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ضسن اىتسام القيادة الدياسية الخوسية بزخورة احياء الجور الخوسي العالسي، 
، لتذكل 2011تأتي سمدمة تفاعالتيا العدكخية تجاه مشطقة الذخق األوسط بعج عام 

مدارًا حيهيا من مدارات إعادة الجور والسكانة لخوسيا في تفاعالت الشعام الجولي 
والذخق اوسطي، بعج ان وججت في قزايا وازمات السشطقة مجاال يديم في تقهية الجور 
الخوسي بهجو القهى الغخبية، ويداعج عمى تثبيت وتعديد الذخكات االقترادية والعدكخية 

ول مشطقة الذخق األوسط، انطالقا من ضخورات إعادة احياء عالقات الخوسية مع د
الرجاقة التي كان االتحاد الدهفيتي يتستع بيا مع العجيج من دول السشطقة، وليحا 

الى تهظيف ادواتيا العدكخية تجاه مشطقة الذخق  2011اتجيت روسيا بعج عام 
زمة الميبية التي وججت فييسا األوسط عبخ تفاعميا بقهة في إدارة االزمة الدهرية واال 

مجاال يعدز من وجهدىا العدكخي في السشطقة في اطار التشافذ الحاصل بيشيا وبين 
القهى الغخبية عمى مجاالت الشفهذ في السشطقة، فزال عن تطهيع ىحه االزمات في 
تخسيخ مقبهلية الدالح الخوسي لجى دول السشطقة بسا يزسن إعادة احياء مكانتو في 

لدالح الذخق اوسطي الحي يديم في تقهية الهجهد الخوسي ويحقق مرالحيا سهق ا
 واىجافيا في السشطقة.
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Within the Russian political leadership’s interest in the need to 

revive the Russian global role, its series of military interactions with 

the Middle East region comes after 2011, to form a vital path of 

restoring Russia’s role and position in the interactions of the 

international and Middle Eastern system, after it found in the issues 

and crises of the region an area that contributes to strengthening the 

Russian role in the face of Western powers, and helps to stabilize and 

enhance the Russian economic and military companies with the 

countries of the Middle East, based on the necessity of reviving the 

friendly relations that the Soviet Union enjoyed with many countries 

in the region. For this reason, Russia turned after 2011 to employ its 

military tools towards the Middle East region through its strong 

interaction in managing the Syrian crisis and the Libyan crisis, in 

which it found a way to reinforce its military presence in the region in 

the context of the competition between it and the Western powers over 

spheres of influence in the region. Furthermore, adapting these crises 

to establish the acceptability of Russian weapons to the countries of 

the region which guarantees the revival of its position in the Middle 

Eastern arms market which contributes to promoting the Russian 

presence and effectiveness in managing its interests and objectives in 

the region. 

Keywords: Russian Federation; Middle East; Russia and the 

Middle East; Russian weapon; Russian-Western Rivalry. 
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 السقجمة
مشح مصمع االلفية الججيجة تحػلت االنطار الخكسية الى مشصقة الذخؽ           

االكسط انصالقا مغ االىسية التي تحتميا السشصقة في مجركات الدياسة الخكسية، الى 
جانب الشدكع الخكسي نحػ إعادة تفعيل دكر ركسيا إقميسيا كدكليا بسا يتشاسب كحجسيا 

لبيئة الجكلية، كحفدت  سمدمة التحػالت التي افخزتيا كقػى كبخى فاعمة في تفاعالت ا
ازمات ما يدسى الخبيع العخبي صانع القخار الخكسي الى تدخيع كتيخة احياء الجكر 
كالػجػد الخكسي في السشصقة عبخ االنغساس في ادارة ازمات السشصقة ال سيسا التي 

سيا أدكاتيا كسياستيا تسذ حمفائيا التقميجييغ في السشصقة كعبخ استخجاـ كتػضيف رك 
العدكخية تجاه السشصقة، التي استصاعت اف تخمق ىامذا ندبيا مغ التػازف العدكخي 

 .كاالستخاتيجي مع القػى الغخبية، كخمق دكرا فاعال ليا في السشصقة كحلظ
تكسغ اىسية البحث في تقجيع دراسة تفريمية كتحميمية لمتػجيات : أىسية البحث

مشصقة الذخؽ في السجة التي تمت تحػالت الخبيع العخبي،  العدكخية الخكسية تجاه
مدتيجفيغ في ذلظ بياف مجى اىسية السشصقة لجى ركسيا كمدار تفاعميا فييا، فزال 
عغ استعخاض األىسية التي تشطخ عبخىا ركسيا الى مشصقة الذخؽ األكسط، سيسا اف 

السشصقة تفخض عمى السيتسيغ بقزايا التشافذ  تجاهيات الدخيعة كالفاعمة لخكسيا التػج
الجكلي كالتحخكات الخكسية الجكلية، الػقػؼ عمى ابخز ىحه التحخكات التي تترل 

 بسشصقة الذخؽ األكسط.
بياف اىسية مشصقة الذخؽ االكسط في الدياسة  ييجؼ البحث إلى: ىجف البحث

دركتو ركسيا الداعية الى الخكسية، بعِجىا مشصقة تحاذي اإلقميع االكراسي كىػ ما ا
كالدمػكيات عػدتيا بقػة الى الداحة الجكلية، فزال عغ الػقػؼ عمى جسمة الشذاشات 

أزمات كقزايا السشصقة، التي استيجفت تثبيت الجكر الخكسي  تجاهالعدكخية الخكسية 
 احجثتيامجى االنعكاسات التي عمى الرعيج العالسي كالرعيج الذخؽ اكسصي،  كبياف 

 سات العدكخية الخكسية عمى كاقع دكؿ الذخؽ األكسط.الديا
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يصخح البحث مذكمة اساسية يحاكؿ االجابة عشيا، تتسحػر في االتي: : مذكمة البحث
مشصقة الذخؽ االكسط بعج  تجاهجكر العدكخي لمدياسة الخكسية ماىي شبيعة كاىسية ال

؟ كماىي السحفدات التي دفعت ركسيا الى العامل العدكخي كأساس لتثبيت ٣١٢٢عاـ
كجػدىا في السشصقة؟ ككيف كضفت ركسيا قجراتيا العدكخية لتعديد مكانتيا في 

 السشصقة في اشار التشافذ اإلقميسي كالجكلي الحي تذيجه مشصقة الذخؽ األكسط؟
قا مغ السذكمة التي شخحيا البحث، فاف الفخضية التي يقـػ انصال: فخضية البحث

الخرائز االستخاتيجية كاالمشية كاالقترادية التي  مالية عمييا البحث تتسثل في
تػجيو  دفعت بخكسيا الى تفعيل دكرىا فييا عبخ األكسط التيتختز بيا مشصقة الذخؽ 

كجػدا  إحجاثمدتيجفة في ذلظ  العدكخية، ادكاتيا الدياسية الى جانب تكثيفيا ألدكاتيا
يع في تعزيج عدكخيا ركسيا يشافذ القػى الفاعمة في مشصقة الذخؽ االكسط، كيد

، كاندجامًا مع ذلظ يتفخع عغ الفخضية األساسية جسمة أسئمة فخعية السكانة الجكلية ليا
 أىسيا:

األكسط بعج ػػػػػػ ماىي الجكافع التي حفدت الدياسة الخكسية لمتػجو نحػ مشصقة الذخؽ 
 ؟٣١٢٢عاـ 

ػػػػػػػ كيف كضفت ركسيا ادكاتيا العدكخية كالتدميحية في اشار ادكاتيا الدياسية الذاممة 
 لتحقيق أىجافيا في مشصقة الذخؽ األكسط؟

لغخض االلساـ بحيثيات السػضػع مغ كافة جػانبو، تع تقديع البحث : تقديم البحث
تشاكؿ السبحث االكؿ اىسية الذخؽ  الى مبحثيغ اساسييغ فزال عغ مقجمة كخاتسة،

االكسط في مجركات الدياسة الخكسية عبخ مصمبيغ اقترخ االكؿ عمى بياف نطخة 
تاريخية سخيعة لمعالقات الخكسية الذخؽ اكسصية، فيسا تشاكؿ السصمب الثاني االىسية 
االستخاتيجية لمذخؽ االكسط في مجركات الدياسة الخكسية، اما السبحث الثاني فجاء 
لمحجيث عغ الجكر الخكسي في مشصقة الذخؽ االكسط، عبخ مصمبيغ كحلظ، اختز 
السصمب االكؿ مشو لمحجيث عغ الػجػد العدكخي الخكسي في السشصقة بعج عاـ 

، فيسا اختز السصمب الثاني في بياف  كيفية تػضيف ركسيا لمدالح إلحياء ٣١٢٢
 .دكرىا العالسي
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 السبحث االول
 أىسية الذخق األوسط في مجركات الدياسة الخوسية

استعساري في الذخؽ االكسط كغيخىا  بإرثعمى الخغع مغ اف ركسيا لع تحفل        
كاالمشية ككحلظ العػامل االقترادية التي  اال اف الحتسية الجغخافية، لقػى الغخبيةمغ ا

