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 6106/6107السنة الجاهعية 



 

 كلوت شكش

 

أتقذم بجضٌل الشكش و االهتٌاى العظٍن و التقذٌش العوٍق إلى 

لوا هٌحه لً هي وقت وجهذ  هعقافي أساهة األستار الوششف: 

وتىجٍه وإسشاد وتشجٍع، كزلك أتقذم بجضٌل الشكش إلى 

 أساتزتً الكشام.

 وكل هي ساهن فً تعلٍوً.

كوا ًشكش كل ها ساعذًا هي قشٌب أو هي بعٍذ ولى بكلوت أو 

 دعىة صالحت.

  



 إهذاء

 أهذي هزا العول الوتىاضع إلى والذّي الكشٌوٍي

 بإسوهوإلى إخىتً وأخىاتً كل 

 إلى صهالء الكشام صهالء العول هٌهن وصهالء الذساست

 إلى كل هي ساعذًا فً إتوام هزا العول

 إلى كل هي ًسٍهن قلوً ولن ٌٌسهن قلبً

 

  بشاهٍن 



 مقدمة  

 أ
 

 ممدمة:

تعد روسٌا الٌوم الخلؾ المانونً والوالعً لالتحاد السوفٌتً السابك ، وهً 
الكبرى وعضو دابم فً مجلس األمن وذات مساحة تعد األكبر من إحدى الدول 

بٌن مساحات دول العالم، وتعمل بشكل وجهد حثٌث من اجل استرجاع ارث 
االتحاد السوفٌتً سابما فً النفوذ والتوسع كـدولة كبرى على المسرح 

مبراطورٌة الروسٌة اإلإعادة بناء  الىمنذ تولٌه الحكم حٌث سعى بوتن العالمً،
عدة إستراتٌجٌات جدٌدة منها عدم الدخول فً مواجهات مع  اللمن جدٌد من خ

لطاب ، األمرٌكٌة ، والسعً إلً عالم متعدد األالؽرب وخاصة الوالٌات المتحدة 
ثبات الوجود إلوتكوٌن تحالفات إللٌمٌة ودولٌة جدٌدة ، فلم تعد تتخذ المرارات 

لٌمٌة والعالمٌة التً لاإلاألحداثفمط بل لخدمة مصالحها ومن خالل 
مة السورٌة وأزمة األزالسٌاسة الخارجٌة الروسٌة حٌث كانت  باهتماماستؤثرت

المرم من الشواهد علً ذلن ، لذلن عادت روسٌا من جدٌد إلً النظام الدولً 

وحول هذا لمت بدراسة هذا الموضوع  . لتكون واحدة من الفاعلٌن الدولٌٌن فٌه

 وهذا بطرح اإلشكالٌة التالٌة: 

كٌؾ تعاملت روسٌا فً سٌاستها الخارجٌة مع حلؾ الناتو فً ظل  -
 المتؽٌرات اإلللٌمٌة والدولٌة الراهنة؟

 التساإالت الفرعٌة:

 كٌؾ أثر تؽٌر المٌادة السٌاسٌة فً روسٌا على سٌاستها الخارجٌة ؟ -
 عسكرٌا فً بعض الدول فً الفترة الحالٌة ؟لماذ تدخلت روسٌا  -
فٌماتكمننظرةالسٌاسةالخارجٌةالروسٌةلحلؾ الناتو فً ظل األزمات  -

 الراهنة؟
 

 فرضٌات الدراسة:

 لإلجابة على األسبلة الفرعٌة ٌمكن صٌاؼة مجموعة من الفرضٌات أهمها:

كلما تؽٌرت رإى المٌادة السٌاسٌة  تحدث تؽٌرت فً السٌاسة الخارجٌة  -
 للدولة ؟

إن أهمٌة المولع الجٌوبولٌتٌكً تجعل الوحدات السٌاسٌة تسعى إلى  -
إمتالن لدرا من الموة للتحرن على المستوى الخارجً و إتخاذ مجموعة 
من اإلجراءات أو السلوكات التً تهدؾ إلى الحفاظ على نفوذها 

 ومصالحها وإستمرار فعالٌتها فً المنطمة.



 مقدمة  

 ب
 

عناصر المهمة المحركة للسٌاسة الخارجٌة ٌعتبر التهدٌد الخارجً من ال -
للموى العظمى لذا تسعى هذه الموى إلى حشد لدراتها وإمكانٌاتها للتدخل 
فً مناطك الصراع أو األزمات وتنافس مع الموى األخرى المعادٌة لها 

 من أجل الحفاظ على أمنها ومصالحها.

 أهمٌة الدراسة:

 األهمٌة العلمٌة: - أ

الموضوع فً حد ذاته فً إطار كون العاللات بٌن روسٌا  تتبٌن لنا أهمٌة اختٌار
خاصة وأن  ،وحلؾ الناتو وتنافس الراهن بٌنهما على المناطك الجٌوستراتٌجٌة

والحفاظ على نظام  ،روسٌا ترى بضم شبه جزٌرة المرم إلٌها ٌزٌد من لوتها
نٌا ودول حلؾ الناتو تعتبر أوكرا ،األسد فً سورٌا ٌخدم مصالحها فً المنطمة

وترى فً  ،إضافة إلى كون أوكرانٌا ؼنٌة بالموارد الطالوٌة ،جزء من أراضٌها
األزمة السورٌة فرصة لإلطاحة بنظام بشار الذي الٌخدم مصالحها فً منطمة 

كما أن هذه المعطٌات طرحت  ،وهذا بدعم فصابل المعارضة ،الشرق األوسط
لذي ال ٌرٌد من روسٌا نماشا حارا فً العاللات الدولٌة خاصة حلؾ الناتو ا

باعتبار أن هذا ٌزٌد من لوتها وهذه األخٌرة  ،التدخل فً أوكرانٌا وسورٌا
 تتعارض مع مصالح الحلؾ.

 وعلٌه تتحدد أهمٌة الدراسة فً النماط التالٌة:

 أهمٌة أوكرانٌا وسورٌا بالنسبة لروسٌا ودول حلؾ الناتو. -
 لإلتحاد األوربً.أهمٌة روسٌا بالنسبة  -
 البعد الطالوي فً العاللات بٌن دول الحلؾ وروسٌا.أهمٌة  -

تمدم هذه الدراسة كإسهام علمً جدٌد ٌحاول  ،باإلضافة إلى هذه االعتبارات
 اإلحاطة بالعاللات بٌن روسٌا وحلؾ الناتو.

 أسباب ذاتٌة:

اخترت هذا الموضوع نتٌجة مٌول ذاتٌة متصلة بالمواضٌع المتعلمة بمضاٌا 
وفً ممدمتها السٌاسة الخارجٌة الروسٌة تجاه الموى  ،الراهنةالسٌاسة الدولٌة 

 ،المنافسة فً الوالع الدولً وهً مواضٌع أكثرا تؤثرا فً الساحة الدولً الراهنة
إضافة إلى اهتمامً الكبٌر بشإون السٌاسة الخارجٌة الروسٌة وكٌفٌة تعاملها مع 

 بوتٌن الحكم. األزمات الدولٌة التً تتعارض ومصالحها خاصة بعد تولً

 

 



 مقدمة  

 ج
 

 مجاالت الدراسة:

 المجال الزمانً: -1

باعتبارها مرحلة  0202إلى ؼاٌة  0202ٌنطلك المجال الزمانً للدراسة من 

تحول كبرى فً السٌاسة الخارجٌة الروسٌة تجاه حلؾ الناتو من خالل 
 األزمة األوكرانٌة و األزمة السورٌة.

 المجال المكانً: -2

ٌتمثل فً روسٌا االتحادٌة باعتبارها موضوع الدراسة إلى جانب دول     
أوروبا التابعة للحؾ األطلس والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة باإلضافة إلى دولة 

 عربٌة التً تعتبر للب منطمة الشرق األوسط.

 المجال الموضوعً: -3

جٌات و ل المراد دراسته وتحلٌله والمتمثل فً اإلستراتٌاونعنً به المج
 األزمات الراهنة.السٌاسة الخارجٌة الروسٌة تجاه حلؾ الناتو فً ظل 

 المناهج المستخدمة:

تعتمد هذه الدراسة على جملة من المناهج العلمٌة التً نراها ضرورٌة بؽرض 
 بلوغ األهداؾ المرجوة منها وجملة تلن المناهج :

 المنهج التارٌخً:  -

تحري األسباب التً تكمن وراء نجاح أو فشل هذا المنهج الذي لدٌه المدرة على 
فهم الكٌفٌة التً ٌتم  كما ٌساعد على ،لادة الدول فً إتباع سٌاسات خارجٌة معٌنة

بها اتخاذ لرارات السٌاسة الخارجٌة و الدوافع التً تملبها والنتابج التً تتبلور 
استً على و ذلن اإلطار التارٌخً الحمٌمً لهذه المرارات واعتمدت فً در ،فٌها

للسٌاسة الخارجٌة الروسٌة لبل وبعد تولً   ةاستمراء بعض المرجعٌات التارٌخٌ
 التً مر بها. ةبوتٌن الحكم و حلؾ الناتو وذلن بذكر المراحل التارٌخٌ

 منهج تحلٌل المضمون: -

استخدمت هذا المنهج ألتمكن من تحلٌل اإلستراتٌجٌات التً اعتمدتها روسٌا 
وكذا لتحلٌل سٌاسة حلؾ الناتو وما تشكله من تحدٌات إزاء  ،إلعادة بعث دورها

 بعث الدور الروسً فً السٌاسة الدولٌة.

 



 مقدمة  

 د
 

 منهج دراسة حالة: -

وكٌؾ تعاملت معها األطراؾ  ،ونعنً به دراسة حالة األزمة سورٌا و أوكرانٌة
 الدولٌة خصوصا روسٌا و حلؾ الناتو مع األزمتٌن بتعارض مولفهما.

 أدبٌات الدراسة:

ٌعتبر موضوع المٌادة السٌاسٌة و التؽٌر فً السٌاسة الخارجٌة الروسٌة تجاه 

أحد أهم موضوعات السٌاسة الدولٌة الذي  ،0202-0202حلؾ الناتو 

كادٌمٌٌن و هذا ألنه موضوع جدٌد و فبة واسعة من الباحثٌن واأل ٌباهتمامحظ
ً تم التركٌز علٌها واختلفت بذلن العناصر الت ،حساس تناولوه فً مختلؾ الزواٌا

فً هذا المجال هو بحسب اإلطالع فً حدود المراجع المتوفرة فإن الدراسات 
 السابمة التً تناولت هذا الموضوع هً :

كتاب اإلستراتٌجٌة الروسٌة بعد الحرب الباردة وإنعكاستها على المنطمة  -
 العربٌة للمى مضر األمارة.

 -ا الخارجٌة الٌوم: البحث عن دور عالمً مإثر سٌاسة روسٌدراسة  -

 3دمحممجدانأستاذفًجامعةالجزار.مركز دراسات الوحدة
مذكرةالماسترللثوراتالعربٌةبٌنالتوازناتوالتفاعالتالجٌوإستراتٌجٌةومتؽٌراتا -

 .لمنطمةالعربٌةللطالبولٌدساعو
بحث: المٌادة السٌاسة والتؽٌر فً السٌاسة الخارجٌة الروسٌة تجاه دول  -

" إعداد الباحثة: أسماء أحمد شوكت علً 0202-0222آسٌا الوسطى "

 المركز العربً الدٌممراطً –عبد البدٌع 
تؤثٌر التحوالت ومتؽٌرات البٌبة الداخلٌة على  ،إبراهٌم بولمكاحل -

تحاد األوروبً لفترة مابعد الحرب الروسٌة نحو اإل السٌاسة الخارجٌة

 0222الباردة. مذكرة ماجستٌر.

 

  

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_1pn6s-PTAhVLWhoKHdgPAV8QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.caus.org.lb%2FHome%2Fdown.php%3FarticleID%3D5693&usg=AFQjCNExr4BCuVAjc6ShenukgsIbW5pzdg
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_1pn6s-PTAhVLWhoKHdgPAV8QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.caus.org.lb%2FHome%2Fdown.php%3FarticleID%3D5693&usg=AFQjCNExr4BCuVAjc6ShenukgsIbW5pzdg


 

 

 

 

 الفصل األول :
المٌادة والتحوالت الكبرى فً السٌاسة الخارجٌة 

 الروسٌة
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المبحث األول : محددات السٌاسة الخارجٌة الروسٌة لبل وبعد تولً 

 فالدٌمٌر بوتٌن سدة الحكم.

تتعدد العوامل والمتؽٌرات التً تشكل مخرجات السٌاسة الخارجٌة الروسٌة وفما 

األولوٌات واألهداؾ ومن خالل دراسة جملة المحددات الداخلٌة  ،دئ اللمب

ون لوالمتمثلة فً المإسسات الرسمٌة والؽٌر الرسمٌة والتً تحدد نمط الس

 الخارجً الذي ٌستند إلٌه فً صناعة السٌاسة الخارجٌة الروسٌة.

 المطلب األول : المحددات الداخلٌة .

صٌاؼة السٌاسة الخارجٌة الروسٌة وهً تكتسب المحددات الداخلٌة دورا هاما فً 

تلن المتؽٌرات المادٌة المتوفرة التً تمثل اإلمكانات المتاحة للدولة وتتٌح لنا 

وتشكل الماعدة و األرضٌة التً  ،تفسٌر السٌاسة الخارجٌة للوحدات السٌاسٌة

وتحدد مدى لوة  ،ٌنطلك منها صانع المرار فً تصوره وتنفٌذه للسٌاسة الخارجٌة

 ولة أو ضعفها فً مجال العاللات الدولٌة . الد

وداخلٌة ؼٌر مادٌة وسنتطرق إلٌها فٌما  ،وهً على نوعٌن محددات داخلٌة مادٌة 

 ٌؤتً :

 المحددات الداخلٌة المادٌة : –أوال 

إن المولع الجؽرافً ٌإثر على  المولع الجغرافً لروسٌا اإلتحادٌة :  -20

المرار الخٌارات والبدابل المتاحة فً السلون الخارجً للدول حٌث ٌحدد لصانع 

مجال صنع السٌاسة الخارجٌة . فالجؽرافٌة الدول تإثر على لوة الدولة وتإثر 

أٌضا على لدرة الدولة فً تنفٌذ سٌاستها الخارجٌة وبالتالً على مركزها الدولً 

والسوفٌتٌة كانت تتمتع بإمتداد جٌوسٌاسً كبٌر وحتى عهد  ،وروسٌا المٌصرٌة  ،

وروسٌا السوفٌتٌة بلؽت  ،ملٌون كلم  02فروسٌا المٌصرٌة بلؽت نحو  ،ٌب لر

ملٌون كلم . حٌث  0.70ملٌون كلم وروسٌا اإلتحادٌة فبلؽت مساحتها  00نحو 

إذ تحدها من الؽرب  ،تمثل إمتداد جؽرافً واسع بٌن لارتً أوروبا وأسٌا 

ندا والنروٌج وٌمع إللٌم بٌلروسٌا )روسٌا البٌضاء( والتٌفٌا واستوانٌا و خلٌج فل

ومن  ،ومن الجنوب الؽربً أوكرانٌا’ كالٌننؽراد الروسً بٌن لتوانٌا وبولندا 

بٌنما ٌحدها من الشمال بحر  ،الشرق بحر بٌرنػ وبحر أخوشن وبحر الٌبان 

 بارنتس وبحر كارا وبحر البتٌؾ وبحر شرق سٌبٌرٌا وبحر تشوكوتكا .
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ا وكازاخستان وأذربٌجان وجورجٌا والبحر أما جنوبا فتحدها الصٌن ومنؽولٌ

كما تجاور روسٌا أمرٌكا  ،وفً ألصى الجنوب الشرلً كورٌا الشمالٌة  ،األسود 

 الشمالٌة عبر مضٌك بٌرنج وأالسكا وجزر األلٌوتش.

 1مع هذا التستفٌد روسٌا من مزاٌا البحار والموانا المطلة على المٌاه الدافبة

وٌمكن تمسٌم روسٌا اإلتحادٌة من الناحٌة الجؽرافٌة إلى ثالثة مناطك واسعة هً 

 روسا األوروبٌة : وتمع فً األراضً الوالعة ؼرب جبال األورال -: 

الشرق األلصى الروسً : –سٌبٌرٌا: الممتدة من شرق سلسلة جبال األورال. -

 ادئ.ٌمتد من نهاٌة السهوب السٌبٌرٌة حتى شواطا المحٌط اله

إن المولع الجؽرافً لروسٌا األسٌوٌة واألوروبٌة ٌجعلها تهتم بجمٌع المضاٌا 

وبالتالً من الناحٌة الجٌوبولٌتكٌة الٌمكن أن تعالج أي من  ،الهامة فً المارتٌن 

 هذه الضاٌا األوراسٌة من دون مشاركة روسٌا .

رد ٌنمسم العامل اإللتصادي إلى الموا المتغٌر اإللتصادي الروسً : -20

حٌث أن الدول ذات الوفرة فً المواد الخام تكسبها  ،الطبٌعٌة واالنتاج الصناعً 

كما أن الدول  ،لوة وٌسهل علٌها تحمٌك أهدافها ممابل إمتالكها لهذه المواد الخام 

ذات اإلنتاج الصناعً المتمدم تسٌطر على مركز الموة فً عاللاتها من الدول 

ات االلتصادٌة لها دور بالػ األهمٌة فً تحدٌد وبالتالً نجد أن المحدد،األخرى 

 خٌارات السٌاسة الخارجٌة .
إتسمت األوضاع اإللتصادٌة الروسٌة فً فترة التسعٌنٌات بتدهور ملحوظ فً 

وهو اإلنتمال إلى  –العالج بالصدمة  –األداء االلتصادي بسبب ماٌسمى 

ى به الربٌس السابك وهو االصالح اإللتصادي الذي أت ،الرأسمالٌة دفعة واحدة 

بتحرٌر التجارة وخفض اإلنفاق الحكومً  0220حٌث بدأ منذ  ،بورٌس ٌلتسٌن 

 2وإصالح الضرابب وخصخصة مإسسات الدولة وؼٌرها لتحمٌك هذا الهدؾ.

 

وإستمرت األزمة  ،أدى ماسبك الى تدهور فً تبادل التجاري وتفالم الدٌون 

واالزمة فً  ،واإلنخفاض فً اإلنتاج ،االلتصادٌة الخانمة والمتمثلة فً : التضخم

وفشلت عملٌة اإلصالح  ،واالستثمار الضبٌل ،والدٌن الخارجً ،المٌزانٌة

حٌث لم تسبك عملٌة اإلنتمال إلى إلتصاد  ،االلتصادي التً أتى بٌها بورٌس ٌلتسن

                                                             
1

مركزدراساتالوحدةالعربٌة،اإلستراتٌجٌةالروسٌةبعدالحربالباردةوإنعكاستهاعلىالمنطمةالعربٌة،لمىمطراألمارة

.048ص،6119،بٌتالنهضة،
0999إلى0990:هوأولرؤساءروسٌابعدتفكناإلتحادالسوفٌاتًمنعامبورس يلتسن 
2

346ص0،6115ط،سورٌادارعالءالدٌنللنشروالتوزٌع،منتجبٌونس،جمةتر،ثعالبالكرملٌن،خلٌبنٌكوفبافل
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وتحضٌرها لهذه التؽٌرات  ،ٌبة للمجتمع والدولةالسوق والخصخصة عملٌات ته

 . 1الجذرٌة لبل أي إجراء

 فالدٌمٌر بوتن واإلصالحات اإللتصادٌة الجدٌدة :

أعلن فً خطابه أمام الجلس الفدرالً عام  ،بعد تسلم فالدٌمٌر بوتن ممالٌد الحكم

وتحدث كمناصر حمٌمً للسوق وأعلن تصمٌمه على تجدٌد اإلصالحات  0220

تصادٌة التً تولفت فً عهد ٌلتسٌن ووعد بوضع حد لمنافع المناصب اإلل

 .2وإصالح جهاز الدولة 

بذلن استطاع الربٌس بوتن التعامل مع المعظلة اإللتصادٌة وتحمٌك نمو إلتصادي 

ومع نهاٌة والٌته األواى كان التعافً اإللتصادي منذ اإلنهٌار المالً عام  ،ثابت

إلى جانب أنه  ،لبماء مما إعتمده معظم المرالبٌنأسر وأكثر لدرة على ا 0221

وكذلن لطاع  ،كان شامال نسبٌا إذ كانت معظم المطاعات الصناعٌة األساسٌة

وللمرة األولى لم ٌكن النمو معتمدا فمط على  ،لد نمت بموة ،والخدمات ،البناء

 أسعار النفط.

إعتمد  ،0222وٌمكن المول انه بعد تولً الربٌس بوتن السلطة فً أبرٌل 

وتشدٌد لبضتها على المإسسات  ،إستراتٌجٌة تهدؾ لدعم سلطة الدولة المركزٌة

وبالتالً عمد فً تفوٌض سلطة أباطرة  ،االلتصادٌة وتموٌة لدرتها اإلستراتٌجٌة

كما اتجه الى تعٌٌن حكام  ،رأس المال والسٌاسة فً روسٌا واعتمال بعضهم

 .األلالٌم الروسٌة بدال من إنتخابهم 

وتطبٌك لواعد  ،فٌا شهد االلتصاد الروسً بعد مراحل اإلصالحات التً مر بها

وتوفر األرضٌة المناسبة  ،إلتصاد السوق وإنشاء لوة شرابٌة لدى المستهلكٌن

من أكثر اإللتصادٌات  ،لدعم متوسطً وصؽار رجال األعمال وخفض الضرابب

لى السواء وإن تسارع وتابر فً العالم جاذبٌة لإلستثمارات المحلٌة و األجنبٌة ع

التنمٌة اإللتصادٌة فً روسٌا وتعدد اختصاصات فروعها وارتباطها مع 

إلصادٌات دول أسٌا و أوروبا وتسارع نشاط الرأسمال الروسً العام والخاص 

نمل إلتصادها إلى مرحلة جدٌدة من اإلنتاج و التكامل ضمن  ،خارج حدود البالد

 اإللتصاد العالمً.

                                                             
1

 653ص،6105،مركزدراساتالوحدةالعربٌة،دورالمٌادةفًإعادةبناءالدولة)روسٌافًعهدبوتٌن(،احمدسٌدحسٌن
2

 .683ص،المرجنفسه
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المصرؾ المركزي الروسً بؤن حجم اإلستثمارات المباشرة فً كما أفاد 

بالمبة  270بنسبة  0221االلتصاد الروسً إزدادت خالل الربٌع األول من عام 

. ولد بلؽت اإلستثمارات المباشرة وفك .022بالممارنة بالفترى نفسها من عام 

 .4..01ملٌار دوالر ممابل  027020معلومات المصرؾ فً الفترة المذكورة 

 ..01022ملٌار فً الربٌع األول من عام 

والذي  ،وتمتلن روسٌا أكبر ثالث احتٌاطً عالمً من الذهب والعمالت الصعبة

أصبح الروبل الروسً  0222وفً عام  ،ملٌار دوالر  22.72ب  0221لدر عام 

كما إحتلت المرتبة الخامسة من بٌن أكثر الدول األوربٌة  ،عملة لابلة للتحوٌل

 20ملٌار دوالر و 1072حٌث لدرت ب  ،ة لإلستثمارات األجنبٌة المباشرةجاذبٌ

 0222كما إنخفضت نسبة التضخم التً لدرت عام  ،ملٌار دوالر على التوالً 

 .2 .022بالمبة عام  0072ٌالمبة إلى  12ب 

وإلستمرار  ،وذلن بالدعامة األساسٌة هً اإلستمرار الروسً وتموٌة الروبل

 ع الفابض من عابدات التصدٌر فٌه .الصندوق ثم إٌدا

حٌث ان تلن السٌاسة اإللتصادٌة ٌاعدت روسٌا على الخروج من األزمة المالٌة 

هذا األمر أدى إلى  ،العالمٌة فً حالة أفضل بكثٌر مما تولعه العدٌد من الخبراء 

وزٌادة معدالت اإلنتاج وتحوٌل العملة الروسٌة  ،إنخفاض معدالت التضخٌم

ومن زادت عابدات الدولة  ،فً خفض العبء الضرٌبً 0220فً عام  المعتمدة 

 بشكل كبٌر 

  

                                                             
1

049ص،مرجعسابك،االمارة
2

 658ص،مرجعسابك،سٌدحسن
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وعلى الرؼم من النتابج اإلجابٌة التً حممها اإللتصاد الروسً إال أنه وعلى 

ؼرار بالً دول العالم تعرض إلى األزمة المالٌة العالمٌة لكنه إستطاع تخفٌؾ 

وطؤته على اإللتصاد الروسً وتحمٌك نوع من المرونة والثبات. ولد عبر 

ب "أن روسٌا عن الوضع اإللتصادي الروسً دٌمتري مدفٌدٌفالربٌس 

واصلت تنفٌذ المهمات التً تدخل فً إطار التخطٌط الحالً والرإٌة المستمبلٌة 

وأن الحكومة الروسٌة تمكنت من حل الكثٌر من  ،0202للتنمٌة حتى عام 

و إتخاذ العدٌد من المرارات  ،المشاكل المتعلمة بتجاوز أثار األزمة الملٌة العالمٌة

وساعدت على تحمٌك االستمرار  ،مشاكل المالٌةالمهمة التً حالت دون توسع ال

 .1فً المطاع المصرفً فً البالد

ٌمكن المول أن اإلنتعاش اإللتصادي الذي تحمك فً فترة رباسة فالدٌمٌر بوتٌن 

كان بمثابة الطفرة على الصعٌد اإللتصادي إذا ما لارنا اإلنجازات المحممة بالفترة 

فمنذ إنهٌار اإلتحاد السوفٌاتً و  ،نجازاتالزمنٌة التً أدت الى تحمٌك تلن اإل

إنهٌار مإسسات الدولة والفساد وإزدٌاد درجة العجز والتضخم وتراجع حجم 

باإلضافة إلى تزاٌد الدٌون الروسٌة لدى  ،بالمبة 22الصادرات الروسٌة إلى 

 ،ملٌار دوالر 0.272الدول الؽربٌة والمإسسات المالٌة الدولٌة التً وصلت إلى 

نب الشروط التً كان ٌفرضها صندوق النمد الدولً على روسٌا ممابل إلى جا

عالوة على ذلن عدم اإلستمرار السٌاسً  ،الحصول على مساعدات ولروض

والضعؾ فً فاعلٌة السٌاسة الخارجٌة الروسٌة وتراجع الدور الروسً اإلللٌمً 

 والدولً.

اتها المختلفة لكن رؼم ذلن استطاعت السٌاسة االلتصادٌة المتبعة ومتؽٌر

أن تإثر على السٌاسة الخارجٌة  ،واالهداؾ المسطرة من صانعً المرار فٌها

الروسٌة التً أكسبتها الموة الالزمة للعودة من جدٌد والبروز على المستوى 

لمد كان للعامل االلتصادي دافع فً تعزٌز العاللات مع "  ،اإلللٌمً والدولً

األوراسٌة فً مجال التعاون االلتصادي الخارج المرٌب " وفً رلعة الشطرنج 

 والتجاري.

  

                                                             
6106الى6118:رئٌسروسٌامنعامديمتري مدفيديف
1

056ص،مرجعسابك،اإلمارة
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للمدرات العسكرٌة دورا بالػ األهمٌة فً السٌاسة المدرات العسكرٌة :   -33

وٌمصد بالمتؽٌر العسكري مدى لدرة الدولة على توظٌؾ الموة العسكرٌة  ،للدولة

 1أو التهدٌد بإستخدامها كوسٌلة لتحمٌك أهداؾ سٌاستها الخارجٌة.

لمد كان لإلتحاد السوفٌاتً ومنذ نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة لطبا موازٌا  

للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والسبب الذي جعله كذلن لدراته العسكرٌة التملٌدٌة 

إال أن بدأ فً التملٌص من هذه المدرات العسكرٌة بمشاركة  ،والنووٌة الضخمة

وبعد تفكن اإلتحاد  ،التسلح وتخفٌضه اإلتحاد السوفٌاتً فً إتفالٌات الحد من

السوفٌاتً وبروز روسٌا اإلتحادٌة أصبحت هذه األخٌرة إحدى الموى الكبرى 

حٌث  ،التً تمتلن أكبر ترسانة نووٌة فً العالم بعد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

ولد ورثت ما  ،بالمبة من لوات الدفاع الجوي اإلستراتٌجً 12تمتلن روسٌا نسبة 

بالمبة من الموات  12بالمبة من  الموات اإلستراتجٌة النووٌة و  22 ٌمارب

رأس  00022ولدٌها  ،بالمبة من األسلحة التكتٌكٌة النووٌة 21البحرٌة والبرٌة 

بالمبة من  022بالمبة من الصوارٌخ العابرة للمارات و  2.نووي وإستراتٌجً و 

 2ة المدى.بالمبة من الماذفات البعٌد 22الؽواصات النووٌة و 

على الرؼم من الصعوبات  ،كما كانت تمتلن موارد بشرٌة عسكرٌة ضخمة

اإللتصادٌة والمالٌة التً مرت بها روسٌا إال أنها لم تملص من األهمٌة التً 

حٌث ٌظهر ذلن فً تخصٌص  ،تولٌها إلمتالن التكنولوجٌا العسكرٌة الردعٌة

 مبالػ طابلة لإلنفاق العسكري.

ولٌع روسٌا سلسلة من المعاهدات خالل عهدي ؼورباتشوؾ وعلى الرؼم من ت 

وٌلتسن والخاصة بتفكٌن األسلحة إبداء لحسن النٌة وللحصول على المساعدات 

المالٌة هاته السٌاسة أدت إلى تدهور فً إمكانٌات الجٌش الروسً على جانب 

نفاق لكن مع بداٌة األلفٌة الثالثة إزداد حجم اإل ،التدهور فً مخزون األسلحة

بالمبة من  0722العسكري الروسً حٌث بلػ حجم المٌزانٌة المخصصة للدفاع 

 3ملٌار دوالر. 072الناتج الوطنً الخام أي ماٌمارب 

  

                                                             
1

imf.org/rxternal/index.htm.https://www،الناتجالمحلًاإلجمالًالروسًبعدإنهٌاراالتحادالسوفٌاتً
2

لمىمضراالمارةوالمتغٌراتالداخلٌةوالخارجٌةفًروسٌااالتحادٌةوتأثٌرهاعلىسٌاستهاتجاهمنطمةالخلٌجالعربًفً

 68،طاالولى،مركزالدراساتوالبحوثاإلستراتٌجٌة،االمارات،6113-0991فترة
3

 المكاننفسه.
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ومع تولً الربٌس بوتن الحكم أولى أهمٌة بالؽة وإهتماما بعد تولً بوتن الحكم : 

روسٌة من وبضرورة تطوٌر المدرات العسكرٌة ال ،واضحا بالمإسسة العسكرٌة

وساعد التحسن فً  ،أجل الحفاظ على مصالح روسٌا ومكانتها كموة كبرى

األوضاع االلتصادٌة على توفٌر التموٌل و الدعم االزمٌن إلدخال روبٌته إلى حز 

 1التنفٌذ.

وٌطرح بوتن أولوٌاته ونظرٌته فً تطوٌر المإسسة العسكرٌة حٌث ومنذ تولٌه  

لام بالتولٌع على الوثٌمة الخاصة بالعمٌدة العسكرٌة  0222السلطة فً افرٌل 

إشترن فٌها مجموعة من المتخصصٌن فً وزارات الخارجٌة  ،لروسٌا اإلتحادٌة 

وممثلٌن عن الحكومة ومجلس  ،و االلتصاد و االنتاج الحربً و أكادٌمٌة العلوم

وكان الهدؾ من هذه الوثٌمة مواكبة التطورات التً لحمت بالدولة  ،الدفاع الوطنً

فضال عن التوجه الجدٌد  ،الروسٌة وبالسٌاسة الدولٌة خالل حمبة التسعٌنٌات

واألسالٌب التً تتخذ حٌال  ،وتحدٌد حجم المهام للموات المسلحة ،للمٌادة الداخلٌة

فكانت 2العدابٌة بخصوص العملٌات المتالٌة داخل البالل وخارجها.الموالؾ 

والوثٌمة الثانٌة حول العمٌدة الجدٌدة  ،الوثٌمة األولى حول مفهوم األمن المومً

 للموة البحرٌة للسنوات العشر المادمة.

كان للجانب التنظٌمً  ،على ؼرار ضخامة المدرات العسكرٌة المادٌة الروسٌة

فكانت مجموعة من اإلجراءات  ،مٌة فً أداء المإسسة العسكرٌةدورا بالػ األه

واالرتماء  ،التً تضمنت دفع مستحمات الضباط والجنود المتؤخرة لسنوات

لتحوٌل الجٌش الروسً بالكامل إلى  ،بمستوٌات دخولهم ومعٌشتهم اإللزامٌة

 .3وذلن بهدؾ رفع كفاءة الجٌش الروسً ،جٌش محترؾ

ة التدرٌب كمحور أساسً لتطوٌر المإسسة العسكرٌة كما ركز بوتن على أهمٌ

وكانت البداٌة بمناورات مع أسطول الشمال فً  ،وكانت العودة بإجراء المناورات

والتً كانت األولى من نوعها  ،0222وأسطول بحر البلطٌك عام  ،بحر بارنتش

عاما. وتم إستبناؾ دورٌات الماذفات الروسٌة بعٌدة المدى  02منذ أكثر من 

عاما. والتً التربت من سواحل كل  02بعد إنمطاع دام  .022الملمبة بالدببة عام 

 من برٌطانٌا والنروٌج ولاعدة ؼوام ووالٌة أالسكا األمرٌكٌة.

                                                             
1

 315ص،مرجعسابك،سٌدحسٌن
2

 316ص،مرجعسابك،سٌدحسن
3

67ص،6101،مركزالدراساتاالوربٌة،السٌاسةالروسٌةتجاهالشرقاألوسطفًالمرنالحاديوالعشرٌن،نورهانالشٌخ
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محاولة بذلن إبراز الموة العسكرٌة ولدراتها على السٌطرة والتحكم فً مجالها 

لت تفكن اإلتحاد الجٌوبولٌتٌكً الذي كان مؽٌب فً مرحلة اإلنهٌار التً ت

فبدأت روسٌا من جدٌد بإجراء العدٌد من المناورات العسكرٌة  ،السوفٌاتً

الصٌنٌة التً تجري دورٌا منذ عام  –أبرزها المناورات الروسٌة  ،المشتركة

و)مهمة السالم ( التً ٌتم إجراإها سنوٌا فً إطار منظمة شنؽهاي  ،0222

بٌن  0222رى سنوٌا أٌضا منذ عام وكذلن مناورات )روبٌػ( التً تج ،للتعاون

 ،وتضم منظمة شنؽهاي ستة دول هً: روسٌا ،أعضاء منظمة األمن الجماعً

أوزباكستان. ومنظمة األمن  ،طاجاكستان ،لٌرلزستان ،لازلستان ،الصٌن

 ،لازلستان ،بلروسٌا ،أرمٌنٌا ،الجماعً تضم ست دول أٌضا هً: روسٌا

 طجاكستان. ،لرجٌزتان

لال بوتن أنه " على لناعة تامة بؤن شراء دلٌك للتمنٌات  ،وفٌما ٌتعلك بالتسلٌح 

والمعدات العسكرٌة ال ٌمكن أن ٌكون بدٌال إلنتاج روسٌا لمختلؾ أنواع 

بل ٌجب أن ٌستخدم فمط كؤساس للحصول على تكنلوجٌات ومعارؾ ".  ،األسلحة

إستعمال تمنٌة النانو لصنع  فً ،كما أطلك الجٌش الروسً برنامجا لتحدٌث معداته

 .  1كما تفعل األسلحة النووٌة ،لنابل مدمرة ال تلوث ماٌبمى حٌا بعدها

وزٌادة وتٌرة  ،إستطاعت روسٌا بذلن العودة من جدٌد نحو مراكز الصدارة 

 ،المنافسة فً السوق العالمٌة للسالح لتحتل المرتبة الثانٌة عالمٌا فً بٌع األسلحة

مرتبة الرابعة بعد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبرطانٌا وفرنسا بعد أن تراجعت لل

خالل التسعٌنٌات. وٌرجع الفضل فً ذلن للسٌاسة الجدٌدة وفما للعمٌدة العسكرٌة 

 التً جاء بها بوتن.

