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  مستخلص البحث
لعبت الظروف السياسية التي مر بها العراق خالل الحصـار االقتصـادي الـذي    

دورا كبيرا في إظهـار بعـض    1990أزمة الكويت عام  فرضه مجلس األمن بسبب
تناول البحث الموقف الروسـي   .المواقف السياسية التي كان البد من الوقوف عندها

حاولت روسيا من خالل العراق الحصول على  ،تجاه الضغوط األمريكية على العراق
التـي  مكاسب سياسية تمثلت في معارضة السياسة األمريكية من خـالل القـرارات   

 .أصدرها مجلس األمن والتي عبرت بداخلها عن سياسة الواليات المتحدة األمريكية
كما أن روسيا ومن خالل هذا الموقف حققت مكاسب اقتصادية مهمـة مـن خـالل    

أي إن الموقف الروسي تجاه العراق  .الشركات الروسية التي كانت تعمل في العراق
أكثر مرونـة عنـدما    أروسي المتشدد بدالموقف ال .كان عبارة عن مقايضة سياسية

تأكدت روسيا أن الواليات المتحدة األمريكية عازمة على ضرب العراق متجاهلة كافة 
  .الدعوات الرامية إلى حل أالزمه بالطرق الدبلوماسية
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  مقدمـة

مارست الواليات المتحدة األمريكية ضغوطاً سياسية كبيرة على العراق 
وقـد   .1990لكويت عام اثر االجتياح العراقي ل التي حصلت األزمةبعد 

القرارات التي أصدرها مجلس اآلمـن والتـي    فيهذه الضغوط  تجسدت
 أنكمـا   .العـراق عبرت في محتواها عن وجهة النظر األمريكية تجـاه  

الواليات المتحدة األمريكية ومن خالل القرارات التي أصـدرها مجلـس   
الدول األخرى الدائمة العضـوية فـي    العراق، تجاهلت األمن الحقاً تجاه

ر على صناعة القرار يالمجلس من خالل االنفراد باحتواء القرارات والتأث
فروسيا  .الموقف األمريكي خلق مواقف مضادة لها .المجلسداخل أروقة 

التي خرجت من محنة انهيار االتحاد السوفيتي حاولت العثـور علـى أي   
لى األذهـان أمجـاد اإلمبراطوريـة    نافذة لتحقيق مكاسب سياسية تعيد إ

خـالل  مـن  فوجدت فـي العـراق ضـالتها     .السوفيتية والحرب الباردة
   .لقرارات األمريكيةل تهامعارض

الموقف الروسي الرافض للسياسة األمريكية تجاه العراق لم يكن يخلو 
من تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية مختلفة المكاسب السياسية بالوقوف 

األمريكية من خالل عضويتها الدائمة في مجلـس األمـن    بوجه السياسة
أما المكاسب االقتصادية وهـي   .العراقورفضها للقرارات الصادرة بحق 

األهم متمثلة بالشركات الروسية النفطية التي تعاقدت مع الحكومة العراقية 
روسـيا كانـت تسـعى لرفـع      أنكما  ،خالل فترة الحصار االقتصادي

ة على العراق ألنها وقعت عقوداً بمليارات الدوالرات العقوبات االقتصادي
   .مع العراق معلقة برفع الحصار االقتصادي

بل  .الموقف الروسي تجاه السياسة األمريكية لم يبق على نفس الوتيرة
رضـخت للمطالـب    2003روسيا وقبل الحرب على العـراق عـام    أن
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لـى االلتـزام   األمريكية وغيرت موقفها الرافض للحرب ودعت العراق إ
وتعدى األمر إلى أن روسـيا طلبـت مـن     .األمنمجلس  راراتبكافة ق

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين التخلي عن السلطة مقابل الضمانات 
التي أعطتها الواليات المتحدة األمريكية لها في اإلبقاء على مصالحها في 

يـات  فضـربت الوال  .العراق شريطة عدم معارضتها داخل مجلس األمن
المتحدة األمريكية مجلس األمن عرض الحائط وقامـت بغـزو العـراق    

  .2003نيسان  9وإسقاط النظام فيه في 
الموقـف الروسـي مـن الضـغوط     (قسم البحث الذي يحمل عنوان 

: المحـور األول إلى ثالثة محاور ) 2003-1991األمريكية على العراق 
فتطـرق  : المحور الثانيا السوفيتية أم –قراءة في تطور العالقات العراقية

خالله عن األبعاد السياسية للموقف الروسي من خالل بعض الى الحديث 
تنـاول  : المحور الثالث .القرارات الصادرة من مجلس األمن تجاه العراق

األبعاد االقتصادية للموقف الروسي تجاه الضغوط والمكاسب التي حققتها 
  .روسيا من ذلك

   
  : 1991السوفيتية حتى عام -عالقات العراقيةقراءة في تطور ال: أوالً

نجد ان هـذه العالقـة    ،عند اإلشارة إلى العالقات العراقية السوفييتية
وسبب ذلك يعود إلى طبيعـة المصـالح    ،اتسمت بعدم االستقرار والثبات
فعندما تكون المصالح قائمة يكون هنالك  ،السياسية التي تشوب هذه العالقة

   .المصالح غائبة يكون هناك فتور في العالقةوعندما تكون  ،تقارب
 1944بدأت العالقة الرسمية بين العراق واالتحاد السوفيتي في عـام  

آب عندما وافق مجلس الوزراء العراقي على إقامة عالقة  21وتحديداً في 
فيتـوفيتش  (بين الحكومة العراقية وجمهوريات االتحاد السوفيتي ووصل 

 ،كأول ممثل دبلوماسي فـي بغـداد   1945باط في الثاني من ش) زايتزين
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تشرين  16وتأخرت الحكومة العراقية في إرسال ممثلها إلى موسكو حتى 
ـ عندما وصل عباس مهـدي كـأول مم   1945األول  ل رسـمي إلـى   ث
من إقامة عالقـة مـع    متوجساالعراق كان  أنوعلى ما يبدو  .)1(موسكو

العراق كان واقعـاً تحـت    أناالتحاد السوفيتي والسبب في ذلك يعود إلى 
راغبة فـي   ولم تكن بريطانيا) 1947-1941(الثاني  االحتالل البريطاني

