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املقدمة
جاءت أحداث  11أيلول  2001بأاثر متناقضة يف تثبيت املصاحل الروس ية ،فقد رسعت الاجتاهات الإجيابيـة
يف العالقات الروس ية الغربية  ،تكل الاجتاهات اليت بدأت بربامج اإعادة الهيلكة ومبادرات الكرملني منذ رحيل بوريس
يلتسني ،مما جعل من روس يا رشياكً أمني ًا كبري الفائدة  ،ما سـح لـرئيس ادلو (بـوتني) مـن تربيـر س ياسـة التعـاون مـع
الاحتاد الاورويب ،لس امي مع حصول قناعة بأن تطور روس يا الاقتصادي ليس أمامـه مـن خيـار اـري التعـاون املـرن يف
عالقاته مع البدلان الصناعية املتقدمـة  ،الا اإن أحـداث  11أيلـول أعطـت لـال الاحتـاد السـوفيييت السـابق موقعـ ًا هل
الولوية يف اهامتمات الاحتاد الاورويب  ،ما دفع روس يا اإىل العودة اإىل بعض مواقفها السـابقة بـرفض أي تـدخل للقـو
اخلارجية يف ما تعتربه جوارها املبارش.
كام جاء وصول الرئيس بوتني اإىل السلطة يف العام  ،2000اىل وضع روسـ يا الاحتاديـة يف س ياسـ اا اخلارجيـة
هدفا يسعى اىل املزيد من الاندما يف العمليات الس ياس ية والاقتصادية والمنية العاملية  ،فقد اعترب بـوتني أنـه جيـ
أن تصبح روس يا قوة عظمى حديثة ،قوية اقتصاد ًاي ،متقدمة تقني ًا ،متطـورة اجامتعيـ ًا ،ومـؤ رة س ياسـ ي ًا ،وابلتـاض أيضـ ًا
جي أن تكون روس يا متكيفة مع اقتصاد الغرب  ،وجوهر هـذا اهنـ ج ي ـن يف اعـامتد س ياسـة خارجيـة فـاع رضـها
توفري أفضل الظروف للمنو الاقتصادي وتشـجيع ششـاط رجـال العـامل الـروس ،ومـن ذ دخـول روسـ يا يف منظمـة
التجارة العاملية ،وأعطت الإدارة الروس ية أولية للمصاحل الاقتصادية عىل املصـاحل الس ياسـ ية والس ياسـ ية -العسـكرية ،
وعليه فأن روس يا لن حتتل ماكنة مرموقة يف العامل ما مل تنتقل برسعة اإىل اقتصاد السوق.
ومن أجل تربير اسـ تققاق روسـ يا لهـذه املاكنـة ادلوليـة املرموقـة اعتـربت قضـااي المـن اـري قـاب للتجزئـة يف
رشوط ما بعد احلرب الباردة ،ومن ذ تعبري روس يا عـن ر باـا يف املسـايفة يف موا ـة التحـدايت المنيـة العامليـة،
وابلتاض مشاركاا للجامعة ادلولية يف العديد من القضااي ادلولية  ،اكلتصـدي ل إالرهـاب وانتشـار أسـلحة ادلمـار الشـامل
والرصاعات ا إلقلميية وادلولية مبا فهيا احلرب عىل العراق  ،ابلرتاكز عىل قاعدة احلوار و التعاون.
لقد أعلنت روس يا الاحتاديـة انفتاهحـا عـىل التعـاون المـ مـع الاحتـاد الاورويب يف ي ميـادين اهناديـدات
اجلديدة ،حىت داخل جمال التأثري السوفيييت السابق  ،واداة احلـادي ع ـ مـن أيلـول  2001برهنـت عـن مصـداقياا
بعدم اعرتاضها عىل ش قوات عسكرية ربية يف العديد من مجهورايت أس يا الوسطى لتسهيل عليـة التحـالف العـاملي
ضد الإرهاب يف أفغاشس تان  ،ولك ا انتقلت اإىل اعامتد س ياسة دفاعيـة متطـورة مـع توسـع الاحتـاد الاورويب يف جمـال
نفوذ الاحتاد السوفيييت السابق ،لقد فرسـت روسـ يا مبـادرات الاحتـاد الورويب والـولايت املتحـدة تعمليـات تطويـق
وحمارصة لها لإضعافها إاقلميي ًا وعاملي ًا  ،فعادت روس يا اإىل احملافظة عىل مناطق نفوذهـا ،مـا دفعهـا اإىل اللجـوء اإىل العامـل
العسكري كداة رئيس ية للمحافظة عـىل النفـوذ  ،وانتقلـت روسـ يا اإىل ااـام الغـرب ابسـ تحلدامه احلـرب عـىل الإرهـاب
للقضاء عىل مصاحلها احليوية و ل راض جيوس ياس ية  ،كام مت اس تحلدام العامل الاقتصادي كزمة الغاز مع أوكرانيـا ،مـا
يع الضغط عىل أورواب  ،وهذا التصعيد يف توتر العالقات سـار معاكسـا لطمـوب بـوتني اصي وصـل اإىل السـلطة يف
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العـام  ، 2000واصي ســعى اىل وضـع الولويــة يف جعــل روسـ يا رشيـاكً ل ــالا عنـه لالحتــاد الاورويب يف التـواز ت
ادلولية  ،اذ انطلق بوتني يف رمس س ياس ته اخلارجية من اعتبار أن لروس يا خصوصية يف كوهنا قوة عاملية تستند اترخييـ ًا
اإىل اتساع رقعاا اجلغرافية تجرس بني القارة الوروبية وقـارة أسـ يا ،ولهـذا فـاإن اهناـدد الغـريب يف منـاطق نفـوذ الاحتـاد
السوفيييت السابق يثري حساس ية مفرطة عنـد النببـة الروسـ ية ،ويععتـرب مبثابـة تـدخل خـاريج ،فالسـ يطرة عـىل هـذه
املناطق ادد هوية روس يا الوروأس يوية ،وتقلص من دورها ا إلقلميـي والعـاملي  ،وصا تنظـر روسـ يا بريبـة وق متيقنـة
مــن أن الغــرب ل يكتفــي بروسـ يا ضــعيفة ،بــل هــو يســعى اإىل املزيــد مــن تطويقهــا وعزلهــا  ،هــذا بيـ ق تطمــح اإىل
الاعرتاف هبا كقوة عظمى من قبل الغرب ابصات.
لقد سعت روس يا منذ تفكك الاحتاد السوفيييت اإىل الاندما يف الغـرب ،وإاىل هـذا الاعـرتاف هبـا مـن قبـل
الغرب بأهنا جزء من هذا الغرب  ،لن هذا الاعرتاف حبد ذاته يعترب عالمة خارجية عىل أهنا قوة عظمى ،ولعل هذا ما
يعفرس اهامتم السلطات الروس ية وتعظميها ليفية قبول روس يا تعضو اكمـل العضـوية داخـل جامعـة الانيـة الكبـار  ،وأن
احتالل روس يا لرئاسة هذه امجلاعة يعيد لها موقعها يف التوافق بني القو الكرب  ،لكن عدم حصول روسـ يا عـىل هـذا
الاعـرتاف مباكااــا ،وحمــاولت تطويقهــا دفعهــا اإىل التقــرب للقــو الاقلمييــة اكلصــني والهنــد وايـران وبعــض دول أسـ يا
الوسطى دفاع ًا عن نظام دوض أكرث عد ًل.
امــا س ياســة الاحتــاد الــرو يف وليــة فالدميــري بـوتني الوىل ،2004-2000 ،اتســمت سبس ياســة خارجيــة
برا امتية خاضعة أساسا ملصاحل اهنمنو ادلاخيل ،ومو ة حنو حوار وتعاون واسع مع بقية العـامل ،كـام اعتـرب بـوتني أن هـذه
الهداف حم ة الص مب وعه العام يف ترس يخ ادلو الروس ية ،وص عل بتصممي حامس عىل اإعادة مصـداقية بـالده
عىل الساحة ادلولية وتعزيز مشاركاا يف الشؤون العاملية .
اإن مفهوم المن القويم والعقيدة العسكرية ومفهوم الس ياسة اخلارجية ،شـلكت الوسـائل الساسـ ية للس ياسـة
اخلارجية وس ياسة المن الروس ية اليت مت اعامتدها يف النصف الول من العام  ،2000وي هذه الواثئق تشري اإىل ر بة
روس يا وإاراداا ابلعرتاف العاملي حبقها يف اس تعادة املواقع اليت فقداا منذ تفكك الاحتاد السوفيييت ،كام ان مثة أولويتـان
يف الس ياسة اخلارجية برزات يف الولية الوىل لبوتني رشاكـة مـع التحـالف الورو -أطليسـ ،وتأكيـد املواقـع الروسـ ية يف
جمال الاحتاد السوفيييت السابق  ،وهااتن الولويتان ادفان اإىل فرض روس يا كقوة عظمى عىل املرسب العاملي.
بدأ بـوتني ششـاطه ادلبلومـا  ،كـرئيس لالحتـاد الـرو بـزايرة اىل دول الاحتـاد الاورويب فـزار بريطانيـا يف
نيسان  ،2000حيث رسعان ما تشف عن ر بة بتوثيق العالقات الـيت اكنـت متـوترة مـع الغـرب (الـولايت املتحـدة،
حلف الطليس ،الاحتاد الورويب) ،لقد انطلق من مالحظة أن روس يا القوية جي أن يكـون اقتصـادها قـو ًاي لتـاكن
من فرض نفسها عىل املرسب العاملي ،وذ اسـتناد ًا اإىل تصـور الس ياسـة اخلارجيـة اصي مت اعـامتده يف حزيـران 2000
واصي اكن يقيض ابعتبار الولايت املتحدة والبدلان الوروبية رشاكء حايني ،فالولايت املتحدة الامريكية ما تزال القوة
الساس ية يف مجمـل املـنظامت املاليـة والتجاريـة العامليـة ،أمـا الاحتـاد الورويب فهـو ال ـيك التجـاري الول لروسـ يا ،
وابلتـاض فالطرفــان أساسـ يان يف ســعهيا حنـو ادلخــول يف منظمـة التجــارة العامليـة  ،كــام اإن حاجـة روسـ يا لالســتارات
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وللتكنولوجيا الجنبية املتعلقة ابلطموب لتجديد الصناعة الروس ية العاجزة عن املنافسة دفعت أيض ًا يف اجتاه إارادة بـوتني
لإعادة بناء العالقات مع ادلول الوروبية الطلس ية.
ان أحداث  11أيلول جعلت روس يا الاحتادية تعترب ماكحفة الإرهاب ورفض الاحاديـة القطبيـة وال ـاكة يف
العديد من القضااي الاخر  ،فرصة لنشوء رشاكة ثنائية ممزية مع الاحتاد اورويب ،والعودة اإىل س ياسة خارجية مرتابطة
معه ،مع رضورة موا ة حتدايت توسع الاحتاد الورويب  ،هذا بي اكن الاحتاد الورويب يرص عىل التعاون مـع روسـ يا
يف جوارها املبارش ،ما اكن يس تلزم من روس يا الاحتادية املزيد من الانفتاب  ،كام اإن احملافظة عـىل ال ـاكة مـع امجلاعـة
الورو -أطلس ية وترس يبها يع بنظر موسكو احلصول عـىل اإماكنيـة أكـرب لرتكـزي اجلهـود يف جمـال الاحتـاد السـوفيييت
السابق اصي أعطاه بوتني ماكنة مركزية يف الس ياسة اخلارجية  ،كام ل يوجد فراغ يف العالقات ادلولية ،فغياب س ياسة
روس ية فعا يف رابطة ادلول املس تق  ،أو جمـرد مجـود هـذه الس ياسـة ،يـؤدي حـامتً قيـام دول أخـر ابسـ تغالل هـذا
الغياب أو امجلود  ،كام اإن ختفيف التوتر مع الاحتاد الاورويب  ،يشـلك رضورة تسـعى روسـ يا اإىل تلبياـا عـىل املـد
الطويــل شســبي ًا  ،ورضوريــة يف حتقيــق طموهحــا ابلعــودة اإىل موقعهــا عــىل املرســب ادلوض  ،ل سـ امي اإن توســع الاحتــاد
الورويب جعلها عىل متاس مع جوار جديد روس يا ،أوكرانيا ،بيالروس يا ،مودلافيا ،دول البلقان الغربية  ،كام جعل مجمـل
بدلان املتوسط عىل أبواهبا ،ويعطي لهذا الاحتاد املكون من  28دو وز ً س ياس ي ًا واقتصاد ًاي وجغرافي ًا هـائ ًال يف القـارة
الوروبية ،وجيعل منه س ياق ًا جيوس ياس ي ًا جديد ًا  ،وعليه س يتسع نطاق التأثري الس يا لالحتاد الورويب.
اإن توس يع الاحتاد س يؤ ر عىل عالقاته الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية خـار احلـدود مـع املنـاطق الـيت
اكن عىل عالقات تبادل عادية معها ،ومن هذه املناطق خاصة روس يا و( رابطة ادلول املس تق ) وبدلان الضفة اجلنوبية
للمتوسط  ،كام جعل هذا التوسع الاحتاد الورويب مدعو ًا للعـ دور هـام يف تغيـري املؤسسـات ادلسـ تورية والقانونيـة
والاقتصادية والاجامتعية وملنطقة جواره اجلديد  ،مما دعـا روسـ يا اىل الاعـالن عـن عـدم رضـاها عـن التوسـع املبـارش
لالحتاد الورويب يف جمال العضاء اجلـدد لالحتـاد ،ووضـعت رشوطـ ًا مسـ بقة ،اقتصـادية وس ياسـ ية ،لتطبيـق اتفاقيـة
ال اكة والتعاون مع الاحتاد الورويب .
ترص روسـ يا عـىل أن ي مبـادرة مـن قبـل الاحتـاد الورويب يف بـدلان ( رابطـة ادلول املسـ تق ) ،خصوصـ ًا
س ياسة اجلوار ،تندر يف م وع تاكمل منافس للم وع اصي حتاول ق تطويره مع هذه البدلان ،وابلتـاض يتعـارض
مع مصاحلها  ،ص اعطت جهامت  11أيلول  2001فرصة ل سابق لها ليقنـع الـبدلان الغربيـة مبـا متتـاز بـه روسـ يا حبـ
موقعها اجلغرايف واجليوس يا البالغ احلساس ية ابلنظر اإىل الرها ت المنية اليت تشفاا هذه الهجامت .
ايفية ادلراسة -:
تنبع ايفية ادلراسة من كوهنـا تبقـث يف العديـد مـن املسـائل والقضـااي ادلاخليـة والاقلمييـة وادلوليـة  ،ومـد
تأثريها يف حتديد طبيعة العالقات بني روسـ يا الاحتاديـة والاحتـاد الاورويب بعـد احـداث  11ايلـول  ، 2001احلـدث
التارخيي اصي شلك انعطافا همام يف مسار العالقـات بـني الاطـراف ادلوليـة بشـلك عـام وروسـ يا الاحتاديـة والاحتـاد
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الاورويب بشلك خاص  ،وتقارب املصاحل الس ياس ية والاقتصادية بني طرفني يعتربان من الاقطاب املهمة الـيت اكنـت
تتناحر خالل فرتة احلرب الباردة  ،ومد اماكنية حدوث تعاون بي ام يف حتقيق نظـام عـاملي جديـد قـاع عـىل التعدديـة
القطبية .
اشاكلية ادلراسة -:
ت ن اشاكلية ادلراسة يف طبيعة العالقات املركبة بني روس يا الاحتادية والاحتاد الاورويب  ،ومد ال ر
اصي أحدثته أحداث احلادي ع من سبارب  ، 2001وما نتج عن تغيري يف اجتاهات العالقات ادلولية بعد أحداث
احلادي ع من سبارب ومد تأثري ذ عىل العالقات ادلولية مع وجود قضااي خالف وتعاون بي ام .
فرضية ادلراسة -:
تقوم فرضية ادلراسة عىل مجموعة اس ئ واس تفسارات  ،الاجابة علهيا تؤكـد حقيقـة ان العالقـات الروسـ ية –
الاوروبية ق عالقات اسرتاتيجية ومس ارة  ،عىل الـرمغ مـن حـالت التباعـد والتـوتر الـيت تشـهدها بسـب تطـورات
الوضع الاقلميي وادلوض  ،وهذا ما ششهده يف هذه العالقات يف ي حا تغيري سواء عـىل املسـ تو الاقلميـي او ادلوض
 ،الا اهنــا تبقــى عالقــات ذات روابــط اقتصــادية وس ياسـ ية واسـرتاتيجية هممــة لــب الطـرفني  ،ول ميكــن بــأي حـال
التضقية هبا سواء بفعل عوامل خارجية او داخلية  ،وعليه فأن العالقات الروس ية – الاوروبية ق عالقات بـني شـد
وجذب تبعا لطبيعة التقـولت وشـدة الضـغوطات اخلارجيـة وخاصـة مـن الـولايت املتحـدة الامريكيـة  ،كـام ان هـذه
العالقات ميكن القول ع ا اهنا عالقات لن تصل اىل حد املنافسة او الصدام وامنـا عالقـات تتجـه وتطمـح حنـو التعـاون
بسب عق املصاحل الاسرتاتيجية والقومية بني الطرفني  ،وعليه ولجل اثبـات هـذه الفرضـية فأننـا سـوف جنيـ مـن
خالل الرسا عن بعض الاس ئ اليت ميكن ان توصلننا اهنهيا -:
 -1ما ق طبيعة العالقات الروس ية – الاوروبية اليت اكنت سائدة خالل الفرتة من  2001 – 1991؟
 -2ما ق العوامل اليت ا رت يف مسرية العالقات الروس ية  -الاوروبية بعد عام  2001؟
 -3ماق امه قضااي اخلالف وقضااي التعاون اليت حدثت بني الطرفني بعد عام  2001؟
 -4وما هو مس تقبل العالقات بني الطرفني اصي ميكن توقعه  ،هل هو تراجـع يف العالقـات او تقـدم او اسـ ارار
؟
م جية ادلراسة -:
اعادت ادلراسة مج من املناجه يف البقث ابلعالقات بـني روسـ يا الاحتاديـة والاحتـاد والاورويب  ،لتعطـي
تصورا واحضا
 -1امل ج التارخيي  /ومت اعامتد هذا امل ج لرسد املعلومات التارخيية والاحـداث الـيت جـرت بـني الطـرفني خـالل
الفرتة اليت تلت احداث  11ايلول عام  ، 2001مع الرجوع اىل اجلذور التارخيية للعالقـات بيـ ام  ،ابتـدءا مـن
هناية احلرب الباردة وما محلت تكل الفرتة من احداث  ،لتكون قاعدة انطالق لدلراسة .
 -2امل ج الوصفي  /اعاد ادلراسة هذا امل ج لوصف طبيعة العالقات اليت جرت بني روس يا الاحتادية والاحتـاد
الاورويب  ،سواء اكنت عىل مس تو قضااي تعاون او قضااي خـالف او عـىل مسـ تو وصـف دول او كـت او
رئيس او لوصف حا قامت  ،واعطت صورة جديدة يف العالقات ختتلف عام اكنت عليه يف السابق
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 -3امل ـ ج الاحصــاا  /اعاــد الباحــث يف دراس ـ ته الاســلوب العلمــي يف حتليــل البيــا ت مــن مصــادر تلفــة
ومعاجلاا بربامج الاكسل املتـوفر يف املايكروسـوفت  ،وحتويـل تـكل البينـات والارقـام اىل رسـوم و ططـات
بيانية تسهل عىل القارئ مالحظة ومقارنة املعلومات بشلك واحض وسهل .
 -4امل ج املقارن  /اعاد هـذا املـ ج يف املقارنـة يف العالقـات القاةـة بـني طـرفني دوليـني هـام روسـ يا الاحتاديـة
ابعتبارها دو واحدة فدرالية  ،مع كت اقتصادية ( الاحتـاد الاورويب ) ابعتبـاره مجموعـة مـن ادلول  ،كـذ
املقارنة بني القضـااي الـيت اكنـت مبثابـة اـر زاويـة يف تطـور العالقـات بيـ ام وقضـااي خـالف أرقـت العالقـات
وس ببت تراجعها .
هيلكية
-1

-2

-3
-4

ادلراسة -:
قسمت ادلراسة اىل اربع فصول -:
الفصــل اهناهيــدي  /واس ـ تعرض يف هــذا الفصــل كيــف تطــورت العالقــات بــني روس ـ يا الاحتاديــة والاحتــاد
الاورويب بعد هناية احلرب الباردة عام  1991وبـروز روسـ يا الاحتاديـة الوريـث ال ـعي لالحتـاد السـوفييت
السابق  ،والكت الاقتصادية الاوربية بعد معاهـدة ماسـرتخيت وكيـف تطـورت العالقـات بيـ ام الس ياسـ ية
والاقتصادية والعسكرية حىت عام . 2000
الفصــل الاول  /واس ـ تعرض يف هــذا الفصــل العوامــل ( ادلاخليــة  ،والاقلمييــة  ،وادلوليــة ) الــيت ا ــرت يف
العالقات بني روس يا الاحتادية والاحتاد الاورويب ومد تأثريهـا السـلا او الاجيـايب عـىل مسـار العالقـات
وانعاكسااا عىل الس ياسة اخلارجيـة لـلك طـرف جتـاه الاخـر لتعطيـه ابلنتيجـة دور ومركـز يف النظـام ادلوض
اجلديد اصي ظهر بعد عام . 2000
الفصــل الثــاو  /واسـ تعرض يف هــذا الفصــل امه قضــااي التعــاون وقضــااي اخلــالف الــيت حـدثت بــني روسـ يا
الاحتاديــة والاحتــاد الاورويب بعــد عــام  2000ومــا انعكــس مــن هــذه القضــااي عــىل العالقــات بــني الطـرفني
واملصاحل الاسرتاتيجية اليت حددت نوع تكل القضااي .
الفصــل الثالــث  /اسـ تعرض يف هــذا الفصــل الربيــة املسـ تقبلية للعالقــات بــني روسـ يا الاحتاديــة والاحتــاد
الاورويب ( مشهد الرتاجع يف العالقات او مشهد التقـدم او مشـهد الاسـ ارارية يف العالقـات ) انطالقـا مـن
املعطيات اليت ذكرت يف الفصول السابقة .
وااات ادلراسة ابخلامتة اليت تضمنت بعض الاس تنتاجات والتوصيات اليت مت التوصل اهنهيا .

الفصل اهناهيدي :تطـــــور العالقــــات بني روسـيا الاحتاديــة والاحتـــاد الوربـــي للفرتة2000 –1991
الفصل الاول :املتغيــــرات املؤثـــرة فــي العالقـــــــات بيـــن روســيـا الاحتاديـــــة والاحتـــــاد الوربـــــــي بعــــــد
عـــــــــــــــام 2001
الفصل الثاو :قضايــا التعـــــاون وقضــااي اخلــالف فــي العالقـــات بني روس يا الاحتادية والاحتـاد الوربــــي
الفصل الثالث :مس تقبل العالقــات بيــن روس يا الاحتادية والاحتـــاد الوربــــــي
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الفصل التمهيدي :تطور العالقات بني روسيا االحتادية واالحتاد األوربي للفرتة 2000 – 1991
تطورت العالقات بني روس يا الاحتادية والاحتـاد الوريب بعـد هنايـة احلـرب البـاردة  ،واخـذت منحـا جديـدا
خصوصا بعد تفكك الاحتاد السوفييت السابق عام  ، 1991وولدة روسـ يا الاحتاديـة الوريـث ال ـعي هل  ،وابلـاامن
مع انبثاق وتبلور شـ ْلك الاحتـاد الوريب بعـد معاهـدة ماسـرتخيت(  ) Maastricht treatyعـام  ، 1992حـىت عـام
 ، 2000وما ختلل هذه الفرتة من أحداث رست طبيعة العالقات بني الطرفني و أمه القضـااي والعوامـل املـؤ رة يف تـكل
الفرتة  ،وعىل اكفة الصعدة الس ياس ية والعسكرية والاقتصادية  ،أذ يعد همام ملعرفة مسرية العالقات بعد عام . 2000
أن تفكك الاحتاد السوفييت جعل ( قل الرض ) أور اس يا فراا ًا س ياس ي ًا  ،أذ أحضى هذا اجلـزء ابلنسـ بة
اإىل الاحتاد الوريب بؤرة قوية ومركز حتدً فكـري عـاملي ( ،)1ومـع اجلـدل التـارخيي حـول هويـة روسـ يا  ،هـل ق دو
اوربية ام دو اس يوية ؟  ،لس امي والشعار الرسي لروس يا القيرصية واصي اكن ميثل شرسـا ذو رأسـ يني  ،واحـد ينظـر
ابجتاه ال ق ( اس يا) والاخر ابجتاه الغرب ( اورواب)  ،فقد شهدت روس يا بعد الاس تقالل اعادة انبعاث الهـويتني يف
()2
س ياس اا اخلارجية  ،وتراوحت الس ياسة اخلارجية الروس ية منذ عام  1991بني تو ني اساس يني -:
الاول /توجه اوريب – أطلنطي ) . ) EURO – ATLANTIC
والثاو /توجه اور ا جديد (  ) NEW EURASIANـ
لقد ختوف الوربيني من القوة النووية الروس ية والاسلحة الاسرتاتيجية داخل امجلهورايت املس تق مـن دون
وجود نظام ام يضـبطها  ،حيـث متـتكل تـكل امجلهـورايت اكـرث مـن سـ تة الاف سـالب اسـرتاتيجي عـىل الـرمغ مـن
معاهدات احلد من انتشار الاسلحة الاسرتاتيجية يف حني ل زال يوجد يف اورواب زون امرييك من الـربوس النوويـة
حتت رقاباا املبارشة واملطلقة (. )3
ان تفكك الاحتاد السوفييت مل يؤدي الا اىل فقدان ربع مساحته اللكية اما الثالثة ارابع الباقية فال زالـت بيـد
روس يا  ،حيث ورثت معظم ما اكن ميلكه الاحتـاد السـوفييت مـن اماكنيـات ماديـة وب ـية ولك ـا ورثـت يف الوقـت
نفسه مشاي الاحتاد السوفييت الاخر (.)4
يضاف اىل ذ فأن املنافس احملال للولايت املتحدة الامريكية ميكن ان يربز من هذا اجلزء املهم من العـامل ،
وهكذا فأن الرتكزي عىل الالعبني الرئيس يني والتقيمي الصقيح لأرض  ،ينبغـي أن يكـون نقطـة انطـالق لصـيااة مفهـوم
جيوسرتاتيجي من أجل الإدارة الطوي المد للمصاحل اجليوبولتيكية ملنطقة أور اس يا (. )5
( )1زيغينيو برجينسيك  ،رقعة الشطرجن الكرب  :الس يطرة المريكية وما يرتت علهيا جيو أسرتاتيجي ًا  ،ترمجة فع أيوب الليس  ( ،مركز ادلراسات العسكرية  ،ط ، 2بريوت  ، ) 1999ص45
) (2محمد الس يد سلمي  ،التقولت الكرب يف الس ياسة اخلارجية الروس ية  ،الس ياسة ادلولية  ،الاهرام الرمقي  ،ت ين الاول  . 2007عىل الرابط http//www.digital.ahram.org.eg
( )3محمد حس نني هيلك  ،حرب اخلليج  :اوهام القوة والنرص  ( ،مركز الاهرام للرتمجة والن  ،القاهرة  ، ) 1992،ص . 611-605
( )4عبد العزيز همدي الراوي  ،تو ات الس ياسة اخلارجية الروس ية يف مرح ما بعد احلرب الباردة  ( ،جم دراسات دولية  ،عدد  ، 35مركز ادلراسات ادلوليـة  ،جامعـة بغـداد ، )2008 ،
ص . 160
( )5زيغينيو برجينسيك  ،رقعة الشطرجن الكرب  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 55
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خالل فرتة احلرب الباردة اكنت العالقات بني الاحتاد السوفييت السابق وأورواب الغربية قاةة عىل قدر كبري من
التوتر واحلساس ية حب ظروف النظام ادلوض اليت اكنت سائدة أنذاك  ،مفن ة سعى الاحتاد السـوفييت السـابق ويف
حماولـة منه لتقسني العالقـات والتقليل من درجـة احلساسيـة اإىل عقـد مؤمتر لأمن والتعاون منذ عام . )1( 1954
يف ظــل هــذا الواقــع ادلوض ظهــر الاحتــاد الاوريب عــىل انــه نظــام سـ يا وقـانوو يتســم بــبعض الصــفات
واخلصائص اليت ل توجد الا يف ادلول الفدرالية والكونفدراليـة  ،ول هـو مبنظمـة دوليـة حكوميـة عامـة او متبصصـة ،
وان اكن نظامه الس يا والقانوو يتسم ببعض السامت واخلصائص اليت ل توجد الا يف املـنظامت ادلوليـة احلكوميـة ،
ول هو منظمة دولية اري حكومية  ،لنه كيان دوض حكويم ششأ ابتفـاق ارادي بـني ادلول الاعضـاء املكونـة اليـه (، )2
ووفقــا لهــذه الــرباي فقــد عــارض الاحتــاد الســوفييت الســابق وبشــدة امجلاعــة الاقتصــادية الوربيــة يف بدايــة تكوي ــا يف
امخلسينات  ،اإذ انه اكن ير فهيا سوق ًا مغلقة للتجارة ،لكن موقفه هذا قد ر
تغري منذ بداية الس بعينات اإذ بـدأت يف هـذا
العقد التصالت والعالقات الثنائية وبدأت سلس من عليات التبادل التجاري (. )3
وبعد احلرب الباردة ظهر الاحتاد الورويب ليكون أحد الطراف ادلولية الفاع يف النظام ادلوض ،وواحدا من
اكرب القو والتكتالت الاقتصادية العاملية مـن حيـث القـدرة الإنتاجيـة الاسـتيعابية يف التبـادل التجـاري ادلوض ،كونـه
سوق ًا عاملية خضمة لها ما ميزيها من خصائص اقتصادية ومساحة جغرافية و وزن جيوبولتييك وكثافـة سـاكنية مـا يؤهلهـا
لعتالء موقع اقتصادي وس يا دوض مازي ياكن من خالهل ان يكون حمور اس تقطاب دوض همـم ،فـالقوة الاقتصـادية
والس ياس ية لالحتاد الوريب تعد أداة هممة لتققيق الوحدة الوربية وتدعمي دورها املس تقل يف جمال الششـطة الإنتاجيـة
واملبادلت التجارية اخلارجية دلمع موقفها يف املنافسة الاقتصادية ادلولية (. )4
وما تقدم فقد اسهم يف ولدة نوع جديد من العالقات الروس ية – الاوروبية  ،خيتلف يف مـداه ووظيفتـه عـام
اكنت عليه يف حقبة احلرب الباردة  ،وص س نتناول يف هذا الفصـل اجلانـ الـرو بعالقاتـه مـع الاحتـاد الاوريب ،
كون س ياسات الاحتاد الاوريب اخلارجية يف جمـال عالقاتـه ادلوليـة و الاقلمييـة سـواء اكنـت اقتصـادية او عسـكرية او
س ياس ية ق نتا عدة س ياسات خملتلف دول الاحتاد التابعة هل  ،ول إالعطاء صورة واحضة مت تقس مي الفصـل اىل ثالثـة
مباحث -:
 -1املبقث الاول  /العالقات الس ياس ية .
 -2املبقث الثاو  /العالقات الاقتصادية .
 -3املبقث الثالث  /العالقات العسكرية .

( )1ميحلائيل ورابتشوف ،البريوسرتوياك اإعادة بناء الفكر الاشرتايك  ،ترمجة  :عباس خلف ( ،رشكة املعرفة للن والتوزيع  ،بغداد  ، )1990 ،ص.216 – 144
( )2حسن فعة  ،الاحتاد الاوريب وادلروس املس تفادة منه عربيا  ( ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،بريوت  ، ) 2004،ص , 36
) (3عبد املنعم سعيد  ،امجلاعة الوربية جتربة التاكمل والوحدة  ،سلس الثقافة القومية  ( ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،بريوت  ، )1986 ،ص.205 – 204
) (4ما عوو ،الس ياسة اخلارجية والمنية املشرتكة أفاق التاكمل الوريب اجلديدة ( ،جم الس ياسة ادلولية ،القاهرة  ،العدد  ، )2000 ،142ص.83
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املبحث االول :العالقات السياسية
جاء عقد التسعينات ليابض عن حتولت كـرب اـريت بنيـة النظـام ادلوض ،وألقـت بتـأثريات جوهريـة عـىل
تطور مسرية بناء س ياسة خارجية وأمنية مشرتكة يف اإطـار جتربة التاكمـل الوربية  ،واكن أول هذه التقولت وأكرثهـا
بروز ًا التفكك الكبري لالحتاد السوفييت واملعسكر ال يق ( ،)1ليكون إايذا اباااء احلرب الباردة اليت ح ـت تفـاعالت
النظام ادلوض طوال ما يقرب من النصف قرن السابقة عىل هذا التفكك (.)2
وشهد عام  1990للمرة الوىل اإماكنية قيام تعاون شامل بني ي دول اورواب ،واكنت هذه احملصـ املرـرة مثـرة
لتاكمل القـارة الوربيـة اصي رعـاه الاحتـاد الوريب بعـد اختفـاء اهناديـد السـوفييت  ،حبيـث أد التاكمـل الاقتصـادي
والس يا يف اورواب اإىل متقيص القواعد الراخسة السابقة اخلاصة مبامرسات ادلو (.)3
اذ اس تطاعت وحدة اورواب الغربية مع هناية احلرب البـاردة أن جتـذب دول اورواب ال ـقية اإىل فلكهـا  ،وتعـد
هذه ق واحدة من املرات القلي يف التارخي اليت مل يؤد فهيا تنـايم القـوة الاقتصـادية والس ياسـ ية لكـت مـا اإىل تعرضـها
لأاثر املرتتبة عىل اختالل معاد توازن القو  ،وياثل ادلور اصي يلعبه التاكمل الوريب يف كونه قوة جذب تعمل عىل
تركزي السلطة بد ًل من تقس ميها وهو ما ترمج مبعاهدة ماسرتخيت عام .)4(1992
لقد أد زوال اهناديد السوفييت الفعيل لورواب بعد تفككـه عـام  1991اإىل تبلـور اجتاهـات أمنيـة وس ياسـ ية
خارجية جديدة  ،حبيث أدركت القو الوربيـة املـؤ رة رضورة جتديـد خطـط أمنيـة وأليـات ضـامن المـن الوريب مـن
خالل الرتكزي عىل الانطالق من البالا الوربية املس تق ومغادرة مرح امحلايـة المريكية عرب حلـف شـامل الطليسـ ،
بعد تناقص وتاليش حدة التوتر ادلوض بعد احلرب الباردة ومـا نـتج عنـه مـن تنـاقص حاجـة اورواب للقاميـة الطلسـ ية
المريكية بشلك فسـح الال أماهما للسعي التدرجيي لتفعيل دورها املس تقل دولي ًا وبأشاكهل املتعددة (.)5
اما روس يا فأهنا تنظر اىل اورواب نظرة تتسـم بيشـء مـن الضـبابية وعـدم الوضـوب  ،مفـن ـة هنـا شـعور
رو راخس ابلنامتء اإىل اورواب المر اصي يدفع اىل التعامل معها وفتح أفاق ليست ابلقلي لرتس يخ هذا التعامل ودفعه
حتولـت فعـ ًال
قدم ًا ،ومن ة أخر أصبقت اورواب لكها أو قسم كبري م ا عضو ًا يف حلف شامل الطليسـ ،مكــا اإهنـا ر
اإىل قوة اقتصادية هائ ممث ابلحتاد الوريب الساعي حنو التوسـع ليضـم اورواب لكهـا ،المـر اصي اصـبقت اورواب فيـه
متثل مبعث قلق داع للمبطط الاسرتاتيجي الرو (.)6
( )1ما عوو ،الس ياسة اخلارجية والمنية املشرتكة أفاق التاكمل الوريب اجلديدة ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 90
انظر أيض ًا :محمد س يد امحد ،ملاذا اهنار الاحتاد السوفييت؟  ( ،جم الس ياسة ادلولية ،عدد ، 108مؤسسة الاهرام  ،القاهرة  ،)1992 ،ص . 122 – 116كذ انظر :طه عبد العلمي ،ورثة
الاحتاد السوفييت ومصري الكومنولث( ،جم الس ياسة ادلولية ،القاهرة ،عدد ،) 1992 ، 108ص. 133 – 128
( )2نبيه الصفهاو ،انطالقة جديدة دلبلوماس ية روس يا الاحتادية ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ،135مركز الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة )  ،ص. 267
( )3اكظم هامش نعمة ،معض الس ياسة امجلاعية لأرسة الوربية ( ،ش ة مركز ادلراسات ادلولية ،عدد ،9جامعة بغداد ،)1993 ،ص . 6 -3
)4(Mark Latham , EU's relations with Russia show signs of thawing , Newspaper Europe | 19.11.2009
( )5خادل أملعي  ،الرصاع ادلوض بعد احلرب الباردة (،دار كيوان للطباعة والن والتوزيع  ،دمشق  ،)2009،ص365
( )6ملى مرض الإمارة  ،الاسرتاتيجية الروس ية بعد احلرب الباردة وانعاكسااا عىل املنطقة العربية  ،سلس اطروحات ادلكتوراه  ( ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،ط ، 1بريوت ،)2009 ،
ص. 120
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ا َّإن شعوب روس يا وأورواب ال قية تواجه سلس من املشبت املتباينـة ولك ـا مرتابطـة يف الوقـت نفسـه ،
مثــل مشــلكة الــتحللص مــن بقــااي الشـ يوعية  ،ومشــلكة اإدارة التقــول اإىل الــنظم الس ياسـ ية والاقتصــادية اجلديــدة ،
ومشلكـة كيفية التعامـل مع التحدايت املواكبة لعملية بنـاء ادلميقراطية واس ارارها ومشلكة موا ة التطورات النامجة عن
التقول اىل جماعات مدنية (.)1
وهذه املشبت احليوية اسهمت يف الارساع من التوسع الوريب حنو ال ق  ،فعندما قـرر الاحتـاد الوريب
يف مقة مدريد  1995فتح ابب العضوية لعدد من دول اورواب ال قية  ،هنض قراره عـىل فكـرة الالـاام الاخـاليق مـن
جان الغرب بدمع ومساعدة هذه ادلول  ،واكن عىل قناعة اتمة بأن مثة مصلحة لالحتاد الاوريب يف تعزيز اس تقرار هـذه
ادلول ورفاهية شعوهبا حب اجلوار ،عىل الرمغ من ان هذه املساعي جوهبت مبعارضة بعض دول الاحتاد الاورويب الـيت
اقرت بأ َّن ذ ل ميكن أن يتققق دون الاام تكل ادلول مبعايري( كوب اكن) * ،فضـ ًال عـن ان الالـاام بـتكل املعـايري ل
يع تلقائي ًا الهل رية الاكم لكتساب العضوية بقدر ما يع تـوافر السـس املوضـوعية للتفـاوض حـول اكتسـاب هـذه
العضوية (.)2
ومن ة اخر فا َّإن بروز ادلو الروس ية اجلديدة اكن يعـ ابلرضـورة ايضـ ًا تغـري الس ياسـة املتبعـة جتـاه دول
اورواب الوسطى وال قية ،فلقد تغريت الس ياسة الروس ية جتاهها تغري ًا واحض ًا منذ عام  ،1991مـن خـالل السـعي حنـو
التحللص من ادلبلوماس ية السوفيتية ابعتبارها تشلك أحد أراكن الس ياسة اخلارجية الروس ية (.)3
علت روسـ يا يف تـكل الفـرتة بتحديـد مصـاحلها يف اورواب ال ـقية وبصـورة تكـون أكـرث وضـوح ًا ،وبـرز ذ
بشلك واحض يف حماو روسـ يا منـع انضـامم دول اورواب ال قيــة اإىل حلــف الناتــو  ،حـىت مـع تلمـيح رئـيس الاحتـاد
الرو بوريس يلتسني يف زايرته اإىل وارشـو يف أب عام  1993اإىل ا َّإن روس يا قــد تكـون مس تعــدة لقبـول عضويــة
بولندا يف حلف شامل الطليس  ،الا ان روس يا قد عارضت بقـوة انضـامم دول اورواب ال ـقية اإىل حلـف النـاتو والـيت
اكنت ادف من خالل هذا املوقف جعل منطقة اورواب ال قية والوسطى منطقة عاز (.)4
اما بعد الانتحلاابت اليت جرت يف اذار من عام  ، 2000وجمئي الرئيس الرو فالدميـري بـوتني عـىل مقـة الهـرم
الس يا يف روس يا  ،فأن مسار العالقات الروس ية _ الاوربية قد تغري بشلك ملقوظ  ،خصوصـا بعـد الفـوز اصي
حققه فهيا وبنس بة  %53من الاصوات عىل اقرب منافس يه وهو يندي زيغانوف (. )5
( )1جون أدوين مروز  ،روس يا واورواب ال قية هل س يرتتهام الغرب لالهنيار  ( ،جم الس ياسة ادلولية عدد  ، 113مؤسسة الاهرام  ،القاهرة  ، )1993 ،ص . 3 -2
* ( معايري كوب اكن ) يف عام  1993قرر جملس الاحتاد الاوريب رشوط الانضامم لالحتاد الوريب وق-:
( -1رشوط س ياس ية) عىل ادلو املرحشة للعضوية ان تاتع مبؤسسات مس تق تضمن ادلميقراطية وحترتم حقوق الاشسان وحقوق الاقليات.
( -2رشوط اقتصادية) وجود نظام اقتصادي يعاد عىل اقتصاد السوق وقادر عىل التعامل مع املنافسة املوجودة مضن الاحتاد .
( -3رشوط ت يعية) عىل ادلو املرحشة ان تقوم بتعديل ت يعااا بشلك يتناس مع ت يعات وقوانني الاحتاد .
انظر :انور محمد فر ،الس ياسة اخلارجية املشرتكة لالحتاد الاوريب جتاه ال ق الاوسط اعالن برشلونة منوذجا  (،جم دراسات دولية  ،عدد ، 39جامعة بغداد ، ) 2009 ،ص. 67
( )2س تار جابر اجلابري  ،توس يع عضوية الاحتاد الوريب  ..الواقع والتحدايت ( ،املرصد ادلوض  ،عدد  ، 4مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد  ،) 2007 ،ص. 24
( )3أف ستيفن لراي ،اورواب الوسطى وال قية  ،التقيمي الاسرتاتيجي ( ،مركز الإمارات لدلراسات والبقوث الاسرتاتيجية  ،ابوظا ،) 1997 ،ص 136 – 135ملزيد مـن التفاصـيل انظـر
اإن .دي .تينجي  ،ظهور روس يا عىل الساحة ادلولية  ،ترمجة سوسن حسني  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،مؤسسة الاهرام  ،عدد  109الس نة  28القاهرة  ، ) 1992 ،ص. 212 – 211
( )4أف ستيفن لراي ،اورواب الوسطى وال قية  ،التقيمي الاسرتاتيجي  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 154
( )5عبد العزيز همدي الراوي  ،تو ات الس ياسة اخلارجية الروس ية يف مرح ما بعد احلرب الباردة  ،مصدر س بق ذكره  ،ص .162
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أذ جاء يف مقدمة اهامتماته الغاء حا عدم الاس تقرار اليت خلفاا حقبة حـ الـرئيس (بـوريس يلتسـني) الـيت
اجتاحت مجيع جمالت احلياة يف روس يا  ،والسعي اىل اس تعادة جزء من املاكنة ادلولية لروس يا الاحتادية ،وص عـل
عىل اعادة هيبـة ادلو  ،واصـالب الاقتصـاد ،ومقـع احلـراكت الانفصـالية ادلاخليـة ،فضـال عـن تطـوير قـدرات روسـ يا
العسكرية واااا س ياسة خارجية فاع  ،وخباصة جتاه ي من الصني وايران(.)1
(
فقـــد عـــد اىل تقويـــة العالقـــة مـــع منظمـــة الامـــن والتعـــاون يف اورواب () OSCE
 ) organization for security and cooperation in Europeوالـيت ق امتـداد ملـؤمتر الامـن والتعـاون
الاوريب اصي عقد يف عـام  1975والـيت تضـم بـدلان ـرب ورشق اورواب ابلإضـافة اىل الـولايت املتحـدة الامريكيـة
وكندا و مجهورايت الاحتاد السوفييت السابق  ،واليت بلغ عدد ادلول املنظمة اليه ( )48دو يف مطلـع عـام ،)2( 1992
اكنت روس يا تعطي الاولوية للمنظمة كبديل من حلف الناتو  ،وهذا مـا اكـده وزيـر ادلفـاع الـرو بقـوهل ( ان النـاتو
جي ان يتقول اىل منظمة س ياس ية كحد عنارص الامن الاوريب يف القرن احلادي والع ين) (.)3
ان جناب س ياسة الرئيس فالدميري بوتني يف معاجلة ااثر حقبة التسعينات لتداعيات روسـ يا ادلاخليـة وادلوليـة
من خالل تطبيق مبدئه املسمى (مبدأ بوتني)  ،لإعادة قوة الاسرتاتيجية وادلبلوماس ية والاقتصادية لروس يا موظفا دمع
الرأي العام وشعاراته يف القومية ودمع جيل املرح السوفيتية  ،فقد اكن تواقا لعودة مظاهر القوة والنفوذ لروسـ يا حفقـق
رفاهية قطاع العمل وجنح يف س ياسة دبلوماس ية البرتول وارتفاع مبيعات الاسلحة التقليديـة الروسـ ية ( ، )4ويف اطـار
()5
الس ياسة اخلارجية  ،حرص الرئيس (بوتني) عىل ان يرمس لروس يا س ياسة خارجية مس تق تقوم عىل ركزيتني هام-:
 .1التحليل عن الاجنراف الاعى او التبعية للغرب  ،مع الرتكزي يف الوقت نفسـه عـىل اـزع صـفه التوسـع الاسـ تعامري
اليت طبعت السلوك اخلاريج الرو اابن حقبة الاحتاد السوفييت السابق ،وضامن عدم عـودة روسـ يا اىل اجـواء
احلرب الباردة اليت سادت بني ال ق والغرب .
 .2تأكيد املاكنة ادلولية لروس يا الاحتادية يف ضوء قدرااا الوطنية احملددة ،وحماو احلد من الانفـراد الامـرييك ابلهمينـة
عىل الساحة ادلولية بقيادة العامل عرب اجيـاد دور مـؤ ر لروسـ يا يف قضـااي الامـن ،والسـرت ،والرتتيبـات الاقتصـادية
والس ياس ية عىل الساحة ادلولية .
وقد جر تضمني هذه التو ات يف املبادئ الرئيسة للس ياسة اخلارجية الروس ية اليت طرهحا الرئيس (بـوتني)
يف متوز عام  ، 2000اذ اكدت عىل اعطاء الاولوية لتطـوير دور روسـ يا الاحتاديـة يف عـامل متعـدد الاقطـاب ل خيضـع

( )1التقرير الاسرتاتيجي العريب لعام  (، 2005-2004مركز الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة  ، ) 2005 ،ص. 5
( )2سعد حقي توفيق  ،النظام ادلوض اجلديد  ،دراسة يف مس تقبل العالقات ادلولية بعد ااااء احلرب الباردة  (،الاهلية للن والتوزيع  ،عامن  ، )1999 ،ص. 73
( )3ايغور رسييكوف  ،موقف روس يا الاحتادية يف حلف الاطليس  ،ترمجة شكري محمود ندمي  ( ،مركز دراسات الوطن العريب  ،اجلامعة املستنرصية  ،بغداد ) ،ص8
( )4عبد امحليد العيد  ،العالقات الروس ية – الامريكية من ال اكة اىل املنافسة اجليوس ياس ية  (، 2008 -2001قضااي س ياس ية  ،عدد  ، 16جامعة اهن رين  ، ) 2009 ،ص. 46 – 45
( )5التسلح الإيراو وماكنة روس يا  ،عىل موقع الانرتنت.
HTTP : // WWW. IRAQCP . ORG / MEMBERS 4/0070211 WA2 .
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لهمينة قوة عظمى واحدة  ،فضال عن الرتكزي يف البعـد الاسـ يوي فـامي يتعلـق مبصـاحل روسـ يا الاحتاديـة يف قـارة اسـ يا،
ولس امي توثيق عالقااا مع ايران(.)1
ولتققيق ذ اجتهت روس يا منذ بداية ح الرئيس (بوتني) يف العام  ، 2000اىل تثبيت حلفاء اسـرتاتيجيني
يف مواقع تلفة مكناطق عاز ضد النفوذ الامرييك يف العامل  ،ووفق ًا لهذا التصور تكون الصني يف رشق اسـ يا ،والهنـد
يف جنوب اس يا  ،وعىل النسـق ذاتـه تـأ ايـران مباكااـا دل موسـكو ابعتبارهـا ال ـيك الوحيـد لروسـ يا يف منطقـة
ال ق الاوسط ،واخلليج ،واس يا الوسطى(.)2
س امي وان ايران مبوقعها اجلغرايف متثـل جرسـا يـربط وسـط اسـ يا وم ـقها اول ،و ـرب اسـ يا ،ورشق البقـر
املتوسط اثنيا  ،وحيدها من ال ق ابكس تان وافغاشس تان  ،ومن الشامل تركامشس تان ،واذربيجان ،وارمينيا ،وتركيا ،وحبر
قزوين ،ومن الغرب العراق  ،ومن اجلنـوب الغـريب اخللـيج العـريب ،ودول جملـس التعـاون دلول اخللـيج العربيـة ،ومـن
اجلنوب احمليط الهندي(. )3
مما تقدم يتضـح ان مسـرية العالقـات الروسـ ية – الاوروبيـة بـدأت تتحلـذ منقـى جديـد يشـري اىل ال ـاكة
والتعاون واصي يص يف مصلحة الطرفني  ،ومؤرشات هذا التعاون عىل املس تو الس يا يتضح مـن خـالل الـرباي
الاوروبية لدلور الرو والوجود الرو اجلديد يف النظام العاملي  ،خاصة مـع دمع الـولايت املتحـدة الامريكيـة لهـذا
التوجه  ،فأن ي من الاحتاد الاورويب والولايت املتحدة يسعيان حنو جعـل روسـ يا قويـة يف موا ـة املـد الاسـاليم
من ة ال ق.
اما عىل اجلانـ الـرو  ،فـأن روسـ يا الـيت انـدفعت بقـوة ابجتـاه بنـاء عالقـات متطـورة مـع الغـرب ترتقـي
ملس تو رشاكة اسرتاتيجية يف عهد الرئيس بوريس يلتسني  ،واليت مل ترتاجع يف عهد الرئيس فالدميري بـوتني عـن هـذه
ال اكة  ،ولكن بوسائل اكرث وضوحا  ،وبدور رو اكرث تواجدا ( )4ـ
فقد اجتهت روس يا وبشلك واحض حنو الغرب  ،يف الفرتة اليت تلـت تفكـك الاحتـاد السـوفييت السـابق بشـلك
واحض  ،من خالل سعي الرئيس الرو السابق (بوريس يلتسني) ووزير خارجيتـه السـابق( اندريـه كـوزيروف ) اىل
الاندما يف العامل الغريب بغية احلصول عىل املساعدات الاقتصـادية الالزمـة لنجـاب الاصـالب الاقتصـادي يف روسـ يا
وجتسد هذا التوجه بشلك رسي يف خطابه الاول امام امجلعية العامة لالمم املتحدة يف اكنون الثـاو 1992 /عنـدما قـال
( ان روس يا سوف اتدي ابدلميقراطية كقمية عليا ،وحبقـوق الاشسـان واحلريـة وال ـعية  ،وان القـو الغربيـة ق مـن
حلفاء روس يا الطبيعيني ) ( )5ـ
( )1امحد دايب  ،روس يا واللعبة الكرب يف اس يا الوسطى  ( ،جم الس ياسة ادلولية ،عدد  ،167مؤسسة الاهرام  ،القاهرة  ، ) 2007 ،ص. 120
( )2مصطفى اللباد  ،مالمح التسوية الس ياس ية بني واش نطن وطهران  (،جم اوراق ال ق الاوسط ،عدد  ، 41املركز القويم دلراسات ال ق الاوسط  ،القاهرة  ،متوز  ، )2008ص107
.
( )3جودت حس نني جودت  ،جغرافية اوراس يا الاقلميية ( ،منشاة املعارف  ،ط  ، 3الاسكندرية  ،) 2000 ،ص. 670
) (4موقع روس يا اليوم عىل الانرتنت . HTTP://ARABIC.RT.COM/INFO/27585 :
) (5نورهان الش يخ  ،صنع القرار يف روس يا الاحتادية والعالقات الروس ية  -العربية  (،مركز دراسات الوحدة العربية  ،ط ، 1بريوت  ، )1998 ،ص.77
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وبناءا عىل تكل املقو اكنت هناك انطالقة جديدة للس ياسة الروس ية تضمنت مج من املواقـف والاحـداث
اليت ميكن ادرا ا يف مج الاحداث اليت حدثت بني روس يا الاحتادية و الاحتاد الاورويب خـالل فـرتة التسـعينات ،
واليت تعطي انطباعا عىل قوة الاندما الرو مع الاحتاد الاورويب وخصوصا مـع املانيـا  ،فرشسـا  ،بريطانيـا ابعتبـارمه
الاعضاء البارزين يف الاحتاد و م ا  )1( -:ـ
 -1يف  27نيسان  1992وقع وزير القوميات الرو ( االريي تسـ يبوف ) مـع املمثـل الاملـاو لشـؤون الهجـرة ،
بروتوكول يتضمن اعادة اس تقالل مجهورية الملاو -الروس يف الفولغا.
 -2يف اكنون الاول  1992مت حبث جدو ديون روس يا لملانيا وعىل شلك مراحل زمنية .
 -3يف اكنون الثاو  1992زار بوريس يلتسني بريطانيا وهو يف طريقه حلضور اجامتع جملس الامن يف نيويورك .
 -4يف ت ين الثاو  1992مت توقيع اول معاهدة من نوعها بني بريطانيا وروس يا تضـمنت تعهـدات روسـ ية ابللـاام
ابملبادئ الس ياس ية والاقتصادية الغربية  ،واندما روس يا يف املعسكر ادلميقراطي الغريب .
 -5يف ش باط  1992وقع الرئيسان الرو السابق (بوريس يلتسني) والرئيس الفرشيس السـابق (فراشسـو ميـرتان)
اتفاقية صداقة وتعاون بني البدلين .
 -6يف حزيران  1992منقت روس يا الاحتادية رشكة ( تواتل ) الفرشس ية حق استار حقول الـنفط يف مجهوريـة (
كويم ) ذات احل اصا .
 -7يف ايلول  1994اشسق اخر جندي رو من الارايض الاملانية بعد  49عام من وجود القوات الروس ية يف
املانيا بعد احلرب العاملية الثانية .
 -8يف ش باط  1996زار املستشار الاملاو (هيلموت كول) اىل العامصة الروس ية موسكو واليت تعد الزايرة الرابعة
ع بعد تفكك الاحتاد السوفييت السابق .
ويتضح بشلك جيل سعي روس يا للع دور موازي واري متقاطع مع الاعضاء البـارزين يف الاحتـاد الاورويب يف بعـض
القضااي ادلولية وخصوصا يف ازمة كوسوفا  ،حيث اكن علهيا ان توازن بني مصاحلها وعالقااا التارخيية مـع الرصـب مـن
جان  ،واداااا لااااكت حقوق الإشسان اليت متارسها احلكومة الرصبية ضد الالبان يف اقلمي كوسوفا عـىل وفـق املنظـور
الخاليق والإشساو املزعوم لبعض اعضاء الاحتاد الاورويب من جان أخر (. )2
س امي وان املنطقة هممة ابلنس بة لروس يا  ،فهيي متثل جما ًل حيو ًاي لنفوذها الاقلميي وعق ًا اسرتاتيجي ًا لم ـا القـويم
بعد احلرب الباردة ( ، )3ولعتبارات اجلوار اجلغرايف والارتباطات القومية وادلينية (. )4

.

) (1نفس املصدر ص 89-83
( )2عبد املنعم س يد  ،الغرب وقرار ادلول الاسالمية برفع حظر السالب عن البوس نة (،جم قضااي دولية ،عدد  ، 293اسالم اابد  ،أب  ، )1995 ،ص . 20
( )3زبيغنيو برجينسيك  ،رقعة الشطرجن العظمى  ،ترمجة  :سلمي ابراهمي  ( ،منشورات دار عالء ادلين  ،سورية  ،دمشق  ،) 2001 ،ص . 101
( )3ما عوو  ،حلف الاطلنطي وأزمة كوسوفو :حدود القوة وحدود ال عية  ( ،جم الس ياسة ادلولية ،مؤسسة الهرام ،عدد  ، 137القاهرة  ،) 1999،ص. 113
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لكن روس يا ومنذ عام  1989مل تضطلع الا بدور هاميشـ  ،وذ بسـب اششـغالها مبشـالكها ادلاخليـة  ,الا ان
حماو متزيـق وتفكيـك مجهوريـة يو سـالفيا الاحتاديـة أاثر رد فعـل رو متشـدد لكـون ذ يشـلك اديـد ًا مبـارش ًا
لأمن القويم الرو وان جتريـد روسـ يا الاحتاديـة مـن ي مـا تبقـى مـن مقومـات ادلو العظمـى احضـى مـن ثوابـت
س ياسة دلول حلف شامل الاطليس وان تباينت الاسالي  ،وتر روس يا ان القيام بذ مـن قبـل الـولايت املتحـدة
الامريكية ودول اورواب مبثابة شن حرب اري رشعية تقوم هبـا مجموعـة مـن ادلول ضـد دو واحـدة ذات سـ يادة ولـيس
علية حفظ سالم تقوم هبا منظمة اقلميية ل جيوز القيام هبا من دون تفويض من جملس الامن (. )1
متزي املوقف الرو ابلرفض الشديد لس تقالل كوسوفو عن رصبيـا  ،حيـث هـددت موسـكو ابسـ تحلدام حـق
النقض (الفيتو) ضد أي قرار يصدر عن الامم املتحدة يريم اىل الاس تقالل  ،متـزي املوقـف الـرو ابلحنيـاز الاكمـل
لرصبيا ،نظرا للمصاحل والروابط اليت تربطها مع الرصب منذ اايم التحالف الش يوعي  ،فروس يا من خـالل رصبيـا حتـاول
ان تبقي لنفسها موطئ قدم يف جمالها احليوي السابق (اورواب ال قية) من اجل فك احلصار اصي يطوقها نتيجة التوسع
حللف الناتو (. )2
واكن رد الـولايت املتحـدة الامريكيـة عـىل ذ جـاء مـن خـالل ترصـحيات وزيـر اخلارجيـة الامريكيـة أنــذاك
مادلني اولربايت ابنه (جيوز ملنظمة اقلميية تس تنري مببادئ حامية الاقليات ان تقصف ارايض دو ذات س يادة) (. )3
وعىل الرمغ من حماولت روس يا الاحتادية ومعارضاا بشلك قاطع اس تحلدام القوة ضـد يو سـالفيا الاحتاديـة،
الا ان حلــف شــامل الاطليس ـ بــدء علياتــه العســكرية يف  24أذار  1999بــدون تف ـويض دوض حيــث رأت روس ـ يا
الاحتادية يف العمليات العسكرية ضد يو سالفيا الاحتادية اس تفزاز ًا واديد ًا لها وعـداا جتـاوز ًا لقـرارات جملـس الامـن
واااااكً من الولايت املتحدة للك التفاقيات واملعاهـدات الـيت مت ابراهمـا بـني واشـ نطن وموسـكو لسـ امي التفاقيـة الـيت
وقعاا روس يا مع حلف شامل الاطليس اليت نصت عىل عدم اس تحلدام أي من الطرفني للقوة يف اورواب( ،)4مقابل عـدم
ممانعة روس يا الاحتادية لتوس يع حلف شامل الاطليس رشق ًا  ،ومع تكثيـف العمليـات العسـكرية الـيت ااثرت ردود فعـل
عامليــة واســعة ولسـ امي بعــد التقــرك الــرو ،اصي اخــذ منقــى معاكسـ ًا حللــف شــامل الاطليسـ منــذ بــدء العمليــات
العسكرية ضد يو سالفيا الاحتادية ،اذ اكنت حماولت روس يا الاحتادية تقترص عـىل اجيـاد حـل سـلمي لالزمـة املاـث
بدعوة جملس الامن اىل عقد اجامتع عاجل لوقف العمليات العسكرية للحلف(. )5
ونتيجة لس ارار العمليات العسـكرية ضـد يو سـالفيا الاحتاديـة نالحـظ بـأن روسـ يا الاحتاديـة قـد هـددت
ابسـ تاناف تصــدير الســالب اىل يو ســالفيا وش ـ ربوس نوويــة يف روسـ يا البيضــاء وذ يف اطــار الــرد عــىل تــكل
العمليات العسكرية  ،فاإن املوقف الرو اكن يتأرحج ما بني تأييد احلكومة اليو سالفية واجياد الس بل املمكنة لتسوية
( )1اليكيس فاس يليف ،هل تفسد كوسوفو العالقة بني روس يا والناتو ( ،جم املشاهد الس يا  ،عدد  ، 124لندن  ،أب عام  ، ) 1998ص . 26
( )2ازار اسامعيل احلياض  ،التنافس الرو – الرتيك عىل اقلمي البلقان بعد احلرب الباردة  ( ،جم العلوم الس ياس ية  ،عدد ،37لكية العلوم الس ياس ية  ،جامعة بغداد )  ،ص218
( )3اليكيس فاس يليف ،هل تفسد كوسوفو العالقة بني روس يا والناتو ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 25
( )4نفس املصدر  ،ص . 40
( )5امحد ابراهمي محمود  ،الاسرتاتيجية العسكرية الامريكية يف البلقان  (،جم الس ياسة ادلولية  ،مؤسسة الاهرام  ،عدد  ،137القاهرة  ،) 1999 ,ص . 121
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الازمة وبني ضغط اجلهات ادلائنة مثل مؤسسة صندوق النقد ادلوض اصي سعت روسـ يا للقصـول عـىل قـروض منـه
قبل بدء العمليات العسكرية ضد يو سالفيا الاحتادية لتحايش اهنيار نظاهما املاض  ،ويف هذا الصـدد فقـد حـذر وزيـر
ادلفاع الامرييك الاس بق ولمي كوهني يف  30أذار  1999روس يا الاحتادية مـن تعـريض نفسـها اىل خطـر الانعـزال اذا
ق عارضت اجلهود ادلوليـة ضـد يو سـالفيا الاحتاديـة ويبـدو ان الانعـزال اكن يعـ عـدم تـوافر ادلمع املـاض لروسـ يا
الاحتادية  ،ويبدو ان الغرب بقيادة الولايت املتحـدة الامريكيـة ومبؤسسـاته املاليـة  ،اكن مـدراك لأوضـاع الاقتصـادية
املتدهورة اليت متر هبا روس يا الاحتادية ،اذ ان احلقائق الاقتصادية الصعبة فرضت نفسها بقوة عىل ي احلقائق الاخر
فالوضع ادلاخيل يف روس يا الاحتادية س ياس ي ًا واقتصاد ًاي سح بل افىض اىل التعامل معها كقوة من ادلرجة الثانيـة او رمبـا
الثالثة  ،اذ تشف جلوء حلف شامل الاطليس اىل احلرب ضد يو سالفيا الاحتاديـة نوعـ ًا مـن القناعـة ابإماكنيـة جتاهـل
واميش ادلور الرو  ،بل ووضعه يف موقف حر س ياس ي ًا وعسكر ًاي واىت هذا التطور دل حلف شامل الاطليس
كونه علية اختبار وجس للنبض متهيد ًا لمتداد علية التوسع رشق ًا (. )1
ولعالقات روس يا بدول البلقان اكليو ن مثال ،واليت ق عضوا يف الاحتاد الاوريب فـان العالقـات بيـ ام تاـزي
ابلقوة كون اليو ن دلهيا بنية س ياس ية واقتصادية مس تقرة تعطي فرصة مؤكدة لالستارات الروسـ ية  ،ابلإضـافة ملوقعهـا
اجلغرايف اصي مينح روس يا موطئ قدم يف منطقـة البقـر الابـيض املتوسـط  )2(،ففـي عـام  1997وقـع الطرفـان اتفاقيـة
تضمنت ش انظمة دفاع جوي ( )65-300ورشاء ( ) 41داببة قتال من طراز ). )3( )T–70
وكذ عقد اتفاقية اخر من العام نفسه لششاء جامعة الشـعوب الارثدوكسـ ية الراميـة اىل احيـاء الفكـرة (
السالفية )*(. )4
ياتع اإقلمي البلقان مبوقع حيوي جعهل موضع تنافس القو الكرب  ،فهو يتوسط القـارة الاوربيـة تقريبـا  ،ومتـا
ملنطقة البقر البيض املتوسط اليت تعد هممة ابلنس بة خلطوط املالحة ادلولية وقريـ اىل حـد مـا مـن منـابع الـنفط يف
ال ق الوسط ( ، )5واسهم هذا املوقع يف تفعيل ادلور اصي ميكن ان يلعبه الاقلمي يف الس ياسـة ادلوليـة  ،ولهـذا فـان
عدم الاس تقرار فيه ينعكس بشلك مبارش عىل دول الاحتاد الاوريب  ،حيث أن الاحتاد مع بضـم دول الاقلـمي اليـه
ليس فقط لحتواء ازماته وامنا لالس تفادة من موارده الب ية والزراعية لتفعيل الاقتصاد الاوريب(.)6

( )1حسن ابو طال  ،حرب كوسوفو وحدود التغيري يف النظام ادلوض ( ،جم الس ياسة ادلولية ،مؤسسة الاهرام  ،عدد  137القاهرة  ،س نة  ، 1999ص  .) 97ملزيد من التفاصـيل انظـر :
قيس محمد النوري  ،ابعاد العدوان المرييك – الاطليس عىل يو سالفيا  ،حلقة نقاش ية  (،بيت احل ة  ،بغداد  12 ،نيسان . ) 1999
( )2محمد النعامو ،روس يا وادلور القادم يف منطقيت البلقان وحوض البقر الاسود  (،حصيفة الاهرام  ،عدد  ، 6027القاهرة  ، ) 2007 ،ص. 3
( )3عبد الوهاب القصاب  ،دور املؤسسة العسكرية الرتكية  ،يف صيااة مدراكت الامن القويم الرتيك  ( ،جم دراسات س ياس ية  ،عدد ، 2بيت احل ة ،بغداد  ، ) 1999 ،ص. 65
*القومية السالفية حركة فكرية يف أورواب ال قية ،ظهرت أثناء القرن التاسع ع  ،وأكدت عىل وحدة الشعوب السالفية ،عرب ثقافاا املشرتكة ولغااا املش تقة من أصـل واحـد ،ششـطت هـذه
احلركة يف روس يا ،حيث دعت مسعى البالد التارخيي لالستيالء عىل القسطنطينية (اإسطنبول) وحترير السالف اجلنوبيني من احل اهنمنساوي والرتيك ،بلغت احلركة أو ا بني س تينات ومثانينات
القــرن التاســع ع ـ وأعيــد اإحيابهــا أثنــاء حــروب البلقــان واحلــرب العامليــة الوىل ولكــن يف شــلك أكــرث اعتــدا ًل .انظــر القوميــة الســالفية عــىل موقــع املوســوعة العلميــة عــىل الان نرتــت
http://ar.wikipedia.org/wiki/
( )4ازار اإسامعيل عبد اللطيف  ،دور حلف شامل الطليس بعد ااااء احلرب الباردة  ( ،مركز الإمارات للبقوث وادلراسات الاسرتاتيجية  ،ابو ظا  ، ) 2003 ،ص. 114
( )5ما عوو ،حلف الطلنطي وأزمة كوسوفو :حدود القوة وحدود ال عية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص111
( )6خليل ابراهمي السامراا ،الانعاكسات الاقلميية للقرب يف البلقان  ( ،جم دراسات دولية ،عدد ، 3بيت احل ة ،بغداد  ، ) 1999 ،ص. 7
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وتعد منطقة البلقان جما ًل اوربي ًا حيو ًاي ل ميكن جتاهل أية تداعيات حتصل فيـه مـن قبـل دول اورواب  ،صا فـان
ادلول الغربية ولس امي فرشسا وأملانيا تعمد اإىل أن تكون القضـااي الوربيـة شـأ ً اوربيـ ًا وفقـ ًا ملـا حددتـه الربيـة الفرشسـ ية
والملانية منذ عقود ماضية( ، )1كذ شلك التدخل الوريب ر بة يف القضاء عـىل أخـر معاقـل النظمـة الاشـرتاكية –
الش يوعية يف اورواب ال قية واملاث يف مجهورية يو سالفيا الاحتادية بعـد ان مت الـتحللص مـن الاحتـاد السـوفييت عـام
 1991ووضع هناية لي حماولت من شأهنا اإعـادة التعـاون وإاماكنيـة بعـث الحـالف العسـكرية مسـ تقب ًال بـني روسـ يا
الاحتادية ومجهورية يو سالفيا الاحتاديـة واريهـا مـن ادلول ذات الصـل السـاليف ( ، )2كـذ اتفـاق ادلول الوربيـة
الغربية عىل أيفية احملافظة عىل وحدة أرايض مجهورية يو سالفيا الاحتادية ،حفاظ ًا عىل الاسـ تقرار ا إلقلميـي يف منطقـة
تتسم بتعقيد الرتكيبة العرقية دلولها مثل منطقة البلقان  ،ذ ان القبول ابس تقالل اقلمي كوسوفو اليو ساليف  ،قد ميثـل
من و ة نظر ادلول الوربية – الغربية فتح الباب امـام تصـاعد حـدة الرصـاعات الثنيـة يف البلقـان  ،مبـا هيـدد الامـن
والاس تقرار يف ادلول الاوربية لس امي ان اكرث دول اورواب الغربية تعاو من مشبت الاقليات او امجلاعات الثنية يف
دولها  ،لقد عدت ادلول الاوربية بداية الرصاع ادلائر بني الرصب والالبان يف اقلمي كوسوفو مبثابة حرب اهليـة بيـد ان
تفامق الوضع يف كوسوفو اخذ هيدد السرت والامن ادلوليني حبس و ة النظـر الاوربيـة ويف الوقـت نفسـه لـز جملـس
الامن ادلوض عن اختاذ التدابري الرضورية مبوج الفصل السابع والثامن من ميثاق منظمة الامم املتحدة لوقف اااااكت
حقوق الاشسان وجراع الاابدة الب ية ووجود اد واحضة تدل عىل اس تحا احلصول عىل موافقة جملس الامن ابختاذ
تكل التدابري بسب املوقـف الـرو املؤيـد واملنحـاز ليو سـالفيا الاحتاديـة  ،فـ إازاء هـذه احلـا رأت ادلول الاوربيـة
وجوب التدخل ادلوض املسلح حللف شامل الاطليس يف يو سالفيا الاحتاديـة حتـت وا ـة التـدخل الاشسـاو لوقـف
جراع واعامل الاابدة الب ية يف اقلمي كوسوفو اصي اصبح كام يدعي الغرب امر ًا لزم ًا ورضور ًاي ويتسم ابل عية(. )3
ان النقاط املشرتكة اليت اتسمت هبا مواقف ادلول الاوربية ل يع عدم وجود تباين يف مصاحل ي دو م ا
عىل حدة بناء عـىل اخللفيـات التارخييـة واجلغرافيـة والعرقيـة ولكـن شـدة هـذا الاخـتالف مل يصـل اىل درجـة التنـاقض
العنيف ومل مينع من التوصل اىل تفامه فامي بي ا عىل قواعد وحدود التعامل مع ازمـة كوسـوفو ومـع اطرافهـا وعـىل وسـائل
وطرق معاجلاا(.)4
تعاملت فرشسا مع الازمة من خالل موقفهـا املـزدو يف لغـة خطاهبـا السـ يا الرسـي  ،فهـيي عـىل الـرمغ مـن
اشرتاتها يف احلرب ضد يو سالفيا الاحتاديـة الا اهنـا تؤيـد احلـل السـلمي لـيس لكوهنـا احـد دول مجموعـة التصـال يف
الازمة وامنا لتأكيد التسوية السلمية( ، )5اكنت العالقة بني روس يا وفرشسا يف فرتة التسعينات من القرن الع ين بدايـة
مرح جديدة يف العالقات بي ام  ،أذ مت يف  7ش باط عام  1992التوقيع عىل وثيقة جديدة تتضمن سعي الطـرفني اىل
( )1عبد اللطيف املياب  ،قضية كوسوفو ( ،ش ة صدرت من مركز دراسات حبوث الوطن العريب ،اجلامعة املستنرصية  ،بغداد  ،س نة  ، ) 1988ص . 7
( )2حلقة نقاش ية  ،ابعاد العدوان الامرييك – الاطليس عىل يو سالفيا  (،بيت احل ة  ،بغداد . )1999 ،
( )3ما عوو  ،حلف الاطلنطي وازمة كوسوفو  :حدود القوة وحدود ال عية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 113
( )4محمد خليفة  ،الاسالم واملسلمون يف بالد البلقان (،مركز دراسات العامل الاساليم ،مالطا  ، ) 1994 ،ص 597
( )5ظم عبد الواحد جاسور  ،الازمة البلقانية يف حرب البوس نة اىل حرب كوسوفو  :الارادات املتصارعة للقو املتحالفة وأفاق املس تقبل  ( ،دراسة صدرت عن قسم ادلراسـات الاوربيـة ،
مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد  ، )1999 ،ص . 14
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تطوير عالقات جديدة مبنية عىل اساس الثقة املتباد والتضامن والتعاون  ،كام مت تشكيل عام  1996جلنة حكوميـة (
روس ية – فرشس ية ) مشرتكة للتعاون يف جمـالت التجـارة والعلـوم والتقنيـة ويعتـرب جملـس التعـاون الاقتصـادي واملـاض
والتجاري املشلك عام  1992هـو الهيئـة العـام لهـذه اللجنـة  ،كـام يشـرتك الـبدلان يف تنفيـذ عـدد مـن بـرامج الفضـاء
الضبمة  ،مفنذ عام  1996تعمل بنجاب رشكة ( مس تارس مي ) لالس تحلدام التجاري للصوارخي الروس ية النـاق مـن نـوع
(سويوز) ابلشرتاك مع واك الفضاء الاوربية يف تنفيذ م وع (سويوز – كـورو) يف قاعـدة وينـا الفرشسـ ية  ،لإنتـا
حمرك الطائرات من نوع (  ) SM – 146للطائرة الروس ية ( سوبر جيت – . )1() 100
صا جاء دور فرشسا للمشاركة يف اجلهود ادلبلوماس ية حلل ازمة كوسوفو وادلعوة اىل وضع سلمي يف كوسوفو يف
اطار وضع الالبان والرصب اىل قبول املفاوضات عىل اساس منح احل اصا الواسع لألبان يف اطـار مجهوريـة رصبيـا
ورفض اس تقالل الاقلمي واقامة كوسوفو منطقـة دميقراطيـة متعـددة الاعـراق وهـذا مـا جـاء يف ترصـل رئـيس الـوزراء
الفرشيس الاس بق (ليونيل جوس بان) عندما اشار حنن ل نعمل عـىل كوسـوفو مسـ تقال اكمـ ًال ول مقسـامً ،اننـا ل نعمـل
عىل اجااءات جغرافية وامنا نعمل من اجل كوسوفو منطقة دميقراطية متعددة الثنيات  ،ولهـذا مـن الـواحض ان املوقـف
الفرشيس اكن يتـأرحج وتعـادة فرشسـا عنـدما تكـون بـني مواقـف تقـرتب مـن املانيـا وبـني مصـاحلها مـع الـولايت املتحـدة
الامريكية  ،صا تبدو مواقفها مرتددة احيـا ً ومترسـعة احيـا ً يف الاجنـرار يف الازمـة بسـب خشـياا مـن همينـة ادلور
الاملاو يف الساحة الاوربية او التبوف من س ياسة الولايت املتحدة اليت تسعى لستبعاد فرشسـا وامـيش دورهـا يف
الساحة الاوربية ومنافس اا اقتصاد ًاي وس ياس ي ًا  ،ولكن يف النتيجة ادرك صناع القرار يف فرشسا  ،بـأن امحلـ العسـكرية
ضد يو سالفيا الاحتادية ل ميكـن ان حتقـق سـو تسـوية متثـل حـ ًال بـل قـرار ًا امريكيـ ًا وان حتقيـق رشوط الـولايت
املتحدة الامريكية ابلاكمل يقتيض تدمري وتفكيك يو سالفيا عىل الطريقة الامريكية يعقبه تدخل بري(. )2
ابلنس بة للعالقات الروس ية – الاملانية فقد تطورت العالقات بي ام بشلك واحض بعد احلرب الباردة  ،ففـي
عام  1991اصبقت املانيا من اوىل ادلول اليت اعرتفت بروس يا بصفاا وارثة لالحتاد السوفييت  ،ووصلت اعىل درجات
التطور يف تكل الفرتة ب اية التسعينات  ،حبيث اصبح ومنذ عام  1998جتـري مشـاورات سـ نوية لبقـث امه القضـااي
بي ام ويف اكفة الالت (. )3
بعد ان حققت املانيا وحداا الوطنية يف هناية عام  1990اصبقت متثل القوة املركزية الاوىل يف وسـط اورواب
ولس امي واهنا تاتع بثقل (ساكو – اقتصادي – تق ) مازي ،ان مل يكـن الاول يف القـارة وان هـذا الثقـل يـدفعها حنـو
حتقيق مج من الاهداف اليت تص يف مصلحة املانيا  ،وان متركز املانيا وسـط اورواب  ،مـع وقـوع اهنمنسـا عـىل حافاـا
اجلنوبية اليت يتحدث معظم ساكهنا اللغة الاملانية  ،مما يع عـدم وجـود عوائـق حتـول دون اعـادة التـأثري الاملـاو عـىل
وسط اورواب من حبر البلطيق وحبر الشامل شام ًل اىل البقر الابيض املتوسط جنـو ًاب سـو بقـاء يو سـالفيا موحـدة،
وهذا يع ان تفكيك وحدة يو سالفيا الاحتادية واقتطاع اقلمي كوسوفو ذو املوقع اجليوسـرتاتيجي سـوف ميهـد الطريـق
( )1انظر :روس يا والعامل عىل موقع روس يا اليوم )http://arabic.rt.com/russia/world_and_russia ) RT
( )2عامد اجلاد  ،حلف الاطلنطي واحلرب يف البلقان  ( ،جم الس ياس ية ادلولية  ،مؤسسة الاهرام  ،عدد  ،137القاهرة  ،متوز  ،) 1999ص . 106
( )3روس يا والعامل عىل موقع روس يا اليوم  ،مصدر س بق ذكره .
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امام بسط النفوذ الس يا الاملاو عىل وسط ورشق اورواب ابلاكمل ووراثة الرتكة الكبرية اليت ختىل ع ا الـروس بعـد
اهنيار الاحتاد السوفييت ،لتصبح املانيـا ق املعـرب الـربي الوحيـد بـني اورواب ال ـقية واورواب الغربيـة( ، )1ومـن السـهل
مالحظة اجلهود الواسعة اليت تبذلها املانيا لتققيق هذا الامتداد يف وسط ورشق اورواب ،مفنذ عام  1989قدمت املانيا
مساعدات اقتصادية ومالية دلول اورواب ال قية تبلغ اضعاف ما قدمته الولايت املتحدة الامريكيـة او ادلول الاوربيـة
الاخر  ،وهنا يربز املوقف الاملاو يف ازمـة كوسـوفو بتأكيـده النسـ ا عـىل اجلوانـ الاشسـانية وادعائـه التعـاطف مـع
حقوق الالبان يف كوسوفو ودعوته للتدخل ابلقوة لوضـع حـد خملططـات الرصـب وحماسـبام عـىل ارتـاكب جـراع بشـأن
اااااكت حقوق الاشسان يف كوسوفو  ،هذا املوقف قاع عىل رفض الاملان لطموحـات الرصـب للسـ يطرة عـىل شـعوب
يو سالفيا الاحتادية ومعارضة املانيا لبناء يو سالفيا كام حيـرت هبـا الرصـب وتـر يف جنـاب الرصـب واعـادة بنـاء دوهنـام
القومية جتديد ًا لبناء التحالف الرصيب – الرو اصي لبد ان هيدد طموحااا املس تقبلية .
بناء ًا عىل ذ فانه اذا اكنت علية توس يع الاحتاد الاوريب والامتـداد الاوريب حنـو رشق اورواب تلـا بعـض
متطلبــات بــروز املانيــا قــوة كــرب يف القــرن الواحــد والع ــين  ،فــان املشــاركة يف العمليــات العســكرية حللــف شــامل
الاطليس ضد يو سالفيا الاحتادية قد اعطت لملانيا الفرصة اليت طاملـا انتظراـا منـذ سـني عامـ ًا عنـدما حـورصت
س ياس ي ًا ودس تور ًاي( ، )2وجتسد ذ يف موافقة الربملـان الاملـاو يف منتصـف ت ـين الثـاو عـام  1998عـىل املشـاركة
بعمل عسكري ضد يو سالفيا الاحتادية  ،كام وافقت املانيا عىل اختاذ قرار احلرب ضد يو سالفيا الاحتادية يف اجامتع
اللس ادلاع حللف شامل الاطليس عىل مس تو السفراء يف بروكسل يف عام . )3(1998
اما املوقف الربيطاو فقد اكن قريب ًا من املوقف الفرشيس املرتكز عىل الصداقة التارخيية والتقليديـة بـني بريطانيـا
ورصبيا وق صداقة قاةة عىل املصاحل الس ياس ية  ،اإذ تشلك رصبيا القوية دعامً اسرتاتيجي ًا ملصاحل بريطانيـا ولسـ امي يف
موا ة املانيا مس تقب ًال ( ، )4فض ًال عن خوفها من ان يؤدي تفتيت يو سالفيا الاحتادية اىل ششوء دول عىل انقاضها ممـا
يدمع حماولت الايرلنديني لالس تقالل عن بريطانيا  ،وقد حتركـت اجلهـود ادلبلوماسـ ية الربيطانيـة يف أزمـة كوسـوفو حنـو
حث السلطات اليو سالفية عىل اجراء حماداثت سالم يف كوسوفو وتأكيد اجلان التفاويض من اجـل ابـرام اتفاقـ ًا بـني
الطرف الرصيب الالباو  ،عىل الرمغ من ذ تبقى بريطانيا من أكرث ادلول الاوربية قـر ًاب مـن املوقـف الامـرييك حبـ
طبيعة العالقات الربيطانية الامريكية  ،ومن هنا وجدت احلكومة الربيطانية احلجة واملـربر للجـوء اىل اخليـار العسـكري
والقيام ابلعمليات العسكرية من منظمة حلف شامل الاطليس  ،اذ اكنت بريطانيـا تسـري مضـن خطـة معـدة مسـ بق ًا مـع

( )1عبد السالم ابراهمي البغدادي ،مضامني الس ياسة الامريكية اجلديدة يف وسط وجنوب اس يا  ( ،اوراق اس يوية  ،مركـز ادلراسـات ادلوليـة  ،جامعـة بغـداد  ،عـدد  ، 93السـ نة الثانيـة ،
 ، )2001ص . 2
( )2معا سالمة  ،ادلور الاملاو يف اورواب  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،مؤسسة الاهرام  ،عدد  ،122القاهرة  ، ) 1996 ،ص .177
( )3الربملان الاملاو يوافق عىل املشاركة يف العمل العسكري ضد بلغراد ( ،حصيفة بيان اليوم  ،عدد  ، 2562املغرب  19 ،ت ين الاول  ، )1998 ،ص . 7
( )4عبد املنعم س يد ، ،الغرب وقرار ادلول الاسالمية لرفع حرض السالب عن البوس نة ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 20
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الولايت املتحدة الامريكية بشلك رئييس ،هدفها تدمري القوة العسكرية اليو سالفية من خالل الغارات املكثفة لإجبار
القيادة اليو سالفية عىل املوافقة عىل رشوط حلف شامل الاطليس(. )1
املبحث الثاني :العالقات االقتصادية
يعع ُّد هذا العامل من أبرز العوامل املؤ رة يف العالقات ادلولية  ,واالب ًا ما تس تحلدم ادلول الوسـائل الاقتصـادية
للسعي من أجل حتقيق أهدافها  ،كام أن القدرة الاقتصادية يف عاملنا املعارص ق اليت حتدد القوة الس ياس ية والعسـكرية
( , )2فاملؤرشات ادلولية الراهنة أصبقت تؤكد أن املتغري الاقتصادي صار مرتكز ًا أساسـ ي ًا لقـدرة ي دو عـىل الفعـل
الاسرتاتيجي الهـادف واملـؤ ر  ،وإان الاقتصـاد والس ياسـة أصـبقت تبعـ ًا ص يتفـاعالن وعـىل حنـو مل يكـن مألوفـ ًا يف
السابق  ،وهكذا أصبقت ادلول تتقرك تبع ًا لسالمة جسدها الاقتصادي (.)3
شهدت الوضـاع الاقتصـادية يف روسـ يا تـدهورا حـادا يف أعقـاب احلـرب البـاردة  ،تـكل الزمـة الـيت ترجـع
جذورها اإىل فرتة ما قبل تفكـك الاحتـاد السـوفييت السـابق منـذ ان اكن هنـاك تطبيـق ملـا يسـمى ابلـــ( البريوسـرتوكيا
)*ل إالصالب الاقتصـادي  ،وبعـد جمـيء يلتسـني اإىل احلـ ويف خطابـه أمـام الربملـان الـرو عـام  ، 1991رصب ان
الطريقة الوحيدة للتغل عىل تكل الوضاع هـو التقـول وبدفعـة واحـدة ) )one shotاإىل الاقتصـاد احلـر وخصبصـة
القطاع العام  ،وإاعطاء دور كبري للقطاع اخلاص  ،وكذ اإعطـاء أولويـة يف بر جمـه الإصـالي اإىل ختفـيض املزيانيـة ،
ابلإضافة اىل حترير السعار وإاصالب النظام الرضيا  ،وخصبصة الزراعة والصناعة (. )4
ففي عام 1992بدأت علية الإصالب الاقتصادي ،عندما قامت احلكومة بتوزيع صكوك عىل املواطنني بـدون
مقابل بقمية ( )10ألف روبل وحيق لحصاهبا رشاء أسهم يف املؤسسات احلكومية اليت ستمت خصبصاا أو استار هـذا
الصك يف البنوك أو بيعه واحلصول عىل قميته نقدا (. )5
ونتيجة لتكل الإجراءات جنقـت روسـ يا يف حزيـران عـام  1992الانضـامم اإىل صـندوق النقـد ادلوض ،اصي
يضم معظم دول الاحتـاد الاوريب كعضـاء فيـه  ،حصـلت روسـ يا عـىل قـروض مـن صـندوق النقـد ادلوض ،علـام أن
الصندوق يضع رشوطا مقابل تقدمي القروض اإىل روس يا  ،فقد اشرتط عىل روس يا خفض املزيانيـة اإىل  %5مـن النـا

( )1عيل اوحيدة  ،الناتو يدخل يف حرب اس تزناف طوي الامد مع يو سالفيا ( ،حصيفة العرب  ،عدد  ، 5621لندن  16 ،نيسان عام  ، ) 1999ص . 1
) (2سعد حقي توفيق  ,مبادئ العالقات ادلولية  ( ,دار وائل للطباعة و للن ،عامن  , ) 2000 ،ص . 250
) )3عبد القادر محمد فهمي  ,النظام الس يا ادلوض – دراسة يف ألصول النظرية واخلصائص املعارصة  ( ,دار وائل  ,عامن  , )1997 ,ص . 133-132
 (البريوسرتوكيا ) ق س ياسة الإصالب الاقتصادي اليت اكن يتبعها رئيس روس يا السابق ميحلائيل ورابتشوف واليت تع إازا جذريـة للعقبـات الـيت تعرقـل التمنيـة الاجامتعيـة والاقتصـادية
،واليت تتطل كفاءة همنية عالية ومعرفة لالت الإنتا والعرت والتكنولوجيا وتنظـمي العمـل ووضـع أسـس الإدارة وحوافزهـا املعنويـة وا إلداريـة  .ابلإضـافة اإىل مشـاركة الشـ باب واملـرأة يف احليـاة
الس ياس ية واجياد البيئة القانونية اليت تكفل مصاحل الاع من خالل اس تقالل القضاء كسلطة قاةة عىل سري تنفيذ القوانني  .ملزيد من التفاصيل انظر روجيه اارودي  ،حفارو القبور  ،ترمجـة عـزة
صبقي  ( ،دار ال وق  ،ط ، 1عامن  ،)1999،ص . 53انظر ايضا خليل حسني  ،النظام العاملي اجلديد واملتغريات ادلولية  ( ،دار امل ل اللبناو  ،بريوت  ، )2009 ،ص. 257
( )4ولمي نصار  ،روس يا كقو كرب  (،جم املس تقبل العريب  ،عدد ، 20بريوت ) ،ص. 23
( )5نورهان الش يخ  ،صناعة القرار يف روس يا الاحتادية والعالقات الروس ية العربية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص.22
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احمليل مقابل قرض بقمية ( )600مليون دولر عام  ، 1994ويف نفس العام حصلت روسـ يا عـىل قـرض بقميـة ()1500
مليون دولر مقابل خفض التضبم اإىل  %7شهراي (. )1
حاولت روس يا يف بداية التسعينات بعد أن تفكك الاحتـاد السـوفييت السـابق  ،أن تسـ تعيد ماكااـا السـابقة
اليت اكنت متتاز هبا خالل حقبة احلـرب البـاردة ولجـل ذ اكن لبـد لهـا أن تتبـالا بعـض املسـ تلزمات الواجبـة لـتكل
()2
املاكنة م ا -:
 -1أن تعاجل الوضع الاقتصادي املتع واملثقل ابملشاي والصعوابت .
 -2ان تضمن حصولها عىل املوارد والتكنولوجيا املتطورة .
 -3ان تتجن تصعيد اهناديدات اليت تواجه ماكااا .
فاكنت القارة الوربية املاكن املالع وخصوصا حب ملوقعها اجلغرايف املتا لروس يا لتطبيـق تـكل املسـ تلزمات
للمساعدة يف جناب علية الإصالب الاقتصـادي واصي بـدت بتطبيقـه منـذ عـام  ، 1991فقـد حظيـت القـارة الوربيـة
ابملاكنة املهمة يف الس ياسة اخلارجية الروس ية .
اكن لأوربيني من جاارم الر بـة يف تطـوير عالقـاام مـع روسـ يا  ،ختوفـا مـن ان تكـون هنـاك نـوااي لتقـارب
أمرييك – رو  ،فقد اكنت هناك ر بة أمريكيـة مـن أن تكـون القـوة الروسـ ية مصـدرا مـن مصـادر جتديـد اإحسـاس
الوربيني ابحلاجة اإىل الوجود المرييك يف اورواب عىل حساب مصـاحلهم املسـ تقبلية  ،وهـو مـا ظهـرت بـوادره بشـلك
حقيقي بعد تفكك الاحتاد السوفييت السـابق وعقـد معاهـدات ثنائيـة للحـد مـن التسـلح دون مراعـاة املصـاحل الوربيـة
ابملنطقة  ،فقد وقع الرئيس الرو ورابتشوف مع الرئيس الامرييك بوش الاب عام  1991معاهـدة ( سـ تارت ) 1
ويف عام  1993وقع الرئيس الرو بوريس يلتسـني مـع الـرئيس الامـرييك بـوش الاب معاهـدة ( سـ تارت  ) 2الـيت
حتظر الصوارخي البالستية العابرة للقارات ذات الربوس احلربية املتعددة  ،وازا الصوارخي الثقي العابرة للقارات من نـوع
( )SS18مع ختفيض ترساااام النووية اىل حواض الثلث ( ، )3فسـارعت ادلول الوربيـة اإىل تقـدمي املسـاعدات الالزمـة
اليت حتتا ا روس يا مبس تو اكرب من املساعدات اليت قـدماا الـولايت املتحـدة المريكيـة  ،لكـن هنـاك ر بـة أوربيـة
أمريكية مشرتكة يف اإعادة تشكيل قوة ادلو الروس ية لتكون مبثابة احلاجز أمام مـا قـد يشـلك خطـرا عـىل الغـرب مـن
حترر ادلول الإسالمية يف أس يا الوسطى وابلتاض تتقول اإىل مصدر دمع لتطلعات ادلول الإسالمية عوما (. )4
ويتضح التوجه الاورويب حنو روس يا من خالل ازدايد معدلت التبادل التجاري بني الطرفني بعد هناية احلرب
الباردة  ،انظر جدول رمق ( )1و ( ، )2كام ان ارتفاع معدلت النا احملـيل الاجـامض الـرو خـالل عقـد التسـعينات
بوترية متصاعدة  ،يشري اىل ر بة اوروبية – امريكية يف احلفاظ عـىل روسـ يا ابن تكـون صـاحبة اقتصـاد قـوي  .انظـر
الشلك رمق ()1
( )1نبيه الاصفهاو  ،حكومة برمياكوف يف موا ة املأزق الرو  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،مؤسسة الاهرام  ،عدد  ، 134القاهرة  ، ) 1998 ،ص. 246
( )2نبيه الصفهاو  ،الس ياسة اخلارجية الروس ية يف مرح التقول ادلميقراطي  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،مؤسسة الاهرام  ،عدد  ، 116القاهرة  ،) 1996 ،ص.228
( )3امحد املوسوي  ،املنظامت ادلولية والاقلميية  (،دار الرباق  ،ط ، 1لندن  ، ) 1999 ،ص. 119
) (4نفس املصدر  ،ص. 121
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)