وبتنمٌة لدرات روسٌا  ،وٌمكن إرجاع إهتمامه الكبٌر بالمإسسة العسكرٌة

فً الفضاء الجٌوبولٌتٌكً الروسً  –كً األمرٌ –الدفاعٌة الى التؽلل األجنبً 

 ،وصوال إلى الحدود الروسٌة ،خالل حمبة التسعٌنٌات تحت مظلة حلؾ الناتو

فً  0220والدعوات األمرٌكٌة إلى الحرب ضد اإلرهاب بعد هجومات عام 

فضال عن الدروع الصاروخٌة التً بدأت الوالٌات المتحدة األمركٌة  ،أفؽانستان

 با الشرلٌة.بنشرها فً دول أور

  

                                                             
1

 .6100جانفً،طاالولى،روسٌا:الوالدةالجدٌدة،الدبٌنملبنمرا،مروانإسكندر



 السياسة الخارجية الروسية  القيادة و التحوالت الكبرى في                              الفصل األول  

04 
 

 المطلب الثانً : المحددات الداخلٌة الغٌر مادٌة : 

البرلمان أعلى سلطة  اإلطار الدستوري الروسً: أ( السلطة التشرٌعٌة : (1

 تمثٌلٌة وتشرٌعٌة فً الدولة وٌتكون من مجلسٌن : 

عضو ٌمثلون جمٌع  0.1هو المجلس األعلى ٌضم فً عضوٌته  مجلس اإلتحاد :

وأحدهما ٌمثل السلطة  ،الوحدات اإلدارٌة األساسٌة ممثلٌن عن كل وحدة

وٌتولى المسابل  1واألخر ٌمثل السلطة االتنفٌذٌة المحلٌة. ،التشرٌعٌة المحلٌة

ج روسٌا المتعلمة بالفدرالٌة ومنها حدود الدولة وإستخدام الموات المسلحة خار

وٌمبل  ،والموافمة على إعالن الربٌس لألحكام العرفٌة وحالة الطورئ فً البالد

 أو ٌرفض المشارٌع الممدمة من األدنى وهو الدوما.

ٌنتخب نصفهم من  ،ناببا 222وهو المجلس األدنى وٌضم مجلس الدوما : 

 ،بٌةالمرشحٌن الحزبٌٌن المستملٌن فً اإلنتخاب الفردي فً الدوابر اإلنتخا

بالمبة وهو  2والنصؾ األخر عن طرٌك التمثٌل النسبً بحد أدنً ٌمدر ب 

الجهاز األساسً الذي ٌتولى عملٌة صنع الموانٌن فممترحات الموانٌن سواء من 

فإذا ما وافك علٌها تمرر الى مجلس  ،الربٌس أو أعضاء الدوما لمجلس الدوما

ها أو لم ٌتم رفض مشروع المانون اٌام فإذا وافك علٌ 2الفدرالٌة لمراجعتها خالل 

ٌوما ٌعتبر مجلس الفدرالٌة موافما علٌه وٌرسل بعد ذلن لربٌس  02خالل 

ٌوما وفً حالة  02الجمهورٌة للموافمة علٌه ونشره خالل مدة ال تتجاوز 

إعتراض الربٌس على مشروع المانون تلزم موافمة ثلثً أعضاء المجلسٌن 

 .2لتمرٌره

أن السلطة التشرٌعٌة فً روسٌا اإلتحادٌة لها دور فً  ،ومن الجدٌر بالذكر

المصادلة على مشارٌع الموانٌن أو المصادلة على لضاٌا السٌاسة الخارجٌة التً 

 .3ٌتبناها الربٌس بوتن
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 063ص6119،مرجعسابك،اإلستراتٌجٌةالروسٌةبعدالحربالباردة،األمارة
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م.دراسةحالةالمضٌةالفلسطٌنٌة6118.6111.اإلستراتيجية الروسية تجاه الشرق األوسط،عزالدٌنعبدهللاأبوسمهدانة
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3

55.ص6115مرجعسابك،المتغٌراتالداخلٌةوالخارجٌةفًروسٌااالتحادٌة،االمارة
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ٌرأس الدولة الروسٌة  ،0222وفما للدستور الروسً لعام  ب( السلطة التنفٌذٌة :

ومحور  ،ربٌس منتخب وٌعد هذا األخٌر مركز ثمل فً النظام السٌاسً الروسً

وٌعود ذلن إلى السلطات الواسعة المخولة له بممتضى  ،عملٌة صنع المرار فٌه

 حٌث ٌستطٌع بموجبه إصدار مراسٌم لها لوة المانون. ،الدستور

ع و إتخاذ لرارات السٌاسة وٌؤتً ربٌس الدولة على لمة الفاعلٌن فً صن

الخارجٌة مما ٌضعؾ إلى حد كبٌر دور البرلمان أو مجلس الدوما فً صنع 

السٌاسة الخارجٌة وتحدٌد إتجاهاتها وحٌث تعمل لبنخب السٌاسٌة فً روسٌا 

كما أن  ،والتً تشكل البٌرولراطٌة الروسٌة على تمكٌن المناصب العلٌا للدولة

خل والخارج وهو الذي ٌرسم الخطوط العرٌضة الربٌس ٌمثل الدولة فً الدا

لإلتجاهات السٌاسة الخارجٌة وهو المسإول على وضع السٌاسة الخارجٌة للدولة 

وبناء على الصالحٌات الواسعة المخولة له من لبل الدستور فإن الربٌس ٌلعب 

دورا مركزٌا فً رسم السٌاسة الخارجٌة للبالد. أما الجهاز التنفٌذي )الحكومة( 

ٌعمل على تنفٌذ السٌاسة الخارجٌة وال تإثر على سلطة البالد وال تمتلن سلطة ف

 فً مواجهته بل ٌمتصر دورها فً إبداء الرأي و المشورة للربٌس.

والسلطة المضابٌة  ،إن العدالة فً روسٌا تمٌمها المحاكمج( السلطة المضائٌة : 

وٌتكون النظام  ،فٌذٌةمستملة وتعمل بشكل منفصل عن السلطتٌن التشرٌعٌة والتن

وٌتكون النظام  ،المضابً الروسً من محاكم فدرالٌة و دستورٌة ولضاة صلح

والمحكمة العلٌا  ،المحكمة الدستورٌة لروسٌا االتحادٌة ،المضابً الروسً من 

وأعلن ربٌس المحكمة العلٌا فً  ،ومحكمة النمض العلٌا لروسٌا ،لروسٌا االتحادٌة

المحاكم بجمٌع مستوٌاتها سمول فمط من الموازنة  أن جمٌع 0222مطلع عام 

ومن ثم حك األلالٌم بتؤسٌس محاكم خاصة أو لوانٌن لتنظٌم عملها.  ،الفدرالٌة

األمر  ،والهدؾ األساسً كان الحد من تبعٌة المحاكم المالٌة للحكومات اإلللٌمٌة

 .1الذي أثر فً استماللٌتها

مجال السلطة المضابٌة على دعم منحت اإلجراءات واالصالحات المتبعة فً 

المضاء فً األلالٌم بمزٌد من الحرٌة إثر منع حكام األلالٌم من التدخل فً وظابؾ 

للمظاء فتم اإلنتمال إلى مزٌد من الحموق اإلنسانٌة و المدنٌة وااللتصادٌة 

 .2لألفراد
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ة عمد على زٌادة تموٌن المحاكم ورفع مرتبات المضاعند مجًء بوتٌن الحكم : 

حٌث نجد أن أثناء والٌة بوتٌن زاد عدد الضاة كا  ،وتحدٌث الخدمات الممدمة لهم

وكان الهدؾ من المرتبات هو توفٌر  ،أن مرتباتهم تضاعفت أربعة أضعاؾ

الضمنات المادٌة للمضاة التً من شؤنها أن تسمح لهم بتحمٌك العدالة بشكل كامل 

وأدت هذه اإلصالحات فً مجملها على زٌادة مطردة فً عدد المضاٌا  ،ومستمل

 .1سواء على المستوى الفدرالً أو اإلللٌمً  ،التً تم الفصل فٌها من لبل الضاة

ٌمكن المول أنه مع لدوم بوتٌن ألام ركٌزتٌن فؤثناء والٌته األولى أدخل لوانٌن 

 ،لمحكمة أمام هٌبة المحلفٌنوا ،ونظام لضاء األحداث ،جدٌدة: محكمة المعتملٌن

وفً والٌته الثانٌة تحول التركٌز إلى المحاكم من  ،والمساعدة المانونٌة للمعوزٌن

 ،بشؤن دفع التعوٌضات فً حال ولوع كوارث ،أجل تفسٌر جملة الموانٌن الجدٌدة

كما تم تجرٌب برنامج مساعدات لانونٌة مجانٌة فً عشر  ،والمعتملٌن بدون تهم

والتً اللت شعبٌة كبٌرة وتعمل الرابطة الروسٌة  ،ٌل حكومًمناطك بتمو

مركز مساعدة لانونٌة عبر أرجاء  027222للمحامٌن بمساعدة الحكومة إلى إلامة 

 البالد.

عاش الروس منذ اإلمبراطورٌة الروسٌة الوضع اإلجتماعً والثمافً :  (2

و إتخاذ فً كٌان متنوع وبخصابص مجتمعٌة جعلته عامل مإثر فً عملٌة صنع 

المرار حٌث ٌرى "الكسندر دوؼٌن" بؤن الشعب الروسً وخصابصه النفسٌة 

 .2والمجتمعٌة تشكل مركز التصور الجٌوبولٌتٌكً
ملٌون  022وتعتبر روسٌا االتحادٌة دولة متعددة المومٌات إذ ٌتراوح عدد سكانها 

أكبر ملٌون نسمة وهً بذالن خامس  022نسمة مع شبه جزٌرة المرم تصل إلى 

جماعة عرلٌة  022دولة من حٌث التعداد السكانً. ٌشكل سكانها ماٌمارب 

و  ،بالمبة من األوكرانٌٌن072 ،من التتر .27بالمبة و  .7..وٌشكل الروس منهم 

و  ،بالمبة أخرون0270و  ،بالمبة من الشٌشان0و ،بالمبة من الشوفاشٌون0

ر روسٌا دولة متعددة األدٌان أما فٌما ٌخص األدٌان تعتب ،بالمبة ؼٌر محددٌن272

حٌث تمدر نسبة  ،من الدستور الروسً بحرٌة األدٌان للجمٌع 01كما تمر المادة 

أالؾ طابفة دٌنٌة  2بالمبة حٌث ٌوجد حوالً 22معتنمً الدٌانات المختلفة ب 

                                                             
1

 316ص،مرجعسابك،سٌدحسن
2

،وكٌبٌدٌاالموسوعةالحرة،دٌموغرافٌةروسٌا

https://en.wikipedia.org/wiki/demographics_of_russia(6107/13/03)
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بالمبة 0فً حٌن ٌمثل البروتستانت  ،تسٌطر علٌها الطابفة المسٌحٌة األرثوذكسٌة

 .1بالمبة 02فٌشكل ثانً أكبر دٌانة فً روسٌا أما اإلسالم 

بعد إنهٌار االتحاد السوفٌاتً وإنهٌار إدٌولوجٌة الدولة )إنهٌار الشٌوعٌة( التً 

حٌث برزت  ،كانت تحتوي كل اإلثنٌات والعرلٌات عانت روسٌا أزمة هوٌة

 بوتنالتساإالت حول هوٌة روسٌا مع مطلع المرن الحادي والعشرٌن. ورفض 

وأكد على ضرورة تحمٌك إتفاق إجتماعً  ،أن تكون للدولة إدٌولوجٌا رسمٌة

كاألهداؾ والمٌم والتوجهات التنموٌة على أن ٌتحمك ذلن  ،للموضوعات األساسٌة

وعظمة روسٌا والتضامن  ،على أساس المٌم الروسٌة التملٌدٌة وهً الوطنٌة

مٌة إلى اإلعتزار بالتنوع و االجتماعً والدوالتٌة. حٌث ٌمتد ذلن الشعور من المو

 ،فما ٌتعلك بالسٌاسة الروسٌة أمران  ،االختالؾ وبتارٌخها ومكانتها فً العالم

أما الثانً فٌتعلك بالثمافة السٌاسٌة  ،أولهما الهوٌة والبحث عن دور جدٌد لروسٌا

 .2الروسٌة تجاه العالم الخارجً

وم الهوٌة الروسٌة فزوال كان لتفكن االتحاد السوفٌاتً األثر السلبً على مفه

اإلرث الجؽرافً واإلدٌلوجً والسٌاسً أثر بالػ األثر على العوامل النفسٌة 

للمواطن الروسً والتضارب الحاصل فً التٌرات ووجهات النظر الناتجة عن 

 وهو ماتستمر اثاره على السٌاسة الخارجٌة الروسٌة المعاصرة. ،هذا التفكن

 

بدأت بوادر التحول نحو التعددٌة الحزبٌة  األحزاب وجماعات المصالح  : (3

بعد تعرض لٌادات الحزب الشٌوعً لضؽوط كبٌرة  0212فً روسٌا منذ عام 

وافمت اللجنة  0222وفً فٌفري  ،من أجل إتاحة المزٌد من حرٌة التعبٌر

( فً .2المركزٌة الحزبٌة للحزب الشٌوعً على تعدٌل الدستور وعدلت المادة )

ولكن دون الحدٌث عن  ،رت إلى األحزاب السٌاسٌةحٌث أشا 0222مارس 

إمتٌازات للحزب الشٌوعً. تكونت بعد ذلن مجموعة من األحزاب فً روسٌا. 

 نجد : ،ومن أهم األحزاب الناشط فً الوسط السٌاسً الروسً
 

: تؤسس هذا الحزب لبل ثالثة أشهر من حزب الوحدة )روسٌا الموحدة( 

) وهو حزب الربٌس  ،م0222فً دٌسمبر  االنتخابات التشرٌعٌة التً جرت

( وصاغ حزب الوحدة إدٌولوجٌته على أساس لٌم الحرٌة الفردٌة فالدٌمٌر بوتن
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والعمل على أساس المسإولٌة الحمولٌة التً تعنً  ،للمواطن و العدالة االجتماعٌة

المبول اإلجابً بالحموق فً الولت الذي تنفذ فٌه جماهٌر الحزب مسإولٌتها 

 العلٌا تجاه المجتمع والدولة. الوطنٌة

: ٌسعى الحزب الشٌوعً بزعامة ؼٌنادي زٌوؼانوؾ الحزب الشٌوعً الروسً 

وتعظم ممومات الموة الشاملة  ،إلى إحٌاء المكانة والوجود السوفٌاتٌٌن المدٌمٌٌن

بما ٌحمله ذلن من إمكانٌات إعادة ترتٌب العاللات الدولٌة والنظام العالمً  ،للدولة

وإنتهاج إستراتٌجٌة تحافظ روسٌا من  ،واالتجاه نحو توازن لوى جدٌد ،دمن جدٌ

 ،خاللها على مصالحها المومٌة العلٌا وتراعً فً الولت نفسه اإلتفالٌات الدولٌة

 وتحترم مصالح الجمٌع.

وتزعمه  0222تؤسس هذا الحزب فً مارس الحزب الدٌممراطً اللبرالً : 

وأهم ماتضمنه برنامجه على الصعٌد اإللتصادي ولؾ  ،فالدٌمٌر جٌرنوفسكً

 ،وتشجٌع تصدٌر السالح ،عملٌات تحوٌل الصناعات الحربٌة إلى صناعات مدنٌة

كا ٌؤكد على وجوب العودة إلى الحدود التً كانت علٌها اإلمبراطورٌة الروسٌة 

 . 1م والتصدي للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والؽرب0222المٌصرٌة عام 

ن المالحظ بخصوص األحزاب الروسٌة رؼم ما ٌظهر من تباٌن فً برامجها إ   

إال أنها تدور حول فكرة عودة الموة والهٌبة الروسٌة المفمودة من أجل التؤثٌر فً 

وعلى الرؼم من وجودها ودورها وحتى تؤثرها فً الساحة  ،السٌاسة الدولٌة

لك األمر بتصادمها مع السٌاسٌة الروسٌة إال أن دورها ٌبمى محدود حٌن ٌتع

أهداؾ وتوجهات الربٌس لما ٌملكه هذا األخٌر من صالحٌات دستورٌة. أما 

النخب السٌاسٌة الروسٌة فكانت أهمٌتها تكمن فً كونها المصدر األساسً لتجنٌد 

ولد تنازعت هذه  ،وتشكٌل البٌرولراطٌة الروسٌة ،المناصب العلٌا فً البالد

ٌساندون التحول إلى  إلصالحٌون الرادٌكالٌون :االنخب فٌما بٌنها فنجد أن 

 المومٌون والمحافظون والشٌوعٌون الٌسار :الؽرب وٌتبنون الخٌار اللبرالً. 

ٌحاولون إٌجاد  نخبة الوسط :ٌركزون على وحدة روسٌا ولدرتها العسكرٌة. 

وٌدعون إلى التحول الدٌمولراطً والتحول  ،توازن بٌن النخبتٌن السابمتٌن

 جً إلى إلتصاد السوق.التدرٌ

لد كفل حرٌة تكوٌن المنظمات والجمعٌات لتنشط  0222كما نجد أن الدستور عام 

( والتً تتعلك بحموق 22-.0وتدافع عن مصالحها وجاء ذلن ضمن المواد )

 .2وأبرز الجمعٌات تؤثرا هً تلن المتعلمة بالعمال ،وحرٌات المواطنٌن الروس
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 091-085ص،مرجعسابك،االستراتٌجٌةالروسٌةبعدالحربالباردة،االمارة
2

 067-065ص،مرجعسابك،صناعةالمرارفًروسٌاوالعاللاتالروسٌةالعربٌة،الشٌخ
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 المطلب الثالث : محددات البٌئة المرارٌة 

ال ٌمكننا فهم مخرجات السٌاسة الخارجٌة مالم نفهم اإلطار الذي تصنع فٌه 

فال نستطٌع أن نمتصر على دراسة المحددات  ،والعملٌات التً تصنع من خاللها

والمتؽٌرات الداخلٌة المادٌة منها والؽٌر مادٌة فحسب بل ٌجب أن نفهم هٌكل 

وهو إطار العاللات ونمط ترتٌبها بٌن األجهزة  ،سٌاسة الخارجٌةصنع ال

عن  ،والهٌبات المسإولة عن صنع السٌاسة الخارجٌة ألٌة دولة ،والمإسسات

طرٌك تحدٌد مدى تؤثٌر ووزن كل فاعل من الفواعل الداخلٌة المشاركة فً 

اتٌجٌاتها. صٌاؼة التوجه العام للسٌاسة الخارجٌة الدولٌة وتحمٌك أهدافها وإستر

ومن هنا تظهر لنا أهمٌة معرفة كٌؾ ٌصنع المرار داخل البٌبة المرارٌة بإعتبار 

أن السٌاسة الخارجٌة ماهً إال عبارة عن سلسلة من المرارات المتخذة لمواجهة 

 الموالؾ المتتابعة .

األمور  ،إلى جانب الشإون الداخلٌة للدولة فإن من مهام الحكومة المركزٌة

ورسم السٌاسة الخارجٌة للدولة وتولٌع المعاهدات  ،تجارة الخارجٌةالخاصة بال

واألمور الخاصة بالدفاع واألمن المومً واإلنتاج الحربً  ،وأمور الحرب والسلم

واألمور المتعلمة بالدفاع عن حدود الدولة  ،وبٌع األسلحة والمعدات العسكرٌة

لة النووٌة واألنشطة واألمور الخاصة بالطا ،وإللٌمها البري البحري الجوي

انتخب الربٌس بورٌس ٌلتستن ربٌسا  ،المضابٌة. فمنذ إنهٌار االتحاد السوفٌاتً

فً أول انتخابات رباسٌة فً  0220جوان  00لجمهورٌة روسٌا االتحادٌة فً 

وواكب هذه المرحلة انهٌار التصادي وارتهان سٌاسً للوالٌات  ،التارٌخ الروسً

اد األوربً نتٌجة فشل السٌاسات السوفٌاتٌة االلتصادٌة المتحدة األمرٌكٌة واالتح

 . 1والعسكرٌة والسٌاسٌة

وأهم ما ٌإشر على هذه المرحلة هو سعً روسٌا إلى اإلندماج فً أوروبا الؽربٌة 

اال  ،وزٌر الخارجٌة الروسً أندرٌه كوزرٌفوهو الخٌار الذي سعى إلى تحمٌمه 

ذا ماٌشٌر إلٌه الكسً بوشكوؾ " لكً ان هذه المحاولة لم ٌكتب لها النجاح وه

نفهم التطور الذي طرأ على سٌاستنا الخارجٌة ٌجب أن نعود للٌال إلى الوراء ففً 

أردنا أن نندمج مع الؽرب ومن أجل هذا الهدؾ لم نتردد فً أن نتمٌد  0220العام 

 2وعلى اٌة حال فؤن الؽرب لم ٌرضا بنا " ،وربما كان هذا التطلع وهما ،بسٌاستنا

 

وسجل  ،لكن هذه المرحلة لم تسجل أي نماط الموة فً السٌاسة الخارجٌة الروسٌة

على رأس وزارة الخارجٌة الروسٌة محاولة إعادة  اٌفغٌنً برٌماكوفوجود 
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 31ص،مرجعسابك،للعجٌة
2

 665ص،مرجعسابك،األصفهانً
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التوازن المفمود فً عملٌة ترتٌب أولوٌات السٌاسة الخارجٌة الروسٌة بعد مرحلة 

والذي أشرت حمبته  رٌفاندرٌه كوزالركض نحو الؽرب بؤي ثمن فً عهد 

فمد إختٌر برٌماكوؾ لمنصب وزٌر  ،سٌاسة اللٌن و المهادنة تجاه الؽرب

م فً محاولة من الربٌس ٌلتسٌن للحد من إنتمادات 0222الخارجٌة فً بداٌة العام 

الساحة الروسٌة بعد فوز الوطنٌٌن المتشددٌن بزعامة جٌرنوفسكً فً االنتخابات 

رة الشٌوعٌٌن على البرلمان بؤؼلبٌة كبٌرة بزعامة وسٌط 0222التشرٌعٌة عام 

مامٌز هذه الفترة هو االهتمام بتوسٌع الدبلوماسٌة الروسٌة على  ،زٌوجانوؾ

 . 1الساحة الدولٌة وإٌجاد تنافس بٌن روسٌا والعالم الخارجً وحماٌة مصالحها

لكنحصل تؽٌر تؽٌر عند وصول الربٌس بعد وصول فالدٌمٌر بوتٌن للحكم : 

فالدٌمٌر بوتٌن الذي تسلم زمام السلطة من الربٌس الروسً السابك ٌورٌس 

أي لبل ستة أشهر من موعد  ،م0222ٌلتسٌن الذي أعلن إستمالته فً دٌسمبر 

أمام ضٌك الخٌارات والبدابل المتاحة  ،وبموجب الدستور الروسً ،االنتخابات

انتمالٌة للمرحلة  بؤفكار ،لتوجهات روسٌا االتحادٌة خرجت المٌادة الروسٌة

السٌاسٌة الجدٌدة عبر المزج بٌن التوجهٌن : "نحو أوروبا" والتوجه " األوراسً 

الجدٌد". فكان االهتمام من صانع المرار الروسً بالعمل على بناء الموة الذاتٌة 

والنظر إلى أن محددات الموة  ،الروسٌة بشكل مستمل عن النماذج الؽربٌة الجاهزة

 ،ستطٌع ان تحمك لروسٌا االتحادٌة المكانة الدولٌة المطلوبةالذاتٌة وحدها ت

بخالؾ التنظٌر اإلفتراضً الفلسفً " األندماج ؼبر المشروط" مع المجال 

 األوروبً األطلسً الذي ٌمثله تٌار التوجه " نحو أوروبا"

ماي  2فً  ،ولد عبر الربٌس فالدٌمٌر بوتٌن عن ذلن فً خطابه التارٌخً  

توجه به إلى مجلس االتحاد الروسً بمولة :"إن روسٌا اإلتحادٌة والذي  ،0222

وتلتزم بمٌراثها وطرٌمها الخاص  ،دولة تصون لٌمها الخاصة وتحمٌها

الدٌممراطً " وأضاؾ أنه " لن ٌتحدد وضعنا فً العالم الحدٌث إال بمدر نجاحنا 

 .2ولوتنا "
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،دراسةدولٌة،حلةمابعدالحربالباردةتوجهاتالسٌاسةالخارجٌةالروسٌةفًمر،عبدالعزٌزمهديالروي

61،064ص،35العدد
2

51ص،مرجعسابك،للعجٌة
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ترتكز علٌها السٌاسة الخارجٌة كما أعلن بوتٌن على مجموعة من أهم النماط التً 

 الروسٌة وهً :

وبذلن وضع حد لسٌاسة  ،تحمٌك أهداؾ روسٌا المومٌة والدفاع عنها -

 التنازل التً عاشتها روسٌا فً السنوات الماضٌة )مرحلة الربٌس بروٌس ٌلتسن(
إضفاء الطابع المومً على السٌاسة الخارجٌة الروسٌة والتؤكٌد على  -

وحسب رأي الربٌس بوتٌن "البد  ،المكانة التً إفتمدتها ضرورة إسترداد روسٌا

وعلى  ،من وضع خطة إستراتٌجٌة وعمالنٌة تإدي على إحالل التعددٌة المطبٌة

 .1نحو ٌتناسب أكثر مع إتجاهات العالم الجدٌد"
االهتمام بدول الجوار "الخرج المرٌب" وكٌفٌة إلرار السالم واالستمرار  -

 فً المنطمة.
بٌك إستراتٌجٌة إحٌاء االلتصاد الروسً ومحاولة تجاوز العمل على تط -

 نمص األرصدة الرأسمالٌة صعوبات االستثمار.
وتوضح اإلحاطة الجٌوستراتٌجٌة  ،تموٌة المولؾ الروسً كموة أوراسٌة -

شرلا وما حلف الناتو التً تزابدت أكثر بتوسع  ،حول الحدود الؽربٌة الروسٌة

 ٌد.تضمنه المفهوم اإلستراتٌجً الجد
كما عمل بوتٌن على تموٌة سٌاسة بالده الخارجٌة فً مواجهة الموى  -

إندماج روسٌا فً العدٌد من النشاطات السٌاسٌة  ،العالمٌة الكبرى األخرى

الخارجٌة مثل : مجموعة الدول الصناعٌة الثمانً الكبرى منتدى أسٌا باسفٌن 

ات الممة الروسٌة ومإتمر ،للتعاون االلتصادي ورابطة األمم لجنوب شرق أسٌا

 .2مع االتحاد االوروبً

على الرؼم من أن مولؾ بوتٌن المإٌد للؽرب ال ٌلمى تؤٌٌدا من مإسسة السٌاسة 

الخارجٌة والمإسسة العسكرٌة الروسٌة )الموجودٌن فً الكرملٌن( أو من الرأي 

 فإن سلطته الموٌة وإستمرار التؤٌٌد المرتفع له فً استطالعات الرأي بشؤن ،العم

والتؽلب على أي  ،تطلك ٌدٌه نسبٌا لمواصلة المسار الجدٌد ،المضاٌا الداخلٌة

لذلن نستطٌع المول أن السٌاسة الخارجٌة  ،مماومة ٌلماها من النخبة السٌاسٌة

 الروسٌة هً "سٌاسة بوتٌن".
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،6110ابرٌل،044العدد،مستمبلالتعاونالروسًاإلرانًفًضوءالتمارباالخٌرمحلهالسٌاسةالدولٌة،نبٌهاألصفهانً

 064-060ص
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 057،6105العدد:،مجلةالوحدةاإلسالمٌة،روسٌابٌنإستعادةالدورواالنفتاحعلىالعالم،عبدالحكٌممعٌن
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وضعت ركابز جدٌدة للسٌاسة الخارجٌة  ،منذ وصول الربٌس بوتٌن إلى السلطة  

والتً من خالل  ،دعمتها األهداؾ السٌاسٌة وااللتصادٌة واألمنٌة ،الروسٌة

أحداثها وتحوالتها صٌؽت التوجهات الروسٌة فً المرن الواحد والعشرٌن 

 0202)روسٌا بوتٌن( ولد مرت بثالث مراحل جٌوسٌاسٌة حتى نهاٌة العام 

 وتمثلت فً:

دت من فترة إمتمرحلة إعادة بناء أو ما ٌسمى "عمٌدة استعاد الدولة :  -

( تمٌزت ببناإ 0222-0222حكم فالدٌمٌر بوتٌن إلى نهاٌة فترة رباسته األولى ) 

نظام سلطوي لوي لادر على إطالق مسار اإلصالحات االلتصادٌة تحت إشراؾ 

.وما مٌز هاته الفترة أنها كانت فترة استعادة وحدة الدولة المومٌة واستعادة 1الدولة

والعسكرٌة وفً هذه المرحلة خرجت روسٌا  لوتها السٌاسٌة وااللتصادٌة

االتحادٌة موحدة فً حمبة تارٌخٌة صعبة جدا تسبب بها االنهٌار الجٌوسٌاسً 

كذلن فمد كان للتفسخ االجتماعً واالنهٌار  ،العالمً بسموط االتحاد السوفٌاتً

االلتصادي والتبعٌة الجٌوستراتٌجٌة للعرب والفوضى الحكومٌة والصراعات 

 الدور المإثر فً تؤخر استعادة روسٌا االتحادٌة لمكانتها العالمٌة. ،الداخلٌة
 مرحلة بناء الموة العسكرٌة العابرة للمارات "عمٌدة فرض اإلحترام : -

نبعت  ،( مٌزتها العمٌدة األمنٌة0222-0222امتدت هذه المرحلة من بٌن األعوام )

ٌس جٌش لوى ولدرات من التوجه الجٌوسٌاسً العالمً الذي ٌموم على بناء وتؤس

وذلن إثر التحدٌات الجٌوسٌاسٌة العالمٌة والمتمثلة  ،عسكرٌة ودفاعٌة وهجومٌة

فً التدخالت المتزاٌدة فً الشؤن الروسً الداخلً والتهدٌدات التً كان ٌمثلها 

على الحدود الؽربٌة للبالد. فتمٌزت هذه المرحلة بإعادة  حلف الشمال األطلسً

وإدارة التنمٌة فً األلالٌم وتجدٌد الموة العسكرٌة  ،االلتصاددور الدولة فً تنظٌم 

 ومنحها الدور الدولً إعتمادا على ثرواتها الطبٌعٌة.
مرحلة تأكٌد المكانة العالمٌة لروسا اإلتحادٌة "عمٌدة فرض التوازن  -

( أعلن عنها سكرتٌر 0202-0202تمتد هذه المرحلة بٌن أعوام ) اإلستراتٌجً :

روسً نٌموالي باتروشٌؾ وجاءت ردا على استراتٌجٌة األمن مجلس األمن ال

واعتمدت هذه المرحلة على الخٌارات  ،المومً األمرٌكً المعلن عنها

االستراتٌجٌة العسكرٌة االستثنابٌة كخٌار إلدام روسٌا على توجٌه ضربات نووٌة 

استبالٌة وإمكانٌة استخدام الموات العسكرٌة الروسٌة خارج نطاق روسٌا 

كان إصرار من المٌادة  ،التحادٌة وتوسٌع المناطك الحدودٌة خاصة الؽربٌةا

الروسٌة على التؤكٌد بمكانة روسٌا االتحادٌة الجٌوسٌاسٌة و الجوستراتٌجٌة فً 
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. وكسابمه بوتٌن جاء 1المرن الحادي والعشرٌن على رلعة الشطرنج الدولٌة

التً أعلنها سلفه فالدٌمٌر دٌمٌتري مدفٌدٌؾ لٌعلن على نفس المبادئ والركابز 

واستطاع كلٌهما من أن ٌحمك أكبر لدر من اإلستماللٌة للسٌاسة الخارجٌة  ،بوتٌن

لتستمر السٌاسة الخارجٌة الروسٌة فً  ،الروسٌة وإحداث العدٌد من الؽٌرات

 تحمٌك إنجازاتها.

 ٌمكن المول أن هذه المرتكزات السٌاسٌة والعمٌدة الجدٌدة التً خطها صانع  

المرار الروسً وكانت نتاج البٌبة المرارٌة من تصور وصٌاؼة وتنفٌذ تؤكد مدى 

لدرة صانع المرار والمٌادة الروسٌة والتً تهدؾ فً الممام األول إلى إعادة التؤكٌد 

مما ٌستدعً التفكٌر ملٌا لبل التعرض ألمنها  ،على مكانة روسٌا الجٌوبولٌتٌكٌة

 ة.المومً أو تهدٌد مصالحها الدولٌ

التً تصاغ  ،بعد ان تطرلنا إلى المحددات الداخلٌة و محددات البٌبة المرارٌة 

فإن المحددات الخارجٌة  ،لبل وبعد بوتٌن ،على أساسها السٌاسة الخارجٌة للدولة

أي طبٌعة النسك  ،مجموعة من العناصر التً تمع خارج الحدود المطرٌة للدولة

كل هذه  ،الدولً وسلون الوحدات الدولٌة األخرى داخله وتؽٌرات الساحة الدولٌة

العوامل الخارجٌة تشكل لٌود على صانع المرار ومدى إدران هذا األخٌر لها 

 ومرونة التعامل معها .

 : المحددات الخارجٌة  المطلب الرابع

ا مصالح وأهداؾ إللٌمٌة ودولٌة إن روسٌا االتحادٌة دولة لارٌة كبرى فلدٌه 

نسعى إلى تحمٌمها باستخدام الوسابل االلتصادٌة والسٌاسٌة والدبلوماسٌة 

والعسكرٌة على اعتبار أن أساس السٌاسة الخارجٌة هً المابلٌة على توظٌؾ أدق 

فلتؽٌر الذي حدث جراء انهٌار  ،األمور فً سبٌل تحمٌك األهداؾ المرجوة

ٌر بموجبه ودستورٌا التحول من مواجهة إدٌولوجٌة االتحاد السوفٌاتً تؽ

)ماركسٌة( إلى الٌبرالٌة الؽربٌة بشمٌها السٌاسً )التعددٌة الحزبٌة( وااللتصادي 

) التصاد السوق وإلؽاء سٌطرة الدولة على االلتصاد( وترتٌب اولوٌاتها فً 

 وإحالل التمارب مكان ،محاولة اإلندماج داخل البٌت األوروبً المشترن

فروسٌا االتحادٌة ترٌد بناء عالم متعدد األلطاب  ،المواجهة مع الوالٌات المتحدة

فً إطار بناء لوتها الذاتٌة وبناء محٌطها اإلللٌمً والتحول إلى فاعل ذا نفوذ على 

وأبمى على األولوٌات التملٌدٌة والنابعو من حرص الدولة الجدٌدة  ،الساحة الدولٌة

 ح المومٌة الروسٌة. على عدم التخلً عن المصال

                                                             
1

91-86ص،مرجعسابك،لعجٌة
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كان من نتابج الحرب الباردة أنه تم التعامل مع روسٌا على أنها الطرؾ   

كما تزامن إنهٌار االتحاد السوفٌاتً مع اندالع حرب الخلٌج الثانٌة  ،المنهزم

وخلفت هذه األحداث جملة من التفاعالت والتطورات  ،وؼزو العراق للكوٌت

وأفرزت الحرب نتابج عدٌدة كانت أهمها: تعزٌز  ،السٌاسٌة والعسكرٌة المتتابعة

حٌث عملت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  ،وتكرٌس الزعامة األمرٌكٌة على العالم

على ترسٌخ اإلنطباع بؤنها الدولة العظمى والمركزٌة فً ظل ما ٌسمى النظام 

 الدولً الجدٌد. الفترة التً عرفت الوالٌات المتحدة فً حربها على اإلرهاب

 .1واستمرار سوق النفط العالمٌة ،ومنع انتشار السالح النووي ،الدولً

فً أفؽانستان  لحلف الناتوكما أن التوجه الروسً من وجود لواعد عسكرٌة   

وطالبت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بسحب المواعد  ،وجمهورٌات أسٌا الوسطى

وتمكنت روسٌا بذلن من توطٌد  ،العسكرٌة فً كل من أوزباكستان ولرؼٌزستان

 .2عاللاتها بهذه األخٌرة

لكن على الرؼم من مستوى التعاون الذي تم التوصل إلٌه بٌن الوالٌات المتحدة   

منها ما تمارسه الوالٌات المتحدة من  ،فإن هنان نماط اختالؾ ،األمرٌكٌة وروسٌا

ع بعض دول ضؽوط على روسٌا بولؾ تعاونها الفنً والعسكري والتكنلوجً م

( شرلا وذلن بإنضمام الناتو)حلف الشمال األطلسًإلى جانب مسؤلة توسع  ،العالم

وسلوفاكٌا فً مارس  ،وسلوفٌنٌا ،ورومانٌا ،ولتوانٌا ،والتافٌا ،وإستونٌا ،بلؽارٌا

واألخطر من ذلن تمثل فً إندالع  ،األمر الذي ٌهدد جٌوبولٌتٌن روسٌا ،0222

 ،ومن لبلها الثورة الوردٌة فً جورجٌا ،0222انٌا عام الثورة البرتمالٌة فً أوكر

 األمر الذي مثل تمدما جٌوسٌاسً أمرٌكً فً المحٌط الروسً.

