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الملخص

تن دداوم ه ددذه الد ارسد د االس ددت ار اجا الروس ددا ف ددي الش ددر األوسد د ف ددي عت ددد ا ددو ف (-2102
( )2101سددوردا د ارس د اال د ) ااددث هدددفإ الد ارس د إلددى ح اددل االسددت ار اجا الروسددا جدداه الشددر
األوس د د التد ددي انتتجتد ددا اد ددو ف والوقد ددو

ع د ددى طباع د د هد ددذه االسد ددت ار اجا ف وطباع د د الد دددوافه خ فتد ددا

والمر ازاف التي لةتند ع اتا لتنفاذ هذه االست ار اجا ف و امف أهما الدراس

نتدا ح دل سااسد دولد

علمددى لتددا ثارهددا ع ددى الةدداا الدولا د ومناقشددتتا لمدددم د ثار هددذا التدددخل ع ددى مناق د الشددر

األوس .

منددذ ولددوم اددو ف ل ة د ا عددا  2111كانددإ اإلرادح السددتعادح مجان د روسدداا الدولا د

اد ف

وا تتدددف إدار د ألل لجددول لروسدداا و ودهددا كقددوح كبددرم وفاعددل ر ددال ع ددى الةدداا الدولاد مجدددداف

ااث عمل ع ى نلاو الحااح الةااسا وذلك اتنلاو األازابف وأل ح االقتصاد معتمدا ع دى عوا دد
جددارح الةد ح والددنف والغدداز شددجل أسدداس .وا بدده سااسد نفعاد اراغما اد متحددر ار مددف األمدددمولو ااف

وبنى رراكاف مه الددوم الابدرم مدا لحقدق مصدالح روسدااف كمدا و ددخل فدي األزمداف التدي لعتقدد أل
التدخل فاتا ل د أهدا

روساا القوما مثل األزم األوكرانا واألزم الةورد .

لقددد انا قددإ الد ارسد مددف فرضددا و ددود ع قد ار باطاد ادداف مجوندداف القددوح فددي الدددومف وبدداف

سدعي هددذه الددوم الددى ااددت م الم اركدز األولددى فدي اد ار المجتمدده الددوليف وقددد خ صدإ الد ارسد الددى
م استنتا اف أهمتا:
-0

مجنددإ روسدداا مددف اندداء فاهمدداف مدده القددوم اإلق اما د فددي مناق د الشددر األوس د ف

سواء ك التي عاد الواللاف المتحدح مثل إمرال أو ركاا التي نتمي لح ف رمام األط ةي أو مه
ك التي دور في ف ك الةااس االمردجا مثل الةعودل .
-2

قامإ اإلسدت ار اجا الروسدا ع دى التو د الدواقعي فدي وضده أهددافتا القوماد وألغدإ

األمدمولو ا الةا ق التي كانإ األلل في لوغ سااستتا.

الكلمات المفتاحية :االستراتيجية ،الزمة ،الشرق الوسط ،المصالح القومية ،اليديولوجية.
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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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خلفية الدراسة وأهميتها
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الفصل الول
خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة:
ثم ا ماع ااف البااثاف والمعنااف أل مناق الشر األوس ُ ُّ
عد واادح مف أهو المناطق في
العالو ل دوم التي ةعى الات م مجان متقدم في النلا العدالميف وأادرز دولتداف سدعتا عدد الحدرب
العالما د الثانا د لبة د نفوذهمددا ع ددى المناق د همددا الواللدداف المتحدددح األمردجا د واال حدداد الةددوفااتي
الةااق.
وق ددد كان ددإ المنافةد د ا دداف ه ددا اف الق ددو اف ر دددمدح ع ددى المناقد د طا د د فتد درح الح ددرب الب دداردح
العتباراف سااسا واقتصادل  .وبانتتداء هدذه الحدرب اتفادك اال حداد الةدوفااتي عدا ( )0990و ح ُّدوم
النلددا الددولي لنلددا أادداد القاباد ف خ ددعإ مناقد الشددر األوسد

شددجل واضددح لنفددوذ الواللدداف

المتحدح األمردجا نتاج لحال ال عف التي عانإ منتا روساا التي ورثإ رك اال حاد الةوفااتي.
خ د م الفت درح مددف العددا ( )0990واتددى العددا ( )2111كانددإ روسدداا عددا

فت درح انامددا

ردمدف واال أقدرب مدا ادول إلدى الفوضدى فدي ظدل إدارح الدر ال "م تةداف"ف لادف فدي عدا ()2111
ة و مقالاد الحجو الر ال "او ف " وكال

غاار قادما ادأف م محد ت دح مدف خد م
ا
اا أل ثم

سددعي واضددح مددف قبددل القاددادح الروسددا السددتعادح الدددور الروسددي ع ددى الةدداا الدولا د  .ادددأ ذلددك
اتر ا د

األوضدداع الداخ ا د ف ااددث ددو نلدداو الحادداح الةااسددا م ارعدداح التعددل د الةااسددا والعرقا د

والدمنا ف فبعد الفوضى الحزبا التي سببتا انتشار االازاب المبالغ فا ف ظترف أربع أازاب قودد
وه ددي ا ددزب "روس دداا الموا دددح" الح دداكوف و"الح ددزب الش دداوعي"ف و"الح ددزب ال اب ارل ددي – ال دددلمقراطي"ف
و"ازب روساا العادل الاةار " .وكال هنا ازما في التعامل مه المةا ل التي عدها حدلا لتداف
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وظتددر ذلددك الحددز فددي التعام ل م ل "المسللالا الرجير للا" .إل إقدددا الجددا

الروسددي ع ددى دخددوم

ور اا عا ( )2111كدال مثا د اختبدار إلعاداء مرردراف قودد ع دى عدودح موسدجو إلدى ممارسد
القاا ادور نش في ف ا تا اإلق امي الموروث عف اإل حداد الةدوفاا ي سدا قاف وكدذا ع دى الصدعاد
العددالمي .وكددال هددذا ردا ع ددى دخددوم ور اددا مقاطع د أوسدداتاا الجنوبا د ف التددي تمتدده حددق الحجددو
الددذا ي منددذ العتددد الةددوفااتي .وأظتددر هددذا الحددز مدددم صددماو روسدداا ع ددى الدددفاع عددف مصددالحتا
وأمنتا القومي.
فام ددا متع ددق االقتص دداد فق ددد نجح ددإ الةااس د د

الروس ددا ف ددي عت ددد ا ددو ف اوض دده نلدددا

اقتصدداد لعتم ددد آلادداف الة ددو فكمددا اعتم دددف ع ددى ال ددنف والغدداز و ص دددمر الة د ح ش ددجل أس دداس
فوسدداهو التعددافي االقتصدداد والةااسددي الددذ ظتددر

اددا خد م فتدرح ر اسد

اددو ف الثاناد ( 2114

) الةددعي نحددو اسددتعادح روسدداا لدددورها ع ددى الةدداا الدولا د ف فبدددأف الدددفاع عددف مصددالحتا
االست ار اجا

التي اضدارف فدي مرا د مدا عدد الحدرب البداردح إلدى االاتعداد عنتداف وأخدذف ددردجاا

العودح نحو مناطق نفوذها التق ادل مثل إمدرال وسدوردا ومصدرف لادف كدال ا دورها فدي سدوردا هدو
األكثر أرح واألوم عةجردا خارج اددودها االق اماد

مندذ ادرب أفغانةدتال عدا ( (.)0941العبادد

ف.)4: 2111
وفي إطار سعاتا لتحقاق أهدافتا القوما اعتمدف االست ار اجا الروسا ومف خد م سااسدتتا
ال ار ا ع ى األدواف الةااسا واالقتصادل والعةجرد ودعجل هذا التو

االهتما األكبر لحمالد

مصددالح الم دواطناف الددروس واقددوقتو فددي الددداخل وال ددارج .وقددد اددرا اددو ف فددي الوقددإ نفة د ع دى
كاددد التمةددك المبددادي الر اةد ل نلردد االسددت ار اجا التددي سددبق وأع نتدداف ومنتددا الشددفافا والوضددوح
والب ار ما ا د والتصددماو ع دى حقاددق وامال د المصددالح القوما د مشددا ار إلددى ضددرورح نفاددذ ذلددك دول
اإلنزال إلى أ نزاعاف أو موا تاف مه اآلخردفف والتعاول مه كل رركاء روساا ع دى أسداس مبددأ
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المةاواح واالات ار المتبادمف إلى ان

مراعاح الدور المحور لألمو المتحدح وسداادح القدانول الددولي.

(الراو ف.)064 :2111
حددإ مبددرراف رددتى وبتشددجال فاهمدداف ضددمإ أكبددر دولتدداف إق اماتدداف فددي مناق د الش ددر
االوس هما إمرال و ركااف دخ إ روساا في الم دف الةدور متذرعد مجافحد االرهداب حجد و دود
أعداد كبارح مدف الدروس ضدمف نلداو داعد ف ومبدرر آخدر متمثدل الرغبد فدي المحافلد ع دى األمدف
الدددولي وذلددك اإل قدداء ع ددى مرسةدداف الدولد الةددورد متماسددج ادددال مددف حولتددا إلددى نلددا ضددعاف
و ادرار مددا ادددث فددي أفغانةددتال والع د ار  .وكددذلك كددال مددف أسددباب التدددخل ع ددى مددا مبدددو اسددتع ار
ألادددث مددا ول د إ إلا د الصددناعاف العةددجرد الروسددا فددي رددتى المجدداالف .إل النفددوذ المتنددامي
ل واللدداف المتحدددح األمردجاد فددي الشددر األوسد ف ومددا لمث د مددف تدمددد لألمددف القددومي الروسدديف أثددار
روساا و ع تا تقد خارج ادودها و نقل خاوطتا الدفاعا مف ادودها إلى مناق الشر األوس ف
في مةعى منتا ل ق عد استقرار في هذه المناق غر

الحدد مدف نفدوذ الواللداف المتحددح وغارهدا

مف القوم الابرم وهادف أل ا إلى صعاد التو ر معتاف وروساا ردد ثباإ أقدامتا في المناق عد
أل ألبح و ودها كقوح دولا في المناق اهتا ورمزدا ومحدودا.
مشكلة الدراسة:
تحدددد مشددج الد ارس د الدددور الجدمددد ال دذ

بنت د روسدداا اال حادل د فددي عتددد "اددو ف" وطباع د

است ار اجاتتا في مناق الشر األوس عموماف وفي المناق العربا حدمدداف والدذ اددا متناق دا أو
غاددر متوافددق مدده االسددت ار اجا األمردجا د مددف نااا د ف ومدده مددا ةددعى إلا د عددض الدددوم العربا د مددف
نااا د أخ ددرمف مثددل التزامت ددا الةااسد د اإلمرانا د وموقفت ددا المةدداند ل نل ددا الة ددور فددي إط ددار مح ددور
التحالف الذ ل و إمرال والع ار وسوردا.
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أسئلة الدراسة:
إستنادا ع ى ذلك ةعى الدراس لإل ا عف االسي التالا :
 ما طباع االست ار اجا الروسا في مناق الشر االوس ؟ -ما المر ازاف التي اعتمدها "او اف " لتحقاق أهدا

اإلست ار اجا الروسا ؟

 ما المغزم االست ار اجي لتدخل روساا اإل حادل في األزم الةورد ؟أهداف الدراسة:
توخى الدراس حقاق األهدا
 -الوقددو

التالا :

ع ددى طباعد االسددت ار اجا الروسددا فددي مناق د الشددر األوس د ف وطباعد الدددوافه خ ددف

هذه االست ار اجا .
 -دراس وباال المر ازاف التي استند ع اتا او ف لتحقاق أهدا

االست ار اجا الروسا .

 محاول التعر ع ى المغزم االست ار اجي ل تدخل الروسي في األزم الةورد .أهمية الدراسة:
بددرز أهماد الد ارسد كونتددا نداق

اسددت ار اجا إادددم الدددوم الابددرم ع ددى الةدداا الدولاد ف

وال ردك أل و دود روسدداا فدي مناقد الشدر األوسد مدر ب

هدددا

اسدت ار اجا محددددح منتدا محاولد

استعادح دورها اإلق امي والدولي كقوح علمىف ووقدف التفدرد األمردجدي دالق ارراف العالماد ف والمحافلد
ع دى مصددالحتا االسدت ار اجا فوأمنتددا القددومي لدذا فدإل البحددث فدي هددذه اإلسددت ار اجا لةداعد فددي فتددو
مجرم األاداث ع ى المةرح العالمي شجل أرمل فروساا كدول علمى عادف إلى الةداا الدولاد
وإلد دى الشد ددر األوسد د

حدمددددا ح ددور سااسد ددي واقتص دداد وعةد ددجر كبا ددرف متا د د

البح ددث فدددي

اس ددت ار اجاتتا وطباعد د وا دددود ال دددور ال ددذ س ددت عب ف ددي ق ددالا المناقد د  .وفت ددو اقاقد د التو ت دداف
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االسددت ار اجا لتددذه الدولد جدداه المناقد لةددتو فددي زدددادح الددوعي واإلد ار فددي كافاد التعامددل مدده هددذه
الةااس  .و تفإ أهما الدراس إلى ناااتاف:
أهمية علمية :و تع ق إلقاء ال وء ع ى عض الجوان

-

التي لحتا تا البااثول والدارسول

لمقارب است ار اجااف الدوم الابرم شجل عا واالست ار اجا الروسا شجل خاا في مناقد الشدر
األوس .
أهمية عملية :و تع ق اتح ال وولدف ل سدت ار اجا الروسدا لةدتااه مدف خ لتمدا الددارس

-

أو المتتو الش ل الةااسي فتو مجرم األمور في اقب ااد اول مفص ا مف اردخ المناق .
حدود الدراسة:
الحدود الزمانا  :تناوم الدراس االست ار اجا الروسا في عتد او ف(.)2101-2102
الحدود المجانا  :روساا والشر األوس

شجل عا وسوردا شجل خاا.

محددات الدراسة:
أ .هنا عد وضوح نةبي ل ثوااإ التي حجدو االسدت ار اجا الروسدا فدي عام تدا مده ق دالا
مناق الشر األوس .
ب .الندددرح النةددبا ل مصددادر التددي ناولددإ فتدرح الد ارسد والمحددددح ادداف عددا ( )2102والعددا
(.)2101
مصطلحات الدراسة:
االستراتيجية :تحظى باهتمام جاس لدى المفكي ن جاألكلاد م ن ضللا علن اهتملام الخبل
الق اد لللا جالماسسلللام اليسلللم ا جي لللي اليسلللم ا لملللا لالللا ملللن عا لللا ج قلللا بالس اسلللا الدجل لللا
جاالستيات ر ا مفيدة مقتيخا بأضعا ال حصي لاا جإن لم تكن ذام طب عا س اس ا( .ضامي :1122
.)22

4

جاالست ار اجا لغا :ك م مشتق أل مف الا م الاونانا ) (Strategosوكاندإ عندي فدف
قاددادح الق دواف ولاددف اسددت دا الا م د لددو متوقددف عنددد اإلغردددق اددل عددداها إلددى الشددعوب التددي عرفددإ
الحددروبف وق ددد ا ددور ه ددذا المفت ددو م دده ال ددزمف لاعب ددر ع ددف ا ددور قد دواناف الح ددرب وأر ددجالتاف وأ ددرم
العةجردول والةااساول الغرباول العدمد مف الدراساف فدي عصدر النت د عبدرف هدذه الد ارسداف عدف
االست ار اجا ف لبحإ شمل الحاداح الةااسدا وكافد مجداالف الدولد وبدذا ادول خر دإ مدف إطارهدا
العةجر ال اق( .ر بيف .)01: 2101
أما الا اا فقد عرفتا عدد كبار مف البااثاف حة

المدارس الفارد التي منتمول لتا:

عرفتا فتمي ( )21 :2104نتدا "ع دو وفدف اسدت دا الوسدا ل والقددراف المتااد ف وفدي إطدار عم اد
متاام د مددتو إعدددادها والت اددا لتدداف اتددد
حقاق أهدا

خ ددق هددام

مددف اردد العمددل لعدداف لددناع القدرار ع ددى

سااستتو الع اا في الة و والحرب ".

أما لادم هارف ( )26: 0964فقد عرفتا ع ى أنتا “طر است دا القوح العةدجرد لتحقادق األهددا
الةااسا ".
الشرق االوسط:
شددار الد ارسدداف الةااسددا والتارد ا د د ل مصددا ح الشددر األوس د اسددتُ د ألوم م درح عددا
 0912مف قبل المررخ األمردجي "الفردد ماهال" في مقال لد ُنشدرف فدي المج د ال ندناد الفصد ا
 National Reviewعندوال  :ال دال الفارسدي والع قدداف الدولاد فولدو مددذكر الاا د

الدب د التددي

لشم تا هذا االسو ف ثو است د هذا المصا ح مف قبل " شررل" وزدر المةتعمراف البرداداني عنددما
أنش د د إدارح الشد ددر األوس د د عد ددا  0920لتشد ددر ع د ددى رد ددرول ف ةد ددااف واألردل والع د د ار ف وكثد ددر
استعمال عد الحرب العالما الثانا نتاج إنشاء مركز قاادح و مودف الشر األوس ل ح فاء .
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أما اارس( )0991مرم ل الشر األوس لمتدد مدف اددود مصدر غربدا الدى اددود اكةدتال
ر درقاف ومددف ركاددا رددماال اتددى المحددا التنددد ورددمام الةددودال نوبددا .ودددرم موسددف لددالغ د ل
الشر األوس لمتد في ارد

الى الحرك الصتاونا ف و رم إس ار ال ل الشر األوس ل دو كدل

مددف (سددورداف لبنددالف األردلف مصددرف الع د ار ف إس د ار ال) هددذا مددف النااا د الةااسددا ف أمددا مددف النااا د
االقتصددادل لشددمل مصددا ح الشددر األوس د أل ددا دوم ال ددالف ومددف النااا د االسددت ار اجا لشددمل
لابا دداف إمد درالف ركا دداف اكة ددتالف وبالت ددالي حدم ددد ه ددذه المناقد د لج ددول اةد د

المصد د ح ل جتد د الت ددي

ةت د المصا ح( .صاح الد نف.)2114
الزمة:
األزم مفتو واسه لمل كاف الجوان

في المجتمه شجل مف األرجام واألزماف تدرج فدي

المةددتومف فتددي قددد وا د الفددردف وقددد اددول أزم د وا د اجوم د ف وقددد ر قددي لتصددبح أزم د دولا د .
ونعر

الاا إلى عض ما ُعرفإ :
ُلغد  :عيف المعرلم اللجر ( )2111األزمة بأنهة تعنة الشةة والضةق ،والقحة والمعة

إز ف و ْأز وأزماف وأواز .
اصطالحا:
عددر فتمددي ( )224: 2101األزم د

نتددا “نم د س د وكي لعجددل قددد ار واضددحا مددف التددو ر

الحاد أو االناةار المفا ئ في الع ق ااف واد اف أو أكثر مف واداف النلا الدوليف وهذا التدو ر
مت ددمف عنص ددر المفا د د ح والمباغتد د ف كم ددا منا ددو ع ددى ض دداق الوق ددإ الد د ز ل س ددتجا ف ودا ددرح
ااتماالف قود الست دا العنف المنلو".

9

مد ددرم ورنجتد ددول ( )91: 0919أل األزم د د اد دددث مفدددا ئ تشد ددا ك فا د د األسد ددباب النتد ددا لف
و ت اق األاداث ةرع ف لتزدد مف الجتل ما ساحدث مف ادورافف و جعدل مت دذ القدرار فدي ردك
مف ق ار ار التي مت ذهاف ومف الممجف أل رد

الى فقدال القدرح ع ى التصر .

أما (كورام ال – )Coral Billف فقد عر األزم

نتا "ولدوم عنالدر الصدراع فدي ع قد

ما الى المرا التي تدد حدوث حوم ذر في طباع هدذه الع قد ف مثدل التحدوم مدف الةد و الدى
الحرب في الع قاف الاباع ااف الدوم"( .روبرفف.)4-1: 0911
فرضية الدراسة:
نا ق الدراس مف فرضا مفادها:
هنددا ع ق د ار باطا د ادداف مجوندداف القددوح فددي الدددومف وبدداف سددعي هددذه الدددوم الددى ااددت م
الم اركددز األولددى فددي ا د ار المجتمدده الدددوليف واالسددت ار اجا التددي انتتجتددا اددو ف فددي مناق د الشددر
األوس ساجول لتا دور واضح في استعادح مجان روساا اال حادل العالما ف وبمدا مره تدا ألل ادول
قوح دولا معادل ل واللاف المتحدح األمردجا .
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الدب النظري والدراسات السابقة:
أوال :الدب النظري:
مف الةماف التي تصف اتا االست ار اجا الروسا ف انصرافتا الى انداء أُسدل الدولد القوماد
وإل ح الوضه االقتصاد ف وأل الدور الروسي الجدمد الدذ

ةدمح د القددراف االسدت ار اجا ل دب د

هددو فددي ادددود المحددا اإلق امددي اآلسدداو واألوروبددي وانشددغ إ فددي الةددنواف األخادرح مددف واللد اددو ف
الثاناد إلددى منافةد الواللدداف المتحدددحف اعتبارهددا قددوح علمددى ةددعى الددى اسددترداد مجانتتددا فددي النلددا
الدولي.
إل أهددو مددا لمجددف م الت د مددف عوامددل التغاددر فددي االسددت ار اجا الروسددا هددو ركازهددا ع ددى
المحا ف وإهمدام الو دود والصدراع فدي أفردقادا وأمردجدا ال اناد  .وددرم لدانه القدرار الروسدي أل انداء
الدول د القوما د الروسددا متا د
رددج تاف واخددت
التددد

المحافل د ع ددى قدددر معقددوم مددف أرددجام الحددرب البدداردح مدده بدددم

أدوا تددا وطددر معالجتتددا .اتددد

الص د ارع .وإل أاددد أهددو أسددالا

حقاددق مصددالح الدول د القوما د الروسددا ولددال

هددذه الحددرب الجدمدددح متمثددل فددي عزدددز النزعدداف االسددتق لا

ألوروبا والصاف وغارها.
روسداا اال حادلد هددي وردثد اال حدداد الةدوفااتيف فتددل مدف الممجددف أل تحددوم إلددى قددوح دولا د
متواضددع ف لفقدددها معلدو إمجاندداف اال حداد الةددوفااتي سدا قاف إل الواقدده الددولي لشدار لندا أل هددذا هددو
ر ل الدوم التي ورثدإ امبراطوردداف منتدارح كاإلمبراطوردد الاوناناد والروماناد والعثماناد أو غارهدا.
فاالنتقاالف الجذرد والابارح التي ادثإ فدي عتدد ادو ف ومادفادد

أثبتدإ قددرح بدوء اال حداد الروسدي

دز فد ددي التفد دداع ف الدولا د د  .إل ا دددور روسد د دداا القد ددو ع د ددى الةددداا الدولا د د ف
الجدمدددد مجان د دا متماد د ا
وإلرارها ع ى خ دق ع ددالو متع دددد األقا ددابف مر ادز ع دى مقوم دداف ق ددوح اقاقاد د ف ودمج ددف م الد
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عنالد ددر هد ددذه القد ددوح فد د ددي المج د د دداالف كاف د د االقتصد ددادل والةااسد ددا واألمنا د د ف فقد ددد رد ددتد االقتصد دداد
كبارف كددذلك ف دإل بنددي روسدداا لةااس د خار ا د واقعا
ا
الروسدديف ومنددذ عا ( )2111نموا اقتصددادلا
سدداهو ش ددال واضددح حددل مشددج تا االق اماد جفدداءح فمثددل التعامددل مدده األزمد الشاشددانا ومددف ثددو
االس ددت دا الفاع ددل ل دا وماس ددا والق ددوح ف ددي التعام ددل م دده األزمد د الجور اد د ف ولفد دإ األنل ددار ل ق دددرح
العالا ل ةااس الروسا ف التي كانإ ع ى إد ار أل عالو التفرد الدولي لف لجول اصردا ونتا اداف
در واضددحا عدف إعددادح
وبالتدالي فتدي دا مد الةدعي لتشدجال عددالو متعددد األقاداب ربمددا سداجول عبا ا
الوهل الةوفااتيف لمجدف القدوم أل العقدود القادمد

ستةدجل م مدح عدالو دمدد تعددد فاد القاباد

العالما (.الةعدولف .)02 :2119
لمجددف رلددد ث د ث مصددالح كبددرم وأساسددا ُلعتمددد ع اتددا فددي حدم دد نم د الة د و الةااسددي
الروسددي فددي الشددر األوسد د

صددف عام د ف ومناقد د الددوطف العربددي ع ددى و د ال صددواف وه ددذه

المصالح هي:
أوال :العمل ع ى الحد مف انفراد الواللاف المتحدح األمردجا

العالو است ار اجاا فعف طردق

مزاامتتا في أكثر مف ساا والشر األوس إاداهاف وذلك مف خ م استدراج وارناف وذلك فتح
ور فاتا فأو أل اول في موضه المثار ل شجو
بتاف متعددح قد ال لجول ل واللاف المتحدح ا ا
مصداقا الةااس األمردجا
إد ار

ما لمجف روساا اال حادل مف استثمارها لصالحتاف وهذا نا ه مف

القاادح الروسا والتي رغو قناعتتا نتا ال تةاوم مه قوح الواللاف المتحدح اقتصادلا أو

عةجرداف إال أن اانما ل ي الوقإ إلعادح اةاب موازدف القوم العالما  .فإن لمجنتا اانيذ رفض
قا تا كقوح عالما مف الفي الثانا ف واإللرار ع ى ضرورح إعادح شجال مازال القوم العالمي
وإادم وسا تا إلى ذلك هو
ف.)2104

ك المشاغ

المةتمرح والم ِ
نتج ل واللاف المتحدح( .الاح و
ُ
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ثاناا :أما المص ح الابرم الثانا فتر ب

المصالح االقتصادل الروسا في مناق الشر

األوس  .فروساا قد نجحإ إلى اد عاد في عتد او ف التوفاق ااف أهدافتا االقتصادل في
المناق ف ومص حتتا اإلست ار اجا الةااق ذكرها أع ه .ومف المع و أل طباع التعام ف الروسا
مه دوم المناق م ت ف االاا وخصولا ال اجا منتا المقارن مه فتراف سا ق كال لغ
ال مح الاا ه البراغما ي الذ

الاا ه األمدمولو ي ك ساس في التعامل ال ار يف والذ

ع اتا
لغ

االعتباراف المص حا وفي مقدمتتا المصالح االقتصادل .
ثالثا :فاما متع ق المص ح الابرم الثالث ف فتي أمنا فرضتتا االعتباراف الجغرافا ف
فالةااس ال ار ا الروسا الجدمدح نا ق مف رؤد

ر از في إادم مر ا از تا ع ى االهتما

القام الجغرافا واالست ار اجا لمناق الشر األوس

ف اعتبارها مثل موقعا متقدما في س و

االهتماماف العالما والتي ال لمجف إغفالتا في عم ا الت اا

االست ار اجيف وأن ال لمجف أل

نلا عالمي أل متشجل عادا عف ك المناق االست ار اجا ف لما ِ
مث
ع تو مف ولف

ق

مف مجان

قترب عند

العالوف ااث متقرر فاتا مراكز التوازناف والقوم الدولا ف و ِ
مثل منص

ار ااز ورافع سااسا أل دور محتمل ألل قوح علمى( .الاح و ف .)2104

01

ثانيا الدراسات السابقة:
الدراسات العربية:دراسةةة لمةةى م ةةر اإلمةةار ( )2112عن دوال (االسددت ار اجا الروسددا عددد الحددرب البدداردح وانعجاسددا تا
ع ى المناق العربا ):
رم البااث أل االست ار اجا الروسدا عدد الحدرب البداردح مدر مرا د انتقالاد ف فتدي ال دزام
في مرا التاودفف وبالتالي وا

حدلاف ع ى المةتوداف الدداخ ي وال دار يف مرا د التحدوم هدذه

انعجةإ ع دى الموقدف الةااسديف اددءا مدف العدا األوم الدذ نشد ف فاد روسداا اال حادلد عدد فادك
اال حاد الةوفااتي()0990ف ولوال إلى ادال القرل الحاد والعشردفف مده و دود آفدا اسدتم اررد ال
بدو نتامتتا قردب اتى اآلل .في إطدار د ارسدتتا رلددف البااثد أادرز سدماف االسدت ار اجا الروسدا
جداه المناقد العرباد وهددي االسدت ار اجا التددي ا ةدمإ الحاودد والمبدادراف اإللجاااد فدي الفتدرح التددي
ددولى فاتددا "اددو ف" الحجددوف وذلددك مددف خ د م محدداوالف روسدداا فددي عتددده اسددتمال الب دددال العربا د فددي
ق دالا ذاف اهتمدا مشدتر ف وإادداء الرغبد فدي التوسد لحدل األزمداف فدي المناقد ونشداإ فدي هددذه
المرا الع قاف الدا وماسا ااف الارفاف.
دراسة حميد السعدون( )2112عنوال (الدور الدولي الجدمد لروساا):
در
مددرم البااددث فددي د ارسددت أل روسدداا ورثددإ ركد اال حدداد الةددوفااتي ولانتددا فقدددف ددزءا كباد ا
مف أسباب قو ف اال أل ولي “او ف" الحجو كال إمذانا إعادح اناء الفعالا الروسدا ع دى الصدعادمف
الددداخ ي وال ددار ي .إل انا د

القاددادح الروسددا لتددد

زدددادح و علدداو دورهددا ونفوذهددا مدده اسددتبعاد

الرغبد فددي العددودح ل حددرب البدداردح الر فدداع ك فتتددا أمناددا وسااسددااف وبقا تددا مةددتمرح فددي مجافحد آثارهددا
الةد با هددذا غاددر مددا لدددمتا مددف رددبج مصددالح مدده أط د ار

دولا د متعددددحف وهددو متقدداطه مدده منتجا د
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سااس دداف الح ددرب الب دداردح .م ددرم الباا ددث أل ح ددوم الع ددالو إل ددى أا دداد القاباد د ف وإرس ددام "أمارك ددا"
أسدداطا تا لااف د المندداطق فددي العددالو مددا فاتددا مندداطق النفددوذ الروسددا وإغ دراء دوم المحددا الروسددي
االن ما لح ف النا و .األمر الذ دفه القاادح الروسا إلى محاول اناء وخ ق نلا سااسي دولدي
دمد متناس

واجو روساا الذ لج

أل لجول
مرثر وفاع ع ى الةاا الدولا .
ا

دراسةةة نورهةةان الشةةي ( )2102عندوال (االسددت ار اجا الروسددا فددي الشددر األوسد ادددود وم مددح
التغاار):
اا ددث ددرم البااثد د أل روس دداا أع ددادف ان دداء اس ددت ار اجاتتا ف ددي الش ددر األوسد د اس ددتنادا إل ددى
مجموعد مددف العوامددل االسددت ار اجا واألمناد واالقتصددادل ف وبدددأف الةااسد الروسددا اتشددجال خرداد
دمدددح مددف التحالفدداف فددي المناقد ف ولاولددد "رددر أوسد
قددو لعاددد التدوازل واالسددتقرارف عددد الفوضددى (ال

دمددد " ح ددور روسدديف سااسددي وعةددجر

ق د ) التددي ا تااددإ المناق د ومددا دزام عدداني مددف

داعاا تا.
وقد أو زف البااث أهدو م مدح االسدت ار اجا الروسدا فدي أربعد محداور ر اةد وهدي :أولودد
االعتبدداراف االسددت ار اجا واألمناد ف واالر ادداز ع ددى سددورداف وبندداء الشدراكاف الداعمد ل تحددر الروسددي
في المناق وبالتالي جن

الموا ت مه القوم الدولا واالق اما الفاع ومحاول رود تا.

دراسةةةة العروسةةةي محمةةةد عصةةةام ( )2102عند دوال (االسلللتيات ر ا العة ددجرد الروس ددا إزاء الش ددر
األوس في ظل األزم الةورد ).
ااث لعتقد البااث أن لمجف اعتبار انعجاسداف الحدرب فدي العد ار سدن ( )2111و دداعااف
الرباده العربديف أد دا الدى خ ددق فدراغ اوسااسدي فدي المناقد سددارعإ روسداا السدتغ ل لوضده قدددمتا
في الشر األوس  .إل است ار اجا روساا اة

العدمدد مدف المرردراف دواي إلدى أنتدا ال حمدل فدي

طاا تا أ عادا است ار اجا متحركد فدي المةدتقبل المتوسد والبعاددف قددر مدا ةدتعمل اتاجداف وقواعدد
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لع د

دمدددح وهددام

أكبددر ل تحددر فددي المناق د  .اقاق د أل التدددخل الروسددي فددي سددوردا لدددعو نلددا

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

لاند أسددتو أساسددا فددي غااددر

انا نلا األمف االق امي فدي المناقد وسدمح لروسداا ادرب و وثادق شدبج مدف الع قداف والتحالفداف
العة ددجرد م دده العدم ددد م ددف الش ددركاء ف ددي المناقد د ك ددالع ار ف و ركا دداف وإمد درالف ودوم ال ددال العرب دديف
ومصر.
عرفددإ الع قدداف الروسددا مدده ركاددا وإمدرال قاربدا غاددر مةددبو ااددث دخ ددإ مرا د التابادده
عددد التدزاف التددي عرفتتددا الع قدداف إ ددال فتدرح الحددرب البدداردح .لةددجل فددي الفتدرح األخادرح أل الع قدداف
الروسا التركا عرفإ انتعارا الفتا و مر فترح انتقالا تةو انوع مف التنةاق والشدراك الجدمددح مدف
خ م وقاه العدمد مف اال فاقااف العةجرد ف االقتصادل وفي مجام الااق ع ى و
عجةإ مدم أهما ورمزد الع قاف في مرا ااسم مف اردخ المناق .

التحدمدد والتدي
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 الدراسات االجنبية:دراسة لوزيانيين(:)2102
S-g-Lwzyanien (2012) Russia's return to the Great East
(عجدة يجس ا الى الشيق الكب ي).
ااددث لقددوم البااددث أن د عددودح "اددو اف" ل حجددو تددد إلعددادح روسدداا كدول د كبددرم مددف خ د م
و ت نحو الشر الابارف م قدي الباادث ال دوء ع دى سااسد ادو اف ال ار اد خد م ر اسدت لروسداا
اال حادلد وإنجا از تدا فدي الشدر الابادر مةدتندا ع دى عددد مددف الوقدا ه واألادداث التارد اد ف فالشددر
الاباددر متددوزع ع ددى مةدداا واسددع فددي المحددا التدداد والش درقاف األدنددى واألوس د وآسدداا الوسدداى
والجنوبا ف ودشجل أهما كبارح إلى روسداا اال حادلد ف ول ددخوم إلدى هدذه المناقد اندتتل ادو ف ووزددر
خار ات “سار ي الفرو " است ار اجا خال .
دراسة :اندريه كروتز(:)2112
Russia In The Middle East: rind or foe (2007) Andrej Kreutz

(روساا في الشر االوس عدو أ لدمق؟).
مددرم البااددث أل أهدددا

واسددت ار اجااف روسدداا فددي الشددر األوسد

جدداه معلددو الدددوم العرباد

كانإ فاع متما في المناق منذ الحقب الةوفااتا ف وااولدإ اسدتعادح نفوذهدا فدي عددح ا ددال عقد
ار عتددا االسددت ار اجي عددد انتاددار اال حدداد الةددوفااتي فددي أوا ددل التةددعاناف .ااددد أل موسددجو وفقددا لمددا
ذكره كرو ز ال ةدعى إلدى موا تد مده الواللداف المتحددح أو مده الغدرب شدجل عدا فدي المناقد ف ادل
إل الروس متتمول الةد

واالسدتقرار فدي المناقد القردبد مدف اددودهو .ولتدذا الةدب

وع دى الدرغو

مددف رغب د موسددجو فددي نماد ل د تا مدده إس د ار ال فإنتددا ةددعى أل ددا إلددى التولددل إلددى اددل س د مي
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ومتوازل ل صراع الف ةااني اإلس ار ا ي والصدراع العربدي اإلسد ار ا يف مده م ارعداح المصدالح الف ةداانا
والعربا .
لمجف لوارناف أل شار موسدجو شدجل أف دل كقدوح اسدتقرار فدي الشدر األوسد وكمعداول
ف ددي الاف دداح ض ددد اإلره دداب .وف ددي الوق ددإ نفةد د لجد د

ع ددى الوالل دداف المتح دددح أل دددر أم ددف تباع ددد

وار ددناف وموس ددجو؟ ع ددى ال ددرغو م ددف أل روس دداا ق ددد ا ددول ض ددعاف

دددا اآلل ل تن ددافل م دده الوالل دداف

المتح دددح ع ددى نا ددا ع ددالميف لا ددف رغ ددو ه ددذا ال ددعف روس دداا ال قب ددل ارؤدد د الو ددود األمردج ددي أو
األوروبي القرب مف ادودها.
دراسة :ادوارد لوكاس (:)2102
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).
مرم البااث أل اإلدارح الروسا الجدمدح تد

إلى خ ق واقه عالمي دمدف فتي ةدعى إلدى

الةدداارح ع ددى أس دوا الااق د العالما د ف كمددا أنتددا ةددعى الددى إ بددار الدددوم ع ددى العددودح الددى مدددار
اال حدداد الةددوفااتي الةددااقف ودددرم البااددث أل الواللدداف المتحدددح وأوروبددا كانت دا اايتددال فددي موا ت د
الواقه الجدمدف مما ساعد روساا في كة

ما لا ق ع ا ال براء اآلل الحرب الباردح الجدمدح.

ودرم البااث أل ا أل الفارح الم خوذح عدف روسداا خد م سدنواف التةدعاناف المنصدرم ف أ
ف ددي الفتد درح الت ددي أعقب ددإ مبارد درح انتا ددار اال ح دداد الة ددوفااتي ومنلومتد د  :أنت ددا كان ددإ مثا د د «الر ددل
المدردض» فدي أوروبدا .وفدي ددك الفتدرح كدال "ادوردل م تةداف" الددر ال الروسدي آندذا ال لا د

سددوم

قبوم الغرب ل  .دك الصدورح غادرف مده ولدوم ادو اف لتبددو م مدح ادرب داردح دمددح .و صداد
ولددوم اددو اف إلددى الة د ا عددا ()2111ف مدده عدداظو أسددعار البتددروم والغدداز وبالتددالي ازمدددف قددوح
روساا الغنا اتاذمف الموردمف األساسااف مف مصادر الااق وعود تا قوح إلى المةرح الدولي.
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دراسة :آنا بورشفسكايا وفيليب غوردون(:)2106
Anna Borshchevskaya and Philip Gordon (2016) Putin's Middle East Policy:
(سااس او اف الشر أوساا ف األسباب والنتا ل)"Causes and Consequence:

ناق

الدراس النفوذ اإلق امي الروسي اآلخدذ فدي الت ازمدد فدي الشدر األوسد ف ولدال فقد فدي

سورداف و رم البااث في الزدداراف التدي قدا اتدا عددد مدف المةدرولاف الدروس إلدى ا ددال المناقد هدي
خاوح لت كاد محاوالف إعادح النفوذف فقد زار الع ار ع ى سبال المثام وفد روسي منذ سنواف عدمدحف
و عت ددد اتق دددلو األسد د ح والمة دداعداف لحجومد د غ ددداد .كم ددا دافع ددإ موس ددجو ع ددف ج ددارب الصد دواردخ
البالة ددتا اإلمراناد د األخاد درحف وارل ددإ ع ددى أل مباعا ت ددا م ددف األسد د ح الممجند د إلمد درالف م ددا فات ددا
الاددا راف المقا د ف ال

ددر الددر األسد ح الددذ

فرضد األمددو المتحدددح ع ددى أسدداس أل المقددا ف

هي أس ح دفاعا  .واستعرضإ الدراس أل دا موقدف روسداا فامدا متع دق اثدوراف الرباده العربديف فقدد
شا

عام تا مه هذه الثوراف اتعام تا مه اإلنتفاضاف التي رتد تا دوم اإل حداد الةدوفاتي الةدا ق

عد انتاار "اال حاد" .كما ناقشإ البااث أل ا أسباب اهتما روساا المناقد ف فتارد ادا كدال اهتمدا
روساا القاصرد واال حاد الةوفاتي المناق متع قا ما لمجف حقاق مف مجاس
منتاف ف

اقتصادل وسااسا

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

األولى التي إ انتاار اال حاد الةوفاتيف ار ه الر ال م تةاف لفترح و ازح مف المناق ف ولاف عدد
االضددا ار اف التددي وقعددإ فددي التةددعاناف ب دوأ اددو ف الة د ا واعدددا االسددتقرار واالزدهددارف واسددتعادح
علمد روسدااف كمدا حدددثإ البااثد عدف نلدرح اددو ف ل غدرب اادث درم أل مددف األو د التدي ماددزف
اتددا والل د اددو ف عددد الثق د ددالغرب فتددو لعتبددر أل انتاددار اال حدداد الةددوفاتي رددجل م سدداح ودددرم أل
الغرب لةتتد
النلا .

