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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

ر المسػػتمر  ػػز ميػػزاف الدػػوة الدوليػػة  ر المسػػتمر  ػػز ميػػزاف الدػػوة الدوليػػة  يػػيػػتتسػػـ العالقػػات الدوليػػة بالديةاميايػػة  والت يتتسػػـ العالقػػات الدوليػػة بالديةاميايػػة  والت ي
ثر اةتحاء الحرب  دد شحد العالـ بعد الحرب الع دد شحد العالـ بعد الحرب الع ثر اةتحاء الحرب المية الثاةية ةظاـ دولز ثةائز الدطبية  وا  المية الثاةية ةظاـ دولز ثةائز الدطبية  وا 

البػػاردة  تراجػػث تػػػعثير العامػػؿ ا،يػػديولوجز  وةشػػػع ةظػػاـ دولػػز تزدمتػػػث الو يػػات المتحػػػدة البػػاردة  تراجػػث تػػػعثير العامػػؿ ا،يػػديولوجز  وةشػػػع ةظػػاـ دولػػز تزدمتػػػث الو يػػات المتحػػػدة 
بشػػاؿ احػػادل وذلػػؾ بعػػد اةحيػػار ا تحػػاد السػػو يتز  ولاػػف إثػػر تعػػرض الو يػػات المتحػػدة بشػػاؿ احػػادل وذلػػؾ بعػػد اةحيػػار ا تحػػاد السػػو يتز  ولاػػف إثػػر تعػػرض الو يػػات المتحػػدة 

    20012001سػػبتمبر/ ايلػػوؿسػػبتمبر/ ايلػػوؿ  1111بعحػػداث بعحػػداث   ا،مريايػػة إلػػم ججمػػات اسػػتحد ت مراازجػػا الحيويػػةا،مريايػػة إلػػم ججمػػات اسػػتحد ت مراازجػػا الحيويػػة
    حيث ربطػت ا مػف الػدولز بعمةحػا الدػومزحيث ربطػت ا مػف الػدولز بعمةحػا الدػومز    مما أدة لت ير السياسة الخارجية ا،مريايةمما أدة لت ير السياسة الخارجية ا،مرياية

العسػارية  ػز المةطدػة العسػارية  ػز المةطدػة ووظفت الػػتعييد الػدولز لحػا  ػز محاربػة ا رجػاب لتػدديـ تػدخالتحا ووظفت الػػتعييد الػدولز لحػا  ػز محاربػة ا رجػاب لتػدديـ تػدخالتحا 
 .والحرب دلم اإلرجابوالحرب دلم اإلرجاب
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د العسػػػػارل للو يػػػػات د العسػػػػارل للو يػػػػات أدت تلػػػػؾ التطػػػػورات إلػػػػم شػػػػعور روسػػػػيا بػػػػالخطر   ػػػػالوجو أدت تلػػػػؾ التطػػػػورات إلػػػػم شػػػػعور روسػػػػيا بػػػػالخطر   ػػػػالوجو   
والخلػػيا العربػػز  والخلػػيا العربػػز      المتحػدة ا،مريايػػة  ػز مةػػاطؽ قريبػة مػػف روسػػيا  مثػؿ الشػػرؽ ا،وسػطالمتحػدة ا،مريايػػة  ػز مةػػاطؽ قريبػة مػػف روسػػيا  مثػؿ الشػػرؽ ا،وسػط

دػادة جيالػة  دػادة جيالػة وآسيا ومةطدة الدوقاز  أدة ذلؾ لضرورة ت يير السياسات الروسية أيضًا  وا  وآسيا ومةطدة الدوقاز  أدة ذلؾ لضرورة ت يير السياسات الروسية أيضًا  وا 
 .العالقات مث الدوؿ التز ترتبط معحا بروابط تاريخيةالعالقات مث الدوؿ التز ترتبط معحا بروابط تاريخية

اح دف ةواياجػا تجػات تمػدد الةفػوذ ا مرياػز وجػز اح دف ةواياجػا تجػات تمػدد الةفػوذ ا مرياػز وجػز   يماف لروسيا ا تحادية ا  ص  يماف لروسيا ا تحادية ا  ص
ولاػف بمجػرد اف تعاظمػت جػذت الدػوة وظحػر تعثيرجػا  ػز حػرب ولاػف بمجػرد اف تعاظمػت جػذت الدػوة وظحػر تعثيرجػا  ػز حػرب     بحجـ قوة شاملة محػدودةبحجـ قوة شاملة محػدودة

لػػػرئيس لػػػرئيس   ا صػػت روسػػػيا دػػف جػػذت الةوايػػا مػػػف خػػالؿ تصػػري  شػػحيرا صػػت روسػػػيا دػػف جػػذت الةوايػػا مػػػف خػػالؿ تصػػري  شػػحير  20082008جورجيػػا دػػاـ جورجيػػا دػػاـ 
 الـ.الـ.وبعد جذا التصري  بدأ زحؼ الت ل ؿ الروسز  ز العوبعد جذا التصري  بدأ زحؼ الت ل ؿ الروسز  ز العوزرائحا وقتذاؾ ميد يديؼ  وزرائحا وقتذاؾ ميد يديؼ  

الفادػػؿ والمػػؤثر لروسػػيا ا تحاديػػة اػػاف وسػػيبدم جػػوجر سياسػػاتحا الفادػػؿ والمػػؤثر لروسػػيا ا تحاديػػة اػػاف وسػػيبدم جػػوجر سياسػػاتحا   الوجػػودالوجػػودجػػداؼ جػػداؼ أأ  
    تجات الشرؽ ا وسط  وتحديؽ جذت ا جداؼ مػرتبط بطبيعػة تطػور الدػوة الشػاملة لروسػياتجات الشرؽ ا وسط  وتحديؽ جذت ا جداؼ مػرتبط بطبيعػة تطػور الدػوة الشػاملة لروسػيا

وقدرتحا  ز است الؿ  رص مت يرات حجـ وةوع الةفوذ ا مرياز  ز الشرؽ ا وسط و ز وقدرتحا  ز است الؿ  رص مت يرات حجـ وةوع الةفوذ ا مرياز  ز الشرؽ ا وسط و ز 
 ..ساومة دليحاساومة دليحاامااف اخرة يماف لروسيا المامااف اخرة يماف لروسيا الم

  سػػيما بعػػد   سػػيما بعػػد   لدػػد ةجحػػت روسػػيا ا تحاديػػة  ػػز بةػػاء وجػػود مػػؤثر لحػػا  ػػز المةطدػػةلدػػد ةجحػػت روسػػيا ا تحاديػػة  ػػز بةػػاء وجػػود مػػؤثر لحػػا  ػػز المةطدػػة
    20142014  ومػف ا  اةسػتاف ةحايػة دػػاـ   ومػف ا  اةسػتاف ةحايػة دػػاـ 20112011اةسػحاب الو يػات المتحػدة مػف العػراؽ دػاـ اةسػحاب الو يػات المتحػدة مػف العػراؽ دػاـ 

وجبػػػوط معػػػػد ت ا قتصػػػػاد ا،مرياػػػز والخسػػػػائر التػػػػز سػػػببتحا الحػػػػروب التػػػػز خاضػػػػتحا وجبػػػوط معػػػػد ت ا قتصػػػػاد ا،مرياػػػز والخسػػػػائر التػػػػز سػػػببتحا الحػػػػروب التػػػػز خاضػػػػتحا 
  تلػػؾ العوامػػؿ أدت إلػػم إتاحػػة  رصػػة   تلػػؾ العوامػػؿ أدت إلػػم إتاحػػة  رصػػة 20142014-20072007لفتػػرة لفتػػرة الو يػػات المتحػػدة ا،مريايػػة لالو يػػات المتحػػدة ا،مريايػػة ل

وترايػا ػ وتشػاؿ وترايػا ػ وتشػاؿ     وايػرافوايػراف    ذجبيػة لروسػيا لتدػـو بددػادة العالقػات مػث بعػض الػدوؿ العربيػةذجبيػة لروسػيا لتدػـو بددػادة العالقػات مػث بعػض الػدوؿ العربيػة
  واقتصػػادية حثيثػػة .واقتصػػادية حثيثػػة .    تحػػالؼ جيوسػػتراتيجز محػػـ  ػػز المةطدػػة بعػػد بػػذؿ جحػػود دبلوماسػػيةتحػػالؼ جيوسػػتراتيجز محػػـ  ػػز المةطدػػة بعػػد بػػذؿ جحػػود دبلوماسػػية

 ػز  ػز تحػا العسػارية الخشػةة تحػا العسػارية الخشػةة دمت قو دمت قو ولـ تدتصر جحودجا دلػم الدػوة الةادمػة  دػط  دػد اسػتخولـ تدتصر جحودجا دلػم الدػوة الةادمػة  دػط  دػد اسػتخ
اةتػػػزاع الحيػػػز السػػػورل بدػػػوة السػػػالح لصػػػال  ةفوذجػػػا  ػػػز الشػػػرؽ ا وسػػػط وقػػػرب سػػػواحؿ اةتػػػزاع الحيػػػز السػػػورل بدػػػوة السػػػالح لصػػػال  ةفوذجػػػا  ػػػز الشػػػرؽ ا وسػػػط وقػػػرب سػػػواحؿ 

 حوض البحر ا بيض المتوسط .حوض البحر ا بيض المتوسط .

ومػػف الجلػػز أف ذلػػؾ التػػدخؿ الروسػػز  ػػز الشػػرؽ ا،وسػػط  جد ػػث اسػػتعادة مااةػػة ومػػف الجلػػز أف ذلػػؾ التػػدخؿ الروسػػز  ػػز الشػػرؽ ا،وسػػط  جد ػػث اسػػتعادة مااةػػة 
ز الوريث الشردز ز الوريث الشردز ا تحاد السو يتز سابدًا  ز الةظاـ الدولز  بادتبار روسيا ا تحادية جا تحاد السو يتز سابدًا  ز الةظاـ الدولز  بادتبار روسيا ا تحادية ج
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لالتحػػػاد السػػػو يتز السػػػابؽ  بيػػػد اف السػػػؤاؿ جةػػػا جػػػو   مػػػدة حجػػػـ وةػػػوع الةجػػػاح الػػػذل لالتحػػػاد السػػػو يتز السػػػابؽ  بيػػػد اف السػػػؤاؿ جةػػػا جػػػو   مػػػدة حجػػػـ وةػػػوع الةجػػػاح الػػػذل 
 ..20252025-20182018ستحددث روسيا ا تحادية  ز جذا الصدد  ز المةظور الدريب ستحددث روسيا ا تحادية  ز جذا الصدد  ز المةظور الدريب 

سػػردة تحديػػؽ اجػػداؼ الوجػػود الروسػػز  ػػز الشػػرؽ ا وسػػط  تػػرة سػػردة تحديػػؽ اجػػداؼ الوجػػود الروسػػز  ػػز الشػػرؽ ا وسػػط  تػػرة   ::فرضــية البحــثفرضــية البحــث
وسػػػػػػتواجث وسػػػػػػتواجث     سػػػػػػتت يرسػػػػػػتت ير  20172017-20082008مػػػػػػا مػػػػػػا حاػػػػػػـ الػػػػػػرئيس ا مرياػػػػػػز السػػػػػػابؽ بػػػػػػاراؾ اوباحاػػػػػػـ الػػػػػػرئيس ا مرياػػػػػػز السػػػػػػابؽ بػػػػػػاراؾ اوبا

 ..  20202020-20182018 ترة حاـ الرئيس ا مرياز دوةالد ترامب  ترة حاـ الرئيس ا مرياز دوةالد ترامب  ز  ز اوقد تتراجث اوقد تتراجث     صعوباتصعوبات

 :المشكمة البحثيةالمشكمة البحثية

وتتمثػػؿ المشػػالة البحثيػػة  ػػز إةػػث  ػػز ظػػؿ الصػػرادات الداخليػػة  ػػز مةطدػػة الشػػرؽ وتتمثػػؿ المشػػالة البحثيػػة  ػػز إةػػث  ػػز ظػػؿ الصػػرادات الداخليػػة  ػػز مةطدػػة الشػػرؽ 
المتحػػدة المتحػػدة ا،وسػػط  وا ضػػطرابات السياسػػية  ػػز الػػدوؿ الشػػرؽ أوسػػطية  واتبػػاع الو يػػات ا،وسػػط  وا ضػػطرابات السياسػػية  ػػز الػػدوؿ الشػػرؽ أوسػػطية  واتبػػاع الو يػػات 

ا،مرياية سياسة ا ةسحاب مف معظـ المةػاطؽ مثػؿس سػوريا  والعػراؽ  تػرة حاػـ الػرئيس ا،مرياية سياسة ا ةسحاب مف معظـ المةػاطؽ مثػؿس سػوريا  والعػراؽ  تػرة حاػـ الػرئيس 
اسػتراتيجية دػودة اسػتراتيجية دػودة   20172017واةتحاج ا دارة الجديدة للو يات المتحدة بعد دػاـ واةتحاج ا دارة الجديدة للو يات المتحدة بعد دػاـ     باراؾ اوباماباراؾ اوباما

الةفوذ ا مرياز بفادليػة للمةطدػة مػف خػالؿ تفعيػؿ دور ومحػاـ واػالء او حلفػاء الو يػات الةفوذ ا مرياز بفادليػة للمةطدػة مػف خػالؿ تفعيػؿ دور ومحػاـ واػالء او حلفػاء الو يػات 
اػػؿ ذلػػؾ يفضػػز الػػم المزيػػد مػػف التعديػػد والتػػداخؿ بػػيف محػػاـ الالدبػػيف الػػدولييف اػػؿ ذلػػؾ يفضػػز الػػم المزيػػد مػػف التعديػػد والتػػداخؿ بػػيف محػػاـ الالدبػػيف الػػدولييف   المتحػػدةالمتحػػدة

 وا قليمييف والمحلييف بشاؿ يصعب دلم الباحث تتبث اؿ جذت المت يرات المتساردة .وا قليمييف والمحلييف بشاؿ يصعب دلم الباحث تتبث اؿ جذت المت يرات المتساردة .
يتجسػد جةػا تسػاؤؿ جػؿ يماػف لروسػيا مػؿء الفػراغ الػذل يماػف أف يتجسػد جةػا تسػاؤؿ جػؿ يماػف لروسػيا مػؿء الفػراغ الػذل يماػف أف   سستساؤل البحثتساؤل البحث

ا،وسػط  تػرة حاػـ الػرئيس بػاراؾ اوبامػا ا،وسػط  تػرة حاػـ الػرئيس بػاراؾ اوبامػا   يةشع دف سياسة ا ةسحاب ا،مرياز  ز الشرؽيةشع دف سياسة ا ةسحاب ا،مرياز  ز الشرؽ
  وجؿ تستطيث روسيا ا تحادية مداومة دودة الةفوذ ا مرياز مف خالؿ   وجؿ تستطيث روسيا ا تحادية مداومة دودة الةفوذ ا مرياز مف خالؿ 20092009-20162016

 ..20182018تفعيؿ دور واالء وحلفاء الو يات المتحدة بعد داـ تفعيؿ دور واالء وحلفاء الو يات المتحدة بعد داـ 

مةحا الجيوبػولتياز  ػز الحيػز مةحا الجيوبػولتياز  ػز الحيػز تـ ا دتماد  ز جذت الدراسة دلم تـ ا دتماد  ز جذت الدراسة دلم   سسمنهجية البحثمنهجية البحث
ومػػػػةحا التحليػػػػؿ ومػػػػةحا التحليػػػػؿ     والبشػػػػرية لدراسػػػػة وتحليػػػػؿ دةاصػػػػر الدػػػػوة للػػػػدوؿوالبشػػػػرية لدراسػػػػة وتحليػػػػؿ دةاصػػػػر الدػػػػوة للػػػػدوؿ  والج را يػػػػة الطبيعيػػػػةوالج را يػػػػة الطبيعيػػػػة

اسػػػػز اسػػػػز ييمػػػػف اجػػػػؿ تحليػػػػؿ و حػػػػـ السػػػػلوؾ السمػػػػف اجػػػػؿ تحليػػػػؿ و حػػػػـ السػػػػلوؾ الس    والمػػػػةحا الوصػػػػفز  ومػػػػةحا الػػػػةظـوالمػػػػةحا الوصػػػػفز  ومػػػػةحا الػػػػةظـ    العلمػػػػزالعلمػػػػز
المسػػتدبلز للػػدوؿ الابػػرة. ومػػةحا دراسػػات المسػػتدبؿ الػػذل يعتمػػد دلػػم ل ػػة ا رقػػاـ واػػـ المسػػتدبلز للػػدوؿ الابػػرة. ومػػةحا دراسػػات المسػػتدبؿ الػػذل يعتمػػد دلػػم ل ػػة ا رقػػاـ واػػـ 

 المطلوب مف ا حصائيات والبياةات المدارةة. المطلوب مف ا حصائيات والبياةات المدارةة. 
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 ::لبحثلبحثهيكمية اهيكمية ا

 ..وا جداؼ الجيوستراتيجية  ز الشرؽ ا وسطوا جداؼ الجيوستراتيجية  ز الشرؽ ا وسط    الدوة الروسية الشاملةالدوة الروسية الشاملة  سسالمحور ا وؿالمحور ا وؿ
واجػػدا حـ الجيوسػػتراتيجية  ػػز الشػػرؽ واجػػدا حـ الجيوسػػتراتيجية  ػػز الشػػرؽ     الدػػوة الشػػاملة لخصػػـو روسػػياالدػػوة الشػػاملة لخصػػـو روسػػيا  سسالمحػػور الثػػاةزالمحػػور الثػػاةز

 ا وسط . ا وسط . 
 ..مااةة ودور روسا ا تحادية  ز العالـمااةة ودور روسا ا تحادية  ز العالـسيةاريوجات سيةاريوجات   سسالمحور الثالثالمحور الثالث

 توصيات .توصيات .ا ستةتاجات والا ستةتاجات وال  سسالخاتمةالخاتمة

 واملكانة، احملور االول: انقوة انروسية انشامهة
إف ا جػػػداؼ ا سػػػتراتيجية ،ل دولػػػة يجػػػب اف تبةػػػم دلػػػم دػػػدة بياةػػػات مةطديػػػة إف ا جػػػداؼ ا سػػػتراتيجية ،ل دولػػػة يجػػػب اف تبةػػػم دلػػػم دػػػدة بياةػػػات مةطديػػػة 

يماػػف اف تسػػتةد دليحػػا  وتةطلػػؽ مةحػػا الوسػػائؿ والوسػػائط المتفػػؽ دليحػػا  يماػػف اف تسػػتةد دليحػػا  وتةطلػػؽ مةحػػا الوسػػائؿ والوسػػائط المتفػػؽ دليحػػا    دمليػػة ودلميػػةدمليػػة ودلميػػة
اف الدػػػوة الماديػػػة اف الدػػػوة الماديػػػة   لتحديػػػؽ ا جػػػداؼ المخططػػػة سػػػوة دلػػػم المػػػدة الدريػػػب او البعيػػػد  اذلتحديػػػؽ ا جػػػداؼ المخططػػػة سػػػوة دلػػػم المػػػدة الدريػػػب او البعيػػػد  اذ

والمعةوية التز تمتلاحا الدولة ترتبط ارتباط مباشػر  ػز ا سػتراتيجية التػز ترسػمث الدولػة. والمعةوية التز تمتلاحا الدولة ترتبط ارتباط مباشػر  ػز ا سػتراتيجية التػز ترسػمث الدولػة. 
ا اػاديمز ا مرياػز ا اػاديمز ا مرياػز ومف جةػا  بػد التطػرؽ الػم مػدلوؿ الدػوة الشػاملة  حيػث دػرؼ الدػوة ومف جةػا  بػد التطػرؽ الػم مػدلوؿ الدػوة الشػاملة  حيػث دػرؼ الدػوة 

ة ة ةحا) الددرة دلم ا ةتصار  ز الصراع  وجز قػدرة دولػة مػا دلػم السػيطر ةحا) الددرة دلم ا ةتصار  ز الصراع  وجز قػدرة دولػة مػا دلػم السػيطر ععاارؿ دويتش باارؿ دويتش ب
والتػػعثير  ػػز دولػػة اخػػرة او تعػػود لةتػػائا احػػداث معيةػػة  ال تػػعثير سػػلوؾ دولػػة )أ  دلػػم والتػػعثير  ػػز دولػػة اخػػرة او تعػػود لةتػػائا احػػداث معيةػػة  ال تػػعثير سػػلوؾ دولػػة )أ  دلػػم 

 ..  1))سلوؾ دولة)ب  سلوؾ دولة)ب  

يػػرا دػػف جػػوجر مػػا يػػرا دػػف جػػوجر مػػا ا تطرقةػػا الػػم تعػػاريؼ اخػػرة سػػوؼ ةجػػدجا   تخػػرج اثا تطرقةػػا الػػم تعػػاريؼ اخػػرة سػػوؼ ةجػػدجا   تخػػرج اثمػػمػػومحومح  
وةسػتةا مػف ذلػؾ اف الدػوة التػز تسػتةد دليحػا الدولػة  ػز تةفيػذ محػاـ وةسػتةا مػف ذلػؾ اف الدػوة التػز تسػتةد دليحػا الدولػة  ػز تةفيػذ محػاـ     تطرؽ اارؿ دويتشتطرؽ اارؿ دويتش
اةتحػػػا  ػػػز السػػػاحة الدوليػػػة وأدرات صػػػرادحا  ػػػز الدػػػوة المةا سػػػة ا خػػػرة اةتحػػػا  ػػػز السػػػاحة الدوليػػػة وأدرات صػػػرادحا  ػػػز الدػػػوة المةا سػػػة ا خػػػرة دورجػػػا واةتػػػزاع مادورجػػػا واةتػػػزاع ما

 تتاوف مف دةاصر يتـ تحديد اةوادحا واحجامحا دبر التدييـ ا ستراتيجز.تتاوف مف دةاصر يتـ تحديد اةوادحا واحجامحا دبر التدييـ ا ستراتيجز.

 التدييـ ا ستراتيجز للدوة الشاملة الروسيةسالتدييـ ا ستراتيجز للدوة الشاملة الروسيةس

                                                           

))1(( see, Blank, J.S.(2014). Russian Strategy and Policy in the Middle 

East. Israel Journal of foreign Affairs, VIII:  



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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ــ  الر ســا  -11 ــا الطبيعاياســس الجيب لتي ــا اطارهــا الجاراف ــ ة ف ــ  الر ســاالق ــا الطبيعاياســس الجيب لتي ــا اطارهــا الجاراف ــ ة ف االرض االرض   -الق
  االنسان  الحيز(. االنسان  الحيز(.

 8383))ضـ ضـ  أوراسياأوراسيا شماؿشماؿ  ز ز تدثتدث دولةدولة جزجز ا تحاديةا تحادية روسياروسيا  ::عنصر الحيزعنصر الحيز -  أأ

 آسػياآسػيا قػارتزقػارتز بػيفبػيف وراسػيا  ألوراسػيا  ألأأ  وروسػيا جػز دولػة اوربيػة تدػث  ز)  وروسػيا جػز دولػة اوربيػة تدػث  ز)اياةػا اتحاديػااياةػا اتحاديػا 
 و ةلةػداو ةلةػدا الةػروياالةػرويا اػؿ مػفاػؿ مػف مػثمػث مشػتراةمشػتراة حػدودحػدود لروسػيالروسػيا الشػماؿ الشػماؿ  جحػةجحػة  ػز ػز وأوروبػاوأوروبػا
وأذربيجػاف وأذربيجػاف  راةيػا وجورجيػاراةيػا وجورجيػاواواواوا البيضػاءالبيضػاء وروسػياوروسػيا وبولةػداوبولةػدا وليتواةيػاوليتواةيػا و تفيػاو تفيػا واسػتوةياواسػتوةيا

 لػديحالػديحا أفأف امػاامػا الشػمالية الشػمالية  واوريػاواوريػا ومة وليػاومة وليػا الشػعبيةالشػعبية الصػيفالصػيف وجمحوريػةوجمحوريػة واازخسػتافواازخسػتاف
 مضػيؽمضػيؽ طريػؽطريػؽ دػفدػف المتحدةالمتحدة والو ياتوالو يات أوخوتسؾأوخوتسؾ بحربحر  ز ز مث اليابافمث الياباف حدود بحريَّةحدود بحريَّة

 التاسػعةالتاسػعة الدولػةالدولػة وجػزوجػز    المسػاحةالمسػاحة حيػثحيػث مػفمػف العػالـالعػالـ   ػز ػز جز اابر بلػدجز اابر بلػد روسياروسيا    بيريةغبيريةغ
 بػيفبػيف تمتػدتمتػد التػزالتػز أرضيحاأرضيحا مساحةمساحة  لابرلابر وةظراً وةظراً  السااةية السااةية  اثا ةاثا ةالال حيثحيث مفمف العالـالعالـ  ز ز

    ابيػراً ابيػراً   اً اً ج را يػج را يػ ااتةوًدػتةوًدػ  يحػا يحػا   ػدف   ػدف   أوروبػاأوروبػا قػارةقػارة  ػز ػز آخرآخر وجزءوجزء شمالحا شمالحا   ز ز آسياآسيا قارتزقارتز
مااةػػػػدر بػػػػالدوؿ اف روسػػػػيا مااةػػػػدر بػػػػالدوؿ اف روسػػػػيا   ثثتحليػػػػؿ جػػػػذا الحيػػػػز ةؤاػػػػد مػػػػا ذجػػػػب اليػػػػتحليػػػػؿ جػػػػذا الحيػػػػز ةؤاػػػػد مػػػػا ذجػػػػب اليػػػػومػػػػف خػػػػالؿ ومػػػػف خػػػػالؿ 

وةزيػد وةزيػد     ث المشػحورةث المشػحورةتػتػالبريػة التػز تطػرؽ دليحػا  ػز اطروحالبريػة التػز تطػرؽ دليحػا  ػز اطروحا تحادية تعبر دف الدػوة ا تحادية تعبر دف الدػوة 
  دوليػػة مػػؤثرة اذا مػػادوليػػة مػػؤثرة اذا مػػا  ةةتشػػ ؿ حيػػزًا يؤجلحػػا  ةتػػزاع مااةػػتشػػ ؿ حيػػزًا يؤجلحػػا  ةتػػزاع مااةػػ  جةػػا روسػػيا ا تحاديػػة حاليػػاً جةػػا روسػػيا ا تحاديػػة حاليػػاً 

 ..  1)) تو رت دةاصر الدوة الشاملة ا خرةتو رت دةاصر الدوة الشاملة ا خرة

 

 
 

 
 

 
 (2ي( حيز ر سيا االتحادية فا العالم1شكل رقم ي

                                                           

    .http://mawdoo3.comلٔ الساتط الرالٖ: لٔ الساتط الرالٖ: ُدٗل الثكسٕ، اٗي ذقغ زّس٘ا، ػُدٗل الثكسٕ، اٗي ذقغ زّس٘ا، ػ((1))

     https://www.google.iq/maps/place(اًظس: الساتط الرالٖ: زّس٘ا (اًظس: الساتط الرالٖ: زّس٘ا 2))

http://mawdoo3.com/
https://www.google.iq/maps/place
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 عنصر الم ارد الطبيعية:عنصر الم ارد الطبيعية:  -بب

  تشػير ا حصػائياتتشػير ا حصػائيات  دييـ ا ستراتيجزدييـ ا ستراتيجزبالرجوع الم ل ة ا رقاـ التز يستةد دلية التبالرجوع الم ل ة ا رقاـ التز يستةد دلية الت  
وتعتبػػػر مػػػف الػػػدوؿ الرائػػػدة  ػػػز العػػػالـ بحجػػػـ ا،راضػػػز وتعتبػػػر مػػػف الػػػدوؿ الرائػػػدة  ػػػز العػػػالـ بحجػػػـ ا،راضػػػز الػػػدوؿ الػػػدوؿ روسػػػيا مػػػف أ ةػػػم روسػػػيا مػػػف أ ةػػػم   الػػػم افالػػػم اف

الم طػػاة بال ابػػات   حػػز مػػف الػػدوؿ المميػػزة  ػػز العػػالـ  ػػز مجػػود المػػوارد الطبيعيػػة  ػػز الم طػػاة بال ابػػات   حػػز مػػف الػػدوؿ المميػػزة  ػػز العػػالـ  ػػز مجػػود المػػوارد الطبيعيػػة  ػػز 
التػػز التػػز   لجحػػة احتياطػػات المػػوارد الطبيعيػػة لجحػػة احتياطػػات المػػوارد الطبيعيػػة   المراػػز ا،وؿ  ػػز العػػالـالمراػػز ا،وؿ  ػػز العػػالـ  تحتػػؿتحتػػؿ  وجػػزوجػػز    اراضػػيحااراضػػيحا

% مػػػف حجػػػـ ا حتياطػػػات العالميػػػة. وتحتػػػؿ روسػػػيا المراػػػز ا،وؿ  ػػػز % مػػػف حجػػػـ ا حتياطػػػات العالميػػػة. وتحتػػػؿ روسػػػيا المراػػػز ا،وؿ  ػػػز 2020تشػػػاؿ لػػػديحا تشػػػاؿ لػػػديحا 
% مػف ا حتياطػات العالميػة  % مػف ا حتياطػات العالميػة  3232  لديحالديحا  العالـ بحجـ احتياطات ال از الطبيعز التز تبلغالعالـ بحجـ احتياطات ال از الطبيعز التز تبلغ

% مف حجـ % مف حجـ 1010وتحتؿ المراز الثاةز  ز مجاؿ استخراج الةفط  ز العالـ حيث تستخرج وتحتؿ المراز الثاةز  ز مجاؿ استخراج الةفط  ز العالـ حيث تستخرج 
. وتحتػػؿ . وتحتػػؿ )1(ؿ المراػػز الثالػػث  ػػز حجػػـ احتياطػػات الفحػػـؿ المراػػز الثالػػث  ػػز حجػػـ احتياطػػات الفحػػـمػػا يسػػتخرجث اػػؿ العػػالـ  وتحتػػمػػا يسػػتخرجث اػػؿ العػػالـ  وتحتػػ

بالدصػػػدير  والمراػػػػز بالدصػػػدير  والمراػػػػز   روسػػػيا ا تحاديػػػة المراػػػز الثػػػاةز بفلػػػزات الحديػػػد  والمراػػػز الثػػػاةزروسػػػيا ا تحاديػػػة المراػػػز الثػػػاةز بفلػػػزات الحديػػػد  والمراػػػز الثػػػاةز
الثالث بالرصاص  ومراز متددـ جدًا با،لماس  والمراػز الرابػث بالػذجب  والمراػز ا،وؿ الثالث بالرصاص  ومراز متددـ جدًا با،لماس  والمراػز الرابػث بالػذجب  والمراػز ا،وؿ 

ومبيعاتث  ز التجػارة ومبيعاتث  ز التجػارة     )2(التزالتز% مف احتياطات العالـ مف الب% مف احتياطات العالـ مف الب88بالفضة. يوجد  ز روسيا بالفضة. يوجد  ز روسيا 
صػػػر الدػػػوة الشػػػاملة صػػػر الدػػػوة الشػػػاملة الدوليػػػة تشػػػاؿ دائػػػدات ماليػػػة ضػػػخمة تةفػػػؽ دلػػػم تطػػػوير جميػػػث دةاالدوليػػػة تشػػػاؿ دائػػػدات ماليػػػة ضػػػخمة تةفػػػؽ دلػػػم تطػػػوير جميػػػث دةا

    وتمتاز روسيا بتطور مشاريث ا ستثمار لحذت الثروات والموارد الطبيعيةوتمتاز روسيا بتطور مشاريث ا ستثمار لحذت الثروات والموارد الطبيعية    للدولة الروسيةللدولة الروسية
حيػػث يجػػرل اسػػتخراجحا دبػػر مئػػات مػػف المةػػاجـ والمةػػابث بشػػاؿ ماثػػؼ  مةحػػا أاثػػر مػػف حيػػث يجػػرل اسػػتخراجحا دبػػر مئػػات مػػف المةػػاجـ والمةػػابث بشػػاؿ ماثػػؼ  مةحػػا أاثػػر مػػف 

باإلضػػا ة إلػػم آ ؼ أخػػرة باإلضػػا ة إلػػم آ ؼ أخػػرة   ثالثػػة ألػػؼ بئػػر ةفػػط و ػػاز  دػػط تعتمػػد دلػػم ميزاةيػػة الدولػػةثالثػػة ألػػؼ بئػػر ةفػػط و ػػاز  دػػط تعتمػػد دلػػم ميزاةيػػة الدولػػة
 ماتشفة و  تحتاج إ  لمعالجتحا. ماتشفة و  تحتاج إ  لمعالجتحا. 