النظام الملكي الذي كان قائماً  أنوجود تقارب عراقي سوفييتي إضافة إلى 
آنذاك لم يضع االتحاد السوفيتي في توجهاته الخارجية فقد كـان الغـرب   

  .وذجه الذي يقتدي بهمتمثالً ببريطانيا والواليات المتحدة نم
إال أن العالقة التي كانت هشة في بدايتها توقفت بعد أن وقع العـراق  

وهـذا يعنـي أن    .)2(1955شـباط   24على اتفاقية حلف بغداد بتـاريخ  
إلـى المعسـكر    هالسوفيت أرادوا من خالل إقامة عالقة مع العراق سحب

إال أن هـذا   ،العربيـة الشرقي بجعله نقطة انطالق للسوفيت في المنطقة 
اصطدم بتوجهات السياسيين العراقيين آنـذاك والرافضـين للتوجهـات    

وهنا يجب اإلشارة إلى الدور الذي لعبه الحـزب الشـيوعي    .االشتراكية
إذ أن الموقـف   .السوفييتيالعراقي في إيقاف العالقة بين العراق واالتحاد 

راقية القائمة المعارض للحزب الشيوعي العراقي تجاه سياسة الحكومة الع
االتحاد السوفيتي وكان نوري السـعيد   تجاهآنذاك زاد من تزمت الحكومة 

يتحين الفرصة إلنهاء العالقة مع االتحاد السوفيتي لغرض التهيئة لتأسيس 
عن إنهاء العالقـة بـين    1955كانون الثاني  14فأعلن في  ،حلف بغداد

ة السوفيتية في بغداد قد العراق واالتحاد السوفيتي معلالً ذلك بأن المفوضي
   .)3(تجاوزت مسئوليتها وبدأت تتدخل في الشأن العراقي

ال أن السوفيت وبعد اإلطاحة بالنظام الملكي سارعوا إلى االعتـراف  إ
وأعيـدت العالقـات    1958تمـوز   14بالحكومة التي شـكلتها ثـورة   
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وتم تعيـين عبـد الوهـاب     1958تموز  17الدبلوماسية بين البلدين في 
ثـم   .)4(1958كانون أول  28مود كأول سفير عراقي لدى موسكو في مح

ثم عادت العالقة  1961أخذت شكل العالقة بين الطرفين بالتذبذب في عام 
والتي حققت عبـر سـنواتها    1968تموز  30-17إلى التطور بعد ثورة 

كما عبـرت قيادتهـا عـن     ،األولى عالقات متميزة مع االتحاد السوفيتي
وقـد   ،ثورة بعد إفصاح الثورة عن وجهة نظرها تجاه الغربمعاضدتها لل

السـوفيتية علـى   -مثل هذا التعاضد اندفاعا كبيرا لبناء العالقات العراقية
والتي بموجبها حصل العراق على  .)5(1972أسس جديدة توجت بمعاهدة 

  ).6(دعم اقتصادي وعسكري من االتحاد السوفيتي
فان العالقـة بـين   ) 1988-1980( اإليرانية –وأثناء الحرب العراقية

التقـارب   بسبب العراق واالتحاد السوفيتي انتابها بعض الفتور إلى حد ما
مما دفع العراق إلى البحث عن مصادر أخرى للسـالح   .العراقي الغربي

   .)7(فاتجه إلى فرنسا ويوغسالفيا ورومانيا
االتحاد  أدان إثر االجتياح العراقي للكويت،وأثناء األزمة التي حصلت 

وأنضم إلى العقوبات الدولية ضد العراق واشترك في  .االجتياحالسوفيتي 
   .)8(وضع قرارات مجلس األمن الدولي لتسوية عواقب أزمة الخليج

الروسية ومدخل  –تلك كانت قراءة سريعة في مسار العالقات العراقية 
لمعرفة المواقف الروسية من الضغوط التي مارسـتها واشـنطن علـى    

   .عراقال
  

  الموقـف الروسـي مـن السياسـة األمريكيـة تجـاه العـراق       : ثانيا

     1991-2003:     

عندما نتحدث عن الموقف الروسي تجاه الضـغوط التـي مارسـتها    
الواليات المتحدة األمريكية على العراق يجـب علينـا أن نأخـذ بنظـر     
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ثقلـه  فـالعراق ب . االعتبار المكاسب التي ستحققها روسيا من هذا الموقف
وتأثيره على  ،السياسي واالستراتيجي في المنطقة العربية والشرق األوسط

باإلضافة إلى الموقع الجغرافي الذي يتمتع به واإلمكانـات   ،دول الجوار
كل هذا دفع الروس إلى الوقوف مـع العـراق    .االقتصادية التي يمتلكها
ة التـي  هذا إلى جانـب المكاسـب االقتصـادي   . خالل الفترة قيد الدراسة

  .سيجنيها الروس من العراق إذ ما رفع الحظر االقتصادي المفروض عليه
روسيا والواليات المتحدة األمريكية ومن خالل مجلس األمن الـدولي  

فالواليات المتحدة األمريكية تريد ضرب العـراق   :مآربهماحاولتا تحقيق 
قوف بوجـه  وروسيا تريد الو .فيهومن ثم اإلطاحة بالنظام السياسي القائم 

هذا التوجه من اجل تحقيق مكاسب سياسية في مقدمتها إعادة زمن القطبية 
    .الثنائية

فأننـا سـنأخذ بعـض     األمـن، وبما أن المواقف تجسدت في مجلس 
القرارات التي صدرت بحق العراق والتي أظهرت الموقف الروسي تجاه 

تعلق بإنشاء الم )687(ومن هذه القرارات القرار رقم  .الضغوط األمريكية
والذي بموجبه تشكلت لجنة األمـم   )1284(والقرار رقم  ،اللجنة الخاصة

والمشـروع البريطـاني   ) االنموفيـك (المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش 
  .األمريكي المسمى مشروع العقوبات الذكية

  
  : ف الروسي من تشكيل اللجنة الخاصةالموق. أ

آب  2لكويـت فـي   عراقـي ل إثر االجتياح البعد األزمة التي حصلت 
 .االجتيـاح وقفت الدول العربية واألجنبية موقف المعارض لهـذا   1990

