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 ....ى ـــــــــإل

 ابو االئمة  صاحب المقام المحمود ، ، خٌر من دان هلل بالطاعة، وأكرم من ٌرتجى للشفاعة     

 م ( ....) علٌهم السال ن علً ابن أبً طالبار، سٌدنا وموالنا ابا الحسن والحسٌهاإلط

 ....ى ـــــــــإل

 عمره (.... هللا ) اطال السٌد علً الحسٌنً السٌستانً ركةالمبا ى، صاحب الفتو زعٌم حوزتنا  

 .... ىـــــــــإل

 ....الزكٌة انتصرنا  همبدمائشهداءنا األبطال الذي    

 ....ى ـــــــــإل

 عائلتً الكبٌرة ابً وامً واخوانً جمٌعاً ....   

 ....ى ــــــــإل

 عائلتً الصغٌرة زوجتً ابنتً مرٌم ....   

 

 جهدي المتواضعاهدي ثمرة 

 

 ناجح 
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 رــــــوالتقدي رــــــالشك

   

طر السماوات وقاهر الجلٌل ثناؤه الجزٌل عطاؤه العظٌمة صفاته واسماءه فا هلل الحمد  

ً من فضله النور والظلمات احمده حمداً ٌبلغنً من رخاء سؤالً وٌحقق ل المكونات وجاعل

اللهم صلً وسلم على الكرٌم عند الرب والمكلم من وراء  أملً وٌبسط لً من رحمته رجائً ،

سٌدنا وموالنا ابا القاسم  الحجب المغموس فً بحر الفضٌلة والمرتقً الى اعظم المنازل الجلٌلة

ال ٌسعنً إال ان اتقدم بخالص الشكر والتقدٌر الى قدوتً ومثلً االعلى استاذي الفاضل  محمد ،

، الذي كان لُه الفضل فً االشراف على رسالتً  (كامل كلٌوي لطٌف)االستاذ المساعد الدكتور 

الذي منحنً الكثٌر من وقته ، وكان لرحابة صدره وسمو خلقه واسلوبه الرائع الممٌز فً متابعة 

اٌاها بتوجهاته الدقٌقة لما ٌمتلكه من ثراء علمً ومعرفً ، استاذي الفاضل لك الرسالة مغنٌاً 

الخوة الصادقة اسأل هللا ان ٌوفقكم فً كل اموركم فجزاك هللا خٌر منً جزٌل الشكر والمحبة وا

وٌدعونً واجب الوفاء والعرفان الجمٌل بأن اتقدم  لك فً مٌزان حسناتك ،الجزاء وٌجعل ذ

بالشكر الجزٌل والثناء الجمٌل الى كل اساتٌذي فً قسم الجغرافٌة لجمٌل ما قدموه لنا خالل مدة 

وال ٌفوتنً ان اتقدم  عاً وٌجعل ذلك فً مٌزان حسناتهم ،ان ٌحفظهم جمٌالدراسة اسأل هللا تعالى 

لً  ما قدمه)ماهر حٌدر الجابري( على  لجزٌل والثناء الجمٌل الى المدرس المساعد بالشكر ا

اقدم شكري وتقدٌري الى  و ن لً فجزاء هللا عنً خٌر الجزاء ،من جهد ومساعده فكان خٌر عو

تقدم بالشكر والعرفان الى ا و ( على جهوده المبذولة مشكوراً ،سنالدكتور )ولٌد جابر مح

 ر علمٌة قٌمة خالل فترة الدراسة ،)أحمد حامد البركً( لما قدمه لً من مصاد المدرس المساعد

وال انسى ان اقدم شكري وتقدٌري الى رئٌس لجنة المناقشة واالعضاء االفاضل لقبولهم مناقشته 

رسالتً وتحمل عناءها علمٌاً ولغوٌاً ، والشكر  ٌر الى من سٌقوم، وكل الشكر والتقد رسالتً

 )مها رضا( . الست السٌماالماجستٌر  موصول الى زمالئً واخوانً طلبة

جامعة المثنى متمثلًة  –واتقدم بالشكر والعرفان الى عمادة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة    

باألستاذ الدكتور )باسم خٌري خضٌر( ، والسٌد معاون العمٌد للشؤون العلمٌة األستاذ الدكتور 

باس )احمد حسٌن عبدالسادة( ، والسٌد معاون العمٌد للشؤون االدارٌة األستاذ المساعد ) لٌث ع

اتقدم بالشكر واالمتنان كما ٌسعنً ان  الدراسات العلٌا . جاسم( والى مسؤول وموظفً وحدة

للسفارة الروسٌة فً العراق والقنصلٌة الروسٌة فً البصرة لما ابدوه لً من تعاون فً توفٌر 

 البٌانات وبعض المتطلبات الخاصة بالرسالة .

ختاماً البد ان اشكر افراد عائلتً الذٌن وقفو بجانبً وصبروا علٌه طٌلة فترة الدراسة    

                                    ٌم( جزاكم هللا عنً خٌر الجزاء . واخص منهم زوجتً )آم مر
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 :المستخلص 

احد الفروع الرئٌسة للجٌوستراتٌجٌة وهً من المصطلحات الحدٌثة التً  الجٌوإقتصادٌةتعد    

القوة  عد تراجعبالخبٌر األمرٌكً )إدوارد لوتواك( ,  على ٌدظهرت بعد الحرب الباردة 

أدت الى خلق التً القتصادٌة االتكتالت  ظهرت, إذ  محلهااالقتصادٌة  إحالل القوةوالعسكرٌة 

عالوة على االستعمال حراك جٌواقتصادي ٌقدم منطق القوة االقتصادٌة على القوة العسكرٌة , 

عن  وتهدف هذه الدراسة الى الكشف . من األدوات السٌاسٌة االقتصادٌة بدالا  المتزاٌد لألدوات

خٌر ٌمتلك موارد السٌما ان األ , لروسٌا االتحادٌة إزاء العراق الجٌوإقتصادٌةماهٌة التوجهات 

تكمن  كبٌرة , فضالً عن دوره المحوري فً منطقة الشرق األوسط ,وإمكانات اقتصادٌة طبٌعٌة 

فً كونها من الدراسات الحدٌثة التً تكشف وبمنهج علمً محكم عن ماهٌة  الدراسةأهمٌة 

لروسٌا االتحادٌة ازاء العراق , عالوة على ابعادها والنسق  الجٌوإقتصادٌةالتوجهات 

الجٌواقتصادي التجاهاتها , السٌما وان العراق ٌشهد صراعاً جٌوبولٌتكٌاً وجٌوستراتٌجٌاً بٌن 

ان روسٌا االتحادٌة قد أفادت  الى نتائج عدة منهاعل االقلٌمٌة والدولٌة , وتوصلت الدراسة الفوا

كرٌة بٌن سابقها والعراق )االتحاد السوفٌتً( فً ادامة توجهاتها من عمق العالقات العس

تجاه العراق , فقد بلغت صادراته العسكرٌة الى الدولة قبل عام  الجٌوإقتصادٌةالجٌوبولوتٌكٌة  و

( ملٌار دوالر وهً كافٌة الن تجعل روسٌا االتحادٌة تصر على تحسٌن 2,72نحو ) 3002

 3002حراكاً دولٌاً كبٌراً بعد عام  روسٌا االتحادٌة ذلك قٌام عالقاتها مع العراق , اضف الى

لرفع العقوبات االقتصادٌة المفروضة على العراق منذ تسعٌنٌات القرن الماضً , على ان ذلك 

التحرك اخذ بعداً جٌواقتصادٌاً السٌما بعد اصرار روسٌا االتحادٌة على ضرورة اإلبقاء على 

ع النظام العراقً السابق , ولعل روسٌا االتحادٌة نجحت العقود االقتصادٌة المبرمة م

جٌواقتصادٌاً فً تعاملها مع العراق , إذ تمكنت من الحصول على استثمارات كبٌرة فً قطاع 

قابلة للزٌادة السٌما بعد الحضور الكبٌر للشركات ( ملٌار دوالر 20الطاقة العراقً بلغت زهاء )

 .( 3002 – 3002)دها العراق فً المدة  الروسٌة فً جوالت الترخٌص التً شه

مقدمة واربعة فصول , تناول الفصل  وألجل وصول الدراسة الى مبتغاها قسمت الدراسة الى  

قسم على مبحثٌن , حٌث ركز وومظاهرها فً السٌاسة الدولٌة ,  الجٌوإقتصادٌةاالول مفهوم 

والمصطلحات المرتبطة بها  , فٌما تناول المبحث  الجٌوإقتصادٌةالمبحث االول على مفهوم 

الثانً مظاهر التحول الجٌواقتصادي فً العالم , فٌما تعرض الفصل الثانً لدراسة دور العوامل 

, تناول المبحث االول  زاء العراق , وقد ضم مبحثٌن الجغرافٌة فً توجهات روسٌا االتحادٌة ا

االتحادٌة ازاء العراق , فٌما عالج المبحث الثانً دور دور العوامل الطبٌعٌة فً توجهات روسٌا 



 

 
 ز

العوامل البشرٌة فً التوجهات الروسٌة تجاه العراق , فٌما تعرض الفصل الثالث لدراسة بنٌة 

قسم الى مبحثٌن تناول االول , وإزاء العراق  الجٌوإقتصادٌةالنظام السٌاسً الروسً وتوجهاته 

 الجٌوإقتصادٌةالتوجهات الى الثانً فقد تطرق اما , االتحادٌة  رٌة لروسٌاالبنٌة السٌاسٌة والعسك

لسلوك روسٌا  الجٌوإقتصادٌةلروسٌا االتحادٌة إزاء العراق , اما الفصل الرابع فقد درس االبعاد 

آفاقها المستقبلٌة , وقسم الى ثالثة مباحث , اختص المبحث االول وإزاء العراق  االتحادٌة 

لسلوك روسٌا االتحادٌة تجاه العراق , اما المبحث الثانً تناول المؤثرات  ةالجٌوإقتصادٌ األبعادب

مستقبل تناول االقلٌمٌة والدولٌة فً توجهات روسٌا االتحادٌة إزاء العراق ,  اما المبحث الثالث  

وختمت الدراسة بجملة من لروسٌا االتحادٌة إزاء العراق .  الجٌوإقتصادٌةالتوجهات 

 وصٌات مع قائمة المصادر . االستنتاجات والت
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 انًٌاضيع

 

 

  ثبث انًٌاضيع –اًاًل 

 رقى انصفحة ثبث انًٌاضيع

 أ انؼُٕاٌ

 ة اٜٚخ

 د اإلْعاء

 س انشكؽ ٔانزمعٚؽ

 ج الؽاؼ انًشؽف

 ذ الؽاؼ انًمٕو انهغٕ٘

 ش الؽاؼ انًمٕو انؼهًٙ االٔل

 ظ انؼهًٙ انثبَٙانًمٕو الؽاؼ 

 غ الؽاؼ ندُخ انًُبلشخ

 ؾ  –ؼ  انًكزطهص

  ظ – ـ ثجذ انًٕاضٛغ –أالً 

  ع – ظ ثجذ اندعأل –ثبَٛبً 

  ؽ – ع ثجذ االشكبل –ثبنثبً 

  ف  –ؽ  ثجذ انطؽائظ  –ؼاثؼبً 

 4 – 1 انًمعيخ 

 1 يشكهخ انعؼاقخ –أالً 

 2 فؽضٛخ انعؼاقخ  –ثبَٛبً 

 2 اًْٛخ انعؼاقخ  –ثبنثبً 

 2 اْعاف انعؼاقخ  –ؼاثؼبً 

 3 زعٔظ انعؼاقخ –ضبيكبً 

 3 يُٓح انعؼاقخ  –قبظقبً 



 
 ش

 3 ْٛكهٛخ انعؼاقخ –قبثؼبً 

 يفيٌو انجيٌإقحصادية ًيظاىرىا في انسياسة انذًنية –انفصم األًل 
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 يفيٌو انجيٌإقحصادية ًانًصطهحا ت انًرجبطة بيا –انًبحث األًل 
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 6 يفٕٓو اندٕٛاقزؽارٛدٛخ ٔاؼكبَٓب –أالً 

 6 يفٕٓو اندٕٛاقزؽارٛدٛخ -1

 8 اؼكبٌ اندٕٛاقزؽارٛدٛخ -2

 8 اندٕٛقٛبقٛخ - أ

 9 اندٕٛػككؽٚخ - ة

 11 اندٕٛيؼهٕيبرٛخ   - د

 12 اندٕٛإلزصبظٚخ - س

 12 يفٕٓو اندٕٛإلزصبظٚخ ٔضصبئصٓب –ثبَٛبً 

 15 انفؽق ثٍٛ اندٕٛإلزصبظٚخ ٔاندغؽافٛخ االلزصبظٚخ –ثبنثبً 

 11 ضصبئص اندٕٛإلزصبظٚخ  –ؼاثؼبً 

 في انعانى  انجيٌإقحصاديححٌل انيظاىر  –انًبحث انثاني 
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 18 رسٕل انكهٕن انعٔنٙ يٍ اندٕٛقٛبقٛخ انٗ اندٕٛإلزصبظٚخ –أالً 

 19 انزكزالد اندٕٛ إلزصبظٚخ انؽئٛكخ  –ثبَٛبً 

 21 االرسبظ االٔؼثٙ -1

 SCO 21يُظًخ شُغٓب٘  -2

 BRICS 24يدًٕػخ ثؽٚكف  -3

 NAFTA 21ارفبلٛخ انزدبؼح انسؽح اليؽٚكب انشًبنٛخ  -4

 WTO 28يُظًخ انزدبؼح انؼبنًٛخ  -5

 COM ESA 31ارفبلٛخ انكٕيٛكب  -6

 AUاالرسبظ االفؽٚمٙ   -1
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دًر انعٌايم انجغرافية في جٌجيات رًسيا االجحادية إزاء  –انفصم انثاني 

 انعراق

43 

دًر انعٌايم انطبيعية في جٌجيات رًسيا االجحادية إزاء  –انًبحث االًل 

 انعراق 

35 

 35 ضصبئص انًٕلغ اندغؽافٙ  –أالً 

 48 انًكبزخ –ثبَٛبً 

 49 انكطر –ثبنثبً 

 51 انًُبش  –ؼاثؼبً 

 54 انًٕاؼظ انطجٛؼٛخ –ضبيكبً 

دًر انعٌايم انبشرية في جٌجيات رًسيا االجحادية إزاء  –انًبحث انثاني 

 انعراق
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 61 انؼٕايم انككبَٛخ  –أالً 

 61 زدى انككبٌ ًَْٕٔى -1

 63 اندغؽافٙ نهككبٌ انزٕؾٚغ -2

 61 انزؽاكٛت انككبَٛخ -3

 61 انزؽكٛت انؼًؽ٘ ٔانُٕػٙ - أ

 11 انزؽكٛت االثُٕغؽافٙ - ة

 11 انزؽكٛت انمٕيٙ -(1)           

 13 انزؽكٛت انعُٚٙ -(2)           

 14 انؼٕايم االلزصبظٚخ  –ثبَٛبً 

 16 انُشبط انؿؼاػٙ  -1

 81 انُشبط انصُبػٙ -2

 81 انصُبػبد انًعَٛخ - أ

 82 انصُبػبد انؼككؽٚخ - ة

 83 انُشبط انزدبؼ٘ ٔانطعيبد -3
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بنية اننظاو انسياسي انرًسي ًجٌجياجو انجيٌإقحصادية إزاء  –انفصم انثانث 

 انعراق
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 18 االجحادية  ًسياانبنية انسياسية ًانعسكرية نر – انًبحث االًل

 81 نؽٔقٛب االرسبظٚخ انكٛبقٛخ جُٛخان –أالً 

 81 انكٛبقٙ انؽٔقٙطجٛؼٛخ انُظبو  -1

 89 ْٛبكم انُظبو انكٛبقٙ انؽٔقٙ -2

 91 انكهطخ انزُفٛػٚخ - أ

 92 انكهطخ انزشؽٚؼٛخ - ة

 95 انكهطخ انمضبئٛخ - د

 96 انجُٛخ انؼككؽٚخ نؽٔقٛب االرسبظٚخ –ثبَٛبً 

 98 ثُٛخ انمٕح انؼككؽٚخ انؽٔقٛخ -1

 98 زدى انمٕح انؼككؽٚخ انؽٔقٛخ - أ

 98 اصُبف انمٕح انؼككؽٚخ انؽٔقٛخ - ة

 99 انمٕح انجؽٚخ -1

 112 انمٕح انجسؽٚخ -2

 113 انمٕح اندٕٚخ -3

 115 انمٕح اندٕٛفضبئٛخ -4

 119 انمٕح انُٕٔٚخ -5

 119 انمٕح انُٕٔٚخ االقزؽارٛدٛخ - أ

 111 انمٕح انُٕٔٚخ غٛؽ االقزؽارٛدٛخ - ة

 انحٌجيات انجيٌأقحصادية نرًسيا االجحادية إزاء انعراق – انًبحث انثاني
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 115 2113رٕخٓبد ؼٔقٛب اندٕٛإلزصبظٚخ اردبِ انؼؽاق لجم ػبو  –أالً 
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شهد النظام السٌاسً الدولً بعد نهاٌة الحرب الباردة وتفكك االتحاد السوفٌتً وظهور          

, مرحلة انتقال وتحول من النظام الثنائً  1991روسٌا االتحادٌة كورٌثة له فً اواخر عام 

القطبٌة الى النظام االحادي القطبٌة , واصبحت فٌه الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تهٌمن على 

حدا  فً الساحة العالمٌة دون مناف  , لكن م  بداٌة القرن الحالً تيٌر الوع  , مجرٌات اال

امجاد  الى إستعادةسعى  الذيالسٌما بعد تسلم )فالدٌمٌر بوتٌن( الرئاسة فً روسٌا االتحادٌة , 

االتحاد السوفٌتً السابق وجعل روسٌا االتحادٌة دولة مؤثرة وقوٌة على الساحة االقلٌمٌة 

ومنها  العربٌة جدٌدا  تجاه المنطقة منحا  , وبدأت السٌاسٌة الخارجٌة الروسٌة تأخذ  والدولٌة

على إن الدور الروسً الجدٌد ذو , المنطقة  عبر تفعٌل دور جٌوبولوتٌكً لها فً تلكالعراق 

نتٌجة التساع تفاعالت العراق م  البٌئة الخارجٌة سواء على  االبعاد الجٌوإقتصادٌة جاء

االمر الذي اعطى لروسٌا االتحادٌة فرصة كبٌرة كانت تتطل   , قلٌمً او الدولًالمستوى اال

  .من بوابة العراق  طقة سٌاسٌا  واقتصادٌا  وعسكرٌا  إلٌها منذ زمن بعٌد , وهً الدخول الى المن

 واقعها االقتصادي عبرعلى تهٌئة الظروف المناسبة من اجل تحسٌن  لقد عملت روسٌا     

 العالقات االقتصادٌة احٌاءعن طرٌق وفً مقدمتهم العراق السابقٌن  شركائهااالنفتاح على 

من أجل  2003بعد عام  ا  دولٌا  كبٌر ا  حراكروسٌا قادت  وألجل تحقٌق ذلك,  والعسكرٌة معه

ناهٌك عن   رف  العقوبات االقتصادٌة المفروعة على العراق منذ عقد تسعٌنٌات القرن العشرٌن

 فً المحافل الدولٌة . للعراقها دعم

 مشكلة ألدراسة:  -اولا 

 ٌمكن صٌاغة المشكلة الرئٌسة على النحو االتً:

 ما االبعاد الجٌواقتصادٌة لروسٌا االتحادٌة ازاء العراق؟

 انطالقا  من المشكلة الرئٌسة للدراسة سٌتم طرح تساؤالت ثانوٌة على النحو االتً: 

هل ساعدت العوامل الجيرافٌة روسٌا االتحادٌة فً توجهاتها الجٌواقتصادٌة تجاه  -1

  العراق؟ 

 ما طبٌعة التوجهات الجٌواقتصادٌة لروسٌا االتحادٌة ازاء العراق؟  -2
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ما المؤثرات االقلٌمٌة والدولٌة امام توجهات روسٌا االتحادٌة الجٌواقتصادٌة ازاء  -3

 العراق؟ 

 ٌوإقتصادٌة لروسٌا االتحادٌة تجاه العراق ؟ما مستقبل التوجهات الج -4

 : فرضية الدراسة  -ثانياا 

ثمة ابعاد جٌوإقتصادٌة لتوجهات روسٌا االتحادٌة إزاء العراق مرتبطة بإمكانات العراق  

منها فً تحسٌن واق  االقتصاد النفطٌة والفرص االستثمارٌة الواعدة فً الدولة التً تروم االفادة 

 ٌاغة الفرعٌة وفق التساؤالت السابقة وكما ٌلً :ترتكز صالروسً . 

  .زاء العراقإهنالك تأثٌر للعوامل الجيرافٌة على سلوك روسٌا االتحادٌة الجٌواقتصادي  -1

ان توجهات روسٌا الجٌواقتصادٌة تجاه العراق تتمثل فً تعزٌز عالقاتها االقتصادٌة م   -2

 ٌة والخدمٌة . العسكرٌة والصناع االقتصادٌة و العراق فً المجاالت

سلبا  على التوجهات الجٌوإقتصادٌة لروسٌا االتحادٌة ودولٌة اثرت  إقلٌمٌة  فواعلثمة   -3

 .   ازاء العراق

إن استعادة روسٌا االتحادٌة لدورها الجٌوستراتٌجً ُسٌسهم فً ازدهار العالقات  -4

 االقتصادٌة بٌن الدولتٌن .

 : أهمية الدراسة -اا لثثا

 عنتكمن اهمٌة الدراسة فً كونها من الدراسات الحدٌثة التً تكشف وبمنهج علمً محكم        

 ماهٌة التوجهات الجٌواقتصادٌة لروسٌا االتحادٌة ازاء العراق , عالوة على ابعادها والنسق

ٌن الجٌواقتصادي التجاهاتها , السٌما وان العراق ٌشهد صراعا  جٌوبولٌتكٌا  وجٌوستراتٌجٌا  ب

 عل االقلٌمٌة والدولٌة .الفوا

 : ف الدراسةاهدا - رابعاا 

 وٌمكن اٌجاز اهدافها باالتً: 

الجٌوإقتصادٌة العوامل الجيرافٌة الطبٌعٌة والبشرٌة فً التوجهات  الكشف عن دور -1

 تجاه العراق .لروسٌا االتحادٌة 

العراق ومدى تأثٌر ذلك على  إزاءروسٌا لتوجهات االبعاد الجٌواقتصادٌة  التعرف على -2

 . النظام السٌاسً العراقً 
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التطرق الى أهم الفواعل االقلٌمٌة والدولٌة التً أثرت وتؤثر فً التوجهات  -3

 الجٌواقتصادٌة لروسٌا تجاه العراق .

التعرف الى أهم الروى المستقبلٌة للتوجهات روسٌا االتحادٌة الجٌواقتصادٌة تجاه  -4

 العراق . 

 : د الدراسةحدو - خامساا 

فً شمالً قارة اسٌا والى الشمال الدراسة مكانٌا  بدولة روسٌا االتحادٌة التً تمتد  تحدد    

 – 41بٌن دائرتً عرض ) على إن الدولة تمتد فً قارة أوربا فً الجزء الشرقً منها اليربً 

 1991( غربا  اما الحدود الزمنٌة فهً تمتد بٌن عامً )169 – 19وقوسً طول )( شماالَ , 22

 ( م  تناول بعض الفترات التارٌخٌة حسب مقتعٌات الدراسة .2020 –

 : منهج الدراسة - سادساا 

ألجل الوصول الى النتائج الدقٌقة وتحقٌق اهداف الدراسة اعتمد الباح  على العدٌد من     

ٌمً فً دراسة المقومات الطبٌعٌة والبشرٌة لدولة روسٌا المناهج , فقد اعتمد المنهج االقل

,  مسار التوجهات الروسٌة إزاء العراقاالتحادٌة فعال  عن استخدام المنهج التارٌخً فً تتب  

استخدام المنهج  فً بٌان الدور الخارجً لروسٌا ناهٌك عنعالوة على استخدام المنهج الوظٌفً 

 فً العراق .   لروسٌا االتحادٌة واقتصادٌةالجٌالتوجهات  التحلٌلً فً تفسٌر

 : هيكلية الدراسة - سابعاا 

لجٌوإقتصادٌة مفهوم االفصل االول  تناول, فصول  واربعةاشتملت الدراسة على مقدمة     

مفهوم على االول المبح  ركز حٌ  , قسم على مبحثٌن ومظاهرها فً السٌاسة الدولٌة , 

تحول المظاهر الثانً المبح  تناول , فٌما  والمصطلحات المرتبطة بها  الجٌواقتصادٌة

تعرض الفصل الثانً لدراسة دور العوامل الجيرافٌة فً توجهات  , وفً العالم  الجٌواقتصادي

فً االول دور العوامل الطبٌعٌة المبح  اول تن , مبحثٌنعم , إذ روسٌا االتحادٌة ازاء العراق 

دور العوامل البشرٌة فً , فٌما عالج المبح  الثانً ادٌة ازاء العراق توجهات روسٌا االتح

بنٌة النظام السٌاسً الروسً دراسة تناول  الفصل الثال اما  الروسٌة تجاه العراق , التوجهات

البنٌة السٌاسٌة قسم الى مبحثٌن تناول االول , و العراق وتوجهاته الجٌوإقتصادٌة إزاء

التوجهات الجٌوإقتصادٌة الى اما المبح  الثانً فقد تطرق ,  ادٌةوالعسكرٌة لروسٌا االتح

االبعاد الجٌوإقتصادٌة لسلوك روسٌا در    الراب الفصل  و ,لروسٌا االتحادٌة إزاء العراق 

االول المبح  اختص ,  ثالثة مباح وقسم الى , آفاقها المستقبلٌة واالتحادٌة إزاء العراق 
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المؤثرات  الثانً تناولالعراق , اما المبح   تجاهروسٌا االتحادٌة سلوك لالجٌواقتصادٌة  االبعادب

مستقبل اخذ  المبح  الثال  اما  ,  االقلٌمٌة والدولٌة فً توجهات روسٌا االتحادٌة إزاء العراق

بجملة من  الدراسة  توختتم ,العراق التوجهات الجٌوإقتصادٌة لروسٌا االتحادٌة إزاء 

 االستنتاجات والتوصٌات , م  قائمة للمصادر . 
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 لواألالمبحث 

 والمصطلحات المرتبطة بها  الجٌوإقتصادٌةمفهوم 

ل بعض المصطلحات المرتبطة والسابقة واقبل الولوج فً مفهوم الجٌوإقتصادٌة البد من تن   

التً ُتعد األساس الذي تتفرع منه الجٌوإقتصادٌة , فاألخٌرة هً احدى  لها كالجٌوستراتٌجٌة

اركانها االربعة )الجٌوسٌاسٌة , الجٌوإقتصادٌة , الجٌومعلوماتٌة , الجٌوعسكرٌة( , وعلٌه فإن 

توضٌح تلك المفاهٌم بات ضرورة بالنسبة للباحث كً ٌهٌا المتلقً لماهٌة الموضوع الذي ٌروم 

ضرورات سٌتم دراسة هذا المبحث بالشكل االشتؽال به , ولالٌفاء بتلك الالخوض فٌه وحدود 

 -االتً :

 : مفهوم الجٌوستراتٌجٌة وأركانها - لا أو

 مفهوم الجٌوستراتٌجٌة: -1

وعالقتها  كاٌمع توسع دابرة اهتمامات الجؽرافٌة السٌاسٌة , وظهور مصطلح الجٌوبولٌت   

عنى بدراسة الموقع بالسٌاسة الدولٌة فً السلم والحرب , ظهر مصطلح الجٌوستراتٌجٌة الذي ٌُ 

المنطقة االقلٌمٌة ومدى تأثٌر ذلك الموقع فً العالقات السلمٌة والحربٌة ,  أواالستراتٌجً للدولة 

 وعسكرٌة ومعلوماتٌة وؼٌرها ,  من خالل توظٌؾ وتفعٌل استراتٌجٌات سٌاسٌة واقتصادٌة

ام ل مرة فً عوورد مصطلح الجٌوستراتٌجٌة ألو  . ( 1)لتحقٌق االهداؾ الوطنٌة المنشودة 

( ٌعنً Geoوٌتكون من مقطعٌن هما ),  سٌاسة الحربسهوفر فً كتاب أومن قبل ه 1991

بأنها التخطٌط  . وتعرؾ الجٌوستراتٌجٌة (1)وتعنً االستراتٌجٌة   (Stratage)االرض و

 أواستخدامها عند تحلٌل  حٌثالسٌاسً واالقتصادي والعسكري الذي ٌهتم بالبٌبة الطبٌعٌة من 

االقتصادٌة ذات الصفة الدولٌة على ان الجٌوستراتٌجٌة تبحث فً  أوفهم المشكالت السٌاسٌة 

له أول على تنالسلم فتعم أوالوحدة السٌاسٌة فً الحرب  أوالمركز االستراتٌجً سواء للدولة 

                                                           
, المؤسسة الجامعٌة  1ة والسكانٌة للعالم المعاصر , طعدنان السٌد حسٌن , الجؽرافٌة السٌاسٌة واالقتصادٌ ((1

 .  77, ص  1996لبنان ,  –للدراسات والنشر والتوزٌع , بٌروت 

زٌد علً حسٌن , المرتكزات الجؽرافٌة لالستراتٌجٌة االمرٌكٌة فً العراق , اطروحة دكتوراه ؼٌر   (1)

 . 8, ص  1112جامعة الكوفة ,  –لتربٌة للبنات منشورة , كلٌة ا
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عوامله الجؽرافٌا العشرة هً )الموقع , الشكل , الحجم , االتصال  أووتصله الى عناصره 

 . (1)بالبحر , الحدود , الطبوؼرافٌا , العالقة بالمحٌط , الموارد , المناخ , السكان( 

تعبٌر اكثر دقة ان بوفالجٌوستراتٌجٌة اتجاه جؽرافً ٌصؾ سٌاسٌة الدولة الخارجٌة ,    

الجٌوستراتٌجٌة هً التً تصؾ المكان الذي تركز فٌه الدولة جهودها من خالل إظهار قواها 

جٌوستراتٌجٌة للالبل ان االفتراض االساسً  , العسكرٌة والعمل على توجٌه النشاط الدبلوماسً

مناطق محدودة ٌفرض على الدول محدودة الموارد ان تركز سٌاسٌاً وعسكرٌاً واقتصادٌاً على 

 على المستوى العالمً من العالم , لذلك فأن الجٌوستراتٌجٌة تصؾ فحوى السٌاسة الخارجٌة

مدفوعة ال فً الوحدات السٌاسٌةعملٌات صنع القرار  أوتتعامل مع الدوافع  , فهًلدولة معٌنة 

 .  (1)ؼٌرها  أواٌدٌولوجٌة  أوسٌاسٌة  أوبعوامل جؽرافٌة 

ثر الموقع الجؽرافً واالستراتٌجً على الدولة فً أٌجٌة أٌضا دراسة وٌقصد بالجٌوسترات   

خالل تفعٌل وتوظٌؾ  سٌاستها الخارجٌة من أو عالقاتها الدولٌة والخارج فً الداخل

استراتٌجٌات الدولة السٌاسٌة واالقتصادٌة والعسكرٌة والمعلوماتٌة من أجل تحقٌق االهداؾ 

 ذي االرتباطات السٌاسٌة واالقتصادٌة والعسكرٌة والمعلوماتٌة  سلٌمالالوطنٌة وتهتم بالتخطٌط 

(9)  . 

فهً تصؾ  بكثٌر مما مضى سعأو المعاصرة وٌرى برٌجنسكً ان الجٌوستراتٌجٌة   

ال ترتبط  حٌثالموضوعات الكبٌرة السٌاسٌة واالقتصادٌة والعسكرٌة على نطاق عالمً , ب

االدارة االستراتٌجٌة للمصالح لمصالح فهً تمثل , وانما تتعدها لتقدٌر ابالجؽرافٌا فقط 

ن أ إذ, الجٌوبولتٌكٌة , وٌرى برٌجنسكً ان المصالح الجٌوبولتٌكٌة ٌمكن ان تقارن بالشطرنج 

تمارس القوة  إذالالعبٌن الجٌوستراتٌجٌن النشطٌن هم الدول التً تمتلك االدارة القومٌة والقدرة ب

 .  (2)والنفوذ ما وراء الحدود 

 الجؽرافٌة بناء على ما تقدم ٌعرؾ الباحث الجٌوستراتٌجٌة بأنها التخطٌط الذي ٌهتم بالبٌبة    

من الناحٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة والعسكرٌة عن طرٌق فهم المشكالت ذات الصفة الدولٌة 

دراسة الموقع الجؽرافً  هً أوالسٌاسٌة واالقتصادٌة بهدؾ تحقٌق االهداؾ الوطنٌة المنشودة , 

                                                           

انور جلٌل هاشم و محمد كاظم عباس المعٌنً , ما بٌن الجٌوبولٌتٌك  و الجٌوسترتٌجٌة دراسة فً اختالؾ   (1)

المفاهٌم , المجلة االكادٌمٌة للبحوث القانونٌة والسٌاسٌة , المجلد الرابع , العدد الثانً ,كلٌة الحقوق والعلوم 

 . 227, ص  1111السٌاسٌة ,جامعة عمار ثلٌجً االؼواط , 

 .  227ص المصدر نفسه ,   (1)

,  1982, مكتبة النهضة المصرٌة , القاهرة ,  1أمٌن محمود عبدهللا , فً اصول الجؽرافٌا السٌاسٌة , ط  (9)

  .  16ص 

 .  226محمد كاظم عباس المعٌنً , مصدر سابق , ص  انور جلٌل هاشم و  (2)
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 عبراالستراتٌجً للدولة ومدى تأثٌر ذلك علٌها فً الداخل والخارج فً عالقاتها الدولٌة و

توظٌؾ االستراتٌجٌات السٌاسٌة واالقتصادٌة والعسكرٌة والمعلوماتٌة من أجل تحقٌق االهداؾ 

 .للفواعل الدولٌة الربٌسة فً النظام الدولً  المنشودة

 

    اركان الجٌوستراتٌجٌة: -1

ثمة اركان ربٌسة للجٌوستراتٌجٌة تحدد مضامٌنها وتتكامل فٌما بٌنها لتحدد مستوى اداء    

القوى الجٌوستراتٌجٌة لالقطاب الدولٌة , وألجل التعرؾ على هذه االركان سٌتم دراستها 

 -:  بالشكل االتً

 

 (1شكل )

 االركان الربٌسة للجٌوستراتٌجٌة

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 .المصدر : من عمل الباحث 

 

  الجٌوسٌاسٌة: –أ 

ٌقصد بها دراسة تأثٌر السلوك السٌاسً فً تؽٌٌر االبعاد الجؽرافٌة للدولة وتهتم بمدى تأثٌر    

الخارج وتعرؾ كذلك على انها  أوالمحٌط الجؽرافً للدولة فً الحٌاة السٌاسٌة سواء فً الداخل 

دودها تطلبها الدولة من أجل نموها حتى وأن كان هذا النمو وراءه حتاالحتٌاجات السٌاسٌة التً 

بأنها  . وتعنً كذلك(1)ن الجٌوسٌاسٌة تتمٌز بالدٌنامٌكٌة والتطور والتؽٌٌر أالسٌاسٌة , على 

سٌاسة الدولة الخارجٌة وكل ما ٌتعلق بها مثل الموارد الطبٌعٌة مصطلح ٌركز على دراسة 

                                                           

ماجد صدام سالم , الجؽرافٌا السٌاسٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق الجٌو عسكري ,  محمد عرب الموسوي و  (1)

 .  256, ص  1118, دار الرضوان للنشر والتوزٌع ,  1ط

 الجٌوستراتٌجٌة

 الجٌوإقتصادٌة الجٌومعلوماتٌة الجٌوعسكرٌة الجٌوسٌاسٌة
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متعلقة بها والقوانٌن الدولٌة والقضاٌا الحكومٌة وكذلك الموارد االقتصادٌة وكل قضاٌا السٌادة ال

 .  (1)ضمن الدولة 

وسٌلة لتحلٌل السٌاسٌة الخارجٌة التً تسعى الى التنبؤ  عدتُ وعلٌه ٌمكن القول الجٌوسٌاسٌة    

المتؽٌرات الجؽرافٌة أي السٌاسٌة المتعلقة بالسٌطرة على  حٌثبالسلوك السٌاسً الدولً من 

االرض وبسط نفوذ الدولة فً أي مكان فً العالم وعلٌه ان الصراع الدولً على النفوذ والتأثٌر 

طر الجٌوسٌاسٌة , لالخضع ٌدفاع الدول عن مصالحها الحٌوٌة  , على إن فً العالقات الدولٌة

اعل جٌوسٌاسٌاً من اجل تحقٌق مصالحها السٌاسٌة واالقتصادٌة العالمٌة تتف ىإن القو  إذ ٌلحظ

رها أوولٌس ادل على ذلك من الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة التً تعمل على توسٌع مح , واالمنٌة

إن روسٌا االتحادٌة عملت  تجدالجٌوسٌاسٌة من أجل البقاء متفردة فً الزعامة العالمٌة , فٌما 

كانت فً زمن الحرب  كمافرد االمرٌكً والعودة الى القطبٌة الثنابٌة ومازالت تعمل على انها الت

, وتلتحق الصٌن بركب الصراع على الزعامة االطاحة بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  أوالباردة 

تمكنت فً مطلع القرن الحادي والعشرٌن من مد نفوذها  إذمع روسٌا االتحادٌة  تعاونالعالمٌة بال

الربٌسة فً العالم وبذلك ترفع من زخم الصراع الجٌوستراتٌجً الى مناطق الصراع 

 والجٌوسٌاسً فً العالم . 

 

 الجٌوعسكرٌة :  –ب 

الحربٌة على  أوتدرس الجٌوعسكرٌة العالقة بٌن االرض بوصفها مكان للعملٌات العسكرٌة    

بؽٌة تحقٌق  ثر ارض معٌنة بطوبوؼرافٌتها الجٌوستراتٌجٌةأتوضح  حٌثاختالؾ انواعها ب

االهداؾ العسكرٌة على كافة المستوٌات وكذلك تبٌن اثر العوامل الطبٌعٌة والبشرٌة فً بناء 

 . (1)االستراتٌجٌات العسكرٌة فً أي وحدة سٌاسٌة 

كبٌبة للعملٌات وتعرؾ اٌضاً على انها احد اركان الجٌوستراتٌجٌة التً تركز على االرض     

تبرز  وان وزمان وطبٌعة ومسار العملٌات العسكرٌة المختلفة , ثرها فً تحدٌد مكأالعسكرٌة و

ثر االرض فً تحقٌق االهداؾ العسكرٌة فً المستوٌات التكتٌكٌة واالستراتٌجٌة أمدى 

. وأصبحت القوة  (9)بٌبة االستراتٌجٌة العسكرٌة التبرز اثر الطبٌعة البشرٌة فً  ووالعملٌاتٌة , 

                                                           

, ص  1111,  , اتحاد االكادٌمٌن الفلسطٌنٌٌن 1طبٌق , طبٌن المفهوم والت تٌجًاوابل شدٌد , الجٌوستر  (1)

12  . 

النسخة االلكترونٌة , مؤسسة سعود عابد , الفرق بٌن االستراتٌجٌة والجٌوستراتٌجٌة , جرٌدة الرٌاض    (1)

 , متاح على الرابط االلكترونً التالً 1111, لسنة   15129, العدد الٌمامة الصحفٌة 

https//www.alriyadh.com. 

 المصدر نفسه .   (9)
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ومع تطور اسالٌب ومفاهٌم , الصراع فً العالم  ةكرٌة للدول الذراع المركزي ألدارالعس

واصبحت دول العالم ال تستؽنً عن  ,مضطردة المتؽٌرات الحرب المعاصرة ذات دٌنامٌكٌة 

البحث الجٌوعسكري فً التخطٌط للحرب بل تسخر قدرتها عبر مفاصل القوة العسكرٌة 

بق طوبوؼرافٌة تدخل فً متن البحث الجٌوعسكري , وتعد المختلفة ورفع سٌاسة ذات حقا

الجٌوعسكرٌة عنصراً اساسٌاً فً بحث ودراسة الؽاٌات االستراتٌجٌة للحرب وكذلك اعداد 

مسارح الحركات الحربٌة وطبٌعة التحركات للقطاعات العسكرٌة وٌتم من خاللها متابعة سٌر 

 .  (1)العسكرٌة فً الحدود الجؽرافٌة المختلفة  القدرة العملٌات الحربٌة وٌمكن وصفها باستخدام

حد اركان الجٌوستراتٌجٌة التً تهتم بقدرة الدولة فً أ هابأن)الجٌوعسكرٌة  وٌمكن القول أن

وتستخدم الجٌوعسكرٌة فً حال فشل ( استخدام قواها العسكرٌة بؽٌة تحقٌق االهداؾ الوطنٌة 

على بناء قوة عسكرٌة لها خارج  عدة قوى عالمٌة تعملإذ عناصر الجٌوستراتٌجٌة االخرى , 

حدودها لؽرض تأمٌن مصالحها السٌما فً المناطق ذات االهمٌة الجٌوستراتٌجٌة وخذ منطقة 

تنتشر فٌها القواعد  إذالخلٌج العربً واسٌا الوسطى ودول البحر المتوسط مثاالً على ذلك 

لمتحدة االمرٌكٌة وروسٌا االتحادٌة والقوة العسكرٌة التابعة للفواعل الربٌسة مثل الوالٌات ا

 .  روبٌةواأل

 

 الجٌومعلوماتٌة: –ج 

( وتعنً االرض والثانً Geoل )والجٌومعلوماتٌة هو اسم مركب من مقطعٌن األ   

(matics(وهً اختصار لـ )informatics وتعنً المعلومات االرضٌة وٌعد الباحث )

ل من استخدم هذا المفهوم فً ستٌنات القرن الماضً , وقد تطور أوالفرنسً بٌرناردي بٌسون 

هذا المفهوم واصبح مادة علمٌة تدرس فً معظم جامعات العالم فً الثمانٌنات من القرن 

الماضً , ومع تطور التقنٌات الحدٌثة ظهر مفهوم النظم المعلوماتٌة , وقد عرؾ المعهد الكندي 

لة وتضم كل لتطبٌقات التً تعتمد على المنظومات الشامالجٌومعلوماتٌة بانها مجموعة من ا

المعلومات الجؽرافٌة وامكانٌة  البٌانات وادارتها والعمل على تحلٌلع الوسابل الضرورٌة لجم

 . (1)لمعلوماتٌة ومعطٌاتها فً مدلول االستراتٌجٌة الوطنٌة لثر االستراتٌجٌة اال

ة من التخصصات اعتماداً على التقنٌات اٌضاً بانها اسلوب متكامل بٌن مجموع ؾوتعر   

وتحلٌل المعلومات المكانٌة باالعتماد على قواعد  ةجنمذمناسبة لجمع واسترجاع وتخزٌن وال

                                                           

 .  7, ص  1111, الجنادرٌة للنشر والتوزٌع , عمان ,  1سكرٌة , طسمٌر ذٌاب سبٌتان , الجؽرافٌا الع  (1)

 .  257ماجد صدام سالم , مصدر سابق , ص  محمد عرب الموسوي و  (1)
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نها االثر أكذلك على  وٌقصد بها.  (1)البٌانات الجؽرافٌة الشاملة وهً بذلك نظم داعمة للقرار 

المكانً فً طبٌعة جمع المعلومات وتحلٌلها ومعالجتها وادارة انظمها فً ظل اعالم رقمً 

وفضاء سٌبرانً واعالم آلً مصوب وخلق استراتٌجٌات معلوماتٌة ضمن المعطٌات المكانٌة 

تمثل  حٌثوهذه التخصصات جمٌعاً تنطوي تحت مسمى ٌكون أكثر شٌوعاً هو المعلوماتٌة ب. (1)

ان الجٌومعلوماتٌة هً  ٌتضح مل معرفً لتقنٌات الحاسوب والمعلومات , ومن خالل ما تقدمتكا

مكانٌة وذلك الؼٌر المكانٌة والتخطٌطٌة للبٌانات سباق علمً تقنً الهدؾ منها دمج الممٌزات 

من خالل االستخدام االمثل فً عملٌات التحلٌل والمعالجة من أجل دراسة عناصر المكان 

بعضها والتعرٌؾ بأهمٌتها ومجاالت تطبٌقها , وعلى هذا االساس تعد الجٌومعلوماتٌة وعالقتها ب

وذلك من  , احد اسباب التطور العلمً والتقنً ودعامة اساسٌة تساعد فً عملٌة صنع القرار

على  أوخالل االنتاج والتنظٌم والعمل على ادارة البنٌة التقنٌة المكانٌة على مستوى المؤسسات 

وقد ٌكون هذا التداخل  اً بعضان العلوم قد تتداخل مع بعضها  ومن المعروؾ ,مستوى الدول 

 على أنالتطبٌقٌة  أوء كانت النظرٌة ومتزامن مع الثورة المعلوماتٌة فً كافة مجاالت العلم س

لومات تطور علم المعنتاج طبٌعً جاء نتٌجة  عدتُ  ًفهختلؾ عن هذه القاعدة تال  الجٌومعلوماتٌة

 .  (9)ارتكز على منهجٌة التحلٌل التقنً للمعلومات المكانٌة باختالؾ اسالٌبها  حٌثب

ان التؽٌرات التً طرأت على الفنون الحربٌة واالدوات االلكترونٌة المستخدمة بها العملٌات    

االستخدام الواسع أللٌات القتال عن بعد ولوسابل التدمٌر الشامل  فضالً عن , الكشؾ المكانً

ومختلؾ انواع الحروب االعالمٌة المتطورة وااللكترونٌة واالقتصادٌة ناهٌك عن الحرب 

التجسسٌة العسكرٌة ومنها االقتصادٌة التً تحدث حتى بٌن الدول الصدٌقة , جعلت 

 . (2)عدى حدود القارات لتشمل العالم اجمع الجٌومعلوماتٌة تتخذ لنفسها ابعاد كثٌرة تت

الجٌومعلوماتٌة بأنها ركن من اركان الجٌوستراتٌجٌة التً تهتم بأثر المكان  وٌمكن القول أن   

فً طبٌعة جمع ومعالجة وتحلٌل المعلومات وانظمة المعلومات فً ظل االعالم االلً المصوب 

 دلول االستراتٌجٌة الوطنٌة .  واثر االستراتٌجٌة المعلوماتٌة ومعطٌاتها فً م

 

                                                           

خدٌجة عبدالزهرة حسٌن , االطر النظرٌة والمناهج العلمٌة التقنٌة لعلم  علً عبدهللا الصمد خضٌر و  (1)

,الجمعٌة العراقٌة لتكنولوجٌا  1, العدد  7نولوجٌا المعلومات , المجلد الجٌومعلوماتٌة , المجلة العراقٌة لتك

  .  2, ص 1116, المعلومات ,بؽداد 

صالح الدٌن ابوبكر الزٌدانً , الجؽرافٌة  االستراتٌجٌة )الجٌوستراتٌجٌة ( , مجلة المسلح لشؤون الدفاع   (1)

  . 9ص , 1119 لٌبٌا , واالستراتٌجٌة  , وزراة الدفاع اللٌبٌة , 

 .  5خدٌجة عبدالزهرة حسٌن , مصدر سابق , ص علً عبد الصمد خضٌر و    (9)

 .  257المصدر نفسه , ص    (2)
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 :الجٌوإقتصادٌة –د 

, الذي كان  ل مرة الخبٌر االستراتٌجً االمرٌكً إدوارد لوتواكوألهو مصطلح ابتكره     

ٌبحث عن طرؾ للبقاء على صلة بعد الحرب الباردة فً ندوة مركز الدراسات االستراتٌجٌة 

جادل لوتواك بأن اسالٌب التجارة و.  (1) 1991والدولٌة فً واشنطن العاصمة فً منتصؾ عام 

تكار تحل محل االسالٌب العسكرٌة براس مال ٌمكن التخلص منه بدالً من القوة النارٌة , واالب

. وهذا  (1)المدنً بدالً من التقدم العسكري التقنً , واختراق السوق بدالً من الحامٌات والقواعد 

 القادمة .  الفقرةما سٌتم توضٌحه مفصالً فً 

 

 : وخصائصها الجٌوإقتصادٌةمفهوم  -ثانٌاا 

مصطلح ٌشٌر الى السٌطرة على الروابط االقتصادٌة التً تربط الدول  الجٌوإقتصادٌة     

 الجٌوإقتصادٌة, وتتٌح  متكافبةالببعضها واالفادة منها فً النفوذ الذي توفره نقاط الضعؾ ؼٌر 

طرٌقة لممارسة سٌاسات القوة التً ال تشٌر الى الوسابل العسكرٌة , وكذلك ٌشٌر مفهوم 

  (9)القوة العسكرٌة خٌاراً بدٌالً عن سٌاسات استراتٌجٌة معٌنة توفر  الى ممارسة الجٌوإقتصادٌة

 Edwardوقد كثر استخدام هذا المصطلح بعد نهاٌة الحرب الباردة باالعتماد على مقالة 

Luttwak  ٌُذكر ان الرؤٌة  أواالساسٌة سواء بشكل صرٌح تركز  الجٌوإقتصادٌةضمنً و

على دراسة فن الحكم االقتصادي كعنصر مركزي فً علم االقتصاد الجؽرافً وعلى هذا النحو 

جه السٌاسٌة الخارجٌة للدول التً توفر بدٌالً عن أوعلى انها وجه من  الجٌوإقتصادٌةٌنظر الى 

إن  الجؽرافٌا السٌاسٌة فً متابعة االهداؾ الجٌوستراتٌجٌة , وعلى سبٌل المثال الحصر ٌلحظ

بوسابل تنفٌذ توجه استراتٌجٌتها للسٌطرة على االراضً لدوافع اقتصادٌة و الجٌوإقتصادٌة

هً دمج االهداؾ  الجٌوإقتصادٌةن أمن قبل الجهات الرسمٌة , وٌرى جروس  اقتصادٌة

االقتصادٌة والجٌوسٌاسٌاً معاً فً إطار استراتٌجٌات هجٌنة تمكن الدول من تحقٌق اهدافها 

                                                           

(1)  Mucheal wesley, Asutraila and the RISE of Gepaconomice , The cenire of gravity, 

Australian national Univer sity, 2006,p3.    

(2)  PEDRO VINICIUS PEREIRA BRITES, Geoeconomics in the light of International 

Political Economy : a theoretical discussion, Brazilian Journal of Political Economy , 

vol . 40 , n ° 1 , pp . 22-36 , January - March . 2020, p24. 

(3)  Sören Scholvin Mikael Wigell,GEO - ECONOMICS AS CONCEPT AND PRACTICE IN 

INTERNATIONAL Relations, WORKING PAPER, 2018,p4. 

  للمزٌد ٌنظر: 

Edward Luttwak.The Center for Strategic and International Studies in 

Washinton.(2009). 



    ومظاهرها فً السٌاسة الدولٌة  الجٌوإقتصادٌةمفهوم ل.... والفصل األ

 

 
19 

طار بٌبة التنافس الدولً التً تهدؾ الى إعادة تشكٌل االقتصاد العالمً وتفكٌك وتوجهاتها ا

انها تحتاط من  إذعالقات القوة العالمٌة المتفردة , وخذ روسٌا االتحادٌة مثاالً على ذلك 

االنخراط ضمن التكتالت االقتصادٌة التً تهٌمن علٌها الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وتعمل على 

عبر اٌجاد شراكة ر والدول المتضررة من السٌاسة االمرٌكٌة واها مع المحنتعاوتعزٌز 

المتضررة من العولمة الدول اقتصادٌة معها من أجل تحقٌق توازن جٌواقتصادي ٌضمن مصالح 

 . (1)االمرٌكٌة 

وتماشٌاً مع النهج الروسً ٌلحظ إن الصٌن تستخدم التموٌل واالستثمار والتجارة لبناء    

ن نؽفل عن أال ٌمكن  وسٌا وامرٌكا الالتٌنٌة , آفرٌقٌا وأتحالفاتها واكتسابها النفوذ فً قارات 

فً سلوكها الخارجً  الجٌوإقتصادٌةفرٌقٌا اللتان تعمالن على تقدٌم أدور البرازٌل ودولة جنوب 

 , وٌرى لوتواك المنافسة السٌاسٌة بٌن الدول والتً كانت تحدث سابقاً فً المجال العسكري 

لم ٌعد الهدؾ هو احتالل االراضً  إذ.  (1)والدبلوماسً سٌكون المجال االقتصادي مٌداناً لها 

لوتواك اقناع القارئ  لواولكن زٌادة الحصة السوقٌة للشركات التً ٌقع مقرها فً الدولة , وٌح

بأن نتٌجة هذه المنافسة ال تقل أهمٌة عن النزاعات العسكرٌة والدبلوماسٌة فً الحرب الباردة , 

الصناعات بأكملها وهو االداة االكثر فاعلٌة  أوٌشٌر لوتواك الى دعم الشركات المتقدمة تقنٌا  و

كننً التفكٌر فٌه لوصؾ هو افضل مصطلح ٌم الجٌوإقتصادٌةبالنسبة للدولة , وٌضٌؾ إن 

الصراع التجاري ومن الموكد ان الرابط بٌن القوة االقتصادٌة والقوة الوطنٌة كانت تحظى بقدر 

كبٌر من االهتمام فً ذلك الوقت ألسباب لٌس لقلها ادراك الوالٌات المتحدة ان وضعها 

 .  (9)االقتصادي كانت تحت التصدي من الٌابان الناجحة اقتصادٌاً 

لت محلها التكتالت حورها مع نهاٌة الحرب الباردة , وان القوة العسكرٌة قد تضابل د على   

االقتصادٌة العالمٌة لتسهم فً ظهور حراك جٌواقتصادي ٌقدم منطق السوق والقوة االقتصادٌة 

 . ال بل ان استخدام القوة الجٌواالقتصادٌة بات امراً حاسماً  (2)القادرة على المنافسة فً العولمة 

بٌن العالقات الدولٌة بعٌداً عن المنظور السابق الذي كان ٌركز على القوة الدولٌة من منظورها 

                                                           

(1)  Ibid , P6 

(2) Tech Bridge, Clarendon Blvd , Suite  Arlington. Geoeconomics and Strategy, 

Pacific Tech Bridge, Arlington , Virginia, 2021, p15. 

(3) MARK P. THIRLWELL, THE RETURN OF GEO - ECONOMICS : GLOBALISATION AND 

NATIONAL Security, LOWY INSTITUTE FOR INTERNATIONAL Policy, 2010,p7. 

(4) PRIYA CHACKO Discipline of Politics, The New Geo - Economics of a " Rising " 

India : State Transformation and the Recasting of Foreign Policy, Journal of 

Contemporary Asia , 2015 Vol . 45 , No. 2 , 326-344,2014, p2. 
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ظواهر السٌاسٌة من اهم  الجٌوإقتصادٌةٌمكن عَد  هوسٌاسً ولٌس الجٌواقتصادي , وعلٌالجٌ

دوات الخارجٌة كون الدول باتت تعمل بشكل متزاٌد الى استخدام االدوات االقتصادٌة بدالً من اال

الى ان سبب  بعضهمالسٌاسٌة والعسكرٌة التقلٌدٌة لتحقٌق ؼاٌتها االستراتٌجٌة المنشودة وٌذهب 

انتصار الوالٌات المتحدة فً الحرب الباردة ضد االتحاد السوفٌتً نتٌجة اعتمادها على قوتها 

 . (1)بشكل استراتٌجً  الجٌوإقتصادٌة

التكتالت االقتصادٌة فً النظام الدولً على وعلى هذا االساس تعمل الوحدات السٌاسٌة و   

تعظٌم قواتها النسبٌة ومكاسبها الجٌوستراتٌجٌة عبر التركز على الموارد االكثر كفاءة بأقل تكلفة 

تفادٌاً لالبتزاز الخارجً الناجم عن الصراع الدولً الذي اضر بالنظام الدولً وعرقل عملٌات 

, ال بل باتت التنمٌة االقتصادٌة ؼٌر  بشكل خاصدٌة التنمٌة البشرٌة عامة والتنمٌة االقتصا

المتكافبة لن تصل الى الحالة المثالٌة حتى وان اطٌح بالنظام الدولً الحالً وجًء ببدٌالً عنه 

كون النظام الدولً الجدٌد من شأنه ان ٌخلق مشاكل توزٌعٌة مرة اخرى وٌعٌد الصراع 

تستخدم كأدوات فً سٌاسٌة الدولة  الجٌوإقتصادٌةالدولٌة ثانًٌة على ان المتؽٌرات  باتإذوالتج

الخارجٌة وادارتها لألزمات التً تواجهها فً داخل الدولة وخارجها وُعنً بها كذلك اكساب 

ة على كٌفٌة والدولة االهمٌة االقتصادٌة عبر حسن استثمار مواردها الطبٌعٌة والبشرٌة عأل

تركز على  الجٌوإقتصادٌةالموارد االقتصادٌة من خارج حدودها وعلٌة فأن الحصول على 

جهود الدولة فً الحصول على الثروة ومراكمتها والعمل على ادارة السوق ووفقاً لهذا ان 

ارج حدودها الذي ٌمكنها ان تكون فاعالً فً السوق خلها ارتباط بحراك الدولة  الجٌوإقتصادٌة

تكون قوة السوق هً التً  إذقد تحل محل الجٌوسٌاسٌة ,  الجٌوإقتصادٌةالعالمٌة وهذا ٌعنً ان 

 .  (1)تتحكم فً سٌاسٌة الدولة 

تستخدم االدوات االقتصادٌة وذلك من أجل تطوٌر االهداؾ االستراتٌجٌة  الجٌوإقتصادٌةان   

للدولة على ان العدٌد من الدول  تشؽٌل الروابط االقتصادٌة بٌن الدول من اجل كسب النفوذ 

االستراتٌجً على االخرٌن وخذ سوق الطاقة والتفاعالت الدولٌة من اجل تأمٌن حاجتها منه 

                                                           

(1) Overholt William, China , America and the World : Realist Geoeconomics, 2018, 

p1.    

(2)  Nikita Odintsov , Charles, Geo - economic Conflict between Russia and the EU 

over the Gas Market Regime, , Charles University in Prague, 2007,p4.  
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التكتل بسبب  ىتدفع الوحدات السٌاسٌة ال الجٌوإقتصادٌةن القول ان ٌمك همثاالً على ذلك وعلٌ

 .  (1)حاجاتها ومتطلبات امنها االقتصادي 

تشٌر الى تطبٌق الوسابل االقتصادٌة الؽرض منها تحقٌق  الجٌوإقتصادٌةٌمكن القول إن  لذا   

االقتصادٌة الموجهة للقوة القومٌة , وخٌر  االسسوهذا ما تشٌر الٌة  هامةاهداؾ استراتٌجٌة 

من اجل تحقٌق  هامةدلٌل على ذلك استخدام روسٌا االتحادٌة للؽاز الطبٌعً بوصفه وسٌلة 

روبا فضالً عن الضؽط أوفً الجمهورٌات السوفٌتٌة السابقة فً شرق  مصالحها الجٌوستراتٌجٌة

 إذللؽاز الطبٌعً ,  االفادة من حاجته عبر روبً المحدد لألمن القومً الروسًوعلى االتحاد األ

الحراك الجٌوسٌاسً  تفٌد روسٌا االتحادٌة من احتٌاطات الؽاز الطبٌعً الهابلة لدٌها فً تقٌٌد

روبً بشبكة انابٌب الطاقة الروسٌة التً وروبً تجاهها السٌما بعد ربط امن الطاقة األواأل

توقفها , اما بالنسبة لالطار التحلٌلً  روبا فً حالوأل الجٌوإقتصادٌةستشل المرتكزات 

تتوافق مع المدرسة الواقعٌة كونها  الجٌوإقتصادٌةل ٌشٌر الى ان وللجٌواقتصادٌة هناك رأٌان األ

تشٌر الى التنافس الدول بحسب قوتها االقتصادٌة والرضوخ لنتابج ذلك التنافس , اما الرأي 

ز حدود الدولة وتذهب واقعٌة السٌما انها تتجتتخطى الوا الجٌوإقتصادٌةالثانً فٌذهب الى إن 

الى تشكٌل السٌاسٌة الخارجٌة والعالقات الدولٌة فً النظام الدولً بناًء على المتؽٌرات 

السٌاسً الدولً عن التحلٌل  يالجؽرافٌة المحفزة لها وهً بذلك تختلؾ عن التحلٌل االقتصاد

لً التفاعل بٌن السٌاسة واالقتصاد فً ٌشٌر تحلٌل االقتصاد الساسً الدو إذالجٌواقتصادي 

 .  (1)البعد الجؽرافً  أوالمجاالت الدولٌة دون االشارة الى المالمح الجؽرافٌا 

 : والجغرافٌا القتصادٌة الجٌوإقتصادٌةالفرق بٌن  -ثالثا 

تعد الجؽرافٌة االقتصادٌة فرع هام من فروع الجؽرافٌة البشرٌة , وتهتم بدراسة االنتاج    

الطبٌعٌة والبشرٌة بمعناه الواسع , وتهدؾ فً دراسة علمٌة الى حصر موارد الثروة المختلفة 

توضح وسابل االفادة منها فً مٌادٌن االنتاج الزراعً والصناعً والتعدٌنً  ووتوزٌعها , 

والتجاري , وما تتعرض لُه هذه الوسابل فً كل مٌدان على حدة من مؤثرات تراجع الى 

 .  (9)العوامل الطبٌعٌة والبشرٌة التً قد تختلؾ من منطقة ألخرى فً العالم 

                                                           

 الجٌوإقتصادٌةولتركٌة  فً ظل المتؽٌرات الجٌوبولتٌكٌة مروة حامد البدري , ادارة االزمة الٌونانٌة ا  (1)

,  1111ل , جامعة بورسعٌد , و, العدد األ 11الدولٌة واالقلٌمٌة , مجلة البحوث المالٌة والتجارٌة , المجلد 

 .  556 – 555ص 

 .  557 – 556المصدر نفسة ,   (1)
مؤسسة ,  1كوثر عبد الرسول , الجؽرافٌا االقتصادٌة وجؽرافٌة االنتاج الحٌوي , ط  رٌاض ومحمد   (9)

 . 7 , ص 1115, هنداوي للتعلٌم والثقافة , القاهرة 
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من قبل الجؽرافً االلمانً  1881ل مرة سنة وألان مصطلح الجؽرافٌا االقتصادٌة ظهر    

ان ٌمٌز الجؽرافٌا االقتصادٌة عن الجؽرافٌا التجارٌة التً كانت معروفه ل واجونز وقد ح

اخر القرن التاسع عشر والتً اهتمت فً إنتاج السلع وتجارتها الدولٌة وتستند فً أووسابدة فً 

امل الجؽرافٌة التً تؤثر فً االنتاج والتسوٌق ذلك الى االرقام االحصابٌة دون االهتمام بالعو

وٌرى جونز ان الجؽرافٌا االقتصادٌة هً دراسة علمٌة اكادٌمٌة فً حٌن الجؽرافٌا التجارٌة هً 

عملٌة فقط , قد عرؾ العدٌد من العلماء الجؽرافٌا االقتصادٌة لكنها قد تشترك فً مضامٌن تكاد 

ادٌة هً تحدٌد العالقات بٌن حٌاة االقلٌم االقتصادٌة تكون واحدة فٌجد جونز الجؽرافٌا االقتص

الجؽرافٌا االقتصادٌة اٌضاً بأنها فرع من  على إن.  (1)وبٌن ظروؾ البٌبة الطبٌعٌة لتلك االقلٌم 

إلنسان فً المكان كالزراعة لفروع الجؽرافٌة البشرٌة التً تدرس اثر االنشطة االقتصادٌة 

والرعً والصٌد والصناعة والتعدٌن والنقل والسٌاحة والتجارة وال تقتصر وظٌفة الجؽرافٌا 

االقتصادٌة على دراسة الموارد المتاحة منها والمستؽلة فحسب , بل تتعدى ذلك الى الربط بٌن 

. وتعرؾ اٌضاً  (1)المتؽٌرات  الموارد والسكان والبٌبة بهدؾ معرفة العالقات المتبادلة بٌن هذه

بانها العلم الذي ٌدرس العالقات المتبادلة بٌن االنسان واالرض , والتً ٌنتج عنها خلق ظاهرات 

ل الموضوع االقتصادي وان الجؽرافٌا االقتصادٌة تتنإ  . (9)بشرٌة مختلفة على سطح االرض 

اشكال النشاط االقتصادي وترتٌبه  ٌة توزٌعواوهً ز ؼٌرها من العلوم , لها واٌة ال ٌتنوامن ز

المكانً على سطح االرض وما ٌتداخل فً ذلك التوزٌع المكانً من تأثٌرات نابعة عن جؽرافٌة 

االرض والناس , وقد تصل الى درجة التحكم فً اشكال االنتاج واالستهالك لفترات زمنٌة 

الفروقات  طرح, ٌمكن  تصادٌةالجٌوإق. وألجل التمٌٌز بٌن الجؽرافٌا االقتصادٌة و (2)مختلفة 

 :  (5)تٌة اآل

                                                           

 .  111, ص  مصدر سابقعدنان السٌد حسٌن ,   (1)
 بؽداد ,, 11محمد جواد عباس شبع , الجؽرافٌا االقتصادٌة فً القران الكرٌم , مجلة المصباح , العدد   (1)

   . 196, ص  1115
, المؤسسة الجامعٌة  1عاطؾ علبً , الجؽرافٌا االقتصادٌة والسٌاسٌة والسكانٌة والجٌوبولتٌكا , ط  (9)

 .  71, ص  1989للدراسات , بٌروت , 
 .  11كوثر عبد الرسول , مصدر سابق , ص  محمد رٌاض و  (2)
 -ٌنظر الى :  (5)
, ص  1111, دار المعرفة الجامعٌة , االسكندرٌة ,  11محمد خمٌس الزوَكة , الجؽرافٌا االقتصادٌة ,  ط -

11  . 
 . 111عدنان السٌد حسٌن , مصدر سابق , ص  -
بتارٌخ  987الحوار المتمدن , العدد وابحاث سٌاسٌة ,  مواضٌع,   الجٌوإقتصادٌةسناء نسراتً , مفهوم  -

 متاح على الرابط التالً :  8/1/1111

https// m.ahewar .org .  
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إن الجؽرافٌا االقتصادٌة تعد فرع من فروع الجؽرافٌا البشرٌة , وقد ظهر مصطلح  -1

 فً حٌن إنعن طرٌق االلمانً جونز  1881ل مرة عام والجؽرافٌة االقتصادٌة أل

تعد علماً قابماً بذاته بل  تعد ركن من اركان الجٌوستراتٌجٌة وال الجٌوإقتصادٌة

تخصص جدٌد فً طرٌق التكوٌن  , وظهر هذا المصطلح فً بداٌة التسعٌنٌات من 

 . Edward Luttwakالقرن الماضً من قبل االقتصادي االمرٌكً 

ان الجؽرافٌا االقتصادٌة تبحث فً موارد الثروة االقتصادٌة وكذلك فً جهود االنسان ال  -1

تحوٌلها الى منتجات اخرى بأشكال مختلفة , أي  أوالطبٌعٌة  استثمارها سواء فً الحالة

انها تدرس اثار الظروؾ الطبٌعٌة على النشاط االقتصادي لإلنسان والعمل على تفسٌر 

القوة االقتصادٌة  الجٌوإقتصادٌة فٌما تدرس,  قٌام االنتاج فً مناطق دون ؼٌرها

بار ان السٌاسٌة الخارجٌة التقتصر والرهانات االقتصادٌة فً العالقات الدولٌة على اعت

تشمل المصالح االقتصادٌة التً تحملها على حماٌة المصالح السٌاسٌة فقط بل أنها 

 .اشكال المواجهة الجدٌدة 

إن الجؽرافٌا االقتصادٌة تدرس االمكانات االقتصادٌة لألقالٌم بأشكالها المختلفة بعٌداً  -9

تركز على دراسة اثر القوة االقتصادٌة  ٌةالجٌوإقتصادعن المتؽٌرات السٌاسٌة , اما 

 والمتؽٌرات المرتبطة بها فً سٌاسٌة الدولة الخارجٌة . 

  

 : الجٌوإقتصادٌةخصائص  -رابعاا 

  : (1) جٌوإقتصادٌة خصابص عدٌدة منها ما ٌأتًلإن ل

ألهمٌته فً بناء الدولة  القومً للدولة تعمل على ربط االقتصاد باألمن الجٌوإقتصادٌةان  -1

 .  ورسم سٌاستها الداخلٌة والخارجٌة

تستخدم البنٌة التحتٌة والعمل على ابراز القوة الوطنٌة للدولة فً  الجٌوإقتصادٌةان  -1

 . , والبحث عن آلٌات التفوق على الخصم الجٌوستراتٌجً محٌطها االقلٌمً والدولً

, ل تحقٌق اهداؾ الدولة الجٌوسٌاسٌة السٌاسة المالٌة من اج الجٌوإقتصادٌةتستخدم  -9

  لكونها المحرك الربٌس لفاعلٌتها على المستوى االقلٌمً والدولً . 

تستخدم العقوبات االقتصادٌة فً العالقات الدولٌة من اجل تحقٌق اهداؾ الفاعلٌن  -2

  ة على تأمٌن مصالح الدولة . وفً تحجٌم الخصوم , عأل الدولٌٌن

                                                           

(1)  Mario DAMEN , Wolfgang IGLER , Free trade or geo - economics ? Trends in world 

trade , Directorate General for External Policies of the Union PE 639.306 September , 

2019,p 18 .    
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الممنوحة الى الدول الصدٌقة من اجل تحقٌق المنافع  المالٌةتستخدم القروض والدٌون  -5

 ىلتموٌل مشارٌع البن ر الجٌوبولوتٌكٌةواذات االرتباط بسٌاسة بناء المحالجٌوسٌاسٌة 

  .التحتٌة 

التً تضمن صٌاؼة اتفاقٌات تجارٌة لتحسٌن العالقات  تستخدم السٌاسة التجارٌة -6

 قطع التجارة إلجبار الدول على تؽٌٌر سلوكها الجٌوسٌاسً .  أوالجٌوسٌاسٌة 

 

 المبحث الثانً 

 فً العالم التحول الجٌواقتصاديمظاهر 

شهد العالم فً الربع االخٌر من القرن العشرٌن العدٌد من االحداث التً ؼٌرت مفاهٌم    

إن تلك االحداث  إذاردة , وتوازن العصر السٌما بعد انهٌار االتحاد السوفٌتً وانتهاء الحرب الب

وما رافقها من ظهور سٌاسة القطب الواحد على المسرح الدولً , ادت الى ظهور العولمة 

 . ( 1)االقتصادٌة وما نتج عنها من تطورات على الجوانب االقتصادٌة والتجارٌة 

 :   الجٌوإقتصادٌةتحول السلوك الدولً من الجٌوسٌاسٌة الى   -لا أو

وقد ترتب على ذلك  الجٌوإقتصادٌةعرؾ النظام الدولً تحوالت كبٌرة من الجٌوسٌاسٌة الى    

ان  إذ , إعادة توزٌع عناصر القوة بٌن أطراؾ النظام الدولً وانعكس على الجؽرافٌا السٌاسٌة

القوى العالمٌة  جاهدة بناء قوة اقتصادٌة متكاملة وفرض نموذجها االقتصادي على جمٌع دول 

 ىعسكرٌة فً العالم لذلك تعمل القوم لذلك فأن القوة االقتصادٌة أصبحت موازٌة للقوة الالعال

الكبرى على السٌطرة على المناطق العالمٌة التً تتمتع بالثروات االقتصادٌة وموارد الطاقة 

التً تجلت العالمٌة تحوالت اقتصادٌة كبٌرة للحفاظ على قوتها االقتصادٌة , لقد شهدت الساحة 

ج تنموٌة ترتكز على اقصاد السوق واالنفتاح على الخارج ذاتوجه الدول الكبرى نحو بناء نم فً

وبروز كتل تجارٌة حول بعض االقطاب االقتصادٌة مع تطور نوع المنافسة بٌن هذه الكتل 

وكذلك عولمة االقتصاد وتسارع حركة رأس المال , لقد شكلت حقبة ما بعد الحرب الباردة 

لوٌة السٌاسٌة والعسكرٌة واصبحت األ إذفً اعادة تشكٌل بنٌة النظام الدولً  عامالً اساسٌاً 

 تشؽلأخذت الشؤون االقتصادٌة والتجارٌة  بحٌثلوٌة االقتصادٌة , وثانوٌة بالمقارنة مع األ

مكان الصدارة فً سٌاسة الدول الخارجٌة ولقد اصبحت المواجهات الٌوم اقتصادٌة اكثر مما هً 

                                                           

سهٌل تركً , االنعكاسات المتوقعة للمتؽٌرات االقتصادٌة المعاصرة على القطاعات  خلٌل محمد شهاب و  ((1

 .  9ص , 1116, 27العدد , جامعة بؽداد , العربٌة , مجلة كلٌة بؽداد للعلوم االقتصادٌة الجامعة  االقتصادٌة



    ومظاهرها فً السٌاسة الدولٌة  الجٌوإقتصادٌةمفهوم ل.... والفصل األ

 

 
19 

مقابل مصطلح الجٌوسٌاسٌة , ولقد شهد  الجٌوإقتصادٌةالحظنا لمعان مصطلح عسكرٌة ولذلك 

خالل العقد االخٌر من القرن العشرٌن بروز قوة اقتصادٌة جدٌدة ساهمت فً إحداث تحوالت 

 .  (1)جٌواقتصادٌة  فً السلوك الدولً على حساب الجٌوسٌاسٌة 

 

 الرئٌسة : الجٌوإقتصادٌةالتكتالت  –ثانٌاا 

إن ظاهرة التكتالت االقتصادٌة ال تعد ظاهرة حدٌثة بل ٌعود تارٌخها الى منتصؾ القرن    

بٌد إن الجدٌد فً الموضوع هو تنامً السرعة والتوجه العشرٌن بعد الحرب العالمٌة الثانٌة , 

ن أانشاء هذه التكتالت والدخول فٌها , السٌما من قبل الدول الكبرى , وٌمكن القول  فً

االقتصادٌة اصبحت السمة البارزة فً العقد االخٌر من القرن العشرٌن سٌما ان العالم التكتالت 

العالم اهتماماً واسعاً فً تكوٌن تكتالت ومنظمات  فقد اخذ.  (1) ٌشهد نظاماً اقتصادٌاً جدٌداً 

 أوقلٌمٌة متعددة االؼراض االقتصادٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة واالمنٌة سواء فً إطار اقلٌمً إ

 .  ( 9)المتشابهة  ؤٌاستوٌات التنموٌة المختلفة والرعالمً , السٌما بٌن الدول ذات الم

تطور العالقات االقتصادٌة بٌن الدول , والسبب التكتالت االقتصادٌة جاء نتٌجة  نشأتإن    

ٌتلخص فً التؽلب على الصعوبات الداخلٌة والرؼبة فً المباشر لتكوٌن التكتالت فً العالم 

حلها بشكل جماعً وتحقٌق التكامل االقتصادي الذي ٌعد وسٌلة هامة لالستفادة بشكل كبٌر من 

 . ( 2)االمكانات االقتصادٌة لكل دولة من الدول المنتمٌة للتكتل 

على الدول المنضوٌة فٌها بحسب  تةأووالشك ان للتكتالت االقتصادٌة أثار إٌجابٌة متف   

ومن عدٌدة  موردؾ التكتالت االقتصادٌة الى اطبٌعة كل تكتل , وتهحسب بظروؾ كل دولة و

 -: ( 5) االتً ها ابرز

                                                           

  m.ahewar.org/s.asp?aid//مصدر سابق : نسراتً , سناء   (1) 

, التكتالت االقتصادٌة العالمٌة وانعكاساتها على الدول النامٌة , مجلة العلوم السٌاسٌة ,  فوزٌة خدا كرم  ( ( 1

 .  172, ص  1111, ,الجامعة المستنصرٌة  29العدد 
بالمنظمات واالحالؾ  تعاونمنظمة شنؽهاي لعالقة فاضل عبد علً ,  ن السعٌدي وسعد عبٌد علوا  ( 9 )

  .  191, ص 1118, الجامعة المستنصرٌة , 52االخرى , مجلة العلوم السٌاسٌة , العدد 
هٌفاء عبدالرحمن ٌاسٌن التكرٌتً , الدور المستقبلً لمنطقة التجارة العربٌة الكبرى فً تحقٌق التكامل   ( 2 )

,كلٌة االدارة واالقتصاد ,  11, العدد  7م االدارٌة واالقتصادٌة , المجلد االقتصادي العربً , مجلة تكرٌت للعلو
 .  192, ص  1111, جامعة تكرٌت 

(
5

 . 187 – 186, ص  1118حبٌب محمود , مبادىء علم االقتصاد , الجامعة االفتراضٌة السورٌة , سورٌا ,  
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ان هذه العملٌة تصبح بشكل اسرع بعد قٌام  إذالعمل على تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة ,  -1

 كل تكتل .