 عنصر الطاقة االحف رية:عنصر الطاقة االحف رية:  -تت

تتميز روسيا ا تحادية بتحويؿ الموارد الطبيعيػة الػم طاقػة متحراػة بشػاؿ يحدػؽ تتميز روسيا ا تحادية بتحويؿ الموارد الطبيعيػة الػم طاقػة متحراػة بشػاؿ يحدػؽ   
وبػالر ـ مػف اف روسػيا وبػالر ـ مػف اف روسػيا     مػث يوميػاً مػث يوميػاً وحيػاة المجتوحيػاة المجت    ا اتفاء الذاتز لتسير دجالت اقتصادجاا اتفاء الذاتز لتسير دجالت اقتصادجا

 ػػاف التحراػػات الروسػػية  ػػز  ػػاف التحراػػات الروسػػية  ػػز     لػػـ تطػػرح تعريفػػا محػػددا لمفحػػـو أمػػف الطاقػػة الخػػاص بحػػالػػـ تطػػرح تعريفػػا محػػددا لمفحػػـو أمػػف الطاقػػة الخػػاص بحػػا
                                                           

  ررررررالٖ:ررررررالٖ:أًظرررررس هلورررررد الدزٗرررررد، زّسررررر٘اةةةة ةرررررؼة رق٘رررررس ررررررٖ  ّلرررررح  ٌ٘رررررح، ػلرررررٔ الرررررساتط الأًظرررررس هلورررررد الدزٗرررررد، زّسررررر٘اةةةة ةرررررؼة رق٘رررررس ررررررٖ  ّلرررررح  ٌ٘رررررح، ػلرررررٔ الرررررساتط ال  ((1))

https://newsyrian.net/ar/content/     

))2(( Putin says Russia must boost arms exports: RIA news agency"" ة ةReutersةة 

July 2014 ة ةRetrieved   2121  July   21142114 . 

https://newsyrian.net/ar/content/
https://newsyrian.net/ar/content/
http://www.reuters.com/article/2014/07/07/us-russia-arms-idUSKBN0FC10X20140707
https://marefa.org/index.php?title=Reuters&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=Reuters&action=edit&redlink=1
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    20002000مجػػػاؿ الطاقػػػة    سػػػيما مةػػػذ تػػػولز الػػػرئيس  الديميػػػر بػػػوتيف السػػػلطة  ػػػز دػػػاـ مجػػػاؿ الطاقػػػة    سػػػيما مةػػػذ تػػػولز الػػػرئيس  الديميػػػر بػػػوتيف السػػػلطة  ػػػز دػػػاـ 
ا،وؿس جو محاولة اسػتعادة مػا سػبؽ و ددتػث ا،وؿس جو محاولة اسػتعادة مػا سػبؽ و ددتػث     ةجدجا  ز مجملحا دارت حوؿ ددة محاورةجدجا  ز مجملحا دارت حوؿ ددة محاور

ويعتبػػر ويعتبػػر     لػػة مػػف مصػػادر الػػةفط وال ػػاز الطبيعػػز لصػػال  تػػدديـ الدػػة الشػػاملة الروسػػيةلػػة مػػف مصػػادر الػػةفط وال ػػاز الطبيعػػز لصػػال  تػػدديـ الدػػة الشػػاملة الروسػػيةالدو الدو 
قطاع الطاقة  ز روسيا قاطرة الةمو التػز د عػت ا قتصػاد الروسػز لالزدجػار  ػز ا وةػة قطاع الطاقة  ز روسيا قاطرة الةمو التػز د عػت ا قتصػاد الروسػز لالزدجػار  ػز ا وةػة 

تريليػوف متػر تريليػوف متػر   4747ا،خيرة  حيث تمتلػؾ روسػيا أابػر احتيػاطز لل ػاز الطبيعػز بمػا يػوازل ا،خيرة  حيث تمتلػؾ روسػيا أابػر احتيػاطز لل ػاز الطبيعػز بمػا يػوازل 
مليػػػار مليػػػار   6060دالميػػػًا  ػػػز احتياطػػات الػػػةفط بمػػػا يزيػػد دلػػػم دالميػػػًا  ػػػز احتياطػػات الػػػةفط بمػػػا يزيػػد دلػػػم   ماعػػب  وتحتػػػؿ المرتبػػػة الثامةػػةماعػػب  وتحتػػػؿ المرتبػػػة الثامةػػة

برميػػؿ  وجػػو مػػا أجلحػػا لتصػػب  المصػػدر ا،وؿ لل ػػاز الطبيعػػز وثػػاةز مصػػدر للػػةفط بعػػد برميػػؿ  وجػػو مػػا أجلحػػا لتصػػب  المصػػدر ا،وؿ لل ػػاز الطبيعػػز وثػػاةز مصػػدر للػػةفط بعػػد 
ودلم الر ـ مف أف الدػدرات الصػةادية الروسػية جعلػت مػف ودلم الر ـ مف أف الدػدرات الصػةادية الروسػية جعلػت مػف     1))المملاة العربية السعودية.المملاة العربية السعودية.

% % 7070صيف   دف ما يزيد دف صيف   دف ما يزيد دف روسيا ثالث أابر مستحلؾ للطاقة بعد الو يات المتحدة والروسيا ثالث أابر مستحلؾ للطاقة بعد الو يات المتحدة وال
مليػػوف برميػػؿ يػػتـ تصػػديرت  وتتجػػث صػػادرات الػػةفط وال ػػاز مليػػوف برميػػؿ يػػتـ تصػػديرت  وتتجػػث صػػادرات الػػةفط وال ػػاز   77مػػف إةتاجحػػا اليػػومز البػػالغ مػػف إةتاجحػػا اليػػومز البػػالغ 

 .الروسية إلم دوؿ أوروبا الشرقية والوسطم والصيف والياباف واورياالروسية إلم دوؿ أوروبا الشرقية والوسطم والصيف والياباف واوريا
وتميز روسػيا ا تحاديػة بوجػود شػراات وطةيػة محليػة تػتحاـ  ػز إةتػاج وتصػدير وتميز روسػيا ا تحاديػة بوجػود شػراات وطةيػة محليػة تػتحاـ  ػز إةتػاج وتصػدير   

ز أربػػث شػػراات دمالقػػة جػػزس لػػوؾ أويػػؿ و ػػاز بػػرـو وتػػراةس ز أربػػث شػػراات دمالقػػة جػػزس لػػوؾ أويػػؿ و ػػاز بػػرـو وتػػراةس الػػةفط وال ػػاز الروسػػز  وجػػالػػةفط وال ػػاز الروسػػز  وجػػ
  20032003ةفػػػت وروس ةفػػػت  بعػػػدما تػػػـ تصػػػفية أدمػػػاؿ شػػػراة يواػػػوس العمالقػػػة  ػػػز دػػػاـ ةفػػػت وروس ةفػػػت  بعػػػدما تػػػـ تصػػػفية أدمػػػاؿ شػػػراة يواػػػوس العمالقػػػة  ػػػز دػػػاـ 

لصال  شراات الةفط الحاومية الروسية دلم أثر ادتداؿ رئيسحا ميخائيؿ خودراو ساز لصال  شراات الةفط الحاومية الروسية دلم أثر ادتداؿ رئيسحا ميخائيؿ خودراو ساز 
 .باتحامات بالتحرب الضريبزباتحامات بالتحرب الضريبز

طاع الطاقة الروسز اةموذج للشراة طاع الطاقة الروسز اةموذج للشراة وتدؼ شراة  از بروـ الروسية دلم رأس قوتدؼ شراة  از بروـ الروسية دلم رأس ق  
% مػػػف إجمػػػالز اإلةتػػػاج % مػػػف إجمػػػالز اإلةتػػػاج 2020الرأسػػػمالية ذات الةشػػػاط الػػػدولز بدةتاجحػػػا الػػػذل يدتػػػرب مػػػف الرأسػػػمالية ذات الةشػػػاط الػػػدولز بدةتاجحػػػا الػػػذل يدتػػػرب مػػػف 

% مػػف مجمػػؿ دائػػدات الضػػرائب  ػػز % مػػف مجمػػؿ دائػػدات الضػػرائب  ػػز 2525العػػالمز لل ػػاز  حيػػث تضػػو  ػػاز بػػروـ ةحػػو العػػالمز لل ػػاز  حيػػث تضػػو  ػػاز بػػروـ ةحػػو 
وإلدراؾ إدارة  ػاز وإلدراؾ إدارة  ػاز   .ألػؼ شػخصألػؼ شػخص  330330الدطادات ا قتصادية الروسية ويعمػؿ  يحػا ةحػو الدطادات ا قتصادية الروسية ويعمػؿ  يحػا ةحػو 

دات تةاقص ا حتياطز الروسز  اتجحػت لالسػتثمار خػارج روسػيا  سػيما  ػز دات تةاقص ا حتياطز الروسز  اتجحػت لالسػتثمار خػارج روسػيا  سػيما  ػز بروـ لتحديبروـ لتحدي

                                                           

، )اترْ ، )اترْ 11تارل تراٗ٘،، القرْج الؼرركسٗح ّس٘اسرح ال اورح ترْذ٘ي ّالثلرس ػري "الؼظورح" السّسر٘ح،  تارل تراٗ٘،، القرْج الؼرركسٗح ّس٘اسرح ال اورح ترْذ٘ي ّالثلرس ػري "الؼظورح" السّسر٘ح،    (((1

  ةة2222،ص،ص21112111زاخ للدزاساخ ّالثلْز االسرساذ٘ج٘ح، زاخ للدزاساخ ّالثلْز االسرساذ٘ج٘ح، ظثٖ: هسكص االهاظثٖ: هسكص االها
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شماؿ إ ريديا وشرؽ آسيا  باإلضا ة إلم مشاراتحا ،راماو السػعودية للتةديػب دػف ال ػاز شماؿ إ ريديا وشرؽ آسيا  باإلضا ة إلم مشاراتحا ،راماو السػعودية للتةديػب دػف ال ػاز 
 ..  1))) ز شماؿ الربث الخالز ز شماؿ الربث الخالز

وتمثؿ روسيا مةفذًا لتصدير ال از للػدوؿ الحبيسػة  و ػز مدػدمتحا ترامةسػتاف التػز وتمثؿ روسيا مةفذًا لتصدير ال از للػدوؿ الحبيسػة  و ػز مدػدمتحا ترامةسػتاف التػز 
% مػػػف إجمػػػالز إةتاجحػػػا مػػػف ال ػػػاز  وقػػػد حاولػػػت روسػػػيا % مػػػف إجمػػػالز إةتاجحػػػا مػػػف ال ػػػاز  وقػػػد حاولػػػت روسػػػيا 6767سػػػيا ةحػػػو سػػػيا ةحػػػو تصػػػدر دبػػػر رو تصػػػدر دبػػػر رو 

تشايؿ تحالؼ للدوؿ المصػدرة لل ػاز دلػم  ػرار مةظمػة الػدوؿ المصػدرة للبتػروؿ  وضػـ تشايؿ تحالؼ للدوؿ المصػدرة لل ػاز دلػم  ػرار مةظمػة الػدوؿ المصػدرة للبتػروؿ  وضػـ 
يراف وقطر  بحيث يضمف  ز مرحلتث التعسيسية تصػدير  يراف وقطر  بحيث يضمف  ز مرحلتث التعسيسية تصػدير جذا التحالؼ  ز ةواتث روسيا وا  جذا التحالؼ  ز ةواتث روسيا وا 

لث ومػػف ثػػـ يجػػد طريدػػث للسػػوؽ لث ومػػف ثػػـ يجػػد طريدػػث للسػػوؽ ال ػػاز اإليراةػػز دبػػر الخلػػيا العربػػز إلػػم قطػػر ليػػتـ تسػػييال ػػاز اإليراةػػز دبػػر الخلػػيا العربػػز إلػػم قطػػر ليػػتـ تسػػيي
  مستفيدا مف دالقات قطر الجيدة مث ال رب مدارةة بديراف  وتامف أجمية ذلؾ   مستفيدا مف دالقات قطر الجيدة مث ال رب مدارةة بديراف  وتامف أجمية ذلؾ   2))الدولزالدولز

 .% مف ا حتياطز العالمز لل از الطبيعز% مف ا حتياطز العالمز لل از الطبيعز5757التحالؼ  ز امتالؾ الدوؿ الثالث حوالز التحالؼ  ز امتالؾ الدوؿ الثالث حوالز 

ط ط وتعتمد الدوؿ ا،وروبية دلم إمدادات الطاقة الروسية بةسبة   تدؿ  ز المتوسوتعتمد الدوؿ ا،وروبية دلم إمدادات الطاقة الروسية بةسبة   تدؿ  ز المتوس  
. وتعػد ألماةيػا  ػز مددمػة الػدوؿ . وتعػد ألماةيػا  ػز مددمػة الػدوؿ 20302030%  ػز دػاـ %  ػز دػاـ 7070% ويتوقث أف ترتفث إلم % ويتوقث أف ترتفث إلم 3030دف دف 

% مػف إجمػالز اسػتحالاحا مػف الطاقػة  بيةمػا % مػف إجمػالز اسػتحالاحا مػف الطاقػة  بيةمػا 3232التز تعتمػد دلػم ال ػاز الروسػز بةسػبة التز تعتمػد دلػم ال ػاز الروسػز بةسػبة 
  .% مػػػف إجمػػػالز احتياجاتحػػػا مػػػف الطاقػػػة% مػػػف إجمػػػالز احتياجاتحػػػا مػػػف الطاقػػػة6565تعتمػػػد بولةػػػدا دلػػػم ال ػػػاز الروسػػػز بةسػػػبة تعتمػػػد بولةػػػدا دلػػػم ال ػػػاز الروسػػػز بةسػػػبة 

ألػؼ ألػؼ   154154لدارة ا،وروبية  ز سيطرة روسػيا دلػم لدارة ا،وروبية  ز سيطرة روسػيا دلػم وتامف أجمية إمدادات ال از الروسية لوتامف أجمية إمدادات ال از الروسية ل
اـ مف أةابيب ال از  ز الدارة ا،وروبيػة  وجػو مػا د ػث دػدد ابيػر مػف المحللػيف والخبػراء اـ مف أةابيب ال از  ز الدارة ا،وروبيػة  وجػو مػا د ػث دػدد ابيػر مػف المحللػيف والخبػراء 
 ز الدوؿ ال ربية للتحذير مف خطورة السيطرة الروسية دلػم إمػدادات الطاقػة  ػز أوروبػا  ز الدوؿ ال ربية للتحذير مف خطورة السيطرة الروسية دلػم إمػدادات الطاقػة  ػز أوروبػا 

يا ووسػط أوروبػا مةػذ يةػاير يا ووسػط أوروبػا مةػذ يةػاير  سيما بعد تارار أزمة وقؼ موساو تصدير ال از دف أواراة سيما بعد تارار أزمة وقؼ موساو تصدير ال از دف أواراة
بعد ادداءات روسية بعدـ د ث اييؼ السعر المةاسب  ةاجيؾ دف قياـ الاػرمليف بعد ادداءات روسية بعدـ د ث اييؼ السعر المةاسب  ةاجيؾ دف قياـ الاػرمليف   20062006

بعدد صفدات لفترات طويلة ا،جؿ مث ددد مف دوؿ آسيا الوسطم  حتاار توريػد ال ػاز بعدد صفدات لفترات طويلة ا،جؿ مث ددد مف دوؿ آسيا الوسطم  حتاار توريػد ال ػاز 
دو ر لاؿ ألؼ متػر ماعػب وجػو مػا يزيػد دلػم دو ر لاؿ ألؼ متػر ماعػب وجػو مػا يزيػد دلػم   340340للدوؿ ا،وروبية بعسعار تصؿ إلم للدوؿ ا،وروبية بعسعار تصؿ إلم 

   و جو ما قد يد ث روسيا إليداؼ  و جو ما قد يد ث روسيا إليداؼدو راً دو راً   240240العالمز لل از الذل   يتجاوز العالمز لل از الذل   يتجاوز السعر السعر 

                                                           

 اّاب الشْٗخ، أهي ال اوح الؼالوٖ، ػلٔ الساتط الرالٖ:اّاب الشْٗخ، أهي ال اوح الؼالوٖ، ػلٔ الساتط الرالٖ:  (1)

http://alshwaikh.blogspot.com/2015/01/blog-post.html 

، اكررْتس، ، اكررْتس، 171171لؼالواخ السّس٘ح هرغ اسر٘ا، الر٘اسرح الدّل٘رح، الؼرد لؼالواخ السّس٘ح هرغ اسر٘ا، الر٘اسرح الدّل٘رح، الؼرد ال اوح ّاال اوح ّا  ساهح هخ٘وس،ساهح هخ٘وس،أأ  ًظس:ًظس:اا( ( 2))

 ةة3333، ص، ص21172117

http://alshwaikh.blogspot.com/2015/01/blog-post.html


   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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 ..  1))لر ث سعرت وتعويض خسارتثلر ث سعرت وتعويض خسارتث  20102010ضو ال از دف أوروبا  ز داـ ضو ال از دف أوروبا  ز داـ 
 الكهربائية  الكهر مائية  الن  ية:الكهربائية  الكهر مائية  الن  ية:  عنصر صناعة الطاقةعنصر صناعة الطاقة  -ثث

ة مػف ة مػف ُتعد  روسيا مف أابر الدوؿ المةتجة للةفط الخاـ  اما أةحا تملؾ مصادر جائلُتعد  روسيا مف أابر الدوؿ المةتجة للةفط الخاـ  اما أةحا تملؾ مصادر جائل
مصادر الطاقة    سيما الػةفط وال ػاز  وتةػتا حدػوؿ الػةفط  ػز سػيبريا ال ربيػة أاثػر مػف مصادر الطاقة    سيما الػةفط وال ػاز  وتةػتا حدػوؿ الػةفط  ػز سػيبريا ال ربيػة أاثػر مػف 
ةصؼ إةتاج روسيا مف الةفط  وجةاؾ حدػوؿ أخػرة  ػز مةطدػة الفولجػا وا،وراؿ وشػمالز ةصؼ إةتاج روسيا مف الةفط  وجةاؾ حدػوؿ أخػرة  ػز مةطدػة الفولجػا وا،وراؿ وشػمالز 

 الدوقاز وحوض تيماف بشورا. الدوقاز وحوض تيماف بشورا. 

ال ػاز ال ػاز وتةتا روسيا أيضًا اميات جائلة مف ال از الطبيعػز والفحػـ. وُيةدػؿ الػةفط و وتةتا روسيا أيضًا اميات جائلة مف ال از الطبيعػز والفحػـ. وُيةدػؿ الػةفط و   
 تةػػتا مػػف  تةػػتا مػػف  الطبيعػػز با،ةابيػػب مػػف سػػيبريا إلػػم روسػػيا ا،وروبيػػة. أمػػا الطاقػػة الاحربائيػػةالطبيعػػز با،ةابيػػب مػػف سػػيبريا إلػػم روسػػيا ا،وروبيػػة. أمػػا الطاقػػة الاحربائيػػة

باإلضػػػا ة إلػػػم مصػػػدر الطاقػػػة باإلضػػػا ة إلػػػم مصػػػدر الطاقػػػة   ومصػػػادر احرومائيػػػة ومصػػػادر احرومائيػػػة   ومػػػف   ومػػػف محطػػػات بخاريػػػة )حراريػػػة محطػػػات بخاريػػػة )حراريػػػة 
   الةووية .الةووية .

 "مليػػػوف طػػػف سػػػةوياً مليػػػوف طػػػف سػػػةوياً   800800تحتػػػؿ روسػػػيا ا ف المراػػػز الثػػػاةز  ػػػز إةتػػػاج الػػػةفط  تحتػػػؿ روسػػػيا ا ف المراػػػز الثػػػاةز  ػػػز إةتػػػاج الػػػةفط  
ويبلغ إةتاجث ويبلغ إةتاجث     "22مليوف اـمليوف اـ  1.61.6يًا  ز الحػوض السػيبيرل ال ربز  يًا  ز الحػوض السػيبيرل ال ربز  ويستثمر استثمارًا أساسويستثمر استثمارًا أساس

  22ألؼ اـألؼ اـ350      ثالثة أرباع إةتاج البالد  اما أةث يستثمر مف حوض تيماتو بيجورسازثالثة أرباع إةتاج البالد  اما أةث يستثمر مف حوض تيماتو بيجورساز
   امػػا يسػػتخرج اػػذلؾ ومةػػذ الدػػديـ مػػف مةطدػػة شػػرؽ بحػػر الخػػزر وبمدػػدار خمػػس إةتػػاج    امػػا يسػػتخرج اػػذلؾ ومةػػذ الدػػديـ مػػف مةطدػػة شػػرؽ بحػػر الخػػزر وبمدػػدار خمػػس إةتػػاج 

  .البالدالبالد

إلػػم ماػػػامف  ازيػػػة ضػػخمة جعلػػػت مػػػف إلػػم ماػػػامف  ازيػػػة ضػػخمة جعلػػػت مػػػف   أمػػا ال ػػػاز  يرا ػػػؽ البتػػروؿ موقعػػػًا إضػػػا ةأمػػا ال ػػػاز  يرا ػػػؽ البتػػروؿ موقعػػػًا إضػػػا ة
سػػةويًا   وتافػػز اإلشػػارة إلػػم أف أطػػواؿ سػػةويًا   وتافػػز اإلشػػارة إلػػم أف أطػػواؿ   33مليػػار ـمليػػار ـ  850850روسػػيا البلػػد ا،وؿ  ػػز إةتاجػػث )روسػػيا البلػػد ا،وؿ  ػػز إةتاجػػث )

  ..  2))ألؼ اـألؼ اـ  200200أةابيب ال از والبتروؿ   تدؿ دف أةابيب ال از والبتروؿ   تدؿ دف 

تعػد روسػيا البلػد الثػاةز بعػد الو يػات المتحػدة ا،مريايػة  ػز إةتػاج الطاقػة  ويػؤمف تعػد روسػيا البلػد الثػاةز بعػد الو يػات المتحػدة ا،مريايػة  ػز إةتػاج الطاقػة  ويػؤمف 
    1212%% تبلغتبلغ اقة المةتجة  بيةما حصة المحطات الاحرومائيةاقة المةتجة  بيةما حصة المحطات الاحرومائية% مف الط% مف الط6868الةفط والفحـ الةفط والفحـ 

                                                           

لرررلح لرررلح   ػررا ، هؼروررد ػثررد اللو٘ررد، اسرررؼا ج زّسرر٘ا هكاًررح الق ررة الرردّلٖةة أشهررح ال رررسج االًرقال٘ررح،ػررا ، هؼروررد ػثررد اللو٘ررد، اسرررؼا ج زّسرر٘ا هكاًررح الق ررة الرردّلٖةة أشهررح ال رررسج االًرقال٘ررح،( ( 1))

 ةة2323، ص، ص21132113، ، 11  ، الداز الؼست٘ح للؼلْم ّهسكص الجصٗسج للدزاساخ، ، الداز الؼست٘ح للؼلْم ّهسكص الجصٗسج للدزاساخ، 1212أّزاق الجصٗسج زون أّزاق الجصٗسج زون 

، ، 164164ع ال اورح ّالوكاًرح، الر٘اسرح الدّل٘رح، الؼرد  ع ال اورح ّالوكاًرح، الر٘اسرح الدّل٘رح، الؼرد  ااصرسصرس  لش٘خ، زّس٘ا ّاالذلا  االّزتٖلش٘خ، زّس٘ا ّاالذلا  االّزتٖاا  ( ًْزُاى( ًْزُاى2))

 ةة6464،ص،ص21162116اتسٗلاتسٗل



 األوسط الشرق منطقة إلى السوفيتي النفوذ صودة طموح 9138 صام بعد الروسية االستراتيجية
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مف الطاقة وتااد تتمراز  ز روسيا ا،وربية مف الطاقة وتااد تتمراز  ز روسيا ا،وربية   1313%% وتةتا المحطات والمفادالت الةوويةوتةتا المحطات والمفادالت الةووية
مليػػار ايلػػو واط سػػادز. مليػػار ايلػػو واط سػػادز. 16001600يدػػدر إةتػػاج الطاقػػة الاحربائيػػة السػػةوية بػػػةحو يدػػدر إةتػػاج الطاقػػة الاحربائيػػة السػػةوية بػػػةحو  .بااملحػػابااملحػػا

 1).))ألؼ ايلو واط سادزألؼ ايلو واط سادز  5.75.7وةصيب الفرد وةصيب الفرد 

 ::معادن النفيسة،  الثمينةمعادن النفيسة،  الثمينةعنصر العنصر ال  -جج

اما أف روسيا تحتؿ المراز الخامس دالميًا  ز إةتاج الذجب والفضة وا،لمػاس  اما أف روسيا تحتؿ المراز الخامس دالميًا  ز إةتاج الذجب والفضة وا،لمػاس    
وأ لبحػػػا يسػػػتخرج مػػػف مةػػػاطؽ ا،وراؿ وسػػػيبيريا الشػػػرقية وال ربيػػػة  ومػػػف جػػػذت المةػػػاطؽ وأ لبحػػػا يسػػػتخرج مػػػف مةػػػاطؽ ا،وراؿ وسػػػيبيريا الشػػػرقية وال ربيػػػة  ومػػػف جػػػذت المةػػػاطؽ 

   يستخرج الةحاس والرصاص واليوراةيـو والتوتياء.يستخرج الةحاس والرصاص واليوراةيـو والتوتياء.

