
 ى3122زمةىالسوروةىفيىاالستراتوجوةىالروسوةىبعدىالعامىأهموةىاأل 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

432 

زمح السوريح يف االسرتاتيجيح الروسيح تعد العام أهميح األ
3122 
 اهلل حسن أ.م.د. كمال عبد

 جامعة السميمانية/كمية العمـو السياسية 
 

THE IMPORTANCE OF SYRIAN CRISIS IN 

RUSSIAN STRATEGY AFTER 2011  

Assist. Prof. Dr. Kamal Abdullah Hassan 

Sulaymaniyah University / College of Political Sciences 

 ةالمقدم

 الهادفػػػة الروسػػػية  دراسػػػة اتجػػػاك اللركػػػة السياسػػػية واللػػػوة ال ا مػػػة لمدولػػػة ُتَعػػػد
تطور وتلػدـ الذي   مصاللها اللومية وأهدافها االستراتيجية العالمية مضموف تلليؽ

رف فػػ  اللػػ العالقػػات الدوليػة قضػػايا مػػط طبيعػة  تبشػكؿ يػػوازي المتايػػرات التػ  طػػرأ
مخروج  ف الطوؽ الذي فرض  ميهػا بعػد ل اللادي والعشريف  ضرورة ل هـ مسا يها

المصػػاؼ التػػ  تطمػػػ  إلػػػط  متابعػػػة النهػػوض بوضػػ  البمػػدمػػف خػػالؿ   ٕٓٓٓالعػػاـ 
نتيجػػػػة اسػػػػتعادة فلتهػػػػا بن سػػػػها   العالميػػػػة روسػػػػياالليػػػػادة والشػػػػعب لهػػػػا وهػػػػ  مكانػػػػة 

فبػػات وجودهػػا ال   وملاولػػة قيادتهػػا وبمكانتهػػا المتلدمػػة نسػػبياال فػػ  االقتصػػاد العػػالم
بعػػػد افبػػػات قػػػدرتها  للمايػػػة أمنهػػػا اللػػػوم   اللضػػػايا الدوليػػػة  شػػػريؾ فػػػ  اللػػػرار تجػػػاك

  وفػػػ  الػػػتالؿ جزيػػػرة اللػػػـر وانتزا هػػػا مػػػف ٕٚٓٓالعسػػػكرية فػػػ  جورجيػػػا فػػػ  العػػػاـ 
وملاولػػة ا ػػادة ن وذهػػا فػػ  الشػػرؽ االوسػػط  مػػف خػػالؿ   ٕٗٔٓاوكرانيػػا فػػ  العػػاـ 

والعمؿ  مط مكافلػة   ٕ٘ٔٓدها الدبموماسية ف  االزمة النووية االيرانية نجاح جهو 
مف خالؿ توظيؼ ظروؼ تطور االزمة ف  سوريا لارض تلليؽ مصاللها  االرهاب
وسػػػط  والعػػػالم  ضػػػمف الصػػػراع الػػػدول   مػػػط األ مػػػط المسػػػتوييف الشػػػرؽ   اللوميػػػة
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ياسػة الواليػات المتلػدة مواجهػة ن ػوذ وسفػ  ضػمف جهودهػا   الن وذ لمسيطرة العالمية
العسػػكري فػػ  لمايػػة النظػػاـ و ت وقهػػا الدبموماسػػ   بػػر االميركيػػة فػػ  الشػػرؽ االوسػػط 

  .ٕٔٔٓف  سوريا منذ العاـ 
 :أهمية البحث

بيػػػػػاف تطػػػػػور االسػػػػػتراتيجية الروسػػػػػية  بعػػػػػد ا ػػػػػادة تنظػػػػػيـ قػػػػػدراتها السياسػػػػػية  
سػػتراتيجية الروسػػية   وتلديػػد االهػػداؼ االٕٓٓٓواالقتصػػادية والعسػػكرية بعػػد العػػاـ 

  ٕٔٔٓاالزمػػة السػػورية بعػػد العػػاـ  مػػف خػػالؿ توظي هػػا ظػػروؼ التػػ  تطمػػ  تلليلهػػا
  نطػاؽ يتوسػ لارض ا ادة باستخداـ استراتيجية التدخؿ لد ـ النظاـ السياس  فيها 

تلليػػؽ و  اي أمنهػػامػػلسػػية والعسػػكرية لابالوسػػا ؿ الدبموم  ن وذهػػا فػػ  الشػػرؽ االوسػػط
 . مصاللها اللومية

 :شكمة البحثم
تمتمػػػػػؾ روسػػػػػيا االتلاديػػػػػة قػػػػػدرات  سػػػػػكرية واقتصػػػػػادية و مميػػػػػة وتكنولوجيػػػػػة  
َتِعد روسيا االتلادية ن سها  صالبة اللدرات اال مط فػ  العػالـ بعػد   ليث وسياسية

  وقػػد لللػػت ت وقػػاال للمايػػة أمنهػػا اللػػوم  فػػ  موق هػػا مػػف الواليػػات المتلػػدة االميركيػػة
  تلػػاوؿ ا ػػادة ن وذهػػا فػػ  الشػػرؽ االوسػػط مػػف خػػالؿ وهػػ ألػػداث جورجيػػا وأوكرانيػػا 

  ولكػػػف دوف ٕٔٔٓـ االعسػػػكري فػػػ  االزمػػػة السػػػورية منػػػذ العػػػو  السياسػػػ  لضػػػورها
االزمػة  تػدويؿإلػط  سعتالتمكف مف لسـ معالجة االزمة وفؽ الرؤية الروسية  لذلؾ 

سػػػت لػػػذلؾ مار . تهػػػانتيجػػػة وجػػػود  ػػػدد مػػػف الملػػػددات االقميميػػػة والدوليػػػة ُتليػػػد ملاول
النظػػػاـ فػػػ  سػػػوريا  لاػػػرض  فػػػ  د ػػػـ ولمايػػػةمختمػػػؼ االجػػػرا ات الليػػػادة الروسػػػية 

ابلا ها ضمف ن وذ مجالها الجيواستراتيج  خدمػة لمصػاللها اللوميػة  فػالط أي مػدة 
االجابػة  فػ  البلػث ولهذا الارض مف الضروري  ستستمر ملاوالت التدخؿ الروس 

  مط االس مة التالية:
 ية ا ادة بنا  الدولة الروسية ؟ما ه  أبعاد استراتيج 
  الدولية ؟ ومكانتها كيؼ مارست روسيا دورها للماية أمنها اللوم 
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 ؟لمكافلة االرهاب ف  الشرؽ االوسطروسيا االزمة السورية  كيؼ وظ ت 
  ن وذهػػػػػػػا النظػػػػػػػاـ السػػػػػػػوري ضػػػػػػػمف مجػػػػػػػاؿ للمايػػػػػػػةمػػػػػػػاه  قػػػػػػػدرات روسػػػػػػػيا 

 االستراتيج ؟
 :فرضية البحث

بنػػػا  الدولػػػة للمايػػػة أمنهػػػا وتلليػػػؽ    ا ػػػادةٕٓٓٓسػػػعت روسػػػيا بعػػػد العػػػاـ  
مػػف خػػالؿ اسػػتخدامها لموسػػا ؿ الدبموماسػػية والعسػػكرية فػػ   ػػدد  مصػػاللها اللوميػػة 

مػػف اللضػػايا الدوليػػة وقػػد لللػػت نجالػػاال ملبػػوالال  فػػالط أي مسػػتوة تػػتمكف روسػػيا مػػف 
 لتلليؽ اهداؼ مصاللها اللومية.و  للماية أمنها توظيؼ االزمة السورية

 :هج البحثمن
اف اتسػػاع موضػػوع البلػػث وشػػمولية المواضػػي  اسػػتوجب التعػػدد فػػ  اسػػتخداـ  

 قػػدرات منػػاها البلػػث  لػػذا سػػيتـ اسػػتخداـ المػػنها الوصػػ   والتلميمػػ  لدراسػػة تطػػور
 .ٕٔٔٓرها ف  االزمة السورية بعد العاـ و روسيا ود

 ادلثحج األول
 3111االسرتاتيجيح الروسيح تعد العام 

لػذلؾ ركػزت   بعد ت كػؾ االتلػاد السػوفييت عديد مف التلديات روسيا ال ورفت 
االزمػػات لجػػة المخػػروج مػػف الركػػود االقتصػػادي وتن يػػذ التنميػػة الشػػاممة  لمع جهودهػػا

  لارض تلليؽ مصاللها اللومية   ومواجهة التلديات

 ادلطلة األول
 اسرتاتيجيح اعادج تىاء الدولح

االصػػػالح السياسػػػ  واالقتصػػػادي   ُتعػػػد  مميػػػة ات ػػػاؽ الُنخبػػػة السياسػػػية  مػػػط 
أسػػػػػاس  مميػػػػػة بنػػػػػا  الدولػػػػػة وفػػػػػؽ اسػػػػػتراتيجية شػػػػػاممة  بهػػػػػدؼ تعزيػػػػػز قػػػػػدرة النظػػػػػاـ 
السياس   لتتمكف مف ادا  وظا  ها ومهامها  مػط المسػتوة الػداخم  والخػارج   مػف 
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لضػػػماف   خػػػالؿ تػػػلميف البي ػػػة االقميميػػػة والدوليػػػة لمتنػػػافس  مػػػط المصػػػال  والتعػػػاوف
 المصال  اللومية  ويرف  مف شلف مكانتها الدولية. تلليؽ االمف و 

يعػػػػّرؼن فرنسػػػػيس فوكويامػػػػان   مميػػػػة بنػػػػا  الدولػػػػة اساسػػػػها تلويػػػػة مؤسسػػػػاتها  
اللا مػػة وبنػػا  مؤسسػػات جديػػدة فا مػػة وقػػادرة  مػػط البلػػا  واالكت ػػا  الػػذات   وتتجمػػط 

والخػدمات  قدرتها تشري  اللوانيف ووضعها موض  التن يذ  وف  توفير األمػف والنظػاـ
العامػػػة فػػػ  الػػػداخؿ مػػػف خػػػالؿ السياسػػػات االجتما يػػػة واالقتصػػػادية  وا ػػػادة توزيػػػ  

  ركػزت اسػتراتيجية روسػيا  مػط ( ٔ) الفروة  والدفاع  ف الوطف ضػد الاػزو الخػارج 
اف تكػػوف لمدولػػة دور ملػػوري ال ػػادة بنػػا  المؤسسػػات اللكوميػػة كافػػة  األمػػر الػػذي 

مؤسسػػػات الدولػػػة لتصػػػب  قػػػادرة  مػػػط الليػػػاـ يتطمػػػب ادخػػػاؿ اصػػػاللات فػػػ  وظي ػػػة 
بوظي تها بك ا ة  الية  لتتال ـ وظروؼ اللرف اللادي والعشريف. لذلؾ ا تمد روسيا 
ف   ممية ا ادة بنا  نظامها السياس   باال تماد ا ادة تلسيس وتلوية الهيكؿ العاـ 

العدالػػػػة  لمدولػػػػة  وتلليػػػػؽ اسػػػػتراتيجية تنمويػػػػة لاػػػػرض زيػػػػادة النػػػػاتا اللػػػػوم   هػػػػدفها
االجتما ية وضػماف التوزيػ  العػادؿ لمػدخؿ والفػروة  واللضػا   مػط ال سػاد  والشػعور 

. لػذلؾ اسػتندت اسػتراتيجية روسػيا  مػط ا ػادة ( ٕ) بالمسؤولية تجػاك المجتمػ  والػوطف
 ( ٖ)  :النظاـ السياس  وفؽ األبعاد التالية

ولػػػة  ظمػػػط  وأف د  البعػػػد السياسػػػ . تعتبػػػر جمهوريػػػة روسػػػيا ا تلاديػػػة أواًل:
لسياسػػػتها الخارجيػػػة  شػػػلف كبيػػػر فػػػ  التػػػلفير  مػػػط شػػػؤوف العالقػػػات الدوليػػػة  نتيجػػػة 

                                                           

ماجدة صالح، دًر الدًلةت يةْا اتمةخرزارّت ًالخرْْةز، مزلةش الدرامةاث آمةٌّْت،  (1)

 .11ص ،2002جامعت الماىزة، الماىزة، 

(2) Organization for Economic Cooperation and Development; 

State Building in Situations of  

 Fragility,2008,http://www.oecd.org/dac/fragilestates . 

ملْةٌ  نسةرت  ةِ  121ًنفٌمةيا يدةدًد  2ملْةٌ  لة  11حبلغ مسةاةت رًمةْا ثل ةز  (3)

ّنظز:د ثةرد مْد ةسْا، دًر المْةادة السْامةْت  لرشّد ما الرعلٌماث، ل2012/ 1/1

العزيْةةت،  ديةةد يةةٌحْا، مزلةةش درامةةاث الٌةةةدة  ةةِ ادةةادة ينةةال الدًلةةت، رًمةةْا  ةةِ

 .105ص ،2015يْزًث، 

http://www.oecd.org/dac/fragilestates
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لمكانتها الدولية. إذ تعتبر مف وجهة نظػر اللػانوف  الدولػة إسػتمراراال والوريػث ل تلػاد 
  مػػػ  كػػػؿ ا لتزامػػػات والواجبػػػات والللػػػوؽ التػػػ  ٜٜٔٔالسػػػوفييت  السػػػابؽ بعػػػد  ػػػاـ 

ييت   ليث ورفت روسيا  مكاف العضو الدا ـ ف  األمـ المتلدة  تعود ل تلاد السوف
وطرفػػاال فػػ  كػػؿ المعاهػػدات الدوليػػة والهي ػػات الدوليػػة  و مػػط هػػذا األسػػاس أصػػبلت 

فيمػػػا يتعمػػػؽ   روسػػػيا طرفػػػاال فػػػ  ا ت اقيػػػات الفنا يػػػة مػػػ  الواليػػػات المتلػػػدة األميركيػػػة
لافظة  مط ن وذهػا  كشػرط أولػ  الم لذا سعت. ( ٔ) باألسملة ا ستراتيجية والتلميدية

 .( ٕ) لمملافظة  مط وضعها كال ب  الم 
لػػػذلؾ اسػػػتندت  مميػػػة ا ػػػادة الدولػػػة   مػػػط بنػػػا  المؤسسػػػات لضػػػماف نجػػػػاح  

الدولػػػة فػػػ  ادا  واجباتهػػػا  أي قػػػدرة الدولػػػة  مػػػط تخطػػػيط وتن يػػػذ سياسػػػاتها وهػػػو مػػػا 
سػػية اف تنلػػؿ المجتمػػ  يطمػػؽ  ميػػا ن اللػػدرة المؤسسػػاتيةن  فلػػد اسػػتطا ت الليػػادة الرو 

مرلمػػة اال مػػار بعػػد إلػػط  الروسػػ  سياسػػياال واقتصػػادياال واجتما يػػاال مػػف مرلمػػة االنهيػػار
  كونهػػا ورفػػت مكانػػة االتلػػاد السػػوفييت  قانونيػػاال وسياسػػياال مػػف  يػػر أف ٕٓٓٓالعػػاـ 

تممػػؾ أسػػباب قوتهػػا كاممػػة  ر ػػـ لصػػولها  مػػط بعػػض مرتكػػزات اللػػوة  السػػيما  مػػط 
لػػػدورها فػػػ  السياسػػػة  لػػػذلؾ لػػػـ تتنػػػازؿ  ػػػف الػػػنها االسػػػتراتيج  الصػػػعيد العسػػػكري 

الدوليػػػة   مػػػػط الػػػر ـ مػػػػف االرتبػػػاؾ الػػػػذي صػػػالب  مميػػػػة ا ػػػادة بنػػػػا  روسػػػيا  فػػػػ  
مواجهػػػػػػػة المشػػػػػػػاكؿ الموروفػػػػػػػة  لػػػػػػػذلؾ تضػػػػػػػمنت االسػػػػػػػتراتيجية الروسػػػػػػػية الشػػػػػػػاممة  

   مجمو ػػػة مػػف االهػػػداؼ اللصػػػيرةٕٕٓٓواسػػتراتيجية االمػػػف اللػػوم  الروسػػػ  لتػػط 

                                                           

، 1211جريٌرّاث اإلحداد السٌ ْْخِ، حأمسج يعد ال ٌرة البلشفْت  ِ رًمْا دةا   (1)

ة  يعد إنضرا  ددد ما الجريٌرّاث ٌة األًرًيْت ًآمٌّْت، ًلد يلرج مسخٌٍ ما المة

ًالرةةزل، ثانةةال  ْةةت،  ةةِ منا سةةت الٌتّةةاث الرخدةةدةًالنفةةٌب يعةةد الدةةزل العالرْةةت ال ان

