
 
                                                          
                                                           

  

 
1 

  
  

 

 

 

 



 
                                                          
                                                           

  

 
2 

  
  

 

 

ْتلُو  ﴿ ٌَ َكَما أَْرَسْلَنا ِفٌُكْم َرُسوًلا ِمْنُكْم 

ٌَُعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب  ٌُكْم َو ٌَُزكِّ اِتَنا َو ٌَ ُكْم آ ٌْ َعَل

ٌَُعلُِّمُكْم َما َلْم َتُكوُنوا  َواْلِحْكَمَة َو

  ﴾ ونَتْعَلمُ 

 (151البقرة )

 العظٌم العلً صدق هللا
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ألى والدي... امتنانا 

 ًلفضالهما

الى شهداء العراق 

 اًلبرار... الذٌن

 عاهدو هللا فصدقو
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والصالة والسالم على اشرف المرسلٌن محمد واله  الحمد هلل رب العالمين

 ٌن وبعد:الطٌبٌن الطاهر

امتثاال لقوله سبحانه وتعالى 

﴿ِّ َِّتِّ ِنْعَمَتكَِّ َأْشُكرَِّ َأنِّْ َأْوِزْعِنِّ َرّبِ يَِّّ َوعََلىِّ عََلَِّّ َأنَْعْمَتِّ ال لَِّ َوَأنِّْ َواِِلَ َأْْعَ

اِلِحيَِّ ِعَباِدكَِّ ِفِّ ِبَرْْحَِتكَِّ َوَأْدِخلِْنِّ تَْرَضاهُِّ َصاِلًحا  (133)النمل:         ﴾الصَّ

 

)هدى مهدي  الى االستاذة الفاضلة فؤننً اتقدم بجزٌل الشكر والعرفان

 والتً لم تؤلو جهدا فً المساعدة الى هذا البحث , صالح( المشرفة

واالرشاد والتوجٌه , كما التفوتنً ان اتقدم بخالص شكري وامتنانً الى 

انو دائما الدافع الرئٌسً الذٌن ك ع اساتذتً فً قسم العلوم السٌاسٌةجمٌ

 لً فً اتمام دراستً  بالنسبة

 ما فٌه خٌر للشعب العراقً ...وفقهم هللا ل
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اعههداد هههذا البحههث الموسههوم )السٌاسههة الخارجٌههة اشهههد ان 

( قهد جهرى تحهش اشهرافً 3002تجها  العهراب بعهد  الروسٌة

/ جامعة دٌالى وهو جزء  فً كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة

 . باش شهادة البكالورٌوس فً السٌاسةمن نٌل متطل

 

 

 

 المشرف/                                                   

                                                      /   /3002 
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 ةالصفح   الموضوع               ش

 أ آًلٌة                      0

 ب أًلهداء                     3

 ت شكر وتقدٌر                   2

 ث أقرار المشرف                 4

 ج قائمة المحتوٌات                 5

 1 المقدمة                     6

 2 البحث أهمٌة                  2

 3 اشكالٌة الدراسة                 8

 4 منهجٌة البحث                 9

 5 لدراسةهٌكلٌة ا                 00

   اطار مفاهٌمً المبحث أالول                       

 (هاوأهداف ةـة الخارجٌـالسٌاس)                      

 6 المطلب األول/مفهوم السٌاسة الخارجٌة       00

 3  السٌاسة الخارجٌة اهدافالثانً  المطلب        03

 المبحث الثانً                            
 المصالح الروسٌة فً العراب                    

 11ـ16 المصالح اًلقتصادٌة             02

 21ـ13 المصالح السٌاسٌة ـ والعسكرٌة          04

 ألمبحث الثالث                            
 3002  العراقٌة االمرٌكٌة ا  الحربالسٌاسة الروسٌة تج       

      الحربالمطلب األول/السٌاسة الروسٌة قبل     05
 العراقٌة اًلمرٌكٌة                          

22 

             المطلب الثانً/السٌاسة الروسٌة بعد الحرب     06
 العراقٌة اًلمرٌكٌة

22 

 33 الخاتمة                         02

 31 توصٌاتال                        08
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 المقدمة                           

    تعد السٌاسة الخارجٌة ألٌة دولة تعبٌراا عن مصالح دائمة تاكٌداا لبدٌهٌة من        

بأنه لٌس هناك صداقة دائمة وًل عداوة دائمة بل مصالح  ،الخارجٌة بدٌهٌات السٌاسة

السٌاسة الخارجٌة بعبارة أخرى إن  من الظروف المتغٌرة، ، وكذلك اًلفادة دائمة

 علٌاال بٌن هذٌن العنصرٌن عنصر اًلستمرار العائد لإلستراتٌجٌة ألٌة دولة تمزج

الدولٌة مع دول أخرى وعنصر طارئ ٌعود إلى  القاتهاطبٌعة عو الدولة لهذه

السٌاسة وتباٌن  لهذهبٌنها تغٌر الشخصٌات الموجهة  تكون من ظروف استثنائٌة قد

رى فان لدٌها مصالح وأهدافاا اًلتحادٌة دولة قارٌة كب وبما أن روسٌا .أمزجتها

سائل اًلقتصادٌة والسٌاسٌة تحقٌقها باستخدام جمٌع الو مٌة ودولٌة تسعى إلىٌلإق

ى توظٌف لع لٌةى اعتبار أن جوهرالسٌاسة الخارجٌة هً القابلع، والعسكرٌة وماسٌةلوالدب

العراق أهمٌة  وخاصتاحتلت المنطقة العربٌة  ى،دقائق األمور فً سبٌل أهداف بعٌدة المد

وخاصتا الوًلٌات المتحدة اًلمرٌكٌة وروسٌا  كبٌرة فً الستراتٌجٌات العالمٌة،

 وذلك ٌعود للقٌمة المتزاٌدة التً تحقق وًل تزال تتمتع بها هذه المنطقة، اًلتحادٌة 

العربٌة لتثبت وان روسٌا اًلتحادٌة ترٌد ان تحقق مصالح لها فً العراق والمنطقة 

على المستوٌٌن األثري والدولً سواء بفعل موقعها و وجودها فً هذه المنطقة

الجغرافً المتمٌز من الناحٌتٌن الجٌولجٌة والستراتٌجٌة، الذي ٌشكل عامل استقطاب 

 مهماا للقوى الدولٌة، وًلمتالكها أهم موارد الطاقة فً العصر الحدٌث
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 الدراسةاهمية                    

 

 تكمن أىمية الموضوع محل الدراسة في كونو يركز عمى مجال ميم لدى باحثي    
 ودارسي العالقات الدولية وىو مجال السياسة الخارجية لمدول الكبرى، حيث أن تتبع 

ليذه الدول يساعدنا عمى فيم وتفسير مجريات األحداث في الخارجية السموكيات  
 العراقتجاه سيساعدنا تحديد سياساتيا الخارجية  لدولةالساحة الدولية. ولما كانت ا

 في فيم حقيقة دوافع ىذا التوجو واألىداف المرجوة منو، كما
 سيساعدنا أيضا عمى فيم واقع األحداث التي تمر بيا منطقتنا حاليا، ومحاولة 

 اتحميميا والتعرف عمى خمفياتيا وآفاقيا وبالتالي معرفة موقعنا من كل ما يجري حولن
 

 

 

 

 

 

 أشكالية الدراسة                                  
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 بعد تفكك االتحاد السوفياتي تالشى الحضور الروسي في منطقة الشرق األوسط،    
 وتالشت معو طموحات العودة إلى ىذه المنطقة. غير أن براغماتية السياسة الخارجية 
 الروسية اليوم تطرح فكرة أن سعي روسيا الستعادة دورىا في المنطقة مؤداه حسابات 

يفرضيا الموقع الذي تحتمو منطقة الشرق األوسط في محددات سياستيا الخارجية، 
 :التالية وعميو تم طرح اإلشكالية

 خاصة في السياسة  العراقما المكانة التي تحتمها منطقة الشرق األوسط عامة و 
 الروسية في ظل التحوالت الراهنة؟الخاجية  

 :ويتفرع عن اإلشكالية مجموعة من األسئمة الفرعية
ما ىي محددات السياسة الخارجية الروسية في الساحة الدولية؟ 
 العراقلماذا تسعى روسيا الستعادة دورىا في 
 فقط؟ منطقة لتعظيم مصالحيا االقتصاديةالعراق ىل تعتبر روسيا منطقة 

 

 فرضٌة الدراسة                

 :من خالل اإلشكالية المطروحة تم وضع الفرضيات التالية    
كمما تزايد دعم السياسة  كمما تعاظمت المصالح الروسية في منطقة الشرق األوسط 

 .الخارجية الروسية لقضايا ىذه المنطقة
 لمتيديد أدى إلىعدم تعرض مصالح روسيا االقتصادية في منطقة الشرق األوسط 

 وخاصتا العراق.ثبات موقفيا الرافض لموجات التغيير في المنطقة
 

 منهجٌة الدراسة                           
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 ىما: عتمدنا في بحثنا ىذا عمى منيجين لمعالجة موضوع الدراسةأ
 حيث استعنا بو في وصف السمات العامة لمسياسة  :المنهج الوصفي

 والعسكري الخارجية الروسية، وكذلك وصف الواقع االقتصادي واألمني 
كما اعتمدنا عميو أيضا في وصف األحداث والتطورات الراىنة التي  لمعراق

 العراقو تشيدىا الساحة الدولية 
 اعتمدنا عميو لموصول إلى معمومات وحقائق  التحميميمنهج ال
 ، خاصة وأنيا ال تزال مستمرة العراقشيدىا يحول األحداث التي  حميميةت

 التي تحدث تحميل لممواقفإلى يومنا ىذا، وىذا يتطمب منا المتابعة ال

 

 

 

 

 

 

 

 هيكلية الدراسة                    
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 فً صٌاغتها تم التً واًلشكالٌة الفرضٌة ومدركات منطلقات ألى استنادا  

 مباحث ثالث الى الدراسة هٌكلٌة تقسٌم تم, العلمً البحث مجال اطار

 :رئٌسٌٌن

 السٌاسة بتعرٌف تقوم الخارجٌةحٌث السٌاسة مفهوم: اًلول المبحث تناول

 .الخارجٌة السٌاسة واهداف الخارجٌة

 اقتصادٌة, العراق فً الروسٌة المصالح فتناول: الثانً المبحث اما

 .والعسكرٌة والسٌاسٌة

  اًلمرٌكٌة العراقٌه الحرب تجاه الروسٌة السٌاسة فتناول:الثالث المبحث اما

 .الحرب هذه من روسٌا وموقف 3002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 المبحث األول                               
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 وأهدافها السٌاسة الخارجٌة                        

مورستتتتت السٌاستتتتة الخارجٌتتتتة منتتتتذ القتتتتدم بشتتتتكلها المبستتتتط وهتتتتً انعكتتتتاس لمتتتتا كتتتتان        

بوحداتتتته السٌاستتته وبامكانٌاتتتتة اًلقتصتتتادٌة والتقنٌتتتة انتتتذاك ولكتتتن بعتتتدة معاهتتتدة ٌعٌشتتته العتتتالم 

وبتتتروز مفهتتتوم النظتتتام التتتدولً وبشتتتكله الواضتتتح التتتذي تنتتتت  عنتتته انشتتتاء  1642وستتتتفالٌه 

الدولتتته القومٌتتته وماسستتتاتها ،اصتتتبح هنتتتاك ضتتترورة للتعتتتاون بتتتٌن وحداتتتته هتتتذا النظتتتام وًلبتتتد 