واجػػػـ مةػػػاطؽ اةتاجػػػث جػػػز مةطدػػػة واجػػػـ مةػػػاطؽ اةتاجػػػث جػػػز مةطدػػػة     وتمتلػػػؾ روسػػػيا اميػػػات تجاريػػػة مػػػف الحديػػػدوتمتلػػػؾ روسػػػيا اميػػػات تجاريػػػة مػػػف الحديػػػد  
مليػػار مليػػار   4545الحديػػد دةػػد روسػػيا دػػف الحديػػد دةػػد روسػػيا دػػف ومةػػاطؽ متفدػػرة  ػػز سػػيبريا ويزيػػد احتيػػاط ومةػػاطؽ متفدػػرة  ػػز سػػيبريا ويزيػػد احتيػػاط     اورسػػؾاورسػػؾ

مليوف طف سػةويًا مليوف طف سػةويًا   400400ػػ350وتمتلؾ روسيا وةسبة مف الفو ذ والحديد المصحور بػ وتمتلؾ روسيا وةسبة مف الفو ذ والحديد المصحور بػ     طفطف
اػػذلؾ اػػذلؾ   ..  ويظحػػر البواسػػيت مػػث خػػاـ الحديػػد  ػػز مةطدػػة بطرسػػبورغ وشػػرؽ و ػػرب سػػيبرياويظحػػر البواسػػيت مػػث خػػاـ الحديػػد  ػػز مةطدػػة بطرسػػبورغ وشػػرؽ و ػػرب سػػيبريا

تحتؿ المراز ا،وؿ  ز إةتاجث وتعديةػث دالميػًا تحتؿ المراز ا،وؿ  ز إةتاجث وتعديةػث دالميػًا و و     وسيا اميات تجارية مف الةياؿوسيا اميات تجارية مف الةياؿتمتلؾ ر تمتلؾ ر 
و ػػز روسػػيا و ػػز روسػػيا   وماامةػػث ا،ساسػػية  ػػز سػػيبيريا الشػػرقية ثػػـ  ػػز جزيػػرة لػػو  قػػرب مورتسػػيؾ .وماامةػػث ا،ساسػػية  ػػز سػػيبيريا الشػػرقية ثػػـ  ػػز جزيػػرة لػػو  قػػرب مورتسػػيؾ .

ألػػؼ ألػػؼ   126126ويسػػتخرج خاصػػة مػػف حػػوض اػػوزةيتش )ويسػػتخرج خاصػػة مػػف حػػوض اػػوزةيتش )    ا تحاديػػة اميػػات ابيػػرة مػػف الفحػػـا تحاديػػة اميػػات ابيػػرة مػػف الفحػػـ
ويددـ ثالثػة أربػاع إةتػاج روسػيا  امػا يسػتخرج ويددـ ثالثػة أربػاع إةتػاج روسػيا  امػا يسػتخرج مليار طف  مليار طف    643643  ويددر احتياطث بػ   ويددر احتياطث بػ 22اـاـ

  750750ويصؿ اإلةتاج السػةول إلػم ويصؿ اإلةتاج السػةول إلػم      ز أمااف أخرة دةد مةطدة اراسةارسؾ وبفالدارسؾ ز أمااف أخرة دةد مةطدة اراسةارسؾ وبفالدارسؾ
 ..    2))مليوف طفمليوف طف
 ::الق ة العسكريةالق ة العسكرية  -حح

 19961996–19941994الشيشاف ا،ولم بيف دامز الشيشاف ا،ولم بيف دامز   تداديات الحزيمة الروسية  ز حربتداديات الحزيمة الروسية  ز حرب  

                                                           

))1(( see more:   

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx?p

r.x=58&pr.y=8&sy=2012&ey=2013&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.

&br=1&c=922%2C136&s=NGDPD&grp=0&a=   

ا ج ٌُدسررررح الشررررسق ا ّسررررط ا ج ٌُدسررررح الشررررسق ا ّسررررط اإلولرررر٘ن الؼررررالوٖ وررررساعج ذلل٘ل٘ررررح إلػرررراإلولرررر٘ن الؼررررالوٖ وررررساعج ذلل٘ل٘ررررح إلػرررر“شٗررررا  ػثرررردالس وي ػلررررٖ،شٗررررا  ػثرررردالس وي ػلررررٖ،  ((2))

   http://www.m.ahewar.org: :   مم21142114//11//1414، هجلح اللْاز الورودى، ، هجلح اللْاز الورودى، ”جْ٘سرساذ٘ج٘ا  جْ٘سرساذ٘ج٘ا  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=58&pr.y=8&sy=2012&ey=2013&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=922%2C136&s=NGDPD&grp=0&a
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=58&pr.y=8&sy=2012&ey=2013&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=922%2C136&s=NGDPD&grp=0&a
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=58&pr.y=8&sy=2012&ey=2013&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=922%2C136&s=NGDPD&grp=0&a
http://www.m.ahewar.org/
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  100100  ة  سػػيما بعػػدما تػػرؾ حػػوالزة  سػػيما بعػػدما تػػرؾ حػػوالزوسػػيوسػػياظحػػرت الحاجػػة إلػػم إصػػالح الدػػوات المسػػلحة الر اظحػػرت الحاجػػة إلػػم إصػػالح الدػػوات المسػػلحة الر 
ألؼ ضابط العمؿ  ز الجيش وأصبحت الوحػدات الروسػية تعػاةز مػف دجػز  ػز الفةيػيف ألؼ ضابط العمؿ  ز الجيش وأصبحت الوحػدات الروسػية تعػاةز مػف دجػز  ػز الفةيػيف 
والمتخصصػػػيف واخػػػتالؿ الترايػػػب الديػػػادل للجػػػيش مػػػث تصػػػادد دػػػدد الرتػػػب العسػػػارية والمتخصصػػػيف واخػػػتالؿ الترايػػػب الديػػػادل للجػػػيش مػػػث تصػػػادد دػػػدد الرتػػػب العسػػػارية 
العلوية مدارةة بالجةود وتدػادـ  البيػة المعػدات العسػارية الروسػية  بػالتوازل مػث ا ةحيػار العلوية مدارةة بالجةود وتدػادـ  البيػة المعػدات العسػارية الروسػية  بػالتوازل مػث ا ةحيػار 

  ومػػػف ثػػػـ بػػػدأت روسػػػيا برةػػػاما   ومػػػف ثػػػـ بػػػدأت روسػػػيا برةػػػاما 19981998ا قتصػػػادل الػػػذل شػػػحدتث روسػػػيا  ػػػز أ سػػػطس ا قتصػػػادل الػػػذل شػػػحدتث روسػػػيا  ػػػز أ سػػػطس 
تحػػت إشػػراؼ وزيػػر الػػد اع الروسػػز تحػػت إشػػراؼ وزيػػر الػػد اع الروسػػز   20002000إصػػالح بعػػد تػػولز بػػوتيف الرئاسػػة  ػػز دػػاـ إصػػالح بعػػد تػػولز بػػوتيف الرئاسػػة  ػػز دػػاـ 

 .آةذاؾ سيرجز إيفاةوةؼآةذاؾ سيرجز إيفاةوةؼ

 فػػػػز  ضػػػػوف سػػػػةوات قليلػػػػة  فػػػػز  ضػػػػوف سػػػػةوات قليلػػػػة   وشػػػػحدت ميزاةيػػػػة برةػػػػاما التسػػػػلي  زيػػػػادة مضػػػػطردةوشػػػػحدت ميزاةيػػػػة برةػػػػاما التسػػػػلي  زيػػػػادة مضػػػػطردة  
% مػػػف ا،سػػػلحة % مػػػف ا،سػػػلحة 5050مليػػػار دو ر  سػػػتبداؿ مليػػػار دو ر  سػػػتبداؿ   150150مليػػػار دو ر إلػػػم مليػػػار دو ر إلػػػم   2525تصػػػاددت مػػػف تصػػػاددت مػػػف 

وتطوير أجياؿ جديػدة مػف الصػواريو العػابرة للدػارات وتطوير أجياؿ جديػدة مػف الصػواريو العػابرة للدػارات   20152015الروسية الدديمة بحلوؿ داـ الروسية الدديمة بحلوؿ داـ 
أةحػػا سػػتاوف قػػادرة دلػػم اختػػراؽ الػػدرع الصػػاروخز أةحػػا سػػتاوف قػػادرة دلػػم اختػػراؽ الػػدرع الصػػاروخز   20072007والتػػز أدلةػػت روسػػيا  ػػز دػػاـ والتػػز أدلةػػت روسػػيا  ػػز دػػاـ 

لم مليوف لم مليوف ا،مرياز. اما تتجث موساو لتخفيض العدد اإلجمالز لدواتحا المسلحة ليصؿ إا،مرياز. اما تتجث موساو لتخفيض العدد اإلجمالز لدواتحا المسلحة ليصؿ إ
حالة ما يتػراوح   20122012جةدل  ز داـ جةدل  ز داـ  حالة ما يتػراوح بما يستلـز إ الؽ دشرات المؤسسات العسارية وا  بما يستلـز إ الؽ دشرات المؤسسات العسارية وا 

 .ضابط للتداددضابط للتدادد  350350إلم إلم   150150بيف بيف 

ودلم مستوة مبيعات السالح   دف روسيا تحتؿ حاليًا المرتبة الثاةية دالميػًا بعػد ودلم مستوة مبيعات السالح   دف روسيا تحتؿ حاليًا المرتبة الثاةية دالميػًا بعػد   
% % 4040لم حوالز لم حوالز الو يات المتحدة  ز تصدير السالح   بيةما تسيطر الو يات المتحدة دالو يات المتحدة  ز تصدير السالح   بيةما تسيطر الو يات المتحدة د

مػػف صػػفدات تصػػدير السػػالح دلػػم المسػػتوة العػػالمز   ػػدف روسػػيا سػػيطرت دلػػم حػػوالز مػػف صػػفدات تصػػدير السػػالح دلػػم المسػػتوة العػػالمز   ػػدف روسػػيا سػػيطرت دلػػم حػػوالز 
ا،سػػػلحة دالميػػػًا  وتوجػػػث صػػػادرات ا،سػػػلحة الروسػػػية إلػػػم أربعػػػة ا،سػػػلحة دالميػػػًا  وتوجػػػث صػػػادرات ا،سػػػلحة الروسػػػية إلػػػم أربعػػػة   1% مػػػف صػػػادرات% مػػػف صػػػادرات2020

% مف إجمالز صادرات ا،سلحة الروسػية  والمةطدػة % مف إجمالز صادرات ا،سلحة الروسػية  والمةطدػة 6262أقاليـ أساسية جز )آسيا بةسبة أقاليـ أساسية جز )آسيا بةسبة 
% . وتعػود % . وتعػود 22%  وأمرياا الالتيةية بةسبة %  وأمرياا الالتيةية بةسبة 99اإل ريدية بةسبة اإل ريدية بةسبة %  والدارة %  والدارة 1515العربية بةسبة العربية بةسبة 

المرتبة المتددمة لمبيعات السالح الروسز إلم ا،سعار المتدةية ةسبيًا بالمدارةة بةظيرتحػا المرتبة المتددمة لمبيعات السالح الروسز إلم ا،سعار المتدةية ةسبيًا بالمدارةة بةظيرتحػا 
ال ربية  وددـ وجود معايير أو اةتدائية  ز اختيار الػدوؿ التػز يػتـ تصػدير السػالح إليحػا ال ربية  وددـ وجود معايير أو اةتدائية  ز اختيار الػدوؿ التػز يػتـ تصػدير السػالح إليحػا 

                                                           

، ، 21162116أسررا الؼق٘رردج الر٘اسرر٘ح السّسرر٘ح اللدٗصررح،،  از سررا س الوشررسق ،أسررا الؼق٘رردج الر٘اسرر٘ح السّسرر٘ح اللدٗصررح،،  از سررا س الوشررسق ، ..جورراد  هلررل، الثْذٌ٘٘ررحجورراد  هلررل، الثْذٌ٘٘ررح( ( 1))

 ةة125125صص
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مبيعات السالح دلم ا قتصاد الروسز ما يتراوح بػيف مبيعات السالح دلم ا قتصاد الروسز ما يتراوح بػيف   بالمدارةة بالو يات المتحدة  وتدربالمدارةة بالو يات المتحدة  وتدر
 ..  )1(مليار دو ر سةويًا مليار دو ر سةويًا   99و و   77

دمػدت روسػيا إلػم اسػتعراض دضػالتحا واسػلحتحا دمػدت روسػيا إلػم اسػتعراض دضػالتحا واسػلحتحا   20172017-20152015وخالؿ الفتػرة وخالؿ الفتػرة   
ا سػػػتراتيجية البحريػػػة والجويػػػة والبريػػػة  ػػػز حربحػػػا  ػػػز سػػػورية   ضػػػد ا رجػػػاب  إليصػػػاؿ ا سػػػتراتيجية البحريػػػة والجويػػػة والبريػػػة  ػػػز حربحػػػا  ػػػز سػػػورية   ضػػػد ا رجػػػاب  إليصػػػاؿ 

 . . )2(رسائؿ قوية إلم ا،طراؼ ا،خرةرسائؿ قوية إلم ا،طراؼ ا،خرة

مما تددـ يماف مالحظة مث وضث مخطط لبياف مدة قدرة المدومات او دةاصر مما تددـ يماف مالحظة مث وضث مخطط لبياف مدة قدرة المدومات او دةاصر   
التػػز يسػػػتةد اليحػػا الػػدور السياسػػػز الخػػارجز للدولػػة  ػػػز ايصػػاؿ  ادليتػػث الػػػم التػػز يسػػػتةد اليحػػا الػػدور السياسػػػز الخػػارجز للدولػػة  ػػػز ايصػػاؿ  ادليتػػث الػػػم   قػػوة الدولػػةقػػوة الدولػػة

اقصػػاجا  تتوقػػؼ دلػػم قػػدرة صػػةاع الدػػرار دلػػم توظيػػؼ تلػػؾ المدومػػات مجتمعػػة لتصػػب اقصػػاجا  تتوقػػؼ دلػػم قػػدرة صػػةاع الدػػرار دلػػم توظيػػؼ تلػػؾ المدومػػات مجتمعػػة لتصػػب 
مات الخارجية التز تستمد جز ا خرة مات الخارجية التز تستمد جز ا خرة  ز خدمة دورجا السياسز الخارجز مددمة بالمدو  ز خدمة دورجا السياسز الخارجز مددمة بالمدو 

دلػػم المدومػػات الداخليػػة آةفػػة الػػذار  ومػػف امثلتحػػا الدبػػوؿ ا قليمػػز ودالقاتحػػا الخارجيػػة دلػػم المدومػػات الداخليػػة آةفػػة الػػذار  ومػػف امثلتحػػا الدبػػوؿ ا قليمػػز ودالقاتحػػا الخارجيػػة 
و ادلية سياستحا الخارجية  لتصؿ بذلؾ السياسة الخارجية للدولة الم الحد ا قصم مػف و ادلية سياستحا الخارجية  لتصؿ بذلؾ السياسة الخارجية للدولة الم الحد ا قصم مػف 

 ػػز المخطػػط  ػػز المخطػػط التػػعثير  ػػز المحػػيط الخػػارجز بمػػا يخػػدـ مصػػالححا واجػػدا حا وامػػا موضػػ  التػػعثير  ػػز المحػػيط الخػػارجز بمػػا يخػػدـ مصػػالححا واجػػدا حا وامػػا موضػػ  
 ا تز.ا تز.

   الق ة االقتصادية الر سيةالق ة االقتصادية الر سية  -خخ

اقتصػػػاد روسػػػيا ا تحاديػػػة جػػػو اقتصػػػاد مخػػػتلط دػػػالز الػػػدخؿ حيػػػث تملػػػؾ الدولػػػة اقتصػػػاد روسػػػيا ا تحاديػػػة جػػػو اقتصػػػاد مخػػػتلط دػػػالز الػػػدخؿ حيػػػث تملػػػؾ الدولػػػة   
  الدطادػػػػػات ا سػػػػػتراتيجية  ػػػػػز ا قتصػػػػػاد. اصػػػػػالحات السػػػػػوؽ  ػػػػػز التسػػػػػعيةيات قامػػػػػتالدطادػػػػػات ا سػػػػػتراتيجية  ػػػػػز ا قتصػػػػػاد. اصػػػػػالحات السػػػػػوؽ  ػػػػػز التسػػػػػعيةيات قامػػػػػت
بخصخصػػة معظػػـ الصػػةادة والزرادػػة الروسػػػية  دػػدا اسػػتثةاءات شػػحيرة  ػػز الدطادػػػات بخصخصػػة معظػػـ الصػػةادة والزرادػػة الروسػػػية  دػػدا اسػػتثةاءات شػػحيرة  ػػز الدطادػػػات 

  .لدة بالطاقة والد اعلدة بالطاقة والد اعالمتعالمتع

وتعتبػػػر روسػػػيا مػػػػف بػػػيف ا قتصػػػػادات الابػػػرة  ػػػػز ادتمادجػػػا دلػػػػم طريدػػػة دلػػػػم وتعتبػػػر روسػػػيا مػػػػف بػػػيف ا قتصػػػػادات الابػػػرة  ػػػػز ادتمادجػػػا دلػػػػم طريدػػػة دلػػػػم 
دائدات الطاقة  ز الةمو ا قتصادل. تمتلػؾ روسػيا اميػات و يػرة مػف المػوارد الطبيعيػة  دائدات الطاقة  ز الةمو ا قتصادل. تمتلػؾ روسػيا اميػات و يػرة مػف المػوارد الطبيعيػة  

                                                           

))1) see more the report: arabic.rt.com/tags/Russian  army   

أًظس الرقسٗس الوصْز ػي الضستاخ الصازّخ٘ح الؼاتسج هي الثس االسْ  الرٔ الشرسق االّسرط شرن أًظس الرقسٗس الوصْز ػي الضستاخ الصازّخ٘ح الؼاتسج هي الثس االسْ  الرٔ الشرسق االّسرط شرن ( ( 2))

www.arabic-  ::الررررررٔ سْزٗح"زّسرررررر٘ا ذثقررررررٔ "القررررررْج الؼررررررركسٗح ا ػظررررررن ذلررررررد الررررررساتطالررررررٔ سْزٗح"زّسرررررر٘ا ذثقررررررٔ "القررررررْج الؼررررررركسٗح ا ػظررررررن ذلررررررد الررررررساتط

topic-ry.com/t106977milita  

http://www.arabic-military.com/t106977-topic
http://www.arabic-military.com/t106977-topic
http://www.arabic-military.com/t106977-topic
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وتشمؿ الةفط  ال از الطبيعز والمعادف الةفيسة  والتز تشارؾ بةسبة ابيرة  ز الصادرات وتشمؿ الةفط  ال از الطبيعز والمعادف الةفيسة  والتز تشارؾ بةسبة ابيرة  ز الصادرات 
% مػػػػف الةػػػػاتا المحلػػػػز % مػػػػف الةػػػػاتا المحلػػػػز 1616شػػػػارؾ قطػػػػاع الػػػػةفط وال ػػػػاز بةسػػػػبة شػػػػارؾ قطػػػػاع الػػػػةفط وال ػػػػاز بةسػػػػبة   20122012ز ز الروسػػػػية.  ػػػػالروسػػػػية.  ػػػػ
% مػػػف إجمػػػالز % مػػػف إجمػػػالز 7070مػػػف دائػػػدات الميزاةيػػػة ا تحاديػػػة وأاثػػػر مػػػف مػػػف دائػػػدات الميزاةيػػػة ا تحاديػػػة وأاثػػػر مػػػف  %52ا جمػػػالز  وا جمػػػالز  و

وتمتلؾ روسػيا صػةادة سػالح ضػخمة ومتطػورة قػادرة دلػم تصػميـ وتصػةيث وتمتلؾ روسػيا صػةادة سػالح ضػخمة ومتطػورة قػادرة دلػم تصػميـ وتصػةيث  .الصادراتالصادرات
 ػػز الةصػػؼ  ػػز الةصػػؼ   لػػث .لػػث .مدػػاتالت ةفاثػػة مػػف الجيػػؿ الثامدػػاتالت ةفاثػػة مػػف الجيػػؿ الثا  معػػدات دسػػارية داليػػة التدةيػػة  وتشػػمؿمعػػدات دسػػارية داليػػة التدةيػػة  وتشػػمؿ

وصلت الديمػة اإلجمػالز لصػادرات السػالح الروسػز للو يػات المتحػدة وصلت الديمػة اإلجمػالز لصػادرات السػالح الروسػز للو يػات المتحػدة   20132013الثاةز مف الثاةز مف 
بليػوف دو ر. مػف أجػـ الصػادرات العسػارية الروسػية الطػائرات المداتلػة  ةظػـ بليػوف دو ر. مػف أجػـ الصػادرات العسػارية الروسػية الطػائرات المداتلػة  ةظػـ   15.715.7  المالم

  ..الد اع الجول  السفف  وال واصاتالد اع الجول  السفف  وال واصات

يػار الدػوة الشػرائية يػار الدػوة الشػرائية طبدػًا لمعطبدػًا لمع    ا قتصاد الروسز جو سادس اابر اقتصاد  ز العػالـا قتصاد الروسز جو سادس اابر اقتصاد  ز العػالـ
وحسػػػػػب صػػػػػةدوؽ الةدػػػػػد الػػػػػدولز   ػػػػػدف ا قتصػػػػػاد وحسػػػػػب صػػػػػةدوؽ الةدػػػػػد الػػػػػدولز   ػػػػػدف ا قتصػػػػػاد       1))  20122012-20002000المتعادلػػػػػة للفتػػػػػرة المتعادلػػػػػة للفتػػػػػرة 

ويرجػػث ذلػػؾ بصػػفة رئيسػػية الدػػـر ويرجػػث ذلػػؾ بصػػفة رئيسػػية الدػػـر   20142014الروسػػز يعػػاةز بالفعػػؿ مػػف الاسػػاد مةػػذ أوائػػؿ الروسػػز يعػػاةز بالفعػػؿ مػػف الاسػػاد مةػػذ أوائػػؿ 
لاػف روسػيا اسػتطادت اف تعيػد الةمػو  قتصػادجا لاػف روسػيا اسػتطادت اف تعيػد الةمػو  قتصػادجا       ولحروب رأس الماؿ المحلػز  ولحروب رأس الماؿ المحلػز20142014
  ..(2)  20152015 % داـ% داـ0202وبةسبة وبةسبة 

ومػػػا تالجػػػا التػػػز واجحػػػت اقتصػػػػاد ومػػػا تالجػػػا التػػػز واجحػػػت اقتصػػػػاد   20092009-20082008 ػػػز  ػػػز   واشػػػفت ا زمػػػة الماليػػػةواشػػػفت ا زمػػػة الماليػػػة  
الو يات المتحدة واقتصاد حلفائحا ا ستراتيجييف  ز العػالـ دػف المبال ػة  ػز تصػوير قػوة الو يات المتحدة واقتصاد حلفائحا ا ستراتيجييف  ز العػالـ دػف المبال ػة  ػز تصػوير قػوة 
روسيا ا قتصػادية وادتبارجػا  ػز مػعمف مػف تبعػات التػعثيرات ا قتصػادية الخارجيػة.  مػث روسيا ا قتصػادية وادتبارجػا  ػز مػعمف مػف تبعػات التػعثيرات ا قتصػادية الخارجيػة.  مػث 

ؿ  وتدلػػػص ا قتصػػػاد الروسػػػز بمعػػػد ت جػػػز ا،دلػػػم ؿ  وتدلػػػص ا قتصػػػاد الروسػػػز بمعػػػد ت جػػػز ا،دلػػػم تراجػػػث أسػػػعار الػػػةفط جػػػوة الروبػػػتراجػػػث أسػػػعار الػػػةفط جػػػوة الروبػػػ
دالميػػػػا  ودلػػػػم داػػػػس البلػػػػداف ا،خػػػػرة  دػػػػد تػػػػعخر تعا يػػػػث اثيػػػػرًا. وبةػػػػم الػػػػرئيس بػػػػوتيف دالميػػػػا  ودلػػػػم داػػػػس البلػػػػداف ا،خػػػػرة  دػػػػد تػػػػعخر تعا يػػػػث اثيػػػػرًا. وبةػػػػم الػػػػرئيس بػػػػوتيف 

ا قتصػػادية دلػػم تحويػػؿ روسػػيا إلػػم قػػوة دظمػػم  ػػز مجػػاؿ الطاقػػة  إضػػا ة ا قتصػػادية دلػػم تحويػػؿ روسػػيا إلػػم قػػوة دظمػػم  ػػز مجػػاؿ الطاقػػة  إضػػا ة   اسػػتراتيجيتثاسػػتراتيجيتث
ت دما  ػز ت دما  ػز إلم ددـ ا حتاارات والمؤسسات الحاومية وبةاء شراات قابضة دبر دملياإلم ددـ ا حتاارات والمؤسسات الحاومية وبةاء شراات قابضة دبر دمليا

 وادتبارجا المحرؾ الرئيسز للةمو.وادتبارجا المحرؾ الرئيسز للةمو. الدطادات الرئيسيةالدطادات الرئيسية

                                                           

))1(( see more: www.marefa.org/index- NOTE WB 2014. 

))2(( see more: World Economic Outlook Database, October 2014, 

International Monetary Fund. Database updated on 7 October 2014. 