مما تمدم ٌمكن المول أن هنان حدود للمواجهة الروسٌة مع الوالٌات المتحدة 

األمرٌكٌة وٌمتصر األمر فً درجاته إلى المواجهة الدبلوماسٌة داخل األمم 

د ٌصل حد المشادات اللفظٌة وإستخدام "الفٌتو" ضد اإلرادة األمرٌكٌة المتحدة و ل

فً مجلس األمن دون أن ٌترجم إلى مواجهة عسكرٌة روسٌة أمرٌكٌة أو حتى 

 .3توتر حاد فً العاللات بٌنهما

ٌعتبر ملؾ الطالة ملفا أساسٌا فً األوراسٌة :  –السٌاسة الخارجٌة الروسٌة 

فروسٌا عمالق نفطً ٌطرح بدٌال لنفط الشرق  ،األوروبٌة –العاللات الروسٌة 

حٌث تموم روسٌا بإمداد الدول األوربٌة بثلث  ،األوسط بالنسبة إلى أوروبا

                                                             
1

 .630ص،6117جانفً،067العدد،مجلةالسٌاسةالدولٌة،اللغزالروسً،هدىعوض
2

 44ص،6119،طاالولى،دمشكداركٌوانللطباعةوالنشروالتوزٌع،دةالصراعالدولًبعدالحربالبار،خالدالمعٌنً
3

 60ص،مرجعسابك،فًالمرنالحاديوالعشرٌن،السٌاسةالروسٌةإتجاهالشرقاألوسط،الشٌخ
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ومن المتولع أن ٌؽطً الؽاز الروسً فً عام  ،إحتٌاجاتها من الؽاز والنفط

 .1بالمبة من إحتٌاجات المارة األوروبٌة2.نحو  0202

آسٌوٌة تنتمً إلى المجتمع األوروبً وترتبط  –دولة أورو أن روسٌا  بوتٌنأكد 

 ،وأن التمارب بٌن روسٌا وأوروبا أمر حتمً ،بمصالح حٌوٌة واستراتٌجٌة معه

وٌعتبر الؽاز  ،وأن الروابط التارٌخٌة والجؽرافٌة والمصلحٌة عمٌمة بٌن الطرفٌن

والعاللة بٌنهم عاللة تؤثٌر وؼنى  ،والنفط من أهم مجاالت التعاون بٌن الطرفٌن

متبادل. وٌعتبر بوتٌن أن اإلتحاد األوروبً ٌمكنه تعزٌز وتوطٌد التعاون فً 

وبذلن ٌمكن اإلستجابة إلى كل التحدٌات المتعلمة بوجود مشكلة  ،أوروبا

الصوارٌخ التً تنوي الوالٌات المتحدة نشرها فً أوروبا الشرلٌة على حدود 

وتجارة  ،والهجرة الؽٌر شرعٌة ،ر أسلحة الدمار الشاملوعدم انتشا ،روسٌا

 .2المخدرات

لمد سعى الربٌس بوتٌن إلى تحسٌن العاللات مع الدول األوروبٌة فمد دعى وزراء 

خارجٌة ألمانٌا وإٌطالٌا وبرٌطانٌا وفرنسا إلى زٌارة روسٌا وإجراء محادثات فً 

ولفهم من الشٌشان. كما سعت العاللات والتعاون الثنابً وخصوصا فٌما ٌتعلك بم

روسٌا من خالل عضوٌتها فً مجموعة دول الثمانً الكبرى إلى تفعٌل برنامج 

الشراكة من أجل التمدم والمستمبل المشترن فً منطمة الشرق األوسط وشمال 

وأكدت روسٌا على ضرورة أن تراعً جمٌع مشارٌعه اإلصالح  ،إفرٌمٌا

موافمتها عالوة على سعٌها للتمرٌب والتحدٌث وخصابص كل بلد وأن تحظى ب

 .3بٌن موالؾ مختلؾ البلدان تجاه مسابل اإلصالحات الجارٌة فً المنطمة

إن المولع الجٌوبولٌتٌكً الروسً ومحدداته الهٌكلٌة ٌلمً ثمال كبٌرا على تناسبات 

أال انه ٌشكو خلل  ،فالتحاد الروسً ورؼم كونه كٌان مترامً األطراؾ ،المدرة

لمحدودٌة المنافذ  ،فهو ٌكاد برٌا أن ٌكون شبه مؽلك ،لعه الجؽرافًهٌكلً بمو

إن ماتمدم ولد إحساسا بالحرمان بما ٌتعلك بمصادر الطالة والمعادن  ،البحرٌة

الهابلة فً المنطمة إلى جانب الملك من التحدي اإلسالمً المحتمل من 

ها لمد تؽٌرت حدود روسٌا وتملص مجال تؤثر ،الجمهورٌات المستملة

الجٌوبولٌتٌكً بعد أن كانت منطمة بحر البلطٌك لد خضعت للسٌطرة الروسٌة منذ 

 المرن الثامن عشر.

                                                             
1

309،مرجعسابك،سٌدحسٌن
2

 361ص،المرجعنفسه
3

المركزالعربًللبحوث،استعادةالدورالمحدداتالداخلٌةوالدولٌةللسٌاسةالروسٌة،أحمدعبدهللاالطحالوي

6104،والدراسات
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 ،زد على ذلن خسارة أوكرانٌا بحصولها على االستمالل رؼم العرلٌة المشتركة 

إلى جانب االنمالب الجٌوبولٌتٌكً الجنوب الشرلً على ضفاؾ بحر لزوٌن بعد 

 ،تركمانستان ،كازاخستان ،حت تتماسمه مع اذربٌجانأصب ،أن كان بحٌرة روسٌة

فلم ٌعد لها المدرة على التصرؾ فً ثروات بحر لزوٌن منفردة. لمد أبدت  ،إٌران

ألنه  ،روسٌا والتزال تبدي إهتماما كبٌرا بالمولاز عسكرٌا وسٌاسٌا والتصادٌا

 أصبح ٌمثل حدود روسٌا الدولٌة مع الجٌران.

سً إلى الشرق األسٌوي جراء تجاهل الؽرب للمطالب لمد تحول التوجه الرو  

األمنٌة الروسٌة فً المارة األوروبٌة والمضً فً ضم دول شرق ووسط أوروبا 

مع إدراكها  ،وذلن حتى تعوٌض روسٌا انحصارها األمنً ،إلى الحلؾ األطلسً

ألهمٌة المصالح المشتركة التً ٌمكن أن تتحمك مع الدول األسٌوٌة ومن هنا جاء 

 .1والهند وؼٌرها ،الٌابان ،االهتمام بآسٌا ومنها الصٌن

إن تحمٌك األمن واإلستمرار فً اإلللٌم ٌضمن لروسٌا ممارسة دور إلتصادي 

فالسٌاسة الخارٌجة الروسٌة إتجاه المنطمة إتسمت بالتعاون  ،وسٌاسً مإثر وفعال

لؾ والتنسٌك محل المواجهة والصراع وأدى دورا إللٌمٌا وفاعال فً مخت

 .2المجاالت فً تؽٌر توجهات روسٌا نحو المنطمة

وتبلورت هذه العاللات مع تولٌع  ،على العاللات الروسٌة الصٌنٌة بوتٌنركز 

والتً أشارت إلى وجود توافك  0222معاهدة التعاون وحسن الجوار فً جوٌلٌة 

 من بٌنها : ،مع توجهات الطرفٌن

 معارضة إنشاء برنامج الدفاع الصاروخً. -
فً  0222مفهوم التدخل اإلنسانً الذي تبناه حلؾ األطلسً عام  رفض -

 كسوفو.
وإعكاساتها على األمن  ،معارضة سٌاسة التوسع العسكري األمرٌكً -

 العالمً.
 معارضة سٌاسة األحالؾ العسكرٌة. -
عدم التدخل فً الشإون الداخلٌة لكل طرؾ واحترام الوحدة والسالمة  -

 .3اإلللٌمٌة له

                                                             
1

 668ص،مصدرسابك،انطاللةجدٌدةلدبلوماسٌةروسٌااالتحادٌة،االصفهانً
2

كلٌةااللتصادوالعلوم،مركزالدراساتاألسٌوٌة،الدورالجدٌدللموىالكبرىفًآسٌاوالتحوالتالعالمٌة،ممدوحأنٌسفتحً

 0998جامعةالماهرة،السٌاسٌة
3

6117أكتوبر،071العدد،السٌاسةالدولٌة،محدداتالهالفآفاقالتعاون،الصٌنٌة–العاللاتالروسٌة،ابوبكرالدسولً

 .76ص
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حدد فٌه الموالؾ الثنابٌة والموحدة بٌن  ،0222الجانبٌن فً وصدر بٌان عن   

 ،كرفض نظام األحادٌة المطبٌة ،البلدٌن حول العدٌد من المضاٌا الدولٌة واإلللٌمٌة

والهدؾ منه إحتواء مصادر التهدٌد الجدٌدة واالستمرار فً لعب دور عالمً 

اإلختراق األمرٌكً ومنع  ،متزاٌد فً العدٌد من المضاٌا اإلللٌمٌة والعالمٌة

 .1خاصة ألالٌم أسٌا الوسطى والشرلٌة ،لإلللٌم

 0220وكتتوٌج لعمل "مجموعة شنؽهاي" تؤسست "منظمة شنؽهاي" عام   

وكان الهدؾ من ورابها محاولة حماٌة  ،وظمت روسٌا والصٌن وآسٌا الوسطى

ت وإستعاب لمجالها الجٌوبولٌتٌكً فً آسٌا الوسطى خاصة بعد تشجٌع الوالٌا

وحماٌة الحدود البٌبٌة لهذه  ،المتحدة األمرٌكٌة للثورات الملونة فً المنطمة

 .2والمٌام بالتسلٌح والتنسٌك األمنً والتدرٌبات المشتركة ،الدول

إن روسا وإنطاللا من محدداتها الداخلٌة والخارجٌة وبٌبتها المرارٌة تسعى إلى   

حاولة فً ذالن إلى تحدٌد م ،العودة كفاعل ربٌسً مإثر فً النظام الدولً

أولوٌاتها فً سٌاستها الخارجٌة التً تستند تملٌدٌا إلى ثالثة لوى : *روسٌا كموة 

نووٌة. * روسٌا كموة كبرى فً العاللات الدولٌة. *روسٌا كموة مإثرة فً 

 المجاالت السٌاسٌة وااللتصادٌة والعسكرٌة.

المساوة واالحترام المتبادل إلى جانب التعامل مع دول العالم على أساس مبدأ   

 ،والمصالح المشتركة. ومراعاة الدور المحوري لألمم المتحدة والمانون الدولً

 وتعزٌز السلم واألمن الدولٌٌن.

ٌمكننا المول أن مستمبل السٌاسة الخارجٌة الروسٌة وتحركها الدبلوماسً ٌهدؾ 

 إلى تحمٌك األهداؾ التالٌة :

استراتٌجٌة ودعم لدراتها الدولٌة وتفعٌل دور العمل الجاد لمٌام تكتالت  -

 مجلس األمن .
اإلستفادة من اإلنتماء العرلً فً تسوٌة الصراع العرالً وخصوصا بٌن  -

 السالؾ واالعراق االخرى .
االلتزام بمٌثاق األمم المتحدة لتنظٌم اعاللات فً السٌاسة الدولٌة وتفعٌل  -

 دور مجلس األمن.
وسعٌها نحو  ،ٌما ٌعرؾ برابطة الدول المستملةاالهتمام الجٌوبولٌتٌكً ف -

تشكٌل اتحاد أوراسً ٌضم كافة دول الرابطة ٌدمج فٌه االتحاد الجمركً ومعاهدة 

األمن الجماعً فً إطار منظمة دولٌة لادرة على مواجهة التحدٌات والتهدٌدات 

الٌات ٌلٌها دول أوروبا الشرلٌة واالتحاد األوربً وحلؾ األطلسً والو ،العالمٌة

                                                             
1

 .77ص،المرجعنفسه
2

 .84ص،6117أكتوبر،071العدد،السٌاسةالدولٌة،ةواحتواءاألخطارحماٌ،روسٌاوآسٌاالوسطى،عاطفعبدالحمٌد
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كما تحتل تحالفات  ،المتحدة األمرٌكٌة التً جاءت فً مكانه متؤخرة فً األولوٌات

موسكو اإلللٌمٌة والدولٌة فً إطار منظمات "شنؽهاي" و "البرٌكس" مكانة بارزة 

فً أولوٌاتها تسٌك عاللاتها مع دول شرق آسٌا والشرق األوسط وأمرٌكا 

 الجنوبٌة.

وظهور روسٌا  ،وزوال إدٌولوجٌته الماركسٌةان تفكن االتحاد السوفٌاتً 

وتحدٌات روسٌا التً تسعى  ،الشرعٌة كدولة منفصلة عن ماضٌها الشٌوعً

والسٌما مع خسارتها العظٌمة ألطرافها  ،للحفاظ على مركزها كموة عظمى

وضٌاع ثروات الجمهورٌات  ،المترامٌة وكذا سلطتها على دول البلطٌك

كان علٌها  ،الدول المستملة إلى الحلؾ األطلسً اإلسالمٌة فً آسٌا وإنظمام

ترتٌب أولوٌاتها وتحدٌد أهدافها اإلستراتٌجٌة و الجٌوبولٌتٌكٌة التً صارت على 

بتعرضها للتهدٌدات من الحدود الؽربٌة خاصة مع إنظمام بعض الدول  ،المحن

 هذا الوضع الذي أدى إلى تصاعد موجة هابلة من ،المستملة إلى حلؾ األطلسً

ونماش عنٌؾ حول أولوٌات  ،التحلٌل الذاتً لروسٌا فً المرحلة التارٌخٌة الراهنة

بٌن  ،بٌن المنظرٌن والخبراء والممارسٌن الروس ،وأهداؾ السٌاسة الخارجٌة

 تبنً التوجهات وإصالحات موجهة أو صٌاؼة أهداؾ واستراتٌجٌة جدٌدة.

ا بالتراث اإلدٌلوجً الموروث لمد تؤثر الجدل فً التهدٌدات المحتملة تؤثٌرا بالؽ

من الحمبة السوفٌاتٌة الذي نشؤت علٌه أجٌال عدٌدة من المٌادة العسكرٌة الحالٌة 

وبالمصالح المإسساتٌة الخاصة بالمإسسة العسكرٌة الممتنعة بتٌنً توجهات 

إلى جانب تٌارات فكرٌة إدٌلوجٌة لما بعد الحمبة السوفٌاتٌة خاصة  ،إصالحٌة

 .1الدوابر المومٌة المضادة للبرالٌةالتً برزت فً 

سنتناول فٌما ٌلً األهداؾ الجٌوبولٌتٌكٌة واألستراتٌجٌة للسٌاسة الخارجٌة 

 الروسٌة لبل وبعد بوتٌن.
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المبحث الثانً: األهداف الجٌوبولٌتٌكٌة واإلستراتٌجٌة للسٌاسة الخارجٌة 

 الروسٌة لبل وبعد بوتٌن. 

 ،تجسدت أؼلب المفاهٌم والمماربات النظرٌة فً تفسٌر ودراسة العاللات الدولٌة 

 ،واللبرالٌة ،الوالعٌةفً حوار بٌن المدارس الكالسٌكٌة للعاللات الدولٌة: 

 ،األطلسٌونوالتً ٌمكن التمٌٌز بٌنها فً المدارس التالٌة ) ،الماركسٌة

دون أن ٌجد إستراتٌجٌة دولٌة  ،ما(. هذا الحوار الٌزال لابالمومٌون ،األوراسٌون

واضحة وال أساس نظري متٌن لتبرٌر هذه اإلستراتٌجٌة ألنه حوار ٌنطلك من 

 أساس إدٌلوجً أكثر منه نظري وذلن لألسباب التالٌة:

 ،إنهٌار الماركسٌة التً شكلت األساس التنظٌري للعلوم االجتماعٌة -

 وظهور أطر أخرى ؼربٌة.
ا ٌجب أن تستجٌب أوال للتحدٌات التً رأت المدارس الروسٌة انه -

ٌفرضها الوضع الجدٌد على السٌاسة الخارجٌة الروسٌة لبل الخوض فً دراسات 

 نظرٌة جدٌدة.
وزٌادة نفوذ "دبابات التفكٌر" وإنتمال  ،إنتشار وسابل االعالم المستملة -

 ،مجالت ،صحؾ ،الكادٌمٌٌن من الجامعات العمومٌة إلى مراكز البحث خاصة

 عل الدراسات الدولٌة أكثر شعبٌة.مما ج

 ،كما ٌجب اإلشارة على أهمٌة مفهوم النخبة فً تفسٌر السلون الخارجً الروسً

فإذا كان الرأي العام الجدٌد ٌحدد وٌإطر ماهو ممبول فإن أراء النخبة أكثر شؤنا 

حٌث أنها تعتبر المصدر األساسً  ،وأهمٌة فً تشكٌل أجندة السٌاسة الخارجٌة

كما أن لها تؤثٌر على عملٌة إتخاذ  ،المناصب العلٌا والحساسة فً البالدلتحدٌد 

وخاصة إذا اللت هذه األراء واالنتمادات صدى لدى الشارع  ،المرار

وكل مكون منها  ،.كما تشمل مختلؾ مكونات البٌبة الداخلٌة الروسٌة1الروسً

فؤفكار وأراء  ،ٌحمل لناعات وإنتماءات ووالء ألحد هذه المدارس الفكرٌة

المنظورٌن والممارسٌن الروس تتفرع إلى ثالث إتجاهات تمثل المدارس التً 

 تستند إلٌها النخب الروسٌة فً تحدٌد أولوٌات السٌاسة الخارجٌة الروسٌة وهً :

 

 المدرسة اللبرالٌة و أولوٌة التعاون مع الغرب ) األطلسٌون( -
 ،الشٌوعٌون ،سالفٌونالمدرسة الجٌوبولٌتٌكٌة وأولوٌة اوراسٌا )ال -

 المحافظون( ،المومٌون
                                                             

1
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 المدرسة الوالعٌة الروسٌة ) اتجاه الوسط البراغماتً( -

وتإثر هذه االتجاهات واألفكار فً توجٌه عاللات روسٌا الخارجٌة فً الحاالت 

فً شكل اتجاه  ،التً تهٌمن فٌها نخبة معٌنة على عملٌة اتخاذ المرارت الخارجٌة

واتجاه الصراع والعزلة. ومما  ،التعاون المطلك والمرن أو الشراكة مع الؽرب

الشن فٌه أن لمدارس الفكر االستراتٌجً المختلفة والمتنوعة الموجودة فً روسٌا 

الٌوم تساعدنا فً تفسٌر العوامل الهامة التً تسهم فً تشكٌل السٌاسة الخارجٌة 

فمن  ،ت نظر النخبة الحاكمة المإثرة فً صنع المراركونها تحدد وجها ،للبالد

خاصة أثناء إعادة  ،الواضح أن التطور الذي شهدته السٌاسة الخارجٌة الروسٌة

تختلؾ كل اإلختالؾ  ،من موالفها الموٌةوالمتصلبة أحٌانافالدٌمٌر بوتٌن والٌة 

ٌمكننا من  والذي ،عهد ٌلتسٌنعن تلن التً شهدتها روسٌا التعاون واالنفتاح فً 

المول إن التحول الذي شهده مسار السٌاسة الخارجٌة الروسٌة تسبب فً " حدوث 

مما اثر على ظهور توجهات  ،تؽٌر فى الفكر اإلستراتٌجً للصفوة الروسٌة"

والعناصر ٌعطون  ،لصانعً المرار الروسً إزاء المستجدات على الساحة الدولٌة

تصاد" على حساب السٌاسة العلٌا "األمن األولوٌة لمضاٌا السٌاسة الدنٌا "االل

ألن المشاكل التً ٌحدثها االنحراؾ االلتصادي أخطر من توسع  ،العسكري"

ومن ثم فهم ٌتبنون مفهوما للمصلحة الوطنٌة ٌرتكز على توازن  ،حلف األطلسً

 المصالح ال توازن الموى.

لؽرب شكلت هذه األطروحة الخلفٌة النظرٌة للمدرسة الروسٌة المالٌة ل

 ،"األطلنطٌة الؽربٌة" التً كان لها وجود بارز فً الدوابر األكادٌمٌة الروسٌة

 .1والنخبة المثمفة ورجال األعمال

مستشاره ألكسندر  ،ومنهم من شكل نخبة صناع المرار الروسً )الربٌس ٌلتسٌن

ووزٌر الخارجٌة أندري كوزٌراؾ( والإللتصادٌون اإلصالحٌون  ،رٌسكوي

سٌرجً كٌرنكو(. وهذا التوجه الذي ٌجد  ،أناتولً شوباٌس ،)إٌجور جٌدار

التً جاء بها الربٌس ؼورباتشوؾ وهً  ،جذوره األولى فً سٌاسة التفكٌر الجدٌد

مثل : )توازن المصالح بدل توازن  ،األفكار التً ؼٌرت المفاهٌم ونمط التوجه

 .2اإلعتماد المتبادل( ،مبدأ األمن الجماعً ،الموى

 ،األطلسٌون أن مستمبل روسٌا هو فً اإلنظمام إلى حلؾ أمن وجار لويوٌرى 

 ،ودخول االلتصاد الؽربً ،فاخٌار األكثر أمنا فً روسٌا هو التحالؾ مع الؽرب
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وإٌجاد نماط توافك مع اإلتحاد األوروبً  ،التجارة والعسكرٌة ،ومإمسساته المالٌة

وٌعزز  ،أكثر باألمور الداخلٌة حٌث ٌمكنهم ذلن من االهتمام ،والوالٌات المتحدة

. وٌعززون توجههم باإلنتماء الؽربً األوروبً 1مولفها الدولً فً نفس الولت

هذا ما ٌعارضه اإلتجاه المومً المحافظ كون الهوٌة الروسٌة  ،للهوٌة الروسٌة

 نابعة من الحضارة المسٌحٌة االرثوذوكسٌة ذات العرق السالفً.

ووجدت من  ،ا كبٌر إثر إنهٌار اإلتحاد السوفٌاتًولمد اللت هذه األفكار رواج

وكان من أهم أفكار  ،نخبة صناع المرار معتنمٌها ومنهم الربٌس السابك ٌلتسٌن

حول السٌاسة الخارجٌة الروسٌة تتجسد حول طً صفحة الخالؾ مع  ،األطلسٌٌن

والتركٌز على اإلصالحات  ،ورفض السٌاسة األمبرٌالٌة واإلدٌولوجٌة ،الؽرب

وتجاهل المصالح المومٌة الروسٌة  ،واالندماج مع العالم المتحضر ،لداخلٌةا

 وألهمٌة الجوار اإلللٌمً.

 ،المطلب الثانً : المدرسة الجٌوبولٌتكٌة وأولوٌة أوراسٌا )السالفٌون

ظهرت مدرسة التملٌدٌون المتشددون فً المومٌون المحافظون(.  ،الشٌوعٌون

وتعد بمثابة الورٌث الفكري للتوجه المحافظ  ،ًأعماب انهٌار اإلتحاد السوفٌات

لالتحاد السوفٌاتً وشكلت األساس االدٌولوجً للمعارضة المتشددة لإلصالحات 

كما ترؼب فً  ،والتحوالت الدٌممراطٌة التً شهدها االتحاد السوفٌاتً السابك

الٌة كما ان سٌاسة ٌلتسٌن الخارجٌة المو ،إحٌاء أمجاد الماضً لروسٌا السوفٌاتٌة

 ،للؽرب أثارت ردود أفعال معارضة العدٌد من السٌاسٌن والمفكرٌن الروس

 ولذلن أرادو إٌجاد بدٌل للسٌاسة الخارجٌة.

وتستمد المدرسة ،أصبح تٌار األوراسٌة بدٌل النظرٌة األطلسٌة 0220ومنذ 

التً تإكد على  0202المدرسة الفلسفٌة الروسٌة التً تؤسست عام  ،جذورها من

تفرد روسٌا ومن نظرٌة "ماكٌندر" عن "أوراسٌا للب العالم" حٌث ٌرى أن المارة 

تمع فً مركز العالم أي فً مركز العالم  ،األوراسٌة من وجهة النظر الكونٌة

لكل دولة هو فً الحٌث ٌإكد ماكٌندر على أن الوضع الجٌوبولٌتٌكً األفضل 

وٌمع فً مركزها ماسماه بملب العالم  -أي الوضع المتوسط المركزي–المركز 

 .2وهذا هو رأس الجسر الجؽرافً األكثر مالبمة للسٌادة على العالم بؤسره

 ،ومن الناحٌة السٌاسٌة ٌعترؾ بمولع روسٌا المٌادي فً المفهوم األستراتٌجً

األستراتٌجً الذي ٌكسبها المدرة بؤحٌاء  فروسٌا حسب ماكٌندر تحتل هذه المركز

                                                             
1

 .33ص،مرجعسابك،مالمحالموةوالضعف،الجٌوبولٌتٌنالروسً،سهٌلفرح
2

 .86ص،مستمبلروسٌاالجٌوبولٌتٌكً،أسسالجٌوبولٌتٌكا،الكسندردوغن



 السياسة الخارجية الروسية  القيادة و التحوالت الكبرى في                              الفصل األول  

36 
 

دور محوري على المستوى األللٌمً والعالمً. ونجد أن األوراسٌون ٌستندون 

نٌكوالٌفٌتش سافٌتسكً  ،فً تصورهم حول مكانة روسٌا الجٌوبولٌتٌن الروسً

 وأن مولعها مركزي بالنسبة للمارة. ،الذي ٌبٌن تفرد روسٌا بهذا المولع

أن الدول كانت  ،ون المتشددون أسباب الصراع بعد الحرب الباردةوٌفسر التملٌدٌ

والتوسع السٌاسً والعسكري على الموارد  ،تسعى إلى الهٌمنة اإلللٌمٌة والعالمٌة

وفً مجال السٌاسة الخارجٌة فٌرون  ،الطبٌعٌة ووسابل الهٌمنة االستراتٌجٌة

لٌه أثناء الحرب الؽرب المنافس المباشر واألساسً لروسٌا أكثر مما كان ع

وفرضٌة أن العداء بٌن الحضارتٌن الؽربٌة والروسٌة دابم وأن التهدٌد  ،الباردة

الذي تواجهه روسٌا ٌؤتً من الؽرب. كما ٌتولع منظرو هاته المدرسة إحتمالٌة 

نشوب حروب فً أوروبا وٌكون السبب فٌها تدخل الوالٌات المتحدة وبعض 

 Leonid"النظر هاته ٌرى لٌونٌد إفاشوؾ وعلى نفس وجهة  ،الدول األوروبٌة
lvashov    على روسٌا أن تكون بمثابة نواة تكتل جدٌد لادرة للولوؾ فً ٌجب

 .1وجه الدكتاتورٌة العسكرٌة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

زذلن إلختالؾ  ،واألوراسٌون الروس الجدد ،الشٌوعٌٌن ،ونمٌز بٌن السالفٌٌن

 كل نواح منهم فً طرق ووسابل التعامل مع الؽرب وكذا حدة العداء لهم.

 ٌحددون أهداؾ السٌاسة الخارجٌة كماٌلً: السالفٌون: (0
ٌإكدون على اإلختالؾ الحضاري بٌن  ،إلى جانب األهمٌة الجٌوبولٌتكٌة -

 الشرق والؽرب.
 ٌدعون إلى تؤسٌس لوة مركزٌة لوٌة. -
 ،وٌنادون بضرورة اإلعتماد على الذات ،الؽربٌة ٌعارضون المساعدات -

 وٌعارضون اإلنضمام إلى مإسسات الؽرب االلتصادٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة.
ضرورة المحافظة على الموة النووٌة الرادعة الي تهدٌد واستعادة لوتها  -

 التملٌدٌة.
 بناء تحالؾ عسكري وسٌاسً وثٌك بٌن الدولة المستملة لروسا. -
اسة الخارجٌة ٌجب أن توجه إلى حماٌة األللٌات فً أولوٌة السٌ -

 الجمهورٌات السابمة.
وٌرون أن اإلعتبار الٌوم  ،ٌمثلون الحزب الشٌوعً الشٌوعٌون: (0

وٌمثل الحزب الشٌوعً الفدرالً  ،للجؽرافٌا السٌاسٌة أمر ضروري وهام
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الروسً زعٌمه ؼاندي زٌؽنوؾ وٌإكدون على أن الدولة المومٌة تنشؤ من 

 وإلترحو ماٌلً: ،ددٌة العرلٌة والدٌنٌة من أجل مواجهة التحدٌات الخارجٌةالتع
لتبمى روسٌا ضمن الدول الخمس  ،عدم توسٌع عضوٌة مجلس األمن -

 الكبرى فً العالم.
 تعزٌز دور مجلس األمن فً حفظ السلم وتسوٌة النزاعات. -
 تحسٌن نظام عدم اإلنتشار النووي. -

 وبالنسبة لألولوٌات الجٌوبولٌتكٌة فٌحددونها كاألتً: 

 تعزٌز وإعادة توحٌد دول رابطة الدول المستملة لكن دون إستعمال الموة. -
ضرورة إستعادة  ،تكثٌؾ التعاون مع دول العالم الثالث بدل الؽرب -

النها تمدم خدمة للصناعة العسكرٌة  ،العاللات التملٌدٌة مع األصدلاء والحلفاء

 وسٌة.الر
 واإلستفادة من النموذج الصٌنً. ،اإلنفتاح على الصٌن -
تتضمن األوراسٌة عدة صٌػ تعتمد  األوراسٌون الروس الجدد: (2

األوراسٌة الجدٌدة على مجموعة من المنظرٌن فعلى المستوى اإلجتماعً 

السٌاسً ٌمٌل هذا االتجاه نحو اإلشتراكٌة األوراسٌة معتبرا التارٌخ اللبرالً 

 ،ممٌزة للمعسكر األطلسً. أي الشمولٌة األوراسٌة المعادٌة لألطلسٌةالسمة ال

 ،وٌإكدون ضرورة اإلكتمال الجٌوبولٌتٌكً ألوروبا الن هدا أهمٌة إستراتٌجٌة

 .1واكتمال المجال الكبٌر األوراسً

مولع إٌران فً نظرٌتة األوراسٌة أللكسندر دوؼٌن إذ ٌخصص فً نظرٌته 

دوؼن ٌرى أن جمهورٌة إٌران اإلسالمٌة هً  ،ٌرانمكانة هامة إل ،األوراسٌة

 –والؽربً  ،واحدة من أهم حلفاء روسٌا فً الحرب ضد العالم األحادي المطب

وٌمول حول دور إٌران فً نظرٌته: "من وجهة نظر العلم المتعدد  ،األمرٌكً

ة تلعب إٌران دورا ربٌسا. هذا البلد بعد الثور ،ففً النظرٌة األوراسٌة ،األلطاب

لد تم إدراجه فً خلك الفضاء األوراسً المستمل.  ،ونظرا لمولعه اإلستراتٌجً

وهنان تداخل إستراتٌجً كامل بٌن المصالح اإلٌرانٌة والروسٌة فً آسٌا 

 وفً المجال اإلللٌمً بصفة عامة. ،الوسطى

 ،وإذ ٌشٌر دوؼٌن إلى الحضارة الخاصة والموة واالستماللٌة التً ٌراها إلٌران

وال ٌنبؽً االفتراض بؤنه  ،ٌوضح أن هذا البلد ال ٌمع ضمن "التمارب األوراسً"

وٌجب  ،بل  إٌران هً الدولة التً ٌجب أن تحترم ،جزء من "روسٌا األكبر"

ومولع  ،فإٌران شرٌن روسٌا فً العالم المتعدد األلطاب ،الحفاظ على هذه الوحدة
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 ،وفً هذا النموذج ،مولع محوري ،إٌران فً النموذج األوراسً المتعدد األلطاب

فإن طهران هً ألرب شرٌن لموسكو. ومع ذلن فمد تم النظر فً الشراكة مع 

 تركٌا والصٌن والهند أٌضا.

 المطلب الثالث: المدرسة الوالعٌة الروسٌة تجاه الوسط البراغماتً:

هو تٌار ظهر بداٌة التسعٌنٌات هو تٌار فكري إستراتٌجً ٌعرؾ بالوالعً أو 

وٌركز على أن الدٌممراطٌات المتمدمة تمثل المحور االلتصادي  ،لبراؼماتًا

 ،والعسكري ولعالم المتعولم ومصدرا هابال لألبتكارات التمنٌة واالجتماعٌة

تمؾ أمام  ،وٌإمن أنصار هذا التٌار أن روسٌا مع كل خصابصها الممٌزة

عزلها عن النظام خٌارٌن: إما اإلنظمام إلى مجتمع األنظمة الدٌممراطٌة أو 

 .1العالمً

وٌإكد أنصار هذا التٌار على ضرورة ربط السٌاسة الخارجٌة بالمصلحة الوطنٌة 

 ،إنشاء نظلم دٌممراطً ،والتً ٌحددها "ستاتكوفٌتش" فً االعتماد على النفس

وضمانات فعالٌة لأللالٌات الروسٌة فً دول  ،كبح اإلمبرٌالٌة والدكتاتورٌة

فاإلتجاه الوسطً  ،لوٌة مع إنتاج سٌاسة خارجٌة ثابتة ولوٌةوبناء دولة  ،الجوار

هو مزٌج من التركٌز على األوراسٌة وعلى دور روسٌا المٌادي فً الفضاء 

مع الرؼبة فً اإلنتاج واإلرتماء دون مواجهة مع الؽرب هذا  ،السوفٌاتً السابك

هو أساس اإلتجاه الوسطً للفكر الجٌوبولٌتٌكً وبذلن ٌرفض الوسطٌون 

المواجهة مع الؽرب وتؽلٌب للمصلحة الذاتٌة وتشٌر على روسٌا أن تنتهج سٌاسة 

 ا.خارجٌة متوازنة تولً إهتمام كبٌر لمصالحها والتزاماتها فً الشرق أٌض

وٌعطً الوالعٌون األولٌوٌة لمضاٌا السٌاسة العلٌا واألمن العسكري  -

والذي ٌجب أن ٌتظمن التهدٌدات الموجودة والممكنة على األمن الروسً ومن ثم 

فهم ٌعتبرون أن األمن المومً أهم من  ،توظٌؾ آلٌات داخلٌة وخارجٌة للحد منها

 األمن الجماعً.
 ،توجه من خالل مبدأي: التمٌد الذاتًالسٌاسة الخارجٌة لروسٌا ٌجب أن  -

 واإلكتفاء الذاتً.
 ،إنماذ الخٌار الدٌممراطً ،ضرورة تبنً المنطك الدوالتً لضمان السٌادة -

 وموجهة المتطرفٌن.
وٌعتمدون أن روسٌا أوروبٌا  ،ٌرفضون اإلختٌار بٌن الشرق والؽرب -

موسكو لدٌها لذا ٌجب أن تكون جسرا رابطا بٌنهما. ف ،وأسٌوٌة فً نفس الولت
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مسإولٌة خاصة ألراضً رابطة للدول المستملة وال ٌنبؽً أبدا أن تضع نفسها فً 

مولؾ ٌحتم علٌها أن تختار بٌن الؽرب وبٌن جٌرانها فً الجنوب والشرق. 

