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 :الملخـــص

 من نظرية كل في القوة نقاط على بالتركيز يعتمد الروسية الخارجية السياسة تفسير ان  
 ." والبنائية والليبرالية الواقعية " المقاربات

 اساسية معايير الطاقوية والهيمنة اإلقتصادية المصالح وسياسة ، العسكرية الترسانة وتعزيز  فالقوة
 ان بعد بوتين الرئيس تشكيلها اعاد مميزة لهوية وفقا   العالم في لروسيا الخاصية الدولية المكانة رسمت
 .اإلنهيار مرحلة اعقاب في الهوية جدل حول محتدم الصراع كان

 السكاني والتنوع الجغرافي العامل فيها شكل  شاملة داخلية محددات من انطالقا   روسيا استطاعت وهكذا
 الروسية السياسة وتوجهات دعم في هامة عوامل القرار صنع ومحددات اإلقتصادي الواقع وتحسين
 والتي " السيفليكي " و " السيولوفيكي" عاتجما من النخبة إجماع محل كانت ما غالبا التي الخارجية

 .الروسية السياسات توجيه في هام عامل فيها التوزان شكل
 مفسرا   احدها يكون وقد الداخلية بالمحددات مباشرا   ارتباطا   ترتبط الخارجية المحددات من الكثير وألن

 الخارجية السياسة عزز النقل وشبكات التصدير على الروسية والهيمنة الطاقوية السياسة فإن ، لألخر
 . الروسي اإلقتصادي الواقع تحسين في مباشرا   انعكاسا   وانعكس بها وارتبط الروسية

 متعدد عالم " مبدا من بذلك وانطلقت والدولي اإلقليمي بالمحيط عالقتها تعزيز في روسيا نجحت كما
 مفهوم لترسيخ األولى اإلرتكاز ةكنقط واإلقتصادية السياسة اإلقليمية المنظمات فشكلت  " األقطاب
 .القطبية التعددية
 وضع وفي الروسية الخارجية نجاح مسيرة في إنعطاف نقطة السورية األزمة من الروسي الموقف وشكل
 لشخصية األعتبار األمن مجلس في الروسي الموقف اعاد ،إذ األقطاب متعدد لعالم األولي اللبنات
 السورية القيادة جانب الى العسكري الروسي الوقوف السياسي الموقف هذا وعزز الدولية  روسيا ومكانة

 ، واحد محدد ضوء في تفسيره اليمكن سورية في الروسي الموقف أن بيد .اإلرهاب على الحرب في
 يمثل والذي اإلرهاب على الحرب من وأهمية ارتباطا   اليقل السالح ومبيعات العسكرية المحددات فتداخل
 ، الروسي القومي األمن على ذلك وانعكاسات األساسي محوره اإلرهابية التنظيمات من الروسي القلق
 نقل شبكات في العالمية العقدة يمثل الذي السوري الحيوي بالموقع مجملها في المحددات هذه ترتبط كما

 برىالك الدول انظار محط اصبحت التي و والغاز النفط من الكامنة الثروات عن فضال   العالمي الغاز
 .وتنافسها
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 المـقـدمـــــــة

 السياسي المشهد في للتغيرات وقرائتها ، الدولية الساحة على روسيا تحتله الذي الموقع إن

 األمم دور تراجع من ذلك رافق وما ، العالمية المالية باألزمة ومرورا   سبتمبر احداث من ابتداء العالمي

 المتعلقة تلك السيما األوسط الشرق قضايا تعثر عن فضال   ، الدولية القضايا في األمن مجلسو  المتحدة

 الحادث القرن من الثاني العقد بداية في عصفت التي واإلضطرابات  الصهيوني العربي بالسالم

 لروسيا مبررا   كان ذلك كل… اإلرهاب على الحرب وملفات ، العربي الربيع مسميات تحت والعشرين

 الخارجية السياسة بمبادئ عرف فيما الروسية الخارجية السياسة في ودوافعها محدداتها صياغة إلعادة

  م2016 عام في والمعدلة م2013 عام في المقرة الروسية

 بعض في ويعدل الثوابت من مجموعة على يحافظ روسي برغماتي توجه من انطلقت مبادئ وهي

 .سابقة عقود مع مقارنة التوجهات

 الدول رابطة» بـ يعرف فيما الجغرافي بالمحيط واإلهتمام اإلرهاب مكافحة بين األولويات تلك ركزتفت

 الجمركي تحاداإل فيه وُيدمج كافة، الرابطة دول يضم تحادإ تشكيل نحو السعي وعلى ،«المستقلة

 كما .العالمية والتهديدات التحديات مواجهة على قادرة دولية منظمة إطار في الجماعي األمن ومعاهدة

 «بريكس»و «شنغهاي» مثل المحدثة المنظمات إطار في والدولية اإلقليمية موسكو تحالفات احتلت

 تحاداإل ثم الشرقية، أوروبا دول دور بعدها يأتي ثم ،أولوياتها في بارزة مكانة (G20)و (G8)و

 .األولويات قائمة في رةمتأخ مكانة في جاءت التي المتحدة الواليات ثم ،«الناتو حلف»و األوروبي

 بان الروسية القيادة إدراك من ينطلق الروسية األمريكية بالعالقة األهتمام لعدم الكبير التجاهل هذا وكان

 تكتيكي خيار كان امريكا مع التعاون وان "األوجه متعدد تهديد سوى ليست الغرب نظر في روسيا"

 .الضعف مرحلة تقتضيه

 القانون تجاوز وفي الصراعات تأجيج في األمريكي الدور كشف على خيرةاأل السنوات في روسيا فعملت

دانة واشنطن من التقليل هي الروسية الخارجية مهام احدى أصبحت " حتى المحافل كافة في الدولي  وا 
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 الدول سيادة في وتدخلها اإلنسان حقوق وانتهاكات ،الدولية القضايا في المعايير في السافرة ازدواجيتها

 .قلةالمست

 فنشر الباحثين إهتمام محط واألمريكية الروسية الخارجية السياسة بين المقارنات صبحتأ السياق هذا في

 الروسية السياسة أن أكدت رنر"تي جون أعدها بحثية ورقة 2012 عام األوسط الشرق سياسة مجلس

ا لمصلحةا على وتقومة سياسي كونها من أكثر اقتصادية سياسة تعتبر األوسط الشرق تجاه  عن بعيد 

 تعريف يمكن أنه"  تيرنر وكتب" األمريكية المتحدة الواليات سياسة عكس على األيديولوجية، االعتبارات

 السوق، واقتصاد الدولي القانون إطار في الروسية المصالح متابعة بأنها الروسية الخارجية السياسة

 " .الطاقة وسياسات اإلرهاب ضد الدولي والتعاون

 يكن لم األول حكمه فترة في بوتين تبناه الذي اإلقتصادي الجانب تعزيز على القائم البراغماتي الفكر اهذ

 العظمى، القوى مصاف إلى بروسيا للوصول بوتين تبناها التي الخطوات سلسلة في األولى الحلقة سوى

 الدولة تاريخ على القائمة فريدةال الروسية الهوية لترسيخ الثقافي بالجانب الثانية حكمه فترة في أهتم حيث

 هوية حول الروسية الفكرية األوساط في الدائم الجدال ينهي القيم هذه نغراسإ حيث األصيل، وتراثها

 .روسيا قوة عناصر أحد بالتأكيد سيكون والذي األثنيات المتعدد الروسي الشعب ويوحد روسيا

 ووصف, والمبادر المستقل النهج على الثالثة ينبوت رئاسة فترة في الروسية الخارجية السياسة وحافظت

 العالم تشكيل إعادة على ستعمل بانها لموسكو الخارجية السياسة  البحثي ”ريسيرش جلوبال“ لموقع تقرير

 الخارجية للسياسة المفسرة النظرية المقاربات على الضوء تسليط الضروري من فإنه المنطلق هذا من

 الدولي النظام لطبيعة تفسيرها في الدولية العالقات نظريات معظم تبنت ثحي ،الفترة هذه خالل الروسية

 األخرى النظريات باقي عن نظرية كل ميز معين وجانب منظور فيه، الدول وتفاعل

Christian,2009) . ( 
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  والمنهجي النظري اإلطار
 

 الروسية الخارجية للسياسة المفسرة النظرية المقاربات

  ةالجديد الواقعية

 الباردة، الحرب إبان الدولية العالقات حقل على Realist Paradigm الواقعي المعرفي النموذج هيمن

 فهي 2007) ،فرج (أخرى وظواهر والصراع والتحالفات، للحروب قوية تفسيرات الواقعية قدمت حيث

 التركيز عن بعيدا وعالقاتها الدول سلوكيات لفهم Power القوة متغير دراسة إلى تهدف سياسية كنظرية

 2002) ،منذر (الدولية العالقات في واألخالق المثل على

 القوة ألوضاع عميق تحليل على التركيز إلى الخارجية السياسة محللو ذهب الواقعية، المقاربة وفق

 ،شاعة (القوة لسياسات الدائم والوجود الفوضى تطبعها بيئة في تعيش جماعات تخص التي النسبية

(2011 

   National القومية القوة بل التقليدية العسكرية القوة هي ليست الواقعية التحليالت تعنيها التي لقوةا إن

Power  2007) ،فرج (المادية وغير المادية ومكوناتها عناصرها من الشامل بمفهومها 

 وقوة إلقتصاديةا والقوة العسكرية القوة أقسام، ثألثة إلى العالمي المحيط في القوة كار إدوارد ويقسم 

 2005) الخزرجي، (منفصلة نظريا ولكنها بعضها مع كليا متداخلة األقسام هذه بأن ويرى بالرأي التحكم

 بما قوتها محددات على رتكازاإل الزمتها وداخلية خارجية تحديات بداياتها في روسيا واجهت وقد 

 باألحادية يتسم دولي نظام ظل في يالقوم منباأل المرتبطة العليا مصالحها وحماية البقاء لها يضمن

 .المصالح وصراع

  الجديدة الليبرالية

 عن جابةإ عن للبحث الجوهري السؤال الليبرالية للمدرسة بالنسبة والتعاون والصراع األمن قضايا تعتبر

 ، الدول بين الحاد والتمافس بالفوضى يتسم دولي نظام في التعاون وتشجيع تعزيز كيفية.. مفاده سؤال

 والتعاون تصالاإل على الدول مقدرة نأب تفرض الدولي األتفاق يجادإ بأن المؤسساتية الليبرالية تقر كما
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 اخرى جهة ومن ، الدولية للسياسة تفسير مركزها في تقع والدول ،البشر وضع من مؤسسات على تعتمد

 بين يكون نأ يجب ،اوال   اساسيان شرطان فيه يتوفر نأ يجب الدولي النظام نأ ترى الليبرالية نأ نجد

 ،ثانيا.  بينها فيما التعاون يعزز مما ، متبادلة مشتركة مصالح الدول من وغيرها الدول من الفاعلين

 وجود دون الفاعلين من مختلفة نواعأ بين العالقات من مركبا عدد نجد حيث ،المركب المتبادل األعتماد

 في التعددية لصالح الصلبة القوة هميةأو  " القومية دولةال " الفواعل وحدوية تتراجع وبذلك ،معينة هرمية

 الدول قوةيد دتح في األقتصادية القوة تلبعه الذي الحاسم الدور وتصاعد القرار صنع مراكز

(Anand,2009). 

