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لعل مغ نافمة القػل، ان وصػل الخئيذ الخوسي فالديسيخ بػتيغ الى قسة اليخم       
الدياسي في مػسكػ  كان بسثابة محاولة جادة إلعادة هيكمة روسيا االتحادية ومكانتيا 

عشيا، عبخ رغبة جامحة إلعادة أحياء قػة روسيا االتحادية ، وريث العالسية، والجور الشاتج 
االتحاد الدػفييت، مغ خالل تػضيف مجسل مقػمات قػتيا االستخاتيجية، وعمى السدتػيات 
االقترادية والعدكخية والتقشية، فزاًل عغ الدياسية، لتعزيج الجاخل الخوسي، والحي كان 

خاتيجي الخوسي عمى الرعيج الخارجي. ذلظ ان نجاح قج اعصى دافعًا معدزًا لألداء االست
بػتيغ في تعديد قػة روسيا االتحادية داخميًا، كان قج دفع بو إلعادة هيكمة االستخاتيجية 
الخوسية باتجاه االىجاف التي تعجىا مػسكػ ضسغ حجود أمشيا القػمي وخط الشفػذ الخوسي 

ط، بسا تحػزه مغ اىسية في السجرك إقميسيا، ودوليًا، ولعل ادقيا مشصقة الذخق األوس
االستخاتيجي الخوسي، نتيجًة لسقػمات القػة التي تستمكيا. وعميو يعج التجخل الخوسي في 

، بسثابة نقصة الػثػب، وحجخ الداوية لتعديد دعائع مرالح مػسكػ 3122سػريا عام 
مع ايخان، االستخاتيجية ىشاك، ومشو الى عسػم مشصقة الذخق االوسط، السيسا التحالف 

وتجعيع العالقة الجيجة مع تخكيا وإسخائيل، وكحلظ االستثسارات االقترادية في مشصقة الخميج 
العخبي، كل ذلظ يعج مؤشخًا لخغبة القيادة الخوسية العميا في استعادة السكانة والجور العالسي 

قة الذخق دىا في مشاشق ذات تأثيخ عالسي عالي األىسية، كسشصػ لخوسيا االتحادية عبخ وج
األوسط، بالخغع مغ وجػد بعس الُسحجدات التي تعيق التحخك الخوسي بحخية فييا، ولعل 

د األمخيكي السكثف عدكخيًا واقتراديًا، واحتسالية تقاشع السرالح فيسا بيشيسا، ػ ادقيا الػج
دون ان يمغي ذلظ، تمظ الخغبة الخوسية في تجعيع استخاتيجية نفػذىا و وجػدىا ىشاك 

 تأميشًا لسراليا االستخاتيجية عمى السدتػى العالسي .    ايزًا،
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        The arrival of Vladimir Putin to rule and his 

attempt to employ all the elements of Russian power 

to restore the status of the Russian Federation globally 

is an important turning point to strengthen Russian 

strategy globally, especially after the Russian 

intervention in the issue of Syria in 2011, as well as 

the alliance with Iran, the strong relationship with 

Turkey and Israel, and investments in the Arabian 

Gulf All, this comes from the importance of the 

Middle East in Russian thought, as it is an important 

entrance to strengthen the status of the Russian 

Federation and its global role. Despite the US 

presence in the Middle East, its strategic interests are 

likely to conflict with the Russians ones, without 

cancelling But Russia's desire to strengthen its 

presence there to secure its strategic interests remains. 
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 السقجمة : 
سكانة ال، و سق التاريخي، تستمظ مغ العمغ الديل الحجيث عغ قػة عالسيةليذ  

قب الدمشية الساضية والحاضخة، ستج عمى مجى الحُ سُ ال االستخاتيجيجور الجغخافية، و ال
كخوسيا االتحادية، ذلظ اف تعاقب االدوار التي قامت بيا في ماضي الحاضخ، قج 

الستجامة تمظ السكانة العالسية في حاضخ في التصمع  ال يكػف بعيجًا عغ رغبتيا
التي تتدق ومقػمات قػتيا الساضي القخيب، وربسا مدتقبل الحاضخ ايزًا، و 

 ة الذاممة.االستخاتيجي
، سػاء بصػؿ وعسق تاريخيا االتحاديةيصػؿ الحجيث عغ روسيا واتداقا لحلظ، 

، وحتى فيسا الدػفييتي اداالتح، أو في ضل قػة وعطستيافي زمغ روسيا الكيرخية 
، أنيار االتحاد الدػفييتي، 5555كانػف األوؿ 51، ففي االتحاديةيتعمق بخوسيا 

، الدػفييتي لالتحادالػريث الذخعي  االتحادية، وكانت روسيا دولة 51ليخخج عشو 
 ، وجػانب أخخى لمقػة .وقج ورثت عشو معطع قػتو العدكخية

الى  دمصةلمػؿ فالديسيخ بػتيغ ج وص، السيسا بعتتصمع روسيا االتحادية
ووضعيا الججيج في ضل  االتحاديةروسيا سقػمات تحقيق مكانة مخمػقة تميق ب

الشطاـ الجولي الججيج الحي يسيل إلى التعجدية القصبية أكثخ مغ كػنو نطاـ قصب 
 واحج .

، فقج لجأ الى تعديد  االتحاديةمغ التقجـ لخوسيا  اً الشظ اف بػتيغ حقق نػع
، الخوسي االقترادومعالجة  وتحجيث صشػفو البخية والجػية والبحخية، الجير، قػة

تعديد األمغ القػمي إلى ، وفق رؤية ييجؼ مغ خالليا ليشصمق بعج ذلظ إلى الخارج
 .ق الشفػذ االقميسية وحتى الجوليةبعج ذلظ نحػ مشاش واالنصالؽ، أوالً  يالخوس

في سػريا عقب تفجخ الػضع  مغ ىشا شكل ذلظ الفخاغ االمشي الحي تػلج
الجاخمي فييا، ُمجعاة ميسة لتجخل روسيا االتحادية، ال لذيء بل حفاضًا عمى 

ة ىشاؾ، فزاًل عغ استخجاميا كػرقة ججيجة لمعب ادوار ميسة االستخاتيجيمرالحيا 
في مشصقة الذخؽ االوسط ذات السرالح الستذابكة، والدمػكيات الستعجدة. فزاًل 



 

 

 

 

 

 

124 

في مػضػع البخنامج الشػوي االيخاني، الحي لصالسا اثار ازمة دولية  عغ تجخميا بقػة
 مستجة الى يػمشا ىحا . 
 االتحاديةإشكالية الجراسة في مجى قجرة روسيا  حػرتتس : إشكالية الجراسة

تعاني مشيا عمى  عمى مػاصمة الجور الخارجي ليا في ضل بعس السذاكل التي
 االستخاتيجييا استجامة تعديد ادائ مى، فزاًل عغ قجرتيا عالرعيج الجاخمي

دىا في مشاشق تعجىا جدء مغ نفػذىا، بسخخجات ُتفزي الى ػ الخارجي ووج
 ة لسػسكػ، وبالتالي الجور الخوسي عالسيًا.االستخاتيجياستعادة السكانة 

مقػمات ، كمسا تع تعديد تشصمق الجراسة مغ فخضية مفادىا : فخضية الجراسة
 ،نحػ الخارج االنصالؽسا تع تجعيع مجاخل الخوسي، كمة لاالستخاتيجيالقػة 

، كسا أف التحجيج نحػ مشاشق الشفػذ الخوسيوب وبسخخجات ذات قيسة عالية،
احتساالت السدتقبل في الديخ نحػ عالع متعجد األقصاب سيفدح السجاؿ لخوسيا 

األخخى، االتحادية لمبخوز كقػى ُمشافدة أو مذاركة أو مكسمة ألدوار القػى الجولية 
 السيسا الػاليات الستحجة األمخيكية. 

عمى عجة مشاىج قجر الحاجة عتساد االراسة الى : تدعى الج مشيجية الجراسة
الييا في جديئياتيا، فقج تع الخكػف الى السشيج التاريخي في اإلشادة الى بعس 

خؤية ، لمػقػؼ بالسشيج الػصفي والتحميميب كسا تع االستعانة  ،الخكائد التاريخية
تحميمية عمى اىع محصات االداء والدمػكيات الستبعة ضسغ نصاؽ الفعل و رد الفعل 

، وذلظ لمبحث في مآالت االستذخافيالدياسي، كحلظ تع االرتكاف وبقػة الى السشيج 
السػضػع في السدتقبل الستػسط، كػنشا نعير في عالع حخكي متغيخ، وبسعصيات 

 .ومتغيخات سخيعة التجفق فيو
 الجراسة :  هيكمية

ستقتخف بييكمية تتػزع االساسية، إف الجراسة في ضػء إشكاليتيا وفخضيتيا 
 : اآلتيعمى 

 الخوسية ةاالستخاتيجيالسبحث االول: مقػمات القػة 
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 استخاتيجية: السقػمات الجيػ  السصمب االول
 : السقػمات االقتراديةالثانيالسصمب 

 األمشية -: السقػمات العدكخيةالسصمب الثالث
 : السقػمات التكشػلػجية. السصمب الخابع

 الخوسي االستخاتيجياالدراك  فيالذخق االوسط  :الثانيالسبحث 
 .الذخؽ االوسط فيالخوسية  ةاالستخاتيجيحجدات : مُ  السصمب االول

 :السحجدات الجاخمية اوال:
 :حجدات الخارجيةالسُ  ثانيا:

 وسطقزايا الذخؽ اال يف ي: الجور الخوس الثانيالسصمب 
 .1155 العاـمشح  سػرياالخوسية تجاه  ةاالستخاتيجي اوال:

 .1155عاـ  مشح اإليخاني الشػوي الخوسية تجاه السمف  ةاالستخاتيجي ثانيا: 
 الجور العالسي لخوسيا االتحاديةدتقبل مُ  السبحث الثالث:

 .عالسيا الخوسي: العػامل السؤثخة عمى الجور السصمب االول
 عالسيا: الخوسيقبل الجور : مدتالثانيالسصمب 

 عالسيا الخوسيتراعج الجور  اوال:
 عالسيا الخوسيتخاجع الجور  ثانيا:

 ثالثًا : مذيج التعاوف او الذخاكة الجولية .
 الخاتسة واالستشتاجات.
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 املبحث االول
 مقوماث انقوة االسرتاجتيت انروسيت

 ةالجيػستخاتيجيسػاء  تعج مقػمات القػة التي تحػز عمييا روسيا االتحادية،
التقشية، مختكدات رئيدية وحيػية  ـاالمشية، ا -االقترادية، اـ العدكخية ـمشيا، ا

نحػ تحقيق أىجافيا ومرالحيا  لالنصالؽتذكل بسجسميا القػة الخوسية، التي تؤىميا 
مشحتيا القجرة عمى السخونة والفعل اليادؼ، وبسا يشدجع مع الخغبات  عميا، والتيال

 : وكاآلتي، معات الخوسية الستعادة دورىا اإلقميسي والعالسيوالتص
 ستخاتيجية السصمب االوؿ : السقػمات الجيػ 

 : السقػمات االقتراديةالثانيالسصمب 
 األمشية -العدكخيةالسصمب الثالث: السقػمات 

 كشػلػجيةالسصمب الخابع: السقػمات الت
 

 ية:ستخاتيجالسصمب االول : السقػمات الجيػ 
السقػـ الجيػستخاتيجي مغ اىع مختكدات استجامة قػة الجولة، وديسػمة يعج  

تفعيل مذغالت القػة واالنجفاع لجييا، ألنو المبشة األولى التي يتأسذ عمييا مجى 
اتخاذ سمػؾ معيغ او فعل ، و/أو ورد فعل سمػكي خارجي، شبقًا  عمىقجرة الجولة 

مة الدخع الجاخمي لإلمداؾ باألىجاؼ لحدابات الجغخافية، والسػارد، وُمدتمدمات إدا
 الُسبتغاة عمى الرعيج الخارجي.