اآلل وادح روساا ع ى نحدو مماثدل فاد

الغدرب عدف الدلمقراطاد هدو سدتار لتغاادر
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ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة:
عناإ الدراساف الةدا ق اد ارسد

واند

الحاداح الةااسدا الروسدا واالقتصدادل

واال تماعاد

كافد كمددا أفاضددإ فددي الشدرح والتفصددال عددف ر صددا "اددو ف" وكادف لفاددر سااسدداا ف مددرم البااددث
أل است ار اجا "او ف" لو لتر نتا جتا شجل كامل اتى االل وذلك ألل الفترح الر اسدا لدو نتد عدد
ولو ت ح نتا ل هذه االست ار اجا في سدوردا شدجل خداا اتدى ال حلد ف كمدا أل األزمد الةدورد
أاداثتا ةتجد و تاور فومواقف الدوم لو ةتقر شجل نتا ي اانما تدا ه هدذه الد ارسد االسدت ار اجا
الروسددا و ثارهددا أوال د وم فتددي متدداز ارلددد أادددث مددا لةددتجد وع ددى و د ال صددوا فامددا متع ددق
الش ل الةور ف لتذمف الةبباف لعتقد الباادث أند سداتمجف مدف إضداف

تدد نلدر

دمدد ل دا

إلى ما سبق مف تد في هذا الموضوع.
منهجية الدراسة (الطريقة واالجراءات):
منهجية الدراسة:
ول تثبإ مف لح الفرضا التي اعتمد تا الدراس ف است د البااث عدح مناهل:
المنهج التحليلي التاريخي:
وفا قا البااث جمه كاف المع وماف واألاداث والوقا ه التي رلدف ووثقإ االست ار اجا
الروسددا مددف المصددادر المتددوفرح و ح ا تددا ابعدددمتا الزمدداني والمجدداني محدداوال الولددوم إلددى فتددو الواقدده
والتنبر المةتقبل ع ى ضوء ما و رلده مف س وكاف ونتا ل ألبحإ واقعا م موسا.
منهج صنع القرار:
ااول دإ الد ارس د معرف د آلا د ا دداذ الق درار لدددم القاددادح الروسددا عددد البحددث فددي عدددح ادددا ل
ومحاول معرف األس وب التي دمر ومف المتوقه أل ددمر د روسداا اسدت ار اجاتتا فدي مناقد الشدر
األوس وال ااراف الماروا أمامتا.
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المنهج الوصفي التحليلي:
ُولدفإ طباعد االسدت ار اجا الروسددا فدي مناقد الشددر األوسد مددف خد م رلددد العم ادداف
الت ددي قام ددإ ات ددا ف ددي المناقد د وا جاها ت ددا سد دواء أكان ددإ سااس ددا أو عة ددجرد أو اقتص ددادل وبالت ددالي
ومحاول فتو اآللا التي عمل اتا هذه االست ار اجا .
المنهج الواقعي:
در ع ددف أوض دداع  .ق ددا الباا ددث اتح ا ددل
ه ددو م ددنتل ع ددى ا ص ددام ددالواقه ال دددولي وأكث ددر عبا د ا
األاددداث االر ادداز ع ددى فار ددي القددوح والمصد ح ف إل المجتمدده الدددولي هومادددال لدراع مةددتمر نحددو
زدادح قوح الدول الاافا التي م اتدا مصدالحتا غدض النلدر عدف التد ثاراف التدي تركتدا فدي مصدالح
الدوم األخرم.
منهج دراسة الحالة:
اعتُ ِمد هذا المنتل في الدراس ف وذلك القاا جمه المع وماف و ح ا تا فدي محاولد ل ولدوم
إلى اقا ق دقاق و فصا ا اوم ما شتده سوردا مف أادداث .كمدا أل هدذا المدنتل سداعد فدي حدمدد
طباع ما لجر مف فاع ف ااف األط ار

الفاع ع ى الةاا الةورد مح ا كانإ أو دولا .
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الفصل الثاني
مكانة الشرق الوسط في اإلدراك االستراتيجي الروسي
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الفصل الثاني
مكانة الشرق الوسط في اإلدراك االستراتيجي الروسي
الشر األوس مناق

غرافا توس قاراف ث ث هي آساا وأفردقاا وأوروبا .ت قدى فاد المصدالح

الةااسا واالقتصادل واال تماعا ف سواء ع ى المةتوم االق امي أو المةتوم الدولي .هذه المصدالح تقدي
اانا و تقاطه ااندا آخدر ودحددث اانتدا لدراعاف و عداول لدذلك كدال الشدر األوسد ع دى الددوا مدف أكثدر
نقدداط التمدداس االسددت ار اجي ادداف الدددوم أهما د  .وأهما د مناق د الشددر األوس د

نبدده مددف عوامددل عدددح منتددا:

موقع د الجغ ارفددي فتددو لةدداار ع ددى مجموع د مددف أهددو المةدداحاف الما ا د العالما د مثددل البحددر المتوس د
والبحددر األامددر والبحددر األسددود وال ددال العربددي وكددذلك الم ددا ق الما ا د التددي درب هددذه البحددار ابع ددتا
وبغارها مثل االط ةي والتند لذلك هو متحجو هو طر الم ا البحرد  .ف د عدف المنداطق األرضدا
مددف الاا ة د

ااددث لجددول مقدددور مددف مددتحجو فاتددا التدددخل فددي أكثددر المندداطق ااود د ف وخال د أنتددا متدداز

ا ةد دداع مةد ددااتتا الجغرافا د د الاباد ددر الد ددذ لعااتد ددا عمقد ددا اسد ددت ار اجاا .ومد ددف عوامد ددل قو د د أل د دا العامد ددل
االقتصاد ااث منلر ل شر االوس ع ى أن قامد اقتصدادل كبادرح فتدو مدف أهدو المنداطق التدي حتدو
ع ى مصادر الااق ومف لةاار ع ى مصادر الااق لمجف أل لةاار ع ى العالو.
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المبحث الول
المقومات البنيوية للمكانة الجيوستراتيجية لمنطقة الشرق الوسط
درثر فدي غادراف النلدا العدالمي سدواء فدي عتدود االسدتعمار أو
كال الشدر األوسد عدام م ا
ثر د
عتددد الحددرب البدداردح أو مددا دى ذلددكف كمددا أل مناق د الشددر األوس د ُع دد األكثددر د ا
ل نلا الدولي حجو ضعف التماسك ااف أ از ف وضعف قدراف االق او ةدب

غا دراف

األزمداف العماقد فاد

وال دوالءاف التددي وزعددإ ادداف الدددمف والاا ف د والقوما د  .ف داإلق او غاددر متجددانل ش دردا ففا د العددرب
والفددرس والتددر والاددرد وغاددر ذلددك مددف القوماددافف ومنقةددو دمناددا ادداف سددن وردداع ف ل ددا

إل دى ذلددك

ظتددور ماعدداف مة د ح ُدعمددإ خار اددا المددام والة د ح إل قدداء المناق د ا ب د ل ص دراعاف وواهن د
فد دداف البانا د د وال د ددعف الةااسد ددي

لةد ددتل فد ددر

التامن د د ع اتد ددا .إل غاد دداب القد دددرح ع د ددى اد ددل ال

واالقتصاد

عل المناق عرض لتدخ ف القوم الابرم حإ م ت ف الذ ار ه األخ قا واإلنةانا

لاف التد

وااد و ةتمر الدوم العلمى في لدراعتا ع دى مصدالحتا فدي المناقد فانحةدر ا دور

واادح ودزدد ا ور األخرم.
إل التشددا ك الاباددر لمصددالح الدددوم العلمددى ول دراعا تا فددي الشددر األوس د وانعجدداس ذلددك
ع ددى دوم المناقد لتددو دلاددل ع ددى أهماتتددا ع ددى الةدداا الدولاد وقبددل د ارسد مقومدداف هددذه المناقد
التددي اكةددبتتا قامتتددا الابادرح متحددتو ع انددا ادالد معرفد مفتددو الشددر األوسد ف ومتددى ادددأ ددداوم هددذا
المصا ح؟ وما العوامل التي ساهمإ في اناء مجانت الجاوست ار اجا ؟
هنا اخت

في و تاف النلر اوم حدمد المجان الجغرافاد التدي لشدغ تا الرر األوسط

فتد ددو ال منلر إلد د دى منطقد د د
واس د د خدام مد ددف ان د د

غ ارفمد د د ما د ددددحف إنمد ددا هد ددو ملد د د ح سماسد د دي فد د دي ألد ددل نر د د د .

قد ددوم خار م د د مثمد ددر ال س د داؤم عد ددف ماهم د د المر عم د د ال د دي ع د دى أساس د دتا
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مولد ددف اتد ددذه الل د دف ف أو اعا د دارح أخد ددرم االنس د دا إل د دى مد ددف هد ددو رد ددر أوس د د ؟ وم د ده أ منطق د د
غرافا مر ب ؟ مما لجعل هدذا المصدا ح غادر مدر ب
2119

المناقد ذا تدا وإنمدا مدر ب

غارهدا( .القاسدوف

.)01:

إل ادالاف ظتور المصا ح اة
الصددتاونا عددا ( )0194ف ااددث كت د

عض البااثاف عود الى ثاودور هر زمف مرسل الحرك
فددي موماا د قددا " :لج د

قاددا كومنولددث رددر أوسددايف

لجول لدولد الاتدود فاد رد ل قاداد فاعدلف ودور إقتصداد قا ددف و ادول المركدز لج د

اإلسدتثماراف

والبحث الع مي وال برح الفنا "( .الو ر ف.)005: 2102
اإل أل هنددا رددب ا فددا

ددارد ي د ل أوم مددف اسددت د مصددا ح الشددر األوسد هددو المددررخ

واالست ار اجي البحر األمردجي “الفرد ماهدال" فدي مقدام كتبد فدي األوم مدف أم دوم عدا ( )0912فدي
مج (ناراونام ردفاو) ال ندنا عنوال (ال دال والع قداف الدولاد )ف وأط دق هدذه العبدارح ل داللد ع دى
المناقد التددي لقدده مركزهددا فددي ال ددال العربددي وال منابددق ع اتددا ولدداف الشددر األقصددى أو الشددر
األدنددىف ولددو لحدددد الدددوم التددي لشددم تا هددذا المصددا ح .كمددا اسددتُ د هددذا المصددا ح أل دا مددف قبددل
"فالنتامددل ردداروم" م ارسددل لددحاف التددالمز ل شددرول ال ار اد عددا ( )0912فددي س ةد مددف المقدداالف
حدإ عندوال (المةد ل الشددر أوسدداا )ف واسدت د المصددا ح أل دا فددي كتدداب هدام تول الصددادر فددي
لندل عا ( )0919عنوال (مشاكل الشر األوس )( .الرباعيف (.)65: 2106

هددذا مددف نااا د المفتددو ف أمددا مددف ااددث الجغرافادداف ف ددال هنددا ادددود متفددق ع اتددا مددف قبددل
مادده البددااثاف مثددل مناقد الشددر األوسد ف اددل هنددا رقعد
التي منا ق منتا كل ااث .فبحة
والتددام ف ودوم الق د

غرافاد متددد أو ددتق ص بعددا ل فاد

عردف هدسول ( )0942الذ التدز عردفدا ثنا ادا ل دو الق د

هددي إم درال و ركاددا والع د ار والج از ددر ومصددر والةددعودل وإس د ار الف اانمددا دوم
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التام

و االردل والبحردف ولاباا واالماراف وقار ولبندال وقبدرا والمغدرب والدامف( .عبدد الوهداب

ف.)61 :0995

رمعول ااردز ( )14: 0994عر الشر األوس في كتا (الشر األوس الجدمد) ن "
لمتد مف ادود مصر غربا اتى ادود اكةتال ردرقاف ومدف ركادا و متوردداف أسداا الوسداى ردماال
اتى المحا التند

ورمام الةودال نوبا".

وعرفت الوكال الدولا ل ااق الذرد ( )0919ن المناق الممتدح مف لاباا غربدا إلدى إمدرال
ررقاف ومف سورد رماال إلدى الدامف نوبدا .ود دو إلاد المت صصدول فدي الواللداف المتحددح الحبشد
وباكةتال وافغانةتال والدوم اإلس ما المةتق

ادمثا في آساا الوساى( .غاز ف.)021: 2105

فامددا مددرم البااددث واسددتنادا إل دى مقومدداف األقددالاو الجغرافا د والةااسددا ف أل الشددر األوس د
غرافاا هو الرقع الممتدح مف افغانةتال والباكةتال وبحر قدزودف ردرقا الدى دونل ولابادا غربدا ومدف
ركاا رماال إلى الةودال نوبا.
الشر األوس ع ى امتداد ارد

كال مح أنلار القوم العلمدى لمدا لمت اد مدف مقومداف

اوبولاتاجا د واقتصددادل و اوسددت ار اجا وضددعت فددي أع ددى قا م د االهتمددا الدددولي .ددر ب األهما د
اإلسددت ار اجا ل شددر األوس د ار باط دا وثاق دا موقع د الجغ ارفدديف فتددو متوس د القدداراف الددث ث أوروبددا
ودع دد ر دردال اإل صددام الددر ال اانتددا وا ق د الولددل هددذه ع ددإ مددف المناق د متدددا
وأفردقاددا وآسددااف ُ
ل ح دداراف التددي اونددإ نتاج د فاعددل الح دداراف الم ت ف د فددي م ددامانتا عبددر العصددورف كمددا أل
رقع الاا ة الممتدح هذه قد ع إ من مم ار ل تجارح ااف الشر والغرب( .مدوخ ف.)21 :2105
تماددز غرافاد الشددر االوسد

حدددود ما اد صددل ادداف أكبددر المحاادداف فتددو لحتددل وا تد

كبارح ع ى البحر المتوسد الدذ ُلعدد مدف أكثدر المةداحاف الما اد قامد اسدت ار اجا لاثدرح اسدت دام
در مددف أهددو المةدداحاف الما ا د
مددف قبددل الب دواخر التجارد د واألسدداطال الحربا د  .إل عددددا كباد ا

قدده
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مثددل البحددر األامددر والبحددر األسددود وال ددال العربددي ف ودزدددد مددف قام د

ضددمف ادددوده الجغرافا د

مةدداحا الما ا د ف و ددود أهددو الم ددا ق التددي درب ادداف هددذه المةدداحاف ابع ددتا كمددا رباتددا
د خرم ذاف قام د اسددت ار اجا عالا د مثددل المحددا
مناق الشر األوس

التنددد واالط ةددي ف والم ددا ق الواقع د ضددمف

عُّد مف أهو المنافذ التجارد ل عالو فمثل م اق هرمزف وباب المندبف وقنداح

الةودلف والدردنال والبةفور ف وكدذلك رقعد الاا ةد التدي رباد قداراف العدالو والتدي كاندإ وال دزام
ممد د د ار ل تج د ددارح والتوال د ددل البش د ددر عب د ددر ال د ددزمف م د ددف مث د ددل طرد د ددق الحرد د ددر ال د ددذ أعا د ددد إاا د دداؤه(.
الاعجيف.)021: 0916
لمثل البحر األامر أهما اقتصادل كبارح ألن قردبا الاردق األقرب و ِ
اإل بار الدذ مدرب
ا دداف المحاا دداف األط ة ددي والتن ددد ف وه ددو أقص ددر الا ددر ا دداف أوروب ددا وآس دداا وأفردقا دداف وكذ ذ

البح ددر

المتوس الذ متماز موقع الذ متوسد العدالو فاتصدل دالمحا األط ةدي ودتصدل دالبحر األسدود
وبحدر مرمدرح عددف طردددق البةددفور والدددردنالف وبددالبحر األامددر عددف طردددق قندداح الةددودل .كددذلك حددر
العددرب الددذ لعد ُّدد ددزءا مددف المحددا التنددد ود درب رددب الجزد درح التندل د الباكةددتال وإم د ارل والشددر
االوس والقرل االفردقي( .عبد الجبار ف.)041: 2111
والبحددر األسددود هددو حددر داخ ددي لقدده ادداف الجددزء الجنددوبي الش درقي ألوروبددا وآسدداا الصددغرم
متصددل ددالبحر المتوس د عددف طردددق م دداق البوسددفور وبحددر مرم درح .إل هددذه البحددار درب القدداراف
الث ث وهي ممراف ااود سعإ كل الدوم العلمى ل ةاارح ع اتا عبر التاردخف وفي الوقإ الدراهف
تصددارع الدددوم العلمددى مثددل روسدداا والواللدداف المتحدددح ل ةدداارح ع اتددا .فروسدداا ددرم أل نفوذهددا فددي
ه ددذه البح ددار لحم ددي مص ددالحتا ودق ددو

مص ددالح الوالل دداف المتح دددح االمردجاد د ف وك ددذا الح ددام النة ددب

ل واللدداف المتحدددح االمردجاد التددي ردددد دداماف خاددوط نقددل الددنف وضددمال سد متتاف وكددذلك ل حددد مددف
النفوذ الروسي( .زددالف.)295: 2101
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ُعد الم ا ق الما اد عدام لمدنح قامد اسدت ار اجاا ل ددوم وخالد إذا كاندإ هدذه الم دا ق
طردقددا ل تجددارح أو الم ا د أو طردق دا لنقددل الم دواد ذاف القام د االسددت ار اجا مثددل :الددنف والغددازف وقددد
رج إ الم ا ق المو ودح في مناق الشر األوس أهما كبارح ل دوم العلمى وذلك لت ثارها البالغ
ع ددى مص ددالحتا الحاودد د والم ددا ق الت ددي ق دده ض ددمف مناقد د الش ددر األوسد د والت ددي عد دد م ددف أه ددو
الم ا ق في العالوف وهي طر م ا ااود و عد أكثر الممراف ازدااما وأكثرها قام جارد .
لشدجل م داق هرمدز أادد أهدو الممدراف الما اد التدي درب اداف منداطق انتداج الدنف وأسدواق ف
وهو لفصل ما اداف ماداه ال دال العربدي مدف تد وماداه خ دال عمدال وبحدر العدرب والمحدا التندد
م دف ت د أخددرم .ومدده اكتشددا

الددنف ازدادف أهما د م دداق هرمددز االسددت ار اجا نل د ار ل اتادداطي

النفاي الابار في المناق ف لعد أهدو ممدر عدالمي لمدرور الدنف إلدى العدالو إذ لعبدره مدا اداف (- 21
 )11ناق نف موماا حمول تراوح ما ااف ( 06.541و )04م اول ارمال وهدو مدا لشدجل ()%05
مددف جددارح الددنف العالماد حةد

إاصددا ااف إدارح مع ومدداف الااقد األمردجاد  .أمدا الم دداق الثدداني

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

دال عددل

والمحددا التنددد و فصددل قددارح آسدداا عددف قددارح إفردقاددا .و عبددر الةددفف التددي حمددل الددنف مددف الدددوم
ال اجا ودوم آساا هذا الممر الما ي فدي طردقتدا إلدى الددوم األوروباد واألمردجاد  .زاد نفد ال دال
العربددي مددف أهماد هددذا الم دداق ااددث لقدددر عدددد سددفف الددنف وناق د العم ق د التددي مددر فاد فددي
اال جدداهافف د كثر مددف ( )20ألددف قاعد حردد سددنوداف مددا لعددادم ( )54قاعد موماداف األمددر الددذ
عل الدوم الغربا وخال الواللاف المتحددح األمردجاد تةدااق لتقودد ا دورها فدي الددوم المجداورح
لباب المندب( .وه ف 2101ف.)014:
أما قناح الةودل فتي ممر ما ي لناعي مرب البحر المتوسد

دالبحر االامدر وهدي طرددق

عبر قنداح الةدودل أكبدر امولد ل ةدفف مقارند دالممراف الما اد األخدرم ِإذ صدل
م اي قصار لذا ُ
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نةب الحمول ِإلى ( )٪ 05مف الب ا ه العالماد المحمولد ع دى الةدففف م داق البوسدفور :م داق
لصددل ادداف البحددر األسددود وبحددر مرم درح ااددث مب ددغ عدددد الةددفف المددارح الم دداق ا دوالي()51111
سددفان فددي العددا  .أمددا م دداق الدددردنال فا درب

حددر إلج د ابحددر مرم درح ودع دد المم درال طردددق روسدداا

الوااد الذ مرب ااف البحر األسود والبحر المتوس ( .وه

ف.)019: 2101

فاما متع ق القام االقتصادل لمناق الشر األوس فاألهماد الابدرم لجتةدبتا مدف الااقد ف
درخر مفدداهاو أمددف الااق د ف ودعددد الصدراع مددف أ تددا أمد ار طباعادا ادداف
ولقددد اعتنددإ الةااسد الدولا د مد ا
القوم العلمى .ودشجل النف والغاز عص

االقتصاد و عتمدد ع اد الددوم الابدرم والناماد ع دى ادد

سدواء فالدددوم المتقدمد لددناعاا عتمددد ع اد إلدامد وزدددادح قدددراف اقتصددادها والدددوم التددي شددتد نمددوا
مثل الصاف والتند عتمد ع ى النف والغاز شجل أساسي ل نتو

ودفه اقتصادها خاواف لألما .

لمجددف القددوم أل الددنف ألددبح ع ددى إر بدداط وثاددق ددالقوح فددي اعتبدداراف القددوم الابددرم ونلر تددا
لتحقاق مصالحتا في الشر األوسد ف فتد ماف إمدداداف الدنف ألدبح دا دو الح دور فدي عقدل لدانه
القرار في الدوم الابرمف وألبح است دا القوح مف أ دل ضدمال أمدف الااقد ردايا متوقعدا وقدد لجدول
اات م افغانةتال عا ( )2110والع ار ( )2111مثاال مناسبا لذلك( .التباسي ف.)00: 2101
عد مناق الشر األوس مف أهو المناطق النفاا في العالوف ف دمتا ااتااطاف ض م مف
النف والغازف فدوم الشدر االوسد

مت دك ( )%61مدف إاتاداطي البتدروم و ( )%11مدف ااتاداطي

الغاز الاباعي قردباف كما أل أكبر اقوم النف العم ق وفو العم ق المجتشف ع ى الاا ة وفدي
البحددر قدده فددي الشددر األوس د ف وممددا لماددز نف د الشددر األوس د عددف دداقي الددنف

العددالو أل أع ددى

معدددالف اإلنتدداج د ي مددف اإلق دداوف واقددوم الشددر األوس د هددي متوسددا العمددق و متدداز ق د ك ف د
اإلنتاجف ااث أنتا األقل ك فد ع دى مةدتوم العدالو .كمدا أل اإلنتداج لمتداز جدودح ودر د نقداء عالاد
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مقارن غاره .إضاف إلى أل الموقه االست ار اجي ل شر األوس القرد

مف مناطق االسدتت

لق دل

مف ك ف النقل( .عمامرحف .)049 :2102

ةددتو ا دددال الشددر األوسد

جددو ها ددل مددف اا د العددالو ل ااقد ف و عددد الةددعودل أكبددر منددتل

ومصد دددر ل د ددنف فد ددي العد ددالو اذ مب د ددغ إاتااطاتد ددا ا د دوالي( )264.1م اد ددار ارماد ددل وهد ددو مد ددا لشد ددجل
()%25مف االاتااطي العالميف ثو العد ار فدي المر بد الثاناد خ اجادا مدف اادث االاتاداطي النفادي
الذ لقدر حوالي ( )002.5م اار ارمادلف ثدو إمدرال ااتاداطي ( )91.4م ادار ارمادلف ثدو االمداراف
حوالي ( )94.1م اار ارمالف ثو الاودإ حوالي ( )96.5م اار ارمال( .اوزدد ف.)40: 2104
إلى ان

النف هنا أل ا الغاز الاباعيف فدوم الشر األوس

حتل مجان متقدمد ع دى

خارط إنتاج الغداز العدالمي إذ مب دغ إنتداج قادر ادوالي ( )44م ادول طدف سدنودا فدي الوقدإ الحدالي
و عد ثالث أكبر منتل ل غاز في العدالوف فامدا حدل إمدرال فدي المر بد الثاناد عالمادا ولدو خدذ مجانتتدا
اتددى اآلل ةددب

العقوبدداف االقتصددادل المفروض د ع اتددا .وخ د م الةددنواف الق ا د الماضددا كانددإ

هن ددا إكتش ددافاف حردد د ضد د م ل غ دداز ر ددر البح ددر المتوسد د ف و ق دددر اكتش ددافاف الغ دداز المحتم د د
والمركدح في مناطق رر المتوس ف في مصر ولبنال وقبرا واس ار الف حوالي ( )91رد ادول قدد
مجعد ف و دداء فددي قردددر ألدددر هايد المةددح الجاولددو ي األمردجاد فددي عددا ( )2101قدددر إمجددال
و ود نحو( )022رد اول قدما مجعبا مف الغاز الاباعي قبالد سدواال غدزح ولبندال واسد ار ال وسدوردا
ومصر( .س م ف.)054: 2101
لقد ددد أسد ددتمإ دوم الشد ددر األوس د د وخال د د الةد ددعودل ات با د د ااتاا د دداف الد دددوم الصد ددناعا
المتقدمد ف ااددث دداءف الاا ددال ع ددى رأس قا مد الدددوم المةددتوردح ل ددنف الةددعود

إ مددالي وارداف

ا دغ ( )59م اددول طددف مددف هددذه الددب دف تتدا الواللدداف المتحدددح ا د ( )54م اددول و( )111ألددف طددفف
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فامددا دداءف الصدداف فددي المر بد الثالثد ا د ( )50م اددول طددف فمددف تد ثاناد ا ددإ الواللدداف المتحدددح
ع ددى رأس قا مد د ال دددوم المة ددتوردح ل ددنف خد د م الع ددا الماض دديف وب غ ددإ واردا ت ددا ( )191م ا ددول
و( )111ألف طف ف تتا الصاف اد ( )112م اول و( )611ألدف طدفف ثدو التندد ا د ( )202م ادول
و( )111ألف طف( .ق ات ف .)2104
وبةب

عوامل مف ال استقرار التي عاشدتا المناقد

وبفعدل التدا ل األمندي الدذ

دولتددا وبدددوافه قوماد وإثناد ودمناد وطا فاد فف د عددف عامددل الن ازعدداف الحدودلد
سوقا ار ج ل ة حف ااث لشار قردر سابر إلى أل دوم مناق الشر األوس

عاناد

رددج إ المناقد
ضاعفإ واردا تا

مدف األسد ح ورددتدف الفتدرح ادداف العدداماف ( )2104- 2101زددادح د كثر مددف ال دعف فددي اسددتاراد
الةد ح فدي مناقد الشدر األوسد وهدي زدددادح انةدب ( )011الميد

مقارند دداألعوا ال مةد التددي

سبقإف ااث ارترف مناقد الشدر األوسد ( )21الميد مدف مجمدوع مباعداف الةد ح التدي سدج إ
فددي العددالو(.عمدداد ف .)2101أمددا مددف النااا د األمنا د فددإل إق دداو الشددر األوس د لشددجل مناق د الغ د
الحةاسا ل دوم العلمى ف اداث ذاف ثار الغ ع ى مصالح هذه الدومف وقد رتد الشدر األوسد
متغاراف ع ى المةتوداف البناو والوظافيف ومف أهدو هدذه المتغادراف دخدوم عدض دولد فدي ادروب
غار متاافي مه الواللاف المتحدح االمردجاد مثدل أفغانةدتال ( )2110والعد ار ()2111ف كمدا لشدتد
الشر األوس عد إستقرار أمني و ار ه دور الدول فدي عدض أ از د لصدالح التنلامداف المةد ح
مثل لاباا والامف والع ار وسوردا( .وها

ف.)50 :2101

وال رك أل الشدر األوسد لشدجل ق د

المصدالح الجاوسدت ار اجا ل واللداف المتحددح األمردجاد

وأوروبا وروساا والصاف فتو لقه ع ى اد از اسدتقرار الواللداف المتحددح وأوروبداف واد از االسدتقرار هدو
"المناق المحاا اروساا وأوروبا الشرقا مف الجت الجنوبا "ف (ردمد .)2105وفدي ظدل المتغادراف
الوظافا د والبناود د التددي ددرثر ع ددى القام د الجاوسددت ار اجا لمناق د الشددر األوس د ف و فددر

رددجل

حركاف القوم الدولا ااالتا رغبد منتدا لتحقادق أهددافتا ومصدالحتا فاتدا وبالتدالي فدإل المناقد قده
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في دا درح اهتمدا لدال فقد القدوم العلمدى ولادف مدف قبدل القدوم الدولاد األخدرم مثدل الصداف وكدذلك
القوم اإلق اماد الصداعدح التدي ةدعى إلسدتغ م مقومداف الشدر االوسد لفدر

هامنتتدا مثدل إمدرال

و ركاا( .ردمدف.)2105
وبقدر ع ق األمر اروساا فإل اهتمامتا الشر األوس لد

دذور ارد اد فقدد اددأ مندذ عتدد

درور عتدد اال حداد
القاالرح وخال في عتد ارس األكبر ومف عدده اإلمب ارطدورح كدا ردف الثاناد ف م ا
الة ددوفااتي ال ددذ ا دددأ ددالثورح الب ش ددفا ع ددا ()0904ف وم ددف دداردخ إنتت دداء الحقبد د الة ددوفااتا ع ددا
( )0990واتددى الاددو  .إل روسدداا صددوغ سااسددتتا ال ار اد مددا ل ددد األهدددا

النتا اد لمصددالحتا

القوما ف وبما أل الشر األوس لشجل مناقد ااودد ومفصد ا لتحقادق هدذه األهددا

فادال موضده

عنال واهتما مف قبل الروس .فةااساا لعدد الشدر األوسد مناقد تشدجل فاتدا القدوم الدولاد وذلدك
ألهما موقعتا الجغرافي الذ لمنح مازاف كبارح ل دوم األكثدر ا دو ار فاد ( .زدددال ف-65: 2101
.)44
إل ل شددر االوس د

د ثا ار مبار د ار ع ددى أمددف روسدداا القددوميف فموسددجو لدددمتا م دداو

اسددت ار اجا ف ااددث شددعر أل الجماعدداف اإلس د ما هددي أداح سددعودل غربا د تددد

إلضددعا

أمنا د
األمددف

الروسيف فت شى أل تغ غل هذه الجماعاف إلى القوقاز و تدد أمف روسداا الدداخ ي ف دذلك لمثدل البعدد
األمنددي الروسددي إضدداف الددى محدداوالف روسدداا السددتعادح هابتتددا ومجانتتددا ع ددى الةدداا الدولا د الدددافه
األوم ل نشاط الروسي في المناق ( .نعم .)69: 2106
اقتصادلا لشجل الشر األوس اررح دذب اقتصداد ل دروس وغادرهو لمدا لم اد مدف مصدادر
طاق د لمجددف االسددتفادح منتددا ودمجددف ل شددركاف الروسددا أل ةدداهو فددي إدارح هددذه الم دوارد ممددا لعددزز
االقتصاد الروسيف وعد استقرار الشر األوس

ولو ود الصراعاف فا لجع سوقا م ما ل ة ح

در ر اةددا
و ارفددد ل موازن د الروسددا ف وممددا مزدددد مددف أهما د الشددر األوس د لروسدداا أل دا أن د لع دد ممد ا
لتجار تا مه أفردقاا وأساا.
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المبحث الثاني
مظاهر الثبات والتغير في االستراتيجية الروسية حيال منطقة الشرق الوسط
إل التغاددر الددذ لشددتده العددالو مرافقد ال ددرورح غااددر فددي قواعددد ال عبد الجاوسددت ار اجا ف ومددا
كال ل و الع قاف الدولا سا قا قد ال مدت و مده الوضده الدراهف .لقدد غادرف مواقدف الددوم و بددلإ
التحالفدداف والص دراعاف الدولا د ف وعددالو الاددو متحددر وفددق مصددالح مبتغددي حقاقتددا .ورغددو أل الجمادده
لةعى خ ف مصالح لاف الال مدر أن مف غار الممجدف أل تادااق المصدالح شدجل كامدلف لادف
ددر الدددوم ماعتددا أل دا أل حقاددق أكبددر قدددر مددف المصددالح متا د

قدددراف سااسددا ُمجددف مددف

التعامل مه م ت ف التعقاداف المص حا الدولا وقادرح أل ا ع ى حدمد ما هو ثااإ ومدا هدو قاادل
ل تغاار.
كانددإ روسدداا عبددر ارد تددا الةااسددي الاودددل ُع دد الشددر األوس د مناق د

غرافا د مجدداورح

لحدددودها الجنوبا د ف وااود د لمصددالحتا الع ادداف ددرثر فددي أمنتددا القددومي .و نلددر إلاتددا مثا د قع د
أرضا متوال مه المةاا األوراسا المتراما  .ولتذه األورواساود أهما الغ لدم الروس كانإ
الةااسد د ال ار اد د الروس ددا تا دده اس ددتمرار إل ددى الجن ددوب والغ ددرب أكث ددر مم ددا تا دده إل ددى الش ددر
والشمام ( .دان .)91: 1123
إل التاردخ الةااسي لروساا مباف أل الشر األوس كال ع ى الدوا في اررح اهتما الةااس
ال ار ا د الروسددا ف ددي كاف د م اراددل عم ددر الدول د  .س دواء ف ددي المرا د القاص درد الت ددي ااتدددأف ع ددا
( )0601وانتت دإ قاددا الثددورح الب شددفا عددا ( )0904أو اقب د اال حدداد الةددوفااتي التددي ادددأف عددا
( )0904وانتتإ عا ( )0990اتفاك اال حاد الةوفااتيف ثو المرا التي ادأف عد فاك اال حاد
الةوفااتي اتى الاو .
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ادددأ اجددو القاالدرح سدرح "رومددانو " التددي اجمددإ روسدداا مددا لقددارب ثد ث ميد عددا  .ااتدددأف
ع ددا ()0601ف وانتت ددإ قا ددا الث ددورح الب ش ددفا ع ددا ( .)0904طمح ددإ روس دداا القاصد درد ف ددي عزد ددز
مواقعتددا فددي الش درقاف األدنددى واألوس د ف ودعددد اددرس األكبددر ()0425-0612ف المرس دل الحقاقددي
لدول روساا الحدمثد ف اادث كاندإ روسداا حا د إلدى طدر موالد ف حردد لادي ةدتو فدي سدرع
اورها فبحر الب ااق كال حإ ساارح الةوددف والدول العثمانا كانإ ةاار ع ى البحر األسودف
وكال االستا ء ع دى األ ارضدي العثماناد المتاخمد لد هدد
و مج د ددف م د ددف اا د ددت م اص د ددف آزو

مدف أهدافد الر اةد ف وبددأ أولدى ام د

ع د ددا ()0696ف وب د ددذلك حق د ددق أوم نص د ددر ع د ددى العثم د ددانااف.