، للرشّةةد مةةا الرعلٌمةةاث ّنظةةز: د.  ا ةة  1221الدةةزل البةةاردة، ةخةةَ حفاايةةا دةةا  

نعسةا ،  ًالسْامت السٌ ْْخْت  ِ الشزق األًمة،، حزجرةت اسةا  لٌردمخا رمٌل، 

 .  12، ص2001بادت ًالنشز، السلْرانْت، مؤمست ةردُ للط

ثةرةد داًد ثالةٌ، العرةك اإلمةخزاحْجِ، مٌلةةا حزلْةا ًدًرىةا  ةِ السْامةت الدًلْةةت،  (2)

، 2010العزيْةةت للعلةةٌ ، يْةةزًث،  الةةدار رةةت مدرةةد الجةةِ ًبةةارق دبةةدالجلْلِ،حزج

 .504ص
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والمتوسػػػػطة والبعيػػػػدة المػػػػدة  والتػػػػ  ُتشػػػػكؿ المنطملػػػػات االساسػػػػية ألهػػػػداؼ روسػػػػيا 
 ( ٔ) المستلبمية  والت  يمكف تمخيصها بما يم : 

 تلوية اللدرات الروسية .ٔ
 الل اظ  مط االمف الروس  اللوم . .ٕ
 تلميف الظروؼ المناسبة لمتطور االقتصادي. .ٖ
 ية  ند الضرورة.تجنب النزا ات العسكرية والعمؿ  مط لسمها ب ا م .ٗ
 تطوير الترابط م  الدوؿ المشاركة ف  ات اقية الدوؿ المستلمة. .٘
 استعادة المكانة والهيبة الدولية .ٙ
 اقامة نظاـ دول  متعدد االقطاب. .ٚ

البعد االقتصادي. للد ساهـ تػردي لالػة االقتصػاد الروسػ   فػ  ز ز ػة  :ثانياً 
وتسػػػػػبب ت ػػػػػاقـ لالػػػػػة  ػػػػػدـ مكانتهػػػػػا  مػػػػػط صػػػػػعيد العالقػػػػػات االسػػػػػتراتيجية الدوليػػػػػة  

االسػػتلرار الػػداخم   وقيػػد اطػػالؽ بػػراما التنميػػة وتوظيػػؼ المػػوارد لتلليػػؽ المصػػال  
واالمػػف اللػػوم   لػػذلؾ كػػاف تلليػػؽ النمػػو االقتصػػادي فػػ  ملدمػػة االهػػداؼ  السػػيما 
الصػػنا ة العسػػكرية لتجهيػػز اللػػوات المسػػملة  وأل ػػراض التصػػدير كمػػورد  سػػتفمار  

العممػػة الصػػعبة مػػف مبيعػػات االسػػملة والم ػػا الت النوويػػة  اذ تمكنػػت مػػف اللصػػوؿ
  لػػػذلؾ فػػػاف ( ٕ) والل ػػػاظ  مػػػط اللػػػدرات البلفيػػػة  وتلكيػػػد ن وذهػػػا ومكانتهػػػا مػػػف جديػػػد

لجػػػػـ التاييػػػػر الػػػػذي طػػػػرأ  مػػػػط روسػػػػيا اقتصػػػػادياال إلػػػػط  البيانػػػػات االلصػػػػا ية تشػػػػير
االجمػػال  فػػ     مػػف ليػػث زيػػادة لجػػـ النػػاتإٓٓٓواجتما يػػاال و سػػكرياال  بعػػد العػػاـ 

روسػػػيا  ونسػػػبة النمػػػو السػػػنوي فػػػ  االقتصػػػاد  وارت ػػػاع لجػػػـ الصػػػادرات الخارجيػػػة  
وانخ ػػػاض نسػػػبة الػػػديوف الخارجيػػػة  وزيػػػادة لجػػػـ االلتيػػػاط النلػػػدي والتػػػ  أسػػػهـ فػػػ  
زيادة دخؿ ال رد  أما الجانب السمب  ف  االقتصاد فيكمف فػ  ا تمػادك  مػط تصػدير 

                                                           

د الدةةزل البةةاردة ًانعاامةةيا دلةةَ لرةةَ مضةةز اتمةةارة، اتمةةخزاحْجْت الزًمةةْت يعةة (1)

 .236ص ،2002العزيْت، يْزًث،  طمت العزيْت، مزلش دراماث الٌةدةالرن

 .224ص ،والرصدر نفس (2)
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تلمبػات السػػوؽ إلػط  النػاتا اللػػوم  وهػو مػا يتعػػرض المػوارد األوليػة بشػكؿ ر ػػيس مػف
السػػػػػم  الصػػػػػنا ية الروسػػػػػية مػػػػػا زالػػػػػت أقػػػػػؿ تنافسػػػػػية قياسػػػػػاال إلػػػػػط  العػػػػػالم   اضػػػػػافة

 .( ٔ) بالصنا ات الاربية واليابانية 
  بالتعػػػػاوف مػػػػ  ٕٕٓٓ- ٕٓٔٓوقػػػػد تػػػػـ اطػػػػالؽ االسػػػػتراتيجة الجديػػػػدة  ػػػػاـ  
لػػػػة  بشػػػػلف اللضػػػػايا خبيػػػػر مػػػػف مختمػػػػؼ االختصاصػػػػات فػػػػ  مؤسسػػػػات الدو  ٓٓٓٔ

االسػػػػتراتيجة االقتصػػػػادية واالجتما يػػػػة  تناولػػػػت كافػػػػة قضػػػػايا التنميػػػػة ذات االهميػػػػة 
لممجتمػػػ  الروسػػػ   مػػػف خػػػالؿ ا ػػػادة هيكمػػػة الميزانيػػػة االتلاديػػػة بمػػػا يللػػػؽ اهػػػداؼ 
االسػػػػػػػػتراتيجية  فػػػػػػػػ  النمػػػػػػػػو االقتصػػػػػػػػادي والل ػػػػػػػػاظ  مػػػػػػػػط االسػػػػػػػػتلرار االقتصػػػػػػػػادي 

صػػاد السػػوؽ والمنافسػػة وتل يػػز االبػػداع كلسػػاس واالجتمػػا    مػػف خػػالؿ تعزيػػز اقت
  وتؤكد هذك التطورات  مط مستوة التايير والتطور اللاصؿ ف  روسيا  ( ٕ) لمتنمية

. للػػد بماػػت ايػػرادات الميزانيػػة ال يداليػػة خػػالؿ ( ٖ) بعػػد مرلمػػة ا ػػادة البنػػا  واالصػػالح
مػػػف  0ٖٕٓٔمميػػػار دوالر  ملابػػػؿ  0ٜ٘ٓٔ  لػػػدود ٕٛٔٓالنصػػػؼ االوؿ مػػػف العػػػاـ 

% 0ٖٜٔمميػػػار دوالر  ولللػػػت التجػػػارة الخارجيػػػة نسػػػبة نمػػػو  0ٖٚالن لػػػات  ب ػػػا ض 
 ٜٕٔمميػػػار واالسػػػتيراد  ٓٔٗمميػػػار دوالر  وبماػػػت الصػػػادرات  ٜٕٙوبلػػػدود مبمػػػ  

  ٕٚٔٓمميػار دوالر  ػف العػاـ  0ٕ٘ٚ  وب ػا ض بمػ  ٕٛٔٓمميار دوالر  ف  العاـ 
% 0ٕٕإلػػػػػػط  ٕٚٔٓ%  ػػػػػػاـ 0ٕٖوبػػػػػػذلؾ تػػػػػػـ خ ػػػػػػض نسػػػػػػبة العجػػػػػػز تػػػػػػدريجياال مػػػػػػف 

                                                           

ثةرةةد مةةْد ةسةةْا، دًر المْةةادة السْامةةْت  ةةِ ادةةادة ينةةال الدًلةةت، رًمةةْا  ةةِ ديةةد  (1)

 .221ص . 2015يْزًث ، ٌةدة العزيْت،مزلش دراماث ال

 .440ص ر نفسو،الرصد (2)

% مةا اتةخْةابِ 4,6ملْار يزمْ  ما ّعادل  60ّمدر اةخْاب النف، الزًمِ يندٌ  (3)

ما اتةخْاب العالرِ، ًالدًلةت اتًلةَ  ةِ  21,5 عالرِ، ًاةخْابيا  ِ الراس يندٌال

اجرةةالِ  % مةةا13الةةنف، % ًال انْةةت  ةةِ حصةةدّز 10حصةةدّز الرةةاس ًّسةةي  يندةةٌ 

ما الرعلٌماث ّنظز: نٌرىا  الشةْ،، السْامةت الزًمةْت  الصادراث الزًمْت. للرشّد

 ،2010الدادُ ًالعشزّا، جامعت المةاىزة، المةاىزة،  حجاه الشزق اتًم،  ِ المز 

 .26 – 25ص
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  ويمكػػػف اللػػػوؿ اف اقتصػػػاد روسػػػيا لػػػـ ينهػػػر كمػػػا كانػػػت التوقعػػػات  ( ٔ)  ٕٛٔٓ ػػػاـ
 اال انا ما زاؿ بعيدا  ف التعاف  الشامؿ.  وللؽ هذا التلدـ

البعد االجتما  . اف ا ػادة بنػا  الدولػة سياسػياال واقتصػادياال ال يمكػف اف  ثالثًا:
صػػعيد االجتمػػا    أي اف االصػػالح والتنميػػة ُتفمػػر بمعػػزؿ  ػػف بنػػا  الدولػػة  مػػط ال

يجب اف تػتـ مػف خػالؿ تلويػة المجتمػ   لكػ  تكػوف المخرجػات النها يػة تتناسػب مػ  
اهداؼ  ممية ا ادة البنا   بد اال برف  المستوة الفلاف   بػالتركيز  مػط جػودة التعمػيـ 

لـ  ضػمف أفضػؿ دوؿ العػا ٕٓ  لتلتػؿ المرتبػة ٖٕٔٓف  العػاـ  0ٜٜٙلتناهز نسبة 
بعػػد معالجػػة مشػػكمة ال لػػر وترسػػيل النظػػاـ الػػديملراط   لمشػػاركة الجميػػ  فػػ  الليػػاة 

 . ( ٕ) السياسية واالقتصادية واالجتما ية 
البعػػد العسػػكري. ُتعػػد اللػػدرة العسػػكرية أهػػـ اللضػػايا التػػ  تواجػػا الليػػادة  :رابعاااً 

رار والتنمية  الف السياسية ف  مرلمة ا ادة البنا   لوجود  القة متالزمة بيف االستل
الدولة الت  تللؽ معدالت نمػو  اليػة هػ  التػ  تتمتػ  بلالػة مػف االسػتلرار واألمػف  
للػػػدرتها  مػػػط تن يػػػذ الخطػػػط والبػػػراما التنمويػػػة  لػػػذلؾ تػػػـ العمػػػؿ  مػػػط إ ػػػادة تلهيػػػؿ 
المؤسسػػػة العسػػػكرية بالشػػػكؿ الػػػذي يال ػػػـ اللػػػرف اللػػػال   فػػػ  ملاولػػػة لتجديػػػد مكانػػػة 

ر قػػػدرة فا مػػػة  مػػػط الػػػردع الخػػػارج  واسػػػتنبات اللنا ػػػة لػػػدة روسػػػيا مػػػف خػػػالؿ تػػػوفي
الخصػػػػوـ بػػػػلنهـ مػػػػا أقػػػػدموا  مػػػػط  مػػػػؿ  يػػػػر مر ػػػػوب بػػػػا يهػػػػدد السػػػػالمة االقميميػػػػة 

  ( ٖ) واالستلرار السياس  الروس   فاف الرد سيكوف لازماال وخالؿ مدة زمنية ملددة 
بػػوتيفن فػػ   ويمكػػف اف نػػذكر نمػػوذج لمتطػػور فػػ  مسػػتوة الػػردع  لػػيف أكػػد الػػر يس ن

ن  المجهػػػزة بػػػرؤوس CC18  مػػػف أف روسػػػيا سػػػتلافظ  مػػػط الصػػػاروخن ٕٕٓٓالعػػػاـ 

                                                           

 :، مٌلا دلَ اإلنخزنج1/1/2012مٌلا رًمْا الٌْ ، يخأرّ،  (1)

https://arsbic.rt.com/bosiness/9953527  

 .253ص ثةرد مْد ةسْا، مصدر مبك بلزه، (2)

د بةارق مدرةةد بنةةٌ ، الفاةز اتمةةخزاحْجِ الزًمةةِ  ةِ المةةز  الٌاةةةد ًالعشةةزّا،  (3)

 . 24ص ،2016درا ،  ار اتلادّرٌْ  للنشز ًالخٌسّا،شزلت د

https://arsbic.rt.com/bosiness/9953527
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  والتػػػ  أسػػػهـ بشػػػكؿ ( ٔ) ٖٕٓٓن  امػػػاال  بػػػؿ وسػػػتبلط لاايػػػة ٘ٔ-ٓٔنوويػػػة خػػػالؿن 
وار االقميمػػ  اللريػػب. وبا تمػػاد روسػػيا خطػػة  فا ػػؿ فػػ  تراجػػ  الػػدور الاربػػ  فػػ  الِجػػ

% مػػػػػػف ٓٚ  لتلليػػػػػػؽ نسػػػػػػبة ٕٕٓٓ – ٕٔٔٓالتطػػػػػػوير الشػػػػػػاممة لملػػػػػػوات المسػػػػػػملة
مميػػار دوالر  وقػػد ا مػػف  ٙ٘ٙ  بميزانيػػة بماػػت ٕٔٔٓتسػػميلها وتجهيزهػػا بعػػد العػػاـ 

مميػار دوالر  0ٙٙٔٔنا ب وزير الماليةن ليونيد  ورنيفن  باف اللكومة رصدت مبم  
 .( ٕ)  ٕٕٓٓ- ٕٛٔٓلتاطية متطمبات األمف اللوم  والدفاع لال واـ 

 مطم  اللرف اللادي والعشريف. اتيجية الروسيةاالستر  :المطمب الثاني
 .ٕٓٓٓاهداؼ االستراتيجية الروسية بعد العاـ  :أوالً 
اف اهداؼ الدولػة تػرتبط بالػدواف  التػ  تتسػتر  ميهػا  مػا يجعػؿ تلديػدها أمػراال  

صػعباال  والتػ  تتطمػب المتابعػة بػيف مػا تعمنػا الدولػة مػف أهػداؼ ومػا تعمػؿ  ميػا فػػ  
ا الموارد والوسا ؿ المتالة ف  سياستها الخارجية  بالمواقؼ ليػاؿ الواق   باستخدامه

اللضايا التػ  تتعمػؽ بلمنهػا ومصػاللها اللوميػة  لػذلؾ كػاف قػرار الليػادة الروسػية فػ  
  واستجابة لممتاّيرات الداخمية والخارجية  ٕٓٓٓاستراتيجية االمف اللوم  ف  العاـ 

د الواليػػات المتلػػدة وتوسػػي   لمػػؼ الشػػماؿ االطمسػػ  التهديػػد الر يسػػ  ووفػػؽ رؤيػػة ُتِعػػ
لها  لذلؾ  مػط روسػيا العمػؿ وفػؽ مبػدأ انتهػا   صػر المواجهػة اللطبيػة  مػف خػالؿ 
د ػػـ االوضػػاع السياسػػية واالقتصػػادية لعػػدد مػػف الػػدوؿ لتلسػػيف دليػػة الػػدف  المتعػػدد 
االطراؼ لملضايا الدولية مف جهػة  ومػف جهػة فانيػة  ملاولػة ايجػاد هيكػؿ لمعالقػات 
الدولية لمواجهة الهيمنة الاربية الت  تلودهػا الواليػات المتلػدة  بػاالن راد فػ  معالجػة 
االلػػداث الدوليػػة   ػػف طريػػؽ االسػػتخداـ العسػػكري  وانتهػػاؾ قوا ػػد اللػػانوف الػػدول   
واف مصػػػاللها اللوميػػػة تلتضػػػ  الل ػػػاظ  مػػػط منظومػػػة  سػػػكرية قػػػادرة  مػػػط الػػػدفاع 

ضػد ألػد لم ا هػا  نتيجػة توجسػها أو  ضػدها  نها لضػماف أمنهػا  وردع أي  ػدواف 
                                                           

سْا، مزلةش درامةاث ىانس  . لزّسخنسا، المٌٍ النًٌّت العالرْت، حزجرت ةسا ة (1)

 .16ص ،2004الٌةدة العزيْت، يْزًث، 

، مٌلةةةةةةةةةةةةةا دلةةةةةةةةةةةةةَ 1/1/2012مٌلةةةةةةةةةةةةةا العزيةةةةةةةةةةةةةِ نْةةةةةةةةةةةةةٌس، يخةةةةةةةةةةةةةارّ،  (2)

  https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/3/1اإلنخزنج:
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مف تطور االلداث ف  اتجاهات مستلبمية تهدد أمنها  اذ اليجدي كونها دولػة كبػرة 
ونوويػػة و ضػػواال فػػ  مجمػػس االمػػف مػػا لػػـ تكػػف لػػديها الوسػػا ؿ الالزمػػة ل ػػرض الػػردع 

 .( ٔ)  مط الطامعيف اآلخريفأو   مط جيرانها
  ٕٓٓٓ  قيادة روسػيا بعػد العػاـ ( ٕ) بوتيفنالر يسن فالدمير  لذلؾ كاف تول  

إيػػػػذاناال بمرلمػػػػة فا مػػػػة  مػػػػط المسػػػػتوييف الػػػػداخم  والػػػػدول   الدراكػػػػا أهػػػػـ المرتكػػػػزات 
  ( ٖ)  :االستراتيجية والت  تتمخص فيما يم 

التركيػػػػز  مػػػػط بػػػػراما االصػػػػالح الػػػػداخم    مػػػػط اف اليكػػػػوف  مػػػػط لسػػػػاب  .ٔ
 السياسة الخارجية.