ان التكتالت االقتصادٌة تؤدي الى تنوٌع االنتاج بطرٌقة اقتصادٌة , إن تنوع االنتاج بٌن  -1

 دول االعضاء ٌحمً اقتصاداتها من التقلبات والسٌاسات االجنبٌة . 

الحصول على مزاٌا االنتاج الكبٌر , مما ٌؤدي الى اتساع حجم السوق وتوجٌه  -9

 االستثمارات توجهاً اقتصادٌاً سلمٌاً . 

لتقلٌل من االعتماد على الخارج وهذا ٌؤدي الى محدودٌة التأثٌر من التقلبات ا -2

ا كان العمل إذاالقتصادٌة التً تحدث فً المجتمعات خارج هذه التكتالت , السٌما 

ٌجلب التبادل التجاري داخل المنطقة التكاملٌة  إذالتكاملً قد وصل الى مرحلة متقدمة , 

 ٌجة لعدم وجود الحواجز الكمركٌة . محل انفتاح للعام الخارجً نت

 ٌساهم التكتل التجاري فً امكانٌة تحسٌن التجارة الخارجٌة لصالح دول االعضاء .  -5

 ضٌة للدول اعضاء التكتل تجاه العالم الخارجً . أوتقوٌة القدرة التف -6

 -: ومن ابرز التكتالت الجٌوإقتصادٌة العالمٌة اآلتً  

  روبً:والتحاد األ-1

البنى والهٌاكل التكاملٌة  إذكبر التكتالت االقتصادٌة فً العالم من أروبً من واالتحاد األٌعد    

روبً ٌسعى بكل قوة بأن ٌكون فً مقدمة الشكل الهرمً و, وٌالحظ ان التكتل االقتصادي األ

للنظام االقتصادي العالمً فً القرن الواحد والعشرٌن , وٌمكن ان تلمس هذا بوضوح من خالل 

فه التً وان كانت تهتم فً تقوٌة الهٌاكل والبنى االقتصادٌة لالتحاد , لكن فً الوقت نفسه اهدا

تنص بشكل صرٌح على سعً االتحاد لتأدٌة دوراً اكثر فعالٌة فً كل المجاالت االقتصادٌة 

روبً وعن نشأة االتحاد األ 7/1/1991علنت اتفاقٌة ماسترٌخت التً وقعت فً , إذ اوالسٌاسٌة 

إن هذه االتفاقٌة جاءت  إذواقتصادٌة , لكن افكاره موجودة فً الخمسٌنٌات , سٌاسٌة  كبنٌة

روبا الشرقٌة بعد تفكك المنظومة االشتراكٌة , مما دفع أواستجابة للتطورات الخارجٌة فً 

اطلقت اتفاقٌة  إذروبٌة الى العمل على تعزٌز موقعها وتثبٌت دعابم وحدتها , والدول األ

 روبٌةومشروع العملة األ 1999ً دخلت حٌز التنفٌذ فً تشرٌن الثانً عام ماسترٌخت الت

روبً , وٌضم االتحاد وول اكثر أهمٌة فً عملٌة االندماج االقتصادي األحالموحدة وهو ت
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ومن ابرز . (1)واٌطالٌا واسبانٌا  المملكة المتحدة( دولة ابرزها فرنسا والمانٌا 17روبً )واأل

 :  (1) ربً , اآلتٌةوالجٌوإقتصادٌة لتشكل االتحاد األاالهداؾ 

تعزٌز التقدم االقتصادي واالجتماعً , وتحقٌق التنمٌة المتوازنة عن طرٌق إقامة  -أ 

 .منظمة اقتصادٌة دولٌة بال حدود مع إقامة اتحاد اقتصادي نقدي وعملة واحدة 

 .روبً وتدعٌم حماٌة ومصالح وحقوق الدول االعضاء فً االتحاد األ -ب 

روبً على الساحة الدولٌة , عن طرٌق تنفٌذ سٌاسة والتأكٌد على مكانة االتحاد األ -ج 

 .اقتصادٌة وامنٌة مشتركة 

خلق سوق تجارٌة موحدة تتمٌز بقدرة انتاجٌة اكثر كفاءة وطاقة استٌعابٌة كبٌرة  -د 

ن دول بدون حواجز حدودٌة مع االلؽاء القٌود التعرٌفٌة والقٌود التمٌٌزٌة والكمٌة بٌ

 .االعضاء 

وتفاعل قوى العرض والطلب  تعمٌق االقتصاد الحر الذي ٌستند على آلٌات السوق -ه 

واحترام مبدأ المنافسة بٌن دول االعضاء وزٌادة قدرة المنتجات بهدؾ التواجد فً 

 السوق العالمٌة والدولٌة .

العمل بشكل مستمر بهدؾ تقرٌب السٌاسات االقتصادٌة والنقدٌة بٌن دول المؤسسة  -و 

 لالتحاد . 

العمل بالشكل اكثر فعالٌة على خفض معدالت التضخم , مع زٌادة معدالت النمو  -ز 

ًة على خفض معدالت الفابدة إلحداث االستقرار ووخفض نسبة البطالة , عأل

 االعضاء .  ج المطلوب بٌن دولااالقتصادٌة والرو

 

 ( : SCO) منظمة شنغهاي-1

تحت اسم  1996هً منظمة دولٌة اقتصادٌة وسٌاسٌة وامنٌة بدأت العمل فً نٌسان عام    

دٌة مع دول ( وكان المبدأ الربٌس من تأسٌسها هو لحل مشاكل الصٌن الحدوCo)شنؽهاي 

, وتضم كالً من الصٌن  1991بعد انهٌار االتحاد السوفٌتً عام  لمستقلةاعضاء المنظمة وا

عن المنظمة بشكل رسمً  اعلن, وقد  وقٌر ؼستانوروسٌا االتحادٌة وطاجكستان وكازخستان 

( دول بعد 6فً شنؽهاي , واصبح عدد انضمام الدول المنضوٌة تحتها ) 15/6/1111فً 

                                                           

روبً تراكم معرفً ودروس ولالتحاد األي , الٌات ومضامٌن التوسع الخامس رعبد الطٌؾ شهاب زك  (1) 

 1116, ,كلٌة االدارة واالقتصاد , الجامعة المستنصرٌة  51مستقاة , المجلة العراقٌة للعلوم االقتصادٌة , العدد 

 . 51, ص 

 . 196ص  ,  مصدر سابق حبٌب محمود ,  (  ( 1
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لٌصبح  1117/ 9/6الهند كعضوٌن فٌها بتارٌخ , وانظم لها باكستان وزبكستان أوانضمام دول 

اما الدول بصفة مراقب هً )افؽانستان , بالروسٌا , اٌران , ,  (1)( دول 8عدد دول االعضاء )

  ( .1خرٌطة )منؽولٌا ( 

التً نشأت من أجل مواجهة الظروؾ  القلٌمٌةإتعد منظمة شنؽهاي مثاالً واضحاً للمنظمات و    

قلٌمً ٌهدؾ الى تعمٌق الثقة العسكرٌة إتجمع  والمشكالت االقلٌمٌة وكانت المنظمة فً بداٌتها

فً المناطق الحدودٌة , وتعكس منظمة شنؽهاي تطور النظام االقلٌمً فً القارة االسٌوٌة , بعد 

 ه ـــــلٌــــمن عـتهٌالى نمط احادي القطبٌة  تؽٌٌر النظام الدولً وتحوله من نمط الثنابٌة القطبٌة

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بعد سقوط االتحاد السوفٌتً خالل بداٌة التسعٌنٌات من القرن 

 . (1)الماضً 

 

إن منظمة شنؽهاي تتمٌز بقدرتها االقتصادٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة الكبٌرة التً أهلتها بأن    

تحتل مكانه هامة على الساحة الدولٌة , على الرؼم من تقدٌم نفسها كمنظمة اقلٌمٌة تهتم فً 

شؤون اعضابها فقط  , اال انها اصبحت فً السنوات االخٌرة تعطً الكثٌر من االدلة على 

هها فً البعد الدولً لمختلؾ القضاٌا التً ٌواجهها العالم , ولها عالقات ممٌزة مع العدٌد توج

من المنظمات العالمٌة التً لها اهمٌة جٌوستراتٌجٌة , فهً مراقب فً كل من االتحاد األوروبً 

 فضالً  , والجمعٌة العامة لألمم المتحدة ورابطة الدول المستقلة ورابطة امم جنوب شرق اسٌا

 .  ( 9)االسالمً  تعاونعن منظمة ال

 

أللٌات العمل الجماعً الذي ٌهدؾ  كالتً ظهرت كمحر تعاونللإن انشاء منظمة شنؽهاي    

بٌن الدول التً تشؽل مساحة كبٌرة من قارة اسٌا وتمتد على مناطق هامة  تعاونالى تطوٌر ال

مثل اقلٌم اسٌا الوسطى وصوالً الى قارة أوروبا عبر روسٌا االتحادٌة , الى درجة اصبحت هذه 

لروسٌة والصٌنٌة على هذا المنظمة تربط بٌن أوروبا والمحٌط الهادئ من خالل االطاللة ا

 .المحٌط 

 

                                                           

ودرورها االقلٌمً والدولً دراسة فً  SCOشنؽهاي ماهر حٌدر الجابري , منظمة  عدنان كاظم الشٌبانً و (1)

كلٌة التربٌة االنسانٌة , , 1, العدد  19الجؽرافٌة السٌاسٌة , مجلة جامعة تكرٌت للعلوم االنسانٌة , المجلد 

 .  999, ص  1111 جامعة تكرٌت ,

اسٌوٌة ,  شرٌفة فاضل بالط , تجمع شنؽهاي : قوته وتأثٌره فً النظام االقتصادي الدولً , مجلة افاق  (1)

 .  99 – 91, ص  1111العدد الثامن ,الهٌبة العامة لالستعالمات , القاهرة ـ مصر , 

 .  191سعد عبٌد علوان السعٌدي و فاضل عبد علً , مصدر سابق , ص   (9)
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فً القرن الواحد والعشرٌن التً باتت تعد المحدد  الكبٌر لعوامل االقتصادٌةاونظراً لدور   

 االكبر فً مكانة القوى الكبرى ولطبٌعة  التوازنات الدولٌة , فأن ذلك ٌعد من العوامل الهامة

السٌما ان الدول المؤسسة لها تبحث عن مكانة جٌوستراتٌجٌة التً تقؾ وراء انشاء المنظمة , 

.  ( 1)صادي تمثل فٌه التكتالت االقتصادٌة المعٌار الجوهري لنجاح القوى الكبرى وسط نظام اقت

 :(1) تشكٌل المنظمة ٌمكن اجمالها باالتًألهداؾ  اما بالنسبة

لحفظ السالم واالستقرار فً المنظمة وتؤٌد جهود  السٌماتولً دول االعضاء أهمٌة  -1

 دول اسٌا الوسطى الرامٌة الى جعل المنطقة خالٌة من السالح النووي . 

واة والمنفعة اواالقتصادي على اساس مبادئ المس التجاري تعاونالالتأكٌد على اهمٌة  -1

متعدد الجوانب من هذا  تعاونالمتبادلة و تسعى الى تنشٌط البحث من خالل توسٌع ال

 المجال .

الٌة اساسٌة لدعم السالم واالمن   هاباعتبارودعمها المتحدة االمم  منظمةدور  تعزٌز -9

وتعارض الدول الدابمة العضوٌة استخدام الدولٌٌن ولتسوٌة المشاكل االقلٌمٌة والدولٌة , 

  لس االمن الدولً.القوة ام التهدٌد بأستخدامها فً العالقات الدولٌة بدون سماح من مج

االلتزام بعدم التدخل فً الشؤون الداخلٌة للدول المؤسسة , واالحترام المتبادل لمبادئ  -2

 اة ووحدة االراضً وتسوٌة الخالفات بٌنها .أوالسٌادة و المس

الدولً  تعاونٌرؼزستانً بأحٌاء طرٌق الحرٌر على مستوى التأٌٌد مشروع الربٌس الق -5

 المعاصر بهدؾ التطور االقتصادي فً المنطقة . 

 :  ( BRICS) مجموعة برٌكس-9

تحت اسم )برٌك( من قبل اربع دول )البرازٌل ,  1116انشأت هذه المجموعة فً عام    

انضمت الٌها جنوب افرٌقٌا لٌصبح اسمها  1111عام  , وفً (9)روسٌا االتحادٌة , الهند الصٌن(

سماء هذه الدول , وتتعدد القضاٌا التً ألى من ونها تشكل االحرؾ األأ إذ,  مجموعة برٌكس

تلك المجموعة من  تبرٌكس تشمل باإلضافة للقضاٌا االقتصادٌة التً تأسستتابعها مجموعة  

                                                           

 . 191المصدر نفسه , ص  (1)

ب البصرة ها فً السٌاسة الدولٌة , مجلة اداتٌكٌة لمنظمة شنؽهاي واثرد مزبان خزار , االهمٌة الجٌوبولفه  (1)

 .   111 – 111, ص  1119,كلٌة اآلداب , جامعة البصرة  , 65, العدد 

( حسن سعد عبدالحمٌد, التهدٌدات االقتصادٌة للهٌمنة االمرٌكٌة "تكتل مجموعة برٌكس إنوذجاً" , المركز 9)

 .  1, ص  1115الدٌمقراطً العربً , 
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أجلها الى قضاٌا دولٌة متمثلة فً تؽٌٌر المناخ وآمن الطاقة والؽذاء واالزمة المالٌة واالرهاب 

 (1خرٌطة ) . (1)

ة إن القو إذ,  اً وتعمل مجموعة برٌكس من أجل تكوٌن نظام اقتصادي عالمً اكثر توازن    

ً اهمٌة كبٌرة ف تأثٌر وزنها الذي اصبح ذا حٌث منٌمكن تجاهلها االقتصادٌة لهذه المجموعة ال

الكبٌرة ل وجود الواقع الذي تعٌشه اؼلب االقتصادٌات التقلٌدٌة ظاالقتصاد العالمً , السٌما فً 

على الكرة االرضٌة , التً تعانً من تراكم كبٌر للمشكالت المالٌة , مما ادى الى خلق نمو 

متواضع وؼٌر مسبوق فً اقتصاداتها  واضطرابات واشكالٌات مربكة السٌما فً توفٌر التموٌل 

ة على ظهور مشكلة وألسواقها االقتصادٌة وتزاٌد كبٌر فً عدد العاطلٌن عن العمل , عال

لدٌون السٌاسٌة , لذا ساهمت )مجموعة برٌكس( بشكل كبٌر فً انتقال مظاهر القوة االقتصادٌة ا

من الؽرب الى الشرق , السٌما ان دول برٌكس تشهد انتشاراً واسعاً وسرٌعاً النتشال مجموعات 

 .  (1)ضاع افضل , بل اصبحت هذه الدول تقود االقتصاد العالمً أوسكانٌة كبٌرة من الفقر الى 

ل من القرن الحادي والعشرٌن , وإن صعود تكتل ابرٌكس ٌعد من اهم المالمح فً العقد األ   

 ب ــطـــالتكتل الى ق اتحول هذوالسٌاسٌة والعسكرٌة التً ٌمكن ان نظراً لمقومات االقتصادٌة 

عالمً ٌنافس القطب الؽربً , السٌما ان هذا التكتل االقتصادي ٌضم خمس دول من قارات 

مختلفة بٌنها دولتٌن ٌتمتعان بالعضوٌة الدابمة فً مجلس االمن هما )روسٌا االتحادٌة والصٌن( 

(9)  . 

مقومات كبٌرة تؤهلها لتشكٌل قوة فاعلة ومؤثرة فً النظام الدولً  وتملك مجموعة برٌكس   

وهذا نابع من الرؤٌة الجٌوستراتٌجٌة لدول اعضاء هذه المجموعة ومؤسساتها ذات الطبٌعة 

االقتصادٌة , إذ انها تضم دول رابدة فً المجال االقتصادي ترتكز بشكل كبٌر على االبتكار 

الزعامة العالمٌة , عألوة على ذلك موقعها الجؽرافً الذي ٌربط  التكنلوجً , بل انها تتطلع نحو

   :(5) االتًالى  مجموعة برٌكستشكٌل  تلخٌص اهم اهداؾ. وٌمكن  ( 2)قارات العالم بحراً 

 

                                                           

للعلوم  تكرٌتمجلة ,  BRICSدراسة فً ابرز االفكار السٌاسٌة لمجموعة برٌكس ,  سجى فتاح زٌدان  (1)

 .  917, ص  1118, ,جامعة تكرٌت  12, العدد  السٌاسٌة

طارق محمد ذنون الطابً , تأثٌر مجموعة البرٌكس فً اعادة تشكٌل النظام الدولً , مجلة تكرٌت للعلوم   (1)

 .  111, ص , جامعة تكرٌت  1111,  19السٌاسٌة , العدد 

ي , التحدٌات التً تواجه تكتل ابرٌكس واالفاق أوزٌنب حسٌن حرز الحمٌد وند وٌان احمد محمد ألف  (9)

 .  675, ص  1111,  19روك للعلوم االنسانٌة , العدد أوالمستقبلٌة , مجلة 

 .  115طارق محمد ذنون الطابً , مصدر سابق , ص   (2)

عبدالرحمن علً عبدالرحمن , االهمٌة االستراتٌجٌة لمجموعة دول برٌكس , مجلة المستنصرٌة للدراسات   (5)

 .  85, ص  1119, ,الجامعة المستنصرٌة  65, العدد  15العربٌة والدولٌة , المجلد 
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 عالمً توازن خلق بهدؾ المؤسسة الدول بٌن جٌواقتصادي - جٌوسٌاسً تكامل تحقٌق -1

 على االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات خاللها من تهٌمن التً القطبً التفرد سٌاسة وانهاء

 . العالمٌٌن واالقتصاد السٌاسة

الدول  دول االعضاء ودعم التجارة  وتحسٌنها بٌناالقتصادي بٌن  تعاونتعمٌق ال -1

 . االعضاء

 المحلٌة بهدؾ تقلٌل االعتماد على الدوالر االمرٌكً . عملةتقدٌم القروض بال -9

مشترك فً مجال التنمٌة المستدامة , وتطوٌر البنٌة التحتٌة من خالل  تعاونتحقٌق  -2

 االستثمار , وتأمٌن االمن الؽذابً من خالل المشارٌع التنموٌة . 

الربٌس الروسً فالدٌمٌر بوتٌن مساعً ألنشاء استراتٌجٌة تنموٌة طوٌلة االمد ,  تبنى -5

قود بهدؾ تعزٌز آمن الطاقة لدول مع انشاء منتدى للطاقة , وبنك احتٌاطً لل

 .ةالمجموع

فً مجال التنمٌة المستدامة واالستثمار فً مجال البنى التحتٌة الجل  تعاونتعزٌز ال -6

 تطوٌرها .

 (:  NAFTAاتفاقٌة التجارة الحرة ألمرٌكا الشمالٌة ) -4

هذا المشروع ربط االقتصاد المكسٌكً مع اقتصاد الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وكندا  ٌتنأول   

وعندما بدأ العمل بالتكامل االقتصادي مادٌاً بٌن كندا والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بتوقٌع معاهدة 

من الوالٌات  اتفقتا كالً  17/11/1991, وفً  1965تشؽٌل قطار الدٌزل السرٌع بٌنهما عام 

 ارة ـــجــــتوقٌع اتفاقٌة التب وقامتامتحدة االمرٌكٌة مع المكسٌك بالسٌر نحو التكامل االقتصادي ال

لم  ه( بٌن الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وكندا والمكسٌك إال إن NAFTAالحرة ألمرٌكا الشمالٌة )

 ( .9خرٌطة ) , (1) 1992ٌبدأ العمل بها من قبل هذه الدول اال فً كانون الثانً عام 

 :  (1)وٌمكن إجمال االهداؾ الربٌسة التً نصت علٌها االتفاقٌة بما ٌأتً  

 رفع الحواجز عن الحركات التجارٌة وتكوٌن منطقة للتجارة الحرة .  -1
 دعم وتوطٌد فرص االستثمار بٌن الدول المؤسسة لهذا االتفاقٌة .  -1
 اقرار االسالٌب والطرق الفعالة بهدؾ تطبٌق االتفاقٌة ومناقشة نتابجها .  -9
 دعم الشروط الضرورٌة من أجل المنافسة العادلة بٌن دول االعضاء .  -2
 الثنابً واالقلٌمً والدولً .  تعاونتشجٌع ال -5

 

                                                           

( واثر االتفاقٌة على  NAFTAعبد اللطٌؾ شهاب زكري , اتفاقٌة التجارة الحرة ألمرٌكا الشمالٌة )  (1)

 ,كلٌة االدارة واالقتصاد , الجامعة المستنصرٌة 12جلة العراقٌة للعلوم االقتصادٌة , العدد مالمكسٌك كنموذج , ال

 .  1, ص  1117, 

 .  2 – 9المصدر نفسه , ص   (1)
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 ( :WTOمنظمة التجارة العالمٌة )-5

عرفت منظمة التجارة العالمٌة على انها احد المنظمات المستقلة ذات الصفة القانونٌة , وتمثل    

االطار التنظٌمً والمؤسسً  الذي ٌحكم وٌدٌر العالقات التجارٌة فٌها بٌن دول االعضاء , 

من رحم  WTO).   لقد أنشأت منظمة التجارة العالمٌة ) (1)وتتمتع باالستقالل االداري والمالً 

لتعرٌفات والتجارة( الذي تأسست فً المؤتمر الدولً ل)االتفاقات العامة  ت , التً تتمثل بـالجا

, اما الدول الموقعة على  1928العمل عام  المنظمة  ,  وبدأت 1927الذي عقد فً جنٌؾ عام 

 بلجٌكا , استرالٌا , الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة , المملكة المتحدةدولة وهً )  19االتفاقٌة آنذاك 

كٌا , تشٌلً , الهند , كوبا , سورٌا , لبنان , البرازٌل , سٌالن , بورما , جٌكوسلوف, كندا , 

, فرنسا , فرٌقٌا , رودٌسٌا الجنوبٌةأباكستان , هولندا , نٌوزلندا , الصٌن , واتحاد جنوب 

ن هذه الدول وقعت على خفض التعرٌفٌة الكمركٌة الى )خمس( أ. إذ (1)( لكسمبورغ , النروٌج

حجم التجارة , بٌد ان معظم الدول التً وقعت هً من الدول الصناعٌة , وبعض الدول النامٌة 

   .  (9) 1951التزال تدور فً فلك األوساط االستعمارٌة السٌما لبنان وسورٌا اللتان انسحبتا عام 

ن ابرام االتفاقٌة هو تحقٌق قدر متزاٌد من زٌادة السلع وتصدٌر وعندما كان الهدؾ الربٌسً م

سلسلة من المفأوضات من  تالتجارة الدولٌة , إذ كان من الضروري تحقٌق هذا الهدؾ عقد

عقد ثمان جوالت اخرها كان جولة  فقدخالل جوالت متعاقبة الهدؾ منها توسٌع نطاق المشاركة 

( وثٌقة قانونٌة ملزمة , وفً 18األوسع والتً تضمن )أورؼواي والتً تعد االهم واالكبر و

ٌوم  فً دولال من قبلاتفاقٌة عرفت باسم اتفاقٌة مراكش وتم التوقٌع علٌها  تختام الجولة عقد

منظمة  نشأتالى منظمة التجارة العالمٌة وبذلك  GATT)) تالجا تضمن, و 15/2/1992

 . (2)( WTO) المٌةالتجارة الع

 

 

                                                           

معة تكرٌت للحقوق , ً , تأثٌر منظمة التجارة العالمٌة على العراق , مجلة جانحسام حمٌد شهاب المشهدا  (1)

 .  61, ص  1111,كلٌة القانون , جامعة تكرٌت ,  9, العدد  5المجلد 

على  WTOالشمري , تأثٌر منظمة التجارة العالمٌة  نرضا عبد الجبال الشمري , اٌاد عبد علً سلما  (1)

,  1111,  ,كلٌة اآلداب , جامعة الكوفة 11ل , العدد والدول المنظمة الٌها , مجلة ادأب الكوفة , المجلد األ

 .  71ص 

 .  71المصدر نفسه , ص   (9)

طاهر خلؾ سالم , سعً العراق لالنضمام الى منظمة التجارة العالمٌة , مجلة جامعة تكرٌت للحقوق ,   (2)

 .   982, ص  1111, ,كلٌة القانون , جامعة تكرٌت ,  1, العدد  6المجلد 
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دولة فً  129ثم ازداد العدد الى  15/11/1995( فً 111ثم ازداد عدد االعضاء لٌصبح )  

( دولة , اما الدول بصفة مراقب نحو 159اصبح العدد ) 19/8/1118, وفً  91/8/1116

دولة عربٌة هً )مصر , االردن ,  11للمنظمة دولة , بلػ عدد الدول العربٌة التً أنظمت  91

مان , والمؽرب , وتونس , والسعودٌة , وقطر , ٌا , والكوٌت , وعُ والبحرٌن , ومورٌتان

 السودان, الٌمن , لٌبٌا , الجزابر  ,دول بصفة مراقب هً )العراق  6واالمارات , وجٌبوتً( و 

 .  (1)( , لبنان 

منظمة التجارة الدولٌة بأنها منظمة اقتصادٌة عالمٌة مستقلة ذات شخصٌة قانونٌة  عدوت    

ة وع منظومة النظام االقتصادي الجدٌد على ادارة اسس النظام التجاري الدولً , عألوتعمل م

على تقوٌته بهدؾ زٌادة النشاط االقتصادي العالمً وزٌادة التبادل التجاري الدولً , وتعرؾ 

اٌضاً بأنها منظمة دولٌة تتعامل مع قواعد التجارة العالمٌة بهدؾ تدفق التجارة بسهولة وبحرٌة 

 :(9) باالتً أجمالهاالعالمٌة ٌمكن  . اما بالنسبة لألهداؾ الربٌسة لمنظمة التجارة (1) ممكنة

 السعً الى زٌادة االنتاج وتوسٌع التجارة فً السلع والخدمات .  -1

 العمل على رفع مستوى المعٌشة والدخل .  -1

 حجم الدخل مع ضمان العمالة الكاملة . فًلعمل على خلق نمو كبٌر ومتوازن ا -9

انها تعد وسٌلة هامة بهدؾ الؽاء قٌد الكمٌة  إذااللتزام بتخفٌض التعرٌفٌة الكمركٌة ,  -2

 على الواردات من السلع والخدمات .

االلتزام بما نصت علٌه المادة سادساً من االتفاقٌة التً تضفً بأن تكون التجارة بٌن  -5

على توفٌر االجراءات والقواعد  ةودول االعضاء مبنٌة على اسس عادلة وسلٌمة , عأل

 للحماٌة الملكٌة الفردٌة . 

 السعً نحو االستخدام االمثل للموارد الطبٌعٌة وفقاً ألهداؾ التنمٌة المستدامة .  -6

العمل على توفٌر المعلومات للمستثمرٌن المصدرٌن والمستوردٌن بقدر ما ٌمكن من  -7

التنبؤ المستقبلً بالسلوك التجاري للدولة , أي ٌتم تثبٌت التعرٌفٌة الكمركٌة فً جدول 

 التزامات كل دولة بهدؾ ان تكون معروفة لكل الدول . 

                                                           

 .  72الشمري , مصدر سابق , ص  ناٌاد عبد علً سلما رضا عبد الجبال الشمري و  (1)

 .  985طاهر خلؾ سالم , مصدر سابق , ص   (1)

ادٌب قاسم شندي , انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمٌة وتداعٌاته على االقتصاد العراقً , مجلة   (9)

,  1119 كلٌة االدراة واالقتصاد , جامعة الكوفة ,, 11, العدد  1لد الؽري للعلوم االقتصادٌة واالدارٌة , المج

 .  9 -8ص 
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 :COM ESA)) اتفاقٌة ألكومٌسا-6

فرٌقٌا ألدول شرق وجنوب قارة  السٌمانشاء منظمة التجارة التفصٌلٌة أ تتفاقٌة تضمنإوقعت    

(P+Aًف ) بٌد إن منظمة التجارة  1981الفرٌقٌة عام أتحت مضلة قرار القمة  1981 عام

, الى منظمة السوق المشتركة والذي تعرؾ  1992( قد تحولت فً دٌسمبر P+Aالتحصٌلٌة )

((COM ESA على االتفاقٌة التً ضمنت انشاء السوق كتطور  , بعد توقٌع دول االعضاء

وتعرؾ الكومٌسا بأنها احد التكتالت .  (1)طبٌعً الذي ٌخدم فً اقامة الوحدة االفرٌقٌة الشاملة 

االقتصادٌة التً نشأت بهدؾ التكامل االقلٌمً بٌن الدول االفرٌقٌة ذات السٌادة التً اتفقت فٌما 

قلٌمً فً منطقتها من اجل انفتاح السوق وتنمٌة التجارة عن بٌنها بهدؾ االرتقاء بالتكامل اال

وتركٌز العمل بهدؾ تعظٌم االستفادة من المصادر الطبٌعٌة للصالح المشترك  تعاونطرٌق ال

( دولة )السودان , مصر 11بٌن شعوبها , لذلك فأن الكومٌسا تمثل تكتالً اقلٌمٌاً اقتصادٌاً ٌضم )

, سٌشل  يٌا , والكنؽو الدٌمقراطٌة , بورندندا , كٌنأو, جٌبوتً , ر ؼنداأو, ارتٌرٌا , اثٌوبٌا , 

ي , جزر القمر , مورٌشبوس , ومدؼشقر , نامٌبٌا , زامبٌا , رٌمبابوي , سوازبالند , و, ماأل

 . (1)انجوال( 

وتؤدي التكتالت االقتصادٌة االقلٌمٌة دوراً كبٌراً فً تحقٌق المصالح واالهداؾ القومٌة لدول    

ض مع المنظمات التجارٌة الدولٌة من اجل تحقٌق أوكل تكتل السٌما ان تلك التكتالت تدعم التف

ض اقصى االستفادة فً ظل وجود كثرة المتؽٌرات االقتصادٌة الدولٌة , فضالً عن ذلك تعمل بع

ر من أجل تأسٌس واالدول ذات االمكانات االقتصادٌة المتشابهة وذات الموقع الجؽرافً المتج

ان ذلك ٌسهم فً  إذالتجمعات االقتصادٌة بهدؾ تحقٌق تكامل جٌواقتصادي وجٌوسٌاسً , 

المالٌة وٌشجع االستثمار مما رات وتوسٌع االسواق وٌمكن الشركات من االستفادة من الوف

. اما بالنسبة لألهداؾ الربٌسة  (9)عال على زٌادة فرص العمل وتحسٌن نوعٌتها ٌعكس بشكل ف

  : (2) باالتً أجمالهاللمنظمة الكومٌسا ٌمكن 

                                                           

اٌهاب عبدهللا عباس , اثر السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افرٌقٌا )الكومٌسا( فً عملٌة التنمٌة فً   (1)

 الرابط االتً ., متاح على  1111, السودان ,  11, العدد  1111السودان , مجلة جامعة شندي , المجلد 

https//search.emarefa.ent/ar/detail. 

التكتالت االقتصادٌة االقلٌمٌة فً  ٌد ارباب , دورمصعب معتصم سع ً حمزة العوض واٌمن عبد الؽن  (1)

م لو( , مجلة جامعة االنبار للع1119 – 1116زٌادة الصادرات دراسة حالة : السودان وتجمع الكومٌسا )

 .  18, ص  1111, ,كلٌة االدارة االقتصاد , جامعة االنبار  1, العدد  12رٌة , المجلد االقتصادٌة واالدا

 .  659, ص  1111محمد عبدالسالم , الجؽرافٌة السٌاسٌة دراسة نظرٌة وتطبٌقات عالمٌة , مكنبة نور ,   (9)

 .  19 – 18مصعب معتصم سعد أرباب , مصدر سابق , ص  اٌمن عبد النبً حمزة عوض و  (2)
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التنمٌة المستدامة للدول االعضاء من خالل تحقٌق النمو المتواصل العمل على تحقٌق  -1

 بتشجٌع االنتاج والتسوٌق المتناسق . 

 ومنها والسٌما االقتصادٌةكافة المجاالت ع عجلة التنمٌة المشتركة فً العمل على دف -1

سٌاسة االقتصاد الكلً وبرامجه من أجل رفع مستوٌات المعٌشة , فضالً عن تشجٌع 

 العالقات االقتصادٌة بٌن دول االعضاء . 

فً مجال تحقٌق االمن والسالم واالستقرار , من أجل تهٌبة الظروؾ المناسبة  تعاونال -9

 لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة بٌن الدول االعضاء 

بها , ووضع الشروط  السٌماالعمل على تسهٌل االجراءات التجارٌة وتبسط الوثابق ال -2

 التً تنظم عملٌة التصدٌر بٌن دول االعضاء . 

فً مجاالت االتصاالت والتدخل بهدؾ تسهٌل النشاط  ونتعاالعمل على تعزٌز ال -5

 التجاري والخدمات وانتقال العمالٌة . 

وضع قواعد المنشأ فٌما ٌتعلق بالمنتجات التً ٌكون منشؤها الدول االعضاء فً  -6

 الكومٌسا .

 

 : ( AU) التحاد الفرٌقً – 7

داخل منظمة الوحدة  المبذولةاالفرٌقٌة لقد جاء تأسٌس االتحاد االفرٌقً بعد سلسلة من الجهود    

بٌن الدول االفرٌقٌة , وبعد اربعة عقود  تعاوناالفرٌقٌة وخارجها بهدؾ تعدٌل صٌؽة التكامل وال

ٌعدها الكثٌرون بأنها لم تكن قادرة على تلبٌة  تمنظمة الوحدة االفرٌقٌة التً با من تأسٌس

 .  (1)دٌد فً هذا الشأن طموحات الدول االفرٌقٌة , والبد من اٌجاد عمل ج

بناًء على ذلك قرر رؤساء الحكومات والدول االفرٌقٌة فً مقدمتها الحكومة اللٌبٌة المتمثلة    

بربٌسها السابق )معمر القذافً( على ضرورة استبدال منظمة الوحدة االفرٌقٌة التً لم تكن 

تكون اكثر قدرة من اجل  قادرة على تلبٌة طموحات الشعوب االفرٌقٌة بمنظمة إقلٌمٌة جدٌدة

التحدٌات الداخلٌة والخارجٌة التً تواجه القارة االفرٌقٌة , وفً السنوات االخٌرة من القرن 

لى الخطوات الهامة بهذا الشأن اثناء القمة أو تبدأ إذالعشرٌن تسارعت االحداث بهذا االتجاه , 

المنعقدة فً الجزابر , وفً هذه القمة دعت لٌبٌا رؤساء  1999االفرٌقٌة فً شهر ٌولٌو عام 

الدول االفرٌقٌة لعقد اجتماع فً قمة استثنابٌة وقبلت هذه الدعوة وتم عقد القمة االستثنابٌة وبعد 
                                                           

, المركز العالمً للدراسات وابحاث الكتاب  1بشٌر الكوت , الوحدة االفرٌقٌة فً القرن العشرٌن , ط  (1)

 .  115, ص  1112, , طرابلساالخضر 
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, عن انشاء منظمة االتحاد االفرٌقً , واصبح  9/9/1999اآلراء اصدرت قمة سرت ٌوم تبادل 

 . (1) 1111االتحاد قابم من الناحٌة القانونٌة بعد عام 

لمعالجة القضاٌا السٌاسٌة واالقتصادٌة وتعزٌز التنمٌة  ( دولة تعمل معاً 55وٌضم االتحاد )   

 . (1)تً: والتكامل فً عموم افرٌقٌا , وٌمكن رصد اهداؾ االتحاد االفرٌقً من خالل اال

العمل على تنسٌق ومواءمة السٌاسات بٌن المجموعات االقتصادٌة االقلٌمٌة القابمة  -1

 والمستقبلٌة من اجل تحقٌق اهداؾ االتحاد بشكل تدرٌجً .

تهٌبة الظروؾ المناسبة التً من شأنها ان تؤدي دوراً هاماً فً االقتصاد العالمً  -1

 ضات الدولٌة .أووالمف

المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة  مٌة المستدامة فً تعزٌز التن العمل على -9

 وكذلك تكامل االقتصادٌات االفرٌقٌة . كافة 

لرفع مستوى المعٌشة للشعوب جمٌعاً مٌادٌن النشاط البشري فً  تعاونتعزٌز ال -2

 االفرٌقٌة. 

مجال العلم  السٌماالتعجٌل فً تنمٌة القارة عن طرٌق البحث فً المجاالت كافة  -5

 والتكنولوجٌا . 

                                                           

( مجلة الدراسات الدولٌة , العدد التحدٌات -الهٌكلٌة  –النشأة خٌري عبد الرزاق جاسم , االتحاد االفرٌقً )  (1)

 .   51, ص  1116, , جامعة بؽداد   91 – 91

, مركز االمارات  1حمدي عبدالرحمن حسن , االتحاد االفرٌقً والنظام االمنً الجدٌد فً أفرٌقٌا , ط   (1)

 .  11 – 11, ص  1111للدراسات والبحوث االستراتٌجٌة , ابو ظبً , 
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 المبحث االول

 دور العوامل الطبيعية في توجهات روسيا االتحادية ازاء العراق

للعوامل الجؽرافٌة الطبٌعٌة أهمٌة كبٌرة فً التؤثٌر على العالقات الدولٌة وان واقع الدولة     

ن العالقات أذ إ , نحو التقارب كبٌرة على السٌاسة الدولٌة و ٌوجه احٌانا  الطبٌعً له انعكاسات 

السٌاسٌة للدولة تتؤثر سلبٌا او اٌجابٌا بحسب الخصابص الطبٌعٌة وان العناصر الطبٌعٌة للدولة 

نع القرار السٌاسً فً صٌاؼة السٌاسات االقتصادٌة و االستراتٌجٌة طوٌلة اتؤتً مساعده لص

لى تؤثٌرها على اعمال الحكومات فً جمٌع المستوٌات المحلٌة او االقلٌمٌة و قد االمد  عالوة ع

وفً الؽالب تساهم العوامل الطبٌعٌة فً تحدٌد الشخصٌة  .(1) تعدى ذلك الى المستوٌات العالمٌةت

الجٌوسٌاسٌة للدولة كونها تمتاز بالثبات عكس العوامل البشرٌة التً تتسم بسرعة تؽٌرها و 

وألجل االحاطة بالموضوع سٌتم دراسة العوامل الجؽرافٌة الطبٌعٌة  .(2) المستمرة دٌنامٌتها

 هً كاالتً : ثرة فً توجهات روسٌا االتحادٌة والمإ

 : خصائص الموقع الجغرافي  -اوالً 

قارة اوروبا , و تقع بٌن  حتى شرقالشرقً من قارة اسٌا  والشمال الشمال الىتمتد روسٌا     

41دابرتً عرض )
◦
 – 22

◦
11طول ) ًو قوس ( شماال  

◦
- 161

◦
وبذلك ( , 4خرٌطة ),  ( ؼربا  

( دابرة عرض مما انعكس اٌجابٌا على تنوع شخصٌتها الجؽرافٌة و 40نحو ) علىروسٌا  تمتد

التربة و الموارد  مثل موارد طبٌعٌة من تحتوٌه اقع جٌوبولٌتكً خاص بها السٌما فٌمااوجدت و

المابٌة و النشاط االقتصادي فضال عن التؤثٌر فً االستٌطان و التركٌز السكانً و توزٌع 

اضؾ  . (3) المستوطنات وهذا ٌعنً ان روسٌا تقع ما بٌن المناطق المعتدلة و المناطق القطبٌة

ة فً امتدادها ( قوس طول قد اكسبها أهمٌة كبٌرة و خاص140متداد روسٌا الى نحو )إلى ذلك إ

ا االتحادٌة منحها عمقا استراتٌجٌا فقد اذ ان االمتداد العرضً لروسٌ,من الشرق الى الؽرب 

 كان لهذا العمق دورا فً استنزاؾ القوة االوربٌة الؽازٌة ) الفرنسٌة و االلمانٌة ( و استدراجها 

                                                
مطبعة االنجلو المصرٌة , القاهرة  , 6ط محمد محمود الدٌب , الجؽرافٌة السٌاسٌة  ) أسس و تطبٌقات ( , (1)
 . 53, ص 2002, 
, الموصل ,  دار الكتب للطباعة والنشرمحمد ازهر السماك , الجؽرافٌة السٌاسٌة )اسس و تطبٌقات ( ,  (2)

 . 115, ص  1122
كبرى , المجلة العربٌة للعلوم السٌاسٌة , مركز دراسات الوحدة العربٌة , العدد  ىولٌد نصار , روسٌا كقو (3)

 . 32, ص  2002, بٌروت ,  20
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الداخل ثم تنظٌم الصفوؾ و مواجهتها مرة اخرى , و فٌما ٌخص جوارها الجؽرافً تتمٌز الى 

ن واحد )أوربا , آفرٌد من نوعه فهً  دولة كبرى تنتمً الى قارتٌن فً روسٌا االتحادٌة بوضع 

آسٌا( و بذلك فؤنها  دولة اور اسٌوٌة , و ٌحد روسٌا من الشمال الؽربً النروٌج و فلندا , من 

ومن الجنوب الؽربً اوكرانٌا , ومن  . (1)الؽرب استونٌا و بالروسٌا و لٌتوانٌا والتفٌا و بولندا

الشرق و الجنوب الشرقً جمهورٌة الصٌن و جمهورٌة منؽولٌا , وٌحدها كذلك الجزء االخٌر 

من الشرق الحدود البرٌة لجمهورٌة كورٌا الشمالٌة , و تحد كازخستان من جهة اسٌا الوسطى , 

تشكل دول الجوار الروسً  اما فً جنوب ؼرب اسٌا تحدها جورجٌا و اذربٌجان , اذ ان معظم

, فضال عن جمهورٌة ابخازٌا و ( 5, خرٌطة )تفككت من االتحاد السوفٌتً  من الدول التً

جمهورٌة اوستٌا اذ ان روسٌا اقتطعتهما من جورجٌا و اعترفت بهما دولتٌن ان كل هذا االبعاد 

 .(2)وبولتٌكٌة و المساحة الشاسعة تعطً روسٌا االتحادٌة اهمٌة كبٌرة فً المكانة الجٌ

اما  ,( 2, شكل ) (1جدول ) , كم ملٌون (21.105)البرٌة بلػ مجموعة اطول حدودها ٌ    

كثر من واجهة بحرٌة فهً أتطل على  فؤنهابالنسبة لموقع روسٌا االتحادٌة من الماء و الٌابسة 

ٌط الهادي على المح تطل جهة الشرقومن تطل من الشمال على مٌاه المحٌط المتجمد الشمالً , 

على البحر االسود من جهة الجنوب الشرقً و وشواطا البلطٌق  تطل علىومن الشمال الؽربً 

 تجمٌد المٌاه فً معظم اٌام السنة تعد المٌاه الشمالٌة لروسٌا االتحادٌة ؼٌر صالحة للمالحة بسبب

باالتصال  , لكن الساحل الشرقً لروسٌا االتحادٌة الذي ٌشرؾ على المحٌط الهادي ٌسمح لها

  ةمناطق االقتصادٌالبؽٌة الوصول الى  نسبٌا   طوٌل هذا الخط المالحًبٌد  , بالعالم الخارجً

اما الساحل المشرؾ على البحر  , التً هً مجال الصراع و التنافس بٌن الدول العظمىالربٌسة 

عن طرٌق الذراع  الخارجً بالعالم لالتصال البحرٌة الربٌسة روسٌا االتحادٌة ٌُعد بوابة االسود 

ٌقع خارج  )البسفور( و بحر اٌجه , وهذا المعبر المابً(,لالمابً البحري لمضٌقً )الدردنٌ

  . ( 3)حدود السٌطرة الروسٌة 

 

                                                
الكادٌمً , عمان , , مركز الكتاب ا 1من الوطنً الروسً بٌن الفرص والقٌود , ط, االمحفوظ رسول  (1)

 . 22, ص  2012

 1112, دراسة جؽرافٌة االقلٌمٌة , جامعة بؽداد , بؽداد ,  اوروبااحمد حسون محمد السامرابً , جؽرافٌا  (2)

 . 542, ص 

,  2007جامعة دمشق , كلٌة اآلداب , دمشق , محمد حمادي و اخرون , الجؽرافٌة السٌاسٌة , منشورات  ((3

 .101ص 
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 (1جدول )
 

 المبوٌة مع دول الجوار الجؽرافًونسبها االتحادٌة روسٌا البرٌة لحدود الاطوال 

المجاورة الدول ت كم/  الحدود طول  %المبوٌة النسبة   

 0.21 116 النروٌج 1

 5.11 1313 فلندا 2

 1.17 432 بولندا 3

 1.03 227 لتوانٌا 4

 1.34 215 استوانٌا 5

روسٌا بال 6  151 4.37 

 1.33 212 التٌفٌا 7

 7.11 1576 اوكرانٌا 2

 34.21 7644 كازخستان 1

 11.02 4120 الصٌن 10

 1.21 224 اذربٌجان 11

 15.70 3441 منؽولٌا 12

 3.30 723 جورجٌا 13

الشمالٌة كورٌا 14  12 0.02 

 1.16 255 ابخازٌا 15

 0.31 70 اوسٌتٌا 16

 %100 21105 المجموع

 
 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على 

 2012, مركز الكتاب االكادٌمً , عمان ,  1محفوظ رسول , االمن الوطنً الروسً بٌن الفرص والقٌود , ط
 .  27, ص 
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 (2شكل )
 

 مع دول الجوار الجؽرافً البرٌة االتحادٌة النسب المبوٌة لحدود روسٌا 
 

 
 ( . 1المصدر : جدول )

 
من خالل النظرٌات الجٌوستراتٌجٌة التً سلطت الضوء على موقع روسٌا االتحادٌة , إذ   

ان الدول البحرٌة هً التً تمتلك القوة وتتحكم فً مصٌر  تهتوصل )ماهان( من خالل خبر

تحقٌق القوة العالم عن طرٌق احكام قبضتها على الطرق المابٌة , إذ انه وضع شروطا  من اجل 

البحرٌة فً أي دولة وحددها , بالموقع الجؽرافً للدولة ومساحتها عالوة على اهمٌة العوامل 

أن من ٌحكم  تهالسكانٌة ومٌول السكان ورؼبتهم فً ركوب البحر , وبٌن )ماهان( فً نظرٌ

وة العالم المحٌط  ٌحكم تجار العالم ومن ٌحكم تجار العالم ٌحكم ثروة العالم ومن ٌسٌطر على ثر

 .(1)ٌحكم العالم ذاته 

وٌتضح ان روسٌا االتحادٌة وبحجم ما تمتلك من سواحل على المحٌط الهادي والمحٌط     

امتالكها العدد السكانً الكبٌر وتوفر الموارد  وال  عن مساحتها الشاسعة المتجمد الشمالً , فض

ٌمكنها من مكنها و( , االمر الذي جمٌع الشروط التً وضعها )ماهان متلكفٌها بؤنها تتالطبٌعٌة 

 . ( 6خرٌط ) ,  (2)اداء دورا  جٌوستراتٌجٌا  هاما  ٌمكنها من الظهور كقوة كبرى 

                                                
 2020, سورٌا ,  1عباس ؼالً الحدٌثً , مدخل الى الجؽرافٌة السٌاسٌة , امل الجدٌدة للنشر والتوزٌع , ط  1

 . 316 – 314, ص 
 . 11أحمد حامد خلٌوي البركً , مصدر سابق , ص   2
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تعمل روسٌا االتحادٌة على بسبب تجمد اؼلبها , البحرٌة  إطاللتهاابل أهمٌة ضلت ا  ونظر

 , الوصول الى المٌاه الدافبة و منها الخلٌج العربً الذي ٌطل علٌه العراق خاصة

الم القدٌم حسب راي ما كندر ووصؾ هذا القلب بانه منبع تمثل روسٌا قلب الع ا  استراتٌجٌجٌوو

ة و الطرق ٌالسكك الحدٌد عبر شق ةالقوة البحرٌة ومن الممكن تحسٌن االتصال بٌن مناطق

وقد دعا ماكندر هذا القلب بالقلب الشمالً كما ٌرى ان السهول  , البرٌة او من خالل الطٌران

اذ تعطً فرصة كافٌة لروسٌا فً كسب الوقت  , مقطً روسٌا مٌزة الدفاع فً العتعوسط اسٌا 

لقد اكد ماكندر  , ان تعٌد قواتها فً حال مهاجمتها هافً اثناء الحرب أي عمق استراتٌجً ٌمكن

تمتع بها روسٌا اذ اطلق علٌه تسمٌة المحور الجؽرافً للتارٌخ  الذيالموقع االستراتٌجً  على

اوراسٌا , وقد صاغ ماكندر القانون الجٌوبولتٌكً من  تشؽل الجزء الشمالً من  فهً كتلة قارٌة

طر ٌطر على قلب االرض ٌسٌطر على قلب االرض و من ٌسٌطر على اوروبا الشرقٌة ٌسٌٌس

,  (7)خرٌطة ,  طر على العالمٌطر على الجزٌرة العالمٌة ٌسٌعلى الجزٌرة العالمٌة و من ٌس

 .(1)المٌاه الدافبة لى ان تصل اعلى ان ماكندر  اشار الى ان الدول القارٌة تطمح 

وألجل ذلك عقدت روسٌا االتحادٌة العدٌد من االتفاقٌات بؽٌة الوصول الى مٌاه المحٌط الهندي   

و الخلٌج العربً , ناهٌك عن العمل على بناء اسطول من الؽواصات التً كانت تجوب اعالً 

ٌة االستراتٌجٌة الكبٌرة لروسٌا البحار فضال  عن اطاللتها البحرٌة على بحر قزوٌن ذات االهم

. وٌذكر إن سباٌكمان اكده على اهمٌة روسٌا فً نظرٌة االطار االرضً الذي ٌشمل  (2)االتحادٌة

كل أوربا عدا روسٌا والجزٌرة العالمٌة بما فً ذلك العراق واٌران وتركٌا وافؽانستان والهند 

اٌكمان هذا االقلٌم بمثابة منطقة وجنوب شرق اسٌا وكورٌا والصٌن وشرق سٌبٌرٌا  , وعد سب

أوراسٌا فً فاصلة بٌن القوة المتصارعة )البحرٌة والبرٌة( فمن ٌسٌطر على هذا االقلٌم ٌتحكم 

ومن ٌتحكم فً اوراسٌا ٌسٌطر على العالم لكون دول هذا االقلٌم تضم اؼلبٌة سكان العالم 

 ( .2خرٌطة ) . (3)وموارده االقتصادٌة 

 

 

                                                
 .201, ص 2002, الدار المصرٌة اللبنانٌة , القاهرة ,  1, ط حسام الدٌن جاد الرب , الجؽرافٌة السٌاسٌة (1)

فٌحاء كامل عباس الفتالوي , االهمٌة الجٌوبولتٌكٌة لشبة جزٌرة القرم فً االمن القوي الروسً , اطروحة  (2)

 . 51,ص 2017دكتوراه , كلٌة التربٌة للبنات , جامعة بؽداد , 

ة على بحر قزوٌن وافاقها المستقبلٌة , اطروحة دكتوراه , كلٌة مهدي فلٌح ناصر الصافً , الدولة المطل (3)
 . 22, ص 2004اآلداب , جامعة البصرة , 
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المس فً نظرٌة القوة الجوٌة فقد رسم خرٌطة العالم على اساس المسقط  ما سفرسكًأ    

القطبً للمسافات واالنحرافات الصحٌحة وذكر فٌها دابرتٌن صؽٌرتٌن مثلت االولى القلب 

الصناعً لروسٌا االتحادٌة ومثلت الثانٌة القلب الصناعً للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة اما 

تان فؤن االولى منها تمثل منطقة سٌادة القوة الجوٌة لالتحاد السوفٌتً الدابرتان الكبٌرتان المتدخل

السابق والتً تمثلت فً الجزء االكبر من قارة افرٌقٌا وجمٌع جنوب شرق اسٌا والحافة الشمالٌة 

من استرالٌا , اما الدابرة الكبٌرة الثانٌة تضم منطقة سٌادة القوة الجوٌة االمرٌكٌة التً تشمل 

مالٌة والجنوبٌة , وقد ذكر سفرسكً فً الخرٌطة ان النفوذ الذي ٌتداخل فً النفوذ امرٌكا الش

نظرا  ألهمٌة هذه ,  (1)خرٌطة , الروسً واالمرٌكً ٌعرؾ بؤسم )منطقة تحدٌد المصٌر(

وشمال ستراتٌجٌا  , وتضم منطقة التداخل هذه امرٌكا الشمالٌة و أوربا و افرٌقٌا االمنطقة 

عظم اسٌا والجزر الٌابانٌة والجزر البرٌطانٌة , ومن هنا كان منطوق الصحراء الكبرى وم

نظرٌة سفرسكً على النحو االتً: )من ٌملك السٌادة الجوٌة ٌسٌطر على منطقة تداخل النفوذ 

  . (1)أي منطقة تحدٌد المصٌر ومن ٌتحكم فً منطقة التداخل ٌسٌطر على العالم كله( 

فً نظرٌته صدام الحضارات ان العالم متعدد الحضارات فقد ذكر  هنتنؽتونما صموبٌل أ   

وٌرى ان مٌزان القوة بٌن تلك الحضارات قد تؽٌر اذ ان التؤثٌر النسبً للؽرب متجهة نحو 

الزوال وفً الوقت نفسه ان القدرات العسكرٌة واالقتصادٌة للحضارات االسٌوٌة اخذ فً النمو , 

االساسً للصراعات العالمٌة الجدٌدة سٌكون فً نظرٌته بؤن المصدر هنتنؽتون وقد طرح 

ن االنقسامات البشرٌة ستكون ثقافٌة أذ إحضارٌا  وثقافٌا  بدل ان ٌكون اٌدٌولوجٌا  او اقتصادٌا  , 

وستضل الدول واالمم هً اقوى الالعبٌن فً الشإون الدولٌة , هذا ٌعنً ان الصراعات فً 

حضارات مختلفة وسٌسٌطر الصدام بٌن  السٌاسات الدولٌة تحدث بٌن مجموعات وامم لها

 ( . 10, خرٌطة )  (2) الحضارات على السٌاسات العالمٌة

سبق ٌمكن القول إن موقع روسٌا االتحادٌة فً اقصى شمالً قارة آسٌا وأطاللتها  بناء  على ما  

ل على مسطحات مابٌة متجمدة فً اؼلبها دفعها الى مد جسور عالقاتها الجٌوإقتصادٌة مع الدو

المطلة على المٌاه الدافبة ومنها العراق الذي ٌمتاز بؤهمٌة موقع الجؽرافً ودوره المحوري فً 

 جوارها الجؽرافً . 

                                                
, مكتبة النور , بؽداد ,  1محمد عبد السالم , الجؽرافٌا السٌاسٌة دراسة نظرٌة وتطبٌقات عالمٌة , ط (1)

 .  654, ص  2020
مكتب زاكً ,  1لسٌاسٌة والجٌبولتٌك مع بعض التطبٌقات , طعدنان عبدهللا حمادي الجمٌلً , الجؽرافٌة ا (2) 

 .  267, ص  2021لطباعة , بؽداد , 
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 موقع روسٌا االتحادٌة بالنسبة لنظرٌة القوة الجوٌة لسفرسكً( 1خرٌطة )

 

,  2020, دمشق , دار امل الجدٌدة ,  1المصدر : عباس ؼالً الحدٌثً , مدخل الى الجؽرافٌا السٌاسٌة  , ط

 .  355ص 

 (10خرٌطة )
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 ؽتوننموقع روسٌا االتحادٌة بالنسبة لنظرٌة صدام الحضارات لهنت

 

شروع النووي االٌرانً , المصدر : لطٌؾ كامل كلٌوي الجابري , التحدٌات االقلٌمٌة والدولٌة التً تواجه الم

 .  120, ص  2007جامعة القادسٌة ,  –رسالة ماجستٌر , كلٌة اآلداب 
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 : المساحة   -ثانياً 

الوزن السٌاسً للدولة فؤن المساحة الكبٌرة  تنظٌمساحة الدولة من المإشرات المهمة فً من أ   

فضال عن تنوع الموارد الطبٌعٌة فٌها  ,  تكون لها أهمٌة فً استٌعاب االعداد الكبٌرة من السكان

من , و توفر فرص أكبر فً الدفاع عن سٌادة الدولة على الرؼم ما تشهده التقنٌات العسكرٌة 

 عن نشرناهٌك  , فً االسلحة لكن المساحة الكبٌرة تضمن اسلوب الدفاع فً العمق تطور 

تشؽل روسٌا االتحادٌة و.  (1) يقواتها االقتصادٌة على مناطق متباعدة تجنبا االختراق العسكر

%( من مساحتها اما الجزء 75) نحومساحة كبٌرة من سطح االرض ٌشكل الجزء االسٌوي 

ومع انضمام  2( كم1700750200) من اجمالً مساحتها البالؽة  %(25)فتقدر نسبة االوروبً 

وهً بذلك تكون الدولة  .(2) 2( كم1701010221شبه جزٌرة القرم زادت مساحتها لتكون )

( 4, و على الرؼم ان مساحة الؽرب الروسً ال تتجاوز ) المساحة حٌثاالولى فً العالم من 

%( من سكان روسٌا االتحادٌة نتٌجة للظروؾ المناخٌة المعتدلة 20اال انه ٌتركز فٌه ) , ملٌون

صناعٌة و الحٌوٌة , و علٌه تمركزت العاصمة موسكو و المدن الروسٌة الربٌسة و المنشآت ال

وقد تمٌزت مساحة روسٌا االتحادٌة بعده ممٌزات سواء فً السلم او  .(3)فً ؼرب الدولة 

 :  (4)ٌمكن اجمالها من خالل االتً الحروب 

 ان رقعة االرض الشاسعة ٌمكن ان تضم عددا كبٌرا من السكان .  -1

دٌة بعد تطبٌق العلم و توفر موارد ثروة طبٌعٌة كبٌرة و ٌمكن ان تتحول الى موارد اقتصا -2

 التكنولوجٌا .

ان امتداد روسٌا االتحادٌة على عددا كبٌر من دوابر العرض ساعد ذلك على التنوع المناخً  -3

 فٌها االمر الذي ٌساعد على تنوع االنتاج الزراعً فٌها .

ٌة ان مساحة روسٌا االتحادٌة الواسعة اتاحت لها الفرصة على توزٌع المركز الحٌوٌة و الصناع -4

عمق فً الالدفاع  ناهٌك عن فابدة المساحة فً الحرب اذ اتاحت لها خاصٌة بعٌدا عن حدودها , 

                                                
دراسة نظرٌة , دار الحكمة للطباعة و النشر , بؽداد ,  ٌاسٌة الخارجٌة :مازن اسماعٌل الرمضانً , الس (1)

 . 152, ص  1111
)دراسة حالة نجاة مدوخ , السٌاسة الخارجٌة لروسٌا اتجاه الشرق االوسط فً ضل التحوالت الراهنة  (2)

) ؼٌر منشورة ( كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة , جامعة محمد  (, رسالة ماجستٌر 2014-2010سورٌا 
 .52, ص  2015خضٌر , الجزابر , 

اشرون , بٌة للعلوم ن, الدار العر 1ربٌس فالدٌمٌر بوتٌن , طوسٌم خلٌل قلعجٌة , روسٌا االوراسٌة زمن ال (3)
 .162-167, ص  2016

 جامعة,  المصرٌة االنجلو مكتبة,  6ط,  معاصر منظور السٌاسٌة الجؽرافٌا,  الدٌب ابراهٌم محمود محمد (4)
 .252ص, 2002,  االداب كلٌة,  الشمس عٌن
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(Defense in depth )امكانٌة استدراج الخصم نحو الداخلللدولة  تتٌح المساحة الكبٌرة كون 

ذلك  قٌام بهجوم مضاد الستعادة ما فقدته او اكثر مناللتكسب الوقت من اجل تنظٌم قواتها , ثم 

 نابلٌونفقد استؽله االتحاد السوفٌتً السابق سعة مساحته فً استدراج الفرنسٌٌن عندما ؼزي , 

االتحاد السوفٌتً واتبع  خطوط تموٌنٌة , و ادخلته فً بٌبة طبٌعٌة قاسٌة ,  اطالتحتى  الدولة

عملت  ٌةروسٌا االتحاد وٌذكر إن, للدولة  1141هتلر سنة عند ؼزو  السابق السٌاسٌة نفسها 

ن مالسٌما , مساحتها الشاسعة  الستؽاللالمستثمرٌن جلب على االفادة من دبلوماسٌتها فً 

استثمار ان روسٌا االتحادٌة تسعى الى  صفوة القول .(1)رإوس االموال الخلٌجٌة العربٌة 

امتدادها المساحً الهام فً توجهاتها الخارجٌة السٌما الدول العربٌة ومنها العراق الذي ٌعد 

  حلٌفا  ربٌسا  فً المدرك االستراتٌجً الروسً .  

 : السطح  -ثالثاً 

 , فً قوة الدولة او ضعفها بمختلؾ اشكالها الجبال و السهول و الودٌان تإثر التضارٌس    

اذ ان السطح لنقل و المواصالت داخل الدولة او خارجها , اسهولة فً  هاما  فهً تإدي دورا 

المنبسط ٌسهم فً تعزٌز التجانس و االرتباط الثقافً بٌن المواطنٌن فً مختلؾ اجزاء الدولة و 

فً بعض االحٌان ومن ناحٌة اخرى فؤن اشكال السطح قد تإثر  , ٌسهل عملٌة النمو االقتصادي

فقد ٌتخذ سكان الجبال العزلة فً طلب ,  المتضرسة ال سٌما المناطق المرتفعةى وحدة الدولة عل

التً ال تجدها نظٌرا  الفساح االنفصال , و تتمٌز روسٌا االتحادٌة من الناحٌة الطبٌعٌة بالسهول

فً القارات االخرى فتمتد من بحر البلطٌق و سهول شرق اوروبا الى نهر ٌنسً فً وسط 

جبال االورال  برز فٌها االتال إذ رٌا و تمتاز هذه السهول بانها قلٌلة االرتفاع بشكل عام سٌبٌ

, وفً اطراؾ هذه السهول توجد  تخترقهافهً تعد فاصال لقلة ارتفاعها و لكثرة الممرات التً 

الجبال االلتوابٌة الحدٌثة ممثلة فً القوقاز و تكملتها فً شبة جزٌرة القرم , و ٌالحظ اتساع 

المناطق الجبلٌة فً الشرق لتكون هضبة سٌبٌرٌا الشرقٌة التً تحدها جبال سٌان و شانوفً , 

   . (2)الجؽرافٌة السٌاسٌة من الناحٌة على الدولة  طبٌعة السطح هذه اثار عدٌدة لوان 

اصبح لهذا الجبال التً تطوق روسٌا االتحادٌة من الشرق الى الؽرب اهمٌة استراتٌجٌة ألنها    

تعد خطوط  دفاعٌة من الدرجة االولى اال  انها فً الوقت ذاته تقؾ فً طرٌق التوسع الروسً 

تداده من الشمال الى الجنوب وٌبلػ ام 2( ملٌون كم5.5وتبلػ مساحة السهل الروسً ) ,جنوبا  

                                                
 .137و  131, ص  2010قانونٌة , بؽداد , ,المكتبة ال 5, طسعدي حقً توفٌق , مبادئ العالقات الدولٌة  (1)

,  القاهرة,  المصرٌة االنجلو مكتبة,  1ط, المعاصرة السٌاسٌة الجؽرافٌة,  سعودي الؽنً عبد محمد (2)

 . 221 ص,  2007
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( االلؾ وٌستمر فً االمتداد الى الجهات الؽربٌة , 3ومن الؽرب الى الشرق ) 2(كم2500نحو )

اما من ناحٌة الشرق فؤن امتداده الطبٌعً ٌستمر وٌقترب من شمال سٌبٌرٌا , اما ارتفاع السهل 

هل اذ ٌتراوح فً ( متر وتتموج بعض اجزاء مناطق الس200) نحوالروسً فً المتوسط 

( متر فوق مستوى سطح البحر , اما فً جزٌرة كوال المطلة على 300 – 50ارتفاعه بٌن )

. أما بالنسبة للهضاب , تضم (1)( مترا   1110 – 1000بعض اجزابه بٌن ) بحر البلطً ترتفع

روسٌا العدٌد من الهضاب واهما هضبة سٌبٌرٌا الوسطى التً تشؽل منطقة واسعة وٌتراوح 

( م فوق مستوى سطح البحر , وتعد منطقة ارسابات مابٌة تصل  1000 - 500ارتفاعها بٌن )

. فضال عن هضبة )بوتورانا( وتقع شمال ؼرب حافة  (2)بٌنهما العدٌد من العوابق العمٌقة 

ار وتضم هذه الهضبة بحٌرة فٌضً وتحتوي ٌمسطى الى الجنوب من شبة جزٌرة تاٌسٌبٌرٌا الو

تالٌنكوفً وهو اعلى شالل فً قارة اسٌا وتقع بالقرب من مدٌنة نورٌلسك وقد تم على شالل 

, ومن الهضاب الروسٌة كذلك هضبة )اوفا(  2010ادراجها على البحة التراث العالمً عام 

(كم وٌتراوح 265وهً هضبة فً جبال االورال الجنوبٌة الوسطى وٌبلػ طول الهضبة )

ل أوربا الشرقٌة وفً الؽرب تتناقص بلطؾ وتندمج مع سهم(  450 – 350ارتفاعها مابٌن )

جبال تضم روسٌا مجموعة من الجبال اهمها جبال االورال وهذه الجبال هً لاما بالنسبة ل.  (3)

ال ٌتجاوز متوسط  حٌثؼٌر الفتة من الناحٌة الطوبوؼرافٌة ب وتعدمن السالسل الجبلٌة القدٌمة 

تسجل  إذارتفاع لها فً الشمال عند قمة نارودناٌا  ( م وتبلػ اقصى600ارتفاع االورال )

وتعتبر هذه الجبال مهمة جدا  وذلك آلنها تحتوي على  ( م فوق مستوى سطح البحر ,1214)

مجموعة متنوعة من الخامات المعدنٌة , أما مرتفعات سٌبٌرٌا الوسطى تبدأ االراضً المرتفعة 

عات وٌتراوح متوسط ارتفاع هضبة سٌبٌرٌا المتموجة من شرق نهر ٌنٌسً  لتشكل هذه المرتف

,  وقد عملت االنهار على شق السطح , وقد شكلت فً بعض م (  700 – 500الشرقٌة بٌن ) 

ودٌانا  تكون ضٌقة ومنحدرة الجوانب وتكون معقدة من الناحٌة  و واخادٌد االماكن شعابا  

هذه المنطقة بالمعادن المتنوعة الجٌولوجٌة وتتكون من الصخور البركانٌة والمتحولة , وتتمٌز 

(4) . 

                                                
, ص  1110كربل واخرون , جؽرافٌة اوروبا واالتحاد السوفٌتً , جامعة البصرة ,  عبد االله رزوقً (1)

360 . 

 .  27أحمد حامد خلٌوي البركً , مصدر سابق , ص  (2)

             https// ar.m.wikiPedia . orgشبكة معلومات الدولٌة االنترنٌت على .                         (3)

   

 . 466, ص  1111أطلس العالم الكبٌر , مكتبة الصفار للنشر , بٌروت , مجموعة مإلفٌن  (4)
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ما بالنسبة لجبال سٌبٌرٌا الشرقٌة تقع بٌن نهر لٌنا والسالسل الجبلٌة المطلة على ساحل أ    

المحٌط الهادي وتتكون المنطقة من مجموعة من السالسل الجبلٌة التً تتخللها هضاب متموجة 

ٌة التً تحتوٌها فهً سلسلة جبال واراضً منخفضة تؽمرها المستنقعات اما السالسل الجبل

فرخوٌانسك وجبرسكً وفً اقصى الشمال الشرقً تنمو سلسلة جبال كولما , اما من ناحٌة 

دي وستانوفوي , اما الشرق بحٌرة باٌكام تمتد االراضً المنخفضة نسبٌا  والمحاطة بجبال باٌلون

مع امتداد سهل ساحلً ٌكون  لٌة من مرتفعات سٌبٌرٌا الشرقٌة فتسودها السالسلاالقسام الساح

على الساحل , وتسود الجبال جنوب جزٌرة سخالٌن وتسود االنخفاضات فً ضٌق ومنخفض 

 .  (1)قسمها الشمالً 

تؤسٌسا  على ما سبق ٌمكن القول إن البنٌة الجٌومورفولوجٌة لسطح روسٌا وفرت بٌبة آمنة   

ا , مما اوجد استقرارا  سٌاسٌا  فٌها لصانع القرار الروسً بسبب صعوبة ؼزوها والسٌطرة علٌه

 ومكنها من تنظٌم عالقاتها الخارجٌة مع محٌطها الدولً ومنه العراق . 

