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 شكر وتقدير

 

كن عالماً .. فان لم تستطٌع فكن متعلماً فأن لم تستطٌع فأحب العلماء فأن لم تستطٌع 

 فال تبغضهم

بحث وجهد تكللت بانجاز هذا البحث نحمد هللا عز وجل على نعمتة  ..بعد رحلة 

عبارات الشكر  التً من بها علٌنا فهو العلً القدٌر الٌسعنا اال ان نخص باسمى

 مؤٌد ..والتقدٌر الدكتور عماد 

           ذاه الجزٌل لكل من اسهم فً تقدٌم ٌد العون النجاز كما اتقدم بالشكر

البحث ونخص بالذكر االستاذة اٌالف نوفل واالستاذ سالم حسناوي كما ال انسى ان 

لعلوم السٌاسٌة اثمن عبارات الشكر والعرفان الى القائمٌن على قسم او تقدم بارقى أ

 استاتذتً االفاضل فلكم كل الشكر والتقدٌر

كما اتقدم بشكر خاص  الى من زرعت التفاؤل فً دربً وقدمت لً المساعدة 

 التسهٌالت ... زوجتً  الحبٌبةو
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 االهداء

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 505) قل أعمموا فسيرى اهلل عممكم ورسولو والمؤمنون ( سورة التوبة :

 اليي ال يطيب الميل اال بشكرك واليطيب النيار االبطاعتك ..)

 وال تطيب المحظات اال بذكرك ... وال تطيب االخرة االبعفوك

 وال تطيب الجنة االبرؤيتك(

 اهلل جل جاللة

 ةنصح االمة .. الى نبي الرحمو وأدى االمانة ....  والى من بمغ الرسال

 سيدنا محمد صمى اهلل عمية واله وسمم

ومن انتظار ...الى من  ءار ... الى من عممني العطاقالى من كممُو اهلل بالييبة والو 
 مل اسمة بكل افتخار ....أح

 والدي العزيز .

الحب والى معنى الحنان والتفاني ... الى بسمة الى مالكي في الحياة ... الى معنى 
 الوجود ... رالحياة وس

 امي الحبيبة

الى من منحتني حبًا لم تعرفة البشرية .... الى من شجعتني وكان حبيا مصدر 
 قوتي ... الى اغمى الناس .... الى القمب الذي منحني الحنان

 زوجتي الغالية
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 قائمة المحتويات

 رقن الصفحت العٌىاى

 أ االٌت القراًٍت

 ب االهذاء

 ج شكر وتقذٌر

 د اقرار الوشرف

 هـ قائوت الوحتىٌاث

 1 الوقذهت

الوبحث االول : التحالفاث الذولٍت اطار 

 الٌظري

5 

 5 الوطلب االول : هفهىم التحالفاث الذولٍت

الوطلب الثاًً : الغاٌاث واالهذاف هي 

 التحالفاث الذولٍت

8 

الوبحث الثاًً : هحاور االتفاق بٍي روسٍا 

 واٌراى حىل القضٍت السىرٌت

11 

الوطلب االول : هحاور االتفاق بٍي روسٍا 

 واٌراى حىل القضٍت السىرٌت

11 

الوطلب الثاًً : هحاور االختالل بٍي روسٍا 

 واٌراى حىل القضٍت السىرٌت

11 

التحالف  الوبحث الثالث : اًعكاساث 

 الروسً االٌراًً )اقلٍوٍاً ودولٍاً(

11 

الوطلب االول : اًعكاساث التحالف الروسً 

 االٌراًً على اهي الخلٍج  العربً –

11 

الوطلب الثاًً : اًعكاساث التحالف الروسً 

االٌراًً على العالقاث هع الىالٌاث الوتحذة 

 االهرٌكٍت

22 

 25 الخاتمة

 22 االستنتاج

 22 والمراجعالمصادر 

 هـ
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 المقدمة

عمى الرغم من التباين واالختالف العقائدي وااليديولوجي الكبير بين روسيا السوفيتية 
من جانب وبين  5995الشيوعية سابقًا , والعممانية بعد انييار االتحاد السوفيتي عام 

الغربي الرأسمالي قبل الثورة , واذت التوجو الديني االسالمي بعدىا ايران ذات التوجو 
, من جانب اخر اال ان ىذا التباين الجذري الواضح لم يعيق التقارب بين الدولتين 
والتعاون المشترك بينيا في العقد االخير من القرن العشرين وبداية االلفية الثالثة , 

االيراني  –والنووية ويعد التحالف االروسي  وخاصة في المجاالت االمنية والعسكرية
عاماًل مؤثرًا عمى مجريات الصراع الدولي الدائر حاليًا عمى مناطق , وعمى بمورة 
التحالفات الدولية في مواجية الييمنة االمريكية من ناحية ومن ناحية اخرى في 

لقيادي في حل التأسيس لتشكيل عالم متعدد االقطاب تتبوأ فيو االمم المتحدة الدور ا
النزاعات االقميمية , في وقت تسعى فية الواليات المتحدة االمريكية جاىدة تطويق 
ىاتين الدولتين التين تتمتعان بموقع جيو استراتيجي ميم بمحاذاة المناطق التي تعدىا 

 الواليات المتحدة االمريكية ضمن مصالحيا الحيوية.
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 اهمية البحث

االيراني فالدولتان تمتمكان  –تحميل طبيعة التحالف الروسي تنبع اىمية البحث من 
مصالح استراتيجية في منطقة ليا اىمية جيواستراتيجية سواء عمى المستوى  االقميمي 
او الدولي , ىذا ما يجعل البمدين عمى الطريق نحو تكوين محور اقميمي فقد كانت 

بوشير الخطوة االولى في طريق المشاركة الروسية في بناء المفاعل النووي االيراني 
التحالف بين روسيا وايران لمواجية التحالف الغربي بقيادة الواليات المتحدة االمريكية 

 والذي يقف بكل قوة في طريق المساعي االيرانية المتالك برنامج نووي  عسكري 

 اشكالية البحث

ن جدل واسع حول تتمثل اشكالية البحث من خالل تحميل طبيعة التحالف وما اثارُه م
ابعاد ىذا التحالف وتداعياتو في ضوء ما تكتسبة العالقة بين روسيا ويران من اىمية 
استراتيجية عمى المستوى الدولي , فروسيا من الدول المؤثرة في النظام الدولي فمن 
الناحية السياسية فيي من الدول دائمة العضوية في مجمس االمن ومن ناحية 

الدول المؤثرة في امن الطاقة العالمي المتالكيا موارد كبير من االقتصادية تعد من 
النفط و الغاز وتعد من الدول المنتجة والمصدرة لمسالح وتمتمك قوة نووية عالية 
التكنولوجيا ايران تعد نت القوى االقميمية الميمة في المنطقة , وتتمتع ايران 

يجي ميم . لذا فان تحالف روسيا باحتياطات كبيرة من النفط والغاز وموقع جيواسترات
وايران سينعكس بشكل مباشر عمى المستوى االقميمي والدول , وقد اثار التحالف 

 العدد من التساؤالت ,
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 ومنيا مايمي 

 ماىي محاور االختالف واالتفاق بين روسيا وايران حول القضية السورية -5
االيراني عمى  -ما ىي االنعكاسات التي يمكن ان يحدثيا التحالف الروسي -2

 منطقة الخميج العربي وعمى العالقات مع الدول الكبرى
 االىداف االستراتيجية االيرانية لمتحالف مع روسيا في منطقة الشرق االوسط -3

 

 فرضية البحث

تنطمق فرضية البحث من فكرة اساسية مفادىا ان العالقات الروسية االيرانية بعد 
ن التقارب كما ان المصالح السياسية انتياء الحرب الباردة اكتسبت المزيد م

