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 المقدمة

تعد السٌاسة الخارجٌة ألٌة دولة تعبٌرا عن مصالح دائمة بحٌث لٌس هناك        

صداقة دائمة وال عداوة دائمة بل مصالح دائمة ، وكذلك االستفادة من الظروؾ 

المتؽٌرة بعبارة اخرى ان السٌاسة الخارجٌة ألي دولة تمزج بٌن هذٌن العنصرٌن 

لٌا لهذه الدولة ومن طبٌعة عالقتها الدولٌة عنصر االستمرار العائد لالستراتٌجٌة الع

مع دول اخرى وظروؾ استثنائٌة قد تكون من بٌنها تؽٌر الشخصٌات الموجهة لهذه 

 السٌاسة وتباٌن امزجتها .

وبما ان روسٌا االتحادٌة دولة قارٌة كبرى فأن لدٌها مصالح واهداؾ اقلٌمٌة        

الوسائل االقتصادٌة والسٌاسٌة تسعى الى تحقٌقها بأستخدام جمٌع و دولٌة 

والدبلوماسٌة والعسكرٌة على اعتبار ان جوهر السٌاسة الخارجٌة هً القابلٌة على 

 توظٌؾ دقائق االمور فً سبٌل اهداؾ بعٌدة المدى .

وفً عقد التسعٌنات شهدت روسٌا انقالبا عمٌقا فً سٌاستها الخارجٌة وكان        

تخلص النهائً من مباديء الماركسٌة اللٌنٌنٌة التً اهم ما طرأ علٌها من تؽٌر هو ال

كانت تحكم تحرك النظام السوفٌتً فً هذا المجال ، وقد حرص المسؤولون عن 

الؽاء هذا القسم من الدستور الجدٌد المخصص للسٌاسة الخارجٌة حٌث احل الدستور 

 الجدٌد المنافسة على االسواق العالمٌة محل المواجهة االٌدٌولوجٌة .

واعالن  1991وٌتعٌن القول ابتداء انه ابان حقبة انهٌار االتحاد السوفٌتً       

جمهورٌة روسٌا االتحادٌة واستقالل دول الكومنولث الواحدة تلو االخرى ، حٌث 

تدهور وانهٌار شدٌدٌن فً الدولة الروسٌة داخلٌا ) االقتصاد ، التجارة ، االستثمار( 

 المكانة الدولٌة( .و خارجٌا )السٌاسة الخارجٌة ، 

اعتمد استراتٌجٌة تهدؾ لدعم سلطة  6111وبعد تولً بوتٌن السلطة فً ابرٌل       

استخدام القوة  ٌؾ القوة فً السٌاسة الخارجٌة فضال عنالدولة المركزٌة وتوظ

 العسكرٌة من اجل ان تستعٌد روسٌا مكانتها العالمٌة من جدٌد .

 فرضية البحث                            

تذهب فرضٌة البحث الى تأكٌد بأن روسٌا االتحادٌة تمتلك من مقدمات القوة فً     

وبما السٌاسة الخارجٌة بما ٌمكنها من ممارسة التأثٌر فً قرارات الدول االخرى 

االتحادٌة ال تتمثل بما تملكه من  ٌحقق اهدافها ومصالحها ، فالقدرة التأثٌرٌة لروسٌا

قدرات عسكرٌة ضخمة فحسب بل بقدرتها على توظٌؾ عناصر القوة فً السٌاسة 

 الخارجٌة .



 منهجية البحث                           

المنهج التارٌخً والمنهج التحلٌلً فً كتابة البحث )توظٌؾ  الباحث لقد استخدم    

 ( . 1991روسٌة بعد عام القوة فً السٌاسة الخارجٌة ال

  اشكالية البحث                          

تطاعت روسٌا استخدام القوة السٌاسٌة فً سٌاستها الخارجٌة لكً تستعٌد هل اس

 السابقة ؟ مكانتها الدولٌة 

 هيكلية البحث                           

 نظرا الهمٌة الموضوع فقد قسمنا هذا البحث الى :  

المبحث االول : القوة واشكالها وبدوره انقسم الى ثالثة مطالب / المطلب االول 

)القوة السٌاسٌة( ، المطلب الثانً )القوة العسكرٌة( ، المطلب الثالث )القوة 

 االقتصادٌة( .

المبحث الثانً : توظٌؾ القوة فً عهد بورٌس ٌلتسن و فالدمٌر بوتٌن و بدوره 

ول )توظٌؾ القوة فً عهد بورٌس ٌلتسن( و تضمن انقسم الى مطلبٌن اختص اال

 الثانً )توظٌؾ القوة فً عهد فالدمٌر بوتٌن( .

المبحث الثالث : توظٌؾ القوة فً عهد دمٌتري مٌدفٌدٌؾ و فالدمٌر بوتٌن )الفترة 

الثانٌة( ، حٌث تضمن مطلبٌن االول ٌتناول )توظٌؾ القوة فً عهد دمٌتري 

 توظٌؾ القوة فً عهد فالدمٌر بوتٌن )الفترة الثانٌة(( .  مٌدفٌدٌؾ( ، والثانً اختص )

 

                         

 

 

 

                                             

 

 



 

 المبحث االول

 القوة و اشكالها

برؼم من ان الفالسفة والعلماء االجتماعٌٌن واالستراتٌجٌن العسكرٌن قد        

افاضوا منذ القدم حول تناول مفهوم القوة واختلفوا فً تعرٌفه اال ان االختالفات 

القائمة بٌنهم لم تكن جوهرٌة بالقدر الكبٌر وذلك بالنسبة لالؼراض العلمٌة التً 

 (1) داوالت االكادٌمٌة على قدر اهمٌة االخٌرة .تختلؾ كثٌرا فً طبٌعتها على الم

( هً ببساطة القدرة على التأثٌر على االخرٌن واخضاعهم ، powerالقوة )       

فاالقوٌاء فً اي موقؾ اجتماعً كان او سٌاسً او اقتصادي او ثقافً هم الذٌن 

 لخاصة .ٌفرضون ارادتهم و كلمتهم وٌسٌرون االمور كما ٌرونها ووفقا لمصالحهم ا

وتعتبر قوة الدولة من العوامل التً ٌطلق علٌها خاصة فً مٌدان العالقات        

الدولٌة وذلك بؽض النظر الى ان هذه القوة هً التً ترسم ابعاد الدور الذي تقوم به 

الدولة فً المجتمع الدولً وتحدد اطار عالقتها بالقوى الخارجٌة فً البٌئة الدولٌة . 

(6 ) 

مفهوم القوة قد تجاوز فً مضمونه الفكري المعنى العسكري الشائع الى ان        

مضمون حضاري اوسع لٌشمل القوة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة 

والتقنٌة ... الخ ، ولكن اٌا من مصادر القوة مهما تعددت ال ٌكتسب وزنا و تأثٌرا 

القدرة على التدخل الواعً لتحوٌل بمجرد وجوده انما ٌرتبط هذا الوزن والتأثٌر ب

 (3مصادر القوة المتاحة الى طاقة مؤثرة وسالح فعال . )

 

 

 . 1، ص 6118( مفهوم القوة فً الفكر االستراتٌجً ، شبكة مشكاة االسالمٌة ، الخرطوم ،1)

( د ، اسماعٌل صبري المقلد ، العالقات السٌاسٌة الدولٌة )دراسة فً االصول والنظرٌات( ، 6)

 . 163، ص 1987ات السالسل للطباعة والنشر ، الكوٌت ، ذ

 . 6( مفهوم القوة فً الفكر االستراتٌجً ، مصدر سبق ذكره ، ص3)

 

 



  -فً عالم السٌاسة توجد ثالثة اتجاهات لتعرٌؾ القوة :و 

فً الؽٌر وهً القدرة على حمل التأثٌر االتجاه االول: ٌعرؾ القوة بأنها القدرة على

 االخرٌن للتصرؾ بطرٌقة تضٌؾ الى مصالح مالك القوة .

االتجاه الثانً : ٌعرؾ القوة بأنها المشاركة الفعالة فً صنع القرارات المهمة فً 

 المجتمع .

االتجاه الثالث : فهو ٌحاول ان ٌجمع بٌن االتجاهٌٌن السابقٌٌن وٌعرؾ القوة بأنها 

م والسٌطرة المباشرة او ؼٌر المباشرة لشخص معٌن او جماعة معٌنة على التحك

تب علٌه من مقدرة فً اوجه اثارة القضاٌا السٌاسٌة او عملٌة توزٌع القٌم و ما ٌتر

 (1تقرٌر او تأثٌر فً الموقؾ فً االتجاه الذي ٌفضله صاحب القوة . )

للدولة بأنها االمكانٌة او القدرة  اما كلٌة الحرب االمرٌكٌة فتعرؾ القوة القومٌة      

التً ٌمكن ان تستخدمها الدولة للوصول الى اهدافها القومٌة فً الصراع الدولً ، 

اذن فالقوة هً الطاقة العامة للدولة لكً تسٌطر و تتحكم فً تصرفات االخرٌن . 