وعلٌه فؤن منظمة األمن والتعاون فً أوروبا ٌجب أن تكون بدل حلؾ األطلسً 

الحفاظ على طابع متعدد األلطاب فً و ،وأهم منظمة لألمن الجماعً فً المارة

 أوروبا.

لمد شكلت أطروحة الوالعٌٌن وتوجهاتهم الخلفٌة النظرٌة والفكرٌة للمدرسة 

المعروفة فً روسٌا أي أنصار "لوة الدولة" وهو مصطلح ٌشٌر إلى الدفاع عن 

إنها مدرسة تطرح نفسها بصٌؽة نٌوسفٌتٌة  ،دولة لوٌة ٌمكنها الحفاظ على النظام

 .1لة جؽرافٌا ومنمحة أدٌلوجٌامعد

ٌعتمد أصحاب هذا االتجاه أن روسٌا علٌها أن تسعى إلى تؤسٌس اإلمراطورٌة 

 ،ألنه سٌمودها إلى دابرة العزلة ،وان ال تنافس على النفوذ العالمً ،الروسٌة

أٌضا فً رؼبة الؽرب على مساعدة روسٌا على تحمٌك اإلصالح وٌهتم الؽرب 

كما أن التركٌز على الجوانب الداخلٌة ال  ،إحتواء جدٌدة بمحاولة تطبٌك سٌاسة

وهم  ،ٌجب أن ٌمنع من إتباع سٌاسة خارجٌة نشطة نحو مختلؾ أنحاء العالم

 ٌتبنون النهج األوراسً لثالث إعتبارات.

 كإستراتٌجٌة لمواجهة العودة الموٌة للمومٌٌن والشٌوعٌٌن. -
 مإسساته.كرد فعل على تباطإ الؽرب فً لبول روسٌا ضمن  -
والحاجة على إبماء التوازن بٌن الشرق  ،إدراكهم لمولع روسٌا المتمٌز -

 والؽرب.

وبالنسبة ألولوٌات الجٌوبولٌتكٌة فٌحددها "روؼوؾ" فً ثالثة مجاالت بٌن 

 الشرق والؽرب:

أهداؾ السٌاسة الخارجٌة فً هذه المنطمة  رابطة الدول المستملة: -

تؤسٌس  ،أو ظهور نزاعات عرلٌة دٌنٌة ،تتمحور حول منع ظهور أنظمة معادٌة

وٌتم ذلن دون التمولع  ،حماٌة المواطنٌن الروس ،عاللات جٌدة مع دول الجوار

 وإنما بإعتماد الوسابل الدبلوماسة. ،العسكري
بالنسبة ألوروبا  الشرق األلصى: ،الشرق األوسط ،أوروبا الشرلٌة -

أما سٌاسة  ،توجه ؼربافإن روسٌا تكمن مصلحتها فً منعها من ال ،الشرلٌة

فٌجب أن تحددها مالحهما فً المولاز وآسٌا  ،روسٌا اتجاه الشرق األوسط

ٌجب تفادي المواجهة مع األصولٌة  ،التً تهدد وحدة وأمن روسٌا ،الوسطى
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اإلسالمٌة ومع ذلن ٌجب تطوٌر عاللات المنفعة المتبادلة معها. أما مصالح 

دور سٌاسً وعسكري أمرسكس محدود روسٌا فً الشرق األوسط فتحمك ببماء 

ألن اإلنسحاب أمرٌكً لد ٌإدي إلى إعادة عسكرة الٌابان فً ضوء  ،فً المنطمة

والصراع فً الٌابان والصٌن ٌمكن أن  ،النمو اإللتصادي والعسكري الصٌنً

لذا مصلحة روسٌا فً بماء نظام أمنً متعدد األلطاب فً  ،ٌنتمل إلى روسٌا

 .1المنطمة
ٌعتمد الوالعٌون أن رإٌتهم للؽرب الٌات المتحدة وأوروبا: الغرب والو -

 ،رإٌة إزاء مصالحها األكثر حٌوٌة كالحفاظ على نظام األمن األوروبً المشترن

ومرالبة التسلٌح وإلؽاء حلؾ الناتو مادام  ،ومنع أي تحالفات عسكرٌة فً المنطمة

اما عن واشنطن فالٌجب أن ٌإدي الملؾ اإلٌرانً إلى  ،اإلتحاد األوروبً موجود

 ،وٌتكون هذا اإلتجاه من ثالثة لوى ربٌسٌة هً : اللوبً الصناعً ،خالؾ بٌنهما

ولمد تولدت عن الصراع بٌن  ،العسكرٌٌن والفدرالٌٌن والبٌرولراطٌات المدنٌة

 األطلسٌون واألوراسٌٌن.

 .022وطنً الروسً الجدٌد" فً ولد كان اإلهتمام منصب حول مفهوم"األمن ال

وتضمنت التؤكٌد على مسؤلة  0222فً عام  فالدٌمٌر بوتٌنالتً عدلها الربٌس 

والمحافظة على سٌادة البالد ووحدة أراضٌها تلخصت توجهاتها  ،األمن المومً

وٌرسم أولوٌات تحددها  ،بالتركٌز على المجال السوفٌاتً السابك ،فً : أوراسٌا

التركٌز على الصٌن وكورٌا  ،نحو الشرق ،التارٌخ والثمافةروابط المصلحة و

التركٌز على إٌران وإسرابٌل والتعامل  ،الشمالة وفٌتنام والنمور اآلسٌوٌة  جنوبا

 ،إما العرب ،ألنها حاضرة عبر إرثها التارٌخً فً روسٌا ،بحذر مع تركٌا

المرتبة األخٌرة  لتبمى برٌطانبا فً ،مرورا بفرنسا ،فالتركٌز ٌنصب نحو ألمانٌا

فهً  ،أما عن العاللات بالوالٌات المتحدة ،ضمن سلم أولوٌات روسٌا فً أوروبا

كما وصفها "ماٌكل فاكفول" بؤن موسكو تسعى إلى إتباع نهج وسط بٌن اإلفراط 

بالترابط وبٌن فن الترابط. ومن خالل ما جاء فً الوثٌمتٌن المجسدتٌن لعمٌدة 

تتضمن العدٌد من  فالدٌمٌر بوتٌنالتً تبناها الربٌس السٌاسة الخارجٌة الروسٌة 

أفكار المدرسة الوالعٌة التً تسعى إلى تجسٌد العدٌد منها فً ساستها الداخلٌة 

 والخارجٌة.

تعتمد روسا فً بناء سٌاستها الخارجٌة على جملة من المحددات الداخلٌة 

ا تترجمه من والخارجٌة والتً تصوغ من خالل رسم وتطبٌك سٌاستها وفما لم
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 )فالدٌمٌر بوتٌن(سلون وأفعال خارجٌة تصنعها أفكار وتصورات صانع المرار 

الذي كانت تواجهه تحدٌات داخلٌة من خالل إصالح األوضاع الداخلٌة وتحمٌك 

الوحدة الوطنٌة ومنه اإلهتمام بالسٌاسة الخارجٌة بالبحث عن مكانة روسٌة التً 

 ٌمكن الوصول إلٌها.

 رلنا إلٌه فً هذا الفصل نستنتج ماٌلً :ومن خالل ماتط

 االستنتاجات:

تتحكم فً السٌاسة الخارجٌة مجموعة من المحددات المادٌة الداخلٌة  -

 تساهم فً رسم توجهات محددة دون أخرى. ،والخارجٌة
إعتمدت السٌاسة الخارجٌة الروسٌة من أجل كسب الثمل والمكانة الدولٌة  -

 ،ترتٌب أولوٌاتها واهتمامها باإلستمرار الداخلًعلى فالدٌمٌر بوتٌن فً إعادة 

 واإللتصادي والعسكري لتحمٌك مرتكزات الموة الروسٌة. ،السٌاسً ،الداخلً
إن المولع الجؽرافً لروسٌا االسٌوٌة ٌجعلها جٌوبولٌتٌكٌا تهتم بجمٌع  -

إذ الٌمكن أن تحل أي من المضاٌا األوراسٌة من  ،المضاٌا الهامة فً المارتٌن

 مشاركة روسٌا.دون 
إن السٌاسة اإللتصادٌة التً إتبعتها روسا بمٌادة بوتٌن ساعدتها على  -

وتحسٌن  ،(0221واألزمات المالٌة العالمٌة) ،تخطً العدٌد من األزمات الداخلٌة

 األوضاع االلتصادٌة.
ثم  ،إلى جانب ضخامة المدرات المدرات العسكرٌة والمادٌة العسكرٌة -

واإلهتمام  ،ٌمً من أجل تحسٌن أداء المإسسة العسكرٌةاإلهتمام بالجانب التنظ

أكثر بمجال المناورات.وإلى جانب ذلن كان اإلهتمام الروسً بزٌادة وتٌرة 

 المنافسة فً السوق العالمٌة للسالح.
وإتجهت  ،عوضت روسٌا إنحصارها األمنً جراء توسع حلؾ األطلسً -

بسٌاسة خارجٌة إتجاه  ،ٌرهاوالهند وؼ ،واإلهتمام بالصٌن ،إلى الشرق اآلسٌوي

 المنطمة إتسمت بالتعاون والتنسٌك فً العدٌد من المٌادٌن.

والتً  ،تإثر النخبة الحاكمة ولٌمها العمابدٌة فً صٌاؼة سٌاستها الخارجٌة
 .تترجم أفكارها ومنضورها الخاص
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 المبحث االول : منظمة حلف الشمال االطلسً 

لمد أدى توازن الموى بٌن الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة واالتحاد السوفٌاتً بعد 

نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة إلى البحث عن فرصة بسط النفوذ والهٌمنة على 

واٌجاد حلفاء لدعم هذه  ،وذلن من أجل نشر ادٌولوجٌاتهم  ،الساحة الدولٌة 

الخطاب الشٌوعً االشتراكً  فاإلتحاد السوفٌاتً بوساسطة ،االدٌولوجٌات 

أما  ،فرض السٌطرة على شرق أوربا وجنوب اسٌا وبعض دول إفرٌمٌا 

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فتسعى من خالل الخطاب اللبرالً الدٌمولراطً الى 

ولذلن لم ٌعد أمام الموتٌن سةى التكتل أمام  ،دعم أوربا الؽربٌة و أوربا الشمالٌة 

 رٌة بشكل خاص.لوالب مإسساتٌة عسك

 المطلب االول : نشأة حلف الشمال االطلسً .

لدم عضو مجلس الشٌوخ الجمهوري ارثر  ،فً أعماب تولٌع مٌثاق بروكسل 

ٌمر بتشكٌل الوالٌات المتحدة  0222ٌونٌو  00فاندبرج مشروع لرار فً 

وأثر الموافمة علٌه عمد فً  ،االمرٌكٌة ألحالؾ عسكرٌة مع دول أخرى 

اجتماع بٌن دول معاهدة بروكسل والوالٌات  0222أفرٌل  22واشنطن فً 

المتحدة االمرٌكٌة وكندا ومعهم اٌسلندا و الدنمارن و اٌطالٌا والبرتؽال والنروٌج 

اسفر عنه إعالن لٌام حلؾ الشمال االطلسً المبنً على الدفاع على أوربا  ،

كما ساعد مٌالد الحلؾ إبان الحرب الباردة على  ،مالٌة الؽربٌة وأمرٌكا الش

تشجٌع فرص التعاون بٌن الدول األعضاء فً مجاالت عدة سٌاسٌة وإلتصادٌة 

ألر  0222ماٌو  00ففً  ،وفً أعماب ذلن تسارعت األحداث  ،وعسكرٌة 

المانون األساسً لجمهورٌة ،فً ؼٌاب المرشال الروسً  ،مجلس رلابة الحلفاء 

ثم ولدت ، 0222ماٌو  02ٌا االتحادٌة التً خرجت إلى الوجود فً المان

 .1فً المنطمة السوفٌاتٌة  0222نوفمبر  .2جمهورٌة ألمانٌا الدٌمولراطٌة فً 

 

ونظرا للرؼبة المستمرة فً تشكٌل طوق حصار على االتحاد السوفٌاتً وافمت 

مانٌا الؽربٌة وأل 0220الدول االعضاء على فتح مجال العضوٌة فانضمت تركٌا 
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وبإنضمام ألمانٌا للحلؾ األطلسً لام االتحاد السوفٌاتً بإنشاء حلؾ  ، 0222

 .وارسو

كان هنان اعتماد أوربً كامل  ،وفً المراحل األولى من نشؤة الحلؾ االطلسً 

وفً ممابل ذلن مارست الوالٌات المتحدة دور  ،على الضمانات االمرٌكٌة 

الدول االوربٌة بالمواعد العسكرٌة األمركٌة على الهٌمنة على الحلؾ ولد رحبت 

ولكن بعد التوصل الى األسلحة النووٌة االستراتٌجٌة  ،اراضٌها فً هذه المرحلة 

وؼٌرها من أسلحة التدمٌر الشمال ولدرة الوالٌات المتحدة على توجٌه الضربة 

ساس بدأت دول أوربا تشكن فً مصدالٌة الضمانات األمرٌكٌة على أ ،الثانٌة 

على استعداد لإلنتحار فً ،مهما كانت لوة روابطها بحلفابها  ،انه لٌس ثمة دولة 

ومن هنا استشعرت الدول االوربٌة أعضاء  ،سبٌل الدفاع على أراضً أجنبٌة 

وطؤة الهٌمنة األمركٌة السٌما مع تصاعد المعارضة الداخلٌة للوجود  ،الحلؾ 

الفرنسً بعد المولؾ  -وكانت البداٌة فً الخالؾ األمرٌكً ،األمرٌكً فً أوربا 

والضؽوط األمرٌكٌة على فرنسا لمنح  ، 0222األمرٌكً من أزمة السوٌس 

إذ  ،وتبلور الخالؾ مع وجود دٌؽول فً السلطة الفرنسٌة  ،الجزابر استماللها 

 0220سعى إلى إنشاء لوة نووٌة فرنسٌة مستملة وأجرت فرنسا تجربتها النووٌة 

وبعدها طالب دٌؽول بمٌادة ثالثٌة للحلؾ من الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  ،

ومع رفض الوالٌات المتحدة لذلن بادرت فرنسا بإنسحاب  ،وبرٌطانٌا وفرنسا 

وهذا مؤثر كثٌرا على توازن  0222من الهٌكل العسكري للحلؾ فً مارس 

ومن ثم  .022ى بلجٌكا التنظٌم فتم تحوٌل ممر لٌادة الحلؾ الى من بارٌس ال

 . 1 0210انضمت اسبانٌا الى الحلؾ سنة 

من مٌثاق األمم المتحدة التى تؤسس على اثرها  20الفمرة  20وحسب المادة 

حلؾ الشمال األطلسً التً أعطت الشرعٌة لعملٌات الحلؾ فً الدفاع عن 

التً لد تهدد من لبل أي عدو خارجً وضلت هذه العمٌدة  ،أراضً األعضاء 

 راسخة الى ؼاٌة نهاٌة الحرب الباردة .

 

 

                                                             
ًوٌهدف،فًوارسو0955ماٌو04فً،هوحلفأنشأهاإلتحادالسوفٌاتًبعدتسعةاٌاممنالتحاقالمانٌابالحلفاالطلنط

ء.الحلفالىمواجهةالحلفاألطلسًودعمالمولفالسوفٌاتًوحماٌةالدولاألعضا
1

،(6111-0945حلفالشمالاالطلنطً)العاللاتاألمرٌكٌةاألوربٌةبٌنالتحالفوالمصلحة،لٌلىمرسًوأحمدوهبان

46-45ص،6110دارالجامعةالجدٌدة،الماهرة
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 المطلب الثانً : مؤسسات وهٌاكل الحلف 

اتخد الحلؾ من بداٌة مإسسا على نحو جعله مؽاٌرا لألحالؾ الدولٌة السابمة إذ 

تمثل فً الهٌكل  ،وضعت الدول األعضاء فً المعاهدة هٌكل تنظٌمً للحلؾ

 المدنً والهٌكل العسكري .

 الهٌكل المدنً : -1
وهو السلطة األعلى فً الحلؾ : CNA مجلس الشمال األطلسً - أ

والهٌبة الوحٌدة داخل الحلؾ التً تستمد سلطتها مباشرة من معاهدة 

وٌتكون المجلس من ممثلٌن دابمٌن من كل الدول األعضاء  ،واشنطن 

وٌعمد اجتماعاته على مستوى الممثلٌن الدابمٌن ووزراء الخارجٌة 

ات الدول األعضاء وللمجلس على كافة وأٌضا رإساء دول وحكوم

وٌعمد المجلس  ،المستوٌات الصالحٌة السٌاسٌة وسلطة إتخاذ المرار 

 ،إجتماعات على مستوى وزراء الخارجٌة مرتٌن فً العام على االلل 

وكلما دعت الحاجة  ،ومرة اسبوعٌا على مستوى الممثلٌن الدابمٌن 

المجلس سكرتٌر عام وٌرأس  ،على مستوى رإساء الدول والحكومات

وٌتمتع كافة  ،للحلؾ وتتخد المرارات فً المجلس وفك لاعدة االجماع 

 األعضاء بحموق متساوٌة.
وتتكون من الممثلٌن الدابمٌن للدول  : DPC لجنة تخطٌط الدفاع  - ب

وتجتمع على مستوى وزراء الدفاع على األلل مرتٌن فً  ،األعضاء 

ع والموضوعات الخاصة بتخطٌط العام وتتعامل مع معظم لضاٌا الدفا

وتشترن كافة الدول األعضاء فً أعمال اللجنة  ،الدفاع الجماعً 

ماعدا فرنسا وتتولى اللجنة وضع الخطوط اإلسترشادٌة للسلطات 

 1العسكرٌة فً الحلؾ
وتتمثل فً المنتدى الربٌسً  : NPGمجموعة التخطٌط النووي   - ت

للمشاورات فً المضاٌا المتعلمة بدور األسلحة النووٌة والسٌاسات 

األمنٌة والدفاعٌة وتشارن اٌسلندا بصفة مرالب و تعمد اجتماعاتها 

 مرتٌن فً العام على األلل على مستوى وزراء الدفاع.
ظمة وٌجرى اختٌاره من جانب األعضاء كربٌس للمنالسكرتٌر العام :  - ث

 ،وللجنة تخطٌط الدفاع ومجموعة التخطٌط النووي ولجان أخرى 

 2وٌموم بمهمة المتحدث الرسمً بإسم المنظمة

                                                             
1

018ص،المرجعالسابك،عمادجاد
2

 09ص،نفسالمرجع
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 وٌنمسم الى الهٌكل العسكري :  -2
وهً مسإولة أمام  GMوتشمل اللجنة العسكرٌة هٌاكل وضٌفٌة :  - أ

المجلس االطلسً وتهتم بتطوٌر الدفاع المشترن وإحداث آلٌات ناحجة 

الى جانب لٌادة األركان الدولٌة التً تعتبر  ،لدراسات للمطط وا

 الجهاز التنفٌذي للجنة العسكرٌة . 
وهً المٌادة المٌدانٌة المنحصرة ضمن الدابرة المٌادة العملٌاتٌة :  - ب

 اطلسٌة ولها عدة فروع : –االورو 
جوٌة  ،بحرٌة  ،وهً لوات متعددة بحرٌة :CAEلٌادة الحلف بأروبا  -1

مهمتها الحفاظ على ألمن من شمال النروٌج الى السواحل الشمالٌة 

 ،ومن مٌاه المحٌط األطلسً الى الحدود الشرلٌة لتركٌا ممرها بلجٌكا 

حٌث ٌدٌر المابد األعلى للموات عملٌات اتخاذ المرارات الحاسمة فً 

 1حالت التهدٌد 
رٌة هً عبارة عن لوات بح: ATLAVTلٌادة حلفاء األطلسً  -2

من خالل  ،تتكفل بضمان أمن الطرق األمنٌة األطلسٌة للدول األعضاء 

انتشار لوات الردع النووي التً تحمل الترسانة البحرٌة للموات الحلٌفة 

والدابرة األمنٌة المخولة لهذه المٌادة تمتد من المطب الشمالً الى  ،

من شرق أمرٌكا الشمالٌة الى ؼاٌة ؼرب افرٌمٌا  ،مدار السرطان 

وعدة ممرات  ،والمابد األعلى لهذه الموات تخضع له عدة لوات فرعٌة،

 ، RWCوهً الممر اإلللٌمً التابع لإلللٌم الشرلً األللٌم الشرلً 

وكذا  ، RSLالتابع للمطاع الجنوبً األطلسً والممر العام اإلللٌمً 

 وأخٌرا أسطول التدخل األطلسً . ،الموات البحرٌة الدابمة 
المجموعة االستراتٌجٌة اإلللٌمٌة لكندا والوالٌات المتحدة   -3

CUSRPG 
وتهتم بحفظ األمن فً شمال المارة األمرٌكٌة لها مندوب كندي وآخر 

أمرٌكً وهً مخصصة لحماٌة الموالع النووٌة وعلى عكس المٌادات 

فإن المجموعة اإلستراتٌجٌة اإلللٌمٌة لٌس لها لابد ألنها  ،السابمة 

 2متواجدة مباشرة فً المٌدان 

                                                             
1

،التمارباألمنًبٌنالجزائرومنظمةحلفالشمالاألطلسًفًاطارالحوارالمتوسطً:الرهاناتوألفاق،شرٌفسماٌلً

لسمالعلومالسٌاسٌة،كلٌةالعلومالسٌاسٌةواالعالم،مذكرةتخرجلنٌلشهادةالماجستٌرفًالعاللاتالدولٌة،جامعةالجزائر
39.ص6119،والعاللاتالدولٌة

2
41المرجعالسابك.ص،سماٌلًشرٌف
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 المطلب الثالث : أهداف الحلف األطلسً 

إن األحالؾ والتكتالت العسكرٌة تهدؾ بصفة عامة إلى تنظٌم الدفاع العسكري 

او  ،سواء بتوحٌد لوات الدول األعضاء تحت لٌادة واحدة  ،وحماٌة أعضابها 

 تنظٌم هذهالموات عن طرٌك تنسٌك الموالؾ مع بععها ضد العدو.

والهدؾ الربٌسً لمٌام حلؾ الشمال األطلسً هو هدؾ عسكري بحت لتحمٌك 

 أهداؾ سٌاسٌة و إلتصادٌة .

مهمة تنظٌم الدفاع  ،االهداؾ العسكرٌة : هو الهدؾ األساسً لمٌام الحلؾ  -0

العسكري ألوربا من خالل ضم دول أوربا الؽربٌة تحت سٌطرة الوالٌات 

المتحدة األمرٌكٌة لمواجهة العدو السوفٌاتً ولذلن ٌإكد الحلؾ على أن 

ولٌس العدوان على اي دولة ؼٌر عضو فٌه  *   ،ؼرض وجوده دفاعً بحت 

 التالٌة : وٌمكن تلخٌص األهداؾ العسكرٌة للحلؾ فً النماط 
 تطوٌر الموات العسكرٌة للدول األعضاء  -
 الدفاع على الدول األعضاء ضد أي عدوان خارجً -
تحمٌك التوازن العسكري األمرٌكً السوفٌاتً لمواجهة الهٌمنة  -

 السوفٌاتٌة
 1إحترام مناطك النفوذ السوفٌاتٌة وعدم التعدي علٌها . -

رسمً للحلؾ فمنهم من تضاربت األراء حول الهدؾ الاألهداف السٌاسٌة :  -2

 ٌرى أن هدفه الربٌسً سٌاسً والهدؾ العسكري هو وسٌلة لتحمٌمه. 
وٌخدم  ،ٌعتبر الحلؾ وسٌلة أساسٌة لبسط الهٌمنة األمرٌكٌة على أوربا 

فعلى  ،بدرجة األولى استراتٌجٌة ومصالح الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

ٌة رأسمالٌة الرؼم من كونه تكتل عسكري ٌرتبط بعمٌدة ادٌولوج

 إال أنه ٌجمع بٌن دول تعتنك اللبرالٌة الرأسمالٌة الؽربٌة . ،دٌمولراطٌة 

 وٌمكن تلخٌص األهداؾ السٌاسٌة للحلؾ فً النماط التالٌة : 

بسط الهٌمنة األمرٌكٌة على مناطك نفوذها األوروبً وفرض الهٌمنة  -

 األمرٌكٌة على العالم 
 مواجهة االتحاد السوفٌاتً وحلفابه  -
 دعم السلم واالستمرار على الصعٌد العالمً  -
حل النزاعات والخالفات بٌن الدول بالطرق السلمٌة مثل النزاع  -

 التركً الٌونانً حول المبرص

                                                             
1

،بٌروت،النظرٌةالعامة:)األحالفوالتكتالتالعسكرٌةطبمالعواعدالمانونالدولً(،أحمدابوالخٌرسٌدمصطفى

606ص،6101،مركزدراساتالوحدةالعربٌة
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حٌث ساهم  ،نزع السٌاسات المتطرفة الدكتاتورٌة للدول األعضاء  -

 الحلؾ فً تحوٌل ألمانٌا الؽربٌة وإطالٌا دول دٌممراطٌة 
بارؼم من أن الجانب اإللتصادي هو الركٌزة االهداف اإللتصادٌة :  -3

األساسٌة لكل حلؾ إال أن حلؾ الشمال األطلسً فً بداٌته أهمل هذا الجانب 

 ولذلن وجهت انتمادات كثٌرة للحلؾ حول ضرورة تشكٌل لجنة إلتصادٌة . ،
فً إستجاب الحلؾ لهذه اإلنتمادات فً اإلجتماع الثانً لمجلس الحلؾ 

 ولام بتشكٌل لجنة إلتصادٌة مالٌة . 0222واشنطن فً نوفمبر 

من معاهدة واشنطن إلى ضرورة لٌام أعضاء الحلؾ  20أ شارة المادة 

وتشجٌع اإلندماج  ،بإزالة الصراع وعدم التنافس فً سٌاستهم اإللتصادٌة 

 1اإللتصادي بٌنهم من أجل تحمٌك األهداؾ اإللتصادٌة للحلؾ 

 الحلؾ اإللتصادٌة فً : وتتمثل أهداؾ 

 تحمٌك الوحدة والتكامل االلتصادي بٌن أعضاء الحلؾ -
 دعم المجال العسكري للحلؾ مالٌا وإلتصادٌا  -
 السٌطرة على ثروات العالم الثالث ومواردها الطبٌعٌة  -

 

 األدوار الجدٌدة لحلف الناتو بعد نهاٌة الحرب الباردةالمبحث الثانً : 

الحلؾ مواجهة أي توسع سوفٌاتً أو ثورة ، كما ان كانت الؽاٌة من تؤسٌس 

الحلؾ ٌسعى اللامة بنى داخلٌة لوٌة وتحمٌك الرفاهٌة للدول االعضاء فً 

الحلؾ ،و الامة رابطة دفاع جماعً للحفاظ على األمن والسلم فً المنطمة لكن 

بعد نهاٌة الحرب الباردة تؽٌرت استراتٌجٌة الحلؾ من دفاعٌة الى التدخل 

 كري فً دول خارجة عن الحدود الجؽرافٌة للدول األعضاء للحلؾ.العس

: ، لبل الدخول فً بٌان أهم أهم المحطات لمهام حلف الناتوالمطلب األول: 

المحطات لمهام حلؾ الناتو الجدٌدة بعد انتهاء الحرب الباردة ، البد من توضٌح 

والٌات المتحدة ترى طبٌعة العاللة بٌن حلؾ الناتو ومنظمة األمم المتحدة ، فال

ان المفهوم االستراتٌجً للحلؾ ٌعنً تحرٌره من أٌة عاللة مع األمم المتحدة ، 

بمعنى صرؾ النظر عما جاء بمعاهدة انشاء الحلؾ التً توجب اطالع مجلس 

االمن على االعمال التً ٌموم بها الحلؾ فً مجال الدفاع . وهذا ماترٌده 

الحٌة التدخل السرٌع فً االزمات الدولٌة الوالٌات المتحدة باعطاء الحلؾ ص

  : التً تمس مصالح الدول االعضاء

                                                             
1

666ص،نفسالمرجع
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كان بسبب اللٌم كوسوفو لد حدث  : ٩١١١تدخل حلف الناتو فً ٌوغسالفٌا 

محضا  . دون تخوٌل من مجلس ، فمجلس األمن رفض منح الحلؾ حك التدخل

ٌم كوسوفو امرٌكٌا األمن ، وكان لرارا لمد كان تدخل حلؾ الناتو فً الل

وممدونٌا ، فرصة سانحة لوضع استراتٌجٌة الحلؾ الجدٌدة موضع التطبٌك 

والتً تموم على تؽٌٌر دوره من حلؾ دفاعً الى مإسسة عسكرٌة لها 

صالحٌات التدخل العسكري داخل حدوده وخارجها ، ثم التؤسٌس للتدخل فً 

التدخل تحظً النزاعات االللٌمٌة فً اي منطمة فً العالم ، كما ٌوضح هذا 

 . الحلؾ لمجلس األمن ووضع النظام الدولً بٌده ولٌادة الوالٌات المتحدة

 لمصدالٌة الناتو ولدرتها على العمل خارج اوروبا ب. 

تولى  ٣٠٠٢اصبحت افؽانستان اولوٌة اساسٌة واختبارا ، ومنذ آب  افغانستان :

لاد ملا الفراغ االمنً فً ، كما  ISAF  الناتو لٌادة لوة المساعدة االمنٌة الدولٌة

ً فً كل بمعة خارج كابل ، عالوة على  افؽانستان وهو الفراغ الموجود عملٌا

 1تعزٌز جهود بناء الدولة

واعادة االعمار وتسرٌح الملٌشٌات الكثٌر ة التً سبك لها أن لاتلت طالبان 

لؾ وال زالت لوات ح . وتجرٌدها من السالح ودمجها فً الجٌش االفؽانً الجدٌد

الناتو متورطة فً المستنمع االفؽانً لحد اآلن ، دون ظهور بوادر انفراج 

عسكري ، بل على العكس شهدت االٌام االخٌرة تنامً وتعاظم لوات طالبان 

 العراق :ج .  . من االراضً االفؽانٌة % ٥٨بحٌث باتت تسٌطر على نحو 

ث دعت الوالٌات ، حٌ ٣٠٠٢استمر االنمسام حول العراق فً الناتو فً العام 

المتحدة الى تدخل الناتو بشكل أعمك ، وولؾ فً وجه هذه الدعوة كثٌر من 

الدول االعضاء االوروبٌة التً التفت حول فرنسا والمانٌا ، ولد تصورت 

الممترحات االمرٌكٌة بخصوص " تدخل فعال " ، أو " دور جماعً جدٌد " منذ 

، ربما فً اطار سٌاسة أرحب تجاه مشاركة اوسع للناتو فً العراق  ٣٠٠٢العام 

الشرق االوسط . ؼٌر انه فً ظل التهدٌد المحتمل من االفراط فً التمدد ، وهو 

التهدٌد الذي كان الناتو ٌواجهه فً افؽانستان ، كان ٌصعب كٌؾ ٌمكن للناتو 

وتلمت فكرة زٌادة تدخل الناتو ضربة  . المشاركة بنجاح فً نمطة ساخنة أخرى

رار حكومة الحزب االشتراكً االسبانٌة باالنسحاب من العراق موجعة بفعل ل

 . ،وكذلن لرار كل من هنؽارٌا وبولندا والتشٌن سحب لواتهم ٣٠٠٠فً ر بٌع 
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، كانت افكار مختلفة لد طرحت من اجل زٌادة  ٣٠٠٢وبحلول منتصؾ العام 

ن فً تدخل الناتو المباشـر فً العراق ، لكن اتضح فً لمة اسطنبول انه لم ٌك

وسع التحالؾ بمٌادة الوالٌات المتحدة أن ٌتوعك تؤٌٌد لتورٌط لوات عسكرٌة 

تابعة للناتو فً العراق . وكان ألصى ماٌمكن تحمٌمه هو موافمة دول الناتو ٌتولع 

على تزوٌد لوات األمن العرالٌة بعناصر بشرٌة تدرٌبٌة ، دون مهمة ٥٨تؤٌٌدا 

 .1لتالٌة 

لٌوضح وٌحدد األطر التً تستوجب : الناتو فً لٌبٌاتدخل حلف المطلب الثانً: 

ظهر المفهوم االستراتٌجً الثانً الحلؾ فً أعمال  0202فً سنة  02انخراط 

عسكرٌة. تضمن ما ٌلً: ٌمتلن الحلؾ لدرات عسكرٌة وسٌاسٌة تسمح له 

البٌبة األمنٌة لم تعد أراضً الناتو فمط، خصوصا فً  - . بالتعامـل مع األزمات

طبٌعة األزمات التً  - . الحفاظ على الموارد اإلستراتٌجٌة كؤمن الطالةإطار 

 2تكون خارج أراضً الناتو لد تهدد مصالحه بشكل مباشر

استند األعضاء المٌادٌون فً منطمة حلؾ شمال األطلسً إلى لـرار مجلـس  . 

ٌر والماضً بان تموم الدول المعنٌة باتخاذ جمٌع التداب 2011  ) 02.2األمـن )

. كما  2و  1الالزمة لتنفٌذ الحظر الجوي عن طرٌك كما تنص بذلن المادتٌن 

التعاون والتنسٌك بٌن الدول األعضاء لرار الجامعة  00استند الحلؾ كذلن إلـى 

والذي ٌطلب من مجلس األمن تحمل  0200مارس  021.العربٌة رلم 

ً لٌبٌا . ومن ثم تدهور األوضاع ف 00مسإولٌات إزاءه لمٌام بحملة جوٌة ضـد 

صاغ الحلؾ المبررات المانونٌة الالزمة لٌبٌا. رؼم أن لراري الجامعة العربٌة 

و مجلس األمن المذكورٌن أعاله أشارا بوضـوح إلـى تحمـل مجلس األمن 

حظر  –مسإولٌاته بخصوص فرض حظر طٌران جوي لحماٌة المدنٌٌن 

ات العسكرٌة تعدت ذلن إلى إال أن العملٌ -الطٌـران مـن اجل أهداؾ إنسانٌه 

لصؾ الممرات والموالع الرسـمٌة ، كما استند الحلؾ إلى مبررات أخرى تتمثل 

فً كون الدولة اللٌبٌة على وشن االنهٌار وتعتبر منطمـة رخوة لإلرهاب تنطلك 

منها الماعدة فً بالد المؽرب اإلسالمً وهً منبع مهم للطالة وممر استراتٌجً 

فرٌمً. كل هذا دفع الحلؾ األطلسً إلى المٌام بمجموعة من نحو دول الساحل اإل
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إلى ؼاٌة إلماء المبض على  0200الطلعـات الجوٌـة ابتداء من شهر مارس 

العمٌد المذافً وممتله، بذلن أعلن راسموسـ ن عن انتهاء العملٌات العسكرٌة 

 . 1الربٌسٌة فً لٌبٌا

لى حلؾ ذو مهام عسكرٌة سٌاسٌة ان حل الناتو لم ٌعد حلفاد فاعٌا انما تحول ا

ٌعمل لصالح تكرٌس ونشرالهٌمنة االمرٌكٌة . وٌإشر هذا التؽٌٌر فً استراتٌجٌة 

الحلؾ، البداٌة لعولمة حلؾ الناتو، أي العولمة العسكرٌة لكً ترافك بالً انواع 

مع سعً الوالٌات المتحدة أللامة نظام دولً جدٌد ان لٌام حلؾ الناتو  .العولمة

 .جدٌدة، ٌؤتً متسما على اساس المطب الواحد لولوج مرحلة النٌوامبرٌالٌة بمهام
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 عاللة روسٌا بحلف الناتوالمبحث الثالث : 

، عملت دول الحلؾ على إلامة عاللة محسـوبة «االتحاد السوفٌتً»بعد انهٌار 

(بمعنى دول أعضاء 0+02مـع روسـٌا بـدأت بالصٌؽة المبسطة المعروفة بـ )

ولتذان من جهة وروسٌا بالممابل من جهة أخرى، واستمر الحفاظ على  الناتو

 02هذه الصٌؽة منذ اإلعالن عن تؤسٌس مجلـس تعـاون شـمال األطلسً فً 

،بحٌث ظهرت روسٌا دابماً كضٌؾ على دول حلؾ الناتو، األمر  0220/ 00/

لتعاون الـذي تؤكد فً توضٌح الالبحة التؤسٌسٌة بشؤن العاللات المتبادلة وا

ولد كانت  ،فً بارٌس .022/ 2/ .0واألمن بـٌن النـاتو واالتحـاد الروسً فً 

هذه الوثٌمة بمنزلة عمد سٌاسً جدٌـد، تنازلـت بموجبه روسٌا عن نفوذها فً 

شرق أوروبا ووسطها لصالح الناتو، ممابل تعهدات ٌمـدمها الحلـؾ لضمان أمن 

لجدٌدٌن. وتإكد ممدمة الوثٌمة حمٌمة روسٌا بحجمها الجؽرافً ووزنها السٌاسً ا

مهمة وهً أنها، أي الوثٌمة، إنما جاءت بالممام األول لتنظٌم عملٌة نمل النفوذ فً 

 1شرق أوروبا ووسـطها من روسٌا إلى الناتو.