واالقتصادية والعسكرية شكمت تحالفيا عمى حساب العوامل االيدلوجية , فضاًل من 
ذلك فان ايران تسعى من خالل تحالفيا مع روسيا الى تقوية موقفيا االقميمي وكسب 

 مؤيد ليا في المحافل الدولية

 

 منهجية البحث

المعمومات والبيانات الخاصة بالظاىرة موضوع المنيج ىو االطار الذي توضع فيو 
البحث وذلك بغرض الوصول الى صياغة تعميمات بشأن العوامل و المتغيرات التي 
تحكم ىذه الظاىرة ونظرًا لغنيى الموضوع وتنوع مفرداتة , فقد استخدمت المنيج 
الوصفي لالستفادة منة في عرض مختمف جوانب ىذا التحالف واستخدمت ايضَا 

نيج التحميمي وذلك لتحميل جوانب االتفاق واالختالف بين روسيا وايران حول الم
 القضية السورية
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 هيكمية البحث

االيراني وقضايا الشرق االوسط  –بما ان عنوان بحثي و موضوعة التحالف الروسي 
لذالك قمت بوضع ىيكيمة مفادىا ثالث مباحث وكل مبحث يتضمن مطمبين 

التحالفات الدولية اطار نضري والمطمب االول مفيوم  فالمبحث االول ىو مفيوم
التحالفات الدولية والمطمب الثاني , واالىداف من التحالفات الدولية , اما فيما يتعمق 

االيراني وقضايا بالشرق االوسط ) القضية  –بالمبحث الثاني ىو التحالف الروسي 
روسيا وايران حول القضية السورية انموذجًا ( والمطمب االول محاور االتفاق بين 

 السورية 

 المطمب الثاني محاور االختالف بين روسيا وايران حول القضية السورية

اما المبحث الثالث فيتعمق بانعكاسات التحالف اقميميُا ودليًا والمطمب االول 
انعكاسات التحالف الروسي االيراني عمى امن الخميج العربي اما المطمب الثاني 

 حالف عمى العالقات مع الواليات المتحدة االمريكيةانعكاسات الت

ىذا وأسل اهلل تعالى ان اكون قد وفقت في ىذا البحث  فأذا اصبت فيذا فضال من 
 اهلل وان قصرت فيومن نفسي وما الكمال اال هلل وحده
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 المبحث االول 

 التحالفات الدولية : اطار نظري

عمى التعاون وفق شروط معينة مثل ىذا ونة ألخرى تتعاون الدول او تتعاىد آمن 
ل الدول في تحالفات معينة وفي مختمف دخالتعاون قد يأخذ اشكااًل شتى , فقد ت

المجاالت سواء كان في المجال العسكري او االقتصادي او التجاري لذا سوف نبين 
الى الغايات واالىداف  نتطرقمن خالل ىذا المبحث مفيوم التحالف الدولي ومن ثم 

 تقف وراء التحالفات الدولية .تي ال

 مفهوم التحالفات الدوليةالمطمب االول : 

ان ظاىرة التحالف ىي ظاىرة طبيعية في الحياة بشكل عام و السياسة الدولية بشكل 
عندما كان ثمة تقول خاص ولعل افضل تعبير عن ىذه ظاىرة ىي المقولو التي 

صراع , العرف  نثمة شخصا الم او عندما كانشخص واحد في العالم عرف الس
الف وعقد حوعندما كان ثالث اشخاص عرف التحالف , يعود تاريخ الدخول في اال

نشوء العالقات الدولية , فالوحدة السياسية ايا كان شكميا حسب مرحمة  ىالتحالفات ال
لخدمة مصالحيا  سياسية د تحالفًا مع حدة او وحدات اخرىتعقتطور النظام الدولي , 

او مختمفة ولكن غير  يوتشابمصالح واىداف موقد يكون لموحدات المتحالفة و 
معينة او  سياسية كون التحالفات موجية ضد وحدة او وحداتتوقد  لكمتناقضة كذا

ما يعتبر  خطرًا او متناقضًا لما قد تنص عمية مبادئ  ملضد كل من يقوم بع
دد حلتحالف يجب ان يتم بمقتضى اتفاق رسمي يوتأسيسا عمى ذلك فان ا (5)التحالف

قة , فال يمكن نشوء حالة تعاون او دال وجو التزامات االعضاء و حقوقيم عمى 
تنسيق بين االطراف لمواجية مسألة او ظرف معين دون ان يكون ىناك التزام من 

 ف اطرا بين  عقدت   التي   االتفاق ورقة   قبل الدول المتحالفة وفق ما تنص عمية

                                                           
1
 62, ص  1915/  1ً , النظرٌة فً العالقات الدولة , دار الكتب العربً, بٌروت, الطبعة االولى , تناصٌف ٌوسف ح -
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ل من اقدميا الحمف ومنذ القدم تحالفات عديدة ومختمفة ولع التحالف , وشيد العالم
.  ق 5280عام  يلىاتسو الثاني الممك تولى  مصر رمسيسممك  الذي نشأة بين

 (5).*م

وبعد انتصار  اكاردياالف لرد الخطر الخارجي , كحمف حبعض اال وعرف اليوانيون
ني الذي يضم مدن بحر ايجو لتأمين سالمتيا ياالثنانيون عمى الفرس نشأ الحمف اليو 

لوجي  بين الممكيات االوروبية يو م نشأت كتمة عمى اساس ايد5855اما في عام 
تصرة عمى نابيمون ىي انجمترا والنمسا , وعرف بالحمف المقدس او التحالف نالم

في المقدس وعمى الرغم من طرح مبدأ االمن الجماعي من خالل المنظمات الدولية 
لوجية عميقة يو ستمرت , واتخذت ابعاد ايدأالف و الكتل حالقرن العشرين , فأن اال

اىم ىذه  غايتيا العسكرية ولعلكما اتخذت اىدافًا اقتصاديا وسياسية فضاًل عن
 *(2)االحالف حمف الشمال االطمسي وحمف وارسو 

فيناك العديد من عرف االحالف  الفخص تعريف التحالف الدولي او االحي ااما فيم
وىناك من يعرفة  (3)بانيا اتفاق رسمي بين دولتين او اكثر في قضايا االمن القومي 

بين الدول ذات طابع عسكري وتتعيد فية الدول  رسميعبارة عن اتفاق  أنوايضًا ب
 المتحالفة بأتخاذ القواعد مشتركة لحماية امنيا القومي , ويعرف التحالف الدولي من

                                                           
 167, ص  7119 ,الطبعة االولىبٌروت , ,و خزام , الحروب وتوازن القوى , دار الكتب العربً بابراهٌم ا 1-

دائما ٌث خاضو حروب ق   , م ح 1711اتسولً , عام حالحثٌٌن الثانً وملك رمسٌس ٌن ملك مصر ب حلف عقد -* 
 ) ٌنظر المصدر السابق ( رب محافظة حمص السورٌة والتً انتهت بعقد معاهدة صلح بٌنهمق واقعة فً مدٌنة قادش

 119, ص  7114اج للنشر والتوزٌع , بٌروت , والقات الدولٌة , دار  امرٌة العظعدنان السٌد حسٌن , ن -7
دة المتبادلة عقد هذا الحلف فً الرابع عشر من عاهدة الصادقة و التعاون والمساع*حلف وارسو او ما ٌعرف رسمٌاً باسم م

حلف ٌضم كل من االتحاد سمٌة بهذا االسم نسبة الى وارسوا عاصمة بولندا المكان الذي عقد فٌة ال 1955اٌار عام 
السوفٌتً والبانٌا وبلغارٌا وتشٌكو سلوفكٌا . جمهورٌة المانٌا الدٌمقراطٌة و المجر وبولونٌا ورومانٌا والجمهورٌة 

