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 مستخلص البحث

حدددث  8002الجورجيددة التددد اندددلعب  ددد آب/   سدد    -الروسددية تعددد الحددرب
نظدرا  لتندوو وتدداخل العوامدل التدد  دب يلدد  مفصدلد  دد تداريخ يقلديم الزوقداع المعاصدر  

 ددد  التددد  حدددثتةا نتددا ا اددل  الحددرب لتغييددراب المةمددةنشددوب اددلا الصددراو المسددل   ول
. وقدد اتتسدب ادلا الصدراو الصدراوةدلا ل دولية را  اإلقليمية والاأل بيعة العالقاب بين 

جعء تبير من  اميته المتانية والعمانية من خالل وقوعه  د من زة حيوية مدن مندا ق 
مدن  االتحاديدة)بعد الحرب الباردة(  بدين روسديا  واألمند واالقتصاديالتنا   السياسد 

 جةة  والوالياب المتحدة والغرب من جةة  خرى.

 

 مزدمة     
راعات المسااالحة بعاماااةع والمعاصااارا م، اااا ب اصاااةع تمتااااز الحاااروب والصااا

ال،ادالع اع  بت،وع وتدا ل العوامل التا  يمكاو وصا  ا با، اا األساباب الر يساة
علاااااو ال اااااواجس األم،ياااااة وحساااااابات ماااااوازيو ال اااااوا والاااااردع  اقتصاااااار اوعااااادم 

العسكرييو. لذلكع ومو أجل ب،اء تصور متكامالع وريياة واةاحة عاو حارب 
تلاااك  وا،عكاسااااتألساااباب وتااااورات  األبعااااد الم تل اااة مااااع ماااو الم ياااد ت،ااااول

الحااااربع و ااااذ  األبعاااااد قااااد تكااااوو م تل ااااة باااا  م ا يم اااااع ولك، ااااا متراباااااة 
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ومتةابرا ب  أ داب ا ووسا ل ا. وب   ذا السياقع يمكو تااير الجزء األكبر 
متسااااا ة  ماااااو واااااروي ودواباااااف أث صاااااراع مسااااال  بااااا     اااااة أبعااااااد ر يساااااةع

 اااذا البحااا) بالاااا)اإلستراتيجية( لساااعة ،اااااق تا ير اااا  ومتدا لاااةع وسااام،ا ا بااا 
ع والبعااااد المكااااا،  والزمااااا، ع و اااا  البعااااد التاااااري  ع والبعااااد الجيوسااااتراتيج 

 األم، . 
ي ااادي  اااذا البحااا) إلاااو بيااااو أ ااام األبعااااد اإلساااتراتيجية للصاااراع المسااال  
الااذث ا،اادلف باايو روساايا اإلتحاديااة وجم وريااة جورجيااا باا   ب/ أ ساااس مااو 

. وقد قسم البح) إلو    ة محااورع ت،ااول األول م، اا والموساوم 8008 العام
)البعاااد التااااري   للصاااراع( العوامااال التاري ياااة التااا  أسااا مت بااا  ا،ااادالع  اااذ  
الحاااارب. أمااااا المحااااور ال ااااا،  الموسااااوم )البعااااد األم،اااا  للصااااراع( ب ااااد ساااالا 

بة األةااااواء علااااو الاااارية اإلسااااتراتيجية للمصااااال  والت دياااادات األم،يااااة الصاااار 
المتعل ااااة بااااامو األبااااراد والجماعااااات والم، اااا ت واألراةاااا   لارباااا  الصااااراعع
أماااا المحاااور  ع التااا  دبعااات بحتجاااا  حااادو) الحااارب بي، ماااا.الوا،ياااة والحااادود

ال الاا) الموسااوم )البعااد الجيوسااتراتيج  للصااراع( ب ااد  صاا  لتوةااي  دور 
 ا ب   اذ  وتا ير  )الموقفع والمواردع و اوا ، ل ال، ا والغاز وأم، ا(عوامل 
التوصاال  تاام ب اتمااة تةاام،ت أ اام االساات،تاجات التاا  البحاا) وا،ت ااوالحاارب. 

  .إلي ا
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الجبلا ع  - أوسيتيا الج،وبية( ب  وسا جورجيا با  الااري ال امال )ت ف 
كممم  0000ع وتبلاااس مسااااحت ا )وساااكا، ا ماااو المسااايحييو

ا، ا (ع أماااا عااادد ساااك8
( ماا، م %51( ،ساامةع )00000بيبلااس حااوال  ) 8000حسااب إحصاااء عااام 

)تساااي  ،ال ( عاصااامة  وتعاااد مدي،اااة ( مااا، م جورجياااووع%00أوسااايتيوو و)
وإلعاااادا  ع5805 عاااامإقلااايم أوسااايتيا ةااامت روسااايا ال يصااارية  وقاااد. اإلقلااايم

بارتبااااات  قساااامت باااا  الع ااااد السااااوبيت  إلااااو قسااااميوعت ااااكيل الم،ا ااااةع 
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و جاازء مااو سااكا، اع إداريااا بموسااكو و ية( والتاا  ي ااكل المساالم)أوساايتيا ال اامال
 التابعاااااة (أال،يااااا -أوساااايتيا ال اااامالية )جم ورياااااة مبا ااااراع و اااا  تاااادعو ا و 
با  حاايو ألح اات أوسايتيا الج،وبيااة التاا  أ لبيااة  ع(0)لإلتحااد ال ياادرال  الروساا 
األوسايتيوو  يعادو .(2)جورجياابجم ورياة  األر اوذكس ساكا، ا ماو المسايحييو

وعّدو مواا،يو مواليو لإلمبرااورية الروسية ومو  م لروسياع   ركاء ت ليدييو
 5050لإلتحاااد السااوبيت  الااذث سااا،دو  ع،اادما قاماات ال ااورا البل اا ية باا  عااام 

االعتمااد  ماو األوسايتييو المتميازا  اذ  الع قاات ومك،ات ماو ال ارو الماةا ع
 سي ة الما كا،ت ع قات مبلا مف جيرا، مع ،زاعات م أ ،اء الروس حل ا  م علو

 .(4)ل وقازجبال ال ال مال  الس   ع،د ومف اإل،غو ييو جدا مف الجورجييو
 أوا ر ال ما،ي،اتع الح بة السوبييتيةب  ، اية  أوسيتيا الج،وبية بدأت أزمة

ر يس    رو  ل مرحلة ب ل سياسات اإلص ح المتا را الت  اتبع ا 
 -Gorbachev Mikhail 5081ات وي )مي ا يل  ورب  تحاد السوبييت ل

االجتماعية واالقتصادية والسياسية  ب دي تحسيو األوةاعع (5005
عادا ب،اء المجتمف اال تراك ع والت  عربت  المتردية دا ل الب دع وا 

باال، صال عو جورجيا  ويو ع حيو االب األوسييت الج،وب(3)(البيريسترويكابا)
بعة لروسياع با،دلعت الحرب األ لية بي، م واالتحاد مف اوسيتيا ال مالية التا

( قتيل 000وبيو الجورجييوع وارتكبت مجازر جماعية  ل ت أك ر مو )
ع قبل إي اي إا ق ال،ار ب  حزيراو/ مو ارب  الصراع و الي الجرحو

تم االت اق علو ، ر قوات ح و س م جورجية واوسيتية ع و 5008يو،يو
تمك،ت أو  ذ  المعارك الاا  ية قد وكا،ت جورجيا قبل ا تعال  .وروسية

قبل  اإلتحاد السوبييت  عوتكوو  ا،  جم ورية )بعد الت يا( تعلو است  ل ا 
5005،يساو/ أبريل  التاسف مووذلك ب  ع رسميا   أو يت كك

عام  وم،ذ .(5)
 إداريا أوسيتيا الج،وبيةع للسيارا علو حد ت عدا محاوالت جورجية 5008

 ذ   روسيا مو وبدعمأوسيتيا الج،وبية   ياتلييم ب اومت وعسكرياع
 وأصب  ع5000 عام م،ذمست لة  ذ  الميلي يات إدارات  المحاوالتع وأ، ات
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 وجورجيووع واستمرت أوسيتيوو الت  ي ا، ا ال رة صعبا ب  التعايش
 لال ص وجود قوات مو مالر علو ا والجا،بي بيو ت المت اعةالمصادما

 محاد ات إجراء أجل مو الت  بذلت المحاوالت جميف ب لت وقد عةوالمراقب

وع،دما ع دت اال،ت ابات الر اسية الجورجية الاربيوع  بيو ووسااات دولية
توصل الارباو  0991 عاملم ت ارك بي ا أوسيتيا الج،وبيةع وبو  5001ب  

إلو ات اق تع دت بموجبه جورجيا بعدم برض ع وبات اقتصادية علو 
 د الاربيو بعدم استعمال ال وا ب  تسوية   ب ما أوسيتيا الج،وبية مف تع

حول االست  لع وأجريت عدا است تاءات ب  أوسيتيا الج،وبية لبياو 
 األوسيتيوو يصوتوو لصال  اال، صال عو جورجياع مصير اع وكاو

يصوتوو لصال  الب اء ةمو  أوسيتيا الج،وبية مو أصل جورج  ومواا،و
 .(1) وجمدت ال ةية جورجياع
 (Mikhail Saakashvili) مي ا يال ساكا ا يل باز  8000العام أوا ر  ب 

،ت اباااات الاب األمريكياااة وأوروباااع ع الماادعوم مااو الوالياااات المتحاادا( -8000)
وجاااود ال واعاااد العساااكرية  إ، ااااء هأصاااب  ماااو أولوياتااابااا  جورجيااااع و  ر اسااايةال

أقاااليم  الحركااات اال، صااالية الاا  ) باا  وال ةاااء علااوالروسااية باا  جورجياااع 
إذ تتمركااز ال ااوات الروسااية باا  قاعاادا . أدجارياااع واوساايتيا الج،وبيااةع واب ازيااا

،ااااااة ت ا، ااااااا األقليااااااة األرمي،يااااااة باألراةاااااا  ي)أ االكاااااااالك ( الواقعااااااة باااااا  مد
الجورجياااااةع وبااااا  قاعااااادا )بااااااتوم ( البحرياااااة بااااا  إقلااااايم أدجارياااااا ذث ال،زعاااااة 

قبااال اإل ااا ء مركااازا  اال، صااااليةع كماااا كا،ااات قاعااادا )جاااودات ( بااا  أب ازياااا 
و،جااا  ساكا ااا يل  بال عااال بااا   ععساااكريا  م ماااا  لروسااايا علاااو البحااار األساااود

 اإلقلاايمال ةاااء علااو حركااة ادجاريااا اال، صااالية ب ااورا  ااعبية وأةااار زعاايم 
ع لكااااو محاولتااااه إل ةاااااع ع إلااااو ال ااااروب إلااااو موسااااكو(أصاااا و عبا اااايدزا)

ب عاال الاادعم الروساا   با اات بال  االع 8002بااال وا باا  عااام  الج،وبيااة أوساايتيا
 .(0)ألوسيتيا الج،وبية
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عو العيش الم اترك لل ومياات الم تل اة التا  ا،ةاوت  تم ض ما أ م لعل
بااة اا،ت ااار العرقيااة الروسااية باا  ك (السااابق) ت يالسااوبيتحاات سااتار االتحاااد 
تية الساب ة. وقد عملت  اذا العرقياات بم تلاي مساتويات يالجم وريات السوبي
المسااتويات ال ياديااة العليااا باا   إلااوسااتوة العاماال البساايا إدارا الحيااااع مااو م

 والصاا،اعة والتعلاايم. وقااد كا،اات  ااذ  العرقيااات ومازالاات تيلااي ،ساابة ال اإلدارا
وجم ورياااات  أقااااليمبااااس ب اااا ماااو ساااكاو  اااذ  الجم ورياااات وماااا تبع اااا ماااو 

 ا العرقية ب  إلو امتداداتاإلتحادية  ،ورت روسياوقد  متمتعة بالحكم الذات .
 أم، اااجز ااا  مااو  عاادت ا إذع إسااتراتيجيةتية الساااب ة ،واارا يالجم وريااات السااوبي

و رعايت ا وال  أم، ااعلاو مصاالح ا تعاد واحادا ماو متالباات  ح اوال وم ع وا 
 ااا  واحااادا ماااو  اااذ   سياساااة ال ارجياااة الروساااية. وجورجيااااال اااوم  وحركاااة ال

كبارة ما، م الجم وريات الت  ي كل الروس ،سابة ماو ساكا، اع وتتركاز ،سابة 
 أيااااموسااايتيا الج،وبياااةع األمااار الاااذث  لاااق م اااكلة مساااتدامة بااادأت م،اااذ أبااا  