 ففي المجاورة، األقاليم في الدول توسع تراجع يقابله اإلقتصادي الترابط نمو فإن كارنس لروز ووفقا

 .األقليمية والسيطرة العسكرية المنافسة تتجاوز الدول بين والتعاون التجارة فوائد صرالمعا عالمنا

 دون بعدوانية تتصرف أن تستطيع ال بحيث الدول تقيد األقتصادي الترابط من المعقدة فالمستويات

 .) (burchill et al.,2005 الدول المجتمع قبل من اقتصادية عقوبات فرض باحتمال المخاطرة

 االتحاد راسها وعلى االقليمي الجوار مع المشتركة المصالح وتوثيق التعاون على روسيا اعتمدت وقد

  .األقطاب متعدد نظام الى والوصول مصالحها تعزيز جلأ من األوربي

  البنائية المقاربة

 أونف نيكوال رينالمنظ يد على خاصة الباردة، الحرب فترة في كبيرا  ا  اهتمام البنائية النظرية عرفت

Nicholas Onuf   واندت لكسندراو Alexander Wendt من حدث ما فهم أونف حاول حيث 

 تأثيرات ظل في الفاعلين سلوك على البنية تأثير مدى على التركيز خالل من الباردة الحرب بعد تحوالت

 . الهوية

 ظاهرة تعتبره حيث الدولي للنظام رؤيتها في واللبرالية الواقعية النظرية عن البنائية النظرية تختلف

 نماا  و  الدبلوماسية دواتاأل و قتصاديةواإل العسكرية القدارت البرز ساحة ليس فهو وثقافية، اجتماعية
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 العالمية السياسة في مصالحهم وتحديد مجتمعاتهم تطوير على الدول مساعدة في دوره يتمثل

Andrei,2010) (. 

 تحولت حيث الباردة، الحرب بعد ما مرحلة في الجوهرية المسائل من هي ويةاله مسألة أن البنائية ترى

 تعامل طريقة على تؤكد حيث  .الباردة الحرب أثناء الدول بين كانت بعدما الدول، داخل إلى الصراعات

 2007) ، جندلي ( ومؤسساتها لمطالبها واستجابتها لها السياسية الوحدات استيعاب كيفية مع الهويات

 دور واختبار والسيكولوجية األيدلوجية الناحية من الروسي التوجه لدراسة النظرية هذه توظيف تم دوق 

 .األوربية الروسية العالقات على التاثير في الهوية

 اعتماد دون الروسية الخارجية السياسة تفسير يمكن ال أنه ذكره تم ما خالل من إليه التوصل يمكننا ما

 قوة نقطة تفسرها ما نظرية ضعف نقطة أن بحيث ذكرها، تم التي النظريات من نظرية كل قوة نقاط

 األخر، حساب على الدولي النظام دراسة في واحد جانب على تركز الثالث فالنظريات االخرى، النظرية

 وانفتاح قتصاديةاإل العولمة فكرة تضيف اللبرالية فالنظرية  (1)الشكل خالل من ذلك توضيح ويمكن

 كقوة مكانتها ستعادةا  و  الواقعية، النظرية من القوة تعظيم فكرة إلى المتبادل اإلعتماد شبكاتو  سواقاأل

  .البنائية النظرية تفسرة  ما وهو وهويتهم الروس القادة الفكار وفقا   سيكون عظمى
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 أهمية وأهداف البحث 

ورية نظرا  لموقعها الحيوي، لم يعد خافيا  حجدم التنافس الدولي على منطقة الشرق األوسط وبالتحديد س

المنطقية والمنهجية والتحليلية لواقع هذا التنافس ومعرفة األبعاد والخلفيات المختلفة بيد ان المقاربات 

وعلى إعتبار ان روسيا هي العب رئيس في  والصراع،سوف يشكل لدينا فكرة متاكملة حول هذا التنافس 

 ي:يلالمنطقة فإن أهداف البحث سوف تنحصر بما 

 معرفة السياسة الخارجية الروسية في ضوء المقاربات النظرية للعالقات الدولية  -1

رتباط ذلك بصنع القرار الروسي  -2  البحث عن محددات السسياسة الخارجية الروسية وا 

 معرفة المحددات األساسية للسياسة الخارجية الروسية تجاه سورية  -3

 المشكلة البحثية 

 التالية:خالل طرح األسئلة تنطلق اإلشكالية البحثية من 

 ما مدى تأثير التغيرات في روسيا ومنطقة الشروق األوسط على السياسة الخارجية الروسية؟ -

 ما هي محددات السياسة الخارجية الروسية في المنطقة ومدى تاثير صانعي القرار؟ -

 ة الروسية؟ما مدى التالزم والترابط بين المحددات الداخلية والخارجية في السياسة الخارجي -

 فرضيات البحث 

 تتغير السياسة الخارجية الروسية في المنطقة بناء على المتغيرات اإلقليمية والدولية  -

 رية بالتنافس الغربي في المنطقة.ترتبط السياسة الخارجية الروسية تجاه سو  -

 ترتبط السياسة الروسية في سورية بمصالحها الحيوية في المنطقة وأمنها القومي. -

 الزمني: اإلطار

 م 2114 –م 2111الفترة الممتدة بين 

 اإلطار الجغرافي: 

 الجمهورية العربية السورية 
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 منهجية البحث:

الوصف والتحليل باإلعتماد على المقاربات النظرية في العالقات الدولية ومتغيرات السياسة الخارجية 

 ومحدداتها وارتباطها بصنع القرار الروسي 
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 الفصل األول

 محددات السياسة الخارجية الروسية
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 تمهيد:

 سنة ديسمبر في السوفيتي االتحاد تفكك بعد روسيا معها تعاملت خارجية معضلة همأ كانت لقد
 وفي ناحية من لالتحاد الشامل اإلنهيار حالة ظل في جديدة خارجية سياسة صياغة كيفية هي 1991

 .اخرى ناحية من المتحدة الواليات عليه تسيطر الذي لجديدا العالمي النظام ظل

 شهدها التي زمةاأل ظل في الروسي الدولي للتعامل جديد منظور صياغة الضروري من صبحأ إذ

 تطالب المجتمع في جديدة سياسية قوى وظهرت قتصادياإل داءاأل تراجع حيث الروسي المجتمع

 الحركات وتزايدت السياسي ستقراراإل عدم من شاملة حالة وحدثت جديدة خارجية سياسات نحو بالتحول

 .2007) ،سليم (باالنفصال المطالبة

 مع يتفق لروسيا جديد دولي مركز صياغة يمكن كيف هو الروس الساسة رهقأ الذي السؤال وكان

 التوفيق يمكن وكيف ،الباردة الحرب في هزمت قد نهاأوب اقتصادها بضعف ويعترف العسكرية مقدرتها

 الوفاء روسيا تستطيع ال التي العظمة لتلك الضخمة لتزاماتواإل كبرى كقوة روسيا عظمة مقتضيات بين

 وبالتالي والصين االوروبي، تحادكاإل جديدة دولية قوى صعود مع تزامن روسيا ستقاللإ نأو  خاصة ؟بها

 ، سليم(  الصاعدة القوى هذه مع للتعامل جديدة خارجية سياسات روسيا تصوغ أن الضروري من صبحأ

(2007 

  الروسية الخارجية السياسة المبحث األول: محددات

 السوڤييتية، الحقبة في سيما ال الدور، هذا تاريخية إلى النظر دون المحددات فهم يمكن ال

 .تفعيله إعادة إمكانية مدى فهم أو الراهن، الدور لقراءة كمدخل

 مع العالقات بهذه ملزمة وهي السوڤييت، مع يچيةإسترات بعالقات المنطقة دول بعض رتبطتأ فقد

 ختفاءإ االعتبار بعين األخذ مع المبرمة، والمعاهدات المواثيق متابعة خالل من وذلك الروسية، وريثتها

 ال المنطقة دول مع الروسية العالقات وهذه  .السوڤييتي النظام منه ينطلق كان الذي األيديولوجي الطابع
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 من السياسية، اللعبة أوراق من العديدب تمسكتزال ما روسيا أن خاصة   وأسبابها، هابمبرارت تحتفظ تزال

يران والعراق وسوريا الجزائر مع والتاريخية المتميزة عالقاتها خالل   (2012،سالمة (فلسطينو  ولبنان وا 

 إعادة عملية ةالروسي الخارجية السياسة شهدت فقد السوڤييتي، تحاداإل نهيارإ ومنذ أنه مفاده القول هذا

 ما وبمقدار قوة، من تملكه ما بحجم تجاهاتهاا  و  تحركاتها تقيس واقعية، أكثر بمقتضاها أصبحت هيكلة

 . (Friedman,2007) الروسية الوطنية للمصالح فائدة من والتوجهات التحركات تلك تحققه

 في والتعاون كالمشاركة عية،الواق إلى تميل فكرية اتارببمق األيديولوجي الصراع مفاهيم روسيا فأستبدلت

 ما بقدر إيديولوجية لتناقضات انعكاسا   تبارهإعب ليس الصراع أسباب تفسر وأخذت الدولية المشكالت حل

 المسائل إلى تنصرف وأخذت واثنية، اقتصادية سياسية، طبيعة ذات أخرى ومسببات عوامل إلى يعود

 الجماعي األمن منظومات إقامة إلى تدعو وأخذت كما الدولي، المجتمع واستقرار بأمن لهاعالقة التي

 2015) ، مدوخ( العالم دول مختلف مع التعاون وتوثيق المسلحة والنزاعات الحروب واستئصال

  الداخلية المحددات المطلب األول:

 النظام في للصعود المرشحة الدولية األطراف أحد باعتبارها روسيا مستقبل إلى النظر إن

 مايؤهلها القدرة من تمتلك فهي أخرى، دولة ألي تتوافر قلما والتي بها تتمتع التي المزايا من ينبع الدولي،

 والعوامل والجغرافية واإلقتصادية العسكرية كالمقومات الدولية، السياسة مسرح على مؤثرا   طرفا تكون أن

 .2013) ، حسن( الديموغرافية

  الجغرافية المحددات-1

 الموقع فإن المعاصرة، والمواصالت اإلتصال ووسائل األسلحة نميدا في الحاصل التطور رغم

 أحيانا   يرتب للدولة الجغرافي الواقع الن وذلك الحاضر الوقت في نسبية بأهمية يحتفظ مازال الجغرافي

 الواقع دور هو والثاني، النسبي بالثبات الجغرافية تمتع بفعل وذلك نسبيا   ثابتة سلوكية أنماط مجموعة

 بالدول عالقاتها نوعية على ذلك وانعكاس للدول والسكاني اإلقتصادي الواقع تحديد في الجغرفي

 .(2005، األمارة (األخرى
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 عن البعيد الجغرافي الموقع حبيسة نهاإ االا  العالم مساحة ثمن على تسيطر روسيا أن من الرغم وعلى

 من جعل الذي األمر وهو ،العالمية ةالتجار  حركات على تسيطر التي الدافئة المياةأو  الدولية الممرات

 الـخـارجـيـة لسياستها أولـــويـــات الــروســيــة القيادة عملت لذلك، األوسط الشرق منطقة في منافسة قوة روسيا

 (Ardebili, 1997) .نـــهـــارتأ التي األيـديـولـوجـيـة للمعطيات ولــيــس الـجـيـوسـيـاسـيـة، للمعطيات تـبـعـ ا

 معالم رسم وفي، للدولة الخارجي النشاط طبيعة تحديد في أساسيا   دورا   الجغرافية العوامل تلعب لذلك

 العالقات أدبيات في ونتائج نعكاساتإ من تفرزه وما العوامل هذه وتعرف األخرى، الدول وسلوكيات

 .2012) ،بوقارة (السياسية بالجغرافيا الدولية

  نيةالوط والهويةة السكاني المحددات2- 

 الخارجي السلوك على المؤثرة العوامل من المفكرين من العديد حسب السكاني العامل يعتبر

 التصوارت ومتباينة متجانسة غير بشرية كتال   مايفرز غالبا   والديني واللغوي العرقي فالتنوع للدول،

 على تأثيرال تحاول وضغط مصالح جماعات تشكل الوضع هذا عن وينتج وخارجيا، داخليا واألهداف

 هذه منها تنحدر التي الجغرافية بالمناطق المرتبطة تلك منها خاصة الخارجية السياسات قرارت

 .2012) ،بوقارة (الجماعات

 وخارجيا داخليا الفئات هذه تلعبه قد الذي وللدور التجربة لهذه الروسي القرار صانع إدارك تجسد وقد

 إضافة مراقب، بصفة االسالمي التعاون منظمة إلى ياروس انضمام على مثال الروسية القيادة وعملت

 إن :قال عندما ذلك من أبعد ذهب بل إسالمي، بلد هي روسيا بأن بوتين فالديمير اعتراف إلى

 وال كانت روسيا وان العالمية االسالمية االمة من جزء بأنهم للشعور الحق كل لديهم روسيا في المسلمين

 .2012) ومحمدوف غوربانوف)  ملإلسال جيوسياسيا   حليفا   تزال

 من روسيا، سياسة تحديد في الوطنية الهوية تلعبه الذي الدور دوغين ألكسندر الروسي المفكر وضحو 

 بل عرقيا   متجانسة األثنية وحيدة دولة إقامة إلى أبدا   يسعى لم الروسي الشعب أن حول فكرة طرح خالل
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 ، دوغيناإلمبراطورية ) بناء إلى منهجية بطريقة ويسير الحضارية هويته على للحفاظ ا  دائم سعى

(2004 . 

