
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل االول
في النظام الدولي بعد الحرب  األوسطمكانة الشرق 

 (:يمرككالمقومات والمنظور الروسي واأل)الباردة: 
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 :تمييد
 ي منظور العديد من القوى الكبرى،ف العالم بـواحدة من المناطق الميمة  األوسطتعد منطقة الشرق 

ضارة االنسانية ولجميع الديانات السماوية، وسميت منذ عيد كونيا ميد لمحإلى  واىميتيا ترجع
 كانت جغرافياحضارة استوطنت في وصف لما موجود من  (القديم العالمبـ) االستكشافات الجغرافية 

حمر وبحر بين الخميج العربي والبحر اال اً واقعة حول وشرق وجنوب البحر المتوسط، وما محصور 
شيد العديد من الحروب نتيجة  حيثمتوترة،  منطقة األوسطشرق عد ال العرب. وعمى مر التاريخ

 اطماع الدول الكبرى بثروات ىذه المنطقة. فضبل عنية ، قميمالصراع والتنافس بين القوى اإل
 ()روسيا والواليات المتحدة :واحدة من المناطق الميمة في منظور كل من الشرق االوسط تعد منطقة  

 عمييا طوال مدة الحرب الباردة. امية كبرى، وتنافسيورىما كقوى عالم، منذ ظي
 تأثيرات القرن الماضي، اصبحت المنطقة واقعة تحت اليمنذ انتياء الحرب الباردة نياية ثمانينف
استخدمت الواليات المتحدة  فقد فيتي، وبقصد ضمان تفوقيا العالميبحكم تفكك االتحاد السو  يمريكاأل

 نت روسيا وريثة االتحاد السوفيتيكا  ي المقابلفىا تأثير عمى نفوذىا و  استراتيجيات مختمفة لممحافظة
، وىو ما بدى واضحا األوسطية في الشرق تأثير استرجاع جزء من قدرتيا الإلى  عدة تسعى وبجيود 

وج من مرحمة الخر بمثابة  كانت (، 2000 -1991) عامي بينما ، كون المرحمة2000منذ عام 
 (فبلديمير بوتين)يتية، ثم اعادة تعريف الدور الدولي، وبدأت رئاسة الرئيس صدمة تفكك الدولة السوف

 يةتأثير مختمف االدوات الإلى  لجأت ىي االخرىحيث مناطق النفوذ السوفيتية التقميدية، إلى  بالعودة
 االدوات االقتصادية. :وبضمنيا

ى و عمى المست ،اتمتعان بيروسيا والواليات المتحدة من وجود مقومات قوة ت :لقد استفادت كل من
 ت بمغة الصراع والتنافس والتعاوناتيما الثنائية عمى كل المستوياسمح ليما بادارة عبلق الذي العالمي،

 .األوسطوبضمنو ادارة عبلقاتيما ومصالحيما في الشرق 
 الشرق االوسط تسميط الضوء عمى منطقة إلى  ىذا الفصل الباحث في ذىب فقد وفي ضوء ذلك،

روسيا والواليات المتحدة،  في كل من: ث مؤشراتيا في حسابات عبلقات القوى الكبرى، مركزين من حي
االول بعرض مقومات المنطقة  سنيتم في المبحث حيث ،ىي كاالتي عبر ثبلثة مباحث رئيسة

من حيث عوامل قوتيا  ث الثاني فيعرض لروسيا كقوة كبرىالجيوسياسية واالقتصادية، اما المبح
المبحث الثالث فيعرض لمواليات المتحدة من حيث عوامل فيما سنعرض في ، األوسطا لمشرق ومنظورى

 .األوسطقوتيا ومنظورىا لمشرق 
 

                                                           

 -:مبلحظة: استخدمت الرسالة مختصرات، وىي 
 الواليات المتحدة، وىي اختصار السم الدولة: الواليات المتحدة االمريكية-
 روسيا، وىي اختصار السم الدولة: جميورية روسيا االتحادية-
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  :األوسطالمبحث االول: المقومات الجكوسكاسكة واالقتصادكة لمنطقة الشرق 
من  مقينط، مناألوسطىذا المبحث لتناول االىمية الجيوسياسية واالقتصادية لمشرق  سنخصص

لميا، وقبل الخوض في ىذه االىمية يقتضي االىمية التي تظيرىا المؤشرات المختمفة ليذه المنطقة عا
يدىا من قبل وتحديدىا، نظرا لوجود اختبلف محدود في عممية تاشيرىا وتحد الحال تميز ىذه المنطقة

وىي: المفيوم،  ،طالبسيتم تناول الموضوع عبر اربعة م ، اذااوسياسي اجغرافي الباحثين والسياسيين
 ، وكالآلتي:األوسطواالىمية الجيوسياسية، واالىمية االقتصادية، وتحديات االمن االقتصادي لمشرق 

 
 :األوسطالمطمب االول: مفهوم الشرق 

، وابعاده الجغرافية الشرق االوسط  او مصطمح معنى تكمن في: تحديدتواجو الباحثين مشكمة 
منحصرا بالدول العربية، ومنيم من يوسعو باضافو دول الجوار غير من يجعمو  :والسياسية، فمنيم
يرانالعربية )تركيا و  سرائيلو  ا    من يوسعو ليضم ايضا دول افغانستان وباكستان واليند :(، ومنيما 

يرانمن يضيق الدائرة العربية لياخذ منيا المشرق العربي ويضيف الييا تركيا و  :ومنيم سرائيلو  ا   ا 
ولكل من ىذه التسميات  (،شمال أفريقيا) األفريقي بتسمية تان، ويسمي الشطر العربيوافغانستان وباكس

بدوافع مطمقيا في تغييب اليوية العربية، واطبلق ىويات متعددة لممنطقة، ودالتيا  ينوسبب، متعمقاللة د
 وحجم االضافة لموجود غير العربي. ،حجم التغييب في الحضور العربي

بين  (بالعالم القديم)التي غمب عمى تسميتيا الدول إلى  يور المصطمح تشيران البدايات االولى لظ
 .وكذلك ميد جميع الديانات السماوية ،ميد الحضارات اإلنسانية بوصفياعمماء التاريخ، 

لم يكن تحديد اسم لممنطقة وال ىويتيا وال حدودىا الجغرافية مثار نزاع بين ابناء تاريخيا، و 
، ثم بين العرب (ببلد فارس)وتحديدا  ،ك صراعات تاريخية بين العرب والجواران ىنا  رغم المنطقة،

سرائيلو    وبالسيادة عمييا ، اال ان الصراع بدأ يتصاعد بشان حدود المنطقة لما تعمق االمر بيويتياا 
ي الجديد قميمحجر الزاوية وجوىر صياغة النظام اإل يعدان والسيادة عمييا الصراع عمى ىوية المنطقةف

وىذا الصراع متعمق بصراع  الذي بدات تروج لو القوى الكبرى منذ اكثر من قرن من الزمن في المنطقة
ا تضع الخطط لتقاسم مناطق أوروباخر اال وىو الصراع بشان ثروات المنطقة، فعندما بدأت دول 

عادة تركيبيا وا   ،السابع عشر وما بعده، وخططت لتفكيك ىذه البمدان بالقرنالنفوذ في آسيا وأفريقيا 
د الدولة العثمانية عندما جغرافيًا إلضعافيا وتسييل السيطرة عمييا، وحققت نجاحات في ذلك رغم وجو 

ودول الخميج )دول المغرب العربي، ومصر، لـ ا باحتبلل مباشرأوروبربط اجزاء من المنطقة ب بـ سرعت
وتعمية الخطاب القومي فييا  ،نية، ثم سرعت من دفع شعوب المنطقة لبلصطدام بالدولة العثماالعربي(

 وخبلل ذلك التاريخ ،يل واثناء الحرب العالمية االولىعمى الخطاب االسبلمي وىو ما ظيرت نتائجو قب
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والشرق  ()*األوسطوالشرق  ،()الشرق األدنى) :ا مصطمحاتأوروبدول  طمقتوما بعده، أ
إلى  ويمكن بيان موقع المنطقة ،اأوروبعن بعد ىذه المناطق أو  ، وذلك انطبلقًا من قرب(()**األقصى

 ( المرفقة بالممحق.1العالم كما مبين بالخريطة )
السياسي  ين:عمى الصعيد الشرق االوسط واذا ما تم تتبع البدايات االولى لذكر مصطمح 
 :مؤسس الحركة الصييونية (لز تيودور ىرت)واالكاديمي، فيبلحظ ان المصطمح ظير اوال في كتابات 

في يومياتو، قائبل: "يجب قيام كومنولث  1897عام  في ة سياسية عالمية منظمة(، اذ كتب)كحرك
ودور اقتصادي قائد، وتكون المركز لجمب  لدولة الييود فيو شأن قيادي فاعلشرق أوسطي، يكون 

ليبرز ن االفرد ماى ضابط البحرية البريطانيةثم جاء بعده  .(1)االستثمارات والبحث العممي والخبرة الفنية"
  (National Reviewفي مجمة: ) 1902في مقال كتبو في مستيل أيمول عام  األوسطمصطمح الشرق 

حدده بالمنطقة الممتدة بين و ، ",The Persian Gulf and International Relations"بعنوان: 
كيفية حماية الخميج العربي واليند، وكان االىتمام متعمق ليس بيذه المنطقة لذاتيا، انما متعمق ب

في  1903و 1902مراسل التايمز المندنية في تشرين األول عام (فالنتاين شيرول)، ثم استخدمو (2)اليند

                                                           

 -اإلى أوروب االقرب بوصفياشمل الدول الواقعة شرق البحر األبيض المتوسط والمطمة عميو، الشرق األدنى: وي  
ظير ىذا المصطمح في منتصف القرن التاسع  وقدوتشمل تركيا وسوريا وفمسطين ولبنان واألردن ومصر وجزيرة قبرص.