(التاردتيف.)24: 0991
عددد إعددت ء كددا ردف الثانا د عددر روسدداا ( )0492-0462اسددتمرف الحددروب مدده الدول د
العثمانا عدح أعوا ( )0444-0461فدي محاولد مدف الدروس ل ولدوم ل ماداه الدافيد ف وفدي عتددها
اسدتااعإ روسدداا الولددوم ل بحددر األسددود .وسددارف العم ادداف الحرباد انتصدداراف تحددوم مددف اند
الى آخر اتى عا ( )0441وفا ُمني العثماناول اتزدم كبارح في (نور وكا )وبعدها عبدر الجدا
الروسي نتر الدانوب و والإ إنتصا ار الابارح( .التاردتيف.)19-11: 0991
لعد ما ده القدرل الةدا ه عشدر ادالد وسده الدولد الروسدا ف ومحاولتتدا م داعف نفوذهدا فدي
الدول العثمانا  .فبعد هزدم ناا اول واصوم روساا ع ى اولندا وأ زاء أخرم مف القارح األوروبا ف
ادأف روساا الةعي ل توسه اإلق امي وبمحاوالف الةاارح ع ى م اقي البةفور والدردنالف ومحاول
خ ددق اددق لتددا التدددخل فددي رددرول الدولد العثماناد ف وذلددك لاددول الدولد العثماناد هددي مدددخل الشددر
االوس ( .التاردتيف .)065: 2105
وفي إطار وسدعتا ل جندوب والشدر خاضدإ روسداا كدذلك اروبدا مده د د فدارس اددأف عدا
( )0126وانتتإ عا ( .)0121وكال الفرس هو مف ادأ شف هذه الحروب اتحردض مف ارداانااف
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التددي كانددإ ةددعى لتشددتاإ الجتددد الروسددي وا عدداده عددف مندداطق نفوذهددا فددي الشددر ف إال أل الددروس
انتصد ددروا وانتتد ددإ الحد ددرب اتوقاد دده معاهد دددح ل د د ح عد ددد أل مجند ددإ روسد دداا مد ددف الولد ددوم ل قفقد دداس.
(التاردتيف.)064: 2105
كال مف أهو أهدا
الدول العثمانا او

روساا رغبتتا إغ

م اقي البةفور والدردنالف ال ذمف ةاار ع اتما

الةفف الحربا األ نبا ف و ماف منفذ ادر لةدفف روسداا إلدى البحدر المتوسد

وذلددك ألل لددادراف روسدداا وخال د مددف الحبددوب مددف ماندداء أودلةددا ع ددى البحددر األسددود كانددإ فددي
إر فاع ماردف وقد ثرف جدارح الحبدوب اانمدا ضداقإ الدولد العثماناد ع دى التجدارح عبدر الممدراف.
(لنشوفةجيف .)14-11: 0964
استمرف روساا القاصرد محاوالف عزددز و ودهدا فدي الشدر األوسد ف وذلدك سدعاا لتحقادق
هدفتا الولوم ل بحر المتوس في عتد

ارس األكبر وكا ردف الثانا ف لفتح طردق لتجدار تو مده

أفردقاددا وآس دداا وف ددي إط ددار ه ددذا الة ددعي فق ددد ددو ف ددتح قنصد د ا روس ددا ف ددي اإلس ددجندرد ع ددا ()0441
وقنص ا في الحجاز عدا ( )0149لتدذا الغدر  .ةدنى لروسداا دخدوم ال دال العربدي لفتدرح قصدارح
م ددف ع ددا ( )0199ولغالد د ( )0911وكاند دإ س ددفان خف ددر الةد دواال الروس ددا ( ا ا ددا ) أوم س ددفان
روسا دخل ال ال العربي مما لعني إضعافا ل نفدوذ العثمداني والبرداداني( .الشداخف .)04: 2101
األمدر الدذ

عدل الع قداف متددو رح اانتدا وبداف الدولد العثماناد والدددوم األوروباد التدي كاندإ

شددى

مدف التوسده الروسدي ارلددا ع دى مصدالحتا فدي الشددر التدي قدد متدددها و ددود الدروس قدرب الاردددق
الى التند.
عنددد قاددا اال حدداد الةددوفااتي عددا ()0904ف أول دى مناق د الشددر األوس د عمومددا والمناق د
در وب الد د خد د م الح ددرب الب دداردح ا دداف القاب دداف االمردج ددي
العرباد د ع ددى و د د التحدم ددد اهتمام ددا كبا د ا
در وهرد د دا فد ددي الةااس د د الةد ددوفااتا الداخ ا د د
والةدددوفااتي .أاد دددثإ الثدددورح الروسد ددا عد ددا  0904غاد د ا
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وال ار اد ف وفددي خااتددا االسددت ار اجا ف وكددال أاددرز مددا لمازهدا عدددا تا ل سددتعمار ولإلقادداع .وقددد
مازف ع قتتا مه دوم الشر األوس وخال الدوم العربا منتا

رورح التقاربف ودعو اركداف

التحدرر فدي الددوطف العربديف كمدا انتتجددإ سااسد الشددفافا فامدا متع ددق اتواطدر روسدداا القاصدرد مدده
فرنةا وبردااناا

صوا ا فا "سالجل ااجو" والذ وقه عا ( )0906غدر

اردااناا وفرنةا وروساا القاصرد

قدا الب ردف عدا ( )0904اتةدرد

قاسدو النفدوذ اداف

ندص اال فاقاد الدى الشدردف

اةاف .فاما ا ذ اإل حاد الةوفااتي منذ ساة مواقف مرددح ل عرب في م ت ف ق الاهو انةجاما
مه مبادي الثورح الب شفا  .كال موقفتو مف مشروع الوادح العربا لحمل و تتي نلدر إادداهما ددعو
و

العرب واألخرم مت وف

فالداعمول مف القادادح الروسدا مدرول أل األمد العرباد لتدا الحدق فدي

أل تواد وهذا الموقف لةتند إلى معاداح الةوفااإ ل ستعمارف الموقف المت و

مرم مف متبنداه أل

اال حاد لةتند الى القوما وهذا لجعل من عرض ل ستغ م مف قبل القدوم الغرباد ضدد الشداوعا .
(الشاخ ف.)06-05: 2101
عق د

الثددورح الب شددفا واسددتجا ل تو تدداف الةااسددا الةددوفااتا الجدمدددح وقددف الةددوفااإ مددف

مشروع الشردف اةاف اف ع ي والمتمثل الوادح العربا موقفا إلجاااا واعترفدوا الشدردف م ادا ع دى
العربف وفي عا ( )0921وافق الشردف ع ى فتح قنص ا روسا في دح .كمدا أل الدروس هدو أوم
مددف اعتددر

قاددا دول د آم سددعود عددا ( )0926ف دي الحجددازف وكددانو منلددرول لتددا ع ددى أنتددا ارك د

حرر مف اإلستعمارف لاف رغو ذلك لو د الع قاف مه آم سدعود اادث دو إغد

القنصد ا وقاده

الع قاف عا (( .)0911الشاخف .)41: 2101
ولعل مف ملاهر االهتما الةوفااتي المناق العربا هو دعم لحركاف التحدرر والحركداف
الثورد د ف فعنددد قاددا الوادددح ادداف مصددر وسددوردا عددا ( )0951القددإ دعم دا و رااب دا ردددمدا مددف قبددل
اال حداد الةددوفااتي .وفدي ذاف الوقددإ عنددما قددررف سدوردا االنةددحاب مدف الوادددح مده مصددر ورغبتتددا
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ددإع ل متورد د مةددتق عددا ( )0960كددال أوم م ددف إعتددر اتددا .إل الوادددح الةددورد المصددرد
دفعإ االردل والع ار الى إع ل وادح

و الب دمف وذلك خشا مف ثر الدولتاف الوادح المصرد

والةورد وبالفعل أُع نإ الوادح في ( )04رباط عا ( )0951إال أل موقف اال حاد الةوفااتي كال
ضد هذه الوادح

مواقف الةا ق العتقداده أل هدذه الواددح هدي مدفوعد مدف ارداانادا ردا ع دى

الوادح المصرد الةورد ( .الحمدانيف .)04: 2104
عنددد ادددء الحددرب البدداردح فددي نتالد األربعاندداف مددف القددرل الماضدديف ادددا واضددحا عددز الددروس
ع ى عزدز و ودهو في الشر االوس و وطاد ع قا تو مه دول ف وذلك لموا تد الواللداف المتحددح
وا فا تا والحد مف نفوذها وهامنتتاف فدعموا اركاف التحرر في الوطف العربي التي ةعى ل دت ص
مف االستعمار .وفي ال مةاناف وثقإ الع قاف الةوفااتا مه معلو االقاار العرباد مثدل (مصدر
والج از ددر وسددوردا والع د ار والددامف) التدي كانددإ تعددر

ل

ددغوطاف مددف الواللدداف المتحدددح االمردجا د

وقدددمإ لتددا الدددعو الةااسددي واالقتصدداد  .فف دي مجددام صدددمتا ل واللدداف المتحدددح األمردجا د وقفددإ
روساا ضد ا ف غداد والذ أُسل عا ( )0955اتو ا مف اردااناا وضو كدل مدف العد ار وإمدرال
والباكةددتال و ركاددا .وكددال التددد
الروس ددي م ددف العد د ار

من د محال درح المددد الشدداوعي فددي الشددر األوس د  .لاددف الموقددف

غا ددر ف ددور قا ددا الث ددورح العراقاد د ع ددى الحج ددو الم ا ددي ع ددا ( )0951واعت ددر

الجمتورد د العراقا د ف و ا د موقددف الواللدداف المتحدددح وبردااناددا و ركاددا الددذمف اشدددوا ل ق دداء ع ددى
الثورح( .الحمدانيف  .)04: 2104وعندما و

العد ار الدى د ماو قاداع الدنف عدا ( )0942وقفدإ

موسددجو إلددى انب د وذلددك ألل هددذا الت د ماو كددال لص د

فددي مص د ح الةددوفااإ فددي ضددرب مصددالح

الغ ددرب االقتص ددادل ف وأل ددا ك ددال س دداوفر أرباا ددا اقتص ددادل ها دد لت ددو عب ددر الة دداارح ع ددى القا دداع
النفاددي الع ارقددي مددف خ د م كددل مددا متع دق الصددناع النفاا د ( حثددا وانتا ددا و ةددودقا)( .سموالنةددجي
ف:0990

.)004
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وإلددى اند

العد ار سدداند اال حدداد الةددوفااتي مصددر مةدداندح امد خد م أزمد الةددودل عددا (

 )0956ووقف ضد مقرراف مر مر لندل الذ عقد في نفل العا ح ور كل مف اردااناا وفرنةدا
ال دداذ قدرار عقد

إعد ل مصددر ناتتددا د ماو قندداح الةددودل فوكددال الموقددف الةددوفااتي لعاددي لمصددر

الحق في ممارس سااد تا ع ى أراضاتاف مع نا أل هذا الحق ال لمل المصالح الغرباد واردتتدا فدي
اسد ددت دا القند دداح ل م ا د د فكمد ددا أل اال ح د دداد الةد ددوفااتي سد دداند سد ددوردا عد ددا (0954و )0951أم د ددا
ال ددغوطاف التددي عرضددإ لتددا مددف دوم ا ددف غددداد .أل ددا كددال ل ةددوفااإ دور مددرثر فددي البنا د
العةجرد لدبعض الددوم العرباد مثدل مصدر والعد ار وسدوردا والدامف ولابادا والج از درف سدواء فدي زوددد
هدددذه الد دددوم األس د د ح والمعد ددداف أو مةد دداهمتتو فد ددي الت سد ددال لصد ددناعاف عةد ددجرد أو فد ددي د دددرد
الاوادر(.العودافف . )101-119: 2102
وعندددما اندددلعإ اددرب ال ددامل مددف ازد درال عددا ( )0964رددجل موقددف اال حدداد الةددوفااتي
ع م فارقد فدي الع قداف العرباد الةدوفااتا  .فبعدد إعد ل العددوال االسد ار ا ي ع دى مصدر وسدورداف
أع ف اال حاد الةوفااتي قاه ع قت مه إس ار ال ووضه أساول في البحر المتوس في اال

ه

وقدددد المةد دداعداف العةد ددجرد لمصد ددر وسد ددوردا .وأع د دف فد ددي ( )4ازد د درال ( )0964تدمد دددا إلس د د ار ال
ددرورح انت دداء العدددوالف ك ددذلك دعددو قد د ارراف االمددو المتح دددح رقددو ( )211و( )214والمتع قد د اوق ددف
إط د

النددار ونقددل ق ددا الصدراع العربددي االسد ار ا ي الددى الجمعاد العامد لألمددو المتحدددح ( .ددودفف

 .)54-55: 2102وفي ارب ( )0941بنى اال حاد الةوفااتي موقف الدوم العرباد وأمدد كدل مدف
مص ددر وس ددورداف وق ددا إنش دداء ة ددر ددو إلم دددادهما الةد د ح مقاا ددل الجة ددر الج ددو ال ددذ أقامتد د
الواللاف المتحدح لدعو اس ار ال.
فدي المجدام االقتصداد كددال الةدوفااإ ااضدرول فددي عددد مدف الدددوم العرباد ف وقدد انصددبإ
مةاهما تو في نت

هذه الدوم ع ى البنا التحتا ف فقد ساهو الةوفااإ اتموددل الةدد العدالي الدذ
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ل د ف ددل كباددر فددي زودددد مصددر الااق د الاتربا ا د ف كم دا ظتددرف المةدداهم الةددوفااتا فددي قادداع
الصناع المصر فقد أُ ِ
نشدئ مةداهم اال حداد الةدوفااتي العدمدد مدف المشدارده منتدا مصدانه الحدمدد
الص د
و ُ

ومصددانه األلمناددو وكددذلك مصددانه الةددااراف إضدداف لمحادداف الااق د  .وفددي سددوردا أل ددا

سدداهو الددروس مةدداهم فعال د فددي مودددل وبندداء رددبج الةددجك وإنشدداء مشددارده تع ددق المادداه وبندداء
الةدود وكذلك في الصناعاف النفاا  .أما في الع ار فقد ادأ التعاول االقتصاد منذ عا ()0951
وك ددال مر اد د از ش ددجل واض ددح ع ددى الص ددناعاف المتع قد د قا دداع ال ددنف  .وفد دي ال ددامف الجن ددوبي ان ددى
الةوفااإ الماداراف والمةتشدفااف إضداف الدى حةداف كفداءح المدوانئ مثدل مانداء الحدمددح( .العدوداف
ف.)01: 2102
في مرا د مدا عدد اال حداد الةدوفااتي ردتد الح دور الروسدي ار عدا ادادا مده نتالد الحدرب
الباردح وانتاار اال حاد عا ( )0990لاف عد ذلك دخ إ الةااس الروسا في مرا

دمددح أخدذف

م محتددا تشددجل مدده ددولي اددو ف الةد ا عددا ( .)2111كانددإ الةااسد ال ار اد الروسددا فددي فتدرح
اجددو اددو ف الثانا د والتددي ادددأف عددا ( )2114أكثددر وضددواا وقددوح فقددد قددا ازدددار اف لمناق د الشددر
االوس د ف ددي ع ددامي ( 2115و )2114وقد دد دداء اتو ت دداف دم دددح ة ددعى ال ددى إع ددادح إاا دداء ال دددور
الروسددي فددي النلددا العددالمي وفددق سااس د ال قب دل نلرد د القا د

الوااددد اددل نلددا متعدددد االقادداب.

أعادف روساا في ادال عتد او ف عدا ( )2111عرددف ع قا تدا فدي الشدر االوسد ف عبدر مفتدو
الةااس ال ار اد ف وكدال ذلدك متمدث اتعزددز واسدتعادح المواقدف االقتصدادل ع دى و د ال صدواف
و عزدددز الح ددور الةااس دي الروسددي فددي الشددر األوس د ف والتعدداول مدده مادده األط د ار

المعارض د

والمردددح ل حدداد الةددوفااتي الةددااقف فقدد دددخل فددي الم ددف النددوو اإلم ارندي و نددازم عددف دمددول سددوردا
التي قاربإ 01م اار دوالر .كما عزز ع قا مه ركاا وإسد ار ال والةدعودل ومصدر .ودمجدف القدوم
إل ا ددو ف بن ددى فام ددا متع ددق الش ددر االوسد د م ددا لد د ي :امالد د الة دداادح والمحافلد د ع ددى المجاسد د
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االقتصددادل ف وأهمت دا جددارح األس د ح والااق د ف إضدداف الددى وسدداه نفددوذ روسدداا ع ددى اةدداب الغددرب.
(اوررفةجالاف.)00: 2106
القد د دراءح الروس د ددا ل ة د دداا الدولاد د د واألزم د دداف الت د ددي ا د دددثإ مث د ددل األزمد د د المالاد د د العالماد د د
فواض ددا ار اف الش ددر األوسد د و ار دده دور األم ددو المتح دددح دف دده اروس دداا إلل دددار وثاقد د م ددا لع ددر
مبددادي الةااسد د ال ار ا د الروس ددا ( )2121-2101وهددذه المب ددادي اافلددإ ع ددى مجموع د م ددف
الثوااإ .فروساا ق ادلا ةتند ع ى ث ث قوم مت اتاف وهدي روسداا كقدوح نوودد ف وروسداا كقدوح كبدرم
ع ى الةاا الدولا ف وروساا كقوح مرثرح اقتصادلا وعةجرداف وأُضاف لتا محاولد الدت ص مدف أثدار
الحرب الباردح التي ُمتعامدل وفقتدا مده روسداا كادر منتدز .فالثواادإ التدي مةدجإ اتدا روسداا وفقدا
ل وثاق ركز ع ى حقاق أمنتا والمحافلد ع دى مصدالحتا القوماد دول اندزال فدي ن ازعداف مةد ح ف
والتعدداول مدده دوم العددالو ع ددى أسدداس االات د ار المتبددادم والمصددالح المشددترك والمحافل د ع ددى دور
األمو المتحدح و عزدز الة و واألمف الدولااف(.اةاف ف.)2104
فام ددا ل ددص الش ددر األوسد د ك ولودد د م ددف أولود دداف الةااسد د ال ار ادد لروس دداا ف ددو م ددنعجل
االهتمددا المناق د شددجل واضددح فددي وثاق د مبددادي الةااس د ال ار ا د الروسددا فاددل دداء فددي مجان د
مت خرح فااث أع نإ روساا عف رغبتتا في المحافل ع ى الة و واألمف والتاباده اداف ا ددال الشدر
األوس فواات ار ساادح الددوم فوادل الق دا الف ةداانا ع دى أسداس ادل الددولتافف وكاندإ أولودتتدا
اةد

الوثاقد لدال التعدداول مدده الددوم منفددردح ف اددل التعداول مدده المنلمدداف العرباد واإلسد ما مثددل

التع د دداول م د دده منلمد د د الم د ددر مر اإلسد د د مي و امعد د د ال د دددوم العرباد د د ومج د ددل التع د دداول ال اج د ددي.
(اةافف.)2104
لقدد إسدتااعإ روسداا الددخوم إلددى مناقد الشدر األوسد عبددر اوا داف ثد ثف سدوردا البوا د
الشمالا ل شر األوس  .و ركاا الجةر الوالل ااف الشدر والغدرب .وإمدرال البوا د الشدرقا ل مناقد
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العربا  .وما مزدد مف أهما هذه المناق و دود الواللداف المتحددح فدي العد ار وأفغانةدتالف هدذا ف د
عف و ود قواعدها العةجرد في مناق ال ال العربي.
لقد نحجإ روساا ابناء فاهماف مه كل مف ركاا وإمرال فاما متع ق األزم الةورد ففرغو
بدامف مواقددف الددوم الددث ث فإال أل هددذه الددوم اسددتااعإ الولدوم الددى ا ددوم وسد فمدده االاتفددا
هدددافتا االسددت ار اجا

فدإمرال لدددمتا عدددد مددف األهدددا

أهمتددا الرغبد الولددوم ل بحددر المتوسد ومددا

مددوفره ذلددك مددف ما دزاف لتددا مثددل إمجددال صدددمر الااق د الددى أوروبددا عبددر الم دوانئ الةددورد وال بنانا د ف
وكذلك هدفتا المع ف نشدر الثدورح االمراناد وهدي ادذلك تددخل مدفوعد
لمندده قاددا دول د كردل د ع ددى ادددودها كتددد

سدباب طا فاد .و ركادا ةدعى

ر ددال لتددا فددي سددورداف فامددا روسدداا لتددا مصددالح تع ددق

األمف القومي ومصالح اقتصادل وسااسا م ت ف (.الصباغف.)2106
مددرم الباا ددث أل الع ق دداف التركاد د الروسددا االمراناد د ه ددي أق ددل مددف مة ددتوم ح ددالفف وذل ددك
اسددتنادا ع ددى أل القددو اف اإلمرانا د والتركا د همددا قددو اف إق اماتدداف متنافةددتاف ع ددى النفددوذ فددي الشددر
االوس ف ولال منتما طمواا د اداف ةدعى إمدرال لبةد نفوذهدا اتدى الولدوم الدى البحدر المتوسد
ف ذلك مف غار المتوقه قبوم ركاا او ود منافل قو ع ى ادودها ما لحم مف أمدلو اا تنداقض
مدده الفاددر التركدديف ُل ددا

إلددى هددذا أل الدددوم ذاف النفددوذ ال قبددل التعددال

مدده غارهددا ع ددى نفددل

األر .
إل اردخ الع قاف ااف الددوم تغادر ثوااتد إسدتمرار فمدا كدال سدا قا متغاد ار قدد لصدبح الاقدا
مد ددف الثوااد ددإ وبد ددالعجل .ولعد ددل أاد ددرز مد ددا اجد ددو الع قد دداف الدولا د د ط د دوام فت د درح الحد ددرب البد دداردح هد ددي
االمدولو اد د

إذ كان ددإ العام ددل األس دداس ال ددذ

بن ددي ع اد د ال دددوم اس ددت ار اجاتتا ول ددال ع ددى أس دداس

مصالحتا الم ت ف ف لقد اجمإ األمدلو ا العالو طدوام فتدرح الحدرب البداردح التدي إاتددأف عقد

نتالد

الحرب العالماد الثاناد عدا ( )0945وانتتدإ اتفادك اال حداد الةدوفااتي عدا ( .)0990واسدتااعإ
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أل قةو العالو إلى قةماف ف فتنا

الرسمالا التدي حجدو المعةدجر الغربدي قادادح الواللداف المتحددح
أ

االمردجا ف لقاا تا الشداوعا التدي لعتنقتدا اال حداد الةدوفااتي و حجدو المعةدجر الشدرقي وكانتدا ها دال
األمدمولو اتال همدا الركادزح األساسدا التدي حجدو الع قداف الدولاد فدي فتدرح الحدرب البداردح ف وبتفادك
اال حدداد الةددوفااتي عددا ( )0990انتتددإ الحددرب البدداردح فممددا أدم إلددى سددقوط األمدددمولو ااف التددي
كانددإ ع دد واادددح مددف أهددو األسددل فددي الع قدداف الدولا د ف وبدددأف الدددوم بنددي ع قا تددا مدده غارهددا
ع ى أسل دمدح ركاز تا األساس المصالح االقتصدادل واالعتمداد المتبدادم فدي مجداالف متنوعد ال
ة د ددمح األم د دددمولو ااف المتش د ددددح ف د ددي حدم د ددد مة د ددا ار تاف األم د ددر ال د ددذ م د ددنعجل د د د ثاره ف د ددي رس د ددو
اإلست ار اجااف ل دوم في ع قا تا مه ع تا ع ا( .عبد العلاو .)2105
وهجذا أخذف روساا عد الحقب الةوفااتا ف تج او ارح متزامدحف نحو س و نفعدي اراغمدا يف
و إ عف األمدمولو اا التي اجمإ ع قا تا سا قاف فشج إ ق الا الااق واالقتصاد ومنده لدعود
ادداراف االس د

الةااسددي والحفددا ع ددى مصددالحتا الةددا ق شددجل ددوهر اسددت ار اجاتتا نحددو مناق د

الش ددر األوسد د ف ل ددذا فد دإل االس ددت ار اجا الروسد دا أل ددبحإ محجومد د أساس ددا م ددا لة ددمى المص ددالح
القوماد د ف أ األم ددف الق ددوميف والمن ددافه االقتص ددادل ف ومقوم دداف المجاند د الدولاد د واإلق اماد د الم مد د .
وبالت كاددد فددإل ع قتتددا االسددت ار اجا واالقتصددادل ددالغرب الغد التد ثار ع ددى ددك المصددالح القوماد ف
ومددف ثددو أضددحإ اردصد ع ددى اندداء دوازل دقاددق ادداف مقاومد امتددداد ا ددف األط ناددي إلددى ادددودها
عبر أوكراناا و ور اا و متورداف الب ااقف وباف مصدالحتا فدي أوروبدا ومده الواللداف المتحددحف ولدذا
أل ا بقى االست ار اجا الروسا في إق امتاف وفي األقالاو القردب منتا مثدل الشدر األوسد ف دفاعاد
أو ممانع لتوسه الدوم العلمى في وارهدا االسدت ار اجي أكثدر منتدا هجوماد و وسدعا  .منابدق هدذا
التولاف ع ى مةاند تا إلمرالف وسورداف وع ى قاربتا مه الصاف و ركاا( .عبد العلاوف.)2105
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مف الواضح أل االسدت ار اجا الروسدا فدي الشدر األوسد

تحدر اددوافه عددح منتدا  :الرغبد

الولددوم إلددى المجان د التددي كددال لشددغ تا اال حدداد الةددوفااتي الةددااق ع ددى الةدداا الدولا د فثاناددا:
ال دددوافه االقتصد ددادل فوك ددذلك األمد ددف اإلق ام ددي ف ومع ومدددا أل الش ددر األوس د د لش ددتد أزمددداف أمنا د د
در لمددا لشددج الشددر األوس د مددف أهما د
وسااسددا واقتصددادل فوهددذه المشدداكل خددذ عدددا دولاددا نلد ا
عالما .ف ذلك ادأف روساا اتفعال دورها في المناق العربا

إعادح ع قا تا مه ا فا تا الةا قاف

مث ددل الج از ددر ومص ددرف وبن دداء ع ق دداف دم دددح مد ده دوم ال ددال العرب ددي وق ددد ظت ددر ذل ددك م ددف خد د م
الزداراف المتبادل ااف القادح في الشر األوس والمةرولاف الروس( .س دلف .)4: 2104
والم اد د أل التو د د الروس ددي نح ددو المناقد د العرباد د ال لة ددعى إل ددى مج ددرد حقا ددق مجاسد د
سااسدا أو أل ددتمجف روسدداا مدف ممارسد دور أمنددي أو عةددجر لمنافةد الدددور األمردجددي المتمركددز
قوح في المناقد العرباد فوإنمدا كاندإ عمدل مدف أ دل ردراك اسدت ار اجا اقتصدادل و قناد حقدق لتدا
در فولددذا كانددإ المصددالح الروسددا فددي المناق د ددر ب
عا دددا اقتصددادلا مبارد ا

الدددوم ذاف القااعدداف

النفاا فل تركاز ع ى مصادر الااق ومف خ م التعاول التقني في المجاالف الصناعا ف اإلضاف
الددى التعدداول العةددجر فممددا عددل لروسدداا مصددالح مشددترك مدده الدددوم العربا د وغاددر العربا د فددي
المناق وع اتا الةعي ل محافل ع اتا( .س دل .)6: 2104
وبناء ع ى ما قد أخذف روساا عمل ع ى ددعاو ع قا تدا العرباد ات كاددها ع دى الجواند
االقتصادل والتنمود ف إدراكا منتا أل قوح اقتصادها ساةاهو في عود تا لمجانتتا الدولا ف ف

عف

قد ار تا العةدجرد  .ولتدذا نجدد أل اجدو التبدادم التجدار اداف روسداا والددوم العرباد قدد أخدذ االر فداع
التدددردجي فقددد كددال عددا ( )2116حدددود ( )5.5م اددار دوالرف ار فدده عددا ( )2106إل دى ()04.41
م اار دوالرف واات إ مصر والج از ر والمغرب والع ار واإلمداراف النةدب األع دى اداف الددوم العرباد .
(سبو نك عربيف.)2104
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إضدداف إلددى ذلددك ةددعى روسدداا لتنشددا لدداد ار تا مددف األس د ح ل مناق د إلنعددا

إقتصددادها

ومنافة الواللاف المتحدح في جارح الة ح فدي مناقد عدد أغ باد دولتدا غرباد التةد اح .مدف ثواادإ
االسددت ار اجا الروسددا فددي الشددر األوس د أل ددا محافلتتددا ع ددى مددوطئ قدددمتا الوااددد ع ددى ردداطئ
البحددر المتوسد ف الددذ

عدده روسدداا هدددفا اسددت ار اجاا مولد تا ل مادداه الدافيد  .و شددجل القاعدددح البحردد

الروسا في مدمن طرطوس أهما قصوم لألساطال الروسا ف وكال اال حاد الةوفااتي كدال قدد وقده
عددا ( )0940ا فاقددا مدده الحجوم د الةددورد لبندداء قاعدددح عةددجرد حرد د إلمددداد ولدداان األسدداوم
الروسي في البحر المتوس والزالإ هذه القاعدح عام ( .ررو ف .)2105
لقد استااعإ روساا أل عود قوح إلى الشر األوس مف خ م إعادح ع قا تا مده ا فا تدا
التق ادددماف فددي المناق د وبندداء ع قدداف دمدددح مدده دوم أخددرم فددي اإلق دداو وممددا عددزز مددف مصددالحتا
االقتصادل وو ودها العةجر سعاا لتحقاق عود تا كقوح علمى ع ى الةاا الدولا .
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الفصل الثالث
البعاد الوظيفية لالستراتيجية الروسية في منطقة الشرق
الوسط
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الفصل الثالث
البعاد الوظيفية لالستراتيجية الروسية في منطقة الشرق الوسط
د ددتص اسد ددت ار اجا أ دول د د اوظد ددا ف غامتتد ددا حقاد ددق مصد ددالحتا الع اد ددا وال

د ددرج روسد دداا

اال حادل في سعاتا لتحقاق أهدافتا عف هدذا التولداف ففاالسدت ار اجا الروسدا و حدمددا فدي مناقد
الشددر األوسد ف قددو اوظافد غامتتددا الولددوم الددى إنجدداز أهدددا
ولتذا كانإ روساا اال حادل حا
اال حاد الةوفااتيف ما فر
القدددرح والمندده ل دول د

تع ددق منتددا ومصددالحتا الع اددا ف

الى إعادح قراءح ما منبغدي أل قدو ع اد اسدت ار اجاتتا عدد فادك

ع ى لانعي الق ارر في روساا ر ا

أولاا تو وذلدك اتح ادل عنالدر

والتددي ددرثر فددي اسددت ار اجاتتا القوما د .وق ددد إسددتااعإ روسدداا رسددو خات ددا

االست ار اجي وسااستتا الدفاعا وكذلك انإ سااس اقتصادل قا م ع ى آلااف الةو .
لقد أستو اروز ث ث ااراف فارد م ت ف التو تاف في حدمد نتل الةااس الروسدا ف وهدذه
التا دداراف ه ددي :األط ة دداول وأولودد د التو د د نح ددو الغ ددربف وأقام ددإ ه ددذه المدرسد د الفاردد د األط ة ددا
ُاججتا ع ى التاردخ والثقاف ف والدمفف فروساا ذاف اردخ أوروبدي مندذ قدرول إذ رداركإ فدي لدااغ
داردخ أوروبددا الةااسدي وقامددإ اددورها فددي ادروب و ةددوداف أوروبداف اددل كاندإ طرفددا ااسدما فددي كددل
محااف التاردخ األوروبي .ثو هنا المدرس األورواسداود التدي خدذ االعتبدار التو د نحدو الشدر
و محددور أرمتددو اددوم فا درح “روسدداا األورواس داود " التددي دددعو إلددى أل منلددر لددانه الق درار الةااسددي
ال ار ي إلى “الداخل أ "إلى العمق” االست ار اجي الجاوبولاتاجي الفردد لروسااف وكاف موظدف هدذا
نلر لاونتا كاانا اوبولاتاجاا ادول هدي أسداس
لتحقاق أهدافتا ومصالحتا( .نعم ف .)46 :2101و ا
ما مدعى آساا-أوروبا .ومف و ت نلر أنصار هذا التو ف أل لروساا مصالح ال توافق مه الغرب
فددي مادده الندواايف ولقددد أُهانددإ روسدداا فددي هددذا الجاند ف فددالغرب خددرج ِ
كاسددبا وروسدداا هددي الاددر
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ال اسرف ولذا فإل سااس روساا منبغي أال قو ع ى القواعد و المبادي التي مدعو الاتا األط ةاولف
ال ع ى قواعد وازل القومف وبما أن لال في ُوسه الةااس ال ار اد

أل قداو هاجدل ع قداف مده

الغرب ع ى أساس وازل القدوم ع دى أسدل مثالاد ف و الادد مدف أل ةدتعاد روسداا قو تدا ذا ادا ولدال
مه الغربف وإلى ان
ل الما

ها اف المدرستاف هنا المدرس الواقعا والبراغما اد

اادث لعتقدد أنصدارها

الر ال هو عودح دور الدول  .وبما أل روساا لال لدمتا االاا القدوح االقتصدادل ف وال

قدرح اإلفادح مف واقعتدا الجاوبدولاتاجي الجدمدد جفداءحف فدإل ع اتدا إلجداد ندوع مدف التدوازل اداف اركتتدا
ال ار اد د وكفاء ت ددا الذا اد د ف ف ددال م ددف ل ددالح روس دداا أل ج ددنح إل ددى الش ددر أو الغ ددرب أو عا ددي
األولودد د ألورواس دداودتتاف ا ددل لجد د

أل تح ددر ج ددل اال جاه دداف ص ددورح متوازند د تواف ددق م دده اقاقد د

مصددالحتا .وع ا د إنا ددق أنصددار هددذا التاددار مددف مفدداهاو المص د ح الوطنا د ف واألمددفف والتتدمددداف
واألهدددا ف والوسددا لف والقددوح ومصددادرها الوطنا د ف واعتبددروا أل المص د ح الوطنا د لتددا أو د متعددددح
اقتصدادل وا تماعاد وباياد وإنةدانا ف كمدا أل ع دا مدف المصدالح ذاف مددم متبدامف منتدا المباردرح
والمتوسا والبعادح المدمف وهنا مصالح ذاف مغدزم اادو ل دولد وأخدرم قدد ادول متمد أو دول
ذلددكف هددذا ف د عددف مصددالح داخ ا د وأخددرم خار ا د ف ولقددد أكددد أنصددار هددذا التو د ع ددى و ددود
تدم ددداف م ددف البايت دداف الداخ اد د وال ار اد د لألم ددف الروس دديف والةااسد د ال ار اد د ه ددي وس ددا وآلاد د
الاتواء ك التتدمدداف أو منعتدا والق داء ع اتدا وبمدا ل دد و تداف روسداا االسدت ار اجا ( .اوندابف
رم يف .)14: 2101
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المبحث االول
الوظيفة المرتبطة بأهداف االستراتيجية الروسية في منطقة الشرق ال وسط
روسما االﲢادم دول كﱪم ولدمتا ملاﱀ وأهدا

ردد ﲢقمقتا وهي حتاج لتةد ار ﲨمه

الﻮسا ل االق لادم والسماسم والدا وماسددا والعسﻜﺮم لتحقاددق مددا ةددعى الا د  .و نلددر روسدداا إلددى
الشددر األوس د ع ددى أن د

وارهددا المددرثر الددذ منبغددي أل لجددول مددف أولوددداف سااسددتتا ال ار ا د .

(الراو ف.)059: 2111
لقددد مجنددإ روسدداا فددي عتددد اددو ف مددف لددوغ قواعددد فددي العمددل االسددت ار اجي مةددتندح ع ددى
اصددا فاددر الةاسد والمفادردف الددروس فددي رددتى المجدداالف عددد أل عانددإ االد مددف رددب الفوضددى
عقد د

فا ددك اال ح دداد الة ددوفااتي .وا ددددف ه ددذه االس ددت ار اجا أه دددا

األهدا  .ول ست ار اجا الروسا

روس دداا ووس ددا تا لتحقا ددق هد دذه

م وظا ف ةعى لتحقاقتا في مناق الشر األوس منتدا :أوال

الوظاف المر باد األهددا

الةااسدا  .ثانادا :الوظافد المر باد األهددا

الوظاف المر با األهدا

االقتصادل .

األمناد والعةدجرد  .ثالثدا:

أوال الوظيفة المرتبطة بالهداف السياسية:
رجل استعادح المجاند الروسدا ع دى الةداا الدولاد أولودد مدف أولودداف سااسدتتا ال ار اد ف
فقددد أدم انتاددار اال حدداد الةددوفااتي عددا ( )0990إلددى انتتدداء الحددرب البدداردحف و غاددرف بعددا لددذلك
خارط د القددوم العلمددىف وبمقااددل الت ار دده الددذ عارددت روسدداا خ د م اجددو "م تةددف " اددرزف الواللدداف
المتحدح األمردجا كقوح واادح صوغ الةااساف العالما وفقا لمصالحتا القوما .
اددأف روسداا مندذ دولي ادو ف الةد ا عدا ( )2111اسدتعادح مجانتتدا ع دى الةداا الدولاد ف
وكال هنا

و

وإرادح لددم القمادح الجدمددح جعدل العدالو لعتدر اا ،روسما في اس ﺮ اع المﻜان
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ال ي فق ددد تا والة ددماح لت ددا التص ددر كق ددوح كاﺮم واالض ددا ع متم دداف عالمم  .ركد د دﺰف الةااسد د
ال ار اد د الروس ددا ع ددى ه ددذاف ووا تتت ددا ل ددعوباف اعضتا م ع  ،الوض دده ال ددداخ ي سماسما وأمنا ددا
وا تماعاا .وضعف ومحدودل القدراف االق لادم ف وآخر متع ق صعوباف خار م فﺮضتا النلا
الددولي الجدمدددف الدذ مم از ااﺮوز أهمم العامل االق لاد وزمد دادح ال االفاف وال ﻜ ف اإلق ممم ف
واﺮوز قضاما الدلمقراطاد واقددو اإلنسال والعولمد  .إال أل التحددد األكاﺮ الددذ وا د روسدداا كددال
وما مزام متمثدل اتامند الواللداف المتحددح األمﺮمﻜلد ع ى السماس العالمم ف وعدد سمااتا التحدالف
مه الغﺮب أااانا أل ع

روساا دور مﺆث ار في هذه السماس ( .مجدالف.)44 :2105

عتمد االست ار اجا الروسا المع ند الت كادد ع دى الر دوع إلدى زمدف التعددلد القاباد والتدوازل
ااف القوم الدولا

لتعودض لاغ نلا األاادل القاباد التدي كاندإ واردناف ةدت ثر فاد الةداادح

ع ددى العددالو ااددث ةددعى روسدداا ل عددودح ل ةدداا الدولا د كقاد

ثددالف ومحدداوالف عددودح روسدداا كقددوح

علمددى ظتددرف مددف خد م منافةد الواللدداف المتحدددح ع ددى المصددالح وع ددى الق ددالا العالماد الابددرم
التي فردف اتا الواللاف المتحدح منذ فاك اال حاد الةوفااتي .لقد وقعإ عدح أاداث وق الا دفعإ
المنافة الروسا األمردجا إلى مةتوم م حو ف فمف أارز الق الا التي أظترف اجو التنافل اداف
الدولتاف :الق ا األوكرانا ( )2104والتدخل العةجر في األزمد الةدورد عدا ( .)2105والمجدام
الثاني الذ

نافل فا روساا الواللاف المتحدح عالماا هو اناء اسدت ار اجا ل سدتقااب الددولي وذلدك

محاول إلجاد عاول أمني مه الدوم األوروبا مف خد م ا دف األط ةدي و فعادل دورهدا فدي الشدر
األوس ورمام أفردقاا( .رامولف .)51: 2106
ردتد عدا ( )2101غاد ار كباد ار فدي موقددف روسداا مددف الغدربف فقدد خشددي الةااسداول الددروس
م ددف مش ددروع اال ح دداد األوروب ددي ل شد دراك الشد درقا ف وأل ددبح ل ددناع القد درار ال ددروس م ددرول أل ال دددور
التوسعي الدذ لقدو د اال حداد األوروبدي ل در مصدالح روسداا القوماد فدي دوم الجمتوردداف التدي
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در
استق إ عدف اال حداد الةدوفااتي الةدااق .فتوقاده أوكرانادا ال فاقاد االن دما ل حداد األوروبدي ونل ا
لألهما د االسددت ار اجا ألوكراناددا النةددب لروسدداا ع ددى مددر التدداردخ ةددب

ددق س ة د مددف األزمدداف

انتتإ التدخل العةجر الروسي في أوكراناا ودعو الجماعاف اإلنفصالا فاتداف كمدا لداد مج دل
الدددوما ع ددى ضددو زد درح القددر االسددت ار اجا والتددي م د ار

فاتددا أهددو أسدداوم حددر روسددي فددي البحددر

األس د ددودف وكم د ددا عد د دد منف د ددذ روس د دداا ال د ددى الما د دداه الدافيد د د ع د ددف طرد د ددق البة د ددفور وال د دددردنال ( اار د ددافا
وآخرولف.)4: 2105
أم ددا الة دداا األخ ددرم ل تن ددافل فاان ددإ الة دداا الة ددورد فق ددد ا دددأف األزمد د الة ددورد مر باد د
صارورح الرباه العربي إال أنتدا سدرعال مدا حولدإ إلدى لدراع نفدوذ اداف الددوم اإلق اماد الابدرمف ثدو
أخددذف ددر ب

مةددتوم أع ددى مددف التنددافل ادداف القددوم العلمددى فددي النلددا الدددوليف و حدمدددا روسدداا

والصاف مف ت والواللاف المتحدح ودوم اال حاد األوروبي مف ت أخرم.
ر ددجل الموق ددف ال ددذ
انعاا

بنتد د ال ار اد د الروس ددا ج دداه األوض دداع الت ددي م ددر ات ددا س ددوردا نقاد د

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

اددل ودفعددإ جثاددر مددف المح دداف إلددى أل لعدددو هددذه ال اددوح ادال د العددودح القود د ل دددور الروسددي فددي
النلدا الددولي .لقددد ا بعدإ الواللدداف المتحددح اسددت ار اجا لتاوددق وإابدداط خاد روسدداا إلعدادح دورهددا
كقوح علمى ع ى الةاا الدولا فاما ا تتدف روساا في إفشام ال ا األمردجا الراما لتاودقتا.
(رامولف.)54: 2106
وبقدر ع ق األمر ات ثار سااس الواللاف المتحدح ع ى سااس روساا في الشر األوس فإل
الواللدداف المتحدددح لتددا مص ددالح اقاقا د فددي س ددورداف ولعددل أهمتددا مددا متع د دق اتغااددر سااسدداف النل ددا
الةور ع قت دإمرال ودعمد لحدزب هللا وكدذلك موقفد مدف إسد ار الف وهدي عمدل ع دى إعدادح ر اد
موازدف القوم في اإلق داو كمدا أنتدا درم األزمد الةدورد كجدزء مدف الصدراع مده إمدرال وهدي ادذلك ح ُّدد
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مف النفوذ اإلمراني و منه شجل ا ف لاني روسي إمراني والذ إل ادث ساجول ل تدمدد اقاقدي
لمصالحتا الحاود في المناق ( .ازاد واخرولف.)441-444: 2101
لقد ا دذف الةااسد األمردجاد شدجل خداا وسااسد ا دف ردمام األط ةدي شدجل عدا مندذ
انتاددار اال حدداد الة ددوفااتي رددجل التاودددق الت دددردجي لروسدداا ف ددي مجالتددا الحاددو خوف ددا مددف روس دداا
المحتم أكثر من خوفدا مدف روسداا القا مد ف وقدد دو إقفدام المجدام الحادو األوم لروسداا فدي أوروبدا
الش درقا ان ددمامتا لاددل مددف ا ددف األط ةددي واال حدداد األوروبددي و بع د عددد ذلددك محدداوالف د ال
الثوراف في كل مف ور اا وأوكراناا ثو الو ود العةجر فدي عدض دوم آسداا الوسداى والتدي مثدل
قاعدح " ِمناس" قرب العالم "القرغازد " أارزهدا( .عبدد الحديف  )5: 2102وهدذا دفده روسداا إ جداه
الشر األوس لاةر العزل التي لحاوم الغرب فرضتا ع اتا.
أمددا فامددا متع ددق ددالق ارراف الدولاد فقددد أع نددإ روسدداا عزمتددا معارضد أ قدرار دولددي لصدددرف
وقد عبدرف عدف اسدتاا تا ممدا سدمت ال دلعد التدي عرضدإ لتدا ع دى مدد ا دف االط ةدي فامدا متع دق
إلدار القرار الدولي حق لاباا رقو( )0941والدذ لددر اتداردخ (01آذار  )2100فدر
الر و

مناقد

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

ولال غربا ع ى لابااف لذا فقد ا ذف موقفا معارضدا أل قدرار دولدي لصددر وهدذا مدا اصدل فدي
كاف الق ارراف المتع ق األزم الةورد ( .واكاوف.)219: 2100
ثانياً الوظيفة المرتبطة بالهداف االقتصادية:
مدر االقتصداد الروسددي عددح م ارادل لإللد حف وخالد خد م العقددد األوم مدف القدرل الوااددد
والعشد دردفف لق ددد بن ددإ اإلدارح الروس ددا ع دددح آلا دداف إللد د ح االقتص دداد منت ددا اعتم دداد قواع ددد اقتص دداد
الةو ف ورفه القدرح الش ار ا ل مةتت اافف وخفض ال ار ف و وفار الدعو لمتوساي ولدغار ر دام
األعمامف هذه اال راءاف دفعت ألل لجول اذ ا ل ستثماراف المح اد واأل نباد ع دى ادد سدواء .إل
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ةددارع و ا درح التنما د االقتصددادل فددي روسدداا و عدددد إختصالدداف فروعتددا وار باطتددا مدده اقتصددادلاف
دوم آساا وأوروباف وا ةاع نشاط الرأسمام الروسي العا وال اا خدارج اددود روسداا نقدل االقتصداد
الروس ددي إل ددى مرا د د

دم دددح م ددف االن دددماج والتاام ددل ض ددمف االقتص دداد الع ددالمي( .اإلم ددارح ف2119

.)049:
عند النلر إلى اجو االقتصاد الروسدي فتدو مب دغ نصدف اجدو االقتصداد الةدوفاتي سدا قاف
إال أل المو ددوداف االقتصددادل وألددولتا الثااتد فددي روسدداا علامد الحجددو ف و م ددك روسدداا كمادداف
ها

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

مف النف والغاز الاباعي و الفحو و األخشاب مف أهو مناطق إاتااطاف الموارد ال ا في روسداا ف
كمددا أل روسدداا مددف أغنددى الددوم فددي المدواد ال ددا الم ت فد ف ودعدد الددنف و الغدداز مددف أهددو مصددادر
العم د الصددعب لروسددااف كمددا أنتددا نددتل و ص ددر العدمددد مددف المعددادل األخددرم مثددل ال دذه

و أن دواع

الوقود الم ت ف ف وقد ورثإ روساا معلو الصدناعاف العةدجرد ل حداد الةدوفاتي الةدااق ف فامدا عدد
المصدددرح إلددى العددالو( .نصددارحف عبددداو ف
لددناع الةد ح فددي روسدداا مددف أكبددر المنتجدداف الصددناعا ُ
.)49: 2105
وا
وإن فددا

االقتصاد الروسدي عددح ق بداف ضدربإ نمدوه واسدتق ارره مثدل أزمد أوكراناداف وضدو القدر ف
أسددعار الددنف ف وان ف ددإ قام د النددا ل المح ددي اإل مددالي الروسدديف خصولددا مدده فددر

أوروبا والواللاف المتحدح األماركا عقوباف اقتصادل ع ى روسااف وهو ما أثر صورح واضح ع ى
اجددو االقتصدداد كجددل( .كردةددتيف .)2101وبتددد

خ ددق ظددرو

مناسددب ل تاددور االقتصدداد أقددرف

روساا إ راءاف ر از شجل عا ع ى إقام ع قاف اقتصادل وثاق مه الددوم فدي الشدر األوسد
هدددفإ مددف خ لتددا إلددى حقاددق عدددح أهدددا
وزدادح الصادراف و جارح االس ح .