تسثل روسيا مفتخؽ شخيق بيغ قارتي أوربا واسيا. ومغ ىحا يطيخ السػقع إذ 
روسيا اكبخ دولة في العالع بأكثخ  جلسيع ليا. فسغ حيث السداحة، تعالجيػسياسي ا

 51تستج عمى شػؿ  )أكبخ مغ تدع مداحة العالع(. وىي  1مميػف كمع 53مغ 
أحج اىع عشاصخ القػة  جلذخؽ. وىحه السداحة الذاسعة تعاالؼ كمع مغ الغخب الى ا

 :(5)الخوسية مغ مشطػريغ ميسيغ ىسا 
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ر األمشي : فبفزل ىحا العسق الجغخافي، نجحت روسيا مغ دوف غيخىا ػ السشط
. 5515عاـ  ، وىتمخ5451كبخى في ىديسة نابميػف بػنابخت عاـ مغ الجوؿ ال

ورغع التقجـ التكشػلػجي العدكخي ، وضيػر الرػرايخ عابخة القارات ودورىا في 
 ، فإف العسق الجغخافي ما زاؿ أحج أىع عشاصخ القػة الخوسية.ات الحخبيةاالستخاتيجي

: وىحه السداحة الذاسعة غشية بالثخوات الصبيعية  االقتراديالسشطػر  
ألف نيخ  511الراضي الدراعية، ومميػف ىكتار مغ ا 111السيسة، بيا حػالي 
كمع فأكثخ، وأىسيا نيخ الفػلغا أشػؿ األنيار في اوربا،  51يبمغ شػؿ كل مشو 

مميػف بحيخة عحبة ومالحة، أىسيا بحيخة بايكاؿ  1ونيخ ليشا، فزاًل عغ أف ىشاؾ 
كمع، كسا فييا حػالي  232ـ، وشػؿ  5211أكبخ واعسق بحيخة في العالع بعسق 

اشالؿ روسيا عمى كثيخ  فزاًل عغ ،اشي السياه العحبة في العالعأحتي% مغ 11
مغ البحار ، أىسيا بحخ قدويغ أكبخ بحيخة مالحة في العالع. ووجػد الكثيخ مغ 

 . (1)السػانئ السيسة فييا
 االقترادية:: السقػمات يالسصمب الثان

الدابق  ال تقل السقػمات االقترادية اىسية، كسقػـ  لقػة الجولة، عغ السقػـ 
ليا، فيي مختكد ميع لمجولة في اوقات الدمع والحخب واألزمات الجولية، كسا انيا 

ة الذاممة لمجولة، ومحجد ميع لسجى حخكة االستخاتيجيبشاء تعج الخكيدة االىع في 
في الشطاـ العالسي، الحي تذكل السػارد سمع  نصاؽ فعميا عمى الرعيج الخارجي

 فيو.استخاتيجية مدتجامة االىسية 
تسمظ روسيا الكثيخ مغ السػارد الصبيعية، وتعج مغ أغشى دوؿ العالع، إذ تسمظ 

% مغ 1.2يعادؿ مميار بخميل، ما  15سابع أكبخ احتياشي نفصي في العالع بػ 
ما يجعميا ثاني أكبخ مشتج ومرجر بعج الدعػدية ، إذ تشتج  ،األحتياشي العالسي

مميػف بخميل يػميًا مغ الشفط الخاـ،  3.1مميػف بخميل يػميًا، وترجر حػالي  3.1
مميػف شغ مغ مشتجات  31% مغ أجسالي الرادرات العالسية ، وحػالي 11أي 

مالييغ بخميل  5مرفاة بقجرة أنتاجية تديج عمى  15تستمظ و كسا  ،التكخيخ سشػياً 
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% ، بحػالي 31يػميًا. كسا انيا أكبخ دوؿ العالع في أحتياشات الغاز الصبيعي بػ 
، وبحا تعج روسيا االتحادية شبقًا لمجانب الشفصي قػة اقترادية  3تخليػف ـ 11.3
كسا يػجج فييا معادف أخخى ذات أىسية كبخى مثل الحجيج والشيكل  ،عطسى

 .(53)واأللساس والفػسفات والفزة والخصاص والحىب واألخذاب 
مميػف ىكتار مغ األراضي الدراعية  111وفي السيجاف الدراعي فتزع  

فزاًل ، كسا مخ ذكخه، لتذكل مرجرًا ُميسًا لمسػارد التي تحػزىا، الف نيخ 511و
 .مرادر قػتيا االقترادية عغ

 : األمشية-السصمب الثالث : السقػمات العدكخية
ع في العرخ الحجيث، لع تدؿ بالخغع مغ التصػر والتقجـ الحي تعيذو األم 

يا بة الجولة ومكانتيا عمى صعيج أدائليي، والعدكخية مشيا تحجيجًا، معيارًا ميسًا القػة
الخارجي، وىحا ما يشصبق عمى روسيا االتحادية، ذلظ أف الرمة الػثيقة بيغ أمتالؾ 
تخسانة عدكخية كبيخة ومتصػرة مغ األسمحة التقميجية وغيخ التقميجية، وبيغ تبػء 

ة القػمية تيجياالستخامشدلة "القػة العطسى" كانت وال تداؿ مقػمًا اساسيًا مغ مقػمات 
الخوسية، وشخشًا البج مشو لكدب الشفػذ داخل مشطػمة العالقات الجولية القائسة 
عمى القػة، واداة لسػاجية الزغػط والتيجيجات الخارجية ، وىحا سارت عميو روسيا 

 (.1االتحادية، ماضيًا، وحاضخًا، وربسا مدتكباًل ايزًا)
نرف قخف قػة عدكخية عطسى أف االتحاد الدػفييتي بقي ألكثخ مغ  ال شظ

متكافئة مع الػاليات الستحجة، بل ومتفػقة عمييا في االسمحة التقميجية، إال أف تفكظ 
وانييار االتحاد الدػفييتي كاف قج نقل ورثتو العدكخية إلى روسيا االتحادية، السيسا 

 %41% مغ القػات البحخية ، و51ة، إذ ورثت روسيا االستخاتيجيتخسانتو الشػوية 
% مغ القػات 14% مغ القػات البحخية، و41مغ األسمحة التكتيكية الشػوية، و

% مغ الغػاصات الشػوية، 511% مغ الرػاريخ العابخة لمقارات ، و35البخية، و
. وبعج استخاتيجيألف رأس نػوي  51% مغ القاذفات بعيجة السجى، واكثخ مغ 51و
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فتخة التدعيشات ، كاف لدامًا  اثشاء االتحاديةالتجىػر الجدئي الحي شاؿ روسيا 
وصػؿ رئيذ قػي مثل فالديسيخ بػتيغ يعيج ليا ىيبتيا، وبالفعل ىحا ما تع في 

الى تحجيث  ءشيوالحي سعى قبل كل  ،بػصػلو الى الحكع 1111مصمع العاـ 
مغ الييبة لخوسيا االتحادية، وبشفذ الػقت  اً السؤسدة العدكخية ، كػنيا تعيج نػع

، نتيجة لسبيعات الدالح مغ قبل الذخكات الخوسية لمعالع لخوسيعر االقتراد اتش
. إذ تعج روسيا ثاني أكبخ دولة بعج الػاليات الستحجة األمخيكية في مبيعات الدالح 

وبحا تست عسمية تحجيث سخيعة لمجير الخوسي، وذلظ بإدخاليا أجيااًل ججيجة  .(1)
مدودة بأسمحة متقجمة تقشيًا، مغ الجبابات والسجرعات صغيخة الحجع، والدخيعة، و 

  (T90وقادرة عمى الػصػؿ الى مشاشق األزمات بدخعة فائقة، مثل : الجبابة نػع )
كسا تع تجييد سالح الجػ  (BMB-3(، والعجالت السجرعة )T93(، و )T92و)

الخوسي بصائخات مقاتمة مغ الجيل الخامذ الستصػرة، مثل : شائخات السيظ 
(MIG29) ( وMIG35) وش ،( ائخات الدػخػيSu_34( ،)Su_35)  ،

(، وشائخات اليميكػبتخ TU-160ة مغ شخاز تػبػليف )االستخاتيجيوالقاذفات 
، وقج تع تدويج األسصػؿ  (Mi-28و ) (Mi-26السقاتمة الستصػرة شخاز مي )

( فخقاشة، أما في 15( غػاصة حجيثة، و )11البحخي بحاممة شائخات واحجة، و )
ج تع تجييد القػة الراروخية الخوسية بأجياؿ متصػرة ججيجة مجاؿ الرػاريخ ، فق

(، SS-27مغ الرػاريخ البالدتية اليجػمية بعيجة السجى مغ شخاز تػبػؿ أـ )
( قادرة عمى حسل الخؤوس الشػوية، RS-26و ) (RS-24وشخاز يارس )

(، والراروخ البحخي الباليدتي الشػوي SS-26والراروخ التكتيكي شخاز أسكشجر)
(، فزاًل SS-400(، ومشطػمات الجفاع الجػي الستصػرة )R-30از بػالفا )شخ 

أـ  -عغ ادخاؿ نطاـ راداري متصػر ججًا اشمقت عميو روسيا تدسية نيبػ
(NEBO-EM ،وتقشيات عدكخية حجيثة ججًا ومتصػرة قج ال تكذف عشيا حاليًا ،)

 (.2الخادع) حفاضًا عمى سخية التفػؽ في السيداف العدكخي 
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، ىشاؾ مقػمات عدكخية غيخ مادية وىي الجػانب ىحه السقػمات عغ فزالً 
التشطيسية والكفاءة والخبخات السكتدبة في الحخوب والسعشػيات، وىي عػامل اساسية 
في الجانب العدكخي، فسثاًل نجج أف أوؿ رائج فزاء ىػ روسي. وندبة الستعمسيغ 

خ وعمع السعادف، وليا % و روسيا دولة متقجمة في ىشجسة الرػاري51في روسيا 
نخبة كبيخة ججًا مغ العمساء والسيشجسيغ في عمػـ الخياضيات والحرة ، حيث الخوس 

 .(3)ىع األفزل في العالع عجدًا وكفاءة
وغشي عغ القػؿ، اف الخؤية الخوسية حاليًا تقػـ عمى فكخة مفادىا، أف تعديد  

يسًا لتحقيق األمغ السختكد العدكخي بتفػؽ نػعي غيخ تقميجي، يعج مجخاًل م
ة لألمغ االستخاتيجياإلقميسي الخوسي، وامتجاده نحػ مشاشق الشفػذ خارج الجائخة 

 اإلقميسي السباشخ. 
 : كشػلػجيةالسصمب الخابع: السقػمات الت

تتستع روسيا االتحادية بقاعجة معخفية وتكشػلػجية قػية، سػاء في مجاالت  
ة، الخاصة بالصاقة، وكفاءة استخجاميا األبحاث العمسية السجنية مشيا والعدكخي

بالرػرة السثمى، وكحلظ في مجاؿ تكشػلػجيا السعمػمات، وبزسشيا تكشػلػجيا 
الفزاء، والسػاد الخاصة بالرشاعات الكيسائية، والعالجية ،وصشاعات الديارات، 
والدكظ الحجيجية، والسعجات البحخية، وقائسة كبيخة مغ الرشاعات الحجيثة في شتى 

 .(4)جاالت، وانتياءًا باألبحاث الخاصة بالصاقة الشػويةالس
التقشي، اذ تحتل السخكد الثاني بعج  -كحلظ الحاؿ في السجاؿ العدكخي  

الػاليات الستحجة األمخيكية في ىحا السجاؿ، فال تداؿ مدتسخة في تحجيث مشطػماتيا 
تمظ  ، و/او(S400)و  (S300)العدكخية سػاء تمظ الخاصة بالجفاع الجػعي 

الخاصة بالصائخات الخاصة مغ الجيل الخامذ، فزاًل عغ انذاء اوؿ محصة 
مقارات الثابتة لدتية العابخة ية البالاالستخاتيجينػوية محسػلة . وكحلظ الرػاريخ 

في بيع الدالح لتعديد  وانغساسيا(. 5والستحخكة السدودة بالخؤوس الشػوية )
الدالح في روسيا االتحادية، الى اقترادىا القػمي، إذ تشذط صشاعة وترجيخ 
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درجة رائجة عمى السدتػى العالسي ، تزسغ الرجارة الثانية ليا بعج الػاليات 
% 11الستحجة عالسيًا، حيث ترجر روسيا االتحادية مغ الدالح لمعالع ما ندبتو 