االحالف والتكتالت فً السٌاسة العالمٌة , المجلس الوطنً الكوٌتً الى عبد العزٌز شكري  ر:السوفٌتٌة االشتراكٌة ) انظ
  25, ص1921ن واالدب , الكوٌت , الطبعة االولى , للثقافة والفنو

بناء على معاهد الشمال االطلسً التً ثم التوقٌع علٌها فً واشنطن  1939منظمة تأسسا عام  .* حلف الشمال االطلسً 
م ٌوجد مقر قٌادة الحلف فً بروكسل عاصمة بلجٌكا للحلف للغتان رسمٌتان االنكلزٌة والفرنسٌة  1939/ 3/ 3فً 
دنان السٌد حسٌن , التوزٌع االطلسً , مجد المؤسسة الجامعٌة الدراسات والنشر والتوزٌع , بٌروت , الطبعة االولى , )ع

 15- 13, ص 7119
 
 161زم , مصدر سبق ذكرة , ص خابراهٌم ابو  -4
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بأنو عالقة تعاقدية بين دولتين او اكثر من  الدولي الدولية من ناحية القانونناحية 
خالل اتخاذ خطوات الدعم المتبادل في حالة حدوث حرب وىي بديل لسياسة 

دولة اخرى ولقد ارتبطت تاريخيًا  أتجاة سالمة مسؤولية اي االنعزال التي ترفضيا
ريخية أمن حيث المبدأ او الدالئل الت نقدتسياسة التحالف سياسة توازن القوى و ب

مق طوتعرف ايضًا بانيا تعبير ي(5)تمال وقوع الحرب وانتشارىا حعمى انيا تزيد من ا
تنظيم او التزام عدد من الدول باتخاذ تصرفات تعاونية معينة  ضد دولو  عمىاًل مااج

في   ر االحالف من اىم النشاطاتعتبوت (2)او دول اخرى ضمن ضروف معينة 
 السياسة , الدولية , ومن اعظم فنونيا النيا اداة فعالة لتحقيق االىداف السياسية ,

االحالف في نياية المطاف الى تقوية مواقع االطراف المتحالفة في مواجية تؤدي  اذ
او لمقاومة  لممارسة الضغط عمييااطراف اخرى سواء كانت دولة او كتمة دولية  

يمثل احد االدوات التي تمجأ الييا  كما وضغوط التي ال يمكن مواجيتيا بشكل فردي 
يا من اجل تحقيق اىداف مشتركة ال تستطيع أي دولة تالدول كاطار لتنسيق انشط

حمف دولي قد يتيح لمدول ان تزيد من مقدراتيا العسكرية ,  ان شاءتحقيقيا منفرده , 
انبيا في حالة وقوع عدوان خارجي كما يؤدي الى ردع المعتدي بتدخل الحمفاء الى ج

انشاء ل لرفعة الى االعتقاد بأن الدولة لن تكون وحدىا في حالة نشوب حرب حتمالم
قد يكون لو تكاليفة بالنسبة لدول االعضاء الن الحمف يتضمن تنازاًل من الدولة حمف 

ومن خالل ما تقدم   (3)لقرار مة عمى اتخاذ اقتسعن جزء من قدراتيا المنفردة الم
يمكن لنا ان نعرف التحالفات الدولية او االحالف عمى انيا تجمع  يظم دولتين او 

ووسائل معينة تحت أي ظروف  تدابيراكثر حيث بموجبة تمتزم كل دولة عمى اتخاذ 
ء اصياًل في ز من الظروف لمواجية دولة او اكثر , وتظل مسالة عقد التحالفات ج

                                                           
 135, ص  1923/ 4الموسوعة السٌاسٌة  , لبنان , المؤسسة العربٌة للدرسات  والنشر , بٌروت ,  -1
 1مصدر سبق ذكره , صعزٌز محمد شكري , -7
, ص  1991عمان , ,  التوازٌعو النً للنشررٌات العالقات الدولٌة , دار مجدحمد ابراهٌم حمد محمد , تارٌخ ونظ  -4

427 
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االقتصادية لكل الدول فمنيا من يفضل التحالفات و  لسياسية والعسكريةالعقيدة ا
 (5)العسكرية عمى التحالفات االقتصادية , وىناك من يفضل العكس

 المطالب الثاني

 واالهداف من التحالفات الدولية الغايات

حل بعض المشاكل الدولية وتعتبر لتعد التحالفات الدولية من اكثر الوسائل الفعالة 
 نوسيمة فعالة في نظام تواز  استخداميا بوصفيا عمى من التدابير المتعارف يضاً ا

وذلك لتحقيق بعض  ياول الى انشاء تحالفات او االنضمام اليأ الدجوتم (2)القوى
 الغايات واالىداف وعمى النحو التالي 

 اواًل .... التحالف لزيادة القوة .

مواجية التحالفات االخرى وقد تكون في تدخل الدول في تحالفات لتزيد من قوتيا 
القوة العسكرية مثل حمف الشمال االطمسي , وحمف  مبنية عمىىذه التحالفات 

 .وارشو

 ثانيًا .... المواجهة الجماعية

 أىعدم التورط الفردي في مواجية التحالفات او القوى االخرى المناوئة لضمان حد
معيم وضمان  تنسيقال عم وضمان عدم انقالب توجيات الحمفاء اودمن ال

لمتحرك الدفاعي او اليجومي , وىذا ما قامت بة الواليات المتحدة المشروعية الدولية 
 (3)اق ر الع تحالف دولي قبل احتاللاالمريكية في قيام 

                                                           
 427, ص مصدر سبق ذكرهحمد ابراهٌم حمد محمد ,  -1
 451, ص  7111الطبعة الخامسة .  ,الساٌسٌة , جامعة بغدادسعد حقً توفٌق , مبادئ العالقات الدولٌة , كلٌة العلوم  -7
,  ًتحلٌل وذجمنا صنع القرار ًً , القرار االستراتٌجً فً ضوء المتغٌرات الدولٌة دراسة فلعبد المنعم محمد عد -4

 151, ص  7115الطبعة االولى , ’ المكتب العربً للمعارف , القاهرة 
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 رابعًا ..  ردع االعداء: 

يعتبر  ىذا الدافع او المبرر من اىم دوافع التحالفات ونشوءىالذالك فان الخوف من 
تياج نالتعرض لمعدوان او السعي الى ردء ىذا الخطر ىو المبرر الرئيسي وراء ا

الدولة لسياسة التحالفات فطالما ضمت العالقات الدولية قائمة عمى التعدد بين الدول 
سيادة ستبقى سياسة التحالف موجودة بسبب وجود العدوان فالخطوط االولى الذات 
و دقيق اال انو ىناك معاىدات ومحالفات اال عمى نح ديدشاء التحالف ىي تحنمن ا

تعتم االشارة بيا الى تحديد العدو وبصورة جدية , اما فيما يتعمق بيدف ردع العدوان 
الردع من خالل حساب  مصداقيةفدور الحمف ونجاحة يمكن في زيادة مستوى 

 (5)المخاطر والمكسب والخسارة 

 خامسًا ... تقميل حجم الخسائر  :

ىذه السياسة   مشتركة عسكريًا وسياسيا واقتصاديًا حيث تمجأ الدول الىاالدور التبادل 
لسياسة التسميح التي تشرف موارد اقتصادية ىائمة , ناىيك عن ان باعتبارىا البديل 

ية في بر غوىذا ما حققتو الدول االوربية السياسة التسميح تحتاج الى فترة زمنية طويمة 
لكي تكفل الحماية االزمة من أي ىجوم نووي  ةالمتحدة االمريكيتحالفيا مع الواليات 

ة صوخال(2)محتمل من دول اخرى وىذا ما اتطمق عمية اسم المظمة النووية االمريكية 
ات التي تسعى الدول الى تحقيقيا من خالل انشاء تحالف يالقول ان الدوافع والغا

