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 .. إلى النور الذي ٌنٌر لً درب النجاح

 

 

 وٌا من علمتنً الصمود مهما تبدلت الظروف.. 

 وٌساندونً وٌتنازلون عن ٌضٌئون لً الطرٌق الذٌنإلى 

 إلرضائً والعٌش فً هناء حقوقهم

  ًإخوت                                                     

  إلى كل من علمنً حرفا إلى الشموع التً تحترق لتضئ لآلخرٌن

 عز وجل  أهدي هذا البحث المتواضع راجٌاً من المولى  

  أن ٌجد القبول والنجاح                   

...............................................................الباحث 
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمَّد 
  ..وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

فإني أشكر اهلل تعالى على فضلو حيث أتاح لي إنجاز ىذا العمل بفضلو، فلو الحمد 
 .أواًل وآخراً 

الذين مدوا لي يَد المساعدة، خالل ىذه الفترة، وفي مقدمتهم ثم أشكر أولئك األخيار 
. كما اتوجو بالشكر والتقدير الة اساتذتي الكرام أستاذي المشرف على الرسالة

لجهودىم العلمية الكبيرةفي غرس منهجية العلوم السياسية ،  وتقضي حقائقها في ىذا 
في الحقيقة ، وىم اساتذة  الجيل مما اعطاىم صالبة المبدء، ومعانقة متاعب البحث

 في كلية القانون والعلوم السياسية عموماً وفي قسم علوم السياسية خصوصاً.

 واشكر من مد لي يد العون في انجاز ىذا ابحث

 من اهلل نستمد العون والتوفيق

 

  ...............................................الباحث....
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 -:المقدمة 

تكتسب منطقة الشرق االوسط اهمٌة كبٌرة فً النظام الدولً,من الناحٌة الجٌوبولتٌكٌة 

واالقتصادٌة واالستراتٌجٌة ,ٌمكن اعتبارها مفتاح للسٌطرة على العالم ,ونطالقاً من هذه 

االهمٌة فقد كانت والتزال هذه المنطقة محط اهتمام العدٌد من القوى الكبرى لتحقٌق اهدافها 

ة,غٌر ان تحدٌد اقلٌم الشرق االوسط بالتدقٌق امر صعب فقد استند فً االساس الى العالمٌ

نظرة السٌاسات االستعمارٌة ,واقلٌم الشرق االوسط عبارة عن مزٌج من الدول ذات الهوٌة 

الثقافٌة الدٌنٌة واللغوٌة المختلفة . ومع نهاٌة الحرب الباردة ونهٌار النظام الثنائٌة القطبٌة نتٌجة 

ت مالمح ظهور الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة \فكك االتحاد السوفٌتً ظهر نظام دولً جدٌد ابلت

كقوى وحٌدة مهٌمنة وقد شهدت منطقة الشرق االوسط صراعا محتدما بٌن الوالٌات المتحدة 

االمرٌكٌة وروسٌا نظرا لما تشكله هذه المنطقة الهمٌة كبٌرة بالنسبة للقطبٌن, وقد اعتمد كل 

على وسائل وادوات مختلفة لضمان مكانه فً المنطقة .هذا الواقع الجدٌد ادى الى تراجع منهما 

دور روسٌا  ورٌثة االتحاد السوفٌتً على المستوى العالمً , نتٌجة االنشغالها بأصالح 

شؤونها الداخلٌة غٌر ان هذا الوضع تغٌر واتجه نحو التنافس حٌث تحاول روسٌا استعادة 

منطقة الشرق االوسط مقابل تحرك امرٌكً حثٌث فً محالة لمنع اي تغلغل  نفوذها القدٌم فً

روسً فً هذه المنطقة وبذلك عادة التنافس من جدٌد بٌن الجانبٌن فً العدٌد من المجاالت 

وصلت حدة التنافس بٌن الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وروسٌا فً الشرق االوسط الى مستوى 

م , حٌث ان دخول سورٌا فً صراع مسلح 3122لسورٌة عام غٌر مسبوق عند تفجر االزمة ا

بٌن النظام السوري والمعارضة المسلحة ادى الى تناقض كبٌر فً المصالح بٌن روسٌا 

والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وهوماجسد وقوف كل منهما الى جانب طرف من اطراف النزاع 

ورٌا بوصفها صراع تدبره امرٌكا بهدف فً سورٌا فبالنسبة لروسٌا فانها تتعامل مع الزمة الس

اخراجها من منطقة الشرق االوسط, بٌن تعتبر الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة االزمة السورٌة 

 فرصة لوقف التمدد الروسً فً الشرق االوسط .

 -اهمٌة البحث :

افس تكمن اهمٌة البحث فً كونه ٌتناول موظوع له اهمٌة كبٌرة فً العالقات الدولٌة وهو التن

الذي ٌهٌمن على العالقات االمرٌكٌة الروسٌة فً سٌاق تعاملها مع قضاٌا الشرق االوسط من 

اجل لحصول على المزٌد من مناطق النفوذ او تعزٌز التواجد فً اماكن سابقة وذلك االهمٌة 

 هذه المنطقة الجٌوبولتٌكٌة واالقتصادٌة بالنسبة للطرفٌن.
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 -هدف البحث :

مفهوم الشرق االوسط ومعالجة وتحلٌل المنطقة باالضافة الى االهمٌة هو محاولة تحدٌد 

الجٌوبولتٌكٌة واالستراتٌجٌة فً الشرق االوسط ودراسة التنافس بٌن الوالٌات المتحدة 

 االمرٌكٌة وروسٌا االتحادٌة فً سورٌة .

  -شكالٌة البحث :

  -تتمثل اشكالٌة البحث باالجابة عن التسأؤالت االتٌة :     

ماهً حدود منطقة الشرق االوسط)مفهومها ( , ماهً اهمٌة منطقة الشرق االوسط بالنسبة     

المرٌكا وروسٌا , وما هً اهم الموارد التً تحتوٌها المنطقة وما هً اهمٌتها الجٌوبولتٌكٌة 

بالنسبة االمرٌكا وروسٌا ,وكٌف اثر التنافس االمرٌكً الروسً على منطقة الشرق االوسط 

 ار االزمة السورٌة .على مس

  -فرضٌة البحث :

تنطلق فرضٌة البحث من فكرة تقاطع المصالح بالنسبة للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة         

وروسٌا فً مناطق مختلفة من العالم والشرق االوسط احد اهم هذه المناطق, ومكانة واهمٌة 

فً منطقة الشرق االوسط ادى الى  الطاقة فً الهٌمنة العالمٌة , اضافة الى اهمٌة موقع سورٌا

 رفع وتٌرة التنافس بٌن امرٌكا وروسٌا .

 -منهجٌة البحث:

اتبعت فً هذا البحث المنهج التارٌخً عن طرٌق تتبع االحداث التارٌخٌة التً ادت الى        

نشوء هذا التنافس بٌن روسٌا واالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً الشرق االوسط والمنهج 

عن طرٌق وصف منطقة الشرق االوسط واهمٌته الحٌوٌة والمنهج التحلٌلً عن  الوصفً

 طرٌق تحلٌل التنافس االمرٌكً الروسً فً المنطقة .