مغ مجسل صادرات الدالح عالسيًا، بعج الػاليات الستحجة األمخيكية، والتي ترجر 
، كسا تعج اليشج الجولة األولى في استيخاد معطع صادراتيا % عالسياً 31 ما ندبتو

% مغ اسمحتيا عبخ 23مغ الدالح عبخ روسيا االتحادية، كػنيا تدتػرد 
 .(51)مػسكػ

وأتداقًا لحلظ، يذكل االستثسار الخوسي السكثف في الرشاعات العدكخية 
لسػسكػ  اً ميس ية، مجخالً الستصػرة وسياسة ترجيخ الدالح ، وكحلظ الخبخات العدكخ 

عمى صعيج دورىا العالسي، يتيح ليا الخخوج مغ استخاتيجية الحرار والتصػيق 
الغخبية السعتسجة حياليا، وندج التحالفات والذخاكات التي تشجرج ضسغ استخاتيجيتيا 

 .(55) في التػافق نحػ االىجاؼ السبتغاة
جعيع واستجامة قػة تمظ ىي اىع السختكدات التي تذكل حجخ االساس في ت 

كسا وغشي عغ القػؿ اف روسيا  روسيا االتحادية عمى الرعيج الجاخمي ، والخارجي.
تدعى لتػضيف مجسل تمظ السختكدات الستعادة مكانتيا العالسية، عبخ مجدات 
تجُخل ححر في مشاشق الشفػذ الدابقة، ولػ بذكل تجريجي، فمع تدؿ اىجاؼ الػصػؿ 

لخميج العخبي، وبعس مشاشق الذخؽ االوسط الحيػية، يذكل الى السياه الجافئة في ا
 ة.االستخاتيجيالخوسي ضسانًا لسرالحيا  االستخاتيجيىجفًا محػريًا في الفكخ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

132 

 املبحث انثاني
 انروسي االسرتاتيجياالدراك  يفانشرق االوسط 

أىسية خاصة في فكخ جسيع القػى ب تحطى ذخؽ األوسطال شظ اف مشصقة ال
الستصمعة الى  االتحادية، روسيا  بال ريبة السؤثخة في الشطاـ الجولي، ومشيا الجولي

مقػمات قػتيا ، لحا سشتشاوؿ ىشا بالحجيث عغ محجدات  ودور عالسي يتشاسب 
 : وكاآلتيوسية تجاه ىحه السشصقة ، الخ  ةاالستخاتيجيوأىجاؼ 

 :الذخق االوسط  فيالخوسية  ةاالستخاتيجيمحجدات  :السصمب االول
 :  وكاآلتيتتسثل ىحه  السحجدات ببعجيغ داخمي وخارجي ، 

 : السحجدات الجاخمية اوال:
استخاتيجية : ويتسثل في رؤية الكيادة الدياسية في تذكيل السحجد الدياسي -5

، يالشطاـ الدياس فيحيث أف الخئيذ يسثل مخكد الثقل  ،الخوسية الدياسة الخارجية
 فيسة الجاخمية والخارجية الديا جاىاتواتوىػ الحى يحجد الخصػط العخيزة 

روسيا بذكل واضح، حيث  فيوبالشدبة لمحياة الحدبية ال تػجج حياة حدبية  ،البالد
قيادتو  فيديصخ عمي كل شيئ ىشاؾ وبػتيغ إعتسج أف حدب روسيا السػحجة ىػ السُ 

، أما (51)تجسع بيغ اليسيغ واليدار التيسياسة الػسط  ىلحدب روسيا السػحجة عم
مصمع  فيبػتيغ الدمصة  يفيػ شبو رئاسي ومشح تػلالسعتسج ىشاؾ،  الدياسيلشطاـ ا

 فيوىػ محػر الدياسة الخوسية، حتى عشجما فاز ديستخى ميجيفيجيف  1111
بدبب تخشيح حدب روسيا السػحجة ومدانجة بػتيغ لو، كاف  1114رئاسة  انتخابات

 ىلمػزراء، إل اً رئيد الُسجةىحه  بػتيغ في كاف ، بيشسايديخ عمي نيج فالديسيخ بػتيغ
(. وتأسيدًا لحلظ 53) 1151 مايػ انتخابات فيمخة أخخى  أف عاد لسشرب الخئاسة

يعج بػتيغ مخصط الدياسة الخوسية التي تزع السشاشق الحيػية العالسية في رأس 
ة السحجدة لمسرالح واالىجاؼ، ومشيا مشصقة الذخؽ االوسط االستخاتيجيبػصمتيا 
 شظ.دوف ادنى 
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 االتحادالخوسي يعاني مشح سقػط  االقتراد: لقج ضل االقتراديالسحجد  -1
الدػفيتي مغ الجيػف الستفاقسة والفقخ والبصالة والعجد في سجاد مختبات السػضفيغ 

وخفس  ،االقتراديصالح لإل اً ئ فالديسيخ بػتيغ الحي وضع بخنامجي،حتي مج
وترجيخ الغاز  ،دراعي والرشاعيي زيادة إنتاجو الالػاردات وبجأ ف ىعم االعتساد

فزاًل  ،زيادة دخل متػسط الفخد الخوسي ىإل ى، وىحا أدى األخخ الجوؿ  ىوالصاقة إل
(. وبسا اف اقميع الذخؽ االوسط يحطى 51)لمدكاف االجتساعيةزيادة الخفالية  عغ

بسقػمات جيػاستخاتيجية ومػارد اقترادية ال يزاىييا اقميع اخخ في العالع، فأف 
الخوسي كاف قج اشمق تجاىيا في صيغ شخكات عسل نفصية عسالقة،  العشاف

السيسا مع الجوؿ الشفصية الخميجية مشيا وغيخ الخميجية، وكحلظ االستثسارات 
 السعتسجة. ةاألجشبية بريغيا الخوسي

تخسانتو الشػوية،  يالدػفيت االتحاد: لقج ورثت روسيا مغ السحجد العدكخي   -3
مغ حيث القػة الشػوية، وعشج وصػؿ بػتيغ إلى  يثانتحتل السخكد ال فييولحلظ 

خوسية مغ خالؿ ألفخاد القػات السدمحة ال ي دمصة عسل عمى رفع السدتػى السعشػ ال
بتصػيخ القجرات البخية والجػية  االىتساـ، عالوة عمى يتحديغ وضعيع الساد

 ةاستعاد فيكحلظ نجحت روسيا  وزيادة عجد الجير الخوسي والبحخية الخوسية،
العالع بعج الػاليات الستحجة األمخيكية واألف  فيأكبخ مرجر لمدالح  يمكانتيا كثان

 (. 51) الػاليات الستحجة األمخيكية تعج روسيا القػة الثانية في العالع بعج
وعميو، إف الحجيث عغ القػة الثانية عدكخيًا في العالع، البج واف يستج ليذسل 

العدكخية األمشية، وىحا ما يشصبق تسامًا عمى  ابيمشاشق الشفػذ العالسي ليا، وبجػان
نطخة روسيا االتحادية بكيادتيا الحالية تجاه مشصقة الذخؽ االوسط، ورغبتيا في 

عمى نفػذىا ىشاؾ ضسغ نصاؽ الفعل و رد الفعل، تأميشًا لشقصة وثػب تتيح  اإلبقاء
ل برػر العالسي، عبخ تغمغ االستخاتيجيليا حجع مشاورة اكبخ عمى الرعيج 

وحتى مع تخكيا،  (S400مختمفة، مشيا تػريج سالح "عمى سبيل السثاؿ صفقة )
االستخباراتي  "مجمذ التشديق ياالستخبارات -فيسا يتعمق بريغ التعاوف االمشي
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سػريا"، او التجخل العدكخي السباشخ،  -العخاؽ -ايخاف-والتعاوف األمشي بيغ روسيا
يخ شاىج عمى ذلظ، تأميشًا لسرالح مػسكػ ولجيشا األنسػذج الخوسي في سػريا خ

الُسصل عمى البحخ  االستخاتيجية في ىحه السشصقة السيسة بسػقعيا االستخاتيجي
، كسا الستػسط، عبخ قػاعجىا الثابتة والستحخكة قبالة الدػاحل الدػرية في شخشػس

جود تتصمع الى مشاشق ابعج مغ ذلظ، في مرخ، ليبيا، الجدائخ، والسغخب، قبالة الح
 (.52)التي تغصييا دوؿ حمف شساؿ األشمدي

 :الخارجية ثانيا: الُسحجدات 
 ىالدػفيتي حاولت روسيا الييسشة عم االتحاد: بعج سقػط السحجدات اإلقميسية  -5

تجخالت خارجية في ىحه السشصقة،  ةأيمشع  ىاألقاليع السجاورة ، وعسمت عم
ة ليا وبجأت بالتعاوف مع بالشدب استخاتيجيأنيا مشصقة أمغ  ىوتعاممت معيا عم

والعدكخية ، وبالشدبة ألزمة القـخ  االقتراديةاليشج والريغ في مجاالت الذخاكة 
شبو الجديخة عغ  استقالؿالتي حاولت روسيا ضسيا إلييا حيث أعمغ بخلساف القـخ 

إلي زيادة العقػبات عمي روسيا مغ قبل  ىروسيا، مسا أد ىوكخانيا وضسيا إلأ
وىحا يجلل عمى اف رغبة روسيا  .األوروبي واالتحادجة األمخيكية الػاليات الستح

االتحادية بالشيػض واستعادة دورىا العالسي لع تجيس اشالقًا بتفكظ وانييار 
االتحاد الدػفييتي، بل أعيج رسع خارشة جيػستخاتيجية ججيجة لعسل ونفػذ وسمػؾ 

 (.53ججيج يتػائع مع متغيخات السخحمة الججيجة ليا )
بجأت الػاليات ، الدػفيتي  االتحاد تفكظ وانييارمشح  :جدات الجوليةالسح -1

، وبجأ حمف العالع ىبالشطاـ الجولي والديصخة عم فخاداالنالستحجة األمخيكية في 
، تال ذلظ تجخالت لعالعفي ا واالنتذار( في التػسع NATO) دياألشمشساؿ 

أفغاندتاف  ياباحتاللحجث  ساالػاليات الستحجة االمخيكية عدكخيًا في دوؿ بعيشيا، ك
مشيا لخدع كل القػى اإلقميسية  في محاولة 1113، والعخاؽ عاـ 1115عاـ 

  (.54)العالع ىلمديصخة عم والجولية، تسييجاً 
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لع يكغ السػقف الخوسي متػافقًا مع الدمػؾ األمخيكي ىحا، بل عمى العكذ 
في العالع،  مغ ذلظ لع تخِف مػسكػ امتعاضيا مغ تجخالت واششصغ عدكخياً 

السيسا وانيا تجرؾ تسامًا بأف سيصخة واششصغ عمى ىحه الجوؿ الغشية بسػاردىا 
يعدز مغ مػاشغ القػة فييا، وبالتالي امكانية استجامة تفػقيا  ةاالستخاتيجيومػاقعيا 

عمى سػاىا مغ القػى عالسيًا، عبخ مشاشق الشفػذ التي تشتقييا بجقة، والعتبارات 
لمسرالح واألىجاؼ، االمخ الحي دفع  االستخاتيجيتعاضع عجيجة ضسغ سمػؾ ال

في مػسكػ الى تقجيع السذػرة الى الكيادة العميا بزخورة  االستخاتيجيبجوائخ الفكخ 
أنتياج أسمػب غيخ مباشخ في كدب السستعزيغ مغ الدمػؾ األمخيكي الستجاىل 

شج والياباف الى لمقػى الجولية االخخى، والسؤيجيغ الى جانب مػسكػ، كالريغ والي
محاولة بحلظ تذكيل كتمة سياسية واقترادية صاعجة تدتصيع اف تخبظ  حٍج ما،

ىحه الجوؿ العالع مغ خالؿ إقامة العجيج مغ التحالفات مع  ىالديصخة األمخيكية عم
، السشطسات الجولية واإلقميسيةو الجوؿ وغيخىا مغ  البخازيل -الياباف -اليشج -"الريغ