وساااايتيا أساساااا ا ربااااض الغالبيااااة الروسااااية باااا  ع أت  السااااابقياالتحاااااد السااااوبي
 .(8)الج،وبية اال،ةمام إلو جورجيا

ا علاو سااحل البحار با  ال امال الغربا  ماو جورجيابا، اا ت اف أب ازياا أما 
 او  8005ع عدد السكاو حسب إحصااء عاام 2كم( 8500) األسود ومساحت ا

أب ااااز وجاااورجييو  ( ،سااامةع ي،تماااوو عرقياااا  إلاااو اوا اااي مت،وعاااةع500000)
إلو  وروس وأرمو وأذرييو ويو،ا،ييو وتتار و ركس و ي او وأ،غوشع ودي،يا  

كاااو األب اااز ي ااكلوو األك ريااة باا  اب ازيااا  أر ااوذكس ومساالميو.مساايحييو 
ع الجااورجييوأعااداد م باا  الت،اااق  م اباال زيااادا  ع  اام أ ااذت5852حتااو عااام 

أوا ر العام  ت كك االتحاد السوبيت  ع،دو دت التركيبة العرقية ل ذ  الم،ا ة 
ع (%58ع االب اااااز)(%2,50)ع األرمااااو(%21) كمااااا يلاااا ي الجورجيااااوو 5005

 يعااااااد مي،اااااااء. (%8,8) األوكرا،يااااااووع (%8,8)ع اليو،ااااااا،يوو (%5,58)الااااااروس
 عاصاااامتهاإلقلاااايمع بعااااد البحاااار األسااااود أ اااا ر ماااادو  علااااو ساااااحل )باااااتومو(

 .(9))تسو وم (
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م،ا اة حكام ذاتا  دا ال جم وريااة  كا،ات أب ازياا  ا ل الح باة السااوبييتية
الت كااك باا  ، ايااة ب السااابق االتحاااد السااوبيت  أبااد وع،اادما السااوبييتيةع جورجيااا

  يةألب از اسكاو اإلقليم مو األصول  ال ما،ي،اتع ازدادت التوترات العرقية بيو
ةع وتصاعدت الماالاب بحسات  ل اإلقلايم عاو الجورجيوا  ريو مو األصول 

 با  اإلتحااد الساوبييت  عاو جورجياع وب اصة بعد إست  ل جم ورية جورجيا
األب ااز با   مم لاوا علاوأ 5008تماوز/ يولياو  80وب   .5005،يساو/ أبريل 

  ا ل جلساة قااع اا است  ل ا ال ورث عاو جورجيااب ازيا المجلس األعلو أل
أرساالت  وتحولاات التااوترات العرقيااة إلااو مصااادماتع العاارق الجااورج ع مم لااوا

قااااوات عسااااكرية إةااااابية لإلقلاااايم إلسااااتعادا   ر اااااإالحكومااااة الجورجيااااة علااااو 
عاصاامة أب ازيااا بعااد  )تسااو وم (واسااتااعت  ااذ  ال ااوات د ااول  ساايارت ا

 صاااا ل األب ازياااة مجاب ت اااا م اوماااة قليلاااة ،سااابيا ع لةاااعي تااادريب وتسااالي  ال
،تيجاة حصاول م علاو  اإل، صالية. ولكو  ذ  ال صا ل تصاعد أدا  اا ال تاال 

بااا   مااو ال واعاااد الروسااية العسااكرية كميااات ةاا مة ماااو األساالحة والمعااادات
بعض الوحدات العسكرية الروسية  به ال،وامية ل االمبا ر  م اركةالأب ازياع و 

بةااا   عاااو دعااام ال ومياااات  .ال تاااال  اااذا بااا  إلاااو جا،اااب ال صاااا ل األب ازياااة
ة )ال ااركس( مااو األ اارةع التاا  تاارتبا مااف األب اااز بااا وا الاادمع م اال األديجاا

 تمكاوو  .(01)بالكارياا( -)كاباردي،و  ركسيا(ع و -)كرات اثم،ااق )أديغيا(ع و 
 ماو اارد كال ال اوات الجورجياة ر تلك التاورات إعلو  األب از اال، صاليوو
؛ وقااد 5000ف مااو ال تااال الاادام  باا   ريااي ع  اا ل بةااعة أسااابيمااو اإلقلاايم
ت ريباااا  إلاااو  ماااو أصاااول جورجياااة الجااا  (000,000 - 800,000)بااار ماااابيو 

 .(00)تزال ت ةف للسيارا الجورجية مام،ااق قد كا،ت 
اةااارت جورجيااا بعااد  ااذا الموقااي إلااو د ااول كوم،ولاا) الاادول المساات لة 

و ،يساااو/ أبرياال ب ازيااةع وبااعلااو مساااعدته باا  مواج ااة ال ااوات اإلللحصااول 
تاام ترتيااب ات اااق برعايااة األماام المتحاادا واب اات األاااراي بموجبااه علااو  5002

وةف قوات ب  إاار كوم،ول) الدول المست لة )كا،ت أ لب ا روسية( لمراقبة 
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ب ازياااع مااف ةااماو عااودا ال،ااازحيو الجااورجييو إلااو أوقااي إااا ق ال،ااار بااو 
 5002 اااباا/ ببرايااار  ب ازيااااع وكا،ااات جورجياااا قاااد واب ااات ب اااكل رسااام  بااا أ

ع و   قواعد موجودا ب  أب ازيا األربف روسيةعلو وجود ال واعد العسكرية ال
ع وقاد أدت  اذ  الحارب إلاو  جارا أك ار ماو ب  األصل م،اذ الع اد الساوبييت 

علاو ب ازياع وسيارا االب از علو السلاة. و أ ب ،صي الجورجيو الم يميو 
أعل،ت ب  ت ريو ال اا، / ،اوبمبر ماو ب ازيا أع إال أو 5002الر م مو ات اق 

الس،ة ، س ا أ، ا جم ورية مست لةع وأصدرت دساتورا  اصاا ب ااع ولام ت اارك 
 5008. وبااو أيااار/ مااايو 5001ب ازيااا باال،ت ابااات الر اسااية الجورجيااة باا  أ

 .(02)تجدد ال تال بيو الجورجييو واالب از ولكو روسيا تد لت لوقي ال تال
ب ازيا ع،ادما قامات أع تجدد الصراع المسل  ب  8005 العام وب   ريي 

بالتسالل إلاو بعاض قارة م،ا اة   ااتليو ال ي ااو والجاورجييومجموعة مو الم
س اا ااا را مروحياة  )كودورث( ب  اب ازياع واأل تباك مف ال وات المحليةع وا 
ت اال مراقباا  األماام المتحاادا الااذيو ل ااوا مصاارع م بالحاااد)ع وصااي المراقبااوو 

ال توجااد  مااة حاااد)  ريااب ال يمكااو ت سااير ع إذ الحربيااة با، ااا  تلااك العمليااات
جب ااة واةااحةع وال  اادي سياساا  محااددع باال ال توجااد حتااو  اااا عسااكريةع 

 ار و اور المسالحيو إب ازياة قاد أصااب ا الاذ ول وجدير بالذكر أو ال وات األ
ع حاربااااااات ال صاااااااا ل 5000و 5008ال ي اااااااو بااااااا  كاااااااودورثع ب ااااااا  عاااااااام  

ب ااز ةاد الجايش الجاورج  تحات راياة ماا و ج،اب ماف األال ي ا،يةع ج،با  إلا
سااام   ،اااذاك باااا)اتحاد ال اااعوب ال وقازياااة الجبلياااة(ع مماااا يااادل علاااو إو  اااذ  
المجموعة المسلحة مو ال ي اوع الت  تواجادت با  م،ا اة )كاودرث( وقامات 

مدبوعاااة ومدعوماااة ماااو ج اااة سياساااية معي،اااةع ب صاااد تح ياااق  عبتلاااك األعماااال
الم اابرات الجورجياة بتادبير  إلاو االت اامتام توجياه  دي سياسا  محاددع وقاد 

ع إلاو الوالياات المتحادا األمريكياةالحااد)ع لجلاب ا،تباا  العاالمع وب اصاة  ا ذ
أو ب اء أب ازيا ب   اذا الوةاف المعلاق قاد يجعل اا ملجاا للمسالحيو ماو كاباة 

 .(04)أ،حاء ال وقاز
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مجمااادع وساااارت األماااور بااا  أب ارياااا لصاااال  تكاااريس وةاااف اال، صاااال ال
والت ااا م ماااف موسااكوع أو بااا  أقصااو ت ااادير اال،ةاامام إلاااو الدولااة الروسااايةع 

م،حوا جوازات س ر روسيةع و و ما  ( مو األب از%80ويدعم ذلك أو ،حو )
أدة إلااو تااد ور الع قااة باايو جورجيااا وروساايا. وقبياال الحاارب التاا  دارت باا  

الج،وبياةع  ع والت  بدأت بال جوم الجورج  علو أوسيتيا8008 ب/ أ ساس 
كا،اات م،ااااق م اال أب ازيااا وأوساايتيا الج،وبيااة تساامو )م،ااااق ،اازاع مجماادا(ع 
وكاااو متوقعااا  أو تب ااو لع ااديو أو    ااة باا  حالااة مااو التجماادع أو تعااود إلااو 
جورجيا ب  ول ص حيات واسعة مو الحكم الاذات  لتلاك الم،اااقع بي،ماا لام 

 .(03)ا ب  استعادت ايكو متوقعا  أو ت وم روسيا بةم ا أو ت،ج  جورجي
المتةاامو  8008ي اادر عاادد سااكاو جورجيااا بحسااب التعااداد السااكا،  لعااام 

اإلحصااااء  مكتاااب الصاااادر عاااو 8050بااا  الت ريااار اإلحصاااا   السااا،وث لعاااام 
مااااااا، م  (%80,8( ،سااااااامةع )2,005,100الجاااااااورج  بااااااا  تبليسااااااا  ) الاااااااوا، 

 (%0,0أذريووع و) (%5,1روسع و) (%5,1أرموع و) (%1,0جورجيووع و)
 (%0,8وع و)يو يو،ا،( %0,0كردع و) (%0,1أب ازع و) (%0,5اوسيتيووع و)

 -الجورج  اإلحصاء الوا،  بحسب مكتب – مارق مل  ذا األتو  و.و أوكرا،ي
أب ازياا وأوسايتيا  –جياة سيارا الحكومة الجور  و عوي ارجال اإلقليميو سكاو

أ ااارة . ولكاااو  اااذ  األرقاااام وال،ساااب ت تلاااي عاااو إحصاااا يات (05) –الج،وبياااة
وأوساايتيا  االتحاديااةصاادرا عااو ج ااات م،او ااة للحكومااة الجورجياة باا  روساايا 

وعلااو وبااق إحصااا ية م، ااورا باا   الج،وبيااة وأب ازيااا. أمااا عااو الت،ااوع الاادي، 
( علااو ال اابكات CIAالموقااف الرساام  لوكالااة الم ااابرات المركزيااة األمريكيااة )

للاب د  الرساميةالديا،اة تعاد  األر وذكساية المسايحيةو حبا المتصلة )اال،تر،يت(ع
 ع(%0,0)المسااااااالميو ،سااااااابة ع و ماااااااو ساااااااكاو جورجياااااااا (%80,0) و يعت،  اااااااا

والي اود  ع(%0,8) الكا ولياك -و المسايحييوع (%0,0) غريغورييوال -األرموو 
 وح. واب ا  ل، س  ذ  اإلحصا ية با(%0,8)أ رة ع وديا،ات م تل ة (0,5%)

ماااو ساااكاو  (%05) ق ب اااا ااا  لغاااة الاااب د الرساااميةع وي،اااا لجورجياااةاللغاااة ا
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 (%0و)األذريااااااةع يتكلمااااااوو  (%5و) عيتكلمااااااوو األرمي،يااااااة (%0)ع وجورجيااااااا
لغااااة الب ازيااااة  اااا  ألاو  عأ اااارةيتكلمااااوو لغااااات  (%0ع و)الروساااايةيتكلمااااوو 

 .(01)أب ازيا إقليم رسمية ب ال
 

 :8002الجورجية آب  -البعد األمند للحرب الروسية -8
  د ال  الحرب:  .  ام الت وراب والمواق  العسترية

،ت ااء زياارا ا ماو سااعات وبعاد 8008 ب/ أ سااس  ب  بجر ال اامو ماو
  لتبليسا (Condeliza Rice) ،اذاك كو،اديليزا راياس  وزيرا ال ارجياة األمريكياة