 لروسيا االتلادية.تعميؽ التوجا األورودس   .ٕ
 العمؿ  مط تجديد دور روسيا ف  دسيا والشرؽ االوسط بشكؿ تدريج . .ٖ
التركيػػز  مػػط تطػػوير دور روسػػيا فػػ   ػػالـ متعػػدد االقطػػاب ورفػػض النظػػػاـ  .ٗ

 الدول  ذو اللطبية الوالدة.

                                                           

، حجزيت اخخبار لدراحيا 2002نفذث المٌاث النًٌّت اتمخزاحْجْت الزًمْت  ِ العا   (1)

ت ًاةدة ما لٌادد يزّت ًجٌّت ًيدزّةت، لخةدرّأ ثجيةشة يابالق االات صٌارّ، د ع

المْةةادة ًالةةخدا   ةةِ المةةٌاث الرسةةلدت، للرشّةةد مةةا الرعلٌمةةاث ّنظةةز: لرةةَ مضةةز 

 .131-121اتمارة، مصدر مبك بلزه، ص

،  ةةِ لْنْنرةةزاد، دضةةٌ الدةةشل 1252نبةةذة ةْةةاة الةةزدْس  الدمْةةز يةةٌحْا: مٌالْةةد  (2)

، ًالخدةةك يجيةةاس  1215ة الدمةةٌق دةا  ، ًةصةة  دلةَ شةةياد1212الشةٌْدِ دةةا  

KGB  ًحةةدرف  ةةِ 1221، امةةخمال مةةا جيةةاس الر ةةايزاث 1215  السةةٌ ْخْت دةةا ،

، ًاصةبح ردْسةال للجريٌرّةت 1222الرناصأ الرخنٌدت لْصبح ردةْس الةٌسرال دةا  

% مةةا 63، ًلةةذلف  ةةٌسه  ةةِ اتنخ ايةةاث ينسةةبت 2001 – 2000لفخةةزحْا ردامةةْت

ًلد بلةك سًجخةو اتًلةَ دةا   تّشال  ِ لْادة رًمْا،، 2012ًاتصٌاث  ِ العا  

للرشّةد مةا . 2014، ًحشًف ما يطلت الجرباس اتًلربْت  ثلْنةا لاياّْفةا  دةا  2013

الرعلٌماث: ًًلخز تلٌّز، البٌُحْنْةةت: رًمةْا ًمسةخمبليا مةا الرةزل، حزجرةت د  ةٌاس 

 .151، ص2011سدزًر، دار الاخال العزيِ، يْزًث، 

 ،2012رد امرادْ ، الخرْْز  ِ النظا  الدًلِ، ماخبت السةنيٌرُ، يرةداد، ًاد  مد (3)

 .111ص
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 ػػػػػدـ السػػػػػماح لماػػػػػرب بتهمػػػػػيش الػػػػػدور الروسػػػػػ  فػػػػػ   ػػػػػالـ اللػػػػػرف اللػػػػػادي  .٘
 والعشريف.

اخميػػػة والخارجيػػػة. تواجػػػا روسػػػيا مجمو ػػػة مػػػف التلػػػديات التلػػػديات الد ثانياااًا:
المعالجػػػة كػػػ  تػػػتمكف مػػػف تن يػػػذ اسػػػتراتيجيتها إلػػػط  الداخميػػػة والخارجيػػػة التػػػ  تلتػػػاج

مطم  اللرف العشريف  فعمط المستوة الملم   يشكؿ الملافظة  مػط االمػف وتطػوير 
 خػػاص الػػروساجتػػذاب المػػوارد مػػف اللطػػاع الإلػػط  الُبنػػط التلتيػػة والخػػدمات  وتسػػعط

مػػػػػف االسػػػػػتفمارات االجنبيػػػػػة  ولتعزيػػػػػز الفلػػػػػػة والتعػػػػػاوف والمشػػػػػاركة بػػػػػيف الدولػػػػػػة أو 
والمجتم    بر تعػديؿ التشػريعات اللانونيػة والتنظيميػة  لزيػادة االنشػطة التػ  تسػم  
لممجتم  المدن  اللياـ بوظي تا الرقابية ب ا مية  مف خػالؿ تػوفير المزيػد مػف المػوارد 

. وّشػػػكمت االلػػػداث ( ٔ)التنمػػػوي كمشػػػارؾ لمدولػػػة فػػػ  التنميػػػةمػػػف أجػػػؿ د ػػػـ دورهػػػا 
  بمفابػػة اختبػػار لبرنػػاما االصػػالح الروسػػ  ٖٕٓٓالمسػػملة فػػ  الشيشػػاف فػػ  العػػاـ 

فلػػػػد تمكنػػػػت روسػػػػيا مػػػػف فػػػػرض النظػػػػاـ  با تبارهػػػػا تلػػػػدياال وتهديػػػػداال ألمنهػػػػا اللػػػػوم  
 . ( ٕ) والسيطرة  مط منطلة اللوقاز

هػػػا ُتعػػػد مػػػف أهػػػـ مهػػػاـ الدولػػػة لممارسػػػة التػػػوازف أمػػػا التلػػػديات الخارجيػػػة  فان 
االسػػػػػػػتراتيج  العػػػػػػػالم   فػػػػػػػ  تشػػػػػػػخيص البي ػػػػػػػة الدوليػػػػػػػة وتلديػػػػػػػد مكػػػػػػػامف ال ػػػػػػػرص 
والملددات  بالشكؿ الذي يضػمف لػا ت عيػؿ االدا  الػوظي   لتلليػؽ مصػاللا  لػذلؾ 
 فاف هنالؾ مجمو ة مف التلديات الت  ُتمفؿ  ا لاال أماـ ت عيؿ أدا  دورهػا فػ  اللػرف
اللال   ولعؿ مف أهمها الهيمنة االميركية  مط النظاـ الدول   وملاولة كب  جماح 

منافسػػػها فػػػ  ز امػػػة النظػػػاـ الػػػدول . واف الليػػػادة الروسػػػية لػػػـ َتا ػػػؿ  أيػػػة قػػػوة تلػػػاوؿ
التهديػػد بهػػا  بعػػد اف تػػـ أو  طبيعػػة التلػػدي الخطػػر  نتيجػػة ممارسػػتها اللػػوة العسػػكرية

نػػػػػاتون شػػػػػرقاال باتجػػػػػاك لػػػػػدودها  ونصػػػػػب أنظمػػػػػة توسػػػػػي  لمػػػػػؼ الشػػػػػماؿ االطمسػػػػػ ن ال
                                                           

(1) Lubov S. Sysoyeva; Russian Democracy in the Vacuum of 

Civil Society, vol.17,no.1(2009), http://www.cpc.vgtu.lt/ 

indx.php/cpc/article/view/25  

 .152ًًلخز تلٌّز، مصدر مبك بلزه، ص (2)

http://www.cpc.vgtu.lt/%20indx.php/cpc/article/view/25
http://www.cpc.vgtu.lt/%20indx.php/cpc/article/view/25
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الصواريل والرادارات ن الدرع الصاروخ ن ف  بولندا والتشيؾ وتركيا  واللوا د الجوية 
ف  ألمانيا ورومانيا وبمااريا  وفؽ خطة للمايػة دوؿ لمػؼن النػاتون  لمملافظػة  مػط 

 . ( ٔ) االمف والتوازف العالم 
ف توسػي  لمػؼ النػاتو مػف لػدودها  لاػرض اال اف االدراؾ الروس  لمتهديد مػ 

  ( ٕ) تطويلهػػا و زلهػػا  والػػذي لػػا أفػػر سػػمب   مػػط االسػػتعداد اللتػػال  لملػػوات الروسػػية
والت  ٌتشكؿ خرقاال لتعهد الطرفيف ف  مطم  التسعينيات  باف تتخمط  ف لم ا هػا فػ  

وف . كػ( ٖ) شرؽ أوروبا  بشرط اف تضمف  دـ توسػي  لمػؼ النػاتو ليضػـ تمػؾ الػدوؿ
ملاصػػرتها بعػػد اف تجػػاوزت أزمتهػػا السياسػػية واالقتصػػادية  إلػػط  هػػذا االجػػرا  تهػػدؼ

األمػػر الػػذي جعػػؿ الػػر يسن بػػوتيفن اال ػػالف  ػػف اسػػتراتيجية ن التلػػّدي واالسػػتجابةن  
 ػػدـ إلػػط     مػػط أفػػر العلوبػػات الاربيػػة  مػػط بػػالدك  والتػػ  تهػػدؼٕ٘ٔٓفػػ  العػػاـ 

  الـ جديد متعدد االقطابن  ليف يشيرإلط  وةالسماح لػن هيمنة اللطب الوالد والد 
% مػػف سػػكاف ٓٗتلػػالؼ منظمػػة نبػػريكس وشػػناهاين  بمػػا تمتمػػؾ دولهػػا بلػػدود إلػػط 

% مػػػف التبػػػادؿ التجػػػاري  وقػػػدرتها  مػػػط ٕٓ% مػػػف االنتػػػاج العػػػالم   وٕ٘العػػػالـ  و
خمخمػػػة أسػػػس التلػػػػالؼ الاربػػػ  لػػػذلؾ فػػػػاف الليػػػادة الروسػػػية تػػػػرة اف ال مبػػػرر لهػػػػذك 

ات مػف قبػؿ الواليػات المتلػدة االميركيػة والاػرب  كونهػا يعػّرض ات اقيػة اللػػد االجػرا 
  بالملابؿ أ منت االدارة ( ٗ) ن  لخطر ا لاا ABMمف انتشار الصواريل الباليستيةن 

  االميركية   ف نّيتها الاا  هذك االت اقية كوف روسيا  ير ممتزمة ببنودها.
 .ٕٓٓٓاـ دور الليادة الروسية بعد الع ثالثًا:

تتلمؿ الليػادة السياسػة مسػؤولية ا ػادة البنػا  لمؤسسػات الدولػة  الف العمميػة  
تواجػػػػا تلػػػػديات داخميػػػػة وخارجيػػػػة كفيػػػػرة  مػػػػط كافػػػػة المجػػػػاالت والمسػػػػتويات  لكػػػػوف 

                                                           

 . 21ص د بارق مدرد بنٌ ، مصدر مبك بلزه، (1)

ثمجد جياد دبدهللا، الخدةٌتث اتمةخزاحْجْت  ةِ العاللةاث اتمْزلْةت الزًمةْت، دار  (2)

 .153،ص2015الرني  اللبنانِ، يْزًث،

 .421ص ك بلزه،ثةرد مْد ةسْا، مصدر مب (3)

 210ًًلخز تلٌّز، مصدر مبك بلزه، ص (4)
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العممية متعددة االبعاد فتتمركز الت ا ػؿ لػوؿ ملػور الليػادة صػالبة نارادة التاييػرن  
السياسػات الداخميػة واالقميميػة والدوليػة  والتػ  تػتمكف  بػيف لتتمكف مػف تعزيػز التػرابط

مػػػػف خػػػػالؿ نجالهػػػػا فػػػػ  تلليػػػػؽ اهػػػػداؼ المصػػػػال  اللوميػػػػة كسػػػػب الشػػػػر ية لمنظػػػػاـ 
والبػػد مػػف ذكػػر اف التطػػور واالصػػالح الػػذي تللػػؽ فػػ  روسػػيا  يعػػود  .( ٔ) السياسػػ 

 لمػػػػر يس الروسػػػػ ن فالدميػػػػر بػػػػوتيفن  الػػػػذي تسػػػػمـ تخطيطػػػا و االشػػػػراؼ  مػػػػط تن يػػػػذك
  ليػػػػث تمكػػػػف مػػػػف قيػػػػادة الػػػػبالد وادارة اللكومػػػػة بلكمػػػػة ٕٓٓٓالر اسػػػػة فػػػػ  العػػػػاـ 

وك ا ة  ورف  رولها المعنوية ف  ظؿ ظروؼ صعبة  كانت روسيا تتخبط ف  لالػة 
للػػد اسػػتطاع الػػر يسن  . ( ٕ) مػػف ال وضػػط واالضػػطرابات السياسػػية واالقتصػػادية 

تػػلميف البي ػػة الداخميػػة  مػػف إلػػط   نتيجػػة الك ػػا ة والكارزمػػا التػػ  يتمتػػ  بهػػا  بػػوتيفن
خالؿ َتَبنّ  منها واض  يستند  مط ركيزة اساسية وه  ضرورة ا ػادة مكانػة روسػيا 

االهػػػػداؼ إلػػػػط  فػػػػ  النظػػػػاـ الػػػػدول   مػػػػف خػػػػالؿ توظيػػػػؼ المػػػػوارد المتالػػػػة لموصػػػػوؿ
الملددة  لتتمكف مف ادا  دورها االستراتيج   مط المستوة االقميمػ  والػدول  مطمػ  

 للادي والعشريف. اللرف ا

 ادلثحج الثاوي
 مطلع القرن احلادي والعشريه حالروسي حسرتاتيجياال أهداف

 ممػػػت روسػػػيا  مػػػط تلليػػػؽ اهػػػدافها  مػػػف خػػػالؿ تلديػػػد الت ا ػػػؿ فػػػ  البي ػػػة  
باستااللها ال رص ت عيؿ االدا  االستراتيج  لاالستراتيجية بهدؼ تطويعها لصاللا  

 أدا بالشػكؿ الػذي يضػمف ا ػادة لاربػة االرهػاب  المتالة  للمايػة االمػف اللػوم  وم
 االقميم  والعالم   لخدمة مصاللها اللومية. دورها  مط المستوة

 

                                                           

(1) Roger B. Myerson; Toward a Theory of Leadership and State 

Building, 2010,” 

http://www.pnas.org/cgi/10.1073/pnas.101997108”  

 .153ٌّز، مصدر مبك بلزه، صًًلخز تل (2)

http://www.pnas.org/cgi/10.1073/pnas.101997108
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 ادلطلة األول
مطلع القرن احلادي  محايح االمه القومي الروسي اسرتاتيجيح

 والعشريه 
  بسػػػبب ولن وذهػػػا الجيوسياسػػػ : تكػػػررت خسػػػارة روسػػػيا لموقعهػػػا المػػػتلكـ أوالً 
  وهػ  بمفابػة التوابػ  ٜٜٔٔفػ  العػاـ  جورجيا وأرمينيا ودذربيجػافو أوكرانيا استلالؿ 

 لالػػػةإلػػػط  التػػػ  تػػػدور فػػػ  ال مػػػؾ الروسػػػ   بعػػػد تجػػػاوز الصػػػراع الُبعػػػد االقتصػػػادي 
التدخؿ العسكري المباشػر  فػ  صػورة قوا ػد  سػكرية وتعػاوف  سػكري مػ   ػدد مػف 

ها االقتصػػػادية والعسػػػكرية مسػػػتوة يتػػػي  لهػػػا قػػػدرات دوف روسػػػياكانػػػت هػػػذك الػػػدوؿ  و 
  لػػذلؾ تشػػّكمت  ػػدة مبػػادئ ( ٔ) المواجهػػة  فػػ  ظػػؿ تجػػدد المنافسػػة والصػػراع الػػدول 

 ( ٕ)   مف أهمها ما يم : ٕٓٓٓجوهرية لالستراتيجية الروسية بعد العاـ 
  الل ػػػاظ  مػػػط البنيػػػاف اللػػػوم  الروسػػػ  بالتصػػػدي ألي ملاولػػػة لمتاماػػػؿ