ادية العالسية، األمخ الحي دفع بالعجيج مغ ُمشطخي العالقات والتكتالت االقتر
الجولية الى التأكيج عمى مقػلة "أف العالع يذيج مخحمة ججيجة مغ التحػؿ 

عالع متعجد  ىأحادي القصبية إل عالع في تخاتبية ليكميتو الجولية مغ االستخاتيجي
 .(55) األقصاب
ية، يثيخ بال شظ مخاوؼ لجى ذلظ إف بخوز التكتالت االقترادية العالس    

الػاليات الستحجة، السيسا تمظ الفاعمة مشيا، والستصمعة لمسشافدة الجولية نػعًا ما، 
وجشػب  ، البخازيل، روسيا، اليشج والريغ BRICSمثاًل مجسػعة دوؿ بخيكذ

األوربي ككتمة اقترادية عالسية، متصمعة لمسشافدة  االتحادناليظ عغ  .افخيكيا
ككل، وشخكاتيا العسالقة، السيسا في  االتحادالعالسية، عبخ قجرات دوؿ  االقترادية

 .مجاؿ الصاقة العالسية
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 قزايا الذخق االوسط : يف ي:الجور الخوس يلسصمب الثانا
اية عسمية متابعة لمدمػؾ الدياسي الخوسي في ضل االدارة الحالية، سيخى أف  

تدايج بذكل تجريجي بعج العاـ  اف حجع الحزػر الخوسي في قزايا الذخؽ األوسط
، وبذكل ممحػظ، عمى حداب تخاجع ندبي لمجور الغخبي السباشخ ىشاؾ، 1155

ذلظ أف ىحا الحزػر الخوسي اليػـ ال يقترخ فقط عمى التعاوف العدكخي مع 
الكثيخ مغ دوؿ الذخؽ األوسط، مثل إيخاف، سػريا وليبيا ومرخ، بل يستج ايزًا 

قترادية وثقافية داخل تمظ الجوؿ ومجتسعاتيا، وىشا الى قشػات تػاصل اخخى ا
 سػؼ نخكد عمى نسػذجيغ ، ىسا سػريا ، وايخاف، وكاالتي:

 .3122 العاممشح  سػرياالخوسية تجاه  ةاالستخاتيجياوال: 
بالخغع مغ تبجؿ مفاليع القػة، بيغ ُمجة واخخى، وبالتالي مشاشق الشفػذ،  

دة مدبقًا شبقًا لسجى تػافق او تعارض السرالح واالدوار، واالفعاؿ الدمػكية السحج
الستذابكة اساسًا ما بيغ القػى الجولية في مشصقة الذخؽ االوسط، تبقى سػريا محط 

ات الخوسية تجاه السشصقة بخمتيا، فيي االستخاتيجياىتساـ وتخكيد بشدبة عالية في 
يا البيئة كانت وال تداؿ تذكل محػرًا رئيدًا ضسغ مشاشق الشفػذ التي تحتزش

 ة الخوسية.االستخاتيجي
، وبخالؼ باقي دوؿ 1155مشح قياـ الثػرة الدػرية عاـ وباالتجاه ذاتو، و 
الدػرية األسخع في تحجيج السػقف  االحتجاجات و/أو الثػرةالتحػالت العخبية كانت 

 ورفزت التجخل الخوسي حياليا ،حيث بادرت روسيا بإعالف دعسيا لشطاـ األسج،
األزمة الدػرية األف القزية األولى بالخعاية في  جعالذأف الدػري، وتُ الخارجي في 

 .(11)الدياسة الخارجية الخوسية
 في حاؿ أثيخت اية اشكاليات تحاوؿ فيع وثسة اعتبارات استخاتيجية تقف بقػة

 :(15االتي ) لمتجخل الخوسي في األزمة الدػرية ومغ بيشياالسجعاة بقػة سباب األ
 الخابع في إستيخاد الدالح الخوسي تحتل سػريا السخكد. 
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  عمي البحخ  الحي يصلوجػد قاعجة بحخية روسية في ميشاء شخشػس
 الستػسط.

  تجخبة روسيا الدمبية في السمف الميبي، ومػافقتيا عمى قخار األمع الستحجة رقع
،والحي سسح لحمف الشاتػ بالتجخل في ليبيا وإسقاط نطاـ معسخ القحافي أحج 5533

 .كػحمفاء مػس
 البحخ  ىعم لخوسيا اً حيػي ي والحي يذكل فزاءً مػقع سػريا الجيػستخاتيج

 .الستػسط
  ًاً قػي رغبة روسيا في إنذاء نطاـ عالسي متعجد األقصاب تكػف روسيا فاعال 

 .فيو
 إيخاف وىشا ستخدخ روسيا  ىاألسج ىػ بسثابة تزيق الخشاؽ عم سقػط نطاـ

 .نفػذا ىامًا في مشصقة الذخؽ األوسط
السػقف الخوسي عمى دعع الحميف الدػري في صخار أف اإلا سبق يعشي ومس

 ، لو مبخراتو التي تخجـ مػسكػ في السقاـ األوؿ.عدكخيًا وأمشيًا وسياسياً استخاتيجيا، 
يشاؾ ف ،األزمة الدػرية ومػاقفيا مغاألشخاؼ اإلقميسية والجولية أما عغ بكية 

سػريا فسغ جانب نجج روسيا والريغ العجيج مغ األشخاؼ الجولية واإلقميسية في 
ومغ جانب أخخ نجج الدعػدية وتخكيا وقصخ ودوؿ  ،األسجنطاـ وإيخاف يجعسػف 

االوروبي والجوؿ الغخبية يجعسػف  واالتحادالخميج والػاليات الستحجة األمخيكية 
الرخاع حجة وبعج زيادة  ،السعارضة الدػرية ضج األسجوبشدب متفاوتة لكل مشيع، 

ا بجأ الخئيذ الدػري في شمب الجعع العدكخي الخوسي في سػريا، ومغ في سػري
ىشا أعمغ الكخمميغ مشح الخئيذ الخوسي فالديسيخ بػتيغ تفػيزًا بشذخ قػات 
عدكخية داخل سػريا، وبعج ذلظ قخرت روسيا أف تتجخل عدكخيًا لسػاجية تشطيع 

غ أجل دعع نطاـ مجاء ىحا التجخل إف كاف واضحًا اف مثل ، و (داعر اإلرىابي)
 أف سػريا أخخ ماتسامًا روسيا  جرؾة حيث تاالستخاتيجيية مرالحيا األسج لحسا
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السرالح  فزاًل عغليا مغ مشاشق نفػذ في مشاشق السياه الجافئة ،  ىتبق
 .(11)ىشاؾ االقترادية

روسيا وسػريا " كػف مغم استخباراتيروسيا بتذكيل تحالف  ياـذلظ ق تال
ظ فقج أصبحت روسيا ، وبحل (داعر اإلرىابي)تشطيع  ةػاجيلس "وإيخاف والعخاؽ
في ىحا الرخاع حيث أف مؤتسخات جشيف التي كانت تعقج مغ أجل  الفاعل الخئيذ

ولعبت الخارجية الخوسية  ،بقػة فييا حل األزمة كانت روسيا ىي الصخؼ السؤثخ
رىاب دور كبيخ في القػؿ بأنو الحل سياسي في سػريا إالبعج القزاء عمي اال

تجعيع إيخاف وحدب هللا لشطاـ  فزاًل عغي الخوسي في سػريا وإزداد التجخل العدكخ 
 .(13)األسج

، لترل الى حج مغ التفاقع مع القػى االقميسية بعج ذلظتػالت االحجاث و 
إسقاط الصائخة الخوسية  خالؿما حجث وىحا  الستعارضة في السػاقف بذأف سػريا،

الصخفيغ  ة التخكية ، وما أعقبيا مغ الخالفات بيغمغ قبل القػات الجػي” 11سػ “
 استسختوبعج ذلظ  ،مة الدػريةزياده تفاقع األز  ، والحي تػلج عشوالتخكي والخوسي 

الدعػدية وتخكيا في دعع السعارضة الدػرية حيث أعمشت الدعػدية عغ نيتيا 
أرسمت دولة لسػاجية التشطيسات اإلرىابية ، و  31تذكيل تحالف عدكخي مكػف مغ 

الدعػدية بعج ذلظ مقاتالتيا إلي قاعجة إنجخليظ التخكية رغبة مشيا في التجخل في 
قبل مغ السباشخ سػريا بسداعجة تخكيا ودوؿ الخميج ،األمخ الحي قػبل بالخفس 

 . (11)الخوسية  كيادةال
لعبت الدياسة الخارجية الخوسية في األزمة الدػرية، فقج استخاتيجية أما عغ 

في تيجئة الخأي العالسي مغ تجخميا ىشاؾ، مغ خالؿ  اً كبيخ  اً دور  ة الدياس تمظ
 التي كانت تعقج مغ أجل حل األزمة الدػرية، ″3جشيف ”و“ 1جشيف “مؤتسخات 

إف األسج لغ “وزيخ الخارجية الخوسي سيخجي الفخوؼ:  سبق واف صخححيث 
 .  (11)”اإلرىاب أواًل ثع بعج ذلظ الحل الدياسي ىيخحل إال بعج القزاء عم
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بيشيا وبيغ روسيا  االختالؼكاف  قجف، وبالشدبة لمػاليات الستحجة األمخيكية 
االتحادية كبيخًا في مخاحمو األولى، بحيث دفع بعس السحمميغ والستابعيغ في شؤوف 
العالقات الجولية الى التخػؼ مغ احتسالية وقػع ِصجاـ مباشخ بيغ قصعات كال 

، حيث تقػؿ السباشخ لخوسيا االتحادية ىشاؾ بدبب التجخل العدكخي الجولتيغ، 
، بيشسا يدتيجؼ السجنييغ والسعارضةالخوسي عدكخي الػاليات الستحجة أف التجخل ال

. الى اف تع نػع مغ الزخبات العدكخية تدتيجؼ اإلرىابالخوسية بأف الكيادة تخد 
 ثمتوالتيجئة عبخ افداح السجاؿ لمذق الجبمػماسي في ادارة االزمة، وىػ ما م

جائسة بيغ روسيا والػاليات الستحجة حػؿ مدتقبل األسج. وبعج ذلظ الالسذاورات 
حجث مذاورات رباعية بيغ وزراء خارجية تخكيا والدعػدية وأمخيكا وروسيا في فيششا 
 ، حػؿ مدتقبل األزمة الدػرية ، وأكج فييا سيخجي الفخوؼ عمي بجء الحػار

ضة السػحج والسعارضة الػششية بتػفيخ الجعع الدػري بسذاركة وفج الحكػمة والسعار 
 .(12)الخارجي ليحه العسمية

مع  اتفقبػتيغ أنو فالديسيخ وعمى اثخ ذلظ أعمغ الخئيذ الخوسي       
بياف مذتخؾ لػقف إشالؽ الشار في  ىنحاؾ، عمآاما الخئيذ األمخيكي باراؾ أوب

ع سػريا وأف ىحا القخار سػريا، برفتيسا الخئيديغ السذاركيغ لمسجسػعة الجولية لجع
 اندحابعغ الشية بسيتع تشفيحه في سػريا. وفي خصػة مفاجئة أعمغ الخئيذ الخوسي 

إف التجخل العدكخي الخوسي حقق أىجافو إلى حج “القػات الخوسية مغ سػريا قائاًل 
، وإجتسع بػتيغ مع وزيخي الجفاع والخارجية الخوسييغ وأمخ بتكثيف الجور ”كبيخ

ولقج كثخت التحميالت  .”سمية الدالـ الخامية إلنياء الرخاع في سػرياالخوسي في ع
 : (13) حػؿ اإلندحاب الخوسي مغ سػريا مغ بيشيا

يتي في أف الخئيذ الخوسي شعخ بأف الديشاريػ الحي حجث لإلتحاد الدػف
الجيادييغ السجعػميغ "، حيث سيػاجو نفذ الحذج مغ ى أفغاندتاف سيتكخر مخة أخخ 

تعج  أف سػرياب عالعلم اكجو أأف الخوس  ى ، ومغ جيو أخخ "وحمفائيا مغ الدعػدية
التجخل فييا، وذىب البعس إلى أف  ىوال أحج يجخؤ عم روسية،مشصقة نفػذ 