عادا إل إقليم أوسيتيا الج،وبية جورج  باجتياحقام الجيش ال عاصمة جورجياع
عمليااة رجيااا ت اادي مااو  ااذ  الوكا،اات جو  ع ااذا اإلقلاايم المتمااردلساايارا علااو ا
كا،ااات تحتةاااو دورا  سااات مار لحواااة توجاااه ا تماااام العاااالم ،حاااو بكااايوع التااا ا

ع وحياا) يوجااد حااوال   مااا،وو مااو زعماااء العااالم باا  وقت ااا األلعاااب األولمبيااة
ذلك مو  هالعاصمة الصي،ية لحةور ابتتاح تلك الم،اسبة الرياةيةع بما يع،ي

بعملياة    ل اا جورجياات اوم العساكرثع وجود حالة ماو االساتر اء السياسا  و 
ذا  أوسايتيا الج،وبياةع إقلايم عسكرية ساريعة وحاسامة وواساعةع للسايارا علاو وا 

 بذلك قد برةت أمرا   جورجياتكوو   ما تم بعد ا التد ل لوقي إا ق ال،ار؛
 ياار أو الاارد الروساا   .والةااربة األولااو با تااةكساابت ر اااو المو  جدياادا   واقعااا  

كا،ات ت،توار  اذ  المغاامرا  اإلتحادياة وسارعةع وكااو روساياجاء أك ار حساما 
 .(07 )مي ا يل ساكا  يل  الت  أقدم علي ا الر يس الجورج 

بصاد  جاوم ال اوات الجورجياة وارد اا  اار   لم تكتي ال وات الروسايةإذ 
باال قاماات  أراةاا  أوساايتيا الج،وبيااةع وم ح ت ااا دا اال األراةاا  الجورجيااةع

مدي،ااة  م اال قصااي الجااورج ع دا اال العمااق يأل اادا بعمليااات قصااي جااوث
باا  ال ااامو  ) ااورث( الجورجيااة وماااار مااار،يول  العسااكرث باا   اارق جورجيااا

با   البحار األساودالجاورج  علاو  (بوت ) مرباقصي  و عمو  ب/ أ ساس
قصي ماار عسكرث قرب تبليس  ب  العا ر  التاسف مو  ب/ أ ساسع و
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العاصامة الجورجياة  ح واقصي قاعدا عسكرية ب  ةو  مو  ب/ أ ساسع
ق ياااتحل بااا  الحااادث ع ااار مااو  ب/ أ سااااسع وقااد  ااا د  ااذا الياااوم تبليساا 

بااااوق األراةاااا  الجورجيااااة الروسااااية  الجويااااة اااااا را لل ااااوات (10)أك اااار مااااو 
 .(08)الجوث الروس  تعرض العاصمة تبليس  لل صيو 

 -Medvedev  Dmitry (8008  ديمتاارث ميدبياادي الاار يس الروساا  وكااو

 بااا  الكااارمليو ماااف كباااار قاااادا الجااايش ع اااد  اجتمااااع ع اااب لاااوقاااد أع (8058
حرك العسكرث الجاورج  يأأو ج،ود،اا تل ر اإ)ال صر الر اس  الروس ( علو 

 إلااي موالوحاادات ألتاا  ا،ةاامت  وساايتيا الج،وبيااةباا  أ باا  قااوات ح ااو الساا م
ت اااوم حالياااا   ال ياااادا الروساااية إلاااو سااااحة المعركاااة(ع أرسااالت ا التااا  تعزيااازات)ال

مو أجل إر ام الاري الجاورج  علاو السا م. إو العساكرييو الاروس ية بعمل
 كمااا أعلاااو يتحملااوو أيةااا  مساايولية حمايااة السااكاوع ،حااو ، ااتم بكاال ذلااكأ.

لااااذث ع ااااد لبحاااا) امجلااااس األمااااو ال ااااوم  الروساااا   اجتماااااعباااا   ميدبيااااديي
ع بااا  ع ااااب بااا  أوسااايتيا الج،وبياااة أب،ا  ااااأأو روسااايا لاااو تتااارك قتااال يال،ااازاع

يستح و،ه مو ع اب...إ،،  بص ت  ر يسا  ملزم بحماية  و ماو المذ،ب وسياال
الجا،ااااااب  أبعااااااالأرواح وكرامااااااة مواا،ي،ااااااا أي،مااااااا كاااااااو مكاااااااو وجااااااود م...إو 

قاوات ح او السا م  وا ةاحايا ب ارية بيا، م أباراد ماو الجورج  قادت إلو س
الموجااودوو باا   وو وبلااس األماار حااد أو رجااال ح او الساا م الجورجياا الروسايةع

ال،ياااراو علاااو رجاااال ح اااو  أال اااواسااايتيا الج،وبياااة قبااال إ،ااادالع  اااذ  الحااارب أو 
ح او  وجب علي م ال ياام معاا  بم ماة الذيوو  بعد ، وب ال تالع الس م الروس

أو ابعاااال جورجياااا بااا  أوسااايتيا  كماااا أكاااد ميدبياااديييأ السااا م بااا  الم،ا اااةأ.
ألتاا  م،ح ااا لصاا حيات اب ااا  لالج،وبيااة ت ااكل  رقااا  بةااا  لل ااا،وو الاادول  و 

أراةاا   و ال ااوات الروسااية لااو ت،سااحب مااوحباا المجتمااف الاادول  إلااو روساايا..
أداو ع حتو بعد ا،ت اء ال تال ب   ذ  الحاربأ. كماا أوسيتيا الج،وبية وأب ازيا
Vladimir Putin))  ب ديمير باوتيو  ،ذاك ر يس الوزراء الروس 

 عاد ماا  (09)
الج،وبيةع واص ا  التد ل الروس  با  أ لجورجيا إتجا  أوسيتيا إجراميةسياسة أ
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ع معتبرا  أو جورجياا وج تأةاربة قاةايةأ إلاو أ رع ألج،وبية با،ه اأوسيتيا 
وحاادا أراةااي اع وساايكوو مااو الصااعب علي ااا إسااتعادا ساايادت ا علااو أوساايتيا 

 .(21)لج،وبية بعد  جوم ا علو  ذ  الم،ا ةأا
 س ا ب  أحالة حربأجورجيا ، ب  اليوم التال  إل،دالع  ذ  الحرب عدت 

  العااراق ةاامو الموجااودوو باا سااحب ج،ود اااقااررت و  مااف روساايا اإلتحاديااةع
الباااالس و  التحاااالي الاااذث قادتاااه الوالياااات المتحااادا األمريكياااة إلحااات ل العاااراقع

قااااوات الاااادباع األب ازيااااة  مااااو ج ااااة أ اااارة قاماااات. ج،اااادث (8000)عاااادد م 
الاااة ت   ااار ال اااوات ساااتغ ل حالمدعوماااة ماااو روسااايا اإلتحادياااة بح األ، صاااالية

 ع ااو  جمااات علااو الجاايش الجااورج و الجورجيااة ،تيجااة الةااربات الروساايةع 
)كاااودورث  علاااو م،ا اااة باإلساااتي ء  ب/ أ سااااس و،جحااات بااا  التاساااف ماااو

 .العلياااا(ع و ااا  الجااازء الوحياااد البااااق  ماااو أب ازياااا تحااات السااايارا الجورجياااة
باا  العا اار مااو  المواليااة لروساايا اإلتحاديااة الج،وبيااة اأوساايتيساالاات أعل،اات 

،تيجااااة اإلجتياااااح  تسااااي  ،ال  قتياااال باااا  (5500)ساااا وا  عااااو  ب/ أ ساااااس
،ااادالع المعاااارك الج،وبياااة اأوسااايتي الجاااورج  إلقلااايم ع والسااا ارا الروساااية بااا  وا 

. باااا  الصااااراع الاااادا ر مااااد، أ قتاااال (8000)تبليساااا  ت ااااول أمااااا ال ي اااال عااااو 
زارا الااادباع و كماااا أعل،ااات  .قتاااي  (08)وتبليسااا  ت ااادر ال ساااا ر الجورجياااة ب

إ ااراق ساا ي،ة حربيااة جورجيااة قاذبااة للصااواري   باا  اليااوم ، سااه عااو الروسااية
وتام التوصال با   اذا الياوم أيةاا   .كا،ت تحاول م اجمة س و حربياة روساية

علاااو إقاماااة ممااارات إ،ساااا،ية إلجااا ء الجرحاااو  أااااراي الصاااراعت ااااق بااايو إل
 (20)زوح حاوال  ،ا عاو رألحماللصاليب اللج،ة الدولياة بعد إع و  وال ج يو

 .(20)إ،دالع ال تالألي     عو ديار م جراء 
 Nicolasج ااااود الاااار يس ال ر،ساااا  ،يكااااوالس ساااااركوزثروساااايا  دعماااات

Sarkozy (8000- 8058حاااا ل السااااا مع التااااا  و  ( الراميااااة لتاوياااااق األزماااااة وا 
ماارا  ال ةاية تجمياد  اذ و إلاو تح ياق وقاي إلاا ق ال،اارع  بيماا بعاد توصالت
 باااا  الحااااادث ع اااار مااااو  ب/ أ ساااااس ر يس ميدبياااادييالااااأعلااااو .(22)أ اااارة
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علااو بعااد  ع بعااد أو وصاالت قواتااه البريااةالعسااكرية الروسااية اتا،ت اااء العملياا
ميدبيااديي  وقااال الجورجيااة )تبليساا (ع حااوال     اايو كيلااومترا مااو العاصاامة

وقااد قبلاات أ. والمعتاادث قااد عوقااب عأو ال اادي تح ااقع والساا م اسااتعيديأ وقت ااا
وجورجيا  اة الس م الت  عرة ا الر يس ال ر،س   تحاديةاال روسياكل مو 
 الجورجية مو األراة  ت،  علو ا،سحاب ال وات الروسيةالت  و  عساركوزث

م ابااال إ، ااااء أث  ع2118التااا  ا،ت ااارت بي اااا بعاااد ال اااامو ماااو  ب/ أ سااااس 
. (24)وجود عسكرث أو مد،  للحكومة الجورجية ب  أوسيتيا الج،وبية وأب ازياا

ااااارد ال ااااوات برو ا،ت اااااء ال تااااال الااااذث ا،اااادلف باااا  أوساااايتيا الج،وبيااااة اقتااااوقااااد 
الجورجيااة مااو إقليماا   أوساايتيا الج،وبيااة وأب ازيااا الماااالبيو باال، صااال عااو 

 اذيو  با  الحادود ال اصالة بايوجورجياع وأقام الجيش الروس  م،اااق عازلاة 
و باااادء سااااحب قوات ااااا ماااا االتحاديااااةروساااايا اإلقليماااايو وجورجياااااع وقااااد أعل،اااات 

جورجيا وب ا  ل اة وقي أاا ق ال،اارع  يار أ، اا أكادت إقامت اا ، ااا ت تايش 
باااااااالعتراي يا الج،وبيااااااةع وسااااااا ماالااااااب اإلقلاااااايم وساااااايتأدا مااااااة حااااااول إقلاااااايم 

أوبااااروييأإو ال اااوات  الج،ااارال سااام وزارا الااادباعحباسااات  له. وقاااال المتحاااد) ب
وأوساااايتيا الروسااااية سااااتب و بصاااا ة دا مااااة باااا  الم،ا ااااة العازلااااة باااايو جورجيااااا 

إلااااااو  ااااااذا األماااااار  ميدبياااااادي الروساااااا وقااااااد أ ااااااار الاااااار يس  .(23) الج،وبيااااااةأ
 ي  اااوو إال ال واألب ااااز وسااايتييو الج،اااوبييوالم اااكلة تكماااو بااا  أو األأب ولاااهي

، اااوم بم مت،اااا بااا  ح اااو السااا م وس،واصااال اع ،حو ب اااوات السااا م الروساااية...
 ل يو بح و السا معحد االعتداء علو مواا،ي،ا وج،ود،ا المكأواصل  إذاولكو 

تيا الج،وبياااة وأب ازياااا اللتااايو ي. ميكااادا  تايياااد موساااكو ألوسااا.سااا،رد كماااا بعل،ااااأ
عاااو ر بت ماااا بااا  اال، صاااال عاااو جورجيااااع و اااو  عودت ماااا ميدبيااادي اساااتبعد
ساير   وزيار  ارجياة روسايا  قامالصراع ب  ال وقاز. كما  أ علالذث  األمر

وسايتيا الج،وبياةع أيحاد) با   علاو ماا ع،د تعلي هع Sergey Lavrov البروي
األ،وار إلاو معلوماات ت ياد بوقاوع حااالت التا يار العرقا  با  أوسايتيا بل ت 