 

  -هٌكٌلة البحث:

المبحث االول ٌنقسم الى مطلبٌن  -لقد تم تقسٌم البحث الى مقدمة وخاتمة ومبحثٌن :        

االوسط والمطلب الثانً االهمٌة الجٌوبولتكٌة  المطالب االول ٌتناول مفهوم منطقة الشرق

والستراتٌجٌة لمنطقة الشرق االوسط والمبحث الثانً قسم الى مطلبٌن ٌناقش المطلب االول 

مجاالت التنافس االمرٌكً الروسً على منطقة الشرق االوسط والطلب الثانً ٌتناول االزمة 

 االوسط السورٌة كنموذج للتنافس االمرٌكً الروسً فً الشرق 



 

 
9 

 المبحث االول

 

 (مفهوم منطقة الشرق االوسط واهمٌتها الجٌوبولٌتكٌة واالستراتٌجٌة)

 

ان الحدٌث عن مفهوم واهمٌة الشرق االوسط ٌحمل تشعبات وتعقٌدات كبٌرة , حٌث ٌرجع 

مصطلح الى زمن بعٌد من التارٌخ , كما استخدمت العدٌد من المصطلحات واالسماء التً 

عرف تعقٌداً ق للمنطقة والدول الواقعة ضمنها تتشٌر الى المنطقة , ماٌجعل من التحدٌد الدقٌ

ته ومدى امتداد مصالحه . منظرٌن وصناع القرار وكل حسب نظرت عدة بٌن الكبٌراً واختالفا

 فضالً عن ان المنطقة التزال تعرف نوعاً من التشكل واعادة الرسم لحدودها الجٌوسٌاسٌة .

 

 المطلب االول

 مفهوم منطقة الشرق االوسط

ن المفاهٌم تحدٌد مفهوم الشرق االوسط ٌعود الى وجود نوع م ان الغموض الذي ٌكتنفنا

بالتدقٌق امر صعب  المسبقة والتً ادت الى التباس المصطلحات , وتحدٌد اقلٌم الشرق االوسط

, وٌرجع ذلك الى هالمٌة االقلٌم فهو ٌضٌق او ٌتسع حسب التصنٌف او الهدف الذي ٌسعى 

الٌه اي باحث او هٌئة او دولة .
(2)

الى حٌز جغرافً معٌن ,  مفهوم الشرق االوسط  "الٌشٌر 

وال الى تارٌخ محدد مشترك لشعوب المنطقة كونه استند فً االساس الى نظرة السٌاسات 

االستعمارٌة , والتً تعتبر اوربا كمركز ٌقع خارج الشرق االوسط , ان المنطقة تشٌرالى 

راء لٌبٌا تعرٌف غٌر دقٌق كونها تمتد من سالسل الجبال البلقانٌة فً اوربا وصوالً الى صح

.
(3)

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,رسالة ماجستٌر منشورة , جامعة 2111سبتمبر 11تجاه منطقة الشرق االوسط بعد احداث رٌبً ,السٌاسة الخارجٌة الروسٌة لعخدٌجة  -1

 .22,ص2114محمد خضٌر ,بسكرة ,كلٌةالحقوق والعلوم السٌاسٌة ,الجزائر ,

عمركوش,الطبعة االولى,الناشر شركة المطبوعات للتوزٌع والنشر  ,ٌوم عرضالسط من العصور القدٌمة الى م ,الشرق االوجورج قر -2

 2111,بٌروت,
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فً طبٌعته ونشأته واستخدمه مصطلح جغرافً سٌاسً اكثر منه هو وكذلك فان هذا المصطلح 

ة المختلفة , فهو تارٌخً ,فهو عبارة عن مزٌج من الدول ذات الهوٌة الثقافٌة والدٌنٌة وللغوٌ

ٌشٌر الى مجموعة كبٌرة من الدول ,ففً اوربا تركٌا , وفً اسٌا اٌران وافغانستان وباكستان 

باالضافة الى الدول العربٌة ,وفً افرٌقٌا مصر ولٌبٌا والسودان, كما ان هذه التسمٌة "الشرق 

خصائصها او الحضارٌة او الثقافٌة او  االوسط" ال ترتبط بخصائص المنطقة البشرٌة او

الشرق االوسط على انها  ا وانما ٌشٌر الى عالقة الغٌر بالمنطقة , وٌنظر الى منطقةطبٌعته

ون من خلٌط من الشعوب والجماعات الثقافٌة والقومٌة ومن ثم اضفاء صفة التعدد منطقة تتك

لكبرى .والتنوع ولٌس الوحدة والتماثل ماٌسهل الهٌمنة والسٌطرة وفقاً الستراتٌجٌات الدول ا
(2)

 

اثارة للجدل والخالف بٌن العاملٌن وٌعد مصطلح الشرق االوسط من اكثر المصطلحات 

بالعالقات الدولٌة بصفة عامة ,وبٌن المعنٌٌن بدراسة تلك المنطقة بصفة خاصة , وهنالك 

خالفات عدٌدة حول تحدٌد نطاق المنطقة التً ٌشٌر الٌها هذا المصطلح , فهناك تعرٌفات 

حدد المنطقة بشكل عدٌدة للمصطلح من بٌنهما ,تعرٌف معهد الشرق االوسط بواشطن الذي ٌ

العالم االسالمً اي من الغرب الى اندونٌسٌا ,من السودان الى  ٌجعلها تطابق مع

ستراتٌجً فً نشأته أاوزبكستان,وبالتالً فان مصطلح الشرق االوسط مصطلح سٌاسً 

واستخدامه .
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

  :pulpit.alwatamvoice.com //http.2112الوطن , محمود صالح الدٌن ,مفهوم الشرق االوسط ,دنٌا -1

م حتى حرب 1923الشرق االوسط من الحظر النفطً منطقة  خدٌجة محبوب محمد صالح , النفط العربً كمحدد للسٌاسة االمرٌكٌة فً  -2

 .13االجتماعٌة قسم العلوم السٌاسٌة ,ص و الخلٌج الثانٌة ,رسالة ماجستٌر منشورة ,جامعة الخرطوم ,كلٌة الدراسات االقتصادٌة
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"الشرق االوسط " تعبٌر اجنبً ٌسمى به بعض االجانب  ان وٌمكن ان نالحظ من ما سبق

منطقتنا , وهو اٌضاً تعبٌر حدٌث ظهر فً اعقاب الحرب العالمٌة الثانٌة , وهو تعبٌر متحٌز 

هدف ادخال الكٌان االسرائٌلً فً داللته , وقد استخدمت الدراسات االمرٌكٌة هذا المصطلح ب

الصهٌونً ضمن المنطقة لٌتجاوز هذا المصطلح منطقة الوطن العربً , ان هذه الوقفة امام 

الحدٌث عن منطقتنا , فهذه  النابعة منا عبدبعتبٌرتنا هذا التعبٌر تنتهً بنا الى ظرورة التمسك 

المنطقة تشمل الوطن العرب خاصة والعالم االسالمً عامة .
(2)

بن ماهو علٌنا ان نٌبقً  

الغرب  ث مصطلحات ٌجري التروٌج لها فًق االوسط وامامنا فً الحقٌقة ثالمصطلح الشر

و مصطلح الشرق االدنى ,ومصطلح الشرق االوسط وهذا وهً مصطلح الشرق االقصى ,

االخٌر هو ماٌخص موظوع البحث لذالك سنركز على هذا المصطلح, فمصطلح الشرق 

ن وباكستان وافغانستان ودول اسٌا الوسطى ومنها الدول العربٌة بطبٌعة االوسط ٌضم اٌرا