 عمى الجكاـ ايدفع، جعمت مغ مشصقة الذخؽ االكسط اقميسا مجاكرا لمحجكد الخكسية
كعمى الخغع مغ تخاجع دكرىا في الذخؽ يا، دكر ميع كفاعل في اداءمتصمع نحػ ل

ىا تأكيج حزػر   مشح االلفية الججيجةحاكلت اال انيا ، االكسط بعج الحخب الباردة
، احياء سياسة التقخب مغ اصجقاء االمذعبخ كبشاء التحالفات في السشصقة كدكرىا، 

  ككحلظ البحث عغ اصجقاء ججد.
 (.لخوسية الذخق أوسطية)مدار تاريخيالسطمب األول: العالقات ا

 تسثمتمعالع سياستيا الخارجية الى الػجػد فأف  مشح ضيػر ركسيا الكيرخية       
التي تفتقخ الى الػاجية  نطخا لمصبيعة الجغخافية الخكسيةبالػصػؿ الى السياه الجافئة، 

مقارنًة ببحار  باستثشاء البحخ األسػد كبحخ قدكيغ المحاف يعجاف بحارا مغمقة السائية
لفارسية ادفعيا الى االصصجاـ بالجكلة  كتحقيق ىحا الدعيمشصقة الذخؽ األكسط، 

كالجكلة العثسانية، ككفقا لحلظ دخمت ركسيا في سمدمة مغ الحخكب ضج ىاتيغ الجكلتيغ 
لمديصخة عمى بحخ قدكيغ مغ جانب، كاستخجاع أراضي الجكلة البيدنصية مغ الجكلة 

–٣٩٨ ،٣١٢٣ ،)شقػشالعثسانية بعج اف نربت نفديا كػريث عشيا مغ جانب اخخ 
٣٩٩). 
لع تتسكغ ركسيا مغ تحقيق أىجافيا في تمظ السخحمة عمى الخغع مغ ضعف        

فػذ بخيصانيا كفخندا في مشصقة الذخؽ الجكلتيغ العثسانية كالفارسية، بدبب تػسع ن
األكسط، مسا أكقف التصمعات الخكسية، لعجـ قجرتيا في مشافدة نفػذ القػتيغ، لحلظ 
كججت فيسا بعج اف االشتخاؾ مع بخيصانيا كفخندا في اتفاقية تقاسع مستمكات الجكلة 
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، اكقف ٢٨٪٢العثسانية يؤمغ ليا الػصػؿ لمسشصقة، اال اف قياـ الثػرة البمذفية عاـ 
 .(٢٪٤–٪٤٩ ،٣١١٨ ،)كيشجي ركسيا في الػصػؿ الى الذخؽ األكسط

(، استغالؿ ٢٩٪٢-٢٥٪٢كقج حاكلت ركسيا بعج الحخب العالسية األكلى )       
الجػار الخكسي حالة الفػضى التي كلجتيا الحخب، لجعع الحخكات االشتخاكية في دكؿ 

ك مشصقة الذخؽ األكسط، كتدامغ ذلظ مع تثبيت اركاف الجكلة الدػفيتية كقػة عالسية،  
، كالدعػدية ٣٤٪٢كاندجاما مع ذلظ حاكلت إقامة عالقات دبمػماسية مع مرخ عاـ

اذ بادرت الحكػمة الدػفيتية الى االعتخاؼ بػالية السمظ االسبق)عبج  ٣٧٪٢عاـ 
ا لمحجاز، قبل اعتخاؼ فخندا كبخيصانيا بحلظ، مدتيجفة اف يكػف العديد اؿ سعػد( ممك

كفي  ليحا السػقف اثٌخ في سياسة السمظ عبج العديد ما يخجـ نفػذىا في السشصقة،
الدياؽ ذاتو اتجو الدػفييت الى فتح العالقة مع اليسغ لسداحسة الشفػذ البخيصاني 

، كتع تججيجىا عاـ ٣٧٪٢كااليصالي ىشاؾ ، كنجحػا في تػقيع اتفاقية تجارية عاـ 
 . (Vasiliev, 2018, 13–19)سشػات بعج تحكيقيا ألىجافيا ٢١لسجة  ٪٤٪٢
، تخكدت االستخاتيجية الدػفيتية ٥٦٪٢كبعج انتياء الحخب العالسية الثانية عاـ      

لمدعي نحػ كدب الحمفاء كتأميغ الػجػد العدكخي في الذخؽ األكسط، ال سيسا بعج 
ق التخكية اماميع في كغمق السزائ ٦٣٪٢انزساـ تخكيا الى حمف شساؿ األشمدي عاـ

خزع الحخب الباردة، اذ حاكؿ الدػفييت االنفتاح سياسيا كعدكخيا عمى العجيج مغ 
دكؿ السشصقة، كالتػقيع عمى اتفاقيات الرجاقة مع مرخ كالعخاؽ كسػريا، التي كاف 

 .(٣٥–٣٢ ،٣١٢٧ ،)سعيجىجفيا كدخ الصػؽ األشمدي عمييع 
بعج انتياء الحخب الباردة تجاه مشصقة الذخؽ  كقج اتدست الدياسة الخكسية         

األكسط باليجكء كعجـ التجخل الفاعل في القزايا التي تخز السشصقة، كتخؾ حخية 
الترخؼ فييا لمػاليات الستحجة االمخيكية، ال سيسا القزية الفمدصيشية، كتجاعيات 

 .(Litsas, 2018, 66–67)دخػؿ العخاؽ لمكػيت كغيخىا 
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يطيخ مسا سبق، اف الجػار الجغخافي بيغ الذخؽ األكسط كركسيا فخض عمى          
األخيخة الشدكع دائسا الى أداء دكرا فاعال فيو، انصالقا مغ اعتبارات جغخافية كامشية 

 مى شبيعة الدياسة الخكسية.تؤثخ ع
 السطمب الثاني: األىسية االستخاتيجية لمذخق األوسط في مجركات الدياسة الخوسية.

تترف بيا البيئة  يػبػلتيكية كامشية كاقتراديةشكمت مجسػعة خرائز ج       
الخكسي، في مجركات صانع القخار   االستخاتيجية لسشصقة الذخؽ األكسط أىسية بالغة

السرالح كتحقيق األىجاؼ  لتعديد ٍي كعدكخيٍ سياس دفعو الى اتباع سمػؾٍ  كىػ ما
عبخ التي تتعمق بفاعمية الدياسة الخكسية. كيسكغ التساس ىحه األىسية ليحه السشصقة 

 تي:اآل
 اواًل: أىسية الذخق األوسط الجيهبهلتيكية في الدياسة الخوسية.

األىسية الجيػبػلتيكية لمذخؽ األكسط اف تاريخ ركسيا الدياسي ادرؾ مجى             
لجييا، اذ اف مداحتيا الجغخافية تحاذي مشصقة الذخؽ األكسط، التي تزع أجداء تذكل 
أىسية بالغة لمسجرؾ الدياسي الخكسي، كمغ بيشيا السياه الجافئة)الخميج العخبي كالبحخ 

لقػقاز، يعج األبيس الستػسط(، كسا اف قخب دكؿ السشصقة مغ مشاشق اسيا الػسصى كا
مغ العػامل السؤثخة عمى االمغ القػمي الخكسي، مسا يجفعيا لديادة فاعميتيا الدياسية 

 .(٣٦٣–٣٦١ ،٣١٢٤ ،)زيجافاتجاه دكؿ الذخؽ األكسط كالعسل عمى استقخارىا 
ككفق ىحه الخؤية، شخح العجيج مغ السفكخيغ الخكس اراء حػؿ أىسية العامل         

ع دكؿ السشصقة، كابخزىا ما شخحو السفكخ كالدياسي الجيػبػلتيكي لمعالقة الخكسية م
الخكسي)الكدشجر دكغيغ(، مبيشا اف االكراسية كالذخؽ األكسط  يمتكياف في اشار العجاء 
لمكتمة األشمدية، كرفس مشصق الكيع الميبخالية الغخبية، كاف الغالبية اإلسالمية لمذخؽ 

يشرح  لحلظ خاشػرية االكراسية،كاقعا جيػبػلتيكيا صجيقا شبيعيا لالمب األكسط تعج
الذخؽ  الى تذكيل  تحالفات مع دكؿ عجة، مغ بيشيا دكؿ)دكغيغ( الكيادة الخكسية 

يقخبيا مغ الحجكد الجشػبية   السياه الجافئة في ركسي مغ اجل خمق مػشئ قجـ االكسط
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كالجشػبية الغخبية مغ القارة األكركبية كىػ ما يديع في مػاجية الػاليات الستحجة 
 .(٢١٥ ،٣١٢٩ ،)خذيباالمخيكية كشسػحات ليسشتيا الجكلية 

ما يعخؼ  عبخفي سياؽ مترل تطيخ األىسية الجيػبػلتيكية لمذخؽ األكسط،          
جغخافية تبجأ مغ مشصقة  مداحةالحي يستج عمى قػس االزمات في الدياسة الجكلية، ب

البمقاف، مخكرا بالجدء الذسالي الغخبي ألقميع الذخؽ األكسط ليشتيي في مشصقة كذسيخ، 
، مشاشق اسيا الػسصى كالقػقاز لقػس االزمات يذسل في ثشاياهكىحا االمتجاد الجغخافي 