وقتتتد انشتتتات منتتتذ ذالتتتك الوقتتتت بتتتوزارة الشتتتاون  متتتن وجتتتود ماسستتتات ،تعنتتتً بهتتتذا التفاعتتتل

او وزارة اًلتصتتتال او قستتتم العالقتتتات الدبلوماستتتٌة .وقتتتد نتتتت  عتتتن هتتتذا التفاعتتتل ان ة الخارجٌتتت

ٌكتتتون هنتتتاك ترتٌتتتب لمتتتا موجتتتود متتتن مصتتتالح وأستتتس لوحتتتدات هتتتذا النظتتتام بتتتٌن وحتتتدات 

النظتتتتتتام التتتتتتدولً نظتتتتتترآ لمتتتتتتا كتتتتتتان ٌعٌشتتتتتتته العتتتتتتالم متتتتتتن ازمتتتتتتات )الماسستتتتتتة لدٌنٌتتتتتتتة 

ـالكنٌسةتتتتتـالنفوذاًلقطاعً (وستتتتتطو الممالٌتتتتتك والقٌاصتتتتترة ،فظتتتتت  عتتتتتن العوامتتتتتل الظاغطتتتتتة 

اًلختترى جمٌعهتتا كانتتت تشتتكل المتتاثره فتتً حركتتة رجتتال السٌاستتة ضتتمن محتتٌط دولتتتهم ثتتم 

أن مضتتتمون معاهتتتدة وستتتتفالٌا شتتتمل تطتتتور هتتتذا الستتتلوك لٌشتتتمل وحتتتدات النظتتتام اًلختتترى،

ح لهتتا مصتتتالح فتتً ومطتتامع فتتتً العتتالم متتتن صتتبن عنتتتدما انشتتأت الدولتتة القومٌتتتة اربتتا ولكتتاو

 اجل النفوذ.

   مفهوم السٌاسةالخارجٌة( المطلب األول)                   

:هتتتً ستتتلوك ٌتتتاثر وٌتتتتأثر ٌستتتتخدمة رجتتتال الدولتتتة وصتتتنا  القتتترار  ةٌالخارجالسٌاستتتة     

التتتتً للتعامتتتل متتتع الوحتتتدات السٌاستتتة فتتتً اطتتتار متكامتتتل اساستتته الستتتٌادة الكاملتتتة ًلن الدولتتته 

تتمتتتتع بستتتٌادة كاملتتتة ًلتستتتتطٌع الدولتتته ٌتتتع صتتتناعة قتتترار سٌاستتتً ختتتارجً مستتتتقل وبالتتتتالً 

هنتتاك الكثٌتتر متتن المتتاثرات التتتً ٌكتتون لهتتا  رد فعتتل اٌجتتابً آو ستتلبً علتتى صتتانع القتترار 

.طبٌعتتتتته المتغٌتتتتترات الستتتتتائدة فتتتتتً الدولتتتتتة ٌتتتتتاثر علتتتتتى مستتتتتتوى صتتتتتنع القتتتتترار السٌاستتتتتً 

وتفتتتاعالت اًلطتتتراف المناضتتترة ستتتواء كتتتان وحتتتدات والخارجٌتتتة التتتتً تتتتاثر علتتتى حركتتته 

 ونتتتادرآ متتتاٌخلو متتتن اعمتتتال جوهرٌتتتة او منظمتتتات واحٌانتتتا ماسستتتات دولٌتتتةسٌاستتتٌه)دول( 

وٌكتتتتون او ٌتضتتتتمن عوامتتتتل للحفتتتتاظ علتتتتى اًلمتتتتن  القتتتتومً التتتتوطنً وبهتتتتذا فتتتتان السٌاستتتتة 

شتتتطة الخارجٌتتته كمفهتتتوم هتتتوه انعكتتتاس لمتتتا ٌتتتدور داختتتل الدولتتتة متتتن تفتتتاعالت ومتغٌتتترات وأن

علتتتى كافتتتة المستتتتوٌات جمٌعهتتتا تتتتاثر فتتتً حركتتتة طبٌعتتتة صتتتانع القتتترار السٌاستتتً الختتتارجً 

للدولتتتة اذ ان السٌاستتتة الخارجٌتتتة هتتتً فعتتتل واحٌانتتتا رد فعتتتل كفعتتتل .ًلتوجتتتد سٌاستتتة خارجٌتتته 

بتتتدون ثوابتتتت وًلكتتتن فتتتً نفتتتس الوقتتتت ًلتوجتتتد سٌاستتتة خارجٌتتتة بتتتدون تغٌتتتر .فالعتتتالم ٌشتتتهد 

 (1.)كاس للوضع الراهن العدٌد من المستجدات وهً انع

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12ص 1991ـ مازن اسماعٌل الرمضانً ،السٌاسة الخارجٌة ، مطبعة دار الحكمة بغداد ،1
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حالتتتتته حتتتتتال اي مفهتتتتتوم فتتتتتً العلتتتتتوم السٌاستتتتتة خاصتتتتتة العلتتتتتوم ذ ان هتتتتتذ المفهتتتتتوم أ         

اًلجتماعٌتتة عامتتة ٌعتتانً متتن غٌتتاب اًلتفتتاق علٌتته لغٌتتاب وجتتود نظرٌتتة فتتً العلتتوم اًلنستتانٌه 

. اًل ان ذالتتتك ًلٌمنتتتع متتتن الختتتوف فتتتً التعتتتارٌف التتتذي ٌتناولتتته لمحاولتتتة الوصتتتول التتتى فهتتتم 

خارجٌتتتتتة تعرٌفتتتتتا شتتتتتدٌد معنتتتتتى السٌاستتتتتة الخارجٌتتتتتة فٌعتتتتترف بعتتتتتف الدارستتتتتٌن الساستتتتتة ال

 العمومٌة ومن امثلة هذه التعرٌفات الذي ٌقدمه 

حامتتتد ربٌتتتع اذ ٌعتتترف السٌاستتتة الخارجٌتتته بانهتتتا  )جمٌتتتع صتتتور النشتتتاط الختتتارجً حتتتتى لتتتو  

لتتتم تصتتتدر عنتتته الدولتتتة كحقٌقتتته نضتتتامٌه .ان نشتتتاط الجماعتتته كوجتتتود حضتتتاري او التغٌتتترات 

نتتتدرج ضتتتمن هتتتذا البتتتاب اواستتتع التتتذي الذاتٌتتتة كصتتتور فردٌتتته للحركتتته الخارجٌتتته تنطتتتوي وت

 (1) نطلق علٌه السٌاسة  الخارجً (

بٌنمتتا ٌتتذهب د.محمتتد ستتلٌم التتى ربتتط السٌاستته الخارجٌتته بمجموعتته متتن اًلبعتتاد فهتتً لدٌتته    

)برنتتتتتام  العمتتتتتل العلنتتتتتً التتتتتذي ٌختتتتتتاره الممثلتتتتتون الرستتتتتمٌون للوحتتتتتده الدولٌتتتتتة متتتتتن بتتتتتٌن 

محتتتدده فتتتً المحتتتٌط الختتتارجً وطبقتتتا  مجموعتتته البتتتدائل المتاحتتته متتتن اجتتتل تحقٌتتتق اهتتتداف

 لهذه التعارٌف فأن 

السٌاستتتة الخاارجٌتتتة تنصتتترف التتتى مجموعتتته اساستتتٌه متتتن اًلبعتتتاد الوحتتتده الرستتتمٌه والعلنٌتتته 

 (2)واًلختٌارٌه والهدف هوالخارجٌه والبرنامجٌة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 33نً ، المصدر السابق صـ مازن اسماعٌل الرمضا1

 وشبٌـر30العـدد ,ولـٌم نصـار, "اسـتراتٌجٌة روسـٌا االتحادٌـة العالمٌـة", المجلـة العربٌـة للعلـوم السٌاسـٌة,  .2

 28ص2008،رٌفخ
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أمتتتتا  د.فاضتتتتل زكتتتتً محمتتتتد فٌعتتتترف السٌاســـتتتتـه الخارجٌتتتته بانتتتته )الخطتتتتة التتتتتً ترستتتتم      

 (1)العالقات الخارجٌة لدولة مع غٌرها من الدول (

وٌتتتذهب د.احمتتتد نتتتوري النعٌمتتتً التتتى القتتتول )بتتتأن السٌاستتتة الخارجٌتتته ألي دولتتتة تعكتتتس      

وجتتتود عملٌتتتة دٌنامٌكٌتتته تاختتتذ فتتتً اًلعتبتتتار المصتتتلحه القومٌتتتة والضتتتروف البٌئٌتتته الدولٌتتته 

 (2)التً تترجم الى واقع ملموس من خالل اًلداة الدبلوماسٌة(

انهتتتا )أنمتتتاط الستتتلوك السٌاستتتً الختتتارجً أمتتتا أ.د.متتتازن استتتماعٌل الرمضتتتانً فٌعرفهتتتا ب     

الهادفتته والمتتاثره  التتتً تتحتترك متتن خاللهتتا الدولتتة حٌتتال الوحتتدات الدولٌتتة اًلختترى منفتترده 

 ( 3)او مجتمعه ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 75ص 1975ً محمد .السٌاسة الخارجٌة وابعادها فً السٌاسة الدولٌة .مطبعة شفٌق بغداد ـ فاضل زك1

 28ص، 2001.مطبعة جامعة بغداد.،مً . السٌاسة الخارجٌة ـ أحمد نوري النع2ٌ

 291 ـ 237ص ؛مصدر سابق،ـ  مازن الرمضانً 3
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  المطلب الثانً                                

 أهداف السٌاسة الخارجٌة الروسٌة                            

هنتتتاك معتقتتتد بتتتدٌهً فتتتً السٌاستتته مفتتتاده ان اهتتتداف التتتدول تتتترتبط عتتتادة بالنواٌتتتا والتتتدوافع     

التتتتً تستتتتر التتتدول علٌهتتتا وًل تفصتتتح عنهتتتا ، وهتتتوه ماٌجعتتتل تتبعهتتتا وتحدٌتتتدها امتتترآ صتتتعبا 

ابتتتتته ًلن هنتتتتاك فارقتتتتا بتتتتٌن ٌخضتتتتع لالجتهتتتتاد اكثتتتتر متتتتن ٌبنتتتتى علتتتتى الحقتتتتائق الماكتتتتده ةالث

اقتتتع وعلتتتى العمتتتوم بنٌنتتتا تصتتتوراتنا عتتتن و ماتعلنتتته التتتدول متتتن اهتتتداف ومتتتا تعتنقتتته منهتتتا  او

اهتتتداف الخارجٌتتته الروستتتٌه ووستتتائلها متتتن ختتتالل ماجائتتتت بتتته وثٌقتتته مفهتتتوم اًلمتتتن القتتتومً 

 (1)الروسٌه ، التً اثبت نتٌجه لالسباب التالٌه 

وادى التتتى ضتتتتعف تتتتتاثٌر روستتتٌا علتتتتى الصتتتتعٌد  ـتتت الوضتتتتع اًلقتصتتتادي التتتتذي ازداد ستتتتاآ1

 الدولً واًلقلٌمً .