الحال , اما مشروع الشرق االوسط الكبٌر فله خلفٌة فً اذهان اصحابه وٌشمل الشرق االدنى 

ودول الشرق االوسط باالضافة الى دول شمال افرٌقٌا , ان الدعوة الى الشرق اوسطٌة لٌست 

للبعض فهذا المشروع قدٌم قدم االهداف التوسعٌة للقوى الدولٌة  وجدٌدة على المنطقة كما ٌبد

.
(3)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسطٌة الجدٌدة والوطن العربً , الطبعة الثانٌة,مركز دراسات الوحدة ااحمد صدقً الدجانً واخرون , التحدٌات الشرق  -1

 .61-61,ص2111العربٌة,بٌروت,

دار العربٌة للعلوم الوالتداعٌات , الطبعة االولى ,رزٌق الخادمً ,مشروع الشرق االوسط الكبٌر الحقائق واالهداف عبد القادر  -2

 .43-41,ص2115,بٌروت,
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 المطلب الثانً

 (االهمٌة الجٌوبولتٌكٌة واالستراتٌجٌة لمنطقة الشرق االوسط )

 

تأثٌر الذي الات الدولٌة , وٌشٌر الى الجٌوبولتٌك من احد اهم المفاهٌم المركزٌة فً علم العالق

تمارسه المعطٌات الجغرافٌة على سٌاسة الدولة وطبٌعة عالقاتها بالدول او المجاالت 

الجٌوبولتٌكٌة االخرى ,وٌتناول علم الجٌوبولتك بالدراسة كٌفٌة تأثٌر المعطٌات الجغرافٌة فً 

العالقات الدولٌة فتعتبر مفهوماً مركزٌاً فً علم  عملٌة صنع القرار السٌاسً , اما االسترتٌجٌة

ٌدان العسكري وٌرى كارل فون كلوزفٌتس احد اهم مالول مرة فً ال وقد ارتبط ضهوره

منظري الحرب ان االستراتٌجٌة فن توزٌع القوات فً حالة السلم وفن تركٌزها فً حالة 

العسكري بل اصبح ٌرتبط بعلم  ٌدانمالحرب , ان مٌدان االستراتٌجٌة لم ٌعد محصوراً فً ال

االقتصاد وعلم العالقات الدولٌة .علم السٌاسة و
(2)

وللشرق االوسط اهمٌة جٌوبولتٌكٌة فهو ٌقع  

افرٌقٌا وٌشرف على اكبر ثة : اوربا ,اسٌا وفً موقع متوسط من العالم , فً ملتقى قارات ثال

حر االسود ,البحر االبٌض مجموعة مائٌة من البحار والمحٌطات تتمثل ببحر قزوٌن ,الب

المتوسط ,البحر االحمر ,الخلٌج العربً ,المحٌط الهندي كما ٌحتوي على العدٌد من االنهار 

 ةمثل النٌل ,الفرات ,دجلة ,نهر االردن كما ٌتحكم فً مجموعة من اهم مواقع المرور الدولٌ

ز .تقع المنطقة فً وظائف البسفور واالردنٌل ,وباب المندب ومضٌق هرم ,وهً قناة السوٌس 

مكان وسط بٌن  المنطقة المدارٌة جنوباً والمنطقة المعتدلة الباردة شماالً , وٌتسم مناخها 

باالعتدال على مدى العام 
(2)

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن  ,رسالة ماجستٌر منشورة ,جامعة الجزائرها وقٌودها لجمهورٌات االسالمٌة المستقلة فرصتجاه اعادل عباسً , السٌاسة الروسٌة  -1

 116.-113,ص2112,خدةبن ٌوسف 

 14خدٌجة محبوب محمد صالح,مصدر سبق ذكره,ص -2
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قٌادة العالمٌة باعادة الفلم ٌعد خافٌاً على احد رغبتها بالتفرد فً اما الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

على حٌوٌة مصالحها والحد  الحفاظ ترتٌب اجندتها االقلٌمٌة فً منطقة الشرق االوسط , بهدف

,فالشرق االوسط ٌضل حاضراً فً اذهان  مكن ان تهدد هذه المصالح عالمٌاً من اي مخاطر ٌ

نظام العالمً الدة رتكازات االستراتٌجٌة االمرٌكٌة قامختلف القٌادات االمرٌكٌة , وعلٌه ا

للهٌمنه والسٌطرة 
(2)

لتٌكٌة كبٌرة مقارنة بغٌرها من جٌوبوٌته همأتتمتع منطقة الشرق االوسط با

جغرافٌة السٌاسٌة ,بل تعنً طرٌقة فً الالمناطق , وهذه االهمٌة التعنً كما هو شائعاً 

استعمال القوة الكبرى لهذا الموقع الجغرافً استخداماً سٌاسٌاً فً تنافسها مع بعضها البعض , 

على الشرق االوسط , وبذلك  بان الحرب الباردة وسعً كل طراف الى بسط نفوذهمثلما حدث ا

ستراتٌجً وساحة ألتٌكٌة للشرق االوسط جعلته ٌتمثل نقطة تماس بووجٌخصائص الالفان 

ى الكبرى على رأسها الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وروسٌا تنافس دولً كبٌر بٌن العدٌد من القو

ما جعلهما ٌدخالن فً تنافس شدٌد حول منطقة الشرق االوسط .االتحادٌة 
(3)

والى جانب ذلك 

تمثل هذه  فقد لعب العامل الجغرافً دوراً مهماً فً توجٌه روسٌا نحو الشرق االوسط حٌث

و القوقاز واللتٌن ٌمثالن الجوار القرٌب المنطقة خاصرة تحٌط بجمهورٌات اسٌا الوسطى 

اد لروسٌا,التً تعمل بكل قواها الجل ضمان مصالحها الحٌوٌة فٌه.لذلك وبعد انهٌار االتح

أعتبارها السوفٌتً عملت روسٌا على االهتمام بكل من تركٌا واٌران على نحو خاص, وذلك ب

دول المنطقة مٌالً الى التغلغل فً هاتٌن المنطقتٌن نظراً للعالقات العرقٌة والدٌنٌة اكثر 

واللغوٌة التً تجمع شعوبها باالضافة الى مجموعة االرباح االقتصادٌة التً تجنٌها موسكو 

قتها باٌران,فهً تعتبر احدى وسائل روسٌا لتحجٌم استخدام اٌران للورقة االسالمٌة بٌن بعال

مسلمً روسٌا فً منطقة القوقاز واسٌا الوسطى.
(4) 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

و االزهر ,غزة حسن رزق سلمان عبدو,النظام العالمً ومستقبل سٌادة الدولة فً الشرق االوسط رسالة ماجستٌر منشورة ,جامع -1

 .23,ص2111,فلسطٌن,

رسالة ماجستٌر  2114-2111االزمة السورٌة  منطقة الشرق االوسط دراسة حاله عبد الرزاق بوزٌدي,التنافس االمرٌكً الروسً فً -2

 .52,ص2115منشورة ,جامعة محمد خضٌر ,بسكرة ,كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ,الجزائر ,