 الخارج . واالختراؽ
 ْعؼ لتػػط ال تصػب   امػػؿ اسػتبلا  االقػا ليـ المجػػاورة فػ  وضػػ  مػف الَضػ

 تهديد لألمف الروس .
 ػدد مػف الفػورات الممونػة فػ  مجالهػا الليػوي ضػمف إلػط  للد تعرضت روسػيا 

  ٕٓٓٓصػربيا  ػاـ  مناطؽ ن وذها الليوي التػلريخ   لػيف بػدأت الفػورة سػودا  فػ 
وزهريػػػة فػػػ    ٕٗٓٓ   وبرتلاليػػػة فػػػ  أوكرانيػػػا  ػػػاـٖٕٓٓوورديػػػة فػػػ  جورجيػػػا  ػػػاـ 

  فخسػػػػرت  ػػػػدد مػػػػف االنظمػػػػة المواليػػػػة لهػػػػا دوف اف ُتلػػػػرؾ ٕ٘ٓٓقر يزسػػػػتاف  ػػػػاـ 
ـّ كػػػاف قرارهػػػا  سػػػاكف نتيجػػػة انشػػػاالها با ػػػادة بنػػػا  واصػػػالح نظامهػػػا داخميػػػاال  ومػػػف فَػػػ
التػػدخؿ فػػ  ألػػداث كػػؿ مػػف جورجيػػا وأوكرنيػػا  لمواجهػػة التهديػػد  مػػط امنهػػا اللػػوم   

                                                           

 .32نٌرىا  الشْ،، مصدر مبك بلزه، ص (1)

 .214ص لرَ مضز اتمارة، مصدر مبك بلزه، (2)
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لػػػػذلؾ فػػػػاف االدا    ( ٔ) هػػػػا فػػػػ  مجالهػػػػا االسػػػػتراتيج السػػػػترجاع مػػػػا يمكػػػػف مػػػػف ن وذ
االسػػػتراتيج  الروسػػػ  فػػػ  البي ػػػة االقميميػػػة  تعمػػػؿ لضػػػبط لركػػػة ت ا التهػػػا بالشػػػكؿ 
الذي ال يخرج  ف مجاؿ ن وذها االسػتراتيج   الدراكهػا  ػدـ اللػدرة  مػط أدا  دورهػا 

 ريػؽ الترهيػب مط المستوة الدول  ما لـ تػتمكف مػف ضػماف البي ػة االقميميػة   ػف ط
ا قنػػػػػػاع  كونهػػػػػػا اللملػػػػػػة الموصػػػػػػمة لمبي ػػػػػػة االسػػػػػػتراتيجية أو  التر يػػػػػػب بػػػػػػال رضأو 

. وقػػد اسػػتامت روسػػيا فرصػػة االنشػػااؿ االميركػػ   بلزمػػات منطلػػة الشػػرؽ (ٕ)الدوليػػة
االوسػػػط  ال ػػػادة تنظػػػيـ وتطػػػوير قػػػدراتها االقتصػػػادية والعسػػػكرية  لتعػػػاود دورهػػػا فػػػ  

 اللضايا الدولية.
. تتعامػػػؿ جورجيػػػا مػػػ  ٕٛٓٓالموقػػػؼ الروسػػػ  مػػػف االزمػػػة الجورجيػػػة : ثانيااااً 

روسػػػيا   مػػػط أنهػػػا الدولػػػة التػػػ  اسػػػتعمرتها  ألكفػػػر مػػػف قػػػرف  وانهػػػا تسػػػعط لمسػػػيطرة 
  مػػػػف خػػػػالؿ ات اقيػػػػة اتلػػػػاد الػػػػدوؿ ٜٜٔٔ ميهػػػػا بػػػػالر ـ مػػػػف اسػػػػتلاللها فػػػػ  العػػػػاـ 

ولمؼ الناتو منذ  االتلاد االوروب إلط  االنضماـإلط  المستلمة  لذلؾ سعت جورجيا
اسػػتلاللها  وهػػو مػػا ترفضػػا روسػػيا  لضػػماف سػػالمة لػػدودها مػػف أي تهديػػد  ربػػ   
وتلديػػداال بعػػد نشػػر الصػػواريل فػػ  أوروبػػا  ليػػث تعتبػػر روسػػيا هػػذا االجػػرا  ألػػد أهػػـ 
وار مباشػر  التلديات التػ  تواجػا أمنهػا فػ  نطاقهػا االقميمػ   كػوف جورجيػا  دولػة ِجػ

وسػػية نلػػو أوروبػػا  لػػذلؾ قامػػت روسػػيا بشػػف اللػػرب ضػػدها لهػػا  والػػدة البوابػػات الر 
)   تلت لجة لماية مواطنيها ف  اقميم  أبخازيا وأوسػيتيا الجنوبيػةٕٛٓٓف  العاـ 

ـّ ضػػػمهما( ٖ االتلػػػاد الروسػػػ   مػػػف منطمػػػؽ افبػػػات اللػػػوة والػػػردع ضػػػد إلػػػط    ومػػػف فَػػػ
التػ  تسػتهدؼ  اجرا ات الدوؿ الاربية  ورفضها أي تهديد ألمنها ومصاللها اللومية

                                                           

مدرةةةد الاةةةٌخِ، اتسمةةةت اتًلزانْةةةت: صةةةزا  الشةةةزق ًالرةةةزل، الرزلشالعزيةةةِ  (1)

 .164، ص2015لأليداد ًدرامت السْاماث، الدًةت، 

 . 24ص د بارق مدرد بنٌ ، مصدر مبك بلزه، (2)

 .423ص ثةرد مْد ةسْا، مصدر مبك بلزه، (3)
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وار اللريػػب  لتجعمهػػا أقػػرب الن ػػوذ الاربػػ   بالملابػػؿ  جػػز إلػػط  تاييػػر واقػػ  دوؿ الِجػػ
 . ( ٔ) الارب  ف اللياـ بلي موقؼ النلاذ النظاـ الجورج  وكب  ردة ال عؿ الروسية 

  بعد رفض الر يس ن فيكتػور ٖٕٔٓاندلعت االزمة االوكرانية ف  العاـ  ًا:ثالث
ت اقيػػػة الشػػػراكة مػػػ  االتلػػػاد االوروبػػػ   وتػػػـ التوقيػػػ   مػػػط ات اقيػػػة يػػػانوفيتشن توقيػػػ  ا

رة مػػ  روسػػيا فػػ  العػػاـ    أي ت ضػػيؿ الخّيػػار الروسػػ  بػػديالال  ػػف ٖٕٔٓالتجػػارة الُلػػ
اال اف االزمػػػة دخمػػػت مرلمػػػة خطػػػرة  نتيجػػػة ملاولػػػة اللكومػػػة االوكرانيػػػة االوروبػػػ   

وف خسػارة الشػريؾ الروسػ   بيف الشرؽ والارب  لكسػب االتلػاد االوروبػ  د المناورة
 مط أفر التجاذبات بشلف مستلبؿ أوكرانيا االقتصػادي  ف ضػمت اللكومػة االوكرانيػة 

مميػػار الملدمػػة مػػف روسػػيا بػػديالال مػػف العػػرض االوروبػػ  مميػػار دوالر النلػػاذ  ٘ٔمبمػػ  
اقتصادها  االمر الذي فّجر االزمة بشكؿ خطير   نػدما قػررت روسػيا تلريػؾ قواتػا 

بعػػد موافلػػة البرلمػػاف الروسػػ  تلػػت ذريعػػة ن لمايػػة المػػواطنيف الػػروس مػػف العسػػكرية 
االتلػػاد إلػط  التطػرؼ اليمينػ  فػ  أوكرانيػان  فػتـ السػػيطرة  مػط جزيػرة اللػـر  وضػمها

إلػػػػط  الروسػػػػ   بالملابػػػػؿ إكت ػػػػت الػػػػدوؿ الاربيػػػػة بالتنديػػػػد بالتػػػػدخؿ الروسػػػػ   ود ػػػػت
التهػػػػا اال تياديػػػػة  وقػػػػررت لإلػػػػط  االنسػػػػلاب ال ػػػػوري مػػػػف اللػػػػـر وا ػػػػادة االوضػػػػاع

أزمػػة اقتصػػادية خانلػػة إلػػط  .والتػػ  أدت( ٕ) مجمو ػػة  لوبػػات اقتصػػادية ضػػد روسػػيا
فػػ  الػػداخؿ الروسػػ   مػػف هبػػوط قيمػػة العممػػةن الروبػػؿن  ولرمانػػا مػػف إيػػرادات مهمػػة 

  نتيجة انخ اض سعر الن ط العالم .
قتصػػػػادي   الصػػػػراع السياسػػػػ  واالٖٕٔٓللػػػػد تمفمػػػػت فػػػػ  االزمػػػػة االوكرانيػػػػة  

مواق ها  كونها تمفػؿ إلط  والجيوسياس  بيف اللوة االقميمية والدولية ال ا مة  استناداال 
المواجهػػػة بػػػيف روسػػػيا والاػػػرب  فموقػػػ  أوكرانيػػػا ُتعػػػد البوابػػػة الروسػػػية لعبػػػور الاػػػاز 
الروس  نلو أوروبا  وقا دة تواجد االسطوؿ البلري ف  اللـر  و ممت  مط ملارنػة 

زمة السورية  وكي ية التعامؿ االميرك  الارب  م  االزمتيف  لذلؾ هذك االزمة م  اال
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 المباشػػػر بػػػاللوة والكػػػاـ قبضػػػتها مطقػػػررت اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية تلػػػوـ  مػػػط التػػػدخؿ 
جزيػػػرة اللػػػـر  دوف تمكػػػف الاػػػرب مػػػف انلػػػاذ لم ا ػػػا فػػػ  أوكرانيػػػا  واكت ػػػت باسػػػتخداـ 

لؾ كػػػاف االجػػػرا  الروسػػػ  . لػػػذ( ٔ) لمضػػػاط  مػػػط روسػػػيا السػػػالح االقتصػػػادي الوليػػػد
اللػػػاـز فػػػ  اللػػػرار العممػػػ  فػػػ  التطبيػػػؽ لمنػػػ  تضػػػارب االرادات الداخميػػػة واالقميميػػػة 

 والدولية. 

 ادلطلة الثاوي
  3112ايلول  22االسرتاتيجيح الروسيح حملارتح االرهاب تعد أحداث  

الت  أفرت  مط إستراتيجية الواليات المتلدة   ٕٔٓٓايموؿ  ٔٔألداث  أواًل: 
ضػػػمف  مػػػف خػػػالؿ إ ػػػادة ترتيػػػب أولويػػػات أهػػػدافها  فػػػ  منطلػػػة أوردسػػػيا   األميركيػػػة

استراتيجية الضربات الوقا ية  ضػد أيػة دولػة تمفػؿ تهديػداال لالمػف االميركػ   والتوجػا 
ضػػػمف ممػػػؼ ن خطػػػة   ( ٕ) ال ػػػادة نشػػػر اللػػػوات العسػػػكرية وبنػػػا  نظػػػاـ أمنػػػ  جديػػػد

والتػ  أسػتوجبت تلديػد تلجػيـ موقػؼ أوردسيا ن لصيا ة نظاـ دفا   يضمف أمنها. 
روسيا والصيف  لذا كاف لذلؾ  ممت كؿ مف روسيا والصيف م   دد مف دوؿ شرؽ 
دسيا   مط تلسيس منتدةن شنااهاين كرد فعػؿ ضػد خطػة الواليػات المتلػدة  بػالر ـ 
مػػف موقػػؼ روسػػيا والصػػيف  فػػ  تلييػػد الواليػػات المتلػػدة ضػػمف اللممػػة العالميػػة فػػ  

هابن. ومطالبتها الػدوؿ الاربيػة بػد مها إزا  موق هػا اللػاـز فػ  لربهػا مكافلة ن ا ر 
والػػذي أطمػػؽ  ميػػان ا رهػػاب ا سػػالم ن  ووقػػؼ لممػػة ا نتلػػادات    مػػط نا رهػػابن

 سػػتخداـ أراضػػ  دسػػيا   ضػد سياسػػتها فػػ  الشيشػاف   نػػدما لػػددت روسػػيا شػروطها
 ضػػػػد لركػػػػة  كريةالوسػػػػطط  مػػػػف قبػػػػؿ قػػػػوات التلػػػػالؼ الاربػػػػ  فػػػػ  العمميػػػػات العسػػػػ

 ( ٖ) : طالبافن ف  أفاانستاف ملابؿن
                                                           

 .161 – 163مدرد الاٌخِ، مصدر مبك بلزه، ص (1)

 . 43ًاد  مدرد امرادْ ، مصدر مبك بلزه، ص (2)

 ، ًثازىةةةةا دلةةةةَ مٌلةةةةا رًمةةةةْا اإلحدادّةةةةت، حةةةةأرّ،2001ثّلةةةةٌل  11ثةةةةةداد  (3)

 ، مٌلا دلَ اإلنخزنج:12/1/2011

http://www.niroonnews.com/arab/3463--11-2001-html  

http://www.niroonnews.com/arab/3463--11-2001-html
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بػػػلف منطلػػػة دسػػػيا الوسػػػطط واللوقػػػاز ضػػػمف منػػػاطؽ الن ػػػوذ   إ تػػػراؼ واشػػػنطف -
 الروس  .

 وقؼ توس  لمؼ شماؿ األطمس  نلو الشرؽ . -
 ضمف نطاؽ اللرب ضد ا رهاب .  إ تبار لرب الشيشاف -
 لدول  لروسيا .فت  إ تمادات مالية مف صندوؽ النلد الدول  والبنؾ ا -
لاػا  ا ت اقيػات المبرمػة مػ    مراجعة إنشا  مبادرة مشروع الدرع الصاروخ  - وا 

 ا تلاد السوفييت  
ُيسػهـ فػ  صػن  اللػرارات الدوليػة   بإ تبارها شػريكاال   تعامؿ واشنطف م  روسيا -

 . 
لػذلؾ تلل ػػت االهػداؼ االسػػتراتيجية الروسػية لضػػماف االمػف اللػػوم   فػ  منػػ   

لصػػرا ات العالميػػة واالقميميػػة  بهػػدؼ ل ػػظ االمػػف والسػػالـ العػػالم   مػػف اللػػروب وا
خػػػالؿ تلليػػػؽ مسػػػتوة الػػػردع االسػػػتراتيج   واتخػػػاذ مجمو ػػػة مػػػف التػػػدابير السياسػػػية 

دّمر مػػػف أو  والعسػػكرية واالقتصػػػادية واال الميػػة  لمنػػػ  اللػػػّد مػػف أي  مػػػؿ خطػػر ُمػػػ
خارجيػة الروسػية  مػط المسػتوة يمكػف تليػيـ نشػاط السياسػة ال   لذلؾ( ٔ) دولة معتدية

 ( ٕ ) :الدول   والت  مف أهـ مباد ها ما يم 
 والرفض اللاط  لعالـ يلكما قطب والد .   الـ متعدد األقطابإلط  الد وة -
إنطالقػػاال مػػف   للػػؿ األزمػػات الدوليػػة  التركيػػز  مػػط ت عيػػؿ دْور األمػػـ المتلػػدة -

 مناطؽ العالـ المختم ة . لنزع فتيؿ النزا ات ف   ا يماف بالجهود الجما ية
إقامػػػة  القػػػات دوليػػػة  مػػػط أسػػػس مصػػػملية  تلخػػػذ بنظػػػر ا  تبػػػار المصػػػال   -

قػػػرارات مشػػػتركة تخػػػدـ مصػػػال  كػػػػؿ إلػػػػط  المشػػػرو ة لمػػػدوؿ  تهػػػدؼ إلوصػػػوؿ
 طرؼ .

                                                           

 .66ص د بارق مدرد بنٌ ، مصدر مبك بلزه، (1)

، 2/5/2002درامةةاث ثًراق الجشّةةزة، الخدةةٌتث السْامةةْت  ةةِ رًمةةْا، حةةأرّ،  (2)

  .http://aljzzeera.net/NR/exeres/02E66 مٌلا دلَ األنخزنْج:

http://aljzzeera.net/NR/exeres/02E66
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إقرار السالـ العالم   وتلنب النزا ات العسكرية  والتلكيػد  مػط مبػدأ التعػاوف  -
 م  شعوب العالـ كافة. 

