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 اتجاه دول شرق أوروباالسياسة الخارجية الروسية 
 االحتالل الروسي على أوكرانيا انموذجا  

 الباحث محمد أحمد خليل
 10.04.2022المركز السوري سيرز 

 :البحث مقدمة
، وحصدو  تيردراف  د   دلن ال اداو الدوول ، دةتراجع دور روسيا على المستوى الدوول  عددو ايا دل ال درب ال دار 

األوريليددل، ونااددا تددداا  روسدديا ودد   ددد  وت ولددإ ىلددى اادداو احددادة ال صعيددل وددع  دددود الو  دداف المت ددوة 
اافاسددديا وت مدددع  واادددا، وندددان  وا دددل عودتيدددا علدددى  وتراجدددع  ددد  تسددددر ياف ال دددرن الما ددد ، ل ددد   دددواف تسدددتدرو 

و ىثر توخليا الدسلرة    جورجيدا، و دو ندان لروسديا وصدالي  وويدل عليدا    ملد  2008الساحل الووليل عاو  
 التساان  يا او ت االيا.

 ددت تسددتصيع ان ت  ددى داخددن حددووداا  ددوون وددوى حرددوة ليددا واوتددواداف روسدديا اةعددل ىوعراةوريددل  حرددت تمتلدد 
خارجيل،  إن روسيا تاريخيًا تدت و ان جيود  لو واحو   ت ف  لت  رد  ال دوة وال فدوه ليدا خصو دًا ىها ندان  لدوًا 

روبدددولتيل  لدددوو  اوروبدددا عددرا الم دددا  ال و دددو   تحيددًا و دددن روسددديا ومدددا   هددد  عمددو افوهادددا ىلدددى دو  اخدددرى،
التد  يتمتدع  يدا اد ا   داللمةا ى اإل ليميدل والووليدل اادراً ال دو   و اةماع الدويو و   ظرفياً   استراتي ياً    راغاً الشرقيل  

دو   ، وناادا اونراايدا ود   در ىلدى تدوا ن ال دوى الشداون الم ا  ال روبولتيل  عال س ل ىلى تلد  ال دوى وبال سد ل
تشدلن ااميدل عاليدل لروسديا التد  تسددى ىلدى ع  ا ت اد السو ررت  عدو تف لإ، واد     رق اوروبا الت  است لا 

وددو افوهاددا وةعددادة   دداا او اداددا، وبدددو اسددت ت  اونراايددا يوجددو حالددل ودد  الصددراع  ددر  روسدديا واونراايددا سددرت  
يددا  دد   دد  ادد ا ال  ددت، وسددرت  ال ددويت عشددلن وفصددن عدد  التددوخن الدسددلرة الروسدد   دد  اونراا اال ددويت ع يدد

 و.2022  اط عاو 
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ال ددويت عددد  األاميددل التددد  تمتل يددا اونراايددا عال سددد ل لروسدديا وددد  ال احيددل ا  تصددداد ل  يتناااول المبحاااث ا ول
الت اريددل ، وودد  ال احيددل ال رعولوتيليددل وااميددل وو ددع اونراايددا عال سدد ل لروسدديا، واألاميددل -الصدد اعيل-)الةراعيددل

 ال هاريل ألونراايا.
و، وعددر  اسدد اب 2022 سددلا الهددوا علددى التددوخن الدسددلرة الروسدد   دد  اونراايددا عدداو  الثاااني المبحااثأمااا 

 ساورااوإجراء مقارنة بين التدخل الروسي في كل من ودوا ع التوخن وع ت او  األ واف الساع ل  ر  العلوي ،  
 وات التدخل في كال البلدين.دمن حيث أ وأوكرانيا

 أهمية البحث:
، وودر ددل الددووا ع لروسدديا ووصددال يا  ريددا  ددت ودد  خددت  التدددرا علددى ااميددل اونراايددا عال سدد ل ااميددل ال  ت مدد

و، وةجدددراا و اراددل ودددا  دددر  ا حدددتت  الدسدددلرة 2022دف ىلدددى احدددتت  روسددديا ألونراايددا ودددع  وا دددل عددداو التدد  ا
 و.2022و، وا حتت  الروس  ألونراايا    عاو 2015الروس  لسوريا و   عاو 

 إشكالية البحث:
شدددلن خددداف، ويتفدددرع عددد  اددد   اإل دددلاليل واامرتيدددا لروسددديا ععلدددى المسدددتوى الدددوول ،  ودددا ودددوى ااميدددل اونراايدددا

 التساؤ ف التال :
 ؟لروسياعال س ل  ونرااياوا ووى ااميل ا .1
 وس  على اونراايا؟ر وا ا  الووا ع الت  ادف ىلى ا حتت  ال .2
 ا حتت  الروس  على اونراايا وسوريا؟وجإ الش إ وا ختتا    وا ا .3

 فرضية البحث:
داددا علددى المسددتوى يددا ودد  اادد  الددوو  عال سدد ل للسياسددل الروسدديل  دد  توسدديع افوهاددا، و ددر  وجو اونراا تدتعددر

 و اد ا ت اد السو ررت .االوول ، وةعادة 
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 مناهج البحث:
اعتمو ال  ت على الم يج الو ف  لل ويت ع  ااميدل اونراايدا ود  نا دل ال واادي السياسديل   المنهج الوصفي:

 .روسيا    اونراايا، ووصالي وا  تصاد ل والدسلريل
و، 2015سدوريا عداو لالروسد   ا حدتت اعتمو ال  ت على ا ا الم يج إلجراا الم ارال  در    المنهج المقارن:

 و.2022ونراايا عاو ألوا حتت  الروس  

 المفاتيح ا ساسية في البحث:
ادد   رادداوج الدمددن الدل دد  الدد ة  ختددار  المم لددون الرسددمرون للوحددوة الووليددل ودد   ددر   السياسااة الخارجيااة:

 1و موعل العوائن العرااو يل المتاحل و  اجن ت  ر  ااواا و ودة    الم يا الخارج .

ع ارة ع  ا مداف ال تروايدل عايدادة عسدلريل ت دوو عداختراق األاامدل ا ل تروايدل الدالميدل   الحرب السيبرانية:
 .ونن وا  دتمو على الت  ولوجيا، لتهر عال واسري واألجيةة الت  تستخوو   لل ا اتراا الدالميل

 او عل  دراسل تأثرر األر  على السياسل.  الجيوبوليتيك:

 هيكلية البحث:
 بالنسبة لروسياأهمية أوكرانيا  المبحث ا ول:  

 ا همية االقتصادية المطلب ا ول: •
 ا همية الجيبولوتيكية المطلب الثاني: •
 المطلب الثالث: ا همية الحضاراة •

 السياسة الخارجية الروسية اتجاه أوكرانيا  المبحث الثاني:
 م.2022أوكرانيا عام التدخل الروسي في  المطلب ا ول: •
 الروسي لكل من أوكرانيا وسوراا.  التدخلمقارنة بين  المطلب الثاني: •

 
 .12، ص 1998محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية،  1
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 المبحث ا ول: أهمية أوكرانيا بالنسبة لروسيا
ىلدى ت سدي  عدود ود  الدوو  علدى المسدتوى الدوول  ىلدى  او  بيي دو  ري  سدل   د  نتاعدإ ر ددل الشدصراج ال عدرى 

 ععددون جرواسددترات ر  وو دداور جرعولوتيليددل،  ددالتععون ال رواسددترات ر  ادد  الددوو  التدد  تمتلدد  ال ددورة واإلدارة 
ال وويددل علددى ومارسددل ال ددوة وال فددوه  دد  وددا وراا حددووداا، اوددا الم دداور ال رعولوتيليددل  يدد  الددوو  التدد    تددأت  

ودد   وتيددا وحوا ةاددا  ددن ودد  خددت  ووا ديددا ال ساسددل وودد  اتددائج  ددروةيا وظرو يددا التدد  ت ددون غال ددًا اامرتيددا 
غرددر و يدددل ى اا سددلوب التععددر  ال رواسددتراتي ر ، و ددو  دد    ري  يسددل  اونراايددا ودد  الددوو  الم وريددل واايددا 

 ساعو على ت وين وتيررر  ت تن ولان ااو    ر دل الشصراج األوراسيل، حرت ان وجوداا هاتإ نوولل وست لل
،  إها استدادف روسيا سيصرتيا على اونراايدا وو   روسيا،  روسيا  وون اونراايا   تشلن ىوعراةوريل اوراسيل

سيدرواا عشلن اتوواتيل  لتص ي دولل ىوعراةوريل، لما تمتل إ اونراايا و  ووارد وعود سلان، ووجودادا ا هدًا 
 على ال  ر األسود.