 .35خدٌجة العرٌبً ,مصدر سابق,ص -3
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على انهاك الوالٌات المتحدة  شرق االوسط بدأت بالعمللبسط نفوذها على الروسٌا بسعٌها  

ٌق استدراج الوالٌات المتحدة فً مزاحمتها فً المنطقة وذلك عن طر اتٌجاً عن طرٌقاستر

مشاغبات على اكثر من ساحة, الشرق االوسط واحدة من بٌنها,وذلك نابع من كون روسٌا 

اعادة تشكٌل مٌزان القوى علمٌة من الفئة الثانٌة وتصر على ظرورة ترفض ان تضل قوة 

لك هً تلك المشاغبة المستمرة والمنهكة للوالٌات المتحدة.فقد العالمً واحدى وسائلها ألى ذ

ساهمت الحرب االمرٌكٌة على العراق فً ترسٌخ نفوذ روسٌا فً منطقة الشرق االوسط, ان 

راتٌجٌة قدمت على طبق من فضة للروس,ولذلك مرده هذه الحرب كانت بمثابة فرصة است

صعود االقلٌمً الواضح الٌران فً المنطقة وذلك الصعود الذي لم التزامن تلك الحرب مع 

تكن موسكو بعٌدة عنه بل كانت فً القلب منه .
(2)

ان القٌمة الجغرافٌة واالستراتٌجٌة لمنطقة 

هذه المنطقة فً سلم اولٌاتها الشرق االوسط فرضت على السٌاسة الروسٌة ان تضع 

واهتماماتها ذلك ألنه الٌمكن ألي نظام عالمً ان ٌتشكل بعٌداً عن تلك المنطقة االستراتٌجٌة 

ة لقوى ,فضالً عن كونها تمثل منصر مراكز واثله من قلب العالم ,حٌث فٌها تتقر,لما تم

سٌة ام اوربٌة .لذلك امرٌكٌة كانت ام رو فعة سٌاسٌة ألي دور محتمل ألي قوةارتكاز ورا

تعتقد روسٌا ان امكانٌاتها وأرثها السٌاسً وتوجهاتها الحالٌة تؤهلها لحجز مكان بارز فً 

خارطة تشكٌل العالم الجدٌد.
(3) 

للمنطقة اهمٌة اقتصادٌة ,فالمنطقة تعتبر من المناطق الصالحة 

وب منذ اقدم العصور للزراعة وكانت جمٌع االراضً القابلة للزراعة فً المنطقة تزرع بالحب

, كما تحتوي المنطقة على ثلثً احتٌاطً النفط المؤكد فً العالم . وٌمتاز بترولها بانخفاض 

تكالبف االنتاج وذلك نظراً ألنخفاض نفقات البحث اٌضاً لبترول المنطقة مٌزة فً النوعٌة 

اع من البترول ,فالشرق االوسط ٌنتج خامات خفٌفة ومتوسطة ,وثقٌلة من البترول وهذه االنو

تناسب االسواق المختلفة .
 

حٌث تتمٌز المنطقة بأهمٌة اقتصادٌة نسبة لوجود النفط متسارعت 

الدول للسٌطرة علٌه واحتكاره وخاصة الوالٌات المتحدة,وذلك ألن النفط الشرق االوسطً ٌعد 

ما ٌتمٌز بأنخفاض المصدر الرئٌسً للطاقة ,وتعتمد علٌه البلدان الصناعٌة اعتماداً كبٌراً ك

.ونوعٌته  وجودهتكالٌفه وسعره 
(4)

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .14-13,ص2113باسم راشد ,المصالح المتقاربة :دور عالمً جدٌد لروسٌا فً الربٌع العربً,مكتبة االسكندرٌة ,مصر, -1

 .31باسم راشد ,مصدر سبق ذكره,ص -2

-1995االمرٌكٌة على مجلس االمن تجاه القضاٌا فً المنطقة العربٌة بعد الحرب الباردة ) عزة مصطفى محمد احمد,الهٌمنة -3

 35,ص2114كلٌة الدراسات االجتماعٌة,السودان, ()لٌبٌا,العراق,فلسطٌن(,رسالة ماجستٌر منشوره,جامعة الخرطوم2113
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الشركات العالمٌة هذه المٌزات التً تتمٌز بها بترول منطقة الشرق االوسط ادت الى تنافس 

  الشركات رى للبترول فً االستثمار فً بترول المنطقة ,خاصة الشركات االمرٌكٌة ,تلكبالك

نطقة الشرق كانت تساندها حكومتها فالدول االستعمارٌة الغربٌة كانت تسعى للسٌطرة على م

ة.المنطقة من اهمٌة اقتصادٌة وجٌوبولتٌكٌة وعسكرٌة وحضارٌاالوسط ,لما تمتاز به 
(2)

ففً 

ثناء الحرب أمورتو"سٌاسة الحٌاد"تجاه الشرق االوسط وق التزمت الوالٌات المتحدة مبدأ الساب

,وسعت للفوز بأكبر قدرة من الموارد لذلك عززت من تواجدها فً المنطقة لكً تحد من 

اقامت قواعد عسكرٌة فً السعودٌة ,االمارات ,قطر  اانتشار النفوذ السوفٌتً فنجده

الصومال,لمساندة قوات االنتشار السرٌع عند نشوب اي صراع بالمنطقة لكً تضمن ,تركٌا,و

ى  وخاصة فً الشرق التواجد بالسرعة المطلوبة فالمصلحة النفطٌة تشكل هاجس دائم ألمرٌك

طع الغٌار االوسط ,لذلك اتبعت مع دول المنطقة سٌاسة التبعٌة والربط عن طرٌق تورٌد ق

ئٌة وصناعة المعلومات .اواالجهزة والموارد الغذ
(3)

  

والزالت الوالٌات المتحدة ترى ان احتواء قوة الصٌن الشعبٌة وروسٌا االتحادٌة وحتى االتحاد 

االوربً مستقبالً ٌأتً بالسٌطرة على الشرق االوسط موقعاً وبتروالً 
(4 )

. 

 

الى حٌز  تقدم ان الشرق االوسط مفهوماً ٌحمل تعقٌدات كبٌرة فهو الٌشٌر نستخلص مما

جغرافً معٌن وال الى تارٌخ محدد مشترك,فهو ٌضٌق او ٌتسع حسب الهدف الذي ٌسعى الٌه 

الباحث ,لذلك فأن تحدٌد اقلٌم الشرق االوسط بالتدقٌق امر صعب اضافة الى ان هذا المفهوم 

 هو تعبٌر استعماري ٌخدم االهداف االستعمارٌة فً هذه المنطقة. وقد بٌنا فً المطلب الثانً

اهمٌة منطقة الشرق االوسط الجٌوبولتكٌة واالستراتٌجٌة  فالشرق االوسط ٌقع فً قلب العالم 

ومن ٌسٌطر علٌه ٌسٌطر على العالم وهذا ما أدى الى تنافس القوى الكبرى للسٌطرة على هذه 

المنطقة وخصوصاً روسٌا االتحادٌة والوالٌات المتحدة اضافة الى اهمٌته االقتصادٌة فهو 

للزراعة نضراً  اضٌهعلى ثلثً احتٌاطً النفط المؤكد فً العالم وكذلك صالحٌة ار ٌحتوي

 لتنوع مناخه.