 مصدر روسيا في الهويات تعدد يكون أن من فبدال   الوطنية، المصالح لترشيد أداة الهوية أصبحت وبذلك

 الروسية المبررات من مجموعة يخدم أصبح الداخلية، أو الخارجية السياسة حول سواء النخبة إنقسامات

 . (Lo,2002 ) العالمية القضايا في حضورها لزيادة

 الـــذي ،سـكـانال عــدد إنـخـفـاض في تتمثل كبرى معضلة من يعاني " السكاني العامل " العامل هذا أناالا 

 كبيرة نخفاضاإل نسبة أن خاصةو  روسيا، ولمستقبل الروسي القومي لألمن خطيرا   تـهـديـدا   يمثل أصـبـح

 .دولـة أي تشهدها لم جدا  

 11 فـي آخــر خـطـاب وفــي، المشكلة بهذه كبيرا   اهتماما أبـدى 2111 عام لبوتين خطاب ففي 

 ألـف 411 بــ تناقص 2115 عـام خـالل روسـيـا سكان عـدد أن أعلن الـدومـا، أمــام 2112 مـايـو/أيـار

 الـواضـح نوم .هــي كما خفاضناإل نسب استمرت إذا الروسي الشعب انقراض حتمالإ من وحـذر نسمة،

 مختلف على والطويل المتوسط المديين فـي كثيرة ومخاطر سلبية نعكاساتإ اإلنخفاض، لهذا أن

 .عظمى كقوة لروسيا العالمية والمكانة الخارجية السياسة مجاالت ومنها المجاالت،
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  اإلقتصادية المحددات-3

 أفسدوا الذين واألعمال لمالا ورجال القوى مراكز مع صراعا   يدير نأ وباقتدار بوتين أستطاع

 التي الطبيعية الثروات على السيطرة إعادة من فتمكن ،دية لروسياواإلقتصا المالية، السياسية، الحياة

 تاريخ في حدثين أكبر 2003 عام من أكتوبر شهر ليشهد  "يلتسين" عهد في عائداتها معظم سرقت

 منتج كأهم األول الصف 1999 سنة منذ األولى ّمرةوللروسيا  حتاللإ :في تمّثل األول البوتينية، روسيا

لقاءو  يوميا ، برميل مليون 8,99 ب العالم في للبترول  "إيوكس" لشركة العام المدير الرئيس على القبض ا 

  Mikhail Khodorkovsky "خودوركوفسكي ميخايل" وهو روسيا أثرياء أّهم من يّعد الذي الروسية 

 سيطرة إلستعادة قّوي مركزي نظام بتشييد بدأ إذ بوتين، أّقرها التي حاتاإلصال بداية يعني الذي األمر

  (Dubien & Buckrell., 2004 ).الروسية والجمهوريات األقاليم على الدولة

 كلها رئيسية أعمدة ربعةأ حول تتمحور جديدة طاقوية سياسة يجادإ الفترة هذه في روسيا واستطاعت

 السياسة على التأثير مجال في وأ الوطني اإلقتصاد على سواء لقطاعا لهذه المتعاظمة األهمية تعكس

 في النسبية الميزة ومصدر الكرملين في الجيوسياسية الرافعة الوطنية الطاقة قطاع صبحأو  الخارجية

 الطاقة كشركات البالد في للطاقة الرئيسة األصول على الروسية الدولة وسيطرة،  العالمية السياسة

 عن فضال   بالقطاع المحيطة الجديدة القانونية البيئة وجدتأو  "اويل لوك "و " بروم غاز" كـــ الكبرى

 . (Bochkarev,2006) وتصديره والغاز النفط نقل وانابيب وشبكات الهياكل على الحكومة سيطرة

 كمّعدل %9 المتّوسط في ّسجل ،حيث لإلنتباه ملفت اقتصادي تّحسن تحقيق من بوتين تّمكن بالفعل و

 مّعدالت أخذت فقد ، العالم في اقتصاديات عشرة أكبر من واحدة روسيا جعل ،كما سنوي اقتصادي نّمو

 وصلت 2013 نهاية وبحلول ،2007 عام %11 إلى 1999 عام %13 فمن األنخفاض في البطالة

 لتصل 1999 عام السكان عدد إجمالي من % 40 من الفقر معدالت نخفضتا إكم ، % 8.28إلى

 عام منذ ا  متزايد فائضا   اإلتحادية لروسيا التجاري الميزان حقق كذلك ، % 10.2 الى 2013 عام

 السوفياتي اإلتحاد ديون ّكل روسيا ّسددت كما أضعاف، سّتة قرابة بلغ 2013 عام وحّتى 1999
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 وتّحسنت ، دوالر مليار 812.1 ب الذهب ذلك في بما العالم في نقدي حتياطيإ ثالث لديها وأصبح

 ،ليصل1999 عام % 86 نسبته بلغت إذ ،شديدا   انخفاضا   التضخم مّعدل وانخفض المعيشية وضاعاأل

 في حدثت التي الطفرة عن ناهيك ، % 4,3 ّسجل  م2013 عام وبنهاية %20,6 إلى 2008 عام في

 رةالمّصد الدول أكبر كإحدىالعالمية  هاتمكان إلى روسيا أعادت والتي العسكرية والقدرات المؤسسات

 .2016) ويسام،) ح للسال

 الروسي القومي األمن محددات-4

 القومية مصالحها على التركيز على يقوم الخارجية، سياستها في جديدا أسلوبا   روسيا سلكت

 وأنها الدول، من العديد مع جيدة عالقات ولها ،وعسكريا   وسياسيا   اقتصاديا   قوية دولة بأنها وشعورها

  .العالم في الصحيحة بمكانتها المطالبة حقها ومن غرب،لل قويا   منافسا   ستكون

 اإلقتصادية ،اإلمنية ،السياسية بالمصالح الخاصة المفاهيم من مجموعة الحاكمة النخبة لدى فتطورت

 التأثير جلي بشكل ظهر إذ ،المصالح تلك تهديد احتماالت تقويم حاولت كما ،الجديدة للدولة والعسكرية

 تحمل كإستراتيجية القومي األمن لوثيقة النهائية الصياغة على بوتين الرئيس وشخصية لفكر الكبير

 القومية األهداف جملة تحقيق خاللها من ونفعي واقعي وبمنظور الجديدة اإلدارة تسعى عديدة محاور

 بالنسبة هتماما  و  أولوية ذو موضوعا   الروسي اإلستراتيجي الفكر أضحى كما .اإلتحادية روسيا لدولة

 .2016) ويسام، (اإلستراتيجية بالشؤون والمهتمين راءللخب

 الشيشان في وبخاصة اإلرهابي، بالنشاط بدأت كبيرة، أمنية معضالت تواجه وروسيا البداية منذ

لى نفسها، روسيا إلى امتدت لها، بل المجاورة والمناطق  الجريمة تفشي إلى إضاف ة العاصمة، موسكو وا 

 وفي اإلقليمي جوارها في لروسيا أمنية معضالت وهناكالداخلي.  ارستقر اإل وعدم أنواعها بمختلف

قامةو  والقوقاز؛ الوسطى آسيا في األمريكي الوجود :بـ تتمثل والتي األوسع، جوارها  المضادة الـدرع ا 

 . 2007) ،الشيخ (الناتو مجال وتوسيع أوروبا شرق في للصواريخ
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 الناتو حلف توسع كان فقد أوربا شرق ومنطقة وسيالر  القومي األمن بين العضوي لإلرتباط ونظرا  

 الخارجي السلوك على المؤثرة المتغيرات بمثابة الشرقية، أوروبا في األمريكي الصاروخي الدرع وتنصيب

 الحرب بعد ما فترة في له جديدة مهام واسناد الحلف، تفعيل إلى المتحدة الواليات سعت إذا. لروسي

 ووسطها، أوروبا شرق دول ليضم الحلف توسيع فكرة كانت ثم ومن . وعيالشي التهديد وزوال الباردة

 توسيع قضية تماما روسيا رفضت حين في .أوروبا في األمريكي والوجود الهيمنة وتعزيز دعم بهدف

 أوكرانيا بضم القادمة الخطوة أن روسيا، خاصة تطويق هو منه األساسي الهدف أن من انطالقا   الحلف،

 الذي األمريكي الصاروخي الدرع مشروع روسيا تعارض كما .موسكو أبواب على ستجعله وجورجيا

 الروسي لألمن مباشرا   تهديدا   يمثل المشروع أن روسيا اعتبرتو  2007 في المتحدة الواليات أعلنته

 الصواريخ لنشر وبولندا ومع رادار أنظمة بنشر التشيك مع 2008 في المبرمة اإلتفاقات ايضا   وعارضت

 (.2119ة )الشيخ،تراضياإلع

فقد تغيرت األولويات  2014 ديسمبر 26 في الصادرة الجديدة الروسية العسكرية للعقيدة فقالكن و 

 أسلحة وانتشار اإلرهابية والعملياتفي الشرق األوسط  التطرف المرتبطة بتنامي التهديدات وأصبحت

 .ل هي اهم المخاطر الخارجية التي تهدد روسياالشام الدمار

  العسكرية المحددات-5

 وشرط الدولة قوة مكونات من األهمية بالغ مكون العسكرية القوة بأن القائلة النظرية أن يبدو

 الضغوط لمواجهة وأداة القوة على القائمة الدولية العالقات منظومة داخل النفوذ لكسب منه البد مسبق

 .2010) ،باييف) يةالروس منيةاأللدئ المنظومة  بديهية حقيقة مازالت الخارجية،

 تورط روسيا استغلت حيث 2008 عام خريف في العسكرية االصالحات مشروع إطالق تم فقد لذلك

 كاملة ترسانة ستبدالا  و  هيكلة عادةإل فيهما، نتصاراإل اليمكن حربين في الناتو وحلف المتحدة الواليات

 تحقيق في قدما   امضت أنها إال لماليةا االزمة من اقتصادها تضرر ورغم القديمة، السوفيتية سلحةاأل من

 . (Blank,2012) المشروع هذا
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 االجمالية العسكرية القوة صعيد على عالميا الثانية المرتبة 2011 عام لمعطيات وفقا روسيا وتحتل

 للواليات راس 8500 مقابل ،االستراتيجيو  التكتيكي النوعين من نووي سأر  ألف 11ا  حالي روسيا وتمتلك

 .2013) ،راشد) األمريكية المتحدة

 نووية، كقوة بمكانتها كبيرة بنسبة مرتبط لروسيا الدولي الثقل بأن "Denis Eckert "أيكار دونيس ويرى

 الفضائي القطاع فثمة الروسية العسكرية للقوة الوحيد المصدر ليس النووي السالح أن يؤكد ذلك ومع

 .2009) ،خيرالديندا  )ج ورةمتط تزال ال بأنها مؤخرا   التأكد تم أخرى وأسلحة

 إعادة أن بوتين أكد 2012 فبراير شهر ففي الرسمية "غازيتا روسيسكايا " صحيفة نشرتها مقالة وفي

 الدفاع مجال في الناتو وحلف المتحدة الواليات سياسة لمواجهة ضرورية أصبحت روسيا تسليح

المننا  األساسية الضمانة تشكل والتي ياإلستراتيج للردع قدراتنا عن تخلينا عدم يفرض مما الصاروخي

 . 2012) ،دياب)

 ترليون 23 تكلفته تبلغ المسلحة القوات تجهيز إعادة برنامج عن أعلن 2012 مايو في للحكم توليه وبعد