ادلول

جدول رمق ()1
الصادرات الروس ية اإىل دول الاحتاد الوريب ( )1998 -1992مباليني ادلولرات
1997 1996
1995
1994
1993
1992

1998

أملانيا

5074

5362

6079

6734

6531

5683

1589

1236

1516

1611

1626

1426

بريطانيا

2287

3353

3642

3103

3176

2846

2877

ايطاليا

2951

2629

2739

3292

2808

3564

3208

هولندا

2277

979

2428

3183

2317

4554

3918

بلجياك لوكسمبورغ

890

1079

1392

1522

1426

859

619

اس بانيا

526

385

172

274

404

630

502

الربتغال

33

43

24

17

26

27

36

ايرلندا

27

605

1217

2552

5833

2500

650

اليو ن

236

194

266

147

137

202

365

ادلمنارك

281

190

244

455

282

167

27

اهنمنسا

657

1405

751

886

823

735

584

فنلندا

1546

1364

2028

2377

2618

2774

2046

السويد

654

783

811

646

995

985

746

5873
1970

فرشسا

املصدر(international Monterey fund , direction of trade statistics year book 1998). :
(international Monterey fund , direction of trade statistics quarterly , Washington dc
September,1999).
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ادلول

جدول رمق ()2
الواردات الروس ية من دول الاحتاد الوريب ( )1998 -1992مباليني ادلولرات
1997 1996
1995
1994 1993
1992

1998

أملانيا

6725

5142

5682

6537

5158

6640

5364

فرشسا

1286

899

1004

1074

1267

1592

1565

بريطانيا

562

653

896

1100

1121

1481

1202

ايطاليا

3052

1106

1589

1851

2316

2651

1763

هولندا

368

431

1610

1646

1006

1206

898

بلجياك لوكسمبورغ

306

337

641

904

663

815

659

اس بانيا

420

175

245

241

357

518

604

الربتغال

39

19

40

19

28

30

19

ايرلندا

112

83

150

323

316

459

293

اليو ن

32

134

185

257

204

185

124

ادلمنارك

185

190

323

483

436

585

502

اهنمنسا

991

855

979

982

664

708

502

فنلندا

1223

724

1628

2041

1666

1873

1326

السويد

490

680

563

697

500

535

690

املصدر(international Monterey fund , direction of trade statistics year book 1998) . :
(international Monterey fund, direction of trade statistics quarterly , Washington dc
September,1999).
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عباس فاضل عباس

شلك رمق ()1
النا احمليل الإجامض الرو بعد تفكك الاحتاد السوفييت مبليارات ادلولرات

املصدر  -:صندوق النقد ادلوض http://www.imf.org
أما يف جمال النفطـي وهـو الـال الاكـرث ايفيـة يف مسـرية العالقـات الروسـ ية – الاوروبيـة واصي يعـ رد ملفـ ًا
أساس ي ًا يف العالقات بي ام ،فروس يا عالق نفطي يطرب بدي ًال همامً لـنفط ال ـق الوسـط ابلنسـ بة لورواب وق دو
اورو -أس يوية تناي اإىل الاع الوريب وترتبط مبصاحل حيوية واسرتاتيجية مـع ادلول الوربيـة  ،وتسـعى روسـ يا جاهـدة
اإىل توطيد وتدعمي عالقااا بأورواب عىل النقو اصي حيقق مصاحل الطرفني ويعتـرب التعـاون يف جمـال الـنفط أحـد احملـاور
الساس ية ص (. )1
ففي عام  1992أجنز الاحتاد الوريب معاهدة الطاقة لغرض اإعطاء اإطار قانوو لالستارات اليت يـود الاحتـاد
الوريب القيام هبا يف جمال النفط ومصادر الطاقة الخر يف أرايض الاحتاد الرو  ،واكنت ادلول املس تق حـديث ًا يف

( )1نورهان الش يخ ،روس يا والاحتاد الوريب رصاع الطاقة واملاكنة ( ،جم الس ياسة ادلولية ،مؤسسة الاهرام  ،عدد ، 164القاهرة  ، )2006 ،ص. 66
املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

28

العالقات بني روسيا االحتادية واالحتاد األوربي للفرتة (

-

)

عباس فاضل عباس
()1

منطقة حبر قزوين وخباصة أذربيجان واكزاخس تان حتتل مركز ًا عالي ًا يف أولوايت مس تقبل امن الطاقة لالحتاد الوريب
.
ا َّإن دول الاحتاد الوريب تعاد عىل روس يا يف  %44من الغاز الطبيعي و % 18من الـنفط وهـذا الاعـامتد ل
يتوزع ابلتساوي عىل دول الاحتاد الوريب ،فهناك دول يف وسط ورشق اورواب تعاد بصورة ش به اكم عـىل مصـادر
الطاقة الروس ية  ،مفث ًال ا َّإن دول البلطيق تعاد ابلاكمل عىل مصادر الغـاز الرو (. )2
ومل تكن احلكومة الروس ية يف عقد التسعينات من القرن املايض معادة بصورة كبرية عىل الإنتا النفطـي ،بـل
اكنت ال اكت الكرب أنذاك تدار من قبل خنبة مس يطر علهيا س ياس ي ًا ،وهذه الس ياسـة تغريت بعد عام . )3( 2003
منذ تفكك الاحتاد السوفييت يف العام  ،1991فا َّإن ال اكت احلكومية ق اليت حتتكر اإنتا الغـاز الطبيعـي يف
روس يا ،اإذ تس يطر احلكومة الروس ية عىل أكرث من  %50من السهم كام اإهنر ا حتتكر خطـوط الغـاز يف روسـ يا وبـذ
فهيي تس يطر عىل ما يقارب  %90من اإنتا الغاز الرو وعىل حواض ربع الاحتياطي العاملي ،ا َّإن التأثيـر الاقتصـادي
والس يا لـ كة(  () GAS PROMااز بـروم) واحض للعيــان يف روسـ يا فهـيي تسـ يطر عـىل مجموعـة مـن البنـوك
واملمتلاكت الصناعية واملزارع ووسائل الإعالم ،وتأ ثليث عائدات رشكة ااز بروم مـن خـالل صـادرااا اإىل املسـ اكل
الوريب  ،أما ال اكت الروس ية اري احلكومية مثل (  ) LUK OILفهيي تترصف حبذر للمحافظة عىل عالقات وثيقة
ابلنببة احلامكة لغرض الاس ارار بعملها (.)4
يعدر الاحتاد الوريب ال يك املفضـل ابلنسـ بة لروسـ يا يف الششـطة الاقتصـادية ،كـام ا َّإن روسـ يا تعاـد عليـه
أساس ًا لترصيف منتجااا ،وهذا تطور همم بعد أن دأب الاحتاد السوفييت يف املـايض عـىل وصـف الاحتـاد الوريب بأنـه
الركزية الوربية للحلف الطلنطي أي العدو الدلود هل(. )5
لكن عىل الرمغ من ذ تبقى روس يا عالق نفطي ولها دور اقتصادي همم عـىل السـاحة الوربيـة واصي أد
اإىل بروز روس يا قوة اقتصادية كرب من املنظور النفطي واكتساهبا تأثري ًا واسع النطاق يف سوق النفط وأسـعاره العامليـة
وهذا ما اكده الرئيس الرو (بوتني) يف تكل الفرتة عن اس تعداد بالده لن حتل حمل ال ق الوسط مكصدر رئييسـ
للنفط لورواب والولايت املتحدة  ،ي هذه العوامل اكن لها تأثريها املبارش يف قبول العضوية الاكم لروسـ يا يف مجموعـة

( )1ولمي انفداهل ،قرن من احلروب  :خفااي الس ياسات النفطية واملرصفية الاالكو– أمريكية والنظام ادلوض اجلديد ،ترمجة :محمد زكراي اإسامعيل (،ش ة قضااي راهنة ،عـدد ، 10وزارة الثقافـة ،
دمشق )  ،ص361
( )2طال حسني حافظ  ،س ياسة الطاقة الروس ية جتاه دول اجلوار ( اورواب و اوراس يا ) ( ملف س يا  ،عدد  ، ، 54مركز ادلراسات ادلولية ،جامعة بغداد ، )2009،ص. 5
( )3ثني س تافسون  ،الفوىض يف روس يا وأاثرها عىل اإنتا وجتاره الطاقة ( ،جم النفط والتعاون العريب ،الامانة العامة ملنظمـة الاقطـار العربيـة املصـدرة للبـرتول (اوابـك) ،الكويـت  ،الـدل
التاسع ع  ،عدد  ، )1994 ، 68ص. 95 – 93
الس
ال
( )4نورهان الش يخ ،العالقات الروس ية الاورو -أطلنطية بني املصاحل الوطنية و اكة الاسرتاتيجية  ( ،جم ياسة ادلولية  ،عدد ، 170مؤسسة الاهرام  ،القاهرة  ،)2007،ص. 52
( )5نبيه الصفهاو  ،املبادئ الساس ية للس ياسة اخلارجية الروس ية ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،مؤسسو الاهـرام  ،عـدد  ،142مركـز الاهـرام لدلراسـات الس ياسـ ية والاسـرتاتيجية  ،القـاهرة
 ،) 2000،ص. 172
ملزيد من التفاصيل انظر أيض ًا  -:فكتور ليبيديف ،الوضاع الاقتصادية والس ياس ية والمنية يف روس يا الاحتادية( ، ،سلسة حمارضات  ( ،مركز الامارات لدلراسات والبقـوث الاسـرتاتيجية ،
عدد ،28ط ، 1ابوظا  ، ) 1999 ،ص.12-11
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ادلول الس بع الصناعية الكرب  ،وهكذا أصبقت املوارد الطبيعيـة الروسـ ية أداة تـؤ ر مـن خاللهـا يف حلفاءهـا وادلول
التابعة وثبرت وجودها مقابل الغرب لس ريام الاحتاد الوريب .
وقد أاثرت س ياسة الطاقة الروس ية اوف من بي ا ،أن تصبح الإمـدادات اإىل سـائر اورواب اـري موثـوق هبـا
وان نوااي روس يا تتنافر مع نوااي الاحتاد الاوريب ( أي س يطرة ادلول مقابل اخلصبصة) وان عالقـات الطاقـة الروسـ ية
الاوربية اري متوازنة (أي عدم وجود رشاكة اسرتاتيجية بني الاحتـاد الوريب وروس يا )  ،وعليه مفن املشـكوك فيـه أن
ختدم الطاقة أ راض روس يا الهجومية او ادلفاعية (.)1
املبحث الثالث :العالقات العسكرية
املطلب االول  /دور حلف مشال األطلسي يف العالقات الروسية األوربيــة
تعدر قضية توس يع حلف شامل الطليس جتاه ال ق عرب  م دول جديدة اإىل عضويته  ،من أبرز القضااي املثرية
للجدل ليس فقط يف العالقة بني احللف وروس يا الاحتادية ،بل وداخل أعضاء احللف ايضا  ،حبيث تبدو الانقسامات
واحضة عىل مس توايت عديدة  ،كام علت روس يا الاحتادية جاهدة لوضع رشوطها للقبول باـدد احللـف حـىت حـدودها
الغربية (. )2
ان معظم ادلول الاوربية الغربية حريصة عىل عالقات الـود والتعـاون مـع ادلو الروسـ ية املرتاميـة الاطـراف
رشقا  ،اما ادلول الاوربية ال قية فتعيش عىل اخملاوف من عودة الهمينة الروسـ ية بشـلك مـا ( ، )3فقـد اكنـت روسـ يا
تعارض جبد انضامم دول اورواب ال قية وادلول اليت انفصلت عن الاحتاد السوفييت اإليه  ،لن هذا يع ابلنس بة لها أن
تظل ق وحدها يف موا ة ابيق دول اورواب والولايت املتحدة المريكية  ،لس امي ان بعض النبـ الروسـ ية تـر أن
مد حدود هذا احللف ليتا حدودها قد ينطوي عىل اديد خطري لمن وسالمة روسـ يا  ،ابعتبارهـا امتـداد لس ياسـة
الاحتواء اليت اكنت متبعـة مـن قبـل الـولايت املتحـدة الامريكيـة جلـذب ادلول الـيت اكنـت حميطـة ابلحتـاد السـوفييت
لدلخول يف حتالفات خاصة مع الولايت املتحدة الامريكية حلرص الاحتاد السوفييت وتطويقـه داخـل حـدوده الاقلمييـة ،
س امي وان روس يا تدرك ان هذه الس ياسة ما زالت تتبع حاليا من قبل الولايت املتحدة الامريكية والغـرب جتـاه روسـ يا
الاحتادية  ،مع فارق ادلول ،حيث اكنت دول ال ق الاوسط مبوقعها اجلغرايف القري من الاحتاد السوفييت متثل عـىل
املس تو الاسرتاتيجي خط ادلفاع الاول لالحتاد السوفييت ،اما الن فان ادلول اليت اسـ تقلت عـن الاحتـاد السـوفييت
ق اليت متثل هذا اخلـط  ،ومه يـرون ان سـعي الـولايت املتحـدة الامريكيـة ودول اورواب الغربيـة جلـذب دول اورواب

( )1مجموعة ابحثني ،التسلح وازع السالب والامن ادلوض  ،الكتاب الس نوي  ، 2008معهد س توتهومل لحباث السالم ادلوض ،حترير اإاين انطوو  ،ترمجة حسن وأخرون (مركز دراسات الوحدة
العربية  ،ط ، 1بريوت  ،ت ين الثاو  ، )2008ص. 66
( )2عامد اجلاد  ،اجلدل حول توس يع الناتو ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،مؤسسة الاهرام ،عدد  ، 129القاهرة  ،يوليو  ، ) 1997ص. 75
( )3مجموعة مسايفني  ،حلف شامل الاطليس يف عامه الس تني  ،نظرة است افية وموقع العامل الاساليم فهيا  ،تقرير  ( ،مركز اجلزيرة لدلراسات الاسرتاتيجية  ،قطر  ،متوز  ، ) 2009ص. 18
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ال قية وبقية دول الاحتاد السوفييت السابق اىل حلف شامل الاطليس ما هو الا دليـل عـىل سـعي الـولايت املتحـدة
الامريكية من خالل الاداة الاوروبية اىل تطويق روس يا الاحتادية بأسلوب جديد (. )1
يضاف اىل ما تقدم ان دول اورواب ال قية تعاو يف الساس من نقـص جـوهري يف قـدرااا واماك اـا الـيت
تأ رت بشـلك سـلا مـن حـا عـدم الاسـ تقرار الـيت تلـت تفكـك الاحتـاد السـوفييت مـن ـة  ،ومـن تـردي الوضـع
الاقتصادي اصي متبض عنه تراجع يف الرصف عىل املزيانية العسكرية (ادلفاعية)  م مـن اخـرتاق أمـرييك عـىل صـعيد
القدرة العسكرية الاسرتاتيجية الروس ية بتوقيع الطرفني عىل اتفاقية ختفيض اهناديد الاسرتاتيجي  ،ي هذا جعل قـدرة
القوات املسلحة الروس ية للتعامل يف الظروف املس تجدة أكرث صعوبة المر اصي يس تدعي جتاوزه اإعـادة الرصـف عـىل
القـوات املســلحة الروسـ ية بغيــة حتــدييلا  ،وابلتــاض تصــاعد الإنفــاق العســكري نتيجــة لرتفــاع حــا اسـ تعداد القـوات
الروس ية خاصة بعد قرار توس يع حلف النـاتو وادراك روسـ يا لطبيعـة الاهـداف الاوروبيـة وراء هـذا التوسـع واملاـث
بعزل روس يا عن اورواب و افشال أية حماو للتاكمل الاقتصادي والس يا والعسكري معها واحتواهئا عن طريق زرع
قواعـد عسـكرية عـىل حــدودها  ،و م وعـزل ادلول الاوربيـة ال ــقية الـيت ميكـن ان تشــلك بعـدا اسـرتاتيجيا لهــا يف
املس تقبل وحرماهنا من اس تقطاهبا للفكل الرو (.)2
لقد أختذ الناتو عق تفكك الاحتاد السوفييت عام  1991سلس اجراءات لبناء عالقات جديدة مـع العضـاء
السابقني حللف وارسو وخاصة روس يا اليت اكنت تنظر بتشكك ابلـغ خلطـط التحـالف الغـريب للتوسـع رشقًـا ،ويف عـام
 1994عرض الناتو عىل دول حلف وارسو السابق عالقات حمدودة عىل شلك بر مج ( ال اكة مـن اجـل السـالم )
مما سح لها ابملشاركة يف تبـادل املعلومـات والتـدريبات العسـكرية املشـرتكة وعليـات حفـظ السـالم ،اإل ا َّإن هـذا أكـد
خطرا متبف ًيا لم ا (. )3
اوف روس يا من ان الناتو يشلك ً
يف  27أاير عام  1997وقـع يف ابريـس بـوريس يلتسـني رئـيس روسـ يا وخـافيري سـول الامـني العـام للنـاتو
وممثلون عن  16دو اعضاء يف الناتو ميثاق العالقات املتباد والتعاون والمـن بـني روسـ يا والنـاتو ،ويشـلك الفصـل
الرئييس اخلاص جبوان العالقات الس ياس ية العسكرية نواة للميثاق ،ويقيض امليثـاق حبظـر ش ـ الاسـلحة النوويـة يف
ارايض الاعضاء اجلدد يف احللف  ،كام يقيض امليثاق بتشكيل اللس ادلاع واللجنة العسكرية املشرتكة ادلاةة (روسـ يا
استشاراي يف مناقشـة القضااي ذات الاهاـام املشتـرك .وعىل الرمغ مـن ان روسـ يا منقـت
دورا
ً
– الناتو) ملنح روس يا ً
احلق يف الإدلء برأهيا ،فاإهنا ًدرا ما شعرت بأ َّن احللف الطليس يضع هذا الرأي يف الاعتبار (. )4
ا َّإن تفكك القوة العسكرية حللف وارسـو والاحتـاد السـوفييت السـابق  ،وقيـام روسـ يا بسـق مجيـع أسـلقاا
النووية التكتيكية واملتوسطة املد من وسط ورشق اورواب ،قـد قلرـص اإىل حـد كبـري مـن احـامتلت انـدلع احلـروب
قواي للناتـو اإىل اإجراء ختفيضات عىل ترسانته النووية سواء
النووية الشام أو احملدودة يف اورواب ،وقـد اكن ذ دافعـًا ً
) (1يفغي برمياكوف ،العامل بعد  11سبارب و زو العراق  ( ،مكتبة العبياكن  ،الرايض  ،)2004،ص.114
( )2ارشف تشك  ،ارسائيل والناتو من التعاون اىل ال اكة  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،مؤسسة الاهرام ،عدد  ، 168مركز ا  ،القاهرة  ) 2007 ،ص.249
( )3صالب سامل زرنوقة  ،الناتو بني مرحلتني ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،مؤسسة الاهرام ،عدد ،129مركز  ،القاهرة  ،) 1997 ،ص . 70-69
)4(William Safire,( The Baltic States deserve NATO Protection ), Herald Tribune,8may 1997,P.9
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بشلكها الاسرتاتيجي أو التكتييك ،فاسرتاتيجيا قامــت واش نطــن بتبفـيض عـدد صـوارخيها العـابرة القـارات اىل الثلـث
تقريب ًا استناد ًا اإىل اتفاقية (س تارت  ، )1كام اكنت تتفاوض مع الاحتـاد السـوفييت قبـل تفككـه عـام  1991للتوقيـع عـىل
اتفاقية ( س تارت ، )2اليت من خالل تطبيقها ستنبفض ثليث الرتسانة النووية الاسرتاتيجية لب البدلين تقريب ًا (. )1
ان ادراك روس يا حقيقـة ان امه مصـلحة للغـرب ق عـزل روسـ يا ومنعهـا مـن ممارسـة نفوذهـا ا إلقلميـي بشـلك
يتعارض او يتقاطع مع مصاحلهم وهو ما دفـع ابجتـاه س ياسـة الـولايت املتحـدة المريكيـة وتأكيـدها عـىل رضورة اااـا
س ياسة جديدة مع روس يا الاحتادية خصوصا واهنم يدركون بأن روسـ يا كقميـة وكيـان سـ يا وبنيـة جيـو سـرتاتيجية مل
خترس يف موا ة الولايت املتحدة الامريكية ( ، )2يدفع ابجتاه دعوات روس ية لإعادة الد الـرو وبنـاء روسـ يا قويـة
تعاود الظهور مكنافس اسرتاتيجي مرة اخـر  ،سـ امي وان روسـ يا تنظـر بعـني الريبـة اإىل اسـ ارار وجـود حلـف شـامل
الطليس وتؤكد داةا ان الهدف اصي تأسس احللف من اجهل قد تالىش من املرسب الس يا واجلغرايف للعامل(. )3
ان واقع احلال هـذا دفـع الاسـرتاتيجية الروسـ ية لختـاذ اسـلوب جديـد يف موا ـة الغـرب مـن خـالل تعزيـز
العالقات مع اورواب  ،مدركة ان الاختيار احلقيقي أمام روس يا تقوية العالقات مع اورواب  ،وليس أية اورواب اكنـت بـل
اورواب عــرب الطلس ـ ية والــيت جيــري تشــكيلها يف ت ـكل الفــرتة  ،الناجتــة عــن توس ـ يع الاحتــاد الوريب وحلــف شــامل
الطليس ،واليت من احملال أن تظل مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا بأمرياك اذ تنظر روس يا اإىل هذه الكت الاوروبية  ،ابعتبارهـا
ق اخليار اصي ميكن ان مينح روس يا دور ًا دولي ًا واقعي ًا ويزيد فرصاا يف التقول وتطوير ذااا اجامتعيا وابلتاض سـيتقمت
عىل روس يا أن تسعى لالنامتء اهنهيا اإذا ما أرادت أن تتجن العز اجليوبوليتيكيـة اخلطـرية ( ، )4ولهـذا نالحـظ انـه بعـد
أكرث من عقد اكنت خالهل التو ات الاسرتاتيجية والمنية الروس ية تعيش حال ختبط يف عهد الرئيس بوريس يلتسـن
 ،وأصبح واحض ًا ان اإدارة بوتني سلكت طريق ًا ميتاز ابلتعاون وال اكة  ،ان لهذا التغيري أس باب عديدة تراوحت ما بني
-:
 .1الضعف التدرجيي لدلو واملرتبط مبشبت روسـ يا الاقتصـادية والاجامتعيـة  ،ومـا بـني التـدهور النسـ ا ملاكنـة
روس يا ابملقارنة مع سائر الالعبني ادلوليني الكبار.
 .2التفكري والعمل الغريب اجلاد يف توس يع عضوية حلف شامل الطليس ليشمل دول الاحتـاد السـوفييت ،وهـو المـر
اصي زاد من اخملاوف واخلش ية الروس ية من العز  ،سـ امي بعـد أن طـرأت يف الونـة الخـرية أحـداث أ ـرت عـىل
أحادية املصاحل والتواجد الرو يف هـذه املنطقـة وابلخـص بعـد أحـداث  11أيلـول  2001والتواجـد المـرييك
املبارش يف أفغاشس تان.
 .3املصاحل المريكية املس تجدة يف نفط حبر قزوين ومصاحلها يف جيوسـرتاتيجية شـ باكت نقـل الـنفط والغـاز يف هـذه
( )1ازار اسامعيل عبد اللطيف  ،دور حلف شامل الاطليس بعد ااااء احلرب الباردة  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 80
ملزيد من التفاصيل انظر ايض ًا  -:امحد دايب  ،روس يا والغرب من املوا ة اىل املشاركة  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،مؤسسة الاهرام  ،القاهرة  ،عدد  ،149متوز  ، 2002ص. 173
) (2ريتشارد نيكسون  ،وراء السالم  ،ترمجة ما عباس  (،الامل للن والتوزيع  ،عامن  ، )1995 ،ص .70-68
) (3نفس املصدر  ،ص.70
) )4انظر زبيغنيو برجينسيك ،رقعة الشطرجن الكرب  ،مصدر س بق ذكره ،ص .151
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املنطقة.
 .4تغري القيادات الس ياس ية احلامكـة يف ادلول املسـ تق عـن الاحتـاد السـوفييت وجمـيء قيـادات وعـن طريـق ثـورات
بيضاء موالني أكرث للغرب .
وعليه ابتعدت الو ة اجلديدة لالسرتاتيجية الروس ية عن حماولت عرق الس ياسات الغربية  ،وبدل من ذ
صارت الس ياسة الروس ية حتاول التقارب والتفامه أكرث مـع الس ياسـات الغربيـة  ،ولسـ امي س ياسـة فرشسـا وأملانيـا كـوهنام
البرز والقرب اإىل روس يا من بقية الالعبني الوربيني  ،وعىل ما يبدو  ،ان سعي روس يا خالل التسعينات لسـ تعادة
موقعهــا كقــوة عظمــى والبقــث عــن دوائــر نفــوذ جديــدة  ،شــهد تراجعـ ًا وحلــت ماكنــه عليــة تكيــف أكــرث واقعيــة مــع
الس ياسات العاملية القاةة  ،مع هدف رئييس هو تعزيز موقع روس يا كقوة إاقلميية حاسة مضن بيااا الاوراس ية املبـارشة
 ،كنقطة بداية لنطالقها العاملي (.)1
اذ يشري واقع الحداث  ،اإىل أن املوقف الرو الرسي من توسعات حلـف شـامل الطليسـ حنـو ال ـق
متزي بعدم الثبات والقطع  ،ويرجع ذ يف رأينا اإىل ان القيادة الروسـ ية أدركـت بـأن عليـة التوسـع جاريـة ل حمـا وأن
روس يا يف وضعها احلاض ل تس تطيع وقف زحف احللف والتـأثري عـىل ادلول الرا بـة يف الالتحـاق بصـفوفه ومنعهـا مـن
عل ذ  ،وابلتاض رشعت روس يا تتحدث بلغة أكرث مرونـة وتشـري اإىل أهنـا ل تسـ تطيع حرمـان أيـة دو مـن حـق
الالتحاق حبلف شامل الطليس ولك ا ضد هذه التوسعات لهنا س تؤدي اىل عدم الاس تقرار يف اورواب ،وبعبارة أكـرث
دقة  ،فان روس يا توافق عىل  م أعضاء جدد اىل احللف وعىل التوسـعات يف ظـل رشوط معينـة  ،وهـذا يشـري اىل
التقفظ  ،وتراوحت هذه ال وط بني عدم ش السلحة النوويـة يف الرايض اجلديـدة الـيت سـ يدخلها احللـف وعـدم
قبول دول البلطيق يف عضويته وحق موسكو يف الاعرتاض عىل أية حتراكت يقـوم هبـا احللـف متثـل خطـرا عـىل المـن
القويم الرو  ،ويف  27أاير  1997وقعت موسكو مع احللف (ميثاق ابريس)* (. )2
ولقد اس تطاعت روس يا من جعل اورواب تقر يف اسرتاتيجياا املشرتكة اخلاصة هبا ابن مس تقبل هـذا ال ـيك
الرضوري (أي روس يا) يشلك مصلحة اسرتاتيجية لها  ،ويف أعقاب التفاقية اليت مت التوصل اإهنهيا مع روس يا اداة 11
ايلول  2001أصبح دل اورواب حوار ًا س ياسـ ي ًا وامنيـ ًا مـع روسـ يا أكـرث تقـدم ًا مـن احلـوار مـع أي رشيـك أخـر  ،رمغ
اس ارار التوتر يف جمالت الس ياسة الخر مبا يف ذ تكل املتعلقة ابلمن مثل تقيمي الرصاع يف الشيشان (. )3

( )1اإاين أنطوو واخرون ،النظام الاطلس-اوريب والامن العاملي  ،يف التسلح وازع السالب والامن ادلوض ،ترمجة فادي محود واخرون  ( ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،ط  ، 1بريوت ،
 ، )2004ص.161
* ( ميثاق ابريس ) يف  27أاير عام  1997وقع يف ابريس بوريس يلتسني رئيس روس يا وخافيري سول الامـني العـام للنـاتو وممثلـون عـن  16دو اعضـاء يف النـاتو ميثـاق العالقـات املتبـاد
والتعاون والمن بني روس يا والناتو ،ويشلك الفصل الرئييس اخلاص جبوان العالقات الس ياس ية العسكرية نواة للميثاق .ويقيض امليثاق حبظر ش الاسلحة النووية يف ارايض الاعضاء اجلدد يف
احللف .كام يقيض امليثاق بتشكيل اللس ادلاع (روس يا – الناتو) واللجنة العسكرية املشرتكة ادلاةة روس يا – الناتو .ينظر :نبذة عن الناتو و عالقات احللف مع روس يا عىل موقع روس يا اليوم
يف HTTP://ARABIC.RT.COM/INFO/27585 2009/5/6
( )2عبد القادر محمد فهمي  ،املدخل اىل دراسة الاسرتاتيجية  ( ،دار جمدلوي  ،ط ، 1عامن  ، ) 2006 ،ص315
( )3اإاين أنطوو واخرون ،النظام الاطلس-اوريب والامن العاملي يف التسلح وازع السالب والمن ادلوض ،مصدر س بق ذكره  ،ص.383
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لقد أمثر التقول يف س ياسة روس يا حصولها عىل بعـض الفوائـد والـيت لـت عالقـات ممـزية مـع حلـف شـامل
الاطليس والاحتاد الوريب  ،وماكنة أكرث تساو ًاي مع الخرين مضن (مجموعة ادلول الاو)  ،وتقـدم ًا همـامً للقصـول عـىل
عضوية منظمة التجارة العاملية (. )1
أذ تضم (مجموعة الاو) ( *) G8امه دول الاحتاد الوريب والفاع فيـه وق بريطانيـا وفرشسـا وايطاليـا واملانيـا
وسوف شس تعرض عالقة روس يا ابلموعة حس التسلسل التارخيي.
()2
ومك ييل -:
 -1يف مدينة ميوخن عام  1992مت اقرار البيان الس يا ( تشكيل ال اكة اجلديدة ) اصي شارك بـوريس يلتسـني يف
اإعداده وأبدت ( الس بع الكبار) أنذاك اهامتما كبريا ابلوضع يف دول الفضاء السوفييت السابق .
 -2يف طوكيو عام 1993اقرت مقة ( الس بع الكبار ) بيا اقتصاداي تضمن قرارا بوضـع بـر مج خـاص بتقـدمي املسـاعدة
يف خصبصة املؤسسات الصناعية الروس ية واعادة تنظميها .
 -3يف مقة بوض عام  1994مت تقدمي صيغة (  )1+7لقبول روس يا يف مقة الس بع الكبـار لكـن مل يـمت قبولهـا الا يف عـام
. 1995
 -4ترأست القمة يف ليون الفرشس ية عام . 1996
 -5يف مقة دنفر الامريكية عام  1997شاركت روس يا لول مرة بصفاا عضـوا حيظـى حبقـوق اكمـ  ،فـاقرتب بـوريس
يلتسني اىل عقد اجامتع اقتصادي يف موسكو ملناقشة مشاي الطاقة ومت فعال عقد ذ الاجامتع .
 -6بعد انعقاد مقة برمنغهام بربيطانيا عام  1998بدأ ممثلو روس يا يشاركون يشاركون يف اكفة اجامتعات ( الاو الكبار )
.
 -7يف عام  1999عقدت مقة كولونيا الاملانية طرب بوريس يلتسني مبـادرة بوضـع ربيـة جديـدة يف العالقـات ادلوليـة
ابلقرن الواحد والع ين بعد ااااء احلرب الباردة .
عىل الرمغ من توسع احللف حنو ال ق والقبول به كمر واقع الا انه ل ميكن املوافقة عليه  ،وان عـدم امـتالك
روس يا لوسائل منعه من التوسع مل مينعها من اعالن قيام خط امحر عنـدما اوحضـت ان انضـامم اوكرانيـا ودول البلطيـق

( )1ااين انطوو ،مصدر س بق ذكره ،ص .163
* ( )G8مجموعة الاو او مجموعة ادلول الصناعية الكرب يف العامل واليت تضم ( الولايت املتحدة الامريكية  ،الياابن  ،املانيا  ،روس يا الاحتادية  ،ايطاليا  ،اململكة املتحدة  ،فرشسا  ،كندا ) ميثل
مجموع اقتصاد هذه ادلول  %65من اقتصاد العامل واالبية القوة العسكرية حتتل  7من  8مراكز الاكرث انفاقا عىل التسلح وتقريبا ي الاسلحة النووية عامليا اششطة الموعة تتضـمن مـؤمترات عـىل
مدار الس نة وتتناوب ادلول الاعضاء عىل رئاسة الموعة تضع ادلو احلائزة عىل الرئاسة الاجندة الس نوية للمجموعة وتس تضيف القمة لتكل الس نة  .و بعد ااااء احلرب الباردة بتفكـك الاحتـاد
السوفييت يف عام  ،1991أصبقت روس يا ادلو الوريثة ال عية لهذا الاحتاد .وبداية بقمة بوض عام  ،1994دعي املس ئولون الروس حلضور هذا التجمع بصفة مراق مع زعامء مجموعة الس بعة
بعد ااااء القمة الرئيس ية .عرفت هذه الموعة مبجموعة الس بعة زائد واحد .ومببادرة رئيس الولايت املتحدة بيل لكينتون ،انضمت روسـ يا بشـلك رسـي اإىل الموعـة يف عـام  ،1997وأصـبقت
تدعى مبجموعة الانية ( . )G8انظر  :مجموعة الاو عىل موقع املوسوعة العلمية عىل الانرتنت http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://arabic.rt.com/info/31550
( )2انظر عالقة روس يا مبجموعة الاو الكبار  ،عىل موقع روس يا اليوم .RT
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الثالث ( اس تونيا  ،لتفيا  ،لتوانيا ) سوف يكون مربرا لإعالن احلرب مما قد يسب تدهور يف العالقات بـني ال ـق
والغرب (.)1
وخالصة ما تقدم يف هذا الفصل فأننا ميكن ان ارصد سري تطـور العالقـة بـني روسـ يا والاحتـاد الاوريب مـن
خالل امه ما ذكر يف هذا الفصل ابلرتكزي عىل الس ياسة اخلارجية الروس ية والتقرك ادلبلوما للسعي من اجـل حتقيـق
اهداف معينة من مض ا احملافظة عىل املاكنة الروس ية ولع دور ممزي يف صيااة امن اوريب مشرتك  ،خصوصا بعـد ان
وقعت عىل الوثيقة التأسيس ية عام  1997واخلاصة بتنظمي العالقـات والتعـاون والامـن بـني روسـ يا وحلـف الاطليسـ
وق الاساس لبناء رشاكة جديدة تأخذ يف الاعتبار املصاحل الامنية مجليع ادلول املوقعة عليه هذا يف اجلان العسكري
.
اما اجلان الاقتصادي فقد تـأ ر الاقتصـاد الـرو ابلرتكـة الروسـ ية الـيت خلفهـا الاحتـاد السـوفييت السـابق
واملثق ابدليون  ،وحماو الس ياسة الروس ية اااا منوذ ريب مكسو ابلرأساملية اليت حاول الرئيس الـرو بـوريس
يلتسني ان يتقول اهنهيا خبطوة واحدة مرورا ابلزمة الاقتصادية عام  1998والـيت مل يشـفى م ـا الاقتصـاد الـرو الا
بعد جمئي بوتني للق واتباع مبدأ ما يسمى مببدأ بوتني .
ويف اجلان الس يا فقد عدت الس ياسة اخلارجية الروس ية بعد احلرب الباردة اىل اهناسك مببدأ ال اكة مـع الغـرب
جبان الاهامتم مبنطقة اس يا الوسطى ابلإضافة التنس يق مع العامل اخلاريج مبـا يضـمن مصـاحلها الاسـرتاتيجية  ،وسـوف
منثل ما طرأ خالل هذا الفصـل ابلشـلك البيـاو رمق ( )2ابلنطـالق مـن حمطـات رئاسـة بـوريس يلتسـني الاوىل عـام
1991والثانية عام  1995مرورا برئاسة بوتني حىت عام . 2001

)1( WIN GULLING , RUSSIAN FOREIGN POLICY IN PUTIN PRESIDENCY STRATEGIC DIGEST , SEPTEMBER 2000, P1259 – 1261
.
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املصدر  :اخملطط البياو من عل الباحث مستندا عىل املعلومات اليت وردت خالل هذا الفصل .
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الفصل االول:ة املتغريات املؤثرة يف العالقات بني روسيا االحتادية واالحتاد االوروبي
املبحث االول :املتغريات الداخلية
تعــــدر املتغــــريات ادلاخليــــة اإحــــد املــــؤ رات املهمــــة يف العالقــــات ادلوليــــة  ،كوهنــــا انعــــاكس ملــــا
حتتويـــــه ي دو مـــــن حمتـــــو خـــــاص هبـــــا  ،يـــــنعكس ســـــلبا ام اجيـــــااب عـــــىل س ياســـــ اا اخلارجيـــــة ا
حســــ البيئــــة ادلوليــــة احمليطــــة بــــه  ،ومــــد قابليــــة ي دو عــــىل معاجلــــة تــــكل املتغــــريات ادلاخليــــة
وتوظيفهــــــا مــــــع البيئــــــة احمليطــــــة وصــــــول اىل املســــــ تو اصي تطمــــــح اليــــــه يف عالقااــــــا ادلوليــــــة  ،ان
املتغــــريات ادلاخليــــة لهــــا تــــأثري كبــــري يف حتــــرك صــــانع القــــرار ابجتــــاه ســــلوك ســــ يا معــــني ،ســــ امي يف
وجـــــود دور صـــــانع القـــــرار واملؤسســـــات احمليطـــــة بـــــه ،وواحـــــدة مـــــن املـــــؤ رات املهمـــــة يف الســـــلوك
الســـــ يا اخلـــــاريج لـــــدلول ،ومـــــن اجـــــل التعـــــرف اىل امه املتغـــــريات ادلاخليـــــة املـــــؤ رة يف العالقـــــات
الروســــــ ية  -الاوروبيــــــة  ،اكن لبــــــد للباحــــــث ان يقســــــم تــــــكل املتغــــــريات اىل املتغــــــريات ادلاخليــــــة
لروســـــ يا الاحتاديـــــة واملتغـــــريات ادلاخليـــــة لالحتـــــاد الاوريب  ،لفهـــــم طبيعـــــة تـــــكل العالقـــــات ومـــــد
تأ رها مبتغريااا ادلاخلية  ،ولهذا قسم املبقث اىل مطلبني وهام -:
املطل الاول  /متغريات داخل روس يا الاحتادية .
املطل الثاو  /متغريات داخل الاحتـاد الاوربـي .
املطلب األول :متغريات داخل روسيا االحتادية
اكنـــت هنـــاك عـــدة خيـــارات داخـــل الادارة الروســـ ية يف التعامـــل مـــع القضـــااي ادلوليـــة الـــيت توا هـــا يف
س ياس اا اخلارجية وخصوصا مع الاحتاد الاوريب  ،اذ اكن اماهما ثالث خيارات -:
-1اخليار الاول  :الرجوع اىل عهد الامرباطورية السوفيتية السـابقة بقواـا ونفوذهـا وبتقاليـدها وبر جمهـا الامرباطـوري
العاملي وهذا مستبعد .
 -2اخليار الثاو ( :الاطليس – الغريب ) وهذا اخليار تو ت اليه روس يا يف عهد يلتسني طمعـا ابمتيـازات التحـالف
مع الغرب والتقول حنو الاقتصاد احلر  ،والاندما يف النظام الرأسامض العاملي  ،ومتدد احللف الاطليسـ رشقـا ابجتـاه
احلدود الروس ية  ،وفقدان روس يا ملوطئ قدم يف منطقـة ال ـق الاوسـط بعـد الاحـتالل الامـرييك لفغاشسـ تان عـام
. 2003
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 -3اخليار الثالث  :الاورا وهو مـا الـت اليـه القيـادة الروسـ ية كونـه يـوازن بـني الانـامتء الـرو الاوريب والانـامتء
الاس يوي فتو ت الادارة الروس ية حنو التحالف مع الصني ،ملوا ة التنافس الاوريب يف املنطقة (. )1
اول  /املتغريات الس ياس ية .
جاء انطالق القيادة الروس ية لهدف زايدة تعظمي قوة روس يا ونفوذها  ،واس تعادة بعـض قـوة الاحتـاد السـوفييت
السابق  ،متوافقا مع ر باا يف استبعاد العودة لس ياسـات احلـرب البـاردة  ،اذ اهنـا اكنـت عـىل قناعـة اتمـة بأهنـا حـرب
ملكفة ماداي وس ياس يا وامنيا  ،يف حني اهنا اكنت مس ارة يف سعهيا ملاكحفة ااثرها السـلبية داخـل جماعااـا  ،وهبـذا فقـد
اريت القيادة الروس ية ش بكة مصاحلها املتعددة  ،مع أطراف دولية كثرية اكلحتاد الوريب مثال وهذا بدون شك يتقاطع
مع م جية س ياسات احلرب الباردة وتداعيااا اخملتلفة (. )2
بعد تراجع هيبة روس يا بعد تفكك الاحتاد السوفييت وخصوصا يف عهد الرئيس يلتسني  ،عندما قـرب رجـال
العصــاابت والطفيليــني ممــن احــاطوا بــه واسـ تفادوا منــه  ،حتــت طــائ القـانون  ،جــاء الـرئيس فالدميــري بـوتني جبهــوده
املتواص ليعيد تـكل الهيبـة لهـا ،فـربمغ الوضـاع القلقـة لروسـ يا  ،فأنـه اسـ تطاع مـن افشـال املسـعى الاوريب املاثـل
ابلتوسع رشقا ،من خالل توسع احللف الاطليس بتطلعاته لضم ي من جورجيا و اوكرانيا كعضاء فـاعلني يف احللـف ،
مؤكدا بذ قدرة روس يا املتعاظمة بوجه تكل اخملططـات  ،وعـدم تراجعهـا يف تصـعيد املوقـف  ،يف حـا كونـه يشـلك
()3
اديدا لمن روس يا وسالماا
بعد توض فالدميري بوتني رئاسة امجلهورية يف روس يا تغريت الس ياسة اخلارجية لروس يا بشلك كبـري  ،وشـلكت
الواقعية امه جزء من هذه التغريات  ،لدلرجة اليت س يطرت فهيا الواقعية عىل س ياسة (الكرملني) ، وصـارت السـب
الرئيس يف تغريات الس ياس ية اخلارجية الروس ية  ،اذ علت الس ياسة الروس ية بشلكها الربا ام ابحملافظة عـىل النفـوذ
الاقتصادي وادلبلوما ابملس تو الاقلميي  ،واحلفاظ عىل البقـااي املتبقيـة مـن فـرتة القـوة العظمـى  ،بلعـ دور هـام
ومؤ ر يف جملس الامن ابعتبار روس يا واحدة من ادلول امخلس يف جملس الامن  ،والاهامتم بتقوية ودمع العالقـات مـع
ادلول احملورية يف اورواب والاس تفادة من الثغرات املوجودة يف العالقات بني اورواب والولايت املتحدة الامريكية (. )4

( )1عبد الإهل بلقزيز  ،التو ات الروس ية قبل الربيع العريب وبعده ،مناقشات  ( ،جم املس تقبل العريب  ،عدد  ، 540مركز دراسات الوحدة العربية  ،بريوت  ،عام  ، ) 2012ص.133-132
)2( Edward Lucas ,the new cold war the future of Russia and, the threat to the west, new York ,2008 , p 146.
( )3فيتاض نومكني  ،العالقات الروس ية مع اورواب والولايت املتحدة الامريكية  :انعاكسات عىل الامن العاملي  ( ،مركز الامارات لدلراسات والبقوث  ،ابو ظا  ، )2006 ،ص. 83
( الكرملني) ق لكمة روس ية معناها القلعة او احلصن وتطلق هذه اللكمة عىل مركز موسكو القدمي مببانيه وهو حماط جبدار خضم طوهل ميالن ونصف وارتفاعه  65قدم  ،ويضم الكرملني عـدة
قصور فاخرة اكنت قدميا ملاك للقيرص ورجاهل قبل ان تتقول اىل متقف  ،يقع الكرملني عىل تل بوروفيتسيك وذ عىل الطرف الايرس هن ر موسـكوفا حيـث يصـ فيـه هنـر نيغلينـااي ويبلـغ
http://ar.wikipedia.org/wiki
ارتفاع التل  25مرت  .انظر موقع املوسوعة العلمية عىل الانرتنت
http//www.digital.ahram.org.eg
) (4أبرار  ،النظرية العسكرية الروس ية والواقعية الروس ية  ،الس ياسة ادلولية  ،الاهرام الرمقي  /1،ابريل  2010 /عىل الرابط
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يف عام  2004دعى بوتني سفراء روس يا يف العـامل لـيعلن عـن مراجعـة اولـوايت الس ياسـة اخلارجيـة الروسـ ية
واليت حددها يف حامية املصاحل الاقتصادية وتعزيز جاذبية روس يا لالستار  ،ومقاومة الامتيز داخل الاسـواق الاجنبيـة
وخصوصا الغربية م ا واملاث ابلحتاد الوريب  ،وهبذه الس ياسة اليت تبناهـا فالدميـري بـوتني  ،قـد حتـررت روسـ يا مـن
ضعفها الاقتصادي مع الاهامتم الشديد بتشكيل ش بكة من احللفاء والاصدقاء  ،حبيـث يشـبن اكرثيـة عـىل السـاحة
ادلولية (. )1
لقــد اس ـ تطاع ب ـوتني املــز بــني التــو ني يف الس ياســة اخلارجيــة الروس ـ ية (الاوريب – الاطلنطــي ) و (
الاورا اجلديد ) مبا حيقـق لروسـ يا املاكنـة ادلوليـة  ،وتنويـع البـدائل دون الصـدام مـع الـولايت املتحـدة الامريكيـة
والاحتاد الاوريب  ،والتوجه حنو الاندما ابلفضاء الغريب  ،اذ اشار بوتني ان جذور روسـ يا ترجـع اىل القـمي الغربيـة ،
واكنت نتيجة هذا التوجه هو حصول روس يا املرتبة الاوىل بني دول رابطة ادلول املسـ تق يف ترتيـ التمنيـة الب ـية ،
طبقا ل إالحصاءات التمنية الب ية الس نوي لس نة  )2( 2006ـ
متكنت روس يا يف مرح بوتني من اعادة جتديد نفسها بشلك هـادئ وبنسـحلة اكنـت اكـرث اعتـدالا مـن التجربـة
السوفيتية  ،وهذا ما اهلها لوضع بصماا عىل الكثري مـن القضـااي العامليـة الـيت اابـت ع ـا اايم الفـوىض  ،منـذ ان جـاء
ورابتشوف بدعوة للماكشفة واملصارحة واعادة البناء  ،وهذا التجديد الـرو لهيـاي ادلو واداهئـا  ،اعطـى انطباعـا
عن اطر عودة احلرب الباردة (. )3
كام تبنت القيادة الروس ية يف عهد الرئيس الرو بوتني اسرتاتيجية طوي املد  ،لس تعادة النفـوذ الـرو
يف امجلهورايت السوفيتية السابقة  ،او ملنع الغرب املاثل بأمرياك والاحتاد الاوريب من اهنادد فهيا واحاللها حمـل النفـوذ
السوفييت السابق  ،وقد ترمجت هذه الاسرتاتيجية بشلك فعـيل ابحلـرب الروسـ ية عـىل جورجيـا يف اب  ، 2008ردا
لي حماو لالس تبفاف هبيبة روس يا وقواا ( )4ـ
 م جاء الرئيس دميرتي ميدفيديف ليتسرت موقع الرئاسة  ،خلفا للرئيس بوتني اكإشـارة للـ ج البـوتي  ،الهـادف
دلور رو فاعل عىل الساحة ادلولية  ،مع التأكيد ان بـوتني رتـ املرسـب خلليفتـه ورئـيس وزراءه السـابق  ،بعـد ان
عاجل وصفا مشبت كثرية  ،اكنت تعرتض طريق روس يا  ،مثل( ادلين العام) و( اعـادة اطـالق مشـاريع التمنيـة ) و (
بناء القدرات الروس ية العسكرية املتجددة ) و ( حماربة وتصفية عصاابت املافيا الروس ية الـيت رسقـت الكثـري مـن املـال
العام ) ،كام انه اعاد الاس تقرار النفيس للمجاع الرو اصي عصفت به مشبت متعددة (. )5

) (1عامر عيل رايض  ،مالمح جديدة يف العالقات الرتكية – الروس ية ( ،جم دراسات دولية  ،عدد  ، 40جامعة بغداد  ،) 2008 ،ص. 121
) (2محمد الس يد سلمي  ،التقولت الكرب يف الس ياسة اخلارجية الروس ية  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت .
( )3فاضل الربيعي  ،ما بعد الاست اق :الغزو الامرييك للعراق وعودة الكولونيات البيضاء  ( ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،بريوت  ، ) 2007 ،ص.174
http//www.digital.ahram.org.eg
) (4امري عبد احللمي  ،عودة النفوذ الرو يف اوراب ال قية  ،الس ياسة ادلولية ،الاهرام الرمقي  1 ،متوز  ، 2010عىل الرابط
( )5عد ن الس يد حسني  ،روس يا واس تعادة الارث السوفييت  ( ،حصيفة اخلليج الاماراتية  ،ديب . )2007/ 8/19 ،
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لقد عـل دميـرتي ميدفيـديف عـىل تقويـة روسـ يا داخليـا وخارجيـا لسـ تعادة ادلور  ،فقـد عـل عـىل تقوياـا
عسكراي من خالل التصديق يف 13ااير 2009عـىل احلـ اخلـاص بــــ( اسـرتاتيجية الامـن القـويم الـرو حـىت عـام
 ) 2020هبدف التنس يق بني السلطات الفيدرالية التابعة للسلطة التنفيذية  ،والسلطات احلكومية  ،وذ حتت اطـار
مجموعــات روسـ يا الاحتاديــة  ،ويف أعقــاب ذ طــرب م ــوع اسـرتاتيجية المــن القــويم الــرو مكوضــوع للنظريــة
العسكرية الروس ية اجلديدة  ،وتأسيسا عىل ذ وافق الرئيس الـرو دميـرتي ميدفيـديف يف  5شـ باط  2010عـىل
النظرية العسكرية اجلديدة  ،وعىل بنودهـا اخلاصـة بـدور احلكومـة يف جمـال حفـظ ووقايـة مصـاحلها النوويـة حـىت عـام
. )1(2020
واذا اكن الرئيس الرو ( فالدميري بوتني ) قـد اعـاد روسـ يا الاحتاديـة مـن جديـد اىل منـاطق نفوذهـا الـيت
فقداا يف مرح التسعينات من القرن املايض  ،ل س امي وان روس يا اصبقت بـني فـيك حلـف النـاتو  ،فـان الـرئيس (
دميرتي ميدفيديف ) اكن م ال ملسرية سلفه خالل الان س نوات اليت حقق فهيا مللمة لشالء روس يا الاحتادية خـالل
س نوات التسعينات ( )2ـ
فقـد جنــح ميدفيــديف عــىل تطـوير العالقــات مــع اوكرانيـا  ،بشــلك مــؤ ر يف العالقــات الروسـ ية مــع الاحتــاد
الاوريب واحللف الاطليس معا  ،فقد مت توقيع اتفاقية يف  21نيسـان عـام  2010بـني روسـ يا الاحتاديـة واوكرانيـا  ،مت
من خاللها متديد بقاء الاسطول الرو يف جزيرة ( القرم ) ملدة  25عام  ،أي حـىت عـام  2035بـدل مـن عـام 2017
واصي يعد هذا الاسطول من امه مكو ت القوة البقرية الروس ية  ،يف ميناء ( س يفاس توبل ) الاوكراو  ،بعد ان اكن
هذا امليناء املؤجر من قبل روس يا  ،احـد اسـ باب التـوتر الـرو – الاوكـراو يف عهـد الـرئيس الاوكـراو السـابق (
فيكتور يوشينكو) املواض للغرب  ،واكن هذا اهناديـد لفـرتة بقـاء الاسـطول الـرو يف املينـاء الاوكـراو  ،جـاء مقابـل
تزويد اوكرانيا ابلغاز بأسعار منبفضة  ،فقد مت بيع ي  100مرت مكع ( )100دولر يف حني اكن سـعره  330دولر
( )3ـ
كام ان س ياسة فالدميري بوتني ومن  م دميرتي ميدفيديف اكنت تريم اىل تعزيز قوة روس يا يف تـواز ت القـو
ادلولية  ،مع حمارباا لية حماو يف التدخل يف الشؤون ادلاخلية لها (. )4
اثنيا ( /القدرات العسكرية لروس يا الاحتادية)
قبل اخلوض بتفاصيل القوة العسكرية الروس ية ابعتباره متغري مؤ ر يف العالقات الروس ية مع الاحتاد الاوريب
 ،اكن ل بد من الرجوع اىل الارث السوفييت اصي خلفه بعد التفكك  ،ومـد اخملـزون العسـكري اصي متلكـه روسـ يا
الاحتادية .
) (1أبرار  ،النظرية العسكرية الروس ية والواقعية الروس ية  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت .
) (2ازار اسامعيل احلياض و عبد امحليد العيد املوساوي  ،العالقات الروس ية – الامريكية من ال اكة الاسرتاتيجية اىل املنافسة اجليوس ياس ية ( 2001م2008-م) ( ،جمـ قضـااي س ياسـ ية ،
عدد  ، 41مركز ادلراسات الفلسطينية  ،لكية العلوم الس ياس ية  ،جامعة بغداد )  ،ص. 59
) (3امري عبد احللمي  ،عودة النفوذ الرو يف اورواب ال قية  ،عىل موقع الانرتنت  ،مصدر س بق ذكره .
( )4ملى مرض الامارة  ،الاسرتاتيجية الروس ية بعد احلرب الباردة وانعاكسااا عىل املنطقة العربية ،مصدر س بق ذكره  ،ص.183
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بعد تفكك الاحتاد السـوفييت السـابق اصـبقت روسـ يا الاحتاديـة الوريـث الاكـرب للتـه العسـكرية الضـبمة
للغاية( ، )1اذ ورثت روس يا الاحتادية ( )%75من القوات الاسرتاتيجية النووية و ( )%85من قـوات ادلفـاع اجلـوي
و ( )%58من القوات التكتيكية النووية و ( )%85من القـوات البقريـة و ( )%85مـن القـوات الربيـة  ،وسـ يطرت
القيادة العليا الروسـ ية عـىل ( )12200رأس نـووي اسـرتاتيجي ومـا يقـارب ( )%79مـن الصـوارخي العـابرة للقـارات و
( )%100مــن الغواصــات النوويــة و ( )%90مــن القاذفــات الاسـرتاتيجية بعيــدة املــد  ،فضــال عــن تــوض الــروس
تشغيل مجيع املنشأة العسكرية الاساس ية  ،مثل (القيادة العليا والس يطرة عىل املعلومات والتصالت والقـوات النوويـة
الاسرتاتيجية وادلفاع اجلوي والقوات اخلارجية لأمن) (. )2
ورمغ تعرض املؤسسة العسكرية الروس ية اىل الاهامل منذ العام  ،1992وتراجع ايفياا الس ياس ية والعسكرية
عىل حد سواء بسب اس اداف تقليص دورها الس يا ( ،)3والتدهور الهائل يف اوضاع هذه املؤسسة نتيجـة الاهـامل
والتجاهل اصي يعود جزء منه اىل الرتاجع الضبم يف ام الانفاق العسكري الرو ابملقارنة مـع مـا اكن ينفقـه الاحتـاد
السوفييت السابق عىل ادلفاع نتيجة الازمات الاقتصادية اليت شهدها عقد التسعينات من القرن املايض واليت ادت اىل
خفض الانفاق ادلفاعي من ( )324مليار دولر يف العام  ،1991اىل ( )87مليـار دولر يف العـام   1992م اىل ()46
مليار دولر يف العام  ،)4(1996الا ان هذا الوضع رسعان ما تغري مع توض الرئيس بوتني السـلطة يف العـام  ، 2000اذ
ابد اهامتما حقيقيا ابإصالب املؤسسة العسكرية  ،واكد عىل رضورة اعادة تنظمي اجليش عىل النقو اصي ميكن روسـ يا
من اس تعادة قدراا العسكرية ،وميك ا من احلفاظ عىل مصاحلها وماكااا ادلولية بوصفها دو كرب (.)5
ويف اطار هذا التوجه اصدر (بوتني) وثيقة الامن القويم يف العام  ،2000وقد تضمنت الاصـالحات التاليـة
()6
-:
 .1املبارشة بدفع روات العسكريني ابتداء من متوز عام . 2000
 .2التقول حنو تشكيل اجليش الرو من املتطوعني بدل مـن النـدين اصيـن يـؤدون اخلدمـة العسـكرية الالزاميـة،
وذ هبدف رفع كفاية اجليش الرو .
 .3حتديث طائرات سالب اجلو الرو يف اطار بر مج التحديث اصي ميتد اىل العام . 2010
 .4تطوير انتا روس يا من الاسلحة ،وادخال حتسينات جوهرية يف التسليح والتدري .

( )1نبيه الاصفهاو ،احلكومة الروس ية اجلديدة يف موا ة حتدايت املس تقبل ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ، 135مركز الاهرام  ،القاهرة  ،)1998 ،ص.157
( )2اازي فيصل ،الس ياسة اخلارجية الروس ية جتاه امل ق العريب بني الفاعلية والااكفاء ،يف ندوة العرب والقو العظمى  :العرب وروس يا ،مجموعة ابحثني ( بغداد ،بيت احل ة ،سلس املائـدة
احلرة ،عدد  ، )1998 ، 20ص.110
املس
س
( )3نبيه الاصفهاو ،احلكومة الروس ية اجلديدة وحتدايت تقبل ،مصدر بق ذكره ،ص.157
( )4روس يا بوتني ،السعي وراء املاكنة املفقودة ،التقرير الاسرتاتيجي العريب  ،2005-2004القاهرة ،مركز ادلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية ،2005 ،النسحلة الالكرتونية عىل الرابط التاض :
http://www.ahram.org.eg/acpss.
( )5التوازن العسكري ،لعام  ( ،2005-2004ترمجة مركز اخلليج لأحباث ،ابو ظا ، )2005 ،ص.209-208
( )6نورهان الش يخ ،روس يا والعامل الاساليم ،بني خربات املايض وافاق املس تقبل يف التحدايت الس ياس ية الراهنة عىل الساحة ادلولية( ،الرايض ،مؤسسة البيان ،)2002 ،ص.323-322
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وقد اس تقوذت الصناعات العسكرية الروس ية عىل حزي رئييس من ود (بوتني) من اجل اعـادة تنظـمي هـذه
الصناعة ،وزايدة فاعلياا يف تعزيز قوة ال العسكرية الروس ية ،وجر الرتكزي يف قطاع الصناعة العسكرية عىل النقـاط
()1
التالية -:
أ -تط ـوير البنيــة الإداريــة احلامكــة لهــذه الصــناعة يف العــام  ،2000اذ اصــبقت خاضــعة لس ـ يطرة ي مــن وزارة
الصناعة ،والعرت ،ووزارة الطاقة النووية ،مع اششاء س واكلت متبصصة يف الالت اخملتلفة ل إالنتا العسكري،
وق الاسلحة التقليدية ،واجلوية ،والفضائية ،واصخائر ،وبناء السفن ،ويف العام  ،2004جر تعديل هذه البنيـة
عن طريق احلاق الصناعة العسكرية بلك من وزارة الصناعة والطاقة ،والواك الاحتاديـة للطاقـة النوويـة مـع شـطر
الاخرية اىل واكلتني ،هام(الواك الاحتادية للصناعة) و( واك الفضاء الاحتادية ) .
ب -العمل عىل تطوير منظومات جديدة من الاسلحة واملعدات القتالية الفائقـة التطـور ،مبـا يف ذ العمـل عـىل
تطوير مقات جديدة من اجليل اخلامس يعكف املصـممون الـروس عـىل تطويرهـا  ،وق طـائرة مقـات نفاثـة تاـزي
بقدرات فائقة يف جمال التبفي ،واملناورة ،والكشف الالكرتوو  ،وميكن مالحظة ام الانفاق الرو العسكري
ابملقارنة مع الانفاق العاملي من خالل اجلدول رمق ( )2( )3ـ
جدول رمق ()3
قاةة ادلول من حيث الإنفاق يف الال العسكري ابدلولر لس نة 2007
ام الانفاق
ادلو
849,875,309,000
دول الناتو
592,745,000,000
الاحتاد الاوريب
532,800,000,000
امرياك
45,500,000,000
الصني
32,400,000,000
روس يا
21,330,000,000
الهند
4,300,000,000
ايران
املصدر :املوسوعة العلمية ويكبيداي عىل املوقع http://ar.wikipedia.org/wikiugn
ولقـد اكــدت القيـادة الروسـ ية عــىل ايفيـة تطـوير القـوة الصــاروخية الروسـ ية ،اذ جنقـت روسـ يا يف تطـوير
تكنولوجيا للصوارخي ذاتية ادلفع (الباليستية) قادرة عىل اخرتاق أي نظام دفاعي مبا يف ذ ادلرع الصاروخية الامريكيـة
( )1امحد ابراهمي محمود ،الصناعات العسكرية الروس ية ،تدعمي الاقتصاد واملاكنة ادلولية (،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ،170مؤسسة الاهرام  ،القاهرة ،)2007 ،ص.62
) (2انظر  :املوسوعة العلمية ويكيبيداي عىل املوقع
http://ar.wikipedia.org/wikiugn
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املزمع اششابها ،وقد اجريت اول جتربة حجة للصاروخ (توبول ام) (اإس اإس م )2يف ابريل يف العام  ،)1(2004كام جنـح
معهد (موسكو) للتقانة احلرارية بتطوير الصاروخ الباليس يت اجلديد (أر  30بولفا) ( )R-30 Bularaاصي يطلـق مـن
واصة(. )2
اىل جان ذ جنقت رشكة ( املازأنتاي ) يف تطوير نظام صاروخ ادلفاع اجلوي (اإس )400-تريومـف (S-
 )400 Triumfليكون متاحا لل اء مع ي صوارخيه  ،وكذ صاروخ (كـروز) اـري النـووي والبعيـد املـد (اكـس-
 )555اصي طورته رشكة التسليح الصارويخ التكتييك ،وقاذفة القنابل (تـو ، )160-واصي جـر اختبـاره بنجـاب يف
العام . )3(2005
ومن الاسلحة املطورة واحلديثة ايضا الصاروخ الباليس يت من طـراز (ابرتـس) ،والصـاروخ احلـديث جو/جـو
( )KH-102اصي يطلـق مـن الطــائرات ،ويصـل مـداه اىل ( )200كيلــومرت ،هـذا اىل جانـ منظومــة ادلفـاع اجلــوي
(اسكندر ، )M-واطالق منظومتني فضائيتني ل راض الاس تطالع والتصالت .كام تعمل روس يا عىل تطوير وجتديد
ش بكة الامقار الصناعية لتضم مائة مقر صناعي حديث  ،من اجل تعظمي قـدرااا يف جمـال التصـالت والاسـ تطالع ،
وقد بدأت بتجهزي شـ بكة مـن الصـوارخي العـابرة للقـارات طـراز ( )R.S-24القـادرة عـىل اصـابة ع ـة اهـداف بع ـ
مقذوفات تلفة يف أن واحد (. )4
ويف جمال القوات اجلوية ،رشعت مؤسسة (ميج) يف تطوير وحتديث الطائرة ( ميج ) 31-لتاكن بعد التطوير
مع تدمري اهداف عىل مسافة ( )200كيلومرت ،كام ميك ا التعامل مع ع ـة اهـداف يف وقـت واحـد ،وتسـ تطيع تـدمري
اربعة م ا يف وقت واحد ايضا اىل جان قدراا عىل اكتشـاف الطـائرات اـري املكتشـفة راداراي  ،كـام جنقـت ال ـكة
ابإنتا طائرة حديثة (ساكت) لها قدرة عىل قصف اهـداف بريـة وحبريـة متقركـة ،ولهـا القـدرة عـىل مقاومـة الـرادارات
والاسلحة املضادة للطـائرات ،ويصـل مـداها حـىت ( )400كيلـومرت ،ولهـا قـدرة الاسـ ارار يف اجلـو ملـدة ( )12سـاعة
متواص دون الاود ابلوقود(. )5
كام جاءت النظرية الروس ية اجلديدة اليت وقعهـا الـرئيس الـرو دميـرتي مدفيـديف يف عـام  ، 2010لتعطـي
روس يا الحقية يف اس تحلدام السالب النووي والاس تفادة منه يف صد أي اعتداء عسكري عىل روس يا  ،كـام اعتـربت
ايضا التوسع من جان حلف شامل الاطليس ( الناتو) يف منطقة ال ق يشلك اديدا عىل الامـن القـويم الـرو ،
واخذت هذه النظرية بنظر الاعتبار اهناديدات العاملية اجلديدة مثل القتال حول الوقود والطاقة واكفة املصادر الطبيعية
( البرتول والغاز الطبيعي )  ،وهام رشايني العالقات بني روس يا والاحتاد الاوريب ( )6ـ
()1

Dawisha, Karen, (Gorbachev and Eastern Europe), World Policy Journal. Vole, 3, No.2., (Spring, 1985), PP.279-280.
( )2جوليان كوير ،تطورات يف صناعة الاسلحة الروس ية ،امللقق رمق ( ،) -9يف كتاب التسلح وازع السالب والامن ادلوض ( ،بريوت مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،1بريوت،)2006 ،
ص.658-657
( )3نفس املصدر ،ص.658-657
( )4عبد املنعم سعيد اكطو ،الاجتاهات الراهنة لتطور القوة العسكرية الروس ية (،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ،170مؤسسة الاهرام  ،القاهرة ،ت ين الاول  ،)2007ص.98
()5عبد املنعم سعيد اكطو ،الاجتاهات الراهنة لتطور القوة العسكرية الروس ية ،مصدر س بق ذكره  ،ص.98
) (6أبرار  ،النظرية العسكرية الروس ية والواقعية الروس ية  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت .
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اثلثا  ( /تأثري املسلمون الروس يف العالقات اخلارجية )
اعتربت الس ياسة اخلارجية الروس ية املسلمون الروس شأ داخليا  ،اذ يوجد يف روسـ يا قرابـة (  ) 20مليـون
مسرت  ،اصين ميثلون جزءا من الاع الاساليم العاملي الكبري  ،واصي يبلغ تعداده املليار ونصـف املليـار مسـرت تقريبـا،
فهم يربطون انفسهم ومصاحلهم مع ما جيري لهذه الامة الكرب اليت تقع خار ارض الوطن  ،وسـعت روسـ يا الاحتاديـة
اىل الانغامس يف القضااي املتص ابلعامل الاساليم بشلك يقوم عىل اسـاس املصـلحة الس ياسـ ية الضـيقة  ،فقـد انضـمت
روس يا بقيادة فالدميري بوتني يف عام  2003اىل منظمة التعاون الاساليم ( منظمة املؤمتر الاسـاليم أنـذاك )  ،عنـدها
مل يتلقى الرئيس الرو أي دمع من مسلمي روس يا  ،ول اية مسـاندة ضـد املقاومـة الشـديدة الـيت لقهيـا مـن حاشـيته
والبطانة اليت تدور حوهل  ،سواء من اجلهات الامنية والالعبني الرئيسني يف سوق املوارد الطبيعية او من الاقتصاديني
الليرباليني  ،صدرت ترصحيات متعددة حول التقارب مـع العـامل الاسـاليم واحـرتام املسـلمني داخـل الـبالد   ،م اعقرـا
احداث ابرزة ايفها هو انضامم روس يا اىل منظمة التعاون الاساليم (. )1
اما يف اورواب فقد ارتبط الاهامتم بقضـااي الاسـالم واملسـلمون بأحـداث  11ايلـول ، 2001بعـد تـورط ابنـاء
اجلاليات اخملتلفـة بـأعامل عنـف وارهـاب داخـل اورواب  ،كـام ظهـر ( الاسـالموفوبيا )* ليشـلك عـدوا مـن قبـل ادلول
الاوربية  ،وان شلك ومضمون العداء للمسلمني خيتلف ابختالف البيئة اليت يعيشون فهيا  ،والا راض الـيت يوظـف
من اجلها  ،ويبلغ عدد املسلمون يف اورواب حواض  15مليون مما يشلك شس بة  %3،7من اجـامض السـاكن يف اورواب ،
ومن املتوقع ان يصل تعدادمه عام  2030اىل  25مليون مما سوف يشلكون شس بة  %6من اجامض الساكن ( )2ـ
تعاملت ادلول الاوربية مع اجلاليات الاسالمية بنوع مع احلذر والتبوف خصوصا بعـد احـداث  11ايلـول ،اذ
اقدمت السلطات الفرشس ية بتطبيق قانون حظر ارتداء النقاب ليشلك مبثابة اس اداف للرموز ادلينية الاسـالمية دون
اريها  ،هيك عن التبوف مـن ادلول الاسـالمية الـيت انضـمت اىل الاحتـاد الاوريب بعـد تفكـك الاحتـاد السـوفييت
السابق (. )3
ويعترب فالدميري بوتني اول س يا من املس تو الرفيع يعرتف رسيـا بـأن روسـ يا ق بـدل اسـاليم فضـال عـن
ابعادها الاخر حيث ان مل يكن هناك أي مسؤول س يا اقدم عىل مثل هذه اخلطوة ل القيارصة ول الاابطـرة مـن

( )1رسالن ورابنوف – عبدهللا رينات محمدوف  ،املسلمون الروس وس ياسة روس يا اخلارجية  ،قضااي  ( ،مركز اجلزيرة لدلراسات  ،قطر  21 ،ت ين الاول  ، )2012ص. 2
* ( اإسالموفوبيا) الارهاب الإساليم ابلإالكزيية (  ) ISLAMOPHOBIAهو مصطلح ظهر حديثا يف الاعات الغربية معناه هو التحامل والكراهية جتـاه املسـلمني ،أو اخلـوف مـ م أو مـن
امجلاعات العرقية اليت ينظر لها عىل أهنا اإسالمية ،ابلرمغ من وجود اعرتاف واسع بذ املصطلح وش يوع اس تحلدامه ،فقد تعرض املصطلح واملعالا اص يتضمنه لنتقادات ،كذ يشري املصطلح
املثري للجدل اإىل املامرسات املتعلقة ابلإحجاف أو التفرقة العنرصية ضد الإسالم واملسلمني يف الغرب ،وي ععرفه الـبعض عـىل أنـه حتـزي ضـد املسـلمني أو شـ يطنة للمسـلمني ،وقـد عـرف البـاحثون
(الارهاب الإساليم)عىل أنه نوع من العنرصية ،ولكن هذا متنازع عليه .فقد محل بعض املعلقون عىل مفهوم الرهاب الإساليم ابنه يمت اس تحلدمه هناميش النقد لشاكل تلفة من اإسالم الصوض
عن طريق اخللط بي ا و بني ممارسات فهيا حتامل ضد املسلمني  ،ل تزال أس باب وخصائص( الارهاب الإساليم) مثار للجدل يف الغرب ،وقد افرتض بعض املعلقـني أن جهـامت  11ايلـول نـتج
ع ــا زايدة يف ظــاهرة سالرهــاب الإســاليمس يف الاعــات الغربيــة ،يف حــني ربطهــا أخــرين باايــد وجــود املســلمني يف العــامل الغــريب .انظــر  :اإســالموفوبيا عــىل موقــع املوســوعة العلميــة
http://ar.wikipedia.org/wiki
) (2اكرن ابو اخلري ،مالمح اجلدل الاوريب حول الهجرة والاسالم  ،ملفات  ،الس ياسة ادلولية  ،مؤسسة الاهرام 19 ،يناير  2014عىل الرابط http//www.asiyssa.org.eg
) (3امحد طاهر  ،س ياسات الهجرة و تأثريااا يف الوحدة الاوربية ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،مؤسسة الاهرام  ،عدد  185متوز . )2011
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قبهل  ،ول أي امني عام للقزب الش يوعي  ،بل ذه بوتني ابعد من ذ عندما قال (ان املسـلمني الـروس دلهيـم ي
احلق للشعور بأهنم جزء من الامة الاسالمية العاملية  ،وان روس يا اكنت ول تزال حليفا جيو س ياس يا ل إالسالم (.)1
ان هنج الرئيس فالدميري بـوتني قـد واصـل عـىل منـواهل الـرئيس دميـرتي ميدفيـديف عنـدما قـال ( ان روسـ يا
بصفاا عضوا مراقبا يف منظمة املؤمتر الاساليم عازمة عىل توس يع احلوار البناء مع العامل الاساليم  ،ان متأكد مـن ان
هذا الاخنراط النشط سيسهم يف خلق نظام اكرث انصافا يف العالقات ادلولية  ،وحل الزناعـات عـىل الصـعيدين العـاملي
والاقلميي ) وكذ قال ميدفيديف من خالل لقائه مـع الامـني العـام ملنظمـة املـؤمتر الاسـاليم (التعـاون الاسـاليم )
أمكل ادلين احسان اوالو ( ان روس يا ومنظمة املؤمتر الاساليم دلهيا عالقات خاصة  ،فهيي ليست فقط عضوا مراقبـا
يف املنظمة  ،ولكننا اريد ايضا ان تكون عالقاتنا معها مـتاكم وبأشـاكل متنوعـة وعـىل منصـات تلفـة ) ابملقابـل اكـد
احسـان اوالــو ان العـامل الاســاليم ابرسه يرحـ بعضـوية روسـ يا بصـفة مراقـ يف املنظمــة ويـدعو اىل تطـوير هــذه
العالقات (.)2
حيتل العامل الاساليم ماكنة مازية يف الس ياسة اخلارجية الروس ية  ،اذ يعترب ت يك لروس يا وابملرتبة الثالثـة
بعد الغرب والصني  ،ورمبا يكون اليشء الاجيايب هو نظرام لروس يا يف املقام الاول كقوة موازنـة لس ياسـات الـولايت
املتحدة الامريكية  ،ان روسـ يا ختتلـف عـن مثيالاـا مـن القـو ادلوليـة بشـان العمـل املـنظم مـع الاـع الاسـاليم ،
وتس تعني الس ياسة اخلارجيـة الروسـ ية ابدلبلوماسـ يني القـداج ورجـال الاسـ تببارات املتقاعـدين للتعامـل مـع القضـااي
ادلولية ابملقارنة مع ملف العالقات الروس ية  -الاوربية  ،كام ان املسؤولني يف املؤسسات ادلينية الاسالمية يف روس يا
ل يعملون بنشاط واحض عىل الاجتاه اخلاريج  ،مفجلس املفتيـني يف روسـ يا اول مـن قـام جبـو دلول الربيـع العـريب يف
شامل افريقيا  ،حيث التقوا ابلقادة اجلدد لتكل ادلول  ،لكن هذا النشاط اقترص عىل مجموعة صغرية من النب  ،وعـىل
صعيد اخر توجد عوائق كثرية يف التاكمل مع مسلمي اس يا الوسطى  ،مـن بي ـا وجـود معارضـني للتاكمـل الاوريب –
الاس يوي بني الروس  ،لنه س يؤدي اىل زايدة ضغط الهجرة عىل روس يا من تكل املنطقـة  ،حيـث ان املسـلمون يف
روس يا ليس من املشجعني للهجرة  ،لهنا تزيد من ال فقط دون اهامتم ابلكيف أي بنوعية املسلمني القادمني (. )3
يعد الاع الاساليم يف روس يا عامل مؤ ر يف العالقات بني روس يا والاحتاد الاوريب  ،هذا مـا اكـده شـامل
سلطانوف رئيس مركز ادلراسات الاسرتاتيجية ( روس يا – العامل الاساليم ) اذ قال (ان روس يا يف حتالفها مـع الاـع
الاســاليم لكــه ينبغــي ان تعمــل ضــد الغــرب يف حــرب احلضــارات الــيت بــدأت فعــال) وحس ـ رأيــه ان املنطــق
اجليوسرتاتيجي يدفع روس يا والعامل الاساليم  ،الذلان يقعان حتت اهناديد الغريب  ،اىل البقث عن الصداقة بني بعضهام
البعض (. )4
( )1رسالن ورابنوف و عبدهللا رينات محمدوف  ،املسلمون الروس وس ياسة روس يا اخلارجية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص.2
( )2نفس املصدر  ،ص3
( )3رسالن ورابنوف و عبدهللا رينات محمدوف  ،مصدر س بق ذكره  ،ص.5
( )4نفس املصدر  ،ص.6
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اخذت روس يا بنظر الاعتبار الوزن ادلميو رايف والاقتصـادي ملسـلمي روسـ يا  ،اذ يشـلك املسـلمون الـروس
حواض  %17من اجامض الساكن  ،وجاء املوقف الرو بشلك برا ام يف تعامهل مع الثورات العربية (الربيـع العـريب)
 ،ففي ابدئ المر اصطفت روس يا اىل جان احلكومات والانظمة العربية  ،رافضـة الثـورات واحلريـة  ،لك ـا اـريت
موقفها تكتيكيا لصاحل هنج اكرث مرونة جيمع بني اليشء ونقيضه  ،توكد من خالهل عىل اس تقرار الانظمة العربيـة  ،لك ـا
ترح ابلتعاون مع القو املعارضة الثوريـة  ،ولكـن لـيس اىل درجـة ان يناـيي الربيـع العـريب لظهـور قـو اسـالمية (
اصولية ) ختلق بيئة اجامتعية واقتصادية تؤوي الإرهابيني وتصـدرمه اىل ختوهمـا يف القوقـاز واسـ يا الوسـطى  ،ابعتبارهـا
مناطق تنافس مع الاحتاد الاوريب وممر لاويد اوراب ابلطاقة ( )1ـ
خالصة ما تقدم ميكننا الاس تدلل عىل ان املتغريات ادلاخلية يف روسـ يا الاحتاديـة انعكسـت عـىل س ياسـ اا
اخلارجية  ،واعطت لها حافزا ساعدها يف حتقيق الغاايت الاساس ية اليت اكنت تسعى اىل حتقيقها بعد احداث  11ايلول
عام  ، 2001وقيام النظام العاملي اجلديد  ،مع التوجه الـرو يف اسـ تعادة ادلور واملاكنـة املفقـودة بعـد تفكـك الاحتـاد
السوفييت السابق اصي جاء يف هناية القرن الع ين  ،فاكن دور القيادة املاثل ابلرئيس الرو فالدميـري بـوتني وخلفـ عه
دميرتي ميدفيديف الا ر البارز يف عالقات روسـ يا اخلارجيـة  ،ابلإضـافة اىل القـدرات العسـكرية الـيت ور اـا روسـ يا
الاحتادية  ،واليت اعطت لروس يا املاكنة يف الاوساط ادلولية والاقلميية  ،والقدرة عىل الاندما مـع الغـرب  ،وكـذ
مللمة الاشالء الروس ية ومـداواة اجلـروب الـيت حلقـت هبـا ومعاجلـة املشـاي ادلاخليـة مـن خـالل املـز بـني القوميـات
وادلاي ت املوجودة داخل الاسالمية م ا  ،يف رمس س ياسة خارجية موحدة تس تطيع التعامـل مـع ي القـو املوجـودة
يف حميطها اخلـاريج اكلحتـاد الاورويب  ،رمغ التواجـد الاسـاليم يف ادلول الاعضـاء التابعـة لالحتـاد الاورويب  ،ومـع
وجود وتنايم ظاهرة الارهاب الاساليم اليت انت ت وبشلك رسيع بعد احداث  11ايلول عام . 2001

) (1تقل املوقف الرو من الربيع العريب  ،تقرير  ،اجلزيرة نت  ، 2011 / 10 / 23 ،عىل الرابط
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املطلب الثاني :متغريات داخل االحتاد األوربي
تعددت عالمات الصعود الاوريب يف النظام العاملي اجلديد  ،منذ هناية احلرب الباردة يف مطلع تسـعينات القـرن
الع ين  ،فظهرت اورواب كقوة اقتصادية عاملية  ،وكيـان سـ يا اخـذ يف التشـلك واهنمنـو  ،وعـىل الـرمغ مـن ان هـذا
الصعود الاقتصادي مل يوازيه صعود عسكري مماثل  ،فان اورواب علـت عـىل تأكيـد ماكااـا الس ياسـ ية كواحـدة مـن امه
القو الكرب  ،عىل الرمغ من ظهور عوامل الضعف يف وضع اورواب كقو كـرب  ،وأخـذت وتـرية الصـعود ترتاجـع ،
بل وصل احلد اىل حتـذير بعـض القـادة الوربيـني أنفسـهم مـن ـاطر اهنيـار الاحتـاد الاوريب ( ، )1ان مقارنـة الاحتـاد
الاوريب بروسـ يا (كقــو تقليديــة)  ،ســوف نالحــظ ان هنــاك فــارق يف الاداء السـ يا هل ابملقا نرــة مــع روسـ يا ،
فقراراته الاسرتاتيجية تتحلذ بتوافق بني  28دو بي القرارات الروس ية تتحلذ بشلك فردي  ،أي ان علية صنع القـرار
ولعبة املصاحل داخل الاحتاد ختتلف متاما ع ا  ،كوهنا تكون بصيغة امجلع  ،فهو لـيس فـاعال دوليـا كبـايق ادلول  ،كـام ان
قــوة الاحتــاد ذات طبيعــة اقتصــادية  ،فهــو (عــالق اقتصــادي  ،قــزم س ـ يا – عســكري )  ،مت وضــع اماك تــه
الاقتصادية حتت ترصف جامعة يف اطار علية التاكمل والاندما  ،ممـا ودل ضـعفا يف الاشسـجام والتنسـ يق السـ يا
بني قواه الفاع (. )2
يقــع الاحتــاد الاوريب عــىل رقعــة جغرافيــة تبلــغ حنــو (  ) 4,324,782مك 2كــام تبلــغ شسـ بة املتعلمــني يف الاحتــاد
الاوريب حنو  ، %97وهل قوة ساكنية كبرية يف العامل  ،وميتكل اماكنيات اقتصادية خضمـة اذ حيتكـر  %20مـن التجـارة
العاملية مقارنة مع  % 16,8للولايت املتحدة الامريكية و  %9,6للياابن و  %53,6لبقية دول العامل مـن مض ـا روسـ يا
الاحتادية  ،وهل س بع دول اوربية تتقدم الع ة الاوىل من دول العامل يف التجارة العاملية ونصف ادلول الصـناعية الانيـة
اليت من مض ا روس يا اليت تر نفسها بأهنا دول اوربية  ،وهل مقعدان يف جملس الامن ادلوض  ،و 15مقعـد مـن اصـل
 19مقعد يف حلف شامل الاطليس اكرب منظمة امنية يف العامل (. )3
شهدت الالفية الثالثة متغريات عدة ادت اىل قيام نظام عاملي جديـد  ،يكـون لورواب فيـه دور جديـد يـوازي
ادلور الرو يف العامل ،ان ظهور الاحتاد الوريب كقوة اقتصادية وس ياس ية ميكن ان تشـلك منافسـا قـواي مـن خـالل
مراحل التوسع وحماولته توحيد الس ياسة اخلارجية والس ياسة ادلفاعية  ،والعمل من اجل دس تور اوريب موحد .
واجه الاحتاد الاوريب مج من املشبت اليت ادت اىل اعاقة مسـريته مـن التطـور يف عالقاتـه اخلارجيـة مـع
ادلول الفاع من مض ا روس يا الاحتادية ومن هذه (املشـاي الاقتصـادية ) واملاـث يف انضـامم الكثـري مـن دول اورواب
ال قية الفقرية اىل الاحتاد  ،واملشاي املتعلقة ابلس ياسة املالية وتوحيد العم الاوربية و ( املشاي الس يادية ) املاث
) (1ساض خليفة احساق  ،القارة املأزمة :الانقسام الاوريب يف موا ة حتدايت الثورات العربية  ،مقا  ،الاهرام الرمقي ،
.org,eg
) (2عبد النور بن عنرت ،مصدر س بق ذكره  ،ص .6-5
) (3كو ر عباس الربيعي و مروان سامل العيل  ،مس تقبل النظام ادلوض اجلديد يف ظل بروز القو الصاعدة وا ره عىل املنطقة العربية الاحتاد الاوريب منوذجا ،حبث  (،جم قضااي س ياس ية  ،عدد
 ، 26لكية العلوم الس ياس ية  ،جامعة اهن رين  ، ) 2012 ،ص .18
 1 ،ت ين الاول 2012عىل املوقع
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يف ملف الس ياسة اخلارجية وملـف الس ياسـة ادلفاعيـة و ( املشـاي الثقافيـة ) اكصـطدام م ـوع الاحتـاد الاوريب
ابلرموز الثقافية والس يادية لبعض ادلول الاوربية (. )1
لقد حدثت داخـل الاحتـاد الاوريب توافقـات وانقسـامات يف الراء يف رمس الس ياسـة اخلارجيـة  ،ا ـرت سـلبا
واجيااب يف عالقاته اخلارجية  ،فاكنت هناك توافقات س ياس ية خصوصا بعد (معاهدة لش بونة)*  ،من خالل اهناء العمل
الروتي للرئاسة الاوربية يف العالقات اخلارجية  ،وتعديل مـدة الرئاسـة لالحتـاد مـن سـ تة اشـهر اىل سـ نتني ونصـف
قاب للاديد مرة واحدة مع بعض ادلور لرئيس اللس الاوريب ( ، )2كام ان املعاهدة خطوة عـىل طريـق عرصـنة الاحتـاد
 ،واضفاء مزيد من رشعية عىل وجوده الس يا  ،واحدثت تغري يف هيلكية مؤسسات صـنع القـرار السـ يا وق (
اللس الاوريب  ،اس تحداث منص املمثل الاعىل للس ياسة الامنية واخلارجية املشرتكة  ،املفوضية الاوربية ) (. )3
ان معاهدة لش بونة حسمت الاعرتاضات عىل نظام التصويت  ،اصي مينح ادلول الاكرب اام نفوذا اوسـع يف
الاحتاد  ،والغت قرار اس تحلدام حق الفيتو يف  %50من القضااي الس ياس ية  ،فبعدما اكن جملس الوزراء يأخـذ قراراتـه
لأالبية الثالثة اضعاف ( ) TRIPLE MAJORITYحس (اتفاقية نـيس)*  ،فعدلتـه لتأخـذ القـرارات ابلكرثيـة
املوصوفة  ،حيث اصبح لدلول الكرب مترير القرارات اذا وافق عليه  %55من ادلول الاعضاء (  15مـن اصـل ) 27
أي حنو  % 65من ام ساكن الاحتاد الاوريب ،وس يتيح هذا النظام لدلول الاعضاء الوصول اىل اهدافها عـن طريـق
املفاوضات وعقد التحالفات والتكتالت  ،حلشد اكرب عدد من الاصوات هناريـر القـرارات املناسـ بة لهـا ( ، )4مت ادخـال
الية الامتناع عـن التصـويت (  ، ( CONSTRUCTIVE ABSTENTIONفتسـ تطيع ي دو عضـو الرجـوع
( ) OPT INوالامتناع (  ) OPT OUTوعدم الزام نفسها بقرار معني ( )5ـ
( )1بالل الشوبيك  ،معوقات اكامتل الوحدة الوربية  ( ،جم املس تقبل العريب  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،عدد ،401متوز  ،) 2012ص.119
*(معاهدة لش بونة) أقر قادة الاحتاد الورويب يوم  19ت ين الول  2007يف العامصة الربتغالية لش بونة معاهدة ادف اإىل اإصالب مؤسسات الاحتاد وعلية صنع القرار فيه ،وحتل حمل ادلس تور
الورويب اصي رفضته فرشسا وهولندا سابقا عام  ، 2005ووقع ربساء دول وحكومات الاحتاد الورويب الـ( )27أو ممثلون عـ م املعاهـدة الإصـالحية ،عـىل أن يـمت التصـديق علهيـا يف ي دو
أوروبية عىل حدة.
لش
ونصت معاهدة بونة عىل:
 .1حقوق موسعة لربملا ت ادلول العضاء.
 .2س ياسات مشرتكة يف جمالت الطاقة والوقود والقضااي املرتبطة ابلحنباس احلراري.
 .3اإعطاء منسق الس ياسة اخلارجية لالحتاد الورويب صالحيات أوسع مما عليه الن.
 .4ترأس دو أوروبية الاحتاد مدة س نتني ونصف عوض الرئاسة ابملناوبة اليت تس ار حاليا نصف عام.
وادف معاهدة لش بونة اإىل اإجياد منص رئيس طويل الجل للمجلس الورويب لزعامء الاحتاد وتعزيز اتفاقية لدلفاع املشرتك  ،وقد حصلت دول أوروبيـة عـرب املعاهـدة عـىل امتيـازات خاصـة،
حيث مضنت بلغاراي حق كتابة امس العم الوروبية بلغاا اخلاصة وحصلت اإيطاليا عىل مقعد اإضايف يف الربملان الورويب  ،ورفض الايرلنديون معاهدة لش بونة الوروبية بنس بة  %53.4مقابل
 ،%46.6ما يشلك رضبة قوية خلطط الاحتاد من أجل اإصالب مؤسساته وهيالكه  ،واكن من املؤمل أن تصبح املعاهدة سارية املفعول حبلول اكنون الثاو .2009 /
املصدر  :معاهدة لش بونة عىل موقع اجلزيرة نت http://www.aljazeera.net/news/pages
) (2حسني طالل مقدل  ،حمددات الس ياسة اخلارجية والمنية الوربية املشرتكة ( ،جم جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية  ،الدل ، 25العدد الول  ، ) 2009 ،ص . 625
) (3نفس املصدر  ،ص . 627
* ( اتفاقية نيس ) معاهدة وقعاا ادلول العضاء يف الاحتاد الورويب يف  26ش باط  ،2001ودخلت حزي التنفيذ يف الول من شـ باط  2003وحلـت حملهـا لحقـا معاهـدة لشـ بونة يف اكنـون
الاول  .2009حددت املعاهدة املبادئ والسالي لتطور النظام املؤسيس بتوسع الاحتاد الورويب ودخول دول من أورواب الوسـطى وال ـقية يف الواقـع  ،فـاإن الارتفـاع املرتقـ لعـدد ادلول
العضاء اإىل  27حبلول عام  ،2007أوج تعديل رشوط صنع القرار داخل املؤسسات ،فظهر توزيع جديد لأصـوات اخملصصـة لـلك دو يف اللـس  ،وبـدا تعريـف عليـة حسـابية جديـدة
لأالبية الالزمة املؤه حلسن سري العمل يف هيئة صنع القرار املهددة ابلشلل.
انظر :معاهدة نيس عىل املوقع املوسوعة العلمية http://ar.wikipedia.org/wiki/
) (4دين عبدهللا  ،اتفاقية لش بونة :نظرة حتليلية  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،مؤسسة الاهرام  ،الدل ، 43عدد  ، ) 2008 ، 171ص 147
5
( ) house of commons foreign affairs committee for policy aspect of the Lisbon treaty , third report , session , 2007- 2008 ,p 39-40.
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كام اكنت هناك انقسامات داخل الاحتاد الاوريب  ،بني املركز وعوامص ادلول العضاء  ،فقد حدث انقسام بني
بروكسل ( عامصة الاحتاد الوريب ومقر اللجنة الوربيـة) والعـوامص الوطنيـة لـدلول العضـاء يف الاحتـاد  ،فضـال عـن
وجود انقسامات داخل الاحتاد نفسه  ،ان هذا الانقسام انعكس عىل القرار الس يا لالحتاد ( ، )1فعـا الاحتـاد مـن
ضعف اهناثيل يف الساحة ادلولية  ،فعىل الرمغ من تعيني ممثل اعىل للس ياسة اخلارجية و المنية  ،الا انه يضاف اليـه
مفوض العالقات اخلارجية ووزير خارجيـة ادلو الـيت تتـوىل رئاسـة الاحتـاد ادلوريـة  ،كـام حـدث يف اللجنـة الرابعيـة
اخلاصة ابل ق الاوسط واملكونة من ( الامم املتحدة وروس يا وامرياك والاحتاد الاوريب )  ،مما جيعل فعاليـة الس ياسـة
الاوربية ضعيفة ،عانت الاسرتاتيجية الاوربية من نقص يف الارادات املشرتكة  ،للتعامل مع املسائل اخلارجية املهمة ،
ول س امي ال ق الاوسـط وروسـ يا وس ياسـة اجلـوار الاوريب  ،القاةـة عـىل ادارة الازمـات  ،اكـرث ممـا ق حـول منـع
وقوعها والبقث عن الوسائل املفيدة لتققيق اهدافها( ، )2وسنسـ تعرض امه املتغـريات ادلاخليـة لالحتـاد الاورويب الـيت
ا رت يف عالقاته اخلارجية وم ا -:
اول  ( /توسع الاحتاد الاورويب)
فببصوص توسع الاحتاد الاوريب مرت علية التوسع بعدة مراحل ترجع اىل عـام  1950عنـدما تشـلكت النـواة
الاوىل لالحتـاد ( الموعــة الاوربيــة للفقــم والصــل ) مــرورا ابلتوســع الاول عــام  1973والتوســعني الثــاو والثالــث
( )1986-1981ليضم (اس بانيا والربتغال واليو ن)  ،وكذ التوسع الرابع عام  1995ليضـم ي مـن ( اهنمنسـا و فلنـدا
والسويد ) هناتد حدوده اىل احلزي الاسكند يف يف اورواب الوسطى  ،وبقدر تعلق املوضـوع ابدلراسـة مـن حيـة الفـرتة
الزمنية ،كون ادلراسة تتناول العالقات بني روس يا والاحتاد الاوريب بعد عـام  ، 2001فقـد جـاء التوسـع اخلـامس عـام
 2004ليكون هو الامه بـلك املعـايري يف التـارخي الاوريب ،مـن حيـث عـدد الاعضـاء اجلـدد واحلـزي اجلغـرايف املضـاف
لالحتاد  ،وتوس يع احلـدود اخلارجيـة واـم الاسـواق املضـافة  ،ففـي مـرة واحـدة منقـت ع ـ دول حـق ادلخـول يف
الاحتاد الاوريب  ،فقد انضمت مثاو دول من اورواب ال قية والوسطى( مجهورية التشـ يك ،اسـ تونيا  ،الـر  ،لتفيـا،
ليتوانيا  ،بولندا  ،سلوفاكيا  ،سلوفينيا) وجزيراتن متوسطتان ( مالطـا و قـربص ) ( ، )3وجـاء التوسـع الاخـري ابنضـامم
كرواتيا لالحتاد يف أول من متوز  ،2013ليصبح عدد ادلول الاعضاء ( )28دو ( .)4انظر جدول رمق ()4