 

 

 

 

 

 

141 

االندحاب الخوسي لع يكغ يأتي إال بتػافق أمخيكي بعج إنتياء ميسة القػات الخوسية 
ػبات السفخوضة وأف روسيا إندحبت مغ سػريا مقابل تخفيس العق ،في سػريا

أف روسيا األف  والبعس قاؿ ، االوروبي بذأف أوكخانيا واالتحادعمييا مغ أمخيكا 
مػاجيو عدكخية  ىقج يؤدي إل االستسخاروىشاؾ مغ قاؿ أف  ،شخؼ في السفاوضات

مع تخكيا وىػ أمخ ال يجخل في حدابات روسيا وىي بغشى عشو، في حيغ يحىب 
يغ عالقاتيا مع الغخب وحل األزمة سياسيًا، رأي أخخ الى أف روسيا تحاوؿ تحد

 أف يخى ، وىشاؾ مغ ـ الخوسي حقق ما أراد بتكمفة أقلوىشاؾ مغ قاؿ أف الشطا
أف تشدحب القػات الخوسية مغ  ىعمكاف قج جخى، بيغ بػتيغ واألسج  اً سخي ااتفاق

بأف مقابل تقجيع الػاليات الستحجة الزسانات لبذار األسج  سػريا لتخفيف الشداع ،
ولقج كثخت ىحه التحميالت حػؿ اإلندحاب الخوسي  .السفاوضات ُمجةخالؿ  ىيبق

مغ سػريا وفي الغالب ال أحج يدتصيع أف يجرؾ ماذا يقرج الخئيذ الخوسي 
مغ  ىطسقػة عُ  ةو في الغالب ال تشدحب أيفالديسيخ بػتيغ بيحا اإلندحاب، إال أن

 . (14)تقتزي ذلظة االستخاتيجيمشصقة نفػذ خاص بيا إال إذا رأت أف مرالحيا 
 :3122الخوسية تجاه السمف الشػوي اإليخاني مشح  ةاالستخاتيجيثانيا: 

مشصقة  تجاهالدياسة الخارجية الخوسية  استخاتيجيةإليخاف أىسية خاصة في 
، في السشصقة استخاتيجيايا عسقًا خوسلالذخؽ األوسط، بل إنيا الجولة التي تعصي 

 (: 15) اآلتي، يسكغ إيجازىا في واقتراديةة ألمػر عجيجة جيػسياسي
 دتقخة، وليا تأثيخىا تعج إيخاف الجولة الخئيدة في مشصقة الجػار الخوسي غيخ الس

 .أحجاث في الذخؽ األوسطالكبيخ في 
  يشطخ في روسيا إلى إيخاف كعامل تػازف في السشصقة أماـ الشفػذ الستدايج لكل مغ

 أمخيكا وتخكيا.
  الػحيج الحي يجعع حكػمة بذار األسج حميف مػسكػ تعج إيخاف الحميف. 
  االتبادؿ فيسا بيشيسوحجع  ،والعدكخية القائسة بيغ البمجيغ االقتراديةالعالقات . 
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لقج أصبح السمف الشػوي اإليخاني مغ أكثخ القزايا تعقيجًا وإثارة لمججؿ عمى و 
” غيخ السذخوط  ”  اترخ إيخاف عمى حقي   فسغ ناحية  ، الرعيجيغ اإلقميسي والجولي

، في    كاممة، في إمتالؾ دورة الػقػد الشػوي   وإتساـ إعجاد بخنامج تخريب اليػرانيـػ
                                                                                                                     .حيغ تخفس الػاليات الستحجة األمخيكية واإلتحاد األوروبي ذلظ

أما عغ السػقف الخوسي مغ السمف الشػوي اإليخاني، فقج كاف األكثخ تفيسًا مع 
إيخاف في تحجي واضح لإلرادة األمخيكية، ولكل ما تسارسو الػاليات الستحجة مغ 

بسا في ذلظ فخض العقػبات عمى الذخكات الخوسية الستعاونة مع    ضغػط عمييا،
 ضخ فب ،1511ـاع يلو جلا غمألا ذمجم تار اخ ق ىمع ايسو ر  ةقفاػ م عغر و  ، إيخاف

 غع الً و جع غكي عل احى فإف ،ـػ ينار ػ يلا بيرخت فقػ ل فاخ يش ىمع ةيلو د تابػ قع
فالسػقف الخوسي مغ قزية السمف الشػوي اإليخاني يتمخز   ، فاخ يإل ععا جلا ايفقػ م

تأييج   : أوليسا   في بعجيغ أساسييغ متػازييغ تشتيجيسا وتؤكجىسا الدياسة الخوسية،
رفس   : ثانييسا  ، الدمسية فقط لالستخجاماتتكشػلػجيا نػوية  امتالؾحق إيخاف في 

 لالستخجاـإيخاف أسمحة نػوية، أو تحػيل بخنامجيا الشػوي الدمسي  امتالؾ
 المتالؾالعدكخي. فخوسيا تخفس أي خصػة مغ جانب إيخاف تؤىميا في السدتقبل 

 خيشػ ب ةصحم ءاشب يف فاخ يإ عم ف و اعتت ايسو ر  فأ غم عغخ لا ىمعو  ، سالح نػوي 
 غع ايعدخ ل فاخ يإ ىمع تابػ قع ضخ فب لبقت اينإف ةيئابخ يكلا ةقاصلا جيلػ تل ةيو ػ شلا
 خيز و  رػ زحب 5511خبستبس 15 يف وصحسلا هحى حاتتفا عتو  ،ةيو ػ ن ةمبشق ؾالتمإ
 فاخ يإ غيب يمحخ سلا فيشج ؽافتإ عيقػ ت عتو  ،يسو خ لا ةقاصلا خيز و و  يناخ يإلا ةيجر اخلا
 ىمع تابػ قعلا فيفختب يزقي يحلاو  ، 3511خبسفػ ن 11 يف (5+1) ةعػ سجمو 
 فاخ يإ بيرخت سيفخت لباقم اىجض ةجيجج تابػ قع راجصإ ـجعو  ، فاخ يإ
                                                                                                                                                                                                                                         .(31) ـػ ينار ػ يمل

الخوسية تجاه السمف  ةاالستخاتيجيأما إذا ما نطخنا الى السػقف اإليخاني مغ 
وسي قػي داخل ، فدشخى بأف إيخاف تحخص عمى تأميغ مػقف ر االيخاني الشػوي 

دود بأحجث كسا تحخص عمي الت (،5+1مجمذ األمغ ، وداخل مجسػعة )
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ولقج شيجت قسة مشطسة ششغياي لمتعاوف التي عقجت في  ،التكشػلػجيا العدكخية
يخانية بيغ أوؿ قسة روسية إ ،1151سبتسبخ 51العاصسة القيخغيدية بذكيظ في 

ني مغ بػتيغ بأف يتجخل ، والحي شمب فييا حدغ روحاالخئيذ بػتيغ وروحاني
وفي ىحا اإلشار قاؿ بػتيغ  شخريًا إليجاد حل في البخنامج الشػوي اإليخاني،

لكششا في  ،ي فمظ السذكمة الشػوية اإليخانيةنعخؼ حجع الذؤوف الجولية التي تجور ف“
، ”روسيا نعخؼ شيئا أخخ وىػ أف إيخاف جارتشا جارة جيجة ، ونحغ ال نختار جيخانشا

الدمسي لمصاقة الحرية بسا في  االستخجاـإيخاف مثل أي دولة ليا الحق في  مبيشًا أف
ذلظ التخريب، وبعج ذلظ قاـ وزيخ الخارجية الخوسي سيخجي الفخوؼ بديارة إلي 

، أكج فييا أف إيخاف العب أساسي في تدػية الشداع 1153ديدسبخ 53شيخاف في 
كسا ىي دوف وضع أي  الدػري ،كسا أكج عمي ضخورة تصبيق بشػد إتفاؽ جشيف

 االتفاؽ. وبعج ذلظ تع تػقيع الػاليات الستحجة األمخيكيةتفديخات ججيجة مغ قبل 
، والحي 1151يػليػ/تسػز 51( في فييشا 5+1الشػوي اإليخاني بيغ إيخاف ومجسػعة )

بخفع العقػبات الجولية السفخوضة عمى إيخاف بذكل تجريجي بالتدامغ مع وفاء  ىقز
وبعج ذلظ مباشخة أصجر الخئيذ الخوسي                                                                                                                                                             ، (35)الشػوي  االتفاؽتيا في شيخاف بإلتداما

مؤكجًا عمي الجور الحي لعبتو روسيا  االتفاؽفالديسيخ بػتيغ بيانًا رحب فيو ب
 روسيا ىإيجابية وسمبية عم انعكاساتلو كانت  االتفاؽلمتػصل إليو، وىحا 

 : (31، وكاالتي ) االتحادية
 : باآلتيتتسثل : اإليجابية االنعكاسات - أ
أعمغ الخئيذ الخوسي  االتفاؽترجيخ السديج مغ األسمحة إليخاف: حيث بعج  -5

( ، 31( ، وشائخات) سػ311-صػاريخ )إس أنطسةفالديسيخ بػتيغ عغ تػريج 
 .التعاوف العدكخي والتقشي السختَقب بيشيسا فزال عغ

بػابة ميسة أيًزا  تعج ايخافتعديد مػقع ودور مػسكػ في الذخؽ األوسط :  -1
غخبي سُيشطخ إليو في  -لمشفػذ الخوسي إلى الذخؽ األوسط، وأي تقارب إيخاني
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الشػوي سُيقػِّي مغ مػقف  االتفاؽأف  فزاًل عغىحا  مػسكػ عمى أنو عامل سمبي،
 .مػسكػ ضج مشطػمة الجرع الراروخية األميخكية

ز مغ مػقع  االتفاؽدور أكبخ في السذاريع الشػوية اإليخانية: ال شظ أف  -3 سيعدِّ
مػسكػ في الرشاعة الشػوية اإليخانية؛ إذ سيكػف لسػسكػ دور في تصػيخ مشذأة 

بحاث، كسا ستدتسخ روسيا في تدويج إيخاف بالػقػد فػردو وتحػيميا إلى مخكد أ
الالـز لسفاعل بػشيخ، وسيكػف ىشاؾ إلتدامات بتعاوف تقشي وفشي وعمسي في 

 .(33)االتفاؽالصاقة الشػوية الدمسية مع إيخاف بسػجب 
 : (31)باآلتيوتتسثل  :الدمبية االنعكاسات - ب
جعل مغ إيخاف سي االتفاؽذلظ اف  :تقػيس مػقع روسيا في سػؽ الصاقة -5

ثَبت إذ تستمظ إيخاف رابع أكبخ احتياشي مُ  ،مشافدًا حكيكيًا لخوسيا في مجاؿ الصاقة
مغ الشفط في العالع، وىي في السختبة األولى عالسيِّا عمى صعيج االحتياشات 
السثبتة مغ الغاز الصبيعي، وىحا يعشي أف إيخاف ستتستع باألفزمية عمى روسيا 

 .مدتكبالً 
تعاني روسيا مغ العقػبات الغخبية  :التأثيخ عمى أسعار الشفط والغاز -1

ومغ الستػقع أف  ،”الخوبل“سعخ العسمة السحمية  انخفاضالسفخوضة عمييا ومغ 
أكبخ في  انخفاضتاجيا إلى تؤدي عػدة إيخاف إلى أسػاؽ الشفط وزيادة حجع إن

ويديج مغ أعبائيا السالية  ، وىحا سيؤثِّخ بذكل سمبي عمى العائجات الخوسيةراألسعا
 .نتيجة تخاكع الخدائخ وخاصة إف بقيت العقػبات الغخبية مفخوضة عمييا

قج يقػِّي مغ وضع إيخاف كقػة  االتفاؽتحػؿ إيخاف إلى قػة إقميسية: ىحا  -3
وىحا قج يفيج روسيا في بعس الشػاحي لكغ قج يزخىا أيزًا إذا ما قخرت  ،إقميسية

الػضع في خرػمات تتعمق بجور ما في آسيا الػسصى أو إيخاف االستفادة مغ ىحا 
 في تقاسع حرز بحخ قدويغ.

