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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جايعت دَانً

 كهُت انقاَىٌ وانعهىو انسُاسُت

 قسى  انعهىو انسُاسُت

              

 ( انسوسُت : حسب بازدة جدَدة ؟ –انعالقاث االيسَكُت   )                 

 بحث حقدو به انطانبت / زسم احًد يحًىد احًد

 انً

 ُت/قسى انعهىو انسُاسُتكهُت انقاَىٌ وانعهىو انسُاس

 وهى جصء يٍ يخطهباث َُم شهادة انكانىزَىض فٍ انعهىو انسُاسُت

 

 

 كالوٌ   : د .سايٍ اشساف

 

    

                                                                                                                               

 

 

 و 5102 -5102                                                                                                                                
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 اقساز انًشسف                                                        

اشهد اٌ اعداد هرا انبحث انًىسىو )                        ( قد جسي ححج اشسافٍ فٍ كهُت انقاَىٌ وانعهىو وانسُاسُت / 

 جايعت دَانً  وهى جصء يٍ يخطهباث َُم شهادة انبكانىزَىض فٍ انقاَىٌ .

 

 

 

 

 

                                        

 انًشسف /                                                                                         
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 انشكس وانخقدَس

انشكس وااليخُاٌ انً هللا سبحاَه وحعانً ألكًانٍ هرا اَطالقأ يٍ انعسفاٌ بانجًُم فأَه نُسسٍَ ونُثهج صدزٌ اٌ احقدو ب

 انعًم انًخىاضع فأٍَُ احقدو بانشكس وااليخُاٌ انً اسخاذٌ ويشسف انبحث) د. سايٍ

 انرٌ ساعدٍَ يٍ خالل حىجُهاحه انقًُت وكرنك اخص بانشكس وانخقدَس اساحرحٍ وشيالئٍ فٍ قسى انعهىو انسُاسُت  

  

 (نًٍُ  وانصالة وانسالو عهً َبُُا  وحبُبُا يحًد وعهً انه واصحابه انطُبٍُ انطاهسٍَ وانحًدهلل  زب انعا)     
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 اُداء

لى هي أزضؼزًٌ الحت ّالحٌبىإ  

 إلى زهز الحت ّثلسن الشفبء

ّالدرً الحجٍجخ إلى القلت الٌبصغ ثبلجٍبض  

َ االىالدي الؼزٌز الري فٌب شجبثَ هي اجل اٌصبلً الى هب اًب ػلٍإلى ّّ  
 

 
 

ًحٍبرً إخْرإلى القلْة الطبُسح السقٍقخ ّالٌفْس الجسٌئخ إلى زٌبحٍي   
 

 
 

 إلى األزّاح الزً سكٌذ رحذ رساة الْطي الحجٍت الشِداء الؼظبم
 

 
 

اَى رفزح األشسػخ ّرسفغ الوسسبح لزٌطلق السفٌٍخ فً ػسض ثحس ّاسغ هظلن ُْ ثحس الحٍبح 

قٌدٌل الركسٌبد ذكسٌبد األخْح الجؼٍدح إلى الرٌي أحججزِن ّفً ُرٍ الظلوخ ال ٌضًء إال 

ًّأحجًًْ أصدقبئ  

 
 

هشسف  إلى الرٌي ثرلْا كل جٍِد ّػطبء لكً أصل إلى ُرٍ اللحظخ أسبرررً الكسام ّال سٍوب 

سبهً كالّي الوشسّع االسزبذ   

 
 

 إلٍكن جوٍؼبً أُدي ُرا الؼول
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 ؟حرب باردة جديدة لروسية:ا-العبلقات االمريكية                 

  المقدمة:

لسياسية التنافس والصراع في مختلف القطاعات ابمراحل عدة غلب عليها طابع  الروسية  - العبلقات االمريكيةمرت 
واالقتصادية والعسكرية اكثر من التعاوف الذي لم يرتقي حتى وقتنا الحاظر الى مستوى الشراكة االستراتيجية بين الطرفين 

السوفيتية قد تركت اثرىا على ميزاف القوى الدولي في مدة الحرب الباردة فأف المدة التي تلتها لم  - انت االمريكيةواذا ك
تكن بذات االىمية سيما واف روسيا خرجت مثقلة بأعباء والتزامات اقتصادية كبيرة جعلتها في موقف الضعيف التابع 

وؿ من عقد التسعينات ورغم اف التطور النسبي الذي تميز بو االقتصاد للواليات المتحدة االمريكية خاصة في النصف اال
الروسي في نهاية القرف العشرين وبداية االلفية الثالثة فقد وصف بانو سلوؾ سياسي ينم عن نهج روسي جديد يعتمد 

والسيما العراؽ من تورط الواليات المتحدة في احداث الشرؽ االوسط  لية وكسب المصالح باستغبلؿ الفرصةاالستقبل
ك من جانب اخر موقف لاليراني وكذااليرانية فيما  يخص البرنامج النووي ا - وكذلك التقاطعات في العبلقات االمريكية

الواليات المتحدة االمريكية وروسيا من االرىاب حيث اصبح  االىتماـ اليـو باالمن اكثر الحاحأ من ذي قبل واوثق 
اىر الدامية بصورىا المادية التي توجهها مختلف المجتمات ظذلك اف الم, المني واولوياتو ارتباطأ بصميم العمل العلمي ا

تسبقها في اذىاف االرىابين والمقرر بهم بالذات افكار شريرة بصورىا المعنوية يسعوف الى تنفيذىا في الواقع اي اف العقل 
ت االرىابية التي تترسخ ثم تتجسد في احداث االرىابي ىو المفضي الى مثل ىذا النوع من السلوؾ بسطوة القناعا

التخريب واىواؿ التدمير حيث كاف العراؽ كما ىو دائمأ ضحيتو االولى واف كنا نرى اف االمر يستهدؼ المنطقة برمتها 
ونعني بو حدث اجتياح داعش للموصل وقد كاف االرىاب وكما اريد لو اف يكوف ىو الوسيلة االساسية لتخريب وتعطيل 

زاؼ العملية السياسية في العراؽ وقدكاف ىناؾ حديث غير منطقي عن اف داعش صناعة ايرانية وسورية وىذا واستن
سرعاف ماغيرتو وقائع الصراع بين العراؽ وداعش النابعة من التطابق  ةتحوؿ بفعل دعاية الحرب الى حقيق االفتراض الذي

ثورة داعش على التشكيبلت القتالية في سوريا التباسأ   الذي يحصل بين سلوؾ الجماعات واىداؼ الدولة وكذلك شكلت
والجيش الحر في الوقت الذي اظهر قوة  كبيرا تسبب في اضعاؼ الجماعات المسلحة االخرى وعلى رأسها النصرة

 الجيش العربي السوري في الميداف.
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 البحث: إشكالية

بيض المتوسط, وبقياـ البحرية الروسية باطبلؽ بوصوؿ حامبلت الطائرات الروسية الى الضفاؼ الشرقية للبحر األ
صواريخ بعيدة المدى من بحر قزوين لتعبر األجواء اإليرانية والعراقية الى سوريا حيث قواعد الجماعات المتطرفة التي 
تقاتل ضد النظاـ السوري, عادت روسيا بقوة كمنافس قوي للواليات المتحدة التي تحاوؿ فرض ىيمنتها على العالم 

كل عاـ وعلى الشرؽ األوسط بشكل خاص. وىذه العودة الروسية الفّعالة تذكر على اقل تقدير بالحرب الباردة التي بش
اقلقت العالم على مدى ما يقرب من خمسة عقود. ويحاوؿ ىذا البحث اف يجيب على السؤاؿ االتي الذي يجوؿ في 

 اذىاف مئات المبليين من سكاف كوكبنا اليـو وىو:

عالم اليـو على ابواب حرب باردة جديدة بين الواليات المتحدة االمريكية وحلفائها من جهو وبين روسيا ل يقف الى
 وحلفائها من جهة اخرى؟

 طريقة البحث:  

اليات المتحدة االمريكية )الو من خبلؿ معرفة نوع العبلقات بين الدولتين  (الطريقة النوعية)خترنا في ىذا البحث ا
فيما يتعلق بتاريخ طويل من الصراع والتنافس من خبلؿ  على الفرضيات والنظريات المدروسة سابقأ النو يعتمد وروسيا(