(6) 

    

 

 

 

 

،  1981، دمشق ،  1ط( جولٌان الٌدر ، حول طبٌعة الحرب ، مركز الدراسات العسكرٌة ، 1)

 . 96ص

( محمد ربٌع واسماعٌل صبري المقلد ، موسوعة العلوم السٌاسٌة ، الكوٌت ، جامعة الكوٌت 6)

 . 174، ص 1993، 

 

 

 

                                     



 المطلب االول                            

 ةالقوة السٌاسٌ                           

ان لكل دولة استراتٌجٌة معٌنة تضمنها اهدافها وتحاول بها ان تحمً مصالحها       

وامنها فً اطار ما ٌتوفر لها من موارد القوة وامكاناتها بمختلؾ عناصرها المادٌة 

وؼٌر المادٌة ، ان هذه االستراتٌجٌة الخارجٌة اذا اراد تحوٌلها الى سٌاسة لعملٌة 

بد وان تكون محكومة بسلسلة من القرارات المترابطة منطقٌا قابلة للتطبٌق فأنها ال

خالل كافة المراحل ، ان االهمٌة الخاصة لعملٌة اتخاذ القرارات الخارجٌة ٌمكن من 

بها الدول مع المؤثرات المختلفة التً تأتٌها خاللها الوقوؾ على الكٌفٌة التً تتفاعل 

طرفا فٌه وذلك فً نطاق ما ٌحركها وتنعكس علٌها من النظام الدولً الذي تشكل 

 (1من دوافع او ما تحاول ان تنجزه من اهداؾ . )

 ان القوة السٌاسٌة ٌمكن ان تتبٌن مالمحها من خالل جملة مؤشرات و هً :   

( القدرة فً التأثٌر على القرارات السٌاسٌة للدول االخرى ، مثال الوالٌات 1)

 اسات الخارجٌة لدول اقل منها قوة .المتحدة و قدرتها فً التأثٌر على السٌ

( القدرة على المشاركة فً صنع القرار الدولً ، مثال دور الوالٌات المتحدة فً 6)

 صٌاؼة واقتراح مشارٌع القرارات الصادرة عن مجلس االمن الدولً . 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 . 373( د ، اسماعٌل صبري مقلد ، مصدر سبق ذكره ، ص1)



ت بعض الدول الصؽٌرة فً اعتماد سٌاسة خارجٌة تتوائم مع سٌاسات اهجوت (3)

دول كبرى من اجل حماٌة نفسها والحفاظ على سالمة نظامها على اساس االعتقاد ، 

ان  ان الوقوؾ الى جانب هذه القوى الكبرى هو ضمان ألمنها الداخلً والخارجً ،

هذا التوجه بحد ذاته ٌعد معٌار القٌاس قوة الدولة الكبرى علٌه اعتبارا انها اوجدت 

 شعورا لدى الدول الصؽرى باالنقٌاد ورائها .

                                       

 المطلب الثانً

 العسكرٌة القوة

ان القوة العسكرٌة المسلحة هً احدى ادوات السٌاسة الخارجٌة للدول ، حٌث        
ٌتم استخدامها فً مظهرٌن )أ( اما تستخدم فً الدفاع عن مصالح الدولة واهداؾ  
سٌاستها الخارجٌة ، )ب( تستخدم بشكل تهدٌد ألجبار الدول االخرى على الرضوخ 

 سة .والتسلٌم بأهداؾ هذه السٌا

على الرؼم من ان كثٌر من المواثٌق الدولٌة تحظر االلتجاء الى القوة المسلحة        
فً العالقات الدولٌة وتنظر الٌه على انه عمل ؼٌر مقبول وال ٌمكن التسلٌم بشرعٌة 
النتائج التً تترتب على استخدام القوة او التهدٌد بها ، ان ظاهرة االعتماد على القوة 

ة فً السٌاسات الخارجٌة للدول هً ظاهرة قائمة و مستمرة و ٌشهد المسلحة كأدا
 (1على ذلك سباق التسلح الضخم الذي ٌعانً منه العالم فً الوقت الحاضر . )

 وان هناك مظاهر متعددة فً القوة المسلحة فً السٌاسات الخارجٌة و هً :

 ( القوة كأداة هجوم 1)

القوة المسلحة فً العالقات الدولٌة و قد هو مظهر شائع من مظاهر استخدام      
ٌنطوي على انتهاك السٌادة االقلٌمٌة لدولة من الدول واالعتداء على استقاللها 
السٌاسً ، كما قد تكون وجهة االستخدام الهجومً للقوة هو الوصول الى بعض 
النتائج االقتصادٌة التً تهم المصالح القومٌة للدولة ، كذلك ٌوفر االستخدام 

لهجومً للقوة العدٌد من المزاٌا للدول التً تلجأ رؼم انها تدان بأستمرار ا
لالخالقٌتها وعدم شرعٌتها ، ومن ناحٌة اخرى فأن الهجوم ٌكفل المزاٌا التً ال 
تقتصر على التوقٌت فقط بل تتعداه الى تحدٌد المكان و نوعٌة االسلحة التً تستخدم 

 (6فً تنفٌذه . )

 

 . 511_ 519ري مقلد ، مصدر سبق ذكره ، ص( د، اسماعٌل صب1)

(2) Charles m . fergusson, military forces and national objectiues, in the theory and practice of international 

relations, edited by William olson, op.cit,pp.194_195 .                                                                                            



 اما النوع الثانً من مظاهر استخدام القوة فً السٌاسة الخارجٌة هو :

 ( القوة كأداة دفاع6)

هو اسلوب دفاعً ومعناه ان الدولة ال تستخدم القوة المسلحة اال اذا اضطرتها       

الموجه الٌها او دفعا للتهدٌد الذي ظروؾ الى ذلك اما دفاعا عن نفسها ضد الهجوم ال

تستشعره لمصالحها والذي ال تجدي فً دفعه االدوات االخرى ، قد تطورت 

االمكانات الدفاعٌة للدول فً الحقبة االخٌرة بفعل التطورات التكنولوجٌة وقد ٌترتب 

دول اصبح ٌتطلب احتفاضها بقوات اكبر على ذلك ان تدعٌم المقدرة الدفاعٌة لل

وترسانة متنوعة من االسلحة التً تناسب كافة االستخدامات العسكرٌة و ؼٌر ذلك 

 من االدوات التً تستطٌع ان توفر للدولة نظاما فعاال للتحذٌر من الهجوم و رصده .

درتها وفً الحقٌقة ان دعم المقدرة الدفاعٌة للدولة ٌدعم فً نفس الوقت من ق      

من احباط الهجوم قبل ان ٌبدأ ، وفً اطار استراتٌجٌة على الردع و هو ما ٌمكنها 

الدفاعٌة للدولة فقد ٌتمثل استخدام القوة المسلحة على شكل الدخول فً حرب ؼٌر 

محدودة او اختٌار البدٌل االخر وهو العمل على حصر نطاق الحرب الدفاعٌة حٌث 

االصرار على االستسالم ؼٌر المشروط للدولة ٌتطور هدؾ الحرب الدفاعٌة الى 

المعتدٌة او قد ٌنحصر الهدؾ فً حدود معٌنة تفً بمطالب الدولة المدافعة ، وفً 

حاالت اخرى تكتفً الدولة المدافعة الى ازاحة القوة المهاجمة الى ماوراء النقطة 

اجمة بقوة ٌكون هدؾ الدولة المدافعة هو معاقبة الدولة المهالتً بدأت منها وان 

 (1وعنؾ تضطر معه الدولة المهاجمة الى عقد هدنة بٌنها وبٌن الدولة االخرى . )

 

 

 

 

     

 

 

 

 . 516_  511( د، اسماعٌل صبري مقلد ، مصدر سبق ذكره ، ص 1)



 ( القوة كأداة ردع 3)

ان هذا المظهر من مظاهر استخدام القوة العسكرٌة فهو اتخاذها اداة ردع ،       

وٌمٌل البعض الى االعتقاد بأن الردع الفعال ٌعتبر افضل بكثٌر من اسلوب الدفاع 

مهما كانت كفاءة الدفاع و فعالٌته ، وذلك الن الردع الفعال ٌؤدي الى احباط اهداؾ 

المترتبة على دخولها فً مواجهات عسكرٌة  الهجوم دون ان تتكبد الدولة الخسائر

فعلٌه مع خصومها . على الرؼم من ان فكرة الردع ال تمثل مفهوما استراتٌجٌا 

جدٌدا حٌث ان هذا المفهوم قد ساد فً الماضً اال ان اهمٌة الردع كأسلوب 

ألستخدام القوة المسلحة للدولة قد زادت كثٌرا فً االونة الراهنة بالنظر الى وجود 

كذلك ان التطور المذهل فً تكنولوجٌا الحرب مما جعل من االسلحة النووٌة ، 

الحرب اذا ما وقعت كارثة ٌصعب حصر ابعادها او التحكم فٌها . ولذا تركز معظم 

الدول وبخاصة الدول الكبرى على وسٌلة الردع لتجنب مؽامرات الحرب النووٌة و 

تهدٌد بأستخدام االسلحة النووٌة كذلك لٌس من الضروري ان ٌقتصر الردع على ال

 (1وانما قد ٌكون هذا ممكنا باالسلحة التقلٌدٌة . )

ان هناك عدة مالحظات هامة ٌجب ان تكون ماثلة فً اذهاننا ومن هذه المالحظات 

 هً :

( ان االستخدام المتطرؾ للقوة العسكرٌة فً اي صورة من صور التطرؾ قد 1)

التً تحاول القوة المسلحة دعمها و حماٌتها فً ٌنتهً بتدمٌر القٌم و المصالح 

 مواجهة االخطار التً تهددها .

 

 

 

 

   

 ( نظرٌة الردع و دورها فً استراتٌجٌات االمن القومً للدول:1)

Glenn H.snyder,deterrence and defense : A theoretical inteoduction, in 

American defense policy,op.cit,pp,32 _ 62 .                                                   

David tarr,American strategy in the nuclear Age,(macmillan, new                 

 York,1967) ,pp,69 _ 96 .                                                          



القوة العسكرٌة للدولة قد ال ٌتبعها ابد وبالضرورة زٌادة الشعور ( ان زٌادة 6)

 باألمن فً مواجهات التحدٌات واالخطار الخارجٌة .

( ان استخدام القوة العسكرٌة كأداة للسٌاسة الخارجٌة فٌتمثل فً ان السٌاق الفعلً 3)

 للحرب المسلحة كثٌرا ما ٌشتمل على مفاجأت لم تكن فً الحسبان عند بداٌة الحرب 

( ان استخدام القوة العسكرٌة كثٌرا ما ٌؤدي الى استنزاؾ قوى الدول الضعٌفة 4)

االستخدام من حشد لطاقات الدولة و مواردها وهً  اقتصادٌا بسبب ما ٌتطلبه هذا

 عملٌة مجهدة ال تقدر علٌها اال الدول القوٌة اقتصادٌا .

