامدد  الحقاقدد  لحجددو المباعدداف مددف األ .منوعدد 

ما في أ .(Nicolay Kozanov,2016دوالر. ) ر( م اا5.5) إلى ر( م اا0.5)د اال براء لقدرونتا 

روسدداا  شدد ل لددفق  سدد ح  ( فددي2106)نددوفمبر  ردددإ مفاوضدداف فددي رددتر أالجاندد  االمرانددي فقددد 

ل أكمددا .  وأنلمدد  مدفعاد  وطددا راف ه اجددوبتر” 91- ددي“م ادداراف دوالرف  شددمل د ا داف  (01) قامد  

( 2.5)د  قدددر ادد  ( وبقامدد411)هددو لددفق  لتددا و تع ددق  منلومدد  الصددواردخ الحدمثدد  سأ  ركاددا وقعددإ 

 (.2104فسجا  ناوز عربا )دوالر.  رم اا
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 : والعسكريةمنية لهداف الالمرتبطة با ةثالثًا: الوظيف

القددومي الروسددي  ال ار ادد ف واألمددفمددف الركددا ز الر اةدد  لةااسدد  اددو ف  األهدددا  األمنادد  إل

 ددراه روسدداا مددا وروبددا وهددذا أ جدداه رددر  اط ةددي  أل وسدده ا ددف رددمام ا منتددا:وا دد   عددض التحدددلاف م

اف القوميمنتا ألا  تدمد   منادا لصدع  أوس  غار المةتقر والدذ  لشدجل وضدعا ألل شر  ا  وارها أل  

  جاه  .ع ى روساا 

سدددباب ألسددتقرار ل ددداخل الروسددي او تدد  نلددر روسدداا لشددجل عامددل  األوسدد  مددفل الشددر  إ

وسددد  هدددي دوم أل حددداد الةدددوفااتي و جددداور الشدددر  االسدددتق إ عدددف اافالددددوم التدددي  واقتصدددادل فمناددد  أ

مدرال إي  حددها مثدل وسد  التدألس ما  ودو د قواسو مشدترك  اانتدا وبداف دوم الشدر  اإغالباتتا دوم 

ى نشر مذهبتا وعقادد تا إلمرال دول   وسعا   ةعى إل أ: مصدردف األومف ودجمف ال ار في و ركاا

ل  ددرثر ع ددى أولددذلك مددف المحتمددل  الفقادد فالدمنادد  ضددمف مبدددأ  صدددمر الثددورح وعمادهددا نلرددد  الددولي 

ل مناقد  الشدر  إ الثداني: ال ارالجغرافي. أما الدوم المجاورح لتا والتي  ةماتا روساا دوم الجوار 

ومددا  األمردجادد فلدد  العةددجرد  آلمنادد  كباددرح ااتدددأف اتدددمار العددرا   األددى هددزاف إوسدد  قددد  عرضددإ ألا

لددى ذلددك إراضدداتاف ل ددا  أمنددي وضددعف قب دد  الدولدد  العراقادد  ع ددى أنفدد ف ا ر دد  ع ددى ذلددك مددف 

ف الجماعدداف المةدد ح  ومددف لددبحتا عددام ي  ددذب لاثاددر مددأقددد فوسددوردا  حدمدددا  العددرا الحددرب فددي 

ل مصددالحتا أف دذلك  درم روسداا  عدداد كبادرح مدف الددروسأ ضدمف المنتةدباف لتدذه الجماعداف المةدد ح  

                     نلم  مةتقرح قرب ادودها.أالقوما   قت ي 

فامدا مدا أ .مدرال و ركاداإلقد انإ روساا ع قداف مده الددوم العرباد  وع قداف مده دوم الجدوار 

إلدى ألدا  الحجدو القاصدر   العرباد -الروسدا فتعدود  دذور الع قداف   الع قاف العرباد  الروسدا  قمتع 

وخد م  الدافيد فالروسي الذ  كال متد  إلى إلجاد نفدوذ فدي المناقد  مدف أ دل الولدوم إلدى الماداه 

لددى إي  حدداد الةددوفااتالا الةددوفااتي. وقددف حدداد النتاددار ااولغالدد   (0904)عتددد الثددورح الب شددفا  عددا 
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سددتق م كمددا سدداهو فددي البنادد  التحتادد  ل عدمددد مددف ال اندد  الق ددالا العربادد  ودعددو اركدداف التحددرر وا

عتمدددف الةااسد  ال ار ادد  الروسددا  ع دى ثوااددإ فددي ع قتتددا ا  حداد الةددوفااتي الالددوم. وبعددد  فاددك ا

األلددعدح. الةددعي ل ددمال المصددالح الروسددا  فددي المناقدد  وع ددى كافدد   األوسدد : أوالهدداادددوم الشددر  

لى المناطق الجنوبا  مف كومنولدث الددوم إق اما  مف هذه المناق  المتداد الصراعاف اامنه  وثاناتا:

ستفادح الا وثالثتا:   تدمد لتذه المصالح ل ر اروساا أسترا اجي لروساا و االمةتق   كمجام ااو  و 

رامول )الروسي. قتصاد إلنعا  اإلع قاف  عاول  خ م إقام مف قتصادل  المف ثرواف المناق  ا

 .(92: 2106ف

 اد  مدف المناقد  آلالتحددلاف ا  ظاهرح "االس مود " والقوقاز الابار ووس  آساا في مقدم دع ُ 

اع القدرار الدروس أل الغدرب ودعتقد لدن   .الروسيالقومي مف ألوساا  التي موا تتا اأالعربا  الشر  

نفصددالي " إلنمددوذج األ" صدددمر ا فدددرالاتتا فددي سدداا روسدداا و فااددك  ضددعا إلاللدداهرح  لةددت د  هددذه

داح أسدد ما  إلالحركداف افددي موسدجو  م المناقد .  ددر نفدذه فددي كوسدوفو ودةددتثمرها ل تامند  ع ددى  الدذ 

الروسددددي وفددددي اددددام سددددقوط القوقدددداز الاباددددر ااددددد القددددومي مددددف ألضددددعا  اإلسددددعودل  غربادددد   ةدددد ر 

مدددا ألدددى موغةددد فاا  دمددددح إلحدددالي وددددتو  حود تدددا   تفدددي الدولددد  الروسدددا   شدددج تا ا االسددد ماافف ربمدددا

 (.66: 2106فنعم ) .و اتدخل مبارر مف الغربأاتغذل  عوامل  فاك داخ ا  

فددي  لاةددإ دولادد   نشدد  ادد  مددف كااندداف آمنادد  أ وا دد  الةااسدد  ال ار ادد  الروسددا   تدمددداف 

نفصدددالا  و حلدددى الالتحرد دددا  اسددد مي وهدددي كاانددداف  عتمدددد التعبيددد  الدمناددد  العدددالماف العربدددي واإل

دعمتدددا الةااسدددي  ووقدددفروسددداا اتجفادددف مندددا ه  مود تدددا  سااسددديف و االددد اتموددددل  زددددل وغاددداء 

ع ددى  ىال   شدد النشدداطف وروسددااو حمددل دوم ال  ددال وب الدد  الةددعودل  مةددرولا  هددذا  فواالع مددي

 بمدا لقدار اللاهرح ااف المة ماف الروس الدذمف مب دغ عدددهو هذه القوقاز فق  ولاف   شى مف  فشي 
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والدددوليف ق امدي النتشدار داعد  اداورف روسداا قادر التدي زاد نشداطتا ااوعندد  م ادول مدواطف. (21)

 (.61-64: 2106 محتمل. )نعم ماراف العربا  المتحدح كمموم  حاورف مه اإل اكم

 الروسا ف  النلرسترا اجا  الا ثوااإمف أهو  األوس  لعدُّ الدا و في مناق  الشر   و ودل الإ

نلددا   شددار  سددورداف لدددعوالتدددخل الروسددي فددي ف .منتددا القددوميأ أهمادد  لتعزدددزمناددو  ع ادد  مددف  لمددا

األسد أستو في  غاار انا  نلا  األمف االق امي في المناق  وسمح لروساا ارب  و وثادق لشدبج  مدف 

 و ركاددا ودوم ال  ددال ف الشددركاء فددي المناقدد  كددالعرا الع قدداف والتحالفدداف العةددجرد  مدده العدمددد مدد

ومددا  طرطدوس لمراقبدد  الوا تد  المتوسداا الروسدي فددي مانداء  و دود. وكددذلك الومصدر وإمدرال العربدي

د منبده مدف الحدرا ع دى  ر ابداف مرا د  مدا  عدد و دو ل هدذا الأكمدا  القدوميف لألمدفلمث   مف  عزدز 

الةدددورد  هدددو ضدددمال  زمددد ألروسددداا فدددي ا مدددا لشدددغلوم فاتدددافنتالددد  الحدددرب الةدددورد  والددددور الروسدددي 

 الدافي .  المااهأ  خردا   دمدح لةورداف والمحافل  ع ى و ودها في  مصالحتا في

ا متقدددما اتددل مركددز  او مددرال إروسدداا و  اددافز التعدداول دددعز كددال أاددد أسددباب  منددي ألل التدا ل اإ

سدداا الوسدداى ومحاولدد   اودددق آرهدداب فددي إلولوددداف الاددرفاف نتاجدد  ل وفتمددا مددف  نددامي اأفددي سدد و 

سددترا اجي ف ددل رددردك لتددا نلددرا لموقعتددا االأمددرال إالصددراعاف فددي مناقدد  القوقدداز و جددد روسدداا أل 

ادددود  متورددداف وسدد   العربدديف وع ددى ددزء كباددر مددف ال  ددال  هرمددزف وع ددىالمشددر  ع ددى م دداق 

 2102ف الحمددداني)الط ةددي. ا  وسدده ا ددفدرا  اجددو  تدمددد إفددي  قدددمر و  والقوقددازف و شددتركالسدداا آ

:9). 

ثر  و تدد المتحددحفعتبدداراف الع قداف ادداف روسداا والواللدداف امراناد   إلثر الع قداف الروسددا  ا  تد

مدرال إ نق تداف و قدهمف القومي الروسي في القوقازف وفدي  اوسااسدا  الااقد  وخادوط ألكذلك  عامل ا

 النفادي وهدي  دار قردد  ل جدوار الروسديساا وبحر قدزودف وبداف ال  دال العربدي والقدوس آااف وس  

مراناد   جةدد لددقا  روسداا كقدوح كبدرم إلدارح الع قداف الروسدا  اإ لإ فا .ثقافي وطا في    ثارولتا 
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الوثددو   ا اددف لمجددفل روسدداا أمرانددي مثبددإ إلفددالموقف الروسددي مددف الم ددف النددوو  ا ودولاددافق اماددا إ

 .(026: 2106فنعم ) فا .

لدبحإ  ركادا أالحدرب العالماد  الثاناد   انتتداء التركاد : فبعددفي مجام الع قاف الروسا  ما أ

 اام اان  وباف حاد الةوفااتي مف الجنوب  ا لمنا  أا  دار   ط ةيف ورج إاألا في ا ف رمام ع و  

  ادددف اادددث لدددو مندددي الروسدددي لتركادددافألبعدددد الحدددرب البددداردح  غادددر مددددر  التتدمدددد او  .وسددد ألالشدددر  ا

نصددرا  ا فم تةدداف.  ددزامفددي عتددد   روسدداالةااسدد  ال ار ادد  الولوددداف أادداف  الع قدد  مدده  ركاددا مددف

 قددوحدارح اددو ف سااسدد  نارددا  لتعزدددز مجاندد  روسدداا كإعتمدددف ا مدده الوقددإ الددذ  نقددرح أ جدداه موسددجو 

لو اددد  لتعزددددز مجانددد   ركادددا مو اجومددد  ادددزب العدالددد  والتنماددد  سااسددد  خار اددد  أمد فف واعتمددددعلمدددى

مشددددج ف مدددده  سددددترا اجي و"لددددفرالق امادددد  كبددددرم أو قددددوح وسدددداى عالماددددا )سااسدددد  العمددددق اإكدولدددد  

 (.011-012: 2106ف "(. )نعم الجوار

تركاددا العالاد  لقامدد  اللددى إدرا  موسدجو إ عدود  لعوامددل انبتدا  إلددى ركادا جددذب لروسداا  ةدعى 

مردجادددد  ودورهددددا فددددي  اددددوراف الةااسدددد  الع قدددداف الروسددددا  األا وسااسدددداا وفددددي انادددد  قتصددددادل  اا و أمنا دددد

و  ع تدا قدوح  حردد  كبدرم أفتركاا هي اوا   الدردنال التي لمجف مف خ لتدا خندق روسداا  .وساا ألا

لى القرب الجغرافدي فدي إضاف  إا وثقافاا و ارد اا ودمناا ثنا  إا متداد  ال لتركاا أكما  سودفألافي البحر 

ل موقدده  ركاددا  ع تددا إالروسددي. القددومي مددف ا وهمددا أوهددف مناقتدداف فددي مجددام األسدداآالقوقدداز ووسدد  

  ركادداذلددك ف دد  عددف  .والغددرب لواللدداف المتحدددحا فدد ف مددف  اودددقإل ل ااقدد  الروسددا  لا ادددل   ممددر  

واتدى  ع دى "االسد مود " ألمردجا  والحرباسااس  التامن   ع ى التحفلاف عض  شار  روساا في 

زدوا اددد  معدددامار الغدددرب فدددي انتقددددف  ركادددا ااادددث   ن دددما  الاددد إللع دددى الغدددرب الدددذ   ةدددعى  ركادددا 

 (.011: 2106فنعم ) المناق .التعامل مه ق الا 
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سدد ما  إل  شددى مددف  عدداول التادداراف اثار الدددمني لتركادداف فموسددجو  لروسدداا م دداو  مددف التدد

الغالد  نقدرح أالرددا  و  مدهروسداا  الذ   ةعى الاد  والتقاربالعربا . س ما  إلالاورانا  مه التااراف ا

لتعداول ا مثدل لةدعودل امف مصالحتا مده  أكبر ركاا الروسا  مه مصالح الف ففجوح اانتمانشاء إمن  

والتعدداول فددي منلمدد   (%41) انةددب  ركاددا ع ددى الااقدد  الروسددا   الددنف  واعتمددادنااادد  أفددي مةددال  

كبددددر رددددردك ألددددبحإ روسدددداا أ .(0992عددددا  ) ُأسةددددإ سددددود والتددددياأل االقتصدددداد  ل بحددددر التعدددداول 

هزدمددد   وهدددو خددد  لنقدددل الغددداز الروسدددي عبدددر  ركاددداف خددد  "الةدددال الجندددوبي" لتركاددداف ودعددددقتصددداد  ا

اادث ادرر روسداا مدف قادود  صددمر نفاتدا وغازهدا   ل واللاف المتحدح في ارب الدنف  والغداز البداردح

ا لد  مرال وروساا مصدردف و ركادا ممدر  إفا    ركيف  اول مراني إلجاد مث ث  عاول روسي إلا فق  أوفتح 

 (.015: 2106نعم ) أوروبا.مداداف الااق  الى اماف  لت

ذ  ددرم روسدداا إ  فاو ددد  بدامف فددي و تدداف النلدر  فةدوردال مدا ل ددص األزمدد فاع قا تمددا مدا أ

 نتشددار الةدد فا او  شددى مددف  فق امددي والدددوليإلمف ا  ددل  داأللانتددا زمدد  داخ ادد  و أزمد  الةددورد  ألأل ا

ود اد    .و دعو المعارضد لى  نحي الر ال الةور  إف اانما  ركاا  دعو  عد سقوط النلا  الةور  

ل التعداول الروسدي إ. نتا رد ل إمدرال ق اماد  ردإلى  ة  نفوذهدا ع دى المناقد  كقدوح إل  ركاا  ةعى أ

 ركادا فدي سااسد  العمدق  الروسيف ودةداعدس مو  عف القوقاز إلالنفوذ ا ضعا إلةاهو في التركي 

 (  .(Brannan2013 االسترا اجي.
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 المبحث الثاني

 في الشرق الوسط ستراتيجية الروسيةالنجاز اادوات ووسائل أالوظيفة المرتبطة ب

مناقددد    حتدددلالددددوم العرباددد  فدددي هدددذا المشدددر   او حدمدددد   وسددد  ألروسددداا دوم الشدددر  ا دُّ عددد   

منتا ألتا   ثار ع ى التي ف و م ت ف   مصالح  معتالحدودها ف و شتر   نةباا  غرافا  متم  ومجاورح

 قعدد   غرافادد  متوالدد   مدده المةدداا   مثا دد ل واادددف و نلددر الاتددا  آقتصددادها فددي اوع ددى  ف القددومي

 دوليالدد  هدانفوذ و القوماد  التدي  ةددعى خ دف مصدالحتاسدترا اجا  الروسدا  الود  المتراماد  فااوراسدألا

 العامددل الجغرافددي لشددجل  النةددب  لروسدداا سددببا   لأل  النلددر نحددو الجنددوب والغددرب ىع دد روسدداا جبددر 

 االوسددد .الشدددر   سدددتمرار فددديا متقدددد  ل بحدددث عدددف دور وموقددده  اتددداسدددباب التدددي  ددددفه ألمدددف ا هامدددا  

 (.   064: 2106)ق عجا ف

ال   ت دددف فدددي   ادداد  ددو كاانددداف و  فروسددداافتددذه المناقددد  التددي  رباتدددا ادددود سااسدددا  مدده 

والتددي  تددرا   فامددا  ادد فالجنوب روسدداا ةددجال فددي مندداطقال ركابتتددا الدمنادد  والةااسددا  والح ددارد  مدده 

القردبد   واالس ما العربا  الدوم  مه متاا ق   اول   ااد وا ارحإس ما  نتا ا غاف ررقا  ودلان  اا

ل الدلانددد  أاالسدددترا اجا  الروسدددا  مواقددده نفدددوذ لتدددا غادددر مباردددرح وخالددد   دهاوالتدددي  عددد فروسددداامدددف 

 (.04 –01: 2101 فالعز  ) .روسااسجال مف عدد  (%22) اوالي اتا مدمفس ما  إلا

منشدها  افغالل ا حقاق أهدا  إسترا اجاتتا الع اا دواف م ت ف  لتنفاذأو   ةت د  الدوم وسا ل

هدا  والرؤم والتصوراف ألاع القرار ع ى نقل اعاف لن  وسا    ُ  مث لدواف  ُ ألوهذه ا فلانه القرار

ختاار إثر  ف ل الوسا ل المتاا  ودتأست دا  اواقه  ال ر ألى إا درا  والم موم ذهنا  إلمف ااث ا

رادح الةااسا  إل وفر ا خرم معنود  فهذا ف   عفأمادل  و ومتغاراف  منتا  اعتبارافداح  عدح ألا

إنما  عااف الوسا ل التي  عاف ع ى  حقاق ف هدا   ردد  حقاقتاأ و قدمرها لما  راه مناسبا لال مف 
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ق اما  إلالباي  ا سترا اجي طباع اال  ةق  مف  قدمرها ال  أودنبغي ع ى كل دول   هذه االهدا ف

دواف ولوداف ونوعا  الوسا ل واألأل هدا  وفق  شجاألقد  فرضال ع اتا نوعا  ا فاوالدولا  ال ت

                                    الم  م  ل مال  حقاقتا.

خرم ألاطرا  ألمجانا تا في الت ثار ع ى اإو  قدرح الدول ع ى  داح المةت دم ألامتوقف نجاح 

مف  المجنتما قتصادل  والعةجرد  والةااسا  الا وسا لدواف والألمف ا لروساا اال حادل  و توفر

قدرا تا    ساللى إ دارح او فإسعإ لذا  . وسألع قا تا مه دوم الشر  ا فيوخال   ثار الت

ق اما  والدولا  المتع ق   مناق  الشر  إلو وظافتا في العدمد مف الق الا ا سترا اجا  القوما الا

 العالو ع ى االعترا  اتا بار إل فتينتاار اال حاد الةوفااا عق أ  عد الترا ه الابار الذ   فوس األ

    .(46-44: 2105فمجدال)  جاه تا.و  حاادها و أستغناء عنتا الكقوح ال لمجف ا

كبرم  ستعادح هابتتا ومجانتتا كقوحاو  الدولا ف عزدز دورها ع ى الةاا   ع ى روساالرار إإل 

  منتا:سترا اجا  ا باع عدح مةاراف ا لىإدفه اتا قتصادل  المةتوم مصالحتا ا وزدادح

       .سترا اجا  و اوسااسا القوح   شجل ركازح  رام  قتصادل  قوما ا حقاق  نما   وال: و وبأ

 القابا نلا   وازل القوم المتعدد الةعي لبناء ع ى هاج   الع قاف الدولا  مف خ م  لثاناا: العم

 الدولي.مو المتحدح والقانول ألمف الجماعي والتزا  ماثا  األا سل المحافل  ع ىأ لقو  ع ى

  مردجا .التامن  األ ل وقو  او  طرا  أل فاهماف متعددح ا اناءع ى  دثالثا: االعتما

ل  رد  فاتا دور أ ةتااه روساا التي مناطق الاراغما ا  واقعا  نارا  في  مقارب اعتماد  را عا:

تو و مأا  ةتحدث فاتا فرل   أل ةتااه  و أنتاأ قتصادل فاو منا  أساس ولتا فاتا مصالح ألالار  ا

لجاد مناطق  وا   فاتا المصالح إفتي  ةعى الى   مجاالف ل تحر  وأ لتا فرا ستحداثإ

ا مردجا  و جد فاتا ألا وس  عموما مف ألل الوطف العربي والشر  اإ االهتما .دوم  شاركتا هذا أل  
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مف  رك   ال كانإ  ةتحدثتافل ةااس  الروسا  هذه الفرا وهي لو  رأكثر مناطق العالو التي  وف  

        (.61-59: 2106ف نعم ) فعا تا. ال إ حاد الةوفااتي وما ع اتا الا

سددت دا  إوسد  فقدد  بندإ ألسدترا اجاتتا فدي الشددر  ااهددا  أ سدعي روسداا لتحقاددق  طدارإوفدي 

            .العةجرد  وثالثتا: األداح قتصادل  الاداح ألا :داح الةااسا  وثاناتاألا :التو أأدواف ث ث 

   :السياسية  دالا :والأ  

دواف  ففي الوقإ الذ   كانإ  الةااس  الروسدا  غادر ألست دا  روساا لتذه  اافاما متع ق  

ل هدذا الحدام  غادر  مجدرد  أ إالهدا  ونقص فدي الوسدا لف أللعد  وضوح ا "م تةاف"نارا  في عتد 

 ل ع دددى الصددددعادمف الددددداخ ي وال ددددار يف فع ددددى الصددددعادل ةدددد ا  ااددددث  ادددددأ   العمددددولدددوم  اددددو ف 

داء أف و قدددودو لمقراطادد سددتقرار ل دددداخل الروسددي وذلددك  اترسددداخ الدالالةااسددي الددداخ ي اددددأ اتحقاددق ا

مددا  ع ددى  لددعاد الةااسدد   الدولادد   واالق امادد   أالنلددا  ومحاربدد  الفةدداد فددي قادداع المددام والةااسدد  .