طويلة وما يمكن التأمل بوقوع او حدوث مايسمى  ةولى واستمرار ذلك الصراع الى مدوقوع مايعرؼ بالحرب الباردة اال
 .بحرب باردة جديدة

-الفرضيات حوؿ اسباب التنافس االمريكي بحث االوؿ :وقد قسمت الموضوع الى مبحثين حيث تناوؿ في الم
  الروسي

ب:ويتفرع من ىذا المبحث ثبلث مطال   

الروسي -في  المطلب االوؿ عن العامل العسكري للتنافس االمريكي تتحدث  

الروسي -الحديث عن العامل السياسي االمريكي توفي  المطلب الثاني  تناول  

الروسي -سكري االمريكيوفي المطلب الثالث عن العامل الع  
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بشكل دقيق ومفصل الحرب على االرىاب وبين ايضأ دور الواليات المتحدة  تناولت وفيما يخص المبحث الثاني
االمريكية وروسيا موقفها من االرىاب والسيما في منطقة الشرؽ االوسط فيما يخص تنظيم القاعدة وداعش في كل من 

لحهما التي يجدونها من ىذه الدوؿ من الناحية السياسية واالقتصادية وكسب العراؽ وسوريا وذلك من اجل تحقيق مصا
 . عبلقات دولية فيما بينهما

 

 

 االطار النظري:

الدوؿ المتصارعة والمتنافسة فيما بينهما الى التنافس والتى تسعى  التي ترى بأف العالم فوضويالواقعية الجديدة 
والتى ترى بأف  ق اكبر قدر ممكن من المصالح على حساب الدوؿ االخرىتحقي الىىذه الدولة والتفوؽ والتي تهدؼ 

 . العالم يجب اف يتبع سياسة توازف القوى 

ومن خبلؿ الحرب الطويلة بين الواليات المتحدة االمريكية وروسيا  نرى اف الواليات خبلؿ السنوات الكثيرة الماضية 
ليها بعد كسبها الحرب الباردة على روسيا ولكن في ىذه الفترة وفرض سيطرتها وقوتها علتفوؽ على روسيا ستطاعت اا

في مختلف قطاعاتها السياسية وكذلك تطورىا وتنظيمها  تقنياتها العسكرية القتاليةاالخيرة تقـو روسيا بتقوية وتطور 
رى وتسعى روسيا واالقتصادية والعسكرية لتتمكن من استعادة سمعتها وقوتها كدولة عظمى  وقوية في مطاؼ الدوؿ الكب

الى استعادة مكانتها من الواليات المتحدة التي قامت بتوحيد العالم تحت مسمى عالم احادي القطبية بقيادة الواليات 
ولهذا نجدىا تسعى الى توازف وتسوية بعد اف كاف ثنائي القطبية بين روسا والواليات المتحدة االمريكية المتحدة االمريكية 
 .لمتحدة االمريكية قوتها مع الواليات ا
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 :اىداؼ البحث

,واىم المعوقات  وروسيا في ضوء التغيرات الدولية يهدؼ البحث الى دراسة العبلقات بين الواليات المتحدة االمريكية
 ةلبحث بالخطط والعبلقات المستقبليوا, ل مرحلة مابعد الحرب الباردة ظتحوؿ دوف تحسين ىذه العبلقات في التي 

ذه العبلقات للحيلولة دوف وقوع مايسمى بالحرب الباردة الجديدة بين دوؿ الواليات المتحدة االمريكية ودوؿ لتطوير ى
بسبب التنافس والتمايز بين البلدين في القطاعات  السياسة واالقتصادية واالجتماعية وكذلك مسألة الحرب على روسيا 

  األوسطخص مايتعلق بمسألة االرىاب في مناطق الشرؽ باألالمتحدة من االرىاب و  الواليةو وموقف روسيا االرىاب 
كاألرىاب الموجود في سوريا والعراؽ وموقف روسيا المؤيد للوقوؼ معها ضد االرىاب ومحاربتو من اجل كسب كسب 

 ود ىذه الدوؿ ومضاعفة قوتها للوقوؼ بوجو الدوؿ المعادية.
 

 فرضية البحث:

بلقات األميركية الروسية يشكل مقدمة لحرب باردة جديدة بين القوتين يفترض البحث اف التأـز األخير في الع
 العظمتين تمتد لسنوات عديدة قادمة, واف السبب األساس لهذا التأـز ىو المصالح االقتصادية لكبل الطرفين. 
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   المبحث األوؿ                               

                 
 :العامل العسكريالمطلب االوؿ                          

 
ت المتحدة من الناحية الخارقو للواليا امن مع عرض كاسح للقدرات العسكريةاف زواؿ التحدي السوفيتي الذي تز     

 .مريكاأل الشعب بالقوة الفريدة ةتجديد ثقالحاؿ الى  التكنولوجية ادى بطبيعة
المتحدة الواليات  ة االوربيين فمن الناحية الغربية فاف حلف الناتو بقيادةر للعالم تختلف عن نظ اف الرؤية االمريكية

 على اوربا وبالتالي فرض ىيمنتها على عبلقاتها مع روسيا االمريكية يضمن استمرار الزعامة االمريكية
  1ين والياباف في القارة االسيويةفي اوربا ومع دوؿ اخرى مثل الص

مع روسيا  لبداية سياسة توافقيةلحالي باراؾ اوباما الى البيت االبيض وتبنيو منذ اوقد كاف مجئ الرئيس االمريكي ا
الى كسب ود روسيا قصد  واسيا كما تسعى الواليات المتحدة االمريكية مؤشر جديد على الدور الروسي المؤثر في اوربا

راف النووي ودور حلف الناتو في فيما يتعلق بملف اي تها في الكثير من القضايا الحساسة خاصةالحصوؿ على مساند
بشكل  يكيةاالمر  اؽ وغيرىا من بؤر التوتر المتورطة فيها الواليات المتحدةافغانستاف والتواجد العسكري االمريكي في العر 

  مباشر او غير مباشر
الى ذلك انها  واضافة  ثم تفكر"تتصرؼ اوأل بأنها قوة اليمكن توقع تصرفاتها " يات المتحدةالحيث تعتبر ايراف الو 

ايراف بالرغم من ذلك ليست مستعدة للتعامل مع  لكنسعى الى تدويل نزاعها مع طهراف ت تحدةترى باف الواليات الم
 الوقوع في الفخ في اي مفاوضات معها سيكوف بمثابة النها تعتقد بأف دخولها الواليات المتحدة االمريكية

 (102::011)تشوبين:
نيويورؾ تايمز بأف الرئيس االمريكي باراؾ اوباما عرض التراجع عن نشر نظاـ  ةافادت صحيف 0112مارس 0وفي 

سيا في منع ايراف من امتبلؾ اسلحة نووية وقد تواترت التصريحات جديد للدفاع الصاروخي في شرؽ اوربا اذا ساعدت رو 
الى خطة تهدؼ الى الربط ميحات التى تربط بين الملف االيراني وملف الدرع الصاروخي  اذ ضهرت روسيا في تل الروسية

بما يوصف الملف النووي االيراني باعتبار اف واشنطن تتذرع النشاء منظومتها  شروع الدرع الصاروخي وتسوية أزمةبين م
الروسي تعقيبأ على بياف ايراف حوؿ صنعها صاروخأ بلغ  د اكد سيرجي الفروؼ وزير الخارجيةفق بخطر الصواريخ االيرانية

ء الروس اف تجارب ايراف م حيث اف برنامج الصوواريخ االيراني مصدر قلق لروسيا كما يرى بعض الخبراكل0111مداه
                                                 

24-24ص2طضظ  -ططالروسية والعمق االستراتيجي المتبادل" االكاديمية للدراسات االجتماعيه واالنسانيه,العدد-د.بن خليف:عبدهللا "العالقات االوربيه                                                         
1
  



10 

 

 

سيا قد رحبت بالتصريحات كانت رو  لنشر الدرع الصاروخي في اوربا واذا ذرائع واشنطن تعمل على تعزيز الصاروخية
   0فضت في المقابل ربطها بالملف النووي االيرانيالنظر في خطط نشر الدرع الصاروخي اال انها ر  ةحوؿ اعاد االمريكية

 
 ويحيط باالزمة النووية االيرانية مجموعة من المصالح االستراتيجية من بينها:

 .االرىاب الخليج ومستقبل الحرب على  من الدوؿ الغربية واستقرار منطقةأ
يازتها لبلسلحة وي اذا تهدد ايراف في حاؿ حاالمد فتتعلق بمستقبل االنتشار النو  اما المصالح االستراتيجية الطويلة

 (82-83-:0112واسرائيل )دالدار: النووية كل من تركيا والمملكة العربية السعودية
من المناورات والمساومات السياسية تجاه ايراف باعتبارىا نوعأ  يد من التحركات والتوجهات الروسيةترجمت العد وقد
لذاتو فقط ولكنو يمثل اداة روسية  مقصودأ اي اف ىذا التقارب ليس متحدة االمريكيةعلى الواليات ال الى الضغط الرامية

تستفيد روسيا في  ةروسيا فمن ناحي ةفي مصلح ةالنهائي ةايضأ وىو امر يصب في المحصل للضغط على الواليات المتحدة
اخرى  ةومن ناحي,  ةالصعب ةى العملفي الحصوؿ علة دفاعي وتطوير التكنولوجيا النوويتعاونها مع ايراف في المجاؿ ال

-0112)االماره:ة االمريكي ةدولي وعلى رأسها الواليات المتحدتساـو من اجل تمرير مصالحها من قبل المجتمع ال
832_832) 

 ي ازمتها على االعتبارات االتيو:وقد ارتكز الموقف الروسي المؤيد اليراف ف
 
ىذه  النووية ة د تصعيد االزممع ايراف حيث يهد ستراتيجيةعلى المصالح الروسية االقتصادية واالالحفاظ  -1

 المصالح
 من خبلؿ عوائد البرنامج النووي االيراني وحمايتها من التدىور تحديث الصناعة النووية الروسية -0
 ارىا السبب في كل المشاكل الروسيةباعتب معارضة االحادية القطبية بزعامة الواليات المتحدة االمريكية-8
 الشرؽ االوسط واستعادة مكانتها الدولية لرغبة في مد نفوذىا في منطقةا-4
بشأف الدرع الصاروخي االمريكي  د البرنامج النووي االيراني كورقة ضغط على الواليات المتحدة االمريكيةاعتما-2

 دي الى تقويض االستقرار العالمي .والذي يؤ 
ببرنامج ايراف النووي حيث ذكر اف  االزمة الدولية المتعلقة المبادرات والمقترحات لحل قدمت روسيا العديد من

ذات سيادة لها الحق الكامل في بناء عبلقات التعاوف بما في  البرنامج ينطلق من اف ايراف دولة الموقف الروسي من ىذا
 اوف الروسي معهاوبناء على ىذا يتم التعة ك مع القوانين والمواثيق الدوليذلك المجاؿ العسكري  بحيث اليتعارض ذل

 في طاجيكستاف ومحاربة من خبللها يتم التعاوف المشترؾ بين الطرفين كوقف الحرب جاالت عديدةكما اف ىناؾ م
                                                 

    4ضضظأبريل  71طياسه الدوليه.العدد"اوباما واعاده صياغه العالقات االمريكيه الروسيه "مجله السدياب : احمد
2
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المجاؿ القوقاز لكن عند تقديم روسيا تعاونأ في  رىاب اضافو  الى المصالح المشتركة في بحر قزوين ومنطقةاال
ولكنو  االوضاع  السائدةقوى بحيث اليلعب ىذا السبلح دورأ مخبل باستقرار عتبار ميزاف الالالعسكري يتم االخذ بعين ا

 (:0111:3)حسنين: تزود بالسبلح السيادة لكل دولةيضمن االمن و 
 للرؤس النووية وذلك من سعيها الحثيث واعبلناتها المتكررة في تطوير قدراتها الصاروخية الحاملةمع استمرار ايراف و 
ىذا الموضوع بدأ يتفاعل بعد احتبلؿ العراؽ  ى والغريب اف اثارةبين فترة واخر  ت العسكرية العلنيةخبلؿ قيامها بالمناورا

عالم وال ن باعتباره يشكل خطرأ على المنطقةواخذ اىتمامأ كبيرأ من قبل امريكا واسرائيل والدوؿ الست في مجلس االم
الوالء بين  يراف ومجموعة الدوؿ الست المنقسمةبحبل مطاط بين ا ةبوطمر  وتحوؿ ىذا الموضوع الى مشكلة عالمية

في ىذا الجانب ىي لبلغراض التصريح باف مشاريعها  الدولتين ايراف والواليات المتحدة االمريكية وايراف من جانبها دائمة
 ةن اليورانيـو والمعدم ىذا واضح من خبلؿ الكميات الكبيرة المخصبةوالدوؿ االخرى ترى عكس ذلك و  السلمية

  8تخصيب ونوع التخصيبلل
 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

,ص 0114كانوف االوؿ 1مجلة  كتابات ,عبدالقادر ابوعيسى"الملف النووي االيراني قصو التنتهي"رئيس التحرير اياد الزاملي ,    3
1-0 
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 الثانيالمطلب                                      
 الروسي -العامل السياسي االمريكي                         
 

في الركن  أتحاد السوفييتي انهيار م تفكك االبانتهاء الحرب الباردة ومن ث 1221شهد التغير الكبير الذي حدث عاـ 
االيديولوجي الذي يعتبر المحرؾ للعامل السياسي ولهذا وجدنا اف روسيا االتحادية كانت بعد ظهورىا مفتقرة الى الركن 

رنا و تحليلنا للعقيدة االمنية الروسية لعاـ ظحيث اف االستراتيجية من وجهة ن  االيدولوجي الذي يحرؾ العامل السياسي
ت )العبلقات مع الجمهوريا لت حائرة في مواجهو تحديات اساسية سواء في البيئة الداخلية او المحليةانها مازا 0111

مع حلف  )العبلقة افغانستاف( او الدولية - ايراف -كياتر  -البلقاف - الياباف  - )الصين السوفيتو السابقة( او االقليمية
في عالم  الدور االحترافي للواليات المتحدة االمريكية( و دة االمريكيةوالعبلقة مع الويبليات المتح - لسيشماؿ االط

س االمن ومواقفها من ازمات عالمية عديدة  الواحد والعشرين ولتأكيد ذلك نرى اف نمط تصويت روسيا في مجلالقرف 
في مواقفها وباالخص  المريكيةالتررد وبتأييد الواليات المتحدة ايتسماف ب الكورية البلقاف واالزمة كاالزمة العراقية وازمة

في الثبات العراقي اذأ عالرغم من الجهود التي تبذلها روسيا لتفعيل دورىا في حفظ السبلـ واالمن الدوليين يضل ىنا 
 : اعتبارات ىي ظر لعدةنودأ من حيث الوجود والفاعلية بالر محدالدو 

 . بما يصب في مصلحتهاحفظ السبلـ واالمن الدوليين  مليةعلى عاالمريكية  الهيمنة- 
ف دورىا اليتجاوز المساعي للصراع ومن ثم فأ أثير والضغط على االطراؼ المختلفةافتقار روسيا الى مقومات الت -

 . التوفيق الحميدة ومحاولة
  .قار ىذه الجهود الى االستمراريةتاف-  

تتسم  لتتوصل الى صوغ استراتيجية سياسيةطريقأ طويؤل  يا االتحاديةمفادىا اف اماـ روس ومن ىنا نتوصل الى قناعة
 (0112-021-021:)االمارة ننجح في حل المعضبلت التي تواجههابالثبات بعد اف 

الجنوبي  خص في جزئةباالالبلقاف و  ر السياسي الروسي االبرز في منطقةالبلقاف حيث يرتكز التأثي وفيما يخص ازمة
 ث اسس رئيسيو:بلعلى ث
الذي يسمح لموسكو  في مجلس االمن الدولي يمتلك حق الفيتو تها بلدأ دائم العضويةالحاسم بصف تأكيد دورىا -1

  قرار دولي تتخذه المجموعة الدوليةباالعتراض على اي 
 اما االساس الثاني الذي يرتكز عليو الكرملين للعب دور مؤثر في البلقاف فيتمثل في العاملين العرقي والديني -0