 تخكد عمى افتعاؿ االزمات في ىحه السشاشقكسيا اف دكر الػاليات الستحجة يكتخى ر 
 .(٥٦–٥٥ ،٣١٢٥ ،)جيخيو لتذكل مشصقة رخػة كىذة في خاصخة ركسيا الجشػبية

كتفتقخ مشصقة قػس االزمات  الى االستقخار الدياسي كالسجتسعي الحي يغمب          
 التي تعسل عمى احتػاء عمى كاقع كسياسة ركسيا، مايشعكذ عمى معطع دكليا، كىػ

، الى جانب الجفع نحػ زعدعة الثقة الشفػذ الخكسي فييابيجؼ تسكيغ  كتقمباتيا السشصقة
بالػجػد األمخيكي مغ خالؿ اثبات الػجػد الخكسي في اجشجات الدياسة الخارجية لجكؿ 

 .(٤٩ ،٣١٢٤ ،)الحديشاكي السشصقة 
 : قهس االزمات ومجى امتجاده الجغخافي عمى حجود روسيا الجشهبية(1)م خخيطة رق 

       
 
 
 
 
 
 
 
تخجسة: ىال ، "الججيجة الحخب والدمم في عرخنا الحالي الجيهسياسة"فخاندػا جيخيو،  السرجر: 

 .٥٣ص ، (٣١٢٥، )الخياض: دار السجمة العخبية لمشذخ كالتخجسة، اماف الجيغ
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 ثانيا: أىسية الذخق الذخق األوسط األمشية في الدياسة الخوسية.
 بدياستياترل تػلي ركسيا اىتساما كبيخا بالجػانب األمشية كالعدكخية التي ت       

 الى شبيعة السكػنات الجاخمية العخقية كالجيشية في األكسط، كيخجع ذلظ نحػ الذخؽ 
السجتسع الخكسي، لحلظ فيي تدعى الى تػشيج عالقاتيا مع دكؿ مشصقة الذخؽ 
األكسط، بيجؼ حفع االمغ الخكسي، عبخ مشع انتذار األسمحة الشػكية في السشصقة، 

 .(٪٢٣ ،٣١٢٦ ،)مجكخازف االستخاتيجي الف ذلظ، سيؤدي الى اخالؿ التػ 
كقج تخسخ القمق األمشي الخكسي إزاء انتذار األسمحة الشػكية، بعج حرػؿ       

باكدتاف عمى الدالح الشػكي، الحي فتح السجاؿ كاسعا لدعي الجكؿ األخخى في 
عغ  ي العجيج مغ السشاسباتعبخت ركسيا فالسشصقة لمحرػؿ عمى الدالح الشػكي،كقج 

 في ىحا الذأف الذامل، كلعل ابخز مػاقفياار مػاقفيا الخافزة مغ انتذار أسمحة الجم
بق )ديستخي ميجفيجيف( خالؿ الديارة التي قاـ بيا الى الخئيذ الخكسي الدا دعػى 

ضخكرة خمػ مشصقة الذخؽ األكسط مغ األسمحة الشػكية، بسا  ، الى٪٣١١مرخ عاـ 
، كأكجت السػقف نفدو خالؿ زيارة الخئيذ يزسغ الدالـ الذامل في السشصقة

 .(٥٪ ،٣١٢٧ ،)فخحات ٣١٢١اني)ميذيل عػف( ليا عاـالمبش
مغ جانب آخخ، شكمت ضاىخة التصخؼ كاإلرىاب الستشامية في مشصقة الذخؽ          

األكسط، تيجيجا مباشخا لالمغ القػمي الخكسي، كتخجع السخاكؼ الخكسية مغ ىحه 
، الحي أدى الى خدارة ٪٨٪٢التشطيسات الى زمغ االحتالؿ الدػفيتي ألفغاندتاف عاـ 

بذخية، بعج تمقييا الجعع كالسدانجة مغ الدػفييت فييا كاستشداؼ قجراتيع العدكخية كال
كتخى ركسيا اف التاريخ يعيج نفدو في الػقت الحاضخ في الػاليات الستحجة االمخيكية، 

أداة تػضفيا  حج مااف التشطيسات اإلرىابية في السشصقة، كالى  قة الذخؽ األكسط اذمشص
 ،)الخبيعي كسطاإلدارة االمخيكية لتحقيق غاياتيا كسياستيا في مشصقة الذخؽ األ

٣١١–٢٨٤ ،٣١٢٧). 
مع انتياء الحخب الباردة بخزت العجيج مغ الحخكات كالجساعات الستصخفة ك          

في بخكزىا العجيج مغ العػامل  شاشق القػقاز كاسيا الػسصى، اسيعكالخاديكالية في م
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الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية التي انتجتيا حكػمات دكؿ ما بعج الحكبة 
الدػفيتية، كالتي أدت الى بخكز حالة مغ االغتخاب الصبقي كالسجتسعي لجى العجيج مغ 

 عػلسة اإلرىاب، التي اصبح تأثيخىا ذا الذخائح السدمسة، كتخافق مع ذلظ بخكز ضاىخة
 . (٢٥٨ ،٣١٢٧ ،)بجكي دكلية لع يكغ السجتسع الخكسي بسشأى عشو  ابعاد

 الشطاـ األمشي في الذخؽ األكسطاف بشية  تخى ركسياكفي سياؽ ذلظ،         
العجيج مغ الجساعات اإلرىابية، كمرجر الخمل  بخكز تعخضت الى خمل كبيخ نتج عشو

بحجة محاربة اإلرىاب، كىػ ما أدى  السشصقة التجخالت العدكخية االمخيكية فيكاف 
اإلسالمية في العخاؽ  تشطيع الجكلةك  ،الى ضيػر جساعات متصخفة، مثل تشطيع القاعجة

مغ  استصاع اف يدتقصب االالؼشطيع القاعجة ك حي انبثق عغ ت، ال)داعر(كالذاـ
عشرخ مغ القػقاز  ٤١١١اكثخ مغ  كمغ ذلظ انزساـ السقاتميغ األجانب الى جانبو

ف سػريا كالعخاؽ في عمى العجيج مغ مج التشطيع مغ الديصخة الى )داعر(، إذ استصاع
 .(٩٥–٩٤ ،٣١٢٨ ،)العخكسي ٣١٢٥عاـ

ى جانب التفاعالت في بشية الشطاـ األمشي في الذخؽ األكسط، الكقج اسيست          
 ما يدسى الخبيع العخبي، الخكسي مغ ثػرات الدمبي في صياغة السػقف أسباب أخخى 

اك الى ؿ عجكى ىحه الثػرات الى السقاشعات اإلسالمية في ركسيا، خػفيا مغ انتقاتل
مشاشق نفػذ ركسيا في أقاليع اسيا الػسصى كالػقاز التي تتدع بتذابو شبيعة نطاميا 

 .(٧٥ ،٣١٢٨ ،)جميج السجتسعي كالدياسي مع أنطسة كمجتسعات الجكؿ العخبية
ىحه االنعكاسات التي افخزتيا بيئة الذخؽ األكسط األمشية، عسمت عمى            

الخكسي، كىػ ما  قمية صانع القخارتخسيخ أىسية السشصقة مغ الشاحية األمشية في ع
دفعيا الى االنغساس عدكخيا كامشيا، بيجؼ تحقيق غاياتيا كمرالحيا االستخاتيجية 

 كاألمشية الستعمقة بدياسة ركسيا في مشصقة الذخؽ األكسط.
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 ثالثا: أىسية الذخق األوسط االقترادية في الدياسة الخوسية.

ة في اجشجات الدياسة الخكسية حيػيتؤدي العػامل االقترادية كالتجارية أدكارا         
 تعج مغ اغشى مشاشق العالع مغ حيث السخدكنات التيمشصقة الذخؽ األكسط،  تجاه

بسخدكدات مالية كبيخة، لحلظ تخى بزخكرة  الصاقػية، كىػ ما يعػد عمى دكؿ السشصقة
مى بالتفاىسات حػؿ أسعار الصاقة ع الستعمقة السيسا فييا، الصاقةاالستفادة مغ عامل 

ات في أسػاؽ السشصقة، كىػ ما االستثسار ، فزال عغ سعييا الى تشسية الرعيج العالسي
 الذخكات االمخيكية كاألكركبية يؤمغ ليا مػارد مالية، كيؤسذ ليا نفػذا سياسيا بػجو

 . (٩١ ،٪٣١٢ ،)صفخاكي 

كسا تػلي ركسيا أىسية كبخى لسشصقة الذخؽ األكسط، نطخا لمصاقة                
تعج مغ كبخى الجكؿ العالسية السرجرة االستيعابية لتػريج األسمحة الييا، كبسا اف ركسيا 

لمدالح، فإف غاياتيا االقترادية تتصمع الى تأميغ أسػاقيا التدميحية في السشصقة بسا 
 .(٦٥–٦٤ ،٣١٢٦ ،الجيغ شسذ)يتالءـ كحجع صادراتيا العالسية 