 .لصعيد الدولي واالقميميمعين مرتبطة بأعتبارات توازن القوى سواء كان ذلك ا

 
                                                           

1
, متاح على الرابط االلكترونً ,  7113/  1, 941عادل السلمان , االحالف والتكتالت الدولٌة , مجلة الحوار التمدن, العدد  -

www . ahewar , org                                                                                                                                   
7
كمال ابراهٌم عالونة , االحالف والتكتالت االقلٌمٌة والقارٌة والدولٌة و الحرب العالمٌة الثانٌة , مجلة دنٌا الوطن ,  -

 3ص  7111/   3,  937مؤسسةاالسراء و المعراج , فلسطٌن , العدد , 
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 المبحث الثاني

 ايران حول القضية السورية –محاور االتفاق و االختالف بين روسيا 

بين روسيا وايران حول  واالختالف سوف نعي في ىذا المبحث محاور االتفاق
 .القضية السورية 

 المطمب االول

 حول القضية السورية االتفاق بين روسيا وايرانمحاور 

سنة بمراحل  500عود تاريخيا الى نحو يااليرانية التي  –العالقات الروسية  مرت
طرفين او مختمفة , حيث شيدت تقارب وتوترات , وذلك بحسب تقارب مصالح ال

تجعل بناء  اخرى عوامل  اضافة الى وجودسياسي ,تباعدىا افضاًل عن الموقع الجيو 
وريًا , فالثروات الطبيعية الغنية جدًا عالقات حسن الجوار والتعاون المتبادل امرًا ضر 

التي تممكيا ىاتان الدولتان والسيما النفط والغاز الطبيعي الى جانب القوى البشرية 
العالقة والقدرات العسكرية , والتأشير في منطقتيا , وخارجيا كل ذلك يجعل موضوع 

 (5)مسألة ميمة عمى الصعيد الدولي  بينروسيا وايران

بيا  تفرطعتبار العالقات مع طيران ثروة ستراتيجية , عمييا ان ال فموسكو واصمت ا
بين مد  لذالك ضمت عالقات البمدينالفراغ يمألن يا سمبسيولة , خاصة ان خصو 

وخالل السنوات التي اعقبت انييار  عداءة و مشيدت فترات خصو حيث وجزر 
الى شريك حولت ايران تالماضي  اسباالتحاد السوفيتي , وعبر التغمب عمى رو 

مركزي لروسيا في مسائل ثنائية الجانب اقميمية كانت او دولية ولكون ايران دولة 
اىتمام دول  أصبحث محلالوسطى  مركزية في منطقة الشرق االوسط , واسيا 

                                                           
ت االستراتٌجٌة مركز االمارات للدراسات الدراسا , سٌرجً شاشكوف , العالقات الروسٌة االٌرانٌة الى اٌن . مجلة -1

 2, ص  7111,  159والبحوث االستراتٌجٌة , ابو ظبً , العدد 
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لذالك لروسيا , سياسية  الح الجيوصالمحتماًل لتيديد عضمى اخرى ستشكل مصدرًا م
القيادة الروسية تعمل الى االعتقاد بانيا ستخرج رابحة من التعاون مع فان القيادة 

 (5)ايران اكثر من مما عمية الحال مع جبيات اخرى في المنطقة وكذلك مع الغرب 

 الييا كالبين مواقف روسيا ويران ىي الضغوط المستمرة التي تتعرض  معما يج
حدة االمريكية الساعية الى تفكيك الدولتين من الدول الغربية , وخاصة الواليات المت

 (2)الشراكة الروسية االيرانية , واخضاع موسكو بقطع التعاون مع طيران 

ابعادًا جديدة وخاصة عند احتالل الواليات المتحدة االيراني  –اخذ التعاون الروسي 
أدى الى مماالبمدين في خطر مشترك  الذي وضع 2003االمريكية لمعراق عام 

حول ضرورة انسحاب القوات االمريكية من العراق الن بقاء القوات  توحيد رؤيتيا
االمريكية في العراق سوف يؤدي الى احكام الطوق عمى سوريا وايران من قبل 

 (3)الواليات المتحدة االمريكية 

تبة واحدة الى جانب النظام السوري عند عااليراني وقف عمى  –روسي ان التعاون ال
رة حيث ان جذو اندالع االزمة السورية التي  كادت ان تعصف بالنظاموتقميمة من 

مصالح الطرفين المتعددة الجوانب تقف وراء ىذا الموقف ف ) ايران ( تعد نظام 
ن تفقايعل الطرفان جاالسد جزء من مصاليا وكذلك الحال بالنسبة لروسيا , وىذا ما ي

 . عمى دعم النظام السياسي في سوريا 

 

                                                           
شركة المطبوعات للتوزٌع ’ فً عهد الرئٌس حسن روحانً مستقبل السٌاسة الخارجٌة االٌرانٌة  ٌاسر عبد الحسٌن ,  -1

 19ص  7115لبنان الطبعة االولى ,  –والنشر , بٌروت 
 19رجً شاشكوف , مصدر سابق , ص سٌ  - 7
, ولبنان  7114الجزائري , االمكانات العسكرٌة االٌرانٌة واثرها على التوازن االستراتٌجً االقلٌمً بعد  حمحمد ناج -4

 111ص  , 7113الطبعة االولى ,  لبنان ,, ردار مكتبة البصائ
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: يشكل الحفاظ عمى النظام السياسي السوري اليدف الرئيسي الذي يجمع بين  اوالً 
ا محيث يرى الطرفان بأنة بقاؤه يومن ليا مصالحي نقطبي التعاون في الوقت الراى

ا العسكري المشترك الى تقوية وضع مفي سوريا ويسعى الطرفان من خالل عممي
نظام من خالل تقديم الدعم و المساعدة لسترجاع بعض المدن والمواقع الحساسة ال

قبل الدخول في أي مفاوضات فعمية اليجاد حل سياسي لالزمة حيث تمثل سوريا 
موطن قدم االكثر اىمية في المنطقة بالنسبة لروسيا كما تعتبر ذات اىمية رئيسية 

ووجود القاعدة العسكرية الروسية   (5)الجغرافي موقعيا في حسابات روسيا والسما 
اء طرطوس السوري ىو اىم السباب من وراء الموقف الروسي الداعم لمنظام نفي مي

في سوريا , اما بالنسبة اليران تزداد اىمية االبقاء عمى نظام بشار االسد انطالقًا من 
سرائيمي مواجية التيديد اال في ةيترابط الوضعين السوري المبناني , وتأثير ذلك عم

لمبنان وردع اسرائيل عن أي عمل عسكري ضد ايران من خالل منظومة التي يممكيا 
 حزب اهلل في لبنان

 

مرة اخرى في موضوع الحرب عمى ما يسمى بتنظيم  لتطابق, ويعود ىذا ا ثانياً 
الدولة االسالمية في العراق والشام ) داعش ( وجبية النصرة , وتنظيمات مسمحة 

 من ايران وروسيا عمى االقل ان تتخذ الموقف نفسة , ودخمت اخرى , جعل كالً 
من خالل اجنحتيا المسمحة ) حزب اهلل , وحركة حماس ( ان الحرب مع داعشر اي

وبعض اجنحتيا المسمحة في العراق لمحد من نشاط العمميات االرىابية تمييدًا 
 (2)من سوريا  واجتثاثيالمقضاء  عمييا 

                                                           
الشرق االوسط واثرها على العالقات الروسٌة االٌرانٌة , اٌالف نوفل احمد العكٌدي , االهمٌة الجٌوستراتٌجٌة لمنطقة  -1

 137, ص  7116عمان , الطبعة االولى ,  –دار الراٌة للنشر والتوزٌع , االردن 
محمد ناجح محمد كاظم الجزائري ,  االمكانٌات العسكرٌة االٌرانٌة واثرها على التوازن االستراتٌجً االقلٌمً بعد  - 7