 ـ ضعف القدرة العسكرٌه وطاقات روسٌا الدفاعٌة.2

 ـ تزاٌد اًلخطار على األمن القومً الروسً .3

 ـ تزاٌد المنضمات اًلرهابٌه الدولٌه التً ختارت روسٌا مكانا ًلنطالق نشاطها.4

 ٌجً وعملٌة نز  السالح .ـ القلق على مصٌر اًلستقرار اًلسترات5

 ومن هنا ننطلق كً نجعل اهم اًلهداف الروسٌه التً تتمثل كما رأٌنا فً ما ٌلً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ناشتتترون.العربٌتتتة للعلتتتومالتتتدار 1ـتتت د.ناصتتتر زٌتتتدان ،دور روستتتٌا فتتتً الشتتترق األوستتتط وشتتتمال افرٌقٌتتتا ، ط1

 256ص م2313هـ ـ 1434،بٌروت،
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 تقوٌة القدرات الروسٌة   ـ 1

ٌتمثتتتل فتتتً ادامتتتة هتتتامض متتتن التتترد  ٌضتتتمن ستتتالمة اًلتحتتتاد الروستتتً )امتتتتالك عامتتتل      

التترد (وذل ك ان حجتتم التهدٌتتتد المباشتتر وغٌتتتر المباشتتر الموجتتتة التتى اًلتحتتتاد الروستتً بعتتتده 

غ حتتدا ًلٌمكتتن التفاضتتً عنتته ، وكتتذا انكشتتاف اطتتراف الدولتتة تفكتتك اًلتحتتاد الستتوفٌتً قتتد بلتت

الوارثتتتة امتتتام التحتتتدٌات الداخلٌتتتة )العراقٌتتتة اًلثنٌتتته اًلنفصتتتالٌة( والخارجٌتتتة الصتتتادرة عتتتن 

التتتذٌن ٌتتتودون اثتتتارة موضتتتوعات وقضتتتاٌا ستتتابقة الجٌتتتران الخصتتتوم الستتتابقٌن وحتتتتى متتتن 

لكتتتل منهتتتا فتتتً اًلقلتتتٌم الروستتتً  تتعلتتتق بنزعتتتات الحتتتدود وملكٌتتتة اًلرف، المطالتتتب المتبادلتتتة
(1) 

تحتتتدي العتتتالم فتتتً  ةاستتتتند هتتتاذا االتتتدور اًلمبراطتتتوري الروستتتً علتتتى تعزٌتتتز وضتتتاهر     

وستتتورٌا(مدفوعة  -جورجٌاتتتـ اوكرانٌتتتا ـ والقتتترمالمنتتتاطق الرختتتوة ومنتتتاطق اًلزمتتتات مثتتتل )

دٌنٌتتتة وقتتتد ضتتتهر التتتتاثٌر  اٌدلوجٌتتتةامبراطورٌتتتة ترتكتتتز علتتتى مرتكتتتزات كولنٌالٌتتتة بعقلٌتتتة 

فتتتتً اًلدوار التتتتتتً لعبتهتتتتا الكنٌستتتتة الروستتتتتٌة فتتتتً ازمتتتتان الجتتتتتواد  اًلرثوذكستتتتً(التتتتدٌنً )

 (2)سورٌا(.-جورجٌا-الروسً بصورة متدرجة فً )البوسنة والهرسك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 212ص .د.ناصر زٌدان ، المصدر السابق . -1

باحتتتتث فتتتتً سٌاستتتتٌة   جٌتتتتوروستتتتٌا فتتتتً المنطقتتتتة العربٌتتتتة:طموح استتتتتراتٌجٌة ومصتتتتالح  تبعتتتتان مبتتتتروك شتتتترٌف  -2

 212، القاهرة، صة فً مصرالشان السٌاس
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 ـ الحفاف على اًلمن القومً الروسً ووحدة اًلراضً الروسٌه.2

لعتتتتل هتتتتذا الهتتتتدف هتتتتوه متتتتن اهتتتتم هتتتتداف اًلستتتتتراتٌجٌة الروستتتتٌة وتمكتتتتن اهمٌتتتتته فتتتتً    

 معطٌات ابرزها

ان اتستتتتتا  اًلرف الروستتتتتٌة والمطلتتتتتب الستتتتتٌادي المتعلتتتتتق بهتتتتتا قتتتتتد واجتتتتته تحتتتتتدٌا  - أ

وقً ، فهنتتتاك ارف كانتتتت تنظتتتر الٌهتتتا روستتتٌا علتتتى خطٌتتترا بعتتتد تفكتتتك اًلتحتتتاد الستتت

استتتتتتونٌا ولتوانٌتتتتتا الثالث) البلطٌتتتتتق انهتتتتتا جتتتتتزء منهتتتتتا. ولعتتتتتل اهمهتتتتتا جمهورٌتتتتتات

 ( التً انفصلت عنها وًلتفٌا

 ابرز مثال لها  الشٌشانٌةتزاٌد حده النزعات اًلنفصالٌة ، التً تشكلت اًلزمة  -ب

 وحتتتتدة اًلرف الروستتتتٌة كمتتتتا انخطتتتتورة بعتتتتف مطالبتتتتات ونزعتتتتات الحتتتتدود علتتتتى  -جتتتتـ

 (1)على العالقة بٌن الطرفٌن  اللةبظٌلقً  الكودٌلمع البٌانات بشأن جزر   النزا 

 للتطور اًلقتصادي للبلد المناسبةتامٌن الضروف ـ 3

اًلساستتتتً  الكتتتتاب روستتتتٌا   التتتتذي تعانٌتتتتةلعتتتتل العامتتتتل اًلقتصتتتتادي ٌمثتتتتل التحتتتتدي اًلول     

تمتلتتتك روستتتٌا الكثٌتتتر متتتن المتتتوارد الطبٌعٌتتتة وتعتتتد متتتن اغنتتتى  (1)لتطلعاتهتتتا اًلستتتتراتٌجٌة ، 

ملٌتتتتار برمٌتتتتل  43دول العتتتتالم ، فهتتتتً تمتلتتتتك ستتتتابع اكبتتتتر احتٌتتتتاطً نفطتتتتً فتتتتً العتتتتالم  ب

بلمئتتتتة متتتتن اًلحتٌتتتتاطً العتتتتالمً متتتتن ٌجعلهتتتتا اكبتتتتر منتتتتت  ومصتتتتدر بعتتتتده  4،6ماٌعتتتتادل 

ل ٌومٌتتتا متتتن التتتنفط ملٌتتتون برمٌتتت 3،2برمٌتتتل وتصتتتدر حتتتوالً  1،5الستتتعودٌة اذ تنتتتت  بتتتألٌوم 

 5453بحتتتتوالً  %35الختتتتام . كمتتتتا انهتتتتا اكبتتتتر دول العتتتتالم فتتتتً احتٌتتتتاطً الغتتتتاز الطبٌعتتتتً 

ترلٌتتتون  كمتتتا ٌوجتتتد فٌهتتتا معتتتادن اختتترى ذات اهمٌتتتة كبتتترى مثتتتل الحدٌتتتد والنٌكتتتل واًللمتتتاس 

 223والفضتتتتة والرصتتتتاص والفوستتتتفات والتتتتذهب واًلخشتتتتاب كتتتتذلك الزراعتتتتة  فانهتتتتا تظتتتتم 

 (2). للزراعةالزراعٌة الصالحة  ملٌون هكتار من اًلرف

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 228ـ 224صناصر زٌدان مصدر سابق ـ 1

عتتتالمً متتتاثر، جامعتتتة م البحتتتث عتتتن دور ـتتت محمتتتد مجتتتدان استتتتاذ العالقتتتات الدولٌتتتة : سٌاستتتة روستتتٌا الخارجٌتتتة الٌتتتو2

 36ص 2311الجزائر، خرٌف
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 مكافحة اًلرهاب ـ 4

بعتتتد هتتتذا الهتتتدف فتتتً المرحلتتتة الحالٌتتتة متتتن اًلهتتتداف المركزٌتتتة ، ذلتتتك انتتته ٌتتتتداخل متتتع     

اًلهتتتداف اًلختتترى باعتبتتتار اًلرهتتتاب ٌشتتتكل عامتتتل التهدٌتتتد اًلول لالتحتتتاد الروستتتً ًلستتتٌما 

وه مختلتتتف اًلقتتتالٌم الروستتتٌة ولمكافحتتتة وظفتتتو اًلرهتتتاب التتتى ابعتتتد متتتدى ونقلتتت الشتتتٌنانٌن ان

 ( 1) على التخطٌط اًلستراتٌجً الروسً اثر استراتٌجً  كبٌر الخطر اًلرهاب

ان بتتتالده ستتتتطرح مشتتترو   مٌخائٌتتتل بوحتتتدا نتتتوافالخارجٌتتتة الروستتتً   وزٌتتتر اعلتتتن نائتتتب

قتترار دولٌتتا حتتول مكافحتتة اًلرهتتاب التتى مجلتتس اًلمتتن التتذي ٌجتمتتع بنتتار علتتى طلبتتة روستتٌا 

 (2)البحث التصدي لتنظٌم داعض فً سورٌا والعراق

 ـ اقرار السالم العالمً وتجنب النزاعات العسكرٌة5

المجتتتال  ٌعتتتد هتتتذا الهتتتدف متتتن اًلهتتتداف التتتتً ٌعتبتتتر تحقٌقهتتتا ضتتترورٌا متتتن اجتتتل افستتتاح  

لتوطٌتتد أمتتن وستتالم اًلتحتتاد الروستتً وجتتواره اًلقلٌمتتً ستتعٌا التتى تحقٌتتق هتتدف ابعتتد واهتتم 

 هوه تحقٌق النمو اًلقتصادي والرفاه اًلجتماعً . 

 ـ حفظ الهٌبة والمكانة الدولٌة6

كتتتب المفكتتر الروستتً اٌفتتان اٌلتتٌن ) عنتتدما نفكتتر فتتً روستتٌا المستتتقبل ونتصتتورها فتتً      

ن ننطلتتتتق متتتتن اصتتتتولها ومصتتتتالحها التارٌخٌتتتته القومٌتتتتة والدٌنٌتتتتة والثقافٌتتتتة خٌالنتتتتا ،علٌنتتتتا ا

،وًلٌجتتتتوز لنتتتتا ان نتتتتتاجر بهتتتتذه القتتتتٌم وًل ان نبتتتتدد ثرواتهتتتتا القومٌتتتتة الروستتتتٌة العامتتتتة .كمتتتتا 

ًلٌجتتوز لنتتا ان نعتتد احتتدآ اي كتتان بتتاي شتتًء باستتم روستتٌا.علٌنا فقتتط ان جٌتتل التتروس التتذي 

روستتتٌا كجٌتتتل متختتتاذل وختتتائن .وأنتتتا علتتتى سٌتصتتترف علتتتى نحتتتو مختلتتتف ستتتٌذكره تتتتارٌ  

ٌقتتتٌن متتتن ان اًلكثرٌتتته المطلقتتته متتتن متتتواطنً بالدنتتتا المحتتتترمٌن ًلٌرٌتتتدون أن ٌكونتتتو جتتتٌ  

 (1)متخاذآل، ومن باب أولى خائنا(

 ـ أقامة نظام متعدد اًلقطاب 1

ان التترفف الحتتتازم لعتتتالم ٌحكمتتته قطتتب واحتتتد ،والتطلتتتع الشتتتدٌد التتى اقامتتتة عتتتالم متعتتتدد       

اًلقطتتتاب ،همتتتا متتتن اًلهتتتداف الروستتتٌة للتقلٌتتتل متتتن الهٌمنتتتة األمرٌكٌتتتة حٌتتتث ذكتتتر التتترئٌس 

اًلستتتتبق ٌلتستتتتن )ان السٌاستتتتة الروستتتتٌة ترمتتتتً التتتتى بنتتتتاء منظومتتتتة متتتتن العالقتتتتات الدولٌتتتتة 