) (1حسني طالل مقدل ،حمددات الس ياسة اخلارجية والمنية الوربية املشرتكة  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 641
(2) Charles grant and mark Leonard ,how to strengthen EU foreign policy , center for European reform , London , p2
( )3بشارة خرض ،علية الاندما الاوريب :النشأة-العقبات –التحدايت املس تقبلية  ( ،دراسات اسرتاتيجية عدد ،151ط ، ،1مركز الامارات لدلراسات والبقوث الاسرتاتيجية ، ) 2010 ،
ص. 20-9
) (4توسع الاحتاد الاورويب عىل موقع املوسوعة العلمية http://ar.wikipedia.org/wiki
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جدول رمق ()4
دول الاعضاء يف الاحتاد الاورويب مع اترخي الانضامم
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ادلو
أملانيا
ايطاليا
بلجياك
فرشسا
لوكسمبورغ
هولندا
ادلمنارك
اململكة املتحدة
مجهورية ايرلندا
اليو ن
اس بانيا
الربتغال
السويد
اهنمنسا

اترخي الانضامم
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1973
1973
1973
1981
1986
1986
1995
1995

ت
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ادلو
فلندا
اس تونيا
بولندا
التش يك
سلوفاكيا
سلوفينيا
قربص
لتفيا
ليتوانيا
مالطا
الر
بلغاراي
رومانيا
كرواتيا

اترخي الانضامم
1995
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2007
2007
2013

املصدر  :املوسوعة العلمية ويكيبيداي عىل املوقع http://ar.wikipedia.org/wikiugn
وعىل الرمغ من ان هذا التوسع قد اكس الاحتاد الوريب جمال أوسع يف حتجمي ادلور الرو يف املنطقة  ،مـن
خالل تأكيده عىل املصاحلة الوربية ادلاخلية بعد عقود من الفصل ألقرسي اصي خلقه السـ تار احلديـدي املـوروث مـن
احلرب الباردة  ،الا انه ا ر سلبا يف س ياسة الاحتاد اخلارجية فقد ودل هذا التوسع -:
 -1تعــدد اللغــات داخــل دول الاحتــاد الاوريب حبيــث قفــز عــددها اىل ( )23لغــة  ،حبيــث زاد عــدد املرتمجــني يف
املؤسسات الاوربية  ،مما زاد تلكفة الرتمجة يف املزيانية العامة لالحتاد الاوريب .
 -2ابلإضافة اىل ان توسع الاحتـاد الاوريب رشقـا قـد خلـق حتـداي حـول قدرتـه عـىل تبـ س ياسـة خارجيـة اوربيـة
مشرتكة  ،وقد ظهر ذ اخلالف بشلك واحض منذ عام  2003قبل وخالل الغزو الامرييك للعراق (. )1

( )1بشارة خرض ،علية الاندما الاوريب :النشأة-العقبات –التحدايت املس تقبلية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 21
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كام حدث هناك انقسام داخل دول الاحتاد الاوريب حول اعالن برشـلونة  ،ففـي الفـرتة الـيت اكنـت الـولايت
املتحــدة الامريكيــة م مكــة ابل ــق الاوســط  ،اضــطرت اورواب مبوا ــة دو حتــاول ان تس ـ تعيد قواــا  ،الا وق
(روسـ يا)  ،وفــامي اكن الاحتــاد اوريب يتعامــل مــع حقــائق اتفاقيــة ( لش ـ بونة ) تقــوت بــداخهل شــوكة حتالفــات جديــدة
ومتعارضة  ،اهام العالقة بني ( فرشسا – املانيا )  ،اذ ان ادلولتان توصـلتا اىل تفـامه حـول تشـكيل قـوة داخـل الاحتـاد
الاوريب  ،وحبس اتفاقية لش بونة اكنت هناك القليل من القوانني والانظمـة الـيت ل تسـ تطيع هـااتن ادلولتـان فرضـها
عىل الاعضاء الاخرين  ،بيشء من الضغط البريوقراطي وادلبلوما (. )1
تركت اتفاقية لش بونة مشبت بـني دول الاحتـاد والاحتـاد نفسـه اصي تقـوده فرشسـا واملانيـا  ،حيـث تركـت
تفاصيل بال تنظمي تتعلق ابلعديد من التغريات املؤسساتية  ،وهو من شأنه ان خيلق جمال اوسع ملزيـد مـن الاختالفـات
يف الرأي حول كيفية ادارة الاحتاد الاوريب  ،يف حني سلمتا ي من فرشسا واملانيا ابلهمينة الروس ية عـىل اوكرانيـا وبـدور
روس يا البارز يف امدادات اورواب من الطاقة  ،وهو ما ل تستس يغهام اورواب الوسطى وخصوصـا دول البلطيـق وبولنـدا
ورومانيا  ،وابلتاض س تكون مقتنعة متاما بأهنـا سـ تواجه روسـ يا وحـدها ،فتحـاول جـر الـولايت املتحـدة المريكيـة اىل
املنطقة (. )2
اثنيا ( /الانقسام الوريب حول حرب العراق )
حدث انقسام اوريب حول احلرب عىل العراق  ،فقد حدث نقاش معمق بني اعضاء احللف يف مقة براغ املنعقـدة
عام  ، 2002فربمغ تأكيد دول الاعضاء يف احللـف دلعهـم ـود جملـس الامـن ادلوض يف تطبيـق القـرار ( )1441يف
حينه  ،ورضورة تعاون العراق التام مع اللجنة ادلولية للتفتيش عن السـلحة احملرمـة  ،وان اخليـار العسـكري سـ يكون
مطروحا بقوة  ،اإل أن مثة خالف حدث حول اختاذ ادلول العضاء اإىل موقف موحد  ،فقد اكن هناك معسكرين -:
 -1املعسكر الول  /مؤيد للقرب تقوده الولايت املتحدة المريكية ويضم (بريطانيا وايطاليا واسـ بانيا ) ودول أخـر
مـن أوراب ال ــقية ( ، )3وعــىل رأســها بولنــدا مســتندين يف دعهـم للــولايت املتحــدة المريكيــة ،حتــت اــج ان
السلحة النووية قد تقود العراق اىل الهجوم عىل جريانه والعمل للس يطرة عىل ال ق الوسط  ،وكذ التبوف
من وقوع السلحة النووية يف يد الإرهابيني ( )4ـ
 -2املعسكر الثاو  /املعارض للقرب تقوده فرشسا وأملانيا ويضم بلجياك ولوكسمبورغ  ،فقد اكن مـوقفهام مسـتندا عـىل
عدم تقدير الولايت املتحدة المريكية لتداعيات العمل العسـكري  ،واخملـاطر احملـا الـيت سـ ادد الامـن ادلوض

( )1بشارة خرض ،علية الاندما الاوريب :النشأة-العقبات –التحدايت املس تقبلية  ،مصدر س بق ذكره ص.131
( )2نفس املصدر  ،ص.131
(1( MANSOUR BAHMANI ( NATO, S INVOLVEMENT IN IRAQ AND EURO – AMERICAN RELATIONS),IRANIAN JOURNAL OF
INTERNATIONAL AFFAIRS NO:4,2005,PP505-522 .
(2) PHILIP H.GORDON , IRAQ ; THE TRANSATLANTIC DEBATE , INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES, OCCASIONAL PAPERS
NO39,EUROPEAN UNION PARIS DECEMBER 2002 .
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من جراء عدم احلصول عىل تفويض مـن الامم املتحـدة ،وتوليـد سـابقة ابلهجـوم عـىل ادلول الضـعيفة حتـت طـائ
الاعامل الاستباقية (. )1
وقد تبلورت مواقف ادلول املعارضة واليت عرضت بعض احلجج املضادة للقـرب  ،مثـل الإفـراط واملبالغـة يف
اخملاوف من القدرة العسكرية العراقية  ،ومد قدرة الـولايت املتحـدة الامريكيـة عـىل اقنـاع ي الطوائـف العراقيـة ،
وحاجة امرياك لقوات التحالف لوقت اري حمدد  ،ومد قدراا عىل الس يطرة عىل الموعـات الارهابيـة  ،ول سـ امي ان
اورواب ق اليت حتملت الوجود الامرييك يف حرب اخلليج الثانية ( ، )2كام جاء رفض بعض اعضـاء الاحتـاد الاوريب مـا
جاء يف خطاب الرئيس الامرييك السابق جور بوش الابـن حـول حـا الاحتـاد عـام  ، 2002واصي تضـمن اماكنيـة
قيام الولايت املتحدة بعمل منفرد ضد العراق ( ، )3وكذ رفض ي من فرشسا واملانيا مبالغة امرياك وبريطانيا يف تأويـل
القرار (  ) 1441مبـا خيـدم مصـاحلهم  ،واصي تبنـاه جملـس الامـن ادلوض يف  ، )4( 2002/11/8يف حـني اكن لالحتـاد
الاوريب ممثلني عنه هام ( فرشسا وبريطانيا ) كعضاء داةني و ( املانيا واس بانيا ) اعضاء اري داةني ( ، )5سب الانقسـام
الاوريب بني اعضاءه الكبار اىل تعطيل اداءه يف الرد عىل الغزو الامرييك للعراق ( )6ـ
اثلثا ( /توس يع حلف الناتو)
ان فكرة التوس يع اكنت حمور اهـامتم احللـف منـذ ان بـدأت بـوادر تفكـك الاحتـاد السـوفييت السـابق وكتلتـه
الس ياس ية والعسكرية  ،رمغ تأكيد قادة احللف لغورابتشوف الرئيس الرو السابق بـأن احللـف لـن ياـدد حنـو بـدلان
اورواب ال ــقية والوســطى بعــد اشســحاب القـوات الســوفيتية م ــا  ،واعــادة توحيــد اورواب  ،حيــث اكن ئ ـ وزيــر
()7
اخلارجية الامرييك الاس بق ( سرتوب اتلبوت ) اول من صاغ عام  1995برصاحة مربرات توس يع احللف واهدافـه
 ،واكن من ايفها هو تطويق روس يا الاحتادية  ،وافشال اية حماو للتاكمل الاقتصادي والسـ يا والعسـكري معهـا ،
واحتواهئا عن طريق زرع قواعد عسكرية عىل حدودها  ،و م وعزل ادلول اليت ميكن ان تشـلك بعـدا اسـرتاتيجيا لهـا
يف املس تقبل  ،يك ل تظهر من جديد منافسا للولايت املتحدة الامريكية عـىل السـاحة ادلوليـة  ،ومـن  م حرماهنـا مـن
اماكنية اس تقطاب دول اورواب ال قية  ،والضغط علهيا اقتصاداي وس ياس يا  ،حىت ياكن احللـف بأعضـائه مـن الاحتـاد
الاوريب من تقليص اماك اا النووية والصاروخية ( ، )8متثل الانقسام الاورويب حول توسع حلف الناتو مبجموعتني -:
( )1محمد حسون  ،الاسرتاتيجية التوسعية حللف الناتو وا رها عىل الامن القويم العريب  ( ،جم جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية ،عدد ،2دمشق  ،عام  ، )2010ص. 351
(2) THE INFLUENCE OF THE IRAQ ON TRANSATLANTIC RELATIONS , WARSW UNIVERSITY , SEI SUSSEX EUROPEAN
INSTITUTE , WORKING PAPER NO 79, P20.
) (3جوزيف س ميواز  ،اس اداف العراق العقوابت والغارات يف الس ياسة الامريكية  ( ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،بريوت  ،ش باط  ، ) 2003ص . 58-57
(4) MARTIN ORTEGA , IRAQ – EUROPEAN POINT OF VIEW , INSTITUTE FOR SECURITY STUDY , EUROPEAN UNION , PARIS
,DECEMBER 2002 , P13.
) (5حسن فعة  ،الاحتاد الاوريب وادلروس املس تفادة عربيا  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 447
) (6حسني طالل مقدل ،املعوقات اليت تواجه العالقات بني الولايت املتحدة الامريكية والاحتاد الاوريب  ( ،جم جامعة دمشـق للعلـوم الاقتصـادية والقانونيـة  ،الـدل ،27عـدد  ، 3دمشـق،
 ، ) 2011ص.245
( )7فريد الشقف  ،العالقات الروس ية – الايرانية وأ رها عىل اخلريطة اجليوس ياس ية يف منطقة اخلليج العريب ومنطقة اس يا الوسطى و القفقاس  (،دمشق  ،دار الطليعة اجلديدة  ،ط ،1عام
 ، ) 2005ص  133وما بعدها .
( )8ارشف تشك  ( ،إارسائيل والناتو  ...من التعاون اىل ال اكة )  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 249
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الاوىل  ( /الاوربيــة  ) EUROPEANISMوتقودهــا فرشســا وتضــم ي مــن بلجــياك واسـ بانيا واملانيــا وتــدعو هــذه
الموعة اىل تطوير الاحتاد كفاعل شش يط يف الساحة ادلولية وثقل يوازي القـوة الامريكيـة  ،ملنـع أي دور لهـا يف اسـ يا
الوسطى .
الثانية  ( /الاطلس ية  ) ATLANTICISMوتقودهـا بريطانيـا وتضـم ي مـن ايطاليـا وبولنـدا وهولنـدا ودول اورواب
ال قية والوسطى  ،وتر هذه الموعة ان هدف الس ياسة اخلارجية الاوربية  ،هو جعل الولايت املتحدة الامريكيـة
ال يك الفاعل معها للقيلو من تفامق ادلور الرو يف املنطقة ( )1ـ
اد هذا الانقسام اىل التنافس الاوريب – الاوريب حول رئاسة احللف  ،خصوصا بني فرشسـا مـن جانـ ،
وبريطاو وايطاليا واملانيا مـن جانـ اخـر  ،اد اىل مـا سـي برصـاع املناصـ  ،عنـدما تولـت فرشسـا رئاسـة احللـف
الاطليس مرتني  ،الاوىل يف قيادة احللفاء يف (نورث فو ) يف فريجينيا (قيادة ملكفة ابلتفكري يف مسـ تقبل احللـف)،
والثانية قيادة احللفاء ا إلقلميية يف لش بونة وق املسؤو عن الوضع يف منطقة الطليس وإافريقيا (دل عىل اعرتاف بدور
فرشسا يف اإفريقيا)  ،بيد أن فرشسا ستبقى خار جلنة التبطيط النووي الطلس ية حفاظ ًا عىل اس تقالل ردعها النووي،
وق اثو هيئة أطلس ية اكنت اائبة ع ا ،وإان اكنت هذه اللجنة قد أصبقت جسـد ًا بـال روب لنـه مل جتاـع منـذ أكـرث
من عقد من الزمن بسب اختفاء الرع اصي اكن قاة ًا اإابن احلرب الباردة ( )2ـ
ظهــر الانقســام الاوريب خبصــوص توســع احللــف عــىل مس ـ تو املثقفــني والبــاحثني وكــام ذكــر يف حصيفــة
ش توتغارت الاملانية الصادرة يف  ، 2004 / 6 /11واكنوا عىل اجتاهيني -:
الاول  /ما يطلق علهيم وصف (الإجيابيني)  ،وينطلقون من (الفرضية) القائ اإن انضامم أي دو ملنظمة عاملية يصـدر
عن ر باا يف حتديد هوياا وم وعياا ،ويس تنتجون من ذ رساين مفعول هذه الفرضـية عـىل الانضـامم اإىل احللـف
أيضا.
الثاو  /ومه ما يطلـق علـهيم (الـواقعيني) اصيـن يـرون التوسـعة لتققيـق المـن امجلـاعي انطالقـا مـن معـاد املاكسـ
واخلسائر ،وهو الاجتاه الوسع انتشارا ويشهد الواقع عىل حصته ،ففي مقدمة مـا اكنـت ادلول الشـ يوعية سـابقا تطرحـه
من أس باب لتعليل ر باا يف الانضامم اإىل احللف ،هو اخلش ية من جتدد املطامع واخملاطر الروس ية ،وهذا معروف عـن
دول البلطيق وبولندا وتش يكيا وسلوفاكيا والر واريها (. )3
فوجه الناتو دعوات رسية اىل سـ بع دول مـن منطقـة البلطيـق واورواب ال ـقية لتصـبح اعضـاء يف احللـف ،
وق (اس تونيا  ،لتفيا  ،ليتوانيا  ،سلوفينيا  ،سـلوفاكيا  ،بلغـاراي  ،رومانيـا )  ،ومت التصـديق عـىل هـذه ادلول يف مقـة
احللف عام  ، 2004كام مت انضامم كرواتيا والبانيا اىل عضويته يف املؤمتر اصي عقد يف مدينة سرتاسـ بورغ الفرشسـ ية يف

) (1فيلي وردن  ،تعاظم دور حلف الناتو يف ال ق الاوسط الكبري  ( ،مركز الامارات لدلراسات والبقوث الاسرتاتيجية  ، ) 2008 ،ص. 32
) (2نبيل ش بي ومجموعة ابحثني  ،حلف شامل الاطليس يف عامه الس تني  ،تقرير  ( ،مركز اجلزيرة لدلراسات  ،قطر  ،متوز  ، ) 2009ص . 11
) (3نبيل ش بي ومجموعة ابحثني  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 11
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نيسان عام  ، 2009ليصبح العدد الاجامض لدلول الاعضاء يف احللف مثاو وع ين دو ( ، )1وهذا ما اعتربته القيـادة
الروس ية يف النظرية العسكرية الروس ية اجلديدة لعام  ، 2010اديـدا لم ـا القـويم وحمـاو أمريكيـة لششـاء منظومـة
دفاع صارويخ تقيد عالقااا مع الاحتاد ( ، )2وجاءت عليات حلف الناتو اليت خرجت عن هممة ادلفاع عـن اجلغرافيـة
والفضاء الاطلنطي  ،اىل حتالف دفاعي عن مصاحل حلفاء واعضاء احللف  ،واكنـت اوىل العمليـات الـيت جـرت خـار
اطار الاطلنطي بتوليه قيادة قوات حفـظ السـالم يف افغاشسـ تان عـام  ، )3( 2003وص فـأن حمـاولت حلـف شـامل
الاطليس ـ الراميــة اىل اختــاذ موقــع قيــادي يف املنطقــة  ،ســوف تس ـ ار وتعاــد عــىل الوضــع الاقتصــادي والاجامتعــي
والس يا يف روس يا  ،كام س يدفع بروس يا اىل تب س ياسة حازمة واثبتة يف اس يا الوسطى والقوقاز وابلتاض اىل تعزيـز
ال اكة الاسرتاتيجية مع هذه ادلول (. )4
رابعا( /التاكمل و الاندما الاوريب)
توجد هناك ربيتان حول التاكمل والاندما والاصالب الاوريب  ،وتعميق الاحتاد ونقل صـالحيات وطنيـة
جديدة اليه  ،ووضع اسس مراقبة س ياس ية اوربية لعامل الاقتصاد واملال وطنيا واوربيا  ،وتزويده مبؤسسات دميقراطيـة
اكنتحلاب املفوضية الاوربية ابلقرتاع العام.
الربيــة الاوىل  -:وتتبناهــا املانيــا وفرشســا  ،عــىل الــرمغ بــبعض الفـوارق يف الــرب فقــد اكنــت املانيــا تركــز عــىل تــدعمي
صالحيات املؤسسات الاوربية للتكفل ابلس تقرار املاض يف منطقة اليورو  ،واكنت فرشسا امت اكرث ابإخضاع عـامل املـال
للمراقبة الس ياس ية  ،الا اهنام متفقتان عىل رضورة فرض( رضيبة توبني)* عىل املعـامالت املاليـة  ،واكنـت املانيـا معنيـة
ابدلرجة الاوىل بتصدير منوذجا لالنضباط املاض ( التق يف املزيانيـة ويف الانفـاق احلكـويم )  ،بيـ تسـعى فرشسـا اىل
اضافة رضيبة اهنمنو لرتىق اىل مصاف رضيبة الانضباط املاض (. )5
الربية الثانية  -:وتتبناها بريطانيا لوحدها  ،وتدعو اىل عـدم تـدعمي الانـدما الاوريب وتـرفض التنـازل عـىل املزيـد مـن
الصالحيات الوطنية لالحتاد ،حيث تر ان تطوره حنو مزيدا من الاندما قد جيعلها تعيـد النظـر يف روابطـه معـه ،
كام ترفض فكرة رضيبة توبني لهنا املس تفيد الاكرب من املعامالت املالية حب موقع لندن يف الاسواق املالية الاوربيـة ،
وبلغ اخلالف الربيطاو – الاملاو ذروته حول ادارة الازمة املالية  ،فأملانيا تريـد مراجعـة املعاهـدات الاوربيـة لتكـريس

( )1محمد حسون  ،الاسرتاتيجية التوسعية حللف الناتو وا رها عىل الامن القويم العريب  ،مصدر س بق ذكره  ،ص.347
) (2أبرار  ،النظرية العسكرية الروس ية والواقعية الروس ية  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت .
) (3عيل عبد الصادق  ،الناتو وال ق الاوسط الكبري  (،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد ، 163س نة ،) 2006ص . 161
) (4نورهان الش يخ  ،روس يا والاحتاد الاوريب  ،رصاع الطاقة واملاكنة  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،مؤسسة الاهرام  ،عدد  164س نة  ، )2007ص. 66-65
* رضيبة توبني( )Tobin Taxق الرضيبة اليت اكن اقرتب تطبيقها يف عام  1972الاقتصادي المرييك احلائز عىل جائزة نوبل يف الاقتصاد جميس توبن ،أي بععيد اهنيار نظام بريتون وودز اصي
ظل ينظم العالقات النقدية العاملية منذ عام  1944حىت اهنياره يف عام  ، 1971فلقد اقرتب جميس توبن استيفاء رضيبة عىل ي علية حتويل ماض من ع اىل ع أخـر وذ هبـدف احلـد
من عليات التقويل قصرية الجل من ع اىل أخر جل الرابب الرسيعة  .والهدف هو توفري قاعدة حامية واس تقرار للنظام العاملي ،مبا ي ض نظاما نقـداي بـديال لنظـام بريتـون وودز النقـدي
العـاملي اصي اهنــار يف أعقــاب قـرار الـرئيس الامـرييك الراحــل ريتشــارد نيكســون توقــف بــالده عــن حتويــل ادلولرات الــيت حيوزهــا أحصاهبــا اىل ذهـ  .املصــدر  :رضيبــة تـوبني عــىل املوقــع
 http://www.alkhaleej.ae/يف 2011/12/10
( )5عبد النور بن عنرت ،الاحتاد الاوريب :البة يفوم ادلاخل عىل يفوم اخلار  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 3-2
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مبدأ انضباط املزيانية  ،اما بريطانيا تريد اندماجا اوربيا حمدودا  ،ولكون املانيا اقو اقتصاداي واكرث انضباطا مـن حيـث
املزيانية والانفاق  ،فتتبوف بريطانيا من بروز نواة اوربية قوية تتشلك من دول منطقة اليورو بقيادة املانيا (. )1
وقد تأ ر التاكمل والاندما الاوريب بقضااي ارقت الاحتاد الاوريب بشلك عام  ،اكلالزمة املالية اليت عصـفت
اليو ن  ،والـيت سـ ببت بعـض التـوتر يف العالقـات الاوربيـة – الروسـ ية  ،فقـد اكنـت املفوضـية الاوربيـة للشـؤون
الاقتصادية والنقدية ابلحتاد الاوريب  ،تعمل جبد لإجياد حل لالزمة اليو نيـة  ،بعـد ان ايقنـت مـن خطـورة الازمـة ،
وهذا ما رصب به مفوضها ( اوض رين )  ،ان من الرضوري ان يتوصل وزراء مالية منطقة اليورو لتفـاق حـول خطـة
انقاذ  ،حيث ان وزراء منطقة العم املوحدة املكونة من(  ) 17دو يف بروكسل اجاعوا يف بروكسل  ،لتقـدمي حزمـة
الانقاذ  ،بعد ان لكفت الازمـة اليو نيـة خسـارة لفرشسـا خـالل اسـ بوع واحـد ( )90مليـون يـورو وحتميـل الرسـاميل
الروس ية جزءا من اعباء احلل مما ا ر عىل العالقات الروس ية -الملانية  ،اذ ان املانيا تعاـد لكيـا يف احتيا ـا مـن الغـاز
عىل روس يا الاحتادية( ، )2وابجتاه معاكس فهناك جمال اكرب حلل املشلكة اليو نية من اليو ن نفسها فهـيي متـكل رصـيدا
ماداي خضام يصل اىل حواض ( )300مليار يـورو  ،ياثـل ابملـواا واملطـارات وال ـاكت واجلـزر  ،وابإماكهنـا ان تسـمح
دلول مثل الصني وروس يا ودول اخلليج ابلستار واس تغاللها لصاحلها يف حل ازماا ولتكون سببا يف تطوير عالقااا مع
دول العامل كروس يا مثال ( ، )3وملعرفة اقتصاد منطقة اليورو بشلك عام انظر شلك رمق (. )3
شلك رمق ()3

املصدر :الاقتصاد يف منطقة اليورو عىل املوقع

http://www.aleqt.com/a/small

( )1نفس املصدر  ،ص. 3
) (2حسني احلسي  ،دول أوربية تدفع ابجتاه حتميل روس يا فاتورة الزمة الاقتصادية  ،حصيفة الاقتصادية  ،العدد  25، 7105مارس . 2013
) (3عارف العبيد ،ازمة اليو ن  :التداعيات الراهنة وحتولت املس تقبل  ،تقرير( ،مركز اجلزيرة لدلراسات  15 ،متوز  ، ) 2013ص6
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جاءت مشلكة الهجرة لتأخذ حزيا كبريا واليت تعد من امه املعوقات امام عالقات الاحتاد الاوريب مع روسـ يا ،
وخصوصــا مــن مجهــورايت الاحتــاد الســوفييت الســابق  ،والبوابــة ال ــقية لالحتــاد الاوريب املاــث يف بولنــدا وروسـ يا
واوكرانيا وكذ بوابة البلقان  ،ختوفا من ازوب امجلاعات الارهابية واملتشددين الاسالمني  ،ولهذا جلأ الاحتاد الاوريب
اىل اختاذ تدابري واسعة  ،ملنـع دخـول املهـاجرين الغـري رشعيـني  ،فعقـد الاحتـاد الاوريب العديـد مـن املـؤمترات لتنظـمي
الهجرة اىل داخل اورواب  ،واششاء مراكز اعتقال للمهاجرين الغري رشعيني  ،ونص اكمرات ليليـة تعمـل ابلشـعة حتـت
امحلراء للمراقبة  ،ويف عام  2004مت تشكيل واك حامية احلدود دلول الاحتاد الاوريب تسمى ( فرونتكس ) وق و
اساسا محلاية احلدود لالحتاد ( )1ـ
كام احتلت قضية الهجرة الغري رشعية ابهامتم خاص يف الاوساط الاوربية منـذ مطلـع عـام  ، 2011وسـ ببت املشـاي
لدلول الاوربية وزاد الانقسام بي ام  ،فقد حدث خالف بـني فرشسـا وايطاليـا حـول املهـاجرين بعـد ان رفضـت فرشسـا
عبور املهاجرين احلدود الايطالية الفرشس ية  ،ويف 20نيسان  2011مت الاعالن من قبل فرشسا توقيف مؤقـت لأحـاكم
(اتفاقية ش نغن) *  ،ومنع حركة القطارات من واىل مدينة ( فينتميييل ) الايطالية مسـتندة يف ذ اىل مـا تـنص عليـه
هذه التفاقية يف حقها ابملراقبة عىل حدودها الس ياس ية (. )2
وقد لىق قرار الرئيس الفرشيس ساركوزي برتحيل اعداد كبرية من املهـاجرين الغجـر اىل رومانيـا انتقـادا شـديدا
يف الاوساط الس ياس ية الفرشس ية بشلك خاص والاوربية بشلك عام  ،بوصفه اااااك حلقوق مـواط الاحتـاد الاوريب
للتقرك حبرية داخل دول الاحتاد ( )3ـ
خامسا ( /مشاي بريطانيا مع الاحتاد الوريب)
قبل اخلوض يف تفاصيل العالقة بني الطرفني ،ل بد مـن الاشـارة اىل ان مشـلكة بريطانيـا مـع الاحتـاد الاوريب
فهيي ليست جديدة  ،تعود اىل هيلكية وطبيعة الاسرتاتيجية الربيطانية البنيوية القاةـة عـىل املـز بـني مبـدأين ل ميكـن
) (1انظــر  :ديـــة ليتـــمي و فتقيـــة ليتـــمي  ،البعـــد الامـــ يف ماكحفـــة الهجـــرة اــري ال ـــعية اىل اورواب  ،الس ياســـة ادلوليـــة  ،الاهـــرام الرمقـــي  1 ،اكنـــون الثـــاو  2011عـــىل الـــرابط
http//digital.ahram .org.eg

* (ش نغن) معاهدة وقعاا س دول أوروبية ق أملانيا وفرشسا وهولندا وبلجياك ولكسمبورغ يف / 14حزيران  ,1985وانضمت اإهنهيا لحقا دول أوروبية أخر  ,وق تسمح بتنقل حر عرب حدود
ادلول املوقعة علهيا حلاميل تأشرية دخول اإىل اإحد دول هذا الفضاء الورويب  ،سيت املعاهدة هبذا الامس شس بة اإىل قرية لكسمبور ية تقع يف املثلث احلدودي بني لكسـمبورغ وأملانيـا وفرشسـا
 ,جر فهيا التوقيع  ،يف  19حزيران  ,1990وقعت معاهدة اثنية يف قرية ش نغن اللكسمبور ية حددت الليات القانونية للتنفيـذ  ،مل يبـدأ رساين معاهـدة شـ نغن عليـا اإل يف  ,1995واسـ تلزم
توس يع فضاء ش نغن عىل مس تو أورواب معاهدة أخر وقعت يف الثاو من ت ين الول  1997يف أمسرتدام هبولندا  ،يف  ,2004انضمت دول أخـر أعضـاء يف الاحتـاد الورويب اإىل فضـاء
ش نغن عدا بريطانيا ومجهورية اإيرلندا  ،يف  12اكنون الول  ,2007توسع نطاق املعاهدة ليشمل دول انضمت حديثا اإىل الاحتاد الورويب  ,عدا قربص وبلغاراي ورومانيا ,كام أنه ابت يشمل الرنوجي
وأيسلند  ،وتوسع نطاق املعاهدة جمددا يف  12اكنون الول  2008ليشمل سويرسا اليت ق ليست عضوا يف الاحتاد الورويب  ،وقبل هذا عدلت معاهدة لشـ بونة ,املوقعـة يف  13اكنـون الول
 ,2007القواعد القانونية املنظمة لفضاء ش نغن  ،مبا سح بتعاون أم وقضاا أكرب بني ادلول املشاركة يف هذا الفضاء سواء تعلق المر ابلتأشريات أو ابلهجـرة أو ابللجـوء السـ يا  ،ويف هنايـة
نيسان  ,2011اثر لغط كبري عق منح اإيطاليا تأشريات ش نغن لع ين ألف هماجر توشيس ,تسمح هلم ابلتنقل يف ذ الفضاء  ،وأ ض القرار فرشسا اليت أاثرت احامتل تعديل املعاهدة.
انظر  :اتفاقية ش نغن عىل موقع اجلزيرة نت  http://www.aljazeera.net/newsيف 2011/4/29
) (2امحد طاهر  ،س ياسات الهجرة و تأثريااا يف الوحدة الاوربية  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت .
) (3اكرن ابو اخلري  ،مالمح اجلدل الاوريب حول الهجرة والاسالم  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت .
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التوافق بي ام( ،الاسـ تنناء الربيطـاو) و(الانـامتء الاوريب)  ،وهـذه الهيلكيـة اسـهمت يف تطـوير الاحتـاد اترة ملـا تـر
مصلحة يف ذ ومتتنع او تعرتض عىل ذ اترة اخر  ،تفضـل بريطانيـا عالقاـا مـع امـرياك عـىل عالقااـا مـع رشاكهئـا
الاوربيني  ،وص اكن هناك تعـارض بـني التـو ني الوريب والطليسـ  ،واكن موقفهـا مـن الاحتـاد بـرا ام اىل حـد
الا نية  ،كام ياام رشاكهئـا الاوربيـني  ،فربيطانيـا تـريم اىل الاسـ تفادة مـن حماسـن الاحتـاد دون التـأثري مبسـاوئه  ،او
ابللاامات او التـداعيات التعاقديـة املنبثقـة عـن معاهداتـه فهـيي مل تـدخل يف نظـام ( شـينغن ) ول يف منطقـة الاورو
متذرعة مببدأ الامتيز اصا اصي مينح احلق لي طرف بأن يلتقق بس ياسة اوربية وقت ما شاء عىل ان ل يعرقل تباي ـا
(. )1
اكن هنـاك تــوتر يف العالقـات بــني بريطانيـا وادلول الاعضــاء يف الاحتـاد الاوريب ،وخصوصــا يف الازمــات ،
فربيطانيا ل تر املسايفة يف اجلهد املاض والس يا للبرو من الازمة  ،وتريد فرض ربياا ل إالصـالب رافضـة رب
رشاكهئا  ،حبيث ذهبت اىل حد اهناديد ابلشسحاب مـن الاحتـاد  ،وهنـا ي ـن اخلطـأ الربيطـاو  ،اذ ان خنباـا احلامكـة
تعاد عىل الرأي العام احمليل املناوئ لورواب  ،فهـيي بـذ تغفـل عـن حقيقـة اخـر الا وق ان الـرأي العـام الاوريب
مناوئ ايضا لس ياس اا حيال الاحتاد ( ،)2فهناك مؤسسات رئيسة تسامه يف علية صنع القـرار يف الاحتـاد الوريب وق
اللــس الاوريب ،واللــس الــوزاري ،واملفوضــية الاوربيــة ،والربملــان الوريب ،وحم ــة العــدل الاوربيــة  ،واللجنــة
الاقتصادية والاجامتعية وابلإضافة اىل مؤسسات اخر تلع دور ًا أقل ايفية(.)3
سادسا ( /الانقسام الاوريب حيال الربيع العريب)
اكنت الثورات العربية او كام وصفت بـــ(الربيع العريب) منعطـف همـم يف العالقـات الاوربيـة – العربيـة  ،فهـو
محل يف طياته فرصـة اترخييـة لالحتـاد الاوريب ل إالعـادة صـيااة س ياسـاته فعليـا جتـاه املنطقـة العربيـة  ،وهـذ مـا اكدتـه
(اك رين اش تون ) ممثل الاحتاد الاوريب الاعىل للش ئون اخلارجيـة والس ياسـة الامنيـة  ،يف عـام  ، 2011عـن احلاجـة
ملراجعة جوهرية لس ياسة اجلوار الوربية ،الا ان حصـل هنـاك انقسـام داخـل الاحتـاد الاوريب للتعامـل مـع الثـورات
العربية  ،نتج عنه ياب فعيل لس ياسة اوربية موحدة متثهل عىل الصعيد ادلوض ( )4ـ
ظهرت الانقسامات داخل الاحتاد الاوريب مكواقف لـدلول الاعضـاء ازاء الثـورات الـيت حـدثت داخـل ادلول العربيـة
وكام ييل -:
ثورة توشس  :س ببت ثورة توشس توتر يف العالقات بني عدد من ادلول الاعضاء يف الاحتـاد الاوريب  ،وخصوصـا بـني
ايطاليــا وفرشســا  ،فــامي خيــص اخملــاوف املتعلقــة ابلهجــرة مــن جنــوب اىل شــامل املتوســط  ،اذ جــاءت اخملــاوف الامنيــة
الاوربية بعد ازوب ما يقرب ( ع ون الف ) هماجر ولجئ توشيس اىل جزيرة (لمبـدوزا) الايطاليـة  ،والـيت يقط ـا
( سة الاف )ايطاض فقط ،مما دفع ايطاليا وخصوصا بعد عدم الاس تجابة مـن قبـل الاحتـاد يف مـؤمتر وزراء ادلاخليـة
( )1عبد النور بن عنرت  ،الاحتاد الاوريب البة يفوم ادلاخل عىل يفوم اخلار  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 4
( )2نفس املصدر  ،ص . 4
( )3محمد مصطفى كامل ،فؤاد هنرا ،صنع القرار يف الاحتاد الاوريب والعالقات العربية  -الاوربية  ( ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،ط ،1بريوت ,اب  ،)2007ص.41
) (4ساض خليفة احساق  ،القارة املأزمة :الانقسام الاوريب يف موا ة حتدايت الثورات العربية  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت.
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والعدا الوربيني يف  4ش باط عام  ، 2011اىل اصدار تأشريات للالجئني التوشس يني  ،واصي اصبح مبقدورمه حريـة
التنقــل داخــل الاحتــاد الاوريب  ،فتو ـوا اىل الارايض الفرشسـ ية  ،وهــذا مــا دفــع فرشســا بــدورها اىل الضــغط ابجتــاه
()1
مراجعة اتفاقية (ش نغن)
ثورة مرص  :حدث ايضا انقسـام داخـل الاحتـاد الاوريب يف التعامـل مـع الثـورة املرصـية  ،حيـث ركـزت ردود الفعـل
الاوربية الاولية يف مطالبة نظام مبارك ابإجـراء اصـالحات  ،متاشـ يا مـع املطالـ الشـعبية  ،سـاندت ايطاليـا الـرئيس
املرصي السابق وعىل لسان رئيس الوزراء الايطاض  ،اذ قال (مبارك اح الرجـال ) وهـو الترصـل اصي لىق اسـتياء
من عدد من العوامص الاوربية .
وخبصوص الازمة السورية ،فقد حدث انقسام اورويب حول اماكنية تسليح املعارضـة وبـني اجيـاد حـل سـلمي  ،ففـي
الوقت اصي تدمع به بريطانيا املسلحني يف جتهزيمه ابلسلحة واملعدات اكنت هناك دول اعضـاء اكلسـويد واملانيـا تسـعى
لإجياد حل سلمي لالزمة مع ختفيف العقوابت الاقتصادية ( )2ـ
جاءت هذه الانقسامات ادلاخلية بني العوامص الاوربية والناجتة عن تباين املصاحل الفردية لدلول الاوربيـة مـع
دول املنطقة العربية  ،لينعكس سلبا عىل الصيااة الرسية يف مراجعة س ياسة اجلوار الاوروبية  ،وق مبثابة الاختبـار
للية الاحتاد الاوريب اجلديدة (  ) European union external actionيف صيااة س ياس ته اخلارجية ورد الفعـل
الاوريب الرئييس جتاه الثورات العربية  ،مما اعطى ضعفا يف الاداء الس يا وخصوصا مع تعامهل يف العالقات مع احتـاد
روس يا ( )3ـ
خالصة ما تقدم ميكننا القول الان الاحتاد الاورويب بشـلكه الاقتصـادي  ،واعتبـاره اكـرب كـت اقتصـادية يف
العامل  ،واصي حمت عليه التوسع ابجتاه ادلول يف اورواب الغربية وامجلهورايت اليت خرجت من حتت اجلنـاب الـرو بعـد
تفكك الاحتاد السوفييت السابق  ،الا انه يعاو من بعـض الانقسـامات بـني الاعضـاء حـول قضـااي تعتـرب جوهريـة يف
مفاهمي العالقات ادلولية والس ياسة اخلارجية  ،ولهذا انعكست تكل الانقسامات بشلك سلا عىل عالقاته اخلارجية مع
حميطه الاقلميي وادلوض  ،ل س امي مع روس يا الاحتادية ابعتبارها موضوع حبثنا هذا .

) (1نفس املصدر .
) (2انقسام اورويب بشأن تسليح املعارضة يف سورية عىل موقع اجلزيرة نت بتارخي http://www.aljazeera.net 2013/3/12
) (3ساض خليفة احساق  ،القارة املأزمة :الانقسام الاوريب يف موا ة حتدايت الثورات العربية  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت .
املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

58

العالقات بني روسيا االحتادية واالحتاد األوربي للفرتة (

-

)

عباس فاضل عباس

املبحث الثاني /املتغريات االقليمية
املطلب األول  /الـــمتغري التــــركي
ان لرتكيا ما يؤهلها لن تكون عامل اقلميي ودوض يلقي بظهل عىل العالقات بني دول العامل  ،ولهـذا فهـيي تشـلك
مبوقعها اجلغرايف القري اىل ي من اورواب وروس يا  ،من امه املتغريات الاقلمييـة املـؤ رة يف العالقـات بـني ( روسـ يا –
والاحتاد الاوريب )  ،اذ تعترب العالقات الروس ية – الرتكية من العالقات العريقة  ،واليت هـز عرهـا سـة قـرون ،
يرجع اىل عام  1492عندما بعث ايفان الثالث الامـري الاكـرب حـامك روسـ يا برسـا اىل السـلطان العـاو ابيزيـد الثـاو
تتعلق بتنظمي التجارة بني اجلانبني  ،وعىل مس تو اهناثيل ادلبلوما فقد بدأ عام  ، 1920وبعد احلرب الباردة اعرتفت
تركيا بروس يا الاحتادية الوريث ال عي لالحتاد السوفييت السابق  ،اما عىل مس تو التفاقيات فقد مت توقيع اكـرث مـن
( )60اتفاقية ختص التعاون يف جمالت تلفة  ،وبعـد احـداث  11سـبارب عـام  2001تعمقـت العالقـات بشـلك اكـرب
عندما وقع الطرفان اتفاقية التعاون العسكري عام  ، 2002والبيان الس يا املشرتك حول تعميـق الصـداقة وال ـاكة
عام . )1( 2004
ان ظهور اقلمي القوقاز واس يا الوسطى عىل املرسب العاملي يعد من ابرز الظواهر اليت نتجت عن ااااء احلـرب
الباردة  ،وانضـمت اىل صـفوف الس ياسـات العامليـة بـل اصـبقت ذو ايفيـة قصـو ابلنسـ بة لروسـ يا والغـرب املاثـل
ابلحتاد الاوريب (. )2
اذ اكنت هناك عالقات وثيقـة ومشـرتكة بـني تركيـا ودول اسـ يا الوسـطى  ،اذ ان االـ شـعوب هـذه ادلول
يتحدثون اللغة الرتكية او لهجة متفرعة م ا  ،عدا طاجيكس تان اليت تتحـدث الفارسـ ية  ،كـام ان انـدفاع تركيـا حنـو دول
اس يا الوسطى هو ارساء قواعـد نظـام اقلميـي يف اسـ يا الوسـطى وبـالد القوقـاز حتـت زعاماـا وقياداـا  ،حبـ خرباـا ،
وجتارهبا الطوي  ،ونفوذها الس يا  ،وموقعها اجلغرايف  ،وثقلها ادلوض  ،ابعتبارها عضوا يف حلف شـامل الاطليسـ ،
واصي ميكن ان هيدد عالقااـا مـع روسـ يا مسـ تقبال  ،وميكـن ايضـاب اشـاكل التعـاون الـرتيك مـع دول اسـ يا الوسـطى
()3
والقوقاز ابل -:
 -1تقدمي تركيا املساعدات الاقتصادية احملدودة لهذه ادلول .
 -2زايدة ام الاستار املاض الرتيك يف هذه ادلول .

) (1عامر عيل رايض  ،مالمح جديدة يف العالقات الرتكية – الروس ية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 111
) (2حبي هللا ابو احلسن الشريازي  ،الرصاع الامرييك  -الرو يف اس يا الوسطى  ( ،جم تارات ايرانية  ،عدد  ، 2مركز ادلراسات الاسرتاتيجية  ،الاهرام  ، )2000 ،ص . 37
) (3جامس يوشس احلريري  ،التغلغل الارسائييل يف دول اس يا الوسطى وانعاكساته عىل عالقااا مع املنطقة العربية  ( ،جم املس تقبل العريب  ،عدد  ، 372بريوت  ، ) 2010 ،ص . 91-90
املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

59

العالقات بني روسيا االحتادية واالحتاد األوربي للفرتة (

-

)

عباس فاضل عباس

 -3ارسلت تركيا الاف اخلـرباء والفنيـون للعمـل يف شـ ىت حقـول النشـاطات الاقتصـادية والفنيـة والبضـائع وحمطـات
الطاقة والادارة .
 -4عقدت تركيا اتفاقيات عديدة مع دول اس يا الوسطى لتنفيذ مشاريع تمنوية من قبل ال اكت الرتكيـة  ،وق اـدف
بذ اىل تشغيل الاف الايدي العام  ،وتقليل شس بة البطا املتفش ية فهيا ـ
وتطورت العالقات بشلك حثيث كون ي مـن روسـ يا وتركيـا الاولويـة للعالقـات الاقتصـادية والتجاريـة بيـ ام
حيث حتتا تركيا اىل امدادات النفط والغاز من روس يا وتعمل عىل توطيد اقـدام منتجااـا الصـناعية للسـوق الـرو
الكبري  ،بي تنظر روس يا اىل رضورة تنويع رشاكهئا الاقتصاديني وعدم الاقتصـار عـىل ادلول الاوربيـة الرئيسـ ية  ،كـام
وتلتقي مصاحل البدلين الاقتصادية وتصطدم يف اخملططات الاسرتاتيجية اخملتلفة ملد ا بي الـنفط والغـاز بـني دول حبـر
قزوين ووسط اس يا وامل ق العـريب مـن ـة  ،والسـوق الاوربيـة مـن ـة اخـر  ،وكـذ ومبشـهد مشـابه فـان
س ياسات البدلين تتقاطع وتصطدم يف شامل القوقاز  ،س امي املوقف من رصبيا والبوسـ نة والهرسـك وكوسـوفو  ،ولجـل
عدم املوا ة يف التو ات الس ياس ية اكن لبد م ام من اجراء اتصـالت وثيقـة وداةـة بيـ ام  ،علـام ان تركيـا ق النافـذة
الروس ية عىل البقر املتوسط ( )1ـ
ومع التطور الاقتصادي وتسارع اهنمنو الصـناعي ازدادت احلاجـة اىل مصـادر الـنفط والغـاز بشـلك اكـرب وتوجـه
الانظار صوب حبر قزوين  ،وازدايد الاهامتم من قبل القو الكرب الاقلميية والعامليـة ورشاكت الـنفط الكـرب  ،نـتج
عنه ما يسمى بـــ( دبلوماس ية الطاقة وا بي النفط ) وهنا ركز ي من روس يا والاحتاد الاوريب عىل تركيا كوهنـا مبثابـة
اجلرس الواصل لنقل الطاقة  ،مبا يربط تركيا بدول القوقاز واس يا الوسطى من صـالت ثقافيـة ولغويـة معهـا  ،كـون هـذه
ادلول ق حبيسة ل تطل عىل حبار مفتوحة (. )2
اكنت روس يا تنظر اىل منطقيت اس يا الوسطى والقوقـاز عـىل اهنـام اساسـيتان ملصـاحلها الامنيـة  ،ولهـذا فهـيي
تتقرك اىل تكل املناطق حملاو تقليص النفوذ الغريب  ،وخصوصا الاحتاد الاوريب بسـب مـا حيتاجـه مـن الطاقـة مـن
تكل املناطق  ،وذ من خالل الاطار العام لموعة الكومنولث  ،حىت حتتفظ بس يطراا واحتاكرهـا ملـوارد املنطقـة ،
وحتمي الاقلية الروس ية املس توطنة هنـاك ( ، )3اكنـت تركيـا ومـن خـالل سـعهيا مـن اجـل تـأمني مصـاحلها عـىل صـعيد
خطوط نقل الطاقة ( النفط والغاز ) حتاول ان تتجن تضارب تكل املصاحل مع اهداف الس ياسة الامريكية يف املنطقة
من ة  ،وبشلك ل يثري عىل روس يا من ة اخر  ،وترتبط تركيا بدول اس يا الوسـطى والقوقـاز مبجموعـة خطـوط
()4
ا بي لنقل الغاز الطبيعي وق -:
) (1انظر تركيا وروس يا  ...تقارب اقتصادي وتباعد س يا  ،تقدير موقف  ،مركز اجلزيرة لدلراسات  29 ،نيسان  2013عىل الوقع http://www.aljazeera.net/news
) (2حبي هللا ابو احلسن الشريازي  ،الرصاع الامرييك  -الرو يف اس يا الوسطى  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 41 – 39
) (3اكميال برننسيك  ،الطاقة والامن  :الابعاد الاقلميية والعاملية  ،التسلح وازع السالب والامن ادلوض  ( ،مركز دراسات الوحدة العربية  ، ) 2007 ،ص. 342
) (4عامر عيل رايض  ،مالمح جديدة يف العالقات الرتكية – الروس ية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 120-119
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 -1خط ا بي ابكو – تبلييس – جهيان بني اذربيجان وتركيا وجورجيا
 -2خط ا بي ابكو جهيان بني اذربيجان وجورجيا واكزاخس تان وتركيا
 -3خط ا بي الغاز الطبيعي اىل اورواب بني تركيا وتركامشس تان
ويضمن خط ابكو – جهيان وصول النفط والغاز بصورة منتظمة اىل تركيا بأسعار رخيصة  ،فضال عن العوائـد
املادية ملروره ابلرايض الرتكية والـيت تقـدر سـ نواي بــــ(  ) 400 – 300مليـون دولر وهبـذا تعتـرب تركيـا احـد املصـادر
الاساس ية لتسويق النفط والغاز  .انظر اخلرائط رمق ( )1و()2
خارطة رمق ()1
خطوط الطاقة بني روس يا وتركيا

املصدر :تركيا و روس يا ...تقارب اقتصادي وتباعد س يا  ،تقدير موقف  ،مركز اجلزيرة لدلراسات ،
29نيسان http://www.aljazeera.net/news2013
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خارطة رمق ()2

املصدر http://www.aleqt.com/a/small/46/ :
ان امه ما يـؤرش يف العالقـات بـني تركيـا والاحتـاد الاوريب هـو حمـاو تركيـا الانضـامم اىل الهيـاي الاوربيـة املتطـورة
اقتصاداي وس ياس يا  ،وبدأت مرح جديدة يف العالقات الاوربية – الرتكية  ،عندما قـدمت تركيـا طلـ الانضـامم اىل
الاحتــاد الاوريب اثنــاء انعقــاد القمــة الاوربيــة يف هلس ـ نيك ســويم  11-10اكنــون الاول  ، 1999مبشــاركة ربســاء
احلكومات يف دول الاحتاد الاوريب  ،وجاءت مقة الاحتاد الاوريب اليت عقدت يف بروكسل لتؤكـد القـرار اصي اختذتـه
مقة هلس نيك عام  ، 1999وقررت اإطـالق املفاوضـات لنضـامم تركيـا بتـارخي  3ت ـين الاول  2005بشـلك رسـي ،
حيث سيسامه انضامم تركيا لالحتاد الاوريب  ،توس يع السوق ادلاخليـة الاوربيـة  ،ممـا يعـزز القـدرة التنافسـ ية النسـبية
لالحتاد الاوريب يف الاقتصاد العاملي وخصوصا مع روس يا الاحتادية ( )1ـ
هنــاك ختــوف اورويب مــن انضــامم تركيــا اىل الاحتــاد لــيس لسـ باب داخليــة وامنــا ل إالبعــاد الاسـرتاتيجية لهــذا
الانضامم  ،فهيي دو ختتلف عن ادلول اليت س بقاا ابلنضامم  ،كوهنا دو مسلمة ل زالت تعاو مـن ضـعف يف الاداء
واملامرسة لدلميقراطية  ،خصوصا يف تعاملها مع الاكراد  ،مما قد سب تورطا مع ايران اصي قد يسب مشلكة تؤ ر عىل
دول الاحتاد الاوريب بشلك سلا ( )2ـ
) (1العالقات الرتكية مع الاحتاد الاوريب  ،موقع وزارة اخلارجية الرتكية عىل الانرتنتhttp://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-iliskilerine-genel-bakis-ar.ar.mfa .
) (2اكرن ابو اخلري  ،مالمح اجلدل الاوريب حول الهجرة والاسالم  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت.
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لقد خضعت تركيـا ملعـايري كوب ـاكن  ،والـيت تتطلـ مـن الـبدل املعـ التكيـف مـع هيـاي الاحتـاد الاوريب ،
وقواعده والااماتـه واملشـاركة يف الربيـة الس ياسـ ية والاقتصـادية لالحتـاد  ،وان ميـتكل الـبدل املعـ ابلنضـامم حكومـة
دميقراطية  ،وان يسود فيه ح القانون  ،وان ميتكل سوقا اقتصادية مس تقرة  ،وتشمل املفاوضات مـع الاحتـاد ملفـات
تقمي املرحش لنضامم  ،واعطائه مواعيد هنائية لتطبيق متطلبات الانضامم لالحتاد  ،ومنذ عام  2005مل يمت فتح سو 13
ملفا للتفاوض مع تركيا من اصل  35االق واحد م ا فقط  ،كام تأ ر موضوع انضامم تركيا لالحتـاد مبوقـف قـربص  ،الـيت
حاولت تعظمي دورها التفاويض بشأن الزناع ادلائر حول اجلزيرة عن طريق املساعدة يف عرق حماداثت انضامم تركيـا اىل
الاحتاد  ،وهذا ما جعل من الس ياسة الرتكية ان يشوهبا خيبة المل و التباطؤ يف م وع الانضامم لالحتـاد  ،وابلتـاض
جعل مـن تركيـا العمـل اىل تنويـع اسـتارها خـار الاحتـاد الاوريب  ،حتسـ با لحـامتل الاهنيـار مل ـوع الانضـامم اىل
الاحتاد الاوريب  ،وتزامن هذا القلق مع اوف جديدة مـن الوضـع الاقتصـادي الاوريب  ،والاضـطراابت الس ياسـ ية
الاوربية ادلاخلية وعدم وجود س ياس ية خارجية اوربية موحدة ومامتسكة وفعا (. )1
تبنت الس ياسة الرتكية يف اوائل عام  2010منحا جديدا يف س ياس اا جتاه الاحتـاد الاوريب خيتلـف عـام اكنـت
عليه أثناء احلرب الباردة  ،عندما اكنت مبثابة اخلط الامايم للتحالف الغريب ضد الاحتاد الاوريب  ،مما جعل مـن تركيـا
ان تلع دورا اكرب يف تثبيت الاس تقرار يف العامل  ،اذ اكنت حصة الاحتاد الاوريب مـن الـزايرات الـيت قـام هبـا وزيـر
اخلارجية الرتيك السابق امحد داوود اوالو ( )28من اصل(  )100زايرة حول العامل لعام . )2( 2010
كام تسامه تركيا يف الاششـطة الاشسـانية والعسـكرية الـيت ينفـذها الاحتـاد الاوريب  ،فهـيي تسـامه يف عليـات
حفظ السالم التابعة لالحتاد يف البوس نة والهرسك ) ،) EUFOR-ALTHEAويف بعثـة سـ يادة القـانون يف كوسـوفا
التابعة لالحتاد الاوريب ) ، ) EULEXوحتتل تركيا سادس اكرب اقتصاد يف العامل  ،وحتتل املرتبة الاوىل منـوا يف اورواب
بنس بة ( ) %8.5يف عام  2011و( )%2.2يف عام  ، 2012كام متتكل عالقات جتاريـة واقتصـادية مكثفـة مـع الاحتـاد
الاوريب  ،ويعترب الاحتاد الاوريب اكرب رشيك جتاري واستاري لرتكيا  ،ويشلك ام التبادل التجاري لرتكيا مع الاحتـاد
الاوريب  %37مــن اجــامض اــم جتاراـا اللكيــة  ،وتشــلك الاســتارات الاوربيــة يف تركيــا شسـ بة  % 70مــن اجــامض
الاستارات املوجودة يف تركيا ( )3ـ
وتعترب عالقـة روسـ يا الاحتاديـة برتكيـا ذات ايفيـة ماايـدة عـىل صـعيد العالقـات ادلوليـة مبـا ياتعـان بـه مـن
اماكنيات وموقع اسرتاتيجي ا مضن رقعته اجلغرافية  ،واس تطاعت تركيا ان جتد لنفسها دورا اقلمييا بديال عام اكن عليه
خالل احلرب الباردة  ،وجاء اخليار الرتيك بتعميق العالقات مع روس يا كردة فعل جتاه س ياسة الاحتاد الاوريب الغامضـة
جتاه تركيا  ،مما اد اىل فشل حتقيق اسرتاتيجية ذات تفصيالت مقنعة  ،بسب خسارة تركيا للثقة بني صـناع القـرار ،
) (1زاي مريال و جونثان س  ،حتليل النشاط الزائد للس ياسة اخلارجية الرتكية  ،ابريس( ،سلس ترجامت الزيتونة عدد ،60مركز الزيتونة لدلراسات والاستارات  ،بريوت  ،ت ين الاول /
 ، )2010ص. 6-5
) (2نفس املصدر  ،ص.7
) (3العالقات الرتكية مع الاحتاد الاوريب  ،موقع وزارة اخلارجية الرتكية عىل الانرتنت  ،مصدر س بق ذكره .
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رمغ موافقة الاحتاد الاوريب عىل اجراء حماداثت مس تقبلية  ،ووجود حوارات امنية وس ياس ية واقتصادية اكرث بني تركيا
وروس يا ( )1ـ
ان ما ميكن تصنيفه من اشاكل التعاون بني روس يا الاحتادية وتركيا يظهر عىل ثالثة اشاكل مـن التعـاون ممـا قـد
جيذب تركيا بعيدا عن فضاء الاحتاد الاوريب اصي تر الانضامم اليه -:
 -1التعاون يف جمال الس ياسة اذ جاءت زايرة الرئيس الرو فالدميري بوتني اىل تركيا هناية عام  2004لتضع ار
الاساس للعالقات بني الـبدلين وتوقيعـه ( الاعـالن املشـرتك لتعميـق الصـداقة وال ـاكة بـني وريـة تركيـا والاحتـاد
الرو )  ،وكذ زايرة الرئيس الرتيك عبدهللا ول اىل روس يا يف ش باط  2009والـيت متـزيت بـرب مج مكثـف مـن
العالقات املتنامية بي م  ،وبفعل دبلوماس ية تركيا فقد اصبقت روس يا عضوا مراقبا يف منظمة املؤمتر الاسـاليم  ،ومـن
اوجه التعاون الاخر تأييد روس يا يف معارضـاا لتقويـل البقـر الاسـود اىل حبـرية اطلسـ ية  ،رمغ ان تركيـا عضـو يف
احللف الاطليسـ  ،كـام تعـارض روسـ يا الغـرب املاثـل بـأمرياك واورواب واملطالبـة بتعـديل معاهـدة ( مـونرتو )* لعبـور
املضايق الرتكية ( البسفور وادلردنيل )  ،وهناك نظرة مشرتكة لب الطـرفني لإقامـة منظومـة تعـاون ابمس ( احتـاد اورو
اس يا ) ( ، )2كام عقد الطرفان وابتفاق القادة عىل تأسيس جملس التعاون الرتيك – الـرو يف ااير  2010خـالل زايرة
الرئيس الرو دميرتي ميدفيدف اىل تركيا  ،واكنت مجموعة التبطيط الاسرتاتيجي ق جزء من هذا اللـس  ،ويلتقـي
قادة البدلين بصورة منتظمة س نواي  ،اكن اخرها اللقاء اصي مجع رئيس احلكومة الرتكية رج طيـ اردواـان والـرئيس
الرو فالدميري بوتني ابإسـطنبول يف اكنـون الاول  ، 2012وتعتـرب روسـ يا اكـرب رشيـك جتـاري لرتكيـا  ،اذ يبلـغ اـم
التبادل التجاري بي ام اىل  26مليار دولر يف عام  ، 2012مع ميول املزيان التجاري لصاحل روس يا كوهنـا املصـدر الاول
للغاز اىل تركيا  ،مع سعي ا البدلين لرفع اـم التبـادل التجـاري بيـ ام ليصـل اىل  100مليـار دولر خـالل السـ نوات
املقب (. )3
 -2التعاون يف جمال الطاقة حيث رصب وزير الطاقة الرو سـري ي شـامتكو يف شـ باط عـام  2009عـن توقيـع
اتفاق بني روس يا وتركيا لإنتا الطاقة الكهرابئية  ،وحمطات انتا الطاقة النوويـة بقميـة سـ تني مليـار دولر  ،وان لكفـة
انتا احملطة ق  20مليار دولر واهنا ستنجز خالل  12-10س نة القادمة  ،ويف جمال التعاون يف جتارة الغاز الطبيعـي
 ،فتعترب تركيا ادلو الثالثة يف العامل ابلنس بة لدلول املس توردة للغـاز الـرو وبنسـ بة  %60مـن احتياجااـا مـن الغـاز
) (1عامر عيل رايض  ،مالمح جديدة يف العالقات الرتكية – الروس ية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 120
* وقعت اتفاقية مونرتو يف سويرسا عام  1936مبشاركة الاحتاد السوفيا وتركيا وبريطانيا وفرشسا واليو ن وبلغاراي ورومانيا ويو سالفيا والياابن وأسرتاليا واريها  ،وأعلنت التفاقية حريـة املـرور
عرب مضايق البقر السود للسفن التجارية يف أوقات السرت واحلرب ،وسقت مبرور السفن احلربية دلول حوض البقر السود بدون أي حتديد  ،أما السفن احلربية التابعة دلول من خار حوض
البقر السود ،فسمقت بأن تكون سفنا سطقية وخفيفة ومساعدة حبيث ل يزيد عدد الموعة عن تسع سفن مارة عرب مضيق يف أن واحد وحبمو اإجامليـة ل تتجـاوز  15ألـف طـن  ،وحتـدد
التفاقية امحلو الإجاملية للسفن البقرية دلو من خار حوض البقر السود مبقدار  20ألف طن ،أما امحلو الإجاملية لاكفة السفن التابعة لدلول الواقعة خار حوض البقر السود فتحدد بـ30
ألف طن ،وقد تزيد حىت  45ألفا ،كام حتدد الفرتة القصو لتواجد هذه السفن الجنبية يف حوض البقر السود بثالثة أسابيع  ،وقد بدأ رساين مفعـول التفاقيـة يـوم  9ت ـين الثـاو ،1936
وق تعترب وثيقة دولية حتدد نظام املرور عرب مضايق البقر السود  ،وعىل هذا الساس فاإنه يف حال جتاوز سفن ادلول خار حوض البقر السود للمدة املعينة (أي  21يوما) فاإن ذ يعتـرب
اإخالل ابلتفاقية ادلولية ،وبذ تتقمل ادلو اليت سقت بعبور السفن (أي تركيا) املسؤولية املبارشة حىت وإان مل يذكر ذ يف بنود التفاقية.
املصدر  :اتفاقية مونرتو عىل موقع اجلزيرة نت . http://www.aljazeera.net/opinions/pages/
) (2عامر عيل رايض  ،مالمح جديدة يف العالقات الرتكية – الروس ية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 125
) (3تركيا وروس يا  ...تقارب اقتصادي وتباعد س يا  ، ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت .
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الطبيعـي  ،وربـع احتيا ـا مـن الـنفط تسـ تورده مـن روسـ يا  ،وتسـ ترت تركيـا  25مليـار مـرت مكعـ مـن روسـ يا 10
مليارات م ا تنقل عن طريق خط انبوب ( الس يل الازرق )  ،ويف جمال الطاقة الكهرابئية حيث تشـارك مؤسسـة (
تكنوسرتوي اكس بورت ) الروس ية يف اششاء السد واحملطة الكهـرو ذريـة ( ديـريرن ) بقـدرة  670مـياكواط يف مقاطعـة
ارتغني الرتكية  ،ويف 11ااير  2007مت توقيـع مـذكرة تفـامه حـول التعـاون الاسـرتاتيجي يف تسـويق تكنولوجيـات السـلع
واملعدات اخلاصة بصناعة الطاقـة اصريـة يف تركيـا ( ، )1كـام ان ربـع انتـا تركيـا مـن الكهـرابء يعاـد عـىل واردات الغـاز
الطبيعي الروس ية  ،كام اتفق البدلان عىل تب روس يا اول حمطة تركية نووية لتوليد الطاقـة عـىل السـاحل الـرتيك رشق
املتوسط  ،وابستار يبلغ  20مليار دولر ( )2ـ
 -3التعاون يف جمال بناء السفن  ،حيث قام معمل بناء السـفن الـرو خـالل الاعـوام  2008 – 2006ببنـاء
سفينة س ياحية وسفينيت حشن و ق حبرية للجان الرتيك  ،ويف عام  2007ابرام العقد اخلـاص بقيـام اجلانـ الـرو
اششاء ع ة قالت حبرية حلساب تركيا ( )3ـ
 -4التعــاون يف جمــال الس ـ ياحة  ،اكن هنــاك ازدايد يف توجــه للس ـ ياب الــروس اىل تركيــا بــدل مــن دول الاحتــاد
الاوريب  ،بعد ان الغت احلكومتان رشط سة ادلخول عن سفر املواطنني بني الـبدلين  ،كـام خففـت الرسـوم ال ركيـة
عن السلع املتباد واصي يص لصاحل املنتجـات الرتكيـة املصـدرة اىل روسـ يا كبـديل عـن منتجـات الاحتـاد الاوريب ،
ولهذا تس تقبل تركيا اعداد ماايدة من الس ياب الروس  ،ويتجه املال الرو سواء املال اخلـاص او العـام لالسـتار يف
تركيا مبعدلت ماايدة  ،وابلنظر اىل اهنيار السوق املاض القربيص  ،اصي اكن املسـ تودع الـرئيس لأمـوال الروسـ ية ،
والازمة الاقتصادية واملالية املس ارة يف السوق الاوربية  ،وجدت روس يا ان السوق الرتكية اكرث امنا ومردودا ( )4ـ
ان ما تقدم ل يع عدم وجود قضااي خالف بني اجلانبني  ،حيث ان التعـاون الـرو العسـكري مـع ارمينيـا
يثري تركيـا  ،كـذ موقـف روسـ يا او بعـض ترصـحيات مسـؤوهنهيا مـن القضـية القربصـية  ،وارصار روسـ يا بعـدم تـرك
الشيشان مرسحا للتأمر عىل روس يا واس تقرارها الاقتصادي  ،كام اكن سعي تركيـا لتقليـل اعامتدهـا عـىل الغـاز الـرو
جعلها تذه ملشاريع طاقة بدي تنظر اهنهيا روس يا عىل اهنا حماو لضعاف اسرتاتيجياا  ،ومن ذ خط ابكـو جهيـان
اصي دخل حزي الاس تحلدام عام . )5( 2006
سعت روس يا مـن جاارـا اىل تقليـل الاعـامتد عـىل تركيـا يف تصـدير الطاقـة مـن اجـل ضـامن منفـذ عـىل البقـر
املتوسط حبيث يتجاوز مضيق البسفور ويمت من خالل اليو ن  ،حيث اكنـت روسـ يا ختمـ مـن سـعي ي مـن تركيـا
والولايت املتحدة الامريكية من حرماهنا من املش تقات النفطية املس تبرجة من حبر قزوين ومن اس يا الوسطى وجتنـ

) (1عامر عيل رايض  ،مالمح جديدة يف العالقات الرتكية – الروس ية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 125
) (2تركيا وروس يا  ...تقارب اقتصادي وتباعد س يا  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت.
) (3عامر عيل رايض  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 125
) (4تركيا وروس يا  ...تقارب اقتصادي وتباعد س يا  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت .
) (5عامر عيل رايض  ،مالمح جديدة يف العالقات الرتكية – الروس ية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 125
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مرورها عرب الارايض الروس ية هنار عرب تركيا واذربيجان ( ، )1فقد جنقت روس يا يف حتقيق سعهيا هذا مـن خـالل عقـد
اتفاقية مع بلغاراي واليو ن عام  2007لبناء خط ا بي (بورااس الكس ندر بـوليس) لنقـل الـنفط الـرو ونفـط حبـر
قزوين اىل الاسواق الغربية عـرب البلقـان مـن دون املـرور مبضـيق البسـفور وادلردنيـل الرتكيـني  ،ومـن مينـاء بوراـاس
البلغاري املطل عىل البقر الاسود اىل ميناء الكس ندر وبوليس اليو و عىل البقر املتوسط (. )2
ان امه ما اختلفت عليه روس يا وتركيا هو ( امللف السوري )  ،فقد اكنـت مـواقفهام متعاكسـ تان جتاههـا  ،فـاكن
املوقف الـرو رافضـا حملـاولت اإسـقاط النظـام  ،ومتثـل املوقـف بشـلك رسـي عـىل لسـان وزيـر اخلارجيـة الـرو
()3
لفوروف واكنت اكل -:
 -1انتقد لفوروف مجموعة اصدقاء سورية اليت عقدت اجامتعـا يف  20نيسـان  2012يف اسـطنبول  ،واعتربهـا تقـف
يف جان املعارضة فقط  ،وان اعاملها ذات ا ر سلا عىل ود اجياد حل لالزمة طبقا لإعالن جنيف الصادر يف
حزيران  ، 2012واصي نص عىل تشكيل حكومة انتقالية  ،خيتارها السوريون انفسهم .
 -2اكد رفضه للجهود اليت تعمل عىل تنقي الرئيس السوري ( بشار الاسد ) عن السلطة  ،واعترب ان حمـاو عـزل
احد اطراف الازمة ل خيدم القضية.
 -3انتقد ادلول اليت تدمع الثوار السوريون  ،مع التأكيد عىل استبعاد احلل العسكري .
 -4انتقد اجلامعة العربيـة ملنقهـا مقعـد سـوراب لالئـتالف الـوط السـوري  ،واصي يعتـرب الاطـار اجلـامع للمعارضـة
السورية يف اخلار .
 -5انتقد لفوروف الس ياسة الرتكية جتاه القضية السورية بشلك عام ـ
اما املوقف الرتيك اكن عىل عكس املوقف الرو وحس ما جاء يف ترصحيات وزير خارجياا امحد داوود اوالو
()4
 ،اصي اكد عىل ان بالده -:
 -1تبقث عن ارضية مشرتكة حلل الازمة السورية  ،وان اس ارار الازمة ميثل عبئا كبريا عىل تركيا  ،اليت تس تضيف
اكرث من ( )300الف لجئ سوري  ،ابلإضافة للاديد اصي متثهل لرتكيا.
 -2اكد ان حكومته لن ترتدد يف دمع اجلهود اليت تساعد الشع السوري عىل تقريـر مسـ تقبهل  ،وان سـورية ختـص
الشع السوري ـ
واخريا اكنت تركيا من جاارا تتعامل برب امتية  ،فقد سعت عىل احلفاظ عىل مسافة واحدة بني ي من روسـ يا
الاحتادية والاحتاد الاوريب  ،فتبنت ادلبلوماس ية الوقائية يف س ياسـ اا اخلارجيـة  ،خصوصـا بعـد جمـيء حـزب العـدا
والتمنيــة اىل احلـ  ،فقــد حــرص اىل حــد بعيــد يف تعميــق التواصــل والثقــة اىل ي الاطـراف الاقلمييــة وادلوليــة دون
اس تنناء  ،وجاء يف منطق هذه الس ياسـة ان أي عالقـة مـع قـوة ق طـرف يف اـزاع ل تعـ معـاداة القـو الاخـر
( )1محمد النعامو  ،روس يا وادلور القادم يف منطقيت البلقان وحوض البقر الاسود ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 3
)2(metin gezen ,Russia's move to balance ,turkey's energy transit role ,Turkish weekly, 2007 ,p.3
) (3تركيا وروس يا  ...تقارب اقتصادي وتباعد س يا  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت .
) (4نفس املصدر .
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الطرف الثاو يف الزناع نفسه  ،ص طرحت م وعا يـدعو اىل تشـكيل حلـف متعـدد الاقطـاب للتعـاون وال ـاكة
والامن يف منطقة القوقاز واصي قد يسهم يف تقليص تأثريات املوا ة مـع الغـرب عـىل مصـاحلها الاسـرتاتيجية ابدلرجـة
الاوىل  ،وابلوقت نفسه جيمع دول اجلـوار الاقلميـي حتـت مظـ التفـامه ووضـع التصـورات املشـرتكة مـن اجـل حفـظ
الاس تقرار يف عوم املنطقة  ،واستنادا عىل ما تقدم فقد وقفت تركيا عـىل احليـاد مـع اطـراف الرصـاع يف الهجـوم اصي
شنته روس يا ضد جورجيا يف  8اب . )1( 2008
فهيي من ة مرتبطة مع جورجيا بعالقات خاصة تتضمن وجود جالية اخبازية مـن اصـول تركيـة مسـلمة كبـرية
يف جورجيا  ،كام اهنا املاكن اصي مير منه انبوب النفط الذربيجاو الواصل اىل ميناء جهيان الرتيك  ،ابلإضـافة اىل ممـر
خط سكة احلديد اصي يربط تركيا بأذربيجان ولهذا تر تركيا ان هذه العالقة تشلك عنرص توازن همم بدمع عالقاا مـع
دول القوقاز  ،ومن ة اخر فان عالقات تركيا مع روس يا رمغ التنافس املوجود بيـ ام عـىل القوقـاز  ،فأهنـا تـدخل يف
حساابت خاصة وصعبة  ،لن روس يا تعترب عمورد الغاز الرئييس الاول لرتكيا اذ تس تورد  % 70مـن حاجاـا  ،كـام ان
ام التبادل التجاري بي ام يزيد عىل  35مليار دولر  ،وابلتاض فان عىل تركيا ان حتافظ عـىل هـذه العالقـات والتعـاون
(. )2
تعترب املضايق الرتكية هممة جدا ابلنس بة اىل روس يا رمغ ختوف تركيا من احامتلية تعرض امن اسـطنبول للبطـر
 ،كوهنا تعرب من خالل تكل املضايق قالت النفط الضبمة ففي العام  2004مر اكرث من  135مليون طن مـن الـنفط
 ،فقد ارصت روس يا عىل الاس ارار يف نقل الـنفط حبـرا لتشـغيل مينـاا ( سويسـة ) و ( نوفوروسـ يك ) الروسـ يني
عىل البقر الاسود  ،والذلان يس تقبالن برا نفط حبر قزوين  ،كام اقرتحت مد خـط نفـط جديـد ينقـل نفـط النـاقالت
الروس ية من مواا رومانيا عىل البقر الاسود اىل سواحل اليو ن عـىل البقـر الابـيض املتوسـط و حبـر اجيـة لـتاليف
املرور ابملضايق الرتكية ( )3ـ
املطلب الثاني  :الـــمتغري اإليرانــــــي
تعود أيفية العالقات الروس ية الإيرانية اإىل عاملني رئيسني هام:التعاون الثناا يف جمال اس تحلدام الطاقـة اصريـة
يف ال راض السلمية ومسايفة روس يا يف بناء مفاعالت اإيران النووية  ،وكذ استار ـروات حبـر قـزوين ،واعتبـار
هذا البقر مغلق ًا وحمصور ًا ابدلول املط عليه ،وعدم السامب بوجود قوات أجنبية حوهل  ،وهذا يع أن هنـاك جمـالت
متعددة للتعاون والتنس يق ،ويعطي لعالقة روس يا ابإيران سة اسرتاتيجية  ،جتعل روس يا تتعامل هبـدوء مـع الطموحـات
الإيرانية يف امتالك أسلحة نووية ،ل س امي وأهنا تر أن اإيران ل تعادي ،ول ادد جرياهنا ،ودلهيا نظام س يا مس تقر
واثبت ،ص فقد وقفت روس يا ودعت موقف اإيران يف قضية ملفها النووي السلمي ،ورفضت فرض عقوابت علهيا،
) (1محمد نور ادلين  ،تركيا  ...اىل اين ؟ ( ،جم املس تقبل العريب  ،عدد  . 364حزيران  ،) 2009ص . 48
كذ انظر  :طه عودة  ،الازمة ادلبلوماس ية بني تركيا وروس يا  ...النتاجئ والابعاد  ،املعرفة  ،عىل ش بكة الانرتنت www.marafa.org/index.php ،
) (2عامر عيل رايض  ،مالمح جديدة يف العالقات الرتكية – الروس ية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 123
) (3نفس املصدر  ،ص. 123
املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

67

العالقات بني روسيا االحتادية واالحتاد األوربي للفرتة (

-

)

عباس فاضل عباس

هبدف عزلها ومنعها من تطوير هذا الرب مج ،ساعدها يف ذ همارة القيادة الإيرانيـة يف اإدارة معركاـا ادلبلوماسـ ية لهـذا
امللف ،ومصودها بقوة ،اقتصاد ًاي وس ياس ي ًا وعسكر ًاي بوجه ضغوط الولايت املتحدة وعدم همامجاا حىت الن  ،وهذا ما
أظهر أن املوقف الرو يتغذ من املوقف الإيراو ،والعكس حصيح ،ولكنه ل يصل اىل حـ رد قبـول روسـ يا أن تـر
جاراا دو متكل أسلحة نووية ،ومن هنا اقرتحت روس يا تأسيس مركـز اإيـراو  -رو مشـرتك لتبصـي اليورانيـوم
عىل الرايض الروس ية ،يف حماو لزنع فتيل أزمة امللف النـووي الإيـراو مـع الـواك ادلوليـة للطاقـة اصريـة ومـن خلفهـا
أمرياك وأورواب.)1( .
وعىل اجلان الاوريب  ،فان دلول الاحتاد الاوريب مصـاحل جتاريـة واقتصـادية واسـعة النطـاق مـع ايـران  ،اذ
تنتج ايران اكرث مـن  4ماليـني برميـل مـن الـنفط يوميـا عـام  2006وتشـلك حنـو  %5مـن الانتـا النفطـي العـاملي ،
والاالبية الساحقة من الانتـا تـذه اىل التصـدير وتشـلك حنـو  %8.5مـن الصـادرات النفطيـة العامليـة  ،كـام اهنـا
تصدر حنو ( )89.7مليار مرت مكع س نواي مبا يـوازي حنـو  %3.2مـن الصـادرات العامليـة( ،)2وبعـد فـرض العقـوابت
الغربية عىل ايران عىل ا ر امللف النووي عام  ، 2012اخنفض النا الايراو من الـنفط اىل  1،2مليـون برميـل يوميـا
بعد ان اكن  2،5مليون برميل قبل فرض العقوابت الاقتصادية علهيا ،يف الوقت اصي دعت فيه ايـران رشاكت الـنفط
ادلول الاوربية جتديد حقولها النفطية املتقادمة واقامة مشـاريع جديـدة للـنفط والغـاز عقـ رفـع العقـوابت  ،امـا ادلول
الاحتاد الاوريب فال تس تطيع ان تتجاهل فرص الاستار داخل ايران منبفضة التلكفة ومنبفضة اخملـاطر الـيت تعـرض
ب وط جتارية مغرية (. )3
أن توفر هذه الاماكنيات دل ايران دفع الاحتاد الاوريب اىل النظر لإيران بوصفها املصـدر (بعـد دول جملـس
التعاون اخلليجي) ادلوض للطاقة الاكرث أيفيـة ابلنسـ بة لورواب  ،وقـد ازدادت ايفيـة ايـران الاقتصـادية ابلنسـ بة دلول
الاحتــاد الاوريب لس ـ امي بعــد الاحــتالل الام ـرييك للع ـراق  ، 2003اصي اد اىل فقــدان اورواب حلليفهــا يف املنطقــة
(العراق) البعيد عن النفوذ الامرييك  ،وهو ما اد بدوره اىل جعل ايـران ادلو الوحيـدة يف املنطقـة الـيت تاتـع بقـدر
عاض من الاس تقاللية والقدرة عىل موا ـة الضـغوط الامريكيـة  ،ومـن ر م جتعـل الاوربيـني ال ـيك التجـاري الاكـرث
ايفية ابلنس بة لها  ،وهذا ما عكس حاجة الاحتاد الاوريب للتقارب مع ايران(.)4
ومن اجلدير ابصكر ان ايطاليا حتصل عىل ( )87.4من مج واردااـا اخلارجيـة مـن الـنفط ايـران وتعـد صـناعة
الفولذ والس يارات الايطاليـة امه صـادرات ايطاليـا لإيـران ،ولهـذا سـعت مجموعـة رشاكت ( ايـ ) النفطيـة الايطاليـة

( )1امحد علو  ،الس ياسة اخلارجية الروس ية يف عالقااا ادلولية  ( ،جم اجليش  ،عدد  ،263لبنان  ،أاير . )2007
( )2امحد الس يد النجار  ،العقوابت الاقتصادية عىل ايران من يعاق من  ( ،ملف الاهرام الاسرتاتيجي  ،مؤسسة الاهرام  ،عدد  ، 142القاهرة  ،ت ين الاول  ، ) 2006 ،ص. 112
) (3ايران تسعى جلذب رشاكت كبرية لتجديد حقول النفط املتقادمة  ،مقا  ( ،حصيفة القبس  ،عدد  ، 14555الس نة  7، 42ديسمرب  )2013عىل املوقع
.http://www.alqabas.com.kw
( )4عامص محمد عران  ،العالقات العربية – الاوربية والبقث عن اسس جديدة لإعادة بنابها ( ،جم قضااي دولية  ،مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد  ،عدد . ) 2001 ، 49
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لالستار يف حقول النفط الايرانية  ،هذا مـا اكـده (ابولـو سـاروكوو ) املـدير العـام للمجموعـة مـع لقائـه وزيـر الـنفط
الايراو ( بيجان مندار ) يف فيينا ملؤمتر ادلول املصدرة للنفط ( أوبك ) (. )1
ولقد اس ارت العالقات الاقتصادية الاوربية – الايرانية ابلتطور  ،اذ بلغت قمية الواردات السلعية الايرانيـة
حنو ( )38.3مليار دولر يف العـام  2004م ـا ( )14.8مليـار دولر واردات قادمـة مـن دول الاحتـاد الاوريب ،وتعـد
املانيا املورد الول للسلع لإيران  ،اذ بلغت قمية صادرااا لها حنـو ( )4.9مليـار دولر يف عـام  ،2004ويف العـام نفسـه
بلغت قمية صادرات فرشسا لإيران حنو ( )3.2مليار دولر ،وبلغت صادرات ايطاليا لإيران حنو  3مليارات دولر ،ومـن
املؤكد ان هذه ادلول ورشاكاا لها مصلحة اقتصادية كبرية يف عدم تعرض ايـران لي خطـر عـىل صـادرااا النفطيـة لن
ايران اذا فقدت ايرادااا النفطية فأهنا لـن تكـن قـادرة عـىل متويـل واردااـا ومـن ر م سـتتقلص ورمبـا ت ـار واردااـا مـن
رشاكهئا التجاريني (الوربيني)(.)2
ويف ملف الرب مج النووي الايراو  ،فقد أتسم املوقف الاوريب من الـرب مج ابلتقـارب مـع التقيـمي الامـرييك
حلقيقة التو ات النووية الايرانيـة  ،ابن ايـران تسـعى لمـتالك السـالب النـووي  ،وان الـرب مج النـووي الايـراو ل
رسية هممة تنـدر يف اطـار مـا ميكـن
مكو ت ر
يندر بأمكهل يف اطار الاس تحلدامات السلمية للطاقة اصرية وامنا موجود ر
عدره اااااك لتفاقية الضام ت النووية (.)3
وميكن مالحظة ام الرضر اصي اصاب انتا ايران من النفط جراء العقوابت الغربية علهيا من خالل الشلك
رمق (. )4
شلك رمق ()4

) (1ايران تسعى جلذب رشاكت كبرية لتجديد حقول النفط املتقادمة  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت .
( )2امحد الس يد النجار  ،العقوابت الاقتصادية عىل ايران من يعاق من  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 112
( )3فهد مزابن خزار  ،الرب مج النووي الايراو  :قراءة يف الواقع واملس تقبل  ( ،جم دراسات ايرانية  ،عدد  ، 18مركز ادلراسات الايرانية  ،جامعة البرصة  ، ) 2003 ،ص. 147
املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

69

العالقات بني روسيا االحتادية واالحتاد األوربي للفرتة (

-

)

عباس فاضل عباس

املصدرhttp://www.majalla.com/arb/wp-content /2012/11/I :
وعىل الرمغ من التقارب الاوريب– الامرييك بشان الرب مج النووي الايراو الا ان املوقـف الاوريب خيتلـف
()1
مع ذ بدرجة كبرية عن املوقف الامرييك من حيتني رئيس تني هام -:
 .1ارصار دول الاحتاد الاوريب عىل اهناهـل الشـديد يف نقـل امللـف النـووي الايـراو اىل جملـس الامـن ادلوض حلـني
استنفاذ اخليارات ادلبلوماس ية .
 .2تأكيد دول الاحتاد الاوريب عىل وجوب اااا احلل السلمي يف التعـاطي مـع امللـف النـووي الايـراو والاسـتبعاد
التام للبيار العسكري يف التعامل مع هذه الازمة .
وهناك اتفاق بني دول الاحتاد الاوريب عىل ان امـتالك ايـران للسـالب النـووي سـ يكون هل ااثر وخميـة عـىل
الاس تقرار يف ال ق الاوسط ومس تقبل نظام منع الانتشار النووي  ،وان اقنـاع ايـران ابلـتحليل عـن قـدرااا اخلاصـة
ابإنتا املواد القاب لالششطار يشء رضوري بغض النظر عن دوافع ايران لمتالتها سواء ااكنت من اجل احلصول عـىل
وقود املفاعل النووي واعطاهئا خيارا نوواي يف املس تقبل  ،أو هبدف انتا اسلحة نووية يف اقرب وقت ممكن(.)2
يف اطار سعي الاحتاد الاوريب لتفكيك الازمة النووية الايرانية مع الولايت املتحدة  ،ومطالبة الواك ادلوليـة
للطاقة اصرية طهران يف  2003/10/8بتقدمي ايضاحات اتمـة ودقيقـة عـن بر جمهـا النـووي ورضورة تعزيـز تعاوهنـا مـع
()1

Robert j. cinhorn , a transatlantic strategy on Iran’s nuclear program , the Washington quarterly Vol . 27 , no . 4 , autumn 2004 .
I bid .