على أساس أن المطلب العراقي بالكويت منافي لمبادئ ومواثيـق األمـم   
) 665( فأصدر قراره رقم ،ومن هذا المنطلق تدخل مجلس األمن .المتحدة
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ية التـي كانـت   والذي منح المشروعية للقوات األمريك1990آب 25 في 
والقوات التـي   ،موجودة قبل االحتالل العراقي في منطقة الخليج العربي

الستخدام القوة العسكرية إلخراج العـراق مـن     ،أتت بعد نشوب األزمة
وبعد حرب الخليج الثانية وخروج العراق من الكويت اصـدر   .)9(الكويت

علـى   والذي نص 1991 شباط 28في  )687( مجلس األمن القرار رقم
تشكيل لجنة خاصة تقوم على الفور بإعمال تفتيش في المواقع التي تعينها 
لكشف قدرات العراق البيولوجية والكيميائية والبحث عن األسـلحة التـي   

والمواقـع اإلضـافية التـي تختارهـا      ،يمتلكها العراق حسب تصريحاته
رد وقـد صـرح إدوا   .وكان االتحاد السوفيتي قد أيد القـرار  .)10(اللجنة

شيفرنادزة وزير خارجية جمهوريات االتحاد السوفيتي في مجلس األمـن  
إن قرار اليوم لم يكـن  " :بعد صدور القرار معلال المصادقة عليه بما يلي

فالجميع يعلم بعالقتنا الطويلة األمد  .قرارا سهال بالنسبة لالتحاد السوفيتي
ـ    ،مع العراق تقبل ماليـين  إال أن ما يدفعنا هو قلقنا الحقيقـي علـى مس
إن …… باإلضافة إلى قلقنا على العالم الذي نعيش فيه جميعـا  ،العراقيين

وأن يكون واضحا للعـالم أن   ،الهدف من القرار هو وضع نهاية للعدوان
وأملنا أن يكون لقادة العراق القدرة على إدراك المسؤولية  ،العدوان اليكافأ

 إلرادةوان يمتثلـوا   ،مالتي تقع على عاتقهم أمام التاريخ وأمـام شـعبه  
  .)11("المجتمع الدولي
الواليات المتحدة األمريكية انفردت في إصدار القرارات  أنوالمالحظ 

كـانون   25داخل مجلس األمن خصوصا بعد انهيار االتحاد السوفيتي في 
ففسح المجال أمام الواليات المتحدة األمريكية الن تمـارس   ،1991األول 

فأصـدرت   ،غلة نفوذها فـي مجلـس األمـن   دور الشرطي العالمي مست
فكان قرار تشـكيل اللجنـة    .القرارات التي تنسجم مع سياستها الخارجية

الخاصة أحد القرارات التي كان للواليات المتحدة األمريكية الدور الكبيـر  
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في تشكيلها وتعدى األمر إلى أن األمريكان تدخلوا في اختيـار أعضـاء   
  .اللجنة كما سنرى الحقا

نائب رئيس اللجنة الخاصـة  ) Robert gallucci(روبرت كالوتشي قال 
انه كان عضوا في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية " :عند تشكيل اللجنة

وتم استدعاؤه لغرض صـياغة مشـروع   . في وزارة الخارجية األمريكية
بشان وضع شروط لوقف إطالق النـار مـع    األمنسيطرح على مجلس 

هتم بتشكيالت اللجنة الخاصة التي سيؤسسها يارة آن الوز هوأبلغت. العراق
على وفـق الصـيغة التـي    687/1991وبعد تبني القرار  .مجلس األمن

أبلغتني وزارة الخارجية في اليوم التالي بالعمل علـى اختيـار    ،أعددتها
منتسبي اللجنة الخاصة واعلمتني أنهـا ترغـب فـي تعيـين رو لـف      

رجية سـويدي سـابق رئيسـا لهـا     وهو وزير خا) Rolf ekeus(ايكيوس
) .C.I.A( ثم تدخلت المخـابرات المركزيـة األمريكيـة    .وتعييني نائبا له

   .)12("وفرضت تعيين عدد كبير من عمالئها داخل اللجنة
من خالل التصريح يتضح الدور األمريكي الكبير في التـأثير علـى   

ات المتحدة كما ان الوالي.مجلس األمن وفي الهيكلية التي اعتمدها المجلس
أرادت بهذا القرار القضاء على كافة اإلمكانات العسكرية التـي يمتلكهـا   

كما أرادت  ).إسرائيل(العراق والتي تشكل بدورها تهديدا كبيرا على أمن 
ـ االواليات المتحدة األمريكية ومن خـالل عمالئهـا فـي      .C.I.A) (ـ ل
ـ  ل بهـا العـراق   والمتنفذين داخل اللجنة االطالع على المواقع التي يعم

  . والتعرف على الكوادر والقدرات البشرية التي يمتلكها العراق

ويجب اإلشارة هنا أن العراق بعد انهيار االتحاد السـوفيتي وظهـور   
كـانون   2روسيا كوريث شرعي لها، أعلن اعترافه الرسمي بروسيا في 

ن لم يك تشكيلها،الموقف الروسي من اللجنة الخاصة ومنذ . )13(1992أول 
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وحاولت روسيا تجنب االحتكـاك مـع الواليـات     منها،بالدور المطلوب 
المتحدة األمريكية النشغالها وفي هذه الفترة بالتحديد بجمع ما يمكن جمعه 

أال أن هذا ال يمنع من ظهور  .المنهارةمن أركان اإلمبراطورية السوفيتية 
  ض علـى  مواقف داخل روسيا رافضة لمبدأ العقوبات االقتصادية المفرو

وبالتحديـد فـي    1993و1992وبدا ذلك واضحا خالل عـامي   ،العراق
اجتماعات البرلمان الروسي والذي طالب  بانسحاب روسـيا مـن نظـام    

كذلك وفي نفس الفترة قام  ،تطبيق العقوبات واستئناف التجارة مع العراق
وفد رسمي روسي برئاسة زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسـي  

ر جيرينوفسكي بزيارة بغداد وطالب برفع الحظر المفروض علـى  فالديمي
وفـي حزيـران مـن عـام      . )14(العراق وإقامة تحالف استراتيجي معه