ان استخدام القوة المسلحة وحدها ال ٌكون فعاال فً الحاالت التً ٌوجد فٌها حد ( 5)

ادنى مقابل من القوة السٌاسٌة للدولة ، اي انه فً بعض الحاالت ال تكون هناك 

ت سٌاسٌة قادرة على مجابهة الضؽوط التً تنتج عن استخدام القوة المسلحة مؤسسا

والتكٌؾ معها واتخاذ القرارات السلمٌة بشأنها ، ان هذا االمر فً ذاته ٌعد من بٌن 

العوامل الرئٌسٌة التً قد تفقد القوة العسكرٌة التأثٌرات المتوخاة من وراء 

 ( 1استخدامها . )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 539_  536عٌل صبري مقلد ، مصدر سبق ذكره ، ص ( د، اسما1)



 المطلب الثالث

 القوة األقتصادٌة

ان الدولة المعاصرة القوٌة ال تعتمد فقط على االرض والقوة البشرٌة ، لكنها      

 اصبحت فً الوقت الحاضر تعتمد على القوة االقتصادٌة .

فً الوقت الحاضر لم ٌعد الهدؾ االقتصاد هو االكتفاء الذاتً فً الؽذاء      

جانب تحقٌق والتصنٌع والتجارة ، ولكن نطاق االقتصاد اتسع لٌصبح _ الى 

الرفاهٌة وطٌب العٌش للشعب _ مجال التنافس الدولً و قد تطور شٌئا فشٌئا لٌأخذ 

المنافس طابعه القوي بحٌث ٌصبح االقتصاد قوة تفرض الوجود القوي للدولة داخل 

 المجتمع الدولً وٌفرض تفوقها بٌن قرنائها من المتفوقٌن .

 اخلٌة والواجهة الخارجٌة .للقوة االقتصادٌة اذا وجهتان : الواجهة الد 

الواجهة الداخلٌة تتطلب ان ٌكون االقتصاد فً خدمة المواطنٌن والدولة ، وان       

ٌجب ان نٌن طٌكون المواطنٌن و الدولة فً خدمة االقتصاد ، ومعنى ذلك ان الموا

ٌجندوا انفسهم لخدمة مصادر االنتاج فاالرض الزراعٌة ٌجب ان تحقق االكتفاء 

من الؽذاء ، ولكن االكتفاء الذاتً اصبح مطمحا متواضعا . فلٌس هناك دولة الذاتً 

تحسب على الدول القوٌة تكتفً بأن انتاج االرض ٌحقق االكتفاء الذاتً فحسب، 

ولٌس هناك شعب من شعوب الدول القوٌة ٌقتصر طموحه الؽذائً على االكتفاء 

ٌة التً تنمً مضمونها ، عند الذاتً ، الشعوب الحدٌثة تطمح نحو الرفاهٌة الؽذائ

 الشعوب ظاهرة االستهالك المتنامً فً العالم الحدٌث .

اما االقتصاد الصناعً فقد اصبح قوة داخلٌة فً الدول النامٌة ، ال نتحدث هنا       

عن التصنٌع الذي ٌحقق االكتفاء الذاتً مما ٌلبس المواطنون او ٌستعملون ٌومٌا من 

رات . فتلك مرحلة اجتازها العالم الصناعً منذ قرنٌن ، ادوات او ٌركبون من سٌا

ولكن عن الصناعة االكثر تطورا والتً تشؽل مالٌٌن العمال واالطر الفكرٌة 

لرفاهٌة من جهة وتلبً رؼباتها والعلمٌة وتخترع عشرات االختراعات التً تحقق ا

لة من جهة ثالثة التنافس العلمً واالقتصادي من جهة ثانٌة ، وتدر علٌها امواال طائ

وتحقق االستهالك المتنامً فً العالم من ، وتحقق من جهة رابعة اشعاعها 

     ( 1الحضاري فً البالد التً تؽزوها هذه الصناعات . )

( عبد الكرٌم ؼالب ، فً الفكر السٌاسً ، الشركة المؽربٌة للطباعة والنشر ، الرباط ، 1)

 . 85، ص 1993

                                            (11) 



كذلك ان االمكانٌات االقتصادٌة للدولة تعتبر احد المقومات الرئٌسٌة فً تكوٌن       

قوتها القومٌة وهً لهذا السبب تشكل اداة هامة من ادوات السٌاسة الخارجٌة ، حٌث 

تً ان تعرٌؾ االدوات االقتصادٌة فً السٌاسة الخارجٌة انها المقدرة االقتصادٌة ال

تستؽل بطرٌق صرٌح او ضمنً فً دعم اهداؾ هذه السٌاسة سواء انصرفت هذه 

 االهداؾ الى النواحً االقتصادٌة او  السٌاسٌة او العسكرٌة او الدعائٌة .

وتدخل ضمن القوة االقتصادٌة المساعدات والمعونات الخارجٌة التً تعطٌها       

فً السٌاسة الخارجٌة للدولة ، ان  الدولة للدول  االخرى حٌث تمثل هذه اداة هامة

الهدؾ االساسً من تقدٌم هذه المعونات االقتصادٌة هو الدعم المصالح الذاتٌة للدول 

الضعٌفة ، كذلك فقد استعملت هذه المعونات كأداة للضؽط السٌاسً فً بعض 

الحاالت وكان التهدٌد بقطع هذه المعونات او تخفٌضها عامال من عوامل االكراه 

 ؽٌر اتجاهات ونزعات سٌاسٌة معٌنة .على ت

فً بعض االحٌان تقدم هذه المعونات ولكن بشروط معٌنة لخدمة المصالح      

االقتصادٌة للدولة التً تمنحها ، وتختلؾ الترتٌبات التً تقدم بموجبها المعونات 

 االقتصادٌة الخارجٌة وان كانت ال تخرج بصورة عامة عن االطار التالً :

 بات الثنائٌة للمعونة االقتصادٌة .( الترت1ٌ)

 ( تقدٌم المعونات االقتصادٌة من خالل االمم المتحدة .6)

 (1( تقدٌم المعونات االقتصادٌة من خالل ترتٌبات التعاون االقلٌمً . )3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 485_  481(  د ، اسماعٌل صبري مقلد ، مصدر سبق ذكره ، ص1)



 المبحث الثانً

 توظٌؾ القوة فً عهد بورٌس ٌلتسن و فالدمٌر بوتٌن

 

منذ انهٌار االتحاد السوفٌتً شهدت السٌاسة الخارجٌة الروسٌة عملٌة اعادة        

تقٌس تحركاتها واتجاهاتها بحجم ما تملكه  هٌكلة اصبحت بمقتضاها اكثر واقعٌة ،

من قوة ، وبمقدار ما تحققه تلك التحركات والتوجهات من فائدة للمصالح الوطنٌة 

 الروسٌة .

كانت السٌاسة الخارجٌة الروسٌة تسعى الى تلمس طرٌقها نحو الوصول الى      

ا هو الحفاظ على مكانتها التً تصبو الٌها فً النظام الدولً ، حٌث كان اهم اهدافه

الوضع الداخلً واستقراره ، وتعمٌق اواصر العالقة مع دول الجوار ، كذلك تطوٌر 

العالقات االقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة مع قوى كبرى اخرى فً اسٌا مثل الهند 

والصٌن والٌابان ، والحؤول دون تدخل الدول االخرى فً شؤون روسٌا االتحادٌة . 

(1  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احمد عبد هللا الحالوي ، المحددات الداخلٌة والدولٌة للسٌاسة الدولٌة ، المركز العربً  (1)

 . 4دراسات ، الدوحة ، صللبحوث وال



 المطلب االول

 توظٌؾ القوة فً عهد بورٌس ٌلتسن

فً عقد التسعٌنات شهدت روسٌا انقالبا عمٌقا فً سٌاستها الخارجٌة وكان اهم      

ما طرأ علٌها من تؽٌر هو التخلص النهائً من مباديء الماركسٌة اللٌنٌنٌة التً 

على الؽاء هذا  كانت تحكم النظام السوفٌتً فً هذا المجال ، قد حرص المسؤولون

القسم من الدستور الجدٌد المخصص للسٌاسة الخارجٌة حٌث احل الدستور الجدٌد 

 المنافسة على االسواق محل المواجهة االٌدلوجٌة .

فً بداٌة التسعٌنات ركزت السٌاسة الخارجٌة على االندماج مع المجتمع الؽربً      

ة وكذلك ان روسٌا لم تتقٌد بأي الذي انعكس بدوره على التوافق مع المصالح الؽربٌ

توجهات قومٌة اواٌدلوجٌة مما جعل مفهوم استخدام القوة فً سٌاستها الخارجٌة ٌبدو 

 مؽٌبا عن تلك الفترة .

ان من هذا المنطلق اصبح الهدؾ االساسً للسٌاسة الخارجٌة هو محاولة       

االندماج داخل البٌت االوربً االوربً حٌث شرعت بمرحلة من التحول الهٌكلً 

وبدأت مرحلة الخصخصة لتؤدي الى تزاٌد حجم المؤسسات والشركات الخاصة . 

(1 ) 

اصة وان ادى الى تصدٌر لقد انحصر االهتمام فً التوسع فً الملكٌة الخ       

وبداٌة  1994المعادن والمواد البترولٌة بأسعار منخفضة للؽاٌة ، وفً نهاٌة عام 

بدأت المرحلة الثانٌة من برامج الخصخصة والتً شملت المؤسسات  1995عام 

الكبرى التً احتفظت بها الدولة وتمٌزت هذه المرحلة بالعالقات الوثٌقة بٌن 

حكومً ، ان اهم ما ٌؤشر على هذه المرحلة هو سعً روسٌا الرأسمالٌة والجهاز ال

الى االندماج فً اوربا الؽربٌة وهو الخٌار الذي سعى الى تحقٌقه اندرٌه كوزرٌؾ 

 (6وزٌر الخارجٌة الروسً . )

 

 

 

( د ،عبد العزٌز مهدي الراوي ، توجهات السٌاسة الخارجٌة الروسٌة فً مرحلة ما بعد 1) 

 . 159، ص  6114،  35ات دولٌة ، العدد الحرب الباردة ، دراس



ان تقٌٌم هذه المحاولة . 163الراوي ، المصدر السابق ، ص ( د ، عبد العزٌز مهدي6)