وساا السكاو يزدادع كماا يازداد عادد ال ج ايو أالج،وبية. وقال أو الذعر ب  
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و الك يار إالباروي قاا   يأ ما كرر تاكيد الذيو يحاولوو ال،جاا با، س م. و و 
وبموجب قاا،وو روسايا  ج،سية الروسية.اللدي م  الج،وبيةوسيتيا أمواا،   مو
 .(25)تحاديةع باو مواا،ي،ا أي،ما كا،وا بسيتم الدباع ع، مأاإل

 / أ سااس ب ال اامو ع ار ماو أعلو الر يس الروس  ميدبيديي ب كما 
أوسايتيا ال امالية أو ماا بعلتاه ال اوات الجورجياة باا   زياارا لاه إلااو با  8008

يماااار دوو ع ااااابع باااا  وقاااات باااادأت قواتااااه  أولاااام يكااااو لااااه أوساااايتيا الج،وبيااااة 
 اااوات ال ة ماااو إجباااارالروساااي  اااواتال تمك،اااتبعاااد أو اال،ساااحاب ماااو جورجياااا 

ع وساا والت   ار دا ال العماق الجاورج  أوسيتيا الج،وبياةعلو ترك  الجورجية
ت ااكيك جااورج  وأمريكاا  ب ااذا اال،سااحابع وات امااات ب، اار صااواري  قصاايرا 

علااو  وسااكوع و اادد ميدبيااديي أيةااا  بسااحق أث معتااد  الماادة و ااو مااا ، تااه م
قااااف الع قاااات ب اااكل روسااايا ودعاااا ر ااايس جورجياااا ساكا ااا يل  إلاااو تج،اااب 

الجايش الروسا  معلوماات حاول  أركااوو، ت قياادا  بيو ب د  وروسياع ، ا  
أ با  اوسايتيا 85، ر م،صات إلا ق صواري  تكتيكياة ماو ااراز أاس اس 

صامة الجورجياة تبليسا  با  مرماو ،يرا، ااع وقاال الج،وبيةع بحي) تصب  العا
 (Anatoly Noguvetsinمساعد ر يس األركاو الج،ارال ا،ااتول  ،و وبيتسايو )

 (501)أ ذ  الصواري  الباليستية ال ادرا علو بلوغ أ داي كبيرا علاو بعاد  إو
كلمع تست دم ا ال وات البرية الروسيةع ولكو لايس  ،ااك ةارورا السات دام ا 

 (John Pearl)السا ير األمريكا  جاوو بيارل  أوذا الوةافأع وقاال أب  م ل  ا
ارح عليه  ذا السايال  ا ل ل ااء بايو الدبلوماساييو الاروس واألماريكييو با  

قااد أكااد أو روساايا ، اارت  ول باا  وزارا الاادباع األمريكيااةي موسااكوأع وكاااو مساا
أ بااا  أوسااايتيا الج،وبياااة بمااااا 85قصااايرا المااادة ماااو ،ااااوع أاس اس  ا  صاااواري 

لاادي ا  الااوزارا جعاال العاصاامة الجورجيااة تبليساا  باا  مرمااو ،يرا، اااع وقااال أوي
الحارب   اذ   الجلياة با  المي ارات وماو .(21)أدلة ب او وجود  ذ  الصاواري 

الت دياد الروسا  الح ي ا  حجام ب ل االست بارات األمريكية ب  التوصال إلاو 
لجورجيا والتا   وعدم ،جاح المساعدات األمريكية العسكرية علجورجيا وتحليله
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باا  تعزيااز  عااام التاا  سااب ت  ااذ  الحاارب (51ا)دوالر  اا ل الاا ثبلغاات مليااار 
 .(27)قدرات الجيش الجورج  ال تالية

 
 ب. العوامل األمنية  ير المباشرة لةل  الحرب: 

المعسااااااكر  دولباااااا (28)األالساااااا  )ال،اااااااتو(  حلااااااي  اااااامالت ااااااكل ع قااااااة 
امااةع وبجم وريااات اإلتحاااد بع وسااا أوروبااا و اارق اباا   )السااابق( اإل ااتراك 
بعاد  با  عاالم ماا ة  اذا الحلايجو ر استراتيجي)السابق( ب اصةع  السوبييت 

ب   تهعلو قدر  عت كك ال،اتوو  أو ا،ح ل عالحرب الباردا. وسوي يتوقي ب اء
 Zbigniew بريج،سااك زبغي،ااو حساام  ااذ  الع قااة مااو  اا ل التوسااف. وياارة 

Brzezinski
األالساااا   ااااو   لتوساااايف حلاااي  اااامال او ال كاااارا األساساااايةبااا (29)

ألجاال إ، ااااء أوروباااا جدياادا ذات ،اااااق ودور للتحاااالي باايو أوروباااا والجا،اااب 
 معادلااةال يعااد  ااذا التوسااف أوالاار م مااو علااو  .ا  اار مااو المحاايا األالساا 

لااب  جسااديو ااو  عبعااد الحاارب الباااردا األوروباا باا  م،وومااة األمااو  األصااعب
حتم علو الوالياات المتحادا أو تساعو  اال ةية األم،ية ألوروبا ب كل عامع م
األالساا  لةااماو مصااالح ا الحيويااة   إلد ااال  ااذ  الاادول إلااو حلااي  اامال
 االتحاديةا روسي ، سه لت لي  ، وذ ودور ولب اء  يم،ت ا الدوليةع وب  الوقت

 عالم،ا ةع وب اصة أوكرا،يااع وبي روساياع وأذربيجااوع وجورجيااب  دول  ذ  
الادور  الساتعادا االتحادياةا روساي حاوالت الت  ت اوم ب ااوعرقلة المساع  والم

مواج ة و  مو ج ةع وجعل ا تحت التبعية الروسية ب  تلك الدول اإلمبرااورث
ماااو ج اااة  بااا  السااايارا علاااو العاااالم األمريكياااة حادياااةومعارةاااة ال ابياااة األ

 .(41)أ رة
 -50الم،ع اادا بااا   لساا،ك  باا  المااادا ) (40)أكاادت قمااة المجلاااس األوروباا 

 تركياااز السياساااة علاااو ةااارورا إساااتمرار ع5000 األول/ ديسااامبر ( كاااا،وو55
العااااام  ذلااااك اااا د وقااااد ع  اااارقا   علااااو التوسااااف عال ارجيااااةو األم،يااااة  األوروبيااااةع

بلااداو اإلتحاااد  باا  اااوات عاادا بساارت علااو إ، ااا ت ديااد للمصااال  الروسااية 
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بلااااداو المعسااااكر  السااااوبييت  السااااابق و اااارق أوروباااااع م اااال ةاااام    ااااة مااااو
با   األالسا   م،ومة حلاي  امالالسابق ب  أوروبا ال رقية إلو  راك اإل ت

)بول،اادا والت اايك والمجاار(ع وباا  ال اا ر ، سااه مااو  و اا  ع5000 ذار/ مااارس 
عسكرية له علو األراة   باكبر عملية األالس   حلي  مالالعام قام  ذلك

 ماالبااة قمااة عااو الصااربية باا  إقلاايم كوسااوبوع بةاا    األوروبيااة ةااد ال ااوات
OSCE األوروب  م،ومة األمو والتعاوو

با  المادا  الم،ع دا ب  إسا،بول (42)
لج ااود   ااذ  الم،ومااة قيااادا بةاارورا 5000 ال ااا، / ،ااوبمبر ( ت ااريو50 -58)

ال،زاعااات باا  م،ااااق ال وقاااز و ساايا الوساااوع وم، ااا ال،اازاع باا  أوساايتيا  حاال
باا  م،ااااق قااوات ح ااو ساا م تابعااة ل ااذ  الم،ومااة  ودعاام إ،ت ااار عالج،وبيااة

 .(44)ال،زاع تلك
األالس  سيعمل علو عادم تمكايو   حلي  مال ب  د ول  ذ  الدولإو 
مااو تاديااة دور ااا المساات بل  عالميااا  مااف حرما، ااا مااو إعااادا  االتحاديااة روساايا

عااو اإلتحاااد السااوبييت   الااروابا الو ي ااة مااف الجم وريااات اإلساا مية المساات لة
 االتحاادو عدم تكرار دور أث التركيز علمف دول أوروبا ال رقيةع و  )السابق(

تم اال تحااديا  إسااتراتيجيا   أل، اااالصاااعداع اإلتحاديااة  مماا    بروساايا ييت السااوب
جديااادا  للمصاااال  األمريكياااة أو ت ديااادا  لبماااو األوروبااا  بعاااودا التحاااالي بااايو 

 . و ذا ما(43)أوروبا ال رقية وروسياع أوراسيا وراباة كوم،ول) الدول المست لة
ه الواليات المتحدا با،ه حلم روس  مستحيل الم،ال أو التح قع لما يكو،ه عدت

وموقاف جيوساتراتيج ع والسايما أ، اا دول ذات  اقتصادية ذا الت ارب مو  ورا 
 اسااتمرارتااا ير إسااتراتيج  باا  تااوازو ال،وااام الاادول  الجديااد. مااف عاادم تجا اال 

ع عااا وا ر الت ليدياااة()الت ليدياااة و يااا اااذ  الم،ا اااة بال ااادرات العساااكرية  احت ااااو
ع  ااام التوجاااه لل ،اااد االتحادياااة علاااو كو، اااا ، ااااة و اااوب ،حاااو الصااايو وروسااايا

 . (45)والياباو
السابق الموالية للتوج ات  ت يالسوبي اإلتحادترة روسيا أو دول 

ويعد  ذا األمر أحد  ..ت كيل اوق حول او تسا م ب  األمريكية يمكو أ
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الجورجية إلو الدرجة الت  دبعت  -ةاألسباب وراء توتر الع قات الروسي
وا تيار بديل محايدع كو، ا رأت  الر يس ساكا  يل عروسيا إلو الب ت،ح  

إلو الواليات المتحدا األمريكيةع وذلك بعد مواب ته علو  األقرببيه الموال  
 ا،ت ار قوات أمريكية علو حدود ب د  مف روسيا بص ة مدربيو للجيش

  تلع ا(41)(GUUAM وام م،ومة ) ت ويةعلو  ع ومو  م ت جعيهالجورج 
ا يباجورجيا وأوكرا،يا وأذربيجاو ومولد ع بعةوية5000ب  عام   كلتت

ال، وذ لم،ف ا،ت ار  سستأ اب  أ،  االتحادية   ت ك روسياتالع و وأوزبكستاو
ع بة   األالس   حلي  مالبالت،سيق مف ب  ال وقاز والبل اوع  الروس 

ع األالس   حلي  مالإلو  اال،ةماملدة جورجيا ب  عو الر بة ال ديدا 
ساكا  يل  إلو  و و ما عرض  رقا . سف  ذا الحلييع،  تو  و و ما

واص ا    ،ذاكع االتحاديةروسيا  وزراء لساو بوتيو ر يسا،ت ادات  ديدا علو 
إلو  ةم جورجيالأو اموحه و  ذ  بالمت وراع  الر يس الجورج  مساع 

ع وقد كرر بوتيو ب ذا إلو مغامرات دامية  سيجر األالس ع   حلي  مال
ل األالس  ف لحلي  ماو أث توسباأ يال صو  ب  أك ر مو م،اسبة

سيكوو  ير م بول مو الجا،ب الروس ع أل،ه يعتبر  باتجا  الت وم الروسية
 .(47)ت ديدا  لبمو ال وم  الروس أ

  ي  مالو إق،اع حلإل  ذ  الحرب ا،دالعقبل  الواليات المتحداسعت 
جورجيا إلو الحليع بيد أو معارةة ألما،يا وبر،سا حالت األالس  بةم 

دوو ذلك. ل د ر ب األمريكاو ب  وةف جورجيا تحت المولة األالسية 
ألسباب عداع م، اي تحذير روسيا مو ت ديد جورجيا والتد ل بمسالت  

ية للدرع أب ازيا وأوسيتيا الج،وبيةع مما ي كل مساحة أم،ية ب   اية األ م
المزمف ، ر  ب  بول،دا وجم ورية الت يك. وعلو  (48)الصارو   األمريك 

 ذا األساسع ب،و بعض المحلليو  راء م علو بكرا أو تكوو وا ،او البت 
مو جورجيا ا تبار الرد الروس  ب  ع د الر يس ديمترث مدي يديي والمدة 

ب ازياع وذلك علو الذث يمك،ه الذ اب إليه ب  قةية أوسيتيا الج،وبية وأ
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سبيل ال راءا اإلستباقية للموقي الروس  ب  حالة إقامة الدرع الصارو   ب  
 .(49)بول،دا أو الت يك