وغشي عغ القػؿ أف قياـ اإلدارة االمخيكية الحالية متسثمة بػ دونالج تخامب 
، 1154مشح ايار الشػوي االيخاني  االتفاؽوفخيقو في اإلعالف عغ االندحاب مغ 
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وفخضو عمى السحظ،  االتفاؽىحا كاف قج قمب الكثيخ مغ السػازيغ، وجعل مريخ 
ضغصًا كبيخًا عمى شيخاف اقتراديا، وحتى ضغصًا امشيًا مع تحخيظ قصعات 
عدكخية أمخيكية باتجاه الخميج العخبي. االمخ الحي يجفع بسػسكػ الى تبشي مػقف 

ة االستخاتيجيواضح وصخيح تجاه إيخاف عمى اقل تقجيخ أتداقًا مع السرالح 
ىحا ما يفخض عمييا تحٍج كبيخ كػف السػقف بيغ ايخاف والغخب الستذابكة بيشيسا، و 

أصبح أكثخ تأزمًا بعج الدمػؾ االيخاني في الترعيج ، مقابل الترعيج مغ الصخؼ 
 (.31االخخ )

كسمخز لسا تقجـ ، يسكغ القػؿ بأف روسيا إستصاعت في الدشػات األخيخة أف 
 استعادةمكشتيا مغ  ،العالع ىشفتحة عمارجية مدتقمة ومُ تؤسذ لشفديا سياسة خ

، لحلظ  ى الذخؽ األوسط مخة أخخ  ىية وعػدتيا إلالداحة الجول ىعمومكانتيا ىيبتيا 
حاوؿ فالديسيخ بػتيغ إعادة بشاء اإلمبخاشػرية الخوسية مغ ججيج مغ خالؿ عجة 
إستخاتيجيات ججيجة مشيا عجـ الجخػؿ في مػاجيات مع الغخب وخاصة الػاليات 

وتكػيغ تحالفات إقميسية  ،عالع متعجد األقصاب ىوالدعي إل ة ،الستحجة األمخيكي
واحجة  الشطاـ الجولي لتكػف  ىلحلظ عادت روسيا مغ ججيج إل ،دولية ججيجةتكتالت و 

في الذخؽ األوسط، كدػريا ، ومغ خالؿ دوؿ ميسة مغ الفاعميغ الجولييغ فيو
زًا، وكسا في ، ولتسارس دور ميع في الحاضخ، وربسا في السدتقبل ايوايخاف

 السبحث الثالث أدناه.
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 املبحث انثانث
 
 
 اندور انعاملي نروسيا االحتاديتستقبم م

يتفق معطع الباحثيغ والستخرريغ في مجاؿ العالقات الجولية، عمى اف  
روسيا االتحادية قػة صاعجة ال يسكغ تجاىميا تحت اي ضخؼ دولي، وليا مػقف 

ومكانتيا العالسية، وثقميا الدياسي في سمع اليـخ  مغ كل قزية عالسية، بحكع وزنيا
، 1111مشح العاـ  ،الدياسية فالديسيخ بػتيغ الدمصة السيسا بعج تخأس ،الجولي

مع ، الشطاـ العالسي تجاه ليأُخح مشحشى سمػكيا الدياسي الى التراعج عامػدياً 
، ابتجاءكخي لتكػف احج اقصاب ىحا الشطاـ ولػ مغ جانب عد  استسخارية الجفع بحلظ

 : اآلتيوكسا في وعميو سعى الباحث الى تقديع ىحا السبحث الى مصمبيغ، 
 عالسيا: يالسصمب االوؿ: العػامل السؤثخة عمى الجور الخوس

 عالسيا: يالجور الخوس لسصمب الثانى : مدتقبلا
 عالسيا يتراعج الجور الخوسمذيج   اوال:
 عالسيا يتخاجع الجور الخوسمذيج  ثانيا:

 ثًا: مذيج التعاوف او الذخاكة الجولية .ثال
 

 السصمب االول: العػامل السؤثخة عمى الجور الخوسى عالسيا:
ضسغ  يديخمشاشق الشفػذ الجولي الخوسي خط التحخؾ في ال شظ في أف 

داحات التي تديخ بيا الػاليات الستحجة األمخيكية، سنصاؽ ضيق، ليذ كتمظ ال
الذخؽ األوسط خط ، ومشصقة حيط االقميسي لياتسثل مشصقة الس فبالشدبة لخوسيا
تثبيت  باتجاه اإلقميسي، وبعج أف عدزت مغ نفػذىا اليوي تتصمع حالشفػذ االوؿ ال

السرالح في الذخؽ  نيا تتصمع ألى تثبيت باقي تمظأة ىشاؾ، فاالستخاتيجيمرالحيا 
ل القػى ، السيسا في ضل محػرية ىحه السشصقة وجػىخيتيا في فكخ كاألوسط بالحات

 تيةتع تشاوؿ السػضػع وفق السحاور اآلالجولية الستصمعة لمسكانة والجور، وعميو سي
(32): 



 

 

 

 

 

 

146 

 :أواًل: الجوافع الخوسية في التػجو نحػ الذخؽ األوسط
مغ حيث األىسية في التدمدل اليخمي التقميجي لمدياسة الخوسية الخارجية 

الريغ ودوؿ آسيا الراعجة، لكغ يأتي تختيب الذخؽ األوسط تاليًا ألمخيكا وأوروبا و 
بسا أف مػسكػ قج حجدت تػجياتيا بأنيا يجب أف تعػد كقػة عالسية، عطسى، وأف 

أحادي القصبية، فال يسكغ ليا أف تتجاىل  القائع عمى الشطاـ العالسيتخاتبية تشيي 
رأت  وكسا ىحه السشصقة بسا تسثمو مغ مػقع جغخافي فخيج وثخوات شبيعية ىائمة. 

ة االضصخاب والفػضى في مشصقة الذخؽ األوسط فخصة الستعادة مشاشق في حال
وبالتالي اكتدبت تمظ السشصقة  ،نفػذىا التي فقجتيا بعج انييار االتحاد الدػفياتي

صفة "مشصقة اختبار"، تختبخ فييا روسيا قجرتيا في العػدة لمداحة العالسية كذخيظ 
 .(33)أساسي ومؤثخ

وليذ _سياسي ىػ الجافع الخئيدي -ع الجيػوفق ىحا الترػر، يربح الجاف
، وىػ السشصمق األساسي الحي مشصقة الذخؽ االوسطالىتساـ روسيا في  _الػحيج
مغ التجخل العدكخي في سػرية، والتحالف  أساسو َتشدج شبكة عالقاتيا بجءً عمى 

مع إيخاف، وعقج اتفاقات مع تخكيا، واالحتفاظ بعالقات جيجة مع "إسخائيل"، وليذ 
نتياًء بالدعي إلقامة عالقات مع العخاؽ ومرخ ودوؿ الخميج، وىػ دافع مختبط ا

فزال عغ وبصبيعة الحاؿ ليذ ىحا ىػ الجافع الػحيج، ف .باألمغ القػمي الخوسي
ذلظ يػجج الجافع االقترادي وىػ حاضخ بقػة خرػصًا عشج الحجيث عغ العالقات 

وسيا وىحه الجوؿ فالتبادؿ التجاري بيغ ر الخوسية التخكية، أو العخاقية، أو اإليخانية، 
تدعى روسيا لسديج مغ االستثسار، خرػصًا في مجاؿ كسا و في مدتػى عاٍؿ، 

 .الصاقة البجيمة، والشفط، والغاز، وصفقات الدالح
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 : الفخص الخوسية في السشصقة: ثانياً 
 :االتجخل في سػري -5

يدي لشفػذىا في السشصقة ومشح العشػاف الخئ بسثابةُيعجُّ الشفػذ الخوسي في سػرية 
مع الشطاـ الحاكع في  االتفاؽالبجاية حخصت روسيا عمى أف يكػف تجخميا شخعيًا ب

سػرية والسعتخؼ بو دوليًا. وألوؿ مخة مشح انتياء الحخب الباردة تتخح مػسكػ مػقفًا 
استباقيًا وتتجخل بيحا الذكل السباشخ في األزمات الجولية، واستصاعت روسيا 

ميا العدكخي أف تػقف تجىػر قػات الشطاـ الدػري وأعادت لو زماـ السبادرة، بتجخ
وقامت بسشاورات عدكخية حكيكية، وأعادت تقييع جاىدية قػاتيا السدمحة، واحتفطت 
بقاعجتيا البحخية العخيقة في شخشػس، وأنذأت قاعجة جػية في حسيسيع في 

ػرة، وحست نفديا في الػقت الستص 111Sالالذقية، ونذخت مشطػمة الجفاع الجػي 
بأف روسيا  يسكغ القػؿذاتو مغ تػرط قػاتيا البخية في السدتشقع الدػري. وبالتالي 

حققت الجدء األكبخ مغ أىجافيا في سػرية، وفخضت نفديا كالعب دولي أساسي 
 .(34)ال يسكغ تجاوزه

 :(35)وتتمخز الخؤية الخوسية لألزمة الدػرية في
 تجخل لقمب الشطاـ الحاكع في أي دولة أخخى، وال ليذ مغ حّق أي دولة أف ت

تغييخ حجودىا الجغخافية، لحلظ فخوسيا مع وحجة األراضي الدػرية، وأف مريخ 
 .الذعب الدػري يحجده الذعب دوف إمالءات خارجية

  األولػية لسحاربة التشطيسات اإلسالمية الستذجدة وفق الترشيف الخوسي الحي
 .(والشرخة تشطيع الجولة)ال يقرخىا في 

  حّل األزمة الدػرية ىػ حّل سياسي وال يسكغ حدع السعخكة عدكخيًا، لحلظ
كاف ىجؼ الحسمة العدكخية الخوسية ىػ فخض واقع ججيج ثع الجعػة لمحػار 

 .الدياسي
  وغاية ما تصسح لو الجبمػماسية الخوسية ىػ الجمػس مغ مػقع الذخيظ مع

األمخ الحي تقابمو اإلدارة األمخيكية بعجـ الػاليات الستحجة لمتػصل إلى حّل سمسي، 
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 قميسي، حدب ترخيح الخئيذاإلاعتبار روسيا العبًا دوليًا بل ىي العب فػؽ 
 .أوباما االمخيكي الدابق

 :التحالف مع إيخان  -1
لخوسيا عالقات وثيقة ججًا مع إيخاف عمى مختمف السدتػيات بالخغع مغ وجػد 

التجخل الخوسي في سػرية ما كاف ليتع لػال ثغخات في الثقة الستبادلة بيشيسا، ف
الغصاء البخي مغ إيخاف والقػات الستحالفة معيا. وبالخغع مغ تذابظ السرالح بيغ 
الجولتيغ، إال أف ىشاؾ جػًا مغ الححر في التعامل فيسا بيشيسا، فإيخاف مغ مرمحتيا 

عمى  السديج مغ االنخخاط الخوسي في السعارؾ في سػرية، بيشسا تحخص روسيا
االكتفاء بالزخبات الجػية وعسميات القػات الخاصة. لكغ مدتػى مقبػاًل مغ التشاغع 
قائع بيشيسا فيسا يتعمق باألزمة الدػرية وفيسا يتعمق بسػاجية الدياسة األمخيكية. 
وأضيخت روسيا قجرًا كبيخًا مغ القجرة عمى التفاىع مع إيخاف عمى الخغع مغ ترػيتيا 

ح فخض عقػبات عمى إيخاف، بدبب بخنامجيا الشػوي، ألنيا في مجمذ األمغ لرال
تتعامل مع ىحه السدألة وفق محجديغ، أوليسا: تأييج حّق إيخاف في امتالؾ 
تكشػلػجيا نػوية لالستخجامات الدمسية، وثانييسا: رفس امتالؾ إيخاف أسمحة 

 (.11)نػوية
 :اتفاقيات مع تخكيا  -3

صائخة الخوسية والسزي في التعاوف استصاعت الجولتاف تجاوز أزمة إسقاط ال
االقترادي بالخغع مغ الخالفات الدياسية الجػىخية بيغ البمجيغ فيسا يتعمق بدػرية، 