وعلى الرؼم من انضمام العدٌد من الدول المستملة عن االتحاد السوفٌتً سابماً 

ه، إال أنالؽرب ٌرى أنه البدلروسٌا من الدخول إلى الحلؾ فً سٌاق عملٌة توسٌع

 .ان تمبع فً عزلةفً عاللة مع الناتو، وهذا أفضل مـن 

ولكن بالممابل فإن الؽرب، والوالٌات المتحدة  أن تمبع فً عزلة كما أعلن ذلن 

سكرتٌر حلؾ الناتو على رأسه، لٌس على استعداد الستٌعاب روسٌا بالكامل فً 

الجدٌدة. ولـد عارضـت روسٌا فً البداٌة توسع الحلؾ، إال منظومة الناتو 

أنإصرار الؽرب على ذلن وضعؾ روسٌا أدى إلى انتمال روسٌا من معارضة 

عملٌة التوسع إلى محاولة التعاٌش معها واحتواء آثارها. ولبول روسٌا بموجب 

ك ٌمثل الالبحة التؤسٌسٌة بانضمام دول من مناطك نفوذ االتحاد السوفٌاتً الساب

إن  .سابمة سـوؾ تشـجع دول الناتو على االستمرار فً االلتفاؾ حول روسٌا

ً كامالً أو عضواً فً الناتو،  وثٌمة الالبحة التؤسٌسٌة لم تجعل من روسٌا شرٌكا

بل كرست صورتها كدولة تمؾ على طرؾ وحدها أمام األسرة األوروبٌة 

خصمها المدٌم التوسع فً بؤكملها. ولبول روسٌا المشاركة فً وثٌمة تتٌح ل

مناطك كانت فً دابرتها االستراتٌجٌة لم ٌكن لٌحدث لوال أن الحكـم فـً روسٌا 

 أصبح على لناعة بتؽٌر موازٌن الموى فً العالم.
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517ص،6118-العدداألول-64المجلد
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ً علـى األلل فً الولت الراهن من وسط   مما ٌدل على خروج روسٌا نهابٌـا

نذ انهٌار االتحاد أوروبا وشرلها ضمن مسلسل الخسابر التً تعرضت لها م

السوفٌاتً وعلى أٌة حال، فإن الوالٌات المتحدة وبعض الدول الؽربٌة، رؼم 

تولٌعها على اتفالٌة مع موسكو، إال أنالخالفات ما زالت لابمة حول العدٌد من 

ً مـن نهـوض روسـٌا مستفٌدة من إمكاناتها  المضاٌا، وما زال التخوؾ لابمـا

السٌاسة العالمٌة، وأن تلتمً مـع لـوى دولٌـة  ولدراتها والعودة لدورها فً

ولد تدرن  .أخرى مثل الصٌن والهند لبناء توازن عالمً جدٌد متعدد األلطاب

ً أكبر،  ً إللٌمٌا روسٌا على المدى البعٌد أن عضوٌة حلؾ الناتو ستوفر لها أمنا

ر والسٌما مع تنالص عدد سكانها شرلاً، ولد تبٌن أن هذا االعتبار هو األكث

ً فً نهاٌة المطاؾ وفً مرحلـة ما، وهذا أمر ٌتولؾ على كٌفٌة تطور  إلناعا

ولد ٌإدي التعاون المطرد بٌن روسٌا وحلؾ الناتو بشؤن األخطار  .الصٌن

المحتملة المختلفة التً تهدد األمن العالمً )كما ٌتصور من خالل المجلس 

نـً عبر أورآسٌة ٌشمل المشترن لروسٌا وحلؾ الناتو( إلى إلامة أساس لنظام أم

 .1معظم المارة، بل ٌمكن أن ٌضم الصٌن أٌضا

عاللات روسٌا و دول الحلف االطلسً على المستوى االمنً 

 والسٌاسً :

تتطور العاللات السٌاسٌة التارٌخٌة بٌن أوروبا وروسٌا االتحادٌة تبعا لتطور 

ٌة وبالسٌاق المصالح االلتصادٌة الثنابٌة ولوة روسٌا فً التحالفات العسكر

التارٌخً نشٌر إلى ان االمبراطورٌة الروسٌة تمكنت من إعادة التوازن الدولً 

للعاللات األوروبٌة بعد دحرها لطموحات نابلٌون الهادفة الى تفكن النظم 

ؼمطاعٌة واستبدالها بنظم سٌاسٌة رأسمالٌة وذلن بعد أن استطاعت 0ال

 .2ضً الروسٌةالمٌصرٌة تحطٌم جٌوش نابلٌون الؽازٌة لألرا

ولد أحدث انسحاب روسٌا السوفٌتٌة من الحرب العالمٌة األولى بعد صلح مع 

وذلن المنحى أنمذ  ،ألمانٌا اختالال فً التوازنات العسكرٌة بٌن الموى المتصارعة

إن  ،االتحاد السوفٌاتً أوروبا والعالم من خطرالفاشٌة االلمانٌة والفاشٌة الٌابانٌة

روسٌا لعبت أدوارا اساسٌة فً حسم النزاعات االوروبٌة الدولٌة لصالح 

استمرات العاللات الدولٌة األمر الذي انعكس على تثبٌت السلم واألمن الدولٌٌن 
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خاصة بناء الموة العسكرٌة السوفٌاتٌة المستندة على سٌاسة الردع النووي الذي 

 لات مع الؽرب والشرق.ألام نوعا من التوازن االستراتٌجً فً العال

 المطلب األول: على المستوى السٌاسً :

اعاللات السٌاسٌة بٌن دول االتحاد األوربً وروسٌا االتحادٌة تمٌزت بعدم 

لهذا فان رصد تلن العاللات  ،الثبات فضال عن تؤثٌرها بتؽٌرات السٌاسٌة الدولٌة

لذلن العاللات التً  ٌتمتع بطابع منهجً ٌستند إلى اإلرث التارٌخً والدبلوماسً

 ٌمكن وضعها فً ثالث أشكال:

أشكال وثٌمة من التعاون السٌاسً تمثله ألمانٌا وأٌطالٌا وأسبانٌا فضال عن  

الٌونان ولبرص هذا إذا استشنٌنا بعض دول المحٌط االشتراكً السابك وهنا 

نالحظ ان تلن الدول تعمل على معارضة توتٌر العاللات السٌاسٌة مع روسٌا 

إلبماء على طرٌك الحوار الدبلوماسً والحد من فرض عموبات التصادٌة تمدر وا

 1بمصالحها اإلستراتٌجٌة مع روسٌا.

دول متشددة فً االتحاد األوروبً متمثلة بإنجلترا وفرنسا والسوٌد ناهٌن عن   

دول البلطٌك ورؼم ؼٌاب وحدة الموالؾ بٌن هذه الدول ألسباب خاصة بكل 

لبلطٌك تخشى طموحات الرأسمالٌة المومٌة الروسٌة الهادفة دولة إال أن دول ا

وبهذا  ،إلى استؽالل المشاعر المومٌة لألللٌات الروسٌة الماطنة فً هذه البلدان

السٌاق تتصدر السوٌد لهجة التندٌد بروسٌا والدفاع عن هذه الدول ألسباب 

 السوٌدٌة. التصادٌة وتارٌخٌة فضال عن أنها تشكل محٌطا استراتٌجٌا للدولة

العاللات بٌن روسٌا واالتحاد األوربً على مدار السنوات العشر األخٌرة لابمة 

على اتفالٌة الشراكة والتعاون التً جرى تمدٌدها تلمابٌا لعام أخر فً األول من 

. وتتحدث روسا واالتحاد األوربً منذ فترة على ضرورة وضع .022دٌسمبر 

كما اكدت روسٌا أكثر من مرة  ،ع المعاصراتفالٌة جدٌدة تعكس مستجدات الوال

ودعوتها  ،رؼبتها فً تطوٌر الشراكة اإلستراتٌجٌة مه جٌرانها األوربٌٌن

 .2لصٌاؼة معاهدة لاعدٌة جدٌدة بٌنها وبٌن أوربا

فروسٌا تعتمد على سٌاسة براؼماتٌة فً تحدٌد مواطن التعاون والمنافسة حسب 

الدخول فً مواجهة أو صراع مباشر لكن دون  ،ما تمتضٌه المصلحة الوطنٌة

مع الطرؾ األوربً باعتباره شرٌن مهم لتحمٌك أهداؾ روسٌا داخلٌا أو 
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فمن جهة تعتبر  ،خارجٌا. وتبمى عاللات روسٌا مع هذه المنظمة ؼٌر مستمرة

ومن جهة أخرى تبرز  ،المنظمة عمٌل تجاري والتصادي  ضخم لروسٌا

ول المسابل السٌاسٌة األمنٌة أو حتى باستمرار الكثٌر من الخالفات سواء ح

 االلتصادٌة.

اتجهت بعدها  ،بعد أن كانت أوربا ساحة الصراع  خالل الحرب الباردة   

األطراؾ المتصارعة بعد نهاٌة الحرب الباردة إلى محاولة تلطٌؾ هذا المحور 

ومحاولة تحوٌله إلى اطار أوروبً تعاونً لخلؾ بٌبة أمنٌة مشتركة تساعد على 

لذا فمد سعت األطراؾ الروسٌة واألوروبٌة إلى  ،ك االستمرار فً المنطمةخل

عمد سلسلة من اإلتفالٌات للحد من مظاهر الصراع وضمان عدم العودة ألجواء 

وظهر أن االتجاه العام الذي طبع السٌاسة الخارجٌة الروسٌة من  ،الحرب الباردة

اكة مع االتحاد األوربً فً نهاٌة الحرب الباردة هو اتجاه نحو التعاون والشر

وهذا ما  ،محاولة لخلك بٌبة أمنٌة مستمرة فً المجال اإلللٌمً الروسً األوروبً

نظمته العدٌد من اللماءات المتبادلة وما أسفرت عنه من اتفالٌات تعاون أمنً بٌن 

ؼٌر أن شكل ومضمون التعاون اختلؾ باختالؾ المٌادات الداخلٌة  ،الطرفٌن

ورات النابعة من طرؾ النخبة الحاكمة لألسباب التعاون الروسٌة والتص

 .1ونتابجه

لكن فً الممابل لم ٌخل هذا التعاون من ظهور بعض المضاٌا الخالفٌة بٌن   

الطرفٌن الروسً واألوربً التً أثرت على تراجع مإشرات التعاون واالنسجام 

ت لد تحولت ٌبدو جلٌا  أن سمات هذه العاللا ،فً تحمٌك األهداؾ المشتركة

كما أن شكلها لم ٌعرؾ تجانسا  ،بشكل كبٌر عما عرفته خالل الحرب الباردة

فمد عرفت  ،طٌلة الفترة التً تلت سموط االتحاد السوفٌاتً وحتى ٌومنا الحالً

فً عاللاتها مع الؽرب العدٌد من التملبات ٌرجعه الكثٌر من الدارسٌن األسباب 

المباشرة فً ذلن إلى طبٌعة وحجم التسارع الذي عرفته روسٌا على مستوى 

بنٌة مكوناتها الداخلٌة على كافة األصعدة وخاصة على الصعٌد االلتصادي 

 ٌة بشكل كبٌر.وتحول المٌادات والمإسسة الرباس ،والسٌاسً

لذا فمد ترواحت التوجهات الروسٌة خالل الفترة الممتدة من ظهور روسٌا   

توجهان ربٌسٌٌن  ،االتحادٌة وحتى المرحلة الحالٌة تجاه دول اإلتحاد األوروبً

كما أثرت التحوالت الداخلٌة  ،وآخر أوراسً جدٌد ،أطلنطً –هما التوجه أورو 

لً على طبٌعةتوجه روسٌا نحو االتحاد ومإشرات االستمرار والنمو الداخ

األوربً من طبٌعة خارجٌة متعاونة تعتمد على التطبٌع الؽٌر مشروط مع 
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إلى طبٌعة خارجٌة تجاوزت هذه العاللة التعاونٌة لتدخل مرحلة  ،الؽرب

عاللات إستراتٌجٌة تجمع التعاون والشراكة من جهة والصراع والتنافس 

 لة عن الكٌان األوربً من جهة أخرى.واستعادة مكانة روسٌا المستم

حٌث ٌمكن توضٌح أهم مالمح الضعؾ الروسً فً عاللاته مع االتحاد  

 األوربً والؽرب على العموم فً النماط التالٌة :

ضعؾ روسٌا فً تعامالتها مع دول االتحاد األوروبً كان ناجم عن ادراكها  -

رالٌٌن الذٌن لبلوا فكرة لهوٌتها ومكانتها من الداخل لدى صانعً المرار اللب

وكذلن المبول بفكرة التفوق الؽربً وأن  ،االندماج الؽٌر مشروط مع الؽرب

لٌمه لد سادت والبد من التعامل مع هذه التطورات بشكل عمالنً ٌضمن 

لروسٌا البماء فً عالم متؽٌر. لذلن انطلك هذا االتجاه من ممولة االعتراؾ بؤن 

أي أنها إحدى الموى العظمى فً النظام  ،روسٌا لد أصبحت دولة عادٌة

وٌتطلب ذلن التخلً عن تطلعات العظمة  ،ولٌست أحد ركنً النظام ،العالمً 

 .1وان تتبع سٌاسة تتفك مع هذا الوالع الجدٌد ،والهٌمنة
لذلن ركزوا على أهمٌة عدم لجوء روسٌا إلى استعمال الموة أو التهدٌد 

حتى ولو كان األمر متعلك بحماٌة  ،باستعمال الموة فً العاللات الدولٌة

 األللٌات الروسٌة فً الدولة الجدٌدة التً انفصلت عن االتحاد السوفٌاتً.

مالمح ضعؾ روسٌا الداخلٌة على المستوى االلتصادي جعلها تسعى  -

مما وضعها فً موضع ضعؾ أمام  ،لالعتماد على المساعدات الؽربٌة

ولم توضع حٌنها خطط  ،اوضًعلى مستوى المولع التف ،الدول األوربٌة

مما جعل  ،للتنمٌة الذاتٌة من الداخل كما طبمت فً المرحلة المادمة مع بوتن

 روسٌا توصؾ بالدولة التابعة الؽٌر مستملة عن سٌاسات االتحاد األوربً.
وصؾ التوجه اللبرالً الذي سٌطر على السٌاسة الخارجٌة الروسٌة بساسة  -

وتطبٌمها له فمد سعت روسٌا إلى طمؤنة  ،التطبٌع مع االتحاد األوروبً

الؽرب على نٌتها من خالل تمدٌم التنازالت المنفردة والنزع المنفرد 

 .2والتعاون العسكري مع الؽرب ،للسالح
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 المطلب الثانً:على المستوى األمنً :

وروسٌا تستند فً جهودها للبرهنة على منفعتها  ،منذ انهٌار االتحاد السوفٌتً

إلى تباٌن لٌمة  ،جٌة وبنظر شركابها فً الجماعة االوروبٌة األطلسٌةاإلستراتٌ

 مساهمتها الممكنة فً األمن العالمً بمواجهة التهدٌدات الشاملة.

فننذ انتهاء عهد االتحاد السوفٌاتً وبروز روسٌا كدولة مستملة لها مكانتها   

الباحثٌن الدولٌة ومولعها االستراتٌجً فً الخارطة السٌاسٌة بدأ تركٌز 

 ،والمفكرٌن سواء فً روسٌا أو أوروبا اهتمامهم بالعاللات الروسٌة األوربٌة

فهنان  ،ولد تباٌنت األراء والمنظورات تماما بشؤن آفاق هذه العاللات ومستمبلها

من ٌعتمد بؤن ما ٌفرق روسٌا وأوروبا ٌنحصر فً المخلفات المتبمٌة عن عهد 

الحرب الباردة والتً حسبهم بدأت تنحصر تدرٌجٌا لتحل محلها وبشكل متزاٌد 

االتجاه نحو التمارب بٌن الجانبٌن وكذلن إمكانٌة إحالل منظومة أمنٌة أوروبٌة 

انظمام روسٌا فً المستمبل التنظٌم وهنان من الٌستبعد حتى  ،بمشاركة روسٌة

 .1السٌاسً لحلؾ االطلسً

 وٌمكن تمسٌم العاللات بٌن روسٌا و الؽرب إلى مرحلتٌن :

 المرحلة األولى :

كانت فٌها العاللات من جانب واحد االتحاد األوربً وتمتد هذه المرحلة من   

لروسً السابك انهٌار االتحاد السوفٌاتً إلى الفترة األخٌرة من حكم الربٌس ا

حٌث التصرت على منح المساعدات االلتصادٌة من أجل إعادة بعث  ،ٌلتسٌن

 روسٌا لتلعب دورا فً الجهة الشرلٌة.

كذلن ركز االتحاد األوربً على تمدٌم  ،نحو تملٌص األخطار المادمة من الشرق

المساعدات التمنٌة فً مجال التسٌٌر والتخطٌط من أجل وضع برامج تنموٌة 

فؤوربا كانت تخشى من أن مخلفات  ،م األبعاد االلتصادٌة واالجتماعٌةوتدعٌ

سوؾ ٌنتمل حدودٌا لٌمس باألمن واالستمرار االوربً  ،االتحاد السوفٌاتً

فالعمٌدة األوروبٌة كانت مبنٌة على لاعدة أساسٌة عسكرٌة على اعتبار أن 

عً لٌس فمط تهدٌدا إال انه تبٌن فٌما بعد أن التهدٌد الشٌو ،التهدٌد كان عسكري
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واالجتماعٌة  ،عسكرٌا وانما كان تهدٌدا شامال ٌمس الجوانب اإلدٌولوجٌة

 .1وااللتصادٌة

 المرحلة الثانٌة:

أما المرحلة الثانٌة والتً ٌمكن حصرها منذ تولً الربٌس فالدٌمٌر بوتٌن 

للسلطة حٌث عرفت روسٌا تؽٌرات مختلفة مست خاصة الجوانب االلتصادٌة 

ة فمد تطورت العاللات بٌن روسٌا االتحادٌة واالتحاد األوروبً والسٌاسٌ

فً كل مجاالت  ،وإٌطالٌا ،ألمانٌا ،برٌطانٌا ،وخاصة دواللمرار األوربً فرنسا

التعاون على اعتبار أن روسٌا بمثابة الجدار العازل أو الحاجز أمام التهدٌدات 

وربٌة تمدما ملحوظا فً األمنٌة الجدٌدة وبالتالً عرفت العاللات الروسٌة األ

مسارها من خالل اعتماد روسً إلستراتٌجٌة جدٌدة فً سٌاستها الخارجٌة لابمة 

 .على أساس منع انتشار التكنولوجٌا النووٌة والحد من التسلح وبٌع األسلحة

ومن جانب أخر كذلن تعتبر روسٌا أنه من مصلحتها وجود شرٌن متعاون   

إعادة مكانتها الدولٌة كدولة عظمى فً النظام كاالتحاد األوربً ٌساعدها على 

العالمً الجدٌد وهذا ما عبر عنه الربٌس فالدٌمٌر بوتٌن من خالل اعتباره أن 

االتحاد األوروبً شرٌن استراتٌجً ٌمكن التعاون معه لتحمٌك األهداؾ 

 فاالتحاد األوربً ٌرٌد بذل لصار جهده لبناء أوربا لوٌة تلتزم ،والؽاٌات الثنابٌة

بشدة بتحوٌل نفسها من مولع المفعول به إلى مولع الفاعل بتجسٌد سٌاسة أمنٌة 

أوروبٌة مشتركة ومستملة عن أي تدخالت أجنبٌة وذلن من خالل ضمان شرٌن 

متعاون فً الجهة الشرلٌة وله مكانة دولٌة أال وهو روسٌا حٌث ٌرى 

ل اختٌار الجٌران األوروبٌون بؤنه من الممكن اختٌار الحلفاء لكن من المستحٌ

 فروسٌا كدولة اوروبٌة من المإكد أنها جار مهم.

ولد تبنت روسٌا موالؾ تعاونٌة على الصعٌد األمنً من اعتبارات المصلحة 

بحث كانت ترى المٌادة الروسٌة بؤن االتحاد األوربً ٌشكل عامال  ،الوطنٌة

فً عملٌة  ،سٌاسًلذلن كان ٌتم التعامل معه بؤنه شرٌن  ،أساسٌا بالنسبة لروسٌا

فاإلتحاد منظمة ٌمكن لروسٌا من خاللها إلامة  ،إعادة تنظٌم األمن األوربً

بل كذلن فً المجاالت  ،لٌس فمط فً المجاالت التجارٌة ،عاللات متمٌزة

من ثم لد ركزت الدبلوماسٌة الروسٌة على البعد األوربً  ،السٌاسٌة واألمنٌة

وذلن من خالل التطلع إلى المشاركة الممٌزة فً إلامة أمن أوربً أكثر شمولٌة 

 من الذي لسم المارة إلى كتلتٌن متصارعتٌن.
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من ضرورة  ،تنطلك روسٌا فً تحدٌد مولفها من الهوٌة األمنٌة األوربٌة  

ً أوربا ومنه منع الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من ف حلف األطلسًتملٌص دور 

وخاصة فً المناطك التً تعتبرها روسٌا  ،زٌادة دورها العسكري فً المارة

وعلى هذا األساس توجهت الموالؾ  ،مجاال طبٌعٌا للنفوذ آسٌا الوسطى والمولاز

الروسٌة نحو دعم أو على األلل عدم معارضة لتشكٌل هوٌة أوربٌة لألمن 

اع أي أن إستراتٌجٌة االتحاد األوربً نحو تكوٌن لدرات فً مجال األمن والدف

هو ما ٌسمح لها بالتطلع نحو دور سٌاسً مستمل نسبٌا فً نظام  ،والدفاع

وهً تكوٌن  ،تحمك اإلستراتٌجٌة الروسٌة فً نمطة مشتركة ،العاللات الدولٌة

الجهد والطموح  لذلن كان من المتولع أن تساند روسٌا ،عالم متعدد األلطاب

األوربً وهو ما ٌمكن تفسٌره على أنهمحاولة روسٌة لتفكٌن التحالؾ األمرٌكً 

ومنه ضمان تحمٌك  ،أو على األلل التؤثٌر على العاللات بٌن الطرفٌن ،األوربً

وهذا ما ٌبرر التعاون الروسً مع أوروبا فً هذا اإلطار  ،نفوذ أكبر فً أوروبا

تناع الروس بالمكاسب اإلٌجابٌة على زٌادة بحٌث أن السلون نابع من ال

 .1المصلحة المومٌة الروسٌة داخل أوروبا

لذلن ظل دعم روسٌا لتكوٌن هوٌة أمنٌة أوربٌة مشروطا بحصول روسٌا على 

 ،الحجم الكافً من المعلومات حول تطور السٌاسة األمنٌة والدفاعٌة األوروبٌة

. إضافة 2ؾ العملٌات العسكرٌةوكذلن المجال الجؽرافً الذي تجري فٌه مختل

إلى ذلن ٌتطلب تؤٌٌد روسٌا لعملٌات االتحاد األوربً فً مجال الولاٌة وإدارة 

أي المدرة  ،أن تتم فً إطار األمم المتحدة أو منظمة األمن والتعاون ،األزمات

نسبٌا  –ومن خالل المولع الجٌد  ،على التؤثٌر فً النشاطات العسكرٌة األوربٌة

لروسٌا فً المنظمتٌن بهدؾ استعادة الدعم الروسً الؽٌر مشروط للهوٌة األمنٌة 

ومنح دور أكبر لالتحاد األوروبً فً عملٌة االستمرار والولاٌة فً  ،األوربٌة

من خالل منحها  ،سعى هذا األخٌر إلى إشران روسٌا فً هذا المسار ،أوروبا

 ،لحفظ السالم وادارة األزمات إمكانٌة المشاركة فً الهجمات العسكرٌة

الستؽالل طموحات للعب دور أكبر فً أوروبا وكذلن تملٌص مخاوفها من زٌادة 

فمشاركة روسٌا فً مثل هذه  ،فً الهوٌة األمنٌة األوربٌة حلف الناتودور 

النشاطات ٌمنحها فرصة لتؤكٌد دورها وكذلن مرالبة تطور المدرات العسكرٌة 

ة إلى سد الفراؼات التً ٌمكن أن ٌشكل من خاللها حلؾ إضاف ،لالتحاد األوربً

 ،الناتو خطرا على المساعً الروسٌة إلستعادة دورها المإثر فً النظام الدولً

وهنا ٌمكن التؤكٌد أن سعً روسٌا للتعاون مع االتحاد األوربً ٌتم وفك مبدأ 
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حاول وهو المولؾ الذي  ،البراؼماتٌة التً تجلب المصلحة المومٌة الروسٌة

بعض األكادٌمٌٌن تؤكٌده من خالل المول أن " تحمٌك شراكة حمٌمٌة بٌن 

حلف الحلف ٌشكل أفضل ضمان ضد أي تهدٌد ٌمكن أن ٌشكله  ،الطرفٌن

 على روسٌا. األطلسً

لد تكون نابعة من  ،ومنه نجد أن مشاركة روسٌا فً المسار األوربً لألمن

فالتناع  ،ب إدراكات صناع المرارمنطلمات أمنها الوطنً التً تحدد داخلٌا حس

النخب الحاكمة بؤن هذا المسار لد ٌساعد على خلك االستمرار فً محٌطها 

أي أن إلبال روسٌا للعب  ،لد ٌدفعها لتؤٌٌد الهوٌة األمنٌة األوروبٌة ،اإلللٌمً

دورا فً الولاٌة وإدارة األزمات فً أوروبا سٌكون منطلك حاجتها لمثل هذه 

 ،ضافة إلى أن سعً روسٌا إلى تكوٌن نظام دولً متعدد األلطابباإل ،العملٌات

ودور أكبر  ،ٌعتبرا عامال مساعدا على ضمان تؤٌٌدها للهوٌة األمنٌة األوربٌة

من خالل إمكانٌة التعاون بٌن  ،لالتحاد األوروبً فً مجال األمن والدفاع

 .بهدؾ احتالل موالع مإثرة على تفاعالت البٌبة الدولٌة ،الطرفٌن

إضافة إلى العاللات إلى عاللات التعاونٌة التً ذكرناها سابما فً المستوى   

السٌاسً واألمنً هنان عاللات تنافسٌة خلمت نوع من التوتر بٌن االتحاد 

حٌث نجد أن التدخالت الروسٌة من حٌن إلى أخر فً بعض  ،األوربً وروسٌا

ا من األسباب التً خلمت وهذ ،المسابل الدولٌة والسٌاسٌة ٌهدد األمن األوربً

التً  ،ومن بٌنها المسؤلة الجورجٌة ،توتر بٌن الطرفٌن خاصة فً المجال األمنً

  .1الروسٌة -أثرت وبشكل كبٌر على العاللات األوربٌة 

                                                             
1

نمالعن،65/13/6107تارٌخالزٌارة،"توفٌراألمنفًعالممتغٌر"،تمرٌرحولتطبٌكاالستراتٌجٌةاألمنٌةاألوروبٌة

 /01صhttps://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/081205_ARESSReporfinalptfمولع:

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/081205_ARESSReporfinalptf
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الثالث : توسع حلف الناتو بتجاه أوروبا الشرلٌة والمولف الروسً المطلب 

 منه :

توسع حلؾ الناتو نحو الشرق بدأ تجدر اإلشارة إلى أن أول حدٌث حول 

إذ  ،0222باالنتشار العلنً فً أثناء انعماد لمة لندن لدول الناتو ٌولٌو/تموز

ترتب على ذلن تؤسٌس مجلس التعاون لشمال األطلسً عمب لمة روما للحلؾ 

ونظرا إلى الصعوبات التً لمٌها تؤسٌس مجلس  ،0220التً عمدت فً نوفمبر 

الموافمة على الدعوة  0222فً لمة الناتو ببروكسل التعاون للحلؾ فمد تم 

األمرٌكٌة واإلعالن عن برنامج الشراكة من أجل السالم الذي أد ضرورة تعمٌك 

وكذلن تم طرح فكرة  ،التعاون الوضٌفً بٌن حلؾ الناتو والدول األعضاء

إال  ،إنضمام دول وسط أوروبا وشرلها إلى الحلؾ على المدٌٌن المتوسط والبعٌد

ن فكرة التوسع كانت محور اهتمام استراتٌجً للحلؾ منذ أن بدأت بوادر أ

وظل زعماء دول الحلؾ  ،انحالل االتحاد السوفٌاتً وكتلته العسكرٌة والسٌاسٌة

خالل النصؾ الثانً من الثمانٌنٌات لعورباتشوؾ أن الحلؾ لن ٌمتد نحو بلدان 

وإعادة توحٌد  ،تٌة منهاأوروبا الشرلٌة والوسطى بعد انسحاب الموات السوفٌا

 ألمانٌا.

ولابلته  ،ولد تنبهت روسٌا مبكرا إلى األخطار الناجمة عن خطط توسٌع الحلؾ

كون  ،ووجدت فٌها خطرا كبٌرا ٌهدد أمنها المومً ،بمعارضة رسمٌة واسعة

التراب البنى السٌاسٌة والعسكرٌة للحلؾ من حدودها الؽربٌة ٌهدد موالعها 

وٌمضً على أملها فً االنخراط فً العملٌات التكاملٌة  ،وبااالستراتٌجٌة فً أور

ورأوا فٌها إنذارا  ،الجارٌة فٌها على الصعٌد االلتصادي والسٌاسً واألمنً

 .1بعودة الحرب الباردة

ولد ازداد للك الروس بعد جوالت مسإولٌن فً حلؾ الناتو فً جمهورٌات 

وانخراط عدد منها فً مناورات عسكرٌة ضمن  ،االتحاد السوفٌاتً السابك

 ،برنامج "الشراكة من أجل السالم" الذي ٌعد الممدمة األولى لالنضمام للحلؾ

والسٌما بعد التراح الربٌس الجورجً "شٌفارد نادزه" استبدال "الحل البوسنً" 

 ،والتوصل إلى اتفاق داٌتون جدٌد لمواجهة االنفصالٌٌن األبخاز ،فً أبخازٌا

واستعداد بالده  ،وإعالن الربٌس األذربٌجانً تؤٌٌد توسٌع حلؾ الناتو شرلا

وذلن كخطوة على طرٌك  ،للمشاركة فً برنامج الشراكة من أجل السالم

                                                             
1

االستراتٌجٌةالتوسعٌةلحلفالناتووأثرهاعلىاألمنالمومًالعربً.مجلةجامعةدمشكللعلومااللتصادٌة،دمحمحسون

348ص،6101،العددالثانً،66المجلد،والمانونٌة
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كما أن أوكرانٌا أعلنت  ،انخراط أذربٌجان فً بنى األمن األوروبً األطلسً

 عزمها الثابت للسعً إلى عضوٌة حلؾ الناتو.

فمد ولعت المٌادة الروسٌة المٌثاق  ،المعارضة الروسٌة وعلى الرؼم من

وبررته لٌادة ٌلتسٌن بتخفٌؾ حدة  ،.022أٌار  .0التؤسٌسً مع الحلؾ تارٌخ 

ومنع الناتو من ضم جمهورٌات االتحاد السوفٌاتً السابك  ،التوتر فً أوروبا

د بالحد وعلى الرؼم من ذلن فإن االستراتٌجٌة الروسٌة حٌال توسٌع الناتو تتجس

وهً حرٌصة  ،من تفالم المخاطر األمنٌة المترتبة على توسٌع حلؾ الناتو شرلا

 ،على أن ٌكون لها تؤثٌر فعال لمعادلة هذا التمدد الذي أخذت تتفهمه دول الحلؾ

وتعبر بصٌػ مختلفة عن ضمان تبدٌد الهواجس األمنٌة لروسٌا االتحادٌة من 

وسٌا االتحادٌة تسعى إلى تعزٌز ومع ذلن فإن ر ،جراء توسع الحلؾ شرلا

ممومات سٌاسٌة ودفاعٌة لادرة على مواجهة تزاٌد المدرات العسكرٌة للحلؾ 

بانضمام الدول التً كانت ضمن المعسكر االشتراكً  ،عن طرٌك توسعه شرلا

 واألعضاء فً حلؾ وارسو المنحل.

عده لتثبت وانتشرت األحداث الالحمة وصوال إلى احتالل األمرٌكً للعراق وما ب

وأن أمرٌكا لامت بالحرب  ،صحة األهداؾ التً تمؾ وراء فكرة توسع الناتو

 .1دون موافمة الناتو واألمم المتحدة

 المطلب الرابع : عاللة روسٌا مع الغرب األطلسً فً عهد الرئٌس بوتٌن :

إذ تبنت روسٌا فً عهد بوتٌن وفً ظل سٌاسته الوالعٌة توجها وسطٌا فً 

 ،ال تعنً التحالؾ ،ٌموم على أن الشراكة االستراتٌجٌة معه ،ؽربعاللته مع ال

وعدم فمدان ما تبمى لها من موالع على الساحة  ،بل تعنً اتخاذ مولؾ متوازن

رافضا مولؾ التٌار الٌمٌنً اللبرالً المهادن الداعً إلى توثٌك  ،الدولٌة

راتٌجٌة وحٌوٌة باعتبار ذلن مصلحة است ،العاللات مع الؽرب فً المجاالت كلها

والتٌار المحافظ المتشدد الذي ٌطالب باستعادة روسٌا دورها كموة  ،لروسٌا

ورؼم الضؽوط  ،وأن سٌاسة المهادنة أدت إلى تراجع مكانتها الدولٌة ،عظمى

 ،مستفٌدا من سٌطرته على االلتصاد والمال واإلعالم ،التً مارسها التٌار األول

 ،فإن السٌاسة الروسٌة الخارجٌة الجدٌدة ظلت على مستوى الممارسة الوالعٌة

من دون ربط  ،وتموم على تبنً موالؾ متوازنة إزاء المضاٌا اإلللٌمٌة والدولٌة

 .2هذه السٌاسة بالموالؾ والسٌاسات األمرٌكٌة

                                                             
1

 349ص،مرجعسابك،اتٌجٌةالتوسعٌةلحلفالناتووأثرهاعلىاألمنالمومًالعربًاالستر،دمحمحسون
2

56ص،3جامعةالجزائر،أستاذالعاللاتالدولٌة،سٌاسةروسٌاالخارجٌةالٌوم:البحثعندورعالمًمؤثر،دمحممجدان
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لم تكن فمط عدم  ،إال أن المشكلة التً واجهت بوتٌن فً عاللاته مع الؽرب 

تجاوب هذا األخٌر مع محاوالته التمارب والتنسٌك فً المضاٌا السٌاسٌة 

 ،ولكن فً اتباع الؽرب وبخاصة أمرٌكا ،واإلستراتٌجٌة وااللتصادٌة الدولٌة

 ،مثل توسع الناتو شرلا ،موالؾ اعتبرتها روسٌا تهدٌدا مباشرا لمصالحها وأمنها

انضمام روسٌا إلى  والولوؾ ضد ،وتبنً أمرٌكا برنامج الدرع الصاروخً

وتوثٌك العاللات اإلستراتٌجٌة مع بعض دول المولاز  ،منظمة التجارة العالمٌة

ودعم أمرٌكا ألنظمة مناوبة لروسٌا  ،التً تعتبرها روسٌا عمما استراتٌجٌا لها

فً بعض دول أوروبا الشرلٌة خاصة أوكرانٌا. كذلن استمالل كوسوفو بدعم 

از للمولؾ الؽربً ضد صربٌا ال ٌعنً تخلٌها ؼربً إذ رأت روسٌا أن االنحٌ

بل أٌضا إنهاء نفوذها فً منطمة البلمان ذات األهمٌة  ،عن حلٌؾ أساسً فمط

ولهذا أٌدت صربٌا ورفضت  ،وتراجعا لمكانتها على الصٌد الدولً ،الحٌوٌة لها

 أي تسوٌة ال تمبلها.