 . 2013) راشد،) دوالر مليار (720) روبل

 القرار صنع محددات-6

  على التركيز ضرورة البعض يرى حين ففي المحدد هذا حول الباحثين نظر وجهة تتفاوت

 هو وقرارتها األجهزة سير في ويؤثرون يتحكمون من على التركيز ان أخرون يرى  البيروقراطية األجهزة

 .األهم

 الروسي القرار صنع سلطة ان في فقط ينحصر ال األمر نأ على الباحثين معظم يتفق األمر واقع وفي

 التأثير على خاصة قدرة النخبة من قليل لعدد صار بل البالد رئيس يدي في متزايد بشكل ترسخت قد

 مع اجراؤها تم التي الواردة االجابات في ذلك ويتجلى الخارجية السياسة يخص فيما األقل على عليه

  (Hill & Gaddy. , 2013) الخارجية السياسة دوافع بشأن األساسية النخب
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 كنتيجة مضى وقت يأ من صغرأو  قضيأ الفعلي الروسي القرار صنع مجموعة نأ مراقبون ويرى

 والتي الرئاسية الفترة من مبكر وقت في بوتين الرئيس وضعها التي "الراسية السلطة" لفكرة متوقعة

 . (Hill & Gaddy. , 2013) الروسي القرار صنع في الهرم قمة على بقوة وضعته

 كيفية فهم على يساعد القرار تخاذإل الرسمية بالهياكل المتعلقة المحلية السياسية المتغيرات ففهم لذلك

 السياسة على المتغيرات هذه تأثير مدى فهم وكذا الروسي، المجتمع مع وتفاعلها الحكومة عمل

 2001) ،لعريبي (الخارجية القرارت صنع عن المسؤولة الجهة ومعرفة الروسية، الخارجية

 الرسمية السلطات-أ

 التشريعية السلطة-1

 :من والمؤلف " الفيدرالية جمعيةال " البرلمان في وتتمثل

 بواقع األساسية اإلدارية الوحدات جميع يمّثلون شخصا   178عضويته فى ويضم) الفيدرالية مجلس)

 القوائم بنظام األعضاء جميع ُينتخب نائبا ، 450 من يتأّلف) والدوما (وحدة كل عن ثنينأ ممثلين

 .الحزبية نتخابيةاإل

 القوانين مشاريع على المصادقة في دورها عن فضال   التشريعي دورها المؤسسات هذه من مؤسسة ولكل 

 2017) ،بسيوني (الحكومة وأ الرئيس يتبناها التي الخارجية السياسة قضايا على المصادقة وأ

 التنفيذية السلطة-2

  الدولة رئيس

 اخلالد في الدولة يمثل الذي فهو  واسعة صالحيات المنتخب الروسي للرئيس الدستور يتيح

 رئيس تعيين حق وله والخارجية، الداخلية السياسة واتجاهات العريضة الخطوط يحدد الذي وهو والخارج،

 حل حقه ومن ,الدوما مجلس على ذلك عرض بعد وعزلهم والوزراء الوزراء رئيس نواب وتعيين الوزراء

 القائد وهو القومي، مناأل لبمجلس كرئيس صالحياته جانب إلى هذا ,ضروريا   ذلك رأى إذ ككل الحكومة

 العرفية األحكام بإعالن يقوم الذي وهو، للدولة الدفاعية السياسة ويقر الروسية المسلحة للقوات األعلى
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عالن مفاجئ، تهديد ألي أو للعدوان روسيا تعرض حالة في  يدير الذي وهو البالد، في الطوارئ حالة وا 

 لعب فقد للرئيس الموكلة الواسعة الصالحيات على ناء  وب , الدولية المعاهدات بتوقيع ويقوم المفاوضات

 .2013) ، حسين ( األوسط الشرق ومنطقة العالم تجاه بالده استراتيجية معالم رسم في مركزيا   دورا  

 الحكومة

 الداخلية السياسة تنفيذ على والعمل للدوما، الفيدرالية الميزانية تقديم في اختصاصاته أهم تتمثل

 من وغيرها والصحة والتعليم والعلوم الثقافة مجاالت في الموضوعة السياسات وكذلك مانية،واالئت المالية

 يقوم الذي للرئيس معاون جهاز مجرد هي فالحكومة للدولة، الخارجية السياسة جانب إلى هذا المجاالت،

 مواجهته، في سلطات أي للحكومة وليس ذلك، أسباب إبداء إلى حاجة ما دون وعزلهم الوزراء بتعيين

 ، دياب ( بها يأخذ ال وقد الرئيس، بها يأخذ قد التي والمشورة الرأى إبداء مجرد على يقتصر وتأثيرها

(2014 . 

 الخارجية وزارة

 ،الخارجية للسياسة العامة ستراتيجيةاإل تطوير على بالعمل الروسي تحادلإل الخارجية الشؤون وزارة تقوم

 . 2012) سمهدانه، ابوة )الخارجي السياسة تنفيذ على وتعمل يالروس الرئيس إلى المقترحات وتقدم

 البحث ووحدات للوازرة، العلمي كالمجلس الروسية الخارجية بوازرة المرتبطة المدمجة الفواعل وتقدم

 معهد العلوم، أكاديمية ،"الدبلوماسية األكاديمية الدولية " للعالقات الدولة معهد الوازرة، لنفس التابعة

 مبادرات األفريقي، المعهد الشرقية، الدراسات معهد األوروبي، الدولية، المعهد والعالقات الدولي داإلقتصا

 ،ويسام (الروسية والمصالح يتالءم بما وترقيتها الدولي المستوى على الروسية المواقف تخدم خارجية

(2016 . 

 رئاسية وبمراسيم الخارجية شؤونال وازرة من بمبادرة المنشأة الحكومية غير المنظمات أيضا تلعب كما

 روسيا لتأثير أدوات تعتبر كونها في بها المعترف المنظمات أهمية تكمن إذ مهما دورا   الدولة، من مأطرة
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   2011 في المنشأة "غورباتشوف جمعية"و ،2007 في المنشأة "الروسي العالم" كجمعية الخارج في

 .2016) ، ويسام(

  واألمنية العسكرية المؤسسات

 الرئيس ادارة داخل كبيرا   نفوذا   تمارس) والمخابرات والدفاع الداخليةة )السيادي الوزارات ان البعض يرى

 . (Oliker et al., 2009)  خاصة واهمية زاوية من الجانب هذا الى النظر يتم ما فغالبا   بوتين

 الجيش

 والرفض السخط من حالة لجيشا أبدى عندما يلتسن عهد في السياسة العملية في الجيش تأثير بدأ 

 وأعطاه االتحادية، روسيا لرئاسة مرشحا   كان عندما بوتين، الرئيس جانب إلى ووقوفهسن يلت لسياسة

 الرئيس أن إلى هنا اإلشارة وينبغي، بها وعد التى سياساته خالل من ألزمته حال   بأيجادأمال   أصواته

 في انتخابه تم أن إلى بالوكالة رئيسا   عين أن منذ وسالر  العسكريين القادة من عدد بتأييد حظي بوتين

 .الخارجية قراراته في للرئيس تابعا   الروسي الجيش ويبقى م، 2000 مارس

 الروسية االستخبارات

 الروسي االستخبارات جهاز تشكيل بإعادة الروسية للجمهورية رئيس ا يصبح أن قبل بوتين قام

 في المتخصص ،”يفجينيبريماكوف ”رأسه على وعّين ، (SVR)الخارجية االستخبارات وكالة المسمى

 ” بريماكوف ”إن حيث العربية، اللغة ويتكلم العربي، العالم في سنوات وقضى األوسط، الشرق شؤون

 جميعهم كان له المساعدين من عددا   الجهاز رأس على ووضع االستخبارات، جهاز في تغيرات أحدث

 بوتين أحدث حتى الوضع هذا واستمر .األوسط الشرق ومنطقة العربي بالعالم وعالقات خبرات لهم مّمن

 المتحدة، بالواليات عملوا مّمن كانو  عليه، جديد ا رئيس ا ”لينديف سيرجى ”بوضع الجهاز على آخر تغيرا  

 .2012) ،سمهدانه ابو (الغربية بالدول العمل في خبرة ويكتسب
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  السياسية األحزاب-ب

 حيث وبرامجها، توجهاتها واختالف السياسية لالحزاب تعددا روسيا في ةالسياسي الساحة تشهد

 قانون اعتماد نتيجة وهذا 2012 سنة فقط احزاب 7 مقابل سياسي حزب 77 إلى حاليا عددها وصل

 .2015) ،مدوخ (األحزاب تسجيل إجراءات تبسيط

  :الموحدة روسيا حزب

 سنة تأسس وقد سنوات، عشرة من أكثر نذم الروسي السياسي المشهد على الحزب هذا يهيمن  

 هذا ويتبع بوتين فالديمير الرئيس حزب وهو روسيا، عموم وحزب الوحدة حزب اندماج من 2001

 أنه كما ،2003 منذ الدوما مجلس على الحزب هذا يسيطر و المحافظين سياسة السياسي الحزب

 2015) ، مدوخ (السلطة مستويات جميع على حاليا يسيطر

 كما عظمى كقوة روسيا عودة إلى ويسعى واإلقتصادي واإلجتماعي السياسي اإلستقرار الحزب ويدعم

 لروسيا بأن واإلعتقاد التقليدية الروسية القيم على أيديولوجيته تعتمد محافظ وسط حزب بأنه نفسه يصف

 .خاصة هوية

 الروسي الشيوعي الحزب

 األكبر اليساري الحزب ويعد السوفياتي عيالشيو  للحزب األيديولوجي الخليفة الحزب هذا يعتبر

 السن كبار من كبير ا تأييدا الشيوعي الحزب ويلقى ،1993 عام وتأسس روسيا في شعبية واألكثر

 المتقاعدينو  العاملة والطبقة

 العادلة روسيا

 تأسس الدوما، مجلس في تمثيل لها التي األحزاب بين االصغر العادلة روسيا حزب يعتبر  

 .واإلستقرار والنظام اإلجتماعية للعدالة للترويج يسارية معتدلة شعارات ويستخدم 2006 ةسن الحزب

  :الروسي الليبرالي الديمقراطي الحزب
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 الغرب، معاداة في صريحا منحى ويتخذ الدوما بمجلس الثالث المركز في الحزب هذا يأتي

 ذوي بين الحزب دعم قاعدة تكزوتر  الحزبية، التعددية إدخال من قصير وقت بعد 1991 سنة وتأسس

 .الصغير والمدن الريفية المناطق في المنخفض الدخل

     :رسمية الغير المؤسسات-ج

  السياسية النخبة

 السياسى التحول أن حيث الروسية، السياسة توجيه فى محوريا   دورا   السياسية النخبة تلعب

 والنخبة القوى مراكز فى كبير تحول بعيةبالت معه نشأ السوفيتى االتحاد سقوط فى المتمثل الهائل

 فكرة بين تتجاذب السياسية نخبتها جعل مما الهوية أزمة من تعانى روسيا أن وبما الحاكمة، السياسية

 أن يجب أسيوية دولة أنها أو أطلنطى-أورو توجه غربا   تطلعاتها تمتد أن يجب أوروبية دولة روسيا كون

 2017) ، بسيوني ( عينيها نصب الشرقى محيطها تضع

 الروسية السياسة توجهات يفسر أعمق فهم إلى يقود روسيا فى الحاكمة السياسية النخبة طبيعة فهم إن

 أو القرار مركز روسيا داخل واحدة جهة تجعل ال الروسى واالقتصادى السياسى النظام طبيعة الن

 2017) ، بسيوني (رؤيتها فرض من تمكنها التى والشرعية القوة صاحبة

 "االقوياء الرجال"، وتعني"سيولوفيكي"هما مجموعتان الروسي البرلمان على تسيطر العملي الجانب على

 الغربي التأثير من الجغرافي محيطها حماية في هي األساسية روسيا مصلحة بأن المجموعة هذه وتؤمن

 2013) كابلي، (للغرب مناوئة سياسة واعتماد

 نشاطاتهم معظم يربطون أنهم إال الدولة قطاعات جميع في متزايد بشكل السيولوفيكي نخبة نفوذ ينتشر