ونراايدا ود  ا  علدى المسدتوى الدوول  ومدا تمل دإ ود  ااد  الدوو  عال سد ل للتوسدع الروسد  اونراايا تدتعرل ل   إن  
ااميددددل اونراايددددا ا  تصدددداد ل وال رعولوتيليددددل وددددوارد ووو ددددع حسددددال، و دددد  ادددد ا الم  ددددت سددددرت  ال ددددويت عدددد  

 لروسيا. وال هاريل

 ا همية االقتصاديةالمطلب ا ول: 
 مد  ال احيددل ود رئيسدد  للسياسدل الخارجيدل للوولددل، واد ا وددا ي صعد  علدى اونراايددا  دتعدر الداودن ا  تصددادة و د

تمتلدد  ودوارد وةولاايداف  راعيددل  دخمل، ومدا جدليددا ت تدن المراتدي األولددى  د  ىاتدا  وتصددوير   أايدا الزراعياة
% ود  ىاتاجيددا 50% ىلددى 40ال مدي، اتي دل و اخيددا المتئد  وجددودة ارا دريا الةراعيددل، حردت  م دن ال مددي ود  

اف المت دوة األوريليدل المرت دل ال ال دل عالميدًا عددو الو  د 2009 رن ال عوب،   و احتلا اونراايا  د  عداو لم ا
 وا ت اد األوروب     تصوير ال مي ووتفو ل على نن و  روسيا ون وا.
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نما ت ار ىلريا كما تدتعر اونراايا  لو  راع  عاوتيا  حرت  للا وورد غ ائ  نعرر لتت اد السو ررت  ساع ًا، 
ىحوى اا  الوو  غ ى على  ايا خةان  راع   خ   ادر على ت  ر  األو  الي ائ ، نما تشلناووسلو على  

 دددرو ال ددرواف المدو ددل، حرددت ت ت ددة الرا دد  األونراايددل ثددرواف اائلددل تترنددة  دد   ددرق الددعتد ويلددن ال ويددو 
والف   ال  رة والمي رةيوو واأللم روو اا  ا   ال رواف، و و ادى تواجو ا   ال درواف ىلدى   داا  اعدوة  د اعيل 

 2لي.اونراايل وتخصصل    ىاتا  ال ويو والص
كما ان دولل اونراايا دولل ها ااميل ا تصاد ل عال س ل لروسيا ، واا  وا  مرةاا التربل الةراعيدل السدوداا والمو دع 
ال يرا دد  المتمرددة ، حرددت ان الم وودداف الصعيايددل خصو ددًا الةراعيددل والمو ددع ا سددتراتي   ألونراايددا جدلتيددا 

ا  تدددراف ا حدددتت  وددد  اجدددن السددديصرة علدددى األرا ددد  و ص دددل  دددراع وددد   عدددن ال دددوى ا سدددتدماريل ،   دددو نااددد
وسيا األوربيل   واا و  الشرق دولل ر  الةراعيل الخا دل ليا ، نما ت ع اونراايا    الم ص ل الشرقيل و  ال ارة

، نمددا ت مدد  ااميددل المو ددع ال يرا دد   دد  اايددا ا صددل سددود ، وت ددع  ددر   ول ددوا و روواايدداوودد  ال  ددوب ال  ددر األ
وتوجيا اونراايا ىلى ا تصاد  ،2ن   603700ال ارة األسرويل واألوربيل ، نما تعلغ وساحل اونراايا  الت اا  ر   

السددوق الا افتدداق ا  تصددادةال عدددو ااييددار ا ت دداد السددو ررت  التدد  نااددا عهددوًا فيددإ، الدد ة نددان يتع ددى ال ادداو 
صددداد ًا  دددر  دو  ا ت ددداد السدددو ررت ، ا  دددتراك  وورنةيدددل األسدددواق، وناادددا اونرااددد  ت تدددن المرت دددل ال اايدددل ا ت

نمددا تمتلدد  اونراايددا عدددا الصدد اعاف  صدد ل  دد  ىاتددا  الم ا ددرن الةراعيددل،وتدتمددو اونراايددا علددى تربتيددا الخ
الياول نالصا ل والو ود والمواد ال ويو ل وغرر ال ويو ل واألخشاب والعترونيماوياف، واتي ل لأل ول ا  تصاد ل 
الدالميددل والتدد  ادف ىلددى رنددود  دد  ا سددت مار وبالتددال  ااخفددا  اسدددار الم ت دداف المدوايددل، والميلاايليددل ومددا 

 3عمليل التص يع و  اجن التصوير. ادى الى وجود خلن   
ود  ال دروة  ويمداً   د  الددال  وتدتعدر جدةااً واد  األك در خصدوبل  كما تيص  ثل   وساحل اونراايا التربل السدوداا

ص ددل الم ت ددرة ودد    ادد   الم تسدددى لددوخو   دد اعل األغ  ددل اليربيددل ف اف  ددرنايددال وويددل ، وهلدد  وددا جدددن نعر 
ود  ىجمدال   % 10.5 د  اونراايدا حدوال   اردادا ، ع ردت تد و  الةراعدلوو    سدتيت الوة يدل    ف ةرا الشرنا

 
حالة أوكرانيا، أطروحةةة ممدمةةة لنيةةل بوستي توفيق، توجهات السياسة الخارجية الروسية نحول دول أوروبا الشرقية: دراسة  2

 .193، ص 2016شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة الجزائر، 
، علةةا الةةرابط 2016ن 1إيمان أشرف أحمد محمد شلبي، األبعاد الدوليةةة لمزمةةة األوكرانيةةة، المركةةز الةةديممراطي العربةةي 3

 . https:// 2u.pw/hfNRFالتالي:

https://2u.pw/hfNRF
https://2u.pw/hfNRF
https://2u.pw/hfNRF
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ولردون التدار ود  األرا د   42.8تلد  تم اونراايدانما توظ  ربدع السدلان الدداولر ، و   ،ال اتج الم ل  الوة  
 ،ولرددون التددار  ددال ل للةراعددل % 32.5 سدداحل ال ليددل للددعتد ، و يددا% ودد  الم 71الةراعيددل التدد  تهدد  

 ،المدرو دل عالتربدل السدودااغ يل  تربلال  رراو ي  الو ، وا  وتئ  للةراعل على اصاق واسعاونراايا لوييا و اخ  و 
 .الةراعيل    الدال  و ها وردود ل عاليل الت  ا  و  اخصي األتربلو 

 20وال     و تص  ال ماار اف ا اوا اونراايا   اعل وتصورة وتدودة األ رع تيص  ح للصناعةاوا عال س ل  
 ددد اعل نعدددرى، وبددداألخل تولردددو الصا دددل و الو دددود وا سدددتخرا  وودال دددل المدددواد ال ويو دددل وغردددر ال ويو دددل ،و 
الصدد اعاف العترونيماويددل والصدد اعاف الي ائيددل والصدد اعاف الخ يفددل، ويدددو  صدداع الصا ددل ودد  اك ددر ال صاعدداف 

واط/ سددداعل خا دددل وددد  الم صددداف وليدددار نرلدددو  193.8  دددا  2013ىاتاجيدددل  ددد  اونراايدددا حردددت اات دددا  ددد  
% ودد  ىاتددا  الصا ددل، نمددا 43ال وويددل )التدد  ورثتيددا اونراايددا عدد  ا ت دداد السددو ررت   و التدد  تيصدد  وددا اسددعتإ 

ال   رنل تدمن    و ا  ا ستخرا  و ودال دل المددادن  41للتدوي ، واك ر و    و  ماً   250تمتل  اونراايا  
نمددددا ت ددددتج اونراايدددا: ال صدددداراف، ال ددددا تف ،السددددف  والصددددائراف  وددد   ر يددددا اكعددددر وصددددااع الصدددلي  دددد  الدددددال ،

ايدد  تتددو ر و دداج   دواتيسدد ، ، ويترنددة ال ددةا األكعددر ودد  الصدد اعل  دد  حددو  ف الصددائرا ف والسددياراف وو رنددا
 ال ويو والف  .

و ددو  دديوف اونراايددا  دد  عشددري اف ال ددرن الدشددري  ورحلددل ودد  التصدد يع السددريع، خا ددًل  دد  نريدد  والم دداة  
الشددرقيل وسددتفروة ودد  خرراتيددا الصعيايددل ال عرددرة  دد   صدداع الم دداج  والتدددوي ، ى ددا ل ىلددى ىاشدداا اكعددر و صددل 

األايار األوروبيدل، ومدا سداا  عشدلن الوارعر احو اكعر اوروبيل لتولرو الصا ل اليرورولوجيل  ريا على  فل اير 
 4كعرر    تو يع ال يرباا على اصاق واسع    العتد.
الخارجيددل الروسديل ىلددى األسدواق األوروبيددل وهلدد   والتجااار كمدا تلدددي اونراايدا دور و ص ددل ععدور عال سدد ل للسدلع 

ورتيا علدى التصدوير ىلدى عسعي الد ة ال ة تايشإ المدواا  الروسديل علدى ع در العلصد  والعدور األسدود وعدوو  د
% ود  ىجمدال  اليدا   94% و  سدلديا ععدر اونراايدا ، وا دو عدأن  40اوروبا ، حرت ان روسيا تصور ا و  

حرت  لون : والصا ل ال ة تستيل إ اوروبا و  روسيا  مر ععر األرا   األونراايل وا  سمى عالم لت الصا وة 
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اة خددددا  دور ددددالمدددددروا عخددددا الالخددددا ا  ودددد  خددددت  بدددداورو  وا سددددتيتباإلاتددددا  روسدددد  والتو يددددع اونراادددد  
 روسيا ، عالم ا ن  إنصور ىلى اوروبا ععر ارا    رتروسيا% و  اليا  الروس  الم3 ر ما  مر ،  الالصوا ل

 والي وسدل والم دا  الصد اع  الةراعد  الم دا   د  خا دل الت لرو دل األونراايدل للسدلع سدوق  اكعدر تدتعدر
 5.وال يماويل المدوايل والص اعاف  الميلاايليل

 ا ا الم ا     روسيا ت تن حرت  ول وظًا، ارتفاعاً  األونراا  ا  تصاد     كما  يوف ا ست ماراف الروسيل
 حدر  وليدار،  د  1,3 و  اك ر الروسيل ا ست ماراف  و موع ويعلغ األجااي، المست مري   ر  الساعدل المرت ل

 المصدرفيل األج عيدل، ا سدت ماراف  و مدوع و  الخاوسل المرت ل    الروسيل المصرفيل ا ست ماراف  اس ل تأت 
 ا داد الت دارة  در   د اعيل، نمدا واك راا روس  وا  رال وو سسل  رنل 2109 رسميا اونراايا    وسل ا 
 2132,8 قيمتدإ وبليدا  ، 2009عداو  د  هاتيدا الفتدرة ودع عالم ارادل ودرتر  عم دوار 2010 عداو  د  العلدوي 
 % 272,2   س ل الةياداف  اونراا  الروسيل ىلى الصادراف  و  دو ر ولرون  1039,9  ريا عما دو ر ولرون 