ساتية عالية أدى إلى تصػر عمى األرض أيزًا، فعمى غلكغ تعامل الصخفيغ ببخا 
ؽ لسذخوعيا القاضي بإيجاد مشصقة آمشة عمى حجودىا  مجى سشػات كانت أنقخة ُتدػِّ

دػرية، األمخ الحي كانت تخفزو واششصغ. لكغ بعج التفاىع مع الخوس تسكغ ال
. غيخ سػريااألتخاؾ مغ التػغل في األراضي الدػرية، وفخض أمخ واقع ججيج في 

التخكية ىػ االقتراد، خرػصًا في مجاالت -أف العشػاف األبخز لمعالقات الخوسية
دويج روسيا ألنقخة بسشطػمة فزاًل عغ ت .الصاقة، والغاز، والدراعة، والبشاء
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، والتي اثارت االدارة االمخيكية بذكل S400الرػاريخ الجفاعية الستصػرة ججًا 
كبيخ، مسا دفع تخامب الى اعالف حطخ تخكيا مغ بخنامج تصػيخ مشطػمة شائخات 

F35 ( 15الستصػرة.) 
 :العالقة مع العخاق -1

بعالقات جيجة مع أيزًا نتيجة لعالقاتيا الجيجة مع إيخاف، تحطى روسيا 
العخاؽ وتدعى لمحرػؿ عمى صفقات في مجاؿ التدميح والصاقة، كسا أنيا في 

، وتجسيعا بيع الكخدية الدياسية عالقات تاريخية مع األحداب لياالػقت نفدو 
عالقات شيبة. لحا تتصمع الى استجامة عالقاتيا مع العخاؽ شبقًا لسحجدات 

 ة ىشاؾ .االستخاتيجيمرالحيا 
  :دعػديةقة مع العالال  -1

 ذلظ افة في يـػ مغ األياـ. د سيلع تكغ العالقات بيغ الدعػدية وروسيا مُ 
بالتعامل مع  االمخ يتعمق بيشيسا كبيخ، السيسا عشجما وجيات الشطخ فيسا تزارب

ممفات السشصقة بسا في ذلظ العالقة مع إيخاف، ومدتقبل سػرية ونطاـ الحكع فييا. 
خة، شيجت العالقات التي تجسعيسا تصػرًا ندبيًا، مثمو حجع إال انو في اآلونة االخي

 كسا تتصمع مػسكػ الى الخياض فيسا يتعمقغ، سكثفة بيغ الجانبيالتراالت اال ونػع
التفاىع حػؿ أسعار الشفط، ومغ مرمحة الدعػدية انتياج سياسة التشػيع في ب

 (.11)الجانبيغالعالقات الخارجية، لحلظ مغ الستػقع استسخار االتراالت بيغ 
 :تحدغ العالقات مع مرخ -2

سياسية الدػفياتية في -تاريخيًا، كانت مرخ تسثل عساد السرمحة الجيػ
 السرخية الخوسية لتعػد العالقاتالسشصقة، قبل أف تتحػؿ باتجاه الػاليات الستحجة. 

بعج وصػؿ عبج الفتاح الديدي لمخئاسة، السيسا بذكل كبيخ  تحدغبعج ذلظ الى ال
و الذخز القادر عمى استعادة االستقخار في أكبخ ػصفبػتيغ يشطخ إليو ب والخئيذ

بمج عخبي. ومغ خالؿ التسػيل الدعػدي حرمت مرخ عمى صفقة أسمحة روسية 
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كبيخة، األمخ الحي ُنطخ إليو عمى أنو شخاء مػقف، ألف الجير السرخي يعتسج 
 (.13)لتجريبفي التدميح وا ػاليات الستحجة األمخيكيةبذكل أساسي عمى ال

 :روسيا وإسخائيل  -3
تتفاوت حجع ونػعية العالقات ما بيغ روسيا واسخائيل، بالخغع مغ ثػابت 

ذكل يُ السرالح فيسا بيشيسا، فزاًل عغ بعس االعتبارات الستجاخمة فيسا بييسا، إذ 
خسذ الدكاف، كسا أنو يػجج حزػر معتبخ لمييػد  "إسخائيل"الشاشقػف بالخوسية في 

، عمى الخغع مغ أف بسشحشى جيج يسا لتكػف العالقات بيشحلظ تتجو بفي روسيا، و 
روسيا ليدت عمى اتفاؽ مصمق مع "إسخائيل" وتتبشى حّل الجولتيغ، وتختمف مع 
وجيات الشطخ اإلسخائيمية في السػقف مغ إيخاف وحدب هللا وحساس، وىي بالتالي 

 .(11)إلسخائيلًا تقميجيًا تشتيج نيجًا مخنًا يخالف الشيج األمخيكي، الحي ُيعّج حميف
 :: عكبات تحج مغ القجرة الخوسيةثالثاً 

د األمخيكي  -5 : ُتعج مشصقة الذخؽ األوسط بذكل عاـ مشصقة نفػذ أمخيكي الُسحج ِّ
ثشائية القصبية األمخيكية ضسغ التقديسات التقميجية في فتخة الحخب الباردة )

ع مغ محاوالت الخوس الجائسة بالخغحتى ما بعج عالع الحخب الباردة، ف(. و دػفيتيةال
إليجاد مػشئ قجـ ودوائخ نفػذ وتحالفات، إال أف األمخيكاف ضمػا الالعب األكبخ 
في السشصقة. وبغس الشطخ عغ األسمػب الحي أدار بو أوباما الدياسة األمخيكية 

 فييخ يفي السشصقة، وما بجا وكأنو تخاجٌع في الجور األمخيكي، إال أنو لع يحرل تغ
لدياسة األمخيكية، بالخغع مغ سعي األمخيكاف لتخفيس التكاليف والشأي جػىخ ا

السرالح  فعغ التجخل السباشخ. وال يطيخ أف التحّخؾ الخوسي مذَّ حتى اآل
الحيػية األمخيكية وخصػشيا الحسخاء، بغس الشطخ عغ اندعاج عجد مغ األنطسة 

 .الرجيقة ألمخيكا مغ شخيقتيا في إدارة الشداعات
لع يتعارض مع الدياسة األمخيكية في  اف التجخل الخوسي في سػريويبجو أ

استسخار استشداؼ الحكػمة والسعارضة الدػرية، وتغحية الرخاع بسا يسّدؽ الشديج 
إلضعاؼ الجولة  وبسا يؤدي ،شائفيًا وعخقيًا، ويجمخ االقتراداالجتساعي الدػري 
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قج تشذأ في أي تختيبات  لرالح االنقدامات الجاخمية التي االسخكدية في سػري
وىي تختيبات ما تداؿ ألمخيكا يٌج دولية ُشػلى فييا مقارنة بالخوس. كسا  ،مدتقبمية

أف الشطع الحاكسة في السشصقة ما تداؿ أكثخ مياًل في عالقاتيا مع األمخيكاف مقابل 
الخوس ألسباب مختمفة. وبالخغع مسا أبجاه الخئيذ األمخيكي السشتخب تخامب مغ 

ساتية وقاعجتو االنتخابية غف مع روسيا، إال أف شبيعتو البخا ي التعاو رغبة ف
الجسيػرية قج تجشح إلى دفعو ليكػف أكثخ تذجدًا بسا يطيخ قػة أمخيكا وقجرتيا عمى 

 .(11)فخض سياساتيا
ضعف اإلمكانيات السادية الخوسية، بدبب األزمة السالية الكبيخة التي تتعخض   -1

 .أسعار الشفط، والعقػبات االقترادية األوروبيةليا مػسكػ، بدبب تخاجع 
واتداعيا، وفي ىحه الحالة ستتعخض روسيا  ااحتساؿ تسّجد الحخب في سػري  -3

الستشداؼ شجيج تحاوؿ تجشبو، ألف الثسغ الحي سيجفع حيشيا سيكػف باىطًا ججًا إذا 
سي. وحتى قػرف بالسكتدبات، وسيعيج ذكخيات حخب أفغاندتاف إلى الخأي العاـ الخو 

ما تداؿ محجودة التكاليف، وىي تقارب  العسمية العدكخية الخوسية في سػرياآلف فا
 .تكمفة أي مشاورة كبيخة

التعاوف الػثيق مع إيخاف، كسا أنو يسثل فخصة لخوسيا، إال أنو أيزًا يسثل   -1
 عكبة ُتقِّيج يجىا في السشصقة. فعمى سبيل السثاؿ تحتاج روسيا إلى إيخاف في مجَّ 

 .عالقات اقترادية قػية مع العخاؽ
تذابظ مرالحيا مع نكيزيغ في السشصقة، وىسا "إسخائيل" وإيخاف، مسا سيؤثخ  -1

عمى مرالحيا في حالة حجوث صخاع بيغ الصخفيغ، لحلظ تتعامل روسيا مع 
 .السدألة بححر شجيج

ختبط العامل الجاخمي الخوسي، وىػ العامل األىع لكشو عامل بعيج السجى، م  -2
ىشاؾ خذية مغ مخحمة ما بعج  بفذل روسيا في التحػؿ لجولة مؤسدات، وبالتالي

 غ.بػتي
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 عالسيا: يدتقبل الجور الخوس: مُ يصمب الثانالس
لعل مغ السفيج القػؿ، انو ما مغ شاشئ ثابت لمدياسة، ألنيا تتخاوح بيغ  

التي تقػد ليا، ة االستخاتيجيحالتي السج والجدر، شبقًا لحدابات األىجاؼ والكمف 
األمخ الحي يجفع بشا، ونحغ نعير عالع حخكي متغيخ بسعصيات سخيعة ، الى تتبع 
استذخاؼ الجور العالسي لخوسيا االتحادية شبقًا لمسشيج االستذخافي العمسي ، وفق 
مذاىج تعكذ معصيات عمسية ماثمة، وتأتي تأسيدًا عمى افتخاضات عمسية، 

 وكاالتي:
 .عالسيا يلجور الخوستراعج امذيج   اوال:
 .عالسياي تخاجع الجور الخوسمذيج   ثانيا:

 ثالثًا : مذيج التعاوف او الذخاكة الجولية .
تختمف آراء الباحثيغ بالذؤوف الخوسية حػؿ مدتقبل دور روسيا االتحادية 

وذلظ بحدب مجى قػة الجاخل الخوسي، وتثبيت عمى الداحات اإلقميسية والجولية، 
نقصة ميسة لالنصالؽ الخارجي، فزاًل عغ ُمتغيخات البيئة الجولية دعائسو ، كػنو 

 أيزًا تمعب دور في تحجيج ذلظ الجور السدتقبمي الخوسي ، ضسغ مذاىج وكاألتي:
 :عالسيا يتراعج الجور الخوسمذيج  اوال:

إلى ستعػد روسيا االتحادية يحىب السذيج األوؿ إلى افتخاض مفاده ، إف  
ية كقػة مشافدة لمػاليات الستحجة األمخيكية ومذاركة فاعمة في مدخح الدياسة الجول

عمى أساس مغ التػازف بأشكالو  ، ورسع مالمحوإعادة تذكيل الشطاـ الجولي
السختمفة وتعجد أقصابو، استشادًا إلى أف روسيا االتحادية استصاعت في الدشػات 

دي، فقج حققت األخيخة تختيب أوضاعيا الجاخمية وخاصة عمى السدتػى االقترا
فاؽ بذكل فائزًا في ميداف السجفػعات التجاري، وخفزت العجد في السػازنة 

مميار دوالر  31تػقعات وشخوط صشجوؽ الشقج الجولي، إذ وصل الفائس إلى 
 .(12)تجاوزة بحلظ ما يتػافخ لجى صشجوؽ الشقجي الجولي نفدو مغ أمػاؿمُ 
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يتيا الجشػبية، وضع شبو فزاًل عغ تجخميا بذكل مباشخ في جػرجيا و اوس 
جديخة القـخ االوكخانية الييا، وتجخميا العدكخي السباشخ في بعس دوؿ الذخؽ 
االوسط، مثل سػريا، و تػافقيا مع ايخاف في بعس السدائل االقميسية الحيػية، 

ة مع تخكيا، كميا رسائل مفادىا، عمى الجسيع اف يعي االستخاتيجيوتصػر عالقاتيا 
 (.13حادية في الشطاـ العالسي الججيج )صعػد روسيا االت