ٌشٌر الى حصٌلة ضئٌلة فلم ٌكتب لها النجاح وهذا ما ٌشٌر الٌه )الٌكس بوشكوؾ( 

فهم التطور الذي طرأ على سٌاستنا الخارجٌة ٌجب ان نعود قلٌال الى بقوله " لكً ن

اردنا ان نندمج مع الؽرب ومن اجل هذا الهدؾ لم نتردد  1991الوراء ، ففً عام 

فً ان نتقٌد بسٌاساته ، ربما كان هذا التطلع وهما و على اٌه حال فأن الؽرب لم 

 ( 1ٌرض بنا " . )

رٌماكوؾ على رأس وزارة الخارجٌة الروسٌة فً وقد سجل وجود افٌؽٌنً ب      

محاولة العادة التوازن المفقود فً عملٌة ترتٌب اولوٌات السٌاسة الخارجٌة الروسٌة 

بعد مرحلة من اللٌن والمهادنة فً عهد اندرٌه كوزرٌؾ ، لقد كان اختٌار 

فً محاولة من الرئٌس ٌلتسن  1996برٌماكوؾ لمنصب وزٌر خارجٌة فً عام 

من االنتقادات فً الساحة الروسٌة خاصة بعد فوز المتشددٌن بزعامة  للحد

و كذلك سٌطرة  1993التشرٌعٌة فً كانون االول عام ابات خجٌرنوفسكً فً االنت

الشٌوعٌون على البرلمان بأؼلبٌة كبٌرة بزعامة زٌوجانوؾ فً كانون االول عام 

االتجاه للحد من االنفتاح ، ولهذا برزت التطلعات القومٌة الروسٌة وتزاٌد  1995

الكبٌر على الؽرب وكانت شخصٌة برٌماكوؾ هً االكثر مالءمة لمواجهة هذه 

      (  6االنتقادات . )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( نبٌه االصفهانً ، السٌاسة الخارجٌة الروسٌة فً مرحلة التحول الدٌمقراطً ، السٌاسة 1)

 . 665، ص 1999، ابرٌل  136الدولٌة ، العدد 

 . 164عبد العزٌز مهدي الراوي ، مصدر سبق ذكره ، ص ( د ، 6)



/ كانون 16لروسٌة فً قد حدد ٌرٌماكوؾ اولوٌات السٌاسة الخارجٌة ا

فً خٌارات قائمة على ترتٌب اولوٌات اكثر تنوعا لتعكس رؤٌة 1996الثانً/

ان ٌقوم علٌه التحرك الدبلوماسً الروسً فً المستقبل و ابرز شمولٌة لما ٌجب 

 هذه االولوٌات هً :

( تأكٌد التمسك بمبدأ الشراكة بٌن روسٌا والؽرب ، وهذا ٌعنً قبول ضم الحلؾ للجمهورٌات 1)

السوفٌتٌة السابقة ، مع التحذٌر من انتشار اسلحة الحلؾ الى حدود روسٌا واال تظطر موسكو 

 وارٌخها ذات الرؤوس النووٌة الى مكانها القدٌم فً مواجهة اوربا الؽربٌة .الى اعادة ص

( اهمٌة منطقة الشرق االوسط وما تحوٌه من ثروات بترولٌة وؼٌرها ، وٌعد برٌماكوؾ من 6)

 افضل خبرائها بعد مرحلة من التراجع فً العالقة بٌن موسكو وهذه المنطقة المهمة .

 ( 1ت االتحاد السوفٌتً السابق . )( دعم التقارب مع جمهورٌا3)

والحقٌقة ان حكومة برٌماكوؾ جاءت لتسجل توسعا واضحا فً الدبلوماسٌة الروسٌة       

بٌن روسٌا والعالم الخارجً الدولٌة وفً اكثر من مكان ، وفً الوقت نفسه محاولة اٌجاد تناسق 

 و حماٌة مصالحها . 

رجٌة الجدٌدة مرت بمرحلتٌٌن من ناحٌة االولوٌات التً بعد كل ما تقدم نجد ان السٌاسة الخا    

 ركزت علٌها فً تحركاتها وهً :

( حٌث ركزت الدبلوماسٌة الروسٌة فً هذه المرحلة على 1996_  1991المرحلة االولى : )

البعد االوربً ، وذلك من خالل التطلع للمشاركة المتمٌزة فً اقامة امن اوربً اكثر شمولٌة من 

القارة الى كتلتٌن متصارعتٌن فً مرحلة الحرب الباردة واهم ماعزز سعً روسٌا فً الذي قسم 

 ذلك هو :

 اوال: عضوٌة روسٌا الدائمة فً مجلس االمن .

قتصادٌة ثانٌا: اشتراك روسٌا فً قمة الدول الصناعٌة السبع على الرؼم من اوضاعها اال

  1991المتردٌة منذ عام 

 

 

 

 

 

ٌاسة الخارجٌة الروسٌة فً مرحلة التحول الدٌمقراطً ، مصدر سبق ( نبٌه االصفهانً ، الس1)

 . 666ذكره ، ص 



ثالثا: العالقة الوثٌقة لروسٌا مع االتحاد االوربً وهو الشرٌك المفضل لروسٌا فً 

د السوفٌتً السابق حٌث االنشطة االقتصادٌة ، بعد مرحلة من العداء فً عهد االتحا

 كان االتحاد االوربً ٌوصؾ بأنه )الركٌزة االوربٌة لحلؾ االطلسً( .

طرح مسألة السالح كأهم رابعا: احتفاظ روسٌا بترسانة االسلحة النووٌة ، ومواصلة 

عنصر فً المفاوضات مع الؽرب والوالٌات المتحدة من اجل الحصول على مزاٌا 

 الساحة الدولٌة . بالنسبة لوضعها الجدٌد على

و  1991خامسا: الدور الروسً المهٌمن فً قٌام رابطة الدول المستقلة منذ عام 

 (1تحركها لضمان االستقرار السٌاسً والعسكري . )

فلم ٌكن التحرك الروسً فً قضٌة الحرب  1996المرحلة الثانٌة: وتبدأ منذ عام 

سٌاسة خارجٌة لروسٌا ، واالمن االوربً سوى الخطوة االولى فً عملٌة صٌاؼة 

اعقب ذلك تصاعدا فً اولوٌات السٌاسة الخارجٌة و خصوصا بعد االنتخابات 

 والتً ادت الى عدة نتائج مهمة ابرزها :_ 1996التشرٌعٌة االولى فً عام 

( ان اؼلبٌة البرلمان )الدوما( اصبحت للحزب الشٌوعً الجدٌد بزعامة 1)

بزعامة جٌرنوفسكً ، وتسعى افكار هذٌن زٌوجانوؾ ، والحزب القومً المتطرؾ 

وانفراد الوالٌات المتحدة والعمل من اجل عالم الحزبٌن الى رفض االحادٌة القطبٌة 

 متعدد االقطاب .

( تزاٌد المطالب الشعبٌة بمراعاة المصالح القومٌة الروسٌة التً اؼفلت فً 6)

سد تعٌن برٌماكوؾ مرحلة اعادة هٌكلة االقتصاد الروسً لصالح اللٌبرالٌة ، وج

وزٌر خارجٌة صعودا لهذا التٌار وخروج روسٌا من مرحلة التطبٌع مع الؽرب الى 

مرحلة جدٌدة فً اعادة ترتٌب االولوٌات ومحاولة احالل التعددٌة القطبٌة محل 

 (6االحادٌة واستمرار عملٌة هٌكلة االقتصاد الروسً . )

ان روسٌا وخالل عقد التسعٌنات ابتعدت كلٌا عن التعارض مع المصالح الؽربٌة و 

 ابتعدت كنتٌجة لذلك عن استخدام القوة فً سٌاستها الخارجٌة .    

 

     

( نبٌه االصفهانً ، المباديء االساسٌة للسٌاسة الخارجٌة الروسٌة ، السٌاسة الدولٌة ، 1)

 . 176،  6111،اكتوبر 146العدد

 . 174_  173نبٌه االصفهانً ، نفس المصدر ، ص ( 6)



                                                      

 المطلب الثانً

 توظٌؾ القوة فً عهد فالدمٌر بوتٌن

واعالن  1991ر االتحاد السوفٌتً عام ٌتعٌن القول ابتداءا انه ابان حقبة انهٌا      

جمهورٌة روسٌا االتحادٌة واستقالل دول الكومنولث الواحدة تلو االخرى ، حدث 

تدهور وانهٌار شدٌدٌن فً الدولة الروسٌة داخلٌا )االقتصاد ، التجارة ، االستثمار( 

و خارجٌا )السٌاسة الخارجٌة ، المكانة الدولٌة ( حتى اطلق على روسٌا لقب 

 )الرجل المرٌض( وذلك فً عهد الرئٌس الراحل بورٌس ٌلتسن . 

اعتمد استرتٌجٌة تهدؾ لدعم سلطة  6111بعد تولً بوتٌن السلطة فً ابرٌل       

الدولة المركزٌة ، وتشدٌد قبضتها على المؤسسات االقتصادٌة والسٌاسٌة و تقوٌة 

 (1قدرتها االستراتٌجٌة . )

ان بوتٌن قد كرس قدرا ملحوظا من اهتمامه لصٌاؼة اتجاه جدٌد وقوي للسٌاسة      

التً كان ٌحتلها االتحاد السوفٌتً سابقا الخارجٌة الروسٌة ، تحاول استعادة المكانة 

فً مرحلة الحرب الباردة ، مع احداث بعض التؽٌرات بحٌث تتفق مع الوضع 

ر العولمة وحرٌة االسواق . ولهذا فقد الجدٌد ، لٌمكنها من تحقٌق طموحاتها فً عص

اعتمدت روسٌا االتحادٌة فً سٌاستها الخارجٌة عدة دوائر تعتمد على مراحل نموها 

ومدى استقرارها السٌاسً واالقتصادي ، وفً كل هذه الدوائر كان الهدؾ االسمى 

 (6هو تحقٌق االستراتٌجٌة االمنٌة على المدى البعٌد . )

عمل جاهدا من اجل تحقٌق منافع لها فً المنطقة وزٌادة ان روسٌا بدأت ت     

لنفوذها حٌث ساندت روسٌا المشروع النووي االٌرانً كما اكد على ذلك الرئٌس 

بوتٌن )ان موسكو تعمل على اخراج هذه المشكلة عن نطاق المواجهة معبرا عن 

سكو لم قلقه من تزاٌد الحضور االمرٌكً فً منطقة الخلٌج العربً ومشٌرا ان مو

 ( 3تحصل من واشنطن على ضمانات مؤكدة بعدم مهاجمة طهران ( . )

  

 . 5( احمد عبد هللا الحالوي ، مصدر سبق ذكره ، ص 1)

 . 166( د ، عبد العزٌز مهدي الراوي ، مصدر سبق ذكره ، ص6)

 ( الرئٌس بوتٌن ٌؤكد انفتاح بالده على التعاون مع البلدان العربٌة ، المصدر 3)

http:// www.rugarab.ru/cp/eng..php?id= 2005 01091301020. 