 

 : المناخ   - رابعاً  

ٌعد المناخ من ابرز العوامل الطبٌعٌة التً تإثر فً قوة الدولة والظروؾ السٌاسٌة فٌها ولُه    

على النشاط البشري وتإثر عناصر المناخ الربٌسٌة فً مختلؾ عناصر ومرتكزات  نعكاساتإ

الدولة االقتصادٌة , وٌعرؾ المناخ بؤنه معرفة الطقس بعناصره المختلفة , فهو معدل توزٌع 

الضؽط الجوي, الرٌاح( وٌضٌؾ الٌها عناصر المناخ الربٌسٌة )الحرارة, االمطار, الرطوبة, 

. ان الدراسات المناخٌة نالت اهتماما  (2)كالؽٌم و العواصؾ الترابٌة  مظاهر مناخٌة البعض

كبٌرا  فً العقدٌن الماضٌٌن من قبل المإسسات الدولٌة لكون اثاره ال تنحصر على الدولة او 

االقلٌم بل ان تؤثٌراتها تمتد الى الكوكب بؤكمله وٌنجم عنها كوارث طبٌعٌة كاألعاصٌر 

. اذ ان (3)االٌكولوجٌة عالوة على المخاطر االقتصادٌة والسٌاسٌة والفٌضانات وتهدد النظم 

وللمناخ بعدا  جٌوبولتٌكً السٌما بٌن وفً توجهاتها الخارجٌة للمناخ دور كبٌر فً اقتصاد الدول 

كما ٌإدي المناخ دورا  هاما  فً تحدٌد قٌمة الدولة واهمٌتها السٌاسٌة على . (4)الشمال والجنوب 

                                                
 .364 ص,  مصدر سابق , واخرون لبكر رزوقً االله عبد (1)

قصً عبد المجٌد السامرابً , المناخ واالقالٌم المناخٌة , الطبٌعة العربٌة , دار الٌازوري العلمٌة , للنشر  (2)

 .  27, ص  2002والتوزٌع , عمان , 

ر , مجلة السٌاسٌة الدولٌة , المناخً العالمً وتؤثٌراته فً مصصالح عزب , االقتصاد السٌاسً , للتؽٌر  (3)

 .  64, ص 2016, جامعة المستنصرٌة ,  204العدد 

, شركة المطبوعات للنشر  1العالمً ودورة فً النزاع العالمً , ط حترارمعٌن حداد , التؽٌر المناخً واال (4)

 .  132 – 137, ص2012, بٌروت, والتوزٌع 
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من  ال ٌستطٌعانه  الحدٌث اال دم البشري الذي وصل الٌة االنسان فً العصرالرؼم من التق

السٌطرة على المناخ سٌطرة كاملة , فلٌس بمقدرة االنسان ان ٌضعؾ او ٌزٌد من كمٌة االمطار 

روسٌا االتحادٌة على النحو وتنقسم االقالٌم المناخٌة فً .  (1)ان ٌمنع العواصؾ المدمرة  او

 : ( 3, شكل )( 2اآلتً , جدول )

 :القطبي المتجمد المناخ  -1

, فٌما  (6)ٌقع فً الجزء الشمالً من روسٌا االتحادٌة تبلػ درجة الحرارة فٌه صٌفا  نحو   

( , اما المجموع 34فً حٌن ٌبلػ المدى الحراري زهاء ) (22-)تنخفض شتاء  الى نحو 

  .  (ملم 400 –200)مطار فً االقلٌم ٌتراوح بٌن السنوي لال

 :المتجمد شبه المناخ -2

 – 400بٌن ) فٌه الى ما مطارلألٌقع الى الجنوب من االقلٌم القطبً ٌصل المجموع السنوي   

( اما ابرد الشهور 12, فً حٌن تبلػ درجة الحرارة فً احر الشهور تموز نحو )ملم(  600

 ( . 44( وبمدى حراري ٌصل الى )32-)فتصل درجة الحرارة الى 

 :الرطب القاري المناخ -3

اذ المطري فٌه , رتفاع معدل التساقط إٌسود هذا االقلٌم فً ؼرب روسٌا االتحادٌة وٌتسم ب   

ملم( , فٌما تنخفض درجة الحرارة فٌه فً الشتاء الشمالً الى  200 – 600ٌصل الى ما بٌن )

(- 10 ًاما احر الشهور ف )( 12الصٌؾ الشمالً تبلػ درجة الحرارة وبمدى حراري ٌصل )

 ( . 22الى )

 :المناخ شبه الجاف -4

ٌقع هذا االقلٌم فً جنوب روسٌا االتحادٌة وٌتمٌز هذا االقلٌم باعتدال دراجات الحرارة فً   

( فً فصل الشتاء اما 20 -( , فً حٌن تنخفض الى )12فصل الصٌؾ الشمالً اذ تبلػ )

 ملم( . 600 – 400لسنوي لألمطار فتكون بٌن )مجموع ا

 

 

 

 

 

                                                
 .  217, ص مصدر سابق محمد عبد السالم ,  (1)
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  (2)جدول 

 االقالٌم المناخٌة فً روسٌا االتحادٌة

 نوع المناخ ت
/ كمٌات الهطول

 ملم
 المدى

متوسط دراجة 
 الحرارة

 المنطقة
كانون 
 الثانً

 تموز

 كراسنوٌارسك 6 22 - 34  400 –200 المناخ المتجمد القطبً  1

 نورٌلسك 12 32 - 44  600 –400 المناخ شبه المتجمد  2

 موسكو 12 10 - 22 200– 600 المناخ القاري الرطب  3

 مسكوا 12 20 - 32   600 – 400 المناخ شبه الجاؾ  3

 سكتٌاكو 12 40 - 52  250 – 200 المناخ الجاؾ  4

 فالدٌفوستوك 16 16 - 32 1000 – 200 المناخ الموسمً  5

  https://ar.garynevillegasm.com   المناطق المناخٌة ونوع المناخ فً روسٌاالمصدر : 

 بحسب االقاليم المناخيةاالتحادية ( كميات الهطول في روسيا 3شكل )

 

 ( .2المصدر : جدول )

 :الجاف المناخ -5

( 52روسٌا وٌتسم بالمدى الحراري الكبٌر اذ ٌصل الى )الجاؾ فً شرق ٌسود االقلٌم    

( فً حٌن 40 -اما ابردها تصل الى ) (12) السٌما إن درجة الحرارة فً احر الشهور تبلػ

 .ملم(  250 – 200ٌبلػ المجموع السنوي لألمطار نحو )

 

https://ar.garynevillegasm.com/
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 :الموسمي المناخ -6

ٌسود هذا االقلٌم فً الجنوب الشرقً من روسٌا االتحادٌة وٌتمٌز بارتفاع معدل التساقط   

ملم( اما درجات  1000 – 200المطري فٌه , إذ ٌبلػ المجموع السنوي لألمطار فٌه نحو )

 ( فً ابرد الشهور . 16 -( فً حٌن تنخفض الى )16الحرارة تصل فً احر الشهور الى )

سبق ٌمكن القول ان تنوع االقالٌم المناخٌة فً روسٌا انعكس اٌجابا  على تنوع  بناء  على ما     

قوتها , اذ اسهم فً تنوع وتعدد مواردها مما اسهم فً دعم االقتصاد الروسً وضمان انتاج 

الؽذاء الى كافة سكان الدولة وتلبٌة احتٌاجاتهم فضال  عن اكتساب الدولة المرونة االقتصادٌة 

نوع مصادر الدخل وتحقٌق التنمٌة البشرٌة فضال  عن اٌجاد وفرة مالٌة افادة الدولة العالٌة فً ت

 .  ٌما الدول العربٌة والعراق خاصة  فً توجهاتها الخارجٌة الس

 :الموارد الطبيعية    - خامساً 

ال ٌمكن دراسة أي كٌان سٌاسً وتقٌٌمه فً مجال مسٌرته فً بناء القوة الذاتٌة مالم ٌتم     

سة موارده الطبٌعٌة على اعتبار انها مقومات اساسٌة ومفتاح القوة الوطنٌة والسٌاسٌة درا

. ان الدولة تستطٌع ان تستخدم تلك الموارد بهدؾ تحقٌق رفاهٌة شعبها عن طرٌق  (1)الخارجٌة 

 فؤن روسٌا االتحادٌة وبفضللذلك .  (2)االفادة من الموارد فً تحقٌق التنمٌة الشاملة فً الدولة 

 إذالمساحة الكبٌرة التً تشؽلها جعلتها بؤن تكون ؼنٌة بالموارد الطبٌعٌة ومنها الموارد المابٌة 

نهار القارة االوربٌة والسبب أانها تحتوي على العدٌد من االنهار التً صنفت على انها أطول 

الركامٌة تنبع من التالل  الذي تجري فٌه االنهار التًفً ذلك ٌرجع الى اتساع السهل الروسً 

ا أطول لمناطق الجبلٌة , وٌعد نهر الفولؽمن ا التً ارسبها الجلٌد والقلٌل من هذه االنهار ٌنبع

انهار روسٌا االتحادٌة واطول انهار القارة االوربٌة بشكل عام وٌقع فً الجزء الؽربً منها 

ٌة وٌصل عدد هم الممرات المابٌة فً روسٌا االتحادأكم وٌعد من ( 3530)وٌبلػ طوله أكثر من

وتستخدمه روسٌا لنقل البترول والحبوب ( رافد وٌصب فً بحر قزوٌن 200الى ) الروافد 

ال ٌتجاوز توجد فً روسٌا االتحادٌة عشرات االالؾ من االنهار والعدٌد منها و,  واالخشاب

كم واالنهار فً روسٌا تجري باتجاهٌن البعض منها تجري فً االتجاه الشمالً واهمها )لٌن 10

, واب , بٌتشاور , الدون الشمالً( وهذه االنهار تمتاز بؽزارة مٌاهها نتٌجة كمٌة التساقط 

                                                
 .  50لطٌؾ كامل كلٌوي , مصدر سابق , ص   (1)

جؽرافٌة , الجمعٌة الجؽرافٌة الكوٌتٌة  لجؽرافٌة السٌاسٌة ومجالها , رسابلمحمود توفٌق محمود , مفهوم ا  (2)

 .  22, ص  1122, جامعة الكوٌت , دٌسمبر ,  120, الرسالة 
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هً ما االنهار التً تجري فً الجنوب فأملم ,  (600 – 400بٌن ) ألمطري التً تتراوح ما

وبالتالً ,  (1) ملم (100عكس انهار الشمال فؤن كمٌة التساقط المطري تكون أقل وتصل الى )

القسم الجنوبً )الدنٌبر وكذلك من انهار روسٌا االتحادٌة فً ه الجارٌة فٌها , آثر على كمٌة المٌا

تاء همٌة قلٌلة وخاصة فً فصل الش, وان بعض االنهار ذات أفً البحر االسود  ( الذي ٌصب

تجه لتجمٌد المٌاه فً فصل الشتاء وبالخصوص االنهار التً تصب فً المحٌط المنجمد ن

( أشهر 1( الى )7الشمالً وهً )لٌنا , االدب , ٌنٌسً , آمور( وكل انها سٌبٌرٌا تتجمد من )

فً السنة , ولكن استطاعت روسٌا االتحادٌة بفضل العلم والتكنولوجٌا الحدٌثة من تجاوز هذه 

لة الى حد كبٌر فقد عملت على تجهٌز السفن الحدٌثة بكسارات الجلٌد التً لها قابلٌة على المشك

التقلٌل من أخطار الجلٌد  لى ثالث أمتار االمر الذي أدى الىالذي ٌصل سمكه ا الجلٌدتكسٌر 

وبفضل ذلك اصبح باإلمكان االستمرار فً حركة النقل البحري نحو الجهات الشمالٌة والشمالٌة 

رقٌة بٌن بحر كارا ومضٌق بٌهرنك خالل مٌاه المحٌط المنجمد الشمالً ولمدة ثالث أشهر الش

(2) . 

ٌعد اكبر مسطح مابً وتمتلك روسٌا االتحادٌة العدٌد من البحٌرات واكبرها بحر قزوٌن الذي    

رب داخلً فً العالم وٌعد بحر قزوٌن من البحار المالحة هذا باإلضافة الى بحٌرة الدوؼا بالق

, وكذلك بحٌرة بٌكال  د من اكبر البحٌرات فً القارة االوربٌةمن مدٌنة سانت بطرسبورغ وتع

( قدم , وتضم أكبر 5371فً سٌبٌرٌا , وهً أعمق بحٌرة مٌاه عذبة فً العالم وٌبلػ عمقها )

ار متر ( مل752ٌحجم للمٌاه العذبة فً العالم , اما بالنسبة للمٌاه الجوفٌة فؤن روسٌا تمتلك نحو )

, مكعب وتتوزع هذه المٌاه فً مناطق متعددة فً روسٌا وخصوصا  فً المناطق الشمالٌة فٌها 

توجد كذلك فً جبال االورال والنطاق الجبلً المحاذي لساحل المحٌط الهادي وتتمٌز هذه إذ 

وجودها فً جبال القوقاز وهضبة سٌبٌرٌا الوسطى وكذلك  فضال  عن المٌاه بالعذوبة والصفاء 

  . (3)بٌن البحر االسود وبحر قزوٌن 

عملت روسٌا االتحادٌة على استثمار ما ٌتوفر لدٌها من المٌاه فً محٌطها الجؽرافً عملت و    

الصناعة  فضال  عنتؽالل االنهار الصؽٌرة والكبٌرة فً عملٌات ألنقل والزراعة على اسأٌضا 

                                                
 , متاح على االنترنٌت من خالل الرابط االتً:  المعرفة , روسٌا جؽرافٌا  (1)

https://m.marefa.org 

 21, ص  1125, جامعة الموصل ,  1سعدي علً ؼالب , النقل البحري , دراسة فً جؽرافٌة النقل , ط  (2)

– 26 . 

 .  2 – 7, ص  مصدر سابق مهدي فلٌح الصافً ,   (3)
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ونتٌجة لذلك ٌمكنها القول ان المٌاه المتوفرة فً المحٌط الجؽرافً الروسً كان أحد عناصر 

 القوة الجؽرافٌة ألروسٌة .

ما بخصوص الموارد المعدنٌة فؤن روسٌا االتحادٌة بلد واسع المساحة وؼنً بجمٌع انواع أ    

د الوحٌد فً العالم الذي هً البلالموارد الطبٌعٌة من معادن ومٌاه وطاقة وؼٌرها , وروسٌا 

. ونتٌجة لسعة المساحة فً روسٌا قد تمٌزت بؽناها بالثروات المعدنٌة  (1)ٌملك جمٌع المعادن 

فهً تمتلك جمٌع المعادن المهمة مثل )النفط , الؽاز الطبٌعً , الرصاص , المنؽنٌز , الزنك , 

وتحتل روسٌا , لٌورانٌوم( النٌكل , الحدٌد , الفوالذ , الفوسفات , االخشاب , الذهب , ا

االتحادٌة مراتب متقدمة من هذه الموارد المهمة , وان توفر المواد الخام االولٌة فٌها كان عامال  

مساعدا  فً قٌام الصناعات المختلفة وتوجد فٌها كمٌات كبٌرة من النفط والؽاز الطبٌعً وٌقدر 

وبنسبة احتٌاط بلؽت ,  2020( ملٌار برمٌل لعام 200000احتٌاط النفط الروسً زهاء )

نتاج النفط إ, فٌما بلػ  ملٌار برمٌل (105460024جمالً االحتٌاط العالمً البالػ)إمن ( 502%)

تاج %( من اجمالً االن1307)بلؽت ( برمٌل بنسبة 1451200الخام الروسً فً العام نفسه )

 . ( 4, شكل )( 3جدول )( برمٌل , 61013300البالػ )العالمً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                
, , رٌاض الرٌس للكتب والنشر  1الوالدة الجدٌدة , ط: مرون إسكندر , الدب ٌنقلب نمرا  , روسٌا   (1)

 .  12, ص  2011بٌروت , 
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 (3جدول )
 2020م لعاملاحتٌاط وانتاج النفط فً روسٌا االتحادٌة مقارنة مع باقً دول العا 
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 (4شكل )

  2020نسب انتاج واحتٌاطً النفط العالمً لعام 

 

 ( . 3المصدر : جدول )

 

 االحتٌاط , اذ بلػ إذالعالم من ما بالنسبة للؽاز الطبٌعً فؤن روسٌا االتحادٌة تعد االولى على أ   

%( 23017وبنسبة ) 2020لعام  3( ترلٌون م420132االحتٌاطً المإكد من الؽاز الطبٌعً )

الروسً من الؽاز فً حٌن بلػ االنتاج ,  3ترلٌون م (2110206العالمً البالػ )من االحتٌاط 

من مجموع االنتاج %( 21045)بلؽت وبنسبة , فً العام نفسه  3( ملٌار م6410144)الطبٌعً 

وتعد شركة ؼاز بروم  .( 5, شكل )( 4, جدول ) 3( ملٌار م300250112العالمً البالػ )

%( من انتاج ونقل الؽاز 10الروسٌة اكبر منتج للؽاز الطبٌعً حول العالم فهً تتحكم فً )

( حقول للؽاز 2ومن خالل االعوام العشرة الماضٌة اكتشفت هذه الشركة اكثر من ), الروسً 

فاك فً والنفط فً منطقة القطب الشمالً , وقال نابب ربٌس الوزراء الروسً الكسندر نو
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هامش مشاركته فً منتدى اعمال الطاقة الروسً الصٌنً ان احتٌاط النفط فً روسٌا ستكفً 

 . (1)االقلعاما  على  30لمدة 

2020الؽاز الطبٌعً فً روسٌا االتحادٌة مقارنة مع باقً دول العالم لعام وانتاج احتٌاط 

 الدول ث
 الطبيعي احخياطي الغاز

 3م حرليوى

 الٌسبت

 العالن % هي

 الطبيعياًخاج الغاز 

 3م ارهلي

 الٌسبت

 %هي العالن

 11,82 988,188 13,17 84,834 روسيا االححاديت 1

 2,12 7,378 1,72 3,718 العراق 1

 4334 123,772 19,13 38,277 ايراى 3

 2,83 11,443 2,48 1,748 الكويج 8

 3,88 118,222 8 4,834 السعوديت 2

 9,12 148,442 11,32 13,431 قطر 9

 1,41 22,298 3,92 7,719 االهاراث 7

 2,24 17,718 2,71 1,222 ليبيا 4

 1,41 42,118 1,13 8,228 الجسائر 8

 1,92 88,887 1,71 2,722 ًيجيريا 12

 2,21 23322 2,22 2,11 االكوادور 11

 2,28 14,219 1,92 2,282 فٌسويال 11

 2,37 11,313 2,18 2,321 اًغوال 13

 2,21 2,822 2,13 2,148 الكوًغو 18

 1,31 38,424 2,13 2,179 الوولكت الوخحدة 12

 31,38 884,813 9,13 11,824 الوالياث الوخحدة 19

 8,33 141,278 18,84 31,914 دول كوهٌولث الوسخقلت 17

 9,18 147,382 1,83 1,847 الصيي 14

 3,83 123,817 7,89 19,422 باقي دول العالن 18

 %122 3,212,811 %122 111,129 الوجووع

                                                
, شركة االكادٌمٌون للنشر والتوزٌع ,  1حنان علً ابراهٌم الطابً , السٌاسٌة الروسٌة تجاه سورٌا , ط  (1)

 .   166, ص  2016عمان , 
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 ( 5شكل )

 2020لعام نسب انتاج واحتٌاطً الؽاز الطبٌعً العالمً 

 

 ( . 4المصدر : جدول )

 

عاما  وان روسٌا تتمتع بؤكبر احتٌاط بوكسٌت فً العالم  50اما احتٌاطً الؽاز فتكفً لمدة     

 . (1)وثانً اكبر احتٌاط من الٌورانٌوم فضال  الى احتٌاطات كبٌرة من الفحم والذهب والماس 

ة وكل ما ٌوجد فٌها من موارد طبٌعٌة وبسبب المساحة الشاسعة التً تملكها روسٌا االتحادٌ

جٌوستراتٌجٌة هامة ومكانة مرموقة على مستوى  بؤن تكون لروسٌا االتحادٌة منزلة جعل ذلك

 .   (2)العالم 

صفوة القول اسهمت مصادر الطاقة المحلٌة فً روسٌا االتحادٌة فً رفد الدولة بالجزء     

االكبر من احتٌاجاتها فضال  عن التصدٌر السٌما النفط والؽاز الطبٌعً مما انعكس على قوة 

 الدولة وتعزٌز مكانتها بٌن القوة العالمٌة العظمى . 

 

                                                
 .  22مروان إسكندر , مصدر سابق , ص   (1)

زبؽٌو برجنسكً , رإٌة استراتٌجٌة , امرٌكا وآزمة السلطة العالمٌة , ترجمة : فاضل حدتكر , دار   (2)

 .  33, ص  2012لكتاب العربً , بٌروت , لبنان , ا

0

5

10

15

20

25

30

35

ة 
دٌ
حا
الت
 ا
ٌا
س
رو

 

ق 
را
لع
ا

 

ن
را
اٌ

ت 
وٌ
لك
ا

ٌة 
ود
سع
ال

 

ر
ط
ق

 

ت
را
ما
ال
ا

 

ٌا
ٌب
ل

 

ر
زاب
ج
ال

ٌا 
ر
جٌ
نٌ

ال 
وٌ
ز
فن

 

ر
دو
وا
الك
ا

 

ال
ؽو
ان

ؽو 
ون
لك
ا

 

دة
ح
مت
 ال
كة
مل
لم
ا

دة 
ح
مت
 ال
ت
الٌا
لو
ا

 

ة 
تقل
س
لم
 ا
ل
دو
 ال
ث
ول
من
كو

 

ن
صٌ
ال

 

لم
عا
 ال
ل
دو
 ً
اق
ب

 

 نسب االحتٌاط

 نسب االنتاج



 الفصل الثاني.... دور العوامل الجغرافية في توجهات روسيا االتحادية إزاء العراق  

 

 
61 

 

 الثاني المبحث

 العراق ازاء االتحادية روسيا توجهات في البشرية العوامل دور

 

وهً  للدولة السٌاسً الوزن تقدٌر فً التأثٌر حٌث من كبٌره همٌهأ البشرٌة العوامل ىظتح     

 العوامل عد وٌمكن , الدولة ةقول المناسب تقدٌرال عطاءإ الطبٌعٌة فً العوامل معتشارك 

 مواردها ستثمارا على وٌعملون رضألا ٌسكنون الذٌن هم ن السكانأ عتبارا على همألا البشرٌة

 وتوزٌع نتاجإ من القتصادٌةا العملٌات بجمٌع القٌام و المواردتلك  ةدارإ حسن عبر لصالحهم

 التً الدولة سٌاسه وتنفٌذ القرارات تخاذإ فً البشرٌة العوامل همٌهأ عن ناهٌك .(1)واستهالك

 على البشرٌة العوامل دراسة سٌتم تقدم ما ووفق .(2)ومكانتها الدولة قوه على ٌجابا  إ تنعكس

 : تٌةآلا الصٌؽة

 :السكانية العوامل  -اوالً 

 الجانب بالسكان ٌقصد وال عالمً نطاق على وتوزٌعها الدولة قوه على للسكان كبٌر تأثٌرثمة     

  التعلٌم مستوى من ذلك على ٌترتب وما نًالسك الكٌؾ وهو همٌة أ كثرألا الجانب بل فقط الكمً

 خصائص من السكانً الكم بهذا ٌتعلق ما وكل االقتصادي التركٌب عن عالوة قومًال تكوٌنالو

 داخل والصناعات السكانٌة المتؽٌرات بٌن القومٌة العالقات عن نؽفل وال قتصادٌةإو جتماعٌةإ

 بشكل الدولة سكان خصائص على تعتمد اآلونة االخٌرة الدولة فً ةقو نأ على وخارجها الدولة

 .(3) فٌها الطبٌعٌة الخصائص من كبرأ

 :  ونموهم السكان حجم -1

 ال الدولة ةقو الن العالقة هذه فً المبالؽة عدم مع السكان وحجم الدولة قوه بٌن عالقة هناك   

 المستوى منها الدولة فً السكانة لقو محددات لوجود نظرا   مباشر بشكل سكانال بحجم ترتبط

 وهذا العالم حول السكانً النمو فً تباٌنٌوجد و .(4) السٌاسٌة الناحٌة من السكان وتماسك العلمً

حجم  على تعتمد ال السكانٌة سٌاستها فً الدول نأذ إ , السٌاسً االستقرار عدم الى ٌؤدي

                                                           

 1استشرافٌة فً الوطن العربً, ط صبري فارس الهٌتً, الجؽرافٌا السٌاسٌة مع تطبٌقات جٌوبولٌتكٌة   (1)

 .63, ص2222,دار الكتب الجدٌدة المقصدة, بٌروت , 

 .151, ص  2211, مركز الكتاب االكادٌمً , عمان ,  1قاسم الدوٌكات , الجؽرافٌا السٌاسٌة , ط (2) 

 .134, ص 2222, امل الجدٌدة, دمشق , 1عباس ؼالً الحدٌثً, مدخل الى الجؽرافٌا السٌاسٌة, ط   (3)

 1992, مكتبة االنجلو المصرٌة, القاهرة , 1محمد محمود الدٌب, الجؽرافٌا السٌاسٌة اسس وتطبٌقات, ط   (4)

 .299 – 292ص
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 على السكانً النمو وٌعرؾ .(1)الجؽرافً الجوار فً فٌها بل على معدالت النمو الموارد المتاحة

 الفرق من الناتجة الطبٌعٌة ةزٌادال نتٌجة النقصان وأ بالزٌادة نه حجم المتؽٌر فً عدد السكانأ

 السكانً الحجم ٌكون قدو  .(2)الهجرة  عامل عن الناتجة طبٌعٌة الؽٌر وأ والوفٌات الموالٌد بٌن

 لروسٌا بالنسبة لكن الموارد حجم مع لكونه ال ٌتناسب الدول من العدٌد عند ضعؾ عامل الكبٌر

 نأذ , إ العقلٌة والقدرات الوعً مستوى الى ا  نظر ةقو عامل ٌعد السكان حجم نإف االتحادٌة

 روسٌا توجهات على نعكسإ مما والصناعٌة العلمٌة األنشطة كافه فً فعاله داةأ ٌعد سكانها

 فٌها السكانً النمو معدالت متابعه خالل من ٌظهر االتحادٌة روسٌا ففً العراق تجاه االتحادٌة

 .( 6, شكل ) (5) جدول,  سنوات عدد بٌن النمو فً التباٌن

 

 (5) جدول
 

 (2222 – 1995حجم سكان روسٌا االتحادٌة ومعدل نموهم للمدة )

/نسمةالسكان عدد العام ت  
السنوي النمو معدل  

 (%) 

1 1995 142222466 - 

2 2222 146424923 -2.25 

3 2225 143622116 -2.32 

4 2212 143429224 -2.23 

4 2215 144925252 2.21 

5 2222 145922245 2111 
 من عمل الباحث باالعتماد على  : درالمص

   https://eng.rosstat.gov.ru 

R=[tptpo-1]×100 
 =معدل النمو السكانً Rان  إذ
t نٌالفاصلة بٌن التعداد=المدة 

ptعدد السكان فً التعداد الالحق = 
po عدد السكان فً التعداد السابق = 

, دار الكتب والوثائق , بؽداد , 1جؽرافٌة العراق االقلٌمٌة , طللمزٌد ٌنظر : اٌاد عاشور الطائً وآخرون , 
 .  249, ص  2212

 

 من سكانها عدد تراجع فقد روسٌا فً السكان حجم فً التباٌن عالهأٌتبٌن من الجدول        

 نمو بنسبه 2222 عام فً ةنسم (14614241923 ) الى 1995 فً ةنسم (14212221466)

                                                           

 . 66لطٌؾ كامل كلٌوي, مصدر سابق, ص   (1)

, دار الوضاح  1, جؽرافٌة الوطن العربً , ط حسٌن ناصر علٌوي الزٌادي باسم عبد العزٌز العثمان و (2)

 .151, ص  2215للنشر , عمان , 

https://eng.rosstat.gov.ru/
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 فً ةنسم( 14314491224) و (14316221116) الى السكان حجم لٌنخفض (%2125)قدرها

 سٌاسة وبسبب التوالً , (على% -2123)و (%2132-) بلؽت نمو بنسبه 2212و 2225 عام

 الى لتصل السكان حجم فً الزٌادة فقد حدثت السكانً النمو معالجه جلأ من روسٌا فً الحكومة

 النمو  معدالت ستمرارإ ومع (%2121) بلؽت نمو وبنسبة 2215 عام فً (14419251252)

 نسمة . (14519221245 )  سكان عدد %( لٌصل 2111بلؽت ) , إذ 2222 عام روسٌا فً

  2222 – 1995للمدة االتحادٌة (عدد سكان روسٌا 6شكل )

 

 ( . 5المصدر : جدول )

 :للسكان الجغرافي التوزيع -2

 ثم ومن ما مكان فً السكانً نتشاراإل واقع تشخٌص الى للسكان الجؽرافً التوزٌع هدؾٌ  

 نإو. (1) التوزٌع ذلك فً تتحكم التً والعوامل ٌتخذها التً نماطألوا التوزٌع صوره برازإ

 فً السكان ٌتجمع ما ةوعادة بشرٌ خرىأو طبٌعٌة عوامل ةبعد ٌتأثر الدول فً السكان توزٌع

 تؤثر السٌاسٌة العوامل نأ كما الخصبة الزراعٌة التربة و نهارألا حواضأ و المفتوحة المناطق

مثل  السٌاسٌة المؤسسات  فٌها تتركز التً المناطق فً السكان ٌتجمعذ ا السكان توزٌع فً

 الدولة ةقو فً تؤثر التً ةالهام العوامل من ٌعد وكثافتهم السكان توزٌع نإ على.(2) العواصم

                                                           

 .  623, ص  2211, جامعة الموصل ,  3طه حمادي الحدٌثً , جؽرافٌة السكان , ط (1)

  152مصدر سابق , صالدوٌكات ,  قاسم(2) 
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 الجؽرافً التوزٌع بٌن واضحة عالقة هنالك.(1) قتصادٌةإلا او السٌاسٌة الناحٌة من كان سواء

 ٌنعكس معٌن قلٌمإ فً منتظم بشكل السكان توزٌع كانت فاذا للدولة السٌاسٌة ةالقو وبٌن للسكان

 كالجبال الطوبوؼرافٌة المظاهر بعض وجود نأ بالمقابل الدولة قوة على ٌجابًإ بشكل ذلك

 تؤثر وبالتالً الدولة عن باالنفصال مطالبةال على البشرٌة الجماعات تدفع القاحلة والصحاري

 وتحلٌل بدراسة تهتم السٌاسٌة الجؽرافٌا نأ الى اإلشارة روتجد .(2) فٌها السٌاسً البناء على سلبا

 ومساحه سكان عدد بٌن العالقة يأ السٌاسٌة الوحدات فً الجؽرافً وتوزٌعهم السكان حجم

 الؽربً الجزء فً ٌتركزون روسٌا سكان ؼالبٌة نأ ٌلحظ وعلٌه .(3) فٌها ٌعٌشون التً رضألا

 مساحتها ربع فً ٌتوزعون السكان رباعأ ثالث ٌالحظ ذإ , وبشرٌه طبٌعٌة لألسباب الدولة من

 وكرانٌاأ بمحاذات الدولة من االوروبً القسم فً ورالألا الجبال من الممتدة المنطقة بٌن ما يأ

 رباعأ ثالث فً ٌتوزعون السكان من الباقً الربع ماأ , بٌكال بحٌرة الى وصوال وبٌالروسٌا

 قد الروسً االقصى الشرق فً الوضع نأ بلال  سٌبٌرٌا, فً الورألا شرق الروسٌة المساحة

 الظروؾ بسبب% 15 بنحو المنطقة هذه سكان عدد تناقص ذإ األخٌرة السنوات فً ء  اسو زدادإ

 الجانب فً ٌكمن الشرق فً اخر وؼرافًمٌد خلل ثمة المقابل فً .(4) القاسٌة والبٌئٌة المناخٌة

 2كم مالٌٌن ستة عن تزٌد مساحه فً نسمه مالٌٌن (2)ٌعٌش  ذا سٌبٌرٌا شرق اقلٌم من الروسً

 اتخذ قد اخر الى اقلٌم ومن اخرى الى منطقه من تتفاوت السكانٌة الكثافة ان القول ٌمكن إذ .(5)

 الؽربٌة الجهات فً وبالتحدٌد لالستٌطان مركز نٌةٌعدتوال الصناعٌة المراكز روسٌا فً السكان

 فً البلطٌق وبحر الجنوب فً االسود البحر ورال حتىألا جبال من ؼربابتداء   الدولة من

اقلٌم سٌاسً  25توزع سكان روسٌا االتحادٌة على , األوروبٌة روسٌا تسمى ذإ, الشمال 

ل وقد تباٌنت الكثافة السكانٌة لتلك األقالٌم لتباٌن احجام السكان والمساحة فٌها فقد احتواداري 

زهاء  2222ذ بلػ عدد سكانها فً عام , إعدد السكان  حٌث اقلٌم موسكو المرتبة االولى من

 ( 4244) فٌما بلؽت الكثافة فٌها, نسمة بسبب مركزٌتها االدارٌة والسٌاسٌة  12222222

, جدول  2( نسمة /كم2.13نٌنٌتس , اذ بلؽت ), اما اخفض كثافة فقد كانت فً اقلٌم  2نسمة/كم

 ( .11( , خرٌطة )6)

 

                                                           

 56,ص 2212والتوزٌع , عمان , ً والدٌنً فً البلقان , دار زهران للنشر ولٌد دوزي , الصراع العرق(1) 

 2212ادرٌة للنشر والتوزٌع , عمان , ن, الج 1نصري ذٌاب خاطر , الجؽرافٌا السٌاسٌة والجٌوبولتٌكا , ط(2) 

 .232ص

 . 1, صمصدر سابق محمد أزهر السماك ,  (3)

االنتقالٌة , مصدر سابق ,  مدةعاطؾ معتمد عبد الحمٌد , استعادة روسٌا مكانه القطب الدولً ازمة ال (4)

 . 22ص
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 (6)جدول 

  2222التوزٌع الجؽرافً لسكان روسٌا االتحادٌة لعام 

 

  https://rosstat.gov.ru/folder/12781المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على   

 

  2كمك/ن/ 2المساحة كم ( ةالسكان )نسم االقاليم الروسية ت  2كم/ ن/ك  2كم المساحة  ةنسم/السكان الروسية االقاليم ت

 12 24265 929432 استراخان  .2 2113 336224 44542 نينيتس  .1

 12 56234 621455 ماري  .4 3 299222 992115 ساخا   .3

 23 115526 2624222 كيميروفو  .6 2139 352124 132262 ماغادان  .5

 12 22134 1225152 ريازان أوبالست  .8 1 392255 552112 يامالو  .7

 33 122442 4221622 باشكورتوستان  .11 2 123112 312224 كامشاتكا  .9

 13 52325 222623 موردوفيا  .12 12 239196 2249169 كراسنويارسك  .11

 14 22491 922924 تامبوف  .14 5 244324 1192429 تشوكوتكا  .13

 14 51294 214294 أوريول  .16 3 229623 223422 كومي  .15

 14 92124 1224262 بينزا  .18 2 264915 1292922 خاباروفسك  .17

 14 22643 1222323 ياروسالفل  .21 3 445229 1114322 أرخانجيلسك  .19

 15 122961 1424462 اودمورتيا  .22 1 342324 332629 توفا  .21

 15 22911 1223969 أوليانوفسك  .24 2 392394 222525 أمور  .23

 16 64522 1212244 كالوغا  .26 3 522252 1222242 خانتي مانسي  .25

 16 21163 1162221 بريانسك  .28 2 412625 1243462 زابايكاليسك  .27

 12 64262 1223524 كورسك  .31 1 524465 623262 كاريليا  .29

 12 52122 926912 إيفانوفو  .32 1 126921 221559 الطاي  .31

 12 192616 3412626 تشيليابينسك  .34 5 462935 2352134 ايركوتسك  .33

 12 126239 3144254 نيجني نوفغورود  .36 3 321669 922629 بورياتيا  .35

 12 25462 464219 قراتشاي شركيسيا  .38 3 396316 1262324 تومسك  .37

 19 62922 1323659 فالديمير  .41 6 116252 224452 مورمانسك  .39

 21 51215 1113622 ليبيتسك  .42 2 134222 262256 كالميكيا  .41

 22 124522 2222622 فورونيج  .44 2 62122 153231 اليهود االوبالست  .43

 22 122256 4153263 روستوف  .46 3 166325 424122 سخالين  .45

 24 116214 2222224 ستافروبولسكي  .48 6 129266 1139499 فولوغدا  .47

 25 152212 3226395 تتارستان  .51 4 324215 1234222 كيروف  .49

 26 55225 1432522 توال  .52 4 152122 622226 كوستروما  .51

 22 56943 1531912 بيلغورود  .54 4 129254 522332 خاكاسيا  .53

 22 115121 3131222 سمارة  .56 4 142121 526126 نوفغورود  .55

 22 42425 1192429 تشوفاش  .58 5 134142 613356 بسكوف  .57

 34 32491 1222622 كالينينغراد  .61 5 162253 225512 كورغان  .59

 34 13263 462342 أديغيا  .62 6 322322 1229542 أومسك  .61

 32 22224 3153252 داغستان  .64 6 224233 1232192 تفير  .63

 42 134242 5622322 كراسنودار  .66 22 12422 2556252 بيرم  .65

 44 19662 222422 بلقاريا –قبردينو   .68 15 154666 2262129 ستافروبول  .67

 62 25229 1516322 الشيشان  .71 15 123232 1263211 بريمورسكي  .69

 92 5323 524252 إنغوشيا  .72 22 124569 2222292 نافوسلبوويسك  .71

 4 6211 269222 قلمقيا  .74 12 159522 1924522 أورينبورغ  .73

 213 3123222 922222 ياقوتيا  .76 2 111212 929256 سمولينسك  .75

 22 2222 693222 اوسيتيا الشمالية  .78 15 126262 1911526 لينينغراد  .77

 22 26964 2355222 القرم  .81 22 192491 4264342 سفيردلوفسك  .79

 992 5423 5322523 سانت بطرسبرغ  .82 22 192122 3226525 تيومين  .81

 4244 2544 12222222 موسكو  .84 22 119942 2449221 فولغوغراد  .83

  17175211 145987745 المجموع 86 22 122362 2362959 ساراتوف  .85

https://rosstat.gov.ru/folder/12781
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وعلٌه ٌمكن القول ان روسٌا االتحادٌة تمٌزت بانخفاض نسب الكثافة بس سعة مساحة الدولة    

األمر الذي هٌئا الظروؾ المناسبة لها للتوسع الصناعً والزراعً عبر مساحتها الشاسعة , 

 .وبالتالً دفعها الى الحراك الجٌواقتصادي خارج حدودها لتأمٌن متطلبات الفاعلٌة االقتصادٌة

 

  :السكانية التراكيب - 3

 الفعالٌة تقدٌرل حوالألا جمٌع فً تصلح ال قد وحدها ًنالسكا بالحجم الخاصة عتباراتألا نإ   

 فٌهم الشابة العناصر مساهمه مقدار و حٌوٌتهم بمدى تقاس السكان فعالٌة الن وذلك السكانٌة

 السكانً التركٌب وٌعرؾ. (1) الجنسٌن كال من عمارهمأ متوسط وكذلك الفاعلٌن العاملٌن دوعد

 الفئات تحدٌد على وٌعمل( الجنسٌن لكال) للمجتمع الدٌموؼرافٌة الصفات كشؾ على ٌعمل بانه

 السكانً النمو ماهٌه فهم على ٌساعد ماك المجتمع افراد كل عالةإ عاتقها على تقع التً العاملة

  .(2) المستقبلٌة نتاجاتهإ وكذلك

 عناصرال همأ من وٌعتبران للسكان األساسٌة الخصائصمن  والجنس العمر ٌعدو    

 بحسب مختلفة تراكٌب سكانٌة مجموعه لكل ان المعروؾ ومن بالتحلٌل الجدٌرة الدٌموؼرافٌة

 ومن .(3) جمة اقتصادٌةو وثقافٌة اجتماعٌةو دٌموؼرافٌة نعكاساتإ علٌه وتترتب والجنس العمر

 : االتً بالشكل تناولها سٌتم االتحادٌة روسٌا فً السكانٌة كٌباالتر هً ما عن الكشؾ جلأ

 

 والنوعي: العمري التركيب - أ

 الدراسات علٌها ترتكز التً المهمة الدٌموؼرافٌة المؤشرات من ٌعد العمري التركٌب نإ   

 الخصائص فً ذلك ثرأو جتماعًإلوا قتصاديإلا المستوى على الخاصة  لداللته السكانٌة

 مع تتباٌن , إذ العمرٌة فئاتهم حسب السكان توزٌع نهأب وٌعرؾ .(4) المختلفة الدٌموؼرافٌة

 مدة خالل لهم الدٌموؼرافً ستقرارإلوا( والهجرة والوفٌات والموالٌد) السكانً النمو متؽٌرات

                                                           

 .32 , ص سابق , مصدر خاطر ذٌاب نصري (1)

 اإلسكندرٌة , ,  الجامعٌة المعرفة دار,  4وتطبٌقات , ط اسس السكان جؽرافٌة,  ٌانهع ابو فتحً محمد (2)

 .291 ص 1993

 , ص 22 - 4,  , بٌروت للعلوم العربٌة الدار , 1, ط  والمتحول الثابت السكان جؽرافٌة لبٌب , علً (3)

115. 

 , 1 وتطبٌقات , ط اسس السكان جؽرافٌة العكٌلً , ؼٌاض عتاد عدنان العثمان و عمر العزٌز عبد باسم (4)

 . 322 – 321, ص 2222بؽداد ,  والنشر دجلة للطباعة مكتبه
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 المعدل علٌها وٌطلق البسٌطة النوعٌة المقاٌٌس من النوعً لتركٌبل بالنسبة ماأ محدده زمنٌة

 .(1) االناث من مائة لكل الذكور نسبه يأ النوعً

 ,26) ٌشكلون ذإ,  الثانٌة فئة الشباب فئهمن ال ؼالبٌتهم نإف روسٌا سكان ٌخص وفٌما     

 اإلفادة وٌمكنملٌون ,  (145 , 922 , 245)عددهم  البالػ الدولة سكان جمالًإ من(66%

 , الدولةالفئات المختلفة فً  حتٌاجاتإ جل تلبٌةأمن  قتصادٌا  إالنشطة  الطبقة بوصفهم منهم

 ( .2( , شكل )2جدول )

 2121عام لتحادية إلالتركيب العمري لسكان روسيا ا(2)جدول 

المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على البنك الدولً , شعبة السكان فً االمم المتحدة , التوقعات السكانٌة العالمٌة , متاح على 

 الرابط االلكترونً التالً 

https://data.albankaldawli.org/indicator. 

 
  2222لعام االتحادٌة (نسب التركٌب العمري لسكان روسٌا 2شكل )

 
 

 ( . 2المصدر : جدول )

                                                           

, دار الثقافة للنشر والتوزٌع , القاهرة ,  2علً احمد اسماعٌل , اسس علم السكان وتطبٌقاته الجؽرافٌة , ط (1)

 .141, ص  1992

 % عدد السكان ) نسمة ( الفئات ت

1 2 – 14  2416221225 16191 

2 15 – 64  9216221221 66126 

 16123 2316991219 فما فوق  65 3

 %122 14519221245  المجموع

https://data.albankaldawli.org/indicator
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جمالً سكان إ%( من 16,  92ما نسبة صؽار السن جاءت فً المرتبة الثانٌة وبنسبة )أ  

%( من اجمالً 16,  23) ذ بلـــــــؽتإالدولة, وفٌما كانت نسبة كبار السن فً المرتبة الثالثة 

لتركٌب النوعً ٌلحظ زٌادة عدد الذكور على االناث فً فئتً صؽار لأما بالنسبة  عدد سكان,

على التوالً , ( 42.622.229, ) (13.644.254السن والشباب , إذ بلػ عدد الذكور فٌهما )

فً فئة كبار السن , إذ بلػ عددهن نحو  على عدد الذكور عدد االناث بٌنما ازداد

( , وفٌما ٌخص نسبة النوع 9.222.224( , بٌنما بلػ عدد الذكور لنفس الفئة )13.226.995)

(على التوالً 22.2( , ) 99.4) ( , 123.6فقد بلؽت لصؽار السن والشباب وكبار السن نحو )

 ( .2( , شكل )2جدول ), 

 

من  ٌا اإلتحادٌة موردا  بشرٌا  هاما  قد أتاح لها تلبٌة إحتٌاجاتهاتأسٌسا  على ما تقدم تمتلك روس  

ستثمار الموارد فً الحجم المساحً الكبٌر والنهوض باالقتصاد الروسً القوى العاملة الالزمة إل

 مما ٌصب فً قوة الدولة ومكانتها بٌن القوى العالمٌة العظمى .

 2222عام لالتركٌب النوعً لسكان روسٌا االتحادٌة  (2جدول )

 ت
 الفئة
 )سنة(

عدد 
 الذكور/نسمة

عدد 
 االناث/نسمة

 المجموع
 نسمة

 نسبة النوع

1 
 صؽار السن

2 – 14 
1316441254 1112351951 2416221225 123.6 

2 
 متوسط االعمار

15 – 64 
4216221229 4219321612 9216221221 99.4 

3 
 كبار السن

 فأكثر 65
912221224 1312261995 2316991219 22.2 

 92.6 14519221245 2312521552 2211321122 المجموع

المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على البنك الدولً , شعبة السكان فً االمم المتحدة , التوقعات السكانٌة 
 العالمٌة , متاح على الرابط االلكترونً التالً 

https://data.albankaldawli.org/indicator. 
 
 
 
 

https://data.albankaldawli.org/indicator
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 2121( نسب الفئات العمرية لسكان روسيا االتحادية لعام 8شكل )

 

 
  ( .2المصدر : جدول )

  

 وغرافي:نثاألالتركيب  –ب 

مٌة هطار الوحدة السٌاسٌة وٌحظى بأإنه دراسة الحالة للشعوب والقومٌات فً داخل أٌعرؾ ب   

ن بعض الدول سكانها ٌتكون من قومٌة واحدة والبعض أكبٌرة فً الجانب السٌاسً للدولة , و

ن إتنوع فً قومٌاتها ودٌانتها فتن الدولة التً أومن المعروؾ  .(1)كثر أو أاالخر من قومٌتٌن 

هذا التنوع ٌؤدي الى االضطرابات واالنقسامات الداخلٌة  أنذ إ, ذلك ٌشكل عامل ضعؾ لها 

 وٌتألؾ التركٌب األثنوؼرافً لروسٌا االتحادٌة من التالً :  .(2)فٌها 

 

  القومي:التركيب  -1

 ن القومٌةأن التركٌب القومً ٌؤثر على قوة الدولة والوزن السٌاسً فٌها ومن المعروؾ إ    

وٌشٌر مصطلح القومٌة الى الشعور  .(3) ال تتؽٌر حتى فً حال تؽٌر الدول ًتعد من الثوابت الت

مم بعوامل مشتركة مما ٌؤدي الى تعزٌز المحبة بٌن افرادها ألمة من اأرتباط الى إلنتماء واإلبا

                                                           

 مصدر العربً الوطن عن استشرافٌه جٌوبولتٌكٌة تطبٌقات مع السٌاسٌة الجؽرافٌا الهٌتً, فارس صبري  (1)

 .22 صفحه سابق

 دار ,1ط,  السٌاسٌة الجؽرافٌة فً الدولة مقومات القوه سٌاسة استراتٌجٌات المؤمنٌن, عقله احمد محمد (2)

 . 191 - 192 ص 2222 عمان , والتوزٌع , والنشر للطباعة الثقافً الكتاب

 . 64 ,ص سابق مصدر سعودي, نٌال عبد محمد (3)

0
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صؽار  (سنة)
 السن

متوسط  14 – 2
 االعمار

 فأكثر 65 كبار السن 64 – 15

 نسبة النوع

 نسبة النوع
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ن بعض الشعوب أجناس تتألؾ بمجموعها من عدة قومٌات وأوتتكون روسٌا من شعوب و .(1)

ن بعض شعوبها مازالت متعصبة أوثقافة وبالمقابل  حضارةمم ألرقى اأفٌها تحتل موقعا بٌن 

  .(2) ومتخلفة

 الروسٌة القومٌة وتعد وقومٌة مةأ مئة على ٌزٌد ما الى تنتسب شعوب من روسٌا وتتألؾ       

 شكلت الروسٌة القومٌة نأ هذابو .(3) هسالفٌ صولأ ذات تعد التً الروسٌة القومٌات برزأ من

 األوكرانٌٌن, )التتار, القومٌاتك قلٌله ةنسب تشكل خرىألا القومٌاتما أ السكان من خماسأ ربعأ

ن روسٌا االتحادٌة متعددة القومٌات أذ إ,  (, وؼٌرها  والشٌشان اش, واالرمن ,شوفتباشكٌر, 

 أماجمالً السكان فٌها , إ%( من 22.42مع وجود هٌمنة واضحة للقومٌة الروسٌة بأكثر من )

%( من عدد السكان فً روسٌا , مع وجود  3166بلؽت نسبتهم ) إذ التتار ٌأتوا بالمرتبة الثانٌة

, والشٌشان , والباشكٌر , والتشوفاش , األوكرانٌٌن قل فً نسبها وهم أخرى كانت أات قومٌ

%( 2.22, ) %(2.95%( , )2.92%( , )1.22%( , )1.39) ذ بلؽت نسبهمإواالرمن , 

.  %( من مجموع السكان الكل13.24ًنسبة بلؽت ) خرىأعلى التوالً , مع وجود قومٌات 

  .( 9, شكل )( 9جدول )

الروسٌة القومٌة حظٌت إذ نافلة القول تعد روسٌا االتحادٌة من الدول ذات التنوع القومً     

أي أن ؼالبٌة سكان الدولة من قومٌة واحدة )الروسٌة( , , بأعلى نسبة مئوٌة من إجمالً السكان 

أذ أن ذلك مكن الدولة من تسٌٌر سٌاستها بما ٌالئم الخصائص االثنٌة فٌها فضال  على الحفاظ 

صانع القرار الروسً الى حد كبٌر فً تلك  ركزوقد , على خصوصٌة االقلٌات األخرى 

بالرؼم من التعدد القومً أال أن ذلك لم ٌشكل عقبة السٌاسة مما إنعكس إٌجابا  على قوة الدولة , 

أمام دفع عجلة التقدم والتطور فً روسٌا وذلك نظرا  لما أتبعته من سٌاسات ساهمت بشكل فعال 

 فً ذلك التطور . 

 

 

 

 

                                                           

 والجؽرافٌا الجٌوبولٌتكس للعلم تطبٌقً وتحلٌل دراسة السٌاسٌة العالقات جؽرافٌة الوهاب , عبد المنعم عبد (1)

 .25 , ص 1922,  الكوٌت , , مؤسسة الوحدة السٌاسٌة

 االكادٌمٌون دار األحادٌة, القطبٌة نهاٌة الصاعدة االتحادٌة روسٌا استراتٌجٌة السامرائً, سالم محمود (2)

 .31 ص ,22 - ,12 بٌروت والتوزٌع, للنشر

 , 2ط بوتٌن, فالدٌمٌر حتى االكبر بطرس من افرٌقٌا وشمال االوسط الشرق فً روسٌا زٌدان, دور ناصر (3)

 . 196 ص ,2213 بٌروت ناشرون , للعلوم العربٌة الدار
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 2121( التركيب القومي لسكان روسيا االتحادية لعام 9جدول )

 حجم السكان )نسمة( القومية ت
 النسبة

 % 

 77,41 113,111,986 الروس 1

 3,66 5,351,111 التتار 2

 1,39 1,911,995 األوكرانيين 3

 1,18 1,589,332 باشكير 4

 1,98 1,435,625 تشوفاش 5

 1,95 1,395,921 الشيشان 6

 1,71 1,111,841 األرمن 7

 13,84 21,214,146 أخرى 8

 111 145987745 المجموع

 باالعتماد على :الجدول من عمل الباحث 
من عمل الباحث باالعتماد على البنك الدولً , شعبة السكان فً االمم المتحدة , التوقعات السكانٌة العالمٌة ,  -1

 متاح على الرابط االلكترونً التالً 
https://data.albankaldawli.org/indicator 

 
 
 
 
 

  2222لعام االتحادٌة ( نسب التركٌب القومً لسكان روسٌا 9شكل )

 

 ( .  9المصدر : جدول )   

% 

 الروس

 الشتار

 االوكرانٌٌن

 باشكٌر

 تشوفاش

 الشٌشان

 االرمن

 اخرى

https://data.albankaldawli.org/indicator
https://data.albankaldawli.org/indicator
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 التركيب الديني : -2

رادة والتفكٌر إلسرة وكذلك المجتمع وله تأثٌر فً الشعور واألن الدٌن مهم فً حٌاة الفرد واإ    

خالقً ألاباطها نضإوٌعطً للحٌاة صبؽة ممٌزة تتجلى فً تحركها االٌجابً وتوازنها القٌمً و

ثر أوٌعد من العناصر المهمة فً الدراسات السٌاسٌة وذلك لما ٌتركه من  .(1) ووجهها الربانً

وفً روسٌا االتحادٌة توجد  .(2)منٌة إلجتماعٌة والسٌاسٌة واإلكبٌر على المجتمع فً الناحٌة ا

ٌة دتحادٌة بالتعدإلوتمتاز روسٌا ا .(3) عقٌدة ودٌانة 42كثر من أالؾ طائفة مسجلة وتنتمً الى 

,  من المسلمٌن%( 12192ونحو ), %(  22126) نحوٌشكل المسٌح االرثوذوكسً ذ إ, الدٌنٌة 

خرى( والدٌانات األوذٌة, خرى التً تتوزع على )الٌهودٌة, البأل%( من الدٌانات ا2124ونحو )

, شكل ( 12)جدول تحادٌة على التوالً ,إلن روسٌا ا%( من سكا2142 , 2114, 2122بنحو )

(12 ). 

 (2121لعام )بحسب النسب لسكان روسيا االتحادية  الديني التركيب( 11)جدول 

 النسبة الدٌانات ت

 22126 وذوكسٌةرثاال 1

 12192 سالمإلا 2

 2122 الٌهود 3

 2114 البوذٌة 4

 2142 خرىأ 5

 %122 المجموع

جمهورٌة روسٌا االتحادٌة , وزارة الخارجٌة , السفارة الروسٌة فً العراق , بٌانات ؼٌر منشورة ,  المصدر:

2222. 

 

 

 

                                                           

, دار الضباء للطباعة 1وٌه , طسالمً واقع دٌموؼرافً ومؤشرات تنعبد علً الخفاؾ , العالم اال (1)

 . 63, ص 2225والتصمٌم , النجؾ , 

 الٌاسري , القومٌة الكردٌة واثارها فً العالقات المكانٌة بٌن العراق ودول الجوار فاضل حسٌن كطافة  (2)

جامعة كربالء , , العدد الرابع , المجلد الثالث عشر , , مجلة جامعة   كربالء العلمٌة تركٌا ( –) سورٌا 

 . 21, ص  2215

 . 31محمد سالم السامرائً , مصدر سابق , ص  (3)
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 2121نسب التركيب الديني لسكان روسيا االتحادية لعام  (11شكل )

 ( . 12المصدر : جدول )

 

%( من  22126تأسٌسا على ما تقدم ٌتضح ان روسٌا االتحادٌة دولة متجانسة دٌنٌا لكون )  

فضال عن  االخرى,%( للدٌانات  11124سكانها على دٌانة واحدة اال وهً االرثوذكسٌة بٌنما )

 سكانها.قوة الدولة الروسٌة من السٌطرة على 

 

 االقتصادية:العوامل  -ثانياً 

قتصادٌة تعد من العناصر المهمة التً تؤثر فً قوة الدولة وعلى وزنها إلن العوامل اإ     

تخاذ إن لهذه العوامل تأثٌر كبٌر فً توجهات الدول الخارجٌة ومن الممكن إو .(1)الجٌوسٌاسً 

جل أومن  .(2)قرارات سٌاسٌة مصٌرٌة لها مثل الدخول بالحرب فً حال عدم توفر هذه الموارد 

 جمالً إلالناتج المحلً ااد الروسً سوؾ ٌتم تناوله عن طرٌق عرض الكشؾ عن ماهٌة االقتص

 امأ( ملٌار دوالر ,  1329بلػ )  1995ن حجم الناتج المحلً لعام أ,  2222 – 1995للمدة 

وبلػ )  2222ستمر فً الزٌادة لعام  أ( دوالر , و9322نصٌب الفرد من الناتج المحلً بلػ ) 

( دوالر ,  11122ما نصٌب الفرد بلػ ) أ% (  3126)  ( ملٌار دوالر بمعدل نمو بلػ 1635

 3245 ,  3242,   2424ذ بلػ )إ 2215,  2212, 2225عوام ألستمر فً الزٌادة خالل اإو

% ( على  3142% ( , )  5139% ( , )  2122نمو )  على التوالً , بمعدل( ملٌار دوالر 

                                                           

, 2222وي , الجؽرافٌا السٌاسٌة المعاصرة , دار المعرفة الجامعٌة , االسكندرٌة , فاٌز محمد العٌس (1)

 .115ص

, مكتبة االنجلو المصرٌة , القاهرة  1محمد محمود ابراهٌم الدٌب , الجؽرافٌا السٌاسٌة اسس وتطبٌقات , ط (2)

 . 169, ص  1993
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ن أال إ( على التوالً ,  26242( , )  22639( , )  12232ما نصٌب الفرد بلػ ) أالتوالً , 

( 19-,25) ( وبمعدل نمو بلػ 1423ذ بلػ ) إ 2222حجم الناتج المحلً بدأ ٌتراجع فً عام 

خطر أقتصاد الروسً الى تفشً فاٌروس كورونا الذي ٌعد أحد إلوٌعود السبب فً تراجع ا

سعار النفط التً تراجعت الى أنهٌار إجمع , وأتً طالت روسٌا والعالم قتصادٌة الإلالتداعٌات ا

 ( . 11( , شكل )11, جدول ) دنى مستوٌاتها منذ عقدٌن من الزمنأ

  2222 – 1995 المحلً االجمالً الروسً للمدة الناتج( 11جدول )

 السنة ت
الناتج المحلً 

 االجمالً ملٌار دوالر

نصٌب الفرد من الناتج 

 االجمالً بالدوالرالمحلً 

 نمو الناتج المحلً

% 

1 1995 1329 9322 _ 

2 2222 1635 11122 3126 

3 2225 2424 12232 2122 

4 2212 3242 22639 5139 

5 2215 3245 26242 3142 

6 2222 1423 22923 25,-19% 

جمهورٌة روسٌا االتحادٌة , وزارة الخارجٌة , السفارة الروسٌة فً العراق , بٌانات ؼٌر منشورة ,  المصدر :

2221  . 

 2222 - 1995الناتج المحلً االجمالً لروسٌا االتحادٌة للمدة (11شكل )

 ( . 11المصدر : جدول )  
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 : تناولها على النحو االتًسوؾ ٌتم لروسٌا االتحادٌة , قتصادٌة إلمام بالمرتكزات الإلألجل ا و

 

  النشاط الزراعي : -1

قتصادٌة وٌأتً بمقدمة الموارد عند إلٌحظى النشاط الزراعً بأهمٌة خاصة بٌن الموارد ا    

نه ٌشمل الموارد الؽذائٌة وموارد الخدمات الزراعٌة ذات العالقة أتحدٌد قوة الدولة طالما 

ن للزراعة مكانة إو .(1)هدافها فً بلوغ االكتفاء الذاتً أالصناعٌة بما ٌمكن الدول من تحقٌق 

ٌادي العاملة رؼم التحول نحو قطاعات ألستثمار اإلقتصاد وتعتبر مجال مهم إلمتمٌزة فً ا

 . (2)الصناعة والتعدٌن 

نتاج الؽذائً إلة التً تنتهجها كل دولة فً تخطٌط انجاح القطاع الزراعً على السٌاس وٌعتمد   

العلم والتكنولوجٌا  ستخدامإستعمال الموارد وإوالعمل على تشجٌعه , وكفاءة االنتاج وفاعلٌة 

وقد خصصت   .(3)نتاجٌة إلجل دعم االنتاج الزراعً والؽذائً وزٌادة اأالعلمٌة من ات سسؤوالم

وتعد راضٌها الزراعٌة لزراعة المحصوالت أمن جملة  (%13)روسٌا االتحادٌة نحو 

راضً السوداء التً تمتد من الحدود االوكرانٌة الى الجنوب الؽربً من سٌبٌرٌا من االقالٌم ألا

وجبال  فولكاقالٌم التً تمتد من منطقة الألفضال عن ا ,الزراعٌة المهمة فً روسٌا االتحادٌة 

صت ضً الؽربٌة من سٌبٌرٌا , وقدرت المساحات الكلٌة التً خصارألالقوقاز الشمالٌة وا

كبر أ, وتعد رابع  2215فً عام  2كم(211221212)لألراضً المزروعة فً روسٌا االتحادٌة 

راضً ألالقوة الزراعٌة وتوجد فً روسٌا مساحات شاسعة من ا حٌثدولة فً العالم من 

راضً , ألستثمار كل هذه اإ راضً الخصبة حال دونألل النمو وقلة اقصر فص الزراعٌة لكن

تحادٌة من إلوقد تحولت روسٌا ا مطردن الزراعة قد نمت بشكل أ وعلى الرؼم من ذلك

تصدٌر الحبوب بٌن عامٌن  حٌثمستوردة للحبوب الى ثالث دولة على مستوى العالم من 

وتعدد المنتجات الزراعٌة فً  .(4)بعد االتحاد االوربً والوالٌات المتحدة  (2229 –1999)

ٌأتً القمح , قالٌم الزراعٌة فٌها ألافً اضافة الى التنوع  ٌجة المساحة الشاسعةتروسٌا  ن

روسٌا من أكبر اربع  , وتعد والشعٌر والكتان والشوفان وزٌت عباد الشمس فً مقدمة منتجاتها

                                                           

الحادي والعشرون بٌن المنهجٌة والتطبٌق, مطبعة محمد ازهر السماك , الجؽرافٌا السٌاسٌة بمنظور القرن  (1)

 .25, ص2211الٌازوري, االردن,

 . 122عبد االله رزوقً كربل واخرون , مصدر سابق , ص  (2)

,  2222, دار امجد للنشر والتوزٌع , عمان , 1صبحً أحمد الدلٌمً , عبد السالم عارؾ عبد الرزاق , جؽرافٌة الزراعة, ط (3)

 .199ص

, رسالة  2222التركٌة بعد عام  –ناجً جفاؾ الخزعلً , تحلٌل جؽرافً ساسً للعالقات الروسٌة عزٌز  (4)

 .  22 – 29, ص  2219ماجستٌر , كلٌة اآلداب , جامعة ذي قار , 
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انخفضت هذه ملٌون طن ( 4514),  2224ذ ٌبلػ االنتاج فً عام إمنتجٌن للقمح فً العالم 

جفاؾ , السٌما فً المنطقة البفعل اضرار ناتجة عن ( 3212)الى  2212النسبة فً عام 

 كثرأذ بلػ االنتاج إ,  2215فً عام , ثم عاد االنتاج فً االرتفاع  الشمالٌة المنتجة للحبوب

فً  2212ملٌون طن فً عام  (2211)ستمر فً الصعود حتى بلػ إملٌون طن و( 6112)من

بة إلنتاج الشعٌر فأن روسٌا تعد الدولة االولى ما بالنسأ .(1)المرتبة الثالثة بعد الصٌن و الهند 

( ملٌون طن أي ما ٌشكل  12)  2222عام فً انتاجها بلػ  إذ, نتاجه إعلى العالم فً 

من الشعٌر وبلؽت المساحة المزروعة , طن ملٌون ( 161نتاج العالم الذي بلػ )إ%( من 1111)

  .( 12, شكل )( 12)جدول , هكتار  ( ملٌون 212) فً روسٌا االتحادٌة للعام نفسه 

 
 (12)جدول 
 

  2222عام لالدول العشرة الرئٌسة المنتجة للشعٌر فً العالم 

 الدولة ت
ملٌون االنتاج 

 )طن(

 المساحة

 هكتار( )ملٌون

 االنتاج العالمً

% 

 1111 212 12 روسٌا االتحادٌة 1

 615 119 1215 فرنسا 2

 615 116 12.2 المانٌا 3

 516 411 9 استرالٌا 4

 514 214 212 كندا 5

 411 212 612 تركٌا 6

 6 219 915 اوكرانٌا 2

 5 212 2 اسبانٌا 2

 411 111 612 المملكة المتحدة 9

 212 111 414 الوالٌات المتحدة 12

 43 19 6212 باقً دول العالم 11

 %122 4212 161 العالم 12

مهورٌة روسٌا االتحادٌة , وزارة الخارجٌة , السفارة الروسٌة فً العراق , بٌنات ؼٌر منشورة , ج-1:المصدر 

 . 2222, اعلى الدول المنتجة للشعٌر فً العالم لعام FAWاالمم المتحدة , منظمة الؽذاء العالمً -2.  2222

                                                           

 2222جمهورٌة روسٌا االتحادٌة , وزارة الخارجٌة , السفارة الروسٌة فً العراق , بٌنات ؼٌر منشورة ,  (1)

 . 
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 (12شكل )

 2212العالم لعام  نسب انتاج الشعٌر للدول العشرة الرئٌسة فً

 

 ( . 12المصدر : جدول )

 

بلػ  إذوكرانٌا , أنتاج زٌت عباد الشمس بعد إكما احتلت المركز الثانً على مستوى العالم فً   

كبر دولة فً العالم فً أ ( طن وتعد روسٌا كذلك 1112121129) 2222نتاجهـــــا فـــــــــً إ

 2222نتاج اللحوم فٌها لعام إملٌون طن , كما بلػ  3912بلػ انتاجها  إذالسكري  الشمندرنتاج إ

 . (1)( ملٌون طن 313)

شارة الى حجم العائدات المالٌة التً حصلت علٌها روسٌا من النشاط الزراعً إلوتجدر ا   

ما نسبة مساهمة النشاط الزراعً فً الناتج قد بلؽت زهــــــاء أ, ( ملٌار دوالر 32بلؽت )

, جدول  2222( ملٌار دوالر لعام 1423جمالً الناتج المحلً للدولة والذي ٌبلػ )إمن  %(2)

 .( 13, شكل )( 13)

 

 

 

 
                                                           

جمهورٌة روسٌا االتحادٌة , وزارة الخارجٌة , السفارة الروسٌة فً العراق , بٌانات ؼٌر منشورة ,  (1)

2222. 
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 (13)جدول 

 

 2222لعام الروسً االقتصادٌة فً الناتج المحلً  مساهمة القطاعات

دوالر ملٌار المساهمة حجم القطاع ت % النسبة   

 52 262 الخدمات 1

 42 593 الصناعة 2

 2 32 الزراعة 3

 122% 1423 المجموع

المصدر : جمهورٌة روسٌا االتحادٌة , وزارة الخارجٌة , السفارة الروسٌة فً العراق , بٌانات ؼٌر منشورة ,  

2221  . 

 

 (13شكل )

 2222لعام فً الناتج المحلً الروسً مساهمة القطاعات االقتصادٌة ل النسبة المئوٌة

 

 

 ( . 13المصدر : جدول )
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  النشاط الصناعي:-2

 متطورة ةالتً تمتلك صناع الدولةفان  الدولة , ةفً قو األساسٌةمن الركائز  الصناعةتعد    

 و ) التحوٌلٌةتنقسم الى نوعٌن هما  الصناعةوان  .(1) على تطورها وقوتها واضحا   ٌعد برهانا  

للدور  هً االهم فً القطاع الصناعً نظرا   التحوٌلٌةومن المعروؾ ان الصناعات  (إستخراجٌة

والعمل  ة  او زراعٌ إستخراجٌةخرى سواء كانت ألالذي تقوم به فً تحوٌل المواد فً القطاعات ا

 الصناعة امأ .(2) اإلنتاجٌةو أ االستهالكٌةالحاجات  إلشباع ةلكً تصبح نافع تهٌئتهاعلى 

نتاج النفط والؽاز والخامات والمعادن الحدٌد والنحاس والزنك إتشمل ها نأف االستخراجٌة

ومن  .(3) المعادن الفوسفات وؼٌرها من البوتاسمثل  المعدنٌةوالذهب وكذلك الخامات الؽٌر 

 والمؤثرة ةنتاج مواد صناعٌه جدٌده فٌها تعد من العوامل الهامإالدول على  ةن قدرأالمعروؾ 

هً قوة صناعٌة  الحالًالنظام الدولً فً  ةمؤثر ة  سٌاسٌ ةي قوأن أعلى  الدولٌةفً عالقاتها 

حتواء نسبة معٌنة من إطً للدولة العدٌد من المزاٌا ومنها عن الصناعة تأضؾ الى ذلك أ  .(4)

ٌدي العاملة والعمل على تشجٌع رؤوس االموال الوطنٌة واستؽالل الموارد الطبٌعٌة ألا

 .(5)االقتصادٌة 

وفٌما ٌخص روسٌا االتحادٌة ٌحظى النشاط الصناعً بأهمٌة كبٌرة وقد ركزت الحكومة    

الروسٌة على كافة الصناعات الثقٌلة والمتوسطة والصناعات الخفٌفة بؽٌة توسٌع مصادر الدخل 

ستثمار إهمٌة الصناعة فً أعتماد الطاقة وخاصة النفط والؽاز , فضال  عن إالقومً فٌها وتقلٌل 

كثر القطاعات تطورا  فٌها أن الصناعات الثقٌلة تعد من أو .(6)المعدنٌة والمواد االولٌة  الثروات

ورال ألجبال اوتتركز هذه الصناعات فً العاصمة موسكو ومدٌنة سانت بطرسبورغ وكذلك فً 

صبحت صناعة أالثقٌلة بل  واآلالتالمعدات الكهربائٌة  بإنتاجا وتقوم وعلى طول نهر الفولؽ

                                                           

, دار المكتب للطباعة والنشر ,  1صبري فارس الهٌتً , الجؽرافٌا السٌاسٌة , ط عبد المنعم عبد الوهاب و (1)

 . 121, ص  1929الموصل , 

حٌدر صالح محمد , االستراتٌجٌة المقترحة لتنمٌة الصناعة التحوٌلٌة فً العراق , مجلة كلٌة بؽداد فً  (2)

 . 4, ص  2216, جامعة بؽداد ,  15العلوم االقتصادٌة , العدد 

, القطاع الصناعً , ص  2216االمانة العامة للجامعة الدول العربٌة , التقرٌر االقتصادي العربً الموحد  (3)

114 . 