ا أوروب دوفرنسا عمى مناطقيا، واعانيا وتصاعد التنافس بين بريط ،( جراء ضعف اإلمبراطورية العثمانية1850عشر )
 نفسيا المركز الذي تدور حولو التفاعبلت الدولية.

 *- تيدف الى ضمان كحركة سياسية عالمية منظمة  :وظير ىذا المصطمح مع ظيور الصييونية :األوسطالشرق
وفي البدء كان  نى واألقصى،األد :منطقة تشكل رابطا وامتدادًا لمشرقين :، ويشملتأسيس كيان ليا ضمن المنطقة العربية

يرانبمدان شبو الجزيرة العربية والعراق و  يطمق عمى: اال انو وخبلل التاريخ تعرض العادة تعريف ليضم: وأفغانستان،  ا 
شرقًا،  إلى إيران بأنو المنطقة الممتدة من ليبيا غرباً  1989وعرفتو الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عام مصر وببلد الشام، 

يرانعرفو آخرون بأنو يضم جميع الدول األعضاء في الجامعة العربية و  فيما اليمن جنوبًا.إلى  ورية شماالً ومن س  ،ا 
الحبشة وباكستان وأفغانستان والدول اإلسبلمية المستقمة حديثًا في آسيا الوسطى. ينظر: ماجد  :ويضم إليو البعض

، مركز االمارات لمدراسات (13)و، دراسات استراتيجية، العدد تناقضات-مرتكزاتو-كيالي، المشروع الشرق اوسطي، ابعاده
 .46،وص44،  ص1998ث االستراتيجية، ابو ظبي، والبحو 

 **-عندما  ،(1751عام )البدأ ىذا المصطمح بالظيور في منتصف القرن الثامن عشر أي منذ  :الشرق األقصى
األخرى. ويشمل ىذا المصطمح شرق آسيا ما عدا كوريا واليابان بقية البمدان إلى  حّولت بريطانيا اليند كمركز ليا لمعبور

 : اليند ومناطق واسعة تطل عمى المحيطين اليندي واليادي.ايضا ويشمل ،وبعض األجزاء من الصين
 7، استخرج بتاريخ: 2012دراسات استراتيجية، تشرين الثاني  2020د. غازي موسى، كتاب: سقوط دولة الييود - 1

 2014ايار 
http://www.aleftoday.info/article.php?id=8932 

، االمبريالية، الحرب وعدم االستقرار، ترجمة فخري لبيب، المجمس األوسطبيرش بيربيروجمو، اضطراب في الشرق - 2
 .30،وص28ص،  2002االعمى لمثقافة، القاىرة، 
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ثم صدر  ،1903، ثم أصدرىا في كتاب عام "المسألة الشرق أوسطية" سمسمة من المقاالت تحت عنوان
الذي وضعو في اعقاب و  وزير المستعمرات آنذاك، (كامبل بنرمان)في لندن تقرير  ،1907في عام 

يين وروبمؤتمر عقده مجموعة من عمماء التاريخ والسياسة واالقتصاد، بمشاركة عدد من السياسيين األ
  وتناول الوضع في المنطقة العربية، ومما جاء فيو: "يكمن الخطر عمى الغرب في البحر المتوسط

ة والشرقية شعب واحد، تتوافر لو شواطئو الجنوبي عمىة وصل بين الشرق والغرب. ويعيش لكونو ىمز 
وحدة التاريخ والمغة والجغرافية وكل مقّومات التجمع والترابط، وذلك فضبًل عن نزعاتو الثورية وثرواتو 
الطبيعية الكبيرة". ويتساءل التقرير عن مصير المنطقة، ووضع المخططات والوسائل الكفيمة إلضعاف 

ذلك باقامة كيان يمنع إلى  حدد الوسائل واألساليب لموصول قد ىذه المنطقة وتسييل السيطرة عمييا، و
ىذا االتجاه، تبنتو  .(1)وطالب بضرورة السيطرة عمييا وعدم تركيا لقوى منافسةتقارب دول المنطقة، 

الواليات المتحدة، عندما استقرت عمى ضرورة ربط المنطقة بروابط غير قومية، استنادا الى روابط 
 ، يبلحظ:األوسطواذا ما تم تتبع التاسيس لمشرق  .(2)سياسية وليس اثنية

في الحرب العالمية الثانية، اسست بريطانيا والواليات المتحدة مركزا قيادة عسكريين الدارة -1
 ( ومقره في القاىرةاألوسط)مركز تموين الشرق فبريطانيا اسست ما عرف ب: عممياتيما في المنطقة، 
 ري( التي كانت تشمل صبلحياتيا المنطقة الممتدة من مصر غرباً العسك األوسطو)مركز قيادة الشرق 

بغداد والبصرة شرقًا، حيث منطقة انتشار الجيِش الثامن والتاسع والعاشر البريطاني. اما الواليات إلى 
 كانون االول( في نياية األوسطالمتحدة فقد اسست )مركز إدارة القوات األميركية العاممة في الشرق 

  ي واعبلن الواليات المتحدة دخوليا الحربمريكاالغارة عمى ميناء بير ىاربر األ، بعد 1941
 منطقة الخميج العربي شرقًا.إلى  وصبلحياتو شممت المنطقة الشاسعة الممتدة من شمال أفريقيا غرباً 

  بالدول االتية: مصر والسودان األوسطان المنظمة الدولية لمطيران المدني، حددت الشرق -2
سراو  يرانودول مجمس التعاون الخميجي واليمن والعراق و  ئيلا  وافغانستان )مستبعدة تركيا منو(، وىي  ا 

 منطقة واحدة فيما يتعمق بحساب سعر الضرائب لممسافرين والبضائع.
                                                           

مايس  3ية، جزايرس، في: مريكيالية األالكبير.. بين الصييونية العالمية واإلمبر  األوسطسميرة قاسم، الشرق - 1
2010. 

http://www.djazairess.com/elhiwar/28906 
ت الصييوني، شركة المطبوعا-يمريك، التامر األاألوسطعمي وىب، الصراع الدولي لمسيطرة عمى الشرق وايضا: 

شرق أوسطي ومخاطره ي القميمد.غازي حسين، النظام اإلوايضا:  .44،وص42ص ،2013لمتوزيع والنشر، بيروت، 
 2014، نشر في: نيسان 21عمى الوطن العربي، دار الوسط اليوم لبلعبلم والنشر، ص

http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/1/8-zionist.pdf 
، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر، بيروت، 3اليوم، طإلى  من االزمنة القديمة األوسطجورج قرم، تاريخ الشرق - 2

، 1965، مكتبة دار الجميورية لمنشر، بغداد، األوسطوايضا: د.إبراىيم شريف، الشرق  .122،وص119ص ،2012
 .15ص
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  ليذا المصطمح لم يكن الغراض بريئة، انما تعمق بنزع العوامل القومية تأسيسمما تقدم، فان ال
)إسرائيل(  لمركزية تأسيسالبالتحديد من مجموعات اثنية مختمفة، ال رابطة بينيا، و وعّد المنطقة تتشكل 

. وما يؤكد ذلك، ان حدود المنطقة، الواضح، ان ىناك اختبلف بين الكتاب، كما بين السياسيين (1)فيو
ا بشانيا، وطالما ان المسالة بدأت سياسية، فان اعتبارات السياسة ىي من تحدد حدودىا، وىي عموم

يران، ومصر، وتركيا و إسرائيلتشمل كل منطقة المشرق العربي فضبل عن  ، ويبقى الخبلف عمى ما (2)ا 
عداىا، أي ان الخبلف يدور حول شمول كل من: السودان ودول القرن األفريقي، وباكستان وافغانستان 

ن، ام المغة، ام االستبعاد غير واضحة، ىل ىي الديأو  وجميوريات آسيا الوسطى، والمعايير في الضم
عدم االستقرار السياسي، ام ام القومية، ام االصول االثنية )الساميين ام اآلريين ام االثنين معا(، 

والواضح ان ال رابط  المنطقة الجغرافية )وسط وغرب آسيا(، ام الوضع االقتصادي )انتشار الفقر(،..
عادة ىيكمة السوى العامل السياسي محدد ومتماسك يمكن اعتماده في اشاعو استخدام ىذا المصطمح 

 من يطمقيا.سياسية ضمن منطقة وربطيا بروابط جديدة تخدم -اجزاء جغرافية
ولما اطمق المصطمح، كانت داللتو محددة بين منطقتين: شرق ادنى من جية بريطانيا )ويضم: 

ما بعد اليند ا الغربية وصوال لتركيا، أي مناطق شمال البحر المتوسط(، وشرق اقصى )يضم: أوروب
سواحل بحر الصين الجنوبي(، وبينيما شرق اوسط، تعمقت اىميتو باىمية اليند في إلى  وصوال

االستراتيجية البريطانية. ونظرا الىميتو، ولعدم استقراره، اتجيت االرادات الغربية مع االرادات 
عاد الدول العربية في استبإلى  اعادة صياغتو بشكل متكرر، لكن كل الصياغات انتيتإلى  الصييونية

ما يطمق عمييا بشمال أفريقيا منو: ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. أو  منطقة المغرب العربي
، وجد تاريخيا ليكون اداة تمزيق لممنطقة العربية، بخمق عوامل األوسطبمعنى آخر، ان مصطمح الشرق 

 نزع ارتباط دول المغرب العربية عن المشرق العربي.ارتباط بين دول الجوار العربية والمشرق العربي، و 
واليوم، يجد الباحثون كما السياسيون انفسيم امام مصطمح يراد لو اكتمال معالمو، ليكون نظاما 