ىسية كبيخة لجى ركسيا، انصالقا يتزح مسا سبق اف مشصقة الذخؽ األكسط تحطى بأ
مغ جسمة عػامل استخاتيجية، اذ كسا ىػ مالحع فأف ركسيا تتأثخ بصبيعة التحػالت 
التي تتعخض ليا السشصقة انصالقا مغ اعتبارات القخب الجغخافي لمسشصقة معيا، كىػ ما 
ا دفع ركسيا الى إعادة تخكيد اىتساىا كتفعيل دكرىا في السشصقة بيجؼ إحجاث ىامذ

 مغ التأثيخ فييا بسا يشدجع كتصمعات الجكر الخكسي الجكلي كاإلقميسي.
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 السبحث الثاني
 الجور العدكخي الخوسي في الذخق األوسط

الػاليات الستحجة  جانبتزييق الخشاؽ عمى ركسيا مغ  عمى الخغع مغ          
ركسيا ما زالت تعتسج عمى مشصق القػة  اال افاالتحاد الدػفييتي،  تفكظ األمخيكية بعج
خة االستفادة مغ يالعقػد األخ في، كتحاكؿ جاىجة الجكلية لتدتعيج مكانتيا كسباؽ التدمح

ا في تػسيع رغبتي فزال عغ ،مشصقة الذخؽ االكسط الي تسخ بيا فػضىحالة ال
اإلدارة  سياسات في ضل حالة التخبط التي اعتخت ستخاتيجيحرتيا مغ الشفػذ اال

 .٣١٢٢تجاه مشصقة الذخؽ األكسط بعج عاـ مخيكية األ
كالسالحع اف الدياسة الخكسية الذخؽ أكسصية، أنيا لجأت الى التجخل          

العجيج مغ أزمات السشصقة بيجؼ تأميغ مرالحيا، فزال عغ العدكخي السباشخ في 
دفع قيادتيا الدياسية الى تكثيف جيػدىا العدكخية كالتدميحية باتجاه مشصقة الذخؽ 
األكسط، بسا يزسغ كجػدًا حيػيًا دائسًا ليا، الى جانب فتح اسػاٍؽ تدتػعب السشتجات 

لجراسة في ىحا السبحث، الدياسة الخكسية في ىحا السجاؿ. كانصالقا مغ ذلظ، تتشاكؿ ا
  .العدكخية الخكسية اتجاه السشصقة

 العدكخي الخوسي في مشطقة الذخق األوسط. السطمب األول: الهجهد
لحساية الشطاـ الدػري   ٣١٢٦كلع يكغ التجخل العدكخي الخكسي في سػريا عاـ      

تعديد الذخاكة فحدب كسا يخكج لو الكثيخ، كسا انو لع يكغ ييجؼ بذكل حرخي الى 
مع ايخاف، اذ ال يسكغ ألي دكلة اف تخػض حخبًا ال تخزع حدابات الخبح كالخدارة 

 فييا لمجراسة كالتأني، كمقارنتيا بستصمبات األمشي القػمي. 
كليحا فأف الغاية التي دفعت ركسيا لمتجخل عدكخيا خاضعة لمحدابات           

السيا، الى جانب اختبار قجراتيا العدكخية، االستخاتيجية التي تتعمق بكيفية عػدتيا ع
بحيث يتع استعخاض قػتيا كاسمحتيا الستصػرة في خزع الرخاعات الجائخة في السشصقة 
كالرخاع الجائخ في سػريا بذكل خاص، كىػ ما يعكذ صػرة إيجابية عغ قجرة 
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مؤسداتيا كصشاعاتيا العدكخية، كيعدز مغ مقبػلية سالحيا عمى الشصاؽ العالسي 
 .(٢٩–٢٨ ،٣١٢٨ ،)راديغ & ريتر
كفي ىحا الدياؽ، يؤكج )فالديسيخ شامانػؼ( رئيذ لجشة شؤكف الجفاع               

)اف التجخل العدكخي الخكسي  ٣١٢٩في مجمذ الجكما الخكسي، عبخ ترخيح لو عاـ
الخكسي، عبخ  في سػريا اضيخ لمعالع بأسخه، مجى فاعمية السجسع الرشاعي العدكخي 

 .(٤ ،٣١٢٩ ،االستخاتيجيالسخصج )اختبار االسمحة الخكسية في السعارؾ( 
( نػعا مغ القصع ٪٤٦ككفقا لألرقاـ الخسسية الخكسية تع اختبار )             

العدكخية في الرخاع الدػري بسا فييا األسمحة االستخاتيجية اذ تع اختبار القاذفات 
الصائخات الخكسية  اـ اس(، كاحجث أجياؿ ٦٪(ك)تػ٢٧١-االستخاتيجية نػع)تػ

 (، كسا تع٪٣كسػ-٣٥(،الى جانب شائخات )سػ٤١-كمي٪٣-(، ك)مي٦٨-نػع)سػ
 (،٤١١-صػاريخ)كاليبخ(، الى جانب اختبار مشطػمات الجفاع الجػي )اس استخجاـ
(، كعمى صعيج  الحخب عغ ُبعج، فتذيخ التقاريخ الى اف ركسيا حتى عاـ ٥١١-ك)اس

ائخاتيا السديخة كبمغ مجسػع الصائخات السديخة % مغ أنػاع ش٧١، اختبخت نحػ ٪٣١٢
شائخة مغ مختمف األنػاع، الى جانب القحائف  ٨١التي خزعت لالختبار نحػ 

 .(Hamilton, et al, 2019, 100–102)كالحخائخ الحكية كالميدرية 
إف استخجاـ ركسيا لمقػة العدكخية في الذخؽ األكسط، شكل قشاعة لمقػى          

رخ ركسيا في اقميسيا الجغخافي امٌخ غيخ قابل لمتصبيق، كاف الغخبية بأف مداعييا لح
يأتي تساشيا مع استخاتيجيتيا الذاممة الجبار القػى الغخبية عمى  تجخميا في سػريا
الذاممة ليا في  كالقػقاز، الى جانب بياف الخؤى  ركسيا في أككخانيا االعتخاؼ بسكاسب

ياتيا لبشاء كتأسيذ قػاعج الذخؽ األكسط، الحي بجأت تتزح معالسيا عبخ تػج
عدكخية في السشصقة كىػ ما يفرح عغ نػايا حكيكية لػجػد شػيل األمج في الذخؽ 

 ,Blank, 2019)األكسط، بسا يخجـ سياساتيا نحػ اثبات دكرىا عمى نصاؽ عالسي 

30–31). 
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كفي اشار ذلظ، اتجيت ركسيا الى تأسيذ أكلى محصات كجػدىا العدكخي         
شػيل األمج في السشصقة عبخ تػاججىا في سػريا كتذييج مجسػعة قػاعج عدكخية فييا 

 :(٤٤–٤١ ،٣١٢٩ ،)بيالكىي كسا يأتي 
التي تعج اكؿ قاعجة عدكخية تأسدت خارج ركسيا، اذ  قاعجة طخطهس البحخية: – 1

مغ جانب االتحاد الدػفيتي، لكغ التػجو الفاعل  ٨٢٪٢تع استئجار جانٍب مشيا عاـ 
، كلزخكرات الػجػد العدكخي الخكسي، ٣١٢٢لخكسيا إلدارة االزمة الدػرية بعج عاـ

جة شخشػس اتفاقية مع الجانب الدػري تقزي باستئجارىا لقاع  ٣١٢٨عقجت عاـ
عاما اخخى، الى جانب ٣٦عاما، مع إمكانية تسجيج ايجارىا لسجة  ٪٥البحخية لسجة 

 حخية ركسيا في تػسيعيا كتحجيثيا بسا يتالءـ كمتصمبات تػاججىا العدكخي فييا.
، لتكػف ذراعا حيػيا لمصيخاف ٣١٢٦تع بشاءىا عاـ  قاعجة حسيسيم الجهية: – 2

، شخع الكخمميغ بذكل رسسي الترجيق عمى ٪٣١٢الخكسي في السشصقة، كفي عاـ 
الدػرية الستئجار القػاعج العدكخية، كانصبقت شخكط بشاء كتأسيذ -السعاىجة الخكسية

 قاعجة شخشػس عمى قاعجة حسيسيع كحلظ.
تعج ىحه القاعجة محصة اسشاد جػي، اذ عسمت ركسيا   قاعجة الذعيخات الجهية: - 3

عب زخع شائخاتيا في سػريا عبخ تػسيع السجارج ، لتدتػ ٣١٢٦عمى تصػيخىا مشح عاـ 
 ،٣١٣١ ،)الحجابيفييا كتأسيذ مخكد تشديق جػي بيشيا كبيغ قاعجة حسيسيع الجػية 

٥٣). 
اف االنتذار الكبيخ لمقصعات العدكخية الخكسية في دكائخ البحخ األسػد كالبحخ         

اكبخ لخكسيا في مشصقة الذخؽ  األبيس الستػسط، قج فخض كجػدًا ك دكرًا جيػسياسياً 
األكسط كالبحخ األبيس الستػسط بذكل خاص، كالحاؿ ىحا يتصمب مغ القػى الغخبية 
اف تعي خصػرة ىحا الػضع، إذ أصبح البحخ األبيس الستػسط الحي يعج مجاال حيػيا 