 111,ص  7113, دار ومكتبة البصائر للطباعة  و النشر  و التوزٌع , لبنان , الطبعة االولى , 7114عام 
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: يتفق الطرفان عمى توجيو ضربة استباقية تيدف الى افشال مخططات بعض  ثالثاً 
القوى االقميمية لفرض مناطق عازلة في شمال سوريا وىذا ما يفسر قيام روسيا 
بتكريس منظومات الصاروخية المتطورة وسعييا الى انشاء منطقة عزل جوي , 

 تنسيق مع موسكو وتحديد قوى التحالف من خرق الجمال الجوي السوري دون ال

روسي و االيراني . ان عممية التحول السياسي في سوريا : يرى الجانبان ال رابعاً 
تكون تحت اشراف النظام السوري حيث بذلت الدبموماسية الروسية جيودًا حثيثة 

مة و لمتسويق لخطة التحول السياسي حيث تحدث ) بوتين ( عن امكانية تشكيل حك
ترتيبيا انتخابات  بمدية و نيابية ’ من المعارضة المعتدلة سورية موسعة تظم اطرافًا 

بالتتابع وتأكيدة عمى ان الرئيس السوري بشار االسد مستعدًا  الجراء  رئاسية, و 
قتسام السمطة مع معارضة بناءة وينسجم ىذا الطرح مع الانتخابات برلمانية مبكرة 

د ضريف ( لمبدء بحوار وطني مبادرة اطمقيا وزير الخارجية االيرانية  ) محمود جوا
( يشمل  5+ 6( ينطمق من مبدأ )2( وجنيف )5سوري اليقوم عمى اساس جنيف )

 ايقافاون الخميجي العربي باالضافة الى ايران ويقوم عمى اساس عدول مجمس الت
 (5)جميع العمميات العسكرية 

 

 اً روسيًا مشتركاً  ايرانيًا م: يشكل الوصول الى البحر االبيض المتوسط حم خامساً 
ا عمى تصدير الغاز الطبيعي الى االسواق مفي اقتصادى انباعتبار ان البمدين يعتمد

االوروبية التي تعتبر السوق االولى من حيث حجم االستيالك , خاصة في ضل 
االنخفاض الحاد في اسعار النفط الخام  من خالل االعوام الثالثة االخيرة وزاد ىذه 

غاز غنية في منطقة البحر المتوسط باالضافة الة حقول الغاز الرغبة اكتشاف حقول 

                                                           
مركز عمران , متاح على الرابط , الكامنة والفرصخاطر بشٌر زٌن العابدٌن , التدخل الروسً فً سورٌا , الم  -1

www. Omron .  org 
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الغنية في سوريا اىما في منطقة تدمر ما يجعل من سوريا مصدرًا حقيقيًا لمييمنة 
الروسية بشكل خاص عمى السوق االوروبية كما ان اليران لدييا مشروع سعت لمعمل 

ا عبر العراق ثم الى عمية بشكل حثيث ويتمثل في مد خط غاز من ايران الى سوري
 (5)البحر المتوسط والى اوروبا 

 

سادسًا : ترفض الدولتان بشكل قاطع أي تدخل خارجي مباشرُا او غير مباشر في 
االزمة السورية واستخدمت روسيا داخل مجمس االمن ثالث مرات لمحيمولبة دون 

مفاوضات واكدت حتمية الحل السممية , وجموس كل االطراف المعينة عمى طاولة ال
السيما انيا تشارك , فمنيا يعمالن معًا لمع دخول سوريا دائرة النفوذ الغربي النيا 

ميف الى يتمقيان في نقطة احدة تفيد بان سقوط النظام السوري يعني تحول سوريا ح
ساحة نفوذ غربية اخرى سيم في  تحجيم القوة االيرانية و الروسية لذا كذلك من كل 

ويعارضان وبشدة التوسع لمنفوذ الغربي في منطقة الشرق سوريا ويران يرفضان 
 (2)االوسط 

 

 المطمب الثاني

 محاور االختالف بين روسيا وايران حول القضية السورية

 ةتحركة حرار تذبذب د انو مسارًا ميجااليرانية ,  –مسار العالقات الروسية لان المتتبع 
يجابية العالقات , الن روسيا قد عبرت في ف السياسي , فايران غير مطمئنة ألالموق

                                                           
 , متاح على الرابط االلكترونً :راتٌجٌة اٌران وروسٌا فً سورٌا الدور الشامٌة , است  - 1
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من موقفيا من  اكثر من موقف عن سمبية العالقات في التعامل مع الموقف ابتداءً 
الواليات  ةرضتفالى الحصار الذي  زمة الوقود , وصوالً ني وااالمشروع النووي االير 

وقف الدولي المتحدة  االمريكية عمييا , االمر الذي يؤكد ان روسيا سوف تتُأثر بالم
من االزمة السورية في نياية المطاف , رغم تطمعيا الى المنطقة الشرق االوسط . 

 لناظرة قريب  وان غداً 

االيرانية وعبر تاريخيا الطويل  -ان سمة التقارب واالختالف في العالقات الروسية  
نقاط التقارب والعوامل  نازمة السورية , فمن خالل ماسبق بيالقت بظالليا عمى اال

التي ساعدت عمييا واالن يمكن القول ان ىناك من العوامل التي اسيمت في احداث 
 االختالف بين روسيا وايران حول سوريا

يبدو ان ىناك اختالفًا اساسيا حول مستقبل الرئيس بشار االسد في السمطة :اواًل 
او  داخلسواء كانت االيرانية  حيث يشكل بقاء بالنسبة اليران ىدفَا اساسيا لممصالح

سوريا كممر الزامي باتجاه لبنان من اجل حاجة ايران استعمال  انسوريا  خارجيا
( في  النظام السياسيسقوط ) لذالك فان االستمرار في تسميح حزب اهلل ودعمة , 

التطمعات االيرانية في المنطقة , بينما ترى روسيا  مشرخًا كبيرا اما ثسوريا الى احدا
أىمية بقاء الدولة السورية ومؤسساتيا الشرعية دون ان يعني ذلك بقاء الرئيس 

الى  قد المبحثالسوري بشار االسد فترة طويمة عمى رأس النظام وكانت موسكو 
افظ وجود خارطة طريق لدييا لذىاب االسد من السمطة واحالل حكومة مكانة تح

 (5)عمى مؤسسات الدولية وترعى المصالح الروسية

ا في السنوات ايران في سوري الفصائل المسمحة شكمياالتخوف الروسي من : ثانياً 
دعم من خبرات الحرس الثوري االيراني وجزب اهلل في تشكيل بالثالث االخيرة , و 

                                                           
االٌرانٌة فً سورٌا وتأثٌرها على الواقع الحوا ستراتٌجً فً الشرق االوسط ,  -نزار عبد القادر , الشراكة الروسٌة   -1
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فصائل مسمحة لذلك اقترحت موسكو ضم تمك الكتائب الى القوات المسمحة السورية 
النظامية تمك التي تقيم معيا موسكو عالقات ممتدة منذ منتصف القرن العشرين 

 حرمانياوىي خطوات اثارت امتعاضًا ايرانيا , فقد استشعرت ايران ان روسيا تيدف 
ار الحرس الثوري عقب الثورة االسالمية من ضييرىا العسكري , الذي شكمتُو عمى غر 

وبالتالي انفراد روسيا بالقوى العسكرية المستخدمة في معسكر بشار  5979في عام 
فكرة روسيا غير محل شك من جانب ايران لكانت االخيرة ضمت تمك  كانتاالسد ولو 

 (5)الفرق و الكتائب الى الجيش النظامي فور تشكيميا  

ن بين روسيا وايران من المعارضة السورية حيث ترى من خالل الموقف المتباي: ثالثاً 
يد ان تشرك جماعات المعارضة في المناقشات التي ستجري ر ا بأنيا تنمحادثات في