()2
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املفتشني ،والشفافية التامة يف تقدمي املعلومات ،وتعليـق مجيـع اششـطاا املتعلقـة بتبصـي اليورانيـوم والسـامب ملفتيشـ
الواك بأجراء عليات تفتيش مفاجئة اىل املواقع النوويـة الايرانيـة( ، )1توجـه وزراء خارجيـة ي مـن املانيـا  ،وفرشسـا ،
وبريطانيا اىل طهران يف  2003/10/20لإجراء حماداثت مـع القـادة الايـرانيني حـول الـرب مج النـووي الايـراو وحـث
طهران عىل تلبيـة مطالـ الـواك ادلوليـة للقيلـو دون انتقـال ملـف ايـران النـووي اىل جملـس الامـن ادلوض لختـاذ
اجراءات اشد قسوة قد تصل يف هناية املطاف اىل التدخل العسكري(.)2
وابلفعل فقد جنقت الرتوياك الاوربية يف اجيـاد ـر سـلمي لالزمـة  ،اذ مت يف  ،2003 / 10/ 21التوصـل
اىل اتفاق بني ايران ودول الاحتـاد الاوريب الـثالث (بريطانيـا  ،فرشسـا  ،املانيـا) يقـر حبـق ايـران يف اسـ تحلدام الطاقـة
النووية ل راض سلمية ويعرتف حبقها ايضا يف احلصول عىل املد البعيد عىل التكنولوجيا النووية املتقدمـة مقابـل ذ
وافقت ايران عىل مبدأ تعليق مجيع اششطاا النووية( ،)3وخباصة صـناعة واسـ ترياد ا بيـ الطـرد املركزيـة ومكو اـا او
جتمعها وتركيرا ،عىل ان يمت اس تاناف هذه املفاوضات بني الطـرفني يف اكنـون الول عـام  ،2004لتغطيـة مجيـع القضـااي
النووية التكنولوجية والاقتصادية والامنية للتوصل اىل اتفاقية بعيدة املد بني دول الاحتاد الاوريب الثالث وايران(.)4
ويف  15ت ين الثاو من العام  ،2004توصلت دول الرتوياك الاوربية املمث يف بريطانيـا وفرشسـا واملانيـا اىل
اتفاق جديد مع ايران عـرف ابتفـاق (ابريـس) تعهـدت ايـران مبوجبـه الاسـ ارار يف التعليـق السـابق لـرب مج ختصـي
اليورانيوم ابن يشـمل مجيـع اششـطة املعاجلـة والتبصـي  ،وقـد ااثر التفـاق انتقـادات  ،لسـ امي مـن الـولايت املتحـدة
وارسائيل لن التفاق مل يطل من ايران وقف بنـاء مفاعـل (همـدي) اصي يعمـل ابملـاء الثقيـل قـرب مدينـة (أراك) ،
خاصة وان هذه املفاعالت تعد مالةة جدا لإنتا البلوتونيوم اصي يدخل يف صناعة الاسلحة النووية(.)5
ويف العام  ،2005توقفت املفاوضات بـني ايـران ودول الاحتـاد الاوريب الـثالث بسـب فشـل دول الـرتوياك
الاوربية يف التوصل اىل حل يس تجي لطلبـات ايـران بنـاءا عـىل مـا تقـرر ابتفـاق ابريـس اصي وقـع بـني الطـرفني يف
ت ين الثاو من العـام  ،2004وهـو مـا دفـع ايـران اىل الاعـالن يف 12ااير 2005ابهنـا ستسـ تأنف عليـات ختصـي
اليورانيوم(.)6
ابملقابل الغت ادلول الاوربية الثالث املباحثات اليت اكن مقررا اجرابها مع ايـران بشـان بر جمهـا النـووي يف
 31أب  2005وهو ما قاد اىل تنس يق اوريب امرييك من اجل ايـاه الاجـواء الكفـي لإحـا ملـف ايـران النـووي اىل
جملس الامن ادلوض(.)7
( )1فهد مزابن خزار  ،الرب مج النووي الايراو  :قراءة يف الواقع واملس تقبل  ، ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 146
( )2حصيفة الاهرام  ،مرص  ،عدد  42688بتارخي  2003/10/22عىل املوقع .http//www.digital.ahram.org.eg
( )3محمود رسيع القرت  ،التطورات يف ايران  ( ،مركز اخلليج لأحباث  ،الامارات العربية املتحدة  ،) 2005 ،ص234
( )4افرام اسكولي ،سلس تقديرات اسرتاتيجية بشان الرب مج النووي الايراو  ،يف كتاب ارسائيل وامل وع النووي الايراو  ،تأليف مجموعة من الكتاب والباحثني ا إلرسائيليني  ،ترمجة امحد
ابو هدية ( ،مركز ادلراسات الفلسطينية  ،بريوت  ، ) 2006 ،ص. 52
( )5شانون ن .اكيل ،احلد من الاسلحة النووية وحظر الانتشار النووي  ( ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،بريوت ، )2004،ص. 82-80
( )6نفس املصدر السابق  ،ص . 79
( )7الغاء مباحثات اورواب وايران حول امللف النووي 2005/8/23 ،عىل الرابط التاضhttp : // WWW. BBC ARBIC . COM:
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وبعد أحاهل ملف ايران النووي اىل جملس الامن ادلوض بناء عـىل توصـية الـواك ادلوليـة للطاقـة اصريـة يف 6
اذار ،2006قامت فرشسا وبريطانيا ابلتعاون مـع الـولايت املتحـدة يف اجـامتع جملـس الامـن يف اذار مـن العـام ،2006
بطرب م وع قرار يدعو ايران لتعليق بر مج اليورانيوم( ،)1ويف  23اكنون الول من العام  ،2006اختذ جملس الامن
ابلجامع القرار ( )1737مبوج املادة ( )41من الفصل السابع من ميثـاق الامم املتحـدة وهـو القـرار اصي رعتـه ادلول
الاوربية الثالث وطال القرار ايران بتعليق مجيع عليات التبصي واششطة اعادة التبصي مبا فهيا البقث والتطوير
والعمل يف اكفة املشاريع املتعلقة ابملياه الثقي  ،كام دعـا مجيـع ادلول اىل فـرض حظـر عـىل التجـارة مـع ايـران يف البضـائع
املتعلقة برب جمها النووي ونظام صوارخيها الباليستية(. )2
وقــد اعلــن الـرئيس الــرو بـوتني خــالل لقائــه ســكرتري اللــس الاعــىل لأمــن الايـراو الســابق (حســن
روحاو) مبوسكو يف  18ش باط من العام  ،2005ابن بالده س تواصل تعاوهنا مع طهـران يف اكفـة الـالت مبـا يف ذ
الصعيد النووي  ،مؤكدا يف الوقت نفسه ارتياب بالده للتقراكت الايرانية اليت اكدت عدم وجـود نوايـة ايرانيـة لتطـوير
اسلحة نووية ،واشار اإىل ايفية مواص (طهران) الالاام بلك التعهدات اليت اخذاا عىل نفسها عىل املسـ تويني الثنـاا
وادلوض ،ووصــف اي ـران ابهنــا رشيــك قــدمي وهمــم لروس ـ يا مش ـريا اإىل عــزم الــبدلين مواص ـ تعــاوهنام عــىل الصــعيد
العسكري(. )3
ومضن الاسرتاتيجية الروس ية جتاه منطقة ال ق الاوسط الرامية اإىل اعادة تأكيد الوجـود النسـ ا يف منطقـة
ال ق الاوسط تر روس يا انه اذا مـا ارادت ان حتفـظ هميناـا عـىل اسـ يا الوسـطى ،فيجـ ان تعمـل عـىل تطـوير
العالقات مع ايران ،وهكذا اصبقت قضية نقل التكنولوجيا النووية ،وامداد ايران ابلسـالب مصـلحة حيويـة مزدوجـة،
مفن ة تزيد من اعامتد ايران عىل روس يا س امي يف هذا الال  ،مما حيـول دون قيـام ايـران ابي تو ـات سـ امي يف اسـ يا
الوسطى ترض مبصلحة روس يا يف هذه املنطقة ،ومن ة اخر تـر ان هـذا التعـاون يفـتح البـاب لتوظيـف الايـدي
العام الروس ية  ،فضال عن احلصول عىل العمالت الصعبة(.)4
ولتطوير العالقات العسكرية مع ايران  ،سعت روس يا اىل توظيف ترساااا العسكرية الضبمة بوصفها وس ي
مرحبة للقصول عىل العمالت الصعبة بشلك عام ،وخصوصا مع ايران اليت تعد من امه مسـ توردي الاسـلحة الروسـ ية
(. )5
خصوصا بعد ان ااثرت العمليات العسكرية الامريكية وحلفاهئا الغربني مـن دول الاحتـاد الاوريب ومـا تالهـا
من وجود عسكري يف افغاشس تان عام  2001ومن بعـدها العـراق عـام  2003قلـق ايـران وروسـ يا عـىل حـدا سـواء ،
( )1التقرير الاسرتاتيجي العريب  ( ، 2006-2005مركز الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة  ) ، 2006 ،ص. 7
( )2واك فراشس برس  :روس يا  :العقوابت ادلولية عىل ايران ميكن العودة ع ا  2007/3/26 :عىل الرابط التاض :
HTTP : // WWW. MCDOUALIYA . COM / RMACTUAR / AFP / JOURNAL / INTERNATIONAL , IAA 206 ASP .
( )3امحد دايب ،روس يا واللعبة الكرب يف اس يا الوسطى ،مصدر س بق ذكره  ،ص.123 -122
( )4سعد حقي توفيق ،عالقات العرب ادلولية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص.89
( )5امحد ابراهمي محمود ،العقيدة العسكرية الروس ية ،التحدايت وادلوافع ( ،جم الس ياس ية ادلولية ،مؤسسة الاهرام ،القاهرة ،عدد  ،115اكنون الثاو  ،)1994ص.240
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وتقدم حلف الناتو حنو ال ق يف القوقاز واس يا الوسطى ومنطقة حبـر قـزوين ( ، )1مسـعى روسـ يا اىل اجيـاد اسـواق
خارجيــة لترصــيف منتجااــا العســكرية دفعهــا اىل التوجــه اىل ايـران بوصــفها الســوق التجــاري الاكــرث رواجــا لأســلحة
الروس ية لس امي بعد تعرض اسواق حلفاهئـا (العـراق ،وليبيـا) للكسـاد ،بفعـل خضـوع الـبدلين لعقـوابت الامم املتحـدة،
ووجود مصاع مالية دل (العراق) افقدته القدرة عىل تسديد امثان مشـرتايته السـابقة مـن السـالب الـرو  ،فضـال
عن ارتفاع مديونيته لروس يا اىل ( )10مليارات دولر(.)2
ويف اطار التعاون العسـكري مـع ايـران ،تـر روسـ يا ابن ايـران اكنـت وسـتبقى املشـرتي الـرئيس لأسـلحة
الروس ية ،وان التعاون التسليقي مع ايران ل يقترص عىل ايفيتـه الاقتصـادية والعوائـد املاليـة الـيت حيققهـا بقـدر ايفيتـه
الس يا ابلنس بة لروس يا ،واليت تاثل ابحليلو دون قيام ايـران ابي اعـامل تتقـاطع مـع النفـوذ الـرو يف مجهـورايت
أس يا الوسطى لس امي ،وان روس يا ما تزال تعد هذه امجلهورايت جمالها احليوي(.)3
بلغ اـم الارابب الروسـ ية مـن املبيعـات العسـكرية اىل ايـران مـا بـني  11اىل  13مليـار دولر  ،ففـي العـام
 2007وقعت روس يا عقدا لتسلمي ايران سة انظمة من صـوارخي ارض جـو (  ) S-300بلكفـة  800مليـون دولر ،
ويف العام  2010الغي الرئيس الرو دميرتي مدفيديف ذ العقد بسب ضغوط ربية  ،الامـر اصي تسـب بأزمـة
بــني الــبدلين  ،قــدمت ايـران خاللهــا دعــو قضــائية امــام حم ــة الاسـ تاناف ادلوليــة ضــد رشكــة ( روس اوبــورون
اكس بورت) احلكومية الروس ية لتصدير الاسلحة  ،مطالبة بتعويض قميته  4مليار دولر بسب الغاء ال ـكة عقـد بيـع
الاسلحة املتفق عليه (. )4
فان التعاون العسكري مع ايران مـن شـأنه ضـامن مـا يوصـف ابنـه ستـوازن القـو يف
ووفقا للتصور الرو  ،ر
املنطقةس أذ ان ايران تقع بني منطقيت جنوب القوقاز ،وحوض املتوسط الذلان يشـهدان تـوترا متواصـال ،وهبـذا الصـدد
اشار (ميحلائيل دميرتييف) رئيس الواك الفيدرالية الروس ية للتعاون مـع ادلول الاجنبيـة ،وق املؤسسـة املسـؤو عـن
التفاقات العسكرية اىل ان تعاون موسكو العسكري مع ايران من شأنه تعزيز الاس تقرار يف ال ق الاوسط  ،وضامن
الهدوء يف املنطقة اجلنوبية احملاذية للحدود الروس ية(. )5
اما عىل اجلان الايراو ،فان تفكك الاحتاد السوفييت ،وما رافقه من اختالل للتـوازن العسـكري يف ال ـق
الاوسط اد اىل تصاعد حاجة ايران اىل مالحقة القدرة العسكرية وتطويرها ،لس امي وان تفكك الاحتاد السـوفييت قـد
وضع ايران قبا مج من التحدايت اكن من ايفها(-: )6
) (1فرب الزمان ابو شعري  ،العالقات (الايرانية – الروس ية ) رشاكة حذرة متزي حلف الرضورة  ،تقرير  ،مركز اجلزيرة لدلراسات  7 ،ت ين الثاو  ، )2013ص .5
( )2ظافر ظم سلامن العاو ،الابعاد الاسرتاتيجية للعالقات الروس ية الايرانية ( ،جم حوار ،عدد ،4قسم ادلراسات الس ياس ية ،وزارة الثقافة والاعالم ،بغداد ،)2002 ،ص.24
( )3ابراهمي عرفات ،اعادة التعريف الاقلميي يف رابطة ادلول املس تق وا ره عىل النظام الاقلميي العريب ،ندوة الوطن العريب وكومنولث ادلول املس تق  ،مصطفى علوي (حمررا) ،القاهرة ،عدد -26
 ،)1994 ،28ص.453-452
) (4فرب الزمان ابو شعري  ،العالقات (الايرانية – الروس ية ) رشاكة حذرة متزي حلف الرضورة  ،مصدر س بق ذكره  ،ص .7
( )5موسكو تس تأنف التعاون العسكري مع طهران  .عىل الرابط التاض :
HTTP://WWW.DARALHAYAT.NET/ACTIONS/PRINT.PHP.
( )6منعم صاي العامر ،ايران وقابلية التكون من جديد (،سلس دراسات اسرتاتيجية ،عدد  ،17مركز ادلراسات ادلولية ،جامعة بغداد ، )2001 ،ص.24
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 .1ملئ الفراغ الاسرتاتيجي يف اخلليج العريب ،واس يا الوسطى ،والقوقاز ،ورمبا جنوب رشق اس يا .
 .2الاس تعداد لحامتلت الاهبة العسكرية مع قو اقلميية ،ورمبا دولية حما .
 .3احملافظة عىل قمي الثورة الاسالمية يف ادلاخل ،والاس تعداد ملوا ة أية اضطراابت داخلية قد حتدث .
ويف اطار هذا الواقع ادركت ايران ،ابن موقعها الاسرتاتيجي املهم املطـل عـىل منطقـة اخللـيج العـريب (مصـدر
النفط يف العامل) ،وعىل حبر قزوين (اصي خيان روات هائ من النفط والغاز) قد بدأ يتقول عبئا علهيا يف ظـل هـذا
الواقع ادلوض اجلديد ،ويف ظل س ياس اا املناوئة للولايت املتحدة الامريكية ،وتصاعد احامتلت قيـام الـولايت املتحـدة
ابس تحلدام القوة ضد ايران هبدف تغيري النظام ،لس امي بعد ان اقدمت الـولايت املتحـدة عـىل مثـل تـكل اخلطـوات يف
العراق يف العام  ،2003وقبلها يف افغاشس تان يف العام .)1( 2001
وقد فرض هذا الواقع اجلديد عىل ايـران السـري ابجتـاهني اوهلـام :الابتعـاد عـن املوا ـة املبـارشة مـع الـولايت
املتحدة الامريكية ،وجتن أي حرب اقلميية ميكن ان تتورط فهيـا بعـد اكرثـة احلـرب العراقيـة -الايرانيـة الـيت اسـ ارت
لاو سـ نوات ،امـا اثاـهيام فهـو البقـث عـن البـدائل الس ياسـ ية ،والاقتصـادية ،والتسـليقية الـيت حتـد مـن ا ـر هـذا
الاختالل ادلوض يف ام ا ادلاخيل ،ويف دورها وموقعها يف ظل احلصار والاحتواء الامـريكيني ،فتو ـت حنـو روسـ يا
الاحتادية(.)2
وازاء هذه ادلواعي سعت ايران اىل اختاذ مج من الاجراءات الامنية الفاع لزايدة قدرااا يف التأثري وتطوير
كفاية قوااا املسلحة ،فعىل صعيد العقيدة العسـكرية اخـذت ايـران اـييء نفسـها لتبـ اسـرتاتيجية ردع صـارمة متهيـدا
لتققيق التفوق اصي يأ عن طريق بناء ترسانة تسليقية تقليدية ونووية ،وذ من اجل احلصول عىل وسـائل الـردع
املهمة اكلصوارخي بعيدة املد  ،والتعامل مع مصادر تسـليقية تلفـة ،فضـال عـن التوجـه حنـو امـتالك مفـردات القـدرة
النوويــة ،ووســائل ايصــالها ،وقــد رصــدت ايـران لهــذا الغــرض ( )20مليــار دولر لنفقــات تســلقها عــىل مــد ــس
س نوات (. )3( )1994-1989
وقد شلك ااااء احلرب العراقية-الايرانية ،واندلع حرب اخلليج الثانية دافعـا حقيقيـا لإيـران مـن اجـل اعـادة
بناء تشكيل قوااا املسلحة وحتدييلا ،وقد ساعدها يف ذ امتالتها للامل الالزم ل اء الاسلحة املتطورة من الاسواق
العاملية ،ومن هنا اكن التوجه الايراو حنو روس يا بوصفها عمـورد موثـوق بـه مـن و ـة النظـر الايرانيـة ،ومصـدرا كبـريا
للسالب(.)4

( )1طالل عرتييس ( ،النتاجئ والتداعيات ايرانيا)  ( ،كتاب احتالل العراق وتداعياته عربيا واقلمييا ودوليا ،ط ،1مركز ادلراسات الوحدة العربية ،بريوت ،)2004 ،ص.442
( )2املصدر نفسه ،ص.441
( )3منعم صاي العامر ،ايران وقابلية التكون من جديد  ،مصدر س بق ذكره  ،ص.25
( )4سهي عبد الانيس ،ملف ايران النووي  :دراسة يف املوقف ادلوض من التطورات الاخرية  ( ،جم احلدث الس يا  ،عدد ،7جامعة املستنرصية  ، )2010 ،ص.49-48
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وابملقابل اسهمت الاوضاع السيئة اليت مير هبا الاقتصاد الرو أنذاك جبعل احلكومة الروس ية مس تعدة لبيـع
الاسلحة واملعدات املتطورة ،وهو مـا ظهـر واحضـا يف التعـاون القـاع بـني ادلولتـني منـذ بدايـة التسـعينات مـن القـرن
املايض ،وهو ما يعد مكس با لالقتصاد الرو مثلام هو مكس للقوة العسكرية الايرانية(.)1
عىل الرمغ من ان تفكك الاحتاد السوفييت ،وششوء عدد من امجلهورايت املس تق يف اسـ يا الوسـطى قـد اد
اإىل ازا اهناديد احليوي الوحيد (السوفييت) اصي اكن مو ا لإيران ،الا ان هذا الوضـع اد اإىل ششـوء طائفـة اخـر
من اهناديدات  ،اذ افـرز حـا مـن التـوتر يف اسـ يا الوسـطى متثلـت بنشـوب حـروب بـني دول املنطقـة واضـطراابت
س ياس ية حملية يف ي من ارمينيا واذربيجان ،فضال عن رصاع سلطة وحرب اهلية يف (طاجيكس تان) ،وهو مـا يـرتك
ااثرا سلبية يف اس تقرار املنطقة من و ة نظر ايران( ، )2ومن هنا جاء التقرك الايراو حنو تـكل امجلهـورايت يف اطـار
سعي ايران للمحافظة عىل اس تقاللها الاقلميي( ،)3كام ان التوجه الايراو حنو هذه امجلهورايت هو انعـاكس لر بـة ايـران
يف التوسع شامل ،واصي يستند اإىل جـذور البنـاء اجلغـرايف اصي جعـل مـن ايـران مركـزا لالتصـالت ادلوليـة اقتصـاداي
وس ياس يا ابلنس بة دلول اس يا الوسطى والقوقاز ،واليت ق دول مغلقة ،وان مجيع طرقها التجارية املبارشة واري املبـارشة
متر عرب ايران ابس تنناء (جورجيا) (. )4
بعد تفكك الاحتاد السوفييت ،وظهور مجهورايت اس يا الوسطى اكنت ايران من ادلول الس باقة اإىل الاعـرتاف
ابمجلهــورايت الاســالمية املس ـ تق حــديثا اذ ســارعت اإىل اقامــة عالقــات دبلوماس ـ ية ،وقــام املســؤولون الرسيــون
الايرانيون بزايرات رسية لهذه امجلهورايت(.)5
()6
وقد حرصت ايران يف بناء عالقااا مع مجهورايت اس يا الوسطى عىل حتقيق عدة اهداف ايفها-:
 .1ضامن اس تقرار وامن حدود ايران الشاملية.
 .2الاس تفادة عسكراي مـن هـذه امجلهـورايت عـن طريـق احلصـول عـىل الاسـلحة اـري التقليديـة واسـ تقدام اخلـرباء
والعلامء العسكرين اإىل ايران.
 .3توطيد العالقـات الاقتصـادية مـع تـكل امجلهـورايت لتعزيـز (ام ـا الغـذاا) ،واصي مـن املمكـن ضـامنه مـن تـكل
امجلهورايت مقابل جتهزيها ابلنفط الايراو ومش تقاته ،فضال عن كوهنا متثل سوقا واسعة ل إالنتا الايراو.
 .4قطع الطريق عىل املساعي الارسائيلية للتوال يف امجلهورايت الاسالمية امخلس ،ومـن  م اديـدها مـن الشـامل
بعد الغرب(.)7
( )1العالقات الامريكية-الايرانية بني التصعيد الس يا واحامتلت املوا ة العسكرية  ( ،ادلار العربية لدلراسات والبقوث والرتمجة ،القاهرة ،عدد ، )1995 ،1ص.24025
( )2امحد ابراهمي محمود ،التنافس الاسرتاتيجي بني العراق وايران يف اخلليج ( ،جم الس ياسة ادلولية ،عدد  ،136مؤسسة الاهرام  ،القاهرة ،ابريل  ، )1999ص.120
( )3نفس املصدر ،ص.128
( )4نبيل جعفر عبد الرضا ،ادلوافع الاقتصادية للتقارب الايراو ،الامرييك ( ،جم شؤون ايرانية  ،عدد ،7مركز ادلراسات الايرانية ،جامعة البرصة  ،نيسان  ، )2000 ،ص.5
( )5محمد اكظم عيل ،ايران وامجلهورايت الاسالمية يف اس يا الوسطى ،يف ايران والبيئة الاقلميية ( ،جم دراسات دولية ،عدد  ،1مركز ادلراسـات ادلوليـة ،مركـز حبـوث امجلهوريـة ،دار امجلـاهري
للصحافة ،بغداد ،ت ين الاول ،)1992 ،ص.6
( )6ندمي عيىس ،ايران وامجلهورايت الاسالمية املس تق يف اس يا الوسطى والقوقاز ،يف امجلهورايت الاسالمية يف اس يا الوسطى (،جم دراسـات دوليـة ،عـدد  ،2مركـز حبـوث امجلهوريـة ،دار
امجلاهري للصحافة ،بغداد ،اذار  ، )1993ص.26
( )7نيفني عبد املنعم مسعد ،صنع القرار يف ايران والعالقات العربية الايرانية ( ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،نيسان ،)2001 ،ص.22
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ولتطوير عالقااا مع تكل امجلهورايت قامت ايران بتوجيه بث تلفازي اإىل تكل امجلهـورايت ،ودعاـا للمشـاركة
يف النشاطات الثقافية اليت تقميها ايران ،وخصصت وفتقـت العديـد مـن املراكـز الثقافيـة واملـدارس ادلينيـة لتعزيـز دور
الإسالم فهيا ،وتشجيع الزايرات ادلينية ،ومرامس احلج(.)1
سعت روس يا اإىل توثيق عالقااا ابإيران بشلك كبري ،وخاصة يف الـال التسـليقي امـال بتشـكيل حمـور يضـم
ا من روس يا ،ارمينيا ،ايران يف موا ة حمـور الـولايت املتحـدة ،وتركيـا ،واذربيجـان ،وأششـأت روسـ يا قيـادة جويـة
لدلفاع يف منطقة حبر قزوين واعلنت عزهما عىل ش صوارخي من طراز ( 300اس) ارض جو يف (ارمينيا) (.)2
اذ تعترب ايران ال يك الثالث لروس يا عىل صـعيد التعـاون العسـكري بعـد الصـني والهنـد  ،وقـد بـدت هـذه
ال اكة بني اجلانبني منذ زايرة الرئيس الايـراو السـابق محمـد خـامتي اىل موسـكو عـام  ، 2001حيـث مت توقيـع اتفـاق
التعاون التكنولويج العسكري بني الطـرفني  ،وعـىل ا ـر هـذا التفـاق قامـت ايـران بتطـوير انظماـا الصـاروخية  ،كـام
طمقت للقصـول عـىل تـراخيص لصـنع السـالب الـرو وهـو مـا مل تلبـه روسـ يا  ،وتصـنف روسـ يا مجيـع الاسـلحة
والشقنات البقرية اىل ايران عىل اهنا اسلحة دفاعية  ،ل التعاون العسكري ابرام صفقات وقعت بني الطرفني ل اء
الصـوارخي املضــادة لــدلابابت  ،واملنظومــة الصــاروخية (  ) TOR–M1والطــائرة املقــات ( )SU-25UBTوطــائرات(
 ) MIG-29وطائرات (  ) SUKHOI-24ومروحيات النقل العسكرية  ،ابلإضافة ال قطـع يـار وصـيانة مـا ميلكـه
اجليش الايراو من دابابت روس ية الصنع (. )3
وص ادرك القادة الروس ان مصاحلهم احليوية يف هذه املنطقة يف خطر ماايد ،وابلخص من قبل الولايت
()4
املتحدة وتركيا ،وان التعاون مع ايران من شانه ان يساعد روس يا يف حتقيق اهدافها يف املنطقة ،واليت تاثل يف-:
 .1ضامن وجود مناطق عاز لضامن امن روس يا ،وضامن مصاحلها اجليوبولتيكية.
 .2ضامن الاس تقرار يف املنطقة لتجن التوترات العرقية.
 .3حماو تفكيك القوة الامريكية يف املنطقة ي ما امكن ذ .
 .4العمل عىل دمع وتطوير عالقااا مع ايران.
ابملقابل ادركت ايران ان حصولها عىل نصي كبري من م وعات لتطوير احتياطات النفط والغاز الطبيعـي يف
اس يا الوسطى والقوقاز يتطل حوارا وتفاهام مع روس يا الاحتادية.
واخريا ومن خالل املعطيات اليت مت ذكرها سابقا خالل هذا احملـور ،مـن مواقـف ي مـن ايـران وروسـ يا يف
الاحداث الاخرية واملاث ابلربيع العريب والثورات اليت حدثت يف الوطن العريب وخصوصا ما جيري يف سـورية حرصـا
وموقــف روسـ يا وايـران  ،ابلإضــافة اىل املصــاحل املشــرتكة يف مـوارد حبــر قــزوين  ،فــأن التقــارب الــرو – الإيـراو
ابملواقف من امللف السوري س يعزز العالقات بي ام  ،حيث ختوفها من وجود جامعات متشـددة قـد تنتقـل اىل روسـ يا
( )1امحد طه محمد ،ايران بني التكتالت الاقلميية والتقولت ادلولية ( ،جم الس ياسة ادلولية ،عدد  ،127مؤسسة الاهرام  ،القاهرة ،اكنون الثاو  ، )1997ص.209
( )2كو ر عباس الربيعي ،حرب ابردة جديدة عند شواطئ حبر قزوين  (،الراصد ادلوض  ،عدد  ، 973مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد  ، ) 2002 ،ص.4
) (3فرب الزمان ابوشعري،العالقات (الروس ية – الايرانية ) رشاكة حذرة متزي حلف الرضورة  ،مصدر س بق ذكره  ،ص 7
( )4محيد شهاب  ،التنافس الاقلميي وادلوض يف منطقة امجلهورايت الاسالمية يف اس يا الوسطى  ( ،جم دراسات دولية  ،عدد  ، 15لكية العلوم الس ياس ية  ،جامعة بغداد  ، )2005 ،ص.21
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عن طريق الشيشان ومناطق القوقاز الشاملية  ،قد يؤ ر سلبا عىل اس تبرا  40مليار برميل يوما من نفط حبر قزوين
 ،اذ يتفق الطرفـان ان الربيـع العـريب بـدأ ينـتج ( اسـالميني متطـرفني ) ل ميكـن تقـبلهم مضـن الاجنـدة الروسـ ية و ل
الايرانية  ،ان ما جيمع بني روس يا وايران ل ميكن التحليل عنه بسهو  ،ول س امي فامي يتعلق بتجارة الطاقة وال ـاكة يف
سوق الغاز الطبيعي  ،قد يؤ ر سلبا عىل العالقات الروس ية مع دول الاحتاد الاوريب (.)1

املطلب الثالث  :املتغري اإلسرائيلي
تعد ارسائيل بتأثريها العاملي يف العالقات ادلولية حب اللويب الارسائييل الفعـال والعالقـات املمـزية مـع الغـرب
من امه املفاصل املهمة يف العالقـات بـني روسـ يا الاحتاديـة والاحتـاد الاورويب  ،ان مـا يتعلـق بعالقـات ارسائيـل مـع
الاحتاد الورويب اسرتاتيجيا  ،فان الإدارة اهنهيودية اخلارجية  ،تـر أن التقـارب بي ـا وبـني مجموعـة الاحتـاد الورويب ،
أمر يوج ويفرض التنازل الس يادي عـن مصـاحلها المنيـة والاقتصـادية املتشـعبة  ،خصوصـا يف قـارة أسـ يا وجنوهبـا
ال يق  ،وابلتاض فان الضـعف اصي سـ يبالا عـىل التقـارب مـع مجموعـة الاحتـاد الورويب  ،سـوف يـؤدي اإىل حتجـمي
دورها التوسعي أمنيا وس ياس يا واقتصاداي  ،حيث أن املنطلقات الاسرتاتيجية  ،يف مفاهمي أمن دو العربانيني الكـرب
بعيدة املنال  ،تقوم عىل ترس يخ التضاد القويم واليد لويج  ،مع الاحتاد الورويب  ،مما يـوفر لهـا  ،الضـام ت املصـريية
من خالل الئتالف مع ات اخـر  ،مـن اجـل احلفـاظ عـىل قـدرااا النوويـة والاقتصـادية  ،تعامـل ردع كـوو ،
والبقاء عىل وجود ادلو العربية التوسعية  ،وبوجود واس ارار مساعدة الولايت املتحدة المريكية  ،ابلتضاد مع الوجـود
الورويب والس يوي يف هذه املناطق ( )2ـ
اكن إلرسائيل دور همم يف العالقات الروس ية مع دول الاحتـاد الاوريب خصوصـا يف ازمـة ادليـون اليو نيـة ،
فبعد دخول الغاز الطبيعي والبرتول كوس ي من وسـائل حـل ازمـة اليـو ن ابلعـامتد عـىل الـرثوات الطبيعيـة  ،اجتهـت
احلكومة اليو نية حنو ارسائيل للمساعدة يف حل ازماا اخلانقة ،فقد اكن إلرسائيـل ادلور البـارز يف التـأثري عـىل صـانعي
) (1فرب الزمان ابو شعري  ،العالقات (الروس ية – الايرانية ) رشاكة حذرة متزي حلف الرضورة  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 9
) (2خادل سلامين القرعان ،الاحتاد الاوريب يف ايدولوجية ادلو العربية  ( ،احلوار املادن  ،عدد  ،)2007 /7/9 ، 959عىل املوقع .http://m.ahewar.org/s.asp
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القرار الامرييك والاوريب  ،وحتديدا احصاب البنـوك العامليـة  ،فتبلـور احملـور ( اليـو ن  ،القـربيص  ،الارسائـييل ) ،
واصي مت من خالهل اعالن اليـو ن عـن ر باـا مبـنح عقـود التنقيـ عـن الغـاز والبـرتول يف البحـار اليو نيـة ل ـاكت
ارسائيلية  ،وهذا سوف يؤدي اىل تقليص الاعامتد عىل الغاز الرو بسب املوقع اجلغرايف املهـم إلرسائيـل ( . )1انظـر
اخلارطة رمق ()3

خارطة رمق ( :)3موقع ارسائيل ابلنس بة لورواب

املصدر :فريـد مـوهيتش  ،خارطـة عالقـة دول البلقـان وشـعوهبا مـع ارسائيـل  :حـدودها وطبيعاـا  ،ترمجـة
كرمي املاجري  ،قضااي  ،مركز اجلزيرة لدلراسات  ،قطر  6 ،ت ين الثاو  ،2012عىل املوقع .

) (1عارف العبيد ،ازمة اليو ن  :التداعيات الراهنة وحتولت املس تقبل  ،تقرير ( ،مركز اجلزيرة لدلراسات  ،قطر  15 ،متوز  ، ) 2013ص. 6
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وكذ زاد التعـاون يف العالقـات الثنائيـة وحاميـة البيئـة الطبيعيـة اكلتنقيـ عـن مصـادر الطاقـة يف حقـل (
ليفيااتن )  ،وجاء التفاق املربم بي ام يف اذار  2012ليشمل التعاون يف جمال الطاقة  ،وسح مبـد خـط تهـرابا ينطلـق
من ارسائيل اىل قربص وم ا اىل اليو ن مما جيعهل اطول خط تهرابء يف العامل  ،واكن هناك م وعا مشـرتاك خضـام بـني
ارسائيـل وقـربص واليـو ن يتعلـق ابلتنقيـ يف حقـول الغـاز تقـع رشق البقـر الابــيض املتوسـط  ،ممـا جيعـل اليــو ن
ال يك واحلليف الرئيس إلرسائيل ،وعىل الصعيد العسكري اجراي البدلان يف عام  2010مناورات مشرتكة بي ام عـىل
الارايض اليو نية  ،عىل خلفية اعرتاض قاف احلرية اليت نظماا منظمة الصلي الامحر ادلولية الـيت اكنـت متو ـة اىل
زة  ،وما صاحرا من جهوم عىل طامقها وقتل عـدد مـن الناشـطني الاتـراك عـىل مت ـا  ،وارسـلت اليـو ن عـام 2011
س طائرات من نوع  F-16للمشاركة يف تدريبات داخل ارسائيل  ،ومما زاد مـن وتـرية العالقـات العسـكرية عنـدما
وقع الطرفان يف اكنون الثاو من عام  2012معاهدة عسكرية تقيض مبزيد من التعـاون املشـرتك يف جمـال ادلفـاع القـويم
(. )1
الا ان العالقات الارسائيلية تأزمـت مـع الاحتـاد الاوريب وخصوصـا مـع بريطانيـا العضـو املـؤ ر يف الس ياسـة
اخلارجية لالحتاد  ،عىل خلفية اعتقال ( لكري شـورت) وزيـرة التمنيـة ادلوليـة الربيطانيـة السـابقة ،مـن قبـل السـلطات
الارسائيلية  ،كوهنا تدير( جملس العالقات الفلسطينية – الوربية) ابعتبارها منظمة اري م وعة ( )2ـ
ابلنس بة للعالقات الروس ية  -الارسائيلية  ،فقد مرت مبنعطفات عدة منـذ تفكـك الاحتـاد السـوفييت السـابق
()3
اىل الوقت احلارض  ،وميكن توضيقها ابلشلك التاض -:
 -1وصلت العالقات بي ام اىل ذروة التـأزم يف اب عـام  2008خـالل احلـرب الروسـ ية – اجلورجيـة  ،حيـث اكن
ل إالرسائيل موقف معاكس للتو ات الروس ية يف هذه احلرب  ،اذ قدمت ارسائيل ادلمع التكنولـويج والعسـكري
للق الليرباض يف (تبلييس)  ،اصي اكن هل موقف ل يتوافق ايضا مع الس ياسة الروسـ ية يف حـرب التقريـر الـيت
ش ا يف اوسيتا اجلنوبية خصوصا بعد ختيل حلفائه الطلس يني عنه .
 -2التطور النوعي يف العالقات الارسائيلية – الاذربيجانية يف تلف الالت  ،ورمغ الاحنياز الـرو اىل اجلانـ
الارمي يف ازمة اقلمي ورو اكرابخ  ،الا ان العالقات الروس ية – الذرية ظلت متشعبة وقوية للقيلو مـن
اس تحلدام ارسائيل للقواعد واملطارات يف الهجوم الارسائييل احملال عىل ايران  ،دون ان يكون هناك ضوء اخرض
رو ـ

) (1فريد موهيتش  ،خارطة عالقة دول البلقان وشعوهبا مع ارسائيل  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 6
( جملــس العالقــات الفلســطينية – الاوربيــة ) منظمــة اــري رحبيــة مقرهــا العامصــة البلجيكيــة بروكســل  ،تقــوم حبمــالت ضــغط ابلنيابــة عــن حكومــة ــزة الــيت تقودهــا حركــة حــامس ،
مــن بــني اعضــاهئا (ريتشــارد هاويــت ) ئ ـ عــن حــزب العــامل الربيطــاو وعضــو يف جملــس اللــوردات الربيطــاو وعضــوين أوروبيــني ) انظــر  :وزيــرة بريطانيــة ســابقة تواجــه خطــر
الاعتقال يف ارسائيل  ،مقا  ( ،حصيفة القدس العريب  ،عدد  ،7629الس نة اخلامسة والع ين  2 ،اكنون الثاو . )2013
) (2نفس املصدر .
) (3وسام سعادة  ،املقاربة الغواائية ل تفقه طبيعة العالقات الروس ية – الارسائيلية  ( ،حصيفة املس تقبل  ،عدد  ، 4382الاربعاء  27حزيران . )2012
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علام ان ارسائيل قد سارعت اإىل اعالن الاعرتاف التام ابلكيا ت الس ياس ية اجلديدة اليت ششـأت بعـد تفكـك
الاحتاد السوفييت ،واقامة بعثات دبلوماس ية ،وقنصلية اكم مـع تـكل ادلول ،وقـد جنقـت ارسائيـل يف اقامـة عالقـات
وثيقة تتسم ابليفية الاسرتاتيجية مع تكل ادلول منذ بداية العام .)1(1992
ان من امه الاس باب اليت جعلت من ارسائيل ان امت بدول اس يا الوسطى  ،هو وجود اجلاليـات اهنهيوديـة يف
تكل البدلان  ،اذ يشلكون  %12مـن اجـامض اهنهيـود السـوفييت  ،وسـعت اىل اجـريمه اىل ارسائيـل  ،ملعاجلـة اخللـل
ادلميو رايف هناك  ،وبدات عليات اهناجري منذ عام  ، 1989وهو العام اصي شـهد اكـرب تـدفق للمهـاجرين اهنهيـود  ،اذ
بلغ عدد املهاجرين  1,45مليون هماجر  ،ويف عام  2002بلغ عدد املهـاجرين  185,000همـاجر  ،بعـد هـذا بـدأ الرتاجـع
يف عدد املهاجرين اىل ان وصل العدد اىل  21,000هماجر م م  9,300هماجر من دول الاحتاد السوفييت السابق ( )2ـ
وبدمع من الولايت املتحدة الامريكية سعت ارسائيل عرب حترتها عىل دول اس يا الوسطى اإىل حتقيق اهـداف
()3
عدة ايفها-:
 .1ضامن جهرة اكرب عدد ممكن من هيود هذه امجلهورايت.
 .2قطع الطريق عىل قيام حكومات اسالمية تعاد التضامن مع ادلول العربيـة ازاء القضـية الفلسـطينية ،وتفـادي قيـام
حكومات معادية لها.
 .3عرض اخلربات والقدرات الفنية الارسائيليـة عـىل هـذه امجلهـورايت مـن اجـل اسـ تغالل املـوارد الطبيعيـة الهـائ
املتوفرة فهيا.
 .4اس تقطاب العلـامء يف هـذه امجلهـورايت ،ول سـ امي يف (اكزاخسـ تان ،وطاجيكسـ تان) ،واقامـة تعـاون معهـم ،ومبـا
يضمن حرمان ادلول العربية والاسالمية من هذه الاماكنيات العلمية.
وعلت عىل تطويق ادلول الاقلميية املعادية ،ومنع نفوذها يف هذه امجلهورايت  ،اذ علـت عـىل تطويـق الوجـود
الايراو ،وحمارصة النفوذ الرو والعريب فهيا ،وهبذا الصدد نقلت جم الوسط الصادرة يف واش نطن العـدد ( )316يف
( ، )1998/2/16ان از الاس تببارات املركزية الامريكيـة  ،ووزارة اخلارجيـة قـد اتفقتـا مـع السـلطات الارسائيليـة
عىل اعطاء ارسائيل دورا ابرزا يف دول ال ـق الاد مبـا يف ذ اسـ يا الوسـطى حملـارصة النفـوذ الـرو والايـراو
العريب يف تكل امجلهورايت ،واس تغالل نفوذ اجلاليات اهنهيودية فهيا للقيلو دون حصول ايران عىل تكنولوجيا عسـكرية
متقدمة م ا)(.)4
عىل الرمغ من حرص روس يا خالل مدة الرئيس (بـوتني) عـىل وضـع مسـا تطـوير عالقااـا مـع ارسائيـل
مضن اولواياا يف ال ق الاوسط  ،وقيام روسـ يا بتـامني ( )%88مـن احتياجـات ارسائيـل مـن الـنفط اخلـام واتفـاق
( )1عبد العزيز محدي عبد العزيز ،العالقات الصينية الارسائيلية ( ،جم الس ياسة ادلولية ،عدد  ،132مؤسسة الاهرام ،القاهرة ،نيسان  ،)1998ص.141
) (2جامس يوشس احلريري  ،التغلغل الارسائييل يف دول اس يا الوسطى وانعاكساته عىل عالقااا مع املنطقة العربية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 85
( )3هــاو اليــاس احلــدييث ،س ياســة ارسائيــل ازاء مجهــورايت اســ يا الوســطى الاســالمية ( ،كتــاب مســ تقبل احلركــة الصــهيونية وامل ــوع احلضــاري العــريب ،مجموعــة ابحثــني ،ط،1
بيت احل ة ،بغداد ،)2001 ،ص.361
( )4وليــد حســن محمــد ،الوجــود الارسائــييل يف مجهــورايت اس ـ يا الوســطى الاســالمية  ( ،جم ـ املركــز العــريب لدلراســات الفلســطينية  ،عــدد  ، 6مركــز ادلراســات الفلســطينية  ،جامعــة
بغداد  ،) 2007 ،ص.82
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الــبدلين عــىل زايدة حصــة الغــاز الــرو مــن واردات الغــاز الارسائيليــة مــن ( )%1حاليــا اىل ( )%25حبلــول عــام
( )2025وتضاعف ام التجارة بني البدلين اذ وصل خالل الفرتة مـا بـني ( )2006-2000اىل ( )1.5مليـار دولر اىل
جان مليار دولر اخر عىل هيئة صفقات من مواد الطاقة( ،)1وتوصل اجلانبني (روسـ يا وارسائيـل) اىل توقيـع اتفـاق
يقيض باويد الاسواق الاس يوية ابلنفط الرو عرب خط ا بيـ (التـابالين) الارسائـييل بعـد قيـام ارسائيـل ابإجـراء
تعديالت فنية عىل اخلط ابن يسمح بنقل النفط اخلام الرو من ميناء (نوفوروس يك) الـرو عـىل البقـر الاسـود
بواسطة قالت اىل ميناء (اشكيلون) الارسائييل ابلبقر املتوسط  ،ليبدأ خض عـرب خـط (التـابالين) يف اجتـاه ايـالت
عىل ساحل البقر الامحر ومن (ايالت) يمت نقل النفط الرو بواسطة الناقالت اىل الاسواق الاس يوية (.)2
الا ان ارسائيل حاولت الابتعاد عـن جمـال املنافسـة بـني روسـ يا والاحتـاد الاوريب مـن ـة والاحـتاكر يف
استار حقولها النفطية من ة اخر  ،فقد سعت رشكة ( ديليك )ا إلرسائيلية للقفر ،لبيع حواض  %30من حصاا
يف حقل ( لوثيان ) اكرب حقل ااز حبري مكتشف يف ارسائيل  ،و بقمية  1،25مليار دولر لصاحل رشكة ( وود سايد
برتوليوم ) الاسرتالية  ،علام ان الاحتياطـات التقديريـة حلقـيل ( اتنـني ) و( اكريـش ) التـابعني للمجموعـة الـيت تضـم (
ديليك ) و( افنري ) للتنقي حواض  3ترليون قدم مكع  ،وكذ حقـل ( لوثيـان ) اصي حيتـوي عـىل  19ترليـون
قدم مكع وحقل ( متار ) اصي حيتوي عىل  10ترليون قدم مكع (. )3
كام انه ميكن مالحظة ام الصادرات والواردات من واىل ي من روس يا والاحتاد الاوريب من الاشـاكل رمق ( )5و
(. ) 6
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( )1ابراهمي عرفات  ،روس يا وال ق الاوسط  ،اية عودة  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ، 167مركز الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة  ،)2007 ،ص. 72
( )2عادل س يد امحد  ،ا بي الطاقة  ..اجلغرافية تقود الس ياسة  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،مؤسسة الاهرام  ،القاهرة  ،العدد  ، 164ابريل  ، ) 2006 ،ص. 95
) (3حصيفة القدس العريب  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت .
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املبحث الثالث  :املتغريات الدولية
تأ رت العالقات ادلولية بعد أحداث احلادي ع من سبارب تأ ر ًا كبري ًا المر اصي شلك لها اجتاهات جديـدة
ابلنس بة للـولايت املتحـدة المريكيـة وابلنسـ بة لـدلول الكـرب الخـر خاصـة (الصـني – روسـ يا  ،الهنـد  ،الاحتـاد
الوريب )  ،كام أحدثت الحادية القطبية حا من السجال العريض يف قدرة الولايت املتحـدة المريكيـة عـىل احملافظـة
عىل موقعها القيادي املؤ ر يف العامل ومد تواصهل لصيغة الحادية القطبية العاملية ،وإان دور الـولايت املتحـدة ونفوذهـا
يف تراجع مس ار ،حيث ختتفي صيغة وجود قو كرب تتق مبسرية العامل مقابل بقية ادلول والشـعوب ،وتنشـأ عوضـ ًا
عن ذ رشحية واسعة من الالعبني ادلوليني دو ًل واري دول ذات قوة ونفوذ متقاربني ،او أن صعود الصني وروسـ يا و
والهند ومنافسة الاحتاد الورويب لن يؤ ر عىل املاكنة القيادية للولايت املتحدة الامريكية  ،وس تظل الـولايت املتحـدة
قادرة عىل اإخضاع الخرين لس يطراا وإان ي ما حتتاجه الولايت املتحدة للبقاء يف موقع القيادة العامليـة والسـ يطرة هـو
تغيري س ياس اا اخلارجية  م ادلاخلية .
املطلب األول  :املتغيـــر األمريكي
اول  /تأثري الولايت املتحدة الامريكية عىل روس يا الاحتادية .
جاءت احداث 11سبارب عام  ، 2001لتلع دورا همام وحموراي يف تغري التو ات واملسارات اجليو بولتيكيـة
والاسـرتاتيجية لروسـ يا جتـاه الــولايت املتحــدة الامريكيـة خصوصــا بعــد تواـل الاخــرية يف منــاطق تعـد اترخييــا كتــل
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س ياس ية وجغرافية تدور مضن الفكل الرو  ،وذ بذريعة حماربة الارهـاب والاصـولية الاسـالمية وحركـة طالبـان
الافغانية من متدد هذه احلركة اىل اس يا الوسطى ومجهورايت روس يا الاسالمية يف الشيشان ودا س تان (. )1
ان ا ادلولتني دلهيام شعور مشرتك ،مرتامك من اخلوف واحلذر والشك ادلاع من نـوااي الخـر ،مج عـن فـرتة
طوي من الرصاع بي ام اس ارت نصف قرن ،وعىل الرمغ من املعاهدات والتفاقات اليت عقداها ،لإظهار حسـن النـوااي
وختفيض ترسانتهيام النووية ،والصاروخية  ،وتفرد امرياك بقيادة العامل وزعامته ومتابعـة احملـاو للسـ يطرة عـىل الوراسـ يا
والعامل  ،وروس يا ادلو الاحتادية اليت حتاول اليوم مللمـة جراهحـا وتضـميدها وإاعـادة بنـاء اقتصـادها ،وتـرممي مؤسسـااا
وتعزيز قواها العسكرية والنووية لردم الفجوة اليت أحدهثا تفكك الاحتاد السوفيا بي ا وبني الغرب ،مل تنس الطموحات
المريكية ،وس ياسة مصاحلها ،وجيوسرتاتيجياا يف العـامل فروسـ يا الـيت ورثـت تركـة هممـة مـن ـروة الاحتـاد السـوفيا
السابق ،املعنوية والعسكرية وإان اكنت قد ضعفت أمام هذا (التسو يم) المرييك الاكحس ،اإل أهنا بدأت تس تعيد وعهيـا
وقواها اخملتلفة واعتبارها كقوة عظمى ،تقف عىل املرسب العاملي وتصارع لإثبات هذا الوجود وهذا ادلور (. )2
وميكن اعتبار العالقات بني روس يا والولايت املتحدة اليـوم ،الرتمجـة العمليـة لس ياسـة لكـهيام يف اإدارة مصـاحله،
وطموحاته ،حيث تلتقيـان أو تتصـادمان ،سـواء اكن ذ يف أروقـة جملـس المـن  ،أو مـؤمترات الــ) ، (G8أو مـؤمتر
المن يف أورواب ،أو امللف النووي الإيراو ،أو الكوري ،أو رفض اإقامة ادلرع الصـارويخ يف أورواب ال ـقية ،أو دول
أس يا الوسطى وحبر قزوين ،ودول أمرياك الالتينيـة ،كـذ اإدارة ملـف الطاقـة الروسـ ية يف أورواب ،ي هـذه املواضـيع
تشــلك عنــاوين للصــدام أو للتعــاون بي ـ ام ،واملشــلكة يف العالقــات ادلوليــة اليــوم ق مشــلكة الاخــتالف  ،ورىض
الطراف ادلولية بتوزيع احلصص والدوار (. )3
وهذا ما يفرس ارصار الولايت املتحدة عىل دمع التوجه الرتيك حنو مجهـورايت اسـ يا الوسـطى  ،وجعـل تركيـا
(العقدة الصلبة) يف الرتتيبات العسكرية والامنية يف املنطقة مبا يضمن لها موا ة النفوذ الايراو مـن جانـ  ،واحليلـو
دون عودة هذه امجلهورايت اإىل احضان روس يا من جان اخر( ، )4كام تعارض زايدة النفـوذ الاقتصـادي والسـ يا
للك من روس يا وايران  ،ختوفا من تدعمي التكتالت الاقلميية  ،وختم من امل ـوع الصـي يف اششـاء اطـول ا بيـ
الغاز يف العامل لنقل الغاز من اكزاخس تان  ،ومنع مرور ا بي الغاز ابملسار الايراو  ،وكذ ختوفها مـن التقـارب بـني
روس يا وايران وترمكنس تان واذربيجان وتشكيل منظمة مشاهبة ملنظمة اوبك وابلتاض تس يطر عىل السـوق العـاملي للغـاز
(. )5

) (1امين طالل يوسف ،روس ية البوتينية بني الاوتوقراطية ادلاخلية والاولوايت اجليوبولتيكية اخلارجية ( ، 2008 – 2000جم املس تقبل العريب ،مركز دراسات الوحـدة العربيـة ،عـدد، 358
لبنان  ،) 2008 ،ص. 76
س
الروس
ية يف عالقااا ادلولية  ،مصدر بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت .
( )2امحد علو  ،الس ياسة اخلارجية
( )3امحد علو  ،الس ياسة اخلارجية الروس ية يف عالقااا ادلولية  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت.
( )4ملوك محيد محمد ،ا ر التو ات الرتكية حنو امجلهورايت الاسالمية يف اس يا الوسطى عىل الامن القويم العريب  ( ،اطروحة دكتوراه اري منشـورة  ،معهـد ادلراسـات القوميـة والاشـرتاكية ،
اجلامعة املستنرصية  ، ) 1997 ،ص.100
) (5اكميال بروننسيك  ،الطاقة والامن  :الابعاد الاقلميية والعاملية  ،التسلح وازع السالب والامن ادلوض  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 342
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ان الولايت املتحدة الامريكية تنظر اإىل اس يا الوسطى مكوقع حيوي ملصاحلها الاسرتاتيجية بعدها اجلوار لقـوة
منافسة ق( روس يا ،وايران ،والصني)  ،وص بدأت منذ العام  ،1997ببذل ود حثيثة للبقث عن موطأ قـدم يف
وسط اس يا ،وتأسيس قاعدة اطلس ية يطل م ا عىل الإسالم الاس يوي ،ويف الوقـت ذاتـه قريبـة مـن ـروات املنطقـة
اليت يتقدهما ااز تركامشس تان ،ونفط حبر قزوين( ، )1من اجل ضامن عدم عودة ادلول املس تق اىل جمال النفـوذ الـرو
 ،وعدم اراان روات هذه املنطقة للهمينة الروسـ ية  ،وكـذ السـعي للقيلـو دون مـد النفـوذ الصـي مـن ال ـق
والنفوذ الايراو من الغرب يف هذه املنطقة  ،ابلإضافة عدم متكني روسـ يا مـن ـروات املنطقـة النفطيـة  ،وحتويلهـا اىل
مزود رئييس مبارش ابلنفط اىل الاحتاد الاوريب (. )2
وتبعا لهذا الادراك علت الولايت املتحدة الامريكية منذ احداث  11سـبارب مـن العـام  ،2001عـىل تـدعمي
اهناركز العسكري لقوااا ،وقوات الناتو يف اسـ يا الوسـطى يف ي مـن (اوزبكسـ تان ،وقريازيسـ تان) اإىل جانـ توثيـق
العالقات العسكرية مع ي من (اذربيجـان ،وجورجيـا) يف منطقـة القوقـاز الغربيـة مكقطـات انطـالق وتواـل لإماكنيـة
الس يطرة عىل هذه املنطقة اسرتاتيجيا(.)3
وتعد روس يا ان القواعد املوجودة واحلضور الامرييك عىل مقربة من حدودها مبثابة ااااك لتفامه بعدم الانتشار
العسكري عىل ارايض الاعضاء يف حلف الناتو  ،وتعتقد روس يا ان املنشأة املتواضعة يف اورواب الوسطى انذار مسـ بق
من نظام موسع ذي رض اسرتاتيجي  ،خصوصا بعد موافقة احلكومتـان التشـ يكية والبولنديـة عـام  ، 2007عـىل بـدء
حماداثت رسية بشأن ش نظام راداري وا زة اعرتاض صارويخ مرتبطة هبا يف اراضهيا ( )4ـ
واىل جانـ ذ تعــد مبيعــات الســالب الــرو واحــدة مــن ابــرز القضــااي اخلالفيــة بــني الــولايت املتحــدة
وروس يا ،اذ ختم الولايت املتحدة ان تفرز مبيعات السالب الـرو اخـتالل يف مـوازين القـو الاقلمييـة ،وزعزعـة
الاس تقرار يف مناطق ذات ايفية حيوية لأمن القويم الامرييك يف حني تر موسكو نفسها مضطرة لتصـدير السـالب
دلوافع اقتصادية(.)5
عىل خلفية ما اعلنت روس يا عن ال وع يف بر جمها ادلفاعي املضاد للصوارخي املعـروف ابمس (ان )2500
 ،واملتضــمن تط ـوير ص ـوارخيها املضــادة للص ـوارخي (اس  ، )300اذ ت ـاكن مــن اصــابة  24هــدفا طــائرا و 16صــاروخ
ابليس يت جهويم يف وقت واحد وبنظام حت ذا اكمل(.)6
لقد شلكت (روس يا الاحتادية) بعد تفكـك (الاحتـاد السـوفييت) الـبدل الاكـرث ايفيـة للـولايت املتحـدة بفعـل
امتالتها لقوة عسكرية كبرية ،واماك ت اقتصادية هائ  ،فضال عن امتالتها حلجم جغرايف ميتد بني أس يا واورواب ،وتودل
( )1شذ فاضل سعود ،اس يا الوسطى واللعبة الكرب ( ،املرصد ادلوض  ،عدد  ، 86مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد  ،)2003 ،ص.5
) (2جامس يوشس احلريري  ،التغلغل الارسائييل يف دول اس يا الوسطى وانعاكساته عىل عالقااا مع املنطقة العربية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 91-90
( )3عاطف عبد امحليد ،روس يا واس يا الوسطى ،حامية املصاحل واحتواء الاخطار ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،مؤسسة الاهرام  ،عدد ،170القاهرة  ،ت ين الاول  ،)2007ص.84
) (4جان ايف هني واخرون  ،تغري اهن ج الرو جتاه الغرب  ،التسلح وازع السالب والامن ادلوض  ( ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،ابو ظا  ، ) 2008 ،ص . 62
( )5معا محمد سالمة ،العالقات الامريكية الروس ية ومقة فااكوفر ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ،113مؤسسة الاهرام  ،القاهرة  ،)1993 ،ص.216
( )6ازار اسامعيل احلياض و عبد امحليد العيد املاوساوي  ،العالقات الروس ية – الامريكية من ال اكة الاسرتاتيجية اىل املنافسة اجليوس ياس ية (  ،)2008-2001مصدر س بق ذكره  ،ص-48
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هنــاك ادراك دل صــناع القـرار واخملططــني الاسـرتاتيجيني الامـريكيني ابن روسـ يا ،وان ختلــت عــن هنجهــا املاركيسـ
الليني  ،الا اهنا مل حتقق ترتيبات س ياس ية واقتصـادية بـدي ومسـ تقرة ،ممـا قـد يعيـدها اإىل موقـع التحـدي لس ياسـات
الولايت املتحدة ملرح ما بعد احلرب الباردة (.)1
وبعد توض (بوتني) السلطة يف روس يا الاحتادية اجتهت الس ياسة اخلارجية الامريكية اإىل حماو اقناع (بـوتني)
ابنه ل ميكن ان تس تعيد روس يا ماكنه الاحتاد السوفييت السابق لعتبـارات عـدة ايفهـا :الضـعف الاقتصـادي الـرو ،
فضال عن اخملاطر اليت ادد روس يا الاحتاديـة ذااـا ابلتفكـك ،وسـعت اإىل تشـجيع روسـ يا لالجتـاه حنـو اورواب ،و م
روس يا اإىل مقة ادلول الس بع الصناعية الكرب  ،وتشكيل جلنة خاصة ابلمن يف نطاق منظمـة الامـن والتعـاون الاوريب
تكون روس يا عضوا فهيا(.)2
وازاء الاسرتاتيجية اجلديدة لعهد الرئيس (فالدميري بوتني) الساعية محلاية املصاحل احليوية والاساسـ ية لأمـن
()3
الرو (اول) وماكااا ادلولية (اثنيا) واليت ركزت يف حمورين اساس يني-:
 -1اخرا روس يا من ازماا الاقتصادية الراهنة واليت قد تس ار لس نوات قادمة.
 -2بنـاء دور دوض واقلميـي خـاص لروسـ يا سـواء يف العالقـات الثنائيـة أم عـن طريـق الامم املتحـدة أو جملـس الامــن
ادلوض.
واختذت الاسرتاتيجية الامريكية لنفسها يف موا ة روس يا هدفني-:
الاول  /هــو تفكيــك روس ـ يا اصي ميكــن ترســيعه عــن طريــق حت ـريض الزنعــات الاس ـ تقاللية يف القوقــاز ،واحلضــور
العسكري الامرييك يف اس يا الوسطى ،واصي من شانه تشجيع امليول الانفصالية داخل القسم ذي الثنية الروسـ ية يف
الاحتاد الرو من و ة النظر الامريكية(.)4
الثاو  /هو الاحتفاظ بقـدر مـن التـوتر يف عالقـات الـولايت املتحـدة مـع روسـ يا ابلشـلك اصي حيـول دون حـدوث
تقارب بني اورواب وروس يا أو توحيد القسم الغريب من اوراس يا عن طريق الاحتفاظ اإىل اطول وقـت ممكـن ابلتنـاقص
املوروث من احلرب الباردة(.)5
وعىل الرمغ من حتسن العالقات الامريكية الروس ية بعد احـداث  11ايلـول مـن العـام  ،2001وانطالقـا مـن
الاحتياجات الانية للولايت املتحدة يف ماكحفـة الارهـاب ،الا ان الـولايت املتحـدة مل امـل س ياسـة الاحتـواء ضـد
روس يا ،ففي ( )3اكنون الاول من العام  ،2001نفذت الولايت املتحـدة بنجـاب اختيـار الاعـرتاض اخلـامس ملنظومـة

( )1ابتسام محمد العامري ،اسرتاتيجية الولايت املتحدة املس تقبلية حيال روس يا الاحتادية وانعاكساته عىل الوطن العريب ، ،جم دراسات دوليـة  ،عـدد  ، 16مركـز ادلراسـات ادلوليـة  ،جامعـة
بغداد  ،نيسان  ، 2002ص.202
( )2محمد اسعد ابو عامود ،حتولت الس ياسة الامريكية (،جم الس ياسة ادلولية ،عدد  , 147مؤسسة الاهرام  ,القاهرة  ,اكنون الثاو  ، )2002 ،ص.77
( )3ا ر رابطة ادلول املس تق (الكومنوليث) عىل الامن الرو  ( ،حمطات اسرتاتيجية ،مركز ادلراسات ادلولية ،جامعة بغداد ،عدد  ،89بغداد . )2002
( )4اميانويل تود ،ما بعد الامرباطورية ( ،دار السايق ،الطبعة العربية ،ط  ،1بريوت ، )2003 ،ص.168
( )5املصدر نفسه ،ص.168
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ادلفاع الصارويخ ( ، )MDويف  13من الشهر نفسه اعلنت الـولايت املتحـدة ختلهيـا مـن جانـ واحـد عـن معاهـدة
احلد من الصوارخي البالستية (.)1()ABM
وتعد قضية (ادلرع الامرييك املضادة للصوارخي) من ابرز ملفات اخلالف بـني الـبدلين ،وبعـد اعـالن الـولايت
املتحدة الامريكية عن عزهما ش منظومة ادلفاع املضاد للصوارخي مطلع العـام  ،2007يف ي مـن (بولنـدا ،والتشـ يك)
دخلت العالقات الروس ية-الامريكية مرح جديدة من التوتر ،اذ تر روس يا ان ش مثل هذه املنظومة ميثل اديـدا
مبارشا لأمن القويم الرو كون هذه املنظومة تس تطيع القيام بعمليات جتسس عىل ادلفاعات الروس ية املاركـزة عـىل
طول احلدود الغربية لروس يا(.)2
وقد و ت روس يا انتقادات شديدة للم وع الامرييك ،واعرب الرئيس الـرو (بـوتني) عـن رفـض بـالده
هل ،واام الولايت املتحدة ابهنا (تس ارت يف اللجوء اإىل القوة)  ،وان هذا النظام موجه ضد يشء اري موجـود ،وانـه اذا
ارصت الولايت املتحدة عىل ش انظمة ادلفاع الصارويخ يف اورواب فقد تكون اورواب هـدفا لأسـلحة الروسـ ية مـرة
اخر  ،ولن تتقمل روس يا اية مس ئولية عن ذ  ،وش ربه امليض يف ش منظومة ادلفاع الصاروخية الامريكيـة ،ببنـاء
جدار برلني جديد يقسم اورواب اإىل قسمني(.)3
ويف مقابل امل وع الامرييك قام الرئيس (بوتني) بتوقيع مرسوم يف  14متوز من العـام  ،2007يقيضـ بتعليـق
تطبيــق روس ـ يا ملعاهــدة الق ـوات التقليديــة يف اورواب اعق ـ ذ اس ـ تاناف روس ـ يا يف ا ســطس مــن العــام،2007
دلورايت القاذفات الروسـ ية بعيـدة املـد ( يـو  )150و( يـو  )95امللقبـة بــ(ادلببة) ،والقـادرة عـىل محـل ربوس
نووية ،وصوارخي من طراز (كروز)  ،وذ بعد انقطاع دام ( )15عاما مما ميثل اديدا اسرتاتيجيا لواش نطن وحلفاهئـا ،
فضال عن قيام روس يا بتارخي  2007 / 8 / 14بتوقيع مذكرة تفامه مع سـوراي يـمت مبقتضـاها السـامب لأسـطول الـرو
ابس تحلدام قاعدة حبرية قدمية يف ميناء طرطوس السوري ومن  م اعادة القطع احلربية الروس ية اإىل ميناء البقر املتوسط
اصي اكن الاسطول السادس الامرييك ينفرد ابلس يطرة عليه ( ، )4مع خصم روس يا لدليـون السـورية مقابـل اخلـدمات
اليت تقدم عىل الارض يف ميناء طرطوس وقد ااثرت هذه التفاقية قلق دول اقلميية ودولية  ،مكحاو من قبـل روسـ يا
للعودة لفرض نفوذ الاسطول الرو عىل البقر الاسود والبقر الابيض املتوسـط وصـال اىل احملـيط الاطليسـ دون
التحليل عن قواعدها يف اوكرانيا يف ش به جزيرة القرم ( )5ـ

( )1يوش يو مان ،س ياسة الولايت املتحدة اخلارجيـة بعـد احـداث  11ايلـول ،2001 /حتليـل دوض  ( ،جمـ العـرب واملسـ تقبل  ،عـدد  ، 2مركـز دراسـات وحبـوث الـوطن العـريب  ،اجلامعـة
املستنرصية  ، ) 2004 ،ص.12
( )2عنــــارص املنظومــــة الامريكيــــة لدلفاعــــات املضــــادة للصــــوارخي :واك الانبــــاء الروســــ ية نوفوســــ يت يف  2007/2/19عــــىل الــــرابط التــــاضhttp//:ar.rian.ru./defense. :
Safety/20070219/60972482.htm.
( )3نورهان الش يخ  ،العالقات الروس ية  ،الاورو اطلنطية بني املصاحل الوطنية وال اكة الاسرتاتيجية ،مصدر س بق ذكره  ،ص.49
( )4نورهان الش يخ  ،العالقات الروس ية  ،الاورو اطلنطية بني املصاحل الوطنية وال اكة الاسرتاتيجية ،مصدر س بق ذكره ،ص.49
) (5محمـــود عبـــد الوهــــاب  ،الســـطول الـــرو يف طرطــــوس تـــوازن جديــــد للقـــوي ابملتوســـط  (،حصيفــــة الاهـــرام  ،عـــدد ، 44080القــــاهرة  ،اب  ،) 2007عـــىل الــــرابط
.http://www.digital.ahram.org.eg
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كــام اسـ تغلت الــولايت املتحــدة الامريكيــة احلــرب الروسـ ية – اجلورجيــة الــيت حــدثت يف  8اب ، 2008
لتوظفها يف اجتذاب حلفاهئا الوروبيني  ،عىل النقو اصي ميك ا من تطويق روس يا حىت حدودها مبارش ًة ( )1ـ
لكن ومن النظرة الامريكية الاسرتاتيجية للعالقات ادلولية  ،رأت ان من مصلقاا ان تعيد النظر يف عالقااا
مع روس يا  ،ففي عام  2009مت اطالق مبادرة اعادة التنظمي (  ) RESETاليت اعطت روس يا ولأول مرة منذ عقدين
 ،حسا ابلحرتام يف الساحة ادلولية  ،حيث عرض اوابما عىل بوتني مجـ تنـازلت يف جمـال الصـوارخي الاعرتاضـية يف
اورواب ال قية  ،والتعهد بعدم توس يع دور حلف الاطليس يف هذه املناطق (. )2
وبعد احداث  11ايلول من العام  ، 2001اريت الولايت املتحدة س ياس اا املتشددة جتـاه روسـ يا ،وابدرت
اإىل كس ود روس يا بشان ماكحفـة الارهـاب ،ومـن اجـل هـذا الغـرض طـرا عـىل اخلطـاب الامـرييك جتـاه الشيشـان
انعطافات حادة  ،مثل اعالن الولايت املتحدة دعها للرئيس (بوتني) يف فتح حوار مـع الشيشـان ،ومطالبـة الشيشـان
بقطع عالقااا مع املنظامت الارهابية.
ويف اثناء لقاء القمة بني رئييس البدلين يف ت ين الثـاو مـن العـام ،2001قـدمت الـولايت املتحـدة لروسـ يا
وعودا حمددة ختص قضااي معينة  ،مثل ( ختفيض الاسلحة النووية الاسرتاتيجية وانضامم روس يا ملنظمة التجارة العامليـة
وختفيض أو شط ديون روس يا ومساعدات اقتصادية لروس يا)  ،وهو ما اكس العالقات الروسـ ية-الامريكيـة زخـامً
حنو التقسن(.)3
لقد حاولت روس يا التقرب من الغرب بعد احداث 11س بيارب فقد اعلنت عن اداااا للحادث ،واكـد الـرئيس
(فالدميري بوتني) (ان الاعتداءات الارهابية عىل الولايت املتحدة الامريكية تثبت ان عىل روسـ يا والـولايت املتحـدة
تكو قريبتني اكرث من بعضهام)( ، )4الا اهنا اعلنت يف الوقت ذاته ابهنـا لـن تشـارك يف هـذه الاعـامل العسـكرية ،ولـن
تسمح ابس تحلدام اراضهيا ،ول حتبذ كـذ اسـ تحلدام ارايض ومطـارات دول رابطـة (الكومنويلـث) يف اسـ يا الوسـطى
رمغ اهنا تؤيد رضب الارهابيني رشيطة التأكد التام من مس ئوليام يف رضب واش نطن(.)5
وعىل الصعيد العسكري سـعت الـولايت املتحـدة اإىل منـع روسـ يا مسـ تقبال مـن اعـادة أو اششـاء أي حلـف
عسكري عىل رار حلف (وارشو) السابق عن طريق الارساع يف  م مجيع دول اورواب ال قية اليت اكنت اعضاء يف
حلف (وارشو) اإىل حلف شـامل الاطليسـ تضـامن ملنـع ظهـور حتـالف عسـكري مسـ تقبيل بـني روسـ يا وأاي مـن دول
اجلـوار يف اورواب ال ـقية الـيت اكنــت متثـل منـاطق نفــوذ سـوفيتية خالصـة( ،)6وهــذا مـا دفـع دول اورواب ال ــقية اىل

) (1اس ارار س ياسات اثبات الوجود الروس ية  ،التقرير الاسرتاتيجي العريب (  ( ،) 2009 – 2008مؤسسة الاهرام  ،) 2010 ،ص.35
) (2نفس املصدر ،ص. 118
( )3يوش يو مان ،س ياسة الولايت املتحدة اخلارجية بعد احداث  11ايلول ،مصدر س بق ذكره ،ص.107
( )4ابو بكر ادلسويق ،امرياك والارهاب ،احلدث والتداعيات ( ،جم الس ياسة ادلولية ،عدد  ،146مركز الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية ،القاهرة  ، )2001 ،ص.102
( )5عالء مجعة محمد ،منظمة ش نغهاي ،افاق التعاون الام اجلديد يف اس يا ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ، 146مركز الاهرام لدلراسات الس ياسـ ية والاسـرتاتيجية  ،القـاهرة ، ) 2001 ،
ص.138
( )6ضاري رش يد الياسني ،العالقات الامريكية الروس ية ،الربية الاسرتاتيجية الامريكية لروس يا الاحتادية ( ،اوراق امريكية ،عدد  ، 43مركز ادلراسات ادلولية ،جامعة بغداد ،متوز .)2000
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الانضامم اىل اجلان الامرييك وتأثريها يف مجيع املواقف ادلولية  ،فهيي تعد امرياك الضامنة الامنية لها مـن أي خطـر قـد
هيددها من اجلان الرو ( )1ـ
ولهذا سعت الولايت املتحدة الامريكية اىل اقامة قاعدة عسـكرية اسـرتاتيجية يف البلقـان جتمـع كوسـوفو مـن
ة وادلول الثنا ع احمليطة هبا من ة اخر  ،واليت يريد حلفاء النـاتو ان يـؤمن مصـريها مـن مقـدونيا جنـواب اىل
مجموعة دول البلطيق شامل عىل حدود روس يا لتكال س ياسة الاحتواء اجلديدة عىل روس يا ( )2ـ
اثنيا  /تأثري الولايت املتحدة الامريكية عىل الاحتاد الاورويب .
دخلت الولايت املتحدة الامريكية يف العالقات بـني الاحتـاد الاوريب وروسـ يا الاحتاديـة  ،ليكـون سـببا يف
()3
انقسام اورواب حيال التعامل مع امرياك ،فاكن هناك مجموعتني -:
الاوىل  ( /الاوربيــة  ) EUROPEANISMوتقودهــا فرشســا وتضــم ي مــن بلجــياك واسـ بانيا واملانيــا وتــدعو هــذه
الموعة اىل تطوير الاحتاد كفاعل شش يط يف الساحة ادلولية وثقل يوازي القـوة الامريكيـة  ،ملنـع أي دور لهـا يف اسـ يا
الوسطى .
الثانية  ( /الاطلس ية  ) ATLANTICISMوتقودهـا بريطانيـا وتضـم ي مـن ايطاليـا وبولنـدا وهولنـدا ودول اورواب
ال قية والوسطى  ،وتر هذه الموعة ان هدف الس ياسة اخلارجية الاوربية  ،هو جعل الولايت املتحدة الامريكيـة
ال يك الفاعل معها للقيلو من تفامق ادلور الرو يف املنطقة ـ
رمغ اخلالفات الامريكية  -الاوربية يف بعض القضااي وامللفات ادلولية مكلف احلرب ضـد العـراق  ،عنـدما اكن
هناك رفض من بعض دول الاحتاد الاوريب بقيادة ي من فرشسا واملانيا  ،اسفر عن حرماهنا من عقـود الاعـامر والبنـاء
مبليارات ادلولرات من قبل الولايت املتحدة الامريكية (. )4
الا ان العالقات بني الاحتاد الاوريب والولايت املتحدة الامريكية تشلك عامال اساس يا يف منظومـة العالقـات
ادلولية  ،وخصوصا بينه (الاحتاد الاوريب) وروس يا ،اذ ان الاحتاد الاوريب وامرياك يشـبن اخضـم رشيكـني جتـارين
يف العامل  ،حيث تصل شس بة التجارة بي ام اىل  %40ابلنس بة اىل التجارة العاملية  ،ويبلغ ام التجارة بي ام اىل اكـرث مـن
بليون دولر ابليوم  ،كـام يبلـغ اـم الاسـتارات بـني اجلـانبني ( ) 1،8ترليـون دولر سـ نواي  ،كـام تشـري اإحصـائيات
عام 2008اىل ان الولايت املتحدة الامريكية تعد اثو اكرب مس تورد من الاحتاد الاوريب بعـد الصـني ،بنسـ بة تشـلك
 %12من ام صـادرات الاحتـاد اللكيـة  ،وتشـلك املصـدر الاول لالحتـاد بنسـ بة  %19،1مـن الـواردات الاجامليـة
لالحتاد  ،ومن  م حتتل الولايت املتحدة الامريكيـة املرتبـة الاوىل ت ـيك جتـاري لالحتـاد بنسـ بة  ، %15،2ويعتـرب

) (1حسني طالل مقدل ،املعوقات اليت تواجه العالقات بني الولايت املتحدة الامريكية والاحتاد الاوريب  ،مصدر س بق ذكره  ،ص.250
) (2عرو عبد الكرمي سعداوي ،النب الس ياس ية الرصبية اخر خن احلرب االباردة  (،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ،137مؤسسة الاهرام  ،القاهرة  ، )1999 ،ص. 87
) (3فيلي وردن  ،تعاظم دور حلف الناتو يف ال ق الاوسط الكبري  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 32
) (4تيسري خروب  ،اخلالفات الامريكية الاوروبية عىل ماذا ؟  ،احلوار املادن  ، 2005 / 3 / 20 ،عىل املوقع http://m.ahewar.org/s.asp
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الاحتاد الاوريب املس تورد الاكرب من الولايت املتحدة الامريكية بنس بة  %17،7من الواردات الامريكية الاجامليـة .
( )1انظر اجلدولني ( )5و (.)6
جدول رمق()5
مقارنة بني الاحتاد الاوريب والولايت املتحدة الامريكية لعام 2009
الاحتاد الاوريب
الولايت املتحدة الامريكية
 16،158ترليون
 14،996ترليون دولر
ام النا احمليل الاجامض
دولر
%22
%20
شس بة النا احمليل الاجامض من العامل
%2،1
%1،0
معدل التضبم الس نوي
%1،1
%1،5
معدل منو النا احمليل الاجامض
املصــدر :حســني طــالل مقــدل  ،املعوقــات الــيت تواجــه العالقــات بــني الــولايت املتحــدة الامريكيــة والاحتــاد
الاوريب  ،جم جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية  ،الدل ،27عدد الثالث  ، 2011 ،ص.240
جدول رمق ()6
الصادرات والاستارات المريكية – الوربية لعام 2008
 204،4بليون يورو
صادرات الاحتاد الاوريب اىل امرياك من البضائع
 159،9بليون يورو
صادرات امرياك اىل الاحتاد الاوريب من البضائع
 119،4بليون يورو
صادرات الاحتاد الاوريب اىل امرياك من اخلدمات
 127بليون يورو
صادرات امرياك اىل الاحتاد الاوريب من اخلدمات
 121،4بليون يورو
استارات الاحتاد الاوريب املبارشة اىل امرياك ()2008
 50،5بليون يورو
استارات امريكية مبارشة اىل الاحتاد الاوريب ()2008
املصـــدر :حســـني طـــالل مقـــدل ،املعوقـــات الـــيت تواجـــه العالقـــات بـــني الـــولايت املتحـــدة الامريكيـــة
والاحتـــاد الاوريب  ،جمـــ جامعـــة دمشـــق للعلـــوم الاقتصـــادية والقانونيـــة  ،الـــدل ،27عـــدد الثالـــث ، 2011 ،
ص.241
ان ما يقوي العالقات الاوربية – الامريكية  ،هو ما تربطه بوصالت من ش بكة املنتدايت ادلبلوماس ية  ،مثل مجموعـة
الاحتاد الاوريب (  ) 3+3واخملتصة بتسوية امللف النووي الايراو  ،والموعة الرابعية يف ال ق الاوسـط والموعـة
الثالثية يف البلقان  ،وهناك مجموعات رسية لتنس يق الس ياسات مثل (  ) QUADاليت تضم الـولايت املتحـدة ودول
من الاحتاد الاوريب بريطانيا  ،فرشسا  ،املانيا لتبادل املعلومات  ،ومجموعة (  ) QUINTوتضـم ايطاليـا ابلإضـافة دلول
) (1حسني طالل مقدل ،املعوقات اليت تواجه العالقات بني الولايت املتحدة الامريكية والاحتاد الاوريب  ( ،جم جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية  ،الدل ،27عدد الثالث ) 2011 ،
 ،ص.240 - 239
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مجموعة ( ) QUADملناقشة املسائل املتعلقة بأورواب اجلنوبية وال قية ( ، )1ودخلت روس يا ودول مجموعـة (QUAD
) يف ما يسمى مبجموعة التصال (  ) CONTACT GROUPلالتصال فامي بي م ملناقشة القضااي ادلوليـة والاقلمييـة
(. )2
دخلــت الــولايت املتحــدة الامريكيــة يف جمــال جتــارة ( الغــاز الصــبري )  ،وا ــرت يف العالقــات بــني روس ـ يا
الاحتادية ودول الاحتاد الاوريب  ،مبا متتلكه من هذه املادة ابملقارنة مع التقديرات العاملية للمبزو ت القاب لالس تبرا
والاحتياطات املثبتة ،انظر الشلك رمق ( )7و ( ، )8خصوصا يف دول اورواب ال قية  ،حيث ان هذه ادلول حاولـت
الاس تغناء عـن منتجـات رشكـة (اـاز بـروم الروسـ ية ) عنـدما قـدمت الـولايت املتحـدة الامريكيـة عطاهئـا للتنقيـ
واس تبرا الغاز الصبري اصي يعترب اقل تلكفة ابملقارنة مع الغاز الرو العاض التلكفة  ،فقد اس تقبلت ( داليا ريبـو
ساكييت ) رئيسة ليتوانيا ممثلني من رشكة ( ش يفرون ) الامريكية املتبصصـة يف الاس تكشـاف يف ابطـن الارض عـن
الغاز الصبري  ،الامر اصي دفع ي من ليتوانيا ورومانيا وبولندا واوكرانيـا لسـ تحلدام هـذا الغـاز كوسـ ي ضـغط عـىل
روس يا للتبفيض عن اسعارها  ،ابلإضافة اىل اهناديد ابختاذ اجراءات امام القضاء ادلوض ضد روس يا لتبفيض اسعارها
( )3ـ

شلك رمق ()7
تقدير زو ت النفط والغاز الصبري يف الولايت املتحدة الامريكية وام القابل م ا لالس تبرا لعام
2011

) (1حسني طالل مقدل ،املعوقات اليت تواجه العالقات بني الولايت املتحدة الامريكية والاحتاد الاوريب  ،مصدر س بق ذكره  ،ص.241
) (2مجموعة ابحثني  ،الاسرتاتيجية الامريكية – الاوربية حيال ال ق الاوسط الكبري  ،ترمجة حسان البس تاو  ( ،ادلار العربية للعلوم  ، ) 2006 ،ص . 285
) (3اورواب ال قية تراهن عل الغاز الصبري ملوا ة س يطرة ( ااز بروم )  ،مقا ( ،حصيفة املس تقبل  ،عدد  ، 4600الثنني  11ش باط  ، ) 2013ص . 13
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املصدر :مؤرشات بال حدود عىل املوقع http://www.aleqt.com
شلك رمق ()8
اكتشاف الغاز الصبري وتقدير زو ته عامليا لعام 2010

املصدر :مؤرشات بال حدود عىل املوقع http://www.aleqt.com
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تبقــى املنظومــة الاوربيــة تقودهــا الــولايت املتحــدة الامريكيــة  ،رمغ تطــور مؤسســات الاحتــاد الاوريب يف
جمالت الس ياسة الامنية واخلارجية املشرتكة (  ) CFSPوالس ياسة الامنية وادلفاعيـة الاوربيـة (  ، ) ESDPوهـذا
ما ا ر سلبا يف عالقات الاحتاد اخلارجية ول س امي مع روس يا الاحتادية ( )1ـ
واخريا ان ما ميكن رصده يف العالقات بني الاحتاد الاوريب وروس يا الاحتادية ومد تـأثري الـولايت املتحـدة
الامريكية عىل هذه العالقات  ،هو ان امرياك تستند يف عالقااا مع روس يا اىل ثالثة اهداف رئيس ية وق-:
 -1التعاون الكبري والرسيع حلل املشلكة النووية الايرانية .
 -2احلاجة اىل طرق برية اضافية لنقل املعدات اىل أفغاشس تان دلمع وجودها العسكري.
 -3وكذ اس تحلدام املدخل التعددي يف توطيد نظام منع الانتشار النووي وازع السالب .
اما الاحتاد الاوريب فان امه اهدافه من العالقة مع روس يا هـو الطاقـة ( الـنفط والغـاز) مـن خـالل خطـوط
النقل بي ام ومد تأثريها يف العالقات الروس ية مع الاحتاد الاوريب .
وكام مبني يف اخلرائط رمق ( )4و( )5و( )6املوجـودة يف املبقـث الاول ( قضـااي التعـاون ) مضـن الفصـل الثالـث اصي
س نتناوهل لحقا  ،وعالقة اجلوار املشرتك بني اجلانبني  ،ول س امي ان معظم دول اجلوار لروسـ يا ق اعضـاء يف الاحتـاد
الاوريب او تس تعد لالنضامم اليه .
انظر الشلك رمق ( )9و ( )10و( )11و (. )12
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(1) Christopher hill and Michael smith , international relations and the European union , oxford,2005p356.
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الاشــــاكل مـــــن عـــــل الباحــــث ابلعـــــامتد عـــــىل املعلومــــات الـــــيت اخـــــذها مــــن موقـــــع انـــــدكس مونـــــدي
 http://www.indexmundi.comوموقــــع كتــــاب احلقــــائق التــــابع لــــواك الاســــ تببارات الامريكيــــة CIA
 /https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbookومعاجلاا برب مج اكسل
املطلب الثاني  :املتغيــــــــر اهلنــــــدي
تعد الهند سابع اكرب دو يف العامل من حيث املساحة اجلغرافية واثو اكرب دو من حيث الساكن ( )1,2مليار
شسمة  ،وعارش اكرب اقتصاد يف العامل من حيث النا الاجامض احمليل  ،الهند ق اثلث أكرب اقتصاد يف أس يا ،ورمغ أهنـا
قد اجتازت الركود الاقتصادي بنجاب ،فاإن مركزها الاسرتاتيجي يف أس يا حمفوف ابخملاطر ( ، )1ويلقي علهيـا أعبـاء كبـرية
وص تعترب عامل دوض مؤ ر يف العالقات الروسـ ية الاوربيـة  ،ملـا لهـا مـن مـزيات جيوس ياسـ ية واسـرتاتيجية هامـة
خصوصا يف منطقة جنوب اس يا  ،فهيي متتكل مساحة شاسعة تقدر بنقو  3,3ماليني مك ، 2حمت الرتتيـ السـابع مـن
العامل ابملساحة  ،ولها حدود مشرتكة مع ادلول الاورة تقدر بــ( )7000مك من مجموع حدودها الـيت تبلـغ (  )16000مك ،
ولهذه املعطيات املهمة فأهنا اكنت اكرب مس اليك الطاقة وحرصت عىل تنويـع مصـادرها ( . )2انظـر الشـلك رمق ( )13و
( )14و ( )15و()16

) (1عــامل بــال اقطــاب  :احلقــائق الاس ـرتاتيجية اجلديــدة يف النظــام ادلوض  ،حتليــل  ( ،جم ـ الس ياســة ادلوليــة  ،الاه ـرام الرمقــي  ،مؤسســة الاه ـرام  31 ،ديســمرب  ، ) 2013عــىل ال ـرابط
http://www.siyassa.org.eg
http://www.aljazeera.net/specialfiles
) (2انظر  :جابر سعيد عوض  ،عالقة الهند ا إلقلميية وادلولية  ،عىل موقع اجلزيرة  .نت 2004/10/3
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املصدر  :ظفر الاسالم خام  ،الهند واسرتاتيجية الطاقة يف ال ق الاوسط  ،تقرير ( ،مركز اجلزيرة لدلراسات ،
قطر  2 ،أاير  ، ) 2013ص. 3

املصـــدر  :ظفـــر الاســـالم خـــام  ،الهنـــد واســـرتاتيجية الطاقـــة يف ال ـــق الاوســـط  ،تقريـــر  ( ،مركـــز اجلزيـــرة
لدلراسات  ،قطر  2 ،أاير  ، 2013ص. 3
شلك رمق()15
مصادر اس ترياد النفط اخلام الهندي
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املصـــدر  :ظفـــر الاســـالم خـــام  ،الهنـــد واســـرتاتيجية الطاقـــة يف ال ـــق الاوســـط  ،تقريـــر  ( ،مركـــز اجلزيـــرة
لدلراسات  ،قطر  2 ،أاير  ،) 2013ص. 5

شلك رمق()16
اجامض اس االك الطاقة يف الهند س نة 2011
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املصـــدر  :ظفـــر الاســـالم خـــام  ،الهنـــد واســـرتاتيجية الطاقـــة يف ال ـــق الاوســـط  ،تقريـــر  ( ،مركـــز اجلزيـــرة
لدلراسات  ،قطر 2 ،أاير  ، 2013ص. 5
ترتبط روس يا ابلهند بعدة روابط س ياس ية وجتارية وصناعية  ،أهلاام ليكو رشيكني أس يويني يوا ان الاحتـاد
الوريب بصفته الغربية  ،مفنذ عام  1971مت التوقيع عىل معاهدة السالم والصداقة والتعاون بي ام  ،وبعـد احلـرب البـاردة
تطورت العالقات بشلك رسيع ،والتعاون مع طرف اثلث ( الصني )  ،فشب وعىل املسـ تو الاقتصـادي  ،املثلـث
اجليوس يا ( الرو  -الصي – الهندي ) (.)1()RIC
هبذه اخلطوة حاولـت روس يا اإعادة اإحياء حتالفها مع الهند وإاعادته كام اكن يف السـابق ،ولكـن الهنـد مل تـتقمس
لبناء هذا التقـالف الثاليث معها ومع الصيـن  ،لنه يتعارض مع توجـه الس ياسـة الهنديـة اجلديــدة الـيت تقـوم عـىل بنـاء
مكونــة مـن الهنــد والـولايت املتحـدة مـن ـة ،والهــند
تفامه اسرتاتيـجي تكون الهند حمـوره  ،ويتأسـس عـىل ثنائيـة ر
وروسيـا من ة أخر  ،عىل أن ل تقرتب الهنـد مـن روسـ يا اىل احلـدر اصي يؤثــر سلــب ًا عـىل عالقاـــا مـع الوليــات
املتحدة  )2(،اصي تطـور ابنضـامم الربازيـل ليصـبح مجموعـة اقتصـادية تسـمى ( )BRICوق اختصـار لأحـرف الاوىل
للبدلان الاعضاء وق ( ، ( Brazil Russia India Chinaلتصبح يف عام  2010مثابة الية هممة لبنـاء نظـام عـاملي
جديد  ،حيث ان مواقف هذه ادلول متوافقة حيال القضااي ادلولية  ،هـذا مـا مت التأكيـد عليـه خـالل مقـة الموعـة عـام
 ، )3( 2010وبعد ذ انضمت جنوب افريقيـا(  ) south Africaاىل الموعـة عـام  ، 2010وبـذ سـ تكون هـذه
ادلول مبجموعها مس تقبل الاقتصاد العاملي  ،اذ سـيتجاوز اـم اقتصـادها اجـامض النـا احملـيل لموعـة ادلول الصـناعية
الس بع حبلول عام . )4( 2035
حاولت الهند زايدة التقارب من الاحتاد الاوريب من خالل تقوية عالقااا مع اطراف دولية اخر م ا ارسائيل
 ،وذ ما تراه الهند يف عالقة ارسائيل القوية مع امرياك ودول الاحتاد الاوريب واعتبارها بوابة الهند للغرب  ،ابلإضافة
اىل اهنا تر يف تطوير عالقااا مع الهنـد وخصوصـا يف الـال العسـكري  ،وهـذا مـا جعـل ارسائيـل اثو اكـرب مصـدر
اسلحة ومعدات للهند بعد روس يا  ،يف حني حتتل فرشسا من جان الاحتاد الاوريب املركز الثالث  ،أذ بلغـت مبيعـات
الاسلحة فهيا للفرتة  2005 – 2003حنو  120مليار دولر  ،ابملقارنـة مـع روسـ يا الـيت تصـل مبيعااـا اىل  1,5مليـار
دولر ابلس نة ( )5ـ

( )1عبد الكرمي صاحل احملسن  ،العالقات الروس ية الهندية التارخيية والافاق املس تقبلية  ،مقا  ( ،حصيفة املثقف ،عدد ،1767الثالاثء . ) 2011/5/24
( )2امحد علو  ،الس ياسة اخلارجية الروس ية يف عالقااا ادلولية  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت .
( )3عبد الكرمي صاحل احملسن  ،العالقات الروس ية الهندية التارخيية والافاق املس تقبلية  ،مصدر س بق ذكره عىل موقع الانرتنت .
) (4عزت سعد ادلين  ،تاكليف املنافسة  :حتدايت امام ماكنة روس يا يف الاسرتاتيجية العاملية  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد ، 195القاهرة  ،اكنـون الثـاو  ، )2014ص  . 88كـذ انظـر
مجموعة بريكس واهدافها عىل موقع اجلزيرة نت بتارخي http://www.aljazeera.net 2012/3/30
) (5امني شعبان عبد النا  ،ارسائيل والهند :توس يع نطاق الامن القويم الارسائييل  ( ،مؤسسة ادلراسات الفلسطينية  ،جم ادلراسات الفلسطينية  ،الدل  ، 20عـدد  ، ) 2009 ، 79ص
. 60
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ومن ة اخر فان الاحتاد الاوريب تربطه عالقات متينة مع الهند  ،خصوصا بعد انعقاد مؤمتر القمة الثالـث يف
العامصة ادلمناركية كوب ـاكن عـام  ، 2002دعـت هـذه القمـة والـيت سـ بقاا مـن القمـم الـيت عقـدت بـني الهنـد والاحتـاد
الاوريب  ،اىل تدعمي ال اكة بي ام  ،وزاد ام املبادلت التجارية  ،ليصبح الاحتاد الاوريب اكرب رشيـك جتـاري للهنـد
 27 – 20مليار دولر أي بنس بة  %28من اجامض جتارة الهند اخلارجية  ،ومصدرا من مصادر الاستارات الاجنبيـة
فهيا  ،واليت تقدر بنقو  10مليار دولر  ،ومساهام رئيس يا يف مساعدات التمنية اليت تتلقاها الهند حيث تـأ بريطانيـا
عىل مقة ال اكء التجاريني املهمني يف الاحتاد الاوريب   ،م تلهيا املانيا وبلجياك  م ايطاليا ،وكذ يعطي الطرفـان اولويـة
اوىل لال تكنولوجيا املعلومات  ،وميكن الاشارة اىل ان العالقات بني الطرفني شـاهبا بعـض التـوتر حـول بعـض نقـاط
الاختالف  ،ايفها اعرتاض الهند عىل س ياسة الا راق الاوربية ( )1ـ
عقدت الهند أول مؤمتر مع الاحتـاد الورويب يف مقـة لشـ بونة يف حزيـران عـام  2000واكنـت هـذه القمـة الوىل
اليت صارت س نوية مبثابة تعبري عن ر بة مشرتكة يف تدشني تعاون مشـرتك بـني الهنـد وأورواب  ،وة مقـة حزيـران عـام
()2
 2004توصل الاحتاد الورويب اإىل صيااة اتفاقية رشاكة اسرتاتيجية مع الهند تقوم عىل جمالت التعاون التالية -:
 -1التعاون ادلوض يف جمال ادلبلوماس ية الوقائية لزنع فتيل الرصاعات.
 -2ماكحفة ا إلرهاب.
 -3منع انتشار السلحة النووية.
 -4ادلميقراطية وحقوق الإشسان.
 -5تدعمي ال اكة الاقتصادية من خالل حوار مشرتك عىل مس تو القطاعات الاقتصادية اخملتلفة.
 -6مساعدة الهند يف براجمها الرامية اىل ماكحفة الفقر.
 -7تكثيف العالقات الثقافية بني الهند وأورواب ـ
وبعد عمىض ما يزيد عن عامني عىل تدشني هذه ال اكة الاسـرتاتيجية تععتـرب النتـاجئ املتقققـة ابلغـة التواضـع،
فبعد أن اكن الاحتاد الورويب هو ال يك التجاري الول للهند صـار ال ـيك التجـاري الثـاو بواقـع  %19مـن جتـارة
الهند اخلارجية  ،أما عىل اجلان الورويب فالهند ل تعمثل لأوروبيني اإل ال يك التجـاري الثـاو ع ـ ،بواقـع %1,7
مــن مجمــوع وارادات وصــادرات أورواب  ،كــام أنــه وفــق املــؤرشات املنشــورة يف عــام  ، 2004فــال تعمثــل الاســتارات
الوروبية يف الهند سو  %0,3فقط مـن مجمـوع الاسـتارات الجنبيـة املبـارشة يف هـذا الـبدل  ،اإن تراجـع العالقـات
الهندية  -الوروبية يرتكز وإاىل حد كبري اإىل حتليل ثقايف حيـاول أن يـربز كيـف يـر ي طـرف الخـر وكيـف يترصـف
) (1انظر  :جابر سعيد عوض  ،عالقة الهند ا إلقلميية وادلولية  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت .
) (2خادل عبد العظمي  ،الهند تراهن عىل الولايت املتحدة الامريكية  (،قراءات اسرتاتيجية  ،مركز ادلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،مؤسسة الاهرام  ،القاهرة  ،ايلـول  ، ) 2009عـىل
املوقع .http//www.digital.ahram.org.eg
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جتاهه  ،وإان هذا التحليل الثقايف للعالقات الهندية-الوروبية هو املدخل الصقيح والكرث واقعية لتحليل أس باب تراجع
هذه العالقات ( )1ـ
()2
تطورت العالقات بني روس يا والهند بعد احداث احلادي ع من سبارب عام  2001وابلشلك التاض -:
 -1عام  2001وقع اجلانبان فامي عرف بصفقة القرن (  ( DEAL OF THE CENTURYواليت اعطـت روسـ يا
للهند حق انتا ونقل تكنولوجيا ( )140طائرة مقات متطورة من طراز سوخوي ( . ) SUKHOI
 -2يف عام  2001و ت روس يا دعوة اىل رشكة (  ) ONGC VIDESH LIMITEDورشكة ( OIL AND
 ) NATURAL GAS CORPORATIONالهنديـة  ،لتشـغيل حقـل الـنفط والغـاز (سـاخلني ( ) 1-
 ، ) SAKHALIN-1وكذ التنقيـ عـن الغـاز يف اجلـرف القـاري خبلـيج البنغـال وابلتعـاون مـع مؤسسـة (
 ) GASPROMالروس ية .
 -3يف عـام  2003قـام رئـيس وزراء الهنـد (ااتل بهيـاري فاجبـا )  ATAL BIHARI VAJPAYEEبـزايرة اىل
روس يا  ،وقع الطرفان خالل الزايرة ع ة اتفاقيات من مض ا البيان املشرتك حول التحدايت الشـام واديـدات
الامن والاس تقرار العاملي ـ
 -4عام  2004تبادل البدلان زايرات اكنت عىل مسـ تو القيـادات  ،لـت زايرة رئـيس الـوزراء الهنـدي والـرئيس
الرو بوتني  ،اكنت هذه الزايرات ممزية  ،حيث عربت روس يا عن ر باا يف توس يع ادلول الاعضاء ادلاةـني يف
جملس الامن  ،ورحشت الهند لتكون عضوا فيه .
 -5عام  2005زار رئيس الوزراء الهندي ( مامنوهان سينج ) روسـ يا  ،ومت خاللهـا التوقيـع عـىل التفاقيـات يف جمـال
الفضاء والتعاون العسكري – التق .
 -6عــام  2006زار رئــيس الــوزراء الــرو (ميحلائيــل فرادكــوف) يف تــكل الفــرتة الهنــد  ،ومت خــالل الــزايرة عقــد
التفاقيـات بـني واك الفضـاء الروسـ ية (  )RUSSIAN FEDERAL SPACE AGENCYومؤسســة
الاحباث الهندية (  )INDIAN SPACE RESEARCH ORGANIZATIONحول التعاون يف اطار
بـــر مج الـــو س (  ) GLONASللمالحـــة الفضـــائية ( RADIO – BASED SATELLITE
.) NAVIGATION SYSTEM
 -7يف عام  2007زاد ام التبادل التجاري بي ام بنس بة  %54.7ليصل عام  2008اىل 5,3مليـار دولر  ،وبلـغ اـم
الصادرات الروس ية للهند  3,5مليار دولر  ،اما الصادرات الهندية اىل روس يا فتبلغ  1,2مليار دولر ( )3ـ