 ,Hamilton, et al, 2019) تقميجيا لمقػى االكركبية، كاقعا في مخمى الشيخاف الخكسية
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، مشصمقًا ليا لتعديد في سػريا يلخكساالعدكخي  تػاججشكل ال مغ جانب اخخ،        
الى  ٣١٢٦تجمى ذلظ عبخ عػدتيا بعج عاـ إذ  ،نفػذىا العدكخي في السشصقة ككل

، ٣١٢٢الداحة الميبية، إذ ادركت اف سكػتيا عغ عسل القػى الغخبية تجاه ليبيا عاـ
كبجىا خدائخ ال تعػض، كاف خخيصة نفػذىا في السياه الجافئة ال تكتسل اذا اقترخ 
 كجػدىا في سػريا، كلتحقيق ىحه الغاية، كججت في ىذاشة الػضع الميبي حافدا
لمتجخل لتأميغ مرالحيا السدتقبمية فييا، كىػ ما دفعيا الى اتباع سياسة شبة متػازنة 
تجاه الفخقاء الميبييغ لتأميغ مرالحيا، عبخ تعامميا مع السجمذ الخئاسي بكيادة حخكة 
الػفاؽ الػششي مغ جية، كتقجيع الجعع لحخكة الجير الػششي الميبي بكيادة خميفة حفتخ 

 .(٪٢٣ ،٣١٢٨ ،)الرياد مغ جية اخخى 
كتججر اإلشارة الى المقاء الحي جسع كزيخ الجفاع الخكسي)سيخغي شػيغػ(         

، عمى متغ حاممة الصائخات الخكسية قبالة الدػاحل الميبية، تسخس ٣١٢٨كحفتخ عاـ 
مميار دكالر، كاالتفاؽ عمى كضع  ٣عغ اتفاؽ لتدكيج قػات حفتخ بأسمحة قيستيا 

لجػي في قاعجتي شبخؽ كبشغازي، فزال عغ ركسيا لبعس شائخاتيا كأنطسة الجفاع ا
 .(٦١ ،٣١٣١)بػالط، تفاىسات مدتقبمية تتعمق بإنذاء قػاعج عدكخية ركسية في ليبيا 

الحي كذف  ٣١٢٩ككاف التصػر األبخز لمدياسة الخكسية تجاه ليبيا بجأ عاـ          
عغ تحػٍؿ في سياستيا تجاه إدارة أزمات السشصقة، كتسثل ىحا التحػؿ في قياميا 

شخ لتحقيق الخاصة، كذخكة ار .اس. بي كشخكة فاغ بتػضيف الذخكات العدكخية
ذراعا مؤثخا في إدارة  اىجافيا، اذ تذيخ التقاريخ الجكلية اف شخكة فاغشخ أصبحت

 الرخاع البيشي في ليبيا عبخ دعسيا عدكخيا لقػات حفتخ ككذف تقخيخ لػزارة الجفاع
في عاـ  ٣٦١١، الى نحػ٣١٢٩عشرخ عاـ  ٩١١االمخيكية اف اعجادىا تدايج مغ 

، كبخز دكرىا بذكل فاعل في ىجػـ قػات حفتخ عمى شخابمذ في ٣١٣١
مشيا في العسمية، كىحا الجكر ىػ ما  عشرخ ٣١١١، اذ شارؾ نحػ ٪٣١٢نيداف/

ػات األمع يفدخ دفع ركسيا لحفتخ الى االستسخار بيجػمو كعجـ االنرات الى دع
الستحجة في اذار مغ العاـ نفدو لخميفة حفتخ حػؿ ايقاؼ ىجػمو عمى شخابمذ، الحي 
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تسخس عغ نتائج جيػسياسية لرالح ركسيا ابخزىا سيصخة  مجسػعة فاغشخ عمى 
مػانئ شبخؽ كدرنو حيث يتخدد االسصػؿ الخكسي، كىػ ما يعشي التسييج لتأسيذ تػاجج 

 .(٤١–٣٧ ،٣١٣٢ ،)الرفاري ا عدكخي ركسي بذكل رسسي في ليبي
 كفي الدياؽ ذاتو كتأكيجا لعـد ركسيا تػسيع حزػرىا العدكخي في الذخؽ         

، الى اف ركسيا ٣١٢٨األكسط، عبخ أزمات السشصقة، فقج اشارت ككالة ركيتخز عاـ 
نذخت بعس شائخاتيا السديخة كمجسػعة مغ قػاتيا الخاصة في قاعجة "سيجي بخاني" 

كع عغ الحجكد  ٨٦السرخية، الػاقعة في الجدء الذسالي الغخبي لسرخ، عمى بعج نحػ 
 ،٣١٢٩ ،)الفػتاسات لسجسػعاتيا السدمحة في ليبيا الميبية، بيجؼ مخاقبة كإدارة العسمي

٢٤٤) . 
كلع تتػقف ركسيا عشج ذلظ، فدياستيا تجاه الدػداف تؤكج مداعييا نحػ تعديد         

، كالتي ٪٣١٢كجػدىا الذخؽ اكسصي، اذ اف االضصخابات التي شيجىا الدػداف عاـ 
نتج عشيا سقػط نطاـ حكع )عسخ البذيخ(، لع تكغ تخكؽ لمدياسة الخكسية، نطخا 

غ الجكلتيغ، كالتي كاف ابخزىا دعػة الخئيذ البذيخ لمتفاىسات الدابقة التي جخت بي
، ككحلظ االتفاؽ عمى انذاء قاعجة عدكخية ركسية عمى ٣١٢٨لديارة ركسيا عاـ

شػاشئ الدػداف السصمة عمى البحخ األحسخ، لحلظ عارضت ركسيا االضصخابات عمى 
بعج اسقاط الداحة الدػدانية، اال انيا لع تتخدد في دعع السجمذ العدكخي االنتقالي 

عشاصخ مغ مجسػعة فاغشخ لتجريب كمداعجة عدكخييغ  ارساؿ حكع البذيخ، عبخ
سػدانييغ، كجدء مغ تػشيج شخاكاتيا مع السجمذ، مقابل مػافقة األخيخ عمى سخياف 

 .(٢٨ ،٣١٣١ ،)سبخيشغبػرغ كآخ.العقػد الخكسية الدابقة مع الدػداف 
كفي سياؽ مترل بالتشافذ الجكلي حػؿ الشفػذ في البحخ األحسخ كخميج عجف         

كمػقع ركسيا في ىحا التشافذ، صخح مجيخ مخكد دراسات االتجاىات االستخاتيجية في 
ركسيا )ايفاف كػنػفالػؼ(، "بأنو ال يسكغ فظ االرتباط االستخاتيجي لمبحخ األحسخ 

ب، عغ األىسية االستخاتيجية لمقػاعج العدكخية الخكسية كخميج عجف كمزيق باب السشج
في سػريا، كاف كجػد قػاعج عدكخية ركسية في البحخ األحسخ كخميج عجف سيكػف 



 

        

          

 

 

229 

 
 

 

:  

 

حيػيا كمؤثخا، اذا ما ارادت ركسيا اف تعيج نفػذىا الحكيقي في الذخؽ األكسط" 
 .(٢٧٨ ،٣١٢٩ ،)صالح
كقج اشارت تقاريخ عجيجة عقب زيارة كزيخ الخارجية الخكسي الى اثيػبيا عاـ        
ة ركسيا في انذاء قػاعج عدكخية ليا في مشصقة البحخ األحسخ كخميج ، الى رغب٣١٢٩

عجف، كابخز الجكؿ السخشحة إلنذاء القػاعج فييا الدػداف كاريتخيا، كسا أشارت التقاريخ 
الى اتجاه ركسيا نحػ تأسيذ قاعجة عدكخية ليا في جسيػرية ارض الرػماؿ، كىي 

، اذ اف ٢٪٪٢رػماؿ االـ عاـ جسيػرية غيخ معتخؼ بيا دكليا، انفرمت عغ ال
العدكخية  السحاكلة الخكسية ىحه تيجؼ الى تجشب التجافع الجكلي عمى تذييج القػاعج

 في جيبػتي، كخصػة نحػ فخض الػجػد الخكسي في خزع التشافذ الجكلي في السشصقة

 .(٪٢٧-٢٧٩ ،٣١٢٩ ،)صالح
ات التي تذيجىا السشصقة ك شبيعة يتزح مسا سبق، اف التحػالت كاألزم        

التشافذ الجكلي قج حفدت ركسيا الى االنجفاع نحػ ىحه االزمات كمحاكلة مشافدة القػى 
الجكلية فييا، بيجؼ تأميغ كجػدىا كمرالحيا، كيتزح اف االزمة الدػرية كاالزمة 

جفيا الميبية حفدتا ركسيا الى تػسيع رقعة حزػرىا في السشصقة بسا يديع في تحقيق ى
 بتغييخ نسط الشطاـ الجكلي القائع عمى األحادية القصبية.

 .الجور العالسي إلعادةتهظيف الدالح السطمب الثاني: 
لع تكتف ركسيا في تجخميا بأزمات السشصقة عدكخيا كسياسيا، لخسع معالع        

حزػرىا كتأثيخىا فييا بل شػعت الدالح  كاستخجامو في أزمات السشصقة كأداة 
تسييجية لخمق حزػٍر فاعل ليا  يداعج في تػريج الدالح كالقصع العدكخية الى 

الحي ىػت مؤشخاتو لشحػ اكثخ السشصقة، بسا يديع في احياء سػؽ سالحيا التقميجي، 
 مغ عقج عقب تفكظ االتحاد الدػفيتي الدابق.