Accessed on 8 October 2014. 

http://www.marefa.org/index-
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 ز ةحوض ا قتصاد الروسز مةذ ادتالء بوتيف السػلطة  ز ةحوض ا قتصاد الروسز مةذ ادتالء بوتيف السػلطة   ولعبت دوامؿ ددة دوراً ولعبت دوامؿ ددة دوراً   
% جػػػػراء التعػػػػا ز بعػػػػد أزمػػػػة % جػػػػراء التعػػػػا ز بعػػػػد أزمػػػػة 1010   فػػػػز العػػػػاـ ا،وؿ ةمػػػػا ا قتصػػػػاد بةحػػػػو    فػػػػز العػػػػاـ ا،وؿ ةمػػػػا ا قتصػػػػاد بةحػػػػو 20002000دػػػػاـ دػػػػاـ 

ط حتػػػػم دػػػػاـ ط حتػػػػم دػػػػاـ ا قتصػػػػادية العاصػػػػفة. وسػػػػاجـ تعػػػػا ز أسػػػػعار الػػػػةفا قتصػػػػادية العاصػػػػفة. وسػػػػاجـ تعػػػػا ز أسػػػػعار الػػػػةف  19981998أ سػػػػطس/آب أ سػػػػطس/آب 
 ػػز خدمػػة أجػػداؼ بػػوتيف وتحديػػؽ ةمػػو اقتصػػادل ابيػػر  ػػز السػػةوات التاليػػة  بلػػغ  ػػز خدمػػة أجػػداؼ بػػوتيف وتحديػػؽ ةمػػو اقتصػػادل ابيػػر  ػػز السػػةوات التاليػػة  بلػػغ   20082008

%. اما أسحـ تحسيف مةاخ ا،دماؿ مدارةة بعحد سلفث بػوريس يلتسػيف  %. اما أسحـ تحسيف مةاخ ا،دماؿ مدارةة بعحد سلفث بػوريس يلتسػيف  77متوسطة ةحو متوسطة ةحو 
ومحاربػة الفسػاد وشػػف حػرب دلػػم طوا يػت المػاؿ   ػػز تحسػيف صػػورة روسػيا الخارجيػػة  ومحاربػة الفسػاد وشػػف حػرب دلػػم طوا يػت المػاؿ   ػػز تحسػيف صػػورة روسػيا الخارجيػػة  

ز  ترتػز حاػـ بػوتيف ا،ولػػم والثاةيػة. ومػف المحػـ اإلشػػارة ز  ترتػز حاػـ بػوتيف ا،ولػػم والثاةيػة. ومػف المحػـ اإلشػػارة وتػد ؽ ا سػتثمارات ا،جةبيػة  ػػوتػد ؽ ا سػتثمارات ا،جةبيػة  ػػ
إلػػػػم أف روسػػػػيا اسػػػػتطادت سػػػػداد معظػػػػـ ديوةحػػػػا الخارجيػػػػة  وزادت مػػػػف احتياطيحػػػػا مػػػػف إلػػػػم أف روسػػػػيا اسػػػػتطادت سػػػػداد معظػػػػـ ديوةحػػػػا الخارجيػػػػة  وزادت مػػػػف احتياطيحػػػػا مػػػػف 

 ..20082008العمالت ا،جةبية إلم ةحو ستمئة مليار دو ر  ز صيؼ العاـ العمالت ا،جةبية إلم ةحو ستمئة مليار دو ر  ز صيؼ العاـ 

وجػػو العػػاـ الػػذل سػػبؽ وجػػو العػػاـ الػػذل سػػبؽ       20132013واشػػفت مؤشػػرات ا قتصػػاد الروسػػز  ػػز العػػاـ واشػػفت مؤشػػرات ا قتصػػاد الروسػػز  ػػز العػػاـ   
% ر ػػػـ صػػػرؼ أاثػػػر مػػػف % ر ػػػـ صػػػرؼ أاثػػػر مػػػف 1.31.3ـر والتػػػدخؿ  ػػػز أواراةيػػػا. أف الةمػػػو لػػػـ يتجػػػاوز ـر والتػػػدخؿ  ػػػز أواراةيػػػا. أف الةمػػػو لػػػـ يتجػػػاوز ضػػػـ الدػػػضػػػـ الدػػػ

خمسػػيف مليػػار دو ر دلػػم مشػػرودات دمالقػػة اسػػتعدادا ،ولمبيػػاد سوتشػػز الشػػتول  ػػز خمسػػيف مليػػار دو ر دلػػم مشػػرودات دمالقػػة اسػػتعدادا ،ولمبيػػاد سوتشػػز الشػػتول  ػػز 
. لاػػف ربمػػا ا،جػػـ  أف مؤشػػرات الةمػػو الضػػعيفة جػػاءت  ػػز ظػػؿ أسػػعار مرتفعػػة . لاػػف ربمػػا ا،جػػـ  أف مؤشػػرات الةمػػو الضػػعيفة جػػاءت  ػػز ظػػؿ أسػػعار مرتفعػػة 20142014

لمؤسسػات والشػراات الروسػية لمؤسسػات والشػراات الروسػية ةسبيا للػةفط وال ػاز ودػدـ وجػود أل ددوبػات  ربيػة دلػم اةسبيا للػةفط وال ػاز ودػدـ وجػود أل ددوبػات  ربيػة دلػم ا
 ..    1))التز ااةت تملؾ خطا ائتماةيا مباشرا مث المصارؼ ا،وروبية وا،ميراية التز ااةت تملؾ خطا ائتماةيا مباشرا مث المصارؼ ا،وروبية وا،ميراية 

ُتعد  الصةادات الثديلة مف أاثػر الدطادػات الصػةادية تطػوًرا  ػز روسػيا. وتتراػز ُتعد  الصةادات الثديلة مف أاثػر الدطادػات الصػةادية تطػوًرا  ػز روسػيا. وتتراػز   
مصاةث المعدات الثديلة  ز موساو وساةت بطرسبرج ودلم طوؿ ةحر الفولاا و ز جباؿ مصاةث المعدات الثديلة  ز موساو وساةت بطرسبرج ودلم طوؿ ةحر الفولاا و ز جباؿ 

وتدػػـو بدةتػػاج ا  ت الثديلػػة والمعػػدات الاحربائيػػة. ومػػف أجػػـ مةتجػػات الصػػةادة وتدػػـو بدةتػػاج ا  ت الثديلػػة والمعػػدات الاحربائيػػة. ومػػف أجػػـ مةتجػػات الصػػةادة ا،وراؿ  ا،وراؿ  
الايميائيػػػػة ا،ليػػػػاؼ الايميائيػػػػة وا،سػػػػمدة المعدةيػػػػة ومةتجػػػػات البتروايميائيػػػػات والػػػػراتيةا الايميائيػػػػة ا،ليػػػػاؼ الايميائيػػػػة وا،سػػػػمدة المعدةيػػػػة ومةتجػػػػات البتروايميائيػػػػات والػػػػراتيةا 

وُتعد  مةطدػة موسػاو مػف أجػـ وُتعد  مةطدػة موسػاو مػف أجػـ   .الصةادز  اما تحظم صةادة مواد البةاء باجتماـ الدولةالصةادز  اما تحظم صةادة مواد البةاء باجتماـ الدولة
شػػمؿ مةتجاتحػػا أةواًدػػا مثػػؿس الايميائيػػات والمعػػدات الاحربائيػػة شػػمؿ مةتجاتحػػا أةواًدػػا مثػػؿس الايميائيػػات والمعػػدات الاحربائيػػة مرااػػز الدولػػة الصػػةادية وتمرااػػز الدولػػة الصػػةادية وت

واإللاتروةيػػػات والسػػػيارات والمػػػػواد ال ذائيػػػة والصػػػػلب والمةسػػػوجات. أمػػػػا مصػػػاةث سػػػػاةت واإللاتروةيػػػات والسػػػيارات والمػػػػواد ال ذائيػػػة والصػػػػلب والمةسػػػوجات. أمػػػػا مصػػػاةث سػػػػاةت 

                                                           

، الر٘اسح ، الر٘اسح “اإلورصا اإلورصا   ذْاكةذْاكة  الر٘اسحالر٘اسح  ا ّسطةةا ّسطةة  الشسقالشسق  أتْابأتْاب  ذقسعذقسع  الص٘يالص٘ي( هص  ٔ أ ود الٌؼواى، ( هص  ٔ أ ود الٌؼواى، 1))

 .مم21162116//11//2525الدّل٘ح،الدّل٘ح،
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بطرسبرج  تتراز  يحا صةادة السفف والمعدات الصػةادية  بيةمػا تُةػتا  ػز جبػاؿ ا،وراؿ بطرسبرج  تتراز  يحا صةادة السفف والمعدات الصػةادية  بيةمػا تُةػتا  ػز جبػاؿ ا،وراؿ 
 .الةفط  ز مةطدة الڤولگا وا،وراؿالةفط  ز مةطدة الڤولگا وا،وراؿ  الصةادات المعدةية وا  ت. وتةتشر معظـ مصا زالصةادات المعدةية وا  ت. وتةتشر معظـ مصا ز

وجةػػاؾ صػػةادات جديػػدة تدػػاـ  ػػز سػػيبريا  سػػت الؿ إمااةػػات اإلقلػػيـ الحائلػػة مػػف الطاقػػة وجةػػاؾ صػػةادات جديػػدة تدػػاـ  ػػز سػػيبريا  سػػت الؿ إمااةػػات اإلقلػػيـ الحائلػػة مػػف الطاقػػة 
الاحرومائية. أما صةادة الورؽ  توجد دلػم طػوؿ ةحػر الڤولگػا  بيةمػا تتراػز الصػةادات الاحرومائية. أما صةادة الورؽ  توجد دلػم طػوؿ ةحػر الڤولگػا  بيةمػا تتراػز الصػةادات 

  .الخفيفة  مثؿ المةسوجات  حوؿ موساوالخفيفة  مثؿ المةسوجات  حوؿ موساو

،ةحػا ااةػت تعتمػد ،ةحػا ااةػت تعتمػد ؛ ؛ 8080ػ%ػ%7575تدريبًا وبةسبة تدريبًا وبةسبة   دةحا شلتدةحا شلتأما الصةادات الةسيجية   أما الصةادات الةسيجية   
دلم جلب المواد الخاـ مثؿ الدطف والصوؼ والحرير مف دوؿ آسػيا الوسػطم وأذربيجػاف دلم جلب المواد الخاـ مثؿ الدطف والصوؼ والحرير مف دوؿ آسػيا الوسػطم وأذربيجػاف 
وجػػذت المػػوارد قػػد ةضػػبت بعػػد اةفصػػاؿ دوؿ الرابطػػة دػػف ا تحػػاد السػػو يتز السػػابؽ دػػاـ وجػػذت المػػوارد قػػد ةضػػبت بعػػد اةفصػػاؿ دوؿ الرابطػػة دػػف ا تحػػاد السػػو يتز السػػابؽ دػػاـ 

19911991.  

 ::الزراعة  الاابات  المراعاالزراعة  الاابات  المراعا  -دد

 حػز تملػؾ أابػر  حػز تملػؾ أابػر     لعالـ مف حيث مواردجا الطبيعيةلعالـ مف حيث مواردجا الطبيعيةُتعد  روسيا إحدة أ ةم دوؿ اُتعد  روسيا إحدة أ ةم دوؿ ا  
زراديػػة واسػػعة  زراديػػة واسػػعة    والمرادػػز  ػػز العػػالـ  وبضػػمةحا وحولحػػا اراضػػزوالمرادػػز  ػػز العػػالـ  وبضػػمةحا وحولحػػا اراضػػز    احتيػػاطز مػػف ال ابػػاتاحتيػػاطز مػػف ال ابػػات

ومصػػػػػػبات مائيػػػػػػة اثيػػػػػػرة يماػػػػػػف اسػػػػػػت اللحا إلةتػػػػػػاج الطاقػػػػػػة ومصػػػػػػبات مائيػػػػػػة اثيػػػػػػرة يماػػػػػػف اسػػػػػػت اللحا إلةتػػػػػػاج الطاقػػػػػػة     ورسػػػػػػوبات معدةيػػػػػػة ابيػػػػػػرةورسػػػػػػوبات معدةيػػػػػػة ابيػػػػػػرة
  .باإلضا ة إلم أةواع الحيواةاتباإلضا ة إلم أةواع الحيواةات    الاحرومائيةالاحرومائية

شاسػػعة مػػف ا،راضػػز الزراديػػة  لاػػف الزرادػػة تعػػاةز شاسػػعة مػػف ا،راضػػز الزراديػػة  لاػػف الزرادػػة تعػػاةز وتوجػػد  ػػز روسػػيا مسػػاحات وتوجػػد  ػػز روسػػيا مسػػاحات 
مف مشاالت مةحا قصر  صؿ الةمو وقلة ا،راضز الخصبة  وةظػاـ مػزارع الدولػة الػذل مف مشاالت مةحا قصر  صؿ الةمو وقلة ا،راضز الخصبة  وةظػاـ مػزارع الدولػة الػذل 

مزردػػػة حاوميػػػة يتاػػػوف مزردػػػة حاوميػػػة يتاػػػوف   150000150000يوجػػػد  ػػػز الػػػبالد ةحػػػو يوجػػػد  ػػػز الػػػبالد ةحػػػو   .يتسػػػـ بعػػػدـ الافايػػػة والتبػػػذيريتسػػػـ بعػػػدـ الافايػػػة والتبػػػذير
عجر  بيةمػػػا عجر  بيةمػػػا ةصػػػفحا مػػػف مػػػزارع دولػػػة سػػػو خوزل تػػػديرجا الدولػػػة ويعمػػػؿ المزاردػػػوف  يحػػػا بػػػةصػػػفحا مػػػف مػػػزارع دولػػػة سػػػو خوزل تػػػديرجا الدولػػػة ويعمػػػؿ المزاردػػػوف  يحػػػا بػػػ

يتاوف الةصؼ ا خر مف مزارع جمادية اولخوزل تسيطر دليحا الحاومة ولاػف إدارتحػا يتاوف الةصؼ ا خر مف مزارع جمادية اولخوزل تسيطر دليحا الحاومة ولاػف إدارتحػا 
ـ وضػػمف سياسػػة الدولػػة لتحريػػر ا قتصػػاد  صػػدرت ـ وضػػمف سياسػػة الدولػػة لتحريػػر ا قتصػػاد  صػػدرت 19921992 ػػز يػػد المػػزارديف. و ػػز دػػاـ  ػػز يػػد المػػزارديف. و ػػز دػػاـ 

ةػت حػوالز  ةػت حػوالز قػواةيف تسػم  للمػزارديف بتػرؾ مػػزارع الدولػة. وتاوَّ مزردػة خاصػػة مزردػة خاصػػة   26000002600000قػواةيف تسػم  للمػزارديف بتػرؾ مػػزارع الدولػة. وتاوَّ
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قدمتحا الحاومة لتحديؽ ذلؾ. ولاػف جػذا ا ةتدػاؿ اػاف بطيًئػا قدمتحا الحاومة لتحديؽ ذلؾ. ولاػف جػذا ا ةتدػاؿ اػاف بطيًئػا   مستفيدة مف اإلداةات التزمستفيدة مف اإلداةات التز
  ..  1))وصعًباوصعًبا

% مف أراضز روسيا الزرادية لزرادة المحصو ت وُيعد  ةطاؽ % مف أراضز روسيا الزرادية لزرادة المحصو ت وُيعد  ةطاؽ 1313تخصَّص ةحو تخصَّص ةحو 
ا،رض السػػوداء الممتػػػد مػػػف حػػدود أواراةيػػػا إلػػػم جةػػوب  ربػػػز سػػػيبريا مػػف أجػػػـ ا،قػػػاليـ ا،رض السػػوداء الممتػػػد مػػػف حػػدود أواراةيػػػا إلػػػم جةػػوب  ربػػػز سػػػيبريا مػػف أجػػػـ ا،قػػػاليـ 

مةطدػػة الفولجػػا وا،جػػزاء الشػػمالية مػػف مةطدػػة الفولجػػا وا،جػػزاء الشػػمالية مػػف الزراديػػة  ػػز الػػبالد  امػػا توجػػد أقػػاليـ أخػػرة  ػػز الزراديػػة  ػػز الػػبالد  امػػا توجػػد أقػػاليـ أخػػرة  ػػز 
جباؿ الدوقاز و ز سيبريا ال ربية. ودلم الر ـ مف أف روسيا ُتعد  مف أجـ الدوؿ المةتجة جباؿ الدوقاز و ز سيبريا ال ربية. ودلم الر ـ مف أف روسيا ُتعد  مف أجـ الدوؿ المةتجة 
للحبػػػوب  ػػػز العػػػالـ إ  أةحػػػا مازالػػػت تسػػػتورد اميػػػات مةحػػػا لسػػػد احتياجاتحػػػا. تشػػػمؿ أجػػػـ للحبػػػوب  ػػػز العػػػالـ إ  أةحػػػا مازالػػػت تسػػػتورد اميػػػات مةحػػػا لسػػػد احتياجاتحػػػا. تشػػػمؿ أجػػػـ 

بةجػػر السػػار ودوار بةجػػر السػػار ودوار مةتجاتحػػا الزراديػػةس الشػػعير والاتػػاف والفوااػػث والشػػو اف والبطػػاطس و مةتجاتحػػا الزراديػػةس الشػػعير والاتػػاف والفوااػػث والشػػو اف والبطػػاطس و 
الشػػػمس والخضػػػراوات والدمػػػ   ومحصػػػو ت العلػػػؼ التػػػز ُت ػػػذَّة بحػػػا ا،بدػػػار والخةػػػازير الشػػػمس والخضػػػراوات والدمػػػ   ومحصػػػو ت العلػػػؼ التػػػز ُت ػػػذَّة بحػػػا ا،بدػػػار والخةػػػازير 

توجد  ز روسيا مساحات شاسعة مف ا،راضػز الزراديػة  لاػف الزرادػة تعػاةز توجد  ز روسيا مساحات شاسعة مف ا،راضػز الزراديػة  لاػف الزرادػة تعػاةز   2).))وال ةـوال ةـ
مف مشاالت مةحا قصر  صؿ الةمو وقلة ا،راضز الخصبة  وةظػاـ مػزارع الدولػة الػذل مف مشاالت مةحا قصر  صؿ الةمو وقلة ا،راضز الخصبة  وةظػاـ مػزارع الدولػة الػذل 

مزردػػػة حاوميػػػة يتاػػػوف مزردػػػة حاوميػػػة يتاػػػوف   150000150000ويوجػػػد  ػػػز الػػػبالد ةحػػػو ويوجػػػد  ػػػز الػػػبالد ةحػػػو   .فايػػػة والتبػػػذيرفايػػػة والتبػػػذيريتسػػػـ بعػػػدـ الايتسػػػـ بعػػػدـ الا
ةصػػػفحا مػػػف مػػػزارع دولػػػة سػػػو خوزل تػػػديرجا الدولػػػة ويعمػػػؿ المزاردػػػوف  يحػػػا بػػػعجر  بيةمػػػا ةصػػػفحا مػػػف مػػػزارع دولػػػة سػػػو خوزل تػػػديرجا الدولػػػة ويعمػػػؿ المزاردػػػوف  يحػػػا بػػػعجر  بيةمػػػا 
يتاوف الةصؼ ا خر مف مزارع جمادية اولخوزل تسيطر دليحا الحاومة ولاػف إدارتحػا يتاوف الةصؼ ا خر مف مزارع جمادية اولخوزل تسيطر دليحا الحاومة ولاػف إدارتحػا 

ولػػة لتحريػػر ا قتصػػاد  صػػدرت ولػػة لتحريػػر ا قتصػػاد  صػػدرت ـ وضػػمف سياسػػة الدـ وضػػمف سياسػػة الد19921992 ػػز يػػد المػػزارديف. و ػػز دػػاـ  ػػز يػػد المػػزارديف. و ػػز دػػاـ 
ةػت حػوالز  ةػت حػوالز قػواةيف تسػم  للمػزارديف بتػرؾ مػػزارع الدولػة. وتاوَّ مزردػة خاصػػة مزردػة خاصػػة   26000002600000قػواةيف تسػم  للمػزارديف بتػرؾ مػػزارع الدولػة. وتاوَّ

مستفيدة مف اإلداةات التز قدمتحا الحاومة لتحديؽ ذلؾ. ولاػف جػذا ا ةتدػاؿ اػاف بطيئػًا مستفيدة مف اإلداةات التز قدمتحا الحاومة لتحديؽ ذلؾ. ولاػف جػذا ا ةتدػاؿ اػاف بطيئػًا 
% مف أراضػز روسػيا الزراديػة لزرادػة المحصػو ت وُيعػد  % مف أراضػز روسػيا الزراديػة لزرادػة المحصػو ت وُيعػد  1313تخصَّص ةحو تخصَّص ةحو   (3).وصعًباوصعًبا

ةطػػػاؽ ا،رض السػػػوداء الممتػػػد مػػػف حػػػدود أواراةيػػػا إلػػػم جةػػػوب  ربػػػز سػػػيبريا مػػػف أجػػػـ ةطػػػاؽ ا،رض السػػػوداء الممتػػػد مػػػف حػػػدود أواراةيػػػا إلػػػم جةػػػوب  ربػػػز سػػػيبريا مػػػف أجػػػـ 
ا،قاليـ الزرادية  ز البالد  اما توجد أقػاليـ أخػرة  ػز مةطدػة الفولجػا وا،جػزاء الشػمالية ا،قاليـ الزرادية  ز البالد  اما توجد أقػاليـ أخػرة  ػز مةطدػة الفولجػا وا،جػزاء الشػمالية 

                                                           

( اًظررس: تاسررن زاةررد، الوصررالر الورقازتررح:  ّز ػررالوٖ جدٗررد لسّسرر٘ا رررٖ الست٘ررغ الؼستررٖ"، سلرررلح ( اًظررس: تاسررن زاةررد، الوصررالر الورقازتررح:  ّز ػررالوٖ جدٗررد لسّسرر٘ا رررٖ الست٘ررغ الؼستررٖ"، سلرررلح 1))

 ةة1717  -1313صص  (،(،21132113ّ دج الدزاساخ الوررقثل٘ح، ّ دج الدزاساخ الوررقثل٘ح،   ، )اإلسكٌدزٗح:، )اإلسكٌدزٗح:33أّزاق، ػد  أّزاق، ػد  

(2) see more: "External debt of Russia decreases to 720,9$ in the first half of 

2014". Bank of Russia. Retrieved 10 July 2014. 

تارل تاٗ٘،، القْج الؼركسٗح ّس٘اسح ال اوح تْذ٘ي ّالثلس ػري "الؼظورح" السّسر٘ح، هصردز سرث  تارل تاٗ٘،، القْج الؼركسٗح ّس٘اسح ال اوح تْذ٘ي ّالثلس ػري "الؼظورح" السّسر٘ح، هصردز سرث  ( ( 3))

 ةة 111111ذكسٍ، صذكسٍ، ص

http://ria.ru/economy/20140710/1015433176.html
http://ria.ru/economy/20140710/1015433176.html
https://www.marefa.org/index.php?title=Bank_of_Russia&action=edit&redlink=1
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مػػف جبػػاؿ الدوقػػاز و ػػز سػػيبريا ال ربيػػة. ودلػػم الػػر ـ مػػف أف روسػػيا ُتعػػد  مػػف أجػػـ الػػدوؿ مػػف جبػػاؿ الدوقػػاز و ػػز سػػيبريا ال ربيػػة. ودلػػم الػػر ـ مػػف أف روسػػيا ُتعػػد  مػػف أجػػـ الػػدوؿ 
لـ إ  أةحػا مازالػت تسػتورد اميػات مةحػا لسػد احتياجاتحػا. تشػمؿ لـ إ  أةحػا مازالػت تسػتورد اميػات مةحػا لسػد احتياجاتحػا. تشػمؿ المةتجة للحبوب  ػز العػاالمةتجة للحبوب  ػز العػا

أجػػػـ مةتجاتحػػػا الزراديػػػةس الشػػػعير والاتػػػاف والفوااػػػث والشػػػو اف والبطػػػاطس وبةجػػػر السػػػار أجػػػـ مةتجاتحػػػا الزراديػػػةس الشػػػعير والاتػػػاف والفوااػػػث والشػػػو اف والبطػػػاطس وبةجػػػر السػػػار 
ودوار الشػػػػػمس والخضػػػػػراوات والدمػػػػػ   ومحصػػػػػو ت العلػػػػػؼ التػػػػػز ُت ػػػػػذَّة بحػػػػػا ا،بدػػػػػار ودوار الشػػػػػمس والخضػػػػػراوات والدمػػػػػ   ومحصػػػػػو ت العلػػػػػؼ التػػػػػز ُت ػػػػػذَّة بحػػػػػا ا،بدػػػػػار 

صةادتحا أجمية  ز روسػيا التػز صةادتحا أجمية  ز روسػيا التػز و و   صيد وتجارة ا سماؾصيد وتجارة ا سماؾوتشاؿ مسعلة وتشاؿ مسعلة   .والخةازير وال ةـوالخةازير وال ةـ
يجػػػػوب صػػػػيادوجا بحػػػػر بػػػػارةتس والبحػػػػر ا،بػػػػيض لصػػػػيد سػػػػمؾ الدػػػػد والحػػػػدوؽ والرةجػػػػة يجػػػػوب صػػػػيادوجا بحػػػػر بػػػػارةتس والبحػػػػر ا،بػػػػيض لصػػػػيد سػػػػمؾ الدػػػػد والحػػػػدوؽ والرةجػػػػة 
والسػػالموف  امػػا يرتػػادوف المحيطػػيف ا،طلسػػز والحػػادئ واػػذلؾ البحػػار الداخليػػة وبحػػرل والسػػالموف  امػػا يرتػػادوف المحيطػػيف ا،طلسػػز والحػػادئ واػػذلؾ البحػػار الداخليػػة وبحػػرل 

ويشػػتحر بحػر قػزويف بسػمؾ الحفػش الػذل يسػتخرج مةػث بػػيض ويشػػتحر بحػر قػزويف بسػمؾ الحفػش الػذل يسػتخرج مةػث بػػيض  .البلطيػؽ والبحػر ا،سػودالبلطيػؽ والبحػر ا،سػود
 ..سز ذو الشحرةسز ذو الشحرةالاا يار الرو الاا يار الرو 

 ::عنصر الق ة االلكتر نيةعنصر الق ة االلكتر نية  -زز

بتميزجػػػػػا  ػػػػػز الحػػػػػروب بتميزجػػػػػا  ػػػػػز الحػػػػػروب   20182018-20162016اشػػػػػتحرت روسػػػػػيا ا تحاديػػػػػة  ػػػػػز الفتػػػػػرة اشػػػػػتحرت روسػػػػػيا ا تحاديػػػػػة  ػػػػػز الفتػػػػػرة   
مف خالؿ حادثة ةجاححا  ز التجسػس ا لاتروةػز دلػم دمليػات ا ةتخابيػة مف خالؿ حادثة ةجاححا  ز التجسػس ا لاتروةػز دلػم دمليػات ا ةتخابيػة   1ا لاتروةيةا لاتروةية

بمػا در ػت بدضػية تفضػؿ خيػار اةتخػاب المرشػ  الجمحػورل بمػا در ػت بدضػية تفضػؿ خيػار اةتخػاب المرشػ  الجمحػورل   20162016الرئاسية ةحايػة دػاـ الرئاسية ةحايػة دػاـ 
ودمليػػة تجسسػػحا دلػػم مدػػر ودمليػػة تجسسػػحا دلػػم مدػػر     ةػػد ترامػػب دلػػم المرشػػحة الديمدراطيػػة جػػيالرل الةتػػوفةػػد ترامػػب دلػػم المرشػػحة الديمدراطيػػة جػػيالرل الةتػػوفدو دو 

الدةصػػػلية السػػػعودية  ػػػز اسػػػطةبوؿ بمػػػا يعػػػرؼ بدضػػػية ا تيػػػاؿ وتصػػػفية جثػػػة الصػػػحفز الدةصػػػلية السػػػعودية  ػػػز اسػػػطةبوؿ بمػػػا يعػػػرؼ بدضػػػية ا تيػػػاؿ وتصػػػفية جثػػػة الصػػػحفز 
حيػػػث اسػػػتطادت اجحػػػزة الػػػذااء ا صػػػطةادز الروسػػػز  ػػػز حيػػػث اسػػػتطادت اجحػػػزة الػػػذااء ا صػػػطةادز الروسػػػز  ػػػز     السػػػعودل جمػػػاؿ خاشػػػدجزالسػػػعودل جمػػػاؿ خاشػػػدجز

                                                           

آ" )ت٘لٌ٘ررا( الررركٖ، لق٘ررا ج ألْٗررح آ" )ت٘لٌ٘ررا( الررركٖ، لق٘ررا ج ألْٗررح   113113–أز تررٖأز تررًٖظررام "ًظررام "  21122112( ذرررلود ّشازج الرردراع السّسرر٘ح ػررام ( ذرررلود ّشازج الرردراع السّسرر٘ح ػررام 1))

 .اللسب اإللكرسًّ٘حاللسب اإللكرسًّ٘ح

ّٗقْم ُرا الٌظام أّذْهاذ٘ك٘ا ترلل٘ل الوْو، رٖ هٌ قح الؼول٘اخ اللست٘ح، ّٗكرشر، ا ُردا  ّٗقْم ُرا الٌظام أّذْهاذ٘ك٘ا ترلل٘ل الوْو، رٖ هٌ قح الؼول٘اخ اللست٘ح، ّٗكرشر، ا ُردا  

ّٗصررردز أّاهرررس تِررررا الشررر ى حلرررٔ هل ررراخ اللرررسب ّٗصررردز أّاهرررس تِررررا الشررر ى حلرررٔ هل ررراخ اللرررسب  ّٗرؼرررس  ػلِ٘رررا ّٗخرررراز  سٗقرررح هِاجورِرررا،ّٗرؼرررس  ػلِ٘رررا ّٗخرررراز  سٗقرررح هِاجورِرررا،

م "ت٘لٌ٘ررا" ػلررٔ حةررازاخ ا جِررصج الالسررلك٘ح اإللكرسًّ٘ررح م "ت٘لٌ٘ررا" ػلررٔ حةررازاخ ا جِررصج الالسررلك٘ح اإللكرسًّ٘ررح ٗرررشس ًظرراٗرررشس ًظررا اإللكرسًّ٘ررح تشرركل ذاذررٖ، ّالاإللكرسًّ٘ررح تشرركل ذاذررٖ، ّال

ةرا ٌاخ هلولرح ترا جِصج، ّورا زج ػلرٔ ةرا ٌاخ هلولرح ترا جِصج، ّورا زج ػلرٔ   55"ت٘لٌ٘ا" هٌظْهح هرررقلح ذواهرا، ذضرن "ت٘لٌ٘ا" هٌظْهح هرررقلح ذواهرا، ذضرن  ّٗؼرثسّٗؼرثس  .الصدٗقحالصدٗقح

كوررا ٗؼررد "ت٘لٌ٘را" ًظاهررا أّذْهاذ٘ك٘ررا ذاذ٘ررا كوررا ٗؼررد "ت٘لٌ٘را" ًظاهررا أّذْهاذ٘ك٘ررا ذاذ٘ررا .الرر٘س رررٖ ا زااررٖ الرْػسج، ّهررصّ ج توؼررداخ هرراػدجالرر٘س رررٖ ا زااررٖ الرْػسج، ّهررصّ ج توؼررداخ هرراػدج

ّتْسررغ ُرررا الٌظررام ّتْسررغ ُرررا الٌظررام   .ص و٘ررا ج اللررْاع رررٖ هساوثررح ػولررَ رقررطص و٘ررا ج اللررْاع رررٖ هساوثررح ػولررَ رقررط ّز الضررثا  رررٖ هسكرر ّز الضررثا  رررٖ هسكرر ذواهررا، ٌّٗلصررسذواهررا، ٌّٗلصررس

ّا ووررراز الصرررٌاػ٘ح ّا ووررراز الصرررٌاػ٘ح  اخر٘ررراز ا ُررردا ، هصرررل أًظورررح االذصررراد ّالرررسا ازاخ ّ رررا ساخ الرجررررا،اخر٘ررراز ا ُررردا ، هصرررل أًظورررح االذصررراد ّالرررسا ازاخ ّ رررا ساخ الرجررررا،

ذلرك ا ُردا  ّٗخرراز هل رح هٌاسرثح ذلرك ا ُردا  ّٗخرراز هل رح هٌاسرثح  ّٗرؼس  ػلِ٘ا خالد شْاى، ّتؼد ذلك ٗرخر وسازا تك٘ ٘ح صردّٗرؼس  ػلِ٘ا خالد شْاى، ّتؼد ذلك ٗرخر وسازا تك٘ ٘ح صرد