منتددا ددذب اإلسددتثمارافف و نشددا الع قدداف التجارد د ف
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فامددا متع ددق التبددادم التجددار ادداف روسدداا وب دددال الشددر األوس د ف عددد الدددوم العربا د ر دردجا
است ار اجاا في المشارده االقتصادل النةب لروسااف ااث حاوم موسجو قود الع قاف اانتا وبداف
ا دال مناقد الشدر األوسد وردمام أفردقاداف وب دغ اجدو التبدادم التجدار اداف روسداا والددوم العرباد
عددا ( )2106ا دوالي ( )04.41م اددار دوالرف كانددإ مصددر هددي األولددى ادداف الدددوم العربا د مب ددغ
ول ددل ال ددى ( )4.056م ا ددار دوالر .تتد دا الج از ددر مب ددغ ( )1.944ث ددو المغ ددرب ( )0.290م ا ددار
دوالرف وكددذلك االمدداراف مب ددغ ( )0.241م اددار دوالرف و دداء فددي ذمددل القا م د لاباددا اد د ( )41م اددول
دوالر تتا قار ب( )51م اول دوالر( .سراجف .)2104
أما اجو التبادم التجار ااف إمرال وروساا فقد ا غ فدي عدا ( )2106ادوالي( )2.01م ادار
دوالر وقد ار فه اجو التبادم في( )2104مقدار( )055.0م اول دوالر .وكدال" ادو ف" قدد أع دف فدي
رتر آذار ( )2104أل روساا وإمرال قد زادف بادال تما التجارد اواقه (.)%41
وب صددوا التبددادم التجددار مدده ركادداف فقددد ول د إ المبددادالف التجارد د إلددى ( )15م اددار
دوالر سددنودا قبددل اندددالع أزم د إسددقاط ركاددا ل اددا رح الروسددا ف لان د ار دده خ لتددا إلددى مددا ادداف (24
و )21م اار دوالرف اة
ااف الب دمف لةتتد

أرقا رسما ف فاما أع ف المةدرولول األ د ار والدروس أل التعداول التجدار

رقو ( )011م اار خ م الةنواف القادم ( .عبد الراز ف .)2106

أما فاما متع ق الااق ف فروسداا تبندى سااسد خار اد تدد

إلدى د ماف قاداع الااقد كوند

الركادزح األسدداس التددي لقددو ع اتددا االقتصدداد الروسدديف وروسدداا عتبددر عم قدا فددي مجددام الااقد وهددي
نلر ل شر األوس نلرح است ار اجا لما متوفر ع ا مف فرا .و قو سااس الااق الروسا ع ى
التعاول مه كبار منتجي الااق ل حفدا ع دى األسدعار وضدمانتا ل حدد األدندى لتدا .وهدي ةدعى إلدى
القاددا اسددتثماراف مددف قبددل الشددركاف الروسددا خددارج روسدداا فددي مجدداالف التنقاد ف و اددودر اإلنتدداجف
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والصدناعاف البتروكاماودد ف وقدد ردم إ هدذه االسدتثماراف الشدر األوسد والمناقد العرباد ( .ع دو ف
.)2106
ف ددي المناقد د العرباد د قا دداع الااقد د لعد دد أا ددد المقوم دداف الر اةد د الت ددي لق ددو ع ات ددا التع دداول
الروس ددي العرب دديف وب دددأف مش ددارده ل تع دداول ا دداف ال دددوم المنتجد د ل ددنف والغ دداز ف ددي المناقد د العرباد د
والشددركاف الروسددا ف مثددل مرسة د (لوكةددار) الروسددا الةددعودل والتددي نق د

عددف الغدداز فددي الربدده

ال ددالي و م ددك رددرك لددو أودددل ( )%11مددف أسددتمتاف كمددا تشددار رددركتا لددو أودددل وسددي نف د
الروسددداتال فد ددي اد ددودر اقد ددوم الد ددنف الاودتا د د ف ودور الشد ددركاف الروسد ددا كد ددذلك فد ددي مشد ددروع خ د د
الغاز(الاود –الفجارح) في اإلمداراف العرباد المتحددحف والدذ

نفدذه ردرك سدترو

درانل غداز فكمدا

نش ردركتا لدو أوددل وغداز ادرو فدي سدو الااقد المصدر وفدي الج از در والةدودال وسدورداف كمدا
ةعى روساا ل عودح الى أسواقتا القدلم في الع ار ولاباا( .الشاخف .)2104
وفاما متع ق انشاط روساا في مجام الااق خدارج المناقد العرباد شدار ردرك "غدازبرو "
الروسددا فددي اسددت راج الغدداز الاباعددي والتنقاد

عددف الددنف فددي مجمعدداف أو ث ثد مددف اقددوم "فددارس

الجنوبي" إمرالف الذ لعد واادا مف أكبر اقوم الغاز الاباعي في العالو.
أما ركاا فتعتمد ع ى الااق الروسا و عتبر ثاني أكبر مةتت ك ل غداز الروسدي عدد ألماناداف
و ةدتورد نحددو  11م اددار متددر مجعد
لمر حإ البحر األسودف وال

مدف الغدداز الروسددي سددنودا عبددر خادي أناااد

ا ددو سددتردو الددذ

الغربي عبر الب قال( .الشاخف .)2104

أمددا المصدددر الثدداني المتددو ل دددخل الروسددي مددف الشددر األوس د فاتع ددق مباعدداف الة د ح
ااددث إل عددد االسددتقرار الددذ لشددتده االق دداو ع د مددف أكبددر أس دوا األس د ح فددي العددالو فوع ق د
روساا ادوم الشر األوس في هذا المجام لاةإ دمدحف فقد كانإ الج از ر ومصر وسوردا والعد ار
والةودال مف المةتوردمف الر اةاف ل ةد ح مدف اال حداد الةدوفااتي الةدااق فوقدد أسدتو فادك اال حداد
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الة ددوفااتي إض دداف ل ددبعض المش ددج ف الروس ددا الداخ اد د المتع قد د ات ددذا القا دداع عد د وح ع ددى س ددقوط
نلدداماف كانددا لعتمدددال شددجل أساسددي ع ددى الةد ح الروسددي همددا  :النلددا الع ارقددي( )2111والنلددا
ال ابي( )2100ات ار ه عا داف روسداا مدف هدذه التجدارح و قددرف خةدا ر الشدرك الروسدا روسدوبورل
إكةبورف اد  6.5م اار دوالر في لاباا فق  .وفش إ الشركاف الروسدا فدي منافةد الغدرب فدي سدو
ال ال العربي( .كوزخانو ف .)2106
أسددتمإ الحددرب فددي سددوردا إنعددا
الشدر األوسد

اد

سددو الةد ح الروسددي ااددث ادددأف عدددد مددف الدددوم فددي

زوددددها سد ح روسددا ف ففدي الفتدرح الواقعد ادداف عددامي (2100الددى )2106

وقع دإ روسدداا عدددح عقددود مدده عددض دوم المناق د ف فقددد وقعددإ المم ا د العربا د الةددعودل لددفقاف
رددم إ زوددددهاف منلوم د الص دواردخ الروسددا الشددتارح إس( )411إضدداف إلددى فددتح مصددنه إلنتدداج
اناد ك راناو

في المم ا وب غإ قام لفق س ح مبد ا ااف روساا والةعودل ( )1.5م ادار

دوالر.
وفي الجان

المصر وقعإ لفق أس ح قددرف ب  1.5م ادار دوالر لشدراء أسد ح روسدا

منوع د  .و بقددى القام د الحقاق د لحجددو المباعدداف مددف األس د ح الروسددا ل شددر األوس د مجتول د لاددف
ال براء لقدرونتا اد ( )0.5م اار إلى ( )5.5م اار دوالر .)Nicolay Kozanov,2016( .أما في
الجاند

االم ارنددي فقددد أ ردددإ مفاوضدداف فددي رددتر نددوفمبر ( )2106فددي روسدداا شد ل لددفق سد ح

قامد ( )01م ادداراف دوالرف شددمل د ا داف “ ددي ”91-وأنلمد مدفعاد وطددا راف ه اجددوبتر .كمددا أل
ركاددا وقعددإ أهددو لددفق لتددا و تع ددق منلوم د الص دواردخ الحدمث د س( )411وبقام د قدددر اد د ()2.5
م اار دوالر( .سجا ناوز عربا ف.)2104
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ثالثاً :الوظيفة المرتبطة بالهداف المنية والعسكرية:
إل األهدددا

األمنا د مددف الركددا ز الر اة د لةااس د اددو ف ال ار ا د ف واألمددف القددومي الروسددي

موا د عددض التحدددلاف منتددا :وسدده ا ددف رددمام األط ةددي ا جدداه رددر أوروبددا وهددذا مددا دراه روسدداا
تدمدا ألمنتا القوميف أل ا وارها ل شر األوس غار المةتقر والدذ لشدجل وضدعا أمنادا لصدع
ع ى روساا جاه .
إل الشددر األوس د مددف و ت د نلددر روسدداا لشددجل عامددل اسددتقرار ل ددداخل الروسددي ألسددباب
أمنا د واقتصددادل ف فالدددوم التددي اسددتق إ عددف اال حدداد الةددوفااتي و جدداور الشددر األوس د هددي دوم
غالباتتا دوم إس ما ودو د قواسو مشدترك اانتدا وبداف دوم الشدر األوسد التدي حددها مثدل إمدرال
و ركااف ودجمف ال ار في مصدردف األوم :أل إمرال دول وسعا ةعى إلى نشر مذهبتا وعقادد تا
الدمناد ضددمف مبدددأ صدددمر الثددورح وعمادهددا نلردد الددولي الفقاد ف ولددذلك مددف المحتمددل أل ددرثر ع ددى
الدوم المجاورح لتا والتي ةماتا روساا دوم الجوار الجغرافي .أما ال ار الثداني :إل مناقد الشدر
األوسد قددد عرضددإ إلددى هدزاف أمناد كبادرح ااتدددأف اتدددمار العد ار
رد

اآللد العةددجرد األمردجاد ف ومددا

ع ددى ذلددك مددف انفد ف أمنددي وضددعف قب د الدولد العراقاد ع ددى أ ارضدداتاف ل ددا

إلددى ذلددك

الحددرب فددي الع د ار وسددوردا حدمدددا فقددد ألددبحتا عددام ي ددذب لاثاددر م دف الجماعدداف المة د ح ومددف
ضدمف المنتةدباف لتدذه الجماعداف المةد ح أعدداد كبادرح مدف الددروس ف دذلك درم روسداا أل مصددالحتا
القوما قت ي أنلم مةتقرح قرب ادودها.
لقد انإ روساا ع قداف مده الددوم العرباد وع قداف مده دوم الجدوار إمدرال و ركادا .أمدا فامدا
متع ق الع قاف العرباد الروسدا فتعدود دذور الع قداف الروسدا -العرباد إلدى ألدا الحجدو القاصدر
الروسي الذ كال متد

إلى إلجاد نفدوذ فدي المناقد مدف أ دل الولدوم إلدى الماداه الدافيد ف وخد م

عتددد الثددورح الب شددفا عددا ( )0904ولغال د انتاددار اال حدداد الةددوفااتي .وقددف اال حدداد الةددوفااتي إلددى

56

ان د

الق ددالا العربا د ودعددو اركدداف التحددرر واالسددتق م كمددا سدداهو فددي البنا د التحتا د ل عدمددد مددف

الددوم .وبعددد فاددك اال حداد الةددوفااتي اعتمدددف الةااسد ال ار اد الروسددا ع دى ثوااددإ فددي ع قتتددا
ادددوم الشددر األوسد  :أوالهددا الةددعي ل ددمال المصددالح الروسددا فددي المناقد وع ددى كافد األلددعدح.
وثاناتا :منه امتداد الصراعاف االق اما مف هذه المناق إلى المناطق الجنوبا مف كومنولدث الددوم
المةتق كمجام ااو واست ار اجي لروساا وأ

تدمد لتذه المصالح ل ر اروساا وثالثتا :االستفادح

مف ثرواف المناق االقتصادل مف خ م إقام ع قاف عاول إلنعا

اإلقتصاد الروسي( .رامول

ف.)92: 2106
ُعد ظاهرح "االس مود " والقوقاز الابار ووس آساا في مقدم التحددلاف اآل اد مدف المناقد
العربا الشر أوساا التي موا تتا األمف القومي الروسي .ودعتقد لدناع القدرار الدروس أل الغدرب
لةددت د هددذه اللدداهرح إلضددعا

روسدداا و فااددك فدددرالاتتا فددي سدداا " صدددمر األنمددوذج اإلنفصددالي "

الدذ نفدذه فددي كوسدوفو ودةددتثمرها ل تامند ع ددى المناقد  .ددرم موسدجو فددي الحركداف اإلسد ما أداح
س ددعودل غربا د د ةد د ر إلضدددعا
االس د ماافف ربمددا

األم ددف القدددومي الروس ددي وفدددي ا ددام سد ددقوط القوق دداز الاباد ددر اادددد

تفددي الدول د الروسددا شددج تا الحددالي ودددتو حود تددا إلددى موغة د فاا دمدددح أمددا

اتغذل عوامل فاك داخ ا أو اتدخل مبارر مف الغرب( .نعم ف.)66: 2106
وا د الةااس د ال ار ا د الروسددا تدمددداف أمنا د آ ا د مددف كااندداف لاةددإ دولا د نش د فددي
الع ددالماف العرب ددي واإلسد د مي وه ددي كاان دداف عتم ددد التعبيد د الدمناد د التحرد ددا االنفص ددالا و حل ددى
اتمود ددل زد ددل وغا دداء سااس دديف و االد د

روس دداا اتجفا ددف من ددا ه مود ت ددا ووق ددف دعمت ددا الةااس ددي

واالع مدديف و حمددل دوم ال ددال وب الد الةددعودل مةددرولا هددذا النشدداطف وروسدداا ال
القوقاز فق ولاف

شدى ع ددى

شى مف فشي هذه اللاهرح ااف المة ماف الروس الدذمف مب دغ عدددهو مدا لقدارب
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( )21م ادول مدواطف .وعندد انتشدار داعد

اداورف روسداا قادر التدي زاد نشداطتا االق امدي والدددوليف

كما حاورف مه اإلماراف العربا المتحدح كمموم محتمل( .نعم .)61-64: 2106
ُّ
لعد مف أهو ثوااإ االست ار اجا الروسا ف النلر
إل الو ود الدا و في مناق الشر األوس
لمددا مناددو ع ا د مددف أهما د لتعزدددز أمنتددا القددومي .فالتدددخل الروسددي فددي سددورداف لدددعو نلددا شددار
األسد أستو في غاار انا نلا األمف االق امي في المناق وسمح لروساا ارب و وثادق لشدبج مدف
الع قدداف والتحالفدداف العةددجرد مدده العدمددد م دف الشددركاء فددي المناق د كددالع ار و ركاددا ودوم ال ددال
العربدي ومصدر وإمدرال .وكددذلك الو دود الروسدي فددي مانداء طرطدوس لمراقبد الوا تد المتوسداا ومددا
لمث مف عزدز لألمدف القدوميف كمدا أل هدذا الو دود منبده مدف الحدرا ع دى ر ابداف مرا د مدا عدد
نتال د الحددرب الةددورد والدددور الروسددي فاتدداف وممددا لشددغل روسدداا فددي األزم د الةددورد هددو ضددمال
مصالحتا في أ خردا

دمدح لةورداف والمحافل ع ى و ودها في المااه الدافي .

دز متقدددما
إل التدا ل األمنددي كددال أاددد أسددباب عزددز التعدداول ادداف روسدداا وإمدرال وااتددل مركد ا
فددي س د و أولوددداف الا درفاف نتاج د ل وفتمددا مددف نددامي اإلرهدداب فددي آسدداا الوسدداى ومحاول د اودددق
الص دراعاف فددي مناق د القوقدداز و جددد روسدداا أل إم درال أف ددل ر دردك لتددا نل د ار لموقعتددا االسددت ار اجي
المشددر ع ددى م دداق هرمددزف وع ددى ددزء كباددر مددف ال ددال العربدديف وع ددى ادددود متورددداف وسد
آسدداا والقوقددازف و شددتركال فددي قدددمر وإد ار اجددو تدمددد وسدده ا ددف االط ةددي( .الحمدددانيف 2102
.)9:
تد ثر الع قداف الروسددا اإلمراناد اعتبدداراف الع قداف ادداف روسداا والواللدداف المتحددحف و تد ثر
كذلك عامل األمف القومي الروسي في القوقازف وفدي اوسااسدا الااقد وخادوط نق تداف و قده إمدرال
ااف وس آساا وبحر قدزودف وبداف ال دال العربدي والقدوس النفادي وهدي دار قردد

ل جدوار الروسدي

ولتا ثار ثقافي وطا في فا  .إل إدارح الع قداف الروسدا اإلمراناد جةدد لددقا روسداا كقدوح كبدرم
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إق اماددا ودولادداف فددالموقف الروسددي مددف الم ددف النددوو اإلم ارنددي مثبددإ أل روسدداا ا اددف لمجددف الوثددو
فا ( .نعم ف.)026: 2106
أما في مجام الع قاف الروسا التركاد  :فبعدد انتتداء الحدرب العالماد الثاناد ألدبحإ ركادا
دار أمناا ل حاد الةوفااتي مف الجنوب اام اان وباف
ا
ع وا في ا ف رمام األط ةيف ورج إ
الشددر األوس د  .وبعددد الحددرب البدداردح غاددر مدددر التتدمددد األمنددي الروسددي لتركادداف ااددث لددو اددف
الع ق د مدده ركاددا مددف ادداف أولوددداف الةااس د ال ار ا د الروسددا فددي عتددد م تةدداف .دزامف انص د ار
موسددجو جدداه أنق درح مدده الوقددإ الددذ اعتمدددف إدارح اددو ف سااس د نارددا لتعزدددز مجان د روسدداا كقددوح
علمددىف واعتمدددف اجوم د اددزب العدال د والتنما د سااس د خار ا د أمدمولو ا د لتعزدددز مجان د ركاددا
كدولد د إق اماد د كب ددرم أو ق ددوح وس دداى عالما ددا (سااسد د العم ددق االس ددت ار اجي و"ل ددفر مش ددج ف م دده
الجوار")( .نعم ف.)011-012: 2106
ةدعى روسداا لجددذب ركادا إلددى انبتدا لعوامددل عدود إلددى إد ار موسدجو القامد العالاد لتركاددا
أمناد دا واقتص ددادلا وسااس دداا وف ددي اناد د الع ق دداف الروس ددا األمردجاد د ودوره ددا ف ددي ا ددوراف الةااسد د
األوساا  .فتركاا هي اوا الدردنال التي لمجف مف خ لتدا خندق روسداا أو ع تدا قدوح حردد كبدرم
في البحر األسودف كما أل لتركاا امتدادا إثناا وثقافاا و ارد اا ودمناا إضاف إلى القرب الجغ ارفدي فدي
القوقدداز ووسد آسدداا وهمددا أوهددف مناقتدداف فددي مجددام األمددف القددومي الروسددي .إل موقدده ركاددا ع تددا
در ادددل ل ااق د الروسددا لإلف د ف مددف اودددق الواللدداف المتحدددح والغددرب .ف د عددف ذلددك ركاددا
ممد ا
شار روساا في عض التحفلاف ع ى سااس التامن األمردجا والحرب ع دى "االسد مود " واتدى
ع ددى الغددرب الددذ

ةددعى ركاددا لإلن ددما الا د

ااددث انتقدددف ركاددا ازدوا ا د معددامار الغددرب فددي

التعامل مه ق الا المناق ( .نعم ف.)011: 2106
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لروسدداا م دداو

مددف الت د ثار الدددمني لتركادداف فموسددجو

الاورانا مه التااراف اإلس ما العربا  .والتقارب الذ

شددى مددف عدداول التادداراف اإلس د ما

ةعى الاد روسداا مده الرددا

وأنقدرح الغالد

من إنشاء فجوح اانتماف فالمصالح الروسا مه ركاا أكبر مف مصالحتا مده الةدعودل مثدل التعداول
فددي مةددال أنااا د

الددنف واعتمدداد ركاددا ع ددى الااق د الروسددا انةددب ( )%41والتعدداول فددي منلم د

التعد دداول االقتصد دداد ل بحد ددر األسدددود والتد ددي أُسةد ددإ عد ددا ( .)0992أل ددبحإ روس دداا أكبد ددر ر د دردك
اقتصدداد لتركا دداف ودعددد خدد "الةددال الجن ددوبي" وهددو خد د لنقددل الغ دداز الروسددي عب ددر ركادداف هزدمد د
ل واللاف المتحدح في ارب الدنف والغداز البداردح اادث ادرر روسداا مدف قادود صددمر نفاتدا وغازهدا
در لد
وفتح أفقا إللجاد مث ث عاول روسي إمراني ركيف اول فا إمرال وروساا مصدردف و ركادا مم ا
لت ماف امداداف الااق الى أوروبا( .نعم .)015: 2106
أمدا ع قا تمددا فامدا ل ددص األزمد الةدورد ف فاو ددد بدامف فددي و تدداف النلدر إذ ددرم روسدداا
أل األزمد الةددورد أزمد داخ اد ولانتددا

ددل داألمف اإلق امددي والدددوليف و شددى مددف انتشددار الةد فا

عد سقوط النلا الةور ف اانما ركاا دعو إلى نحي الر ال الةور و دعو المعارضد  .ود اد
أل ركاا ةعى إلى ة نفوذهدا ع دى المناقد كقدوح إق اماد رد نتا رد ل إمدرال .إل التعداول الروسدي
التركي لةاهو في إضعا

النفوذ اإلس مو عف القوقاز الروسيف ودةداعد ركادا فدي سااسد العمدق

االست ار اجي) Brannan2013). .
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المبحث الثاني
الوظيفة المرتبطة بأدوات ووسائل انجاز االستراتيجية الروسية في الشرق الوسط
عد دُّد روس دداا دوم الش ددر األوسد د

و حدم دددا ال دددوم العرباد د ف ددي ه ددذا المش ددر حت ددل مناقد د

غرافا متم ومجاورح نةباا لحدودها ف و شتر معتا مصالح م ت ف ف والتي لتا ثار ع ى أمنتا
القددومي ف وع ددى اقتصددادها فددي آل واادددف و نلددر الاتددا مثا د قع د

غرافا د متوال د مدده المةدداا

األو ارسداود المتراماد فاالسدت ار اجا الروسدا التدي ةددعى خ دف مصدالحتا القوماد و نفوذهدا الددولي
جبددر روسدداا ع دى النلددر نحددو الجنددوب والغددرب ألل العامددل الجغ ارفددي لشددجل النةددب لروسدداا سددببا
هامددا م ددف األس ددباب الت ددي دددفه ات ددا ل بح ددث ع ددف دور وموق دده متقددد اس ددتمرار ف ددي الش ددر االوسد د .
(ق عجا ف.)064: 2106
فتددذه المناق د التددي رباتددا ادددود سااسددا مدده روسددااف و

ددو كااندداف ادداد ال

ت ددف فددي

ركابتتددا الدمنا د والةااسددا والح ددارد مدده الةددجال فددي مندداطق روسدداا الجنوبا د ف والتددي ت د ار

فامددا

اانتا ا غاف ررقا ودلان إس ما وا ارح ااد اول متاا ق مه الدوم العربا واالس ما القردبد
م ددف روس ددااف والت ددي عد ددها االس ددت ار اجا الروس ددا مواق دده نف ددوذ لت ددا غا ددر مبارد درح وخالد د أل الدلاند د
اإلس ما مدمف اتا اوالي ( )%22مف عدد سجال روساا( .العز ف .)04 –01: 2101
ةت د الدوم وسا ل وأدواف م ت ف لتنفاذ أهدا
لانه القرارف وهذه األدواف ُمثل وسا
مف ااث اإلد ار والم موم ذهناا إلى أر

إست ار اجاتتا الع اا حقاقا لغالاف منشدها

ُعاف لناع القرار ع ى نقل األهدا

الواقه است دا أف ل الوسا ل المتاا ودت ثر إختاار

األداح عدح اعتباراف ومتغاراف منتا مادل وأخرم معنود فهذا ف
و قدمرها لما راه مناسبا لال مف أهدا

والرؤم والتصوراف

عف وفر اإلرادح الةااسا

ردد حقاقتاف إنما عااف الوسا ل التي عاف ع ى حقاق
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هذه االهدا ف ودنبغي ع ى كل دول أال ةق

مف قدمرها االست ار اجي طباع الباي اإلق اما

والدولا ال تاف قد فرضال ع اتا نوعا األهدا

وفق شجال أولوداف ونوعا الوسا ل واألدواف

الم م ل مال حقاقتا.
األخرم

متوقف نجاح األداح المةت دم ع ى قدرح الدول وإمجانا تا في الت ثار ع ى األط ار

و توفر لروساا اال حادل مف األدواف والوسا ل االقتصادل والعةجرد والةااسا ما لمجنتا مف
الت ثار وخال في ع قا تا مه دوم الشر األوس  .لذا سعإ إدارح او ف إلى سال قد ار تا
االست ار اجا القوما و وظافتا في العدمد مف الق الا اإلق اما والدولا المتع ق
األوس ف عد الت ار ه الابار الذ أعق

مناق الشر

انتاار اال حاد الةوفااتيف إل بار العالو ع ى االعت ار

اتا

كقوح ال لمجف االستغناء عنتا أو حاادها و جاه تا( .مجدالف.)46-44: 2105
إل إلرار روساا ع ى عزدز دورها ع ى الةاا الدولا ف واستعادح هابتتا ومجانتتا كقوح كبرم
وزدادح مةتوم مصالحتا االقتصادل دفه اتا إلى ا باع عدح مةاراف است ار اجا منتا:
أوال :و وب حقاق نما اقتصادل قوما رام

شجل ركازح لقوح است ار اجا و اوسااسا .

ثاناا :العمل ع ى هاج الع قاف الدولا مف خ م الةعي لبناء نلا وازل القوم المتعدد القابا
لقو ع ى أسل المحافل ع ى األمف الجماعي والت از ماثا األمو المتحدح والقانول الدولي.
ثالثا :االعتماد ع ى اناء فاهماف متعددح األط ار

ل وقو

او

التامن األمردجا .

ار عا :اعتماد مقارب اراغما ا واقعا نارا في المناطق التي ةتااه روساا أل رد

فاتا دور

الار األساس ولتا فاتا مصالح أمنا واقتصادل ف أو أنتا ةتااه أل ةتحدث فاتا فرلا أو متو
إستحداث فرا لتا أو مجاالف ل تحر

فتي ةعى الى إلجاد مناطق وا

فاتا المصالح

األمردجا و جد فاتا أل ا دوم شاركتا هذا االهتما  .إل الوطف العربي والشر األوس عموما مف
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أكثر مناطق العالو التي وفر ل ةااس الروسا هذه الفرا وهي لو ةتحدثتاف ال كانإ مف رك
اال حاد الةوفااتي وما ع اتا إال فعا تا( .نعم ف .)61-59: 2106
وفدي إطدار سدعي روسداا لتحقاددق أهددا

اسدت ار اجاتتا فدي الشددر األوسد فقدد بندإ إسددت دا

أدواف ث ث أولتا :األداح الةااسا وثاناتا :األداح االقتصادل وثالثتا :األداح العةجرد .
أوال :الدا السياسية:
فاما متع ق است دا روساا لتذه األدواف ففي الوقإ الذ
نارا في عتد "م تةاف" لعد وضوح األهدا

كانإ الةااس الروسدا غادر

ونقص فدي الوسدا لف إال أل هدذا الحدام غادر مجدرد

ول ددوم ا ددو ف ل ةد د ا اا ددث ا دددأ العمد دل ع ددى الص ددعادمف ال ددداخ ي وال ددار يف فع ددى الص ددعاد
الةااسددي الددداخ ي ادددأ اتحقاددق االسددتقرار ل ددداخل الروسددي وذلددك اترسدداخ الدلمقراطا د ف و قددودو أداء
النلددا ومحاربد الفةدداد فددي قادداع المددام والةااسد .أمددا ع ددى لددعاد الةااسد

الدولاد

واالق اماد

فق ددد اعتم دددف االس ددت ار اجا الروس ددا ع ددى الواقعاد د الةااس ددا والنش ددا ف ددي المن دداطق الت ددي لت ددا فات ددا
مصالحف أو عدها تدمدا ألمنتا القومي( .فاج اونانا.)2104
لقددد ان رطددإ روسدداا فددي ق ددالا الشددر األوس د عددف طردددق اندداء ع قدداف ثنا ا د مدده دوم
المناقد د ف س ددعإ م ددف خ لت ددا إل ددى حقا ددق أه دددافتا الةااس ددا واالقتص ددادل واألمناد د  .وطد ددف أرك ددال
ع قتتددا شددجل كباددر مدده كددل مددف إم درال و ركاددا وسددورداف وبنددإ ع قدداف فدداهو مدده كددل مددف إس د ار ال
والدوم العربا الشر أوساا وظتر ذلك مف خ م الزداراف المتبادل ع ى أع ى المةتوداف .وع ى
ااز واسعا مف االهتماماف االست ار اجا الروسا ف فدالوطف العربدي
مةتوم الوطف العربي فان لشغل ا
كثار مدف المشدج ف التدي تداح لروسداا لعد
لعاني ا

دور مدرثر ع دى الةداا الدولاد ف فتندا الق دا

الامنا والق ا األولى وهي الصراع العربي اإلس ار ا يف وق ا إرهاب داع ف والوضه ال ابي وهذه
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ك ت ددا دددعو دور روس ددي فاع ددلف لق ددد انتتج ددإ روس دداا سااسد د الق ددوح الناعمد د ف لاةد د

الت ما ددد ل موق ددف

الروسي مف الق دالا العرباد ف ودعدو و فتدو سااسدتتا فدي هدذا الشد ل مثدل موقفتدا مدف االزمد الةدورد
در العدا العربدي الدذ لعدد أل الواللداف
وع قتتا إمرال .كما أل الدا وماسدا الروسدا ماهدإ مده ال أ
المتحدح مةرول عما لجر في الع ار ولاباا وسوردا والدامفف وكدذلك حدد موقدف الواللداف المتحددح
في عض الق الا العربا مثل ق ا اإلستااال االسد ار ا ي فدي ف ةدااف .كمدا أكددف أل الةااسد
الروسا
اإلس
ط

ت ف عف سااس الواللاف المتحددح والغدرب فدي عام تدا مده اإلسد
"واالسد

وأل روسداا فدر اداف

الةااسدي"ف وهدي ةدعى ألل ادول وسدا نزدد فدي أ خ فداف عرباد داخ اد إل

منتا القاا اتذا الدور( .نعم ف.)65: 2106
والجان

اآلخر لع قا تا مه الدوم في المناق هو ع قتتدا مده إمدرال اادث مجندإ روسداا

مف اناء ع ق نشا مه إمرال التي شاركتا عض الم فافف مبرز مف هذه الم فداف م دف الع قداف
الدولا

واإلق اما لروساا وإمرال مه المجتمه الدولي فوخال الواللاف المتحدح األمردجا وع قتتمدا

مه الغرب متاز التو ر ف وبما أل سااسد الواللداف المتحددح وأوروبدا تدد

إلدى عدزم روسداا وكدذلك

عددزم إمدرال فددال قاربتمددا لمجدف أل ةددت دم كد الدددولتاف ك سد وب لت فاددف ال ددغ الغربددي عنتمددا
.كما أل الموقدف مدف الم دف الةدور متشدا إلدى ادد عاددف إل هدذا الندوع مدف التدو ر وال د

مده

الغرب خ ق قارب روسدي ام ارندي ف فدي محاولد لاةدر االد العدزم والعقوبداف التدي لمارسدتا الغدرب
ضدددهما فكمددا ال روسدداا نلددر إلمدرال كبوا د مددف البوا دداف الر اةد ل شددر االوسد

مشدرق العربددي.

(العوضيف.)2106
وبقدر ع ق األمر الع ق الةااسا الروسا التركا فإل الع ق اانتما قدد اددأف مدف لحلد
فاددك اال حدداد الةددوفااتيف فتركاددا هددي أوم مددف اعتددر اروسدداا عددا ()0990ف كمددا أل زدددارح اددو ف
لتركاددا عددا ( )2114ه دي أوم زدددارح لددزعاو روسددي لتركاددا منددذ( )12عام دا .ودشددجل الموقدده الجغ ارفددي
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المحدد األساس لشجل الع ق ااف الارفافف وقد و تإ ركاا الدعوح لروساا لتاول ع وا مراقبا في
ُ
منلم المر مر اإلس مي إ ال فترح ر اس ركاا ل  .ولعل مف أارز الق الا في الشر االوس التي
ددرثر ف دي رددجل الع قدداف الروسددا التركا د ف ق ددالا القوقدداز التددي كانددإ شددجل مجدداال ل تنددافل فامددا
اانتمدا سدا قاف وقدد مجددف الارفدال مدف لدوغ سااسد ل تعداول فامدا اادنتو اعتمدددف شدجل أسداس ع ددى
االقتصاد( .رامولف.)94: 2106
إضدداف لق ددالا القوقدداز فددال الةااس د ال ار ا د الروسددا وا د ق ددالا ر اةددا متحددتو ع اتددا
التعاطي معتا في ع قتتا مه ركاا منتا الق ا الف ةاانا ف والم ف النوو والنفوذ اإلمراني و ثاره
ع ددى ع قدداف إم درال الدددوم العربا د ف وكددذلك األزم د الةددورد ف ومددا لةددمى اإلرهدداب اإلسد مي .هددذه
الق ددالا تفددق روسدداا مدده ركاددا فددي ع ددتا و ت ددف فددي ع ددتا اآلخددرف فع ددى سددبال المثددام فددي
الق ددا الف ة دداانا م دددعو الارف ددال ا ددق قرد ددر المص ددار ل ف ة دداانااف والتة ددود الةد د ما ف ودعترف ددال
جماه الفصا ل الف ةاانا  .فاما ال متفقال ماما في موقفتما مف األزمد الةدورد ف ففدي الوقدإ الدذ
ددعو فاد روسداا النلددا الةدور ف فددإل ركادا دددعو المعارضد و ددرم النلدا مةددروال عدف قتددل الشددع
و دمار الب د و عتقد أل الحل لجمف في

ا عف الة ا ( .نعم ف.)011: 2106

وع ى بتد الع قداف اإلسد ار ا ا الروسدا ف فدإل الع قداف ادورف اانتمدا شدجل م حدو فدي
عتد او ف فقد عمل ع ى قود و حةاف الدروا

االقتصدادل واالسدت ار اجا مده إسد ار ال .لادف ع دى

مةتوم الصراع مه العدرب لدو متغادر رديء كثادرف فموقدف روسداا مدف الصدراع العربدي اإلسد ار ا ي هدو
نفةد منددذ عتددد اال حدداد الةددوفااتي فقددد اعترفددإ روسدداا الدولد الف ةدداانا ف كمددا أنتددا ع ددف أنتددا ضددد
االستااال .ورغو و ود خ فاف في عض المواقف الةااسا مثل م ف الع قاف الروسا اإلمراناد ف
وكددذلك موقددف روسدداا مددف منلم د امدداس إضدداف لموقفتددا مددف اددزب هللا ال بندداني إال أل الع قدداف
الةااسا واالقتصادل اانتما متماسج وقود ( .اورروفةجالاف.)2106
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ثانيا :الدا االقتصادية:
و عد ددد هد ددذه األداح وااد دددح مد ددف أاد ددرز األدواف التد ددي عتمد ددد ع اتد ددا روسد دداا لتحقاد ددق أهد دددافتا
االست ار اجا  .فقد ار ه است دا األداح العةدجرد فدي العدالو لصدالح األدا داف االقتصدادل والةااسدا ف
عد أل ثبإ ل مجتمه الدولي أل است دا القوح العةجرد لال الحل األمثل لاثار مف المشج فف ال
إل ك فتد أكبددر وضددرره أكثددر والفا دددح المر ددوح مند غالبددا أقددل و عددد القددوح االقتصددادل ل دددوم والمتمث د
مددا م ددك م ددف إمجاندداف اقتص ددادل ه ددي األداح األهددو م ددف ا دداف أدواف الةااس د ال ار اد د ل دولد د ف ددي
عاطاتددا مدده النلددا العددالمي .إل المررددر األسدداس الددذ موضددح فدداوف الدددوم فددي قو تددا وإمجانا تددا
لعود إلى ما م ك مف قدراف اقتصادل ادر
إسددت دا الدول د لددألداح االقتصددادل ل
اسددت دا األداح االقتصددادل اةد

أساسا ف ولاةإ كل الدوم مرثرح في هذا الجان

ألل

دده لمددا م ا د هددذه الدول د مددف ما دزاف اقتصددادل ف ود ت ددف

الغالد والتددد

المر ددو منتددا .وقددد عارفددإ الدددوم فددي ع قتتددا أل

هددذه األداح ةددت د إلجا ددا أو سد با فقددد ةددت دمتا الدولد شددجل سد بي ع ددى هايد عقوبدداف إقتصددادل
فرضتا دول أو مجموع دوم ع ى دول أخرمف مثدل العقوبداف االقتصدادل

ردجالتا الم ت فد التدي

فرضددتا الواللدداف المتحدددح االمردجا د ع ددى عدددد مددف الدددوم مثددل إم درال وكوردددا الشددمالا وكددذلك ضددد
روساا وذلك لحمل الدوم المعاقب ع ى القاا فعل أو اإلمتناع عف فعل ما( .عبدالبدله ف.)2106
أل ا قد ةت د شجل إلجااي ع ى رجل منح ومةاعداف قدمتا الدول لدول أخرم اتد
االس ددتمرار فد دي سااسد د معاند د

ددد مص ددالح ال دددوم المانحد د  .وم ددف أر ددجام اإلس ددت دا الةدد بي من دده

التص دددمر لمن ددتل أو أكث ددرف أو جما ددد المعون دداف االقتص ددادل كم ددا ه ددو الح ددام فد دي جما ددد المعوند د
األمردجاد د لمص ددر عقد د

أا ددداث ( )11مونا ددو( )2101ولع ددل أوض ددح مث ددام ه ددو م ددا د دو فرضد د م ددف

عقوبدداف إقتصددادل دولا د ع ددى الع د ار عق د

اددرب ال ددال األولددى عددا ( )0991والتددي أدف الددى

انتاددار الدول د العراقا د ف أو ع ددى رددجل وقددف المعون د مامددا مث مددا فعددل اال حدداد الةددوفاتي عندددما قددا
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إعد ددادح هاج د د الةااس د د ال ار ا د د

ل د د فد ددي أواخد ددر ثماناند دداف القد ددرل الماض د ديف أو الد ددر التعامد ددل

االقتصاد مه دول معان مث مدا اصدل مده إمدرال أو فدي اسدت دا روسداا لق دا أناااد

نقدل الغداز

المارح وكراناا كل هذا لةت د في سبال ال غ ع ى الدول لتغاار سااستتا ال ار ا مدا متناسد
مه مصالح الدول المةت دم لألداح(.عبدالبدلهف .)2106
ولاددي لمجددف إد ار

د ثار األداح االقتصددادل الروسددا ع ددى سااسددتتا فددي الشددر االوسد الاددد

مددف معرفد مدا مت اد مددف مدوارد طباعاد قددد ددرثر فددي سااسددتتا .حلددى روسدداا د كبر ااتادداطي فددي
العالو مف المعادل وبنةب قدر ب ( )%11ردام الفحدو الحجدر ف والحدمدد والفوسدفور والبو اسداو ف
والنف انةب ( )%01مف االاتااطي العالميف والغاز انةب ( )%16مف االاتااطي العالميف وهي
ار دده أكبددر دول د منتج د ل نحدداس فددي العددالو .هددذا التنددوع فددي المصددادر والم دوارد ع تددا مت ددك قاعدددح
لناعا وزراعا

د أهدا

است ار اجاتتا( .الزهار ف .)412: 2102

فددي إطددار سددعي روسدداا السددتعادح نفوذهددا االقتصدداد فددي الشددر األوسد والعددالو اهددتو اددو فف
الصددناعاف الم ت ف د ففاددور لددناعاف الددنف والغدداز وكددذا الصددناعاف العةددجرد ونش د سددو اادده
الةد ح اتددى ااتددل المر بد الثاناد عالماددا فددي جددارح األسد ح فوب غددإ المبددادالف التجاردد الم ت ف د
الروسددا مدده عددض دوم الشددر األوسد إلددى أرقددا

ادددح فتركاددا ولددل التبددادم التجددار اانتددا وبدداف

روساا( )15م اار دوالر لان ان فض عد ذلدك إلدى ( )21م ادار دوالر عدد إسدقاط المقا د الروسدا
ودةددعى الارفددال الددى رفدده قام د التبددادم التجددار الددى ( )011م اددار دوالرف وقددد رددم إ المبددادالف
شجل ر ال مشارده الااق والتة اح إضاف لقااع الةااا ( .عبد الر از ف .)2104
و عد الدوم العربا رردجا است ار اجاا لروساا في المشارده االقتصادل ااث ا غ اجو التبادم
التجدار اانتدا لعدا ( )2106ادوالي ( )04.41م ادار دوالرف واات دإ مصددر المر بد األولدى وبحجددو
بددادم قددارب( )5م اددار دوالر تتددا الج از ددر حجددو ( )4م اددار دوالر قردبددا وبعدددهما ا ددإ اإلمدداراف
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العربا حدوالي ( )2.251م ادار دوالرف فامدا ا دغ اجدو التبدادم التجدار ل ةدعودل مده روسداا ادوالي
( )511م اول دوالر ول ع ار ما لقارب الم اار دوالرف فاما ار ه الح اف القدلو لابادا عدد الثدورح إلدى
مةتوم بادم جار لقارب( )41م اول دوالر( .سبو نك عربيف .)2104
التعدداول االقتصدداد ادداف إمدرال وروسدداا لجدداد لجددول هددو األهددو مددف ادداف دوم الشددر األوسد ف
فالمصالح المتبادل والعوا د المادل المباررح التي عود ع دى روسداا د ارء التعداول مده إمدرال وخالد
مباعاف الة ح والتي أع ف أل هنا ط باف لعقود التة اح قد صل اتى عدا ( )2121إلدى ()01
م اار دوالر( .عمرف.)2104
ل ا

إلى مدا سدبق عوا دد التعداول فدي المجداالف األخدرم وخالد الااقد ف فقدد ا غدإ قامد

العقد الذ وقعت روساا مه إمرال لبناء محا "اورتر" اوالي م اار دوالرف إلى ان
عمل لما لقارب ( )01آال

وفار فدرا

مف خبراء الااق الذرد الدروس والفناداف فدي هدذا المجدامف وهدو أمدر ال

لق ددل أهماد د ع ددف قامد د الص ددفق ذا ت ددا .وهن ددا

ع دداول مت ددو ا دداف الب دددمف ف ددي مج ددام ال ددنف والغ دداز

واسددتثماراف مشددترك لتاددودر لددناع الددنف اإلمراناد مددف خ د م مرسةد مشددترك ل تنقاد

واسددتغ م

الحقددوم النفاا د ومجددامف الغدداز فددي إم درال .و شددار رددرك "غددازبرو " الروسددا فددي اسددت راج الغدداز
الاباعي والتنقا

عف النف فدي اقدوم "فدارس الجندوبي"ف وفدى نفادذ مشدروع انداء خد أناااد

الغداز

"إمرال -اكةتال-التند"ف وأع ف مج ل األعمام الروسي اإلمراني أل اجو التبادم التجار ااف روساا
وإمرال قد لصل الى ( )01م ااراف دوالر اتى عا (( .)2121الشاخف .)05: 2104
أما في اند

الع قداف االقتصدادل اإلسد ار ا ا الروسدا ف فبح دوم عدا ( )2105ولدل اجدو

التبددادم التجددار ادداف روسدداا وإسد ار ال إلددى ( )2.15م اددار دوالرف ات ار دده نةددبت ( )% 10عددف عددا
( .)2104ودر دده الة ددب

الر اة ددي إل ددى ان ف ددا

مع دددم ل ددر الروب ددل مقاا ددل العم د د األماركاد د .