 (3)اساسها التصور بان عالمنا متعدد األقطاب وًلٌنبغً ان ٌهٌمن فٌه مركز قوه واحده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 236ـ   222زٌدان،المصدر السابق ص  ـ د.ناصر1

      arab /ar/www.alarabira.net /http .الموقع اًللكترونً 3231ــ   العالقات الروسٌة العربٌة 2

بٌتتتروت )1وتقتتتارب جدٌد)التتتدار العربٌتتتة النشتتتر والترجمتتتة( العتتتددالعالقتتتات الروستتتٌة العربٌتتتة ،ٌاستتترعبد الحستتتٌن ،  ـتتت3

 43(ص .1336اٌار/ماٌو

http://www.alarabira.net/
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 ـ تطوٌر العالقات مع الدول المشاركة فً كومنولث الدول المستقلة 2

ان استتتتقالل الجمهورٌتتتات التتتتً كانتتتت خاضتتتعه لالتحتتتاد الستتتوفٌاتً الستتتابق كتتتان ٌعنتتتً      

لموستتتكو ان الحتتتدود الجنوبٌتتتة لروستتتٌا انحستتترت شتتتماًل ماٌزٌتتتد علتتتى أًللتتتف مٌتتتل فتتتً بعتتتف 

المواقتتع ، ٌضتتاف التتى ذالتتك ستتٌطرة هتتذه التتدول علتتى متتوارد نفطٌتتة هائلتتة كانتتت حتتتى وقتتت 

 (1)موسكو .قرٌب تحت سٌطرة الحكومه المركزٌه فً 

وٌقابتتتتتل ذالتتتتتك انشتتتتتغال روستتتتتٌا بمشتتتتتكالتها الداخلٌتتتتتة ، وتتتتتتدهور اًلوضتتتتتا  اًلقتصتتتتتادٌة 

واًلجتماعٌتتتتة فتتتتً هتتتتذه الجمهورٌتتتتات الجدٌتتتتدة ،األمتتتتر التتتتذي  جعتتتتل البتتتتاب مفتوحتتتتا علتتتتى 

مصتترعٌه للتنتتافس بتتٌن القتتوى اًلقلٌمٌتتة والدولٌتتة للنفتتاذ التتى هتتذه المنطقتتة الحساستتة وجتتذبها 

كانتتتتت مغرٌتتتتات معنوٌتتتتة كاللغتتتته والقتتتتٌم المشتتتتتركة  ام مغرٌتتتتات بشتتتتتى المغرٌتتتتات ستتتتواء 

اقتصتتتتادٌة ،ومحاستتتتن التبتتتتادل التجتتتتاري  والتعتتتتاون فتتتتً المجتتتتاًلت  التكنلوجٌتتتته واًلمنٌتتتتة 

لة فتتتً ان غبتتتة التتتدول المستتتتقفقتتتط وانمتتتا نتتترى فتتتً المقابتتتل اٌضتتتا ر والعستتتكرٌة  لتتتٌس هتتتذا

رٌكتتتتً واألوربتتتتً س متتتتال األمتزٌتتتتد علتتتتى اعلتتتتى حتتتتد ممكتتتتن ألحضتتتتور اًلقتصتتتتادي لتتتترأ

والٌابتتتانً ، ولقتتتوى اختتترى علتتتى ارضتتتٌها، علتتتى امتتتل ان ٌتتتادي ذالتتتك التتتى تستتترٌع تمنٌتهتتتا 

 (2.)اًلقتصادٌة وتعزٌز استقاللها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .236السابق ص المصدر ناصر زٌدان  ـ 1

)بٌتتتت الحكمتتتة  13،  العتتتددـتتت نتتتاظم عبتتتد الواحتتتد الجاستتتور )حتتتدود النفتتتوذ الروستتتً فتتتً استتتٌا الوستتتطى والقوقتتتاز(2

 . 25(،ص 2332)خرٌف ،،بغداد( 
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 :المبحث الثانً                                

 المصالح الروسٌة فً العراق                             

تعد السٌاسة الخارجٌة ألي دولة تعبٌرآ عن مصالح دائمة لهذه الدولة ، اذ انه لٌس هناك      

صداقة  او عداوة دائمة بل هناك مصالح دائمة ، وبما ان روسٌا لدٌها العدٌد من المصالح التً 

فقد  تسعى الى تحقٌقها باستخدام جمٌع الوسائل سواء كانت اقتصادٌة او عسكرٌة أو دبلوماسٌة ،

 ى تحقٌقها باستخدام جمٌع الوسائلسعت ال

سواء كانت اقتصادٌة أو عسكرٌة أو دبلوماسٌة ،فقد سعت الى تحقٌق تلك اًلهداف فً منطقة 

الشرق األوسط وفً منطقة الخلٌ  العربً تحدٌدآ العراق التً ٌحتل العراق فٌها اهمٌة كبٌرة 

ة كونه سوق مهم للصادرات الروسٌه ًلسٌما بالنسبة لروسٌا اًلتحادٌة بسبب اهمٌته اًلقتصادٌ

ومعارضتها لالحتالل  2333اًلسلحه الروسٌة فالسٌاسة الروسٌة تجاه العراق بعده عام 

اًلمٌركً له، انما نابع من طبٌعة المصالح اًلقتصادٌة والعسكرٌة الروسٌة فً العراق، اذ ان 

ن قبلها اًلتحاد السوفٌتً السابق تعود العراق ٌرتبط بعالقات استراتٌجٌة مع روسٌا اًلتحادٌة وم

اًلمر الذي جعل روسٌا ترى ا ن اي هجوم عسكري على العراق ٌمكن ان  1344الى عام 

ٌادي تهدٌد مصالحها فًٌ العراق والمنطقة ،وفً مقدمتها العقود التجارٌة النفطٌة للشركات 

 (1)الروسٌة فً العراق .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت مركز المستقبل للدراسا ،صفقات التسلٌح"2333د. سلٌم كاطع علً ، محددات السٌاسة الروسٌة تجاه العراق بعدة ـ 1

 14.ص2316 ة للنشر،الدار العربٌاًلستراتٌجٌة ، 
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أن مسألة أعادة التارٌ  للوراء ًلٌمكن قبولها لدى اي مواطن روسً بغف النضر عن      

مستواه الثقافً والسٌاسً ومجرى احداث العصر الحالً واٌقاعات العولمة تشد روسٌا الى 

الحكومات الغرب بزاوٌة حاده ًلسٌما بعده احداث الشٌشان فً العقد المنصرم وضلو  بعف 

العربٌة فً تسعٌر منابع اًلرهاب ضد مصالح روسٌا تحت ٌافطة )الدٌن اًلسالمً( وروسٌا 

ب بشكل عام الٌوم تركز بسٌاستها على مصالحها اًلقتصادٌة بالدرجة اًلساس فً تعاملها العر

 ومع العراق بشكل خاص 

 المصالح الروسٌة فً العراق  

 ـ المصالح أًلقتصادٌة 1

 السٌاسة ـ المصالح 2

 ـ المصالح العسكرٌة3

وضمن هذه المرتكزات تنطلق روسٌا فً عالقتها مع العالم العربً اًلسالمً بغٌة الحفاف على 

صورتها فً تلك البلدان باعتبارها ضمن الكتل الكبرى فً التوازنات الدولٌة ومازال ثقلها 

على ) دور ( فً  السٌاسة صورٌا موجود فً مجلس اًلمن وهً بنفس الوقت ترٌد الحفاف

اًلمم المتحدة باعتبارها المنضمة الدولٌة الوحٌدة المناط بها فً حل النزاعات الدولٌة لذالك 

تنطلق من النواز  اعاله فً تقدٌر المواقف السٌاسٌة فً هذه القظٌة  او تلك برغم بروز بعف 

 (1)الرادٌكالٌة فً تصرٌحات بعف مسالٌها الساسٌة فً القضٌة العراقٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ 2003جامعة بغداد,ـ 373المستقبل ـ العدد مركس ,د.خير هللا سعيد, العراق في منظور السياسة الروسية في االزمةـ 1

 13ص
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 ـ المصالح أًلقتصادٌة الروسٌة تجاه العراق 1

من الناحٌة العلمٌة تخضع للمساومة ًلسٌما فً العقود الماجلة         المصالح اًلقتصادٌة الروسٌة     

التً تبرمها الشركات الروسٌة مع العراق كعمل تجاري مستقبلً  لكن فً واقع الحال ًلتحصل 

عامل الشركات الروسٌة مع العراق ًلن هذه الشركات الحكومه الروسٌة على رٌع كبٌر من ت

كارتالت دولٌة لها تعامالتها الخارجٌة وتعمل دون حدود وضوابط لتقدٌر نسبة الدولة المشاركة 

فً الشركات النفطٌة الكبٌره ك شركة )لوك اوٌل( او غٌرها وحتى ان النائب العام الروسً  

 15م بان مجمو  2332وسٌة فً مستهل عام أستنوفٌذكر فً احدى تصرٌحاته للصحافه الر

ملٌار دوًلر حصلت علٌها الشركات الروسٌة من بٌع وشراء النفط العراقً .ولم ٌدخل المٌزانٌة 

 (1)ملٌون دوًلر . 433الروسٌة منها سوى 

وخالل لقاء عقده الرئٌس الروسً )فالدٌمٌر بوتٌن(مع رئٌس الحكومة العراقٌة د.حٌدر      

 ماٌو/اٌار فً اطار زٌارة رسمٌة ٌقوم بها الى روسٌا.21العبادي فً 

قال العبادي خالل اللقاء ))نسعى لتطوٌر التعاون فً جمٌع المجاًلت بما فًٌٌ ذالك 

ركات الروسٌة العامله فً بالدنا(( ومن جهة اشاد اًلستثمار،فظ  عن خلق ضروف مواتٌة للش

بوتٌن بالعالقات بٌن البلدٌن مشٌرآ الى ان العراق هوه شرٌك تجاري قدٌم لروسٌا ان التبادل 

( اضعاف خالل السنتٌن الماضٌتٌن وٌشار الى ان شركات 13التجاري بٌن البلدٌن نما بنسبة )

فط وغاز على اًلراضً العراقٌه ومنها شركة النفط الروسٌا تقوم باستكشاف وتطوٌر حقول ن

)لوكا وٌل ( ثانً اكبر شركة نفطٌة روسٌة، وشركة )غاز بروم نفط( الذرا  النفطً العمالق 

  (2)للغاز الروسً.