) (1خــــادل عبــــد العظــــمي  ،الهنــــد تــــراهن عــــىل الــــولايت املتحــــدة الامريكيــــة  (،قــــراءات اســــرتاتيجية  ،مؤسســــة الاهــــرام  ،القــــاهرة  ،ايلــــول  ، ) 2009عــــىل املوقــــع
.http//www.digital.ahram.org.eg
) (2عبد الكرمي صاحل احملسن  ،العالقات الروس ية الهندية التارخيية والافاق املس تقبلية  ،مصدر س بق ذكره ،عىل موقع الانرتنت.
)(3عبد الكرمي صاحل احملسن  ،العالقات الروس ية الهندية التارخيية والافاق املس تقبلية  ،مصدر س بق ذكره ،عىل موقع الانرتنت.
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خالصة ما تقدم نالحظ ان الهند مبوقعها الاس يوي القري اىل روس يا الاحتادية وامها الساكو اصي يشغل
مساحة شاسعة  ،واصي جيعلها من كبار املس الكني يف العامل من الطاقة  ،ص تكون سوقا همـام للنـا الـرو سـواء
عىل مس تو الطاقة او السالب  ،ابلإضافة لل اكة الاسرتاتيجية الـيت تـربطهام وخصوصـا يف مجموعـة (بـريكس) والـيت
سوف شس تعرضها لحقا  ،وانطالقا من هذه املعطيات فان الهند تدخل عامل دوض مؤ ر بشلك مبارش عـىل العالقـات
بني روس يا الاحتادية والاحتاد الاورويب وبشلك مييل اكرث للمصاحل الروس ية .
املطلب الثالث  :املتغيــــــــر الصينـــي
متتد حدود الصني لنقو( )16000مك مع حـدود  14دو تلفـة ،ممـا ميثـل عبئـا أمنيـا ،وتتقـاطع مصـاحلها مـع
مصاحل القوي الاورة يف عدة منـاطق ،فهنـاك تقـاطع يف املصـاحل بـني الصـني وروسـ يا يف أسـ يا الوسـطي ،ومـع أورواب
والولايت املتحدة فامي يتعلق ابإيران وأفغاشس تان وكوراي الشاملية ( )1ـ
ان يف الصني ما ميزيها عن العامل بـأرسه فهـيي بـدل خضـم مـن الناحيـة السـاكنية ومـا لهـذه الكـت السـاكنية مـن
()2
اس االك يف تلف النواي واليت ميكن اجيازها ابل -:
 -1تعترب الصني اكرب مصدر لنبعاث ااز التدفئة .
 -2صاحبة اكرب انفاق اس االيك يف العامل بعد الولايت املتحدة الامريكية .
 )7( -3من املدن الصينية من بني  13مدينة اكرث تلواث يف العامل .
 -4ميثل الطل الصي للطاقة شس بة  %12من ام الطل العاملي .
ولهذا الثقل ادلوض املمـزي للصـني فأهنـا تعـد عامـل همـم يف العالقـات بـني روسـ يا الاحتاديـة املنتجـة للطاقـة ،
والاحتاد الاوريب املس اكل واملنتج للبضاعة من واىل الصني  ،العالقـات الروسـ ية الصـينية قدميـة ،وتعـود اىل املـرح
الش يوعية يف مطلع س ينيات القرن الع ين ،وراوحت مـا بـني التوافـق والاششـقاق ،واسـ ارت كـذ حـىت مطلـع
القرن احلـاض ،عنـدما وقرـع الـرئيس بـوتني معاهـدة صـداقة وتعـاون معهـا يف متـوز  ،2001بـدأت برتسـ مي احلـدود وحـ رل
اخلالفات العالقة وازدايد ام التبادل التجاري بي ام لريتفع من  10مليار دولر العـام  ،2001اىل  30مليـار دولر حـىت
عام  ،2007واىل  80مليار دولر خالل العوام الع ة القادمة  ،وتعد الصني أكرب مسـ تورد للسـالب الـرو (٪40
من صادرات السالب الرو ) ومببلغ حواىل ملياري دولر ،وقد قامت القوات الروسـ ية والصـينية مبنـاورات مشـرتكة
صيف العام  ،2005اعترب الغرب أهنا ( عرض عضالت وحتمل رسائل متعـددة )  ،أو متثـل ( حتالفـ ًا أمحـر ملوا ـة أي
خطر يف املس تقبل )  ،يف تلميح اىل أن الصني وروس يا س تقفان بوجه توال الثورات السلمية اليت بـدأت تطـيح نظـم
احل يف أس يا ورمبا تصل اىل أحد البدلين ،كذ وقرعت روس يا مع الصـني ر
املتعطشـة للـنفط والغـاز(اثو مسـ اكل يف
) (1عامل بال اقطاب  :احلقائق الاسرتاتيجية اجلديدة يف النظام ادلوض  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت .
) (2ابراهمي رايبة  ،عىل خطى الصني يسري العامل  ( ،مراجعة كتاب  ،مركز اجلزيرة لدلراسات  ،قطر  9 ،اكنون الاول  ،) 2012ص . 3-1
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العامل) ،اتفاقية تقوم ال اكت الروس ية مبوجرا باويد الصني  60مليار مرت مكع من الغاز الطبيعـي ،كـذ م ـوع
م رد أ بي لنقل النفط والغاز من رشق س يبرياي اىل شواطئ احمليط الهادئ ،ومنه اىل الصني).)1
وا ت الصني مشبت عدة ا رت سلبا يف جتها احمليل  ،فـالنواع اخملتلفـة للفسـاد تسـ تزنف حـواض %14
من النا احمليل الصي  ،كام ان مؤرش مدراكت الفسـاد اصي تصـدره سـ نواي منظمـة الشـفافية ادلوليـة  ،اكـدت هـذه
احلقيقة حيث حلت الصني يف املرتبة  66يف هذا املؤرش عام  2003حبصـولها عـىل درجـة  ، 3,4ولهـذا تو ـت الصـني
ملوا ة مشلكة الفساد والقضاء عىل الالمركزيـة ابسـ تحلدام اليـات احلـزب ادلاخليـة لل ـوض بشـلك ميك ـا مـن تطـوير
عالقااا ادلولية (. )2
ورمغ اختالف املواقف ادلولية حول الصعود الصي الرسيع يف القارة الاس يوية  ،الا ان روسـ يا ورمغ ختوفهـا
من تنايم قدرات الصني الاورة  ،ومن احامتل مرافقة هذه القدرات من توسع اقتصادي ودميو رايف يف ال ـق الق ـ
الرو  ،قد هيدد س يادة روس يا  ،الا اهنا اكرث قبـول ابلصـعود الصـي  ،وتـر ان ال ـاكة والتحـالف هـو السـبيل
الامثل للتعامل مع الصني (. )3
كام ان تبادل العيد الوط بني روس يا والصني  ،مـن خـالل عقـد فعاليـات العـام الـوط الـرو يف الصـني
وعقد فعاليات العام الوط الصي يف روس يا تبادليا منذ عام  ، 2006هو احد ابعاد ال اكة متعددة الابعـاد ومتعمقـة
اجلذور بني روس يا والصني  ،ولكون اس يا ساحة اسرتاتيجية رئيس ية من النواي الس ياسـ ية والاقتصـادية والعسـكرية
فان روس يا ان مل تس تطيع من توس يع حضورها يف هذه القارة فأهنا همددة بـأن تكـون لعبـا اثنـواي لـيس فقـط يف اسـ يا
وامنا عىل الصعيد ادلوض ( )4ـ
ومع تنايم الايفية اجليو سرتاتيجية دلول اس يا الوسطى  ،فقد سعت روس يا الاحتادية والصني اىل تأسيس (
منظمة تعاون ش نغهاي )  ،كام ان التقـولت يف املشـهد ادلوض وازدايد حـدة التنـافس بـني القـو ادلوليـة مـن ـة ،
وتشابك عالقااا وتعقيدااا من ة اخر يف التحـدايت ادلاخليـة والاقلمييـة وادلوليـة امـام الصـني  ،دفعهـا اىل تـأمني
الطاقة من حيث املصدر وطـرق الامـداد وص فهـيي ل تعاـد عـىل الـنفط الـرو بشـلك اكمـل  ،وان جنقـت مبـد
ا بي بني اجلانبني لأس باب اسرتاتيجية  ،وسعت الصني اىل تعزيز تواجدها يف القطاعات الانتاجية للنفط يف مناطق
تلفة  ،معادة بذ عىل اسعارها التنافس ية ورشوطها املقبو  ،بشلك اكرث مـن ال ـاكت الغربيـة  ،الا اهنـا وبقـدر
تعلق الامر بعالقااا مع روس ية  ،فقد حافظت عىل نفس املسـافة وخصوصـا مـع امللـف النـووي الايـراو  ،فواصـلت
التقارب والتنس يق معها للقيلو دون وقوع حرب اكرثية ( )5ـ
واكنت مواقف القادة الروس دليل عىل تقوية الرتابط الاسرتاتيجي مع الصني اكل -:
) )1امحد علو  ،الس ياسة اخلارجية الروس ية يف عالقااا ادلولية  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت .
) (2ابتسام محمد عبد  ،مشلكة الفساد يف الصني بعد قيام علية التحديث يف عام  ( ، 1978جم دراسات دولية مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد ) ،ص – 106ص. 111
) (3نورهان الش يخ  ،روس يا ال يك الطبيعي للصني  (،الاهرام الرمقي  ،مؤسسة الاهرام  ،الاحد  19يناير  )2014عىل املوقع htt://digital.ahram .org,eg
) (4نفس املصدر
) (5عزت حشرور  ،الصني وال ق الاوسط مالمح مقاربة جديدة  ،تقرير  ( ،مركز اجلزيرة لدلراسات  ،قطر 11 ،حزيران  ، )2012ص . 7-6
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 -1فالدميري بوتني  :يف اكتوبر عام  2010اكد عىل ان العالقات الروس ية – الصينية حتمل طابعا اسـرتاتيجيا ماـزيا
ابلثقة  ،وان ال اكة الاسرتاتيجية احلقيقية القاةة بني البدلين تس تجي ملصاحل الشعبني عىل املـد الطويـل ،
وان العالقات بني روس يا والصني تتصف بتمنيـة التعـاون ادلينـامييك واملتبـادل املنفعـة يف مجيـع امليـادين  ،واهنـا
تساعد عىل توطيد الامن والاس تقرار يف العامل .
 -2دميرتي ميدفيديف  :اكد عىل ان الصـني ق واحـدة مـن القـو ادلوليـة البـارزة  ،وتلعـ دورا همـام يف تعزيـز
عالقات حسن اجلوار والاس تقرار يف منطقة اس يا  ،وعىل صعيد العامل برمته  ،وان العالقات الروس ية الصينية
تازي بطابع ال اكة الاسرتاتيجية .
واعتربت زايرة الرئيس الرو فالدميري بوتني للصني يف  10ت ين الاول  ، 2011لتكـون مبثابـة اـر زاويـة يف
العالقات الروس ية – الصـينية خصوصـا يف ملـف العالقـات الثنائيـة  ،ويف ملـف التنسـ يق املشـرتك ازاء العديـد مـن
الوقائع والاحداث الاقلميية و ادلولية  ،ملوا ة التعاون الامرييك مع دول الاحتاد الاوريب وتشلك املثلث ( الامـرييك
 ،الفرشيس  ،الربيطاو ) الساعي لإعادة ترتي الاوضاع ادلولية( )1ـ
و لت هذه الزايرة التفامه عىل العديد من امللفات م ـا ( ت ـيف فعاليـات الاجـامتع ادلوري السـادس ع ـ
الصي – الرو  ،تدقيق ملف تزويد الصني ابحتيا ا من الـنفط والغـاز الطبيعـي  ،التفـامه حـول تعزيـز املبـادلت
التجارية  ،التفامه حول ملف امجلارك والرسوم اليت حتد من تدفق السلع واخلدمات بني البدلين  ،التفـامه حـول فعاليـات
التعاون العلمي والتكنولويج املتطورة  ،التنس يق املشرتك يف القضااي الاشسانية )( )2ـ
تتأرحج العالقات (الصينية–الروس ية) ما بني التعاون التكتييك والتنافس الاسرتاتيجي ،فهام تتاكتفـان يف حـرب
توجيه أ بي النفط والغاز رشق ًا ابجتاه الصني ،وموا ة الهمينة المريكيـة يف أسـ يا الوسـطى وال ـقية ،ولكـ ام توا ـان
الكثري من املشاي ،م ا ،ضعف الثقة النامج عن جتارب اترخيية وموا ات عسكرية  ،كام أن التقارب الهندي الـرو
والعالقات الصينية المريكية الاقتصادية الوثيقة ،والتنافس اخلفي بي ام للسـ يطرة عـىل أسـ يا الوسـطى ،ومشـلكة اخللـل
ادلميــو رايف ،ي ذ يشــلك عوامــل خطــر عــىل العالقــة بي ـ ام ، ،وهــذه معــاد خطــرية قــد تقل ـ م ـوازين المــن
والاس تقرار يف الور أس يا ابلاكمل يف املس تقبل ،تبلغ مساحة روسـ يا  17مليـون مك 2وسـاكهنا  143مليـون ومسـاحة
الصني  9.5مليـون مك 2وسـاكهنا  1300مليـون شسـمة احلـدود بـني ادلولتـني  3645مك  ،سـاكن سـ يبرياي الروسـ ية 30
مليون شسمة  ،بي عدد ساكن الاقالمي الصينية املقاب حلدود روس يا يبلـغ  250مليـون شسـمة  ،وهنـاك نصـف مليـون
صي داخل احلدود الروس ية  ،يتوقع ان ياايد العدد مس تقبال (.)3
رمغ العقوابت الغربية الاوربية بقيادة الولايت املتحدة الامريكية اليت فرضت عىل رشاكت نفطية صينية ،مثل
رشكة ( تشوهاي تشرنونغ كورب ) ورشكة ( سينوبك) لتكرير النفط ورشكة ( تياجنني تشرنونغ انرت شو ل ااريج )
) (1امجلل  ،زايرة بوتني لبكني ومس تقبل التحالفات الروس ية – الصينية  ( ،مقالت اسرتاتيجية  ،مركز الاكشف للمتابعة وادلراسات الاسرتاتيجية )  .ص1
) (2امجلل  ،زايرة بوتني لبكني ومس تقبل التحالفات الروس ية – الصينية  ( ،مقالت اسرتاتيجية  ،مركز الاكشف للمتابعة وادلراسات الاسرتاتيجية )  .ص1
( )3امحد علو  ،الس ياسة اخلارجية الروس ية يف عالقااا ادلولية  ،مصدر س بق ذكره ،عىل موقع الانرتنت .
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واليت فرضت عام  ، 2012واليت ادت اىل خسائر كبرية  ،فقـد اخنفـض ورادات الـنفط الصـينية مـن ( ) 530500اىل
( )421520برميل يوميا ( ، )1الا ان العالقة بني الصني والاحتاد الاوريب يف جمال العالقات الاقتصادية اكنـت ماـزية
 ،حيث تعترب الصني اكرب مس تورد من الاحتاد الاوريب (. )2
تعد الصني قـوة عظمـي عـيل املسـ توي الاقتصـادي ،لك ـا تواجـه مشـاي متعـددة عـيل الصـعيدين الاجامتعـي
والس يا  ،متارس الصني بشلك واسع واري مس بوق دوليا ،دبلوماسـ ية المـوال السـائ ) ، (cash diplomacyممـا
أدي اإض أن متتد مصاحلها احليوية اإض تلف أحناء العامل ،فقـد وعـدت الصـني دول الاحتـاد الاوريب اكليـو ن والربتغـال
وإاس بانيا بأن تساعدها يف اجتياز أزمااا املالية ( )3ـ
الا ان الاحتــاد الاوريب ينظــر للصــني بعــني التبــوف والــوجس  ،لن املوقــع اجلديــد للصــني الشــعبية عامليــا،
وقدرااا الاقتصادية اليت اخرتقت السواق التقليدية للغرب خار حدوده وداخلها ،والطاقات العسكرية املتنامية ،مجيـع
ذ يرحج يف الصل أن تكون ق العدو املس تقبيل احملال حللف شامل الطليس  ،وعليه فاإن اخلطر الصـي ابملنطـق
الاسرتاتيجي هو اخلطر املس تقبيل عىل الغرب ،وابلتـاض عـىل حلفـه الطليسـ ،لن قـدرات الصـني اصاتيـة مـع وحـدة
أراضهيا ميكن أن تضع حد ًا لهمينة الغرب عىل العامل  ،وابملقارنة مع روس يا فـأن أمـا اخلطـر الـرو فهـو شسـ ا وظـريف
ولهذا تتجه العالقات الغربية-الروس ية عوم ًا حنو املزيد من التعاون والتاكمل ،عالوة عىل أن روسـ يا قـوة تقليديـة مثلهـا
مثل القو الغربية مبنظور موازين القو العاملية  ،أما الصني فتناي اإىل جيل جديد من القو  ،اإذ تزداد قواا دون أن
تظهر لها طموحات اسرتاتيجية أو أن تطرب بدائل للمنظومة القميية (ادلميقراطية والليربالية) الغربيـة (. )4انظـر الشـلك
رمق ( )17و ( )18و( )19و ( )20و ()21

) (1الصني قد تعزز واردات النفط من ايران من خالل عقد جديد  ،مقا  (،حصيفة القدس العريب  ،الس نة اخلامسة والع ين  ،عدد  ، 7629يف  2اكنون الثاو . ) 2013
) (2حسني طالل مقدل ،املعوقات اليت تواجه العالقات بني الولايت املتحدة الامريكية والاحتاد الاوريب  ،مصدر س بق ذكره  ،ص.240
) (3عامل بال اقطاب  :احلقائق الاسرتاتيجية اجلديدة يف النظام ادلوض  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت .
) (4مجموعة ابحثني  ،حلف شامل الاطليس يف عامه الس تني  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 27
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الاشــــاكل مـــــن عـــــل الباحــــث ابلعـــــامتد عـــــىل املعلومــــات الـــــيت اخـــــذها مــــن موقـــــع انـــــدكس مونـــــدي
 http://www.indexmundi.comوموقــــع كتــــاب احلقــــائق التــــابع لــــواك الاســــ تببارات الامريكيــــة CIA
 /https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbookومعاجلاا برب مج اكسل
الفصل الثالث  :قضايا التعاون و قضايا اخلالف يف العالقات بني روسيا االحتادية واالحتاد االوربي
املبحث األول :قــــضـايــا التعــــــاون
ان جمالت التعاون بني روس يا الاحتادية والاحتاد الاورويب متعددة  ،و مبا خيدم مصاحلهم الس ياس ية والاقتصادية
للوصول اىل اعىل درجات الرتابط حب اجلوار اجلغرايف  ،اذ عدت مجهورايت الاحتاد السوفييت السابق الا لتكون
جرسا لإمدادات الطاقة الروس ية من النفط والغاز وممرا للمنتجات الوربية لأسواق الروس ية  ،وحلرص اجلانبني عىل
ادامة العالقات بي م  ،ولقناعام بأيفية الرتابط بني مصاحلهم  ،فقد اكن هناك تعاون يف العديد من القضااي اكلتعاون يف
الال الاقتصادي  ،وماكحفة الارهاب وادلعوة اىل التعددية القطبية بعيدا عن نظام عاملي يازي ابلحادية القطبية  ،كام
تطرقنا اىل اريها من قضااي التعاون يف جمال العالقات الس ياس ية الاخر .
املطلب األول  /التعاون يف اجملال االقتصادي -:
من اجل تقوية العالقـات الاقتصـادية بـني روسـ يا ودول الاحتـاد الاوريب  ،تبـالا القـادة الـروس ويف مقـدمام
الرئيس فالدميري بوتني اسرتاتيجية ارسال رسائل اىل الغرب من خالل تقوية عالقاته مع رجال الاعامل الروس اصين هلم
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ارتباطات مالية واقتصادية مع مستمثرين أوروبيني  ،ويأ عىل راسـهم رجـل الاعـامل ( بـواتنني و خرضوفيسـيك ) مـن
رشكة يوكس  ،هبدف تشجيع الاستارات الاوربية يف السوق الرو (. )1
وتـرتبط دول الاحتــاد الوريب بعالقــات جتاريـة ومصــاحل حقيقيــة مــع روسـ يا الاحتاديــة  ،اذ يشــلك راس املــال
الوريب ( )%75من مجموع الاستارات الجنبيـة املبـارشة يف روسـ يا  ،كـام يعـد الاحتـاد الوريب اكـرب رشيـك جتـاري
لروس يا اذ اس تأ ر بنقو ( )%51من الصادرات الروس ية و ( )%46من مجموع وراداا منذ عام .)2(2004
ويف جمال الطاقة عىل وجه اخلصوص  ،فأنه يعترب ملف ًا أساسـ ي ًا يف العالقـات الروسـ ية – الوروبيـة  ،كـون ان
هناك حقيقة ل ميكن جتاوزها يف تقيمي العالقات الروس ية الاوروبية  ،فروس يا عالق نفطـي  ،يعتـرب بـدي ًال همـامً لـنفط
ال ق الوسط ابلنس بة اىل أورواب ،وروس يا كام أعلـن الـرئيس الـرو بـوتني ق دو (أورو – أسـ يوية) تناـي اىل
الاع الورويب ،وترتبط مبصاحل حيوية واسرتاتيجية مع دول الاحتاد الورويب ،وق تسعى جاهدة اىل توطيـد عالقااـا
بأورواب وتدعميها عىل حنو حيقق مصاحل الطرفني ،ويعترب التعاون يف جمال الـنفط والغـاز أحـد أمه احملـاور ص  ،وي ْعت ُ عـرب
الرئيس بوتني أن العالقات بني روس يا وأورواب ق عالقات تـأثري متبـادل  ،واكـد عـىل اإن أورواب مسـ تقرة  ،مزدهـرة
وموحــدة ختـدم مصــاحل روسـ يا الاحتاديــة  ،وص مفــن املهــم أن يصــبح الاحتــاد الورويب مركـز ًا أساسـ ي ًا للتــأثري يف
الس ياسة العاملية (( ،ما يؤ رمن مسايفة كرب لأمن القويم والعاملي)) ،ويضيف الرئيس بوتني يف حديثه لصقيفة ( LE
 ) MONDEالفرشس ية (( ،أن الاحتـاد الورويب ميكنـه تعزيـز وتطـوير التعـاون يف أورواب ،وبـذ ميكـن الاسـ تجابة
للك التحدايت احلالية املتعلقة بوجـود مشـلكة الصـوارخي الـيت تنـوي الـولايت املتحـدة ش ـها يف أورواب ال ـقية عـىل
حدود روس يا ،ومشلكة أفغاشس تان  ،والارهـاب العـاملي  ،وعـدم انتشـار أسـلحة ادلمـار الشـامل ،وجتـارة اخملـدرات ،
والهجرة اري ال عية  ،وتزايد معدلت الفقر يف العامل )) (.)3
ان ملف الطاقة ملفا همام يف العالقات الروس ية – الاوربية  ،اذ متثل دول الاحتاد الاوريب سوقا هممة للنفط
الرو وتعاد عليه اعامتدا كبريا  ،ويعد التعـاون يف جمـال الـنفط والغـاز الطبيعـي أحـد احملـاور الاساسـ ية للعالقـة بـني
الطرفني  ،وهناك لقاءات داةة بني روس يا والاحتاد الاوريب بشان التنس يق يف جمال الطاقة  ،منذ بداية الالفية الثالثـة
 ،فقد شهد العام  2000عقد اجللسة الوىل للمجلس ادلاع لل اكة يف جمال الطاقة بني روس يا والاحتاد الوريب  ،اىل
جانـ اللقـاء التنسـ يقي (حـوار الطاقــة) بـني روسـ يا والاحتــاد الاوريب اصي عقـدت أوىل جلســاته يف ااير مـن العــام
.)4(2006
ولكون روس يا الاحتادية تعد عالقا يف جمال الطاقة  ،فهيي متكل سابع اكرب احتياطي نفطي يف العـامل بعـد دول
اخلليج وفزنويال  ،ويقدر احتياطها من النفط اخلام بنقو  60مليـار برميـل مـا يشـلك شسـبته  % 4.6مـن الاحتيـاطي
العاملي كام اهنا اكرب دول العامل من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي  ،اذ يقدر احتياطها بنقو  1.7تريليون قدم مكعـ
) (1امين طالل يوسف  ،روس يا البوتينية بني الاوتوقراطية ادلاخلية والاولوايت اجليوبوليتيكية اخلارجية  2008-2000مصدر س بق ذكره  ،ص. 80-79
( )2نورهان الش يخ ،العالقات الروس ية – الاورو اطلنطية بني املصاحل الوطنية وال اكة الاسرتاتيجية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 47
( )3امحد علو  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت .
( )4نورهان الش يخ  ،روس يا والاحتاد الاوريب  ..رصاع الطاقة واملاكنة  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 66
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 %27.5مــن الاحتيــاطي العــاملي  ،ويســهم الــنفط حب ـواض  %13والغــاز الطبيعــي واملعــادن حنــو  %80مــن اجــامض
الصادرات ( )1ـ
ولإعطاء تصور واحض عىل ام التعاون وادلور الكبري اصي تلعبه روس يا فوجد من الرضوري تسليط الضـوء
عىل امه املشاريع الروس ية املشرتكة مع اورواب يف جمال النفط والغاز الطبيعـي  ،والـيت اكن مـن ابرزهـا م ـوع انبـوب
النفط ( بروجاس – الكس ندروبوليس )* اصي تكون حصة روس يا فيه  %51عىل حني تكون حصة دول الاعضـاء
يف الاحتاد الورويب اليو ن وبلغاراي  ، %24.5وكذ السعي للعمل عىل اششاء مس تودع خضم للغاز يف بلجياك وتبلـغ
حصة روس يا يف هذا امل وع حواض  %75اذ تسـ يطر فيـه بلجـياك عـىل شسـ بة  ، %25وكـذ العمـل عـىل اششـاء
م وع انبوب الشامل الاوريب الرو الاملاو  ،وتشييد م وع ا بي الطاقة الايطاض اصي ميتـد مـن روسـ يا اىل
جنويب اورواب عرب البقر الاسود  ،وكذ بناء م وع نقل الغاز الرو عرب الارايض الرتكية  ،ابلإضـافة اىل تغلغـل
ال ــاكت الروسـ ية يف العديــد مــن ادلول الاوروبيــة  ،فقــد عقــد صــفقة ل ــكة اــاز بــروم رشاء رشكــة ( سـ نرتياك )
الربيطانية اليت توفر الغاز لكرث من  12مليون مس اكل ومليون مؤسسة صناعية يف بريطانيـا  ،ورشاء  %7مـن رأس
مال رشكة جال اذربيجان الربتغالية الـيت حصـلت عـىل حـق توريـد  8مليـارات مـرت مكعـ مـن الغـاز اجلزائـري اىل
اورواب عرب خط ا بي ( ميدجاز ) اصي ينقل الغاز اجلزائري اىل الربتغـال وفرشسـا  ،وسـعهيا للسـ يطرة عـىل شـ باكت
نقل الطاقة يف اس يا الوسطى واليت متثل بدائل حما للطاقة الروس ية ابلنس بة اىل اورواب ( )2ـ
كام تبالا بوتني شعار (( ما هو جيد لغاز بروم يف احلقيقـة جيـد لروسـ يا )) واـاز بـروم رشكـة الغـاز الوطنيـة
الروس ية اليت تتق يف انتا الغاز الطبيعي وتوزيعه وحتديد اسعاره  ،وتعترب اكرب منتج وموزع للغاز الطبيعي يف العـامل
 ،واكن بوتني يؤكد ان هناك حا من الاعامتدية الاوربية عىل الغاز الرو  ،حيث وصلت ما تس الكه اورواب الغربيـة
من الغاز الرو عام  2006اىل اكرث من  %44من مجمل احتياجااا  ،بي بلغت املبيعات الروسـ ية اىل ادلول الغربيـة
ما يقارب  % 67من مجمل املبيعات الروس ية من هذه املادة احليوية  ،ابلإضـافة اىل التشـديد الـرو بعـدم الاحـتاكم
اىل اديدات اوكرانيا وروس يا البيضاء اللتني حاولتا رفع رسوم مرور الغـاز الـرو اىل املسـ الكني يف العـوامص الغربيـة
( ، )3ولتوضيح الصورة اكرث عن خطوط الإمـدادات الروسـ ية مـن الـنفط والغـاز الطبيعـي ،انظـر اخلـرائط رمق ( )4و
( )5و()6
) (1نورهان الش يخ  ،العالقات الروس ية – الاورو اطلنطية بني املصاحل الوطنية وال اكة الاسرتاتيجية ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 52
* م وع أنبوب النفط ( بروجاس ـ الكس ندروبوليس)  :مت توقيع التفاق بشأنه بني ي من روس يا واليو ن وبلغاراي لنقل النفط من روس يا من ميناء نوفوروسيسك عىل البقر السود اإىل ميناء
بروجاس البلغاري ،ومنه بأنبوب النفط اجلديد اإىل مدينة الكس ندروبوليس اليو نية  ،م اإىل دول أورواب الغربية ،ليصل بذ طول النبوب اإىل حنو  280مك يضـخ فيـه (  ) 50-35مليـون
طن برتول يف الس نة وتبلغ تلكفته حنو مليار دولر ويعترب هذا اخلط خطوة هممة لإحاكم قبضة روس يا عىل قطاع الطاقة يف أورواب ،خاصة أن هذا النبوب يوفر الإماكنيـة لختصـار طـرق نقـل
النفط عرب مضيق البوسفور ،ومينح ال اكت الروس ية اإماكنية النقل املبارش اإىل البقر املتوسط وأورواب من حية أخر  ،حيقق هذا اخلط عائدات س نوية لبلغاراي تزيد عىل مليـاري دولر ،كـام
س يؤد اإىل خفض أسعار الواردات النفطية لورواب ووفق التفاقية املوقعة ،س تقوم ادلول الثالث بتأسيس رشكة دولية ،تكون حصة روس يا فهيا  ،%51بيـ سـ تكون حصـة ي مـن اليـو ن
وبلغاراي  . %24.5املصدر http://digital.ahram.org.eg :
) (2داوود هامش داوود  ،روس يا وادلور العاملي املرتق  ( ،امللف الس يا  ،عدد  ، 64مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد  ، ) 2010 ،ص. 13
) (3الس يد صديق عابدين  ،الس ياسة الروس ية يف اس يا  ..الاهداف والتحدايت ( ،جم الس ياسة ادلولية ،مؤسسة الاهرام  ،العدد  ، 170ت ين الاول  ، ) 2007ص. 82
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خريطة رمق ()4

املصدرhttp://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/originalg :
خريطة رمق ()5

املصدرhttp://www.majalla.com/arb/wp-content/uploads/2012/10/1111.jpg :
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خريطة رمق ()6

املصدرhttp://www.almustaqbal.com/issues/images/f :
ومن اجلدير ابصكر أن دول الاحتاد الاوريب تس اكل  %17من الانتا العاملي للطاقة وتس تورد نصـف هـذه
ال ية من اخلار  ،ويرتكز اس ترياد هذه ادلول يف جمال الطاقة عىل البرتول والغاز الطبيعي اذ تس تورد البرتول بنسـ بة
 %45من ال ق الاوسط  ،يف حـني تلـا روسـ يا مـا يقـرب مـن ( )%25مـن الاحتياجـات الاوربيـة مـن الغـاز و
( )%30من احتياجااا النفطية(.)1
وبذ فان روس يا تقوم بأمداد ادلول الاوربية بثلث احتياجااا من الغاز و النفط وخاصة اهنا تعترب من اكـرب
مصــدري الــنفط والغــاز الطبيعــي اهنهيــا  ،ومــن املتوقــع ان يغطــي الغــاز الــرو يف العــام  ،2020حنــو ( )%70مــن
احتياجات القارة الاوربية (.)2
اما خبصوص البحار اليت تؤ ر ابجلانـ الاقتصـادي  ،فقـد اكن لبقـر قـزوين ايفيـة خاصـة يف العالقـات بـني
روس يا الاحتادية وبني الاحتاد الاورويب مفن الناحية اجلغرافية يعد حبر قزوين (حبر اخلزر) حس التسمية الايرانيـة ،
اعظم حبرية ماحلة مغلقة عىل وجه الارض ،اذ يبلغ طوهل ( )1200مك ،وعرضه ( )300مك ،وخالفا للبحار الاخر  ،فان
مياه حبر قزوين مش بعة ابلكربيت ،و نية ابلسامك اهنمثينة ،واجامض امتداد الساحل مع اجلـزر ( )7000مك ،وهـو مـوزع
بــني روس ـ يا (الشــامل الغــريب) واي ـران (اجلنــوب واجلنــوب الغــريب) ،واكزاخس ـ تان (الشــامل ال ــيق) ،وتركامشس ـ تان
(ال ق) ،اما (اذربيجان) فلها أصغر اطالهل عىل الساحل حمصورا بني روس يا وايران ( راب)(.)3
( )1ايسني فاروق  ،اية اسرتاتيجية اوربية للطاقة  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،مؤسسة الاهرام  ،القاهرة  ،عدد  ، 164ابريل  ،) 2006ص.69-68
( )2هل تصبح الطاقة سالحا جديدا  ،حصيفة البيان الاماراتية  ،بتارخي  17ا سطس .2007
( )3مصطفى ابو حلوة ،ايران واذربيجان والرصاع يف حبر قزوين ( ،جم الس ياسة ادلولية ،مركز الاهرام لدلراسات الس ياس ية ،القاهرة ،عدد  ،)2001 ،146ص.159 ،158
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لقد استمثر حبر قزوين من قبل روس يا يف تصدير نفطه لالحتاد الاورويب  ،عىل الرمغ من صعوبة انتا النفط
يف هذا البقر  ،واليت تزيد عىل اكرث من ضعفني ابلنس بة اىل مثيالاا من مناطق انتا النفط الاخر من مجموعة دول
اوبك املصدرة للنفط  ،حيث تقع  %80من حقوهل يف املياه املفتوحة وعىل اعامق بعيدة  ،اذ يوجد يف حبـر قـزوين مـن
الغاز الطبيعي من الاحتياطي احملال مبا يقدر بنقو (  ) 170تريليون قدم مكع ومن الاحتياطي احملاـل بـني ( 243
–  ) 248تريليون قدم مكع .
وتس تقوذ روس يا عىل املسايفة النسبية الاكرب يف انتا النفط  ،اذا ما قورنت ببقية دول اقلمي حبر قزوين او
ابملقارنة مع مجهورايت الاحتاد السوفييت السابق جماعة  ،خصوصا بعد التطور امللقوظ يف انتا النفط بعـد عـام 2000
ليصل اىل (  ) 9،650مليون برميل  /يوم  ،لرتفد دول الاحتاد الاورويب ابحتياجاته النفطية اليومية (.)1
وان حبر قزوين حيظى برثوات اسرتاتيجية هائ يأ يف مقدماا النفط والغـاز ،ووفقـا لتقـديرات واك الطاقـة
ادلولية لالحتياطات املثبتة (  ، ) PROVEN RESERVESفـان ـروات حبـر قـزوين النفطيـة تـرتاوب بـني (- 15
 )40مليار برميل ،وهو ما ميثل ( )%4-1.5من احتياطات النفط العاملية ،فضال عـن احتياطـات الغـاز الطبيعـي الـيت
ترتاوب بني ( )9-2ترليون مرت مكع  ،وهو ما ميثل ( %6اإىل  )%7من الاحتياطات العاملية للغاز(.)2
ولجل تطوير العالقات ابلنس بة لالحتاد الاورويب مع روس يا الاحتادية  ،اكن لبد مـن دول الاحتـاد التعـاون
معها هبذا اخلصوص  ،بزايدة اس تحلدام خطوط نقل النفط الروس ية من سواحل حبر قـزوين اىل حـوض ( الفولغـا )  م
اىل البقــر الاســود ومنــه اىل تركيــا ودول الاحتــاد الاورويب اخـريا  ،ابلإضــافة اىل وجــود دور كبــري لل ــاكت النفطيــة
الفرشس ية واليت تعترب فـاع يف منطقـة حبـر قـزوين مثـل رشكـة الـف (  ) ELFوالـيت تعمـل يف اكزاخسـ تان لسـ نوات
عديدة ( )3ـ
من خالل ما تقدم  ،يتضح ان ملف العالقات الاقتصادية بـني روسـ يا الاحتاديـة والاحتـاد الاورويب  ،هـو
ملف همم جدا واسا يف العالقات اخلارجية بني الطرفني  ،وذ من خالل سعي الطرفني لتققيق املصـاحل املتبـاد
واجناز تاكمل اقتصادي والعمل ما اجل سد احلاجة الاساس ية للك م م ولتققيق تبـادل يف املنـافع  ،مسـ تغلني ي مـا
هو متوفر عىل الصعيد الاقتصادي  ،حماولني استار ي ما هـو متـوفر وممكـن  ،لتققيـق املصـلحة املشـرتكة بيـ م ومبـا
خيدم دميومة العالقات واس ارارها.
املطلب الثاني  /التعاون يف اجال مكافحة االرها-::
بعد احداث  11سبارب  ، 2001اكن الـرئيس الـرو اول رئـيس اجنـا يتصـل ابلـرئيس الامـرييك السـابق
بوش الابن  ،ابلإضافة اىل ااتحة روس يا الاحتادية جمالها اجلوي و تقدمي املعلومات الاس تبباراتية ودمع قوات التحـالف
) (1نبيل جعفر عبد الرضا  ،الايفية النفطية لبقر قزوين ( ،جم دراسات ايرانية  ،عدد  ، 15اذار  ، ) 2012ص99
( )2صافيناز محمد امحد ،روات حبر قزوين ،تنافس دوض يف وسط اس يا ( ،جم الس ياسة ادلولية ،مركز الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية ،القاهرة ،عدد  ،159اكنون الثاو )2000
 ،ص.178
) (3نبيل جعفر عبد الرضا  ،مصدر س بق ذكره  ،ص99
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الشامض يف افغاشسـ تان  ،كـام سـح بـوتني دلول الاحتـاد السـوفييت السـابق يف اسـ يا الوسـطى ان تقـدم جمالاـا اجلويـة
وقواعدها العسكرية لالس تحلدام من قبل التحاف ادلوض حملاربة الارهاب ( )1ـ
اكنت هذه الاشارة الواحضة للتوجه الرو للتعاون مع الغـرب  ،وهـذ مـا اكـده ايغـور ايفـانوف وزيـر خارجيـة
روس يا الاحتادية الاس بق مشريا اىل ان احـداث  11ايلـول  2001جعلـت روسـ يا تتوجـه حنـو الغـرب والانـدما يف
الفضاء الغريب  ،كام حتدث بوتني مشـريا اىل ان جـذور روسـ يا الاحتاديـة ترجـع اىل القـمي الغربيـة  ،كـام اقـرتب الـرئيس
فالدميري بوتني عىل الولايت املتحدة الامريكيـة يف  23ااير  2003التعـاون يف جمـال ادلفـاع الصـارويخ  ،وهـو الامـر
اصي س بق ان اقرتحه يلتسني عام  )2( 1993ـ
لقد اكنت احداث  11ايلول  2001عامال موحدا لبعض القو ادلولية املهمة مثل روس يا الاحتاديـة وعالقااـا
مع الغرب  ،وخصوصا يف جمال الربية الاسرتاتيجية  ،فروس يا الاحتادية اصـبقت تنظـر اىل مـا حيصـل يف مجهـورايت
الشيشان عال ارهابيا مشاهبا ملا نفذ يف  11ايلول  ، 2001ولهذا تعاونت روس يا مع العمليات اليت قامـت هبـا ي مـن
دول الاحتاد الاوريب والولايت املتحدة الامريكية ( )3ـ
انــدفعت روسـ يا للتعــاون مــع الاحتــاد الاورويب و جتســد هــذا الانــدفاع مـن خــالل زايرة الـرئيس الــرو
فالدميري بوتني لربوكسل يف عام  2003لعقد مؤمتر حملاربة الارهاب واصدار بينا مشرتاك للقيـام بعمـل مشـرتك حملاربتـه ،
اكد بوتني تعاونه مع الاحتاد الاوريب ووصف الانفصاليون الشيشان بكيا ت تتكيف ابدلول املضيفة وتس تحلدم كقاعدة
لنطالق الارهاب العاملي خصوصا بعد سلسة الهجامت اليت تعرضـت اهنهيـا روسـ يا تعمليـة احتجـاز الـراهن يف مرسـب
موسكو عام  2002و حادثة الهجوم عىل مدرسة بيسالن يف ايلول مـن عـام  ، 2004ابملقابـل سـعى الاحتـاد الاوريب
ابجتاه ختفيض الضغوط اليت متارسها منظامت حقوق الاشسان عىل روس يا خبصوص القضية الشيشانية (.)4
بعد احلادي ع من ايلول عام  ، 2001اصدر بـوتني قـرارا ابملشـاركة يف التحـالف ادلوض ضـد الارهـاب ،
وختليه عن س يكولوجية احلرب الباردة  ،يف الوقت اصي اكنت هنـاك رباي اوروبيـة تقـول (حنـن لكنـا امريكيـون ) الـيت
شاعت يف اورواب  ،وهنا ظهر تعاون كبري يف جمال احلرب ضـد الارهـاب بـني روسـ يا والاحتـاد الاوريب  ،حيـث اكن
احد املواضيع اليت طرحت يف القمة العارشة بني بني روس يا والاحتاد الاوريب  ،والـيت عقـدت يف بروكسـل بتـارخي 11
ت ين الثاو عام  )5( 2002ـ
اما يف اورواب وخصوصا يف دول الاحتاد الاورويب  ،فقد احتلت ظاهرة الارهاب مساحة واسعة وهممـة عـىل
املس توين ادلاخيل واخلاريج وعىل الصعيد الس يا والقانوو نظرا لتساع خطورة العمليـات الارهابيـة  ،وعـىل الـرمغ
) (1امحد دايب  ،روس يا والغرب من املوا ة اىل املشاركة  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 172
) (2محمد الس يد سلمي  ،التقولت الكرب يف الس ياسة اخلارجية الروس ية  (،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ، 170مركز الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة  ، ) 2007 ،ص
،41-40
) (3لوجني يب برومو  ،روس يا يف الادراك الاسرتاتيجي الامرييك  :رصاع ام تعاون  (،جم ادلراسات ادلولية  ،عدد  ، 1مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد  ، )2002 ،ص. 30
) (4تعاون رو – اورويب حملاربة الارهاب  ،يب يب اون لين  2003 / 10/1 ،عىل املوقع http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news
http://www.lebarmy.gov .
) (5الزناع يف الشيشان -حرب مس ارة  ،جم اجليش اللبناو  ،مقا  ،يف  2003/10/1عىل الرابط
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من وجود ظاهرة الارهاب بشلكه املعارص يف اورواب منذ س بعينات القرن املايض  ،الا ان احداث احلادي ع ـ مـن
سبارب القت بظاللها عىل طبيعة الت ـيعات القانونيـة الوطنيـة اخلاصـة مباكحفـة الارهـاب ( ، )1ويف مقدمـة هـذه ادلول
فرشسا وبريطانيا حيث شلكت اهناديدات الارهابية هاجسا ملحا دلهيا  ،ولهذا اسـ تطاعت فرشسـا يف اكنـون الاول مـن
عام  2005من مترير قانون ماكحفة الارهاب اىل الربملان اصي مل يصادق عليه الا يف عام  2006بشلك رسـي ( ، )2ويف
بريطانيا وخصوصا بعد تفجريات لندن من عام  ، 2005فقد مت تقدمي مسـودة م ـوع تعـديل قـانون ماكحفـة الارهـاب
واصي مت التصديق عليه عام  2006ليصبح قيد التنفيذ (. )3
ان القوانني اليت تبناا دول الاحتاد الاورويب مل تكـن تركـز عـىل الاهـامتم ادلاخـيل وحسـ وامنـا نقلتـه عـىل
مس تو العالقات اخلارجية وخصوصا مـع روسـ يا الاحتاديـة  ،ففـي احلـرب الروسـ ية – اجلورجيـة عـام  2008ابـد
الاحتـاد الاوريب التعـاون مـع روسـ يا  ،وهـذا مـا قــام بـه الـرئيس الفرشيسـ الاسـ بق ( نيكـولي سـاركوزي ) هبندســة
العالقات مع روس يا وعوداا اىل ما اكنت عليـه ( ، )4كـام عقـد الاحتـاد الاوريب اتفاقيـة مـع روسـ يا الاحتاديـة لاويـده
بطائرات هليكوبرت ملساعدته يف محلته يف التشاد (. )5
وعىل الرمغ من امتناع موسكو عن املشاركة العسكرية يف امحل ادلولية ضد الارهاب ،الا اهنـا عـادت لـتعلن
()6
اس تعدادها للمشاركة  ،فقد صاغ (بوتني) موقف بالده عىل النقو الا -:
 .1ان روس يا عىل اس تعداد للمشاركة ادلولية الفعـا يف عـدة اجتاهـات وسـ تقدم يف املسـ تقبل املعلومـات حـول بـالا
واماكن الارهابني وقواعدمه.
 .2ان روس يا عىل اس تعداد لفتح جمالها اجلوي لتحليق طائرات املساعدات الاشسانية.
 .3التنس يق بني روس يا وحلفاهئا يف اس يا الوسطى ،والتوصل اإىل اتفاق فامي بي م لتسحلري مطاراام لهذا الهدف.
 .4اس تعداد روس يا للمسايفة يف عليات الانقاذ اذا تطل الامر.
 .5ان روس يا عىل اس تعداد لتقدمي اشاكل اخر من التعاون اكرث عقا ملشاركة (موسكو) يف علية ماكحفة الارهاب،
وسيتوقف طابع وعق هذه املساعدات عىل مس تو ونوعية عالقة روس يا هبـذه ادلول  ،وعـىل التفـامه املشـرتك يف
جمال ماكحفة الارهاب.
بعد احداث  11ايلول  ، 2001طال بوتني حلف النـاتو ابملوافقـة عـىل انضـامم روسـ يا اليـه هبـدف تشـكيل
ائتالف دوض حملاربة ما يسمى الارهاب ادلوض  ،اصي رضب يف ي ماكن مبا فهيا امرياك و روس يا وبعض دول الاحتاد
الاوريب  ،لكن اكن هناك ختوف ريب جتاه انضامم روسـ يا ،لغيـاب السـ يطرة املدنيـة عـىل القـوات املسـلحة الروسـ ية
) (1هبة هللا امحد يس  ،الارهاب ادلوض  ( ،منشورات جامعة الاسكندرية  ،ط ، 1القاهرة  ، ) 2010 ،ص. 34
) (2ر مولود س بع  ،ماهية الارهاب وتأثريه عىل واقع حقوق الاشسان :فرشسا وبريطانيا منوذجا  (،جم دراسات دولية  ،مركـز ادلراسـات ادلوليـة  ،جامعـة بغـداد  ،عـدد  ، ) 49ص – 185
. 186
) (3امحد فتقي رسور  ،ح القانون يف موا ة الارهاب  ( ،مكتبة مدبوض  ،مرص  ،القاهرة  ،ط ،) 2009 ، 2ص . 40-39
) (4حسني طالل مقدل  ،املعوقات اليت تواجه العالقات بني الولايت املتحدة الامريكية و الاحتاد الاوريب ،مصدر س بق ذكره  ،ص.244
) (5نفس املصدر  ،ص.244
( )6نبيه الاصفهاو ،ابعاد التقارب الرو  ،الامرييك بعد احداث  11ايلول سبارب  ( ،جم الس ياسة ادلولية ،مؤسسة الاهرام ،القاهرة ،عدد  ،147اكنون الثاو  ،)2002ص.118
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ووزارة ادلفـاع  ،و اعلـن وزيـر ادلفـاع الـرو الســابق سـري ي ايفـانوف يف ت ـين الاول مـن عـام  2004ان بــالده
س تقدم دعام حبراي للسفن احلربية التابعة حللف الاطليسـ الـيت تقـوم بـدورايت يف البقـر الابـيض املتوسـط لعـرتاض
الزوارق املشتبه بصالاا ابلإرهاب واليت بدأ بتس يريها احللف للمراقبة بعد شهر واحد من جهامت  11ايلول  )1( 2001ـ
ان قرار روس يا الالتحاق برك التحالف ادلوض ضد الارهاب جـاء بعـد ان تأكـد لهـا ابن التحـالف مـاض يف
مساعيه بغض النظر عن موافقة روس يا عىل املشاركة من عدهما ،فضال عـن ادراتهـا للنتـاجئ الوخميـة املرتتبـة عـىل عـدم
املشاركة.
وقد حددت موسكو اهدافها من التعاون مع الغرب بقيادة الولايت املتحـدة الامريكيـة يف امحلـ ادلوليـة ضـد
الارهاب عىل النقو الا (-:)2
 .1اعرتاف الولايت املتحدة ابن منطقة اس يا الوسطى والقوقاز منطقة نفوذ رو .
 .2وقف توسع حلف شامل الاطليس حنو ال ق.
 .3ادخال احلرب يف الشيشان يف نطاق احلرب ضد الارهاب.
 .4فتح اعامتدات مالية من صندوق النقد ادلوض والبنك ادلوض.
 .5مراجعة الادارة الامريكيـة ملوقفهـا بصـدد مبـادرة درع الصـوارخي ،والغـاء التفاقيـات املربمـة مـع الاحتـاد السـوفييت
السابق.
خالصة ما تقدم ان موضوع الارهاب والهجوم عىل ابرا التجارة العاملية يف الولايت املتحدة الامريكية  ،جاء
ليصبح سببا يف التقارب الرو لالحتاد الاورويب  ،ونقطة تقارب ميكن مضها للملفات اليت تعاون فهيا الطرفـان  ،مفـثلام
اكن هناك اندفاع رو حنو املرك الغريب حملاربة الارهـاب  ،اكن هنـاك جتـاوب اورويب بـنفس القـوة والاجتـاه حملاربـة
الارهاب والقضااي اليت تنطوي حتته .
املطلب الثالث  /التعاون يف رفض االحادية القطبية -:
جاء التفكـك الرسـيع لالحتـاد السـوفييت السـابق  ،وتربـع الـولايت املتحـدة الامريكيـة وتسـلطها وهميناـا عـىل
املرسب الس يا ادلوض  ،منذ بداية عقد التسعينات من القرن املايض  ،هنميثل اسـ تنناءا يف اترخي العالقـات ادلوليـة ،
فعىل الرمغ من ان التفكك اكن سلميا الا انه اكن مدواي اكرث مما تفعهل احلروب  ،ليتقول العامل من عامل الثنائيـة القطبيـة
(  ) BIPOLAR SYSTEMاىل عامل الاحادية القطبية (  ) UNIPOLAR SYSTEMبقيادة الولايت املتحـدة
المريكية بدون منافس  ،وما حصل اكن عالمة عىل عرص جديد يف العالقات ادلولية  ،مل يألفه جماع ادلول منذ ظهـور
ادلو القومية بعد معاهدة ويس تفليا عام  ، 1648مما اضفى مظهرا متفردا للقوة املهمينة يف املرسب ادلوض (. )3
) (1امين طالل يوسف  ،روس يا البوتينية بني الاوتوقراطية ادلاخلية والاولوايت اجليوبوليتيكية اخلارجية  ، 2008-2000مصدر س بق ذكره  ،ص. 81
( )2محمد سعيد ابو عامود ،حتولت الس ياسة الامريكية جتاه ايران وتركيا وروس يا ،مصدر س بق ذكره ،ص.79
) (3محيد محد السعدون  ،فوضوية النظام العاملي اجلديد  ( ،دار الطليعة العربية  ،عامن  ، ) 2001 ،ص.91
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كام سعت روس يا منذ بدايـة حـ الـرئيس الـرو فالدميـري بـوتني اىل تعميـق التوجـه الاوروا يف س ياسـة
روس يا اخلارجية  ،فقد قدم يف حزيران من عام  2008- 2000عدة مبادئ لس ياسة روس يا اخلارجية  ،لتعميق تو هـا
الاوروا يف س ياس ـ اا اخلارجيــة عرفــت ابمس( مبــدأ ب ـوتني ) ( ، )1ويف مقدمــة تــكل املبــادئ الرتكــزي عــىل ب ـرامج
الاصالب ادلاخيل  ،لكن لـيس عـىل حسـاب الس ياسـة اخلارجيـة  ،والرتكـزي عـىل تطـوير دور روسـ يا يف عـامل متعـدد
الاقطاب  ،وان هذا العامل ل خيضع لهمينة قوة عظمى واحدة  ،والعمل اس تعادة دور روس يا يف اس يا وال ق الاوسـط
بشلك تدرجيي  ،وعدم السامب للولايت املتحدة الامريكية باميش ادلور الرو يف العالقات ادلولية  ،واكنت هنـاك
ثالثة عنارص اساس ية يف س ياسة بوتني اخلارجية م ا(-: )2
 -1ان روس يا تعارض نظام القطبية الاحادية  ،ولك ا ستتعامل مع الغرب يف عدة قضااي مثل احلد من التسلح وحقوق
الاشسان واريها.
 -2اذا اس ار توسع حلـف الاطليسـ عـىل بـواابت روسـ يا الغربيـة  ،فستسـعى اىل دمع الـرتابط بـني دول الاحتـاد
السوفييت السابق محلاية منطقة دفاعها الاول .
 -3س تعمل روس يا اىل دمع بيااا الامنية يف ال ق عن طريق تقوية عالقااا مع الصني والهنـد واليـاابن واكزخسـ تان
ومنغوليا .
وعلت روس يا اىل تغيري تو ها اىل نظام التعددية القطبية  ،خصوصا بعد ان تبنت الولايت املتحدة الامريكية
س ياسة انفرادية يف ادارة شؤون العامل  ،واليت يفشت ادلور الرو  ،وهو ما متثل يف عدم الااهما ابملعارضـة الروسـ ية
لغزو العراق يف اذار  2003اصي شسقت به روسـ يا س ياسـ اا مـع معارضـة املانيـا و فرشسـا احلـرب عـىل العـراق بقيـادة
الولايت املتحدة الامريكية ( ، )3حيث عدت روس يا لتصقيح اخللل يف التوازن بي ا وبـني رشاكهئـا  ،يف اطـار نظـام
متعدد الاقطاب ي يي الانفراد الامرييك يف ادارة شؤون العامل ( )4ـ
ان الطابع اليديولويج واختالف املذاه الاقتصادية قد ح الرصاع بني العمالقني  ،يف اثناء مـرح احلـرب
الباردة هذا الطابع اليديولويج واششطار العامل عىل اسس العقائد الس ياس ية لن يكون هل ماكن يف عامل متعدد الاقطاب
 ،لن ي القو الصاعدة اقتصاداي واملايئة للتنافس مع الولايت املتحدة الامريكية يف النظـام العـاملي اجلديـد  ،ملامـة
ابقتصاد السوق املفتوب وابدلميقراطية وحقوق الاشسان رمغ بعض التفاوت يف بعض املفاهمي ادلولية وكيفيـة تطبيقهـا مـن
نظام اىل اخر  ،ظهر هذا الاشسجام بشلك واحض عندما انفردت الولايت املتحـدة الامريكيـة حبرهبـا يف حـرب عاصـفة
الصقراء عام  1991وحرهبا يف احتالل العراق عام  ، 2003كدليل قاطع لهمينـة القطـ الواحـد ولهـذا سـعى ي مـن
روس يا والاحتاد الاورويب جلعال العامل حتت س يطرة قيادة التعددية القطبية (. )5
) (1سعد حقي توفيق  ،النظام العاملي اجلديد  :دراسة يف مس تقبل العالقات ادلولية بعد احلرب الباردة  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 44-43
) (2امين طالل يوسف  ،روس يا البوتينية بني الاوتوقراطية ادلاخلية والولوايت اجليوبوليتيكية اخلارجية  ، 2008-2000مصدر س بق ذكره  ،ص. 83-82
) (3محمد الس يد سلمي  ،التقولت الكرب يف الس ياسة اخلارجية الروس ية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 43
) (4نورهان الش يخ  ،العالقات الروس ية – الاورواطلنطية بني املصاحل الوطنية وال اكة الإسرتاتيجية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 50
) (5محيد محد السعدون  ،ادلور ادلوض اجلديد لروس يا ( ،جم دراسات دولية  ،عدد ، 42مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد  ،بغداد )  ،ص . 8
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اكن الاحتـاد الاوريب رافضـا للتفـرد المـرييك يف الشـؤون ادلوليـة  ،واكن هـذا واحضـا يف املسـح اصي اجـراه
جملس ش ياك و للشؤون ادلولية حـول ادلور الامـرييك يف العـامل عـام  ، 2007حيـث اكنـت شسـ بة املصـوتني الفرشسـني
 %3اصين يؤيدون ايفية بقاء الولايت املتحدة القو العظمى  ،والقائد العاملي الاسا يف حل املشـبت ادلوليـة ،
وايد  %75م م بأن تقوم الولايت املتحدة ابلتعاون مع ادلول الاخر يف حل املشاي ادلولية  ،لس امي ان فرشسـا مـن
القيادات املؤ رة يف الاحتاد الاوريب  ،جفاء رفضها لهمينة القط الواحد وتأييد التعدديـة يف العالقـات ادلوليـة الا دليـل
عىل الر بة الاوروبية الرافضة للهمينة الامريكية عىل العامل(. )1
فاكن الاحتاد الاوريب املتطلع اىل اخلرو من عامل الهمينة والتفرد  ،بفضل قوته املاث يف ي من فرشسا واملانيـا
والتوافق الكبري بي ام  ،وما يساندهام من قو اخر تر ابلتعددية كبلجـياك مـثال  ،هيـك عـن النفـوذ الاقتصـادي
لعم ( اليورو ) وكذ اهنمنو الاقتصادي اجلديد للقو الفاع يف هذا الاحتاد  ،اذ اكنت فاع خصوصا امام موا اـا
لالزمة املالية الاخرية  ،مقارنة مع الاقتصـاد الامـرييك وتعـرثه  ،ممـا افقـده الكثـري مـن فاعليتـه ومنـوه املتسـارع يف عـوم
الساحة العاملية (. )2
اما روس يا فقد اكنت تتوافق مع الاحتاد الاوريب لهناء مـرح الاحاديـة القطبيـة  ،خصوصـا وهنـاك مجـ مـن
النشاطات والاجراءات تتواز مع هذا التطلع الرو واليت اعادت لروس يا دورها وماكااا العاملية السابقة  ،ولتقليـل
التدخل الامرييك اصي اكن مؤ را بشلك كبري يف وضع روسـ يا اصي اكن ضـعيفا يف الاسـاس يف عهـد ورابتشـوف و
يلتسني (. )3
فقد قبلت روس يا الانضامم اىل نظام العقوابت ضد ايران والعمل املشرتك مع الولايت املتحدة وحلف الشـامل
الاطليس ضد العنارص الرادياكلية الاسالمية وتـوفري ادلمع اللوجسـ يت للحلـف يف افغاشسـ تان  ،كـام ادرك بـوتني انـه ل
يس تطيع اعادة هندسة النظام العاملي اجلديد مبفرده ابجتاه التعددية القطبية الا من خالل منح الاحتاد الاوريب الاولويـة
 ،عرب اقرتاب اطار احتادي رو – اورويب او طرب معاهدة اوروبية  -روس ية – امريكية ( )4ـ
اخريا ميكن القول ان الانفراد الامرييك وحماو قيادة العامل بعد هناية احلرب الباردة  ،واصي تطور بشـلك كبـري
بعد احداث  11سبارب  ، 2001مل يكن مقبول من قبل روس يا حفسـ  ،بـل اكن حـىت مـن قبـل بعـض دول الاحتـاد
الاوريب  ،لرفض الهمينة الامريكية يف ظل نظام الاحادي القطبية بل السعي جلعل العامل يازي ابلتعددية  ،وهبذا اعتـرب
هذا املوضوع عنرص جذب يف العالقات بني روس يا الاحتادية والاحتاد الاورويب .

) (1حسني طالل مقدل  ،املعوقات اليت تواجه العالقات بني الولايت املتحدة الامريكية والاحتاد الاورويب  .مصدر س بق ذكره  ،ص . 252
) (2نيكولي زلوين  ،اخلليج يف س ياقات الس ياسة اخلارجية الروس ية  (،مركز الامارات لدلراسات والبقوث  ،ابو ظا  ، )2006 ،ص . 127
) (3ولمي نصار  ،روس يا والنظام ادلوض  ( ،ال العربية للعلوم الس ياس ية  ،عدد  ، 20بريوت  ، )2008 ،ص. 39
) (4سعيد حميو  ،ورقة العمل  :روس يا والربيع العريب الثوابت واملتغريات  ( ،جم املس تقبل العريب  ،مركز دراسات الوحدة العربية عدد  ، 405ت ين الثاو  ، ) 2012ص. 118
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املطلب الرابع /التعاون يف اجملال السياسي -:
اول  /التعاون يف جمال مجهورايت اس يا الوسطى والقوقاز
ابلنس بة اىل روس يا تعد منطقة أس يا الوسطى والقوقـاز مـن املنـاطق املهمـة يف العـامل  ،اذ حتتـل هـذه املنطقـة
وحساسا ،اإذ تقع بني الصني وروس يا وأفغاشس تان وإايران وعىل مقربة من اخلليج العريب وتركيـا القـوة
موق ًعا جغراف ًيا هم ًما
ً
الاقتصادية الصاعدة ،كام أهنا حمل اهامتم القو العاملية وا إلقلميية الخر مثل أمـرياك والهنـد ،وذ لأسـ باب التاليـة-:

(. )1

 -1اصخائر الضبمة للمعادن والنفط والغـاز الطبيعـي والفقـم ،وتصـل احتياطيـات امجلهـورايت الإسـالمية يف أسـ يا
الوســطى والقوقــاز مــن الغــاز الطبيعــي اإىل  %34مــن الإجــامض العــاملي ،وتقــع أكــرب الاكتشــافات يف أذربيجــان
وتركامشس تان واكزاخس تان وأوزبكس تان  ،كام أن هذه املنطقة حتتوي عىل حواض  %27من اإجـامض احتياطيـات
النفط العاملي ،وتقع أال هذه اصخائر يف اكزاخس تان وأذربيجان  ،ومع أن دوليت طاجيكسـ تان وتركامشسـ تان ل
متلاكن ذخائر كبرية للنفط والغـاز الطبيعيـني  ،اإل أن طاجيكسـ تان وحـدها متـكل منـابع خضمـة للميـاه فاإهنـا متـكل
 %60من منابع املياه يف أس يا الوسطى ،وميكن أن تس تحلدم هذه املنابع لتوليد  527مليـار واط مـن الكهـرابء ،
هذا ابلإضافة لذلخائر الضبمة للمعادن واملنتجات الخر اليت تنتجها هذه ادلول يف مزارعها من القطن واريها .
 -2ورثت هذه ادلول منشأت خضمة للصناعات العسكرية الثقي واخلفيفة من الاحتاد السوفييت السابق بعد تفككه،
واكنت أوزبكس تان من املراكز الصناعية والزراعية املهمة ،وورثت اكزاخس تان  104من الصوارخي البالستية مـن
نوع ( )SS-19مع أكرث مـن ألـف رأس نـووي ،ابلإضـافة اإىل مركـز (ابيكـو نـور) الفضـاا لإطـالق الصـوارخي ،
ومركز ( س ميبالتينسك ) لختبار السلحة النووية الذلين ور اام من الاحتاد السوفييت السابق.
 -3متكل هذه ادلول قاعدة خضمة وكبرية من العلامء واملتبصصني يف كثري من الالت احليوية ،م ا الفـزيايء والكمييـاء
وصناعات السلحة بأنواعها.
وبسب هذه الايفيـة فقـد سـعت روسـ يا لتققيـق الانـدما مـع مجهـورايت اسـ يا الوسـطى يف اطـار رابطـة
كومنولث ادلول املس تق ( * )CISبسب ادراك روس يا لطبيعة الفوائد اليت سـوف حتصـل علهيـا مـن الانـدما حاليـا
ومس تقبال ،ل س امي يف اهن ـوض ابقتصـادها ،وايصـاهل اإىل مرتبـة الاقتصـادات املتقدمـة عامليـا عـرب الاسـ تغالل الامثـل
واملشرتك ملوارد املنطقة الهائ  ،ومن  م اقامة رشاكة اسرتاتيجية مع الغرب تاكن مبوجرا مـن احلصـول عـىل دور املـنظم
للوضع يف اورواب ال قية والوسطى وال ق الاق  ،فضال عـن ممارسـة نـوع مـن هميناـا الامرباطوريـة السـابقة عـىل
دول املنطقة(.)2
) (1مصباب هللا عبد البايق  ،أس يا الوسطى والقوقاز ..اليفية الاسرتاتيجية والواقع الس يا والاجامتعي عىل موقع اجلزيرة نت يف  24ايلول http://www.aljazeera.net : 2013
* احتاد ادلول املس تق أو رابطة ادلول املس تق ( -: )CISهو منظمة دولية أورو-أس يوية مكونة من  12مجهورية سوفياتية سابقة ومقرها يف مينسك روس يا البيضـاء .تكوهنـا ي مـن ( روسـ يا
وبيالروس يا وأوكرانيا ومودلافيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وتركامشس تان وأوزبكس تان واكزخس تان وطاجكس تان وقرازياي)  ،والرابطة ليست جمرد تنظمي رمزي حبت  ،وامنا منظمة تتحد
بتعاون مازي وتشمل جمالت التجارة واهناويل والقوانني ،والمن ،كام أهنا تعزز التعاون يف جمال ادلميقراطية وماكحفة اهناري والإرهاب ،وتشارك منظمة رابطـة ادلول املسـ تق  ،يف قـوات
حفظ السالم التابعة لأمم املتحدة .املصدر  :ويكيبيداي ،املوسوعة العلمية عىل املوقع http://ar.wikipedia.org
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كام اكن هناك تعاون رو  -اوريب هذا ما ميكن رصده من خالل التعاون اصي ظهر يف العالقـات الروسـ ية
– البولندية  ،فبعد ان اكنت تكل العالقات تازي ابلتوتر يف فـرتة التسـعينات  ،مـن ازمـة تأشـريات ادلخـول ( الفـزيا )
وطرد ادلبلوماس يني الروس من بولندا  ،ودخول بولندا حلف النـاتو  ،مـرورا مبجـزرة ( اكتـني )*  ،وصـول اىل مسـا
ش منظومة الصوارخي الامريكية  ،اكن هناك حتسن يف العالقات بني البدلين  ،بعـد تـوض الـرئيس البولنـدي ( دو دل
توســاك) احلـ عــام  ، 2007حتديــدا يف عــام  2010مت توقيــع ثــالث اتفاقيــات بــني الــبدلين خاصــة ابملالحــة يف خلــيج
لينينغراد ،وخزن الوقود النووي املستنفذ من املفاعل البولندي لأحباث العلمية اىل روس يا  ،والتعاون يف جمال الطاقة .
لقد علت روس يا عىل ان يكون تواجدها يف منطقة اس يا الوسطى والقوقاز ل يقترص عـىل الوجـود السـ يا
فقط  ،بل جي ان يكون حضور عسكري واقتصادي مؤطر ابطار تعاوو بعيد عن املوا ة  ،واكنت الاس باب وراء
هــذه الاس ـرتاتيجية متعــددة  ،فس ياســة الـرئيس ب ـوتني اتســمت ابلواقعيــة واملنفعــة متثــل ذ ابملوافقــة عــىل التواجــد
العســكري الغــريب املاثــل ابلــولايت املتحــدة الامريكيــة ومــا تبعهــا مــن دول الاحتــاد الاورويب يف اششــاء قاعــدتني يف
قرازيس تان و اوزابكس تان مضن اطار اللعبة الكرب  ،وبعـد عـام  2003علـت روسـ يا عـىل احتـواء التواجـد و النفـوذ
الغريب يف املنطقة ( )1ـ
ترتبط روس يا الاحتادية بـدول الاحتـاد الاورويب خبطـوط امـداد الطاقـة ( الـنفط والغـاز )  ،ولجـل اتمـني
واحملافظة عىل هذه الاوارص وتقوياا سعت روسـ يا جاهـدة محلايـة مصـادر ادلخـل الـيت جتنهيـا مـن تـكل اخلطـوط  ،اذ
تشلك ثليث صادرات روس يا الاحتادية من خالل بيع الـنفط والغـاز للحلـار  ،وانطالقـا مـن هـذا فقـد توصـل الـرئيس
الرو ( فالدميري بوتني ) مـع رئـيس اوزبكسـ تان ( اسـالم كرميـوف ) يف  2ايلـول  2008لالتفـاق عـىل اششـاء خـط
ا بي جديد للغاز الطبيعي يتصـل برتكامشسـ تان مـع قـدرة اسـتيعاب تصـل اىل ( )30مـرت مكعـ مـن الغـاز الطبيعـي
س نواي عرب الارايض الروس ية مضـن شـ بكة اخلطـوط الروسـ ية الـيت تنقـل الغـاز اىل دول الاحتـاد الاورويب  ،كـذ
وقعت روس يا الاحتادية وتركامشس تان يف ااير  2007اتفاقا يقيض بنقل ( )80مرت مكع مـن الغـاز الطبيعـي وملـدة 25
عام ( )2ـ
اخريا ميكن ان شس تحللص مما س بق عىل ان بعد عام  2000استندت روس يا يف اطار تواجدها يف منطقة اس يا
الوسـطى والقوقــاز  ،اىل مبـادئ القــوة الناعــة (  ) soft powerابسـ تحلدام مــزجي مــن التكتــياكت والاسـرتاتيجيات
( )2ابتسام محمد العامري ،اسرتاتيجية الولايت املتحدة املس تقبلية حيال روس يا الاحتادية وانعاكساته عىل الوطن العريب ( ،جم دراسات دولية ،مركز ادلراسات ادلولية ،جامعة بغداد ،عدد ،16
نيسان  ،)2002ص.210
اختصـارا ابمس
*( جمزرة اكتني ،أو كام تعرف ابمس جمزرة يف اابة اكتني ( علية اإعدام جامعي للف البولنديني نفـذاا )املفوضـية الشـعبية للشـؤون ادلاخليـة( أو كـام تعـرف عـىل مسـ تو العـامل
ً
 ) NKVDتكل املؤسسة السوفيتية اليت مضت ال طة الرسية ،وذ عىل مدار شهري أبريل ومايو عام .١٩٤٠وقد دفع اإىل هذه الزرة اقرتاب ( لفرينيت برياي( رئيس املؤسسة أنذاك بأن يمت
اإعدام العضاء املقيدين جبهاز الضباط البولنديني مجيعهم ،وذ يف  ٥مارس  ،١٩٤٠قوبلت تكل الوثيقة الرسية ابملوافقة حيث وقع علهيا املكت السوفييت بقيـادة جوزيـف سـ تالني  ،مت تنفيـذ
الزرة يف ثالثة أماكن تلفة يف روس يا مثل اابة اكتني ،وجس ( تفري( و( خاركيف )  ،ومن دوهنم أماكن أخر  .ويقدر عدد الضحااي حبواض  ٢٢٠٠٠حضية ،و ٢١٧٦٨حضيـة حـد أد  .واكن
ضابطا مت أخذمه كرس حرب أثناء الغزو السوفييت لبولندا عام  ،1939اإضافًة اإىل ً ٦٠٠٠
من بني اصين مت اإعداهمم ً ٨٠٠٠
ضابطا رشط ًيا ،أما عن البقية فهم ميثلون طبقة النببة املثقفة ببولندا،
ٍ
خريا تهنة)
وقد زمع أهنم ( عالء للمحلابرات ،وحرس ،ومالك أراض ،و ربون ،ومالك مصانع ،وقضاة ،ومسؤولون ،وأ ً
) (1طال حسني حافظ  ،املتغريات اجلديدة يف س ياسة روس يا الاحتادية جتاه منطقيت اس يا الوسطى والقوقاز  (،جم لكية الرتبية للبنات  ،عدد ، 2جمدل  ، 2جامعة بغداد  ، )2012 ،ص439
.
) (2برهان كور اوالو  ،دور روس يا يف تشكيالت العامل اجلديد  ( ،مركز اجلزيرة لدلراسات ،قطر  ،) 2009 ،ص. 5
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والوسائل الاقتصادية بدل من اللجوء اىل اهناديدات العسكرية والضغط الس يا املبارش  ،لتأمني بقاء عنرص التعـاون
قاع مع دول الاحتاد الاورويب ابإيصال امدادات الطاقة ( الـنفط والغـاز ) اىل هـذه املنطقـة  ,ممـا اعطاهـا مـردودا ماليـا
خضام اكس را مس تو عال من التأثري يف جمال العالقات ادلولية .
اثنيا  /التعاون يف موضوع احلرب عىل العراق -:
يف موضوع احلرب عىل العراق اليت قااا الولايت املتحدة الامريكية  ،اكنت هناك تقارب س يا يف العالقـات
بــني روسـ يا الاحتاديــة والاحتــاد الاورويب  ،ابملقابــل اكن هنــاك تعــارض يف الــرب بــني الاحتــاد الاورويب والــولايت
املتحـدة الامريكيـة  ،خبصــوص املوضـوع ذاتـه  ،فالعديــد مـن دول الاحتـاد الاورويب ل سـ امي فرشسـا واملانيـا  ،بوصــفها
القاعدة الـيت يرتكـز علهيـا الاحتـاد الاورويب  ،اكنـت تـرفض اشـعال احلـروب يف بـؤر التـوتر يف العـامل  ،وخصوصـا يف
مناطق ال ق الاوسط اليت تعتربها قريبة جغرافيا اهنهيا  ،واليت ترتبط مبصـاحل اقتصـادية واترخييـة معهـا  ،وقـد بـذلت
هذه ادلول مساعي جدية قبيل ساعات من اعـالن احلـرب عـىل العـراق  ،واعطـاء فرصـة للحـل ادلبلومـا لالزمـة ،
ومضاعفة ودها يف املنظامت ادلولية  ،معتربين عدم رشعية احلـرب دون اس تصـدار قـرار دوض مـن جملـس الامـن ،
()1
واعطاء فرصة للجان التفتيش التابعة لأمم املتحدة بتقدمي تقريرها اهن اا من وجود اسلحة ادلمار الشـامل مـن عدمـه
 .خالل الفرتة اليت س بقت احلرب عىل العراق عـام  ، 2003أي الفـرتة الـيت ركـز الاهـامتم العـاملي للتقضـري لرضـب
العراق من قبل التحالف ادلوض اصي قادته الولايت املتحدة الامريكية  ،اصدر وزراء خارجية ي من روس يا وفرشسـا
واملانيا بيا مشرتاك يف  5اذار  2003ذكرو فيه اهنم يف الظروف السائدة يف تكل الفرتة لن يسمقوا مب وع قـرار خيـول
اس تحلدام القوة ضـد العـراق ( ، )2كـام رفضـت روسـ يا الاحتاديـة مـن جاارـا اسـ تحلدام جملـس الامـن كغطـاء لتوجيـه
رضابت عسكرية ضد العراق واختذ جملس ادلوما الرو قرارا يدعو فيـه الـرئيس اىل اختـاذ مجيـع التـدابري ملنـع جملـس
الامن من اختاذ قرار بأي عل عسكري ضد العراق ( ، )3القت تكل الاجراءات املتحلـذة مـن قبـل روسـ يا الاحتاديـة
والاحتاد الاورويب  ،واليت اخذت الطابع التعاوو بـني الطـرفني  ،بظاللهـا عـىل عالقـات الاحتـاد الاورويب ابلـولايت
املتحدة الامريكية ،احلليف الاقرب لهـا  ،خصوصـا بعـد الانقسـام الاورويب النـا حيـال احلـرب عـىل العـراق  ،فقـد
انقسمت اورواب اىل قسمني  ،فعارضت فرشسا واملانيا خطة احلرب  ،بي ايدت بريطانيا بشـدة احلـرب واصـطفت معهـا
دول اورواب ال قية ( بولندا و اس تونيا )  ،ابلإضافة اىل تأييد اس بانيا للقـرب رمغ الاسـ تفتاء اصي تشـف ان %90
من الشع الاس باو يرفض احلرب (. )4
واستنادا ملا تقدم فان معارضة دول الاحتاد الاورويب للقرب الـيت شـنت عـىل العـراق اصـطفافا مـع روسـ يا
الاحتادية وخصوصا من قبل امه الاعضاء الربازين يف الاحتـاد ،واصي اكن عـىل حسـاابت العالقـات الاسـرتاتيجية مـع
) (1س تار جبار اجلابري  ،وقف دول الاحتاد الاورويب من الاسرتاتيجية الامريكية يف العراق  (،جم دراسات دولية  ،عدد  ، 36مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد )  ،ص. 43-42
PHILIP H.GORDON , IRAQ ; THE TRANSATLANTIC DEBATE , INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES, OCCASIONAL PAPERS
NO39,EUROPEAN UNION PARIS DECEMBER 2002 .
) (3طارق محمد ذنون الطاا  ،العالقات الامريكية الروس ية بعد احلرب الباردة  ( ،مركز محورايب للبقوث وادلراسات الاسرتاتيجية  ،ط ، 1ت ين الثاو  ، ) 2012ص.74
) (4انتوو ماسون  ،اورواب اجلديدة  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 21
)(2
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الولايت املتحدة الامريكية  ،ما هو الا دليل عىل الر بة الاوروبية يف التعاون مع روس يا الاحتادية ابعتبارها ال ـيك
الاسرتاتيجي الاول يف تأمني الطاقة .
اثلثا  /التعاون يف ملف الثورات العربية -:
وقفت روس يا امام ثورات الربيع العريب هنازي بـني مصـاحلها الاقلمييـة وبـني ارتباطااـا يف النظـام العـاملي  ،ولهـذا
تعني علهيا ان تقوم مبناورات كرب ومعقدة للتوفيق بني مصاحلها ادلولية والاقلميية  ،أي بني صـوراا ت ـيك يعتـد بـه
ابلنسـ بة لأوربيــني يف خدمــة النظــام العــاملي  ،وبــني ششــاطها عــىل الصــعيد الاقلميــي اصي هيــدف اىل تقلــيص النفــوذ
الاوريب ملصلقاا  ،مضن هذا التوجه فقد اح ت س يطراا شسبيا عىل منطقيت القوقاز واس يا الوسطى  ،وفتح لها افاق
جتارية واقتصادية جديدة لها يف ال ق الاوسط  ،ورفع من شأهنا وقمية دورها العاملي يف اعني المـريكيني والوروبيـني
( )1ـ
كام أن مواقف روس يا من الثورات العربية اكنت مبنيا عىل هنج برا ام  ،اذ حاولت روس يا ان حتدث تـواز
يف حسااباا من حيث الرحب و اخلسارة  ،وص ظهرت عىل ان تكون مس تعدة لالعرتاف ابلثورات دون الـتحليل عـن
النظمة اليت قامت ضدها ،كام أن حساابت روس يا يف موقفها من ( الربيع العريب) ل تراعي تأثريها فقـط عـىل صـفقات
السالب اليت عقداا مع بعض النظمة العربية اليت حدثت هبا الثورات وتأثريها عىل الاقتصاد الرو  ،بل ختوفـت مـن
()2
اإماكنية انتقال عدو الثورة لراضهيا ،ويرجع ذ لعاملني رئيسني -:
ألول  /طبيعة النظام الرو الشموض املغلف بدميقراطية صورية.
الثاو  /الرتكيبة العرقية والساكنية لالحتاد الفدراض الرو والزنعات الانفصـالية لعـدد مـن العرقيـات بأقـالمي بعيـدة عـن
مركز موسكو وأالرا من املسلمني .
كام ان الربا امتية يف الس ياسـة اخلارجيـة الروسـ ية حيـال الربيـع العـريب تبنرـت موقفـا ر
شـلك صـدمة لكثـري مـن
الشعوب العربية حني اصطفت موسكو اإىل جان الـنظم العربيـة رافضـة للثـورة واحلريـة ،الا اهنـا ع
اضـط َّرت اإىل تغيـري
مواقفها تكتيك ًيا لصاحل هنج أخر أكرث مرونة جيمع بني اليشء ونقيضـه ،فهـيي تؤكـد عـىل حرصـها عـىل اسـ تقرار النظمـة
العربية من ة  ،وترح ابلتعاون مع قو املعارضة الثورية من ة اخر  ،كـام تسـعى روسـ يا مـن موقفهـا هـذا اىل
اإعادة صيااة شلك النظام ادلوض اجلديد اصي اختذ بعد تفكك الاحتاد السوفيا السـابق  ،حيـث أصـبقت الـولايت
املتحدة قطبه الوحد ،اذ ير رجال ادلو بروس يا ان مل تكن الثـورات العربيـة مـؤامرة أمريكيـة  ،فاإهنـا عـىل القـل قـد
انطلقت بتبطيط امرييك جديد  ،ابلعامتد عىل مواقع الإنرتنت اليت سايفت يف جناب تكل الثورات ـ
كام جاءت املواقف الروس ية من الربيع العريب متفاوتة  ،مف ا متطابقة مع الغرب وم ا اري متسـقة معهـم  ،فقـد
ذكر الرئيس الرو السابق ميدفيديف يف املنتـد الاقتصـادي العـاملي يف دافـوس يف  26اكنـون الثـاو  ( 2011انـه
يعتقد ان ما حدث يف توشس هـو درس كبـري لـلك احلكومـات يف العـامل  ،بغـض النظـر عـام اذا اكنـت هـذه احلكومـات
اورواب او افريقيا او امرياك الالتينية )  ،وهنا بدت روس يا متحالفة مع الغرب  ،ويف مرص حتالفت روس يا مع الغـرب يف
) (1سعد حميو  ،ورقة العمل  :روس يا والربيع العريب الثوابت واملتغريات  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 121-120-119
) (2تقل املوقف الرو من الربيع العريب  ،مصدر س بق ذكره  ،عىل موقع الانرتنت .
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قبول التغيـري السـ يا  ،فقـد اكتفـى ميدفيـديف ابلتشـديد عـىل رضورة احلـل السـلمي للـزناع  ،ويف اهنـمين مل خيتلـف
املوقف الرو عن املوقف الغريب  ،فقد احتفظت روس يا مبسافة مـن املعارضـة املتناميـة للـرئيس اهنميـ عـيل عبـدهللا
صاحل قبل تنقيه ( )1ـ
يف جمال تفكيك الاسلحة الكاميوية لسوراي اكن هنـاك اتفـاق يف موسـكو بـني روسـ يا والـرنوجي و ادلمنـارك عـىل
خلفية خطة تفكيك الاسـلحة الكاميويـة السـورية وبـأرشاف منظمـة حظـر الاسـلحة الكاميويـة والامم املتحـدة  ،حيـث
رصب (لرس ما هوفنت ) املتحدث العسكري الرنوجيي ان البعثة الرنوجيية  -ادلمناركية ستنطلق مـن مينـاء لاميسـول
يف قربص بعدها س تقوم بنقل الاسلحة من ميناء الالذقية السوري اىل مواا ايطاليا وم ا اىل مـاكن تـدمريها بواسـطة
السفينة الامريكية (ام يف اكي راي) ( )2ـ
رابعا  /التعاون يف جمال املنظامت ادلولية والاقلميية-:
علت روس يا عىل احلفاظ قدر الاماكن عىل وضـعها ادلوض  ,مـن خـالل مشـاركاا يف التجمعـات والاحـالف
ادلولية  ،من اجل تاليف الازمات او الاس تعدادات العسـكرية الـيت مـن شـأهنا الارضار ابلقتصـاد القـويم الـرو ،
ولجل هذا ابدت روس يا تعاوهنا للضغوطات الاوربية  ،فقد قبلت روس يا الكثري من القرارات اليت امليـت علهيـا مثـل
التحللص من الاسلحة النووية يف ادلول اليت انفصلت عن الاحتاد السوفييت السابق  ،وتغيري اجتاه الصوارخي يف القواعد
الروس ية نفسها  ،وكذ قبول انضامم دول اورواب ال قية اىل الاحتاد الاوريب واىل حلف الشامل الاطليس ( )3ـ
ومن اشاكل التعاون الاخر  ،فاثل يف تأسيس منظمة (ش نغهاي) للتعاون يف 15حزيران من العـام ،2001
والــيت تضــم اإىل جانــ روســ يا الاحتاديــة والصــني اربــع دول مــن مجهــورايت ،اســ يا الوســطى ق (اكزاخســ تان،
وطاجيكس تان ،وقريازيس تان ،وأوزبكس تان) ،وتأ هذه التفاقية لتفادي املشبت الـيت جنمـت عـن تفكـك الاحتـاد
السوفييت السابق  ،وتسوية املشبت احلدودية بني الصـني وادلول املسـ تق عنـه  ،فضـال حتقيـق مزيـد مـن التعـاون
الام  ،وموا ة اخطار احلراكت ادلينية املتطرفة يف هذه ادلول للمحافظة عىل قدر ممكن من الاس تقرار السـ يا يف
()4
املناطق اليت قد تشلك خلال يف توازن العالقات بي ا وبني دول الاحتاد الاورويب بقدر تعلق الطرفان هبذه املناطق
.
) (1سعد حميو  ،ورقة العمل  :روس يا والربيع العريب الثوابت واملتغريات  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 122-121
) (2مقا  ( ،حصيفة املس تقبل  ،شؤون عربية ودولية  ،السبت  ، ) 2014/1/4ص .14
) (3عبد املنعم سعيد اكطو  ،الاجتاهات الراهنة لتطوير القدرات العسكرية الروس ية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص.97
( )4عالء مجعة محمد ،منظمة ش نغهاي  ،افاق التعاون الام اجلديد يف اس يا ،مصدر س بق ذكره  ،ص.139
* مجموعة الع ين ) ،)G20ق مجموعة اقتصادية تتكون من أكرب  20دو صناعيا ,ابلإضافة اإىل الاحتاد الاورويب .ومتثل هذه ادلول أكرث دول العامل من حيث اليفية الاقتصادية والاسرتاتيجية
يف العامل  ،وتشلك مجموعة اقتصادايت هذه ادلول شس بة  %90من اإجامض النا العاملي  ،وادف اإىل تعزيـز تضـافر ادلوض ،وترسـ يخ مبـدأ احلـوار املوسـع مبراعـاة زايدة الثقـل الاقتصـادي اصي
أصبقت تاتع به عدد من ادلول  ،فاإن مجموعة الع ين  G20ميثل ثليث التجارة وعدد الساكن يف العامل وأكرث من  ٪ 90من النا العاملي اخلام (وهو مجموع النا احمليل اخلام مجليع بدلان اخلـامل) ،
ويف  15نومفرب  ،2008ولول مرة يف اترخيها ،اجاع ربساء ادلول واحلكومات وليس فقط وزراء املالية  ،ششات  G20عىل هامش مقة مجموعة الانية يف  25أيلول  1999بواشـ نطن ،يف اجـامتع
لوزراء مالية لموعة ادلول الع ين  ،والغرض من هذه الموعة اجلديدة هو تعزيز الاس تقرار املاض ادلوض وخلق فرص للقوار ما بني البدلان الصناعية والبدلان الناش ئة ،واليت مل تاكن اجامتعات
وزراء املالية مع مجموعة الانية من حلها.
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كـام جتسـدت العالقـات بـني روسـ يا ودول الاحتـاد الاوريب بصـورة قويـة بعضـوياام اىل ي مـن مجموعـة الـاو
( )G8رمغ التشكيك بأوراق اعامتد روس يا كوهنا نظام دميقراطي يتبالا اقتصاد السوق احلر  ،ومجموعة الع ـين ()G20
* بازيها ابلرتكيبة اجلغرافية والس ياس ية والاقتصادية ذات الطابع العاملي الاكرب ( )1ـ
وكذ قامت روس يا بتقوية عالقااا املؤسسـ ية الامنيـة والاقتصـادية بـدول الكومنولـث ،ففـي  7يوليـو مـن
العــام ،2002حيــث مت اششــاء منظمـــة معاهــدة الامــن امجلــاعي مبوجـــ ميثــاق (كيشــ ناو) * ،وتضــم ( روســـ يا،
واكزاخس تان ،وطاجيكس تان وقريازيس تان ،واوزبكس تان ،ومودلافيا ،وارمينيا ،واذربيجان)( ،)2اذ تسعى هـذه املنظمـة
()3
اىل حتقيق مج من الاهداف يف الالني الس يا والعسكري ابرزها -:
 -1ضامن الامن امجلاعي وادلفاع عن س يادة واس تقالل ووحدة الارايض للك ادلول الاعضاء .
 -2التعاون العسكري واحلفاظ عىل الامن والسرت يف املنطقة .
 -3حماربة الارهاب واجلرمية املنظمة  ،ومنع انتشار اسلحة ادلمار الشامل .
خامسا  /التعاون يف جمال ادلرع الصارويخ-:
جـاء م ـوع ادلرع املضـاد للصـوارخي  * ) National Missile Defense ) NMDليتصـدر جــدول
الاهامتمات يف الساحة ادلولية  ،بعد ارصار احلكومة الامريكية عىل تبنيه  ،واصي قد يؤدي اىل انعاكسات أمنيـة تـؤ ر
عــىل التـوازن الاسـرتاتيجي بــني ادلول الكــرب  ,وحتديــدا بــني الــولايت املتحــدة والصــني وروسـ يا ,وتــؤ ر أيضــا عــىل
املعاهدات ادلولية اخلاصة ابحلـد مـن انتشـار الصـوارخي البالسـتية ,وحظـر السـلحة النوويـة  ,وترسـيع سـ باق التسـلح
وزعزعــة التـوازن ادلوض عومــا  ،كــام حــدث مل ــوع ادلرع الصــارويخ انعاكســات مبــارشة عــىل اجلانـ الاقتصــادي
والس يا للك مـن روسـ يا والاحتـاد الاورويب  ،فقـد اكن هـذا امل ـوع ميـس بشـلك مبـارش املصـاحل الاقتصـادية
والامنية الاوروبية (. )4
ان جوهر اخلالف بني روس يا الاحتادية والاحتاد الاورويب من ة والولايت املتحـدة الامريكيـة مـن ـة
اخر يعود اىل ش الاخرية صوارخي اعرتاضية يف بولندا وحمطـة رادار يف مجهوريـة التشـ يك تجـزء مـن بـر مج ادلرع
الصارويخ  ،واصي بررته اىل احلاجة املاسة اليه يف موا ة اهناديدات الصـاروخية القادمـة مـن ادلول املارقـة  ،واصي
) (1جراميي هريد  ،القو العظمى والاس تقرار الاسرتاتيجي يف القرن احلادي والع ين  :رب متنافسة للنظام العاملي  (،مركز الامارات لدلراسـات والبقـوث الاسـرتاتيجية  - 2013 ،اخبـار
الساعة  ،ش ة حتليلية يومية  ،نقال عن مركز الامارات لدلراسات والبقوث الاسرتاتيجية  ،العدد  ،5255الس نة الع ون  ،امخليس  21نومفرب ، )2013ص .8
* معاهدة المن امجلاعي  :ق حتالف عسكري بني احلكومات تأسست يف  15مايو  .1992ويف  7أكتوبر  ،2002وقع ربساء أرمنيا ،بالروس ،قزخس تان ،قريازيس تان ،روسـ يا وطاجكسـ تان
عىل ميثاقها يف طشقند .واملنظمة حالي ًا مراق يف امجلعية العامة لأمم املتحدة  ،ععني نيقولي بورديوژا أمني عام للمنظمة .يف  23يونيو  ،2006انضمت أوزبكس تان للمنظمة ،ومت التصديق عـىل
قرار انضامهما رسي ًا من قبل الربملان الوزبيك يف  28مارس  .2008ويف  31يوليو  2012و ت أوزبكس تان مذكرة لأمني العام للبرو من املنظمة.
املصدر موقع املعرفة عىل املوقع http://www.marefa.org/index
( )2محمد الس يد سلمي ،التقولت الكرب يف الس ياسة اخلارجية الروس ية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص.44
) (3موقع اجلزيرة نت /http://aljazeera.net/news
* يقصد بـ( نظام ادلرع المرييك املضاد للصوارخي ) بناء ش باكت حامية مكونة من أنظمة صوارخي أرضية ,مستندة اإىل نقـاط ارتـاكز جغرافيـة عـدة ,قـادرة عـىل اإسـقاط أي صـاروخ ابلسـ يت عـابر
للقارات يس ادف الرايض المريكية  ،وهو ما حتظره معاهدة احلد من السلحة البالستية ( )ABMاليت قصدت بنودها عن عد اإبقاء الجواء مفتوحة واري محمية هبـدف اإجيـاد ردع متبـادل بـني
ادلول الكرب .املصدر http://ar.wikipedia.org/wiki/ :
) (4نبيه الاصفهاو ،ابعاد التقارب الرو  ،الامرييك بعد احداث  11ايلول سبارب  ،مصدر س بق ذكره  ،ص.221
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اكن نقطــة تعــاون بــني روس ـ يا الاحتاديــة و ادلول الرئيس ـ ية يف الاحتــاد الاورويب ابعتبــاره اديــدا خط ـريا للت ـوازن
الاسرتاتيجي العاملي ( )1ـ
ولهــذا وا ــت دول الاحتــاد الاورويب الــولايت املتحــدة الامريكيــة مبوجــات مــن املعارضــة مل ــوع ادلرع
الصارويخ  ،وخصوصا ادلول الاعضاء يف حلف الناتو كملانيا وفرشسا ولوكسمبورغ  ،وحىت من قبل القـو الس ياسـ ية
والاحزاب داخل ي من بولندا والتش يك وهام ادلولتان اللتان تس تضيفان امل وع عىل اراضـهيام تضـامنا مـع املعارضـة
الروس ـ ية الــيت اعتــربت وجــود الص ـوارخي وال ـرادارات عــىل اراضــهيا يشــلك اديــدا لم ــا القــويم ويعــرض منظوماــا
الصاروخية الاسرتاتيجية للبطـر والااكشـاف  ،ولهـذا يعتـرب هـذا العمـل هـو بدايـة لسـ باق تسـلح جديـد يف اورواب
خصوصا وان الولايت املتحدة الامريكية قد اشسقبت منذ عام  2002من اتفاقية وقف ش الصوارخي املتوسطة املد
يف اورواب ( )2ـ
فقــد اكنــت روس ـ يا تنظــر مل ــوع ادلرع الصــارويخ الام ـرييك عــىل انــه يشــلك اديــدا خط ـريا للت ـوازن
الاسرتاتيجي لصاحل الولايت املتحدة الامريكية  ،وهذه اخملاوف مل تكن تطرب من قبـل روسـ يا وحـدها حفسـ  ،بـل
اكنت تشارتها العديد من القو ادلولية  ،اكلصني وادلول الرئيس ية يف الاحتـاد الاورويب  ،حيـث تعتـرب روسـ يا نفسـها
الهدف الاول لرب مج ادلرع الصارويخ  ،ابعتبار ان هذا الرب مج ميثل حبد ذاتـه مصـدر اديـد للتـوازن الاسـرتاتيجي
القاع بني روس يا والولايت املتحدة الامريكية  ،خصوصا بعد ش الاخرية عنارص من هـذا ادلرع يف النطـاق اجلغـرايف
القري من احلدود الروس ية (. )3
لقد زاد م وع ادلرع الصارويخ الامرييك من قلق دول الاحتاد الورويب ,اصي يعترب احلليف عرب الطليسـ
للولايت املتحدة الامريكية  ،وال يك التارخيي يف حلف الناتو ,من هذا النظـام وشـعورها بـأن امـرياك ل تلقـي اهامتمـا
لل ــاكة الطلسـ ية يف تبـ اسـرتاتيجيات أمــن عامليــة  ,يف الوقــت اصي تنتقــد فيــه ادلول الوروبيــة بشــدة الساســة
الامريكيون عندما يقررون يف شأن المن الورويب وحدمه ودون استشاراا ،وقد قوبلت فكرة النظام الصارويخ بنقد
شديد وبردود فعل قوية حىت من قبل بريطانيا ادلو القرب س ياس يا واسرتاتيجيا للولايت املتحدة  ،وميكـن مالحظـة
أن تصاعد وترية م وع ادلرع المرييك املضاد للصوارخي يوازيه عىل الضفة الوروبيـة لأطليسـ تصـاعد م ـوعات (
أوروبية ) عن طريق تشكيل قوة أمن أوروبية منفص عن الناتو ,أو تعميق املكون والهوية الوروبية للناتو نفسه ( )4ـ

) (1ها خادل محيد  ،العالقات الامريكية – الروس ية بعد احتالل العراق وانعاكسااا عىل ال ق الاوسط  (،حمارضات الكورس الاول  ،مرح املاجس تري  ،قسم ادلراسات ادلولية ،
جامعة بغداد) . 2013 ،
) (2امحد علو  ،درع ادلفاع الصارويخ الامرييك يف اورواب – املشلكة قاةة واحلل مؤجل ،مقا  ( ،جم اجليش  ،عدد  ، 277متوز . ) 2008
) (3امحد ابراهمي محمود  ،ادلرع الصارويخ وعودة اجواء احلرب الباردة  ( ،ملف الاهرام الاسرتاتيجي  ،مركز ادلراسات الس ياس ية والاسـرتاتيجية  ،عـدد  ، 150حزيـران  )2007عـىل املوقـع
.http//www.digital.ahram.org.eg
) (4خادل احلروب  ،نظام ادلرع الصارويخ المرييك  ،يف http://www.aljazeera.net/news 2004/10/3
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كام انه سوف يؤ ر سلبا عىل اهنمنو الاقتصادي الاورويب  ،فقد ساد اجتـاه قـوي يف اورواب يف اعقـاب احلـرب
الباردة اىل احلد بشلك عام من مزيانيات التسلح  ،اذ متثل املزيانية ادلفاعية الربيطانية  %2.3من النا القويم الاجامض
 ،ويف فرشسا متثل املزيانية ادلفاعية  %2.77من النا القويم الاجامض ( )1ـ
من جاارا رفضت روس يا م وع ادلرع الصـارويخ الامـرييك بشـدة  ،ومتثـل هـذا الـرفض عـىل شـلك جهـوم
دبلوما  ،تو بتوقيع الرئيس السابق فالدميري بوتني مرسوما يف  14متوز  2007يقيض بتعليق تطبيق روس يا معاهـدة
القوات التقليدية يف اورواب والتفاقيات ادلولية املرتتبة علهيا ( )2ـ
انعكست تكل املواقف اليت نتجت عن الطرفني الرو والاورويب اىل تقارب الرب يف الرفض للم وع الامـرييك
وقللت من الفجوة بي ام متجاوزين ي اخلالفات والقضااي الـيت تـؤرق العالقـات الـيت تصـ وتقـوي املصـاحل املشـرتكة
بي ام ،من اجل وضع حد للتفرد الامرييك من خـالل تبنيـه م ـوعه املضـاد للصـوارخي يف منطقـة ل تقـل ايفياـا اجليـو
بولتيكية اىل ي من روس يا الاحتادية والاحتاد الاورويب ،وق دول اورواب الغربية ( تشـ يك  ،بولنـدا ) املنطقـة الـيت
تعتربها روس يا منطقة عاز بي ا وبني الغرب وان هذه القواعد اقرب للحـدود الروسـ ية م ـا اىل احلـدود الايرانيـة الـيت
اعترباا الولايت املتحدة الامريكية احد ادلول املارقة ووضعت تكل الصوارخي من اجل حامياـا مـن اخلطـر اصي قـد
يلققها م ا  ،ويعتربها الاحتاد الاورويب منطقة اخلطر اليت قد يلقق اورواب الغربية من قبل الصوارخي الروس ية فامي لـو
شش رصاع رو امرييك  ،ومن هـذا املنطلـق جـاء الـرفض الاورويب واصي توافـق مـع الـرفض الـرو للم ـوع
الامرييك ليكون شب جديدا من اشاكل التعاون بني روس يا الاحتادية والاحتاد الاورويب .
لقد تنوعت اإشـاكل التعـاون بـني روسـ يا و دول الاحتـاد الورويب  ،واخـذت سـ بال تلفـة مبـا ينسـجم مـع
املصاحل الاسرتاتيجية واجليوس ياس ية وعىل الصعيدين ا إلقلميي وادلوض لب الطرفني ،وخصوصـا يف جمـال تـأمني الطاقـة
لالحتاد الاوريب  ،ابلعامتد عىل ش بكة معقدة وواسـعة مـن ا بيـ الـنفط والغـاز  ،فضـال عـن الاهـامتم والانتبـاه اىل
التفرد الامرييك لقيادة العامل خصوصا بعد احداث  11سبارب عام  2001وتنصي نفسها لقيـاد التحـالف ضـد مـا استـه
الادارة الامريكية يف تكل الفرتة مبقـور ال ـ ،واصي افـرز عنـه تعـاون ( رو _ اورويب ) يف صـيااة عـامل مـا بعـد
احلرب الباردة  ،ابطار هل طابع التعددية يف العالقات ادلولية  ،كام ان الفرتة اليت تلت احداث  11سبارب تضمنت ايضا
تعاون بني الطرفني يف جمال ماكحفة الارهاب اصي اصبح خطرا حماال  ،قد يسب رضرا ابلغا ومؤ را ابملصاحل املشرتكة
هلام  ،هيك عـن التعـاون يف املـنظامت ادلوليـة والاقلمييـة  ،ان مـا تناولنـاه يف هـذا املبقـث  ،مـا هـو الا دليـل عـىل
التشابك وترابط املصاحل  ،واصي قد يضع الطرفان ابجتاه تقدم العالقات بي ام  ،وجتاوز حا اخلالفات الس ياس ية الـيت
تؤ ر عىل هذه العالقات وتشدها ابجتاه الرتاجع .