رد علو بال عجلت االتحاديةروسيا او ب ثك اعت اد قو ل ،امو ج ة أ رة 
،ةامام ل قياام جورجياا باالقبا الج،وبية أوسيتيا  ب جورج ث الالعسكر  التد ل
لغااااء  ااااا اال،ةااامام تلاااك ل السااا ع ااامال  األ لحلاااي حسااام  اااذ  ال ةاااية وا 

ش ال ياااااادا الجورجياااااة ب ااااااا تاااااد ل الجاااااي باااااذلك وسااااااعدت مب اااااكل ، اااااا  ع 
ع و ااذا 8008  ب/ أ ساااسباا  ال ااامو مااو  لحساام ال،اازاع عسااكريا  الجااورج

   مااو ع قااة جورجيااا بحلااي  اامال  األالساا  قااد تصاااعد م،ااذال لااق الروساا
ساات بال قااوات أميركيااة علااو أراةااي ا ساامحت جورجيااا با حي،مااا 8008عااام 

 ،الاااك  أوع كماااا جبااال ال وقاااازالم،ت اااريو بااا  ال اعاادا   بذريعااة تع اااب م ااااتل
  اااو االسااات بارات الروساااية كا،ااات علاااو علااام مسااابق باااالمي ااارات ت ياااد بااا

  راساااتدوساااكتت ع، اااا الللتاااد ل العساااكرث بااا  أوسااايتيا الج،وبياااةع  الجورجياااة
ع إذ (31)اإلقليميااة والدوليااة غيياار المعااادالتتعمليااة لااو ال اا  لباادء إساكا اا يل  

 الجورجية ال وات  ادحر الج،وبية و  أوسيتيا ب  بتد ل ا االتحادية روسيا ت دي

 مجرد مو أكبر تح يق أ داي الجورجية إلو ب  األراة  واسف ب كل وتو ل ا

 الم،ا ة ب  حل اء ا تام و بذلك أ، ا ترة ب   األوسيتيةع األقلية  عو الدباع

   ر ومو جا،ب عذلك األمر تالب ما إذا  ع، م علو الدباع قدرات احي)  مو

 ماو  دباف علاو ساكا ا يل  مي ا يال بحجباار الار يسالجاورج   االعتداء معاقبة
 ماو بتمويال كو، اا التا الحربياة  ترساا،ته مو كبير جزء تدمير   ل مو با و

ا أوسايتيا الج،وبياة األقاليم المست لة ب كل ، ا    م ا ،يو مو و سارا عالغرب
 ل ساتي ء محااوالت أ ارة ماو اإلقليمايو يوذحماياة  ا أجال وأب ازيااع وماو

 ا  ةااي مكا، م الحال و اذا باسات  ل ما االعتاراي بادا ماو الروسيجد  لم علي ما
 .(30)ب   ذ  الم،ا ة الحيوية ل واتامو  كبيرا مجموعة وةف مو

 ألمريكيااااة والغااااربدعاااام الواليااااات المتحاااادا ا تعااااد مسااااالةمااااو ج ااااة أ اااارة 
 ع8008( عو صاربيا با   اباا/ ببرايار كوسوبو) ألباو إقليم ع و است  لإل
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، ااااار ،واااااام الااااادرع  ااااااا و  عاالتحادياااااةالااااار م ماااااو اعتاااااراض روسااااايا علاااااو 
الصارو ية األمريك  ب  أوروبا ال رقيةع مو األمور المرجحة وال ايرا الت  

إلااو الااد ول  االتحاديااةروساايا  ااكلت سااببا  أساساايا باايو األسااباب التاا  دبعاات 
األمااار الاااذث . 8008ة ماااف جورجياااا بااا   ب/ أ سااااس عساااكري مواج اااةبااا  

الر يس الروس   ديمترث مدبيدييات قراءا تصريحمو   ل  يمكو إست،تاجه
مو أو ب د  ستدابف ب اوا عاو مصاالح ا با  ال اار ع ميكادا  با  كلماة   ،ذاك
يتمساااك بمبااادأ سااال ه ب ديميااار ا،اااه سبأماااام دبلوماساااييو روس باااارزيو  أل ا اااا
الباح) عو دور لروسيا علو الصعيد العاالم  يلياق ب وت اا الصااعداع  بوتيو

السياساااات الصاااارمة التااا  أ اااارت الغااارب بااا  حكااام  يلاااو ي  ااا موةاااحا  أ،اااه
روساايا باتاات أقااوةع و اا  قااادرا علااو تحماال مساايولية  ه ياارة باااوأ،ااع و بااوتيو

العااالم الااذث و أو ع والعااالم  كباار لحاال الم ااك ت علااو الصااعيديو اإلقليماا أ
ع بة    ير قادر علو تح يق توازو جديد ما يزال ت ل  مو الحرب الباردا

. كمااااا تااااارق دام ال ااااوا باااا  الع قااااات الدوليااااةالمياااال إلااااو اساااات  إزدياااااد عااااو
الت  تم إرساي ا ب  أوروبا  األم،يةإو الترتيبات ميدبيديي ب   ذا الل اء إلو 
د ت، ااااار إذا واصاااالت الواليااااات المتحاااادا تاااادمير باااا  ، ايااااة الحاااارب الباااااردا قاااا

أساسااات ا تاادريجيا ع والساايما مااو  اا ل ، اار أجاازاء مااو درع صااارو ية  اارق 
إذا ا تاار احاد األااراي  ستمراراال ذا اإلر) الم ترك ال يمك،ه ع واو باو أور 

وقاااااال ميدبياااااديي ب اااااذا تااااادمير ع،اصااااار م، صااااالة بااااا  الب،ااااااء اإلساااااتراتيج ع 
إو ، اااار ع،اصاااار ل،وااااام الاااادباع الصااااارو   ،ا...يرةااااي  ذا الال صااااو يأ

س،كوو بحاجة إلو الرد علو ذلك ك   رق أوروبا يجعل الوةف أسوأ..األمري
أالمصال  ا ااااادد مدي ياااااديي علاااااو ةااااارورا عااااادم الساااااماح لاااااو  ب اااااكل م  ااااامأ.

الةاااي ةأ بتجااااوز ال اااا،وو الااادول ع ةااااربا مااا    علاااو ذلاااك باااحع و كوساااوبو 
 .(32)قالت موسكو إ،ه  لق ساب ة  ايرا االست  ل عو صربياع و و ما

 أباادةع ال اديدا للغارب والواليااات المتحادا  اذ  اال،ت ااادات مااو ر مالاوعلاو 
بح) عو المعارك ،ال أ،حو  ب ولهي ميدبيديي بعض المرو،ة الروس  الر يس
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دوو اال،زالق إلاو  ،اب دمف الغربع و إ،ه مو الةرورث الدباع عو مصال  
أأو روسايا ال ترياد أو تصااب ع قت اا ماف يالوقات ، ساهميكادا  با   عأمواج اة

أث دولة بالةررع ولكو علي ا إ،جاز م مت اا با  ح او السا م با  الم،ا اةع 
 .(34)وسترد ب  المست بل بالاري ة ، س ا علو أث  جومأ

روساااايا الباااارويع بجاااازء كبياااار مااااو المساااايولية علااااو أل ااااو وزياااار  ارجيااااة 
سااايا وجورجيااااع واصااا ا  إيا اااا بالمصااادر األزماااة بااايو رو  ا،ااادالعبااا   (إساارا يل)

األساااااس للصااااواري  واااااا رات االستك اااااي وال ،اباااال المحوااااورا االسااااتعمالع 
. و او أمار أكدتاه بعاض الجورجياة ال اصاة  اواتتادريب الب بة   عو قيام ا

أو وزيار  (ياديعوت أحرو،اوت)الصحي اإلسارا يلية ، سا اع إذ كتبات صاحي ة 
مااف  ووااي ع قاتااه David Kizrishvila الاادباع الجااورج  دي يااد كيزر اا يل 

بالسااااا ح  بااااا د  زويااااادلت عألتااااا  أسسااااا ا بااااا  أ ،ااااااء دراساااااته بي اااااا (إسااااارا يل)
 (إساارا يل)الصااحي ة ، ساا ايأإو  وقالاات بمساااعدا وأمااوال أمريكيااة. اإلساارا يل 

ع وذلاك بت اجيف حارب اذ  ال يار مبا ار با  إ اعال  وب اكل دورا  م ما ع أدت
 عاكا  يل  علو ال يام ب اواته العسكرية األ يراالر يس الجورج  مي ا يل س

ة العساااكري ألعتااادا والمعاااداتواسااالحة تزوياااد جورجياااا باأل( بإسااارا يل) بعاااد قياااام
أو العميد جيل رياشع واللاواء يأأيةا   (  رتس)كما ذكرت صحي ة  أ.المالوبة

 اإلساارا يليةع  ااوات البريااةيااورام ي ياارع وةاابااا    ااريو مااو ساا ح البحريااة وال
او  .(33)الجورجيااةأ ال اصااة  ااواتوال االساات بارات أج اازابوا علااو ت،واايم أ اار 

الساابب الاار يس الااذث ياادبف )إساارا يل( لت ااديم  ااذا الاادعم لجورجيااا  ااو محاولااة 
لتغيياار مواق  ااا الداعمااة إليااراوع سااواء علااو  االتحاديااةالةااغا علااو روساايا 

يااراوع أو علااو صااع االتحاديااةصااعيد التعاااوو ال،ااووث باايو روساايا  يد الاادعم وا 
 إليراو ب  مجلس األمو. االتحاديةالدبلوماس  الذث ت دمه روسيا 

 ريتغيإلو  2118الجورجية ب   ب/ أ ساس  -ل د أدت الحرب الروسية
إذ بر ،ت . بالواليات المتحدا والغرب االتحاديةروسيا  ع قات إستراتيج  ب 

 كاداا مساعداال وا العسكرية  الست دام دا م استعدادعلو وجود الحرب  ذ  
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تسل  ،وام مراقبة الحول باعلية  ا  و  ،الك  كوكأو ب  الع قات بيو الدول. 
سيما بيما يتعلق ع الالحرب الباردا بعد ، اية تم إ، اي  الذث ب  أوروبا

 االتحادية روسياع إذ قامت (35)ال وات الت ليدية ب  أوروباأالحد مو أمعا دا با
بعد  ذ  الحربع األمر الذث أكد توجه ال يادا ب ذ  المعا دا  التزام ابتعليق 

، ا تو ع  ارجية أك ر حزماأم،ية و ،حو سياسة  سعو إلو إعادا ال،ور ب  ا 
 ير بوصي كو، ا  ت اعبعد ، اي وأ الحرب البارداعالمبرمة   ل  االت اقات

 .(31) -مو وج ة ،ور الروس – عادلة
 
 
 

 :8002جية آب الجور  -البعد الجيوستراتيجد للحرب الروسية -3
ي ااف إقليمااا أب ازيااا وأوساايتيا الج،وبيااة باا  م،ا ااة ي،واار إلي ااا الغاارب علااو 

تساتوجب بحر قزويو إلو أسواق العالمع إ، ا اريق حيوث لتصدير ال، ا مو 
ماااو  -. وبماااا أو الم،ابساااة ماااف الغااارببي اااا علاااو ال، اااوذ الت،اااابس ماااف الاااروس
ة قاادر  ةااوع ا لل ااوا لاام تعااد  اةااعة لل ااوا العسااكري -وج ااة ال،واار الروسااية

الص،اعيةع بحو التحكم با،ابيب ، ل ال، ا والغاز يعا  لروسايا  -االقتصادية
ومااو أجاال ب اام وةااف جورجيااا باا  مسااالة  اااوا ، اال الاا، ا  مياازا مةااابة.