أصدرمجلس الدوما الروسي قانونا نص على منع استخدام أمـوال  1997
الدولة الروسية في المشاركة بتنفيذ نظـام العقوبـات المفروضـة علـى     

استئناف العالقات التجارية مع العراق بمـا  كما نص أيضا على  ،العراق
إال أن  ،فيها شراء النفط ومشتقاته وتنفيذ المشاريع المشتركة بين الطرفين

 .)15(هذه القرارات لم تكن ملزمة التنفيذ من قبل الحكومة الروسية
طلب العراق من موظفي اللجنة الخاصة  1997تشرين الثاني  13في 

مريكية مغادرة العراق لعدم مصداقيتهم فـي  وبالذات من حملة الجنسية األ
وردا على ذلك قام رئيس  ،التعامل مع العراق وعدم نقل الحقائق كما هي

اللجنة بسحب جميع أعضائها وموظفيها من العراق واإلبقاء علـى عـدد   
فتدخلت روسيا بشكل مباشر واستطاعت وبعد نشاط دبلوماسي  ،قليل منهم

بالتعاون مع اللجنة مـن جديـد إلكمـال     ولين العراقيينؤمن إقناع المس
تشـرين  21وبناء على ذلك عاد موظفو اللجنة إلى العراق يـوم   ،مهمتها
 .)16(1997الثاني 

 5إال أن اللجنة الخاصة واجهت أزمة حقيقية عندما أعلن العراق فـي  
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وفي بيان لمجلس قيادة الثورة وقف التعاون مع اللجنة الخاصة  1998آب 
من الدولي الحظر النفطي ويعيد تنظيم اللجنة وينقـل  حتى يرفع مجلس األ

والسبب وراء  هذا اإلجراء أن اللجنة لم تكن . )17(مقرها إلى جنيف أو فينا
وان العـراق يقـدم    ،األمن نزيهة في عملها ولم تنقل الحقائق إلى مجلس

والذي زاد من تفاقم أالزمه االعتداء الذي شـنته  .التسهيالت المطلوبة منه
 1998 /كانون االول/16الت األمريكية والبريطانية على العراق في المقات

ممـا دفـع    .)ثعلب الصحراء(والذي أطلقت عليه الواليات المتحدة عملية 
فشـكلت لجنـة    ،األمم المتحدة إلى أيجاد صيغه جديدة للتعامل مع العراق

  .)االنموفيك(األمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش 
  
ي من تشكيل لجنة االمم المتحدة للرصـد والتحقـق   الموقف الروس. ب

  )   االنموفيك(والتفتيش 
بعـد  )األنموفيك (تشكلت لجنة األمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش 

ـ  ولية الملقـاة علـى   ؤانتهاء عمل اللجنة الخاصة والتي لم تكن بقدر المس
 قمبموجب قرار مجلس األمـن ذي الـر  ) األنموفيك(تشكلت لجنة  .عاتقها

والتـي   ،لتحل محل اللجنة الخاصة 1999/كانون الثاني /17في  )1284(
وليات التي عهد بها المجلس إلى اللجنة الخاصـة فيمـا   ؤستضطلع بالمس

يتصل بالتحقق بامتثال العراق للقرارات ذات الصـلة، وان تقـوم لجنـة    
الرصد حسب توصية الفريق المعني بنـزع السـالح ومسـائل الرصـد     

وأن تحدد اللجنة مواقع إضافية فـي   ،تمرين حاليا ومستقبالوالتحقق المس
وقد القـى  . )18(يشملها النظام المعزز للرصد والتحقق المستمرين العراق

وقـال   .إذ امتنعت روسيا عن التصويت على القرار ،القرار رفضا روسيا
أن روسيا قدمت إلـى  "مندوب روسيا في األمم المتحدة بعد رفضه القرار 

مشروعا كان من شأنه أن يقر بإنشاء هـذه اللجنـة إال أن    مجلس األمن
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كما أن المشروع نص علـى ضـرورة    ،مشروعه ضرب عرض الحائط
 ،تعاون العراق الكامل مع هيئة الرصد الجديدة وهذا ماال تقبل به روسـيا 

أن اللجنة الخاصة تسببت فـي أن توجـه    ،كما أن روسيا ذكرت المجلس
وبريطانيا ضربات واسعة النطاق للعراق وفي  الواليات المتحدة األمريكية

ظل هذه الظروف فأن روسيا ال يمكنها أن تؤيد مشروع القرار المعروض 
وعلى غرار هذا الموقف رفضت روسيا تعيين السويدي رولف . )19("علينا

) Hanz Blex(وتم تعيين هانز بليكس . )20(ايكيوس رئيسا للجنة االنموفيك
وقد سبق أليكيوس إن عمل . )21(2000الثاني كانون  27رئيسا للجنة في 

 .رئيسا للجنة الخاصة بعد فرضه من قبل الواليات المتحدة األمريكية
مـن مجلـس    )1441(صدر القرار رقم  )1284( وإلحاقا بالقرار رقم

والذي عالج ما كانت تفتقر إليه . )22(2002تشرين الثاني  8األمن بتاريخ 
كما أن السلطات  .ملها  ومن صالحيتهافوسع من نطاق ع ،لجنة االنموفيك

التي بيدها أصبحت بموجب هذا القرار فوق السلطات السيادية للحكومـة  
. )23(العراقية، باإلضافة إلى الدعم الذي تتلقاه اللجنة من مجلـس األمـن  

وكرد فعل على القرار األخير صرح الرئيس الروسي فالديميـر بـوتين   
بأن القيادة "  2002تشرين الثاني 10وخالل اجتماع للحكومة الروسية في 

بشان العـراق نتيجـة   ) 1441( الروسية تعتبر قرار مجلس األمن الدولي
وان روسـيا   ،إيجابية للتعاون المشترك بين أعضاء مجلس األمن الدولي
وان هذا القرار  .ومن خالل القرار الترى أي تلميح الستخدام القوة تلقائيا

وتجاه نفس القـرار صـرح وزيـر    . )24("ه نتيجة للحل الوسط الذي قبلنا
إن القـرار ال يتضـمن اللجـوء    "الخارجية الروسي أيغور أيفانوف قائال 