 صنع عملية في مؤثر دور لها يكون أن إال اليمكن هذه نفوذهم وقوة المربحة اإلقتصادية بالقطاعات

 اإلقتصاديين من مختلفة مجموعات من تتكون سياسية نخبة نجد النخبة هذه ومقابل الخارجية، السياسة

 (Effrey,2012) السلطة في مهمة مناصب تتقلد "سيفيليكي "وتسمى والمحامين للغرب المؤيدين
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 والتطوير الغرب على اإلنفتاح في تكمن روسيا مصلحة أن فكرة حول النخبة هذه رؤية وتتمحور

 .اإلقتصادي

 اويمثله السيولوفيكي :المجموعتين هاتين بين التوازن على لفترة اعتمدت روسيا سياسة أن القول ويمكن 

 رموز تولى حيث المناصب توزيع على التوازن هذا وانعكس ميدفيدف، ويمثلها والسيفيليكي ،بوتين

 السيفيليكي من رموز تولى بينما ،واإلستخبارات والداخلية كالخارجية الدولة وزارت بعض السيلوفيكي

 2013) كابلي، (والعدل واالقتصاد المالية وزارات

  الروسية األرثوذكسية الكنيسة

 الكنيسة مع والمتنامية الوطيدة العالقة من اإلستفادة مدفيدف والرئيس بوتين الرئيس استطاع

 لاليدلوجية مرجعية كنقطة الدوام على وتعاليمها الكنيسة استخدام تم حيث الخارجية السياسة في لتوظفيها

 العالقات مبرر من جزءك للبعض وفقا   ايضا   واستخدامها المحافظة القيم على المبنية الجديدة الروسية

 .السابق السوفيتي تحاداإل بلدان من وغيرها روسيا بين الوثيقة

 فيما واضح كان رأيها االن الروسية الخارجية بالسياسة الكنيسة عالقة تتبع صعوبة من الرغم وعلى

 أكثر نالكرملي سياسة تتبع الغالب في كانت الكنيسة ان الرغم على وسورية اوكرانيا مكشلتي في يتعلق

 . (Baczynska & Heneghan. , 2015) تقوده مما

  العام الراي تشكيل

 التي 2005 عام احتجاجات فمثال   الروسية القيادة لدى أهمية العام للراي ان المالحظ من

 األصل في له يخطط كان مما اعلى بزيادة حكومية استجابة الى ادت التقاعد معاشات زيادة في طالبت

 . (Zimmerman,2002) النقدية غير المزايا في خفيضاتالت لتعويض وذلك

 ارتفعت اذا الروسية الخارجية السياسة لتوجهات حافزا   األخيرة السنوات في العام الرأي تجاوب شكل قد و

 ال سابقة نسب مع مقارنة عالية نسبة وهي القرم جزيرة شبة ضم عقب %01 الى بوتين الرئيس نسبة

  . م2011 مطلع في الستينات الى انخفاضها عن فضال   السبعينات تتجاوز
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 ( يوضح تأثير بعض صانعي القرار في السياسة الخارجية الروسية 3)الشكل 

 

   الخارجية المحدداتالثاني: المطلب 

 حدىإ هي والدولي المحلي الواقع وبين والخارجية الداخلية المحددات بين التوزان عملية نإ

 يحقق بما الخارجية السياسة توظيف على تعمل خاللها من والتي الكبرى لللدو  الخارجية السياسة سمات

 ." الوطنية او المحلية " الداخلية مصالحها مع يتوافق او

 وسلوكها للدول الخارجية السياسة سلوك في مؤثر عامل الدولي الواقع افرزها التي الخارجية العوامل وتعد

 لزيادة مصدرا   األوسط الشرق ملفات من كثير في مريكياأل الفشل حاالت شكلت فقد ،الواقع هذا ضمن

 .اإلتحادية لروسيا المنطقة في والنفوذ المكاسب

 الشرق، دول سيما وال المختلفة، العالم دول على االنفتاح إلى الحالية الروسية السياسية اإلدارة تسعى

عادة  تعزيز على تقوم جديدة دبلوماسية عأتبا( الهند الصين، روسيا،) الثالثي المحور لنظرية االعتبار وا 

 إليه سعت ما وهذا واإلقليمية، الدولية واألزمات النزاعات حل في األطراف كل من مقبول كوسيط دورها

 وفلسطين، ولبنان سوريا إيران، العراق، مثل ملفات في االستراتيجيين المحللين بعض يرى كما روسيا،

 (2009،شلبي  ( األخيرة السنوات خالل األزمات من وغيرها
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 روسيا وزارة " الخبراء عليها ويطلق الروسي واألقتصاد السياسة في فريد موقع بروم غاز تحتل كما

 وجعلها فيها الدولة حصص رفع على عمل اذ كبير دور لبوتين كان وقد“  21قرن الــلل الخارجية للشؤون

 في التنامي وأدى،  الروسية راتيجياتستاإل لتنفيذ الفعالة سائلالو  ضمن لتصبح عليها بالكامل تهيمن

 بروم وغاز الكرملين بين معقدة طبيعة ذات عالقات الى السياسية والعالقات اإلقتصادية القدرات

 .2010) مانكوف،(

  اإلقليمية المحددات -
 حقيقة ظهرت الماضي القرن من التسعينات عقد أوائل في السوفياتي اإلتحاد تفكك مع

 وسط في تقع المعاصر العالم خريطة في إدماجها أعيد دول عدة ظهور في لتتمث جديدة جيوسياسية

 السياسية القيادة فيه رأت ما وهو %20 بنسبة األسيوي روسيا مجال تقلص إلى أدت وشمالها، آسيا

 2009) األمارة، ( والدولية اإلقليمية القوى لمصالح هدفا أصبحت المناطق تلك ثروات أن الروسية

 باتجاه منها ينطلق تهديد أي أو الدول لهذه تهديد أي اعتبار إلى الروسي اإلدراك هذا فانصر  فقد لذا

 المستقلة الدول كومنولث إنشاء تم األساس هذا وعلى الروسي، القومي منلأل خطيرا   تهديدا يمثل روسيا

 دور إظهار و الدول هذه مع الثابتة اإلستراتيجية الروابط على المحافظة في رغبة 1991 ديسمبر في

  2009) األمارة، ( الجديد الكيان ضمن البارز روسيا

 مسلموا يشكل حيث سالميةاإل والشعوب الدول مع العالقات تحسين سيضمن الرابطة هذه إنشاء أن كما

 حالة وانهاء الدافئة المياه إلى وصولها ضمان إلى إضافة شعوبها، أغلبية المستقلة الدول رابطة بلدان

 .1997) ، يمين ( إيران مع عالقاتها تحسين لخال من العزلة

 العودة في الروسية الرغبة واقع المجاور إقليمها في الروسي التحرك لتطويق األمريكي السعي عكس لقد

 من الروس السياسيين القادة عزيمة من الغربية الجهود تثني لم حيث عظمى، كدولة الدولية الساحة إلى

 منظمة بإنشاء التحركات هذه بدايات كانت و العالم، دول مع األمنية و اإلقتصادية عالقاتهم تطوير

 مشتركة صينية روسية رؤية جسدت والتي الوسطى آسيا من دول إلى إضافة الصين بمشاركة شنغهاي
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 بإنشاء الجنوبية أمريكا دول و الهند من كل مع عالقاتها توطيد إلى إضافة األقطاب، متعدد عالم حول

 . 2015) ، مدوخ ( كالبريكس اقتصادية تتكتال و تحالفات

 الخارجية تواجههماالسياسة تحديين أهم ابدا   يغفل لم اإلقليميمة التحديات لجملة الروسي اإلدراك إن

 الذين الشرقية أوربا دول في األمريكية الصاروخية الدرع نشر و األطلسي الحلف توسع الروسية،

 إمكانية ثم ومن الروسية رضيواأل الحدود من الغربية يةالعسكر  القوى قترابإ حتمالإ إلى سيؤديان

 من أن يدركون الروس أن كما الروسية، للقوات اإلنذار مدة قصر يعني هذا و وعزلها روسيا تطويق

 ةمصالح مع يتقاطع أو يتعارض بشكل اإلقليمي نفوذها ممارسة من منعها الغرب مصلحة

 . (2011سبيتان،(

 رد كان حيث الروسية، الخارجية السياسة في مهمة تحول نقطة الجورجية الروسية األزمة مثلت لذلك

 والمراقبين المحللين من للكثير مفاجئا 2008 في الجنوبية الوسيتيا الجورجي الغزو على الروسي الفعل

 من يتوقع ما أقصى أن متصورين والسرعة والقوة الحسم بهذا الرد يكون أن يتوقع أحد يكن فلم الدوليين

 هو كان بالقوة الحسم أن يبدو ما على ولكن لبالتدخ الدولي المجتمع وتطالب وتندد تشجب أن كوموس

 .2009) ،األمارة (تحاال هكذا مثل في الروسية النظر وجهة من األفضل الخيار

 اإلستمرار من االطلسي شمال حلف بمنع تمثل العسكري التدخل من استراتيجي هدف روسيا حققت وقد

 (2011،سبيتان (األسود بالبحر أساطيله وجود ومن الحلف، إلى جورجيا ضم إلى اميةالر  خطته في

 أنابيب نقل بخطوط والمتمثلة المنطقة، لهذه األقتصادية لألهمية الروسية القيادة إدراك الى باإلضافة

 طريق أنها ىعل الغرب إليها ينظر منطقة في الجنوبية اوسيتيا و ابخازيا إقليما يقع إذ أوروبا إلى النفط

 النظر وجهة من الغرب مع المنافسة أن وبما العالم أسواق إلى قزوين بحر من النفط لتصدير حيوي

 2009) األمارة، (قتصاديةاإل للقوة خضوعها قدر العسكرية للقوة خاضعة تعد لم الروسية

 اتفاقا 2008 أوت في اوبولند األمريكية المتحدة الواليات وقعت إذ كثيرا ، يتأخر لم األمريكي الفعل رد

 بحلول البولندية األرضي على للصواريخ المضاد األمريكي الصاروخي الدرع منظومة نشر على ينص
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 وصيانتها تشغيلها األمريكية األطقم تتولى اعتراضية صواريخ قواعد نشر تتضمن والتي ،2012 عام

 . (2011،سبيتان)

  الدولية المحددات- 

 إطاره في وتتصرف تتفاعل الذي الدولي النظام بنية تحديد ةالخارجي السياسة فهم يتطلب

 طبيعة تؤثر لذلك .فواعله بين والقوة القدارت لتوزيع آليات البنية هذه تتضمن حيث السياسية، الوحدات

 وتتقلص األقطاب، المتعدد النظام في فتتسع الخارجية، السياسة في التصرف حرية درجة على النظام

 القطب سيطرة بحكم وذلك .األحادي النظام ظل في تنعدم تكاد حين في القطبية، الثنائي النظام في

  2012) ،بوقارة (الدولية التفاعالت مجمل على الواحد

 للتصنيع ضخمة وقاعدة عظيمة، نووية ترسانة متالكهاإ بسبب مّهمة دولية مكانة على روسيا حافظت

 الخارجية، سياستها فــي فـعـالـة كــــأداة العسكرية مبيعاتها تـوظـيـف يةإمــكــان يعطيها مــا الـعـسـكـري،

 االســتــقــرار وتحقيق عافيته، اقتصادها ستعادةا  و  بالثروات، الغني الجيوسياسي موقعها إلى باإلضافة

 وحققت والمقومات اإلمـكـانـات هـــذه كــل مــن بــذكــاء االســتــفــادة حــاولــت وقـــد  ن.الـداخـلـيـيـ واألمــــن

 استطاعت كما خاصة، الغرب ومع عامة االستراتيجية للعالقات جديدة أسس وضع في مّهمة نجاحات

 متعدد دولي نظام إقامة إلى بدعوتها وذلك الغرب، تعودها يتلك التل مخالفة صورة نفسها تعطي أن

 . (Blank,2008) العالم على األمريكية الهيمنة من بديال األقطاب،

 الــدول مع الشراكة وهـو مـهـّم، اسـتـراتـيـجـي مــحــور عـلـى اآســيــ نـحـو الـخـارجـيـة الــروســيــة الـسـيـاسـة دورتــ

 .) 2007،عبد الحميد (والـهـنـد والصين اليابان مثل الوسطى، آسيا دول تجاه سياستها في المؤثرة

يـــــران والـــعـــراق الـوسـطـى آسـيـا فــي اعوالـــصـــر  خـــتـــالفاإل مـنـاطـق مـثـلت كما  األوسط والـشـرق وكـــوريـــا وا 

 .(2009ديبل، (االستراتيجية المصالح اختالف لعبة تعكس التي التوتر مناطق أهم أوروبا، وشرق

 ىعل يقوم األقطاب متعدد عالم ظل في الكبرى القوى مضمار الى للعودة روسيا محاولة ان القول يمكنو

 النوادي وعضوية الروسي اإلقتصاد تعزيز فكان ،المشتركة الوطنية المصالح وتحقيق المتبادل اإلعتماد
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 بالعالقات للنهوض كأداة النوادي هذه اعتماد يمكن بحيث لروسيا الخارجية السياسة يخدم العالمية

 متعدد والتعاون القطبية يةالتعدد الى مناسبة من أكثر في تنادي وروسيا العالم اقطاب سائر مع الثنائية

 ،البرازيل ،الهند ،كالصين الدول من لعدد بوتين الرئيس بها قام التي الزيارات في ذلك ونجد األطراف

 (Smith,2014) وغيرها

 عملت فقد لذا العالمي اإلقتصاد في ومكانته إلقتصادها بالنسبة الطاقوي العنصر أهمية روسيا أدركتو 

 ،مدوخ (منافسيها كل تخطي على والعمل المجال هذا في الخارجية اتهااستثمار  زيادة على جاهدة

(2015. 