%  وما   ددن ا سدتراتي يل 125روسيا )الةيادة   س ل  ىلى األونراايل الصادراف  و  دو ر ولرون   592,9 و
 6.ونراايا ل ما ل وصال يا ال رويلالروسيل    عدواا ا  تصادة تدص  ااميل نعررة أل

ل ددد  عددددو تف ددد  ا ت ددداد السدددو رت  وعلدددى الدددرغ  وددد  اودددتتب اونراايدددا ودددوارد  دددخمل ى  اايدددا عر دددا وشددداكن 
ا تصاد ل  ويدل اثدرف عشدلن نعردر علدى وسدتوى وايشدل السدلان حردت ا دادف وددو ف الف در و ديوف تهدخمًا 

الماليددل، حرددت  دديو ا  تصدداد األونراادد  وددا  ددر  سدد وا ل دد   ددر  سدد واف  دد  األسدددار عسددعي سياسددل ال لووددل 
%ودد  ىجمددال  ال دداتج  40.4 دديو ا  تصدداد األونراادد  تراجدددًا نعرددرًا و خسددائر و ددلا حددو  1994و  1991

 دددواف ال لوودددل  تصعرددد   1994، و ودددع  وا دددل سددد ل  1993الم لددد ، و  لدددغ التهدددخ  اعلدددى وسدددتوياتإ سددد ل 
،  و تهم ا ال تائج األوليل ليد   المرحلدل ااخفدا  التهدخ  و اسدت رار جويوة لت تصاد استراتي يل ى تحاف  

، و  دددددوا ورحلدددددل ا سدددددت رار 1998ودددددرة خدددددت   5.8ب  ا  تصددددداد، نمدددددا  اد ا سدددددت ماراف األج عيدددددل الم ا دددددرة
 بسدعي األ ودل الماليدلو  1998 وا دل سد ل  1995، ل د  ودع / 1997ا  تصادة  د  ال صد  األو  ود  سد ل 

 وتررة جردوة  در   1999الت  ا ا ا روسيا تو   امو ا  تصاد األونراا  ليداود  دود  و  جويو عدو س ل 
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%  10ىلدى  5، وتراوحدا  در  2000ال مو  دوا تددرا ارتفاعداف  وا دل ود  سد ل  ف % ، ل   ودو   12و    3
ر حردت ندان اد ا ال صداع ويرجع ا ا الت س     ال الل ا  تصاد ل ىلى وساامل ال صداع الصد اع  عشدلن نعرد

 7% س ويًا. 10ي مو عمدو ف تت او  
، الدد ة اسددتمر ثتثددل اعددواو ا  تصددادةدخلددا اونراايددا ورحلددل ال مددو  2004اوددا عدددو ال ددورة العرت اليددل  دد  عدداو 

 األونراا  ا  تصاد ست مرون األجااي ااتخاب الرئيسال يو ر  و الخصوة ى  ا يل ووظفوا    حرت اعتعر الم
 عددددال مو ا  تصددددادة 2008\2005 سدددد واف تتمرددددة،   ددددو نااددددا ناسددددت ماراف اج عيددددل و ا ددددرةوليدددار دو ر  31

 .يليلالسل يل والتسل يل والص اعل الت و  وا تصا ف الع اا  المصر  ،المتسارع    ال صاع 
تلدددي دورا ا تصدداداف ويمددا لروسدديا، ،  أونراايددا و  دد  الدت دداف ال  ائيددل الت اريددلعلددى الددرغ  ودد  الت دداي  الشددوي

% ودد  اليددا   80 أونراايددا ادد  اكعددر  لددو ععددور للدد فا الروسدد  واألادد  ودد  هلدد  اليددا  الددى ا ت دداد األوروبدد  
% و  اسدتيتكيا ود   40الروس  الم رر للسوق األوروبيل ال ة  مر ععر اونراايا،  أوروبا تستورد اك ر و  

 ددو ادى الددى تو دد   2006ر ان الخددتا  ددر  روسدديا واونراايددا  دد  عدداو اليددا  ودد  روسدديا، وودد  ال ددوير عالدد ن
، نما تمدر ور ال ة ادى الى ر ع اسدار اليا اليا  الروس  الى اوروبا    و تص   صن الشتاا األ  ف اووادا

% ودد  اليددا  الدد ة  متددو وددو   13عأونراايدا الدويددو ودد  خصددوط ااا رددي اليدا  التدد  تمددو  ددرق اوروبددا عالصا دل و 
 اد األوروب  عمووًا  مر ععر اونراايا وما   ددن المسديصر علدى الو دع ا داب  متلد  ور دل  ديا  ويدل، لتت

على تل  ال صددل لتدةيدة   اليرب ، ونت ال ااعر  يرغي ال صو  – ي   صدل ااول     صع الصراع الروس  
 وو فإ    الصراع.

 ود  ااد  و دا ف الت دا س  در  روسديا والو  داف  كما ااإ عددو ااييدار ا ت داد السدو رت  ا د  ا اونراايدا واحدوة
ألادإ  يا ن و  تيا الخل يل لفتدرة ةويلدل، وتدتعر اونرااياالمت وة األوريليل والوو  األوروبيل وخا ل روسيا والماا

 ، واتي دددل ليددد ا الوا دددع ندددان و ا اونراايدددا حاسدددما عال سددد ل  ععدددر اونراايدددا ىلدددى الدددوو  اليربيدددلي  دددن الددد فا واليدددا
واليا   ال رب و  اونراايا وي وو عشلن ةعيد   اخفا  اسدار ال فاو ،  للةيادة دون اا صاعلت تصاد الروس   

 أونراايا تداا      و ارال وع الوو األوروبيل األخرى ، وباإل ا ل ل وايا ت ا الهيا السياس  وا  تصادة
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حتدى   تصد ي رار دل  ،دوارتسد  واااسد  الم داة و  الدووان الروس  واتي ل ل ل  احتلا اجدةاا واسددل ود  
واليدا  ود  و ص دل ع در  الد فا ف واجيدل لفتدرة ةويلدل ناادا اوروبدا تسددى الدى ت ويدع واردالماونراايدا ا  –لروسيا  
ن ، وجورجيدددا والروادددا ، وخدددا ااا ردددي سدددرت  توريدددو اليدددا  وددد  نا اخسدددتان ألوروبدددا وترنيدددا ععدددر اهربي دددان دددةوي 

 ددر  تلدد    وتددداون اوثدد ،لدد ة سددوا  سدداعو علددى تدةيددة الدت دداف ع ال ددرن اشددروع عاسدد  وشددرو ويددوعى ادد ا الم
 8.العلوان على روسيا

الدد ا  ددإن اونراايددا تشددلن ااميددل نعرددرة ودد  ال احيددل ا  تصدداد ل عال سدد ل لروسدديا علددى نا ددل األ دددوة الةراعيددل 
 .والص اعيل والت اريل

 ا همية الجيبولوتيكيةالمطلب الثاني: 
و ع ي ااييار ا ت اد السو ررت ،   و نااا  عن هلد  ود   در  1991اونراايا على است تليا    عاو  حصلا  

ال ميورياف الخمس عشرة الت  تمتدا ع ل  هات     ا ت اد السو ررت ، ونااا ودا  ارا ريا  عن ااتصار 
 ) و يددا  خهددع بددا غر جددةا ودد  اإلوعراةوريددل الروسدديل،  دد  حددر  نددان جددة  و1917ال ددورة العلشدد يل  دد  عدداو 

إلوعراةوريدددل ال مسدددا والم دددر وجدددةا اخدددر لعول دددوا وناادددا  ددد إ جةيدددرة ال دددرو تخهدددع للسدددلص ل الد ماايدددل  عدددن ان 
و، وع دي ااتصدار ال دورة العلشد يل  1774و و 1768ت تةعيا و يا ر وسيا عدو حرب دوويل ةويلل  ر  عاو  

ع يفدددل  دددر  ال ددديا األحمدددر وال ددديا األ ددديا و  ددديوف اإلوعراةوريدددل الروسددديل حدددرب االيدددل  1917 ددد  عددداو 
المددوال  للايصددر وال ددوى األوروبيددل اشددعا ختليددا ودددارب ن رددرة علددى األرا دد  األونراايددل، و دد  ادد   األجددواا 
الفو ويل ال  و لس ألونراايا الوسصى    نري  )العرلمان األونراا   واعل  الم لس ال ل  الد ات  للم ص دل 

 9 ل،  عن ان  دل  است تليا ع  روسيا.اليربيل و  اونراايا ال وي
حرت تم ن ال يرافيا المسدرق الد ة تصدادوا عليدإ األود  ةدوا  التداريع، واد  عاودن ويد   د  السياسدل الووليدل 
 و فيا الد صر الوائ  وال ا ا ، ولي ا ت ود ال يرافيا رؤى  ادة الوو ، وت ثر     د اعل  دراراتي   د  و دا  

ل  ددددم  وددددا عددددرا عدلدددد  ال روبددددولتيلس الدددد ة يددددرت ا العشددددلن وثردددد  عال يرافيددددا السياسددددل الخارجيددددل ، وخا دددد
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ا ستراتي يل الت  تيت  عالسيصرة على الم اة  الم ثرة    او  الوو ور اارتيا وتأور  الو و  ىلريا، حرت ان 
اونراايددا علددى   ددرة ال روبولتيلددا األونراايددل تتمرنددة حددو  وددوى الدمدد  الدد ة ت تلددإ اونراايددا عالميددًا، عاعت ددار ان 

وددر السدد ر  حتمددا علريددا جيرا رتيددا عددأن ت ددون جددةا ودد  روسدديا وجددةا ودد  اوراسدديا ألايددا تم ددن جسددر ربددا  ددر  
ال رددددة األوروبدددد  والفهدددداا األوراسدددد ، و دددد  ادددد ا السددددياق اكددددوف تلدددد  المرددددةاف التدددد  ت دددددن وو ددددع اونراايددددا 

 ع  وو ديا ا ستراتي   الياو نوولل ال روسياس  لإ جاه يل ا  ارا ريا ال عررة وعود سلاايا الهخ ،  هت
 وصلل على ال  ر األسود،  ي  دولل حوود ل وع الوو األعهاا    ا ت اد األوروب .