بل ينص على إن يعقد مجلس األمن اجتماعا لبحث المشاكل  ،التلقائي للقوة
لة ءوان القرار مفتتحا ألفاق الوصول إلى تسوية شاملة للمسـا  ،التي تطرأ

السـتقرار  اه رفع العقوبات وتعزيز السالم والعراقية تتضمن فيما تتضمن
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وارى إن القرار نجاح كبير حققه جميع الذين يـدعون   ،في منطقة الخليج
 .  )25("إلى تغليب ميثاق هيئة األمم المتحدة والقانون الدولي على سواهما

من خالل سياق الكلمتين اللتين ألقاهما كل من الرئيس الروسي ووزير 
ها حققت مكسبا سياسيا كبيرا بإصدار هذا القـرار  خارجيته ترى روسيا أن

والذي ال يلزم باستخدام القوة من أي طرف والمقصـود هنـا الواليـات    
إال إن الواليـات   .المتحدة األمريكية أال بالرجوع إلى مجلس األمن الدولي

المتحدة األمريكية تجاهلت كل القرارات والمواثيق الدولية وبدأت تخطـط  
 9وكان لها مـا أرادت فـي    ،طاحة بنظامه السياسيلضرب العراق واإل

  .2003نيسان 
 

     :                          الموقف الروسي من  مشروع العقوبات الذكية. ج
سعت الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا ومن خالل مجلس األمـن  

من بالسيطرة على كل اإلمكانات والخبرات والطاقات التي يمتلكها العراق 
خالل ما احتوته هذه القرارات والتي عبرت في محتواها عـن السياسـة   

كل هذه القرارات لم تضع حدا لرغبات الواليـات  .األمريكية تجاه العراق
المتحدة األمريكية وبريطانيا في السيطرة على العراق، فبـدأتا تخططـان   
لعرض مشروع على مجلس األمن أطلق عليه فيما بعد بمشروع العقوبات 

ينص هذا المشروع على ان تضع األمم المتحدة مـراقبين علـى   . لذكيةا
حدود العراق مع جيرانه وفي المطارات األجنبية الكبرى للحيلولـة دون  

الدول المجاورة  وإلغراء ،قيام النظام العراقي باستيراد المعدات العسكرية
 بتنفيذ الخطة سيسمح لها بشراء النفط العراقي بأسعار مخفضـة، وسـيتم  

إيداع كل أو بعض عوائد هذه المشتريات في حساب خـاص يمكـن ان   
يستخدمه العراق لشراء البضائع من هذه الدول التي تأتى فـي مقـدمتها   

وحسب المشروع ستقوم االمم المتحـدة بتحديـد    األردن وسوريا وتركيا،
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الشركات المسموح لها بشراء النفط العراقي فـي محاولـة إللغـاء دور    
يدفعون أمواال بصورة غير شـرعية للنظـام العراقـي،     الوسطاء الذين

وضمن هذا المشروع هنالك خطوات يمكن للواليات المتحـدة أن تنفـذها   
بصورة منفردة بينما تحتاج الخطوات األخرى إلى موافقة لجنة المقاطعـة  

  . )26(التابعة لألمم المتحدة
والمالحظ على هذا المشروع انه يسحب البسـاط مـن تحـت أقـدام     
الحكومة العراقية، فهو يشدد الرقابة عليها في عـدم اسـتيراد المعـدات    

ومن جهة أخرى فان العائدات النفطية التي سـيجنيها   ،العسكرية من جهة
 .العراق من بيع النفط سوف تكون االمم المتحدة هي المسئولة عن انفاقها

ن القرار يخول الواليات المتحدة االمريكية ان تختـار الشـركات   كذلك فا
وهذا ماال تسمح بـه الحكومـة    ،النفطية التي يحق لها التعامل مع العراق

  .العراقية وال الجهات االخرى التي تتعامل معها وفي مقدمتهم روسيا
القى المشروع عند عرضه على مجلس األمن الدولي معارضة روسية 

عترضت روسيا على المشروع لكونه يسبب لها ولشركاتها حيث ا .كبيرة
في رسـالة بعثهـا    ةوقال إيغور ايفانوف ذلك صراح .الكثير من الخسائر

إننا نرى في المخطط تهديـدا  " :إلى كولن باول وزير الخارجية األمريكي
كمـا أن   .)27("خطيرا لمصالح روسيا التجارية واالقتصادية في العـراق 

 .مشروع تعتقد روسيا أنها تضر مصالحها بشكل مباشرهنالك فقرات في ال
إذ تنص الفقرة األولى على السماح لكافة الدول أن تبيع للعراق أو تمـده  

وهذا يسـحب البسـاط مـن تحـت      ،بأي من السلع والمنتجات التجارية
وتشعر روسيا ان وجود مثل  .الشركات الروسية التي تتمتع بهذا االمتياز

ألمم المتحدة ستفرض شركات سـوف تـدخل فـي    هذا الشرط يعني أن ا
. )28(منافسة مع الشركات الروسية التي تتمتع بدعم من الحكومة العراقيـة 
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وهنالك فقرات أخرى كانت سببا في رفض روسيا لمشـروع العقوبـات   
  .الذكية سنذكرها في األبعاد االقتصادية للموقف الروسي الحقا

ات الذكية قـام النائـب   وكتأكيد على الرفض الروسي لمشروع العقوب
تمـوز   1القومي الروسي فالديمير جيرينوفسكي بزيارة إلى العراق فـي  

وضمن نفـس   ،لدعم الموقف العراقي الرافض للمشروع األمريكي 2001
السياق تسلم وزير الخارجية السوري فاروق الشرع رسالة مـن نظيـره   

وسيا لن ان ر" :جاء فيها 2001حزيران  30الروسي أيغور ايفانوف في 
قرار خطير ليس للعـراق   ألنهتسمح بتمرير قرار العقوبات ضد العراق 

وحاولت روسيا تقديم مشروع إلى مجلس . )29("ككل للمنطقة وإنمافحسب 
مضاد للمشروع األمريكي يدعو إلى تعليق  2001حزيران  26األمن في 

ثـم   العقوبات على العراق فور إقامة نظام للرقابة على األسلحة العراقيـة 
ال إ .يوم بناء على توصية األمين العام لألمم المتحدة) 180(رفعها خالل 