برئاسة عبد العزٌز الحكٌم   2313دٌسمبر/كانون اًلول عام  23ـ22 وقد زار موسكو فً     

وقد جرت المباحثات وادة الى شطب جزء من الدٌون  .وفد لمجلس الحكم الماقت فً العراق

 الروسٌة بذمة العراق .كما نوقشت فً المباحثات مسأله فتح فرو  لشركات النفط الروسٌة 

ملٌار دوًلر . وفً 12.3وقد بلغ الدٌن العراقً لروسٌا عشٌة سقوط نظام صدام حسٌن بقٌمة 

بالمئة من  23ضوآ فٌه قرارا بشطب اتخذ نادي بارٌس الذي تعد روسٌا ع 2334اواخر عام 

الدٌون الذي كان بذمة الحكومة العراقٌة . ولكن موسكو ذهبة الى ابعد من ذالك وقامت بشطب 

 (3)بالمئه من دٌن العراق لها 33نسبة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العراقٌة -اثر المتغٌر اًلمرٌكً فً العالقات الروسٌة .أ.م. مثنى علً المهداوي ـ 1

 153،ص  2313 ،بغداد، جامعة بغداد  33ـ32مجلة العلوم السٌاسٌة العددان  المعاصرة

 لمـى مضـر اًلمـارة، تطـور اًلسـتراتٌجٌة الروسـٌة بعـد الحـرب البـاردة، اطروحـة دكتـوراه غٌـر منشـورة، كلٌـة العلـومـ 2

 253- 251. ص2336، جامعة بغداد،  -السٌاسٌة

 12صـ د. خٌر هللا سعٌد ، مصدر سابق، 3
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غداد شركة النفط الروسٌة )لوكٌل( ووزارة وقعت فً ب 2334مارس/ اذار عام 13وفً      

النفط العراقٌة مذكرة تفاهم والتعاون التً تم اٌفاد اول مجموعة للخبراء العراقٌن بموجبها ٌوم 

ٌونٌو/حزٌران الى روسٌا ًلخذ دورات فً مجال استخراج النفط واقتضت المذكرة تشكٌل 1

 (1)اج النفط  والغاز فً اراضً العراق .اللجنة الفنٌة الخاصة بتنسٌق التعاون فً مجال استخر

كما اعلن الرئٌس العراقً فااد معصوم عن رغبت بالده بمزٌد من مساهمة الشركات الروسٌة  

فً تطوٌر القطاعات الزراعٌة والصناعٌة والنفطٌة داعٌا الى تقدٌم كل التسهٌالت اًلزمه 

لالستثمارات الروسٌة فً العراق وتشجٌعها على جلب الخبرات المتطورة لدعم اًلقتصاد 

جانب نقل بوجدانوف، الوفد المرافق له ،تحٌات الرئٌس الروسً فالدٌمٌر بوتن ومن   العراقً،

 (2.)الى نظٌره العراقً شاكرا اٌاه على اهتمامه المتمٌز فً تعزٌز العالقة بٌن البلدٌن 
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 256ـ لمى مضر اًلمارة، مصدر سابق، ص 1

 بٌت الحكمة )ندوة( ) ،ـ. غازي فٌصل ،السٌاسة الخارجٌة الروسٌة تجاه المشرق العربً بٌن الفاعلٌة واًلنكفاء2

 11ص 2315،بغداد
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وٌعتزم العبادي خالل زٌارته لموسكو اجراء لقاءات مع راساء كبرى شركات الطاقة       

الروسٌة )روس نفط ـ لوك أوٌل( وغاز بروم نفط وٌذكر ان شركة لوكا وٌل تعمل على 

 (1.)ملٌار دوًلر5.3تطوٌرحقل )غرب القرنة( فً العراق باستثمارات بلغت 

ٌن لوكو ( اشارت فٌه ان روسٌا كدولة عضمى اثارت وفً تقرٌر نشرته الدكتوره )أٌل     

اهتمام بالشرق اًلوسط عدد كبٌر من الباحثٌن المراقبٌن الذٌن تٌقن وان المصالح العضمى 

لروسٌا هً من تحدٌد هذا التدخل خاصتا بعد ان استعملت جمٌع وسائلها الدبلوماسٌة 

لمصالح فً منطقة الخلٌ  العربً واًلقتصادٌة وحتى العسكرٌة فً سبٌل المحافضه على تلك ا

تحدٌدا التً ٌحتل العراق فٌها اهمٌة كبٌرة بالنسبة لروسٌا بسبب اهمٌتة اًلقتصادٌة كونه سوق 

 مهم للصادرات الروسٌة وًل سٌما اًلسلحة الروسٌة ،

وقد اضافت لوكو المصالح الروسٌة لم ٌقتصر جودها فً دول الخلٌ  بل انتقلت بعده عام    

تحدٌد الى العراق الذي ارتبط مع روسٌا اًلتحادٌة بعالقات اقتصادٌة واستراتٌجٌه بال 2333

 عسكرٌة وسٌاسٌة 

وقد اعلن العراق وروسٌا ماخرا عن توقٌع اتفاقٌات استراتٌجٌة بمجاًلت مختلفه تشمل      

التعاون بمجال التسلٌح والطاقة فٌما عدت موسكو هذه اًلتفاقٌات بانها خارطة طرٌق لتطوٌر 

العالقات الثنائٌة بٌن البلدٌن وقال وزٌر الخارجٌة أبراهٌم الجعفري خالل ماتمر صحفً 

ده فً بغداد مع نائب رئٌس الوزراء) دٌمتري روغوزٌن( ان حوارنا المشترك خرج مشترك عق

باتفاق البلدٌن بزٌادة حجم التبادل التجاري باضعاف ماكان علٌه سابقا وشمل قطاعات مختلفه 

 (2). اقتصادٌة واستثمارٌة

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  https://arabic.rt.com/news/783633، الرابط اًللكترون2315ً،ـ العراق وروسٌا استثمارات النفط 1

.جرٌدة ناء البدٌريترجمة س،ـ  د.اٌلٌن لوكو،المصالح الروسٌة وألٌة انتقالها من دول الخلٌ  العربً الى العراق 2

 الدار العربٌة للنشر، بٌروت 2311الصباح.

https://arabic.rt.com/news/783633
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 المصالح السياسة:ـ

ومعارضتها لإلحتالل االمريكي لو، انما نابع من طبيعة  3002لسياسة الروسية تجاه العراق بعد عام ا    
المصالح االقتصادية والعسكرية الروسية في العراق، اذ ان العراق يرتبط بعالقات استراتيجية مع روسيا 

 4411التحاد السوفيتي السابق تعود الى عام اقبلها االتحادية ومن 

على توقيع  3002ما يعزز طبيعة السياسة الروسية الجديدة تجاه العراق ىو موافقة روسيا في عام ولعل    
بليون دوالر، اذ تم  4324اتفاق مع العراق يقضي بشطب الديون الروسية على الدولة العراقية والبالغ قيمتها 

العلميي واالقتصادي و % من قيمتها، وقد تزامن ذلك مع التوقيع على مذكرة التعاون التجار 42شطب           
 (4)الفترة السابقو أساًسا قانونًيا الستئناف تعاونهما بعد فترة طويلة من الفتور الذي سيطر على عالقاتهما خالل 

       

وًل شك فان طبٌعة التحوًلت على الساحة العالمٌه ، وانعكاساتها على كثٌر من المناطق      

وفً   مقدمتها منطقة الشرق اًلوسط ، ساهم فً تطور العالقات الروسٌة العراقٌة ومما ساعد 

 على ذالك مجموعة من العوامل لعل اهمها       

النووي اًلٌرانً وطبٌعة التهدٌدات اًلرهابٌة التً ـ التحوًلت التً شهدتها المنطقة بدأ بالملف 1

 ٌمثلها تنضٌم داعض فضال عن تفاقم اًلزمة السورٌة وتعدد ابعادها .

ـ التراجع فً الدور اًلمرٌكً فً المنطقة وهوه ماعتبرته روسٌا فرصة سانحة ًلغتنامها لتعٌد 2

العراق ترتب علٌه تداعٌات دورها المفقود فً المنطقة ، وخاصتا ان اًلنسحاب اًلمرٌكً من 

امنٌة مثل مصدرا لتهدٌد اًلمن القومً الروسً عبر تحول العراق الى ساحة للتنظٌمات 

 اًلرهبٌه التً انظم الٌها شباب ٌنتمون الى الجوار الروسً وٌمثل تهدٌدا لها فً حالة عودتة .

لمتحدة اًلوربٌة ـ  الحاجة الروسٌة الى كسر الحصار اًلقتصادي الذي فرضته الوًلٌات ا3

،فثمة حاجه روسٌة لفتح اسواق جدٌدة لصادراتها من السالح من جانب ، واٌجاد مصادر بدٌلة 

 لوارداتها من البلدان اًلوربٌة .

ـاحتل العراق اهمٌة كبٌرة فً الستراتٌجٌات العالمٌة وذالك ،ٌعود للقٌمة المتزاٌدة التً تحقق 4

المستوٌٌن اًلقلٌمً والدولً سواء بفعل موقعها الجغرافً  وًلتزال تتمتع بها هذه المنطقة ، على

المتمٌز من الناحٌتٌن الجٌلوجٌة والستراتٌجٌه الذي ٌشكل عامل استقطاب مهم  للدول وأمتالكهم 

 (2)اهم موارد الطاقه فً العصر الحدٌث اذ عزز استمررارٌته بصعٌد اًلهتمام والتاثٌربه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 43، صالمصدرسابق  ـ .د.سلٌم كاطع عل1ً

 132،ص 2312، ،جامعة بغداد"،كلٌةالعلوم السٌاسٌة ةـ أ.د. فكرت نامق عبد الفتاح،السٌاسة الدول2ٌ
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أن زٌارة المسالٌن العراقٌن الى موسكو تاتً من اجل تحقٌق هذا الهدف هوه العمل على       

انقاذ الوضع فً العراق سواء كان محلٌا او او دولٌا،وًل شك فأن روسٌا بما تمتلكه من قوة 

ونفوذ اقلٌمً ودولً ،ًلبد ان ٌكون لها دور ٌنبغً استثماره لصالح العراق وكان رئٌس مجلس 

واب فً زٌارته اًلخٌره ،واضحا حٌن دعا روسٌا الى لعب دور اكثر فاعلٌة فً حلحة قضٌا الن

الشرق اًلوسط وخاصتا العراق بما ٌسهم تسوٌة الخالفات التً تشهدها بعف الدول ،كما اعرب 

عن استعداد العراق للتعاون مع روسٌا فً بلورة الٌات من شأنها ان تساعد العراق فً تطوره 

 (1) المستقبلً

وقد اكد رئٌس الوزراء العراقً حٌدر العبادي للمبعوث الخاص للرئٌس الروسً وكٌل وزارة    

الخارجٌة الروسٌة مٌخائٌل بغدانوف ،حرص العراق على عالقاتة مع روسٌا فٌما سلم بغدانوف 

من الرئٌس الروسً فالدٌمٌر بوتن ،وجرى خالل القاء بحث التعاون الثنائً بٌن البلدٌن فً 

لمجاًلت اًلمنٌة والعسكرٌه والسٌاسٌة وااًلقتصادٌة اضافتا الى الحرب على عصابات داعض ا

اًلرهابٌة ومعركة تحرٌر الساحل اًلٌمن من دعم العراق بكل ماٌحتاجه من دعم عسكري 

 (2)وسٌاسً واًلوضا  فً المنطقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 123لفتاح، المصدر السابق ، أ.د. فكرت نامق عبد ا ـ 1

،جامعة د. طه ٌاسٌن العمر ، العالقات مع روسٌا.. اًلنفتاح المطلوب والتوازن المرغوب  ـ 2

 63ص 2315/نٌسان،12بغداد،
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 :ـالمصالح العسكرٌة

تعود العالقات العسكرٌة الروسٌة العراقٌة الى عقود طوٌلة ومرت بمراحل     

،سعى لتوسٌع 2333تعاون وخالف على حد سواء، فور تولً بوتٌن الرئاسة عام 

النفوذ الروسً فً العراق .حٌث عمل على دعم العالقات التجارٌة الروسٌة 

 ة وشركات النفطوتطوٌرها مع شركائها الكبار، ًلسٌما  اًلسلحة الروسٌ

وقع الكرملٌن على صفقة اسلحة مع الحكومة العراقٌة تصل قٌمتها 2312وفً العام 

ملٌار دوًلر،وٌعد هذا اًلتفاق اكبر صفقة تمت بدفعه واحدة فً عهد بوتٌن 4الى 

،ساهم هاذ اًلتفاق فً جعل العراق ثانً اكبر مشتر لالسلحة الروسٌة بعد 

مانشرتة شركة )روستٌك(الروسٌة المتخصصة فً  الهند،ومتساوٌا مع الصٌن، وفق

 (1)صناعة ااًلسلحة فً تقارٌرها 

وقد تسلم رئٌس الحكومة العراقٌة حٌدر العبادي رسالة خطٌة من الرئٌس الروسً فً      

فالدٌمٌر بوتٌن وقد ذكر بٌان الحكومه العراقٌة ان العبادي استقبل السفٌر 2311/شباط/23