) (1خادل عبد املنعم  ،حدود التحالف وابعاد الانقسام يف العالقات الاوروبية – الامريكية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 124
) (2نورهان الش يخ  ،العالقات الروس ية – الامريكية :تفاهامت تكتيكية يف اطار تناقضات اسرتاتيجية  (،كراسات اسرتاتيجية  ،عدد  ،206مركز الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية
 ،القاهرة  ، )2010 ،ص . 27
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املبحث الثاني :قــــضـايــا اخلـــــالف
رمغ التعاون املوجود يف العالقات بني روس يا الاحتادية والاحتاد الاورويب سواء اكن عىل املس تو الس يا
او الاقتصادي او يف جمالت اخـر  ،واصي مت عرضـه مسـ بقا يف املبقـث الاول مـن هـذا الفصـل  ،واصي بينـا فيـه
حماو روس يا لع دور دوض جديـد ،لإعـادة اجمـاد الاحتـاد السـوفييت السـابق  ،اذ سـعت روسـ يا بعـد هنايـة احلـرب
البـاردة التقـرب والاحلـاق ابملركـ الاوريب  ،فتوافقـت مـع دول الاحتـاد الاوريب يف العديــد مـن القضـااي م ـا ماكحفــة
الارهاب ورفض الاحادية القطبية والتعاون يف جمال امداد الطاقة اىل اورواب الفقرية ابلنس بة للنفط والغاز والتعـاون يف
العديد من القضااي الاخر  ،الا ان هذا ل مينـع مـن وجـود قضـااي اختلـف فهيـا الطرفـان والـيت اكن لـلك مـ ام موقفـا
معاكسا للطرف الاخر  ،وتأسيسا عىل ما تقدم سوف شسـ تعرض يف هـذا املبقـث امه القضـااي الـيت وقفـت تعـائق يف
طريق تطوير العالقات بني الطرفني واليت وصفناها كقضااي خالف واليت ارقـت العالقـات بيـ ام  ،فـاكن هنـاك تنـافس
بني الطرفان يف الال اجليوسـ يا مجلهـورايت اسـ يا الوسـطى واخملـاوف الـيت تـراتب م ـا روسـ يا مـن توسـع الاحتـاد
الاوريب وحلف شامل الاطليس (الناتو) يف تكل املناطق واريها من مناطق التنافس الاخـر يف العـامل  ،والـيت سـيمت
عرضها ابلتفصيل وعىل شلك مطال .
املطلب االول  /التنافس يف اجملال االقتصادي
اد تفكك الاحتاد السوفييت يف العام  ،1991اإىل ظهور مجموعة من ادلول املس تق يف منطقة اس يا الوسطى،
عرفـــت جبمهـــورايت اســـ يا الوســـطى الاســـالمية ،والـــيت تضـــم ـــس دول ،وق( :اكزاخســـ تان، ،اوزبكســـ تان،
،طاجيكس تان، ،تركامشس تان، ،قريازيس تان)(.)1
تنبع ايفية هذه امجلهورايت من كوهنا تقع يف قل اس يا الوسطى اليت تازي اساسا مبوقع جغرايف اسرتاتيجي همم،
اذ تربط اس يا بأورواب ،ومنطقة ال ق الاوسط ،وق مطوقـة مـن ال ـق بقـوة عظمـى صـاعدة ق (الصـني) ،ومـن
الشامل (روس يا) ومن اجلنوب بدو رقت يف فوىض العنف ،وق (افغاشس تان) ومجهورية اصولية ق (ايران) ،وعىل
مقربة من دو علامنية تبقث عن دور اقلميي ق (تركيا) ،كام اهنـا عـىل مقربـة مـن منطقـة اخللـيج العـريب ذات الايفيـة
الاسرتاتيجية البالغة(.)2
ومتتكل هذه امجلهورايت وفرة من املواد اخلام ومصادر الطاقة ،فهـيي حتتـوي ( )%50مـن الـنفط ،و()%95
من الفوسفات ،و( )%96من القطن من مجموع روات الاحتاد السوفييت السابق ،واليورانيوم موجـود يف اكزاخسـ تان،
كــام تعــد اكزاخسـ تان احــد امه مصــادر الطاقــة الرئيســة لوجــود ( )20حمطــة تهــرابء يف اراضــهيا ،وق تصــدر الطاقــة
الكهرابئية اإىل اس يا الوسطى والاورال و رب سـ يبرياي ،ومتـتكل مفـاعال نـوواي صـغريا لتحليـة امليـاه( ،)3وموجـود عـىل
( )1فريد حامت الشقف ،العالقات الروس ية الايرانية وااثرها اجليوس ياس ية يف منطقة اخلليج العريب واس يا الوسطى والقفقاس ،مصدر س بق ذكره  ،ص.121
( )2محيد شهاب امحد ،التنافس الاقلميي وادلوض يف منطقة امجلهورايت الاسالمية يف اس يا الوسطى  ،مصدر س بق ذكره  ،ص.8-3
( )3حسي عارف العبيدي ،الهوية الاقلميية للجمهورايت الاسالمية يف اس يا الوسطى ( ،جم العلوم الس ياس ية ،لكية العلوم الس ياس ية ،جامعة بغداد ،عدد  ،15حزيران  ،)1996ص.132
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اراضهيا مركز لطالق سفن الفضاء ،وجتارب الصوارخي يقع يف مطار (اباكنور)  ،فضال عن احتواهئا عىل موارد طبيعية
متنوعة ،ومساحات زراعية شاسعة ،واماك ت صناعية ،وعام ماهرة(.)1
فلو نظر اىل اوزبكسـ تان الـيت تعتـرب اثلـث اكـرب منـتج للقطـن يف العـامل ،وتاتـع بـرثوات طبيعيـة كبـرية مـن
اصه  ،والفضة ،واليورانيوم ،والنحـاس ،والزنـك ،فضـال عـن الغـاز الطبيعـي ،والـنفط ،والفقـم ،ودلهيـا القـدرة عـىل
ختصي (اليورانيوم)( ، )2كام اهنا حتتفظ بأعداد من الصوارخي العابرة للقارات  ،وفهيا حمطة فضائية كبرية لطالق الامقار
الصناعية  ،وعدد كبـري مـن املؤسسـات الصـناعية مـن بي ـا مصـنع لإنتـا الطـائرات( ، )3يف حـني متـتكل تركامشسـ تان
احتياطا خضام من الغاز الطبيعي حتتل به املركز الرابـع عـىل مسـ تو العـامل بعـد روسـ يا والـولايت املتحـدة الامريكيـة
وايران(.)4
امــا طاجيكس ـ تان فأهنــا متــتكل منــامج لإنتــا (اليورانيــوم) ومص ـانع ملعاجلتــه ،ويــذكر ان اول مصــنع ملعاجلــة
(اليورانيوم) مت بنابه فهيا يف العام  ،1946واس تعمل يف انتا اول قنب نووية سـوفيتية ،وكـذ القنـب الهيدروجينيـة
السوفيتية الاوىل يف العام .)5( 1994
وعىل الرمغ من امتالتها لـرثوات طبيعيـة هـائ تعـاو هـذه امجلهـورايت تـدو مسـ تو التطـور الاقتصـادي
قياسا بغريها من مجهورايت الاحتاد السوفييت السابق ،اذ يبلغ نصـي هـذه امجلهـورايت مـن النـا احملـيل للجمهـورايت
السوفيتية (سابقا) حنو ( )%13.4و( )%8.2من الانتا الصناعي ،و( )16.7من الانتا الزراعي ،ويف مجمـل الـرثوة
القومية حنو ( ، )%12.7كام متتاز هذه امجلهورايت بتحللف القطاع الصناعي فهيـا ،فضـال عـن تـدو مسـ توايت التعلـمي
والعناية الصقية فهيا(.)6
وعــىل صــعيد الواقــع الس ـ يا تعــاو هــذه امجلهــورايت مــن عــدة مشــبت رصاع س ـ يا عــىل الســلطة
وانقسامات اثنية عيقة والبة الطابع ادلي والعنرصي عىل تو ات الاحزاب الس ياس ية فهيـا ،فضـال عـن افتقـار هـذه
امجلهورايت لوجود قوات مسلحة وطنية كداة اس تقرار ميكن ان تعاد علهيا السلطة املركزية ملوا ة الازمات(.)7
مل يكن التوجه الرو حنو امجلهورايت الاسالمية مبعزل عن مقتضيات الامـن الاسـرتاتيجي لروسـ يا ،واصي
فرض علهيا اس تغالل املنافذ وتوطيدها حىت بعد اهنيـار الاحتـاد السـوفييت ،وص سـعت روسـ يا الاحتاديـة اإىل متتـني
اوارص العالقات مع هذا امجلهورايت ملا ميثلها موقعها اجلغرايف من اطالهل هممة عىل ال ق الاوسط واملياه ادلافئة(.)8

( )1وليد حسن محمد  ،الوجود الارسائييل يف مجهورايت اس يا الوسطى الاسالمية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص.77
( )2هويدا سعيد ،حقائق وارقام عن اس يا الوسطى ،حصيفة البيان الاماراتية يف .2002/1/25
( )3وليد حسن محمد  ،مصدر س بق ذكره ،ص.77
( )4شذ فاضل سعود ،اس يا الوسطى واللعبة الكرب  ،دورية الراصد ادلوض ،مصدر س بق ذكره  ،ص.2
( )5مصطفى الطحان ،رح يف اعامق طاجيكس تان ،ش بكة الاحرار عىل الانرتنيت:
www.alahrfar.net

( )6حسي عارف العبيدي ،الهوية الاقلميية للجمهورايت الاسالمية يف اس يا الوسطى ،مصدر س بق ذكره ،ص.132
( )7محمد اكظم عيل ،املشبت الاقتصادية والاجامتعية والس ياس ية يف مجهورايت اس يا الوسطى الاسالمية ،مصدر س بق ذكره  ،ص.8
( )8منعم العامر ،التوجه الرو جتاه امجلهورايت الاسالمية ،نظرة يف جيوسرتاتيجية املوقف  ( ،دار امجلاهري للصحافة ،مركز حبوث امجلهورية ،بغداد ،عدد  ،2اذار  ،)1993ص.14
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وتعد مجهورايت اس يا الوسطى ذات ايفية اسرتاتيجية ابلنسـ بة لــ(موسكو) يف العهـد السـوفييت السـابق  ،اذ
عدت اجلناب اجلنويب احد الراكئز الاساس ية يف جمـال الامـن القـويم ،وهـو مـا يفرسـ قيـام الاحتـاد السـوفييت السـابق
برتكزي الكثري من الاسلحة الاسرتاتيجية فهيا(.)1
ويف اطار سعهيا للمحافظة عىل وجودها العسكري يف هذه امجلهورايت جنقت روس يا الاحتادية يف الاحتفاظ
مبا ل يقل عن ( )28قاعدة عسكرية يف ارايض ادلول حديثة الاس تقالل( ،)2كام قامت روس يا بتوزيـع قوااـا العسـكرية
يف ي دو من دول رابطة ادلول املس تق  ،مفـثال وصـل عـدد القـوات الروسـ ية اإىل ( )24الـف يف (طاجيكسـ تان)،
و( )50الـــف يف (تركامشســـ تان) ،و( )5الاف يف (اوزبكســـ تان) ،وكـــذ احلـــال يف بقيـــة امجلهـــورايت الســـوفيتية
السابقة(.)3
لروس يا اهامتم مس بق لتكل املناطق ففي عقد التسعينات مت توقيع اتفاقيـة الامـن امجلـاعي يف مـايو مـن العـام
 ،1992واليت تضـم اكفـة دول اسـ يا الوسـطى اضـافة اإىل( روسـ يا ،وارمينيـا ،واذربيجـان ،و بيالروسـ يا ،ومودلافيـا)،
وهدفت اإىل اقرار مبدا امحلاية املشرتكة ،والرد امجلاعي عىل أي عدوان تتعـرض هل احـد ادلول الاعضـاء ،ومت حتويـل
هذه التفاقية يف ااير  ،2006اإىل بناء دوض متعدد الوظائف هل احلق يف اششاء قوة ردع رسيعة(.)4
وحديثا جنقت يف حتقيق ماكس هممة من خالل ما جاء يف توقعات (مؤسسة سـرتاتفور) * لسـ نة ، 2010
واليت بينت ان روس يا قد حققت ماكس جمزية يف الكثري من مناطق الاحتاد السوفييت السابق  ،لسـ امي يف اذربيجـان
وجورجيا واوكرانيا  ،للقيلـو دون تطـوير عالقـات الاحتـاد الاوريب مـع هـذه ادلول خصوصـا بعـد اششـغال الـولايت
املتحدة الامريكية ابلعراق وافغاشس تان وشؤوهنا ادلاخلية وهذا ما زاد من قلق الاحتـاد الاوريب  ،اذ سـعت روسـ يا يف
اوكرانيا منذ الثورة الربتقالية س نة  2004من ابعاد القيادات وصانعي القرارات املوالني للغرب عن القيادة العليا الاوكرانيـة
 ،مبا يتيح لها اعادة تشييد قبضاا عىل اوكرانيا جيشا وا زة امنية واقتصادا  ،ويف بيالروس يا علت روس يا عـىل اششـاء
احتاد مكريك يضم روس يا وبيالروس يا واكزخس تان  ،وهذا الاحتاد الف ملعظم الاحتادات ال ركية فهـو معـد خصيصـا
ملنح روس يا س يطرة اقتصادية قوية عىل ي مـن بيالروسـ يا واكزخسـ تان  ،لن روسـ يا متـتكل االبيـة اقتصـادها  ،كـام
حتاول روس يا توس يع الاحتـاد الـرو ليشـمل اوكرانيـا وارمينيـا وقريازيسـ تان وطاجيكسـ تان ر بـة مـن روسـ يا جلعـل
الاحتاد منصة لطالق مساعي التوحيد الس يا  ،لكـن هـذا رمبـا جيعـل روسـ يا يف مزنلـق ملوا ـة اورواب والـولايت
املتحدة الامريكية ( )5ـ
( )1محيد شهاب امحد ،التنافس الاقلميي وادلوض يف منطقة امجلهورايت الاسالمية يف اس يا الوسطى  ،مصدر س بق ذكره  ،ص.18
( )2ريغنيو برجينسيك ،رقعة الشطرجن ،مصدر س بق ذكره ،ص.140 ،139
)(3
Pips, Richard, Is Russia Still an Enemy? Foreign Affairs, Vol.76, No.5, September/ October 1997, PP. 71، 72.
( )4عاطف عبد امحليد ،روس يا واس يا الوسطى ،حامية املصاحل واحتواء الاخطار ،مصدر س بق ذكره  ،ص.83
* ( مؤسسة سرتاتفور ) ق مؤسسة امريكيا متبصصة يف حتليل الشؤون ادلولية (التنبؤ  ،التبرص واخملابرات العاملية هـو الشـعار الثابـت عـىل اصـدارااا ) ،بـرز دورهـا يف السـ نوات الاخـرية
مكصدر للمعلومات والتحليالت الاس تبباراتية والاسرتاتيجية  .املصدر  :املوسعة العلمية ويكبيداي عىل املوقع http://ar.wikipedia.org/wikiugn
) (5ترجامت هممة  ،توقعات مؤسسة سرتاتفور لس نة  ( ، 2010جم املس تقبل العريب  ،عدد ،) 2010 ، 371ص. 127-126-123
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وأخريا فقد ادركت روس يا ان عالقااا مع دول اس يا الوسطى منذ اهنيار الاحتـاد السـوفييت السـابق  ،جيـ ان
يعاد النظر فهيا  ،حبيث يمت اعطاء عناية اكرب للرت ي عىل حساب الرتهي فتقدم روس يا لهذه ادلول الضام ت املاليـة
وادلمع الس يا لتبقى يف التحالف مع الاخ الاكرب  ،وقد وجدت روس يا بعض القوامس املشـرتكة مـع هـذه ادلول مثـل
مسانداا ملقاومة الارهاب واحلراكت الاسالمية املسلحة و تنظمي ش بكة اقلميية مجلع املعلومات والتنس يق الاس تببارا
()1
إل اض أي اششطة لهذه امجلاعات ملنع أي حماو م ا لالنقالب عىل هذه الانظمة ش به السلطوية الفردية والعلامنيـة
ـ
كام ألقت الازمة اليو نية بظاللها عىل العالقات الروس ية – الاوربية عىل الصعيد الاقتصادي  ،فقـد حـدث
خــالف (رو – اوريب)  ،بعــد ان دفعــت بعــض ادلول الاوربيــة املفاوضــات الاوربيــة – اليو نيــة ابجتــاه حتميــل
رساميل روس يا الاحتادية  ،جزءا مـن احلـل املطـروب عـىل طـاو املناقشـات  ،فقـد اكن امـام اليـو ن ان تضـطر اىل
فرض رضيبة عىل الودائع املوجودة يف بنوتها  ،يف حـني اكن الاحتـاد الاوريب متبوفـا مـن خطـورة الازمـة  ،وهـذا مـا
اكده مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ابلحتاد الاوريب ( اوض رين ) ان عىل اليـو ن ان تتحلـذ قـرارات صـعبة يف
ظل عدم وجود حل مثاض لالزمة اليت متر هبا  ،ولهذا فرضت احلكومة اليو نية رضيبة عىل الودائع املوجودة يف بنوتها ،
بنس بة  %20عىل الودائع اليت تزيد عـن  100الـف يـورو و ،وبنسـ بة  %4عـىل الودائـع يف البنـوك الاخـر وابلقميـة
نفسها ،وتقدر الاستارات الروس ية يف البنوك اليو نية ما قميته  23مليار يورو  ،وتشـلك شسـ بة الودائـع الروسـ ية يف
اليو ن  %25من الاستارات الروس ية يف اخلار ( )2ـ
ابلإضافة لزمة ادليون اليت اكنت تعاو م ـا روسـ يا خـالل فـرتة حـ بـوتني الوىل  ،والـيت اكنـت سـببا لتـوتر
العالقات بني روس يا ودول الاحتاد الاوريب بعـد عـام  ،2001وق الفـرتة الـيت حاولـت فهيـا روسـ يا العمـل لسـ تعادة
ماكااا كقـو كـرب مـن خـالل توجيـه الاقتصـاد  ،اذ عـدت س ياسـ اا اخلارجيـة اىل تقلـيص اـم ادليـون اخلارجيـة
الروس ية  ،واليت تقدر حبواض  165بليون دولر اىل تسديد  19 -14بليون دولر ليصل اىل  %10من النـا القـويم
الاجامض  ،اذ ان املؤسسات الغربية اكنت تـرتدد يف تقـدمي ادلمع املـادي لروسـ يا  ،ابملقابـل عـدت الس ياسـة اخلارجيـة
الروس ية اىل تقليص الالاام حنو الغرب  ،ودل شهدت العالقات الروسـ ية  -الاوربيـة تقلصـا يف ال ـق الاوسـط
واس يا الوسطى (. )3

) (1امين طالل يوسف  ،روس يا البوتينية بني الاوتوقراطية ادلاخلية والاولوايت اجليوبوليتيكية اخلارجية  ، 2008-2000مصدر س بق ذكره  ،ص. 87
) (2حسني احلسي  ،دول أوربية تدفع ابجتاه حتميل روس يا فاتورة الزمة الاقتصادية  ( ،حصيفة الاقتصادية  ،عدد  25 ، 7105مارس . )2013
) (3عبد العزيز همدي الراوي  ،تو ات الس ياسة اخلارجية الروس ية يف مرح ما بعد احلرب الباردة ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 179-178
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املطلب الثاني /االختالف يف اجال تأمني الطاقة الروسية لالحتاد االوروبي .
ويف جمال اتمني الطاقة لورواب حاولت روس يا اس تغالل هذه اخلاصية كوس ي ضغط عـىل الاحتـاد الاوريب ،
فقد اصبقت روسـ يا متثـل اديـدا لمـن الطاقـة  ،لسـ امي وان قـادة الـروس ل يبـالون للغـرب  ،خصوصـا بعـد صـعود
رساميل رشكة ااز بروم يف اوائل اكنون الثاو من عام  ، 2006للمحاو م ا تعدي احلدود القومية  ،اذ ان رشكة اـاز
بروم الروس ية من كرب ال اكت يف العـامل يف جمـال الـنفط  ،وهـذا مـا ينـذر برصـاع طويـل وتـوتر يف العالقـات بـني
روس يا والغرب عىل الامد الطويل ( )1ـ
بدأت روس يا يف توظيـف صـادرااا مـن الغـاز كداة س ياسـ ية  ،ورفعـت الاسـعار وقطعـت الامـدادات عـن
جرياهنا املبارشين خصوصا الاحتاد الاوريب  ،ورفضت التصديق عـىل اتفاقيـة الطاقـة () ENERGY CHARTER
اليت اكن من شأهنا وضع منظومة خطوط الا بيـ الروسـ ية حتـت ارشاف دوض  ،وبنـاءا عـىل مـا تقـدم فـان الاحتـاد
الاوريب ارتأ من خش ية الابااز اجليو س يا الرو  ،تنويع اعامتدمه عىل الصادرات الروسـ ية للطاقـة  ،وبـدورها
هددت السلطات الروس ية بتقويل تعاوهنا يف جمال الطاقة اىل اس يا ( )2ـ
فقد ختوف الاحتاد الاوريب مـن بعـض الاجـراءات الـيت قامـت هبـا روسـ يا  ،مـن حتالفـات اكنـت عـىل ـرار
منظمة ( أوبك) مع بعض ادلول املصدرة للغاز يف املنتد السابع اصي اقمي يف روس يا يف عام  2008نتج ع ا التنسـ يق
بي ا وبني ادلول املصدرة للغاز  ،دلراسة مشاريع مشرتكة لتطوير انتا الغاز  ،خصوصا مع ايران وقطر  ،والـيت اعتربهـا
الاحتاد الاوريب مشاريع املغز من وراهئا نوااي س ياس ية وليست اقتصادية  ،كون هذه ادلول يشـلك نفوذهـا اكـرث مـن
 %60من احتياطات العامل املكتشفة من الغاز يف اراضهيا  ،وهذا مبثابة اديد لمن الطاقة ابلنس بة لالحتاد ( )3ـ
ابملقابل سعت بعض دول الاحتاد الاورويب ( بلغـاراي  ،رومانيـا  ،اهنمنسـا  ،الـر ) ابلإضـافة اىل تركيـا لتنفيـذ
م وع خط ا بي ( بوكو)  ،واصي يس ادف تقليص تبعيـة الاحتـاد الاورويب لروسـ يا يف جمـال الطاقـة  ،ويقيضـ
هذا امل وع املدعوم من الولايت املتحدة الامريكية  ،وهيـدف هـذا امل ـوع بنقـل مكيـة مـن الغـاز مـن تركامشسـ تان
وأذربيجان وإايران والعراق ومرص اإض تركيـا ورومانيـا والـر واهنمنسـا ،و يعتوقـع أن يبـدأ تشـغيل خـط ( بوكـو ) يف عـام
 ،2014وتقدر لكفة امل وع اصي ُأطلق عام  2002بـ  7.9مليار يورو( 11مليا ر دولر) (. )4
ولهذا جلأت القيادات يف الاحتاد الاورويب اىل تطوير عالقااا مـع الـولايت املتحـدة المريكيـة فهـيي تـر ان
العالقات بي ام قاةة عىل مبادئ مشرتكة من احلرية وادلميقراطية  ،ولهذا فهيي تفضل منطقة التجارة احلرة عرب الاطليسـ

) (1دميرتي ترينني  ،روس يا تتحلىل عن الغرب  ،ترمجة عبد القادر عان  ( ،جم الثقافة العاملية  ،اللس الوط للثقافة والفنون و الداب  ،العدد  ،148الكويت  ،ااير  ،) 2008ص.29
) (2نفس املصدر  ،ص.49
) (3امحد دايب  ،منظمة الغاز :طموحات روس ية و اوف ربية  ( ،ملف الاهرام الاسرتاتيجي ،مركـز ادلراسـات الس ياسـ ية والاسـرتاتيجية  ،عـدد  ، 172الـدل  )2009 ، 15عـىل املوقـع
.http//www.digital.ahram.org.eg
) (4امحد دايب  ،خط بكو للغاز  ..بني الس ياسـة والاقتصـاد ( ،ملـف الاهـرام الاسـرتاتيجي ،مركـز ادلراسـات الس ياسـ ية والاسـرتاتيجية  ،جمـدل  ، 15عـدد )2009 ، 176عـىل املوقـع
.
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(اتفتــا) (  ) TAFTAالتابعــة لالحتــاد الورويب والــولايت املتحــدة  ،اذ ان اتفتــا س ـ تدمج اجلــزء الغــريب مــن القــارة
الوروبية مع شامل أمرياك يف صيغة جديدة مما يوطد العالقة عرب الاطليس للقرن الواحد والع ين ( )1ـ
كام ان هناك مدارس فكرية يف الاحتاد الاوريب خصوصا يف املانيا ،تنظر بعني الشك والريبة مـن املسـ تجدات
اليت طرأت يف روس يا  ،خصوصا النفوذ الرو يف منطقة شامل افريقيـا ورشيق البقـر الابـيض املتوسـط  ،ابلإضـافة
للنفوذ يف منطقة البقر الاسود واقلمي القوقاز  ،حبيـث اصـبقت جـارا اسـرتاتيجيا جديـدا لالحتـاد الاورويب  ،ومبـا ان
بدلان هذه املناطق تشهد حتولت اقتصادية وس ياس ية معقدة  ،فان اخفاق عليـة الاصـالب الاقتصـادي والليـرباض يف
هذه ادلول ميكن ان ينقل عدم الاس تقرار اىل الاحتاد الورويب ذاته ( )2ـ
املطلب الثالث  /اخلالفات يف اجملال العسكري (توسع حلف الناتو)-:
جاء توسع حلف الناتو ليشـلك خالفـا س ياسـ يا عـىل صـعيد العالقـات اخلارجيـة بـني روسـ يا الاحتاديـة ودول
الاحتــاد الاورويب الاعضــاء يف احللــف  ،خصوصــا بعــد التعــاون التكتــييك بــني الاحتــاد الاورويب والــولايت املتحــدة
الامريكية  ،حملارصة روس يا الاحتاديـة بسلسـ مـن القواعـد العسـكرية  ،للحـد مـن ماكنـة روسـ يا والتقليـل مـن قواـا
العسكرية  ،مكحاو م ام للس يطرة عىل مواردها الطبيعية ( ، )3وهذا دليـل قـاطع للنـوااي مـن قبـل الاحتـاد الاورويب ،
لعزل روس يا عن اورواب  ،وعدم السامب لروس يا ابلعودة اىل الساحة ادلولية  ،وروس يا من جاارا تر ان التوسع ينـذر
بعودة احلرب الباردة من جديد (. )4
اكن لمرياك دورا يف توسع حلف الناتو والتعدي عىل مناطق النفوذ الـرو يف مجهـورايت الاحتـاد السـوفييت
السابق  ،لتفكيك مواقع النفوذ الرو من خالل ا راء تكل ادلول لنضامم اىل احللف متهيدا لنضامهما لالحتـاد الاوريب
(. )5
ان معاداة الغرب مبا فهيا اورواب الغربية والولايت املتحـدة الامريكيـة  ،اصـبح مـربرا يف الترصـحيات الروسـ ية
وحىت يف الادبيات املقروءة واملكتوبة  ،بسب عدة عوامل ومتغريات  ،ايفها توسـع حلـف النـاتو يف دول رشق اورواب
والبلقان  ،ويف مناطق تعترب اترخييا عىل الاقل منذ احلرب العاملية الثانية  ،منـاطق نفـوذ روسـ ية  ،لهنـا متثـل احلديقـة
اخللفية اىل الغرب واجلنوب من روس يا الاحتادية  ،ابلإضافة اىل معارضة روس يا لفكرة ش ـ صـوارخي مضـادة للصـوارخي
وبطارايت رادار متطورة مجلع املعلومات يف ي من بولندا والتش يك واصي اعترب من اجلان الـرو هـو مبثابـة ممـاس
لأمن القويم الرو  ،لقد اكن الغرب معاداي لروسـ يا املعـارصة  ،وحمـارصا ملصـاحلها يف اورواب ال ـقية والبلقـان ويف
اس يا الوسطى  ،وهذا يس تدعي من السلطات الروس ية املزيد من القرارات الصارمة عىل الصعيد ادلاخيل  ،فقـد تـذمر
) (1دميرتي ترينني  ،روس يا تتحلىل عن الغرب  ،مصدر س بق ذكره  ،ص.53
) (2دميرتي ترينني  ،روس يا تتحلىل عن الغرب  ،مصدر س بق ذكره  ، ،ص.47
) (3مروان صربي امام  ،التو ات اخملتلفة يف الفكر الاسرتاتيجي الرو  ( ،ش ة قراءات اسرتاتيجية  ،القاهرة  ،مركز ادلراسات الس ياسـ ية والاسـرتاتيجية  ،الاهـرام  ،عـدد،) 2006، 9
ص. 1
) (4نوال الس باعي  ،توسع الناتو والامن الامرييك – الاورويب  ( ،جم قضااي دولية  ،اسالم اابد  ،عدد ، 377نيسان  ، ) 1997ص. 18
) (5فيتاض نومكني  ،العالقات الروس ية مع اورواب والولايت املتحدة الامريكية  : ،انعاكسات عىل الامن الاوريب ،مصدر س بق ذكره  ،ص.26-25-24
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الرئيس الرو فالدميري بوتني من عدد من ادلول الاوروبية اليت رفضت ان تكون جزءا من معاهدة احلد مـن القـوات
التقليدية يف اورواب متذرعة ابن التوقيع عىل مثل هذه املعاهدة مـا زال خطـريا يف ظـل وجـود القـوات الروسـ ية يف ي
من جورجيا ومودلافيا ( )1ـ
ولهذا عدت روس يا اىل عـرض قواـا بتشـغيل نظامـا راداراي ل إالنـذار مضـاد للصـوارخي يف اكلينينغـراد اجليـ
الــرو الواقــع داخــل الاحتــاد الاورويب  ،واصي اكن يعتــرب مبثابــة ج ـواب للاديــدات الــيت يشــلكها حلــف الشــامل
الاطليس  ،واصي قد ينذر اىل س باق تسلح جديد يف اورواب ( )2ـ
فبعد أحداث احلادي ع من أيلول  ، 2001قام احللف بتفعيل املادة اخلامسـة مـن معاهدتـه املتعلقـة ابعتبـار
أن ( أي عدوان عىل اإحـد ادلول العضـاء يف احللـف ميثـل عـدوا ً عـىل بقيـة العضـاء)  ،وبتفعيـل هـذه املـادة ابت
واحض ًا أن احللف أصبح ملزما بتنفيذ تو ات ور بات الولايت املتحدة المريكية اليت أعلناا مـن خـالل اسـرتاتيجية (
شن احلرب عىل الإرهاب العاملي )  ،وبذ وجـد احللـف املـربر السـ يا وأليـة الانتقـال الاسـرتاتيجية مـن املرسـب
الورويب اإىل املرســب السـ يوي حنــو أفغاشسـ تان وال ــق الوســط  ،ورمبــا جــاء جتــاوب احللــف التلقــاا والرســيع مــع
واش نطن بسب الثقل الاسرتاتيجي والس يا والعسكري المرييك  ،ابلإضافة اإىل أن احللـف اكن يبقـث عـن أدوار
عسكرية جديدة عىل الساحة العاملية  ،واس ارت خارطة احللف ابلتوسع رشق ًا ففي عـام  2004انضـم أعضـاء جـدد مـن
منطقة البلقان وأورواب ال قية ق ( بلغاراي  ،اس تونيا  ،لتفيا ،ليتوانيا  ،رومانيا  ،سلوفايكيا ،سـلوفينيا ) اذ وصـلت
حدوده اإىل مسافة  400لكم عن حدود روس يا ،وقد دل ذ التوسع الاسرتاتيجي عىل أن احللف ل يباض بـأي طـرف
أو ــة أخــر مثــل روسـ يا يف املــرح احلاليــة  ،عنــدما تقتيضـ مصــلقته  م دول جديــدة  ،وإان مثلــت تــكل ادلول
كعضاء جدد من و ة نظر روس يا خنجر ًا حاد ًا يف خارصاا من الصع إازالته أو التعايش معه ( )3ـ
ول شك ان خطط توس يع احللف رشقا اكن الهدف املعلن لها يتعلق ابلمن الاورويب ،اما الهدف الاخر فهـو
خدمة الاسرتاتيجية الغربية اليت ق يف الاساس الاسرتاتيجية الامريكية اليت تسـعى للوصـول اإىل الاعتـاب الروسـ ية
عـن طريـق احللـف بغــرض حمـارصة أي دور اقلميـي أو عــاملي همـم حياـل ان تقــوم بـه روسـ يا بعــد ان تتعـاة مـن علاــا
الس ياس ية والاقتصادية ،فضال عن ان توس يع احللف عـىل هـذا النقـو سـ يكون مـن شـانه القضـاء عـىل أي حمـاولت
للتاكمل الاقتصادي بني روس يا ومجهورايت الاحتاد السوفييت السابق(.)4
جاء توسع الناتو رشقا ليشلك اديدا ملصاحل وامن روس يا ابدلرجـة الاوىل  ،لنـه هيـدف اىل عـزل روسـ يا عـن
اورواب  ،ويقيض عىل املها يف الاندما يف العمليات التاكملية عىل املس تو الاقتصادي والس يا والام  ،كـام ان
روس يا تتبوف من هذا التوسع ليؤدي اىل بروز خطوط متاس جديدة يف القارة تنـذر بعـودة احلـرب البـاردة  ،عارضـت
روس يا التوسع بشلك واحض اذ اكنت هناك مواقف رسية وحزبية روس ية متثلت بترصحيات القيادات الروس ية  ،اذ قال
) (1امين طالل يوسف  ،روس يا البوتينية بني الاوتوقراطية ادلاخلية والاولوايت اجليوبوليتيكية اخلارجية  ، 2008-2000مصدر س بق ذكره  ،ص.85- 84- 83
) (2احللف الاطليس وروس يا خيفقان يف ازع فتيل التوتر حول ادلرع الصاروخية  ،مقا ( ،حصيفة الاقتصادية  ،عدد  9 ، 6633ديسمرب . )2011
) (3نبيل ش بي ومجموعة ابحثني  ،حلف شامل الاطليس يف عامه الس تني  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 17
( )4محمد اسامة عبد العزيز ،الاسرتاتيجية اجلديدة حللف الناتو (،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ، 146مركز الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة  ، ) 2001 ،ص.210
املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

131

العالقات بني روسيا االحتادية واالحتاد األوربي للفرتة (

-

عباس فاضل عباس

)

زعمي احلزب الش يوعي (عينادي زيغانوف ) ان الغربيني مه املس تفيدون من هذا التوسع بقوهل ( ان هذا التوسع يسـ تفيد
منه صانعو السالب الغربيون والامريكيون اصين سوف خيلقون أربعة ماليني فرصة عل جديدة من جراء ذ ) .
وعىل الرمغ من اس ارار توسع الناتو حنو ال ق والقبول به كمر واقع  ،الا انه ل يع املوافقـة عليـه وان عـدم
امتالك روس يا لوسائل منعـه مـن التوسـع  ،مل مينعهـا مـن اعـالن خـط امحـر عنـدما أوحضـت ان انضـامم أوكرانيـا ودول
البلطيق الثالث ( اس تونيا  ،لتفيا  ،لتوانيا ) سوف يكون مربرا لإعالن احلرب مما قد يتسب اىل تـدهور العالقـات
بني ال ق والغرب بشلك عام (. )1
كام ان انضامم دول املنظومة الاشرتاكية السابقة ( بولندا ،تش يك  ،سلوفاكيا  ،الـر  ،رومانيـا  ،بلغـاراي ) اىل
حلف الناتو جاءت لتكون نقطة انطالق للحلف ضد روس يا يف حا تطبيق براجمـه واعـامهل مسـ تقبال  ،علـام ان االـ
ادلول الاعضاء يف حلف الناتو ق دول اعضاء يف الاحتاد الاوريب وملعرفة اعضاء الناتو انظر اجلدول رمق ( )7علـام ان
املضلل يشري اىل دول خار الاحتاد الاورويب (. )2
جدول رمق ()7
دول الاحتاد الاورويب الاعضاء يف حلف الشامل الاطليس ( الناتو)
ت

ادلول الاعضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

بلجياك (عضو يف الاحتاد الاورويب)
كندا
ادلمنارك (عضو يف الاحتاد الاورويب)
فرشسا (عضو يف الاحتاد الاورويب)
ايسلندا
ايطاليا (عضو يف الاحتاد الاورويب)
لوكسمبورغ ( عضو يف الاحتاد الاورويب)
هولندا ( عضو يف الاحتاد الاورويب)
الرنوجي
الربتغال ( عضو يف الاحتاد الاورويب)
بريطانيا ( عضو يف الاحتاد الاورويب)
الولايت املتحدة الامريكية
اليو ن (عضو يف الاحتاد الاورويب)
تركيا

اترخي
الانضامم
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1952
1952

ت
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ادلول الاعضاء
املانيا ( عضو يف الاحتاد الاورويب )
اس بانيا ( عضو يف الاحتاد الاورويب )
التش يك ( عضو يف الاحتاد الاورويب )
بولندا ( عضو يف الاحتاد الاورويب )
الر ( عضو يف الاحتاد الاورويب )
بلغاراي ( عضو يف الاحتاد الاورويب )
اس تونيا ( عضو يف الاحتاد الاورويب )
لتفيا ( عضو يف الاحتاد الاورويب )
ليتوانيا ( عضو يف الاحتاد الاورويب )
رومانيا ( عضو يف الاحتاد الاورويب )
سلوفاكيا ( عضو يف الاحتاد الاورويب )
سلوفينيا ( عضو يف الاحتاد الاورويب )
البانيا ( عضو يف الاحتاد الاورويب )
كرواتيا ( عضو يف الاحتاد الاورويب )

اترخي
الانضامم
1955
1982
1999
1999
1999
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2009
2009

املصدر  :موقع حلف شامل الطليس عىل الانرتنت www.nato.int

) (1امحد حسن حشيل ،الس ياسة اخلارجية الروس ية يف ال ق الاوسط  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 109
) (2فاضل الربيعي  ،ما بعد الاست اق  :الغزو المرييك للعراق وعودة الكولونيات البيضاء  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 196
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املطلب الرابع  /اخلالفات حول املناطق اجليوسياسية -:
اول  /اخلالف يف منطقة البقر الابيض املتوسط
ان الاهامتم الرو يف منطقة البقر الابيض املتوسـط اكن متفـاوات  ،فقـد حـدث تغيـري ملقـوظ يف موقـف
روس يا يف الفرتة الاخرية اصي اد اىل اجياد نوع من التنافر مع الغرب  ،اذ ان موقف روس يا مل يكن عىل ما اكن عليـه
يف القرن املايض  ,اما يف فرتة الرئيس يلتسني اكنت روس يا تتبالا دور املتفر جتاه منطقة البقر الابيض املتوسـط مـع
نفوذ حمدود جدا  ،اما يف فرتة بوتني فقد اختلف املوقف متاما  ،فقد عاودت روس يا الظهور بوصفها قوة ماايدة الايفيـة
يف املنطقة ويكس را فوائد كثرية اكلس تفادة من العالقات اجلديـدة وتطـوير مواردهـا الاقتصـادية والعسـكرية عـىل حـدا
سواء وميكن تقس مي الاهامتم الرو ابملنطقة اىل شطرين هام الاهامتم مبجال الطاقة والاهامتم ابلال العسكري ( )1ـ
الاهامتم الاول  /الاهامتم الرو ابلطاقـة اذ ان روسـ يا ماكنـة مـن مصـدرين هممـني  ،هـام الغـاز الطبيعـي والـنفط ،
ابلإضافة اىل اهنا امه مزود لالحتاد الاوريب ابلطاقة عىل الاطالق  ،وهو الامر اصي يشلك قوس اخلطر لهـذه ادلول
فبعض صانعي الس ياسات الغربية يرون ان هناك احامتل لتعرض دول الاحتاد الاوريب لضغوط الطاقة  ،وما يزيـد هـذه
اخملاوف هو تعبري صـناع الس ياسـات الروسـ ية بشـلك رصل عـن ايفيـة الطاقـة كوهنـا مـن ادوات الس ياسـة اخلـاريج
والامنيـة الرئيسـ ية لروسـ يا فالطاقــة يف منطقــة البقــر الابــيض املتوســط ميكــن حرصــها مبثلــث الطاقــة ( الــرو –
الاوريب – اجلزائري ) ومثلث الطاقة ( الـرو – الاوريب – الليـا ) ،وهبـذا تشـلك ي مـن ليبيـا واجلزائـر طـوق
النجاة ابلنس بة دلول الاحتاد الاوريب يف حا بعيدا عن الاعامتد الرو املقلق .
الاهامتم الثاو  /الاهامتم الرو ابلال العسكري مضن اطار جغرايف وهـو البقـر الابـيض املتوسـط  ،وهـو الاهـامتم
اصي يتناول عودة التوزيع العسكري البقري الـرو بشـلك معتـدل  ،وبيـ ل يشـلك هـذا الظهـور أي حتـد مبـارش
للقو الاوربية املوجودة يف املنطقة  ،فأنه يؤكـد ارصار الروسـ يني عـىل تعزيـز نفـوذمه  ،كـام ان هنـاك تعـاون يف جمـال
املبيعات العسكرية دلول املنطقة  ،ابلإضافة اىل بناء قواعد عسكرية حبرية (. )2
فهناك قواعد حبريـة روسـ ية يف سـوراي ( القاعـدة العسـكرية البقريـة الروسـ ية يف طرطـوس )  ،وق منشـأة
عسكرية اتبعة للبقرية الروس ية يف ميناء يقع يف مدينة طرطوس الساحلية شامل سوراي  ،فقد وقَّعت سوراي اتفاقية مـع
الاحتاد السوفييت السـابق يف سـ نة  1971خـالل أايم احلـرب البـاردة لبنـاء قاعـدة عسـكرية حبريـة سـوفيتية يف مدينـة
طرطوس  ،دلمع السطول السوفييت يف البقر البيض املتوسط وتوفري مركز هل  ،وهو مـوطئ قـدم روسـ يا العسـكري
البقري الوحيد يف البقر املتوسط  ، ،و تضم ابخرة تتبع لسطول البقر السـود (ابخـرة اإميـان)  ،أخـذت العالقـات
مـورد السـالب السـا لسـوراي ،كـام وقـع الـرئيس
السورية الروسـ ية ابلتعزيـز منـذ عـام  ،2006وأصـبقت روسـ يا رُ
السوري بشار السد يف س نة  2008عىل اتفاقية لبناء قاعدة عسكرية حبرية روس ية جمدد ًا يف طرطوس ،لتكون مركز ًا
) (1ديريك لوتربيك وجوريج اجنلربخيت  ،الغرب وروس يا يف البقر الابيض املتوسط حنو تنافس متجدد  ( ,دراسات عاملية  ،مركز الامارات لدلراسات والبقوث الاسرتاتيجية  ،عـدد ، 93
 ، 2010اخبار الساعة  ،ش ة حتليلية يومية نقال عن مركز الامارات لدلراسات والبقوث الاسرتاتيجية ) ،عدد  ، 5132الس نة الع ون  ،الاربعاء  26يونيو  ، )2013ص . 8
) (2نفس املصدر  ،ص . 8
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جديد ًا لروس يا يف البقر املتوسط  ،و ليكون لروس يا مرفأ داع يف البقر املتوسط تتوقف فيه القطع البقريـة الروسـ ية
بدل من العودة اىل قواعدها يف البقر الاسود  ،واملنفذ الوحيد لأسـطول البقـري الـرو اىل البقـر املتوسـط اصي
مير عرب البقر الاسود  ،اإذ س تكون ملثل هذه القاعدة البقرية أيفية كبرية لروسـ يا ل سـ امي والر بـة الروسـ ية يف تعزيـز
تواجدها يف رشيق البقر البيض املتوسط  ،اذ ان السطول الـرو املؤلـف مـن  50سـفينة يف البقـر املتوسـط ،ل
تعوجد هل أي قاعدة عسكرية يعمكن أن يلجأ لها هذا السطول يف املنطقة عد ميناء طرطوس  ،و تضم القاعدة البقرية
يف ميناء طرطوس ثالث منصات عاةة  ،واحدة قيد الاس تحلدام ،وحوض اصالب سفن و مس تودعات وهماجع للجنود
( )1ـ
اثنيا  /اخلالف يف نطاق منطقة اخلليج العريب -:
ياتع اخلليج العريب منذ القدم بأيفية اقتصـادية وس ياسـ ية وعسـكرية  ،واكنـت هـذه الايفيـة سـببا يف اسـ تقطاب
القو العاملية للس يطرة علهيا عىل امتداد القرون املاضية حىت وقتنا احلـارض  ،ان الاهـامتم الـرو والاورويب ابلـنفط
العريب عوما ونفط اخلليج العريب خصوصا مل يكن اعتباطا  ،وامنا لرتأسه موقع الصدارة من حيث الانتا والاحتيـاطي
( ،)2وذ لس باب رئيس ية ادت لهذا الاهامتم وق( -:)3ـ
 -1رخص لكفة اس تبراجه ابملقارنة مع تاكليف انتاجه يف اي ماكن اخر يف العامل .
 -2خضامة الاحتياطي النفطي العريب الثابت .
 -3النوعية اجليدة .
 -4ارتفاع درجة نقاوته واخنفاض شس بة الكربيت فيه قياسا اىل اريه من النفط .
 -5املوقع املهم دلول اخلليج العريب  ،واطالهناا عىل املنافذ البقرية لسهو تصديره عرب العامل .
 -6سهو التدفق الطبيعي للنفط العريب من الاابر النفطية  ،اصي ل يتوفر يف يف مناطق اخر يف العامل ـ
اإن اخلليج العريب واحدة من املناطق املهمة اليت تتجه اإهنهيـا العـني الروسـ ية  ،فقـد اكن ومنـذ زمـن بعيـد جـد ًا
وقيارصة روس يا يبقثون عن موطئ قدم اثبتة لبالدمه يف املياه ادلافئة الواقعة جنوب القارة الس يوية  ،وعن نقاط متركز
اسرتاتيجية عىل ممرات ومفارق طرق التجارة ادلولية  ،واخلليج العريب هو واحد من أمه مواقع املياه ادلافئة الـيت ير ـ
الروس يف التوجه اإهنهيا والتواجد ادلاع فهيـا ،ان دول جملـس التعـاون اخلليجـي دول حتتـا اإىل تعـاون روسـ يا لـيك يـمت
اهناكن من احتواء التوسع احلاصل لبعض دول الإقلمي والقو الصاعدة اكلحتاد الاوريب  ،كام اإن أخذ روس يا عىل محمـل
اجلد كدو كرب لها دورها يف الشؤون العاملية يتطل القبول ابملطال واملصاحل الروس ية يف اخلليج العريب.
لكن بعبارة أخر  ،فاإن مثن تعاون من هذا القبيل يع عـىل املـد الطويـل تـرك اخللـيج العـريب مكشـوف ًا للاديـدات
الروس ية ،خاصة العسكرية  ،وذ قياس ًا عىل ما حصل يف أماكن أخر من اجلـوار الـرو  ،وحتديـد ًا مـا حصـل يف
) (1البقرية الروس ية تعود اىل ميناء طرطوس السوري عىل موقع يب يب بتارخي لسبت  13سبارب http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news2008
) (2محمد اامن الزميقي  ،البرتول والتغري الاجامتعي يف اخلليج العريب  (،دار احلديد  ،بريوت  ،لبنان  ،) 1995 ،ص . 14
) (3ظافر طاهر حسان  ،الس ياسة الامريكية جتاه نفط اخلليج العريب  (،جم دراسات دولية  ،مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد  ،عدد  ،) 34ص . 126
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بولندا عام  2008عندما هدد الرئيس الرو السـابق ( دميـرت ميدفيـديف ) بن ـ نظـام (الاسـكندر) الصـارويخ يف
منطقة اكلينينغراد الروس ية اليت تقع ابلقرب من احلدود البولندية  ،اذ جاءت تكل اهناديدات كردود أفعال عـىل حتـراكت
عسكرية مس تقبلية تقوم هبا الولايت املتحدة وحلفابهـا الغربيـون يف املنطقـة  ،ويضـاف اإىل ذ اديـدات أخـر قـد
تشلكها روس يا عىل صعيد مصادر النفط اخلام ،فروس يا بعد خساراا للعديد من منـاطق نفوذهـا يف أسـ يا الوسـطى اذ
يتواجد النفط اصي حتتا اإليه ،صارت تبقث لنفسها عن مصادر نفطية بدي  ،ليك تسد النقص احلاصل دلهيا ( )1ـ
ان ما يقلق روس يا يف منطقة اخلليج العريب  ،هو السلوك الاورويب مع جملس التعاون اخلليجي خصوصا بعـد
فرتة التسعينيات من القرن الع ين  ،واصي يعكس الاهداف واملصاحل الاوروبيـة يف املنطقـة  ،والسـعي حنـو توسـ يع
العالقات التعاونية س ياس يا وثقافيا وامنيا وعسكراي ( ، )2وابلتاض سـوف يعطـي فرصـة لالحتـاد الاورويب للعـ ادلور
الس يا والعسكري عىل املس تو العاملي وبشلك كبري و واحض  ،و اصي يرض ابملصاحل الروس ية يف املنطقة بشـلك
خاص والعامل عوما  ،لس امي ان الاحتاد الاورويب صاح املصلحة الكرب والعليـا مـع دول جملـس التعـاون اخلليجـي ،
عىل اعتبار التبعية الاوروبية الشديدة يف جماض الاقتصاد والطاقة واليت تعترب امه الراكئز اليت تعزز العالقات بيـ ام  ،اذ
يعاد الاحتاد الاورويب بشلك كبري عىل امدادات الطاقة احلاصل علهيا مـن منطقـة اخللـيج العـريب  ،والـيت متثـل سـوقا
راجئة وهممة للصادرات الاوروبية ( ، )3لس امي ان منطقة جملس التعاون اخلليجي فهيا من النفط والغـاز مـا قميتـه ( ) 65
ترليون دولر وهو ما ميثل ثلث اجامض قمية اخملزون العاملي واليت تبلغ (  ) 200ترليون ( ، )4هذا يف جمال النفط والغـاز
معا  ،اما يف الال النفط وحده  ،فأن دول جملس التعاون اخلليجـي وحـدها متـتكل حنـو (  ) 497مليـار برميـل أي مـا
يساوي (  ) %34من الاحتياطي العاملي  ،وتنتج (  ) 14,5مليون برميل يوميا ما شسـبته (  ) %22مـن احتيـاطي
الغاز العاملي  ،وحتتل املرتبة اخلامسة عامليا من حيث الصـادرات وبقميـة (  ) 585,4مليـار دولر عـام  ، 2010واملرتبـة
الثامنة عامليا يف التبادل التجاري بقمية (  ) 906,8مليار دولر  ،وحس البيا ت اليت صدرت من الكتاب الاحصاا
الس نوي  ،الصادر من الامانة العامة للس التعاون دلول اخلليج العريب عام  ، 2012فأن مسار العالقات اخلليجـي –
الرو يسري ببطيء  ،اذ جسل ام التبادل التجاري بني اجلانبني (  ) 11,2مليار دولر  ،ومتثل الصادرات الروس ية
اىل دول اخلليج ما شسبته (  ) %90من ام هذا التبادل بقمية (  ) 10,2مليار دولر ( )5ـ
اما دول الاحتـاد الاورويب فقـد سـعت اىل اقامـة عالقـات واسـعة ومتشـعبة مـع دول منطقـة اخللـيج العـريب
جتاوزت الاعتبارات النفطية  ،وتطورت يف اكفة الـالت الاقتصـادية والاسـتارية والعسـكرية والثقافيـة والتجاريـة ،
) (1عبد هللا مجعة احلا  ،التوجه الرو حنو اخلليج  ،قضااي عربية ودولية  ،مقا  ،عىل موقع التعبري www.al-tabeer.com 2011/2/26 ،
) (2كامل عزيز فرمان الراوي  ،السعودية وامن اخلليج العريب يف ظل الوضع ادلوض اجلديد  ، 2000 – 1990اطروحة دكتوراه اري منشورة  ( ،املعهد العاض لدلراسات الس ياسـ ية وادلوليـة ،
اجلامعة املستنرصية  ،) 2004 ،ص 80
) (3نوار محمد ربيع  ،جملس التعاون اخلليجي والاحتاد الاورويب مسار العالقات وحدود جمالت التعاون  ( ،جم دراسات دولية  ،مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد  ،عدد  ، ) 40ص37
.
) (4محمد ايس خرض  ،امن اخلليج يف ظل التقولت الاقلميية اجلديدة  ( ،جم دراسات دولية ،عدد  ، 53مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد )  ،ص . 152
) (5عبد العزيز بن عان بن صقر  ،هواجس متباد  :اخلليج بني احللف الامرييك والوافد الرو  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ، 195جمدل  ، 49القاهرة  ،اكنون الثاو  ، ) 2014ص
. 98
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حبيث وصلت اىل درجات عالية من التشابك يف املصـاحل  ،والتفـامه والتنسـ يق يف الس ياسـات واملواقـف جتـاه القضـااي
ادلولية والاقلميية (. )1
وتعترب السعودية املصدر الاول لالحتاد الاورويب  ،وبلغت شس بة صادرااا اىل الاحتاد  %65يف عـام 2007
 ،ويشلك الوقود املعدو وخاصة النفط حواض  %85من صـادرات اخللـيج اىل الاحتـاد عـام  ، 2007وهـذا يشـري اىل
س يطرة النفط عىل صادرات اخلليج لالحتاد الاورويب وعامل تنافس للنفط الرو يف حا مـا اذا اسـ تحلدمته روسـ يا
كوس ي ضغط عىل الاحتـاد الاورويب  ،وتعتـرب الامـارات املسـ تورد الاول مـن الاحتـاد الاورويب بـني اقطـار جملـس
التعاون اخلليجي  ،اذ اس توردت  %45من مجموع ما اسـ توردته اقطـار اللـس مـن الاحتـاد الاورويب البالغـة ( ) 88
مليار دولر عام  )2( 2007ـ
كام وقعـت بريطانيـا مـع دو قطـر يف عـام  2005عقـدا بقميـة  380مليـار دولر وعـىل مـد ع ـ سـ نوات
لتطوير انتا الغاز وتصديره اىل اورواب وبريطانيا  ،اذ مير انبوب نقل الغاز القطـري ابلرايض السـعودية والاردنيـة   ،م
ابلرايض السورية  ،وصول اىل قربص فأورواب  ،وحتـاول روسـ يا افشـال هـذا امل ـوع بشـ ىت الوسـائل يك تبقـى ق
املصدر الوحيد للغاز اىل اورواب ( )3ـ
وخبصــوص امللــف النــووي الايـراو  ،واصي ل ميكـن جتــاوزه كنقطــة خــالف يف منطقــة اخللــيج العــريب بــني
الطرفني الرو – الاورويب  ،فقد اختلفت التو ات الروس ية مـع التو ـات الاحتـاد الاورويب  ،خصوصـا بعـد ان
قدمت ادلول الست الكرب ( ادلول امخلس داةة العضوية يف جملس الامن )  +املانيا  ،تأييـدها عـىل قـرار العقـوابت
ادلولية  ،واصي صدر من جملس الامن ادلوض ذي الرمق ( )1929يف حزيران من عام . )4( 2010
يف عام  2004اجريت مفاوضات بني ايران والرتوياك الاوروبية ( فرشسا  ،بريطانيا  ،املانيـا ) بعـد ان رفضـت
ايران تعليق بر جمها النووي لتبصي اليورانيوم  ،وتراجعها عن التفاق لإيقاف مجيع احباث التبصي  ،واهناء العمـل
يف مفاعل املياه الثقي مقابل اجراء مفاوضات بشأن القضااي الس ياس ية والامنية والتعاون التكنولويج ( )5ـ
ويف عام  2005دخلت روس يا الاحتادية يف جسال عيق مع دول الاحتاد الاورويب وخصوصـا مـع ادلول ادلاةـة
العضوية يف جملس الامن ادلوض ( فرشسا  ،بريطانيا ) بشأن طبيعة عالقااا مع ايران  ،والـيت اظهـرت عـدم تعاوهنـا مـع
الواك ادلولية للطاقة اصرية  ،بعد مفاوضـات طـوي بين ـا وبـني دول الاحتـاد الاورويب  ،لسـ امي بعـد وصـول الـرئيس
الايراو امحد جناة اىل السلطة عام  ، 2005واصي عـزز مـن عالقـات ايـران مـع روسـ يا الاحتاديـة يف رئاسـة الـرئيس
فالدميري بوتني وكذ الرئيس السابق دميرتي ميدفيديف (. )6
) (1اسامة جبار مصلح  ،العالقات الاقتصادية بني الاحتاد الاورويب واقطار جملس التعاون اخلليجي ( واقعا وطموحا )  ( ،جم املستنرصية لدلراسات العربية وادلولية  ،عدد  ، ) 37ص . 31
) (2اسامة جبار مصلح  ،العالقات الاقتصادية بني الاحتاد الاورويب واقطار جملس التعاون اخلليجي ( واقعا وطموحا )  ،مصدر س بق ذكره  ،ص .34 - 31
) (3هيمث الناق  ،حلقة نقاش ية  ( ،جم املس تقبل العريب  ،العدد ،405مركز دراسات الوحدة العربية  ،ت ين الثاو  ، ) 2012ص. 129
) (4حسني طالل مقدل  ،املعوقات اليت تواجه العالقات بني الولايت املتحدة الامريكية والاحتاد الاورويب.مصدر س بق ذكره  ،ص . 267
) (5سكوت روتري ،اس اداف ايران  ، ،ترمجة امني الايويب  (،ادلار العربية للعلوم رشون  ،ط 1بريوت  ، ) 2007 ،ص. 166
) (6محمد سامل امحد الكواز  ،موقف روس يا الاحتادية من تطورات الازمة النووية الايرانية  2008-2005دراسة اترخيية  ( ،جم احباث لكية الرتبية الاسالمية  ،جمدل  ، 12عدد ، 2جامعة
املوصل  ، ) 2012 ،ص . 305
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جاء املوقف الرو معاكسا للر بة الاوربية يف فرض عقوابت عىل ايران  ،وخصوصـا يف ترصـحيات الـرئيس
الرو بوتني يف نيسان  2005واصي اكد انه من حق ايران تطوير م ـوعها النـووي مـع الالـاام ابلضـام ت للـواك
ادلولية للطاقة اصرية  ،ورضورة تسوية مجيع اخلالفات يف اطار الواك ادلولية  ،ولـيس مـن خـالل فـرض العقـوابت ،
وان روس يا سوف تس تحلدم حق النقض ( الفيتو) ضد اي قرار يصدر مبوج الفصل السابع من جملس الامن بفـرض
عقوابت عىل ايران وذ جتنبا لس تحلدام القوة  ،ظلت روس يا ماسكة ضد اي قرار يصدره جملس الامن يلـزم ايـران
بوقف اششطاا النووية  ،ومقاومة اي تقيمي للموقف الايراو عىل انه يشلك اديدا لأمن والسرت ادلوليني (. )1
املطلب اخلامس  /اخلالف يف اجملال السياسي
انطالقا من ان التوجه الس يا الرو اجلديد عىل صعيد العالقات ادلولية  ،فقد اكنت هناك ثالثة عنارص
اساس ية يف س ياسة بوتني اخلارجية (-:)2
 -1السعي اىل عدم الرتابط بني دول الاحتاد السوفييت السابق محلاية منطقة دفاعهـا الاول يف حـا اذا اسـ ار حلـف
شامل الاطليس ابلتوسع عىل بواابت روس يا الغربية .
 -2ان روس يا تعارض نظام القطبية الاحاديـة  ،ولك ـا سـتتعامل مـع الغـرب يف عـدة قضـااي مثـل احلـد مـن التسـلح
وحقوق الاشسان واريها .
 -3س تعمل روس يا عىل دمع بيااا الامنية يف ال ق عن طريق تقوية عالقااا مـع الصـني والهنـد واليـاابن واكزخسـ تان
ومنغوليا ـ
ففي امللف السـوري اكنـت للعالقـات الروسـ ية – الصـينية الا ـر البـارز والعامـل املـؤ ر بشـلك سـلا عـىل
العالقات الروس ية مع دول الاحتاد الاوريب  ،فقد اكن لالتفاقـات الـيت متـت بـني روسـ يا والصـني بعـد زايرة الـرئيس
الرو فالدميري بوتني اىل الصني يف  2011/ 10 /10واليت لت العديد من التفاقيات الثنائيـة والتنسـ يق املشـرتك
إازاء العديد من تطورات الاحداث والوقائع الاقلميية وادلولية  ،وجتسدت هذه التفاقيات اختاذ الطرفان الفيتو املشرتك
ضد طط مثلث التحالف الاوريب ( فرشسا  -بريطانيا) ابلإضافة اىل امـرياك الهـادف اىل اسـ اداف سـوراي  ،اكإشـارة
واحضة من روس يا والصني اىل وجود تفامه وتنس يق حثيث حول ما يسمى ابلتدخل الاشساو ادلوض واصي تتفـرع منـه
مج من امللفات من ابرزها حق التدخل محلاية املدنيني لأ راض الاشسانية ( )3ـ
اول  /اخلالف حول جورجيا
مل تكن احلرب الروس ية – اجلورجية اليت حدثت يف  2008/8/8مبنـأ عـن التنـافس واخلـالف الـرو –
الاوريب  ،فقد اكن هناك نوع من التناحر يف الرب الس ياس ية للك من روس يا والاحتاد الاورويب حـول القضـية الـيت
) (1نفس املصدر  ،ص . 315 – 314
) (2امين طالل يوسف  ،روس يا البوتينية بني الاوتوقراطية ادلاخلية والاولوايت اجليوبوليتيكية اخلارجية  ، 2008-2000مصدر س بق ذكره  ،ص. 83
) (3امجلل  ،زايرة بوتني لبكني ومس تقبل التحالفات الروس ية – الصينية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص.1
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تلونت بنوع من الوجس وعدم الرىض بني الطرفني  ،وحماو هلـم لإبـراز ادلور السـ يا القـوي عـىل صـعيد العالقـات
ادلولية  ،اذ اكنت هذه القضية مبثابة املوا ة بني دول الاحتاد الاوريب بقيادة الولايت املتحدة الامريكية مـن طـرف ،
وروسـ يا الاحتاديــة مــن طـرف اخــر ،عــىل الصـعيدين الاقلميــي وادلوض  ،وص ارتــأت روسـ يا اخليــار العســكري يف
القضية  ،جتاه ما هيدد مصاحلها احليوية يف حميطها الاسرتاتيجي والام والاقلميي وادلوض  ،ولتقليـل مـن اخلطـر اصي
اكن هيددها من التدخل الغريب يف القضية اجلورجية مكحـاو مـ م اسـ تغالل القضـية لضـعاف دورهـا وتقليـل قـدراا
لالس تعادة ماكااا القدمية ( ، )1خصوصا بعد تفكك الاحتاد السوفييت السابق مكحاو مـن الغـرب الضـغط عـىل روسـ يا
لتطبيق ما ميلون علهيـا عـىل صـعيد عالقااـا اخلارجيـة وادلوليـة  ،والتسـلمي مبـا مطلـوب م ـا ربيـا والتـدخل بشـؤوهنا
ادلاخلية اذا قرصت او اخطأت يف تكل املطال (. )2
ان ما يقلق روس يا هو التدخل الاورويب املاثـل بتـدخل حلـف النـاتو مبسـاندته حلكومـة جورجيـا املركزيـة ،
لإحاكم س يطراا عىل مقاطعيت ( اخبازاي و اوسيتا اجلنوبية ) اللتـان اعلنتـا انفصـاهلام الاحـادي عـن جورجيـا الـيت اكنتـا
تر بان ابلنضامم اىل الفدرالية الروس ية  ،ابملقابل علت روس يا عىل حتريـك القوميـون ومسـاندام  ،مـن اجـل تعطيـل
انضامم جورجيا اىل حلف الناتو ،كام احتجت روس يا عىل قيام حلف الناتو ابملناورات العسـكرية يف جورجيـا يف اطـار
( ال اكة من اجل السالم )  ،وبناء القواعد العسكرية يف ( سينايك و وري ) يف جورجيا  ،اليت اكنت اصال تعمل
عىل تعطيل انضامم روس يا اىل منظمة التجارة العاملية ( )3ـ
اكن التدخل الغريب يف جورجيا عام  2003يف الثـورة الورديـة ويف اوكرانيـا عـام  2004ويف قرازيسـ تان عـام
 ، 2005مبثابة موطئ قدم للغرب يف مناطق تعتربها روس يا اجلوار القري اهنهيا ( . )4( ) NEAR ABROAD
ولهذا جاءت الرضبة العسكرية الروس ية جلورجيا  ،يف اطار الادراك الاسرتاتيجي الرو جلدية التنافس مع
الغرب ( امرياك وحلفاهئا من دول الاحتاد الاوريب ) عرب س ياس اا اخلاصة ابملنطقة  ،فالهامتمات الغربية تأ يف اطـار
حمــارصة وحتجــمي ادلور الــرو  ،والســعي لإخـرا دول املنطقــة مــن دائــرة النفــوذ الــرو عــرب مجموعــة مــن املشــاريع
والس ياسات والتفاقيـات الامنيـة والاقتصـادية والس ياسـ ية وتشـجيع الـزنوع الاقلميـي عـىل الاسـ تقالل عـن املوقـف
الرو وتشجيع ادلور الرتيك تبيار اساليم بديل عن اخليار الرو فضال عن تقليص الوجود العسكري الـرو ،
ابلإضافة لتفضيل الغرب تسمية مجهورايت الاحتاد السوفييت السابق ابجلوار املشـرتك بـدل مـن اجلـوار القريـ كتعبـري
عن تساوي الغرب وروس يا والنفوذ ابملنطقة (. )5

) (1سعد السعيدي  ،تداعيات الازمة الروس ية – اجلورجية عىل العالقات الروس ية  -الامريكية  ( ،جم دراسات دولية ،عدد  42مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد )  ،ص. 92-91
) (2مجيل مطر  ،الضغوط الغربية عىل روس يا  ( ،جم املس تقبل العريب  ،عدد  ، 323مركز دراسات الوحدة العربية  ،بريوت  ، ) 2006ص . 45
) (3ازار اسامعيل احلياض و عبد امحليد العيد املاوساوي  ،العالقات الروس ية – الامريكيـة مـن ال ـاكة الاسـرتاتيجية اىل املنافسـة اجليوس ياسـ ية ( 2001م2008-م) مصـدر سـ بق ذكـره ،
ص. 55
) (4نورهان الش يخ  ،روس يا وازمة اوسيتا اجلنوبية توازن جديد للقو ادلولية  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ، 174مركز الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة ، ) 2008 ،
ص. 73
) (5سعد السعيدي  ،تداعيات الازمة الروس ية – اجلورجية عىل العالقات الروس ية  -الامريكية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص.100-99
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كام حرصت روس يا عىل تأمني ام ا من خالل س يطراا عىل خطوط امداد الطاقة اليت متر ابملواا اجلورجيـة
اىل اورواب  ،ويف هذا اخلصوص قام الاحتاد الاوريب من جانبه تقليص س يطرة روس يا وحت هـا يف انتـا الـنفط والغـاز
وتصديره اىل اورواب  ،من خالل اششاء خطوط نقل بدي متر عرب جورجيـا مـن اذربيجـان وترمكنسـ تان واريهـا كبـدائل
حما  ،ومن هذه البدائل ما نتج عن جتمع وام عـرب تـدعمي رشاكـة اذربيجـان وجورجيـا وتركيـا اششـاء خـط ( ابكـو –
تبلييس – اريدروم ) اصي يزود اورواب ابلطاقة (. )1
الا ان روس يا متتكل مزااي كبرية تؤهلها ان تكون الطرف الاقو يف معاد التنافس الاسرتاتيجي مـع الاحتـاد
الاورويب يف هذا الال  ،فهيي حتل املرتبة الثانية يف الانتا العاملي للنفط  ،والاوىل يف الاحتيـاطي والانتـا العـاملي
للغاز  ،ومتتكل م وعات مشرتكة عالقة مع الاحتاد الاوريب  ،فاس تطاعت التغلغل يف سوق النفط الاوروبية  ،فقد
اشرتت رشكة ( س نرتينا ) الربيطانية اليت توفر الغاز اىل ( )12مليون مسـ اكل ومليـون مؤسسـة صـناعية يف بريطانيـا
فقط ( )2ـ
اثنيا  /اخلالف حول اوكرانيا -:
ترجع جذور اخلالف الـرو  -الاوريب حـول اوكرانيـا بعـد احلـرب البـاردة  ،منـذ اللقظـة الـيت طلبـت فهيـا
الولايت املتحدة الامريكية  م اوكرانيا اىل حلف الشامل الاطليس  ،اذ ان اخرا اوكرانيا من دائـرة النفـوذ الـرو ،
س يقرم روس يا من نقطة الارتاكز اجليوس ياس ية اليت تتق هبا يف البلقان كام يف القوقاز  ،فضال عن حرماهنا من عـق
جغرايف يضمن عقها الاسرتاتيجي  ،ويقيد حتريك الاسطول البقري الرو يف البقر الاسود  ،مك انه قـد سـ بق وان
خرست روس يا الاحتادية ادلول العاز يف البلطيق الثالث ( ليتوانيا  ،اس تونيا  ،لتفيا ) (. )3
ابلإضافة اىل ذ  ،تعترب اوكرانيا ( بدل الرتاازيت ) لنقل الغاز الرو اىل الاحتـاد الاورويب مـن امه القضـااي
اليت اختلف علهيا الطرفان الرو و الورويب  ،فضال عن ميول الشع الاوكراو لالنضـامم اىل الاحتـاد الاوريب رمغ
ر بة القيادة الاوكرانية للبقاء حتت املظ السوفيتية  ،ففـي جمـال امـدادات الغـاز وهمينـة رشكـة (اـاز بـروم) الروسـ ية
بشلك مطلق عىل اسواق الغاز ابلنس بة لالحتاد الاورويب  ،واصي جعل من روس يا احملتكر الرئييس لتوريد الغاز لهذه
ادلول  ،واصي تسب يف انقطاع امداد الغاز مرات عديدة وخصوصا بعـد ازمـيت الغـاز عـايم ( 2006و  ، ) 2009ممـا
اضطر الاحتاد الاورويب اىل البقث عن مصادر اخر وطرق متعددة لإمدادات الغاز (. )4
ففــي ازمــة الغــاز عــام  ، 2009عنــدما وصــلت احملــاداثت الروسـ ية  -الوكرانيــة حــول ســعر الغــاز اىل طريــق
مسدود  ،ووقعت معظم دول الاحتاد الاورويب اسري الربد القارص  ،فأصدرت مفوضـية العالقـات اخلارجيـة لالحتـاد
الاورويب ( بنيتا فرييرو فالندر ) بيا حتت عنوان (( بعد ازمة الغاز الروسـ ية – الاوكرانيـة  :مـاذا بعـد ؟ )) واصي
) (1نفس املصدر  ،ص. 107
) (2نورهان الش يخ  ،العالقات الروس ية – الاورواطلنطية بني املصاحل الوطنية وال اكة الاسرتاتيجية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 52
) (3ازار اسامعيل احلياض و عبد امحليد العيد املاوساوي  ،العالقات الروس ية – الامريكية من ال اكة الاسرتاتيجية اىل املنافسـة اجليوس ياسـ ية ( 2001م2008-م) ،مصـدر سـ بق ذكـره ،
ص. 49-48
) (4فريد علوش  ،التعاون القطري – الاوكراو يف جمال الطاقة  :خصوصياته وافاقه  ،تقرير  ( ،مركز اجلزيرة لدلراسات  24 ،اكنون الاول  ، ) 2012ص. 3-2
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اوحضت فيه عدم الاعامتد عىل اوكرانيا  ،ورضورة تنويع مصـادر الغـاز بعيـدا عـن املصـدر الـرو  ،الا ان يف حقيقـة
الامر ان الاحتاد الاورويب ل ميكن الاس تغناء عن الغاز الرو  ،ولهذا عرضت املفوضية الاوروبيـة م ـوع قـانون
يف  17ايلول  2012ووفقا لهذا القانون تقوم مجيع دول الاحتاد الاورويب بتوحيد نظاهما يف جمال الطاقة قبـل هنايـة عـام
 ، 2014من اجل احلصول عىل مصادر متنوعة ومن مضن املصادر البدي اكنت دو قطـر يف املقدمـة  ،خصوصـا بعـد
تطور العالقات القطرية – الوكرانية واليت تص يف مصلحة الاحتاد الاورويب للحد من الاعامتد عىل الطاقة الروس ية
 ،ل س امي بعد التطور الرسيع يف العالقات بني قطر واوكرانيا  ،ففي اكنون الثاو عـام  2002وقـع الطرفـان اتفاقيـة حـول
التعاون الاقتصادي والتجاري والتق واليت دخلـت حـزي التنفيـذ يف اكنـون الاول عـام  2004ويف اذار عـام  2009مت
التوقيع عىل مذكرة التفامه بشـأن التعـاون بـني وزار اخلارجيـة القطريـة والوكرانيـة  ،ويف ت ـين الاول عـام  2011مت
التوقيع عىل العديد من التفاقيات م ا اتفاقيـة حـول تبـادل املعلومـات بـني الـواك الوطنيـة الاوكرانيـة ( اوكـر اينفـورم)
وواك الانباء القطرية وتنظمي الـرحالت اجلويـة بـني الـبدلين  ،حـىت وصـلت العالقـات الس ياسـ ية بيـ ام اىل الـزايرات
الرسية بني ربساء ادلول عام  )1( 2012ـ
اما روس يا من جاارا فقد وقفت موقف املراق حيال التفاقيات الاوكرانية – القطرية يف جمال الغاز  ،وتأمـل
من ان تـاكن مـن تغيـري الامـور قبـل حلـول عـام  ، 2015عنـدما تتلقـى اوكرانيـا ادلفعـة الاوىل مـن الغـاز القطـري ،
خصوصا التفاقيات والعقود القفة  ،بني ال كة الاوكرانيـة ( فتواـاز ) و ( اـاز بـروم ) الروسـ ية  ،ومبوجـ هـذه
العقود ل يس تطيع املس تورد الاوكراو رشاء مكية من الغاز اقل من تكل احملـددة يف تـكل العقـود  ،كـذ ظهـرت عـدة
مقالت نقدية يف وسائل الاعالم الروسـ ية والاوكرانيـة املواليـة لروسـ يا حـول التعـاون الاوكـراو – القطـري يف جمـال
الطاقة  ،واكنت هذه املقالت مو ة ضد املسؤولني الوكرانيني ( )2ـ
اما خبصوص الازمة الاخرية اليت حدثت بني روس يا والاحتـاد الاورويب حـول اوكرانيـا  ،فقـد اراتب روسـ يا
نوع من الارابك والرتدد  ،اذ اكن هناك حد مـن املصـاحل الامنيـة والاجـراءات ل تسـ تطيع روسـ يا التنـازل ع ـا وقـد
اختذها يف ش به جزيرة القرم ودلهيا م وعية قانونية اصال بسب احل اصا للقرم وموقف الساكن هناك  ،بيـ ظهـر
الاحتاد الاورويب وكنه يلقي ابلزمة يف امللع الرو  ،وق ازمـة ذات مكـو ت شـعبية وليسـت عاصـفة س ياسـ ية
وامنية مفتع (. )3
ان املوا ة اجلديدة بني روس يا الاحتاديـة والاحتـاد الاورويب حـول أوكرانيـا  ،تشـري اىل ان الطرفـان يلعبـان
ادوارا جديدة تتسم بنوع من الوضوب وتشف الاوراق وبدون تردد  ،فروس يا حتاول خالل الفرتة الاخـرية  م اوكرانيـا
اىل الاحتاد ال ريك اصي يضم ( بيالروس يا  ،اكزخس تان ) ابلإضافة اىل روس يا نفسها  ،كبديل عن انضامم اوكرانيـا اىل
ال اكة مع الاحتاد الاورويب  ،ويقف الرئيس الرو فالدميري بوتني بقوة وراء هذا الاحتاد ال ـريك ابعتبـاره ادلعامـة
) (1نفس املصدر السابق  ،ص. 4
) (2فريد علوش  ،التعاون القطري – الاوكراو يف جمال الطاقة  :خصوصياته وافاقه  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 5-4
) (3سلامين تقي ادلين  ،اوكرانيا منوذجا يف الرصاع ادلوض  ،الس ياسة ادلولية  ،الاهرام الرمقي  4 ،ابريل  2014م
عىل الرابط http://www.digital.ahram.org.eg
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الاساس ـ ية اىل مــا يســمى ابلحتــاد الاورويب – الاس ـ يوي ( الاحتــاد الاورا )  ،ملقاومــة التكــتالت الاوروبيــة
مس تقبال  ،سواء ااكن س ياس يا او اقتصاداي او عسكراي  ،ل س امي ان روس يا تسـ تطيع اسـ تحلدام ورقـة الغـاز الطبيعـي
للضغط عىل اوكرانيا ،ملنعها مـن الانـدما مـع الاحتـاد الاورويب  ،ابعتبارهـا مـن اكـرب مسـ توردي الغـاز الـرو يف
الوقت اصي ل يزال مير عرب ش بكة الا بيـ الاوكرانيـة اىل الاحتـاد الاورويب  ،امـا الاحتـاد الاورويب ومكحـاو منـه
لتأمني امدادات الغاز الرو اخذ ابلضغط الس يا عىل اوكرانيا لتحديد موقفها وجاء هـذا الضـغط مـن خـالل القمـة
الـيت عقـدت بـني اوكرانيـا والاحتـاد الاورويب عـام  ، 2013اذ طلـ الاحتـاد الاورويب مـن اوكرانيـا ابللـاام ابملعــايري
القانونية واحلقوقية والس ياس ية لالحتاد الاورويب ابس تحلدام نفوذه يف صندوق النقد ادلوض حلج القروض عن اوكرانيـا
(. )1
خالصة ما تقدم ان هناك قضااي لت العديد من جمالت التعاون واليت ميكن التفائـل مـن خاللهـا ملسـ تقبل
يتسم ابلتطور يف العالقات  ،وقضااي اخر تناولت العقبات الـيت وقفـت تعـائق ومصـد امـام تقـدم وتطـوير العالقـات
بي ام مت وضعها حتت عنوان قضااي اخلالف  ،واليت قد تنذر من تراجع يف العالقات بني الطرفني يف املس تقبل .
كـام شسـ تنتج ايضـا ان مـا ترتكــز عليـه العالقـات بـني روسـ يا الاحتاديـة والاحتـاد الاوريب  ،سـواء اكن عــىل
مس تو العالقات مع ي دو عىل انفراد او عىل مس تو العالقات بني روسـ يا والاحتـاد الاورويب بشـلكه الشـامل
تكت اقتصادية او عسكرية من خـالل متثيـل بعـض اعضـائه يف حلـف شـامل الاطليسـ  ،نالحـظ ان العالقـات بـني
الطرفني تاو حبس ايفية املصاحل بي ام  ،اذ اهنا تتقـارب يف قضـااي يـر ي طـرف مـ م انـه مـن الرضـوري التنـازل
والانصياع للطرف الطرف الاخر خلدمة مصاحلهم مجيعا وما حيمت علهيم الظرف يف تكل الفرتة  ،يف حـني رأينـا اهنـام يف
قضااي اخر سعى ي طرف م م العمل عىل احراز وحتقيق القدر الاكرب من املاكس عـىل حسـاب الطـرف الاخـر
بعيدا عن املنظور املس تقبيل وما يربطهام من مصاحل قد تكون عامل همم يف املس تقبل قد يبعد العوامل ادلولية الاخـر
اليت تدخل تطـرف اثلـث والـيت تـؤ ر سـلبا علـهيام  ،ولهـذا فأننـا شسـ تطيع القـول وبشـلك متواضـع ان ي مـن روسـ يا
والاحتاد الاوريب تتعامل مع بعضهام بشلك شـفاف وحـذر سـعيا مـ ام للعـ ادلور ادلوض والاقلميـي ومبـا يتناسـ مـع
عالقات ي طرف عىل حد مع الاع ادلوض واضعني املصاحل معيارا وادلليل اصي يعاد عليه للوصـول اىل الاهـداف
املنشودة .