,  1999, دار الٌازوري ,  1ل النظام الدولً الجدٌد , ط عاصرة فً ظنعٌم ظاهر , الجؽرافٌة السٌاسٌة الم (4)

 . 29ص 

صبٌر فارس الهٌتً , الجؽرافٌة السٌاسٌة مع تطبٌقات جٌوبولٌتكٌة استشرافٌة عن الوطن العربً , مصدر  (5)

 . 112سابق , ص 

 . 92مصدر سابق , ص  فٌحاء كامل عباس الفتالوي , (6)
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نواعها من الصناعات المتطورة فً روسٌا االتحادٌة وبالتحدٌد فً العاصمة أبمختلؾ  المكائن

     : وٌمكن تصنٌفها على النحو االتً .(1)هم المراكز الصناعٌة فٌها أموسكو التً تعد من 

 :التالً  , وحسب التصنٌؾوتضم مجموعة من الصناعات  :المدنيةالصناعات -أ

 :  الصناعات االستخراجية  (1

كثر الصناعات المربحة فً روسٌا أن صناعة البترول والؽاز الطبٌعً تعد من إ   

و أة وكذلك استخراج الكٌمٌاوٌات والفحم والمعادن االخرى مثل الذهب والنحاس والفض

  . (2)االلمنٌوم والنٌكل والبالتٌن والرصاص 

 :  الصناعات التحويلية  (2

الدول فً معٌار تطورها  هاتركز علٌنتاجٌة التً إلنشطة األهم اأحدى أتعد    

ال موقعا  مركزٌا  فً اقتصادٌات المتجمعات الحدٌثة اذ انها محرك  شؽلاالقتصادي وت

همٌة الصناعات التحوٌلٌة كونها احد ا تأتًعنه فً عملٌات التقدم االقتصادي , و ىؼن

 ,ؾ مصنعةاهم القطاعات الصناعٌة المسؤولة عن توفٌر السلع االستهالكٌة والسلع نص

وتضم مجموعة من  .(3) تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة بشكل عام ال ٌمكنن بدونها أذ إ

 الصناعات منها ما ٌأتً : 

  : الصناعات الثقيلة -أ 

كثر الدول تطورا  فً أتحادٌة من إلوتتمثل هذه فً صناعة الطائرات وتعد روسٌا ا  

( 355322) نحوهم الروافد االقتصادٌة فٌها ٌوجد أهذه الصناعة وتعتبر واحدة من 

 2212وفً عام عامل فً هذا المجال , كما تشتهر فً صناعة الشاحنات الكبٌرة 

( ملٌون سٌارة , مما ٌدل على صناعة السٌارات  112)  نحووصلت روسٌا الى تصنٌع 

ة اآلالت الروسٌة لها دور واضح فً دعم االقتصاد الوطن للبالد وكما تهتم فً صناع

الى الصناعات الكهربائٌة والعدٌد من الصناعات  باإلضافةالزراعٌة وبناء السفن 

 .(4) ت البناء وؼٌرها من الصناعاتالتكنلوجٌة واآل

                                                           

جً بً كول , جؽرافٌة االتحاد السوفٌتً , ترجمة عبد المنعم عبد الوهاب وزمٌله , دار الكتب للطباعة  (1)

 . 129 – 122, ص  1991والنشر , جامعة الموصل , 

 . 92فٌحاء كامل عباس الفتالوي , مصدر سابق , ص  (2)

, دار امجد للنشر والتوزٌع , عمان ,  1صبحً احمد الدلٌمً , جؽرافٌة الصناعة من منظور معاصر , ط (3)

 .24, ص  2212

 // hyatoky .com  httpsالصناعة فً روسٌا , حٌاتٍك , شبكة المعلومات الدولٌة االنترنت على الرابط  (4)

// 
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فً صناعة المنسوجات والمالبس واالحذٌة والصناعات  وتتمثل  : فةالصناعات الخفي -ب 

 .(1)الؽذائٌة 

  : العسكرية الصناعات-ب 

جل االرتقاء بالقدرات العسكرٌة أهتمام حاصل لتطوٌر الصناعات العسكرٌة لٌس من إهنالك   

, قد حصل  2222لسالح العالمً , ففً عام جل رفع قدرتها التنافسٌة فً سوق األروسٌا بل من 

وقعت روسٌا جملة من العقود إذ نموذج من االسلحة الجدٌدة , إ( 36الجٌش الروسً على )

روحٌة ومحركات الطائرات والطائرات دون طٌار والدبابات ومنظومة لتورٌد الطائرات الم

لٌات المدرعة والعدٌد من وسائل الحرب االلكترونٌة للجٌوش الصوارٌخ المضادة للطائرات واآل

ستٌة التً لها قدرة ٌالدول االخرى , كما عملت روسٌا على تطوٌر الصوارٌخ ذاتٌة الدفع البال

. وتحتل (2)االمرٌكٌة  ةأي نظام دفاعً صاروخً بما فً ذلك الدروع الصاروخٌ ختراقإعلى 

سلحة للعالم بعد الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بما ٌقرب ألروسٌة المرتبة الثانٌة فً تصدٌر ا

% وتحتل  شركة 92ن عمالء روسٌا هم من الدول النامٌة وبنسبة تبلػ نحو أ% , و22

العسكرٌة  الهلٌكوبتراالول على مستوى العالم فً مبٌعات الطائرات  المركز الروسٌةالهلٌكوبتر 

والدول %( 62سٌا بنسبة )آسلحتها الى اربع اقالٌم اساس قد مثلتها قارة أ, وقد وجهت روسٌا 

وفً خضم . (3)%( 2رٌكا الالتٌنٌة بنسبة )م%( وا9فرٌقٌا بنسبة )أ%( و15بنسبة ) العربٌة

فرٌقٌا والثانً أالمرتبة االولى فً حتلت إ فأنهالدول مجلس االمن فً تصدٌر السالح منافستها 

واحتلت المرتبة الرابعة فً  مرٌكا الالتٌنٌة بعد الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة أسٌا وآفً كل من 

 وفرنسا , وقد استخدمت روسٌا, والمملكة المتحدة , العالم العربً بعد كل من الوالٌات المتحدة 

نتاجها العسكري مثل معرض بروكسل فً )نٌسان إفضل أفً تقدٌم   ةمعارض األسلحة الدولٌ

( وكما وصلت 2222عرض موسكو فً )اب مالمضادة لإلرهاب و سلحةأل( معرض ا2222

( 2229دكس فً تشرٌن الثانً ٌكبر فً معرض الشرق االوسط فً ابو ظبً )معرض اأبثقة 

( وقد كانت هذه 2229( وفً اسطنبول )نٌسان 2229ومعرض رٌودي جانٌرو )نٌسان 

ستعادة مكانة االتحاد السوفٌتً السابق كقطب دولً إلة التً ال تضٌعها روسٌا صالمعارض الفر

المبٌعات تعود على  هن هذأسلحة وألفً تصدٌر األسلحة , وتصدر روسٌا انماطا مختلفة من ا

                                                           

 . 99فٌحاء كامل عباس الفتالوي , مصدر سابق , ص  (1)

البحث عن المكانة : روسٌا بوتٌن ومٌالد نظام عالمً جدٌد , تقدٌم نورهان الشٌخ, محمود خلٌفة جودة ,  (2)

 . 23, ص 2222 مكتب العربً للمعارؾ , القاهرة ,

 .25 – 24مصدر نفسه , ص ال (3)
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. وتصدرت الهند والصٌن وفٌتنام (1) سنوٌا   ملٌار دوالر 912 روسٌا بعوائد تتراوح قٌمتها ما بٌن

%( 22( بنسبة تراوحت )2215 – 2211)خالل المدة الدول المستوردة للسالح الروسً 

جدر وت .(2)%( 212%( على التوالً فٌما بلؽت نسبة العراق وسورٌا مجتمعة )%9( )15)

من النشاط الصناعً ,  تحادٌةإلٌا ااالشارة الى حجم العائدات المالٌة التً حصلت علٌها روس

زهاء  ذ بلؽتإما نسبة مساهمة النشاط الصناعً فً الناتج المحلً أ دوالر,( ملٌار 593بلؽت )

( 13, جدول )2222( ملٌار دوالر لعام 1423جمالً الناتج المحلً الذي بلػ )إ%( من 42)

 سابق الذكر . 

العسكري  مأالقطاع الصناعً سواء كان المدنً  ه  ن التطور الكبٌر الذي شهدإصفوة القول     

واقع االقتصاد الروسً مع مساهمة القطاع الزراعً فضال  عن مساهمة القطاع فً  هودور

نعكس بشكل واضح على الناتج إالعنصر االبرز فً االقتصاد الروسً, قد  ٌعدالتجاري الذي 

ملٌار دوالر  1329من حلً االجمالً رتفع الناتج المإ, فقد جمالً ونصٌب الفرد منه المحلً اال

 .  ( 13)جدول ,  2222ملٌار دوالر عام  1423الى  1995عام 

 

  : النشاط التجاري والخدمات-3

ذ تقوم بتحدٌد العالقات القائمة إو الخارجٌة على قٌمة الدولة السٌاسٌة أتؤثر التجارة الداخلٌة    

خرى, وتتوفر التجارة فً ألو بٌن الدول اأقالٌم الدولة الواحدة او بٌن الدولة نفسها أونوعها بٌن 

و الزراعً وتتوفر فً الدولة فً حالة توفر أنتاج الصناعً إلالدولة فً حالة وجود فائض فً ا

كتفاء إلتباع سٌاسٌة اإ. وقد حاولت بعض الدول (3)وسائل النقل الجٌدة بٌن المنتج والمستهلك 

وهنالك القلٌل من الدول تمتاز بذلك,  تحقٌقهٌصعب  هنأال إخرى ألحتٌاجها للدول إتً وعدم الذا

التبادل التجاري الن المنتجات االستهالكٌة وؼٌرها  ةللعوامل الجؽرافٌة دور مهم فً عملٌ أن إذ

من المنتجات ٌتم انتاجها تبعا  لتواجد مواد الخام, لذلك مواد الخام قد تتركز فً دول وتقل فً 

التجارة الخارجٌة دور مهم فً تعجٌل  نأو . (4) دول اخرى فتبعا  لذلك تتم عملٌة التبادل التجاري

انها تؤثر وتتأثر  إذحدى المتؽٌرات الرئٌسٌة للنشاط االقتصادي إالتنمٌة االقتصادٌة وتعد عملٌة 

 . (5)ار واستهالك ثمبالتؽٌرات االقتصادٌة االخرى من دخل قومً واست

                                                           

  .22عاطؾ معتمد عبد الحمٌد, مصدر سابق, ص  (1)

اق الشرق االوسط. ( اور2215 – 2211مٌة خالل المدة )احمد عدلً, اتجاهات صفقات السالح العال (2)

 . 141, ص  2216( مارس , 22العدد )المركز القومً لدراسات الشرق االوسط , القاهرة , 

 . 122 – 119, ص  1926, الموصل ,  1, الجؽرافٌة السٌاسٌة, طصباح محمود محمد وآخرون (3)

 . 124 – 123صبري فارس الهٌتً, مصدر سابق, ص عبد المنعم عبد الوهاب و  (4)

 . 122عبد هللا سالم عبد هللا المالكً, فراس سامً عبد العزٌز القطرانً, مصدر سابق, ص  (5)
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ن روسٌا االتحادٌة تعد من الدول التً تعتمد بشكل كبٌر على عائدات التجارة إ صفوة القول  

ٌت بلػ حجم العائدات المالٌة التً حصلت علٌها ح نشاطا ,وٌعد هذا النشاط من اكثر القطاعات 

ما مساهمة هذا القطاع فً الناتج أ( ملٌار دوالر 262) 2222روسٌا من النشاط التجاري عام 

( ملٌار دوالر لعام 1423جمالً الناتج المحلً للدولة الذي بلػ )إ%( من 52المحلً قد بلػ )

ق على القطاع الزراعً والصناعً ن القطاع التجاري تفو  إووفقا  لذلك ,  ( 13جدول ), 2222

 لناتج المحلً للدولة .فً ا

ن أ( ٌتضح 2222 – 1995ومن خالل متابعة المٌزان التجاري لروسٌا االتحادٌة للمدة )    

( ملٌار 4) 1995فقد سجلت الصادرات عام ,  مٌزان التجاري لٌس لصالحها خالل تلك المدةال

, وكما  (9-وكانت نسبة المٌزان التجاري ), ( ملٌار دوالر 13وسجلت الواردات ), دوالر 

كانت نسبة  إذ( 125( ملٌار دوالر وبلؽت قٌمة الواردات )46) 2222سجلت الصادرات لعام 

( وٌعود االنخفاض فً المٌزان التجاري بسبب االزمات التً حدثت فً 59-جاري )المٌزان الت

( 2225)روسٌا بعد تفكك االتحاد السوفٌتً, بٌنما اختلؾ وضع المٌزان التجاري الروسً عام 

جعل ( ملٌار دوالر ما 99( ملٌار بٌنما كانت الواردات )241فقد سجلت الصادرات قٌمة )

ستمر المٌزان التجاري لصالحها إو ( ملٌار دوالر142بنحو ) الحهاالمٌزان التجاري ٌمٌل لص

( , 344(, )392سجلت قٌمة الصادرات ) إذ (2222,  2215,  2212)عوام ألخالل ا

( ملٌار 232( , )123( , )229( ملٌار دوالر على التوالً , بٌنما بلؽت قٌمة الواردات )312)

( 14, شكل ) (14)جدول , ( توالٌا  .22( , )161( , )126دوالر على التوالً , وبمعدل نمو )

. 
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 (14)جدول 

 

 (2222 – 1995المٌزان التجاري الروسً للمدة )

 2222 2215 2212 2225 2222 1995 التبادل التجاري ت

 312 344 392 241 46 4 الصادرات ملٌار دوالر 1

 232 123 229 99 125 13 الواردات ملٌار دوالر 2

 22 161 162 142 59- 9- المٌزان التجاري 3

4 
اجمالً التبادل التجاري ملٌار 

 دوالر
12 151 342 626 522 542 

 .  2221المصدر : جمهورٌة روسٌا االتحادٌة , وزارة الخارجٌة , السفارة الروسٌة فً العراق , بٌانات ؼٌر منشورة , 
 

 

 (14شكل )

 ( 2222 – 1995الروسً للمدة ) المٌزان التجارينمو 
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 ( . 14المصدر : جدول )
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 االول المبحث

 البنية السياسية والعسكرية لروسيا االتحادية

 

 :لروسيا االتحادية  السياسية البنية  - اوالا 

السٌاسً ن النظام إتعد من العوامل المهمة التً تتركز علٌها االستراتٌجٌة العلٌا للدولة ف     

هدافها فً أفً تحدٌد مهمات الدولة و اً السابد فً الدولة وسلطاته ومؤسساته تؤدي دوراً كبٌر

القٌادة السٌاسٌة التً تتمثل فً ربٌس الدولة  وأن، كافة  المستوٌات المحلٌة واالقلٌمٌة والدولٌة

قتصادٌة والدبلوماسٌة إلمكانٌتها السٌاسٌة والعسكرٌة واإلك القدرة على توظٌف قدرة الدولة وتتم

هدافها باإلضافة الى تطلعاتها فً النظام الدولً، وٌعد العراق أالدولة و ٌخدمواإلعالمٌة بما 

تعد المنطقة الحٌوٌة لروسٌا  وسطألمنطقة الشرق ا نأومن منطقة الشرق االوسط  اً مهم جزءً 

د من الدول الكبرى ستراتٌجٌة وروسٌا تعإقتصادٌة وإاالتحادٌة ألسباب عدٌدة من سٌاسٌة و

 :على ما تقدم سٌتم دراسة هذا المبحث على النحو االتً  بناءً  .(1)ال ٌمكن تجاهلها حٌثب

 طبيعة النظام السياسي الروسي: -1

وتعد ورٌثته من الناحٌة القانونٌة وهذا  السوفٌتًثر تفكك االتحاد أروسٌا االتحادٌة فً ظهرت    

المساحة والسكان والناتج القومً ناهٌك  حٌثكبر الجمهورٌات المستقلة من أٌعود الى كونها 

وكذلك المجموعة الدولٌة لها  ةنها تحظى باعتراف القانون الدولٌإ إذ. (2) عن قوتها العسكرٌة

من حقوق ووجبات ومعاهدات  ةبتلك التركة الثقٌلة وهً بذلك تواصل تنفٌذ االلتزامات الدولٌ

فقا للدستور وتولى مقعد االتحاد السوفٌتً الدابم فً مجلس االمن، ووتودٌون لذلك االتحاد 

ن النظام فٌها شبه رباسً وان ربٌس أن روسٌا االتحادٌة هً دولة فٌدرالٌة وإالروسً ف

ٌكن انهٌار االتحاد لم و .3))ةما ربٌس الوزراء هو ربٌس الحكومأالجمهورٌة هو ربٌس  الدولة، 

ات تفكك الدولة فقط بل كان بمثابة سقوط مبدأ ونهاٌته عالمٌاً، ٌالسوفٌتً السابق فً بداٌة التسعٌن

ن الصراع الذي حدث بعد الحرب العالمٌة الثانٌة بٌن المعسكر الشرقً بقٌادة )االتحاد أ إذ

                                                           

كلٌة ،8، المجلة الدولٌة والسٌاسٌة، العدد 2003احمد حسٌن شحٌل، السٌاسٌة الروسٌة تجاه العراق ما بعد  (1)

 .165ص ، 2008، العلوم السٌاسٌة ، الجامعة المستنصرٌة 

 مصدر،  العربٌة المنطقة على وانعكاساتها الباردة الحرب بعد الروسٌة االستراتٌجٌة،  االمارة مضر لمى (2)

 .95 ص،  سابق

لندن كتب لندن،  -، اصدارات أي1قاز، طٌة الروسٌة فً اسٌا الوسطى والقوقاسم دحمان، السٌاسٌة الخارج (3)

 .59، ص2016، 
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على هذا الصراع  قطلأاالمرٌكٌة والسوفٌتً( وبٌن المعسكر الغربً بزعامة الوالٌات المتحدة 

 : (1)  دت الى تفكك االتحاد السوفٌتً الى ما ٌأتًأد العوامل التً وٌمكن ع،  الحرب الباردة

تمٌز الصراع بٌنهما بان  إذدة الصراع بٌن المعسكرٌن االمرٌكً والسوفٌتً حزٌادة  -أ 

مناطق نفوذ  الة صراع دابم ٌهدف اٌجادحكان المعسكرٌن فً  إذالصراع اٌدٌولوجً 

سعت كل من الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة واالتحاد  حالف مع الدول االخرى، وأواقامة 

 . ضعاف قوة االخر عن طرٌق الحرب االقتصادٌة او الحرب بالنٌابة إالسوفٌتً الى 

كبر أن االتحاد السوفٌتً ٌعد أ إذ عدم كفاءة التنظٌم بٌن الجمهورٌات والسلطة االتحادٌة  -ب 

ن كبر مساحة الدولة ٌعد أ إذبا واسٌا، وٌمتد على قارتٌن هما أور إذدولة فً العالم 

ن كانت الدولة غٌر مهتمة أعامل قوة لها، لكن فً الوقت نفسه ٌعد عامل ضعف السٌما 

 . (2)دودها واالقالٌم البعٌدة من العاصمة كما هو الحال فً االتحاد السوفٌتًحب

خر ربٌس أ غورباتشوفمٌخابٌل رة التً ٌتبعها الربٌس صالح المتأخإلسٌاسات ا -ج 

دت الى زعزعة االوضاع االجتماعٌة أبناء المجتمع االشتراكً  إلعادة السوفٌتًلالتحاد 

ن هذه أ إذ السوفٌتً،دت بالنهاٌة الى تفكك االتحاد أوالسٌاسٌة واالقتصادٌة داخل الدولة 

ثقلت كاهل االقتصاد أات التً وان بسبب التراكمألبعد فوات ا جاءتاالصالحات 

  .(3)السوفٌتً

      نهٌار االتحاد السوفٌتً ، وتختصر هذه العوامل إفً  دور العوامل االقتصادٌة -د 

  : (4) باالتً

 التدهور االقتصادي الناجم عن حجم االقتصاد السوفٌتً فً توفٌر التنمٌة المطلوبة. (1

ة على تدهور صادرات وعال واخر الثمانٌناتأصادرات النفط والغاز فً  هورتد  (2

 . كثٌر من الدول والحركات التً كانت تناصرهلالسالح 

 .غٌاب عوامل التنافس االقتصادي   (3

عسكرٌة الغٌر التكنلوجٌة المتعلقة بالنشاطات  وإهمالهم ، العسكرٌةهتمام بالتكنلوجٌة إلا  (4

 ة على اهمال الصناعات المتوسطة والثقٌلة.عالو

                                                           

 القانونٌة للعلوم القانون كلٌة مجلة،  الدولً المجتمع على السوفٌتً االتحاد انهٌار اثر،  حمد مرٌر صدام (1)

 .345 ص،  2012، كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة ، جامعة كركوك  ،3 العدد 61 المجلد،  والسٌاسٌة

 ل كالحرب بالنٌابة: وهً الحرب التً تنشأ عندما تستخدم القوى المتحاربة اطرافا اخرى للقتال بدال عنها بش

 مباشر.

 . 351صدام مرٌر حمد، مصدر سابق، ص (2)

 مصدر،  العربٌة المنطقة على وانعكاساتها الباردة الحرب بعد الروسٌة االستراتٌجٌة،  االمارة مضر لمى( 3)

 . 94 ص،  سابق

 . 354صدار مرٌر حمد، مصدر سابق، ص  (4)
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ثالث جمهورٌات سوفٌتٌة هً روسٌا ،  ءجتماع بٌن رؤوساإتم عقد  1991 اٌلول 8وفً     

نهاء إالدول المستقلة ، ونص االتفاق على  كومنولثنشاء إعلى  واتفقوكرانٌة أبٌالروسٌا ، 

االتحاد  ورٌثة نهاأعتبار إحتلت روسٌا االتحادٌة موقع المركز فٌها على إو .(1)االتحاد السوفٌتً

ربٌس منتخب فً  ولأ ٌلتسٌنبورٌس  الربٌس وٌعد. (2)السوفٌتً من الناحٌة القانونٌة والدولٌة

حكم ٌلتسٌن العدٌد من  مدةروسٌا خالل  شهدت إذ. (3)1991حزٌران  12روسٌا االتحادٌة فً 

دت الى تفاقم العدٌد من المشاكل أمحسوبة مما الغٌر السٌاسات االقتصادٌة المضطربة و

عادة هٌبة روسٌا أعمل على  2000وبعد تسلم بوتٌن السلطة عام  الدولة،االقتصادٌة داخل 

منها من أي اخطر ٌحٌط بها ، ال أوالحفاظ على سٌادتها و ةاالتحادٌة ومكانتها فً الساحة الدولٌ

والدؤوب فً  قوتٌن عمله الشابدأ ب إذبل وضع االستراتٌجٌة الجدٌدة لروسٌا االتحادٌة ، 

كالمحور واحد ،  اً فً وقتكافة  المحاور ولى الرباسة ، وكان ٌعمل على الكرملٌن منذ ت

عاد بوتٌن كل و،  (4)العالقات الدولٌةومحور  الجٌش ومحور و ًاالمنالمحور و ي االقتصاد

مظاهر القوة لروسٌا االتحادٌة بل اصبحت تصف قٌادته كقوة كبرى فً العالم تتجه لالستقرار 

ن وصلت أوضعها االقتصادي كما عادت قوتها العسكرٌة بعد  فً لتحسناوضعها السٌاسً وفً 

ت على سٌاسٌة بوتٌن ومٌدفٌدٌف عمل نأ إذالى ادنى المستوٌات بعد تفكك االتحاد السوفٌتً ، 

 .(5) تعزٌز قوة روسٌا االتحادٌة فً توازنات القوة الدولٌة

 

 هياكل النظام السياسي الروسي:-2

هنالك مجموعة من العوامل الداخلٌة المؤثرة فً صنع القرار فً روسٌا االتحادٌة وهذه    

هما المؤسسات الرسمٌة وتمثل السلطة أالعوامل لها تأثٌر كبٌر فً الساحة السٌاسٌة الروسٌة و

رسمٌة النخبة السٌاسٌة واالحزاب السٌاسٌة الغٌر والتشرٌعٌة والقضابٌة المؤسسات التنفٌذٌة 

                                                           

عبد علً المالك الصباح، الصعود االستراتٌجً لروسٌا االتحادٌة واثره على التوازنات الدولٌة  (1)

 .  54، ص2017، الدار العربٌة للعلوم ناشرون، بٌروت، 1(، ط2015,1991)

، مركز االمارات 1نزار اسماعٌل الحٌالً، دور حلف شمال االطلسً بعد انتهاء الحرب الباردة، ط (2)

 . 50، ص2003بحوث االستراتٌجٌة، ابو ظبً، للدراسات وال

، مركز الدراسات  1( ، ط2011 -1991الروسٌة ) –( علً محمد عٌدان الجبوري ، العالقات العراقٌة 3)

 . 58، ص  2012الوحدة العربٌة ، بٌروت ، 

 السٌاسٌة  ات( ولٌد حسن محمد ، دور الربٌس بوتٌن فً رسم االستراتٌجٌة الروسٌة الجدٌدة ، مجلة الدراس4)

 . 278 – 261، ص  2016، الجامعة المستنصرٌة ،، مركز الدراسات االستراتٌجٌة 65 – 64الدولٌة، العدد 

،  2009الدولٌة ، المجلد السٌاسٌة والدور الدولً الجدٌد لروسٌا ، مجلة الدراسات ، ( حمٌد حمد السعدون 5)

 .3 -2، ص  2009، ٌة ،كلٌة العلوم السٌاسٌة ، الجامعة المستنصر 42العدد 
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 سً بما ٌأتً : ٌاوتتمثل هٌكٌلة النظام الس  . (1) وجماعات المصالح الى جانب الصحافة والكنٌسة

 

 :السلطة التنفيذية - أ

ل بٌن السلطات )التنفٌذٌة صعلى اساس الف ةروسٌا االتحادٌحدد النظام السٌاسً فً     

فً صناعة القرار السٌاسً  خربأ وأ( وتساهم كل منها بشكل القضابٌة، التشرٌعٌة ، 

ربٌس مركز ال وٌعدوفً صٌاغة التوجٌهات السٌاسٌة الخارجٌة على المستوى الداخلً 

ن عملٌة صنع القرار بٌده وان هذه االمور تبدو إفً النظام السٌاسً الروسً و الثقل

التمعن فً السلطات الواسعة التً خولها الدستور فً روسٌا للربٌس واضحة من خالل 

ٌمكن التغاضً من خاللها عن الدور الذي مارس الربٌس الروسً السابق حٌث ال ب

ن تكون ربٌس لروسٌا االتحادٌة فقد عمل جاهداً على ا أول بورس ٌلتسن الذي ٌعد

عالن السٌادة المطلقة إالصالحٌات التً ٌتمتع بها الربٌس واسعة بهدف كسب السلطة و

سٌتٌن متتالٌتٌن ان ربٌس الدولة ٌنتخب باالقتراع المباشر لفترتٌن ربأو .(2) فً روسٌا

ه ( سنوات بعد التعدٌل الذي قدم6( سنوات وعدل الى )4وتكون مدة كل واحدة )

ً توزٌع المهام بالحصة فقد حظٌت صالحٌات الربٌس ف ف دٌٌمٌدف الربٌس السابق

 ربٌس الجمهورٌة فً روسٌا االتحادٌة ٌتمتع بالعدٌد من المهام ابرزها ما ٌلًاالكبر ف

(3): 

 دولة الروسٌة فً المحافل الدولٌة.ٌمثل ال -1

ع قرارتها الداخلٌة وتتمثل فً السٌاسٌة العامة للدولة كذلك قراراتها انهو ص -2

  .الخارجٌة

ربٌس الوزراء والوزراء وٌتملك حق له الحق فً تعٌٌن ربٌس الوزراء ونواب  -3

 قتضت الضرورة.أا إذوحل الحكومة  عزلهم

                                                           

،مركز دراسات الوحد  1الروسٌة ،ط –نورهان الشٌخ ،صناعة القرار فً روسٌا والعالقات العربٌة ( 1)

 .39، ص 1998العربٌة ، بٌروت ،

 .48ص  مصدر سابق ،( حنان علً ابراهٌم الطابً ، 2)

  الرباسة الى ست  مدةبتمدٌد  2008قدم مقترح فً عام  إذ،  2012حتى  2008ربٌس روسٌا االتحادٌة للمدة

سنوات بدالً من أربع سنوات وقد وافق مجلس االتحاد الروسً بشكل نهابً وبأغلبٌة ساحقة حٌن وافق جمٌع 

الرباسة وقد تم تطبٌق هذا  مدةعضو فً تمدٌد  142اعضاء مجلس االتحاد الذٌن حضروا الجلسة وعددهم 

  .وقد كان هذا القرار جزء من خطة ترمً الى عودة فالدٌمٌر بوتٌن الى الكرملٌن2012القرار فً انتخابات 

، ترجمة المؤسسة الدولٌة  2014شامالً تعدٌالته لغاٌة  1993( دستور االتحاد الروسً الصادر عام 3)

 .  20 – 17( ، ص 90( ، )84( ، )83( ، )80مواد )، ال 4، الفصل  2018للدٌمقراطٌة واالنتخابات ، 
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المحاكم العلٌا ومنها المحكمة الدستورٌة  ةتعٌٌن ربٌس البنك المركزي وقضا -4

  .من القومًألوتشكٌل مجلس ا

زل ات الدولٌة وتعٌٌن وعتفاقٌات والمعاهدإلدارة المفاوضات الخارجٌة وتوقٌع اإ -5

 الممثلٌن الدبلوماسٌٌن الروس.

 واقتراع تعدٌل الدستور والقوانٌن.و االستفتاء العام أالدعوة لألجراء االنتخابات  -6

 بد العام للقوات المسلحة الروسٌة.قرار السٌاسات الدفاعٌة للدولة كما ٌعتبر القاإ -7

  .ربٌس االتحاد الروسً المراسٌم واللوابح ٌصدر -8

وفقا لإلجراءات المنصوص علٌها فً القانون الدستوري االستفتاءات  نٌعل -9

  .االتحادي

 

ال ٌؤمن بأي  حٌثنظام محافظ للغاٌة ب نهأب 2000نظام الحاكم فً روسٌا منذ عام سم التوٌ   

خطط فورٌة وٌعتنق منهجاً تدرٌجٌاً وتكون خطوته بطٌبة وثابتة وراسخه وال ٌؤمن فً 

الدٌمقراطٌة الغربٌة بل ٌؤمن النظام الحاكم فً روسٌا بالدٌمقراطٌة الدستورٌة وهو االقرب الى 

 عطاءإوالتً تقوم على احترام شرعٌة المؤسسات الحاكمة مع  ٌةمفهوم الدولة المؤسسات

 . (1) الدولةة لربٌس قالصالحٌات الفاب

ساعدت الربٌس فالدٌمٌر بوتٌن وان هذه الصالحٌات الواسعة التً وكلت للربٌس الروسً قد    

نه ٌمتلك الصفات إضف الى ذلك أ، بأن ٌؤدي دوراً ربٌسٌاً فً رسم السٌاسٌة الخارجٌة لروسٌا 

منصب ربٌس الحكومة والذي ٌعد الرجل  قدم بوتٌن فً تحوٌلأالشخصٌة الذي ٌتمٌز بها ، فقد 

ال ٌتمتع بصالحٌات  حٌثالى منصب فنً ب 1993الثانً فً روسٌا االتحادٌة حسب دستور

بوتٌن اٌضا فً الغاء المدة  وعملن ٌدٌرها ، أاالقتصادٌة التً ٌفترض كبٌرة حتى فً السٌاسٌة 

ان الحاكم  حٌثشكل تام للربٌس بالزمنٌة المحددة للوالٌة الحاكمة وبهذا اصبح الحاكم خاضعاً ب

موالً للربٌس ٌمكن عزله ام الحاكم الذي ٌلتزم بالوالء قد ٌستمر فً حكمه حتى الموت الغٌر 

 . (2)تقرٌباً 

ه أنتهت الصراعات السٌاسٌة التً كانت تحدث بٌن األطراف المتنوعة على المسرح وفً عهد   

المجتمع معاً  الرغبة لدى الطبقة الحاكمة وبقٌة وفجأة بدت السٌاسً الروسً واختفت نهابٌاً 

                                                           

عاطف معتمد عبد الحمٌد ، روسٌا والعرب ... او ان البرغماتٌة ونهاٌة االٌدلوجٌة ، تقٌٌم حالة ، المركز  (1)

  .  5، ص  2011العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات ، الدوحة ، تشرٌن االول ، اكتوبر 

الدٌمقراطً فً روسٌا من ٌلتسن الى بوتن ، التجربة والدروس فً ضوء الربٌع هانً شادي ، التحول  (2)

 . 130، ص  2013،دار العٌن لنشر ، القاهرة ،  1العربً ، ط
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بدأت االعداد المتزاٌدة من  ، وبالعودة الى القٌم الروسٌة والتقلٌدٌة والبحث عن الهدوء والسكٌنة 

المواطنٌن الروس باالعتقاد بأن روسٌا مقدر لها ان تسلك طرٌقها الخاص فً تطور وقد تمٌز 

 .(1)ٌة فً ٌد الزعٌم طرٌقها بحكومة قوٌة مركزٌة وسلطة قو

ما بالنسبة للحكومة تعد من القوى الفاعلة التً لها تأثٌر فً صنع القرار السٌاسً فً روسٌا أ   

االتحادٌة وتعد الحكومة الجهاز المعاون للربٌس والحكومة فً روسٌا تتألف من ربٌس وزراء 

بٌس الوزراء لكن ٌشترط اد ٌقوم بعزل وتعٌٌن الوزراء ورونوابه والوزراء ، وان ربٌس االتح

ٌقوم برلمانٌة الغلبٌة ن الحزب الفابز فً االأ)السلطة التشرٌعٌة( و مافً ذلك موافقة مجلس الدو

ا ترافق ذلك مع وجود االغلبٌة إذما أتشكٌل الحكومة فً روسٌا مما ٌزٌد من قوتها ورسوخها، بـ

 فٌها الحكومة وصانع القرارعمل  من حزب الربٌس نفسه فان ذلك ٌؤدي الى تٌسٌرالبرلمانٌة 

ا كانت تهدف الى تحقٌق إذب فٌها غوباستطاعة ربٌس الحكومة ان ٌمرر القوانٌن التً ٌر

المصلحة العلٌة للدولة ٌشترط ضمان تأٌٌد االغلبٌة البرلمانٌة وعدم خرق القوانٌن الروسٌة اما 

 :  (2)صالحٌات ربٌس الوزراء ٌمكن اٌجازها باالتً 

 .الى تقرٌر وٌقدماالتحادٌة وٌقدمها الى مجلس الدوما وٌؤمن تنفٌذها ٌضع المٌزانٌة  -1

 عن تنفٌذ المٌزانٌة االتحادٌة . الدوما مجلس

 ٌقوم ادارة الممتلكات االتحادٌة . -2

 اسة مالٌة وابتمانٌة ونقدٌة موحدة فً االتحاد الروسً . ٌٌكفل تطبٌق س -3

 ٌتخذ التدابٌر ال تأمٌن الدفاع عن امن الدولة وتنفٌذ سٌاسٌة االتحاد الروسً الخارجٌة.  -4

ٌكفل تطبٌق سٌاسٌة موحدة للدولة فً مجال التربٌة والعلوم والثقافة والصحة والضمان  -5

 االجتماعً والبٌبة فً االتحاد الروسً. 

دٌة والقوانٌن االتحادٌة خرى التً ٌوكلها الٌه دستور روسٌا االتحاألٌمارس المهام ا -6

 .والمراسٌم التً ٌصدرها ربٌس االتحاد الروسً 

  ربٌس االتحاد الروسً .ٌقدم المقترحات بشان بنٌة الهٌبات الحكومٌة التنفٌذٌة الى  -7

 

 :السلطة التشريعية - ب

ٌقوم  إذالذي ٌعد القانون االعلى فً الدولة السطلة التً تقوم بوضع الدستور  وهً    

والسلطة التشرٌعٌة لها الحق فً اصدار القواعد العامة  . بتحدٌد نظام الحكم فً الدولة

                                                           

 2006، الدار العربٌة للعلوم ناشرون ، بٌروت ،  1لٌلٌا شٌفتسوفا ، روسٌا بوتٌن ، ترجمة بسام شٌحا ، ط  (1)

 . 215، ص 

 . 59ابراهٌم الطابً ، مصدر سابق ، ص حنان علً  (2)
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الناس داخل الدولة ،وقد تتقٌد بعدة قٌود دستورٌة  التحكم بتصرفاتالتً ٌتم من خاللها 

فً الدولة  لسطلةالخروج عنها ومخالفتها واال عدت منتهكة المبدأ تنفٌذ  ٌمكن ال حٌثب

هم هذه القٌود التزامها بنصوص الدستور أئ الدستورٌة الهامة ومن من المباد الذي ٌعد

ن ٌكون تنفٌذها بشكل أاالختصاص والقٌود الشكلٌة وكذلك الموضوعٌة وٌجب  إذمن 

 . (1)ٌجابً مما ٌجعلها قادرة بأن تحافظ على الحقوق والحرٌات العامة إ

نهٌار إحتى بعد  1978/ نٌسان عام 12بقٌت روسٌا االتحادٌة محكومة بدستور     

 1993/ كانون االول من العام 12م تبنً الدستور الجدٌد فً تنه أاالتحاد السوفٌتً الى 

من مقدمتٌن وجزأٌن ،  1993جراء االستفتاء العام وقد تكون الدستور الصادر فً إ دبع

حكام الدستور فً تسع فصول اساسٌة ، تناول أمن كبر قد تضألالجزء االول كان ا

االول اسس النظام الدستوري ، والثانً حقوق وحرٌات االنسان ، الثالث تناول الدولة 

الروسٌة ، وقد ركز الرابع على ربٌس الدولة ، بٌنما ٌركز الخامس على البرلمان 

لسابع السلطة ما الفصل السادس تناول الحكومة ، وقد تناول الفصل اأبمجلسٌه ، 

خٌراً خصص الفصل التاسع أما الثامن ركز على الحكومة المحلٌة ، وأالقضابٌة ، 

ن إما الجزء الثانً هو عبارة عن تسع شروط ، فأالخاصة بتعدٌل الدستور ،  لألحكام

روسٌا دولة فٌدرالٌة دٌمقراطٌة ذات النظام الجمهوري ، ولها عملة واحدة وهً الروبل 

ن كان من أوهً موسكو ، وتكون فٌها لغة واحدة وهً الروسٌة و، وعاصمة واحدة 

ٌضا دولة أن تستخدم لغتها الى جانب اللغة الروسٌة وهً أحق الجمهورٌات المستقلة 

على سلطة تشرٌعٌة فً أ. وٌعد البرلمان  (2)ال ٌوجد فٌها دٌن رسمً  إذعلمانٌة من 

 : روسٌا وٌتكون البرلمان من مجلسٌن هما 

على فً الدولة وٌبلغ عدد أل: سمً المجلس الفٌدرالً وهو المجلس ااالولالمجلس  -1

. وٌتولى هذا المجلس  (3) ( ٌمثلون جمٌع الوحدات االدارٌة الربٌسٌة 170اعضابه )

 هم تلك االمور : أبالفٌدرالٌة ومن االمور التً تتعلق 

 ٌة.فالعرعالن الربٌس لألحكام إالموافقة على   -أ 

 روسٌا.صالحٌة استخدام القوات المسلحة خارج    -ب 

 .طوارئ فً روسٌاالعالن حالة إ  -ج 

                                                           

حسن كرٌم مدلول الجنابً ، اثر مبدأ تفسٌر سلطة الدولة على الهٌبة التشرٌعٌة دراسة  عماد كاظم الشبلً و (1)

 . 166، ص 2020،  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة ، جامعة الكوفة ،  47، العدد  1المجلد  مقارنة ،

 .13سابق ، ص نورهان الشٌخ ، مصدر (2)

لحرب الباردة وانعكاساتها على المنطقة العربٌة ، مصدر االروسٌة بعد  لمى مضر االمارة  ، االستراتٌجٌة  (3)

 .163سابق ، ص
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 .مارفض المشارٌع المقدمة من المجلس االدنى الدو وأوكذلك حق قبول    -د 

فً  من المناصب الهامة مان الروسً ربٌس مجلس االتحاد الفٌدرالً للبرلمنصب  وٌعد  

 الروسًدستور اكد ال إذلربٌس وربٌس الوزراء اعد هم منصب فٌها بأٌعد ثالث  إذ، روسٌا 

بٌن السلطات المركزٌة  اتمواجه ين بدا الفٌدرالٌة فً روسٌا تجرأ 1993الصادر عام 

جل تحدٌد مفهوم السٌادة والتً ٌكون نصٌبها من صالح هذه أسلطات االقلٌمٌة من الو

( عن 1993( و)1991العدٌد من رؤساء االدارة االقلٌمٌة فً عام ) عٌن إذ، الكٌانات 

فقد كان على هؤالء  1997سٌن ، لكن قد تغٌر االمر فً عام طرٌق الربٌس بولٌس ٌل

وصول  م عن طرٌق االستفتاء العام ، وبعدً تعٌنهعلى الشرعٌة ف ٌحصلواالرؤساء بأن 

لة محاربة فالدٌمٌر بوتٌن الى سدة الحكم فقد عمل على تعزٌز سلطة الدولة تحت مظ

عدت انتقاصاً واضحاً من  حٌثقٌامه بالعدٌد من اإلجراءات ب الذي أدى الىاالرهاب االمر 

الممارسة الدٌمقراطٌة فً روسٌا االتحادٌة فقد عمل على تعزٌز سلطة الكرملٌن على 

جهزة الحكم االقلٌمً والمحلً الى أدى الى تحول المؤسسة التشرٌعٌة وأاالقالٌم االمر الذي 

ن سٌاسٌة بوتٌن مغاٌرة لسٌاسٌة ٌلتسٌن فقد أرملٌن ، وبهذا هٌاكل تكون خاضعة لسٌطرة الك

ستخدام إدى ذلك الى فتح ابواب الفساد وسوء أسلطة كبٌرة لألقالٌم مما  ألخٌراعطى أ

ن سٌاسة ٌلتسٌن واحدة أكد أما بوتٌن فقد ضغط سٌاسته عنده تولٌه السلطة وأالسلطة فٌها ، 

هذا الوضع من خالل تغٌٌر نظام العضوٌة من اسباب ضعف الدولة وقد عمل على تصحٌح 

اء مجلس ضفً مجلس الفٌدرالٌة من خالل تعٌٌن نابب لٌمثل كل اقلٌم وهذا ٌعنً ان اع

 .  (1)الفٌدرالٌة سوف ٌصبحوا من الموالٌن للكرملٌن 

 

( عضو وان انتخابهم ٌتم 450هو المجلس الدوما الذي ٌتألف من ) المجلس الثاني: -2

مجلس فً وتتم االنتخابات  عدلت فٌما بعد الى خمس سنوات لمدة أربع سنوات لكن 

ٌنبغً على الحزب ان ٌحصل  إذالفردي  النظامب هالدوما بنظام القوابم الحزبٌة مع مزج

المسؤول  مجلس الدوما هو% من مجلس األصوات التً تشارك فً المجلس و7على 

                                                           

شٌماء تركان صالح ، السٌاسة الخارجٌة الروسٌة حٌال القضاٌا الدولٌة االنتشار النووي أنموذج ، رسالة  (1)

 . 83، ص  2012ٌة ، جامعة النهرٌن ، ماجستٌر ، كلٌة العلوم السٌاس

 الربٌس السابق دٌمٌتري مٌدفٌدٌف ، وقد صادق مجلس الدما  هجاء التعدٌل بعد مشروع القانون الذي قدم

صالحٌات ربٌس الدولة والنواب  مدةعلى حزمة التعدٌالت الدستورٌة المتعلقة بتمدٌد  2008/تشرٌن الثانً 20

سنوات على التوالً من اجل تعزٌز الرقابة البرلمانٌة على عمل الحكومة وقد اكد مٌدفٌدٌف ان هذه  6الى  4من 

التعدٌالت تأتً تلبٌة لمتطلبات المرحلة الراهنة فً روسٌا وٌذكر ان الربٌس الروسً قد احال مشروعات 

 /تشرٌن الثانً . 11ا ٌوم القوانٌن لمناقشتها الى مجلس الدم
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ؤساء الوزراء والبنك المركزي عن موافقة التعٌنات التً ٌقوم بها ربٌس الوزراء ور

ن أن السلطة التشرٌعٌة هً االساس التً تتولى عملٌة صنع القوانٌن ، وأعتبار إ ىعل

ما وما ٌتم تقدٌمها لمجلس الدواء الدضعأو أالتً تقدم من قبل الربٌس  مقترحات القوانٌن

جل مراجعتها ومنها الى أمن  المجلس الفٌدرالًالى  ا تمت موافقة المجلس تمررإذف

 .  (1)ٌوماً  14ربٌس الدولة لكً ٌوافق علٌها وٌنشرها فً حدود 

مثل فً صنع القرار والمصادقة على مشارٌع القوانٌن باإلضافة تالتشرٌعٌة ٌ السلطةن دور أ  

ن تأثٌر السلطة التشرٌعٌة أالسٌاسة الخارجٌة التً ٌتبناها الربٌس ، و القضاٌا الى المصادقة على

ن النظام الرباسً ٌعطً أالنظام وتطوره ، ومن المعروف  ةٌتفاوت من نظام واخر طبقاً لماهٌ

نه ٌقوم على اساس أعتبار إدوراً رقابٌاً كبٌراً لسلطة التشرٌعٌة فً صنع السٌاسة الخارجٌة على 

عتماد مبدأ الموازنة والرقابة وعلٌه ان السلطة التشرٌعٌة تتمتع إتٌن ول بٌن السلطصالف

 .  (2)باختصاصات مستقلة فً مٌدان صنع السٌاسة الخارجٌة 

  السلطة القضائية: - ج

السلطتٌن التشرٌعٌة  عنن السلطة القضابٌة تعد سلطة مستقلة وتعمل بشكل منفصل إ  

 : ن النظام القضابً فً روسٌا ٌتكون من االتً أو، والتنفٌذٌة 

 المحكمة الروسية االتحادية: .1

تعد هذه المحكمة جهازاً قضابٌاً ٌختص بالرقابة الدستورٌة وٌتجلى دورها فً الدفاع   

تحقٌقها  الى ة الدستورٌة والحقوق االساسٌة لإلنسان والمواطنٌن باإلضافةنٌعن الب

االساسٌة لدستور روسٌا االتحادٌة فً جمٌع االراضً  الفعالٌة واالعالن عن المبادئ

 الروسٌة.

  المحكمة العليا الروسية االتحادية:  .2

 فضالً عن الجنابٌة دارٌة وإلالمدنٌة وا هً اعلى سلطة قضابٌة فً الشؤون  

تبرز من خالل الرقابة على  هذه المحكمة ن مهمة أاالختصاصات القضابٌة العامة ، و

انشطة المحاكم ذات االختصاصات العامة بما فٌها المحاكم العسكرٌة والمحاكم 

 ، وتعد هذه المحكمةواالساطٌل وصنوف القوات المسلحة  الفٌدرالٌة المتخصصة 

                                                           

 . 33محفوظ رسول ، مصدر سابق ، ص  (1)

، ص  1998، مكتب النهضة المصرٌة ، القاهرة ،  2محمد السٌد سلٌم ، تحلٌل السٌاسة الخارجٌة ، ط  (2)

458 . 
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فً االقالٌم المحاكم العلٌا من المحاكم  فً الجمهورٌات ودرجة القضابٌة المباشرة ال

 . (1)ذات الطابع الفٌدرالً ومحاكم االقالٌم والمقاطعات ذات الحكم الذاتً ت فظااوالمح

  العليا لروسيا االتحادية: محكمة النقض  .3

النزاعات االقتصادٌة وغٌرها من وعلى سلطة قضابٌة وتختص فً القضاٌا أوهً   

فً الرقابة  ن عملها ٌكمنأمحاكم النقض ، وختصاص إالنزاعات التً تقع ضمن 

ٌضاً فً تغٌٌر العملٌة أوتعمل  االجرابٌة فً القانون الفٌدرالً القضابٌة وفقاً للقواعد

  . (2)القضابٌة

 

 : البنية العسكرية لروسيا االتحادية  -ثانياا 
 
همٌة وتعد من المكونات الدولة الضرورٌة، وشرط مسبق ألمكون بالغ ا تعد القوة العسكرٌة   

ساسٌة أداة أالبد منه لكسب النفوذ داخل منظومة العالقات الدولٌة القابمة على القوة، وتعد 

متالك ترسانة عسكرٌة كبٌرة إ. وهنالك صلة وثٌقة بٌن  (3)لمواجهة الضغوط الخارجٌة المعادٌة 

منزلة القوة العظمى، لذلك فأن زٌادة  تبوءالتقلٌدٌة وبٌن ومتطورة من االسلحة التقلٌدٌة وغٌر 

هم أاالنفاق العسكري وتحسٌن عمل القوات المسلحة وتطوٌر الصناعات العسكرٌة ٌعد من 

 إذقوى جٌوش العالم، أكبر وأاهداف روسٌا االستراتٌجٌة، وتعد القوات المسلحة الروسٌة من 

وترسانته النووٌة بعد الوالٌات المتحدة ات القتالٌة القدر إذقوى جٌش فً العالم من أصنف ثانً 

عدد االفراد بعد كل من الصٌن  حٌثاالمرٌكٌة، والجٌش الروسً الثالث على مستوى العالم من 

والوالٌات المتحدة، وتعد روسٌا الغرٌم القدٌم التقلٌدي للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة من الناحٌة 

 . (4) (12)خرٌطةة عسكرٌة خارج اراضٌها ، قاعد( 81تمتلك روسٌا ) حٌثالعسكرٌة ب

 

 

 

                                                           

لعربً ، المركز ا 1والتحدٌات، ط جالل خشٌب، افاق االنتقال الدٌمقراطً فً روسٌا دراسة نقدٌة فً البنى  (1)

 .32، ص  2015بحاث ودراسة السٌاسات، بٌروت ، لال

 .33المصدر نفسه، ص   (2)

، مركز االمارات 1بافل بأٌٌف، القوات العسكرٌة وسٌاسة الطاقة بوتٌن والبحث عن العظمة الروسٌة، ط  (3)

 .145، ص 2010للدراسات والبحوث االستراتٌجٌة، ابو ظبً، 

، دار الكتب والوثابق، 1بعد السٌاسً فً العالقات العراقٌة الروسٌة، طخضٌر عباس عطوان واخرون، ال (4)

 .35، ص2020بغداد، 
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 (12خرٌطة )

 التوزٌع الجغرافً للقواعد العسكرٌة الروسٌة الخارجٌة 

 

  /https://www.behance.neالقواعد العسكرٌة الروسٌة . الشبكة الدولٌة لمعلومات االنترنت على الرابط  المصدر : 
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 :بنية القوة العسكرية الروسية -1

  حجم القوة العسكرية الروسية:  - أ

عدد القوات الروسٌة وفق مرسوم رسمً من قبل الربٌس الروسً فالدٌمٌر  ُحدد   

وقد ، ( فرد 3.350.000بـ ) 2020بوتٌن فً الواحد من شهر كانون الثانً فً عام 

 من  اكثر بلغ عدد قوات االحتٌاطبٌنما ، ( 1.000.000بلغ عدد العسكرٌٌن منهم بـ )

بخصوص الخدمة العسكرٌة فً الجٌش الروسً فهً  أما.  (1) فرد (2,350,000)

 مدة( عام وقد بلغت 27 – 18خدمة الزامٌة للذكور الذٌن تتراوح اعمارهم ما بٌن )

ما الخدمة االحتٌاطٌة فهً أ( شهر، 24 – 18الخدمة االلزامٌة فً الجٌش الروسً )

، ولهذا 2008الخدمة الى سنة واحدة فً عام  خفضت هذه( عام، وقد 50تمتد الى سن )

ثر العامل السكانً أعدد االفراد، برز  حٌثالجٌش الروسً هو ثالث جٌوش العالم من 

لبشرٌة الكبٌرة، وان العقٌدٌة العسكرٌة ا داد القوات المسلحة باألعدادمفً روسٌا بأ

مسلحة خارج حدودها ستخدام قواتها الإاالتحادٌة فً الروسٌة الجدٌدة تضمن حق روسٌا 

ضف الى ذلك المحافظة على السلم واالمن فً أها، ٌبهدف حماٌة مصالحها ومواطن

ورد فً نص البند الواحد والثالثٌن من العقٌدة العسكرٌة الحدٌثة لروسٌا ما  إذالعالم، 

الحفاظ على  جلأٌلً هدف الحماٌة والدفاع عن مصالح روسٌا االتحادٌة ومواطنٌها من 

استخدام العدٌد من التشكالت من القوات المسلحة لروسٌا  ن وٌمكنٌٌاالمن الدولالسالم و

االتحادٌة فً عملٌات خارج االراضً الروسٌة باالعتماد على المبادئ والبنود 

والمعاٌٌر المعترف بها فً القانون الدولً والمعاهدات الدولٌة التً وقعت من جانب 

ة قد دالعسكرٌة الروسٌة الجدٌ روسٌا االتحادٌة والتشرٌعات االتحادٌة، وهذا ٌعنً العقٌدة

عملت على توسٌع نطاقها من خالل ارسال القوات العسكرٌة الروسٌة الى خارج حدود 

روسٌا االتحادٌة بٌنما كان ٌقتصر فً الماضً على تهدٌد خطٌر على روسٌا االتحادٌة 

  .   (2)مم المتحدة ألذاتها فً أطار قرار من ا

  اصناف القوة العسكرية الروسية: - ب

بعد تفكك االتحاد السوفٌتً ورثت روسٌا االتحادٌة ترسانة عسكرٌة ضخمة لكن على    

نتٌجة  1992همٌتها السٌاسٌة منذ عام أهذه القوة قد تراجعت فً  فإنالرغم من ذلك 

االهمال فً المؤسسة العسكرٌة والسبب فً ذلك هو التراجع الضخم فً حجم االنفاق 

                                                           

جمهورٌة روسٌا االتحادٌة ، وزارة الخارجٌة ، السفارة الروسٌة فً العراق ، بٌانات غٌر منشورة ،   (1)

2020. 

 . 155زمن الربٌس فالدٌمٌر بوتٌن، مصدر سابق، ص  وسٌم خلٌل قلعجٌة، روسٌا االوراسٌة  (2)
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العسكري لالتحاد السوفٌتً سابقاً وٌمكن باإلنفاق  العسكري فً روسٌا عند المقارنة

من القرن الماضً  التسعٌنٌاتالقول ان االزمات االقتصادٌة فً روسٌا وخاصة فً 

قد جعل وتولى الربٌس )فالدٌمٌر بوتٌن( السلطة  ماكانت سبب فً هذا التراجع، وعند

عسكرٌة حق روسٌا ولى اهتماماته وقد تضمنت وثٌقته الأمسألة االصالح العسكري من 

درات العسكرٌة التقلٌدٌة والقدرات غٌر التقلٌدٌة التً تتناسب مع االتحادٌة فً تطوٌر الق

طبٌعة التحدٌات التً تواجه روسٌا االتحادٌة والعمل على استعادة دورها العالمً 

.  (1)تناسب حجم امكانٌاتها واهدافها االستراتٌجٌة  والوصول الى المكانة العالمٌة التً

اصناف وهً القوة البرٌة والقوة  خمسةوتلتمس عناصر القوة العسكرٌة الروسٌة فً 

وان لكل هذه القوة مٌزة والقوة الجٌوفضابٌة والقوة النووٌة ، البحرٌة والقوة الجوٌة 

تناول كل قوة على حدى من خالل ٌتم  وسوفهخاصة وتأثٌر قوي فً حسم المعارك 

  :االتً

 

 القوة البرية: .1

ولتها القٌادة الروسٌة لجٌشها قد شملت كل أالعسكري التً  التطور عملٌات نإ   

القوات البرٌة وٌمكننا القول ان هذه القوات قد كانت لها من  صناف القوة العسكرٌة بدءاً ا

دراكاً منها بان كتلتها الكبٌرة تحتاج إاالولوٌة فً عملٌات التطور واالنفاق العسكري، 

ن العقٌدة العسكرٌة الشرقٌة تعتمد بشكل كبٌر على أحماٌتها، كما الى قوات برٌة كبٌرة ل

سم المهمة فً كل حساس بوصفه عنصر من عناصر الألجندي المشاة بالدرجة ا

المعارك، وقد عملت القٌادة العسكرٌة الروسٌة على تطوٌر القوات البرٌة عن طرٌق 

لهدف منها هو زٌادة راجمات الصوارٌخ ا فضالً عنتطوٌر مركبات القتال المدرعة 

قبل زج عناصر  واالسناد الذي تقدمه هذه الراجمات لعملٌات المشاة ودك مواقع العد

المشاة فً المعركة وقد عملت على تطوٌر  وحدات المدفعٌة، ومن ضمن االسلحة 

ً تعد من أقوى أسلحة الدفاع الجوي فً العالم وهً منظومة تالروسٌة المهمة وال

ضد انواع  (400اس )، وتستخدم (300اس ) و الصاروخٌة (400اس) ترٌومف

و التكتٌكٌة الصوارٌخ البالستٌة العملٌاتٌة  كافة هذا باإلضافة الى تحدٌها الطابرات 

تملك روسٌا  ل صوارٌخ التوماهوك والكروز، ووالصوارٌخ البالستٌة متوسطة المدى مث

رج ٌتملك صوارٌخ سم ، ورات وهً منظومة باتشٌردة للطابضامنظومة الصوارٌخ الم

                                                           

وعمار حمٌد ٌاسٌن، قراءة فً المذهب العسكري الروسً فً الماضً والحاضر،  نزار اسماعٌل الحٌالً  (1)

 . 30-29، ص2013،  مركز الدراسات الدولٌة، جامعة بغداد، 56العدد  مجلة الدراسات الدولٌة،
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كم وٌبلغ وزن الصاروخ 90التً لها القدرة على اصابة الهدف بدقة عالٌة من مسافة 

. وتمتلك القوات البرٌة الروسٌة العدٌد من الدبابات المتطورة  (1)كم( 800الواحد )

فً مدٌنة نٌجنً التً تقع فً  2013كشف عنها فً شهر اٌار عام مثال )ارماتا( قد أ

كم فً الساعة وٌقول الخبراء 80ٌتم تصنٌعها هناك، وتبلغ سرعتها  إذاالورال اقلٌم 

غالبٌة  تعدللمدرعات الروسٌة، و ل اساساً بن دبابة ارماتا تشكل فً المستقأالعسكرٌون 

 اما دبابة( 15,500) نحو الروسٌة الدبابات عدد بلغ إذ.  (2)مواصفتها االساسٌة سرٌة 

 (.15، شكل ) (15)جدول ،  مدرعة الف (31,298) تمتلك فانه للمدرعات بالنسبة

وقد عملت روسٌا االتحادٌة على تطوٌر قدراتها العسكرٌة منذ والٌة بوتٌن الثانٌة ان 

عملٌة التطوٌر شملت كل اصناف القوات الروسٌة البرٌة والبحرٌة والجوٌة وكذلك 

ادخال اصناف جدٌدة  ىعلالصوارٌخ التً تستخدم فً الدفاع او الهجوم وعملت روسٌا 

التً لها م والمتقدمة من الناحٌة التقنٌة ومتطورة من المدرعات والدبابات صغٌرة الحج

الذي ٌبلغ وزنها ،  T90سرع مثل دبابات أقدرة الوصول الى ساحات المعارك بشكل 

طن فضالً عن انخفاضها 63طن قٌاساً الى الدبابة االمرٌكٌة برامز الذي ٌبلغ وزنها 46

ن هذا االنخفاض قد أن قواعد التسدٌد فً االشتباك توجه نحو البرج، وأفٌما الشك فٌه 

صابتها فً االسلحة المضادة لها، وتعد منظومة اسكندر إحقق انخفاضاً مقابالً فً دقة 

( من المنظومات الذكٌة فً القوة البرٌة للجٌش الروسً وقد خصصت هذه المنظومة )ام

هداف المرتبطة فً العراء ومن الممكن تزوٌد ألهداف صغٌرة الحجم واأللتدمٌر ا

/اٌار عام 30المنظومة بصوارٌخ بالستٌة ومجنحة وقد انتهى اختبار هذا الصاروخ فً 

طالق الصاروخ المجنح إوٌعد مدى  2009وقد دخل الخدمة العسكرٌة عام  2007

 260 – 230كم، وتصل سرعته من 500كبر مما هو علٌه الصاروخ البالستً وٌبلغ أ

. وٌتوقع أن تدخل روسٌا فً العام  (3)كم 500أما حمولته القتالٌة  متر فً الثانٌة .

( الوٌة من 9( مدرعة قتال وكذلك تسعى أن ٌكون للقوات البرٌة )600) 2022

( بحلول العام نفسه فضالً عن وجوب تسلٌح الجٌش الروسً  s 300رٌخ )الصوا

                                                           

التركٌة منذ بداٌة القرن الواحد  –العسكري واثره فً العالقات الروسٌة  مازن حمٌد البكري، المتغٌر  (1)

 . 238، ص  2019، دار امجد للنشر والتوزٌع ، عمان، 1والعشرٌن، ط

        .https : llarabic . rt . com  القوات العسكرٌة الروسٌة ، متاح على الرابط التالً    (2)

   https//llarbic.rt.comللمزٌد ٌنظر الى الرابط .    القوات الروسٌة ،   (3)
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الف ناقلة وعربة مغلقة من أجل تعزٌز مكانة  30بعشرة الوٌة صوارٌخ اسكندر اضافة 

 . (1)القوات البرٌة الروسٌة 

 

 ( 15جدول )

  2020حجم القوات العسكرٌة الروسٌة لعام 

 عددها نوع القوة ت

 11110111 الفعليةالقوات المسلحة  1

 203510111 قوات االحتياط 2

 150511 الدبابات 3

 310243 المدرعات 4

 22062 ناقالت اشخاص 5

 40625 المدافع 6

 30231 فات الصواريخإذق 2

 451 كاسحات االلغام 3

 4 الفرقاطات 4

 13 المدمرات 11

 63 الغواصات 11

 364 طائرات مقاتلة 12

 10454 طائرات هجومية 13

 313 طائرات التدريب 14

 423 المروحيات 15

 40111 اجمالي الطائرات 16

 1 حامالت الطائرات 12

 613 عدد القطع االسطول البحري 13

 511 الصواريخ البالستية 14

 60511 اجمالي السالح النووي 21

 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على
الروسً على دول الجذب االستراتٌجً بعد  –التنافس االمرٌكً  الساعدي،سعدون خوشً جبار  مازن -1

النجف  العلٌا،معهد العلمٌن للدراسات  دكتوراه،اطروحة  أنموذج(،)اوكرانٌا وسورٌا  2000العام 
 .22، ص  2021االشرف ، 

ة ، جمهورٌة روسٌا االتحادٌة ، وزارة الخارجٌة ، السفارة الروسٌة فً العراق ، بٌانات غٌر منشورا -2
2020.     

  https// Arabic . cnn . com .االمرٌكً مقابل نظٌره الروسً من ٌتفوق متاح على الرابط  الجوسالح  -3
 

                                                           

 . 240مازن حمٌد البركري ، مصدر سابق ، ص  (1)
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  2121( البنية العسكرية الروسية لعام 15شكل )

 

 ( . 15المصدر : جدول )

 

 القوة البحرية: .2

تخفٌض فً الالى  تعرضتسلحة التً ألكبر بٌن األا ن السالح البحري الروسً ٌعد إ   

( الف مقاتل، 233ٌبلغ تعداد البحرٌة الروسٌة ) إذقوتها بعد انهٌار االتحاد السوفٌتً 

وتمتلك روسٌا حاملة الطابرات الوحٌدة التً توجد فً البحرٌة الروسٌة وهً 

وقد استطاع بوتٌن منذ تولٌه الحكم على (. 15)جدول ، )االدمٌرال كوزنستوف( 

كقوة كبرى وقد عملت على اعادة قوتها العسكرٌة كافة بما فٌها  روسٌا ةاستعادة مكان

تطوٌر  كذلك سعت الى وعملت روسٌا على تطوٌر قوتها البحرٌة  إذ.  (1)القوة البحرٌة 

مجموعة من السفن فضالً عن تطوٌر الغواصات النووٌة، وٌتوقع ان تعزز روسٌا من 

االتحادٌة على تعدٌل عقٌدتها  عملت روسٌا  إذ، ( سفٌنة 40)قدرتها البحرٌة بما ٌقارب 

البحرٌة، لمواجهة توسع حلف النانو على حدودها وذلك من خالل تعزٌز المواقع 

االستراتٌجٌة فً البحر االسود والمحافظة على وجودها الدابم فً المحٌط االطلسً 

ى الحقبة ستبدال الغواصات التً تعود الإ. ولقد سعت روسٌا الى  (2)والبحر المتوسط 

سلمت اولى هذه الغواصات فً عام  إذ غواصات(8وعملت على بناء ) السوفٌتٌة،

 إذعلى سطح البحر وتكون اسرع تحت الماء ( عقدة  17)التً تبلغ سرعتها  2013

( متر وبمدة ابحار 300عماق تصل )أوتستطٌع الغطس الى  ( عقدة 20)تبلغ سرعتها 

                                                           

 . 61ص  مصدر سابق ،محمود خلٌفة جودة ،   (1)

هة توسع حلف النانو، التشكٌلة الدولٌة لألنترنٌت، عقٌدة عسكرٌة نووٌة روسٌة لمواجصحٌفة العرب ،  (2)

                                                                          https// al arabic . com التالً :للمزٌد ٌنظر الرابط 
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بر من العام نفسه دخلت الغواصة الثانٌة الى ٌوماً وتحمل صوارٌخ وفً شهر دٌسم 45

سطول بحر البلطٌق أهمها أساطٌل أالخدمة العسكرٌة، وٌضم السالح البحري الروسً 

السطول الشمالً أوٌضم قاعدتان بحرٌتان هما مٌناء بالتٌسك ومٌناء كرونشتات، و

اء بولٌارتً نو ومٌغفٌدباٌ ٌمٌخاٌرومورسك، ومٌناء غرفوقواعده البحرٌة هً مٌناء سٌ

همٌة وهو ألا حٌثالسطول الثالث من أما أ( غواصات، 6وغٌرها، وقد اضٌفت له )

سود وقد ادى هذا االسطول دوراً كبٌراً فً العملٌات العسكرٌة فً ألسطول البحر اأ

الربٌسٌة تكمن فً حماٌة المالحة فً البحر االسود وتقدٌم الدعم الى  تهروسٌا ومهم

قرصنة فً المحٌط الهندي والبحر المتوسط وٌعمل على ادامة عملٌات الفحة سرب مكا

ن هذا االسطول أوس وطدة البحرٌة الروسٌة فً طرعاالرتباط وتبادل االسناد مع القا

ن إسطول بحر قزوٌن فأما أٌضم قاعدتان هما سٌفاستوبول ومٌناء نوفوروسٌسك، 

ومٌناء ملحج قلعة ومٌناء  سترخاتإ قواعده الربٌسٌة تضم العدٌد من الموانا منها مٌناء

لهادي توجد فً فالدٌفوستوك ومٌناء سوفٌتسكا ألمحٌط أسطول أما قواعد أكاسبٌك، 

ٌاغافان ومٌناء فوكٌنو ومٌناء دوناي، الذي الحقت به ثالث غواصات وٌحمل كل منها 

توجد ثالث غواصات  . و (1)طالقها ٌتم من الغواصات إقذٌفة بالستٌة وان  16

(ssBN عاملة من فبة )Borei  (Project 900 /A ًالجدٌدة اثنتان ف )سطول أ

السطول الشمالً وٌجري بناء خمس غواصات أحدة توجد فً المحٌط الهادي ووأ

قذٌفة  16( وتحمل Project 900 /A)  Borei (l( Aضافٌة بتصمٌم مطور ٌسمى )إ

ربع أتري روسٌا ، ومن المتوقع ان تشBoldve ((ss-N-32من البحر من نوع  تطلق

( (SSBNسطول الغواصات إالمتالك ، Borei( اضافٌة من فبة SSBNغواصات )

. وٌبلغ اجمالً عدد القطع فً  (2)بشكل ٌتماثل فً حجم اسطول الوالٌات المتحدة 

  (. 15)جدول ، ( 603االسطول البحري الروسً )

 

 القوة الجوية: .3

كانت القدرة الجوٌة وماتزال من القدرات القتالٌة المهمة فً تعزٌز قدرة الدول بشكل     

هم واجبات هذه القوة وتعمل على أالجوٌة والصاروخٌة تعد من  التحشٌداتعام وان 

سناد القوات فً مٌدان القتال ولها القدرة فً التأثٌر بشكل واضح فً نجاح العملٌات إ

                                                           

 .247مازن حمٌد البكري، مصدر سابق، ص   (1)

ة عمر سعٌد االٌوبً، هانس م . كرٌستنسن، التسلح ونزع السالح واالمن الدوالً الكتاب السنوي، ترجم  (2)

 . 300، ص 2018، مركز دراستان الوحدة العربٌة، 1امٌن سعد االٌوبً، ط
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( 1459من ) أكثروتمتلك روسٌا االتحادٌة  البحرٌة، وأالحربٌة سواء كانت البرٌة 

 إذمن الطابرات االخرى  ساساً للعملٌات العسكرٌة فضالً عن عددأطابرة هجومٌة مهٌأة 

 إذ( مروحٌة، 973( طابرة تدرٌب، فضالً )303( طابرة مقاتلة و)869نها تمتلك )أ

عملت  إذ ( سابق الذكر ، 15)جدول ، ( طابرة 4000ٌبلغ حجم قواتها الجوٌة زهاء )

شركة الصناعات الجوٌة الروسٌة بتصنٌع المقاتالت المتطورة من الجٌل الخامس 

ن أ، و2015الذي دخلت الخدمة فً عام  29، ومٌغ 27همها طابرة سٌخوي أو

 تطوٌرالذي اولته القٌادة الروسٌة للتطوٌر القدرات الصاروخٌة قد وافق ذلك  االهتمام

ن من إالسالح الجوي الروسً بالكامل بما فً ذلك تحدٌث قدرات المقاتالت الروسٌة ف

مكانٌة إالً ظهرت  35ضمن تلك االسلحة على مستوى القوة الجوٌة هً الطابرة سو 

، وكما عملت الجوٌة الروسٌة أٌضاً F35فابقة بالنسبة الى منافسها المقاتلة االمرٌكٌة 

طلقت علٌها الجوٌة الروسٌة مصطلح )طابرة أ( وقد 50على تطوٌر الطابرة )

وتعد  F22مكانات الطابرة االمرٌكٌة إ( وهً تقترب من FAالمستقبل( او )سوخوي 

( وتعد من الطابرات ذات 29كثر تطوراً بعد طابرة )مٌغ أل( الطابرة ا35الطابرة )مٌغ 

مجال الرصد والتتبع ٌتم تزوٌدها بأحدث النظم االلكترونٌة فً  إذالمهام المتعددة 

كم، 45هداف الجوٌة لمدى ألوتصوٌب الصوارٌخ جوا جو ولها القدرة على كشف ا

رض ومدفع أرض، وقنابل جو أكم وفٌها تسلٌح جو 20هداف االرضٌة لمدى ألوا

دي ألي صملم، وٌتوقع ان روسٌا ستعمل على توسٌع ترسانتها العسكرٌة بغٌة الت30

والفضابً التً تستخدم فً الوقت الحاضر او فً وسٌلة من وسابل الهجوم الجوي 

 . (1)المستقبل 

،  الصوارٌخ ذات المدٌات المتنوعة  فضالً عن ذلك ، تمتلك روسٌا مجموعة من   

 ( . 13( ، خرٌطة )16جدول )

ن ترتٌب روسٌا االتحادٌة المتقدم عسكرٌاً ٌعطٌها مرونة أ، مما تقدم ٌمكننا القول   

على المستوى العالمً ومنها  الجٌوإقتصادٌةكبر فً تنفٌذ توجهاتها الجٌوسٌاسٌة وأ

 توجهاتها ازاء العراق. 

 

 

 

                                                           

 . 244مازن حمٌد البكري، مصدر سابق، ص   (1)
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 الجيوفضائية:  .4

تعد مجاالت الدفاع االستراتٌجً من المجاالت المتقدمة فً القرن الواحد والعشرٌن      

تتخذ عدة مجاالت وفضاءات للتراشق بٌن القوى العالمٌة الكبرى المندفعة نها أ إذ، 

بتوجهات جٌوستراتٌجٌة خارج حدودها الجغرافً تجلت بالمجال )الجٌوفضابً( الذي 

لدولة ، وتعد لرضً الى المجال الجوي ألٌعد من المجاالت الهامة الذي ٌبدأ من المجال ا

ستطاعت القوى الكبرى فً العالم إ إذت تعقٌداً ، البٌبة )الجٌوفضابٌة( من أكثر البٌبا

دى أعلى دمج القدرات االستراتٌجٌة الجٌوفضابٌة مع القدرات العسكرٌة التكتٌكٌة ، مما 

 . (1)الى الوصول الى مستوى غٌر مسبوق من التأثٌر والفعالٌة التكتٌكٌة

 

 (16جدول )

 2020لغاٌة عام مدٌات الصوارٌخ الروسٌة 

 المدى / كم اسم الصاروخ ت

 20000 )سارمات(  28 –أر أس  1

 11500 توبول ام  2

 11000 )الشٌطان( 2أم  36 –أر  3

 10000 )ٌارس(  24 –أر أس  4

 8000 2أر أم ٌو  29 –أر  5

 8000 )بوالفا( 56 –أر أس أم  6

 6500 )ستٌنغراي( 18 –أن  –أس أس  7

 5800 )روسٌج( 26 –أر أس  8

 550 سكواد() 1 –أس أس  9

 3200 )سرٌب( 6 –أن  –أس أس  10

 5000 26 -اسكندر أس أس  11

 120 )توشكا( 21 –أو تً أر  12

                             https: al-ain.com من عمل الباحث باالعتماد على الرابط التالً  المصدر :

                                            

                                                           

 على متاح سٌاسٌة، قضاٌا النبأ، شبكة ،االستراتٌجٌة،101 والعقٌدة الجٌوفضابً الصراع العلً، زٌاد لًع  (1)

  :التالً اإللكترونً الرابط

https://amp.annabaa.org/arabic/strategicissues/19164 
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 (13خرٌطة )

 2020مدٌات القدرات الصاروخٌة الروسٌة لغاٌة عام 

 

                             https: al-ain.com  التالً الرابط على باالعتماد الباحث عمل منالمصدر : 

                                            



 وجهاته الجيوإقتصادية إزاء العراق الفصل الثالث .... بنية النظام السياسي الروسي وت

 

 
107 

، وُعرفت باسم القوات الفضابٌة  1937السوفٌتٌة عام  ت القوات الجٌوفضابٌةتأسس

السوفٌتٌة ، وقامت بالعدٌد من المهام فً اعوامها االولى التً رافقت الحرب العالمٌة 

سمها أزداد االهتمام بها وتم تغٌٌر إ 1991نهٌار االتحاد السوفٌتً عام إالثانٌة ، وبعد 

الى الحكم شهدت هذه فالدٌمٌر بوتٌن الى القوات الجٌوفضابٌة الروسٌة ، وبعد وصول 

 . (1)هتماماً كبٌراً لم ٌحدث لها من قبل أالقوات 

قمار أللروسٌة فً مجال اهم المشارٌع اأ( Glonassوٌعد مشروع منظومة )  

رض ، وهً أل( قمراً صناعٌاً حول ا24كثر من )أوتحتوي هذه المنظومة  الصناعٌة

ونشرت ،  1982ول قمر صناعً لها عام أ واطلق(، Gpsمرٌكٌة )ألتماثل المنظومة ا

ع )منظومة تبنت روسٌا االتحادٌة مشرو 2001، وفً عام  1995بالكامل عام  

 . (2)عملت على تغطٌة الكرة االرضٌة بكاملها  المالحة الشاملة( إذ

 : (3)ومن مجموعة االقمار الصناعٌة التً اطلقتها روسٌا االتحادٌة ما ٌأتً 

 ( قمراً صناعٌاً لألغراض العسكرٌة .15) 2005طلقت فً عام أ -1

( الذي ٌغطً نصف cosmos2479نذار المبكر )إلقمر ا 2012طلقت عام أ -2

 مساحة الكرة االرضٌة .