و شددمل الصددادراف الروسددا الددى إسد ار ال ( )% 14مددف األلمدداس ال ددا ( )% 16مددف الوقددود ال ددا ف
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ومنتجد د دداف اترولا د د د  .أمد د ددا المةد د ددتورداف مد د ددف إس د د د ار ال فتتاد د ددول مد د ددف ( )% 24مد د ددف ال

د د ددرواف.

(لاسرف.)2104

إل ما قا

"او ف" مف إل ااف اقتصادل ف قد نجحإ فدي فدتح أسدوا المناقد لمنتجا تدا

مددف الب ددا ه الم ت فد واألس د ح وخالد إلم درال ومصددر والةددعودل وإس د ار ال وسددوردا .م ددك روسدداا
إقتصادا معتمدا ع ى الغاز والنف

شجل كبارف وقدد سداهو هدذال المصددرال اإلضداف إلدى مدا م اد

مف خبراف في مجام الااق والف اء والصدناعاف العةدجرد إنعدا

االقتصداد الروسدي والدذ لفدتح

مجدداال ل تعدداول مدده دوم الشددر األوس د وخال د فددي ال ددال العربددي والع د ار ولاباددا ومصددر وقاددر
وإم درال ل ت د ثار فددي م ددف الااق د العددالمي .ودشددجل الشددر األوس د وسدداا م مددا لمجنتددا مددف النجدداح
إس ددت دا األداح االقتصد ددادل فد ددي عام تدددا م دده دول د د ف فال دددوم فدددي ه ددذا اإلق دداو دوم لاةدددإ متقدم د د
لددناعااف و عتمددد ش ددجل ر ددال ع ددى االسددتاراد .ف ددي الفت درح الة ددا ق إلندددالع الث ددوراف العربا د طغ ددى
الح ور االقتصداد ل واللداف المتحددح األمردجاد واال حداد األوروبدي ع دى الو دود الروسدي المناقد
ادر د كباد درح .وظ ددل التع دداول التج ددار واالس ددتثمار ادداف روس دداا والش ددر األوسد د مح دددودا اس ددتثناء
الشراك االقتصادل القود التدي رباتدا جدل مدف إمدرال و ركادا لدذا فتدي حتداج لجتدود كبادرح لمنافةد
الغد ددرب فد ددي مناق د د الشد ددر األوس د د وخال د د فد ددي المجد دداالف التد ددي ال تع د ددق الااق د د والتة د د اح.
(كو انو ف .)2104
إل روساا فتقر ل قوح االقتصادل المرثرح فدي الشدر األوسد والتدي جعدل منتدا العبدا مدرث ار
فددي الش د ل اإلق امددي فددي اددام قددررف االعتمدداد ع ددى األداح االقتصددادل ف ألل اجددو اسددتثما ار تا لددال
در إذا إسددتثنانا إم درال و ركادداف كمددا أل أ اسددت دا لتددذه األداح شددجل س د بي قددد ل ددر االقتصدداد
كباد ا
الروسي كثا ار لو ود ادا ل أخرم متاا

مدف ناااد ف ومدف ناااد أخدرم فعدد قددلو روسداا لمعونداف

اقتصددادل لحجومدداف المناقد ف أو قدددلو الدددعو المددالي ل منلمدداف غاددر الحجوماد كمددا فعددل الواللدداف
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المتحدح األمردجا والدوم الصناعا الابرم لق دل مدف ثارهدا االقتصداد فدي المناقد فل دا

إلدى

ذلك أل ا ور االقتصاد الروسي في المناق لعتمدد شدجل كبادر ع دى م دف الااقد ف ومعلدو دوم
المناق هي دوم منتج ومصدرح ل ااق ف ذا لقتصر التعداول ع دى التقناد المتع قد اتدا وهدذه التقناد
لتا ادا ل عالما كثارح وكذلك الحام لمصدر التة اح.
ثالثا :الدا العسكرية:
ج د ال دددوم لت ددذه األداح كواا دددح م ددف أدواف نفاددذ أه دددا

اس ددت ار اجا ففتعد دُّد األداح العة ددجرد

وسا متم في ر م الةد و الةااسدي ال دار ي إلدى واقده م مدوس فمعتمددا فدي إسدت دامتا ع دى
ما متوافر ل دول مدف قددراف عةدجرد و انولو اد فلمجدف لتدا اسدت دامتا فدي موا تد دولد أخدرم فدي
اددام فشددل البدددا ل األخددرم فولددال ال ددرورح اسددت دا القددوح العةددجرد فع اددا اتددى لمجددف القددوم أل
الدول د وظددف قو تددا العةددجرد لتحقاددق أهدددافتا االسددت ار اجا ففقددد لجددول مندده األط د ار
القاددا د

األخددرم مددف

حددر عةددجر ضدددها هددو رددجل مددف أرددجام التوظاددف لددألداح العةددجرد وهددو مددا لعددر

الردع .وك ما زادف اإلمجاناف والقدراف العةجرد ل دولد عدزز ذلدك مدف نجاعد وسدا تا الدا وماسدا
ومنحت ددا خا دداراف أكب ددر وأوس ددهف وك م ددا ار ع ددإ الق دددراف العة ددجرد ض ددعفإ الوس ددا ل الدا وماس ددا .
(الناظر ف.)2100
ُلعد ال جوء لألداح العةجرد أع ى مراال الصراع والوسا االخادرح فاد

فدي العصدر الحدالي

وفد دي ظ ددل ا ددور أدواف و قنا دداف الح ددروب واختد دراع األسد د ح الذكاد د ذاف الم دددلاف البعا دددح وق دددراف
التدددمار العالا د م ددافا إلددى مددا سددبق مددف أس د ح ال ددمار الشددامل ألددبح اسددت دا القددوح العةددجرد ال
لشجل خا ار ع ى أط ار

النزاع فق ف ولاف ع دى العدالو كجدل نلد ار ل ادورح هدذه األسد ح ونتا جتدا

التدماردد العالاد ف وأوضددح مثددام ع اتددا عندددما ألقددإ الواللدداف المتحدددح األمردجاد فددي الحددرب العالماد
الثاناد قنب تدداف نددوودتاف ع ددى مدددمنتي ناغدازاكى وهاروردداما فددي الاا ددالف ومددا نددتل عنتم دا مددف خ دراب
ودمددار ع ددى مةددتوم واسدده ومةددتمر اتددى اآلل .عددد انتتدداء الحددرب العالما د الثانا د و بعتتددا الحددرب
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أل لجددول ال اددار األخاددر الددذ

البدداردحف أدركددإ الدددوم أل اسددت دا األداح العةددجرد لج د
الدددوم فددي نتالد الماددا

عددد اسددتن از

ج د الا د

كافد األدواف األخددرمف وإدراكتددو أل األداح العةددجرد ال حددل

مف األزم أكثر مما عقده.
ورثإ روساا عف اال حاد الةوفااتي رسان عةجرد ض م ف وقددراف نوودد كبادرح وم دزول
نوو ض وف و انولو اا عةجرد متاورحف وهي عتمد ع ى هذه القددراف كوسدا
مت ك انولو اا ف ا ا متقدم ومنلوم لواردخ عاددح المددم لصدع

تدمدد وردع .وأنتدا

التصدد لتدا .ا دغ اإلنفدا

العة د ددجر الروس د ددي ع د ددا ( )2106اد د دوالي ( )41م ا د ددار دوالر مقارند د د حد د دوالي ( )66م ا د ددار ع د ددا
(( .)2104عبد البدله ف.)2106
إل رعور روساا ل أمنتا القومي متدد واا تتا ل عودح ل ةداا الدولاد كقدوح علمدى دفعتدا
الس ددت دا األداح العة ددجرد ش ددجل مبار ددر ف ددي س ددوردا ع ددا ( )2105وقب ددل ذل ددك ف ددي ور ا ددا ع ددا
در واضددحا فددي امال د أمنتددا القددومي وكددذلك كددال
()2111ف وقددد كددال السددت دا روسدداا لتددذه األداح أثد ا
إمددذانا عود تددا كقددوح كبددرم ع ددى الةدداا الدولا د ال لمج دف جاه تددا( .الندداظرف  .)2100فامددا أظتددر
إختبارهددا ألادددث لددناعتتا العةددجرد فددي الحددرب مدددم التحدددمث والتاددور التانولددو ي فددي المجددام
العةجر ف والذ أثار اهتما الدوم التي حتاج الستاراد الة ح مف روسداا وكدذلك الددوم التدي قدف
ع ى الار المقاال مثل الواللاف المتحدح األمردجا .
إل اسددت دا األدواف الةااسددا والعةددجرد واالقتصددادل فددي الةااس د ال ار ا د لروسدداا جدداه
الشر األوس

تداخل فإست دا القوح العةجرد استثناء الحالد الةدورد محددود -وإل كاندإ تددد

اتا -فروساا عتمد ع ى الجان

الةااسي التعامل مه الدوم التي رباتا اتا مصالح شدجل كبادر

وإل كال او ف لةت د الدا وماسدا والقدوح العةدجرد شدجل متفداوف الدر د واألسد وبف أمدا إسدت دا
األداح االقتصادل فتو محدود ألل قدراف روساا االقتصادل
األمردجا فاتى وإل كانإ وظف هذه األدواف الدر

التي

لاةإ مةتوم قدراف الواللاف المتحددح
د مصالحتا.
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الفصل الرابع
االستراتيجية الروسية حيال ال زمة السورية
ُعد ددد سد ددوردا محد ددور الص د دراع اإلق امد ددي والد دددولي فد ددي المشد ددر العربد دديف فتد ددي شد ددجل مةد ددرح
اوسددت ار اجي متددو ومنا ددق مثددالي إلعددادح رسددو خارط د اإلق دداوف خالد عندددما ا ددذ الص دراع أ عددادا
ومةتوداف م ت ف ف فقد انا ق اثورح مف مجتمه لةعى ل ماالب حقوق مف س ا ولف المةتبدح
ِ
ةتثف است دا أ أداح في سبال انتاء الثورح .رافق ك االاداث لراع إق امي ا تتد أل لحوم
ولو
إدارح األزمد وفددق قواعددد دوازل القددومف ممددا دفدده روسدداا لمحاولد ا دداذ موقددف مددرثر فددي اددل األزمد ف
انا قددا مددف كونتددا دولد ا افد ل نلددا وفددي إطددار سددعاتا إلسددتعادح مجانتتددا كقددوح علمددى فددي الشددر
األوسد مدده الت ار دده الم حددو ل دددور األمردجددي فا د

ااددث مث ددإ األزمد الةددورد ل ةد ااف الروسددا

فرل إلثباف نفةتا وا اذ مواقدف وأدوار واضدح فدي الق دالا العالماد والدولاد  .وذلدك عقد

االد

الت ار دده ل دددور الروسددي ع ددى الةدداا العالما د فددي ادال د فاددك اال حدداد الةددوفااتي( .الشدداخ ف2106
.)14:
رددج إ الثددوراف العرباد حدوال إسددت ار اجاا فددي الب دددال العرباد ف والتددي رأف فاتددا روسدداا مدددخ
إلعادح قااو مجانتتاف ورد إعتبارها قوح علمىف واغتنمإ فرلتتا في األزم الةورد ف نل ار لما مث
س ددوردا م ددف أهماد د ف ددي اإلد ار االس ددت ار اجي الروس ددي ق ا دددلاف ورأف ف ددي ذل ددك مج دداال إلع ددادح ر اد د
م دوازدف القددومف وعددد ا درار مددا اص دل فددي لاباددا اانمددا دددخل ا ددف رددمام األط ةددي م تحف دا ق درار
مج ل األمف رقو ( )0941في التدخل قةردا وما ر
واال اإلاتراب التي رافقإ التغاار.

ع ى ذلك مف غاار النلا القدا و والفوضدى
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المبحث الول
طبيعة ال زمة السورية وتداعياتها
رددتدف المناق د العربا د فددي أواخددر عددا ( )2101وبدال د ( )2100مو د مددف االاتجا دداف
التددي درفض األوضدداع القا مد فددي ا دددانتا سدداعا إلددى الحردد والماالبد ددالحقو الجماعاد والفردلد
والعدال اال تماعا ف وعرفإ هذه االاتجا اف اسدو (الرباده العربدي) وقدد ااتددأف اتدونل ثدو مصدرف
ثو لاباا والامف وأدف إلى إسقاط األنلم الةااسا القا م في ك الب دال.
كد ددال الشد ددع
ف وضاع لو اف

الةد ددور م ارق د د

در نتا جتد ددا
الثد ددوراف التد ددي إند دددلعإ فد ددي الب د دددال العربا د د منتلد د ا

ت ف عف أوضاع الشعوب الثا رحف ودم ك كل أسباب الماالب دالتغاار .خر دإ

المل دداهراف ف ددي س ددوردا ات دداردخ ( )05آذار( )2100ماالبد د الحردد د والمة دداواح والعدالدد اال تماعاد د
و فادف القب د األمناد ف لاددف النلدا الةددور اسدت ف األزمد متدذرعا د ل سدوردا لاةددإ ددونل وال
مصددرف وأل مددا ادددث فاتمددا ال لحدددث فددي سددورداف ولج د إلددى الح ددوم األمنا د إلنتدداء اإلاتجا دداف
فدد د ددبا

األطفد د د ددام وأه دد د دداتو إال أل الملدد د دداهراف اسدد د ددتمرف ول د د ددو توق د د ددف أم د د ددا عن د د ددف الة د د د د ا .

(الجبور ف.)44 :2106
ادورف األزمد الةدورد ةددرع ع ددى الصدعادمف الددداخ ي وال ددار ي .فع دى الصددعاد الددداخ ي
و حإ ضدغ التلداهراف اددأ النلدا إ داذ عدض اال دراءاف ل حدد مدف إنتشدارها فدي عددد أكبدر مدف
المندداطق ومددف هددذه اال دراءاف :أوال :االسددتمرار اسددت دا القب د األمنا د ف و تدمددد الندداس واعتقددالتو
والبا

اتو لردعتو عف التلاهر لاف هدذه ال ادوح لدو ف دح ولدو حقدق نتاجد  .ثانادا :اعتدر النلدا

أل هنددا فع د اا د لإلل د ح الةااسددي واالقتصدداد واال تمدداعيف فبدددأ اتعدددمل الدسددتور لتحةدداف
الحادداح الةااسددا وألدددر قانونددا دمدددا لألا دزابف وقددرر إ دراء انت ا دداف لمج ددل الشددع ف وأ ردددإ
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االنت ا دداف فددي ألددار( .)2102لا دف فش د إ كددل هددذه اإل دراءاف فددي إقندداع الشددع

الددذ لعتقددد أل

النلددا فاقددد ل مصددداقا  .ثالثددا :ادددأ النلددا ُلةددو أل مددا لحص دل فددي سددوردا هددو مجموعدداف إرهااا د
مدعوم د مددف ال ددارجف وذكددر الةددعودل وقاددرف وأل مددا تعددر

ل د سددوردا هددو نتاج د لمواقفتددا مددف

إس ار ال وأل الذ لحارب الدول هو مجموعداف مدعومد مدف قدوم خار اد ف فد ازد مدف اشد الشدع
واست د كل ما لم ك مف عنالر القوح ضد المواطناف( .الجبور ف.)45: 2106
أمدا العنددف الاباددر الددذ اسددت دم الجددا

الةددور ضدد المحتجدداف و ددد هدرالء أند الاددد لتددو

مف الدفاع عف أنفةتو مقاال اآلل العةجرد لقواف النلا ف فقا العقاد المنشق ردا
ما لةمى الجا

الحرف الذ انتشر الاقا في كاف أنحاء سوردا ودقدر مياف اآلال

مددف م ت ددف الر د
وخا

العةددجرد ممددف انشددقوا عددف النلددا  .ادددأ هددذا الجددا

معار مه الجدا

األسعد إنشاء
مف المقا اف

فددي الدددفاع عددف المتلدداهردف

الةدور النلدامي فدي منداطق" الرسدتف وامدص "ف وأع دف عدف أوم هجدو

ل ع ى مبني الم ااراف الجود في ا دح ارستا( .وامإف.)2100
ولد إ الثددورح الةدورد إلددى صدداد اقاقدي ادداف الثدوار والجددا
مجموعاف مف الجا

الةددور وذلدك عندددما مجنددإ

الحر في موز ( )2102مف الدخوم إلى مدمن ا

وهي مف المدل الابرم

والمتم وإنتزاع أقةا منتا مف أمد النلا ف وهنا ادأ الوضه متحوم مف ثورح رعبا إلى ساا قتدام
اقاقاد ف وقددد ادداوم النلددا أل لةدداار ع ددى الةدداا جددل الوسددا ل لاند لددو لةددتاه ذلددكف اددل عقدددف
األمور أكثر وهنا ادأف األط ار

ال ار ا تدخل إللجاد الح وم ل زم ما متوافق مه مصالحتا.

أما ع ى الصعاد ال ار ي :أدم استمرار األزم الةورد وار فاع مةتوم العنف ااف أطرافتدا
إلددى حددر عددض األط د ار

العربا د إللجدداد ا ددوم إلنتدداء األزم د ف وهنددا لمجددف رلددد مةددتوداف مددف

التدددخل :المةددتوم األوم مةددتوم المنلمدداف الدولا د ف والمةددتوم الثدداني ع ددى مةددتوم القددوم الدولا د
والقددوم االق اما د

ع ددى مةددتوم المنلمدداف اددرز مشددروع الجامع د العربا د لحددل األزم د الةددورد أوال
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و ه مشروع األمو المتحدح .أما الجامعد العرباد فقدد لداغإ مشدروعا عدد إ تمداع وزراء ال ار اد
العددرب اتدداردخ (24آب  )2100لاال د

النلددا الةددور اوقددف العنددف والةددماح التلدداهر وإط د

سراح المعتق افف وقد وافق النلدا الةدور ع دى ذلدك عدد مماط د و عددل ف ع دى المشدروعف وقدد دو
إرسام عث مراقباف عدرب إلدى سدوردا لادف هدذه البعثد دو سدحبتا لعدد التد از النلدا اوقدف العم اداف
العةجرد ( .الجبور ف.)45: 2106
نتاج د لفشددل النلددا فددي نفاددذ مددا ط بت د الجامع د العربا د ددو إ دداذ أوم ق درار حددإ ال درقو
( )4411وهو ع اق ع ود سوردا في الجامع العربا اتاردخ ( 02شردف ثاني  )2100والإ عد
ذلددك ق د ارراف الجامع د العربا د فددي الم ددف الةددور ولددو نت د إلددى نتاج د ف فصدددر الق درار رقددو()4501
اتاردخ ( 22موز )2102والقاضدي الددعوح ال تمداع طداري ل جمعاد العامد ألمدو المتحددح إللددار
ولااف ا اذ إ راءاف ماعا لموا ت الموقف المتدهور في سوردا (خارف.)2106
ونتاج ال تماع الجمعا العام لألمو المتحدح الذ

و اناء ع ى ط

امع الدوم العربا

عد فشدل مشدروعتاف لددر مشدروع مشدتر اداف األمدو المتحددح مدف تد و امعد الددوم العرباد مدف
ت أخرم .ا ذف األمو المتحدح ق ار ار اتةدما "كدوفي أندال " مبعوثدا لألمدو المتحددح لددم سدوردا وقدد
وضه خا

منإ عدح نقاط مةتندا ع ى خا الجامع العربا وهي:

أوال :إنتاء كل الملاهر المة ح داخل المدل والقرمف وإخ ارج الجا

خار تا .ثاناا :إط

سراح المعتق اف .ثالثا :الةماح ل مواطناف التلاهر الة مي .ار عا :وقف كاف أرجام القتل والتدمار.
لو
م تز

ِ هذه الماال

أل معارض مف قبدل النلدا الةدور ف ادل وافدق ع اتدا ماعدا لاند لدو

منتاف فاستمر النلدا دإط

الةجنا  ( .اروفف.)61: 2102

الندار ع دى المتلداهردفف وإسدتمر انشدر د ا ا د اداف األااداء
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وبندداء ع ددى خا د "أن ددال" وبع ددد ق د ارردف س ددا قاف فددي شددردف أوم ( )2100ور ددباط ()2102
أفشد تما الفاتددو الروسددي الصدداني فألدددر مج ددل األمددف أوم ق ار ار د المتع قد األزمد الةددورد اتدداردخ
(04ناةال )2102ودحمل الرقو ( )2142والذ أكد ع ى ضرورح نفاذ خا "أنال" ل ة
الموافقد ع ددى إرسددام عثد مدراقبافف تد لف مددف ( )11ع دوا لمراقبد وقددف إطد

وضرورح

النددارف ثددو اتدداردخ

ار دم دددا ح ددإ الد درقو ( )2141ودرك ددد ع ددى م ددا دداء ف ددي القد درار()2142
( 20ناة ددال( )2102قد در ا
ونشر( )111مراق

في أنحاء سوردا لمدح ث ث ردتور .ثدو والدإ القد ارراف األمماد المتع قد األزمد

الة ددورد و رك ددد ماعت ددا ع ددى وق ددف العن ددف واق ددو اإلنة ددال وال ددر اس ددت دا األسدد ح الااماودد د ف
وضددرورح االنتقددام لعم اد سااسددا إال أل كددل ذلددك قاا تد روسدداا والصدداف حددق الددنقض الفاتددو ووقددف
العالو عا از عف إلدار أو نفاذ قد ارراف نتدي الحدرب الددا رح فدي سدوردا .ومدف ثدو فدإل قداء الصدراع
واستمراره اتى تب ور و ن ل عوامل التةود الةااسا ألبح أم ار واقعا لعجة عامل القوم الابرم
مه األزم ( .الشاهرف.)2104
عق دددف ا دداف ع ددامي(  2102و) 2104ثماناد د م ددر مراف شد د ل األزمد د الة ددورد ف ددي مدمند د
" ناددف" الةودة درد ف فددي ظددل ظددرو

متبامن د ف وخ د م المفاوضدداف التددي معددإ وفددد المعارض د

والنلا الةورداف حإ رعال األمو المتحدحف ظترف خ فاف وهرد ااف الارفاف االإ دول اةدو
الق الا الماروا ل تفاو

:

مؤتمر جنيف  0( :0ازدرال )2102
ا فقإ مجموع عمل مرلفد مدف الواللداف المتحددح والصداف وروسداا وفرنةدا والمم اد المتحددح
وألماناددا و ركاددا و امع د الدددوم العربا د فددي مدمن د
األط د ار

ناددف ع ددى وضدده مبددادي مرا د انتقالا د ف لاددف

المعنا د ددالنزاع مددف الةددورداف وغاددرهو اخت ف دوا فددي التفةددار لتددذه المبددادي فتددي لددو شددر

اوضوح إلى مصار الدر ال شدار األسدد الدذ

االد

المعارضد اراا د  .وفدي الوقدإ الدذ إعتبدرف
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واردناف أل اال فدا لفةدح المجدام أمدا مرا د "مدا عدد األسدد"ف فدال موسدجو و جداف أكدد ا أل قرددر
مصار األسد لعود ل ةوردافف وهو األمر الذ

تمةك

الحجوم الةورد (.الاااليف.)2104

مؤتمر جنيف 01( :2رباط )2104
إر د ار

الوسددا الدددولي "األخ ددر اإلاراهامددي" ُعقددد مددر مر ناددف2ف وعقدددف المفاوضدداف

التي معإ وفد الحجوم واإل ت

الدوطني لقدوم الثدورح والمعارضد الةدوردافف وانتتدإ مدو (05

فبرامر/رددباط ( )2104دول التولددل لنتاج د ةددب

خ فدداف الا درفاف .وكددال أاددرز ال

فدداف التددي

أثاددرف فددي هددذا المددر مر موقددف وفددد النلددا الةددور الددذ ألددر ع ددى وضدده ق ددا "اإلرهدداب" ع ددى
رأس انددود دددوم أعمددام المفاوضددافف اانمددا مةددك وفددد المعارض د إعادداء األولود د ل بنددد ال دداا
اتشددجال هايد اجددو انتقددالي كام د الصد اااف مو د

ااددال مددر مر ناددف األوم فددي موناددو/ازدرال

(( .)2102الااالي ف.)2104
مؤتمر جنيف( :3رباط )2106
إر ار

“د مةتو ار" الذ خ ف "االاراهامي" في هذا المنص ف وكانإ المعارض في االد

صدداعد ممددا اسددتدعى التدددخل الروسددي العةددجر فددي وقددإ سددااقف وقددد عقدددف المبااثدداف وفقددا لقدرار
( )2245الذ

و التوافق ع ا مف قبل قوم دولا واق اما مثل الواللاف المتحدح وروسداا والةدعودل

دتر
و ركااف والذ أُقدر فدي كدانول اوم( )2105ووضده فاد خاد طرددق لحدل سااسدي خد م( )01ر ا
قاا اجوم أو هاي اجو مشترك مف الحجوم والنلا ف دول التار لمصار األسد.
فشد د إ المفاوض دداف وذل ددك إللد درار المعارضد د ع ددى ابا ددق الجاند د

اإلنة دداني م ددف القد درار

ولرغبتتا فك الحصار عف المدلف ورفض وفد النلدا اعتمدادا ع دى ددخل روسداا التدي اددأف اتغاادر
الوضه ع ى األر

لصالح ( .الااالي ف)2104
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مؤتمر جنيف  21( :2رباط )2104
وسد د

دددم دول ددي وإق ام ددي ا ددوم ش ددجال وف ددد المعارضد د ف فق ددد طالب ددإ روس دداا اتوس دداه وف ددد

المعارض المشار في المفاوضاف لاشمل األطاا

المعارضد العةدجرد والةااسدا ف وكاندإ تدد

م ددف وراء ذل ددك ال ددى إدخ ددام المعارضد د المو ددودح ف ددي الق دداهرح واألخ ددرم المو د دودح ف ددي موس ددجو ف ددي
المفاوضاف األمر الذ عد المعارض دخ في اقوقتاف كول شجال الوفود هو مةرولاتتاف ومه
ذلك وافقإ رردا أل وافق معارض القاهرح ع دى قد ارراف مدر مر الرددا
عقددد أواخددر()2105ف والددذ لعتددر
الوفددد مددف مادده أطاددا

ل معارضد الةدورد الدذ

ددال مقددرراف ناددف( )0هددي المر عاد ل مفاوضدداف .ددو شددجال

المعارضد الةددورد ف وعقددد هددذا المددر مر عددد مددر مراف أسددتان (0ف  2ف.)1

منذ اددء مدر مر نادف ( )4اددأف خاداراف المعارضد الةدورد دتق ص وذلدك نتاجد فاهمداف روسدا
ركا إمرانا ف لقد رأف روساا أل الفصا ل المة ح هي لدااب الح دور الحقاقدي وهدي التدي لمجدف
أل قبل وُنجح عم ا وقف إط

النار ع ى األر

أو زدد مدف اجدو المعدار فتو تدإ ل ج دوس

معتا ع ى طاول المفاوضاف في أستان مما أضعف مف دور المعارض الةااسا الةورد .
وفي وضه ادف فا المعارض محددودح ال اداراف وال م دك مدا لجفدي مدف أو ار ضدغ سدواء
عةددجرد أو سااسددا مقااددل مددا اقق د النلددا مددف قددد ع ددى الةدداا الةددورد نتاج د الدددعو الةااسددي
والعةددجر المقددد ل د مددف روسدداا وإم درال والم اشددااف التا ع د لتدداف والددإ المددر مراف فددي ناددف فعقددد
مددر مراف ناددف ذواف األرقددا التالا د 5(:ف 6ف 4ف  )1و ددو مناقش د نقدداط ال د

الةددا ق ف ولددو مددتو

التولل لشيء( .لافانازف.)2104
وانتتددإ س ة د مددر مراف ناددف عقددد مددر مر فانددا ( )2اتدداردخ ( )25كددانول ثدداني ()2101
وقدمإ كل مف الواللاف المتحدح وبردااناا وفرنةا واألردل والةعودل ل مبعدوث األممدي ال داا إلدى
سددوردا” د ماةددتو ار" مقتراددا عن دوال "ورق د غاددر رسددما "ف تددد

إلددى إاادداء العم ا د الةااسددا فددي
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ناددف ش د ل سددوردا اسددتنادا ل ق درار( .)2254غاددر أل النلددا الةددور رفددض المقتددرح ورأم مندددوب
سددوردا لدددم االمددو المتحدددح "الجعفددر "ف أل هددذه الورق د غاددر رسددما ومرفوض د جافد فالددا تا وهددي
صور أل مر مر نادف قدد فشدلف ومحاولد لتقدودض تدود نادف وسو شدي وإنتداء محداوالف الحدل
الةااسي( .راخف .)2101
وبموازاح مدر مراف نادف لحدل األزمد الةدورد ف كدال هندا ا تماعداف األسدتان

اادث أط دق

الدر ال الازخددي "ن ازربدداماف" وهددو لددمق مقددرب مددف اددو فف فدي ربادده ( )2105مبددادرح األسددتان لحددل
األزمد د الة ددورد ف وق ددد ر ددجل لت ددذه المب ددادرح لجند د م ددف الش ص ددااف العالماد د مث ددل "البرادع ددي" ووزد ددر
ال ار ا الفرنةي االسبق “كورنار" ومعتو "رمعول ااردز" لاف هذه ال جن لو جتمه إال مدرح وااددح
فددي أم ددوم ( .)2105وكانددإ موسددجو عمددل فددي ذاف الوقددإ ع ددى شددجال مددا عددر الاقدا معارضد
موسجو والذ كال
إلضعا

موقف اال ت

اا أنتا لو ُشجل لةماع ط با تا مف النلا الةدور ف ادل كدال لجدر ح دارها
الةور المعار

في ناف ( .الون

ف.)2104

فددي( 21كددانول ثدداني ) 2105عقددد أوم ا تمدداع فددي األسددتان ارعال د روسدداا و ركاددا وإم درال
فودع ددي ل مش ددارك ات ددذا الم ددر مر ع دددح دوم عرباد د منت ددا :لبن ددال واألردل ومص ددر والة ددعودل وقا ددر
والع ار وكذلك ارتركإ الصداف فوو تدإ الددعوح لألمدو المتحددح ل مشدارك فدي هدذا اال تمداع وكدذلك
ل واللاف المتحدح األمردجا التي أع نإ الاقا عد مشاركتتا فأما الجان
النلا فدي األمدو المتحددح وفدي اند

الةور فةو

لمث سفار

المعارضد و تدإ الددعوح ل فصدا ل المةد ح ار اسد "ع دو

واستثنإ ركاا ازب اال حاد الدلمقراطي الارد ف وكذلك لدو مددع اإل دت

الةدور المعدار

"

ومقدره

ركا دا والددذ لمثددل الجت د الةااسددا الر اة د فددي المعارض د الةددورد  .وق دد دداء وقاددإ عقددد مددر مر
اإلستان قبل ولد مفاوضداف نادف فدي ردباط ( )2106وهدذا سا دعف مدف قدوح مثادل اال دت

ف

إضد دداف الد ددى مد ددا أادث د د اد ددو ف مد ددف خ د ددل وذلد ددك اتشد ددجا معارض د د موسد ددجو التد ددي ذكد ددرف سد ددا قا.
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( دالون ف .)2104ل ددا

الددى ذلدك تددد أقددل د ثا ار وهدو مددر مر سو شددي ل ةد

فددي سددورداف والددذ

عقددد اتدداردخ كددانول ثددال ( )2101وا ددر كددل مددف الواللدداف المتحدددح وفرنةددا وبردااناددا وكددذلك "د
مةددتو ار" مبعددوث األمددو المتحدددح لةددوردا وقاطعت د المعارض د الةددورد ف و ددو اال فددا فددي هددذا المددر مر
ع ى لااغ دستور دمد لةوردا.
إل إ تماعاف األستان هدفإ الى إلجداد ادل لألزمد الةدورد ف والحدل مدف و تد نلدر الددوم
الراعا اإل تماعاف األستان وهي ركاا وروسداا وإمدرال لجمدف التفداهو مده الجماعداف المةد ح التدي
قا ددل ع ددى األر ف ولددف لجددول هنددا اددل دول اال فددا العةددجر معتددا والددذ لقددود ادددوره إلددى اددل
سااسيف فاما رم اقي الدوم أل الحل هو ال سااسي.
وبةددب
مجموعد د أطد د ار

مص ددالح الق ددوم الم ت فد د ذاف التد د ثار ف ددي س ددورداف ومحاولد د ك ددل ط ددر أو

ع ددار

ال دددفاع ع ددف و تد د نلد دره ف ددي كافاد د ل ددااغ الح ددل الةااس ددي ع ددد قناعد د الجما دده

استحال الحل العةجر ف فش إ ماه المبادراف األمماد فدي إلجداد ادل ل زمد  .ودفده فشدل مج دل
األمددف ا دداذ ق درار فاعددل ش د ل األزم د الةددورد الدددوم اإلق اما د وقددوم دولا د عدمدددح ل تدددخل لفددر
أ ند تا ال ال التي وافق أهدافتا .فتدخ إ كل مف الةدعودل وقادر و ركادا وإمدرال والعد ار وادزب
هللا وروسااف و دخ إ سااساا كل مف الواللاف المتحددح والصداف وبرداانادا وفرنةدا .ونعدر

فدي هدذه

الدراس أارز مواقف الدوم اإلق اما والدولا :
أوال :دور القوى اإلقليمية في ال زمة السورية:
في مقدم الددوم اإلق اماد د ي المم اد العرباد الةدعودل التدي درم فدي اسدت دا القدوح ضدد
الشع

أمر مرفو

وار اداب المجدازر حقد غادر مقبدوم كدذلكف خالد وأل هدذه الفيد مدف الشدع

الةددور هددي مددف المددذه

الةددنيف فقدددمإ دعددو سااسددي ومددالي وعةددجر عبددر ة د اح مجموعدداف
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معتدل رم إ الجا

الحر وبعض الفصا ل المعتدل ف الةعودل نلر الى هذه الثورح ع ى أنتا ثورح

ضد النلا الذ رجل ه ال وا قد ولدل إلمدرال فدي المناقد ف وسدمح جةدر لتموددل ادزب هللا فدي
لبنددال الددذ منالددبتا العددداءف وأل المةدداهم فددي إ ازلد هددذا النلددا سددو

لغاددر مددف المعادل فوالزعامد

في المناق  .و رم أل ا أل عد دعمتا ل ثدوار المحةدوباف ع دى الاا فد الةدنا ل دعف مدف دورهدا
الذ

رم فا نفةتا كزعاو ل عالو اإلس مي وقوح إق اما مرثرح( .مترو ف.)2105
ال ددى اند د

الة ددعودل هن ددا التح ددالف االم ارن ددي م دده ا ددزب هللا وه ددو مح ددور سااس ددي ط ددا في

األسدداسف أُسددل لموا ت د ال ددغوط الدولا د واإلق اما د التددي متعددر

لتددا أط د ار

هددذا المحددورف فددي

ساا سااس التامند والتحالفداف التدي دنلو الع قد اداف دوم المناقد والقدوم الابدرمف والدذ

ادور

في إطار نافل القوم اإلق اما ع ى مد النفوذ والةاارح اإلق اما ف والذ انتتدى إلدى قةداو المناقد
إلددى معةددجردف ف معةددجر مددا لةددمى " الممانع د " ود ددو سددورداف وإم درال واددزب هللا وا فدداءه اآلخ دردف
داخل لبنال مثل ارك أمل والتاار الوطني الحرف وما لةمى معةجر المعتدلاف الذم ضدو الةدعودل
وبع ددض دوم ال ددال العرب ددي ومص ددر واألردلف و ا ددار 04آذار .األزمد د كش ددفإ ع ددف ع ددد مت ددو لت ددذا
المحور وهو البعد المذهبي .ظتر ذلك قدوح فدي ال اداب الادا في وسااسد الحشدد والتجادا