) (1هاو شادي  ،الثقة املفقودة  :الرصاع الرو – الاورويب عىل الفضاء الاورا  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 110-109
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الفصل الرابع :مستقبل لعالقات بني روسيا االحتادية واالحتاد االوروبي
املبحث االول :مشهد الرتاجع يف العالقات
مـــرت العالقـــات بـــني روســـ يا الاحتاديـــة والاحتـــاد الاورويب جبمـــ مـــن املتغـــريات ادلاخليـــة والاقلمييـــة
وادلوليــة  ،ا ــرت عــىل املســار العــام للعالقــات بــني الط ـرفني  ،كــام ا ــرت عــىل الس ياســة اخلارجيــة لــلك طــرف ،
ممــا اعطــت منطــا ممــزي ًا يف عالقــاام بشــلك عــام  ،ترمجــت اىل قضــااي تعــاون وقضــااي خــالف  ،والــيت ادت اىل
التقـــارب يف بعـــض الـــالت واىل التباعـــد يف جوانـــ اخـــر  ،اذ رســـت تـــكل املتغـــريات مســـ تقبل للعالقـــات
بـــني الطـــرفني  ،والـــيت ميكـــن اســـ تقرائه ووصـــفه بـــثالث مشـــاهد مســـ تقبلية للعالقـــات  ،م ـــا مشـــهد الرتاجـــع
ومشـــهد التقـــارب ومشـــهد الاســـ ارارية  ،وخبصـــوص مشـــهد الرتاجـــع  ،فقـــد ادت مجـــ القضـــااي الـــيت اختلـــف
علهيـــا ي مـــن روســـ يا الاحتاديـــة والاحتـــاد الاورويب اىل تراجـــع العالقـــات  ،اذ اكنـــت مبثابـــة عـــائق يف طريقهـــا
واليت ميكن تقس ميها اىل -:
املطلب االول  /ثورة الغاز الصخري وتراجع الطلب على الغاز الروسي -:
يعتــــرب (الغــــاز الصــــبري)* البــــديل الاول للغــــاز الــــرو يف دول الاحتــــاد الاورويب  ،واصي قــــد
يســب تراجــع يف العالقــات الروســ ية مــع دول الاحتــاد الاورويب عــىل خلفيــة ذ  ،فــامي لــو اســتمثر ذ النــوع
مــن الغــاز بشــلك جيــد ،وابلخــص الغــاز الصــبري الامــرييك  ،واصي زادت تقــديرات احتياطاتــه يف الــولايت
املتحـــدة الامريكيـــة بنســـ بة  %35يف الســـ نوات الاخـــرية  ،فقـــد ارتفعـــت تقـــديرات ـــزو ت الغـــاز الصـــبري
ســـة اضـــعاف عـــام  2010عـــام اكنـــت عليـــه عـــام  ، 2006وميثـــل الغـــاز الصـــبري  %23مـــن انتـــا الغـــاز يف
الــولايت املتحــدة الامريكيــة  ،كــام ان هــذه الــزايدة يف الانتــا جــذبت الاحتــاد الاوريب بر ب ـة شــديدة مكحــاو
منــه الــتحللص مــن القبضــة الروس ـ ية يف جمــال تــأمني الطاقــة  ،خصوصــا بعــد ان اكنــت الاســعار الروس ـ ية اعــىل
مـــن الاســـعار الامريكيـــة  ،فقـــد ابعـــت روســـ يا الاحتاديـــة مكيـــات كبـــرية مـــن الغـــاز اىل اورواب بســـعر يصـــل اىل
( )10دولرات لــلك مليــون وحــدة حراريــة يف حــني يــمت بيــع نفــس ال يــة يف الاســواق الامريكيــة بنقــو ( ) 3
دولرات  ،ممــــا اســــرتعى اهــــامتم رشاكت الطاقــــة والس ياســــ يني يف الاحتــــاد الاورويب  ،وبــــدأت احلكومــــات يف
الاحتاد تضع اسرتاتيجية خلفض امدادات الغاز الروس ية (.)1
ومـــن ـــة اخـــر اجتهـــت دول الاحتـــاد الاورويب اىل تقويـــة الاوارص فـــامي بي ـــا  ،والعمـــل ســـوية لســـد
احلاجــة مــن الطاقــة بعيــدا عــن املصــادر الروس ـ ية  ،فقــد علــت رشكــة ( تــواتل ) عــالق الــنفط والغــاز الفرشيس ـ
* ( الغاز الصبري ) هو ااز طبيعي يس تبر بطرق عديدة ومعقدة  ،ويمت اس تحلدام تقنيات حديثة ومتطورة جدا لس تبرا الغاز الطبيعي الغري تقليدي من طبقات الصبور الزيتية (
السجيل الصبري ) تتضمن تقنيات احلفر الافقي وتشقيق الصبور ابلسوائل  ،ويناي الغاز الصبري اىل فئة الغازات الطبيعية اري تقليدية  .انظر  :موقع املوسوعة العلمية عىل الانرتنت
http://ar.wikipedia.org/wiki
) (1مصطفي الزبراكن  ،ثورة الغاز الصبري  :هل حتقق اس تقالل الولايت املتحدة من س يطرة ال ق الاوسط  ،قضااي  (،مركز اجلزيرة لدلراسات  20 ،اكنون الثاو  ، ) 2013ص.6-5
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 ،اىل اســـتار حقـــول الغـــاز الصـــبري يف بريطانيـــا  ،لتكـــون اوىل ال ـــاكت العامليـــة اخملتصـــة يف هـــذا الـــال
لالســـتار داخـــل بريطانيـــا  ،أذ وجـــد اكـــرث مـــن ( )1300تريليـــون مـــرت مكعـــ مـــن الغـــاز الصـــبري يف شـــامل
بريطانيـــا  ،ل ســـ امي ان نصـــف الارايض الربيطانيـــة ق ارايض صـــاحلة ملامرســـة التكســـري الهيـــدرولييك واســـ تبرا
الغــاز الصــبري  ،حس ـ التقريــر اصي اعدتــه وزارة الطاقــة والتغيــري املنــايخ الربيطانيــة  ،وحس ـ هــذا التقريــر
فــأن  %10مــن احتيــاطي الغــاز الصــبري ســوف تــاكن بريطانيــا مــن ســد حاجاــا مــن الطاقــة ملــدة ســني
س نة ( )1ـ
كـــام جـــاءت التكـــتالت الاقتصـــادية لتكـــون ســـببا اخـــر يضـــاف لأســـ باب الـــيت تـــؤدي اىل تراجـــع
العالقــات بــني الط ـرفني  ،الــرو مــن ــة والاحتــاد الاورويب مــن ــة اخــر  ،فقــد مت توقيــع ميثــاق منظمــة
جديـــدة لـــدلول املصـــدرة للغـــاز عـــىل ـــرار (أوبـــك) خـــالل الاجـــامتع الســـابع ملنتـــد ادلول املصـــدرة للغـــاز يف
العامصـــة الروســـ ية موســـكو يف هنـــاايت عـــام  , 2008عـــىل أن يكـــون مـــن أمه أهـــداف هـــذه املنظمـــة اجلديـــدة
التنســ يق مــا بــني ادلول املصــدرة للغــاز ,وادلراســة للمشــاريع الــيت تعمــل لتط ـوير اإنتــا الغــاز وإاقامــة م ــوعات
مشــرتكة  ،وقــد أاثر هــذا التكتــل ــاوف ادلول الغربيــة ,الــيت رأت أن ادلوافــع الــيت جــاءت وراء تك ـوين منظمــة
اكلــيت جتمــع بــني روس ـ يا وإاي ـران وقطــر س ياس ـ ية وليســت اقتصــادية ،ابعتبــار أن ادلول الــثالث تس ـ تحلدم نفوذهــا
عـــىل أكـــرث مـــن  %60مـــن احتياطيـــات العـــامل املكتشـــفة مـــن الغـــاز يف أراضـــهيا ،مـــا هيـــدد أمـــن الطاقـــة العـــاملي
بشلك عام ( )2ـ
كــام وقــع قــادة ي مــن بلغــاراي ورومانيــا واهنمنســا والــر وتركيــا ،اتفاق ـ ًا لتنفيــذ م ــوع خــط أ بي ـ الغــاز
بوكـــو  ،اصي يســـ ادف تقلـــيص تبعيـــة أورواب لروســـ يا يف جمـــال الطاقـــة  ،ويقيضـــ امل ـــوع املـــدعوم مـــن
الـــولايت املتحـــدة ،ببنـــاء خـــط لأ بيـــ لنقـــل مكيـــة مـــن الغـــاز ً مـــن تركامشســـ تان وأذربيجـــان وإايـــران والعـــراق
ومرصــ اإض تركيــا ورومانيــا والــر واهنمنســا ،و اصي يعتوقــع أن يبــدأ تشــغيل خــط بوكــو يف هنايــة  ،2014وتقــدر
لكفــة امل ــوع اصي ُأطلــق عــام  2002بـــ  7.9مليــار يــورو( 11مليــا ر دولر)  ,لكــن مثــة مســائل ل ت ـزال عالقــة
 ،الوض بشـــأن اهناويـــل ،خاصـــة يف ظـــل الزمـــة املاليـــة العامليـــة  ،والثانيـــة بشـــأن اإمـــدادات الغـــاز للبـــط البـــالغ
طوهل  3300لكم ( )3ـ
اســتنادا اىل مــا تقــدم فــان التفــاوت يف اســـعار الغــاز الصــبري املبــاع يف الــولايت املتحــدة الامريكيـــة
عنـــه يف روســـ يا الاحتاديـــة والاحتـــاد الاورويب ،هل فـــارق كبـــري يف ســـرت الاســـعار العامليـــة  ،واصي مييـــل شســـبيا
لصـــاحل املصـــاحل الاقتصـــادية لالحتـــاد الاورويب  ،ممـــا اســـ تدعى مـــن قبـــل اجلانـــ الاورويب اىل البقـــث عـــن
بـــديل للغـــاز الـــرو يف تـــأمني الطاقـــة  ،ورجـــوع دول الاحتـــاد الاورويب اىل تقويـــة عالقااـــا فـــامي بي ـــا مـــن
) (1تواتل تعلن استارات الغاز الصبري يف بريطانيا  ،ش ة اخبار الساعة  (،مركز الامارات لدلراسات والبقوث الاسرتاتيجية  ،عدد  ، ، 5301الامارات  14 ،يناير  ، )2014ص. 7
) (2امحد دايب  ،منظمة الغاز  ...طموحات روس ية و اوف ربية  ،مصدر س بق ذكره .
) (3امحد دايب  ،خط بوكو للغاز ...بني الس ياسة والاقتصاد  ،مصدر س بق ذكره
املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

143

العالقات بني روسيا االحتادية واالحتاد األوربي للفرتة (

-

)

عباس فاضل عباس

خـــالل التعـــاون يف اســـ تبرا اخملـــزون احملاـــل يف اراضـــهيا لتقليـــل اعامتدهـــا عـــىل صـــادرات روســـ يا الاحتاديـــة ،
والتوجــه اىل اقامــة مشــاريع جديــدة خلطــوط امــداد الطاقــة كبــديل للبطــوط املمتــدة معهــا ابلس ـ تعانة مــع الــولايت
املتحـــدة الامريكيـــة ملقاومـــة التكـــتالت الاقتصـــادية الـــيت تقميهـــا روســـ يا الاحتاديـــة مـــع ادلول املصـــدرة للطاقـــة ،
وي ذ يعد تقجر عرثة يعيق مسار العالقات مع روس يا الاحتادية ويؤدي اىل عدم اس ارارها.
املطلب الثاني  /اخلالف حول اوكرانيا والرتاجع يف العالقات -:
ترتكـــز روســـ يا يف مقارباـــا للمســـأ الوكرانيـــة اإىل حســـاابت جيوس ياســـ ية ،تتصـــل مبســـ تقبل دورهـــا
ادلوض ،وماكااـــا كقـــوة كـــرب  ،وق متـــتكل عـــدد ًا كبـــري ًا مـــن أوراق الضـــغط الســـ يا والاقتصـــادي  ،الـــيت
حتول أوكرانيا اإىل قوة مضادة لها يف املس تقبل ،قد تعيق من عالقااا مع الغرب ( )1ـ
جتعل من ر
اإن الزمــة الراهنــة بــني روســ يا وأوكرانيــا تفصــح عــن طبيعــة املعضــالت اجليوس ياســ ية املســ تجدة  ،يف
عرصـــ مـــا بعـــد احلـــرب البـــاردة  ،بـــني ال ـــق والغـــرب ،وق تـــوحض أن املشـــبت القاةـــة يصـــع حلهـــا دون
مقاربة متاكم (. )2
فــرت تكــن اوكرانيــا جمــرد ســاحة جتــاذب واس ـ تقطاب بــني روس ـ يا الاحتاديــة والاحتــاد الاورويب يف جمــال
تــأمني الطاقــة  ،بــل حتولــت شــيئا فشــيئا اىل ســاحة موا ــة بيــ ام  ،وق املوا ــة الــيت حيــاول ي طــرف م ـ ام
كســ اوكرانيــا او اجــزاء م ــا اليــه  ،وحاميــة نفــوذه ودمع اقتصــاده وتعزيــز حضــوره فهيــا  ،مــع ضــامن امنــه خبلــو
اراضــيه مــن اي اديــد  ،فــاكن النفــوذ الــرو يف القــرم وشــامل البقــر الاســود يشــلك رضبــة وحتــدي للغــرب
وحلـــف النـــاتو  ،وجـــاء انفصـــال القـــرم عـــن اوكرانيـــا ،ليضـــع الاحتـــاد الاورويب امـــام اختبـــار كبـــري  ،فهـــيي الـــيت
مضنــت لوكرانيــا امــن وســالمة اراضــهيا عنــدما ختلــت عــن الســالب النــووي مبوج ـ (اتفاقيــة بودابســت)* عــام
 ، 1994وبعــد التــدخل الــرو يف اوكرانيــا وعــدم اختــاذ موقــف حــازم  ،جيعلهــا مبوقــف ل تســ تطيع اقنــاع دول
اكإيران وكوراي الشاملية ابلتحليل عن اسلقاا النووية بدون ضام ت ( )3ـ
كــام ان ــزو روســ يا لشــ به جزيــرة القــرم ومضهــا هــو جــزء مــن اســرتاتيجية اوســع مــن اجــل الســ يطرة
عــىل جوارهــا القريــ والــتق فيــه  ،وحمــاو لســ تعادة ماكنــة روســ يا كقــوة عظمــى بــنفس مســ تو الغــرب ،
وجــاء هــذا الغــزو مبثابــة التحــدي الاخطــر ابلنس ـ بة لالحتــاد الاورويب يف مــرح مــا بعــد احلــرب البــاردة  ،املــرح
) (1عبداجلليل زيد املرهون  ،أوكرانيا بني رشق و رب  ،مقا  ( ،حصيفة الرايض  ،السعودية  ،عدد  28 ، 16685فرباير . ) 2014
) (2عبداجلليل زيد املرهون  ،هكذا تف رجرت أزمة الغاز بني روس يا وأوكرانيا  ،مقا  ( ،حصيفة الرايض  ،السعودية  ،عدد  16 ، 15789سبارب . )2011
*( اتفاقية بودابست ) ق اتفاقية بني روس يا واوكرانيا وبريطانيا والولايت املتحدة الامريكية عام  1994فقد تنازلت اوكرانيا عن ترساااا النووية لروس يا  ،يف حني تعهدت روس يا والولايت
املتحدة الامريكية وبريطانيا ابلتاض ابحرتام اس تقالل اوكرانيا وس ياداا عىل اراضهيا  ،وحامياا من اي عدوان خاريج  ،وعدم وضع ضغوط اقتصادية للتأثري يف س ياس اا اخلارجية  ،ابلإضافة اىل
عدم اس تحلدام اسلحة نووية ضدها  .املصدر  :تصاعد الازمة يف اوكرانيا  ،مقا ،حصيفة اجلريدة  ،عدد ، 2252الثالاثء  4اذار  . 2014انظر ايضا  :املوسوعة العلمية ويكيبيداي عىل املوقع
http://ar.wikipedia.org/wikiugn
) (3محمد صفوان جولق  ،اوكرانيا وانفصال القرم  :الواقع املأل ،تقرير  (،مركز اجلزيرة لدلراسات  ،قطر  20 ،اذار  ، ) 2014ص . 7
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الـــيت متـــزيت ابلتعـــاون الســـلمي وحـــل الزناعـــات ابلوســـائل املقـــررة يف القـــانون ادلوض وادلبلوماســـ ية ادلوليـــة ،
وبذ فأن روس يا الاحتادية بتدخلها يف الشأن الاوكراو قد خرجت عن معايري السلوك ادلوض ( )1ـ
ل ســـ امي ان الاهـــامتم الـــرو بأوكرانيـــا بشـــلك عـــام وشـــ به جزيـــرة القـــرم بشـــلك خـــاص يرجـــع لعـــدة
اس ـ باب م ــا جيوس ياس ـ ية  ،ذ مــن خــالل موقــع اجلزيــرة املهــم  ،فهــيي تقــع عــىل الضــفة الغربيــة لبقــر ( أزوف
)  ،وارشافهــا عــىل مضــيق ( كــريتش ) اصي يفصــل بينــه وبــني البقــر الاســود ويــتق مبــرور الســفن التجاريــة
والعســكرية اىل عــدة م ـواا اوكرانيــة وروس ـ ية  ،وايفياــا الامنيــة والعســكرية ترجــع اىل اطــال ش ـ به اجلزيــرة عــىل
رشيـــط طويـــل مـــن ســـواحل البقـــر الاســـود الشـــاملية وتوجـــد عـــىل اراضـــهيا  15قاعـــدة عســـكرية اوكرانيـــة ،
ابلإضافة للتواجد العسكري الرو واملاثل ابل (-: )2
 -1قاعدة س يفاس توبل العسكرية واليت تضم اكرث من ( )30سفينة حربية وعدة طائرات هوليكوبرت .
 -2قاعدة فيادوس يا اليت تقع رشق القرم .
 -3املطــــارات العســــكرية ( س يفاســــ توبل – اكتشــــا ) (،كفارديســــاكاي) ( ،س يفاســــ توبل – خريســــونيس ) ( ،
س يفاس توبل اجلنويب – يوج ).
 -4وحـــدات التصـــال العســـكرية ( اكتشـــا ) يف اجلنـــوب الغـــريب  ( ،ســـوداك ) يف رشق القـــرم  ( ،ايلطـــا ) يف
جنوب القرم .
 -5قوات عسكرية روس ية اثبتة يصل تعدادها اىل ( )14000جندي.انظر اخلارطة رمق ()7
خارطة رمق ( :)7القوات الروس ية يف ش به جزيرة القرم

) (1جور فيشان  ،اوكرانيا والقرم يف الس ياسة الروس ية  ،ترمجة محمود احلراثو  ،تقرير  ( ،مركز اجلزيرة لدلراسات  ،قطر  26 ،اذار  ، ) 2014ص . 5
) (2محمد صفوان جولق  ،اوكرانيا وانفصال القرم  :الواقع املأل ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 5-4
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املصدر :تصاعد الازمة يف اوكرانيا  ،مقا  (،حصيفة اجلريدة  ،عدد ، 2252الثالاثء  4اذار .) 2014
ويف اجلانــ الاقتصــادي فــأن اعــامتد اوكرانيــا عــىل الغــاز الــرو واصي متثــل بقميــة املبيعــات العاليــة ،
والـــيت بلغـــت قميـــة ي ( )1000مـــرت مكعـــ مـــن الغـــاز الـــرو لوكرانيـــا ( )430دولر يف عـــام  ، 2012أذ
اســ تطاعت روســ يا اســ تحلدام خطــوط ا بيــ الغــاز كوســ ي ضــغط عــىل اوكرانيــا  ،مــن خــالل خصــم ()100
دولر مــن قميــة ي ( )1000مــرت مكع ـ مــن الغــاز  ،وص اضــطرت اوكرانيــا اىل اس تصــدار ق ـرار باديــد بقــاء
اســطول البقــر الاســود الــرو عــىل اراضــهيا ( شــ به جزيــرة القــرم ) حــىت عــام  2042مــع اماكنيــة اهناديــد ،
عىل الرمغ من خالف ذ لدلس تور الاوكراو اصي حيظر تواجد القوات الاجنبية ( )1ـ
كــــام اجتهــــت أوكرانيــــا اىل الغــــاز الصــــبري  ،فعملــــت اىل تنشــــ يط دور رشاكت عامليــــة يف عليــــات
التنقي ـ عــن هــذا الغــاز هبــدف تقليــل الاعــامتد ع ـىل الغــاز الــرو  ،ويتــوفر دل أوكرانيــا رابــع أكــرب ــزون مــن
الغاز الصبري يف أورواب بعد بولندا وفرشسا والرنوجي ( )2ـ
ان احتيـــا اورواب للغـــاز واســـ تريادها املســـ ار لهـــذه الســـلعة  ،واصي قـــد يصـــل اىل  % 90-80مـــن
حاجتـــه منـــه حبلـــول عـــام  ، 2030ومـــن احلاجـــة املاســـة للغـــاز اكن ســـببا يف ظهـــور اســـتياء ومـــة اعالميـــة
وس ياســ ية يف الاوســاط الاوروبيــة  ،خــالل ازمــة الغــاز الــيت ششــبت بــني روســ يا واوكرانيــا يف عــام  ، 2006أذ
ظهـــر مصـــطلح الاســـ تحلدام الســـ يا للغـــاز  ،واصـــبح لروســـ يا ســـالب فعـــال ومـــؤ ر للضـــغط عـــىل الاحتـــاد
الاورويب  ،واكن لبـــد مـــن تقلـــيص اعـــامتده عـــىل الوقـــود الـــرو  ،ولهـــذا قـــررت املفوضـــية الاوروبيـــة تبـــ
) (1فريد علوش  ،التعاون القطري – الوكراو يف جمال الطاقة  :خصوصياته وافاقه  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 2
) (2مصطفي الزبراكن  ،ثورة الغاز الصبري  :هل حتقق اس تقالل الولايت املتحدة من س يطرة ال ق الاوسط  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 7
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م ـــوع نقـــل الغـــاز مـــن اســـ يا الوســـطى والقوقـــاز اىل اورواب عـــرب تركيـــا مـــن خـــالل خـــط ا بيـــ ( بوكـــو) ،
واصي ا ـــر ســـلبا حـــىت عـــىل ادلول الاعضـــاء يف الاحتـــاد الاورويب  ،أذ ظهـــر انقســـام اورويب حيـــال ذ اخلـــط
 ،ان خــط بوكــو ينطلــق مــن ثــالث دول مــن اســ يا الوســطى ( اكزخســ تان  م أوزبكســ تان  م تركامشســ تان   ،م
ميتــد ــراب يف قــاع حبــر قــزوين حــىت اذربيجــان ومنــه اىل جورجيــا   ،م اىل تركيــا  ،ليصــل اىل بلغــاراي و رومانيــا
و هناكراي و اهنمنسا .
ان امه مــا يف العالقــات بــني روســ يا الاحتاديــة والاحتــاد الاورويب وبقــدر تعلــق الامــر بأوكرانيــا  ،هــو
( LIQUID
ملــــــف ( تــــــأمني الطاقــــــة ) وخصوصــــــا الغــــــاز املســــــال ( ) LNG
 ، ) NATURAL GASوكــذ حمــاو روس ـ يا الاحتاديــة الس ـ يطرة عــىل خطــوط ا بي ـ الغــاز الاوكرانيــة
 ،مـــن خـــالل حتـــدييلا ورشاهئـــا لحقـــا  ،لتصـــبح مـــن ممـــتلاكت ادلو الروســـ ية  ،كـــام حصـــل مـــع بيالروســـ يا ،
وتعــد خطــوط ا بي ـ الغــاز الاوكرانيــة مــن اكــرب خطــوط الغــاز يف اورواب  ،ولهــا قــدرة بضــعف قــدرة خــط الغــاز(
نــورد ســرتمي )  ،ولهــذا فــان لروس ـ يا مصــلحة اقتصــادية يف الس ـ يطرة عــىل هــذه اخلطــوط  ،ابملقابــل يــر الاحتــاد
الاورويب ان مســــأ تقلــــيص الاعــــامتد الاورويب عــــىل الغــــاز الــــرو اصــــبح مــــن الاولــــوايت يف الس ياســــة
اخلارجيـــة الاوربيـــة  ،اذ اتفـــق قـــادة الاحتـــاد الاورويب اىل ترســـيع ـــودمه لإجيـــاد امـــدادات للطاقـــة مضـــمونة
بشـــلك اكـــرب  ،خصوصـــا بعـــد  م روســـ يا الاحتاديـــة جلزيـــرة القـــرم الوكرانيـــة ،اذ متـــد روســـ يا الاحتاديـــة بثلـــيث
احتياجـــات الاحتـــاد الاوريب مـــن الطاقـــة ( الـــنفط والغـــاز ) عـــرب اوكرانيـــا  ،وقـــد جـــاء التأكيـــد مـــن قبـــل رئـــيس
اللس الاورويب ( هريمان فان رومبوي ) واصي ميثل حكومات الاحتاد الاورويب يف بروكسل ( )1ـ
القـــت الازمـــة الاوكرانيـــة الاخـــرية بظاللهـــا عـــىل العالقـــات بـــني روســـ يا والاحتـــاد الاورويب والـــيت
اكنـــت حـــول اوكرانيـــا ومســـأ انضـــامهما اىل الاحتـــاد الاورويب او الرجـــوع اىل فضـــاء روســـ يا الاحتاديـــة  ،والـــيت
اســـفرت عـــن موا ـــة اـــري مســـ بوقة منـــذ احلـــرب البـــاردة  ،فقـــد نـــتج ع ـــا عقـــوابت امريكيـــة واوروبيـــة ضـــد
روســـ يا الاحتاديـــة  ،فســـعت روســـ يا اىل اجيـــاد حـــل تفـــاويض مـــع الغـــرب حليلـــو دون الوصـــول اىل املوا ـــة ،
مــن خــالل اجيــاد صــيغة فدراليــة لوكرانيــا  ،وعــدم اللجــوء اىل القــوة العســكرية رمغ تص ـويت الكــرملني لضــم ش ـ به
جزيـــرة القـــرم اىل روســـ يا  ،كـــام ســـعت روســـ يا اىل زايدة التقـــارب مـــن خـــالل مراجعـــة الامـــور يف منطقـــة (
تراشسدينسرتاي) التابعة مجلهورية مودلافيا امجلهورية السوفيتية السابقة  ،والواقعة بني اوكرانيا ورومانيا (. )2
ان مـــا شس تحللصـــه ممـــا ســـ بق هـــو ان اوكرانيـــا تعـــد اـــر زاويـــة يف العالقـــات بـــني روســـ يا الاحتاديـــة
والاحتــــاد الاورويب  ،وان اخلالفــــات الــــيت نتجــــت حولهــــا يف الونــــة الاخــــرية والــــيت اســــفرت اىل التــــدخل
العســكري الــرو يف الشــأن الوكــراو و م شــ به جزيــرة القــرم اهنهيــا متحديــة بــذ القــوانني ادلوليــة مــا هــو
نتيجة حلقائق اساس ية مبنية عىل -:
) (1اورواب تتجه لتقليل اعامتدها عىل الطاقة الروس ية  (،مقا  ،حصيفة العرب  ،عدد  ، 9414قطر 22 ،مايس . )2014
) (2روس يا تتحدث عن تفاويض لتجاوز الازمة الاوكرانية  ،مقا  ( ،حصيفة العرب  ،عدد ، 9422قطر  30 ،مارس  ، ) 2014ص.18
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 -1موقــع اوكرانيــا اجليــو س ـ يا واصي حــمت عــىل روس ـ يا الاحتاديــة العمــل اىل مضهــا جزئيــا حــىت لــو لكفهــا ذ
خسارة العالقات اليت تربطها ابلحتاد الاورويب
 -2وجـــود القواعـــد العســـكرية الروســـ ية املهمـــة يف شـــ به جزيـــرة القـــرم يعطـــي الاولويـــة لدلفـــاع ع ـــا وعـــدم
الافراط هبا  ،حىت لو لكفها ذ للموا ة وخسارة العالقات وتراجعها مع الاحتاد الاورويب .
 -3رمغ وجــود شــ بكة خطــوط الا بيــ الــيت تغــذي الاحتــاد الاورويب النابعــة مــن روســ يا الاحتاديــة والــيت
متــر عــرب اوكرانيــا  ،الا ان هنــاك مج ـ مــن اخلالفــات حــول اوكرانيــا القــت بظاللهــا عــىل العالقــات القاةــة بــني
الطرفني تنذر برتاجع العالقات وعدم اس ارارها او تقدهما .
املطلب الثالث  /التعاون القطري االوروبي وتراجع العالقات -:
ان ماكنــة قطــر يف جمــال الطاقــة يعطهيــا ايفيــة كــرب يف العالقــات بــني ( روســ يا الاحتاديــة و الاحتــاد
الاورويب ) اذ تعتـــرب يف مقدمـــة منتجـــي الغـــاز يف ال ـــق الوســـط والعـــامل والـــيت تشـــرتك بـــأكرب م ـــن للغـــاز
الطبيعــي مــع اإي ـران  ،فاإهنــا تعــول عــىل اإقامــة م ــوعات مشــرتكة وكــذ املســايفة يف م ــوعات دوليــة تتضــمن
شــ باكت لنقــل الغــاز الطبيعــي عــرب دول ال ــق الوســط اإىل جنــوب أورواب  ،وتوســ يع أســواق الغــاز الطبيعــي
مــع زايدة الطلــ يف ظـــل توقعــات خبــرو الاقتصـــاد العــاملي مــن الركـــود ،ويبقــى الغــاز المـــرييك قليــل التـــأثري
علهيـــا ابلنظـــر لخـــتالف أســـواقها وموقعهـــا اجلغـــرايف ،اصي يـــدفع اإىل تفضـــيل اإنتا ـــا يف دول جنـــوب ورشق
أس يا حاليا  ،ودول جنوب ورشق أورواب مس تقبال ( )1ـ
ابلإضـــافة اىل ان قطـــر دخلـــت مكصـــدر بـــديل للغـــاز املســـال الـــرو  ،خصوصـــا ابلتلكفـــة القلـــي
لتجهـــزي الغـــاز  ،أذ ان ســـعر الغـــاز القطـــري يكـــون ( )140دولر لـــلك ( )1000مـــرت مكعـــ  ،واصي يكـــون
اقــل بــثالث م ـرات مــن ســعر الغــاز الــرو  ،كــام انــه ســيمت بنــاء عــىل املــد الطويــل حمطــة طرفيــة يف مينــاء
ابلقــرب مــن مدينــة اوديســا ( اوكرانيــا ) لس ـ تقبال الغــاز الطبيعــي املســال  ،والــيت ستســمح ابحلصــول عــىل ()10
مليـــارات مـــرت مكعـــ مـــن الغـــاز  ،لـــيس لتلبيـــة احلاجـــة الوكرانيـــة فقـــط  ،بـــل والتصـــدير اىل بـــدلان الاحتـــاد
الاورويب  ،ومـــن املتوقـــع ان تســـ ترت اوكرانيـــا اول مكيـــة مـــن هـــذا الغـــاز املســـال يف بدايـــة عـــام  ، 2015وهبـــذا
امل ــوع تكــون قطــر قــد مضنــت تصــدير الغــاز مس ـ تقبال عــرب خطــوط الغــاز الوكرانيــة ،وابلتــاض تقــدمي اســعار
تنافس ية لتلكفة الغاز  ،وهبذا تصبح منافسا قواي لروس يا يف اورواب ( )2ـ
كـــام ان قطـــر تعمـــل عـــىل تـــزود بريطانيـــا ب يـــات الغـــاز املســـال والـــيت تصـــل اىل حـــواض  %20مـــن
احتياجــات بريطانيــا عــرب رشكــة ( ســاوث هــوك ) للغــاز والــيت تعتــرب مــن اكــرب ال ــاكت اخملتصــة يف هــذا الــال ،
) (1فريد علوش  ،التعاون القطري – الوكراو يف جمال الطاقة  :خصوصياته وافاقه  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 3
) (2نفس املصدر  ،ص. 3
املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

148

العالقات بني روسيا االحتادية واالحتاد األوربي للفرتة (

-

)

عباس فاضل عباس

عــرب قــالت الغــاز العمالقــة ( كيــوميكس ) و ( كيــو فلــيكس )  ،وتســ تطيع هــذه ال ــكة ان تلــا احتياجــات
اكرث من(  ) 8ماليني مزنل يوميا يف احناء بريطانيا (. )1
ان التعــاون القطــري – الاوكــراو يســهم يف ختفيــف الضــغط واحلــد مــن النفــوذ الــرو عــىل اوكرانيــا ،
كـــام يضـــمن لالحتـــاد الاورويب عـــدم تكـــرار ازمـــة الغـــاز  ،كزمـــيت  2006و 2009ويقلـــل مـــن تلكفـــة الغـــاز اىل
ادلول الاوروبيــة  ،وحيــد مــن اتســاع نفــوذ روس ـ يا كــــ( مركــز للقــوة ) ويكبــدها خســائر اقتصــادية بســب فقــداهنا
اجلــزا لأســواق الاوكرانيــة والاوروبيــة  ،وهــذا مــا يعــزز الوجــود القطــري يف اســواق اورواب  ،ويزيــد التعــاون
بـــني اوكرانيـــا وقطـــر والاحتـــاد الاورويب  ،ممـــا يضـــمن لالحتـــاد الاورويب خـــرو اوكرانيـــا مـــن منطقـــة النفـــوذ
الروس ية ( )2ـ
كــام ان ادلخــول النشــط لقطــر يف جمــال مجهــورايت الاحتــاد الســوفييت الســابق ل ســ امي دول البلطيــق ،
يعتــرب ســببا يف تراجــع العالقــات بــني روســ يا الاحتاديــة ودول الاحتــاد الاورويب  ،فقــد طــورت قطــر عالقااــا
مــع تــكل امجلهــورايت  ،مــع عقــد التفاقيــات مــع مجهــورييت طاجيكســ تان وقرازيس ـ تان  ،حــول دعــوة عــامل مــن
هـــاتني امجلهـــوريتني للعمـــل يف قطـــر ،وقيـــام دو قطـــر بأششـــاء صـــندوق اســـتاري بقميـــة ( )100مليـــون دولر
لتقســـني الاقتصـــاد الطـــاجييك  ،هـــذا مـــا جعـــل مـــن القيـــادات الروســـ ية اعتبـــار قطـــر بس ياســـ اا اخلارجيـــة يف
جمال مجهورايت الاحتاد السوفييت السابق  ،هو مبثابة الوقوف يف وجه روس يا الاحتادية .
لقــد اد دخـــول قطـــر بعالقــات ممـــزية مـــع اوكرانيــا ومجهـــورايت الاحتـــاد الســوفييت الســـابق  ،اىل تـــوتر
عالقااــا مــع روس ـ يا  ،واضــعاف نفوذهــا يف تــكل امجلهــورايت مــن ــة  ،لك ــا ومــن خــالل الفوائــد الــيت س ـ تجنهيا
 ،ســـوف تعـــزز وجودهـــا يف ســـوق الطاقـــة الاورويب مـــن ـــة اخـــر  ،وهـــو الامـــر اصي يكـــون هل ا ـــر واحض
يف الســاحة ادلوليــة وخصوصــا يف العالقــات ( الروســ ية – الاوروبيــة ) ان مــا يقلــق روســ يا هــو ان اقتصــادها
يقــوم اساســا عــىل ادلخــل مــن صــادرات الطاقــة وان دخــول قطــر يف هــذا الــال ســوف يضــعف دورهــا الــرايدي
يف سوق الطاقة الاورويب خاصة ( الغاز ) ويسب لز كبري يف مزيانياا ( )3ـ
املطلب الرابع  /خطوط امداد الطاقة الصينية و االسرائيلية وتراجع العالقات-:
بعــــد عــــام  ،2001وصــــلت عالقــــات ال ــــاكة والتعــــاون الاســــرتاتيجية بــــني الصــــني وروســــ يا اإىل
مســـ تو جديـــد  ،حيـــث تع رمقـــت الثقـــة الس ياســـ ية املتبـــاد بـــني اجلـــانبني وتكث رفـــت التصـــالت بـــني قـــاداام ،
وجــاءت معاهــدة حســن اجل ـوار والتعــاون الــودري بــني الــبدلين الــيت وقرعهــا رئيســا الــبدلين العــام  ، 2001والبيــان
املشــرتك اصي أصــدره يف العــام نفســه هنجــا جديــدا ملفهــوم الصــداقة  ،كــام جــاءت صــادرات روســ يا مــن الــنفط
) (1هويدا ابز  ،قطر تزود بريطانيا خبمس احتيا ا من الطاقة النظيفة  ،مقا ( ،حصيفة ال ق  ،عدد  27 ، 9415مارس  ،) 2014ص. 2
) (2فريد علوش  ،التعاون القطري – الاوكراو يف جمال الطاقة  :خصوصياته وافاقه  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 4-3
) (3فريد علوش  ،التعاون القطري – الاوكراو يف جمال الطاقة  :خصوصياته وافاقه  ،تقرير  ( ،مركز اجلزيرة لدلراسات  24 ،اكنون الاول  ، ) 2012ص.6-5
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املاايـــد مقابـــل ارتفـــاع اســـ االك الصـــني للطاقـــة  ،وهـــو المـــر اصي اكن يشـ ر
ــلك داف ًعـــا اإضـــاف ًيا لرضـــورة اإقامـــة
عالقـــات اســـرتاتيجية ثنائيـــة بـــني الطـــرفني  ،وتشـ ر
ــلك العالقـــات الاقتصـــادية الصـــينية-الروســـ ية ربوابـــة واعـــدة
لتقوية العالقات والاستارات املشرتكة ل س ريام يف القطاع النفطي و قطاع الطاقة بشلك عام ( )1ـ
ان روســـ يا ل تســـ تطيع ان تغمـــض عي ـــا عـــن الصـــني ابعتبارهـــا اثو اكـــرب مســـ تورد للـــنفط يف العـــامل ،
فقــد وقعــت روس ـ يا الاحتاديــة مــع الصــني يف  2009/4/21اتفاقــا يف جمــال الــنفط  ،تقــدم الصــني مبقتضــاه قرضــا
لروس يا بقمية (  ) 25مليار دولر مقابل امدادات روس يا ل بي النفط اىل الصني (. )2
خصوصـــا بعـــد جنـــاب الطرفـــان يف حـــل ( قضـــية احلـــدود )* بيـــ ام عـــام  ، 2008الامـــر اصي اد اىل
وضــع أساس ـ ًا صــلب ًا لتمنيــة رشاكــة التعــاون الاس ـرتاتيجي الــيت قامــت عــىل أســاس حســن اجل ـوار واملســاواة والثقــة
املتباد والتعاون املتبادل والتمنية املشرتكة ( )3ـ
جعلـــت روســـ يا الاحتاديـــة مـــن مجهوريـــة الصـــني الشـــعبية  ،الـــيت تعتـــرب اكـــرب مســـ اكل للطاقـــة ،
خصوصــا بعــد ان وصــل اــم الاســ ترياد يف الصــني اىل (  ) 136مليــون طــن مــن الــنفط عــام  ، 2005اي مــا
يعــادل  %6مــن التجــارة العامليــة للــنفط  ،كــام اهنــا تعــد مــن ال ـبدلان العاليــة الكثافــة الس ـاكنية  ،اذ ميثــل ســاكهنا
 %20مـــن مجمـــوع ســـاكن العـــامل ( ، )4البـــديل الاخـــر يف تصـــدير منتجاتـــه النفطيـــة  ،يف حـــا تراجـــع اســـ ترياد
الاحتــاد الاورويب للوقــود مــن روس ـ يا  ،هبــدف تنويــع صــادرااا والالتفــاف عــىل اورواب  ،عــرب مــد خــط انبــوب
نفـــط ( ســـ يبرياي – احملـــيط الهـــادئ )  ،واصي ســـ ميد الصـــني ابلـــنفط الـــرو  ،مـــن ســـ يبرياي اىل املصـــايف
الصــينية يف مدينــة ( دابكيــنج ) شــامل رشق الصــني بتنفيــذ مــن قبــل ال ــكة العامــة لنقــل الــنفط اخلــام الــرو
( تراشســــ نفت ) والموعــــة النفطيــــة الصــــينية ( ان يب ) ( ، )5وكــــذ اعــــادة تدشــــني خــــط ا بيــــ
الــــنفط ( انغارســــك – داتســــني ) يف رشق ســــ يبرياي  ،كــــام جــــاءت اخلالفــــات الروســــ ية مــــع اوكرانيــــا حــــول
امــدادات الغــاز عــام  ، 2006ومشــاي بنــاء اخلــط الشــامض عــرب حبــر البلطيــق ومصــاع تعامــل روســ يا مــع
جرياهنــا الوروبيــني  ،دفــع روس ـ يا للتوســع يف جمــال الطاقــة وهــذا مــا اكــده ال ـرئيس الــرو فالدميــري ب ـوتني يف
()6
 27نيسان  2006وابلشلك التاض -:
 -1ان جبوار روس يا سوقا هائ لترصيف الغاز والنفط  ،وخصوصا مع الصني .
 -2ان لروس يا احلق يف ان يكون دلهيا اجتاه طاقوي بديل لورواب  ،وق ادلول الاورو اس يوية ـ
) (1ابو بكر فتقي ادلسويق  ،العالقات الروس ية – الصينية حمددات اخلالف وافاق التعاون  ،الاهرام الرمقي  ،ا ت ين الاول  ، 2007عىل املوقع , http://digital.ahram.org.eg
) (2طال حسني حافظ  ،املتغريات اجلديدة يف س ياسة روس يا الاحتادية جتاه منطقيت اس يا الوسطى والقوقاز  ،مصدر س بق ذكره  ،ص.440
*اخلالف حول احلدود جاء من جراء التلوث البييئ ( الايكولويج ) اصي حصل يف هنر امور وجماريه هناية  2005و بداية  ، 2006بعد انفجار يف احد املنشاة الكاميوية يف ضواي مدينة
هاربني  ،واصي اد اىل ترسب ( )60طن من البزنول  :انظر  :س.غ لوزاينني  ،عودة روس يا اىل ال ق الكبري  ،ترمجة هامش حامدي  ( ،دار املد  ،ط ، 1بغداد  ،) 2012 ،ص . 328
) (3عبدالكرمي صاحل احملسن  ،العالقات الروس ية -الصينية التارخي والتطلعات  ( ،احلوار املادن  ،عدد . )2011/6/9 ،3391
) (4الصني والهند والولايت املتحدة الامريكية  :التنافس عىل موارد الطاقة ،ش ة اخبار الساعة  ( ،مركز الامارات لدلراسات والبقوث الاسرتاتيجية  ،ط ،1ابوظا  ، ) 2008 ،ص . 298
) (5بوتني يدشن القطاع الرو من انبوب نفط للصني  ،ش ة اخبار الساعة  ( ،مركز الامارات لدلراسات والبقوث الاسرتاتيجية  ،عدد  ، 4421ابوظا  ،اب  ، ) 2010ص. 13
) (6س.غ لوزاينني  ،عودة روس يا اىل ال ق الكبري  ،ترمجة هامش حامدي  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 340
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جــاءت خطــوط ا بيــ الــنفط والغــاز (الروســ ية – الصــينية)  ،مــن ان جتعــل لكــهيام مــن ادلخــول يف
ترتي ـ تعــاوو داي وذي فائــدة مشــرتكة  ،ميكــن ان يعطــي انعاكســا واحضــا يف تــأمني الطاقــة مــن منــاطق اس ـ يا
الوســطى  ،هبــدف تعزيــز العالقــات ذات الصــ ابلهيــدروكربو ت  ،مــن خــالل م ــوع خــط ا بيــ ( الصــني
– اكزاخســـــ تان )  ،اصي يبـــــدا مـــــن منطقـــــة أتـــــرياو ( ) ATYRAUالاكزاخســـــ تانية ليصـــــل اىل الارايض
الصــينية وبطــول ( )3000مك وبقــدرة نقــل ( )20مليــون مــن الــنفط اخلــام القــزوي  ،اذ يغطــي هــذا اخلــط مــن
تلبيــة  %15-10مــن طلــ الصــني عــىل الطاقــة  ،وهبــذا ســوف تقــوض الايفيــة اجليوس ياس ـ ية خلــط ا بيــ (
ابكـــو  -تبلييســـ – جهيـــان ) واصي تدعـــه الـــولايت املتحـــدة الامريكيـــة  ،وان مـــن املتوقـــع ان يرتفـــع الطلـــ
الصـــي عـــىل الـــنفط يف عـــام  2020اىل  %70مـــن اجـــامض احتياجااـــا  ،وان تســـ تورد مـــن الغـــاز الـــرو
 %40عام  ، 2025الامر اصي يعطي ميول رو اكرب للصني يف صادرااا من الطاقة ( )1ـ
كــام جــاء اكتشــاف الغــاز الطبيعــي يف ارسائيــل عــام  2004يف بــ( ( مــاري – يب ) والوقــع مضــن حقــل
بـــ( ( ايم ثيتـــيس ) املقابـــل لســـاحل اســـدود  ،وحقـــول ( ليفيتـــان ) و ( افروديـــت )  ،لتصـــبح ارسائيـــل احـــد
املــزودين ابلطاقــة اىل اورواب بــدل عــن روســ يا الاحتاديــة  ،نظــرا لقــرب املســافة م ــا اىل الاحتــاد الوريب  ،أذ
()2
تزود ارسائيل دول الاحتاد الاورويب ابلغاز املسال عن طريقني -:
الاول  /عــن طريــق تركيــا – قــربص أذ يــمت خض الغــاز مــن حقــيل ( لفيتــان ) و ( افروديــت ) جماعــني شــامل
حنـــو اجلزيـــرة اىل الســـاحل القـــربيص  ،اذ يـــمت معاجلـــة الغـــاز وتنقيتـــه مـــن الشـــوائ يف حمطـــة ( فاســـ يليكوس )
للطاقة وم ا اىل دول اورواب .
الثــاو  /عــن طريــق اليــو ن – قــربص مــن خــالل خــط حبــري لإيصــال امــدادات الغــاز الارسائيليــة والقربصــية
اىل اليو ن  ،ومنه اىل ش باكت الغاز الاوروبية ـ
كــذ علــت ارسائيــل عــىل تزويــد الاحتــاد الاورويب بكــامت الطاقــة الكهرابئيــة الفائضــة عــن احلاجــة
الارسائيليـــة  ،مـــن خـــالل التعـــاون مـــع اليـــو ن وقـــربص مـــرورا جبزيـــرة كريـــت لتصـــدير الطاقـــة الكهرابئيـــة مـــن
حمطــات الطاقــة الــيت تعمــل ابلغــاز  ،عــرب م ــوع ال ـربط الكهــرابا املســمى ( رابــط اورواب بأس ـ يا ) ( EURO
 ) ASIA INTERCONNECTORمــــن خــــالل مــــد اكبــــل (تــــوتر عــــاض) بطاقــــة  2000ميغــــاواط و
بطول  540ميل حبري يف قاع البقر اي ما يعادل (  ) 1000مك ( )3ـ
يضــــاف اىل مجــــ القضــــااي الــــيت دفعــــت العالقــــات بــــني روســــ يا الاحتاديــــة والاحتــــاد الاورويب اىل
الرتاجــع  ،قضــااي تعــد مــن القضــااي اجليوس ياس ـ ية  ،ايفهــا قضــية الرصـ ـاع عــىل ماكمــن الــنفط يف القط ـ الشــامض
 ،والــيت حــدثت عــام  2007عنــدما حصــل رصاع عــىل ــروات القط ـ الشــامض  ،ل س ـ امي وان التقــديرات تشــري
) (1الصني والهند والولايت املتحدة الامريكية  :التنافس عىل موارد الطاقة  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 488-416
) (2ساميون هندرسون  ،خيارات ارسائيل وقربص ومشاريع التعاون بي ام  ،تقرير  ( ،مؤسسة ادلراسات الفلسطينية  ،ايلول  ، ) 2013ص. 9-8
) (3نفس املصدر السابق  ،ص. 18-17
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اإىل أنــه حيتــو مــا يقــارب مــن  %25مــن احتيــاطي العــامل مــن الــنفط والغــاز ،اإىل جانــ احتيــاطي كبــري مــن
املــاس واصه ـ والبالتــني واريهــا مــن املعــادن وقــد ظهــر هــذا الرصــاع بــني روس ـ يا الاحتاديــة والــولايت املتحــدة
وادلول الوروبيــة املط ـ عــىل القط ـ الشــامض بعــد وضــع العــرت الــرو يف قــاع احملــيط  ،و ــود البعثــة العلميــة
الروس ـ ية لإثبــات أن سلس ـ جبــال ( لوموشســوف ) يف قــاع احملــيط املتجمــد ل امتــداد جيولــويج لروس ـ يا ،مبــا
ميك ا من اإعالهنا أرايض روس ية وفق معاهدة قانون البحار التابعة لأمم املتحدة ( )1ـ
مل تكـــن القضـــااي ذات الطـــابع ادلبلومـــا بعيـــدة عـــن مجـــ القضـــااي الـــيت ارقـــت تقـــدم او اســـ ارار
العالقـــات بـــني الطـــرفني الـــرو والاورويب  ،كقضـــية تبـــادل طـــرد ادلبلوماســـ يني بـــني روســـ يا وبريطانيـــا،
وتأثريهــا الســلا عــىل مســار العالقــات والزناعــات التجاري ـة بــني روس ـ يا ودول الاحتــاد الورويب خاصــة بولنــدا ،
والــيت نتجــت عــن احلظــر اص فرضــته روس ـ يا عــىل اس ـ ترياد اللقــوم البولنديــة ،ورفــض بولنــدا يف املقابــل توقيــع
الاحتـــاد الورويب اتفـــاق ال ـــاكة والتعـــاون اجلديـــد مـــع روســـ يا ،وتـــدهور العالقـــات بـــني روســـ يا وادلول الـــيت
انفصـــلت عـــن الاحتـــاد الســـوفييت ســـابقا  ،وانضـــمت اإىل الاحتـــاد الورويب فقـــد أزالـــت اســـ تونيا يف شـــهر أبريـــل
 2007النصــ التــذاكري اخلــاص بتقريــر القــوات الســوفيتية عامصاــا اتلــني ،ممــا أاثر روســ يا  ،كــام جــاء أعــالن
ليتوانيـــا معارضـــاا لتوقيـــع الاحتـــاد الورويب اتفـــاق ال ـــاكة والتعـــاون اجلديـــد مـــع روســـ يا  ،فضـــال عـــن القـــانون
اص أقرتــه لتفيــا  ،واص حيــرم الــروس فهيــا مــن احلــق يف احلصــول عــىل التعلــمي املتاكمــل ابللغــة الم ،ابعتبــارمه
( ل مــواطنني ) وهــو املصــطلح اص تــر روســ يا أنــه عنرصــي واســ تحلدم لول مــرة يف واثئــق احلــزب النــازي
يف أملانيا ( )2ـ
ما س بق يشري اىل تراجع العالقات بني روس يا الاحتادية والاحتاد الاورويب وخصوصا يف جمال اتمـني الطاقـة
 ،الال اصي يعد من امه مرتكزات ومقومات الاقتصاد الاورويب  ،بسب جلـوء الاحتـاد الاورويب اىل بـدائل اخـر
عن الامدادات الروس ية  ،كقطر وارسائيل  ،مما اد اىل قلق روس يا الاحتادية من خسارة املاكنة اليت حتتلها يف جمـال
الطاقة فسعت اىل تقوية عالقااا الاس يوية وخصوصا مع الصني ابعتبارها من كبار مس اليك الطاقة يف العامل ولتعـويض
النقص اصي قد يصي مزيانياا ودخلهـا القـويم  ،فقامـت مبـد شـ بكة عالقـة مـن ا بيـ الـنفط بي ـا وبـني الصـني ،
وابلتاض سوف تزداد املسافة يف العالقات بي ا وبني الاحتاد الاورويب ويسب يف تراجعها .
ان ي ما تقدم حول قضااي الرتاجع يف العالقات الروس ية – الاوروبية واليت ق يف جلها قضااي تسهم بشـلك
او ابخر  ،بتقليل فرص التعاون والتقـارب بـني الطـرفني  ،الا ان ذ ل يلغـي حقيقـة ان روسـ يا الاحتاديـة والاحتـاد
الاورويب رشياكن اقتصاداين ل ميكن ان يس تغ احدهام عن الاخر  ،واذا اكنت روس يا بطموحااا الاقلميية و ادلولية
تسعى للضغط عىل اورواب للقصول عىل امتيازات وتنازلت تتعلق بقضااي امنية واسرتاتيجية هممة لها يف اس يا وال ـق
الاوسط  ،فأن اورواب ذات طموب اقتصادي يسعى لتـأمني مصـادر الطاقـة والاسـواق والاسـتارات وق تنظـر اىل
) (1نورهان الش يخ ،العالقات الروس ية – الاورو اطلنطية بني املصاحل الوطنية وال اكة الاسرتاتيجية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص.44 - 40
) (2نورهان الش يخ ،العالقات الروس ية – الاورو اطلنطية بني املصاحل الوطنية وال اكة الاسرتاتيجية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص.44 - 40
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العالقات ادلولية عىل اهنا عالقـات اقتصـادية متشـابكة  ،الهـدف م ـا تقويـة البيـت الاورويب وتأمينـه  ،وهـذه الـرباي
املتناقضة بني الطرفني اسهمت يف زايدة شق اخلالفات من ة واسهت يف ذات الوقت ابجتاه التعاون ودفع العالقـات
حنو التقدم وهو ما سرناه يف املبقث الثاو .
املبحث الثاني  :مشهد التقدم يف العالقات
لقـــد اكن لتطـــور مفهـــوم القـــوة الاقتصـــادية  ،وتعـــاظم ايفيـــة س ياســـة الاعـــامتد املتبـــادل الـــيت انت ـــت
عــىل نطــاق واســع يف بــداايت القــرن الواحــد والع ـ ـين ،واتســاع ح ـراكت التكــتالت الاقتصــادية  ،دورا يف دفــع
ادلول للعمــل جبهــد لــزايدة قواــا الاقتصــادية  ،والتعــاون مــع دول اخــر يف اطــار تكتــل اقتصــادي يقــوم عــىل
اســاس ال ـ ـاكة و التعــاون  ،ممــا اد هــذا التقــول اىل جعــل مبــدأ تــوازن القــو عــىل املرســب ادلوض يشــلك
عنرصـ ـا اساس ـ يا يف العالقــات ادلوليــة  ،ويشــهد تنافســا قــواي بــني القــو الفــاع عــىل مرســب العالقــات ادلوليــة
( )1ـ
تـــرتبط روســـ يا الاحتاديـــة بعالقـــات تعاونيـــة ومصـــاحل حقيقيـــة مـــع ادلول الوروبيـــة  ،اذ يشـــلك رأس
املـــال الورويب  %75مـــن مجمـــوع الاســـتارات الجنبيـــة املبـــارشة يف روســـ يا كـــام يعتـــرب الاحتـــاد الورويب أكـــرب
رشيــك جتــار لروســ يا  ،حيــث اســ تأ ر بنقــو  %51مــن الصــادرات الروســ ية  ،و  %46مــن مجمــوع واردااــا
يف عــام  2004وصا فــرمغ أيفيــة القضــااي المنيــة والس ياســ ية  ،فــاإن التعــاون الاقتصــادي حيتــل مــاكن الصــدارة
يف العالقــات الروســـ ية _ الوروبيـــة وقـــد اكن هــذا واحضـــا خـــالل القمـــة الروســ ية _ الوروبيـــة الـــيت عقـــدت
يف مدينـــة ( توليـــاىت ) جنـــوب روســـ يا يف  17حزيـــران  ، 2007والـــيت ركـــزت عـــىل جتديـــد اتفـــاق ال ـــاكة
والتعـــاون بـــني روســـ يا والاحتـــاد الورويب ،اص وقـــع عـــام  1994وبـــدأ العمـــل بـــه بتـــارخي  1ت ـــين الاول عـــام
 1997ملدة ع ة أعوام تنايى يف ت ين الاول  )2( 2007ـ
ترجــع الاهامتمـــات الروســ ية اىل تقويـــة عالقااــا مـــع دول اورواب اىل مثانينــات القـــرن الع ـ ـين  ،عنـــدما
اكن الـــرئيس الســـوفييت الســـابق ميحلائيـــل جورابتشـــوف أول مـــن طـــرب فكـــرة (البيـــت الورويب املشـــرتك )(
 ، )Common European Homeوهــو التعبــري اص أشــار اإليــه لول مــرة قبــل توليــه الســلطة وذ يف
خطابـــه أمـــام جملـــس العمـــوم الربيطـــاو أثنـــاء زايرتـــه لربيطانيـــا يف عـــام  ، 1984وقصـــد بـــه درجـــة مـــن التوحـــد
والانــدما والتعـــاون بـــني رشق و ــرب أورواب  ،وجتـــاوز اخـــتالف أنظماـــا الاجامتعيــة والحـــالف املنايـــة اإهنهيـــا
ول يعــالا هــذا اســتبعاد الــولايت املتحــدة  ،حيــث اعتربهــا ورابتشــوف جــزءا طبيعيــا مــن الهــيلك الســ يا
الورويب  ،واكن اعـــــرتاف الاحتـــــاد الســـــوفييت ابلموعـــــة الاقتصـــــادية الوروبيـــــة (الاحتـــــاد الورويب حاليـــــا)
تشبصـــية دوليـــة وإاقامـــة عالقـــات دبلوماســـ ية معهـــا يف شـــ باط  ،1989بدايـــة مجموعـــة مـــن الس ياســـات الـــيت
) (1عيل احلا  ،س ياسات الاحتاد الاورويب يف املنطقة العربية بعد احلرب الباردة  ( ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،سلس اطروحات ادلكتوراة  ،ط ، 1بريوت  ، ) 2005 ،ص . 73
) (2نورهان الش يخ ،العالقات الروس ية – الاورواطلنطية بني املصاحل الوطنية وال اكة الاسرتاتيجية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 48-47
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هـــدفت اإىل اإعـــادة دمـــج روســـ يا يف أورواب ،لســـ امي اقتصـــاداي ،دون الـــتحليل عـــن مصـــاحلها يف أســـ يا ،وهـــو
التوجــه اص ظــل حــاكام للس ياســة الروســ ية حــىت الن  ،لقــد اســ تطاعت روســ يا اإعــادة طــرب نفســها كقــوة (
أوروبيـــة ) ذات عـــق أســـ يوي  ،كـــام اكن عليـــه احلـــال يف العهـــد القيرصـــي  ،حيـــث انضـــمت اإىل مجموعـــة ادلول
الصــناعية الكــرب لتتقــول اإىل مجموعــة الــاو يف حزيــران  ، 2002كــام اس تضــافت ورأســت مقــة الموعــة عــام
 2006يف دل واحضـــة عـــىل اســـ تعادة روســـ يا ملاكااـــا يف مصـــاف القـــو الكـــرب  ،وهـــو الهـــدف اص ســـعى
اإليه الرئيس بوتني منذ توليه السلطة ( )1ـ
ســعت دول الاحتـــاد الاورويب مــن جاارـــا ويف مقــدماا فرشســـا واملانيــا اىل ان تكـــون روســ يا الاحتاديـــة
قريبــة اقتصــاداي وس ياســ يا مــن كــت الاحتــاد الاورويب  ،وذ مبــا خيــدم اســرتاتيجية ي دو داخــل الاحتــاد ،
فأملانيـــا حبـــ موقعهـــا اجليوســـ يا ومتركزهـــا يف قلـــ اورواب  ،تريـــد ان جتعـــل مـــن روســـ يا عقـــا اســـرتاتيجيا
لورواب مــــن الناحيــــة ال ــــقية  ،يف حــــني فرشســــا ذات املرجعيــــة ادليغوليــــة واملعروفــــة بتو ااــــا احلــــذرة مــــن
الس ياســة الامريكيــة يف اورواب والعــامل  ،فأهنــا مــن املــدافعني دومــا عــن رضورة بنــاء عالقــات قويــة مــع روســ يا
الاحتاديـــة ابعتبارهـــا قـــوة اقلمييـــة وابإماكهنـــا ان تصـــبح قـــوة عامليـــة  ،وذ هبـــدف احلـــد مـــن الهمينـــة الامريكيـــة
وخلق توازن اسرتاتيجي يف اورواب ( )2ـ
رمغ مــا اكنــت الــولايت املتحــدة الامريكيــة حتــاول حتقيــق مــا تربــو اليــه  ،ومــن خــالل اس ـرتاتيجياا يف
اورواب فأهنــا تســعى اىل تفتيــت روســ يا الاحتاديــة  ،وافشــال اي حمــاو تقــارب بــني الاحتــاد الاورويب وروســ يا
الاحتاديــة  ،يف الوقــت اصي اكنــت فيــه روســ يا الاحتاديــة تعــود تــدرجييا اىل الســاحة ادلوليــة مــن خــالل تعزيــز
عالقااــا الاقتصــادية مــع جرياهنــا وتكثيفهــا و خصوصــا مــع الاحتــاد الاورويب  ،حبــ مركزهــا املهــم كوهنــا مصــدر
رئييس ـ للــنفط والغــاز  ،ابملقابــل فقــد لعبــت فرشســا واملانيــا ادوارا فــاع يف اعــادة الثقــة بــني دول الاحتــاد وروس ـ يا
الاحتاديــة  ،رمغ وجــود مشــاي اجامتعيــة داخليــة وخارجيــة حبــ اهنــا متا ــة ملنطقــة اــري مســ تقرة يف القوقــاز
واس يا الوسطى  ،لكن هذا ل مينع من ان تكون روس يا الاحتادية رشياك همام لالحتاد الاورويب (. )3
وعــىل الــرمغ مــن التكهنــات الاجيابيــة الــيت جــاءت حــول ظهــور ثــورة الغــاز الصــبري يف مجيــع ارجــاء
العــامل  ،فــان الطموحــات الــيت انتابــت القيــادات داخــل الاحتــاد الاورويب يك يصــبح الاحتــاد مكتفيــا ذاتيــا مــن
الاحتياجــات يف جمــال الطاقــة  ،صــاحرا نــوع مــن اخليبــة وعــدم الوثــوق ابلإنتــا احملــيل مــن الغــاز الصــبري ،
وعـــدم اماكنيـــة تغطيتـــه لالحتياجـــات الاوربيـــة يف املســـ تقبل  ،وذ لوجـــود مجـــ مـــن التحـــدايت ( التنظمييـــة
والاقتصـــادية والتكنولوجيـــة والبيايـــة والبنيـــة التقتيـــة)  ،اذ تراجعـــت اعـــامل ال ـــاكت اخلاصـــة ابلتنقيـــ عـــن
الغـــاز الصـــبري فـــتقلص دور الالعبـــني هبـــذا الـــال  ،ففـــي حزيـــران عـــام  2012اعلنـــت مجموعـــة مـــن ال ـــاكت
) (1نفس املصدر السابق  ،ص.45
) (2زبيغينيو برجينسيك  ،الفرصة الثانية  :ثالثة ربساء وازمة القوة العظمى الامريكية  ( ،بريوت  ،دار الكتاب العريب  ،) 2007 ،ص. 187
) (3جملس اخملابرات القويم الامرييك  :م وع لس نة  ( ، 2020جم املس تقبل العريب  ،عدد  ، 313مارس  ، ) 2005ص . 47
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ايقــاف اعاملهــا ابلتنقي ـ عــن هــذا النــوع مــن الغــاز  ،فقــد اوقفــت رشكــة ( اكســون موبيــل ) خططهــا للعمــل يف
بولنــدا  ،وكــذ رشكــة ( ش ـ يفرون ) اعاملهــا يف احلقــول املوجــودة يف رومانيــا  ،ولهــذا فــان اجلــدو الاقتصــادية
للغــاز الصــبري بــدأت ترتاجــع ابملقا نرــة مــع الطــرق التقليديــة  ،وابلتــاض فانــه لــن يكفــي لســد احتياجــات الاحتــاد
الاورويب مــن الغــاز  ،وان تبعيــة الاحتــاد للغــاز الــرو تبقــى قاةــة  ،رمغ حماولتــه تنويــع وارداتــه مــن خطــوط
نقل الطاقة حىت اليت متر عرب منطقة حبر قزوين ( )1ـ
وبعـــد تراجـــع الطلـــ عـــىل الغـــاز الصـــبري يف الاحتـــاد الاورويب  ،وحـــدوث انقســـام داخـــل الاحتـــاد
الاورويب حــول اســتار هــذه الــرثوة  ،واصي جــاء بعــد ر بــة يف بعــض دول الاحتــاد مثــل بولنــدا وليتوانيــا والــر
ورومانيــا واســ بانيا وبريطانيــا  ،دفــع الاحتــاد الاورويب اىل عقــد مقــة يف عــام  2013ملراجعــة مــد قــدرة الاحتــاد
الاورويب عــــىل الاعــــامتد عــــىل الطاقــــة املتجــــددة والبــــدائل الاخــــرة  ،لكــــن معــــاريض الالــــواب الشمســــ ية
وتوربينـــات الـــرايب ينتقـــدوهنا لعـــدم انتظـــام انتا ـــا واســـ تحا ختزي ـــا  ،واصي اصـــبح ســـببا رئيســـ يا يف رجـــوع
الاحتـــاد الاورويب اىل مصـــادر الطاقـــة الرصـــينة  ،والـــيت ميكـــن الاعـــامتد علهيـــا يف تـــأمني الطاقـــة  ،ويف مقـــدماا
روس يا الاحتادية (. )2
ويف كتـــاب الع ـــية القادمـــة (  ) THE NEXT DECADEللاكتـــ الامـــرييك جـــور فريـــدمان
الصـــادر عـــام  ، 2011واصي تطـــرق فيـــه اىل مســـ تقبل العالقـــات بـــني روســـ يا ودول الاحتـــاد الاوريب  ،مؤكـــدا
عــىل ان الع ـ س ـ نوات القادمــة ستشــهد نوعــا مــن التقــارب بــني روس ـ يا الاحتاديــة والاحتــاد الاوريب وخصوصــا
مــع املانيــا  ،معاــدا يف توقعاتــه اىل احلاجــة الاملانيــة للغــاز الــرو مــن حيــة  ،ولــزايدة معــدلت الش ـ يبوخة يف
الاــع الاملــاو الــيت تــؤدي اىل زايدة الــنقص يف الايــدي العــام مــن حيــة اخــر  ،وهــو اجلانــ اصي ميكــن
لروس ـ يا ان تســامه يف حــهل نظ ـرا لــوفرة العــاطلني عــن العمــل فهيــا  ،كــام يــر فريــدمان انــه س ـ يكون هنــاك تطــورا
يف العالقــات بــني روســ يا وبولنــدا  ،نظــرا لأيفيــة الاســرتاتيجية لبولنــدا  ،حيــث اهنــا تشــلك فاصــال جغرافيــا
همـــام بـــني روســـ يا واملانيـــا  ،ابلإضـــافة اىل ان روســـ يا س تواصـــل تطـــوير شســـ يج عالقااـــا مـــع بعـــض دول الاحتـــاد
الســوفييت الســابق  ،والعمــل عــىل تواصــل ال ـرتابط التجــاري والاقتصــادي معهــا قــد تصــل اىل حــد التوافــق عــىل
ع واحدة  ،من اجل استار عالقااا مع هذه امجلهورايت للتقارب يف عالقااا مع الاحتاد الاورويب ( )3ـ
كـــام تطـــورت العالقـــات بـــني روســـ يا الاحتاديـــة واملانيـــا بوصـــفها العضـــو البـــارز يف الاحتـــاد الاورويب ،
وحققــت نقــ نوعيــة خــالل العقــدين املاضــيني متناســ ية ألم احلــرب العامليــة الثانيــة ومــرارة احلــرب البــاردة  ،اإذ
جنقــت ادلولتــان ابلفعــل يف اإقامــة عالقــات وطيــدة بي ـ ام ،بســب وجــود ر بــة مشــرتكة بــني ادلولتــني للعمــل مع ـ ًا
مــن أجــل جتــاوز الإرث البغــيض للصــدام التــارخيي بيــ ام ،وقــد تصــل هــذه الر بــة يف بعــض الحيــان اإىل حــد
) (1اكرينا فايزولينا  ،امن الطاقة يف اوراس يا :نظرة من عشق اابد  ،تقرير  ( ،مركز اجلزيرة لدلراسات  ،قطر  29 ،اكنون الاول  ، )2013ص 6
) (2الاحتاد الاورويب خيصص مقة خلفض فاتورة الطاقة  ،مقا  ( ،حصيفة القدس ،عدد  21 ، 7440ااير .) 2013
) (3نقال عن وليد عبد احلي  ،الع ية القادمة  :التالع ابلقو الاقلميية  ،مراجعات كت  ( ،مركز اجلزيرة لدلراسات  ،قطر 3 ،نيسان  ،) 2013ص . 6
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الشـــعور ابملســـ ئولية املشـــرتكة ( ، )1مـــن ـــة اخـــر فـــأن املانيـــا مل تقبـــل ان تكـــون صـــاحبة دور اثنـــوي حبلـــف
النـــاتو واورواب  ،الامـــر اصي ينـــتج عنـــه تقليـــل الاعـــامتد الاملـــاو عـــىل الـــولايت املتحـــدة الامريكيـــة  ،لصـــاحل
متتني العالقات الروس ية – الاملانية ( )2ـ
املطلب االول  /اهمية الغاز املسال الروسي يف تقدم العالقات-:
يعتــرب الغــاز الطبيعــي مــن امه املشــاريع الكــرب  ،عــىل مســ تو ادلول والاقــالمي والتجمعــات الاقلمييـــة
 ،واصــبح التنــافس عليــه ،وعــىل ممراتــه احليويــة وخطــوط نقــهل اىل الاس ـواق الكــرب  ،جزئــا اصــيال مــن رصاع
النفـــوذ  ،وحمـــاولت تعزيـــز املاكنـــة اجليوس ياســـ ية لـــدلول  ،والقـــو اخملتلفـــة  ،ومنـــذ تســـعينات القـــرن الع ـــين
تزايــد الاهــامتم يف اقــالمي عــدة مــن العــامل بأ بيــ نقــل الغــاز العــابرة لــدلول والقــارات  ،ابعتبارهــا مشــاريع ذات
مضامني حيوية بعيدة املد  ،وشب جديدا من تقس مي العمل ادلوض ونوعا من تأكيد النفوذ الس يا .
اذ يقـــدر اـــم احتيـــاطي الغـــاز الطبيعـــي يف العـــامل ( )187,1ترليـــون مـــرت مكعـــ عـــام  ، 2010وحتتـــل
روس ـ يا املرتبــة الاوىل عــىل صــعيد الاحتياطــات املؤكــدة مــن الغــاز الطبيعــي بواقــع ( )8,44ترليــون مــرت مكع ـ
 ،تلهيــا ايـــران وقطـــر عــىل التـــواض  ،وعـــىل صــعيد الانتـــا فقـــد بلــغ اـــم الانتـــا العــاملي مـــن الغـــاز الطبيعـــي
( )3,19ترليـــون مـــرت مكعـــ  ،وشـــهد مســـ تو صـــادرات الغـــاز الطبيعـــي منـــوا شســـبته ( ، % )10,1وهبـــذا
تشــلك جتــارة الغــاز املســال ( %)3,5مــن اجــامض جتــارة الغــاز العامليــة  ،ويوجــد يف العــامل ( )101مينــاء لس ـ تقبال
الغاز املسال  ،و( )24ميناء تصدير ( )3ـ
وخبصـــوص ر بـــة روســـ يا بتطـــوير عالقااـــا مـــع الاحتـــاد الاورويب قامـــت روســـ يا ابلعمـــل عـــىل تنفيـــذ
بعـــض مشـــاريع نقـــل الغـــاز الطبيعـــي مـــن ماكمنـــه اىل الاســـواق الاوروبيـــة لتعزيـــز موقعهـــا يف ســـوق الطاقـــة
()4
الاورويب تبيار اسرتاتيجي ،ومن امه هذه اخلطوط -:
 -1خط الس يل الشامض ( . ) NORTH STREAM
ويســـ ادف هـــذا اخلـــط بنقـــل الغـــاز الـــرو اىل شـــامل اورواب انطالقـــا مـــن املانيـــا  ،ويتكـــون هـــذا اخلـــط
اصي طــوهل ( )1224مك مــن انب ـوبني تبلــغ الطاقــة اهناريريــة لــلك مــ ام ( )27،5مليــار مــرت مكع ـ س ـ نواي ،
ومت افتتــاب هــذا اخلــط بشــلك رســي يف  8ت ـ ـين الثــاو  2011وبلغــت لكفــة الاششــاءات( )12،4مليــار
دولر  ،وهبــذا امل ــوع اســ تطاعت روســ يا مــن نقــل اازهــا اىل ي مــن ( ادلمنــارك و هولنــدا و بلجــياك و
بريطانيــا و فرشســا و بولنــدا و التشــ يك ) ودول اخــر انطالقــا مــن املانيــا  ،وســ يوزع حي ــا الغــاز عــىل (
) (1أ امحد دايب  ،روس يا واملانيا املصاحل تداوي التارخي  ،ملف الاهرام الاسرتاتيجي  ( ،مركز ادلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،جمدل  ، 15عدد ، 180ديسمرب  ) 2009عىل املوقع
.http//www.digital.ahram.org.eg
) (2هرني كيس نجر  ،هل حتتا امرياك اىل س ياس ىة خارجية ؟  :حنو دبلوماس ية للقرن الواحد والع ين  ،ترمجة عر الايويب  ،الكتاب العريب  ،بريوت  ،دار  ، )2003ص . 32
) (3عبد اجلليل زيد مرهون  ،الغاز الطبيعي ابعتباره سلعة جتارية  ،تقرير  ( ،مركز اجلزيرة لدلراسات  ،قطر  11 ،اكنون الاول  ،)2011ص. 3-2
) (4نفس املصدر السابق  ،ص. 9-8
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 ) 26مليـــون مـــزنل يف اورواب  ،لقـــد ااثر هـــذا امل ـــوع حفيظـــة دول البلطيـــق  ،اذ رأت هـــذه ادلول ان
امل وع فيه صيغة جديدة ملعاهدة ( مولوتوف – ريبنرتوب ) السوفيتية  -الاملانية لعام . 1939
 -2خط الس يل اجلنويب ( . ) SOUTH STREAM
جـــاء هـــذا اخلـــط ليكـــون مـــوازاي خلـــط الســـ يل الشـــامض  ،وبـــدا امل ـــوع يف حزيـــران مـــن عـــام ، 2007
مك ـــوع مشـــرتك بـــني رشكـــيت (  ) ENIالايطاليـــة و (  ) GAS PROMالروســـ ية ،لنقـــل الغـــاز
الـــرو اىل جنـــوب ووســـط اورواب اىل البقـــر الاســـود ويبلـــغ طـــول هـــذا اخلـــط ( )900مك  ،وتصـــل
طاقتــه اهناريريــة ( )63مليــار مــرت مكع ـ س ـ نواي  ،وهــو ميثــل امل ــوع الــرو املنــافس خلــط ( بوكــو) ـ
انظر اخلارطة رمق()8
خارطة رمق ()8

املصدر  ( :حصيفة املس تقبل الثالاثء  11أذار  - 2014عدد  ، ( 4973ص 13
ويف جمــــال العالقــــات الس ياســــ ية ســــعت روســــ يا اىل زايدة التقــــارب يف العالقــــات مــــع الاحتــــاد
الاورويب رمغ العوائـــق الـــيت وا ـــت تـــكل العالقـــات  ،فقـــد اكنـــت هنـــاك عـــدة قضـــااي وضـــعها الطرفـــان يف مقـــة
الهـــرم ابلنســـ بة للمصـــاحل الس ياســـ ية املشـــرتكة  ،لقـــد اكن ملوضـــوع ماكحفـــة الارهـــاب اصي طـــرب مكفهـــوم جديـــد
بعــــد احــــداث  11ايلــــول مــــن عــــام  ، 2001حــــزيا كبــــريا يف الس ياســــة اخلارجيــــة لــــب الطــــرفني الــــرو
والاورويب  ،جـــاء انضـــامم روســـ يا الاحتاديـــة اىل ركـــ ماكحفـــة الارهـــاب  ،واصي تبـــني بشـــلك واحض مـــن قبـــل
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القيــادة الروس ـ ية  ،خصوصــا الــرئيس الــرو فالدميــري ب ـوتني  ،عنــدما اصــدر ق ـرارا ابملشــاركة ابلتحــالف ادلوض
ضـــد الاهـــاب  ،و ختليـــه عـــن ســـ يكولوجية احلـــرب البـــارة  ،واصي تنـــامغ مـــع الر بـــة داخـــل الاحتـــاد الاورويب
عـــىل املســـ توين الشـــعا والقيـــادي  ،واصي تعـــرجم اىل عقـــد مقـــة روســـ ية – اوروبيـــة يف بروكســـل بتـــارخي 11
ت ين الثاو عام  )1( 2002ـ
وجـــاء موضـــوع ادلرع الصـــارويخ اصي تبنتـــه الـــولايت املتحـــدة الامريكيـــة  ،ليكـــون ســـببا يف تقـــدم
العالقــات وتقوياـــا بـــني الطـــرفني الـــرو والاورويب  ،اذ رفضـــت ي مـــن روســـ يا الاحتاديـــة والاحتـــاد الاوريب
هــذا امل ــوع واختــذت مواقــف حازمــة مبــا خيــدم مصــاحلهم الس ياســ ية والاقتصــادية  ،فقــد اعتــربت روســ يا ان
هـــذا امل ـــوع الامـــرييك جـــاء ليســـ ادف مصـــاحلها الاســـرتاتيجية يف املنطقـــة  ،وانـــه ســـوف يشـــلك خطـــرا
للتـــوازن ادلوض ( ، )2كـــام ان الس ياســـة اخلارجيـــة لروســـ يا الاحتاديـــة تعمـــل جاهـــدة ضـــد التواجـــد العســـكري
الامـــرييك يف اورواب  ،وخصوصـــا فـــامي يتعلـــق ابدلرع الصـــارويخ ( ، )3وجتســـد هـــذا الـــرفض بشـــلكه الســـ يا
عنــدما اصــدر ال ـرئيس الــرو فالدميــري ب ـوتني مرســوما يقيض ـ بتعليــق تطبيــق روس ـ يا معاهــدة الق ـوات التقليديــة
يف اورواب والتفاقيات ادلولية املرتتبة علهيا (. )4
كـــام جـــاء الـــرفض الاورويب للم ـــوع الامـــرييك ليتوافـــق مـــع الـــرفض الـــرو  ،اذ اعتـــرب الاحتـــاد
الاورويب  ،ان هـــذا امل ـــوع هل ااثر ســـلبية عـــىل الاقتصـــاد الاورويب ويعيـــق اهنمنـــو الاقتصـــادي فيـــه  ،لســـ امي
ان الاحتاد الاورويب هو كت اقتصادية جتة عن ترابط اقتصادايت ادلول الاعضاء فيه ( )5ـ
وخبصــوص امللــف النــووي الاي ـراو حاولــت روس ـ يا مــن خــالهل اىل وضــع س ياســة جت ـ م ــا نــوع مــن
تــوازن يف عالقااــا مــع الاحتــاد الاورويب  ،فهـــيي حتــدث تــواز دقيقــا بتأييـــد ارصار ايــران الغنيــة ابلــنفط عـــىل
احلاجــة اىل الطاقــة النوويــة  ،وتؤيــد م ــوعها النــووي يف بوشــهر  ،وتنضــم يف الوقــت نفســه اىل ــاوف دول
الاحتــاد الاورويب مــن ان تكــون ايــران تســعى اىل صــنع قنــب ذريــة  ،كــام تعهــدت روســ يا اىل عــدم ارســال اىل
ايـــران انظماـــا ادلفاعيـــة املضـــادة للصـــوارخي يف ظـــل العقـــوابت الـــيت فرضـــاا الامم املتحـــدة عـــىل ايـــران يف عـــام
 ، )6( 2010كــــام امتنعــــت روســــ يا مــــن تســــلمي ايــــران صــــوارخي (اس  ) 300-ارض – جــــو  ،وانضــــمت اىل
العقــوابت الاوربيــة  ،متذرعــة بــأن طه ـران شســفت اجلهــود الروس ـ ية عــدة م ـرات للتوســط بي ــا وبــني الوربيــني
والمريكيني (. )7
) (1الزناع يف الشيشان -حرب مس ارة  ،جم اجليش اللبناو  ،مقا  ،يف  2003/10/1عىل الرابط

http://www.lebarmy.gov .

) (2امحد ابراهمي محمود  ،ادلرع الصارويخ وعودة اجواء احلرب الباردة  ،مصدر س بق ذكره .
) (3هرني كيس نجر  ،هل حتتا امرياك اىل س ياس ىة خارجية ؟  :حنو دبلوماس ية للقرن الواحد والع ين ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 32
) (4نورهان الش يخ  ،العالقات الروس ية – الامريكية :تفاهامت تكتيكية يف اطار تناقضات اسرتاتيجية مصدر س بق ذكره  ،ص . 27
) (5خادل عبد املنعم  ،حدود التحالف وابعاد الانقسام يف العالقات الاوروبية – الامريكية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 124
) (6روس يا توازن بني مصاحلها والغرب  ،ش ة اخبار الساعة  ( ،مركز الامارات لدلراسات والبقوث الاسرتاتيجية  ،عدد  ، ، 4416مركز الامارات  240ا سطس  ، ) 2010ص. 11
) (7سعد حميو  ،ورقة العمل  :روس يا والربيع العريب الثوابت واملتغريات  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 122-121
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ممـــا ســـ بق ميكـــن ان شســـ تدل عـــىل ان رمغ تـــدخل الـــولايت املتحـــدة الامريكيـــة يف العالقـــات بـــني
روســـ يا الاحتاديـــة والاحتـــاد الاورويب تعامـــل مـــؤ ر هيـــدف اىل تراجـــع العالقـــات بـــني الطـــرفني الا ان الـــرتابط
الوثيــق بيــ ام  ،ووجــود املصــاحل املشــرتكة الاس ـرتاتيجية الــيت ل ميكــن الافــراط هبــا او التنــازل ع ــا وخصوصــا
يف الــال الاقتصـــادي وتـــأمني الطاقـــة الروســـ ية اىل دول الاحتـــاد الاورويب واصي اعطـــى للطـــرفني حـــافزا دفعهـــام
اىل مقاومــة ي التــأثريات اخلارجيــة الــيت تعرقــل تقــدم تــكل العالقــات مــن اجــل تــأمني تقوياــا وضــامن اس ـ ارارها
عىل املد البعيد .
املبحث الثالث :مشهد االستمرارية
جــــاء تطــــور عليــــة التاكمــــل والانــــدما الاورويب لالحتــــاد الاورويب  ،وتوقيــــع معاهــــدة ماســــرتخيت
املنشـــأة لالحتـــاد الاورويب عـــام  ، 1992ليعطـــي ثقـــل ملقـــوظ عـــىل دور الاحتـــاد الاورويب عـــىل الصـــعيدين
ا إلقلميـــي وادلوض  ،وقاعـــدة انطـــالق قويـــة يف تبـــ س ياســـة خارجيـــة اـــدف اىل الاســـ ارارية يف العالقـــات مـــع
القــو الــاورة وخصوصــا مــع القــو الــيت تربطهــا معــه عالقــات متبــاد ومصــاحل مشــرتكة كروســ يا الاحتاديــة
( )1ـ
ولهـــذا فـــأن تبـــ الاحتـــاد الاورويب لســـرتاتيجية جديـــدة عـــام  ، 2003والـــيت سيـــت بس ياســـة اجلـــوار
الاورويب (  ) THE EUROPEAN NEIGHBORHOOD POLICY () ENPوالــــيت ســــعى
الاحتــاد الاورويب مــن خاللهــا اىل تطــوير عالقاتــه مــع جريانــه  ،وخصوصــا مــع روســ يا الاحتاديــة  ،مــن خــالل
توظيـــف عالقاتـــه الاقتصـــادية والس ياســـ ية لبنـــاء عالقـــات تضـــمن اســـ ارارها يف املســـ تقبل املنظـــور والبعيـــد ،
ووضــع خطــط عــل رئيس ـ ية تأخــذ ابلعتبــار الــروابط واملصــاحل املشــرتكة مــع روس ـ يا الاحتاديــة  ،لتــامني وضــامن
تســـوية الرصـــاعات والزناعـــات  ،واقامـــة رشااكت اقتصـــادية وس ياســـ ية قويـــة قاةـــة عـــىل املصـــاحل املشـــرتكة (، )2
كــام ان روس ـ يا الاحتاديــة تعــد واحــدة مــن القــو ادلوليــة الاساس ـ ية عــىل املرســب ادلوض  ،لكوهنــا متــتكل عوامــل
القــــدرة الــــيت تؤهلهــــا للقيــــام هبــــذا ادلور  ،وتعتــــرب ايضــــا واحــــدة مــــن ا ــــالا دول العــــامل  ،ابلإضــــافة ملوقعهــــا
اجليوبوليتييك املهم  ،فهيي تقع يف قل اوراس يا وقريبة من ماكمن النفط ( )3ـ
وبعـــد هنايـــة احلـــرب البـــاردة حـــدث توافـــق يف العديـــد مـــن القضـــااي بـــني روســـ يا الاحتاديـــة والاحتـــاد
الاورويب  ،واصي تعـــرمج اىل مســـار عالقـــات تتســـم ابلســـ ارارية  ،خصوصـــا بعـــد ظهـــور مصـــطلح (النظـــام
ادلوض اجلديـــد)  ،اصي تبنتـــه الـــولايت املتحـــدة الامريكيـــة  ،واصي مـــن خـــالهل تعاملـــت امـــرياك مـــع الاحـــداث
عــىل اهنــا املنترص ـ بعــد تفكــك الاحتــاد الســوفييت الســابق  ،ودعــت العــامل لهــذا النظــام ليكــون هنــاك ت ـوازن يف
النظــام ادلوض اصي ابت يفقــد توا نزــه  ،بعــد عقــود مــن وجــود القطبــني الكب ـريين ( ، )4اذ جــاء هــذا النظــام هنميلــئ
) (1عيل احلا  ،س ياسات الاحتاد الاورويب يف املنطقة العربية بعد احلرب الباردة  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 80-79
) (2محمد امحد مطاوع  ،اورواب من برشلونة اىل س ياسة جوار  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ، 163يناير  ،) 2006ص. 41
) (3ملى مرض الامارة  ،الاسرتاتيجية الروس ية بعد احلرب الباردة وانعاكسااا عىل املنطقة العربية  ( ،جم املس تقبل العريب  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،عدد ، 362بريوت  ،نيسان
 ، ) 2009ص. 108-107
) (4امحد عبد الرحمي اخلاللية  ،العرب والتأثري يف النظام العايم  ( ،جم دراسات دولية  ،عدد ، 21مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد  ،اكنون الثاو  ، ) 2001ص. 86
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الفـــراغ الســـ يا اصي خلفـــه تفكـــك الاحتـــاد الســـوفييت الســـابق واشســـحابه مـــن موقـــع النفـــوذ ادلوض  ،واعتبـــار
قرن الواحد والع ين هو قر امريكيا ( )1ـ
ومــن هــذا املنطلــق ســعت الــولايت املتحــدة الامريكيــة اىل تســحلري وتوظيــف مجموعــة مــن العوامــل مــن
اجــل ضــامن هميناــا عــىل النظــام ادلوض اجلديــد  ،واحلــد مــن بــروز قــو اخــر  ،يف مقــدماا الاحتــاد الاورويب
وروســـ يا الاحتاديـــة والصـــني  ،املرحشـــون الاقـــو يف منافســـ اا عامليـــا  ،م ـــا العمـــل عـــىل تســـحلري الامم املتحـــدة
لتققيــق مصــاحلها حتــت طــاء مــن ال ــعية ادلوليــة  ،وكــذ اس ـ تحلدام املــنظامت ادلوليــة للضــغط عــىل القــو
الاخـــر  ،واصـــبح جملـــس الامـــن والامم املتحـــدة مبثابـــة مؤسســـات اتبعـــة لـــ إالدارة الامريكيـــة  ،وادوات لتنفيـــذ
الس ياسة الامريكية ( )2ـ
تأسيســا عــىل مــا تقــدم فــان هــذا الســـلوك الامــرييك يف التعامــل مــع القــو ادلوليــة  ،جعــل ي مـــن
روســ يا الاحتاديــة والاحتــاد الاورويب تتوافــق يف تعاملهــا عـــىل مســ تو الس ياســ ية اخلارجيــة  ،وجعلهــا تصـــ
يف اســـ ارار العالقـــات يف كثـــري مـــن القضـــااي الـــيت متقـــورت يف عـــدة جوانـــ م ـــا رفـــض م ـــوع ادلرع
الصـــارويخ يف رشق اورواب  ،وحمـــاو الهمينـــة العســـكرية مـــن قبـــل الـــولايت املتحـــدة الامريكيـــة  ،فقـــد ش ـــت
القوات والاساطيل وطورت اسلقاا الاسرتاتيجية والصوارخي العابرة للقارات ( )3ـ
وعــىل الــرمغ مــن ان احــداث  11ســبارب عــام  2001قــد فتقــت الابــواب عــىل حتــولت جيوس ياســ ية
 ،وش ـلكت منعطفــا حاســام وجــوهراي يف اترخي العالقــات ادلوليــة  ،وانضــامم العديــد مــن القــو ادلوليــة اىل جاارــا
ضـــد ( حمـــور ال ـــ ) حســـ املنظـــور الامـــرييك  ،الا ان هـــذا مل مينـــع مـــن اختـــاذ الاحتـــاد الاورويب موقفـــا
مضــادا للــولايت املتحــدة الامريكيــة اىل جان ـ روســ يا الاحتاديــة  ،فقــد اصــطف الاحتــاد الاورويب مــع روس ـ يا
الاحتاديـــة يف رفـــض عســـكرة العالقـــات ادلوليـــة  ،ورضورة بنـــاء عـــامل متعـــدد الاقطـــاب تـــؤدي الامم املتحـــدة
دورا فــاعال فيــه لتس ـوية اخلالفــات  ،مــن خــالل دبلوماس ـ ية اســتباقية بــدل مــن احلــرب الوقائيــة  ،وان س ياســة
حماربـــة الارهـــاب  ،ل ميكـــن حتقيقهـــا ابلعمليـــات العســـكرية والامنيـــة ( ، )4فـــأورواب تريـــد نظامـــا عامليـــا متعـــدد
الاقطــاب يســوده الق ـانون ادلوض وعــل املــنظامت ادلوليــة  ،وهــذا مــا اــدف اليــه الس ياســة اخلارجيــة يف روس ـ يا
الاحتادية ايضا (. )5
وبعـــد تراجـــع القـــوة الاوىل يف العـــامل املاـــث ابلـــولايت املتحـــدة الامريكيـــة  ،وفقـــدان هيباـــا خصوصـــا
بعـــد احلـــروب الـــيت قاداـــا يف أفغاشســـ تان والعـــراق واصي جتســـد وابعـــرتاف االـــ قـــادة العـــامل واصي ميكـــن ان
نلمســه يف كتــاب مس ـ تقبل القــوة (  ) THE FUTURE OF POWERللاكت ـ الام ـرييك ( JOSEPH
 ) S. NYEواصي بـــني فيـــه ان الهمينـــة الامريكيـــة ســـوف ترتاجـــع وتناـــيي عـــام  ، 2025ابلإضـــافة اىل توقـــع
الـــرئيس الـــرو الســـابق دميـــرتي ميدفيـــديف واصي رأ ان ازمـــة  ، *2008ق اشـــارة واحضـــة لااـــاء الهمينـــة
) (1محمد حسني هيلك  ،الامرباطوية الامريكية والااارة عىل العراق  (،دار ال وق  ،القاهرة  ،ط  ، )2003 ، 2ص . 128
) (2امحد عبد الرحمي اخلاللية  ،العرب والتأثري يف النظام العايم  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 87
) (3دية اخملتار  ،حول العالقات الامريكية الارسائيلية  ( ،جم شؤون س ياس ية  ،عدد ،3دار امجلاهري للن  ،بغداد  ،) 1994 ،ص. 94
) (4ظم عبد الواحد اجلاسور  ،تأثري اخلالفات الامريكية – الاوروبية عىل قضااي الامة العربية  (،مركز دراسات الوحدة العربية  ،ط  ، 1بريوت  ، ) 2007 ،ص .252
) (5طال حسني حافظ ،العالقات الاوروبية – الامريكية والتحالفات عرب الاطليس  ( ،جم دراسات دولية  ،مركز ادلراسات ادلوض  ،جامعة بغداد  ،اكنون الثاو  ، ) 2012ص . 158
* يف سبارب  2008بدأت أزمة مالية عاملية واليت اعتربت السوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبري س نة 1929م ،ابتدأت الزمة أو ًل ابلولايت املتحدة المريكية  م امتدت اإىل دول العامل ليشمل
ادلول الوروبية وادلول الس يوية وادلول اخلليجية وادلول النامية اليت ترتبط اقتصادها مبارشة ابلقتصاد المرييك ،وقد وصل عدد البنوك اليت اهنارت يف الولايت املتحدة خالل العام 2008م اإىل
 19بناكً ،كام توقع أنذاك املزيد من الاهنيارات اجلديدة بني البنوك المريكية البالغ عددها  8400بناكً .انظر املوسوعة العلمية الازمة املالية عىل الانرتنت http://ar.wikipedia.org/wiki
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الامريكيـــة  ،ان هـــذا الرتاجـــع قـــد يشـــجع القـــوة الصـــاعدة  ،كروســـ يا الاحتاديـــة والاحتـــاد الاورويب يف تعزيـــز
تعاوهنا من اجل ضامن اس ارار العالقات عىل اكفة املس توايت (. )1
كــام ان متــدد القــوة العســكرية الامريكيــة يف قــارات العــامل اخملتلفــة ،وفــتح جرــات متعــددة يف العديــد مــن
املواقــع اجلغرافيــة  ،ســـوف يضــعف مـــن الهيبــة الامريكيـــة لصــاحل القــو الاخـــر  ،فضــال عـــن الاعبــاء الـــيت
نتجـــت عـــن التوســـع العســـكري الامـــرييك خصوصـــا يف العـــراق وأفغاشســـ تان  ،واصي قـــد يســـب تراجـــع همينـــة
القط ـ الواحــد وصــعود قــو اخــر مــؤه لقيــادة العــامل والــيت مــن املمكــن ان تكــون مــن بي ــا روس ـ يا الاحتاديــة
والاحتاد الاورويب (. )2
حتــاول روســ يا الاحتاديــة جاهــدة اىل تقويــة عالقااــا مــع الغــرب  ،وخصوصــا مــع دول الاحتــاد الاوريب
 ،رمغ املســـاعي الامريكيـــة ملـــيلء الفـــراغ الاســـرتاتيجي اصي نـــتج عـــن تفكـــك الاحتـــاد الســـوفييت الســـابق ،
ودخولهـــا املـــؤ ر يف العالقـــات بـــني روســـ يا الاحتاديـــة والاحتـــاد الاورويب للفـــرتة الـــيت تلـــت احلـــرب البـــاردة  ،اذ
علــت الــولايت املتحــدة الامريكيــة اىل عــزل روســ يا وحتييــد اوكرانيــا عــن اورواب الغربيــة واحتــواء اوزبكســ تان
وابعــاد اس ـ يا الوســطى مــن النفــوذ ،مــع تركزيهــا عــىل منطقــة اس ـ يا الوســطى  ،ابعتبارهــا منطقــة حيويــة ومصــدرا
همـــام لنعـــاش الاقتصـــادايت ادلوليـــة  ،بنـــاءا عـــىل الادراك دل الـــولايت املتحـــدة الامريكيـــة بـــأن املصـــلحة
الاوروبيـــة جتـــاه روســـ يا اصـــبقت اكـــرب مـــن املصـــلحة جتـــاه الـــولايت املتحـــدة الامريكيـــة بعـــد اااـــاء اخلطـــر
الســوفييت  ،فســعت الـــولايت املتحــدة الامريكيــة اىل افشـــال ايــة حمــاو تقـــارب بــني اورواب وروســـ يا  ،الا ان
هــذه احملــاولت مل حتقــق نتاجئهــا  ،بســب ر بــة روســ يا ابلعــودة تــدرجييا اىل الســاحة ادلوليــة مــن خــالل تعزيــز
عالقااــا مــع جرياهنــا بتكثيــف عالقااــا الاقتصــادية وخصوصــا مــع الاحتــاد الاورويب  ،كوهنــا تاتــع مبركــز رئييســ
مكصــدر للــنفط والغــاز  ،ومــن حيــة اخــر فقــد لعبــت فرشســا واملانيــا مــن دول الاحتــاد الاورويب  ،دورا فــاعال
يف بناء الثقة بني دول الاحتاد وروس يا ( )3ـ
لقــد ســعت روس ـ يا جاهــدة للعمــل بوضــع خطاهــا يف طريــق يوصــلها لس ـ ارار والبقــاء عــىل وتــرية واحــدة
يف عالقااــا ادلوليــة  ،ولهــذا جلــأت روس ـ يا اىل بنــاء حتالفــات دوليــة مــع القــو ادلوليــة الصــاعدة اكلهنــد والصــني
و الاحتــاد الاورويب  ،وذ لــزايدة تأثريهــا العــاملي  ،وهــذا مــا ميكــن مالحظتــه يف س ياســة بــوتني خــالل فــرتة
محكـــه منـــذ عـــام  2000وحـــىت عـــام  2008ومـــا عقرـــا خـــالل فـــرتة حـــ ميدفيـــديف  ،اعتقـــادا مـــن القيـــادات
الروســـ ية بـــأن التغـــريات الاســـرتاتيجية املتوقعـــة يف البيئـــة العامليـــة خـــالل العقـــدين املقبلـــني  ،والـــيت قـــد تتـــيح
ماكســـ وخيـــارات مفيـــدة لصـــاحل روســـ يا  ،ميكـــن اســـ تغاللها لتعظـــمي دورهـــا وماكااـــا العامليـــة والاقلمييـــة  ،الا
ان هـــذا ل ينفـــي حقيقـــة اخملـــاوف الروســـ ية مـــن الوجـــود الغـــريب ابلقـــرب مـــن حـــدودها  ،ممـــا يعطـــي لروســـ يا
خريات واسعة اماهما للتعامل مع الاحتاد الاورويب لس ارا عالقااا معه دون التصادم او املوا ة ( )4ـ
كـــام ان للقيـــادة الروســـ ية ادلور البـــارز يف جعـــل العالقـــات مـــع الاحتـــاد الاورويب تكـــون يف مســـار
الاس ـ ارارية  ،فالس ياســة الــيت اااجهــا ال ـرئيس الــرو ب ـوتني خــالل فــرتة ح ــه املتواليــة  ،جعــل روس ـ يا تتبــالا
) (1وليد عبد احلي  ،مس تقبل القوة  ،مراجعات كت  ( ،مركز اجلزيرة لدلراسات  ،قطر 4 ،اكنون الاول  ، ) 2013ص. 5
) (2سلمي اكطع عيل  ،القوة يف الس ياسة اخلارجية الامريكية  ،اوراق دولية  ( ،مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد  ،نيسان  ، ) 2008ص . 24
) (3جملس اخملابرات القويم الامرييك  ،م وع لس نة  ، 2020مصدر س بق ذكره  ،ص. 47
) (4عبد العزيز همدي الراوي  ،تو ات الس ياسة اخلارجية الروس ية يف مرح احلرب الباردة  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 181
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س ياســـة متيـــل اىل بنـــاء التحالفـــات مـــع القـــو ادلوليـــة اكلحتـــاد الاوريب او الصـــني او الهنـــد  ،لـــزايدة نفوذهـــا
وتأثريهــا العـــاملي  ،جــاعال املتغـــريات الاســـرتاتيجية املتوقعــة يف البيئـــة العامليــة خـــالل العقـــود املقــب  ،والـــيت قـــد
تعطي خيارات مفيدة لروس يا ميكن ان تس تغلها لتعظمي دورها وماكااا العاملية والاقلميية (. )1
ان الر بــة الروس ـ ية لالنــدما مــع الغــرب اكنــت واحضــة جــدا يف القيــادة الروس ـ ية وخاصــة القيــادة الــيت
ادارهــا ال ـرئيس الــرو فالدميــري ب ـوتني خــالل س ـ نوات ح ــه للفــرتة  2008-2000وكــذ فــرته ح ــه احلاليــة
والــيت بــدأت منــذ عــام  ، 2012اذ اكــد ال ـرئيس الــرو فالدميــري اىل تب ـ س ياســة خارجيــة حتقــق الطموحــات
الروســـ ية  ،مـــن خـــالل تأكيـــده للســـعي اىل التعـــاون البنـــاء واحلـــوار يف شـــأن قضـــااي ماكحفـــة الارهـــاب ادلوض
وصـــون الامـــن العـــاملي  ،وهـــذ يتوافـــق مـــع الـــرب الاوربيـــة  ،وفعـــال بـــدأ بـــوتني مب ـــوع ( يوراســـ يا ) وهـــو
امل ـــوع اض يقـــام مـــع مجهـــورايت الاحتـــاد الســـوفييت الســـابقة املنظمـــة لالحتـــاد الاورويب  ،ل ســـ امي وان روســـ يا
سوف تصدر حنو  %50من احتياجات اورواب من الغاز الطبيعي حبلول عام .)2( 2030
امــا مــا يتعلــق ابلقضــية الاوكرانيــة فقــد تعامــل الطرفــان بنــوع مــن الرب امتيــة جتــاه تــكل القضــية  ،حيــث
تعتـــرب اوكرانيـــا موضـــوع خـــالف وتعـــاون يف الوقـــت نفســـه  ،فأكرانيـــا ايفيـــة اســـرتاتيجية لالحتـــاد الاورويب ،
ويســــعى الاحتــــاد الاورويب اىل  م اوكرانيــــا اىل الاحتــــاد  ،لكــــن دون اســــتبعاد مــــع الاخــــذ بنظــــر الاعتبــــار
اخملــاوف الروس ـ ية  ،حيــث ل يريــد ان تتعــرض العالقــات مــع روس ـ يا اىل اخلطــر  ،فهــيي ال ـ ـيك املهــم ابلنس ـ بة
لالحتـــاد الاورويب يف امـــداد الطاقـــة  ،وق الســــوق املهـــم للســـلع والتكنولوجيــــا الاوروبيـــة  ،ولهـــذا يســــتبعد
الاحتاد الاورويب املوا ة مع روس يا للقفاظ عىل املصاحل اليت تربطه مع روس يا (. )3
عــــل الطرفــــان الــــرو والاورويب اىل تقويــــة الــــروابط الاقتصــــادية  ،وخصوصــــا يف جمــــال امــــداد
الطاقــة  ،اذ مل تكــن الازمــة الاوكرانيــة الاخــرية الــيت حــدثت بــني روســ يا الاحتاديــة والاحتــاد الاورويب مكعــوق
يف اس ـ ارار العالقــات  ،فقــد اعــرب الاحتــاد الاورويب عــن امــهل يف اس ـ ارار امــداد الغــاز الــرو عــرب اوكرانيــا
 ،وجـــاءت هـــذه الر بـــة عـــىل لســـان رئـــيس املفوضـــية الاوريب ( جوزيـــه مانويـــل ابروزو )  ،مؤكـــدا ان الاحتـــاد
الاورويب دليــه الر بــة يف اجــراء مشــاورات مــع اوكرانيــا والاحتــاد الــرو يف جمــال امــدادات الغــاز وعبــوره ،
وان مــن املصــلحة املشــرتكة لســ ارار العالقــات هــو ارشاك اوكرانيــا يف هــذا الــال  ،ولهــذا جــاء ارســال الاحتــاد
الاورويب موفــــده يف جمــــال الطاقــــة ( جــــونرث اوتينجــــر ) اىل روســــ يا  ،للتعبــــري عــــن ر بــــة الاحتــــاد الاورويب
لس ـ ارار العالقــات مــع روس ـ يا الاحتاديــة  ،ابملقابــل قوبلــت هــذه اخلطــوة الاوروبيــة بر بــة روس ـ ية موازيــة لهــا
 ،فقــد اكــد الــرئيس الــرو ( فالدميــري بــوتني ) ومــن خــالل رســالته املوجــه اىل القــادة الوروبيــني وخصوصــا
اىل فرشســـا واملانيـــا وايطاليـــا الاعضـــاء املهمـــني مـــن بـــني دول الاحتـــاد الاورويب الـــــ(  ، ) 28والتشـــديد عـــىل ان
الامدادات بني اوكرانيا واورواب مرتبطة ارتباطا وثيقا (.)4
لقــد اكــد الطرفــان عــىل ان عليــة امــدادات الغــاز جي ـ ان ختضــع اىل اســعار الســوق العامليــة والق ـوانني
ادلوليــة  ،وجيـــ ان تكــون طريقـــة تــأمني العبـــور عـــرب اوكرانيــا  ،وختـــزين الغــاز فهيـــا  ،طريقــة تتســـم ابلشـــفافية
) (1نفس املصدر السابق  ،ص. 181
) (2امحد دايب  ،عودة بوتني  :حتدايت وطموحات روس يا بعد انتحلاابت الرئاسة  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ،188مؤسسة الاهرام  ،القاهرة  ،نيسان  ، ) 2012ص . 107-106
) (3فيتاض نومكني  ،العالقات الروس ية مع اورواب والولايت املتحدة الامريكية  : ،انعاكسات عىل الامن الاوريب ،مصدر س بق ذكره  ،ص.22-21
) (4الغاز الرو يغطي  25ابملئة من احتياجات روس يا  ،مقا  ( ،حصيفة العرب  ،عدد ،9441قطر  18 ،نيسان . ) 2014
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واملصـــداقية  ،ل ســـ امي ان شـــ بكة الا بيـــ الاوكرانيـــة تـــؤمن عبـــور (  ) 65مليـــار مـــرت مكعـــ مـــن مجمـــوع
الاحتياجــات الاوروبيــة مــن الغــاز والبالغــة (  ) 133مليــار مــرت مكع ـ  ،والــيت تغطــي روســ يا (  ) %25مــن
هذه ال ية حس املعطيات اليت قدماا املفوضية الاوروبية لعام )1( 2013ـ
وكنظــــرة مســــ تقبلية يف جمــــال تصــــدير الغــــاز الصــــبري الامــــرييك  ،واصي عولــــت عليــــه دول الاحتــــاد
الاورويب يف تــأمني احتياجااــا مــن الطاقــة  ،فانــه قــد يرتاجــع لصــاحل اســ ارار العالقــات بــني روســ يا الاحتاديــة
والاحتـــاد الاورويب  ،والعـــودة اىل روســـ يا يف جمـــال جتهـــزي الطاقـــة  ،ل ســـ امي املشـــاي الـــيت تواجـــه اســـ تبرا
()2
الغاز الصبري واليت ميكن اجيازها ابل -:
 -1اســ ارار الاســعار املنبفضــة لبيــع الغــاز يف الــولايت املتحــدة الامريكيــة  ،ممــا يــدفع ال ـ ـاكت خلفــض عــدد
الاابر اخملصصــــة لســــ تبرا الغــــاز الصــــبري  ،فقــــد اخنفضــــت عــــدد الاابر العــــام اىل  % 30يف عــــام
. 2012
 -2مطالبـــة املـــنظامت الغـــري احلكوميـــة بوقـــف عليـــات اســـ تبرا الغـــاز الصـــبري  ،بســـب التـــأثريات البيايـــة
الناجتة من هذه العملية .
 -3ارتفــاع اســعار الغــاز الصــبري وخصوصــا الاســواق الاوروبيــة  ،دفــع املنــتج الامــرييك تفضــيل الاســواق
احمللية للبيع فهيا عىل التصدير .
 -4اعــــرتاض الس ياســــ يني والاقتصــــادين المــــريكيني عــــىل انتــــا الغــــاز الصــــبري  ،بســــب تراجــــع اعــــامتد
الـــولايت املتحـــدة الامريكيـــة عـــىل اـــاز ال ـــق الاوســـط  ،واصي يـــؤدي اىل تقليـــل نفوذهـــا يف تـــكل
املناطق .
 -5املطالبــات الــيت تواجــه الادارة الامريكيــة مــن قبــل الصــناعيني الم ـريكيني  ،بوقــف تصــدير الغــاز الصــبري
 ،من اجل سد حاجة الطل احمليل واحملافظة عىل اسعار منبفضة ـ
عــــىل الــــرمغ مــــن ان ماكمــــن الغــــاز الصــــبري موجــــودة ايضــــا يف بعــــض دول الاحتــــاد الاورويب ،
اكحلـــوض املوجـــود يف الســـويد وحـــوض ميكولـــوف يف التشـــ يك واحلـــوض املوجـــود يف بولنـــدا  ،وتقـــدر ال يـــة
املوجـــودة يف الاحـــواض جماعـــة حبـــواض ( )30ترليـــون مـــرت مكعـــ وم ـــا ( )4ترليـــون مـــرت مكعـــ قـــاب
لالســـ تبرا  ،الا ان هـــذه ال يــــة ل تكفـــي الا بعــــض ادلول الاوروبيـــة  ،ولهـــذا ل ميكــــن الاســـ تغناء عــــن
روس يا ابعتبارها مصدر رئييس للغاز بشلك خاص والطاقة بشلك عام لالحتاد الاورويب (. )3
ان احتيـــا الاحتـــاد الاورويب املســـ ار للطاقـــة  ،وعـــدم الاكتفـــاء اصا بســـب عـــدم وجـــود جتـــاشس
بـــني الانتـــا والاســـ االك واملـــوارد الـــيت جتـــالا مـــن الانتـــا  ،حيـــث ان الاســـ االك داخـــل دول الاحتـــاد
الاورويب يف تزايـــد مســـ ار ابملقا نرـــة مـــع الانتـــا اصي تكـــون شســـبته يف تنـــاقص مســـ ار  ،ولهـــذا اكن الاحتيـــا
املاايـــد يعـــد مبثابـــة اخلطـــر الامـــ اصي هيـــدد الاقتصـــاد الاورويب  ،تأسيســـا عـــىل مـــا تقـــدم انـــدفع الاحتـــاد