، و د  ر تدتعدر و ص دل عا لدل فيمدا  ر يمدا ر  اوروبا وروسيا ا ت اد ل وو  ال اادي األخد وتدتعر اونراايا جسراً 
 ص دل الوا ددل  در  الشدرق واليدرب حتدى ان اة حالدل عدوو لي الم اونراايا او اايا جةا و  الصود  مو      ا ا

 ادد  ا سددت رار علددى ارا ددريا يدد ثر عشددلن نعرددر علددى السدداحل الووليددل،  األسدد اب األساسدديل لأل وددل األونراايددل
 الدددى  تدددن األ ا وددد  ف السياسددديل وال  افيدددل وا جتماعيدددل  دددر  الشدددرق واليدددرب سددديما ان األ ودددل اد  ف الخت دددا

 دف الى ل وا ال  رر و ي .أل خاف واا
 ،اآلسدرويل واألوروبيدل وتمتل  اونراايا وو دًا استراتي يًا ويمًا    اوروبا الشرقيل نوايا ولت ى للدويو و  الصدرق 

  واا  ر ا روسيا، و ماً   رتروسيا وغربًا سدلو اكيا والم در وود  ال  دوب اليربد  روواايدا ووولدوو ا، وج وبدًا 
وب ر آ وا، ووا  هاع  و  ااميل اونراايا ع صدران وتدواختن: اوليدا األاميدل الروةيدل لشد إ ال  ر األسود  

و 1954جةيرة ال رو الت  ااوااا الدةعي  السدوفيات  األونرااد  األ دن الايلرتدا خروتشدي ال ىلدى نريد   د  الدداو 
و عاعت ارادا تدأوة ا سدتراتي يل لل در عم اس ل المئويل ال ال ل  عتراا اونراايدا عالسديادة الروسديل، وثااريدا األاميدل 

الروسدددد   دددد  ال  ددددري  األسددددود واأل دددديا واا  تددددإ ىلددددى الميددددا  الوا ئددددل و اعوتددددإ  دددد  ووي ددددل  األسددددصو  ال  ددددرة 
ر األسددود، و  تتصددن عددالعر ال ددارة ا  ودد  خددت   ددريا  ددال    شدد إ جةيددرة ال ددرو تمتددو  دد   ددماسيفاسددتوبو ، 

ال  نرلو وتر وربع، وسلاايا ولروا   26ع ر ا وا، ووساحتيا  ر  و  جيل الشما ، وي واا و  الشرق 
ا لتدددواد  و، اادد  وددوايا ادد  الدا ددمل سدديمفروبن، ونددان اسددميا فيمددا وهددى المسدد و األ دديا  2001اسددمل و  ددً
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 عن ان تستول  علريا روسيا، نما ا تير سداع ا  و دوع حدرب ال درو  يدا  د  ال درن التاسدع عشدر، نمدا توجدو  يدا 
 10ااميل و ن: نرر وفيادوسيا وبرتغورس  وسوداب وجاا وب. وون اخرى ا ن

ااميددل اسددتراتي يل  صددوى  دد  لا ددل تددوا ن ال ددوى خددت  ال ددرن الدشددري  و ددو  ف و ددو ع رددا  دد إ جةيددرة ال ددرو ها
احتفاددا ادداه  األاميددل خددت ال ددرن ال ددال ، وهلدد   حتوائيددا علددى اكعددر  اعددوة ع ريددل روسدديل تدددو الوحرددوة ودد  

يددا  الوا ئددل، وادد  و ددر اسددصو  ال  ددر األسددود الروسدد ، وودد  وددوايا الميمددل ا هددًا  الصددا )ووي ددل اوعيددا  دد  الم
ساحليل سياحيل جمرلل، و و ُع و  ريا و تمر  الصا  ر   ادة ال لفاا    ال رب الدالميل ال اايدل  د  فيفدرة عداو 

الدد ة نددان يدد وة اسددصو  ا ت دداد و سددتالر  ورو  لددا وتشر ددن، اوددا ووي ددل سيفاسددتوبو   يدد  المر دداا  1945
السو ررت  الهخ ، وال ة ا  ي و ن اةاع  ر  روسيا واونراايا، اوا األاميل الدسلريل لش إ جةيرة ال رو تتم ن 
عدوة عواون و  ااميا: وو ديدا ال يرا د  ود  و داعع الد فا  د  ال ف دال اسديا الوسدصى، عاإل دا ل الدى اةتليدا 

  ال  ر المتوسا، وتتوا ر   إ جةيدرة ال درو علدى اكعدر  اعدوة ع ريدل  د  ور داا على ال  ر األسود المرت ا عميا
سيفاستوبو  ال ة   ع على الساحن ال  وب  لش إ جةيرة ال رو، واو و ر اسدصو  ال  در األسدود الروسد  الد ة 

 11 ه  اآل ا و  ع ا ر ال وة العوريل و   ال ا ل السو رتيل.
 ل   يد  دولدل و وريدل  د  ال يرافيداوويما  د  ر ددل الشدصراج األوراسديل، وبالتدا كما ت تن اونراايا ولااًا جويواً 

 ّ إ وو   روسيا ا ت اد ل، ل ل    و  السياسيل، ألن وجوداا هاتإ نوولل وست لل  ساعو على ت وين او تيررر
 1998 اعدددإ ال ر ددددل الشدددصراج ال عدددرى،ر ردددو  ري  سدددل   ددد  نت   بيوستشدددار األوددد  ال دددوو  األوررنددد  األسدددع

حلد   يا سيلون  ر  نن ود  اونراايا  ر دل الشصراج، وراى ان اة  راع جروسياس    الم ص ل الت  توجو  يا
 .األوررنيل، واعتعراا اح ارًا اساسيل فيإ المت وةاف  والو  ا ت اد األوروب  وسيا،ر  األةلس    ما

 الثالث: ا همية الحضاراة المطلب
تاريخيدا ال دويت عمليداف ىعدادة تشدلن وت دررة ل دووداا ال يرافيدل، األودر الد ة ندان لدإ ل و عر ا اونراايا     

تددأثرر نعرددر  دد  اويتيددا الدرقيددل والليويددل وال  افيددل، حرددت ا تصدددا جددةر ودد  األرا دد  العول و ددل  دد  و ص تدد  
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ن وددد  ا دددو  ير يدددا وال  تدددا عال ميوريدددل األونراايدددل، ودددا ا ددداا ىلدددى اونراايدددا اسددد ل وددد  السدددلاغالسيسددديا و ول
ومدا ا داا  اونراايا، وا تصدع جدةا ود  وولدوو اوا تصدا اجةاا و   ما  روواايا وا لا سيادتيا ىلى   ول و ل،

تدد  ا تصدداع جددةا ودد   1945و دد  عدداو  ىلددى ترنر ددل السددلان  دد  اونراايددا، سددلان ودد  ا ددن روودداا  ووولددوو  
 12. رق تشيلوسلو اكيا، وا لا سيادتإ الى اونراايا

وتدتعدر اونراايددا دولدل  دداي ل لروسديا ا ت اد ددل عالمايداري  الدر دد  والمد اع ، و ددو ع ردا علددى ودوى  ددرون رندد  
اساسدد   دد  ال ددوة السددتفيل األرثوهنسدديل، ونااددا و وو ددل  دد  اإلوعراةوريددل الروسدديل و دد  ال ددرن السدداعع عشددر 

والوا ع ال ائ      رتروسيا، التد  تسدتمو للمرتد، نما ان ا اب ا ها تشا ياف عوة  ر  وا ع الشرق األونراا  
وددد  وا دددريا ودددع سدددائر الدددرول )سدددلان اونراايدددا وروسددديا ا ت اد دددل  ااتمااادددا ىلدددى الدددوائرة ال  افيدددل السدددتفيل 
العرةاصيل ، خسارة اونراايا عال س ل الى روسيا ا ت اد ل ليسا خسارة جروسياسيل وحسي  دن خسدارة ل دةا ود  

 اف اليويل الروسيل.التاريع وال اكرة وولوا
تددددو و ص دددل ال دددرو الوحردددوة  ددد  اونراايدددا  م دددن المواة دددون وددد  ال وويدددل  2001و ددد  آخدددر ىحصددداا اجدددرة عددداو 

الروسدديل اغلعيددل  ريددا،  دد  حددر  تيدديم  ال وويددل األونراايددل علددى و مددن ارجدداا الددعتد، وتعلددغ اسدد ل السددلان ودد  
%، ثد  0.6% ، ثد  العدرترول    دو  17.3و % و  السلان ، يلري  الدرول    د  77.8ا ن اونراا  ا و  

% ، تهدداعفا اعددواد ادد  ا عشددلن ول ددو   دد  الد ددو األخرددر عدددو ااييددار ا ت دداد السددو رت   0.5التتددار    ددو 
وة وار ال لوول األونراايل  ااواًا  سدمي للتتدار عدالدودة الدى  د إ جةيدرة ال درو، ل د  الخريصدل الليويدل ألونراايدا 

درقيل، حرت يوجو عود نعرر ود  األوندراارر   د   درق الدعتد خصو دًا، يت دو  الليدل تختل  ع  الخريصل ال
الروسدديل ويدددرا افسددإ عأاددإ روسدد  او ودد  ا ددن روسدد ، علددى الددرغ  ودد  ان الوثددائ  الرسددميل تصدد في   ددم  

 ال وويل األونراايل، نما ا اب عود نعرر و  الرول يت و  األونراايل.
ا ال ددويت وددا سددم  سياسددل روسي يلاتسدديا عمد ددى اشددر الروسدديل علددى اصدداق اونراايددا خددت  تاريخيدد ف كمددا  دديو 