و برددر

المواقددف التددي لمارسددتا هددذا المحددور .وزاد األمددر وضددواا ان ددما العد ار لتددذا التحددالف رغددو ذاددذب
الع ق دداف العراقاد د الة ددورد عقد د

ا ت ددا ر ددال الحجومد د العراقاد د الة ددااق الم ددالاي ل نل ددا الة ددور

المةرولا عف أعمام العندف التدي انددلعإ فدي العد ار عدا ( .)2119و ج دى هدذا التقةداو المدذهبي
في ان دما مقدا اف مدف الحدرس الثدور اإلم ارنديف وبعدض الجماعداف الشداعا مدف العد ار وباكةدتال
وأفغانةتال ل قتام إلى ان

النلا الةور ( .عبد العزدز ف.)2101

لحقدق الو ددود اإلم ارنددي فددي سدوردا مجاسد

اوسااسددا ومذهباد ف إذ عدد إمدرال سددوردا امتدددادا

اقاقاا ألهدافتا و ا عا تا و وافقا ل رؤم فاما اانتماف فقد كانإ االسدتجا اإلمراناد سدردع مندذ ادالد
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الثددورح فددي إرسددام خب دراء عةددجرداف لمحاول د إخمدداد الثددورح فاتددا .كمددا أمددرف إم درال اددزب هللا المدددعو
منتددا ل تدددخل فددي سددوردا ل وقددو

جان د

النلددا ف إال أل دددخل اددزب هللا مدده الدددعو اإلم ارنددي ل د لددو

لحقددق انتصددار و قددى الحددزب ه د از و مددف الث دوار وسددق ل د أعددداد كبا درح مددف القت ددىف وفددي ظددل هددذه
التاددوراف العةددجرد ادددأف إمدرال التدددخل العةددجر فددي األزمد وذلددك إرسددام قدواف مددف فا ددق القدددس
التا ه ل حرس الثور اإلمراني لتغاار مازال القوم ع ى األر .
إل أهما سوردا إلمرال نبه مف أنتا مثل العتب التي ال منتا إمدرال ع دى البحدر المتوسد
وهذا مدا لمنحتدا مادزح اوسااسدا اإلنفتداح ع دى بتتداف مدا اتاف فال دال العربدي وبحدر العدرب مدف
نااا والبحر المتوس عبر سوردا مف نااا أخرمف و شى إمرال مف فقدال هذه المازح إضداف الدى
الم او

اإلمرانا مف انتتاء دورهدا فدي سدوردا ولبندال فدي ادام سدقوط نلدا شدار األسددف وإاتمالاد

ولددوم اجوم د سددورد موالا د ل ةددعودل ف ممددا لحجددو مددف دور إم درال فددي سددوردا ولبنددال ودحددد مددف
طمواا تا في النفوذ داخل اإلق او شجل عا فكما أل سقوط النلا الةور لعني قاه طرددق إمدداد
ازب هللا مما مرد إلى نتال الحزب في لبنال لحةاب الدور الةعود  (.كو ف.)2102
أما النةب ل دور التركي فال إهتما ركاا الم ف الةور منبه انا قا مف كول سوردا دول
ارح لتا وبانتما اددود طود د ف وال اخدت م االسدتقرار فدي سدوردا ال ادد أل دنعجل داعاا د ال اادرح
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
هي أكثر الدوم التي استقب إ ال

ياف مف سوردا وما إلى ذلك مف ثاراف اقتصادل وأمنا ع اتداف

وأل سوردا مثل مم ار 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 المناقد وذلدك دالتركاز ع ددى األدواف

الةااسا واالقتصادل والثقافا والقاما ولتركاا هد

است ار اجي في سوردا متمثل في منده قادا كادال
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كرد ع ى ادودها مما دفعتا إلى القاا عم ا عةجرد ضد القواف الاردلد

فدي ردمام سدوردا فدي

مدمن عفردف في كانول الثاني( ) 2101وأط قإ ع اتا اسو "غصف الزدتول" (.العباد ف.)2104
وبقدر ع ق األمر الع ار ودوره في األزم الةورد ف إ ال اجو نور المالاي ساءف الع ق
ااف الب دمف عد اوادث التفجاراف فدي آب عدا ( )2119والتدي ذهد
وأ تددو المددالاي النلددا الةددور ددالوقو

ضدحاتتا العدمدد مدف العدراقااف

وراء هددذه التفجادراف و ددو سددح

الةددفار الع ارقددي مددف دمشددقف

وقد كال ل حجوم اإلمرانا دو ار فاع فدي حةداف الع قد اداف الحجدومتاف الةدورد والعراقاد .أع ندإ
الحجومد العراقاد مددف خ د م مر م ار تددا الصددحفا أنتددا قددف موقفددا وسدداا ادداف الحجومد والمعارض د ف
ودعإ الى الحوار إللجاد ال سااسي لألزم ف أما ع ى لدعاد العمدل فدي امعد الددوم العرباد ف دو
موافق الع ار إال ع ى المبادرح العربا اتاردخ كانول ثال(  )2102التي نصإ ع دى فدودض الدر ال
الةور ل ااا الى نا ب ف أما موقف مف اقي الق ارراف فقد امتنه عدف التصدودإ ع دى قدرار منده
الوفد ددود الةد ددورد مد ددف ا د ددور ا تماعد دداف الجامع د د العربا د د ف وكد ددذلك حف د د ع د ددى ق د درار العقوبد دداف
االقتصادل الذ لدر في شردف ثال (( .)2100سا اكف محمودف.)04: 2101
ودةددتدم مددف خد م و ددود ماعدداف ردداعا كثادرح قا ددل الددى اند
نقددل المقددا اف اإلم درانااف أل الحجوم د العراقا د قددف إلددى ان د

النلددا إضدداف الددى اردد

النلددا و دددعو الجتددد اإلم ارنددي فددي

سوردا.
وبةب

عامل الجوار الجغرافي الذ لجمه األردل ةورداف لجتد األردل ل قادا عم اد دوازل

دقاق د جنب دا لتددداعااف األزم د الةددورد ف فمددف نااا د فددإل اسددتمرار الن دزاع سددارد إلددى فدداقو المشدداكل
الةااسددا واألمناد واالقتصددادل والدلموغرافاد ال اادرح التددي لعدداني منتددا األردل .ومددف ناااد أخددرمف
لدال مدف المةدتبعد عندد انتتداء الصدراع أل ُمبقديف أو لج د ف إلدى الةد ا فدي دمشدق قدوم مناه د ف
خال في اام قاء نلا األسد أو إذا ال مجان أع اء متارفول في المعارض معادول لألردل.
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وفي ساا محاولت الجاد التوازل المناس ف ا به األردل مه استمرار األزم سااسد تمثدل فدي الند
ددالنفل عددف ماددد النلددا أو المعارضد ف فددي الوقددإ الددذ لعمددل فاد اتدددوء ل مةدداعدح فددي اددل الندزاع
عبر كل الوسا ل الممجند الةااسدا والعةدجرد ع دى ادد سدواء التدي ال شدجل خاد ار ع دى مصدالح .
فالدور األردني في األزم الةورد متمثل فدي اإلعد ل عدف اادادهف فدي اداف مددعو عم اد مدف رد نتا
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 ثا ار مدف األردلف غادر أند لاةدإ

لدم عمال خااراف أخرم سوم سااستتا الحالا الغام
إلددى ان د

( .المعشرف.)2104

هددذه القددوم المنغمة د فددي األزمد الةددورد ل د ي الدددور االس د ار ا ي ااددث ا ةددمإ

اسددت ار اجا إس د ار ال جدداه الص دراع الةددور ددالغمو

واإلاتددا إلددى اددد مدداف ااددث جن د

المةددرولول

اإلس ار ا اول لفإ األنلار ع ى غار العادح ش ل هذه الق ا منذ ادال الحرب األه ا  .وخ م هدذه
الفتدرح لدو لصدددر سدوم الق ادل مددف التصدردحاف الرسدما شد ل الق دا ف الادل كانددإ دك التصدردحاف
مبتم وغام

إلى اد كبار ش ل الق الا األوسه ذاف الص ف وعادح مدا إقتصدرف ع دى موضدوع

وااد التحدمد هو نقل األس ح االسدت ار اجا الةدورد إلدى ادزب هللا.

د

ذلدكف لدو بدذم إسد ار ال

أ محاول فع ا كي اول زءا مف العم ا الدا وماسا في ناف.
ولعل مف اداف أكثدر األمدور التدي حدرا ع اتدا إسد ار ال هدو ضدمال فوقتدا العةدجر ولدذلك
رددجل الو ددود اإلم ارنددي فددي سددوردا عامددل عددد ار ادداح ل جان د

اإلس د ار ا يف وكددذلك و ددود الما اشددااف

اإلمرانا ف أو ك المدعوم مف إمرالف و رساخ ا ور ازب هللا في سورداف وو ود هذه القواف ع ى
دومتر مددف الحدددود اإلس د ار ا ا  .مثاددر الق ددق األمنددي إلس د ار ال و شددى مددف قاددا إم درال
ُعددد ( )41كا د ا
اتصناه ونقل األس ح المتاورح إلى ازب هللاف إضاف الى معارض إنشاء ممر ع دى األر
إمرال البحر المتوس ( .أاو ه مف.)2100

لصدل
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وبالنةددب لمصددر ف دإل موقفتددا مددف األزم د الةددورد مددر اث ث د م اراددل اخت ددف التعدداطي معتددا
اةد د

ك ددل مرا د د ف وه ددذه الم ارا ددل ه ددي :مرا د د اج ددو المج ددل العة ددجر ف ومرا د د اج ددو االخد دوال

المة مافف والمرا الحالا وهي قاادح "الةاةي" .أما المج ل العةجر فعند انددالع الثدورح الةدورد
فع اددا فددي ( 01مددارس/آذار  )2100كددال لعددا

فددي خ ددو أاددداث ثددورح مصددر الابددرم التددي انتتددإ

مرا تتا األولى اتنحي مبار عف الة ا في ( 00فبرامر/رباط  )2100لتتة و المرسةد العةدجرد
قاددادح المشددار "طنادداو " اجددو الددب د ردثمددا جددر اإلنت ا دداف .فددي هددذه المرا د لددو اددف الق ددالا
ال ار اد ُددولى إهتمامدا كافاددا لدددم القداهرح إال كح ددور مصدر فددي المنلومد العرباد ف وهجددذا كانددإ
المواقددف المصدرد مددف األزمد الةددورد مواقددف عامد مثددل (الدددعوح إلددى اددل سااسددي لألزمد الةددورد
لحدداف ع ددى ا عدداف الشددع ف مدده ال درفض الما ددق أل عمددل عةددجر خددار ي)ف و ندددرج ضددمف
فعالا دداف الجامعد د العرباد د

اا ددث بن ددإ الق دداهرح دع ددوح األماند د العامد د لجامعد د ال دددوم العرباد د ادالد د

آب( )2100ل نلددا الةددور إلددى البدددء مرا د اإللد ااف الةااسددا وإلقددا

القتددل ل حا ول د دول

دودل األزم ( .عبد العزدزف.)2105
المج ل العةجر لو ل ض في فالال األزم الةورد ف ال اكتفى الماالبد (

درورح ادل

األزم د الةددبل الةااسددا ال العةددجرد ) .لاددف فددي المرا د الثانا د التددي ادددأف مدده ولددوم اإلخ دوال
المة ماف إلى مج ةي الشع

والشورم في(  21نوفمبر /شدردف الثداني  )2100اددث غادر م حدو

في التعاطي مه الم ف الةور ف فمف و ت نلر اإلخدوال عدود األزمد الةدورد لعددح أسدباب أهمتدا
 :أل النلددا الةددور متحمددل المةددرولا عددف حودددل األاددداث فددي سددوردا مددف ثددورح سد ما إلددى لدراع
مة د ح ةددب

اإلل درار ع ددى الحددل األمنددي ف مدده محددافلتتو ع ددى ال اددوط العرد د لحددل األزم د

الةورد التي أقرهدا المج دل العةدجر ف وألدبح ال اداب الةااسدي ل قداهرح ادوم ادل األزمد الةدورد
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مر باد د دا اتحقا د ددق ماالد د د

الش د ددع

ف د ددي إس د ددقاط النل د ددا الش د ددمولي وإقامد د د نل د ددا دلمق ارط د ددي( .عب د ددد

العزدزف.)2105
ومدده اإلنق د ب الددذ قددا د وزدددر الدددفاع عبددد الفتدداح الةاةددي فددي الثالددث مددف (مولاو /مددوز
 )2101ع ددى اإلخ دوال المة د مافف وإطاات د د وم ر ددال منت د

عددد الثددورحف إنتتددإ مرا د الدددعو

المصر ل معارض الةورد ف وبدأف مرا دعو النلا شجل غار مبارر حإ عندوال ظداهر هدو
المص ح القوما الع اا لمصرف وآخر م مر هدو العدداء لإلخدوال المةد ماف .لدو لجدف الةاةدي قداد ار
ع ددى إع د ل دعمد لدمشددق شددجل لدردح ةددب

مةددرولا النلددا المبار درح عددف األزمد الةددورد مددف

تد د ف وألل موقفد دا لد دردحا كت ددذا س ددابدو خ ددارج المد د لو

عرباد دا ودولاد دا م ددف تد د ثاناد د ف ولتحار ددا

إغ اب دوم ال ال التي لحتاج إلدى دعمتدا المدالي مدف تد ثالثد ف خصولدا الةدعودل واإلمداراف
العربا ف لذلك ا به "الةاةي" اتاجا معاكةا مثل في اودق المعارض الةدورد الرادلجالاد مدا فاتدا
اإلخدوال المةد ماف خدمد ل نلدا ف وبدددأف عم اد خندق واضددح ل معارضد التدي لددو جددد اددا مددف ددر
الب د( .عبد العزدزف.)2105

ثانيا :الموقف الدولي من ال زمة السورية:
حولددإ األزم د الةددورد والتددي اندددلعإ فددي رددباط ( )2100إلددى نقا د ل دراع وارددتبا ادداف
أنلمد إق اماد وأخددرم دولاد ف وامتددزج فاتددا التنددافل الدا وماسددي ادداف األطد ار

الم ت فد سدواء أكانددإ

إق اما أو دولا شجل مف أرجام الصراع ع ى الةاا الةورد  .ودمجف حدمد مواقف القدوم الدولاد
مف األزم الةورد ع ى النحو التالي:
-0موقف الواليات المتحد المريكية :لعد موقف الواللاف المتحدح مف أل ق ا سواء في الشر
األوسد أو ع ددى الةدداا العالماد مددف أهددو المواقددف الدولا د نلد ار لمددا تمتدده د مددف وزل فددي النلددا
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الدددوليف وفددي األزمد الةددورد حدمدددا إ ةددو هددذا الموقددف فددي ادالد األزمد اإلر بددا والغمددو
اءف األزم الةورد عق

ف فقددد

فوز الددلمقراطااف فدي االنت ا دافف وفدي وقدإ كاندإ اسدت ار اجا الدر ال

"أوبامددا" عنددد ةد م الةد ا ادالد عددا ( )2119جدداه سددوردا ادددأف شددتد رددايا مددف اإلنفتدداح .دداءف
األزم الةورد حمل عدح محدداف فرضإ حدلاف ع ى اإلدارح األمردجا مف أارزها م ف األس ح
الااماودد والتددي ددرم الواللدداف المتحدددح أل إسددت دام لشددجل خادا أامد ارف وقددد جدداوز النلددا الةددور
هذا ال

م ار ار و ا ار ار .مف التحددلاف أل دا الغدزو إلفغانةدتال والعد ار والدذ رأم فاد لدانه القدرار

األمردجي خا وك ف الواللاف المتحدح كثا ار اضاف إلى أل الر ال" أوباما" ال مردد التدخل عةدجردا
ودددرم ضددرورح أل قددو القددوم اإلق اما د اتددذا الوا د
االمردجا أ

عنددد ال ددرورح فولددذلك لددو لصدددر عددف اإلدارح

صدردح لشدار إلدى ااتمالاد التددخل فإل أمدف إسد ار ال كدال مدف ضدمف أولودداف اإلدارح

االمردجا د د ف وافاظدددا ع د ددى مصدددالح إس د د ار ال دعمد ددإ الواللددداف المتح دددح المبدددادرح الروسدددا المتع ق د د
ددالت ص مددف م ددزول سددوردا الاامدداو وبددذلك ضددمنإ نددزع س د ح الددردع مددف أمددد النلددا الةددور
ومنه وقوع أل ا مد ازب هللا أو الفصا ل المة ح ( .الجبور ف.)41: 2104
وفامددا متع ددق اتفاعددل موقددف الواللدداف المتحدددح االمردجاد مدده األزمد الةددورد فقددد مددر م اراددل
عدح نرلد أهمتا:
المرا د األولددى :ااتدددأف مدده ادال د الثددورح الةددورد اتدداردخ (05رددباط  )2100وامتدددف لغال د
ألار( )2100وكال موقف الواللاف المتحدح لقتصر ع ى إدان سد و النلدا الةدور وداالبد اتنفادذ
اإلل ااف سواء التي أع نتا أو ك التي لاال
المرا د الثانا د  :فددر

اتا المتلاهرول.

عقوبدداف اقتصددادل والدددعوح الددى نحددي الددر ال شددارف وبدددأف هددذه

المرا مف ألار (2100ولغال آب  )2100وهي ادال ارت ار الجا
فاتا فر

فع اا قمه المتلاهردف .و و

عقوباف اقتصادل ع ى ر صااف في النلا الةور وكذلك الماالب اتنحي الر ال.
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المرا د د الثالث د د  :آب ( )2100وم د دا

هد ددا وهد ددي مرا د د ضد ددغ دا وماسد ددي بعتتد ددا مرا د د

انحةددارف وفاتددا ددو دعددو المعارض د المة د ح د نواع معان د مددف األس د ح ف ثددو ادددا

اددا أل الموقددف

األمردجي ار ه لصالح الموقف الروسي ( .شارحف .)441-461 :2101
ولعل هنا عدح معاااف اجمإ موقف الواللاف المتحدح األمردجا جاه األزم الةورد منتا:
-عددد امددت

الواللدداف المتحدددح ألدواف د ثار فاع د فددي سددوردا وعددد و ددود عدداول اقتصدداد ف ممددا

لعنددي أند فددي اددام رغبدإ فددي التد ثار فاجد

قدددلو األمدوام والةد ح ل ثددورح وهددو مدداال ردددده الواللدداف

المتحدح .وفقدانتا ألدواف الت ثار ع تا راق

األاداث أكثر مما رثر فاتداف فتدي ال مت دك أ ندوع

مددف الع قد مدده القدواف المة د ح الةددورد مددث ف ددذلك لددو ةددتاه أل عد

أ دور كمددا اصددل مدده

القواف المة ح المصرد والتي كدال لع قتتدا اتدا دور محفدز لتشدجاه عم اد انتقدام سااسدي ل ةد ا
إر ار

الجا .

 التركاب الاا فاد ل مجتمده الةدور و عقادا د اإلثناد والعرقاد ف ومدا دوفره هدذه التركابد ل نلدا مدففرا ع ى مةتوم الشر االوس .
 ضددعف المعارض د الةااسددا و شددرذمتاف أضددعف مددف ثارهددا ع ددى الةدداا الداخ ا د والدولا د ولددومرثر شجل كا

في ال أر العا العالمي.

 المص ح اإلس ار ا ا التي رم أل سقوط النلا في اام عد و ود ادمل سااسي قادر ع ى ملءالف دراغ قددد متدددد االسددتقرار ع ددى الجبت د الةددورد اإلس د ار ا ا والتددي ادداف ع اتددا النلددا هاد د لمدددح
أربعاف عاما ( .شارحف.)445-442 :2101
ودمجددف

دداص الموقددف األمردجددي ند محاول د إنتددا النلددا الةددور و فااج د مددف الددداخل

واستنزاف أمناا وعةجرداف ودفع إلى االنتاار ومع كاف األط ار
ومف ثو العمل ع ى إعادح شجال مدوازدف القدوم اإلق اماد

المتصارع ع ى الةاا الةورد ف

لتعزددز موقفتدا التفاوضدي مده إمدرال ومنده
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إم درال مددف شددجال قددوس لمتددد مددف أفغانةددتال واتددى رددر البحددر المتوس د ف لمددا لشددج مددف تدمددد
لمصالح الواللاف المتحدح وا فا تا في الشر األوس ف وما لحم مف داعااف دولاد كبادرح وخالد
في اام شجل ا ف روسي إمراني( .ازاد واخرولف.)446-445 :2101
 _2الموقةةةف الوروبةةةي :لقددد ادددأ الموقددف األوروبددي ددالتاور واة د

اددور األاددداث فددي األزم د

الةددورد ف فقددد دددرج مددف مراقبد لألاددداث الدددا رحف إلددى الدددعواف المتاددررح ل ددب الددنفل وكددذلك دعددوح
الدر ال الةدور إلددى وقدف القمده ضددد المتلداهردف و اباددق اإللد ااف التدي وعددد النلدا إ ار تدداف
ومف ثو التق ال مف ر ل االل ااف التي نفذها النلا ف والتي رم إ إلقا

العمدل قدانول الادواري

والةددماح اتشددجال األا دزابف ااددث أرم اال حدداد األوروبددي أل هددذه اإلل د ااف ال ر قددي لاموادداف
الشع

الةور ( .أاو مصافىف .)042: 2105
لمج ددف م الد د أل لإل ح دداد األوروب ددي م ددف األزمد د الة ددورد موق ددف واا ددد لمث ددل ما دده دوم

اال حدداد والثدداني موقددف الدددوم المنفددردح والددذ

فاو ددإ فا د دوم اإل حدداد فددي فاع تددا مدده األزمد  .لق دد

ركددزف مواقددف الدددوم االوروبا د الجماعا د ع ددى فددر

عقوبدداف اقتصددادل ع ددى القادداداف الةااسددا

واألمنا الةورد وع ى االقتصاد الةور كذلكف وخالد قاداعي الدنف والغدازف وكدذلك الدر ورددد
األس د ح كمددا منعددإ العدمددد مددف كبددار ر صددااف النلددا الةددور مددف الدددخوم إلددى أوروبدداف ورددج إ
المةدداعداف اإلنةددانا نوعددا مددف فاعددل اال حدداد األوروبددي مدده األزم د الةددورد ف ااددث خصصددإ مددا
لقرب مف 1.5م اار دوالر لمةاعدح النازاافف كما نش اال حاد سااساا في هايد األمدو المتحددح مدف
قبل فرنةا وبردااناا( .قاةول ف.)2106
أظتددرف االزم د الةددورد أل هنددا

بددامف فددي الثقددل ادداف الدددوم األوروبا د فامددا متع ددق ات د ثار

سااسددتتا ال ار ا د ف فتفدداوف بعددا لددذلك انغماسددتا فددي األزم د الةددورد  .فرنةددا كانددإ األكثددر ا ددو ار
واالوض ددح موقف ددا من ددذ ادالد د األزمد د ع ددا ( .)2100فق ددد كان ددإ فرنة ددا أوم دولد د عت ددر

دداال ت
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الدوطني فدي شدردف ثدال ( )2102واعتبر د الممثددل الواادد ل شددع

الةدور وأند لعتبددر ندواح ل حجومد

اإلنتقالا التي ستُشجل عد سقوط النلا  .ولو توقف فرنةا عند اد اإلعت ار

اإل ت

ال مارسإ

ضغوط لرفه الحلر عف وردد الة ح ل معارض  .وقدد كاندإ فرنةدا مدف أكثدر الددوم شدجاعا ل عمدل
العةجر ف وأكدف دا ما ضرورح و ا ضرب عةجرد ل منشآف الحاود التي

عف النلدا و درد

إل ددى س ددقوط ف إال أل الموق ددف الفرنة ددي ه ددذا ق ددد غاد در الاق ددا نتاجد د عارضد د م دده المواق ددف الدولاد د
واإلق اما التدي كاندإ

شدى مدف دخدوم ماعداف متشدددح إلدى الةداا الةدورد ف ومدا لحمدل دخولتدا

مددف تدمددد ل ةد و الدددوليف ممددا دفدده الموقددف الفرنةددي ا جدداه المشددارك فددي البحددث عددف اددل سااسددي.
ودبق دى الموقددف الفرنةددي غاددر مددرثر مددا لجف دي مقارن د دالموقف الروسدديف وموقددف الواللدداف المتحدددح
األمردجا ( .الجبور ف.)49: 2106
وفامددا متع ددق الماناددا فدإل موقفتددا المجمددل متوافددق مدده موقددف اال حدداد األوروبددي فامددا ل ددص
األزمد د د ولانت د ددا م د دده ذل د ددك ا د ددذف ع د دددح مواق د ددف منت د ددا انتق د دداد الفات د ددو الروس د ددي الص د ددانيف وط د ددردف
عددا ( )2102أرب ده دا وماسددااف سددوردافف وقددد مثددل الدددور األلمدداني ددالتركاز ع ددى الشددق اإلنةدداني
وخال فاما متع ق استقبام ال
األط ار
متعددر

يافف ودعإ إلى ال األزم عف طردق الحوار الةااسي ااف كاف

ع دى الةداا الةدورد ف كمدا ركدزف ع دى ضدرورح فعادل دور األمدو المتحددح إللجداد ادل لمدا
ل د الشددع

الةددور مددف قصددف .والت كاددد ع ددى دور ا ددف رددمام األط ةددي فددي اددل األزم د

الةورد اتى لو أدم ذلك ل تدخل العةجر كما اصل في لاباا( .قاةولف)2106
أمددا فامددا متع ددق المم ا د المتحدددح فقددد ا ددذف خاددوح مبج درح مث ددإ دداالعت ار

المعارض د

الةددورد ف وقامددإ اتجماددد األلددوم المالاد ل نلددا الةددور فددي اردااناددا والتددي قدددر قردبددا ب()054
م اول دوالرف كما خصصإ ل جوان

اإلنةانا اوالي( )21م اول دوالر.
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- 3الموقةةف الصةةيني :منا ددق الموقددف الصدداني مددف سددوردا مددف خد م الدددور الددذ

عبد سددوردا فددي

المناق د مددف ت د ف ومددف ثوااددإ الةااس د الصددانا ع ددى مةددتوم العددالو مددف ت د أخددرم .فق دد ا ةددو
الموقف الصاني ش ل األزم الةورد ارفض التدخل ال ار ي صف عام ف والتدخل العةجر ع ى
التحدمدف ومف ثو رفدض أ إ دراء فددي مجد ل األمددف مددف رد ن د إل لفدتددح الدا دردق إما ااتمدام

و

هذا التدخلف وهو ما لفةر است دا الفاتو مدر اف متتدالاتاف ضدد مشدروعي قدرار شد ل سدورد اتداردخ
شدردف أوم (2100ورددباط  .)2102ودمجددف إ مددام الموقددف الصدداني ااددام األزمد الةددورد وطددر
معالجتتا مف خ م موقف الصاف المرا

اتعااف المبعوث ال اا المشتر لألمو المتحدح و امع

الددوم العرباد "كدوفي أنددال" لمتا عد القدرار الةااسديف ودعددو الددور القادداد لألمدو المتحدددح فدي نةدداق
تود اإلغاث ف وكال موقف الصاف متمثل

ل األمو المتحدح أو أ كادال آخدر غادر متحادز منبغدي

أل ُلقدداو الوضدده اإلنةدداني فددي ظددل رددرط إات د ار سدداادح سددورداف وأكدددف الصدداف ع ددى ضددرورح اات د ار
المجتمدده الدددولي اسددتق م وسدداادح ووادددح وس د م أ ارضددي سددورداف و قدددلو المةدداعدح ال زم د واددث
الفصا ل الةااسا الم ت ف في سوردا إلط

الحوار واات ار نتا ج  .كما رف إ الصداف أ ردجل

مف أرجام التدخل المة ح أو ال غ مف أ ل غاار النلا في سورداف و عتقد أل اسدت دا القدوح أو
التتدمددد فددر

عقوبدداف ال لةدداعد ع ددى اددل هددذه المشددج

شددجل مناس د  .كمددا أكدددف ع ددى الت د از

مج ل األمف الدولي مقالد ومبادي ماثا األمو المتحدح واألع ار

األساسا التي حجدو الع قداف

الدولا ( .الصالغف.)2102
-2الموقف الروسي :عد أل استعرضنا مواقف القوم اإلق اما والدولا مف األزمد الةدورد فدإل مدا
غادر الموقدف الروسدي مدف
منبغي التد كاد ع ا هو اور الموقف الروسي .ولعل ما لةداعد فدي فتدو ُّ
سدوردا عدد فتدرح ار ده كبادر خد م الفتدرح التدي دإ فادك اال حدداد الةدوفااتيف هدو عدودح إلدى التدداردخ
القرد

ففقد أدم التدخل األمردجي في عددح منداطق إلدى اإلضدرار المصدالح الروسدا فمثدل التددخل
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ف ددي موغةد د فاا والت دددخل ف ددي أفغانة ددتال وم ددا ن ددتل عند د مد دف انتش ددار لحرك دداف متش ددددح مث ددل طالب ددال
والقاعدحف واات م العد ار ومدا لحدق الشدركاف الروسدا مدف خةدا ر واسدتغ م الغدرب عدد معارضد
روساا ل تدخل الغربدي فدي لابادا فممدا أدم الدى إسدقاط نلدا القدذافي والدذ مدف نتا جد خةدارح روسداا
لعقددود م ادداراف الدددوالراف فولمددا دداءف األزم د الةددورد ف قددررف سددوردا امال د النلددا الةددور فألل
سددقوط لعنددي خةددارح مددوطئ قدددمتا الوااددد فددي الشددر األوس د وقددد منددتل عن د أل ددا سددقوط النلددا
اإلمراني الح اف اآلخر لروساا ( .شارحف.)50: 2101
لقد زامف اندالع الثورح الةورد مده محداوالف روسداا ل عد

دور عدالمي ع دى الةداا الدولاد

كقوح علمى وكال ممدا ردجعتا ع دى ذلدك اددء ار ده دور الواللداف المتحددح فدي الشدر األوسد
فشددل دددخ تا فددي أفغانةددتال والع د ار ف وبو ددود ا اددف منال د

عدد

ودع دد ا افددا
الواللدداف المتحدددح العددداء ُ

ل نلا الةور وهو النلا اإلمرانيف الذ رأف فا روساا ا افا مناسبا لتحقاق طمواا تا في الشر
االوس د  .وا افددا محددتم آخددر ادددا ع ددى غاددر وافددق مدده الغددرب وهددو ركاددا رغددو التبددامف ادداف ركاددا
وإم درال لددذا ا ددذف روسدداا قرارهددا االسددت ار اجي الدددفاع عددف النلددا الةددور انا قددا مددف كون د ا ق د
أساسا مف ا قاف ا ف روساا مده المحدور الشداعي الدذ لمتدد مدف لبندال ممدث

حدزب هللا ال بنداني

إلى سوردا مرو ار دالع ار الدذ متبده نلامد إلدى إمدرال وولدوال الدى إمدرال نفةدتا( .الجبدور ف:2106
.)50
وممددا لمجددف أل ن حل د أل روسدداا قددد عام ددإ مدده األزم د الةددورد مددف خ د م نلر تددا إلددى
األهماد الجاوسااسددا لموقدده سددورداف فتدي ددرم فاتددا مددوطئ قددد ع ددى ردواطئ البحددر المتوسد متدداح
ألساولتا الم ار

في البحر األسود منفذا ل بحر المتوس ومن إلدى سدا ر حدار العدالو .وكدذلك داء

الموقف الروسي مف األزم الةورد لاعزز رغب روساا موقف مقاال الست ار اجا الواللاف المتحددحف
مةددتغ االنافدداء األمردجدديف إذ ال رغ د

أل ددا ا دتق ص نفوذهددا وكمددا اصددل فددي لاباددا .وألل الثددورح
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الةددورد قددد قددف اددا از أمددا الامددوح الروسددي مةددتقب فقددد كددال الموقددف الروسددي سد باا منتددا ومنددذ
ادال األزم ف و ج ى ذلك الدعو المتوالل ل نلا الةور ماداناا الة ح وسااساا است دا الفاتدو
شجل متارر في و

كاف الق ارراف الدولا التي دمف النلا  ( .شارحف .)416 :2101

لقد نجحإ روساا في فر
و مجنإ مف أل اول ال ع

واقده سااسدي فدي سدوردا متوافدق مده مصدالحتا وأهددافتا القوماد ف

ثار مةدتغ عدد رغبد الغدرب التددخل وعدد رغبدتتو إمدداد
األكثر د ا

الثددورح الة د حف إل التحددالف الروسددي اإلم ارنددي سددو
المقاال لف ُلمجف النلا مف االنتصار أل ا.

لمندده الثددورح مددف االنتصددار ع ددى النلددا لان د
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المبحث الثاني
دوافع التدخل الروسي في ال زمة السورية
إل المشددر العربددي لحلددى قام د

اوسااسددا ادداد اددول األماددز ع ددى ال ارط د الةااسددا

العالما د ف ودزد دد مددف أهمات د إضدداف إلددى عوامددل سددبق ذكرهددا فددي هددذه الد ارس د متع د اتنددوع التوددداف
اإلثنا والعرقا ف و عقاداف انات اال تماعا الةااسا ف وهذا عل من ساا م م لتفاعل مصدالح
القوم اإلق اما والدولا ف و نافةتا و صدارعتا ع دى أرضد ف ومدا لحددث فدي أ دولد مدف دولد لجدول
ل د د ثا ار كبا د ار سااسدداا وا تماعاددا ع ددى محاا د الجغ ارفدديف واألزم د الةددورد لاةددإ اسددتثناء .ولددذلك
عددددف األطد ار

اإلق اماد والدولاد التددي فاع ددإ معتددا وااولددإ التد ثار ع ددى مةددار الثددورح الةددورد ف

ثار ف ددي األزمد د الة ددورد ف وكان ددإ
ولعد دل موق ددف روس دداا ك ددال م ددف أكث ددر المواق ددف الدولاد د ف دداع و د د ا
سااستتا ال ار ا جاه سدوردا لتدا مدا مبررهداف لمدا نادو ع اد هدذه الةااسد مدف مصدالح ومادامه.
(الجبور ف.)40: 2106
ال ممكل فلم الرؤم الروسم لسورما عل رؤم تا األوسه ل منطق العرام ول رر األوسط
ولدورها العالميف وأل دا الطموح الروسي إلعادح عرم

القوح الروسم ولعب دور القطد

المنافس

أو الموازل ل والماف الم ادح .فالساس الروس منل ددرول إلى الرر األوسط مل منظ ددور إس ار م يف
لكل هذه النظد د د درح ل

خذ ط د د ددرمقتا ل تور اركم واضح عقب انتمار اال ااد السوفم ي ن م

اال

الفوضى داخل روساا وفي دوم ال وار الروسيف فاانإ أولود لانه القرار الروسي ااجا القاض
ع ى الدول د والم مه الروسدديف لترسدداخ اال د إسددتقرار داخ ددي أوالف ومل ث ال دخم في دوم الج دوار
لفددر

ظددرو

ةدداهو فددي ثباددإ الوضدده الددداخ ي الروسدديف وبالتددالي االنتقددام ل رسمخ اس ار م م

ال وسه ل لم إلى الرر األوسط( .مبرو ف.)202: 2104
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ولعدل الدددور الروسدي لجتةد

أهماتد مدف كددول روسدداا ع دوا دا مدا فددي مج دل األمددفف ااددث

اسددتااعإ مندده المبددادراف الغرباد د المتاددررح إللدددار قد درار مددف مج ددل األم ددف الدددولي مدددمف س ددوردا
الست دامتا العنف ضدد المتلداهردفف وأكددف موسدجو ع دى عددح نقداط عددها أو ارهدا ثواادإ النةدب
لتددا و ددد األمددف والة د و الدددولااف ومددف ه دذه النقدداط :أل روسدداا ال ف دل اددل األزم د الةددورد عددف
طردق فدر

عقوبداف ع دى دمشدق و عدار

أ خادوح اتدذا اال جداه .فحدذرف مدف التددخل ال دار ي

فددي سددوردا ألند ال مددرد إال لمزدددد مددف العنددف وقددد لشددعل اربدا أه اد ف وأل عاددى األولودد ل وسددا ل
الدا وماسددا والةااسددا  .هددذا الموقددف أرددار الا د وزدددر ال ار ا د الروسددا "الفددرو " الددذ مددرم أل
سوردا مف أهو الدوم في الشر األوس ف وأل زعزعد اإلسدتقرار هندا سدتاول لد عواقد

وخامد فدي

مندداطق عا دددح دددا ع ددف س ددوردا نفةددتا فروس دداا ارهددا مثا د د “اج ددر زاود د ” ف ددي أمددف مناقد د الش ددر
األوسد ف وعدد اسددتقرار الوضده فاتدا أو نشددوب ادرب أه اد سددارد اددوره اتمدا إلددى زعزعد الوضدده
في ا دال مجاورحف خال في لبنالف ودرد إلى لدعوباف فدي المناقد ك تداف ودشدجل تدمددا اقاقادا
لألمف

اإلق امي( .الشاخف.)2100

ودمجف م ال أل االست ار اجا الروسا ااام سوردا نتض ع ى ث ث مر ازاف:
أوال :منه الواللاف المتحدح وا فا تا مف ارار ما ادث فدي العد ار وفدي لابادا ولمنده ذلدك ول محافلد
ع ى مصالحتا متو

ع اتا أل نش في المجام الدولي.