  2626ذشرر٘كْ / ً٘ك٘رررا كْرررالٌ٘كْ، صررل٘ ح رص ل٘ررا ة ذشرر٘كْ / ً٘ك٘رررا كْرررالٌ٘كْ، صررل٘ ح رص ل٘ررا ة للوصٗررد هرري الر اصرر٘ل اًظررس: أًدزٗررَ زٗصللوصٗررد هرري الر اصرر٘ل اًظررس: أًدزٗررَ زٗص.لرررلكلرررلك

  https://vz.ru/politics/2018/4/26/919811.html  ، ػلٔ الساتط الرالٖ:، ػلٔ الساتط الرالٖ:2112ة211214ة14ةة

https://vz.ru/politics/2018/4/26/919811.html
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ا حػػدث  ػػز اقبيػػة الدةصػػلية ا حػػدث  ػػز اقبيػػة الدةصػػلية اجحػػزة الرصػػد والتصػػةت والتحليػػؿ اف تدػػدـ صػػورة حديديػػة لمػػاجحػػزة الرصػػد والتصػػةت والتحليػػؿ اف تدػػدـ صػػورة حديديػػة لمػػ
 ..  1السعودية بشاؿ ابحر العالـ ووض  الدوة العلمية ا لاتروةية الروسيةالسعودية بشاؿ ابحر العالـ ووض  الدوة العلمية ا لاتروةية الروسية

 اجلديد يف روسيا االحتادية  انتفكري االسرتاتيجي :احملور انثاني
المحور ا وؿ جسد لةا اف روسيا ا تحادية تمتلؾ المدومات ا ساسية إلةتاج قوة المحور ا وؿ جسد لةا اف روسيا ا تحادية تمتلؾ المدومات ا ساسية إلةتاج قوة   

مػػػؤثر اذا تػػػـ اسػػػتثمارجا بشػػػاؿ مػػػؤثر اذا تػػػـ اسػػػتثمارجا بشػػػاؿ ا قليمػػػز والػػػدولز الفادػػػؿ والا قليمػػػز والػػػدولز الفادػػػؿ والشػػػاملة يماةحػػػا اةتػػػزاع الػػػدور شػػػاملة يماةحػػػا اةتػػػزاع الػػػدور 
 ..سليـسليـ

اف ا سػػػتثمار ا مثػػػؿ لعةاصػػػر الدػػػوة الطبيعيػػػة والبشػػػرية وا قتصػػػادية والعسػػػارية اف ا سػػػتثمار ا مثػػػؿ لعةاصػػػر الدػػػوة الطبيعيػػػة والبشػػػرية وا قتصػػػادية والعسػػػارية 
والعلمية يجب اف يخضث لسمات محددة  ز التفاير والتخطيط والتةفيػذ ا سػتراتيجز بعػد والعلمية يجب اف يخضث لسمات محددة  ز التفاير والتخطيط والتةفيػذ ا سػتراتيجز بعػد 

لمثالية  ز الفار الماراسز  ز حدبتحا لمثالية  ز الفار الماراسز  ز حدبتحا اف ةفضت روسيا ا تحادية المحددات العدائدية وااف ةفضت روسيا ا تحادية المحددات العدائدية وا
 السابدة قبؿ اةتحاء الحرب الباردة السابدة قبؿ اةتحاء الحرب الباردة 

    20202020حتػػػػم حتػػػػم   20092009اذ جػػػػاءت اسػػػػتراتيجية ا،مػػػػف الروسػػػػية التػػػػز ادلةػػػػت دػػػػاـ اذ جػػػػاءت اسػػػػتراتيجية ا،مػػػػف الروسػػػػية التػػػػز ادلةػػػػت دػػػػاـ 
تػػددوا تػػددوا   20002000الػػذل دػػدؿ دػػاـالػػذل دػػدؿ دػػاـ  19971997وحلػػت ماػػاف مفحػػـو ا مػػف الدػػومز الروسػػز للعػػاـ وحلػػت ماػػاف مفحػػـو ا مػػف الدػػومز الروسػػز للعػػاـ 

تاػوف احػػدة الدػوة الخمػػس تاػوف احػػدة الدػوة الخمػػس الػم تحويػؿ روسػػيا المةبعثػة الػم دولػػة ابػرة مجػػددا والػم أف الػم تحويػؿ روسػػيا المةبعثػة الػم دولػػة ابػرة مجػػددا والػم أف 
وجز تحدد ا جداؼ والتحديػدات والمحػاـ وا جػراءات لتحديػؽ وجز تحدد ا جداؼ والتحديػدات والمحػاـ وا جػراءات لتحديػؽ     ا ابر اقتصاديًا  ز العالـا ابر اقتصاديًا  ز العالـ

  والمػػػػػػػػدة   والمػػػػػػػػدة 20152015  والمػػػػػػػػدة المتوسػػػػػػػػط)  والمػػػػػػػػدة المتوسػػػػػػػػط)20122012جػػػػػػػػذا الحػػػػػػػػدؼ دلػػػػػػػػم المػػػػػػػػدة الدصػػػػػػػػير)جػػػػػػػػذا الحػػػػػػػػدؼ دلػػػػػػػػم المػػػػػػػػدة الدصػػػػػػػػير)
  وتربط جػذت الحػدؼ مػث ا مػف الدػومز الروسػز ربطػًا محاومػًا مػث الةمػو   وتربط جػذت الحػدؼ مػث ا مػف الدػومز الروسػز ربطػًا محاومػًا مػث الةمػو 20202020الطويؿ)الطويؿ)

ودلػم اولويػة ودلػم اولويػة     مشػددة دلػم ر ػث مسػتويات معيشػة المػواطف الروسػز   مشػددة دلػم ر ػث مسػتويات معيشػة المػواطف الروسػز ا قتصادل الثابػتا قتصادل الثابػت
حتػػم دلػػم الروحاةيػػة  ػػز اطػػار حتػػم دلػػم الروحاةيػػة  ػػز اطػػار والصػػحة العامػػة والصػػحة العامػػة والعلػػـ والعلػػـ     ففالتاةولػػوجييالتاةولػػوجيي بتاػػار  بتاػػار ا بػػداع واا بػػداع وا

 ..    2))الذاارة التاريخية الروسية المتمثلة بالمسيحية ا رثوذاسيةالذاارة التاريخية الروسية المتمثلة بالمسيحية ا رثوذاسية

 

                                                           

ج هري ذشرسٗي االّد ج هري ذشرسٗي االّد للوصٗد هي الوؼلْهاخ ٌٗظس ذقازٗس ّكاالخ االًثاع الؼالو٘ح  ْد اللرا ز لل ررسللوصٗد هي الوؼلْهاخ ٌٗظس ذقازٗس ّكاالخ االًثاع الؼالو٘ح  ْد اللرا ز لل ررس  ((1))

  ْد اللا ز ة  ْد اللا ز ة   21122112كاًْى االّد كاًْى االّد   –

سررررررررؼ٘د هلْ٘،القررررررررْٓ الكثررررررررسٓ ّالٌظررررررررام الؼررررررررالوٖ الجدٗد،هجلررررررررح ةررررررررْ ى االّسررررررررط، سررررررررؼ٘د هلْ٘،القررررررررْٓ الكثررررررررسٓ ّالٌظررررررررام الؼررررررررالوٖ الجدٗد،هجلررررررررح ةررررررررْ ى االّسررررررررط، ( ( 2))

 ةة1616،ص،ص21142114،ةراع،ةراع147147الؼد الؼد 
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 سمات التفكير االستراتيجا الجديد فا ر سياسمات التفكير االستراتيجا الجديد فا ر سيا

جػػذت السػػمة  ػػز سػػعز الديػػادة السياسػػية الروسػػية إلػػم بةػػاء سياسػػة جػػذت السػػمة  ػػز سػػعز الديػػادة السياسػػية الروسػػية إلػػم بةػػاء سياسػػة   الواقعيػػةس تتجسػػدالواقعيػػةس تتجسػػد -11
برا ماتية  دػف طريػؽ ا بتعػاد دػف الحجػا ا،يديولوجيػة  التػز ااةػت تميػز التحػرؾ برا ماتية  دػف طريػؽ ا بتعػاد دػف الحجػا ا،يديولوجيػة  التػز ااةػت تميػز التحػرؾ 
حػػػػالؿ محلحػػػػا مبػػػػررات  حػػػػالؿ محلحػػػػا مبػػػػررات الدبلوماسػػػػز والسياسػػػػز السػػػػو يتز  ػػػػز الماضػػػػز الدريػػػػب  وا  الدبلوماسػػػػز والسياسػػػػز السػػػػو يتز  ػػػػز الماضػػػػز الدريػػػػب  وا 

 بلية. بلية. سياسية واقتصادية أاثر وضوحا وتعبيرا دف تطلعات روسيا المستدسياسية واقتصادية أاثر وضوحا وتعبيرا دف تطلعات روسيا المستد
البرا ماتية الديادةس وتتمثؿ  ز لجوء الديادة الروسية إلم قيـ جديدة بدأت تعمؿ بحا  البرا ماتية الديادةس وتتمثؿ  ز لجوء الديادة الروسية إلم قيـ جديدة بدأت تعمؿ بحا   -22

حيػػػػث دمػػػػد رؤسػػػػاء روسػػػػيا إلػػػػم إظحػػػػار وتعايػػػػد قطػػػػث دالقػػػػات بالدجػػػػـ بالماضػػػػز حيػػػػث دمػػػػد رؤسػػػػاء روسػػػػيا إلػػػػم إظحػػػػار وتعايػػػػد قطػػػػث دالقػػػػات بالدجػػػػـ بالماضػػػػز 
الشػػػػػيودز  والتخلػػػػػز دػػػػػف اا ػػػػػة راػػػػػائز الحػػػػػرب البػػػػػاردة  بمػػػػػا  يحػػػػػا ا،يػػػػػديولوجيات الشػػػػػيودز  والتخلػػػػػز دػػػػػف اا ػػػػػة راػػػػػائز الحػػػػػرب البػػػػػاردة  بمػػػػػا  يحػػػػػا ا،يػػػػػديولوجيات 

 ..  1))  الماراسية الليةيةيةالماراسية الليةيةية
الروسػػػػية مػػػػف خػػػػالؿ مػػػػا الروسػػػػية مػػػػف خػػػػالؿ مػػػػا   ا سػػػػتراتيجيةا سػػػػتراتيجيةةس وتظحػػػػر ديةاميايػػػػة أو  ادليػػػػة ةس وتظحػػػػر ديةاميايػػػػة أو  ادليػػػػة الديةاميايػػػػالديةاميايػػػػ   -33

يضػػػمف بصػػػػورة جديػػػػة دػػػػدـ العػػػػودة إلػػػػم الػػػػوراء مةػػػػذ تػػػػوارل دصػػػػر ا،يػػػػديولوجيات يضػػػمف بصػػػػورة جديػػػػة دػػػػدـ العػػػػودة إلػػػػم الػػػػوراء مةػػػػذ تػػػػوارل دصػػػػر ا،يػػػػديولوجيات 
المتصػػػاردة دلػػػم السػػػاحة الدوليػػػة أو  يػػػاب ا،يػػػديولوجيات الشػػػيودية  حيػػػث ظحػػػر المتصػػػاردة دلػػػم السػػػاحة الدوليػػػة أو  يػػػاب ا،يػػػديولوجيات الشػػػيودية  حيػػػث ظحػػػر 

ل اةتحجتػػػث ل اةتحجتػػػث  الديميػػػر بػػػوتيف  ػػػز ةظػػػر ال ػػػرب احػػػاـ للخػػػط ا سػػػتراتيجز الجديػػػد الػػػذ الديميػػػر بػػػوتيف  ػػػز ةظػػػر ال ػػػرب احػػػاـ للخػػػط ا سػػػتراتيجز الجديػػػد الػػػذ
روسػػيا  ػػز دصػػر العولمػػة وحريػػة ا،سػػواؽ  مػػث اإلصػػرار دلػػم وحػػدة تػػراب ا تحػػاد روسػػيا  ػػز دصػػر العولمػػة وحريػػة ا،سػػواؽ  مػػث اإلصػػرار دلػػم وحػػدة تػػراب ا تحػػاد 
تباع مختلؼ الوسائؿ  بما  يحػا الدػوة العسػارية  لتعايػد  تباع مختلؼ الوسائؿ  بما  يحػا الدػوة العسػارية  لتعايػد الروسز وددـ التفريط بحا  وا  الروسز وددـ التفريط بحا  وا 

 . .   2))  جذت الوحدة  اما  ز الموقؼ مف تمرد الشيشافجذت الوحدة  اما  ز الموقؼ مف تمرد الشيشاف
والحفػػاظ دلػػم أمةحػػا والحفػػاظ دلػػم أمةحػػا   أجػػـ جػػدؼ تسػػعم إليػػث روسػػيا ا تحاديػػة جػػو إدػػادة جيبتحػػاأجػػـ جػػدؼ تسػػعم إليػػث روسػػيا ا تحاديػػة جػػو إدػػادة جيبتحػػا  

عحا العسػػارل  ػػز عحا العسػػارل  ػػز وسػػيادتحا مػػف أل خطػػر يحػػيط بحػػا  وجػػو أمػػر يػػد عحا إلػػم تعزيػػز وضػػوسػػيادتحا مػػف أل خطػػر يحػػيط بحػػا  وجػػو أمػػر يػػد عحا إلػػم تعزيػػز وضػػ
و سيما دةدما تستثمر التورط ا مرياز  ز المةطدة وتوثيػؽ دالقاتحػا و سيما دةدما تستثمر التورط ا مرياز  ز المةطدة وتوثيػؽ دالقاتحػا   المةاطؽ الحدوديةالمةاطؽ الحدودية
 مرياا او المعترضة دلم سياستحا.مرياا او المعترضة دلم سياستحا.،،مف الدوة المةاوئة مف الدوة المةاوئة 

                                                           

الوسكررص الؼستررٖ الوسكررص الؼستررٖ   –الق ررة الوٌ ررس  ّالر ٘٘ررس رررٖ ُ٘كررل الٌظررام الرردّلٖ الق ررة الوٌ ررس  ّالر ٘٘ررس رررٖ ُ٘كررل الٌظررام الرردّلٖ ، ، هصرر  ٔ ػلررْٕهصرر  ٔ ػلررًْٕظررس: ًظررس: اا  ((1))
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الروسػية  و،جلػث أجػاز الدسػتور الروسػز الروسػية  و،جلػث أجػاز الدسػتور الروسػز   المةا سةس وجػز جػدؼ جديػد دلػم السياسػةالمةا سةس وجػز جػدؼ جديػد دلػم السياسػة -44
الجديػػػد جػػػدؼ المةا سػػػة دلػػػم ا،سػػػواؽ العالميػػػة محػػػؿ المواجحػػػة ا،يديولوجيػػػة. لاػػػف الجديػػػد جػػػدؼ المةا سػػػة دلػػػم ا،سػػػواؽ العالميػػػة محػػػؿ المواجحػػػة ا،يديولوجيػػػة. لاػػػف 
تحديػػػػؽ جػػػػذا الحػػػػدؼ   يخلػػػػو مػػػػف الصػػػػعوبات  التػػػػز سػػػػرداف مػػػػا اةعاسػػػػت دلػػػػم تحديػػػػؽ جػػػػذا الحػػػػدؼ   يخلػػػػو مػػػػف الصػػػػعوبات  التػػػػز سػػػػرداف مػػػػا اةعاسػػػػت دلػػػػم 

الروسػية  مػف خػالؿ إدػادة ترتيػب ا،ولويػات  الػذل اةعاػس  ػز خطػط الروسػية  مػف خػالؿ إدػادة ترتيػب ا،ولويػات  الػذل اةعاػس  ػز خطػط   ا ستراتيجيةا ستراتيجية
 يوية الجديدة  وحراة ا ةفتاح المالز وا قتصادل دلم الخارج.يوية الجديدة  وحراة ا ةفتاح المالز وا قتصادل دلم الخارج.اإلصالحات البةاإلصالحات البة

وجػػذا يظحػػر الفػػارؽ بػػيف ا سػػتراتيجية الروسػػية الحاليػػة ومػػا اػػاف متبعػػا  ػػز الحدبػػة وجػػذا يظحػػر الفػػارؽ بػػيف ا سػػتراتيجية الروسػػية الحاليػػة ومػػا اػػاف متبعػػا  ػػز الحدبػػة 
السػػػو يتية  إذ خال ػػػا لالتحػػػاد السػػػو يتز  تفضػػػؿ روسػػػيا ا تحاديػػػة  و،سػػػباب اقتصػػػادية السػػػو يتية  إذ خال ػػػا لالتحػػػاد السػػػو يتز  تفضػػػؿ روسػػػيا ا تحاديػػػة  و،سػػػباب اقتصػػػادية 

دوؿ التػز تسػتطيث د ػث ثمةحػا. وتؤاػد دوؿ التػز تسػتطيث د ػث ثمةحػا. وتؤاػد بالدرجة ا،ولػم  إرسػاؿ المزيػد مػف ا،سػلحة إلػم الػبالدرجة ا،ولػم  إرسػاؿ المزيػد مػف ا،سػلحة إلػم الػ
المؤلفة أف بلوغ جذت ال اية يتطلب المزيد مف ا سػتثمارات مػف جحػة  واإلصػالح البةيػول المؤلفة أف بلوغ جذت ال اية يتطلب المزيد مف ا سػتثمارات مػف جحػة  واإلصػالح البةيػول 

 للداددة الصةادية الروسية لر ث مستواجا التةا سز مف جحة أخرة.للداددة الصةادية الروسية لر ث مستواجا التةا سز مف جحة أخرة.

حرية الحراةس وتتجسد  ز أف تفاؾ ا تحاد السو ياتز وظحور ةظاـ دولػز جديػد لػـ حرية الحراةس وتتجسد  ز أف تفاؾ ا تحاد السو ياتز وظحور ةظاـ دولػز جديػد لػـ  -55
رض شػروط دلػم روسػػيا أو دلػم مصػالححا أو دلػم حريػة حراتحػػا أو رض شػروط دلػم روسػػيا أو دلػم مصػالححا أو دلػم حريػة حراتحػػا أو يصػاحبحما  ػيصػاحبحما  ػ

دةاصػػػر قوتحػػػا   وضػػػعحا الجديػػػد لػػػـ يجعلحػػػا  دلػػػم ا،قػػػؿ  مجبػػػرة دلػػػم ا ةصػػػياع دةاصػػػر قوتحػػػا   وضػػػعحا الجديػػػد لػػػـ يجعلحػػػا  دلػػػم ا،قػػػؿ  مجبػػػرة دلػػػم ا ةصػػػياع 
لموقػؼ الػػدوؿ الابػػرة  سػواء داخػػؿ مجلػػس ا،مػػف ضػمف مةظمػػة ا،مػػـ المتحػػدة  أو لموقػؼ الػػدوؿ الابػػرة  سػواء داخػػؿ مجلػػس ا،مػػف ضػمف مةظمػػة ا،مػػـ المتحػػدة  أو 

ة دلػػم ة دلػػم خارجػػث ضػػمف توجحػػات التطػػاـ الػػدولز الجديػػد  ا،مػػر الػػذل ماةحػػا مػػف الدػػدر خارجػػث ضػػمف توجحػػات التطػػاـ الػػدولز الجديػػد  ا،مػػر الػػذل ماةحػػا مػػف الدػػدر 
التحػػرؾ والتحػػدل والمعارضػػة ،ل ةمػػط جديػػد  ػػز العالقػػات الدوليػػة  وبمػػا يتفػػؽ مػػث التحػػرؾ والتحػػدل والمعارضػػة ،ل ةمػػط جديػػد  ػػز العالقػػات الدوليػػة  وبمػػا يتفػػؽ مػػث 

 ..  1))  مصالححامصالححا
المروةػػػػةس وتظحػػػػر مػػػػف مالحظػػػػة ا خػػػػتالؼ  ػػػػز المفػػػػاجيـ بػػػػيف الو يػػػػات المتحػػػػػدة المروةػػػػةس وتظحػػػػر مػػػػف مالحظػػػػة ا خػػػػتالؼ  ػػػػز المفػػػػاجيـ بػػػػيف الو يػػػػات المتحػػػػػدة  -66

ا،ميرايػػػػة وروسػػػػيا ا تحاديػػػػة بخصػػػػوص مسػػػػعلة ا،مػػػػف العػػػػالمز وموقػػػػث المصػػػػال  ا،ميرايػػػػة وروسػػػػيا ا تحاديػػػػة بخصػػػػوص مسػػػػعلة ا،مػػػػف العػػػػالمز وموقػػػػث المصػػػػال  
يػػات المتحػػدة مةػػاطؽ العػػالـ الحساسػػة دلػػم أةحػػا يػػات المتحػػدة مةػػاطؽ العػػالـ الحساسػػة دلػػم أةحػػا الروسػػية مةحػػا.  فػػز حػػيف تػػرة الو الروسػػية مةحػػا.  فػػز حػػيف تػػرة الو 

جزء مف الةفوذ ال ربز  ودلم ال رب تعميف الحماية الالزمة للمحا ظة دلػم الوضػث جزء مف الةفوذ ال ربز  ودلم ال رب تعميف الحماية الالزمة للمحا ظة دلػم الوضػث 
 دية  وا قتراح الدادز إلم إشراؾدية  وا قتراح الدادز إلم إشراؾالسياسز الدائـ  يحا  تؤيد روسيا الجحود الجماالسياسز الدائـ  يحا  تؤيد روسيا الجحود الجما

                                                           

  11الرداز الؼست٘رح للؼلرْم،  الرداز الؼست٘رح للؼلرْم،  ، ، الرس ٘ا رال ٗو٘رس ترْذ٘يالرس ٘ا رال ٗو٘رس ترْذ٘ي  زّس٘ا ا ّزاس٘ح شهريزّس٘ا ا ّزاس٘ح شهري  –ّس٘ن خل٘ل ولؼج٘ح ّس٘ن خل٘ل ولؼج٘ح ( ( 1))

 ةة2727، ص، ص21162116



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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 ..  1))ـ ـ جميث أدضاء مجلس ا،مف وا،طراؼ المعةية لحؿ أل أزمة تةشب  ز العالجميث أدضاء مجلس ا،مف وا،طراؼ المعةية لحؿ أل أزمة تةشب  ز العال
ــا القــ ل ــذل  يمكنن ــ ل ب ــا الق ــذل  يمكنن ــدد   :: ب ــ م المتع ــا عــالم الي ــد ف ــدي ل جيات  العقائ ــدد ســق ط ادي ــ م المتع ــا عــالم الي ــد ف ــدي ل جيات  العقائ ســق ط ادي

 األقطاباألقطاب

دارة جػػذت    دارة جػػذت  دػد أصػب  مػف الجلػز  أةةػا ةعػػيش  ػز دػالـ تسػي رت المصػال  المختلفػة  وا   دػد أصػب  مػف الجلػز  أةةػا ةعػػيش  ػز دػالـ تسػي رت المصػال  المختلفػة  وا 
تفرض رسـ سياسات ووضػث اسػتراتيجيات لتحديػؽ جػذت المصػال   سػواء ااةػت تفرض رسـ سياسات ووضػث اسػتراتيجيات لتحديػؽ جػذت المصػال   سػواء ااةػت المصال  المصال  

 ابرت أو ص رت.ابرت أو ص رت.، راد أو مجمودات أو دوؿ  ، راد أو مجمودات أو دوؿ  

والعدائػػػد التػػػز ااةػػػت تسػػػي ر الػػػدوؿ وتوجححػػػا  وضػػػعؼ والعدائػػػد التػػػز ااةػػػت تسػػػي ر الػػػدوؿ وتوجححػػػا  وضػػػعؼ   إف سػػػدوط ا،يػػػديولوجياتإف سػػػدوط ا،يػػػديولوجيات
ا،مػػػة وتراجػػػث تعثيرجػػػا لصػػػال  المؤسسػػػات والشػػػراات الابػػػرة العػػػابرة ا،مػػػة وتراجػػػث تعثيرجػػػا لصػػػال  المؤسسػػػات والشػػػراات الابػػػرة العػػػابرة   -مفػػػاجيـ الدولػػػة مفػػػاجيـ الدولػػػة 

للحػػػدود والدوميػػػات  واةفتػػػاح الشػػػعوب دلػػػم بعضػػػحا  دبػػػر وسػػػائؿ ا تصػػػاؿ والتدةيػػػات للحػػػدود والدوميػػػات  واةفتػػػاح الشػػػعوب دلػػػم بعضػػػحا  دبػػػر وسػػػائؿ ا تصػػػاؿ والتدةيػػػات 
شػػػة لمفحػػػـو رأس المػػػاؿ والػػػرب  دلػػػم ا، اػػػار  وتراجػػػث شػػػة لمفحػػػـو رأس المػػػاؿ والػػػرب  دلػػػم ا، اػػػار  وتراجػػػث الحديثػػػة  أدة الػػػم سػػػيطرة متوحالحديثػػػة  أدة الػػػم سػػػيطرة متوح

مفػػاجيـ الدػػيـ وا،خػػالؽ والعدائػػد التػػز سػػادت  ػػز  تػػرات سػػابدة. وجاػػذا تحولػػت العالقػػات مفػػاجيـ الدػػيـ وا،خػػالؽ والعدائػػد التػػز سػػادت  ػػز  تػػرات سػػابدة. وجاػػذا تحولػػت العالقػػات 
الدوليػػة دػػف بعػػض قيمحػػا السػػابدة لتصػػب   ػػز خدمػػة مصػػال  مواقػػث الدػػوة والسػػيطرة  ػػز الدوليػػة دػػف بعػػض قيمحػػا السػػابدة لتصػػب   ػػز خدمػػة مصػػال  مواقػػث الدػػوة والسػػيطرة  ػػز 

تحػػػا وتعمػػػؿ دلػػػم تحػػػا وتعمػػػؿ دلػػػم العػػػالـ  وبػػػدأت الػػػدوؿ الابػػػرة تسػػػعم لتحػػػا ظ دلػػػم ةفسػػػحا وأسػػػباب قو العػػػالـ  وبػػػدأت الػػػدوؿ الابػػػرة تسػػػعم لتحػػػا ظ دلػػػم ةفسػػػحا وأسػػػباب قو 
 Softاستخداـ دالقاتحا لتحديؽ مصالححا ومصادر قوتحا دبر وسيلتيفس الدوة الةادمة )استخداـ دالقاتحا لتحديؽ مصالححا ومصادر قوتحا دبر وسيلتيفس الدوة الةادمة )

Power( والدػػػوة الصػػػلبة )  والدػػػوة الصػػػلبة  Hard Power    ((2   أل اسػػػتخداـ الدبلوماسػػػية والعالقػػػات . أل اسػػػتخداـ الدبلوماسػػػية والعالقػػػات .
ا ةساةية والثدا ية و يرجا واستخداـ الدوة العسارية بما تعةيث مػف أسػلحة وقػوات ووسػائط ا ةساةية والثدا ية و يرجا واستخداـ الدوة العسارية بما تعةيث مػف أسػلحة وقػوات ووسػائط 

وحدػػػػوؽ وحدػػػػوؽ « « سػػػػيادة الدولػػػػةسػػػػيادة الدولػػػػة»»صػػػػوؿ الػػػػم مصػػػػالححا  ػػػػز دػػػػالـ ت يػػػػر  يػػػػث مفحػػػػـو صػػػػوؿ الػػػػم مصػػػػالححا  ػػػػز دػػػػالـ ت يػػػػر  يػػػػث مفحػػػػـو تػػػػدمير للو تػػػػدمير للو 
 ..  3))الجماداتالجمادات

 لـلـ« « الديصرالديصر»»المز وجز تحلـ بدولة المز وجز تحلـ بدولة مف جةا   دف روسيا العائدة الم المسرح العمف جةا   دف روسيا العائدة الم المسرح الع
                                                           

( تاسن زاةد، "الوصالر الورقازترح:  ّز ػرالوٖ جدٗرد لسّسر٘ا ررٖ الست٘رغ الؼسترٖ"، سلررلح أّزاق، ( تاسن زاةد، "الوصالر الورقازترح:  ّز ػرالوٖ جدٗرد لسّسر٘ا ررٖ الست٘رغ الؼسترٖ"، سلررلح أّزاق، 1))

 ةة1717  -1313صص  (،(،21132113، )اإلسكٌدزٗح: ّ دج الدزاساخ الوررقثل٘ح، ، )اإلسكٌدزٗح: ّ دج الدزاساخ الوررقثل٘ح، 33ػد  ػد  

ػلرٔ الر٘اسرح الخازج٘رح ا هسٗك٘رح ذجراٍ هٌ قرح ػلرٔ الر٘اسرح الخازج٘رح ا هسٗك٘رح ذجراٍ هٌ قرح   ذ ش٘س الصرؼْ  السّسرٖذ ش٘س الصرؼْ  السّسرٖ أ ود هلود هرْلٖ هرلن،أ ود هلود هرْلٖ هرلن،( ( 2))

  االورصرا االورصرا زسرالح هاجررر٘س، جاهؼرح القراُسج، كل٘رح زسرالح هاجررر٘س، جاهؼرح القراُسج، كل٘رح  الشسق ا ّسرط:  زاسرح  الرح ا شهرح الررْزٗح،الشسق ا ّسرط:  زاسرح  الرح ا شهرح الررْزٗح،

 .7676م، صم، ص21152115ّالؼلْم الر٘اس٘ح، ّالؼلْم الر٘اس٘ح، 

  ،، هشرر  هشرر   اذلررا  الكررراب الؼررسب،اذلررا  الكررراب الؼررسب،   زاسرراخ رررٖ ال كررس االسرررساذ٘جٖ ّالر٘اسررٖ، زاسرراخ رررٖ ال كررس االسرررساذ٘جٖ ّالر٘اسررٖ،، ، هْسررٔ الصػثررٖهْسررٔ الصػثررٖ( ( (3

 ةة2424صص  ،،21112111
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  وتريػػد لةفسػػحا أف تاػػوف دولػػة دظمػػم وتريػػد لةفسػػحا أف تاػػوف دولػػة دظمػػم تػػةسأ أةحػػا تحمػػؿ إرث ا تحػػاد السػػو ياتز السػػابؽ  تػػةسأ أةحػػا تحمػػؿ إرث ا تحػػاد السػػو ياتز السػػابؽ  
  تملػػؾ طموحػػات السػػيادة العالميػػة أو مةازدػػة   تملػػؾ طموحػػات السػػيادة العالميػػة أو مةازدػػة   محترمػػة ولحػػا مااةتحػػا  ػػز العػػالـ  وجػػزمحترمػػة ولحػػا مااةتحػػا  ػػز العػػالـ  وجػػز

الو يػػات المتحػػدة دلػػم ذلػػؾ  ولاةحػػا تريػػد دالمػػًا متعػػدد ا،قطػػاب  متوازةػػًا  ويعمػػؿ بعػػدؿ الو يػػات المتحػػدة دلػػم ذلػػؾ  ولاةحػػا تريػػد دالمػػًا متعػػدد ا،قطػػاب  متوازةػػًا  ويعمػػؿ بعػػدؿ 
   لحؿ مشاالث.لحؿ مشاالث.