 بالده تنتوي الخارجية روسيا لسياسة قوية بخطوات لوَّح الحكم، سدة إلى أخرى مرة بوتين وصول وقبل

 الساحة على نفراديةاإل الخطوات" أسماه مما به يقومون ما بسبب "الغربيين الشركاء" ضد اتخاذها

 .ومصالحها روسيا رأي تراعي ال والتي مية،العال

 ظهر وراء من الدولية والسياسة االقتصاد في اللعب قواعد تحديد يجوز ال أنه الروسي الرئيس وأكد

ا جاهين،إت ذو طريق الدولي التعاون أن إلى مشير ا مصالحها، وعن عنها بمعزل أو روسيا،  على ومشدد 

 األسلحة، على والرقابة الدولي، اإلرهاب مكافحة قضايا شأن في والحوار البنَّاء التعاون إلى السعي

 المناسب التقويم تلقى سوف سلف ا إليها المشار االنفرادية الخطوات أن إلى وألمح ،العام األمن وصون

 .( 2017 ،القرالة (المقابل والرد

 الروس القادة الدرك اجديد   بعدا   المتطرفة والمنظمات اإلرهابية التهديدات تنامي ظاهرة طرحت كما

 األخيرة فيه ترى والتي السياسي سالماإل بتصاعد الظاهرة هذه ارتبطت وقد خصوصا   القومي المنهم

 هذا لمواجهة الدولية المنظمات دور لدعم توجهت لذافقد الشيشان، مع حربها بعد أارضيها لوحدة تهديدا

 2015) ،مدوخ (لمحاربته إطارها عن الخروج وعدم الخطر
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 تمهيد:

 قادرة هي فال .واسعة حساسية ذات أخرى عتباراتإ األوسط الشرق في الروسية السياسة تحكم

 كذلك ةقادر  هي وال القوقاز، في الرخوة تخومها من الجنوب إلى تقع التي المنطقة هذه تجاهل على

 أن بوتين أعلن وقد .وتأثيراتها األخرى الدولية القوى نفوذ تقليل شأنها من متقدمة نوعية خطوات تحقيق

ا جدًّا، خطرة منطقة األوسط الشرق  ما تشكيل حول مقترح من األمريكية المتحدة الواليات أطلقته ما رافض 

 .2008) ،بيلنكايا (الكبير األوسط الشرق أسمته

 هـي روسـيـا :بقوله الوسطى آسـيـا دول فـي روسـيـا وضــع م 2000 عام مطلع في نسكيبريج لخص وقد

 إخراجها إمكانية مـن كثير ا أقــوى ولكنها اإلمبريالية، سيطرتها فـرض إعـــادة تستطيع أن مـن كثيرا أضـعـف

 المتاحة الوسائل روسيا تستعمل سوف واستراتيجية، وعرقية ثقافية وتاريخية، جغرافية ألسبابلكن و  ا.منه

 2000) أسامة، (المنطقة في مصالحها حماية محاولة أجل من

 تتمحور وحوله العربية، المنطقة في الروسية السياسة أولويات الطاقة مجال في والتنسيق التعاون يتصدر

 أوجه لكذ ويلي العربي، الخليج دول السيما العربية، الدول مع الروسي والتقارب الروسية الدبلوماسية

 األساسية المجاالت أحد يمثل الطاقة فقطاع .اإلقتصادي أو التقني المجال في سواء األخرى، التعاون

 ودعامتها المستقبل في الروسية العربية الشراكة جوهر وهو ،الروسيةو  العربية المصالح فيها تتالقى التي

 . 2014) ،الشيخ (األساس

 السلع من الروسية للصادارت كبيرة استيعابية قدرة اتذ مهمة سوقا العربية المنطقة تمثل كما

 .2014) ،الشيخ (والحبوب والشاحنات واألجهزة والمعدات األألت مثل والمعمرة اإلستراتيجية

 الكيان الصهيوني أمن ضمان أولهما المنطقة، في لها رئيسين هدفين المتحدة الوأليات حددت بالمقابل

 ومصادر النفط منابع على المباشرة السيطرة وثانيهما العرب، جيرانها لىع األستراتيجي وتفوقها وسالمتها

 وتمزيقه العربي العالم إضعاف أن المؤكد ومن .أمريكاو  أوربا إلى نقلها وخطوط المنطقة في الطاقة

 بما واألقتصادية السياسية التبعية دائرة في والصراع نقساماإل وسيبقيه الهدفين، هذين ستحقق وتجزئته
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 العربي الدفاع فمثلث إسرائيل مصلحة في التجزئة خطة تصب كما .وموارده ثرواته على السيطرة ليسه

 تجزئته إلى تجاهأصبح اإل العراق تدمير وبعد ،"والعراق وسورية مصر" هي ركائز ثالث على يرتكز كان

خراجه نهاء العربية هويته من وا   تأثير من ومالها سورية تشهدها التي والتطوارت واألقليمي، العربي دوره وا 

 مصلحة إلى قبل ذي من أكثر يميل اإلقليمي القوى ميزان فإن الشاملة، السورية القدرات في حتمي

 .2014)  ،الشيخ (الصهيونيالكيان 

نتصارها في هذه الحرب وظهور تحالفات جديدة في المنطقة والمحاوالت الجادة  بيد أن صمود سورية وا 

نعاش االقتصاد السوري في كافة جوانبة الصناعية والزراعيْة، فضال  عن للحكومة السورية بإعادة ا

المهارات القتالية التي اكتسبها الجيش العربي السوري ومقاتلي حزب اهلل في هذه الحرب تشكل مصدر 

قلق لدى الكيان الصهيوني والواليات المتحدة، وما سيشكل هذا النصر من إضافة إقليمية ودولية لدور 

 .مقابل الخسارة المدوية لحلف أمريكا والكيان الصهيوني الحلفاء في الشرق األوسط والمنطقةسورية و 

  السورية األزمة تجاه الروسية خارجيةال السياسة األول:المبحث 

 انعطاف نقطةة سوري بها تمر التي األوضاع تجاه الروسية الخارجية تبنته الذي الموقف شكل

 ودفعت بل السوفييتي، اإلتحاد سقوط منذ األوسط الشرق منطقة تجاه يةالروس السياسة تاريخ في بارزة

  .الدولي النظام في الروسي للدور القوية العودة بداية هي الخطوة هذه اعتبار إلى المحللين من بالكثير

 الروسي الوزارء رئيس ؤكدوقد عكس هذا الموقف تأييدا  سياسي وشعبي كبير في األوساط الروسية وي

 نسميه أن يمكن موقفا تنتهج روسيا أن أعتقدبالقول "  الروسي الموقف صحة بريماكوف يفغيني األسبق

 لكنت للخارجية وزير أو حاليا للحكومة رئيسا كنت فلو األوضاع هذه في الصحيح الوحيد الموقف بأنه

 المحافظة هوجوهر  أخالقي موقفنا " يضيف و "الفائز الموقف أنه يعني هذا وطبعا نفسه الموقف اتخذت

 الوحيد الموقف هو وهذا واسعة مهمة منطقة باستقرار هتماماإل وكذلك الناس من الماليين حياة على

 2011) .واكيم، (األوضاع هذه مثل في الممكن
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 سورية في الروسية الخارجية السياسة ابعاد

 " الدولي " العالمي البعد-
 في القرارات يصنع من :سؤالين على جابةاإل فية سوري تجاه الروسية للسياسة العالمي البعد يتوقف

 وأن األقطاب متعدد نظاما   الدولي النظام يصبح أن روسيا تريد ؟اتخاذها يتم وكيف الدولية، الساحة

 والتركيز الدولي، القانون مظلة حتت طاراإل متعددة القرارات تخاذإ بتعزيز وذلك أقطابه، أحد هي تكون

 مناأل ومجلس ا  عموملية دو  منظمة باعتبارها ةالمتحد األمم في "سيأسا دور " لعب على خاص بشكل

 .  (Bagdonas,2012) خصوصا  

 ليبيا، على جوي حظر فرض قرار على األمن مجلس في التصويت عن والصين روسيا متناعإ فبعد

 ألطاحةا المطاف نهاية في استطاعت التي الليبية المعارضة نشاط الناتو وحلف المتحدة الواليات دعمت

 روسيا" بأن 2012أغسطس  في الفروف قول عكسه ما وهو جديدة، حكومة تشكيل و القذافي بحكومة

 . (2013راشد،ة " )سوري في ليبيا سيناريو تكرار دون للحيلولة وسعها مافي بكل ستقوم

 وذلك محدود الداخلية الصراعات في الدولية األطراف دور يكون أن ينبغي روسيا نظر وجهة من

 ذلك خالف األمن مجلس يقرر مالم المفاوضات طاولة إلى الجلوس على الصراع أطراف ساعدةلم

(Bagdonas,2012)  

 األقليمي البعد-

 التي حداثاأل ستخلفها التي بالتداعيات خاص بوجه فيرتبطة سوري تجاه روسيا لسياسة األقليمي البعد أما

 الدعم بسبب صراع إلى تحولت أنها الروسية ةالخارجي السياسة نخب فيها ترى والتي سوريا تشهدها

 الخارجية وزارة وذكرت ،في سورية  الفصائل اإلرهابية المسلحة تلقته الذي والسالح باالموال الخارجي

 وأن االوسط الشرق منطقة عليها تقوم التي الرئيسية الدعائم أحد هي سوريا أن " 2011 في الروسية

لحكومة السورية ا انهيار ،وسيؤدي" بأسرها المنطقة على وخيمة واقبع له سيكون فيها األستقرار زعزعة
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 في المنطقة وستدخل العربي الخليج إلى المتوسط األبيض البحر من االستقرار عدم قوس متدادإ إلى

  (Bagdonas, 2012).رهابيينواإل المتطرفين انتشار من سيخلفه وما الطائفي العنف فوضى

ة عزل من سيزيد أنه هو لروسيا بالنسبة السورية الحكومة سقوط سيخلفها التي انيةالث األقليمية النتيجة أما

 والفواعل المتحدة الواليات على بالفائدة تعود بحيث الجيوسياسية الخارطة تغيير إلى وسيؤدي روسيا

  (Bagdonas, 2012) لها.التابعة  الرئيسية األقليمية

 

 ةسوري تجاه الروسية الخارجية السياسة محدداتالمبحث الثاني: 

  االقتصادية المحددات-1

 للحكومة الروسي للدعم المفسرة الدوافع أهم منة سوري في الروسية األقتصادية المصالح تعتبر