 :عالسيا يتخاجع الجور الخوسمذيج   ثانيا:
أف روسيا يتأسذ ىحا السذيج عمى افتخاض مشاقس لالفتخاض األوؿ، مفاده،  

االتحادية ميجدة بالتفكظ واالنييار ألسباب ديسػغخافية واقترادية وعدكخية وتقشية، 
نػعًا ما في الدشػات األخيخة بزخ كسيات   وأف استفادتيا مغ ارتفاع أسعار الشفط

، لغ تسكشيا مغ تجاوز أزماتيا االقترادية الطاىخة والكامشة إال مخحمياً أكبخ لمبيع، 
زماتيا الجاخمية أل البحث عغ حمػؿ أكثخ تخكيداً تعػد مججدًا إلى  ومغ الستػقع أف

رادية كبيخة، التي تتصمب مػارد أقت العدكخيةربسا حتى البشيػية واالقترادية و 
السيسا التحجيث العدكخي السدتسخ، والتصػيخ ضسغ نصاؽ األنفاؽ العدكخي 
السحجد، وكحلظ األثخ الدمبي غيخ السدتبعج والستػلج عغ تجخميا عدكخيًا في سػريا، 

 .(14واثخ ذلظ في استشداؼ قجراتيا وبالتالي مكانتيا عالسيًا)
ليظ عغ مجسػعة مغ فزاًل عغ متغيخات الدمغ الُستالحقة بدخعة، نا

تمظ السكانة  بأخح السحجدات الجاخمية والخارجية قج تقف في شخيق رغبة روسيا
والجور العالسي، لتحج مشيا بذكل كبيخ، رغع االنغساس القػي لخوسيا في مدائل 
ميسة عمى الرعيج العالسي، السيسا تمظ التي تخز مشصقة الذخؽ األوسط ، 

ة الدػرية ، واإلشكاليات االخخى التي تعيذيا ىحه وبالتحجيج دورىا القػي في االزم
 السشصقة.
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 . ثالثًا : مذيج التعاون او الذخاكة الجولية
يقع ىحا السذيج في مكانة وسط نػعًا ما ، تجسع ما بيغ االتجاىيغ الدابقيغ، 
الُسؤيج لتراعج الجور الخوسي، وذلظ الجاعع لتخاجع ذلظ الجور، كل ضسغ 

الى  أف روسيا االتحادية، وإف ىي تسكشت مغ  تجاهىحا االب يحىإذ  افتخاضاتو،
إحخاز نجاحات عمى كافة الرعج، فإنيا ألسباب خارجية وأخخى داخمية وأىسيا 

العدكخية، لغ تدتصيع العػدة إلى مدخح الدياسة إدامة األقتراد لخجمة القػة 
ا الكػنية، فكل تشاغسة مع سياستيالجولية كقػة كػنية عطسى ذات سياسات إقميسية مُ 

فزال صغخ والستعاوف، مدتكباًل ىػ أف تكػف الذخيظ األ ما يسكغ أف تخقى إليو
لمػاليات الستحجة األمخيكية في إعادة تذكيل الشطاـ  القػة الجولية االخخى، عغ

الجولي واحتفاظ الػاليات الستحجة األمخيكية بجور ومػقع القػة العطسى السقخرة 
سة الجولية والدياسات اإلقميسية الستشاغسة معيا؛ أي أف التجاىات ومدارات الديا

 .(15)الػاليات الستحجة ستحتفع لشفديا بسػقع األوؿ بيغ األوائل
 األخيخ والسصمب الجراسة، ىحه في الستبع االستذخافي السشيج سياقات وضسغ 

 ثالثال العمسية السذاىج بيغ ُمخجح مذيج تحجيج الى يرار وأف فالُبج تحجيجًا، مشيا
 التحقق الحتسالية قابمة السذاىج كل أف الى الباحث يشػه وىشا اله،اع السفتخضة

 إال العمسية، وافتخاضاتو معصياتو بحدب ُكلٌ  السدتقبمي، االستذخافي الشيج ضسغ
 تراعج عغ يعبخ والحي ، األوؿ السذيج ىػ الػاقع مع قخباً  األكثخ السذيج أف

 القخيب. السدتقبل في عالسيًا، الخوسي الجور
 وفق الديخ احتسالية يمغي ال األوؿ السذيج تخجيح اف القػؿ، عغ وغشي 
 احتسالية أف إال الجولية، القػى  مع والذخاكة التعاوف  مذيج الثالث، األخخ السذيج
 السذيج ىحا لسعصيات شبقاً  واقعياً  األقخب تبقى األولى السذيج بسػجب الديخ

 العمسية.
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 واالستشتاجات: الخاتسة
عل مغ نافمة القػؿ، اف الفخضية الخئيدة التي ارتكدت عمييا الجراسة، شكمت ل 

تعج روسيا  بػصمة عمسية، مػجية لحيثيات ومعصيات السػضػع قيج الجراسة، إذ
قػة دولية تتصمع إلى اثبات السكانة الدػفييتي ،  لالتحادالػريث الذخعي االتحادية 

ية التي تستمكيا، والتي ستجفع بال شظ والجور ، انصالقا مغ مقػمات قػتيا الجاخم
ألى أداء استخاتيجي فاعل عمى السدتػى الخارجي، يتفق والخغبة الخوسية بالبخوز 

 والكياـ بجور عالسي.
، السيسا بعج وصػؿ فالديسيخ بػتيغ فخوسيا االتحادية تدعى وبجيج عسيق
ووضعيا تيا ، ومختكدات قػ  بسقجراتيا إلى الدمصة ألى تحقيق مكانة مخمػقة تميق 

الججيج في ضل الشطاـ الجولي الججيج الحي يسيل إلى التعجدية القصبية أكثخ مغ 
 كػنو نطاـ قصب واحج .

ذلظ اف انغساس الػاليات الستحجة في أزمات دولية عجيجة وقزايا محػرية 
دونسا أي اكتخاث لدػاىا مغ القػى الجولية، كاف قج دفع بتمظ القػى الى محاولة 

يا لتحيغ الفخص والبخوز بسكانة دولية ضسغ سمع تخاتبية الشطاـ العالسي إجياد ذات
وبذكل يرعب تجاىميا، سػاء بقجرات ذاتية ، او بالتكتل ضسغ تكتالت اقترادية، 
واحالؼ عدكخية، األمخ الحي يزع الػاليات الستحجة االمخيكية اماـ واقع ججيج 

تي تفيج بأف الػاليات الستحجة يفخض ذاتو، ويجحس الى حٍج كبيخ تمظ السقػالت ال
 ىي القصب األحادي في عالع اليػـ.

ومغ الصبيعي ججًا اف صعػد القػى الجولية لع يكغ بذكل آني ، بسعشى دونسا 
 االستخاتيجياختبارات ميجانية تقف عشجىا مجى رغبة الجولة باالستسخار في سمػكيا 

ى االنكفاء نحػ الجاخل، وىحا اليادؼ نحػ العالسية، أو تخىل ذلظ الدمػؾ والعػدة ال
ىػ قجر روسيا االتحادية، لصالسا نطخت الى تجخميا في مشاشق نفػذىا االقميسي، 
وكحلظ االبعج مشو "اقميع الذخؽ االوسط" عمى انو خصػه باتجاه أتداع دائخة الشفػذ، 
 مغ خالؿ ايجاد نقط وثػب ، تسيج لرعػد مكانتيا الجولية، وبالتالي دورىا العالسي.
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 االستشتاجات :
وتبعًا لسا تقجـ فأنو ثسة استشتاجات تع التػصل الييا لتسثل جػىخ جيجنا  

 :باآلتيالبحثي ىحا ، ويسكغ اجساليا 
أف تفكظ وانييار االتحاد الدػفييتي، ال يعشي تخاجعًا كبيخًا في قجرة وريثتو  -5

لتي كاف الحالية روسيا االتحادية، عغ تصمعاتيا في استخجاع السكانة الجولية ا
 ى بيا، ضسغ تخاتبية الييكل الجولي لمسشطػمة العالسية.طيح
يعج وصػؿ الخئيذ الخوسي فالديسيخ بػتيغ الى الدمصة في روسيا االتحادية،  -1

وما قاـ بو مغ تجعيع مختكدات قػة الجولة الخوسية، وتحجيث ليكمة قػتيا 
جء مخحمة ججيجة مغ إعادة االقترادية، والعدكخية البخية والجػية والبحخية، ايحانًا بب

 الييبة والتأثيخ لخوسيا االتحادية في الشطاـ العالسي.
 االستخاتيجيتسثل تػضيف ُمقجرات قػة روسيا االتحادية باتجاه االداء  -3

الخارجي، خصػة مػفقة لمكيادة الخوسية، نحػ استجالب مكانة ججيجة، واستعادة دور 
ة القػمية الخوسية، ونطختيا تيجياالستخاعالسي مؤثخ، وىحا ما تسثمو تجميات 

لألىجاؼ والسرالح مغ مشصمق تخاتيبي يبجأ بالجاخل ويستج نحػ االقميع السجاور، ثع 
 يشصمق نحػ مشاشق الشفػذ ونقاط الػثػب نحػ السكانة العالسية.

 االستخاتيجيتعج مشصقة الذخؽ األوسط احج اىع السشاشق مكانًة في اإلدراؾ  -1
جرات و/او مختكدات جيػستخاتيجية تحػزىا ىحه السشصقة، الخوسي، انصالقا مغ مق

االمخ الحي يفدخ لشا تمظ الخغبات الجامحة لمكيادة الخوسية بالتجخل في دوؿ الذخؽ 
ة الخوسية اواًل، وىحا ما شاىجناه في االستخاتيجياالوسط، شبقًا العتبارات السرالح 

يا في التجخل بذؤوف دوؿ التجخل الخوسي في سػريا عمى سبيل السثاؿ، ورغبة روس
السشصقة بذكل اكبخ، عبخ استثسارات نفصية، او اتفاقيات تعاوف امشية، او صفقات 

 بيع و تػريج الدالح، وغيخىا مغ اساليب و مبخرات التجخل.
ثسة عػامل تؤثخ عمى الجور الخوسي الستػقع عالسيًا، بذكل ايجابي لتجعسو  -1

تداىع في تخاجعو في احياف اخخى،  فاذا كاف احيانًا، وبذكل سمبي لتقيجه، وبالتالي 
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التجخل الخوسي في سػريا ، والتحالف مع ايخاف، والتػافق األمشي مع تخكيا، 
والعالقة الجيجة مع اسخائيل، وبعس دوؿ الخميج تذكل فخصًا لتجعيع صعػد االداء 

تذابظ  الخوسي وبالتالي السكانة والجور، فاف التػاجج االمخيكي وغدارة االستخاتيجي
السرالح االمخيكية االقترادية واالمشية والعدكخية بجوؿ السشصقة، يعج خيخ محجد و 
/أو مقيج لالستخاتيجية الخوسية ورغبتيا في تػضيف دوؿ السشصقة باتجاه تحقيق 

 ة العميا. االستخاتيجيمرالحيا 
، كسا مذاىج ُمدتقبمية لمجراسة ةوشبقًا لسشيج التحميل االستذخافي، تع بشاء ثالث -2

 يأتي:
 .عالسيا الخوسيتراعج الجور مذيج   اوال:

 .عالسيا الخوسيتخاجع الجور مذيج   ثانيا:
 ثالثًا : مذيج التعاون او الذخاكة الجولية .

وضسغ نيج السشيج االستذخافي في تخجيح أحج السذاىج السحتسمة أو السسكشة 
تراعج مذيج ، اي ثوؿ، وكحلظ الثالأو السخغػب بيا، فقج تع تخجيح السذيج األ

، كػنو االحتساؿ االقخب لمػاقع مغ خالؿ استقخاء معصيات  عالسيا الخوسيالجور 
 مذيج التعاوف او الذخاكة الجولية .يميو السذيج الثالث،  الجراسة ومزاميشيا.

وفي ضػء كل ما تقجـ، يزحى واضحا أف الفخضية التي شكمت بػصمة 
 دراستشا ىحه قج تست البخىشة عمييا.
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