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ف
ش
والع�يــن ،واعــاد بنــاء وتنظيــم قدراتهــا ي� المجــاالت كافــة ،والبــدء لمواجهــة
تمكنــت روســيا مــن تجــاوز التحديــات الداخليــة مطلــع القــرن الحــادي
والدوىل ،من أجل ضمان أمنها ومصالحها القومية .فاستثمرت ازمة الملف النووي
االقليى
التحديات الخارجية ،لممارسة دورها عى المستوى
ي
ي
ف
ف
ش
ـدوىل
االي ـر ي
ـى والـ ي
ا� ،لتحقيــق مصالحهــا السياســية واالقتصاديــة والعســكرية واالمنيـ ي
ـة� الــ�ق االوســط ،باســتغاللها االنقســام الداخـ يـى واالقليـ ي
ـر� ضدالنظام،والعمــل
ـدوىل ،لمنــع التدخــل العســكري الغـ ب ي
بشــأن مصـ يـر االزمــة ،مــن خــالل التعــاون مــع منظمــة االمــم المتحــدة وبنــود القانــون الـ ي
ف
ّ
ـدوىل.
ـاىل اثبــاد وجودهــا ي� مواجهــة النفــوذ االمـ يـر يك لتقليــل الهيمنــة الغربيــة عــى النظــام الـ ي
لحمايةاالتفــاق النــووي عــام  ،2015وبالتـ ي

گ
ض
�
ت
اتی� ڕوسیادا لەسەرەتا سەدەی بیستویەیک
گرن� مەلە� نەوەوی يئ�ان لەس� ج

ف
ڕوســیا زاڵبــوه بەســەر کێشــە ناوخۆییەکانیــدا وتوانـ ف
ـەداکا�
ـاکا� لەھەمــو ڕویەکــەوه بنیاتناوهتــەوه .ھــاوکات دهســتیکردوه بــە ڕوبەڕوبونــەوهی تەحـ
ف
ف
ف
ت
ڕۆڵبین� لەسەر ت
يف
و،سەربازیەکا� .لەمنێوهندهدا،مەلە�
بەدیھێنا� بەرژهوهندی ساس،ئابوری
ونێودهوڵە� لەپێناو
ئاسى ھەردو ھەرێى
دهرهوهو
ڵ
ف
نــەوهوی ئـ �ـران بەکاردهھێنێــت بۆھەژمـ ف
ـیەکا� لەناوچــەی
ـو� خــۆی لــە ڕۆژھــە� ت� ناوهڕاســتو بەدیھێنـ فـا� ئامانجەسیاس،ئابوری،ســەربازی وئاسایشـ
ي
ف
ناوب ـراودا .ناکۆکیــە ھەرێــى و نێودهوڵەتیــەکان ســەبارهت بەمەلــە� نــەوهوی ئـ ي�ـران بەکاردهھێنێــت بــۆ ئــەو ئامانجانــەی ســەرهوه .بۆئــەم مهبهســته
ف
ف
ـدهکا� نەتــەوه یەکگرتــوهکان بەکاربـ ـھێنێــت بــۆ ڕێگەگرتــن لەدهسـ
ھەوڵــدهدات بەنـ
ـتێوهردا� ســەربازی ڕۆژئــاوا دژ بــە ڕژێــى ئـ ي�ـران و ھەوڵــدان بــۆ
ڵ
ـپا� وجــودی خــۆی بــکات لەپێنــاو کەمکردنــەوهی ھەژمـ ف
پارێ ـزگاری لــە ڕێکەوتننامــەی ســا�  2015ســەبارهت بەنــەوهوی ئـ �ـران .ھەروهھــا ئیسـ ت
ـو�
ي
ئەمریــ� لەئاسـ تـى نێوهدهوڵـ ت
ـە�.

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت

40 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020
The Importance of the Iranian Nuclear file in Russian Strategy in 21th Century
Russian Managed to pass the Internal challenges in 21th Century, rebuilding and organizing it`s own
abilities in all field, Starting to face the outside challenges on both the Regional and International levels, To
insure it`s own security and International Interests. Thus it started to invest in the Iranian nuclear file crisis to
achieve it`s political, economical, military and security Interests in Middle East, by taking advantage the International, Regional and Internal division about the crisis, and by cooperating with UN to apply the International
Law, to prevent the Western Military interfering against the Iran political system and to save the Nuclear Agreement 2015, and to fixed it`s existence against the American influence and to minimize the western influence
in general over the International order.
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المقدمة

ُ
ت َعــد دراســة اتجــاه الحركــة السياســية والقــوى الفاعلــة للدولــة الروســية ،الهادفــة تحقيــق مضمــون مصالحهــا القوميــة وأهدافهــا االسـ تـراتيجية
ف
ش
والع�يــن ،فرصورة لفهــم
العالميــة ،الــذي تطــور وتقــدم بشــكل يــوازي المتغـ يـرات الـ ت يـى طـرأت عــى طبيعــة قضايــا العالقــات الدوليــة ي� القــرن الحــادي
مســاعيها للخــروج عــن الطــوق الــذي فــرض عليهــا بعــد العــام  ،2000مــن خــالل متابعــة النهــوض بوضــع البلــد اىل المصــاف الـ ت يـى تطمــح القيــادة
ً ف
ـى ،ومحاولــة قيادتهــا اثبــات
وه مكانــة روســيا العالميــة ،نتيجــة اســتعادة ثقتهــا بنفســها وبمكانتهــا المتقدمــة نســبيا ي� االقتصــاد العالـ ي
والشــعب لهــا ي
ف
ف
ف
ف
و� احتالل جزيرة
وجودها ش�يك ي� القرار تجاه القضايا الدولية ،لحماية أمنها
القوم ،بعد اثبات قدرتها العســكرية ي� جورجيا ي� العام  ،2007ي
ي
ف
ف
ف
القــرم ت ف
وانراعهــا مــن اوكرانيــا ي� العــام  ،2014ومحاولــة اعــادة نفوذهــا ي� الـ شـ�ق االوســط ،مــن خــالل نجــاح جهودهــا الدبلوماســية ي� االزمــة النوويــة
ف
االيرانيــة  ،2015والعمــل عــى مكافحــة االرهــاب مــن خــالل توظيــف ظــروف تطــور االزمــة ي� ســوريا لغــرض تحقيــق مصالحهــا القوميــة منــذ العــام
ف ش
 ،2011عــى المسـ ي ف ش
ـدوىل
ـى لمواجهــة نفــوذ وسياســة الواليــات المتحــدة ي
االمركيــة ي� الــ�ق االوســط ضمــن الـرصاع الـ ي
ـ� والعالـ ي
ـتوي� الــ�ق أوسـ ي
عــى النفــوذ للســيطرة العالميــة.

أهمية البحث :

الى تطمح تحقيقها من خالل التعامل مع ملف االزمة النووية ف� ايران ،باستخدام ت
ت
ت
اسراتيجية التدخل
ي
تحديد االهداف االسراتيجية الروسية ي
ف
ـياس فيها،لغــرض اعــادة توســيع نطــاق نفوذهــا ي� الـ شـ�ق االوســط مــن خــالل توظيفهــا ظــروف االزمــة بالوســائل الدبلوماســية
لدعــم النظــام السـ ي
َ
ـى ،حيــث ت ِعــد روســيا االتحاديــة نفســها ،صاحبــة
والعســكرية لحمايــة أمنهــا وتحقيــق مصالحهــا القوميــة ،بهــدف أداء دورهــا عــى المســتوى العالـ ي
ف
االمركيــة.
القــدرات االعــى ي� العالــم بعــد الواليــات المتحــدة ي

مشكلة البحث :

ً
ف
ـوم ي� موقفهــا
تمتلــك روســيا االتحاديــة قــدرات عســكرية واقتصاديــة وعلميــة وتكنولوجيــة وسياســية ،وقــد حققــت تفوقــا لحمايــة أمنهــا القـ ي
ف
ف ش
ـاس ي� ازمــة الملــف النــووي
ـياس والدبلومـ ي
وه تحــاول اعــادة نفوذهــا ي� الــ�ق االوســط مــن خــالل حضورهــا السـ ي
مــن أحــداث جورجيــا وأوكرانيــا ،ي
ف
ا� العــام منــذ العــام  ،2005ولكــن دون التمكــن مــن حســم معالجــة االزمــة وفــق الرؤيــة الروســية ،لذلــك ســعت اىل تدويــل االزمــة ،نتيجــة وجــود
االيـر ي
ُ
ف
ف
عــدد مــن المحــددات االقليميــة والدوليــة تقيــد محاولتهــا .لذلــك مارســت روســيا مختلــف االج ـراءات ي� دعــم وحمايــة النظــام ي� اي ـران ،لغــرض
ت
ـروس ،ولهــذا الغــرض مــن
اتي� خدمــة لمصالحهــا القوميــة ،فــاىل أي مــدى ستســتمر محــاوالت الدعــم الـ
ابقائهــا ضمــن نفــوذ مجالهــا الجيواســر ب ي
ي
الـ فـرصوري ف ي� البحــث االجابــة عــى االســئلة التاليــة:
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HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 41
• ما ه أبعاد ت
اسراتيجية اعادة بناء الدولة الروسية ؟
ي

القوم و وتحقيق مصالحها القومية ؟
•كيف مارست روسيا دورها لحماية أمنها
ي
•كيف وظفت روسيا ازمة الملف النووي االيرانيالعادة نفوذها ف� ش
ال�ق االوسط ؟
ي

فرضية البحث :

ســعت روســيا بعــد العــام  ،2000العــادة بنــاء الدولــة لحمايــة أمنهــا وتحقيــق مصالحهــا ،مــن خــالل اســتخدامها للوســائل السياســية والدبلوماســية
ً
ً
ف
ف
ا�
والعســكرية ي� عــدد مــن القضايــا الدوليــة وقــد حققــت نجاحــا مقبــوال ،فــاىل أي مســتوى تتمكــن روســيا مــن توظيــف ازمــة الملــف النــووي االي ـر ي
العــام منــذ العــام  ،2005لحمايــة أمنهــا ولتحقيــق اهــداف مصالحهــا القوميــة.
منهج البحث :

ف
ف
ـ� والتحليـ يـى
ان اتســاع موضــوع البحــث وشــمولية المواضيــع اســتوجب اســتخدام التعــدد ي� مناهــج البحث،فســيتم اســتخدام المنهــج الوصـ ي
ش
والع�يــن.
لدراســة تطــور دور روســيا ودورهــا دعــم اي ـران لمعالجةازمتهاالنوويةمطلــع القــرن الحــادي

ت
المبحث األول :
االس�اتيجية الروسية بعد العام 2000

المطلب األول  :ت
اس�اتيجية اعادة بناء الدولة
ُ
ُ
ـياس واالقتصــادي ،أســاس عمليــة بنــاء الدولــة وفــق اسـ تـراتيجية شــاملة ،بهــدف تعزيــز قــدرة
تعــد عمليــة اتفــاق النخبــة السياســية عــى االصــالح السـ ي

ـار� ،مــن خــالل تأمـ ي ف
ـ� البيئــة االقليميــة والدوليــة للتنافــس عــى
ـياس ،لتتمكــن مــن اداء وظائفهــا ومهامهــا عــى المســتوى الداخـ يـى والخـ ب ي
النظــام السـ ي
المصالــح والتعــاون  ،لضمــان تحقيــق االمــن والمصالــح القوميــة ،ويرفــع مــن شــأن مكانتهــا الدوليــة .يعـ ّـرف» فرنســيس فوكويامــا» ،عمليــة بنــاء الدولــة

ت
ـذا� ،وتتجــى قدرتهــا ش
ت�يـ ـ ــع القوانـ ي ف
ـ� ووضعهــا
اساســها تقويــة مؤسســاتها القائمــة وبنــاء مؤسســات جديــدة فاعلــة وقــادرة عــى البقــاء واالكتفــاء الـ ي
ف
ف
و� توفـ يـر األمــن والنظــام والخدمــات العامــة ي� الداخــل مــن خــالل السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة ،واعــادة توزيـ ـ ــع الـ ثـروة،
موضــع التنفيــذ ،ي
ـار�(  ،) 1ركــزت اسـ تـراتيجية روســيا عــى ان تكــون للدولــة دور محــوري العــادة بنــاء المؤسســات الحكوميــة
والدفــاع عــن الوطــن ضــد الغــزو الخـ ب ي
ف
كافــة ،األمــر الــذي يتطلــب ادخــال اصالحــات ي� وظيفــة مؤسســات الدولــة لتصبــح قــادرة عــى القيــام بوظيفتهــا بكفــاءة عاليــة ،لتتالئــم وظــروف
ف
ش
ـياس ،باالعتمــاد اعــادة تأســيس وتقويــة الهيــكل العــام للدولــة،
القــرن الحــادي والع�يــن .لذلــك اعتمــد روســيا ي� عمليــة اعــادة بنــاء نظامهــا السـ ي
ت
ـوم ،هدفهــا العدالــة االجتماعيــة وضمــان التوزيـ ـ ــع العــادل للدخــل والـ ثـروة ،والقضــاء عــى
وتحقيــق اســراتيجية تنمويــة لغــرض زيــادة الناتــج القـ ي
ت
ـياس وفــق األبعــاد التاليــة :
الفســاد ،والشــعور بالمســؤولية تجــاه المجتمــع والوطــن( .)2لذلــك اســتندت اســراتيجية روســيا عــى اعــادة النظــام السـ ي
( )3
ً
ف
ـياس .تعتـ بـر جمهوريــة روســيا اإلتحاديــة  ،دولــة كـ بـرى ،وأن لسياســتها الخارجيــة ،شــأن كبـ يـر ي� التأثـ يـر عــى شــؤون العالقــات الدوليــة،
أوال :البعــد السـ ي
ً
ـوفييى الســابقمع كل ت ف
ت
نتيجــة لمكانتهــا الدولية،إســتمرارا والوريــث لإلتحــاد السـ
اإللرامــات والواجبــات والحقــوق بعــد عــام  ،1991حيــث ورثــت
ي
ً ف
ً ف
ف
روســيا ،مــكان العضــو الدائــم ي� األمــم المتحــدة ،وطرفــا ي� كل المعاهــدات الدوليــة والهيئــات الدوليــة ،وعــى هــذا األســاس أصبحــت روســيا طرفــا ي�
األمركيــة ،فيمــا يتعلــق باألســلحة اإلسـ تـراتيجية والتقليديــة( .)4لــذا ســعتالمحافظة عــى نفوذهــا ،كـ شـ�ط
اإلتفاقيــات الثنائيــة مــع الواليــات المتحــدة ي
ـى(.)5
ي
أوىل للمحافظــة عــى وضعهــا كالعــب عالـ ي