ركما و بت بالتعاون مع الجيش السوري الحفي المستقبل بشأن االزمة السورية ورح
لقاءات مع المعارضة بأنو ليس منظمة ارىابية وقالت بانيا منفتحة عمى عقد  أشارت

اسمًا وقد ضمت  38وتبادلت بالفعل قائمة مع المممكة العربية السعودية تحتوي عمى 
ىذه القائمة معظم االعضاء السابقين من االئتالف المعارض ومن بين ىذه االسماء 

لو خالد خوجة وممثمين من  يمعاذ الخطيب , والرئيس الحال الئتالفالرئيس السابق ل
ا االكراد وكذلك مسؤولين من جماعة االخوان مة وعرقية مختمفة بينيجماعات ديني

المسممين وحركة مسيحية مؤيدة لمديمقراطية , في المقابل ان ايران تعتبر بان 
المعارضة السورية ارىابية بجميع توعاتيا وىذا ما يشكل خالفًا مع روسيا في سوريا 

 (2)حول المعارضة 

الخالف حول طبيعة الدولة السورية المقبمةبرز الخالف الروسي االيراني حول  :رابعاً 
طبيعة مستقبل الدول السورية المقبمة كنتيجة من نتائج الحرب الدائرة فايران تعمل 

                                                           
, مجلة السٌاسٌة الدولٌة , مؤسسة االهرام ,نعكاسات التدخل الروسً على دور اٌران فً سورٌا ,امحسن ابو نورمحمد  -1

 16, ص  7112/  7,  713, العدد القاهرة 
حقٌقة الخالفات الروسٌة االٌرانٌة فً الشأن السوري جدٌدة الراٌة , متاح على الرابط  االلكترونً ,انً طوابو حمزة الخ-7
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عمى استعادة نظام االسد عمى االرض السورية فيي ال تقبل بقيام أي كانتون كردي 
رض السورية انما كي ال يطالب الكرد ايران ادارة ذاتية في سوريا  ليس بوحدة اال

سياسية  لبضعاف اكراد سوريا بمطا قاموس السياسي االيراني وىمالمن ا المحذوفين
مشابية القرانيم في كل من العراق و سوريا اضافة الى ان استعادة النفوذ في سوريا 

يراني حسن يعني الييمنة اليرانية عمى حدود دولة السد , قد طرح رأس النظام اال
روحاني ان التنسيق مع روسيا ال يعني ان طيران توافق عمى كل خطوة تقوم بيا 
موسكو في سوريا , وتصد روسيا عمى امكانية انشاء جميورية فيدرالية وتدرك ان 
اىتمامات ايران تندرج لمتوسع في المنطقة وال تتعدى مناقشتيا لتركيز اسرائيل و 

 (5)السعودية 

 

طيران و يشكل الموقف من االكراد السورين مسألة خالفية كبير بين موسكو : خامساً  
وتراقب ايران عن كثب العالقات المتنامية بين االكراد وكل من روسيا والواليات 

قد تعاممت مع وحدات حماية الشعب الكردي  المتحدة االمريكية , صحيح ان ايران
الكردي في شعال سوريا وكان ذلك  من اجل دعم نظام االسد ولكنيا الترتاح لممشروع

واضحاً  من خالل الموقف الرافض العالن الفيدرالية سبق ان تحدث روسيا عن 
اقامة نظام فيدرالي في سوريا ولكنيا كانت تعاني اقامة نظام من الالمركزي  االدراية 

 (2)مع اعطاء السمطات المحمية قدرًا كبير من السمطة 

 

                                                           
تركً مصطفى , الصراع الروسً االٌرانً على سورٌا , تقاسم نفوذ تصفٌة حسابات , شبكة بلد نٌوز االعالمٌة ,  -1
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: التنسيق بين روسيا وسرائيل من ابرز نقاط الخالف بين روسيا و وايران سادسًا 
م التنسيق الورسي جقاطع مع حيتان تعاونيا وشراكتيا مع روسيا فاالخير ترى 

ضرب المشروع االيراني عن طريق لاالسرائيمي الكبير والذي سيمنح اسرائيل فرصة 
التواجد االيراني في سوريا وقد ثبت ذالك من قيام اسرائيل بضرب خطوط االمداد 

 (5)االيرانية لحزب اهلل واغتيال بعض القادة المحسوبين عمى حزب اهلل وايران 
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 المبحث الثالث

 (لياً و االيراني ) اقميميًا  ود  -انعكاسات التحالف الروسي 

االيراني لو انعكاسات كبيرة عمى المسرح الدولي سواء  –الشك ان التحالفات الروسي 
كان عمى المستوى االقميمي او المستوى الدولي , حيث اوقع ىذا التحالف العديد من 
التساؤالت واالحتماالت أخذت تتوقعيا مراكز الدراسات الغربية والعربية لذلك سنتاول 

عمى  هالمستوى االقميمي من خالل تأثير  عمى ىذا التحالفانعكاسات في ىذا المبحث 
ان ايران امن الخميج العربي والذي يمثل تيديدًا المن واستقرار الخميج العربي والسيما 

التحالف  تناول انعكاسات ىذانتأثيرًا في المنطقة وكذلك  واالكثر تمثل القوة االكبر
 المريكيةعمى العالقات مع الواليات المتحدة ا

 المطمب االول

 االيراني عمى امن الخميج العربي  -انعكاسات التحالف الروسي 

منطقة الخميج العربي جعميا محط اطماع ة االستراتيجية التي تتمتع بيا ان االىمي
وتنافس القوى االقميمية والدولية ما جعميا عرضة لكثير من التيديدات 

. المنطقة من فوضى وعدم  هُ شيدتزعزعة امنيا واستقرارىا , ان ما لاالخطار و 
 ميبشكل مصدرًا لتيديد االمن القو  خارجيًا يشكلو  داخمياً كان باستقرار سواء 

قتصادي والسمم االجتماعي , االستقرار السياسي والتطور اال لضرب حالةالخميجي 
ي في دوامة الخوف بج العر لذلك فان التحالف الروسي االيراني قد ادخل امن الخمي

عمييا المزيد من القوة  يظيفالشك ان تحالف ايران مع روسيا سوف  (5)والحذر 

                                                           
مجلة الرصد , مركز االسالمً , للدراسات االستراتٌجٌة , النجف ,  ابعاد واثار الروسً االٌرانًهاشم محمد الباجً , - 1
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من اليمع  وما يجعميا تعيش بحالمعمى امن الخميج العربي سيؤثر بدور  الذي
ن ايران تنتظر الفرصة السانحة لتحقيق بعض االطماع والخوف الدائم , خصوصا وا

والمخططات والتي تتمثل بشكل كبير في محاولة ايران تصدير ثورتيا الى منطقة 
ضرب حالة االستقرار والتأثير عمى المكون الديني لمستغمة بذلك البعد الخميج العربي 

 (5)الخميجي الجتماعيأ

حة ال يمكن اغفاليا او ضحقيقية وااصبح الوجود الروسي في االمن الخميجي 
تجاىميا بل من الخطًا عدم التعامل بجدية وفاعمية اكبر خاصة من قبل دولة الخميج 

ذ ال أالعربي ذلك بحكم تنامي العالقات وتطورىا بشكل كبير بين روسيا وايران , 
حسب , وانما ذىبت الى ابعد و ت في البرنامج النووي االيراني اتنحصر ىذه العالق

يف التعاون العسكري ثادى الى تك ايرانو  روسيامن ذلك وخصوصًا ان التحالف بين 
يراني ان ما السالح اال ياتالمشتر  يبين الجانبين حيث تعتبر روسيا المصدر الرئيس