مة شراكة استراتٌجٌة كانت هذه الخالفات سببا فً اتجاه روسٌا نحو االهتمام بإلا

لمواجهة أمرٌكا كمطب وحٌد على  ،مع بعض الموى الدولٌة مثل الصٌن والهند

منذ البداٌة رؼبته فً توثٌك العاللات  بوتٌنورؼم هذا فمد أبدى  ،الساحة الدولٌة

وذلن استنادا إلى تصور السٌاسة الخارجٌة  ،التً كانت متوترة مع الؽرب

والذي ٌعتبر أمرٌكا والدول األوربٌة شركاء  0222المتبنى فً حزٌران/ٌونٌو 

ولهذا طورت روسٌا مولفها تجاه أمرٌكا: تخفٌؾ اللهجة تجاه العدٌد من  ،حتمٌٌن

ثم تطورت  ،والتخلً عن المعارضة المستمرة للسٌاسة األمرٌكٌة ،المضاٌا

وبخاصة بعد لماء بوتٌن وبوش فً  ،األمور إلى انفتاح فً العاللات معها

وسمحت هذه البراؼماتٌة الجدٌدة بفتح آفاق فً تطوٌر  0220ٌونٌو حزٌران/

وكانت  ،الشراكة مع دول أوروبا فً ما ٌتجاوز مجرد العاللات االلتصادٌة فمط

 ،0222روسٌا لد ولعت اتفالٌة الشراكة من أجل السالم مع الناتو فً آذار/مارس

انضمت إلى  0222ٌربما ٌعنً االعتراؾ بها كموة كبرى. وفً كانون الثانً/ٌنا

. كمل أصبحت 1إلى مجموعة ال 0222المجلس األوربً. وفً حزٌران/ٌونٌو 

وعندما لرر بوتٌن دعم أمرٌكا الكامل فً  ،عضوا فً نادي بارٌس للدابنٌن

استؽلت روسٌا ذلن فً تحمٌك مزاٌا فً سٌاستها  ،حربها على اإلرهاب

باعتبار حربها فً الشٌشان تدخال فً إطار الحرب العالمٌة ضد  ،الخارجٌة

ورؼم هذا التوافك مع الؽرب فلم ٌمنع ذلن من بروز مظاهر  ،اإلرهاب كذلن

وٌتجلى ذلن فً مناطك مختلفة  ،الختالفات عمٌمة فً إطار لعبة توازن المصالح
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اللات إلى حٌث أدى التماطع االستراتٌجً فٌها إلى وصول هذه الع ،من العالم

 .1االختالؾ فً المولؾ

 

 االستنتاجات :

بناًءعلى 1949 لفالشمالًاألطلسًهًمنظمةتأسستعامح -

  4فً واشنطن معاهدةشمالاألطلسًالتًتمالتولٌععلٌهافً

ٌوجدممرلٌادةالحلف 1949 .سنة ابرٌل

وللحلفلغتانرسمٌتانهمااإلنجلٌزٌة .بلجٌكا عاصمة بروكسل فً

 .والفرنسٌة

رغمانفراطعمداالتحادالسوفٌاتًاالانروسٌاتبمىدولةكبٌرة -

تأخرموسكوالمساحةذاتلدراتعسكرٌةوالتصادٌةضخمة.ولمت

مناالستٌماظمنالصفعةالتًتلمتهاصورتهافًالعالمبسبباندحار

جبروتاالتحادالسوفٌاتًواخذتتشعرمعكلعملٌةعسكرٌة

ٌنفذهاحلفشمالاألطلسًفًالمارةاألوروبٌةوخارجهابمدى

 .الضررالذيتلحمهتلنالعملٌاتبالتصادروسٌاومصالحهاالدولٌة

غممنهذهالخالفات،االانالعاللةبٌنالطرفٌنشهدتوعلىالر -

بسببالتماربااللتصاديوالتجاري2002تمدماملموسامنذالعام

بٌنروسٌاودولكبرىاعضاءفًالحلفمثلالمانٌاالتًالترحت

انضمامروسٌاالىالناتو.وفًالسادسمنحزٌران2010عام

لسٌةللمرةاالولىمناوراتاجرتالمواتالروسٌةواألط2011

عسكرٌةمشتركةشاركتفٌهامماتالتجوٌةمنالطرفٌنسبمتها

تدرٌباتمشتركةلغواصات.االانهذاالتماربلمٌكنمحطاعجاب

المومٌٌنالروسالمتطرفٌنوبماٌاالتٌاراتالشٌوعٌةفًروسٌاولام

هذامطالبٌنبوضعحدل2012هؤالءبعددمنالتظاهراتعام

التماربالروسًمعاألطلسً.وآخرالغٌثفًالتعاونالمشترن،

كانالخطةالتًوضعهااالمٌركٌونوالروسالتالفترسانةسورٌا

 .الكٌمٌائٌة

                                                             
1

 53،مرجعسابك،سٌاسةروسٌاالخارجٌةالٌوم:البحثعندورعالمًمؤثر،دمحممجدان

https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
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المبحث األول: األزمة السورٌة وتداعٌاتها على العاللات الروسٌة بحلف 

 .الناتو

درعا حٌث لام األمن باعتمال خمسة  لمد بدأت شرارة الثورة السورٌة  فً مدٌنة

عشر طفال إثر كتابتهم شعارات تنادي بالحرٌة وتطالب بإسماط النظام على 

. فً خضم ذلن كانت هنان دعوة 0200فبراٌر  02جدار مدرستهم بتارٌخ 

للتظاهر على الفٌسبون فً صفحة لم ٌكن أحد ٌعرؾ من ٌمؾ وراءها استجاب 

وهذه المظاهرة  0200مارس عام  02لثالثاء لها مجموعة من الناشطٌن ٌوم ا

ضمت شخصٌات من مناطك مختلفة مثل حمص ودرعا ودمشك. كانت هذه 

االحتجاجات ضد االستبداد والممع والفساد وكبت الحرٌات وعلى إثر اعتمال 

أطفال درعا واإلهانة التً تعرض لها أهالٌهم بحسب المعارضة السورٌة، بٌنما 

مإامرة لتدمٌر المماومة والممانعة العربٌة ونشر الفوضى  ٌرى مإٌدو النظام أنها

فً سورٌا لمصلحة إسرابٌل بالدرجة األولى، ولد لام بعض الناشطٌن من 

المعارضة بدعوات على الفٌس بون وذلن فً تحد ؼٌر مسبوق لحكم بشار 

األسد متؤثرٌن بموجة االحتجاجات العارمة )المعروفة باسم الربٌع العربً(، 

، وخصوصاً 0200وعام  0202اندلعت فً الوطن العربً أواخر عام والتً 

ٌناٌر المصرٌة. وكانت االحتجاجات لد انطلمت ضد  02الثورة التونسٌة وثورة 

تحت ؼطاء حزب  02.0الربٌس بشار األسد وعابلته التً تحكم البالد منذ عام 

لاد هذه . 0222البعث العربً االشتراكً تحت سلطة لانون الطوارئ منذ عام 

االحتجاجات الشبان السورٌون الذٌن طالبوا بإجراء إصالحات سٌاسٌة 

، لكن لوات «هللا، سورٌا، حرٌة وبس»والتصادٌة واجتماعٌة ورفعوا شعار: 

األمن والمخابرات السورٌة ومٌلٌشٌات موالٌة للنظام )عُرفت بالشبٌحة( واجهتهم 

فً حٌن «. ماط النظامالشعب ٌرٌد إس»بالرصاص الحً فتحّول الشعار إلى 

أعلنت الحكومة السورٌة أن هذه الحوادث من تنفٌذ متشددٌن وإرهابٌٌن من 

 شؤنهم زعزعة األمن المومً وإلامة إمارة إسالمٌة فً بعض أجزاء البالد.

جمعة »مارس تحت شعار  01كانت االنطاللة الحمٌمٌة للثورة السورٌة فً 

خرجت المظاهرات فً مدن درعا ودمشك وحمص وبانٌاس ولابلها « الكرامة

األمن بوحشٌة خصوصاً فً درعا، فسمط أربعة لتلى على ٌد األمن السوري فً 
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لت المظاهرات لبالً األسبوع إلى أحداث دامٌ ة فً محٌط تلن المدٌنة، وتحوَّ

المسجد العمري ومناطك أخرى من المدٌنة، لالت منظمات حمولٌة إنها أدت إلى 

ة  02محتج بنهاٌة األسبوع. فً  022ممتل  مارس انتشرت المظاهرات للمرَّ

لتشمل جبلة « جمعة العزة»األولى لتعمَّ العشرات من مدن سورٌا تحت شعار 

كالحمٌدٌة والمرجة والمزة وحماة والالذلٌة ومناطك عدة فً دمشك ورٌفها 

ت بعدها بالتوسع  والمابون والكسوة ودارٌا والتل ودوما والزبدانً، واستمرَّ

 والتمدد شٌباً فشٌباً أسبوعاً بعد أسبوع.

 المطلب األول: أسباب األزمة السورٌة:

نعرض من خالل هذا المطلب أهم األسباب التً كانت وراء لٌام األزمة 

 ً:السورٌة والتً تتمثل ف

 انعدام الحٌاة السٌاسٌة وتألٌه الحاكم: -1

ال توجد حٌاة سٌاسٌة فً سورٌة بالمعنى الحمٌميً منيذ مجيًء حيزب البعيث عيام 

إلييى الحكييم، بمعنييى أنييه لييٌس هنييان رأي للشييعب فييً أوضيياعه المختلفيية،  0222

وبمعنييى أنييه لٌسييت هنييان مشيياركة ميين أطٌيياؾ الشييعب المختلفيية فييً لٌييادة الييبالد 

وبمعنييى أنييه لٌسييت هنييان انتخابييات حمٌمٌيية ولٌسييت هنييان محاسييبة وتوجٌههييا، 

للمسبولٌن ولٌس هنان تداول للسلطة إلخ.....، فال ٌوجد شًء مما ذكرنا، بيل إن 

بؤعضابه، ثم أصبحت أسيرة األسيد  -فً البداٌة–الحٌاة السٌاسٌة اختزلها الحزب 

 .هً محور الحٌاة السٌاسٌة وجوهرها

 دٌة وانتشار الفمر: تدهور األوضاع االلتصا-2

تعتبير سيورٌة بليداً ؼنٌياً بميوارده الطبٌعٌية، فهيً تحتيوي سيهوالً خصيبة ومٌاهياً  

وافرة، وتحتوي أٌادي عاملة ماهرة، كما تحتوي تنوعاً طبٌعٌاً بٌن جبال وودٌيان 

وسيييهول إليييخ....، وليييد دأب الحكيييم عليييى مصيييادرة األراضيييً واالدعييياء بؤنهيييا 

طر أهلهيا للهجيرة مين مكيانهم التيارٌخً )ؼيادر ألؼراض ومنافع عامة، مما اضي

الجزٌرة، المنطمة التً كان ٌمال إنها ستطعم سورٌة وجزءاً من اليوطن العربيً، 

ما بٌن ثالثمابية أليؾ وملٌيون ميواطن خيالل األعيوام السيتة الماضيٌة، وليد بيدأت 

المنظمات الدولٌة توزع هنان ثالثة وعشرٌن ألؾ سلة ؼيذاء ٌومٌياً(. وليد هياجر 

سورٌون اليذٌن صيودرت أراضيٌهم وميزارعهم إليى ميدن صيفٌح فيً ضيواحً ال

المدن، تحٌط بمدن صفٌح ألدم، محرومة مين معظيم الخيدمات الحٌاتٌية، هيً فيً 
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 1بالمابة من السورٌٌن )المتوسط العالمً  20حمٌمتها سكن عشوابً، ٌعٌش فٌها 
 بالمابة(. 

مٌن: األول: للة من ونستطٌع أن نمرر بكل وضوح ودلة بؤن سورٌة أصبحت لس

النياس تملين كيل شيًء وهيم آل األسيد ومين حيولهم نهبيوا كيل خٌيرات وممييدرات 

سورٌة. والثانً: وهم معظيم الشيعب ال ٌملكيون وال ٌجيدون ليوتهم وهيم فيً فمير 

مدلع. مما أدى إلى ضٌك الشعب وانفجاره، وكان هذا العامل االلتصادي هو أحد 

 .  0200\2\01العوامل التً فجرت الثورة فً 

 عداء الحزب للدٌن ومحاربة المتدٌنٌن: -3

علييى معيياداة الييدٌن ومحاربيية  22لمييد لييام حييزب البعييث الييذي اسييتلم السييلطة عييام 

المتدٌنٌن لٌس هذا فحسب، بل استهدؾ منذ اللحظة األولى التالع الدٌن من حٌياة 

، ثيم 0222المجتمع السوري، ليذلن نجيد تيدمٌره لمسيجد السيلطان فيً حمياة عيام 

إلخ.......، استمر على  0222وله بالمصفحات والدبابات مسجد بنً أمٌة عام دخ

ذلين اليينهج طيوال أعوامييه الخمسيٌن، ووضييع المنياهج المختلفيية لتحمٌيك ذليين فييً 

المدارس واإلعالم والثمافة إلخ......، لكنه فشل فً ذلن فشالً ذرٌعاً، ألن الشعب 

تعبٌراً عن ذلن  0200\2\01ً السوري متدٌن، ولد جاءت الثورة التً انطلمت ف

 الفشل.

فمد انطلمت من المسياجد، وليد كيان الثيوار المتظياهرون اليذٌن عرضيوا أنفسيهم  

لخطر االعتمال وخطر الموت من المتدٌنٌن، لذلن فمن الممكن أن نعتبر أن نممية 

جماهٌر الشعب السوري على معاداة الحزب للدٌن والمتدٌنٌن ، ورؼبتهم فيً أن 

حجمييه ومكانييه الطبٌعييً فييً حٌيياتهم هييو أحييد العوامييل التييً جعلييتهم ٌؤخييذ الييدٌن 

 . 1ٌثورون من أجل تصحٌح هذه األوضاع الخاطبة

 خضوع النظام أمام اسرائٌل: -4

من المعلوم أن حافظ األسد هو الذي سيلّم الجيوالن ؼنٌمية سيهلة بياردة السيرابٌل 

وط الجوالن مع أنه عندما كان وزٌراً للدفاع، وهو الذي أذاع بٌان سم .022عام 

                                                             
1

 6ص،))الممدماتوالتداعٌاتوالسٌنارٌوهاتالمحتملة.الثورةالسورٌة،البراءالحرٌري
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بمٌيت  0222لم ٌكن سالطاً فً الحمٌمية، وعنيدما جياء ابنيه بشيار إليى الحكيم عيام 

سٌاسة الخضوع  أمام اسرابٌل مستمرة فمد لامت اسرابٌل خيالل العشير سينوات 

من حكم بشار بعدة عملٌات ضد سورٌة، منها: تدمٌر مولع إلنتاج الولود الذري 

حلٌك الطٌيران االسيرابٌلً فيوق المصير الرباسيً فً منطمة دٌر الزور، ومنها: ت

فً الالذلٌة، ومنها: تدمٌر الماعدة العسكرٌة فً عٌن الصاحب فً لبنان والتابعية 

والمصد من تلن األفعال  (0)للمٌادة العامة )أحمد جبرٌل( المإٌدة للنظام السوري. 

تهدٌييد النظييام. ومييع ذليين لييم ٌحييرن سيياكناً، لييٌس هييذا فحسييب بييل إنييه لييم ٌطلييك 

عاماً فيً جبهية الجيوالن  22رصاصة واحدة ضد اسرابٌل ال هو وال أبوه خالل 

، وتعتبر جبهة الجوالن أهدأ الجبهات المحٌطة بإسيرابٌل .022التً سمطت عام 

أميييام اسيييرابٌل ميييع كيييل دعييياوي الممانعييية  عليييى اإلطيييالق، إن هيييذا االسيييتخذاء

والتصدي هو أحد العوامل التً دفعيت الشيعب إليى الثيورة، وهيو الشيعب التيواق 

إلييى اسييتعادة الجييزء المحتييل ميين أرضييه، وهييً أرض الجييوالن التييً تعتبيير ميين 

 أخصب أراضً الدنٌا وأكثرها مٌاهاً. 

 انعدام الكرامة: -5

 لٌمية ليه، فهيو معيرض لالعتميال دون أحس المواطن السوري بؤنه ال كرامة وال

أسباب تذكر، وإن اعتمل فال ٌعرؾ أحد فً أي فرع لد اعتمل، ولد ٌبمى السينٌن 

الطوال وال ٌراه أهله، وال توجه له أٌة تهمية خيالل سينً االعتميال التيً ليد تمتيد 

إلى عمد أو عمدٌن، وال ٌمدم إلى أٌة محاكمة، ولد ٌتوفياه هللا فيً السيجن دون أن 

ؾ أهله حمٌمة ذلن، وهذا األمر لد حدث مع عشيرات اآلالؾ مين الميواطنٌن ٌعر

السورٌٌن، إن إحساس المواطن بؤنه ال كرامة له عند هذا النظام،  لذلن كان هيذا 

اإلحساس بانعدام الكرامة عامالً من العوامل التً دفعت المواطن إلى الثورة مين 

 أجل تثبٌت حمه فً الكرامة. 

 نعدام المساواة: تفشً الظلم وا -6

ٌعانً المواطن السوري من تفشً الظلم وانعدام المساواة، وال ٌصل إليى حموليه 

فً أي مجال التصيادي أو تجياري أو سيكنً أو ميالً أو تعلٌميً إليخ..... بشيكل 

متساو مع المواطن اآلخر من أبناء الطابفة العلوٌة، وال ٌصل إليى بعيض حموليه 

                                                             
(0)

-www.aljazeera.net/opinions/.../fbabbf33-4076-41d5-9d65األسبابغٌرااللتصادٌةللثورةالسورٌة،
87576f7ecea5 
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وإن إحسياس السيورٌٌن بعيدم المسياواة كيان أحيد إال من خيالل األجهيزة األمنٌية، 

 .1العوامل التً دفعتهم إلى الثورة على هذا النظام

 تغّول األجهزة األمنٌة وسحمها للمواطن: -7

عّطيل النظيام األسيدي كييل عواميل الحٌياة الطبٌعٌية فييً سيورٌة مين حٌياة سٌاسييٌة 

–طٌع أن نميول واجتماعٌة والتصادٌة إلخ  وربطها باألجهزة األمنٌية، ليذلن نسيت

أن عصييب النظييام األسييدي هييو األجهييزة األمنٌيية، لييذلن تعييددت  -بكييل اطمبنييان

ألييؾ،  222( جهييازاً، عييدد العيياملٌن فٌهييا .0األجهييزة األمنٌيية وأصييبح عييددها )

فيً  -هيذه األجهيزة–وبلؽت مٌزانٌتها ضعؾ مٌزانٌية الجيٌش السيوري، وشيكلت 

وحاسبه على كيل تحركاتيه مجموعها أخطبوطاً أحاط بالمواطن وأحصى أنفاسه، 

وسكناته، وبث الخوؾ والرعيب الالمحيدود فيً كيل كٌانيه، وجعليه للمياً ومتيوتراً 

من أن ٌمع فً لبضة أحدها، وربط النظام بهذه األجهزة كل شإون المواطن مين 

سييفر وتصييدٌر وبٌييع وشييراء وتجييارة وتعلييٌم وإعييالم إلييخ.....، وهييذا مييا جعلهييا 

 لمواطن ونفسه. تتؽول وتصبح كابوساً فً عمل ا

ولمد كانت هيذه األجهيزة األمنٌية وتؽولهيا عيامالً ربٌسيٌاً فيً دعيوة السيوري إليى 

 .الثورة لٌتخلص وإلى األبد من عذابات وإرهابات هذه األجهزة األمنٌة

 .على سورٌااألطلسً  -المطلب الثانً: الصراع الروسً 

 السورٌةثانٌا:مولف كل من  روسٌا والوالٌات المتحدة  من األزمة 

إن موسكو منذ بداٌة األزمةالسورٌة ولفت بشكل واضح وصرٌح مع النظام 

السوري الذي ٌمثل حلٌفًااستراتٌجًٌّا لروسٌا فً المنطمة فً مواجهة المعارضة 

المسلحة المتمثلة فٌالجٌش السوري الحر الذي لدمت له الوالٌات المتحدة 

ألمرٌكٌٌن عن تسلٌح المعارضة وحلفاإها دعًما عسكرًٌّاعبر إعالن المسبولٌن ا

فً مواجهة لوات النظام،وسٌاسًٌّا من خالل إدانة النظام السوري، والمطالبة 

باتخاذ خطوات لمعٌة ضدهفً مختلؾ المنابر الدولٌة والعالمٌة، والمطالبة 

 .2المستمرة بالرحٌل الفورٌلبشار األسد 

 أسباب مساندة المولف الروسً الداعم لنظام بشار األسد:

                                                             
1

8ص،مرجعسابك.الثورةالسورٌة،البراءالحرٌري
2

كلٌةاآلدابالدراسات،الجامعةاإلسالمٌة. ٌةألزمةالسورٌةتحلٌلجٌوبولٌتٌكًاستراتٌجتمرٌرحولا،نارٌمانجبرالعطاونة

6ص،العلٌالسمالجغرافٌا
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أن سبب دعم روسٌا لنظام بشار  ،خصوصا الروس منهم ،ٌرى بعض المرالبٌن

حٌث إنه بعد امتناع  ،0200األسد هو شعورها بالخٌانة فٌما حدث مع لٌبٌا فً 

روسٌا والصٌن عن التصوٌت فً مجلس األمن على لرار فرض حظر جوي 

للٌبٌة التً دعمت الوالٌات المتحدة وحلؾ الناتو نشاط المعارضة ا ،على لٌبٌا

وهو  ،استطاعت فً نهاٌة المطاؾ اإلطاحة بنظام المذافً وتشكٌل حكومة جدٌدة

بؤن" روسٌا ستموم بكل مافً وسعها  0200عكس لول الفروؾ فً أؼسطس 

حٌث خشٌت موسكو من السماح  ،للحٌلولة دون تكرار سٌنارٌو لٌبٌا فً سورٌا"

ٌإدي إلى تدخل مماثل لحلؾ بتمرٌر لرار مماثل ضد سورٌا وهو مامن شؤنه أن 

وهو ما كان سٌإدي فً نهاٌة األمر  ،الناتو وستكون النتابج بالضرورة مماثلة

ومن  ،إلى فمدان موسكو أللرب حلفابها فً منطمة الشرق األوسط وهً سورٌا

صم فإن السبب األول مرتبط بحالة التحول فً هٌكل النظام الدولً بشكل عام 

دور لها بحجمها كدولة عظمى فً نظام دولً  ومحاولة روسٌا الحفاظ على

 .1متعدد األلطاب

تعد الحالة السورٌة نمطة خالؾ جوهرٌة بٌن موسكو والؽرب حول طرق   

رؼم االتفاق األخٌر بٌن وزارتً الدفاع الروسٌة  ،تدبٌرها ومخرجاتها السٌاسٌة

إذ تهدؾ موسكو بضرباتها  ،واألمرٌكٌة لتنسٌك التحركات العسكرٌة فً سورٌا

وضبط الخرٌطة  ،الجوٌة إلى استعادة دورها كموة عظمى لادرة على المبادرة

مع تمدٌم نفسها كبدٌل للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة التً  ،الجٌوسٌاسٌة فً المنطمة

فشلت فشال ذرٌعا فً تدبٌر أزمات الشرق األوسط وملء الفراغ األمنً الذي 

والذي شكل محاال خصبا  ،(0222)احتالل العراق  خلفته واشنطن وراءها

 لتنامً وتمدد التٌارات الجهادٌة.

لمد وضعت روسٌا هدفٌن أساسٌٌن بشكل مبدبً لتدخل العسكري المباشر فً  

 سورٌا لدعم الموات السورٌة التابعة للنظام الشرعً.

تحدٌد األول: منع التحالؾ األمرٌكً األطلسً من المٌام بؤي خطوات من شؤنها 

ومن ثم منع المعارضة السورٌة  ،"مناطك محررة" وفرض حظر جوي علٌها

المسلحة من التكتل فً تلن المناطك وشن هجمات برٌة تحت ؼطاء جوي لموات 

سواء عن طرٌك  ،وهذا األمر ٌجري التحضٌر له منذ أشهر طوٌلة ،التحالؾ

باشر فرنسا التً أو بشكل ؼٌر م ،العمل المباشر بواسطة تركٌا والسعودٌة ولطر

 أعلن ربٌسها عن ضرورة تمدٌم الدعم لما سماه بالمناطك المحررة.
                                                             

1
بمكتبةسلسلةتصدرعنوحدةالدراساتالمستمبلٌة،المصالحالمتماربة:دورعالمًجدٌدلروسٌافًالربٌعالعربً،باسمراشد

 46ص،االسكندرٌة
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والدفع  ،الثانً: رؼبة الكرملٌن فً دعم النظام "الشرعً" فً مكافحة اإلرهاب

بما  ،فً الولت نفسه إلى لماءات أو اتفالات ولو أولٌة بٌن مختلؾ الموى السورٌة

وهو األمر الذي ٌسمع روسٌا بالحفاظ على  ،فٌها النظام السٌاسً لتسوٌة سٌاسٌة

 .1على عكس ما حدث لها فً العراق ولٌبٌا ،مصالحها

الهدؾ األول تم اإلعالن عنه بعد ستة أٌام من بدأ المصؾ الروسً فً سورٌا 

حٌث أكد أن بالده ترفض إلامة  ،على لسان نابب وزٌر الخارجٌة الروسً

معلال ذلن بضرورة  ،اح تركٌابناء على التر ،منطمة حظر جوي فً سورٌا

 احترام سٌادة الدول.

إذ لامت روسٌا باإلعالن عن تحالؾ امنً  ،فهو لٌد العمل ،أما الهدؾ الثانً

ومواصلة  ،لوجستً لتبادل المعلومات االمنٌة بٌنها وبٌن إٌران والعراق وسورٌا

وكذلن إلى جانب متطوعٌن إرانٌٌن من  ،العمل إلى جانب الموات السورٌة

لحرس الثورة اإلسالمٌة الذٌن ٌماتلون منذ فترة فً سورٌا إلى جانب عناصر ا

 2تنظٌم " حزب هللا اللبنانً.

 .وسباق النفوذ مع روسٌا على سورٌا الحلف األطلسً

أزمة سورٌا الٌوم انجلت على أثرها ساحة الصراع والتنافس بٌن حلؾ الشمال 
بداٌة األزمة السورٌة أخذت األطلسً وروسٌا االتحادٌة بؤبهى صورها، فمنذ 

تزداد ٌوما بعد أخر ساحة الصراع هذه، وكعادته الحلؾ لم ٌدخل فً األزمة بكل 

بل اكتفى بكل من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة صاحبة الحظ  00أعضاءه إلـ 

األوفر فً الموى العسكرٌة والعددٌة والتمنٌة فٌه وكذلن تركٌا صاحبة الحدود 
ع سورٌا، تلن الموتٌن فً الحلؾ دعمتا إعالمٌاً وعسكرٌاً و الجؽرافٌة األطول م

لوجستٌاً الموى التً تماتل النظام السوري فً الداخل والمادم بعضها من الخارج 
 على شكل أفراد وجماعات .

روسٌا ومنذ بداٌة األزمة دعمت بماء النظام السوري وعللت مولفها ذلن بعدم 
ٌا التً تدخل حلؾ الناتو فٌها واسمط النظام سماحها وخوفها من تكرار تجربة لٌب

هنان وأنتج دولة متفككة ٌسودها التفكن والتناحر وؼٌرها من التبرٌرات ، لذلن 
تمٌز مولؾ روسٌا بالصالبة والتعنت وعدم التماشً مع الناتو والؽرب فً 

جة االزمة السورٌة ، اما الناتو والممثل بتركٌا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ونتٌ
استحالة استنساخ الطرٌمة التً لاما بها فً لٌبٌا ألدما على طرٌمة أخرى إلسماط 
النظام السوري وهً دعم المعارضة السورٌة والتً تدحرجت فً النهاٌة لتصبح 
فً أهدافها ومتبنٌاتها وبصورة او أخرى تنظٌمات متشددة تكفٌرٌة متمثلة فً : 
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الفتح ،لم تستطٌع تلن التنظٌمات تنظٌم النصرة وداعش وجٌش اإلسالم وجٌش 
المتشددة إسماط النظام السوري بسبب الدعم العسكري الروسً المتواصل للنظام 
السوري، الناتو ولع فً خطؤ استراتٌجً فً سورٌا وهو أنه لم ٌحسم الملؾ 
اللٌبً الذي الزال عاصفا فً الكثٌر من اإلحداث واالضطرابات الرهٌبة فً هذا 

ح مسرحا لتصارع الكثٌر من الجماعات المتناحرة حول السلطة البلد والذي أصب
والتً أصبحت تملك كثٌر من جٌران هذا البلد ،روسٌا وضفة ما ٌجري فً هذا 
ً وإعالمٌا إمام الرأي العام العالمً وفً أرولة المإسسات  البلد دبلوماسٌا

ٌد حلؾ والمحافل الدولٌة للحٌلولة دون تطبٌك هذا السٌنارٌو فً سورٌا على 
الناتو ، امام كل هذا وفً ضل تعمٌدات الحسم العسكري فً أزمة سورٌا لم ٌكن 
امام الناتو اال إن ٌموم بدعم الجماعات التكفٌرٌة التً تماتل النظام نٌابة عنه إلى 
جانب تحركات لام بها بصورة مباشرة، والتً اخفك فً تنفٌذ بعضها من اجل 

مرحلة لرٌبة من تلن التً حدثت للٌبٌا إسماط النظام السوري والتً شكلت 
 -: 1وهً

التحرن العسكري األمرٌكً إلسماط النظام السوري بصورة مباشرة، وذلن -0

بذرٌعة استخدامه للسالح الكٌمٌاوي فً رٌؾ دمشك، والذي لمى  0202عام 

معارضة دولٌة وانمسام بٌن مكونات حلؾ الناتو تمثل بانسحاب برٌطانٌا ومن ثم 
المشاركة فً ضرب النظام السوري ومعارضة روسٌا والصٌن لهذه فرنسا من 

 الخطوة بشدة.

لتشكٌل تحالؾ دولً لمماتلة داعش  0202التحرن األمرٌكً فً منتصؾ عام -0

ً اال أنه وحسب كل المعطٌات  فً سورٌا والعراق، شكل هذا التحالؾ فعلٌا
ر لدرات داع على المٌدانٌة العسكرٌة والمنطمٌة ساعد كثٌرا على تنامً وتطو

 األرض واستطاع ٌحافظ علٌها.

محاولة تركٌا انشاء مناطك حضر للطٌران فً شمال سورٌا وذلن بحجة -2

حماٌة المدنٌٌن من لصؾ الطابرات السورٌة والذي أٌضا لم ٌلمى التؤٌٌد والدعم 
 أألممً والعالمً.

حلؾ الناتو عند دراسته وتفكٌن لواعد االستراتجٌات التً ٌموم علٌها فً بسط 
النفوذ والهٌمنة فً العالم نجده لم ٌكن أكثر من أداه بٌد الوالٌات المتحدة 
األمرٌكٌة التً تحاول إلحامه معها شكلٌا فً تنفٌذ استراتجٌاتها فً العالم وذلن 
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الٌها وخصوصا من حلفابها األوربٌٌن من اجل تالفً النمد العالمً الذي ٌوجه 

ومحاولتها  0200وفً لٌبٌا عام  0220وهذا ما لامت به فً أفؽانستان فً عام 

االخٌرة فً سورٌا، فً سورٌا وفً مناطك كثٌرة من العالم الوالٌات المتحدة 
تهدؾ إلى تحمٌك عدد من األهداؾ اإلستراتٌجٌة التً تحمك لها نفوذ وهٌمنة 

 .اكبر 

تلن األهداؾ اإلستراتٌجٌة األمرٌكٌة بنفوذ لوى عالمٌة أخرى كـالنفوذ تصطدم 
الروسً والنفوذ الصٌنً ونفوذ عدد من الدول اإلللٌمٌة األخرى مثل إٌران ، 
وان العامل األهم بالنسبة للوالٌات المتحدة هو احتواء النفوذ الروسً وتموٌضه 

وتموٌض النفوذ الصٌنً وهذا ما ٌحدث الٌوم فً أزمة سورٌا ، أما احتواء 
الزال وحسب المعطٌات على األرض مإجل ، لذلن مثلت األزمة السورٌة 
االصطدام الحمٌمً بٌن النفوذٌن األمرٌكً والروسً ، روسٌا بالنهاٌة استشعرت 
إن التنازل عن نفوذها فً سورٌا ٌعنً المبول واالستسالم للنفوذ األمرٌكً 

ما ورثته من االتحاد السوفٌتً وإطالق الٌد وحتى النهاٌة على العالم وعلى كل 
الواسعة للؽرب الممثل بحلؾ الناتو والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وذلن من خالل 
االستمرار فً نهش مصالح ومناطك نفوذها ، لذلن جاء تدخل روسٌا العسكري 

 .1فً الولت المناسب للولوؾ بوجه اإلستراتجٌة األمرٌكٌة واألطلسٌة فً سورٌا

لبل والمتمثل فً لٌام من االحتكان المباشر بٌن الناتو وروسٌا والذي حدث  ان

لبضع دلابك، والمولؾ التركً من  02إحدى الطابرات الحربٌة الروسٌة مٌػ 

الحادثة حاول إدراجها ضمن المسلسل الدعابً الرامً إلى تشوٌه التدخل 
فً الهجمة اإلعالمٌة الروسً فً سورٌا، اما الناتو فمد ألدم على مشاطرة تركٌا 

على روسٌا، إما الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إذ اعتبر البنتاؼون أن الحادث 
المذكور لم ٌؤت صدفة. وفً النهاٌة فؤن منطمة الشرق األوسط وخصوصاً 
ً والعراق منطمة صراع وتنافس عسكري مباشر بٌن العبٌن عالمٌٌن  سورٌا

س والحروب بالنٌابة والوكالة وسباق ٌتمٌزون بتؤرٌخ طوٌل من الصراع والتناف
التسلح فٌما بٌنهما ، كما ان لعبة الدول اإلللٌمٌة فً أزمتً سورٌا والعراق 
خرجت بعد وصول مرحلة الصراع فً البلدٌن إلى هذه المرحلة من التدخل 
لتحل محلها لعبة األلطاب العالمٌة الكبرى المتمثلة فً روسٌا من جهة والوالٌات 

 .مرٌكٌة وحلؾ الناتو من جهة اخرى المتحدة األ
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 ملخص المبحث:

وتحولها إلى صدام مسلح مع نظام  0200فً أعماب لٌام الثورة السورٌة عام

ففً الولت الذي لامت الوالٌات المتحدة ودول .الربٌس السوري بشار األسد

أوروبٌة منتمٌة لحلؾ األطلسً بدعم بعض الفصابل المعارضة المسلحة التً 

 .بالمعتدلة، ولفت روسٌا بجوار حلٌفها التارٌخً بشار األسد ونظامهتصفها 

تحولت سورٌا مع الولت إلى منطمة لحرب بالوكالة بٌن الجانبٌن األمرٌكً، 

عندما  0202 الوالٌات المتحدة تدخلت بشكل مباشر فً الحرب عام.والروسً

لع تنظٌم أعلنت عن إنشاء تحالؾ دولً ٌضم دواًل أوروبٌة وعربٌة لمصؾ موا

 .الدولة اإلسالمٌة

روسٌا من جانبها انضمت منذ أكثر للٌاًل من الشهر إلى الحرب بشكل مباشر 
عبر نشر لوات برٌة محدودة فً بعض المدن التً ٌسٌطر علٌها نظام بشار 
األسد، باإلضافة لشن هجمات جوٌة على ما لالت روسٌا إنه معالل لتنظٌم الدولة 

ت اتضح للجمٌع أن المصؾ الروسً ٌستهدؾ لوات مع مرور الول .اإلسالمٌة

 .المعارضة السورٌة المدعومة من الوالٌات المتحدة

وفً الولت الذي كان الجمٌع ٌستبعد فٌه أن ٌحدث صدام مباشر بٌن طابرات 
روسٌا، وطابرات أي من دول حلؾ شمال األطلسً فً سماء سورٌا، فوجا 

ات الجوٌة التركٌة بإسماط إحدى نوفمبر الجاري بمٌام المو 02 الجمٌع ٌوم

الحربٌة، لٌعود التوتر بموة بٌن الجانبٌن مع تحلٌالت تخشى أن  طابرات روسٌا

تندلع حرب مباشرة بٌن الجانب الروسً، والجانب التركً، وهو ما ٌعنً 
اضطرار حلؾ شمال األطلسً للتدخل إلى جانب تركٌا كما تنص اتفالٌة الدفاع 

 .المشترن الخاصة بالحلؾ
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 : األزمة األكرانٌة والصراع الروسً األطلسً.المبحث الثانً 

فؤوكرانٌا المستملة كانت لمرون  ،شهد التارٌخ األوكرانً العدٌد من األزمات  

و جزبها  ،جزبها الشرلً تابع إلى المٌصرٌة الروسٌة ،منمسمة إلى جزبٌن

ما ٌفسر مٌول سكان ألالٌم ومدن الؽرب نحو  ،الؽربً تابع إلى المملكة البولندٌة

 الشراكة مع الؽرب.