على الوالٌات المتحدة اعلن الرئٌس بوتٌن وقوؾ  6111/اٌلول/11بعد هجمات 

بالده فً صؾ الوالٌات المتحدة فً مواجهة االرهاب وكان هذا القرار هو عبارة 

سة الخارجٌة القائمة على المنافسة الوالٌات المتحدة وادراج عن تخلً عن السٌا

بالده ضمن التحالؾ الدولً المناهض لالرهاب ، وتبرز اهم المالمح هذا التحول 

فً السٌاسة الخارجٌة الروسٌة من خالل توصٌات الرئٌس بوتٌن حول التدخل 

 العسكري فً افؽانستان وهً :

رهاب قد اعطى لروسٌا الحق فً استعمال ( ان المشاركة فً التحالؾ ضد اال1) 

 المجال الجوي االفؽانً .

( منح حق االستفادة من المعلومات االستخباراتٌة الروسٌة واٌضا خبرة روسٌا 6)

 الواسعة عن المواقع االفؽانٌة .

( التوصٌة باالكتفاء بالمساندة الخارجٌة وترك االفؽان لتحرٌر انفسهم من حكم 3)

حرصت روسٌا على تحدٌد النقاط التً تحكم مشاركتها فً التحالؾ طالبان ، وقد 

 بقٌادة الوالٌات المتحدة ضد االرهاب وهً :

 _ التبادل االٌجابً والمثمر فً االستخبارات .1

 _ فتح المجال الجوي الروسً امام طلعات جوٌة من اجل االؼاثة االنسانٌة .6

 اؼاثة كل االراضً االفؽانٌة . _ االسهام فً عملٌات انسانٌة محتملة من اجل3

 _ السماح بأستخدام القواعد العسكرٌة فً دول اسٌا الوسطى التابعة لروسٌا .4

 (  1_ تقدٌم المساعدة للتحالؾ الشمالً فً افؽانستان . )5

 

 

 

 

 

 

سمبتمبر ،السٌاسة الدولٌة،  11( نبٌه االصفهانً ، ابعاد التقارب الروسً _ االمرٌكً بعد 1)

 . 118، ص 6116، ٌناٌر  147العدد 



ان الرئٌس بوتٌن عمل الى دعوة وزراء خارجٌة كل من ) ألمانٌا و اٌطالٌا و فرنسا 

وبرٌطانٌا ( من اجل تحسٌن عالقة روسٌا مع الدول االوربٌة حٌث تم اجراء 

ثنائً وبحث معهم موقفهم من االزمة محادثات معهم فً العالقات والتعاون ال

 (1الشٌشانٌة . )

 و قد كان الرئٌس بوتٌن قد نجح فً امرٌن بخصوص االزمة فً الشٌشان وهما :   

( تصوٌر الشٌشانٌون على انهم ارهابٌون ٌشكلون خطرا على امن و سالمة 1)

 ووحدة روسٌا .

الشٌشانً )االسالمً  ( تصوٌر نفسه على انه القائد المخلص لروسٌا من االرهاب6)

 ( 6المتطرؾ( . )

ان التوجهات السٌاسة الخارجٌة الروسٌة اتجهت نحو بناء عالقات قوٌة مع كل      

من الصٌن والهند واٌران و اتخاذ موقؾ حازم فً الشؤون الدولٌة ، مثل معارضة 

 6118و كذلك حربها مع جورجٌا عام  6113الحرب االمرٌكٌة على العراق عام 

عن ذلك ربطها لسً فضال و كذلك معارضتها الشدٌدة لتقوٌة حلؾ الشمال االط

ألنظمة دول اسٌا الوسطى معها لضمان النفوذ الروسً فٌها و كذلك موقفها من 

 االزمة فً اوكرانٌا و سورٌا .

ان عالقة روسٌا مع اٌران قد تطورت خاصة بعد ان دخلت اٌران اطار التنافس     

رب للدخول الى جمهورٌات اسٌا الوسطى مع كل من تركٌا المدعومة من الؽ

 (3وروسٌا التً تعد هذه المنطقة مجاال حٌوٌا لها . )

 

 

  

(1) Liu Guling.op.cit.p.1257.                                                                 

، دار  ( نٌقوالس دانٌلوؾ والٌاس احمدوؾ ، الحرب الدبلوماسٌة السرٌة فً الشٌشان6)

 . 116ماكمالن ، السنة بال ، ص

( لمى مضر جري االمارة ، سٌاسة روسٌا االتحادٌة تجاه منطقة الخلٌج العربً وافاق 3)

المستقبل ، رسالة ماجستٌر)ؼٌر منشورة( ، كلٌة العلوم السٌاسٌة ، جامعة النهرٌن ، بؽداد ، 

 . 71، ص 6111



واٌران ٌبرز عدة دوافع مهمة تجعل اٌران تسعى الى ضمان ان التقارب بٌن روسٌا 

 موقؾ الروسً الى جانبها وهً :

( سعً الوالٌات المتحدة الى عزل اٌران عن محٌطها االقلٌمً وتخوٌؾ روسٌا 1)

 من )االسالم االٌرانً( .

( مخاوؾ اٌران من الطروحات الوحدودٌة للتٌارات القومٌة فً اذربٌجان من 6)

ملٌون اذري  61) اذربٌجان الكبرى( مع وجود اقلٌة اذرٌة تقدر بحوالً اجل انشاء 

فً اٌران مما ٌدفعها للتعاون مع روسٌا لحل النزاعات العرقٌة فً منطقة اسٌا 

 الوسطى والقوقاز .

( اعتماد اٌران على روسٌا فً التزود باالسلحة كما ان حجم التبادل التجاري 3)

ي بٌن اٌران والجمهورٌات االسالمٌة فً اسٌا بٌنهما هو اكبر من حجم التجار

 . الوسطى

 ( االستفادة المشتركة من الثروات الطبٌعٌة والنفطٌة فً بحر قزوٌن .4)

( الحصول على تكنولوجٌا متقدمة والسعً لالستفادة من الدعم الروسً فً 5)

 (1مواجهة القضاٌا والمشاكل االقلٌمٌة واقرار التسوٌة لها . )

 6111العالقة مع الهند شهدت زٌارة للرئٌس بوتٌن فً تشرٌن االول عام ان      

حٌث وقعت الدولتان العدٌد من االتفاقٌات جاء فً مقدمتها ، اعالن المشاركة 

االستراتٌجٌة والذي وصؾ بأنه )نقلة كمٌة ونوعٌة جدٌدة ( فً العالقة بٌن الدولتٌٌن 

الده لجهود الهند فً الحصول على وخالل هذه الزٌارة اعلن الرئٌس بوتٌن دعم ب

 (6مقعد دائم فً مجلس االمن الدولً . )

 

 

 

  

( احمد حسٌن شحٌل ، السٌاسة الخارجٌة الروسٌة فً منطقة الشرق االوسط ، رسالة 1)

 . 167_  166، ص 6111ماجستٌر)ؼٌر منشورة( ،كلٌة العلوم السٌاسٌة ، جامعة بؽداد ، 

،  143تٌن للهند االبعاد والدالالت ، السٌاسة الدولٌة ، العدد احمد دٌاب ، زٌارة الرئٌس بو( 6)

 . 194_  193، القاهرة ، ص  6111ٌناٌر 



وتتمٌز العالقات بٌن البلدٌن بدأ من المجاالت الحٌوٌة التً تتصدرها العلوم 

فاع و الطاقة النووٌة وصوال الى مجاالت والتكنولوجٌا و علوم الفضاء والد

الهٌدروكربونات والتجارة واالستثمار والتعاون الثقافً ، وقد شهدت هذه العالقة 

تحوال نوعٌا شمل جمٌع المجاالت تقرٌبا وارتقت هذه الشراكة االستراتٌجٌة فً 

الى مستوى اصبحت توصؾ فٌه بأنها ) شراكة استراتٌجٌة خاصة  6111دٌسمبر 

 (1زة ( . )وممٌ

ان هذه الزٌارة هً تكرٌس التوجه الروسً نحو الشرق بعد ان سدت بوجهه      

االبواب الؽربٌة بعد توسع حلؾ الشمال االطلسً نحو دول الجوار القرٌب فً اوربا 

 ( 6)الشرقٌة . 