ٌا مولر جونوف(وتسلم رسالة خطٌة من الرئٌس الروسً فالدٌمٌر بوتن الروسً لدى بغداد )اٌل

،تتعلق برغبة روسٌا بتطوٌر العالقات الثنائٌة مع العراق فً مختلف المجاًلت وباًلخص 

 ، كذالك ابرم العراقالجانب التسلٌحً وتبادل المعلومات لمواجة عصابات داعض اًلرهابٌة

لتزوٌد العراق باسلحة روسٌة مختلفه بقٌمه 2312 وروسٌا اًلتحادٌة صفقة سالح فً عام

ملٌار دوًلر كما قام العراق بشراء مروحٌات هلكوبتر واسلحة متطوره بقٌمة اجمالٌة تقدر 4.3

وقد اكد العبادي خالل القاء على حرص العراق على اقامة افضل العالقات ملٌار دوًلر  3بنحو 

اق ٌواجة الٌوم حربا شرسه ضد عصابات مع روسٌا ،بما ٌخدم مصلحة الشعبٌن وان العر

داعض اًلرهابٌة ،وٌحتاج لكل جهد دولً عسكري من اجل التخلص منهذه العصابات ،وهناك 

تنسٌق مسبق مشترك مع روسٌا اًلتحادٌة حول اهمٌة القضاء على اًلرهاب فً العراق من 

 ( 2) خالل دعم العراق عسكرٌا 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادراك لدراسات واًلستشارات، آنا بورشٌفكاٌا،روسٌا فً الشرق اًلوسط الدوافع واًلثار واًلمال،. مركز  .1

 33ـ31،ص 2316اذار/مارس22،معهد واشنطن

 على الموقع اًللكترونً 2315 نٌوز، شفقـ العراق ٌشتري اسلحة ومروحٌات روسٌة، 2

-b8cc-4904-da2b-http://www.shafaaq.com/ar/Ar_NewsReader/e2835966

ed99a8f91afe    

 

http://www.shafaaq.com/ar/Ar_NewsReader/e2835966-da2b-4904-b8cc-ed99a8f91afe
http://www.shafaaq.com/ar/Ar_NewsReader/e2835966-da2b-4904-b8cc-ed99a8f91afe
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 المبحث الثالث                               

 2333 كٌة ٌرحرب العراقٌة اًلمالسٌاسة الروسٌة تجاه ال        

أتخذت موسكو موقفا كان ٌبدو صعبا من الحرب أًلمرٌكٌة على العراق أذ      

سعى الكرملٌن للحفاف على موقف مستقل وصف فً حٌنها بانه غٌر مرٌح 

لالعبٌن الرئٌسٌٌن ،لكنه بعدة سنوات من احتالل العراق ،بدأ منسجما مع النه  

مكن القول بان نهجٌن البرغماتً لرجل روسٌا اًلتحادٌة القوي فالدٌمٌر بوتٌن  وٌ

متباٌنٌن شغال روسٌا ،تٌار ٌدعو الى اًلنخراط  فً تحالف الحرب ضد نظام 

الرئٌس العراقً اًلسبق)صدام حسٌن( بقٌادة الوًلٌات المتحدة اًلمرٌكٌة من منطلق 

حسابات الربح والخسارة بذرٌعة الحفاظ على المصالح الروسٌة اًلقتصادٌة فً 

وتٌار ٌدعو الى النأي بالنفس واًلكتفاء بعدم عرقلة عراق مابعدة صدام حسٌن 

 (1)الخطط اًلمرٌكٌة مع اًلحتفاظ بالقدرة على المناورة فً الوقت المناسب

 العراقٌة اًلمرٌكٌة( الموقف الروسً قبل الحربالمطلب األول )

موقفا تصفه الدوائر القومٌة الروسٌة بانه انتهازي فمن جانب لم أتخذة الكرملٌن     

صدر عن الماسسة الحاكمة اي تصرٌحات او خطوات عشٌة الغزو اًلمٌركً ت

توحً بان روسٌا اًلتحادٌة تاٌد الغزو العسكري للعراق فً  2333للعراق عام 

تسوٌة مشكلة )اسلحة الدمار الشامل( المزعومة لدى العراق فً الوقت نفسه كانت  

لٌن احتفاظ روسٌا تطلق بٌن الحٌن واًلخر تصرٌحات مندده كً ٌضمن الكرم

بسمعة طٌبة لدى الشعوب العربٌة وأًلسالمٌة المناهظة للحرب على البلد الشقٌق 

العراق، ولم ٌستمع الكرملٌن الى توصٌات ونصائح الخبراء اللٌبرالٌٌن الداعٌة الى 

 (2.)دخول فً خٌمة الحرب اًلنكلو سكسونٌة على شعب العراق

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ، المركز العربً لالبحاث ودراسة السٌاسا2333ـ د.سالم مسافر، تشرٌح الموقف الروسً من غزو العراق 1

 .6ص ،2313نٌسان/أبرٌل 11ـ13)الدوحة(،

 القاهرة،،(اًلستراتٌجً العالم »المستقبل،روسٌا والعالم اإلسالمً: بٌن خبرات الماضً وآفاق «نورهان الشٌ ، ـ 2

 321ص، 2335
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وعلى الرغم من معارضة موسكو للمخطط اًلمرٌكً بغزو العراق واستخدام       

حق الفٌتو فً هذا حٌال مشرو  قرار مجلس اًلمن الذي طرح فً فبراٌر 

وٌضع الحاله العراقٌة تحت طائلة البند السابع من مٌثاق اًلمم المتحدة فأن 2333

مٌركً بعده وقوعه ،وذالك روسٌا اًلتحادٌة لم تتخذ اي اجراء ضد هذا الغزو اًل

لكً تكون شرٌكا فً التسوٌة على مستقبل الوجود اًلمرٌكً فً العراق عن طرٌق 

تدشٌن امر واقع فً مجلس اًلمن، مع المطالبة المستمرة والدائمة بتحدٌد موعد 

 (1) اًلنسحاب القوات اًلجنبٌة من العراق

ن مواقف القٌادة الروسٌة على وهذا ماٌبرر ماٌراه بعف المحللٌن السٌاسٌن من ا    

المستوى الرسمً حٌال ازمة غزو امٌركا للعراق قد اختلف عن المواقف الشعبٌة 

الروسٌة التً خرجت فً تضاهرات مندده بهذا الغزو فً حٌن اتسم الموقف 

الروسً الرسمً بالسلبٌه فً بادئ اًلمر ، اًلأنه وبعدة مرور سنوات على اًلحتالل 

 (2)أت معالم السٌاسة الروسٌة تجاه القظٌه تتضح اكثر فأكثرالغربً للعراق بد

فقد تحالفة موسكو)بوتٌن( مع برلٌن وبارٌس )جاك شٌراك( لخلق محور رفف     

فً القارة أًلوربٌة ضد الهٌمنة اًلمٌركٌة وان لم ٌشكل هذا التحالف نتائ  ملموسة 

واشنطن جورج بوض  على اًلرف فأنه قد شكل ضغطا كبٌرا على لندن تونً بلٌر و

وأ وصل رسالة للعالم مفادها بان ماٌجري على ارف العراق لٌس مشروعا دولٌا ، 

 (3.)وانما هوه مشرو  هٌمنه امرٌكً
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داخلٌة والدولٌة للسٌاسة الروسٌة ،المركز العربً للبحوث ـ أحمد عبداللة الطلحاوي،استعادة الدور، المحددات ال1

 23ص2314/نوفمبر 6والدراسات بغداد،

 6131ـ عبد الغنً سالمة،السٌاسة الروسٌة فً الشرق اًلوسط شان عربٌة، اًلمانة العامة لجامعة الدول العربٌة،  العد 2

 113، ص 2312)القاهرة(خرٌف 

 13المصدر السابق، ص ،فٌصل غازيـ 3
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 انتياء عمل المجنة  بعـد(األنموفيك )تشكمت لجنة األمم المتحدة لمرصد والتحقق والتفتيش        
بموجب  (األنموفيك)عاتقيا. تشكمت لجنة  الخاصة والتي لم تكن بقدر المسـؤولية الممقـاة عمـى

 ة، لتحل محل المجنة الخاص9111كانون الثاني/ 17/في (1284) مجمس األمـن ذي الـرقم رارق
 يتصل بالتحقق  والتـي ستضطمع بالمسؤوليات التي عيد بيا المجمس إلى المجنة الخاصـة فيمـا

 الرصد حسب توصية الفريق المعني بنـزع  العراق لمقرارات ذات الصـمة، وان تقـوم لجنـة بامتثال
 ع إضافية فـيوالتحقق المستمرين حاليا ومستقبال، وأن تحدد المجنة مواق السـالح ومسـائل الرصـد 

 القرار رفضا روسيا، وقد القـى العراق يشمميا النظام المعزز لمرصد والتحقق المستمرين
مندوب روسيا في األمم المتحدة بعد رفضو  إذ امتنعت روسيا عن التصويت عمى القرار. وقـال

المجنـة إال مجمس األمن مشروعا كان من شأنو أن يقر بإنشاء ىـذه  القرار  "أن روسيا قدمت إلـى
مع  تعاون العراق الكامل مشروعو ضرب عرض الحائط، كما أن المشروع نص عمـى ضـرورة أن

مجمس، أن المجنة الخاصة لمكما أن روسيا ذكرت  ىيئة الرصد الجديدة وىذا ماال تقبل بو روسـيا،
 عراق وفيالواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا ضربات واسعة النطاق لم تسببت فـي أن توجـو

 (1)علٌنا ظل ىذه الظروف فأن روسيا ال يمكنيا أن تؤيد مشروع القرار المعروض

 خارجيتو ترى روسيا  من خالل سياق الكممتين المتين ألقاىما كل من الرئيس الروسي ووزير     
 والذي ال يمزم باستخدام القوة من أي طرف أنيا حققت مكسبا سياسيا كبيرا بإصدار ىذا القـرار 
 المتحدة األمريكية أال بالرجوع إلى مجمس األمن الدولي. إال إن الواليـات والمقصـود ىنـا الواليـات 

لضرب العراق واإلطاحة  المتحدة األمريكية تجاىمت كل القرارات والمواثيق الدولية وبدأت تخطـط
 (0).0221نيسان . 1السياسي، وكان ليا مـا أرادت فـي  بنظامو
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 333السابق ،ص  المصدرنورهان الشٌ  ،ـ 1

 شور عمى الموقع االلكترونيبحث من ،0222، االمريكية -ةجمال حسين، خمفيات المداولة الروسي ـ2
www.azzaman.com/azz/articles/2003  
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وقد تابع العدٌد من القوى الٌسارٌة والٌمنٌة فً روسٌا اًلتحادٌة الغزو اًلمرٌكً     