البلقاف  روسيا في منطقة ةفي سياس اً مهم اً بورىا جاندتشكل ب  يو وثقافيةتتبعهما من روابط تاريخومايس
وىي  رثوذكسيةالالتي تدين با دور ابوي تجاه البلداف البلقانية السبلفية على لعب ةفموسكو كانت دومأ حريص
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اد االوربي وتضل التحبالرغم من انظماـ بعضها الى حلف الناتو وا , رومانيا وبلغاريا وصربيا ومقدونيا واليوناف
واف  عدتها على تاكيد دورىا في المنطقة خاصةالتي تعوؿ عليها موسكو اكثر من غيرىا في مسا صربيا الدولة
في منع صربيا من الولوج الى نادي االتحاد االوربي  بلغراد مستعدوف للعب ادوار اساسيةفي  صانعي القرار

 سياالكبرى رو  الى الشقيقة ةوحلف الناتو وبقاءىا وفي
يبقى متمثؤل في الػتأثير االقتصادي القوي فهي  البلقانية ةلروسيا في شبو الجزير  موضع القوى االكثر وضوحأ -8

 (0118)الماجري: وؿ واالبرز للطاقةالمصدر اال
 لتجربة السوفيتيةأل من ادااكثر اعت بوتين من اعادة تجديد نفسها بشكل ىادئ وبنسخة ةيا تمكنت في مرحلاف روس

اتشوؼ التي غابت عنها اياـ الفوضى منذ اف جاء غورب ا على الكثير من القضايا العالميةاىلها الف تضع بصمته وىذا ما
 ىذا التجديد الروسي لهياكل الدولةالتي تمت فيها و  ؽ البلمسؤولةالبناء وبالطر  ةاعاد و المصارحة بدعاويو للمكاشفة و

في  نفردت الواليات المتحدة االمريكيةوتقديرنا اف العالم ومنذ اف ا ردةمخاطر عودة الحرب البا وادائها اعطى انطباعأ عن
وحقوؽ  لواقع يثبت اف شعارات الديمقراطيةقد باتت اوضاعو اكثر قلقا ودموية عما سبقها وا 1221تقرير شؤونو بعد عاـ 
وانتهاكات حقوؽ  والهيمنة سوى المزيد من الحروبالتي رفعها الغرب لم تجني منها الشعوب  االنساف ومزايا العولمة

التوازف الدولي للمسرح  ةاليـو الذي تصبح فيو ضرورة اعاد االنساف والقانوف الدولي وربما في ضوء ىذا الواقع قد يأتي
 (122:0112:)شيفتسوفا مؤكدأ واساسيأ السياسي امرأ

 
ازاء الجميع بمن  نفيذىاوت السياسات االمريكية فقد حصل تحوؿ عميق في شكل 0111سبتمبر  /11 وبعد احداث

نزوع العدواف االمريكي مع االفراط في استخداـ العنف والقوة بحيث قوؿ الرئيس  باتجاه استعادة ةاصدقاؤىا وخاصػ مفيه
في  ةاف معركتها االساسي ةمعتبر  من لم يكن معنا فهو ضدنا( سياسة  امريكية واضحةوالمتلخص )االمريكي بوش االبن 

 4باالرىاعلى  ةالدائمىذا القرف ىي الحرب 
على تعزيز التقارب والوفاؽ السياسي بين االتحاد  وؼ الواليات المتحدة االمريكية من قياـ وحدة سياسية اوربية تكوف قادرةوقد تتخ
 "ة بياالور  بالسيادة " طانيا التى لم تعترؼ بعدوبالتالي فاف واشنطن تسعى من خبلؿ بري سيا على غرار العبلقات االقتصاديةاالوربي ورو 

الى  اوربية الف ىذه االخيرة بأمكانها قلب المعادلة االوربية التي تتحكم فيها االحادية االمريكية - ة شراكة سياسية روسيةللحيلولة دوف اقام
بي وروسيا الى وعليو فأف واشنطن لن ترضى بأف يتحوؿ التقارب االقتصادي بين االتحاد االور  . قليمي اوربي متحرر من ىذه الهيمنةنظاـ ا

واف روسيا  ذ االمريكي_الروسي على اوربا خاصةفي اوربا وىنا يضهر صراع النفو  يكوف على حساب المصالح االمريكية تحالف سياسي
 (0114:24)بن خليف: مع منتصف التسعينات قارة االوربيةتعود تدريجيأ الى ال

   
                                                 

0113-:011دراسات دولية 2,ص40ي الجديد لروسيا"العددأ. ـ .د السعدوف: حميد حمد "الدور الدول   4  
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 الثالث:المطلب                                     
 العامل االقتصادي                                         
 

لقد كاف العامل االقتصادي واحدأ من اىم العوامل التي ادت الى تفكك االتحاد السوفيتي واشار اليو مختلف الذين 
ي في االتحاد تولو تحليل اسباب ىذا التفكك وقد اشار الكثير من المسؤولين والمفكرين الغربيين الى المأزؽ االقتصاد

 كك االتحاد السوفيتي السوفيتي بكونو احد اسباب تف
على ىذا النحو واضعأ في طليعة  واف نظرة الى سياسات بوتين االقتصادية تنبئ بأنو قد تبنى استراتيجية اقتصادية

وىناؾ مجاالت ة والسائلة في االحتياطات المالي االقتصاد الروسي وموجودات الدولة الروسية اولوياتو تحسين اداء
 : يس بوتين على خوضها لتحقيق ذلك وىعمل الرئي اقتصادية

 االسلحة لمعايير برامج رفع نوعية المنتجات في صناعة جوىري  يد واجراء تجد اعادة ىيكلة صناعة االسلحة -
الت االمر الذي مع ايراف واحدأ من ىذه المجا الروسية  الى الخارج وتمثل العبلقة تشجيع تصدير التقنية النووية -

 يعود بمردود جيد على االقتصاد الروسي
 (023::0112:02)االمارة: ةاالجنبي مهم من موارد العملة وردكمالنفط   دور تأكيد -

لبلقتصاد من مساس مباشر لما  واليمكن لبلنظمة القائمة حاليأ اف تفصل الجوانب السياسية عن الجوانب االقتصادية
التي ستجبيها من خبلؿ  خرين على قدر المكاسب االقتصاديةبعض الدوؿ تبني سياستها مع االحتى اف  بالعملية السياسية

للموقف الروسي حيث استطاعت روسيا ومن خبلؿ  يمكن اف نفهم االبعاد االقتصادية ىذه المواقف ومن ىذا المنطلق
صأ في مجاؿ القطاع النفطي فقد قوية معو وخصو  ى العراؽ اف تقيم عبلقات اقتصاديةالحصار االقتصادي المفروض عل

اف الحقائق االساسية والملحة وراء  قتصاد العالمي والعبلقات الدولية "صرحت ايكاترينا سيبانوؼ من معهد موسكو لبل
في  اف روسيا لوال مصالحها االقتصاديةوىذا يعني  روسيا بشأف العراؽ كانت ومازالت بشكل واضح ىي االقتصاد" سياسة

بعد  1222كن حصر ىذا الموقف بعد عاـ يمعن العراؽ و  لرفع الحظر ت ىذا الموقف وسعت جاىدةوقفالعراؽ لما 
 1222ايار  01بتنفيذ ىذا القرار في مقابل الغذاء وتمت المباشرة النفط تنفيذ قرار االمم المتحدة والذي عرؼ بصيغة

المجاؿ اماـ شركات  وىذا القرار فسح للقرار ناقشات بين العراؽ واالمم المتحدة والتوصل الى الصيغة النهائيةبعد م
 وزير النفط والطاقة يارةالقرار ابـر العراؽ اتفاقأ نفطيأ مع روسيا اثناء ز  للعمل في العراؽ وبموجب ىذا النفط الروسية

  2ردوالر على اف تنفذ بعد رفع الحصامليار  01 بقيمة :122نوؼ الى بغداد في اذار الروسي بيوتر روديو 

                                                 

طط)2"دراسات اقليميو 0118-1221العكيدي:بشار فتحي جاسم "الموقف الروسي من الضغوط االمريكيو على العراؽ   
5
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كالغاز والنفط والفحم وتعد ىي االولى عالميأ من حيث احتياطي الغاز الطبيعي حيث   وسيا مصادر متنوعةتمتلك ر 
غاز برـو الروسيا اكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم اما قطاع النفط  ياطي العالمي وتعد شركةمن االحت %2.:0تمتلك 

)عبدالحليم:  كأكبر منتج للنفط ومصدر للعالم  ة الثانيةاحتياطي عي العالم وتحتل المرتب فتمتلك روسيا سابع اكبر
0110:31) 
من  %01السورية مانسبتو - احد اىم الشركات التجارية لروسيا حيث تشكل التجارة الروسية ر سوريا كما تعتب