عادة تسأىي رغبة روسيا في التعاون العسكري بين البمدين  في يفسر النمو المطرد
ميم مورد  ذالك من مثمةيمكانتيا في سوق السالح وزيادة حصتيا في ىذا السوق لما 

 (2)عنة خاصة في ضل االزمة االقتصادية العالمية الستنغناءا يمكناال

 ان ما تم العمل بو من  قبل روسيا وايران من خالل تحالفيا ىو تضخيم االسناد
اليران في المنطقة سوف يؤدي الى  فر االسناداالستراتيجي اليران , حيث ان تو 

احداث اخالل في ميزان القوى في منطقة الخميج العربي لصالح تفوق ايران كما ان 
التطمع الروسي االكبر ىو احداث اختراقات اكثر اتساعًا في الخميج العربي النو 

  ىذا ما سيدفع دول (3)اورة في السياسة الخارجية الروسية نيمثل مجااًل واسعًا لمم
                                                           

,  وكالة القدس لالنباء , متاح على الرابط, احمد سمٌر القدرة , البٌئة االقلٌمٌة  وتحدٌات االمن القومً الخلٌجً  -1
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التعاون الخميجي ان اتباع استراتيجيات متماسكة كتعزيز وحدة دول الخميج مجمس 
بشكل فردي وكذلك تعزيز الشراكة  جيتياذا التحديات بداًل مواىالعربي لمواجية 

االستراتيجية مع الغرب كل ذلك يدفع دول الخميج العربي الى تمويل االنظمة والقوى 
ران والذي يتطمب اموال كبيرة فضاًل عن قياميا بعقد السياسية والعسكرية المعادية الي

الواليات  مع صفقات لشراء االسمحة من الدول الغربية وعمى الوجة الخصوص
 طقةاع االيرانية في منمجانب العسكري لدييا لمواجية االطالمتحدة االمريكية لتقوية ال

يجعل دول مجمس  الخميج العربي أحداث شيئ من التوازن االقميمي معيا االمر الذي
التحالف  ىذا  التعاون الخميجي تستنزف الكثير من االموال فضاًل عن ذلك فأن

 (5)ا من االستثمارات الروسية في مختمف المجاالتمانيسوف يؤدي الى حر 

االيراني ومواصمة الدعم الروسي اليران وتزويدىا  –ان استمرار التحالف الروسي 
سمبياً  عمى  تعميق الخمل القائم في توزنات  بمنظومات اسمحة متطورة سيعكس ذلك

التصل الى صيغة متفق عميا  مدخمةقوى في منطقة الخميج العربي ويزيد من ال
لالمن االقميمي , في ضل غموض النوايا االيرانية استمرار الخالف حول بعض 

ومة بالترتيبات االمنية وتزايد التصريحات المتشددة من داخل المنظ القضايا المتعمقة
بو كمسمى  تثبتوال يصنع القرار االيراني واالستمرار بأستخدام لفظ الخميج الفارس

بمعنى الخالفات ويوسع  قمعلالستحقاق التأريخي لمخميج في جانب ايران , مما ي
 (2)بين جيرانيا من دول مجمس التعاون الخميجي  و اليوة بينيا

يمثل تيديدًا وتحديًا المن واستقرار االيراني  -ة القول ان التحالف الروسي  صوخال
عمى الجانب  صرالذي يقت قدول التعاون الخميجي بمفيوم الشامل وليس الضي

                                                           
الصراع واالرهاب , دار ناشري  ذٌهغفً الشرق االوسط ٌ جدٌدجٌوسٌاسً د . عبد الحفٌظ عبد الرحٌم محبوب , واقع  -1
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العسكري فقط وانما يمتد الى ابعد من ذلك ليشمل جوانب سواء كانت السياسية منيا 
 او االقتصادية او االجتماعية

 المطمب الثاني

 الواليات المتحدة االمريكيةعمى العالقات مع االيراني انعكاسات التحالف الروسي 

في النظام الدولي فقد صعدت قوة  هشيدت الساحة الدولية منذ بداية ىذا العقد طفر 
والمواقف الدولية فاالخطاء التي (5)سياسية جديدة ذات صوت مسموع في االزمات

العبين اخر يكية في سياستيا ادت الى فسخ المجال لمر ارتكبتيا الواليات المتحدة اال
بين يقاسموىا السالمة والقوة ويتحكموا في النظام العالمي من منظور مصالحيم 
الخاصة االمد الذي يحتم عمى كل دول ان تنحي سياسات جديدة متماسك مع 

المواقف الراىن لمحفاظ  عمى االمن القومي وتحقيق اكبر قد الن المنفعة , ولعل 
ى متاخمة الواليات المتحدة االمريكية في دورىا اأبرز تمك القوى الصاعدة واقدرىا عم

 (2)ىي روسيا االتحادية 

تصعد كقوة عضمى ساعية الستعادة  –منذ تولى بوتين  –من الواضح ان روسيا 
نحو بناء  ةوجتتموقفيا الذي لعبتة في زمن االتحاد السوفيتي , وىذا ما يجعل روسيا 

عالم متعدد  االقطاب في اطار بناء قوتيا الذاتية واعادة بناء محيطيا االقميمي 
لذالكفانيا اعتمدت عمى التأسيس  تحالفات جماعية وثنائية , سواء كانت سياسية او 
اقتصادية او عسكرية لذا فأن تحالفيا مع ايران سوف يمنحيا قوة أضافية في مواجية 

بدأت ايران  2003الل الواليات المتحدة االمريكية العراق عام فبعد احت (3)مريكياا

                                                           
1
                             محمد محمود السٌد , ابعاد الروسً , المحمور المتحدث , متاح على الرابط االلكترونً -

www. Ahewor. Org / debat/ show .art .asp ?                                                                                        
 35ص د , مصدر سبق ذكره .محمد محمود السٌ -7
- 711نورهان محمد سعٌد مصطفى , تأثٌر الصعود الروسً على السٌاسة الخارجٌة االٌرانً تجاة الشرق االوسط ) -4

 www. Demoeraticac./ 2D= 34457# - ftn62                               ( على الرابط االلكترونً 7115
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تبرز كقوة اقميمية ىامة متميزة ويصبح ليا دور اقميمي بارز نتيجة لموقعيا الجغرافي 
والذي يمثل عمق استراتيجي ذات اىمية كبيرة بالنسبة لمسياسة الخارجية الروسية ىذا 

اىمية كبيرة بالنسبة لمدولتان لموقوف االيراني يتمتع ب – ما يجعل التحالف الروسي
 (5)امام التقديم االمريكي في منطقة الشرق االوسط ومنطقة بحر قزوين

ي ذايراني وال –الى تشكيل محور عسكري روسي  روسيا وايرانادى التحالف بين 
سوف ييدد التوازن في كامل منطقة الشرق االوسط ويجعل امكانية احتواء النفوذ 

ة مستحيمة , لذلك ال بد من االعتراف بأن التعاون العسكري بين الروسي ميمة شب
عمى ضرورة احتواء  زيتطور بسرعة ضمن فكرة جامعة بينيما تترك روسيا وايران

النفوذ االمريكي في المنطقة , من اجل خدمة المصالح االستراتيجية الروسية في 
ن في ان يكون ليا در المنافسة الجارية مع امريكا , ومن اجل تحقيق طموحات ايرا

ء الشرقي لمبحر المتوسط كما ان التحالف ىاساسي في حدود افغانستان الى الشاط
الروسي االيراني سينعكس سمبًا عمى المصالح االمريكية في شرق البحر المتوسط 
والخميج , ويبدوا ان اليدف الجامع بينميا يرتكز حول تفكيك االمن االقميمي القائم 

ب العالمية الثانية وال بد من ىنا ادراك مفاعيل ىذا انتياء الحر  ذبدعم امريكي من
طائرات روسية في مطار ايراني باالضافة الى نشر بوجود  حقد يمنالتحالف والذي 