كذلك ان العالقة مع الصٌن اصبحت قوٌة حٌث تعتبر الصٌن ثالث اكبر شرٌك  

د المانٌا والوالٌات المتحدة و قد وصلت العالقات شراكة التعاون تجاري لروسٌا ، بع

حٌث تعمقت الثقة السٌاسٌة المتبادلة بٌن  6111االستراتٌجٌة الى مستوى جدٌد عام 

الجانبٌٌن وتكثفت االتصاالت بٌن قادتهما واجتمع الرئٌسان ثالث مرات و تم 

لجوار والتعاون الودي بٌن االتصال الهاتفً بٌنهما ست مرات و قنت معاهدة حسن ا

، وفً العام نفسه قننا مفهوم الصداقة  6111البلدٌن التً وقعها الرئٌسان عام 

صادقت  6118المتوارثة من جٌل الى جٌل وعدم المعاداة الى االبد ، وفً عام 

، وفً عام  6111موسكو وبكٌن على خطة عمل لتنفٌذ المعاهدة التً وقعت عام 

بٌن الجانبٌن الى )شراكة التعاون االستراتٌجً شاملة( وهو ارتقت العالقة  6111

وقع القادة الصٌنٌون  6111منذ عام ، و ما اعتبرته بكٌن اعلى مستوى من التعاون

معاهدة . وفً السٌاسة واالقتصاد واالمن  وقد استندت  51والروس اكثر من 

                                                                                                                                                                                                          الصداقة .  الشراكة بٌن موسكو وبكٌن الى المصالح المتبادلة ال الى عالقات

 

 

 

 

 

.                                                                                             www.mea.gov.in(1)  

                               . 194( احمد دٌاب ، مصدر سابق ، ص6)

http://www.mea.gov.in/


الروسٌة حٌث ٌقول دٌمتري ترٌنٌن ) لم تطؽً روح الصداقة الحمٌمة على القمم 

الصٌنٌة ، فقادة البلدٌن لم ٌتخلوا عن االجواء الرسمٌة فً لقاءاتهما وكان هناك عدد 

قلٌل من المحادثات االستراتٌجٌة حقا ، لكن القمم كانت دائما تدور حول المصالح و 

 (1تبحث عن النتائج كما هو حال التجارة( . )

ن الصادرات الروسٌة من % م85مما تقدم ٌبٌن ان الهند قد حظٌتا بحوالً      

ولعل هذا ٌفسر حرص القٌادة الروسٌة على تطوٌر  6116االسلحة فً عام 

 (6العالقات مع هاتٌٌن الدولتٌن . )

ان كل هذا ٌشٌر الى ان روسٌا فً عهد بوتٌن عمدت الى بناء عالقات متعددة  مع  

قوى االقلٌمٌة االقطاب الصاعدة فً النظام الدولً مثل الصٌن والهند ، فضال عن ال

مثل اٌران وكل هذا كان ٌهدؾ الى تعزٌز القوة السٌاسٌة لموسكو وبناء مكانة دولٌة 

لروسٌا تقترب لحد ما من المكانة التً كان ٌحتلها االتحاد السوفٌتً فً فترة الحرب 

الباردة ، وهو ما بدا واضحا من توجهات السٌاسة الخارجٌة الروسٌة التً اختطت 

ا ٌؤكد استقاللٌتها و دفاعها عن مصالحها حتى وان تعارضت مع لها مسارا واضح

الوالٌات المتحدة ، كما ان روسٌا لم تتردد فً استخدام القوة العسكرٌة كأحد اشكال 

 او تدخلها فً االزمة السورٌة .   6118القوة سواء فً حربها ضد جورجٌا عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 6115، سنه  1495العدد ( محمد نجٌب السعد ، جرٌدة الوطن ، مسقط ، 1)

( هل تتجه روسٌا الستعادة دورها العالمً ، قراءات استراتٌجٌة فً ملؾ االهرام 6)

  =http://www.rulcpleng.php?id4  2005 10g12354االستراتٌجً ، المصدر : 

http://www.rulcpleng.php/?id


 المبحث الثالث

 )الفترة الثانٌة( توظٌؾ القوة فً عهد دٌمتري مٌدفٌدٌؾ و فالدمٌر بوتٌن

شهد العقدان االخٌران تحوالت جذرٌة على صعٌد السٌاسة الخارجٌة الروسٌة       

مكانة  بحٌث جاءت هذه التحوالت على شكل انقالبات و منعطفات حاسمة اثرت فً

روسٌا العالمٌة وفً محٌطها االقلٌمً وبٌئتها الجٌوبولٌتٌكٌة وتركت بصماتها على 

 (1عملٌة اتخاذ القرارات فً السٌاسة الخارجٌة الروسٌة . )

ان دٌمتري مٌدفٌدٌؾ كان ٌدافع دوما عن عودة روسٌا الى دورها كقوة عظمى       

عالمٌة اال ان لهجته اقل تشددا من بوتٌن ، وهو ما ٌعنً ان السٌاسة الخارجٌة 

الروسٌة ستظل متشددة كما كانت فً عهد بوتٌن وان مٌدفٌدٌؾ كان تتمٌز سٌاسته 

 (6رب وفتح مجاالت جدٌدة لالستثمار. )ببعض اللٌن حٌث انه حاول التقرب من الؽ

تعد بداٌة جدٌدة فً السٌاسة الروسٌة  6116ان عودة بوتٌن للكرٌملٌن فً عام       

حٌث تأثرت رؤٌة بوتٌن ألستراتٌجٌة روسٌا الخارجٌة التً بلورها فً مستهل 

 والٌته الثالثة بعدد من التطورات الدولٌة التً دفعته الى تفعٌل اتصاالت روسٌا

 (3بدول الشرق االوسط بما فٌها اٌران. )

 

 

 

 

 

 

( اٌمن طالل ٌوسؾ ، روسٌا الوتٌنٌة بٌن االوتوقراطٌة الداخلٌة واالولوٌات الجٌوبولٌتٌكٌة 1)

 . 76، ص 6119، الجامعة العربٌة االمرٌكٌة ، فلسطٌن ،  6118_  6111الخارجة 

 .1، ص 44681، العدد  6118هرة ، ( محمد فؤاد ، روسٌا بعد بوتٌن ، مجلة االهرام ، القا6)

( د ، عزت سعد السعٌد ، السٌاسة الروسٌة وامن الشرق االوسط .. بٌن االرهاب واٌران ، 3)

 . 7،ص 1867، العدد  6114جرٌدة االهرام ، القاهرة ، 

 

 



 المطلب االول

 القوة فً عهد دٌمتري مٌدفٌدٌؾ ٌؾظتو

بما ان روسٌا مقبلة على عصر جدٌد مع حلول االنتخابات الرئاسٌة و ظهور       

وجه دٌمتري مٌدفٌدٌؾ كمرشح لحزب روسٌا الموحدة الحاكم فً صورة الخلٌفة 

الروسٌة الجدٌدة  المرتقب لبوتٌن لذلك فال بد من تحلٌل ما ٌمكن ان ٌعنٌه وجه القٌادة

 على العالقات مع الوالٌات المتحدة او مع الدول االوربٌة او حتى الدول العربٌة .

ان دٌمتري مٌدفٌدٌؾ كان ٌدافع دوما عن عودة روسٌا الى دورها كقوة عظمى      

عالمٌا اال ان لهجته كانت اقل تشددا من بوتٌن ، وهو ما ٌعنً ان السٌاسة الخارجٌة 

ل متشددة كما كانت فً عهد بوتٌن تجاه قضاٌا كقضٌة الدرع الروسٌة ستظ

 الصاروخٌة فً شرق اوربا .

وفً تصرٌح اكد الرئٌس مٌدفٌدٌؾ ان روسٌا على استعداد للعمل مع اي ادارة       

وقال مٌدفٌدٌؾ ان امرٌكٌة ستشكل بعد انتخابات الرئاسة التً ستجرى فً نوفبر ، 

متعددة الجوانب واالهداؾ وان هناك مصالح تعتمد عالقات روسٌا مع امرٌكا 

وترتبط باالقتصاد والنزاعات االقلٌمٌة وكذلك فً عدد من القضاٌا االنسانٌة العامة 

المعقدة مثل االرهاب ، وكذلك من جهة اخرى اكد ان روسٌا ستحاول بقدر االمكان 

الهٌمنة وفً ظل الظروؾ السابقة تشكٌل جبهة مقاومة واحتواء مع الصٌن ضد 

االمرٌكٌة . وفً هذه االحوال ٌحاول الرئٌس الجدٌد لروسٌا ان ٌخرج االتحاد 

االوربً من العباءة االمرٌكٌة و دمجه فً المحور روسً استراتٌجً لٌكون ندا 

 للوالٌات المتحدة .

كذلك من المتوقع ان ٌكون هناك تقارب سٌاسً واقتصادي اكبر واكثر عمقا مع  

ة تجاه بعض القضاٌا ذات االهتمام المشترك وان اهم تلك الدول العربٌة خاص

القضاٌا ما ٌمس مصالح روسٌا االقتصادٌة فً نطاق حزام مصالحها 

 (1الجٌوستراتٌجٌة . )

 

 

 

 

 . 1( محمد فؤاد ،مصدر سبق ذكره ، ص1)



اؼلب الظن ان السٌاسة الخارجٌة الروسٌة فً عهد  مٌدفٌدٌؾ لن تشهد تؽٌرات جوهرٌة وان  

تبتعد عن مبدأ ) روسٌا ترؼب ببناء عالقات طٌبة مع الجمٌع وال تسعى الى المواجهة مع اي 

طرؾ لكنها لن تقؾ بصمت حٌال اي تهدٌد لمصالحها القومٌة وتمتلك القدرة على الرد 

 ئمة على اي تهدٌد (بالصورة المال

ان كل المؤشرات تدل على ان سٌاسة مٌدفٌدٌؾ الخارجٌة لن تختلؾ عن سٌاسة سلفه و      

خلفه المقبل بوتٌن ، فهو رجل سٌاسة قومً بأي حال وكان وما ٌزال من مؤٌدي سٌاسة بوتٌن 

 الخارجٌة الموجهة نحو انجاز هدفٌن :

لروسٌا . والثانً : اتخاذ كل الخطوات الدبلوماسٌة  االول: استعادة المكانة والنفوذ الدولٌٌن

 (1والعسكرٌة الممكنة لمواجهة اي تهدٌد لتحقٌق الهدؾ االول وللمصالح القومٌة الروسٌة . )

ان الطابع الذي ؼلب على سٌاسة مٌدفٌدٌؾ الخارجٌة هو االعتدال والحوار المتكافًء       

سلم اوراق االعتماد لسفراء الدول الثمانً حٌث قال ) حٌث انه كان جلٌا فً كلمته اثناء مراسم ت

ترى انه ال ٌجوز اتخاذ قرارات هامة تقرر مصٌر دول بكاملها وشعوبها تحت تأثٌر ان روسٌا 

حمالت دعائٌة مكثفة ( واضاؾ قائال ) سنواصل ممارسة سٌاسة خارجٌة براؼماتٌة تهدؾ الى 

مقراطً ، وننطلق لتحقٌق ذلك من اولوٌات بلوغ الهدؾ الشامل وهو البناء نظام عالمً دٌ

القانون الدولً وضمان االمن المتكافًء وؼٌر المجزأ لكل الدول والشعوب ( ان هذه المباديء 

بالذات تمكن فً اساس الموقؾ الروسً من اكثر القضاٌا الدولٌة واالقلٌمٌة تعقٌدا ، وبصورة 