 على األول المقام في المصالح هذه وتتركز السوفييتي، األتحاد فترة إلى تاريخها يعود والتي السورية

 . (Bagdonas,2012) الطاقة قطاع في والتعاون الروسية، ركاتالش واستثمارات التجارية التبادالت

 الفرات نهر على الكهرومائية المحطات سلسلة أهمها من مشروعا ، 63 بتشييد السوفييتي االتحاد وقام

 "تشرين" الكهرومائية المحطة مع المائية والمنشأة "البعث "الكهرومائية المحطة مع المائية والعقدة

 آالف 3.7و الحديد السكك من كيلومتر ألف 1.5 ومد تشرين الكهرحرارية للمحطة األولى والمرحلة

 .الري منشآت من عدد وبناء الكهرباء خطوط من كيلومتر

 التبادل مستوى بلغ حيث سريعة بصورة الدولتين بين التجارية العالقات تطورت األخيرة الفترة وفي

 المنتجات على الجمركية الرسوم روسيا خفضت ماك دوالر، مليار 2 إلى 2010 سنة بينهما التجاري

 البينية التجارة حجم زيادة في فعالة الخطوة هذه وكانت % 25 بنسبة سوريا من المستوردة النسيجية

(Kemaloglu, 2012) 

 من %20 السورية-الروسية التجارة تشكِّل إذ لروسيا التجاريين العرب الشركاء أهم أحد سوريا وتعد 

 1.92 إلى السورية – الروسية التجارة ارتفعت إذ تناميا   تشهد أنها كما الروسية،-العربية رةالتجا إجمالي
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 في الروسية األستثمارات وتصل م2010 عام عن %58 إلى تصل بزيادة م2011 عام دوالر مليار

 2012) ،عبد الحي (دوالر مليار 20 حوالي إلى سوريا

 

  الطاقوي المحدد-2

 تعد والتي الكبرى القوى بين وخاصة ومصادرها الطاقة على عالميا   نافست الدولي النظام يعرف

  " الطاقة حروب " ستكون الحروب من الرابع الجيل ان الى دبياتاأل من الكثير وتشير ،بينها من روسيا

 2016) ، بوناب(

 لتراجع ظرا  ن محتوم كأمر القادمة السنوات في الطاقة وموارد النفط حول صراع ينبثق ان المتوقع ومن

 .للطاقة المستهلكة الدول دائرة اتساع وكذا العالمي الطلب وتزايد اإلحتياطات

 النهاية ففي بدقة تحديدها اليمكن الصراع محل ستكون التي والمناطق ومستوياته العنف مقدار لكن

 السياسية ةالبيئ :وتفاعلها الثالثة الرئيسة للعوامل النسبي الثقل على سيعتمدان الحرب وسمة تواتر

 واخيرا والطلب العرض بين المستقبلية العالقة الموارد، حول القرارات فيها تصنع التي واإلستراتيجية

 (2112)كيلر، الطاقوية الموارد من وغيره النفط توزيع انتاج جغرافية

 أحد بيالعر  الخليج على المطلة الدول من والنفط الغاز نقل خطوط على واإلقليمي الدولي التنافس يمثل

 نقل شبكات على السيطرة الى روسيا وتسعى السورية، األزمة من الروسي للموقف المهمة المحددات

 الشراكة خالل من اوربا خاصة ألسواقها بالنسبة الروسية للطاقة محتملة بدائل تمثل والتي الطاقة

 الطاقة لسوق حركالم بإعتبارها الشبكات لهذه كبيرة أهمية موسكو وتولي المشتركة واإلستثمارات

 الى الشرق من العالم في الطاقة نقل انابيب شبكة أضخم تملك روسيا نأ عن فضال هذا ،العالمية

 . 2016)بوناب،  (الغرب

 عبر القطري الغاز مد الحتمال كنتيجة األوربية الغاز سوق على المهيمنة مكانتها زعزعة ال تريد فروسيا

 من الطاقة حقل في كعمالق بمكانته للتمسك الروسي لسعيفا أوربا إلى وتركيا وسورية السعودية
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 ففي ،اقتصاديا   مزاحمتها من الكبار المنافسين منع إلى تسعى فهي السورية األزمة في البارزة المصالح

 .روسيا غاز عن لالستغناء خيارات عن األوروبي البحث ظل

 اإلردن إلى ثم السعودية طر عبرمن ق غاز أنابيب لمد ا  تعاون ةسوري على قطر عرضت 2009 عام في

 إلى والثالث لبنان في طرابلس إلى والثاني الالذقية إلى واحد أنابيب، ثالثة منه لتتفرعة سوري إلى ومنه

 وتؤمن غيرها من أقل كلفتها الطريقة هذه الن أوروبا إلى القطري الغاز نقل تأمين هو منه والهدف تركيا،

 مصالح ولحماية موسكو تجاه اللتزاماتها التعاون هذا حينها رفضت ةسوري أن إال .للدوحة كبيرا   ربحا

 .تقريبا أوروبا دول لكل الغاز مصدر باعتبارها روسيا

 الدارسات تشير حيث السوري، الساحل في والنفط للغاز الهائلة األكتشافات قضية هناك أخرى ناحية من

 تريلون 200 بحوالي احتياطاته تقدر المتوسط البحر حوض في هائل ونفطي غازي حقل اكتشاف إلى

 .الخام النفط من برميل مليار 107 وحوالي الطبيعي الغاز من مكعب قدم

 بليون 7.1 , و الغاز من مكعبة قدم تريليون 227 بـ يقدر مخزون توافر إلى أيضا الدراسات وتشير

 والقبرصية، السورية بنانيةالل المياه إلى يمتد الذي "ليفايثن حوض" حول البترولية السوائل من برميل

 المحتلة فلسطين من يمتد واحد، حوض وفي واحد عمق على والغاز البترول بوجود الحقل هذا ويتميز

  ا.تركي إلى ال  وصو ة وسوري وقبرص لبنان وبحر بر إلى وبحرها

 يسيرئ مركز إلى المتوسط البحر شرق منطقة تحويل بسهولة يمكن المهمة اإلكتشافات هذه خالل ومن

 وآسيا إفريقيا لقارات والكهرباء والنفط الغاز خطوط شبكات ربط خالل من العالم، مستوى على للطاقة

 .أوروباو 

 قد المتوسط حوض أن ا  واضح بات والغاز النفط باستخراج 2009 عام  الكيان الصهيوني بدء ومع

 معهد ويؤكد ، طاقةال عصر هو والعشرين الواحد القرن الن المنطقة على الصراع من جزء أصبح

 وبالتالي األغنى، الدولة هي ةسوري ستكون و العالم في بالغاز ثرىاأل هو الحوض هذا أن واشنطن
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 العالم في الغاز إلى عبرها الدخول يملك ةسوري يملك ومن المقبل القرن مفتاح هو السوري الغاز أصبح

 .2015) ، مدوخ( 

 

  العسكرية الدوافع-3

 الجديدة األهتمامات بتحديد سمحت 2011 مارس بداية في ةسوري هاشهدت التي األحداث إن

 أداة باعتباره البحر هذا في وجودها على للحفاظ وسعت المتوسط، األبيض البحر منطقة في لروسيا

 . (Delanoe,2013) المنطقة هذه في مصالحها حماية على عقود مدى على ساعدتها مهمة

 من تسعى والتي األوسط، الشرق في الوحيد روسيا قدم طئمو  طرطوسفي  البحرية القاعدة تعتبر

 .(Bagno-Moldavsky,2013) البحر هذا في الروسية البحرية المكانة ستعادةإ إلى خاللها

 محوري ميناء عن عبارة هو أوال :نقاط ثالث في لروسيا بالنسبة طرطوس ميناء أهمية نجمل أن يمكنو 

 البحر في لنفوذها روسيا إستعادة في يساهم نهأ ثانيا سوري،ال الروسي البحري الثنائي التعاون في

 للمحيط جلاأل طويل استثمار عادةإل شامل منطق من جزء يعتبر وأخيرا   وسط،األ والشرق المتوسط

 (Delanoe,2013) الروسية البحرية طرف من العالمي

  السالح مبيعات-4

 ةسوري تزويد موسكو عرضت عندما م1955 عام البلدين بين العسكرية العالقات بدأت

 تشكيله تم الذي بغداد حلف إلى االنضمام رفضها أجل من لدمشق دعما   وعسكرية اقتصادية بمساعدة

 مواجهتها فى ةلسوري والعسكرى السياسى الدعم السوفيتى االتحاد منح كما أمريكية، بريطانية رعاية تحت

 العسكريون المستشارون وأشرف م1973 ربح قبل سوريا إلى الروسية األسلحة وتدفقت اسرائيل مع

 الواليات تقدمه كانت الذي الكبير للدعم تحديا   وذلك القيادية، السورية المواقع نشاطات على السوفييت

 المادى الدعم مركز أقيم م1963 عام وفى .للكيان الصهيوني الغربية الدول وبعض االمريكية المتحدة

 أشكال كأحد السورى طرطوس ميناء في حاليا   والروسى بقا  سا السوفيتى البحرى لالسطول التقنى
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 وليونيد األسد الرئيس توقيع عند البلدين بين العالقات تعززت وقد البلدين، بين االستراتيجية العالقات

 فى قدم موطئ موسكو منح الذى األمر وهو ،1980 عام البلدين بين وتعاون صداقة معاهدة برجنيف

 موسكو وأصبحت األسلحة، مجال فى خاصة ودمشق موسكو بين التجارى التبادل وازداد األوسط الشرق

 ةسوري على المديونية تراكم عنه نتج مما يالسور  العربي الجيش لتسليح رئيسيا   مصدرا   الحين ذلك منذ

 السورية الروسية العالقات طورتت ”بوتين فالديمير“ الروسى الرئيس عهد وفى .دوالر مليار13 لتتجاوز

 حجم حول الخالفات تجاوز تم م2005 يناير فى األسد بشار السورى بالرئيس لقائه فمنذ ملحوظ كلبش

 سورية. على المستحقة الديون

 وقدره المتبقى المبلغ أن بالحسبان أخذا   السورية الديون من %73 شطب تتضمن اتفاقية البلدان ووقع

 معهد ”لـ ووفقا .البلدين بين األسلحة تجارة ازدادتو  الروسية، العقود لتنفيذ صرفه سيتم دوالر مليار 3.6

 عامى بين األسلحة منة سوري مشتريات من %78 روسيا شكلت“ السالم ألبحاث الدولى ستوكهولم

 إلى م2010و 2007 عامى بين ة سوري إلى الروسية األسلحة مبيعات وصلت كما , م2012و 2007

 إلى متقدمة دفاعية جو صواريخ أنظمة تبيع أن على روسيا وافقت ضمنها ومن دوالر، مليار 7.4

 مليون921 منها والرد مليار 9 بقيمة ، وهناك صفقات تعاقد عسكرية جديدة بين سورية وروسيا ةسوري

 و األستراتيجيات تحليل لمركز طبقا 2012 سنة دوالر مليون 550 وحوالي 2011 سنة ردوال

 -2006 من الفترة خالل العسكرية المبيعات قيمة سنف تقريبا   وهي  )كاست( موسكو في التكنولوجيا

 ثمانية حوالي 2013 -2006 من الممتدة الفترة خالل العسكرية المبيعات قيمة يجعل مما 2010

 2012) ، عبدالحي(دوالر مليارات

 بحيث السالح، من حتياجاتهإ من %80 بحوالي سورية يمد سوف بأنه سابق وقت في الكرملين أقر وقد

 عسكريين مستشارين روسيا ترسل كما ،″130-اياك“ وطائرات ،29ميج طائرات الصفقة هذه شملت

 .اللوجستية الخدمات لتقديم وعاملين وطيارين ومدربين
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 من %23 نحو روسيا حصة بلغت فقد السالم ألبحاث الدولى ستوكهولم معهد إليه أشار ما ووفق

 عمليا   يعنى ما وهو %32 نحو األوسط لشرقا مبيعات من واشنطن بلغت بينما األوسط الشرق مبيعات

 تسعى روسيا ولكن المنطقة، فى أو العالم فى لألسلحة مورد أكبر لفترة ستظل المتحدة الواليات أن

 توازن خلق فى يساعد المنطقة فى لها دور ضمان أجل من المتاحة الدبلوماسية األوراق كافة لتوظيف

 2017) ،بسيوني (خاصة واشنطن مع

 اإلرهاب على الحرب-5

 بفكرة والشرق الغرب دول غالب لدى اقترن والذي للحدود، العابر السياسي اإلسالم مسألة مثَّلت

 بمنطقة اهتمامها تزيد روسيا جعلت التي الرئيسة األسباب أحد ،2001 سبتمبر أحداث منذ اإلرهاب

 2014) ،ويالطحال (المنطقة تلك بلدان مع قاعدتها توسيع على والعمل األوسط، الشرق

 منطقة واستقرار بأمن الروسى القومى األمن رتباطإ داعش تنظيم ظهور أعقبت التى التطورات أوضحت

 السيما المنطقة فى له الحاضنة المناطق من تبدأ أن يتعين لإلرهاب روسيا مكافحة وأن األوسط، الشرق

 الوسطى أسيا ودول روسيا من داعش صفوف إلى المنضمين أعداد تزايد كثيرا   روسيا أزعج وقدسورية. 