كما يبلغ  0111مليار دوالر عاـ  1.20بين البلدين الى اجمالي التجارة الروسية العربية وارتفعت التبادالت التجارية
-0114-0118)لعريبي: مليار دوالر خاصو في القطاع الطاقوي 01في سوريا حوالي  حجم االستثمارات الروسية

:120). 
تها نحو جذب فيما تكثف ايراف خطوا مجاالت اقتصادية  : تعاوف بينهما فيكما وقعت روسيا وايراف اتفاقأ مبدئيأ لل

الدوؿ  ها بمقتضى االتفاؽ النووي معمع في ضل رفع العقوبات االقتصادية اتفي مختلف القطاع االستثمارات االجنبية
والغاز وتضمن االتفاؽ مشاريع عدة منها ربط شبكة  تفاىم بين البلدين في مجاالت النفط الكبرى وقد تم توقيع مذكرة

ومنح طهراف خط ائتماني اذر بيجاف وانشاء مصرؼ مشترؾ ايراني روسي  ة مع روسيا عبر جمهوري الكهرباء العامة االيرانية
يأ بعد اف اضرت العقوبات تصدير النفط عالم موطئ قدـ داخل خريطةمليارات دوالر وتسعى ايراف الى  2 روسي بقيمة

 2 المفروضة عليهاخبلؿ السنوات الماضية بصناعتها النفطية
عت روسيا اعادة اطى مدى السنوات العشر الماضية استتشكل اىمية كبيرة فعل واف المصالح الروسية في الدوؿ العربية

التي تعتبر حلفاء تقليدين لها في المنطقة واصبح  بناء عبلقاتها مع عدد من الدوؿ العربية وفي مقدمتهم مصر وسوريا وليبيا
 )النفط والغاز( ية وىي الطاقةة في ىذه الدوؿ وترتبط المصالح الروسية بثبلث قطاعات رئيسيلروسيا مصالح حقيق

والتعاوف العسكري والتعاوف التقني في لمجاالت الصناعية والتنموية وتتعاظم المصلح الروسية في الحالة السورية حيث 
شوب اضطرابات في ىاتين الدولتين نسكرية مع الجزائر وسوريا في حاؿ قدرت خسارة روسيا في حالة الغاء عقودىا الع

رات دوالر        مليا 2باكثر من     
يضاؼ الى ىذه االىمية االستراتيجية لقاعدة طرطوس البحرية السورية التي تستخدمها القوات البحرية الروسية والتي تعتبر 

كدت موسكو انها تريد استقرار االوضاع في ا  الروسي في منطقة البحر المتوسط وقاعدة التموين الوحيدة لبلسطوؿ 
و اية قبلقل في المنطقة تظر اظرارأ مباشرة بمصالح روسيا واشار الفروؼ الى اف سوريا من اىم بلداف الشرؽ االوسط الن

 (034:0111الدوؿ في الشرؽ االوسط فروسيا ترى اف سوريا ىي حجر الزاوية في امن منطقة الشرؽ االوسط )الشيخ:

                                                 

  

   0112أكتوبر 02مجلو العربي الجديد"اتفاؽ اقتصادي بين روسيا وايراف في سبع مجاالت" 6 
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تصادية في المنطقة من ناحية ومصلحتها ا االقنجحت في التوفيق بين اىدافه ويمكن القوؿ اف روسيا في عهد بوتين قد
االستراتيجية والمتعلقة بأنهاؾ الواليات المتحدة في المنطقة الشرقية وىنا تجدر االشارة الى اف طبيعة التعامبلت مع 

ي كاف يتغلب في ذساس على العنصر االيديولوجي والوالتي كانت تعتمد باال المنطقة كانت مختلفة عن الفترة السابقة
حتى  مبيعات السبلح الى حلفاء موسكو تجدوؿ او تخفض او على المنطق االقتصادي فكانت حصيلةاالحياف م ظمع

 311فعلى سبيل المثاؿ قبضت روسيا  تعامل وفقأ السعار السوؽ العالميةاختلفت وتم ال تلغى كليأ اال اف ىذه الميزة
اخرى سيجري بناءىا في  بتزويد ست محطات ايرانية التعهدمليوف دوالر من ايراف نظير بناء مفاعل بوشهر الى جانب 

واسرائيل على التعاوف النووي بين ايراف وروسيا بشكل  وبرغم اعتراضات الواليات المتحدة المستقبل بالتقنيات البلزمو
 لية للطاقة الذريةالزاحتها من السوؽ الدو  تضع نصب عينها انو السبيلخاص والعسكري بوجو عاـ فأف موسكو كانت 

االيديولوجي فقد لتغلب روسيا للعنصر االقتصادي على الدافع التي زاد حجمها كثيرأ منذ نهاية الحرب الباردة ونتيجة 
الى  0111 تطوير عبلقاتها باسرائيل ضمن اىم اولوياتها في منطقو الشرؽ االوسط فنجد انو مابين وضعت روسيا مسألة

ى جانب مليار دوالر اخرى على ىيئة مليار دوالر ال 1,2فوصل الى بين روسيا واسرائيل  تضاعف حجم التجارة 0112
% من احتياجاتها من النفط الخاـ الذي تحصل عليو 33وقد اصبحت روسيا تؤمن السرائيل  صفقات من مواد الطاقة

از وسي في واردات الغحصو الغاز الر  لى جانب اتفاؽ الجانبين على زيادةجمهوريات االتحاد السوفيتي السابق ا
 : 0102عاـ  حلوؿ%ب02%حاليأ الى 1من  االسرائيلية

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1ط-4ط-2ط,اوراق,ص4الح المتقاربه: دور عالمي جديد لروسيا في الربيع العربي,مكتبه االسكندريه العددرشيد:باسم "المص 7
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 انًبحث انثاٍَ                                              

 اإلرىابلحرب على أ                                       

 تعريف أألرىاب لغة واصطبلحآ **                  
 
في مفهومو اللغوي مصدر الفعل ارىب ويأتي بمعنى خوؼ وعلى ىذا نستطيع  اف مصطلح االرىاب -:ة رىاب  لغألأ

                                                  .االرعاب  و االفزاع  وة ور حوؿ االخافاف نقوؿ اف مصطلح االرىاب يد
 
 فقد ةواالتجاىات الفكري ةريف االرىاب حسب المشارب السياسيفقد تعددت تعا -:صطبلحيأألرىاب في مدلولو ألأ

 الدوؿ" مظلمع ةعاؿ التي حرمتها القوانين الوطنيمن االف ةجمل " عرفو بعض القانونيين والسياسين بأنو
 

اوتهدد الحريات  ةبريئ ةماؿ التي تعرض للخطر ارواحأ بشريبانو تلك االع " االرىاب ةوقد عرفت االمم المتحد
 (08-00-01-:0113: ح)صال االنساف ةاو تنتهك كرامة ساسياال

 
افراد او  ةموعجاستهدؼ فردأ او مة منظم ةجماع كل فعل اجرامي يقـو بو فرد او -: ىابلئلر اما التعريف العراقي 

او االخبلؿ بالوضع االمني او االستقرار  ةبغي ةاو الخاصة اوقع اضرار بالممتلكات العام ةاو غير رسمي ةمؤسسات رسمي
 (0112:183 : الحسين )عبدة بين الناس تحقيقأ لغايات ارىابي الخوؼ والفزع لرعب واو ادخاؿ ا ةالوطني ةالوحد

  
للحرب عليو  ةاالمني ةالواشنطن بوست فذكرت اف التكلف ةالتي تحدثت عنها صحيف ةثقيل ةللحرب على االرىاب ترك

استخبارات الواليات  ةالرىاب وارتفعت ميزانيا ةتعمل لمكافح ةخاص شركة 8111 فرعأ حكوميأ ونحو10:1قدبلغت
 منذ مليار دوالر مقارنة بتكاليف التحالف الدولي ضد داعش وكلفت ضربات سبلح الجو  31مليار الى 41من ةالمتحد

وباما عن اسلوب بوش في مليوف دوالر ويختلف اسلوب ا404.0114كتوبر أ 3 ولغايو  0114س اغسط  3
 (0112:412: نيالحس )عبد لسري ىو الطائرات ببل طيارالحرب على االرىاب واف سبلح اوباما ا ةاستراتيجي