ف
لقــد اســتندت عمليــة اعــادة الدولــة ،عــى بنــاء المؤسســات لضمــان نجــاح الدولــة ي� اداء واجباتهــا ،أي قــدرة الدولــة عــى تخطيــط وتنفيــذ سياســاتها
ً
ً
ً
ـروس سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا مــن
وهــو مــا يطلــق عليــه « القــدرة المؤسســاتية» ،فقــد اســتطاعت القيــادة الروســية ان تنقــل المجتمــع الـ
ي
ف
ت
اتي� لدورهــا ي� السياســة
مرحلــة االنهيــار اىل مرحلــة االعمــار بعــد العــام  ،2000الســيما عــى الصعيــد العســكري ،لذلــك لــم تتنــازل عــن النهــج االســر ب ي
ف
الدوليــة ،عــى الرغــم مــن االرتبــاك الــذي صاحــب عمليــة اعــادة بنــاء روســيا ،ي� مواجهــة المشــاكل الموروثــة ،لذلــك تضمنــت االسـ تـراتيجية الروســية
ت ُ
الشــاملة ،واسـ تـراتيجية االمن القوم الروس ت
حى  ،2020مجموعة من االهداف
والى تشــكل المنطلقات
ي
ي
ي
القصرة والمتوســطة والبعيدة المدى ،ي
ف
ف
االساســية ألهــداف روســيا المســتقبلية ،ي� تعزيزالقــدرات الروســية لحمايــة أمنهــا وتحقيــق مصالحهــا الحيويــة ،الســتعادة مكانتهــا الدوليــة ي� ظــل
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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دوىل نتعــدد االقطــاب()6
نظــام ي
ً
ف
ـروس ،ي� زعزعــة مكانتهــا عــى صعيــد العالقــات االسـ تـراتيجية الدوليــة ،وتســبب
ثانيــا :البعــد االقتصــادي .لقــد ســاهم تــردي حالــة االقتصــاد الـ
ي
ّ
ـوم ،لذلــك كان تحقيــق النمــو
تفاقــم حالــة عــدم االســتقرار الداخـ يـى ،وقيــد اطــالق برامــج التنميــة وتوظيــف المــوارد لتحقيــق المصالــح واالمــن القـ ي
ف
يف
لتجهر القوات المســلحة ،وألغراض التصدير كمورد لإلســتثمار التنموي ،اذ تمكنت
االقتصادي ي� مقدمة االهداف ،الســيما الصناعة العســكرية
مــن الحصــول العملــة الصعبــة مــن مبيعــات االســلحة والمفاعــالت النوويــة والحفــاظ عــى القــدرات البحثيــة ،وتأكيــد نفوذهــا ومكانتهــا مــن جديد(،)7
ً
ً
ً
ف
ـاىل ي� روســيا ،ونســبة
نتيجــة حجــم التغيـ يـر الــذي طـرأ عــى روســيا اقتصاديــا واجتماعيــا وعســكريا ،بعــد العــام  ،2000مــن حيــث زيــادة الناتــج االجمـ ي
ف
ت
ـلى
النمــو الســنوي ،وارتفــاع حجــم الصــادرات الخارجيــة ،وانخفــاض نســبة الديــون الخارجيــة ،والـ يـى أســهم ي� زيــادة دخــل الفــرد ،أمــا الجانــب السـ ب ي
ف
ف
ـى ،اضافــة اىل الســلع الصناعيــة الروســية مــا
ي� االقتصــاد فيكمــن ي� اعتمــاده عــى تصديــر المــوارد األوليــة وهــو مــا يتعــرض اىل تقلبــات الســوق العالـ ي
ً
زالــت أقــل تنافســية قياســا بالصناعــات الغربيــة (.)8
ف
وقــد تــم اطــالق االسـ تـراتيجة الجديــدة عــام  ،2020- 2010بالتعــاون مــع  1000خبـ يـر مــن مختلــف االختصاصــات ي� مؤسســات الدولــة ،بشــأن
القضايــا االسـ تـراتيجة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،تناولــت كافــة قضايــا التنميــة ذات االهميــة للمجتمــع الــروس ،مــن خــالل اعــادة هيكلــة ي ف
المرانيــة
ي
ف
ت
ـاع ،مــن خــالل تعزيــز اقتصــاد
االتحاديــة بمــا يحقــق اهــداف االســراتيجية ،ي� النمــو االقتصــادي والحفــاظ عــى االســتقرار االقتصــادي واالجتمـ ي
الســوق والمنافســة وتحفـ ي فـر االبــداع كأســاس للتنميــة( .)9لقــد بلغــت اي ـرادات ي ف
المرانيــة الفيداليــة خــالل النصــف االول مــن العــام  ،2018حــدود
 109,5مليــار دوالر ،مقابــل  102,3مــن النفقــات ،بفائــض  7,3مليــار دوالر ،وحققــت التجــارة الخارجيــة نســبة نمــو  %19,3وبحــدود مبلــغ 629
ف
مليــار دوالر ،وبلغــت الصــادرات  410مليــار واالسـ يـتراد  219مليــار دوالر ،ي� العــام  ،2018وبفائــض بلــغ  75,2مليــار دوالر عــن العــام ،2017
ً
وبذلــك تــم خفــض نســبة العجــز تدريجيــا مــن  %3,2عــام  2017اىل  %2,2عــام ،)10( 2018ويمكــن القــول ان اقتصــاد روســيا لــم ينهــر كمــا كانــت
ف
ـا� الشــامل.
التوقعــات ،وحقــق هــذا التقــدم  ،اال انــه مــا زال بعيــدا عــن التعـ ي
ً
ً
ً
ُ
ـاع ،أي ان االصــالح
ـاع .ان اعــادة بنــاء الدولــة سياســيا واقتصاديــا ال يمكــن ان تثمــر بمعــزل عــن بنــاء الدولــة عــى الصعيــد االجتمـ ي
ثالثــا :البعــد االجتمـ ي
ـ� تكــون المخرجــات النهائيــة تتناســب مــع اهــداف عمليــة اعــادة البنــاء ،وهــذا مــا ركــزت عليــه
والتنميــة يجــب ان تتــم مــن خــالل تقويــة المجتمــع ،لـ ي
ً
ف
ف
ـدءا برفــع المســتوى الثقـ فـا� ،ت
بالركـ ي فـر عــى جــودة التعليــم لتناهــز نســبة  99,6ي� العــام  ،2013لتحتــل المرتبــة  20ضمــن
روســيا ي� اسـ تـراتيجيتها ،بـ
ي
ف
اط ،لمشــاركة الجميــع ي� الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
أفضــل دول العالــم ،بعــد معالجــة مشــكلة الفقــر وترســيخ النظــام الديمق ـر ي
(.)11
ً
ُ
ف
رابعــا  :البعــد العســكري .تعــد تعزيــز القــدرة العســكرية أهــم القضايــا الـ ت يـى تواجــه القيــادة السياســية ي� مرحلــة اعــادة البنــاء ،لوجــود عالقــة متالزمــة
ت
ف
ه الـ ت يـى تتمتــع بحالــة مــن االســتقرار واألمــن ،لذلــك تــم العمــل عــى إعــادة
بـ يـ� االســتقرار والتنميــة ،الن الدولــة الـ يـى تحقــق معــدالت نمــو عاليــة ي
ف
ـار�
ـاىل ،ي� محاولــة لتجديــد مكانــة روســيا مــن خــالل توفـ يـر قــدرة فاعلــة عــى الــردع الخـ ب ي
تأهيــل المؤسســة العســكرية بالشــكل الــذي يالئــم القــرن الحـ ي
ـروس ،فــان الــرد
ـياس الـ
ي
واســتنبات القناعــة لــدى الخصــوم بأنهــم مــا أقدمــوا عــى عمــل غـ يـر مرغــوب بــه يهــدد الســالمة االقليميــة واالســتقرار السـ ي
ف ف
ســيكون حازمـ ًـا وخــالل مــدة زمنيــة محــددة ( ،)12ويمكــن ان نذكــر نمــوذج للتطــور ف� مســتوى الــردع ،حـ ي ف
ـ�» ي� العــام ،2002
ـ� أ كــد الرئيــس « بوتـ ي
ي
ً
مــن أن روســيا ســتحافظ عــى الصــاروخ»  ،»CC18المجهــزة بــرؤوس نوويــة خــالل»  »15-10عامــا ،بــل وسـ ت
ـتب� لغايــة  ،)13(2030وباعتمــاد
وتجهرهــا ي ف
يف
بمرانيــة بلغــت  656مليــار دوالر،
روســيا خطــة التطويــر الشــاملة للقــوات المســلحة ،2020 – 2011لتحقيــق نســبة  %70مــن تســليحها
ف
ـوم والدفــاع لالعــوام
وقــد اعلــن نائــب وزيــر الماليــة» ليونيــد غورنـ يـ�» ،بــان الحكومــة رصــدت مبلــغ  116,6مليــار دوالر لتغطيــة متطلبــات األمــن القـ ي
.)14(،2020- 2018

ض
ت
ش
والع�ين.
الثا� :
المطلب
االس�اتيجية الروسية مطلع القرن الحادي
ي

ً
ت
االسراتيجية الروسية بعد العام .2000
أوال  :اهداف

ف
ان اهــداف الدولــة ترتبــط بالدوافــع الـ ت يـى تطمــح اىل تحقيقهــا ،باســتخدامها المــوارد والوســائل المتاحــة ي� سياســتها الخارجيــة ،بالمواقــف حيــال
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ف
ف
ّ
ت
للمتغرات
القوم ي� العام  ،2000واســتجابة
الى تتعلق بأمنها ومصالحها القومية ،لذلك كان قرار القيادة الروســية ي� اسـ تـراتيجية االمن
ي
ي
القضايا ي
ُ
ـ� لهــا ،لذلــك عــى روســيا العمــل عــى
ـ� التهديــد الرئيـ ي
الداخليــة والخارجيــة ،ووفــق رؤيــة ت ِعــد الواليــات المتحــدة وتوســيع حلــف الشــمال االطلـ ي
دعم االوضاع السياســية واالقتصادية لعدد من الدول لتحسـ ي ف
ـ� آلية الدفع المتعدد االطراف للقضايا الدولية من جهة ،ومن جهة ثانية ،محاولة

ف
ايجــاد هيــكل للعالقــات الدوليــة لمواجهــة الهيمنــة الغربيــة الـ ت يـى تقودهــا الواليــات المتحــدة ،باالنف ـراد ي� معالجــة االحــداث الدوليــة ،عــن طريــق
ف
ـص الحفــاظ عــى منظومــة عســكرية قــادرة عــى الدفــاع عنهــا
االســتخدام العســكري ،وانتهــاك قواعــد القانــون الـ ي
ـدوىل ،وان مصالحهــا القوميــة تقتـ ي
ف
لضمــان أمنهــا ،وردع أي عــدوان ضدهــا ،أو ضــد أحــد حلفائهــا ،نتيجــة توجســها مــن تطــور االحــداث ي� اتجاهــات مســتقبلية تهــدد أمنهــا ،اذ اليجــدي
ً ف
جرانهــا أو عــى الطامعـ ي ف
ـ� اآلخريــن(.)15
كونهــا دولــة كـ بـرى ونوويــة وعضــوا ي� مجلــس االمــن مــا لــم تكــن لديهــا الوســائل الالزمــة لفــرض الــردع عــى ي
ـ�»(  ،) 16قيــادة روســيا بعــد العــام  ،2000إيذانـ ًـا بمرحلــة فاعلــة عــى المسـ ي ف
لذلــك كان تــوىل الرئيــس» فالدمـ يـر بوتـ ي ف
ـدوىل ،الدراكــه
ـتوي� الداخـ يـى والـ ي
ي
ت
أهــم المرتكـزات االســراتيجية والـ ت يـى تتلخــص فيمــا يـ يـى )17( :
 .1ت
الر ي ف
الداخى ،عى ان اليكون عى حساب السياسة الخارجية.
كر عى برامج االصالح
ي
األوروآس لروسيا االتحادية.
.2تعميق التوجه
ي
.3العمل عى تجديد دور روسيا ف� آسيا ش
تدري�.
وال�ق االوسط بشكل
ب ي
ي
ف
 .4ت
الر ي ف
الدوىل ذو القطبية الواحدة.
كر عى تطوير دور روسيا ي� عالم متعدد االقطاب ورفض النظام
ي
ف
ش
والع�ين.
الروس ي� عالم القرن الحادي
.5عدم السماح للغرب بتهميش الدور
ي
ً
ثانيــا :التحديــات الداخليــة والخارجيــة .تواجــه روســيا مجموعــة مــن التحديــات الداخليــة والخارجيــة الـ ت يـى تحتــاج اىل المعالجــة يك تتمكــن مــن تنفيــذ
الع�ين ،فعى المســتوى المحى ،يشــكل المحافظة عى االمن وتطوير ُ
اسـ تـراتيجيتها مطلع القرن ش
الب فى التحتية والخدمات ،وتســ� اىل اجتذاب
ي
ـ� الدولــة والمجتمــع ،عـ بـر تعديــل ش
المــوارد مــن القطــاع الخــاص الــروس أو مــن االســتثمارات االجنبيــة ،لتعزيــز الثقــة والتعــاون والمشــاركة بـ ي ف
الت�يعــات
ّ
ف
ف
القانونيــة والتنظيمية،لتوفـ يـر المزيــد مــن المــوارد مــن أجــل دعــم دورهــا التنمــوي كمشــارك للدولــة ي� التنميــة( .)18وشــكلت االحــداث المســلحة ي�
ً
ً
ف
ـوم ،فقــد تمكنــت روســيا مــن فــرض النظــام
ـروس باعتبارهــا تحديــا وتهديــدا ألمنهــا القـ ي
الشيشــان ي� العــام  ،2003بمثابــة اختبــار بلرنامــج االصــالح الـ ي
والســيطرة عــى منطقــة القوقــاز(.)19
ف
أمــا التحديــات الخارجيــة ،فتكمــن ي� تشــخيص البيئــة الدوليــة وتحديــد مكامــن الفــرص والمحــددات ،لذلــك فــان روســيا واجهــت مجموعــة مــن
ً
ت ُ
ف
ـدوىل ،ومحاولتهــا كبــح جمــاح
ـاىل ،ولعــل مــن أهمهــا الهيمنــة ي
االمركيــة عــى النظــام الـ ي
التحديــات الـ يـى تمثــل عائقــا أمــام تفعيــل أداء دورهــا ي� القــرن الحـ ي
َ
ف
الدوىل،نتيجــة ممارســتها القــوة العســكرية أو التهديــد بهــا ،وان القيــادة الروســية لــم تغفــل طبيعــة هــذا
أيــة قــوة تحــاول منافســها ي� زعامــة النظــام
ي
ش ً
ّ
ـلى عــى
ـ�» الناتــو» �قــا باتجــاه حدودهالغــرض تطويقهــا وعزلهــا ،والــذي لــه أثــر سـ ب ي
التحــدي الخطــر ،بعــد ان تــم توســيع حلــف الشــمال االطلـ ي
ف
ف
االســتعداد القتــاىل للقــوات الروســية( ،)20ونصــب أنظمــة الصواريـ ـ ــخ وال ـرادارات « الــدرع الصـ ف
و� القواعــد
ـارو�» ي� بولنــدا والتشــيك وتركيــا ،ي
ي
ي
ً
ٌ
ف
ف ف
ـ� ي� مطلــع التســعينيات ،بــان تتخــى عــن حلفائهــا ي� ش�ق أوروبــا ،بـ شـ�ط
الجويــة داخــل ألمانيــا ورومانيــا وبلغاريــا ،والـ ت يـى تشــكل خرقــا لتعهــد الطرفـ ي
ّ
ان تضمن عدم توســيع حلف الناتو ليضم تلك الدول(.)21األمر الذي جعل الرئيس» ي ف
بوت�» االعالن عن اسـ تـراتيجية « التحدي واالســتجابة»،
ف
ي� العــام  ،2015عــى أثــر العقوبــات الغربيــة عــى بــالده ،والـ ت يـى تهــدف اىل عــدم الســماح لــ» هيمنــة القطــب الواحــد والدعــوة اىل عالــم جديــد متعــدد
االقطــاب» ،مــن خــالل تأكيدهعــى تحالــف منظمــة «بريكــس وشــنغهاي» ،بمــا تمتلــك دولهــا بحــدود  %40مــن ســكان العالــم ،و %25مــن االنتــاج
ـى ،و %20مــن التبــادل التجــاري ،وقدرتهــا عــى خلخلــة أســس التحالــف الغربيلذلــك فــان القيــادة الروســية تــرى ان ال مـ بـرر لهــذه االجـراءات مــن
العالـ ي
االمركيــة والغــرب ،كونهــا يعـ ّـرض اتفاقيــة الحــد مــن انتشــار الصواريـ ـ ــخ الباليســتية «  ،« ABMلخطــر اإللغــاء(.)22
قبــل الواليــات المتحــدة ي

ً
ثالثا :دور القيادة الروسية بعد العام .2000

تتحمــل القيــادة السياســة مســؤولية اعــادة البنــاء لمؤسســات الدولــة ،الن العمليــة تواجــه تحديــات داخليــة وخارجيــة كثـ يـرة عــى كافــة المجــاالت
والمســتويات ،لكــون العمليــة متعــددة االبعــاد فتتمركــز التفاعــل حــول محــور القيــادة صاحبــة «ارادة التغيــر» ،لتتمكــن مــن تعزيــز ت
الرابــط بـ ي ف
ـ�
ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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السياســات الداخليــة واالقليميــة والدوليــة ،والـ تـى تتمكــن مــن خــالل نجاحهــا ف� تحقيــق اهــداف المصالــح القوميــة كســب ش
ال�عيــة للنظــام
ي
ي
ف
ش
ـروس» فالدمـ يـر
ـياس( .)23والبــد مــن ذكــر ان التطــور واالصــالح الــذي تحقــق ي� روســيا ،يعــود تخطيطــه و اال�اف عــى تنفيــذه للرئيــس الـ
ي
السـ ي
ف
ف
يف
بوت�» ،الذي تســلم الرئاســة ي� العام  ،2000حيث تمكن من قيادة البالد وادارة الحكومة بحكمة وكفاءة ،ورفع روحها المعنوية ي� ظل ظروف
صعبــة ،كانــت روســيا تتخبــط ف� حالــة مــن الفـ ف
ـو� واالضطرابــات السياســية واالقتصاديــة( .)24نفهــم ممــا تقــدم بــان الرئيــس» بوتـ ي ف
ـ�» ،اســتطاع
ي
َ
َ
ى منهج واضح يستند عى ر ي ف
ت
تأم� البيئة الداخلية ،من خالل تب ف ّ
الى يتمتع بها ،اىل ي ف
وه فرصورة اعادة مكانة
ي
نتيجة الكفاءة والكارزما ي
كرة اساسية ي
ف
ت
اتي� عــى المســتوى
ـدوىل ،مــن خــالل توظيــف المــوارد المتاحــة للوصــول اىل االهــداف المحــددة ،لتتمكــن مــن اداء دورهــا االســر ب ي
روســيا ي� النظــام الـ ي
ش
والع�يــن.
ـدوىل مطلــع القــرن الحــادي
ـى والـ ي
االقليـ ي