، وىو يتالف من عدة دول بعضيا األوسطيا مميزا في النظام الدولي، اال وىو مصطمح الشرق إقميم
يتحدد من  األوسطراجو فيو، والرسالة ىنا ستتحدد بكون الشرق متفق عميو، وبعضيا مختمف في شان اد

                                                           

حتى عالم عربي. ينظر: أو  القول ان اعمام ىذا المصطمح انما جاء لمنع ظيور عالم اسبلميإلى  ويذىب البعض- 1
مصطمح العالم العربي، صحيفة الرياض، العدد  حّل محل األوسطد. حمد بن عبد اهلل المحيدان، مصطمح الشرق 

 2013 تشرين الثاني االولا 18، 16552
http://www.alriyadh.com/876615 

ية، اتحاد الكّتاب مريكالكبير بين الصييونية العالمية واإلمبريالية األ األوسطقارن مع: د.غازي حسين، الشرق - 2
ا الخارجية، ترجمة انطوان أمريكي وسياسة سرائيمالموبي اإل ستيفن والت،وايضا:  .19، ص2005العرب، دمشق، 

موقع المنظمة الدولية  ايضا: انظر .93،وص83 ، ص2007لمتوزيع والنشر، بيروت،  باسيل، شركة المطبوعات
 المدني: لمطيران

http://www.iata.org/Pages/default.aspx 
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شرقا. ىذه  إيرانبحر العرب جنوبا، والى إلى  ، وتركيا شماال، وصوالغرباالدول الممتدة بين مصر 
الدول تشكل مساحة جغرافية واسعة، وفييا عدة تكوينات قومية واضحة: العرب واالتراك واالكراد 

، وكل منيا فييا عقائد (االسبلم والمسيحية والييودية)رانيين، وعدة ديانات اىميا: والفرس واالذريين والعب
 ومؤشرات قوتيا ومكانتيا كمويمكن بيان الدول الموجودة في الشرق االوسط،  .واتجاىات مذىبية متعددة

 .ادناه( 1 -1في الجدول ) موضح
 
 2012 عامومتوسط دخل الفرد ل المحمي اتج والن : المساحة وعدد السكاناألوسطفي الشرق  (1)( دول1- 1جدول )
 انمحهيانىاجج  عدد انسكان 2ب كم انمساحة اندونة

 بمهيار دوالر

 محوسط دخم انفرد

 انف دوالر

  534644 مهيار 73349 مهيون  274137 2مهيون كم 24149 انسعودية

 4341 مهيار 37243 مهيون 54432 2انف كم 824888 االمارات

 4242 مهيار 17441 مهيون 341 2انف كم 174828 انكويث

 8742 مهيار 19842 انف 7934341 2انف كم 114437 قطر

  3941 مهيار 3847 انف 6564397 665 انبحريه

 2642 مهيار 7949 مهيون 342 2ال كم 2124468 عمان

 743 مهيار  21641 مهيون وسمة 3143 2انف كم 437 انعراق

  34359 مهيار  9646 يون وسمةمه 2343 2انف كم 52749 انيمه

 449 مهيار 13745 مهيون وسمة 2743 2انف كم 18542 سوريا

 3642 مهيار 3141 مهيون 64587 2انف كم 8943 االردن

 5142 مهيار 4342 مهيون 34677 2انف كم 184452 نبىان

  114889 مهيار  98949 مهيون وسمة 9442 2مهيون كم 141 مصر 

  154598 انف مهيار  14287 مهيون وسمة 7843 2كممهيون  14648 إيران

  194828 مهيار  78848 مهيون وسمة 7642 2انف كم 78345 جركيا

  324768 مهيار  25742 مهيون وسمة 742 (2أنف كم 2847) إسرائيم

 المصادر االتية:الجدول من عمل الباحث، اعتمادا عمى 
 April 24, 2013, PPP GDP 2013صندوق النقد الدولي، -1

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/text.pdf 
 July 1, 2013, PPP GDP 2013البنك الدولي، -2

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 
 

ة وتبمغ عموم منطق يتبين ان اكبر الدول مساحة ىي السعودية وتمييا ايران، اعبله من ىذا الجدول
مميون  (8.3)الشرق االوسط محل الدراسة )الممتدة بين مصر وايران ، وبين تركيا وبحر العرب( قرابة 

تحتوي عمى تنوعات طبيعية كبيرة، فيذه المساحة جعمت المنطقة ، وىي منطقة جغرافية واسعة، 2كم
اىم مخزونات تمتد جغرافيا عمى اىم المواقع التي تتحكم بخطوط المواصبلت الدولية، كما تحتوي 

كما تحتوي ىذه المنطقة بعض اىم المضايق العالمية ومنيا: الطاقة العالمية، وىو ما سيتم ذكره الحقا، 
                                                           

 .ي اطار دولةتم استبعاد االراضي الفمسطينية، لكونيا لم تنتظم ف- 1
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قناة السويس، ومضيق ىرمز ومضيق باب المندب، وىذه المنطقة بقت حمما لمروس باعتبارىا موقع 
كما  اعاتيم مع الدولة العثمانية.المياه الدافئة التي حمم بيا روس في الوصول الييا، وخاضو الجميا صر 

شمال  (12)و  (64)كونيا تمتد بين خطي عرض ان سعة المساحة قابميا سعة في التنوع الطبيعي، 
، شرق خط غرينتش (64)غربا الى خط طول  (21)وىي ايضا تمتد بين خطي طول خط االستواء. 

 ناخيا، وىذا االمتداد جعل المنطقة تحتوي تنوعا طبيعيا في ارضيا وفي م
 سكانا ىي مصر ثم تمييا ايران، دول الشرق االوسط  من حيث عدد السكان فان اكثريقابل ذلك، 

ورغم ان ىذا المؤشر يمكن ان يتغير خبلل العقود القادمة استنادا الى مؤشر الوالدات اي معدل 
ا منطقة تحتوي اي اني (%3.1)النمو السكاني، اال ان الواضح ان المنطقة تشيد نموا سكانيا يقارب 

اجيال شابة باليرم السكاني لممواليد، مما يجعميا تخضع الحتمالين: ان شيد االقتصادات القومية لمدول 
نموا فان السكان سيكونون ثروة قومية مساعدة عمى النمو، واذا لم يشيد االقتصاد القومي ليذه الدول 

يا سمبيا عمى االستقرار الداخمي واالقميمي، نموا فان ىذه الثروة ستتحول الى بطالة، ومن ثم سيكون وقع
 في خضم مظاىر ومسببات عدم االستقرار الذي تشيده المنطقة.

 تركياىي  فان اكبر دول المنطقة من حيث حجم االقتصاد المحمي االجمالي من حيث الناتج  اما
دي ليست ومع ذلك، فان مؤشرات االقتصاد السعو  ،2012عمى وفق مؤشرات عام  السعوديا وتميي

حقيقة كونيا تعتمد عمى النفط وليس الى مؤشرات تصنيع حقيقية، وىو ما يجعل االقتصاد االكثر حجما 
وتنافسية في الشرق االوسط ىو االقتصاد التركي، يميو االقتصاد االيراني، ثم المصري واالسرائيمي، 

، او كونيا تعتمد (واسرائيل) كون ىذه االقتصادات ال تعتمد عمى تصدير النفط والغاز الطبيعي: تركيا
 عمييا بنسب ليست مرتفعة ويوجد معيا عممية تصنيع حقيقية: مصر وايران.

اما من حيث متوسط دخل الفرد فييا، فيو مؤشر اخر مرتبط نسبيا بالناتج القومي، مقسوما عمى 
ول مجمس عدد السكان، وارتفاعو دال عمى وجود مؤشرات عمى الرفاىية، وىو ما تتمتع بو عموم د

التعاون الخميجي، وعموما، تعد منطقة الشرق االوسط الى المؤشرات العالمية ىي دول متوسطة في ىذا 
 المجال.

، في ان المنطقة ال تشكل قوة اقتصادية استنادا الى عوامل تنموية حقيقية انما تعتمدوكخبلصة، 
بلك وعمى االقتصاد العالمي، في ، وىي تعتمد عمى اسواق االستي عمى تصدير الموارد الريعية اغمبيا

 استمرار نموىا.
 :المطمب الثاني: االهمكة الجكو سكاسكة

ي، انما يعد ىو قميممعنى النظام اإلإلى  مصطمح لم يصلك األوسطان الشرق إلى  سبق االشارة
ل ية بين شعوب الدو قميمتعبيرا سياسيا اريد بو تحقيق غايات سياسية، اىميا اعادة صياغة اليوية اإل

عد كونو  ،مرتبةإلى  ، لكنو في كل االحوال لم يستطع الوصول(األوسطبدول الشرق )التي تم وصفيا *
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عميو االعتبارات االكاديمية في توثيق ما ىو اكاديمي من  تعارفتوفق المعنى الذي عمى يا إقميمنظاما 
 .(1)عدمو

، وذلك من خبلل ة جيوسياسيةالتي تتمتع بيا المنطقاالىمية في ىذا المطمب، سيتم االشارة الى 
 عدة نقاط، وىي:

 .الموقع المتوسط لقارات العالماوال: 
 .ثانيا: الموقع المؤثر عمى عبلقات القوى الكبرى وعبلقات التأثير والنفوذ

 .ثالثا: منطقة غير مستقرة، ويمكن ان يمتد تأثير عدم استقرارىا لكل دول العالم أو اغمب اجزاءه
 .ت غير محددة لنوع ىويتيا أو انتمائيا لمتحالفات الدولية بشكل قاطعرابعا: منطقة ما زال

 وىو ما يمكن بيانو كاالتي:
 

 : اوال: الموقع المتوسط لقارات العالم
  في قمب العالم، وىو ما يتبين من اي نظرة لقاراتو وجغرافيتو جغرافيا األوسطتقع منطقة الشرق 