واسع، و  خت اشدر الليدل وال  ا دل الروسدرتر  وتدوةر  ويداجري  رول  د  األرا د  األونراايدل ، وهلد  ةدوا  
عشدددلن و ا دددر او غردددر و ا دددر  1991و  1709 تدددرة اإلوعراةوريدددل الروسددديل وا ت ددداد السدددو رت   دددر  عددداو  
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 ادا تاريخيدل  لرلدل اعردو ا عت دار  ريدا الدى الليدل وال  ا دل األوندراارتر  ، لد ا ا دو ان اسد ل نعردرة ود  عاست  اا ل
سلان اونراايا ت  ور و  ا و  روسيل، خصو ًا    الم اة  الشدرقيل ود  الدعتد، ى دا ل  اتشدار اسدتخواو 

   المون ال عرى ، وتدو اونراايا  عوة غرب العتد، خصو اً   الليل الروسيل    اوساط األونراارر     و اة
 لو    الدال   ه  ااة ر  عالليل الروسيل و  ا ن غرر روس ، عسعي السياساف التدليميدل التد  ناادا،    او 

، تول  الليل الروسيل وو اا يا ااميل نعررة، ويرى ال دا عأن ا  ا  م لون  ر  ثلدت سدلان اونراايدا واصدفي 
 األونراايددل ال ويددوة ف ، تع ددا السددلصا 1991 رت  واسددت ت اونراايددا  دد  عدداو ول دد  ع ددي ااييددار ا ت دداد السددو 

 سياسل ال اونري رةاتسر  ال عمد ى اشر األونراايل،    و ا ن اشر الروسديل  أعردو ا عت دار الدى الليدل األونراايدل
 اوليا  د  التدلدي تدو   عاعت اراا ليل رسميل للعتد    الوستور ال ويو عدو ا ت اد السدو رت ، وجدرى توسديع و دا

 ن و ددن الروسددديل ليدددل ددد، واتي دددل لدد ل  عددداد األونراايددل لتواإلدارة وا عددتو وال يددداة الداوددل وحتدددى  دد  ال  يسدددل
 13.رسميل وييم ل    العتد 

السددائوة  لرع السددت   الشددر  ، نمددا ان الو ااددليويددل ىلددى الفدد -ودد  ال احيددل اإلث ددو واألونراارددون ي تمدد  الددرول و 
الشددددوب  تدتعدددر ووسدددلو ورنةادددا األساسددد ، و حاولدددل رسدددالتيا  دددر  والتددد يل األرثوهنسددديل، المسدددي يمدددا اددد   ر

ال سص صر يل    عداو الستفيل، والو يل على اإلر  العرةاص  و   ا اش اق التاريخ  ال ة حصن  ر  رووا و 
 و. 1054

ل والشددرقيل، حرددت تتددو ع علددى وتت ددون اونراايددا ودد  وددةيج ودد  األ ليدداف   ص يددا الددرول  دد  الم دداة  ال  وبيدد
الم ددداة  الصددد اعيل وعلدددى اةدددراا العدددور األسدددود، ىه  ملددد  لروسددديا ان توظفيدددا لصدددال يا ن  صدددل  دددوة وتدددأثرر 

، اليدددرب ا تصددادة وسياسددد  داخليدددا علددى اونراايدددا، وا هدددا لدددوع  وتأيرددو الدت ددداف ودددع روسدديا وا افصدددا  عددد  
 :14ائع ال روبولتيليل واألث وث افيلو موعل الوان الو وحوة ت س  الى عوة  رائا تت  وع ملا  أونراايا

الشرقيل-1 ا وا  )  :اونراايا  ع ر  حتى  تشرراييوا  و   الوارعر  وا  متو  ر    ن يفل    نن  و ص ل    وتم ن 
دون    السلان ترجي  ر ي  غالعيل األت ول الروس  والسلان األرثوهنس و  روسيا الصيرى، وا   ال  دل  ري ل
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وترت ا   روسيا  و   ومتا ودي ياً   واث ياً   تاريخياً   ث افياً    يا     عشلن  ودمورة  و ص ل  وا   ت  يا  ،،    ، وتصور 
وعلى    هات  واسع ل    م  حل  غرر وشروط   است ت  ف ويمل يا ان تشلن و ص ل جروبولتيليل وست لل ها

ووسلو على  ا ت اق  الصو ا و  لخصوط  و  ا  الت اون  ا ا  ويفهن  خارنوا   ،  و ص ل   عالمساحاف   وارت اط 
 . عات ا  ال  وب  وتوسيع ا ا الترنري   الروسيل األك ر تو دا ا و الشما

وروسيا    ال رو : واو تشلن جروبولتيل  خاف يتمرة ت لرواف عموا يلرتإ األث يل ،  أاال  روسيا الصيرى -2
التد رو   عالغ  ت وي   ال رو  م   و تشرون     ال رو  وتتار  جروبولتيليلويال عرى  دوا ع  ثتثل  ي ا ي    م لون 

اك ر عوواايل    وبصورةوسلو  مل أ  اا روسيا ال عرى وتوجيون عصورة وشودة عالو ا  ،  عدهيا ال دا الدواا
هل      و  و   الدلس  وعلى  الصيرى،  روسيا  وا  اا  و يا،  الشرقيل  حتى  اونراايا  التدصي    عايل  غا ل 

اك ر ا و ترنيا وعلى     ر عوواايل لروسيا، اوا تتار ال رو  ي  وت يون ي  وت يون اك، اوا تتار ال رو  ال وو 
 .عت ل عوواايل  روسيا

ولتملل    ال ة ت ع نري   م إ، ويم ن و ص ل ال س  األوسا و  اونراايا و  تشرراييوا وحتى اود سا، و  -3
وا   روسيا   ألرثوهنسيل،مسيصرة ا  الااخرى  سيصر  ريا ات يا ات ول روسيا الصيرى وليتيا، ول   الصائفل  

دون  روط        افيا و  اونراايا الشرقيل ويوخنالصيرى األرثوهنسيل تم ن وا دا جروبولتيليا وست ت   ترب ث
 .15ال ااو ال روبولتيل  لتتار ال رو

الشما -4 وت ااسل     غرر  وا   اليربيل  و ص ل  ائمل   اتيا   اونراايا  ل ولر ،  و ص ل  ج وبا    ا و سلا، 
الير ) اكارباتيإ    –لى األعدو ج وبا    وةغاليسيا  ) الشر   و   يسارا يا، وجميعال  رراً ، واخب  ال توا  ا       س  

ال صاع   ث افيا الى   الم ص ل، وت تم  ا    وال اثولي     ف تم ن و اط وست لل ، و    ولر  يرجي األوايا  الم اة 
الرغ  و     ا    غالرتسيا و اكارباتيإ، علىفسيا ت ري ال روبولتيل  ال اثوليل  و  اوروبا الوسصى ، واللوحل ا

 عول وا    تاريخياً   ،   ولر  ورت صلليا  ائما   اتإلى ال  وب تم ن وا دا جروبولتيى  األك ر تصر اً   الم اة ان ا    
عخليا سلاا     ،  األرا   العيسارا يل و  اونراايا وأاوللباتيإ  إوعراةوريل ال مسا والم راوا غالرتسيا و اكار 

ارثوهنسيل عمليا  الم ص ل  ، وا    مولوا رر لال عرى  ختلصون عالروواارر  وا  حرت ا  اا روسيا الصيرى وروسيا
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ي صن     و  ارثوهنسيا  وتم ن  ريصا  الىعلاوليا  ال عرى  روسيا  و   و ورا  خا  ا و  ربيا    رة  العل ان 
 16. وى ال روبولتيل  األونراا ملى اوو موع ال صاع و   يسارا يا حتى اود سا ي  ي  اس إ ال 

 كمددا ان ارا دد  اونراايددا ال اليددل نااددا ورنددة السددت رر  الشددر رر   دد  عيددو اإلوعراةوريددل الروسدديل ، وبدددو هلدد 
ا دو  ،  ريدااث تد  عشدر دولدلا و سدمل ىلدى السدو رت  لفتدرة ثدت  اربداع ال درن، والتد  ا د    لتت داد خهدا  

علدى  اونراايدا ا د ي  شدلن ت دوة لصمدوق روسديا اسدت ت الروسديل ، وةن  الليدلولرون  درد ومد  يت دوثون   20
و دو وجدو  ،ليا ع وسيل ال  يسل األرثوهنسيل م وحلاألو الشرعيل لليويل الستفيل المشترنل الماايا ا  الو يل و 

سديادتيا الوة يدل   ستدماة للتخلل و  الييم ل الروسيل ، وااونراايا افسيا دولل حوي ل تسدى لع اا اويل جويو 
،  روسيا و  ااحيل   وة  اايا ل  تستصع عدو حس  اويتيا ع ل  وو ديا ال يرا   ال ة او ديا نوولل تمال  ر 

 17و  ااحيل اخرى. ا ةلس   واعهاا حل  الشما
الدد ا  لددون تدد  التدددرا علددى ااميددل اونراايددا عال سدد ل لروسدديا ودد  عددوة اددواح  و يددا: األاميددل ا  تصدداد ل علددى 

درو الةراع  والص اع  والت ارة، واألاميل ال رعولوتيليل حرت تدتعر اونراايا هاف وو ع استراتي   ودولل الص
حردت ان ا داب  ددلل  و وريدل ويمدل لروسديا، ونوايدا جسددر  در  روسديا والدوو  األوروبيدل، واألاميددل ال هداريل

 دداط  دد  الليددل الروسدديل، لدد ل  روسدديا حهدداريل  ددر  السددلان األونددراارر  والددرول دي يددًا وعرقيددًا وحتددى ا دداب ارت
تدتعددر اونراايددا ويمددل ليددا وتسدددى  حتتليددا والسدديصرة علريددا، و دد  الم  ددت ال دداا  سددرت  تسددليا الهددوا علددى 
الووا ع الت  ادف ىلى ا حتت  الروس  على اونراايا، وال ويت عد  جد ور الصدراع  رد ي ، وةجدراا و ارادل  در  