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12خدٌجة محبوب محمد صالح,مصدر سبق ذكره ,ص -1

 35عزة مصطفى محمد احمد ,مصدر سبق ذكره ,ص -2

 23ه ,صق سلمان عبدو,مصدر سبق ذكرحسن رز -3
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 المبحث الثانً

 الشرق االوسط اوجه التنافس االمرٌكً الروسً على منطقة

الروسٌة بمراحل عدة غلب علٌها طابع الصراع والتنافس اكثر من –مرت العالقات االمرٌكٌة 

التعاون الذي لم ٌرتقً حتى وقتنا الحاضر الى مستوى الشراكة االستراتٌجٌة بٌن الطرفٌن 

السوفٌتٌة قد تركت اثرها على مٌزان القوى الدولً فً مدة –,واذا كانت العالقات االمرٌكٌة 

تها لم تكن بذات االهمٌة سٌما وان روسٌا خرجت مثقلة باعباء الحرب الباردة فان المدة التً تل

والتزامات اقتصادٌة كبٌرة جعلتها فً موقف الضعٌف التابع للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

,خاصة فً النصف االول من عقد التسعٌنات من القرن الماضً ,ان منطقة النفوذ لكال 

قاطع فً منطقة مختلفة من العالم والشرق االوسط الدولتٌن مختلغة اال ان المصالح تلتقً او تت

 والروسٌة.  –واحد من اهم المناطق للتنافس بٌن القوتٌن االمرٌكٌة 

 المطلب االول

 مجاالت التنافس االمرٌكً الروسً على منطقة الشرق االوسط

 ان التنافس مفهوم سٌاسً ٌشٌر الى حالة من االختالف بٌن الدول التصل الى مرحلة الصراع

وتأخذ ابعاد اقتصادٌة او سٌاسٌة لتحقق مصالح ومكانه فً االطار الدولً او االقلٌمً.
(2)

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــ

عبدهللا فالح عودة المضاٌلة ,التنافس فً اسٌا الوسطى ,رسالة ماجستٌر منشورة ,كلٌة االداب والعلوم قسم العلوم السٌاسٌة ,جامعة  -1

 4,ص2111الشرق االوسط,عمان ,
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وقد ٌشمل التنافس مجاالً محدداً وقد ٌتسع لٌشمل مجاالت عدٌدة كالتنافس حول المجال 

الجٌوبولتٌك وحول الطاقة والتنافس السٌاسً خاصة اذا كانت الدول التً ٌطبع عالقتها التنافس 

متباٌنة اٌدٌولوجٌا او متباٌنة فً المنهجٌن االقتصادي والسٌاسً لكل منهما.
(2)

 

الروسً حول المجال الجٌوبولتٌكً للشرق االوسط ,تتمٌز منطقة –التنافس االمرٌكً  -:اوالً 

 . الشرق االوسط بخصائص جٌوبولتٌكٌة  عدٌدة منها

ان الشرق االوسط اقلٌم جغرافً ٌتوسط دائرة تضم القارات الثالثة اسٌا وافرٌقٌا  - أ

ة ,وفٌه تتضارب واوربا التً ٌعٌش علٌها اكثر من ثالثة ارباع سكان الكرة االرضٌ

المصالح السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة .
(3) 

تشرف المنطقة على اكبر مجموعة مائٌة من البحار والمحٌطات وهً بحر قزوٌن  - ب

,البحر االسود,البحر االبٌض,البحر االحمر ,الخلٌج العربً والمحٌط الهندي .كما 

,الفرات ,نهر االردن اضافة تحتوي على العدٌد من االنهار المهمة مثل النٌل ,دجلة 

الى االنهار الصغٌرة وهً فً اغلبه صالحة للمالحة ,كما تتحكم فً الشرق االوسط 

مجموعة من المداخل الرئٌسٌة مثل قناة السوٌس ,مضٌف البسفور,باب 

المندب,ومضٌق هرمز.
(4) 

اوقات تتمٌز المنطقة باالتساع والعمق ومن ثم فهً تتٌح نشر القواعد العسكرٌة فً  - ج

 الحرب.

تتمٌز هذه المنطقة بوفرة وتعدد المصادر الطبٌعٌة والثروات المعدنٌة ومصادر الطاقة  - د

فضالً عن تنوع المناخ الذي ٌتمٌز بأعتدال فً اغلبه 
(5) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4عبد هللا فالح عودة العضاٌلة ,المصدر سابق ,ص -1

 15,ص2114لنظام الدولً الجدٌد,مركز الدراسات الوحدة العربٌة,لبنان ,سمٌر امٌن وأخرون,العولمة وا -2

 15,ص1995السوفٌتً فً الشرق االوسط ,مكتبة مدبولً ,القاهرة , –ممدوح محمود مصطفى منصور ,الصراع االمرٌكً  -3

 51ممدوح محمود مصطفى منصور ,المصدر السابق,ص -4
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لمنطقة الشرق االوسط جعلته ٌمثل نقطة تماس استراتٌجً  ولذلك فأن الخصائص الجٌوبولتٌكٌة

وساحة تنافس دولً كبٌر بٌن العدٌد من القوى الكبرى على رأسها الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

وروسٌا االتحادٌة ماجعلها ٌدخالن فً تنافس شدٌد حول منطقة الشرق االوسط ,ومع تطور  –

زل الصراعات فً الشرق االوسط ,بل ان معطٌات االحداث وسقوط االلثنائٌة القطبٌة لم ت

وعوامل جدٌدة ظهرت اججت الخالفات ووصل التوتر الى حد العودة الى شكل من اشكال 

الحرب الباردة الجدٌدة ,وخاصة وان روسٌا لم تستسلم لمقاربة االحادٌة القطبٌة بقٌادة الوالٌات 

ائمة وبقعة استراتٌجٌة فً غاٌة االهمٌة المتحدة االمرٌكٌة ,والشرق االوسط ٌشكل بؤرة توتر د

خاصة للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة.
(2)

. 

الروسً حول مصادر الطاقة فً منطقة الشرق الوسط الزال  -التنافس االمرٌكً   -ثانٌاً:

  النفط والغاز ٌعدان مصدراً حٌوٌاً للطاقة بالرغم من بداٌة تطور موارد الطاقة الٌدٌلة

ٌعد من المفاهٌم الحدٌثة التً تم التركٌز علٌها واكتسبت اهمٌة كبٌرة فً فمفهوم امن الطاقة 

السٌاسة الدولٌة خالل االعوام االخٌرة ,اال ان السعً المجتمعات والدول الى تأمٌن احتٌاجاتها 

من الطاقة امراً لٌس بحدٌث ,وكانت وال تزال محاوالت لسٌطرة على مصادر الطاقة فً 

كل دافع اساسً لكثٌر من الصراعات بٌن القوى الكبرى فً مقدمتها  منطقة الشرق االوسط تش

وروسا. –امرٌكا 
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناصر زٌدان ,دور روسٌا فً الشرق االوسط وشمال افرٌقٌا من بطرس االكبر حتى فالدمٌر بوتن ,الدار العربٌة للعلوم  -1