( لألغراض التجسسٌة ، واطلقت فً cosmos2481القمر ) 2012طلقت عام أ -3

 ( . Meridian6العام نفسه القمر التجسسً )

قمار صناعٌة عسكرٌة أ( 3الذي ٌحمل ) 2015( عام طلقت الصاروخ )روكوتأ -4

 تصال فً المناطق النابٌة . إلمهمة الربٌسة ضمان ا( وrodnikمن نوع )

 

( قمراً فً المرتبة الثانٌة 74قمار الصناعٌة العسكرٌة الروسٌة )ألوبلغ عدد ا   

، بنسبة  ( قمراً 123ً تمتلك )على مستوى العالم بعد الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة الت

 2020لعام  %( من مجموع االقمار الصناعٌة العسكرٌة فً العالم 23.72بلغت )

  ( . 17جدول )، 

 

 

 
                                                           

جمهورٌة روسٌا االتحادٌة ، وزارة الخارجٌة ، السفارة الروسٌة فً العراق ، بٌانات غٌر منشورة ،   (1)

2020 . 

 . 237ابتسام عبد الزهرة ورٌوش ، مصدر سابق ، ص   (2)

 .  237المصدر نفسه ، ص   (3)
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 (17جدول )

 2020الدول االكثر استخداماً لألقمار الصناعٌة العسكرٌة لعام 

 النسبة % عدد االقمار الصناعٌة الدولة ت

 39,43 123 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 1

 23,72 74 االتحادٌةروسٌا  2

 21,71 68 الصٌن 3

 2,57 8 فرنسا 4

 2,57 8 إسرابٌل 5

 2,25 7 المملكة المتحدة 6

 2,25 7 المانٌا 7

 2,25 7 الهند 8

 1,93 6 اٌطالٌا 9

 1,32 4 الٌابان 10

 100 312 المجموع

  arab.com-https://defenseاالقمار الصناعٌة العسكرٌة ، متاح على الرابط اآلتً :  المصدر :

 

فرنسا  امأ، %( 21,71( قمراً صناعٌاً عسكرٌاً بنسبة )68واحتلت الصٌن المرتبة الثالثة )    

قمار أ( 8بمجموع )لكل منهما ، %( 2,57متالكهما لألقمار الصناعٌة )إسرابٌل بلغت نسبة إو

لكل منهما %( 2,25) المملكة المتحدة والهند والمانٌا المرتبة الخامسة حتلتأ، و لكل دولة

قماراً بنسبة أ( 6) بامتالكهاحتلت اٌطالٌا المرتبة السادسة أ، فٌما قماراً لكل دولة أ( 7بمجموع )

قماراً صناعٌة عسكرٌة بنسبة أ( 4%( فٌما جاءت الٌابان فً المرتبة السابعة بامتالكها )1,93)

(1,32. )%  

 

 

https://defense-arab.com/
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 القوة النووية:  .5

تعد من القوات الهامة التً اولتها الحكومة الروسٌة اهتماماً كبٌراً ، وٌقدر عدد الرؤوس    

 .(1)( ربساً حربٌاً نووٌاً 6375نحو ) 2020النووٌة لدولة روسٌا االتحادٌة لعام 

 

 الى ما ٌأتً:وٌمكن تقسٌم القوة النووٌة الروسٌة     

 

 

 : االستراتيجيةالقوة النووية  -أ 

تعد قوات الردع االستراتٌجٌة اساساً للقدرات القتالٌة الروسٌة وتختص هذه القوات    

فً ردع العدوان ضد روسٌا وحلفابها ، واعلنت وزارة الدفاع الروسٌة ان هذه القوات 

ستراتٌجٌة( التً تعتمد على انظمة صاروخٌة إتنقسم الى قسمٌن هما )قوات هجومٌة 

ستراتٌجٌة( إخرى )دفاعٌة أسلحة بعٌدة المدى عالٌة الدقة ، وأللقارات ، و جوٌة عابرة

بلغ عدد الصوارٌخ البالستٌة  إذ . (2)تتمثل فً الدفاعات المضادة للصوارٌخ والطابرات 

( 302( صاروخاً اما عدد منصات اطالق الصوارٌخ بلغ )1136العابرة للقارات )

( 720خ البالستٌة التً تطلق من الغواصات )منصة اطالق ، فً حٌن بلغ عدد الصوارٌ

( منصة ، فً حٌن بلغ مجموع القوات النووٌة 160صاروخاً ، اما عدد المنصات بلغ )

 .   (16، شكل ) (18)جدول ،  2020( رأساً حربٌاً لعام 2440)ستراتٌجٌة الروسٌة إلا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 -شانون ن . كاٌل وهانس م . كرٌستنسن ، التسلح ونزع السالح واالمن الدولً، ترجمة عمر سعٌد االٌوبً  (1)

 . 413 ، ص 2021، مركز دراسات الوحدة العربٌة ،  1امٌن سعٌد االٌوبً ، ط

، متاح  2018ما هو السالح النووي // غٌر االستراتٌجً // الذي تحدث عنه الفروف ، سبوتٌنٌك عربً ،  (2)

 على الرابط التالً 

https://arabic.sputniknews.com/amp . 

https://arabic.sputniknews.com/amp/20180228/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-1030413317.html
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 (18جدول )

 2020الروسٌة لعام  الهجومٌة االستراتٌجٌة النووٌة القوة

 الىوع ث

 عدد

مىصاث 

 االطالق

 السىت

االولي 

لىشس 

 المرائف

 المدى

 )كم(

حمولت السأس 

 الحسبٌ

 عدد

السؤوس 

 الحسبَت

 565    55/66 فاثذال  .1

2.  Tu-95MS/M/(Bear-H) 33/55 1361 
6555-

15555 

6x-16AS-15A 

 أو

ALCMsمه 

 AS-23Bووع 

446 

3.  Tu-160/M (Blackjack) 11/13 1361 
15555-

13255 

12xAS – 15B 

 مه ALCMsأو 

, As -23Bووع 

 لىابل

132 

4.  ICBM 352    1136 

5.  
RS - 20V (SS – 18 

Satan) 
46 1332 

11555-

15555 
10x500-800kt 465 

6.  RS – 18(SS – 19 Stiletto) .. 1365 15555 6x400 kt .. 

1.  
(Avangard (SS-19 Mod 

4) 
2 2513 15555 

IxHGV 

[400 kt] 
2 

6.  
RS-12M Topol 

(SS-25 Sickle) 
36 1365 15555 [800 kt] 1x 36 

3.  
RS-12M2 Topol-M    

(SS-27 Mod1/ silo) 
65 1331 15555 1x800 kt 65 

15.  
RS-12M1 Topol-M (SS-

27 Mod1/ mobile) 
16 2556 15555 1x800 kt 16 

11.  
RS-24 Yars 

(SS-27 Mod 2/mobile) 
35 2515 15555 x (100 kt) 4 336 

12.  
RS-24 Yars 

(SS-27 Mod 2/silo) 
14 2514 15555 [100 kt] 4 x 56 

13.  
RS-28 Sarmat 

(SS-X-29) 
.. 2525 +15555 MIRV (..kt) .. 

14.  SLBM 15/165    125 

15.  

 

RSM-50 Volna 

(SS-N-18 MI 

Stingray) 

1/16 1316 6555 3x50 kt 46 

16.  
RSM-54 Sineva 

(SS-N-23 MI) 
6/36 

1366/

2551 
3555 

4x100 kt 

 
364 

11.  
RSM-56 Bulava 

(SS-N-32) 
3/46 2514 

 أكثس مه

6555 
[100 kt] 6x 266 

شانون ن . كاٌل وهانس م . كرٌستنسن ، التسلح ونزع السالح واالمن الدولً  ، ترجمة عمر سعٌد  المصدر :

 .   416 – 415، ص  2021، مركز دراسات الوحدة العربٌة ،  1امٌن سعٌد االٌوبً ، ط -االٌوبً 
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 (16شكل )

 2020الروسٌة  لعام االستراتٌجٌة بنٌة القوة النووٌة الهجومٌة 

 

 

 ( . 18المصدر : جدول )

 

  غير االستراتيجية:القوات النووية  -ب 

التً توفر قوة تدمٌرٌة تفوق أي سالح وات بالقنابل النووٌة التكتٌكٌة تعرف هذه الق  

طابرات بأنواعها ل. تضم هذه الترسانة النووٌة الرؤوس الحربٌة المرصودة ل (1)تقلٌدي 

 ما موجودة المختلفة والغواصات وقذابف الجٌش ومنظومة الدفاع الصاروخً ، وٌقدر

ما عدد أ( رأساً حربٌاً نووٌاً 382فً حٌازة الدفاع الجوي الروسً الصاروخً نحو )

ا بلغ عدد الرؤوس النووٌة التً تطلق من ( منصة ، فٌم1124منصات االطالق بلغت )

( رأساً نووٌاً فً حٌن بلغ مجموع القوات النووٌة الغٌر استراتٌجٌة 905البحر نحو )

 . ( 17، شكل )( 19) جدول،  2020( رأساً حربٌاً لعام 1875الروسٌة )

 

 

                                                           

(1)https://sputnikarabic.ae    

https://sputnikarabic.ae/
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 (19جدول )

 2020لعام  الروسٌة غٌر االستراتٌجٌة الهجومٌة النووٌة  القوة

 

 الىوع ث

 عدد

مىصاث 

 االطالق

 السىت

االولي 

لىشس 

 المرائف

 المدى

 )كم(

حمولت السأس 

 الحسبٌ

 عدد

السؤوس 

 الحسبَت

1.  ABM, 362    1124 ساحلٌ جوً دفاع 

2.  
T6 (SH-08, Gazelle) 

53 
66 1366 35 1x10 kt 66 

3.  S-300/400 (SA-20/21) 1555 
1332/

2551 
.. 

لىبلت واحدة ذاث 

حصَلت وووٍت 

 متدوَت

235 

4.  
(M-55 Yakhont (SS-

N-26 3 
46 2514 2514 1x(..kt) 25 

5.  SSC-IB (Sepal) 6 1313 555 1x350 kt 4 

 435    315 اسلحت تُطلك مه الجو  .6

1.  
Tu-22M3 (Backfire-

C) 
35 1314 .. 3xASM  215 , لىابل 

6.  Su-24M/M2 (Fencer-

D) 
 35 لىبلتان .. 1314 35

3.  Su-34 (Fullback) 125 2556 .. 125 لىبلتان 

15.  Su-57 (Felon) .. 2525 .. 
 ASM ] لىابل , 

 ؟[
.. 

11.  MIG-31K (Foxhound) 15 2516 .. 1XALBM 15 

 35    164 أسلحت تُطلك مه البس  .12

13.  
Iskander – M (SS – 26 

Stone) 
144 2555 355 

[kt 100 – 

1x10] 
15 

14.  9M729 (SSC-8) 25 2516 2355 ..kt ]1x] 25 

 355     البحس أسلحت تُطلك مه  .15

 لىابل أعماق , طوزبَداث,  LACM, SLCM, ASW, SAM غواصاث/سفه سطح/جو    .16

 -المصدر : شانون ن . كاٌل وهانس م . كرٌستنسن ، التسلح ونزع السالح واالمن الدولً  ، ترجمة عمر سعٌد االٌوبً  

 .   417 – 416 ، ص  2021، مركز دراسات الوحدة العربٌة ،  1امٌن سعٌد االٌوبً ، ط
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 (17شكل )

 2020لعام  الروسٌة غٌر االستراتٌجٌة القوة النووٌة بنٌة 

 

 

 ( .19المصدر : جدول ) 

 

 

( رأساً حربٌاً 2060رجت من الخدمة وتنتظر التفكٌك )خُ أفٌما بلغ عدد الرؤوس الحربٌة التً   

وهً بذلك  رأساً حربٌاً ، ( 6357زهاء ) 2020وبذلك بلغ عدد الرؤوس الحربٌة الروسٌة لعام 

حدة على العالم فً عدد الرؤوس النووٌة متقدمة على الوالٌات المتالمرتبة االولى  تأتً فً

( رأساً نووٌاً 280,320,5800بلغ عدد الرؤوس الحربٌة فٌها ) االمرٌكٌة والصٌن وفرنسا ، إذ

 ( . 18( ، شكل )20على التوالً ، جدول ) 
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 (20جدول )

 

 2020 عامالرؤوس الحربٌة لونوع القوى النووٌة العالمٌة حسب عدد 

 الدولة ت

الرؤوس 

 الحربٌة

 االستراتٌجٌة

الرؤوس  الغٌر 

 الحربٌة

 االستراتٌجٌة

رؤوس 

 حربٌة

 اخرى

أجمالً الرؤوس 

 الحربٌة

 6375 2060 1875 2440 روسٌا 1

 5800 2000 230 3570 الوالٌات المتحدة 2

 320 _ 20 300 الصٌن 3

 280 _ _ 280 فرنسا 4

 120 _ _ 120 برٌطانٌا 5

 150 _ _ 150 الهند 6

 160 _ _ 160 باكستان 7

 90 _ _ 90 اسرابٌل 8

 40 _ _ 40 كورٌا الشمالٌة 9

 13335 4060 2125 7150 المجموع

 : المصدر من عمل الباحث باالعتماد على
 -، التسلح ونزع السالح واالمن الدولً  ، ترجمة عمر سعٌد االٌوبً  شانون ن . كاٌل وهانس م . كرٌستنسن

 .  403، ص  2021، مركز دراسات الوحدة العربٌة ،  1امٌن سعٌد االٌوبً ، ط

 2121عام ع الرؤوس الحربية العالمية لعدد ونو( 13شكل )

 
 ( .20المصدر : جدول )
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 الثانًالمبحث 

 لروسٌا االتحادٌة ازاء العراق  الجٌوإقتصادٌةالتوجهات 

ان العراق ٌعد من  إذالعراقٌة لٌست بالجدٌدة او المستحدثة ,  –ان العالقات الروسٌة       

ابرز حلفاء االتحاد السوفٌتً السابق فقد ارتبط العراق معه باتفاقٌات مشتركة تضمن الدفاع 

,  1444المشترك  على ان العالقات الدبلوماسٌة بٌن العراق و االتحاد السوفٌتً تعود الى عام 

قٌام ثورة  . وبعد (1)لٌجٌة التً ُتعد بمثابة االرتباط االول من نوعه لالتحاد السوفٌتً مع دولة خ

 وسقوط النظام الملكً فً العراق سارع االتحاد السوفٌتً الى االعتراف 1451تموز /  14

, ناهٌك عن مساهمة االتحاد  بعد مرور ٌوماً واحداً من قٌامهابالحكومة التً شكلتها الثورة 

 (14انشأ العراق بمساعدته اكثر من) إذالسوفٌتً فً تنمٌة قدرات العراق االقتصادٌة , 

وألجل االحاطة بالموضوع سٌتم دراسته  . (2)مشروعاً تنموٌاً بضمنها تطوٌر حقول النفط 

 بالصٌغة االتٌة: 

 : 2003 عام تجاه العراق قبل الجٌوإقتصادٌةتوجهات روسٌا  -اوالا 

تحادٌة كورٌث شرعً وظهور روسٌا اال 1441بعد تفكك االتحاد السوفٌتً فً اواخر عام     

كبر الجمهورٌات المستقلة التً عملت على تطوٌر عالقاتها مع إنها أوقانونً لُه على اعتبار 

كونها تطمح الى االفادة من فرص التعاون االقتصادي المتاحة  خاصةً  العراقو عامةً دول الخلٌج 

 . (3)امامها فً الدولة التً تعد سوقاً هامة للفواعل الكبرى  

ٌعمل فً توسٌع نطاق عالقات روسٌا بدأ  2222بوتٌن الرئاسة عام  فالدٌمٌرومنذ تولً     

االتحادٌة مع العراق عن طرٌق دعم العالقات االقتصادٌة والعسكرٌة والعلمٌة حتى اصبحت 

ان التحرك الروسً تجاه العراق ٌهدف الى  إذ.  (4)روسٌا الشرٌك االقتصادٌة االول للعراق 

                                                
, بٌت الحكمة , بغداد ,  2212 – 2222بٌداء محمود احمد , السٌاسٌة الروسٌة تجاه المنطقة العربٌة من   (1)

 .  34, ص  2213

الشٌخ , االستمرار والتغٌر فً السٌاسٌة الروسٌة تجاه العراق فً فترة ما بعد االحتالل االمرٌكً  نورهان  (2)

 – 22, ص  2224, مركز دراسات الوحدة العربٌة , بٌروت ,  24, المجلة العربٌة للعلوم االنسانٌة , العدد 

46  . 

لمى مضر جريء االمارة , المتغٌرات الداخلٌة والخارجٌة فً روسٌا االتحادٌة وتأثٌرها على سٌاستها   (3)

 .   24, مصدر سابق , ص  2223 – 1442تجاه منطقة الخلٌج العربً فً الفترة 

, مؤسسة 1, طواخرون , بناء دولة العراق تٌارات متقاربة وروئ مستقبلٌة  وهاب عبد الكرٌماسعد عبد ال  (4)

 .  122, ص  2221, بٌروت , لبنان , الرضوان الثقافٌة 
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ت بٌن الدولتٌن عبر عقد مجموعة من االتفاقٌات المشتركة التً تهدف الى زٌادة تعزٌز العالقا

حجم الصادرات الروسٌة الى العراق فضالً عن تنشٌط االستثمارات فً القطاع الخدمً العراقً  

 بالموضوع سٌتم دراستُه بالشكل االتً: االلماموألجل 

  :والعراقتعزٌز العالقات االقتصادٌة بٌن روسٌا االتحادٌة -1

لتعاون لشهدت العالقات العراقٌة الروسٌة تطوراً كبًٌر باتجاه المصالح المشتركة      

التعاون  نتائجاالقتصادي والتبادل التجاري بٌن الدولتٌن الساعٌتٌن الى الحفاظ على ترسٌخ 

وجهات ان العراق ٌحتل اهمٌة جٌوسٌاسٌة فً ت . السٌما (1)الممتدة الى اكثر اربعة عقود مضت 

االستراتٌجً  هسٌاسٌة روسٌا الخارجٌة بعد الحرب الباردة كونها دولة نفطٌة , عالوة على موقع

وبرغم من فرض  الجٌوإقتصادٌةالذي ترغب روسٌا فً الوصول الٌه لتحقٌق مصالحها 

العقوبات االقتصادٌة على العراق فً مطلع تسعٌنٌات القرن العشرٌن على خلفٌة احتالله 

 .  (2)اال ان روسٌا عملت على إدامة عالقاتها مع الدولة  ,للكوٌت

( شركة , عشرون منها 34وصل عدد الشركات الروسٌة العاملة فً العراق آنذاك الى )     

ثالث اتفاقٌات مع العراق فً  1443تعمل فً القطاع النفطً , ناهٌك عن توقٌع روسٌا فً عام 

تعاون االقتصادي والتجاري بٌن الدولتٌن لعلى تشكٌل لجنة ل واتفقمجال التعاون االقتصادي , 

زد على ذلك بلغ الحجم االجمالً لصادرات  1444ُعقدت اول اجتماعاتها فً اٌلول عام 

بلغ حجم التداول السلعً لشركات الروسٌة العاملة فً  و( ملٌار دوالر 1,5الروسٌة اكثر من )

. بالمقابل عملت روسٌا االتحادٌة  (3)لٌار دوالر ( م2,23العراق فً عقد التسعٌنٌات زهاء )

على مقاٌضة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً الملف العراقً والضغط علٌها من اجل السماح لها 

بإبقاء شركاتها العاملة فً العراق , عالوة على الحصول على مزٌد من العقود واالستثمارات 

 .  (4)جٌواقتصادٌة اضافٌة فً العراق , وبذلك حصلت روسٌا على مكاسب  فً الدولة

                                                
فاطمة محمد رضا , العالقات الروسٌة العراقٌة مابعد حقبة صدام وانعكاساتها على  اسامة مرتضى باقر و (1)

 .   12, ص  2214, مركز العراق للدراسات ,  1المنطقة , ط

منهد خلٌل خلف , اثر العامل االقتصادي فً عالقات روسٌا الدولٌة الخلٌج العربً )انموذجاً( رسالة    (2)

 .  64 – 61, ص  2215ماجستٌر , كلٌة العلوم السٌاسٌة , جامعة بغداد , 

المرٌكً الشٌخ , االستمرار والتغٌر فً السٌاسٌة الروسٌة تجاه العراق فً فترة مابعد االحتالل ا نورهان   (3)

 .  41, مصدر سابق , ص 

,  2223 - 1441بشار فتحً جاسم العكٌدي , الموقف الروسً من الضغوط االمرٌكٌة على العراق   (4)

  . 351, ص  2221, جامعة الموصل ,  11, العدد  5مجلة الدراسات االقلٌمٌة , المجلد 
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الذي عرف ببرنامج )النفط مقابل الغذاء  1445( لسنة 416بعد قرار االمم المتحدة )     

والدواء( سارعت روسٌا االتحادٌة الى االفادة منُه عبر زٌادة استثماراتها فً مضامٌن القرار 

ود لشراء النفط التً تجاوزت االممً , فقد حصلت الشركات الروسٌة على العدٌد من العق

لشركات لمن نفط العراق , كون العراق اعطى االولوٌة  ٌصدر%( من مجموع ما 42)

لدولة وقد بلغ عدد العقود لالروسٌة فً شراء النفط معتبراً ان روسٌا شرٌك استراتٌجً دائم 

ادرات العراق ( عقد لتزوٌده بالغذاء والدواء مقابل ص422الروسٌة الموقعة مع العراق زهاء )

زودت روسٌا االتحادٌة العراق فً عام  و.  (1)( ملٌار دوالر سنوٌاً 5النفطٌة التً تصلها بقٌمة )

( سٌارة مختلفة االغراض ومكائن زراعٌة وعربات سكك الحدٌد مع قطع 3112بنحو ) 2221

 .  (2)( ألف طن من الحنطة 122غٌار للعربات ناهٌك عن تورٌد زهاء )

على  2222وقعت فً عام  إذٌا على توثٌق روابطها االقتصادٌة مع العراق عمدت روس    

اتفاقٌة تعاون اقتصادي طوٌلة االمد تهدف الى تعزٌز التجارة والتعاون الصناعً والتقنً 

( مشروع فً قطاع النفط 62( ملٌار دوالر وشمل االتفاق على )42والعلمً قدرت قٌمتها بـ)

. على ان تلك  (3)ات فً مجال الصناعة والبتروكٌماوٌة ( مشروع6والغاز , فضالً عن )

 إذالتهدٌدات االمرٌكٌة بشن الحرب على العراق ,  هااالتفاقٌة وقعت فً الوقت الذي ازدادت فٌ

كان بمثابة محاولة من قبل العراق لإلفادة من الموقف الروسً فً مجلس االمن الرافض ألي 

 .  (4)دام القوة ضد العراق قرار اممً ٌجٌز للوالٌات المتحدة استخ

بناًء على ما تقدم ٌمكن القول إن العامل االقتصادي من العوامل الرئٌسة فً توجهات روسٌا     

 فالدٌمٌرتجاه العراق السٌما بعد استعادة روسٌا لمكانتها الدولٌة بعد وصول  الجٌوإقتصادٌة

بوتٌن الى الحكم الذي عمل على تهٌئة الظروف المناسبة لتحسٌن واقع االقتصاد الروسً عبر 

االنفتاح على شركاء روسٌا السابقٌن ومنهم العراق لما ٌحتوٌه من موارد اقتصادٌة ناهٌك عن 

 دوره المحوري فً الشرق االوسط . 

                                                
, مركز  1طعبد الكرٌم عبد الحبار الثابت , السٌاسٌة الخارجٌة الروسٌة حٌال العراق فً عهد بوتٌن ,   (1)

 .  222, ص  2211, بغداد , العراق للدراسات 

دراسة تحلٌلٌة , مركز العراق  2223 – 1441مازن سهمً السعدي , العالقات العراقٌة الروسٌة   (2)

 .  114 – 111, ص  2215,  1للدراسات , ط

 .  12فاطمة محمد رضا , مصدر سابق , ص  اسامة مرتضى باقر و  (3)

دراسة تحلٌلٌة , مصدر سابق , ص  2223 – 1441مازن سهمً السعدي , العالقات العراقٌة الروسٌة   (4)

143  . 



 الفصل الثالث .... بنٌة النظام السٌاسً الروسً وتوجهاته الجٌوإقتصادٌة إزاء العراق 

 

 
111 

 وسٌا االتحادٌة:زٌادة حجم الصادرات العسكرٌة لالتحاد السوفٌتً وورٌثه ر-2

 1442 – 1451للمدة كان االتحاد السوفٌتً مصدراً رئٌساً لتورٌد االسلحة الى العراق     

بلغت االستٌرادات العراقٌة من االسلحة السوفٌتٌة زهاء  إذ.  (1)بمختلف انواعها وصنوفها 

الى  اولسالخبراء العسكرٌٌن السوفٌت الذٌن ار . وبلغ عدد (2)( ملٌار دوالر امرٌكً 31)

( خبٌراً حتى بات العراق ٌرتكز بشكل رئٌس على العقٌدة 1352( نحو )1414العراق عام )

( بٌن طائرات 221وٌذكر ان االتحاد السوفٌتً قد زود العراق بنحو ) . (3)العسكرٌة السوفٌتٌة 

, شكل ( 21, جدول ) ( ملٌار دوالر 22بقٌمة ) 1442 – 1412مقاتلة وطائرات شحن للمدة 

(14 ).  

  (21)  جدول

 (1442 – 1412المباعة الى العراق للمدة ) اتالت والطائرات العسكرٌة السوفٌتٌةالمق

 قٌمة الطائرات بالدوالر العدد نوع الطائرة ت

 11 20سوخوي سو   .1

 ملٌار  1441

 103 22سوخوي سو   .2

 30 24سوخوي سو   .3

 12 25سوخوي        .4

 236 21مٌغ             .5

 121 23           مٌغ  .6

 35 25مٌغ             .1

 11 22مٌغ             .1

 ملٌار  143 10 طائرات شحن كبٌرة  .2

 ملٌار  22 101 المجموع

جمهورٌة روسٌا االتحادٌة , وزارة الخارجٌة , السفارة الروسٌة فً العراق , بٌانات غٌر منشورة ,  المصدر :

2222  . 

 

                                                
دكتوراه ,  , اطروحة 2222بالل طالل محمد الجوادي , السٌاسٌة الروسٌة تجاه المشرق العربً بعد عام   (1)

 .   154, ص  2216,  العلوم السٌاسٌة , جامعة النهرٌن كلٌة

 .  154المصدر نفسه , ص   (2)

 .  12 – 16مهند خلٌل خلف , مصدر سابق , ص   (3)
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 (14شكل )

 ( 1442  - 1412المباعة للعراق للمدة ) والطائرات السوفٌتٌةعدد المقاتالت 

 

 ( . 21المصدر : جدول )

( عربة مشاة اضافة الى 3222( دبابة و )4522استورد العراق فً المدة ذاتها نحو ) و

( طائرات هٌلوكوبتر بصفقة 341( طراد بحري فضالً )41( مدفع متعدد االغراض و )3222)

 .( 22, شكل ) (22,  جدول )( ملٌار دوالر2,3بلغت قٌمتها زهاء )

 ( 1442 – 1412المباعة الى العراق للمدة ) االسلحة السوفٌتٌة(22جدول ) 

 اجمالً القٌمة بالدوالر  العدد نوع السالح  ت

 4500 الدبابات  .1

 ملٌار  143

 3000 مدافع متعددة الوظائف  .2

 3000 عربات مشاة  .3

 341 طائرات هٌلوكوبتر  .4

 41 وطراد بحري سفن  .5

 10112 المجموع

المصدر : جمهورٌة روسٌا االتحادٌة , وزارة الخارجٌة , السفارة الروسٌة فً العراق , بٌانات غٌر المصدر : 

 .  2222منشورة , 
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 (22شكل )

 ( 1442 – 1412المباعة الى العراق للمدة ) عدد االسلحة السوفٌتٌة

 

 ( . 22المصدر : جدول )

( فقد بلغ عددها 1442 – 1412اما بخصوص عدد الصوارٌخ المباعة الى العراق خالل فترة )

  .( 21, شكل )( 23, جدول )( ملٌار دوالر 1( صاروخ بقٌمة بلغت )1322)

 ( 23جدول ) 

 (1442 – 1412المباعة الى العراق للمدة ) نوع وقٌمة الصوارٌخ السوفٌتٌة

 اجمالً قٌمة الصفقة بالدوالر  العدد  نوع الصاروخ  ت

 Bs       Scud 322سكود   .1

 ملٌار  1
 222 منظومة ضد الدبابات  .2

 322 منظومة صوارٌخ ضد الطائرات  .3

 1322 المجموع

المصدر : جمهورٌة روسٌا االتحادٌة , وزارة الخارجٌة , السفارة الروسٌة فً العراق , بٌانات غٌر المصدر : 

 .  2222منشورة , 
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 (21شكل )

 (1442 – 1412المباعة الى العراق للمدة ) الصوارٌخ السوفٌتٌة عدد و نوع 

 

 ( . 23المصدر : جدول )

من عمق العالقات العسكرٌة بٌن  دٌة قد افادتن روسٌا االتحاإسبق ٌمكن القول  تأسٌساً على ما 

مع العراق ,   إقتصادٌةالجٌوسابقها )االتحاد السوفٌتً( فً ادامت توجهاتها الجٌوبولوتٌكٌة  و

( ملٌار دوالر وهً كافٌة 32,3نحو ) 2223فقد بلغت صادراته العسكرٌة  الى الدولة قبل عام 

  مع العراق . الجٌوإقتصادٌةالن تجعل من روسٌا االتحادٌة تصر على تمتٌن عالقاتها 

 : 2003 قبل عام لدور الروسً من العقوبات االقتصادٌة المفروضة على العراقا-3

ان العقوبات االقتصادٌة تعد من االدوات التً ٌستعملها المجتمع الدولً بهدف الوقوف فً    

الدولٌة المعترف بها فً تارٌخ العالقات الدولٌة  اتاءلدولٌة , وتعد من االجروجه االعتداءات ا

قتصادٌة , ولها العدٌد من االشكال وتؤدي دوراً بارزاً فً سٌاسٌة الدول الخارجٌة والعقوبات اال

وهً تتبناها الحكومات بطرٌقة منفردة او جماعٌة فً إطار تعتمد على الوسائل االقتصادٌة , 
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.  (1)منظمة اقلٌمٌة او دولٌة ضد الدول ذات السٌادة الذي تجاوزت حدود التزاماتها الدولٌة 

صادٌة بٌن وتعرف العقوبات االقتصادٌة بانها قطع العالقات او التهدٌد فً قطع العالقات االقت

الدول من اجل التوصل الى تغٌر الموقف او سٌاسات الدولة , وتأخذ العقوبات االقتصادٌة صٌغاً 

عدٌدة منها حظر التصدٌر واالستٌراد او كالهما , ووقف المساعدات االقتصادٌة والعسكرٌة , 

رصدة حاد فً العالقات الدبلوماسٌة , او توقف حركة االشخاص , وتجمٌد اال وتقلٌص بشكل

 .  (2)ة ومنع االستثمارات ٌفً المصارف الدول

عقد مجلس االمن جلسته بطلب من  2/1/1442الكوٌت فً الى بعد دخول القوات العراقٌة     

دائم , واصدر مجلس االمن القرار المرقم المندوب الدائم للكوٌت ومندوب الوالٌات المتحدة ال

دة دولة الكوٌت , وطالب القرار بأن ٌسحب فٌه العراق النتهاك سٌا الذي ادان 662/1442

كان االتحاد السوفٌتً محرجاً بسبب اندالع  إذالعراق جمٌع قواته فوراً من دون قٌد او شرط , 

كان امام خٌارٌن اما ان ٌؤزر الحلٌف التقلٌدي لُه او ٌقف مع التحالف الدولً  إذ, ازمة الكوٌت 

المساعدات المطلوبة بهدف النهوض بالواقع ضد العراق , وما ٌقابل ذلك من الحصول على 

االقتصادي المتدهور لروسٌا بعد انهٌار االتحاد السوفٌتً , وعلٌه لم تكن روسٌا بمستوى ٌؤهلها 

ت ثلتم, المواجهة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة آنذاك لذلك لم تعترض على العقوبات الدولٌة 

لنظام العراقً السابق الخروج من الكوٌت على ( بعد رفض ا662المرقم )القرار  للقرار االممً

 . (3)إن روسٌا االتحادٌة رفضت مبدأ استخدام القوة ضد العراق 

ساهمت روسٌا بالتعاون مع عدد من اعضاء مجلس االمن كألمانٌا  1445وفً نسٌان عام      

لبٌة والٌابان وفرنسا والصٌن بطرح مشروع قرار ٌسمح للعراق ببٌع جزء من نفطه بهدف ت

اوضح المندوب الروسً فً مجلس االمن فً مناقشة  إذاالحتٌاجات االنسانٌة للشعب العراقً , 

)روسٌا تشعر بقلل بالغ بخصوص الوضع االنسانً فً بأن  14/4/1445مشروع القرار فً 

( فً 416قرار من مجلس االمن بالرقم ) اثار العقوبات( وبالفعل صدر العراق بسبب

. وفً  (4)( ٌوماً 42ح للعراق ببٌع ما قٌمته ملٌار دوالر من نفطه كل )سم إذ,  14/4/1445

                                                
قاسم حسٌن السعدي , العقوبات االقتصادٌة الدولٌة واثرها فً العالقات الدولٌة )العقوبات االوروبٌة على   (1)

 .  36, ص  2221,  ,جامعة بابل  1, العدد  11دراسات االنسانٌة , المجلد لإنموذجاً( مجلة مركز بابل لاٌران 

فهد مزبان خزار الخزار , االبعاد االستراتٌجٌة للعقوبات الدولٌة المفروضة على اٌران وتداعٌاتها   (2)

 .  251, ص  2213, صرة ,كلٌة اآلداب , جامعة الب 66المجتملة , مجلة ادأب البصرة , العدد 

 .  64فاطمة محمد رضا , مصدر سابق , ص  اسامة مرتضى باقر و  (3)

 .14/4/1445فً الصادر  416المرقم  األمم المتحدة , مجلس االمن , القرار   (4)
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ضوء ذلك عقد العراق عدة اجتماعات مع المسؤولٌن الروس من اجل حث روسٌا على المطالبة 

بأنهاء العقوبات المفروضة على العراق االمر الذي وعدت به روسٌا على لسان رئٌس وزرائها 

عبر رئٌس  ون استعداد روسٌا لتشجٌع الرفع التدرٌجً للعقوبات ع تشٌرنومٌردٌنآنذاك دكتور 

 . (1)مجلس الدوما عن دعمه للعراق 

بالمقابل اجبرت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة مجلس االمن على اصدار القرار المرقم      

الذي ٌهدف الى اجبار العراق على امتثاله لقرارات مجلس االمن  1444( فً عام 1214)

بعدما بدأ  2221ناهٌك عن طرح الوالٌات المتحدة ما اسمته العقوبات الذكٌة فً عام  الدولً

الرأي العام الدولً ٌنادي بضرورة انهاء العقوبات على الرغم مع االصرار االمرٌكً على 

بٌد إن روسٌا رفضت تمرٌر أي قانون عقوبات اضافً وهددت باستخدام حق  . (2)استمرارها 

ال اصرار الوالٌات المتحدة على تمرٌرة , وبالفعل تم اٌقاف ذلك القانون النقض الفٌتو فً ح

طالب مجلس الدوما الروسً فضالً عن وسائل  إذ, اما على مستوى البرلمان الروسً الجدٌد 

االعالم والكتل الوطنٌة والعدٌد من الشخصٌات المستقلة من القٌادة الروسٌة إخراج العراق من 

رضت علٌه والعمل على مواصلة العالقات االقتصادٌة والتجارٌة الكاملة نظام العقوبات التً ف

تظاهرات كبٌرة شاركت فٌها جمٌع  ن الحراك الشعبً الروسً الذي قادبٌن الدولتٌن , ناهٌك ع

قامت اللجنة الروسٌة  إذاالحزاب السٌاسٌة وكذلك المنظمات غٌر الحكومٌة لتأٌٌد العراق 

فً بلورة الرأي العام بعد إطالع الشعب على حقٌقة ما  بدور واضح لمً واالقتصاديلتعاون العل

. وبعد تولً الرئٌس بوتٌن زمام (3)ى جراء العقوبات المفروضة علٌه إذٌتعرض له العراق من 

عملت روسٌا على  إذواٌجابٌة تجاه العراق  وسٌا اصبح موقف روسٌا اكثر تفهماً السلطة فً ر

العراق واخذت تقود تحركات لغرق بعض العقوبات المفروضة  حاسمة لمصلحةال هامواقف تبٌان

على العراق وابرزها الموقف الروسً فً خرق الحظر الجوي المفروض على العراق من 

, وهً بذلك اول دولة  14/1/2222خالل تسٌٌر طائرة مباشرة من روسٌا الى بغداد ٌوم 

                                                
,  1, التنكٌل بالعراق العقوبات والقانون والعدالة , مركز دراسات الوحدة العربٌة , ط جٌف سٌمونز  (1)

 .  42 – 46, ص  1441بٌروت , 

 .  21ص  فاطمة محمد رضا , مصدر سابق , اسامة مرتضى باقر و  (2)

على سٌاستها لمى مضر جريء االمارة , المتغٌرات الداخلٌة والخارجٌة فً روسٌا االتحادٌة وتأثٌرها   (3)

 .  121, مصدر سابق , ص 2223 – 1442تجاه منطقة الخلٌج العربً فً الفترة 
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دول االخرى للقٌام بمبادرات رق الحظر الجوي , مما فتح الباب على مصراعٌه امام التخ

   . (1)متماثلة 

 : 2003 بعد عامالعراق  ازاء الجٌوإقتصادٌةتوجهات روسٌا  -ثانٌاا 

تعد روسٌا االتحادٌة احدى القوى الفاعلة فً الساحات العالمٌة التً كانت ومازالت تعمل     

بولوتٌكٌة والجٌو لٌحقق مصالحها الجٌو على اداء دور محوري فً محٌطها االقلٌمً والدولً

ل على ذلك من دورها الجٌوبولوتٌكً والجٌواقتصادي تجاه العراق إدستراتٌجٌة , ولٌس 

 الموضوع سٌتم دراسته بالشكل االتً:  لإلحاطة بماهمٌة, و 2223وازماته المتعددة بعد عام 

 اطفاء الدٌون الروسٌة على العراق: -1

الدٌن الخارجً بأنُه العملٌات التً تتمٌز بحركة تدفقات رؤوس االموال فً اتجاه ٌعرف     

الدولة المقترضة من الدولة الدائنة , ومن المعروف ان فً حالة انقطاع حركة التدفقات قد 

بالوفاء بالتزامها فً تسدٌد دٌونها  تحدث بعض االزمات والسبب فً ذلك هو عدم قدرة الدولة 

ٌشٌر مفهوم الدٌن الخارجً الى المبلغ المستحق دفعه فً الحالة الفعلٌة التً  و.  (2)الخارجٌة 

. وقد عانى العراق طٌلة (3) تتطلب سداد الفائدة او رأس المال من قبل المدٌن فً مرحلة معٌنة 

العقود الماضٌة من مشكالت عدة تمثلت بحرب الخلٌج الثانٌة والحصار وزٌادة حجم المدٌونٌة 

وفٌما ٌخص روسٌا التً سعت منذ تشكٌل مجلس الحكم على .  (4)تلك الحرب  وتعوٌضات

تعزٌز عالقاتها مع النظام السٌاسً الجدٌد فً العراق عالوة قٌامها بإطفاء جزء من دٌونها 

كانت  إذ.  (5)المستحقة على الدولة مقابل حصول الشركات الروسٌة على عقود استثمارٌة فٌها 

( ملٌار دوالر بٌد ان روسٌا وجدت 12,4ة جزء من اجمالً دٌنها البالغ )روسٌا تأمل فً استعاد

                                                
لمى مضر االمارة , االستراتٌجٌة الروسٌة بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على المنطقة العربٌة , مصدر   (1)

 .  324سابق , ص 

امال , اسباب نشأت ازمة المدٌونٌة الخارجٌة للدول النامٌة , مجلة اقتصادٌات شمال افرٌقٌا ,  قحاٌرٌة  (2)

 .  136, ص  2212, الجزائر ,  3العدد 

(3) External debt statistics , Guide for compilers and usevs, inter Agency Task force 

on finance statistics , washing ton D . C , international Monetary fund , 2014 , p 5 .  

سلٌمة هاشم جار هللا , الدٌون الخارجٌة وانعكاساتها على التنمٌة االقتصادٌة فً  حافظ عبد االمٌر امٌن و  (4)

كلٌة االدارة  , 123, مصر إنموذجاً  , مجلة االدارة واالقتصاد , العدد  2212 – 2224العراق للمدة 

 . 11ص  , 2222معة المستنصرٌة , الجا, واالقتصاد 

( , مجلة القضاٌا اسٌوٌة , 2212 – 2222السٌاسة الخارجٌة الروسٌة تجاه العراق )ربا عبادة مسودة ,   (5)

المركز الدٌمقراطً العربً للدراسات االستراتٌجٌة والسٌاسة االقتصادٌة , العدد االول , برلٌن , المانٌا , 

 .  15, ص 2214
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ان العراق لٌس فً وضع ٌسمح لُه بسداد الدٌن , لذا عملت على اطفاء مدٌونٌة العراق لها بنسبة 

بوتٌن قراراً بذلك فً كانون االول عام  فالدٌمٌر%( , السٌما بعد اصدار الرئٌس الروسً 42)

. على إن اطفاء الدٌون الروسٌة كان ضمن اطار نادي بارٌس* مع اشتراط روسً  (1) 2224

( 4ٌمة )لمنحها عقود نفطٌة اضافٌة وبالفعل منح العراق الشركات الروسٌة عقوداً استثمارٌة بق

 . (2)عاماً قادمة  12تبقى من الدٌون الروسٌة على مدة مقدارها  جدولت ما ملٌار دوالر و

لعراق على دعم روسٌا االتحادٌة له وعدها فرصة لزٌادة التعاون بٌن الدولتٌن , بالمقابل اثنى ا

 .  (3)وتعهد بفتح مزٌد من الفرص االستثمارٌة امام الشركات الروسٌة 

%( من دٌونها المترتبة على 42صفوة القول إن قٌام الحكومة الروسٌة بإطفاء زهاء )    

العراق اسهم فً تعزٌز العالقات االقتصادٌة بٌن الدولتٌن ومنح روسٌا مكاسب جٌوإقتصادٌة 

 ناهٌك عن فتح السوق العراقٌة امام شركاتها . ( ملٌار دوالر 4اضافٌة قدرت بنحو )

 ع العقوبات االقتصادٌة المفروضة على العراق:الدور الروسً فً رف-2

على اٌجاد حراك دولً لرفع العقوبات المفروضة على العراق وبالفعل تمكنت عملت روسٌا    

لعقوبات , المتعلق فً رفع ا 22/3/2223( فً 1413من اصدار قرار مجلس االمن المرقم )

ل استغالل عضوٌتها الدائمة فً , من خال 1441على العراق منُذ عام  االقتصادٌة التً فرضت

مور واالمجلس االمن السٌما بعد االتفاق مع الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة من اجل تمرٌر القرار 

تتعلق بالرقابة على صادرات النفط العراقٌة وصندوق التنمٌة فٌه والتأكٌد على عدم الغاء التً 

نظر فً مضمونها من قبل الحكومة العراقٌة العقود المبرمة مع النظام العراقً السابق بل ٌعاد ال

بوتٌن فً  فالدٌمٌر. زد على ذلك اصدار الرئٌس الروسً  (4)التً سٌتم تشكٌالها فٌما بعد 

مرسوماً ٌنص على رفع الحظر التجاري على العراق وقد ساهم ذلك فً عودة  11/1/2223

                                                
هانا تونً , التحالفات المرنة لموسكو فً الشرق االوسط الفرص والمعوقات امام عالقات روسٌا مع   (1)

 .  15, ص  2211العراق ما بعد صدام , مركز البٌان لدراسات والتخطٌط , بغداد , 

  دولة تعد هً 14هو مجموعة غٌر رسمٌة مكونة من مسؤولٌن مالٌٌن ممولٌن من  :نادي بارٌس للدٌون 

االقوى فً مجال االقتصاد تقدم هذه الدول مجموعات خدمات مالٌة مثل اعادة جدولت دٌون الدول المدٌونة بدالً 

 تعمل على خفض الفائدة او الغاء الدٌون مقابل مشارٌع استثمارٌة معٌنة .  إذمن اعالن افالسها 

,مركز دراسات ة , العدد االول غسان علً العزي , عودة روسٌا الى الشرق االوسط , مجلة شؤون شرقٌ (2)

 .  251, ص  2221, الشرق االوسط ,عمان 

, مركز  1, موجز اقتصادي , ط 2223حسن سعد عبدالحمٌد , العالقات العراقٌة الروسٌة بعد عام   (3)

 .  24, ص  2222النهرٌن للدراسات االقتصادٌة , بغداد , 

 .  112, مصدر سابق , ص  يبالل طالل حمد الجواد  (4)
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ارٌع التً تعتمد على الطاقة الكثٌر من الخبراء الروس للعراق من اجل العمل على تأهٌل المش

االمر , لعقوبات لان استمرار الضغط الروسً داخل مجلس االمن من اجل الرفع النهائً  و.  (1)

 ي, والذ 15/12/2212( فً ٌوم 1456الذي ساهم فً اصدار مجلس االمن القرار المرقم )

رفعت بموجبه العقوبات االقتصادٌة عن العراق مع االبقاء على بعض البنود الخاصة بغزو 

الكوٌت ناهٌك عن الدفع الروسً باتجاه استعادة العراق بكامل سٌادته بعد تأكٌد المجتمع ان 

ضرار كبٌرة جراء الحصار االقتصادي والعزلة الدولٌة على مدار عقدٌن من العراق تعرض أل

 .  (2)الزمن 

لرفع  2223ٌلحظ إن روسٌا االتحادٌة قادت حراك دولٌاً كبٌراً بعد عام  ما سبقبناًء على    

العقوبات االقتصادٌة المفروضة على العراق منذ تسعٌنٌات القرن العشرٌن , على إن ذلك 

ضرورة االبقاء على  ما بعد اصدار روسٌا االتحادٌة علىالحراك اخذ بعداً جٌوإقتصادٌاً السٌ

 لعقود االقتصادٌة المبرمة مع النظام العراقً السابق . ا

                                                
 .  12ربا عبادة مسودة , مصدر سابق , ص   (1)

سٌادة غٌر كاملة رغم انهاء العقوبات , متاح على شبكة االنترنٌت على  -العراق وقرارات مجلس االمن    (2)

 الرابط التالً: 

https// amp.dw.com/ar  



 

 



 الفصل الرابع .... االبعاد الجٌوأقتصادٌة لسلوك روسٌا االتحادٌة  إزاء العراق وآفاقها المستقبلٌة 

 

 
128 

 األول المبحث

 لسلوك روسٌا االتحادٌة تجاه العراق الجٌوإقتصادٌةاالبعاد 

 تحقٌق الشراكة االقتصادٌة بٌن الدولتٌن : –اوالً   

كبرى ولدٌها العدٌد من المصالح واالهداف االقلٌمٌة والدولٌة ومن  إن روسٌا االتحادٌة دولة   

أجل تحقٌق هذه االهداف استخدمت جمٌع الوسائل االقتصادٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة 

والدبلوماسٌة ففً عقد التسعٌنٌات حدث انقالباً عمٌقاً فً سٌاسٌة روسٌا الخارجٌة على خلفٌة 

عد اقرار دستور الدولة الجدٌد مبدأ المنافسة على االسواق انهٌار االتحاد السوفٌتً السٌما ب

. السٌما بعد وصول فالدٌمٌر بوتٌن الى سدة الحكم فً  (1)العالمٌة بدل المواجهة االٌدٌولوجٌة 

. وألجل االلمام بالموضوع سٌتم  (2)روسٌا الذي عمل على تعزٌز عالقات روسٌا مع العراق 

 دراسته بشكل االتً : 

 العالقات االقتصادٌة بٌن الدولتٌن:  ادامة -1

توطٌد  عملها فًسعت روسٌا الى اداء دور واضح ومؤثر فً االزمة العراقٌة عالوة على      

جودها كقوة عالمٌة مؤثرة ال ثبات وً تحافظ علٌها كحلٌف من جانب واعالقاتها مع الدولة لك

 روسٌا عارضت ذلك على زد.  (3) امة والشرق االوسط والعراق خاصةً تجاهلها العالم عٌمكن 

 العراق ضد عسكري عدوان شن رفضت إذ العراق ازاء المتحدة للوالٌات العدائٌة التوجهات

 كونها واستراتٌجٌة اقتصادٌة عتباراتا نتٌجة جاء الروسً االعتراض إن على 2003 عام

 على وسٌطرتها جهة من العربً الخلٌج منطقة فً االمرٌكً العسكري التمركز زٌادة من تخشى

 ان 2001 عام فً بوتٌن الرئٌس اعلن لذا.  (4) اخرى جهة من المنطقة تلك فً الطاقة امدادات

 الخارجٌة توجهاتها فً روسٌا بها اهتمت التً المٌادٌن اكثر من تعد والطاقة التجارة مٌادٌن

 بٌن ما التنسٌق مستوى زٌادة عن فضالً  خاصًة،  والعراق عامة العربً الخلٌج دول تجاه

                                                
مجلة الدراسات ، عبد العزٌز مهدي الراوي ، اتجاهات السٌاسة الخارجٌة الروسٌة بعد الحرب الباردة   (1)

  . 159ص  ، 2008 ،،جامعة بغداد 35الدولٌة، العدد 

بان فوزي داوود الدلٌمً ، سٌاسة روسٌا االتحادٌة تجاه العراق وافاقها المستقبلٌة ، اطروحة دكتوراه ،   (2)

 . 52، ص  2012العلوم السٌاسٌة ، جامعة النهرٌن ، كلٌة 

 .132واخرون ، مصدر سابق ، ص  وهاب عبد الكرٌم اسعد عبد ال  (3)

 مجلة،  2001 عام بعد ما لمرحلة العربً الخلٌج حٌال الروسٌة الخارجٌة السٌاسة،  ٌاسٌن حمٌد عمار  (4)

 . 201 ص،  2016،  بغداد جامعة،  51 العدد،   السٌاسٌة العلوم
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 ابواب وفتح الخلٌجٌة االموال رؤوس من االفادة على والعمل،  العالمٌة الطاقة اطراف

 ان القول ٌمكن وعلٌه . (1) الروسً االقتصاد اداء تحسٌن بغٌة روسٌا فً  امامها االستثمار

 والمكانة الطاقة مصادر حٌث من الروسٌة واالهداف باالهتمام االوسع الدائرة ضمن ٌقع العراق

 بٌن المتبادلة المصالح عن ناهٌك المستقبلٌة الخطط فً والدور المهمة الجٌوستراتٌجٌة

 الروسٌة االستراتٌجٌة فً المستهدفة المهمة االطراف كأحد العراق ٌبرز هنا ومن.  (2)الدولتٌن

 الجغرافً جوارها فً  جٌوبولوتٌكً دور اداء من روسٌا تمكن قدم موطئ على الحصول بغٌة

عملت روسٌا على تعزٌز عالقاتها مع العراق ودعمه واقامة شراكة وعلى هذا االساس  .   (3)

  .(4) اقتصادٌة تجلب لها عائدات مالٌة تساعدها فً تحسٌن وضعها االقتصادي

تخوفت روسٌا على مصالحها فً  2003وبعد غزو الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة للعراق عام     

عقودها ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء ذلك البرنامج الذي اطلقته االمم المتحدة الدولة والسٌما 

، وعلٌه  1995( الذي اصدر عام 986والذي تم تبنٌه فً قرار مجلس االمن الدولً رقم )

( دبلوماسٌاً الى بغداد بهدف اجراء تواصل مع مجلس الحكم العراقً 30اوفدت روسٌا )

 .  (5)مشارٌعها فً الدولة  متابعةاتب تمثلها فً العراق لبمساعدة شركاتها فً فتح مك

وعنده تشكٌل اول حكومة عراقٌة مؤقته برئاسة السٌد اٌاد عالوي حرصت روسٌا على     

وهً بذلك ترٌد الحد من التفرد .  (6)دعمها للحكومة الولٌدة وابعادها عن التدخالت الخارجٌة 

خول فً تفاعالت العراق السٌاسٌة واالقتصادٌة االمرٌكً فً الملف العراقً وترغب بالد

تشكٌل محور جدٌد لها ٌضم العراق وسورٌا واٌران تفٌد منُه فً احداث على واالمنٌة بل تعمل 

العودة برحب االوسط بالمقابل ٌلحظ ان العراق تغٌرات جٌوستراتٌجٌة فً منطقة الشرق 

 .  (7)لف العراقً الروسٌة القوٌة واشراكها بالقضاٌا الدولٌة ومنها الم

                                                
 .202المصدر نفسه ، ص   (1)

حٌدر علً حسٌن ، العراق فً االستراتٌجٌة الروسً ، مجلة جٌل الدراسات السٌاسٌة والعالقات الدولٌة ،   (2)

 .   24، ص  2019، الجامعة المستنصرٌة ،  2022العدد 

 .  26المصدر نفسه ، ص   (3)

دراسات ، مركز المستقبل لل 2003سلٌم كاطع علً ، محددات السٌاسة الروسٌة تجاه العراق بعد   (4)

 االستراتٌجٌة ، متاح على الرابط التالً : 

https// Annaba . org /Arabic / authors articles.   

 .  13هانا تونً ، مصدر سابق ، ص   (5)

 .  13 – 12مثنى علً المهداوي ، مصدر سابق ، ص   (6)

، رسالة  2003، التحلٌل الجغرافً السٌاسً لبناء الدولة العراقٌة بعد عام  حٌدر عبدهللا عباس المٌاحً  (7)

 .  263، ص  2020ماجستٌر ، كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ، جامعة المثنى ، 
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 زٌادة مستوى التبادل التجاري بٌن الدولتٌن : – 2

استطاعت روسٌا االتحادٌة من استئناف العالقات  2003بعد االحتالل االمرٌكً للعراق عام    

مع العراق ، السٌما ان رفع العقوبات عن العراق فتح مجال التعاون مع الجانب العراقً لتطوٌر 

ون العالقات التجارٌة بٌن الدولتٌن ، فضالً عن ذلك ان القٌادة الروسٌة تسعى لتوسٌع افاق التعا

روسٌا لتوسٌع  )فالدٌمٌر بوتٌن( استعداد واكد الرئٌس الروسً .  (1)االقتصادي مع العراق 

التعاون التجاري بٌن الدولتٌن ودفع عجلة العمل مع العراق ، مؤكد ان الجانبٌن الروسً 

لدٌها رغبة  اعرب الرئٌس الروسً ان بالده ووالعراقً ٌمتلكان افاق كبٌرة فً هذا المجال ، 

 .  (2)رة من اجل توسٌع تعاونها االقتصادي مع العراق كبٌ

لقد سعت روسٌا الى تعظٌم مكاسبها االقتصادٌة فً العراق حتى اصبحت ثانً اكبر مورد     

لألسلحة الى الدولة بعد الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة عالوة على دعمها لها فً محاربة االرهاب 

ق التعاون افعلى االنفتاح على روسٌا وزٌادة آ عمل العراقبالمقابل  . (3)وبناء مؤسسات الدولة 

معها على المستوى االقتصادي والعسكري وهذا ما اكده وزٌر الخارجٌة الروسً سٌرخً 

فروف على هامش زٌارة رئٌس الوزراء االسبق السٌد حٌدر العبادي الى روسٌا فً عام ال

( اتفاقٌة ومذكرة تفاهم فً المجاالت 16. عالوة على توقٌع العراق وروسٌا على ) (4) 2015

فضالً عن االتفاق على عقد اجتماعات دورٌة  2019االقتصادٌة والعسكرٌة والثقافٌة فً عام 

ومن ابرز سمات العالقات االقتصادٌة الروسٌة  . (5)المشتركة بٌن الدولتٌن الى اللجنة العلٌا 

  (6)العراقٌة االتً: 

                                                
 .  291عبد الكرٌم عبدالجبار الثابت ، مصدر سابق ، ص  (1)

 .  74مهند خلٌل خلف ، مصدر سابق ، ص   (2)

 .  77، ص مصدر سابق  ربا عبادة مسودة ،  (3)

،  100احمد طاهر ، روسٌا والعراق ... تعاون قائم وتوازن مطلوب ، مركز الخلٌج لألبحاث ، العدد   (4)

 ، الشبكة الدولٌة للمعلومات االنترنٌت . 2015بتارٌخ ، الخمٌس ، اكتوبر ، 

https//arad.Sa/index. php    

ق وروسٌا ٌوقعان اتفاقٌات تعاون فً الطاقة  والتجارة وتكنلوجٌة المعلومات ، الشبكة اسامة مهدي ، العرا (5)

 الشبكة الدولٌة لمعلومات االنترنٌت  من خالل الرابط التالً 

https// elaph . com/ amp/ Web/News .  

للدراسات ، مركز النهرٌن  1خضٌر عباس عطوان ، البعد السٌاسً فً العالقات العراقٌة الروسٌة ، ط (6)

 .  38، ص  2020االستراتٌجٌة ، بغداد ، 
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فً منطقة الشرق االوسط ، فأن العراق تارٌخٌاً ٌعد من  تنشٌط تجارة السالح الروسٌة -أ 

لسالح الروسً ، لذلك عملت روسٌا على استعادة اهم االسواق لاهم الدول المستوردة 

 لتجارة السالح الروسٌة فً المنطقة .

بغٌة الحفاظ على مصادر التعاون ، تعزٌز العالقات التجارٌة مع الحكومة العراقٌة  -ب 

لروسٌا فً الشرق  اً تارٌخٌ اً العسكري ، وان العراق ٌعد صدٌقالسٌما فً المجال 

 االوسط .

تخلً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة عن العدٌد من حلفائها فً تراجع الدور االمرٌكً و -ج 

المنطقة العربٌة هذا مع توتر العالقات مع دول اخرى وبالتالً سنحت الفرصة لروسٌا 

االتحاد السوفٌتً السابق الذي كان ٌوازي الدور  االتحادٌة من أجل استعادة دورها اٌام

 االمرٌكً فً المنطقة ككل . 

بما ٌسمى )ثورات الربٌع  ً شهدتها منطقة الشرق االوسط بدءاً التحوالت الكبٌرة الت -د 

العربً( وتداعٌتها فً المنطقة ، فضالً عن الصراع السوري وتعدد ابعاده ، ان تلك 

 عد الوجود الروسً فً المنطقة العربٌة . االحداث ساهمت بدور كبٌر فً تصا

 فً ،%( 14) بنسبة 2001 عام دوالر ملٌار 2 الصادرات الروسٌة الى العراق  حجم بلغ   

 ذلك وٌرجع ، 2008عام  %(6) بنسبة دوالر ملٌار 0.8 نحو إلى الصادرات حجم تراجع حٌن

 2012 عام دوالر ملٌار 4 صادرات نسبة أعلى بلغت حٌن فً ، العالمٌة المالٌة االزمة إلى

  ( .24) جدول،  التوالً على%(29) بنسبة 2020و

صفوة القول ان السٌاسة الخارجٌة الروسٌة تجاه العراق اخذت بعداً جٌواقتصادٌاً ٌهدف الى   

إدامة العالقات االقتصادٌة بٌن الدولتٌن كونها ترى العراق شرٌكاً اقتصادٌاً  مهماً ، لذا عملت 

لى الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والحد من تفردها بإدارة العملٌة السٌاسٌة فً على الضغط ع

الدولة من جانب واالنفتاح على العراق ودعمة سٌاسٌاً واقتصادٌاً حتى بات الشرٌك الثانً فً 

 تصدٌر االسلحة له بعد الوالٌات المتحدة وعقد االتفاقٌات االقتصادٌة معه من جانب اخر .

 دة من امكانات الطاقة العراقٌة :االفا -ثانٌاً 

اسهمت توجهات روسٌا االقتصادٌة فً تطوٌر العالقات بٌن الدولتٌن فً شتى المجاالت     

ومنها قطاع الطاقة )النفط والغاز الطبٌعً( إذ عملت روسٌا على اعادة تفعٌل العقود النفطٌة 
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التً وقعت من النظام السابق بهدف تحقٌق مكاسب اقتصادٌة كبٌرة والحصول على فرص 

 استثمارٌة جدٌدة فً هذا القطاع  . وألجل االحاطة بالموضوع سٌتم تناوله بالشكل االتً: 

 (24جدول )

 2020 - 2001للمدة  ة الى العراقالروسٌ الصادراتحجم 

  %النسبة ملٌار دوالرحجم الصادرات  السنة ت

1.  2001 2 14 

2.  2004 2 14 

3.  2008 0,8 6 

4.  2012 4 29 

5.  2014 0,2 1 

6.  2018 1 7 

7.  2020 4 29 

 100 14 المجموع

(،مجلة 2019-2011العراقٌة للمدة) –تطور العالقات الروسٌة فاطمة حسٌن فاضل المفرجً ، -1المصدر : 
 . 339 – 338، ص  2021،جامعة بغداد،62العلوم السٌلسٌة،العدد

،مركز النهرٌن 1العالقات العراقٌة الروسٌة الواقع وآفاق المستقبل،طخضٌر عباس عطوان ، -2           
 .  21و ص 9، ص  2020،بغداد،

          

 رفع مستوى التنسٌق العراقً الروسً فً تحدٌد اسعار النفط:   -1

ارتبط  إذلصناعة والتجارة لٌعد النفط مادة حٌوٌة وسلعة استراتٌجٌة ذات اهمٌة كبٌرة     

كان له  إذالكبٌرة التارٌخ االقتصادي الحدٌث بهذا المورد واطلق علٌه الذهب االسود ألهمٌته 

اثر كبٌر وواضح فً تشكٌل معالم االقتصاد العالمً ، ومن الممكن ان تكون صدمة نفطٌة 

. السٌما ان سعر النفط  (1)على شل االقتصادٌات القائمة وتحدث حركة فاعلة فٌها  واحدة تعمل

انها تتمٌز بالدٌنامٌكٌة وعدم  إذٌخضع لتقلبات مستمرة بسبب طبٌعة سوق النفط الدولٌة 

                                                
علً إسماعٌل عبد المجٌد ، اثر تقلبات اسعار النفط على السٌاسة النقدٌة فً العراق ، مجلة اهل البٌت  (1)

 . 325، ص  2019، ،جامعة اهل البٌت علٌهم السالم ، كربالء 25علٌهم السالم ، العدد 
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اصبحت ظاهرة  إذاالستقرار مما ٌنعكس على اسعار النفط وبالتالً تكون غٌر مستقرة ، 

، وبالتحدٌد بعد  (1)على الصعٌد العالمً منُذ سبعٌنٌات القرن العشرٌن التقلبات مثٌرة للقلق 

بلغت ذروتها فقد تراوح سعر  إذ، 2007 – 2006االرتفاع الكبٌر فً اسعار النفط فً سنتٌن 

( دوالر ، لكن سرعان ما بدأت تتهاوى اسعاره حتى وصلت الى ما 150 – 147البرمٌل بٌن )

( دوالر للبرمٌل الواحد 110فاقداً بذلك نحو ) 2008نون االول ( دوالر امرٌكً فً كا40دون )

، بسبب االزمة المالٌة التً حدثت لالقتصاد العالمً ، مما تركت اثار سلبٌة كبٌرة على 

. على إن موضوع العرض والطلب ٌعد من العوامل الهامة فً تحدٌد  (2)االقتصاد النفطً 

عرض عن مستوى الحاجة العالمٌة هنا ترتفع االسعار ، اسعار النفط ، كلما ٌزداد الطلب وٌقل ال

االسواق العالمٌة الى  تعرضت إذالطلب وازداد العرض النفطً تنخفض اسعار النفط ،  إذا قلو

. وعلٌه  (3)تنهار اسعار النفط بشكل كبٌر  زداد العرض وٌقل الطلب ، ومن ثمالتخمة عندما ٌ

.  (4)فط عبر التعاون مع دول اوبك ومنها العراق حرصت روسٌا االتحادٌة على ضبط اسعار الن

اخذت تتفاوض مع كل من العراق والمملكة العربٌة السعودٌة من أجل السٌطرة على سوق  إذ

. ففً عام  (5)الطاقة السٌما إن هاتٌن الدولتٌن ٌمتلكان اكبر االحتٌاطات النفطٌة فً العالم 

تم االتفاق على تقلٌل االنتاج النفطً بشكل جماعً من أجل اعطاء دفعة ألسعار النفط  2016

( دوالر 65( دوالر الى )40رفعه سعر البرمٌل الواحد من ) إذالعالمٌة ، وقد حقق االتفاق هدفه 

 .  (6)فً اقل من سنة 

                                                
اسحق ٌوسف حمدان ، تطورات اسعار النفط والعوامل المؤثرة فٌها خالل المدة  خطاب عمران صالح و (1)

، كلٌة االدارة واالقتصاد ،  37، العدد  1، مجلة تكرٌت للعلوم االدارٌة واالقتصادٌة ، المجلد  2015 – 2004

   . 56، ص  2017جامعه تكرٌت ، 

سمٌرة فوزي شهاب الشرٌدة ، مظاهر واشكال انخفاض اسعار النفط فً اعداد  سهام حسٌن البصام  و  (2)

الموازنة العامة للعراق وضرورات تفعٌل مصادر الدخل الغٌر نفطٌة دراسة تحلٌلٌة ، مجلة كلٌة بغداد للعلوم 

 .  5، ص  2003، ،جامعة بغداداالقتصادٌة الجامعة ، العدد السادس والثالثون 

، مجلة  -العراق انموذجاً  -ار الشمري ، حرب اسعار النفط واثرها فً االقتصاد الرٌعً  رضا عبدالجب  (3)

 .   119، ص  2017، كلٌة اآلداب ، جامعة القادسٌة ،   2المجلد العشرون ، العدد القادسٌة للعلوم االنسانٌة ، 

 1االدوار واالستراتٌجٌات ( ، طمحمد جاسم حسٌن الخفاجً ، روسٌا ولعبة الهٌمنة على الطاقة )رؤٌة فً   (4)

 .  73 – 72، ص  2019، دار امجد للنشر والتوزٌع ، االردن ، 

، بحث منشور   RANDبٌكا واستر ، حدود االستراتٌجٌة الروسٌة فً الشرق االوسط ، مؤسسة   (5)

 .  6 – 5،  ص  2019، ،كالٌفورنٌا 

كقوة عظمى ، جٌوبلوتٌك الصراع ودبلوماسٌة النفط والغاز فً  وسٌم خلٌل قلعجٌة ، روسٌا االوراسٌة  (6)

 .  357، ص  2019، الدار العربٌة للعلوم ناشرون ، بٌروت ،  1الشرق االوسط ، ط
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ٌات عمل لآخاصًة ٌحمل بٌن طٌاته إن التوجه الروسً حٌال منطقة الخلٌج عامًة والعراق     

.  (1)مشتركة للتحكم بالسٌاسة السعرٌة للنفط عبر تنسٌق الجهود بهدف تحدٌد مستوٌات االنتاج 

واعتمدت علٌها كأداة  عن طرٌق استخدام االدوات الطاقوٌةادركت روسٌا هذه االهمٌة  إذ

دولة كبرى لها تأثٌر على اساسٌة من اجل زٌادة النفوذ وتصدٌر صورة روسٌا للعالم بأنها 

. لقد ركزت روسٌا على التعاون مع كبار المنتجٌن للطاقة السٌما الدول  (2)السٌاسة العالمٌة 

الخلٌجٌة المنتجة للنفط والغاز الطبٌعً ومنها العراق والتنسٌق معها عبر انشاء منتدى لكبار 

ضع الدول المصدرة للنفط الى ان . على إن التراجع فً اسعار النفط و (3)الدول المنتجة للطاقة 

 .  (4)تعمل على زٌادة التعاون فٌما بٌنها من أجل دعم اسعار النفط ورفعها 

بناًء على ما تقدم ٌمكن القول ان  روسٌا االتحادٌة كانت ومازالت تعمل على ضبط السٌاسة      

اهم منتجً الطاقة على السعرٌة لمصادر الطاقة االحفورٌة النفط والغاز الطبٌعً ، بالتعاون مع 

المستوى العالمً )دول الخلٌج العربً النفطٌة ومنها العراق المهتم اصالً برفع اسعار النفط 

كونه بحاجة ماسة لها فً اعمار الدولة المتضررة من حرب الخلٌج الثانٌة التً شنتها الوالٌات 

 المتحدة ضده فً مطلع القرن الحادي والعشرٌن .  

 

 فوري العراقً:  حمارات الروسٌة فً قطاع الطاقة االتعظٌم االستث -2

تعد الثروات المعدنٌة من مصادر الطاقة المهمة والسٌما النفط والغاز الطبٌعً وتعد من     

ٌشتد الصراع من أجل الحصول علٌها مما اثر على  إذالعوامل المؤثرة فً العالقات الدولٌة ، 

الى ذلك إن النفط ٌعد من المعادن االستراتٌجٌة الهامة . اضف  (5)االمن واالستقرار العالمٌٌن 

. عالوة  (6)فً النشاط االقتصادي وعامل مؤثر فً سٌاسة الدول واستقاللها او قوتها وضعفها 

                                                
، بحث منشور ،   RANDجٌمس سادالن واخرون ، االستراتٌجٌة  الروسٌة فً الشرق االوسط ، مؤسسة   (1)

 .  7، ص  2017كالٌفورنٌا،

 ،ي رشاد ، آمن الطاقة ومحاوالت روسٌا لفرض النفوذ الدولً ، مجلة كلٌة السٌاسة واالقتصادسوز  (2)

 .  147، ص  2022، ،جامعة بنى سوٌف، العدد الثالث عشر 14المجلد

 .  139المصدر نفسة ، ص   (3)

الدوحة ، بحث  والتبعات الجٌوسٌاسٌة ، مركز بروكنجز ، هبوط اسعار النفط االسباب غرٌغوري غوس  (4)

 .  1، ص  2015 قطر ،منشور ،

(5)  Ridder . D.M. the Geopolitics of Mineral Re Sources for Renewable Energy , 

Technologies , Institute for Advanced Study and Jacobs university Bremen Germany , 

(2013) , p2 .  