ولػػػػػت روسػػػػػيا  ا بلػػػػػا   مػػػػػط ن وذهػػػػػا فػػػػػ  منػػػػػاطؽ اللوقػػػػػاز  ودسػػػػػيا لػػػػػذلؾ لا 
الوسػػػطط  وأوروبػػػػا الشػػػػرقية  ولكػػػػف بمسػػػػتويات مختم ػػػة  كونهػػػػا تمفػػػػؿ مجػػػػاالال ليويػػػػاال 
جيواسػػػتراتيجياال  بلبعادهػػػا الجيوبوليتيكيػػػة واالقتصػػػادية  بػػػالر ـ مػػػف ا ػػػالف اسػػػتلالؿ 

يجية الروسػػػية  مػػػف خػػػالؿ دولهػػػا اال اف موقعهػػػا لػػػـ يتاّيػػػر كفيػػػراال فػػػ  اطػػػار االسػػػترات
  والتػ  ٕٛٓٓاستاالؿ االزمة المالية الت  تعرض لها االقتصاد االميرك  ف  العاـ 

قّيػػد تمويػػؿ االسػػتراتيجية االميركيػػة ل ػػرض الهيمنػػة العالميػػة  الفبػػات موق هػػا ل ػػرض 
فػػـ تطػػور موق هػػا فػػ    قرارتهػػا للمايػػة أمنهػػا اللػػوم   فػػ  الػػداث جورجيػػا وأوكرانيػػا 

 ممؼ النووي االيران  واالزمة السورية كما سيتـ تناولها ف  البلث. ازمة ال
 ٕٔٔٓالموقؼ مف الداث الشرؽ االوسط بعد الداث العاـ  ثانيًا:

الموقػػػؼ الروسػػػ  تجػػػاك المنطلػػػة يمتػػػد لتػػػلريل ألكفػػػر مػػػف قػػػرف  ألهميتهػػػا فػػػ   
داال  وارتباطهػا السياسة العالمية بلسابات  القات اللوة والن وذ والتػلفير  موقعػاال ومػوار 

بمصػػػػػال  روسػػػػػيا فػػػػػ  مجػػػػػاؿ الطاقػػػػػة والاػػػػػاز  وتجػػػػػارة السػػػػػالح  والتجػػػػػارة الفنا يػػػػػة  
فػػػػ  ظػػػػؿ المتاّيػػػػرات التػػػػ  تعرضػػػػت لهػػػػا المنطلػػػػة  اال اف  واالسػػػػتفمارت المتبادلػػػػة 

ْعؼ االسػػػػتراتيجية الروسػػػػية واضػػػػلاال فػػػػ  الشػػػػرؽ األوسػػػػط مطمػػػػ  اللػػػػرف اللػػػػادي  َضػػػػ
امتالكهػػا دليػػات متعػػددة  مكنتهػػا  سػػية ال ا مػػةن  لكػػفوالعشػػريف  وفلػػاال لم هػػوـ نالدبموما

مػػف إلػػداث تػػلفير فػػ  اللسػػابات  بسػػبب قػػدراتها االسػػتراتيجية وموقعهػػا فػػ  مجمػػس 
 .( ٔ) األمف  ومكانتها داخؿ التوازنات األورودسيوية

لػػذلؾ ُتعػػد المنطلػػة البي ػػة االقميميػػة نطػػاؽ األدا  االسػػترتيج  األهػػـ لروسػػيا   
ماال ومواقؼ تجاك قضاياها المعلدة  مف أجؿ ترسيل دورهػا ولضػورها لتمارس دوراال ها

فبعػػػػد   ( ٕ) االقميمػػػ  ال ا ػػػؿ ليكػػػوف المػػػدخؿ لممارسػػػة دورهػػػا  مػػػط المسػػػتوة الػػػدول 

                                                           

 . 311ص ثةرد داًد ثالٌ، مصدر مبك بلزه، (1)

 .1ص نٌرىا  الشْ،، مصدر مبك بلزه، (2)
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فػـ تعػرض مصػاللها فػ  ايػراف   ٖٕٓٓ  والعػراؽ ٕٔٓٓالتالؿ الػتالؿ أفاانسػتاف 
ات التصػػػػعيدية والممارسػػػػ  ٕ٘ٓٓلمضػػػػاط نتيجػػػػة أزمػػػػة الممػػػػؼ النػػػػووي بعػػػػد العػػػػاـ 

االميركيػػة ضػػد سػػوريا  كونهػػػا دولػػة را يػػة لالرهػػاب  وفػػػ  تسػػهيمها  بػػور الملػػػاتميف 
العػػػراؽ  وسػػػعيها ورا  أسػػػملة الػػػدمار الشػػػامؿ  ُمعتبػػػرة اياهػػػا متورطػػػة إلػػػط  االجانػػػب

بتصرفات منطوية  مط تهديد و دا يػة  االمػر الػذي ل ػز االدارة االميركيػة بعػد  ػاـ 
الػػػػداث تاييػػػػر فػػػػ  أو  تعػػػػاوف مػػػػ  اهػػػػدافها فػػػػ  المنطلػػػػة   القنػػػػاع سػػػػوريا لمٕ٘ٓٓ

. لػػػذلؾ شػػػهدت ( ٔ) نظامهػػػا السياسػػػ   بػػػؿ والمطالبػػػة بتنلػػػ  الػػػر يسن بشػػػار األسػػػدن
  ٕٔٔٓالسياسة الروسية لضوراال فا الال ف  المنطلة بعد العاـ 

  قػػا ـ  مػػط انهػػا ٕٔٔٓكػػاف الموقػػؼ الروسػػ  مػػف ألػػداث المنطلػػة بعػػد العػػاـ 
يجوز ألي دولة التدخؿ فيها التراماال لسيادة كػؿ دولػة  واللػؽ فلػط شؤوف داخمية  وال

اسػػػتبدالا بنظػػػاـ دخػػػر  أو  لمػػػواطن  الدولػػػة تلديػػػد مصػػػيرهـ سػػػوا  باسػػػتمرار النظػػػاـ
فضػػػالال  ػػػف اختيػػػار شػػػكؿ النظػػػاـ الجديػػػد وطبيعتػػػا دوف أي تػػػدخالت أجنبيػػػة  لػػػذلؾ 

  ومبادرتهػػا الزالػػة لػػؿ االزمػػة سياسػػياال مػػف خػػالؿ مػػؤتمرات جنيػػؼإلػػط  كانػػت الػػد وة
السػػػالح الكيميػػػػاوي  الػػػػذي مفّػػػػؿ تلػػػػدياال لسػػػػياتها الخارجيػػػػة أزا  تطػػػػور االلػػػػداث فػػػػ  

 . ( ٕ) المنطلة
أدركت الليادة الروسية  اف تطػور أزمػات منطلػة الشػرؽ االوسػط  ُتشػكؿ قملػاال  

لػػديها لامػػوض مسػػتلبمها  لػػذلؾ يلػػوؿ الػػر يسن بػػوتيفن: اف روسػػيا ال تر ػػب بالتػػدخؿ 
الصرا ات الداخمية  الف االضطراب و دـ االستلرار بشػكؿ  ػاـ  ال يمكػف  ف  شلف

معالجتهػػػا  بػػػر فػػػرض اللمػػػوؿ الخارجيػػػة  مػػػف دوف األخػػػذ بنظػػػر اال تبػػػار تلريخهػػػا 
وتلاليػػدها وخصوصػػيتها  كمػػا فػػ  لالػػة العػػراؽ وليبيػػا والػػيمف  نريػػد السػػالـ والنظػػاـ 

                                                           

لعزيةِ، يْةزًث، ىنزُ لْسنجز، النظا  العالرِ،حزجرت  ا   جخاز، دار الاخال ا (1)

 .122ص ،2016

 .425ص ثةرد مْد ةسْا، مصدر مبك بلزه، (2)
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. ( ٔ)  ة لجميػػ  المػػواطنيفالمسػػتلر فػػ  سػػوريا  وضػػماف المصػػال  والللػػوؽ المشػػرو 
وقػػػد اسػػػتامت روسػػػيا فرصػػػة االنشػػػااؿ االميركػػػ   بلزمػػػات المنطلػػػة  ال ػػػادة تنظػػػيـ 

كػػػػاف  وتطػػػػوير قػػػػدراتها االقتصػػػػادية والعسػػػػكرية  لتعػػػػاود دورهػػػػا فػػػػ  المنطلػػػػة. لػػػػذلؾ
الموقػؼ الروسػػ  المتشػػدد فػػ  مواجهػػة الن ػػوذ االميركػػ  المتزايػػد فػػ  الشػػرؽ االوسػػط  

نػػػوع مػػػف االصػػػالح السياسػػػ  والتاييػػػر بمػػػا يتناسػػػب مػػػ  الػػػنمط فػػػرض إلػػػط  الهادفػػػة
الميبرال   باستخدامها اللوة العسكرية والهيمنة االقتصادية  لمداللة  مط كونها الدولة 

 نػػػدما بػػػدأت روسػػػيا التعامػػػؿ مػػػف منطمػػػؽ ملاولػػػة   ( ٕ) االولػػػط فػػػ  النظػػػاـ العػػػالم 
  ٕٔٔٓلمخطػر بعػػد العػػاـ ا ػادة ن وذهػػا فػ  المنطلػػة  ولمايػػة مصػاللها فػػ  سػػوريا 

باظهػػػػار د ػػػػـ  يػػػػر ملػػػػدود لسػػػػوريا وايػػػػراف  لوقػػػػؼ خسػػػػارة مصػػػػاللها فػػػػ  مواجهػػػػة 
    بعد خسارتها افاانستاف والعراؽ وليبيا.( ٖ) السياسة االميركية 

تنشػيط تجػارة صػادراتها مػف األسػملة لممنطلػة لػيس مػف إلػط  للد سعت روسيا 
منطمػػؽ المػػوارد الماليػػة لمػػدخؿ اللػػوم   ديديولوجيػػة  ولكػػف مػػف أو  ا تبػػارات سياسػػية

زيادة مبيعات روسيا مف االسملة إلط  لمنهوض باالقتصاد الروس   االمر الذة أدة
  لػػػػدوؿ ٕٕٔٓمميػػػار دوالر  ػػػاـ  0ٖ٘ٛإلػػػػط   ٕٓٓٓمميػػػار دوالر  ػػػاـ  0ٖٙٛمػػػف 

الجزا ػػػػر والعربيػػػػة السػػػػعودية وسػػػػوريا والعػػػػراؽ ومصػػػػر  لتلتػػػػؿ المرتبػػػػة الفانيػػػػة بعػػػػد 
. ليػػث تعمػػؿ روسػػيا ( ٗ) ت االميركيػػة  السػػيما مػػ  سػػوريا با تبارهػػا اللميػػؼالمبيعػػا

لتوظيػػؼ قػػدراتها وخيارتهػػا االسػػتراتيجية  فػػ  مواجهػػة التلػػديات واسػػتلداث ال ػػرص 
يجاب  كلوة كبرة  فال تسعط تاييػر إلط  واالنت اع مف المتاّيرات  بادا  دور فا ؿ وا 

للمايػة أمنهػا ومصػاللها اللوميػة  فػ   الوض  اللػا ـ  بػؿ لضػماف اسػتلرار المنطلػة 

                                                           

جرال دملج، البٌحْنْت: ثمس العمْدة السْامْت الزًمْت الددّ ت، دار مةادز الرشةزق،  (1)

 .214ص ،2016يْزًث،

 .64ًاد  مدرد امرادْ ، مصدر مبك بلزه، ص (2)

ّاةِ  ةِ الشةزق اتًمة،، ماخبةت درار ييال الدّا، مسةخمب  الخنةا س الزًمةِ اتمز (3)

 .24ص ،2016السنيٌرُ، يْزًث، 

 .14 - 10ص نٌرىا  الشْ،، مصدر مبك بلزه، (4)
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  بػػػالتزامف مػػػ  بػػػروز ظػػػاهرة الجما ػػػات االرهابيػػػة ( ٔ) ضػػػو  بي ػػػة جيوسياسػػػية جديػػػدة
وتلػػػت مختمػػػؼ العنػػػاويف  لتّشػػػكؿ ملػػػوراال يمتػػػد مػػػف السػػػعودية  بػػػر االردف والعػػػراؽ 

أراضػػػيها  التػػػ  تعػػػان  مػػػف  ػػػدـ االسػػػتلرار االمنػػػ  فػػػ  اللوقػػػاز إلػػػط  وسػػػوريا تركيػػػا
 شاف. والشي

لػػػػذلؾ قػػػػررت روسػػػػيا وبالتعػػػػاوف مػػػػ  ايػػػػراف والعػػػػراؽ وسػػػػوريا  تشػػػػكيؿ مركػػػػز  
معمومػػػات اسػػػتخبارات   هػػػدفها جمػػػ  المعمومػػػات لتنسػػػيؽ العمميػػػات العسػػػكرية لمػػػدوؿ 
المشػػػػاركة لملاربػػػػة االرهػػػػابن دا ػػػػشن  ومسػػػػا دة اطػػػػراؼ االزمػػػػة السػػػػورية لتسػػػػوية 

رة أساسية لدوؿ المنطلة لتجنػب . ويمكف اللوؿ باف الدور الروس  ضرو ( ٕ) خالفاتها
االلتكػػػػار االميركػػػػ   بشػػػػرط ادراؾ روسػػػػيا بػػػػاف خدمػػػػة مصػػػػاللها فػػػػ  د ػػػػـ النظػػػػاـ 
السػػوري فلػػط  لػػف يػػوفر أساسػػاال السػػتراتيجية بعيػػدة المػػدة فػػ  المنطلػػة  بػػالر ـ مػػػف 
 القػػػػات التعػػػػاوف مػػػػ  الػػػػدوؿ الخميجيػػػػة و وايػػػػراف ومصػػػػر والجزا ػػػػر والعػػػػراؽ واقمػػػػيـ 

فػػ  مجػػاؿ الطاقػػة والتسػػمي  واالسػػتفمار والتجػػارة  لممارسػػة التػػلفير كوردسػػتاف العػػراؽ 
 ف  النظاـ الدول .

 ادلثحج الثالج
الروسيح تعد  اصاحتوظيف االزمح السوريح خلدمح ادلاسرتاتيجيح 

 3122العام 
تعتلد روسيا باف المتايرات الت  تشهدها منطلة الشرؽ االوسػط مد ومػة مػف  

هديػػػد نظامهػػػا االتلػػػادي فػػػ  سػػػياؽ تصػػػديرن النمػػػوذج الاػػرب  تسػػػتهدؼ تطويلهػػػا  وت
االن صػػال ن  لػػػذلؾ يختمػػػؼ موقػػؼ روسػػػيا مػػػف االزمػػػة السػػورية  ػػػف موقػػػؼ الواليػػػات 

 المتلدة االميركية والارب. 

                                                           

د لاظ  ىاش  نعرت، رًمْا ًالشةزق اتًمة، يعةد الدةزل البةاردة، الرزلةش العزيةِ  (1)

 .141، ص2016لأليداد ًدرامت السْاماث، الدًةت، 

 مٌلا دلَ اإلنخزنج: ،1/1/2012مٌلا رًمْا الٌْ ، يخأرّ،  (2)

https://arabic.rt.com/world/967055  

https://arabic.rt.com/world/967055
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 ادلطلة األول
 3122تعد العام  االزمح السوريحتطور ادلوقف الروسي مه 

بلة  فه  مصػدر ر ػيس ُتعد روسيا اللميؼ الر يس  لسوريا خالؿ العلود السا 
لمسالح والتدريب العسػكري  والػدا ـ السياسػ  فػ  وجػا الضػاوط االميركيػة  لتػتمكف 

المسػػتوة إلػػط   ممػػت روسػػيا  مػػط تػػدويؿ االزمػػة السػػوريةمػػف تجػػاوز أزمتهػػا  لػػذلؾ 
الدول  الدراكها بوجود أكفر مػف طػرؼ أوروبػ  ودسػيوي  يػر مؤيػد لمواقػؼ السياسػة 

الدوليػػػة  السػػػيما قضػػػايا الشػػػرؽ االوسػػػط واالزمػػػة السػػػورية  االميركيػػػة تجػػػاك اللضػػػايا
كػػػػوف سػػػػوريا البمػػػػد اللميػػػػؼ الوليػػػػد اللريػػػػب مػػػػف المصػػػػال  الروسػػػػية فػػػػ   بالتلديػػػػد 

المنطلػػة  بػػالر ـ مػػف اال ػػرا ات الملدمػػة لهػػا  مػػف  ػػدد مػػف دوؿ المنطلػػة فػػ  مجػػاؿ 
ؾ فهػػ  لػػـ . لػػذل( ٔ) الشػػركات الروسػػية لمتخمػػ   ػػف سػػورياإلػػط  االسػػتفمار واللػػروض

تعػػػارض  تاييػػػر النظػػػاـ اللػػػاكـ فػػػ  سػػػوريا  لكنهػػػا تعػػػارض الطريلػػػة التػػػ  اختارهػػػا 
الهيمنة  مط المنطلة وتطويػؽ إلط  الارب بالتدخؿ لمعالجة االزمة  با تبارها تهدؼ

روسػػيا إقميميػػاال  السػػيما المطالبػػة باييػػر رأس النظػػاـ  كمػػا لصػػؿ فػػ  العػػراؽ وليبيػػا  
لرار  والػػذي يضػػر بالمصػػال  الروسػػية  االمػػر الػػذي مػػف لالػػة ال وضػػط و ػػدـ االسػػت

أوجػػب  مػػط الموقػػؼ الروسػػ   التػػدخؿ اللػػاـز فػػ  االزمػػة  البػػالغ الاػػرب ملدوديػػة 
 خّياراتهـ ف  المناطؽ االقميمية الت  فيها مصال  روسية.