الموقاااااف الجاااااورج  بااااا  ال ريااااااة السياساااااية.. إذ ت اااااف  يجاااااب تمييااااازوالغااااااز 
لااو الساا وح الج،وبيااة عع (37)ال وقااازدول  إحاادةجم وريااة جورجياااع التاا   اا  

 ع وال ي اااااوع و دا سااااتاو) اتال وقاااااز. تحااااد ا مااااو ال اااامال جم ورياااالجبااااال 
 -ت اااااثار كاع و ارياااااكلاب-ردي،وابااااكاو  عأال،يااااا -اع وأوساااايتيا ال ااااماليةتيإ،غو ااااي

تتباااف  م ااعاااةع وكااال  اااذ  الجم ورياااات والكراسااا،ودارم ااعاااة ع و (سااايايركي ت
ب   وب ال رق  جم ورية أرمي،ياع. وتحد ا مو الج،اإلتحاد ال يدرال  الروس 

وك  ماا ماو دول ال وقااز التا   حيو تحد ا مو الج،وب جم ورية أذربيجااوع
 وتحااد ا تركيااا مااو الج،ااوب الغرباا ععااو اإلتحاااد السااوبييت  السااابق.  اساات لت
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ومو  ،ااع ساح   علو البحر األسود الذث يحد ا مو الغارب. جورجيا وتمتلك
ألااذث يماار مااو أذربيجاااو  -الاا، ا والغاااز لوا ، اابااحو تحكاام جورجيااا باا   ااا

 االبتااازاز - اإلاااو تركياااا ويمااا،  أوروباااا قااادرا  ماااو االسااات  ليةع عماااا وصااا ته بااا
 و الذث أذكو األزمة مف روسياع وليس ب ا  - الروس  ل ا ب  مجال الااقة

حارب  ب/ ت ارير إ بارياة إبااو وردت  راع علو أوسيتيا الج،وبية. ولذلكالص
 واباااو الاااا رات الحربيااة الروسااية حاولاات قصااي  ااا ت يااد 8008أ ساااس 
 .(38)األ،ابيب

بااا  أماااو  االتحادياااة الااادول األوروبياااة مواج اااة تحكااام روسااايا ل اااد حاولااات
جورجيااا  ااريك باعاال بااا   أوع التااا  ،جااد يااةتالااقااة عااو اريااق الوسااا ل ا 

 يجميع ا
إقاماااة  اااراكة بااايو أذربيجااااو وجورجياااا وتركيااااع لااادبف م اااروع  اااا أ،ابياااب  -أ

الااذث ساايمتد بمااوازاا  ااا الاا، ا ال اا ير  عأرةااروم -تبليساا  -الغاااز باااكو
 جي او. وت دي م ل  ذ  الم اريف إلو سحب الغااز ماو -تبليس  - باكو

لوقااي  بحاار قاازويو والح ااول الغربيااة  ساايا الوساااو وةاا  ا إلااو تركياااع
السااايارا الروسااااية التااا  تساااات يد بال عاااال ماااو بيااااف كمياااات متزاياااادا للسااااوق 

تحاات الممتاادا  (الساايل األزرق اااز م ااروع ) عباار  اااوا أ،ابياابالتركيااة 
 .8000عام  ت غيلهميا  الجزء ال رق  مو البحر األسود والذث بدأ 

باااا  الوقاااات الااااذث ت ااااكلت عاااادا اتحااااادات سياسااااية وتكاااات ت اقتصااااادية  -ب
 بعادماو بعاض دول اإلتحااد الساوبييت  )الساابق(  االتحادياةروسيا موالية ل
أ ارة اسات لت  كوم،ولا) الادول المسات لةع تحااول دولعلو رأسا ا  ت ككهع

 دعات. و االتحادياةلروسايا  تحال ات مةاادات كيل  عو ذلك اإلتحاد السابق
الادول ماو بعاض  5000با  عاام   اكلت  تتال( GUUAM وام ) م،ومة
 االتحادياة محاولاة إلي ااي سايارا روسايا عالساوبيت  االتحاادعاو  المست لة

 الروساااية باااروم( ) ااااز  اااركة احتكاااار لاااي  ولت  اااذ  الااادول بعاماااةع علاااو
 .ب اصة الااقة ب   ذ  الدولمو أل
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باااا  أمااااو الااقااااة  االتحاديااااة تحاااااول تركيااااا ت ااااديم ، ساااا ا كبااااديل لروساااايا - 
العااالم  مااو  اا ل ع ااد تحال ااات مااف الاادول الم،تجااة للغاااز والمم لااة باا  

دول والااا عأذربيجااااو )الحلياااي اإلساااتراتيج  أل، ااارا بااا  ال وقااااز( ماااو ،احياااة
واليو،او بالدرجاة  إيااليا) المست لكة للغاز والمم لة ب  دول ج،وب أوروبا

 او تاوياق  أدا اهاألولو( مو ،احية  ا،ية. والادور الاذث تساعو تركياا إلاو 
أراةااي ا مااو أذربيجاااو إلااو  عباارروساايا مااو  اا ل تمرياار الغاااز األذرث 

مال باه )الم ااا أو ي،ت ا  الع أرةاروم -تبليس  -أوروبا عبر  ا باكو
 .(39)(8051ب  

أصاابحت الم،ابسااة الدوليااة باا  مجااال أ،ابيااب الاا، ا والغاااز م،ااذ أمااد بعيااد 
عااام   م مااا  باا  إسااتمرار الصااراعات العرقيااة باا  م،ا ااة ال وقاااز وجوار ااا ع 

ع والصااراع كاراباا  -،اا ور،وعلاو إقلايم  الصاراع بايو أرمي،ياا وأذربيجاااو م ال
ع الحركات اال، صالية با  جورجياا ب ال ي ا، ع والتد ل الروس   -الروس 

 .(51)والصراع بيو الدولة التركية وال صا ل الكردية المسلحة
بااااا  حااااارب  ب/ أ سااااااس  الروسااااا  الم ااااااج  والحاسااااامالموقاااااي  أحاااااد)

صاااعيد ال اااراءات الساااريعة إرباكاااا كبيااارا بااا  الموقاااي األمريكااا  علاااو  ع8008
 مااو ر مالااعلااو   صااحاب ال اارارعأسااواء مااو قباال الصااحابة أو لاادة  المتباي،ااة

ببااااادء تلاااااك العملياااااة  جورجيااااااليسااااات بعيااااادا عاااااو قااااارار  اإلدارا األمريكياااااةأو 
إال أو الموقااي األمريكاا  ساارعاو مااا اسااتعاد تواز،ااه بعااد اسااتيعاب  عالعسااكرية

تاداعيات  ه مسايول أميركا  كبيار تعلي اا حاولولعال بيماا قالا عالصدمة األولو
تحركااوا باا  وقاات مبكاار أ ت جاار الصااراع باا  تلااك الم،ا ااةع مااو أو الااروس قااد

ع مما ي ير إلو أو وا ،او لام تكاو بعيادا عماا أعما ك،ا ،عت د أ، م سي علوو
 ع وأبااارز ماااا تم اااض ع،اااه رد ال عااال األمريكااا  علاااو تلاااك اإلحااادا)  اااوجااارة

 (عG8) سااااتبعاد ا مااااو مجموعااااة الاااادول ال ما،يااااة الصاااا،اعيةات ديااااد روساااايا ب

Organization Trade World (WTO) العالمياااااة التجاااااارا وم،وماااااة
ع تلاااااك (50)

الم،ومتاايو اللتاايو كاااو ال،تماااء روساايا ل مااا األ اار البااالس باا  ،مااو االقتصاااد 
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عاا و و  بحعااادا ال،واار باا  الع قااات العسااكرية األمريكيااة الروساايةو  الروساا ع ا 
ال،ااااووث الروسااااا  األمريكااااا  بااااا  المجاااااال  ت ااااااق التعااااااوووا اااا،او ساااااحب ا ال

ريكيااااة بتكااااويو  ااااراكات باااا  يساااام  لل ااااركات الروسااااية واألمالااااذث ع المااااد، 
 / سااااابتمبرابتاااااداء مااااو أيلاااااول عال ااااااع ال،اااااووث وبتبااااادل التك،ولوجياااااا ال،وويااااة

8008
(52).  
 International Crisis، اار مع ااد أأ،تر،ا اايو،ال كراياازس  ااروبأ )قااد و 

Group  8008 / أ ساااس ب ال   اايو مااو( األمريكاا  لتحلياال ال،زاعااات باا 
با   م ماة الجورج  قاد أحاد) تحاوالت -روس ت ريرا  يست،تج بيه أو ال،زاع ال

مااف تااداعيات كبياارا علااو الساا م واألمااو باا   علعااالم المعاصاارا جيوسااتراتيجية
 .(54)أوروبا وأماكو أ رة

إو ح ي ااة أو جورجيااا ت ااكل ع،صاارا  م مااا  باا  اريااق تصاادير ، ااا و اااز 
بحاار قاازويوع ي ااف  ااار  األراةاا  الروساايةع تجعل ااا  اادبا  لل اااا الروساايةع 

و أ  ت ةل ب ل م ااريف ال ااوا التا  يعمال الغارب علاو إ، اا  ا. كماا الت
الم اااااار األم،يااااة كبيااااراع إذا مااااا قور،اااات ب وا ااااد  اااااوا الااقااااة المااااارا مااااو 

و حجورجياااع ب ةاا   عااو إ، صااال أوساايتيا الج،وبيااة وأب ازيااا عااو جورجياااع باا
 اا سيارا السلاات الجورجية المركزية علو موا، ء البحر األسود م كوك بي

أيةاااا . إو التوجاااه الجاااورج  ال اااارج  يوااال  يااار واةااا ع علاااو أو ال ااا ء 
الوحيد الذث يب و واةحا  للجميفع  و أو روسيا اإلتحادية سوي تكوو قادرا 
علو التعامال ماف ةاربة قوياة توج  اا لجورجياا الم سامة سياسايا  وعرقياا ع با  

 .  (53)حال تعرض المصال  الروسية ب  ال وقاز للت ديد
 

 ة واستنتاجابخاتم
الجورجياة با   -الحرب الروسية علو الر م مو األسباب المبا را إل،دالع

إال أ،اه مااو  ع معروباة و واةاحةع8008ال اامو ماو  ب/ أ سااس ماو العااام 
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الصااااعوبة تحديااااد األسااااباب  ياااار المبا اااارا ال عليااااة ل ااااذ  الحااااربع وذلااااك ألو 
اجيج  ااذا الصااراعع العواماال المحليااة واإلقليميااة والعالميااة التاا  أساا مت باا  تاا

وب  العمل علو إعادا ارح قةايا  وم اكله المجمدا علو مسرح األحدا)ع 
متعااددا ومت ااابكة. بع،ااد مراجعااة األبعاااد التاري يااة واألم،يااة والجيوسااتراتيجية 

رتكباات  اااا  إسااتراتيجيا  ع،اادما ال ااذ  الحااربع يمك،،ااا ال ااول باااو جورجيااا قااد 
وبية ب  ذلك التوقيت ال اا  الذث لم تكاو ات ذت قرارا  بحجتياح أوسيتيا الج،

بيااه أ ااداي واموحااات جورجيااا مت،اساابة مااف إمكا،ات ااا وقاادرات اع بةاا   عااو 
تلااك المرحلااة  عاادم ت،اسااب تلااك األ ااداي مااف الوااروي اإلقليميااة والدوليااة باا 

وع الواليات المتحدا والغربع ب اصة تورا حل اء جورجيا الر يسيالتاري يةع و 
 او والعراق.ب  حرب  أبغا،ست

ساااعت إلاااو  االتحادياااةولكاااو بااا  الوقااات ، ساااهع يمكاااو ال اااول بااااو روسااايا 
إسااتدرا  جورجيااا إلااو  ااذ  الحاارب باا   ااذا التوقيااتع والمبالغااة باا  الاارد علااو 

الوروي اإلقليمياة والعالمياة التا  أ ار،ا  الست مار العمل العسكرث الجورج ع
رساال رساالة قوياة للوالياات المتحادا والغارب ع توةا  حادود المصاال  إلي اع وا 

الروسااا  لحمايت اااا. وماااو ج اااة أ ااارةع  االساااتعداداألم،ياااة الروسااايةع ودرجاااة 
يمكو أو تكوو الواليات المتحدا والغارب قامتاا بت اجيف جورجياا علاو  اوض 

علاو ريياة الاروس تجاا  مساا ل ال، اوذ  ل ساتدالل ذ  المغامراع أو توريا اع 
السااااب ةع ومعرباااة ح ي اااة الموقاااي  وال يم،اااة الروساااية بااا  الم،اااااق الساااوبييتية

الروساا  مااو محاااوالت تغلغاال الواليااات المتحاادا والغاارب إلااو  ااذ  الم،ااااق. 
ولعاال  اااذا التباااايو بااا  ت ساااير السااابب الااار يس ل اااذ  الحااارب  يااار دليااال علاااو 
ت اااابك وتعااادد العوامااال التاااا  أدت لحااادو  ا. وقاااد  لاااا  البحااا) بااا  سااااياق 

 ع أ م ايجاتاالست،تامعالجته للموةوع إلو مجموعة مو 
 والمراحااال التااا  مااارت ب اااالصاااراع البعاااد التااااري   لماااو  ااا ل اساااتعراض  .5