امػػا اف روسػػيا   تريػػد أف يعتػػدل دليحػػا أحػػد  محمػػا ااةػػت ا،سػػباب  لػػذلؾ بػػدأت امػػا اف روسػػيا   تريػػد أف يعتػػدل دليحػػا أحػػد  محمػػا ااةػػت ا،سػػباب  لػػذلؾ بػػدأت 
دادة ا دتبار لصةادتحا العسارية  الصارو  دادة ا دتبار لصةادتحا العسارية  الصارو بتطوير  وا  خية والةووية  بالتوازل مػث دملحػا خية والةووية  بالتوازل مػث دملحػا بتطوير  وا 

 الدبلوماسز الةادـ وذلؾ لحماية مصالححا ا قتصادية والمعةوية دبر العالـ.الدبلوماسز الةادـ وذلؾ لحماية مصالححا ا قتصادية والمعةوية دبر العالـ.

انعكــاس نمــط التفكيـــر االســتراتيجا الجديــد عمـــ  محــددات صــيا ة االهـــدا  انعكــاس نمــط التفكيـــر االســتراتيجا الجديــد عمـــ  محــددات صــيا ة االهـــدا   
 ::االستراتيجيةاالستراتيجية

قبػػؿ الولػػوج الػػم المحػػددات ا سػػتراتيجية الروسػػية  ػػز الخلػػيا  بػػد لةػػا اف ةتطػػرؽ قبػػؿ الولػػوج الػػم المحػػددات ا سػػتراتيجية الروسػػية  ػػز الخلػػيا  بػػد لةػػا اف ةتطػػرؽ 
م محػػػددات ا سػػػتراتيجية الروسػػػية الشػػػاملة مػػػف حيػػػث أف ا سػػػتراتيجية الروسػػػية  ػػػز م محػػػددات ا سػػػتراتيجية الروسػػػية الشػػػاملة مػػػف حيػػػث أف ا سػػػتراتيجية الروسػػػية  ػػػز الػػػالػػػ

 ػػيماف الدػػوؿ إف جةػػاؾ جملػػة مػػف  ػػيماف الدػػوؿ إف جةػػاؾ جملػػة مػػف     الخلػػيا جػػز جػػزء مػػف ا سػػتراتيجية الشػػاملة لروسػػيةالخلػػيا جػػز جػػزء مػػف ا سػػتراتيجية الشػػاملة لروسػػية
المحػػددات التػػز د عػػت روسػػيا ةحػػو إدػػادة ترسػػيـ محػػددات وأولويػػات سياسػػتحا الخارجيػػة المحػػددات التػػز د عػػت روسػػيا ةحػػو إدػػادة ترسػػيـ محػػددات وأولويػػات سياسػػتحا الخارجيػػة 

وحتػم دػاـ وحتػم دػاـ   20132013ة الخارجيػة لروسػية للفتػرة مػف ة الخارجيػة لروسػية للفتػرة مػف  يما يعرؼ بمبادئ ا ستراتيجية الشامل يما يعرؼ بمبادئ ا ستراتيجية الشامل
  تلػػؾ المبػػادئ التػػز حا ظػػت دلػػم مجمودػػة مػػف الثوابػػت و يػػرت مجمودػػة مػػف   تلػػؾ المبػػادئ التػػز حا ظػػت دلػػم مجمودػػة مػػف الثوابػػت و يػػرت مجمودػػة مػػف 20202020

التوجحػػػات مدارةػػػة بمػػػا ااةػػػت دليػػػث مةػػػذ مطلػػػث ا،لفيػػػة   سياسػػػة روسػػػيا الخارجيػػػة تسػػػتةد التوجحػػػات مدارةػػػة بمػػػا ااةػػػت دليػػػث مةػػػذ مطلػػػث ا،لفيػػػة   سياسػػػة روسػػػيا الخارجيػػػة تسػػػتةد 
ة  ػػز ة  ػػز تدليػػديًا إلػػم الحفػػاظ دلػػم ثػػالث قػػوة لروسػػيا جػػزس روسػػيا ادػػوة ةوويػػة  وادػػوة ابػػر تدليػػديًا إلػػم الحفػػاظ دلػػم ثػػالث قػػوة لروسػػيا جػػزس روسػػيا ادػػوة ةوويػػة  وادػػوة ابػػر 

العالقػػػات الدوليػػػة  وادػػػوة مػػػؤثرة  ػػػز المجػػػا ت السياسػػػية والعسػػػارية وا قتصػػػادية  وتػػػـ العالقػػػات الدوليػػػة  وادػػػوة مػػػؤثرة  ػػػز المجػػػا ت السياسػػػية والعسػػػارية وا قتصػػػادية  وتػػػـ 
إضػػا ة بعػػدًا جديػػدًا يدػػوـ دلػػم الػػتخلص مػػف ةتػػائا الحػػرب البػػاردة التػػز تػػـ التعامػػؿ دلػػم إضػػا ة بعػػدًا جديػػدًا يدػػوـ دلػػم الػػتخلص مػػف ةتػػائا الحػػرب البػػاردة التػػز تػػـ التعامػػؿ دلػػم 

بارجػػػا الطػػػرؼ المةحػػػـز بحػػػدؼ اسػػػتعادة مػػػا خسػػػرتث دلػػػم السػػػاحة بارجػػػا الطػػػرؼ المةحػػػـز بحػػػدؼ اسػػػتعادة مػػػا خسػػػرتث دلػػػم السػػػاحة إثرجػػػا مػػػث روسػػػيا بادتإثرجػػػا مػػػث روسػػػيا بادت
الدوليػػػة  حيػػػث تراػػػزت جػػػذت المحػػػددات دلػػػم أف تدػػػـو سياسػػػتحا الخارجيػػػة دلػػػم اةتحػػػاج الدوليػػػة  حيػػػث تراػػػزت جػػػذت المحػػػددات دلػػػم أف تدػػػـو سياسػػػتحا الخارجيػػػة دلػػػم اةتحػػػاج 
سياسة برجماتية مةفتحة  وتحديؽ وحماية أمةحا ومصالححا الدومية دوف ا ةز ؽ  ز أية سياسة برجماتية مةفتحة  وتحديؽ وحماية أمةحا ومصالححا الدومية دوف ا ةز ؽ  ز أية 

اس مبػدأ المسػاواة وا حتػراـ اس مبػدأ المسػاواة وا حتػراـ ةزادات أو مواجحػات  والتعػاوف مػث اػؿ دوؿ العػالـ دلػز أسػةزادات أو مواجحػات  والتعػاوف مػث اػؿ دوؿ العػالـ دلػز أسػ
المتبػػادؿ والمصػػال  المشػػتراة  ومرادػػاة الػػدور المحػػورل ل مػػـ المتحػػدة  وسػػيادة الدػػاةوف المتبػػادؿ والمصػػال  المشػػتراة  ومرادػػاة الػػدور المحػػورل ل مػػـ المتحػػدة  وسػػيادة الدػػاةوف 
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ويماػػف الدػػوؿ أف أجػػـ مػػا جػػاء  ػػز ويماػػف الدػػوؿ أف أجػػـ مػػا جػػاء  ػػز       1))الػػدولز  وتعزيػػز السػػلـ وا،مػػف وا سػػتدرار العػػالمزالػػدولز  وتعزيػػز السػػلـ وا،مػػف وا سػػتدرار العػػالمز
 للسياسية الخارجية الروسية ما يلزسللسياسية الخارجية الروسية ما يلزستلؾ المحددات تلؾ المحددات 

خلػػػؽ ةظػػػاـ دولػػػز مسػػػتدر دلػػػم أسػػػاس أحاػػػاـ الدػػػاةوف خلػػػؽ ةظػػػاـ دولػػػز مسػػػتدر دلػػػم أسػػػاس أحاػػػاـ الدػػػاةوف اةتحػػػاج سياسػػػة تحػػػدؼ إلػػػم اةتحػػػاج سياسػػػة تحػػػدؼ إلػػػم  -11
الػػػدولز  ومبػػػادئ المسػػػاواة وا حتػػػراـ المتبػػػادؿ  ودػػػدـ التػػػدخؿ  ػػػز الشػػػئوف الداخليػػػة الػػػدولز  ومبػػػادئ المسػػػاواة وا حتػػػراـ المتبػػػادؿ  ودػػػدـ التػػػدخؿ  ػػػز الشػػػئوف الداخليػػػة 

 للدوؿ.للدوؿ.
أف تظػػؿ ا،مػػـ المتحػػدة مراػػزًا لتةظػػيـ العالقػػات والتةسػػيؽ  ػػز السياسػػة الدوليػػة مػػف أف تظػػؿ ا،مػػـ المتحػػدة مراػػزًا لتةظػػيـ العالقػػات والتةسػػيؽ  ػػز السياسػػة الدوليػػة مػػف  -22

ف  ػػز صػػوف السػػلـ ف  ػػز صػػوف السػػلـ خػػالؿ ا لتػػزاـ بميثػػاؽ ا،مػػـ المتحػػدة  وتفعيػػؿ دور مجلػػس ا،مػػخػػالؿ ا لتػػزاـ بميثػػاؽ ا،مػػـ المتحػػدة  وتفعيػػؿ دور مجلػػس ا،مػػ
وا،مػػػػف الػػػػدولييف  والعمػػػػؿ دلػػػػم ضػػػػماف أف تؤخػػػػذ قػػػػرارات  ػػػػرض العدوبػػػػات بشػػػػاؿ وا،مػػػػف الػػػػدولييف  والعمػػػػؿ دلػػػػم ضػػػػماف أف تؤخػػػػذ قػػػػرارات  ػػػػرض العدوبػػػػات بشػػػػاؿ 
مشػترؾ مػف قبػؿ المجلػس مػث ا،خػذ بعػػيف ا دتبػار مػدة  عاليتحػا  ػز الحفػاظ دلػػم مشػترؾ مػف قبػؿ المجلػس مػث ا،خػذ بعػػيف ا دتبػار مػدة  عاليتحػا  ػز الحفػاظ دلػػم 

 السالـ وا،مف الدولييف وضماف ددـ تدجور الوضث اإلةساةز.السالـ وا،مف الدولييف وضماف ددـ تدجور الوضث اإلةساةز.
وا لتػػزاـ بعحاامػػث  خاصػػة وا لتػػزاـ بعحاامػػث  خاصػػة سػػيادة الدػػاةوف الػػدولز مػػف خػػالؿ توحيػػد تفسػػيرت وتطبيدػػث سػػيادة الدػػاةوف الػػدولز مػػف خػػالؿ توحيػػد تفسػػيرت وتطبيدػػث  -33

دػػػػدـ اسػػػػتخداـ الدػػػػوة أو التحديػػػػد باسػػػػتخدامحا  وتسػػػػوية المةازدػػػػات الدوليػػػػة بػػػػالطرؽ دػػػػدـ اسػػػػتخداـ الدػػػػوة أو التحديػػػػد باسػػػػتخدامحا  وتسػػػػوية المةازدػػػػات الدوليػػػػة بػػػػالطرؽ 
السػػػػلمية  واحتػػػػراـ السػػػػيادة والسػػػػالمة اإلقليميػػػػة للػػػػدوؿ  وحػػػػؽ الشػػػػعوب  ػػػػز تدريػػػػر السػػػػلمية  واحتػػػػراـ السػػػػيادة والسػػػػالمة اإلقليميػػػػة للػػػػدوؿ  وحػػػػؽ الشػػػػعوب  ػػػػز تدريػػػػر 
مصػػيرجا  ور ػػض التػػدخالت العسػػارية و يرجػػا مػػف أشػػااؿ التػػدخؿ  ػػز شػػئوف الػػدوؿ مصػػيرجا  ور ػػض التػػدخالت العسػػارية و يرجػػا مػػف أشػػااؿ التػػدخؿ  ػػز شػػئوف الػػدوؿ 

 ..    2))ذات السيادة ذات السيادة 
العػػالـ  ػػز حاجػػة لةظػػاـ دولػػز متعػػدد ا،قطػػاب ولػػيس ةظػػاـ أحػػادل تحتاػػرت قػػوة العػػالـ  ػػز حاجػػة لةظػػاـ دولػػز متعػػدد ا،قطػػاب ولػػيس ةظػػاـ أحػػادل تحتاػػرت قػػوة   ففإإ -44

واحػػػػدة تػػػػتحاـ  ػػػػز مصػػػػير العػػػػالـ و دػػػػًا لمػػػػا يتوا ػػػػؽ مػػػػث مصػػػػالححا الضػػػػيدة  دوف واحػػػػدة تػػػػتحاـ  ػػػػز مصػػػػير العػػػػالـ و دػػػػًا لمػػػػا يتوا ػػػػؽ مػػػػث مصػػػػالححا الضػػػػيدة  دوف 
 ا اتراث بمصال  العالـ ودوف ا اتراث بالدوادد والدواةيف الدولية المةظمة.ا اتراث بمصال  العالـ ودوف ا اتراث بالدوادد والدواةيف الدولية المةظمة.

الدوليػػة  والتعػػاوف  ػػز إطػػار الدوليػػة  والتعػػاوف  ػػز إطػػار   ا ةػػدماج وتوسػػيث المشػػاراة  ػػز المةظمػػات وا تفاقيػػاتا ةػػدماج وتوسػػيث المشػػاراة  ػػز المةظمػػات وا تفاقيػػات -55
دولػػػػػػز مػػػػػػف أجػػػػػػؿ تعزيػػػػػػز ا،مػػػػػػف الػػػػػػدولز باا ػػػػػػة أشػػػػػػاالث العسػػػػػػارية وا جتماديػػػػػػة دولػػػػػػز مػػػػػػف أجػػػػػػؿ تعزيػػػػػػز ا،مػػػػػػف الػػػػػػدولز باا ػػػػػػة أشػػػػػػاالث العسػػػػػػارية وا جتماديػػػػػػة 
وا قتصادية مف خالؿ العمؿ دلم الحد مف التسل  ومةث ا ةتشار الةوول وماا حة وا قتصادية مف خالؿ العمؿ دلم الحد مف التسل  ومةث ا ةتشار الةوول وماا حة 

                                                           

  ””ا ّسررطا ّسررط  الشررسقالشررسق  هٌ قررحهٌ قررح  رررٖرررٖ  الكثررسٕالكثررسٕ  القررْٕالقررْٕ  اورساترراخاورساترراخ  االسرررساذ٘جٖ:االسرررساذ٘جٖ:  االزذثررا االزذثررا   ٗررح سررؼد الرردٗي، ٗررح سررؼد الرردٗي،ًاًا( ( 1))

 ذكسٍذكسٍ  سث سث   ،هسجغ،هسجغ

الر٘اسرررح الدّل٘رررح، الر٘اسرررح الدّل٘رررح،   ،،الٌاػورررحالٌاػورررح  ّالقرررْجّالقرررْج  السّسرررٖالسّسرررٖ  اإلسررررساذ٘جٖاإلسررررساذ٘جٖ  الؼقرررلالؼقرررل،، اًظرررس: أهررر٘ي تررري هررررؼْ اًظرررس: أهررر٘ي تررري هررررؼْ ( ( 2))
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اإلرجػػػػاب والحجػػػػرة  يػػػػر الشػػػػردية والجريمػػػػة المةظمػػػػة ومةاجضػػػػة التمييػػػػز ومحاربػػػػة اإلرجػػػػاب والحجػػػػرة  يػػػػر الشػػػػردية والجريمػػػػة المةظمػػػػة ومةاجضػػػػة التمييػػػػز ومحاربػػػػة 
 ا،مف البيئز و يرجا.ا،مف البيئز و يرجا.التطرؼ والتعصب وضماف التطرؼ والتعصب وضماف 

تحديػػؽ سياسػػة خارجيػػة متوازةػػة  ػػز دػػالـ مسػػتدر يتطلػػب اةتحػػاج أشػػااؿ ومةػػاجا تحديػػؽ سياسػػة خارجيػػة متوازةػػة  ػػز دػػالـ مسػػتدر يتطلػػب اةتحػػاج أشػػااؿ ومةػػاجا   إفإف -66
دصػػرية بمػػا  يحػػا الدبلوماسػػية ا قتصػػادية ومػػا أطلػػؽ دليػػث  الدػػوة الليةػػة  بمػػا تشػػملث دصػػرية بمػػا  يحػػا الدبلوماسػػية ا قتصػػادية ومػػا أطلػػؽ دليػػث  الدػػوة الليةػػة  بمػػا تشػػملث 
مػػف مجمودػػة مػػف ا ليػػات التػػز تعتمػػد دلػػم إمااةيػػات المجتمػػث الػػدولز  ػػز المجػػاؿ مػػف مجمودػػة مػػف ا ليػػات التػػز تعتمػػد دلػػم إمااةيػػات المجتمػػث الػػدولز  ػػز المجػػاؿ 

و يرجػػػػػػػا مػػػػػػػف اإلمااةيػػػػػػػات البديلػػػػػػػة ،سػػػػػػػاليب الدبلوماسػػػػػػػية و يرجػػػػػػػا مػػػػػػػف اإلمااةيػػػػػػػات البديلػػػػػػػة ،سػػػػػػػاليب الدبلوماسػػػػػػػية   اإلدالمػػػػػػػز واإلةسػػػػػػػاةزاإلدالمػػػػػػػز واإلةسػػػػػػػاةز
 ..  1))الاالسيايةالاالسياية

ف روسيا دلم استعداد  ستخداـ الدوة ضد أية محاولة لإلضرار بمصػالححا وأمةحػا ف روسيا دلم استعداد  ستخداـ الدوة ضد أية محاولة لإلضرار بمصػالححا وأمةحػا إإ -77
الدومز  وأف أل تحديػد ةػوول أو يعػادؿ التحديػد الةػوول سػتجابحث بضػربة ةوويػة ضػد الدومز  وأف أل تحديػد ةػوول أو يعػادؿ التحديػد الةػوول سػتجابحث بضػربة ةوويػة ضػد 

بةػػػود الجديػػػدة ضػػػمف الػػػوثيدتيف بةػػػود الجديػػػدة ضػػػمف الػػػوثيدتيف مصػػػدر جػػػذا التحديػػػد. وجػػػو البةػػػد الػػػذل يعػػػد أبػػػرز المصػػػدر جػػػذا التحديػػػد. وجػػػو البةػػػد الػػػذل يعػػػد أبػػػرز ال
 ..  2))الحاامتيف للسياسة الخارجية الروسيةالحاامتيف للسياسة الخارجية الروسية

، هداف االسرتاتيجية انروسية يف انشرق االوسطاأل :حملور انثانثا
 واحتماالت اننجاح او انفشم

 Google :المصدر سط خارطة الشرق األ  :(2يشكل رقم 

                                                           

الر٘اسرح الدّل٘رح، الر٘اسرح الدّل٘رح،  س اسرح"،س اسرح"،أ ود  ٗاب، "ػْ ج تْذ٘ي: ذلدٗاخ ّ وْ راخ زّسر٘ا تؼرد اًرخاتراخ الأ ود  ٗاب، "ػْ ج تْذ٘ي: ذلدٗاخ ّ وْ راخ زّسر٘ا تؼرد اًرخاتراخ ال( ( 1))
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))2(( - Mac Millan, “Strategy Formulation: political concepts”, St Paul, MN, 

West Publishing; (1978) ,2nd chةةp102 
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روس يعتبػػر أف روس يعتبػػر أف دلػػم الصػػعيد الشػػرؽ اوسػػطز يػػرة المحللػػوف أف بعػػض الدػػادة الػػدلػػم الصػػعيد الشػػرؽ اوسػػطز يػػرة المحللػػوف أف بعػػض الدػػادة الػػ  
مصال  روسيا الوطةيػة تتطلػب مةحػا السػعز ةحػو تدػديـ ةفسػحا بػديال لل ػرب  ػز المةطدػة مصال  روسيا الوطةيػة تتطلػب مةحػا السػعز ةحػو تدػديـ ةفسػحا بػديال لل ػرب  ػز المةطدػة 
العربيػػة  إ  أف جػػذا المػػدخؿ يةب ػػز أف   يجػػرل  ػػز سػػياؽ المواجحػػة التػػز سػػادت إبػػاف العربيػػة  إ  أف جػػذا المػػدخؿ يةب ػػز أف   يجػػرل  ػػز سػػياؽ المواجحػػة التػػز سػػادت إبػػاف 
 ترة الحػرب البػاردة. وتعتبػرت شػرطًا ضػروريًا لػدخوؿ روسػيا مةطدػة الشػرؽ ا،وسػط  التػز  ترة الحػرب البػاردة. وتعتبػرت شػرطًا ضػروريًا لػدخوؿ روسػيا مةطدػة الشػرؽ ا،وسػط  التػز 

ال ػػرب  يحػػا يتمتػػث بالتػػعثير الابيػػر   ضػػاًل دػػف ضػػرورة أف ياػػوف التحػػرؾ ال ػػرب  يحػػا يتمتػػث بالتػػعثير الابيػػر   ضػػاًل دػػف ضػػرورة أف ياػػوف التحػػرؾ مػػا زاؿ وجػػود مػػا زاؿ وجػػود 
الروسػػػز والعالقػػػات الدائمػػػة مػػػث دوؿ جػػػذت المةطدػػػة مرسػػػوميف و دػػػًا ل جػػػداؼ والمصػػػال  الروسػػػز والعالقػػػات الدائمػػػة مػػػث دوؿ جػػػذت المةطدػػػة مرسػػػوميف و دػػػًا ل جػػػداؼ والمصػػػال  

 الروسية  واةطالقًا مف المميزات التز تتمتث بحا جذت الدوؿ.الروسية  واةطالقًا مف المميزات التز تتمتث بحا جذت الدوؿ.
ة حيــال ة حيــال خمــس نقــاط تســتند إليهــا االســتراتيجية الر ســيخمــس نقــاط تســتند إليهــا االســتراتيجية الر ســي   يمكــن القــ ل ان هنــا  يمكــن القــ ل ان هنــا 
 المنطقة العربية،  تتمثل فا:المنطقة العربية،  تتمثل فا:

السػػعز الروسػػز إلػػم تحديػػؽ ا،مػػف للحػػدود الجةوبيػػة  ػػز وجػػث التحديػػدات التػػز تدػػث السػػعز الروسػػز إلػػم تحديػػؽ ا،مػػف للحػػدود الجةوبيػػة  ػػز وجػػث التحديػػدات التػػز تدػػث    -11
ةتيجػػػة  شػػػؿ روسػػػيا والػػػدوؿ المسػػػتدلة  ػػػز إيجػػػاد مؤسسػػػات ذات افػػػاءة ورقابػػػة دلػػػم ةتيجػػػة  شػػػؿ روسػػػيا والػػػدوؿ المسػػػتدلة  ػػػز إيجػػػاد مؤسسػػػات ذات افػػػاءة ورقابػػػة دلػػػم 
اسػػػػتخداـ الدػػػػوة  وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ العمػػػػؿ دلػػػػم وضػػػػث حػػػػد للةزادػػػػات والصػػػػرادات اسػػػػتخداـ الدػػػػوة  وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ العمػػػػؿ دلػػػػم وضػػػػث حػػػػد للةزادػػػػات والصػػػػرادات 

بػػػة مػػػف حػػػدودجا  و  سػػػيما الةزادػػػات ذات المشػػػادر اإلسػػػالمية  بػػػة مػػػف حػػػدودجا  و  سػػػيما الةزادػػػات ذات المشػػػادر اإلسػػػالمية  المةتشػػػرة دلػػػم مدر المةتشػػػرة دلػػػم مدر 
حيػػث يشػػعر الدػػادة الػػروس بػػعف جيػػراةحـ المسػػلميف مػػا زالػػوا  يػػر قػػادريف دلػػم خلػػؽ حيػػث يشػػعر الدػػادة الػػروس بػػعف جيػػراةحـ المسػػلميف مػػا زالػػوا  يػػر قػػادريف دلػػم خلػػؽ 
دولة قابلػة للحيػاة  وأةػث يةب ػز لروسػيا أف تعخػذ الػدور دلػم داتدحػا مػف أجػؿ ترتيػب دولة قابلػة للحيػاة  وأةػث يةب ػز لروسػيا أف تعخػذ الػدور دلػم داتدحػا مػف أجػؿ ترتيػب 

 مةحا.مةحا.ا،وضاع السياسية  ز المةاطؽ المحاذية لحا بشاؿ   يحدد أا،وضاع السياسية  ز المةاطؽ المحاذية لحا بشاؿ   يحدد أ
إف دخوؿ روسيا المةطدة مف جديػد جػو سياسػة وقائيػة لمةػث ا ةػد اع اإلسػالمز  أو إف دخوؿ روسيا المةطدة مف جديػد جػو سياسػة وقائيػة لمةػث ا ةػد اع اإلسػالمز  أو  -22

مواجحة ما يوصؼ بالتحديد اإلسالمز الشامؿ الذل تتحدث بشػعةث ةظريػة الػدوميةو  مواجحة ما يوصؼ بالتحديد اإلسالمز الشامؿ الذل تتحدث بشػعةث ةظريػة الػدوميةو  
حيػػث تسػػعم إلػػم وجػػود ةظػػاـ إقليمػػز مسػػتدر قػػرب حػػدودجا. وتػػرة روسػػيا أف إدػػادة حيػػث تسػػعم إلػػم وجػػود ةظػػاـ إقليمػػز مسػػتدر قػػرب حػػدودجا. وتػػرة روسػػيا أف إدػػادة 

ـ المسػتدر أصػبحت أاثػر إلحاحػا مػف أجػؿ ـ المسػتدر أصػبحت أاثػر إلحاحػا مػف أجػؿ تعايد مصلحتحا الوطةيػة  ػز إيجػاد الةظػاتعايد مصلحتحا الوطةيػة  ػز إيجػاد الةظػا
 الوقوؼ  ز وجث التحديات الخارجية.الوقوؼ  ز وجث التحديات الخارجية.