   
عن المقاومة  ة العربية السورية من اوائل الدوؿ  التي طالبت بدراسة االرىاب كظاىرة ومحاولة تمييزىايوقد كانت الجمهور 

االمريكي  عقب العدواف 1232أبريل  03الوطنية المشروعة ففي الخطاب الذي القاه الرئيس السابق حافظ االسد في 
نحن ضد االرىاب  االستسبلـ على العرب واعلن " اف االرىاب سياسة رسمية لواشنطن التي تسعى لفرض على ليبيا اكد 
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الرئيس السوري فكرة  حوبمناسبة الحركة التصحيحية طر  1232نوفمبر  12" وفي  ونفرؽ بينو وبين المقاومة الوطنية
سوفيتية مهمتها تحديد معنى االرىاب والحدود الفاصلة  - امريكية – وربيةا – تشكيل لجنة دولية يمكن اف تكوف عربية

 (0112:111)عبد الحسين: بينو وبين نظاؿ الشعوب من اجل تحرير اراضيها
وقد تصاعد االرىاب خبلؿ السنوات االخيرة بأستخداـ العنف وتوظيفو في ممارسة ضغط معنوي على جهة او دولة او 

اثاره على حدود دولة واحدة بل انتشر ليشمل دوأل متعددة قريبة كانت اـ بعيدة وتزايد خطره على عدة دوؿ ولم تقتصر 
ليهدد االمن العاـ الدولي وتتمثل خطورة ىذه الجرائم في مساسها بأمن البشرية والمجتمع الدولي بأسره مع ماتسببو من 

فكبلىما عبارة عن اعماؿ العنف من اجل   اضطراب للدوؿ ورعب لبلفراد نظرأ لخطورتها وتعدد اضرارىا وضحاياىا
 . تحقيق اىداؼ معينة

اما الخبلؼ الجوىري فيكمن في اف االرىاب الداخلي غالبأ مايقتصر على حدود الدولة من حيث اف االرىاب الدولي 
 (101::011:لخشن)ا يتميز بوجود عنصر دولي يضاؼ الى عناصر جريمة االرىاب بوجو عاـ

  
من حاالت الحروب  ةا التسمو اال في االجواء المضطربفيجب العلم بأنه ةيم مثل داعش والقاعدلحديث عن تنظعند ا

 ةالعراقي ةتغلو للتمدد الى بيئة تشبو البيئولكنو اس ةالسوري ةظيم لم يكن سببأ في الحرب االىليواالستبداد والطغياف فالتن
 ةاثر كتابتهم شعارات تنادي بالحري طفؤل 12عتقاؿ درعا حيث قاـ االمن با ةىذه الحرب في مدين ة شرار  واندلعت

 على ةوؿ المجاورة كما كانت ىناؾ تضاىر تأسيأ بثورات الربيع العربي في الد 0111وتطالب بأسقاط النظاـ في فبراير
من الناشطين في يـو الثبلثاء في الخامس عشر من مارس وكانت ىذه  ةالفيس بوؾ حيث استجاب لها مجموع

المقاومة والممانعة  السوري انها مؤامرة دولية لتدمير دولة االستبداد والفساد  بينما يرى مؤيدو النظاـ داالحتجاجات ض
االولى وكانت االحتجاجات قد انطلقت ضد الرئيس بشار  في سوريا لمصلحة اسرائيل بالدرجة العربية ونشر الفوضى

الشعب  واجهتهم بالرصاص الحي فتحوؿ الشعار الى"ولكن قوات االمن  12:1االسد وعائلتو التي تحكم الببلد منذ
 مما ادى الى سقوط العديد من القتلى. مما ادى الى خروج مضاىرات عدة قابلها االمن بوحشية ظاـ"يريد اسقاط الن

تي تتبنى نفس والتنظيمات االخرى ال قاصمة اليديولوجيا القاعدة ةالربيع العربي قد  مثل ضربوكاف ثمة اجماع على اف 
احدث بعد اف تحولت الثورة ولكن م القاعدة لربيع العربي ىو نهايةواف الجميع قد تصور اف ا الفكر كتنظيم الدولة

في تونس والصراع في ليبيا ىو حالة  قلب السلطة في مصر واجهاض العملية السياسيةو  السورية الى حرب اىلية مسلحة
حلت بعد ولكن احلت واضم اف نظرية القاعدة ىي الصحيحةمن االحباط في وسط الشعوب الثائرة واكد ىذاف االمر 

-42-42:0112)مصطفى: واف السبيل الحداث تغير جذري االبالقتاؿ )داعش( منها ضهور النسخو االكثر وحشية
4:) 
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حيث كاف زيارة الرئيس الروسي  في حل والقضاء ع ىذه الضاىرة ةربيوفيما يتعلق بداعش في سوريا وتدخل الدوؿ االو 
مير بوتين الى دمشق اىمية خاصة حيث فسرت بأنها اعبلف واضح وصريح للدعم الروسي لسوريا من جهة ودفع فبلد

السورية االستراتيجية الروسية بعمق وحاولت  من جهة اخرى وقد درست القيادة السياسيةعملية السبلـ الى االماـ 
روسيا بحاجة الى سوريا من بينها ماتتوافر عليو سوريا توضيفها لخدمة المصالح السورية حيث تتوافر عدة اعتبارات تجعل 

القوقاز واسيا الوسطى والذي يتكامل مع الدور الروسي للتقليل من التغلغل  كانات للقياـ بدور مباشر في منطقةمن ام
االفعاؿ االيرانية  االيرانية المتميزة للتقليل من حدة ردود - الى توضيف العبلقات السورية ةواالسرائيلي باالضاف االمريكي 

للضغط على  ةامتبلؾ ايراف لبعض االوراؽ المهمتجاه الموقف الروسي من الملف النووي االيراني خصوصأ في ضل 
  3روسيا في مناطق شديدة الحساسية واالىمية بالنسبة لبلمن القومي الروسي

ينتظر االسد مصير محزف  " ورأى انو  ديمتري مدفيديف فيما يخص الحالة السورية  السابق وقد حذر الرئيس الروسي
 2ويباشر باالصبلحات" ةرأ مع المعارضااذ لم يبدأ حو 

واعلنت موسكو ترحيبها بحزمة االصبلحات التي اعلنها الرئيس االسد وقامت روسيا باجراء اتصاالت مع المعارضة 
 رضة السورية .السورية وعلى حين انتقدت دمشق لقاء الدبلوماسين االمريكيين مع ممثلين المعا

 ةخبلؿ ىذه اللقاءات اقناع المعارضرحبت باتصاالت الجانب الروسي انطبلقأ من اف موسكو وسيط نزيو وتحاوؿ من 
رغم تكرار دعوتها ببدء الحوار مع السلطة وقد ابدت روسيا دعمأ عسكريأ وسياسيأ ودبلوماسيأ واضحأ لنظاـ االسد 

 اء اصبلحات سياسية واجتماعية عميقةللقيادة السورية لوقف العنف ومواصلة اجر 
بل وتحذير الرئيس مدفيديف من اف موسكو قد تغير موقفها تجاه دمشق في حاؿ فشل الرئيس االسد في اقامة حوار 

الروسية توريد السبلح الى سوريا بموجب العقود الموقعة  وقد تواصلت مؤسسة"روس اوبوروناكسبورت"  11مع المعارضة
 للتدريب (181-)ياؾأ ومنها طائرات سابق

حاولت روسيا طرح القضية السورية للمفاوضات مع الواليات المتحدة االمريكية والتي امتنعت  0110ومنذ بداية عاـ 
عن الرضوخ للمقايضات الروسية حيث عرضت روسيا صفقات تراوحت بين التنازؿ في سوريا مقابل مرونة امريكية في 

لتدني القيمة االستراتيجية  الصاروخي وىو مارفضتو الواليات المتحدة االمريكية نظرأاوربا الشرقية او القوقاز او الدرع 
وروسيا على نفس المنحى الذي تمخض عنو اتفاؽ  اوباما وسارت الواليات المتحدة لسوريا بالنسبة للرؤية العالمية للرئيس

                                                 

 8                                   ,011ص ,0111 ,131العدد , السياسة الدولية مجلة روسيا حضور جديد في الشرؽ االوسط" " محمد سعد : ابوعامود