إو الم ااااكلة تكمااااو باااا  ،جااااد ع أوساااايتيا الج،وبيااااة وأب ازيااااا قةااااية إقليماااا 
ع ويةامو اإلقليمياةحال تاواب  ع يةامو للاروس مصاالح م صعوبة إيجااد 
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مو ب  الوقت ، سهع يةو ع يادت ا وسلات ا علو كامل أراةي اسلجورجيا 
والح او علو  ويت م ال ومية. لبوسيتييو واألب از إست  ليت م و حريت م 

أوراق  الم، صاااليو عاااو جورجياااا اإلقليمااايو ساااتول قةاااية  اااذيووبالتاااال  
بيد روسيا عملتع وال تازالع وساتولع علاو اساتغ ل ا با  ع قت اا  ةغا

سيا لرو  الم تركة المصال  بليس مو المستبعد مست ب   أو ت يبجورجيا. 
ع،اد الحادود التا  تبادأ  أب ازياامف  وأأوسيتيا الج،وبية  اإلتحادية سواء مف

 جورجيا.مف  اإلتحادية مع ا مصال  إستراتيجية لروسيا
. إو مو أ م العوامل األم،ية  ير المبا ارا التا  دبعات بحتجاا  حادو)  اذ  8

 الحربي
ةاام أ. م ااااات حلااي  اامال  األالساا  الراميااة للتوسااف  اارقا  عااو اريااق 

بلداو أوروبا ال رقية واإلتحاد السوبييت  الساابق ل اذا الحلايع علاو الار م 
مااو المعارةااة الروسااية الواةااحة ل ااذ  الم اااااتع إلعت اااد الااروس باااو 
ال ااادي الح ي ااا  للحلاااي األالسااا  ماااو  اااذ  المسااااع   اااو التغلغااال بااا  

 الم،ااق الت  ت كل المجال األم،  اإلقليم  لروسيا اإلتحادية. 
 ألبااااو إقلااايم عااا و اسااات  لإل الوالياااات المتحااادا األمريكياااة والغااارب دعااامب. 
األمااار الاااذث أدة إلاااو إةاااعاي موقاااي صاااربياع  ع( عاااو صاااربياكوساااوبو)

م مااة  ارتكااازاإلتحاديااة باا  البل اااو و، اااة  التاا  تعااد حليااي قااوث لروساايا
 لإلستراتيجيات الروسية األم،ية والسياسية ب  أوروبا.

األمريكاا  المزمااف ، اار  باا  جم ااوريت  ت اايكيا   . م ااروع الاادرع الصااارو  
ه سي اكل با،اوبول،داع والذث يرة ال ادا الروسع وب اصاة األم،يايو ما، مع 

 أك ااار  ااااورا مماااا كااااوت ديااادا  أم،ياااا  ماااو الغااارب علاااو روسااايا اإلتحادياااةع 
ع أل، ام ي اككوو با  ح ي اة إو  اذا الحرب الباردا   ل الروس يواج و،ه

روبااا والواليااات المتحاادا مااو الصااواري  اإليرا،يااة الاادرع يساات دي حمايااة أو 
األمر الاذث أدة إلاو تصااعد رباض  اذا الم اروع ماو  والكورية ال مالية.
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ة ع يادا عساكرية روساية جديادا لمواج اة صايا بت م ااالبال ادا الاروس وم
 .والحلي األالس  الت ديدات المتزايدا ال ادمة مو الواليات المتحدا ذ  

لتعاااوو العسااكرث اإلساارا يل  مااف جورجياااع والااذث أ ااار ريبااة د. تزايااد الاادعم وا
وقلااااق الااااروسع الااااذيو يااااروو با،ااااه وساااايلة ةااااغا إساااارا يلية علااااو روساااايا 
اإلتحاديااااة لتغيياااار مواق  ااااا تجااااا  إيااااراو مااااو ج ااااةع وت،ااااا م إساااارا يل  مااااف 

 الم ااات األمريكية والغربية ب   ذ  الم،ا ة مو ج ة أ رة.
اتيج  دورا  م ماااا  بااا  إ،ااادالع  اااذ  الحاااربع إذ . ل اااد كااااو للعامااال الجيوساااتر 0

ي اااااعر الاااااروس باااااا، م تعرةاااااوا إلجحااااااي كبيااااار ع،ااااادما ت كاااااك اإلتحااااااد 
السوبييت ع وذلك ب  دا، م ساواحل بحرياة م ماةع وأراةا   ،ياة بموارد ااع 
وبمواقع ااااا اإلساااااتراتيجية المتحكماااااة ب ااااااوا ، اااال الااقاااااة. لاااااذلك يساااااعو 

ق التمسااك بااتحكم م ب اااوا الااروس إلااو تعااويض  ااذ  ال سااارا عااو ارياا
، ال الااقااة با  محيا ااا اإلقليماا ع ومحاولاة عرقلااة الم ااريف التاا  ت اادي 

 إلو إةعاي السيارا الروسية علو أمو الااقة ب  تلك الم،ا ة. 
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 توض  مساحة وموقع جمةورياب و قاليم شمالالملحق ) (: خار ة 
لإلتحاد الفيدرالد  حاليا   )المنا ق المؤ رة باللون األحمر تابعةالزوقاع 

 الروسد(

 
 عل  الراب :  د الشبتاب المتصلة )االنترنيب( متاحة خار ةالالمصدر: 

 -www.gu.fson.com 
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 توض  امتداد خ و   نابيب النف   د من زة الزوقاعالملحق )ب(: خار ة 
 جيةان( باللون األخضر -تبليسد -خ  )باتو
 حمرسوبسا( باللون األ -خ  )باتو
   نو وروسيسك( باللون األعرق -خ  )باتو

 

 
 

 المصددددددر: الخار دددددة متاحدددددة  دددددد الشدددددبتاب المتصدددددلة )االنترنيدددددب( علددددد  الدددددراب :
http://www.marefa.org/images/thumb/a/a1/Baku_pipelines.svg/

500px-Baku_pipelines.svg.png 
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Strategic Dimensions of the Russian - Georgian War 

in August 2008 

 

By: Mr. Wathiq Mohammed Barrak AL-Saadoun  
Regional Studies Center ,Mosul University  

 

Abstract                                                    

     The Russian - Georgian war, which erupted in August 2008 is an 

important event in the contemporary history of the Caucasus region 

due to the diversity and overlapping of factors that led to the 

outbreak of the armed conflict and the changes brought about by 

the outcome of this war in the nature of relations among the 

regional and international parties of this conflict which has got a 

large part of its spatial and temporal importance since it is in a vital 

area of the political, economic and security rivalry (after the cold 

war) between Russia on the one hand and the United States and the 

West on the other. 

 

 

 

 

 

 

 الةوامش والمصادر
 

                                                 

( Strategeos) لغددة  مشددتزة مددن تلمددةاإلسددتراتيجية  :الجيوسددتراتيجيةو اإلسددتراتيجية  *()
دارة الجديش. ومصد ل  اإلسدتراتيجية  صدله عسدتري  ال يونانية  وتعند  دن قيدادة واا
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دارتةا. وجميع تعدا ري  اإلسدتراتيجية وتاريخيا  ارتب  لفظ اإلستراتيجية بفن الحرب واا
 ددددون ل الزديمددددة تانددددب تصددددب  ددددد منظددددور العمليدددداب العسددددترية  ومنةددددا: تددددار

 :ةالجنددرال البروسددد مولتتدد تالعو يتددع:) ن يعددداد ووضددع الخ دد  العامددة للحددرب(.
)يجراءاب عملية مال مة للوسا ل الموضوعة تحب سدي رة الزا دد  دد سدبيل تحزيدق 

سددتخدام الزددوة للوصددول يلدد   ادددا  ) ددن ا اددد  محدددد(. والجنددرال  ندريدده بددو ر:
 صددب  مفةددوم اإلسددتراتيجية ) :سياسددية(. ونيتددوال ميتددا يلد  ددد تتابدده   ددن الحددرب 

يعندددد الحدددرب لتحزيدددق مصدددال  األمدددة(. وليددددل ادددارب:)اد  دددن توعيدددع واسدددتخدام 
ابتعدد  لإلستراتيجية الفةم المعاصر الوسا ل العسترية لتحزيق األادا  السياسية(.

م و ع ددا  شددمولية ومسدداحة  وسددع و خرجدده مددن ثوبدده العسددتري  عددن اددلا المفةددو 
ووظفه  د جميع مناحد الحياة  ألامية الا العلم وضدرورته. ومدن  بسد  تعداري  
 اإلستراتيجية اليوم :)اد عملية اختيار   ضل الوسا ل لتحزيق  ادا  الدولة(.  مدا

لعسددتري الددلي : )التخ ددي  السياسددد واالقتصددادي وا تعددر  بهنةدداالجيوسددتراتيجية 
يةدددتم بالبي دددة ال بيعيدددة  مدددن ناحيدددة اسدددتخدامةا  دددد تحليدددل  و تفةدددم المشدددتالب 

. و ن الجيوسدددتراتيجية تبحدددث  دددد (االقتصدددادية  و السياسدددية لاب الصدددفة الدوليدددة
المرتدددع اإلسدددتراتيجد للدولدددة  و الوحددددة السياسدددية  سدددواء  دددد الحدددرب  و السدددلم  

لددده الجغرا يدددة العشدددرة  وادددد : الموقدددع   تتناولددده بالتحليدددل يلددد  عناصدددر   و عوام
والحجددم  والشددتل  واالتصددال بددالبحر  والحدددود  والعالقددة بددالمحي   وال بو را يدددا  

: بهنةدامصد ل  الجيوسدتراتيجية وانالدك تعريد  آخدر لوالمناخ  والموارد  والستان. 
وقدع )دراسة الموقع اإلستراتيجد للدولة  و المن زة اإلقليميدة  ومددى تدهثير ادلا الم

ينظددر: سددعود عابددد   الفددرق بددين اإلسددتراتيجية   ددد العالقدداب السددلمية والحربيددة(.
 .84/3/8010(، 14851)والجيوستراتيجية   صحيفة الرياض )السعودية(  و 

يقلديم  1يقلديم   54جمةوريدة   81تيدان ) 23يتهل  اإلتحاد الروسدد الفيددرالد مدن  (1)
مدددينتان  يدددراليتان امددا موسددتو  منددا ق حتددم لاتددد  4 مزا عدداب  1حتددم لاتددد  

وواثدق محمدد بدراك  ينظر: محمد عبد الرحمن يدون  العبيددي وسان ب ر  بورغ( 
(  34  دراساب  د تاريخ الزوقاع المعاصر  سلسدلة شدؤون يقليميدة رقدم )السعدون

 .35(  ص 8011  مرتع الدراساب اإلقليمية بجامعة الموصل  )الموصل  1 
يددل  ))الجغرا يددة التاريخيددة لجمةوريدداب قوقاسدديا وتددران  سدديار توتددب علددد الجم (8)

  دددد عبددددالجبار عبدمصددد ف  النعيمدددد وآخدددرون  )جمةوريددداب آسددديا  قوقاسددديا((
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الترتيدة   الوس   وقفزاسيا..الجلور التاريخية والعالقاب اإلقليمية(  مرتع الدراسداب
 .43(  ص 1113)جامعة الموصل  

 (اإلنسداند)الزوقداع"   مجلدة  معرتدة تخفدد الامد : جورجيا-اوسلد   روسيا ييريك (3)
 .4  ص(8002  (  )الزاارة55الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب األحمر  و )

البيريسددترويتا: تعنددد يعددادة البندداء   و تمددا ورد معنااددا  ددد بعددض معدداجم اللغددة  (5)
 الروسددية  هنةددا تعنددد يعددادة النظددر  ددد العزا ددد. واددد نةددا سياسددد  تبعدده الددععيم
السددو ييتد ميخا يددل  ورباتشددو   معتزدددا  بهندده ال ريددق الصددحي  إلصددال   وضدداو 
االتحدددداد السددددو ييتد المترديددددة آنددددلاك. ولمعيددددد مددددن التفاصدددديل ينظددددر: ميخا يددددل 
 ورباتشدددو   البيريسدددترويتا  ترجمدددة: عبدددا  خلددد   المعر دددة للنشدددر والتوعيدددع  

 .7(  ص1110 )بغداد 
  .80ابق  ص  المصدر السو السعدون العبيدي (4)
  .4المصدر السابق  ص اوسلد  (4)
محمددد السدديد سددليم  ))تومنولددث الدددول المسددتزلة((  دراسددة  يددر منشددورة  )تليددة  (7)

 دد الشدبتاب الدراسدة متاحدة  .44ص (  8004العلوم االجتماعية  جامعة التويب  
 -:راب عل  ال)االنترنيب( المتصلة

y_Reports/New%20Foldwww.news.gov.kw/files/documents/Monthl

2005-6-er/1  

لمدد  مضددر اإلمددارة  اإلسددتراتيجية الروسددية بعددد الحددرب البدداردة وانعتاسدداتةا علدد   (2)
  مرتددع دراسدداب الوحدددة 1  ( 73سلسددلة   روحدداب الدددتتورا  ) المن زددة العربيددة 
 .827-824ص  ( 8001العربية  )بيروب  

 .85 -83ص ابق  المصدر الس  السعدونو  العبيدي (1)
  و   مجلدددة السياسدددة الدوليدددةمحمدددد ر عدددب األمدددام  جورجيدددا واألعمدددة األبخاعيدددة (10)

 .155  ص (8008)الزاارة  (  157)
بددول انددع  ))الزوقدداع وآسدديا الوسدد  ((   ددد علمدداي خليددل عاد وآخددرون  )التزيدديم  (11)

   ) بددو ظبددد 0اإلسددتراتيجد(  مرتددع اإلمدداراب للدراسدداب والبحددوث اإلسددتراتيجية   
1117  )877. 