أن المندوب األمريكي جايمس كانينغهام استبعد على الفور البحـث فـي   
كما ان المنـدوب  " انه أساسا ليس صالحا للمناقشة"المقترح الروسي قائال 

شـة أن  المناق ءالبريطاني جيمي غرينستوك قد أعلن للصحفيين قبـل بـد  
  .  )30(المشروع الروسي ال يتمتع بصدقية

 ،وتماشيا مع الموقف الروسي الرافض لمشـروع العقوبـات الذكيـة   
على إلغـاء العقوبـات    2001تموز  4صوت مجلس الدوما الروسي في 

أي أن التصويت جاء بعد ساعات من تأجيل التصويت على  ،على العراق
اء قرار الدوما الروسي في وج .مشروع العقوبات الذكية في مجلس األمن

وقت مناسب لدعم القرار السياسي الرسمي لكي يكرر قادة الكرملين على 
أسماع نظرائهم الغربيين مواقفهم تجاه العراق وكأنها موقف شعبي أصـر  

وكرد من جانب العراق على الموقـف الروسـي   . )31(عليه ممثلو الشعب
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هين وكيـل وزارة الـنفط   الرافض لمبدأ العقوبات الذكية فقد أكد فائز شا
العراقية إن عالقة بالده مع روسيا  سوف تتضاعف خالل المرحلة المقبلة 
وستحظى الشركات الروسية باولولية كبيرة في تلبية احتياجات العراق في 
ميادين عديدة وذلك بعد دورها المؤثر في إجبـار بريطانيـا والواليـات    

 كما أن الرئيس العراقي. )32(المتحدة على سحب مشروع العقوبات الذكية
صدام حسين وبعد ساعات من إعالن إفشال العقوبات الذكية علـى  السابق 

العراق تقدم بالشكر والعرفان إلى روسيا علنا باعتبارها مكرمة رئاسـية  
 .من الشريك األول للعراق وصاحب حصة األسد في المشاريع العراقيـة 

نيكـوالي كـارتوزوف   وبعثت موسكو إلى بغداد سفير المهمات الخاصة 
فورا ليؤكد على ثبات موقف بالده في نصرة العراق ورفع الحصار عـن  
شعبه والوقوف ضد كل اإلجـراءات التعسـفية التـي تتخـذها القـوى      

 .  )33(اإلمبريالية
من خالل ما تقدم نرى أن الموقف الروسي الرسمي والشعبي كان ضد 

عراق  بـدوره أدى  كما أن ال .أي توجه غربي إلصدار قرار ضد العراق
إذ فضل  الشركات الروسية  ،ما عليه من التزامات تجاه الحكومة الروسية

 ،على كافة الشركات األخرى لالستثمار في المجال النفطي داخل العـراق 
أي أن  ،كما أن العراق ابرم عقودا في مختلف القطاعـات مـع روسـيا   

صالح مشتركة العالقة التي كانت بين الطرفين في مضمونها عبارة عن م
فروسيا من خالل العراق حاولت دعم اقتصادها المتهاوي عـن طريـق   

والعراق من جانبه حقق مكسبا  ،العقود المبرومة معه وفتح باب االستثمار
  .سياسيا من خالل إفشال روسيا للعقوبات الذكية

إال أن الموقف الروسي  المتشدد تجاه الواليات المتحدة األمريكية لـم  
إذ نرى فيما بعد أن اللهجة الروسية تجاه الواليات  ،فس الوتيرةيبق على ن

المتحدة تغيرت وبد ذلك من خالل التصريح الذي أدلى به الرئيس الروسي 
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فالديمير بوتين خالل تسلمه أوراق اعتماد بعض السفراء لدى موسكو في 
إن األيام تعطينا مع " عندما تحدث عن العراق قائال  2002كانون أول 30
غير أن التغير في الموقف الروسي بدا واضحا بما  ،"ألسف ذريعة للقلق ا

ال يقبل الشك اثر زيارة رئيس الوزراء اإليطالي سلفيو بر لسكوني  إلـى  
وبتوجيـه مـن الـرئيس     2002شباط  3موسكو قادما من واشنطن في 
وبعـد اللقـاء بـين بـوتين      ،)J.W.Bosh(األمريكي جورج دبليو بوش  

 ،غيرت اللهجة الروسية تجاه الواليات المتحـدة األمريكيـة  وبرلسكوني ت
حيث أعلن بوتين وخالل مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه مع برلسكوني 

إن استخدام القوة ضد العراق هي حالة استثنائية وإننا ال نستبعد صـدور  "
وان العـراق   ،قرار من مجلس األمن يجيز استخدام القوة ضـد العـراق  

وعلـى العـراق التعـاون مـع      ،ا مـن المسـئولية  يتحمل قسطا كبيـر 
، وختم حديثه قائال أين األسلحة التـي دمرهـا العـراق     ........المفتشين

والظاهر أن الرسالة التي كان يحملهـا برلسـكوني   . )34("وأين تم تدميرها
كانت من األهمية بحيث تؤدي إلى تغيير موقف سياسي استمر ألكثر من 

لتغيير في الموقف الروسي البد انه قد جاء بعد كما أن ا ،اثنتي عشر عاما
كما أن هذا التغييـر فـي    ،وعود وضمانات قطعها البيت األبيض لروسيا

الموقف  يدل داللة واضحة على أن الواليات المتحدة األمريكية عازمـة  
على ضرب العراق مهما كان حجم المعارضة وان على روسيا أن تحلق 

  ..مع السرب
الموقف الروسي تجاه العراق دفع الواليـات المتحـدة   هذا التغيير في 

األمريكية إلى عرض مشروع العقوبات الذكية مرة ثانية علـى مجلـس   
وتمت  2002حزيران  14وبالفعل تم عرض المشروع في  ،األمن الدولي

وقد حاولت روسيا .المصادقة عليه من قبل كافة األعضاء بما فيهم روسيا
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إذ حثت العراق على قبول القرار  ،ور القرارالمناورة مع العراق بعد صد
 . )35(ومن ثم االلتفاف عليه من خالل بعض الفقرات التي يحتويها