ض
ت
ش
المبحث
والع�ين
االس�اتيجية الروسية مطلع القرن الحادي
الثا�  :أهداف
ي

المطلب األول  :ت
ش
والع�ين
الروس مطلع القرن الحادي
القوم
اس�اتيجية حماية االمن
ي
ي
ً
ف
ـياس ،بســبب اســتقالل أوكرانيــا وجورجيــا وأرمينيــا وآذربيجــان ي� العــام ،1991
أوال :تكــررت خســارة روســيا لموقعهــا المتحكــم ولنفوذهــا الجيوسـ ي
ش ف
وه بمثابــة التوابــع الـ تـى تــدور ف� الفلــك الــروس ،بعــد تجــاوز ال ـرصاع ُ
ـا� ،ي� صــورة قواعــد
البعــد االقتصــادي ،اىل حالــة التدخــل العســكري المبـ
ي
ي
ي
ي
ف
عســكرية وتعاون عســكري مع عدد من هذه الدول ،وكانت روســيادون مســتوى يتيح لها قدراتها االقتصادية والعســكرية المواجهة ،ي� ظل تجدد
ّ
ـدوىل( ،)25لذلــك تشــكلت عــدة مبــادئ جوهريــة لالسـ تـراتيجية الروســية بعــد العــام  ،2000مــن أهمهــا مــا يـ يـى)26( :
المنافســة والـرصاع الـ ي
ت
الخار�.
واالخراق
الروس بالتصدي ألي محاولة للتغلغل
القوم
* الحفاظ عى البنيان
ب ي
ي
ي
َ
ف
الض ْعف ت
الروس.
حى ال تصبح عامل تهديد لألمن
* استبقاء االقاليم المجاورة ي� وضع من
ي
ف
لقــد تعرضــت روســيا اىل عــدد مــن الثــورات الملونــة ف� مجالهــا الحيــوي ضمــن مناطــق نفوذهــا الحيــوي التأريـ فـ� ،حـ ي ف
ـ� بــدأت الثــورة ســوداء ي�
ي
ي
ف
ف
ف
يف
قرغرســتان عــام  ،2005فخــ�ت عــدد مــن
رصبيــا عــام  ،2000وورديــة ي� جورجيــا عــام  ،2003وبرتقاليــة ي� أوكرانيــا عــام  ، 2004وزهريــة ي�
َ
ً
ُ
ف
االنظمــة المواليــة لهــا دون ان تحــرك ســاكن نتيجــة انشــغالها باعــادة بنــاء واصــالح نظامهــا داخليــا ،ومــن ثـ ّـم كان قرارهــا التدخــل ي� أحــداث كل مــن
ف
ت
ت
ت
اتي�
اتي�( ،)27لذلــك فــان االداء االســر ب ي
ـوم ،الســرجاع مــا يمكــن مــن نفوذهــا ي� مجالهــا االســر ب ي
جورجيــا وأوكرنيــا ،لمواجهــة التهديــد عــى امنهــا القـ ي
ف
ت
اتي� ،الدراكهــا عــدم القــدرة عــى أداء
ـروس ي� البيئــة االقليميــة ،تعمــل لضبــط حركــة تفاعالتهــا بالشــكل الــذي ال يخــرج عــن مجــال نفوذهــا االســر ب ي
الـ ي
الرهيــب أو ت
دورهــا عــى المســتوى الــدوىل مــا لــم تتمكــن مــن ضمــان البيئــة االقليميــة ،عــن طريــق ت
الرغيــب بالفــرض أو اإلقنــاع ،كونهــا الحلقــة الموصلــة
ي
ش
للبيئــة االسـ تـراتيجية الدوليــة( .)28وقــد اســتغلت روســيا فرصــة االنشــغال االمـ يـر يك ،بأزمــات منطقــة الــ�ق االوســط ،العــادة تنظيــم وتطويــر قدراتهــا
االقتصاديــة والعســكرية ،لتعــاود دورهــا ف ي� القضايــا الدوليــة.
ً
ثانيــا :الموقــف الـ
ـروس مــن االزمــة الجورجيــة  .2008تتعامــل جورجيــا مــع روســيا ،عــى أنهــا الدولــة الـ ت يـى اســتعمرتها ،أل كـ ثـر مــن قــرن ،وانهــا تســ�
ي
ف
للســيطرة عليهــا بالرغــم مــن اســتقاللها ي� العــام  ،1991مــن خــالل اتفاقيــة اتحــاد الــدول المســتقلة ،لذلــك ســعت جورجيــا اىل االنضمــام اىل االتحــاد
ً
ف
ـر� ،وتحديــدا بعــد نـ شـ� الصواريـ ـ ــخ ي�
بي
االورو� وحلــف الناتــو منــذ اســتقاللها ،وهــو مــا ترفضــه روســيا ،لضمــان ســالمة حدودهــا مــن أي تهديــد غـ ب ي
ف
أوروبــا ،حيــث تعتـ بـر روســيا هــذا االجـراء أحــد أهــم التحديــات الـ تـى تواجــه أمنهــا � نطاقهــا االقليــى ،كــون جورجيــا ،دولــة جــوار مبـ ش
ـا� لهــا ،واحــدى
ِ
ي
ي
ي
ف
ف
ـى أبخازيــا وأوســيتيا
البوابــات الروســية نحــو أوروبــا ،لذلــك قامــت روســيا بشــن الحــرب ضدهــا ي� العــام  ،2008تحــت حجــة حمايــة مواطنيهــا ي� اقليـ ي
َ
ـروس ،مــن منطلــق اثبــات القــوة والــردع ضــد اج ـراءات الــدول الغربيــة ،ورفضهــا أي تهديــد ألمنهــا
الجنوبيــة( ،)29ومــن ثـ ّـم ضمهمــا اىل االتحــاد الـ
ي
ت
ـر� ،بالمقابــل عجــز الغــرب عــن القيــام بــأي
ومصالحهــا القوميــة الـ يـى تســتهدف تغيـ يـر واقــع دول ِ
الجــوار القريــب ،لتجعلهــا أقــرب اىل النفــوذ الغـ ب ي
ـور� وكبــح ردة الفعــل الروســية (.)30
موقــف النقــاذ النظــام الجـ ب ي
ثالثـ ًـا :اندلعــت االزمــة االوكرانيــة ف� العــام  ،2013نتيجــة محاولــة الحكومــة االوكرانيــة المنــاورة بـ ي ف
االورو�
ـ� الـ شـ�ق والغــرب ،لكســب االتحــاد
بي
ي
دون خســارة ش
ـروس ،عــى أثــر التجاذبــات بشــأن مســتقبل أوكرانيــا االقتصــادي ،ففضلــت الحكومــة االوكرانيــة مبلــغ  15مليــار المقدمــة
ال�يــك الـ
ي
ً
ـا مــن العــرض االورو� مليــار دوالر النقــاذ اقتصادهــا ،االمــر الــذي ّ
مــن روســيا بديـ
فجــر االزمــة بشــكل خطـ يـر ،عندمــا قــررت روســيا تحريــك قواتــه
بي
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ف
الرلمــان الــروس تحــت ذريعــة « حمايــة المواطنـ ي ف
ـ� الــروس مــن التطــرف اليميـ ف يـى ي� أوكرانيــا» ،فتــم الســيطرة عــى جزيــرة
العســكرية بعــد موافقــة ب
ي
ـروس ،ودعــت اىل االنســحاب الفــوري مــن القــرم واعــادة
ـروس ،بالمقابــل إكتفــت الــدول الغربيــة بالتنديــد بالتدخــل الـ
القــرم ،وضمهــا اىل االتحــاد الـ
ي
ي
ف
ت
ـروس،
والى أدت اىل أزمــة اقتصاديــة خانقــة ي� الداخــل الـ
ي
االوضــاع اىل حالتهــا االعتياديــة ،وقــررت مجموعــة عقوبــات اقتصاديــة ضــد روســيا( .)31ي
ـى.
مــن هبــوط قيمــة العملــة» الروبــل» ،وحرمانــه مــن إي ـرادات مهمــة نتيجــة انخفــاض ســعر النفــط العالـ ي