وكان من خالل  ،الصراع بٌن الشرق والؽرب على أوكرانٌا عاد بعد استماللها 

وعرللة روسٌا ) ورثة االتحاد  ،0222دعم الؽرب للثورة البرتمالٌة سنة 

و" باتجاه ولزحؾ حلؾ الشمال األطلسً "النات ،السوفٌاتً ( لعودة نفوذ الؽرب

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن روسٌا لن ترضى أن ٌكون للؽرب نفوذ فً  ،حدودها

ولذلن ولفت بالمرصاد أمام  ،"حدٌمتها الخلفٌة" على اعتبار أنه تهدٌد لها

محاوالت الؽرب نصب لواعد الدفاع الصاروخً على األراضً األوكرانٌة 

ن األسباب الحمٌمٌة وراء األزمة أثناء حكم البرتمالٌٌن. كما تجدر اإلشارة إلى أ

األوكرانٌة راجعة إلى أهداؾ سٌاسٌة مراد تحمٌمها من خالل ممارسة 

 ضؽوطات التصادٌة.

 المطلب األول : أسباب األزمة األوكرانٌة 

تعود جذور األزمة األوكرانٌة الحالٌة لفترات زمنٌة متعالبة تمثلت أساسا فً  

انٌا وشبه جزٌرة المرم أثناء الحرب ضم االتحاد السوفٌتً لجمهورٌة أوكر

فاإلرث التارٌخً ربط بٌن روسٌا ورٌثة االتحاد السوفٌتً وأوكرانٌا من  ،الباردة

ونالت استماللها سنة  ،كانت أوكرانٌا جزء من االتحاد السوفٌتً 0220،0220

أما فٌما ٌخص شبه جزٌرة المرم فمد كانت  ،بعد سموط االتحاد السوفٌتً 0220

وسٌا المٌصرٌة منذ لرون وتربطها عاللات تارٌخٌة ولؽوٌة وثمافٌة تابعة لر

بل وللمومٌة الروسٌة كٌٌؾ  ،كما أن أوكرانٌا تعنً الكثٌر لروسٌا ،لوٌة

هً أول موطن للروس وأوكرانٌا المرن العاشر  ،ولٌس موسكو ،ومحٌطها

السوفٌاتً . ومع انهٌار االتحاد 1مٌالدي هً المهد األول لألرثوذكسٌة الروسٌة

 0220عادت شبه جزٌرة المرم إلى الحكم الذاتً داخل األراضً األوكرانٌة عام 

زاد توتر بٌن روسٌا وأوكرانٌا )كؤطراؾ مباشرة فً  ،بعد انفصال أوكرانٌا عنه

األزمة( بعد انهٌار االتحاد السوفٌتً حول العدٌد من المضاٌا السٌاسٌة 

أدى هذا إلى خلك مشاكل  ،ة المرموااللتصادٌة وخاصة المتعلمة بشبه جزٌر
                                                             

1
،0الطبعة،أبوجابر:"دورروسٌافًالشرقاالوسطوشمالإفرٌمٌامنبطرساألكبرحتىفالدٌمٌربوتٌن"،ناصرزٌدان

 60-61ص،6103،دارالعربٌةللعلومناشرون،بٌروت
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داخلٌة فً أوكرانٌا تسببت فً العدٌد من األحداث المتتالٌة حٌث شهدت أوكرانٌا 

"عرفت بالثورة البرتمالٌة"  0222حتى  0222فً الفترة من أواخر نوفمبر 

سلسلة من االحتجاجات بالعاصمة كٌٌؾ إذ ترجع أسبابها إلى االعتراض على 

إضافة إلى هذا كان  ،ووصول ٌانوكوفٌتش للحكم ،لرباسٌةنتابج االنتخابات ا

انتشار الفساد وسوء األوضاع االلتصادٌة من بٌن أهم األسباب التً دفعت 

 :1الشعب األوكرانً إلى االحتجاج وذلن من أجل

وممارسات تلن الطبمة من  ،مواجهة مواجهة طبمة فاسدة من رجال األعمال -

ع الؽاز المستورد من روسٌا ولرصنة احتكار وربح ؼٌر مشروع ونمل وبٌ

 أموال البالد فً شكل لروض من البنون الوطنٌة ثم التهرب من السداد.
 هٌمنة فبة للٌلة من األثرٌاء على لطاع المناجم ومصانع الصلب. -
 التمثٌل السٌاسً الهزلً فً األحزاب والبرلمان. -

ورات الملونة" فً فً هذه المرحلة دعمت أوروبا والوالٌات المتحدة ظاهرة "الث

لتحمٌك أهداؾ سٌاستها  ،دول مثل "وردٌة" جورجٌا و "البرتمالٌة" أوكرانٌا

وبدأ هذا األمر جدٌدا على األوكرانٌٌن الموزعٌٌن بٌن األلالٌم الؽربٌة  ،الخارجٌة

الثابرة على روسٌا "لبلتها األولى" والمتعجلة لالندماج مع "المبلة الجدٌدة" 

لٌم الشرلٌة األكثر وفاء لروسٌا والتً تشترن وأهلها فً اللؽة ممابل األلا ،أوروبا

وهزت المشاركة الواسعة للجماهٌر ولمواطنً أوكرانٌا  ،وطرٌمة التفكٌر

ومع إعادة الفرز لألصوات حممت الثورة البرتمالٌة نجاحا مإلتا بخسارة  ،والعالم

إلعادة لصالح المرشح الموالً لروسٌا فٌكتور ٌانوكوفٌتش وأنصاره فً جولة ا

لتخسر روسٌا جولة شد الحبال مع أوروبا والؽرب فً برتمالٌة  ،ٌوشٌنكو

وتؤكد  ،وجا بالتكنولراطً "ٌوشٌنكو" لٌصبح رمزا ألوكرانٌا الجدٌدة ،0222

 .2الذي أصبح ثالث ربٌس للبالد بعد استماللها ،فوز ٌوشٌنكو

إال ان التحالؾ  ،ربٌسحاولت أحزاب الثورة البرتمالٌة فً بداٌة التسام مع ال  

بإلالة الربٌس لتٌموشتكو وعدد من أبرز معاونٌه خالل  0222اهتز فً سبتمبر 

الثورة بعد انمالب لادتها سٌاسٌا وعدم المدرة على إخراج البالد من أزمتها 

باإلضافة إلى تزاٌد المشكالت السٌاسٌة داخلٌا  ،االلتصادٌة واالجتماعٌة

وبدورها لم تفرز اإللالة إال معارضا "برتمالٌا" لوٌا للربٌس نافسه  ،وخارجٌا

                                                             
1

،تارٌخالزٌارةللمولع،المسمالسٌاسً،مركزعمرانللدراساتاالستراتٌجٌة،األزمةاألوكرانٌةتمدٌرمولفحول

 0www.omrandirasat.orgنمالعنمولع:ص،61/13/6107
2

نمالعن،61/13/617تارٌخالزٌارةللمولع،اتمركزالجزٌرةللدراس،جولةفًصراعالمبلتٌنبأوكرانٌا،الثورةالبرتمالٌة
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باإلضافة إلى ما أدى إلٌه الصراع على السلطة  ،بموة فً االنتخابات البرلمانٌة

بعد  ،بٌن لادة الثورة من إضعافها وإضفاء المزٌد من األهمٌة على المعارضة

األلالٌم بزعامة نجح حزب  0222شهرا من الثورة وتحدٌدا فً مارس  02

وجاء إسماط حزب الربٌس فٌها كانتمام  ،"ٌانكوفٌتش" فً االنتخابات البرلمانٌة

باإلضافة إلى األزمة  ،لفشل حكومته فً ظل هبوط معدالت النمو االلتصادي

السٌاسٌة بٌن لادة الثورة وعزل "تٌموشنكو" بما لها من دور فً الثورة والدخول 

انهٌار التولعات المرتفعة لمرحلة ما بعد الثورة فً معارن مع رجال األعمال و

وهو الوضع الذي جعل التحلٌالت تصؾ دول الثورات الملونة ومن بٌنها 

أوكرانٌا بؤنها أصبحت أسوأ فالمإسسات الدٌممراطٌة ضعٌفة والفساد منتشر 

. إن االعتماد 1واالنمسامات االثنٌة واضحة باإلضافة إلى االعتماد على روسٌا

االخٌرة خلك نوع من المشاكل العالمة بٌن البلدٌن حٌث زاد تؤزم  على هذه

األوضاع الداخلٌة ألوكرانٌا ولامت روسٌا بمطع إمدادات الؽاز ألوكرانٌا 

وهنا طرحت مشكلة جدٌدة بٌن أوكرانٌا وروسٌا )أزمة الؽاز العالمة بٌن  ،0222

بؤنها لد تلؽً  إنذار -عمالق الؽاز الروسً–وجهت شركة ؼاز بروم  ،البلدٌن(

وهذا راجع لتفالم األزمة األوكرانٌة  ،التخفٌض الممدم ألوكرانٌا فً أسعار الؽاز

ورد كٌٌؾ  ،وإعالن روسٌا لرارها بالتدخل عسكرٌا فً شبه جزٌرة المرم

بإعالن حالة االستنفار المصوى فً صفوؾ جٌشها بموة فً ولت ٌشكل الؽاز 

كما تعد مشكلة الؽاز بٌن  ،2لضؽطالطبٌعً أحد العناصر المهمة فً هذا ا

مع  ،نظرا لتفالم الصراع ،أوكرانٌا وروسٌا من أهم المشاكل العالمة التً لم تحل

وهذا راجع لعدة أسباب تمثلت فً الجانب المالً فمد  ،الساسة األوكرانٌٌن الجدد

كانت ألوكرانٌا دٌون لم تسددها لروسٌا )مشكلة المدٌونٌة( وكذا محاولة 

لكن أوكرانٌا كانت مستعصٌة  وحلف الناتواالنضمام لالتحاد األوربً أوكرانٌة 

ألنها والعة فً نطاق موسكو االستراتٌجً ولهذا السبب ولفت روسٌا فً وجه 

وهً تعد أسباب مباشرة فً  ،مشروع الشراكة الشرلٌة بٌن أوروبا وأوكرانٌا

أما مشكلة  ،ةلٌام أزمة المرم حول الؽاز الروسً العابر لألراضً األوكرانٌ

مدٌونٌة أوكرانٌا إلى روسٌا لماء إرسالٌات الؽاز فهً لٌست جدٌدة وتعتبر لضٌة 

تسوٌة مشكلة الحسابات المتبادلة عن الؽاز من أصعب المشاكل فً العاللات بٌن 

فً  ،مما ٌعرض للخطر إرسالٌات الؽاز الروسً إلى أوروبا ،روسٌا وأوكرانٌا

ٌر الخارجٌة األوكرانً موسكو بؤنها تمارس أتهم "بروس تاراسٌون" وز 0222

                                                             
1

نمالعنمولع:،61/13/6107تارٌخالزٌارةللمولع،ٌاسٌن:"أوكرانٌاإلىأٌنذهبتالثورةالبرتمالٌة"،عبٌر

www.digital.ahram.org/articles.aspx?serial=711814&eid=3007 
2
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 00االبتزاز بالؽاز ولمح إلى احتمال االنسحاب من رابطة الدول المستملة فً 

و"نفطو ؼاز أوكرانٌا" اتفالٌة  ،ولعت "ؼاز بروم" الروسٌة 0221مارس عام 

حول تطوٌر العاللات فً مجال الؽاز وبموجب اتفالٌة تطوٌر العاللات فً 

مجال الؽاز وجب أن تمدم إرسالٌات الؽاز إلى المستهلكٌن الصناعٌٌن فً 

ملٌار متر مكعب من لبل شركة " ؼاز  72.ماي بممدار  0أوكرانٌا اعتبارا من 

بعة لشركة ؼاز بروم إلى اتفاق بؤن تسدد األخٌرة بروم سبٌت أوكرانٌا" التا

دٌسمبر اختتمت بال نتٌجة  20المبلػ المتبمً ولكن الوضع لم ٌتؽٌر ففً 

المفاوضات بٌن "ؼاز بروم و نفطو ؼاز أوكرانٌا" حول تسدٌد الدٌون والتعاون 

بالرؼم من التراح ؼاز بروم حول توفٌر تسهٌالت إلمدادات الؽاز  0222لعام 

دون تسدٌد دٌونها من الؽاز  ،لم تفلح المفاوضات التً انتهت بال نتٌجة 0222

مما أجبر شركة "ؼاز بروم الروسٌة" فً  ،1ملٌار دوالر 072البالؽة حوالً 

اتخاذ لرار حول التوجه إلى هٌبة التحكٌم الدولٌة فً ستوكهولم  0222جانفً 2

ؤمٌن نمل الؽاز الروسً بدعوى الؽاٌة منها إرؼام "نفطو ؼاز أوكرانٌا " على ت

على أساس العمد المولع حول كمٌات  ،إلى أوروبا عبر األراضً األوكرانٌة

لكن نفطو ؼاز أوكرانٌا أصرت على بماء أسلوب الدفع  ،وشروط نمل الؽاز

هذا الوضع  0202العٌنً والذي ٌجب أن ٌبمى فً الحسابات المتبادلة حتى عام 

 .2الحكومتٌنالذي أدى إلى تفالم الخالفات بٌن 

إضافة إلى العاللات المتدهورة بٌن أوكرانٌا وروسٌا كانت تعانً أوكرانٌا من   

أزمة حادة داخلٌا بسبب نظام الحكم وعدم الوفاء بالعهود التً لطعها ٌوشٌنكو 

 ،بعد تولٌه الحكم أٌضا تراجع األوضاع داخلٌا التصادٌا وسٌاسٌا واجتماعٌا

بإطاحة زعٌم الثورة  ،وكرانٌٌن بعد خمس سنواتوكنتٌجة لذلن لام الناحبٌن األ

 . وهذا راجع لعدة أسباب :3فٌكتور ٌوشٌنكو ومن بعد شرٌكه ٌولٌا تٌموشٌنكو

 عجز الحكومة البرتمالٌة عن مواجهة الفساد. -
ففً الولت الذي أرجع فٌه شركاء الربٌس  ،انهٌار ثمة الشعب فً حكومته -

اتهم ٌوشٌنكو من  ،لربٌساألوكرانً فشل الثورة إلى ضعؾ شخصٌة ا

جانبه شرٌكته ربٌسة وزراء بالده ٌولٌا تٌموشٌنكو بؤنها سبب الفشل 

بخٌانة مبادئ الثورة حٌن تحولت فجؤة إلى االلتصادي فً السنوات 
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 مرجعسابك،ممدوحالعزي،خالد
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نفسالمرجع

3
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وذلن بعد أن اتهمها سلفا التصالح مع روسٌا والتودد  ،الخمس األخٌرة

 إلى فالدٌمٌر بوتٌن.
لمعروؾ أن الثورة البرتمالٌة اشتعلت كً ال فمن ا ،اإلفالس األٌدٌولوجً -

ٌصل ممعد ربٌس البالد ٌانكوفٌتش المعروؾ فً اإلعالم الؽربً " ابن 

لكن زعٌم الثورة البرتمالٌة اضطر إلى لبوله مرة أخرى  ،روسٌا البار"

 ربٌسا لوزراء البالد نتٌجة سطوته وهٌمنته البرلمانٌة واالنتخابٌة.
انصراؾ الرعاة الرسمٌٌن عن احتضان الثورة فاالتحاد األوروبً لم  -

وجد خسابر ضم أوكرانٌا إلٌه فً  حلف الناتوٌمارس سوى دور ناعم مع 

أما  ،الولت الحاضر أعلى من األرباح المتولعة فً ظل التوتر مع روسٌا

الوالٌات المتحدة التً كانت أول من بارن الثورة البرتمالٌة ودعم اشتعالها 

فمد ولفت مشلولة الحركة بسبب  ،عبر اختراق منظمات المجتمع المدنً

 مولفها المتؤزم فً أفؽانستان والعراق.

مما أدى هذا إلى تسارع األحداث داخل أوكرانٌا وأجرٌت جولة ثانٌة من   

بٌن ربٌس الوزراء حٌنها التً  0202باسٌة األوكرانٌة فً فٌفري االنتخابات الر

كانت النتٌجة فٌها محسومة سالفا ٌولٌا "تٌموشٌنكو" وربٌس الوزراء السابك 

حٌث إن النتابج التً رجحت فوز ٌانكوفٌتش فً ذلن الحٌن  ،فٌكتور ٌانكوفٌتش

رة البرتمالٌة أكثر من أكدت أن الناخبٌن األوكرانٌٌن فً الحمٌمة إنما ٌعالبون الثو

كونهم ٌناصرون ٌانكوفٌتش الذي فً رأٌهم لن ٌؤتً بجدٌد على الساحة السٌاسٌة 

ولد كانت أوكرانٌا تسعى إلى خلك طرق تعاون مع االتحاد  ،1فً بالده

لتعمٌك العاللات بٌن أوكرانٌا واالتحاد األوربً  0200- .022األوروبً من 

لكن هذا  ،اسات االلتصادٌة والموانٌن والمواعدمن خالل توفٌر التمارب بٌن السٌ

مع اندالع  0202وكنتٌجة لذلن بدأت األزمة األوكرانٌة أواخر  ،لم ٌحدث

احتجاجات باتت تعرؾ اعالمٌا بؤحداث "المٌدان" أو "األرومٌدان" لادها أنصار 

التكامل مع االتحاد األوربً وتحولت تدرٌجٌا إلى مواجهات مسلحة فً العاصمة 

وأسفرت فً نهاٌة فبراٌر إلى عزل الربٌس  ،ؾ وؼٌرها من المدن األوكرانٌةكٌٌ

 ،فٌكتور ٌانوكوفٌتش  وصعود األحزاب والموى الموالٌة للؽرب إلى السلطة

بالممابل انطلمت احتجاجات مناهضة فً جنوب شرق أوكرانٌا للسكان الناطمٌن 

ٌؾ" وسٌاستها بشؤن بالروسٌة الذٌن رفضوا االعتراؾ بالسلطة الجدٌدة فً "كٌ

مطالبٌن بالحفاظ على التعاون مع روسٌا  ،اللؽة الروسٌة والتكامل مع الؽرب

وصلت أعداد  0202تصاعدت االحداث إلى عام  ،وإلامة نظام فدرالً فً البالد
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ندد فٌه  ،المتظاهرٌن إلى مبات اآلالؾ فً مكان ٌرمز للثورة البرتمالٌة

كوفٌتش بعدم تولٌع االتفاق مع االتحاد المتظاهرون المناهضون للربٌس ٌانو

وطالبوا بإلالة الحكومة وتشكٌل  ،األوروبً وباالتفاق الذي "ٌرهن البالد"

 ،والشروع فً التحضٌر النتخابات برلمانٌة ورباسٌة مبكرة ،حكومة تكنولراط

والبرلمانٌة فً  0202حٌث أن االنتخابات االعتٌادٌة الرباسٌة ممررة فً عام 

لتٌال كما أعلن السلطات األوكرانٌة   .2ضحٌة المظاهرات حولً راح  ،.020

أن حصٌلة المصابٌن خالل االشتباكات التً جرت بٌن المتظاهرٌن ولوات 

فً صفوؾ المتظاهرٌن فً حٌن لام  ،جرٌحا 022األمن وسط المدٌنة بلؽن 

 البرلمان األوكرانً بعدة إجراءات فً محاولة منه لولؾ العنؾ منها:

 وزٌر الداخلٌة بسبب لجوء الشرطة للعنؾ.إلالة  -
 المصادلة على لانون ٌمنح العفو للمتظاهرٌن المتورطٌن فً أعمال العنؾ. -
المصادلة على لانون ٌتٌح إطالق سراح زعٌمة المعارضة ٌولٌا فولودٌمٌر  -

تٌموشٌنكو زعٌمة حزب "كل األوكرانٌٌن" الذي ٌعد أكبر أحزاب المعارضة 

 فً أوكرانٌا.

 نب اجرابات أخرى اتخذت فً هذا السٌاق منها:إلى جا

إعالن نابب األركان فً الجٌش األوكرانً استمالته بحجة أن الموات المسلحة  -

 تنجر إلى خالؾ مدنً.
 إلالة ربٌس بلدٌة بؤوكرانٌا بعد تحمله مسإولٌة تفرٌك المتظاهرٌن بالموة. -
مٌر سٌفكوفٌتش إلالة مساعد مجلس األمن الوطنً والدفاع األوكرانً فولودٌ -

 وربٌس إدارة كٌٌؾ ألكسندر بوٌوؾ.

إلى لرار فٌكتور ٌانكوفٌتش  0202-0200حٌث تعود أسباب األزمة األوكرانٌة  

برفض تولٌع اتفاق مع االتحاد األوربً )محاولة التمسن بتحالفه مع روسٌا( فٌما 

ٌع فً حٌن أعمب ذلن تول ،وصؾ بؤنه تراجع عن التمارب مع االتحاد األوروبً

ٌانوكوفٌتش "االتفاق التارٌخً" فً موسكو الذي جعل روسٌا بموجبه تمنح 

 ،. وٌخفض سعر الؽاز الذي تسلمها إٌاه بمعدل الثلث1ملٌار دوالر 02أوكرانٌا 

وهو مستوى تفضٌلً لجمهورٌات االتحاد السوفٌاتً السابمة التً تعتبرها 

ؽربٌة مما دفعهم إلى . وهذا أثار جدال كبٌرا لدى أنصار الجهة ال2شرٌكتها
                                                             

1
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حٌث دفعتهم لإلنمالب علٌه وإلالته من  ،االحتجاج على لرار ٌانوكوفٌتش

تداوال وسابل اإلعالم أن الربٌس األوكرانً  0202فٌفري  00فً  ،السلطة

بعد  ،والمعارضة ولعا اتفالا إلنهاء األزمة السٌاسٌة فً البالد برعاٌة أوروبٌة

ء انتخابات رباسٌة مبكرة فً البالد والعودة إلى إعالن الربٌس موافمته على إجرا

إضافة إلى هذا ونظرا  ،1وبتشكٌل حكومة ووحدة وطنٌة 0222العمل بدستور 

لالرتباط التارٌخً بٌن شعوب شرق أوكرانٌا مع روسٌا دفع هذا إلى حدوث 

 ،احتجاجات موالٌة لها بسبب الترابط الدٌنً والعرلً واللؽوي بٌن البلدٌن

 ،منمسمة بٌن الشرق ٌتكلم سكانه الروسٌة وٌرون فً روسٌا بلدهم األم فؤوكرانٌا

وبٌن ؼرب ٌتكلم اللؽة األوكرانٌة وٌدعو إلى  ،وٌانوكوفٌتش واحد من هإالء

وٌجد عممها فً أزمة  ،االنمسام إذا سٌاسً ثمافً والصادي ،االنضمام ألوروبا

بعد سموط االتحاد  0220الهوٌة التً ٌعٌشها البلد الذي نال االستمالل سنة 

كما لم ٌرق التؽٌٌر فً "كٌٌؾ" لسكان العدٌد من المناطك فً  ،السوفٌاتً السابك

جنوب وشرق البالد وكنتٌجة للتطورات وتصعٌد أعمل العنؾ فً العاصمة 

ونظرا  ،كٌٌؾ حدثت أزمة عمٌمة بٌن أوكرانٌا وروسٌا على شبه جزٌرة المرم

للخلفٌة التارٌخٌة التً تربط بٌن الشعب الروسً وشعب الشمال الجنوبً 

فٌفري  .0ففً ٌوم  ،ألوكرانٌا طالبوا بضم المرم إلى روسٌا وبالفعل حدث ذلن

استولت الموات الروسٌة على معظم شبه جزٌرة المرم وسط تصاعد  0202

عندما اشتبن  ،العام فٌفري من نفس 01أحداث العنؾ التً عصفت بؤوكرانٌا منذ 

من رجال  02شخصا على األلل من بٌنهم  10ولتل  ،المتظاهرون مع الشرطة

ولد تصاعد الصراع بسرعة وكجزء من نتابج  ،جرٌح 022وأكثر من  ،الشرطة

وكجزء من نتابج الثورة  0202فٌفري  02وفً ٌوم  ،الثورة األوكرانٌة

ٌشمل الروسٌة( وتم إعالن اللؽة األوكرانٌة ألؽى لانون اللؽة لألللٌات )الذي 

فجاء هذا المرار لٌصب الزٌت على النار فً  ،األوكرانٌة لؽة رسمٌة وحٌدة للبالد

ولد رأت تلن  ،تلن األلالٌم المستاءة من التؽٌٌرات الحاصلة فً عاصمتهم

األللٌات وخاصة شبه جزٌرة المرم إن خطوة إلؽاء لانون اللؽات هً دلٌل على 

                                                             
1
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وهذا  ،ٌؾ ٌحملون أجندة معادٌة لروسٌا ولهم توجه عنصريالمحتجٌن فً كٌ

 0فً  ،سبب فً نشوب االحتجاجات والمطالبة بضم شبه جزٌرة المرم لروسٌا
وافك مجلس االتحاد الروسً باإلجماع على طلب الربٌس الروسً  ،مارس

مارس استدعى  0وفً  ،فالدٌمٌر بوتٌن استخدام الموة الروسٌة فً أوكرانٌا

وتصاعد  ،من المومً األوكرانً كامل لوات احتٌاط الموات المسلحةمجلس األ

التوتر فً المرم بٌن األطراؾ المإٌدة لروسٌا والمإٌدة ألوكرانٌا وتوالت ردود 

فوزٌر الخارجٌة األمرٌكً وصؾ تصرفات  ،فعل حلفاء أوكرانٌا الؽربٌٌن

التحاد ومفوضة الشإون الخارجٌة فً ا ،روسٌا بؤنها عمل عدابً ال ٌصدق

ومفوضة الشإون الخارجً  ،األوروبً دعت روسٌا بؤنها عمل عدابً ال ٌصدق

لالتحاد األوربً دعت روسٌا إلى التعبٌر عن وجهة نظرها بسلمٌة وبتارٌخ 

أفادت األنباء بؤن ربٌس أسطول البحر األسود أعطى الحكومة  ،مارس2

لى روسٌا أو االستعداد األوكرانٌة مهلة حتى الساعة الرابعة فجرا لتسلٌم المرم إ

 .1لهجوم الموات الروسٌة الحتالل المنطمة

إضافة إلى هذا نجد أن لألهمٌة الجٌوستراتٌجٌة دور وسبب مباشر فً اندالع  

األزمة األوكرانٌة حٌث أن أهمٌة المولع الجؽرافً لجزٌرة المرم محط أطماع 

لروسٌا شبه  بالنسبة ،2للدول وخاصة المجاورة )روسٌا واالتحاد األوربً(

 جزٌرة المرم لها روابط وأصول تارٌخٌة عرٌمة تربطهما معا كما ذكرنا سابما. 

 المطلب الثانً : دوافع التدخل الروسً فً األزمة األوكرانٌة 

فعبرها تمر أنابٌب الؽاز إلى  ،تمثل أوكرانٌا أهمٌة سٌاسٌة بالؽة لروسٌا  

 ،وتعزز من حضور أسطولها فً البحرٌن: األسود واألبٌض المتوسط ،أوروبا

وهً من الجوار المرٌب الذي ٌسعى الكرملٌن للسٌطرة علٌه لتستعٌد روسٌا 

فً هذا السٌاق جاء ضم المرم بموة عسكرٌة محدودة ودون  ،مكانتها العالمٌة

ب ولتحمٌك أهداؾ أخرى لموسكو منها: عدم السماح للؽر ،إرالة الدماء

والتؤثٌر على السٌاسة فً كٌٌؾ بما ٌحول دون  ،باالستحواذ على أوكرانٌا

إضافة إلى خشٌة الربٌس فالدٌمٌر بوتٌن  ،استمرار حكومة موالٌة للؽرب هنان

وتمثل كٌٌؾ أهمٌة رمزٌة ألنها  ،من أن تنتمل الثورات الملونة إلى روسٌا نفسها

تعود أصولهم إلى هذا  وتضم نسبة عالٌة من السكان ،مهد العرق الروسً

ومن هذا المنطلك ٌتبٌن لنا أن هنان عدة دوافع للتدخل الروسً فً  ،العرق
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أوكرانٌا فمنها ماهً متعلمة بالجانب السٌاسً واألمنً وهو األهم ومنها ما تتعلك 

 بالجانب االلتصادي.

 الدوافع السٌاسٌة واألمنٌة:

التً أطاحت بالربٌس فٌكتور ٌانكوفٌتش  0202عمب األزمة األوكرانٌة فً   

اعتراضا على  ،معظمهم ٌنتمً للمومٌة الروسٌة ،تظاهر المحتجون ،وحكومته

باإلضافة إلى  ،األحداث الجارٌة فً كٌٌؾ وطلبا للمزٌد من التكامل مع روسا

انب األخر تظاهرت على الج ،حكم ذاتً موسع أو استمالل للمرم عن أوكرانٌا

 جماعات إثنٌة أخرى لتؤٌٌد الثورة.

احتل مسلحون ٌرتدون مالبس عسكرٌة منشآت ذات أهمٌة فً  ،فٌفري .0فً   

اتهمت كٌٌؾ  ،البرلمان المومً ومطارٌن كانوا بٌن ما احتله المسلحون ،المرم

بٌنما انكر الطرؾ الروسً هذه  ،موسكو بالتدخل فً شإونها الداخلٌة

مارس وافك مجلس االتحاد الروسً باالجماع على طلب  0فً  ،اتاإلدعاء

وكررت روسٌا كثٌرا بؤن  ،الربٌس فالدٌمٌر بوتٌن استخدام الموت المسلحة

وطرد  ،الثورة فً كٌٌؾ منحت النازٌٌن الجدد الفرصة الجتٌاح شرق أوكرانٌا

اءها سكانها الذٌن ٌتحدثون اللؽة الروسٌة وهً الذرٌعة التً تفً موسكو ور

إذ ٌتبٌن لنا من هنا أن  ،1السبب االستراتٌجً الحمٌمً للتدخل العسكري فً المرم

الدافع وراء التدخل الروسً ٌكمن فً الحفاظ على أمن األللٌة العرلٌة الناطمة 

 بالروسٌة بالمنطمة.

تموم تصرفات روسٌا فً شبه جزٌرة المرم على حسابات داخلٌة وأخرى   

" أنه ٌجب أن ٌسٌطر أوال على ما ٌسمٌه "الجوار خارجٌة وٌرى "الكرملٌن

 المرٌب" إذا أرادت روسٌا أن تستعٌد مكانتها كموة عالمٌة. 

 ،فإن أوكرانٌا لها أهمٌة كبٌرة بالنسبة لروسٌا ،فٌما ٌتعلك بالرمزٌة السٌاسٌة  

ألن استماللها كان عامال حاسما فً انمراض االتحاد السوفٌاتً كفاعل سٌاسً فً 

حاولت السٌاسة الخارجٌة الروسٌة فً العمد الماضً استرجاع  ،ومة الدولٌةالمنظ

حاول  0202وفً  ،كٌٌؾ إلى مجال نفوذها ولكن نجاحها فً ذلن كان محدودا

 ،الكرملٌن إجبار أوكرانٌا على لبول ربٌس وزراء صدٌك له خلفا للٌونٌد كوت

وأتت بفكتور ٌوتشٌنكو ذي  ،التً تم تزٌٌفها -مع ذلن فمد أشعلت االنتخابات

وبٌنما كانت أوكرانٌا تحضر نفسها لتولٌع  ،0202فً عام  ،التوجهات الؽربٌة

استخدمت روسٌا سلسلة من  ،اتفالٌة صدالة وتجارة حرة مع االتحاد األوربً
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التكتٌكات العسكرٌة الموٌة واإلؼراءات بهدؾ ثنً كٌٌؾ عن تطوٌر عاللاتها 

لضؽط الروسً  0202أوكرانٌا النت فً نوفمبر أكثر من بروكسل وبرؼم أن 

 ،وتخلت عن خططها لتولٌع اتفالٌة التجارة الحرة الشاملة  مع االتحاد األوربً

فإن تكتٌكات موسكو العدابٌة أدت إلى أكبر موجة احتجاجات منذ الثورة 

 ـجبرت فً النهاٌة الربٌس فٌكتور ٌانكوفٌتش على المؽادرة. 0222البرتمالٌة 

لن تسمح روسٌا بؤن تخسر أوكرانٌا للؽرب إذ أرادت تعزٌز مجال نفوذها   

فؤوكرانٌا ذات مكانة  ،السابك فً "الجوار المرٌب" واستعادة مكانتها كموة عظمى

 وتنتصب كحاجز ٌمنع التؤثٌر الؽربً. ،مهمة إذ تشكل عمما استراتٌجٌا للمنطمة

كما أن شبح  ،سطول البحر األسودالماعدة األساسٌة أل وتعد مدٌنة سٌفاتوبول  

جزٌرة المرم تمع فً مولع ممٌز ٌسمح لبحضور لوة روسٌة مإثرة فً البحر 

باإلضافة إلى أن أوكرانٌا محصن ربٌسً  ،األسود وفً البحر األبٌض المتوسط

ورؼم أن روسٌا  ،لشبكة األنابٌب التً تنمل الؽاز الروسً إلى أوروبا الؽربٌة

وكرانٌا من خالل بناء خط أنابٌن )نورد سترٌم(  وتعزٌز حاولت أن تلتؾ على أ

فإن معظم ؼاز روسٌا الطبٌعً ال ٌزال ٌصل لألسواق  ،مشروع )ساوت سترٌم(

وبالتالً فإن إحكام السٌطرة على شبكة  ،األوروبٌة عبر شبكة األنابٌب األوكرانٌة

 أنابٌب أوكرانٌا مصلحة حٌوٌة لروسٌا.

هدت فً العمد الماضً احتجاجات جماهٌرٌة واسعة ؼٌر أن أوكرانٌا لد ش     

وضد السٌاسات "التسلطٌة المتزاٌدة"  ،ضد التدخل الروسً فً سٌاستها الداخلٌة

 ،التً كان ٌمارسها كل من منلٌونٌد كوتشما وفٌكتور ٌانوكوفٌتش من بعد

ونظرت روسٌا إلى تلن االحتجاجات الجماهٌرٌة فً أوكرانٌا ) وفً أجزاء 

والحمٌمة أن  ،أخرى من مجال االتحاد السوفٌاتً السابك( كتهدٌد لنظامها الحاكم

الخوؾ من "الثورة الملونة" تطٌح بنظام بوتٌن أصبح الموة الدافعة الربٌسٌة 

وتحصٌن  ،عارضة الروسٌةوراء السٌاسات التً تنتهجها روسٌا للحد من الم

فحركات االحتجاج التً أدت إلى تؽٌٌرٌن  ،روسٌا من المإثرات الؽربٌة

وصفتها روسٌا بؤنها حركات مدعومة  ،0202و  0222سٌاسٌٌن فً أوكرانٌا 

 من الؽرب بهدؾ تؽٌٌر النظام بشكل سلمً.