للعراق بدرجه متعاطفة مع تمنً النصر للعراق، خرجت المظاهرات فً كبرٌات 

المدن الروسٌة وفً اهم جامعاتها ،كما تكاتف عشرات اًلًلف من مسلمً روسٌا 

باعالن الجهاد وفتح باب التطو  لقتال ٌهتفون فً مظاهرات ساخنة انتهت احداها 

  اًلمرٌكٌن فً ارف الرافدٌن ومع توتر الوضع الداخلً ًلعالن الجهاد كتبت أٌرٌنا

بترفٌسكٌا فً صحٌفة )ازفٌتسٌا(كفى دٌما غوجٌة ، هذه لٌست حربنا وكتب الى 

جانبها خبراء اخرون محذرٌن بانه ، من الغباء تمنً هزٌمة قوه عالمٌة كلوًلٌات 

المتحدة على ٌد جٌض حوله الحصار الى اسالٌب حروب ًلبل وتكتٌكات لورنس 

  (1)العرب 

 

رغم توقعات خبراء الروس بعد سقوط بغداد باقتراب السٌطرة اًلمرٌكٌة على      

النفط العراقً ، فان موسكو ًلتزال تستفٌد من اًلرتفا  المفاجئ فً اسعار النفط 

ً العراق ، وهو ما ٌحق اًلنتعاض التً تحتاجها الراجع فً جزء منه الى الوضع ف

% 25الى  23الخطط اًلقتصادٌة الروسٌة ورفع الرواتب والمعاشات بنسبة حوالً 

وسداد المتاخر منها وبال شك فان المقاومة التً تجري فً العراق تصب فً كفة 

الحرب اًلقتصاد الروسً، فهذه المقاومة تعطل الخطط اًلمرٌكٌة الهادفة الى انهاء 

واقرار اًلمن والسٌطرة على النفط وسبل تصدٌره وفً النهاٌة خفف اسعار النفط 

دوًلر للبرمٌل وًل ٌنسٌنا ان روسٌا فقدت مزاٌا عدة اثر الغزو  23الى اقل من 

اًلمرٌكً للعراق، كان اهمها خسائر نحو عشر شركات نفطٌة على رئسها تاتنفت 

لشركتان اًلخٌرتان فً جنوب العراق وعملت ا –وسٌبنف وزاروبٌغ ولوك اوٌل 

ملٌار  6بلٌون برمٌل وبعقود قٌمتها نحو  14فً حقول ٌزٌد اجمالً احتٌاطها على 

دوًلر كذلك دعم الجٌض العراقً بسالح الذي صار بعد سقوط النظام فً العراق 

 (2) مادة صحفٌة
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 ،162مصدر سابق ص غازي فٌصل ، ـ1

ـ د. عاطف معتمد عبد الحمٌد، الموقف الروسً من احتالل العراق عام من التغٌٌر ، الصرا  فً العراق حصاد 2

 23 ص2316بغداد  جامعة 2316لعام
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ئٌس وفً اًلعوام السابقة قد كال مفكرون خبراء روس اًلتهامات ًلدارة الر      

الروسً فالدمٌربوتٌن على موقفه السلبً اتجاه الوًلٌات المتحدة لغزوها العراق 

واتهام الكرملٌن برهان على الفرس الخاسر تغٌرت الصورة اًلن ومن حق 

الكرملٌن ان ٌشعر بلمزٌد من الثقة وهو ٌراجع معالم خرٌطة الطرٌق الذي اختار ان 

 (1)  ٌسٌر فٌه هذه المعالم

الجدٌد الذي تشكله موسكو مع برلٌن وبارٌس لخلق محور رفف ان التحالف  -1

فً القارة اًلوربٌة ضد الهٌمنة اًلمرٌكٌة وان لم ٌشكل بعد نتائ  على 

اًلرف فانه ٌحقق فضٌلة الضغط اًلوربً على لندن وواشنطن وتوصٌل 

 رسالة الى المالٌٌن فً العالم انما ٌجري فً العراق لٌس مشرو  عالمً .

 ق الروسً الفرنسً ٌرفف دور الناتو فً العراق ان اًلتفا -2

ان روسٌا وان بدات قلقا وانزعاجا مما ٌحدث فً العراق ًلشك ٌسعدها هذا  -3

التورط اًلمرٌكً ودرس العراق القاسً وٌحدوها اًلمل فً ان ٌادي فشل 

 واشنطن فً العراق الى انكماض طموحاتها اًلمبرٌالٌة 

او  –ً ٌمكن لموسكو ان تضع من خاللها اًلندماج مع المنظمات الكبرى الت -4

تراقب على اًلقل القرارت التً تحقق مصالحها ولدٌها لكل منظمة ملف 

ومنه  خاص فهً تتعامل مع الناتو بحذر وتراقب بٌنما تتعامل مع مجموعة 

 من الدول الثمانً الصناعٌة بامال عرٌضة للشراكة فً كلتا المنظمتٌنض

وات روسٌة فً العراق بعد الثالثٌن من ٌونٌو ان الطلب اًلمرٌكً باشراك ق -5

لٌس هناك ما ٌضطر موسكو لقبوله، حتى لو كانت اًلهداف  2334حزٌران/

 دعم الدٌمقراطٌة ومساعدة الشرطة العراقٌة ومراقبة مناطق التوتر
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 43المصدر االسابق، صمسافر ،سالم ـ 1
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بالغاء عقد لوك اوٌل مطلع     (صدام حسٌن)وساهم قٌام الرئٌس العراقً اًلسبق       

اي قبل اقل من شهرٌن على غزو العراق فً تعزٌز  2333فبراٌر/ اشباط من العام 

موقف التٌار الداعً ًلن تنخرط روسٌا فً التحالف ضد العراق الذي كانت غالبٌة 

وسائل اًلعالم الروسٌة تروج لطروحاته وهنا ٌنبغً الى اًلشارة الى ان 

العام فً تلك الفترة كشفت عن ان زهاء نصف الروس ًل ٌرون استطالعات الراي 

% من المستطلعة 15فً صدام حسٌن خطرا على السالم العالمً بٌنما قال زهاء 

بان الوًلٌات المتحدة تمثل تهدٌدا لالمن الدولً وٌعدونها دولة عدوانٌة ضد 

 (1)العراق
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ـ د. نزار سماعٌل عبد اللطٌف الحٌالً،  تقٌٌم العالقات الروسٌة اًلمرٌكٌة فً ثالث مراحل ،أوراق امرٌكٌة 1

 2ص2333، مركز الدراسات الدولٌة، جامعة بغداد كانون األول 56العدد 
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 : المطلب الثانً                                

 اًلمرٌكٌة العراقٌةموقف روسٌا بعد الحرب               

لن تستطٌع موسكو من  2333حٌن حلت الحرب العدوانٌة على العراق  عام      

استخدام حق الفٌتو لسبب عدم اكتمال وترمٌم عناصر القدرة على التوازن 

فوضى التً عمت الوطن اًلستراتٌجً اما التداعٌات التً تمخظت على الحرب وال

 2311العربً بعد احتالل العراق وخروج اًلحتالل اًلمرٌكً  من العراق بعد 

عمت فوضى كبٌرة فً الوطن العربً من اقصاه الى اقصاه على اساس تغٌر 

 (1)خرائط المنطقة جٌو سٌاسٌة 

وأن التطورات اًلستراتٌجٌة  أًلمرٌكبة كانت احد اًلسباب التً جعلت روسٌا      

اًلتحادٌة تبدل من طرٌقة تعاملها مع القظٌه العراقٌة من مجرد اًلعتراف داخل 

مجلس أًلمن على استخدام القوه ضد العراق من قبل الوًلٌات المتحدة الى اتخاذ 

المفروف علٌه بغف النظر عن  اجرائات عملٌة ترمً الى تفتٌت الحصار

القرارات الدولٌة المعارضة اًلمرٌكٌة اذا كانت هذه السٌاسات الروسٌة اتجاه 

 القضٌة العراقً تمثل احدى ادوات المواجهة اًلستراتٌجٌة اًلمركٌة الجدٌدة 

ومعا هذا فان  الوًلٌات المتحدة اًلمرٌكٌة واسرائل لن تكن راضٌتٌن عن السلوك 

ً فً الشرق اًلوسط، على الرغم من وقوف روسٌا ضد التعصب والدور الروس

والتطرف اًلسالمٌة فً بالد القوقاز رغم دعم موسكو ضد المتطرفٌن اًلسالمٌن 

وهذا الموقف اًلمرٌكً من روسٌا وسٌاستها فً منطقة الشرق اًلوسط منذ بداٌات 

ة الدول اًللفٌة الثالثة وهو ما جعل الرئس الروسً ٌعلن بشكل واضح فً قم

ورفف بالده توصٌف اًلمركً  2332اًلسالمٌة فً كواًلًلمبور المالٌزٌة عام 

 (2)لمفهوم اًلرهاب 
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راقٌة المعاصرة .دراسات ـ أ.د.مثنى علً حسٌن المهداوي،أثر المتغٌر اًلمرٌكً فً العالقات الروسٌة الع1

 6ص2333دولٌة، جامعة بغداد 

)بٌروت الدراسات 113العددجٌوبولتٌكً لروسٌا ،شان اًلوسط ـ عماد الدٌن حاتم، المستقبل ال2

 64، ص2334اًلستراتٌجٌة(



 
                                                          
                                                           

  

 
35 

  
  

لقد خططت واشنطن للحرب وأصرت على خوضها من دون تفوٌف من مجلس األمن الدولً، 

لتً واجهتها على مستوى الدول والشعوب، وذلك بهدف إحكام متجاهلة المعارضة الواسعة ا

اا السٌطرة األمٌركٌة الكاملة والمطلقة على العراق ونفطه وإعادة تشكٌل الشرق األوسط وفق

كٌة، ومن أجل فرف نظام عالمً جدٌد أحادي القطبٌة، ًل مكان فٌه ألقطاب رٌللمصالح األم

بأدوار ثانوٌة فً العالقات الدولٌة وٌدورون فً فلك منافسٌن، بل الجمٌع مهمشون ٌرتضون 

القطب األوحد. وقد جاءت الحرب على العراق واًلنتصار الحاسم الذي حققته واشنطن لتشكل 

خطوة اضافٌة هامة نحو تكرٌس هذا الواقع الجدٌد. هذا اًلنتصار جعل من خسائر روسٌا على 

ٌرة جداا وذات أبعاد اقتصادٌة وجٌوسٌاسٌة مختلف المستوٌات، المباشرة والبعٌدة المدى، كب

 (1)ة واستراتٌجٌ

وبعد احتالل العراق تبنت روسيا، موقفا يطالب بتسليم ادارة شؤون البالد الى الشعب العراقي وضرورة خروج 
قوات االحتالل باسرع وقت ممكن حتى يتسنى للعراقيين استعادة السيادة الحقيقية، وابرز من اكد ذلك 

روسيا في مجلس االمن الدولي آنذاك )سيرغي الفروف(، اثناء تصويت مجلس االمن على القرار رقم مندوب 
البريطاني للعراق،  -، الذي اضفى مشروعية على واقعة االحتالل االمريكي3002ايار/ مايو  33في 4122

ى اساس جماعي وعلى اساس اذ قال: )ان التسوية العادلة والمشروعية للمشكلة العراقية ال يمكن ان تتم اال عل
ميثاق االمم المتحدة الذي يوفر اطرا قانونية يولي عليها لحل اكثر المهام تعقيدا في عصرنا، وتؤكد روسيا في 
المقام االول مراعاة الدول القائمة باالحتالل للقانون الدولي االنساني وضرورة عدم انتهاك انسانية الشعب 

رة ضمان سيادة العراق وسالمتو االقليمية وضرورة االستعادة العاجلة لحق العراقي، كما تؤكد روسيا على ضرو 
                        (3) الطبيعيةده الشعب العراقي في تقرير مستقبلو السياسي وحقو في السيطرة على موار 