ض
ت
الثا� :
المطلب
االس�اتيجية الروسية بعد أحداث  11ايلول 2001
ي

ً
ف
األمركيــة ،مــن خــالل إعــادة ترتيــب أولويــات أهدافهــا ،ي� منطقــة
أوال:أثــرت أحــداث  11ايلــول  ،2001عــى إسـ تـراتيجية الواليــات المتحــدة
ي
ً
أورآســيا ،ضمــن اسـ تـراتيجية ف
الرصبــات الوقائيــة ،ضــد أيــة دولــة تمثــل تهديــدا لالمــن االمـ يـر يك ،والتوجــه العــادة نـ شـ� القــوات العســكرية وبنــاء نظــام
ف
ـاع يضمــن أمنهــا .والـ ت يـى أســتوجبت تحديــد تحجيــم موقــف روســيا ،بالرغــم
أمـ يـى جديــد( ،)32ضمــن ملــف» خطــة أورآســيا « لصياغــة نظــام دفـ ي
ف
مــن موقفهــا المؤيدللواليــات المتحــدة ضمــن الحملــة العالميــة ي� مكافحــة « اإلرهــاب» .ولذلــك طالبــت روســيا الــدول الغربيــة دعــم موقفهــا الحــازم
ف
ف
ـالم» ،أزاء سياســتها ي� الشيشــان ،عندمــا حــددت روســيا ش�وطهــا إلســتخدام
ي� حرب ـهــا عــى «اإلرهــاب»  ،والــذي أطلقــت عليــه» اإلرهــاب اإلسـ ي
ف
ف
ـر� ي� العمليــات العســكرية،ضد حركــة» طالبــان» ي� أفغانســتان مقابــل )33( :
أراضيهــا مــن قبــل قــوات التحالــف الغـ ب ي
ت
الروس .
إعراف واشنطن  ،بأن منطقة آسيا الوس� والقوقاز ضمن مناطق النفوذي
وقف توسع حلف شمال األطل� نحو شال�ق .
ي
إعتبار حرب الشيشان  ،ضمن نطاق الحرب ضد اإلرهاب .الدوىل لدعم مشاري ــع التنميةالروسية .
الدوىل والبنك
فتح إعتمادات مالية من صندوق النقدي
ي
ً
تعامل واشنطن مع روسيا  ،بإعتبارها ش�يكا ُ ،يسهم ف ي� صنع القرارات الدولية .ف
ت
ـوم ،ي� منــع الحــروب والرصاعــات العالميــة واالقليميــة ،بهــدف حفــظ االمــن
لذلــك تركــزت االهــداف االســراتيجية الروســية لضمــان االمــن القـ ي
ت
اتي� ،واتخــاذ مجموعــة مــن التدابـ يـر السياســية والعســكرية واالقتصاديــة واالعالميــة،
ـى ،مــن خــالل تحقيــق مســتوى الــردع االســر ب ي
والســالم العالـ ي
لمنــع أو الحـ ّـد مــن أي عمــل خطــر ُم ّ
دمــر مــن دولــة معتديــة()34
ً
لذلــك حاولــت روســيا ،اإلبقــاء عــى نفوذهــا ف� مناطــق القوقــاز ،وآســيا الوســ� ،وأوروبــا ش
ال�قيــة ،ولكــن بمســتويات مختلفــة ،كونهــا تمثــل مجــاال
ي
ً
ً
ً
ف
ّ
ت
ت
كثرا ي� اطار االســراتيجية
يتغر ي
حيويا جيواســراتيجيا ،بأبعادها الجيوبوليتيكية واالقتصادية ،بالرغم من اعالن اســتقالل دولها اال ان موقعها لم ي
ف
ت
القوم
االمر يك ي� العام  ،2008الثبات موقفها لفرض قرارتها لحماية أمنها
الى تعرض لها االقتصاد ي
ي
الروســية ،من خالل اســتغالل االزمة المالية ي
ف
ف
ف
ا� كمــا ســيتم تناولهــا ف ي� البحــث.
ي� احــداث جورجيــا وأوكرانيــا ، ،ثــم تطــور موقفهــا ي� ازمــة الملــف النــووي االيـر ي
ً
ثانيا :الموقف من احداث ش
ال�ق االوسط بعد احداث العام 2011
ً
ف
ـروس تجــاه المنطقــة يمتــد لتأريـ ـ ــخ أل كـ ثـر مــن قــرن ،ألهميتهــا ي� السياســة العالميــة بحســابات عالقــات القــوة والنفــوذ والتأثـ يـر ،موقعــا
الموقــف الـ
ي
ً
ف
ف
ومــواردا ،وارتباطهــا بمصالــح روســيا ي� مجــال الطاقــة والغــاز ،وتجــارة الســالح ،والتجــارة الثنائيــة ،واالســتثمارت المتبادلــة ،ي� ظــل المتغـ يّـرات
ً
َ
ً ف
ش
والع�يــن ،وفقــا لمفهــوم
الـ ت يـى تعرضــت لهــا المنطقــة ،اال ان ض ْعــف االسـ تـراتيجية الروســية واضحــا ي� الـ شـ�ق األوســط مطلــع القــرن الحــادي
ّ
ف
ف
«الدبلوماســية الفاعلــة» ،لكــن امتالكهــا آليــات متعــددة ،مكنتهــا مــن إحــداث تأثـ يـر ي� قضاياهــا ،بســبب قدراتهــا االسـ تـراتيجية وموقعهــا ي� مجلــس
ً
ً
ـى
األمــن ،ومكانتهــا داخــل التوازنــات األوروآســيوية( .)35لتمــارس دورا هامــا تجــاه قضاياهــا المعقــدة ،مــن أجــل ترســيخ دورهــا وحضورهــا االقليـ ي
ـدوىل(. )36
الفاعــل ليكــون المدخــل لممارســة دورهــا عــى المســتوى الـ ي
ً
ف
ف
بوت�» ،ش
فالديمر ي ف
اس
م�وعا الستعادة المكانة القيادية لدولته ي� النظام
الروس»
لقد تزعم الرئيس
ي
العالى ،من خالل التمدد ي� الفضاء االور ي
ي
ي
ت
اتي� والجيواقتصــادي وطبيعــة العالقــات الدوليــة ،ولمواجهــة التدخــل
ـوم الجيواســر ب ي
النشــاء» روســيا الكـ بـرى» نتيجــة ادراكــه لعوامــل االمــن القـ ي
ف
ب ف
ئ
ـا� مــع الواليــات
ـدوىل( .)37لذلــك عززتتعاونهــا الثنـ ي
ـار� ي� مناطــق النفــوذ الروســيبما يخــدم مصالحهــا نحــو المشــاركة ي� قيــادة النظــام الـ ي
الخـ ي
ف
ف
ـ�» الناتــو» ي�
المتحــدة ،ي� مجــال االمــن العالـ ي
ـى ومكافحــة االرهــاب بعداحــداث ايلــول  ،2001مــع تحذيرهــا مــن سياســة حلــف الشــمال االطلـ ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
و� األزمــة االوكرانيــة  .) 38 (،2014ولكــن ليــس لقــوة
التمددنحوهــا ،لذلــك لجــأت اىل القــوة العســكرية لمنــع هــذا التوســع ضــد جورجيــا  2007ي
ف
و� مقدمتهــا الـ شـ�ق االوســط والـ ت يـى اصبحــت ميــدان اختبــار
روســيا مايمكنهــا مــن مواجهــة تحديــات العالقــات الثنائيــة مــع الواليــات المتحــدة ،ي
ف
ف
ف
ف
ا� بعــد
القــوة الروســية ي� ســوريا ،بعــد الرصبــة الصاروخيــة عــى ســوريا خــالل شــهر تمــوز ي� العــام  ،2018ومتابعتهــا تطــور أزمــة الملــف النــووي االيـر ي
االنســحاب االمـ يـر يك عــام .2018
ُ
ـار� الــذي يــؤدي الــدور االســاس ف� ادارة التنافــس وال ـرصاع بـ ي ف
ـ� أربعــة مراكــز رئيســة» تركيــا ،اي ـران،
ي
حيــث تمثــل الواليــات المتحــدة العامــل الخـ ب ي
الســعودية ،ا�ائيــل» ،والقــادر عــى عــزل روســيا وتحجيــم دورهــا ،اذ لــم ُيبـ ِـق امــام روســيا اال البوابــة االيرانيــة ،تســتطيع مــن خاللهــا الــذود عــن
ف
مصالحهــا ،كقــوة كـ بـرى ي� مواجهــة الواليــات المتحــدة والغــرب ،مــن خــالل اســتخدام ازمــة الملــف النــووي ،الـ ت يـى تمنــح روســيا فرصــة االســتفادة
ً
ً
االمركيــة
االمركيــة( .)39لمنافســة السياســة ي
اقتصاديــا مــن ارتفــاع ســعر الطاقــة ،وسياســيا مــن زيــادة عواطــف الكراهيــة االســالمية ضــد المواقــف ي
ً
ت
ـر� ،مــن خــالل
إقليميــا وعالميــا ً،لذلــك يشــكل الدعــم الـ
ـروس الي ـران احــدى التحديــات ضــد الجيواســراتيجية ي
االمركيــة حيــال اي ـران والخليــج العـ ب ي
ي
ف
امركيــة ،اال ان هــذا الدعــم لــن يتمكــن مــن
تشــكيل محــور مركزهــا ايـران ويضــم كل مــن العـراق وســوريا وحــزب هللا ،ي� مواجهــة جبهــة تركيــة ســعودية ي
ـروس ،وليــس بامــكان روســيا ردع اي
ـر� – اال�ائيـ يـى ،نتيجــة العقوبــات الـ ت يـى اضعفــت االقتصــاد الـ
ـر� – العـ ب ي
الصمــود امــام الضغــط االمـ يـر يك – الغـ ب ي
ي
فعــل عســكري ضــد اي ـران  ،بعــد مــا عجــزت ف ي� افغانســتان والع ـراق وليبيــا (.)40
ف
االمركيــة ضــد اي ـران،
لقــد تعرضــت مصالــح روســيا ي� اي ـران للضغــط نتيجــة أزمــة الملــف النــووي بعــد العــام  ،2005والممارســات التصعيديــة ي
ف
كونهــا دولــة راعيــة لالرهــاب ،وتدخلهــا ي� شــؤون دول المنطقــة ،وســعيها وراء أســلحة الدمــار الشــاملُ ،معتـ بـرة اياهــا متورطــة بترصفــات منطويــة
ً
االمركيــة بعــد عــام  ،2005وفــرض عقوبــات اقتصاديــة إللحــاق االذى بهــا ولغــرض عزلهــا دوليــا(.)41
عــى تهديــد وعدائيــة ،االمــر الــذي حفــز االدارة ي
ً
ً ف
ـروس منهــا ،قائــم عــى انهــا شــؤون داخليــة،
لذلــك شــهدت السياســة الروســية حضــورا فاعــا ي� المنطقــة بعــد أحــداث العــام  ،2011كان الموقــف الـ ي
ت ً
واليجــوز ألي دولــة التدخــل فيهــا
مصرهــم ســواء باســتمرار النظــام أو اســتبداله
احرامــا لســيادة كل دولــة ،والحــق فقــط لمواطـ ف يـى الدولــة تحديــد
ي
ً
ً
بنظــام آخــر ،فضــا عــن اختيــار شــكل النظــام الجديــد وطبيعتــه دون أي تدخــالت أجنبيــة ،لذلــك كانــت الدعــوة اىل حــل ازمــات المنطقــة سياســيا
ً
ّ
ف
ف
االمركيــة أزاء تطــور االحــداث ي�
مــن خــالل منظمــة االمــم المتحــدة ومبادراتهــا ي� مؤتم ـرات جنيــف ،االمــر الــذي مثــل تحديــا للسياســة الخارجيــة ي
المنطقــة(.)42
ً
ُ
أدركت القيادة الروســية ،ان تطور أزمات منطقة ش
قلقا لديها لغموض مســتقبلها ،لذلك يقول الرئيس» ي ف
بوت�» :ان روســيا
ال�ق االوســط ،تشــكل
ف
ال ترغــب بالتدخــل ي� شــأن الرصاعــات الداخليــة ،الن االضطـراب وعــدم االســتقرار بشــكل عــام ،ال يمكــن معالجتهــا عـ بـر فــرض الحلــول الخارجيــة،
مــن دون األخــذ بنظــر االعتبــار تأريخهــا وتقاليدهــا وخصوصيتهــا ،كمــا ف� حالــة العـراق وليبيــا واليمــن ،ولضمــان المصالــح والحقــوق ش
الم�وعــة لجميــع
ي
ف
المواطنـ ي ف
ـروس المتشــدد ي� مواجهــة النفــوذ
ـ�( .)43وقــد اســتغلت روســيا فرصــة االنشــغال االمـ يـر يك ،بأزمــات المنطقــة ،لذلــك كان الموقــف الـ
ي
ف
تف ف ش
ـى(.)44
االمـ يـر يك المرايــد ي� الــ�ق االوســط ،باســتخدامها القــوة العســكرية والهيمنــة االقتصاديــة ،للداللــة عــى كونهــا الدولــة االوىل ي� النظــام العالـ ي
ف
ف
عندمــا بــدأت روســيا التعامــل مــن منطلــق حمايــة مصالحهــا ي� ايرانبســبب االزمــة النوويــة ومحاولــة اعــادة نفوذهــا ي� المنطقــة ،بتقديــم دعــم غـ يـر
ف
االمركيــة(.)45
محــدود اليـران ولســوريا ،لوقــف خســارة مصالحهــا ي� مواجهــة السياســة ي
ت
ا� ،هدفهــا جمــع المعلومــات لتنســيق العمليــات العســكرية
وقــررت روســيا وبالتعــاون مــع ايـران والعـراق وســوريا ،تشــكيل مركــز معلومــات اســتخبار ي
ـروس فرصورة
للــدول المشــاركة لمحاربــة االرهــاب» داعــش» ،ومســاعدة اطـراف االزمــة الســورية لتســوية خالفاتهــا( .)46ويمكــن القــول بــان الــدور الـ ي
ً
ف
ف
ش
ا� فقــط ،لــن يوفــر أساســا
أساســية لــدول المنطقــة لتجنــب االحتــكار االمـ يـر يك ،بــ�ط ادراك روســيا بــان خدمــة مصالحهــا ي� دعــم النظــام االي ـر ي
ف
السـ تـراتيجية بعيــدة المــدى ي� المنطقــة ،بالرغــم مــن عالقــات التعــاون مــع الــدول الخليجيــة و واي ـران ومــرص والجزائــر والع ـراق واقليــم كوردســتان
ف
ف
ـدوىل.
الع ـراق ي� مجــال الطاقــة والتســليح واالســتثمار والتجــارة ،لممارســة التأثـ يـر ي� النظــام الـ ي

المبحث الثالث :ت
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ت
الجيواالس�اتيجية.
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ف
ا� مهــم إضافــة لمــا تحويــه اراضيهــا مــن النفــط والغــاز والـ ثـروات الطبيعيــة والـ ت يـى تكتســبها أهميــة جيوإسـ تـراتيجية ،عــى
تتمتــع إيـران» بموقــع جغـر ي
ً
َ َ
العظمــة القوميــة ،حافظــت عــى ثقافتهــا عــى امتــداد
مســتوى العالقــات الدوليــة واإلقليميــة»( ،) 46وتمتلــك الخـ بـرة واالكـ ثـر تماســكا عــى صعيــد
ً
ً
ّف ت
ّ
ف
ف
ف
ف
ـ� القديــم
ثالثـ يـ� قرنــا .لذلــك فــإن فلســفة إســتخدام القــوة تأريخيــا لديهــا تنبــع مــن» منطلقـ يـ� جوهريـ يـ� ومرابطـ يـ� ،األول يتعلــق بــاإلرث التأريـ ي
ف
والحديــث والمعــارص ،والثـ فـا� هــو الــذي يرتبــط بالعقيــدة الدينيــة لــدى اإليرانيـ ي ف
ـ� أنفســهم وإنعكاســها عــى الحيــاة السياســية ي� إيـران ،وال ســيما بعــد
ي
ً
َ
قيــام الثــورة اإلســالمية عــام  .) 47 (»1979بتبـ ف ّ
ـى المبــادئ « االســالموية الراديكاليــة» بوصفهــا عقيــدة ســلطة الدولــة ،لخدمــة المسـ ي ف
ـلم� ،اســتنادا
ي
ف
ـى -القائــد االعــى للجمهوريــة االيرانيــة ،وقائــد االمــة
لثنائيــة عقيــدة الحكــم االيرانيــة ،اذ تتبــى عنــوان « الجمهوريــة االســالمية عــى انــه مرجــع عالـ ي

يف
االســالمية والمظلومـ ي ف
ـتضعف�»( .) 48
ـ�» المسـ
ت
ُ
ُ
ـاىل لتكويــن
تهــدف اســراتيجية ايـران اىل تحقيــق االمــن واالســتقرار لنظــام الجمهوريــة االســالمية ،مــن خــالل توظيــف البعــد العقائــدي والبعــد النضـ ي
َ
قــوة ذاتيــة مــن دول المنطقــة ،وتعتقــد بــان بامكانهــا ان تلعــب دور القيــادة بـ ي ف
ـ� هــذه الــدول ،تحــول دون وجــود قــوى أجنبيــة ،وان تقــف بوجــه
التحديــات الـ تـى تواجههــا اقليميـ ًـا ودوليـ ًـا( .)49لذلــك تشــكل الـ شـ�ق االوســط ،هدفـ ًـا مهمـ ًـا ف� سياســتها الخارجيــةَ ،
فسـ َـعت اىل توظيــف تلــك الممـ ي فـرات
ي
ي
لتحقيــق اهدافهــا ومصالحهــا القوميــة(.)50
ف
إنتهجــت إيـران سياس ــة خارجي ــة تتس ــم ب ـ « الواقعيــة « ي� مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة ،مــن خــالل تطويــر عالقاتهــا مــع الــدول األوروبيــة ،عــى
ً
ـا عــن إعتمــاد سياســة اإلنفتــاح عــى الصـ ي ف
ـ� والهنــد وروســيا مــع زيــادة « اإلهتمــام بالـ شـ�ق األوســط ،والخليــج مقابــل
أســس المصالــح المشـ تـركة فضـ

ف
ف
ف
ش
ـار� لتحقيــق هــدف المكانــة المركزيــة ي� الـ شـ�ق
اإلســتمرار ي� خطــاب رافــض للواليــات المتحــدة»(  .) 51وقــد إنعكــس مــؤ� القــوة ي� ســلوكها الخـ ب ي
ف
ف
االوســط ،يك تتحــول اي ـران اىل قــوة إقليميــة اساســية ي� جنــوب غــرب آســيا ،وتتضمــن خطــط ي� المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والعلميــة
ً
والتكنولوجيــة ،وان تكــون ايـران االوىل بـ ي ف
ـ� دول المنطقةطبقــا لمــا نــص عليــه مـ شـ�وع رؤيــة إيـران .) 52 (،2025
ف
األمركيــة،
لقــد اعلنــت إيـران تأييــد الواليــات المتحــدة ي� حرب ـهــا عــى اإلرهــاب بعــد أحــداث 11أيلــول  ،2001إال أن ذلــك لــم يمنــع الواليــات المتحــدة ي
مــن إتهامهــا ،بمســاعدة الجماعــات اإلرهابيــة ،وبإثــارة القالقــل ف� العـراق .وهــذا مــا دفــع القــادة اإليرانيـ ي ف
ـ� إىل إدراك المخاطــر المحتملــة ،وإنعكاســها
ي
ّ
ف
فولــد قناعــة لديهــم حـ ّـول مسـ ّي ف
ـألت� همــا)53 (:
ا�،
ـوم اإليـر ي
عــى األمــن القـ ي
ّ
ت
غيرات ف ي� البيئة الدولية واإلقليمية الجديدة.
الى ستدفع ثمن الت ي
 . 1أن إيران ستكون أحد األطراف ي
ً
 . 2أن تكون إيران ث
ال�ق األوسط والخليج العر� ،من أي وقت ف
إرتباطا بقضايا ش
مص.
أكر
بي
ّ
ف
ت
ت
الرنامج
االمركية ي� الخليج
العر� ،وقد شــكل ب
والى تتعارض مع الجيواســراتيجية ي
بي
لذا كان قرار القيادة االيرانية متابعة سياســتها» المســتقلة» ي
ف
ف
ف
بالرنامــج الــذي يؤهلهــا المتــالك التكنولوجيــة
ا� عــى التمســك ب
ا� محــور المواجهــة بـ يـ� ايـران والواليــات المتحــدة ،وكان التأكيــد االيـر ي
النــووي االيـر ي
االمركيــة ضدهــا ،باعتبارهــا احــدى الــدول
النوويــة ،للوصــول المتــالك الســالح النــووي الــذي يمكنهــا مــن قــوة الــردع الالزمــة لمنــع تنفيــذ التهديــدات ي
ف
ف
ت
ـى
الراعيــة لالرهــاب ،والـ يـى منحــت القيــادة االيرانيــة المـ بـررات ي� التشــدد ي� برنامجهــا النــووي ،بهــدف حمايــة امنهــا القـ ي
ـوم ،فعــى الصعيــد االقليـ ي
ً
تشــعر ايـران بانهــا محاطــة بخمــس دول نوويــة ،فضــا عــن توتــر العالقــة مــع الواليــات المتحــدة وا�ائيــل ،وعــى الصعيــد الداخـ يـى َسـ َـعت اىل كســب
ف
ـ� واال�ائيـ يـى( ،)54و لعــل مــن أهــم الدوافــع االسـ تـراتيجية
تأييــد مختلــف طبقــات الشــعب ،ي� مواجهــة المعارضــة ،والتعبئــة ضــد المخطــط االمريـ ي
للسياســة االيرانيــة مايـ يـى)55( :
ف
االسالم اتجاه دخول النادي النووي بعد دخول باكستانوالهند
.1طموح ايران للعب دور قيادي ي� العالم
ي
.2دور ايران ف� ش
ال�ق االوسط يحتم عليها تصحيح موازين القوى والمتمثل ف ي� امتالك كل من الهند وباكستان وا�ائيل للسالح النووي.
ي
.3االســتفادة مــن تجربــة احتــالل الع ـراق  ،2003وفــق فرضيــة لــو أمتلــك الع ـراق الســالح النــووي لمــا أقدمــت الواليــات المتحــدة عــى مهاجمتــه،
أســوة بتجربــة عــدم مهاجمــة كوريــا الشــمالية.
ف
العر�
تغير توازن القوى ي� الخليج
.4امتالك ايران للسالح النووي ،تشكل معادلة جديدة قادرة عى ي
بي
.5تحقيق مصالح ايران عى كافة المجاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية والجيوبوليتيكية.
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ً
واســتنادا لهــذه الدوافــع الداخليــة والخارجيــة ،عملــت اي ـران عــى االســتمرار ببرنامجهــا النــووي لمواجهــة كافــة الضغــوط الـ ت يـى تتعــرض مــن خــالل
اعتمــاد سياســة متعــددة االبعــاد)56( :
م�وع لها وال يمكن ت
تحص� نظام الحكم من الداخل من خالل تحقيق امتالك التكنولوجية النووية.باعتباره حق ش
يف
الراجع عنه.
البعد االول:
ف
ه غـ يـر
البعــد الثـ ي
ـا� :التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ،دون التخـ يـى عــن حقــوق ايـران االساســية ،وان هــذه التســوية مــع الوكالــة الدوليــة ،ي
مــا تريــده الواليــات المتحــدة.
ـدوىل ،مــن أجــل اقنــاع الجميــع بســالمة نواياهــا المتــالك التكنولوجيــة النوويــة
البعــد الثالــث :اعتمــاد دبلوماســية االنفتــاح باتجــاه أوروبــا والمجتمــع الـ ي
وليــس الســالح النــووي.
البعــد الرابــع :تحذيــر ا�ائيــل مــن مغامــرة فرصب المنشــآت النوويــة ،كونهــا تمتلــك الكثـ يـر مــن وســائل الــرد ،وبانهــا لــن تعتمــد الســلوكية العراقيــة ازاء
ف
تدمـ يـر ا�ائيــل مفاعلهــا ي� العــام .1982
ســخرت ايـران كافــة الجهــود لبنــاء الثقــة القنــاع المجتمــع الــدوىل والوكالــة الدوليــة بانهــا لــن تســ� اىل امتــالك الســالح النــووي ،ت ف
بالرامــن مــع عمليــة
ي
ً
ُ ّ
ً
ف
ف
ف
ُ
ّ
ش
ـ� الوكالــة الدوليــة للطاقــة ي� آب  ، 2003آثــارا مشــعة بدرجــة عاليــة ي� عينــات مأخــوذة مــن البيئــة ي� إي ـران وقــد عــد دليــا عــى
إكتشــاف مفتـ ي
ف
ش
ـال� أهميــة الضغــوط
أن إي ـران تقــوم بتنقيــة اليورانيــوم دون إبــالغ الوكالــة»( .) 57لذلــك ســعت إي ـران ،تجنــب» المواجهــة المبــا�ة مــع أمـ يـركا ،وتـ ي