سيا، وىي اىم القارات في العالم من حيث الموارد وكثرة آقيا و ا وافريأوروب القارات الثبلث: فيي تتوسط
  تين، وىذا التوسط جعل المنطقةمريكذا ما استثنينا القارتين األإت والبعد الحضاري في العالم، التفاعبل

 فيومنطقة تؤثر ،، منطقة تقع في قمب التفاعبلت العالمية *()(ماىان)ونظرية  ()(ماكندر)وفقا لنظرية 
                                                           

ي قميمالنظام اإل)ف ،نما تتحدد بدالالت واضحةإ (يقميمالنظام اإل)تكاد تتفق الكتابات االكاديمية عمى ان معنى - 1
ظير ىذا المفيوم في  إذمفيوم شائع في عمم السياسة، يدل عمى شكل معين من النظم الفرعية في النظام الدولي، (

ي، كما انو وسط بين قميمن الكل والجزء، فالكل ىو النظام الدولي والجزء ىو النظام اإلأدبيات العبلقات الدولية لمتمييز بي
كثير من الميتمين بالعبلقات الدولية والقانون الدولي الجذور الفكرية ليذا الالدولة القومية والنظام الدولي، ولقد أرجع 

تحديد المعايير  بخصوصي، بيد أنيم اختمفوا قميماإل تين لمنظاموالتكامل بوصفيما ركيزتين رئيس يةقميماإلإلى  المفيوم
، كما اختمفوا أيضًا في تحديد (ية، ومستويات تحميميا، والعناصر المميزة لياقميمالنظم اإل)التي يمكن من خبلليا تعريف 

نظر، دـ سميمان عبد والتأثر، والتدخل واالستقبللية. ي تأثيرية من حيث درجة القميمالعبلقة بين النظام الدولي والنظم اإل
بالنظام الدولي(، مجمة  ي )األصول الفكرية لممفيوم ومستويات تحميمو وعبلقتوقميماهلل الحربي، مفيوم النظام الدولي اإل

، لسنة  (338)العدد :  (32)جامعة الكويت، المجمد : –لعممي داب والعموم االجتماعية، مجمس النشر احولية اآل
 .87، ص2011

 - أحد الجيوبوليتكيين البريطانيين وىو النظرية المركزية أو نظرية القمب، في طروحاتو التي تعرف ب (راكندم)يرى
:" إن الذي انفي الجمعية الجغرافية الممكية بمندن، بعنوان "المحور الجغرافي لمتاريخ"،  1904الذي لخص نظريتو عام 

العظيمة التي تشمل سيول شرق أوربا وسيول وسط   خميةصنع تاريخ العالم وسوف يصنعو دائمًا ىم سكان المناطق الدا
آسيا". وذىب ماكندر لمقول أن توازن القوى يكون في صالح الدولة التي تحتل ىذا المحور، وىذا بدوره يفسح المجال ليا 
وة لمسيطرة عمى مناطق األطراف في كل من قارتي أوربا وآسيا فتستطيع أن تستغل الموارد الطبيعية ومصادر الثر 

العظيمة التي توجد في ىذه المنطقة الواسعة، وىذا يساعد عمى بناء األساطيل العظيمة التي تييئ وتساعد عمى ظيور 
اإلمبراطورية العالمية. وىذا قد يحدث إذا تحالفت القوة الموجودة في تمك المنطقة )وىي روسيا القيصرية آنذاك( مع القوة 
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مجال ميم من مجاالت البروز لمقوى التي ترغب ان  وىي بيذا خر.آبأو  اعبلت العالمية بشكلالتف
  لمنمو كقوة عالمية االىميعد الوسيمة السيطرة عمى المنطقة، بمعنى ان و تكون مؤثرة في النظام الدولي.

لقدرة عمى اتمام في ا بمشكبلتيمكن ان يتسبب  او المياه االقميمية التي تحيط بيا وترك منطقة القمب
العالمية من فرض جانب من سيطرتيا عمى  البحرية ىان تتمكن القو  يجبعالم، ليذا السيطرة عمى ال

 .األوسطالشرق ، اي ىذه المنطقة الجغرافية 
 واطبللتيا عمى مناطق تركز القوة التي تتمتع بيا ىذه المنطقة تتعمق بموقعيا الجغرافي، الميزةان 

والمساحة  قميملئل مأ لمدولة كان البيئة الجغرافية والموقع سواءو  ،ا غرباأوروبشرقا و حيث الصين واليابان 
والسياسات  قميموالحدود،.. كميا عوامل جيوسياسية وجيوبوليتيكية تؤثر في سياسات الدولة/ دول اإل

ة الموقع اىمي فيات العوامل التكنولوجية تأثير  عمى الرغم من، و (1)التي توجو اليو من القوى االخرى
ات عميقة بين الجغرافيا والسياسة، ومنيا تأثير والعوامل المتعمقة بالجغرافية السياسية بحكم انيا احدثت 

اتيما موجودة في تأثير  لجيوبوليتيك، والجيوسياسة ما زال، اال ان ا(2)ات العمق،..تأثير الحدود االمنة، و 

                                                                                                                                                                                 

كيذا سوف يحدد مصالح اإلمبراطورية البريطانية )انذاك( وبنفس  مانيا. وأن تحالفاً الموجودة في وسط أوربا والتي كانت أل
 .الوقت سيدفع منافسييا لمتحالف مع بعضيا

 .83،ص 82، ص 1988سعيد السماك، الجغرافيا السياسية، مطبعة ابن اثير، الموصل، ينظر: محمد ازىر 
 *-(، التي جاء بيا اليفرد ماىان والذي يعد من أوائل نظرية ماىان، أو ما تسمى ب )نظرية القوى البحرية

 بموقعيا ومكانتياالجيوبوليتيكيين المتخصصين بالقوة البحرية وأستراتيجيتيا، ذكر أن ليس ىناك دولة تستطيع أن تحفظ 
القيام إذا بقيت ساكنة دون حراك، والقوة البحرية عماد التوسع العالمي، وذكر بأن :"وجود أسطول حربي قوي يستطيع 

بميام اليجوم سيضمن لمواليات المتحدة سيادتيا المطمقة ويتيح ليا نشر رسالتيا الثقافية"، ونظريتو تنظر لممجال الحيوي، 
في حياه الدول الن الدولة كائن حي. ىذه النظرية دفعت الواليات المتحدة إلى الظيور عمى  عمى اعتبارىا ضرورة حيوية

طريق بناء القوة البحرية. واستفادت الواليات المتحدة من كون بريطانيا حولت كل المسرح الدولي قوة عالمية عن 
البريطانية، وضمنت من خبلليا سيطرة واسعة عمى العالم. وال يمكن ان يحد   المحيطات إلى بحارًا داخمية لئلمبراطورية

أوروبا، وىي امتداد طبيعي لمنطقة الشرق من قوة وتسمط القوة البحرية اال منطقة القمب، وىذه المنطقة تمتد بين اسيا و 
 .األوسط باتجاه وسط اسيا

وايضا:  .44 ،ص 42، ص 2003عمي احمد ىارون، أسس الجغرافيا السياسية، دار الفكر العربي، القاىرة، ينظر: 
م الشرعية والتفكير االستراتيجي الغربي، مجمة جامعة الشارقة لمعمو  األوسطاحمد سميم البرصان، تطور مفيوم الشرق 

ولمتوسع ينظر ايض: د.ناصر زيدان، دور روسيا في  .147 – 146، ص 2006(، 3، العدد )(3 )واالنسانية، المجمد
، 2013وشمال افريقيا من بطر ساالكبر حتى فبلديمير بوتين، الدار العربية لمعموم ناشرون، بيروت،  األوسطالشرق 

 .63، ص44ص
ه عمى االمن المائي العربي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة تأثير سطي و عمر كامل حسين، النظام الشرق أو - 1

 .33، ص 2002االنبار، كمية التربية، 
 .111، ص 1991كاظم ىاشم نعمة، العبلقات الدولية، وزارة التعميم العالي، جامعة بغداد، - 2
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 (1)ال في ضوء االعتبار لعوامميا الجغرافيةإساتيا ا ان الدولة ال تضع سياماتيتأثير ومن اىم  ،عالم اليوم
نيا إف ،األقاليمترسم سياساتيا تجاه  عندمامن حيث الجوار والمساحة والموقع،.. كما ان الدول الكبرى 

يا من تمك االقاليم عمى تي عميأفرص وحجم المخاطر التي يمكن ان تحجم ال :تضع بنظر االعتبار
، وبعيدا عن اعتبارات تحديد الموقع الفمكي ليا، وىو األوسطنطقة الشرق وقدر تعمق االمر بم سياساتيا
المنطقة تعد من أىم المناطق في العالم  وانبحكم االختبلف عمى الدول المنخرطة فيو، عميو مختمف 

ىمزة الوصل بين القارات الثبلث تعد نيا ا  لمواصبلت في الجو والبر والبحر و من ناحية استراتيجية ا
 واإلستراتيجيةالسياسية  :اضفى عمييا اىمية خاصة من النواحي . وىذا التوسط(2)(وربا وافريقيااسيا وا)

جعمت تمك الخصائص من المنطقة ميدًا لمحضارة االنسانية، كونيا كانت محط قد واالقتصادية، ف
كما ، بنفسيا ليا تأسيساستطاعت الناىيك عن الحضارة التي  تقاطع لحضارات مختمفة في مضمونيا،

 ،)بحكم سيطرتيا عمى الموانئ الرئيسة في العالم( ،لطرق المواصبلت البرية والبحرية اً كانت معبرًا رئيس
، وممرًا لمجيوش وميدانًا لمتنافس والصراع بين القوى السياسية الدولية الكبرى، ومحورًا تدور (3)ثم الجوية

 حولو الكثير من االحداث العالمية.
طقة، ميما كان االمتداد الجغرافي ليا والدول التي تضميا، ميمة تعد المنبعبارة اخرى، 

جيوسياسيا. وتتمثل تمك االىمية في انيا تشكل حمقة وصل بين قارات العالم الكبرى: اسيا وأوروبا 
اي توتر  وافريقيا، كما انيا تمثل الحدود الجنوبية لحمف االطمسي، وتركيا عضوا فيو، وىو ما يفيد ان

ار تشيده ىذه المنطقة يمكن ان ينعكس عمى الحمف وعمى أوروبا، ناىيك عن موقع أو عدم استقر 
الشرق األوسط إلى الشرق من البحر المتوسط والذي يعد واحد من اكثر الممرات المائية االستراتيجية 

 اىمية في العالم، ومن ثم فان موقعو اكسبو اىمية ال يمكن اغفاليا.
 