ذلك فٌما ٌتعلق فً التطورات االخٌرة خاصة الملؾ النووي االٌرانً والوضع فً سورٌا وقبل 

فً كل من مصر ولٌبٌا و منطقة الشرق االوسط ككل و قد بٌن الرئٌس بأنه ) الٌمكن السماح 

بالحط من سمعة مؤسسات القانون الدولً مثل االمم المتحدة و مبادئها بمجموعات حسب 

و انطالقا من الجدوى المصالح و ما تسمى بمجموعات االصدقاء انطالقا من تطلعات سٌاسٌة ا

االقتصادٌة ( كذلك اكد الرئٌس مٌدفٌدٌؾ بأن ) السٌاسة الخارجٌة الروسٌة كانت و ماتزال 

سٌاسة متوازنة قائمة على االستعداد ألجراء حوار متكافًء مع كل من ٌسعى الى ذلك وبطبٌعة 

 (   6ضمان لها ( ) الحال فأن دعم هذه السٌاسة من قبل الؽالبٌة المطلقة لمواطنٌنا ٌعتبر اهم

 

 

 

 

( طه عبد الواحد ، هل ستتؽٌر السٌاسة الخارجٌة الروسٌة بعد ذهاب بوتٌن وقبل عودته 1)

 . 6118، سنة  18)البوتٌنً = مٌدفٌدٌؾ( ، مجلة الرأي االخر ، القاهرة ، العدد 

حافة ( سائد الراشد ، وفً عهد مٌدفٌدٌؾ .. استمرار للرؤٌة القومٌة ، مؤسسة الوحدة للص6)

 . 6116والنشر والطباعة ، دمشق ، العدد بال ، سنة 



 

ان الرئٌس مٌدفٌدٌؾ كان قد رفع راٌة القرصان فقد جعل الموقؾ الروسً واضحا جدا اذ حدد 

 السٌاسة الخارجٌة الروسٌة فً خمس نقاط وٌمكن اعتبار هذه النقاط هً مبدأ مٌدفٌدٌؾ وهً :

عوب ( تعترؾ روسٌا بأولوٌة المباديء االساسٌة للقانون الدولً التً تحدد العالقات بٌن الش1)  

المتحضرة ونحن سنبنً عالقتنا مع الدول االخرى ضمن اطار هذه المباديء و هذا المفهوم 

 للقانون الدولً .

( ٌجب ان ٌكون العالم متعدد االقطاب ، فعالم وحٌد القطب عالم ؼٌر مقبول والهٌمنة امر ال 6)

ات فٌه ملك ٌد بلد اتخاذ القرارٌمكن ان نسمح به لٌس فً وسعنا قبول نظام عالمً تكون ناحٌة 

واحد حتى لو كان بلدا خطرا ونافذا كالوالٌات المتحدة فعالم كهذا ٌكون ؼٌر مستقر و مهددا 

 بالصراعات .

( روسٌا ال ترٌد مواجهة مع اي بلد اخر ولٌس عند روسٌا فٌه لعزل نفسها ، وانها ستقٌم 3)

 لبلدان االخرى . عالقات ودٌة مع اوربا والوالٌات المتحدة واكبر عدد ممكن من ا

( ان حماٌة ارواح مواطنٌنا و كرامتهم حٌثما ٌكونون هً اولوٌة لبلدنا ال نقاش فٌها وستكون 4)

قرارات سٌاستنا الخارجٌة قائمة على هذه الضرورة وسنحمً اٌضا مصالح رجال اعمالنا فً 

 ضدنا . الخارج وٌنبؽً ان ٌكون واضحا للجمٌع اننا سنرد على اي اعمال عدوانٌة ترتكب

وفً هذه االقالٌم  ( كما هً حال البلدان ان هناك اقالٌم لروسٌا فٌها مصالح ذات امتٌازات5)

بلدان نقاسمها عالقات تارٌخٌة ممٌزة وهً مؤتلفة كبلدان صدٌقة وجارات طٌبة وسنولً اهتماما 

وقد ذكر  مة .مع هذه البلدان جاراتنا الحمٌخاصة لعملتنا فً هذه االقالٌم وسنبنً عالقات ودٌة 

مٌدفٌدٌؾ ان هذه هً المبادئ التً سأتبعها فً تطبٌق سٌاستنا الخارجٌة ، اما بالنسبة للمستقبل 

مع الدولً فأنه ال ٌتوقؾ علٌنا فحسب وانما ٌتوقؾ اٌضا على اصدقائنا و شركائنا فً المجت

سٌا منهمكة وفً اطار الصراع الجورجً اكد الرئٌس الروسً بأن رو (1والخٌار متاح لهم . )

فً اعادة تعرٌؾ عام للنظام االقلٌمً والعالمً كذلك لن ٌصح ان ٌقال ان روسٌا تحاول احٌاء 

االتحاد السوفٌتً او االمبراطورٌة الروسٌة بل ٌجب ان ٌقال ان روسٌا ترٌد تكوٌن بنٌة 

اما على الصعٌد  وسطها على صعٌد المستوى المحلً ، مؤسسٌة جدٌدة تكون موسكو فً

مً ان الروس ٌرٌدون استخدام هذه القوة االقلٌمٌة الجدٌدة _ والمقتنٌات النووٌة الروسٌة العال

_ لتكون جزءا من نظام عالمً تفقد الوالٌات المتحدة فٌه الصدارة ، ان الروس الضخمة 

ٌعتقدون ان الوالٌات المتحدة معرضة للسقوط فً العالم االسالمً وان هناك فرصة اذا ما 

 (6لخلق واقع جدٌد قبل ان تكون الوالٌات المتحدة جاهزة للرد. ) تحركوا بسرعة

 

( جورج فرٌدمان ، مبدأ مٌدفٌدٌؾ واالستراتٌجٌة االمرٌكٌة ، مؤسسة ستراتفو البحثٌة 1)

 .164_ 163، ص 6118االمرٌكٌة ، 

      . 164( جورج فرٌدمان ، المصدر السابق .ص6)



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 المطلب الثانً

 الفترة الثانٌة (ؾ القوة فً عهد فالدمٌر بوتٌن  )ٌظتو

ٌؤمن بعض المحللٌن بأن عودة بوتٌن الى الرئاسة سوؾ تقود حتما الى تقوٌة      

موقؾ موسكو حول قضٌتٌٌن رئٌسٌتٌن : البرنامج النووي االٌرانً والتدخل 

 العسكري فً سورٌا .

ان دٌمتري مٌدفٌدٌؾ كان قد بدأ بأتباع نهجا لٌبرالٌا الى حد ما تمٌز بأعادة      

مرٌكٌة الروسٌة ، وتحقٌق درجة من التقارب مع الدول االوربٌة ترتٌب العالقات اال

،  والتوصل الى تسوٌة مع الؽرب بخصوص لٌبٌا ، فضال عن الفتور الشدٌد فً 

العالقات مع طهران ، ان بوتٌن كان ٌتمٌز بحذره الشدٌد وانتقاده للوالٌات المتحدة 

على العودة ) للحرب وحلؾ الشمال االطلسً ، حٌث اكد بوتٌن بأن الحلؾ ٌحرض 

بوتٌن الى منع اي مواجهة مع الؽرب الباردة( ، ومن المرجح ان تؤدي عقالنٌة 

بشأن الشرق االوسط فضال عن احباط اي تحالؾ روسً قوي مع دمشق وطهران 

 فً ظل الظروؾ الراهنة .

ان التحركات الروسٌة االخٌرة قد اثبتت بالفعل ان روسٌا ترٌد ان تكون العبا       

جماعٌا ولٌس دولة منبوذه ، ففً اثناء محادثات الدول الخمس دائمة العضوٌة + 

المانٌا فً اسطنبول اظهر المسؤولون الروس استعدادهم للتعاون لحل المسألة 

النووٌة االٌرانٌة ، كما ان االجراءات الروسٌة على الجبهة السورٌة مثل انتقاد 

وكذلك حث المشٌخات الخلٌجٌة على استخدام االسلحة المفرط من جانب االسد ، 

بدء حوار بشأن االزمة واستضافة شخصٌات من المعارضة فً موسكو ودعم 

مبادرة وقؾ اطالق النار برعاٌة االمم المتحدة ، كل هذه االمور تظهر ان موسكو 

 (1ال ترٌد التحالؾ الكامل مع دمشق . )

 

 

 

   

بعد عودة بوتٌن ، شبكة المرصد  ( نٌكوالي كوزهانوؾ ، السٌاسة الخارجٌة الروسٌة1)

 . 6_1، ص 6113االخبارٌة ، القاهرة ، 



للتحالؾ الؽربً ضد سورٌا ان االسباب التً تدفع موسكو عدم تقدٌم الدعم الكامل 

فً العراق وبالنظر الى النتائج ٌس ئواٌران التعتمد على تفضٌالت الشخصٌة للر

ولٌبٌا حٌث ادركت روسٌا ان سقوط الشركاء القدامى سوؾ ٌؤدي حتما الى خسارة 

 (1النفوذ االقتصادي فً البلدان المذكورة . )

ان روسٌا تعتبر ان دول الكومنولث هً منطقة نفوذ تقلٌدٌة لها ، حٌث تسعى      

فٌها ، حٌث تقوم الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة للسٌطرة علٌها نظرا لحقول النفط 

الوالٌات المتحدة بتقدٌم المعونات االقتصادٌة والمالٌة وتدرٌب قواتها وضمها الى 

حلؾ الناتو لكً تخلصهم من روسٌا ، وكذلك بحجة مكافحة االرهاب تسعى 

الوالٌات المتحدة الى اقامة قواعد على اراضٌها وهذا الشًء ٌهدد روسٌا امنٌا لذلك 

 ة نفوذها فً دول الكومنولث .تسعى روسٌا الى استعاد

وقد  6114/مارس/16اما ازمة شبه جزٌرة القرم حٌث تم اجراء استفتاء فً     

شهد هذا االستفتاء اقبال ؼٌر مشهود وكانت النتٌجة لمصلحة االنضمام الى روسٌا 

اال % ارادوا البقاء على الحكم الذاتً وجزءا من اوكرانٌا ، 6.5% مقابل 97بنسبة 

ن اعتبرت االستفتاء ؼٌر شرعً وانها لن تعترؾ ابدا بنتائجه وعلى ان واشنط

خلفٌة ذلك اتخذ الؽرب خطوات تصعٌدٌة ضد موسكو منها ، تجمٌد التعاون 

 ( 6العسكري مع روسٌا . )