ف االسدددترا اجا  الروسدددا  ع دددى الواقعاددد  الةااسدددا  والنشدددا  فدددي المنددداطق التدددي لتدددا فاتدددا فقدددد اعتمدددد

هاو  عأ مصالحف  (.2104فاج اونانا)منتا القومي. أل تدمدا  د 

ع قددداف ثنا اددد  مددده دوم انددداء وسددد  عدددف طرددددق ألن رطدددإ روسددداا فدددي ق دددالا الشدددر  االقدددد 

ركدددال أدف  وط ددد .مناددد ألقتصدددادل  واال  واهددددافتا الةااسددداأ لدددى  حقادددق إمدددف خ لتدددا  سدددعإ فالمناقددد 

سددرا ال إع قدداف  فدداهو مدده كددل مددف  بنددإو   وسددوردافمددرال و ركاددا إع قتتددا  شددجل كباددر مدده كددل مددف 

وع ى  .ع ى المةتودافأ مف خ م الزداراف المتبادل  ع ى  ظتر ذلكو  وساا أوالدوم العربا  الشر  

الوطف العربدي فد الروسا فهتماماف االسترا اجا  الا مف اا واسع  مةتوم الوطف العربي فان  لشغل ااز  

فتندا  الق دا   الدولاد فمدف المشدج ف التدي  تداح لروسداا لعد  دور مدرثر ع دى الةداا   العاني كثار  

ال ابي وهذه  هداع ف والوضرهاب إوق ا   اإلسرا ا يفولى وهي الصراع العربي ألالامنا  والق ا  ا
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الت مادددد ل موقدددف  الناعمددد ف لاةددد القدددوح  روسددداا سااسددد تجدددإ نتا فاعدددلف لقددددك تدددا  ددددعو دور روسدددي 

مدف االزمد  الةدورد   مثدل موقفتدا الشد لو فتدو سااسدتتا فدي هدذا  العرباد ف ودعدوالا الروسي مف الق د

ل الواللداف أ د  عد  العدا  العربدي الدذ  ل  أالدر  الروسدا   ماهدإ مدهل الدا وماسدا  أكما   إمرال.وع قتتا 

وكدذلك  حدد  موقدف الواللداف المتحددح  وسوردا والدامفف  في العرا  ولاباا المتحدح مةرول  عما لجر 

ل الةااسد  أ كمدا أكددف  إلستااال االسدرا ا ي فدي ف ةدااف. ق ا  ا العربا  مثلفي  عض الق الا 

سد   وأل روسداا  فدر  اداف إلا والغدرب فدي  عام تدا مدهالروسا    ت ف عف سااس  الواللاف المتحددح 

ل إ  خ فداف عرباد  داخ اد  أل  ادول وسدا  نزدد  فدي أل ةدعى  ي"ف وهد"واالسد   الةااسديس   إلا

 . (65: 2106نعم ف)الدور. ط   منتا القاا  اتذا 

اادث  مجندإ روسداا   مدرالإخر لع قا تا مه الدوم في المناق  هو ع قتتدا مده آلوالجان  ا

الع قداف م دف  مف هذه الم فدافمبرز عض الم فافف مف اناء ع ق  نشا  مه إمرال التي  شاركتا  

 تتمدامردجا  وع قألوخال  الواللاف المتحدح افمرال مه المجتمه الدولي إق اما  لروساا و إلوا الدولا  

لدى عدزم روسداا وكدذلك إوروبدا  تدد  أوبما أل سااسد  الواللداف المتحددح و  ف  متاز  التو ر الغرب مه

سدد وب لت فاددف ال ددغ  الغربددي عنتمددا  ل  ةددت دم  كدد  الدددولتاف كأف مددرال فددال  قاربتمددا لمجددإعددزم 

وال د   مده  ل هدذا الندوع مدف التدو رإلدى ادد  عاددف إمدف الم دف الةدور  متشدا     موقدفالل أ.كما 

العدزم والعقوبداف التدي لمارسدتا الغدرب  االد خ ق  قارب روسدي امراندي ف فدي محاولد  لاةدر  الغرب 

  مشددرق  العربددي. كبوا دد  مددف البوا دداف الر اةدد  ل شددر  االوسدد  إلمددرالضدددهما فكمددا ال روسدداا  نلددر 

 (. 2106)العوضيف

الع ق  اانتما قدد اددأف مدف لحلد  فإل   الع ق  الةااسا  الروسا  التركا  مروبقدر  ع ق األ

ل زدددارح اددو ف أ (ف كمددا0990)عددا  عتددر  اروسدداا ا وم مددف أ حدداد الةددوفااتيف فتركاددا هددي ال فاددك ا

. ودشددجل الموقدده الجغرافددي ا( عامدد12منددذ)وم زدددارح لددزعاو روسددي لتركاددا أ ي( هدد2114عددا )لتركاددا 
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ا في ا مراقب  لتاول ع و   الدعوح لروسااوقد و تإ  ركاا  الارفافف الع ق  اافساس لشجل ألد احد  المُ 

 االوس  التيارز الق الا في الشر  أل . ولعل مف  اإلس مي إ  ال فترح ر اس   ركاامنلم  المر مر 

ف ق ددالا القوقدداز التددي كانددإ  شددجل مجدداال ل تنددافل فامددا ي رددجل الع قدداف الروسددا  التركادد  ددرثر فدد

سداس ع ددى أعتمدددف  شدجل ا اف وقدد  مجددف الارفدال مدف لدوغ سااسدد  ل تعداول فامدا اادنتو اانتمدا سدا ق  

           .                                              (94: 2106فاالقتصاد. )رامول 

الةااسدد  ال ار ادد  الروسددا   وا دد  ق ددالا ر اةددا  متحددتو ع اتددا  ضدداف  لق ددالا القوقدداز فددال  إ

 اإلمراني و  ثاره النوو  والنفوذالتعاطي معتا في ع قتتا مه  ركاا منتا الق ا  الف ةاانا ف والم ف 

 هاإلسدد مي. هددذرهدداب إللةددمى  ا زمدد  الةددورد ف ومدداألمددرال  الدددوم العربادد ف وكددذلك اإع ددى ع قدداف 

ف فع دددى سدددبال المثدددام فدددي خدددرآلالق دددالا  تفدددق روسددداا مددده  ركادددا فدددي  ع دددتا و  ت دددف فدددي  ع دددتا ا

الارفدددال ادددق  قرددددر المصدددار ل ف ةددداانااف والتةدددود  الةددد ما ف ودعترفدددال  الف ةددداانا  مددددعوالق دددا  

ففدي الوقدإ الدذ   الةدورد فزمد  ألموقفتما مف ا  ماما  فيال متفقال  الف ةاانا . فاما جماه الفصا ل 

 ددرم النلدا  مةددروال عدف قتددل الشددع  و  ركادا  دددعو المعارضد   الةدور ف فددإل ددعو فادد  روسداا النلددا  

    .(011: 2106فنعم )ل الحل لجمف في    ا  عف الة ا . أ عتقدو دمار الب د و 

 فديم حدو  الع قداف  ادورف اانتمدا  شدجل  الروسدا ف فدإلسدرا ا ا  إلوع ى  بتد  الع قداف ا

لادف ع دى   سدرا ال.إسدترا اجا  مده الوا االقتصدادل الدروا    و حةاف قود  ع ى عتد او ف فقد عمل 

سدرا ا ي هدو إلفموقدف روسداا مدف الصدراع العربدي ا كثادرف رديءلدو متغادر صراع مه العدرب مةتوم ال

نتددا ضددد أنتددا  ع ددف أ كمددا الف ةدداانا ف  الدولدد  روسدداا اعترفددإفقددد الةددوفااتي  حدداد النفةدد  منددذ عتددد ا

مراناد ف اإلم ف الع قاف الروسا   الةااسا  مثلورغو و ود خ فاف في  عض المواقف  .االستااال

الع قددداف  ل  أ ال بنددداني إال  لموقفتدددا مدددف ادددزب هللا  امددداس إضددداف موقدددف روسددداا مدددف منلمددد   وكدددذلك

 .(2106)اورروفةجالاف قود .و اانتما متماسج  قتصادل  الالةااسا  وا
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  االقتصادية:دا  لا :ثانيا 

هدددددافتا أ لتحقاددددق   التددددي  عتمددددد ع اتددددا روسدددداا  أاددددرز األدوافمددددف واادددددح داح ألو عددددد هددددذه ا

 والةااسدا فقتصدادل  دا داف االأللصدالح افدي العدالو داح العةدجرد  ألست دا  اافقد  را ه  االسترا اجا .

ف ال مثل لاثار مف المشج فألالحل ا القوح العةجرد  لالست دا  ا الدولي ألل ثبإ ل مجتمه أ عد 

و عددد القددوح االقتصددادل  ل دددوم والمتمث دد   قددلأغالبددا  مندد  المر ددوحكثددر والفا دددح أكبددر وضددرره أك فتدد   ل  إ

 فددديااسددد  ال ار اددد  ل دولددد  دواف الةأاددداف هدددو مدددف ألا داح ألا هدددي قتصدددادل امجانددداف إ مدددا  م دددك مدددف 

قو تددا وإمجانا تددا  فدديالدددوم   فدداوفموضددح سدداس الددذ  ألالمررددر ا لإ. العددالمي عاطاتددا مدده النلددا  

 الجان  أللولاةإ كل الدوم مرثرح في هذا  ساسا فأ ادر   قتصادل الى ما  م ك مف قدراف إلعود 

قتصدددادل ف ود ت دددف اهدددذه الدولددد  مدددف مادددزاف    م اددد لمدددال  ددده  قتصدددادل اال لدددألداح الدولددد  سدددت دا  إ

ل أوقددد  عارفددإ الدددوم فددي ع قتتددا  .منتددا والتددد  المر ددواح االقتصددادل  اةدد  الغالدد  دألسددت دا  اا

قتصددادل  إ عقوبددافهايدد  سدد بي ع ددى فقددد  ةددت دمتا الدولدد   شددجل  و سدد باألجا ددا إداح  ةددت د  ألهددذه ا

 التديالم ت فد  ردجالتا    قتصدادل الامثدل العقوبداف  خرمفأع ى دول  و مجموع  دوم أ فرضتا دول  

مددرال وكوردددا الشددمالا  وكددذلك ضددد إ فرضددتا الواللدداف المتحدددح االمردجادد  ع ددى عدددد مددف الدددوم مثددل 

 .(2106فعبدالبدله ) .ما متناع عف فعلإلو اأع ى القاا   فعل  الدوم المعاقب  وذلك لحمل  روساا

ا خرم اتد  أرجل منح ومةاعداف  قدمتا الدول  لدول   ع ى يلجااإقد  ةت د   شجل  أل  

منددده سدددت دا  الةددد بي إلا ردددجامأ. ومدددف لح الددددوم المانحددد سااسددد  معانددد    دددد  مصدددا يسدددتمرار فدددالا

المعونددد   ي  جمادددد الحدددام فدددهدددو قتصدددادل  كمدددا ال جمادددد المعونددداف ا و أ كثدددرفأو أالتصددددمر لمندددتل 

فرضددد  مدددف  ومدددا  دددوضدددح مثدددام هدددو أولعدددل  (2101)مونادددو (11) ادددداثأمردجاددد  لمصدددر عقددد  ألا

 الددىدف أ التددي و  (0991) ولددى عددا ألدولادد  ع ددى العددرا  عقدد  اددرب ال  ددال ا قتصددادل إعقوبدداف 

  عندددما قددا  الةددوفاتيوقددف المعوندد   مامددا مث مددا فعددل اال حدداد ع ددى رددجل و أ لدولدد  العراقادد فانتاددار ا
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و الددددر التعامددددل أ يفواخددددر ثماناندددداف القددددرل الماضددددأ فدددديلدددد    هاج دددد  الةااسدددد  ال ار ادددد   إعددددادح

ناااد  نقدل الغداز أسدت دا  روسداا لق دا  او فدي أ مدرالإاصدل مده  مث مدا مه دول  معان  قتصاد الا

سبال ال غ  ع ى الدول  لتغاار سااستتا ال ار ا   مدا متناسد   لةت د  في كل هذاوكراناا  المارح  

 .(2106ف عبدالبدله)داح.مه مصالح الدول  المةت دم  لأل

الروسددا  ع ددى سااسددتتا فددي الشددر  االوسدد  الاددد  قتصددادل الاداح ثار األ درا   ددإولاددي لمجددف 

فددي  اتادداطياكبر   دد روسدداا حلددى قددد  ددرثر فددي سااسددتتا.  طباعادد  مددف مددوارد ا  مت ادد مددف معرفدد  مدد

 والبو اسداو فوالحدمدد والفوسدفور  الحجدر ف ردام  الفحدو (%11)ب  وبنةب   قدر المعادل العالو مف

 العالميف وهيمف االاتااطي  (%16) انةب  العالميف والغازمف االاتااطي  (%01) انةب والنف  

التنددوع فددي المصددادر والمددوارد  ع تددا  مت ددك قاعدددح  العددالو. هددذاكبددر دولدد  منتجدد  ل نحدداس فددي أرا دده 

 .(412: 2102ف الزهار  ) سترا اجاتتا.اهدا  أ لناعا  وزراعا    د  

ف هددتو اددو فا وسدد  والعددالو ألا قتصدداد  فددي الشددر  السددتعادح نفوذهددا االطددار سددعي روسدداا إفددي 

دد الصددناعاف الم ت فدد  ففاددو     سددو  اادده ر لددناعاف الددنف  والغدداز وكددذا الصددناعاف العةددجرد  ونش 

سدد ح  فوب غددإ المبددادالف التجارددد  الم ت فدد  ألاتددل المر بدد  الثانادد  عالماددا فددي  جددارح ااالةدد ح اتددى 

فتركاددا ولددل التبددادم التجددار  اانتددا وبدداف رقددا   ادددح  ألددى إوسدد  الروسددا  مدده  عددض دوم الشددر  األ

سدقاط المقا  د  الروسدا  إم ادار دوالر  عدد  (21)لدى إن فض  عد ذلدك ام اار دوالر لان   (15)روساا

وقدددد ردددم إ المبدددادالف  فم ادددار دوالر (011) ودةدددعى الارفدددال الدددى رفددده قامددد  التبدددادم التجدددار  الدددى

 (.2104ف )عبد الرزا  الةااا .  شجل ر ال مشارده الااق  والتة اح إضاف  لقااع

سترا اجاا لروساا في المشارده االقتصادل  ااث ا غ اجو التبادم االدوم العربا  رردجا  د  و ع

 ولدى وبحجددوألات دإ مصددر المر بد  ااو ف م ادار دوالر (04.41) اددوالي (2106) لعدا التجدار  اانتدا 

مدداراف إلا ا  ددإ وبعدددهمام اددار دوالر  قردبددا  (4) م اددار دوالر   تتددا الجزا ددر  حجددو (5) بددادم قددارب
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ا دغ اجدو التبدادم التجدار  ل ةدعودل  مده روسداا ادوالي  دوالرف فامدام ادار  (2.251)  حدواليالعربا  

لدى إفاما  را ه الح اف القدلو لابادا  عدد الثدورح  فالم اار دوالر بما لقار دوالر ول عرا   ل م او  (511)

 (.2104ف سبو نك عربي) دوالر. ول م ا (41)مةتوم  بادم  جار  لقارب

 األوسدد ف هددو مددف ادداف دوم الشددر  ألمددرال وروسدداا لجدداد لجددول هددو اإالتعدداول االقتصدداد  ادداف 

ء التعداول مده إمدرال وخالد   عود ع دى روسداا  درا التي المباررحوالعوا د المادل   المصالح المتبادل ف

( 01)لدى إ (2121عدا  )ل هنا  ط باف لعقود التة اح قد  صل اتى أع ف أ والتي  الة ح مباعاف

  .(2104فعمر) .دوالر رم اا

ف فقدد ا غدإ قامد  وخالد  الااقد  المجداالف األخدرم  فديل ا  إلى مدا سدبق عوا دد التعداول 

اوالي م اار دوالرف إلى  ان   وفار فدرا  "اورتر"العقد الذ  وقعت  روساا مه إمرال لبناء محا  

وهدو أمدر ال  فناداف فدي هدذا المجدامفآال  مف خبراء الااق  الذرد  الدروس وال (01) ما لقاربعمل ل

مجددددام الددددنف  والغدددداز  فدددديالب دددددمف  اددددافمتددددو لقددددل أهمادددد  عددددف قامدددد  الصددددفق  ذا تددددا. وهنددددا   عدددداول 

سددتغ م اسددتثماراف مشددترك  لتاددودر لددناع  الددنف  اإلمرانادد  مددف خدد م مرسةدد  مشددترك  ل تنقادد  و او 

سدددت راج الغددداز اإمدددرال. و شددار  ردددرك  "غدددازبرو " الروسددا  فدددي  فددديالنفااددد  ومجدددامف الغدداز الحقددوم 

اقدوم "فدارس الجندوبي"ف وفدى  نفادذ مشدروع انداء خد  أناااد  الغداز  فديالاباعي والتنقا  عف النف  

التند"ف وأع ف مج ل األعمام الروسي اإلمراني أل اجو التبادم التجار  ااف روساا - اكةتال-"إمرال

 .(05: 2104ف الشاخ) .(2121) عا دوالر اتى  ( م ااراف01)الى لصل وإمرال قد 

اجدو  ولدل (2105)عدا  الروسدا ف فبح دومسدرا ا ا  إلا قتصدادل اال ما في  اند  الع قدافأ

 عددا  ( عددف% 10) نةددبت ف اترا دده دوالر ( م اددار2.15)إلددى روسدداا وإسددرا ال التبددادم التجددار  ادداف 

ن فدددا  معددددم لدددر  الروبدددل مقاادددل العم ددد  األماركاددد . اإلدددى  الر اةدددي. ودر ددده الةدددب  (2104)

الوقددود ال ددا ف  ( مددف% 16) ال ددا األلمدداس  ( مددف% 14) إسددرا الو شددمل الصددادراف الروسددا  الددى 
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دددددددا المةددددددتورداف مدددددددف إسدددددددرا ال فتتاددددددول  . ال  دددددددرواف ( مدددددددف% 24) مدددددددفومنتجدددددداف اترولاددددددد . أم 

 (. 2104فلاسر)

سدوا  المناقد  لمنتجا تدا أقد نجحإ فدي فدتح  قتصادل فال ااف إمف  "او ف"ل ما قا     إ

 م ددك روسدداا  وسددوردا.سددرا ال إمددرال ومصددر والةددعودل  و إلسدد ح  وخالدد  مددف الب ددا ه الم ت فدد  واأل

لدى مدا  م اد  إضداف  وقدد سداهو هدذال المصددرال  اإل الغاز والنف   شجل كبارف قتصادا معتمدا ع ىإ

لفدتح  والدذ الروسدي قتصداد النعدا  اإوالصدناعاف العةدجرد    ف اءمف خبراف في مجام الااق  وال

والعددرا  ولاباددا ومصددر وقاددر  فددي ال  ددال العربددي األوسدد  وخالدد ل تعدداول مدده دوم الشددر   مجدداال

النجدداح مددف وسدد  وسدداا م  مددا لمجنتددا ألالشددر  ا ل. ودشددجالعددالميم ددف الااقدد   ثار فددي ل تدد وإمددرال

ق دددداو دوم لاةددددإ متقدمدددد  إلاهددددذا قتصددددادل  فددددي  عام تددددا مدددده دولدددد ف فالدددددوم فددددي الداح ااأل  إسددددت دا 

نددددالع الثدددوراف العرباددد  طغدددى إلفدددي الفتدددرح الةدددا ق   سدددتاراد.الاع دددى  شدددجل ر دددال عتمدددد  و  افلدددناعا  

 حداد األوروبدي ع دى الو دود الروسدي  المناقد  القتصداد  ل واللداف المتحددح األمردجاد  واالالح ور ا

ا  الوظدددل التعددداول التجدددار  واادر ددد  كبادددرح.  سدددتثناء اسدددتثمار  اددداف روسددداا والشدددر  األوسددد  محددددود 

تدي  حتداج لجتدود كبادرح لمنافةد  فلدذا  الشراك  االقتصادل  القود  التدي  رباتدا  جدل   مدف إمدرال و ركادا

 والتةددددد اح.الغدددددرب فدددددي مناقددددد  الشدددددر  األوسددددد  وخالددددد  فدددددي المجددددداالف التدددددي ال  تع دددددق  الااقددددد  

 (.2104ف )كو انو 

 جعدل منتدا العبدا مدرثرا  التديو وسد  تقر ل قوح االقتصادل  المرثرح فدي الشدر  األل روساا   فإ

سددتثمارا تا لددال ال اجددو ألقتصددادل ف عتمدداد ع ددى األداح االفددي اددام قددررف االق امددي إلل ا لشددافددي 

قتصدداد الل ددر  اقددد داح  شددجل سدد بي ألسددت دا  لتددذه اا  أل أكمددا  و ركادداف مددرالإسددتثنانا إذا إ كباددر ا

معونداف ل روسداا عدد   قددلوف خدرم أومدف ناااد  ف مدف ناااد  خرم متاا  ألو ود ادا ل الروسي كثارا 

كمددا  فعددل الواللدداف  قتصددادل  لحجومدداف المناقدد ف أو  قدددلو الدددعو المددالي ل منلمدداف غاددر الحجومادد ا
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لدى إفل دا   فدي المناقد  قتصداد الثارهدا ا مردجا  والدوم الصناعا  الابرم  لق دل مدف  ألالمتحدح ا

ومعلدو دوم ف الروسي في المناق  لعتمدد  شدجل كبادر ع دى م دف الااقد   االقتصادذلك أل ا ور 

المناق  هي دوم منتج  ومصدرح ل ااق  ف ذا لقتصر التعداول ع دى التقناد  المتع قد  اتدا وهدذه التقناد  

 .الحام لمصدر التة اح لكلتا ادا ل عالما  كثارح وكذ

 : العسكرية  داثالثا: ال

األداح العةدددجرد   دُّ تعدددفسدددترا اجا  فا  جددد  الددددوم لتدددذه األداح كوااددددح مدددف أدواف  نفادددذ أهددددا  

ا فدي ففي  ر م  الةد و  الةااسدي ال دار ي إلدى واقده م مدوس  متم وسا    إسدت دامتا ع دى  معتمدد 

متا فدي موا تد  دولد  أخدرم فدي ا داسدتفر ل دول  مدف قددراف عةدجرد  و انولو اد  فلمجدف لتدا امتو  ما

سدددت دا  القدددوح العةددجرد  فع ادددا اتدددى لمجدددف القدددوم أل ااددام فشدددل البددددا ل األخدددرم فولددال  ال دددرورح 

الدولدد   وظددف قو تددا العةددجرد  لتحقاددق أهدددافتا االسددترا اجا  ففقددد لجددول مندده األطددرا  األخددرم مددف 

  مددا لعددر العةددجرد  وهددو  القاددا   دد    حددر  عةددجر  ضدددها هددو رددجل مددف أرددجام التوظاددف لددألداح 

ز ذلدك مدف نجاعد  وسدا  تا الدا وماسدا  وك ما زادف اإلمجاناف والقدراف العةجرد  ل دولد  عدز    الردع.

 وك مددددا  را عددددإ القدددددراف العةددددجرد  ضددددعفإ الوسددددا ل الدا وماسددددا . فوأوسدددده ومنحتددددا خادددداراف أكبددددر

 (.2100)الناظر ف

 الحداليالعصدر  يفد   اد الوسا   االخادرح فو  الصراعع ى مراال أ العةجرد   داح ال جوء لأل د  علُ 

ختدددراع األسددد ح  الذكاددد  ذاف المددددلاف البعاددددح وقددددراف او الحدددروب  أدواف و قنادددافظدددل  ادددور  يوفددد

ال سددت دا  القددوح العةددجرد  الددبح أالشددامل  دمارسدد ح  الددأ لددى مددا سددبق  مددفإالتدددمار العالادد  م ددافا 

سد ح  ونتا جتدا األ هنلدرا ل ادورح هدذ  ع دى العدالو كجدلولاف  ق ففطرا  النزاع أخارا ع ى   للشج

فددي الحددرب العالمادد  مردجادد  الواللدداف المتحدددح األ عندددما ألقددإوضددح مثددام ع اتددا أالتدمارددد  العالادد ف و 

مددف خددراب  اف ومددا نددتل عنتمددفددي الاا ددال ازاكى وهاروردداماغددنا ع ددى مدددمنتي قنب تدداف نددوودتاف الثانادد  

نتتدداء الحددرب العالمادد  الثانادد  و بعتتددا الحددرب اودمددار ع ددى مةددتوم واسدده ومةددتمر اتددى اآلل.  عددد 
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الادد     جدد الددذ  خاددر ألل لجددول ال اددار األجدد  داح العةددجرد  سددت دا  األال أدركددإ الدددوم أالبدداردحف 

ح العةددجرد  ال  حددل دا ألل اأدراكتددو إخددرمف و دواف األسددتنزا  كافدد  األانتالدد  الماددا   عددد  فدديالدددوم 

 ه.دكثر مما  عق  أزم  ألمف ا

نوودد  كبادرح وم دزول  ض م ف وقددرافورثإ روساا عف اال حاد الةوفااتي  رسان  عةجرد   

نتدا أو  .هذه القددراف كوسدا    تدمدد وردع ىع   عتمدوهي  متاورحفعةجرد   ض وف و انولو اانوو  

نفدا  إلف ا ا  متقدم  ومنلوم  لواردخ  عاددح المددم لصدع  التصدد  لتدا. ا دغ ا  ك  انولو اات م

 عدددددا  ( م ادددددار66)  حدددددواليدوالر مقارنددددد   ( م ادددددار41) ( ادددددوالي2106) عدددددا العةدددددجر  الروسدددددي 

 .(2106فعبد البدله ) (.2104)

منتا القومي متدد واا تتا ل عودح ل ةداا  الدولاد  كقدوح علمدى دفعتدا أل  ل رعور روساا  إ

عددددا  وقبددددل ذلددددك فددددي  ور اددددا  (2105عددددا  ) داح العةددددجرد   شددددجل مبارددددر فددددي سددددورداألسددددت دا  اال

واضددحا فددي امالدد  أمنتددا القددومي وكددذلك كددال  ا  داح أثددر أللتددذه اسددت دا  روسدداا الوقددد كددال  ف(2111)

 فامددا أظتددر .(2100 رف)الندداظ  جاه تددا. فال لمجددمددذانا  عود تددا كقددوح كبددرم ع ددى الةدداا  الدولادد  إ

التحدددمث والتاددور التانولددو ي فددي المجدددام  الحددرب مدددمادددث لددناعتتا العةددجرد  فددي ألختبارهددا إ

ستاراد الة ح مف روسداا وكدذلك الددوم التدي  قدف الهتما  الدوم التي  حتاج ا  والذ  أثار العةجر ف

                                  مردجا .األع ى الار  المقاال مثل الواللاف المتحدح 

قتصددادل  فددي الةااسدد  ال ار ادد  لروسدداا  جدداه الدواف الةااسددا  والعةددجرد  واألسددت دا  اال إ

ل كاندإ  تددد إو -ستثناء الحالد  الةدورد  محددود ا ست دا  القوح العةجرد  إف  وس   تداخل ألالشر  ا

 التي  رباتا اتا مصالح  شدجل كبادر التعامل مه الدوم  فروساا  عتمد ع ى الجان  الةااسي  -اتا

سدت دا  إمدا أ فسد وبد   شدجل متفداوف  الدر د  واأللةت د  الدا وماسدا  والقدوح العةدجر  او ف ل كالإو 

قتصادل   لاةإ  مةتوم قدراف الواللاف المتحددح القدراف روساا ال أل قتصادل  فتو محدود  الداح األا

        . التي   د  مصالحتادواف  الدر   ألل كانإ  وظف هذه اإو اتى مردجا  فاأل
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 الفصل الرابع

 السوريةزمة ستراتيجية الروسية حيال ال اال

فتددددي  شددددجل مةددددرح  ق امددددي والدددددولي فددددي المشددددر  العربدددديفإلمحددددور الصددددراع ا عددددد سددددوردا ُ 

  عددادا  أ  ددذ الصددراع اخالدد  عندددما  ق دداوفإلعددادح رسددو خارطدد  اإل اوسددترا اجي متددو ومنا ددق مثددالي 

نا ق اثورح مف مجتمه لةعى ل ماالب   حقوق  مف س ا   ولف  المةتبدح ا م ت ف ف فقد ومةتوداف  

ل لحوم أ تتد اق امي إرافق   ك االاداث لراع  نتاء الثورح.اداح في سبال أ  أست دا  ا  ةتثفِ  ولو

 زمدد فألافددي اددل  مددرثر    دداذ موقددف اممددا دفدده روسدداا لمحاولدد   القددومفوفددق قواعددد  ددوازل  دارح األزمدد إ

مجانتتددا كقددوح علمددى فددي الشددر   سددتعادحإل سددعاتا فددي إطددارو دولدد  ا افدد  ل نلددا  نا قددا مددف كونتددا ا

زمدد  الةددورد  ل ةدد ااف الروسددا  ألااددث مث ددإ ا  مردجددي فادد وسدد  مدده الترا دده الم حددو  ل دددور األألا

وذلدك عقد  االد   الق دالا العالماد  والدولاد . واضدح  فديدوار أ  اذ مواقدف و اثباف نفةتا و إلفرل  

 2106فالشدداخ ) الةددوفااتي.اال حدداد  الترا دده ل دددور الروسددي ع ددى الةدداا  العالمادد  فددي ادالدد   فاددك

:14.) 