0111أغسطس  2ـو في روسيا الي الى قناة حديث    9  

0111اغسطس  4وكالة نوفوستي    10  
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الحساسة المشتركة بين روسيا والواليات  والذي حاوؿ من خبللو بوتين ادخاؿ سوريا على رأس القضايا الدولية 1جنيف
 المتحدة لكن رفض اوباما ذلك 

بالنسبة لبلمن القومي االمريكي وتركت ترتيب الحل في سوريا لروسيا وىو ماادى الى اخبلؿ التوازف  بأعتبار سوريا ىامشية
د لبدء المرحلة عن مطلب تنحي بشار االس موسكو حيث تراجعت واشنطن لصالح 1الذي قاـ عليو اتفاؽ جنيف

 (0114-0118-122:122)لعريبي االنتقالية وانحيازىا للمقاربة الروسية
 

تفاؽ على وبعد عقد اجتماع بين وزير الخارجية االمريكية جوف كيري ونظيره الروسي سيرغي الفروؼ في موسكو تم اال
مرار دعم روسيا لنظاـ بشار ورغم است 00/1/0114ب ا ة وحدد تاريخهيل االزمة السور عقد مؤتمر دولي جديد لح

السورية لكن تعاملها كاف بحذر وكذلك بياف قمة  ةحتفاظ بقنوات مفتوحة مع المعارضاال انها نجحت في اال االسد 
افر  كل الجهود من اجل مكافحة االرىاب في سوريا وااللتزاـ ظوالذي يقضي بضرورة ت  0118 الثماني الكبار في جواف

واستقبللها كما اكد الفروؼ على ضرورة واىمية مشاركة كل من ايراف والسعودية في مؤتمر بوحدة االراضي السورية 
ويتوافق الموقف الروسي وااليراني من االزمة السورية في العديد من  1/0114/ 00 الذي تم عقده بتاريخ 0جنيف
-123)لعريبي: 0جنيفمؤتمر  خصوصأ مايتعلق بعدـ وجود بديل للتسوية السلمية في سوريا والتي يمهد لها النقاط

0114-0118-122) 
كما يحتفظ السوريوف بذاكرة سلبية تجاه الواليات المتحدة االمريكية فهي راعية "اسرائيل" التي تحتل ارضهم في 

الجزء الجنوبي" من سورية وكانت ترعى االنقبلبات العسكرية في الخمسينات وتقيم  " الجوالف كما تحتل فلسطين
)فرنسا  عادية لها وتدعم اعماؿ العنف الداخلي في الثمانينات من القرف العشرين واخرجتهم بالتعاوف معالتحالفات الم

 كانت داعمة مهمة لذلك في السابق وىي احتلت العراؽ  من لبناف بعدما  واطراؼ اخرى(
ستمرة مىطأ س ضغو على السياسة الدولية تمار  وتدرؾ سورية اف الواليات المتحدة كدولة عظمى وقطب اوحد يهيمن

عليها من اجل تنفيذ مجموعة من السياسات االقليمية في ما يخص العراؽ ولبناف والمقاومة الفلسطينية والعبلقة مع ايراف 
 (140:0112-141)محفوض: والتطبيع مع اسرائيل

لتي ينبغي النظر ويدرؾ السوريوف اف العبلقات مع الواليات المتحدة االمريكية تمر عبر طرؼ ثالث وىو"اسرائيل" ا
اليها باعتبارىا اطار التحليل والتقيم لعبلقات الواليات المتحدة مع دوؿ المنطقة فأف ىذا الرأي يدؿ على اف التحالف 
بين عدد من االقطار العربية والواليات المتحدة االمريكية ىو شكل معلن لتحالف "ضمني" او"واقعي" بينها وبين اسرائيل 

لواليات ابعاد اكثر حساسية الف االخيرة اصبحت مجاورة عمليأ لسورية بسبب احتبلؿ العراؽ وتكتسب العبلقات مع ا
 ) القوى المعادية لسورية في لبناف ووجودىا العسكري واالستراتيجي في تركيا واالردف واسرائيل ورعايتها بعض

 (0112:148محفوض:
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تركيا عندما  تدخلت السورية فبالنسبة للموقف التركي, الروسية وموقفهما من االزمة –العبلقات التركية  ومن ناحية

الحاكمة في سورية بسرعة وحاولت اقناع الرئيس السوري بشار االسد بتنفيذ  اندلعت االحتجاجات االولى ضد السلطة
اصبلحات من شأنها اف تؤدي الى نظاـ حكم تعددي ديمقراطي في نهاية المطاؼ لكن اقتراحاتها اخفقت بعد اف رفضت 
ىذه السلطة اف تسير الدولة في مسار سلمي وقمعت المتضاىرين السلميين .عندىا اتخذت تركيا موقفأ حازمأ على 

وتقديم الدعم الدبلوماسي والعسكري للمعارضة السورية  , الدعوة الى تخلي الرئيس بشار االسد عن الحكم : مستويين
في مدينة اسطنبوؿ تأسيس المجلس الوطني  0111 وبراكت تشرين االوؿ/ 0اعلن في  , فعلى الجانب الدبلوماسي

وىي تجمع يهدؼ الى دعم االنتفاضة السورية  " اصدقاء سورية " ,كما ساىمت تركيا في انشاء مجموعة السوري
الثاني  " مؤتمر اصدقاء سورية "0110نيساف 0واستضافت اسطنبوؿ في  الضغط على السلطة الحاكمة فيها. ومواصلة

وانشاء صندوؽ  الخارجية التركي داود اوغلو جملة ثوابت منها دعم دولتو المجلس الوطني السوري ,حيث اكد وزير 
اعلن في العاصمة القطرية الدوحة االتفاؽ النهائي على  0110نوفمبر تشرين الثاني/11وفي .للمساعدات االنسانية

   " ي لقوى الثورة والمعارضة السوريةاالئتبلؼ الوطن توحيد صفوؼ المعارضة السورية تحت لواء كياف جديد ىو"
 تشرين الثاني/14وفي اثناء حضور وزير الخارجية التركي اجتماعأ وزاريأ لمنظمة المؤتمر االسبلمي في جيبوتي في

ودعا دوؿ المنظمة الى  صرح بأف تركيا اعترفت باالئتبلؼ بوصفو ممثؤل شرعيأ ووحيدأ للشعب السوري 0114نوفمبر
الجانب العسكري بدا دعم تركيا للمعارضة السورية المسلحة واضحأ في السماح لقيادة الجيش الحر االعتراؼ بو وفي 

 (1:-1::0114)خولي: بالتمركز فوؽ اراضيها
ومن ىنا يتضح التناقض في المواقف بين الدولتين حيث صاحبو انتقادات متبادلة بينهما فقد انتقد اردوغاف موقف 

اف موقف روسيا  :" التركية,حين صرح قائآل في" . تي أف. " ؿ المقابلة التلفزيونية مع قناةروسيا من االزمة السورية خبل
اف المصدر الرئيسي لخيبة االمل بشأف االزمة في  " مضيفأ , " تجاه االزمة السورية يسمح بأستمرار القتل ىناؾ ببل ىوادة

ي المقابل انتقدت وزارة الخارجية الروسية قرار مجموعة ف ".  فبدأل من اف تنتقد سورية تساند المذبحة ىو روسيا, سورية
اف قرار المعارضين الدوليين للرئيس بشار االسد بتسليح مقاتلي  :" قائلة اصدقاء سورية بشأف تسليح المعارضة السورية

عمق  وقد  اتضح " المعارضة في سورية سيعرقل المساعي الرامية الى ايجاد حل سياسي سريع للصراع الدائر ىناؾ
فوزير  0118/  نيساف:1 خارجية في اسطنبوؿ فيالتناقض بين الدولتين في المؤتمر الصحفي الذي عقد بين وزيري ال

الخارجية الروسي الفروؼ لم يكن بحاجة الى كلمات اكثر اليضاح حجم التناقض بين موقفي الدولتين من االنتفاضة 
تهاـ تركيا بالمسؤولية عن العنف المضاد ضد السلطة الحاكمة في وعلى الرغم من محاوالت روسيا المختلفة الالسورية 