  .43ص   المصدر السابقسليم   (18)

 .158 ص  المصدر السابقاألمام   (13)
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(14) Robert Nalbandov, "Battle of Two Logics: Appropriateness and 

Consequentiality in Russian Interventions in Georgia", Caucasian Review of 

International Affairs, (Germany),Vol.3 (1), 2009, p29. 

(15) National Statistics Office of Georgia, Statistical Yearbook of Georgia 

8010: Population, (Tbilisi, 2011), Table  8.5 , p. 88. 
 

الموقددع الرسددمد لوتالددة المخددابراب المرتعيددة األمريتيددة  علدد يحصددا ية منشددورة  (14)
(CIA )عل  الراب : رنيب(الشبتاب المتصلة )االنت  د 

-https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gg.html 

 .11المصدر السابق  ص  و السعدون العبيدي (17)
تسلسل عمند ألام األحداث  دد الصدراو الجدورجد الروسدد   مزالدة منشدورة  دد   (12)

  علدد  8002/ 2/ 83ب(  دددموقددع )الجعيرة.نددب( علدد  الشددبتاب المتصددلة )االنترنيدد
  الراب :

-a035-43f3-cbd0-http://www.aljazeera.net/news/pages/1c460dcd-

e528780d8f19  

/ تشددرين األول 7 االتحاديددة الحددالد  ولددد  ددد روسدديا الديميددر بددوتين اددو ر ددي   (11)
العاصددمة الشددمالية لروسدديا اإلتحاديددة     ددد مدينددة سددان ب رسددبرغ 1148  تتددوبر
بجةدداع لجنددة  مددن  1174تليددة الحزددوق  دد جامعددة لينينغددراد  التحددق عدام التحدق ب

 1111 /   سدد  الدولددة السددو ييتية )المخددابراب تددد جددد بددد(   صددب   ددد آب
  و دد بدوري  يلتسدينوللدك باختيدار مدن الدر ي   روسديا االتحاديدةر يسا  لدوعراء 

 يدددةروسددديا االتحادتدددول  اختصاصددداب ر دددي   1111 / ديسدددمبرتدددانون األول 31
ر يسدا  8000 / مدار آلار 84  وانتخدب  دد يلتسدينبالوتالة بعد استزالة الر ي  

 2  و ددد 8005 / مددار آلار 15  و عيددد انتخابدده للر اسددة  ددد لروسدديا االتحاديددة
  ثدم  عيدد انتخابده شدغل منصدب ر دي  وعراء روسديا االتحاديدة 8002 / مدايو يار

المصدددر   و السددعدون عبيدددي. ينظددر ال8018ر يسددا  لروسدديا االتحاديددة  ددد عددام 
 .78السابق  ص 

 .813ص المصدر السابق  اإلمارة   (80)
 المصدر السابق.   ... تسلسل عمند ألام األحداث  (81)
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(22) Licínia Simão and Maria Raquel Freire, The EU’s Neighborhood Policy 

and the South Caucasus: Unfolding New Patterns of Cooperation, 

Caucasian Review of International Affairs, Vol.2(4), (Germany, 2008), p 

237. 

 المصدر السابق.   ... تسلسل عمند ألام األحداث  (83)
 .814  814ص المصدر السابق  اإلمارة   (85)
 .827  ص المصدر نفسه (84)
ة  ددد صددحيفة منشددور  ة  مزالدد ميد يدددي  يةدددد بسددحق مددن يعتدددي علدد  روسدديا  (84)

اب المتصدددلة شدددبتال  المعلومددداب متاحدددة  دددد 2/8002/ 11  (اإلماراتيدددة)الخلددديا 
 عل  الراب : )االنترنيب(

http: -//www.almotamar.net/documents/61475.doc 

  
زالددة مترجمددة مددن الصددح  الزوقدداع   م حددرب مددن درو  7تددواين     ري يددل (87)

 .83/2/8002  (402) واإلسرا يلية  صحيفة األخبار )اللبنانية(  
آلار/  82ولدد  دد سياسد ومفتر  مريتد من  صول بولندية  :عبيغنيو بريجنستد (81)

  لدده مؤلفدداب مةمددة  ددد مجدداالب السياسددة والجيوسددتراتيجية  عمددل  1182مددار  
لددر ي  جيمددد لمتحدددة األمريتيددة  ددد عةددد ا ددد الواليدداب ا ألمددن الزددومدل ا  مستشدار 
 لمعيد من التفاصيل  ينظر: .1121يل   1177 تارتر من

- John Bernell White, Jr.,"The Strategic Mind of Zbigniew Brzezinski", A 

Master Thesis in Liberal Arts, Submitted to the Graduate Faculty of the 

Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, 2012, 

p.p. 15- 26. 
سوسددددن العسددددا   يسددددتراتيجية الددددردو: العزيدددددة العسددددترية األمريتيددددة الجديدددددة  (30)

ص  ( 8002  الشدبتة العربيدة لألبحداث والنشدر  )بيددروب  1الددولد    واالسدتزرار
338 ،333        . 

منتددى  بصديغة 1175 دد عدام  European Council "دالمجلد  األوروبد" هينشد (31)
 اتتسددب  وروبددا. ثددم دول  و حتومدداب مناقشددة بددين رؤسدداءحددوار وال يددر رسددمد لل
التددد  سسددب  1118ب  عددام معاادددة ماسددتريخ" ددد  رسددميا   وضددعا   اددلا المجلدد 

http://www.almotamar.net/documents/61475.doc
http://www.almotamar.net/documents/61475.doc
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الحتومدداب  رؤسداء الدددول  ومددن ويتددهل   المجلد  األوروبددد    لإلتحداد األوروبددد
 الممثدددل السدددامد لالتحدددادو   ر دددي  المجلددد و   وروبدددد دددد اإلتحددداد األ  األعضددداء
 المجلدددد  و ي مسددددؤول حتددددومد يددددرى   للشددددؤون الخارجيددددة واألمددددناألوروبددددد 
 دد  مدرتين تدل سدتة  شدةر دالمجلد  األوروبد يجتمعبضرورة حضور .األوروبد  

عزددد  تت لددب عنددد وجددود قضددية  ار ددة مةمددة و ددد  ي وقددب  الظددرو  اإلعتياديددة
. لمعيدد مدن المعلومداب ينظدر الموقدع الرسدمد "األوروبددالمجلد  "اجتماو خاص 

 للمجل  األوروبد عل  الشبتاب المتصلة )االنترنيب( عل  الراب :
http://www.european-council.europa.eu/the-institution 

  
:  تبر منظمة  من يقليمية  تهسسب  د OSCEمنظمة األمن والتعاون األوروبد (38)

اضد  وتةتم بزضايا األمن وحزوق اإلنسان  وتضم تا ة دول سبعينياب الزرن الم
آسيا الوسد   وجمةوريداب االتحداد السدو ييتد السدابق و وروبدا الشدرقية والغربيدة 

( بلدددددا   و عضدددداؤاا 44والواليدددداب المتحدددددة األمريتيددددة وتندددددا   عدددددد  عضدددداؤاا )
لمنظمدة علد  ( بلدا   ولمعيد من التفاصيل ينظر  د موقدع ا11المشارتين للتعاون)
 )االنترنيب(: الشبتاب المتصلة

- www.osce.org  

 (33) Dov Lynch,((ESDP and the OSCE)), in Edit: Giovanni Grevi ،Damien 

Helly and Daniel Keohane, )European Security and Defence Policy  : the 

first ten years 1999- 2009), The European Union Institute for Security 

Studies EUISS, (Paris, 2009), pp 139, 140. 

 
( دولدة تاندب تتدون  دد السدابق 18راب ة الدول المستزلة: اد راب ة تتتون مدن ) (35)

جمةوريدداب االتحدداد السددو ييتد. واددل  الدددول اددد : ارمينيددا  الربيجددان  جورجيددا  
ولددا يا  ترتمانسدتان  روسيا البيضاء  تاعاخستان  قر يعستان  روسيا االتحادية  م

روسددديا   اجتسدددتان   وترانيدددا   وعبتسدددتان. وعاصدددمة الراب دددة ادددد مينسدددك  دددد
البيضدددداء. ينظددددر:  مجددددد جةدددداد عبددددداي  التحددددوالب االسددددتراتيجية  ددددد العالقدددداب 

  . 10(  ص 8011  دار المنةل اللبناند  )بيروب  0الروسية    -األمريتية
 .335 -333ص  العسا   المصدر السابق  (34)
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 .810-821ص   المصدر السابقاإلمارة   (37)
يزصد بالدرو الصاروخد األمريتد بناء شبتاب حماية متوندة مدن  نظمدة صدواريخ  (32)

صدداروخ   ينزددا  ارتتدداع جغرا يددة عدددة  قددادرة علدد  اسددزا   يلدد  رضددية مسددتندة 
باليسدددتد عدددابر للزددداراب يسدددتةد  األراضدددد األمريتيدددة  و  مددداتن وجدددود الزدددواب 

المختلفدة ) وروبدا  شدرق آسديا  الشدرق  اإلقليميدة دد الددوا ر  األمريتيةمصال  وال
الدددد او الدددو ند )مشدددروو ادددلا المشدددروو علددد    لدددق  األوسددد   من زدددة الخلددديا( 

حسدددام : نظدددريولمعيدددد مدددن المعلومددداب  (.Defense Missile National الصددداروخد
و ترة  NMDالنظام  متوناب -هسويلم   مشروو الدرو الصاروخد األمريتد ونتا ج

    .1/8/8003  (822) وعمله   مجلة الحر  الو ند )السعودية(  
الروسددية   - مجددد جةدداد عبددداي  التحددوالب االسددتراتيجية  ددد العالقدداب األمريتيددة (31)

  .  134(  ص 8011  دار المنةل اللبناند  )بيروب  1 
  صددحيفة الشددرق األوسدد  "التصددعيد  ددد الزوقدداع يشددارة خ ددر"السددامرا د   و يددق (50)

 .8002/ 8/1  (10271) و)السعودية( 
 .7صالمصدر السابق   اوسلد  (51)
 .810ص   المصدر السابقاإلمارة   (58)
 .811 -810ص المصدر نفسه   (53)
  .818، 811ص  المصدر نفسه  (55)
بدين  بزا  سا معاادة تم اإلتفاق عليةا: الزواب التزليدية  د  وروباالحد من معاادة  (54)

لتحديددد حجددم الزددواب التددد   0920عددام  ددد حلدد  وارشددو وحلدد  شددمالد األ لسددد 
تسدددتخدم األسدددلحة والمعدددداب التزليديدددة المسدددمو  بانتشددداراا  دددد  وروبدددا مدددن دول 

حصددة روسدديا  لتحديددد 0998 ددد عددام  بعددد الحددرب البدداردة ثددم تددم تفعيلةددا الحلفددين 
تزليديدة. لمعيدد مدن المعلومداب ال ق()السداب السو ييتد اإلتحاد  سلحةاإلتحادية من 

 ينظر:
- Steven E. Miller, "Introduction: Moscow’s Military Power: Russia’s 

Search for Security in an Age of Transition", p.6. 

(46) Dov, Op.Cit., p 141. 

 د وبحدرالجبلدد   و )الزفزدا (  الدلي يزدع بدين البحدر األسدو  الزوقداع يقلديم ينزسدم (57)
 الزوقداع  من زتدين  شدمال يلد  تزليدديا  دد الشدرق آعو   دد الغدرب وبحدر قدعوين
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 تدل السدو ييتد السدابق يضدم داالتحدا وتدان الزوقاع   تران  قفزاسديا   ومن زة  عبر
  الروسدية الفيدراليدة مدن جدعءا   الزوقداع شدمال يقلديم  يعدد اليدوم  مدا الزوقداع  يقلديم
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