 التددي رأف فاتددا روسدداا مدددخ   و  فالعربادد ا فددي الب دددال  إسددترا اجا  رددج إ الثددوراف العربادد   حددوال  

لما  مث    الةورد ف نلرا  غتنمإ فرلتتا في األزم  ا و  علمىفإعتبارها قوح  مجانتتاف ورد  إلعادح  قااو 

 إلعدددادح  ر اددد  فدددي ذلدددك مجددداال    ق اددددلاف ورأفسدددترا اجي الروسدددي الدرا  اإلسدددوردا مدددف أهماددد  فدددي ا

دد  ةدديطاأل دددخل ا ددف رددمام  انمددافددي لاباددا ا لمددا اصددوعددد   اددرار  القددومفمددوازدف  ا  قددرار م تحف 

ا وما  ر   ع ى ذلك مف  غاار النلا  القدا و والفوضدى ( في التدخل قةرد  0941رقو )مف ألمج ل ا

 التي رافقإ التغاار.   اترابإلواال  ا
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 ول المبحث ال 

 زمة السورية وتداعياتها طبيعة ال 

اتجا دداف المو دد  مددف ا (2100)( وبدالدد  2101)رددتدف المناقدد  العربادد  فددي أواخددر عددا 

ماالبدد   ددالحقو  الجماعادد  والفردلدد  الالتددي  ددرفض األوضدداع القا مدد  فددي ا دددانتا سدداعا  إلددى الحرددد  و 

مصدرف ااتددأف اتدونل ثدو  دالعربدي( وقدالرباده ) اسدو وعرفإ هذه االاتجا اف  ف تماعا والعدال  اال

 األنلم  الةااسا  القا م  في   ك الب دال. سقاطلاباا والامف وأدف إلى إ ثو

ا نتا جتددددا كددددال الشددددع  الةددددور  مراقدددد  الثددددوراف التددددي إندددددلعإ فددددي الب دددددال العربادددد  منتلددددر  

خر دإ  ودم ك كل أسباب الماالب   دالتغاار. فثا رحف وضاع  لو  اف   ت ف عف أوضاع الشعوب ال

 تماعاددد   الحردددد  والمةددداواح والعدالددد  اال  ( ماالبددد2100آذار) (05) الملددداهراف فدددي سدددوردا اتددداردخ

ا  دد ل سدوردا لاةددإ  ددونل وال سدت ف  األزمدد  متدذرع  االنلدا  الةددور   األمناد ف لاددفو  فادف القب دد  

اتجا ددداف إللدددى الح دددوم األمناددد  إلنتددداء اإ  سدددورداف ولجدددفاتمدددا ال لحددددث فدددي  ثمدددا ادددد لمصدددرف وأ

ولددددددددو  توقددددددددف أمددددددددا  عنددددددددف الةدددددددد ا . اسددددددددتمرف الملدددددددداهراف  إال  ألطفددددددددام وأه دددددددداتو ألفددددددددبا   ا

 (.44: 2106)الجبور ف

الصددعاد الددداخ ي  ىوال ددار ي. فع دألزمدد  الةدورد   ةددرع  ع ددى الصدعادمف الددداخ ي ا ادورف 

فدي عددد أكبدر مدف  هانتشدار إ إ  داذ  عدض اال دراءاف ل حدد مدف و حإ ضدغ  التلداهراف اددأ النلدا  

عتقددالتو ا الندداس و  األمنادد ف و تدمدددسددت دا  القب دد  ااالسددتمرار   وال:أ المندداطق ومددف هددذه اال ددراءاف:

النلدا    ثانادا: اعتدر  والبا  اتو لردعتو عف التلاهر لاف هدذه ال ادوح لدو  ف دح ولدو  حقدق نتاجد .

اتعدددمل الدسددتور لتحةدداف  واال تمدداعيف فبدددأقتصدداد  الةااسددي واال حلإللدد أل هنددا  فعدد  اا دد  

وأ رددددإ  نت ا ددداف لمج دددل الشدددع فاإ دددراء  لألادددزابف وقدددررلددددر قانوندددا  دمددددا أالحاددداح الةااسدددا  و 
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ل أفشددد إ كدددل هدددذه اإل دددراءاف فدددي إقنددداع الشدددع  الدددذ  لعتقدددد  ف(. لاددد2102ألدددار)االنت ا ددداف فدددي 

إرهااادد  فددي سددوردا هددو مجموعدداف  لمددا لحصدد  أل ةددو  ادددأ النلددا  لُ  ثالثددا: النلددا  فاقددد ل مصددداقا .

مدددا  تعدددر  لددد  سدددوردا هدددو نتاجددد  لمواقفتدددا مدددف  وقادددرف وألالةدددعودل   ال دددارجف وذكدددرمدددف  مدعومددد 

مدف  اشد   الشدع   دخار اد ف فدزاالذ  لحارب الدول  هو مجموعداف مدعومد  مدف قدوم  إسرا ال وأل

 (.45: 2106الجبور ف)المواطناف. د ر القوح ضمف عنال كما لم ست د  كل او 

ندد  الاددد لتددو أسددت دم  الجددا  الةددور  ضدد المحتجدداف و ددد هددرالء امدا  العنددف الاباددر الددذ  أ

نشاء إالعقاد المنشق ردا  األسعد   النلا ف فقا ل  العةجرد  لقواف آلنفةتو مقاال اأمف الدفاع عف 

ال  مف المقا  اف سوردا ودقدر  مياف اآل نحاءأكاف   الاقا فينتشر االجا  الحرف الذ  ما لةمى  

هددذا الجددا  فددي الدددفاع عددف المتلدداهردف  النلددا . ادددأنشددقوا عددف امددف م ت ددف الر دد  العةددجرد  ممددف 

أع دف عدف أوم هجدو  و ف " الرسدتف وامدص "وخا  معار  مه الجدا  الةدور  النلدامي فدي منداطق

 . (2100فوامإ)ل  ع ى مبني الم ااراف الجود  في ا دح ارستا. 

الةدورد  إلددى  صدداد  اقاقدي ادداف الثدوار والجددا  الةددور  وذلدك عندددما  مجنددإ  ولد إ الثددورح

 ابرم ا   وهي مف المدل اللى مدمن  إالدخوم  ( مف2102)  موزمجموعاف مف الجا  الحر في 

ادأ الوضه متحوم مف ثورح رعبا  إلى ساا  قتدام  االنلا ف وهنمد  أقةا  منتا مف أنتزاع إو  والمتم 

ل لةدداار ع ددى الةدداا   جددل الوسددا ل لاندد  لددو لةددتاه ذلددكف اددل  عقدددف أوقددد ادداوم النلددا   اقاقادد ف

 . ما متوافق مه مصالحتا ف األطرا  ال ار ا   تدخل إللجاد الح وم ل زم أاد كثر وهناأمور ألا

ر فاع مةتوم العنف ااف أطرافتدا استمرار األزم  الةورد  و ا م: أدال ار يما ع ى الصعاد أ

لمجددف رلددد مةددتوداف مدددف  األزمدد ف وهندددا عددض األطددرا  العرباددد  إللجدداد ا ددوم إلنتدداء  حددر لددى  إ

 القدددوم الدولاددد الثددداني ع دددى مةدددتوم  الدولاددد ف والمةدددتوم المنلمددداف  األوم مةدددتوم  التددددخل: المةدددتوم 

أوال مشدددروع الجامعدد  العرباددد  لحددل األزمددد  الةدددورد  ع ددى مةدددتوم المنلمدداف ادددرز  االق اماددد  والقددوم 
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 عدد إ تمداع وزراء ال ار اد   االجامعد  العرباد  فقدد لداغإ مشدروع   االمتحدح. أم ه مشروع األمو و 

لاالددد  النلدددا  الةدددور  اوقدددف العندددف والةدددماح  التلددداهر وإطددد    (2100آب 24)العدددرب اتددداردخ 

 دو  المشدروعف وقددف ع دى ع دى ذلدك  عدد مماط د  و عددل الةدور  وافق النلدا   المعتق افف وقدسراح 

لدى سدوردا لادف هدذه البعثد   دو سدحبتا لعدد  التدزا  النلدا  اوقدف العم اداف إرسام  عث  مراقباف عدرب إ

 (.45: 2106 ف)الجبور  العةجرد .

الدددرقو  حدددإ وم قدددرار أ  ددداذ إالجامعددد  العرباددد   دددو   مدددا ط بتدددفشدددل النلدددا  فدددي  نفادددذ نتاجددد  ل 

 عد  (  والإ2100 شردف ثاني 02) اتاردخ ع اق ع ود  سوردا في الجامع  العربا   ( وهو4411)

 (4501)رقددولددى نتاجدد ف فصدددر القددرار إقددراراف الجامعدد  العربادد  فددي الم ددف الةددور  ولددو  نتدد  ذلددك 

 إللددارمدو المتحددح  تمداع طداري ل جمعاد  العامد  ألوالقاضدي  الددعوح ال (2102زمو   22) خاتارد

 .(2106خارفسوردا )الموقف المتدهور في   ماعا  لموا ت  راءاف إ ولااف  ا  اذ 

 تماع الجمعا  العام  لألمو المتحدح الذ   و اناء ع ى ط    امع  الدوم العربا  ونتاج  ال

مشدروع مشدتر  اداف األمدو المتحددح مدف  تد  و امعد  الددوم العرباد  مدف  مشدروعتاف لددر عد فشدل 

مدو المتحددح لددم سدوردا وقدد أللمبعوثدا " أندال كدوفي "تةدما  ا المتحدح قرارا    ذف األمو ا أخرم. ت  

 وهي:مةتندا  ع ى خا  الجامع  العربا  عدح نقاط  وضه خا    منإ

  ثاناا: إط  الجا  خار تا. جوالقرمف وإخراالمدل  داخلكل الملاهر المة ح   ءأوال: إنتا

 كاف  أرجام القتل والتدمار. فرا عا: وق ل مواطناف  التلاهر الة مي. حثالثا: الةما المعتق اف.سراح 

  لدو عدا لان داع اتدا  م ادل وافدق فةدور  مف قبدل النلدا  ال  عارضهذه الماال  أل  م    ِ لو 

انشدر د ا ا د  اداف األااداء  المتلداهردفف وإسدتمرط   الندار ع دى إفاستمر النلدا   د  تز       منتافم

 .(61: 2102ففارو  )الةجنا . 
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 (2102) وردددباط (2100) فدددي  شدددردف أومسدددا قاف وبعدددد قدددراردف  "أندددال"ع دددى خاددد   وبنددداء  

 اتدداردخ المتع قدد   األزمدد  الةددورد  ألدددر مج ددل األمددف أوم قرارا دد  فشد تما الفاتددو الروسددي الصدداني فأ

ل ة   وضرورح  "أنال"ضرورح  نفاذ خا   ىأكد ع والذ   (2142) ودحمل الرقو (2102ناةال04)

ثددو اتدداردخ  ع ددوا لمراقبدد  وقددف إطدد   النددارف (11) تدد لف مددف  الموافقدد  ع ددى إرسددام  عثدد  مددراقبافف

 (2142)فدددي القدددرار ءمدددا  ددداودركدددد ع دددى  (2141) ا  حدددإ الدددرقوا  دمدددد  قدددرار   (2102)ناةدددال 20)

زمد  المتع قد   األثدو  والدإ القدراراف األمماد  .نحاء سوردا لمدح ث ث  ردتور أمراق  في  (111)ونشر

 سدددت دا  األسددد ح  الااماودددد فاوالدددر الةدددورد  و ركدددد  ماعتدددا ع دددى وقدددف العندددف واقدددو  اإلنةدددال 

 أل كددل ذلددك قاا تدد  روسدداا والصدداف  حددق الددنقض الفاتددو ووقددف ال  إوضددرورح االنتقددام لعم ادد  سااسددا  

ثدو فدإل  قداء الصدراع  ومدفقدراراف  نتدي الحدرب الددا رح فدي سدوردا.   نفاذا عف إلدار أو العالو عا ز  

اتى  تب ور و ن ل عوامل التةود  الةااسا  ألبح أمرا  واقعا  لعجة   عامل القوم الابرم  هواستمرار 

 (.2104فالشاهر) .األزم مه 

فددددي مدمندددد   األزمدددد  الةددددورد ثمانادددد  مددددر مراف  شدددد ل ( 2104و 2102 )ادددداف عددددامي عقدددددف

وخدد م المفاوضدداف التددي  معددإ وفددد  المعارضدد   فالةودةددرد ف فددي ظددل ظددرو  متبامندد  " ناددف"

ف ظترف خ فاف  وهرد  ااف الارفاف االإ دول اةدو األمو المتحدحوالنلا  الةورداف  حإ رعال  

 :الق الا الماروا  ل تفاو 

 (2102ازدرال  0): 0مؤتمر جنيف 

  اد  المتحددحالممو  فرنةداو  روسدااو  الصدافو  الواللداف المتحددح فقإ مجموع  عمل مرلفد  مدف ا

نتقالاددد ف لادددف اوضددده مبدددادي مرا ددد  ع دددى فدددي مدمنددد   نادددف   امعددد  الددددوم العرباددد و   ركاددداو  ألماناددداو 

التفةدددار لتدددذه المبدددادي فتدددي لدددو  شدددر   فددديخت فدددوا ااألطدددرا  المعناددد   دددالنزاع مدددف الةدددورداف وغادددرهو 

عتبدرف إ وفدي الوقدإ الدذ   الدذ   االد  المعارضد  اراا د .  شدار األسدداوضوح إلى مصار الدر ال 
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أل  قرددر  كدد اأ  جدافو موسدجواألسدد"ف فدال أل اال فدا  لفةدح المجدام أمدا  مرا د  "مدا  عدد  واردناف

 (.2104)الاااليف.ف وهو األمر الذ   تمةك    الحجوم  الةورد لعود ل ةورداف مصار األسد

 (2104رباط 01) :2مؤتمر جنيف 

وعقدددف المفاوضدداف  ف2قددد مددر مر  ناددفعُ  "األخ ددر اإلاراهامددي"إرددرا  الوسددا  الدددولي  

 05) مدو وردافف وانتتدإ  ت   الدوطني لقدوم الثدورح والمعارضد  الةدإلالتي  معإ وفد  الحجوم  وا

وكدددال أادددرز ال  فددداف التدددي  .دول التولدددل لنتاجددد   ةدددب  خ فددداف الادددرفاف (2104) فبرامر/ردددباط

وفددد النلددا  الةددور  الددذ  ألددر  ع ددى وضدده ق ددا  "اإلرهدداب" ع ددى  ثاددرف فددي هددذا المددر مر موقددفأ

ل بنددد ال دداا رأس انددود  دددوم أعمددام المفاوضددافف اانمددا  مةددك وفددد المعارضدد   إعادداء األولوددد  

 اتشددجال هايدد  اجددو انتقددالي كام دد  الصدد اااف  مو دد  ااددال مددر مر  ناددف األوم فددي موناددو/ازدرال

 .(2104فالااالي ) .(2102)

 (2106 رباط) :3مؤتمر جنيف

وكانإ المعارض  في االد   في هذا المنص ف "االاراهامي"الذ  خ ف  "د  مةتورا“  إررا 

 لقددراروفقددا  عقدددف المبااثددافوقددد  سددااقف فددي وقددإ صدداعد ممددا اسددتدعى التدددخل الروسددي العةددجر  

الذ   و التوافق ع ا  مف قبل قوم دولا  واق اما  مثل الواللاف المتحدح وروسداا والةدعودل   (2245)

 اردتر  (01)خد مل سااسدي فاد  خاد  طرددق لحد هووضد (2105)ومافدي كدانول  قدر  أُ  و ركااف والذ 

 سد.التار  لمصار األ والنلا ف دول و هاي  اجو مشترك  مف الحجوم  أ قاا  اجوم  

نةدددداني مدددف القددددرار لدددرار المعارضدددد  ع دددى  اباددددق الجانددد  اإلفشددد إ المفاوضددداف وذلددددك إل

ف اتغاادر أوفد النلدا  اعتمدادا ع دى  ددخل روسداا التدي ادد المدلف ورفضلرغبتتا  فك الحصار عف و 

 (2104فالااالي ) لصالح .ر  الوضه ع ى األ
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 (2104 رباط 21) :2مؤتمر جنيف  

طالبدددإ روسددداا اتوسددداه وفدددد  المعارضددد ف فقددددق امدددي ادددوم  شدددجال وفدددد إوسددد   ددددم دولدددي و 

وكاندإ  تدد   فطاا  المعارضد  العةدجرد  والةااسدا ألالاشمل المعارض  المشار  في المفاوضاف 

دح فددددي موسددددجو فددددي و المو دددداألخددددرم فددددي القدددداهرح و و ددددودح المعارضدددد  المدخددددام الددددى إمددددف وراء ذلددددك 

 مةرولاتتاف ومه شجال الوفود هو  اقوقتاف كول مر الذ  عد   المعارض   دخ  في ألالمفاوضاف ا

ل معارضد  الةدورد  الدذ  ل  وافق معارض  القاهرح ع دى قدراراف مدر مر الرددا  أذلك وافقإ رردا  

 ددو  شددجال  ل مفاوضدداف.هددي المر عادد   (0)لعتددر   ددال مقددرراف  ناددف  والددذ (ف2105)واخددرأعقددد 

(. 1ف 2 ف0) سددتان أ افعقددد هددذا المددر مر  عددد مددر مر و  الةددورد فطاددا  المعارضدد  أالوفددد مددف  مادده 

 دتق ص وذلدك نتاجد   فاهمداف روسدا   خاداراف المعارضد  الةدورد  ( اددأف4)  نادفاددء مدر مر  منذ

ل الفصا ل المة ح  هي لدااب  الح دور الحقاقدي وهدي التدي لمجدف أرأف روساا  مرانا ف لقدإ ركا  

و  زدد مدف اجدو المعدار  فتو تدإ ل ج دوس أر  ط   النار ع ى األإنجح عم ا  وقف ل  قبل و ُ أ

 الةورد . مف دور المعارض  الةااسا  مما أضعف  ستانأمعتا ع ى طاول  المفاوضاف في 

ورا  ضدغ  سدواء أمدف  يمدا لجفدوفي وضه ادف فا  المعارض  محددودح ال اداراف وال  م دك 

النلددا  مددف  قددد  ع ددى الةدداا  الةددورد  نتاجدد  الدددعو الةااسددي   مددا اققدد و سااسددا  مقااددلأعةددجرد  

المددر مراف فددي  ناددف فعقددد   والددإ فوالم اشددااف التا عدد  لتددا مددرالإوالعةددجر  المقددد  لدد  مددف روسدداا و 

مناقشدد  نقدداط ال ددد   الةددا ق ف ولددو مدددتو  ( و ددو1 ف4 ف6 ف5) ناددف ذواف األرقددا  التالاددد : افمددر مر 

 (.2104فلافاناز) لشيء.التولل 

 (2101) ثدداني ل كددانو  (25) ( اتدداردخ2) فاندداوانتتددإ س ةدد   مددر مراف  ناددف  عقددد مددر مر 

كل مف الواللاف المتحدح وبردااناا وفرنةا واألردل والةعودل  ل مبعدوث األممدي ال داا إلدى  إوقدم

إلدددى إااددداء العم اددد  الةااسدددا  فدددي  مقترادددا  عندددوال "ورقددد  غادددر رسدددما "ف  تدددد  "ماةدددتورا د  ”سدددوردا
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ورأم منددددوب  النلددا  الةدددور  رفددض المقتددرح . غاددر أل(2254)ل قددرارسدددتنادا ا ناددف  شدد ل سددوردا 

هددذه الورقدد  غاددر رسددما  ومرفوضدد   جافدد   فالددا تا وهددي  "ف ألالجعفددر  "ا لدددم االمددو المتحدددح سددورد

محاولد  لتقدودض  تدود  نادف وسو شدي وإنتداء محداوالف الحدل و  صور أل مر مر  نادف قدد فشدلف 

 .(2101ف راخ). الةااسي

أط دق اادث    تماعداف األسدتان اهندا   الةدورد ف كدالاألزمد    نادف لحدلوبموازاح مدر مراف 

األسددتان  لحددل  ح( مبددادر 2105ربادده )فدي  وهددو لددمق مقددرب مددف اددو فف "نزاربدداماف"الدر ال الازخددي 

ووزددددر  "البرادعدددي"ل لتدددذه المبدددادرح لجنددد  مدددف الش صدددااف العالماددد  مثدددل وقدددد ردددج   فلةدددورد األزمددد  ا

ال مدرح وااددح إلاف هذه ال جن  لو  جتمه  "رمعول ااردز"ومعتو  "كورنار“االسبق  ال ار ا  الفرنةي

دد  مددا عددر وكانددإ موسددجو  عمددل فددي ذاف الوقددإ ع ددى  شددجال  .(2105أم ددوم )فددي  ا  معارضدد  الاق 

كدال لجدر   ح دارها  الةدور ف ادلل لةماع ط با تا مف النلا  شج  كال   اا أنتا لو  ُ  ذ موسجو وال

 (.2104 الون  ف) ناف. في إلضعا  موقف اال ت   الةور  المعار  

مدددرال إسدددتان  ارعالددد  روسددداا و ركادددا و  تمددداع فدددي األاعقدددد أوم ( 2105كدددانول ثددداني 21 )فدددي

ردل ومصدددر والةدددعودل  وقادددر فودعدددي ل مشدددارك  اتدددذا المدددر مر عددددح دوم عرباددد  منتدددا :لبندددال واأل

 تمداع وكدذلك رتركإ الصداف فوو تدإ الددعوح لألمدو المتحددح ل مشدارك  فدي هدذا االاوالعرا  وكذلك 

عد  مشاركتتا فأما الجان  الةور  فةو  لمث   سفار الاق ا دح األمردجا  التي أع نإ ل واللاف المتح

" ع دو  "النلا  فدي األمدو المتحددح وفدي  اند  المعارضد  و تدإ الددعوح ل فصدا ل المةد ح  ار اسد  

 حاد الدلمقراطي الارد ف وكذلك لدو مددع اإل دت   الةدور  المعدار  ومقدره ستثنإ  ركاا ازب االاو 

 دداء  وقاددإ عقددد مددر مر  دالةددورد . وقددا والددذ  لمثددل الجتدد  الةااسددا  الر اةدد  فددي المعارضدد   ركادد

 وهدذا سا دعف مدف قدوح  مثادل اال دت  ف (2106) اإلستان  قبل  ولد  مفاوضداف  نادف فدي ردباط

سدددددا قا. ضددددداف  الدددددى مدددددا أادثددددد  ادددددو ف مدددددف خ دددددل وذلدددددك اتشدددددجا   معارضددددد  موسدددددجو التدددددي ذكدددددرف إ
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 سددورداف والددذ الددى ذلدك  تددد أقددل  دد ثارا وهدو مددر مر سو شددي ل ةد   فددي   (. ل ددا2104 دالون ف)

د  "كددل مددف الواللدداف المتحدددح وفرنةددا وبردااناددا وكددذلك   ( وا ددر 2101) ثددالعقددد اتدداردخ كددانول 

و ددو اال فددا  فددي هددذا المددر مر  المعارضدد  الةددورد فمددو المتحدددح لةددوردا وقاطعتدد  مبعددوث األ "مةددتورا

 لةوردا. ع ى لااغ  دستور  دمد

مدف و تد  نلدر الددوم الحدل و  الةدورد فادل لألزمد   الى إلجداد األستان  هدفإإل إ تماعاف 

 التفداهو مده الجماعداف المةد ح  التدي  لجمدفإل تماعاف األستان  وهي  ركاا وروسداا وإمدرال االراعا  

لددى اددل  فددا  العةددجر  معتددا والددذ  لقددود ادددوره إولددف لجددول هنددا  اددل دول اال األر ف قا ددل ع ددى 

 سااسي. رم  اقي الدوم أل الحل هو ال  اسااسيف فام

و أومحاولددد  كدددل طدددر   فدددي سدددورداف التددد ثاروبةدددب   عدددار  مصدددالح القدددوم الم ت فددد  ذاف 

طدددرا  الددددفاع عدددف و تددد  نلدددره فدددي كافاددد  لدددااغ  الحدددل الةااسدددي  عدددد قناعددد  الجماددده أمجموعددد  

فشدل مج دل  هادل ل زمد . ودفدلجداد إمماد  فدي أل ماه المبادراف ا العةجر ف فش إ استحال  الحل 

ل تدددخل لفددر   عدمدددح ق امادد  وقددوم دولادد زمدد  الةددورد  الدددوم اإلألا  شدد ل  دداذ قددرار فاعددل امددف  ألا

مدرال والعدرا  وادزب إكل مف الةدعودل  وقادر و ركادا و  إ. فتدخ اهدافتأ ال ال  التي  وافق  ا ند تأ

فدي هدذه   ونعدر  وفرنةدا.الصداف وبرداانادا ف المتحددح و الواللا دخ إ سااساا كل مف و  وروساافهللا 

 :الدراس  أارز مواقف الدوم اإلق اما  والدولا 

 :زمة السوريةل قليمية في اإلالقوى ا أوال: دور

سدت دا  القدوح ضدد ا ي المم اد  العرباد  الةدعودل  التدي  درم فدي  ق اماد   دإلفي مقدم  الددوم ا

كدذلكف خالد  وأل هدذه الفيد  مدف الشدع  غادر مقبدوم ر اداب المجدازر  حقد  االشع  أمر مرفو  و 

فقدددمإ  دعددو سااسددي ومددالي وعةددجر  عبددر  ةدد اح مجموعددداف  فالةددور  هددي مددف المددذه  الةددني
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ع ى أنتا ثورح الى هذه الثورح  نلر معتدل  رم إ الجا  الحر وبعض الفصا ل المعتدل ف الةعودل  

وسدمح  جةدر لتموددل ادزب هللا فدي  فقد  ولدل إلمدرال فدي المناقد وا  ال  ضد النلا  الذ  رجل ه 

والزعامدد  فزالدد  هددذا النلددا  سددو  لغاددر مددف المعادل إل المةدداهم  فددي أو  فالددذ  منالددبتا العددداءلبنددال 

ا م و ر  المناق .في  ل عد  دعمتا ل ثدوار المحةدوباف ع دى الاا فد  الةدنا  ل دعف مدف دورهدا أ أل  

 (.2105فمترو  ) مرثرح.ق اما  إس مي وقوح ل عالو اإل كزعاو    رم فا  نفةتاالذ  

طدددا في  سااسددديهدددو محدددور الدددى  انددد  الةدددعودل  هندددا  التحدددالف االمراندددي مددده ادددزب هللا و 

ددل   األسدداسف   فدديمتعددر  لتددا أطددرا  هددذا المحددورف  التدديلموا تدد  ال ددغوط الدولادد  واإلق امادد   ُأس 

 دنلو الع قد  اداف دوم المناقد  والقدوم الابدرمف والدذ   ادور  التديساا  سااس  التامند  والتحالفداف 

نتتدى إلدى  قةداو المناقد  اإطار  نافل القوم اإلق اما  ع ى مد النفوذ والةاارح اإلق اما ف والذ   في

خددردف ه اآلءمددرال واددزب هللا وا فدداإود ددو سددورداف و  " الممانعدد " ىمددا لةددمإلددى معةددجردف ف معةددجر 

ف وما لةمى معةجر المعتدلاف الذم ضدو الةدعودل  مل والتاار الوطني الحرأداخل لبنال مثل ارك  

األزمددد  كشدددفإ عدددف  عدددد متدددو لتدددذا  .آذار 04وبعدددض دوم ال  دددال العربدددي ومصدددر واألردلف و ادددار

ال اداب الادا في وسااسد  الحشدد والتجادا  و برددر  ي. ظتر ذلك  قدوح فديالمحور وهو البعد المذهب

ن ددما  العددرا  لتددذا التحددالف رغددو  ذاددذب اا المحددور. وزاد األمددر وضددوا  المواقددف التددي لمارسددتا هددذا 

ل نلدددا  الةدددور  المدددالاي  الةدددااق  تدددا  ر دددال الحجومددد  العراقاددد االع قددداف العراقاددد  الةدددورد  عقددد  

 المدذهبيو ج دى هدذا التقةداو  (.2119) عدا لعإ فدي العدرا  دنداعمام العندف التدي أ  المةرولا  عف 

العدرا  وباكةدتال  ف وبعدض الجماعداف الشداعا  مدفمراندياإل الثدور  ن دما  مقدا  اف مدف الحدرس ا في