 :والنفوذ تأثكرات القوى الكبرى وعالقات العالق فيثانكا: الموقع المؤثر 
نما ىناك وا  الجغرافي المتوسط لقارات العالم فحسب،  عمى موقعو الشرق االوسط توقف اىمية تال 

قاعدة  فيتبنى  تأثيرن عبلقات الإ، فالواضح تأثيراىمية اخرى تتعمق بحسابات عبلقات القوة والنفوذ وال
نو تتاح إلقوة غيرىا بيامش من الفوارق، ف مما كانت قوة الدولة قياساالقوة والغايات، فك :ال وىيأميمة 

                                                           

 .155،ص 151، ص 1988ة، بغداد، كاظم ىاشم نعمة، الوجيز في الستراتيجية الدولية، شركة اياد لمطباع - 1
فاضل عبد القادر احمد، صراع القوتين العظيمين في القسم الشرقي من البحر المتوسط، طروحة دكتوراه غير  -2

 .7، ص 1989منشورة، كمية االداب، جامعة بغداد، 
، 2003، عمان، ألوسطا، مركز دراسات الشرق 3، طاألوسطوليد عبد الحي، مستقبل السياسات الدولية تجاه الشرق -3

: دراسة في التطبيق الجيوبوليتكي والسياسي، دار النيضة  األوسطمحمد رياض، الشرق : وايضا ،29 – 28ص 
 .35، ص 1974العربية لمطباعة والنشر، بيروت، 
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ثير يتعمق بغايات مرتبطة أىا في غيرىا، كون االمر في ممارسة التتأثير لمدولة فرصة لكي تمارس 
 :(1)ومنيا باحتماالت عدة

 مؤاتية لتحقيق الدولة لغاياتياأو  رغبات ببناء بيئة مناسبة-1
 تأثيراخرى سياسات محبذة محددة مبلئمة لمصالح من يمارس ال رغبات ان تمارس دول-2
تسبب ضرر لمصالح الدولة التي  ةرغبات ان تمتنع الدول االخرى عن ممارسة سياسات محدد-3

 تأثيرتمارس ال
ما بارادتيا إ :تستجيب ليا الدول االخرى تأثيرداة أعن كونو:  تأثيروفي كل االحوال ال يخرج ال

)ان رأت  تستجيب ليا قسراً  مأ ن ذلك يحقق مصالحيا(،إلقناعتيا  مأ داقة والتحالف،)بحكم عبلقات الص
تفاوت عبلقات القوة سيسبب ليا ضررا لمصالحيا(، ناىيك  قائم عمى ن عدم االستجابة في ظل واقعإ

من يمارس  بواقعية تأثيرال وىو اعتقاد الدولة التي يقع عمييا الأخر خفي في العبلقات آل معن عا
 كل الخيارات لتحقيق غاياتو.إلى  مكانية لجوئوا  و  ،تأثيرلا

ولة تحقيقيا في البيئة تتبع الغايات التي تتوخى الد تأثيرالمسالة الثانية في ممارسة الفإن اذن،
 دولية عامة. مأ يةإقميم :الخارجية ميما كانت تمك البيئة

وامل خارجية تتعمق بيا بشدة، نما ىناك عوا  ان عبلقات القوة ال تكتسب بعوامل داخمية فحسب، 
وال الكتساب المكانة الدولية بيا فحسب،  ،فالدولة ميميا بمغت من عوامل القوة الداخمية ال تاتي لممنعة

 تي:تى من األأعوامل القوة الخارجية تبل ان 
الصديقة في حساب أو  وبحيث تشترك الدول الحميفة :صداقة مع القوى االخرىأو  عبلقات تحالف-1

 الدوليين. تأثيرقات القوة التي تتمتع بيا الدولة في عبلقات الصراع والعبل
في  تأثيراثناء ممارستيا لعبلقات الفي وىو ما يجعل الكمف قميمة لمدولة  :عبلقات ضعف المنافسين-2

 البيئة الدولية.أو  المحيط
الستغبلل في ىذه بحيث ترتفع معدالت ا :اقاليم اخرى لمدولةأو  عبلقات تبعية تتبع بيا دول-3

 العبلقة.
كل منيا مثبل، فان حساب ما تمتمكو  (بريطانيا وفرنسا)فيما يتعمق بالقوى الكبرى في التاريخ: أما 

حساب رياضي الى ستنادا إتوسعا محدودا في البيئة الدولية،من عوامل قوة ذاتية ليما يحقق ليما 
ة وعدد سكان، جغرافية وموارد طبيعيو مساحة ) وانتشارىا في البيئة الدولية:، لمعادالت وعوامل القوة
)التحالفات وضعف الخصوم  :ن االخذ بنظر االعتبار عوامل القوة االخرىأال إ (وحتى عامل تكنولوجي
 نما كان امرا متناسبا معياإ ،وصمت اليو تمك القوة في التاريخن ما إف ،التبعية( والمنافسين وعبلقات

مع دول حميفة في النظم -يةأوروبية، و أوروب-يةأوروب)تحالفات  :حالفيا لعبلقات صداقة وتتأسيسبحكم 
ثم تفكك الدولة العثمانية قدر تعمق االمر بالشرق ،ىمو ضعف أ)و  :لضعف المنافسينأو  ية(،قميماإل

                                                           

 .23، ص2010خضر عباس عطوان، توازن القوى العالمية والمنطقة العربية، دار اسامة لمنشر، عمان،  -1
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الشرق  الراضيالبريطاني والفرنسي ، لين )وىو ما يظير باالحتبل ،قاليم لمقوى الكبرىأ(، وتبعية األوسط
 .(1)(األوسط

ان عوامل القوة التي تكسبيا الدولة في بيئتيا الخارجية ترجع عمييا بقوة مضافة، مما يسمح ليا 
عمييا  يجب نما، إحتى الدوليةأو  في النظام الدولي، فكل قوة تبتغي ىدف العالمية تأثيران تمارس ال

قاليم االخرى؛ مع خرى واالالدول اال في تأثيرالمنيا ان تصيغ سياساتيا الخارجية وفقا لغايات تتوخى 
كما في كندا  ،تأثيرالدولية في الأو  ن امتبلك القوة لوحدة ال يعني التحول صوب العالميةإ :مبلحظة

 .(2)تعدان من الدول القانعة في النظام الدولي انواستراليا الت
يا معدالت تفع فيتر خاطرة، كون البيئة الدولية بيئة يتبعو تحمل الكمف والم تأثيرممارسة الإن 

 . فييا التعاون يكون التنافس والصراع، كما
أو  ، فانيا تعطي لمقوى التي ترتبط معيا بعبلقات صداقةالشرق االوسط منطقة فيما يتعمق باما 

ايقاعيا بعبلقات تبعية أو  الحتبللياأو  قميملضعف الدول المنشئة عمى اراضي ىذا اإلأو  تحالف
قات قادر عمى عدىا عوامل ت يكون الطرف الذي استثمر تمك العبلنو في جميع ىذه الحاالإ، فتأثيرو 

ن إ :معامل قوة، واالى األوسطفالموقع الجغرافي عامل قوة، والموارد الموجودة في منطقة الشرق  .قوة لو
عدم التنافس بما يكبل جانب من ارادة وعوامل قوة القوى الكبرى ىو ايضا عامل قوة يحسب لمقوى 

الصراع في مواضع اخرى أو  الدولتية، كونو سيحرر امكاناتيا لمتنافسأو  وخى العالميةالكبرى التي تت
 .(3)من العالم

 األوسطفي النظام الدولي، كون الشرق  ىاتأثير ممارسة  بـوتمك العوامل ستزيد فرص القوة الكبرى 
موارد روسيا والصين واليند، كما انو يحتوي عمى  في تأثيرباب لم سيفتحمن حيث الموقع 

ناىيك عن عامل ه في سوق الطاقة العالمي، تأثير ىيدروكاربونية ميمة تتيح لمن يسيطر عمييا ممارسة 
ال وىو الكفاءات البشرية التي تزخر بيا شعوب ىذه المنطقة، والتي اغمبيا سمك أما زال غير مرصود 

 ،ر مبلئمة لبقائيا وعممياية غيقميماإلأو  طريق اليجرة لمعالم الغربي بحكم كون المجتمعات المحمية

                                                           

، مكتبة مدبولي، األوسطي السوفيتي في الشرق مريكمع: د.ممدوح محمود مصطفى منصور، الصراع األقارن -1
سميم  :، ترجمة1في اعقاب الحرب العالمية الثانية، ج األوسط. وايضا: جورج كيرك، الشرق 53،ص52القاىرة، ببل، ص

. وايضا: 23،ص8، ص1990يع، بغداد، طو التكريتي، و برىان عبد التكريتي، دار واسط لمدراسات والنشر والتوز 
د.توفيق فارس العودات، الضحية الكبرى، الصراع االستراتيجي لمقوة العظمى في الشرق العربي، دار نينوى لمدراسات 

 .33،ص27 ص،2012والنشر والتوزيع، دمشق، 
ظل تحوالت عالم ما بعد الحرب د.عبد الناصر جندلي، النظريات التفسيرية لمعبلقات الدولية بين التكيف والتغير في  -2

 .128،ص124، ص2009، (5 )الباردة، مجمة الفكر، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد
: مفاىيم عصر قادم، بيروت، مركز الدراسات  األوسطد. سّيار الجميل، العولمة الجديدة والمجال الحيوي لمشرق -3

 .45، ص  1997 ،1االستراتيجية والبحوث والتوثيق ، ط
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بحكم عبلقات  لمصمحتون من يسيطر عمى المنطقة سيكون قادرا عمى كسب ىذه الكفاءات إومن ثم ف
 التبعية السياسية.