ت
عر الوصول اىل االتفاق بشــأن
الراغماتية»(  .) 58وهو االمر الحيوي بالنســبة المنها
ي
القوم ،ب
الى تمارســها بدرجة عالية من العقالنية ب
ي
األمركية ،ي
ف
ـار� عــى ايـران(.)59
ب
الرنامــج النــووي ،لكونــه حــل وســط رصوري للحفــاظ عــى النظــام وســيخفف الضغــط الخـ ب ي
ف
ُ
ويعداب ـرام االتفــاق النــووي ،مرحلــة جديــدة ف� التوجــه االي ـر فا� ف� السياســة الخارجيــة ،نتيجــة توافــق داخــى بـ ي ف
ـ� مراكــز القــوى ي� النظــام ،وفــق
ي ي
ي
ي
مبــدأ أطلــق عليــه المرشــد االعــى» عـ يـى خامنـ ئ يـى» »:فــن المرونــة والبطولــة مــع الحفــاظ عــى االصــول» ،اســتجابة لمطلــب غالبيــة الشــعب الـ ت يـى تــرى
ً
ـا لمعالجــة المشــاكل االقتصاديــة واالجتماعيــة المتناميــة(.)60
فرصورة العمــل عــى تجــاوز القطيعــة مــع الواليــات المتحــدة والعالــم ،بوصفهــا مدخـ
اذ يؤكــد الرئيــس» روحـ فـا�» ،بــان عــرص ف ف
الراعــات الداميــة قــد مـ فـص ،وعــى قــادة العالــم ان يتولــوا زمــام قيــادة عمليــة تحويــل التهديــدات اىل فــرص،
ي
ً
ف
ف
ـ� ان تتخلــص منطقــة الـ شـ�ق االوســط مــن أســلحة
ويشـ يـر وزيــر الخارجيــة االيـ ي
ـر�» محمــد جــواد ظريــف» لغــرض ان يكــون االتفــاق متكامــا ،ينبـ ي
ـدوىل ،وحــان دور تخـ يـى ا�ائيــل عــن الســالح النــووي(.)61
الدمــار الشــامل ،ونحــن مســتعدون للتعــاون مــع المجتمــع الـ ي
ف
االمركيــة ،وعدماتخاذهــا اجـراءات تنســجم مــع مضمــون اعــالن الرئيــس االمـ يـر يك» دونالــد ترامــب» ي� خطابــه
لكــن عــدم تجــاوب ايـران وفــق الرؤيــة ي

عــن االتفــاق النــووي يــوم  ،2017/10/13عــن نوايــاه فــرض عقوبــات جديــدة عــى ايـران قــد تصــل اىل الغــاء االتفــاق النــوي ،وفــق رؤيــة شــاملة تتحكــم
ف
ف
االمركيــة المحتملــة( .)62والــذي انتــج ق ـرار االنســحاب االمـ يـر يك مــن االتفــاق النــووي ي� حزيــرن  ،2018وادخــل
ي� سياســة مواجهــة االج ـراءات ي
االمركيــة االيرانيــة اىل مســتوى االنهيــار التــام ،والســؤال هنــا هــل تتمكــن الجهــود االيرانيــة بالتعــاون مــع الــدول االوروبيــة والصـ ي ف
ـ� وروســيا،
العالقــات ي
َ
ف
وت ف ّ
بى ما يسى بـ» االقتصاد
ي� تعزيز دعم موقفها ضد الواليات المتحدة .وبالرغم من اتخاذ مجموعة من االجراءات عى المستوى االقتصادي
ي
ف
ُ
ـياس والعســكري ،مــن خــالل التلميــح اىل تهديــد المالحــة الدوليــة ي� مضيــق هرمــز،
المقــاوم» لمنــع تدهــور العملــة ،والتصعيــد عــى المســتوى السـ ي
عليــه فاالزمــة الحاليــة ،ســوف تؤثــر عــى خريطــة التوازنــات السياســية االيرانيــة وعــى التفاعــالت بـ ي ف
ـ� قواهــا ومؤسســاتها الرئيســية( ،)63وقــد رصح

ف
ف
ـا�» بــان العقوبــات ستتســبب بالعديــد مــن المشــاكل اليـران ،اال انهــم ال ينجحــون ي� تنفيــذ مــا يدعــون ،وليــس بامكانهــم عــزل ايـران
الرئيــس « روحـ ي
عــن العالــم(.)64
ُ
ف
ف
ف
لذلــك تعــد سياســة ايـران ي� المنطقــة عاملتهديدالسـ تـراتيجية الواليــات المتحــدة ومصالحهــا ،بعــد تغيـ يـر النظــام ي� العـراق 2003ودورهــا ي� االزمــة
ف
الســورية واليمنيــة منــذ العــام ،2011وأثــر سياســتها ي� عرقلــة الجهــود ازاء معالجــة القضيــة الفلســطينية ،االمــر الــذي تـ بـرر ق ـرار الرئيــس االمـ يـر يك»
ف
ف
ف
دونالد ترامب» ،باتخاذ العديد من االجراءات ي� محاولة لمنع ايران االستمرار ي� سياستها ،واحتوائها ودمجها ي� عملية التسوية االقليمية(،)65
ف
ت
ـا� شــهر تمــوز ،2018
مــن خــالل قـرار االنســحاب مــن االتفــاق النــووي وحزمــة العقوبــات الـ يـى فرضتهـ ي
ف
ف
ا� بعد العام 2005
الثا�  :تطور الموقف
الروس من ازمة الملف النووي االير ي
المطلب ي
ي
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ً
ف
أوال :تمتــد العاقــات الروســية االيرانيــة اىل مرحلــة تأريخيــة قديمــة اال ان توجــه القيــادة الروســية ي� اطــار توظيــف السياســة
ّ
الخارجيــة لخدمــة متطلبــات نمــو ومصالــح االقتصــاد الــروس ،والـ تـى أصبحــت أ كـ ثـر ّ
الصعيديــن االقتصــادي واالمـ ف يـى
نفعيــة» براغماتيــة» ،عــى
ي
ي
ف
ش
والع�يــن ،بارســاء أســس التفاعــل لتوســيع مجــاالت التعــاون وفــق مصالحهمــا ،ومواقفهمــا المتطابقــة حــول العديــد مــن
ي� مطلــع القــرن الحــادي
ـ� ألهميــة ش
القضايــا االقليميــة والدوليــة ،بالرغــم مــن فـ تـرات مــن المواقــف المتباينــة ،اال انهمــا مدركتـ ّي ف
ال�اكــة االسـ تـراتيجية ،ضمــن اطــار المجــاالت
ت
ـلى للطاقــة النوويــة ،والعمــل المشـ تـرك عــى أرســاء االمــن
ـى والتكنولوجيــا ب
والرامــج المشــركة لالســتخدام السـ ي
السياســة واالقتصاديــة والبحــث العلـ ي
ف
ت
ـروس
والســالم مــن خــالل تحقيــق بنــود معاهــدة» أســس العالقــات ومبــادئ التعــاون» ي� العــام  .) 66 (،2001لذلــك يعتـ بـر التعــاون االســر ب ي
اتي� الـ ي
ً
ف
ف
ف
ا� نموذجــا للتحــول ي� السياســة الروســية ،بتظافــر التعــاون االقتصــادي واالمـ ف يـى ،الســيما ي� محاربــة االرهــاب ،مــن خــالل عــى دعــم القــدرات
االيـر ي
التكنولوجيــة والعســكرية ،والـ تـى ُتمثــل أهميــة اقتصاديــة مبـ ش
ـا�ة مــن المــوارد الماليــة للمصالــح الروســية(.)67
ي
ف
الجــوار القريــب القوقــاز والـ شـ�ق
لقــد تأثــرت العالقــات الروســية االيرانيــة باعتبــارات العالقــات الروســية ي
ـروس ي� ِ
ـوم الـ ي
االمركيــة ،وبعامــل االمــن القـ ي
ف
ف
و� جيوسياســة الطاقة وخطوط نقلها ،والعالقات المتبادلة والتعاون
االمى لمواجهة التهديدات والتحديات ،ولمنع أي قوة خارجية
االوســط ،ي
ي
ً
ادخــال قوتهــا العســكرية اىل المنطقــة ،اســتنادا اىل وثيقــة مؤتمــر القمــة للــدول الســاحلية عــى بحــر قزويــن  ،2007اال ان روســيا تــدرك بــان عالقتهــا
ف
الرنامــج النــووي ،بالرغــم مــن اســتمرار التعــاون ي� مجــال الطاقــة النوويــة والمجــاالت االخــرى( .)68اال ان
مــع ايـران متوقفــة عــى موقفهــا مــن أزمــة ب
ف
ـ� دعــم ايـران لتتجــاوز ازمتهــا النوويــة، ،ويمكــن ايجــاز أهــم التحديــات كمــا يـ يـى)69( :
السياســة الروســية تواجــه العديــد مــن التحدياتـ ي
ـر� واال�ائيـ يـى ،الســيما بعــد العقوبــات نتيجــة االزمــة االوكرانيــة ،وانخفــاض اســعار النفــط ،حيــث تؤكــد هــذه
ـر� والعـ ب ي
* الضغــط االمـ يـر يك والغـ ب ي
ف
ش
ـى.
االط ـراف بــان الســالح النــووي االي ـر ي
ـى والعالـ ي
ا� يشــكل تهديــد مبــا� لألمــن االقليـ ي
ُ
ف
ف
ف
* حصــول اي ـران عــى الســالح النــووي ،تزيــد مــن قدرتهــا ي� مســألة الطاقــة ي� بحــر قزويــن ،ومصــدر قلــق أمـ ف يـى واقتصــادي عــى مصالــح روســيا ي�
الـ شـ�ق االوســط.
ُ
ف
ـ� واال�ائيـ يـى ،وتفتــح ش�ارة ســباق التســلح
* حصــول ايـران عــى الســالح النــووي ،تعــزز الوجــود االمـ يـى والعســكري االمـ يـر يك لضمــان االمــن الخليـ ب ي

وتداعياتــه الخطــرة.

ف
* عــدم قــدرة روســيا ردع أي فعــل عســكري ضــد اي ـران ،كمــا ي� حالــة افغانســتان والع ـراق وليبيــا ،اال انهــا تتمكــن مــن تخفيــف العقوبــات مــن خــالل
دورهــا ف ي� مجلــس االمــن.
ف
ف
ـروس ي� دعــم اي ـران ،اىل توســع العالقــات العربيــة بالغــرب لعــزل روســيا ،وابقائهــا ي� البوابــة االيرانيــة ،وتوظيــف
لذلــك يمكــن تفسـ يـر الموقــف الـ
ي
ف
ف
ـروس ،مــع التأكيــد عــى عــدم التدخــل ي� شــؤونها الداخليــة مــن جانــب ،ومــن جانــب آخــر
القــوة الناعمــة الدينيــة واالقتصاديــة ي� خــارصة االمــن الـ
ي
ـ� والغــازي ()70
يمكــن توســيع آفــاق التوســع التجــاري والمـ ي
ـاىل ،وفتــج ســوق التســلح لتعويضهــا خســارتها الســوق االيرانيــة ،وتعزيــز التعــاون النفـ ي

ً
ض
:
ا�
ر
االي
النووي
نامج
ال�
أزمة
من
الروس
الموقف
ثانيا
ج
ي
ي

ُ
ف
ف
ـياس ي� وجــه الضغــوط
ـ� اليـران خــالل العقــود الســابقة ،فـ ي
ـ� مصــدر رئيــس للتســليح والتجهـ يـر العســكري ،والداعــم السـ ي
تعــد روســيا الحليــف الرئيـ ي
ف
ـدوىل الدراكهــا بوجــود أ كـ ثـر مــن
ي
االمركيــة ،لتتمكــن مــن تجــاوز أزمتهــا ،لذلــك عملــت روســيا عــى تدويــل االزمــة النوويــة ي� اي ـران ،اىل المســتوى الـ ي
االمركيــة تجــاه القضايــا الدوليــة ،الســيما قضايــا الـ شـ�ق االوســط واالزمــة النوويــة بالتحديــد،
طــرف
أورو� وآســيوي غـ يـر مؤيــد لمواقــف السياســة ي
بي
ف
ف
ُ
ـر� ي�
كــون اي ـران البلــد الحليــف القريــب مــن المصالــح الروســية ي� المنطقــة ،بالرغــم مــن االغ ـراءات المقدمــة لهــا ،مــن عــدد مــن دول الخليــج العـ ب ي
ف
مجــال االســتثمار والقــروض اىل الـ شـ�كات الروســية للتخـ يـى عــن ايـران ،كونهــا تؤيــد حــق ايـران ي� امتــالك تكنولوجيــا نوويــة لألغـراض الســلمية ،وتمنــح
الرنامــج النــووي ،بالرغــم مــن موافقتهــا عــى قـرار مجلــس االمــن الرقــم
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة حــق ودور حســم الموقــف بشــأن أزمــة الملــف ب
 ،2006/1747بفــرض عقوبــات دوليــة عــى ايـران لوقــف تخصيــب اليورانيــوم والقـرار  ،2008/1803الــذي يحظــر عــى ايـران اسـ يـتراد المــواد الـ ت يـى
ف
ـروس ي� دعــم ايـران مــن خــالل أزمــة الملــف النــووي ،الســباب عديــدة مــن أهمهــا
تســتخدم لألغـراض العســكرية والمدنيــة( .)70ويســتند الموقــف الـ ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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مــا يـ يـى)71( :