كال يخفى عمى احج، اف مشصقة الذخؽ األكسط تعج مغ اكثخ مشاشق العالع          
استيخادا لألسمحة، كيخجع ذلظ الى حجة التشافذ الجكلي كاإلقميسي فييا، فزال عغ دفع 

لتػتخات بيغ دكليا، كىػ ما يزسغ استسخار حاجة القػى الجكلية الى تأجيج الشداعات كا
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دكؿ السشصقة لصمبات الدالح لزساف امشيا القػمي، كالعسل عمى عجـ اختالؿ ميداف 
الخدع بيغ دكليا لرالح دكلة ضج أخخى. كفي ىحا الذأف يالحع اف نرف دكؿ 

، نداعات بيشية، كثمث بمجانيا شيجت حخكبا ٣١٢٩-٧١٪٢السشصقة شيجت في السجة 
-٥٧٪٢نداعا دكليا في السجة ٣٣أىمية، في حيغ شيجت السشصقة العخبية لػحجىا نحػ 

في عسـػ  ٣١٢٣-٦١٪٢محاكلة انقالب عدكخي في السجة ٩٩، كجخت نحػ ٣١٢٩
 .(٣٩–٣١ ،٪٣١٢ ،)الستحجةالسشصقة العخبية 

اف الشداعات الجكلية كالبيشية كضعف استقخار األنطسة الدياسية في مشصقة         
السشصقة، اذ بمغت الذخؽ األكسط، دفع الجكؿ الكبخى لتػسيع أسػاقيا التدميحية في 

% مغ مجسػع ٣٤ندبة  ٣١٢٥-٣١٢١عسميات استيخاد السشصقة لمدالح في السجة 
، كفي السجة ٪٣١٢-٣١٢٦% في السجة ٤٦ندب االستيخاد العالسي، كارتفعت الى 

نفديا، جاءت خسذ دكؿ في السشصقة مغ بيغ الجكؿ العذخة األكثخ استيخادا لألسمحة 
% مغ مجسل ٤٦سسمكة العخبية الدعػدية بشدبةعمى مدتػى العالع، اذ جاءت ال

%، ٨.٪%، كالعخاؽ بشدبة٢٧استيخادات األسمحة في السشصقة، كجاءت مرخ بشدبة
% مغ مجسػع استيخادات ٧.٪كقصخ بشدبة بشدبة%، كاالمارات العخبية الستحجة

%، مغ مجسػع كاردات ٦٤السشصقة، كشكمت ندبة صادرات األسمحة االمخيكية نحػ
 .(a, 2020, 11 (SIPRI)) %٢٣األسمحة فيسا حطيت فخندا بشدبة السشصقة مغ

اف التػسع الكبيخ لجكؿ السشصقة في استيخاد االسمحة ناتج عغ سباؽ التدمح        
مميار دكالر ٢٥٨فيسا بيشيا، كىػ ما تصمب زيادة االنفاؽ العدكخي، اذ بمغ نحػ 

% مغ اجسالي االنفاؽ العدكخي العالسي، عمسا اف ٨.٩، كشكل ما ندبتو ٪٣١٢عاـ
غيخ مذسػلة في ذلظ االحراء لعجـ  االمارات العخبية الستحجة كسػريا كقصخ كاليسغ

تػفخ بيانات عشيا لجى )معيج ستػكيػلع ألبحاث الدالـ الجكلي(، كحمت السسمكة 
العخبية الدعػدية في السختبة األكلى مغ حيث االنفاؽ العدكخي بيغ دكؿ السشصقة، 

 مميار دكالر، ٣١.٥مميار دكالر، كتخكيا ٣١.٦.مميار دكالر، كإسخائيل ٧٢بكيسة بمغت 
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مميار دكالر، ٨.٨مميار دكالر، كالكػيت  ٢١.٤مميار دكالر، كالجدائخ  ٢٣.٧كايخاف
 . (b, 2020, 2–9 (SIPRI))مميار دكالر ٧.٨مميار دكالر، كعساف ٨.٧كالعخاؽ

كيبجك اف االرتفاع الستشامي لحجع االنفاؽ العدكخي في السشصقة يخجع الى          
اإليخاني، -أسباب عجيجة أىسيا، استسخار االزمة الدػرية، كتراعج التشافذ الخميجي

حلظ تراعج السشافدة الجكلية كاإلقميسية في شخؽ البحخ األبيس الستػسط، دفع دكٍؿ كك
عجيجة نحػ محاكلة الحرػؿ عمى األسمحة االستخاتيجية، كإقتشاء ايخاف لسشطػمة)اس 

( ٤٦-(، كامتالؾ إسخائيل لصائخات)اؼ٥١١-(، كتخكيا لسشطػمة )اس اس٤١١-اس
)عبجالػىاب ت سباؽ التدمح في السشصقة االمخيكية، كىػ ما حفد عمى تراعج مؤشخا

 .(٣١–٪٢ ،٪٣١٢ ،& عتساف
ط عمى كجدجت ركسيا فاعمية سياستيا التدميحية تجاه مشصقة الذخؽ األكس        

% مغ ٣٩، اذ بمغت ندبة صادراتيا التدميحية ما يقارب ٣١١١ارض الػاقع بعج عاـ 
، متأخخة بفارؽ بديط عغ ٣١١٩-٣١١٥ندبة الرادرات العالسية لمدالح لمسجة 

-٪٣١١% لمسجة نفديا، كفي السجة ٪٣صادرات الدالح االمخيكي التي بمغت ندبة
%، ٢٢مغ األسمحة الخكسية نحػ، سجمت ندبة كاردات دكؿ الذخؽ األكسط ٣١٢٤

%، كىي ندبة ما زالت بعيجة عغ ٣٨مغ مجسل صادراتيا العالسية التي بمغت ندبة 
)كيدماف & % لشفذ السجة ٣٩صادرات األسمحة االمخيكية لجكؿ السشصقة التي بمغت 

 .(٤٦٥–٤٦٣ ،٣١٢٥ ،كآخخكف 
ال سيسا  ٣١٢٢كعمى الخغع مغ فاعمية الدياسة الخكسية في السشصقة بعج عاـ        

لدعي الى كدب صجاقات دكلية ججيجة، الى جانب اصجقائيا في الجانب التدميحي كا
% مغ اجسالي صادراتيا ٢٢التقميجييغ، فإف ندبة صادراتيا مغ األسمحة لع تتجاكز 

، كيخجع الدبب في ذلظ الى تعخض ٣١٢٧-٣١٢٤%، لمسجة٣٣العالسية البالغة
ر ، كانخفاض شمبات كبا٣١٢٥صشاعاتيا العدكخية لمعقػبات الغخبية بعج عاـ 

مدتػردي الدالح الخكسي، ال سيسا الريغ كاليشج كالجدائخ، اذ بمغ اجسالي صادراتيا 
%، اال اف صادراتيا الى الذخؽ ٣١ندبة ٣١٣١-٣١٢٧العالسية مغ األسمحة لمسجة 
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%، كيخجع سبب ذلظ الى حرػؿ ركسيا ٣٢األكسط شيجت ارتفاعا كبيخا بمغ نحػ
بعج تعافي أسعار الشفط ندبياػ فزال  عمى عقػد تدميح ججيجة مع بعس دكؿ السشصقة

 ,(SIPRI))عغ استسخارية تشامي التشافذ كالرخاع كعجـ الثقة بيغ دكؿ السشصقة 

2021, 4). 
كبالشطخ الى خخيصة صادرات األسمحة الخكسية الى السشصقة، يالحع تشامييا         

، عمى الخغع مغ ليسشة الػاليات الستحجة االمخيكية ٣١٢٢بذكل ممحػظ بعج عاـ
تقترخ صادراتيا عمى  الدالح الذخؽ اكسصي، كلع كبعس الجكؿ األكركبية عمى سػؽ 

اصجقائيا التقميجييغ فحدب، بل شسمت العجيج مغ الجكؿ التي كانت تعتسج بذكل كمي 
 عمى األسمحة االمخيكية كاألكركبية.