 (.2101فعبد العزدز ) .الةور  إلى  ان  النلا  ل قتام وأفغانةتال 

 اإمددرال سددوردا امتددداد   دمرانددي فددي سدوردا مجاسدد   اوسااسددا  ومذهبادد ف إذ  عدإلا و ددودلحقدق ال

سدتجا   اإلمراناد  سدردع  مندذ ادالد  الاقاقاا  ألهدافتا و ا عا تا و وافقا ل رؤم فاما اانتماف فقد كانإ ا
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مددرف إمددرال اددزب هللا المدددعو  أ كمددا ف لمحاولدد  إخمدداد الثددورح فاتددا.الثددورح فددي إرسددام خبددراء عةددجردا

مرانددي لدد  لددو الدددعو اإل  دددخل اددزب هللا مدده ل  أ ال  إفددي سددوردا ل وقددو   جاندد  النلددا ف  منتددا ل تدددخل

مدددف الثدددوار وسدددق  لددد  أعدددداد كبادددرح مدددف القت دددىف وفدددي ظدددل هدددذه  لحقدددق انتصدددار و  قدددى الحدددزب هدددزا و  

وذلددك  إرسددام قددواف مددف فا ددق القدددس  زمدد أل التدددخل العةددجر  فددي ا ف إمددرالأادددالتاددوراف العةددجرد  

 ر .ألالتا ه ل حرس الثور  اإلمراني لتغاار مازال القوم ع ى ا

مدرال ع دى البحدر المتوسد  إنتا  مثل العتب  التي  ال منتا أمرال  نبه مف إلهما  سوردا أ ل إ

نفتداح ع دى  بتتداف مدا اتاف فال  دال العربدي وبحدر العدرب مدف إلوهذا مدا لمنحتدا مادزح  اوسااسدا   ا

 ضداف  الدىإمرال مف فقدال هذه المازح إو  شى  خرمفأنااا  والبحر المتوس  عبر سوردا مف نااا  

اتمالاد  إو  فسددألنتتاء دورهدا فدي سدوردا ولبندال فدي ادام سدقوط نلدا   شدار اامرانا  مف إلالم او  ا

مدددرال فدددي سدددوردا ولبندددال ودحدددد مدددف إممدددا لحجدددو مدددف دور  ولدددوم اجومددد  سدددورد  موالاددد  ل ةدددعودل ف

مدداد إل سقوط النلا  الةور  لعني قاه طرددق أق او  شجل عا  فكما إلا داخلطمواا تا في النفوذ 

 (.2102فكو  )لى نتال  الحزب في لبنال لحةاب الدور الةعود .إازب هللا مما مرد  

مف كول سوردا دول   انا ق  اأما  النةب  ل دور التركي فال إهتما   ركاا  الم ف الةور  منبه 

ادرح سدتقرار فدي سدوردا ال ادد أل  دنعجل  داعاا د  ال االخدت م اا ارح لتا وبانتما اددود طود د ف وال 

ع ى الداخل التركديف وهدو مدا اصدل  الفعدل  عدد  ندامي خادر الجماعداف اإلرهاااد  كتنلداو "داعد " 

وبروز الحركاف الاردل  الةورد  المةد ح  وسداار تا ع دى منداطق راسدع  فدي سدوردا. كمدا أل  ركادا 

  ع اتداف مف   ثاراف اقتصادل  وأمنا إلى ذلكهي أكثر الدوم التي استقب إ ال  ياف مف سوردا وما 

وأل سوردا  مثل ممرا  اقتصادلا  متمدا  لتركادا إلدى المناقد  العرباد ف ف د   عدف أل  ركادا لددمتا سااسد  

إق اماد   تدد  مدف خ لتددا إلدى  ةد  نفوذهددا و  ثارهدا فدي دوم المناقدد  وذلدك  دالتركاز ع ددى األدواف 

سوردا متمثل في منده قادا  كادال  سترا اجي فيالتركاا هد  و الةااسا  واالقتصادل  والثقافا  والقاما  
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لى القاا   عم ا  عةجرد  ضد القواف الاردلد   فدي ردمام سدوردا فدي إكرد  ع ى ادودها مما دفعتا 

 (.2104فالعباد  ). "غصف الزدتول "ط قإ ع اتا اسو أو ( 2101 )مدمن  عفردف في كانول الثاني

ساءف الع ق   اجو نور  المالايمر  العرا  ودوره في األزم  الةورد ف إ ال ألوبقدر  ع ق ا

ذهد  ضدحاتتا العدمدد مدف العدراقااف  والتدي  (2119)تفجاراف فدي آب عدا ال ااف الب دمف  عد اوادث

 العراقددي مددف دمشددقف راوأ تددو المددالاي النلددا  الةددور   ددالوقو  وراء هددذه التفجاددراف و ددو سددح  الةددف

.أع ندإ اداف الحجدومتاف الةدورد  والعراقاد   وقد كال ل حجوم  اإلمرانا  دورا فاع  فدي  حةداف الع قد 

 الحجومدد  العراقادد  مددف خدد م مر مرا تددا الصددحفا  أنتددا  قددف موقفددا وسدداا ادداف الحجومدد  والمعارضدد ف

أما ع ى لدعاد العمدل فدي  امعد  الددوم العرباد  ف دو  ودعإ الى الحوار إللجاد ال سااسي لألزم ف

التي نصإ ع دى  فدودض الدر ال  (2102 )خ كانول ثالالمبادرح العربا  اتاردع ى  العرا  إال   موافق

متنه عدف التصدودإ ع دى قدرار منده افقد   اقي القراراف موقف  مف أما  الةور  ل ااا   الى نا ب ف

دددد  تماعددددداف الجامعدددد  العربادددد فاالوفددددود الةددددورد  مدددددف ا ددددور    ع دددددى قددددرار العقوبددددداف وكدددددذلك  حف 

 (.04: 2101محمودف سا اكف) .(2100)قتصادل  الذ  لدر في  شردف ثال اال

ودةددتدم مددف خدد م و ددود  ماعدداف ردداعا  كثاددرح  قا ددل الددى  اندد  النلددا  إضدداف  الددى ارددد  

إلمدددرانااف أل الحجومددد  العراقادد   قدددف إلدددى  انددد  النلددا  و ددددعو الجتدددد اإلمراندددي فدددي ا نقددل المقدددا  اف 

  سوردا.

األردل ل قادا   عم اد   دوازل   ةورداف لجتدردل ألوبةب  عامل الجوار الجغرافي الذ  لجمه ا

سددتمرار النددزاع سددارد  إلددى  فدداقو المشدداكل ال فددإزمدد  الةددورد ف فمددف نااادد  ألا لتددداعااف ادقاقدد   جنب دد

الةااسددا  واألمنادد  واالقتصددادل  والدلموغرافادد  ال ااددرح التددي لعدداني منتددا األردل. ومددف نااادد  أخددرمف 

 فمناه دد و لج د ف إلدى الةد ا  فدي دمشدق قدوم لدال مدف المةدتبعد عندد انتتداء الصدراع أل ُمبقديف أ

ذا ال  مجان  أع اء متار فول في المعارض  معادول لألردل. إخال  في اام  قاء نلا  األسد أو 
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 تمث دل فدي الند    زم  سااسد ألاستمرار اردل مه  به األالجاد التوازل المناس ف اوفي ساا  محاولت  

 ددالنفل عددف   ماددد النلددا  أو المعارضدد ف فددي الوقددإ الددذ  لعمددل فادد  اتدددوء ل مةدداعدح فددي اددل  النددزاع 

خادرا  ع دى مصدالح .  ال  شدجل سدواء التدي والعةدجرد  ع دى ادد   الممجند  الةااسدا عبر كل الوسا ل 

اف مددعو عم اد  مدف رد نتا عد ل عدف اادادهف فدي ادإلزم  الةورد  متمث ل فدي األردني في األفالدور ا

أل  ةتبدم نلا  األسد الحالي لاحل مجان  عنالر معتدل  مف داخل الحجوم  الةدورد  والمعارضد . 

رغو لعوب  هذا التد  اتى اآلل  النةب  إلى ا دال أقوم وأكثر   ثارا  مدف األردلف غادر أند  لاةدإ 

  (.2104فرالمعش) الغام  .لدم عمال خااراف أخرم سوم سااستتا الحالا  

  ةددمإ اااددث  االسددرا ا ي الدددور  لدد  يزمدد  الةددورد  أللددى  اندد  هددذه القددوم المنغمةدد  فددي اإ

سددترا اجا  إسددرا ال  جدداه الصددراع الةددور   ددالغمو  واإلاتددا  إلددى اددد  مدداف ااددث  جن دد  المةددرولول ا

. وخ م هدذه اإلسرا ا اول لفإ األنلار ع ى غار العادح  ش ل هذه الق ا  منذ ادال  الحرب األه ا 

الفتدرح لدو لصدددر سدوم الق ادل مددف التصدردحاف الرسدما   شدد ل الق دا ف الادل كانددإ   دك التصددردحاف 

قتصدرف ع دى موضدوع إمبتم  وغام   إلى اد  كبار  ش ل الق الا األوسه ذاف الص  ف وعادح مدا 

ذلدكف لدو  بدذم إسدرا ال    د  وااد  التحدمد هو نقل األس ح  االسدترا اجا  الةدورد  إلدى ادزب هللا. 

 .مف العم ا  الدا وماسا  في  ناف ال  فع ا  كي  اول  زء  أ  محاو 

هدو ضدمال  فوقتدا العةدجر  ولدذلك  ع اتدا إسدرا المدور التدي  حدرا ألكثدر اأولعل مف اداف 

ل ال وكددذلك و ددود الما اشددااف  فسددرا ا ير ادداح ل جاندد  اإلامرانددي فددي سددوردا عامددل عددد  اإل و ددودرددج 

قواف ع ى هذه ال وو وداإلمرانا ف أو   ك المدعوم  مف إمرالف و رساخ ا ور ازب هللا في سورداف 

مدددرال إ  شدددى مدددف قادددا  و سدددرا ال إلمندددي ألمثادددر الق دددق ا .مدددف الحددددود اإلسدددرا ا ا  ( كا دددومتر ا41) ُ عدددد

ضاف  الى معارض  إنشاء ممر ع دى األر  لصدل إ فإلى ازب هللاالمتاورح  ونقل األس ح  اتصناه

 (.2100أاو ه مف) المتوس .إمرال  البحر 
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خت ددف التعدداطي معتددا ااث ثدد  مرااددل  زمدد  الةددورد  مددر  ألاموقفتددا مددف ل إوبالنةددب  لمصددر فدد

ومرا ددد  اجدددو االخدددوال  فمرا ددد  اجدددو المج دددل العةدددجر   :وهدددذه المراادددل هدددي فاةددد  كدددل مرا ددد 

نددالع الثدورح الةدورد  ا فعندالعةجر  المج ل  ". أماالةاةي" الحالا  وهي  قاادحمرا   الو  فالمة ماف

نتتددإ اكددال لعددا  فددي خ ددو أاددداث ثددورح مصددر الابددرم التددي  (2100 مددارس/آذار 01) فدديفع اددا 

المرسةد  العةدجرد   ( لتتة و2100فبرامر/رباط  00) فيمرا تتا األولى اتنحي مبار  عف الة ا  

فددي هددذه المرا ددد  لددو  اددف الق دددالا  .نت ا ددافإلاجدددو الددب د ردثمددا  جدددر  ا "طنادداو  "قاددادح المشددار  

هتمامدا كافاددا لدددم القداهرح إال كح ددور مصدر  فددي المنلومدد  العرباد ف وهجددذا كانددإ إ ال ار اد   ُددولى 

الدددعوح إلددى اددل سااسددي لألزمدد  الةددورد  )مثددل المواقددف المصددرد  مددف األزمدد  الةددورد  مواقددف عامدد  

ا عددداف الشدددع ف مددده الدددرفض الما دددق أل  عمدددل عةدددجر  خدددار ي(ف و نددددرج ضدددمف لحددداف  ع دددى  

اادددث  بندددإ القددداهرح دعدددوح األمانددد  العامددد  لجامعددد  الددددوم العرباددد  ادالددد    فعالاددداف الجامعددد  العرباددد 

الةددور  إلددى البدددء  مرا دد  اإللدد ااف الةااسددا  وإلقددا  القتددل ل حا ولدد  دول  ل نلددا  (2100)آب

 (.2105فزالعزدعبد ) .األزم  دودل 

  درورح ادل  الماالبد  )ال اكتفى  الةورد فالمج ل العةجر  لو ل ض في  فالال األزم  

األزمددد   الةدددبل الةااسدددا  ال العةدددجرد (. لادددف فدددي المرا ددد  الثاناددد  التدددي اددددأف مددده ولدددوم اإلخدددوال 

و  اددث  غادر م حد (2100نوفمبر/ شدردف الثداني  21 )المة ماف إلى مج ةي الشع  والشورم في

همتدا أ سدباب أ حالةدورد  لعددزمد  ألفي التعاطي مه الم ف الةور  ف فمف و ت  نلر اإلخدوال  عدود ا

لددى لددراع إاددداث فددي سددوردا مددف ثددورح سدد ما  ألالمةددرولا  عددف  حودددل امتحمددل النلددا  الةددور   أل: 

ع دددى ال ادددوط العرد ددد  لحدددل األزمددد   مددده محدددافلتتو فمندددي أللدددرار ع دددى الحدددل اإلمةددد ح  ةدددب  ا

الةورد  التي أقرهدا المج دل العةدجر ف وألدبح ال اداب الةااسدي ل قداهرح ادوم ادل األزمد  الةدورد  
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ددددد عبدددددد )ا اتحقادددددق ماالددددد  الشدددددع  فدددددي إسدددددقاط النلدددددا  الشدددددمولي وإقامددددد  نلدددددا  دلمقراطدددددي. مر با 

 (.2105فزالعزد

/ مددوز مولاو) مددفالةاةددي فددي الثالددث  نقدد ب الددذ  قددا   دد  وزدددر الدددفاع عبددد الفتدداحإلمدده او 

مرا ددد  الددددعو  نتتدددإإع دددى اإلخدددوال المةددد مافف وإطااتددد   ددد وم ر دددال منت ددد   عدددد الثدددورحف  (2101

المصر  ل معارض  الةورد ف وبدأف مرا   دعو النلا   شجل غار مبارر  حإ عندوال ظداهر  هدو 

لدو لجدف الةاةدي قدادرا  .المص ح  القوما  الع اا لمصرف وآخر م مر هدو العدداء لإلخدوال المةد ماف

رد  مددف ع ددى إعدد ل دعمدد  لدمشددق  شددجل لددردح  ةددب  مةددرولا  النلددا  المبارددرح عددف األزمدد  الةددو 

ددد ف ولتحاردددا   ثانادددمدددف  تددد  ا ا ودولا دددا كتدددذا سدددابدو خدددارج المددد لو  عربا دددا لدددردح   تددد ف وألل موقف 

خصولدا الةدعودل  واإلمداراف  ثالثد فإغ اب دوم ال  ال التي لحتاج إلدى دعمتدا المدالي مدف  تد  

جالاد   مدا فاتدا  اتاجا معاكةا  مثل في  اودق المعارض  الةدورد  الرادل "الةاةي" به االعربا ف لذلك 

ا مددف  ددر  اإلخدوال المةدد ماف خدمدد  ل نلدا ف وبدددأف عم ادد  خندق واضددح  ل معارضدد  التدي لددو  جددد ادد  

 .(2105فعبد العزدز) .الب د

 السورية:زمة الدولي من ال  فالموق ثانيا:

رددتبا  ادداف الددى نقادد  لددراع و إ (2100رددباط )ندددلعإ فددي ا حولددإ األزمدد  الةددورد  والتددي  

 أكانددإ فاتددا التنددافل الدا وماسددي ادداف األطددرا  الم ت فدد  سددواء دولادد ف وامتددزجأنلمدد  إق امادد  وأخددرم 

دمجف  حدمد مواقف القدوم الدولاد  إق اما  أو دولا   شجل مف أرجام الصراع ع ى الةاا  الةورد . و 

  التالي:زم  الةورد  ع ى النحو ألمف ا

في الشر  ق ا  سواء   لأمف موقف الواللاف المتحدح  د: لعمريكيةلالواليات المتحد  ا موقف-0 

نلددرا لمددا  تمتدده  دد  مددف وزل فددي النلددا  هددو المواقددف الدولادد  أ مددف  ع ددى الةدداا  العالمادد أو وسدد  األ
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فقددد  غمددو فزمدد   اإلر بددا  وال ةددو هددذا الموقددف فددي ادالدد  األإ زمدد  الةددورد   حدمددداألوفددي ا الدددوليف

 اسدترا اجا  الدر الوفدي وقدإ كاندإ  نت ا داففالعق  فوز الددلمقراطااف فدي ا  اءف األزم  الةورد 

 دداءف  .اإلنفتدداح شددتد رددايا مددف  سددوردا ادددأف (  جدداه2119عددا )الةدد ا  ادالدد    ةدد م عنددد  "أوبامددا"

مردجا  مف أارزها م ف األس ح  دارح األع ى اإل حدلاف محدداف فرضإ األزم  الةورد   حمل عدح 

 جدداوز النلددا  الةددور   أامددرا ف وقددد ا  الواللدداف المتحدددح أل إسددت دام  لشددجل خادد  ددرم الااماوددد  والتددي 

فغانةدتال والعدرا  والدذ  رأم فاد  لدانه القدرار إلمف التحددلاف أل دا الغدزو  .و ارارا   هذا ال   مرارا  

ال مردد التدخل عةدجردا  "أوباما "أل الر ال اضاف  إلى األمردجي خا  وك ف الواللاف المتحدح كثارا 

دارح إلفولددذلك لددو لصدددر عددف اودددرم ضددرورح  أل  قددو  القددوم اإلق امادد  اتددذا الوا دد  عنددد ال ددرورح 

ولودداف اإلدارح أأمدف إسدرا ال كدال مدف ضدمف إل  اتمالاد  التددخل فالدى إ   صدردح لشدار أاالمردجا  

 الواللدددداف المتحدددددح المبددددادرح الروسددددا  المتع قدددد سددددرا ال دعمددددإ االمردجادددد  ف وافاظددددا ع ددددى مصددددالح إ

 ددالت  ص مددف م ددزول سددوردا الاامدداو  وبددذلك ضددمنإ نددزع سدد ح الددردع مددف أمددد  النلددا  الةددور  

 (.41: 2104)الجبور ف ومنه وقوع  أل ا   مد  ازب هللا أو الفصا ل المة ح .

 مرااددل  مدده األزمدد  الةددورد  فقددد مددر مردجادد وفامددا متع ددق اتفاعددل موقددف الواللدداف المتحدددح اال

  :عدح نرلد أهمتا

لغالدد   ف( وامتددد2100رددباط 05)اتدداردخ ااتدددأف مدده ادالدد  الثددورح الةددورد   األولددى:المرا دد  

وكال موقف الواللاف المتحدح لقتصر ع ى إدان  سد و  النلدا  الةدور  وداالبد  اتنفادذ ( 2100)ألار

 ل.و التي لاال  اتا المتلاهر   ك و أل ااف سواء التي أع نتا إلا

وبددددأف هدددذه  فقتصدددادل  والددددعوح الدددى  نحدددي الدددر ال  شدددارافدددر  عقوبددداف  المرا ددد  الثاناددد :

 المتلاهردف. و وا  قمه رترا  الجا  فع ا  ا ( وهي ادال 2100ولغال  آب 2100)ألار مف المرا   

 لب  اتنحي الر ال.قتصادل  ع ى ر صااف في النلا  الةور  وكذلك المااافاتا فر  عقوباف 
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  هددددا وهددددي مرا دددد  ضددددغ  دا وماسددددي  بعتتددددا مرا دددد   ا( ومدددد2100) آبالمرا دددد  الثالثدددد : 

اددددا   ادددا أل الموقدددف  األسددد ح ف ثدددونواع معانددد  مدددف   دددو دعدددو المعارضددد  المةددد ح   ددد انحةدددارف وفاتدددا

 (.441-461 :2101 شارحف )الروسي. األمردجي  را ه لصالح الموقف 

 منتا:مردجا   جاه األزم  الةورد  ألاجمإ موقف الواللاف المتحدح ا ولعل هنا  عدح معاااف

 اقتصدداد ف ممددامددت   الواللدداف المتحدددح ألدواف  دد ثار فاع دد  فددي سددوردا وعددد  و ددود  عدداول اعددد  -

فددي التدد ثار فاجدد   قدددلو األمددوام والةدد ح ل ثددورح وهددو مدداال  ردددده الواللدداف  إغبددلعنددي أندد  فددي اددام ر  

أ  ندوع  كال  مت دفتدي فاتداف  راق  األاداث أكثر مما  رثر  الت ثار  ع تاألدواف  وفقدانتاالمتحدح. 

ل   عدد  أ  دور كمددا اصددل مدده أف ددذلك لددو  ةددتاه  مددث مددف الع قدد  مدده القددواف المةدد ح  الةددورد  

نتقدام سااسدي ل ةد ا  اكدال لع قتتدا اتدا دور محفدز لتشدجاه عم اد  القواف المة ح  المصرد  والتي 

 ررا  الجا .إ 

ل نلدا  مدف  هدذه التركابد  دوفره  اوالعرقاد ف ومداإلثناد   الةدور  و عقادا د التركاب  الاا فاد  ل مجتمده  -

 فرا ع ى مةتوم الشر  االوس .

ولددو ع ددى الةدداا  الداخ ادد  والدولادد   أضددعف مددف   ثارهدداف و شددرذمتا ضددعف المعارضدد  الةااسددا  -

 . شجل كا  في الرأ  العا  العالمي مرثر

 ءفي اام عد  و ود ادمل سااسي قادر ع ى مل سقوط النلا سرا ا ا  التي  رم أل إلالمص ح  ا -

لمددددح  هاد ددد  سدددرا ا ا  والتدددي اددداف  ع اتدددا النلدددا الفدددراغ قدددد متددددد االسدددتقرار ع دددى الجبتددد  الةدددورد  اإل

 (.445-442: 2101 شارحف)عاما. ربعاف أ

نتددا  النلددا  الةددور  و فااجدد  مددف الددداخل إندد  محاولدد   مردجددي  ودمجددف    دداص الموقددف األ

 الةورد فع ى الةاا   ومع  كاف  األطرا  المتصارع  لى االنتاارإا وعةجرداف ودفع  منا  أواستنزاف  

مدرال ومنده إلتعزددز موقفتدا التفاوضدي مده   ق اماد إلعادح  شجال مدوازدف القدوم اإ ثو العمل ع ى  فوم
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لشدددج   مدددف  تدمدددد  المتوسددد ف لمددداواتدددى ردددر  البحدددر  فغانةدددتالأمدددرال مدددف  شدددجال قدددوس لمتدددد مدددف إ

لحم   مف  داعااف دولاد  كبادرح وخالد   اوس ف وماأللمصالح الواللاف المتحدح وا فا تا في الشر  

 .(446-445 :2101فواخرول  ازاد) مراني.إفي اام  شجل ا ف روسي 

زمددد  ألادددداث فدددي األوروبدددي  دددالتاور واةددد   ادددور األالموقدددف ا ألقدددد ادددد :وروبةةةيال الموقةةةف  _2

الدددعواف المتاددررح ل ددب  الددنفل وكددذلك دعددوح  الدددا رحف إلددىاددداث أل دددرج مددف مراقبدد  ل الةددورد ف فقددد

ف  إ را تددالد ااف التدي وعددد النلدا  لددى وقدف القمده ضددد المتلداهردف و اباددق اإلإالدر ال الةدور  

العمدل  قدانول الادواري لقا  إرم إ  يالنلا ف والتثو التق ال مف ر ل االل ااف التي نفذها  ومف

لدد ااف ال  ر قددي لاموادداف إلل هددذه اأوروبددي  حدداد األالم اأر  اددزابف ااددثألاوالةددماح اتشددجال 

 .(042: 2105ف او مصافىأ) الةور .الشع  

 واادددد لمثدددل  ماددده دومزمددد  الةدددورد  موقدددف ألوروبدددي مدددف األ حددداد اإلللمجدددف م الددد  أل 

 دلقدد األزمدد .والددذ   فاو ددإ فادد  دوم اإل حدداد فددي  فاع تددا مدده  حدداد والثدداني موقددف الدددوم المنفددردح الا

قتصددادل  ع ددى القادداداف الةااسددا  اع ددى فددر  عقوبدداف  الجماعادد  ركددزف مواقددف الدددوم االوروبادد  

الدر  ورددد  والغدازف وكدذلكوخالد  قاداعي الدنف   فقتصاد الةور  كذلكالمنا  الةورد  وع ى األوا

 وروبدداف ورددج إألددى إ مددف الدددخوم ر صددااف النلددا  الةددور  سدد ح  كمددا منعددإ العدمددد مددف كبددار ألا

مددا خصصددإ  الةددورد ف ااددثزمدد  ألوروبددي مدده انةددانا  نوعددا مددف  فاعددل اال حدداد األالمةدداعداف اإل

مدو المتحددح مدف أل حاد سااساا في هايد  اكما نش  اال النازااففم اار دوالر لمةاعدح 1.5مف  بلقر 

 .(2106ف قاةول ) وبردااناا.قبل فرنةا 

ثار  وروبادد  فامددا متع ددق اتددل هنددا   بددامف فددي الثقددل ادداف الدددوم األأظتددرف االزمدد  الةددورد  أ

 كثددر ا ددورا  كانددإ األ الةددورد . فرنةددانغماسددتا فددي األزمدد  ا بعددا لددذلك  ال ار ادد ف فتفدداوفسااسددتتا 

فقدددد كاندددإ فرنةدددا أوم دولددد   عتدددر   ددداال ت    .(2100) عدددا زمددد  ألمندددذ ادالددد  ا واالوضدددح موقفدددا  



91 
 

الممثددل الواادد ل شددع  الةدور  وأند  لعتبددر ندواح ل حجومدد    ( واعتبر د2102) ثدالالدوطني فدي  شددردف 

 توقف فرنةا عند اد اإلعترا   اإل ت   ال مارسإ  والنلا . ولل  عد سقوط شج  اإلنتقالا  التي ستُ 

وقدد كاندإ فرنةدا مدف أكثدر الددوم  شدجاعا ل عمدل  ل معارض .ضغوط لرفه الحلر عف  وردد الة ح 

ف الحاود  التي   عف النلدا  و درد  آضرورح  و ا  ضرب  عةجرد  ل منشدا ما   العةجر ف وأكدف

المواقدددف الدولاددد   عارضددد  مددده نتاجددد   الاقدددا   رأل الموقدددف الفرنةدددي هدددذا قدددد  غا ددد سدددقوط ف إاللدددى إ

 لحمدل دخولتدا الةدورد ف ومدالدى الةداا  إشدددح ق اما  التدي كاندإ   شدى مدف دخدوم  ماعداف متإلوا

سااسددي.  جدداه المشددارك  فددي البحددث عددف اددل ا  ممددا دفدده الموقددف الفرنةددي فمددف  تدمددد ل ةدد و الدددولي

الواللدداف المتحدددح  الروسدديف وموقددفالموقف مقارندد   دد ي مددا لجفددالموقددف الفرنةددي غاددر مددرثر   ىودبقدد

 (.49: 2106الجبور ف)األمردجا . 