ً
ً
االمركية اقليميا وعالميا.
* عملية تنافس روسيا وايرن للسياسة ي

* تشكيل محور مع ايران ليضم العراق وسوريا وحزب هللا ،ضمن جبهة للتوازن مع جبهة متحركة سياسية دينية وطائفية ف� ش
ال�ق االوسط.
ي
ُ
ش
الىال�ق االوسط،
الروس ،لتوسيع مصالحها ونفوذها
* تعد ايران بوابة المجال الحيوي
ي
ً
ً
ف
كرى إقليميا ودوليا.
ا� الثبات صدقية الدور
الروس كقوة ب
* توظيف لملف النووي االير ي
ي
* تشكيل اقليم ّ
االمرك ف� ش
حيوي نف� ف
ال�ق االوسط.
وأمى واقتصادي ،ضمن منطقة النفوذ ي ي ي
ي
ي
ف
االمر يك بعد فقدانها مواقع نفوذها ي� العراق وافغانستان وليبيا واليمن
* دعم روسيا اليران للحد من النفوذ ي
ف
وتتمثــل الموقــف الــروس ش
بم�وعيــة التعــاون مــع اي ـران ازمتهــا النوويــة ي� العوامــل السياســية والقانونيــة واالقتصاديــة ،كونهــا ال تخالــف قواعــد
ي
ف
الرنامــج
ـدوىل ،ومعاهــدة منــع انتشــار االســلحة النوويــة ،ي� تطويــر االبحــاث النوويــة لألغـراض الســلمية ،وان الموقــف االمـ يـر يك مــن هــذا ب
القانــون الـ ي
ف
ف
ـو� ،وهــو امتــداد لعالقــات التوتــر بـ ي ف
ـ� البلديــن منــذ قيــام الثــورة االســالمية ي� ايـران  ،1979أمــا العوامــل االقتصاديــة
ـياس وليــس قانـ ي
هــو موقــف سـ ي
ف
فتتمثــل ي� حجــم مبالــغ اقامــة المشــاريـ ــع النوويــة ،وتوفـ يـر فــرص عمــل لعـ شـ�ات اآلالف مــن الخـ بـراء الــروس ،الســيما طمــوح ايـران النشــاء مشــاريـ ــع
ف
ش
ـروس ،اضافــة اىل التعــاون ي� قطــاع النفــط والغــاز،
اخــرى بقيمــة  10مليــار دوالر لغايــة العــام  ،2021وانعــكاس ذلــك بشــكل مبــا� عــى االقتصــاد الـ ي
ف
ف
ف
ُ
ُ
ـروس ،وكذلــك التعــاون ي� عمليــة
ـاىل الناتــج الـ
ـ� ي� االقتصــاد الـ
ـروس ونهضتهــا الجديــدة ،حيــث يســهم ي�  %13مــن اجمـ ي
ي
ي
الــذي يعــد العامــل الرئيـ ي
ف
ـى ،لذلــك فــان هــذا التعــاون يســاهم ي� اســتقرار الســوق النفطيــة وضمــان
تصديــر الغــاز ،كونهمــا يحتــالن المرتبــة االوىل والثانيــة عــى المســتوى العالـ ي
ف
حــدود االســعار مــن خــالل التحكــم ي� حجــم االنتــاج ()72
ف
وقــد تطــورت العالقــات بينهمــا مــن خــالل تنشــيط الحــوار الســياس ،والمبــادرة بشــأن تنظيــم الملـ ّ
ـف النــووي ،والتعــاون ي� مجــال الطاقــة
ِ
ي
ت
البيروكيماويــات ،وزيــادة حجــم التجــارة والتكنولوجيــا منــذ العــام  ،2011ضمــن رؤيــة روســية للمحافظــة عــى عالقاتهــا مــع اي ـران ،وســيلة لتعزيــز
ف
مصالحهــا ف� الـ شـ�ف االوســط ،الســيما بعــد الغــاء العقوبــات عليهــا ،لتصبــح قــوة اقليميةمحتملــة ّ
ذي امكانــات عاليــة ي� المســتقبل ،لذلــك أعلنــت
ي
ً
ف
ف
ا� ،انتصــارا للمقاربــة السياســية -الدبلوماســية ي� معالجــة المشــكالت
ـياس بشــأن تســوية ب
الرنامــج النــووي االي ـر ي
روســيا ،بــان اتفاقيــة االطــار السـ ي
الدوليــة)73( .

يمكــن القــول بــان روســيا عارضــت الطريقــة الـ ت يـى اختارهــا الغرببالتدخــل لمعالجــة االزمــة ،باعتبارهــا تهــدف اىل الهيمنــة عــى المنطقــة وتطويــق روســيا
إقليميـ ًـا ،الســيما العمــل لتغيـ يـر النظــام النظــام الســياس ،كمــا حصــل ف� العـراق وليبيــا ،والـ تـى انتجــت حالــة مــن الفـ ف
ـو� وعــدم االســتقرار ،والــذي يـ فـرص
ي
ي
ي
ف
ف
ّ
ـروس ،التدخــل الحــازم ي� االزمــة ،البــالغ الغــرب محدوديــة خياراتهــم ي� المناطــق االقليميــة
بالمصالــح الروســية ،االمــر الــذي أوجــب عــى الموقــف الـ ي
الـ ت يـى فيهــا مصالــح روســية.

ً
ثالثا :دور روسيا ض� دعم اير ض
ان� منظمة االمم المتحدة
ي
ي

تف
ـدوىل ،بهــدف تحقيــق نظــام مســتقر للعالقــات الدوليــة ،عــى أســاس
تجســدت مضمــون السياســة الخارجيــة الروســية ،االلــرام بقواعــد القانــون الـ ي

المســاواة والتعــاون والمنافــع المتبادلــة ،مــن خــالل توظيــف الدبلوماســية المتعــددة االط ـراف ،لدعــم جهودهــا الراميــة اىل تعزيــز مركزهــا ودورهــا
ت
االمركيــة مــن احتــالل العـراق عــام  ،2003وامتنعــت عــن
ـى مطلــع هــذا القــرن ،حيــث لــم تتمكــن روســيا مــن ردع الواليــات المتحــدة ي
ـي� العالـ ي
التنسـ ي
ً
ف
ف
ـا� ،أزاء التدخــل ي� االزمــة الليبيــة بموجــب قـرار مجلــس االمــن الرقــم  ،2011 /1973اال ان االمــر
ـ� واأللمـ ي
التصويــت تضامنــا مــع الموقــف الفرنـ ي
ف
اختلــف ي� االزمــة النوويــة االيرانيــة ،حيــث منحــت االزمــة روســيا أدوار متعــددة ،بالدفــاع والدعــوة لحمايــة الســيادة الوطنيــة للدولــة ،وفــق ميثــاق
ً
ً
ف
ـدوىل ،فتمكنــت مــن حشــد موقفــا دوليــا يعــارض النهــج المتبــع ي� السياســة الدوليــة بعــد الحــرب البــاردة ،وقــد
االمــم المتحــدة وقواعــد القانــون الـ ي
ف
اســتخدمت حــق النقــض أ كـ ثـر مــن مـ ّـرة ،لتعزيــز موقفهــا التفـ ف
ـ� للطعــن ي� الممارســات الـ ت يـى أتبعتهــا الواليــات المتحــدة(،)74
ي
ـاو� والسـ ي
ف
ف
بعــد ان بــرز ّ
توجهــان اساســيان ي� السياســة الدوليــة ي� مواجهــة االزمــات :األول ،تقــوده الواليــات المتحــدة والغــرب مــع تحفــظ ألمانيــا وفرنســا
ف
ّ
هدفــه بســط الهيمنــة الغربيــة ،والثـ فـا� ،تقــوده روســيا بالتعــاون مــع الصـ ي ف
التعدديــة والديمقراطيــة ي�
ـ� ومعهمــا دول مجموعــة « بريكــس» تدعــو اىل
ي
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ـدوىل ،بشــأن الموقــف مــن
ـى والـ ي
العالقــات الدوليــة وتطبيــق ميثــاق االمــم المتحــدة ،لذلــك فــان االنقســام الحاصــل عــى المســتوى الداخـ يـى واالقليـ ي
ف
ف
ف
ث ف
ُ ّ
و� الميــدان
و� مجلــس االمــن تتســلح بحــق « النقــض» ي� مواجهــة الغــرب ،ي
االزمــة النوويــة ،منــح روســيا فرصــة المنــاورة ِبحريــة أ كــر ي� مواقفهــا ،ي
ً
ً
ف
ـدوىل.
ـاع الـ ي
ي� دعــم النظــام سياســيا وعســكريا ( ،)75وباالضافــة اىل دعوتهــا للبحــث عــن تســوية سياســية لالزمــة عــى أســاس العمــل الجمـ ي
ف
ّ
ائيى عن فكرة شـ ّـن هجوم
لقد ســعت روســيا اىل تعزيز دورها ي� حل االزمة النووية االيرانية منذ خريف العام  ،2005أثناء االعالن ي
االمر يك اال� ي
ّ
التوصــل اىل تســوية للـ ف فـراع بالطــرق الدبلوماســية ،مــع
عســكري عــى المنشــآة النوويــة ،لذلــك بذلــت روســيا اقــص الجهــود لتكريــس مبــدأ فرصورة

ً
ّ
تجنــب العمــل العســكري بــأي وســيلة ،مــن خــالل اقـ تـراح تقديــم الحوافــز االقتصاديــة أو ت
مقرحــات حلحلــة التوتــر إليـران بــدال مــن التهديــدات،
وجــوب
ف
ف
ـدوىل» ،اال ان ارصار ايـران عــى انجــاز العمليــات بالمتصلــة بـ»الــدورة النوويــة»،
ودعوتهــا اىل المشــاركة ي� العمــل ي� «مركــز تخصيــب اليورانيــوم الـ ي
ف
ف
ت
المقرحــات ،أجـ بـرت روســيا عــى تأييــد قـرارات مجلــس االمــن الـ ّ ت
ا� وفرضــت عليهــا
عــى أراضيهــا ،وتأجيــل النظــر ي�
ـدوىل ،الـ يـى أدانــت الموقــف االيـر ي
ي
ف
العقوبــات االقتصاديــة منــذ العــام  2006و 2007و، 2008ولكنهــا اســتمرت ي� انجــاز المـ شـ�وع النــووي بحــذر شــديد ،بدعــوى ان التعــاون ينســجم
مــع االهــداف السـ ّ
للرنامــج النــووي،
ـلمية ب

ً
ئ ف
ً ف
للرنامــج
ـلى ب
ان تأييدروســيا لقـرارات مجلــس االمــن لــم يكــن تغيـ يـرا ي� موقفهــا الداعــم إليـران ،وانمــا إتســاقا مــع موقفهــا المبـ ي
ـد� ي� االســتخدام السـ ي
ف
النــووي ،لذلــك عملــت عــى عرقلــة اصــدار قـرار مجلــس االمــن ي� آذار  ،2007بشــأن توســيع العقوبــات عــى الـ شـ�كات والشــخصيات االيرانيــة الذيــن
ف
ف
بالرنامــج النــووي ،ومنعهــم مــن الســفر،واثناء اجتماعــات وزراء خارجيــة الــدول االعضــاء ي� مجلــس االمــن وألمانيــا «  »1+ 5ي� أيلــول
لهــم صلــة ب
ف
ئ
ـد� بــان العقوبــات لــن تحــل المشــكلة ،ي� رفــض أي عقوبــات اضافيــة ،وان تعاونهــا مــع ايـران يتــم وفــق القانــون
،2008جــددت روســيا موقفهــا المبـ ي
الــدوىل ت ف
والرامــات روســيا الدوليــة،
ي

ً
ّ
لحل أزمة الملف النووي
رابعا:الجهود الروسية لدعم ايران

ف
ف
ـروس ي� االزمــة النوويــة االيرانيــة بالفاعليــة ي� التعامــل مــع القضايــا الرئيســية عــى الســاحة الدوليــة ،وتعدهــا روســيا المحــور األبــرز
يتمـ يّ فـر الــدور الـ
ي
ف
ت
اتي�ُ ،يعــزز مــن مكانتهــا االقليميــة ،وفــق مــا يـ يـى)76( :
لجهودهــا لمتانــة عالقتهــا مــع ايران،وكــون جهودهــا ي� دعــم ايـران مــن خــالل التعــاون االســر ب ي
* ان دعــم القــدرات العســكرية االيرانيــة وان كانــت دفاعيــة ،اال انهــا ســتجعلها قــوة إقليميــة فاعلــة ،تمتلــك قــدر الــردع النسـ ب ّ
ـى» Proportional
ي
 ،»Deterrenceيجعــل مــن الصعــب اخـ تـراق أمنهــا ومهاجمتهــا.

* ان امتالك التكنولوجيا النووية ت
وحى ان كانت لألغراض السلمية ،يجعلها دول» فاعلة» ،صاحبة القرار المستقل
ش
ـر� الغ ـراء
* تخــ� روســيا مــن عــدم التعــاون مــع اي ـران ،ان تمنــح الغــرب فرصــة اســتغالل الموقــف للتعــاون مــع اي ـران اســوة بتجربــة الموقــف الغـ ب ي
كوريــا الشــمالية ت ف
برويــد بالتكنولوجيــة النوويــة.
ت
الى ستلجأ لها دول المنطقة ،عى غرار تعاونها مع ايران .باعتبارها نموذج للدول االخرى
* ستحصل روسيا عى فرصة مشاري ــع الطاقة النووية ي
ف
الـ تـى ترغــب التعــاون معهــا ،وهــذا مــا أ كــده الرئيــس الــروس» فالدمـ يـر بوتـ ي ف
ـ�» خــالل زيارتــه للســعودية ي� العــام  »2007تأييــد بــالده لحــق دول الخليــج
ي
ي
ف
الحصول عى الطاقة النووي ألغراض سلمية» ،كونهم أعضاء ي� معاهدة حظر انتشار االسلحة النووية.
ف
ف
ـروس مــن هــذه االزمــة ،وحــددت خيــارات روســيا بشــأنها ،ويتمثــل ي� حــرص روســيا عــى مصالحهــا ي�
فهنالــك ثوابــت أساســية حكمــت الموقــف الـ
ي
اي ـران ،اال انهــا ال تســتطيع القبــول بوجــود دولــة تمتلــك الســالح النــووي عــى حدودهــا الجنوبيــة ،والـ ت يـى تدخــل ضمــن الجيواسـ تـراتيجيتها ،بالرغــم
ف
ف
ت
ت
ـى( ،)77ولكنهــا تســ� اىل تنشــيط صادراتهــا بشــكل
مــن مشــاركته ي� مشــاريعها ،حــى ال يتســبب ي� االخــالل بالتــوازن االســر ب ي
ـى واالقليـ ي
اتي� العالـ ي
ـروس ،وال شــك بانهــا معنيــة باســتقرار المنطقــة لحمايــة مصالحهــا
عــام ليــس مــن اعتبــارات سياســية وآيديولوجيــة ،وانمــا لكســب مــوارد لالقتصــاد الـ ي
الحيويــة ،اال انهــا تتطلــع اىل مزيــد مــن االســتفادة واالســتثمار وتســويق التكنولوجيــة ،وان حفــظ االمــن واالســتقرار رهــن بــارادة واتفــاق مجموعــة مــن
ف
ـاع)78 (.
الفاعلـ يـ� داخــل وخــارج المنطقــة ،مــن خــالل تطويــر منظومــة لألمــن الجمـ ي
ً
الروس اليران بعد العام 2002
خامسا:الدعم العسكري
ي
ـ� البديــن ف� العــام ،1989وبلغــت قيمــة العقــود التســليجية  9,7مليــار دوالر مابـ ي ف
بــدأ التعــاون العســكري بـ ي ف
ـ� عــام  ،1994- 1991اذ تعتـ بـر اي ـران
ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
ســوق رئيــ� للســالح الــروس حيــث تـ تـأ� بالمرتبــة الثالثــة كأ كـ بـر مســتورد للســالح بعــد الصـ ي ف
ـ� والهنــد ،وقــد شــهد العالقــات العســكرية زيــادة ي�
ي
ي
ي
ف
التعــاون ،لصفقــات جديــدة بلغــت  7مليــار دوالر ي� العــام  ،2002تتضمــن طائ ـرات مقاتلــة متطــورة ودبابــات وغواصــات ومنظومــات الدفــاع
ف
ـاس للســالح المتــاح الي ـران ،ويمكــن تفسـ يـر هــذا النمــو
الجــوي ،وبلغــت مبيعــات االســلحة  8,5مليــار دوالر ي� العــام  ،2008وهــو المصــدر االسـ ي
ً
ف
ف
ف
ي� تصديــر الســالح ،طمــوح روســيا ي� اســتعادة مكانتهــا وزيــادة حصتهــا ي� ســوق تجــارة الســالح ،لتحتــل المرتبــة الثانيــة عالميــا ،ومــن جانبهــا تؤكــد
ً
روســيا ،بــان تعاونهــا العســكري مــع ايـران ليــس موجهــا ضــد طــرف ثالــث ،وهــدف مســاعدتها اليـران ،دعمهــا لمواجهــة التهديــدات الـ ت يـى تتعــرض لهــا،
ف
ف
ُ
ت
ت
االمركيــة المتواجــدة ي� المنطقــة ،وانهــا عــى اســتعداد
اتي� مقارنــة بالرســانة ي
كــون االســلحة دفاعيــة بحتــة ،وال يشــكل أي خلــل ي� التــوزان االســر ب ي
لبيــع األســلحة المتطــورة لــدول الخليــج والــدول العربيــة(.)79
ً
ف ف
ا� ي� مجال مكافحة االرهاب
سادسا :التعاون
الروس االير ي
ي
ف
تعمــل روســيا لتوظيــف قدراتهــا وخيارتهــا االسـ تـراتيجية ،ي� مواجهــة التحديــات واســتحداث الفــرص واالنتفــاع مــن المتغـ يّـرات ،بــاداء دور فاعــل
وإيجــا� كقــوة كـ بـرى ،لحمايــة أمنهــا ومصالحهــا القوميــة ،ف� ضــوء بيئــة جيوسياســية جديــدة( ،)80ت ف
بالرامــن مــع بــروز ظاهــرة الجماعــات االرهابيــة
بي
ي
ً
ّ
ف
ت
ـا� مــن عــدم االســتقرار االمـ ف يـى
وتحــت مختلــف العناويــن ،لتشــكل محــورا يمتــد مــن الســعودية عـ بـر االردن والعـراق وســوريا وتركيــا اىل أراضيهــا ،الـ يـى تعـ ي
ف
ف� القوقاز والشيشــان ،االمر الذي تتركز عليه موقف القيادة الروســية ،بان مكافحة» ش ّ
� االرهاب» ،تتطلب دور فاعل لألمم المتحدة ي� تحديد
ي
ف
الجهــات الـ تـى تدعــم االنشــطة االرهابيــة والتخــى عــن الكيــل بمكيالـ ي ف
ـ� ي� تعريــف االرهــاب ،وهنــا يكمــن االختــالف الجوهــري بينهــا والموقــف االمـ يـر يك
ي
ي
واالورو� ،باعتبــار ايـران راعيــة لإلرهــاب(.)81
بي
ف
ت
ـا� ،حــول مجموعــة مــن المشــاكل الداخليةمثــل
حــددت روســيا عالقاتهــا مــع ايـران ي� اطــار التهديــدات والمصالــح الجيوسياســية وفــق مبــدأ براغمـ ي
العرقيــة واالثنيــة ،ويتطلــع البلــدان للتعــاون فرصــة للســيطرة عــى هــذه التهديــدات( ،)82اذ تــدرك روســيا ان القضــاء عــى االرهــاب لــن
التعدديــة ِ
يكــون بــ» الحــرب» ولكــن بالتعــاون بـ ي ف
ـ� أجهــزة االســتخبارات ،وتوحيــد المواقــف والجهــود لتبــادل المعلومــات وتنســيق خطــط المكافحــة وكشــف
ت
ت
ا� ،هدفهــا جمــع
ـاىل واللوجسـ يـى ،لذلــك قــررت روســيا وبالتعــاون مــع ايـران والعـراق وســوريا ،تشــكيل مركــز معلومــات اســتخبار ي
مصــادر التمويــل المـ ي
المعلومــات لتنســيق العمليــات العســكرية للــدول المشــاركة لمحاربــة االرهــاب» داعــش».)83( ،
ف
ف
ـروس العســكري ي� ســوريا ،وفــق خطــة مدروســة تحــت عنوان»مكافحــة االرهــاب» ،لتحقيــق أهــداف محــددة ي� أيلــول
لذلــك كان التدخــل الـ
ي
ف
االمركيــة ي� محاربــة تنظيــم الدولــة االســالمية» داعــش» ،والعمــل عــى قطــع
 ،2015بعــد القناعــة بعــدم فاعليــة دور التحالــف الــدول بالقيــادة ي
ف
ف
ت
الميدا� مع كل من تركيا والواليات
ولالعراف لتقاسم االدوار والتنسيق
المساعدات المالية والعسكرية عن» داعش» ي� كل من سوريا والعراق،
ي
المتحــدة ف� سوريا،وتقاســم النفــوذ مــع ايـران ضمــن مناطــق النظــام وانعــكاس ذلــك عــى المجهــود الحــر� ،وانجــاز حملتهــا ف� مطــاردة المقاتلـ ي ف
ـ� مــن
بي
ي
ي
ت
الشيشــان والقوقــاز قبــل عودتهــم اىل روســيا ،باعتبــار الهــدف المركــزي لهــذه االســراتيجية ،بكونهــا سياســة دفاعيــة للحفــاظ عــى المجــال الحيــوي
ـروس()84
ـوم الـ
ي
لنظريــة االمــن القـ ي
أدركــت القيــادة الروســية ،بانهــا ســتحصل مــن االزمــة النوويــة االيرانيــة عــى فرصــة اتبــاع سياســة متعــددة المســارات مــع الواليــات المتحــدة والقــوى
ف
ف
ف
االقليميــة ،ي� اطــار صياغــة سياســة اقليميــة ،كونهــا قــوة كـ بـرى لهــا مصالحهــا ي� الـ شـ�ق االوســط ،فكمــا تقــاوم روســيا ي� الجبهــة االوكرانيــة صيغــة
ف
التهديــد العســكري واالقتصــادي ،فانهــا تعمــل عــى مواجهــة هــذا التهديــد كقــوة كـ بـرى ي� مواقفهــا وإلدراتهــا لالزمــة النوويــة ،مــن خــالل ربــط نمــط
ف ف
ف
ـدوىل الجديــد( ،)85واثبــات حضورهــا ي� ي� الـ شـ�ق االوســط ،مــن خــالل مواقفهــا تجــاه االزمــة
عالقتهــا ،مــع الواليــات المتحــدة والغــرب ي� النظــام الـ ي
النوويــة االيرانيــة،