 ريا الم ارال ست ون  ر  ادواف التوخن    نت العلوي .ا حتت  الروس  ألونراايا وسو 
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 المبحث الثاني: السياسة الخارجية الروسية اتجاه أوكرانيا
و، واسدت ت  1991 ت داد السدو ررت  عداو ل  تسرر الدت اف األونراايل الروسيل على وتررة واحوة و د  ااييدار ا

و، سدددرت  ال دددويت عددد  الخل يدددل 2013روسددديا واونراايدددا تددددود ىلدددى عددداو اونراايدددا ع دددإ، حردددت ان األ ودددل  دددر  
التاريخيل لأل ول  ر  العلوي  حتدى الو دا ال ا در، والدووا ع التد  ادف ىلدى التدوخن الروسد  عأونراايدا  د  عداو 

 و.2022

 م.2022المطلب ا ول: التدخل الروسي في أوكرانيا عام 
و ع دووا او د  الدرئيس األونرااد  2013تشري  ال اا   21_ اونراايا ىلى العلوي  روسياتدود  وا ل األ ول  ر  

الم يدو لروسدديا  د  هلدد  الو دا الفيلتددور  دااونو رتاال ا سددتدواداف لت فرد  اتفدداق الشدراكل وددع ا ت داد األوروبدد ، 
 دددواف وت دددع اددد ا اإل  ددداا تادددااراف واحت اجددداف واسددددل ال صددداق، و دددواواف  دددر  الت ايمددداف ا افصددداليل وال

ال لوويددل األونراايددل،  دد  الدا ددمل األونراايددل، وتفددا   الو ددع اك ددر  دد  الم دداة  الشددرقيل وال  وبيددل الم اه ددل 
 18لروسيا، ووا  مّرة ا   الم اة ، ان اليالعيل و  سلاايا تت و  الليل الروسيل، وداعمل للرئيس  ااونو رتا.

ا حت اجاف وا تواداا و  ِ عن ودار د   درار الدرئيس، وت وليدا ىلدى ثدورة نعردرة ادف ىلدى اإلةاحدل   ووع تةايو 
و و  ِ عن العرلمان، وت  تدرر  رئيس  رلمان اونراايا الال س ور تورتشر واال  دوً  و دإ، 2014  اط  22عإ     

كعددر الدمليدداف، وادد  ودد  و  دد  واحددوة ودد  ا2014واتي ددل لدد ل  سدديصرف روسدديا علددى  دد إ جةيددرة ال ددرو عدداو 
الم اة  الت  نااا تتمتع ع ل  هات ، و ر ا ن تي ل للو ع اتفا اف لو   ىةدتق ال دار، اعتعرتيدا اونراايدا 

الر  غرددر و اسدددِ ل ليددا، نمدددا اشددعا حدددرب  ددد  اوبتسددا دوارتسددد  ولواااسدد  اوبتسدددا  ددر  ا افصدددالرر  المدددو 
 وة األوريليل وا ت اد األوروب  عفدر  ع وبداف علدى روسديا لروسيا وال لوول األونراايل، وردف الو  اف المت

 
م، علا الرابط  2022خالد شنيكات، األزمة بين روسيا وأوكرانيا: قراءة في األسباب وسياقات التطور المستمبلية، الغد،   18
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اتي ل غةواا جةيرة ال رو، ل د  الد وبداف لد  تتدرب اثدرًا  دليدًا علدى ا  تصداد الروسد ،  ا  تصداد الروسد  ع د  
 و ا ن لتاف ار  د  اة ل ادل ودع ىعدادة تمو دع وست رًا، ول  تستدرو اونراايا ارا ريا، ل   ال ةاع ع   وستمراً 

و حردت ندان 2022، واد ا ودا حصدن ودع  وا دل عداو ال واف الدسلريل الروسيل علدى ال دوود المتاخمدل ألونراايدا
 19ا حتت  الروس  ألونراايا.

و و و دا ال لوول األونراايل اك ر و  اتفاق وع ا افصالر   رعا ل روسيا وو امل األو  والتداون    اوروبا 
 و، اتفا اف و سي :2014   عاو 

 فاق و سي  األو ، وو    ود :ات
ترسدديع و دد  ىةددتق ال ددار، وتأسدديس و ص ددل عا لددل  ددر   ددواف ال لووددل وا افصددالرر  المددوالر  لروسدديا عمسددا ل  .1

 .نرلووتراً  30
سدد ي الم موعدداف المسددل ل جميديددا وندد ل  الت يرددةاف الدسددلريل والم دداتلر  والمرتة ددلج ىلددى ال ددوود الخارجيددل  .2

 .للم ص ل الدا لل
 .تخواو ااواع األسل ل نا ل سواا األسل ل ال  رلل او الخ يفل وو ع استخواو الصائراف و  دون ةيارو   اس .3

 اتفاق و سي  ال اا :
 .نرلووترًا، وس ي األسل ل ال  رلل 140-50 يادة الم ص ل الدا لل ىلى وا  ر   .1
اراٍ  جويوة، اودا األرا د  التد  تد  ااس اب ال يا األونراا  ىلى جيل اليرب عدو سيصرة ا افصالرر  على  .2

 .ا سترتا علريا  ت ون  م  الم ص ل الدا لل الموسدل
وااسدد اب الم موعدداف المسددل ل والمرتة ددل عمراق ددل  2014ىةددتق سددراق األسددرى والراددائ  المدت لددر  و دد  عدداو  .3

 .و امل األو  والتداون األوروب     اوروبا، وة وار عفو ع  الم اتلر 
 .اف و  ًا لل واار  الم ليل األونراايل ولت ويو الو ع المست عل  لم ص ت  دوارتس  ولواااس ت اي  ااتخاع .4
، يتديي التورنةيدل  د  و ص تد  دوارتسد  ولواااسد  عا تفداق ودع 2015و ع دستور جويو ع لدو  ايا دل عداو   .5

 وم ل  الم ص تر .
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ىه ىن ا افصددالرر  ، و دليددًا لدد  يددت  الت فردد ، ل دد  نددت ا تفددا ر  دار حددولي  جددو  ودد   عددن اونراايددا وا افصددالرر 
يتصلدددون ىلددى ت  ردد  ولاسددي اكعددر وندد ل  ال لووددل األونراايددل، واونراايددا تددتي  روسدديا عأايددا تسدددى ىلددى ت فردد  

 20ا تفاق  رؤيل وااواا روسيل.
روسد  و  اوا روسيا عش  ا وو عسلرة على اونراايدا ا د إ عداحتت ، وبدرر الدرئيس ال2022وع دخو  عاو  

 تد مرر  وتر  ا ا التوخن عأن اونراايا هاف الموين اليربيل ا   ا تشلن تيويو دائد  لروسديا، وان روسديا   
 تستصيع ان تشدر العاألوان والتصور.

و و حود الرئيس الروس   تد مردر  دوتر   وا دل غدةو  ألونراايدا عدوة اادواا، ل  يدا ت لصدا اث داا ال درب التد  
ست تي  عااتصار سريع لصال إ، ونان يوع  اايا ع ارة ع  العمليل عسلريل خا لال ول   دترا ا تر  اايا 

عأايا غةو او حرب على اونراايا،  اليوا األو  للرئيس الروسد  ادو اجتيداق اونراايدا وة الدل حلووتيدا، وةايداا 
 21رغعتيا    ا اهماو ىلى حل   ما  األةلس  الال اتوال الو اع  اليرب .

 رب الروسيل المتوا لل على اونراايا ع  ترساال نعررة و  األسل ل المستخوول خت  المواجياف  كشفا ال
الم ولدل  ر  ال ااعر ، وتستخوو روسيا خت  ا وويا اسل ل عويوة، و يا  واريع غراد  صررة ووتوسصل  

و    ار  ، واوعياف عويوة-، وو اتتف سيخوة )ىل يو ، و واريع نرو  )جو  (BM-21) الموى
  TOS -1 ، ل   الستق األ ر  واألك ر  ت ا،  اها ال  ا ن ال راريل)72-المورعاف والوعاعاف ا ر اا )ت  

 .22واو واحو و  اك ر ااامل األسل ل عاليل التأثرر    ترساال األسل ل الت لرو ل الروسيل
 واريع حراريدل تسدتخوو األكسد ر  وُي من ا ا ال ااو الصاروخ  على دعاعاف، واو وتدود اإلةتق، ويرو  

 و  اليواا الم يا لتولرو ااف ار عال  ال رارة.