وروبددي فامددا ل ددص  حدداد األالل موقفتددا  المجمددل متوافددق مدده موقددف اإ الماناددا فددوفامددا متع ددق 

 الصدددددانيف وطدددددردفنتقددددداد الفاتدددددو الروسدددددي ا  دددددذف عددددددح مواقدددددف منتدددددا ازمددددد  ولانتدددددا مددددده ذلدددددك ألا

نةددداني إللمددداني  ددالتركاز ع دددى الشددق األوقددد  مثدددل الدددور ا دا وماسددااف سدددوردافف ه( أربددد2102)عددا 

زم  عف طردق الحوار الةااسي ااف كاف  أللى ال اإ إال  يافف ودعستقبام اوخال  فاما متع ق  

لجداد ادل لمدا مدو المتحددح إلألركدزف ع دى ضدرورح  فعادل دور ا االةدورد ف كمدطرا  ع دى الةداا  ألا

زمدد  ألط ةددي فددي اددل األكاددد ع ددى دور ا ددف رددمام ا التو  متعددر  لدد  الشددع  الةددور  مددف قصددف.

 (2106فقاةول ) لاباا.دم ذلك ل تدخل العةجر  كما اصل في أالةورد  اتى لو 

عترا   المعارضددد  ال  دددذف خادددوح مبجدددرح  مث دددإ  ددداامدددا فامدددا متع دددق  المم اددد  المتحددددح فقدددد أ

 (054)لددوم المالادد  ل نلددا  الةددور  فددي اردااناددا والتددي  قدددر  قردبددا بألتجماددد اا الةددورد ف وقامددإ

 .دوالر ل م او  (21)اوالينةانا  دوالرف كما خصصإ ل جوان  اإل ل م او 
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منا ددق الموقددف الصدداني مددف سددوردا مددف خدد م الدددور الددذ    عبدد  سددوردا فددي  :الصةةيني الموقةةف- 3

ا ةددو  دأخددرم. فقددالمناقدد  مددف  تدد ف ومددف ثوااددإ الةااسدد  الصددانا  ع ددى مةددتوم العددالو مددف  تدد  

األزم  الةورد  ارفض التدخل ال ار ي  صف  عام ف والتدخل العةجر  ع ى   ش لالموقف الصاني 

ندد  إل لفدتددح الداددردق إما  ااتمدام  ومف ثو رفدض أ  إ دراء فددي مجد ل األمددف مددف رد التحدمدفو   

 سدورد  اتداردخ  شد لست دا  الفاتو مدر اف متتدالاتاف ضدد مشدروعي قدرار اوهو ما لفةر  التدخلفهذا 

  زمدد  الةددورد  وطددر ألودمجددف إ مددام الموقددف الصدداني ااددام ا .(2102ورددباط 2100)وم أشددردف  

المرا  اتعااف المبعوث ال اا المشتر  لألمو المتحدح و امع   معالجتتا مف خ م موقف الصاف

القادداد  لألمدو المتحدددح فدي  نةدداق ر دعددو الددو و  لمتا عد  القددرار الةااسديف "نددالأكدوفي "الددوم العربادد  

ل األمو المتحدح أو أ  كادال آخدر غادر متحادز منبغدي   تود اإلغاث ف وكال موقف الصاف متمثل   

اتددرا  اكدددف الصدداف ع ددى ضددرورح أو  اتددرا  سدداادح سددوردافإو الوضدده اإلنةدداني فددي ظددل رددرط قددا  أل لُ 

سدددتق م وسددداادح وواددددح وسددد م  أراضدددي سدددورداف و قددددلو المةددداعدح ال زمددد  وادددث االمجتمددده الددددولي 

  ردجل أاترا  نتا ج . كما رف إ الصداف اط   الحوار و إلفصا ل الةااسا  الم ت ف  في سوردا ال

سدت دا  القدوح أو ارجام التدخل المة ح أو ال غ  مف أ ل  غاار النلا  في سورداف و عتقد أل أمف 

 التدددزا كدددف ع ددى أالتتدمددد  فددر  عقوبدداف ال لةدداعد ع ددى اددل هدددذه المشددج    شددجل مناسدد . كمددا 

 ل األمف الدولي  مقالد ومبادي ماثا  األمو المتحدح واألعرا  األساسا  التي  حجدو الع قداف مج

 (.2102ف)الصالغ الدولا .

مدا ستعرضنا مواقف القوم اإلق اما  والدولا  مف األزمد  الةدورد  فدإل ا عد أل  :الروسي الموقف-2

ر الموقدف الروسدي مدف فدي فتدو  غاُّد دما لةداعولعل  الروسي.التد كاد ع ا  هو  اور الموقف  يمنبغ

عدودح إلدى التدداردخ  هدو  حدداد الةدوفااتيفسدوردا  عدد فتدرح  را ده كبادر خدد م الفتدرح التدي   دإ  فادك اال

القرد  ففقد أدم التدخل األمردجي  في عددح منداطق إلدى اإلضدرار  المصدالح الروسدا  فمثدل التددخل 
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حركددداف متشدددددح مثدددل طالبدددال لنتشدددار ا فمدددفدددي أفغانةدددتال ومدددا ندددتل عنددد   موغةددد فاا والتددددخلفدددي 

عدد  معارضد  الغدرب  خةدا ر واسدتغ مات م العدرا  ومدا لحدق  الشدركاف الروسدا  مدف او  والقاعدحف

روساا ل تدخل الغربدي فدي لابادا فممدا أدم الدى إسدقاط نلدا  القدذافي والدذ  مدف نتا جد  خةدارح روسداا 

قددررف سددوردا امالدد  النلددا  الةددور  فألل  رد فلعقددود  م ادداراف الدددوالراف فولمددا  دداءف األزمدد  الةددو 

سددقوط النلددا  أل ددا سددقوط  لعنددي خةددارح مددوطئ قدددمتا الوااددد فددي الشددر  األوسدد  وقددد منددتل عندد  

 (.50: 2101) شارحف خر لروساا.اإلمراني الح اف اآل

ندالع الثورح الةورد  مده محداوالف روسداا ل عد  دور عدالمي ع دى الةداا  الدولاد  القد  زامف 

 األوسد   عددممدا ردجعتا ع دى ذلدك اددء  را ده دور الواللداف المتحددح فدي الشدر   علمى وكالكقوح 

ا افددا  د  عددوبو ددود ا اددف منالدد  الواللدداف المتحدددح العددداء ودُ  ففشددل  دددخ تا فددي أفغانةددتال والعددرا 

لتحقاق طمواا تا في الشر  الذ  رأف فا  روساا ا افا مناسبا  اإلمرانيفهو النلا  و   ل نلا  الةور 

وا افددا محددتم  آخددر ادددا ع ددى غاددر  وافددق مدده الغددرب وهددو  ركاددا رغددو التبددامف ادداف  ركاددا  .االوسدد 

ا قدد   كوندد نا قددا مددف اسددترا اجي  الدددفاع عددف النلددا  الةددور  ال  ددذف روسدداا قرارهددا االددذا   وإمددرال

الشداعي الدذ  لمتدد مدف لبندال ممدث   حدزب هللا ال بنداني  روساا مده المحدور أساسا  مف ا قاف ا ف

: 2106الجبدور ف)نفةدتا.  ولدوال الدى إمدرالو لى سوردا مرورا  دالعرا  الدذ  متبده نلامد  إلدى إمدرال إ

50). 

لدددى إأل روسددداا قدددد  عام دددإ مددده األزمددد  الةدددورد  مدددف خددد م نلر تدددا  وممدددا لمجدددف أل ن حلددد 

 ددرم فاتددا مددوطئ قددد  ع ددى رددواطئ البحددر المتوسدد  متدداح  يسددورداف فتدداألهمادد  الجاوسااسددا  لموقدده 

وكدذلك  داء  .لدى سدا ر  حدار العدالوإومن   منفذا ل بحر المتوس  ألساولتا المرا   في البحر األسود

المتحددحف سترا اجا  الواللاف لةورد  لاعزز رغب  روساا  موقف مقاال الالموقف الروسي مف األزم  ا

الثدددورح  للابادددا. وألكمددا اصدددل فددي و ق ص نفوذهدددا تأل ددا اددد  ال  رغددد ذاألمردجدديف إنافددداء اال مةددتغ  
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منددذ و  تدداا منكددال الموقددف الروسددي سدد با   فقدددا أمددا  الامددوح الروسددي مةددتقب  الةددورد  قددد  قددف اددا ز  

ست دا  الفاتدو ا   الة ح وسااسااماداناا  ج ى ذلك  الدعو المتوالل ل نلا  الةور  و  األزم فادال  

 (.416: 2101  شارحف)النلا .  شجل متارر في و   كاف  القراراف الدولا  التي  دمف 

القوماد ف متوافدق مده مصدالحتا وأهددافتا لقد نجحإ روساا في فر  واقده سااسدي فدي سدوردا 

  إمددادا مةدتغ   عدد  رغبد  الغدرب  التددخل وعدد  رغبدتتو مف أل  اول ال ع  األكثر  د ثار   إو مجن

نتصددار ع ددى النلددا  لاندد  الإل التحددالف الروسددي اإلمرانددي سددو  لمندده الثددورح مددف ا الثددورح  الةدد حف

 أل ا.نتصار الا المقاال لف ُلمجف النلا  مف 
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 المبحث الثاني

 زمة السورية ل دوافع التدخل الروسي في ا

طددد  الةااسدددا  ار ع دددى ال  اددداد  ادددول األمادددز  قامددد   اوسااسدددا   حلدددىلالمشدددر  العربدددي  إل

عدد  اتنددوع التوددداف لددى عوامددل سددبق ذكرهددا فددي هددذه الدراسدد   مت  إضدداف  إمددف أهماتدد   دالعالمادد ف ودزددد

لتفاعل مصدالح  عل من  ساا  م  م   االةااسا ف وهذ تماعا  الانات  ا فوالعرقا ف و عقادااإلثنا  

ومدا لحددث فدي أ  دولد  مدف دولد  لجدول  و صدارعتا ع دى أرضد ف اوالدولا ف و نافةتالقوم اإلق اما  

.االةددورد  لاةددإ  الجغرافدديف واألزمدد ع ددى محاادد   سااسددا ا وا تماعا ددالدد   دد ثارا  كباددرا    لكولددذ سددتثناء 

الةددورد ف تدد ثار ع ددى مةددار الثددورح ال ع ددإ معتددا وااولددإ فا عددددف األطددرا  اإلق امادد  والدولادد  التددي 

 الةدددورد ف وكاندددإفدددي األزمددد   ا  ثار   ددد فددداع  و  اددد الدولمواقدددف ال أكثدددر موقدددف روسددداا كدددال مدددف لولعددد

مصدالح ومادامه.  نادو  ع اد  هدذه الةااسد  مدف  ف لمداامدا مبررهدلتدا  جاه سدوردا ال ار ا  سااستتا 

 (.40: 2106الجبور ف)

  طسوألا ر  ل روام  رلعاق  طسه ل منوألا م تال رؤعما ورسم  لسرولام  رؤلافلم  لال ممك

س لمنافطدد  القدور ا بلعوسم  رولوح الق  امر عدح سي إلعارولوح امطلاأل دا ف و لعالميا هادورلو

 ف م يراس إظدددور منل مط سوألا ر  لرالى روس منلدددرول إلافالساس   .دحلم اف االماول وازل لمأو ا

فم ي ن م   اال  ولسد ا ااالر انتمااب ضح عقوااركم ور ت مقتا ل ذ طدددددددر  خ  لظدددددددرح لناه ذهل لك

لقاض  ا ااجا ولود  لانه القرار الروسي أفاانإ ف سيرولوار ال ام دوفي و داخل روسااضى ولفا

 الجددوارم دوخم في دل   اثل مف وأوال  سددتقرار داخ ددي إ االدد  الروسدديف لترسدداخ لم  مهوا الدولدد ع ى 

 م م  راس اسمخ رل نتقدددام اال وبالتدددالي الروسددديف الوضددده الدددداخ يلفدددر  ظدددرو   ةددداهو فدددي  ثبادددإ 

 (.202: 2104فمبرو  )ط. سوألر  الرالى إسه ل لم ول ا
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دد اع دو   هماتدد  مدف كددول روسددااأ لجتةدد  الروسدي  الدددور ولعدل  األمددفف ااددثفددي مج دل  ادا م 

  المتادددررح إللددددار قدددرار مدددف مج دددل األمدددف الددددولي مددددمف سدددوردا بادددسدددتااعإ منددده المبدددادراف الغر ا

 النةدب   ثواادإأو  راهدا  نقداط  عددهاح ع دى عدد وأكددف موسدجو المتلداهردففالعنف ضدد  تاست دامال

دد روسدداا أل :النقدداطذه هدد مددفو   ددد  األمددف والةدد و الدددولااف و لتددا  ل اددل األزمدد  الةددورد  عددف ال  ف  

حدذرف مدف التددخل ال دار ي ف . جداهار  أ  خادوح اتدذا االو عدطردق فدر  عقوبداف ع دى دمشدق 

وأل  عاددى األولوددد  ل وسددا ل  فأه ادد  اإال لمزدددد مددف العنددف وقددد لشددعل اربدد  فددي سددوردا ألندد  ال مددرد

 أل مدددرم الدددذ   "الفدددرو "ال ار اددد  الروسدددا   الاددد  وزددددر أردددارهدددذا الموقدددف  والةااسدددا .الدا وماسدددا  

سدتقرار هندا  سدتاول لد  عواقد  وخامد  فدي إلسوردا مف أهو الدوم في الشر  األوس ف وأل زعزعد  ا

ا عدددف سدددوردا نفةدددتا فروسددداا  ر  فدددي أمدددف مناقددد  الشدددر  ” اجدددر زاودددد “ مثا ددد   اهدددامنددداطق  عاددددح  دددد 

سددتقرار الوضده فاتدا أو نشددوب ادرب أه اد  سددارد  اددوره اتمدا إلددى زعزعد  الوضدده ااألوسد ف وعدد  

 ا  اقاقاد ا   تدمدددشدجل  دال مجاورحف خال  في لبنالف ودرد  إلى لدعوباف فدي المناقد  ك تداف و في ا

 .(2100فالشاخ) .يلألمف اإلق ام

  نتض ع ى ث ث  مر ازاف: ااام سورداسترا اجا  الروسا  ل االم ال  أ ودمجف

ول محافلد  منه الواللاف المتحدح وا فا تا مف  ارار ما ادث فدي العدرا  وفدي لابادا ولمنده ذلدك  وال:أ

 الدولي.ل  نش  في المجام أ اتامتو   ع ع ى مصالحتا 

الوقددوع  حددإ عوامددل ضددغ  دولادد   الةددور ف و جنابدد الحفددا  ع ددى ع قدداف وطادددح مدده النلددا   ثاناددا:

 اتنشا  ع قا تا العةجرد  والةااسا  مع . ل اافف واالستمرارإ ل قاا   عناف 

عد   والمعارض  وضمالالعمل ع ى الترودل ل حل الة مي عف طردق المفاوضاف ااف النلا   ثالثا:

والمحافلددد  و ادددودر ع قددداف  اددددح مددده المعارضددد  ولدددال  طدددرا  الفاع ددد أل  طدددر  مدددف اأقصددداء إ

   (.2105فعبد الغفار ). فق النلا  
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 جداه ا  اذ موقف  ال دافع عوامل رج إ هذه الركا ز قناعاف لانه القرار الروسيف فاانإ 

  النقاط التالا : الدوافه الروسا   مامإدمجف و  سورداف

 :الدوافع الجيوستراتيجيةوال أ

ردجل  مددد الواللداف سترا اجا   اودق لتا ففقدد ال  تبه الواللاف المتحدح أ ت و  روساا مف 

دالمتحدح  ل أوددرم الدروس  زمد  الةدورد فألا مدف دوافده التددخل فدي اوالغرب فدي المحدا  الروسدي دافع 

وراسي وفي الف داء الروسدي نفةد ف ألمردجا   ةعى لموا ت  روساا في الف اء األالواللاف المتحدح ا

ودةعول لمحالرح روساا في خ   حجو وساارح ع ى رجل قوس  غرافي فلمتد مف   و  روساا مه 

و عمدل الواللداف المتحددح ع دى  غااد   ذلدك  ساا الصدغرم وسدوردافآوكراناا ودمتد لاشمل أالى  وروباأ

لدددى قواعدددها فددي  ركادددا إضدداف  إلالقددوس  قواعددد عةددجرد  فدددي رددمام العددرا  وردددمام رددر  سددورد  ف ا

فدددي سدددوردا   التددددخلالقادددا  ل ع اتدددا أ دددرم روسددداا  كالعربدددي. ولدددذلوف ةدددااف المحت ددد  ودوم ال  دددال 

 ع دو أل إسدقاط النلدا  الةدور  سدو  متبعد  محاولد   يهدذه. وهدسترا اجا  الواللاف المتحددح افشام إل

 .(1: 2101فمحفو  ) لروساا.خر مراني الح اف اآلاسقاط النلا  اإل

ددد مدددفكاندددإ ال شدددا  الروسدددا   ددد ا ةددداق  ا فا تدددا فدددي المناقددد   باع   تددددخل الروسدددي فدددي ل ادافع 

ا واضدح   تااإ المناق  والذ  ادا فاتدا ااداث والتحوالف التي ألالروسا  للقراءح فا  .زم  الةورد ألا

لبحإ متددحف إذ رأم لناع القرار في موسجو مدا اصدل فدي لابادا مدف أمناطق النفوذ الروسي  أل

 (0941)رقدوالروسدي  عدد أل  درم التوسده فدي  فةدار القدرار  نتداء ل نفدوذإ مثا د إنتاء اجو القذافي  

وهذا دفده  سقاط نلا  القذافيفإل عةجر    لى  دخل  إمف امال  المدنااف  المتحدحفمو عف األ رالصاد

انفوذهدددا  دولدددي عتدددرا ا نتدددزاع انقددداذ النلدددا  الةدددور  والحا ولددد  دول سدددقوط  و إللدددى التحدددر  إروسددداا 

 . (11 :2106لقمال ف فالنالر) التق اد .
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 غاادر النلدا  الةددور  ى  ددع  روسداثمدد  معارضد   أند  مبددو فدي الموقدف الرسددمي الروسدي وال

ل أ روساا  رم  إذ .ختارها الغرب لتحقاق هذا التغااراالتي  ع ى الاردق كال روساا  ل اعترا أال إ

 فهدددد  الواللددداف المتحددددح مدددف هدددذا التغاادددر والماالبددد   التددددخل ال دددار ي هدددو التامنددد  ع دددى المناقددد 

منددي الروسددي المبارددر ل  ددغ  ألقتددراب مددف الحددر  االعددف ا فال ل ت دد ق امادداف وهددذاإو اودددق روسدداا 

مدددا اصدددل فدددي مث  الةدددور فل  غاادددر رأس النلدددا  أددددرم الدددروس و  .ع دددى روسددداا فدددي الجبتددد  الغرباددد 

ل در  المصدالح  سدتقرارف وهدذاالالى اام مف الفوضى وعد  إ والامفف لف ي العرا  ومصر ولابااف

 قةداما  م ت فد   غرافاد   اغِلدفر  ه ا  و أ ا ف اروب  نلم  قد خ   ألنتاار اال أ الروسا ف خصولا

 .(011: 2106ف)نعم  تماعا  وطا فا . او 

مراندي إلسدقاط النلدا  اإلسقاط النلدا  الةدور  هدو  دزء مدف خاد  إل محاوالف أ عتقد روساا 

النلدا  الةدور  لعندي خدروج روسداا  شدجل  دا  مدف  طاف فةقو ل   أا ل تدخل في الش ل الروسي و متاد  

التدي سدتت قاها ذا تدا ال ةدارح  المناق ف وهديستفقد الح اف الحقاقي الوااد في  اوبذ العربا فالمناق  

خر القو  لروساا. وب ةارح هذمف الح افاف  اول الجبت  الروسا  الجنوبا  قد فقددف آلمرال الح اف اإ

لددى دوم إمردجادد  وولددولتا ألمددا   وسدده الواللدداف المتحدددح اأ ومف وانفتحددإ الجبتدد ألامددامي ألال دد  ا

قتددراب خدد  الموا تدد  مدده الواللدداف ا  ألروسددااف  اااود دد  شددجل مجدداال   يوالقوقددازف والتددا الوسدداى سدداآ

 (.111-299: 2100الشاخف)مباررح. حدود الروسا  وروبي مف الأل حاد االالمتحدح وا

 القدوميف والدذ منتدا أزمد  الةدورد  هدو المحافلد  ع دى ألن راط روساا فدي ااولعل مف دوافه 

 (دفدده روسدداا ل قاددا    ددرباف  وددد  ضددد  نلدداو)داع  سددترا اجاتتاف ممدداامتقدمدد  فددي  لشددغل أولوددد 

عددادا كبادرح مدف الدروس وخالد  مدف دوم القوقداز ممدا لشدجل  تدمددا ل عمدق أ الذ  ل و ااف لدفوف  

منتدا القدومي أال اورح التي مثارها لنفت  روساا  ال ار الثداني ع دى  الروسيف وبةب سترا اجي اال

 (.204: 2106ف رردف)ررقا.  رمام األط ةي عد خار  وسه ا ف 
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  السياسية:المصالح  : دافعثانيا

إل االاددداث التددي  فخددر وهددو دافدده المصددالح الروسددا آ مددا  قددد ف دافددهلددى  اندد  إلصدداف 

فددددي ق امادددداف والدددددولااف إللددددى  صدددداعد دور الفدددداع اف اإ فأد العربددددي(الربادددده )العربددددي رددددتدها العددددالو 

ستقرار النلو القا م  ا  ل   ق اما  مبادرافإو الداخ ا  لدوم المناق ف إذ دعمإ قوم دولا   الةااساف

نلمد  الةااسددا  ألفدي المناقد ف وخالد    ددك التدي  تبندى مواقددف مناه د  ل واللداف المتحدددح. واتدى ا

 اددد  خار  خدددرم ل دددغوطافألا المعتدلددد   عرضدددإ هدددي  ع دددى ولدددفتاالتدددي  عدددار  المجتمددده الددددولي 

 2106ف ف لقمدددالرعبدددد النالددد) سااسدددا .لددد ااف إ ءإل دددرا (2110)ادددداثأمتزامددددح وخالددد   عدددد 

:12 .) 

فقددد أدف مو دداف الربادده مددرال فإق امادد  مثددل  ركاددا و إتدددف لتنددامي نفددوذ قددوم هددذه اللددرو  م  

األزمد   ةدببإ اادث لى دفه التنافل ااف هدا اف القدو اف اإلق اماتداف إلدى مةدتوداف متقدمد  فإالعربي 

وكموقدف ر دال ا لألزمد  مدنلدرح كدل منتنا قدا مدف امراناد  وذلدك إلالةورد  اتو ر الع قداف التركاد  ا

وأادد أهدو أهددا  هدذا الددعو هدو الحدد مدف  ركادا  ددعو المعارضد  نجدد أل  الددولتاف ومبدد ي لادل مدف

ومددف أسددباب الموقددف  إمددرال إلددى  اندد  النلددا  فددي قمعدد  ل متلدداهردف قددف و  فنفددوذ إمددرال فددي سددوردا

وبنداء ع دى هدذمف  ففدي العدرا   غ غ دإمراني هو محاولد  التغ غدل فدي مرسةد  الحجدو الةدورد  كمدا اإل

دفوزددادح نفوذهدا  سدعإ كدل منتمدا لتعلداو مصدالحتا فدي سدوردافالمبد ااف الموقفاف  ا وهدذا النفدوذ اتم 

 (.1: 2106فرف نادالعربي) .لحد مف نفوذ القوم الابرم مثل روساا والواللاف المتحدح

قتصدادل . الاو والةااسدا  عةدجرد  ال منتدافي المناق  العربا   تنوع  وعدمدحلروساا مصالح م 

ل المص ح  الع ادا لروسداا هدي العدودح كقدوح علمدى أمرم  لكا (2111)عا  ولي او ف الة ا   ذفمن

هماد   النةدب  لروسداا فدي  مثل مدوطئ قدد  كبادر األ المتحدح. وسورداالواللاف الدولي  وازل في ثق تا 

ع دى البحدر المتوسد  لشدجل  إردرافتاسدرا ال و إل موقه سوردا المجاور ل عدرا  ولبندال و أ المناق ف كما
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 سدددوردافهدددذه  عدددض المصدددالح التدددي ردددج إ دافعدددا متمدددا ل تددددخل فدددي  الروسدددا .قامددد  فدددي الحةدددا اف 

هدو الةااسداف لدوغ أ  والدوليف ومفق امي إل باع سااساف معان  ع ى المةتوم ااودفعإ روساا الى 

طدوم ألوم ألل  اول الفاعدل اأبما لةمح لتا و ق او الشر  االوس   حدمداف إسااس  التحالفاف ضمف 

 (.2101فمجدوبي ) ممجف.مدم 

قادددق أهددددا  روسددداا القوماددد  كدددال مصددد ح  م حددد  سدددعإ ولعدددل انددداء  حالفددداف  ةدددتو فدددي  ح 

سددترا اجا   دمدددح فددي رؤدتتددا ل تحالفدداف التددي انتتجددإ روسدداا ا الةددورد ف لددذالتحقاقتددا ع ددى الةدداا  

مدا  المج دل الفاددرالي أفي خاا    "او ف "قامتتا الدوم مه روساا. وهذا النتل قرره الر ال إ رغ   

و ا فا تداف أستعمام الة ح الندوو  ضدد روسداا ال إوا بي القوم  فم“ :قام ثاا (2101)ذارآفي 

الدددرد  روسدددااف وسددداجول عتبددداره هجومدددا نووددددا ضدددد ا  مددددمف سددداتو  أو أو المتوسدددا  أالقصدددارح  سدددواء

سددترا اجا   شددمل اتددى إلل هددذه ا"أضددا  فددي نفددل ال ادداب أو  "فمبارددرح  غددض النلددر عددف النتددا ل

سددترا اجا  هددي إلهددذه ا دُّ و عدد. (2101مجدددوبيف) ."كاانتددا ا افدد ف متددددالتجددو  التق اددد  ع ددى دولدد  

 ردددد روسدداا مددف هددذه و مماثددل لدد .  اندداء ا ددف عددودض عددف ا ددف وارسددو الددذ  مبدددو مددف المةددتحال 

عر  امال  ل ددوم التدي  رغد   التحدالف معتدا ومةدتغ   ادذلك مدا  تعدر  ك فاما مبدوسترا اجا  الا

قتراب إسددترا اجا  نجحددإ  ددالل هددذه األدد  الواللدداف المتحدددح مددف نقددد فددي الت  ددي عددف ا فا تددا. ودبدددو 

كدذلك إمدرال  فط ةديعف الغرب رغدو ع دودتتا فدي ا دف ردمام األ اتعاد ركاا مف روساا وبد تا  اإل

 . اددداء ع اتدددا فدددي موا تددد  الواللددداف المتحدددددحإلالتدددي و ددددف فدددي روسددداا القدددوح الدولاددد  التدددي لمجدددف ا

 (.2101فمجدوبي )

سددترا اجيف اي فددي سددوردا هددو قددرار التدددخل الروسدد ل قددرارإفددي ضددوء مددا  قددد  لمجددف القددوم  

 محاوال تداإطدار  إغفالتداف وفدي فال لمجددولد  علمدى    هو   كادد دور روسداا مف ورااألساس الدافه 

وال  عددد  سددقوط النلددا  الةددور  الددذ   ةددقوط  أمتمثددل   حقاددق نجدداحسددعإ إلددى  ذلددكإلددى لولددوم ا
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ذلدك إذا أراد  حقاق  ن أدر  لانه القرار الروسي ألذا لةق  المشروع الروسي في الشر  االوس . و 

 و االق اماداف.أالمح ااف  الةورد  سواءاد مف اناء ع قاف مه م ت ف القوم الفاع   في الةاا   ف 

خرم أال  وسعإ لتشمل أطرا   مرالإلو  قتصر رراكتتا ع ى النلا  الةور  وا اف  الر ال ع ا  و 

واخدددددر أروسدددداا  عدددددد  دددددخ تا العةدددددجر  فددددي سدددددوردا   مجندددددإمح اددددد . مثددددل  ركادددددا وغارهددددا مدددددف قددددوم 

 ذاف النفدوذ فدي سدوردا مدرالإزم ف و حوم ل  صبح الفاعل المرثر الر ال في األأ فم (2105)م ومأ

ق اماداف والددولااف إلطدرا  األاتحاادد  قاد  ا فل نلدا ف واسدتمر لى طر  ثانو  فدي معةدجر المردددمف إ

و أ  قدددوم إق اماددد  أ. ولتدددذا قاومدددإ روسددداا سدددعي (52-50: 2106الجبدددور  ف) ل نلدددا .المنافةددداف 

أل القراءاف الةااسا  و .دور فا لروساا ل لجول أوس  دول أل ثباإ نفوذها في الشر  ا دولا   حاوم

الةااسدددي ادددر الةااسدددا  محةدددوب  ع دددى مدددالعر  " االسددد   ال قدددوم التغأالروسدددا  كاندددإ  ركدددد ع دددى 

القدوميف منتدا أل تدمددا ده  جداه و عدإلمدتحف  مدف الحركداف التدي  نتمدي لتدذا ا روساا  ق اد    فوموق“

 2105فالدورغي). المنتمداف لتدذه الحركداف الدروس أعدداد المةد مافلتزامدد  ستقرارها نلر ااع ى  وخارا  

:1). 