) (1نفس املصدر .
) (2مصطفى الزبراكن  ،ثورة الغاز الصبري  :هل حتقق اس تقالل الولايت املتحدة من س يطرة ال ق الاوسط  ،مصدر س بق ذكره  ،ص. 8
) (3انظر :دراسة موارد الطاقة  -نظرة مركزة عىل الغاز الصبري  ،تقرير  (،جملس الطاقة العاملي  ،لندن ،)2010 ،ص. 29-7
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()1

الاورويب تبــ س ياســة اقتصــادية تضــمن اســ ارارها مــع روســ يا الاحتاديــة صــاحبة املصــادر املوثوقــة للطاقــة
 .انظر اجلدول رمق ()8
جدول رمق ()8
اس االك وانتا الاحتاد الاورويب للطاقة والواردات اليت جينهيا م ا (مليون دولر)
2030
2015
2006
681
605
532
الاس االك
99
170
228
الانتا
582
436
304
الواردات
املصـــدر :بشـــارة خرضـــ  ،عليــــة الانـــدما الاورويب النشـــأة -العقبــــات – التحـــدايت املســـ تقبلية  ( ،مركــــز
الامــــارات لدلراســــات والبقــــوث الاســــرتاتيجية  ،دراســــات اســــرتاتيجية  ،عــــدد  ، 151ط  ، )2010، 1ص
. 49
ان حاجـــة دول الاحتـــاد الاورويب للطاقـــة  ،حاـــت علهيـــا العمـــل عـــىل تقويـــة العالقـــات عـــىل املســـ تو
الاقتصــادي مــع ادلول املنتجــة للطاقــة  ،وخصوصــا مــع روس ـ يا الاحتاديــة  ،حيــث ان الاس ـ االك الكبــري للطاقــة
يف دول الاحتـــاد الاورويب جعلتـــه يعطـــي التنـــازلت لســـ ارار العالقـــة مـــع ادلول املنتجـــة للطاقـــة  ،ل ســـ امي ان
اســـ االك الاحتـــاد الاورويب حـــواض  1،5مليـــار مـــن مـــاكي الـــنفط  ،او مـــا يشـــلك  %15مـــن الاســـ االك
العـــاملي  ،ويـــأ ثلثـــا هـــذه الطاقـــة مـــن الهيـــدرواكربو ت ( يشـــلك الـــنفط  %44والغـــاز  ، ) %24ابلإضـــافة
لالحتياطـــات القـــارة الاوروبيـــة احملـــدود جـــدا  ،حيـــث ان شســـ بة الاحتياطـــات املؤكـــدة اىل الانتـــا حنـــو 10
ســــ نوات ابلنســــ بة اىل الــــنفط و 20ســــ نة ابلنســــ بة اىل الغــــاز  ،وتســــ تورد اورواب مــــا يقــــارب  %70مــــن
اس ـ االتها مــن الــنفط و  %40مــن اس ـ االتها مــن الغــاز حس ـ تأكيــدات املفوضــية الاوروبيــة هبــذا اخلصــوص
 ،وكنظـــرة مســـ تقبلية فـــأن هـــذه النســـ يف الاســـ االك قـــد تتصـــاعد لتصـــل اىل  %90و  %70عـــىل التـــواض
حبلــول عــام  ، 2020كــام ان اســتنفاذ حقــول حبــر الشــامل يف املس ـ تقبل  ،فــأن واردات الــنفط ســوف تزيــد بنقــو
 %50وتتضـــاعف واردات الغـــاز ثالثـــة اضـــعاف  ،وعـــىل هـــذا الاســـاس فـــأن اعـــامتد الاحتـــاد الاورويب فـــامي
يتعلـــق ابلـــنفط ميكـــن ان يتصـــاعد اىل  %94حبلـــول عـــام  2030واعـــامتده يف الغـــاز اىل  %81واعـــامتده اللكـــي يف
جمال الطاقة اىل  )2( %70ـ
تعمــل دول أورواب الغربيــة عــىل تعزيــز أوضــاعها ادلفاعيــة يف عــامل مــا بعــد احلــرب البــاردة مــن ي القــوة
التقليديـــة ،مـــع همـــام وطبيعـــة حلـــف شــــامل الطلنطـــي فعـــىل الـــرمغ مـــن أن دول ـــرب أورواب اســــتبعدت
اس ـرتاتيجياا اجلديــدة مــا يســمى ابهناديــد التقليــدي حللــف وأرشــو اإل أهنــا حرصــت يف نفــس الوقــت عــىل حتييــد
ادلور الـــرادع للقـــوة التقليديـــة والنوويـــة تضـــامن للقفـــاظ عـــىل المـــن يف أورواب والتأكيـــد عـــىل الصـــفة ادلفاعيـــة
للحلف ( )3ـ
) (1بشارة خرض  ،علية الاندما الاورويب النشأة -العقبات – التحدايت املس تقبلية  ،مصدر س بق ذكره  ،ص . 49-48
) (2النفط والغاز يف اخلليج اللعريب حنو ضامن الامن الاقتصادي  ،تقرير  ( ،مركز الامارات لدلراسات والبقوث الاسرتاتيجية  ،ابو ظا  ، ) 2006 ،ص . 199
) (3صفاء موىس  ،الإطار الم الورويب اجلديد  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،مؤسسة الاهرام  ،عدد  ،108القاهرة  ،نيسان  ، ) 1992ص  266ـ 268
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أن روســـ يا دو اورو اســـ يوية ل ميكـــن لورواب جتاهلهـــا ،فهـــيي قريبـــة جـــدا ،وعنـــدها قـــدرات نوويـــة
وعســكرية ،و نيــة ابملــوارد ،كــام أن دلهيــا شــعور ابلغــ والر بــة يف اســ تعادة ماكااــا املفقــودة لــلك ذ  ،لــيس
مـــن مصـــلحة أورواب اســـ تفزاز روســـ يا ،كـــام جنـــح الاحتـــاد الورويب يف اإششـــاء منـــوذ اقتصـــادي وســـ يا ياـــزي
ابحلداثــة والتطــور ،ولكنــه يعــاو حاليــا عــددا مــن الزمــات احلــادة الــيت اــدد بســقوطه يف حــا مــن الشــلل ،ل
تقــل خطــورة عــن تفكــك امل ــوع الورويب نفســه ،وســوف تتوقــف قــدرة أورواب عــيل لع ـ دور عــاملي رئييس ـ
عيل اخلطوات اليت تتحلذها ملوا ة مشالكها يف الس نوات القلي القادمة ( )1ـ
وخالصــة القــول ومــن خــالل مــا مت تنــاوهل خــالل هــذا املبقــث  ،فقــد دخلــت العالقــات بــني روس ـ يا
الاحتاديـــة مـــع الاحتـــاد الاورويب فـــرتات متـــزيت بنقـــاش مســـ ار حـــول املصـــاحل يف جمـــالت عـــدة م ـــا الامـــن
والاقتصــاد والقــمي املشــرتكة واتســمت هــذه املناقشــات بصــفات تــوي ســعي الط ـرفني لالس ـ ارار العالقــات بي ـ ام
 ،واحلــرص عــىل بنــاء الثقــة  ،ممــا انــتج مس ـ تو عــاض مــن التعــاون  ،فاكنــت هنــاك منــاذ مــن التعــاون اعطــى
الطرفــان ايفيــة قصــو لهــا ،اكحلــرب ضــد الارهــاب ادلوض واصي يعتــرب العنرص ـ الاســا يف منــوذ العالقــات
ادلوليــة الهادفــة اىل ال ـ ـاكة  ،كــام يواصــل الاحتــاد الورويب مــن جانبــه الســعي اىل بنــاء رشاكــة اس ـرتاتيجية مــع
روس يا الاحتادية

) (1اكرن ابو اخلري  ،احلقائق الاسرتاتيجية اجلديدة يف النظام ادلوض  ،ملفات  ،الس ياسة ادلولية  ،مؤسسة الاهرام  14 ،ابريل  2014عىل الرابط http://www.asiyssa.org.eg
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اخلامتة
مرت العالقات بني روس يا الاحتادية والاحتاد الاورويب خالل الفرتة اليت تلت احداث  11ايلول عـام 2001
جبم من الاحداث متزيت ابلصعود والهبوط تراوحت بني التعاون واخلالف بي ام ا رت عىل العالقات بشلك عام  ،كـام
اكن ملوقــع روسـ يا اجلغـرايف يف أق ـ الطــرف الشــامض ال ــيق مــن أورواب وامتــدادها الشاســع يف أسـ يا ( %75مــن
مساحاا) دور همم يف تنازع الهويتني الوروبية والس يوية لتو ااا اخلارجية  ،وهنا برزت أبعاد ومفـاهمي أخـر لأمـن
اإىل جان مفهوم المن العسكري مبعناه التقليدي ،أيفها أمن الطاقة ،وأن حروب الغد س تكون دفاعا عن هـذه البعـاد
اجلديدة لأمن ولعل الاحتالل المرييك للعراق هو( بداية ) هذا التوجه يف الس ياسة ادلولية المر اص يعيد لأذهان
الاس تعامر مبعناه التقليدي للس يطرة عىل الرثوات الطبيعية لأمم والشعوب.
كام اإن الس ياسة الروس ية أصبقت أكرث بر امتية وأكرث حتررا من القيود اليديولوجية ،عن الس ياسة المريكية
ذااا وقد وضعت روس يا معيارا موضوعيا للتعاون مع أي دو  ،أل وهو العائد الاقتصادي من التعاون يف أي جمال ،مبا
يف ذ الــال العســكري  ،كــام ان زوال التنــاقض اليــديولويج بــني روسـ يا الاحتاديــة والغــرب بعــد تفكــك الاحتــاد
السوفييت السـابق  ،وحتـول العالقـة بيـ ام مـن الرصـاع والتنـافس اإىل ( ال ـاكة الاسـرتاتيجية) القـادرة عـىل احتـواء
اخلالفات وتسوياا عىل النقو اص يضمن لروس يا حامية مصاحلها وأم ا القويم  ،فرت يعد هناك رشق أو رب ،ولكـن
هناك مثانية كبار تتقدهما الـولايت املتحـدة وبي ـا روسـ يا ومـن  م ،فـاإن هنـاك حـدودا للموا ـة الروسـ ية مـع الـولايت
املتحدة واليت تقترص االبا عىل الوسائل ادلبلوماس ية  ،وجي علينا عدم املراهنة عىل موقـف رو ميثـل حتـول جـذراي
عن التو ات العامة للس ياسة ادلولية املتفق علهيا من جان الانية الكبار.
اكنت هناك جفوة قاةة بني الس ياسة الاوروبية واملوقف الرو املتوازن مـن عديـد مـن القضـااي  ،والنشـاط
ادلبلوما الواحض لروس يا مؤخرا وتناقض مواقفها مع الس ياسـة المريكيـة يف العديـد مـن القضـااي عـىل النقـو السـابق
بيانه ،اإل أنه من الصعوبة مباكن تفسري ذ عىل أنه عودة لزمن احلـرب البـاردة أو تغـري جـذري يف الس ياسـة الروسـ ية
حنو املوا ة أو التحدي الاكمل والصارخ ل إالرادة المريكية ،سواء فامي يتعلق ابلقضااي الوروبية أو اريها من القضااي.
لقد عادت روس يا كقوة كرب  ،ولكن بربية وأولوايت تلفة لس ياس اا اخلارجيـة ،تـاكد ختتلـف جـذراي عـن تـكل الـيت
ح ت الس ياسة اخلارجية السوفيتية عىل مد ما يزيد عىل س بعني عاما ،ول ل تطمح اإىل مناوأة الـولايت املتحـدة،
وإامنا اإىل حامية مصاحلها وأم ا القويم مبفهومه الواسع.
وابلفعل اسـ تقوذت روسـ يا عـىل الاهـامتم المـ مـن جانـ الـولايت املتحـدة وحلـف الطليسـ والاحتـاد
الورويب ،واكن الظن الرو  ،عىل ضوء احلوار املتطور مع الغرب منذ  11أيلول  ،2001أن عرض التعاون وال اكة
معه يف بدلان الاحتاد السوفيييت السابق س يلقى الرتحي بروس يا بوصفها رشياكً اسرتاتيجي ًا أساس يا ،اكن اهلـم الـرو
ي ن يف تركزي الصالت مع حلفاء احلقبة السوفييتية لرفع سقف حضـورها ت ـيك عـىل السـاحة ادلوليـة .هـذا مـا اكن
املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

166

العالقات بني روسيا االحتادية واالحتاد األوربي للفرتة (

-

)

عباس فاضل عباس

يبوب به سلوتها خصوص ًا عىل ضـوء تطـور تعاوهنـا مـع الصـني يف منظمـة شـ نغهاي الـيت تو ـت أششـطاا ابزدايد حنـو
موا ة الإرهاب والتطرف الس يا وادلي وأمن احلـدود وماكحفـة اريـ اخملـدرات واريهـا ،ويف هـذا السـ ياق جـاء
اإعطاء الولوية لس تقرار أس يا الوسطى ،ومنه التربير الرسي الرو لعدم اإعاقة ش قوات ربية يف بعض مجهـورايت
أس يا الوسطى اداة أحداث  11أيلول  ،2001من أجل علية التحالف بوجه الإرهاب العاملي يف أفغاشس تان.
بيد أن هذا الاصطفاف اري املس بوق شسبي ًا ابلقياس اإىل رد الفعل السلا تقليد ًاي عنـد النبـ الروسـ ية إازاء
ي تدخل يف بدلان النفوذ الرو السابق ،اكن رضه أيضا تعزيز مكتس بات احملورين الساس يني يف س ياسة روسـ يا
اخلارجية وهو ترس يخ رشااكاا الاسرتاتيجية الورو -أطلس ية ،وتعزيز دورها املركزي داخل ( رابطة ادلول املسـ تق )
وهكذا اإذا اكن التعاون الم مع الاحتاد الاورويب يف جمال الاحتاد السوفيييت السـابق مـن شـأنه أن يسـمح لروسـ يا
بتعزيز قناعة البدلان الغربية بدور روس يا تحليـف يف موا ـة التحـدايت اجلديـدة ،لـاكن مـن املفـرتض أيضـ ًا أن يـؤدي
حبلف الطليس وابلحتاد الورويب وابلولايت املتحدة اإىل الاعرتاف بأولية ادلور الرو يف هذا الال.
وعندما قام حلف الطليس بتوسعه الثاو حنو ال ق ليضم دول البلطيق الثالث ،ارتفـع تـوتر القسـم الكبـري
من النب الروس ية للتنديد بأن واش نطن ق اليت تقف خلف مبادرات حلف الطليسـ وخلـف مـا تعـرب عنـه بعـض
بدلان ( رابطة ادلول املس تق ) الطاحمة ابللتحـاق هبـذا احللـف ،اإن بعـض اخلـرباء الغـربيني أبـدوا اازعـا م مـن هـذه
التطورات عىل اعتبارها مسيئة لتعميق الاجتاهات اري املس بوقة يف الس ياسة اخلارجية يف نطاق الولية الوىل للـرئيس
بوتني.
فامي خص جمال الاحتاد السوفيييت السابق ،اس تفادت روس يا من الزمة الس ياس ية يف أوكرانيا ومن ( ملل ) الغرب مـن
بطء وتراجع بناء ادلميقراطية يف كييف وتطورها ابجتاه اقتصاد السوق ،وبدت روس يا بنظر بدلان أسـ يا الوسـطى كسـد
منيع بوجه احلراكت الصولية وتصاعد العـامل الإرهابيـة يف املنطقـة ،خصوصـ ًا يف أوزبكسـ تان وقريازيسـ تان منـذ هنايـة
التسعينيات ،واس تفادت روس يا من احتالل موقع الرئاسة بدأ التصدع يتصاعد يف العالقات مع الاحتاد الورويب حـول
مجمل املسائل املطروحة يف اإطار ال اكة الروس ية الوروبية .
يف هذا املناخ املعقد شلكت مسأ قدرة روسـ يا والـبدلان الغربيـة عـىل التفاعـل املنسـجم يف دورهـا يف جمـال
الاحتاد السوفيييت السابق ،مبثابة اختبار صع للغاية ابلنس بة لس ارار الس ياسة اخلارجية اليت طرهحا وطبقها بوتني يف
وليته الوىل ،اإن العديد من قادة البدلان الغربية يترصف حبيث ل يسمح لروس يا بدور خـاص يف اسـ تقرار الوضـع يف
امجلهورايت السوفييتية السابقة ،ولقطع الطريق عىل اجتاهات التقارب مع الاحتاد الرو  ،وهذا المر يظهر عىل لسان
الكثري من النببة الس ياس ية والعسكرية الروس ية ،ويقابل هذا التقدير املعلن الضغط اصي متارسه روسـ يا عـىل جرياهنـا
املاردين ،خصوص ًا أوكرانيا وجورجيا ،وهذا مـا لحظنـاه مـن خـالل الازمـة الاوكرانيـة الاخـرية و م جزيـرة القـرم اىل
روس يا الاحتادية .الاس تنتاجات-:
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 -1اإن النفط عامل مؤ ًر يف رمس الاسرتاتيجيات املهمة لدلول الكرب  ،ومل يكن هناك سالب أقـو مـن سـالب
النفط منذ ااااء احلرب العاملية الثانيـة حـىت وقتنـا احلـارض  ،فقـد اكن ال ـارة الوحيـدة الـيت أشـعلت لهيـ
الرصاعات العسكرية يف العامل عىل مر الس نني  ،كام يعد الـركزية الاساسـ ية يف العالقـات القاةـة بـني ادلو
املنتجة واملس الكة من تكل املادة املهمة .
 -2ميثل الاحتاد الاورويب جتمعا اقتصاداي كبريا وهمام  ،الا انه اري فاعل س ياس يا بسب فقدانـه س ياسـة خارجيـة
موحدة  ،لن اختاذ القرارات جي ان تكون ابلجامع  ،مما ا ر سلبا عـىل مسـ تو عالقاتـه اخلارجيـة ادلوليـة
والاقلميية وخصوصا مع روس يا الاحتادية
 -3ان العالقات بني روس يا الاحتادية والاحتـاد الاورويب تسـري وفـق معـاد مركبـة ومكونـة مـن عنـارص متألفـة
ومتناقضة بنفس الوقت  ،اذ حي ها قانون املنفعة واملصاحل اجليو س ياس ية والاسرتاتيجية  ،ولهـذا ميكـن توقـع
الاسوء بنفس ادلرجة ميكن توقع الافضل يف مسار العالقات بي ام  ،حس الوضـع واحلـا الـيت تواجـه ي
طرف  ،الا انه تبقى املنفعـة واملصـاحل املتبـاد ق الصـفة الغالبـة  ،ممـا يعطـي الانطبـاع اىل الاسـ ارارية يف
مسار العالقات بني الطرفني .
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قائمة املصادر
اول  /القران الكرمي-:
 -1سورة النساء الية ( . )113
اثنيا  /الكت العربية واملرتمجة.
أ  /الكت العربية .
 1امحد املوسوي  ،املنظامت ادلولية والاقلميية  (،دار الرباق  ،ط ، 1لندن ) 1999 ،
 2امحد فتقي رسور  ،ح القانون يف موا ة الارهاب  ( ،مكتبة مدبوض  ،مرص  ،القاهرة  ،ط) 2009 ، 2
 3العالقات الامريكية-الايرانية بني التصعيد الس يا واحامتلت املوا ة العسكرية  ( ،ادلار العربية لدلراسات
والبقوث والرتمجة ،عدد ،1القاهرة)1995 ،
 4جودت حس نني جودت  ،جغرافية اوراس يا الاقلميية ( ،منشاة املعارف  ،ط  ، 3الاسكندرية ) 2000 ،
 5حسن فعة  ،الاحتاد الاوريب وادلروس املس تفادة منه عربيا  ( ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،بريوت
) 2004،
 6محيد محد السعدون  ،فوضوية النظام العاملي اجلديد  ( ،دار الطليعة العربية  ،عامن ) 2001 ،
 7خادل أملعي  ،الرصاع ادلوض بعد احلرب الباردة (،دار كيوان للطباعة والن والتوزيع  ،دمشق )2009،
 8خليل حسني ،النظام العاملي اجلديد واملتغريات ادلولية  ( ،دار امل ل اللبناو  ،بريوت )2009 ،
 9سعد حقي توفيق  ,مبادئ العالقات ادلولية  ( ,دار وائل للطباعة و للن ،عامن ) 2000 ،
 10سعد حقي توفيق  ،النظام ادلوض اجلديد  ،دراسة يف مس تقبل العالقات ادلولية بعد ااااء احلرب الباردة (،
الاهلية للن والتوزيع  ،عامن )1999 ،
 11طارق محمد ذنون الطاا  ،العالقات الامريكية الروس ية بعد احلرب الباردة  ( ،مركز محورايب للبقوث
وادلراسات الاسرتاتيجية  ،ط ، 1ت ين الثاو ) 2012
 12طالل عرتييس ( ،النتاجئ والتداعيات ايرانيا)  ( ،كتاب احتالل العراق وتداعياته عربيا واقلمييا ودوليا ،ط،1
مركز ادلراسات الوحدة العربية ،بريوت)2004 ،
 13عبد القادر فهمي  ،املدخل اىل دراسة الاسرتاتيجية  ( ،دار جمدلوي  ،ط ، 1عامن ) 2006 ،
 14عبد القادر محمد فهمي  ,النظام الس يا ادلوض – دراسة يف ألصول النظرية واخلصائص املعارصة  ( ,دار وائل
 ,عامن )1997 ,
 15عبد املنعم سعيد  ،امجلاعة الوربية جتربة التاكمل والوحدة  ،سلس الثقافة القومية  ( ،مركز دراسات الوحدة
العربية  ،بريوت )1986 ،
 16عيل احلا  ،س ياسات الاحتاد الاورويب يف املنطقة العربية بعد احلرب الباردة  ( ،مركز دراسات الوحدة العربية
 ،سلس اطروحات ادلكتوراه  ،ط ، 1بريوت ) 2005 ،
 17اازي فيصل ،الس ياسة اخلارجية الروس ية جتاه امل ق العريب بني الفاعلية والااكفاء ،يف ندوة العرب والقو
العظمى  :العرب وروس يا ،مجموعة ابحثني ( بغداد ،بيت احل ة ،سلس املائدة احلرة ،عدد )1998 ، 20
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 18فاضل الربيعي  ،ما بعد الاست اق :الغزو الامرييك للعراق وعودة الكولونيات البيضاء  ( ،مركز دراسات
الوحدة العربية  ،بريوت ) 2007 ،
 19فريد الشقف  ،العالقات الروس ية – الايرانية وأ رها عىل اخلريطة اجليوس ياس ية يف منطقة اخلليج العريب
ومنطقة اس يا الوسطى و القفقاس  (،دمشق  ،دار الطليعة اجلديدة  ،ط ،1عام ) 2005
 20قيس محمد النوري  ،ابعاد العدوان المرييك – الاطليس عىل يو سالفيا  ،حلقة نقاش ية  (،بيت احل ة  ،بغداد
 12 ،نيسان ) 1999
 21ملى مرض الإمارة  ،الاسرتاتيجية الروس ية بعد احلرب الباردة وانعاكسااا عىل املنطقة العربية  ،سلس اطروحات
ادلكتوراه  ( ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،ط ، 1بريوت )2009 ،
 22مجموعة ابحثني  ،الاسرتاتيجية الامريكية – الاوربية حيال ال ق الاوسط الكبري  ،ترمجة حسان البس تاو ( ،
ادلار العربية للعلوم ) 2006 ،
 23مجموعة ابحثني ،التسلح وازع السالب والامن ادلوض  ،الكتاب الس نوي  ، 2008معهد س توتهومل لحباث
السالم ادلوض ،حترير اإاين انطوو  ،ترمجة حسن وأخرون (مركز دراسات الوحدة العربية  ،ط ، 1بريوت ،
ت ين الثاو )2008
 24محمد حسني هيلك  ،الإمرباطورية الامريكية والااارة عىل العراق  (،دار ال وق  ،القاهرة  ،ط )2003 ، 2
 ،ص . 128
 25محمد حسني هيلك  ،حرب اخلليج  :اوهام القوة والنرص  ( ،مركز الاهرام للرتمجة والن  ،القاهرة ) 1992،
 26محمد خليفة ،الاسالم واملسلمون يف بالد البلقان (،مركز دراسات العامل الاساليم ،مالطا ) 1994 ،
 27محمد اامن الزميقي  ،البرتول والتغري الاجامتعي يف اخلليج العريب  (،دار احلديد  ،بريوت  ،لبنان ) 1995 ،
 28محمد مصطفى كامل ،فؤاد هنرا ،صنع القرار يف الاحتاد الاوريب والعالقات العربية  -الاوربية  ( ،مركز دراسات
الوحدة العربية  ،ط ،1بريوت ,اب )2007
 29محمود رسيع القرت  ،التطورات يف ايران ( ،مركز اخلليج لأحباث  ،الامارات العربية املتحدة ) 2005 ،
 30ظم عبد الواحد اجلاسور  ،تأثري اخلالفات الامريكية – الاوروبية عىل قضااي الامة العربية  (،مركز دراسات
الوحدة العربية  ،ط  ، 1بريوت ) 2007 ،
 31ازار اإسامعيل عبد اللطيف  ،دور حلف شامل الطليس بعد ااااء احلرب الباردة  ( ،مركز الإمارات للبقوث
وادلراسات الاسرتاتيجية  ،ابو ظا ) 2003 ،
 32نورهان الش يخ  ،صناعة القرار يف روس يا الاحتادية والعالقات الروس ية العربية  (،مركز دراسات الوحدة
العربية  ،ط ، 1بريوت )1998 ،
 33نورهان الش يخ ،روس يا والعامل الاساليم ،بني خربات املايض وافاق املس تقبل يف التحدايت الس ياس ية الراهنة
عىل الساحة ادلولية( ،الرايض ،مؤسسة البيان)2002 ،
 34هاو الياس احلدييث ،س ياسة ارسائيل ازاد مجهورايت اس يا الوسطى الاسالمية ( ،كتاب مس تقبل احلركة
الصهيونية وامل وع احلضاري العريب ،مجموعة ابحثني ،ط ،1بيت احل ة ،بغداد)2001 ،
ب  /الكت املرتمجة
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افرام اسكولي ،سلس تقديرات اسرتاتيجية بشان الرب مج النووي الايراو  ،يف كتاب ارسائيل وامل وع
النووي الايراو  ،تأليف مجموعة من الكتاب والباحثني ا إلرسائيليني  ،ترمجة امحد ابو هدية ( ،مركز ادلراسات
الفلسطينية  ،بريوت 2006 ،
انتوو ماسون  ،اورواب اجلديدة  :قضااي عاملية  ،ترمجة :نيس حسن عبد الوهاب ( رشكة هنضة مرص للطباعة
والن  ،ط ،1اكنون الاول )2008
ايغور رسييكوف  ،موقف روس يا الاحتادية يف حلف الاطليس  ،ترمجة شكري محمود ندمي  ( ،مركز دراسات
الوطن العريب  ،بغداد )
اميانويل تود ،ما بعد الامرباطورية ( ،دار السايق ،الطبعة العربية ،ط  ،1بريوت)2003 ،
اإاين أنطوو واخرون ،النظام الاطلس-اوريب والامن العاملي  ،يف التسلح وازع السالب والامن ادلوض ،ترمجة
فادي محود واخرون  ( ،مركز دراسات الوحدة العرية  ،ط  ، 1بريوت )2004 ،
أف ستيفن لراي ،اورواب الوسطى وال قية  ،التقيمي الاسرتاتيجي ،مركز الإمارات لدلراسات والبقوث
الاسرتاتيجية  ،ابوظا) 1997 ،
جان ايف هني واخرون  ،تغري اهن ج الرو جتاه الغرب  ،التسلح وازع السالب والامن ادلوض  ( ،مركز
دراسات الوحدة العربية  ،ابو ظا ) 2008 ،
جوزيف س ميواز  ،اس اداف العراق العقوابت والغارات يف الس ياسة الامريكية  ( ،مركز دراسات الوحدة
العربية  ،بريوت  ،ش باط ) 2003
جوليان كوير ،تطورات يف صناعة الاسلحة الروس ية ،امللقق رمق ( ،) -9يف كتاب التسلح وازع السالب
والامن ادلوض ( ،بريوت مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،1بريوت،)2006 ،
روجيه اارودي  ،حفارو القبور  ،ترمجة عزة صبقي  ( ،دار ال وق  ،عامن ،ط)1999، 1
ريتشارد نيكسون  ،وراء السالم  ،ترمجة ما عباس  (،الامل للن والتوزيع  ،عامن )1995 ،
زبيغنيو برجينسيك  ،رقعة الشطرجن الكرب  :الس يطرة المريكية وما يرتت علهيا جيو أسرتاتيجي ًا  ،ترمجة فع
أيوب الليس  ( ،مركز ادلراسات العسكرية  ،ط ، 2دمشق ) 1999
زبيغينيو برجينسيك  ،الفرصة الثانية  :ثالثة ربساء وازمة القوة العظمى الامريكية  ( ،بريوت  ،دار الكتاب
العريب ) 2007 ،
س.غ لوزاينني  ،عودة روس يا اىل ال ق الكبري  ،ترمجة هامش حامدي  ( ،دار املد  ،ط ، 1بغداد ) 2012 ،
سكوت روتري ،اس اداف ايران  ، ،ترمجة امني الايويب  (،ادلار العربية للعلوم رشون  ،ط 1بريوت 2007 ،
)  ،ص. 166
شانون ن .اكيل ،احلد من الاسلحة النووية وحظر الانتشار النووي  ( ،مركز دراسات الوحدة العربية ،
بريوت)2004،
فيتاض نومكني  ،العالقات الروس ية مع اورواب والولايت املتحدة الامريكية  :انعاكسات عىل الامن العاملي ( ،
مركز الامارات لدلراسات والبقوث  ،ابو ظا )2006 ،
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فيلي وردن  ،تعاظم دور حلف الناتو يف ال ق الاوسط الكبري  ( ،مركز الامارات لدلراسات والبقوث
الاسرتاتيجية ) 2008 ،
اكميال برننسيك  ،الطاقة والامن  :الابعاد الاقلميية والعاملية  ،التسلح وازع السالب والامن ادلوض  ( ،مركز
دراسات الوحدة العربية ) 2007 ،
ميحلائيل ورابتشوف ،البريوسرتوياك اإعادة بناء الفكر الاشرتايك  ،ترمجة  :عباس خلف ( ،رشكة املعرفة للن
والتوزيع  ،بغداد )1990 ،
نيفني عبد املنعم مسعد ،صنع القرار يف ايران والعالقات العربية الايرانية ( ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بريوت ،نيسان)2001 ،
نيكولي زلوين  ،اخلليج يف س ياقات الس ياسة اخلارجية الروس ية  (،مركز الامارات لدلراسات والبقوث  ،ابو
ظا )2006 ،
هرني كيس نجر  ،هل حتتا امرياك اىل س ياسة خارجية ؟  :حنو دبلوماس ية للقرن الواحد والع ين  ،ترمجة عر
الايويب  ،الكتاب العريب  ،بريوت  ،دار )2003
يفغي برمياكوف ،العامل بعد  11سبارب و زو العراق  ( ،مكتبة العبياكن  ،الرايض )2004،

اثلثا  /الرسائل والاطارل اجلامعية:
أ  /الاطارل :
 -1ملوك محيد محمد ،ا ر التو ات الرتكية حنو امجلهورايت الاسالمية يف اس يا الوسطى عىل الامن القويم
العريب  ( ،اطروحة دكتوراه اري منشورة  ،معهد ادلراسات القومية والاشرتاكية  ،اجلامعة املستنرصية ،
) 1997
 -2كامل عزيز فرمان الراوي  ،السعودية وامن اخلليج العريب يف ظل الوضع ادلوض اجلديد 2000 – 1990
 ،اطروحة دكتوراه اري منشورة  ( ،املعهد العاض لدلراسات الس ياس ية وادلولية  ،اجلامعة املستنرصية ،
) 2004
ب  /الرسائل :
 -1امحد حسن حشيل ،الس ياسة اخلارجية الروس ية يف ال ق الاوسط  ،رسا ماجس تري ( اري منشورة
)  (،لكية العلوم الس ياس ية  ،جامعة بغداد ) 2000 ،
رابعا  /ادلورايت والتقارير والبقوث :
 1ابتسام محمد العامري ،اسرتاتيجية الولايت املتحدة املس تقبلية حيال روس يا الاحتادية وانعاكساته عىل الوطن
العريب ( ،جم دراسات دولية ،مركز ادلراسات ادلولية ،جامعة بغداد ،عدد  ،16نيسان )2002
 2ابتسام محمد عبد  ،مشلكة الفساد يف الصني بعد قيام علية التحديث يف عام  ( ، 1978جم دراسات دولية
مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد )،
 3ابراهمي عرفات  ،روس يا وال ق الاوسط  ،اية عودة  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ، 167مركز
الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة )2007 ،
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ابو بكر ادلسويق ،امرياك والارهاب ،احلدث والتداعيات ( ،جم الس ياسة ادلولية ،عدد  ،146مركز
الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية ،القاهرة )2001 ،
امحد ابراهمي محمود ،سالاسرتاتيجية العسكرية الامريكية يف البلقانس  (،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد ،137
القاهرة ) 1999 ,
امحد ابراهمي محمود ،التنافس الاسرتاتيجي بني العراق وايران يف اخلليج ( ،جم الس ياسة ادلولية ،عدد ،136
مركز الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية ،القاهرة ،ابريل )1999
امحد ابراهمي محمود ،الصناعات العسكرية الروس ية ،تدعمي الاقتصاد واملاكنة ادلولية (،جم الس ياسة ادلولية ،
عدد  ،170مركز الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية ،القاهرة)2007 ،
امحد ابراهمي محمود ،العقيدة العسكرية الروس ية ،التحدايت وادلوافع ( ،جم الس ياس ية ادلولية ،مركز الاهرام
لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية ،القاهرة ،عدد  ،115يناير )1994
امحد دايب  ،روس يا والغرب من املوا ة اىل املشاركة  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،القاهرة  ،عدد ،149
حزيران ) 2002
امحد دايب  ،روس يا واللعبة الكرب يف اس يا الوسطى  ( ،جم الس ياسة ادلولية ،عدد  ،167مركز الاهرام
لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة ) 2007 ،
امحد دايب  ،عودة بوتني  :حتدايت وطموحات روس يا بعد انتحلاابت الرئاسة  ( ،جم الس ياسة ادلولية ،
عدد  ،188مؤسسة الاهرام  ،القاهرة  ،نيسان ) 2012
امحد طه محمد ،ايران بني التكتالت الاقلميية والتقولت ادلولية ( ،جم الس ياسة ادلولية ،عدد  ،127مركز
الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية ،القاهرة ،اكنون الثاو )1997
امحد عبد الرحمي اخلالي  ،العرب والتأثري يف النظام العايم  ( ،جم دراسات دولية  ،عدد ، 21مركز
ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد  ،اكنون الثاو ) 2001
امحد علو  ،الس ياسة اخلارجية الروس ية يف عالقااا ادلولية  ( ،جم اجليش  ،عدد  ،263لبنان  ،أاير
)2007
امحد علو  ،درع ادلفاع الصارويخ الامرييك يف اورواب – املشلكة قاةة واحلل مؤجل ،مقا  ( ،جم اجليش
 ،عدد  ، 277متوز ) 2008
ارشف تشك  ،ارسائيل والناتو من التعاون اىل ال اكة  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ، 168مركز
الاهرام  ،القاهرة ) 2007 ،
الس يد صديق عابدين  ،الس ياسة الروس ية يف اس يا  ..الاهداف والتحدايت ( ،جم الس ياسة ادلولية ،
العدد  ، 170ت ين الاول ) 2007
اليكيس فاس يليف ،هل تفسد كوسوفو العالقة بني روس يا والناتو ( ،جم املشاهد الس يا  ،عدد ، 124
لندن  ،أب عام ) 1998
امني شعبان عبد النا  ،ارسائيل والهند :توس يع نطاق الامن القويم الارسائييل  ( ،مؤسسة ادلراسات
الفلسطينية  ،جم ادلراسات الفلسطينية  ،الدل  ، 20عدد ) 2009 ، 79
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عباس فاضل عباس

انور محمد فر ،الس ياسة اخلارجية املشرتكة لالحتاد الاوريب جتاه ال ق الاوسط اعالن برشلونة منوذجا (،
جم دراسات دولية  ،عدد ، 39جامعة بغداد ) 2009 ،
انور محمد فر ،الس ياسة اخلارجية املشرتكة لالحتاد الاوريب جتاه ال ق الاوسط اعالن برشلونة منوذجا (،
جم دراسات دولية  ،عدد ، 39جامعة بغداد) 2009 ،
امين طالل يوسف ،روس ية البوتينية بني الاوتوقراطية ادلاخلية والاولوايت اجليوبولتيكية اخلارجية – 2000
( ، 2008جم املس تقبل العريب ،عدد ، 358لبنان ) 2008 ،
اإن .دي .تينجي  ،ظهور روس يا عىل الساحة ادلولية  ،اعداد سوسن حسني  ( ،جم الس ياسة ادلولية ،
مركز ادلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،عدد  109الس نة  28القاهرة ) 1992 ،
اإن .دي .تينجي  ،ظهور روس يا عىل الساحة ادلولية  ،اعداد سوسن حسني  ( ،جم الس ياسة ادلولية ،
مركز ادلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،عدد  109الس نة  28القاهرة  ، ) 1992 ،ص. 212 – 211
بالل الشوبيك  ،معوقات اكامتل الوحدة الوربية  ( ،جم املس تقبل العريب  ،مركز دراسات الوحدة العربية
،عدد ،401متوز ،) 2012
ترجامت هممة  ،توقعات مؤسسة سرتاتفور لس نة  ( ، 2010جم املس تقبل العريب  ،عدد،) 2010 ، 371
ثني س تافسون  ،الفوىض يف روس يا وأاثرها عىل اإنتا وجتاره الطاقة ( ،جم النفط والتعاون العريب،
الامانة العامة ملنظمة الاقطار العربية املصدرة للبرتول ساوابكس ،الكويت  ،الدل التاسع ع  ،عدد ، 68
)1994
جامس يوشس احلريري  ،التغلغل الارسائييل يف دول اس يا الوسطى وانعاكساته عىل عالقااا مع املنطقة العربية
 ( ،جم املس تقبل العريب  ،عدد  ، 372بريوت ) 2010 ،
مجيل مطر  ،الضغوط الغربية عىل روس يا  ( ،جم املس تقبل العريب  ،عدد  ، 323مركز دراسات الوحدة
العربية  ،بريوت ) 2006
جون أدوين مروز  ،روس يا واورواب ال قية هل س يرتتهام الغرب لالهنيار  ( ،جم الس ياسة ادلولية عدد
 ، 113مركز ادلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة )1993 ،
حبي هللا ابو احلسن الشريازي  ،الرصاع الامرييك  -الرو يف اس يا الوسطى  ( ،جم تارات ايرانية ،
عدد  ، 2مركز ادلراسات الاسرتاتيجية  ،الاهرام )2000 ،
حسن ابو طال  ،حرب كوسوفو وحدود التغيري يف النظام ادلوض (،جم الس ياسة ادلولية ،العدد 137
القاهرة  ،س نة  ، 1999ص ) 97
حسي عارف العبيدي ،الهوية الاقلميية للجمهورايت الاسالمية يف اس يا الوسطى ( ،جم العلوم
الس ياس ية ،لكية العلوم الس ياس ية ،جامعة بغداد ،عدد  ،15حزيران )1996
حسني طالل مقدل  ،حمددات الس ياسة اخلارجية والمنية الوربية املشرتكة  ( ،جم جامعة دمشق للعلوم
الاقتصادية والقانونية  ،الدل ، 25العدد الول ) 2009 ،
حسني طالل مقدل ،املعوقات اليت تواجه العالقات بني الولايت املتحدة الامريكية والاحتاد الاوريب ( ،
جم جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية  ،الدل ،27عدد  ، 3دمشق) 2011 ،
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عباس فاضل عباس

محيد محد السعدون  ،ادلور ادلوض اجلديد لروس يا ( ،جم دراسات دولية  ،عدد ، 42مركز ادلراسات
ادلولية  ،جامعة بغداد  ،بغداد )
محيد شهاب  ،التنافس الاقلميي وادلوض يف منطقة امجلهورايت الاسالمية يف اس يا الوسطى  ( ،جم
دراسات دولية  ،عدد  ، 15لكية العلوم الس ياس ية  ،جامعة بغداد )2005 ،
خادل سلامين القرعان ،الاحتاد الاوريب يف ايدولوجيا ادلو العربية  ( ،احلوار املادن  ،عدد /7/9 ، 959
)2007
خادل عبد املنعم  ،حدود التحالف وابعاد الانقسام يف العالقات الاوروبية – الامريكية  ( ،جم الس ياسة
ادلولية  ،عدد  ، 147مركز الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة ) 2002 ،
خليل ابراهمي السامراا ،الانعاكسات الاقلميية للقرب يف البلقان  ( ،جم دراسات دولية ،عدد ، 3بيت
احل ة ،بغداد ) 1999 ،
دميرتي ترينني  ،روس يا تتحلىل عن الغرب  ،ترمجة عبد القادر عان  ( ،جم الثقافة العاملية  ،اللس الوط
للثقافة والفنون و الداب  ،العدد  ،148الكويت  ،ااير ) 2008
ر مولود س بع  ،ماهية الارهاب وتأثريه عىل واقع حقوق الاشسان :فرشسا وبريطانيا منوذجا  (،جم دراسات
دولية جامعة بغداد  ،عدد ) 49
س تار جبار اجلابري  ،وقف دول الاحتاد الاورويب من الاسرتاتيجية الامريكية يف العراق  (،جم دراسات
دولية  ،عدد  ، 36مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد )
سعد السعيدي  ،تداعيات الازمة الروس ية – اجلورجية عىل العالقات الروس ية  -الامريكية  ( ،جم
دراسات دولية ،عدد  42مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد )
سعيد حميو  ،ورقة العمل  :روس يا والربيع العريب الثوابت واملتغريات  ( ،جم املس تقبل العريب  ،عدد 405
 ،ت ين الثاو ) 2012
سهي عبد الانيس ،ملف ايران النووي  :دراسة يف املوقف ادلوض من التطورات الاخرية  ( ،جم احلدث
الس يا  ،عدد ،7جامعة املستنرصية )2010 ،
شذ فاضل سعود ،اس يا الوسطى واللعبة الكرب  ( ،جم املرصد ادلوض  ،عدد  ، 86مركز ادلراسات
ادلولية  ،جامعة بغداد )2003 ،
صافيناز محمد امحد ،روات حبر قزوين ،تنافس دوض يف وسط اس يا ( ،جم الس ياسة ادلولية ،مركز
الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية ،القاهرة ،عدد  ،159اكنون الثاو )2000
صفاء موىس  ،الإطار الم الورويب اجلديد  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ،108القاهرة  ،نيسان
) 1992
صالب سامل زرنوقة  ،الناتو بني مرحلتني( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد ،129مركز الاهرام  ،القاهرة ،
) 1997
طال حسني حافظ  ،املتغريات اجلديدة يف س ياسة روس يا الاحتادية جتاه منطقيت اس يا الوسطى والقوقاز
 (،جم لكية الرتبية للبنات  ،عدد ، 2جمدل  ، 2جامعة بغداد )2012 ،
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عباس فاضل عباس

طال حسني حافظ ،العالقات الاوروبية – الامريكية والتحالفات عرب الاطليس  ( ،جم دراسات دولية
 ،مركز ادلراسات ادلوض  ،جامعة بغداد  ،اكنون الثاو ) 2012
طه عبد العلمي ،ورثة الاحتاد السوفييت ومصري الكومنولث( ،جم الس ياسة ادلولية ،القاهرة ،عدد، 108
) 1992
طه عبد العلمي ،ورثة الاحتاد السوفييت ومصري الكومنولث( ،جم الس ياسة ادلولية ،القاهرة ،عدد، 108
) 1992
ظافر طاهر حسان  ،الس ياسة الامريكية جتاه نفط اخلليج العريب  (،جم دراسات دولية  ،مركز ادلراسات
ادلولية  ،جامعة بغداد  ،عدد ) 34
ظافر ظم سلامن العاو ،الابعاد الاسرتاتيجية للعالقات الروس ية الايرانية ( ،جم حوار ،عدد ،4قسم
ادلراسات الس ياس ية ،وزارة الثقافة والاعالم ،بغداد)2002 ،
عادل س يد امحد  ،ا بي الطاقة  ..اجلغرافية تقود الس ياسة  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،مركز الاهرام
لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة  ،العدد  ، 164ابريل ) 2006 ،
عامص محمد عران  ،العالقات العربية – الاوربية والبقث عن اسس جديدة لإعادة بنابها ( ،جم قضااي
دولية  ،مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد  ،عدد ) 2001 ، 49
عاطف عبد امحليد ،روس يا واس يا الوسطى ،حامية املصاحل واحتواء الاخطار ( ،جم الس ياسة ادلولية ،
عدد ،170القاهرة  ،ت ين الاول )2007
عامر عيل رايض  ،مالمح جديدة يف العالقات الرتكية – الروس ية ( ،جم دراسات دولية  ،عدد ، 40
جامعة بغداد ) 2008 ،
عبد الإهل بلقزيز  ،التو ات الروس ية قبل الربيع العريب وبعده ،مناقشات  ( ،جم املس تقبل العريب  ،عدد
 ، 540مركز دراسات الوحدة العربية  ،بريوت  ،عام ) 2012
عبد العزيز بن عان بن صقر  ،هواجس متباد  :اخلليج بني احللف الامرييك والوافد الرو  ( ،جم
الس ياسة ادلولية  ،عدد  ، 195جمدل  ، 49القاهرة  ،اكنون الثاو ) 2014
عبد العزيز محدي عبد العزيز ،العالقات الصينية الارسائيلية ( ،جم الس ياسة ادلولية ،عدد  ،132مركز
الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية ،القاهرة ،نيسان )1998
عبد العزيز همدي الراوي  ،تو ات الس ياسة اخلارجية الروس ية يف مرح ما بعد احلرب الباردة  ( ،جم
دراسات دولية  ،عدد  ، 35مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد )2008 ،
عبد العزيز همدي الراوي  ،تو ات الس ياسة اخلارجية الروس ية يف مرح ما بعد احلرب الباردة  ( ،جم
دراسات دولية  ،عدد ، 35مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد )2008 ،
عبد املنعم سعيد اكطو ،الاجتاهات الراهنة لتطور القوة العسكرية الروس ية (،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد
 ،170مركز الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية ،القاهرة ،ت ين الاول )2007
عبد املنعم س يد  ،الغرب وقرار ادلول الاسالمية برفع حظر السالب عن البوس نة (،جم قضااي دولية ،عدد
 ، 293اسالم اابد  14 ،أب )1995 ،
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عبد املنعم س يد ، ،الغرب وقرار ادلول الاسالمية برفع حرض السالب عن البوس نة ( ،جم قضااي دولية،
عدد  ، 293اسالم اابد  14 ،أب )1995
عبد الوهاب القصاب  ،دور املؤسسة العسكرية الرتكية  ،يف صيااة مدراكت الامن القويم الرتيك ( ،جم
دراسات س ياس ية  ،عدد ، 2بيت احل ة ،بغداد ) 1999 ،
عبدالكرمي صاحل احملسن  ،العالقات الروس ية -الصينية التارخي والتطلعات  ( ،احلوار املادن  ،عدد ،3391
)2011/6/9
عزت سعد ادلين  ،تاكليف املنافسة  :حتدايت امام ماكنة روس يا يف الاسرتاتيجية العاملية  ( ،جم الس ياسة
ادلولية  ،عدد ، 195القاهرة  ،اكنون الثاو )2014
عالء مجعة محمد ،منظمة ش نغهاي ،افاق التعاون الام اجلديد يف اس يا ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد
 ، 146مركز الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة ) 2001 ،
عيل عبد الصادق  ،الناتو وال ق الاوسط الكبري  (،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد ، 163س نة ) 2006
عامد اجلاد  ،اجلدل حول توس يع الناتو ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ، 129القاهرة  ،يوليو ) 1997
عامد اجلاد  ،حلف الاطلنطي واحلرب يف البلقان  ( ،جم الس ياس ية ادلولية  ،عدد  ،137القاهرة  ،متوز
) 1999
عرو عبد الكرمي سعداوي ،النب الس ياس ية الرصبية اخر خن احلرب االباردة  (،جم الس ياسة ادلولية ،
عدد  ،137مؤسسة الاهرام  ،القاهرة )1999 ،
فهد مزابن خزار  ،الرب مج النووي الايراو  :قراءة يف الواقع واملس تقبل  ( ،جم دراسات ايرانية  ،عدد
 ، 18مركز ادلراسات الايرانية  ،جامعة البرصة ) 2003 ،
كو ر عباس الربيعي ،حرب ابردة جديدة عند شواطئ حبر قزوين  (،الراصد ادلوض  ،عدد  ، 973مركز
ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد ) 2002 ،
ملى مرض الامارة  ،الاسرتاتيجية الروس ية بعد احلرب الباردة وانعاكسااا عىل املنطقة العربية  ( ،جم
املس تقبل العريب  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،عدد ، 362بريوت  ،نيسان ) 2009
لوجني يب برومو  ،روس يا يف الادراك الاسرتاتيجي الامرييك  :رصاع ام تعاون  (،جم ادلراسات ادلولية ،
عدد  ، 1مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد )2002 ،
ما عوو ،حلف شامل الاطلنطي وازمة كوسوفو –حدود القوة وحدود ال عية  ( ،جم الس ياسة ادلولية
،عدد  ، 137القاهرة  ،متوز )1999
ما عوو ،حلف الطلنطي وأزمة كوسوفو :حدود القوة وحدود ال عية  ( ،جم الس ياسة ادلولية ،عدد
 ، 137مؤسسة الهرام  ،القاهرة ) 1999،
جملس اخملابرات القويم الامرييك  ،م وع لس نة  ( ، 2020جم املس تقبل العريب ،مركز دراسات الوحدة
العربية  ،عدد ، 313بريوت  ،اذار ) 2005
جملس اخملابرات القويم الامرييك  ،م وع لس نة  ( ، 2020جم املس تقبل العريب ،مركز دراسات الوحدة
العربية  ،عدد ، 313بريوت  ،اذار ) 2005
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محمد امحد مطاوع  ،اورواب من برشلونة اىل س ياسة جوار  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ، 163يناير
) 2006
محمد اسامة عبد العزيز ،الاسرتاتيجية اجلديدة حللف الناتو (،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ، 146مركز
الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة ) 2001 ،
محمد اسعد ابو عامود ،حتولت الس ياسة الامريكية (،جم الس ياسة ادلولية ،عدد  , 147مؤسسة الاهرام ,
القاهرة  ,اكنون الثاو )2002 ،
محمد الس يد سلمي  ،التقولت الكرب يف الس ياسة اخلارجية الروس ية  (،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد 170
 ،مركز الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة ) 2007 ،
محمد حسون  ،الاسرتاتيجية التوسعية حللف الناتو وا رها عىل الامن القويم العريب  ( ،جم جامعة دمشق
للعلوم الاقتصادية و القانونية ،عدد ،2دمشق  ،عام )2010
محمد سامل امحد الكواز  ،موقف روس يا الاحتادية من تطورات الازمة النووية الايرانية  2008-2005دراسة
اترخيية  ( ،جم احباث لكية الرتبية الاسالمية  ،جمدل  ، 12عدد ، 2جامعة املوصل ) 2012 ،
محمد س يد امحد ،ملاذا اهنار الاحتاد السوفييت؟  ( ،جم الس ياسة ادلولية ،عدد ، 108مركز ادلراسات
الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة )1992 ،
محمد اكظم عيل ،ايران وامجلهورايت الاسالمية يف اس يا الوسطى ،يف ايران والبيئة الاقلميية ( ،جم دراسات
دولية ،عدد  ،1مركز ادلراسات ادلولية ،مركز حبوث امجلهورية ،دار امجلاهري للصحافة ،بغداد ،ت ين
الاول)1992 ،
محمد نور ادلين  ،تركيا  ...اىل اين ؟ ( ،جم املس تقبل العريب  ،عدد  . 364حزيران ) 2009
محمد ايس خرض  ،امن اخلليج يف ظل التقولت الاقلميية اجلديدة  ( ،جم دراسات دولية ،عدد  ، 53مركز
ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد )
مصطفى ابو حلوة ،ايران واذربيجان والرصاع يف حبر قزوين ( ،جم الس ياسة ادلولية ،مركز الاهرام
لدلراسات الس ياس ية ،القاهرة ،عدد )2001 ،146
مصطفى اللباد  ،مالمح التسوية الس ياس ية بني واش نطن وطهران  (،جم اوراق ال ق الاوسط ،عدد 41
 ،املركز القويم دلراسات ال ق الاوسط  ،القاهرة  ،يونيو )2008
معا سالمة  ،ادلور الاملاو يف اورواب  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ،122القاهرة ) 1996 ،
معا محمد سالمة ،العالقات الامريكية الروس ية ومقة فااكوفر ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ،113مركز
ادلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة )1993 ،
دية اخملتار  ،حول العالقات الامريكية الارسائيلية  ( ،جم شؤون س ياس ية  ،عدد ،3دار امجلاهري للن
 ،بغداد ) 1994 ،
دين عبدهللا  ،اتفاقية لش بونة :نظرة حتليلية  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،الدل ، 43عدد ، ) 2008 ، 171
ص 147
نبيل جعفر عبد الرضا  ،الايفية النفطية لبقر قزوين ( ،جم دراسات ايرانية  ،عدد  ، 15اذار ) 2012
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)
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نبيل جعفر عبد الرضا ،ادلوافع الاقتصادية للتقارب الايراو ،الامرييك ( ،جم شؤون ايرانية  ،عدد ،7مركز
ادلراسات الايرانية ،جامعة البرصة ،نيسان)2000 ،
نبيه الاصفهاو  ،حكومة برمياكوف يف موا ة املأزق الرو ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ، 134القاهرة
) 1998 ،
نبيه الاصفهاو ،ابعاد التقارب الرو  ،الامرييك بعد احداث  11ايلول سبارب  ( ،جم الس ياسة ادلولية،
مركز الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية ،القاهرة ،عدد  ،147يناير )2002
نبيه الاصفهاو ،احلكومة الروس ية اجلديدة يف موا ة حتدايت املس تقبل ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد
 ، 135مركز الاهرام  ،القاهرة )1998 ،
نبيه الصفهاو  ،الس ياسة اخلارجية الروس ية يف مرح التقول ادلميقراطي  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد
 ، 116القاهرة ) 1996 ،
نبيه الصفهاو  ،املبادئ الساس ية للس ياسة اخلارجية الروس ية ( ،جم الس ياسة ادلولية ،عدد  ،142مركز
الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة ) 2000،
نبيه الصفهاو ،انطالقة جديدة دلبلوماس ية روس يا الاحتادية( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد  ،135مركز
الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة )
ندمي عيىس ،ايران وامجلهورايت الاسالمية املس تق يف اس يا الوسطى والقوقاز ،يف امجلهورايت الاسالمية
يف اس يا الوسطى (،جم دراسات دولية ،عدد  ،2مركز حبوث امجلهورية ،دار امجلاهري للصحافة ،بغداد ،اذار
 ، )1993ص26.
ازار اسامعيل احلياض  ،التنافس الرو – الرتيك عىل اقلمي البلقان بعد احلرب الباردة  ( ،جم العلوم
الس ياس ية  ،عدد ،37جامعة بغداد )
ازار اسامعيل احلياض و عبد امحليد العيد املوساوي  ،العالقات الروس ية – الامريكية من ال اكة
الاسرتاتيجية اىل املنافسة اجليوس ياس ية ( 2001م2008-م) ( ،جم قضااي س ياس ية  ،عدد  ، 41مركز
ادلراسات الفلسطينية  ،لكية العلوم الس ياس ية  ،جامعة بغداد )
نوار محمد ربيع  ،جملس التعاون اخلليجي والاحتاد الاورويب مسار العالقات وحدود جمالت التعاون  ( ،جم
دراسات دولية  ،مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد  ،عدد ) 40
نوال الس باعي  ،توسع الناتو والامن الامرييك – الاورويب  ( ،جم قضااي دولية  ،اسالم اابد  ،عدد، 377
نيسان ) 1997
نورهان الش يخ  ،روس يا وازمة اوسيتا اجلنوبية توازن جديد للقو ادلولية  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد
 ، 174مركز الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة ) 2008 ،
نورهان الش يخ  ،روس يا والاحتاد الاوريب  ،رصاع الطاقة واملاكنة  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،عدد 164
س نة )2007
نورهان الش يخ ،العالقات الروس ية الاورو أطلنطية بني املصاحل الوطنية وال اكة الاسرتاتيجية  ( ،جم
الس ياسة ادلولية  ،عدد ، 170مؤسسة الاهرام  ،القاهرة )2007،
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هاو شادي  ،الثقة املفقودة  :الرصاع الرو – الاورويب عىل الفضاء الاورا  ( ،جم الس ياسة ادلولية
 ،عدد  ، 195القاهرة )2014 ،
هيمث الناق  ،حلقة نقاش ية  ( ،جم املس تقبل العريب  ،العدد ،405مركز دراسات الوحدة العربية  ،ت ين
الثاو ) 2012
وليد حسن محمد ،الوجود الارسائييل يف مجهورايت اس يا الوسطى الاسالمية  ( ،جم املركز العريب
لدلراسات الفلسطينية  ،عدد  ، 6مركز ادلراسات الفلسطينية  ،جامعة بغداد ) 2007 ،
ولمي نصار  ،روس يا كقو كرب  (،جم املس تقبل العريب  ،عدد ، 20بريوت )2012
ولمي نصار  ،روس يا والنظام ادلوض  ( ،ال العربية للعلوم الس ياس ية  ،عدد  ، 20بريوت )2008 ،
ايسني فاروق  ،اية اسرتاتيجية اوربية للطاقة  ( ،جم الس ياسة ادلولية  ،مركز الاهرام لدلراسات
الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة  ،عدد  ، 164ابريل ) 2006
يوش يو مان ،س ياسة الولايت املتحدة اخلارجية بعد احداث  11ايلول ،2001 /حتليل دوض  ( ،جم العرب
واملس تقبل  ،عدد  ، 2مركز دراسات وحبوث الوطن العريب  ،اجلامعة املستنرصية ) 2004 ،
فريد علوش  ،التعاون القطري – الاوكراو يف جمال الطاقة  :خصوصياته وافاقه  ،تقرير  ( ،مركز اجلزيرة
لدلراسات  24 ،اكنون الاول ) 2012
اكرينا فايزولينا  ،امن الطاقة يف اوراس يا :نظرة من عشق اابد  ،تقرير  ( ،مركز اجلزيرة لدلراسات  ،قطر ،
 29اكنون الاول )2013
مجموعة مسايفني  ،حلف شامل الاطليس يف عامه الس تني ،نظرة است افية وموقع العامل الاساليم فهيا ،
تقرير  ( ،مركز اجلزيرة لدلراسات الاسرتاتيجية  ،قطر  ،متوز ) 2009
محمد صفوان جولق  ،اوكرانيا وانفصال القرم  :الواقع املأل ،تقرير  (،مركز اجلزيرة لدلراسات  ،قطر 20 ،
اذار ) 2014
نبيل ش بي ومجموعة ابحثني  ،حلف شامل الاطليس يف عامه الس تني  ،تقرير  ( ،مركز اجلزيرة لدلراسات ،
قطر  ،متوز ) 2009
النفط والغاز يف اخلليج العريب حنو ضامن الامن الاقتصادي  ،تقرير  ( ،مركز الامارات لدلراسات والبقوث
الاسرتاتيجية  ،ابو ظا ) 2006 ،
ابراهمي عرفات ،اعادة التعريف الاقلميي يف رابطة ادلول املس تق وا ره عىل النظام الاقلميي العريب ،ندوة
الوطن العريب وكومنولث ادلول املس تق  ،مصطفى علوي (حمررا) ،القاهرة ،عدد )1994 ،28-26
ابراهمي رايبة  ،عىل خطى الصني يسري العامل  ( ،مراجعة كتاب  ،مركز اجلزيرة لدلراسات  ،قطر 9 ،
اكنون الاول ) 2012
ا ر رابطة ادلول املس تق (الكومنوليث) عىل الامن الرو  ( ،حمطات اسرتاتيجية ،مركز ادلراسات
ادلولية ،جامعة بغداد ،عدد  ،89بغداد )2002
امحد ابراهمي محمود  ،ادلرع الصارويخ وعودة اجواء احلرب الباردة  ( ،ملف الاهرام الاسرتاتيجي  ،مركز
ادلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،عدد  ، 150حزيران .)2007
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امحد الس يد النجار  ،العقوابت الاقتصادية عىل ايران من يعاق من  ( ،ملف الاهرام الاسرتاتيجي  ،مركز
الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،عدد  ، 142القاهرة  ،ت ين الاول ) 2006 ،
امحد دايب  ،خط بكو للغاز  ..بني الس ياسة والاقتصاد ( ،ملف الاهرام الاسرتاتيجي ،مركز ادلراسات
الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،جمدل  ، 15عدد. )2009 ، 176
امحد دايب  ،روس يا واملانيا املصاحل تداوي التارخي  ،ملف الاهرام الاسرتاتيجي  ( ،مركز ادلراسات
الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،جمدل  ، 15عدد ، 180ديسمرب ) 2009
امحد دايب  ،منظمة الغاز :طموحات روس ية و اوف ربية  ( ،ملف الاهرام الاسرتاتيجي ،مركز
ادلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،عدد  ، 172الدل .)2009 ، 15
امحد طاهر  ،س ياسات الهجرة و تأثريااا يف الوحدة الاوربية  ( ،ش ة جم الس ياسة ادلولية  ،عدد 185
يوليو . )2011
اسامة جبار مصلح  ،العالقات الاقتصادية بني الاحتاد الاورويب واقطار جملس التعاون اخلليجي ( واقعا
وطموحا )  ( ،جم املستنرصية لدلراسات العربية وادلولية  ،عدد ) 37
امجلل  ،زايرة بوتني لبكني ومس تقبل التحالفات الروس ية – الصينية  ( ،مقالت اسرتاتيجية  ،مركز
الاكشف للمتابعة وادلراسات الاسرتاتيجية )
الصني والهند والولايت املتحدة الامريكية  :التنافس عىل موارد الطاقة ،ش ة اخبار الساعة  ( ،مركز
الامارات لدلراسات والبقوث الاسرتاتيجية  ،ط ،1ابوظا ) 2008 ،
برهان كور اوالو  ،دور روس يا يف تشكيالت العامل اجلديد  ( ،مركز اجلزيرة لدلراسات ،قطر ) 2009 ،
بشارة خرض ،علية الاندما الاوريب :النشأة-العقبات –التحدايت املس تقبلية  ( ،دراسات اسرتاتيجية
عدد ،151ط ، ،1مركز الامارات لدلراسات والبقوث الاسرتاتيجية ) 2010 ،
بوتني يدشن القطاع الرو من انبوب نفط للصني  ،ش ة اخبار الساعة  ( ،مركز الامارات لدلراسات
والبقوث الاسرتاتيجية  ،عدد  ، 4421ابوظا  ،اب ) 2010
تواتل تعلن استارات الغاز الصبري يف بريطانيا  ،ش ة اخبار الساعة  (،مركز الامارات لدلراسات
والبقوث الاسرتاتيجية  ،عدد  ، ، 5301الامارات  14 ،يناير )2014
جراميي هريد  ،القو العظمى والاس تقرار الاسرتاتيجي يف القرن احلادي والع ين  :رب متنافسة للنظام
العاملي  (،مركز الامارات لدلراسات والبقوث الاسرتاتيجية  - 2013 ،اخبار الساعة  ،ش ة حتليلية يومية
 ،نقال عن مركز الامارات لدلراسات والبقوث الاسرتاتيجية  ،العدد  ،5255الس نة الع ون  ،امخليس
 21نومفرب)2013
خادل عبد العظمي  ،الهند تراهن عىل الولايت املتحدة الامريكية  (،قراءات اسرتاتيجية  ،مركز ادلراسات
الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،مؤسسة الاهرام  ،القاهرة  ،ايلول ) 2009
دابود هامش دابود  ،روس يا وادلور العاملي املرتق  ( ،امللف الس يا  ،عدد  ، 64مركز ادلراسات
ادلولية  ،جامعة بغداد ) 2010 ،
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ديريك لوتربيك وجوريج اجنلربخيت  ،الغرب وروس يا يف البقر الابيض املتوسط حنو تنافس متجدد ( ,
دراسات عاملية  ،مركز الامارات لدلراسات والبقوث الاسرتاتيجية  ،عدد  ، 2010 ، 93اخبار الساعة ،
ش ة حتليلية يومية نقال عن مركز الامارات لدلراسات والبقوث الاسرتاتيجية  ،عدد  ، 5132الس نة
الع ون  ،الاربعاء  26يونيو )2013
رسالن ورابنوف – عبدهللا رينات محمدوف  ،املسلمون الروس وس ياسة روس يا اخلارجية  ،قضااي ( ،
مركز اجلزيرة لدلراسات  ،قطر  21 ،ت ين الاول )2012
روس يا توازن بني مصاحلها والغرب  ،ش ة اخبار الساعة  ( ،مركز الامارات لدلراسات والبقوث
الاسرتاتيجية  ،عدد  ، ، 4416مركز الامارات  240ا سطس ) 2010
زبيغنيو برجينسيك  ،رقعة الشطرجن العظمى  ،ترمجة  :سلمي ابراهمي  ( ،منشورات دار عالء ادلين  ،سورية
 ،دمشق  ،س نة ) 2001
زاي مريال و جونثان س  ،حتليل النشاط الزائد للس ياسة اخلارجية الرتكية  ،ابريس( ،سلس ترجامت الزيتونة
عدد ،60مركز الزيتونة لدلراسات والاستارات  ،بريوت  ،ت ين الاول )2010 /
س تار جابر اجلابري  ،توس يع عضوية الاحتاد الوريب  ..الواقع والتحدايت ( ،املرصد ادلوض  ،عدد  ، 4مركز
ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد ) 2007 ،
سلمي اكطع عيل  ،القوة يف الس ياسة اخلارجية الامريكية  ،اوراق دولية  ( ،مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة
بغداد  ،نيسان ) 2008
ضاري رش يد الياسني ،العالقات الامريكية الروس ية ،الربية الاسرتاتيجية الامريكية لروس يا الاحتادية( ،
اوراق امريكية ،عدد  ، 43مركز ادلراسات ادلولية ،جامعة بغداد ،متوز )2000
طال حسني حافظ ،س ياسة الطاقة الروس ية جتاه دول اجلوار ( اورواب و اوراس يا ) ( ملف س يا  ،عدد
، ، 54مركز ادلراسات ادلولية ،جامعة بغداد)2009،
عبد امحليد العيد  ،العالقات الروس ية – الامريكية من ال اكة اىل املنافسة اجليوس ياس ية 2008 -2001
 (،قضااي س ياس ية  ،عدد  ، 16جامعة اهن رين ) 2009 ،
عبد السالم ابراهمي البغدادي ،مضامني الس ياسة الامريكية اجلديدة يف وسط وجنوب اس يا  ( ،اوراق
اس يوية  ،مركز ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد  ،عدد  ، 93الس نة الثانية )2001 ،
عبد اللطيف املياب  ،قضية كوسوفو( ،ش ة صدرت من مركز دراسات حبوث الوطن العريب ،اجلامعة
املستنرصية  ،بغداد  ،س نة ) 1988
عبد النور بن عنرت ،الاحتاد الاوريب  :البة يفوم ادلاخل عىل يفوم اخلار  ،تقرير  ( ،مركز اجلزيرة
لدلراسات  ،قطر  /4اذار )2013/
فريد موهيتش  ،خارطة عالقة دول البلقان وشعوهبا مع ارسائيل  :حدودها وطبيعاا  ،ترمجة كرمي املاجري
 ،قضااي  ،مركز اجلزيرة لدلراسات  ،قطر  6 ،ت ين الثاو 2012
فكتور ليبيديف ،الوضاع الاقتصادية والس ياس ية والمنية يف روس يا الاحتادية( ، ،سلسة حمارضات ( ،
مركز الامارات لدلراسات والبقوث الاسرتاتيجية  ،عدد ،28ط ، 1ابوظا ) 1999 ،
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اكظم هامش نعمة ،معض الس ياسة امجلاعية لأرسة الوربية ( ،ش ة مركز ادلراسات ادلولية ،عدد ،9جامعة
بغداد)1993 ،
كو ر عباس الربيعي و مروان سامل العيل  ،مس تقبل النظام ادلوض اجلديد يف ظل بروز القو الصاعدة وا ره
عىل املنطقة العربية الاحتاد الاوريب منوذجا ،حبث  (،جم قضااي س ياس ية  ،عدد  ، 26جامعة اهن رين ،
) 2012
مروان صربي امام  ،التو ات اخملتلفة يف الفكر الاسرتاتيجي الرو  ( ،ش ة قراءات اسرتاتيجية  ،القاهرة
 ،مركز ادلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،الاهرام  ،عدد) 2006، 9
مصطفي الزبراكن  ،ثورة الغاز الصبري  :هل حتقق اس تقالل الولايت املتحدة من س يطرة ال ق
الاوسط  ،قضااي  (،مركز اجلزيرة لدلراسات  20 ،اكنون الثاو ) 2013
منعم العامر ،التوجه الرو جتاه امجلهورايت الاسالمية ،نظرة يف جيوسرتاتيجية املوقف  ( ،دار امجلاهري
للصحافة ،مركز حبوث امجلهورية ،بغداد ،عدد  ،2اذار )1993
منعم صاي العامر ،ايران وقابلية التكون من جديد (،سلس دراسات اسرتاتيجية ،عدد  ،17مركز
ادلراسات ادلولية ،جامعة بغداد)2001 ،
ظم عبد الواحد جاسور ،الازمة البلقانية يف حرب البوس نة اىل حرب كوسوفو ،الارادات املتصارعة للقو
املتحالفة وأفاق املس تقبل  ( ،دراسة صدرت عن قسم ادلراسات الاوربية  ،مركز ادلراسات ادلولية ،جامعة
بغداد  ،س نة )1999
نورهان الش يخ  ،العالقات الروس ية – الامريكية :تفاهامت تكتيكية يف اطار تناقضات اسرتاتيجية (،
كراسات اسرتاتيجية  ،عدد  ،206مركز الاهرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتيجية  ،القاهرة )2010 ،
نورهان الش يخ ،روس يا والاحتاد الوريب رصاع الطاقة واملاكنة ( ،ش ة جم الس ياسة ادلولية ،عدد، 164
القاهرة )2006 ،
هبة هللا امحد يس  ،الارهاب ادلوض  ( ،منشورات جامعة الاسكندرية  ،ط ، 1القاهرة 2010 ،
وليد عبد احلي  ،الع ية القادمة  :التالع ابلقو الاقلميية  ،مراجعات كت  ( ،مركز اجلزيرة لدلراسات
 ،قطر 3 ،نيسان ) 2013
وليد عبد احلي  ،مس تقبل القوة  ،مراجعات كت  ( ،مركز اجلزيرة لدلراسات  ،قطر 4 ،اكنون الاول
) 2013
ولمي انفداهل ،قرن من احلروب  :خفااي الس ياسات النفطية واملرصفية الاجنلو– أمريكية والنظام ادلوض
اجلديد ،ترمجة :محمد زكراي اإسامعيل (،ش ة قضااي راهنة ،عدد ، 10وزارة الثقافة  ،دمشق )
حلقة نقاش ية  ،ابعاد العدوان الامرييك – الاطليس عىل يو سالفيا  (،بيت احل ة  ،بغداد . )1999 ،
قيس محمد النوري  ،ابعاد العدوان المرييك – الاطليس عىل يو سالفيا  ،حلقة نقاش ية  (،بيت احل ة ،
بغداد  12 ،نيسان ) 1999
فكتور ليبيديف ،الوضاع الاقتصادية والس ياس ية والمنية يف روس يا الاحتادية( ، ،سلسة حمارضات ( ،
مركز الامارات لدلراسات والبقوث الاسرتاتيجية  ،عدد ،28ط ، 1ابوظا ) 1999 ،
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 180ها خادل محيد  ،العالقات الامريكية – الروس ية بعد احتالل العراق وانعاكسااا عىل ال ق الاوسط (،
حمارضات الكورس الاول  ،مرح املاجس تري  ،قسم ادلراسات ادلولية  ،جامعة بغداد)
خامسا  /الصقف :
 1الاحتاد الاورويب خيصص مقة خلفض فاتورة الطاقة  ،مقا  ( ،حصيفة القدس  ،عدد  21 ، 7440ااير 2013
)
 2الربملان الاملاو يوافق عىل املشاركة يف العمل العسكري ضد بلغراد ( ،حصيفة بيان اليوم  ،عدد ، 2562
املغرب  19 ،ت ين الاول )1998 ،
 3احللف الاطليس وروس يا خيفقان يف ازع فتيل التوتر حول ادلرع الصاروخية  ،مقا  ،حصيفة الاقتصادية ،
عدد  9 ، 6633ديسمرب . 2011
 4الصني قد تعزز واردات النفط من ايران من خالل عقد جديد  ،مقا  (،حصيفة القدس العريب  ،الس نة
اخلامسة والع ين  ،عدد  ، 7629يف  2اكنون الثاو ) 2013
 5الغاز الرو يغطي  25ابملئة من احتياجات روس يا  ،مقا  ( ،حصيفة العرب  ،عدد ،9441قطر  18 ،نيسان
) 2014
 6انبوب نفط ساوث سرتمي ( حصيفة املس تقبل الثالاثء  11أذار  - 2014عدد (4973
 7اورواب ال قية تراهن عل الغاز الصبري ملوا ة س يطرة ( ااز بروم )  ،مقا ( ،حصيفة املس تقبل  ،عدد
 ، 4600الثنني  11ش باط ) 2013
 8اورواب تتجه لتقليل اعامتدها عىل الطاقة الروس ية  (،مقا  ،حصيفة العرب  ،عدد  ، 9414قطر 22 ،مايس
. )2014
 9ايران تسعى جلذب رشاكت كبرية لتجديد حقول النفط املتقادمة  ،مقا  ( ،حصيفة القبس  ،عدد ، 14555
الس نة  7، 42ديسمرب )2013
 10تصاعد الازمة يف اوكرانيا  ،مقا  (،حصيفة اجلريدة  ،عدد ، 2252الثالاثء  4اذار .) 2014
 11حسني احلسي  ،دول أوربية تدفع ابجتاه حتميل روس يا فاتورة الزمة الاقتصادية  ( ،حصيفة الاقتصادية ،
عدد  25 ، 7105مارس )2013
 12روس يا تتحدث عن تفاويض لتجاوز الازمة الاوكرانية  ،مقا  ( ،حصيفة العرب  ،عدد ، 9422قطر 30 ،
مارس ) 2014
 13حصيفة القدس العريب  ،الس نة اخلامسة والع ين  ،عدد  2، 7629اكنون الثاو 2013
 14حصيفة املس تقبل  ،شؤون عربية ودولية  ،السبت ) 2014/1/4
 15حصيفة الاهرام  ،مرص  ،عدد  42688بتارخي 2003/10/22
 16عبد الكرمي صاحل احملسن  ،العالقات الروس ية الهندية التارخيية والافاق املس تقبلية  ،مقا  ( ،حصيفة املثقف،
عدد ،1767الثالاثء ) 2011/5/24
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عبداجلليل زيد املرهون  ،أوكرانيا بني رشق و رب  ،مقا  ( ،حصيفة الرايض  ،السعودية  ،عدد ، 16685
 28فرباير ) 2014
عبداجلليل زيد املرهون  ،هكذا تف رجرت أزمة الغاز بني روس يا وأوكرانيا  ،مقا  ( ،حصيفة الرايض  ،السعودية
 ،عدد  16 ، 15789سبارب )2011
عد ن الس يد حسني  ،روس يا واس تعادة الارث السوفييت  ( ،حصيفة اخلليج الاماراتية  ،ديب 8/19 ،
)2007/
عيل اوحيدة  ،الناتو يدخل يف حرب اس تزناف طوي الامد مع يو سالفيا ( ،حصيفة العرب  ،عدد ، 5621
لندن  16 ،نيسان عام ) 1999
محمد النعامو ،روس يا وادلور القادم يف منطقيت البلقان وحوض البقر الاسود  (،حصيفة الاهرام  ،عدد،6027
القاهرة ) 2007 ،
محمود عبد الوهاب  ،السطول الرو يف طرطوس توازن جديد للقوي ابملتوسط  (،حصيفة الاهرام ،
عدد ، 44080القاهرة  ،اب ) 2007
هل تصبح الطاقة سالحا جديدا  ،جريدة البيان الاماراتية  ،بتارخي  17ا سطس 2007
هويدا ابز  ،قطر تزود بريطانيا خبمس احتيا ا من الطاقة النظيفة  ،مقا ( ،حصيفة ال ق  ،عدد ، 9415
 27مارس ) 2014
هويدا سعيد ،حقائق وارقام عن اس يا الوسطى ،حصيفة البيان الاماراتية يف 2002/1/25
وزيرة بريطانية سابقة تواجه خطر الاعتقال يف ارسائيل  ،مقا  ( ،حصيفة القدس العريب  ،عدد  ،7629الس نة
اخلامسة والع ين  2 ،اكنون الثاو )2013
وسام سعادة  ،املقاربة الغواائية لتفقه طبيعة العالقات الروس ية – الارسائيلية  ( ،حصيفة املس تقبل  ،عدد
 ، 4382الاربعاء  27حزيران )2012

سادسا  /الش بكة ادلولية للمعلومات
 1محمد الس يد سلمي  ،التقولت الكرب يف الس ياسة اخلارجية الروس ية  ،الس ياسة ادلولية  ،الاهرام الرمقي ،
1اكتوبر  . 2007عىل الرابط http://www.digital.ahram.org.eg
 2املوسعة العلمية ويكبيداي عىل املوقع  http://ar.wikipedia.org/wikiugnقاةة ادلول من حيث
الإنفاق يف الال العسكري ابدلولر لس نة 2007
 3منظمة معاهدة المن امجلاعي ( )CSTOعىل موقع املعرفة عىل املوقع http://www.marefa.org/index
 4اتفاقية بودابست عىل موقع املوسوعة العلمية ويكيبيداي عىل املوقع http://ar.wikipedia.org/wikiugn
 5اتفاقية ش نغن عىل موقع اجلزيرة نت http://www.aljazeera.net/news
 6اتفاقية مونرتو عىل موقع اجلزيرة نت http://www.aljazeera.net/opinions/pages
 7اعضاء الاحتاد الاورويب عىل املوقع املوسوعة العلمية ويكيبيداي عىل املوقع
http://ar.wikipedia.org/wikiugn
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الاحتاد الاورويب يستمثر يف خط ا بي بكو عىل املوقع majalla.com/arb/wp-
content/uploads/2012/10/1111.jpg
الازمة املالية عام  2008عىل املوقع املوسوعة العلمية عىل الانرتنت http://ar.wikipedia.org/wiki
الاقتصاد يف منطقة اليورو عىل املوقع http://www.aleqt.com/a/small
البقرية الروس ية تعود اىل ميناء طرطوس السوري عىل موقع يب يب بتارخي لسبت  13سبارب 2008
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news
البقرية الروس ية تعود اىل ميناء طرطوس السوري عىل موقع يب يب بتارخي لسبت  13سبارب 2008
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news
التسلح الإيراو وماكنة روس يا  ،عىل املوقع التاض http : // WWW. iraqcp . org / members
. 4/0070211 wa2
العالقات الرتكية مع الاحتاد الاوريب  ،موقع وزارة اخلارجية الرتكية عىل الانرتنت
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-iliskilerine-genel-bakis-ar.ar.mfa
الغاء مباحثات اورواب وايران حول امللف النووي  2005/8/23 ،عىل الرابط التاض http : // WWW. :
. bbcarbic . com
الغاز الصبري عىل موقع املوسوعة العلمية عىل الانرتنت http://ar.wikipedia.org/wiki
الكرملن املوسوعة العلمية عىل الانرتنت
http://ar.wikipedia.org/wiki
املوسوعة العلمية عىل الانرتنت /http://ar.wikipedia.org/wiki
الزناع يف الشيشان -حرب مس ارة  ،جم اجليش اللبناو  ،مقا  ،يف  2003/10/1عىل الرابط
. http://www.lebarmy.gov
الزناع يف الشيشان -حرب مس ارة  ،جم اجليش اللبناو  ،مقا  ،يف  2003/10/1عىل الرابط
. http://www.lebarmy.gov
امري عبد احللمي  ،عودة النفوذ الرو يف اوراب ال قية  ،الس ياسة ادلولية ،الاهرام الرمقي  1 ،متوز 2010
عىل الرابط http://www.digital.ahram.org.eg
انقسام اورويب بشأن تسليح املعارضة يف سورية عىل موقع اجلزيرة نت بتارخي 2013/3/12
http://www.aljazeera.net
اإسالموفوبيا عىل موقع املوسوعة العلمية http://ar.wikipedia.org/wiki
أبرار  ،النظرية العسكرية الروس ية والواقعية الروس ية  ،الس ياسة ادلولية  ،الاهرام الرمقي  /1،ابريل 2010 /
عىل الرابط http://www.digital.ahram.org.eg
تركيا و روس يا ...تقارب اقتصادي وتباعد س يا  ،تقدير موقف  ،مركز اجلزيرة لدلراسات 29 ،نيسان
http://www.aljazeera.net/news2013
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تركيا وروس يا  ...تقارب اقتصادي وتباعد س يا  ،تقدير موقف  ،مركز اجلزيرة لدلراسات  29 ،نيسان 2013
عىل الوقعhttp://www.aljazeera.net/news
تعاون رو – اورويب حملاربة الارهاب  ،يب يب اون لين  2003 / 10/1 ،عىل املوقع
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news
تقديرات الغاز الصبري يف عىل املوقع مؤرشات بال حدود http://www.aleqt.com
تقل املوقف الرو من الربيع العريب  ،تقرير  ،اجلزيرة نت  ، 2011 / 10 / 23 ،عىل الرابط
http://www.aljzeera.net
تقل املوقف الرو من الربيع العريب  ،موقع اجلزيرة نت بتارخي  2011 / 10 / 23عىل
http://www.aljazeera.net
توسع الاحتاد الاورويب عىل موقع املوسوعة العلمية http://ar.wikipedia.org/wiki
تيسري خروب  ،اخلالفات الامريكية الاوروبية عىل ماذا ؟  ،احلوار املادن  2005 / 3 / 20 ،عىل املوقع
http://m.ahewar.org/s.asp
جابر سعيد عوض  ،عالقة الهند ا إلقلميية وادلولية  ،عىل موقع اجلزيرة .نت 2004/10/3
http://www.aljazeera.net/specialfiles
خادل احلروب  ،نظام ادلرع الصارويخ المرييك  ،يف 2004/10/3
http://www.aljazeera.net/news
خط ا بي ااز نورد سرتمي عىل املوقع almustaqbal.com/issues/images/f
رابطة ادلول املس تق ( )CISعىل موقع ويكيبيداي ،املوسوعة العلمية عىل املوقعhttp://ar.wikipedia.org
روس يا اليوم RT. http://arabic.rt.com/info/31550
روس يا بوتني ،السعي وراء املاكنة املفقودة ،التقرير الاسرتاتيجي العريب  ،2005-2004القاهرة ،مركز ادلراسات
الس ياس ية والاسرتاتيجية ،2005 ،النسحلة الالكرتونية عىل الرابط التاض
.http://www.ahram.org.eg/acpss:
روس يا والعامل عىل موقع روس يا اليوم RT) ) http://arabic.rt.com/russia/world_and_russia
روس يا والعامل عىل موقع روس يا اليوم RT) ) http://arabic.rt.com/russia/world_and_russia
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مجموعة الاو عىل موقع املوسوعة العلمية عىل الانرتنت /http://ar.wikipedia.org/wiki
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 )2014عىل املوقع htt://digital.ahram .org,eg
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