 123,ص2113,بٌروت,

 , 2119نورهان الشٌخ ,سٌاسة الطاقة الروسٌة وتأثٌرها على التوازن االستراتٌجً والعالمً, -2

http: //ia600907.us.archive.org/19/items/rusia001/0007.pdf 
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تسعى الوالٌات التحدة االمرٌكٌة الى االستمرار فً السٌطرة على النفط فً المنطقة الشرق 

مصدر مهم من مصادر الطاقة ,مع االخذ بنظر االعتبار االعتمادعلى  االوسط بأعتباره

مصادر اخرى للطاقة.حٌث ان السلوك السٌاسً االمرٌكً ربط النفط بالبعد االمنً لكونه 

مصدر قوة لألقتصاد ,وان التنوع مهم لٌس المن الطاقة فحسب ٌل المن القومً االمرٌكً 

السٌطرة على منابع النفط بالعالم وخصوصاً نفط حٌث تسعى الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

الشرق االوسط ما ٌجعلها متنفذة فً تحدٌد اسعار النفط ومسار مد االنابٌب النفط,مما ٌجعلها 

سالح مؤثر وحاسم فً معركتها االقتصادٌةمع  الدول المتنافسة لها خصوصاً روسٌا والصٌن 

ط المنطقة .وغٌرها من الدول التً تسعى الى وضع ٌدها على نف
(2)

ان الوالٌات المتجدة 

االمرٌكٌة قد حققت اهدافاً استراتٌجٌة منخالل عالقتها مع بعض الدول منطقة الشرق االوسط 

تمثلت بالمحافظة على تدفق امدادات النفط ودرء خطر المد السٌوعً من قبل االتحاد السوفٌتً 

لمتحدة االمرٌكٌة قد تمكنت من بسط سابقاً وروسٌا االتحادٌة حالٌاً وبذالك تكون الوالٌات ا

نفوذها على هذا الموقع االستراتٌجً الهام من العالم واقامة قواعد عسكرٌة ثابتة لخدمة 

مصالحها وحلفائها فً المنطقة
(3)

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  رسالة ماجستٌر منشورة 2113-2111نطقة العربٌة )احمد سلٌم عبد هللا ,دور السٌاسة االمرٌكٌة فً التحوالت الدٌمقراطٌة فً الم  -1

 41,ص2114,كلٌة االداب والعلوم قسم علوم السٌاسٌة ,جامعة الشرق االوسط ,عمان,

( 2119 – 2111سبتمبر ) 11وائل محمود كلوب ,دور االرهاب فً السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة نحو بلدان الشرق االوسط بعد احداث  -2

 55,ص2111ة ,كلٌة االداب والعلومقسم العلوم السٌاسٌة ,جامعة الشرق االوسط,عمان ,رسالة ماجستٌر منشور
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وازاء التصاعد التهدٌدات السوفٌتٌة لدول الشرق االوسط اصدرت االدرة االمرٌكٌة عام 

االقتصادٌة ومعونة  م ماٌعرف بمبدأ ترومان والذي ٌقوم على تقدٌم االمساعدات2451

العسكرٌة امرٌكٌة لدول المنطقة التً تتعرض للتهدٌد من جانب الشٌوعٌة الدولٌة .فضالً عن 

تطوٌق منابع النفط فً الشرق االوسط بغالف من قوة عسكرٌة امرٌكٌة , اما روسٌا القٌصرٌة 

ٌاصرة الروس على امتداد قرابة لقرنٌن من الزمن كانت منطقة الشرق االوسط محط انظار الق

ومن بعدهم  زعماء البالشفة فً روسٌا السوفٌتٌة , حٌث سعت روسٌا الى ضمان مصادر 

جدٌدة للطاقة ممثلة فً بترول الشرق االوسط . فعلى رغم من ان االتحاد السوفٌتً كان الى 

ول عهد قرٌب ٌتمتع بقدر كبٌر من االكتفاء الذاتً فً مصادر الطاقة اال انه  كان ٌنظر الى بتر

منطقة الشرق االوسط فً اطار ماٌعرف بـ)استراتٌجٌة الحرمان( اي حرمان الدول الرأسمالٌة 

من مصدر رئٌسً للطاقة , اضافة الى ذلك فقد كانت روسٌا تسعى الى دعم العالقات 

االقتصادٌة والتجارٌة من خالل فتح اسواق جدٌدة فً دول منطقة الشرق االوسط والسٌما 

ترول بهدف الحصول على العملة الصعبة الالزمة لدعم االقتصاد الروسً , الدول المنتجة للب

كما حاولت ربط انظمة االقتصادٌة فً الشرق االوسط بنظام االقتصادي االشتراكً من خالل 

ابرام اتفاقٌات تجارٌة وفنٌة واقامة مشارع  اقتصادٌة ضخمة فً دول الشرق االوسط .
(2)
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 .99ص-24ممدوح محمود مصطفى منصور ,مصدر سبق ذكره,ص -1
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ضل التنافس والصراع على المصالح بٌن القوتٌن مهم لتقٌٌم سٌاسة كل منهما وٌمكن القول ان 

مكاسب احد الطرفٌن سواء االقتصادٌة او السٌاسٌة ٌعد خسارة للطرف االخر وبالعكس اذا 

ف لمأل الفراغ على حساب الطرف االخر واالستفادة من كانت الخشٌة من اندفاع اي طر

نتائجه لصالح حركته االستراتٌجٌة جعلها ٌتصارعن بمدة غٌر مسبوقة فأضحت نواٌا واهداف 

روسٌا بالضد من مصالح واهداف الوالٌات المتحدةاالمرٌكٌة.
(2)

 

 نستخلص مما تقدم 

ان العالقة االمرٌكٌة الروسٌة وعلى مر العصور غلب علٌها التنافس اكثر من التعاون       

وٌضهر هذا التنافس فً مناطق مختلفة من العالم والشرق االوسط  احد اهم هذه المناطق لما 

لها من اهمٌة جٌوبولتٌكٌة واقتصادٌة وعسكرٌة حٌث تقع فً وسط ثالث قارات اسٌا,افرٌقٌا 

وتضم اكبر مجموعة مائٌة وتتمٌز باالتساع والعمق ,اضافة الى اهمٌة االقتصادٌة فهو واوربا 

ٌحتوي على النفط الذي ٌعد اهم مصدر من مصادر الطاقة ,فضالً عن ذلك فهذه المنطقة مهمة 

عسكرٌاً لذلك عمدت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة الى تدعٌم وجودها العسكري فً قواعدها 

فً دول المنطقة ومحاوالتها اقامة خطوط دفاعٌة فً مواجهة روسٌا ,فً  التً حصلت علٌها

حٌث تحاول روسٌا استعادة الدور الذي كانت تضطلع به كقوة عالمٌة وتأمٌن وجود سكري 

دائم فً هذه المنطقة واالزمة السورٌة تعد نموذجاً لهذا  التنافس وهذا ماسنقوم بتوضٌحه فً 

 المطلب القادم.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسة تارٌخٌة للعالقات االمرٌكٌة السوفٌتٌة ,الطبعة االولى ,اشور بانٌبال للكتاب \اٌناس سعدي عبدهللا ,الحرب الباردة  -1

 36,ص2115,بغداد,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
22 

 