ثاناددا :الحفددا ع ددى ع قدداف وطادددح مدده النلددا الةددور ف و جنابد الوقددوع حددإ عوامددل ضددغ دولاد
عناف ل قاا إل اافف واالستمرار اتنشا ع قا تا العةجرد والةااسا مع .
ثالثا :العمل ع ى الترودل ل حل الة مي عف طردق المفاوضاف ااف النلا والمعارض وضمال عد
إقصدداء أ طددر مددف األط د ار

الفاع د والمحافل د و اددودر ع قدداف ادددح مدده المعارض د ولددال

النلا فق ( .عبد الغفار ف.)2105
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رج إ هذه الركا ز قناعاف لانه القرار الروسيف فاانإ عوامل دافع ال اذ موقف ا جداه
سورداف ودمجف إ مام الدوافه الروسا النقاط التالا :
أوال الدوافع الجيوستراتيجية:
ت و

روساا مف أل تبه الواللاف المتحدح است ار اجا اودق لتا ففقدد ردجل مددد الواللداف

المتحدح والغرب فدي المحدا الروسدي دافعدا مدف دوافده التددخل فدي األزمد الةدورد ف وددرم الدروس أل
الواللاف المتحدح األمردجا ةعى لموا ت روساا في الف اء األوراسي وفي الف داء الروسدي نفةد ف
ودةعول لمحالرح روساا في خ

حجو وساارح ع ى رجل قوس غرافي فلمتد مف

و روساا مه

أوروبا الى أوكراناا ودمتد لاشمل آساا الصدغرم وسدورداف و عمدل الواللداف المتحددح ع دى غااد

ذلدك

القددوس قواعددد عةددجرد فددي رددمام الع د ار ورددمام رددر سددورد ف اإلضدداف إلددى قواعدددها فددي ركاددا
وف ة ددااف المحت د د ودوم ال ددال العرب ددي .ول ددذلك ددرم روس دداا أل ع ات ددا القا ددا الت دددخل ف ددي س ددوردا
إلفشام است ار اجا الواللاف المتحددح هدذه .وهدي ع دو أل إسدقاط النلدا الةدور سدو
اسقاط النلا اإلمراني الح اف اآلخر لروساا( .محفو

متبعد محاولد

ف.)1: 2101

كانددإ ال شددا الروسددا مددف ةدداق ا فا تددا فددي المناق د باع دا دافع دا ل تدددخل الروسددي فددي
األزم الةورد  .فالقراءح الروسا لألاداث والتحوالف التي ا تااإ المناق والذ ادا فاتدا واضدحا
أل مناطق النفوذ الروسي ألبحإ متددحف إذ رأم لناع القرار في موسجو مدا اصدل فدي لابادا مدف
إنتاء اجو القذافي مثا د إنتداء ل نفدوذ الروسدي عدد أل درم التوسده فدي فةدار القدرار رقدو()0941
الصادر عف األمو المتحدحف مف امال المدنااف إلى دخل عةجر إلسقاط نلا القذافيف وهذا دفده
روس دداا إل ددى التح ددر إلنق دداذ النل ددا الة ددور والحا ولد د دول س ددقوط وانتد دزاع اعتد د ار
التق اد ( .النالرف لقمال ف.)11 :2106

دول ددي انفوذه ددا

94

وال مبددو فدي الموقدف الرسددمي الروسدي أند ثمد معارضد روسدا ع دى غاادر النلدا الةددور
إال أل اعت ار
هددد

روساا كال ع ى الاردق التي اختارها الغرب لتحقاق هذا التغاار .إذ رم روساا أل

الواللدداف المتحدددح مددف هددذا التغااددر والماالب د التدددخل ال ددار ي هددو التامن د ع ددى المناق د ف

و اودددق روسدداا إق امادداف وهددذا ال ل ت دف عددف االقتدراب مددف الحددر األمنددي الروسددي المبارددر ل

ددغ

ع ددى روسدداا فددي الجبت د الغربا د  .ودددرم الددروس أل غااددر رأس النلددا الةددور ف مث مددا اصددل فددي
الع ار ومصر ولابااف والامفف لف ي إلى اام مف الفوضى وعد االسدتقرارف وهدذا ل در المصدالح
الروسا ف خصولا أل انتاار األنلم قد خ ف اروبا أه ا وفر

ِ
لداغ قةداما م ت فد

غرافاد

وا تماعا وطا فا ( .نعم ف.)011 :2106
عتقد روساا أل محاوالف إسقاط النلدا الةدور هدو دزء مدف خاد إلسدقاط النلدا اإلم ارندي
و متادا ل تدخل في الش ل الروسي أل اف فةقوط النلدا الةدور لعندي خدروج روسداا شدجل دا مدف
المناق العربا ف وبذا ستفقد الح اف الحقاقي الوااد في المناق ف وهدي ال ةدارح ذا تدا التدي سدتت قاها
إمرال الح اف اآلخر القو لروساا .وب ةارح هذمف الح افاف اول الجبت الروسا الجنوبا قد فقددف
ال د األمددامي األومف وانفتحددإ الجبت د أمددا وسدده الواللدداف المتحدددح األمردجا د وولددولتا إلددى دوم
آسدداا الوسدداى والقوقددازف والت دي شددجل مجدداال ااود دا لروسددااف أ اقت دراب خ د الموا ت د مدده الواللدداف
المتحدح واال حاد األوروبي مف الحدود الروسا مباررح( .الشاخف.)111-299 :2100
ولعل مف دوافه ان راط روساا فدي األزمد الةدورد هدو المحافلد ع دى أمنتدا القدوميف والدذ
لشددغل أولود د متقدم د فددي اسددت ار اجاتتاف ممددا دفدده روسدداا ل قاددا

درباف ود د ضددد نلدداو(داع )

الذ ل و ااف لدفوف أعددادا كبادرح مدف الدروس وخالد مدف دوم القوقداز ممدا لشدجل تدمددا ل عمدق
االست ار اجي الروسيف وبةب

ال اورح التي مثارها لنفت روساا ال ار الثداني ع دى أمنتدا القدومي

عد خار وسه ا ف رمام األط ةي ررقا( .رردف ف.)204 :2106
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ثانيا :دافع المصالح السياسية:
لصدداف إلددى ان د

مددا قددد ف دافدده آخددر وهددو دافدده المصددالح الروسددا ف إل االاددداث التددي

ر ددتدها الع ددالو العرب ددي (الربا دده العرب ددي) أدف إل ددى ص دداعد دور الف دداع اف اإلق اما دداف وال دددولااف ف ددي
الةااساف الداخ ا لدوم المناق ف إذ دعمإ قوم دولا وإق اما مبادراف
فدي المناقد ف وخالد

ل استقرار النلو القا م

ددك التدي تبندى مواقددف مناه د ل واللداف المتحدددح .واتدى األنلمد الةااسددا

التددي عددار المجتمدده الدددولي ع ددى ولددفتا المعتدل د عرضددإ هددي األخددرم ل ددغوطاف خار ا د
مت ازمدددح وخال د عددد أاددداث( )2110إل د ارء إل د ااف سااسددا ( .عبددد النال درف لقمددال ف2106
.)12:
هددذه اللددرو

متدددف لتنددامي نفددوذ قددوم إق اما د مثددل ركاددا وإم درال ففقددد أدف مو دداف الربادده

العربي إلى دفه التنافل ااف هدا اف القدو اف اإلق اماتداف إلدى مةدتوداف متقدمد فاادث ةدببإ األزمد
الةورد اتو ر الع قداف التركاد اإلمراناد وذلدك انا قدا مدف نلدرح كدل منتمدا لألزمد وكموقدف ر دال
ومبدد ي لادل مدف الددولتاف نجدد أل ركادا ددعو المعارضد وأادد أهدو أهددا
نفددوذ إم درال فددي سددورداف و قددف إم درال إلددى ان د

هدذا الددعو هدو الحدد مدف

النلددا فددي قمع د ل متلدداهردف ومددف أسددباب الموقددف

اإلمراني هو محاولد التغ غدل فدي مرسةد الحجدو الةدورد كمدا غ غ دإ فدي العد ار ف وبنداء ع دى هدذمف
الموقفاف المبد ااف سدعإ كدل منتمدا لتعلداو مصدالحتا فدي سدورداف وزددادح نفوذهدا فوهدذا النفدوذ اتمدا
لحد مف نفوذ القوم الابرم مثل روساا والواللاف المتحدح( .العربيف نادرف.)1 :2106
لروساا مصالح متنوع وعدمدح في المناق العربا منتدا العةدجرد والةااسدا واالقتصدادل .
فمنذ ولي او ف الة ا عا ( )2111كال مرم أل المص ح الع ادا لروسداا هدي العدودح كقدوح علمدى
وازل في ثق تا الدولي الواللاف المتحدح .وسوردا مثل مدوطئ قدد كبادر األهماد النةدب لروسداا فدي
المناق ف كما أل موقه سوردا المجاور ل عد ار ولبندال وإسد ار ال وإردرافتا ع دى البحدر المتوسد لشدجل
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قام د فددي الحةددا اف الروسددا  .ه ددذه عددض المصددالح التددي رددج إ دافع ددا متمددا ل تدددخل فددي س ددورداف
ودفعإ روساا الى ا باع سااساف معان ع ى المةتوم اإلق امي والدوليف ومف أهدو الةااسداف لدوغ
سااس التحالفاف ضمف إق او الشر االوس

حدمداف وبما لةمح لتا أل اول الفاعدل األوم ألطدوم

مدم ممجف( .مجدوبي ف.)2101
ولعددل اندداء حالف دداف ةددتو فددي حقا ددق أهدددا

روس دداا القوما د كددال مص د ح م ح د س ددعإ

لتحقاقتددا ع ددى الةدداا الةددورد ف لددذا انتتجددإ روسدداا اسددت ار اجا
رغ

دمدددح فددي رؤدتتددا ل تحالفدداف التددي

إقامتتا الدوم مه روساا .وهذا النتل قرره الر ال "او ف " في خاا أمدا المج دل الفاددرالي

في آذار( )2101ااث قام“ :مف وا بي القوم إل استعمام الة ح الندوو ضدد روسداا أو ا فا تداف
س دواء القصددارح أو المتوسددا أو أ م دددمف سدداتو اعتبدداره هجومددا نوود ددا ضددد روسددااف وسدداجول ال ددرد
مبار درح غددض النلددر عددف النتددا ل"ف وأضددا

فددي نفددل ال ادداب "أل هددذه اإلسددت ار اجا شددمل اتددى

التجددو التق اددد ع ددى دول د ا اف د ف متدددد كاانتددا"( .مجدددوبيف .)2101و ع دُّد هددذه اإلسددت ار اجا هددي
عددودض عددف ا ددف وارسددو الددذ مبدددو مددف المةددتحال اندداء ا ددف مماثددل ل د  .و ردددد روسدداا مددف هددذه
االست ار اجا فاما مبدو كعر

امال ل ددوم التدي رغد

التحدالف معتدا ومةدتغ ادذلك مدا تعدر

ل د الواللدداف المتحدددح مددف نقددد فددي الت ددي عددف ا فا تددا .ودبدددو أل هددذه االسددت ار اجا نجحددإ دإقتراب
ركاا مف روساا وبد تا اإلاتعاد عف الغرب رغدو ع دودتتا فدي ا دف ردمام األط ةديف كدذلك إمدرال
الت ددي و دددف ف ددي روس دداا الق ددوح الدولاد د الت ددي لمج ددف اإل ا دداء ع ات ددا ف ددي موا تد د الوالل دداف المتح دددح.
(مجدوبي ف.)2101
فددي ضددوء مددا قددد لمجددف القددوم إل ق درار التدددخل الروس دي فددي سددوردا هددو ق درار اسددت ار اجيف
الدافه األساس مف و ار هو كادد دور روسداا دولد علمدى ال لمجدف إغفالتداف وفدي إطدار محاوال تدا
الولددوم إلددى ذلددك سددعإ إلددى حقاددق نجدداح متمثددل أوال عددد سددقوط النلددا الةددور الددذ

ةددقوط
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لةق المشروع الروسي في الشر االوس  .ولذا أدر لانه القرار الروسي أن إذا أراد حقاق ذلدك
ف اد مف اناء ع قاف مه م ت ف القوم الفاع في الةاا الةورد سواء المح ااف أو االق اماداف.
وع ا لو قتصر رراكتتا ع ى النلا الةور وا اف الر ال إمرال ال وسعإ لتشمل أط ار

أخرم

مثد ددل ركاد ددا وغارهد ددا مد ددف قد ددوم مح ا د د  .مجند ددإ روسد دداا عد ددد د دددخ تا العةد ددجر فد ددي سد ددوردا أواخد ددر
أم وم( )2105مف أل صبح الفاعل المرثر الر ال في األزم ف و حوم إمدرال ذاف النفدوذ فدي سدوردا
إلى طر ثانو فدي معةدجر المردددمف ل نلدا ف واسدتمرف اتحاادد قاد األطد ار

اإلق اماداف والددولااف

المنافةدداف ل نلددا ( .الجبددور ف .)52-50: 2106ولتددذا قاومددإ روسدداا سددعي أ قددوم إق اما د أو
دولا حاوم ثباإ نفوذها في الشر األوس دول أل لجول لروساا دور فا .وأل القراءاف الةااسا
الروسددا كان ددإ رك ددد ع ددى أل ق ددوم التغاا ددر الةااسددا محة ددوب ع ددى مددالعر " االسدد

الةااس ددي

“وموقف روساا ق اد مدتحف مدف الحركداف التدي نتمدي لتدذا اإل جداه و عدده تدمددا ألمنتدا القدوميف
نلر لت ازمدد أعدداد المةد ماف الدروس المنتمداف لتدذه الحركداف( .الدورغيف2105
وخا ار ع ى استقرارها ا
.)1:
ولعل التدخل الروسي العةجر في سوردا قد خدمتا في حقاق غالاف ع ى المةتوم الدولي
واإلق اميف فع ى الصعاد الدولي منحإ األزم الةورد روساا فرل ا باع سااسد متعدددح المةداراف
فددي ع قتتددا الواللدداف المتحدددح والقددوم اإلق اما د الر اة د فددي إطددار لددوغ سااس د اإلق دداوف كمددا أنتددا
مجنإ مف نقل اررح الموا ت مه الغرب عاددا إلدى مناقد الشدر األوسد ف وبدذلك ادول قدد مجندإ
مف اإلف ف مف محاوالف اصارها .ونجحإ الةااس ال ار ا الروسا اتحودل موسجو اررح لشدبج
ع قاف متداخ إق اماا ومح اا وذلك كنتاج ل نجاح الذ ادأف اتحقاق سااساا واقتصادلا وعةجردا
فد ددي الشد ددر األوس د د  .فع د ددى الصد ددعاد الد دددولي هند ددا مربد دده الع قد دداف الروسد ددا الصد ددانا األمردجا د د
األوروبا د ف وع ددى الصددعاد اإلق امددي كانددإ روسدداا طرفددا فددي الموا تدداف التددي حدددث ادداف المددرثردف
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اإلق اماددافف إم درال الةددعودل ف و ركادداف والمرددددمف لاددل طددر مددف هددذه األط د ار ف إضدداف إلددى أط د ار
أخددرم مثددل الع د ار ومصددر واالردل ولاباددا .وع دى الصددعاد الةددور الددداخ ي هنددا المث ددث الةددور
والمرلددف مددف روسدداا والنلددا الةددور ف والمعارض د الةددورد ف فددي هددذا ك د كانددإ روسدداا هددي القاسددو
المشتر ( .ماغاف ف.)2106
ثالثا الدوافع اإلقتصادية:
إلددى اند

مددا قددد ذك دره مددف دوافدده ف والتددي حددث روسدداا ع ددى زدددادح انغماسددتا فددي الشددر

األوس ف هنا الدوافه االقتصادل فالنت

االقتصادل هي التد

الر ال لادل الددوم سدواء أكاندإ

متقدم أو ناما فولمدا كاندإ الااقد هدي المحدر األسداس لعج د االقتصداد ففدإل روسداا ةدعى ألل
عد

دو ار مددرث ار فددي هددذا المجددامف فتددي دولد منتجد ومصدددرح ل غدداز وكددذلك هددي دولد كبددرم ةددعى

ل ةدداارح ع ددى هددذا القادداعف إل اجددو اإلاتااطدداف الةددورد المتوقع د مددف الغدداز كبا درح دددا كمددا أل
سددوردا شددجل الممددر الددر ال ل اددوط الغدداز ادداف المنتجدداف مددف دوم آسدداا الوسدداى والشددر األوس د
فوكددذلك رددمام أفردقاددا ا جدداه أوروبددا فو ددو

روسدداا مددف أل اددول الدددوم األوروبا د قددادرح ع ددى

اإلستغناء عف الغاز الروسي والحصوم ع ا مدف مصدادره مباردرح لعدر

روسداا ل ةدا ر اقتصدادل

كبارح ود عف مف محاوالف ساار تا ع دى سدو الغدازف ممدا مدنعجل ع دى دورهدا الةااسدي ودفقددها
عنصر أساسي مف عنالر ال غ ع ى أوروبا( .لعقوب
ان د

إقتصدداد آخددر ل ددا

الددى ان د

.)2106،

الااق د ف وهددو ان د

جددارح الة د حف فةددوردا ع دد

سددوقا ق ادددلا وقدددلما لشددركاف األس د ح الروسددا ف وبعددد مج ديء األسددد وبددو ف إلددى الة د ا فددي عددا
( )2111ازدادف جددارح األسد ح ادداف الب دددمف صددورح م حوظد  .وطبقددا لمركددز ح اددل االسددت ار اجااف
والتانولو اا في موسجو (كاسإ) فإل سوردا متعاقدح مه روساا ع ى لدفقاف قامد 4م اداراف دوالر
اتى عا ( )2101مما لجعل قام المباعاف خ م الفترح مف (2116إلى  )2101ادوالي 1م اداراف

012

دوالر( .الجبدور ف .)52 :2106ورغدو أل األرقددا الحدمثد غاد

عدف التددداوم إال أل الحدرب الدددا رح

اة دجل رقم دا
فددي سددوردا منددذ عددا ( )2100إلددى الاددو واجددو العم ادداف العةددجرد الدددا رح ددواي أند س ُ
غار مةبو في مباعاف األس ح الروسا لةوردا( .ونوس ف.)2105
ع دد سددوردا أاددد أهددو الشددركاء التجددارداف العددرب لروسددااف ودشددجل اجددو التبددادم التجددار ادداف
روسدداا وسددوردا مددا لقددارب ()%21مددف جددارح روسدداا مدده العددربف فقددد اسددتثمرف الشددركاف الروسددا مددا
مجموع د  21م اددار دوالر فددي سددوردا منددذ عددا ( )2119اتددى الاددو  .وبإ عدداد األسددد عددف الة د ا
فةتُعال هذه العقودف كما أل القرو

الروسدا الابادرح المقدمد ل نلدا الةدور سدتاول هدي األخدرم

عرض ل ار ( .اوررفةجالاف.)2101

رابعا الدوافع العسكرية:
التدخل العةجر الروسي مثل في استغ م روساا لفشل التحالف الدولي في حقاق النصدر
ع دى داعد

عدد مدرور عدا مدف ال درباف الجودد فوبددأف إع مادا دالترودل لم داطر سدقوط دمشدق

ااد نلاو داع ف ثو ادأف في نتال أم وم(  )2105وم ددخل لتدا خدارج روسداا مندذ فادك اال حداد
الةددوفااتيف وقددد ركددزف روسدداا ع ددى أل دوافدده دددخ تا فددي سددوردا دداءف لمندده انتاددار كاددال الدول د
الةددورد ومرسةددا تا كمددا اصددل فددي الصددومام والعد ار فوبالتددالي حولتددا لبددرر إرهاااد تدددد ارانتددا
.وأع نإ األ تزح األمنا الروسا أل اوالي ث ث آال

مواطف مدف روسداا ودوم اال حداد الةدوفااتي

الةااق لقا ول في العد ار وسدوردا وعدود تو شدجل تدمددا أمنادا لمجتمعدا تو ممدا لشدجل دافده لروسداا
لقتالتو في مواقعتو ( .الااسف .)2106
رأم ا ددو اف وس دداه الق دددرح البحردد د الروس ددا ركاد دزح أساس ددا ف ددي فتددرح والمتدد الر اس ددا الثالثد د .
وخ م دراف في الغوالاف الروسا الجدمدح األولى منذ عدا ( )0990التدي درف فدي  01كدانول
الثدداني /من ددامرف ق ددام ا ددو اف" :أود أل أؤكددد مج ددددا أل ا ددودر ق ددوح حردد د قود د فعالد د ه ددو واا ددد م ددف
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أولوددداف روسدداا الر اة د " .وهجددذا فددإل سددقوط األسددد لعنددي خةددارح روسدداا لقاعددد تا العةددجرد الواادددح
خ ددارج اال ح دداد الة ددوفاا ي الة ددااق أ مرك ددز التم ددودف البح ددر ف ددي مان دداء طرط ددوس الة ددور  .وف ددي
األسبوع نفة الذ وردف فا ع اقاف او فف أع نإ و ازرح الدفاع الروسا عف قاا ماردف حرد في
البحر األااض المتوس ف والتي ولفتا مةرولول نتا "األكبدر فدي داردخ روسداا" .ولدو عد موسدجو
مرردراف د ل التمدداردف ددر ب

الصدراع الةددور ف ولاددف وقاتتددا لمجددف فتمد إرددارح أل روسدداا ال ندو

الت ار ه عف دعمتا ل نلا ( .اوررفةجالا ف.)2101
فددي ضددوء مددا قددد لمجددف أل ن ددص إلددى أل التدددخل العةددجر الروسددي فددي سددوردا لد ي فددي
س دداا س ددعاتا ل تم دددد والتمرك ددز ف ددي الش ددر األوسد د ف ل محافلد د ع ددى منف ددذها الواا ددد ع ددى البح ددر
المتوس ف مما لعني الةعي الروسي ل تغ

ع دى محداوالف اودقتدا مدف الواللداف المتحددح وا فا تداف

وذلددك إعددادح التموضدده االسددت ار اجي فددي نقدداط مركددز فددي المناقد  .وهددذا مددا لفةدر حصدداف الددروس
ل قاعدددح البحردد فددي "طرطددوس"ف والقاعدددح الجودد فددي امامدداوف اإلضدداف إلددى إنشدداء قاعدددح عةددجرد
كبارح في ال ذقا  .ودرم ااثول غرباول أل الغال الةااسا هدي سدب

التددخل العةدجر فدي سدوردا

وهددي ردددد أل بقددى مادده القددوم ع ددى الةدداا الةددورد خاضددع لددإلرادح الروسددا ومعترفد اتددا طرفدا
لمةك ازما األمورف ودتو لتا ذلك الحفا ع ى نلا "األسد" الذ
كح اف وااد وأخار لتا في المناق ( .مونلف .)2106

ر ب او وده المصالح الروسا
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المبحث الثالث
أهداف التدخل الروسي في ال زمة السورية
من ددذ ان دددالع األزمد د الة ددورد ف ددي آذار ع ددا ( )2100أخ ددذف تب ددور ل دددم القا ددادح الروس ددا
قناعاف مفادها أل نامي الدور الروسي في عتد او ف وبما متوافق مه ا عا في أل ادول روسداا
الاددر الثدداني فددي معادل د القددوم المتفوق د عالمادداف مثددل هددذا التا دده أخددذ ل ددغ

ا جدداه أل لجددول

دور فددي هددذه األزمد فهددذا ف د عددف طباعد الع قد التق ادلد التددي درب روسدداا ةددوردا
لروسدداا ا د ا
والرغب الروسدا فدي عدد فدرد الواللداف المتحددح وا فا تدا الغدربااف دالق ارراف الدولاد كمدا اصدل فدي
لاباا وقب تدا فدي العد ار فوع دى هدذا حدوم الموقدف الروسدي مدف األزمد الةدورد ف مدف الم ارقد

الحدذر

إلددى المتددورط أو المددنغمل فددي األاددداث خصولدا عندددما ادددأ التدددخل الروسددي العةددجر ففددي سددوردا
اتاردخ (11أم وم  )2105وال رك أل هذا التدخل قف وراءه أهدا

أرادف روساا حقاقتا منتا:

أوال :االهةةداف السياسةةية :عدد سددوردا أهددو ا اددف إسددت ار اجي لروسدداا فددي مناقد الشددر األوسد

إذ

لعد ددود د دداردخ الع ق د د اانتمد ددا إلد ددى عد ددا ()0944ف و عد ددززف مجد دديء "اد دداف األسد ددد" ل ة د د ا عد ددا
( .)0941وأوم األهدا

الةااسا لروساا والتي لمجف رلدها هو محاول العودح مثا قوح علمى

واسددتعادح المجان د التددي خةددر تا اتفاددك اال حدداد الةددوفااتي عددا ( )0990والددذ مددف نتا ج د حددوم
العددالو إلددى القا د

الوااددد وهددو القا د

الددذ

مث د الواللدداف المتحدددح األمردجا د  .ادددأف عوامددل القددوح

الروسا التنامي وأخذ الددور الروسدي المتندامي لةدتو فدي حدمدد اايد النلدا الددولي جدل متغا ار تدا.
وقدد كشددفإ التادوراف التددي رددتدها العدالو فددي العقدد األخاددر عددف مجموعد مددف المرردراف التددي شددار
إلددى أل النلددا الدددولي م درفض هامن د قددوح واادددح ع ا د ف وبدددأ الحدددمث عددف حول د إل دى نلددا متعدددد
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األقادداب أو مددا لا ددق ع ا د نلددا "ال قابا د " ااددث ستةدداار العدمددد مددف القددوم ع ددى النلددا ولددف
ةتمر هامن الواللاف المتحدح( .راردف.)09-01: 2101
منددذ ولددوم "اددو ف" ل ة د ا عددا ( )2111كددال هدف د الددر ال متحدددد االر قدداء اروسدداا إلددى
مةتوم رردك أساسي ل غرب في التوازناف العالما

لذا انا قإ سااس او ف ال ار ا مدف مقاربد

مفادهددا أل لروسدداا خصولددا كقددوح كبددرمف فتددي متدداز غرافاددا مةدداا راسددع درب ادداف أوروبددا
وآسااف ولذلك فتوسه الغدرب فدي مجدام نفدوذ اال حداد الةدوفااتي الةدااق ف لند روسداا تدمددا و ددخ
خار ااف والةاارح ع ى هذه المناطق مف قبل الغرب متدد التود "األورواساود " لروساا فو ق ص مف
دوره ددا الع ددالمي واإلق ام دديف وف ددي ا ددام عجزه ددا ع ددف الحف ددا ع ددى من دداطق نف ددوذ اال ح دداد الة ددوفااتي
الةددااقف ركددد عجزهددا أل اددول قددوح علم ددى( .فددرجف  .)2106رددج إ عدددح أزمدداف دولا د وإق اماد د
قناعاف لدم المجتمه الدولي أل روساا لو عد قوح علمى لمجف الركول إلاتدا مدف قبدل ا فا تداف وقدد
عددزز هددذا الد أر أزمد ال ددال الثاناد عددا ( )0991ثددو ااددت م العد ار عددا ( )2111ثددو أعقد

ذلددك

ال درباف الجود د ل اباددا وإسددقاط نلددا معمددر القددذافي .إال أل األزم د الةددورد ام ددإ موقفددا روسدداا
مماث لدور اال حاد الةوفااتي خ م فترح الحرب الباردح .فوقفإ قوح إلى ان

ا افتا االست ار اجي

ال ُمتو وموطئ القد األخار لتا في الشر األوس ( .الشاخف .)2104
ددرم روسدداا أل الواللدداف المتحدددح ةددعى إلددى مزدددد مددف ة د هامنتتددا ع ددى المناق د ف وذلددك
ات ددد

الح ددد م ددف التع دداول الروس ددي األس دداو ف ددي م ت ددف المج دداالفف وك ددذلك قة دداو مناقد د الش ددر

األوس د إلددى كااندداف ضددعاف بقددى حددإ سدداار تاف وإضددعا

الدددوم اإلق اما د وإخ دراج سددوردا مددف

المعادل اإلق اما كما أُخرج الع ار عا ( )2111ودتبه ذلك إخراج إمدرال فدي وقدإ الادق( .الشداخف
.)2104
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لقددد كشددفإ األزمد الةددورد عددف الدددور الروسددي الفاعددل فددي المناقد ف ومث ددإ المبددادراف التددي
ا ذ تا روساا مثل المبادرح التي قدمإ اتا لتدمار األس ح الااماودد الةدورد مقاادل وقدف ال درب
األمردجا لةوردا وعقد مر مر ناف واألستان ف و فادف ذلدك مدف ااتمالاد نشدوب ادرب مددمرح فدي
ور مجف مدف إقنداع المجتمده الددولي واإلق امدي
المناق  .هذه المبادراف مث إ مجم تا وفرضإ ا ا
الرؤدد د الروس ددا والت ددي رك ددد فاد د أل اإلنتق ددام الةد د مي ل ةد د ا ه ددو الارد ددق الواا ددد إلنت دداء األزمد د
الةددورد  .لق دد أثبتددإ روسدداا مجانتتددا قددوح كبددرم ومددرثرح دولا دا وإق اما داف وأنت دا قددادرح ع ددى الدددفاع عددف
مص ددالحتا وع ددف ا فا ت ددا وبق دددر تا ع ددى ا دداذ مواق ددف واض ددح ف ددي العدم ددد م ددف الق ددالا اإلق اماد د
والدولا ( .الشاخف .)2104
ولعل مف النقاط المتم في سااس روساا ال ار ا جداه مناقد الشدر األوسد ف هدي إعدادح
عردددف ع قدداف روسدداا مدده الواللدداف المتحدددح االمردجاد  .كانددإ نلدرح الواللدداف المتحدددح لروسدداا عقد
انتتدداء اقبد الحددرب البدداردحف أل روسدداا دولد إق اما د ولاةددإ دولد علمددى كمددا لددرح اددذلك الددر ال
االمردجي أوباما إذ قام“ :روساا قوح إق اما تدد ع ا مف ارانتا المبارردف لال مف منا ق القوح
وإنما مف منا ق ال عف" .إال أل او ف انتقد و تد نلدر أوبامدا قولد " :أند ال متفدق مده مدف لقدوم
إل روساا دول إق اما كما أن ال متفق مع ع ى ماز األم األمردجاد "( .عمدارح ف .)2106إل هدذه
النل درح م ددف الوالل دداف المتح دددح األمردجاد د لروس دداا فرض ددإ ع ددى ل ددانه القددرار الروس ددي إع ددادح النل ددر
اتعردف الع قاف مده الواللداف المتحددح فدي سدعاتا ل بحدث عدف دورهدا الدذ فقد د ( .عدواد ف.)2101
ومنذ فاك اال حاد الةوفااتي لمجف رلد مف مرا تاف ل ع قاف الروسا األمردجا :
المرا األولدى :ااتددأف مدف عدا ( )0991واتدى عدا ( )0999وهدي مرا د
فاتا عف األمدمولو اد ف وانلمدوا إلدى ال أرسدمالا الغرباد طمعدا فدي حقادق مجاسد

دى الدروس

اقتصدادل  .وبدذاف
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الوقإ إ ج األوروباول إلى الشاوعااف الةا قاف عقود جارد وطمعا في ضو عدض الددوم ل حداد
األوروبي مثل ور اا وأوكراناا ( .ردناف ف.)22 :2111
كبار الدوم الغربا وسعإ قدوح
في هذه المرا أظترف الةااس ال ار ا الروسا اهتماما ا
لبناء ع قاف سااسا واقتصادل معتاف وفي الجتد األخدرم كدال موقدف الواللداف المتحددح األمردجاد
مرم أل روساا لو عد قوح علمدى وأل العدالو الادو قدوده الواللداف المتحددح االمردجاد ف وأل روسداا قدد
خةرف الحرب الباردح واستمرف محاوالف إضعافتا والولوم إلى مناطق نفوذها في آسداا الوسداى
وبحر قزودف .ورغو محاوالف روساا التقارب مه الغرب إال أل سااس الواللاف المتحدح قاإ عدا اد
ولو حقق روساا ما امح ل مف مصالحف مما دفه اتا إلى محاول اناء ع قا تا الواللاف المتحدح
األمردجا ع ى أسل دمدح( .نصارف .)29 :2111
المرا د الثاناد ادددأف مددف العددا ( )2111وال ازلددإ قا مد أ منددذ انت دداب "اددو ف" ع ددى رأس
الة ا في روسااُ .لعد" ادو ف" نمادا ل قدادح الدروس الدذمف قدادوا اال حداد الةدوفااتي مندذ نشد

والدذمف

آمنوا ن متفو وأن قوح عالماد ذاف نفدوذ وا دور ع دى الةداا الدولاد ف و دزامف ولدول ل ةد ا
مدده ولددوم قاددادح الددى سدددح الحجددو فددي الواللدداف المتحدددح األمردجا د ف ولددفإ المتشددددح جدداه العددالو
و نلدر ل عددالو الم ددالف لمباد تدا نلدرح عدا اد ف ف ددذلك إخت فدإ القااد دال فددي كثادر مددف النقدداط ونتاجد
ل د

اانتمددا طغددى ع ددى الع ق د اانتمددا التنددافل وقددد اققددإ عددض القددوم الدولا د فا دددح مددف هددذه

الحال مثل إمرال ودما متع ق م فتا النوو ( .عوادف .)2101
ندداقض و صددارع المصددالح ادداف القددوم الدولا د ظتددر واضددحا مددف خ د م األزم د الةددورد ف
فة ددوردا ل ددو ا ددف متمد د لروس دداا والوالل دداف المتح دددح والغ ددرب نتاجد د لم ددا م اد د م ددف ث ددرواف أو موق دده
إست ار اجي فحة ف لاف امف األهما اخت

أهدا

األط ار

الدولا الفاع

فالواللاف المتحدح

وأوروبا لةعاال ل ت ثار في األزم لعدح أسباب منتا ماف إمداداف الغاز ودجول ذلدك الولدوم الدى
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غدداز إم درال فوغدداز حددر قددزودفف وغدداز قاددرف لوضدده اددد لددتحجو روسدداا فددي هددذا القادداع المتددو ومددا
ةبب هذه الةاارح الروسا مف تدمد لألمف االقتصاد األوروبي فوأل ا كال أمف إس ار ال ااض ار
مف ضمف المصالح التي لج

أل رخذ الحةبال مف قبل األطد ار

ماعتدا ف ومنتدا أل دا الحفدا

ع ددى ع قا د مدده ا فا د القدددامى وبندداء ع قدداف دمدددح مدده دوم مثددل لاباددا وسددورداف وروسدداا مددف
انبتا حاوم عاال هذه المشارده وفر

نفةتا كار فاعل في أ

ر اباف في المناق

لدذلك

ساهمإ مصالح القوم الدولا الفاع في عقاد األزم الةورد ( .كا وف .)2104
في مقاال الدور األمردجي واألوروبي نجد هنا الدور الروسي الصانيف وال تال ةعاال إلدى
لع د

دور ااددو فددي مرا د شددجال النلددا العددالمي الجدمددد .إل امتندداع روسدداا عددف التصددودإ ع ددى

قرار()0941

صوا لاباا والقاضي حلر الاارال والدذ أدم الدى إسدقاط ا افتدا" القدذافي" رأف

فا درسا منبغي أل تع و مند لمدا مث تد خةدار تا لح ادف متدو فدي المناقد مدف انعجداس سد بي ع دى
نفوذهددا وع ددى مشدداردعتا االقتصددادل فددي لابادداف ولددذلك اسددت دمإ اددق الددنقض فددي كددل القد ارراف التددي
لدرف حق سوردا.
الشر األوس هو مناق مجاورح لحدود روساا فوهو مدف ضدمف الم ارادل األولدى مدف نفادذ
إسددت ار اجا طود د األ ددل والتددي ادددأف اتر ا د
القرد د

األوضدداع الداخ ا د ثددو امتدددف إلددى الج دوار الروسددي

والمتمثددل ابندداء ع قا تددا مدده الدددوم التددي اسددتق إ عددف اإل حدداد الةددوفااتي الةددااق ومددف ثددو

التوسدده ا جدداه الشددر األوس د والددذ مبدددو أن د لددف لجددول المرا د األخا درح اعتمددادا ع ددى محدداوالف
التقارب مه الصافف كل ذلك في محاول ل عودح انفةتا إلى المجان القود والت ثار الذ كانإ م ا
المناقد أثنداء الحدرب البداردح فو عمدل روسداا ع دى قدودض نفدوذ الواللداف المتحددح المو دود مندذ أمدد
عاد في مناقد الشدر األوسد وإعدادح هاج د النلدا اإلق امدي وفقدا لمدا لحقدق مصدالحتا( .المجاا د
ف.)2104
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مف النااا الةااسا أل اف مبدو أل روساا نجحدإ فدي مده أطد ار

متناق د وم ت فد فدي

و تا تا ع ى الةاا الةورد ففروساا تفق مه إمرال في عدح م فاف منتا ضرورح قاء" األسد" فدي
الحجو والمحافل ع ى نلام ف وكذلك متفق الارفال ع ى الحد مدف نفدوذ الواللداف المتحددح االمردجاد
.وكذلك مجنإ روساا مف ااتواء ركاا التي درم أل" األسدد " هدو دزء مدف األزمد ولدال مدف الحدل
و مجنددإ روسدداا مددف الحددد مددف م دداو

ركاددا األمنا د التددي تمثددل شددجل أساسددي

شدداتتا مددف قاددا

كاددال كددرد ع ددى ادددودها وخشدداتتا مددف النفددوذ اإلم ارنددي فددي المناق د ف فغ ددإ الاددر عددف وغددل
الق دواف التركا د فددي رددمام سددورداف وهددذا كددال عامددل ق ددق ل جان د
الم او

اإلم ارنددي أل دداف ل ددا

اإلس ار ا ا مف األعداد الابارح لإلمرانااف فدي سدورداف والتدي االد

إنتتاء الحدرب فومدف األطد ار

التدي لددمتا م اوفتدا األطد ار

الددى ذلددك

إسد ار ال مغدادر تو فدور

العرباد مثدل ال دال العربدي التدي درم

دول في التمدد والنفوذ اإلمراني تدمدا ألمنتا القومي .لقد استااعإ روساا اناء فاهماف مده ماده
هذه األط ار

ما ل د متمتتا في سوردا ود د أهدافتا الةااسا ( .اراوف .)2104

ثانيا :االهداف االقتصادية:
إلى ان

األهدا

الةااسا هنا أهدا

اقتصادل ةعى روساا إلى حقاقتا .و ُّ
عد سوردا

قاعدددح متم د ل مصددالح االقتصددادل والعةددجرد الروسددا كونتددا آخددر مددوطئ قددد لروسدداا فددي الشددر
األوس .
نوعإ المصالح االقتصادل لروساا في سوردا .وأارز ملاهر التعاول اانتما كال في قااع
الااق ثو في مباعاف الةد حُ .وقده ا فدا ل تعداول اإلقتصداد اداف الب ددمف عدا ( )2115وأادرز مدا
فا د د هدددو الق د درار شد ددا

ا د دوالي ( )%41أ مدددا لعد ددادم ( )9.5م ادددار دوالر مد ددف الد دددمول الروسد ددا

المة ددتحق ع ددى س ددوردا والت ددي ق دددرف حد دوالي ( )01م ا ددار دوالر .ا ددغ اج ددو التب ددادم التج ددار ع ددا
( )2101ادوالي م اددار دوالرف فددي ادداف ار فدده عددد األاددداث فددي سددوردا إلددى( )2م اددار دوالر و قددف
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الحددرب الدددا رح عا قددا فددي زدددادح التبددادم التجددار ( .سددوغولو ف  .)2104أمددا االسددتثمار فددي مجددام
الااق فقد الي اهتما كبار لدم الجان

الروسي وذلك ل رؤدد الروسدا لةدوردا فدي مجدام الااقد

التي ةتند ع ى قناعتاف األولى أل قااع الااق الةورد موفر فرا ل شركاف الروسا وخال في
مجام البنا التحتا ف لذا وقعإ عقود استثمار قام ( )0.6م اار دوالر فدي هدذا القاداع .كمدا وقعدإ
ر ددرك "س دداوز نفتد دا غ دداز" الروس ددا ع ددا ( )2101عق ددود ل تنقاد د
الةددورد لمتددد م( )25عامدداف إل روسدداا ال

ع ددف الغ دداز وال ددنف مقاا ددل الةد دواال

شدى مددف منافةد سددورد لتددا فددي سددو الااقد العددالمي

االااف فإستا سوردا فدي الااقد العالماد مدف الدنف ال متجداوز ( )%1.2وبااتاداطي لقددر ب()2.5
م اار ارمالف ومف الغاز الاباعي ( )1.95م اار وهو ال لجاد لجفي اا تتا المح ا ع مدا أل هندا
مرر د دراف لاماد دداف ض د د م قبال د د الة د دواال الةد ددورد ةد ددعى روسد دداا ل سد ددتثمار فاتد دداف (سد ددوغولو
ف .)2104وثانادا ددرم روسدداا أل الموقدده االسددت ار اجي لةددوردا لجعدل منتددا ممد ار محددتم ل اددوط نقددل
الغدداز الددى أوروبددا عبددر ركاددا أكثددر منتددا مددزودا ل د ممددا متدددد سدداار تا ع ددى سددو الغدداز األوروبددي
والددذ

تجدداوز اصد روسدداا فاد ( )%64لددذلك ف ددل روسدداا أل اددول ردردك ل جاند

الةددور فددي

اودر هذا القااع ادال مف منافةت في المةتقبل( .الةعد ف.)2105
فاما متع ق اتجارح الة ح فتعد سوردا مةتوردا ر اةا لألسد ح الروسدا كونتدا ال ةدت د إال
المنلوم الشرقا في ة اح قوا تا .لقد ا غ اجدو مباعداف روسداا مدف الةد ح لةدوردا عدا ()2101
ا دوالي( )0.5م اددار دوالر فامددا قدددر قام د لددفقاف التة د ح لعددا ( )2100ب ( )6م ادداراف دوالر.
(مدددنيف .)2105وفددي مقاا د أ ر تددا وكال د "سددبونتك" مدده الددر ال الةددور اتدداردخ ()2106\1\11
وفي إ اات عف لفقاف التة اح قام" :نحف نركز ع ى األس ح التي نحتا تدا لمجافحد اإلرهداااافف
أمددا األس د ح االسددت ار اجا ف د ضددرورح ل تركاددز ع اتددا فددي مثددل هددذه الحددروب" واضددا

"أمددا النةددب

ل حجو لنقل اجو العقود المعنى المالي فنحف ال نع ف عادح عف اجو هذه العقدود" .وهدذا لجعدل مدف
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الصددع

الحصددوم ع ددى رقددو دقاددق

صددوا مددا لعددود ع ددى االقتصدداد الروسددي دراء التدددخل فددي

األزم الةورد مف عوا د مباعاف الة ح رغو أن مف المتوقه أل اول األرقا كبارح.
ثالثةةا :الهةةداف العسةةكرية والمنيةةة :لقددد ألددبحإ األر

الةددورد سدداا ل صدراعاف الةااسددا التددي

حولددإ الددى ل دراعاف عةددجرد ف فالنلددا الةددور لقا ددل وإلددى انب د عدددد مددف التنلامدداف المة د ح
أارزها "فا ق القدس اإلمراني" و"ازب هللا ال بناني" وعدد مف الم اشااف الشاعا العراقا ف وفدي طدر
المعارض "الجا
ل ا

الحر" وعدد مف التنلاماف المة ح المعارضد ف وكدذلك " بتد النصدرح وداعد "ف

إلى ذلك قواف سوردا الدلمقراطا الاردل  .وسعاا لتحقاق مصالحتا التي لو لجف مف الممجدف