نو إف (جيبوليتيكيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا)ن من يكسب عوامل قوة اكثر: إوبالمحصمة، ف
عمى تنفيذ غايات تتعمق  رادةاالمر مقترن باال الدولي، ويبقى تأثيرسيكسب اىم مدخل لممارسة ال

يتيح امكانات كبيرة لمقوى الكبرى جراء موقعو، وحجم  األوسطوالشرق  ،في النظام الدولي تأثيربال
الدولية  تأثيرية في المنطقة، واالنفتاح عمى عبلقات الإقميمستنياض مراكز قوة اموارده، والفشل في 

 ية.قميممنيا واإل
 

اغمب أو  عدم استقرارها لكل دول العالم تأثكرة غكر مستقرة، وكمكن ان كمتد ثالثا: منطق
 : اجزاءه

، منذ خروجيا من االحتبلالت المتتالية عمييا، وحصول دوليا عمى الشرق االوسط ان منطقة 
 وىو ماسوف نمحظو بـغمب دوليا وخاصة العربية منيا، أل مشكبلت بنيويةتعاني  ظمت استقبلليا،

 االتي:
ستقرار سياسي ناجم عن وجود مشكبلت الشرعية في االنظمة السياسية، كونيا تاسست عمى إعدم -1

 .ار القوةر ال باستمإال تدوم إت غير منطقية اوىي اعتبار ،الغمبة والسيطرة 
ومعيا الدول مرتبطة باالشخاص ، من الوالء جعمت االنظمة السياسيةفضبل عن سيادة منظومات -2

 . بالوطنية والوطن ارتباطاً اكثر منو 
ستشراء كبيرة لمفساد، مظيره عدم تناسب بين ما تحصل عميو الدولة إ، ولدا حاالت اعبله والعاممين -3

 .من موارد وبين عوائد التنمية، فالفقر مستشري بمعدالت كبيرة، والبنية التحتية عمى العموم قميمة
اء االستعصاء التاريخي الذي تستشعره جر  قد غاب بحصول تغيير في ىذه الدولكما ان المستقبل -4

؛ باستثناءات متعمقة األوسطاجيال المثقفين والعمماء في عموم دول الشرق  فضبل عناجيال الشباب 
 . سرائيلاب
، األوسطق ر ليا صيغة حل في عموم منطقة الش ليسن ىناك تراكم من المشكبلت التي إواخيرا، ف-5
جغرافية وقومية ولغوية ودينية ) :خبلفات غير محسومةى إل ال وىي التعمق بالتاريخ في النظرأ

 ، واالىم التعمق بالقوى االجنبية في سبيل تثبيت كل طرف لما يعده حقا تاريخيا لو.(ومذىبية
المشكبلت اعبله، تسببت بكون حاالت عدم االستقرار شبو منظر مالوف في حياة دول وشعوب 

، السباب األوسطرتباط القوى الكبرى بمنطقة الشرق ، وبحكم طبيعة ااألوسطوعبلقات دول الشرق 
االقاليم المختمفة االخرى، إلى  يا دول المنطقة صارت تنتقل تداعياتيان المشكبلت التي تعانيأمتعددة، ف

 ا.أوروب :ومنيا ،وخاصة المجاورة ليا
 نتقال عوامل عدم االستقرار ىي:إولعل اىم اسباب 



15 

، وىي انظمة في عموميا األوسطسمطة انظمة الحكم في دول الشرق تعزيز إلى  اتجاه القوى الكبرى-1
 .فاقدة لمشرعية

عمميات االستبلب إلى  وتخمف بمدانيا يعود ،األوسطان جزء ميم من عدم استقرار دول الشرق -2
ريجي وطبيعي الممنيجة التي تعرضت ليا ىذه الدول في مواردىا، وعدم السماح ليا بحصول تطور تد

 .االحتبللطوال سنوات 
تدجين ثقافي واسع في دول الشرق كان يرغب بالحصول عمى ان الغرب بعامة، ومعو روسيا -3

نواع غير عقبلنية من التفكير الديني بالظيور، واعاق الرجوع الطبيعي لمدين ال، ليذا سمح األوسط
ل وشعوب زق السياسي والثقافي لدو أمزيدا من الملتسبب تنتشر حاالت التشدد  ت، فغذاالسبلمي

محاربة اتجاىات التدين بين اوساط المجتمع، والدفع باتجاه إلى  المنطقة، ودفع االنظمة السياسية
 .(1)عممانية مفرطة

سة ي عمى ارض مقدسرائيموايضا ىناك ازدواجية القوى االخرى في تشكيل ودعم الكيان اإل-4
وغيرىا من  ،)إسرائيل( ممارسات اءإز ، والتعامل بازدواجية غريبة (ارض فمسطين)ال وىي ألممسممين، 

سياسات دولية منحازة لتاريخ فيو عمى نحو عكست  األوسطالممارسات االخرى السائدة في الشرق 
 .(االسبلم)ن ما يجمع دول المنطقة ىو إ :ومصالح دول المنطقة عامة؛ خصوصا اذا عممنا

افغانستان، وىو ما ولد ردود عمميات االحتبلل التي حصمت، وخصوصا لمعراق و  سى بالطبعوال نن-5
الواليات : اه القوى الدولية الكبرى، واىمياافعال بين المجتمعات المحمية، ونشر حاالت من الرفض تج

 المتحدة.
والقوى الفاعمة في  األوسطوغيرىا، وبحكم عبلقات القرب الجغرافي بين دول الشرق  المسببات كل تمك
عوامل عدم  نتقالإمكانية إإلى  لمتيييء واالستعداد تمك القوى سيا الميمة، قادتآا ودول أوروب :كل من

 .الييا األوسطاالستقرار الموجودة في دول الشرق 
 

انتمائها لمتحالفات الدولكة بشكل أو  رابعا: منطقة ما زالت غكر محددة لنوع هوكتها
 :قاطع

والىميتيا  ،ممنطقةمميز ل آخرولد عامل  الذي تعيشو المنطقةو ان عدم االستقرار في اعبله، 
عدم الثبات عمى ىوية سياسية واحدة، إلى  دفعت ن المنطقة ولبلسباب اعبلهإ :ال وىوأالجيوسياسة 

ان  :في معرض تناول موضوعيا ىنا، نقولاخرى ليس  دراسة ولكون ىذا الموضوع مما نراه يستحق
نما ا  المنطقة وتاريخيا، و  يتعمق بشعوب عدم تبني فكر محددك يكونعدم التحدد بيوية سياسية محددة 

أو  اشتراكيأو  بين انتماء شيوعي بية اجنبية عنيا، وتصارعت بسببياالمنطقة نماذج غر  استخدمت
                                                           

ي الجديد ومخاطره عمى العالمين العربي واالسبلمي، باحث مريكاأل-يياب عمي الشموري، المشروع الصييونيا- 1
 .144،وص136ص، 2009لمدراسات، بيروت، 
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ليبرالي، وكميا لم تعكس ترابطا مع تاريخ وحضارة ودين وثقافة شعوب المنطقة وجغرافيتيا، -راسمالي
واسبلمية عام  ،1979عام في ة فوجدنا افغانستان انتقمت بين اكثر من ىوية سياسية شيوعي

يران، و 2002عام في وراسمالية ،1993  عام ، والعراق ما قبل1979ايضا ما قبل وما بعد عام  ا 
، وىذا التذبذب جعل ىذه الدول ضحية صراعات القوى الكبرى، وامزجتيا 2003وما بعد عام  1958،

 .األوسطوشعوب الشرق  النظمة واتجاىات فكرية تخدم مصالحيا ال مصالح دول تأسيسفي ال
 

كجغرافيا وكتاريخ  :األوسطىمية لدول الشرق أوجود :، تعكس في جوانبيا المختمفة الفقرات اعبله
 وكسياسة، مما ال يمكن معو تجاوزىا في التفاعبلت الدولية.