حاكم فً وتبعا لذلن فإن التطورات األخٌرة فً أوكرانٌا تشكل تهدٌدا للنظام ال  

وعلٌه فمد أصبح من الضروري التدخل العسكري لحماٌة ذلن " النظام  ،روسٌا

 الؽرٌب" 
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 :)استخدام الموة )استخدام محدود 

أرسلت روسٌا لوة عسكرٌة محدودة إلى شبه جزٌرة المرم لكنها مإثرة   

كان استخدام الموة هذا مدبرا رؼم أنه بدأ كؤنه مفاجا وؼٌر متولع  ،وحاسمة

إذ تعم اإلعداد له وتنفٌذه بإحكام حٌث سٌطرت روسٌا على شبه  ،ة األولىللوهل

وذلن ألنها استخدمت لواها المتمركزة أصال فً  ،جزٌرة المرم دون إرالة للدماء

وتم عزل الموات  ،مدعومة من ملٌشٌات محلٌة وتعزٌزات من روسٌا ،المنطمة

انً فً عالدته وحصر األسطول األوكر ،األوكرانٌة وحصرها فً أماكنها

الربٌسٌة فً شبه الجزٌرة  وذلن بعد أن أؼرق األسطول الروسً سفٌنتٌن خارج 

الخدمة بالمرب من مٌناء نوفوزٌرن وسٌطرت الموات الروسٌة على البنٌة 

واستبدلت أجهزة السلطات األوكرانٌة بؤخرى  ،التحتٌة الحٌوٌة دون معارضة

ٌشٌر استخدام روسٌا المحدود للموة العسكرٌة ضد الموات  ،موالٌة لموسكو

وأنها تحاول لدر اإلمكان  ،األوكرانٌة فً المرم بؤن أهداؾ موسكو محدودة

 تجنب تصعٌد النزاع.

هنان هدؾ ثانوي لتحركات روسٌا فً المرم وهو إسماط حكومة "أرسٌنً    

ٌٌؾ لن تستطٌع تجنب ٌاتسٌنٌون" وٌراهن الكرملٌن على الحكومة الجدٌدة فً ك

ففً حٌن تواجهها مشكلة ضم المرم ودعوات  ،تمزق مناطمها على المدى البعٌد

ٌمكن أن  فإن الحكومة التً ٌمودها ٌاتسٌتٌون ،لالستمالل من طرؾ شرق البالد

تنهار وتستبدل بحكومة جدٌدة تكون أكثر انفتاحا على روسٌا وتلبً مطالبها 

 وتراعً مصالحها.

سٌا لشبه جزٌرة المرم وضمها هو جزء من إستراتٌجٌة أوسع من إن ؼزو رو  

ٌنظر إلى سٌطرة الكرملٌن  ،أجل السٌطرة على جوارها المرٌب والتحكم فٌه

على دول االتحاد السوفٌاتً السابمة على أنه مفتاح الستعادة مكانة روسا كموة 

ع إضافة إلى ذلن تربط أوكرانٌا وروسٌا م ،1عظمى بنفس مستوى الؽرب

بٌنما تمؾ أوكرانٌا كحاجز بٌن  ،الؽرب عبر شبكة أنابٌب الؽاز الخاصة بها

ومع ذلن فإن سلون روسٌا الدولً ٌثٌر أسبلة حول  ،أوروبا الؽربٌة و روسٌا

 مكانتها كمساهم وسإول فً المنظمة الدولٌة كما أنه ٌهدد األمن األوروبً. 

  

                                                             
منأرسٌتًبٌتروفٌتشٌاتسٌتٌون:سٌاسًأوكرانًالتصاديومحامًوحالٌاٌشغلمنصبرئٌسوزراءأوكرانٌابعدتعٌٌنه

6104لبلالبرلماناألوكرانً.ثورةالشعباألوكرانًفً
1

 5ص،مرجعسابك،جورجفٌشال



 روسيا و الصراع الجيوبوليتيكي مع حلف الناتو                 الفصل الثالث  

83 
 

 ة األوكرانٌة.المطلب الثالث: موالف دول حلف الناتو من األزم

 ،بضاللها على العاللات األوربٌة الروسٌة ،ألمت األزمة فً شبه جزٌرة المرم   

حٌث كشفت تلن األزمة عن ضعؾ اإلتحاد األوربً على الصعٌد السٌاسً 

وكما فً  ،فً الولت الذي أعلنت فٌه عن الوزن الجٌوسٌاسً لروسٌا ،واألمنً

لم تمتصر األزمة على مستوى داخلً  ،كل المفاصل التارٌخٌة فً أوكرانٌا

السٌما أن روسٌا دولة عظمى  ،فحسب بل توسعت لتصل أنها أزمة دولٌة ناشبة

وثرواتها الطبٌعٌة ومواردها تإهلها لشراكة  ،خاصة على الصعٌد العسكري

فاعلة ولوٌة فً النظام الدولً كما تحفزها لتصبح لوة إللٌمٌة عظمى تنافس 

ؾ الناتو فً كل المجاالت وخاصة على صعٌد مواجهة االتحاد األوربً و حل

وهذا ما سنحاول التطرق إلٌه من خالل هذا  ،األزمات التً تحدث فً المنطمة

 المطلب.

 أوال : مولف االتحاد األوربً :

بالتدخل  ،تسارعت التفاعالت وردود الفعل الؽربٌة للرد على الخطوة الروسٌة  

 ،دا بالكلفة العالٌة المترتبة على لرار موسكوالعسكري فً شبه جزٌرة المرم تهدٌ

إال أن هذا اإلجراء ستبمى محدودة التؤثٌر  ،واتخاذ إجراءات لمماطعتها التصادٌا

 ،فبالنسبة ألوروبا ٌمٌل حجم التبادل التجاري معها لصالح روسٌا ،والفاعلٌة

 وهو أمر بالػ األهمٌة للعجلة ،والسٌما فً لطاع الطالة والؽاز الطبٌعً

وٌفسر بوادر التصدع داخل المعسكر األوروبً التً عبر  ،االلتصادٌة األوروبٌة

عنها كل من برٌطانٌا وألمانٌا من خالل إبدابهما عدم الحماسة تجاه مماطعة 

نظرا للتداخل المتشعب بٌن االلتصادٌات الثالثة وعدم جدوى  ،روسٌا تجارٌا

باعتبار أن هذه الدول  ،1لمماطعةالسٌاسة من المضً بالخطوة األمرٌكٌة الداعٌة ل

كما ٌعتبر الجانب األوربً  ،تستبعد فكرة أنها تابعة ألمرٌكا أٌضا ال تتحمك

دٌمومة تدفك الؽاز الروسً واالتجار مع روسٌا أمر ٌصب فً صمٌم مصالحه 

الوطنٌة ولٌس االنحٌاز التخاذ مولؾ من أوكرانٌا حٌث أشارت ألمانٌا إلى 

من األخذ  ،رؼبتها فً بماء روسٌا عضو فً مجموعة الدول الصناعٌة الثمانً

بالمابة من احتٌاجاتها للطالة من الؽاز  22و بعٌن االعتبار أنها تستورد نح

األمر الذي حفز التكهنات حول لٌام المستشارة األلمانٌة انجٌال مٌركل  ،الروسً

حٌث اعلن وزبر خارجٌة بولندا  ،بدور دبلوماسً ربٌسً لحل األزمة األوكرانٌة

 "رادوسالؾ" أنه فً طرٌمه إلى كٌٌؾ بتكلٌؾ من االتحاد األوربً فً محاولة

إلنهاء األزمة هنان وأعلن "بٌوتر سٌرافان" نابب وزٌر خارجٌة بولندا أنه تم 
                                                             

1
 5ص،مرجعسابك،تمدٌرمولفحولاألزمةاألوكرانٌة
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توصل إلى توافك ضمن االتحاد األوربً لفرض عموبات على المسبولٌن فً 

خالل مإتمر صحفً مع  –بدورها لالت المستشارة األلمانٌة مٌركل  ،أوكرانٌا

الدول األوروبٌة أن الربٌس الفرنسً فرانسوا هوالند إن على وزراء خارجٌة 

أي شكل من العموبات التً ٌجب فرضها  ،02/20/0202ٌبحثوا الخمٌس 

ولد تعهد االتحاد  ،إلظهار أن أوروبا ترٌد عودة المسار السٌاسً بؤوكرانٌا

األوربً بتمدٌم حزمة مساعدات ألوكرانٌا إلنهاء االحتجاجات المإٌدة للتمارب 

الل مباحثات أجرتها مسإولة السٌاسة وذلن خ ،مع أوروبا منذ أكثر من شهرٌن

الخارجٌة فً االتحاد كاثرٌن أشتون  فً كٌٌؾ مع الربٌس ٌانوكوفٌتش ولادة 

لكن بعد تدخل روسٌا  ،1المعرضة التً تتمسن بمطالبها الداعٌة لرحٌل الربٌس

عسكرٌا واستحواذها على شبه جزٌرة المرم فرضت دول االتحاد األوربً 

 جابة لطلب أمرٌكا على ذلن وتمثلت فً:عموبات على روسٌا است

طرد روسٌا من مجموعة دول الثمانً وذلن ردا على لٌامها بضم شبه  -

وٌشار إلى أن مجموعة دول الثمانً تضم الدول الصناعٌة  ،جزٌرة المرم

 ،والٌابان ،فهً تتكون من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،الكبرى فً العالم

 وكندا. ،وفرنسا ،والمملكة المتحدة ،وإٌطالٌا ،وروسٌا االتحادٌة
تهدٌد االتحاد األوربً بتعلٌك المفاوضات مع روسٌا لتحرٌر تؤشٌرات  -

 الدخول للمواطنٌن الروس.
 ،إعالن المستشارة األلمانٌة مٌركل أن ضم المرم ٌتعارض مع المانون الدولً -

 وبتالً رفضها بوضع المرم الجدٌد.
حٌث ألؽٌت تدرٌبات بحرٌة  ،روسٌا تعلٌك برٌطانٌا تعاونها العسكري مع -

وكذلن مشارٌع لزٌارة سفن  ،بمشاركة فرنسا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 برٌطانٌة إلى روسٌا. 
كما لامت  ،إعالن الحلؾ الشمال األطلسً تعزٌز دفاعاته فً شرق أوروبا -

فرنسا وبرٌطانٌا بنشر مماتالت لتعزٌز الدورٌات الجوٌة للحلؾ فوق منطمة 

للمٌام  ،كما نشرت برٌطانٌا وفرنسا كذلن طابرات استطالع ،البلطٌك

 بدورٌات استطالع فً أجواء بولندا ورومانٌا.
كما ٌسعى كل من االتحاد األوربً والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلى توسٌع  -

 .   2بات ضد روسٌا فً حالة عدم خروجها من شبه جزٌرة المرمالعمو
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ٌتبٌن من خالل المولؾ األوربً الداعم ألوكرانٌا على حساب روسٌا أن 

العاللات األوربٌة الروسٌة سوؾ تشهد توتر من جدٌد باعتبار أن العاللات فً 

لؾ األوربً كما أن المو ،حد ذاتها لابمة على أساس التعاون والتنافس فٌما بٌنهما

الزاعم بإلامة عموبات على روسٌا ٌرجع بنتابج سلبٌة على عاللتهم خاصة فً 

 الجوانب االلتصادٌة.

 ثانٌا: تركٌا :

تركٌا كدولة تنتمً لحلؾ الناتو ودولة إللٌمٌة لامت بتصرٌحات واضحة وال   

رن فبالعودة إلى تارٌخ اإلللٌم ند ،ٌمكن إؼفال المولؾ التركً إزاء أحدث المرم

من أبرزها وجود تتار المرم الذٌن تعتبرهم  ،أن ألنمرة مصالح لدٌمة جدٌدة فٌه

وهم معرضون لخطر االضطهاد مجددا بفرض نظام ولوانٌن  ،بمثابة رعاٌا لها

 الحكم الروسً.

 ،تعً تركٌا جٌدا أن الهٌمنة الروسٌة عادت إلى المرم الذي كان جزاء منها  

وطلبت  ،لحموق التتار خوفا على مصٌرهم وأعلنت سابما ومإخرا عن دعمها

 ،المشاركة فً مجموعة االتصال لبحث أزمة المرم إلى جانب األطراؾ الربٌسٌة

 ،لد ال ترٌد تركٌا إعادة المرم إلى نفوذها مجددا كما كان فً المرون الوسطى

كما نجد أن تركٌا  ،1ولكنها أٌضا ال ترضى أن ٌعود النفوذ الروسً إلٌه مجددا

وهنان عدة أسباب دفعت  ،ومن خالل مولفها هً مدعمة للؽرب ضد روسٌا

 ،الحكومة التركٌة إلى اتخاذ جانب الؽرب الوالً ألوكرانٌا فً مواجهة روسٌا

تتمثل فً أن سٌطرة روسٌا على شبه جزٌرة المرم ٌعتبر تؽٌٌرا جذرٌا فً 

حٌث  ،وتهدٌدا لألمن المومً التركًالتوازنات اإلستراتٌجٌة فً البحر األسود 

ومن  ،تعتبر شبه جزٌرة المرم المنطمة األلرب إلى تركٌا فً شمال البحر األسود

األمر الذي دفعها لالنضمام  ،المعروؾ أن هنان عداء تارٌخً بٌن تركٌا وروسٌا

وذلن حسبما أفاد به مولع "تركٌا بوست" وتسعى تركٌا  ،لحلؾ الشمال األطلسً

هذا المولؾ الداعم للؽرب إلى نٌل رضا الؽرب والوالٌات المتحدة من خالل 

وذكر مولع "مركز العاللات  ،األمرٌكٌة اللذٌن ٌنتمدان السٌاسة التركٌة الداخلٌة

لال إن " بالده  ،احمد داود أوؼلو ،العربٌة" أن وزٌر الخارجٌة التركً –التركٌة 

األوكرانٌة مضٌفا : بؽض  تإمن بؤنه ٌجب الحفاظ على سٌادة ووحدة األراضً

فإننا نإمن بضرورة حل  ،النظر عن مولفنا الوطنً تجاه األزمة األوكرانٌة

 ،ٌعتمد على المٌم التً تإمن بها المفوضٌة األوروبٌة" ،المسؤلة فً إطار عابلً

                                                             
1

،تارٌخالزٌارةللمولع،مركزالجزٌرةللدراسات،الوالعوالمال"،دمحمصفوانجوالق:"أوكرانٌاوانفصالالمرم
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للمفوضٌة األوروبٌة بالعاصمة  00جاء ذلن خالل كلمته التً ألماها فً االجتماع 

 .1النمساوٌة "فٌنا"

إذ تمؾ إلى  ،ٌمكن المول أن تركٌا اتخذت مولفا ٌتماشى مع مصالحها الوطنٌة   

جانب أوكرانٌا على حساب روسٌا وهذا لكسب الؽرب فً صفها خاصة االتحاد 

 التً تسعى بشتى الطرق للتمرب منه وأن تصبح جزءا منه. ،األوروبً

 ثالثا : الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة:  

وعدم اإلستجابة لمطالب الؽرب وعلى  ،نتٌجة للتدخل الروسً فً أوكرانٌا 

ونتٌجة إلنضمام شبه جزٌرة المرم لروسٌا  ،رأسهم الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

أدى إلى طرد روسٌا من مجموعة دول الثمانً وأن مجموعة الثمانً تضم 

المتحدة األمرٌكٌة  الدول الصناعٌة الكبرى فً العالم وهً تتكون من الوالٌات

والٌابان وألمانٌا وروسٌا االتحادٌة وإٌطالٌا والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا كما 

وأٌضاً فرضت الوالٌات المتحدة عموبات إلتصادٌة تعرؾ ،وضحنا من لبل

والتً تستهدؾ لطاعات كاملة لإللتصاد  ،بعموبات المستوى الثالث 

من لبل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فالعموبات المفروضة علً روسٌا ،الروسً

هً عموبات مفروضة خاصة على األشخاص الذٌن ٌتمتعوا بنفوذ عالً ومنهم 

وأٌضاً على أؼنى رجال ” فالدٌمٌر بوتٌن “أٌضاً الممربٌن إلى الربٌس الروسً 

” ؼرنروؾ ” األعمال فً روسٌا الذٌن ٌمتلكون شركات تجارٌة مثل شركة 

التً لها حصص فً لطاع الطالة ” فولفا جروب ” ومجموعات إستثمارٌة 

وثانً أكبر منتج للؽاز فً روسٌا  ،” نوفاتٌن ” والنمل والبٌبة التحتٌة من بٌنها 

” وهو أٌضاً على لابمة العموبات األمرٌكٌة فهو حلٌؾ لدٌم لربٌس الروسً

وؼٌرهم من رجال األعمال فً  ،وظابط سابك فً المخابرات الروسٌة ” بوتٌن

ا أما الربٌس بوتٌن فهو لٌس ضمن لابمة العموبات األمرٌكٌة ألن زعماء روسٌ

فهم ٌرٌدون اإلستمرار فً  ،الؽرب الٌرٌدون معاملة روسٌا كدولة منبوذة دولٌا ً

ً لوجه  وإذا أصبح اسمه ضمن لابمة العموبات األمرٌكٌة ،لماء بوتٌن وجها

باإلضافة إلى ذلن  فسٌكون من الصعب ممارسة ضؽوط دبلوماسٌة مباشرة علٌه

الٌزال الؽرب ٌرٌد تعاون روسٌا بشؤن مجموعة هابلة من المضاٌا الدولٌة من  ،
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ً لامت الوالٌات المتحدة بضم  ،بٌنها إٌران وكورٌا الشمالٌة وسورٌا  وأٌضا

 1.المزٌد من الشركات الروسٌة للعموبات اإللتصادٌة

 ،ة على اإللتصاد الروسً فالعموبات األمرٌكٌة الؽربٌة كان لها تداعٌات كبٌر

خاصة على الشركات التجارٌة واإلستثمارٌة والبنون وشركات الطالة الموجودة 

وإن هذه العموبات التً فرضتها الوالٌات  ،والمدرجة على لابمة العموبات 

المتحدة األمرٌكٌة لد منعت هذه الشركات من الدخول إلى أسواق المال 

لؽربً بؤصدلاءبوتٌن األؼنٌاء أصحاب حٌث ضر حظر السفر ا ،األمرٌكٌة 

بعاللات إلتصادٌة مع روسٌا ألوى من  كما أن اإلتحاد األوروبً ٌرتبط  ،النمود 

الوالٌات المتحدة وبذلن فإن تطبٌك نطاق العموبات له تؤثٌر على اإلتحاد 

وإن الوالٌات المتحدة تستهدؾ فً عموبتها على روسٌا المزٌد من  ،األوروبً 

وبعض ” فالدٌمٌر بوتٌن ” عمال الممربٌن إلى الربٌس الروسً الرجال األ

ً اإلتحاد األوروبً المحالؾ للوالٌات المتحدة  الشركات الروسٌة الكبرى وأٌضا

ً للعموبات التً فرضتها  األمرٌكٌة لد فرض عموبات على روسٌا مشابهه أٌضا

  الوالٌات المتحدة على روسٌا

 ،ونالحظ أنه من بداٌة األزمة األوكرانٌة كان الدور األمرٌكً حاضر وبموة  

مساعدة وزٌر الخارجٌة ” فٌكتورٌا والند ” حٌث ظهر ذلن منذ زٌارة السٌدة 

األمرٌكٌة التً لامت مع السفٌر األمرٌكً فً كٌٌؾ بمساعدة المتظاهرٌن فً 

ألمرٌكً المرشح السابك وكما لام أٌضاً عضو الكونجرس ا ،مٌدان اإلستمالل 

بإعتالء منصة المعارضة فً ذلن المٌدان وأكد على ” جون ماكٌن ” للرباسة 

دعم واشنطن للمتظاهرٌن فً مطالبتهم باالندماج مع اإلتحاد األوروبً ومن 

المتحدة بإسم الخارجٌة األمرٌكٌة بإمكانٌة لٌام ” جٌن بساكً“جانبها هددت 

رض عموبات على أوكرانٌا فً حال إستخدام الموة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ف

 . ضد المتظاهرٌن

أٌدت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إستٌالء المعارضة األوكرانٌة على السلطة 

وأعترفت بالحكومة الجدٌدة وبدأت فً التعامل معها بإعتبارها السلطة الشرعٌة 

ٌار دوالر لكٌٌؾ وتموم وتعد كٌري بتمدم دعم مالً لٌمته مل ،الوحٌدة فً البالد 
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بالضؽط على موسكو بفرض عموبات علٌها ولد أكد الربٌس األمرٌكً أوباما 

خالل الزٌارة األخٌرة “ارسٌنً ٌانسٌنٌون   ”لربٌس الوزراء األوكرانً

م على إستعداد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بتمدٌم 0202مارس  00لواشنطن ٌوم 

 . 1نٌا وسالمة أراضٌهاالدعم الالزم لتؤمٌن سٌادة أوكرا

 االستنتاجات:

 -:التدخل العسكري الروسً من أجل ضم المرم،لعدة أسباب منهاٌرجع 
بالنسبة لألهداؾ السٌاسٌة ، فإن أوكرانٌا هامة لروسٌا،ألن إستماللها كان  -1

 عامالً حاسًما فً إنمراض اإلتحاد السوفٌتً كفاعل سٌاسً فً المنظومة الدولٌة. 

بالنسبة لألهداؾ اإللتصادٌة، فؤوكرانٌا ذات مكانة مهمة إذ تشّكل عممًا  0-

استراتٌجًٌا للمنطمة الروسٌة وتعتبر حاجز ٌمنع التؤثٌر الؽربً،هذا باإلضافة إلى 
أن أوكرانٌا مركز ربٌسً لشبكة األنابٌب التً تنمل الؽاز الروسً إلى أوروبا 

 . الؽربٌة

،تعد مدٌنة سٌفاستوبول الماعدة األساسٌة ألسطول بالنسبة لالهداؾ العسكرٌة 2- 

البحر األسود، كما أن شبه جزٌرة المرم ٌمع فً مولع ممٌز ٌسمح بحضور لوة 

أما من  -2روسٌة مإثرة فً منطمة البحر األسود وفً البحر األبٌض المتوسط. 

أسست الناحٌة الثمافٌة، فؤوكرانٌا مهمة بالنسبة لروسٌا إذ كانت هً المكان الذي 

 .علٌه الساللة الروسٌة األولً
م، حاول الكرملٌن إجبار أوكرانٌا على 0222ومنذ لٌام الثورة البرتمالٌة فً عام 

لبول ربٌس وزراء صدٌك له خلفًا للٌونٌد كوتشما ، حٌث تم تزوٌر اإلنتخابات 

م وبٌنما كانت 0202األوكرانٌة وأتت بالربٌس فٌكتور ٌانوكوفتش ، وفً عام 

أوكرانٌا تحّضر نفسها لتولٌع إتفالٌة صدالة وتجارة حرة مع االتحاد األوروبً، 
استخدمت روسٌا سلسلة من التكتٌكات العسكرٌة الموٌة واإلؼراءات بهدؾ 
السٌطرة علً المرم ، باإلضافة إلً نجاح روسٌا فً إستعمال سالح الؽاز ضد 

كرانً، الذي ٌعتمد على أوكرانٌا، األمر الذي تسبب فً تدهور االلتصاد األو

 . % من الؽاز الروس10ً

م ،إستجابت لضؽط روسٌا وتخلت عن 0202وبرؼم أن أوكرانٌا فً عام 

خططها لتولٌع اتفالٌة التجارة الحرة الشاملة مع االتحاد األوروبً، إال أن 

م، 0222تكتٌكات موسكو أدت إلى أكبر موجة احتجاجات منذ الثورة البرتمالٌة 

لنهاٌة الربٌس فٌكتور ٌانوكوفتش على المؽادرة وتم إعادة وأجبرت فً ا
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ونظرت .االنتخابات ومن ثم اختٌار فٌكتور ٌوتشٌنكو ذي التوجهات الؽربٌة

روسٌا إلى تلن االحتجاجات الجماهٌرٌة فً أوكرانٌا وفً أجزاء أخرى من 
التً مجال االتحاد السوفٌتً السابك، كتهدٌد لنظامها الحاكم، فحركات االحتجاج 

وصفتها روسٌا بؤنها  ،م0222،0202أدت إلى تؽٌٌرٌن سٌاسٌٌن فً أوكرانٌا عام

حركات مدعومة من الؽرب بهدؾ تؽٌٌر النظام بشكل سلمً وتبعًا لذلن، فإن 
التطورات األخٌرة فً أوكرانٌا تشّكل تهدٌدًا للنظام الحاكم فً روسٌا، وعلٌه فمد 

لن .ةعلً األجواء فً أوكرانٌاأصبح من المطلوب التدخل العسكري للسٌطر

تسمح روسٌا بؤن تخسر أوكرانٌا للؽرب إذا أرادت تعزٌز مجال نفوذها السابك 

 .، واستعادة مكانتها كموة عظمى”الجوار المرٌب“فً 

التدخل العسكري الروسً فً أوكرانٌا : أرسلت روسٌا لوة عسكرٌة إلى شبه 
ا تماماً ومنع تدخل الؽرب فً جزٌرة المرم من أجل ضمها إلٌها والسٌطرة علٌه

هذه األزمة ، وكان استخدام الموة هذا مدبًرا رؼم أنه لد بدا وكؤنه مفاجا وؼٌر 
متولع ، إذ تم اإلعداد له وتنفٌذه بإحكام، حٌث سٌطرت روسٌا على شبه جزٌرة 

 .المرم

 : المصالح الروسٌة فً سورٌا والمنطمة
عشييٌة اجتميياع نابييب الييربٌس ٌشييٌر تصييرٌح وزٌيير الخارجٌيية الروسييً الفييروؾ 

ميع ربيٌس  اإلبراهٌميًاألمٌركً جو باٌدن مع الموفد الدولً والعربيً األخضير 
االبيتالؾ السيوري المعيارض أحمييد معياذ الخطٌيب فيً مٌييونٌخ، واليذي نفيى فٌييه 
انضييمامه لالجتميياع المييذكور لبحييث األزميية السييورٌة، وإمكييان إطييالق مبييادرة 

 حوارٌة بٌن المعارضة وبٌن بعض الممثلٌن عن النظام، إلى أمرٌن أساسٌٌن:
  

بٌس األسد ونظامه وهيً ؼٌير : إن موسكو مستمّرة فً دعمها وحماٌتها للراألول
جاهزة للمشاركة )حتى اآلن( فً أي اجتماعات أو مناورات تيإدّي إليى إضيعافه 
وإسييماطه، خصوًصييا بعييدما اتضييح لهييا أن المرونيية التييً أبييداها ربييٌس االبييتالؾ 
المعارض أحمد معاذ الخطٌب لجهة المبول بمحاورة أطراؾ مين النظيام كميدخل 

وطة بإلصاء اليربٌس األسيد عين المشياركة بيؤي لحّل سٌاسً لألزمة، كانت مشر
 حل، باإلضافة إلى شروط أخرى.

  
: إن موسكو ؼٌر مستعدة للمشاركة بؤي مبادرة سٌاسٌة تمودها الوالٌات الثانً

المتحدة وتبحث فً إٌجاد المخارج الممكنة للجمود الذي وصلت إلٌه مهمة 
مع  اإلبراهٌمًتماع المبعوث الدولً، والتً اصطدمت بالرفض الروسً بعد اج

، وعلى أساس أنها ال تحترم توافمات 0202الفروؾ فً موسكو فً آذار/مارس 

جنٌؾ التً تتمسن بها الدبلوماسٌة الروسٌة كؤساس للبدء بؤي حوار سٌاسً، من 
دون استبعاد الربٌس األسد. إن مسارعة الفروؾ إلى إعالن عدم مشاركته فً 



 روسيا و الصراع الجيوبوليتيكي مع حلف الناتو                 الفصل الثالث  

91 
 

فً المكان ٌإّكد على عدم وجود مبادرة  حوار مٌونٌخ، على الرؼم من وجوده
دبلوماسٌة مشتركة ما بٌن واشنطن وموسكو، وأن الخالفات المابمة بٌن 
العاصمتٌن مستمّرة وتشمل إلى جانب اختالؾ رإٌتهما للحّل فً سورٌا، مشاكل 
ولضاٌا حٌوٌة تتعلّك بدور الدولتٌن ومولعهما فً السٌاسة الدولٌة، باإلضافة إلى 

 .اإلنسانداخلٌة المتبادلة حول لضاٌا تتعلّك بالحرٌات وحموق الضؽوط ال
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 : الخاتمة
تنعكس بالتؤكٌد على تطور الموى داخل  الحالٌة ان أفعال الناتو     

بل وبشكل واضح  فمط روسٌا ، لٌس فً مجال السٌاسة الخارجٌة

تنعكس على طابع السٌاسة الداخلٌة إذ انه اآلن تجري عملٌة تضامن 

عام للمجتمع الروسً فً الكراهٌة للناتو ، حتى فً المجموعات 

لروسً الحالً المٌادٌة بدأت تظهر عالمات الخطر . ان االلتصاد ا

الزال ٌرتكز على بماٌا لوة االلتصاد السوفٌٌتً . الخطر الٌوم لادم 

إلى روسٌا من دول أوروبا الؽربٌة والحضارة الؽربٌة ان التهدٌد 

الناتج عن توسٌع حلؾ الناتو ، حفز روسٌا التخاذ بعض الخطوات 

النشٌطة فً السٌاسة الخارجٌة ،التً فً الظروؾ العادٌة كان من 

ر المحتمل اتخاذها . هنا ٌدور الحدٌث عن التمارب الروسً ؼٌ

البلروسً ، فإن الضرورة اآلن لهذا لتمارب لٌس فمط التصادٌا وثمافٌا 

، بل فً أمور أخرى أٌضا وسببه هو التهدٌد العسكري المشترن على 

كلتا البلدٌن . وفً هذا المجال أٌضا التمارب الروسً الصٌنً 

لعرالً والسوري . فً الفترة األخٌرة وتحت والهندي واإلٌرانً وا

تؤثٌر خطط توسٌع الناتو فان السٌاسة الخارجٌة الروسٌة عملت لفزة 

نوعٌة من مظلة المركزٌة األوروبٌة إلى إنشاء تحالؾ لوى تمؾ ضد 

سٌاسة المطب الواحد فً العالم ، وهذا عملٌا ضد السٌطرة األمرٌكٌة 

ا إلنعاش عملٌة إعطاء السالح . ومن المحتمل أٌضا ان تضطر روسٌ

 0220لبعض الدول التً تولؾ التعامل العسكري معها بعد عام 

واالمتناع عن تحدٌد إعطاء السالح لبعض الدول . وسٌكون من 

الضروري رفع االهتمام بحركات التحرر الوطنً فً بعض الدول ، 

وبالتؤكٌد ستتؽٌر سٌاسة روسٌا تجاه بعض الدول وخاصة دول 

، حٌث ٌعٌش هنان مالٌٌن الروس الذٌن ٌعانون من سٌاسة  البلطٌك

التفرلة الماسٌة وهذا ٌوجب على روسٌا اتخاذ إجراءات فعالة لمنع 

 إنشاء سٌاسة التفرلة العنصرٌة ) ابارتٌد ( فً دواللبلطٌك. 

ولعل االزمة االكرانٌة واالزمة السورٌة خٌر دلٌل على سٌاسة روسٌا 

بييوتٌن التيً تسيعى اليى الحييد مين توسيع حلييؾ  الحالٌية بمٌيادة فالدٌمٌير

 النيياتو واعييادة روسييٌا كمييوة عظمييى ميين جدٌييد علييى السيياحة الدولٌيية.
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http://democraticac.de/?p=34817#_ftn27


 

98 
 

 الملخص:

صا لما تملكه من تعتبر روسٌا من بٌن أهم الدول على الساحة الدولٌة خصو  

خلفٌة تارٌخٌة رغم أنها بعد نهاٌة الحرب الباردة فمدت نوعا من تأثٌرها على 

الساحة الدولٌة ومع لدوم فالدٌمٌر بوتٌن للحكم بدأت تتغٌر السٌاسة الخارجٌة 

الروسٌة وأصبحت أكثر تأثٌر وهذا ٌعود للعدٌد اإلصالحات التً لام بها 

وشخصٌته المغاٌرة لسلفه هذا ما تطرلت له  فالدٌمٌر بوتٌن داخلٌا وخارجٌا

 فً الفصل األول.

أما الفصل الثانً فتناولت فٌه عاللة روسٌا بحلف الناتو بداٌة بتعرٌف    

بمنظمة حلف الناتو والتغٌر فً مبادئها بعد نهاٌة الحرب الباردة و هذا لتدخل 

 الحلف فً لضاٌا خارج حدود دول الحلف و مولف السٌاسة الخارجٌة

الروسٌة من توسع الحلف األطلسً حٌث انه ٌشكل تهدٌدا مباشرا لمصالح 

السٌاسة الخارجٌة الروسٌة  باعتبار أن روسٌا مع لدوم فالدٌمٌر بوتٌن تسعى 

الساحة الدولٌة بموة والحفاظ على المناطك التً تخدم  إلىإلى العودة 

 مصالحها.

أما فً الفصل الثالث تطرلت إلى أهم المضاٌا التً شكلت صراع سٌاسً    

مباشر بٌن حلف الناتو و روسٌا وذلن من خالل تناولً لألزمة األوكرانٌة 

التً مثلت أهم صراع بٌن حلف الناتو وروسا حٌث أن الحلف كان  2014

ٌسعى للتوسع للحدود الروسٌة وكان رد روسٌا صارما بتدخل العسكري 

المحدود فً أوكرانٌا كما تناولت األزمة السورٌة حث أنها تمل أهمٌة من 

األوكرانٌة خاصة وأن سورٌا تعتبر منطمة نفوذ لروسٌا وحلٌفا هاما فً 

الشرق األوسط وهذا من خالل دعم حلف الناتو للمعارضة التً تسعى إلى 

خدم مصالحها النظام التابع لروسٌا أما روسٌا فتدعم نظام األسد الذي ٌ إسماط

 ٌا العسكري فً سورٌا لدعم النظاموهذا بتدخل روس
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Résumé :  

La Russie est parmi les pays les plus importants dans l'arène 

internationale، particulièrement son contexte historique bien qu'il، 

après la fin de la guerre froide، ait perdu une certaine influence sur 

l'arène internationale et avec l'arrivée de Président Vladimir Poutine 

au pouvoir، la politique étrangère russe a commencé à changer et 

devenir plus efficace et ceci est dû à beaucoup de réformes 

effectuées par le Président Vladimir Poutine intérieurement et 

extérieurement et à la différence de caractère de son prédécesseur، 

ceci est traité dans le chapitre 1. 

Le chapitre II a traité la relation de la Russie et l'OTAN، en 

commençant par la définition de l'organisation de L'OTAN et du 

changementde ses principes après la fin de la guerre froide et 

l'intervention de L'OTAN dans des questionsà l'extérieur des 

frontières de l'alliance et la position de la politique étrangère russe et 

l'expansion de l'OTAN، comme il constitue une menace directe aux 

intérêts de la politique étrangère russe comme la Russie avec 

l'arrivée de Vladimir Poutine cherche à retourner à l'arène 

internationale fortement pour maintenirles zones qui servent leurs 

intérêts. 

Dans le troisième chapitre touché sur les questionsles plus 

importantes qui ont formé le conflit politique direct entre l'OTAN et 

la Russie par le mangé la crise ukrainienne 2014 qui a représenté le 

conflit le plus important entre l'OTAN et la Russie، où l'alliance 

cherchait à s'étendre le russe confine la réponse de la Russie a été 

strictement limitée l'intervention militaire en Ukraine aussi bien que 

sur la crise syrienne، il a recommandé vivement que ce soit moins 

important ukrainien particulièrement que l'on considère la Syrie une 

région d'influence en Russie un allié important dans le Moyen-Orient 

et ceci est par le supportde L'OTAN de l'opposition cherchant à 

renverser le régime de la Russie la Russie supportantle régime Assad، 

qui sert ses intérêts et cette intervention militaire par la Russie en 

Syrie pour supporterle système. 
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