                                                                 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       الموقع  2014 ,روسيا والمسألة العراقية ..عين علي العالقات مع واشنطن وأخرى علي المصالح المتداعيةد.محمد دياب  ـ1
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 الخاتمة                            

 

 انطالقا من الراى واًلفكار والسٌاسات التً تم التطرق لها فً موضو           

 البحث)السٌاسة الخارجٌة الروسٌة تجاه العراق( فً المستوى النظري و العملً  

 الذي ٌمثل التقوٌم الذي ٌأتً تبعا مابعد القٌاس فً للوصول الى خاتمة المضمون 

 السٌاسة الخارجٌة الروسٌة تجاه العراق 

 وتأثٌر المتغٌر اًلمرٌكً على السٌاسة الروسٌة للعراق قبل الحرب العراقٌة 

  اًلمرٌكة  وبعدة الحرب ، وتحقٌق مصالح واهداف روسٌا اًلتحادٌة فً العراق

 روسٌا وجودها فً هذه المنطقة لتصبح قوى عظمىوالمنطقة العربٌة لكً تثبت 

 موازٌة لقوة الوًلٌات المتحدة اًلمرٌكٌة  
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 التوصٌاش                            

إن القناعات التً وصلت إلٌها روسٌا اًلتحادٌة والتً تمثلت فً أن توجهها إلى      

 الغرب والوًلٌات المتحدة األمرٌكٌة لن ٌحقق لروسٌا اًلتحادٌة ما                                              

 ، وأن الغرب والوًلٌات المتحدة األمرٌكٌة تسعى إلى تضٌٌق فً  تسعى وتطمح إلٌه

 الدور الروسً من دور دولً كقوة عظمى ورٌث اًلتحاد  السوفٌتً سابقا إلى دور 

 إقلٌمً ًل ٌتجاوز المحافظة على حدودها وأمنها

 :األمر ٌتطلب عدة خطوات هً بمثابة توصٌات فً اتجاهٌنفإن 

 والعراب أالتجا  األول: توصٌاش خاصة بالسٌاسة الروسٌة تجا  دول الشرب األوسط

قع ٌتطلب من العراق إعادة رسم سٌاسته الخارجٌة بما ٌتوافق مع ـ إن الوا1

والذي ٌتطلب إٌجاد توازن دولً متعدد األقطاب لحماٌة  مصالحه،الخاصة والعامة

 .قضاٌاها اإلقلٌمٌة والدولٌة

 ـ أن دعم روسٌا وتقوٌة عالقتها بدول الشرق األوسط والعراق خاصه سٌساعدها 2

ولٌة موازٌة للقوة األمرٌكٌة مما ٌحقق العدالة فً على النهوف من جدٌد كقوة د

 القضاٌا الشرق أوسطٌة، فً ظل موقعها فً مجلس

 ـ العمل على رفع مستوى التعاون السٌاسً واًلقتصادي بٌن روسٌا اًلتحادٌة3

 والعراق 

 

  االتجا  اآلخر: على الصعٌد الدبلوماسٌة

لتقوٌة العالقات العراقٌة الروسٌة ـ ضرورة تفعٌل الدبلوماسٌة العراقٌة بشكل اكبر 1

وفتح آفاق جدٌدة فً التعامل مع روسٌا مما ٌساهم فً تحقٌق نتائ  اٌجابٌة لصالح 

 العراق

 ـ تفعٌل الدبلوماسٌة العراقٌة على مستوى دولً وعلى مستوى كل دول العالم 2

ً ـ ضرورة إعادة تهٌئة كفاءة الطاقم السٌاسً والدبلوماسً والوفد المفاوف ف3

السلطة ووزارة الخارجٌة ، والسفارات العراقٌة والقنصلٌات مع تفعٌل  ماسسات

 واإلعالمٌة فٌها بما ٌخدم العراق الدائرة الثقافٌة
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 قائمة المصادر                               

 ألقران الكرٌم

 كتب العربٌةال :أوال

 م2003بغداد. مً . السٌاسة الخارجٌة ،.مطبعة جامعةـ أحمد نوري النع1ٌ

ـ أحمد عبداللة الطلحاوي،استعادة الدور، المحددات الداخلٌة والدولٌة للسٌاسة الروسٌة ،المركز 2

 م2314/نوفمبر 6والدراسات بغداد،العربً للبحوث 

المستقبل  د.خٌر هللا سعٌد، العراق فً منظور السٌاسة الروسٌة فً اًلزمة، مركز ـ3

 م2333جامعة بغداد،ـ 312العدد،

ـ عبد الغنً سالمة،السٌاسة الروسٌة فً الشرق اًلوسط شان عربٌة، اًلمانة العامة لجامعة 4

 م2312قاهرة(خرٌف )ال 6131د الدول العربٌة،  الع

  2312ـ أ.د. فكرت نامق عبد الفتاح،السٌاسة الدولٌة،كلٌةالعلوم السٌاسٌة ،جامعة بغداد" النشر،5

: سٌاستتتة روستتتٌا الخارجٌتتتة الٌتتتوم البحتتتث عتتتن  ـتتت محمتتتد مجتتتدان استتتتاذ العالقتتتات الدولٌتتتة6

 م2311دور عالمً ماثر، جامعة الجزائر، خرٌف

التتتدار العربٌتتتة 1ـتتت د.ناصتتتر زٌتتتدان ،دور روستتتٌا فتتتً الشتتترق األوستتتط وشتتتمال افرٌقٌتتتا ، ط1

 م2313هـ ـ 1434 ،بٌروت،للعلوم.ناشرون

قوقتتتتاز(، ـتتتت نتتتتاظم عبتتتتد الواحتتتتد الجاستتتتور )حتتتتدود النفتتتتوذ الروستتتتً فتتتتً استتتتٌا الوستتتتطى وال2

 (2332)خرٌف  ،)بٌت الحكمة ،بغداد( دراسات  ،13العدد

 العالم »روسٌا والعالم اإلسالمً: بٌن خبرات الماضً وآفاق المستقبل،«نورهان الشٌ ، ـ 3

                                                         م2335 القاهرة،،(اًلستراتٌجً

روسـٌا اًلتحادٌـة العالمٌـة"، المجلـة العربٌـة للعلـوم السٌاسـٌة، ولـٌم نصـار، "اسـتراتٌجٌة ـ 13

 م2008،خرٌف وتبٌـر23العـدد ،

ٌاستتترعبد الحستتتٌن ، العالقتتتات الروستتتٌة العربٌتتتة ،وتقتتتارب جدٌد)التتتدار العربٌتتتة النشتتتر  ـتتت11

 (1336)بٌروت اٌار/ماٌو1والترجمة( العدد
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 البحوث والدراساش: ثانٌآ                   

ادراك  الباحثة ؛آنا بورشٌفكاٌا،روسٌا فً الشرق اًلوسط الدوافع واًلثار واًلمال،. مركز ـ1

 م2316اذار/مارس22لدراسات واًلستشارات، معهد واشنطن، 

،صفقات التسلٌح" 2333د. سلٌم كاطع علً ، محددات السٌاسة الروسٌة تجاه العراق بعدة ـ 2

 .2316، الدار العربٌة للنشر، مركز المستقبل للدراسات اًلستراتٌجٌة 

سٌاسٌة   جٌوشرٌف تبعان مبروك  روسٌا فً المنطقة العربٌة:طموح استراتٌجٌة ومصالح  -3

 م2312باحث فً الشان السٌاسة فً مصر، القاهرة، 

توازن المرغوب ،جامعة ـ  د. طه ٌاسٌن العمر ، العالقات مع روسٌا.. اًلنفتاح المطلوب وال4

 م 2315/نٌسان،12بغداد،بغداد

ـ د. عاطف معتمد عبد الحمٌد، الموقف الروسً من احتالل العراق عام من التغٌٌر ، الصرا  5

 م2316جامعة بغداد  2316فً العراق حصاد لعام

)بٌروت الدراسات 113ـ عماد الدٌن حاتم، المستقبل الجٌوبولتٌكً لروسٌا ،شان اًلوسط العدد6

 م2334اًلستراتٌجٌة(

ً محمتتتد .السٌاستتتة الخارجٌتتتة وابعادهتتتا فتتتً السٌاستتتة الدولٌتتتة .مطبعتتتة شتتتفٌق ـتتت فاضتتتل زكتتت1

 م 1975بغداد 

لمـى مضـر اًلمـارة، تطـور اًلسـتراتٌجٌة الروسـٌة بعـد الحـرب البـاردة، اطروحـة ـ 2

 دكتـوراه غٌـر منشـورة، كلٌـة العلـوم

 م2336جامعة بغداد، ،  -السٌاسٌة

  1991،السٌاسة الخارجٌة ، مطبعة دار الحكمة بغداد ،ـ مازن اسماعٌل الرمضانً 3

ـتتتت أ.د.مثنتتتتى علتتتتً حستتتتٌن المهتتتتداوي،أثر المتغٌتتتتر اًلمرٌكتتتتً فتتتتً العالقتتتتات الروستتتتٌة 13

 م2333العراقٌة المعاصرة .دراسات دولٌة، جامعة بغداد 

، المركز العربً لالبحاث 2333ـ د.سالم مسافر، تشرٌح الموقف الروسً من غزو العراق 11

 م 2313نٌسان/أبرٌل 11ـ13، )الدوحة(  اسة السٌاساتودر

المستقبل ـ  ـ د.خير هللا سعيد, العراق في منظور السياسة الروسية في االزمة, مركس12

 م2003ـ جامعة بغداد 373العدد
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 الصحفثالثا:                         

 

الخلٌ  العربً الى العراق .جرٌدة ـ  د.اٌلٌن لوكو،المصالح الروسٌة وألٌة انتقالها من دول 1

 م2311الصباح. ترجمة سناء البدٌري ن/

السنة ، جامعة بغداد 33ـ32ـ أ.م. مثنى علً المهداوي . مجلة العلوم السٌاسٌة العددان 2

 م2313

ـ د. نزار سماعٌل عبد اللطٌف الحٌالً،  تقٌٌم العالقات الروسٌة اًلمرٌكٌة فً ثالث مراحل 3

 م2333ول ، مركز الدراسات الدولٌة، جامعة بغداد كانون األ56العدد ،أوراق امرٌكٌة 

 

 

 

 

 : الندواشرابعآ                     

 

 بٌت الحكمة ، )ندوة( ). غازي فٌصل ،السٌاسة الخارجٌة الروسٌة تجاه المشرق العربً بٌن الفاعلٌة واًلنكفاءـ1

 م 2315بغداد،
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 : االنترنٌشخامسآ                        

 

 https://arabic.rt.com/news/783633، الرابط اًللكترون2315ًـ العراق وروسٌا استثمارات النفط ،1  

 

 على الموقع اًللكترونً 2315 نٌوز، شفقـ العراق ٌشتري اسلحة ومروحٌات روسٌة، 2

-b8cc-4904-da2b-http://www.shafaaq.com/ar/Ar_NewsReader/e2835966

ed99a8f91afe     

 االلكترونيشور عمى الموقع بحث من ،0222، االمريكية -ةجمال حسين، خمفيات المداولة الروسي ـ3
www.azzaman.com/azz/articles/2003 

 

 روسٌا والمسألة العراقٌة ..عٌن على العالقات مع واشنطن وأخرى على المصالح المتداعٌةد.محمد دٌاب  ـ4

                                                                                                             الموقع اًللكتون2314ً

http://www.alriyadh.com/2014.36 
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