مف االزمة السورية  مط فرصة اتباع  أدركت الليادة الروسية  بانها ستلصؿ 
المتلػػدة واللػػوة االقميميػػة  فػػ  اطػػار صػػيا ة  رات مػػ  الواليػػاتسياسػػة متعػػددة المسػػا

سياسة اقميمية  كونها قوة كبرة لها مصاللها ف  الشرؽ االوسط  ليث تمفؿ سوريا 
وكرانيا ُمصارةن  فكما تلاوـ روسيا ف  الجبهة االوكرانية صياة التهديػد العسػكري ن أ

واالقتصادي  فانها تعمؿ  مط مواجهة هػذا التهديػد كلػوة كبػرة فػ  مواق هػا و دراتهػا 
لالزمػػػة السػػػورية  مػػػف خػػػالؿ ربػػػط نمػػػط  القتهػػػا  مػػػ  الواليػػػات المتلػػػدة والاػػػرب فػػػ  

                                                           

دمْةة  مةةعْد مدفةةٌي، مةةٌرّا ًحزلْةةا: الٌالةةا ًاةخرةةاتث الرسةةخمب ، مزلةةش  د (1)

 .141ص ،2011اماث الٌةدة العزيْت،يْزًث،در
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ت لضػورها فػ  تطػور اللضػايا االقميميػة فػ  الشػرؽ   وافبػا( ٔ) النظاـ الػدول  الجديػد
 االوسط  مف خالؿ مواق ها تجاك االزمة السورية كما يم : 

 دور روسيا ف  د ـ االزمة السورية ف  منظمة االمـ المتلدة أواًل:
تجسدت مضموف السياسة الخارجية الروسية  االلتزاـ بلوا د اللانوف الدول    

القات الدولية   مط أساس المساواة والتعػاوف والمنػاف  بهدؼ تلليؽ نظاـ مستلر لمع
 المتبادلػػة  مػػف خػػالؿ توظيػػؼ الدبموماسػػية المتعػػددة االطػػراؼ  لػػد ـ جهودهػػا الراميػػة

  ليػػث لػػـ تػػتمكف روسػػيا ( ٕ) تعزيػػز مركزهػػا ودورهػػا التنسػػيل   مطمػػ  هػػذا اللػػرفإلػػط 
  وامتنعػت ٖٕٓٓ اـ مف ردع الواليات المتلدة االميركية مف  زو والتالؿ العراؽ 

 ػػػف التصػػػويت تضػػػامناال مػػػ  الموقػػػؼ ال رنسػػػ  واأللمػػػان   أزا  التػػػدخؿ فػػػ  االزمػػػة 
  اال اف االمػػر اختمػػؼ فػػ  ٕٔٔٓ/ ٖٜٚٔالميبيػػة بموجػػب قػػرار مجمػػس االمػػف الػػرقـ 

االزمػػة السػػورية  ليػػث منلػػت االزمػػة روسػػيا أدوار متعػػددة  بالػػدفاع والػػد وة للمايػػة 
السػػورية  وفػػؽ ميفػاؽ االمػػـ المتلػػدة وقوا ػد اللػػانوف الػػدول   السػيادة الوطنيػػة لمدولػة 

فتمكنت مف لشد موق اال دولياال يعارض النها المتبػ  فػ  السياسػة الدوليػة بعػد اللػرب 
البػػػاردة  وقػػػد اسػػػتخدمت لػػػؽ الػػػنلض أكفػػػر مػػػف مػػػّرة بشػػػلف االزمػػػة السػػػورية  لتعزيػػػز 

ا الواليات المتلدة  بعػد موق ها الت اوض  والسع  لمطعف ف  الممارسات الت  أتبعته
تلػػودك  األول،اف بػػرز توّجهػػاف اساسػػياف فػػ  السياسػػة الدوليػػة فػػ  مواجهػػة االزمػػات: 

الواليػػػات المتلػػػدة والاػػػرب مػػػ  تل ػػػظ ألمانيػػػػا وفرنسػػػا هدفػػػا بسػػػط الهيمنػػػة الاربيػػػػة  
   تلػػودك روسػػيا بالتعػػاوف مػػ  الصػػيف ومعهمػػا دوؿ مجمو ػػة ن بػػريكسن تػػد والثااانيو

والديملراطية ف  العالقػات الدوليػة وتطبيػؽ ميفػاؽ االمػـ المتلػدة  لػذلؾ التعددّية إلط 
فاف االنلساـ اللاصؿ  مط المستوة الداخم  واالقميم  والػدول   بشػلف الموقػؼ مػف 
االزمػػة السػػورية  مػػن  روسػػيا فرصػػة المنػػاورة ِبُلرّيػػة أكفػػر فػػ  مواق هػػا  وفػػ  مجمػػس 

وفػػػ  الميػػػداف فػػػ  د ػػػـ النظػػػاـ  االمػػػف تتسػػػم  بلػػػؽ ن الػػػنلضن فػػػ  مواجهػػػة الاػػػرب 

                                                           

 111 - 116ص د لاظ  ىاش  نعرت، مصدر مبك بلزه، (1)

  .44ص د بارق مدرد بنٌ ، مصدر مبك بلزه، (2)
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د وتها لمبلػث  ػف تسػوية سياسػية لالزمػة  مػط أسػاس إلط    وباالضافة( ٔ)  سكرياال 
العمػػػؿ الجمػػػا   الػػػدول   مػػػف خػػػالؿ مػػػؤتمرن أسػػػتانةن واجتما ػػػات ن سػػػوج ن تلػػػت 

 .(  ٕ) اشراؼ مجمس االمف  بعد تعفر الجهود النجاح مؤتمر جنيؼ بشلف االزمة 
ؼ بشلف سػورية.  لػدت فػ  مدينػة جنيػؼ السويسػرية فمانيػة مؤتمر جني ثانيًا:

  بعػػد ات ػػاؽ الػػدوؿ الدا مػػة العضػػوية وألمانيػػا ٕٚٔٓو ٕٕٔٓمػػؤتمرات بػػيف  ػػام  
وتركيػػا والجامعػػة العربيػػة   مػػط مبػػادئ خطػػة لمرلمػػة انتلاليػػة بموجػػب اللػػرار االممػػ  

المتطرفػة    اال اف تطور االزمة نتيجة بروز دور الجما ات المسملةٕ٘ٔٓ/ٕٕٗ٘
االرهابيػػػػػة والتاللهػػػػػا أراضػػػػػ  واسػػػػػعة فػػػػػ  سػػػػػوريا  وتتػػػػػداخؿ مواق هػػػػػا ومواقعهػػػػػا مػػػػػ  
المعارضػػة السػػورية  والتػػدخؿ االقميمػػ  والػػدول  التػػ  َ ْلػػّدت المشػػهد  والتػػ  ل ّػػزت 
االطػػراؼ الدوليػػة  مػػط توليػػد مواق هػػا لملاربػػة الجما ػػات االرهابيػػة ضػػمف التلػػالؼ 

بليػػػادة الواليػػػات المتلػػػدة االميركيػػػة أوالال  فػػػـ  ٕ٘ٔٓالػػػدول  الػػػذي تشػػػكؿ فػػػ  العػػػاـ 
د مت ممفػؿ سػكرتير منظمػة االمػـ المتلػدة  لمعمػؿ  مػط توليػد المعارضػة السػورية 
المعتدلة  لمسماح لها المشاركة ف  مؤتمر جنيؼ  بشلف المرلمة االنتلاليػة ومسػتلبؿ 

وؿ االقميمية سوريا  نتيجة انلساـ ص وؼ المعارضة تلت تلفير مواقؼ ومصال  الد
والدوليػػػة  وقػػػد اسػػػتامت روسػػػيا هػػػذا االنلسػػػاـ فػػػ  المواقػػػؼ الدوليػػػة وداخػػػؿ صػػػ وؼ 
المعارضػػػة  لمعمػػػؿ  مػػػط د ػػػـ النظػػػاـ سياسػػػياال و سػػػكريا ولوجسػػػتياال  السػػػتعادة دورهػػػا 
والسػػػيطرة  مػػػط أ مبيػػػة المسػػػالات التػػػ  خرجػػػت  ػػػف سػػػيطرتها  لتػػػط ابػػػراـ االت ػػػاؽ 

  فـ انعلاد الجولة التاسعة مف الم اوضات ٕٚٔٓ مط وقؼ اطالؽ النار ف  شباط 
   ( ٖ) أي ات اؽ بيف النظاـ والمعارضةإلط  دوف التوصؿ

يمكف اللوؿ اف روسيا لللت ت وقاال ف  الموقؼ لالبلا   مط النظػاـ السياسػ   
ف  ظؿ التهديد المباشر السلاطا  تلت م هوـ الشر ية الدوليػة و قػرارات منظمتهػا  

                                                           

 112- 106ص د لاظ  ىاش  نعرت، مصدر مبك بلزه، (1)

  .45ص د بارق مدرد بنٌ ، مصدر مبك بلزه، (2)

 :، مٌلا دلَ اإلنخزنج1/1/2012مٌلا الجشّزة نج، يخأرّ، (3)

https:www.aljazeera.net /events/2017/3/4  
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الـ بدورها المؤفر لمف ر ب بالتعاوف معها لممسا دة ف  معالجة العإلط  وهّ  رسالة
موقػػؼ روسػػيا مػػف االزمػػة فػػ  فنػػزويال  والتهديػػد إلػػط  مشػػاكمها  ويمكػػف هنػػا اف نشػػير

 ػػػدـ التػػػدخؿ العسػػػكري فػػػ  االزمػػػة  إلػػػط  التػػػ  تتعػػػرض لهػػػا اللكومػػػة  فػػػ  الػػػد وة
الفػ  تبعػات االزمػة اجرا  انتخابات مبكػرة بػلقرب فرصػة لتإلط  والطمب مف اللكومة

 اللالية.
ال يتػػػون: تسػػػتخدـ الػػػدوؿ صػػػالبة لػػػؽ الػػػنلض فػػػ   لػػػؽ الػػػنلضنقػػػرار  ثالثاااًا:

مجمس االمف الدول   هذا االمتياز بما يناسػب مصػاللها باػض النظػر  ػف صػوابية 
اللرار مف  دما  بهدؼ افشاؿ مشاري  الطرؼ الملابؿ  لػذلؾ اسػتخدمت روسػيا هػذا 

  ضػػد اللػػرارات ٕٔٔٓلصػػال  سػػوريا  بػػد اال مػف  ػػاـ  اللػؽ ألكفػػر مػػف  شػػرة لػاالت
الوقؼ ال وري النتهاكات للوؽ االنسػاف  واالمتفػاؿ لملػوانيف إلط  الت  طالبت النظاـ
 مميػػة اصػػالح سياسػػية شػػاممة داخػػؿ سػػوريا لتلليػػؽ التطمعػػات إلػػط  الدوليػػة  والػػد وة

والتػػ  تزامنػػت المشػػرو ة لمشػػعب  مػػ  بػػد  التظػػاهرات الشػػعبية المطالبػػة باالصػػالح  
تنلػ  إلػط    فـ ضد مشروع اللرار الدا  ٕٔٔٓم  ألداث العالـ العرب  ف  العاـ 

  وكذلؾ تـ افشاؿ المشروع الدا   ٕٕٔٓر يس الجمهورية ن بشار االسدن ف  العاـ 
 الملكمة الجنا ية الدولية  الرتكابها جرا ـ لرب. إلط  اللالة النظاـ
سػتفمرت السياسػة الروسػية االزمػة السػورية فػ  اأسػملة الػدمار الشػامؿ . رابعًا:

صػػيا ة جدليػػة لمنظػػاـ الػػدول   ملػػْور التنػػافس والتعػػاوف والتلػػاور والمسػػاومة  بينهػػا 
  باسػتاالؿ قضػية اسػتخداـ السػالح ٖٕٔٓوبيف الواليات المتلدة والارب بعػد العػاـ 

ارضػػػػػة  الكيميػػػػػاوي فػػػػػ  سػػػػػوريا  واالتهامػػػػػات المتبادلػػػػػة بػػػػػيف النظػػػػػاـ السياسػػػػػ  والمع
والتضارب ف  تلديد الجهة المستخدمة لمسالح  بالتلارب مف مواقؼ كؿ مف ألمانيػا 

  اسػػػتخدمت ( ٔ) اسػػػتلاللية فػػػ  اللػػػرار  ػػػف الموقػػػؼ االميركػػػ إلػػػط  وفرنسػػػا الطاملػػػة
نزع السالح الكيمياوي  بعيػداال  ػف إلط  روسيا الدبموماسية ف  مجمس االمف  بالد وة

هنػػت روسػػيا بانهػػا  طرفػػاال ايجابيػػاال فػػ  االزمػػة  بػػؿ هػػ  التهديػػد بالعمػػؿ العسػػكري  فبر 
                                                           

 .35ص مصدر مبك بلزه، نٌرىا  الشْ،، (1)
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را يػػة الموقػػؼ الػػدول  مػػف نػػزع هػػذك االسػػملة  وبهػػذا أكػػدت روسػػيا مبػػدأ التكػػافؤ فػػ  
 –نسػػؽ العالقػػات الروسػػيةإلػػط  العالقػػات الفنا يػػة  وقّيػػدت اللركػػة االميركيػػة  لمعػػودة

تزامف مػ  هػذا الموقػؼ كطرفّيف أساسييف ف  معالجة اللضػايا الدوليػة  وبػال االميركية
الليػػػػاـ بعػػػػرض لملػػػػوات البلريػػػػة فػػػػ  البلػػػػر االبػػػػيض إلػػػػط  الخطيػػػػر  بػػػػادرت روسػػػػيا

المتوسػػط  فػػ  خطػػوة مػػف دليػػات ادارة اللػػوة الكبػػرة نزا اتهػػا االقميميػػة  والتػػ  أطمػػؽ 
فػػػ  منطلػػػة    ميهػػا الػػػر يسن بػػػوتيف: خطػػػوة دفا يػػػة للمايػػة االمػػػف اللػػػوم  الروسػػػ ن

. با تبػػػار ( ٔ) تلكيػػػداال  مػػػط  ػػػدـ التخمػػػ   ػػػف سػػػوريا  سػػػيةشػػػديدة االهميػػػة الجيوسيا
االزمة السورية  البوابة لروسيا لمتواجد االقميم   لذلؾ لـ ي م  الطرفاف االت اؽ  مط 
صػػياة مشػػتركة لملػػّؿ  لػػذلؾ اسػػتمرت االزمػػػة رهينػػة ا تبػػارت اسػػتراتيجية فػػ  نسػػػؽ 

 العالقات الروسية االميركية.

 ادلطلة الثاوي
 يف االزمح السوريح الروسي ادلثاشر التدخلاسرتاتيجيح 

اف تطػػػور ألػػػداث االزمػػػة السػػػورية بإسػػػتيال  الجما ػػػات المسػػػملة الُمعارضػػػة  
واالرهابيػػػػة باالسػػػػػتيال   مػػػػط منػػػػػاطؽ فػػػػ  سػػػػػوريا و ػػػػرب العػػػػػراؽ  واقػػػػداـ ال صػػػػػا ؿ 

والتػػػ  الػػػدفت  الكورديػػػة  مػػػط تشػػػكيؿ كيػػػاف سياسػػػ  مسػػػتلؿ ضػػػمف اقمػػػيـ نروز دوان 
  لػػػذلؾ  بػػػػرت روسػػػيا  وهػػػػّ  لمي ػػػة سػػػػوريا ( ٕ) زف اللػػػػوة فػػػ  المنطلػػػػةخمػػػالال فػػػػ  تػػػوا

الرسم    ف لرصها  مط استمرار النظػاـ السياسػ  بر اسػةن بشػار االسػدن  ولمايػة 
  فػ  ظػؿ انلسػاـ ٕٔٔٓولدة أراض  الدولة  ود مها دبموماسياال و سكرياال بعد العاـ 

ب  روسيا  نصراال ملػرراال فػ  ال صا ؿ الُمعارضة تلت تلفير الصراع االقميم   ولتص
مرلمػػػة التػػػدخؿ العسػػػكري المباشػػػر بعػػػد العػػػاـ إلػػػط  مسػػػار االزمػػػة  وتصػػػعيد موق هػػػا

ٕٓٔ٘. 
                                                           

(1) Alexy Nikolsky,” Russian Naval Presence in the Eastern 

Mediterranean and the Problem of Project Naval Basing”, 

Moscow Defense Brief ,no.1,(2015). 