غالاف ع ى المةتوم الدولي  في  حقاقولعل التدخل الروسي العةجر  في سوردا قد خدمتا 

 باع سااسد  متعدددح المةداراف االةورد  روساا فرل   منحإ األزم ع ى الصعاد الدولي فاميف  قإلوا

كمددا أنتددا  فق دداوإلق امادد  الر اةدد  فددي إطددار لددوغ سااسدد  اإلفددي ع قتتددا  الواللدداف المتحدددح والقددوم ا

 ادول قدد  مجندإ  األوسد ف وبدذلكلدى مناقد  الشدر  إ مجنإ مف نقل اررح الموا ت  مه الغرب  عاددا 

اررح لشدبج   اتحودل موسجو ال ار ا  الروسا  نجحإ الةااس و . ف ف مف محاوالف اصارهاإلمف ا

قتصادلا وعةجردا اق اماا ومح اا وذلك كنتاج  ل نجاح الذ  ادأف اتحقاق  سااساا و إع قاف متداخ   

مردجادددد  أللصددددانا  االصددددعاد الدددددولي هنددددا  مربدددده الع قدددداف الروسددددا  ا وسدددد . فع ددددىاألفددددي الشددددر  

كانددإ روسدداا طرفددا فددي الموا تدداف التددي  حدددث ادداف المددرثردف ق امددي إلوع ددى الصددعاد ا وروبادد فألا
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طددرا  ألددى إ األطددرا ف إضدداف هددذه والمرددددمف لاددل طددر  مددف  و ركادداف الةددعودل فمددرال إ اإلق اماددافف

الصدددعاد الةددور  الدددداخ ي هنددا  المث دددث الةدددور   ىولاباددا. وع دددالعددرا  ومصدددر واالردل مثدددل خددرم أ

هددذا ك دد  كانددإ روسدداا هددي القاسددو  الةددورد ف فدديرضدد  اوالمع فوالنلددا  الةددور  والمرلددف مددف روسدداا 

 (.2106ماغاف ف) المشتر .

 :اإلقتصاديةثالثا الدوافع 

نغماسددتا فددي الشددر  اوالتددي   حددث روسدداا ع ددى زدددادح  فلددى  اندد  مددا  قددد  ذكددره مددف دوافدده إ

كاندإ أالتد  الر ال لادل الددوم سدواء  يه ل قتصادالاالنت   ف قتصادل الالدوافه اهنا   فوس ألا

ل ألل روسداا  ةدعى إقتصداد ففدسداس لعج د  االألو ناما  فولمدا كاندإ الااقد  هدي المحدر  اأمتقدم  

فتددي دولدد  منتجدد  ومصدددرح ل غدداز وكددذلك هددي دولدد  كبددرم  ةددعى  ففددي هددذا المجددام مددرثرا     عدد  دورا  

ل أاتااطددداف الةدددورد  المتوقعددد  مدددف الغددداز كبادددرح  ددددا كمدددا إلاجدددو ا ل  إل ةدداارح ع دددى هدددذا القاددداعف 

وسدد  الوسدداى والشددر  األ آسدداا سددوردا  شددجل الممددر الددر ال ل اددوط الغدداز ادداف المنتجدداف مددف دوم

ع ددى رح أل  اددول الدددوم األوروبادد  قددادمددف   ددو  روسدداا  وفوروبددا أ جدداه  افردقاددا  أوكددذلك رددمام ف

قتصدادل  ال ةدا ر  ر  روسدااالروسي والحصوم ع ا  مدف مصدادره مباردرح لعدالغاز  اإلستغناء عف

ممدا مدنعجل ع دى دورهدا الةااسدي ودفقددها  فكبارح ود عف مف محاوالف ساار تا ع دى سدو  الغداز

  .(2106، عقوبل) وروبا.أساسي مف عنالر ال غ  ع ى أعنصر 

 د  فةددوردا  عدد الةدد حف جددارح  اندد   الااقدد ف وهددو اندد   ل ددا  الددى اندد  إقتصدداد  آخددر 

 عدددا األسدددد وبدددو ف إلدددى الةددد ا  فدددي  يءبعدددد مجدددو  الروسدددا فا لشدددركاف األسددد ح  ا وقددددلم  سدددوقا  ق اددددل  

 االسددترا اجاافوطبقددا لمركددز  ح اددل .  حوظدد األسدد ح  ادداف الب دددمف  صددورح م  جددارح ( ازدادف2111)

م اداراف دوالر 4فإل سوردا متعاقدح مه روساا ع ى لدفقاف  قامد   كاسإ()موسجو والتانولو اا في 

م اداراف 1 ي( ادوال2101إلى 2116)مما لجعل قام  المباعاف خ م الفترح مف  (2101عا )اتى 
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ل الحدرب الدددا رح إال أأل األرقددا  الحدمثد   غادد  عدف التددداوم  (. ورغدو52: 2106الجبدور  ف)دوالر. 

دداُةددالاددو  واجددو العم ادداف العةددجرد  الدددا رح  ددواي أندد  س   ( إلددى2100)عددا  فددي سددوردا منددذ   اجل رقم 

 (.2105ونوس ف)لةوردا. س ح  الروسا  ألغار مةبو  في مباعاف ا

اجددو التبددادم التجددار  ادداف  لروسددااف ودشددجلسددوردا أاددد أهددو الشددركاء التجددارداف العددرب  د   عدد

سددتثمرف الشددركاف الروسددا  مددا امددف  جددارح روسدداا مدده العددربف فقددد (%21)لقددارب روسدداا وسددوردا مددا 

بإ عددداد األسدددد عدددف الةددد ا  . و ادددو ال ( اتدددى2119) عدددا م ادددار دوالر فدددي سدددوردا مندددذ  21مجموعددد  

هدي األخدرم سدتاول ل القرو  الروسدا  الابادرح المقدمد  ل نلدا  الةدور  أكما  العقودفعال هذه فةتُ 

 .(2101فاوررفةجالا ) ل  ار.عرض  

 ة:افع العسكريو الد رابعا

نصدر الفشل التحالف الدولي في  حقاق لروساا  ستغ ماالروسي  مثل في  العةجر   لتدخلا

ا  دالترودل لم داطر سدقوط دمشدق ع ما دإ ع دى داعد   عدد مدرور عدا  مدف ال درباف الجودد  فوبددأف 

وم  ددخل لتدا خدارج روسداا مندذ  فادك اال حداد   (2105 )م ومأثو ادأف في نتال   ااد  نلاو داع ف

نتادددار كادددال الدولددد  المنددده   دداءفا ل دوافددده  ددددخ تا فدددي سدددوردأوقدددد ركدددزف روسددداا ع ددى  الةددوفااتيف

رهااادد   تدددد  ارانتددا إ حولتددا لبددرر  فوبالتدداليكمددا اصددل فددي الصددومام والعددرا   ومرسةددا تاالةددورد  

ال  مواطف مدف روسداا ودوم اال حداد الةدوفااتي آل اوالي ث ث  الروسا  أمنا  أل تزح األع نإ اأ و .

منادا لمجتمعدا تو ممدا لشدجل دافده لروسداا أدمددا الةااق لقا  ول في العدرا  وسدوردا وعدود تو  شدجل  ت

 (.2106ف الااس)لقتالتو في مواقعتو . 

ادددو اف  وسددداه القددددرح البحردددد  الروسدددا  ركادددزح أساسدددا  فدددي فتدددرح والمتددد  الر اسدددا  الثالثددد .  رأم

كدانول  01التدي  درف فدي  (0990) عدا وخ م  دراف في  الغوالاف الروسا  الجدمدح األولى منذ 

مندددامرف قدددام ادددو اف: "أود أل أؤكدددد مجدددددا  أل  ادددودر قدددوح  حردددد  قودددد  فعالددد  هدددو واادددد مدددف  الثددداني/

http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/anna-borshchevskaya
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أولوددداف روسدداا الر اةدد ". وهجددذا فددإل سددقوط األسددد لعنددي خةددارح روسدداا لقاعددد تا العةددجرد  الواادددح 

وفدددي  الةدددور .طرطدددوس أ  مركدددز التمدددودف البحدددر  فدددي مانددداء  الةدددااق خدددارج اال حددداد الةدددوفاا ي 

نفة  الذ  وردف فا   ع اقاف او فف أع نإ وزارح الدفاع الروسا  عف قاا   ماردف  حرد  في األسبوع 

البحر األااض المتوس ف والتي ولفتا مةرولول   نتا "األكبدر فدي  داردخ روسداا". ولدو  عد  موسدجو 

و  إرددارح أل روسدداا ال  ندد لمجددف فتمدد  مررددراف  دد ل التمدداردف  ددر ب   الصددراع الةددور ف ولاددف  وقاتتددا

 (.2101ف اوررفةجالا) الترا ه عف دعمتا ل نلا .

التدددخل العةددجر  الروسددي فددي سددوردا لدد  ي فددي ل ألددى إل ن  ددص أفددي ضددوء مددا  قددد  لمجددف 

سددداا  سددددعاتا ل تمددددد والتمركددددز فددددي الشدددر  األوسدددد ف ل محافلددد  ع ددددى منفددددذها الواادددد ع ددددى البحددددر 

  اودقتدا مدف الواللداف المتحددح وا فا تدافالمتوس ف مما لعني الةعي الروسي ل تغ   ع دى محداوالف 

 حصدداف الددروس  رمددا لفةدد االمناقدد . وهددذفددي نقدداط  مركددز فددي سددترا اجي وذلددك  إعددادح التموضدده اال

لددى إنشدداء قاعدددح عةددجرد  إ امامدداوف  اإلضدداف الجوددد  فددي  "ف والقاعدددحطرطددوس"ل قاعدددح البحرددد  فددي 

درم  ااثول غرباول أل الغال  الةااسا  هدي سدب  التددخل العةدجر  فدي سدوردا و  ال ذقا .كبارح في 

 اوهددي  ردددد أل  بقددى  مادده القددوم ع ددى الةدداا  الةددورد  خاضددع  لددإلرادح الروسددا  ومعترفدد  اتددا طرف دد

  الذ   ر ب  او وده المصالح الروسا "األسد"ع ى نلا   ذلك  الحفا لتا  األمورف ودتولمةك ازما  

 (.2106لف مون)المناق . وأخار لتا في  كح اف وااد
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 المبحث الثالث

 زمة السوريةل اأهداف التدخل الروسي في 

خددددذف  تب ددددور لدددددم القاددددادح الروسددددا  أ (2100) ذار عددددا آفددددي  زمدددد  الةددددورد ألندددددالع اامنددددذ 

روسداا بما متوافق مه  ا عا   في أل  ادول و ل  نامي الدور الروسي في عتد او ف أقناعاف مفادها 

ل لجدددول أمثددل هدددذا التا دده أخدددذ ل ددغ   ا جددداه  الاددر  الثددداني فددي معادلددد  القددوم المتفوقددد  عالماددداف

زمدد  فهددذا ف دد  عددف طباعدد  الع قدد  التق ادلدد  التددي  ددرب  روسدداا  ةددوردا ا فددي هددذه األلروسدداا ا ددور  

لاد  كمدا اصدل فدي ف  دالقراراف الدو ا فدرد الواللداف المتحددح وا فا تدا الغدرباعدد  والرغب  الروسدا  فدي 

مدف المراقد  الحدذر  زمد  الةدورد فأللاباا وقب تدا فدي العدرا  فوع دى هدذا  حدوم الموقدف الروسدي مدف ا

ددألو المددنغمل فددي األددى المتددورط إ ا عندددما ادددأ التدددخل الروسددي العةددجر  ففددي سددوردا اددداث خصول 

  حقاقتا منتا: رادف روسااأهدا  أ ل هذا التدخل  قف وراءه أوال رك  (2105م وم أ11)اتاردخ 

ذ إ  وسدد ألاسددترا اجي لروسدداا فددي مناقدد  الشددر  إأهددو ا اددف  اسددورد د   عدد :السياسةةية أوال: االهةةداف

ل ةدددد ا  عددددا   "سدددددألادددداف  ا"و عددددززف  مجدددديء  ف(0944) عددددا  لددددىإلعددددود  دددداردخ الع قدددد  اانتمددددا 

قوح علمى   مثا  العودح محاول   رلدها هولمجف  لروساا والتي هدا  الةااسا األأوم و  .(0941)

 حدددوم والددذ  مدددف نتا جدد   (0990) عدددا سددتعادح المجانددد  التددي خةدددر تا اتفاددك اال حددداد الةددوفااتي او 

ادددأف عوامددل القددوح  جادد .دمر ألا هددو القادد  الددذ   مث دد  الواللدداف المتحدددحو وااددد القادد  اللددى إالعددالو 

الروسدي المتندامي لةدتو فدي  حدمدد اايد  النلدا  الددولي  جدل متغارا تدا.   التنامي وأخذ الددورروسا  ال

التددي  شددار وقدد كشددفإ التادوراف التددي رددتدها العدالو فددي العقدد األخاددر عددف مجموعد  مددف المرردراف 

 نلددا  متعدددد ىلددإ حولدد   الحدددمث عددفوبدددأ  ع ادد ف هامندد  قددوح واادددحأل النلددا  الدددولي مددرفض  إلددى
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ع ددى النلددا  ولدددف  العدمددد مدددف القددوم  ااددث ستةدداار "ال قابادد "نلدددا   مددا لا ددق ع ادد  األقادداب أو

  .(09-01: 2101فرارد) المتحدح. ةتمر هامن  الواللاف 

لددى إروسدداا ا  االر قدداءمتحدددد كددال هدفدد  الددر ال  (2111) ل ةدد ا  عددا  "اددو ف"منددذ ولددوم 

نا قإ سااس  او ف ال ار ا  مدف مقاربد  الذا    ساسي ل غرب في التوازناف العالما أمةتوم  رردك 

وروبددا أل لروسدداا خصولددا  كقددوح كبددرمف فتددي  متدداز  غرافاددا  مةدداا  راسددع   ددرب  ادداف أ مفادهددا 

 ا و ددخ   دروسداا  تدمد لند  حداد الةدوفااتي الةدااق ف الولذلك فتوسه الغدرب فدي مجدام نفدوذ ا ساافآو 

لروساا فو ق ص مف  "ورواساود ألا"ف والةاارح ع ى هذه المناطق مف قبل الغرب متدد التود  خار اا  

 حددداد الةدددوفااتي الوفدددي ادددام عجزهدددا عدددف الحفدددا  ع دددى منددداطق نفدددوذ ا ق امددديفإلدورهدددا العدددالمي وا

ق اماددد  إزمددداف دولاددد  و أردددج إ عددددح  (.2106ف فدددرج) ل  ادددول قدددوح علمدددى.أالةدددااقف  ركدددد عجزهدددا 

 ا فا تداف وقددلاتدا مدف قبدل إل روساا لو  عد قوح علمى لمجف الركول أقناعاف لدم المجتمه الدولي 

عقدد  ذلددك أ  ( ثددو2111) عددا اددت م العددرا  ا ( ثددو0991) عددا زمدد  ال  ددال الثانادد  أعددزز هددذا الددرأ  

موقفدددا روسددداا ال أل األزمددد  الةدددورد  ام دددإ إ القدددذافي.سدددقاط نلدددا  معمدددر إال دددرباف الجودددد  ل ابادددا و 

سترا اجي اللى  ان  ا افتا اإفوقفإ  قوح  الباردح. حاد الةوفااتي خ م فترح الحرب المماث  لدور ا

 (. 2104ف الشاخ)وس . خار لتا في الشر  األألتو وموطئ القد  امُ ال

وذلددك  المناقدد فلددى مزدددد مددف  ةدد  هامنتتددا ع ددى إل الواللدداف المتحدددح  ةددعى أ ددرم روسدداا 

سددداو  فدددي م ت دددف المجددداالفف وكدددذلك  قةددداو مناقددد  الشدددر  اتدددد  الحدددد مدددف التعددداول الروسدددي األ

خدددراج سدددوردا مدددف إق اماددد  و الددددوم اإل سددداار تاف وإضدددعا ضدددعاف   بقدددى  حدددإ  لدددى كااندددافإوسددد  األ

ف الشداخ)مدرال فدي وقدإ الادق. إخراج إدتبه ذلك و  (2111) عا خرج العرا  أُ  ق اما  كماإلاالمعادل  

2104.) 
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التددي  ومث ددإ المبددادراف اعددل فددي المناقدد فزمدد  الةددورد  عددف الدددور الروسددي الفأللقددد كشددفإ ا

س ح  الااماودد  الةدورد  مقاادل وقدف ال درب  ألتدمار االمبادرح التي  قدمإ اتا ل روساا مثل  ذ تا ا

فدي  مددمرحادرب اتمالاد  نشدوب اذلدك مدف  واألستان ف و  فادفمردجا  لةوردا وعقد مر مر  ناف ألا

ق امدي إلواالددولي  قنداع المجتمدهإا  مجف مدف المناق . هذه المبادراف مث إ  مجم تا وفرضإ ا ور  

زمددد  ألنتددداء اإلنتقدددام الةددد مي ل ةددد ا  هدددو الارددددق الواادددد إلل اأفاددد  ركدددد التدددي  و  الروسدددا   الرؤدددد 

قددادرح ع ددى الدددفاع عددف  ااف وأنتددق اما ددإو ا ثبتددإ روسدداا مجانتتددا قددوح كبددرم ومددرثرح دولا ددأ دالةددورد . لقدد

ق اماددد    ددداذ مواقدددف واضدددح  فدددي العدمدددد مدددف الق دددالا اإلامصدددالحتا وعدددف ا فا تدددا وبقددددر تا ع دددى 

 (.2104ف الشاخ) والدولا .

إعدادح  وسد ف هديألاتم  في سااس  روساا ال ار ا   جداه مناقد  الشدر  مولعل مف النقاط ال

لروسدداا عقدد   كانددإ نلددرح الواللدداف المتحدددح االمردجادد . عردددف ع قدداف روسدداا مدده الواللدداف المتحدددح 

الددر ال اددذلك ق امادد  ولاةددإ دولدد  علمددى كمددا لددرح إل روسدداا دولدد  أف البدداردح اقبدد  الحددربنتتدداء ا

مف  ارانتا المبارردف لال مف منا ق القوح  قوح إق اما   تدد  ع ا   اروسا“ قام:إذ وباما أاالمردجي 

مده مدف لقدوم  قال متفدند  أ" :وبامدا  قولد أنتقد و تد  نلدر ال او ف أال إ  .وإنما مف منا ق ال عف"

هدذه  لإ (.2106فعمدارح ) ".مردجاد ألم  األمع  ع ى  ماز ا قال متفن  أق اما  كما إدول   روسااإل 

عدددادح النلدددر إ مردجاددد  لروسددداا فرضدددإ ع دددى لدددانه القدددرار الروسدددي ألالنلدددرح مدددف الواللددداف المتحددددح ا

(. 2101ف عدواد) فقد د .فدي سدعاتا ل بحدث عدف دورهدا الدذ   الواللداف المتحددحاتعردف الع قاف مده 

 مردجا :  حاد الةوفااتي لمجف رلد مف مرا تاف ل ع قاف الروسا  األومنذ  فاك اال

مرا د     دى الدروس  يوهد (0999) عدا  ىواتد (0991) عدا مدف  المرا   األولدى: ااتددأف

قتصدادل . وبدذاف الدى الرأسدمالا  الغرباد  طمعدا فدي  حقادق مجاسد  إ لو اد ف وانلمدوامو مداألفاتا عف 
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ا في ضو  عدض الددوم ل  حداد ف  عقود  جارد  وطمع  اف الةا قالى الشاوعاإوروباول  ج  األإالوقإ 

 (.22: 2111فاف ن رد) وكراناا.أو وروبي مثل  ور اا ألا

وسعإ  قدوح ا  الدوم الغربا  هتماما كبار  ا ظترف الةااس  ال ار ا  الروسا  أ المرا  في هذه 

ألخدرم كدال موقدف الواللداف المتحددح األمردجاد  اوفي الجتد   فقتصادل  معتاالبناء ع قاف سااسا  و 

روسداا قدد أل و  مرم أل روساا لو  عد قوح علمدى وأل العدالو الادو   قدوده الواللداف المتحددح االمردجاد ف

لى مناطق نفوذها في آسداا الوسداى إلولوم ضعافتا واإستمرف  محاوالف اخةرف الحرب الباردح و 

ال أل سااس  الواللاف المتحدح  قاإ عدا اد  إمحاوالف روساا التقارب مه الغرب  وقزودف. ورغوبحر 

 الواللاف المتحدح  اناء ع قا تالى محاول  إمما دفه اتا  مصالحفولو  حقق روساا ما  امح ل  مف 

 (.29 :2111ف نصار) دمدح. ع ى أسل  األمردجا 

ع ددى رأس  "اددو ف"نت دداب ا  منددذ أ زالددإ قا مدد  ( وال2111)العددا  أف مددف المرا دد  الثانادد  اددد

 حداد الةدوفااتي مندذ نشد    والدذمف ال قدادح الدروس الدذمف قدادوا ال نما دا "ادو ف "دعالة ا  في روساا. لُ 

ل ةد ا  و دزامف ولدول   فوا دور ع دى الةداا  الدولاد  نفدوذذاف قوح عالماد  أن  ن  متفو  و  منوا  آ

 المتشددددح  جدداه العددالو ولددفإ  مردجادد فاألولددوم قاددادح الددى سدددح الحجددو فددي الواللدداف المتحدددح  مدده

ونتاجدد   النقدداط كثادر مددفل فددي اخت فدإ القااد ددإ ف ددذلك عدا ادد فو الم ددالف لمباد تدا نلددرح ل عددال و نلدر

فا دددح مددف هددذه  القددوم الدولادد نددافل وقددد اققددإ  عددض الت   اانتمددا طغددى ع ددى الع قدد  اانتمددال  دد 

 (.2101ف عواد) النوو .دما متع ق  م فتا و مرال إالحال  مثل 

زمددد  الةدددورد ف ألا مدددف خددد م ا نددداقض و صدددارع  المصدددالح اددداف القدددوم الدولاددد  ظتدددر واضدددح  

و موقددده أمدددف ثدددرواف  المتحددددح والغدددرب نتاجددد  لمدددا  م اددد فةدددوردا لدددو  ادددف متمددد  لروسددداا والواللددداف 

الواللاف المتحدح ف  األطرا  الدولا  الفاع   هدا  أ  اخت    هما أللاف  امف ا ففحة  سترا اجيإ

 الولدوم الدى  دجول ذلدكو  مداداف الغازإماف  سباب منتا  أزم  لعدح ألثار في ا وروبا لةعاال ل تأو 
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لوضدده اددد لددتحجو روسدداا فددي هددذا القادداع المتددو ومددا  فوغدداز قاددر فوغدداز  حددر قددزودففمددرال إغدداز 

 سرا ال ااضرا  إمف أكال  ل اأو فوروبي ألقتصاد  امف االألبب  هذه الةاارح الروسا  مف  تدمد ل ة

ل دا الحفدا  أطدرا   ماعتدا ف ومنتدا ألل  رخذ  الحةبال مف قبل اأمف ضمف المصالح التي لج  

وروسدداا مددف    القدددامى وبندداء ع قدداف  دمدددح مدده دوم  مثددل لاباددا وسددورداف ددع ددى ع قا دد  مدده ا فا

لدذلك      ر اباف في المناق  أ انبتا  حاوم  عاال هذه المشارده وفر  نفةتا كار  فاعل في 

  (.2104ف كا و) .زم  الةورد ألفي  عقاد ا ساهمإ مصالح القوم الدولا  الفاع  

لدى إ اال ةع الت وال وروبي نجد هنا  الدور الروسي الصانيفألمردجي واألفي مقاال الدور ا

متندداع روسدداا عددف التصددودإ ع ددى اإل  الجدمددد.لعدد  دور ااددو  فددي مرا دد   شددجال النلددا  العددالمي 

رأف  "القدذافي "سدقاط ا افتداإدم الدى أر الاارال والدذ  ل  صوا لاباا والقاضي  ح (0941)قرار

نعجداس سد بي ع دى اخةدار تا لح ادف متدو فدي المناقد  مدف  لمدا مث تد تع و مند    ألفا  درسا منبغي 

سددت دمإ اددق الددنقض فددي كددل القددراراف التددي اقتصددادل  فددي لابادداف ولددذلك النفوذهددا وع ددى مشدداردعتا ا

 لدرف  حق سوردا.