 
 :المطمب الثالث: االهمكة  االقتصادكة

ان  عمى نو يقتضي الحال التاكيدإ، فطاألوساالىمية الجيو سياسية لمنطقة الشرق  تم بيانبعد ان 
وربما  ،فحسب، فيناك اىمية اقتصادية توازي  تقتصر عمى االىمية الجيوسياسيةالمنطقة ليا اىمية ال
وتعطييا ،مقومات تمتمكيا المنطقة أو  عدة عناصراسية، وىذه االىمية تتعمق بتفوق اىميتيا الجيوسي

  الممرات المبلحية، و الموارد المائية، و الموارد الييدروكاربونية ميزة نسبية في التفاعبلت الدولية، ومنيا:
وكل من  ،..الحضارة والتاريخ، و الكفاءات البشريةأو  الموارد البشرية، و عوائد الثروات الييدروكاربونيةو 

إلى  تيناأما  فإذاىذه المقومات لو بعد اقتصادي محدد يجعل المنطقة مميزة في التفاعبلت الدولية. 
 تي:ول ىذه النقاط، سيتبين اآلتنا
 

 :الموارد الهكدروكاربونكة-اوال
المكررة من ىذه الموارد، أو  والمواد االخرى المصنعة ينىذه الموارد تتحدد بالنفط والغاز الطبيعي

وىي تشمل انشطة اقتصادية مختمفة، منيا االنشطة المتعمقة بحساب االحتياطات منيا، ومنيا المتعمقة 
تكشاف واالستخراج، والنقل، والتكرير، والتصدير، والتصنيع، واعادة تصدير المواد المنتجة بعمميات االس

والتي تشكل عصب الصناعة إذ  ، والموارد الييدروكاربونية منذ نحو قرن من الزمنمن تمك الموارد
 ن يصعب عمى الصناعة اليوم التحول عنيا نحو بدائل اقتصادية ، فبعض االستخدامات حدية ال يمك

  اج مشتقات النفط بعمميات التكريرر خمثبل است احاليا، استبداليا بمنتج او مورد اقتصادي ومني
مميار  (1000)بنحو تقدر من الموارد الييدروكاربونية  األوسطثروة الشرق ن فإ ،وبحسابات بسيطة

الطبيعي فحجم  اما الغاز .العالم مميار برميل من النفط التقميدي المؤكد في( 1260)من اصل  برميل
مميار متر ( 192367)مميار متر مكعب مقارنة باالحتياطي العالمي البالغ (95101 )االحتياطي

تنتج المنطقة نحو في حين  ،2012 لعام من االحتياطي العالمي(% 49.4)نحو  يبمغ نوأمكعب، اي 
مميون  (75.302)جمالي االنتاج العالمي البالغ نحو إمميون برميل من النفط/ يوم من  (32.921)
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مميار متر مكعب،  (700.4يبمغ)ف ،ا انتاج الغاز الطبيعي لممنطقة، ام2012عام في برميل/ يوم 
ن إ)مع مبلحظة  (1)2012عام في ميار متر مكعب، م( 3417.6 )قياسا لبلنتاج العالمي البالغ نحو

لصخري في الواليات نتاج النفط اإبفعل تطور تقنيات  ،تكون عرضة لمتغيرسالنسب والكميات  تمك
دولة مصدرة لمنفط إلى  المتحدة والتي ستحوليا وفقا لتقديرات الخبراء من دولة تعتمد عمى االستيراد

 .القميمة القادمة( عوامخبلل اال
لو مؤشرات ميمة في ميزان الموارد  األوسطاالحصاءات تبين ان الشرق  فضبل عن أن تمك

 القادمة. عوامما سيكون عميو خبلل اال مأ التجارة الدوليةالييدروكاربونية سواء ما دخل منيا في 
 

 :الموارد المائكة-ثانكا
ين فيو الوفرة المائية، اتتب األوسطاالىمية الثانية التي تكتسبيا المنطقة في العالم، كون الشرق  تعد

وتاتي  ،ماون الخميجي(، وباقي الدول بيني)مثل دول مجمس التعا،وفقر مدقع  ،بين غني )حالة تركيا(
المنطقة في عبلقات صراع اشعال  بـقد تكون سببا عصب الحياة، وانيا يمثل كونو  ،اىمية المياه

تركيا مع العراق )مر بيا االنيار الدولية: تالقادمة، خصوصا الدول التي  عواموحروب خبلل اال
 .(2)(..إسرائيلوالعراق، لبنان واالردن مع  إيرانوسوريا، 

مممتر ( 1500 ))وتبمغ نحو ،دول المنطقة فييا رصيد مائي متباين: امطار ان ويمكن ان نبلحظ
 ،ومياه انيار ،ممم في وسط السعودية وجنوب مصر( (600 )، ونحو اقل منإيرانفي تركيا وشمال 

، (النيل بين مصر ودول المنبع والسودان)تية التي فييا مشكبلت حدودية: االنيار اآل فضبًل عن)و 
االردن بين كل )، و(دجمة بين كل من تركيا والعراق)، و(ركيا وكل من سوريا والعراقالفرات: بين ت)و

سرائيلمن االردن ولبنان و  يراننير ديالى بين العراق و )، و(ا  (، ومياه جوفيو ، وانيار اخرى صغيرة(ا 
يقدر حجم حيث ا منتج محمي وليس عابر لمحدود(، كوني،)وىي مما ال تسبب مشكبلت حدودية 

 تي:كاآل،و  2025عام ال في ت دول المنطقة والعجز المائي وفقا لبلحصاءات المتوفرةاحتياجا
 
 
 
 
 
 

                                                           
، و 8، وص7، ص2013المصدرة لمنفط، الكويت،  ، منظمة االقطار العربية2013التقرير االحصائي السنوي، - 1

 .36، ص34ص
 .51، ص 2002ي عمى المياه، الطبعة االولى، دىوك، قميمالصراع اإل – األوسطق الشر رمضان حمزة،  - 2



18 

 
 :(2025عام )ال في األوسط(: الطمب المستقبمي عمى الموارد المائية في دول الشرق 2- 1الجدول )

 الدولة
عدد السكان 

ممكون ب المتوقع
 نسمة

 الموارد المائكة
)ممكار  المتوقعة
 (3م

قبمي الطمب المست
 عمى المكاه 

 (3)ممكار م

حصة الفرد من 
 المكاه 

 / سنة( 3)م

فجوة الموارد 
 المائكة
 (3)ممكار م

 4,332- 95 5,354 0,968 10,185 االردن
 3,178- 644 24,628 21,450 33,281 سوريا
 43,785- 1253 107,691 63,899 50,960 العراق
 5,291+ 988 3,763 9,050 9,155 لبنان

 5,763- 55 6,453 0,690 5,432 االمارات
 2,909- 77 3,104 0,195 1,543 البحرين
 58,542- 107 64,987 6,445 51,747 السعودية
 5,512- 333 7,490 1,925 5,766 عمان
 2,202 29 2,340 0,138 1,352 قطر
 8,588- 40 9,120 0,532 4,534 الكويت
 6,730- 158 11,795 5,050 31,878 اليمن
 66,300- 544 130,402 64,100 109,554 مصر
 2,183- 89 2,674 0,491 7,2 إسرائيل
 )غير معروف( 2349 )غير معروف( 195 83 تركيا
 19,000+ 1,172 110,000 129,0 110 إيران

 

 :المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى  
 –االمن المائي العربي، مركز الدراسات العربي االوربي، من اعمال المؤتمر العربي الثامن، –مركز الدراسات العربي-1

 .433، القاىرة، ص 2000شباط،  23 – 21االوربي،
، رسالة ماجستير األوسطعمي ياسين عبد القادر محمد، الدوافع الجيوستراتيجية الرئيسة لمصراع الدولي في الشرق -2

 .103، ص2009غير منشورة، كمية التربية ، جامعة الموصل ، 
 
 

يران، يتبين ان كل من لبنان وتركيا و اعبله( 2 -1)دول ومن الج توفير شكمة بمليس لدييا  ا 
ان السعودية ليس  ماداماما اكبر عجز متوقع لممياه فسيكون في العراق ومصر والسعودية، و  .المياه

أو  ةاالعتماد عمى المياه الجوفي)، اذن فمشكمتيا تتعمق بخيارات ذاتية: لدييا انيار دولية مع جوارىا
تطوير تقنيات تسمح بالحصول عمى المياه من اليواء )االمطار أو  تحمية مياه البحار التي تحيط بيا،

لمشكمة تتعمق بالعراق ا بقىوت ماء(،إلى  اي خاصية اخرى تكثف فييا اليواء وتحويموأو (، الصناعية
فكل دولة من دول  ل.ومصر مع دول المنبع لنير النيوسوريا مع تركيا، وتركيا،  إيرانمع كل من 
المياه لضمان ديمومة سبل العيش والتنمية فييا، وىي متطمبات تزيد من حاجتيا إلى  العجز تحتاج
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وغير الثابتة  ،كمية ما تحصل عميو من المصادر الثابتة )االنيار(و لممياه كما مبين من الجدول، 
مكانية ب عمى المياه، وىو ما يجعل إالطم يكاد يقل كثيرا عن حجم النمو فينما ،إ)االمطار والتحمية( 
 عبلقات صراع وربما حروب امرا ممكنا.إلى  التحول بالعبلقات

 ان المنطقة مادام، و األوسطدول الشرق  ينذر بحصول حروب مياه بين لمائيالعجز اان  اي بمعنى:
 ككل. ذن يتوقع ان ينعكس الصراع بينيا عمى النظام الدوليإميمة في عبلقات النظام الدولي، 

 
 :الممرات المالحكة-ثالثا

تجارة تمر :االقتصادية، فاغمب التجارة العالمية ىي  األوسطوىو العامل الثالث في اىمية الشرق 
 رىمرات المائية، سنملتركز التجارة الدولية، ولم ةلممرات المائية البحرية، واي نظر عبر البحار، وتسمك ا

اما الممرات المائية  (.لغربية وشرق اسيا والواليات المتحدةا اأوروب)وىي:  ،نيا تتعمق بمراكز ميمةإ
، وتمر (المحيط اليادئ والمحيط االطمسي والبحر المتوسط والمحيط اليندي :)فيي ،التجارية الرئيسية

البحر العربي والخميج العربي ): األوسطرات المائية التي تحيط بمنطقة الشرق تجارة ميمة في المم
مضيق )ىي: ، والممرات المائية التي تتحكم بيذه البحار(والبحر االحمر والبحر المتوسط والبحر االسود

ىرمز ومضيق باب المندب ومضيق قناة السويس ومضيقي البسفور والدردنيل، وىذه المواقع تسيطر 
موارد الييدروكاربونية، ال مأ ق منيا بالبضائععمى حركة مرور قسم من التجارة الدولية، سواء ما تعم