حقاقتدا إال اتدددخل عةددجر ف قامدإ روسدداا اتدداردخ (11أم ددوم  )2105اتو اد ضدرباف ودد لمواقدده
المعارض الةورد مع ن ان راطتا العةجر في األزم الةورد  .لروساا مصدالح قوماد ةدوردا رددد
المحافلد ع اتدداف ومدف هددذه المصددالح القواعددد العةددجرد سدواء القاعدددح البحردد فددي" طرطددوس" والتددي
ع دد المنفددذ الوااددد ل بحرد د الروسددا ع ددى مادداه البحددر المتوس د الدافي د ف وقددد وقعددإ روسدداا وسددوردا
ا فاقا في كانول ثاني ( )2104ق ي ابقاء هذه القاعدح لمدح( )49عاماف وقامدإ اتاودرهدا حادث
ةددتااه خدم د األسدداطال الروسددا  .والقاعدددح الجود د فددي "امامدداو" فددي ال ذقا د والتددي نا ددق منتددا
الاا راف الروسا لتنفاذ متا قتالا ( .العباد ف .)2104ومدف هدذه المصدالح أل دا مةداعدح النلدا
الةور ع ى الصمود اتى تمجف روساا مف حقاق نجاح دا وماسي ةدعى الاد ف كمدا تدد
مف وراء هذا التدخل إلى عاال أ

أل دا

دخل عةدجر غربدي أو اتدى إق امدي إلسدقاط النلدا ف وإضداف

إلى ما سبقف بتغي مف وراء هدذا التددخل عزددز وضدعتا الةااسدي حادث ال مدتو ا داذ أ قدرار فدي
سوردا دول أل لجول لتا دور فاعل فا  ( .شارحف.)2105
إل لددانه الق درار الروسددي مددرمف أل الو ددود العةددجر ل واللدداف المتحدددح فددي الشددر األوس د
وكذلك محاوالف وساه ا ف رمام األط ةي ا جاه الشر لجعل خاوط موا ت روساا مه الغرب
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قردب مف الحدود الروسا ف وفي ذلك هد

مدف أهددا

التددخل العةدجر فدي االزمد الةدورد تدوخى

روسدداا حقاقد وهددو إفشددام هددذه المحدداوالف لإلقتدراب مددف ادددودها والمحافلد ع ددى عمددق اسددت ار اجي
لحف لتا أمنتا القومي ( .اسوف .)2105
ولعل الدافه األمني رجل انبا متما مف دوافه التدخل العةجر الروسي في األزم الةورد
ف عددداد الددروس التددي قدددر دداآلال

والددذمف لقددا ول فددي لددفو

داع د

والفصددا ل المة د ح األخددرم

لشجل ها ةا لألمف الروسي فاما لو عاد هرالء إلى ا دانتو وإلى الداخل الروسي.
إل فددر القددوح ادداف روسدداا والواللدداف المتحدددح دفعتددا ل بحددث عمددا لق ددل مددف هددذا الفددر فبدددأف
البحث عف أاد

ومحداور عدزز مدف نفوذهدا و غادي اند

مدف واند

ضدعفتاف وهدو مدا و د د

ف ددي حالفت ددا م دده ع ددض دوم الش ددر األوسد د مث ددل س ددوردا وإمد درال و ركا دداف وأرادف م ددف وراء الت دددخل
العةددجر فددي سددوردا نقددل خاوطتددا الدفاعاد إلددى مندداطق عادددح قدده ضددمف نفددوذ دوم الغددربف وذلددك
لتعزدز أمنتا القومي.
كانددإ األزم د الةددورد سددببا فددي انقةدداماف دولا د وإق اما د ف األم در الددذ مددنح روسدداا مةدداا
أكبر مف ارد المناورح الةااسا في مناقد الشدر األوسد ف فاعتمددف سااسدتتا عددح مةداراف ففدي
األمددو المتحدددح ةددت د اددق الددنقض فددي و د الواللدداف المتحدددحف وع ددى الةدداا الةددورد تدددخل فددي
المعار ك ما ضعف موقف النلدا  .ف دذلك سدتاول مشداركتتا فاع د فدي لدوغ الحدل النتدا ي لألزمد
الةورد التي مبدو أل ماه القوم الدولا الفاع ال ةتعجل الحل فاتا.
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الفصل الخامس
الخاتمة
االستنتاجات
التوصيات
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الخاتمة
منذ ولا الة ا في آذار ( )2111نادم "او ف"

رورح و ود نلا دولي متعدد األقااب

وإعادح رسو خارطد التحالفداف الدولاد ف عدد خدروج د ده مدف االر بدا الدداخ ي الدذ عاندإ مند عدد
فاددك اال حدداد الةددوفااتيف وم دا عرضددإ ل د مجانتتددا الدولا د مددف ار ددهف وألهما د التعددل د القابا د
كما د

أسدداس النةددب لروسدداا فقددد ضددمن الددر ال الروسددي فددي مفتددو الةااس د ال ار ا د الروسددا

الددذ لدددر فددي عددا ( )2111ف دي مةددعى من د لوقددف انتاددار الدددور العددالمي لروسددااف وق دد ردداركإ
الصاف روساا في هذا التو  .ولعل ان راط روساا في الشر األوس ف ل ي استجا لتدذا التو د ف
ومف الواضح أنتا قد لاغإ إست ار اجا طود المددم فدي المناقد ف و رددد ان ارطدا نشداا و وهردداف
فالدوافه الروسا المتع ق االقتصاد واسدتقرار داخ تدا األمندي ومجانتتدا ع دى الةداا الدولاد ال ازلدإ
قا م و نموف وهي ةعى إلى استغ م ار ه دور الواللاف المتحدح في الشر األوس .
ةددتغل روسدداا أاددداث الشددر األوسد مددف أ ددل إعددادح رسدداخ لددور تا كقددوح كبددرمف مةددتفادح
مددف قو تددا العةددجرد الحدمث د ف ومنتفع د لحددد عاددد مددف األزم د الةددورد ف ع ددى خ فا د موقددف الواللدداف
المتحدددح والغددرب وسااسددتتما المر بج د جدداه أاددداث سددوردا .وم دف الواضددح أنتددا اققددإ نجاادداف فددي
م ف األزم الةورد ف لاف مدف المحتمدل عدد اسدتااعتتا حوددل هدذه النجااداف إلدى قدوح إسدت ار اجا
في ظل إاتمالا استمرار الثورح الةورد إلى مدم طودل.
إل القوم الفاع في الشدر األوسد هدي مدف لةداهو فدي إنجداح الددور الروسدي أو لقادده فدي
المناق د ولاةددإ روسددااف واسددتنادا إلددى إاتمالا د بدددم مواقددف القددوم الفاع د اإلق اما د والدولا د فمددف
المحتمل أال ةتااه روساا االاتفا

مجاسبتا التي اققتتا ولدذا منبغدي لتدا أل عمدل ع دى سدال

ع قاف دا وماسا بنى ع ى ع قاف ومصالح اقتصادل في مجاالف ااود مثل الااقد واألسد ح
اول لتا عوا د لةتفاد منتا كل األط ار

الفاع و شجل قام منبغي الحفا ع اتا مف قبل الجماه.
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االستنتاجات
إل دراس االست ار اجا الروسا في الشر األوس ومدا شدتده مدف د ثار ل ح دور الروسدي
فاتا وخال دخ تا في األزم قد قادنا إلى است

ا م نتا ل:

 كددال لش صددا اددو ف دو ار فدداع فددي عددودح الح ددور الفاعددل لروسدداا ع ددى الةدداا الدولادوالددذ اسددتااع أل موظددف االقتصدداد الروسددي والقددوح العةددجرد ل ع د

دور مددرثر فددي عددودح روس دداا

ل ةاا الدولا كقوح علمى مدفوعا إمجانا تا في مجام الااق شجل أساسي األمر الذ أسدتو فدي
نت

القوح العةجرد .
 -انا قددإ االسددت ار اجا الروسددا فددي الشددر األوس د اعتمددادا ع ددى خدم د المصددالح القوما د

الروسددا ف وخال د أل الشددر األوس د لع دد مددف أكثددر مندداطق العددالو اسددتارادا ل ة د حف رغددو لددعوب
المنافة مه الواللاف المتحدح في المناق اتذا المجام.
 و ددود الواللدداف المتحدددح فددي دوم الج دوار الروسددي مثددل افغانةددتال ودوم آسدداا الوسدداىفومحدداوالف ا ددف رددمام األط ةددي التوسدده نحددو الشددر أثددار الق ددق لدددم لددانه الق درار الروسددي د ل
الواللاف المتحدح ةعى لتاودق روساا ممدا دفعد إلدى األمدا ف و دد نفةد فدي الشدر األوسد إل عداد
خاوط الموا ت عف ادوده المباررح.
 قام ددإ اإلسد ددت ار اجا الروس ددا ع د ددى التو د د الد دواقعي فدددي وضد دده أه دددافتا القوما د د وألغدددإاألمدمولو ا الةا ق التي كانإ األلل في لوغ سااستتا.
 مجنإ روساا مف اناء فاهماف مه القوم اإلق اما في مناق الشر األوس ف سواء دكالتي عاد الواللاف المتحدح مثل إمرال أو ركاا التي نتمي لح ف رمام األط ةي أو مه دك التدي
دور في ف ك الةااس االمردجا مثل الةعودل .
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 -هنا

ار

ااف األمف القومي الروسي وأمف الشر األوس ف فانتشار اإلرهاب في اإلق داو

متدددد األمددف الروسددي فددي اددام ولددوم هددذه الجماعدداف ل دددوم التددي اسددتق إ عددف اال حدداد الةددوفااتي
الةااقف ةب

الجوار مه الشر األوس .

 أستو التدخل الدولي واإلق امي في إطالد أمدد األزمد الةدورد و عقاددهاف والتددخل الروسديفاتا اجمت مصالح روساا القوما فق ف ومنتا :ال و

ع ى القاعدح البحرد لروساا فدي "طرطدوس"

ومدا مث د مدف أهماد إسددت ار اجا ف ورغبتتدا فدي أل لجدول لتدا دور مددرثر فدي شدجال المناقد مةددتقب
افلدا لمصددالحتاف وسددعاتا إللجدداد فاهمدداف مدده الواللدداف المتحدددح األمردجاد فددي مندداطق أخددرم مثددل
أوكراناا.
 مجنددإ روسدداا مددف خ د م دددخ تا فددي األزم د الةددورد مددف ا قدداء مرسةدداف الدول د الةددوردمتماس ددج والمحافل د د ع ات ددا وامامتتدددا م ددف االنتاد ددار مث م ددا انتد ددارف مرسة دداف الدول د د ال اباد د عدددا
( )2100وقبل ذلك انتاار مرسةاف الحجو في الع ار عا (.)2111
اسد ددتااعإ روسد دداا المحافل د د ع د ددى نلد ددا " شد ددار االسد ددد " قا مد ددا ومنعد ددإ القد ددوم الداخ ا د دواالق اماد والدولاد مددف ادرار مددا اصددل فددي د د عرباد أخددرم وهددي (مصددرف لابادداف الددامفف ددونل)
و غ بدإ ع ددى محدداوالف االطااد ادرأس النلددا ممددا لفددتح مجدداال ل تةدداؤم :هددل مقدددور القددوم الدولاد
مةتقب

ارار غاار أنلم الحجو اعتمادا ع ى

أنلمتتا الةااسا معتمدح ع ى دعو القوم الدولا ؟

ال ثوراف رعبا ف أو هل ستنجح الشعوب اتغاار
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التوصيات
ولي الدراس اآل ي:
 ان دداء نل ددا إق ام ددي ف ددي الش ددر األوسد د لعل ددو مص ددالح الش ددعوب ع ددى مص ددالح األنلمد د الحاكمد دواألنلم الدولا الفاع .
دور فدي ق دا معاند مثدل الق دا الف ةداانا أو
 اناء ع قاف مده روسداا اال حادلد ال لجدول محص االق ددا الةددورد ف ادل فددتح المجددام لروسدداا ل عد

دور فاعددل فددي كددل الق ددالا ل ت فاددف مددف د ثار دور

الواللاف المتحدح الة بي في ق الا المناق .
 -أل لجول األساس الذ

بنى ع ا الع قاف ااف دوم مناق الشر األوس وروساا ع ى أنتا دول

درثر خار ادا لةدت د فدي سااسد الددوم ألهددا
علمى لتدا مصدالح اسدت ار اجا فدي المناقد ف ولدال م ا
آنا .
 -التعاول األمني مه روساا وخال في مجام مجافح اإلرهاب وعد

عل الشر األوسد سدببا فدي

تدمد األمف القومي الروسي.
 الت از دوم الشر األوس الحااد في لراع روساا مه الواللاف المتحدح والغربف وعد اإلن راط فيالمقاطع المفروض ع اتا.
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قائمة المراجع والمصادر
المصادر:
المعجو الو از ( )0999مجمه ال غ العربا .

المراجع العربية:
أوال :الكتب:
-الددو ر ف أامددد اا دراهاو ( )2102مشةةاريع االصةةالح فةةي الشةةرق االوسةةطف س ة د

حددوث ورسددا ل

امعا ف عدد24دار الزمال ل اباع والنشر والتوزده.
آزادف ع ددي وآخ ددرول()2101ف خلفيةةةةات الثةةةةور دراسةةةةات سةةةةورية.ط0ف اا ددروفف المرك ددز العرب دديلأل حاث ودراس الةااساف.
اإلمددارحف لم ددى م ددر ( .)2119االسةةةتراتيجية الروسةةةية بعةةةد الحةةةرب البةةةارد وانعكاسةةةاتها علةةةىالمنطقة العربية .ط0ف ااروفف مركز دراساف الوادح العربا .
 دداروفف محمددد( )2102العقةةد الخيةةر فةةي تةةاري سةةوريا :جدليةة الجمةةود واإلصةةالح.ط0ف المركدزالعربي لأل حاث ودراس الةااسافف ااروف.
 اسوف رارد()2101ف المصةالح المتقاربةة :دور عةالمي جديةد لروسةيا فةي الربيةع العربةي .س ةدأو ار ف عدد 9ف اإلسجندرد ف وادح الدراساف المةتقب ا .
 شارحف عزمي( )2101سورية :درب أآلالم نحو الحريةة محاولةة فةي التةاري الةراهن.ط0ف القداهرحمجتب مداولي.
التاردتديف هاردو( )0991المسةةألة الشةرقية ،المرحلةة الولةةى 0281-0222ف ط0ف غددادف ااددإالحجم .
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التاردتيف هارو( )2105مقدمة في تاري روسيا الحديث (قيام الدولة الروسية وبداية توسعها).ط0ف غداد مجتب عدنال ل نشر والتوزده.
اةافف غاز ()2105ف الشرق االوسط الكبير بين الصهيونية العالمية واالمبرياليةة االمريكيةة.ط0ف دمشقف ا حاد الاتاب العرب.
الرباعدديف والء()2106ف الخطةةاب الةةدعائي االمريكةةي ازاء الشةةرق االوسةةط دراسةةة تحليليةةة.ط0فعمالف دار غاداء ل نشر.
زددالف نالر()2101ف دور روسيا في الشرق الوسط وشمال أفريقيةا مةن بطةرس الكبةر حتةىفالديمير بوتين .ط0ف ااروفف الدار العربا ل ع و ناررول.
سموالنة ددجي أول ددالف وبت ددي سموالنة ددجي( ،)2101كتةةةةاب االتحةةةةاد السةةةةوفيتي والعةةةةراق :السةةةةعيالسوفيتي من أجل النفوذ .وارنافف دار دمو ل نشر.
رمعولف ااردز( )0994الشرق االوسط الجديدف ط0ف عمالف االه ا ل نشر والتوزده.عبد الوهدابف عد ء()0995ف الشةرق االوسةط الجديةد سةيناريو الهيمنةة االسةرائيلية .ط0ف مجتبداف سانا ل نشر والاباع والتوزدهف القاهرح.
عمامرحف هاني( )2102الطاقة وعصر القو  .ط0ف عمال دار غاداء ل نشر.العللجدام تجض لل ( )2102ال ةةحية الكبةةرى ،الصةةراع اإلسةةتراتيجي للقةةو العظمةةى (ضللي الشلليقالعيبي) .دمش

داي خ خجى للدياسام جالخشي جالتج

.

فتمدديف عبددد القددادر محمددد( )2104مةةدخل الةةى دراسةةة االسةةتراتيجيةف ط2ف عمددالف دار مجدددالول نشر والتوزده.
قر ف ورج ()2101ف تاري الشرق االوسط من االزمنة القديمةة الةى اليةوم.ط0ف اادروفف ردركالمابوعاف ل نشر والتوزده.
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ق عجاد د د ف وس د دداو ()2106ف روسةةةةةةيا االوراسةةةةةةية زمةةةةةةن فالديميةةةةةةر بةةةةةةوتن.ط0ف اا د ددروفف الدد دددارالعربا ل ع و .
الاعجدديف لحاددى( )0916الشةةرق االوسةةط والصةةراع الةةدولي-دراسةةة عامةةة لموقةةع المنطقةةة فةةيالصراع.ط0ف ااروف دار النت

ل نشر والتوزده.

-لنشوفةجيف دورج( )0964الشرق الوسط فةي الشةؤون العالميةة .ر مد

عفدر ال اداطف غددادف

مجتب دار المتنبي.
نعم ف كاظو ()2106ف روسيا والشرق االوسط بعد الحرب البارد فرص وتحةديات.ط0ف اادروففالمركز العربي لأل حاث ودراس الةااساف.
نعم ف كاظو( )2101روسيا في السياسة اآلسيوية ما بعد الحةرب البةارد .ط0ف عمدالف دار آمندل نشر والتوزده.
هارفف لادم()0964ف االستراتيجية وتاريخها في العالم .ااروفف دار الا اع .واكدداوف مددام ()2100ف ص ة ارع القةةوى الكبةةرى علةةى سةةوريا.ط0ف ااددروفف دار المابعدداف ل نشددروالتوزده.
وه د د ف ع د ددي( )2101الصةةةة ارع الةةةةدولي للسةةةةيطر علةةةةى الشةةةةرق الوسةةةةط :التةةةة مر المريكةةةةيالصهيوني.ط0ف ااروفف ررك المابوعاف ل نشر والتوزده.
ثانيا الدوريات العلمية:
عبد البدلهف أسماء أامد ()2106ف"القاادح الةااسا والتغار في الةااس ال ار ا الروسا جاهدوم آساا الوساى" ( .)2105-2111المركز الديمقراطي العربي.
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اوندداب خول د ف رم ددي فتدداو ()2101ف "الةااس د ال ار ا د الروسددا عددد الحددرب البدداردح :د ارس د فدديالمنا قاف الفارد والنلرد )” .جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية)02( .ف14
الجبور ف معتز()2106ف "التفاع ف الدولا إزاء األزم الةورد " .مجلة جيل الدراسات السياسيةوالعالقات الدوليةف ع.5:
 ددودفف د د م ()2102ف"موق ددف اال ح دداد الة ددوفااتي م ددف الع دددوال االسد د ار ا ي ع ددى مص ددر م ددو5ازدرال”0964ف مجلة آداب الفراهيدي (.)03
الحمدانيف سعد()2102ف "الع قاف الروسا اإلمرانا " 2101-2111المجلة السياسية الدوليةة.الع ار ع.20
-ال ادرف سدامر(" )6102بق نة

ورةةﺮا ا الم معة العﺮبقة ب

ةةﻮ

االزمة الوةﻮ

" المرك ز

الوطني لألبحاث واستطالع الراي.
الةعدولف اماد()2119ف"الدور الدولي الجدمد لروساا “ف مجلة الدراسات الدفاعيةف ع42ف غداد.س م ف ممدوح()2101ف"أساورح عصر ما عد النف " .مجلة السياسة الدوليةف ع.202الشاخف نورهال ()2101ف" محدداف وافا الع قاف الروسا العربا في العقد الثاني مف القرلالحاد والعشردف" .مجلة دراسات شرق اوسطية.)51( .
-الشقخ نﻮ ه ن ( " )6100م

لح ومعطق

…الوق س الﺮوسق تم ه العنطق بعة الثﻮ ا

العﺮبق " .مجلة السياسة الدولية.)082( ،
الش دداخف نوره ددال ()2104ف"ال ا ددار المت ددردد ه ددل ص ددبح الااقد د سد د اا روس دداا الس ددتعادح المجاند دالدولا ؟” .مجلة السياسة الدولية(.)096
الشاخف نورهدال()2104ف"االسدت ار اجا الروسدا فدي الشدر االوسد اددود وم مدح التغاادر “مجلةةالسياسة الدوليةف52ف ()219ف .96-94
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-الشاخف نورهال (" )6102العالرة

الﺮوسةق اال ﺮانقة تكيقكقة ات اسةيﺮاتقمق “ .مجل ة اراء ح و

الخليج)061( .
الاحد د د و ف أام د ددد عب د ددد هللا ()2104ف"اس د ددتعادح ال د دددور :المح د دددداف الداخ اد د د والدولاد د د ل ةااسد د دالروسا "ف المركز العربي للبحوث والدراسات.
عب ددد الجب ددارف فد دراس()2111ف"األهماد د اإلس ددت ار اجا ل بح ددر األام ددر ف ددي مش ددروع الش ددر األوسد دالابار" .الع ار ف مجلة الفتحف ع.16
عبدد العزدددزف الدراو ()2111ف"تجراللام الس اسللا الباير للا اليجسل ا ضللي ميحلللا مللا بعلد الحلليالبايدة “دراسات دولية.031 )53( .
عبددد النالدرف لقمددال()2106ف"دوافدده التدددخل الروسددي فددي األزمد الةددورد " .مجلةة جامعةةة التنميةةةالبشريةف غدادف ملف2ف ع.4:
-العز ف خالد ()2101ف "االس

الةااسي وفق الةااس الروسا "ف مركز المسبار

للدراسات والبحوثف االماراف العربا (ااوظبي)ف دراس مف كتاب اإلس

في روساا التاردخ

واآلفا .
العروسيف محمد عصا ()2104ف “االست ار اجا العةجرد الروسا إزاء الشر األوسفي ظل األزم الةورد ".مجلة العلوم السياسية والقانونف ()2ف المركز الدلمقراطي العربي.
كا وف ماشال()2104ف"رهاناف لعب  :اةا اف موسجو جاه األزم الةورد " .السياسةالدولية مل (.095 :)49
مبرو ف رردف()2104ف"روساا في المناق العربا طموح است ار اجي وماامهاوسااسا " .مج شؤون عربية.)041( .
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مجدالف محمد ( " )2105س اسا يجس ا الباير ا ال جم :البحث عن دجي عالمي ما ي"المجلة العربية للعلوم السياسية.77)74( .
-محمدف لافاناز(")2104اإلرادح الغا ب  :آفا

ةود األزم الةورد عد ناف ”2ف السياسة

الدولية :ع .096
-مصافىف ع و ( ")2106خردا

دمدح :حوالف أمف الااق ومةتقبل الع قاف الدولا "ف

مجلة السياسة الدولية.)214( .
نصارف ولاو()2111ف"روساا كقوح كبرم" .المجلة العربية للعلوم السياسيةف مركز دراسافالوادح العربا .عف.21
التباسيف خالد()2101ف "التنافل الدولي وأثره ع ى العالو العربي “ف مجلة الشؤونالعربيةف (00.)051
وها ف اةاف ()2101ف"استيات ر ا االداية االمي ك ا الرد دة ا اء الشيق االجسط “مركز الدراسات الدولية ،بغداد (.92.)74
مونلف محمد(" )2106رؤم غربا لةاناردوهاف التدخل العةجر الروسي في سوردا"مجلة السياسة الدولية ،مل( )52ع .211
ثالثا الرسائل العلمية:
أاو مصافىف ستا ( .)2105ال زمة السورية في ظل تحول التوازنات اإلقليميةوالدولية( .2103-2100،رسال ما ةتار غار منشورح) امع االزهرف غزح.
اف فاضل نصارحف عبداو امارح( .)2105االستراتيجية الروسية تجاه منطقة الشرقاالوسط في فتر الحراك العربي ،دراسة حالة سورياف (رسال ما ةتار غار منشورح)ف امع
العربي التبةيف بة ف الج از ر.
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رامولف هنده( .)2106السياسة الخارجية الروسية في عهد بوتن إعاد إحياء الدورالعالميف (رسال ما ةتار غار منشورح) امع محمد خا رف ةجرحف الج از ر.
عبد الر از ف اوزدد ( .)2104التنافس الروسي االمريكي في الشرق االوسط-2101( .2102رسال ما ةتار غار منشورح)ف امع محمد خا ر -ةجرحف الج از ر.
عبد الغفارف عامر( .)2105السياسة الخارجية الروسية تجاه ليبيا وسوريا وأثرها علىالتحوالت والتنمية السياسية في البلدين من ( ،2102-2100رسال ما ةتار غار منشورح)ف
امع النجاحف ناا لف ف ةااف.
نجاحف مدوخ( .)2105السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق االوسط في ظلالتحوالت الراهنة( ،رسال ما ةتار غار منشورح)ف امع محمد خا رف ةجرحف الج از ر.

رابعا :المواقع االلكترونية:
أاو ه مف فراس( )2100الموقف أإلس ار ا ي مف اإلنتفاض الةورد  .المركز العربيلألبحاث والدراسات

السياسية .على الموقع اإللكتروني:

.../THE_ISRAELI_POSITION_TOWARDS_THE_SYRI/www.dohainstitute.org//:https

أسماءف أامد عبدالبدله ( .)2106القاادح الةااسا والتغار في الةااس ال ار ا الروساجاه دوم آساا الوساى ( .)2105-2111المركز الديمقراطي العربي .على العﻮر االلكيﺮون :
https://democraticac.d

أراوف ستا ( )2106التدخل التركي للتلفر الح اف

األو ار في سوردا :هل اعإ وارناف األكراد

التركي؟ دويتشة فيلة ،على الموقع االلكترونيsyria.alsafahat.net:

الااسف سامر( )2106التدخل الروسي في سورداف األهداالجزير للدراسات .ع ى الموقه اإللاتروني:
http://www.aljazeera.net

المع ن والنتا ل الممجن  .مركز
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ألم ددفف عم ددر ( )2104ات ددل اقتص دداد روس ددي ام ارن ددي ف ددي موا تد د العقوب دداف االمردجاد د .رددح النتار .ع ى الموقه اإللاترونيhttps://www.annahar.com/.../710737:

 -الون ف فااردل( )2104هل حل االستان محل ناف في عم ا الة

الةورد ؟ معتدد

وارنافف المرلد الةااسيف .2454ع ى الموقه اإللاتروني:
www.washingtoninstitute.org/...analysis/.../will-astana-displace-geneva-in-thesyrian-p

 شارحف عزمي( )2105روساا ألبحإ المقر األوم أل ال في سوردا .المركز العربيلأل حاث ودراس الةااساف .ع ى الموقه اإللاتروني:
https://www.dohainstitute.org/.../Doha_Meeting_Highlights_the_Global_and_Region
a

اوررفة د ددجالاف آن د ددا( )2101مص د ددالح روس د دداا الاثادد درح ف د ددي س د ددورداف معتد د دد وار د ددناف .ع د د دى الموق د ددهااللاترون د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دديwww.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russias-many- :

.interests-in-syria
اوررفةجالاف أنا( )2101روسيا في الشرق االوسط الدوافع-االثار –اآلمال .ع ى الموقهاإللاتروني:
idraksy.net/wp-content/uploads/2016/03/Russia-in-Middel-East01

اوررفةجالاف أنا( )2106ن وج الع قاف االس ار ا ا -الروسا  .معتد وارناف .ع ىالموقه اإللاتروني:

www.washingtoninstitute.org/ar/policy.../the-maturing-of-israeli-russian-

relations

 اكارافاف واخرول( )2105الةااس ال ار ا الروسا في الةااقاف التارد ي والحالي.مرسة راند .ع ى الموقه اإللاتروني:
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/.../PE100/.../RAND_PE144z1.arabi
c.pdf
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-

مف الورغي( )2105األزم الروسا التركا محدداف التاردخ والجغرافاا والتا عاف

ألدوار دمدح .مركز الجزير للدراساتف الدوا  .ع ى الموقه اإللاتروني:
http://studies.aljazeera.net/ar/profile/151008142418359.htm

 -افد ددر ف وامد ددإ( )2100المارض د د المة د د ح ضد ددد االسد ددد "الجد ددا

الةد ددور الحد ددر " ح اد ددل

الةااسافف معتد وارناف .ع ى الموقه اإللاتروني:
www.washingtoninstitute.org/ar/policy.../asads-armed-opposition-the-freesyrian-arm

 د ددامل سدد د دلف واخ د ددرول(")2104اس د ددت ار اجا روس د دداا ف د ددي الش د ددر االوسد د د " .ع د د دى الموق د ددهاإللاتروني:
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/.../RAND_PE236z1

الجزدرح نإ ( )2102هجذا ادأف الثورح في سوردا .ع ى الموقه اإللاتروني:ww.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/3/5

الجزدرح نإ ( )2104مف ناف 0الى نااف 1ماذا حقق؟ ع ى الموقه اإللاتروني:www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/3/

اةافف اامد( )2104الةااساف الروسا جاه الشر االوس ع52االه ار .ع ى الموقهاإللاترونيdemocracy.ahram.org.eg/News/795/Subscriptions.aspx:
امادف عبد العلاو( )2105ناجةول 0944-او ف  :2105الثاادإ والمتغادر فدي الةااسد المصدرد  .ع دىالموقه اإللاتروني:
https://www.madamasr.com/.../2015/.../politics
-حمةةةد ،جاسةةةم( )2108اسةةةباب التةةةدخل العسةةةكري الروسةةةي واثةةةاره المحتملةةةة علةةةى دول المنطقةةةة .علةةةى الموقةةةع

اإللكترونيwww.fcdrs.com/polotics/310:

سااوناناف الانا ()2106ف عدودح دردجاد فدرا روسداا فدي غاادر مدوازدف القدوم فدي الشدراالوس  .ع ى الموقه اإللاتروني:
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https://www.researchgate.net/.../304269891_wdt_tdryjyt_frs_rwsya_fy_tghyyr_m
wazyy

-سللات

محمللجد( )1123األ م لا السللجي ا :للياءة ضللي مجا للف الللدج العيب للا المرللاجية.

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .ع ى الموقه اإللاتروني:
https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS.../document_F1CA7E12.pdf.

سددبو نك عربددي()2106ف التبددادم التجددار ا داف روسدداا والعددالو العربددي م عددا .2106ع ددىالموقه اإللاتروني:
https://sptnkne.ws/dV2m

سراجف سامي( )2104التبادم التجار ااف روساا والعالو العربي لعا .2106ع ى الموقدهاإللاتروني:
https://sptnkne.ws/dV2m

الزهاددر ف سددتار ( )2102اثددر اإلل د ح االقتصدداد فددي اقتصدداد روسدداا اال حادل د مج دواس ل ع و االنةانا ف ع.21ع ى الموقه اإللاتروني:
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=56521

-سعادف عبد الر از ( )2106ركاا

ا لزدادح التبادم التجار مه روساا الى 011م اار

دوالر .الشر االوس  .ع ى الموقه اإللاتروني:
https://m.aawsat.com/.../

س ددجا نا ددوز عرباد د ()2104ف ركاد دا ش ددتر منلومد د س411ب2.5م ا ددار دوالر .ع د دىال ار

اإللاتروني:
https://www.skynewsarabia.com/.../1007983

-س د

ف السلللعد ( )1129اهلللداف يجسللل ا طج للللا االملللد ضلللي سلللجي ا معالللد كلللاي خري .عللللى الللليابط

اإللكتيجخيcarnegieendowment.org/sada/61524:
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الشاهرف إسماعال(")2104المبادراف الدولا لحل االزم الةورد “ .المركز الديمقراطيالعربي .ع ى ال ار

اإللاتروني:

https://democraticac.de
ردمدف وا ل( )2105نحو حقاق اافر إست ار اجي ااف دوم الشر األوس  .ع ى ال اراإللاتروني:

عربي20ف. https://arabi21.com/.../

رددرو ف هندداء( )2105القواع دد العةددجرد الروسددا فددي العددالو .المركةةةز الةةةوطني لألبحةةةاثواستطالع الراي .ع ى ال ار
-ش ل

اإللاتروني:

ncro.sy

جسللف( )1122الخظللام لليضو جي للا للدمتاا 9دج للح ل الس اسللي بسللجي ا.على

اليابط اإللكتيجخي:
https://arabic.rt.com/.../923413

-الصباغف أرر ( )2106مغام ارف إمرال واوها االا

مه روساا و ركاا وسدوردا .مركدز

الشر العربي ل دراساف الح ارد واالست ار اجا  .لندل .ع ى ال ار

اإللاتروني:

www.asharqalarabi.org.uk/ _ad-id!356526.k

 الصددالغف مزدددد( )2102الموق دف الصدداني ااددام االزم د الةددورد  .مرك دز كدداردنجي ل شددراالوس  .ع ى ال ار

اإللاتروني:

128arnegie-mec.org/2012/02/10/ar-pub-47151

-ل حف الدمف محمود( )2114مفتو الشر األوس  .ع ى ال ار

اإللاتروني:

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/07/06/95653.htm

عبد الر از ف عدنال( )2104رفه القاود التجارد ااف روساا و ركاا قردبا .العربي الجدمد.ع ى ال ار

اإللاترونيhttps://www.alaraby.co.uk:

عبد العزدزف اامد( )2101التفاع ف االق اما اوم االزم الةورد ف مركز دراساف الرباهالعربي .ع ى ال ار

اإللاترونيarabspring.code95.info :
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العباددد ف مثنددى( )2104الم دف الةددور ادداف ركاددا وروسدداا مةددارح مددف االفت د ار وااللتقدداء.ع ى ال ار

اإللاتروني:

www.washingtoninstitute.org/.../syria-between-russia-and-turkey-a-case-ofdivergence-and-convergence.

عمددادف اةددف( )2101مباعدداف االس د ح ار فعددإ د كثر مددف ال ددعف فددي مناق د الش ددراالوس  .ع ى ال ار

اإللاتروني:

https://www.mc-doualiya.com/.../20180312

العربدديف نددادر( )2101الع قدداف التركا د اإلمرانا د فددي رددر أوس دراند .ع ى ال ار

دداف متغا درا .مؤسسةةة

اإللاتروني:

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research.../RAND_RR258z1.arabic.pd

عوادف هارو( )2101التحوم في الع قاف الروسا -االمردجا  .ازب االستق م .ع ىwww.estqlal.com/article.php?id=29338ال ار

اإللاتروني:

العوضيف اةني( )2106الةااس ال ار ا الروسا جاه الشر األوس  :دراس “األزمدالةورد – الم ف النوو اإلمراني .ع ى ال ار

اإللاترونيhttps://democraticac.de :

فددرجف مددازل ردردف( )2106و تدداف القاددادح الةااسددا الروسددا و اددور الدددور الروسددي فدديالنلا الدولي .المركز الديمقراطي العربي .ع ى ال ار
-ق اددت ف زدند

اإللاترونيhttps://democraticac.de:

ااد از ( )2104الةددعودل حتددل لدددارح الدددوم المنتجد والمصدددرح ل ددنف ال ددا

في 2106وكال االناضوم .ع ى ال ار

اإللاترونيhttps://www.aa.com.tr:

قاةولف إاراهاو( )2106سااسد اال حداد األوروبدي جداه األزمد الةدورد الثواادإ والمتغادراف.
مركز طورالف ع ى ال ار

االلاترونيwww.torancenter.org/2016/12/27:
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كردةتيف ادوارد( )2106العقوباف عدربال ار

زدرح القر هل نجحإ؟ مج النا و .ع ى

اإللاتروني:
https://www.nato.int/docu/review/2015/Russia/sanctions-after-crimea.../index.htm.

كو د ددانو ف ناج د دوال ( )2104الع ق د دداف الروسد ددا -العرباد د د الاد ددو  .معتد د دد عصد ددا ف د ددارسل ةااسد د دداف العام د د د والشد د ددرول الدولا د د د ف الجامع د د د االمردجا د د د ف ااد د ددروف .ع د د دى ال د د د ار

اإللاتروند د ددي:

https://website.aub.edu.lb/ifi/publications/.../20160612_russia_conference_report.pdf

كو ف عمر( )2102روساا واألزم الةورد  .مركز الجزدرح ل دراساف اإلست ار اجا  .ع ىال ار

اإللاتروني:
www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/3/30

الاااليف ما د( )2104مف ناف0الى  4م ار ع لمة ةل المفاوضاف الةورد  .ع ىال ار

اإللاتروني:
https://www.genevaupdates.com/archives/author/admincm/page/243

مدداغافف ةددافي ( )2106التدددخل الروسددي فددي سددوردا أهداف د ونتا ج د  .مجلةةة معراخةةوتفع465ف ر م مرعي اااني .على اليابط االلكتيجخي:
www.almayadeen.net/press/israel/807352

-مجدوبيف اةاف( )2101إست ار اجا او ف :عر

اما ي ل ح فاء مدا فداتو العدرب أسد ح

مرعب وإنتشار عةجر  .مركز ألف بوست للدراسات .ع ى ال ار
محفومداد .ع ى ال ار

اإللاترونيhttps://alifpost.org:

ف عقال سعاد( )2101روساا ازاء االزم الةورد  :الدوافه واالكراهاف .مركز

اإللاترونيwww.dcrs.sy/:

متدرو ف ادف لاسددر( )2105االزمد الةدورد واقاقد الصدراع .المركةز الةةديمقراطي العربةةي.ع ى ال ار

اإللاترونيhttps://democraticac.de:

010

م ددروالف المعش ددر( )2104سااسد د االردل الغام د د ج دداه س ددورداف مرك ددز ك دداردنجي ل ش ددراالوس  .ع ى ال ار

االلاتروني:

https://carnegie-mec.org/2014/06/09/ar-pub-55858

المجاا ف رتاب( )2104معال ار

التشا ك الدولي في الشر االوس ف الغد االردني .ع دى

اإللاتروني.www.alghad.com/articles/1700162:

الند دداظرف عمد ددرو( )2100االداح العةد ددجرد فد ددي لد ددنه الةااس د د ال ار ا د د د ددالتاباق ع د ددى(الح ددرب الروسدددا ع ددى ور اد ددا ا ددوم ا ازددددا واوس دداتاا الجنوبا د د ف اغةد ددال

 .)2111علةةةةى الةةةةرابط

اإللكترونيwww.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=285750 :

ناجاتاف سوغولو ( )2104االهداال ار

الااقود لروساا في سورداف معتد وارناف .ع ى

اإللاترونيwww.washingtoninstitute.org/ar/.../russias-energy-goals-in-syria:

ولادددف عبددد الحددي ()2102ف محدددداف الةااسددتاف الروسددا والصددانا مددف االزم د الةددورد فمركز الجزدرح ل دراساف .ع ى ال ار

اإللاتروني:

studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/04/20124314543996550.ht

-ونوسف مالك( )2105روساا إقتصاد الة ح .العربي الجدمد .ع ى ال ار

اإللاتروني:

https://www.alaraby.co.uk/opinion/8b3136ff-cc82-4bac-9b57-5c019dc2c2f4

لاسرف مي( )2104الع قاف الروسا اإلس ار ا ا في عتد او ف في الفترح مف -2111 .2106المركز الدلمقراطي العربي .ع ى ال ار

اإللاتروني:

https://democraticac.de

لعقوبف مردو( )2106ثار الصعود الروسي ع ى الع قاف الروسا خ م فترح او فوأوباما .المركز
الديمقراطي العربي .ع ى ال ار
https://democraticac.de

اإللاتروني:

012

: المراجع االجنبية:خامسا
Books:

-Anna Borshchevskaya and Philip Gordon (2016) Putin's Middle East Policy:
Causes and Consequences Washington institute. www.washingtoninstitute.org.
-Andrej Kreutz(2007) Russia In The Middle East: friend or foi.Westport fp

usa -149
-Bruno Maçães, "Russia’s New Energy Gamble: Russia Seeks to Position Itself
as a Leader among Energy-Producing Equals in Eurasia", The Cairo Review of Global
Affairs, No. 28, Winter 2018, pp. 56-63
-Derek Torrington, Effective Management, People organization, New York,
Prentice Hall book, 1989.
-Edward Lucas–(The New cold War: The Future of Russia and the Threat to the
west) – Palgvave Macmillan- New York 2008 –146.

-Jonathan M. Robert, Decision making during international crisis, London,
Macmillan press, Ied, 1988, pp, 3-4.
-Samuel Brannan the Turkey Russia Iran Nexus: evolving power dynamics in ’
the middle east. (Washington DC: Center for strategic and International studies 2013)
and Geneive abdo ‘how Iran keeps Assad in power in Syria’Foreign Affairs (august
2011)
-S-g-Lwzyanien (2012) Russia's return to the Great East

Websites:
Nicolay Kozanov, draksy.net/arms-exports-add-to-russias-tools-of-influencein-middle east-