كتأتي الجدائخ عمى رأس قائسة دكؿ السشصقة السدتػردة لمدالح الخكسي،         
جاية االلفية الججيجة التي كيخجع انعكاس ذلظ الى تشامي العالقات بيغ الجكلتيغ مشح ب

، كبمغت  قيسة صفقات الدالح ٣١١٢تكممت بتػقيع اتفاقية الذخاكة االستخاتيجية عاـ 
( ك ٤١-مميار دكالر، شسمت شائخات)سػ٦.٨، نحػ ٣١٢١-٣١١٥بيغ البمجيغ لمسجة 
(، كفي عاـ ٤١١-(، كثسانية بصاريات دفاع جػي نػع)اس٢٤١-مخكحيات نػع)ياؾ

نباف اتفاقا لتحجيث القصع العدكخية الخكسية في الجدائخ،  كفي عاـ ، ابـخ الجا٣١٢٢
، تع تػقيع بخكتػكػؿ يقزي بشقل بعس تكشػلػجيا الدالح الخكسي الى الجدائخ ٣١٢٣
 . (٢٣٦٨–٢٣٦٦ ،٣١٣٢ ،)مخكؾ

-تيدبابة مغ نػع) ٢٦١تػقيع اتفاقية لتدكيج الجدائخ بػ ٣١٢٧كسا شيج عاـ         
، بذخاء ٣١٢٨(، كمع قياـ السغخب عاـ ٨٣-(، كمخكبات نػع)بي اـ ابي١٪

، عقجا مع ركسيا لتدكيجىا ٣١٢٩( االمخيكية، كقعت الجدائخ عاـ ٢٧-شائخات)اؼ
شائخة  ٢٥(، ك٤٥-شائخة نػع)سػخػي  ٢٥(، ك٦٨-شائخة نػع)سػخػي  ٢٥بػ

ت كزارة (، كقج أشار ٥١١-(، ككحلظ التفاكض حػؿ مشطػمة)اس٤٦-نػع)سػخػي 
، الى اف ندبة امجادات الدالح الخكسي لمجير الجدائخي ٪٣١٢الجفاع الجدائخية عاـ 

دبابة، لتحل الجدائخ في السختبة  ٦١٩(الى ١٪-%، ككصل عجد دبابات)تي٧٧بمغت 
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(الخكسية كالثالثة عالسيا ١٪-الثانية عالسيا بعج اليشج مغ حيث امتالؾ عجد دبابات)تي
 .(٣٢–٣١ ،٣١٣١ ،)فيشاة الخكسية مغ حيث استيخاد األسمح

كعمى صعيج العالقات التدميحية الخكسية السرخية، كبعج احجاث الخبيع          
العخبي كفتػر العالقات السرخية االمخيكية، دفعت مرخ نحػ التدمح عبخ البػابة 

شائخة ٦٣اتفاقات بيغ الجانبيغ، أىسيا شخاء  ٣١٢٧-٣١٢٥الخكسية، اذ شيجت السجة 
-(، كمشطػمة دفاع جػي نػع)اس٣٦-شائخة ىجػمية نػع)كي ٦٣(ك٪٣-نػع)مي

( البجيل األفزل عغ ٤٦-كججت مرخ في شائخات )سػ ٣١٢٩(، كفي عاـ ٤١١
(االمخيكية التي امتشعت األخيخة عغ تدكيج مرخ بيا حفاضا عمى ٤٦-شائخات)اؼ

القػى في السشصقة لرالح إسخائيل، لحلظ عقجت صفقة مع ركسيا لمحرػؿ عمى  تػازف 
، تدمست الجفعة األكلى مشيا، كبيحا ٪٣١٢العقج، كفي أيار/قيسة  شائخة، دكف ذكخ ٣٩

الريغ تحرل عمى ىحه الصائخات، عمسا اف  بعج عالسيا تكػف مرخ الجكلة الثانية
( التي حرمت ٢٧-( ك)اؼ٢٦-( تزاىي شائخات )اؼ٤٦-مػاصفات الصائخة)سػ

 .(٦ ،٣١٣١ ،)النجػنىعمييا بعس دكؿ السشصقة كمشيا تخكيا كإسخائيل 
كلع تقف الذخاكة الخكسية السرخية عشج حج التدميح، بل تعجتيا الى التعاكف         

، اتفاؽ الجكلتيغ بتبادؿ استخجاـ السجاؿ ٣١٢٨االستخاتيجي العدكخي، اذ شيج عاـ 
جيج، كيعج االتفاؽ خصػة لرالح ركسيا سشػات قابمة لمتج ٦الجػي كالقػاعج الجػية لسجة 

يتسثل في كضع القػاعج الجػية السرخية تحت ترخفيا، كىػ يؤمغ ليا ذراعا 
، دخل الجانباف في ٣١٢٧استخاتيجيا تدتصيع عبخه إدارة عسمياتيا العدكخية، كفي عاـ 

 مفاكضات إلحياء ايجار القاعجة العدكخية الدػفيتية في مرخ، كالتي كانت مؤجخة مشح
الميبية، كعمى الخغع مغ عجـ تػصل -كالػاقعة قخب الحجكد السرخية ٨٣٪٢عاـ 

الصخفيغ الى اتفاؽ نيائي بذأنيا، اال اف ركسيا نذخت فييا بسػافقة الجانب السرخي 
، مجسػعة مغ قػاتيا الخاصة كعجد مغ شائخاتيا السديخة، في اشار دعسيا ٣١٢٨عاـ 

لتاف مشاكرات كتجريبات عدكخية مذتخكة في لقػات حفتخ في ليبيا. كسا اقامت الجك 
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مشاكرات عدكخية بحخية كجػية، سجمت مؤشخا  ٧كصمت لشحػ   ٪٣١٢-٣١٢٦السجة 
 .(٪–٩ ،٣١٣١ ،)زعبلكبيخا عمى تراعج حجع الذخاكة االستخاتيجية بيغ الجكلتيغ 

كعمى صعيج العالقات الخكسية العخاقية، فعمى الخغع مغ اعتساد العخاؽ عمى        
، اال اف بعس السخاقبيغ ليحا الذأف يخكف اف ٣١١٤الدالح األمخيكي بعج عاـ 

التحػالت التي شيجتيا الدياسية الخكسية في السشصقة دفعت بيا الى إعادة احياء 
في  ٣١١١ات الخكسية اإليخانية بعج عاـ عالقاتيا التدميحية مع العخاؽ، كتأتي العالق

، ٣١١٩مقجمة ذلظ، فزال عغ، اتفاقية اندحاب القػات االمخيكية مغ العخاؽ عاـ 
مثمت فخصة لخكسيا دفعتيا الى تشسية عالقاتيا مع العخاؽ، فزال عغ  ابجاء  التي

ى ركسيا اىتساميا  بقزايا مكافحة اإلرىاب  في السشصقة ال سيسا بعج مػجة ما يدس
 .(٩٧–٩٤ ،٪٣١٢ ،)مدػدةالخبيع العخبي 

مميار دكالر،  ٥.٣ع الجكلتيغ عقجا بكيسة تػقي ٣١٢٣كفي اشار ذلظ، شيج عاـ        
الحي شكل  نقمة نػعية ىجؼ العخاؽ عبخىا تشػيع عالقاتو التدميحية مع الجكؿ الكبخى، 

ثاني اكبخ مدتػرد لمدالح الخكسي بعج اليشج كشسمت  اصبح العخاؽ ٣١٢٥كفي عاـ 
شائخات ىجػمية  ٧(، ك٣٦-شائخات ىجػمية نػع)سػ٪عقػد التدميح تدكيج العخاؽ 

( ٢، ابـخ العخاؽ عقجا بكيسة )٣١٢٨كفي عاـ .(٢١٦ ،٪٣١٢ ،)دقساؽ( ٣٩نػع)مي
، ابـخ ٣١٢٩(، كفي عاـ١٪-دبابة نػع)تي ٨٤مميار دكالر مع ركسيا لتدكيج العخاؽ بػ

(، كعخبات ٤٦-( مميار دكالر لتدكيجه بصائخات مقاتمة نػع)مي٦العخاؽ عقجا بكيسة )
(، ٥١١-مشطػمة)اس اس (، كاجخاء مفاكضات لمحرػؿ عمى٤مجرعة نػع)بي.اـ.بي.

ما دفع الخارجية االمخيكية الى تححيخ العخاؽ بعقػبات اقترادية شبيية بالتي  كىػ
 .(٥٤ ،٣١٣١ ،)الجسيميضج تخكيا تحت شائمة قانػف كاتدا  ٣١٢٩شبقت عاـ

ركسيا الخميجية، يسكغ القػؿ اف تقارب -كعمى صعيج العالقات الخكسية             
مع ايخاف قج مشع دكؿ الخميج العخبي االنفتاح في العالقة مع ركسيا، كتكمل ذلظ مع 

، كىػ ما دفع دكؿ الخميج ٣١٢٦(الى ايخاف عاـ٤١١-تدميع ركسيا لسشطػمة)اس اس
لسخاجعة قجرات قػاتيا الجػية، نطخا لقجرة ىحه السشطػمة التي تحج مغ التفػؽ الجػي 
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ديصخة عمى أجػاء السشصقة، كىػ ما دفعيا لمحرػؿ عمى لجكؿ الخميج العخبي في ال
بالخغع مغ عجـ ابجاء األخيخة أي مػافقة في ذلظ، حفاضا  (االمخيكية،٤٦-شائخات)اؼ

عمى التفػؽ التدميحي اإلسخائيمي في السشصقة، لكغ دكؿ الخميج العخبي كججت فييا 
 .(٦ ،٣١٢٧ ،)قيػجياألداة التي تحافع عبخىا عمى التفػؽ الجػي عمى ايخاف 

اال اف ركسيا عسمت عمى التقميل مغ مخاكؼ دكؿ الخميج العخبي مغ تقاربيا         
كشخاكاتيا مع ايخاف، عبخ تكثيف الديارات الخسسية مع دكؿ الخميج العخبي كابجاء 
التصسيشات بأف عالقتيا مع ايخاف ال تكػف عمى حداب عالقاتيا مع دكؿ الخميج 