 المطلب الثانً

 الروسً فً الشرق االوسط –االزمة السورٌة كنموذج للتنافس االمرٌكً 

م واحد من اخطر التحدٌات فً تارٌخها الحدٌث المتمثل فً 3122تشهد سورٌا منذ شهر اذار 

ازمة اجتماعٌة سٌاسٌة عمٌقة تصاعدت لتصل الى النزاع داخلً مسلح, وقد اخذ هذا الصراع 

ة فً دعم ابعاداً متعددة ادت الى مشهد غٌر مسبوق من العنف ترافق مع تدخل قوى خارجٌ

االطراف النزاع ,على رأس هذه القوى الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وروسٌا االتحادٌة,مع بداٌة 

مكان الموقف االمرٌكً تجاه ماٌحدث هو المراهنة على قٌام النظام السوري 3122االحداث

 بأجراء اصالحات تلبً مطالب المحتجٌن وبعد قٌام الرئٌس "بشار االسد" بزج الجٌش مباشراً 

فً عملٌات عسكرٌة فً المدن والقرى المنتفضة فقد صرح الرئٌس االمرٌكً اوباما بأن االسد 

فقد شرعٌته ورغم ذلك فقد بقى الموقف االمرٌكً متحفضاً الى حدما من االحداث فً سورٌا, 

اما روسٌا ومنذ البداٌة االحداث فً سورٌا عملت على تأكٌد موقفها فً منع اي تدخل عسكري 

ٌا او فرض مزٌد من العقوبات حٌث تخشى ان ٌكون ذلك غطاء لفرض مزٌد من فً سور

الهٌمنة االمرٌكٌة فً المنطقة ,ومنذ البداٌة كانت روسٌا تعتبر المعارضة السورٌة هً السبب 

 الرئٌسً فً تفاقم االزمة بأعتبارها طرفاً مسلحاً مقابل الجٌش النظامً.

 

 االزمة السوري كنموذج للتنافس

حتجاجات ضد الحكومة فً سورٌا هً امتداداً لما سمً بالربٌع العربً التً عصف بعدد ان اال

من دول الشرق االوسط ,تصاعدت االحداث فً سورٌا بوتٌرة سرٌعة جداً وتحولت الى حرب 

اهلٌة وباتت اراضً هذا البلد الحقاً مسرحاً لتنظٌمات متطرفة وارهابٌة مختلفة تغذٌها اطراف 

تصر روسٌا على التسوٌة السٌاسٌة للصراع المسلح فً سورٌا وتقف بقوة  خارجٌة, فً حٌن

ضد تغٌر النظام بالقوة بواسطة التدخل االجنبً, حٌث منعت موسكو بصفتها عضو دائم فً 

مرات مشارٌع قرارات بشأن االزمة السورٌة ,اما الوالٌات الماحدة االمرٌكٌة  5مجلس االمن 

مالها فً سورٌا حتى الوقت الراهن ٌتمثل فً توجٌه ضربات فاأحد التوجٌهات االساسٌة ألع

جوٌة لمواقع "تنظٌم الدولة االرهابً )داعش(",لكن واشنطن ترى مفتاح التسوٌة فً سورٌا 

كما فً السابق ,فً خروج رئٌس البالد)بشار االسد(
(2)
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 34/21/3126تقاء بٌن الوالٌات المتحدة وروسٌا حول سورٌا,نقاط االختالف واالل -2

http//ar.rt.com/h3ne       الوقت GMT 14:39  
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الهدف االمرٌكً من اسقاط النظام السوري من اهم مخططات الربٌع العربً,فتغٌر الحلقة 

بعزل اٌران ومحورها وٌضرب محور المقاومة ,وقطع طرٌق االمداد لحزب هللا 

ٌغٌر قواعد اللعبة فً المنطقة العربٌة برمتها بعد فشل السالم وقرار االنسحاب اللبنانً,و

االمرٌكً من العراق ,لكن الرٌاح لم تجري بما تشتهً السفن االمرٌكٌة والغربٌة نتٌجة لتشتت 

المعارضة السورٌة ونشاط جماعات االرهابٌة وسٌطرتها على مناطق واسعة من سورٌا 

لسوري بخلفٌات جٌوستراتجة عكستها تصرٌحات وزٌر الدفاع والصٌن على خط الصراع ا

روسٌا والصٌن من "ان الدفاع عن دمش ٌعنً الدفاع عن موسكو وبكٌن".
(2)

الشك ان دوافع  

روسٌا للتدخل العسكري المباشر فً سورٌا متعددة اهمها دعم حلٌفها )النظام ولٌس الشخص( 

تستبعدها التً نستبعدها فً الحل على غرار  التقلٌدي, وسد الطرٌق امام السٌنارٌوات التً

النموذج اللٌبً, وضمان وصولها االمن والمستدام لمٌاه الدفئة, والحفاظ على خطوط نقل النفط 

وتأمٌن قواعدها العسكرٌة هناك,ٌبدو ان تدخل روسٌا هو لرغبتها فً اعادة روسٌا مرة 

ٌلة على انها "قوة اقلٌمٌة كبٌرة", اخرى"قوة عالمٌة" بعد ان تعامل الغرب معها السنوات طو

من ناحٌة اخرى ٌبدو الموقف االمرٌكً غامضاً بالنسبة للكثٌرٌن بٌن  من ٌعتبرأوباما 

رئٌساً"جباناً" تسبب بهزٌمة بالده اما روسٌا ,وبٌن من ٌرى واشنطن متأمر مع موسكو,غٌر 

حفظ امرٌكً ازاء ان المصالح االمرٌكٌة فً المنطقة عموماً وسورٌا خصوصاً التشً بت

التدخل الروسً فً سورٌا ,لذلك فلٌس من المستبعد ابداً ان ٌكون السماح لروسٌا بالسٌطرة 

على سورٌا مجرد مقدمة الستنزافها على المدى البعٌد عقاباً على سٌاستها التعددٌة ضد حلف 

المتعمد الناتو,خصوصاً وانهما تعانً من ازمة اقتصادٌة ٌفاقم من انعكاساتها االنخفاض 

ألسعار النفط.
(3)
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 222-212,ص 2113, دار القلم الجدٌد , بٌروت ,  1حسن محمد الزٌن , الربٌع العربً اخر عملٌات الشرق االوسط الكبٌر , ط -1

المصري للدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة ,مقال منشور  الروسً,المعهد –د. سعٌد الحاج,سورٌا:جدلٌة التوافق والتنافس االمرٌكً  -2
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فشلت الخطط االمرٌكٌة االسقاط النظام السوري ,وحالٌاً ٌجري العمل على تسوٌة دولٌة وفق 

برعاٌة روسٌة اٌرانٌة صٌنٌة من جهة وامرٌكٌة تركٌة خلٌجٌة من جهة اخرى  خطةجنٌف

لضمان االنتقال السٌاسً المنظم للسلطة وفً ضو المعطٌات المٌدانٌة . 
(2)

  

 

 

نستلخص من هذا ان االزمة السورٌة هً امتداد لماٌعرف بالثورات العربٌة او الربٌع العربً 

سرعة كبٌرة لتصل الى نزاع مسلح بٌن المعارضة , وقد تصاعدت االحداث فً سورٌا ب

السورٌة والنظام السوري رافقة هذا النزاع تدخل قوة خارجٌة فً دعم اطراف النزاع , على 