الخاتمة

ف
ش
والع�يــن ،واعــاد بنــاء وتنظيــم قدراتهــا ي� المجــاالت كافــة ،والبــدء لمواجهــة
تمكنــت روســيا مــن تجــاوز التحديــات الداخليــة مطلــع القــرن الحــادي

والدوىل ،من أجل ضمان أمنها ومصالحها القومية .فاستثمرت ازمة الملف النووي
االقليى
التحديات الخارجية ،لممارسة دورها عى المستوى
ي
ي
ف
ف
ش
ـدوىل
االي ـر ي
ـى والـ ي
ا� ،لتحقيــق مصالحهــا السياســية واالقتصاديــة والعســكرية واالمنيـ ي
ـة� الــ�ق االوســط ،باســتغاللها االنقســام الداخـ يـى واالقليـ ي
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ـر� ضدالنظام،والعمــل
ـدوىل ،لمنــع التدخــل العســكري الغـ ب ي
بشــأن مصـ يـر االزمــة ،مــن خــالل التعــاون مــع منظمــة االمــم المتحــدة وبنــود القانــون الـ ي
ف
ّ
ـدوىل.
ـاىل اثبــاد وجودهــا ي� مواجهــة النفــوذ االمـ يـر يك لتقليــل الهيمنــة الغربيــة عــى النظــام الـ ي
لحمايةاالتفــاق النــووي عــام  ،2015وبالتـ ي
االستنتاجات
.1تستخدم روسيا كافة االدوات السياسية والقانونية والعسكرية للدفاع عن أمنها ومصالحها القومية.
ت
اسراتيجية روسيا اىل تحقيق ت
.2تهدف ت
المشركة مع الواليات المتحدة.
اسراتيجية المصالح

ف
االمر يك تجاه االقليمية والدولية.
.3تصاعد موقف روسيا بتدرج ي� مواجهة النفوذ ي
ك�يك الدارة االزمات ف� ش
.4تستغل روسيا ازمة النووية االيرانية العادة دورها ش
ال�ق االوسط.
ي
.5تستثمر روسيا ازمة النووية االيرانية لتحقيق مصالحها السياسية واالقتصادية والعسكرية واالمنية.

الهوامش:
 -1ماجدة صالح ،دور الدولة ي ف
والتغير ،مركز الدراسات اآلسيوية ،جامعة القاهرة ،القاهرة ،2009 ،ص .11
ب� االستمرارية
ي
Organization for Economic Cooperation and Development; State Building in Situations of -2
. http://www.oecd.org/dac/fragilestates,2008,Fragility
ف
ث
-3بلــغ مســاحة روســيا أ كــر  17مليــون كــم 2ونفوســها بحــدود  198مليــون نســمة ي�  ،2019 /1/1للمزيــد مــن المعلومــات ينظــر:د أحمــد ســيد
ـ� ،دور القيــادة السياســية ف� اعــادة بنــاء الدولــة ،روســيا ف� عهــد بوتـ ي ف
حسـ ي ف
ـ� ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بـ يـروت  ،2015 ،ص .105
ي
ي
ف
ت
السوفييى ،تأسست بعد الثورة البلشفية ي� روسيا عام  ،1917بعد إنضمام عدد من الجمهوريات األوروبية واآلسيوية،
 -4جمهوريات اإلتحاد
ي
ف
وقــد بلغــت مســتوى مــن القـ ّـوة والنفــوذ بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ،ي� منافســة الواليــات المتحــدة والغرب،أثنــاء الحــرب البــاردة ،حـ تـى تفككهــا عــام
ف
 ،1991للمزيــد مــن المعلومــات ينظــر :د .فاضــل رســول  ،كوردســتان والسياســة الســوفييتية ي� الـ شـ�ق األوســط ،ترجمــة غســان نعســان ،مؤسســة

ش
والن� ،الســليمانية ،2008 ،ص . 19
حمدي للطباعة
ف
ت
عبدالجليى ،الدارالعربية للعلوم،
ثل� وطارق
اتي� ،موقع تركيا ودورها ي� السياســة الدولية ،ترجمة محمد ب ي
 -5أحمد داود أغلو ،العمق اإلســر ب ي
ي

يبروت ،2010 ،ص .504
 -6لــى مـ فـرص االمــارة ،االسـ تـراتيجية الروســية بعــد الحــرب البــاردة وانعكاســها عــى المنطقــة العربيــة ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بـ يـروت،
 ،2009ص .236
-7نفس المصدر ،ص .224
يف
حس� ،مصدر سبق ذكره ،ص .221
-8أحمد سيد

ف
ـى ،واحتياطهــا ي� الغــاز بنحــو  27,5مــن االحتيــاط
-9يقــدر احتيــاط النفــط الـ
ي
ـاط العالـ ي
ـروس بنحــو  60مليــار برميــل مــا يعــادل  %4,6مــن االحتيـ ي
ف
ف
ـاىل الصــادرات الروســية .للمزيــد مــن
ـى ،والدولــة االوىل ي� تصديــر الغــاز ويســهم بنحــو  %80والثانيــة ي� تصديــر النفــط  %13مــن اجمـ ي
العالـ ي
ف
ش
والع�يــن ،جامعــة القاهــرة ،القاهــرة ،2010 ،ص
المعلومــات ينظــر :نورهــان الشــيخ ،السياســة الروســية تجــاه الـ شـ�ق االوســط ي� القــرن الحــادي

.26 – 25
-10موقع روسيا اليوم ،بتأري ــخ  ،2019/1/8موقع عى ت
االنرنتhttps://arsbic.rt.com/bosiness/9953527 :
يف
حس� ،مصدر سبق ذكره ،ص .253
 -11د أحمد سيد
ف
ت
ش
والع�يــن ،ش�كــة دار االكاديميــون للنـ شـ� والتوزيـ ـ ــع ،عمــان ،2016 ،ص
ـروس ي� القــرن الواحــد
اتي� الـ
 -12د طــارق محمــد ذنــون ،الفكــر االســر ب ي
ي
.24
يف
حس� ،مركز دراسات الوحدة العربية ،يبروت،2004 ،ص.86
 -13هانس م .كريستنسن ،القوى النووية العالمية ،ترجمة حسن
 -14موقع العر� نيوز ،بتاري ــخ  ،2019/1/1موقع عى ت
االنرنتhttps://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/3/1:
بي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
-15فــذت القــوات النوويــة االسـ تـراتيجية الروســية ي� العــام  ،2002تجربــة اختبــار قدراتهــا باطــالق ثالثــة صواريـ ـ ــخ دفعــة واحــدة مــن قواعــد بريــة
ف
وجويــة وبحريــة ،لتدريــب أجهــزة القيــادة والتحكــم ي� القــوات المســلحة ،للمزيــد مــن المعلومــات ينظــر :لــى مـ فـرص االمــارة ،مصــدر ســبق ذكــره،
ص.131-127

ف
ف
ـيوع عــام  ،1972وحصــل عــى شــهادة الحقــوق عــام
-16بــذة حيــاة الرئيــس فالدمـ يـر بوتـ يـ� :مواليــد  ،1952ي� لينينغ ـراد ،عضــو الحــزب الشـ ي
ف
 ،1975والتحــق بجهــاز»  »KGBالســوفيتية عــام  ،1975اســتقال مــن جهــاز المخاب ـرات  ،1991وتــدرج ي� المناصــب المتنوعــة ليصبــح رئيــس
ف
الــوزراء عــام  ،1999واصبــح رئيسـ ًـا للجمهوريــة ت
لفرتـ ي ف
ـ� رئاســية ،2008 – 2000وكذلــك فــوزه فياالنتخابــات بنســبة  %63مــن االصــوات ي� العــام
ف
 ،2012والي ـزال ي� قيــادة روســيا==طلق زوجتــه االوىل عــام  ،2013وتــزوج مــن بطلــة الجمبــاز االولمبيــة «ألينــا كاباييفــا» عــام  .2014للمزيــد مــن
ت
ّ
ُ
ـر� ،بـ يـروت ،2017 ،ص.157
المعلومــات :وولــر الكويــر ،البوتينيــة :روســيا ومســتقبلها مــع الغــرب ،ترجمــة د فــواز زعــرور ،دار الكتــاب العـ ب ي
ف
الدوىل ،مكتبة السنهوري ،بغداد ،2012 ،ص .188
التغير ي� النظام
-17وائل محمد اسماعيل،
ي
ي
18-Lubov S. Sysoyeva; Russian Democracy in the Vacuum of Civil Society, vol.17,no.1)2009(, http://www.cpc.
vgtu.lt/ indx.php/cpc/article/view/25
ت
-19وولر الكويرُ ،
البوتينية روسيا ومستقبلها مع الغرب ،ترجمة فواز زعرور  ،دار الكتاب
العر� ،يبروت ،ص.159
بي
ف
ف
ت
اللبنا� ،يبروت ،2015،ص.153
االمركية الروسية ،دار المنهل
 -20أمجد جهاد عبدهللا ،التحوالت االسراتيجية ي� العالقات ي
ي
-21د طارق محمد ذنون ،مصدر سبق ذكره  ،ص .27
ت
-22وولر الكوير ،مصدر سبق ذكره  ،ص210
23-Roger B. Myerson; Toward a Theory of Leadership and State Building, 2010,“ http://www.pnas.org/
”cgi/10.1073/pnas.101997108
ت
--24وولر الكوير ،مصدر سبق ذكره ،ص.153
-25نورهان الشيخ ،مصدر سبق ذكره ،ص.32
 -26لى ف
مرص االمارة ،مصدر سبق ذكره ،ص .214
ف
ش
العر� لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة،2015 ،ص.164
-27محمد
الكو� ،االزمة االوكرانية :رصاع ال�ق والغرب ،المركز ب ي
ي
-28د طارق محمد ذنون ،مصدر سبق ذكره  ،ص .24
يف
حس� ،مصدر سبق ذكره ،ص .423
 -29د أحمد سيد
ف
الكو� ،مصدر سبق ذكره ،ص165
 -30محمد
ي
ف
الكو�  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.19
-31محمد
ي
 -32وائل محمد اسماعيل ،مصدر سبق ذكره  ،ص.43
ت
األنرنــت:
-33أحــداث  11أيلــول  ،2001وأثرهــا عــى موقــف روســيا اإلتحاديــة  ،تأريـ ـ ــخ  ، 2011/7/12موقــع عــى

http://www.

html-2001-11--3463/niroonnews.com/arab
 -34د طارق محمد ذنون ،مصدر سبق ذكره ،ص .66
-35أحمد داود أغلو ،مصدر سبق ذكره ،ص . 388
-36نورهان الشيخ ،مصدر سبق ذكره ،ص .7