 .  56صبري فارس الهٌتً ، مصدر سابق ، ص  عبد المنعم عبدالوهاب و  (6)
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على اهمٌته السٌاسٌة واالجتماعٌة والعسكرٌة والحضارٌة ، بل اصبح استهالك الطاقة من اهم 

. والحال نفسه ٌسري على الغاز الطبٌعً الذي  (1)دول معاٌٌر التقدم الحضاري واالقتصادي لل

ٌؤثر فً السٌاسة الدولٌة ولُه دور كبٌر وواضح فً بناء كٌان  إذال ٌقل فً اهمٌته عن النفط 

. ناهٌك عن كونُه مصدراً مهماً لطاقة الكهربائٌة ودخوله فً  (2)الدولة ومسٌرة تطورها وقوتها 

 .  (3)العدٌد من القطاعات االخرى كونه مادة اولٌة للعدٌد من الصناعات المختلفة 

ومن هذا المنطلق سعت روسٌا االتحادٌة الى تعظٌم استثماراتها فً قطاع الطاقة االحفوري      

قدٌم . وعملت روسٌا على ت (4)على مد انابٌب نقل الطاقة  السٌما فً التنقٌب والتكرٌر ، عالوة

شركة لوك اوٌل الروسٌة فً إعادة تأهٌل الصناعة النفطٌة العراقٌة المساعدات الى العراق عبر 

( التً قامت 2004مذكرة تعاون بٌن هذه الشركة ووزارة النفط العراقٌة عام ) إذ وقعت، 

كوادر النفطٌة ، ناهٌك عن ارسال متدربٌن الى ( مهندس وفنً عراقً من ال150بتدرٌب )

 . (5)جامعتً النفط فً موسكو واقلٌم بشكٌرٌا 

وانصب الرهان الروسً االهم على العودة الى حقول النفط العراقٌة التً باتت محط انظار      

الشركات العالمٌة المتنافسة ، وبالفعل حصلت روسٌا وتحدٌداً شركة لوك اوٌل على عقد فً 

كان نصٌب الشركة الروسٌة فً  2009ل غرب القرنة بالشراكة مع شركة نروٌجٌة فً عام حق

حصلت شركة غازابروم الروسٌة على عقد تأهٌل حقل بدرة  و.  (6)% من قٌمة العقد 85نحو 

 .  (7)فً محافظة واسط 

غرب  تطوٌر مجموعة من الحقول النفطٌة منها )حقلند اعالن العراق جولة التراخٌص لوع    

القرنة ، حقل بخمة ، حقل القٌارة ، حقل الغراف ، حقل مجنون ، حقل حلفاٌا( تقدمت الشركات 

الروسٌة للمساهمة فً تأهٌل حقول النفط المشمولة بجولة التراخٌص وحصلت اربع شركات 

                                                
، مصدر  -العراق انموذجاً  -رضا عبدالجبار الشمري ، حرب اسعار النفط واثرها فً االقتصاد الرٌعً    (1)

 .    115سابق ، ص 

 . 114صبري فارس الهٌتً ، مصدر سابق ، ص  عبد المنعم عبدالوهاب و  (2)

، مركز البٌان للدراسات ضرورة تنموٌة ، استثمار الغاز الطبٌعً فً العراق  كرٌم سالم حسٌن الغالبً  (3)

 .  4، ص  2018والتخطٌط ، بغداد ، 

 .23خضٌر عباس عطوان واخرون ، مصدر سابق ، ص   (4)

 .  232، ص مصدر سابق علً محمد عٌدان الجبوري ،   (5)

، مركز االمارات للدراسات  1، السٌاسة الروسٌة تجاه الخلٌج العربً ، ط المرهونعبدالجلٌل زٌد   (6)

 .   35، ص  2011والبحوث االستراتٌجٌة ، ابو ظبً ، االمارات العربٌة المتحدة ، 

 .  294عبدالكرٌم عبدالجبار الثابت ، مصدر سابق ، ص   (7)
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.  (1)على عقود استثمارٌة وكان ذلك محط ارتٌاح روسٌا االتحادٌة وشركاتها العاملة فً العراق 

ووقعت شركة لوك اوٌل فً بغداد اتفاقٌة خاصة بالموارد )الهٌدروكربونٌة( واستخراجها فً 

محافظتً النجف والمثنى مع مساهمة شركة نفط روسٌة اخرى وهً شركة باش ، وتجدر 

االشارة الى إن االنفتاح العراقً على الشركات النفطٌة الروسٌة ٌعود الى إن تلك الشركات 

 .  (2)ابٌة التً تناسب العراق تعرض الشروط االٌج

( ملٌار 30وٌذكر إن حجم االستثمارات الروسٌة فً تطوٌر قطاع النفط والغاز وصل الى )    

حصلت شركة )روسنفت( الروسٌة على استثمارات فً حقول  2018. وفً عام  (3)دوالر 

ً قطاع كركوك ، وبحسب المؤشرات فأن الشركات الروسٌة تعمل على زٌادة استثمارها ف

 . (4)الطاقة العراقً 

وعلٌه لقد تمكنت روسٌا من استعادة نفوذها االقتصادي واستثمارها السٌما فً مجال الطاقة      

لشركات الروسٌة دوراً كبٌراً فً تعمٌق العالقة بٌن الدولتٌن من خالل العقود المبرمة مع لان  إذ

لروسٌا االتحادٌة التً كانت تعانً من الحكومة العراقٌة فضالً عن رفع القدرات االقتصادٌة 

 .  (5) 2014العقوبات االمرٌكٌة على الشركات الروسٌة واالفراد بعد االزمة االوكرانٌة عام 

اما بخصوص التعاون الروسً مع حكومة اقلٌم كوردستان العراق فً قطاع الطاقة       

قامة إذ تعمل على إغماتٌة االحفورٌة ٌعرف عن الحكومة الروسٌة انها تتبع السٌاسة البرا

، بهدف  2007بدأت بفتح قنصلٌتها فً اربٌل منذ عام  إذعالقات رسمٌة مع اقلٌم كوردستان 

تسهٌل المهمة مع االقلٌم الذي رحب بفتح العالقات التجارٌة وبالفعل حصلت شركتً لوك اوٌل 

ل شركة روس وغازبروم على عقد تطوٌر حقل كارمٌان جنوبً االقلٌم  اضف الى ذلك حصو

( ملٌار دوالر لتطوٌر انتاج النفط فً اقلٌم كوردستان 1,4النفطٌة الروسٌة على عقد بقٌمة )

عقداً لبٌع وشراء  2017ابرمت شركة روسنفت مع حكومة االقلٌم فً فبراٌر /  و.  (6)العراق 

( ملٌار دوالر ، وقد قدمت الشركة مبلغ مقدمه 3بلغت قٌمته ) 2019 – 2017النفط للمدة من 

حصلت شركة روسنفت  و( ملٌار دوالر لحكومة االقلٌم ضمن عقد لتورٌد نفط االقلٌم ، 1,3)

                                                
 .  150جالل طالل حمد الجوادي ، مصدر سابق ، ص   (1)

  .154فاطمة محمد رضا ، مصدر سابق ، ص  امة مرتضى باقر واس  (2)

 . 336 – 335عبدالكرٌم عبدالجبار الثابت ، مصدر سابق ، ص    (3)

 .  130سٌف نصرت توفٌق ، مصدر سابق ، ص  اسعد عبدالوهاب عبدالكرٌم و  (4)

 .  339فاطمة حسٌن فاضل المفرجً ، مصدر سابق ، ص   (5)

 .  340 – 339ص المصدر نفسة ،   (6)
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على عقد ألنشاء خطوط انابٌب للغاز فً االقلٌم بهدف تزوٌد محطات الطاقة والمصانع المحلٌة 

تحادٌة على تخفٌف حدة التوتر بٌن الحكومة المركزٌة فً بغداد عملت روسٌا اال و.  (1)بالغاز 

وحكومة االقلٌم وتعزٌز فرص التفاهم المبدئً بشأن استئناف صادرات النفط فً اقلٌم كوردستان 

 .  (2)مما ساعدها فً تنفٌذ مشارٌعها النفطٌة فً العراق دون وجود عوائق 

االتحادٌة نجحت جٌوإقتصادٌاً فً تعاملها مع  تأسٌساً على ماسبق ٌمكن القول إن روسٌا     

تمكنت من الحصول على استثمارات كبٌرة فً قطاع الطاقة العراقً بلغت زهاء  إذالعراق ، 

( ملٌار دوالر قابلة لزٌادة السٌما بعد الحضور الكبٌر لشركات الروسٌة فً جوالت 30)

 التراخٌص . 

 :  نابٌبها لنقل الطاقةالرغبة الروسٌة فً ضم العراق الى شبكة ا -3

كانت سبباً مباشراً الندفاعها تجاه  إذلروسٌا االتحادٌة دافعاً كبٌراً واهمٌة قصوى تمثل الطاقة     

منطقة الشرق االوسط والسٌما منطقة الخلٌج العربً الغنٌة بالنفط والغاز ومنها العراق الذي 

ات عالٌة مما جعله منطقة تنافس بٌن ٌمتلك خزٌناً كبٌراً من النفط والغاز الطبٌعً وبمواصف

إن  إذالدول الكبرى ، فمن ٌحكم قبضته على النفط الخلٌجً ٌسٌطر على أمن الطاقة فً العالم ، 

كان ذلك  إذروسٌا قرأت خارطة السٌاسة وتعلمت الدرس من انهٌار االتحاد السوفٌتً وتفككه ، 

عملت روسٌا على احكام قبضتها بسبب عدم توظٌف قطاع الطاقة العالمً بشكل مناسب لذا 

. لكون خطوط انابٌب نقل النفط والغاز ُتعد احد  (3)على مسارات انابٌب نقل النفط والغاز 

العوامل المهمة التً تؤثر على اقتصادٌات الدول وعلٌه ٌلحظ انها تعمل على توجٌه مسارات 

عامًة ومنطقة الشرق  تلك االنابٌب بما ٌخدم مصالحها ومصالح حلفائها على مستوى العالم

. هذا كجزء من االستراتٌجٌة الروسٌة التً تهدف الى السٌطرة على اسواق  (4) االوسط خاصةً 

النفط والغاز والتأثٌر الفعال على عقودها واسعارها وهذا ماٌعمل على تحقٌقه الرئٌس الروسً 

 .  (5)فالدٌمٌر بوتٌن 

                                                
 .  34 – 29مصطفى ابراهٌم سلمان الشمري ، مصدر سابق ، ص   (1)

 .  10رسالن ما مٌدوف ، مصدر سابق ، ص   (2)

 .  67عبدالكرٌم عبدالجبار الثابت ، مصدر سابق ، ص   (3)

عبدالجبار اسماعٌل ابراهٌم ، مسارات انابٌب الطاقة فً االستراتٌجٌة الدولٌة التعاون والصراع ، مجلة   (4)

 .  6، ص  2018، ،جامعة احمد دراٌة ، ادرارـ الجزائر  3، العدد  17الحقٌقة ، المجلد 

 .  195وسٌم خلٌل قلعجٌة ، مصدر سابق ، ص   (5)
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بدعم قطر ألنشاء خط انابٌب  2009وٌذكر إن الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة قامت فً عام      

با ، وبناًء وٌمتد من قطر عبر االراضً السعودٌة واالردن ثم الى سورٌا ثم الى تركٌا ، فأور

على المشاورات الروسٌة السورٌة رفض الرئٌس السوري بشار االسد التوقٌع على هذا 

بدالً من ذلك دفعت روسٌا اٌران والعراق وسورٌا الى انشاء انبوب لنقل الطاقة المشروع ، و

اندالع ( ، ولعل 14حر المتوسط ، خرٌطة )ٌنطلق من اٌران وٌمر بالعراق ثم الى سورٌا والب

جاء كرد مباشر بعد رفض الرئٌس بشار االسد المقترح القطري  2011االزمة السورٌة فً عام 

وقبوله بالمشروع الذي اقترحته روسٌا وخٌر دلٌل على ذلك إن الدول التً افتعلت االزمة 

و تدعم روسٌا احٌاء ملف انبوب  ، (1)وشاركت فٌها نفسها اطراف المشروع االمرٌكً القطري 

فط الذي ٌربط الحقول العراقٌة مع مٌناء بانٌاس السوري وقد رحب العراق بهذا المشروع مع الن

اشتراط وجود تسهٌالت من الجانب السوري مع المساهمة فً تكلفة المشروع ، وٌذكر إن 

السفٌر الروسً فً بغداد اجرى العدٌد من الحوارات مع قادة الكتل السٌاسٌة العراقٌة من أجل 

 .  (2)فٌذ هذا المشروع الشروع بتن

 

 

                                                
عباس الزٌن ، الطاقة كسالح دفاعً .. مسار الغاز الروسً من سٌبٌرٌا الى واشنطن ، شبكة المٌادٌن  ،   (1)

 :متاح على الرابط التالً 

https//www. Almaydeen. net/news/Politics .   

، سكاي نٌوز عربٌة ، متاح على الرابط  روسٌا تضغط ألحٌاء مشروع انبوب النفط العراقً الى سورٌا  (2)

  التالً :

https//www.sky news sarabia . com  
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وتجدر االشارة الى إن العراق بحاجة ماسة لهذه الخطوط المقترحة جمٌعها لزٌادة منافذ تصدٌر  

نفطه ، علماً إن تلك المشارٌع هً قٌد التشاور بٌن الجهات ذات العالقة فً الدولة من جانب 

 . (1)والفواعل االقلٌمٌة والدولٌة المؤثرة فً القرار العراقً من جانب اخر 

بناًء على ما تم ذكر ٌمكن القول إن الحراك الجٌوإقتصادي الروسً ازاء العراق لم ٌغفل      

موضوعة مسارات انابٌب نقل الطاقة ، إذ عملت روسٌا بالتعاون مع محاورها الجٌوبولوتٌكٌة 

)اٌران وسورٌا( على رفض المشروع االمرٌكً القطري بنقل الطاقة الى اوروبا واستبداله 

ع االٌرانً العراقً السوري كونه ٌضعف سطوة الوالٌات المتحدة على سوق الطاقة بالمشرو

 نطقة الشرق االوسط من جانب اخر .من جانب وٌعزز اهمٌة محاورها الجٌوبولوتٌكٌة فً م

 :  االفادة من االمكانات االستثمارٌة فً العراق -ثالثاً 

ف ومصالح إقلٌمٌة ودولٌة وتسعى الى تعد روسٌا االتحادٌة من الدول الكبرى ولدٌها اهدا  

إن اساس  إذ القتصادٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة،تحقٌقها عن طرٌق استخدام جمٌع الوسائل ا

السٌاسة الخارجٌة هً القابلٌة على توظٌف دقائق االمور بغٌة الوصول الى االهداف المنتقاة ، 

لقوة االقتصادٌة فً العالم الٌوم تعد قوة إن ا إذ اً كبٌراً فً تحدٌد قوة الدولة،ٌؤدي االقتصاد دور

مؤثرة فً الساحة الدولٌة بعد تراجع القوة العسكرٌة لمصلحة القوة االقتصادٌة فً ادارة 

السٌاسات الخارجٌة والعالقات الدولٌة وتشكل التجارة واالستثمار احد الجوانب المهمة فً قوة 

 إذصٌاغة العالقات االقلٌمٌة والدولٌة  الدولة االقتصادٌة بل تعد من المحددات الرئٌسة فً

    انصب االهتمام الروسً على االستثمار فً المنطقة العربٌة بشكل عام والعراق بصفة 

غنى عنُه كونها تسهم فً دفع  ال إن الطاقة الكهربائٌة تؤدي دوراً مهماً وحٌوٌاً  إذ. (2)خاصة 

ا بالقطاعات االنتاجٌة والبٌئٌة والخدمٌة ، لذا عملٌة التنمٌة المستدامة الى االمام وذلك الرتباطه

. وتمتاز بكونه من انظف  انواع  (3)فأن قطاع الطاقة الكهربائٌة ٌعد شرٌان الحٌاة االقتصادٌة 

                                                
عادة إحٌاء انبوب النفط العراقً السوري ، سوبتٌنك عربً ، متاح ضٌاء حسون ، هل تستطٌع روسٌا إ  (1)

 على الرابط التالً : 

https// Arabic . Sputnik news . com / amp  

 .  315عبد الكرٌم عبدالجبار الثابت ، مصدر سابق ، ص   (2)

حٌدر خزعل علً مهدي ، الربط الكهربائً الدولً واهمٌته بالنسبة للعراق ،  سالم عبد الحسن رسن و  (3)

 .  572، ص  2021، ،جامعة اهل البٌت علٌهم السالم ، كربالء  28مجلة اهل البٌت علٌهم السالم ، العدد 
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انها تختلف عن مصادر الطاقة الناتجة من الوقود السائل او الصلب او الغازي الذي  إذالطاقة 

 .  (1)ٌولد الملوثات وهً غٌر قابلة للخزن 

اصبح توفٌر التٌار  إذمن مشاكل ومعوقات كثٌرة ، العراق ٌعانً قطاع الطاقة الكهربائٌة فً    

الكهربائً من ابرز التحدٌات والمصاعب التً تواجه الحكومات العراقٌة المتعاقبة منذ مطلع 

تسعٌنٌات القرن الماضً ، على الرغم ان العراق تتوفر فٌه الظروف المناسبة للتطوٌر منظومة 

الَ عن حقول الغاز الكهرباء من الطاقات المتجددة كالطاقة الكهربائٌة والطاقة الشمسٌة ، فض

الذي اصبحت الركٌزة االساسٌة فً عملٌات تولٌد الطاقة الكهربائٌة فً العالم ، السٌما وان 

ً . اضف الى ذلك ٌعد قطاع الطاقة الكهربائٌة  (2)الغاز ٌعد من الطاقات الصدٌقة للبٌئة   جاذبا

 .  (3) 2003عام  للمستثمرٌن السٌما بعد االضرار الكبٌرة التً تعرض لها ذلك القطاع فً

االمر الذي حفز روسٌا االتحادٌة على عرض خدماتها من اجل تطوٌر قطاع الكهرباء فً    

 على عقد ترمٌم وبناء 2003الدولة وبالفعل حصلت شركة تكنوبروم اكس بورت فً عام 

 كم الى الجنوب من العاصمة 45المحطة الكهروحرارٌة فً مدٌنة الٌوسفٌة الواقعة على مسافة 

ابرمت وزارة الكهرباء العراقٌة عقود جدٌدة مع الشركات الروسٌة  2010بغداد ، وفً اٌار/

( مًٌكا واط ، 630لتطوٌر المحطات الكهربائٌة ، عالوة على بناء محطة بطاقة إنتاجٌة بلغت )

 الروسٌة على ( Inter Energy Services عالوة على حصول شركة إٌنتر إنٌرجً سٌرفس )

على اعادة شركة  ُعمل 2007وحرارٌة ، وفً تموز/محطة الناصرٌة الكهرعقد لتحدٌث 

،  2001مع العراق عام  ( الروسٌة من اجل عقداً وقعSilovye Mashing)سٌلوفً ماشٌنً 

وتعهدت بموجبه تزوٌد محطة العظٌم الكهربائٌة بتوربٌنٌن ، ناهٌك عن معدات واجهزة تم 

 .  (4)ملٌون دوالر  8التعاقد علٌها فً السنة ذاتها بقٌمة 

وحصلت الشركات الروسٌة على عقود لتأهٌل الطاقة الكهربائٌة فً الوسط والجنوب العراقً    

فً مختلف المجاالت والسٌما فً  2016فضالً عن توقٌع اتفاقٌات استراتٌجٌة بٌن الدولتٌن عام 

                                                
عالء محسن شنشول ، خطوط الطاقة الكهربائٌة ودورها فً توزٌع ونقل التٌار  طالب فرج وامثال  (1)

، ص  2020،  ،جامعة بغداد 135الكهربائً عبر الشبكة الوطنٌة فً محافظة بغداد ، مجلة اآلداب ، العدد 

403   . 

    الطاقة المتجددة بٌن محدودٌة االستعمال ومعالجة ازمة الكهرباء فً العراق ،دعدوش علً عبد الكاظم    (2)

،  2020،  ،كلٌة االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد122، العدد  26مجلة االقتصاد والعلوم االدارٌة ، المجلد ،

  . 394ص 

 .  319عبد الكرٌم عبدالجبار الثابت ، مصدر سابق ، ص   (3)

 .  33زٌد المرهون ، مصدر سابق ، ص  عبد الجلٌل  (4)
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ٌنً و تكنوٌوروم( على حصلت الشركات الروسٌة  ومنها )سٌلفٌا ماش إذمجال الطاقة الكهربائٌة 

 .  (1)عقد لتوسٌع محطة كهرباء الهارثة فً محافظة البصرة فضالً عن بناء محطات اضافٌة 

لشركات الروسٌة التً حرصت لخالصة القول شكل قطاع الكهرباء العراقً عنصر جذب    

انع على االفادة من االمكانات االستثمارٌة فً هذا القطاع فً اطار توجه جٌوإقتصادي لص

فً العراق  الجٌوإقتصادٌةالقرار الروسً الذي وضف امكانات الدولة من أجل تعظٌم مكاسبه 

 على مختلف القطاعات ومنها قطاع الكهرباء . 

 

 

                                                
   .  148بالل طالل حمد الجوادي ، مصدر سابق ، ص  (1)
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 المبحث الثانً

 زاء العراقإفً توجهات روسٌا االتحادٌة الدولٌة والمؤثرات االقلٌمٌة 

      : جهات روسٌا االتحادٌة الجٌوإقتصادٌةالمؤثرات االقلٌمٌة فً تو –اوالً 

اذ ان منطقته شهدت  , فً االستراتٌجٌات الدولٌة الكبرى العراق ٌتوسط موقعاً مهماً ن إ  

مراحل من الصراعات السٌاسٌة التً اثرت فً تحدٌد مسار العالقات وحدود العراق المكانٌة 

االقلٌمً ترتبط بال  هوالبٌبٌة االقلٌمٌة , ووفقاً لذلك ٌمكن القول ان سٌاسٌة العراق ازاء محٌط

سٌة التً حدثت فً جواره , فضالً عن التطورات السٌا التً تشهدها الدولة شك باألحداث

 ,المتؽٌرات االستراتٌجٌة التً شهدتها المنطقة خالل السنوات االخٌرة اذ ان (1)الجؽرافً

اوجدت مجاالً جٌوسٌاسٌاً متشابكاً  2003والسٌما بعد الحرب االمرٌكٌة على العراق عام 

النظمة السٌاسٌة , ولكن فً الوقت نفسه حتمت فً اطاره اهتمامات ا تضٌق فً المنطقة ومعقداً 

متطلبات المكانة والدور واالمن على تلك االنظمة التمدد الى الفضاء االقلٌمً انطالقاً من 

 النظم هاالعتبارات التارٌخٌة واالٌدٌولوجٌة التً تصب فً صلب العقٌدة السٌاسٌة واالمنٌة لهذ

ذي ٌعد درجة من درجات الصراع او احد انماطه , االمر الذي تولد عنه التنافس ال , ةٌالسٌاس

وتعقٌداته الؽٌر متناهٌة ارتباطه بالصراع الدابر فً قمة الهرم ومما ٌزٌد حدة هذا الصراع 

الساحة  عالوًة على ذلك إن.  (2)الدولً وٌعد العراق اكثر تجسٌداً لهذا النمط من الصراع 

البٌبة االقلٌمٌة للعراق  بسبب كونهداؾ مختلفة , تحت ذرابع واتنافساً اقلٌمٌاً  شهدت العراقٌة

 ,تركٌا  ,تشمل العدٌد من الدول ذات المكانة والثقل االقلٌمً الكبٌر الواضح )الكٌان الصهٌونً 

فً توجهات روسٌا  تإثر بشكل مباشر وؼٌر مباشردول مجلس التعاون الخلٌجً( وهً 

  . (3)االتحادٌة ازاء العراق 

 

 

                                                
حٌدر علً حسٌن , اتجاهات مستقبلٌة فً عالقات العراق االقلٌمٌة , مجلة مركز المستنصرٌة للدراسات  (1)

 .  3, ص  2012, الجامعة المستنصرٌة ,  61العربٌة والدولٌة , العدد 

 .  152لطٌؾ كامل كلٌوي , مصدر سابق , ص  (2)

علً عادل حبٌب , مقومات الدور االقلٌمً للعراق *دراسة مستقبلٌة* , رسالة ماجستٌر , كلٌة العلوم  (3)

 .  105, ص  2011السٌاسٌة , جامعة النهرٌن , 
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 الصهٌونً:الكٌان  -1

 لكون,  عامًة والعراق خاصةً اقلٌمٌة مإثرة فً منطقة الشرق االوسط ٌعد هذا الكٌان قوة    

. اذ ان تطور  (1) القومٌة جزء من استراتٌجٌتهاكضرب المصالح العراقٌة  تعمل على  ⃰اسرابٌل

قة بٌن العراق وازدهارهُ ٌتعارض مع هذه االستراتٌجٌة , ومن خالل النظر الى طبٌعة العال

االسرابٌلٌة فً  للمشارٌعالعراق  بسبب معارضة , اسرابٌل والعراق ٌتضح بانها عالقة عدابٌة

كونها , سعً الى تفتٌته الو اضعافه تقوٌض استقراره وتعمل اسرابٌل على  , لذاالمنطقة 

شارك العراق فً العدٌد من الحروب التً حدثت  متضررة من حراكه االقلٌمً ضدها , فقد

فً سلم ان تضع اإلدارة االسرابٌلٌة العراق , لذلك لٌس ؼرٌباً  ذلك الكٌان الؽاصبضد 

شٌد مقومات دولتها تاسرابٌل تمكنت من  وتجد االشارة الى إن.  (2)االولوٌات االمنٌة إلسرابٌل 

 , مما ادى الى تهٌبة واالمرٌكٌةاجتماعٌاً وثقافٌاً واقتصادٌاً فً ظل وجود الرعاٌة البرٌطانٌة 

المهددة لها التً لم الظروؾ المناسبة لتنفٌذ مخططاتها فً المحٌط االقلٌمً وخاصة حٌال الدول 

 . (3)تنظم معها فً اطار عملٌة السالم العربً الصهٌونً 

الن  , فقد عملت اسرابٌل منذ مطلع الستٌنات من القرن الماضً على عدم استقرار العراق   

ٌونٌة , لذلك اخذت تعمل على اذكاء الفرقة والخالفات بٌن االخٌر ٌعد مصدر قلق للدولة الصه

المكونات السٌاسٌة ألنها ترى فً العراق دولة ذات عمق نفسً وحضاري وتارٌخً مهماً 

وجود  وثانٌهماألنشاء قوة ذات مكانة اقلٌمٌة فً حال توفر شرطٌن الحكومة العاقلة والجادة 

 بإرباكمالة بعض العناصر القومٌة العراقٌة استفً االستقرار , لذلك فقد نجحت اسرابٌل 

. لقد وجدت اسرابٌل ان اؼلب  (4)الخارجٌة الوضع السٌاسً فٌه وعرقلة توجهات الدولة 

ان  و, اهدافها ٌمكن تمرٌرها بؤضعاؾ العراق عن طرٌق السٌطرة علٌه بشكل ؼٌر مباشر

العراق سٌدخل منظومة  فًتذهب الى القول ان النظام السٌاسً  2003بعد عام  رإٌة اسرابٌل

ا , عالوة انُه ٌقع تحت هؼٌر قادر على مواجهتوفهو نظام سٌاسً جدٌد  معها التسوٌة السٌاسٌة

سٌاسٌة فً المنطقة الجٌومصالحها ل خدمةً اضعاؾ الدولة  تعمل على  التًالسٌطرة االمرٌكٌة 

                                                
ات المستقبلٌة , مجلة المضامٌن والسٌنارٌوه –صفاء خلٌل كاظم , البرنامج النووي االسرابٌلً الدوافع  (1)

 .  64, ص  2012, جامعة جٌهان اربٌل العلمٌة ,  1, العدد  1اربٌل , المجلد  –جامعة جٌهان 

 . 242حٌدر عبدهللا عباس المٌاحً , مصدر سابق , ص  (2)

 . 126 – 125لطٌؾ كامل كلٌوي , مصدر سابق , ص  (3)

, دار الصنوبر للطباعة , مركز  2العراق , طمهدي حسٌن الخفاجً , الدور الصهٌونً فً احتالل  (4)

 .  56, ص  2002العراق للدراسات , بؽداد , 

 ان ذكر مفردة اسرابٌل جاء للموضوعٌة اثناء البحث , اذ ٌعدها الباحث كٌان ؼاصب لألراضً العربٌة . ⃰
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على دعم عالقاتها الخارجٌة عبر  تعمل بشكل  جديروسٌا االتحادٌة بالمقابل ٌلحظ إن  .  (1)

 . (2)العراق والوقوؾ الى جانبه فً المحافل الدولٌة 

تمرٌر مشروع )الشرق االوسط الجدٌد(  تهدؾ الىان االستراتٌجٌة االسرابٌلٌة فً العراق    

العراقٌة والعربٌة بالتعاون مع الوالٌات وجعل العراق بداٌة من اجل السٌطرة على منابع النفط 

, وهذا بحد ذاته مإثر سلبً على  والعمل على تؽٌٌر االنظمة السٌاسٌة فً المنطقة المتحدة

 علماً إن.  (3) لروسٌا االتحادٌة ازاء المنطقة عامة والعراق خاصة الجٌوإقتصادٌةالتوجهات 

احة ٌهذا المشروع ٌقوم على ربط شراٌٌن الحٌاة االقتصادٌة العربٌة )النفط والمٌاه والس

االقتصادٌة الهامة فً العراق ومن بٌن المشارٌع االسرابٌلٌة  ,قتصاد االسرابٌلً والتقنٌة( باال

.  (4)حٌفا( عبر االراضً االردنٌة  –)كركوك  الفلسطٌنًهو اعادة تشؽٌل خط النفط العراقً 

التً دمرت قوات العراق العسكرٌة  2003ان الحرب االمرٌكٌة على العراق عام  وٌذكر

االسرابٌلً من القوة العسكرٌة انهت هاجس الخوؾ  ألنهارابٌل كثٌراً والنفسٌة قد خدمت اس

ان حرب الخلٌج الثالثة تعد متؽٌراً اقلٌمٌاً  على . (5)العراقٌة السٌما بعد أن اٌقنت من تدمٌرها 

اثر بشكل كبٌر بشان دور ومكانة إسرابٌل فً المنطقة اذ انها حلٌفاً تقلٌدٌاً للوالٌات المتحدة 

عدم على  لذا عملت.  (6)فهً تعلم بان نتابج الحرب ضد العراق تصب لصالحها  االمرٌكٌة

العراق والعمل على تدمٌره , مع اجهاض كل المساعً فً الدول  ضربتفوٌت فرصة 

لحرب التً بإمكانها ان تفسد الخطط  االسرابٌلٌة , السٌما روسٌا االتحادٌة التً لالمعارضة 

 . (2) الدولةسٌاسٌة مع السكرٌة وعالقاتها العبسبب الحرب على العراق  تعارض

  ,لضربها فً الحربعراقٌاً  اً ( هدف22) حددتوٌذكر ان هٌبة اركان الجٌش االسرابٌلً     

ناهٌك عن , مع القوات االمرٌكٌة  ندوز(االخاصة )الكومعالوة على ارسال قسم من قواتها 

 فٌلكهفً شمال جزٌرة المنشؤ للتواجد صوارٌخ امرٌكٌة  مالنحارسال ؼواصتٌن اسرابٌلٌتٌن ت

                                                
 . 125 – 122علً عادل حبٌب , مصدر سابق , ص  (1)

 . 62 – 62رٌا عبادة مسودة , مصدر سابق , ص   (2)

هشام عز الدٌن مجٌد , الدور االسرابٌلً فً الحرب على العراق , مجلة مركز الدراسات الفلسطٌنٌة ,  (3)

 .  115, ص  2002, جامعة بؽداد ,  10العدد 

 . 145احمد حامد خلٌوي البركً , مصدر سابق , ص   (4)

التنافس االقلٌمً والدولً فً العراق وانعكاساته على العالقات الخارجٌة بعد جاسم ٌونس الحرٌري ,  (5)

 . 434, ص  2016,دار الجنان للنشر والتوزٌع , عمان ,  1االحتالل االمرٌكً , ط

الواقع وافاق المستقبل , مجلة جامعة ر اسرابٌل فً حرب احتالل العراق مثنى فابق مرعً العبٌدي , دو (6)

 . 312, ص  2002 كلٌة التربٌة , جامعة تكرٌت ,, 2, العدد  14االنسانٌة , المجلد تكرٌت للعلوم 

 .  361 – 334حسٌن شحٌل , مصدر سابق , ص  (2)



 إزاء العراق وآفاقها المستقبلٌة  لسلوك روسٌا االتحادٌة  الفصل الرابع .... االبعاد الجٌوأقتصادٌة

 

 
145 

 للكٌان الصهٌونً ارجاع التوجهات الجٌوبولتٌكٌة. وٌمكن  (1) فً الحربالكوٌتٌة للمشاركة 

  : (2) تًتجاه العراق الى اآل

اذ ان العراق ٌشكل الثقل االقتصادي والتارٌخً والعسكري الذي  , من اسرابٌلأتعزٌز  -1

االقلٌمٌتٌن   دى القوتٌنـــٌهدد المشروع التوسعً الصهٌونً فً المنطقة فهو ٌعد اح

 )أٌران , العراق( اللتان تهددان االمن االسرابٌلً فً المنطقة . 

ات فً المنطقة وخاصة ان السٌطرة على العراق فً هذه الحرب ٌنهً العدٌد من التهدٌد -2

الدول الحدودٌة مع اسرابٌل سٌما ان العراق ٌعد الظهٌر الصلب للدول التً تنظر الى 

 اسرابٌل محددة ومؽتصبة .

اضعاؾ جبة قوى التشدد التً تعمل رإٌة قومٌة فً العالم العربً تصر على معارضة  -3

 الكٌان الصهٌونً . 

ة فً الحرب على العراق استطاعت من زٌادة وبعد مشاركة اسرابٌل مع القوات االمرٌكٌ   

النشاط االستخباري فً العراق وعملت على تحقٌق مجموعة من االجراءات بهدؾ تفتٌت 

 : (3)ٌلً ابرزها  وفٌماالنسٌج العراقً 

بناء شبكات من الجواسٌس و العمالء تقوم بعملٌات تفجٌرات و اؼتٌاالت بهدؾ  -أ 

 العراق وجواره المنادى لها . زعزعة االمن واالستقرار السٌاسً فً 

استخدام شمال العراق منطقة لتدرٌب واعداد جماعات واحزاب تعمل لصالح اسرابٌل  -ب 

 فً سلب االمن واالستقرار السٌاسً واالجتماعً .

 تدمٌر البنى التحتٌة لالقتصاد العراقً .   -ج 

اذ تتولى  دعم قٌام الدولة الكردٌة فً شمالً العراق مع ارتباطها بالكٌان الصهٌونً -د 

استنزاؾ العالم االسالمً نٌابة عنها اذ ان قٌام هذه الدولة سٌسهم فً تجزبة الدول 

االسالمٌة الكبرى مثل تركٌا واٌران والعراق عالوة على تشجٌع القومٌات فً الدول 

                                                
 .  322 – 321مثنى فابق مرعً العبٌدي , مصدر سابق , ص  (1)

 .  244حٌدر عبدهللا عباس المٌاحً , مصدر سابق , ص  (2)

 .  122 – 122لطٌؾ كامل كلٌوي , مصدر سابق , ص  (3)
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االخرى على االنفصال , اذ ان ذلك ٌإدي الى تحوٌل المنطقة الى كٌانات متناحرة 

 ل احترابها مع البعض االخر .تستنزؾ قوتها من خال

ان االستراتٌجٌة االسرابٌلٌة ترتبط الى درجة كبٌرة مع االستراتٌجٌة  ومما الشك فٌه     

االمرٌكٌة على اعتبار ان السلوك االمرٌكً ازاء العراق متناسقاً ومتناؼماً مع الطموحات 

 .(1)ساب الجوار الجؽرافً االسرابٌلٌة فً الحفاظ على امنها االقلٌمً وتوسٌع كٌانها على ح

عمل بالتعاون مع الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  ما تقدم ٌتضح ان الكٌان الصهٌونً لاجماالً    

ب وعلى اضعاؾ العراق وانهاكه والعمل على ابعاده عن ممارسة أي دور اقلٌمً وزجه فً حر

اضرت بؤمن الدولة واستقرارها وحجمت حراكها وتفاعلها الخارجً ومنه عالقاتها مع متكررة 

 روسٌا االتحادٌة التً كانت تمثل الشرٌك االول للعراق . 

 :تركٌا -2

عالقات تارٌخٌة واقتصادٌة وثقافٌة فمنذ  تقع تركٌا الى الشمال من العراق وتربطها به    

اصبحت العالقات طبٌعٌة بٌن الدولتٌن والسٌما ان هذٌن  1222اعتراؾ تركٌا بالعراق عام 

. اذ ان العالقات العراقٌة التركٌة مرت بؤدوار اتسمت  (2)تربطهما حدود مشتركة  الدولتٌن

الذي  1255حلؾ العراقً التركً عام العهد الملكً عندما تم عقد ال مدةالسٌما خالل  بالودٌة

 عقديفً العهد الجمهوري خالل  استمراالٌجابً  ان هذا التطور علىتطور الى حلؾ بؽداد , 

السٌاسٌة واألمنٌة واالقتصادٌة , كافة وعلى االصعدة  العشرٌنالسبعٌنات والثمانٌنات من القرن 

ؾ بعد الؽزو العراقً للكوٌت عام اال ان هذه العالقات قد تؽٌرت واصابها التوتر واالختال

 . (3) بعد ذلك االحتاللاذ تبنت تركٌا موقفاً معادٌاً للعراق  1220

, اذ ان هذه  2003بعد االحتالل االمرٌكً للعراق عام  الدولتٌنواستمرت التوترات بٌن     

راق وعد , االمر الذي رفض العقة التوترات ارتبطت بالدور االقلٌمً الجدٌد لتركٌا فً المنط

                                                
 1ستار جبار واخرون , االستراتٌجٌة االمرٌكٌة فً العراق وتداعٌاتها من منظور داخلً اقلٌمً دولً , ط (1)

 .  20, ص  2002, دار الصنوبر للطباعة , مركز العراق للدراسات , بؽداد , 

كٌة الواقع والمستقبل , مجلة القادسٌة للقانون والعلوم السٌاسٌة , عزٌز جبر شٌال , العالقات العراقٌة التر (2)

 . 40, ص  2012, جامعة القادسٌة المجلد الخامس , العدد االول , 

 ,  5التركٌة الواقع والمستقبل , مجلة جامعة ذي قار , المجلد  –سرى هاشم محمد , العالقات العراقٌة  (3)

 .  120, ص  2002, راسات العلٌا , جامعة ذي قار ,قسم الشإون العلمٌة والد 1العدد 
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. وٌذكر  (1)انحدار العالقات الى ادنى المستوٌات  تدخل فً الشؤن الداخلً العراقً مما ادى الى

تعرضت الى خسابر مالٌة كبٌرة جراء موقفها المساند لقوى التحالؾ الدولً ضد قد ان تركٌا 

االقتصادٌة  التزامها بالعقوبات بفعل( ملٌار دوالر 10 – 2العراق , اذ بلؽت خسابرها ما بٌن )

كانت  التًامدادات النفط العراقً  من %60عن فقدانها حوالً  ناهٌكعلى العراق ,  المفروضة

مقابل  سنوٌاً ( ملٌون دوالر كانت تمنح لها 300) ٌضاؾ لها خسارةتحصل علٌه لسد حاجاتها , 

الخلٌج  حربفً  عدم المشاركةعملت تركٌا على  لذا.  (2)مرور النفط العراقً عبر ارضٌها 

على الرؼم من المؽرٌات التً قدمتها الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة لها بهدؾ مساعدتها  , الثالثة

  . (3)فً تلك الحرب 

, والسبب فً ذلك  لتؤثٌر فً السلوك السٌاسً للعراقلوٌذكر إن تركٌا تمتلك ادوات متعددة      

اضعاؾ البنى السٌاسٌة  ادت الىوٌعود الى كثرة التؽٌرات التً حصلت فً العراق 

وعلٌه تحاول تركٌا عبر ادواتها الداخلٌة .  (4)فً الدولة واالقتصادٌة واالجتماعٌة واالمنٌة 

تمتعوا بنفوذ الذٌن االكراد  اضعاؾ بنٌة النظام السٌاسً العراقً الجدٌد كونها تخشى من

فً الدولة مثل  , إذ حصلوا على مناصب علٌاسٌاسً كبٌر فً الساحة السٌاسٌة العراقٌة 

 ا, مما اثار حفٌظة تركٌ الهامة)رباسة الجمهورٌة , وزارة الخارجٌة( وؼٌرها من المناصب 

.  (5)العراق  اقامة دولة مستقلة فً شمالً الطموحات الكردٌة فً السٌماوزاد من مخاوفها 

لمٌاه من األمر الذي دفعها إلى استؽالل موضوع األقلٌات وتواجد حزب العمال الكردستانً وا

اجل الضؽط على النظام السٌاسً الجدٌد فً العراق كً تحافظ على امنها القومً وتجعل 

ٌة التركمانالعراق اسٌرا لتوجهاتها, فعال سبٌل المثال ال الحصر استعملت موضوع االقلٌة 

اضؾ الى ذلك .  (6) للتدخل فً الشؤن الداخلً العراقً والتؤثٌر على مسار العملٌة السٌاسٌة فٌه

                                                
, مجلة الدراسات الدولٌة ,  2003التركٌة بعد عام  –عامر كامل احمد , مسارات العالقات العراقٌة   (1)

 .  23, ص  2016كلٌة العلوم السٌاسٌة , الجامعة المستنصرٌة ,,  65 – 64العدد 

, دار الشإون الثقافٌة العامة ,  1عبد الزهرة شلش العتابً , توجهات تركٌا نحو اقطار الخلٌج العربً , ط (2)

 .  220, ص  2002بؽداد , 

التركٌة واثرها فً استقرار العراق , مجلة الدراسات الدولٌة ,  –منى حسٌن عبٌد , العالقات العراقٌة   (3)

 .  101 – 100, ص  015 امعة المستنصرٌة ,كلٌة العلوم السٌاسٌة ,الج,60العدد 

العراقٌة , مجلة العلوم  –حسٌن حافظ وهٌب , العراق والمحٌط االقلٌمً دراسة فً العالقات التركٌة  (4)

  .  125, ص  2012, ,الجامعة المستنصرٌة القانونٌة والسٌاسٌة , المجلد السادس , العدد االول 

 .  236مصدر سابق , ص حٌدر عبدهللا عباس المٌاحً ,  (5)

 2003التركٌة بعد عام  –زٌنب علً مظلوم , تحلٌل جٌو سٌاسً للعالقات العراقٌة  لطٌؾ كامل كلٌوي و (6)

, ص  2021 كلٌة التربٌة , جامعة تكرٌت ,, 3, العدد  22, مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة , المجلد 

160  . 
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السٌما وجود حزب  , العراق ًتنظر بحذر الى الحراك الكردي فً شمالالحكومة التركٌة  أن

العمال على حدودها مع العراق الذي ٌعد مصدر قلق للدولة التركٌة , خاصة بعد تصاعد 

انها تتخوؾ من الدعوات  و.  (1)من اقلٌم كردستان عملٌات ذلك الحزب ضد تركٌا انطالقاً 

بالمقابل ٌلحظ هناك تناؼم تركً .  (2) للقادة الكرد الذٌن ٌرمون اقامة دولتهم المستقلةنفصالٌة اال

عدم  ان روسٌا ترىولعل  ,روسً ٌدعو الى المحافظة على وحدة العراق وسٌادة اراضٌه  –

اماً الؽربٌة , وانها تبدي اهتم الجنوبٌة استقرار المنطقة قد ٌمتد بالضرورة الى الحدود الروسٌة

بالعراق عامة وشماله خاصة , اذ ان اهتمام روسٌا بالقضٌة الكردٌة ٌنحصر بتؤثٌرها على 

ان  وبما.  (3) فً العراقالحد من النفوذ االمرٌكً  فًفً المنطقة ومحاولتها االستقرار 

المصالح االقتصادٌة تعد بمثابة الحجر االساس فً العالقات الدولٌة فكلما تعمقت هذه المصالح 

لذا عمل العراق على االنفتاح اقتصادٌاً نحو تركٌا .  (4)كلما ازداد التعاون والتقارب بٌن الدول 

بلػ  لذياتبادلها التجاري  من حٌث حجم 2003التً تعد الشرٌك االقتصادي االول بعد عام 

( من اجمالً التبادل التجاري مع دول الجوار البالػ %50( ملٌار دوالر وبنسبة )16)

بٌد أن تركٌا تتعامل مع العراق من منطلق فارق .  (5) 2012( ملٌار دوالر لعام 319221)

  : (6) القوه وتسعى لتحقٌق جملة اهداؾ جٌوبولوتٌكٌة منها ما ٌؤتً

قلٌمٌة ضعٌفة من دون السماح بتجزبته وذلك انطالقاً من تسعى الى ابقاء العراق قوة ا -أ 

اذ ٌطالب ان أي تقسٌم للعراق سٌفتح الباب لتقسٌم الدول المجاورة لُه بما فٌها تركٌا 

 االكراد فً تركٌا باالنفصال وهذا ما ال ترؼب فٌه تركٌا . 

, بل أخذت فً العراق بهدؾ ابرازهم سٌاسٌاً  كمانتعمل تركٌا على إثارة مسؤلة التر -ب 

ة جدٌدة الستنزاؾ جدٌد للعراق عن طرٌق ادعاء الوصاٌة علٌهم هتعمل على فتح جب

اذ استؽلت الوضع داخل من خالل التؤكٌد على الروابط الثقافٌة التً تربطهم بتركٌا , 

                                                
,  41ضرب الجوار تجاه تركٌا واٌران , مجلة العلوم السٌاسٌة , العدد سعد حقً توفٌق , العراق وسٌاسة  (1)

 . 4, ص  2010جامعة بؽداد , 

(2) REBAZ RAZZQ MOHAMMED , RELATIONS BETWEEN IRAQ AND TURKEY AFTER 

2003: ITS REFLECTIONS ON IRAQ KURDISTAN REGION , MASTER ,S THESIS , 

NEAREAST UNIVERSITY , 2016 , p 70 .  

,كلٌة العلوم  63عمر عبدهللا عفتان , التدخالت الدولٌة فً القضٌة الكردٌة , مجلة قضاٌا سٌاسٌة , العدد  (3)

 .   362, ص  2020, جامعة النهرٌن ,السٌاسٌة 

 .  161زٌنب علً مظلوم , مصدر سابق , ص  لطٌؾ كامل كلٌوي و (4)

  161المصدر نفسة , ص  (5)

 .  122 – 121علً عادل حبٌب , مصدر سابق , ص  (6)
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فً العراق منطقة كركوك حقوق  التركمانالعراق والتفكك السٌاسً فٌه بالمطالبة بمنع 

ورقة  التركمان, اذ أكد ذلك فً دستور العراق الجدٌد وبذلك ٌبقى  ذاتٌاً  وثقافٌة وح

 ضؽط تركٌة داخل الشؤن العراقً . 

إقامة منطقة أمنٌة فً اقلٌم كردستان العراق على ؼرار المنطقة االمنٌة التً انسحبت  -ج 

الكردستانً عن منها إسرابٌل فً جنوب لبنان الهدؾ منها تسلل مقاتلً حزب العمال 

 حدود العراقٌة التركٌة .طرٌق ال

تعمل تركٌا على تفعٌل دورها االقلٌمً عبر العراق عن طرٌق خلق التوازنات التً  -د 

 تتٌح لها قٌادة المنطقة واداءه دوراً مإثراً وفاعالً إقلٌمٌاً . 

تسعى تركٌا على انعاش ودعم اقتصادها عن طرٌق استؽالل ورقة المٌاه , اذ عولت  -ه 

االرادة السٌاسٌة فً  ه لنهري دجلة والفرات بهدؾ تضعٌؾاعلى استخدام ورقة المٌ

القتصادها الضعٌؾ بالموارد المابٌة  مالعراق , من اجل ربط تورٌد النفط العراقً الداع

من جانب واستؽالل حالة الضعؾ التً ٌمر بها العراق لتمرٌر المقترحات التً تتعلق 

 بترول فً كركوك من جانب أخر بتعدٌل حدودها على النحو الذي ٌوصلها الى حقول ال

( 15)خرٌطة ,  2014العراقٌة عام  المحافظاتلبعض  االرهابً وبعد احتالل تنظٌم داعش    

, فقد ذكرت العدٌد من المصادر ان  الدولتٌنبدأت صفحة جدٌدة من العالقات المتوترة بٌن , 

( عن ARDذكرت القناة االلمانٌة ), اذ تركٌا تقدم العدٌد من المساعدات لهذا التنظٌم فً العراق 

اذ انها كانت تستقبل  , وجود معسكر لتدرٌب عناصر داعش قرب مدٌنة ؼازي جنوب تركٌا

 (1)المصابٌن والجرحى من التنظٌمات االرهابٌة وتوفر لهم الدعم اللوجستً والخدمات العالجٌة 

ولم تشارك على اقل تقدٌر مع . وفً الوقت نفسه ان تركٌا لم تتخذ موقفاً واضحاً ازاء التنظٌم 

ٌُذكر.  (2) علٌهقوات التحالؾ الدولً للقضاء  على ان المخابرات التركٌة هً من عملت  و

مع انشاء العدٌد من المعاقل  بالتعاون مع المخابرات االمرٌكٌة عن تنظٌم القاعدة انفصال داعش

 ات ــــركــالش ت عنكشف لتًاالمخابرات االلمانٌة  حسب تقرٌر الربٌسة لُه فً العراق وسورٌا

 

                                                
 . 232حٌدر عبدهللا عباس المٌاحً , مصدر سابق , ص  (1)

,  2003, السٌاسٌة الخارجٌة لدول الجوار اتجاه العراق بعد عام  اثٌر ناظم الجاسور ناجً محمد عبدهللا و (2)

 .  16, ص  2012, جامعة تكرٌت ,  10, العدد  3مجلة تكرٌت للعلوم السٌاسٌة , المجلد 
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 (15)خرٌطة 

 2014عام  االرهابًتنظٌم داعش  االراضً العراقٌة التً سٌطر علٌها 

 الدولة لبناء سٌاسً جؽرافً تحلٌل هللا, عبد الرضا عبد واعٌاد كلٌوي كامل لطٌؾ: باالعتماد الباحث: المصدر

, 2012 المثنى, جامعة اإلنسانٌة, للعلوم التربٌة كلٌة االنسانٌة, للعلوم اوروك مجلة ,2003 عام بعد العراقٌة

 .1622ص
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والمكاتب التابعة لداعش فً إسطنبول , عالوة على ذلك ان تركٌا تعد الدولة الوحٌدة التً 

 .  (1) بعد سٌطرة داعش علٌهاالمهرب من االبار السورٌة والعراقٌة  النفطاستطاعت شراء 

الظهور كفاعل اقلٌمً قوي  الىصفوة القول ان تركٌا تسعى من خالل سٌاستها الخارجٌة     

فً قضاٌا المنطقة عامة والعراق خاصة بسبب اطماعها التارٌخٌة فً الدولة , لذا عملت ومإثر 

تقدٌم الدعم اللوجستً الى الجماعات االرهابٌة  عبرارباك الوضع السٌاسً واالمنً فٌه ,  على

الذي تمكن من السٌطرة على ثلث مساحة الدولة وكلفها خسابر  االرهابً تنظٌم داعشالسٌما 

على إن ذلك الحراك التركً تجاه كبٌرة على المستوى االقتصادي واالجتماعً والسٌاسً , 

العراق اضر بالبٌبة االمنٌة العراقٌة وجعلُه طارداً االستثمار واثر على دور الفواعل االقلٌمٌة 

لصدٌقة الرامً على مساعدة العراق واخراج من ازماته المتعددة ومنها روسٌا والدولٌة ا

 االتحادٌة التً كانت وما زالت تبذل جهود استثنابٌة ألعاده عالقاتها مع العراق . 

 : دول مجلس التعاون الخلٌجً -3

وبام بعدم ال وبعده 2003قبل عام  مجلس التعاون الخلٌجًعالقات العراق مع دول  اتسمت    

احتالل العراق واسقاط النظام السٌاسً فٌه من قبل الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة عام فبعد , 

على ذلك سٌتم  وبناءً  . (2)ازاء العملٌة السٌاسٌة برمتها  الخلٌجٌة الدول, تبدلت سٌاسات  2003

 تناول دول مجلس التعاون الخلٌجً بالشكل االتً: 

 : المملكة العربٌة السعودٌة-أ

تمٌزت العالقات بٌن العراق والسعودٌة طٌلة العهود فً الحكومات المتعاقبة بتوتر وتبادل     

السٌما ان الدولتٌن منطقة الخلٌج العربً فً حول االوضاع السٌاسٌة  الدولتٌناالتهامات بٌن 

, نظراً لما ٌمتلكانه من امكانات اقتصادٌة وجؽرافٌة وخاصة  المنطقة العربٌة دولمن اهم 

مكانة  التنافس فً تبوء وقعهم على الخلٌج العربً اذ ٌشكل ذلك حافزاً لكال الدولتٌن من اجلم

 العراقٌة العالقة بٌن الطرفٌن ؼٌر مستقرة منذ تؤسٌس الدولةهامة فً محٌطها لذا كانت 

                                                
 .  132حٌدر عبدهللا عباس المٌاحً , مصدر سابق , ص  (1)

 .  1, صمصدر سابق اثٌر ناظم الجاسور ,  ناجً محمد عبدهللا و (2)
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, وان كانت هنالك عالقة  1223المملكة العربٌة السعودٌة عام  قٌام و 1221الحدٌثة فً عام 

 . (1)بٌن الطرفٌن فهً بهدؾ المصلحة العامة لكل دولة  تعاون

بظاهرة التنافس والتعاون ألسباب عدٌدة , اذ ان اؼلبها  2003تمٌزت العالقة قبل عام     

ٌنصب فً محاولة انتزاع الدور القٌادي فً المنطقة , اذ ان العراق ٌنطلق من مقومات القوة 

فضالً عن التروٌج لفكرة الوقوؾ بوجه المد االٌرانً فً المنطقة , اما الدور  ,العسكرٌة

. وقد  (2)ملكة العربٌة السعودٌة ٌستند الى اعتبارات )اقتصادٌة , سٌاسٌة , دٌنٌة( مالقٌادي لل

اٌجابٌة فً عالقة الدولتٌن , اذ ان التوجه اطول مدة الحرب العراقٌة االٌرانٌة هً  مدة تكون

بٌد إن عالقات ,  وهً فً اوج نشاطها السٌاسً افاد من العراق فً اضعاؾ اٌراني السعود

القرار العراقً فً احتالل الكوٌت لتتحول العالقة الى خالؾ  الدولتٌن قد تراجعت السٌما بعد

الكوٌت عضواً فً مجلس التعاون الخلٌجً فضالً عن التخوؾ السعودي من كون   , وعداء

 القطٌعة بٌن  ت, واستمر السابق وطموحاته التوسعٌة نحو المناطق المجاورةالنظام العراقً 

اخذت العالقات العراقٌة السعودٌة مساراً  2003بعد عام  اما . (3) 2003الدولتٌن حتى عام 

االرهابٌٌن  معادٌاً للعراق من خالل تجنٌداذ وقفت المملكة العربٌة السعودٌة موقفاً  اٌضاً  سلبٌاً 

افتى ربٌس مجلس القضاء فً السعودٌة صالح  فقد.  (4)لى االرض العراقٌة اوإرسالهم 

على القتال فً العراق فقال )اذ كان هناك  وحثهم على تشجٌع الشباب 2004فً عام  اللحٌدان

من ٌعرؾ انه قادر على الدخول الى العراق من اجل االنضمام الى الجهاد فهو حر فً ان 

 – 2003ابٌٌن السعودٌٌن المقتولٌن داخل العراق للمدة )عدد االرهحتى وصل ٌفعل ذلك( 

( أي بنسبة 2205( ارهابً من اجمالً االرهابٌٌن المقتولٌن والبالػ عددهم )2000( )2002

 وهناك مصادر اخرى تشٌر الى ان.  (5)% من اجمالً االرهابٌٌن المقتولٌن فً العراق 25

                                                
دراسة تارٌخٌة ,  2003سعد عزٌز داخل , الخالفات السعودٌة العراقٌة من عهد نوري السعٌد حتى عام  (1)

 ,مركز دراسات البصرة والخلٌج العربً , جامعة البصرة  , العدد الرابع , 42مجلة الخلٌج العربً , المجلد 

 .  32, ص  2020

 . 212, مصدر سابق , ص  حٌدر عبدهللا عباس المٌاحً (2)

 . 2اثٌر ناظم الجاسور , مصدر سابق , ص  ناجً محمد عبدهللا و (3)

 22, مجلة كلٌة التربٌة للبنات , المجلد  2003السعودٌة بعد عام  –منى حسٌن عبٌد , العالقات العراقٌة   (4)

 .  1224, ص  2012, , جامعة بؽداد 1, العدد 

 .  154سابق , ص لطٌؾ كامل كلٌوي , مصدر  (5)
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ناهٌك عن مطالبة السعودٌة  . (1)عودٌٌن % من الذٌن فجر انفسهم فً العراق هم من الس20

وحملت العراق فوابد الدٌون  ( ملٌار دوالر12للعراق بدفع دٌون حرب الخلٌج االولى البالؽة )

قراراً  2/2/2002( بتارٌخ 126نفسها وعند عقد مإتمر وزراء الخارجٌة العرب فً دورته )

ونها المترتبة على العراق تنفٌذاً للفقرة ٌقضً بـ) التؤكٌد على سرعة قٌام دول االعفاء بإلؽاء دٌ

, ؼٌر ان السعودٌة لم  22/2/2006( فً تارٌخ 340( من قرار قمة الخرطوم المرقم )15)

 . (2)فعلت دول نادي بارٌس كما  و% منها 20تلتزم بإلؽاء دٌون العراق او شطب 

راً لتؤثٌر ما سٌإول الٌه إن استقرار العالقات بٌن العراق والسعودٌة امر ٌثٌر االهتمام نظ    

الدور المحوري  على الوضع فً المنطقة العربٌة برمتها بسبب الدولتٌنطابع العالقات بٌن 

فً  2003لكال الدولتٌن فً المنطقة على الرؼم ان الدور العراقً قد تضاءل بعد عام 

الً على المدى التفاعالت االقلٌمٌة , ولكن باإلمكان بروز الدور العراقً من جدٌد لٌصبح فاع

بٌد إن السعودٌة كانت .  (3)استقرار العراق  على تعملالقرٌب فً حال وجود حكومة رشٌدة 

وما زالت تعمل على عزل العراق عن محٌطه العربً واالقلٌمً عبر التدخل فً الشؤن 

االمرٌكٌة الداخلً العراقً والتؤثٌر على اداء الحكومات العراقٌة المتعاقبة بالتعاون مع االدارة 

ٌلحظ أن المملكة العربٌة السعودٌة عملت على وهن العراق وعزلته بالتعاون مع  وعلٌه

ل على ذلك من امرٌكً ولٌس اد –الوالٌات المتحدة وبالشكل الذي ٌخدم توجهات السعو 

التعاون بٌنهما فً تصعٌد حدة العملٌات االرهابٌة فً العراق , اذ كان االفتاء سعودي والدعم 

 .  (4)جستً امرٌكً اللو

ة المملكة العربٌة السعودٌة للوالٌات المتحدة وقٌامها بدعم االرهاب ان تبعٌخالصة القول     

فً العراق الذي طال البنى التحتٌة ومإسسات الدولة والشركات العاملة فً العراق والبعثات 

كً تها العاملة فً العراق الدبلوماسٌة ومنها البعثة الروسٌة التً تم استهدافها عالوة على شركا

                                                
(1) Anthony Cordesman , Nawaf Obaid , Saudi Militants in Iraq : Assessment and 

Kingdom ,s  Respons , Center for Strategic and Interna onal Studies , Washington , 

2005 , p4 .  

ومالمحها المستقبلٌة , مجلة دراسات  2003السعودٌة بعد عام  –قحطان عدنان أحمد , العالقات العراقٌة   (2)

 . 25 -24, ص  2011, جامعة بؽداد ,  32سٌاسٌة , العدد 

 .  22المصدر نفسه , ص   (3)

, مجلة  2012 – 2014بشار فتحً العكٌدي , التطورات المعاصرة فً العالقات العراقٌة السعودٌة  (4)

, ص  2020 كلٌة اآلداب , جامعة واسط,, 32, العدد  3االجتماعٌة , المجلد  وموالعل ٌاتالرك للفلسفة واللسان

312  . 
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عن التعاون مع العراق , مما اضر لمستوى التمثٌل الدبلوماسً الروسً فً العراق  تثنٌها

 (. 2010 – 2004للمدة من )

 الكوٌت:-ب 

تتٌح إال لمن كة وال حالة ملتبسة وشاب تعد ما ٌربط العراق والكوٌت من عالقات واَواصر    

بؤن ٌكون دقٌقاً فً وصفها رؼم انها تبدو للمراقب الخارجً ال تعد ؼٌر مشكلة  عاصر اوجاعها

حدودٌة , ؼٌر ان ذلك التبسٌط ٌوقع من لم ٌؽص عمٌقاً فً مسالكها المتشنجة والدموٌة بالوهم , 

تم و وفً أتون الحرب وازمات كبٌرة ,  الدولتٌنفهً عالقات متعددة االوجه ومركبة اذ ادخلت 

فً المنطقة , على شكل مشارٌع كونٌة  )االمرٌكً(هلٌل والترحٌب باالمتداد الدولًبسببها الت

اتٌح لها السٌطرة بمفاتٌح الثروة والقوة التً تمثلها هذه المنطقة ذات االبعاد االستراتٌجٌة الهامة 

(1) . 

لسبب فً اتسمت العالقات العراقٌة الكوٌتٌة بعدم االستقرار ولفترة طوٌلة من تارٌخها , وا    

واجهت هذه العالقة , والسٌما ان االجتٌاح العراقً ذلك ٌعود الى العدٌد من المشاكل التً 

, ومسؤلة الدٌون المترتبة على هذا  الدولتٌنادى الى قطع العالقات بٌن  1220للكوٌت عام 

عد . وب (2)مبارك فً موقع حرج بالنسبة للعراق  االجتٌاح , زد على ذلك مشكلة انشاء مٌناء

, شهد العراق الكثٌر من المتؽٌرات السٌاسٌة التً  2003االحتالل االمرٌكً للعراق عام 

انعكست بشكل خاص على اوضاع العراق وعلى دول المنطقة بشكل عام , وفً ظل وجود هذه 

المتؽٌرات الجدٌدة على الساحة السٌاسٌة العراقٌة بدأت مرحلة جدٌدة فً تارٌخ العالقات 

ٌتٌة , اذ أكد الطرفٌن على أهمٌة بناء العالقات الجدٌدة القابمة على حسن الجوار العراقٌة الكو

بما ٌنسجم مع المصالح ,  الدولتٌنواالحترام المتبادل وعدم التدخل فً الشإون الداخلٌة لكال 

. وعلى الرؼم من تؤكٌد وحرص  (3)المشتركة لهم , وبما ٌنسجم ومبادئ القانون الدولً 

 الدولتٌناقً والكوٌتً على تطوٌر العالقات بٌنهما إال ان هنالك ملفات عالقة بٌن الجانبٌن العر

 وٌمكن اجمالها باالتً: 

                                                
,  2الكوٌتٌة المتكررة , مجلة دراسات دولٌة , المجلد  –حمٌد حمد السعدون , ازمة العالقات العراقٌة   (1)

 .1, ص,جامعة بؽداد  2002,  33العدد 

, مجلة  2006 – 2003محمد عبد الرحمن ٌونس العبٌدي , الكوٌت والمتؽٌرات السٌاسٌة فً العراق   (2)

 .  2, ص  2002, ,جامعة الموصل  12, العدد  5دراسات اقلٌمٌة , المجلد 

رة عقٌل محمد عبد , االستراتٌجٌة االمرٌكٌة فً العراق وأثرها على العالقات العراقٌة الكوٌتٌة خالل الفت  (3)

كلٌة التربٌة االساسٌة , , 5, العدد  42, مجلة ابحاث البصرة للعلوم اإلنسانٌة , المجلد  2011 – 2003من 

 .   165, ص  2012 جامعة البصرة ,
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 مشكلة الحدود : - (1)

, والسٌما ان العراق طالب بعابدٌه الكوٌت   ثمة خالفات عراقٌة كوٌتٌة حول الحدود     

فً اكثر من مرة مقدماً دالبل تارٌخٌة حول هذا الموضوع , منها ان الكوٌت كانت قضاء 

, وتولت دعوات العراق إلعادة ضم الكوٌت لُه ,  1213تابع الى البصرة حتى العام 

بد الكرٌم قاسم , وصوالً الى اعالن الربٌس االسبق ع 1252و  1233والسٌما فً عام 

, إال انه تراجع عن ذلك  1261عندما ضم الكوٌت الى العراق وعٌن قابمقام لها فً عام 

فقد قام فً مطلع التسعٌنات من القرن الماضً  السابقتحت الضؽط البرٌطانً , اما النظام 

ول باجتٌاح الكوٌت تذرعاً بحجج تارٌخٌة , اما الجانب الكوٌتً ٌرفض االدعاء العراقً وٌق

بانُه اقلٌم ذا خصوصٌة جؽرافٌة تمكن من ترسٌم الحدود مع الجانب العراقً منذ عام 

عن طرٌق االتفاقٌة البرٌطانٌة العثمانٌة وموافقة العراق على هذه االتفاقٌة عام  1213

من خالل مكاتبات نوري سعٌد للكوٌتٌٌن , مع اعتراؾ حكومة عبد السالم عارؾ  1232

 .  (1) 1232ق باستقالل الكوٌت وفق حدود عام الربٌس العراقً االسب

د ازمة ترسٌم الحدود من اصعب االزمات بٌن العراق والكوٌت والتً التزال عالقة تع     

المرقم  1223ن عام على حلها بٌن الطرفٌن , وعند صدور قرار مجلس االم ٌتفق, اذ لم 

الحدود بٌن العراق والكوٌت إال ان العراق لم ٌوافق على  ( والذي بموجبه رسمت233)

حدود بما فٌها الحدود هذا القرار إال بعد ضؽوطات دولٌة معتبراً ان عملٌة الترسٌم لل

عراقٌة ناحٌة ام قصر  , الن القرار استقطع بموجبه اراٍض دون رؼبته  المالحٌة جرت

اعتبر العراق هذا القرار سابقة خطٌرة  . (2)مساحة مٌاه العراق االقلٌمٌة  وقلصتوصفوان 

 و,  بهافً تارٌخ المنظمة الدولٌة اذ انها اعطت الحق لنفسها فً ترسٌم الحدود حسب أهوا

برزت مشكلة الحدود  2003بعد عام  ا. ام (3)رأى العراق هذا القرار مس مباشر لسٌادته 

العراق وامتد هذا  من جدٌد , عندما انشؤت الكوٌت سٌاج حدٌدي على طول الحدود مع

السٌاج الى مبات االمتار داخل االراضً العراقٌة بحجة تؤمٌن حدودها من االضطرابات 

تحطٌم هذا السٌاج , وفً عام  سكان العراقٌٌن القاطنٌن هناك الىفً العراق , وقد عمل ال

                                                
 .  160 – 152لطٌؾ كامل كلٌوي , مصدر سابق , ص   (1)

د والوجود( , مجلة القضاٌا )الحدو 2003وسناء محمد ابراهٌم , العالقات العراقٌة الكوٌتٌة بعد عام   (2)

 .   116ص  , 2016, كلٌة العلوم السٌاسٌة , جامعة النهرٌن , 44 – 43السٌاسٌة , العدد 

, مجلة دراسات تارٌخٌة , المجلد  2003الكوٌتٌة بعد عام  –فراقد داود سلمان , العالقات العراقٌة   (3)

 .  426ص جامعة البصرة ,,  2012,  23, العدد  2012
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( متر على 500عن فرز منطقة حدودٌة عازلة ٌكون عرضها ) الدولتٌنبٌن  اتفق 2010

برباسة وزٌري الخارجٌة لكال  الدولتٌنالحدود بٌنهما , وتم ذلك بعد تكون لجنة من  جانب

 . (1)على عدم دخول المنطقة مع اجالء الساكنٌن فٌها  واتفقالدولتٌن 

 مسألة مٌناء مبارك: - (2)

مسؤلة الحدود وهً ذات بعد ساسً عن عٌدة البب تبرزت مسؤلة جدٌدة لٌس لقد    

الحكومة الكوٌتٌة جاءت بمشروعها المتمثل فً مٌناء مبارك الكبٌر اذ ان ومتعمدة , اذ ان 

, وقد تكونت بعد  انشاء المشروع جاء بالتزامن مع مشروع العراقً مٌناء الفاو الكبٌر

الى االذهان السلوك الكوٌتً الذي ٌستهدؾ  اعادةذلك ازمة مركبة اقتصادٌة وسٌاسٌة , 

ناء مٌناء مبارك عام بالكوٌت ب السٌما بعد قٌامتصادٌة , مصالح العراق االستراتٌجٌة واالق

بعد عام من بناء مشروع الفاو الكبٌر , اذ ان هذه المشكلة كانت سبباً فً صعوبة  2011

 .  (2) الدولتٌنعودة العالقات بٌن 

ان أنشاء المٌناء فً موقعه المذكور سٌإدي الى نسؾ مٌناء الفاو الكبٌر او التؤثٌر     

انه ٌقلص العرض المابً لخور عبدهللا , مما ٌإثر سلباً  عنفضالً  , كبٌرة علٌهبصورة 

. ان اهتمام الجانب الكوٌتً فً  (3)ام قصر  وور الزبٌر خالعراقٌة القابمة  المالحةعلى 

مٌناء مبارك وتنفٌذه فً هذه المنطقة المهمة , ٌدل على عدم حسن نٌة الجانب الكوٌتً مع 

ا استؽلت الوضع السٌاسً الؽٌر مستقر الفتعال هذه المشكلة ولتعمق العراق السٌما انه

 . الدولتٌنالفجوة بٌن 

 المدٌونٌة والتعوٌضات:- (3)

من التداعٌات االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة التً احلت بالعراق جراء  على الرؼم   

بالعراقٌٌن قبل اجتٌاح الكوٌت , إال ان السٌاسات البعثٌة الصدامٌة التً الحقت الضرر 

( ملٌار دوالر كتعوٌضات ومدٌونٌة على التوالً ثمناً 55العراق )دفع الكوٌت ٌصر على 

للؽزو العراقً لها , فلٌس من حق الكوٌت المطالبة بهذه المدٌونٌة والسٌما انها عملت 

                                                
 .  215حٌدر عبدهللا عباس المٌاحً , مصد ر سابق , ص   (1)

الكوٌتٌة واشكالٌة مٌناء مبارك , مجلة  –لمٌاء محسن الكنانً , العالقات العراقٌة  مالك دحام الجمٌلً و  (2)

 .   2, ص  2012, بؽداد , جامعة  52دراسات دولٌة , العدد 

الكوٌتٌة , مجلة دراسات دولٌة , المجلد  –طالب حسٌن حافظ , مٌناء مبارك وآفاق العالقات العراقٌة   (3)

 .  120, ص  2012, جامعة بؽداد مركز الدراسات الدولٌة ,  53, العدد  2012
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الر بطرٌقة ؼٌر ( ملٌار دو12على مضاعفة تكلفة الؽزو العراقً اذ اضافت الٌها )

شرعٌة مستفٌدة من دعم الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة لها والتً تعد صاحبة التدابٌر 

 . (1)لمجرٌات االحداث السٌاسٌة فً المنطقة العربٌة وجوارها الجؽرافً 

العراق قبل عام  متؤسٌسا لما تقدم ان دولة الكوٌت شكلت عابقاً وتحدٌاً كبٌراً اما    

ة دورها السلبً اذ استؽلت وهن الدولة من اجل افتعال االزمات نتٌج هوبعد 2003

الحساسة والسٌما مٌناء مبارك الذي ٌإدي الى نسؾ مٌناء الفاو الكبٌر الذي ٌوفر للعراق 

 واقع االقتصادمما ٌنعكس بشكل فعال على  ودات مالٌة كبٌرة فً حال تم أنشابهمرد

العالقات العراقٌة الكوٌتٌة بسبب كثرة  عالوة على ذلك أن التعقٌد الذي ٌشوب لعراقا

الملفات العالقة التً تلوح بها الكوٌت ضد العراق اضعؾ موقؾ العراق داخل المإسسات 

لتفاعالت لالدولٌة السٌما مجلس االمن وبالتالً فهو مقٌد لحراك الدولة الخارجً ومعقد 

محة الى رفع مستوى الدولً السٌما تجاه روسٌا االتحادٌة الطا الخارجٌة ازاء محٌطه

 تجاه العراق .     الجٌوإقتصادٌةمما ٌعزز توجهات روسٌا  تعاونها مع العراق

 :قطر-ج

, اذ انها  1220ان العالقات العراقٌة القطرٌة متذبذبة وان افضل حاالتها كانت ما قبل عام    

حرب  آبانتراجعت  هاان بٌددعمت العراق فً حرب الخلٌج االولى سٌاسٌاً ومادٌاً واعالمٌاً , 

لمدة عقدٌن من  الدولتٌنالخلٌج الثانٌة بعد اجتٌاح العراق للكوٌت , واستمرت القطٌعة بٌن 

حدث انفراج فً عالقاتهما لكنها ال ترتقً الى مستوى التفاعل  2000الزمن , وبعد عام 

 . (2)االٌجابً الشامل اذ كان طابع الحذر والفتور السمة البارزة لها 

السٌما انها  2003عام  فً النظام العراقً السابقتعد قطر من الدول الساعٌة إلسقاط     

مدرج  قاعدة الحدٌد الً ٌوجد فٌها اطول تحتضن العدٌد من القواعد االمرٌكٌة الضخمة مثل

ة التً تبلػ كلفتها اكثر من ٌلٌفضالً عن قاعدة الس , للطابرات على مستوى الشرق االوسط

 2003ر , ان هذه القواعد تعد بمثابة النقطة الربٌسة لضرب العراق فً عام ملٌون دوال 100

زد على ذلك .  (3) الؽازٌة , اذ عملت قطر على تقدٌم العدٌد من التسهٌالت للقوات االمرٌكٌة

                                                
 .  164لطٌؾ كامل كلٌوي , مصدر سابق , ص   (1)

 . 250 – 242زٌنب علً مظلوم , مصدر سابق , ص   (2)

, العربً للنشر والتوزٌع ,  1اعداء( , ط –عرفان علً جرؼون , قطر وتؽٌر السٌاسٌة الخارجٌة )حلفاء   (3)

 .  131 – 130, ص  2116القاهرة , 
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انها عملت على استقطاب القٌادات البعثٌة والقٌادات من الحركات االخوانٌة التً كانت تعارض 

ق , فضالً عن تقدٌم الدعم الى الحركات االرهابٌة فً العراق المنطقة والسٌما الحكم فً العرا

المادٌة للسٌاسٌة الخارجٌة القطرٌة لدعم وتموٌل التنظٌمات  وقُدرت التكالٌؾ.  (1)تنظٌم القاعدة 

 . (2)( ملٌار دوالر سنوٌاً 4االرهابٌة بنحو )

العملٌات االرهابٌة المدعومة خلٌجٌاً  الشهداء والجرحى من جراء آالؾلقد دفع العراق     

واستمر الموقؾ القطري .  (3) وقطرٌاً , فضالً عن دعمها لفصابل ارهابٌة فً الداخل العراقً

, عندما حدث تحول فً العالقات القطرٌة فً المنطقة  2012السلبً ازاء العراق حتى عام 

والبحرٌن من خالل  الماراتواالسٌما بعد التوتر بٌن قطر والمملكة العربٌة السعودٌة 

فرض على اثرها الحصار والتصرٌحات المسٌبة للعربٌة السعودٌة التً نسبت الى امٌر قطر 

, مما دفعها عن البحث عن منافذ اضافٌة مع محٌطها السٌاسً والقتصادي واالجتماعً علٌها 

 . (4)سفارتها فٌه  فتحالعراق واعادة  ومنهاالقلٌمً 

 تؤثٌر سلبً واضح على آمن سبق ٌمكن القول إن الدور القطري كان ذا  تؤسٌساً على ما     

االمر الذي اثر على الفاعلٌة االقتصادٌة  2012وحتى عام  2003بعد عام واستقرارها الدولة 

 للدولة وجعلها طاردة للفواعل االقتصادٌة الراؼبة فً توثٌق عالقاتها االقتصادٌة مع العراق . 