 
م، علةةا الةةرابط 2022خالد شنيكات، األزمة بين روسيا وأوكرانيا: قراءة في األسباب وسةةياقات التطةةور المسةةتمبلية، الغةةد،  20
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-https://www.bbc.com/arabic/world59450489. 
، علةةا الةةرابط 2022، 21، عربةةي أبرز األسلحة المستخدمة في الحرب الروسية األوكرانية )إنفوغراف(حسين مصطفا،  22
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و ددا   ددوتر  للشدددي الروسدد  حددو  التددوخن الروسدد   دد  اونراايددا ان اليددوا ودد  التددوخن اددو الاددةع السددتق ودد  
إلعدددادة سددد واف وددد  الت مدددر وا 8اونراايدددا واجت دددا  ال ا يدددل و يددداال، ل ما دددل اولئددد  الددد ي  تدر دددوا لمدددا و دددفإ  دددد 

ال ماعيددل وددد   عددن ال لوودددل األونراايدددل. و ددود علدددى ان الاحددتت  األرا ددد  األونراايدددل لدديس خصت دددا،   ا دددوة 
 ر  اة   ا على احو عدال وةال، ل د   د  الوا دع لد   لد  ا داب ادا يون و  ىعدادة جماعيدل،   دو  ر دا روسديا 

 يل.سيصرتيا ع وة وحشيل على عشراف العلواف والعلوان والمون األونراا
 سددتمر ال صدد  وال تددا   ددر  ال لووددل األونراايددل وروسدديا، وبدددو و ادثدداف سددتو عويددوة تشددرر روسدديا ىلددى ان 

 23روسيا ل  تدو تسدى لإلةاحل عال لوول األونراايل، وتيوا  و  و  هل  ىلى ان تص ي اونراايا و ايوة.
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 المطلب الثاني: مقارنة بين التدخل الروسي لكل من أوكرانيا وسوراا. 
 ختلدد   ددلن التددوخن الروسدد   دد  نددن ودد  اونراايددا وسددوريا عدداختتا األةددراا التدد  تددوعميا  دد  نددت العلددوي ، 

و، اودا  د  اونراايدا  اودا  دوع  2011 ف  سوريا  اوا  وع  ال ااو ال اك  و   ااو ع ثورة  دعيل  و  عداو 
  افصالرر   و ال لوول اونراايل.ا

نان ا ت اد السو ررت  السا   او  الوو  الت  اعتر دا عاسدت ت  سدوريا وا اودا وديدا عت داف د لوواسديل، ل و  
وتدددة ف الدت دداف السددوريل الروسدديل عشددلن نعرددر ىلددى وسددتوى الت ددال  ا سددتراتي  ، ونددان هلدد  وددع و ددو  

سو ررا و  وصر ا صر ال رولر  لل  ت ع   وائن اخرى  د  الشدرق حا ظ األسو ىلى ال ل ، وبدو خرو  ال
األوسدا لرع د  وديددا ت الفداف جويدوة   ددوة  يدا افدوه   دد  الم ص دل و دو نددان ندن ود  سددوريا والددراق ود  ا هددن 
العددوائن، ونااددا ت ددوو الايددادة السددو رتيل الددوع  ال عرددر لسددوريا  دد  الم ا ددن الووليددل، وب رددا الدت دداف الروسدديل 

و،  م د   وا دل ٢٠١١ريل وسدتمرة، و دو اظيدرف روسديا ااميدل نعردرة ت دا  ال دورة السدوريل و د  اادو عيا عداو السو 
ااو ع ال ورة السوريل ندان وو د  روسديا وو د  دعد  وتأيردو لل اداو األسدو  د  وواجيدل ال دورة الشددعيل، وعملدا 

 وة لروسيا و  ااميا: على دعمإ سياسيًا وعسلريًا وا ا الوع  لسوريا نان وراا  وصالي عوي
ن  ت ا ظ روسيا على ارعتيا وولااتيا حرت ان عوو توخليا    سوريا  د   اايا غرر  ادرة علدى حما دل   -1

تدوخليا  د  العوا دل رة للتدوخن ند  تسدااو  وتوعمدإ، و حلفاااا، و و نان التدوخن عصلدي رسدم  ود  ال اداو السدو 
 .ىلى توخن عسلرة  و٢٠١٥سياس  وتصور وع  وا ل عاو 

عملا روسيا على دع  ال ااو السورة وحمايتإ و  اجن ن ي ال يود األوريليل واليربيدل إلسد اةإ ويملد   -2
  .ان يو ر هل  حهورًا  ويًا لروسيا    نا ل ولفاف الشرق األوسا

المت ددوة وبدد ل  تسدددى روسدديا ىلددى ىث دداف وجوداددا وت ويددل افوهاددا لت ددون  دد  وواجيددل اوتددواد  ددوة وافددوه الو  دداف 
  .األوريليل    و ص ل الشرق األوسا

تخوا روسيا و  عودة الو اتل  ال و ا ال، نااا  وا ل اشدأة اد   الت ايمداف حرنداف اافصداليل ل ميوريداف  -3
روسددديا وت دددو  عدددود و يدددا ل ماعددداف ىسدددتويل ر هدددا ا سدددتمرار ت دددا حلددد  روسددديا وتدتعدددر ال و دددا  المرندددة 

روسددديل  ددد  ى دددداا الم اوودددل  ددد  ال و دددا  وددد  خدددت  السدددماق ليددد   الرئيسددد  ليددد  و دددو ا  دددا السدددلصاف ال
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الت ايمددداف ل  دددن الصدددراع ىلدددى سدددوريا وااخرةدددا اددد   الت ايمددداف  ددد  ال دددرب السدددوريل وتو عدددا ا دددرادا   ددد  
الت ايمدداف اإلسددتويل المتصر ددل وبدددو ا دداق الت ددال  الددوول  عايددادة الو  دداف المت ددوة األوريليددل عال هدداا علددى 

  24ف    سوريا   ان اواوي  وساري  الت رب ىوا ىلى  لدو هاف رخدوة او يدل او الددودة ىلدى  تداد .ا   الت ايما
  و ات إ ال دا و ي  ا و لرعيا عسعي الرخاا األو    ريا ونااا تخشى روسديا ود  ان تددود اد   الت ايمداف 

  .ىلى ال و ا  وت رر الصراعاف و وداً 
 ل  وال رب على اإلرااب: روسيا تخشدى ود  و دو  اإلسدتورر  التخوا و  و و  اإلستورر  ىلى ال -4

ىلددى السددلصل و دد   وا ددل ال ددورة السددوريل نمددا حصددن  دد  عدددا ال ددوراف الدربيددل التدد   دديوف  دددود األحددةاب 
اإلسددتويل ىلددى ال لدد  نمددا اايددا تددور  جماعددل اإلخددوان المسددلمر  وعددود ودد  ال ماعدداف اإلسددتويل و ددن ت اددي  

تدوخلا روسديا  د  ال درب السدوريل لل هداا ، ة  دم   ائمدل الم امداف اإلراا يدل المتصر دلالوولل وجعيدل ال صدر 
علددى ادد   الت ايمدداف ألايددا تدتعددر ااددإ سدديلون ليدد   الت ايمدداف اوتددواد خددار  سددوريا وربمددا  لددون ىلددى الددواخن 

لدى  ددود الروس ، ا هًا  ي  تخشى و  و و  اإلستورر  ىلى السدلصل  د  الدوو  الدربيدل الد ة  دو يد دة ى
 اإلستورر  ىلى ال ل      تد ال و ا .

ى الل ال لوودل األونراايدل، وةايداا رغعتيدا  د  ا اهدماو ىلدى توخليا    اونراايا نان لوع  ا افصالرر  و     ااو
حلدد   ددما  األةلسدد  الال دداتوال الددو اع  اليربدد ، ونااددا ح ددل الددورل  دد  التددوخن ان ادد ا التددوخن  دد  اونراايددا 

دولددل هاف ورددو  غربيددل وا دد  ا تشددلن تيويددو وخصددر دائدد  لروسدديا، وان روسدديا   تسددتصيع ان تشدددر ألايددا 
 العاألوان والتصور.

ل ددو نددان تددوخن روسدديا  دد  سددوريا التدوخن الروسدد   دد  سددوريا لدد   لدد  تددوخن عسددلرة و ا ددر نمدا  دد  اونراايددا، 
و  اودا  دواف ال اداو ع مدع 2011و توخن ودع  سياس  ل ااو األسو،  مع اادو ع ا حت اجداف  د  سدوريا عدا

المتاددااري  الدد ي  خرجددوا  ددو ال ادداو السددورة  سدددا الددوو  الدربيددل إل ددوار  ددرار ودد  و لددس األودد  يددوي  
السدلصاف السدوريل  سدتخواويا الد د   د   مدع المتادااري  وندان دور روسديا ادو ا شدا   دوور اد   ال ددراراف 

و عد  ر دا روسديا اة ٢٠١١ا   ورو رو      اواخر عداو  و ال ااو األسو، و و اعل  الرئيس الروس  الس
 

محمود رشدي، دواعش الموقاز وخطر العودة إلا أوروبا، مركز سيمو باريس للدراسات وأبحار استشرافية حول اإلسالم  24
 . paris.com/3203-https://www.almarjie، علا الرابط التالي: 2018الحركي، 
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ع وباف تصور و  و لس األو  على ال ااو السورة، وبما ان  درار و لدس األود  عالتدوخن او اسدتخواو ال دوة 
 25ل   لون وشرعًا ىها ت  ر ا الوو  التد  تمتلد  و ددوًا دائمدًا  د  و لدس األود  ولدوييا حد  الد  ا الالفرتدوال،

األسو وراف عوة و  خت  استخواويا ح  ال  ا  و اة  رار يوي  ال اداو السدورة، ولد    و اوا  وع  اااو
نمدا  د  تدوخليا  د  اونراايدا ، وتوخليا الدسلرة    سوريا ل   لد  و2015ت وو عأة توخن عسلرة حتى عاو 

ا نددوربسال   ددو اعتمددوف  دد  سددوريا علددى المرتة ددل والشددرناف األو يددل و ددن  ددرنل ال دداغ رال األو يددل و ددرنل السددت
    فو يا ال تاليل    سوريا، و   روسيا نان وروسيا   تدترا رسميًا  وجود ا   الشرناف األو يل المرتة ل  

 توخليا الدسلرة الم ا ر ع واف ال يا الروس  الرسميل واستدااتيا ا ها عمرتة ل.
وددد  ال احيددل الت  ولوجيدددل، حرددت يتمردددة ع دددوراف  تتمتددع روسددديا عاوتتكيددا لواحدددو ودد  اك دددر جرددو  الددددال  تصددوراً 
اسددتخ اراتيل وت وودددل، اددد ا ىلدددى جااددي ىولااياتدددإ  ددد  ال دددرب 

 .اإلل تروايل والمدلوواتيل والسرعراايل وا ستخ اراتيل
وسخرف روسيا عشلن جةئد  ىولااياتيدا الت  يدل  د  عملياتيدا 
الدسلريل عأونراايا،   ان ال ناا ا  دص اع  وا سدتخ اراف 
المهدادة، والتد  ت ددوو علدى اكتسداب ااددرة ثاق دل حدو  اشدداط 
الدددوو، والدمددن علددى تشددويإ وجيددل ااددر ، ودد   ددر  األسددل ل 

وت مع ا ستخ اراف نمياف اائلل و  العياااف و  وصادر ، الت  ا  ما    المدرنل وع نري  والواعمر  ليا
در المتاحل لل ميدور، اد ا عاإل دا ل ىلدى وفتوحل و ن األخ ار ووسائن التوا ن ا جتماع  وغرراا و  المصا

 26وصادر سريل، وتستخوو ال ناا ا  ص اع  لت لرن نن تل  المدلوواف.
وا ا وا استخووتإ روسيا و    وا ل اليةو الروس  على اونراايا، ل  يا ل   ل   اعن    حربيدا  د  سدوريا، او 

  اايا استخووا ال رب السرعراايل عشلن  لرن.