ف
ف
عندفالديمر ي ف
بوت� ،مركز المستقبل لالبحاث ،شوهد ي�  ،2018/8/29ي�
-37ميشيل التشانينوف ،عقل القيادة
ي
https://futureuae.com/ar-AE
-38كاظم هاشم نعمة ،روسيا ش
وال�ق االوسط بعد الحرب الباردة ،المركز
العر� لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة ،2016،ص .49
بي
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-39زبيغنيف بريجنس� ،رؤية ت
اسراتيجية ،ترجمة فاضل جتكر ،دار الكتاب
العر� ،يبروت ،.2012 ،ص .117
بي
ي
-40كاظم هاشم نعمة ،مصدر سبق ذكره ،ص .130 – 126
ف
العالى،ترجمة فاضل جتكر ،دار الكتاب
-41هري كيسنجر ،النظام
العر� ،يبروت ،2016 ،ص .129
بي
ي
يف
حس� ،مصدر سبق ذكره ،ص .425
 -42د أحمد سيد
-43جمال دملج ،البوتينية :أسس العقيدة السياسية الروسية الحديثة ،دار سائر ش
الم�ق ،يبروت ،2016،ص .214
 -44عمار بهاء الدين ،مستقبل التنافس الروس االمري� ف� ش
ال�ق االوسط ،مكتبة السنهوري ،يبروت ،2016 ،ص .94
ي ي
ي
ـروس ،االمــر الــذى أدى اىل زيــادة مبيعاتهــا مــن االســلحة مــن  3,68مليــار
 -45تــم زيادةصادراتهــا مــن األســلحة لدواللمنطقــة ،للنهــوض باالقتصــاد الـ ي
دوالر عام  ،2000اىل  8,35مليار دوالر عام  ،2012لدول مثل سوريا والجزائر والعربية السعودية وسوريا والعراق ومرص ،لتحتل المرتبة الثانية
االمركيــة ،الســيما مــع ايـران باعتبارهــا الحليــف ،للمزيــد مــن المعلومــات ينظــر :نورهــان الشــيخ ،مصــدر ســبق ذكــره ،ص .74 - 70
بعــد المبيعــات ي
-46موقع روسيا اليوم ،بتأري ــخ  ،2019/1/1موقع عى ت
االنرنتhttps://arabic.rt.com/world/967055:
الهيى ،الجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيوبولتيكية،دار صفاء ش
ت
-47صري فارس
للن� والتوزي ــع،عمان ،2000 ،ص .142
ب
ي
ال�ق األوسط  ،األوائل ش
الرنامج النووي اإلير فا� وأثره عى منطقة ش
للن� والتوزي ــع،دمشق ، 2006 ،ص . 52
 -48د .رياض الراوي ،ب
ي
 -49ف
هري كيسنجر ،مصدر سبق ذكره ،ص .154 – 150
 -50محمــد الســعيد عبــد المؤمــنّ ،
تكيــف مرحـ يـى ،اعــادة تعريــف المبــادئ الحاكمــة للسياســة الخارجيــة االيرانيــة ،السياســة الدوليــة ،العــدد ،196
(  )2014ص .63
ا�،
 -51د فكــرت نامــق عبدالفتــاح وعبدالجبــار كريــم الزويـ ف يـى ،السياســة الخارجيــة ي
االمركيــة حيــال الخليــج العـ ب ي
ـر� بعــد العــام  ،2003مركــز حمــور ب ي
بغــداد،2012 ، ،ص .50

ف
ت
ـ� وطــارق عبــد الجليــل ،ط،1الــدار
اتي�  ..موقــع تركيــا ودورهــا ي� السياســة الدوليــة ،ترجمــة محمــد جابــر ثلـ ب ي
 -52أحمــد داود أوغلــو ،العمــق اإلســر ب ي
العربيــة للعلــوم ،بـ يـروت ،2010 ،ص . 218

عبدال� ،بنية القوة االيرانية وآفاقها ،مركز الجزيرة للدراسات ،شوهد ف ي�  ،2013/4/20ف ي�:
 -53د وليد
ي
http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/201343112429798680
Geoffrey Kemp and other, Iran’s Bomb –American and Iranian Perspectives, The Nixon Center, Washington, 542004, p46
االمركية االيرانية وانعكاسها عى أمن الخليج العر� ،جامعة ش
 -55عبدهللا سعد
ال�ق االوسط،الكويت ،2012،ص.35- 32
العتيى ،االزمة ي
بي
بي
ف
ت
اتي�،شباط ،2019ص  ،87موقع عى
-56أحمد ابراهيم محمود ،الدور
الروس ي� االزمة النووية االيرانية ،ملف االهرام االسر ب ي
ي
ت
االنرنت.4285=aid&706229=https://digital.ahram.org.eg/articales.aspx?Serial:

ف
ت
اتي� ،مصدر سبق ذكره ص85
-57أحمد ابراهيم محمود ،الدور
الروس ي� االزمة النووية االيرانية ،ملف االهرام االسر ب ي
ي
ف
ف
ت
اإلسراتيجية ،لندن  ،2004 ،ص .18
ا� ،مركز الخليج للدراسات
-58عصام عبد
الشا�،أزمة ب
الرنامج النووي اإلير ي
ي
ال�ق األوسط،األوائل ش
الرنامج النووي اإلير فا� وأثره عى منطقة ش
للن� والتوزي ــع ،دمشق ،ط. 2006 ،1ص . 250
-59رياض الراوي ،ب
ي
.60-Steven Ditto, Who Is Hassan Rouhani?, Washington Institute Policy, Septemper,2013
ف
ا� :اسبابه وفرص نجاحه ،مجلة سياسات عربية ،العدد ،5،2013ص.28
-61وحدة تحليل السياسات ،التقارب ي
االمر يك االير ي
-62نعومتشومس�َ ،من يحكم العالم ،ترجمة فواز زعرور ،دار الكتاب
العر� ،يبروت ،2017 ،ص.282
بي
ي
ف
ف
ت
االمر يك ،جريدة االهرام ،شوهد ي�  ،2018/7/15ي�:
 -63د محمد السيد ادريس ،اسراتيجية ايرانية للرد عى التصعيد ي
http://acpss.ahram.org.eg/News/16432.aspx
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
روحا� مع االزمة ،شوهد ف ي�  ،2018/7/29ف ي�:
 -64مركز المستقبل لألبحاث والدراسات ،كيف تتعامل حكومة
ي
https://futureeuae.com/ar-AE
ش
المست� ي ف
ق� ،تطورات االتفاق النووي منذ انسحاب امريكا ،شوهد ف ي�  ،2018/7/20ف ي�:
 -65نادي
https://arabic.sputniknews.com/radioorientalistsclub
بريجنس� ،مصدر سبق ذكره ،ص .144
-66زبيغنيف
ي
-67جمال دملج،مصدر سبق ذكره  ،ص .160
-68ورهان الشيخ،،مصدر سبق ذكره ،ص .147
-69جمال دملج،مصدر سبق ذكره  ،ص .175
-70كاظم هاشم نعمة،مصدر سبق ذكره  ،ص 128
 -71كاظم هاشم نعمة ،مصدر سبق ذكره  ،ص .132
-72نورهان الشيخ،مصدر سبق ذكره  ،ص .149
-73كاظم هاشم نعمة ،مصدر سبق ذكره  ،ص .127 -126
-74نورهان الشيخ ،مصدر سبق ذكره ،ص154
-75جمال دملج،مصدر سبق ذكره  ،ص .179
-76د طارق محمد ذنون ،مصدر سبق ذكره ،ص .44
-77د كاظم هاشم نعمة ،مصدر سبق ذكره ،ص 119- 106
-78نورهان الشيخ،مصدر سبق ذكره  ،ص.172
-79أحمد ابراهيم محمود ،مصدر سبق ذكره.
-80نورهان الشيخ،مصدر سبق ذكره  ،ص.174
ف
ت
ت
ـار�  10مليــار دوالر ي� العــام  ،2008مــن مصــادر غربيــة للمزيــد مــن المعلومــات
-81بلغــت مشــريات الســالح الســعودي  33,3مليــار دوالر واالمـ ي
ينظــر:

ف
ش
والع�يــن ،ص ،162وكذلــك د كاظــم هاشــم نعمــة ،مصــدر ســبق ذكــره،
نورهــان الشيخ،السياســة الروســية تجــاه الـ شـ�ق االوســط ي� القــرن الحــادي
ص .126
-82د كاظم هاشم نعمة،مصدر سبق ذكره  ،ص.147
-83نورهان الشيخ،مصدر سبق ذكره  ،ص.164
-84جمال دملج،مصدر سبق ذكره  ،ص .161
 -85موقع روسيا اليوم ،بتأري ــخ  ،2019/1/1موقع عى ت
االنرنت967055/https://arabic.rt.com/world:
-86موقع العر� نيوز ،بتاري ــخ  ،2019/1/1موقع عى ت
االنرنت1/3/2017/https://www.alaraby.co.uk/opinion:
بي
 -87د كاظم هاشم نعمة ،مصدر سبق ذكره ،ص 118 - 116

المصادر

ً
أوال :الكتب العربية.
حس� ،دور القيادة السياسية ف� اعادة بناء الدولة ،روسيا ف� عهد ي ف
يف
بوت� ،مركز دراسات الوحدة العربية ،يبروت . 2015،
.1أحمد سيد
ي
ي
ف
ت
ـ� وطــارق عبدالجليـ يـى ،الــدار العربيــة للعلــوم،
اتي� ،موقــع تركيــا ودورهــا ي� السياســة الدوليــة ،ترجمــة محمــد ثلـ ب ي
.2أحمــد داود أغلــو ،العمــق اإلســر ب ي
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بـ يـروت،2010 ،

ف
ف
ت
اللبنا� ،يبروت.2011 ،
االمركية الروسية ،دار المنهل
.3أمجد جهاد عبدهللا ،التحوالت االسراتيجية ي� العالقات ي
ي

.4جمال دملج ،البوتينية – أسس العقيدة السياسية الروسية الحديثة ،دار سائر ش
الم�ق ،يبروت2016،
.5زبيغنيف بريجنس� ،رؤية ت
العر� ،يبروت.2012 ،
اسراتيجية ،ترجمة فاضل جتكر ،دار الكتاب
بي
ي
ف
ش
.6د .فاضل رســول  ،كوردســتان والسياســة الســوفييتية � ش
والن� ،الســليمانية،
ال�ق األوســط ،ترجمة غســان نعســان ،مؤسســة حمدي للطباعة
ي
،2008
الهيى ،الجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيوبولتيكية ،دار صفاء ش
ت
صري فارس
للن� والتوزي ــع ،عمان،2000 ،
 .7ب
ي
ف
ت
والع�ين ،ش�كة دار االكاديميون ش
ش
للن� والتوزي ــع ،عمان.2016 ،
الروس ي� القرن الحادي
اتي�
.8طارق محمد ذنون ،الفكر االسر ب ي
ي
ت
.9لى ف
االسراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،يبروت.2009 ،
مرص االمارة،
ف
الكو� ،االزمة االوكرانية ورصاع ش
العر� لالبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة.2015 ،
ال�ق والغرب ،المركز
.10محمد
بي
ي

 .11د كاظم هاشم نعمة ،روسيا ش
وال�ق االوسط بعد الحرب الباردة ،المركز
العر� لالبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة.2016 ،
بي
 .12ت
وولر الكويرُ ،
البوتينية روسيا ومستقبلها مع الغرب ،ترجمة فواز زعرور  ،دار الكتاب
العر� ،يبروت.2016 ،
بي
 .13ف
العر� ،يبروت.2016 ،
العالى ،ترجمة فاضل جتكر ،دار الكتاب
هري كيسنجر ،النظام
بي
ي
ال�ق األوسط،األوائل ش
الرنامج النووي اإلير فا� وأثره عى منطقة ش
للن� والتوزي ــع ،دمشق
.14رياض الراوي ،ب
ي
ف
ف
ت
اإلسراتيجية ،لندن.2004 ،
ا� ،مركز الخليج للدراسات
.15عصام عبد
الشا� ،أزمة ب
الرنامج النووي اإلير ي
ي
.16عمار بهاء الدين ،مستقبل التنافس الروس االمري� ف� ش
ال�ق االوسط ،مكتبة السنهوري ،يبروت
ي ي
ي
 .17ت
العر� ،يبروت.2016 ،
وولر ال كوير ،البوتينية روسيا ومستقبلها مع الغرب ،ترجمةفواز زعرور ،دار الكتاب
بي
ا�،
.18د فكــرت نامــق عبدالفتــاح وعبدالجبــار كريــم الزويـ ف يـى ،السياســة الخارجيــة ي
ـر� بعــد العــام  ،2003مركــز حمــور ب ي
االمركيــة حيــال الخليــج العـ ب ي
بغــداد،2012 ، ،
.19كاظم هاشم نعمة ،روسيا ش
وال�ق االوسط بعد الحرب الباردة ،المركز
العر� للبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة.2016 ،
بي

.20ماجدة صالح ،دور الدولة ي ف
والتغير ،مركز الدراسات اآلسيوية ،جامعة القاهرة ،القاهرة،2009 ،
ب� االستمرارية
ي
العر� ،يبروت،2017 ،
تشومس�َ ،من يحكم العالم ،ترجمة فواز زعرور ،دار الكتاب
.21نعوم
بي
ي
ف
ش
.22نورهان الشيخ ،السياسة الروسية تجاه ش
والع�ين ،جامعة القاهرة ،القاهرة،2010 ،
ال�ق االوسط ي� القرن الحادي
يف
حس� ،مركز دراسات الوحدة العربية ،يبروت2004 ،
.23هانس م .كريستنسن ،القوى النووية العالمية ،ترجمة حسن
ً
ثانيا  :المجالت العلمية

.1محمــد الســعيد عبــد المؤمــنّ ،
تكيــف مرحـ يـى ،اعــادة تعريــف المبــادئ الحاكمــة للسياســة الخارجيــة االيرانيــة ،السياســة الدوليــة ،القاهــرة،2014 ،
العــدد ،196
ف
ا� :اسبابه وفرص نجاحه ،مجلة سياسات عربية ،العدد ،5سنة .2013
.2وحدة تحليل السياسات ،التقارب ي
االمر يك االير ي
ً
ثالثا :مواقع الشبكة العنبكوتية /ت
االنرنت
ف
ت
اتي� ،شــباط ،2019ص  ،87موقــع عــى ت
االنرنــت:
.1أحمــد ابراهيــم محمــود ،الــدور الـ
ـروس ي� االزمــة النوويــة االيرانيــة ،ملــف االه ـرام االســر ب ي
ي
4285=aid&706229=https://digital.ahram.org.eg/articales.aspx?Serial
.2منظمة التعاون والتنمية االقتصادي ،موقع عى ت
االنرنت:
Organization for Economic Cooperation and Development; State Building in Situations of
http://www.oecd.org/dac/fragilestate,2008,Fragility
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت

58 HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020
ت
9953527/https://arsbic.rt.com/bosiness : موقع عى االنرنت،2019/1/8  بتأري ــخ،موقع روسيا اليوم.2
 موقع عى ت،2019/1/1  بتاري ــخ،موقع العر� نيوز.3
1/3/2017/https://www.alaraby.co.uk/opinion:االنرنت
بي
Lubov SS. ysoyeva; Russian Democracy in the Vacuum of Civil Society, vol.17,no.1)2009(, http://www.cpc..4
.25/vgtu.lt/ indx.php/cpc/article/view
Roger B. Myerson; Toward a Theory of Leadership and State Building, 2010,“ http://www.pnas.org/.5
cgi/10.1073/pnas.101997108
http://www.

ت
:األنرنــت
 موقــع عــى، 2011/7/12  تأريـ ـ ــخ،  وأثرهــا عــى موقــف روســيا اإلتحاديــة،2001  أيلــول11 أحــداث.6
niroonnews.com/arab/3463--11-2001-html
ف
ف
فالديمر ي ف
� ي،2018/8/29 � شوهد ي، مركز المستقبل لالبحاث،�بوت
 عقل القيادة عند،ميشيل التشانينوف.7
ي
https://futureuae.com/ar-AE
:� ف ي،2013/4/20 � شوهد ف ي، مركز الجزيرة للدراسات، بنية القوة االيرانية وآفاقها،�عبدال
د وليد.8
ي
201343112429798680/04/2013/http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors
ت
:� ف ي،2018/7/15 � شوهد ف ي، جريدة االهرام،االمر يك
 اسراتيجية ايرانية للرد عى التصعيد ي،د محمد السيد ادريس.9
http://acpss.ahram.org.eg/News/16432.aspx
ف
:� ف ي،2018/7/29 � شوهد ف ي،روحا� مع االزمة
 كيف تتعامل حكومة،مركز المستقبل لألبحاث والدراسات.10
ي
https://futureeuae.com/ar-AE
ش
المست� ي ف
:� ف ي،2018/7/20 � شوهد ف ي، تطورات االتفاق النووي منذ انسحاب امريكا،�ق
نادي.11
https://arabic.sputniknews.com/radioorientalistsclub
ً
 الكتب االجنبية: رابعا

Geoffrey Kemp and other, Iran’s Bomb –American and Iranian Perspectives, The Nixon Center, Washington,.1
2004, p46
Steven Ditto, Who Is Hassan Rouhani?, Washington Institute Policy, Septemper,2013.2

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