 المتحدة: االمارات العربٌة -د

 آبان 1221ٌعد العراق من اول الدول التً دعمت استقالل االمارات العربٌة المتحدة عام      

حرب الخلٌج األولى مع بقٌة دول  للعراق فًاالمارات  فضالً عن دعم ,حكم أحمد حسن البكر

اإلٌرانٌة  الوضع قد تؽٌر بعد نهاٌة الحرب العراقٌةبٌد إن ,  )عدا سلطنة عمان( األخرى الخلٌج

بدفعها وما اعقبها من احداث على سٌما اصبح العراق ؼارق فً دٌون دول الخلٌج التً طالبته 

خلفٌة احتالل العراق للكوٌت التً أحدثت توتراً حاداً فً عالقات العراق مع االمارات , زد 

ولتٌن بٌن الدالعالقات  على ذلك اشتراك االمارات فً حرب تحرٌر الكوٌت , واستمر انقطاع

مرة , الذي شهد انفراجه فً عالقات الدولتٌن لكن سرعان ما ساءت العالقات  2003حتى عام 

                                                
 .  224حٌدر عبدهللا عباس المٌاحً , مصدر سابق , ص   (1)

 ,  2014, مكتبة جزٌرة الورد , القاهرة ,  إسرابٌل الصؽرى ورأس االفعى 00بالل الدوى , قطر   (2)

  .  24 – 10ص 

 . 225حٌدر عبدهللا عباس المٌاحً , مصدر سابق , ص   (3)

 . 250زٌنب علً مظلوم , مصدر سابق , ص  (4) 
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نوري المالكً السعودٌة فً دعم اإلرهابٌٌن فً  االسبقأخرى بعد اتهام ربٌس الوزراء العراقً 

 .  (1)العراق , مما جعل االمارات تستدعً السفٌر العراقً لدٌها لتساند بذلك شقٌقتها السعودٌة 

, سٌما إقلٌم كوردستان وتشجٌع الساسة الكرد على االنفصال نفصالا ال زد على ذلك دعمها    

حث اإلقلٌم على  بهدؾإولٌن بارزٌن من االمارات ان اإلقلٌم شهد العدٌد من الزٌارات لمس

 الىالقطع االثرٌة العراقٌة عالوة على قٌام وسطاء اماراتٌٌن بتهرٌب ,  استفتاء االنفصالاجراء 

( ملٌون 196( قطعة أثرٌة عراقٌة  بقٌمة )5500)رب االماراتٌون نحو اذ ه العالمٌةحؾ امتال

,  مثل مٌناء الفاو الكبٌرالمشارٌع الحٌوٌة فً العراق االمارات على عرقلة  عملتو.  (2) دوالر

ها فً بعض المدن فضالً عن العملٌات الواسعة لتبٌٌض األموال العراقٌة التً تدور رحا

المشارٌع العمالقة التً تم شراءها بؤموال باهضه وٌحتفظ بها عراقٌون اإلمارتٌة خاصة 

 . (3)متهمون بالفساد مثل مشروع النخلة وؼٌرها 

مثل الحركة المهدٌة )جند السماء( داخل العراق دعم الحركات المتطرفة باالمارات  قامت و    

والقحطانً التً كانت تخطط الى تنفٌذ عملٌات إجرامٌة تعصؾ الدولة العراقٌة برمتها , اذ انها 

كانت تمول من قبل االمارات , فضال عن حركة الٌمانً التً تعمل على زرع بذور التفرقة 

خل المجتمع العراقً , لقد عملت االمارات على دعم اإلرهاب مما أدى ذلك الى ارباك الوضع دا

األمنً وبالتالً التؤثٌر السلبً على سٌاسٌة العراق وعالقاته الخارجٌة مع الفواعل اإلقلٌمٌة 

جه والدولٌة والسٌما روسٌا االتحادٌة التً حاولت الى تعزٌز عالقاتها مع العراق فً إطار التو

 . (4)الجٌواقتصادي مما ٌخدم مصلحة الدولتٌن معاً 

ٌظهر مما تقدم ان االمارات العربٌة المتحدة مارست دوراً سلبٌاً إزاء العراق , اذ عملت     

دعمها للحركات الفكرٌة المطرفة , فضالً عن  عبر فً الدولةعلى ضرب األسس العقابدٌة 

ارباك الوضع السٌاسً فٌه مما أدى الى اشؽال صانع القرار العراقً بملفات أخرى بعٌداً عن 

 السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً . بتحسٌن الواقعمهامه الربٌسة الخاصة 

 

                                                
  ت االنترنت على :العالقات اإلماراتٌة العراقٌة , الشبكة الدولٌة للمعلوما  (1)

https//ar.wi;ipeedia.orgi . 

 .  226حٌدر عبدهللا عباس المٌاحً , مصدر سابق , ص   (2)

 .  226المصدر نفسه , ص   (3)

 .  242زٌنب علً مظلوم , مصدر سابق , ص   (4)
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 البحرٌن:  -هـ 

فً الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة , وأكد وزٌر  السابق وقفت البحرٌن الى جانب النظام العراقً    

بؤن بالده تإٌد العراق وال تتنصل عن ارتباطاتها القومٌة العربٌة , وال ٌمكن )األعالم البحرٌنً 

. إال ان  (1)وتكثٌؾ الجهود الدولٌة ضد اٌران  (للبحرٌن ان تتخذ موقفاً مضاداً ألي دولة عربٌة

تشكٌل دعمت البحرٌن  ان والؽزو العراقً للكوٌت , هذا التقارب قد تؽٌر بشكل سلبً بعد 

الحصار االقتصادي المفروض على العراق , واستمر موقؾ  تحالؾ دولً ضد العراق واٌدت

ن ضد اذ شارك بعض الطٌارٌن البحرٌنٌٌ,  2003عام  حتىالبحرٌن السلبً إزاء العراق 

العراق مع القوات االمرٌكٌة , بل عملت البحرٌن على قطع العالقات التجارٌة مع العراق فً 

 . (2)حٌنها 

, ضد العراق  استخدمتهماقاعدتٌن فً البحرٌن  تحدة االمرٌكٌة وبرٌطانٌاالوالٌات الم تمتلك    

شمل منطقة الخلٌج تعد البحرٌن مقراً لألسطول األمرٌكً البحري الخامس , وان عملٌاته ت و

األحمر فضالً عن اجزاء من المحٌط الهندي , وٌتمركز هذا وخلٌج عدن وخلٌج عمان والبحر 

, الذي شاركت فً حرب الخلٌج الثانٌة االسطول شرق العاصمة فً منطقة )الجفٌر( , 

ت جراء االحتجاجا الدولتٌن. وقد ازداد توتر العالقات بٌن  (3) 2003القاعدة عام  واستخدمت

اذ ان هذه االحتجاجات تقودها  , فً اؼلب المدن البحرٌنٌة 2011الشعبٌة التً حدثت عام 

دعم  ؼالبٌة شٌعٌة التً طالبت فً إسقاط الحكومة واإلصالح السٌاسً , والسٌما ان العراق 

( مقترحات كان 10) هذه التوجهات سٌاسٌاً , وبعد نشر السٌد مقتدى الصدر وثٌقة تضمنت

تؤجج الموقؾ بشكل اكبر بٌن وٌقاؾ الحرب فً البحرٌن وتنحً حكامها , إ احدها مقترح

, فقد سلم نزار الخٌر هللا الوكٌل االقدم لوزارة الخارجٌة العراقٌة مذكرة احتجاج الى  الدولتٌن

صالح المالكً السفٌر البحرٌنً فً العراق على خلفٌة التصرٌحات المسٌبة للعراق التً 

الرموز الدٌنٌة , وقد نشر خالد بن أحمد ال  , إذ اساء الىالبحرٌن صدرت من وزٌر خارجٌة 

خلٌفة وزٌر خارجٌة البحرٌن تؽرٌده على صفحته الرسمٌة جاء فٌها معتدي ٌبدي قلقه من تزاٌد 

عالمة للنظام أالتدخالت فً الشؤن العراقً وبدل ان ٌضع إصبعه على جرح العراق بتوجٌه 

                                                
 1220ولٌد عمر خلؾ , سٌاسٌة دول مجلس التعاون الخلٌجً تجاه العراق أبان الحرب العراقٌة االٌرانٌة  (1)

 .5,ص 2012, جامعة بؽداد ,12قطر( نموذجاً, مجلة البحث العلمً فً االدب , العدد  –)البحرٌن  1222 –

سالً عدنان عبٌد , امكانات التعاون االقتصادي بٌن العراق ودول مجلس التعاون الخلٌجً , المدة  (2)

, الشبكة الدولٌة  5, ص 2012( دراسة تحلٌلٌة , مستودع بحوث جامعة القادسٌة , 2013 -1221)

 . qu.edu.iq / repositoryلمعلومات االنترنٌت عن ل

 .  222حٌدر عبدهللا عباس المٌاحً , مصدر سابق , ص  (3)
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, وتابع اعان هللا العراق علٌه وعلى امثاله من الحمقى  دولةاإلٌرانً الذي ٌسٌطر على 

 .  (1)المتسلطٌن 

صفوة القول إن التوجه البحرٌنً إزاء العراق لم ٌختلؾ عن بقٌة الدول الخلٌجٌة التً وقفت     

بالضد من العراق وتوجهات الخارجٌة , اذ عملت على ضرب أسس االستقرار فً الدولة االمر 

ى تعاطً الدولة فً الداخل والخارج وبالتالً ابقابها واهنة وؼٌر قادرة على الذي اثر سلباً عل

 النهوض بمهامها ووظابفها على المستوٌٌن الداخلً والخارجً.  

  

 الجٌوإقتصادٌة :االتحادٌة المؤثرات الدولٌة فً توجهات روسٌا  -ثانٌاً 

العدٌد من المناطق ذات االهمٌة  ان الفواعل الدولٌة والسٌما القوى العظمى تضع ٌدها على     

الجٌوستراتٌجٌة سواء كان لمواردها الطبٌعٌة او لموقعها الجؽرافً , اذ ان ذلك ٌعد ادامة لقوتها 

او بقابها فً قابمة الدول ذات المكانة والهٌبة والسطوة الدولٌة , مما ٌالحظ ان العراق كان وما 

لموقعه الجؽرافً وموارده الطبٌعٌة , وبناء على  ٌزال مسرحاً لتلك القوة قدٌماً وحدٌثاً نظراً 

ذلك ثمة مإثرات دولٌة اثرت سلباً على توجهات روسٌا الجٌوإقتصادٌة ازاء العراق ومن هذه 

 المإثرات ما ٌؤتً:

 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة :  - 1

قرن العشرون الذي ان االهتمام االمرٌكً بالعراق ٌعود الى فترة مبكرة نسبٌاً وتحدٌداً الى ال    

شهد صراعاً شرساً بٌن القوى العظمى المهٌمنة على المنطقة العربٌة وما ٌجاورها , وبالتحدٌد 

الدول النفطٌة منها , وتشٌر سلسلة من الرسابل المتبادلة بٌن الحكومتٌن البرٌطانٌة واالمرٌكٌة 

نٌة وفرنسا اذ تقاسمتها الموقعة بٌن برٌطا 1220الى رفض االخٌر التفاقٌة سان رٌمو فً عام 

بوجب االمتٌازات النفطٌة فً تلك المناطق , وكان من نتٌجة هذا الرفض حصول الوالٌات 

المتحدة االمرٌكٌة على االمتٌازات النفطٌة فً العراق الذي اصبح مرتكزاً ربٌساً فً سٌاستها 

 . (2)تجاه المنطقة فٌما بعد 

                                                
ة الدولٌة للمعلومات االنترنٌت ازمة العراق والبحرٌن تتصاعد ... بؽداد تحتج والمنامة ؼاضبة , الشبك (1)

  على : 

http//Arabic . sputnik news . com  

 .  124لطٌؾ كامل كلٌوي , مصدر سابق , ص   (2)
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هتماماً واضحاً بالمنطقة العربٌة بشكل عام والعراق ان الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة اولت ا   

بشكل خاص وزاد االهتمام بالمنطقة بفعل ما اكدته الحرب العالمٌة الثانٌة من اهمٌة استراتٌجٌة 

وعسكرٌة واقتصادٌة , وان العراق كان حاضراً فً الخطط االمرٌكٌة للتوسع االقتصادي , وقد 

 .  (1)حها منذ تلك المرحلة حاولت االدارة االمرٌكٌة تعزٌز مصال

وتمٌزت االستراتٌجٌة االمرٌكٌة ازاء العراق بعد خروج القوات العراقٌة من الكوٌت التً    

 :  (2)( عاماً من الحصار الشامل بما ٌؤتً 13امتدت زهاء )

دور قرارات مجلس استمرار التصعٌد ضد العراق فً المجاالت كافة , ومنها تعدد ص -أ 

ل السابع فً ظل مبررات جدٌدة اتخذت صفة القسوة واالذالل االمن بموجب الفص

بهدؾ تقلٌص قدرات العراق فً ظل الحصار الدولً المتعدد الجوانب , تتخلله 

ضربات عسكرٌة متنوعة , مع شحن حمالت متعددة من االعالم باستخدام اكبر قدر 

 من الحرب النفسٌة بهدؾ اسقاط النظام السٌاسً فً العراق . 

محاصرة النظام العراقً السابق سٌاسٌاً ودبلوماسٌاً مع تضٌٌق الخناق علٌه , وقطع  -ب 

الطرٌق على أي محاولة لتسوٌة االزمة سٌاسٌاً , وتعمٌق عزلته والتشكٌك فً أي 

 محاولة عراقٌة تهدؾ للتصالح عربٌاً واقلٌمٌاً . 

الجو النفسً  استؽالل احداث الحادي عشر من اٌلول , وما رافق ذلك من تؽٌر فً -ج 

االمرٌكً والعالمً الى اقصى الحدود , إلٌجاد صلة ربط بٌن النظام العراقً السابق 

 واالرهاب العالمً مع تلك االحداث . 

التخطٌط الحتالل العراق مع اعالن خطة وضعت فً صورة مبادى هادٌة للسٌاسٌة  -د 

من عام وعندما  االمرٌكٌة فٌما بعد الحرب على العراق سبقت الؽزو االمرٌكً ألكثر

جاءت سنوات االحتالل كشفت بصمات تلك الخطة بصورة تكاد ان تكون نسبة 

 متطابقة. 

( التً اشارت الى ان الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة كانت 2002وٌتضح من خالل شواهد عام )   

 تعمل من اجل القٌام بعمل عسكري ضد العراق وتؽٌٌر النظام السٌاسً فٌه بحجة عدم امتثاله

                                                
, العدد  10كوثر عباس الربٌعً , العراق فً المنظور االمنً االمرٌكً , مجلة دراسات دولٌة , المجلد   (1)

 .  26 – 25, ص  2002, مركز الدراسات الدولٌة , جامعة بؽداد ,  36

, مجلة دراسات دولٌة ,  2002 – 2003لعراق طالب حسٌن حافظ , تطور االستراتٌجٌة االمرٌكٌة فً ا  (2)

 .  124, ص  2002, جامعة بؽداد ,  36, العدد  10المجلد 
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االسلحة الكٌمٌاوٌة والبٌولوجٌة والنووٌة  لقرارات االمم المتحدة مع استمراره فً تطوٌر

وامتالكها , وخوفهم من انتقال هذه االسلحة الى التنظٌمات االرهابٌة مثل تنظٌم القاعدة , وبعد 

 وضهما فً استعمالالحصول على القرار الدولً الذي ٌففشل الوالٌات المتحدة وبرٌطانٌة فً 

القوة العسكرٌة ضد العراق , اجتمع الربٌس االمرٌكً جورج بوش مع ربٌس الوزراء 

م ووجهاء انذاراً لألمم المتحدة وطلبوا منها اصدار  12/3/2003البرٌطانً تونً بلٌر فً 

قرار ٌمكنهم من استخدام القوة ضد العراق , وبخالؾ ذلك فانهما سٌكونان مضطرٌن الستخدام 

 . (1)بدون هذا التفوٌض القوة ضد العراق 

وتوكد الدراسات القانونٌة والسٌاسٌة بؤن الحرب االمرٌكٌة البرٌطانٌة على العراق بؤنها       

حرب انفرادٌة دون سند قانونً وبدون تفوٌض صادر عن مجلس االمن الدولً بهذا الشؤن , 

الدولٌة فً مقدمتها فهً بذلك منتهكة وبشكل سافر وخطٌر على المواثٌق واالعراؾ والقوانٌن 

منظمة االمم المتحدة , وانتهاك مبدأ استخدام الحل السلمً للخالفات الدولٌة , خاصة مٌثاق 

االمم المتحدة التً الفقرة االولى من المادة االولى من هذا المٌثاق على حفظ السلم واالمن 

ٌتٌن بعد االحتالل . وقد كشؾ تقرٌر صادر عن وزارتً الدفاع والداخلٌة االمرٌك (2)الدولً 

ان الوالٌات  20/12/2003بفترة قصٌرة اكد الربٌس االمرٌكً السابق جورج بوش فً 

المتحدة االمرٌكٌة لم تضم العراق لكً تخرج منه سرٌعاً ولكنها ذهبت من اجل المصالح 

ؾ واالهداؾ التً ٌنبؽً تحقٌقها , اذ اوصى هذا التقرٌر بعدة من االجراءات لتحقٌق تلك االهدا

 : (3)ابرزها ما ٌلً 

ان تسهم الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بشكل مباشر فً تحدٌد نظام العراق السٌاسً  -أ 

 المستقبلً .

عدم التسرع فً سحب القوات االمرٌكٌة اال بعد تؤمٌن االوضاع السٌاسٌة وتؤمٌن قواعد  -ب 

 دابمة فً العراق . 

 ٌة .ربط العراق بسلسلة من االتفاقٌات االقتصادٌة واالمن -ج 

( 300العمل على توسٌع السفارة االمرٌكٌة بحٌث ال ٌقل عدد العاملٌن فٌها عن ) -د 

 شخص فً مختلؾ االختصاصات وخاصة االستخبارٌة واالمنٌة . 

                                                
 .  251حٌدر عبدهللا عباس المٌاحً , مصدر سابق , ص   (1)

 .  445جاسم ٌونس الحرٌري , مصدر سابق , ص   (2)

 .  122لطٌؾ كامل كلٌوي , مصدر سابق , ص   (3)
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اما بالنسبة لموقؾ روسٌا من الحرب فكؤنت فً مقدمة الدول الرافضة لالحتالل االمرٌكً    

ورفض مشروع قرار االنكلو أمرٌكً لتخوٌل للعراق وقد جاهرت بموقفها داخل مجلس االمن 

الوالٌات المتحدة من استخدام القوة ضد العراق تحت رعاٌة االمم المتحدة و اٌدت الموقؾ 

الفرنسً المعارض للحرب ورفضت ادراج العراق ضمن قابمة االرهاب , واعربت عن عدم 

البرلمان الروسً . ووصؾ  (1)وجود براهٌن واضحة تثبت تورط العراق فً دعم االرهاب 

احتالل الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة للعراق بؤنه خرق للقانون الدولً , وشاركت فً الجهود 

. ان اعتراض  (2)االقلٌمٌة والدولٌة الساعٌة الحتواء االزمة العراقٌة وتحقٌق االستقرار فٌه 

واقتصادٌة اذ ان روسٌا على الحرب االمرٌكٌة تجاه العراق جاء نتٌجة اعتبارات استراتٌجٌة 

موقؾ روسٌا االتحادٌة كان قابماً على الخشٌة من التداعٌات االستراتٌجٌة التً تنجم عن هذه 

الحرب اذ انها تقلق من وجود قوات امرٌكٌة ضخمة على مقربة من التخوم الجنوبً لها , و 

النظر فً  كانت تخشى من ان تكون هذه الحرب مقدمة للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة على إعادة

استراتٌجٌتها العالمٌة , اما االعتبارات االقتصادٌة فؤن روسٌا كانت تخشى من هٌمنة الوالٌات 

. وعملت  (3)المتحدة على نفط العراق والخلٌج , ومن ثم التحكم فً سوق النفط العالمٌة 

تالل أي الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة على استخدام  استراتٌجٌة الفوضى الخالقة ما بعد االح

فوضة عارمة وتفكك البنى االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة وتسفٌه فكري واخالقً عن 

وفق  ومات القوة العراقٌة واعادة بنابهاطرٌق الوسابل العسكرٌة واالعالمٌة بهدؾ تدمٌر مق

ت عن السابقة )كوندلٌزا راٌس( حٌنما ٌسؤل. وصرحت وزٌرة الخارجٌة االمرٌكٌة  (4)مصالحها 

لفوضى التً احدثتها الوالٌات المتحدة فً العراق قالت ان وضع العراق الحالً لٌس مستقراً , ا

اذ ان الفوضى التً تحدثها عملٌة التحول الدٌمقراطً تكون فً البداٌة فوضى خالقة وربما تنبع 

حدة صبوا الٌه فً العراق اتخذت الوالٌات المت. وألجل تحقٌق ما ت (5)فً النهاٌة وضعاً افضل 

 االمرٌكٌة مجموعة من التدابٌر بهدؾ افساد ما بقً صالحاً فً العراق ومن ابرزها ما ٌلً:

 

                                                
موقؾ االتحاد السوفٌتً وروسٌا من الوحدة العربٌة منذ الحرب العالمٌة االولى حتى  نورهان الشٌخ ,  (1)

 . 125 – 124, ص  2013, مركز دراسات الوحدة العربٌة , بٌروت ,  1الٌوم , ط
الشرقً على المنطقة  –عبد الرحمن جدوع سعٌد التمٌمً , التنافس الؽربً  أحمد جاسم حمزة الطرفً و  (2) 

,  20, العدد  2م , مجلة الدراسات االسالمٌة المعاصرة , المجلد  2012 -1250العربٌة )العراق أنموذجاً( 
 .  222ص  , 2012, كلٌة العلوم االسالمٌة , جامعة كربالء ,
 . 10مثنى علً حسٌن المهداوي , مصدر سابق , ص   (3)
 . 133ص علً عادل حبٌب , مصدر سابق ,   (4)
االمرٌكٌة فً ظل االستراتٌجٌة االمرٌكٌة الراهنة ,  –حسٌن حافظ وهٌب , مستقبل العالقات العراقٌة   (5)

 . 132ص  جامعة بؽداد ,, 2002,  36مجلة الدراسات الدولٌة , العدد 
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 حل الجٌش العراقً: -( 1)

قامت الوالٌات المتحدة بإصدار قرار بحل الجٌش العراقً وسابر الوحدات  23/5/2003فً    

االمنٌة فٌه المسإولة عن حفظ االمن فً العراق فضالً عن الوزارات ذات االصلة واالشراؾ 

. ان ذلك القرار هٌؤ االرضٌة المناسبة لممارسة العملٌات االجرامٌة من قبل الجماعات  (1)علٌه 

رهابٌة مما جعل الدولة فً فوضى عارمة فً كافة المستوٌات السٌاسٌة واالجتماعٌة اال

 .  (2)واالقتصادٌة 

 دعم االرهاب فً العراق:-(2)

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً تصعٌد االرهاب فً العراق عن طرٌق استخدام  ساهمت   

لعراق وزجه فً صراع دموي ألدواتها المالٌة والمخابراتٌة من اجل احكام السٌطرة على ا

عنٌؾ تمهٌداً لزج منطقة الشرق االوسط فً احتراب اٌدٌولوجً وطابفً , اذ ان ذلك ٌجعل 

الوجود االمرٌكً ضرورٌاً فً المنطقة , والسٌما ان استمرار العملٌات االرهابٌة والخالفات 

برعاٌة الوالٌات المتحدة . ان االعمال المنفذة  (3)بٌن دول المنطقة ٌدعم الوجود االمرٌكً فٌها 

عمل على زج العراق بمتاهات مما أثر فً ارباك البٌبة االمنة وبتالً التؤثٌر على سٌاسٌة 

العراق االقلٌمٌة والدولٌة والسٌما روسٌا االتحادٌة التً تعمل على تعزٌز عالقاتها االقتصادٌة 

 مع العراق . 

 التشجٌع على الفساد المالً واالداري:-(3)

, اذ ان الدولة باتت  2003لفساد المالً واالداري ظهر بشكل كبٌر فً العراق بعد عام ا ان  

تعد من اكثر دول العالم فساداً وخاصة ما ٌتعلق بالعملٌات المالٌة واالقتصادٌة , وان الوالٌات 

المتحدة ال تلتزم بالقوانٌن الدولٌة الخاصة بالدولة اذ سرقت محتوٌات المصارؾ والمنشآت 

كرٌة وعدم ردع المفسدٌن والعابثٌن بالمنشآت الحٌوٌة المهمة بهدؾ اضعاؾ بنٌة الدولة العس

 .  (4)العراقٌة 

                                                
ٌسه عام فاضل صلفٌج العزاوي , خفاٌا المإامرات الدولٌة ألسقاط الحكم الوطنً فً العراق منذ تؤس  (1)

 .   322, ص  2016, دار المعتز للنشر والتوزٌع ,  1, ط 2003ولؽاٌة احتالله عام  1221

, ص  2015, امواج للطباعة والنشر والتوزٌع , االردن ,  1الدٌمقراطٌة الجدٌدة , ط, عمر الحسان   (2)

52 – 52 . 

انعام عبد الرضا سلطان , تصعٌد االرهاب فً العراق وتؤثٌره على منطقة الشرق االوسط , المجلة   (3)

 .  102, ص  2010, الجامعة المستنصرٌة ,  16السٌاسٌة الدولٌة , العدد 

 .  262زٌنب علً مظلوم , مصدر سابق , ص   (4)
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 تدمٌر االقتصاد العراقً: -(4)

بإصدار اجراءات وقوانٌن اقتصادٌة  2003عملت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بعد عام    

االقتصاد العراقً مما ساهم فً  بهدؾ فرض تطبٌقاتها فً الدولة وعملت على تدمٌر وتفكٌك

استشراء الفقر وتفاقم البطالة وتعطٌل معامل القطاع الصناعً مع تدمٌر القطاع الزراعً فضالً 

فتح االستٌراد بدون رقابة وفتح الحدود امام السلع االستهالكٌة السٌبة اذ ان هذا أثر بصورة 

 .  (1)مباشرة على االقتصاد العراقً 

 سلطة للعراقٌٌن: لاتأخر تسلٌم -(5)

من المعروؾ ان الوالٌات المتحدة ال ترؼب فً قٌام الدٌمقراطٌة الوطنٌة الحقٌقٌة بل تعمل    

على إقامة حكومة مإٌدة ومطٌعة لألمرٌكٌٌن وتسمح لهم فً إقامة قواعد عسكرٌة دابمة , لهذا 

فق اخذت الوالٌات المتحدة بالمماطلة فً تسلٌم السلطة للعراقٌٌن بهدؾ بناء النظام السٌاسً و

مصالحها ورإٌتها , مما جعلها تبحث عن شخصٌة قرٌبة من االمرٌكٌٌن لذلك فضلوا الدكتور 

. ان االستراتٌجٌة  CIA (2)اٌاد عالوي الذي لُه عالقة جٌدة بوكالة االستخبارات المركزٌة 

االمرٌكٌة فً العراق تستهدؾ الشعب و استهدفت النظام , اذ ان هذه االستراتٌجٌة عملت على 

تعمٌق سلبٌات العراق مع جٌرانه فؤن هذه الدول تنظر الى العراق برٌبة و انها ركزت على 

ضح ذلك فً سمات . فقد ات (3)بناء السلطة المقٌدة لكنها أهملت عن قصد بناء الدولة العراقٌة 

الدولة العراقٌة خالل سنوات االحتالل اذ انها ركزت فً بناء دولة ضعٌفة ومحدودة االمكانٌات 

أي انها ال تستطٌع ان تدافع عن نفسها اتجاه ما ٌهددها من اخطار خارجٌة فقد فتحت الحدود 

واستنزاؾ الشعب لتسلل االرهابٌٌن من دول الجوار مما أثر سلباً على الوضع االمنً وتدهوره 

العراقً لهذا ان العراق الٌزال ٌعانً من تدهور الوضع االمنً بسبب ضعؾ جهازه 

 .  (4)االستخباراتً مما انعكس على دوره االقلٌمً المفترض 

و ان االستراتٌجٌة االمرٌكٌة اعتمدت على المحاصصة المقٌتة كطرٌقة وحٌدة بهدؾ اقامة     

الجدٌد مما ادى الى افراز سلبٌات عدٌدة ٌعٌشها المجتمع  التوازنات السٌاسٌة فً العراق

العراقً , فضالً عن التوترات السٌاسٌة بٌن االطراؾ المماثلة فً الحكومة العراقٌة والتً 

                                                
ً مستقبل االقتصاد العراقً ( , دراسات ضافر طاهر حسان , العراق واالحتالل االمرٌكً ) دراسة ف  (1)

 .  310 – 302, ص  2002, جامعة بؽداد ,  36دولٌة , العدد 

 .  122لطٌؾ كامل كلٌوي , مصدر سابق , ص   (2)

 .  232طالب حسٌن حافظ  , مصدر سابق , ص   (3)

 .  133علً عادل حبٌب , مصدر سابق , ص   (4)
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اق حول احدى القضاٌا المهمة مثل ٌمكنها ان تتعرض النهٌار فً أي وقت فً حال لم ٌحدث اتف

من القضاٌا المتنازعة علٌها اذ ان المحاصصة ضٌة كركوك او تعدٌل الدستور وؼٌرها ق

الطابفٌة تعرض الوضع السٌاسً الى العدٌد من االخفاقات مما ٌربك المشهد السٌاسً العراقً 

 . (1)وٌإثر فً بناء الدولة العراقٌة وتوجهاتها ودورها االقلٌمً فً المستقبل 

ل بٌد إن الوالٌات المتحدة عملت ان العنؾ الطابفً ظل ؼابباً طول السنة االولى من االحتال   

على تؽذٌة التطرؾ بالتزامن مع بروز الحركات الدٌنٌة المتطرفة مثل انصار االسالم وانتشار 

الفساد المالً واالداري فً الدولة اذ ان االمرٌكان عمدوا الى جعل العراق مختبراً للمخططات 

لى ان الوجود االمرٌكً فً . ع (2)التً تحرض الجماعات واالشخاص على بعضهما البعض 

العراق سمح بتعاظم دور دول الجوار داخل العراق , السٌما ان دول الجوار تتصارع من اجل 

مصالحها الجٌوسٌاسٌة بدعوى ملا الفراغ االستراتٌجً بعد االنسحاب االمرٌكً من العراق , 

االقلٌمً مما اثراً سلباً االمر الذي جعله بوراً للصراعات المعلنة والخفٌة فً داخله وفً محٌطه 

 . (3)على دور العراق االقلٌمً فً المستقبل 

ان السلطة الحاكمة فً العراق عملت على اجراء العدٌد من البداٌات الخجولة اذ كانت      

بمجملها خاطبة كان الهدؾ منها تحدٌد عملٌة االنتقال السٌاسً , وقد حث اٌة هللا العظمى السٌد 

 2004تانً على قضٌة الدستور وحسمها فً اقرب وقت , وفً شباط عام علً الحسٌنً السٌس

اصدر االخضر االبراهٌمً الممثل الخاص لألمم المتحدة تقرٌراً اٌده فٌه السٌد علً السٌستانً  

الشعب العراقً بؤن الموضوع لن  طالب فً تشكٌل حكومة مإقتة لطمؤنتاالنتخابات القرٌبة و 

. واعتمدت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة على اسلوب الهدم ولم  (4)ٌتعرض للتسوٌؾ والمماطلة 

 , وهً :  (5)تعتمد البناء فٌما ٌلً اشارة الى جملة من المالحظات 

                                                
عامر هاشم عواد , دور العراق الجدٌد فً االستراتٌجٌة االمرٌكٌة تجاه منطقة الشرق االوسط , مجلة   (1)

 .  124, ص  2002, جامعة بؽداد ,  33, العدد  2الدراسات الدولٌة , المجلد 

نعومً كالٌن , عقٌدة الصدمة صعود رأسمالٌة الكوارث , ترجمة نادٌن خوري , شركة المطبوعات   (2)

  . 426, ص  2011, بٌروت ,  3توزٌع والنشر , ط لل

, مركز  322عبد الجلٌل زٌد المرهون , امن الخلٌج والمتؽٌر االمرٌكً , مجلة المستقبل العربً , العدد   (3)

 .  20 – 10, ص  2006دراسات الوحدة العربٌة , بٌروت , 

لعراق االنتقالٌة على حد فترة ا, االوسط(  المجموعة الدولٌة لمعالجة االزمات )الشرقتقرٌر صادر عن   (4)

 . 1, ص  2004,  22رقم  السكٌن , بؽداد , 

هٌفاء احمد محمد , االستراتٌجٌة االمرٌكٌة واثرها على الوضع االمنً واالجتماعً فً العراق , مجلة   (5)

 .  142, ص  2002, جامعة بؽداد ,  36دراسات دولٌة , العدد 
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إن ما حدث هو إخفاق إال ان الواضح بعد السنوات االولى من االحتالل لم ٌكن إخفاقاً  -أ 

 بل امراً ٌسبقه التخطٌط والتنظٌم .

عت الى انهٌار مإسسات الدولة بل حلت أهم المإسسات االمنٌة ان القوات المحتلة س -ب 

 كان مفترقاً . أنشاولم تؤتً بالبدٌل المناسب لها وما 

ان كل ما قدمته الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة لم ٌكن بحسن نٌة , وال ٌخفى ذلك على  -ج 

تنظر الى المتتبع للعالقات االمرٌكٌة العراقٌة , من ان الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

 العراق عدواً فً المنطقة .

وتجدر باإلشارة الى ان الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة اعتمدت على االجراءات العدوانٌة بهدؾ    

طمس معالم الدولة العراقٌة ضمن سٌاسة اضطراب عالمً , اذ ان ذلك ٌحقق وٌدٌم مدى بقابها 

و برٌجنسكً بقوله )ان الخٌار الوحٌد على عرش الزعامة العالمٌة , وهذا ما أشار الٌه زبؽنٌ

. مما ٌجعل  (1)للقٌادة االمرٌكٌة هو فوضى عالمٌة( لكً تحافظ على مكانتها فً النظام الدولً 

القوة االمرٌكٌة فً دٌمومة وعلى نطاق واسع بهدؾ التصدي لكل مصادر التهدٌد العالمً سمٌا 

 . (2)العراق الذي ٌشكل مصدر تهدٌد مستقبلً ومتنامً لها 

وعلٌه ٌمكن القول ان االحتالل االمرٌكً للعراق ؼٌر شرعً وباطل , هو اعتداء على    

الشعب العراقً , وٌعد مخالفة واضحة لالتفاقٌات والمواثٌق الدولٌة وانتهاك للقانون الدولً , اذ 

ت المتحدة ان هذا االحتالل كان عدواناً عسكرٌاً واضحاً ال لبس فٌه , نتٌجة لما اقترفته الوالٌا

وحلفابها ضد العراق , مما أثر على سٌاسٌة العراق الخارجٌة وجعلها مقٌدة السٌما مع الفواعل 

. و ان الوالٌات المتحدة االمٌركٌة كانت السبب  (3)االقلٌمٌة والدولٌة ومنها روسٌا االتحادٌة 

منٌة الربٌسً عن كل ما حدث للعراق من تدهور االوضاع السٌاسٌة واالقتصادٌة واال

واالجتماعٌة اذ ان الدولة ما تشهدهُ من انتشار ظاهرة الفساد وظهور الجماعات االرهابٌة 

وظهور الطابفٌة وزعزعة االمن واالستقرار وؼٌرها هً تدبٌر الوالٌات المتحدة , اذ ان 

سٌاستها باتت واضحة المعالم سواء فً العراق او على مستوى العالم اجمع فهً تتبع اهدافها 

الحها ومستعدة ان تحرك جٌوشها من اجل ذلك فهً تركز على اضعاؾ الشعوب ومص

والحكومات فً دول العالم الثالث وكل من ٌتعارض مع الرإٌة االمرٌكٌة فهً تنتظر الوقت 

                                                
 .  125لطٌؾ كامل كلٌوي , مصدر سابق , ص   (1)

زبؽنٌو برٌجنسكً , االختٌار السٌطرة على العالم ام قٌادة العالم , ترجمة عمر االٌوبً , دار الكتاب   (2)

 .  50 – 42, ص  2004العربً , بٌروت , 
 .  256حٌدر عبدهللا عباس المٌاحً , مصدر سابق , ص   (3)
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المناسب التً تجهز على الدولة التً تراها االهم فً حساباتها فً المنطقة تعمل على تدمٌرها 

 وهذا ما حدث للعراق. 

 االتحاد االوربً:  - 2

ٌعد االتحاد االوربً من اهم االطراؾ المإثرة والفاعلة على الصعٌد العالمً نظراً     

فً مختلؾ المسابل والقضاٌا تإهله ألداء االدوار االكثر فاعلٌة قوة التً ٌمتلكها ولمإشرات ال

با بعالقات تارٌخٌة وثٌقة , وقد تفاوتت بٌن التوجه شرقاً و. ان العراق ٌرتبط مع أور (1)الدولٌة 

او ؼرباً تحت ضؽط المتؽٌرات الداخلٌة والخارجٌة , فضالً عن الرؼبة االوربٌة قدٌماً وحدٌثاً 

. او تمكن الدول االوربٌة من الحصول على االمتٌازات  (2)فً اٌجاد موطن قدم لها فً العراق 

رٌطانٌة وهولندا وفرنسا فً مطلع عشرٌنٌات القرن الماضً النفطٌة فً العراق والسٌما ب

السوفٌتً على مناطق  –واستمرت حتى سقوط النظام الملكً , ان ازدٌاد التنافس االمرٌكً 

العالم االستراتٌجٌة والسٌما العراق , اضطرت الفواعل االوروبٌة الى االنضمام تحت ركب 

اقرب الى التحقق باالنضمام الى القطب الدولً منذ السٌاسٌة االمرٌكٌة ألنها ترى فً مصالحها 

, ومن ابرز الشواهد على ذلك هو الموقؾ االمرٌكً االوروبً من التطورات  1245عام 

ثم الدعم االوروبً للعراق فً برنامجه  1222 – 1252السٌاسٌة التً شهدها العراق بٌن عام 

 .  (3)النووي ثم حرب الخلٌج االولى 

ل االتحاد االوروبً فً حرب الخلٌج الثانٌة اذ انظمت برٌطانٌة وفرنسا مع وقد ساهمت دو   

,  622/1220باقً الدول االوربٌة الى قوات التحالؾ الدولً بعد صدور قرار مجلس االمن 

بل ان برٌطانٌة قد عبؤت كل امكاناتها العسكرٌة تحت تصرؾ الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة , 

ة فً القتال الجوي والبري والبحري اما فرنسا فقد اشتركت بسبعة فضالً عن مشاركتها الفعال

االلؾ مقاتلة جوٌة مع بوارجها الحربٌة وكذلك الحال مع بقٌة الدول االوروبٌة التً كانت متفقة 

مع القرار االممً و قدرت خسابر فرنسا فً تلك الحرب اكثر من )ملٌاري دوالر( فٌما بلؽت 

. وادركت دول االتحاد االوروبً  (4) 1220ون دوالر خالل عام ( مل600ٌخسابر شركاتها بـ)

                                                
ة , قراءة تحلٌلٌة فً اولوٌات االتحاد االوروبً االستراتٌجٌة تجاه العراق , مجلة امجد زٌن العابدٌن طعم (1)

, ص  2022, , مركز حمورابً للبحوث والدراسات االستراتٌجٌة , بؽداد  41حمورابً للدراسات , العدد 

252 – 254 . 

ها المستقبلٌة , مجلة دراسات آمنة محمد علً , السٌاسٌة الخارجٌة العراقٌة تجاه االتحاد االوروبً وآفاق (2)

 .  112, ص  2010 جامعة بؽداد,, 44دولٌة , العدد

 .  122لطٌؾ كامل كلٌوي , مصدر سابق , ص   (3)

 .  122المصدر نفسه , ص   (4)
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االمرٌكً تجاه العراق ٌنبع من دوافع جٌوستراتٌجٌة ترتبط  –موقؾ البرٌطانً الالربٌسة ان 

بالمشروع االمرٌكً فً الشرق االوسط والذي ٌهدؾ الى اعادة الصٌاؼة فً المنظومة االمنٌة 

 . (1)لدول الشرق االوسط ومنها العراق 

وفٌما ٌخص حرب الخلٌج الثالثة فقد اكدت الدول االوروبٌة فً اجتماع وزراء الخارجٌة    

معرفتها فً استخدام القوة العسكرٌة ضد العراق دون موافقة مجلس االمن الدولً باستثناء 

ا , وم 2003التهدٌدات االمرٌكٌة على العراق مطلع عام  ءبرٌطانٌا واٌطالٌا واسبانٌا , وعند بد

بعدها من الحرب واالحتالل تباٌنت مواقؾ دول االتحاد االوروبً بٌن المإٌد والمعارض 

. االول تقوده برٌطانٌة ومعها )اٌطالٌا وهولندا واسبانٌا  (2)بحسب ما تملٌة مصالح هذه الدول 

وبولندا والدنمارك والبرتؽال والتشٌك والمجر وجمهورٌات البلطٌق( اذ ان هذه الدول اكدت 

 . (3)ٌدها للحرب على العراق تؤٌ

فقد شاركت برٌطانٌة فً كل التحضٌرات التً بدأتها الوالٌات المتحدة للحرب ضد العراق اذ    

كان تنسٌق بٌن الربٌس االمرٌكً جورج بوش والربٌس البرٌطانً تونً بلٌر , واكد االخٌر ان 

/ 11شكلتها تصورات اعقاب  الحكومة البرٌطانٌة اخذت قرارها استناداً الى التهدٌدات التً

سبتمبر والحاجة الماسة ان تقؾ المملكة المتحدة جنباً الى جنب مع الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة , 

بل كانت القوة الثانٌة بعدة قوة  2003وبالفعل ان برٌطانٌة شاركت فً حرب العراق عام 

( الؾ جندي من مجموع قوات 45. وبلػ عدد الجنود البرٌطانٌٌن حوالً ) (4)الوالٌات المتحدة 

 . (5)جندٌاً  122و124التحالؾ البالؽة 

أما بالنسبة لبولندا فقد ساندت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً حربها ضد العراق منذ بداٌة    

على أقل نٌل عقود بعض  2003( جندي فً عام 2500االحتالل وقد نشرت فً العراق نحو )

كومة العراقٌة الجدٌدة و ٌرى بعض المحللٌن فً قراءتهم المشارٌع وابرام صفقات مع الح

                                                
ستار جبار الجابري , موقؾ االتحاد االوروبً تجاه االستراتٌجٌة االمرٌكٌة فً العراق , دراسات دولٌة ,   (1)

 .  45, ص  2002, جامعة بؽداد ,  36العدد

 2013 – 2003محمد عبدالرحمن ٌونس العبٌدي , االتحاد االوروبً والعراق: دراسة سٌاسٌة اقتصادٌة   (2)

 .  22, ص  2012 جامعة الموصل ,, 36, العدد 12المجلد , مجلة دراسات اقلٌمٌة , 

 .  122لطٌؾ كامل كلٌوي , مصدر سابق , ص   (3)

, مجلة االستاذ , المجلد االول ,  2003البرٌطانٌة بعد عام   -ستار جبار الجابري , العالقات العراقً   (4)

 . 226 – 225, ص  2012,  , مركز الدراسات االستراتٌجٌة والدولٌة , جامعة بؽداد 223العدد

 , متاح على الرابط  2003ؼزو العراق , االحتالل االمرٌكً للعراق عام   (5)

https//ar.m.wikipedia.org/wiki . 
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للمشاركة البولندٌة فً هذا التحالؾ , وفً مراسٌم خاصة اعلنت بولندا رسمٌاً انتهاء مشاركتها 

فً التحالؾ العسكري الذي قادته الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ضد العراق أذ انهت الوحدات 

بعد مؽادرة  22/10/2002عراق مهامها العسكرٌة فً ٌوم العسكرٌة البولندٌة المنتشرة فً ال

جندي وانهت بذلك تواجد القوات  100أخر دفعة من الجنود البولندٌٌن المقدر عددهم نحو 

البولندٌة فً العراق الذي استمر الى خمس سنوات وٌذكر ان خسابر القوات البولندٌة فً 

 .   (1)جندٌاً مع مقتل صحفٌٌن بولندٌٌن  22العراق بلؽت 

وقد  2003اما بخصوص اٌطالٌا فقد شاركت مع قوات التحالؾ فً حربها ضد العراق عام    

خاضت سلسلة من المعارك العنٌفة التً اندلعت فً مدٌنة الناصرٌة مع جٌش المهدي لفترات 

واندلعت المعارك بشكل ربٌسً بهدؾ  2004نٌسان وحتى أواخر شهر آب عام  4متقطعة من 

الجسور الثالثة التً تربط اجزاء المدٌنة ببعضها وبلػ عدد القوات االٌطالٌة فً  السٌطرة على

مقاتل من عناصر جٌش المهدي , وبعد تزاٌد  600( االلؾ جندي مقابل 3هذه المعارك )

الضؽوط الداخلٌة على حكومتً بلٌر وبوش كً ٌضعاه جدوالً لسحب بلدٌهما من العراق , 

ب كامل قواتها من العراق واكد ربٌس الوزراء االٌطالً )رومانو أعلنت إٌطالٌا رسمٌاً فً سح

برودي( انه سٌسحب قوات بالده بالتشاور مع الحلفاء معتبراً ان حرب العراق كانت خطؤ فادحاً 

وكان للربٌس االٌطالً قد كشؾ النقاط عن خطة االنسحاب أعدتها الحكومة االٌطالٌة التً 

 .  (2) 2006( جندي فً نهاٌة عام 3000ٌطالٌٌن وقوامهم )تهدؾ الى انسحاب كامل لجنود اال

اما بخصوص دولة هولندا فقد اكدت الحكومة الهولندٌة دعمها الؽزو العراقً على الرؼم من    

انه لم ٌكن مشروعاً وال سند قانونٌاً لُه , و ان البرلمان الهولندي لم ٌعلم بخطط الحكومة اذ ان 

ته لوزٌر الخارجٌة آنذاك , اذا ان هولندا قدمت الدعم السٌاسً ربٌس الوزراء ترك االمر برم

والعسكري للحرب بسبب امتالك العراق اسلحة الدمار الشامل على الرؼم ان العراق ال ٌملك 

مثل هذه االسلحة لكن مشاركتها فً الحرب هو دعم لحلٌفتها فً شمال االطلسً الوالٌات 

                                                
القوات البولندٌة تنهً مهمتها رسمٌاً فً العراق , الشبكة الدولٌة لمعلومات االنترنٌت , متاح على الرابط   (1)

 التالً 

https//www.dw.com .   

دوٌتشه فٌله , طارق أنكاي , انسحاب الجنود االٌطالٌٌن من العراق ٌزٌد الضؽوط على قوات التحالؾ ,   (2)

 متاح على الرابط التالً 

https//www.dw.com . 
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( 1200ادتا الؽزو , وتمركز القوات الهولندٌة قوامها نحو )المتحدة االمرٌكٌة وبرٌطانٌا اللتٌن ق

 .  (1) 2005جندي فً جنوب العراق الى حٌن انسحابها من العراق عام 

فً حٌن دعمت اسبانٌا الحرب ضد العراق على الرؼم من المعارضة الشعبٌة للحرب ,     

, ان بالده  2004 – 1226( الذي حكم من وأكد الربٌس االسبانً السابق )فوسٌة مارٌا ازنار

حظٌت بنفوذ عالمً من خالل دعم الحرب فً العراق , واكد ان الدعم االسبانً كان ٌتماشى 

مع البلدان االوروبٌة االخرى اذ قال فعلنا ما فعلته اؼلب البلدان االوروبٌة وٌعد الربٌس 

االسبانٌة االسبانً حلٌفاً دولٌاً بارزاً للربٌس االمرٌكً جورج بوش , وتجاهلت الحكومة 

المعارضة الداخلٌة واكد الربٌس االسبانً )ال ٌمكنك ان تطلب مساعدة صدٌق ومن ثم ترفض 

عندما ٌطلب منك نفس الصدٌق شٌباً ما( مإكداً ان تعزٌز العالقات مع الوالٌات المتحدة 

 . (2)االمرٌكٌة أمراً استراتٌجٌاً جٌداً إلسبانٌا وٌنبع من االحساس بالتبادل السٌاسً 

وذكر متحدث عسكري اسبانً ان مجمل عناصر الوحدة االسبانٌة فً العراق المإلفة من    

عسكري ٌتمركزون فً مدٌنة الدٌوانٌة , وانسحبت القوات االسبانٌة من العراق ٌوم  1432

. اما بالنسبة للدول الرافضة للتوجه العسكري هً )فرنسا والمانٌا( فتبنت (3) 22/5/2004

ارجٌة موحدة لتوجهات االمرٌكٌة , بل عملت الى تصعٌد لهجتها تجاه الدول الدولتٌن سٌاسة خ

االوروبٌة المإٌدة للحرب , وطلب الربٌس الفرنسً االسبق جاك شٌراك من الدول التً اٌدت 

الحرب ان تلتزم الصمت فً حٌن كان توصٌؾ الدول المإٌدة للحرب أشد من قبل المستشار 

ال )هناك عصابات محلٌة لواشنطن داخل القارة االوروبٌة( فضالً االلمانً السابق نشروٌدر اذ ق

بالتنسٌق مع  أوروباعن ذلك النجاح الفرنسً فً تشكٌل المحور المعارض للحرب خارج 

. اال ان ذلك الموقؾ لم ٌدم طوٌالً اذ تحولت كل من فرنسا  (4)الصٌن وروسٌا االتحادٌة 

راق وتؽٌٌر صانع القرار السٌاسً فً الدولتٌن اصبحتا والمانٌا بعد الؽزو االمرٌكً واحتالل الع

تسٌران خلؾ الخارجٌة االمرٌكٌة السٌما بعد وصول الٌهودٌٌن للحكم )مٌركل ونٌكوال 

                                                
 اعتراؾ هولندي بدعم ؼزو العراق , متاح على الرابط التالً   (1)

https//www.aljazeera.net/news .  

 ربٌس وزراء إسبانٌا ٌدافع عن مشاركة بالده فً احتالل العراق , متاح على الرابط التالً   (2)

https//almadapaper.net/view.php. 

, القوات االسبانٌة تنهً انسحابها من النجؾ واٌطالٌا تبقً على قواتها فً العراق , جرٌدة العرب الدولٌة  (3)

 , متاح على الرابط التالً  2004,  2223الشرق االوسط , العدد

https//archive.aawsat.com. 

 . 122لطٌؾ كامل كلٌوي , مصدر سابق , ص  (4)
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ساركوزي( الى سدة الحكم فً هاتٌن الدولتٌن بل اخذ ٌتنافسان بهدؾ التقرب الى الجانب 

ر توافق مع سٌاسٌة الوالٌات المتحدة االمرٌكً ومنافسة برٌطانٌة فً هذا المجال واصبح اكث

بالهٌمنة االمرٌكٌة بالرؼم من امكاناتها  أوروبااالمرٌكٌة ازاء العراق , مما ٌعنً قبول دول 

السٌاسٌة واالقتصادٌة وجعل الدول االوروبٌة تمارس دوراً ثانوٌاً خلؾ الوالٌات المتحدة 

روبً متفقة مع كل ما تطرح الوالٌات االمرٌكٌة , وخالل مدة قصٌرة اصبحت دول االتحاد االو

المتحدة االمرٌكٌة من مشارٌع جٌوستراتٌجٌة اذ ان انقٌاد االتحاد االوروبً خلؾ الوالٌات 

المتحدة أثر سلباً على المنطقة العربٌة عموماً والعراق بشكل خاص , فبدالً من االفادة من دول 

ٌكٌة اصبح عبباً ثقٌالً على المنطقة ككل هذا االتحاد كفاعل دولً من أجل مواجهة السطوة االمر

 .  (1)العراق خاصًة 

نافلة القول ان دول االتحاد االوروبً والسٌما فواعله الربٌسة )برٌطانٌة , فرنسا , المانٌا(   

كانت منقادة خلؾ التوجهات الجٌوستراتٌجٌة للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه العراق مما جعل 

لعراق والحد من مكانته وبث االنقسام والفرقة بٌن صفوؾ الشعب االخٌرة تتمادى على ا

العراقً مما ادى الى ارباك الوضع لدى صانع القرار السٌاسً والتؤثٌر السلبً على عالقات 

العراق وسٌاسته الخارجٌة والسٌما الفواعل االقلٌمٌة والدولٌة ومنها روسٌا االتحادٌة التً تعمل 

 إقتصادٌة مع العراق . على تعزٌز عالقاتها الجٌو

 مجلس االمن الدولً: - 3

بعد الحرب العالمٌة الثانٌة وهو احد اجهزة االمم  1245مجلس االمن الدولً فً عام  ؤانش   

وٌتؤلؾ المجلس من خمس دول دابمة العضوٌة وتتمتع بحق النقض وهً روسٌا , المتحدة 

كة المتحدة , وٌضم عشرة دول اعضاء الصٌن , الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة , فرنسا , الممل

تنتخبها الجمعٌة العامة لألمم المتحدة لوالٌة مدتها سنتٌن وٌضطلع فً المهمة الربٌسٌة فً حفظ 

السالم واالمن الدولٌٌن , وال ٌتدخل المجلس فً الشإون الداخلٌة للدول االعضاء اال اذ 

 .  (2)اصبحت هذه الدول تهدد السلم الدولً 

لس االمن من الهٌبات االكثر تؤثٌراً فً االمم المتحدة وان قراراته ملزمة لجمٌع وٌعد مج    

الدول , ومن الجابز ان تنفذ قسراً اذ اصدر بموجبه قرار الفصل السابع من مٌثاق االمم المتحدة 

                                                
 . 201 – 200المصدر نفسه , ص   (1)

 فرنسا ومجلس االمن , متاح على الرابط   (2)

https// www . diplomatie . gouv . 



 إزاء العراق وآفاقها المستقبلٌة  لسلوك روسٌا االتحادٌة  الفصل الرابع .... االبعاد الجٌوأقتصادٌة

 

 
124 

تندة الى , اال ان الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فسرت هذا القرار حسب مقاساتها الخاصة , مس

ل وساهم مجلس االمن الدولً تحت الضؽط االمرٌكً طٌلة فترة وقرارات هذا الفص عقوبات

, على اصدار القرارات المتعلقة بفرض العقوبات  2003التسعٌنات حتى ؼزو العراق عام 

على العراق , وطبق الفصل السابع بشكل فوري علٌه , واستخدام القوة ضد العراق وفرض 

واصدر مجلس االمن الدولً مجموعة من القرارات بعدة اجتٌاح  . (1)اإلجراءات الدولٌة علٌة 

 :  (2)العراق للكوٌت لم ٌشهدها تارٌخ االمم المتحدة وحسب المراحل االتٌة 

اصدر مجلس االمن الدولً مجموعة من القرارات مهدداً باستخدام  2/2/1222من  -أ 

 القوة . 

االمن استمر فً اصدار  , ان مجلس 22/2/1221بعد انسحاب العراق من الكوٌت فً  -ب 

 عاماً .  13القرارات الممنهجة التً تمثلت فً الحصار االقتصادي والذي استمر لمدة 

تحت ذرابع  2/4/2003استخدم مجلس االمن مبدأ القوة ضد العراق واحتالله فً  -ج 

وحجج مختلفة حسب الفصل السابع من مٌثاق االمم المتحدة , , اذ ان هذا ٌإشر الى 

الترابط بٌن اإلرادة السٌاسٌة ووحدة الهدؾ , مما ٌوكد على عد خضوع قرارات 

 مجلس االمن الدولً للرقابة القضابٌة .  

وٌمكن تشخٌص اهم االبعاد القانونٌة والسٌاسٌة ألحكام الفصل السابع الصادر بحق العراق    

 :  (3)فً الجوانب االتٌة 

استخدام التدابٌر االكراهٌة االقتصادٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة لؽرض الزام العراق  -أ 

 بقرارات مجلس االمن مع عدم االتاحة لُه فً االعتراض او المناقشة . 

على دول االعضاء فً االمم المتحدة بهدؾ التزامها فً تنفٌذ قرارات مجلس الضؽط  -ب 

( من مٌثاق االمم المتحدة 25االمن الدولً الصادرة ضد العراق بموجب المادة )

 وضرورة تعاونها مع االمم المتحدة فً آلٌات تنفٌذها .

                                                
بسمة ماجد حمزة المسعودي , االثار االقتصادٌة والسٌاسٌة لقرارات االمم المتحدة تجاه العراق للمدة من   (1)

 .  100 – 22, ص  2011, رسالة ماجستٌر , كلٌة العلوم السٌاسٌة , جامعة النهرٌن ,  2002 – 1220

مم المتحدة , مجلة كلٌة الرافدٌن خلؾ عبد الجلٌل ٌاسٌن الداهري , العراق والفصل السابع من مٌثاق اال  (2)

 .  1, ص  2013, ,بؽداد  32الجامعة للعلوم , العدد 

 .  106بسمة ماجد حمزة المسعودي , مصدر سابق , ص   (3)
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ذلك عن طرٌق عزل النظام السٌاسً العراقً دولٌاً وعدم التعامل معه دبلوماسٌاً , و -ج 

تخفٌض مستوى التمثٌل الدبلوماسً واؼالق السفارات , وجعله تحت رعاٌة مصالح 

 السفارات االخرى .

قٌام الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة باستخدام القوة ضد المنشؤة العراقٌة االقتصادٌة  -د 

بموجب الفصل  1220الصادر عام  622والعسكرٌة استناداً الى قرار مجلس االمن 

 .  السابع

ان قرارات مجلس األمن التً فرضت على العراق تعد االكثر شمولٌة اذ لم ٌسبق فرض     

هكذا قرارات من قبل على أي دولة فً العالم , مستنداً بذلك الفصل السابع , اما اهم السمات 

 : (1)العامة لتطبٌق الفصل السابع من مٌثاق االمم المتحدة كتالً 

التً تتضمن التدابٌر العقابٌة ضد العراق وعدم االهتمام  االسراع فً اصدار القرارات (1

الذي ٌقضً الى فرض االجراءات  660/1220الى ردود فعل االخٌر على قرار 

الدولٌة وصدور قرارات اخرى تإٌد استخدام القوة بهدؾ تنفٌذ فرض االجراءات 

 .  1220/  620و  665لقراري 

القضاء على جمٌع الفرص التً تهدؾ الى الحل عربٌاً او اقلٌمٌاً مع االسراع فً  (2

 ارسال القوات االمرٌكٌة الى المنطقة . 

بذل الجهود بهدؾ اصدار قرار ٌجٌز استخدام القوة ضد العراق بهدؾ تطبٌق قرار  (3

 استناداً الى الفصل السابع .  22/11/1220بتارٌخ  622بموجب قرار  660/1220

 . 3/4/1220فً  622رض معاهدة سالم على العراق بموجب قرار ف (4

استمر مجلس األمن بإصدار القرارات ضد العراق الخاصة بالعقوبات االقتصادٌة مما ادى   

الى تدهور االوضاع االنسانٌة للشعب العراقً ومع تعاظم االدلة على تدهور حالة الشعب 

والذي  14/4/1225( فً 226ار القرار رقم )العراقً لذا قرر مجلس االمن الدولً فً اصد

سمح للعراق تصدٌر النفط لمدة ستة اشهر بقٌمة ملٌاري دوالر من اجل توفٌر االحتٌاجات 

االنسانٌة للشعب العراقً من االدوٌة والمواد الؽذابٌة والمواد الالزمة لالحتٌاجات المدنٌة , وان 

                                                
 .  12 – 11مصدر سابق , ص  خلؾ عبد الجلٌل ٌاسٌن الداهري , (1)



 إزاء العراق وآفاقها المستقبلٌة  لسلوك روسٌا االتحادٌة  الفصل الرابع .... االبعاد الجٌوأقتصادٌة

 

 
126 

فً الرقابة الشدٌدة على صادرات  212 و 206هذا القرار ٌعد تطوٌراً ألحكام القرارات 

 : (1)العراق ووارداته واحتسب القرار بالخطوات اآلتٌة 

مع ارفاق الموافقة  661ٌقدم العراق طلباً الى لجنة العقوبات المشكلة بموجب قرار  ( أ)

 على تفاصٌل السعر وان الشراء بالقٌمة التً ٌصدرها السوق . 

لى هذا الؽرض وان االمم المتحدة تتولى ان مبلػ الشراء ٌدفع الى حساب ٌنشؤ ا ( ب)

 االشراؾ علٌه وال ٌسمح للعراق الوصول الٌه . 

ان تصدٌر النفط ٌتم من خالل انبوب النفط الذي ٌوجد فً االراضً التركٌة لُه النصٌب  ( ت)

 االكبر اما الجزء المتبقً ٌتم عن طرٌق مٌناء البكر بؤشراؾ مفتشٌن من االمم المتحدة .

%للمحافضات 13من المبالػ كتعوٌضات عن حرب الخلٌج و% 30ٌتم تخصٌص  ( ث)

 393% لتجهٌزات االنسانٌة لمنطقتً الوسط والجنوب مع تخصٌص 53الشمالٌة و

 كمصارٌؾ ادارٌة لألمم المتحدة داخل العراق . 

وتجدر االشارة الى العدٌد من الدول تضررت مصالحها جراء الحصار االقتصادي     

ان خسابرها تزداد كلما أستمر الحصار فقد قدر خسابر روسٌا المفروض على العراق اذ 

ملٌار دوالر ومن هنا كان الموقؾ  30االتحادٌة جراء العقوبات المفروضة على العراق الى 

 . (2)الروسً ٌصر على ضرورة تخفٌؾ العقوبات االقتصادٌة المفروضة على العراق 

عملٌات السٌاسٌة داخل العراق وبدالً من ذلك ان روسٌا االتحادٌة ال تنوي االنخراط فً ال     

آنها تقوم ببناء عالقات تجارٌة تفٌد كال الطرفٌن , و ان بؽداد تدعم موسكو فً تعزٌز وجودها 

فً العراق اذ ان ذلك ٌإدي الى خلق نفوذاً آخر من خالل التنقل فً مصادر ألنفوذ المختلفة مما 

تامٌن مصالحه الخاصة , وٌوجد تنسٌق بٌن  سٌكون لدى العراق المزٌد من الفرص من أجل

موسكو وبؽداد بهدؾ أنتضام الجهود فٌما ٌخص القضاٌا االقلٌمٌة ومكافحة االرهاب اذ ان 

هنالك اتفاق رباعً االطراؾ بٌن روسٌا واٌران والعراق وسورٌا ٌهدؾ الى تبادل المعلومات 

تنسٌق الجهود ضد االرهاب فً اذ ان هذا التعاون لم ٌستهدؾ أي طرؾ , بل انه ٌهدؾ الت 

المنطقة , اذ ان العمل المشترك لُه تؤثٌر اٌجابً على الحرب العالمٌة ضد االرهاب , فضالً 

                                                
تجاه العراق برنامج  226فرات عبدالحسٌن كاظم , فراس ابراهٌم حمٌد , قرار مجلس االمن الدولً   (1)

,كلٌة  3, العدد  43, مجلة أبحاث البصرة للعلوم االنسانٌة , المجلد  2003 – 1225النفط مقابل الؽذاء 

 .  416 – 415, ص  2012, التربٌة االنسانٌة , جامعة البصرة 

 .  415سه , ص المصدر نف  (2)
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على انه ٌخدم المصالح فً موسكو وطهران وبؽداد ودمشق وان هذا ٌعد سابقة جدٌدة للتعاون 

 .  (1)المشترك من اجل القضاء على االرهاب فً المنطقة والعالم 

وعندما اتخذت برٌطانٌا والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة قراراً جدٌداً ٌجٌز لها استخدام القوة      

ضد العراق من بوابة محاربة االرهاب ونزع السالح الشامل , قام مجلس االمن الدولً 

الذي خول االمم المتحدة  1441/2002بالتماشً مع ذلك التوجه واصدار القرار المرقم 

الوسابل الضرورٌة بهدؾ استعادة السلم واالمن الدولٌٌن , وٌذكر ان الوالٌات  استخدام كافة

المتحدة االمرٌكٌة قامت باحتالل العراق دون الرجوع الى قرارات مجلس االمن الدولً السٌما 

بعد اعتراض روسٌا االتحادٌة والصٌن وفرنسا والمانٌا , تم بعد ذلك اصدار قرار من المجلس 

( فً ٌوم 1423ً العراق وبعد ذلك اصدر مجلس االمن القرار المرقم )ٌشرعن وجودها ف

. ان الجهود الكبٌرة التً  (2)الذي بموجبه حول القوات المحررة الى قوات محتلة  22/5/2003

بذلتها الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة كانت من أجل احتالل العراق نظراً ألهمٌته الجٌواستراتٌجٌة 

 . (3)اعة التً تشكلت لدى مختلؾ صانع القرار السٌاسً االمرٌكً لهذا البلد وهً القن

بناًء على ما تقدم ٌمكن القول ان مجلس االمن الدولً ٌعد اداة بٌد الوالٌات المتحدة      

االمرٌكٌة بل ٌسعى من خالل العدٌد من القرارات الى تحقٌق اهدافها الجٌوستراتٌجٌة على  

الشرق االوسط بشكل خاص سٌما العراق الذي تضرر بفعل مستوى عالمً بشكل عام ومنطقة 

االستراتٌجٌة االمرٌكٌة بعد اصدار مجلس االمن الدولً العدٌد من القرارات التً شرعنت 

الوجود االمرٌكً فً العراق , و ان الوجود االمرٌكً اثر على توجه روسٌا الجٌوإقتصادي 

من المزاٌا إثر الؽزو االمرٌكً اهمها الشركات اذ انها فقدت العدٌد  2003تجاه العراق بعد عام 

( ملٌار دوالر مما ادى 40النفطٌة اذ انها وقعت مع الحكومة العراقٌة عقوداً بلؽت قٌمتها نحو )

 الى تعطل الشراكة االقتصادٌة بٌن الدولتٌن . 

 

 

                                                
(1) Ruslan Mamedov , after the caliphate : the prospects of Russia  Iraq relation , 

Russian international affairs , Russian international affairs council , Moscow , 2019 , 

p7 . 

 .  222زٌنب علً مظلوم , مصدر سابق , ص   (2)

ٌالن , قرارات مجلس االمن الدولً فً ظل التواجد العسكري االمرٌكً فً العراق , عازهار محمد   (3)

 .  152, ص  2002, ,جامعة بؽداد  36مجلة دراسات دولٌة , العدد 
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 الثالثالمبحث 

 التوجهات الجيوإقتصادية لروسيا االتحادية إزاء العراقمستقبل 

السٌما فً الدراسات  , ان دراسة المستقبل ٌعد من االمور الهامة والرئٌسة للباحث      

وضوع , اذ ان الباحث ٌجهد نفسه من أجل صٌاغة الفرضٌات والتنبؤات لم الجٌوستراتٌجٌة

ستشراف المستقبل ٌعتمد بشكل رئٌس على المعرفة المتوفرة , بحثه , عالوة على ذلك ان ا

فضالً على التخطٌط السلٌم لمواقع المشكلة بهدف معرفة اهم تحدٌاتها وابعادها بغٌة مواجهتها 

ها عن طرٌق جمع المعلومات عنها لكً ٌتسنى تقدٌم افضل الحلول واعطاء التحلٌل المناسب ل

 . (1)المناسبة لها 

الى الزمن الذي انتهى فلم ٌعد لُه وجود , اما الحاضر هو زمن قد  وتشٌر كلمة الماضً     

تحقق وهو فً طرٌق االنتهاء , اما المستقبل فهو االتً بعد الحال فهو لم ٌحدث بعد , وتشٌر 

تقبل الى ماهٌة العوامل التً عن طرٌقها ٌمكن ان تؤدي الى تغٌٌرات هامة فً دراسة المس

المستقبل , بٌد إن الدراسات ال تمثل مجرد توقعات اقتصادٌة , بل انها اختبارات متعددة 

 . (2)لتغٌٌرات المحتملة فً المجاالت كافة 

خر  وٌعتمد بشكل رئٌس ٌعد علم عملً شامل ٌتداخل مع االنظمة اال المستقبلٌاتان مجال     

على المعلومات المحددة التً ٌستقبلها من العلوم االجتماعٌة , لذ  ٌعد ممارسة معرفٌة وفكرٌة 

ابداعٌة تقوم على الوعً والمالحظة بهدف ترابط وتفاعل الممكنات الحاضرة بهدف النمو فً 

 . (3)المستقبل فً سٌاقها البنائً الواسع 

من المواضٌع المعقدة السٌما انه ٌرتبط بالعالقات الدولٌة بسبب بل ٌعد أن التنبؤ بالمستقعلى    

كثرة المتغٌرات التً حدثت لنظام الدولً فٌما ٌتعلق بترتٌبه القو  الكبر  المؤثرة هبوطاً 

 .  (4)وصعوداً نتٌجة لما تمتلك الفواعل الرئٌسة من محددات ومرتكزات القوة 

                                                
, رسالة  2003مرٌكً فً العراق بعد عام فالح عبد فرهود المشعالوي , جٌوبولتك المشروع اال  (1)

 . 218, ص  2021ماجستٌر , كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة , جامعة المثنى , 
 .  141مهند خلٌل خلف , مصدر سابق , ص   (2)
 .  254لطٌف كامل كلٌوي , مصدر سابق , ص   (3)
الكرٌم حسسٌن , اثر التغٌٌر فً تكوٌن مستقبل النظام الدولً , مجلة تكرٌت للعلوم االنسانٌة , علً عبد  (4)

 .  63, ص  2016 كلٌة التربٌة , جامعة تكرٌت ,, 8, العدد  3المجلد 
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كما ان االستشراف المستقبلً والدراسات المستقبلٌة هً مجهود علمً منظم ٌهدف الى    

صٌاغة التنبؤات المشروطة التً تكون شاملة للمعالم الرئٌسة فً مجتمع ما او مجموعة من 

المجتمعات خالل مدة زمنٌة مقبلة , أذ ان هذه الدراسات تنطلق من خالل الوقائع الخاصة فً 

بهدف استكشاف اثر دخول العناصر المستقبلٌة فً مجتمع ما , اذ ان الماضً والحاضر 

الدراسات المستقبلٌة تعتمد فً دراستها على استخدام بعض االلٌات من الحاضر  لتساعدها فً 

. إن الحركات المستقبلٌة لدول العظمى ذات  (1)فهم المستقبل من أجل االستعداد لما هو قادم 

م طبٌعة النظام الدولً ومٌزان القو  الذي تعتمد علٌه , بعد استٌعاب الثقل الدولً تستند على فه

الماضً بشكل دقٌق وتحلٌالً شامالً للحاضر على اعتبار ان الزمن ٌعد سلسلة متعاقبة ٌتفاعل 

فٌها الماضً مع الحاضر , بٌد إن هذا التفاعل هو الذي ٌشكل صورة المستقبل , السٌما ان 

مجتمعات والنخب السٌاسٌة فٌها وسلوكها الخارجً ٌؤدي دوراً البناء االجتماعً داخل ال

 . (2)واضحاً فً تشكٌل صورة المستقبل 

ٌنطوي على اهمٌة كبٌرة السٌما ان توجهات روسٌا الجٌوإقتصادٌة تجاه العراق ان مستقبل     

ى العالم النظام الدولً ٌمر بمرحلة جدٌدة ٌكون لنتائجها ومعطٌاتها انعكاسات كبٌرة ومؤثرة عل

اجمع ومنطقة الخلٌج العربً على وجه التحدٌد , لذا ٌمكن القول ان االحتماالت المستقبلٌة 

لسٌاسة الروسٌة تجاه منطقة الخلٌج العربً قد ال تكتمل دون االحاطة بأهم المتغٌرات التً 

 .  (3)العالم  طرأت على اهتمامات سٌاسة روسٌا االتحادٌة لمناطق

ل ان مستقبل العراق ٌمكن التنبؤ به عبر تتبع االحداث والتغٌرات التً لذلك ٌمكن القو    

الداخلٌة و الخارجٌة , فضالً عن ذلك  تعرضت لها الدولة بسبب التدخالت الخارجٌة فً شؤونها

ان التنبؤ بالمستقبل من شأنه ان ٌساعد فً اٌجاد الحلول المناسبة للمشاكل التً طالت الدولة اذ 

ن االمور الهامة سٌما فً الجانب السٌاسً ألنه ٌعتمد بشكل رئٌس على مصالح ان التغٌر ٌعد م

. من خالل ذلك ٌمكن وضع اهم االفاق المستقبلٌة لتوجهات الجٌواقتصادٌة  (4)الدول مع بعضها 

 لروسٌا االتحادٌة تجاه العراق وهً كاالتً:

 

                                                
اسراء هاتف فاضل الربٌعً , قوة الصٌن الناعمة وتطبٌقاتها الجٌوسٌاسٌة فً منطقة الخلٌج العربً ,   (1)

 .  248, ص  2021رسالة ماجستٌر كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة , جامعة المثنى , 

 .  143مهند خلٌل خلف , مصدر سابق , ص   (2)

 .  143المصدر نفسه , ص   (3)

 .  228فالح عبد فرهود المشعالوي , مصدر سابق , ص   (4)
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 الروسية تجاه العراق: سيناريو تراجع التوجهات الجيواقتصادية -اوالً 

ٌذهب هذا االحتمال الى تراجع التوجهات الجٌواقتصادٌة لروسٌا االتحادٌة ازاء العراق بسبب    

وعدم رغبتها فً فتح ملفات اضافٌة على مستو  , انشغال روسٌا باألزمة االوكرانٌة من جانب 

انب اخر , اال إن الباحث المسرح الدولً تجعلها فً صدام مع الوالٌات المتحدة وحلفائها من ج

 ال ٌرجح هذا االحتمال لألسباب االتٌة: 

التخلً عن مصالحها إن العراق ٌُعد شرٌكاً رئٌساً لروسٌا االتحادٌة ومن الصعب  -1

  الجٌوبولتٌكٌة والجٌوستراتٌجٌة فٌه . 