فة في ذلظ تعديد حزػرىا في السشصقة اماـ الحزػر الكبيخ لمػاليات العخبي، مدتيج
 الستحجة االمخيكية، كنجحت ركسيا في االنفتاح مع دكؿ السشصقة عبخ مذاركتيا في
السعارض العدكخية التي أقيست في الكػيت كالبحخيغ كاالمارات العخبية الستحجة 

 .(٥٨ ،٣١٢٧ ،)الحمػلمتخكيج عغ مشتجاتيا العدكخية 
 التغمغل الخكسي في سػؽ الدالح الخميجي عبخ زيارةكجاءت أكلى ثسخات         

بيغ الذخكة  ػدعقعجة  تػقيععبخىا تع اذ ، ٣١٢٨الى ركسيا عاـ العاىل الدعػدي
الدعػدية لمرشاعات العدكخية كشخكة ركس ابػركف اكدبػرت الخكسية لمتعاكف في 
 مجاؿ الرشاعات العدكخية، ككحلظ تدكيج السسمكة العخبية الدعػدية

(، ٢أي -اـ( السزادة لمجركع، كراجسات صػاريخ نػع)تػس-مة)كػرنيتسشطػ ب
، فزال عغ اجخاء مباحثات حػؿ تدكيج (٤١-جي اس كمشطػمة صػاريخ نػع)أي
. اال اف السسانعة االمخيكية (٪٨ ،٪٣١٢ ،)الذيخ( ٥١١-السسمكة بسشطػمة)اس اس

 حػؿ ذلظ حالت دكف اكساؿ الرفقة.
الى جانب ذلظ، شيجت العالقات التدميحية بيغ ركسيا كاالمارات العخبية          

الى مذخكع عدكخي مذتخؾ  ٣١٢٨الستحجة تصػرًا ممحػضا، اذ تػصل الجانباف عاـ 
( ٪٣-يستج لثساف سشػات، لتصػيخ شائخات مقاتمة خفيفة بسػاصفات شائخة) مي

لسذخكع، كفي أيمػؿ مغ نفذ العاـ، عقجت الخكسية، دكف اف تحكخ الكيسة السالية ليحا ا
( الى دكلة االمارات العخبية، دكف اف ٤٦-ركسيا صفقة لتػريج عجد مغ شائخات )سػ
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. (٢١ ،٣١٢٨ ،بجكف مؤلف)يكذف الجانباف قيسة الرفقة ايزا كعجد السقاتالت 
العخبية بسشطػمة صػاريخ مزادة لمجركع  ، زكدت ركسيا االمارات٪٣١٢كفي عاـ 

جىا بسشطػمة االتفاؽ عمى تدكي، ك رمميػف دكال ٧٦اـ(، بكيسة بمغت  -نػع)كػرنيت
 ,Zagorskaya) عخبات قتالية مغ نػع)شسعاف(، )بانتديخ( الراركخية الى جانب

2020, 18). 
، تػقيع ٣١٢٨كسا خصت قصخ خصػة بإتجاه التقارب التدميحي مع ركسيا، إذ شيج عاـ

عقجا لتدكيج قصخ   ٣١٢٩الجكلتيغ التفاقية تعاكف في السجاؿ العدكخي، تالىا عاـ
(الحجيثة، فزال عغ تدكيجىا بسشطػمة ٢٣-بسجسػعة بشادؽ نػع)أي كي
 .(Frolov, 2020, 23)صػاريخ)كػرنيت( السزادة لمجركع 

كلع تكغ جسيػرية الدػداف بعيجة عغ ىحه الرفقات، عمى الخغع مغ مغ           
، عقجا مع ركسيا ٣١٢٤العقػبات الجكلية كاألمخيكية السفخكضة عمييا، إذ كقعت عاـ

، ابخمت صفقة تتزسغ تدكيجىا ٣١٢٧(، كفي عاـ ٣٥-، شائخة نػع)مي٣٥لتدكيجىا بػ
 .(Frolov, 2020, 22)( ٨٣-دبابة نػع)تي ٢٦١بشحػ

ػد اف تراعج مؤشخات التعاكف التدميحي بيغ ركسيا ك دكؿ السشصقة ال يع         
الى الجيج الخكسي نحػ تعسيق الذخاكات التدميحية معيا فحدب، اذ يخى السخاقبػف في 
ىحا الذأف اف لجػء دكؿ السشصقة الى سػؽ الدالح الخكسي يعػد لعجة أسباب مغ 

، كالحي قمز ٣١٢٨-٣١٢٥ابخزىا، االنخفاض الحي شيجتو أسعار الشفط في السجة
ألسمحة الخكسية تستاز بقمة كمفتيا قياسا مع كمفة العػائج السالية لجكؿ السشصقة كلكػف ا

األسمحة كالسعجات االمخيكية كالغخبية بذكل عاـ، فزال عغ اف ركسيا التزع شخكشا 
ججيجة عمى االتفاقيات التي تع التػصل الييا، ككحلظ تمتـد بتشفيحىا بذكل دقيق، عمى 

ة اماـ دكؿ السشصقة في عكذ الػاليات الستحجة كالجكؿ الغخبية التي تزع شخكشا مثقم
السجاؿ التدميحي، تتعمق بقزايا أخخى خارج نصاؽ العالقات الثشائية مثل االمغ 

 .(٣٤ ،٣١٢٨ ،)غيثالقػمي اإلسخائيمي، كقزايا حقػؽ االنداف 
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يتبيغ مسا سبق، اف الجخػؿ الخكسي الى سػؽ الدالح في السشصقة سجل         
، ٣١٢٢حزػرا الفتًا لمشطخ، تدامغ مع تفاعميا الدياسي كالعدكخي عقب تحػالت عاـ

مدتغمة أزمات السشصقة كتخاجع الجكر األمخيكي فييا لتجعيع مكانتيا، كعمى الخغع مغ 
خكسي في السشصقة، اال انو لع يرل الى مدتػيات تدايج الجكؿ السعتسجة عمى الدالح ال

الحزػر األمخيكي كاالكركبي، كيخجع سبب ذلظ الى مسانعة الػاليات الستحجة 
متشامي لألسمحة الخكسية يسكغ اف يكػف حزػرىا عامل  االمخيكية ضج أي دكر

 إخالؿ بالتفػؽ العدكخي إلسخائيل، الى جانب العػائج السالية التي تجشييا مغ سػؽ 
 الدالح في السشصقة.

 الخاتسة.
يسكغ القػؿ مسا مّخ بشا آنفًا، اف التحخكات الخكسية إزاء مشصقة الذخؽ األكسط      

مشح مصمع االلفية الججيجة تخسع الخصػط العخيزة لمغايات الداعية الييا قيادتيا 
صقة الدياسية في السشصقة، إذ مثمت سمدمة التقمبات كالتحػالت التي تعخضت ليا السش

في العقجيغ الساضييغ محفدات لمدياسة الخكسية بزخكرة العػدة بقػة الى مشصقة الذخؽ 
األكسط التي كججت فييا ركسيا ساحة يسكغ عبخىا مجابية كمقارعة نفػذ القػى الغخبية 
فييا مغ جية، كمذاغمتيا عغ تحخكات ىحه القػى تجاه السشاشق التقميجية لخكسيا 

قاف، كمع انجالع ما يدسى ثػرات الخبيع العخبي، كثفت ركسيا السيسا في القػقاز كالبم
مغ انجفاعيا نحػ السشصقة عبخ البػابة الدػرية كالميبية، التي كججت فييسا الفخصة 
السػاتية لتعديد مكانتيا في السشصقة، كىػ ما دفعيا الى استخجاـ القػة العدكخية كأساس 

ا مغ دكؿ السشصقة، التي استصاعت عبخىا الدارة االزمات البيشية في ىحه الجكؿ كغيخى
اف تؤسذ ليا كجػدًا عدكخيا شػيل األمج السيسا في سػريا كىػ ما يديع حدب 
السشطػر الخكسي في تصػيق الػاجية الجشػبية لمقارة األكركبية، كيذكل امتجاًد حيػيا 

ة الميبية لعسمياتيا العدكخية في البحخ األسػد، فزال عغ تفاعميا بقػة في إدارة االزم
 عمى امل اف تؤسذ لػجػدا عدكخيا ليا في ليبيا عمى غخار سػريا.
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كسا يخى مغ جانب اخخ، اف الجكر العدكخي الحي أدتو ركسيا في السشصقة،        
عبخ سمدمة االزمات كالشداعات التي ساىست ركسيا في ادارتيا، قج عسمت عمى ايجاد 

كسيا في الػقت نفدو مغ تأسيذ شخاكات مقبػلية ندبية عمى الدالح الخكسي، كمكغ ر 
عدكخية مع العجيج مغ دكؿ السشصقة بسا فييا دكٌؿ لع تكغ في مشطػمة الجكؿ الرجيقة 
لخكسيا في كقت سابق، كىحا بال شظ يؤشخ عمى مجى نجاح الدمػؾ العدكخي 
الخكسي السدّخخ تجاه السشصقة، الحي استصاع في ذات الػقت اف يشاؿ مغ حرة 

 لعالسية لألسمحة السػردة الى مشصقة الذخؽ األكسط.الرادرات ا
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