مما يؤثر عمى قدرات الواليات المتحدة االمريكية  المتطورة s300s 400بطاريات 
وضرب اىداف نوويو داخل ايران في حال لم تمتزم ايران بتنفيذ بنود االتفاق النووي 

 (2)مع القوى الدولية الذي وقعتةااليراني 

ذوي  من نجحت روسيا بتحالفيا مع ايران بأعتبارىا فاعل اقميمي وكذلك انيا
سياستيا في الشرق  في الواليات المتحدة االمريكية فكاالستراتيجيات البعيدة من 

                                                           
                       على الرابط االلكترونً لمتاحا 7111 – 7114ٌة االٌرانٌة . سعد الحمدانً , العالقات الروس -1

www .isj.netiasj ? func = article old = 50930                                                                                  
 14مصدر سبق ذكرة , صنزار عبد القادر ,  -7



 

 
  79 

 

االوسط من فرض وجودىا الفاعل في عدد من السياقات الصراعية االقميمية خاصة 
عم رؤيتيا االستراتيجية دفي االزمة السورية لذلك استثمرت روسيا ىذا التحالف في 

قد نجح التحالف الروسي االيراني عبر ممارسة في ازمات منطقة الشرق االوسط و 
عسكري خارجي من قبل أي ولجيود الدبموماسية في استبعاد تدخل (5)النفوذ السياسي 

في سوريا من ثم تمكنت  يةحمف الشمال االطمسي بقيادة الواليات المتحدة االمريك
الزمات بمسار قوس ا االمريكيموسكو عبر تحالفيا مع ايران من خمخمة االنفراد 

حت الدولتان تممكان من االوراق الميمة أضالصراعي من منطقة الشرق االوسط 
الحيوية  يماالكمية ومصالحاستراتيجيتيما  الكثير لممناورة في تمك االزمات مما يدعم

 (2)في المنطقة 

لذالك تحول العالم من احادي القطبية الى عالم متعدد االقطاب , ان سياسة 
عمى وجية الخصوص تحالفيا مع و االحالف التي اقامتيا روسيا مع دول مختمفة 

ايران حيث ساعدىا ذالك الى التواجد المستمر في منطقة الشرق االوسط ومناطق 
في منطقة الشرق االمريكي جد اخرى من العالم وبالتالي سينعكس سمبًا عمى التوا

  (3)المنطقة  في ىذااالوسط وكذلك منع الواليات المتحدة االمريكية من االنفراد 

من  تروسي االيراني تشكل لكي يكون اداقدم ان التحالف الما تونستمخص من 
في ادوات تيديد التواجد االمريكي في منطقة الشرق االوسط وكذلك عدم السماح ليا 

ان ليذا التحالف اىمية كبير لسياسة  اً يضي ىذه المنطقة ونالحظ ااالنفراد ف
اع والمخططات المتمثمة بتصدير ثورتيا مالخارجية االيرانية في تحقيق بعض االط

 الى منطقة الخميج العربي

                                                           
اتجاهات, مركز المستقبل  مجلة,  سً فً الشرق االوسط فً عهد ترامبوفٌق عالم , حدود التمرد الرشمصطفى  -1

 63,ص  7112/  7,  14لالبحاث والدراسات المتقدمة , العدد 
 35فٌق عالم , مصدر سبق ذكرة , ص شمصطفى  -7
. رسالة ماجستٌر غٌر  7116 -7111حسنً عماد العوضً , السٌاسة الخارجٌة الروسٌة تجاة الشرق االوسط  -4

 44, ص  7116منشورة مقدمة الى كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة , جامعة بنً سوٌق , 
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 االستنتاج

مثل مرحمة التعاون االستراتيجي في كثير من  –التحالف الروسي االيراني  -5
ام المشترك لمواجية الكثير من التحديات تمالمجاالت والقضايا , ذات االى

 0سواء كانت عمى المستوى االقميمي او الدولي
ان الموقع الجيوسياسي الذي تتمتع بو ايران وكذلك فرص االستثمار الكبير  -2

التي تمتمكيا جعميا ذات أىمية كبيرة بالنسبة لروسيا وخصوصًا ان روسيا 
 0تطمح الستعادة دورىا كدولة عظمى ليا مكانتيا الدولية 

 ًا اقتصاديًا ميماقسو  ىاتسعى روسيا من خالل تحالفيا مع ايران بأعتبار  -3
تصريف منتجاتيا العسكرية والتقنية , بالتالي سوف يساعدىا ذالك عمى حل ل

االزمة االقتصادية التي يعاني منيا المجتمع الصناعي العسكري الروسي 
وكما يساعدىا ايضًا عمى تطور قدراتيا العسكرية واالقتصادية لمواكبة 

 0التطورات التقنية , والمنافسة في االسواق العالمية 
ؤثر في المنطقة تجد في روسيا مالتي تسعى الى دور اقميمي فعال و أيران  -4

ات يمصالح المشتركة في المنطقة فاالمكانالالنسب اللتقاء عدد من االحميف 
اجيا ايران لموصول الى استراتيجيتيا تالعسكرية والتقنية التي تمتمكيا روسيا تح

 0المنشودة
دفعيا الى المزيد من التنسيق  ان التقاء مصالح الدولتين في القضية السورية -5

 العسكري في سبيل الحفاظ عمى النظام السياسي في سورياو والتعاون االمني 
االيراني تيديدًا كبيرا عمى المصالح الواليات المتحدة  –شكل التحالف الروسي  -6

 0االمريكية ونفوذىا في منطقة الشرق االوسط
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مثل ذالك بالتالي و ايران مع روسيا اضاف عمييا الكثير من القوة  لفان تحا -7
منطقة الخميج العربي كما يساعد ايران ايضًا في  اداة لتيديد امن واستقرار

 0صدير ثورتياتبعض االطماع والمخططات وخاصة فيما يتعمق ب تحقيق

 

 الخاتمة

تطورت العالقات الروسية االيرانية في مختمف المجاالت بعد احتالل  العراق عام 
ايران كقوة اقميمية مؤثرة في المنطقة بفضل احتياطياتيا من الطاقة )  زرو بم و 2003

الدولتين اىمية تطور  تادرك واالستراتيجي ,الجغرافي موقعيا و النفط والغاز ( 
اً توج مشيدت تمك العالقة تحوال ستراتيجيا مي حيثا في مختمف المجاالت ميتعالق

بتوقيع العديد من االتفاقيات السياسية واالقتصادية والتكنولوجية والتجارية بين البمدين 
اسست الشراكة استراتيجية طيد مجاالت التعاون العسكري والتي و الى ت إلضافةاب

ايراني والذي يمثل احد  –تحالف روسي  ثحدو  ىبينيا وقد ادى ىذا التطور ال
المحاور االستراتيجية في مواجية الييمنة االمريكية في ظل و سياسية المظاىر ال

 0النظام الدولي الجديد في منطقة الخميج العربي وبحر قزوين

المجاالت في شراكة استراتيجية  قالى خمتسعى الدولتان من خالل التحالف حيث 
ع التعاون االقتصادي , خاصة التعاون في مجال التجارة والنفط والغاز بالرئيسية االر 

وتكنولوجيا المعمومات  والتقنيات المتجددة و التعاون العسكري والذي يمثل عمى 
حديثة , العسكرية ال ةتطوير ترسانة العسكرية االيرانية والحصول عمى التكنولجي

والتعان السياسي في مجال مكافحة االرىاب , أضافة الى االتفاق عمى بعض 
من خالل ىذا البحث  ولذالك حاولنا القضايا ذات االىتمام االمشترك بين البمدين
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االيراني وتداعياتو عمى المستوى االقميمي  –تحميل طبيعة واىداف التحالف الروسي 
 0والدولي
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