 وهيئة الجماعى األمن منظمة لبيانات وفقا   شخص 7000 من بأكثر مجملهم فى يقدرون والذين المجاورة

 والمنطقة ةسوري اليهدد داعش خطر فأن ثم ومن .روسي 2714 بينهم من الروسية الفيدرالية األمن

 والمتمثلة المنطقة ودول تتهددها التى طيرةالخ التحديات أن موسكو ترى كما، أيضا   روسيا ولكن فحسب

 .(2016، الشيخ (بينهما فيما والتنسيق التعاون إطالق عادةإل حافزا   تمثل رهاباإل خطر تصاعد فى

 وتنظيمات مستقلة تنظيمات بين تنقسم والعراق سوريا في تنشط رئيسية شيشانية تنظيمات أربعة هناك

 التنظيمين أما الشام، جند وتنظيم واألنصار المهاجرين شجي تنظيم منها نذكر داعش، تنظيم تتبع

 الحرب في شاركوا التنظيمات هذه يقود من ومعظم .األول التنظيم عن منشقين تنظيمين فهما األخرين

 ،الخطيب (أوزباكستان في األسالمية الحركة كتنظيم الوسطى آسيا من تنظيمات إلى إضافة الشيشانية،

(2014 
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 عبر سواء إليها العودة عند المهجر أو األصلية بلدانهم على تأثير اإلرهابيين هؤالءل سيكون بالتأكيد

 إلى للتوجه جدد مقاتلين تجنيد حتى أو جديدة تنظيمات تأسيس أو راديكالية تنظيمات دعم في االشتراك

 اوروسي الوسطى، وآسيا القوقاز، في حيوية وممرات منشآت تعرض من مخاوف وهناك .األوسط الشرق

 .2014) ،الخطيب (يم داعش تنظ قبل من لهجمات

وأصبح مكافحتها م 2112لذلك شغلت التيارات اإلرهابية حيزا  كبيرا  في العقيدة الخارجية الروسية في عام 

أولوية لدى القيادة الروسية، فعززت روسيا دعمها العسكري للجيش العربي السوري وتحققت نتائج إيجابية 

ي بالتحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة لمحاربة داعش في سورية، فضحت عدم جدية ما سم

 وهو األمر الذي مثل رصيد إضافي لروسيا وأثبت صوابية النهج الروسي فيما يتعلق باألزمة السورية.

  الجيوستراتيجية الدوافع-6

 مقارنة روسيةال الخارجية السياسة صنع في المؤثرة العوامل أهم أحد هو الربح تحقيق أصبح

 من الروسي الموقف تفسير يبقى لكن السابق، السوفيتي األتحاد سياسة ميز الذي األيديولوجي بالعامل

 نأل تيجي،راالجيوست الدافع بوجود نسبي والعسكرية األقتصادية المصالح تحقيق بدافع السورية األزمة

 وثيقا   ارتباطا   يرتبط خاصة صفةبوسورية  عامة بصفة األوسط الشرق منطقة في المصالح هذه تحقيق

 . (Bagdonas,2012) واألقليمي العالمي الصعيدين على القوى بميزان

 المتميز، الجغرافي موقعها بحكم وسطاأل الشرق خريطة رسم عادةإل ا  مثالي منطلقا سورية تكون وهكذا

 .2014) ،الشيخ (اهلل وحزب إيران مع األقليمية وتحالفاتها

 العالمي النظام صورة أن الروسية، الخارجية وازرة باسم الرسمي الناطق اشيفتش،لوك ألكسندر وأكد

 2014) ،الشيخ (سورية في الوضع تسوية بكيفية مرهونة ستكون

 العربية الشراكة من والحد المنطقة على قبضتها إحكام إلى تسعى المتحدة الوأليات أن موسكو ترى

 خريطة رسم إعادة خالل من والصين، روسيا تتصدرها تيال الصاعدة األسيوية القوى مع المتنامية



41 

 

 وخلق العربية، وغير العربية الكبرى، المهمة األقليمية القوى ضعافا  و  وسياسيا ، جغرافيا   األوسط الشرق

 2014) ،الشيخ (المنطقة في مصالحها وتهدد توجيهها يسهل ضعيفة كيانات

 مالمح عن "الدم حدود " بعنوان مقالة 2009 امع في نشرت األمريكية المسلحة القوات مجلة وكانت

 العشرين القرن مطلع وفرنسا إنكلترا به قامت الذي المعيب التقسيم واشنطن نظر وجهة من تعالج، جديدة

 وهي والمذهبية، والقومية الدين أساس على الجديدة التقسيمات فتأتي العثمانية، األمبراطورية تفكك مع

 .السبعينات خالل األوسط الشرق لشؤون األمريكي الدفاع وزير مستشار لويس برنارد طرحها التي الخطة

 "الكبير األوسط الشرق مبادرة " إطار في الخطة هذه مضمون الجدد والمحافظون األبن بوش وتبنى

 مجتمع وبناء الديمقراطية تشجيع وهو معلن أحدهما بهدفين 2009 عام في طرحت التي األمريكية

 .2014) ،الشيخ (وتجزئته العربي العالم تفتيت وهو يحقيق وآخر معرفي،

 دعمها خالل من لتحقيقهما روسيا تسعى إستراتيجيتن مصلحتين بين التميز يمكننافي ضوء ما سبق 

 كالعب نفسها تأسيس بإعادة مهتمة روسيا أن في األولى األستراتيجية المصلحة تتمثل السورية للحكومة

 خالل من العالم على األمريكية الهيمنة في التوازن من نوع إيجاد تما  ح يعني وهذا ،عظمى وقوة دولي

 على المحافظة األقل على أو بتوسيع مهتمة روسيا نأ وثانيا   ،األمن لمجلس أمريكا تجاوز مقاومة

  (Bagdonas, 2012) .األوسط الشرق منطقة في نفوذها
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 والتوصيات اإلستنتاجات
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  تنتاجاتاإلس

 متعـدد عـالم فـي روسـيا دور تطـوير إلـى هـدفت الجديـدة الخارجيـة الروسـية السياسـة  ⁃

 والشـرق آسـيا فـي دورهـا سـترجاعإ علـى والعمـل واحـدة، عظمـى قـوة لهيمنـة يخضـع ال األقطـاب،

 .أخرى ومناطق األوسط

 زيعــز  فيمــا الخارجيــة السياســة وتوجيــه والخارجيــة الداخليــة المحــددات بــين الــربط ⁃

 السياســة توجهــات فــي ساســيةأ ســمة كــان الروســي القــومي األمــن ويخــدم الوطنيــة المصــالح

 .الروسية الخارجية

 العسـكرية القـوة تجـاوزت إضـافية قـوة مصـادر علـى عتمـدتأ الروسـية الخارجيـة السياسـة ⁃

 .وتوجهاتها الروسية الخارجية السياسة في حاسم عامل اإلقتصادية والعالقات الطاقة فأصبحت

 إضــافية عوامــل الدوليــة القــوانين ضــمن والعمــل منابعــة وتجفيــف اإلرهــاب مكافحــة ⁃

 القـوات بـين بالتعـاون تحققـت التـي النجاحـات بعـد السـيما ،الدوليـة مكانتهـا الـى روسـيا اعـادت

 .اإلرهاب مكافحة مجال في والسورية الروسية

 تقويـة فـي لروسـيا مسـاعداُ  عـامال   شـكل المنطقـة ملفـات مـن كثيـر فـي األمريكـي الفشـل ⁃

 .والدولي اإلقليمي محيطها مع وعالقاتها نفوذها

 فــي الروســي الــنهج صــوابية أثبــت المنطقــة ملفــات مــن المتــوزان الروســي الموقــف ⁃

 .الروسية الخارجية السياسة
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  التوصيات

 ومراكز جامعات وبين الدولية األكاديمية بين ومشتركة موسعة بحثية دراسات جراءإ ⁃ 

 العالم في الروسية الخارجية وأهداف محددات حول األقطار بعض وأ السوري العربي القطر في ةبحثي

 .التحديد وجه على األوسط الشرق وفي

 رشفةأو  حفظ على تعمل األكاديمية األبحاث في متخصصة بحثية مجلة إنشاء ⁃ 

 .المختلفة المجاالت في نللمختصي مرجع تشكل بحيث والباحثيين للطالب العمل وأوراقة القيم األبحاث
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 1 الملحق

 الروسية الخارجية للسياسة الجديدة العقيدة

 التي المبادئ أهم عن ، م2016-12-1 الخميس يوم بوتين، فالديمير الروسي الرئيس أعلن

 .الروسية الخارجية للسياسة الجديدة العقيدة تشملها

 واسع دولي تحالف إنشاء عبر نيكو  أن يجب اإلرهاب محاربة في توجه أهم —

 العالمي التطور من الراهنة للمرحلة األساسية الصفة أصبحت العالم على الهيمنة أجل من المنافسة —

 المتحدة لألمم بديل وجود عدم إلى تشير الروسية الخارجية السياسة مبادئ" أن بوتين الرئيس قال كما

 ."ةالسياس وتنسيق الدولية العالقات لتنظيم كمركز

 يحمل أفغانستان في االستقرار وانعدام أولويا، أمرا الدولية الشرعية تعزيز على العمل تعتبر روسيا_

  للحل جهودا ستبذل وموسكو المستقلة الدول ورابطة لروسيا تهديدا

 اليابان مع حسنة جوار عالقات ببناء مستمرة روسيا —

 النووية سلحةاأل انتشار عدم نظام تعزيز توجه بثبات تتبع روسيا —

 السياسة مبادئ من هذا مستقر تعاون إلى تتطلع روسيا لروسيا، هاما شريكا سيبقى األوروبي االتحاد —

 الروسية الخارجية

 خارجي تدخل دون األوسط الشرق في للنزاعات الدبلوماسية السياسية التسوية نهج ستواصل روسيا —

 الشمالي القطب إلى العسكري والنزاع المواجهة لنقل محاولة أي بشدة ستعارض روسيا —

 النووية القدرات تقليص لمناقشة مستعدة روسيا —

 الجنوبية القطبية القارة في وجودها توسيع على ستعمل روسيا —

 سياستها في مهمة كاستراتيجية الهادئ والمحيط آسيا منطقة في مكانتها تعزيز إلى تنظر روسيا —

 الخارجية
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 مسؤولية االعتبار بعين األخذ مع المتحدة، الواليات مع المنفعة متبادلة عالقات إقامة في تهتم روسيا —

 الدولي األمن عن الخاصة الدولتين

 أمن وحماية الخارج في الروسية اإلعالم وسائل مكانة لتعزيز جديدة تقنيات ستستخدم روسيا —

 لديها المعلومات

 الدولي القانون بتجاوز أراضيها خارج تهالتشريعا المتحدة الواليات بتعميم تعترف ال روسيا —

 اإلجراءات على بقوة الرد بحق وتحتفظ المتحدة، الواليات قبل من الضغط بمحاوالت تقبل ال روسيا —

 .بحقها الودية غير
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