ان عودة روسٌا الى الشرق االوسط قبل ثورات الربٌع العربً سعى الكرٌملٌن     

 (3الروابط مع العالم االسالمً . ) خالل السنوات العشر السابقة لتعمٌق

  

 

 

 

 

 . 6( نٌكوالي كوزهانوؾ ، مصدر سبق ذكره ، ص1)

_  6111( لبنى عبد هللا محمد ، السٌاسة الخارجٌة الروسٌة تجاه الشرق االوسط منذ 6)

 . 5،  ص 6111، تمهٌد ماجستٌر ، جامعة القاهرة ، 6114

 . 6( د ، عزت سعد السعٌد ، مصدر سبق ذكره ، ص3)



لذلك ان عالقة روسٌا ودول الخلٌج العربً هً عالقة لٌست جدٌدة حٌث ٌوجد لها 

بعد تارٌخً منذ زمن االتحاد السوفٌتً وان هناك عدة دوافع تدفع دول الخلٌج 

 للتقارب مع روسٌا ومنها :

الشرق االوسط على الرؼم انه التزال العالقات ( تراجع الدور االمرٌكً فً 1)

الخلٌجٌة _ االمرٌكٌة قوٌة اال انها ذات صبؽة استراتٌجٌة حٌث انه ٌوجد انتقادات 

علنٌة للسٌاسة االمرٌكٌة خاصة من النخب وان هذه االنتقادات تصاعدت فً فترة 

ق االوسط حكم اوباما ، حٌث اخذت الوالٌات المتحدة تتجه نحو الصٌن وتركت الشر

 لوكالء لها مثل تركٌا واٌران واسرائٌل .

( التقارب االمرٌكً االٌرانً حٌث تشعر دول الخلٌج بأن هناك صفقة بٌن 6)

 واشنطن و طهران حول البرنامج النووي االٌرانً ورفع العقوبات عنها .

( سقوط االٌدٌولوجٌة السوفٌتٌة واختفاء الشٌوعٌة وتحول موسكو الى النهج 3)

سمالٌة وتخلٌها عن زعزعة استقرار دول العالم الثالث تحت شعار دعم حركات الرأ

 التحرر الوطنً كل ذلك جعل دول الخلٌج تحاول التقرب من روسٌا .

 كذلك ان هناك دوافع تجعل موسكو تحاول التقرب من دول الخلٌج ومنها :    

االخوان حٌث القلق من وصول جماعة ( التوافق حول االوضاع فً مصر 1)

ٌونٌو فً  31المسلمٌن الى السلطة فً بعض دول الثورات والتوافق حول احداث 

 مصر واالطاحة بحكم االخوان .

( تنامً النفوذ التركً حٌث ادت الثورات العربٌة الى تنامً النفوذ التركً فً 6)

 ن .المنطقة وهذا ما تخشاه روسٌا استنادا الى التارٌخ الملًء بالتوتر بٌن الدولتٌٌ

( احتمال تراجع العالقات مع اٌران فقد ال تستمر العالقات طوٌال خاصة بعد 3)

االتفاق النووي االٌرانً االمرٌكً  ، وتسوٌة الملفات المعلقة بٌن الجانبٌٌن ، كذلك 

 الى ضعؾ النظام السوري الحلٌؾ الوحٌد فً المنطقة لروسٌا .

الطاقة ولٌست منافسا لها كما ان  ( ان روسٌا ترى فً دول الخلٌج حلٌفا فً مجال4)

 (1التنسٌق معها ٌحقق الحفاظ على استقرار اسعار النفط . )

  

   

 . 7_6( لبنى عبد هللا محمد ، مصدر سبق ذكره ، ص 1)



دعم الطرفان ٌتطابق موقؾ روسٌا من الملؾ السوري مع نظٌره االٌرانً حٌث ٌ 

النظام الحاكم فً دمشق فً حربه ضد المعارضة على اختالؾ اطٌافها ، وٌنطلق 

موقؾ موسكو فً هذا الشأن من عدد من المحددات التً تصب اساسا فً خدمة 

مصالح روسٌا وامنها القومً ، فمن ناحٌة نجد ان نظام االسد الحلٌؾ الوحٌد 

حٌة اخرى تعد موسكو المورد الرئٌسً لموسكو فً المنطقة العربٌة الٌوم ومن نا

 (1للسالح لدمشق وكذلك ٌتمتع اسطولها بتسهٌالت فً مٌناء طرطوس . )

كذلك ان عالقة روسٌا مع سورٌا ودورها فً االزمة السورٌة ال ٌمكن ان ٌفهم 

 بمعزل عن العوامل التالٌة :

تبط روسٌا مع ( كون نظام االسد احد الحلفاء المعٌن لروسٌا فً المنطقة حٌث تر1)

الحرب الباردة ، ولذلك سورٌا بتحالفات عسكرٌة منذ االتحاد السوفٌتً فً ظل 

سعت روسٌا الى استعادة مكانتها الدولٌة بعد انهٌار االتحاد السوفٌتً لذلك عملت 

على تكوٌن تحالؾ مع سورٌا كونها تملك مقومات الحلٌؾ االستراتٌجً من حٌث 

 . ارث العالقات القوٌة القدٌمة

( المصالح االستراتٌجٌة التً تربط الطرفٌن حٌث استطاعت روسٌا تطوٌر 6)

 عالقتها مع سورٌا باالخص فً مجاالت الطاقة والصناعة والتعاون العسكري .

( تتخوؾ روسٌا كونها لٌست بعٌدة عما ٌحدث فً الشرق االوسط حٌث قامت 3)

ٌنتقل المد الثوري العربً  مظاهرات مطالبة بتؽٌر الحكومة لذلك انها تتخوؾ من ان

 الٌها .

لذلك سعت روسٌا ألنهاء الصراع فً سورٌا فً اسرع وقت و ذلك ألثبات      

خصوصا انها قوة عالمٌة وكذلك لالعتراؾ بها و بالمصالح للعالم وواشنطن 

 الروسٌة مع االزمة السورٌة لذلك ان آلٌات السٌاسة الروسٌة هً :

لمنع الوالٌات المتحدة وحلفائها من استصدار اي قرار  ( العمل فً المجال الدول1ً)

من مجلس االمن للتدخل من اجل االطاحة بنظام االسد لذلك ان روسٌا تستخدم حق 

الفٌتو ضد اي قرار لالطاحة باالسد وتؤكد على عدم التدخل الخارجً لحل النزاع 

 السوري .

السورٌة عن طرٌق الحوار بٌن ( السعً لتروٌج للحل السٌاسً التدرٌجً لالزمة 6)

 (1المعارضة والنظام بدون تدخل خارجً . )

 . 8_7( لبنى عبد هللا محمد ، مصدر سبق ذكره ، ص 1) 

                                              



نفهم مما تقدم ان بوتٌن ٌتبع فً سٌاسته الخارجٌة منهج توازن القوى التً تتعامل 

مع روسٌا على انها قوة كبرى وال بد للعالم ان ٌعترؾ بها ، فهم ال ٌسعون الى عالم 

احادي القطبٌة او ثنائً القطبٌة ولكنهم ٌدعون الى عالم متعدد االقطاب ، كما ان 

ولكنهم ٌأخذون منه موقؾ محاٌد لذلك هم انه عدو الروس ال ٌنظرون للؽرب على 

ال ٌمانعون من التعاون مع الؽرب فً االستثمارات التجارٌة و ؼٌرها ، كما انهم 

ٌسعون الى زٌادة النفوذ الروسً فً مناطق الجوار الروسً التً تعد مناطق النفوذ 

 ( 1الطبٌعٌة وكذلك لعب دور مؤثر فً قضاٌا الشرق االوسط . )
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 الخاتمة

تسعى االدارة السٌاسٌة الروسٌة الحالٌة الى االنفتاح على دول العالم المختلفة و      

السٌما دول الشرق واعادة االعتبار النظرٌة المحور الثالثً )روسٌا ، الصٌن ، 

الهند( مع اتباع دبلوماسٌة جدٌدة تقوم على تعزٌز دورها كوسٌط مقبول من كل 

فً حل النزاعات واالزمات الدولٌة واالقلٌمٌة وهذا ما سعت الٌه روسٌا  االطراؾ

)كما ٌرى البعض المحللٌن االستراتٌجٌن( فً ملفات مثل العراق ،اٌران ، سورٌا، 

 لبنان ، فلسطٌن، وؼٌرها من االزمات خالل السنوات االخٌرة .

لقٌصر( لم تنسى انها ان روسٌا العائدة الى المسرح العالمً وهً تحلم بدولة )ا     

تحمل ارث االتحاد السوفٌتً السابق وترٌد لنفسها ان تكون دولة عظمى محترمة 

ولها مكانتها فً العالم وهً ال تملك طموحات السٌادة العالمٌة او منازعة الوالٌات 

، وٌعمل بعدل لحل المتحدة على ذلك ولكنها ترٌد عالما متعدد االقطاب ، متوازنا 

 مشاكله .

كما ان روسٌا ال ترٌد ان ٌعتدي علٌها احد مهما كانت االسباب لذلك بدأت      

بتطوٌر واعادة االعتبار لصناعتها العسكرٌة الصاروخٌة والنووٌة بالتوازي مع 

 عملها الدبلوماسً الناعم ولذلك لحماٌة مصالحها االقتصادٌة والمعنوٌة عبر العالم .

الخارجٌة الروسٌة والتً بدأت فً منتصؾ  كذلك تعتمد التوجهات الجدٌدة للسٌاسة

فً معظمها على ضرورة استخدام االشكال والمناهج العصرٌة للعمل  6114فبراٌر 

السٌاسً الخارجً ، بما فً ذلك الدبلوماسٌة االقتصادٌة وادخال ماٌسمى بعناصر 

 القوة الناعمة واالندماج الواعً فً التٌارات المعلوماتٌة العالمٌة .
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