الشر  األوس  هو مناق  مجاورح لحدود روساا فوهو مدف ضدمف  المراادل األولدى مدف  نفادذ 

لدددى الجدددوار الروسدددي إمتددددف اوضددداع الداخ اددد  ثدددو ألسدددترا اجا  طود ددد  األ دددل والتدددي اددددأف اتر اددد  اإ

 حددداد الةدددوفااتي الةدددااق ومدددف ثدددو إلسدددتق إ عدددف ااالقردددد  والمتمثدددل ابنددداء ع قا تدددا مددده الددددوم التدددي 

ا ع دددى محددداوالف عتمددداد  ا خادددرح نددد  لدددف لجدددول المرا ددد  األأوسددد  والدددذ  مبددددو أل جددداه الشدددر  ااالتوسددده  

الذ  كانإ  م ا   د  والت ثارالتقارب مه الصافف كل ذلك في محاول  ل عودح انفةتا إلى المجان  القو 

مندذ أمدد   دودالواللداف المتحددح المو  نفدوذو عمدل روسداا ع دى  قدودض فالحدرب البداردح   المناقد  أثنداء

المجاا د  ) . عاد في مناقد  الشدر  األوسد  وإعدادح هاج د  النلدا  اإلق امدي وفقدا  لمدا لحقدق مصدالحتا

 (.2104ف
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وم ت فد  فدي  طدرا  متناق د أ مده نجحدإ فدي ل روساا أمبدو  فل اأمف النااا  الةااسا  

فدي  "سدألا "مرال في عدح م فاف منتا ضرورح  قاءإ و تا تا ع ى الةاا  الةورد  ففروساا  تفق مه 

وكذلك متفق الارفال ع ى الحد مدف نفدوذ الواللداف المتحددح االمردجاد   افل  ع ى نلام فالحجو والمح

زمد  ولدال مدف الحدل ألهدو  دزء مدف ا" سدد ألا "لأ درم  اتواء  ركاا التيا.وكذلك  مجنإ روساا مف 

قاددا   مددف   شدداتتاساسددي أمنادد  التددي  تمثددل  شددجل ألو مجنددإ روسدداا مددف  الحددد مددف م دداو   ركاددا ا

فغ ددإ الاددر  عددف  وغددل  فمرانددي فددي المناقدد إلكاددال كددرد  ع ددى ادددودها وخشدداتتا مددف النفددوذ ا

ل ددا  الددى ذلددك  ل ددافأمرانددي إلل جاندد  ا وهددذا كددال عامددل ق ددق القددواف التركادد  فددي رددمام سددورداف

سدرا ال  مغدادر تو فدور إوالتدي  االد   فمرانااف فدي سدورداإلعداد الابارح لألسرا ا ا  مف اإلالم او  ا

طدرا  العرباد  مثدل ال  دال العربدي  التدي  درم ألطدرا  التدي لددمتا م اوفتدا األنتتاء الحدرب فومدف اإ

ستااعإ روساا اناء  فاهماف مده  ماده امنتا القومي .لقد ألا مراني  تدمدإلدول  في التمدد والنفوذ ا

 (.2104ف اراو). هدافتا الةااسا أ طرا   ما ل د  متمتتا في سوردا ود د  ألهذه ا

  :االقتصادية ثانيا: االهداف

و عدُّ سوردا لى  حقاقتا. إ ةعى روساا  هدا  اقتصادل أ هدا  الةااسا  هنا  أللى  ان  اإ

خددر مددوطئ قددد  لروسدداا فددي الشددر  آقتصددادل  والعةددجرد  الروسددا  كونتددا المتمدد  ل مصددالح ا قاعدددح

 وس .األ

ارز ملاهر التعاول اانتما كال في قااع وأ سوردا.قتصادل  لروساا في ال نوعإ المصالح ا

مدا  ز( وأادر 2115) عدا قتصداد  اداف الب ددمف إلل تعداول ا  فدا ا ُوقده الةد ح.الااق  ثو في مباعاف 

دوالر مددددف الدددددمول الروسددددا   رم اددددا (9.5) ممددددا لعدددداد  أ (%41) اددددوالي شددددا   هددددو القددددرار فادددد 

 عدددا ا دددغ اجدددو التبدددادم التجدددار   دوالر. ر( م ادددا01 حدددوالي )التدددي قددددرف المةدددتحق  ع دددى سدددوردا و 

دوالر و قددف  رم اددا (2)لددىإاددداث فددي سددوردا ألر فدده  عددد اااددوالي م اددار دوالرف فددي ادداف  (2101)
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سدددتثمار فدددي مجدددام المدددا ا(. أ2104)سدددوغولو ف  التجددار .الحددرب الددددا رح عا قدددا فدددي زددددادح التبدددادم 

ل رؤدد  الروسدا  لةدوردا فدي مجدام الااقد   الروسي وذلكهتما  كبار لدم الجان  االااق  فقد الي  

في  ل قااع الااق  الةورد  موفر فرا ل شركاف الروسا  وخال أولى ألالتي  ةتند ع ى قناعتاف ا

كمدا وقعدإ  .دوالر فدي هدذا القاداع رم اا (0.6) قام ستثمار اوقعإ عقود  التحتا ف لذامجام البنا  

ل تنقاددد  عدددف الغددداز والدددنف  مقاادددل الةدددواال  دعقدددو  (2101)عدددا الروسدددا   "غددداز اسددداوز نفتددد"ردددرك  

فددي سددو  الااقدد  العددالمي  سددورد  لتددامددف منافةدد   ىال   شددروسدداا  عامدداف إل (25)الةددورد  لمتددد م

 (2.5)وبااتاداطي لقددر ب (%1.2) ال متجداوزسوردا فدي الااقد  العالماد  مدف الدنف   االااف فإستا 

ل هندا  ألجفي اا تتا المح ا  ع مدا  دال لجاوهو  ( م اار1.95) الاباعيالغاز  ارمالف ومف رم اا

 سدددددوغولو ) فاتددددافامادددداف ضدددد م  قبالدددد  الةددددواال الةددددورد   ةددددعى روسدددداا ل سددددتثمار لمررددددراف 

ل الموقدده االسددترا اجي لةددوردا لجعدل منتددا ممددرا محددتم  ل اددوط نقددل أوثانادا  ددرم روسدداا  (.2104ف

وروبددي كثددر منتددا مددزودا لدد  ممددا متدددد سدداار تا ع ددى سددو  الغدداز األأوروبددا عبددر  ركاددا أالغدداز الددى 

ل  اددول رددردك ل جاندد  الةددور  فددي أ ف ددل روسدداا  ( لددذلك%64) فادد والددذ   تجدداوز اصدد  روسدداا 

 (.   2105فالةعد ) .مف منافةت  في المةتقبل القااع ادال   اودر هذا 

ال إسد ح  الروسدا  كونتدا ال  ةدت د  ألل ا  ر اة اسوردا مةتورد   الة ح فتعداما متع ق اتجارح ف

 (2101) عدا ا غ اجدو مباعداف روسداا مدف الةد ح لةدوردا  قوا تا. لقدالمنلوم  الشرقا  في  ة اح 

دوالر.  ( م ادداراف6) ب (2100)لعددا دوالر فامددا  قدددر قامدد  لددفقاف التةدد ح    رم اددا (0.5)اددوالي

 (2106\1\11) اتدداردخمدده الددر ال الةددور   "سددبونتك" ر تددا وكالدد  أمقاا دد   (. وفددي2105فمدددني)

رهداااافف اإلس ح  التي نحتا تدا لمجافحد  أل اات  عف لفقاف التة اح قام: "نحف نركز ع ى اإ وفي

مددا  النةددب  أواضددا  " سدد ح  االسددترا اجا  فدد  ضددرورح ل تركاددز ع اتددا فددي مثددل هددذه الحددروب"ألا أمددا

لجعدل مدف  االعقدود". وهدذعادح عف اجو هذه  فال نع ل حجو لنقل اجو العقود  المعنى المالي فنحف 
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قتصدداد الروسددي  ددراء التدددخل فددي الالصددع  الحصددوم ع ددى رقددو دقاددق   صددوا مددا لعددود ع ددى ا

 .رغو أن  مف المتوقه أل  اول األرقا  كبارح زم  الةورد  مف عوا د مباعاف الة حألا

صددراعاف الةااسددا  التددي ل  سدداا  لقددد ألددبحإ األر  الةددورد : منيةةةلالعسةةكرية وا ثالثةةا: الهةةداف

فالنلددا  الةددور  لقا ددل وإلددى  انبدد  عدددد مددف التنلامدداف المةدد ح   عةددجرد ف حولددإ الددى لددراعاف 

طدر   العراقا ف وفديوعدد مف الم اشااف الشاعا   "ازب هللا ال بناني"و "فا ق القدس اإلمراني"أارزها 

 ف" بتد  النصدرح وداعد " وكدذلكالمعارضد ف وعدد مف التنلاماف المة ح   "الجا  الحر"المعارض  

سعاا  لتحقاق مصالحتا التي لو لجف مف الممجدف و  الاردل .ل ا  إلى ذلك قواف سوردا الدلمقراطا  

ف قامدد ل  إال اتدددخ  حقاقتدا اتو ادد  ضددرباف  وددد  لمواقدده  (2105أم ددوم 11)اتدداردخ  روسدداا إعةددجر  

 رددد روساا مصدالح قوماد   ةدوردا ل. الةورد ن راطتا العةجر  في األزم  امع ن   المعارض  الةورد 

والتددي  "طرطددوس "البحرددد  فدديسددواء القاعدددح العةددجرد   القواعدددالمصددالح هددذه  فمددو  ع اتددافالمحافلدد  

وقددد وقعددإ روسدداا وسددوردا  فالمنفددذ الوااددد ل بحرددد  الروسددا  ع ددى مادداه البحددر المتوسدد  الدافيدد  د عدد

اتاودرهدا  حادث  إف وقامدعاما (49)لمدحابقاء هذه القاعدح  (  ق ي2104) ثانيفي كانول   فاقا ا

فددي ال ذقادد  والتددي  نا ددق منتددا  "امامدداو"القاعدددح الجوددد  فددي و   ةددتااه خدمدد  األسدداطال الروسددا .

هدذه المصدالح أل دا مةداعدح النلدا   ف(. ومد2104)العباد  ف .الاا راف الروسا  لتنفاذ متا  قتالا 

أل دا  تدد   الاد ف كمداالةور  ع ى الصمود اتى  تمجف روساا مف  حقاق نجاح دا وماسي  ةدعى 

إضداف  و  لى  عاال أ   دخل عةدجر  غربدي أو اتدى إق امدي إلسدقاط النلدا فإمف وراء هذا التدخل 

  داذ أ  قدرار فدي احادث ال مدتو  بتغي مف وراء هدذا التددخل  عزددز وضدعتا الةااسدي   فإلى ما سبق

 (.2105 شارحف)فا . سوردا دول أل لجول لتا دور فاعل 

وسدد  ألالعةددجر  ل واللدداف المتحدددح فددي الشددر  ا لو ددودل األ لددانه القددرار الروسددي مددرمف إ

الغرب   جاه الشر  لجعل خاوط موا ت  روساا مهاط ةي  وكذلك محاوالف  وساه ا ف رمام األ



002 
 

 تدوخى  ةدورد هددا  التددخل العةدجر  فدي االزمد  الأ مدف  هد ذلك في ف و الروسا قردب  مف الحدود 

سددترا اجي اقتددراب مددف ادددودها والمحافلدد  ع ددى عمددق إلهددو إفشددام هددذه المحدداوالف لو روسدداا  حقاقدد  

 (.2105ف  اسو)منتا القومي. ألحف  لتا 

زم  الةورد  ألالروسي في اا مف دوافه التدخل العةجر  ا متم  ل  انب  مني رج  ألولعل الدافه ا

خددرم ألال  والددذمف لقددا  ول فددي لددفو  داعدد  والفصددا ل المةدد ح  اعددداد الددروس التددي  قدددر  دداآل ف

 الروسي.لى الداخل إنتو و دالى ا إمف الروسي فاما لو عاد هرالء لأل الشجل ها ة  

  فبدددأف الفددر عمددا لق ددل مددف هددذا ل بحددث  المتحدددح دفعتددال فددر  القددوح ادداف روسدداا والواللدداف إ

مدا و د د   ضدعفتاف وهدواد   ومحداور  عدزز مدف نفوذهدا و غادي  اند  مدف  واند  أ  البحث عف

مدددف وراء التددددخل  فو ركاددداف وأرادمدددرال إوسددد  مثدددل سدددوردا و ألفدددي  حالفتدددا مددده  عدددض دوم الشدددر  ا

 الغددربف وذلددك قدده ضددمف نفددوذ دوم  إلددى مندداطق  عادددحالعةددجر  فددي سددوردا نقددل خاوطتددا الدفاعادد  

 القومي.منتا ألتعزدز 

مددنح روسدداا مةدداا  الددذ   روإق امادد ف األمددنقةدداماف دولادد  ازمدد  الةددورد  سددببا فددي ألكانددإ ا

ففدي  مةداراف فاعتمددف سااسدتتا عددح  األوسد فكبر مف ارد  المناورح الةااسا  في مناقد  الشدر  أ

وع ددى الةدداا  الةددورد   تدددخل فددي  المتحدددحفمددو المتحدددح  ةددت د  اددق الددنقض فددي و دد  الواللدداف ألا

زمد  لدوغ الحدل النتدا ي لأل فاع د  فديسدتاول مشداركتتا  كالنلدا . ف دذلالمعار  ك ما ضعف موقف 

 ل  ماه القوم الدولا  الفاع   ال  ةتعجل الحل فاتا.أالةورد  التي مبدو 
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 الخاتمة

  رورح و ود نلا  دولي متعدد األقااب  "او ف"نادم  (2111) آذار ولا  الة ا  في منذ 

ر بدا  الدداخ ي الدذ  عاندإ مند   عدد  د ده مدف اال خدروج دالدولاد ف  عدوإعادح رسو خارطد  التحالفداف 

 التعددلددد  القاباددد  وألهماددد   عرضدددإ لددد  مجانتتدددا الدولاددد  مدددف  را دددهف االةدددوفااتيف ومددد حددداد  فادددك اال

ن  الددر ال الروسددي فددي مفتددو  الةااسدد  ال ار ادد  الروسددا  قددد ضددم  فلروسدداا   النةددب كما دد  أسدداس 

ردداركإ  دلروسددااف وقددنتاددار الدددور العددالمي امةددعى  مندد  لوقددف  ي( فدد2111) عددا الددذ  لدددر فددي 

التو د ف استجا   لتدذا  األوس ف ل  ين راط روساا في الشر  اولعل  الصاف روساا في هذا التو  . 

و وهرد داف ا نشدا   ان راطدا المناقد ف و ردددقد لاغإ إسترا اجا  طود   المددم فدي  تاالواضح أن فوم

األمندي ومجانتتدا ع دى الةداا  الدولاد  ال زالدإ  داخ تدا سدتقراراو  قتصادالروسا  المتع ق   اال فالدوافه

  .في الشر  األوس واللاف المتحدحستغ م  را ه دور الاوهي  ةعى إلى  فو نموقا م  

 كبددرمف مةددتفادح ةددتغل روسدداا أاددداث الشددر  األوسدد  مددف أ ددل إعددادح  رسدداخ لددور تا كقددوح 

خ فادد  موقددف الواللدداف  الةددورد ف ع ددىمددف األزمدد    عاددد ومنتفعدد  لحددد الحدمثدد فالعةددجرد   مددف قو تددا

الواضددح أنتددا اققددإ نجاادداف فددي  فسددوردا. ومددالمتحدددح والغددرب وسااسددتتما المر بجدد   جدداه أاددداث 

 حوددل هدذه النجااداف إلدى قدوح إسدترا اجا   عدد  اسدتااعتتامدف المحتمدل  فالةورد ف لام ف األزم  

 لى مدم طودل.إالثورح الةورد   استمرارفي ظل إاتمالا  

إل القوم الفاع   في الشدر  األوسد  هدي مدف لةداهو فدي إنجداح الددور الروسدي أو لقادده فدي 

إلددى إاتمالادد   بدددم مواقددف القددوم الفاع دد  اإلق امادد  والدولادد  فمددف  روسددااف واسددتنادا  اةددإ المناقدد  ول

  عمدل ع دى   سدالأل  لتداولدذا منبغدي  اققتتا اتفا   مجاسبتا التي  ةتااه روساا اال ال  أالمحتمل 

مجاالف ااود  مثل الااقد  واألسد ح   اقتصادل  فيمصالح ع قاف و ع ى  ع قاف دا وماسا   بنى

 .و شجل قام  منبغي الحفا  ع اتا مف قبل الجماهاألطرا  الفاع    كل لةتفاد منتا اول لتا عوا د 
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 االستنتاجات

ل ح دور الروسدي ثار  وس  ومدا  شدتده مدف  دألسترا اجا  الروسا  في الشر  االل دراس  اإ 

 ست  ا  م   نتا ل:الى إ قادنازم  قد ألفي ا فاتا وخال   دخ تا

 كددال لش صددا  اددو ف دورا  فدداع   فددي عددودح الح ددور الفاعددل لروسدداا ع ددى الةدداا  الدولادد  -

مدددرثر فدددي عدددودح روسددداا ل عددد  دور االقتصددداد الروسدددي والقدددوح العةدددجرد   موظدددف اسدددتااع ألوالدددذ  

سدتو فدي أ ر الذ األمساسي أمجانا تا في مجام الااق   شجل إمدفوعا  علمى ل ةاا  الدولا  كقوح 

 نت   القوح العةجرد .

عتمددادا ع ددى خدمدد  المصددالح القومادد  ا وسدد  ألسددترا اجا  الروسددا  فددي الشددر  االنا قددإ اا -

لددعوب   ل ةدد حف رغددوسددتارادا اكثددر مندداطق العددالو أمددف  دوسدد  لعددألل الشددر  اأ  الروسددا ف وخالدد

 المنافة  مه الواللاف المتحدح في المناق  اتذا المجام.

 الوسددداىفسددداا آالواللددداف المتحددددح فدددي دوم الجدددوار الروسدددي مثدددل افغانةدددتال ودوم  و دددود -

ل  لددانه القددرار الروسددي  دد الق ددق لدددمثددار أط ةددي  التوسدده نحددو الشددر  ألومحدداوالف ا ددف رددمام ا

 عداد إلوسد  ألفدي الشدر  ا ممدا دفعد  إلدى األمدا  ف و دد نفةد الواللاف المتحدح  ةعى لتاودق روساا 

 عف ادوده المباررح.  ت خاوط الموا

لغددددإ أهدددددافتا القومادددد  و أ سددددترا اجا  الروسددددا  ع ددددى التو دددد  الددددواقعي فددددي وضدددده إلقامددددإ ا -

 في لوغ سااستتا.  كانإ األللالتي    الةا ق لو امو مدألا

  دك  األوس ف سواءالشر   اإلق اما  في مناق  مجنإ روساا مف اناء  فاهماف مه القوم  -

التدي مه   دك و أط ةي ألو  ركاا التي  نتمي لح ف رمام اأمرال إالتي  عاد  الواللاف المتحدح مثل 

 .مثل الةعودل   دور في ف ك الةااس  االمردجا 
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ق داو إلرهاب في انتشار اإلاف وس فألمف الشر  اأمف القومي الروسي و ألهنا   را   ااف ا -

 حدداد الةددوفااتي السددتق إ عددف ااالجماعدداف ل دددوم التددي  مددف الروسددي فددي اددام ولددوم هددذهألمتدددد ا

 وس .ألالجوار مه الشر  ا  الةااقف  ةب

والتددخل الروسدي  و عقاددهافزمد  الةدورد  ألمدد اأطالد  إق امي في إلستو التدخل الدولي واأ -

 "طرطدوس"ال و  ع ى القاعدح البحرد  لروساا فدي  :ومنتا فق ففاتا اجمت  مصالح روساا القوما  

 شدجال المناقد  مةددتقب   يفد مددرثر   ل لجدول لتدا دور  أرغبتتدا فدي و ف إسددترا اجا هماد  أ مدف   ومدا  مث د

خددرم مثددل أمردجادد  فددي مندداطق  فاهمدداف مدده الواللدداف المتحدددح األإللجدداد  لمصددالحتاف وسددعاتاا افل دد

 وكراناا.أ

الدولدد  الةددورد   مرسةددافا قدداء  الةددورد  مددف مجنددإ روسدداا مددف خدد م  دددخ تا فددي األزمدد  -

الدولدددد  ال ابادددد  عددددا   مرسةدددداف مث مددددا انتددددارفمددددف االنتاددددار وامامتتددددا متماسددددج  والمحافلدددد  ع اتددددا 

 (.2111الحجو في العرا  عا ) مرسةاف( وقبل ذلك انتاار 2100)

ددددا ومنعددددإ القددددوم الداخ ادددد  - اسددددتااعإ روسدددداا المحافلدددد  ع ددددى نلددددا  " شددددار االسددددد " قا م 

مصددرف لابادداف الددامفف  ددونل( اددرار مددا اصددل فددي  دد د عربادد  أخددرم وهددي )واالق امادد  والدولادد  مددف  

هددل  مقدددور القددوم الدولادد   ل تةدداؤم:ع ددى محدداوالف االطاادد  اددرأس النلددا  ممددا لفددتح مجدداال  إو غ بدد

مةتقب   ارار  غاار أنلم  الحجو اعتمادا ع ى    ال ثوراف رعبا ف أو هل ستنجح الشعوب اتغاار 

 الدولا ؟أنلمتتا الةااسا  معتمدح ع ى دعو القوم 
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 التوصيات

 : اآل ي ولي الدراس  

الحاكمددد  نلمددد  ألع دددى مصدددالح ا شدددعوبوسددد  لعلدددو مصدددالح الألق امدددي فدددي الشدددر  اإنلدددا  انددداء   -

 الدولا  الفاع  .  واألنلم  

و أفدي ق دا  معاند  مثدل الق دا  الف ةداانا   اجدول محصدور لاناء ع قاف مده روسداا اال حادلد  ال   -

ثار دور  فددتح المجددام لروسدداا ل عدد  دور فاعددل فددي كددل الق ددالا ل ت فاددف مددف  دد لالةددورد ف اددالق ددا  

 ق الا المناق .الواللاف المتحدح الة بي في 

نتا دول  أ ع ى وس  وروسااألمناق  الشر  ا ااف دومساس الذ   بنى ع ا  الع قاف ألل لجول اأ  -

هددا  أللةدت د  فدي سااسد  الددوم  اخار ا د امدرثر   المناقد ف ولدالسدترا اجا  فدي اعلمى لتدا مصدالح 

 آنا .

فدي  اوسد  سدبب  أل عل الشر  ارهاب وعد  إلمني مه روساا وخال  في مجام مجافح  األالتعاول ا  -

 مف القومي الروسي.أل تدمد ا

ن راط في إلا والغربف وعد وس  الحااد في لراع روساا مه الواللاف المتحدح ألالتزا  دوم الشر  ا  -

 المقاطع  المفروض  ع اتا.
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والمصادر قائمة المراجع  

 المصادر:

 ال غ  العربا . ه( مجم0999المعجو الو از )

 العربية: المراجع

 :بأوال: الكت

 حددوث ورسددا ل   ف س ةدد االوسةةطاالصةةالح فةةي الشةةرق  عمشةةاري (2102ااددراهاو ) أامددد فالددو ر  -

 دار الزمال ل اباع  والنشر والتوزده.24د امعا ف عد

ف المركددددز العربددددي فف ااددددرو 0.طسةةةةوريةالثةةةةور  دراسةةةةات  خلفيةةةةات(ف 2101خددددرول)آو  ف ع دددديآزاد-

 ودراس  الةااساف. لأل حاث

الروسةةةية بعةةةد الحةةةرب البةةةارد  وانعكاسةةةاتها علةةةى  االسةةةتراتيجية. (2119م دددر ) ف لمدددىمدددارحإلا-

 دراساف الوادح العربا . ف ااروفف مركز0ط .العربيةالمنطقة 

 زف المركدد0.طصةةالحإلواالجمةةود  ةسةةوريا: جدليةةتةةاري   فةةيالعقةةد الخيةةر  (2102)محمددد ف دداروف-

 .فالةااسافف اارو ودراس   لأل حاثالعربي 

. س ةد   المصةالح المتقاربةة: دور عةالمي جديةد لروسةيا فةي الربيةع العربةي(ف 2101)ف رارد اسو-

 .ف اإلسجندرد ف وادح الدراساف المةتقب ا 9أورا ف عدد 

 حف القداهر 0.طالةراهنأآلالم نحو الحريةة محاولةة فةي التةاري   بسورية: در  (2101عزمي) ف شارح-

  .مجتب  مداولي

 ف  غددادف ااددإ0طف 0281-0222الولةةى  الشةرقية، المرحلةة ةالمسةةأل (0991هاردو) فالتاردتدي-

 الحجم .
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 .(قيام الدولة الروسية وبداية توسعها)الحديث في تاري  روسيا  ةمقدم (2105هارو) فالتاردتي-

 مجتب  عدنال ل نشر والتوزده. دف  غدا0ط

. االمريكيةةالشرق االوسط الكبير بين الصهيونية العالمية واالمبرياليةة  (ف2105غاز  ) فاةاف-

 العرب. دمشقف ا حاد الاتابف 0ط

ف 0.طالخطةةاب الةةدعائي االمريكةةي ازاء الشةةرق االوسةةط دراسةةة تحليليةةة(ف 2106والء) فالرباعددي-

 عمالف دار غاداء ل نشر. 

أفريقيةا مةن بطةرس الكبةر حتةى دور روسيا في الشرق الوسط وشمال (ف 2101)نالر فزددال-

 .ف ااروفف الدار العربا  ل ع و  ناررول 0. طفالديمير بوتين

السةةةةعي  والعةةةةراق:كتةةةةاب االتحةةةةاد السةةةةوفيتي  (،2101)وبتددددي سموالنةددددجي فأولددددال سموالنةددددجي-

 دمو  ل نشر. ف دارفوارنا النفوذ.السوفيتي من أجل 

 والتوزده.ل نشر  عمالف االه ا ف 0طف الجديداالوسط  ق الشر (0994ااردز) فرمعول -

  مجتبد ف0ط الشةرق االوسةط الجديةد سةيناريو الهيمنةة االسةرائيلية.(ف 0995عد ء) فبالوهدا عبد-

 .والتوزدهف القاهرحوالاباع  اف سانا ل نشر 

 دار غاداء ل نشر. لف عما0ط .القو الطاقة وعصر ( 2102هاني) فعمامرح-

)ضللي الشلليق  اإلسةةتراتيجي للقةةو  العظمةةى الكبةةرى، الصةةراع ةال ةةحي (2102تجض لل )  العللجدام-

 خ خجى للدياسام جالخشي جالتج   . ي(. دمش   داالعيبي
ف دار مجدددالو  لف عمددا2طف االسةةتراتيجيةمةةدخل الةةى دراسةةة ( 2104عبددد القددادر محمددد) ففتمددي-

  .ل نشر والتوزده

 اادروفف ردرك ف 0طالةى اليةوم.تاري  الشرق االوسط من االزمنة القديمةة  (ف2101) ورج  فقر -

 المابوعاف ل نشر والتوزده.
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ف الدددددددار فف ااددددددرو 0ط.بةةةةةةوتنزمةةةةةةن فالديميةةةةةةر  االوراسةةةةةةية روسةةةةةةيا(ف 2106وسدددددداو ) فق عجادددددد -

 .ل ع و  العربا 

دراسةةة عامةةة لموقةةع المنطقةةة فةةي -االوسةةط والصةةراع الةةدولي ق الشةةر (0916لحاددى) فالاعجددي-

 .دار النت   ل نشر والتوزده فف اارو 0طالصراع.