سورية وعدـ رضا تركيا عن تحركات روسيا الهادفة الى فك العزلة الدولية عن النظاـ السوري وقد اليؤثر ىذا التناقض في 
 : التقارب بينهما على المستوى االستراتيجي وذلك لبلسباب التالية
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الى تعزيز فرصها في اف تصبح مضخة لتدفقات النفط االتية ـ منابع احتياطات النفط تسعى تركيا من خبلؿ روسيا 
الروسية نحو  - والغاز االكبر في العالم من اسيا الوسطى وبحر قزوين وروسيا وكازاخستاف اذ اتجهت العبلقات التركية

 مرحلة اكثر واقعية من شأنها اف تركز اساسأ للتعاوف بدأل من الصراع
سبة لروسيا فهي تسعى ايضأ الى توثيق التعاوف مع تركيا النها تساىم في دور مهم في منطقة الشرؽ االوسط اما بالن

 (2:-4:-8:-0::0114)خولي: على اعتبار انها الجسر الواصل بين الشرؽ والغرب
التقى  تموز/ 13 ففي , استهل رئيس الوزراء اردوغاف الزيارات الدبلوماسية المتبادلة مع روسيا 0110 وفي عاـ

وكانت االنتفاضة السورية محور المباحثات الثنائية وقد جاءت ىذه الزيارة بعد اف اسقطت  الرئيس بوتين في موسكو
ومع اف الناطق السابق باسم الخارجية السورية جهاد  0110/طائرة عسكرية تركية في حزيراف الدفاعات الجوية السورية

حيث ذكر في بعض  " برشاش ارضي وليس بصاروخ موجو " اط الطائرة تممقدسي قد اورد في مؤتمر صحفي اف اسق
حيث ترسو ثبلث سفن حربية روسية قرب ميناء البلذقية تملك احداىا انظمة  التقاريراف الطائرة اسقطت بصاروخ روسي

 (33)خولي: الزمة لحماية سوريةادفاع جوي ورادارات 
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 الخاتمة
 

االمريكية بتاريخ طويل من الشد والجذب تركت اثرىا على مجمل العبلقات الدولية اال انها  - مرت العبلقات الروسية
وبعد احداث ايلوؿ اتخذت اسلوب اخر يتمثل بمدى قدرة اي من الطرفين للحصوؿ على تنازالت اكثر من االخر خاصة 

اختبلفات مصلحية اقتصادية وسياسية وامنية واف االىداؼ بينهما ازدادت تعارضأ بانتقالها من اختبلفات ايديولوجية الى 
: وكل ذلك انعكس على مدى تأثير اي منهما على منطقة الشرؽ االوسط فأف البحث قد توصل الى النتيجة االتية  

  
الروسية تسير باتجاه التنافس وليس باتجاه التعاوف والشراكة                  - اف العبلقة االمريكية  -1 

الواليات المتحدة وروسيا التي تتسم بالشد والتوتر وعدـ االستقرار اليمكن لها اف تكوف اف عبلقات   - 0
                                         فعالة في منطقة تمتاز بالتوتر وعدـ االستقرار مثل منطقة الشرؽ االوسط

واالمكانيات كافة من اجل ابقاء كذلك اثبتت الدراسة اف الواليات المتحدة االمريكية تستخدـ الوسائل -8 
الدوؿ العربية ضمن ستراتيجيتها لكونها منطقة ذات اىمية كبيرة من حيث الموقع الجغرافي فضآل عن 
امتبلكها الكميات الغزيرة من النفط الذي يشكل نقطة االرتكاز لتعزيز قوة الواليات المتحدة االمريكية 

في عصر المنافسات الدولية من جهة والتكتبلت االقتصادية ورافدىا االساس في مواجهة االقطاب الكبرى 
 العمبلقة والكبيرة من جهة اخرى  

بحسب علـو السياسية يكوف االرىاب وبما فيو تنظيم داعش كيانات وجماعات تنازع الدولة في احتكارىا للسلطة و 
اؼ استراتيجية باالضافة الى امتبلكها وتتوافر على سمات منها تمتلك قيادة منظمة وتكوف لها حيز جغرافي ويمتلك اىد

تيين  ينشط  ويتطور في نطاقهما ل.قد مثل داعش تحديأ حقيقيأ للدولتين ال للقوة وكما يمكن اف يؤثر على سياسة الدولة
لى مسار الحرب بدؿ من وفي سوريا اثر عففي العراؽ تسبب في االطاحة بحكومة المالكي  , العراؽ وسورية , الجغرافي

 اسقاط داعش اتجهت كل البنادؽ والقوة للقضاء عليو  محاولة
واذا كاف داعش تنظيم افقي مناطقي يسيطر على مناطق ويخضع قبائل وعشائر فأف التنظيم يبدو اكثر جاذبية من 

 سابقتها تنظيم القاعدة العجوز بالنسبة لقدرات المقاتلين الجدد 
الة من االمن واالستقراراذ من الممكن اف نكوف اماـ مرحلة انهيار واف القضاء على تنظيم الدولة االسبلمية لن يخلق ح

 للقوى السياسية
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 المصادر
 

 
                    

في دوؿ محور  الشعبية الثوريةوالتحوالت  األمريكية المتحدةالواليات   " الحليم اسعد عبداهلل  عبد : الحليم عبد أ.
  0110, الوطنيةنجاح جامعو ال 0111 - 0111االعتداؿ العربي 

: ترجمو  :011 الطبعة االولى , ؿ . ـ الدار العربيو للعلـو ناشروف ش. " طوحات ايراف النوويو " شاىراـ : تشوبين . ت
 بساـ شيحا                              

0112 أكتوبر , االصدار االوؿ " عش من الزنزانو الى الخبلفواد " عبدالرحمن احمد : مصطفى . ت  

المركز العربي لبلبحاث  , العبلقات التركية الروسية من ارث الماضي الى افاؽ المستقبل " معمر فيصل سليم : خولي
 0114 / ,نيساف بيروت , الطبعة االولى ودراسة  السياسات ,

 ةالوحد ةمركز دراس "ة العربي ةوانعكاساتها على المنطق ةبعد الحرب البارد ةالروسي ةاتيجياالستر  " : لمى مظر د. االمارة
0112مارس  , بيروت ,ة العربي  

 
دار  " تعريف االرىاب الدولي بين االعتبارات السياسية واالعتبارات الموضوعية المطلب" محمد عبد : الخشن . د

   :011 , الجامعة العربية
 

                                         0111 القاىرة ةجامع " الموقف الروسي من الثورات العربية " : نورىاف الشيخ . د
              

 
 – 12:2 )البرنامج النووي االيراني وانعكاساتو على االمن القومي االسرائيلي رائد حسين عبد الهادي" : حسنين . د

0111(جامعو االزىر , غزه  0111  
                  

 ,ة للعلـو االمني ةنايف العربي ةجامع , 0113 " و وممارساتواشكال : االرىاب الفكري " جبلؿ الدين محمد : صالح . د
اثناء النشر ةالملك فهد الوطني ةمكتب ةفهرس ؛ة السعودي ةالعربي ةالمملك - الرياض  
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 ةشرك , 0112 االولى ةالطبع التوحش" ةداعش والعراؽ وادار  ,ة الثالث ةالحرب العالمي ياسر" : الحسين عبد . د
ؿ . ـ . النشر شالمطبوعات للتوزيع و   

 , مركز دراسات الوحدة العربية,  " الواقع الراىن واحتماالت المستقبل.  سورية وتركيا " عقيل سعيد : محفوض . د
 0112 , بيروت الطبعة االولى ,ى

 سبتانيحساف ال :ة ترجم حياؿ الشرؽ االوسط الكبير"ة االوربي –ة االمريكي ةاالستراتيجي : ىبلؿ االزمات " دالدار: ايفو
                                                               0112 االولى ةالطبع , للعلـو ناشروف ةالدار العربي , , بيروت

 
ـ                     0112 االولى ةالطبع , ؿ . ـ . ناشروف ش - للعلـو ةالدار العربي , روسيا بوتين , ليليا : شيفتسوفا

                                        
 ةجامع " 0111 سبتمبر11الشرؽ االوسط بعد احداث  ةتجاه منطق ةالروسي ةالخارجي ةالسياس "ة خديج : لعريبي

   0114 - 0118بسكره  -محمد خيضر
الجزيره  ,مركز االحد  8/ 8/ 0118 ,ة الدولي ةروسيا الى الساح ةبوابة لعود شبو جزيره البلقاف : , كريم : الماجري

  للدراسات                          
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