رأس هذه القوى الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وروسٌا االتحادٌة , ولكل منهما دوافع واهداف 

صولها المن الى المٌاه الدافئة ,والحفاظ فروسٌا تسعى لدعم حلٌفها النظام السوري , وضمان و

على خطوط نقل النفط , اضافة الى  رغبتها فً العودة مرة اخرى كقوة عالمٌة بعد ان تعامل 

الغرب معها لسنوات طوٌلة كقوى اقلٌمٌة ,اما الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فتسعى لتغٌٌر النظام 

ب هللا فً لبنان فهاذا كله ٌغٌر نظام حٌث تعزل اٌران ومحورها ,وقطع طرٌق االمداد لحز

قواعد اللعبة فً المنطقة العربٌة برمتها , وٌجري االن العمل على تسوٌة النزاع وفق)خطة 

 جنٌف(لضمان االنتقال السٌاسً المنظم للسلطة .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .225حسن محمد الدٌن ,مصدر سبق ذكره,ص -1
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 الخاتمة

ان جمٌع االحتماالت القائمة ومن الصعوبة التنبؤ بما ستؤل الٌه االوضاع فً الشرق االوسط 

,لقد حاولت الدراسة تسلٌط الضوء على اهم القوى متنافسة على منطقة الشرق االوسط 

لوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وروسٌا االتحادٌة فأسس التنافس على الشرق االوسط هو الموقط 

 -الجٌوبولتٌكً ومصادر الطاقة فً مقدمتها النفط وقد توصلنا الى النتائج التالٌة :

اساس التنافس بٌن روسٌا والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة على منطقة الشرق االوسط  -

الٌمكن حصره فً مجال واحد فقط وهو الوصول الى مصادر الطاقة ,بل هناك 

 تً من بٌنها المجال الجٌوبولتٌكً مجاالت اخرى التقل اهمٌة عند الطاقة وال
ان تحدٌد اقلٌم الشرق االوسط امر صعب وٌكتفنه الغموض كونه ٌمتد من سالسل جبال  -

 البلقانٌة فً اوربا وصوالً الى صحراء لٌبٌا 
ان التعامل  كل من الوالٌات المتحدة وروسٌا وقضاٌا المنطقة ٌوضح تعارض مصالح  -

 كل منهما فً منطقة الشرق االوسط 
فً ضل ماتشهده سورٌا من نزاع مسلح بٌن النضام السوري ومعارضٌه فقد ابرزت  -

التناقضات وخالفات حادة فً مواقف االمرٌكٌة والروسٌة اتجاه االزمة السورٌة ,نتٌجة 

لتصادم المصالح واالهداف بٌن الطرفٌن , ان ماٌحصل فً سورٌا من تنافس بٌن 

ماهو فً حقٌقة االمر االمتداد لتنافسهما االشغل الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وروسٌا 

 حول المنطقة الشرق االوسط.
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 -:المصادر والمراجع 

 القران الكرٌم 

 -اوالً:الكتب :

احمد صدقً الدجاحً واخرون , التحدٌات الشرق اوسطٌة الجدٌدة والوطن العربً  .2

 .3111,مركز دراسات الوحدة العربٌة , بٌروت , 3,ط

السوفٌتً  –اٌناس سعدي عبد هللا , الحرب الباردة دراسة تارٌخٌة للعالقات االمرٌكٌة  .3

 .3126,اشور بانٌبال للكتاب , بغداد ,  2, ط

باسم راشد , المصالح المتقاربة : دور عالمً جدٌد لروسٌا فً الربٌع العربً , مكتبة  .4

 .3124االسكندرٌة , مصر ,

ور القدٌمة الى الٌوم , عرض عمر كوش , جورج قرم , الشرق االوسط من العص .5

 .3121, شركة الطبوعات للتوزٌع والنشر , بٌروت ,2ط

,دار القلم 2حسن محمد الزٌن,الربٌع العربً اخر عملٌات الشرق االوسط الكبٌر,ط .6

 3124الجدٌد, بٌروت,

سمٌر امٌن واخرون ,العولمة والنظام الدولً الجدٌد , مركز دراسات الوحدة العربٌة ,  .7

 .3115لبنان , 

عبد القادر رزٌق, المخادمً , مشروع الشرق االوسط الكبٌر الحقائق واالهداف  .1

 .3116,دار العربٌة للعلوم,بٌروت,2والتداعٌات ,ط

السوفٌتً فً الشرق االوسط  –ممدوح محمود مصطفى منصور , الصراع االمرٌكً  .8

 .2446, مكتبة مدبولً , القاهرة ,

ناصر زٌدان دور روسٌا فً الشرق االوسط وشمال افرٌقٌا من بطرس االكبر حتى  .4

 . 3124فالدمٌر بوتن , الدار العربٌة للعلوم , بٌروت ,
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 -المجالت: -ثانٌاً:

جدلٌة التوفق والتنافس االمرٌكً الروسً ,المهعد المصري  -سعٌد الحاج ,سورٌا : .2

   http//eipss-eg.org.3122ر , مصر , للدراسات االستراتٌجٌة , مقال منشو

 . 3111محمود صالح الدٌن ,مفهوم الشرق االوسط ,دنٌا الوطن , .3
hjp.:pnjpiaoaloa.onkoik:koom 

خدٌجة العرٌبً ,السٌاسة الخارجٌة الروسٌة اتجاه منطقة الشرق االوسط بعد احداث  .4

سكرة,كلٌة , رسالة ماجستٌر منشورة , جامعة خضٌر ,ب3112اٌلول "سبتمبر" 22

 .3125الحقوق والعلوم السٌاسٌة ,الجزائر ,

خدٌجة محبوب محمد صالح ,النفط العربً كمصدر للسٌاسة االمرٌكٌة فً منطقة  .5

م حتى حرب الخلٌج الثانٌة,رسالة ماجستٌر 2414الشرق االوسط من الحضر النفطً 

العلوم منشوره ,جامعة الخرطوم ,كلٌة الدراسات االقتصادٌة واالجتماعٌة ,قسم 

 السٌاسٌة.

عادل عباسً , السٌاسة الدولٌة اتجاه الجمهور االسالمً المستقلة فرصها وقٌودها ,  .6

 3111رسالة ماجستٌر منشورة جامعة الجزائر بن ٌوسف بن خدة ,

دراسة  -الروسً فً منطقة الشرق االوسط: -االمرٌكً عبد الرزاق بوزٌدي,التنافس .7

, رسالة ماجستٌر منشوره,جامعة  3125الى  3121حالة االزمة السورٌة 

 .3126محمدخضٌر بسكر,كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ,الجزائر ,

حسن رزق ,سلمان عبدو,النظام العالمً ومستقبل وسٌادة الدولة فً الشرق االوسط  .1

 .3121غزة ,فلسطٌن -ر منشوره ,جامعة االزهر,رسالة ماجستٌ

 

 -مصادر من االنترنٌت :

نورهان الشٌخ ,سٌاسة الطاقة الروسٌة وتاثٌرها على التوازن االستراتٌجٌوالعالمً 

,3114 http: //ia600907.us.archive.org/19/items/rusia001/0007.pdf 

 34/21/3126روسٌاىحول سورٌا, –نقاط االختالف وااللتقاء بٌن الوالٌات المتحدة  -
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