السعز الروسز إلم إيجاد حزاـ أو اتلة مف الدوؿ تدؼ  ز وجث الدطبية ا،حادية  السعز الروسز إلم إيجاد حزاـ أو اتلة مف الدوؿ تدؼ  ز وجث الدطبية ا،حادية     -33
وتساجـ  ز ممارسة الض ط دلم الو يات المتحدة از تتاح لروسػيا  رصػة الػدخوؿ وتساجـ  ز ممارسة الض ط دلم الو يات المتحدة از تتاح لروسػيا  رصػة الػدخوؿ 

ثبات أف لديحا قدرة وماا ثبات أف لديحا قدرة وماا ز دملية السالـ  وا  ةة دلم الساحة الدولية  وجو ما يفسػر ةة دلم الساحة الدولية  وجو ما يفسػر  ز دملية السالـ  وا 
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السػػعز إلػػم إقامػػػة العالقػػات مػػػث الػػدوؿ المةاجضػػػة للو يػػات المتحػػػدة ا،ميرايػػة  ػػػز السػػعز إلػػم إقامػػػة العالقػػات مػػػث الػػدوؿ المةاجضػػػة للو يػػات المتحػػػدة ا،ميرايػػة  ػػػز 
المةطدة  مثؿ إيراف وسورية  وقبلحما العراؽ  مف أجؿ الفوز بػالتوازف الػذل تسػتطيث المةطدة  مثؿ إيراف وسورية  وقبلحما العراؽ  مف أجؿ الفوز بػالتوازف الػذل تسػتطيث 

 مف خاللث مواجحة الحيمةة ا،ميراية. مف خاللث مواجحة الحيمةة ا،ميراية. 
مةطدػة الشػرؽ ا،وسػط  إذ تػرة روسػيا أةػث مةطدػة الشػرؽ ا،وسػط  إذ تػرة روسػيا أةػث   إدادة تعايد الوجػود الةسػبز الروسػز  ػزإدادة تعايد الوجػود الةسػبز الروسػز  ػز -44

إذا مػػا أرادت أف تحفػػظ جيمةتحػػا دلػػم آسػػيا الوسػػطم   يجػػب أف تعمػػؿ دلػػم تطػػوير إذا مػػا أرادت أف تحفػػظ جيمةتحػػا دلػػم آسػػيا الوسػػطم   يجػػب أف تعمػػؿ دلػػم تطػػوير 
مػػػداد إيػػػراف  مػػػداد إيػػػراف العالقػػػات مػػػث إيػػػراف. ودليػػػث أضػػػحت قضػػػية ةدػػػؿ التاةولوجيػػػا الةوويػػػة وا  العالقػػػات مػػػث إيػػػراف. ودليػػػث أضػػػحت قضػػػية ةدػػػؿ التاةولوجيػػػا الةوويػػػة وا 
بالسالح مصلحة حيوية مزدوجة   مف جحة تزيد مف ادتمػاد إيػراف دلػم روسػيا  و  بالسالح مصلحة حيوية مزدوجة   مف جحة تزيد مف ادتمػاد إيػراف دلػم روسػيا  و  

 ػػػز جػػػذا المجػػػاؿ  ممػػػا يحػػػوؿ دوف قيػػػاـ إيػػػراف بػػػعل توجحػػػات  ػػػز المةطدػػػة   ػػػز جػػػذا المجػػػاؿ  ممػػػا يحػػػوؿ دوف قيػػػاـ إيػػػراف بػػػعل توجحػػػات  ػػػز المةطدػػػة  سػػػيما سػػػيما 
وخصوصػػا  ػػز آسػػيا الوسػػطم  تضػػر بمصػػلحة روسػػيا  ومػػف جحػػة أخػػرة يفػػت  جػػذا وخصوصػػا  ػػز آسػػيا الوسػػطم  تضػػر بمصػػلحة روسػػيا  ومػػف جحػػة أخػػرة يفػػت  جػػذا 
التعاوف الباب لتوظيؼ ا،يدل العاملة الروسية   ضال دف الحصوؿ دلم العمالت التعاوف الباب لتوظيؼ ا،يدل العاملة الروسية   ضال دف الحصوؿ دلم العمالت 

 الصعبة. الصعبة. 
وسوؽ للسالح  إذ تسػعم وسوؽ للسالح  إذ تسػعم   حاجة روسيا إلم إيجاد شرااء اقتصادييف وأسواؽ تجاريةحاجة روسيا إلم إيجاد شرااء اقتصادييف وأسواؽ تجارية -55

روسػػػيا إلػػػم الحصػػػوؿ دلػػػم مااسػػػب اقتصػػػادية  و  سػػػيما دلػػػم  ػػػرص لالسػػػتثمار روسػػػيا إلػػػم الحصػػػوؿ دلػػػم مااسػػػب اقتصػػػادية  و  سػػػيما دلػػػم  ػػػرص لالسػػػتثمار 
 ..  1))والحصوؿ دلم العمالت الصعبة جراء بيعحا أسلحةوالحصوؿ دلم العمالت الصعبة جراء بيعحا أسلحة

المتاير الجديد  البالغ االهمية فا االهدا  االستراتيجية الر سـية تجـام منطقـة المتاير الجديد  البالغ االهمية فا االهدا  االستراتيجية الر سـية تجـام منطقـة 
 ::الشرق اال سطالشرق اال سط

 العربا:العربا:  االهمية االستراتيجية لمنطقة الخميجاالهمية االستراتيجية لمنطقة الخميج

موقث الخليا ا ستراتيجزس تعد مةطدة الخليا العربز واحدة مف أجـ المةاطؽ والبؤر موقث الخليا ا ستراتيجزس تعد مةطدة الخليا العربز واحدة مف أجـ المةاطؽ والبؤر  -11
ا سػػتراتيجية دلػػم مسػػتوة العػػالـ مرتبطػػًا با اتشػػا ات الةفطيػػة الابيػػرة التػػز در تحػػا ا سػػتراتيجية دلػػم مسػػتوة العػػالـ مرتبطػػًا با اتشػػا ات الةفطيػػة الابيػػرة التػػز در تحػػا 
دوؿ المةطدػػة  تضػػـ مةطدػػة الخلػػيا العربػػز اػػاًل مػػف دوؿ مجلػػس التعػػاوف الخليجػػز دوؿ المةطدػػة  تضػػـ مةطدػػة الخلػػيا العربػػز اػػاًل مػػف دوؿ مجلػػس التعػػاوف الخليجػػز 

واإلمارات ودماف وقطر والسعودية  باإلضا ة إلم اال مػف واإلمارات ودماف وقطر والسعودية  باإلضا ة إلم اال مػف   الستة )البحريف والاويتالستة )البحريف والاويت
ذا ااةت مةطدة الشرؽ ا،وسط ذا ااةت مةطدة الشرؽ ا،وسطإيراف والعراؽ  وا   قد تحولت  ز ا وةة ا،خيرة إلمقد تحولت  ز ا وةة ا،خيرة إلم  إيراف والعراؽ  وا 

                                                           

))1(( - Robert Greene (Author), “The 33 Strategies of War”, Viking Adult 

(2006). 
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 واحدة مف أاثر بؤر العالـ أجمية واضطرابًا  ز الوقت ذاتث.واحدة مف أاثر بؤر العالـ أجمية واضطرابًا  ز الوقت ذاتث.
ف ف مزاحمػػػة الو يػػػات المتحػػػدة  ػػػز الخلػػػياس تؤاػػػد الو يػػػات المتحػػػدة ا مريايػػػة أف أمػػػمزاحمػػػة الو يػػػات المتحػػػدة  ػػػز الخلػػػياس تؤاػػػد الو يػػػات المتحػػػدة ا مريايػػػة أف أمػػػ -22

الخليا جو مػف أولويػات ا مػف الدػومز ا مرياػز   تطلػث روسػيا إلػم أف تتواجػد  ػز الخليا جو مػف أولويػات ا مػف الدػومز ا مرياػز   تطلػث روسػيا إلػم أف تتواجػد  ػز 
جػػذت المةطدػػة مػػف خػػالؿ تواجػػد حلفػػاء لحػػا أو تواجػػد مباشػػر لحػػا مػػف خػػالؿ المصػػال  جػػذت المةطدػػة مػػف خػػالؿ تواجػػد حلفػػاء لحػػا أو تواجػػد مباشػػر لحػػا مػػف خػػالؿ المصػػال  
ا قتصػػػادية او سياسػػػية دسػػػارية  وبالتػػػالز  ػػػاف أل تواجػػػد روسػػػز  ػػػز الخلػػػيا يعػػػد ا قتصػػػادية او سياسػػػية دسػػػارية  وبالتػػػالز  ػػػاف أل تواجػػػد روسػػػز  ػػػز الخلػػػيا يعػػػد 

سيا للعب دور ابير ومؤثر وجو ما تدػـو سيا للعب دور ابير ومؤثر وجو ما تدػـو بمثابة تحديد للمصال  ا مرياية  تتطلث رو بمثابة تحديد للمصال  ا مرياية  تتطلث رو 
بػػث حاليػػا مػػف خػػالؿ الػػدور الابيػػر  ػػز الملػػؼ الةػػوول ا يراةػػز والتواجػػد المػػؤثر  ػػز بػػث حاليػػا مػػف خػػالؿ الػػدور الابيػػر  ػػز الملػػؼ الةػػوول ا يراةػػز والتواجػػد المػػؤثر  ػػز 

 ا زمة السورية.ا زمة السورية.
ضرب المصال  ا مرياز  ز الخلياس يماف الدػوؿ وباػؿ ثدػة إف العػالـ اليػوـ يشػحد ضرب المصال  ا مرياز  ز الخلياس يماف الدػوؿ وباػؿ ثدػة إف العػالـ اليػوـ يشػحد  -33

خػرة   ػالتراجث خػرة   ػالتراجث حرب باردة بيف العػالـ ال ربػز مػف جحػة وروسػيا والصػيف مػف جحػة أحرب باردة بيف العػالـ ال ربػز مػف جحػة وروسػيا والصػيف مػف جحػة أ
ا مرياػػػز  ػػػز العػػػراؽ وا  اةسػػػتاف د ػػػث بالػػػدوؿ الابػػػرة إلػػػم المطالبػػػة بعػػػالـ متعػػػدد ا مرياػػػز  ػػػز العػػػراؽ وا  اةسػػػتاف د ػػػث بالػػػدوؿ الابػػػرة إلػػػم المطالبػػػة بعػػػالـ متعػػػدد 
ا،قطاب ور ض الحيمةة ا مرياية دلم الةظاـ الدولز   روسيا تسعم للتوسث خارج ا،قطاب ور ض الحيمةة ا مرياية دلم الةظاـ الدولز   روسيا تسعم للتوسث خارج 
حدودجا ا ستراتيجز دلم حساب المصال  ا مرياية مف خالؿ التواجد  ز الفضاء حدودجا ا ستراتيجز دلم حساب المصال  ا مرياية مف خالؿ التواجد  ز الفضاء 

 ا مرياز مف العالـ.ا مرياز مف العالـ.
محػػور مػػث بعػػض حلفػػاء الو يػػات المتحػػدة  ػػز الخلػػياس تسػػعم روسػػيا دائمػػًا الػػم محػػور مػػث بعػػض حلفػػاء الو يػػات المتحػػدة  ػػز الخلػػياس تسػػعم روسػػيا دائمػػًا الػػم التالت -44

م ازلة بعض حلفاء الو يات المتحدة ا مرياية  ز الخليا مػف أجػؿ الحصػوؿ دلػم م ازلة بعض حلفاء الو يات المتحدة ا مرياية  ز الخليا مػف أجػؿ الحصػوؿ دلػم 
  بعض المااسب ا قليمية   يماف الدوؿ إف لروسيا دالقة جيد ةودػًا مػا مػث المملاػةبعض المااسب ا قليمية   يماف الدوؿ إف لروسيا دالقة جيد ةودػًا مػا مػث المملاػة

ارات اثيػػػػر مةحػػػػا التةسػػػػيؽ  ػػػػز ارات اثيػػػػر مةحػػػػا التةسػػػػيؽ  ػػػػز العربيػػػػة السػػػػعودية  ػػػػز بعػػػػض ا حيػػػػاف  دلػػػػم ادتبػػػػالعربيػػػػة السػػػػعودية  ػػػػز بعػػػػض ا حيػػػػاف  دلػػػػم ادتبػػػػ
 مجا ت الةفط والتسل .مجا ت الةفط والتسل .

يػرافس تامػف معضػلة ا مػف  ػز الخلػيا مػف خػالؿ التوجػث ا يراةػز يػرافس تامػف معضػلة ا مػف  ػز الخلػيا مػف خػالؿ التوجػث ا يراةػز الػددـ الروسػز إلالػددـ الروسػز إل -55
ةحو البرةاما الةوول الذل يعتبػرت الخلػيا تحديػدا  عليػا لػث   تسػعم روسػيا مػف خػالؿ ةحو البرةاما الةوول الذل يعتبػرت الخلػيا تحديػدا  عليػا لػث   تسػعم روسػيا مػف خػالؿ 

بػػارات أجمػػا بػػارات أجمػػا اسػػتراتيجية ددػػـ الحلفػػاء إلػػم خلػػؽ ةفػػوذ  يػػر مباشػػر لحػػا مػػف أجػػؿ ادتاسػػتراتيجية ددػػـ الحلفػػاء إلػػم خلػػؽ ةفػػوذ  يػػر مباشػػر لحػػا مػػف أجػػؿ ادت
امػػػتالؾ دور الدطػػػب العػػػالمز الػػػذل يجعػػػؿ  ػػػز اػػػؿ مةطدػػػة اسػػػتراتيجية أرضػػػية لػػػث  امػػػتالؾ دور الدطػػػب العػػػالمز الػػػذل يجعػػػؿ  ػػػز اػػػؿ مةطدػػػة اسػػػتراتيجية أرضػػػية لػػػث  

  ضاًل دف أجداؼ ذارةحا سابدًا امشالة الطاقة وأسعارجا  ز الخليا. ضاًل دف أجداؼ ذارةحا سابدًا امشالة الطاقة وأسعارجا  ز الخليا.
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المااةػػة العالميػػة لروسػػياس تسػػعم روسػػيا باػػؿ الوسػػائؿ أف تظحػػر دورجػػا ادػػوة دالميػػة المااةػػة العالميػػة لروسػػياس تسػػعم روسػػيا باػػؿ الوسػػائؿ أف تظحػػر دورجػػا ادػػوة دالميػػة  -66
امػػػا تسػػػعم لاسػػػر ددػػػد ا ةحػػػزاـ امػػػا تسػػػعم لاسػػػر ددػػػد ا ةحػػػزاـ   خارقػػػة لاػػػؿ المشػػػاايف مػػػف ا دػػػداء وا صػػػدقاء خارقػػػة لاػػػؿ المشػػػاايف مػػػف ا دػػػداء وا صػػػدقاء 

وا ةاسار التػز حلػت با تحػاد السػو يتز  ػز مطلػث التسػعيةات مػف الدػرف الماضػز  وا ةاسار التػز حلػت با تحػاد السػو يتز  ػز مطلػث التسػعيةات مػف الدػرف الماضػز  
 تتطلػػػػث روسػػػػيا الػػػػم ماضػػػػيحا الدػػػػديـ مػػػػف خػػػػالؿ إدػػػػادة إحيػػػػاء قوتحػػػػا ا قتصػػػػادية  تتطلػػػػث روسػػػػيا الػػػػم ماضػػػػيحا الدػػػػديـ مػػػػف خػػػػالؿ إدػػػػادة إحيػػػػاء قوتحػػػػا ا قتصػػػػادية 
والعسػػارية  ضػػال دػػف تطلعحػػا للتػػعثير دلػػم مجػػرة السياسػػة الدوليػػة وبػػؤر الةزادػػات والعسػػارية  ضػػال دػػف تطلعحػػا للتػػعثير دلػػم مجػػرة السياسػػة الدوليػػة وبػػؤر الةزادػػات 

 ة.ة.والصرادات الدوليوالصرادات الدولي
تعػد مةطدػة الخلػيا )الػدوؿ العربيػة  سػةية المػذجب  ا، لبيػة السػاحدة مػف المسػلميف تعػد مةطدػة الخلػيا )الػدوؿ العربيػة  سػةية المػذجب  ا، لبيػة السػاحدة مػف المسػلميف  -77

الػػػػروس جػػػػـ مػػػػف السػػػػةة  ولػػػػيس لروسػػػػيا مصػػػػلحة بػػػػعف يعتدػػػػد الػػػػبعض أف سياسػػػػتحا الػػػػروس جػػػػـ مػػػػف السػػػػةة  ولػػػػيس لروسػػػػيا مصػػػػلحة بػػػػعف يعتدػػػػد الػػػػبعض أف سياسػػػػتحا 
الخارجيػػة الدادمػػة إليػػراف وسػػوريا جػػز  تحيػػز للشػػيعة   وبالتػػالز يعػػد العامػػؿ الػػديةز الخارجيػػة الدادمػػة إليػػراف وسػػوريا جػػز  تحيػػز للشػػيعة   وبالتػػالز يعػػد العامػػؿ الػػديةز 

ز تطػػػوير العالقػػػات مػػػث دوؿ مجلػػػس ز تطػػػوير العالقػػػات مػػػث دوؿ مجلػػػس مػػػف ا سػػػباب الرئيسػػػة وراء اجتمػػػاـ روسػػػيا  ػػػمػػػف ا سػػػباب الرئيسػػػة وراء اجتمػػػاـ روسػػػيا  ػػػ
التعاوف الخليجز اما تخشم روسيا مف تارار سيةاريوا الشيشاف بسبب العدد الابيػر التعاوف الخليجز اما تخشم روسيا مف تارار سيةاريوا الشيشاف بسبب العدد الابيػر 
مػػػف الشػػػباب المسػػػلـ الروسػػػز الػػػذيف يسػػػا روف للدراسػػػة  ػػػز مػػػدارس الخلػػػيا والشػػػرؽ مػػػف الشػػػباب المسػػػلـ الروسػػػز الػػػذيف يسػػػا روف للدراسػػػة  ػػػز مػػػدارس الخلػػػيا والشػػػرؽ 

 ..  1))طالب روسز طالب روسز   40004000ا،وسط والذل يددر دددجـ بعاثر مف ا،وسط والذل يددر دددجـ بعاثر مف 
ز الدطػػرل بالةسػػبة لروسػػيا بعسػػعار ال ػػاز العػػالمز ز الدطػػرل بالةسػػبة لروسػػيا بعسػػعار ال ػػاز العػػالمز ال ػػاز الدطػػرلس تدتػػرف أجميػػة ال ػػاال ػػاز الدطػػرلس تدتػػرف أجميػػة ال ػػا -88

 تعد قطر مف ابار المصدريف لل از وجػز ثػاةز مصػدر لل ػاز الطبيعػز  ػز العػالـ   تعد قطر مف ابار المصدريف لل از وجػز ثػاةز مصػدر لل ػاز الطبيعػز  ػز العػالـ  
ورابث أابر دولة مةتجة لل از الطبيعز الجاؼ  ز العالـ   روسػيا تشػحد حػرب طاقػة ورابث أابر دولة مةتجة لل از الطبيعز الجاؼ  ز العالـ   روسػيا تشػحد حػرب طاقػة 
  مػػػث خصػػػومحا ال ػػػربييف وحلفػػػائحـ وبمػػػا أف قطػػػر جػػػز حليػػػؼ اسػػػتراتيجز للو يػػػاتمػػػث خصػػػومحا ال ػػػربييف وحلفػػػائحـ وبمػػػا أف قطػػػر جػػػز حليػػػؼ اسػػػتراتيجز للو يػػػات
المتحػػػدة  حػػػز بالتػػػالز تشػػػاؿ تحديػػػد ،مػػػف الطاقػػػة الروسػػػز   روسػػػيا تسػػػعم جحػػػدجا المتحػػػدة  حػػػز بالتػػػالز تشػػػاؿ تحديػػػد ،مػػػف الطاقػػػة الروسػػػز   روسػػػيا تسػػػعم جحػػػدجا 
، شاؿ خطة قطر المتمثلة بةدؿ ال از الدطػرل الػم اوروبػا دبػر ا راضػز السػورية  ، شاؿ خطة قطر المتمثلة بةدؿ ال از الدطػرل الػم اوروبػا دبػر ا راضػز السػورية  
 تسعم روسيا بيف الحيف وا خر الم التةسيؽ مث الجاةب الدطرل بخصػوص إةتػاج  تسعم روسيا بيف الحيف وا خر الم التةسيؽ مث الجاةب الدطرل بخصػوص إةتػاج 

مػػػػف الضػػػػرورات ا سػػػػتراتيجية مػػػػف الضػػػػرورات ا سػػػػتراتيجية ال ػػػػاز  وبػػػػات لروسػػػػيا المحا ظػػػػة دلػػػػم سػػػػعر ال ػػػػاز ال ػػػػاز  وبػػػػات لروسػػػػيا المحا ظػػػػة دلػػػػم سػػػػعر ال ػػػػاز 
 سعر الةفط الذل أثر دلم ا قتصادسعر الةفط الذل أثر دلم ا قتصادللحيلولة دوف اةخفاض سعرت ااةخفاض للحيلولة دوف اةخفاض سعرت ااةخفاض 

                                                           

الر٘اسرح السّسر٘ح ّا هسٗك٘رح ذجراٍ ا شهرح الررْزٗح ّأشسُرا الر٘اسرح السّسر٘ح ّا هسٗك٘رح ذجراٍ ا شهرح الررْزٗح ّأشسُرا  “أًظس: أ ود سالن هلود أتْصرال،،أًظس: أ ود سالن هلود أتْصرال،، ((1))

ّالؼلررْم ّالؼلررْم   االورصررا االورصررا ، جاهؼررح القرراُسج، كل٘ررح ، جاهؼررح القرراُسج، كل٘ررح ٍٍ، زسررالح  كرررْزا، زسررالح  كرررْزا”ػلررٔ الٌظررام الرردّلٖ ّا هرري اإلول٘وررٖػلررٔ الٌظررام الرردّلٖ ّا هرري اإلول٘وررٖ

 ةة41،4241،42م، صم، ص21162116الر٘اس٘ح، الر٘اس٘ح، 



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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 الروسز.الروسز.
مةطدػػة الخلػػيا إحػػدة تلػػؾ المةػػاطؽ التػػز تشػػحد جػػزات سياسػػية واقتصػػادية مةطدػػة الخلػػيا إحػػدة تلػػؾ المةػػاطؽ التػػز تشػػحد جػػزات سياسػػية واقتصػػادية   وتعػػدوتعػػد  

وأمةيػػة واجتماديػػة وطائفيػػة ودرقيػػة وديةيػػة شػػديدة التعديػػد والخطػػورة   فػػز تلػػؾ المةطدػػة وأمةيػػة واجتماديػػة وطائفيػػة ودرقيػػة وديةيػػة شػػديدة التعديػػد والخطػػورة   فػػز تلػػؾ المةطدػػة 
،طػػػراؼ  يوجػػػد العديػػػد مػػف الملفػػػات الحساسػػػة التػػػز تعخػػذ طابًعػػػا دولي ػػػا  ولحػػػا ،طػػػراؼ  يوجػػػد العديػػػد مػػف الملفػػػات الحساسػػػة التػػػز تعخػػذ طابًعػػػا دولي ػػػا  ولحػػػا المتراميػػة االمتراميػػة ا

امتػػداداتحا وتشػػعباتحا  امػػا أف التعامػػؿ مػػث تلػػؾ الملفػػات   يماػػف بحػػاؿ مػػف ا،حػػواؿ أف امتػػداداتحا وتشػػعباتحا  امػػا أف التعامػػؿ مػػث تلػػؾ الملفػػات   يماػػف بحػػاؿ مػػف ا،حػػواؿ أف 
يتجاجؿ التداخالت والصرادات ذات ا،داد ا سػتراتيجية  اوةحػا دلػم تمػاس مػث قضػايا يتجاجؿ التداخالت والصرادات ذات ا،داد ا سػتراتيجية  اوةحػا دلػم تمػاس مػث قضػايا 

وبمصػير العديػد مػف الػدوؿ  وبمػوازيف الدػوة الدوليػة وبمصػير العديػد مػف الػدوؿ  وبمػوازيف الدػوة الدوليػة   تتعلؽ بمستدبؿ البشرية بشاؿ دػاـ تتعلؽ بمستدبؿ البشرية بشاؿ دػاـ 
 بشاؿ أاثر خصوصية.بشاؿ أاثر خصوصية.

واخيرًا   بػد مػف ا شػارة جةػا اف تةفيػذ ا سػتراتيجيات للدػوة العظمػم خػالؿ الدػرف واخيرًا   بػد مػف ا شػارة جةػا اف تةفيػذ ا سػتراتيجيات للدػوة العظمػم خػالؿ الدػرف 
أو أو      دػد يةتحػز الػم  شػؿ ابيػر دػد يةتحػز الػم  شػؿ ابيػر    العشريف ول اية اليػوـ لػـ يػتـ بشػاؿ يحدػؽ اامػؿ الةجػاحالعشريف ول اية اليػوـ لػـ يػتـ بشػاؿ يحدػؽ اامػؿ الةجػاح

حتػم اضػحت حتػم اضػحت     ئػؽ تضػعحا الدػوة المةا سػةئػؽ تضػعحا الدػوة المةا سػةو ةجاح ةسبز بسبب وجػود دواو ةجاح ةسبز بسبب وجػود دواأأ     شؿ ةسبز شؿ ةسبز
 جذت الحالة بمثابة قاةوف استراتيجز دولز .جذت الحالة بمثابة قاةوف استراتيجز دولز .

   ::سيناري هات مستقبل االهدا  االستراتيجية الر سية فا الشرق ا سطسيناري هات مستقبل االهدا  االستراتيجية الر سية فا الشرق ا سط

   ::سيناري  الفشل الكاملسيناري  الفشل الكامل: : ا الا ا الا 

ةادرًا ما سجؿ التاريو السياسز المعاصر تطبيؽ بةتائا ااملة الةجاح لمخططات ةادرًا ما سجؿ التاريو السياسز المعاصر تطبيؽ بةتائا ااملة الةجاح لمخططات   
متعػػدد ا قطػػاب قبػػؿ وبعػػد الحػػرب العالميػػة ا ولػػم   دػػد  شػػلت  رةسػػا متعػػدد ا قطػػاب قبػػؿ وبعػػد الحػػرب العالميػػة ا ولػػم   دػػد  شػػلت  رةسػػا  ػػز صػػراع  ػػز صػػراع     الدػػوةالدػػوة

و شػلحا و شػلحا      ز مخططاتحػا التوسػيعية  ػز اوربػا واسػيا وا ريديػا بعػد اف جػددت ا مػف الػدولز ز مخططاتحػا التوسػيعية  ػز اوربػا واسػيا وا ريديػا بعػد اف جػددت ا مػف الػدولز
  ولػػـ تػػةج  الماةيػػا  ػػز حروبحػػا التوسػػعية  ػػز جميػػث   ولػػـ تػػةج  الماةيػػا  ػػز حروبحػػا التوسػػعية  ػػز جميػػث 18151815جػػذا رتػػب معاجػػدة  يةػػا لعػػاـ جػػذا رتػػب معاجػػدة  يةػػا لعػػاـ 

وجرجػت مةحزمػة وجرجػت مةحزمػة     بيػؽ اسػتراتيجيتحما العالميػةبيػؽ اسػتراتيجيتحما العالميػةمةاطؽ العالـ  دد  شلوا  شاًل ااماًل  ز تطمةاطؽ العالـ  دد  شلوا  شاًل ااماًل  ز تط
و شلت مف قبلحـ اسػباةيا  ػز بدػاء التواجػد و شلت مف قبلحـ اسػباةيا  ػز بدػاء التواجػد     مف الحرب العالمية الثاةية مث جميث حلفائحامف الحرب العالمية الثاةية مث جميث حلفائحا

ولـ تحدؽ الياباف تواجد دائـ و ادؿ  ز  ػرب اسػيا ولـ تحدؽ الياباف تواجد دائـ و ادؿ  ز  ػرب اسػيا     المؤثر  ز الدارة ا مرياية الجةوبيةالمؤثر  ز الدارة ا مرياية الجةوبية
رياية قبيؿ ةحاية الحرب العالميػة رياية قبيؿ ةحاية الحرب العالميػة بعد اف اصطدمت بالتفوؽ الةوول للو يات المتحدة ا مبعد اف اصطدمت بالتفوؽ الةوول للو يات المتحدة ا م

. و شػػلت جميػػث اسػػتراتيجيات الػػدوؿ العربيػػة  ػػز تحريػػر ا راضػػز العربيػػة . و شػػلت جميػػث اسػػتراتيجيات الػػدوؿ العربيػػة  ػػز تحريػػر ا راضػػز العربيػػة 19451945الثاةيػػة الثاةيػػة 
دػاـ دػاـ   ــااتةػتةػو شلت استراتيجية الو يات المتحدة اثر اةسحابحا العسارل مف  يو شلت استراتيجية الو يات المتحدة اثر اةسحابحا العسارل مف  ي     ز  لسطيف ز  لسطيف



 األوسط الشرق منطقة إلى السوفيتي النفوذ صودة طموح 9138 صام بعد الروسية االستراتيجية
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د احتاللحػػا د احتاللحػػا . و شػػلت اسػػتراتيجية ا تحػػاد السػػو يتز  شػػاًل اػػاماًل  ػػز ا  اةسػػتاف بعػػ. و شػػلت اسػػتراتيجية ا تحػػاد السػػو يتز  شػػاًل اػػاماًل  ػػز ا  اةسػػتاف بعػػ19731973
 ..19791979داـ داـ 

 سيناري  النجاح النسبا:سيناري  النجاح النسبا:  ::ثانياا ثانياا 

لدػػػد تبةػػػت الدػػػوة العظمػػػم  ػػػز التػػػاريو السياسػػػز المعاصػػػر اسػػػتراتيجيات محليػػػة لدػػػد تبةػػػت الدػػػوة العظمػػػم  ػػػز التػػػاريو السياسػػػز المعاصػػػر اسػػػتراتيجيات محليػػػة   
أو ةجػاح ةسػبز يصػؿ الػم أو ةجػاح ةسػبز يصػؿ الػم     %%5050قػد يصػؿ الػم ااثػر مػف قػد يصػؿ الػم ااثػر مػف واقليمية ودولية حددت ةجػاح واقليمية ودولية حددت ةجػاح 

ستاف ةجػاح ستاف ةجػاح وا مثلة دلم ذلؾ دديدة  دد حددت اؿ مف الحةد وبااوا مثلة دلم ذلؾ دديدة  دد حددت اؿ مف الحةد وباا    %%5050ةسبة اقؿ مف ةسبة اقؿ مف 
ةيبز  ز تواجد ةفوذجما  ػز مداطعػة اشػمير بعػد اسػتداللحما ةحايػة ددػد ا ربعيةيػات مػف ةيبز  ز تواجد ةفوذجما  ػز مداطعػة اشػمير بعػد اسػتداللحما ةحايػة ددػد ا ربعيةيػات مػف 
الدػػرف الماضػػز  و شػػلت تػػايواف  ػػز ا سػػتمرار  ػػز تمثيػػؿ الصػػيف بشػػاؿ مسػػتمر بعػػد اف الدػػرف الماضػػز  و شػػلت تػػايواف  ػػز ا سػػتمرار  ػػز تمثيػػؿ الصػػيف بشػػاؿ مسػػتمر بعػػد اف 

ولاةحػا ولاةحػا   19731973ول ايػة دػاـ ول ايػة دػاـ   19491949ةجحت  ز تمثيلحا مةذ ادالف الصيف الشػيودية دػاـ ةجحت  ز تمثيلحا مةذ ادالف الصيف الشػيودية دػاـ 
مف قبؿ اجـ الدوة الدولية الفادلػة  ػز الةظػاـ الػدولز حدبػة مف قبؿ اجـ الدوة الدولية الفادلػة  ػز الةظػاـ الػدولز حدبػة   حددت ادتراؼ دملز وةودزحددت ادتراؼ دملز وةودز

 وما بعدجا .وما بعدجا .    الحرب الباردةالحرب الباردة

و شلت بريطاةيا  ز استمرار تواجدجا واةفراد ةفوذجا  ز مةطدة الخليا العربز بعد و شلت بريطاةيا  ز استمرار تواجدجا واةفراد ةفوذجا  ز مةطدة الخليا العربز بعد 
لاةحا حددت ةجاح اقتصادل  وتحالؼ اسػتراتيجز لاةحا حددت ةجاح اقتصادل  وتحالؼ اسػتراتيجز     19721972اةسحابحا العسارل مةحا داـ اةسحابحا العسارل مةحا داـ 

 ز حلت محلحا  ز جذت المةطدة العالية ا جمية الجيوستراتيجية.ز حلت محلحا  ز جذت المةطدة العالية ا جمية الجيوستراتيجية.مث الو يات المتحدة التمث الو يات المتحدة الت

 ػػز مةطدػػة الشػػرؽ  ػػز مةطدػػة الشػػرؽ   20162016-20102010ويةطبػػؽ الحػػاؿ مػػث مشػػروع ا دارة ا مريايػػة ويةطبػػؽ الحػػاؿ مػػث مشػػروع ا دارة ا مريايػػة 
والػم والػم     المسمم   الربيث العربز  حيث جلب الويالت لػدوؿ المةطدػة لاةػث ةجػ   ػز تػوةسالمسمم   الربيث العربز  حيث جلب الويالت لػدوؿ المةطدػة لاةػث ةجػ   ػز تػوةس

 حد ما ا ردف .حد ما ا ردف .