وعلى ما يبدو فان الواليات المتحدة األمريكية قد وعدت روسيا بحصة 
فبعد احتالل العراق  ،من النفط العراقي بعد اإلطاحة بالنظام السياسي القائم

بزيـارة إلـى   ) Coline Paule(مريكي كولن باول قام وزير الخارجية األ
للتباحـث مـع الـروس حـول الـنفط       2003حزيران  14موسكو في 

  .)36(العراقي
  

 :األبعاد االقتصادية للموقف الروسي: ثالثا
ال يمكن لألنظمة القائمة حاليا أن تفصـل الجوانـب السياسـية عـن     

 ،ليـة السياسـية  الجوانب االقتصادية لما لالقتصاد من مساس مباشر بالعم
حتى أن بعض الدول تبني سياساتها مع اآلخرين علـى قـدر المكاسـب    

ومن هذا المنطلق يمكن  .االقتصادية التي ستجبيها من خالل هذه المواقف
  .لنا أن نفهم األبعاد االقتصادية للموقف الروسي

استطاعت روسيا ومن خالل الحصار االقتصادي المفـروض علـى   
ات اقتصادية قوية معه وخصوصا في مجال القطـاع  العراق أن تقيم عالق

فقد صرحت ايكاترينا ستيبانوف من معهـد موسـكو لالقتصـاد     .النفطي
أن الحقائق األساسية والملحـة وراء سياسـة   " العالمي والعالقات الدولية 

وهذا . )37("روسيا بشأن العراق كانت ومازالت بشكل واضح هي االقتصاد
 مصالحها االقتصادية في العراق لما وقفت هذا الكالم يعني أن روسيا لوال

  .الموقف وسعت جاهدة لرفع الحظر عن العراق
  بعد تنفيذ قرار األمم المتحدة  1996ويمكن حصر هذا الموقف بعد عام 

وتمـت المباشـرة    .والذي عرف بصيغة النفط مقابل الغذاء 1995/ 986
ين العـراق واألمـم   بعد مناقشات ب 1996آيار  20بتنفيذ هذا القرار في 

بموجب هـذا القـرار   . )38(المتحدة والتوصل إلى الصيغة النهائية للقرار



 

  

  
 
 

   )11( 5  دراسات إقليمية                                                             اإلقليميةمركز الدراسات              
  

يبيع العراق جزءا مـن نفطـه مقابـل     إذللعراق متنفس اقتصادي  أصبح
هـذا   ،الحصول على المواد اإلنسانية الضرورية لحياة المواطن العراقـي 

بموجب  .العراق القرار فسح المجال أمام شركات النفط الروسية للعمل في
هذا القرار ابرم العراق اتفاقا نفطيا مع روسيا أثناء زيارة وزيـر الـنفط   

 20بقيمـة   1997والطاقة الروسي بيوتر روديونوف الى بغداد في آذار 
ومن بينهـا عقـد لتطـوير     ،مليار دوالر على أن تنفذ بعد رفع الحصار

لعـراق وقعتـه   المرحلة الثانية من حقل غرب القرنة النفطي في جنوب ا
) 23( مليـار دوالر ولمـدة   )8, 3( شركة لوك اويل الروسية بلغت قيمته

كما ان العقود التي وقعتها الشركات الروسية لشراء النفط العراقـي   .عاما
وعنـدما   .)39(مليـارات دوالر ) 7(تبلغ قيمتهـا   )986( في إطار القرار

قوبات الذكيـة  عرضت الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا مشروع الع
على مجلس اآلمن عارضت روسيا هذا المشـروع ووقفـت حـائال دون    

ونتيجة لذلك ذلـك   ،مما دفع الحكومة العراقية إلى مكافئة روسيا ،تمريره
على مشروع اتفاق ثنـائي للتعـاون    2002وقع الطرفان في نهاية أيلول 

البرنـامج طويـل المـدى    (االقتصادي والتجاري طويل األمد تحت اسم 
وتقدر قيمة االتفـاق  ) لتعزيز التجارة والتعاون الصناعي والعلمي والتقني

مشروعا فـي قطـاع    )67( مليار دوالر، ويشمل االتفاق على )40(ـ ب
إضافة إلـى حصـول   . )40(مشاريع في مجال البتروكيماويات) 6(النفط و

روسيا على عقود لتسليح الجيش العراقـي واتفاقيـات السـتثمار الـنفط     
  .)41(العراقي

تجلى الموقف الروسي االقتصادي في العـراق مـن خـالل رفضـه     
إذ ان هذا المشروع لو نفذ فان روسيا ستخسر  ،لمشروع العقوبات الذكية

 :    كثيرا من مصالحها االقتصادية في العراق وفقا لما ياتي 
تسمح الفقرة الثانية من المشروع بإبرام عقـود للخـدمات ولـبعض     -1
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وهـذا يتنـافى مـع الخطـط      ،راض االستثمارالقطاعات وليس ألغ

يحرم على العراق توقيع  ألنه ،األمد الروسية واالتفاقية بعيدة-العراقية
اتفاقيات دولية شاملة ويحرم عليه طلب االستثمار من هـذا البلـد أو   

  .ذاك
أي تضـييق   ،تحدد العقوبات الذكية للعراق آلية تصدير النفط وكمياته -2

  .الروسية التي تقوم باستثمار النفط العراقيالخناق على الشركات 
تعطي الفقرة الخامسة من المشروع الحق لالمين العام لوضع معايير  -3

وهـذا يتعـارض مـع     .الشركات التي يحق لها التعامل مع العـراق 
  . االمتيازات التي تتمتع بها الشركات الروسية

حدوديـة  تعترض روسيا على وجود مفتشين دائمين علـى النقـاط ال   -4
الن هذا سيعيق عملية التبادل التجاري الذي تقوم  ،والمطارات العراقية

  .)42(به شركاتها
فمـن   ،الرفض الروسي لمشروع العقوبات الذكية كان له مبرراته. 1

خالل ما ذكرنا يتضح أن روسيا حاولت الحرص بالدرجة األولـى  
على مصالحها في العراق بغض النظر عـن مصـلحة الشـعب    

كما أن روسيا وخالل سـنوات الحصـار االقتصـادي     ،العراقي
استطاعت الحصول على ماليين الـدوالرات بواسـطة شـركاتها    