تعاظم امكانات القو  الذكٌة لروسٌا االتحادٌة ٌدفعها الى تعزٌز عالقاتها االقتصادٌة  -2

مع الدول ذات االمكانات االقتصادٌة الكبٌرة فً العالم ومنها العراق الذي ٌمتلك 

 مصادر الطاقة التً تعد عصب االقتصاد العالمً . 

زٌز عالقاته بالدولة وفتح انفتاح العراق على روسٌا شجع صانع القرار الروسً على تع -3

 افاق وآطر للعالقات االقتصادٌة بٌن الدولتٌن فً المستقبل . 

 سيناريو بقاء التوجهات الجيواقتصادية على حالها:  -ثانياً 

ٌشٌر هذا السٌنارٌو الى امكانٌة بقاء توجهات روسٌا الجٌواقتصادٌة على حالها , السٌما ان    

ك فً العراق الٌشجع روسٌا على رفع مستو  توجهاتها حٌال الوضع السٌاسً واالمنً المرتب

إن تطور عالقاتها مع جوار العراق الجغرافً كدول مجلس التعاون الدولة , ناهٌك عن 

ة مثل المملكة الخلٌجً التً ستكون بدٌالً عن العراق سٌما وانها تمتلك امكانات طاقوٌة عالٌ

الى هذا السٌنارٌو كون طموحات روسٌا  اال إن الباحث ال ٌمٌلالعربٌة السعودٌة , 

الجٌوبولتٌكٌة والجٌوستراتٌجٌة اكبر بكثٌر من مجرد عالقات اقتصادٌة , إذ إن روسٌا تطمح 

وسط عامة والعراق خاصة كونه مفتاح المنطقة الى توسٌع نفوذها فً منطقة الشرق اال

اقوٌة من جانب اخر . زد الجٌوبولتٌكٌة بسبب موقعه الجٌوستراتٌجً من جانب وامكاناته الط

الجٌوستراتٌجً مع الوالٌات  هاعلى ذلك إن اهمٌة العراق وجواره الجغرافً لروسٌا فً صراع

المتحدة االمرٌكٌة, وبالتالً ٌذهب الباحث باتجاه زٌادة التفاعل الجٌواقتصادي بٌن روسٌا 

 االتحادٌة والعراق . 
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 :ية لروسيا االتحادية تجاه العراقازدهار التوجهات الجيوإقتصاد سيناريو - ثالثاً 

ٌمٌل هذا السٌنارٌو الى تعاظم وازدهار التوجهات الجٌواقتصادٌة لروسٌا االتحادٌة فً    

, السٌما بعد النجاحات الجٌوسٌاسٌة  العراق فً المستقبل المنظور والمتوسط والبعٌد

إذ تمكنت من استعادة امجاد والجٌواقتصادٌة التً حققتها روسٌا االتحادٌة على مستو  العالم , 

االتحاد السوفٌتً السابق , ال بل تجاوزت امكانات ذلك االتحاد على المستو  االقتصادي 

اُتٌت من قوة على دعم حلفائها السابقٌن والعسكري والسٌاسً , وبالتالً هً تعمل بكل ما 

 ومنهم العراق لكً تتمكن من التربع على عرش الزعامة العالمٌة . 

فً أداء  العراق لمحورٌة االخٌر وقدرته لذا فأنها ستوسع نطاق تفاعلها الجٌواقتصادي مع   

ٌخدم التوجهات الروسٌة فً المنطقة فً حال نجحت روسٌا فً التخفٌف من  ًدور جٌوبولتٌك

الضغط االمرٌكً على العراق , ناهٌك عن اهمٌة السوق العراقٌة بالنسبة لروسٌا االتحادٌة 

ٌرجح  تركات بٌن الدولتٌن كالعقٌدة العسكرٌة والرفض للهٌمنة االمرٌكٌة , وعلٌهوكثرة المش

 الباحث كفة هذا السٌنارٌو , وما ٌعزز رأي الباحث المبررات اآلتٌة : 

استمرار الدعم السٌاسً الروسً للعراق فً المحافل الدولٌة منذ سقوط النظام العراقً  -1

 سة .وحتى نهاٌة مدة الدرا 2003السابق عام 

 . 2003تزاٌد حجم الصادرات المدنٌة والعسكرٌة الروسٌة الى العراق بعد عام  -2

 تنامً االستثمارات الروسٌة فً قطاع الخدمات العراقً . -3

قرب العراق من المحور الجٌوبولتٌكً لروسٌا االتحادٌة , ولٌس ادل على ذلك من  -4

ابً فً سورٌا من انخراط العراق ضمن ذلك المحور فً مواجهة تنظٌم داعش االره

 من جهة اخر  . 2014جهة , ودعم المحور للعراق فً عام 

  زٌادة التعاون العلمً والثقافً بٌن الدولتٌن .  -5
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 االستنتاجــــــات

تبٌن من خالل الدراسة ان روسٌا االتحادٌة تمتلك مقومات جغرافٌة تؤهلها ألداء حراك  -1

جٌواقتصادي فاعل ازاء محٌطها االقلٌمً والدولً ومنه توجهاتها الجٌواقتصادٌة ازاء 

 العراق.

التنوع المناخً الذي امتازت به روسٌا االتحادٌة بتنوع مواردها الطبٌعٌة مما  اسهم  -2

انعكس اٌجابا على قوتها الجٌوبولتٌكٌة والجٌوستراتٌجٌة من جانب وفاعلٌتها 

  الجٌواقتصادٌة والسٌما مع العراق الذي افاد منها على المستوى السٌاسً واالقتصادي.

 فً وظٌف مصادر الطاقة فٌها )النفط والغاز الطبٌعً(من ت روسٌا االتحادٌةتمكنت  -3

تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة فً الدولة  ، عالوة على تمكنها من اٌجاد حالة من التنسٌق 

الجٌواقتصادي مع العراق عبر تحدٌد السٌاسة السعرٌة للنفط وضبط العرض بحسب 

  ماهٌة الطلب العالمً على مصادر الطاقة.

هبة سكانٌة مكنتها من تلبٌة احتٌاجات قطاعاتها االقتصادٌة  ادٌةتمتلك روسٌا االتح -4

وقواتها المسلحة حتى باتت قوة جٌوستراتٌجٌة مؤثرة فً النظام الدولً منذ اكثر من 

  نصف قرن.

كان العسكري و مدنًال على المستوى لذي شهده القطاع الصناعًان التطور الكبٌر ا -5

واكسابه المرونة الكافٌة فً  االقتصاد الروسً تعزٌز قوة فً رئٌسا ادوروما زال له 

مواجهة االزمات ، ولٌس ادل على ذلك من فتح الدولة لعدة جبهات اقلٌمٌة ودولٌة دون 

واالزمة  2008ان ٌتأثر اقتصادها ومنها وحرب اقتطاع ابخازٌا واوسٌتٌا فً عام 

 . 2014واالزمة االوكرانٌة عام  2011السورٌة فً عام 

وٌعتنق  للتحدٌث السٌاسً فورٌةالخطط بال انُه ال ٌؤمنب السٌاسً الروسً ٌتسم النظام -6

ثابتة خطوات  وفق سٌاسٌا خاصا قائما على اساس التدرج فً رسم سٌاسة الدولة منهجٌا  

  . هوٌة الدولةتؤصل  وراسخة

ها اعطمما االمتقدم  بمرتبة متقدمة على المستوى العسكري روسٌا االتحادٌة حظٌت -7

مرونة أكبر فً تنفٌذ توجهاتها الجٌوسٌاسٌة والجٌواقتصادٌة على المستوى العالمً 

 ومنها توجهاتها إزاء العراق. 

تجاه العراق ٌهدف الى  الجٌواقتصادي لروسٌا االتحادٌة كشفت الدراسة ان التحرك -8

ف الى تعزٌز العالقات بٌن الدولتٌن عبر عقد مجموعة من االتفاقٌات المشتركة التً تهد
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 اتزٌادة حجم الصادرات الروسٌة الى العراق فضال  عن تنشٌط االستثمارات فً القطاع

 . ةالعراقٌ ة والبنى االرتكازٌةالخدمٌ

المدرك الجٌوستراتٌجً لروسٌا  الدراسة ان العراق ٌحتل أهمٌة جٌوسٌاسٌة فً تبٌن من -9

من جانب  (الطبيعية د)الموقع الجغرافي والمواراالتحادٌة بسبب امكاناته الجغرافٌة 

وكونه حلٌف سابق لروسٌا وداعم لسٌاستها الخارجٌة المعارضة للسٌاسة االمرٌكٌة من 

 جانب اخر 

فالدٌمٌر   دفعت رئٌس الدولة مكانتها الدولٌةاستعادة  ان الرغبة الروسٌة فً -10

 مكانة الدولة الجٌوستراتٌجٌة عمل على تهٌئة الظروف المناسبة لتحسٌنال وتٌن الىب

لتشكٌل  عبر االنفتاح على شركاء روسٌا السابقٌن ومنهم العراق ياالقتصاد هاواقعو

  محاور جٌوبولتٌكٌة وجٌواقتصادٌة داعمة لتوجهاتها فً السٌاسة الدولٌة.

بٌنت الدراسة ان روسٌا االتحادٌة قد أفادت من عمق العالقات العسكرٌة  بٌن سابقها  -11

الجٌواقتصادٌة مع العراق ، فقد بلغت ادامة توجهاتها  والعراق )االتحاد السوفٌتً( فً

ً كافٌة ( ملٌار دوالر وه3773نحو ) 2003صادراته العسكرٌة الى الدولة قبل عام 

 .  معه تحسٌن عالقاتها  دفعها نحول

لرفع  2003أوضحت الدراسة ان روسٌا االتحادٌة قادت حراك دولٌا  كبٌرا  بعد عام  -12

مفروضة على العراق منذ التسعٌنٌات القرن الماضً ، على ان العقوبات االقتصادٌة ال

ذلك التحرك اخذ بعدا  جٌواقتصادٌا  ، السٌما بعد اصدار روسٌا االتحادٌة على ضرورة 

 اإلبقاء على العقود االقتصادٌة المبرمة مع النظام العراقً السابق . 

ملها مع العراق ، اذ كشفت الدراسة ان روسٌا االتحادٌة نجحت جٌواقتصادٌا  فً تعا -13

( 30تمكنت من الحصول على استثمارات كبٌرة فً قطاع الطاقة العراقً بلغت زهاء )

ملٌار دوالر قابلة للزٌادة السٌما بعد الحضور الكبٌر للشركات الروسٌة فً جوالت 

 الترخٌص 

بٌنت الدراسة ان الحراك الجٌواقتصادي الروسً إزاء العراق لم ٌغفل موضوع  -14

نابٌب نقل الطاقة ألهمٌته ، اذ عملت روسٌا بالتعاون مع محاورها مسارات ا

الجٌوبولوتٌكٌة )اٌران وسورٌا( على رفض المشروع األمرٌكً القطري بنقل الطاقة الى 

أوروبا واستبداله بالمشروع اإلٌرانً العراقً السوري كونه ٌضعف سطوة الوالٌات 

محاورها الجٌوبولوتٌكٌة فً منطقة المتحدة على سوق الطاقة من جانب وٌعزز أهمٌة 

 الشرق األوسط من جانب اخر . 



 االستنتاجات والتوصيات ....

 

 
185 

 التوصيات
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 المصادر 

 : العربية الكتب  -اوالً 

 المعرفة دار 4،  ط،  وتطبٌقات اسس السكان جغرافٌة محمد، ابو عٌانة ، فتحً .1

 . 1993،   اإلسكندرٌة الجامعٌة

،  2212 – 2222 من العربٌة المنطقة تجاه الروسٌة السٌاسٌة،  محمود احمد ، بٌداء .2

 . 2213،  بغداد،  الحكمة بٌت

 الرٌس رٌاض،  1ط،  الجدٌدة الوالدة:  روسٌا،  نمرا   ٌنقلب الدب، اسكندر ، مروان .3

 . 2211،  بٌروت،  والنشر للكتب

 الثقافة دار،  8ط،  الجغرافٌة وتطبٌقاته السكان علم اسس، احمد اسماعٌل ، علً .4

 .1991،  القاهرة،  والتوزٌع للنشر

 حقبة ما بعد العراقٌة الروسٌة العالقات،  رضا محمد فاطمة، مرتضى باقر ،اسامة .5

 .  2214،  للدراسات العراق مركز،  1ط،  المنطقة على وانعكاساتها صدام

 الروسٌة، العظمة عن والبحث بوتٌن الطاقة وسٌاسة العسكرٌة القوات باٌٌف ، بافل ، .6

 .2212، ظبً ابو االستراتٌجٌة، والبحوث اساتللدر االمارات مركز، 1ط

 منذ التركٌة – الروسٌة العالقات فً واثره العسكري المتغٌر، حمٌد مازنالبكري ،  .1

 . 2219، عمان،  والتوزٌع للنشر امجد دار، 1ط، والعشرٌن الواحد القرن بداٌة

،  بغداد،  القانونٌة المكتبة، 5ط،  الدولٌة العالقات مبادئ، حقً توفٌق ، سعدي .8

2212. 

 امام والمعوقات الفرص االوسط الشرق فً لموسكو المرنة التحالفات،  تونً ، هانا .9

،  بغداد،  والتخطٌط لدراسات البٌان مركز،  صدام بعد ما العراق مع روسٌا عالقات

2218. 

 عهد فً العراق حٌال الروسٌة الخارجٌة السٌاسٌة،  الجبار عبد الكرٌم الثابت ، عبد.12

 . 2218،  بغداد،  1ط،  للدراسات العراق مركز،  بوتٌن

 منظور من وتداعٌاتها العراق فً االمرٌكٌة االستراتٌجٌة،  واخرون جبار ، ستار .11

 بغداد،  للدراسات العراق مركز،  للطباعة الصنوبر دار،  1ط،  دولً اقلٌمً داخلً

 ،2228 . 
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( ، 2211 -1991) الروسٌة – العراقٌة العالقات،  عٌدان محمد الجبوري ، علً .12

 .2212،  بٌروت،  العربٌة الوحدة الدراسات مركز،  1ط

،  1ط( ، اعداء – حلفاء) الخارجٌة السٌاسٌة وتغٌر قطر، علً جرغون ، عرفان .13

 .  2116،  القاهرة،  والتوزٌع للنشر العربً

 بعض مع والجٌبوبولتٌك السٌاسٌة الجغرافٌة، حمادي عبدهللا الجمٌلً ،عدنان .14

 . 2221،  بغداد،  لطباعة زاكً مكتب،  1ط،  التطبٌقات

،  1ط،  العالمً النزاع فً ودورة العالمً واالهتزاز المناخً التغٌر،  حداد ، معٌن .15

 . 2212، بٌروت،  والتوزٌع للنشر المطبوعات شركة

،  دمشق الجدٌدة، امل، 1ط السٌاسٌة، الجغرافٌا الى ، مدخل غالً الحدٌثً ، عباس .16

2222. 

 على وانعكاساته العراق فً والدولً االقلٌمً التنافس،  ٌونس الحرٌري ، جاسم .11

،  والتوزٌع للنشر الجنان دار، 1ط،  االمرٌكً االحتالل بعد الخارجٌة العالقات

 . عمان

،  المعاصر للعالم والسكانٌة واالقتصادٌة السٌاسٌة الجغرافٌا، السٌد حسٌن ، عدنان .18

 .1994،  بٌروت،  والتوزٌع والنشر للدراسات امعٌةالج المؤسسة،  1ط

 كلٌة،  دمشق جامعة منشورات،  السٌاسٌة الجغرافٌة،  اخرون و حمادي ، محمد .19

 .2221،  دمشق،  اآلداب

، 1ط، الباردة الحرب انتهاء بعد االطلسً شمال حلف دور، اسماعٌل الحٌالً ، نزار .22

 .2223، ظبً ابو، االستراتٌجٌة والبحوث للدراسات االمارات مركز

 للنشر الجادرٌة،  1ط،  والجٌوبولتٌكٌا السٌاسٌة الجغرافٌا، ذٌاب خاطر، نصري .21

 .2212،  عمان،  والتوزٌع

 البنى فً نقدٌة دراسة روسٌا فً الدٌمقراطً االنتقال افاق ، خشٌب، جالل .22

 .2215،  بٌروت السٌاسات، ودراسة للبحاث العربً المركز،  1ط والتحدٌات،

 االدوار فً رؤٌة) الطاقة على الهٌمنة ولعبة روسٌا، حسٌن جاسم الخفاجً ، محمد .23

 .2219،  االردن،  والتوزٌع للنشر امجد دار،  1ط( ،  واالستراتٌجٌات

 الصنوبر دار،  2ط،  العراق احتالل فً الصهٌونً الدور،  حسٌن الخفاجً ، مهدي .24

 .2228،  بغداد،  للدراسات العراق مركز،  للطباعة

 دار، 1ط،  تموٌه ومؤشرات دٌموغرافً واقع االسالمً العالم،  علً الخفاف ، عبد .25

 .2225،  النجف،  والتصمٌم للطباعة الضباء
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،  61دحمان ، قاسم ، السٌاسة الخارجٌة الروسٌة فً اسٌا الوسطى والقوقاز ، ط .26

 . 2216اصدارات كتب لندن ، 

، 1ط، والقوقاز الوسطى اسٌا فً الروسٌة الخارجٌة السٌاسٌة، دحمان ، قاسم .21

 .2216، لندن كتب -أي اصدارات

، 1ط، الزراعة جغرافٌة،  الرزاق عبد عارف السالم عبد،  أحمد الدلٌمً ، صبحً .28

 . 2222،  عمان،  والتوزٌع للنشر امجد دار

 امجد دار،  1ط،  معاصر منظور من الصناعة جغرافٌة، احمد الدلٌمً ، صبحً .29

 .2218،  عمان،  والتوزٌع للنشر

،  والتوزٌع للنشر زهران دار،  البلقان فً والدٌنً العرفً الصراع،  دوزي ، ولٌد .32

 . 2211،  عمان

،  الورد جزٌرة مكتبة،  االفعى ورأس الصغرى إسرائٌل 22 قطر،  الدوى ، بالل .31

 . 2214،  القاهرة

،  عمان،  االكادٌمً الكتاب مركز،  1ط،  السٌاسٌة الجغرافٌا، قاسم الدوٌكات ،  .32

2211. 

 مكتبة،  1ط وتطبٌقات، اسس السٌاسٌة الجغرافٌا ، ابراهٌم محمود الدٌب ، محمد .33

 . 1992، القاهرة المصرٌة، االنجلو

،  المصرٌة االنجلو مكتبة،  6ط،  معاصر منظور السٌاسٌة الجغرافٌا،   ............ .34

 .2228،  االداب كلٌة،  الشمس عٌن جامعة

 االنجلو مطبعة،  6ط( ،  تطبٌقات و أسس)   السٌاسٌة الجغرافٌة،   ............ .35

 .2228،  القاهرة،  المصرٌة

،  المصرٌة االنجلو مكتبة،  1ط،  وتطبٌقات اسس السٌاسٌة الجغرافٌا، ............ .36

 .1993 القاهرة

،  اللبنانٌة المصرٌة الدار،  1ط،  السٌاسٌة الجغرافٌة،  جاد الدٌن الرب ، حسام .31

 .2228،  القاهرة

، مركز الكتاب 1رسول ، محفوظ ، االمن الوطنً الروسً  بٌن الفرص والقٌود ، ط .38

 .2218االكادٌمً ، عمان ، 

 الحكمة دار،  نظرٌة دراسة،  الخارجٌة السٌاسٌة،  اسماعٌل الرمضانً ، مازن .39

 .1991،  بغداد،  النشر و للطباعة
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 االنتاج وجغرافٌة االقتصادٌة الجغرافٌا، كوثرعبد الرسول ، ، رٌاض ، محمد .42

 .2215،  االلكترونٌة ٌوسف مكتبة،  1 ط،  الحٌوي

،  الجامعٌة المعرفة دار،  12ط،   االقتصادٌة الجغرافٌا،  خمٌس الزوَكة ، حمد .41

 .2222،  االسكندرٌة

 االكبر بطرس من افرٌقٌا وشمال االوسط الشرق فً روسٌا دور، زٌدان ، ناصر .42

 .2213 بٌروت،  ناشرون للعلوم العربٌة الدار،  2ط، بوتٌن فالدٌمٌر حتى

الساعدي، مازن سعدون خوشً جبار، التنافس االمرٌكً ـ الروسً على دول الجنب  .43

|)اوكرانٌا وسورٌا انموذج ( اطروحة دكتوراه ، معهد 2222االستراتٌجً بعد العام 

  .2221المعلمٌن للدراسات العلٌا ، النجف االشرف ، 

 جامعة،  االقلٌمٌة جغرافٌة دراسة،  اوربا جغرافٌا، محمد حسون السامرائً ، احمد .44

 . 1992،  بغداد،  بغداد

 دار،  العربٌة الطبٌعة،  المناخٌة واالقالٌم المناخ، المجٌد عبد السامرائً ، قصً .45

 .2228،  عمان،  والتوزٌع للنشر،  العلمٌة الٌازوري

 القطبٌة نهاٌة الصاعدة االتحادٌة روسٌا استراتٌجٌة،  سالم السامرائً ، محمود .46

 .بٌروت، والتوزٌع للنشر االكادٌمٌون دار، األحادٌة

،  والتوزٌع للنشر الجنادرٌة،  1ط،  العسكرٌة الجغرافٌا،  ذٌاب سبٌتان ، سمٌر .41

 .2212،  عمان

،  تحلٌلٌة دراسة 2223 – 1991 الروسٌة العراقٌة العالقات، سهمً السعدي ،مازن .48

 .2215،  1ط،  للدراسات العراق مركز

 االنجلو مكتبة،  1ط، المعاصرة السٌاسٌة الجغرافٌة،  الغنً عبد سعودي ، محمد .49

 .2221،  القاهرة،  المصرٌة

،  المصرٌة النهضة مكتب،  2 ط،  الخارجٌة السٌاسة تحلٌل، السٌد سلٌم ، محمد .52

 . 1998،  القاهرة

،  الموصل جامعة،  وتطبٌقات اسس السٌاسٌة الجغرافٌا،  أزهر السماك ، محمد .51

1988 . 

 المنهجٌة بٌن والعشرون الحادي القرن بمنظور السٌاسٌة الجغرافٌا، ......... .52

 .2211،االردن، الٌازوري مطبعة، والتطبٌق

،  الموصل جامعة مطبعة( ،  تطبٌقات و اسس) السٌاسٌة الجغرافٌة، ......... .53

 . 1988،  الموصل
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 الحرب منذ العربٌة الوحدة من وروسٌا السوفٌتً االتحاد موقف ، نورهانٌخ ، الش .54

 .2213،  بٌروت،  العربٌة الوحدة دراسات مركز،  1ط،  الٌوم حتى االولى العالمٌة

 بعد ما فترة فً العراق تجاه الروسٌة السٌاسٌة فً والتغٌر االستمرار،  ........ .55

 دراسات مركز،  24 العدد،  االنسانٌة للعلوم العربٌة المجلة،  االمرٌكً االحتالل

 .  2229،  بٌروت،  العربٌة الوحدة

 الوحدة دراسات مركز،  والعدالة والقانون العقوبات بالعراق التنكٌل،  سٌمونز، جٌف .56

 . 1998،  بٌروت،  1ط،  العربٌة

 التجربة،  بوتن الى ٌلتسن من روسٌا فً الدٌمقراطً التحول،  شادي ، هانً .51

 .2213،  القاهرة،  لنشر العٌن دار، 1ط،  العربً الربٌع ضوء فً والدروس

الصفوة للدراسات ،  1ط،  والتطبٌق المفهوم بٌن الجٌوستراتٌجٌة،  شدٌد ، وائل .58

 .2222الحضارٌة ،

 على واثره االتحادٌة لروسٌا االستراتٌجً الصعود، المالك علً الصباح ، عبد .59

، بٌروت، ناشرون للعلوم العربٌة الدار، 1ط(، 2215,1991) الدولٌة التوازنات

2211. 

 1ط،  2214 – 1992 روسٌا اتجاه الروسٌة السٌاسٌة،  ابراهٌم علً الطائً ، حنان .62

 .2216، عمان،  والتوزٌع للنشر االكادٌمٌون دار، 

،  عوالتوزٌ للنشر االكادٌمٌون شركة،  1ط،  سورٌا تجاه الروسٌة السٌاسٌة، ........ .61

 . 2216،  عمان

،  1 ط،  الجدٌد الدولً النظام ضل فً المعاصرة السٌاسٌة الجغرافٌة،  ظاهر ، نعٌم .62

 . 1999،  الٌازوري دار

 موجز،  2223 عام بعد الروسٌة العراقٌة العالقات،  سعد عبد الحمٌد ،حسن .63

 . 2222،  بغداد،  االقتصادٌة للدراسات النهرٌن مركز،  1ط،  اقتصادي
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 مكتبة،  عالمٌة وتطبٌقاتها نظرٌة دراسة السٌاسٌة الجغرافٌة، السالم ، محمدعبد  .64

 .2222،  النور

 العراق دولة بناء،  واخرون توفٌق نصرت سٌف، الوهاب عبد عبد الكرٌم ، اسعد .65

،  لبنان،  بٌروت،  1ط،  الثقافٌة الرضوان مؤسسة،  مستقبلٌة وروئ متقاربة تٌارات

2221 . 

 النهضة مكتبة،  2ط،  السٌاسٌة الجغرافٌا اصول فً، محمود عبد هللا ، أمٌن .66

 . 1984،  القاهرة،  المصرٌة

 الوحدة مؤسسة منشورات،  السٌاسٌة العالقات جغرافٌة، المنعم عبد الوهاب ، عبد .61

 . 1911، الكوٌت،  والتوزٌع للنشر

 للعلم تطبٌقً وتحلٌل دراسة السٌاسٌة العالقات جغرافٌة، المنعم عبد الوهاب ، عبد .68

 ،  الكوٌت،  المطبوعات وكاله السٌاسٌة والجغرافٌا الجٌوبولٌتكس

 للطباعة المكتب دار،  1ط،  السٌاسٌة الجغرافٌا،  الهٌتً فارس صبري، ........ .69

 .1989،  الموصل،  والنشر

 دار،  1ط،  العربً الخلٌج اقطار نحو تركٌا توجهات، شلش الزهرة العتابً ، عبد .12

  .2222،  بغداد،  العامة الثقافٌة الشؤون

 الوطن جغرافٌة،  علٌوي ناصر الزٌادي ، حسٌن،  العزٌز عبد العثمان ، باسم .11

 .2215،  عمان،  للنشر الوضاح دار،  1ط،  العربً

،  1 ط،  وتطبٌقات اسس السكان جغرافٌة،  العكٌلً غٌاض عتاد عدنان، ......... .12

 .والنشر للطباعة دجلة مكتبه

 فً الوطنً الحكم ألسقاط الدولٌة المؤامرات خفاٌا،  صلفٌج فاضل العزاوي ،  .13

 للنشر المعتز دار،  1ط،  2223 عام احتالله ولغاٌة 1921 عام تأسٌسه منذ العراق

 . 2216،  والتوزٌع

 الروسٌة، العراقٌة العالقات فً السٌاسً البعد واخرون، عباس عطوان ، خضٌر .14

 .2222، بغداد، والوثائق الكتب دار، 1ط

 مركز،  1ط،  الروسٌة العراقٌة العالقات فً السٌاسً البعد،  عباس عطوان خضٌر .15

 . 2222،  بغداد،  االستراتٌجٌة للدراسات النهرٌن
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،  عمان،  للنشر الوضاح دار،  1ط،  الزراعة جغرافٌة،  حبٌب العكٌلً ، محمد .16

2221. 

،  1ط،  والجٌوبولتٌكٌا والسكانٌة والسٌاسٌة االقتصادٌة الجغرافٌا، علً ، عاطف .11

 . 1989،  بٌروت،  للدراسات الجامعٌة المؤسسة

،  1ط( ،2211 – 1991) الروسٌة – العراقٌة العالقات،  الجبوري عٌدان محمد علً .18

 . 2212،  بٌروت،  العربٌة الوحدة دراسات مركز

،  الجامعٌة المعرفة دار،  المعاصرة السٌاسٌة الجغرافٌا، محمد العٌسوي ، فاٌز .19

 .2222،  االسكندرٌة

 جامعة،  1ط،  النقل جغرافٌة فً دراسة،  البحري النقل، علً غالب ، سعدي .82

 . 1985،  الموصل

 البٌان مركز،  العراق فً الطبٌعً الغاز استثمار،  حسٌن سالم الغالبً ، كرٌم .81

 . 2218،  بغداد،  للدراسات والتخطٌط

 الصراع جٌوبولتٌك،  عظمى كقوة االوراسٌة روسٌا،  خلٌل قلعجٌة ، وسٌم .82

،  ناشرون للعلوم العربٌة الدار،  1ط،  االوسط الشرق فً والغاز النفط ودبلوماسٌة

 .2219،  بٌروت

 للعلوم العربٌة الدار،  1ط،  بوتٌن فالدٌمٌر الرئٌس زمن االوراسٌة روسٌا، ......... .83

 .2216،  ناشرون

 جامعة،  السوفٌتً واالتحاد أوربا جغرافٌة،  واخرون رزوقً االله كربل عبد .84

 .1992،  البصرة

،  للعلوم العربٌة الدار،  1 ط،  والمتحول الثابت السكان جغرافٌة، لبٌب ، علً .85

 .بٌروت

 الجنوب مطبعة،  1ط،  القطرانً العزٌز عبد سامً فراس،  سالم هللا المالكً ، عبد .86

،2212 . 

 . بٌروت،  للنشر الصفار مكتبة،  الكبٌر العالم أطلس مؤلفٌن، مجموعة .81

 . 1986،  الموصل،  1ط السٌاسٌة، الجغرافٌة وزمٌاله، محمود محمد ، صباح .88

 مركز،  1ط،  العربً الخلٌج تجاه الروسٌة السٌاسة، زٌد المرهون ،عبدالجلٌل .89

،  المتحدة العربٌة االمارات،  ظبً ابو،  االستراتٌجٌة والبحوث للدراسات االمارات

2211  . 



 المصادر ....

 

 
195 

 النظرٌة بٌن السٌاسٌة الجغرافٌا،  سالم صدام ماجد،  عرب الموسوي ، محمد .92

 . 2218،  والتوزٌع للنشر الرضوان دار،  1ط،  الجٌو عسكري والتطبٌق

 الجغرافٌة فً الدولة مقومات القوه سٌاسه استراتٌجٌات، عقله احمد المؤمنٌن، محمد .91

 .2228،  عمان،  والتوزٌع والنشر للطباعة الثقافً الكتاب دار، 1ط السٌاسٌة

 فً استشرافٌة جٌوبولٌتكٌة تطبٌقات مع السٌاسٌة الجغرافٌا فارس ، الهٌتً ، صبري .92

 .2222،  بٌروت المقصدة، الجدٌدة الكتب دار، 1ط العربً، الوطن

 : المترجمة الكتبـ  ثانياً 

 االٌوبً عمر ترجمة،  العالم قٌادة ام العالم على السٌطرة االختٌار،  برٌجنسكً زبغنٌو .1

  . 2224،  بٌروت،  العربً الكتاب دار، 

،  حدتكر فاضل:  ترجمة،  العالمٌة السلطة وآزمة امرٌكا،  استراتٌجٌة رؤٌة،  ........ .2

 .2212،  لبنان،  بٌروت،  العربً الكتاب دار

 ناشرون للعلوم العربٌة الدار،  1 ط،  شٌحا بسام ترجمة،  بوتٌن روسٌا،  شٌفتسوفا لٌلٌا .3

 .2226بٌروت ، ، 

، الدولً واالمن السالح ونزع التسلح. ،  م ، هانس ، كرٌستنسن.  ن كاٌل ، شانون .4

 العربٌة الوحدة دراسات مركز،  1ط،  االٌوبً سعٌد امٌن - االٌوبً سعٌد عمر ترجمة

 ،2221. 

 ترجمة، السنوي الكتاب الدوالً واالمن السالح ونزع التسلح.،  م كرٌستنسن هانس .5

 .2218، العربٌة الوحدة دراستان مركز، 1ط، االٌوبً سعد امٌن، االٌوبً سعٌد عمر

،  خوري نادٌن ترجمة،  الكوارث رأسمالٌة صعود الصدمة عقٌدة،  كالٌن ، نعومً .6

 . 2211،  بٌروت،  3 ط،  والنشر للتوزٌع المطبوعات شركة

،  وزمٌله الوهاب عبد المنعم عبد ترجمة،  السوفٌتً االتحاد جغرافٌة، بً كول ، جً .1

 .1991،  الموصل جامعة،  والنشر للطباعة الكتب دار

 عبد محمد ترجمة،  االول ،الجزء الحدٌثة االستراتٌجٌة رواد،  وآخرون مٌدٌل ، إدوارد .8

 1956 القاهرة،  ابراهٌم الفتاح
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 االطاريح ورسائل الماجستير ـ  ثالثاً 

 : أـ االطاريح

 2222 عام بعد العربً المشرق تجاه الروسٌة السٌاسٌة،  محمد طالل الجوادي ، بالل .1

 .2216،  النهرٌة جامعة،  السٌاسٌة العلوم كلٌة،  دكتوراه اطروحة، 

،  المستقبلٌة وافاقها العراق تجاه االتحادٌة روسٌا سٌاسة،  داوود فوزي الدلٌمً ، بان .2

 .2212،  السٌاسٌة العلوم كلٌة،  النهرٌن جامعة،  دكتوراه اطروحة

مازن سعدون خوشً جبار، التنافس االمرٌكً ـ الروسً على دول الجنب الساعدي ،  .3

|)اوكرانٌا وسورٌا انموذج ( اطروحة دكتوراه ، معهد 2222االستراتٌجً بعد العام 

 .2221المعلمٌن للدراسات العلٌا ، النجف االشرف ، 

 فً دراسة) تقبلٌةالمس وافاقها قزوٌن بحر على المطلة الدول،  فلٌح الصافً ، مهدي .4

،  البصرة جامعة،  االدب كلٌة( منشورة غٌر) دكتوراه اطروحة السٌاسٌة الجغرافٌة

2224.  

 االمن فً القرم جزٌرة لشبة الجٌوبولتٌكٌة االهمٌة،  عباس كامل الفتالوي ، فٌحاء .5

 .2211،  بغداد جامعة،  للبنات التربٌة كلٌة،  دكتورة اطروحة،  الروسً القوي

حسٌن ، زٌد علً ، المرتكزات الجغرافٌة لإلستراتٌجٌة االمرٌكٌة فً العراق ،  .6

 . 2214جامعة الكوفة ،  –اطروحة دكتوراه ، كلٌة التربٌة للبنات 

 :  رسائل الماجستير ب ـ  

 االتحادٌة روسٌا عالقات فً المؤثرة الجغرافٌة العوامل،  خلٌوي حامد البركً ، أحمد .1

 جامعة،  التربٌة كلٌة،  ماجستٌر رسالة( ، جٌوبولتٌكٌة دراسة) العربً الخلٌج دول ازاء

 .2213،  واسط

 بعد التركٌة – الروسٌة للعالقات ساسً جغرافً تحلٌل، جفاف ناجً الخزعلً عزٌز .2

 .2219،  قار ذي جامعة،  اآلداب كلٌة،  ماجستٌر رسالة،  2222 عام

 العربً الخلٌج الدولٌة روسٌا عالقات فً االقتصادي العامل اثر،  خلٌل خلف ، منهد .3

 .2215،  بغداد جامعة،  السٌاسٌة العلوم كلٌة،  ماجستٌر رسالة( انموذجا  )

 االنتشار الدولٌة القضاٌا حٌال الروسٌة الخارجٌة السٌاسة، تركان صالح ، شٌماء .4

 .2212،  النهرٌن جامعة،  السٌاسٌة العلوم كلٌة،  ماجستٌر رسالة،  أنموذج النووي
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 التحوالت ضل فً االوسط الشرق اتجاه لروسٌا الخارجٌة السٌاسة،  مدوخ ، نجاة .5

 جامعة،  السٌاسٌة العلوم و الحقوق ، كلٌة منشورة غٌر  ماجستٌر رسالة،  الراهنة

 . 2215،  الجزائر،  خضٌر محمد

 المتحدة االمم لقرارات والسٌاسٌة االقتصادٌة االثار، حمزة ماجد المسعودي ، بسمة .6

،  السٌاسٌة العلوم كلٌة،  ماجستٌر رسالة،  2228 – 1992 من للمدة العراق تجاه

 . 2211،  النهرٌن جامعة

 عام بعد العراقٌة الدولة لبناء السٌاسً الجغرافً التحلٌل، عباس عبدهللا المٌاحً ، حٌدر .1

 .2222،  المثنى جامعة،  االنسانٌة للعلوم التربٌة كلٌة،  ماجستٌر رسالة،  2223

 :  والبحوث الدراساتـ اً رابع

 التعاون الدولٌة االستراتٌجٌة فً الطاقة انابٌب مسارات،  اسماعٌل ابراهٌم ، عبدالجبار .1

 .2218،  3 العدد،  11 المجلد،  الحقٌقة مجلة،  والصراع

( ، والوجود الحدود) 2223 عام بعد الكوٌتٌة العراقٌة العالقات، محمد ابراهٌم ، وسناء .2

 . 2216،  44 – 43 العدد،  السٌاسٌة القضاٌا مجلة

 مجلة،  2223 عام بعد التركٌة – العراقٌة العالقات مسارات،  كامل احمد ، عامر .3

 .  2216،  65 – 64 العدد،  الدولٌة الدراسات

 ومالمحها 2223 عام بعد السعودٌة – العراقٌة العالقات، عدنان احمد ، قحطان .4

 . 2211،  بغداد جامعة،  38 العدد،  سٌاسٌة دراسات مجلة،  المستقبلٌة

 مجلة،  النامٌة للدول الخارجٌة المدٌونٌة ازمة نشأت اسباب،  امال ، قحاٌرٌة  .5

 .2212،  الجزائر،  3 العدد،  افرٌقٌا شمال اقتصادٌات

 على وانعكاساتها الخارجٌة الدٌون، هاشم جار هللا ، سلٌمة، االمٌر عبد امٌن ، حافظ .6

 االدارة مجلة،   إنموذجا   مصر،  2211 – 2224 للمدة العراق فً قتصادٌةاال التنمٌة

 . 2222،  المستنصرٌة الجامعة،  123 العدد،  واالقتصاد

  الجٌوبولتٌكٌة المتغٌرات ظل فً  التركٌة الٌونانٌة االزمة ادارة، حامد البدٌري ، مروة .1

،  22 المجلد،  والتجارٌة المالٌة البحوث مجلة،  واالقلٌمٌة الدولٌة والجٌواقتصادٌة

 .  2221،  بورسعٌد جامعة،  االول العدد

 ترجمة،  الجغرافٌا والسٌاسة السٌاسٌة الجغرافٌة مفاهٌم تصنٌف محاولة، برٌل ، هانبز .8

 . السوفٌتٌة الدراسات مجلة،  القتالً التطوٌر مدٌرٌة
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 اسعار انخفاض واشكال مظاهر،  الشرٌدة شهاب فوزي سمٌرة، حسٌن البصام ، سهام .9

 نفطٌة الغٌر الدخل مصادر تفعٌل وضرورات للعراق العامة الموازنة اعداد فً النفط

،  والثالثون السادس العدد،  الجامعة االقتصادٌة للعلوم بغداد كلٌة مجلة،  تحلٌلٌة دراسة

2223 . 

،  الدولً االقتصادي النظام فً وتأثٌرا قوة:  شنغهاي تجمع، فاضل بالط ، شرٌفة. 12

 . 2221،  الثامن العدد،  اسٌوٌة افاق مجلة

 فً الكبرى العربٌة التجارة لمنطقة المستقبلً الدور، ٌاسٌن عبدالرحمن التكرٌتً ، هٌفاء  .11

،  1 المجلد،  واالقتصادٌة االدارٌة للعلوم تكرٌت مجلة،  العربً االقتصادي التكامل تحقٌق

 . 2211،  22 العدد

 العلوم مجلة،  واٌران تركٌا تجاه الجوار ضرب وسٌاسة العراق، حقً توفٌق ، سعد .12

 . 2212،  بغداد جامعة،  41 العدد،  السٌاسٌة

 االستاذ مجلة،  2223 عام بعد البرٌطانٌة  - العراقً العالقات، جبار الجابري ، ستار .13

،  بغداد جامعة،  والدولٌة االستراتٌجٌة الدراسات مركز،  223العدد،  االول المجلد، 

2211. 

 دراسات،  العراق فً االمرٌكٌة االستراتٌجٌة تجاه االوروبً االتحاد موقف، ........ .14

 . 2228،  بغداد جامعة،  36العدد،  دولٌة

 مجلة( والتحدٌات والبنٌة التأسٌس) االفرٌقً االتحاد، الرزاق عبد جاسم ، خٌري .15

 .  2226،  32 – 31 العدد،  الدولٌة الدراسات

 واشكالٌة الكوٌتٌة – العراقٌة العالقات،  الكنانً محسن لمٌاء، دحام ً ، مالكالجمٌل .16

 .  2212،  النهرٌن جامعة،  52 العدد،  دولٌة دراسات مجلة،  مبارك مٌناء

،  2221 – 2223 العراق فً االمرٌكٌة االستراتٌجٌة تطور، حسٌن حافظ ، طالب .11

 .2228،  بغداد جامعة،  36 العدد،  12 المجلد،  دولٌة دراسات مجلة

،  دولٌة دراسات مجلة،  الكوٌتٌة – العراقٌة العالقات وآفاق مبارك مٌناء، ....... .18

 .2212،  الدولٌة الدراسات مركز بغداد جامعة،  53 العدد،  2212 المجلد

 رسالة* ، مستقبلٌة دراسة* للعراق االقلٌمً الدور مقومات،  عادل حبٌب ، علً .19

 . 2211،  النهرٌن جامعة،  السٌاسٌة العلوم كلٌة،  ماجستٌر
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 االقتصاد مستقبل فً دراسة)  االمرٌكً واالحتالل العراق،  طاهر حسان ، ضافر .22

  .2228،  بغداد جامعة،  36 العدد،  دولٌة دراسات( ،  العراقً

،  1 ط،  أفرٌقٌا فً الجدٌد االمنً والنظام االفرٌقً االتحاد، عبدالرحمن حسن ، حمدي .21

 .2211،  ظبً ابو،  االستراتٌجٌة والبحوث للدراسات االمارات مركز

 مركز مجلة،  االقلٌمٌة العراق عالقات فً مستقبلٌة اتجاهات، علً حسٌن ، حٌدر .22

 .2218،  المستنصرٌة الجامعة،  61 العدد،  والدولٌة العربٌة للدراسات المستنصرٌة

 والعالقات السٌاسٌة الدراسات جٌل مجلة،  الروسً االستراتٌجٌة فً العراق، ....... .23

 .  2219،  المستنصرٌة الجامعة،  2222 العدد،  الدولٌة

 كلٌة مجلة،  الدولً المجتمع على السوفٌتً االتحاد انهٌار اثر، مرٌر حمد ، صدام .24

 . 2212،  3 العدد 61 المجلد،  والسٌاسٌة القانونٌة للعلوم القانون

 فً الروسً العسكري المذهب فً قراءة، حمٌد عمارٌاسٌن ، ، اسماعٌل الحٌالً نزار .25

، 56 العدد، الدولٌة الدراسات مركز، الدولٌة الدراسات مجلة، والحاضر الماضً

 .2213، بغداد جامعة

 السٌاسة فً واثرها شنغهاي لمنظمة الجٌوبولوتٌكٌة االهمٌة،  مزبان خزار ، فهد .26

 .  2213،  65 العدد،  البصرة ادأب مجلة،  الدولٌة

 وتداعٌاتها اٌران على المفروضة الدولٌة للعقوبات االستراتٌجٌة االبعاد،  ........ .21

 .  2213،  66 العدد،  البصرة ادأب مجلة،  المحتملة

 والمناهج النظرٌة االطر،  عبدالزهرة حسٌن ، خدٌجة،  الصمد عبدهللا خضٌر ، علً .28

،  1 المجلد،  المعلومات لتكنولوجٌا العراقٌة المجلة،  الجٌومعلوماتٌة لعلم التقنٌة العلمٌة

 .  2216،  2 العدد

 الحرب أبان العراق تجاه الخلٌجً التعاون مجلس دول سٌاسٌة، عمر خلف ، ولٌد .29

 فً العلمً البحث مجلة، نموذجا  ( قطر – البحرٌن) 1988 – 1982 االٌرانٌة العراقٌة

 .2218، بغداد جامعة، 19 العدد،  االدب

 عام حتى السعٌد نوري عهد من العراقٌة السعودٌة الخالفات، عزٌز داخل ، سعد .32

 . 2222،  الرابع العدد،  48 المجلد،  العربً الخلٌج مجلة،  تارٌخٌة دراسة 2223

،  المتحدة االمم مٌثاق من السابع والفصل العراق، ٌاسٌن الجلٌل عبد الداهري ، خلف .31

 . 2213،  32 العدد،  للعلوم الجامعة الرافدٌن كلٌة مجلة

 الباردة الحرب بعد الروسٌة الخارجٌة السٌاسة اتجاهات، مهدي العزٌز الراوي ، عبد .32

 .2228،  35 العدد، الدولٌة الدراسات مجلة
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،  دولٌة دراسات مجلة،  االمرٌكً االمنً المنظور فً العراق، عباس الربٌعً ، كوثر .33

 .  2228،  بغداد جامعة،  الدولٌة الدراسات مركز،  36 العدد،  12 المجلد

 الدولً الكهربائً الربط،  علً خزعل مهدي ، حٌدر،   الحسن عبد رسن ، سالم .34

 . 2221،  28 العدد،  السالم علٌهم البٌت اهل مجلة،  للعراق بالنسبة واهمٌته

 كلٌة مجلة،  الدولً النفوذ لفرض روسٌا ومحاوالت الطاقة آمن، رشاد ، سوزي .35

 .   2222،  عشر الثالث العدد،  واالقتصاد السٌاسة

 واثر(  NAFTA) الشمالٌة ألمرٌكا الحرة التجارة اتفاقٌة،  شهاب اللطٌف زكري ، عبد .36

،  14 العدد،  االقتصادٌة للعلوم العراقٌة الجلة،  كنموذج المكسٌك على االتفاقٌة

2211 . 

 ودروس معرفً تراكم االوروبً لالتحاد الخامس التوسع ومضامٌن الٌات،  ......... .31

 . 2216،  52 العدد،  االقتصادٌة للعلوم العراقٌة المجلة،  مستقاة

،  BRICS برٌكس لمجموعة السٌاسٌة االفكار ابرز فً دراسة،  فتاح زٌدان ، سجى .38

 . 2218،  14 العدد،  السٌاسٌة للعلوم تكرٌر المجلة

 مجلة( ،  الجٌوستراتٌجٌة) االستراتٌجٌة  الجغرافٌة، ابوبكر الدٌن الزٌدانً ، صالح .39

 .اللٌبٌة الدفاع وزارة،   واالستراتٌجٌة الدفاع لشؤون المسلح

 مؤسسة،  االوسط الشرق فً الروسٌة  االستراتٌجٌة،  سادالن سادالن ، جٌمس .42

RAND   ،2211،  منشور بحث . 

 جامعة مجلة،  العالمٌة التجارة منظمة الى لالنضمام العراق سعً، خلف سالم ، طاهر .41

 .   2221،  1 العدد،  6 المجلد،  للحقوق تكرٌت

 دراسات مجلة،  المتكررة الكوٌتٌة – العراقٌة العالقات ازمة،  حمد السعدون ، حمٌد .42

 .2221،  33 العدد،  9 المجلد،  دولٌة

،  2229 المجلد،  الدولٌة الدراسات مجلة،  لروسٌا الجدٌد الدولً الدور ، ......... .43

 .2229،  42 العدد

 الدولٌة العالقات فً واثرها الدولٌة االقتصادٌة العقوبات،  حسٌن قاسم السعدي ،  .44

 المجلد،  االنسانٌة لدراسات بابل مركز مجلة( إنموذجا   اٌران على االوروبٌة العقوبات)

 . 2221،   1 العدد،  11

 لتعاون شنغهاي منظمة عالقة،  علً عبد فاضل، عالوان عبٌد السعٌدي ، سعد .45

 . 2218،  54 العدد،  السٌاسٌة العلوم مجلة،  االخرى واالحالف بالمنظمات
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 الشرق منطقة على وتأثٌره العراق فً االرهاب تصعٌد،  الرضا عبد سلطان ، انعام .46

 .  2212،  المستنصرٌة الجامعة،  16 العدد،  الدولٌة السٌاسٌة المجلة،  االوسط

 دراسات مجلة،  2223 عام بعد الكوٌتٌة – العراقٌة العالقات،  داود فراقدسلمان ،  .41

 . 2211،  23 العدد،  2211 المجلد،  تارٌخٌة

،  المصباح مجلة،  الكرٌم القران فً االقتصادٌة الجغرافٌا، عباس جواد شبع ، محمد .48

 . 2215،  22 العدد

 على الدولة سلطة تفسٌر مبدأ اثر،  الجنابً مدلول كرٌم حسن، كاظم الشبلً ، عماد .49

،  الكوفة جامعة،  والسٌاسٌة القانونٌة العلوم مجلة،  مقارنة دراسة التشرٌعٌة الهٌئة

 2222،  41 العدد،  1 المجلد

 الدولٌة المجلة، 2223 بعد ما العراق تجاه الروسٌة السٌاسٌة، حسٌن شحٌل ، احمد .52

 .2228، 8 العدد، والسٌاسٌة

 التجارة منظمة تأثٌر، سلمان علً عبد الشمري ، اٌاد،  الجبال عبد الشمري ، رضا .51

 العدد،  االول المجلد،  الكوفة ادأب مجلة،  الٌها المنظمة الدول على WTO العالمٌة

12  ،2211. 

 مجلة،  - انموذجا   العراق -  الرٌعً االقتصاد فً واثرها النفط اسعار حرب، ......... .52

،  2 العدد،  العشرون المجلد،  القادسٌة جامعة،  اآلداب كلٌة،  االنسانٌة للعلوم القادسٌة

2211. 

 على وتداعٌاته العالمٌة التجارة منظمة الى العراق انضمام، قاسم شندي ، ادٌب .53

،  11 العدد،  2 المجلد،  واالدارٌة االقتصادٌة للعلوم الغري مجلة،  العراقً االقتصاد

2229 . 

 االقتصادٌة للمتغٌرات المتوقعة االنعكاسات، هٌلتركً ، س،  محمد شهاب ، خلٌل .54

 االقتصادٌة للعلوم بغداد كلٌة مجلة،  العربٌة االقتصادٌة القطاعات على المعاصرة

 . 41 العدد،  الجامعة

 القادسٌة مجلة،  والمستقبل الواقع التركٌة العراقٌة العالقات،  جبر شٌال ، عزٌز .55

 .2212،  كركوك جامعة،  االول العدد،  الخامس المجلد،  السٌاسٌة والعلوم للقانون

 ودرورها SCO شنغهاي منظمة،  حٌدر الجابري ، ماهر،  كاظم الشٌبانً ، عدنان .56

،  االنسانٌة للعلوم تكرٌت جامعة مجلة،  السٌاسٌة الجغرافٌة فً دراسة والدولً االقلٌمً

 . 2222،  1 العدد،  29 المجلد
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 والعوامل النفط اسعار تطورات،  حمدان ٌوسف اسحق، عمران صالح ، خطاب .51

،  واالقتصادٌة االدارٌة للعلوم تكرٌت مجلة،  2215 – 2224 المدة خالل فٌها المؤثرة

 .    2211،  تكرٌت جامعه،  واالقتصاد االدارة كلٌة،  31 العدد،  1 المجلد

،  الدولً النظام تشكٌل اعادة فً البرٌكس مجموعة تأثٌر، ذنون محمد طارق الطائً ،  .58

 . 2222،  19 العدد،  السٌاسٌة للعلوم تكرٌت مجلة

 – الغربً التنافس،  التمٌمً سعٌد جدوع الرحمن عبد، حمزة جاسم الطرفً ، أحمد .59

 الدراسات مجلة،  م 2212 -1952( أنموذجا   العراق) العربٌة المنطقة على الشرقً

 .2218،  22 العدد،  9 المجلد،  المعاصرة االسالمٌة

 االستراتٌجٌة االوروبً االتحاد اولوٌات فً تحلٌلٌة قراءة، العابدٌن زٌن ، امجد طعمة .62

 .2222،  41 العدد،  للدراسات حمورابً مجلة،  العراق تجاه

 العراقٌة العالقات على وأثرها العراق فً االمرٌكٌة االستراتٌجٌة،  محمد عبد ، عقٌل .61

،  اإلنسانٌة للعلوم البصرة بحاثا مجلة،  2211 – 2223 من الفترة خالل الكوٌتٌة

 .  2211،  5 العدد،  42 المجلد

،  االٌدلوجٌة ونهاٌة البرغماتٌة ان او...  والعرب روسٌا، معتمد عبد الحمٌد ، عاطف .62

،  االول تشرٌن،  الدوحة،  السٌاسات ودراسة لألبحاث العربً المركز،  حالة تقٌٌم

 .2211 اكتوبر

 مجلة،  برٌكس دول لمجموعة االستراتٌجٌة االهمٌة، علً عبد الرحمن ، عبدالرحمن .63

 . 2219،  65 العدد،  15 المجلد،  والدولٌة العربٌة للدراسات المستنصرٌة

 اتجاه الجوار لدول الخارجٌة السٌاسٌة،  ناظم الجاسور ، اثٌر، محمد عبد هللا ، ناجً .64

 جامعة،  12 العدد،  3 المجلد،  السٌاسٌة للعلوم تكرٌت مجلة،  2223 عام بعد العراق

 .2211،  تكرٌت

،  العراق فً النقدٌة السٌاسة على النفط اسعار تقلبات اثر، إسماعٌل عبد المجٌد ، علً .65

 .2219،  25 العدد،  السالم علٌهم البٌت اهل مجلة

 التعاون مجلس ودول العراق بٌن االقتصادي التعاون امكانات، عدنان عبٌد ، سالً .66

،  القادسٌة جامعة بحوث مستودع،  تحلٌلٌة دراسة( 2213 -1991) المدة،  الخلٌجً

2211 . 

 مجلة،  العراق استقرار فً واثرها التركٌة – العراقٌة العالقات، حسٌن عبٌد ، منى .61

 .  2215،  بغداد جامعة،  الستون العدد،  الدولٌة الدراسات
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،  للبنات التربٌة كلٌة مجلة،  2223 عام بعد السعودٌة – العراقٌة العالقات، ........ .68

  . 2218،  1 العدد،  29 المجلد

 وافاق والواقع العراق احتالل حرب فً اسرائٌل دور، مرعً فائق مثنى العبٌدي ،  .69

 . 2221،  9 العدد،  14 المجلد،  االنسانٌة للعلوم تكرٌت جامعة مجلة،  المستقبل

 – 2223 العراق فً السٌاسٌة والمتغٌرات الكوٌت، ٌونس الرحمن عبد العبٌدي ، محمد .12

 . 2228،  12 العدد،  5 المجلد،  اقلٌمٌة دراسات مجلة،  2226

 مجلة،  2213 – 2223 اقتصادٌة سٌاسٌة دراسة: والعراق االوروبً االتحاد، ........ .11

 . 2218،  36العدد،  12 المجلد،  اقلٌمٌة دراسات

( 2215 – 2211) المدة خالل العالمٌة السالح صفقات اتجاهات ، عدلً ، احمد .12

،  مارس( 12) العدد. االوسط الشرق للدراسات القومً المركز. االوسط الشرق اوراق

2216. 

،  مصدر فً وتأثٌراته العالمً المناخً للتغٌر،  السٌاسً االقتصاد،  عزب ، صالح .13

 . 2216،  المستنصرٌة جامعة،  224 العدد،  الدولٌة السٌاسٌة مجلة

 العدد،  شرقٌة شؤون مجلة،  االوسط الشرق الى روسٌا عودة، علً العزي ، غسان .14

 . 2228،  االول

،  سٌاسٌة قضاٌا مجلة،  الكردٌة القضٌة فً الدولٌة التدخالت،  عبدهللا عفتان ، عمر .15

 .   2222، النهرٌن جامعة،  63 العدد

 العراق على االمرٌكٌة الضغوط من الروسً الموقف،  جاسم فتحً بشار العكٌدي ،  .16

،  الموصل جامعة،  11 العدد،  5 المجلد،  االقلٌمٌة الدراسات مجلة،  2223 - 1991

2228 . 

،  2218 – 2214 السعودٌة العراقٌة العالقات فً المعاصرة التطورات، .......... .11

 .  2222،  38 العدد،  3 المجلد،  االجتماعٌة واالنسانٌة ، والعلوم للفلسفة الرك مجلة

 المستقبلٌة وآفاقها االوروبً االتحاد تجاه العراقٌة الخارجٌة السٌاسٌة، محمد آمنةعلً ،  .18

 . 2212،  44العدد،  دولٌة دراسات مجلة، 

 االقتصادٌة التكتالت ذو،  ارباب سعد معتصم مصعب، حمزة النبً عبد العوض ، اٌمن .19

 – 2226) الكومٌسا وتجمع السودان:  حالة دراسة الصادرات زٌادة فً االقلٌمٌة

،  1 العدد،  14 المجلد،  واالدارٌة االقتصادٌة للعلوم  االنبار جامعة مجلة( ، 2219

2222 . 
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 العسكري التواجد ظل فً الدولً االمن مجلس قرارات،  محمد عٌالن ، ازهار .82

 . 2228،  36 العدد،  دولٌة دراسات مجلة،  العراق فً االمرٌكً

 مركز،  الجٌوسٌاسٌة والتبعات االسباب النفط اسعار هبوط،  غوس ، غرٌغوري .81

 .2215،  منشور بحث،  الدوحة بروكنجز

 فً ودورها الكهربائٌة الطاقة خطوط، محسن شنشول ، عالء، طالب فرج ، امثال .82

،  اآلداب مجلة،  بغداد محافظة فً الوطنٌة الشبكة عبر الكهربائً التٌار ونقل توزٌع

 .  2222،  135 العدد

 والسٌنارٌوهات المضامٌن – الدوافع االسرائٌلً النووي البرنامج، خلٌل كاظم ، صفاء .83

 اربٌل جٌهان جامعة،  1 العدد،  1 المجلد،  اربٌل – جٌهان جامعة مجلة،  المستقبلٌة

 .2211،  العلمٌة

 تجاه 986 الدولً االمن مجلس قرار، ابراهٌم حمٌد ، فراس، عبدالحسٌن كاظم ، فرات .84

 للعلوم البصرة أبحاث مجلة،  2223 – 1995 الغذاء مقابل النفط برنامج العراق

 .   2218،  3 العدد،  43 المجلد،  االنسانٌة

 مجلة،  النامٌة الدول على وانعكاساتها العالمٌة االقتصادٌة التكتالت،  فدا كرم ، فوزٌة .85

 . 2211،  43 العدد،  السٌاسٌة العلوم

 – العراقٌة للعالقات سٌاسً جٌو تحلٌل،  مظلوم علً زٌنب،  كامل كلٌوي ، لطٌف .86

،  3 العدد،  28 المجلد،  اإلنسانٌة للعلوم تكرٌت جامعة مجلة،  2223 عام بعد التركٌة

2221 . 

 للدراسات العالمً المركز،  1ط،  العشرٌن القرن فً االفرٌقٌة الوحدة، الكوت ، بشٌر .81

 .2224،  االخضر الكتاب وابحاث

 تكتل تواجه التً التحدٌات،  الحمٌداوي حرز حسٌن زٌنب، محمد احمد الوند ، ذٌان .88

 . 2222،  19 العدد،  االنسانٌة للعلوم اوروك مجلة،  المستقبلٌة واالفاق ابرٌكس

 االقتصاد مجلة ،االمن االقتصادي من منظور سٌاسً ،    الكاظم عبد وش ، علًدعد .89

 .  2222،  122 العدد،  26 المجلد،  االدارٌة والعلوم

 مركز مجلة،  العراق على الحرب فً االسرائٌلً الدور، الدٌن عز ، هشام مجٌد .92

 .2229،  بغداد جامعة،  12 العدد،  الفلسطٌنٌة الدراسات

،  العراق فً التحوٌلٌة الصناعة لتنمٌة المقترحة االستراتٌجٌة،  صالح محمد ، حٌدر .91

 .2216،  بغداد جامعة،  15 العدد،  االقتصادٌة العلوم فً بغداد كلٌة مجلة
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 ذي جامعة مجلة،  والمستقبل الواقع التركٌة – العراقٌة العالقات، هاشم محمد ، سرى .92

 . 2229،  1 العدد،  5 المجلد،  قار

 واالجتماعً االمنً الوضع على واثرها االمرٌكٌة االستراتٌجٌة، احمد محمد ، هٌفاء .93

 . 2228،  بغداد جامعة،  36 العدد،  دولٌة دراسات مجلة،  العراق فً

 مجلة،  الجدٌدة الروسٌة االستراتٌجٌة رسم فً بوتٌن الرئٌس دور،  حسن محمد ، ولٌد .94

 . 2216،  65 – 64 العدد،  االستراتٌجٌة الدراسات مركز،  الدولٌة الدراسات

،  جغرافٌة بحوث،  ومجالها السٌاسٌة الجغرافٌة مفهوم، توفٌق محمود ، محمود .95

 .1988،  دٌسمبر،  الكوٌت جامعة،  الكوٌتٌة الجغرافٌة الجمعٌة

 ، العربً المستقبل مجلة ، االمرٌكً والمتغٌر  الخلٌج امن ، زٌد الجلٌل عبدالمرهون ،  .96

 .2226،  بٌروت،  العربٌة الوحدة دراسات مركز ،328العدد

( ، 2211 – 2222) العراق تجاه الروسٌة الخارجٌة السٌاسة، عبادة مسودة ، ربا .91

 والسٌاسة االستراتٌجٌة للدراسات العربً الدٌمقراطً المركز،  اسٌوٌة القضاٌا مجلة

 .2219،  المانٌا،  برلٌن،  االول العدد،  االقتصادٌة

 مجلة،  العراق على العالمٌة التجارة منظمة تأثٌر،  شهاب حمٌد المشهداي ، حسام .98

 . 2221،  3 العدد،  5 المجلد،  للحقوق تكرٌت جامعة

 دراسات مركز،  السٌاسٌة للعلوم العربٌة المجلة،  كبرى كقوى روسٌا، ، ولٌد نصار.122

 .2228،  بٌروت،  22 العدد،  العربٌة الوحدة

 و  الجٌوبولٌتٌك بٌن ما،  عباس كاظم المعٌنً ، محمد،  جلٌل هاشم ، انور .121

 القانونٌة للبحوث االكادٌمٌة المجلة،  المفاهٌم اختالف فً دراسة الجٌوستراتٌجٌة

 .2222،  الثانً العدد،  الرابع المجلد،  والسٌاسٌة

،   RAND مؤسسة،  االوسط الشرق فً الروسٌة االستراتٌجٌة حدود، واستر ، بٌكا .122

 .2219،  منشور بحث

 – التركٌة العالقات فً دراسة االقلٌمً والمحٌط العراق، حافظ وهٌب ، حسٌن .123

 . 2211،  االول العدد،  السادس المجلد،  والسٌاسٌة القانونٌة العلوم مجلة،  العراقٌة

 االمرٌكٌة االستراتٌجٌة ظل فً االمرٌكٌة – العراقٌة العالقات مستقبل ........ .124

  .2228،  36 العدد،  الدولٌة الدراسات مجلة،  الراهنة
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 بٌن المكانٌة العالقات فً واثارها الكردٌة القومٌة،  كطافة حسٌن الٌاسري ، فاضل .125

 العدد،  العلمٌة كربالء   جامعة مجلة(،  تركٌا – سورٌا)  الجوار ودول العراق

 .2215،  كربالء جامعة،  عشر الثالث المجلد،  الرابع

 بعد ما لمرحلة العربً الخلٌج حٌال الروسٌة الخارجٌة السٌاسة، حمٌد ٌاسٌن ، عمار .126

 .2216،  بغداد جامعة،  51 العدد،   السٌاسٌة العلوم مجلة،  2221 عام

 التقارير والنشرات الدورية :ـ اً خامس

 الشرق) االزمات لمعالجة الدولٌة المجموعة،  السكٌن حد على االنتقالٌة العراق فترةـ 1

 . 2224،  21 رقم تقرٌر،  بغداد( ، االوسط

 القطاع،  2216 الموحد العربً االقتصادي التقرٌر،  العربٌة الدول للجامعة العامة االمانةـ 2

 . الصناعً

 .2213،  موسكو،  الدٌموغرافً لمعهد السنوي التقدٌرـ 3

 .2221منظمة البلدان المصدرة للنفط اوبك ، االحصاء السنوي ، بٌانات منشورة لعام ـ 4

 : االنترنيت مصادرـ  سادساً 

،  االنترنٌت لمعلومات الدولٌة الشبكة،  العراق فً رسمٌا   مهمتها تنهً البولندٌة القوات -1

 : التالً الرابط على متاح

https//www.dw.com.                                                                                            

    

 على الضغوط ٌزٌد العراق من االٌطالٌٌن الجنود انسحاب،  أنكاي طارق،  فٌله دوٌتشه  -2

  :التالً الرابط على متاح،  التحالف قوات

https//www.dw.com.                                                                                            

  

 : التالً الرابط على متاح،  العراق غزو بدعم هولندي اعتراف   -3

https//www.aljazeera.net/news. 
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 الرابط على متاح،  العراق احتالل فً بالده مشاركة عن ٌدافع إسبانٌا وزراء رئٌس  -4

 : التالً

htpp://Arabic.cnn.com. 

 الشبكة الدولٌة لألنترنٌت، متاح على الرابط التالً :  -5

https//almadapaper.net/view.php .                                                                   

                 

،  العراق فً قواتها على تبقً واٌطالٌا النجف من انسحابها تنهً االسبانٌة القوات  -6

 الرابط على متاح،  2224،  9283العدد،  االوسط الشرق،  الدولٌة العرب جرٌدة

 : التالً

https//archive.aawsat.com.                                                                                  

 : التالً الرابط على متاح،  االمن ومجلس فرنسا  -1

https// www . diplomatie . gouv.                                                                        

                   

 الرابط على متاح،  االنترنت للمعلومات الدولٌة الشبكة،  العراقٌة اإلماراتٌة العالقات   -8

 : التالً

https//ar.wi;ipeedia.orgi.                                                                                      

 : التالً الرابط على متاح ، االنترنٌت للمعلومات الدولٌة الشبكة  -9

                                                                        . qu.edu.iq / repository  

 الدولٌة الشبكة،  غاضبة والمنامة تحتج بغداد...  تتصاعد والبحرٌن العراق ازمة  -12

 :  التالً الرابط على متاح ، االنترنٌت للمعلومات

http//Arabic . sputnik news . com                                                                        

 : االتً الرابط خالل من االنترنٌت على متاح،  المعرفة،  روسٌا جغرافٌا  -11
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 التالً :

hyatoky .com.                                                                                          //  https: 

 التشكٌلة العرب، صحٌفة النانو، حلف توسع لمواجهة روسٌة نووٌة عسكرٌة عقٌدة- -13

 ، متاح على الرابط التالً :لألنترنٌت الدولٌة

                                                                        .https// al arabic . com   

 فً( الكومٌسا) افرٌقٌا وجنوب شرق لدول المشتركة السوق اثر،  عباس عبدهللا اٌهاب  -14

،  السودان،  11 العدد،  2211 المجلد،  شندي جامعة مجلة،  السودان فً التنمٌة عملٌة

 . االتً الرابط على متاح،  2211

https//search.emarefa.ent/ar/detail.                                                                 

 الموقع على متاح،  سٌاسٌة وابحاث مواضٌع،  الجٌواقتصادٌة مفهوم،  نسراتً سناء   -15

 : .التالً

https//m.ahewar.org/s.asp?aid .                                                                           

 العدد،  الرٌاض جرٌدة،  والجٌوستراتٌجٌة االستراتٌجٌة بٌن الفرق،  عابد سعود  -16

 : التالً االلكترونً الرابط على متاح،  15249

https//www.alriyadh.com.                                                                                  

 على متاح،  العقوبات انهاء رغم كاملة غٌر سٌادة -  االمن مجلس وقرارات العراق  -11

 : التالً الرابط على االنترنٌت شبكة

https// amp.dw.com/ar.                                                                                        

 لألبحاث الخلٌج مركز،  مطلوب وتوازن قائم تعاون...  والعراق روسٌا،  طاهر احمد  -18

 للمعلومات الدولٌة الشبكة،  2215،  اكتوبر،  الخمٌس،  بتارٌخ،  122 العدد، 

 . االنترنٌت
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 وتكنلوجٌة والتجارة  الطاقة فً تعاون اتفاقٌات ٌوقعان وروسٌا العراق ، مهدي اسامة  -19

  التالً الرابط خالل من  االنترنٌت لمعلومات الدولٌة الشبكة،  المعلومات

https// elaph . com/ amp/ Web/News.                                                        

 المستقبل مركز،  2223 بعد العراق تجاه الروسٌة السٌاسة محددات،  علً كاطع سلٌم  -22

 :  التالً الرابط على متاح،  االستراتٌجٌة للدراسات

https// Annaba . org /Arabic / authors articles.                                           
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Abstract  

      Geo-economics is considered to be one of the main branches of the 

geostrategic studies; the modern term of Geo-economics has emerged 

after the cold war by the American expert (Edward Luttwak), after the 

decline of military power which was replaced by the economic power. It 

was also due to the increasing use of economic tools instead of the 

political ones. This study aims to reveal the geo-economics tendencies of 

the Russian Federation towards Iraq as Iraq possesses natural resources 

and great economic potential, in addition to its central role in the Middle 

East region. The importance of this study lies in  its results where the 

Russian Federation exploited the deep military relations between its 

predecessor (the Soviet Union) and Iraq, relations that helped 

perpetuating their geopolitical and geo-economic orientations towards 

Iraq. Its military exports to the country before 2003 amounted to about 

$37.3 billion, which is enough to make the Russian Federation insist on 

improving its relations with Iraq, in addition to the establishment of the 

Russian Federation A great international movement after 2003 to lift the 

economic sanctions imposed on Iraq since the nineties of the last 

century, although this move took a geo-economics dimension, especially 

after the insistence of the Russian Federation on the need to maintain 

economic contracts with the former Iraqi regime, and perhaps the 

Russian Federation succeeded geoeconomically in its dealings with Iraq. 

As it was able to gain huge investments in the Iraqi energy sector, 

amounting to about (30) billion dollars, which can be increased, 

especially after the great presence of Russian companies in the licensing 

rounds that Iraq presented during the period  (2009-2018). 

  In order for the study to reach its goal, the study was divided into an 

introduction and four chapters, the first chapter dealt with the concept 

of geoeconomics and its manifestations in international politics, divided 

into two sections, where the first topic focused on the concept of 

geoeconomics and related terms, while the second section dealt with 

the manifestations of geoeconomic transformation in the world, while 

the chapter presented The second is to study the role of geographical 

factors in the orientations of the Russian Federation towards Iraq, and it 
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included two sections. The first section dealt with the role of natural 

factors in the orientations of the Russian Federation towards Iraq, while 

the second topic dealt with the role of human factors in Russian 

attitudes towards Iraq, while the third chapter deals with the study of 

the structure of the system. The Russian political and geoeconomic 

trends towards Iraq were divided into two sections. The first dealt with 

the political and military structure of the Russian Federation. The second 

topic touched on the geoeconomic trends of the Russian Federation 

towards Iraq. As for the fourth chapter, it examined the geoeconomic 

dimensions of the behavior of the Russian Federation and its effects on 

Iraq and its future prospects. The first topic is the geoeconomic 

dimensions of the behavior of the Russian Federation towards Iraq. The 

second topic dealt with the regional and international influences on the 

orientations of the Russian Federation towards Iraq. As for the third 

topic, the future geoeconomic trends of the Russian Federation towards 

Iraq. The study concluded with a set of conclusions and 

recommendations with a list of sources 
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