 .131 – 130ص ىنزُ لْسنجز، النظا  العالرِ، مصدر مبك بلزه، (2)
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. يلتػػؿ الموقػػ  الجارافػػ  لسػػوريا أهميػػة بالاػػة بالنسػػبة التااد ل العسااكر  أواًل:
الستراتيجية روسيا بالتواجد ف  البلر االبيض المتوسط  كونها دخر مػوط  لهػا فػ  

بعػػػػد خسػػػػارة مصػػػػر و ػػػػدف والعػػػػراؽ وليبيػػػػا تبا ػػػػاال  وُتعػػػػد قا ػػػػد طرطػػػػوس المنطلػػػػة  
 البلرية  امتداد لملضور العسكري الروس  ف  اللـر  ليث تتمكف مف تعزيػز الن ػوذ
واللػػوة فػػ  االزمػػات ومراقبػػة اللػػوات البلريػػة االميركيػػة والاربيػػة فػػ  البلػػر  وخطػػوط 

خسػػرت سػػوريا بسػػلوط النظػػاـ  نلػػؿ الطاقػػة فػػ  قنػػاة السػػويس  اذ ال بػػديؿ لروسػػيا اف
مميػار دوالر بػيف  0ٚٗسػوريا فلػط بماػت إلػط  مبيعػات االسػملةإلػط  . اضػافة( ٔ) فيها

.للػػد  كسػػت ( ٕ)   لالبلػػا   مػػط اسػػتمرار النظػػاـ ألطػػوؿ فتػػرةٕٔٔٓو ٕٚٓٓ ػػام  
االزمػػة السػػورية ر بػػة الليػػادة الروسػػية فػػ  التلكيػػد  مػػط كػػوف روسػػيا ال بػػاال دوليػػاال ال 

 اختراؽ دا رة أمنا اللوم . أو  زك يمكف تجاو 
لػػػػػػػػذلؾ كػػػػػػػػاف التػػػػػػػػدخؿ الروسػػػػػػػػ  العسػػػػػػػػكري  وفػػػػػػػػؽ خطػػػػػػػػة مدروسػػػػػػػػة تلػػػػػػػػت  

  بعد اللنا ة بعدـ ٕ٘ٔٓ نوافنمكافلة االرهابن  لتلليؽ أهداؼ ملددة ف  أيموؿ 
فا ميػػة دور التلػػالؼ الػػدوؿ بالليػػادة االميركيػػة فػػ  ملاربػػة تنظػػيـ الدولػػة االسػػالميةن 

النظػػاـ وفلدانػػا منػػاطؽ واسػػعة مػػف سػػيطرتا  مػػف خػػالؿ د ػػوة دا ػػشن  وتراجػػ  دور 
تشجي  الِلوار الداخم  السوري ولمعمؿ إلط  الدوؿ األوروبية والدوؿ العربية المعنية 

 مػػط قطػػ  المسػػا دات الماليػػة والعسػػكرية  ػػفن دا ػػشن فػػ  كػػؿ مػػف سػػوريا والعػػراؽ  
يا والواليات المتلدة ف  ولال تراؼ لتلاسـ االدوار والتنسيؽ الميدان  م  كؿ مف ترك

وتلاسػـ الن ػوذ مػ  ايػراف ضػمف منػاطؽ النظػاـ وانعكػاس ذلػؾ  مػط المجهػود  سػوريا 
التواجػػػػػػد فػػػػػػ  البلػػػػػػر االبػػػػػػيض المتوسػػػػػػط  لتعزيػػػػػػز موق هػػػػػػا إلػػػػػػط  اللربػػػػػػ   اضػػػػػػافة

االستراتيج  م  الارب  وانجاز لممتها ف  مطػاردة الملػاتميف مػف الشيشػاف واللوقػاز 
  با تبار الهدؼ المركػزي لهػذك االسػتراتيجية  بكونهػا سياسػة روسياإلط  قبؿ  ودتهـ

                                                           

  .111ص ر مبك بلزه،د لاظ  ىاش  نعرت، مصد (1)

ةرد جام  مدرد، الرنا ست الزًمْت اتمْزلْت  ةِ الشةزق اتًمة،، مزلةش المةزاث  (2)

  http://www.fcdrs.com :للدراماث اتمخزاحْجْت، مٌلا دلَ اإلنخزنج

http://www.fcdrs.com/
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.لػػذلؾ فمػػف ( ٔ) دفا يػػة لمل ػػاظ  مػػط المجػػاؿ الليػػوي لنظريػػة االمػػف اللػػوم  الروسػػ 
المسػػػتبعد اف تسػػػلب روسػػػيا قواتهػػػا مػػػف سػػػوريا والتخمػػػ   ػػػف النظػػػاـ فػػػ  المسػػػتلبؿ  

االميركػػػ  فػػػ   بػػػالر ـ مػػػف  ػػػدـ ضػػػمانة قػػػدرتها الملافظػػػة  مػػػط التػػػوازف مػػػ  الن ػػػوذ
المنطلػػة  كػػوف الصػػراع تنػػافس ن ػػوذ ور بػػة فػػ  الػػتلكـ بلوا ػػد المعبػػة فػػ  المنطلػػة  

 القة أكفر تكافل إلط  وفرصة لتصلي  الخمؿ ف  توازف اللوة م  الواليات المتلدة 
بػػػيف شػػػريكّيف  مػػػط قػػػدـ المسػػػاواة فػػػ  نظػػػاـ متعػػػدد اللػػػوة ُينهػػػ  االلتكػػػار واالن ػػػراد 

 شلف الدول .االميرك  ف  إدارة ال
 مؤتمر أستانة واجتما ات سوج . ثانيًا:

ُتعػػػػد االسػػػػػتراتيجية التػػػػػدخؿ الروسػػػػػ  المباشػػػػػر فػػػػػ  االزمػػػػػة السػػػػػورية  امتػػػػػداد  
لسياسػػػػة خارجيػػػػة ايجابيػػػػة ناشػػػػطة  واسػػػػتكماؿ لتطػػػػور الموقػػػػؼ فػػػػ  أوكرانيػػػػا  بعػػػػدما 
اسػػػػػػػتعادت روسػػػػػػػيا  افيتهػػػػػػػا االقتصػػػػػػػادية الكاممػػػػػػػة  ورسػػػػػػػخت االسػػػػػػػتلرار الػػػػػػػداخم   

تعادت فلتهػػػػا بن سػػػػها  ودليػػػػؿ  مػػػػط ا ػػػػادة مكانتهػػػػا العالميػػػػة  بعػػػػد اف أمسػػػػكت واسػػػػ
بخيارات  ّدة للركػة سياسػتها الخارجيػة تضػمنت خطػوات هجوميػة اسػتباقية  أي اف 

المعبػػػة الدوليػػػة فػػػا الال ال إلػػػط  الموقػػػؼ الروسػػػ  مػػػف االزمػػػة السػػػورية يتسػػػـ بعودتهػػػا
عيػػػة  كونهػػػا ُمدركػػػة بػػػاف الظػػػروؼ   واف لسػػػاباتها أكفػػػر  مميػػػة وواق( ٕ) يسػػػتهاف بػػػا

أصػػبلت سػػانلة لتصػػدر الموقػػؼ ضػػمف مجمو ػػػة مػػف االجػػرا ات فػػ  د ػػـ النظػػػاـ 
تلػت مظمػة اللػػرب  مػط االرهػػاب  بعػد فشػؿ الجهػػود االميركيػة والاربيػػة مػف تلليػػؽ 
النصػػػر  مػػػط االرهػػػاب منػػػذ  ػػػزو أفاانسػػػتاف والعػػػراؽ  ليػػػث ات ػػػؽ وزيػػػر الخارجيػػػة 

يػػػرك االميركػػػ ن جػػػوف كيػػػرين  مػػػط العمػػػؿ مػػػف أجػػػؿن الروسػػػ ن سػػػير   الفػػػروؼن ونظ
إيجػػاد لػػؿ سياسػػ  لألزمػػة  وضػػرورة اف تكػػوف سػػوريا مولػػدة وديملراطيػػة و ممانيػػة  

  ٖٕٔٓوجم  أطراؼ االزمة ف  سوريا  مط طاولة الِلوار لوقػؼ اللػربن فػ  أيػار 

                                                           

(1) ، مٌلةةةةةةةا دلةةةةةةةَ اإلنخزنةةةةةةةج: 1/1/2012مٌلةةةةةةةا العزيةةةةةةةِ نْةةةةةةةٌس، يخةةةةةةةارّ،  
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عب لتطبيػػػؽ المرلمػػػة االنتلاليػػػة  لتلليػػػؽ االسػػػتلرار والمصػػػاللة الوطنيػػػة وليلػػػرر الشػػػ
 .( ٔ)  ٔأي تدخؿ خارج   بموجب بياف جنيؼ السوري مصيرك  دوف

 ممت روسيا  مط زيادة مسا يها الدبموماسػية  فتمكنػت وبالتعػاوف مػ  تركيػا  
مػؤتمرن أسػتانةن فػ  إلػط  وايراف كػن دوؿ ضامنةن  مط اقناع أطراؼ االزمة اللضػور

مهػػػان سػػػتي اف دي   تلػػػت اشػػػراؼ االمػػػـ المتلػػػدة وممفٕٚٔٓ/ٔ/ٖٕكازاخسػػػتافن فػػػ  
  وتلليػػؽ وقػػؼ اطػػالؽ النػػار والهدنػػة ولبنػػا  ٕ٘ٔٓ/ٕٕٗ٘مسػػتوران  لتطبيػػؽ اللػػرار 

مدينػػةن إلػػط  الفلػة  وبعػػد سمسػمة مػػف المشػاورات  تمكنػػت روسػػيا مػف نلػػؿ الم اوضػات
سػػوج ن الروسػػية  لمتركيػػز  مػػط اللضػػايا السياسػػية واالنسػػانية  والسػػتكماؿ اجػػرا ات 

  وقد صدر  ف ختاـ هذا االجتماع بياف ٕٚٔٓ/ٔ/ٕٚف  تشكيؿ المجنة الدستورية 
مف الدوؿ الضامنة  تؤكد  مط سيادة واستلالؿ سػوريا وولػدة أراضػيها  وُتشػدد  مػط 

ا مف الػر يس الروسػ ن بػوتيفن  خػالؿ زيػارة وقد  .( ٕ) االستمرار ف  مكافلة االرهاب
ّنػػػت   بػػػاف ر ٜٕٔٓ/ٔ/ ٕٖالػػػر يس التركػػػ ن رجػػػب طيػػػب أوردوكػػػافن بتػػػلريل  َب وسػػػيا َت

د ػػـ النظػػاـ لممشػػاركة فػػ  صػػيا ة الدسػػتور  واف تركيػػا أبماػػت المعارضػػة  بالملابػػؿ 
تشػكيؿ لكومػة تمفػؿ كافػة االتجاهػات إلط  المشاركة ف  تمؾ المجنة لارض الوصوؿ

  .(  ٖ) ف  المستلبؿ
االمر الذي فت  أفؽ الت اوض والتعاوف اماـ روسيا م  اللوة االقميميػة  مفػؿ  
إلػط  وايراف وتركيا والسعودية  بعػدـ السػماح بتصػديرن االسػالموية الجهاديػةن اسرا يؿ

الشيشػػاف واللوقػػاز  الضػػعاؼ روسػػيا ومػػا لهػػا مػػف أبعػػاد سػػمبية  مػػط امنهػػا اللػػوم   
النها تخشط تسرب هػذك الظػاهرة اليهػا  أكفػر ممػا تخشػط خسػارة مصػال  اقتصػادية  

ؿ لألزمػة  بعػد انلسػاـ موقػؼ الػدوؿ االمر الذي يػدفعها لمسػع  المشػترؾ  يجػاد لمػو 
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ف يػػد ـ موق هػػا اقميميػػاال  مػػف النظػػاـ والمعارضػػة السػػورية  ليػػث  فػػرت روسػػيا  مػػط َمػػ
ودوليػػاال  لعػػدـ مػػن  ال رصػػة لمواليػػات المتلػػدة تلديػػد مصػػير االزمػػة  فتصػػب  سػػوريا 

 . ( ٔ) نسخة مف لالة أفاانستاف والعراؽ
السػػورية إلػػدة اللضػػايا التػػ   ا تبػػار الموقػػؼ الروسػػ  مػػف االزمػػةلػػذا يمكػػف  

تمفػػػؿ تلػػػدياال أمػػػاـ مكانػػػة روسػػػيا الدوليػػػة ودورهػػػا المػػػؤفر فػػػ  االلػػػداث الدوليػػػة فػػػ  
المرلمػػػة اللادمػػػة  كػػػوف الموقػػػؼ يجسػػػد المصػػػال  االسػػػتراتيجية الروسػػػية فػػػ  الشػػػرؽ 
بلػػا  النظػػاـ فػػ  سػػوريا  كونهػػا أكبػػر دولػػة لمي ػػة بعػػد  االوسػػط  السػػيما فػػ  لمايػػة وا 

ـّ فلػداف ايراف  وانه ػ ا ُتدرؾ بػلف انهيػار سػورية يعنػ  انهيػار اللميػؼ االيرانػ   ومػف ُف
المصال  الروسػية فػ  المنطلػة  ملابػؿ تنػام  المصػال  االميركيػة  واف هػذا الموقػؼ 

 .( ٕ) سيعزز دورها المؤفر ف  االلداث الدولية االخرة
ة  اف السياسػػػة الخارجيػػػة األميركيػػػة الشػػػرؽ أوسػػػطية  ليسػػػت متخبطػػػ  امساااًا:

كونهػػا تػػدار مػػف قبػػؿ المؤسسػػات المختصػػة  بػػالر ـ مػػف تػػدخؿ الػػر يس االميركػػ  فػػ  
إلػػػػػط  اللػػػػػرار  واخػػػػػتالؼ ادوات تلليػػػػػؽ المصػػػػػال   بػػػػػيف ادارة وادارة  كونهػػػػػا تهػػػػػدؼ

 الملافظ  مط المصال  االميركية واالسرا يمية ف  الشرؽ االوسط. 
لػػػػد فػػػػ  السياسػػػػة للػػػػد مفمػػػػت اسػػػػتراتيجية الػػػػر يسن بػػػػاراؾ أوبامػػػػان  إلػػػػدة العُ  

ن المرنػػػةن  كونهػػػا طالبػػػت بتاييػػػر أو  الخارجيػػػة االميركيػػػة  والتػػػ  وصػػػ ت بػػػػن التػػػرددن
النظػػاـ وتنلػػ  الػػر يس ن بشػػار االسػػدن فػػـ انتهجػػت سياسػػة مػػف أجػػؿ الملافظػػة  مػػط 
مبػػػادئ فابتػػػة لكمػػػت اسػػػتراتيجيتها فػػػ  المنطلػػػة  لػػػد ـ االقتصػػػاد االميركػػػ  والُبنػػػط 

  واف ٕٛٓٓاؽ  مػػط اللػػروب  السػػيما أفنػػا  االزمػػة الماليػػة التلتيػػة بػػدالال مػػف االن ػػ
تدخمها ف  المنطلة  قد أسا  لها  وكم ها أ با  مالية وبشرية وسياسػية  لػذلؾ فضػؿ 
االناماس الروس  لملاربػة الجما ػات الُمصػن ة إرهابيػاال  دوف أف تكم هػا أيػة خسػا ر 

لمنطلػة وتػرؾن فػراغن فيهػا  اقتصادية وبشرية  أي انها لػـ تكػف سياسػة االبتعػاد  ػف ا
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بػػؿ تلميػػؿ االنخػػراط فػػ  مشػػاكمها  كػػوف المنطلػػة تشػػكؿ جيواسػػتراتيجية اميركيػػة هامػػة 
وال يمكف تركها  لذلؾ رفض الػر يس االميركػ  اسػتخداـن اللػرب االسػتباقيةن لمتعامػؿ 
ـّ خػّوؿ الػدوؿ االوروبيػة مسػؤولية اسػلاط النظػاـ  ػ م  الممؼ النووي االيرانػ   و مػف ُف