إال انه بعد تغير الموقف الروسي تجاه العراق  .العاملة في العراق
وافقت روسيا على مشـروع   ،نتيجة التطمينات األمريكية لموسكو

العراقية إلى إلغاء  مما دفع الحكومة -كما ذكرنا -العقوبات الذكية
لـوك  (عقد نفط القرنة الذي وقعته الحكومة العراقية معه مشـركة  

وحاولـت روسـيا إقنـاع     ،1997النفطية الروسية في عام  )اويل
. )43(الحكومة العراقية بالعدول عن قرارها إال أنها لم تفلح في ذلك

 وبذلك ساءت العالقة بين العراق وروسيا الن العالقة التي ربطتهما
   .خالل فترة الحصار االقتصادي كان مبدئها األساسي هو المصلحة



 

  

  
 
 

   )11( 5  دراسات إقليمية                                                             اإلقليميةمركز الدراسات              
  

  خاتمة
من خالل البحث المتقدم هنالك بعض الحقائق التي تستوجب الوقـوف  

  : عندها
الواليات المتحدة األمريكية كانت تخطط ومنذ فترة طويلـة الحـتالل    -1

ت فـي  فوجد. العراق، أال أنها كانت تبحث عن الوسيلة لتحقيق غايتها
الدخول العراقي للكويت الذريعة المناسبة لتحقيق غايتها، السـيما وان  

  .العراق يعتبر من األهداف المهمة في االستراتيجية األمريكية
ولة عن حفظ األمن في العالم، ؤالواليات المتحدة اعتبرت نفسها المس -2

فتمرر القرارات التي تنسجم مع مصلحتها، وهذا ما لمسناه من خالل 
لقرارات التي صدرت من مجلس األمن بحق العراق والتـي كانـت   ا

  . بمباركة أمريكية
تجاه المد األمريكي حاولت روسيا ومن خالل العراق الحصول علـى   -3

بعض المكاسب السياسية والتي تمثلت في معارضة بعض القـرارات  
  التي كانت الواليات المتحدة تخطط إلصدارها  

روسيا في التعامـل مـع العـراق هـو مبـدأ      المبدأ الذي استخدمته  -4
المصلحة، فمتى ما استوجبت المصلحة الروسية مواقف متشددة نرى 

  .روسيا تعترض وتمانع وبالعكس
روسيا كانت انتهازية في التعامل مع العراق، فهي من جهـة تقـف    -5

بوجه القرارات األمريكية ومن جهة أخرى تحقق مكاسب اقتصـادية  
ود التي أبرمتها شركات الـنفط الروسـية مـع    كبيرة من خالل العق

  .الحكومة العراقية
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الموقف الروسي تجاه العراق لم يكن ثابتا، لذلك استطاعت الواليـات   -6
المتحدة األمريكية إقناع  روسيا  بتغيير موقفها مـن الحـرب علـى    

  .العراق مقابل الحصول على مكاسب اقتصادية بعد احتالل العراق
ية العراقية خالل فترة الحصار لم تكن منفتحة تجـاه  السياسة الخارج -7

الغرب، بل أن الحكومة العراقية تمسكت بالحفاظ على عالقتهـا مـع   
  .وهذا كان أحد أسباب تزمت الحكومة األمريكية تجاه العراق. روسيا
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Abstract  

Political conditions in Iraq during the economic blockade 
imposed by Security council due to Iraqs invasion to Kuwait in 
1990 have played a large role in showing some political 
attitudes. This paper tacked the Russian attitude towards U.S. 
attitude in Iraq. Russia through Iraq tried to get political gains 
represented by opposing U.S. policy against Iraq through 
decision issued by security council. Also, Russia through this 
attitude had got economic gains through Russian companies 
which were working inside Iraq this attitude began to be more 
flexible when Russia confirmed that U.S.A. was determined to 
attack Iraq regardless of all refusing voices to solve the 
problem diplomatically. 
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  قائمة المصادر والمراجع
                                                 

 ،1963شـباط   8-1944السوفيتية -العالقات العراقية ،عبد المناف شكر جاسم )1(
 ص ،1980-بغداد ،1ط

 ،مجاة دراسات دولية ،سياسة روسيا حيال الخليج العربي ،عاصم محمد عمران )2(
  .14ص ،2003كانون الثاني  ،دادبغ ،19العدد 

 1958-1944السـوفيتية   –العالقات الدبلوماسية العراقية ،عبد المناف النداوي) 3(
بغـداد   ،شـباط  ،العدد الثـاني  ،مجلة آفاق عربية ،في ضؤ الوثائق البريطانية

     .79ص ،1993
 .105ص ،مصدر سابق ،جاسم) 4(
  .14ص ،مصدر سابق ،عمران) 5(
-1944(الروسـية  -العالقات العراقيـة : آفاق استراتيجية  ،حسن علي دنيف) 6(

  :بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية على العنوان  ،)2003
 www.alsapaah.com./paper.php?scource  

  المصدر نفسه ) 7(
مقالة منشورة على شبكة المعلومات الدولية علـى   ،العالقات العراقية الروسية) 8(

   :العنوان
 www.ar.rian.ru /arabic –world/irag.                  

العراق وتطبيقات األمم المتحـدة للقـانون    ،باسيل يوسف بجك: للتفاصيل ينظر) 9(
 . 92ص ،2006بيروت  ،1ط ،دراسة توثيقية وتحليلية 2003-1991الدولي 

 .  283-282ص ص ،المصدر نفسه) 10(
 . 98-97ص ص  ،المصدر نفسه) 11(
  .287-286ص ص  ،المصدر نفسه) 12(
 .مصدر سابق ،العالقات العراقية الروسية) 13(
 ،1ط ،الروسـية -صناعة القرار في روسيا والعالقات العربية ،نورهان الشيخ) 14(

  .115ص  ،1998-بيروت
   .116-115ص ص ،المصدر نفسه )15(
 .298ص  ،مصدر سابق ،بجك) 16(
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 .302ص ،لمصدر نفسها) 17(
 .306-305ص ص ،المصدر نفسه) 18(
 .308ص ،المصدر نفسه) 19(
فرنسا والعراق عين علـى المنطقـة وعـين علـى الحليـف       ،محمد الغمقي) 20(
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