وشػبث الجزيػرة العربيػة وشػبث الجزيػرة العربيػة     المشػرؽ العربػزالمشػرؽ العربػزاما مثاؿ اسػتراتيجية التوسػث ا يراةيػة  ػز اما مثاؿ اسػتراتيجية التوسػث ا يراةيػة  ػز   
وحددت ةجاح ةسػبز  ػز العػراؽ وسػورية ولبةػاف وحددت ةجاح ةسػبز  ػز العػراؽ وسػورية ولبةػاف      دد  شلت  ز البحريف دد  شلت  ز البحريف  20062006-20172017

والػػػيمف ولاػػػف جػػػػذا الةجػػػاح يواجػػػث مداومػػػػة شػػػديدة مػػػف الخصػػػػـو والمةا سػػػيف ا قليميػػػػيف والػػػيمف ولاػػػف جػػػػذا الةجػػػاح يواجػػػث مداومػػػػة شػػػديدة مػػػف الخصػػػػـو والمةا سػػػيف ا قليميػػػػيف 
 وقد ترتفث ةسبة الفشؿ دلم حساب تدليص ةسبة الةجاح .وقد ترتفث ةسبة الفشؿ دلم حساب تدليص ةسبة الةجاح .    والدولييفوالدولييف

دػػدـ تحديػػػؽ الةجػػاح الاامػػػؿ  سػػتراتيجية روسػػػيا ا تحاديػػة  ػػػز دػػدـ تحديػػػؽ الةجػػاح الاامػػػؿ  سػػتراتيجية روسػػػيا ا تحاديػػة  ػػػز ومثػػاؿ اخػػر جػػػو ومثػػاؿ اخػػر جػػػو   
 احتواء اامؿ دولة اواراةيا .احتواء اامؿ دولة اواراةيا .



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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   ::سيناري  النجاح الكاملسيناري  النجاح الكامل  ::ثالثاا ثالثاا 

  وجػػود لةجػػاح اامػػؿ ومسػػتمر  ف التخطػػيط ا سػػتراتيجز للدػػوة العظمػػم يتسػػـ   وجػػود لةجػػاح اامػػؿ ومسػػتمر  ف التخطػػيط ا سػػتراتيجز للدػػوة العظمػػم يتسػػـ   
داث داث بمعةػم وجػود جحػود مسػتمرة إلحػداث ت ييػر دبػر احػبمعةػم وجػود جحػود مسػتمرة إلحػداث ت ييػر دبػر احػ    بعسلوب التديػد بدػاةوف الت ييػربعسلوب التديػد بدػاةوف الت ييػر

تبػػد ت  ػػػز الوقػػائث تفضػػػز الػػػم ت ييػػر مػػػوازيف الدػػوة ا مػػػر الػػػذل يرتػػب تحػػػوؿ اةجػػػاح تبػػد ت  ػػػز الوقػػائث تفضػػػز الػػػم ت ييػػر مػػػوازيف الدػػوة ا مػػػر الػػػذل يرتػػب تحػػػوؿ اةجػػػاح 
الاامػػؿ بعػػد  تػػرة محػػددة اة ةجػػاح ةسػػبز ويخطػػع مػػف يدػػوؿ اةحػػا حددػػت ةجػػاح اامػػؿ  ػػز الاامػػؿ بعػػد  تػػرة محػػددة اة ةجػػاح ةسػػبز ويخطػػع مػػف يدػػوؿ اةحػػا حددػػت ةجػػاح اامػػؿ  ػػز 

 ف المداومػػة مػػف الخصػػـو مػػا زالػػت مسػػتمرة وقػػد  ف المداومػػة مػػف الخصػػـو مػػا زالػػت مسػػتمرة وقػػد     اسػػتراتيجية الحيمةػػة دلػػم جزيػػرة الدػػـراسػػتراتيجية الحيمةػػة دلػػم جزيػػرة الدػػـر
 رة مف العالـ.رة مف العالـ.تساـو روسيا دليحا  ز مةاطؽ اختساـو روسيا دليحا  ز مةاطؽ اخ

وجػػػذا الدػػػاةوف يةطبػػػؽ دلػػػم الةجاحػػػات البػػػاجرة التػػػز حددتحػػػا روسػػػيا ا تحاديػػػة  ػػػز وجػػػذا الدػػػاةوف يةطبػػػؽ دلػػػم الةجاحػػػات البػػػاجرة التػػػز حددتحػػػا روسػػػيا ا تحاديػػػة  ػػػز 
والمحا ظػػة دلػػم والمحا ظػػة دلػػم     الدضػػية السػػورية بعػػد اف تماةػػت مػػف ادػػادة بةػػاء قوادػػد دسػػارية  يحػػاالدضػػية السػػورية بعػػد اف تماةػػت مػػف ادػػادة بةػػاء قوادػػد دسػػارية  يحػػا

والوصػوؿ دبػر جيمةتحػا دلػم الدػرار السياسػز والوصػوؿ دبػر جيمةتحػا دلػم الدػرار السياسػز     بداء الةظاـ السياسػز الحػالز المػوالز لحػابداء الةظاـ السياسػز الحػالز المػوالز لحػا
 ف الخصػػـو  ف الخصػػـو     بحػػر ا بػػيض المتوسػػط حيػػث قلػػب العػػالـ التجػػارلبحػػر ا بػػيض المتوسػػط حيػػث قلػػب العػػالـ التجػػارلالسػػورل الػػم حػػوض الالسػػورل الػػم حػػوض ال

مػػػػف التحػػػػالؼ ا قليمػػػػز الػػػػذل تدػػػػودت الو يػػػػات المتحػػػػدة مػػػػا زاؿ يجتحػػػػد  ػػػػز ت ييػػػػر جػػػػذت مػػػػف التحػػػػالؼ ا قليمػػػػز الػػػػذل تدػػػػودت الو يػػػػات المتحػػػػدة مػػػػا زاؿ يجتحػػػػد  ػػػػز ت ييػػػػر جػػػػذت 
وقد وقد     وداقة تةفيذ ا ستراتيجية الجديدة الروسية تجات مةطدة الشرؽ ا وسطوداقة تةفيذ ا ستراتيجية الجديدة الروسية تجات مةطدة الشرؽ ا وسط    ا ةتصاراتا ةتصارات

ولاةحػػا لػػـ تفضػػز ولاةحػػا لػػـ تفضػػز     السػػلطة ا قليميػػةالسػػلطة ا قليميػػة  تفضػػز ةتػػائا الصػػراع  يحػػا الػػم تداسػػـ الةفػػوذ وادارةتفضػػز ةتػػائا الصػػراع  يحػػا الػػم تداسػػـ الةفػػوذ وادارة
 الم اةفراد قوة قوة  ز ادارة جذت السلطة .الم اةفراد قوة قوة  ز ادارة جذت السلطة .
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 الخاتمة
وتوصػػياتث لػدوؿ وشػعوب مةطدػػة وتوصػػياتث لػدوؿ وشػعوب مةطدػػة     تتضػمف اجػـ ا سػتةتاجات التػػز توصػؿ اليحػا الباحػثتتضػمف اجػـ ا سػتةتاجات التػػز توصػؿ اليحػا الباحػث  

الشػػػرؽ ا وسػػػط مػػػف اجػػػؿ تػػػدارؾ مػػػا يماػػػف تداراػػػث مػػػف التػػػداديات دلػػػيحـ جػػػراء تصػػػادد حػػػدة الشػػػرؽ ا وسػػػط مػػػف اجػػػؿ تػػػدارؾ مػػػا يماػػػف تداراػػػث مػػػف التػػػداديات دلػػػيحـ جػػػراء تصػػػادد حػػػدة 
يػػة وحلفائحػػا مػػف جحػػة والو يػػات المتحػػدة وحلفائحػػا مػػف جحػػة اخػػرة يػػة وحلفائحػػا مػػف جحػػة والو يػػات المتحػػدة وحلفائحػػا مػػف جحػػة اخػػرة الصػػراع بػػيف روسػػيا ا تحادالصػػراع بػػيف روسػػيا ا تحاد

 خالؿ العدد الدادـ .خالؿ العدد الدادـ .
 ::االستنتاجاتاالستنتاجاتأ الا: أ الا: 

 ػػز مةطدػػة الشػػرؽ ا وسػػط يشػػير  ػػز مةطدػػة الشػػرؽ ا وسػػط يشػػير   20120188-20142014اف تحليػػؿ المعطيػػات الجديػػدة للفتػػرة اف تحليػػؿ المعطيػػات الجديػػدة للفتػػرة   
وحجػـ وةػوع المصػال  وحجػـ وةػوع المصػال      وةػوع الدػوةوةػوع الدػوة  ــالم اف الةظرية الواقعية الجديدة المستةدة دلم دةاصػر حجػالم اف الةظرية الواقعية الجديدة المستةدة دلم دةاصػر حجػ

ويشػػػير التحليػػػؿ اف قوادػػػد ادارة الصػػػراع ويشػػػير التحليػػػؿ اف قوادػػػد ادارة الصػػػراع     معلةػػػة سػػػتاوف ا داة الةظريػػػة ا  ضػػػؿ  ػػػز التحليػػػؿمعلةػػػة سػػػتاوف ا داة الةظريػػػة ا  ضػػػؿ  ػػػز التحليػػػؿالال
وسػوؼ لػـ تحدػؽ وسػوؼ لػـ تحدػؽ     ستعود بدوة دبر ةا ذت الشرؽ ا وسط لتحديد ةتائا استراتيجيات الصراع  يحػاستعود بدوة دبر ةا ذت الشرؽ ا وسط لتحديد ةتائا استراتيجيات الصراع  يحػا

ا سػػػتراتيجية الروسػػػية المعلةػػػة  أو ا سػػػتراتيجية ا مريايػػػة المعلةػػػة  ػػػز الشػػػرؽ ا وسػػػط اامػػػؿ ا سػػػتراتيجية الروسػػػية المعلةػػػة  أو ا سػػػتراتيجية ا مريايػػػة المعلةػػػة  ػػػز الشػػػرؽ ا وسػػػط اامػػػؿ 
 حا  وسػػػتاوف ةسػػػب الةجػػػاح  أو الفشػػػؿ مرجوةػػػة بدػػػوة اداء الفػػػادلييف الػػػدولييف وا قليميػػػيف  حا  وسػػػتاوف ةسػػػب الةجػػػاح  أو الفشػػػؿ مرجوةػػػة بدػػػوة اداء الفػػػادلييف الػػػدولييف وا قليميػػػيف اجػػػدااجػػػدا

 والمحلييف المحسوبيف دلم جذا الطرؼ او ذاؾ .والمحلييف المحسوبيف دلم جذا الطرؼ او ذاؾ .
  –حػزب ا   ػز لبةػاف حػزب ا   ػز لبةػاف   –سػوريا سػوريا   –اف التواجد السػريث لروسػيا ا تحاديػة وحلفائحػا   ايػراف اف التواجد السػريث لروسػيا ا تحاديػة وحلفائحػا   ايػراف 

فػػة إليػػراف  ػػز العػػراؽ  ػػز مةطدػػة الشػػرؽ فػػة إليػػراف  ػػز العػػراؽ  ػػز مةطدػػة الشػػرؽ الدػػوة السياسػػية ا سػػالمية الحليالدػػوة السياسػػية ا سػػالمية الحلي  –الحوثيػػوف  ػػز الػػيمف الحوثيػػوف  ػػز الػػيمف 
حػا التدليػديوف  ػز حػا التدليػديوف  ػز ا وسط سوؼ لـ يتخلص مف مواجحة شرسػة مػف قبػؿ الو يػات المتحػدة وحلفائا وسط سوؼ لـ يتخلص مف مواجحة شرسػة مػف قبػؿ الو يػات المتحػدة وحلفائ

ةشػػحد صػػرادات متعػػددة المضػػاميف مػػف اجػػؿ ادػػادة التػػوازف ا مرياػػز  ػػز ةشػػحد صػػرادات متعػػددة المضػػاميف مػػف اجػػؿ ادػػادة التػػوازف ا مرياػػز  ػػز المةطدػػة بػػؿ سػػوؼ المةطدػػة بػػؿ سػػوؼ 
روسػز وحلفائػث وبالتعايػد روسػز وحلفائػث وبالتعايػد ومف بعدت سوؼ تمعف الو يػات المتحػدة  ػز اجتثػاث الةفػوذ الومف بعدت سوؼ تمعف الو يػات المتحػدة  ػز اجتثػاث الةفػوذ ال    المةطدةالمةطدة

 سياوف جةاؾ رد  عؿ مف الطرؼ ا خر.سياوف جةاؾ رد  عؿ مف الطرؼ ا خر.
 ::الت صياتالت صياتثانياا: ثانياا: 

وجعػػػػؿ وجعػػػػؿ     مػػػػف اجػػػػؿ ضػػػػماف المصػػػػال  الحيويػػػػة لشػػػػعوب ودوؿ مةطدػػػػة الشػػػػرؽ ا وسػػػػطمػػػػف اجػػػػؿ ضػػػػماف المصػػػػال  الحيويػػػػة لشػػػػعوب ودوؿ مةطدػػػػة الشػػػػرؽ ا وسػػػػط
ووجػػود مداومػػة ووجػػود مداومػػة     تػػداديات الصػػراع الدػػادـ جػػراء امعػػاف روسػػيا وحلفائحػػا  ػػز تطبيػػؽ اسػػتراتيجيتحـتػػداديات الصػػراع الدػػادـ جػػراء امعػػاف روسػػيا وحلفائحػػا  ػػز تطبيػػؽ اسػػتراتيجيتحـ

ذل تدػودت الو يػػات المتحػدة دلػػيحـ ا سػتعداد بعػػد دػػاـ ذل تدػودت الو يػػات المتحػدة دلػػيحـ ا سػتعداد بعػػد دػػاـ  ادلػة مػػف قبػؿ خصػػومحـ مػف التحػػالؼ الػػ ادلػة مػػف قبػؿ خصػػومحـ مػف التحػػالؼ الػػ
ويػػددـ ويػػددـ      ػػز بةػػاء ةظػػاـ تماسػػؾ اجتمػػادز قػػول يةبػػذ الطائفيػػة السياسػػية  والعرقيػػة المديتػػة ػػز بةػػاء ةظػػاـ تماسػػؾ اجتمػػادز قػػول يةبػػذ الطائفيػػة السياسػػية  والعرقيػػة المديتػػة  20182018

لترتدز شعوب المةطدة الم مااةػة الالدػب لترتدز شعوب المةطدة الم مااةػة الالدػب     مف سياسات التةمية البشرية وا قتصادية والسياسيةمف سياسات التةمية البشرية وا قتصادية والسياسية
 قدرات تدا ث دةحا وتسعم بدوة لتحديدحا .قدرات تدا ث دةحا وتسعم بدوة لتحديدحا .مطالب ولث مطالب ولث   يحدؽيحدؽا قليمز الفادؿ الذل ا قليمز الفادؿ الذل 



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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 مصادرال
 ا الا: الكتب:ا الا: الكتب:

لسلة لسلة  داطؼ معتمد دبد الحميد  استعادة روسيا مااةة الدطب الدولز.. أزمة الفترة ا ةتدالية داطؼ معتمد دبد الحميد  استعادة روسيا مااةة الدطب الدولز.. أزمة الفترة ا ةتدالية  ..11
 ..20092009    11طط  الدار العربية للعلـو ومراز الجزيرة للدراسات    الدار العربية للعلـو ومراز الجزيرة للدراسات  1212أوراؽ الجزيرة رقـ أوراؽ الجزيرة رقـ 

ديػػػػػػػػػدة السياسػػػػػػػػػية الروسػػػػػػػػػية الحديثػػػػػػػػػة   دار سػػػػػػػػػائر ديػػػػػػػػػدة السياسػػػػػػػػػية الروسػػػػػػػػػية الحديثػػػػػػػػػة   دار سػػػػػػػػػائر أسػػػػػػػػػس العأسػػػػػػػػػس الع ..جمػػػػػػػػػاؿ دملػػػػػػػػػا  البوتيةيػػػػػػػػػةجمػػػػػػػػػاؿ دملػػػػػػػػػا  البوتيةيػػػػػػػػػة ..22
 ..20162016  المشرؽالمشرؽ

    الػػدار العربيػػة للعلػػـوالػػدار العربيػػة للعلػػـو    روسػػيا ا،وراسػػية زمػػف الػػرئيس  الديميػػر بػػوتيفروسػػيا ا،وراسػػية زمػػف الػػرئيس  الديميػػر بػػوتيف  –وسػػيـ خليػػؿ قلعجيػػة وسػػيـ خليػػؿ قلعجيػػة  ..33
 ..20162016    11طط

دراسػػػػات  ػػػػز الفاػػػػر ا سػػػػتراتيجز والسياسػػػػز اتحاد الاتػػػػاب العرب دمشػػػػؽ دراسػػػػات  ػػػػز الفاػػػػر ا سػػػػتراتيجز والسياسػػػػز اتحاد الاتػػػػاب العرب دمشػػػػؽ ، ، موسػػػػم الزدبػػػػزموسػػػػم الزدبػػػػز ..44
20012001.. 

ابػو ابػو     11سياسػة الطاقػة بػوتيف والبحػث دػف  العظمػة الروسػية  طسياسػة الطاقػة بػوتيف والبحػث دػف  العظمػة الروسػية  طبا ؿ بػاييؼ  الدػوة العسػارية و با ؿ بػاييؼ  الدػوة العسػارية و  ..55
 ..20102010ظبزس مراز ا مارات للدراسات والبحوث ا ستراتيجية  ظبزس مراز ا مارات للدراسات والبحوث ا ستراتيجية  

 ثانياا: الد ريات:ثانياا: الد ريات:

السياسػػػة السياسػػػة  أحمػػػد ديػػػاب   دػػػودة بػػػوتيفس تحػػػديات وطموحػػػات روسػػػيا بعػػػد اةتخابػػػات الرئاسػػػة  أحمػػػد ديػػػاب   دػػػودة بػػػوتيفس تحػػػديات وطموحػػػات روسػػػيا بعػػػد اةتخابػػػات الرئاسػػػة   ..11
 ..20122012أبريؿ أبريؿ     4747  المجلد    المجلد  188188الدولية  العدد الدولية  العدد 

  ااتػػوبر    ااتػػوبر  170170الطاقػػة والعالقػػات الروسػػية مػػث اسػػيا  السياسػػة الدوليػػة  العػػددالطاقػػة والعالقػػات الروسػػية مػػث اسػػيا  السياسػػة الدوليػػة  العػػدد  يمػػر يمػػر اسػػامة مخاسػػامة مخ ..22
20072007.. 

  160160العػػدد العػػدد السياسػػة الدوليػػة  السياسػػة الدوليػػة      الروسػػز والدػػوة الةادمػػةالروسػػز والدػػوة الةادمػػة  ا سػػتراتيجزا سػػتراتيجز العدػػؿ  العدػػؿ  أمػػيف بػػف مسػػعودأمػػيف بػػف مسػػعود ..33
 ..20152015ااتوبر ااتوبر 

اؽ  اؽ  باسـ راشد  المصال  المتداربػةس دور دػالمز جديػد لروسػيا  ػز الربيػث العربػز   سلسػلة أور باسـ راشد  المصال  المتداربػةس دور دػالمز جديػد لروسػيا  ػز الربيػث العربػز   سلسػلة أور  ..44
 ..20132013  )اإلساةدريةس وحدة الدراسات المستدبلية    )اإلساةدريةس وحدة الدراسات المستدبلية  99ددد ددد 

السياسػة السياسػة  ا،مريايػة  ا،مريايػة    -راةدا موسم   بيف التوتر والتوازفس حسابات وقضايا العالقات الروسػيةراةدا موسم   بيف التوتر والتوازفس حسابات وقضايا العالقات الروسػية ..55
 ..20132013  أاتوبر   أاتوبر 194194الدولية  العدد الدولية  العدد 

    “الصػػيف تدػػرع أبػػواب الشػػرؽ ا،وسػػط.. السياسػػة توااػػب اإلقتصػػادالصػػيف تدػػرع أبػػواب الشػػرؽ ا،وسػػط.. السياسػػة توااػػب اإلقتصػػاد  مصػػطفم أحمػػد الةعمػػاف مصػػطفم أحمػػد الةعمػػاف  ..66
 ..ــ20162016//11//2525اسة الدولية اسة الدولية السيالسي
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ةورجػػػاف الشػػػيو  روسػػػيا وا تحػػػاد ا وربز..صػػػرع الطاقػػػة والمااةػػػة  السياسػػػة الدوليػػػة  العػػػدد ةورجػػػاف الشػػػيو  روسػػػيا وا تحػػػاد ا وربز..صػػػرع الطاقػػػة والمااةػػػة  السياسػػػة الدوليػػػة  العػػػدد  ..77
 ..20062006  ابريؿ  ابريؿ164164

 ثالثاا: الرسائل  االطاريح الجامعية:ثالثاا: الرسائل  االطاريح الجامعية:

تػػعثير الصػػعود الروسػػز دلػػم السياسػػة الخارجيػػة ا،مريايػػة تجػػات تػػعثير الصػػعود الروسػػز دلػػم السياسػػة الخارجيػػة ا،مريايػػة تجػػات  أحمػػد محمػػد متػػولز مسػػلـ أحمػػد محمػػد متػػولز مسػػلـ  ..11
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 :ـمخــــصــالمـ
الػػذل ورث بػػدورت دولػػة روسػػيا الػػذل ورث بػػدورت دولػػة روسػػيا     وريثػػة ا تحػػاد السػػو يتز السػػابؽوريثػػة ا تحػػاد السػػو يتز السػػابؽ    روسػػيا ا تحاديػػةروسػػيا ا تحاديػػة

الديصػػػػرية المةحػػػػارة  جمػػػػيعحـ تجمعحػػػػـ اجػػػػداؼ اسػػػػتراتيجية محػػػػددة  ػػػػز مةطدػػػػة الشػػػػرؽ الديصػػػػرية المةحػػػػارة  جمػػػػيعحـ تجمعحػػػػـ اجػػػػداؼ اسػػػػتراتيجية محػػػػددة  ػػػػز مةطدػػػػة الشػػػػرؽ 
وجػػػوجر جػػػذت ا جػػػداؼ يتجسػػػد حػػػوؿ بةػػػاء وجػػػود مػػػؤثر  يحػػػا لحمايػػػة وتطػػػوير وجػػػوجر جػػػذت ا جػػػداؼ يتجسػػػد حػػػوؿ بةػػػاء وجػػػود مػػػؤثر  يحػػػا لحمايػػػة وتطػػػوير     ا وسػػػطا وسػػػط

وروسػػػيا ا تحاديػػػة تجتحػػػد  ػػػز اسػػػت الؿ قوتحػػػا وروسػػػيا ا تحاديػػػة تجتحػػػد  ػػػز اسػػػت الؿ قوتحػػػا     مصػػػال  روسػػػيا ا تحاديػػػة  ػػػز المسػػػتدبؿمصػػػال  روسػػػيا ا تحاديػػػة  ػػػز المسػػػتدبؿ
قوتحا الشاملة الما تطور حجـ وةوع وجودجا قوتحا الشاملة الما تطور حجـ وةوع وجودجا والما تطورت والما تطورت     الشاملة  ز بةاء جذا الوجودالشاملة  ز بةاء جذا الوجود

وجػز تعمػؿ دلػم اسػت الؿ الفػرص مػف اجػؿ تػدديـ جػذا الوجػود امػا وجػز تعمػؿ دلػم اسػت الؿ الفػرص مػف اجػؿ تػدديـ جػذا الوجػود امػا      ز الشرؽ ا وسط ز الشرؽ ا وسط
حدث  ز است الؿ  شؿ الو يات المتحدة  ز مشرودحا   الربيث العربػز   و شػؿ الو يػات حدث  ز است الؿ  شؿ الو يات المتحدة  ز مشرودحا   الربيث العربػز   و شػؿ الو يػات 

ؿ ا ريديػا ؿ ا ريديػا المتحدة  ػز تحديػؽ ةجػاح اامػؿ  ػز محاربػة ا رجػاب  ػز الشػرؽ ا وسػط وشػماالمتحدة  ػز تحديػؽ ةجػاح اامػؿ  ػز محاربػة ا رجػاب  ػز الشػرؽ ا وسػط وشػما
  رج رج ععلدد ةجحت روسيا ا تحادية  ز تمدد ةفوذجا جراء ا ةسحاب المتػلدد ةجحت روسيا ا تحادية  ز تمدد ةفوذجا جراء ا ةسحاب المتػ  ..20142014-20172017

 تػػػرة حاػػػـ الػػػرئيس بػػػاراؾ  تػػػرة حاػػػـ الػػػرئيس بػػػاراؾ   20162016-20092009للةفػػػوذ ا مرياػػػز مػػػف مةطدػػػة الشػػػرؽ ا وسػػػط للةفػػػوذ ا مرياػػػز مػػػف مةطدػػػة الشػػػرؽ ا وسػػػط 
لاف السؤاؿ جةا جؿ تستطيث المحا ظػة دلػم جػذا التمػدد او زيػادة  ػز  تػرة ا دارة لاف السؤاؿ جةا جؿ تستطيث المحا ظػة دلػم جػذا التمػدد او زيػادة  ػز  تػرة ا دارة     اوبامااوباما

 المتحدة وحاـ الرئيس دوةالد ترامب ؟المتحدة وحاـ الرئيس دوةالد ترامب ؟الجديدة  ز الو يات الجديدة  ز الو يات 
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ABSTRACT: 

The Russian Federation, the heir to the former Soviet Union, 

which in turn inherited the collapsed tsarist Russia, all have 

specific strategic objectives in the Middle East. The essence of 

these goals is to build an influential presence in it to protect and 

develop the interests of the Russian Federation in the future. And 

the more their overall strength develops, the greater size and type 

of their presence develops in the Middle East. They are exploiting 

opportunities to strengthen this presence, as in exploiting the 

failure of the United States in its "Arab Spring" project and the 

failure of the United States to achieve full success in the fight 

against terrorism in the Middle East and North Africa 2014-2017ةة 

 The Russian Federation has succeeded in extending its 

influence by the fluctuated withdrawal of US influence from the 

Middle East 2009-2016 under the rule of President Barack 

Obama, but the question here is can this Russian Federation 

maintain or increase this expansion in the new administration in 

the United States within the rule of President Donald Trump? 