ال اداطف  غددادف  عفدر   .  ر مدالعالميةةالوسط فةي الشةؤون  ق الشر (0964) دورج فلنشوفةجي-

 دار المتنبي. مجتب 

ف اادروفف 0طوتحةديات.والشرق االوسط بعد الحرب البارد  فرص  اروسي (ف2106كاظو ) فنعم -

 ودراس  الةااساف. لأل حاثالعربي  المركز

آمند   رف عمدالف دا0.طالبةارد روسيا في السياسة اآلسيوية ما بعد الحةرب ( 2101)كاظو فنعم -

 .ل نشر والتوزده

 الا اع . ر. ااروفف داالعالماالستراتيجية وتاريخها في  (ف0964)لادم فهارف-

المابعدداف ل نشددر  رااددروفف داف 0.طالقةةوى الكبةةرى علةةى سةةوريا عصةةرا (ف2100) مددام  فواكدداو-

 والتوزده.

 المريكةةةةي الوسةةةةط: التةةةة مرالةةةةدولي للسةةةةيطر  علةةةةى الشةةةةرق  عالصةةةةرا (2101ع ددددي) فوهدددد -

 المابوعاف ل نشر والتوزده.  ف ااروفف ررك 0.طالصهيوني

:العلمية الدورياتثانيا    

  جاها  الةااس  ال ار ا  الروس فيالقاادح الةااسا  والتغار ف"(2106) امدأسماء أ فعبد البدله- 

.الديمقراطي العربي . المركز(2105-2111) "دوم آساا الوساى  
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فددي   البدداردح: دراسددالةااسدد  ال ار ادد  الروسددا   عددد الحددرب " (ف2101) فتدداو خولدد ف رم ددياوندداب -

 14(ف02). الدوليةالدراسات السياسية والعالقات  لجي ”.(المنا قاف الفارد  والنلرد 

جيل الدراسات السياسية  ةمجل ".الةورد  التفاع ف الدولا  إزاء األزم " (ف2106معتز) فالجبور  -

 .5:عف الدوليةوالعالقات 

موقددددف اال حدددداد الةددددوفااتي مددددف العدددددوال االسددددرا ا ي ع ددددى مصددددر مددددو  "ف(2102 دددد م ) ف ددددودف-

 (.03الفراهيدي ) آداب ةمجلف ”0964ازدرال5

. الدوليةةالمجلة السياسية " 2101-2111الع قاف الروسا  اإلمرانا  ف "(2102سعد) فالحمداني-

 .20ع  العرا

 زالمرك    "االزمة  الوةو   بق نة   ورةةرا ا  الم معة  العربقة  ب  ةةو   "(6102)سدامر فال ادر-

 الراي.واستطالع  لألبحاثالوطني 

 .دف  غدا42عف الدفاعيةالدراسات  ةمجلف “ لروساا الجدمد الدولي "الدور(ف2119اماد) فالةعدول -

 .202عف الدوليةالسياسة  ةمجل ".النف  د عما أساورح عصر ف"(2101ممدوح) فس م -

 قرل لعربا  في العقد الثاني مف الا الع قاف الروسا محدداف وافا   "ف(2101نورهال ) فالشاخ-

    (.51) اوسطية.شرق  تمجلة دراسا ."الحاد  والعشردف

  و اتم ه العنطق  بعة الث الروسق  الوق س …م  لح ومعطق    " (6100)نو ه ن   الشقخ-

.(082) الدولية، ةالسياس مجلة. "العربق   
"ال اددددار المتدددردد هددددل  صددددبح الااقدددد  سددد اا روسدددداا السددددتعادح المجاندددد  ف(2104)نورهددددال  فالشددداخ-

 (.096)الدوليةالسياسة  ةمجل ”.الدولا ؟

 ةمجلة“التغاادر "االسدترا اجا  الروسدا  فدي الشدر  االوسد  اددود وم مدح ف(2104نورهدال) فالشاخ-

 .96-94(ف 219ف )52فالسياسة الدولية
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اراء ح و   ةمجل “. العالرة   الروسةق  اال رانقة  تكيقكقة  ات اسةيراتقمق  "( 6102) نورهال فالشاخ-

 (061). الخليج
الداخ اددددد  والدولاددددد  ل ةااسددددد   فالددددددور: المحدددددددا(ف"اسدددددتعادح 2104) عبدددددد هللاامدددددد أ فالاحددددد و  -

 .العربي للبحوث والدراسات زالمرك "فالروسا 

األهماددد  اإلسدددترا اجا  ل بحدددر األامدددر فدددي مشدددروع الشدددر  األوسددد  "(ف2111فدددراس) فرالجبدددا عبدددد-

 .16ف عالفتح ةمجل العرا ف ".الابار

الحللي   دمللا بعللضللي ميحلللا  الس اسللا الباير للا اليجسلل ا تجراللام(ف"2111الددراو  ) فعبدد العزدددز-

 .031( 53). دولية تدراسا“البايدة 

جامعةةة التنميةةة  ةمجلةة ."دوافدده التدددخل الروسددي فددي األزمدد  الةددورد "ف(2106)لف لقمددارعبددد النالدد-

 .4:عف 2فف  غدادف ملالبشرية

مركز المسبار ف "اس  الروسا ااالس   الةااسي وفق الة" (ف2101)خالد  فالعز  -

روساا التاردخ س   في مف كتاب اإل  (ف دراساالماراف العربا  )ااوظبي فللدراسات والبحوث

 .فا واآل

األوس  الشر   الروسا  إزاءاالسترا اجا  العةجرد  “(ف 2104محمد عصا  ) فالعروسي-

 .الدلمقراطي العربي ز(ف المرك2)ف والقانون مجلة العلوم السياسية "الةورد .ظل األزم   في

السياسة  ."األزم  الةورد   هموسجو  جا فلعب : اةا ارهاناف ف"(2104)ماشال فكا و-

 .095(: 49مل )  الدولية

روساا في المناق  العربا  طموح استرا اجي وماامه ف"(2104رردف) فمبرو -

 .(041) عربية.شؤون . مج   " اوسااسا 
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"  ما ي عالميس اسا يجس ا الباير ا ال جم: البحث عن دجي  " (2105محمد ) فمجدال-

 .77(74). العربية للعلوم السياسية المجلة

 ةالسياسف ”2اإلرادح الغا ب : آفا   ةود  األزم  الةورد   عد  ناف "(2104)لافاناز فمحمد-

 .096 : عالدولية

 ف"خردا   دمدح:  حوالف أمف الااق  ومةتقبل الع قاف الدولا  ("2106ع و ) فمصافى-

 (.214). الدوليةالسياسة  ةمجل

دراساف  ف مركزالسياسيةالعربية للعلوم  ةالمجل ."روساا كقوح كبرم "ف(2111ولاو) فنصار-

 .21عفالوادح العربا .

الشؤون  ةمجلف “ع ى العالو العربي  وأثره"التنافل الدولي  ف(2101خالد) فالتباسي-

 00(.051) فالعربية

  “ ستيات ر ا االداية االمي ك ا الرد دة ا اء الشيق االجسط"اف(2101اةاف ) فوها -

 .92(.74) بغدادالدولية، الدراسات  زمرك

  "رؤم غربا  لةاناردوهاف التدخل العةجر  الروسي في سوردا" (2106محمد) فمونل-

 .211( ع 52)لم ،الدوليةمجلة السياسة 

 ية:علمالرسائل الثالثا 

قليمية زمة السورية في ظل تحول التوازنات اإلال  .(2105ستا ) فو مصافىأا-

 .االزهرف غزحرسال  ما ةتار غار منشورح(  امع  ). 2103-2100والدولية،

الروسية تجاه منطقة الشرق  ةاالستراتيجي .(2105امارح) نصارحف عبداو   اف فاضل-

  ف  امع(منشورح رغا ما ةتاررسال  ) فسورياحالة  ةالعربي، دراساالوسط في فتر  الحراك 

 .رف الجزا التبةيف  بة العربي 
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الخارجية الروسية في عهد بوتن إعاد  إحياء الدور  ةالسياس .(2106)هنده فرامول -

 .خا رف  ةجرحف الجزا رمحمد   منشورح(  امعرسال  ما ةتار غار ) فالعالمي

-2101الروسي االمريكي في الشرق االوسط التنافس(. 2104اوزدد ) فعبد الرزا -

 .الجزا ر ةجرحف -محمد خا ر  (ف  امعغار منشورحرسال  ما ةتار ). 2102

الخارجية الروسية تجاه ليبيا وسوريا وأثرها على  ةالسياس .(2105عامر) فعبد الغفار-

(ف غار منشورحرسال  ما ةتار ) ،2102-2100التحوالت والتنمية السياسية في البلدين من 

 .فالنجاحف ناا لف ف ةاا   امع

لخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق االوسط في ظل ا السياسة. (2105)مدوخ فنجاح-

 .خا رف  ةجرحف الجزا رمحمد   ف  امع(رسال  ما ةتار غار منشورح)الراهنة، التحوالت 

 :االلكترونية رابعا: المواقع

العربي  زالمرك الةورد .أإلسرا ا ي مف اإلنتفاض   ف( الموق2100فراس) فاو ه مأ-

: ياإللكترونعلى الموقع . سيةالسيا والدراسات لألبحاث

https//:www.dohainstitute.org/.../THE_ISRAELI_POSITION_TOWARDS_THE_SYRI 

الةااس  ال ار ا  الروسا   فيالةااسا  والتغار  ح(. القااد2106) امد عبدالبدلهأ فسماءأ-

 العور  االلكيرون : ىعل .العربيالديمقراطي  . المركز(2105-2111دوم آساا الوساى )  جاه

 https://democraticac.d 

التركي ل    األورا  في سوردا: هل  اعإ وارناف األكراد  لالتدخ (2106ستا ) فأراو-

 syria.alsafahat.net الموقع االلكتروني: ىفيلة، عل ة؟ دويتشالتركيلتلفر  الح اف 

 زمرك الممجن .المع ن  والنتا ل   سورداف األهداالروسي في  ل( التدخ2106سامر) فالااس-

 الموقه اإللاتروني: ىع  .للدراساتالجزير  

http://www.aljazeera.net 

https://democraticac.d/
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 . االمردجاددد اتدددل اقتصددداد  روسدددي امراندددي فدددي موا تددد  العقوبددداف  (2104عمدددر ) فألمدددف-

  https://www.annahar.com/.../710737:ع ى الموقه اإللاتروني ر.النتا  رددح

 دالةورد ؟ معتد حل االستان  محل  ناف في عم ا  الة    ل( ه2104فااردل) ف الون -

 :ع ى الموقه اإللاتروني .2454الةااسيف دوارنافف المرل

www.washingtoninstitute.org/...analysis/.../will-astana-displace-geneva-in-the-

syrian-p 
العربي  زالمرك سوردا.األوم أل  ال في  ألبحإ المقر ا( روسا2105عزمي) ف شارح-

ع ى الموقه اإللاتروني: ودراس  الةااساف.  لأل حاث

https://www.dohainstitute.org/.../Doha_Meeting_Highlights_the_Global_and_Region

a 
الموقددددده  ى. ع دددددواردددددناف دف معتدددددسدددددورداروسددددداا الاثادددددرح فدددددي  ح( مصدددددال2101)آندددددا فاوررفةدددددجالا-

-www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russias-many االلاتروندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي:

interests-in-syria. 

الموقه  ىع  اآلمال.–االثار -في الشرق االوسط الدوافع ا( روسي2101)أنا فجالاةاوررف-

 :اإللاتروني

 idraksy.net/wp-content/uploads/2016/03/Russia-in-Middel-East01 

 ىوارناف. ع  دالروسا . معت-االسرا ا ا الع قاف  ج( ن و 2106أنا) فاوررفةجالا-

-www.washingtoninstitute.org/ar/policy.../the-maturing-of-israeli-russianالموقه اإللاتروني: 

relations 
 ال ار ا  الروسا  في الةااقاف التارد ي والحالي.  ( الةااس2105واخرول) ف اكارافا-

 ع ى الموقه اإللاتروني: .راند مرسة 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/.../PE100/.../RAND_PE144z1.arabi

c.pdf 

https://www.annahar.com/.../710737
http://www.washingtoninstitute.org/...analysis/.../will-astana-displace-geneva-in-the-syrian-p
http://www.washingtoninstitute.org/...analysis/.../will-astana-displace-geneva-in-the-syrian-p
https://www.dohainstitute.org/.../Doha_Meeting_Highlights_the_Global_and_Regiona
https://www.dohainstitute.org/.../Doha_Meeting_Highlights_the_Global_and_Regiona
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russias-many-interests-in-syria
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russias-many-interests-in-syria
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russias-many-interests-in-syria
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غرافاا والتا عاف لج( األزم  الروسا  الت ركا  محدداف التاردخ وا2105الورغي) ف  م-

 الموقه اإللاتروني: ىالدوا . ع ف للدراساتمركز الجزير   .ألدوار  دمدح

http://studies.aljazeera.net/ar/profile/151008142418359.htm 

المةدددد ح  ضددددد االسددددد "الجددددا  الةددددور  الحددددر " ح اددددل   ( المارضدددد2100وامددددإ) ف افددددر  -

 الموقه اإللاتروني: ى. ع وارناف الةااسافف معتد

www.washingtoninstitute.org/ar/policy.../asads-armed-opposition-the-free-

syrian-arm 

الموقددددده  ىع ددددد ".("اسدددددترا اجا  روسددددداا فدددددي الشدددددر  االوسددددد 2104)ل ف واخدددددرو سددددد دل دددددامل -

 اإللاتروني:

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/.../RAND_PE236z1 

: ع ى الموقه اإللاتروني سوردا.هجذا ادأف الثورح في  (2102الجزدرح نإ )-

ww.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/3/5 

 الموقه اإللاتروني: ىع   حقق؟ماذا 1 الى  نااف0 ناف  فم (2104الجزدرح نإ )-

www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/3/ 

.ع ى الموقه االهرا 52االوس  ع  جاه الشر  ( الةااساف الروسا  2104اامد) فاةاف-

 democracy.ahram.org.eg/News/795/Subscriptions.aspx اإللاتروني:

 ى. ع دالمصدرد والمتغادر فدي الةااسد   : الثاادإ2105او ف 0944-ناجةول  (2105)عبد العلاو فاماد-

 الموقه اإللاتروني:

https://www.madamasr.com/.../2015/.../politics  
علةةةى الموقةةةع  التةةةدخل العسةةةكري الروسةةةي واثةةةاره المحتملةةةة علةةةى دول المنطقةةةة. ب( اسةةةبا2108جاسةةةم) ،حمةةةد-

  www.fcdrs.com/polotics/310 اإللكتروني:

(ف عدودح  دردجاد  فدرا روسداا فدي  غاادر مدوازدف القدوم فدي الشدر  2106)الانا  فسااونانا-

 ع ى الموقه اإللاتروني: االوس .

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy.../asads-armed-opposition-the-free-syrian-arm
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy.../asads-armed-opposition-the-free-syrian-arm
http://www.fcdrs.com/polotics/310
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https://www.researchgate.net/.../304269891_wdt_tdryjyt_frs_rwsya_fy_tghyyr_m

wazyy 

 ضللي مجا للف الللدج  العيب للا المرللاجية. السللجي ا:  للياءة ا( األ ملل1123)د  محمللجسللات  -

 :ع ى الموقه اإللاتروني .السياساتالمركز العربي لألبحاث ودراسة 

https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS.../document_F1CA7E12.pdf. 

ع ددى .2106م عددا اف روسدداا والعددالو العربددي التجددار  ادد مالتبدداد (ف2106سددبو نك عربددي)-

 الموقه اإللاتروني:

https://sptnkne.ws/dV2m 

ع ى الموقده .2106التجار  ااف روساا والعالو العربي لعا   م( التباد2104)سامي فسراج-

 اإللاتروني:

 https://sptnkne.ws/dV2m 
مج ددد   االقتصددداد  فددي اقتصدداد روسددداا اال حادلدد لدد ح إلاثدددر ( ا2102) سددتارالزهاددر ف -

 :الموقه اإللاتروني ى.ع 21االنةانا ف عواس  ل ع و  

 https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=56521 

م اار 011  ا  لزدادح التبادم التجار  مه روساا الى  ا(  ركا2106) عبد الرزا  فسعاد-

 ع ى الموقه اإللاتروني: االوس .   دوالر. الشر 

https://m.aawsat.com/.../ 
 ى. ع ددددوالرم ادددار 2.5ب411 شدددتر  منلومددد  س ا(ف  ركاددد2104) نادددوز عرباددد  سدددجا -

 الرا   اإللاتروني:

https://www.skynewsarabia.com/.../1007983 

عللللى الللليابط  . خرييكلللا سلللجي ا  معالللديجسللل ا طج للللا االملللد ضلللي  ف( اهلللدا1129السلللعد ) فسددد  -

 carnegieendowment.org/sada/61524 اإللكتيجخي:

https://sptnkne.ws/dV2m
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie7ufsqMTbAhVmMZoKHbxNB0sQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.iasj.net%2Fiasj%3Ffunc%3Darticle%26aId%3D56521&usg=AOvVaw3vkvA_fOtHjpMJ6Z_XUDoM
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=56521
https://m.aawsat.com/.../
https://m.aawsat.com/.../
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الديمقراطي  زالمرك“. ("المبادراف الدولا  لحل االزم  الةورد  2104)سماعالإ فالشاهر-

 ع ى الرا   اإللاتروني: .العربي

https://democraticac.de 

ع ى الرا     حقاق  اافر إسترا اجي ااف دوم الشر  األوس . و( نح2105)وا ل فردمد-

 ./.../https://arabi21.com ف20عربياإللاتروني: 

 لألبحةةةاثالةةةوطني  المركةةةزالعدددالو. العةدددجرد  الروسدددا  فدددي  د( القواعددد2105)هنددداء فردددرو -

 ncro.syاإللاتروني: الرا    ى. ع الرايواستطالع 

على دج  للحلل  الس اسللي بسللجي ا.9 لليضو جي للا  للدمتاا  م( الخظللا1122 جسللف)  شلل  -

 اليابط اإللكتيجخي:

https://arabic.rt.com/.../923413 

 زمركد وسدوردا.واوها  االا   مه روساا و ركاا  إمرال ف( مغامرا2106)أرر  الصباغف-

 الرا   اإللاتروني: . ع ىلواالسترا اجا . لندالشر  العربي ل دراساف الح ارد  

_ad-id!356526.k www.asharqalarabi.org.uk/ 

كدداردنجي ل شدددر   زالةددورد . مركددالصدداني ااددام االزمدد   ف( الموقدد2102مزدددد) فالصددالغ -

 اإللاتروني:ع ى الرا    االوس .
128arnegie-mec.org/2012/02/10/ar-pub-47151 

 ع ى الرا   اإللاتروني: الشر  األوس .  ( مفتو 2114الدمف محمود) فل ح-

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/07/06/95653.htm 
 .العربي الجدمد القاود التجارد  ااف روساا و ركاا قردبا. ه( رف2104عدنال) ف عبد الرزا-

 https://www.alaraby.co.uk ع ى الرا   اإللاتروني:

دراساف الرباه  زالةورد ف مركاالق اما  اوم االزم   ف( التفاع 2101اامد) فعبد العزدز-

 arabspring.code95.info ع ى الرا   اإللاتروني: .العربي

https://democraticac.de/
https://democraticac.de/
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 الةددور  ادداف  ركاددا وروسدداا مةددارح مددف االفتددرا  وااللتقدداء. ف( الم دد2104مثنددى) فالعباددد -

 ع ى الرا   اإللاتروني:

www.washingtoninstitute.org/.../syria-between-russia-and-turkey-a-case-of- 

divergence-and-convergence. 

مدددف ال دددعف فدددي مناقددد  الشدددر    ددد كثراالسددد ح  ار فعدددإ  ف( مباعدددا2101اةدددف) فعمددداد-

 ع ى الرا   اإللاتروني: االوس .

https://www.mc-doualiya.com/.../20180312 

 مؤسسةةةالتركادد  اإلمرانادد  فددي رددر  أوسدد   دداف متغاددرا.  ف( الع قددا2101)رالعربدديف ندداد-

 ع ى الرا   اإللاتروني: راند.
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research.../RAND_RR258z1.arabic.pd 

 ى ع .ازب االستق م االمردجا .-في الع قاف الروسا  م( التحو 2101هارو) فعواد-

 www.estqlal.com/article.php?id=29338 الرا   اإللاتروني:

األزمد  “دراس   األوس :ال ار ا  الروسا   جاه الشر   الةااس  (2106)اةني فالعوضي-

  https://democraticac.deاإللاتروني:ع ى الرا    .الم ف النوو  اإلمراني –الةورد  

 فددي الروسددي و تدداف القاددادح الةااسددا  الروسددا  و اددور الدددور ( 2106رددردف)مددازل  ففددرج-

 https://democraticac.de ع ى الرا   اإللاتروني: المركز الديمقراطي العربي. .الدوليالنلا  

المنتجدد  والمصدددرح ل ددنف  ال ددا  ( الةددعودل   حتددل لدددارح الدددوم 2104ااددزا ) زدندد  فق اددت -

 https://www.aa.com.tr ع ى الرا   اإللاتروني: وكال  االناضوم.2106في 

والمتغادراف. اال حداد األوروبدي  جداه األزمد  الةدورد  الثواادإ   ( سااسد2106إاراهاو) فقاةول 

 www.torancenter.org/2016/12/27الرا   االلاتروني: طورالف ع ى زمرك

https://www.aa.com.tr/
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 ىالنا و. ع  مج    عدرب   زدرح القر  هل نجحإ؟ ف( العقوبا2106ادوارد) فكردةتي-

 الرا   اإللاتروني:

.https://www.nato.int/docu/review/2015/Russia/sanctions-after-crimea.../index.htm 

عصدددددا  فدددددارس  دالادددددو . معتددددد العرباددددد -الروسدددددا  ف( الع قدددددا2104ناجدددددوال ) فكو دددددانو -

 الددددددرا   اإللاترونددددددي: ىااددددددروف. ع دددددداالمردجادددددد ف   الدولادددددد ف الجامعددددددل ةااسدددددداف العامدددددد  والشددددددرول 

https://website.aub.edu.lb/ifi/publications/.../20160612_russia_conference_report.pdf 

 ى. ع اإلسترا اجا الجزدرح ل دراساف  الةورد . مركزواألزم   ا( روسا2102عمر) فكو -

 الرا   اإللاتروني:
www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/3/30 

ع ى مرا ع  لمة ةل المفاوضاف الةورد .  4الى 0 ناف ف( م2104ما د) فالااالي-

 الرا   اإللاتروني:
https://www.genevaupdates.com/archives/author/admincm/page/243 

ف معراخةةوت مجلةةةونتا جدد . الروسددي فددي سددوردا أهدافدد   ل( التدددخ2106 ةددافي ) فمدداغاف-

 االلكتيجخي:على اليابط  .اااني مرعي  ف  ر م465ع

www.almayadeen.net/press/israel/807352 

فداتو العدرب أسد ح   اما ي ل ح فاء  مدا او ف: عر   ( إسترا اجا2101اةاف) فمجدوبي-

 https://alifpost.org :الرا   اإللاتروني ىع  للدراسات.بوست  ألف زمرك عةجر .مرعب  وإنتشار 

مركز  .واالكراهاف الةورد : الدوافه( روساا ازاء االزم  2101)سعادعقال  فمحفو -

 /www.dcrs.sy:ع ى الرا   اإللاتروني .مداد

 .العربةةيالةةديمقراطي  المركةز الصدراع.الةدورد  واقاقدد    ( االزمد2105ادف لاسددر) فمتدرو - 

 https://democraticac.de الرا   اإللاتروني: ىع 

https://www.genevaupdates.com/archives/author/admincm/page/243
https://www.genevaupdates.com/archives/author/admincm/page/243
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كددداردنجي ل شدددر   سدددورداف مركدددزاالردل الغام ددد   جددداه   ( سااسددد2104المعشدددر) فمدددروال-

 ع ى الرا   االلاتروني: االوس .

https://carnegie-mec.org/2014/06/09/ar-pub-55858 
ع دى  .االردني داالوس ف الغالتشا ك الدولي في الشر    ( مع  2104رتاب) فالمجاا  -

 .www.alghad.com/articles/1700162الرا   اإللاتروني:

ع ددددى العةددددجرد  فددددي لددددنه الةااسدددد  ال ار ادددد   ددددالتاباق  ح ( االدا 2100عمددددرو) فالندددداظر-

الةةةةرابط  ىعلةةةة .(2111 الجنوبادددد ف اغةددددالالحددددرب الروسددددا  ع ددددى  ور اددددا اددددوم ا  ازدددددا واوسدددداتاا )

 www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=285750: اإللكتروني

ع ى  ف.وارنا دسورداف معتساا في الااقود  لرو   ( االهدا2104سوغولو ) فناجاتا-

 www.washingtoninstitute.org/ar/.../russias-energy-goals-in-syriaالرا   اإللاتروني:

الةددورد ف الةااسددتاف الروسددا  والصددانا  مددف االزمدد   ف(ف محددددا2102عبددد الحددي ) فولاددد-

 الرا   اإللاتروني: ىع  ل دراساف.الجزدرح  زمرك

studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/04/20124314543996550.ht 

  روني:ع ى الرا   اإللات الجدمد. يالة ح. العربإقتصاد  ا( روسا2105مالك) فونوس- 
https://www.alaraby.co.uk/opinion/8b3136ff-cc82-4bac-9b57-5c019dc2c2f4  

-2111 الروسا  اإلسرا ا ا  في عتد او ف في الفترح مف ف( الع قا2104مي) فلاسر-

الرا   اإللاتروني: ىالعربي. ع الدلمقراطي  . المركز2106  
https://democraticac.de 

و ف الصعود الروسي ع ى الع قاف الروسا  خ م فترح ا   ثار( 2106مردو) فلعقوب-

  زالمرك وأوباما.

الرا   اإللاتروني: ى. ع العربيالديمقراطي   
https://democraticac.de 

https://carnegie-mec.org/2014/06/09/ar-pub-55858
https://carnegie-mec.org/2014/06/09/ar-pub-55858
http://www.washingtoninstitute.org/ar/.../russias-energy-goals-in-syria
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