  وتراجػػ  اهتمامػػا بالصػػراع ٕٔٔٓ/ٖٜٚٔيبػػ  بموجػػب قػػرار مجمػػس االمػػف الػػرقـ الم
العربػػ  االسػػرا يم   وكػػذلؾ تػػـ تكميػػؼ لم ا ػػا االقميميػػيف الدارة الصػػراع فػػ  سػػوريا  
فلدخؿ خصوـ وأ دا  الواليات المتلدة ف  صراع دموي الضػعاؼ الجميػ   اال انهػا 

ة االرهػػاب فػػ  العػػراؽ وسػػوريا بعػػد شػػاركت فػػ  تشػػكيؿ قيػػادة التلػػالؼ الػػدول  لملاربػػ
 . ( ٔ) ٕ٘ٔٓالعاـ 

قػػرار االنسػػلاب العسػػكري االميركػػ  مػػػف سػػوريا  شػػكؿ م اجػػلة لملػػػوة  اال اف 
با تبػػارك يعبػػر  ػػف التخمػػ  الهػػدافها لتاييػػر  الدوليػػة ذات االهتمػػاـ باالزمػػة السػػورية 

اج كافة اللوات النظاـ السياس  وف  تلجيـ الدور الروس  وااليران   والمطالبة باخر 
االجنبيػػة مػػف سػػوريا  وتلليػػؽ الديملراطيػػة فيهػػا  بػػالر ـ مػػف تلكيػػدها اسػػتمرارها فػػ  
ملاربػػػة تنظػػػيـن دا ػػػشن  واف انسػػػلاب قواتهػػػا سػػػيكوف بالتػػػدريا  فػػػ  ظػػػؿ تصػػػا د 
االزمػػة بينهػػا والنظػػاـ االيرانػػ  بسػػبب أزمػػة الممػػؼ النػػووي  بعػػد قػػرار انسػػلابها مػػف 

التواجػػد العسػػكري الروسػػ  فػػ  إلػػط  اف اللػػرار لػػـ يتطػػرؽ  اال ٕٛٔٓاالت اقيػػة  ػػاـ 
سوريا  وبالتزامف م  تطور الموقػؼ االميركػ   أكػد وزيػر الخارجيػة االميركػ ن مايػؾ 
بومبيون  باف بالدك لف تسم  لروسيا باف تصب  مهيمنة  مط الشرؽ االوسط  نتيجة 

مصػال  االميركيػة مػف الشراكة الت  تربطنا بدوؿ المنطلة الت  تمفؿ معاقؿ للماية ال
  ويػػذكر المبعػػوث الخػػاص لسػػوريا السػػ يرن جػػيـ جي ػػرين  بػػاف بػػالدك ( ٕ) التهديػػداتن

ستواصؿ الضاط  مط اللكومة السورية وااليرانية  ف  ملاولة لتايير سػموؾ النظػاـ 
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السػػػوري وااليرانػػػ   بػػػر فػػػرض المزيػػػد مػػػف العلوبػػػات لتلػػػويض تلركاتهػػػا  والسػػػماح 
  ( ٔ) لألهداؼ االيرانية ف  سوريالمضربات االسرا يمية 

ممػػػا تلػػػدـ يمكػػػف اللولػػػب  اف اللػػػوة الاربيػػػة قػػػد أدركػػػت جدّيػػػة انػػػدفاع روسػػػيا  
لػػػػد ـ النظػػػػاـ وملاربػػػػة االرهػػػػاب  واف أيػػػػة هزيمػػػػة لمجما ػػػػات االهاربيػػػػة مػػػػف قبمهػػػػا 

اف يكػػوف النظػػاـ إلػػط  سُيضػػِعؼ موقػػؼ الاػػرب السػػيما الن ػػوذ االميركػػ   لػػذلؾ سػػعت
الم اوضػػات ومشػػاركة أكفػػر إلػػط  ف اللػػؿ لمعالجػػة االزمػػة  والػػد وةالسياسػػ  جػػز  مػػ

مػػػف طػػػرؼ دولػػػ  واقميمػػػ   السػػػيما تركيػػػا وايػػػراف  وقػػػد تللػػػؽ ذلػػػؾ فػػػ  م اوضػػػات ن 
جنيػػؼ وأسػػتانة وسػػوج ن  ألف أي تػػوتر فػػ  العالقػػات الروسػػية االميركيػػة سػػوؼ لػػف 

 صال  اآلخر.يكوف لصاللهما و ميهـ التوافؽ لمعاجة االزمة دوف التجاوز  مط م

                                                           

 زنج:، مٌلا دلَ اإلنخ1/2/2012صدْفت الٌْ  السايا الرصزّت، يخأرّ،  (1)

http://www.youm7.com/Tags/Index?id=1384060&tag  

http://www.youm7.com/Tags/Index?id=1384060&tag
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 ال اتمة
 مطمػ  اللػرف اللػادي والعشػريف  تمكنت روسيا مف تجاوز التلػديات الداخميػة 

وا اد بنا  وتنظيـ قدراتها فػ  المجػاالت كافػة  والبػد  لمواجهػة التلػديات الخارجيػة  
لممارسة دورها  مػط المسػتوة االقميمػ  والػدول   مػف أجػؿ ضػماف أمنهػا ومصػاللها 

االزمػػػة السػػػورية  فػػػ  مكافلػػػة االرهػػػاب  لتلليػػػؽ مصػػػاللها فػػػ  فاسػػػتفمرت  اللوميػػة.
الشػػرؽ االوسػػط  سياسػػياال و سػػكرياال  باسػػتااللها االنلسػػاـ الػػداخم  واالقميمػػ  والػػدول  
بشلف مصير االزمة  مف خالؿ التعػاوف مػ  منظمػة االمػـ المتلػدة واللػانوف الػدول   

لعسكري الاربػ  السػلاط النظػاـ  واللوة االقميمية السيما تركيا وايراف  لمن  التدخؿ ا
ة السػػورية ترضػػ  النظػػاـ و والعمػػؿ اليجػػاد ات ػػاؽ  مػػط لمػػوؿ مشػػتركة لمصػػير االزمػػ

وبالتػػال  مواجهػػة الن ػػوذ االميركػػ  لتلميػػؿ الهّيمنػػة الاربيػػة  مػػط النظػػاـ والمعارضػػة  
 الدول .

 االستنتاجات
دفاع  ف أمنها تستخدـ روسيا كافة االدوات السياسية واللانونية والعسكرية لم .ٔ

 ومصاللها اللومية.
تلليػػػؽ اسػػػتراتيجية المصػػػال  المشػػػتركة مػػػ  إلػػػط  تهػػػدؼ اسػػػتراتيجية روسػػػيا .ٕ

 الواليات المتلدة. 
تصػػػا د موقػػػؼ روسػػػيا بتػػػدرج فػػػ  مواجهػػػة الن ػػػوذ االميركػػػ  تجػػػاك االقميميػػػة  .ٖ

 والدولية. 
تسػػػػتاؿ روسػػػػيا االزمػػػػة السػػػػورية ال ػػػػادة دورهػػػػا كشػػػػريؾ الدارة االزمػػػػات فػػػػ   .ٗ

 رؽ االوسط. الش
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 المصادر
 أواًل: الكتب العربية 

ألمد داود أ مو  العمؽ ا ستراتيج   موق  تركيا ودورها ف  السياسة الدولية  ترجمػة ملمػد  .ٔ
 .ٕٓٔٓفمج  وطارؽ  بدالجميم   الدار العربية لمعموـ  بيروت  

د بػوتيف  مركػز ألمد سيد لسيف  دور الليادة السياسية ف  ا ادة بنا  الدولة  روسيا ف   ه .ٕ
 . ٕ٘ٔٓدراسات الولدة العربية  بيروت  

أمجػػػد جهػػػاد  بػػػدات  التلػػػوالت االسػػػتراتيجية فػػػ  العالقػػػات االميركيػػػة الروسػػػية  دار المنهػػػؿ  .ٖ
 .ٕٔٔٓالمبنان   بيروت  

أسػػػػس العليػػػػدة السياسػػػػية الروسػػػػية اللديفػػػػة  دار سػػػػا ر المشػػػػرؽ  : البوتينيػػػػة  جمػػػػاؿ دممػػػػا .ٗ
 . ٕٙٔٓبيروت 

ريجنسػػك   رؤيػػة اسػػتراتيجية  ترجمػػة فاضػػؿ جتكػػر  دار الكتػػاب العربػػ   بيػػروت  زبيانيػػؼ ب .٘
ٕٕٓٔ. 

طػػػارؽ ملمػػػد ذنػػػوف  ال كػػػر االسػػػتراتيج  الروسػػػ  فػػػ  اللػػػرف اللػػػادي والعشػػػريف  شػػػركة دار  .ٙ
 .ٕٙٔٓاالكاديميوف لمنشر والتوزي    ماف  

مكتبػة السػنهوري  سػط   مار بها  الديف  مستلبؿ التنافس الروس  االمريك  ف  الشػرؽ االو  .ٚ
 . ٕٙٔٓبيروت  

 ليؿ سعيد مل وض  سػوريا وتركيػا: الواقػ  والتمػاالت المسػتلبؿ  مركػز دراسػات الولػدة . د .ٛ
  .ٕٔٔٓالعربية  بيروت  

لمط مضر االمارة  االستراتيجية الروسية بعد اللرب الباردة  مركز دراسات الولدة العربيػة   .ٜ
 .ٜٕٓٓبيروت  

 .ٕٙٓٓيف  الدار العربية لمعموـ  بيروت  ليميا شي تشوفا  روسيا بوت .ٓٔ
كوردستاف والسياسة السوفييتية ف  الشرؽ األوسػط  ترجمػة  سػاف نعسػاف    د. فاضؿ رسوؿ .ٔٔ

 .ٕٛٓٓمؤسسة لمدي لمطبا ة والنشر  السميمانية  
ماجػػػدة صػػػال   دور الدولػػػة بػػػيف االسػػػتمرارية والتاييػػػر  مركػػػز الدراسػػػات اآلسػػػيوية  جامعػػػة  .ٕٔ

 .ٜٕٓٓة  اللاهرة  اللاهر 
ملمػػد الكػػوخ   االزمػػة االوكرانيػػة وصػػراع الشػػرؽ والاػػرب  المركػػز العربػػ  لالبلػػاث ودراسػػة  .ٖٔ

 .ٕ٘ٔٓالسياسات  الدولة  
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د كػػاظـ هاشػػـ نعمػػة  روسػػيا والشػػرؽ االوسػػط بعػػد اللػػرب البػػاردة  المركػػز العربػػ  لالبلػػاث   .ٗٔ
 .ٕٙٔٓودراسة السياسات  الدولة  

 .ٕٕٔٓنظاـ الدول   مكتبة السنهوري  باداد  وا ؿ ملمد اسما يؿ  التايير ف  ال .٘ٔ
دار الكتػػػاب   وولتػػػر الكػػػوير  الُبوتينيػػػة روسػػػيا ومسػػػتلبمها مػػػ  الاػػػرب  ترجمػػػة فػػػواز ز ػػػرور .ٙٔ

 .ٕٙٔٓالعرب   بيروت  
نورهاف الشيل  السياسة الروسية تجاك الشرؽ االوسط مطم  اللرف اللادي والعشريف  جامعة  .ٚٔ

 .ٕٓٔٓاللاهرة  اللاهرة  
كريستنسػػف  اللػػوة النوويػػة العالميػػة  ترجمػػة لسػػف لسػػيف  مركػػز دراسػػات الولػػدة  هػػانس ـ. .ٛٔ

 .ٕٗٓٓالعربية  بيروت  
 .ٕٙٔٓهنري كيسنجر  النظاـ العالم   ترجمة فاضؿ جتكر  دار الكتاب العرب   بيروت   .ٜٔ

 نترنتثانيًا: مواقع الشبكة العنكبوتية/ ال 
موقػ    ٕٔٔٓ/ٚ/ٕٔتػلريل    تلادية  وأفرها  مط موقؼ روسيا إٔٓٓأيموؿ  ٔٔألداث  .ٔ

  html-2001-11--http://www.niroonnews.com/arab/3463  :نترنتا   مط
موقػػػػ   مػػػػط   ٜٕٓٓ/٘/ٜتػػػػلريل   دراسػػػػات أوراؽ الجزيػػػػرة  التلػػػػوالت السياسػػػػية فػػػػ  روسػػػػيا .ٕ

  http://aljzzeera.net/NR/exeres/02E  :األنترنيت
 :نترنت  موق   مط ا ٜٕٔٓ/ٕ/ٔصلي ة اليوـ الساب  المصرية  بتلريل  .ٖ

 http://www.youm7.com/Tags/Index?id=1384060&tag  
 :نترنت  موق   مط ا ٜٕٔٓ/ٔ/ٔموق  الجزيرة نت  بتلريل .ٗ

 https:\\www.aljazeera.net/events/2017/3/4  
 :نترنت  موق   مط ا ٜٕٔٓ/ٕ/٘موق  الجزيرة نت  بتلريل  .٘

https://www.aljazeerm.com/news/arabic/2018/7/31  
 :نترنت  موق   مط ا ٜٕٔٓ/ٔ/ٛموق  روسيا اليوـ  بتلريل  .ٙ

https://arsbic.rt.com/bosiness/995352  
 :نترنت  موق   مط ا ٜٕٔٓ/ٕ/ٙموق  المبتدأ  بتاريل  .ٚ

https://www.mobtada.com/details/811919    
   :نترنت  موق   مط ا ٜٕٔٓ/ٕ/ٙموق  المبتدأ  بتاريل .ٛ

https://www.mobtada.com/details/811919   
 :نترنت  موق   مط ا ٜٕٔٓ/ٔ/ٔموق  العرب  نيوز  بتاريل   .ٜ

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/3/1 

http://www.niroonnews.com/arab/3463--11-2001-html
http://aljzzeera.net/NR/exeres/02E
http://www.youm7.com/Tags/Index?id=1384060&tag
https://www.aljazeerm.com/news/arabic/2018/7/31
https://arsbic.rt.com/bosiness/995352
https://www.mobtada.com/details/811919
https://www.mobtada.com/details/811919
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/3/1
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لمد جاسـ ملمػد  المنافسػة الروسػية االميركيػة فػ  الشػرؽ االوسػط  مركػز اللػرات لمدراسػات  .ٓٔ
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 :المم ص
 والعشػػػريف اللػػػادي اللػػػرف فػػػ  الداخميػػػة التلػػػديات اجتيػػػاز مػػػف روسػػػيا تمكنػػػتللػػػد 
 الخارجيػػػة التلػػػديات مواجهػػػة فػػػ  وبػػػدأت  المجػػػاالت جميػػػ  فػػػ  قػػػدراتها تنظػػػيـ وأ ػػػادت
 والمصػػال  األمػػف ضػػماف أجػػؿ مػػف وا قميميػػة الدوليػػة المسػػتويات  مػػط لكمهػػا لممارسػػة
 األوسػػػط الشػػػرؽ فػػػ  اسػػػتراتيجيتها لتن يػػػذ السػػػورية األزمػػػة فػػػ  فمرتسػػػت بػػػدأت  و الوطنيػػػة
 األمػػػريكييف ومواجهػػػة  السػػػوري لمموقػػػ  الجيوسياسػػػية األهميػػػة بسػػػبب؛ وسياسػػػيالا  سػػػكريالا
 األمػػػـ مػػػ  التعػػػاوف خػػػالؿ ومػػػف الػػػدول   النظػػػاـ  مػػػط الاربيػػػة الهيمنػػػة بسػػػطإلػػػط  هادفػػػةال 

يػػػػ تركيػػػػا مفػػػػؿ األخػػػػرة ا قميميػػػػة واللػػػػوة المتلػػػػدة  الاربػػػػ  العسػػػػكري التػػػػدخؿ لمنػػػػ  رافوا 
براـ بالنظاـ  ل طالة   .األزمة هذك للؿ المشتركة اللموؿ  مط تلوـ ات اقية وا 
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ABSTRACT: 

Russia managed to pass the internal challenges in the 21
st
 

century and reorganized its abilities in all fields, and started to 

face the outside challenges to practice its rule in international and 

regional levels in order to ensure its security and national 

interests. It began to invest in Syrian crisis to implement its 

strategy in the Middle East, militarily and politically, because of 

the geopolitical importance of the Syrian location, and to confront 

the American aiming to extend the western dominate over the 

international system, and through the cooperation with the U.N. 

and other regional powers like Turkey and Iran to prevent the 

western military intervention to topple the regime to create an 

agreement based on mutual solutions to solve this crisis. 

 