 
، رسالة ماجستير ممدمة إلا كلية العلوم  2017-2011كرية الروسية اإليرانية في ظل األزمة السورية خالل الفترة بن ورخو زهية، العالقات العس 25 

 . 53، ص 2017السياسية، جامعة زين عاشور، 
م، علةةا الةةرابط skynewsarabia ،2022، أدواتهةةا واسةةتراتيجياتها، ب السيبرانيةاألزمة األوكرانية والحرناورز خليل،   26

 . https://cutt.us/iNYkUالتالي: 
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لتدد  اسددتخووتيا  دد  اونراايددا ادد   ددعريل عاألسددل ل التدد  اسددتخووتيا  دد  سددوريا و دد   وا ددل عدداو اوددا األسددل ل ا
و، حرت تاير روسيا و  خت  ا   التصري اف واخرى وشا يل اايا استفادف ود  تدوخليا  د  ال درب 2011

رة علدى و داة  السوريل وال ة اعتعر ا صل الت و  الت  سم ا ل ااو األسو عال  اا    ال لد  واسدتدادة السديص
واسدددل ودد  الددعتد، ووددع  ددوا اليددةو الروسدد  ألونراايددا، حدد ر وسدد ولون غربرددون ودد  احتمددا  ل ددوا روسدديا ىلددى 
استخواو تل  األسل ل وغرراا و  الاألسل ل غرر الت لرو لال    اونراايا، وشرري  ىلى ان ووسلو استخووتيا    

 هدر الي دوو الروسد  علدى اونراايدا لدوى الد دا  دور سوريا، نما ا لا ع ي  ونالل األا داا األلماايدل، ويست
ال رب السوريل، وي رر وخاوا ود  حدرب ناسد ل، ودع وشدااو ال صد  المل د  والمدوّور وا تياوداف عارت داب 
الجددرائ  حددربال واسددتخواو اسددل ل و اددورة، وادد  اتياودداف وجيتيددا و امتددا الدفددو الووليددل وارددوو  رايددتس ووتددا 

اايددا. و ددو حدد ر العرددا األ دديا ودد  ان روسدديا ربمددا تخصددا لي ددوو عأسددل ل لموسددلو  دد  نددن ودد  سددوريا واونر 
كيمياويل او  رولوجيل    اونراايا    اع اب وةاع  روسيل عأن نري  ت دوو  تصدوير اسدل ل اوويدل او  رولوجيدل. 

 27و ا  وس و  غرب  ىن روا اف وماثلل وردف و  روسيا  عن الاستخواو األسل ل ال يماويلال    سوريا.
ترنة وسائن الوعا ل الروسيل على  ت حالل و  ال عر    سدياق حدرب افسديل ووا يدل للمددارب الدسدلريل  د  و 

اونراايددا. وي اددر ورا عددون ىلددى ةري ددل التددرويج  اهددماو الم دداتلر  الشيشددان المدددرو ر  عشراسددتي  ىلددى المدرنددل 
ئيل الروسيل و صع  رويو ير و ت مدا واشرف ال  واف الوعا، على ااإ احو األسل ل الميمل    ال رب ال فسيل

وندان ، لآل ا و  الشيشان    ج وب اونراايا  ر ما  صل  المئاف و  الم اتلر  و ي     الياعل  عن المدرندل
و عمددا دعا ددل الوولددل الروسدديل و دد لل ، الددةعي  الشيشدداا  روهددان  ددويروا  ددو تديددو عا سددترتا علددى نريدد 

الدد   70آ ا و 10التدد  تدد  اسددتخواويا لهددع حددرب المدلوودداف ان وددا  ددر  المواليددل لل ددرولر  و  تليددراو  ددواف 
، و اتددن  يشددداا  الدد ي  و دددفي   دددويروا  دددجالمتصوعر ج يتوجيدددون ىلددى اونراايدددا لدددوع   ددواف ووسدددلو الرئيسددديل

وااتشر و صع  رويو على اصاق واسع  ايدر فيدإ و داتلون  يشدان  ّصلددون علدى اسدل ل وسدياراف  د  وسدتودع 
 28.اا  ت  ا سترتا عليإىوواد اونر 

 
 . https://cutt.us/54oVJ، علا الرابط التالي: هذا ما تطبمه روسيا من "التجربة السورية" في أوكرانيا! 27
م، علةةةةا الةةةةرابط التةةةةالي: 2022، العةةةةرب، أوكرانيةةةةا علةةةةا أشةةةةدها: الشيشةةةةان قةةةةادمونالحةةةةرب النفسةةةةية فةةةةي   28

https://cutt.us/Rgz7d . 
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الدد ا  ددإن روسدديا تسددتخوو ال ددرب ال فسدديل ع ااددي ال ددرب الدسددلريل الم ا ددرة  دد  اونراايددا، وادد ا وددا  دلتددإ  دد  
 سوريا و  خت    واف التليراو وال  واف اإلخ اريل التاعدل ل ااو األسو.

 صدفيا للم سسداف الداودل ود  وشدا    اوا روسيا    حربيا    اونراايا ع تن الموارر   ر ي  اساا واةفدا ، و 
وووارل وغرراا، وتي ر عود نعرر و  األونراارر  خار   تداد  و د   وا دل احدتت  اونراايدا لدعتدا ، واد ا ودا 

 .موارر الو، و   ص  وتي رر و تن 2015ت وو عإ روسيا    سوريا و    وا ل توخليا عاو 
سدوريا ودعمدا ا افصدالرر   دو ال اداو ال داك   د  اونراايدا، ال ا  إن روسديا  اودا  دوع  ال اداو ال داك   د   

و وت ولا لوعمدإ والتدوخن الدسدلرة  د  سدوريا عداو 2011 اوا  وع  ال ااو السورة    العوا ل سياسيًا عاو 
و، و دو اعتمدوف  د  اونراايدا 2022و، ونان تدوخليا  د  اونراايدا تدوخن عسدلرة و ا در  د   د اط عداو 2015

كددر الرسددم  والمرتة ددل، اوددا  دد  سددوريا اعتمددوف علددى الشددرناف األو يددل والمرتة ددل نمددا هُ علددى ال دديا الروسدد  
 .ساع اً 

و ددو اسددتخووا روسدديا  دد  اونراايددا األسددل ل التدد  اسددتخووتيا  دد  سددوريا ووارسددا ودد  ختليددا ال تددن وال صدد  
 والتوورر وتي رر و تن الموارر     نت العلوي .

نن و  اونراايدا وسدوريا، ل د  اسدتخواويا لل درب السدرعراايل  د  اونراايدا و و وارسا روسيا ال رب ال فسيل    
 اك ر و  استخواويا ليا    سوريا.

 الخاتمة:
 ددد  ايا دددل اددد ا ال  دددت  ملددد  ودر دددل ودددا تمل دددإ اونراايدددا وددد  ااميدددل عال سددد ل لروسددديا، حردددت اايدددا تملددد  ااميدددل 

 يل والص اعيل.ا تصاد ل نعررة على جميع المستوياف الةراعيل والت ار 
كما تمتل  اونراايا ااميل جرعولوتيليل نعررة عال س ل لروسيا اتي ل وو ديا ا ستراتي   الميد   د   درق اوروبدا، 

 وو اروتيا لل وود الروسيل.
ونراايدا التوخن الدسلرة الروس   د  ا األونراايل تاريخيًا، واس اب ودوا ع-ا هًا ودر ل ج ور المشللل الروسيل

 و.2022عاو 
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ودد  خددت  ىجددراا و اراددل  ددر  التددوخن  ، دد  حروبيددا وددع الددوو  روسددياالسياسددل الوحشدديل التدد  تدتمددواا ادراب و 
 و، 2015و، وتوخليا  ف  سوريا عاو 2022الروس     اونراايا عاو 

حردت لرر   دو ال اداو ال داك   د  اونراايدا، روسيا  اوا  دوع  ال اداو ال داك   د  سدوريا ودعمدا ا افصدا  وان
و وت ولا لوعمدإ والتدوخن الدسدلرة  د  سدوريا عداو 2011 اوا  وع  ال ااو السورة    العوا ل سياسيًا عاو 

و، و دو اعتمدوف  د  اونراايدا 2022و، ونان تدوخليا  د  اونراايدا تدوخن عسدلرة و ا در  د   د اط عداو 2015
ل، اوددا  دد  سددوريا اعتمددوف علددى الشددرناف األو يددل والمرتة ددل نمددا ُهكددر علددى ال دديا الروسدد  الرسددم  والمرتة دد

و دددو اسدددتخووا روسددديا  ددد  اونراايدددا األسدددل ل التددد  اسدددتخووتيا  ددد  سدددوريا ووارسدددا وددد  ختليدددا ال تدددن ، سددداع اً 
وال درب ال فسديل  د  ندن ود  اونراايدا وسدوريا، ل د  ر و تن الموارر   د  ندت العلدوي ، وال ص  والتوورر وتي ر

 خواويا لل رب السرعراايل    اونراايا اك ر و  استخواويا ليا    سوريا.است
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