بمعنى آخر، ان الممرات المائية الموجودة  و ىمية في حركة التجارة الدوليةأوىو ما يعطييا  ،واالسمحة
كونيا ممرات ية، مريكتعطي لممنطقة اىمية في االعتبارات الروسية واأل األوسطفي منطقة الشرق 

منطق ان تديرىا وفقا ل  األوسطتركت لدول الشرق  ما الدولية، واذا تتحكم بجزء ميم من حركة التجارة
 ية في تحقيق مكانتيا ونفوذىا عالميا.مريكالقدرات الروسية واأل ومصالح وطنية فانو سيؤثر بـ

 
 عوائد الثروات الهكدروكاربونكة-رابعا

ييا بعائدات كبيرة نما يعود عمإلبلسواق العالمية  ينطبيعي ان ما تصدره المنطقة من نفط وغاز
وما بعده، وىي في  1973عام لنسبيا، وىذه العائدات تراكمت منذ عصر االزمة النفطية الذي حصل 

 :(1)تم استيبلكيا بطرق شتىنما وا  العموم ثروات وعوائد لم تستغل استغبلال مناسبا في التنمية، 
جزء من عائدات دولة لسحب ستغبلل المواقع القيادية في ال: إبمعنىاي ، الفسادب تاستيمكاما -

 اولئك االشخاص. الدولة لمصمحة
                                                           

ية، المجمة مريك، مقومات الدوالر كعممة دولية واألرباح االحتكارية المتحققة لمواليات المتحدة األ خميس محمد حسن- 1
. وايضا: د.جميل 120وص،117، ص ص2007، (14)لمعموم االقتصادية، الجامعة المستنصرية، العدد   العراقية

، (32)ي والنظام النقدي الدولي، مجمة العموم االقتصادية، جامعة البصرة، العدد مريكشيعان ضمد، سقف الدين األ
 .11،وص8، ص 2013
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لمواجية حاالت اختبلل  (شراء اسمحة)سمالية تحت عنوان أعادة التدوير في االسواق الر إأو/ -
ستثمارىا في االسواق الراسمالية الغربية، قسم منيا بصيغة إعيد أأو  وعدم استقرار اغمبيا داخمي،

 ،األوسطى كرسي الحكم في دول الشرق استثمارات لشخوص الجالسين عم
 ستيبلكية ال تتناسب ومتطمبات التنمية.وقسم آخر استيمك في شراء سمع إ-
ية كعممة مريكستغل لغرض دعم قدرات الواليات المتحدة عبر التعمق بالعممة األوقسم ثالث إ-

في حين ان دول  ،يةيكمر يا لدعم الصادرات األأمريكعممية يتم تخفيض قيمتيا  :حتياطية وحيدة، وىيإ
ىي دول استيراد فيكون قد تحممت وجيين لمخسارة: ان ايراداتيا المستندة لمدوالر  األوسطالشرق 

 عمى ذات السمع. لمحصولنيا تدفع اكثر ا  و ي تنخفض قيمتيا، مريكاأل
دفعيا لشراء منتجات غربية أو  واعادة تدويرىا في تمك االسواق ،ىذه العوائدن وبالمحصمة، فإ

اي اعطى  شغبل شاغبل لصناع السياسات الغربيين عامة، وىو امر اعطى اىمية ليذه المنطقة. متظ
 اىتمام لدى صناع السياسة الغربيين العادة تدوير العوائد والثروات الشرق اوسطية في االسواق الغربية.

 
 :الكفاءات البشركةأو  الموارد البشركة-خامسا
 :المعروفمن العالمية من الناحية االقتصادية، ف األوسط صورة خامسة الىمية الشرقأو  عامل

ام ىندسية وعممية اداء ميأو  البحث والتطوير،كـ)ان اعداد االنسان ليقوم بوظائف غير تقميدية:
ىيل، وبعدىا يفترض ان تقوم الحكومات بتوفير أرد مالية وسنوات من االعداد والتيتطمب موا (،..رفيعة

البيئة أو  لكي تعمل في ظل الحكومات الموجودة ،الكفاءاتأو  رد البشريةبيئة مناسبة ليذه الموا
وحجم اليجرة التي  األوسطولكن، اي مراجعة لحجم الموارد البشرية الموجودة في دول الشرق  .المحمية

سقف أو  نيا كفاءات وموارد ال تتفق معايير تاىيميا وفمسفة انظمة الحكم الموجودةإتعانييا يتبين 
أو  دول قريبة ثقافيا من محتواىاإلى  ، وغالبا ما تتخذ باب اليجرةاألوسطت الموجودة في الشرق الحريا

الواليات المتحدة ودول  :العممية والفكرية، وىي دول غربية عموما، واىميا مؤىبلتيايمكن ان تقدر 
 اعوامتم اعدادىا بعد  ن ىجرة كفاءةإوبحساب اقتصادي ف ،ية االخرى، ومنيا كندا واستراليااليجرة التقميد

ان جزء من اىمية المنطقة  بمعنى آخر: .(1)رصيد اقتصادي لمدول المستقبمة ليا دواموال، فانيا تع

                                                           

ءات العممية المختمفة. من الكفا (%50)ىجر المنطقة العربية نحو  (2000 – 1950)يقدر انو منذ المدة بين - 1
ر احمـد عبـدالسـبلم البـدرانـي، ىجـرة الكـفاءات العـربيـة االسـباب والنـتائـج )العـراق انمـوذجـا (، رسالة دالنـاصينظر: عبـ

. 92-90، ص ص2009ماجستير غير منشورة، كميـة االدارة واالقتصـاد ، أالكاديميـة العربيـة المفـتوحة فـي الدانـمارك، 
الجامعة المستنصرية، العدد  لعمميـــة األسباب والحمــــول، مجمة الحقوق، وايضا: د.غازي فيصل ميدي، ىجرة الكفاءات ا

. وايضا: حسين عباس حسين، ىجرة الكفاءات العممية العربية واثارىا السمبية عمى عمميات 4-3، ص ص2011، 15
، ص 2010، (2)، العدد لمدراسات االقتصادية، جامعة بابل  مجمة كمية االدارة واالقتصاد التنمية)العراق انموذجًا(، 

 .314،وص313
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عمى التي ىي في طور اليجرة،أو  الكفاءات التي ىاجرت منيا :ىو ةفي االسواق العالمي إقتصادياً 
االنسان اعمى قيمة، فكيف ان  بعدية، الموارد البشر :س المال في واحدة من مضامينو يضم اساس أن رأ

 فنيا عاليا؟أو  كان مؤىبل تاىيبل عمميا
 

 :الحضارة والتاركخ-سادسا
خر الىمية المنطقة اقتصاديا، فالمنطقة غنية بتاريخيا وثقافتيا، وىي مركز ديني آوىو مجال 

 (مين ومسيحيين وييودمسم)يزورىا كل المتعبدين في العالم: ،  لمديانات التوحيدية الكبرى في العالم
لمسياح الباحثين عن  اً وثقافي اً مركز روحيتعد كما  دينية ميمة،–ة سياحيوجية وىذا االمر يجعميا محط 

ارض العراق ومصر  وىي حضارات كبرى شيدت عمى،االطبلع عمى الحضارات االنسانية المختمفة 
التي تعد بعض الدول الشرق  ناىيك عن السياحة الغراض االستجمام والراحة ،..وفمسطين وسوريا

قتصادية إوىذا يمكن ان يوفر ليا عوائد  ،(تركيا :)ية من الوجيات الميمة في العالم، ومنيااألوسط
ن المنطقة قادرة عمى توفير موارد ،و بمعنى إتثمار ىذه الخاصية بطرق اقتصاديةن تم اسإضخمة 

تاريخ حضاري وجمال من مكانة روحية و بو  تتمتعمالية من غير العوائد النفطية عبر استغبلل ما 
 ثروة يمكن ان تنشط حركة االسواق الشرق اوسطية. لمطبيعة، وذلك بحد ذاتو يعد

 
ن اىمية المنطقة إ آخر بمعنى ،وقة اىميتيا االقتصادية في العالمالعناصر اعبله، تعطي لممنط

ن يصبح محط مراجعة بعد دد بالنفط عمى اىميتو عالميا، فعصر النفط يمكن احاالقتصادية ال تت
ما يمكن ان يتم اكتشافو من موارد أو  اكتشاف النفط الصخري بطرق تجارية في الواليات المتحدة،

ن إيبين ما قبل اكتشاف النفط إلى  لكن عودة الطاقة الشمسية..،وغيرىا(.أو  لمطاقة )الييدروجين
جارة السباب تتعمق بموقعيا في طرق التالمنطقة لما تكالبت عمييا القوى الكبرى تاريخيا فانيا كانت 

ميمة متعمقة بالثروة النفطية، فالتكالب عمى دول  منطقةاكثر من كونيا  ،..العالمية، ومكانتيا الدينية
 سابق عمى عصر االكتشافات النفطية. األوسطالشرق 

 
 :األوسطالمطمب الرابع: المعطكات االستراتكجكة لالمن االقتصادي لمنطقة الشرق 

بالمعنى الذي وصفناه في اعبله، لو اىميتو في النظام الدولي، كما ان ما  األوسطالشرق ان 
 فيي الشرق اوسطي، و قميمالنظام اإل فيالدول الموجودة فيو، و  فييجري فيو من تفاعبلت تؤثر 
 اخرى.أو  تفاعبلت النظام الدولي بدرجة

ية واقتصادية وثقافية ، وسيتم سياسية وعسكر و  فيو عدة معطيات استراتيجية األوسطوالشرق 
نو كمعنى إف، وفيما يتعمق باالمن ،ق باالمن االقتصادي ليذه المنطقةالمعطى المتعمإلى  االشارة
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وياتي معيا معاني ؛ (إْطِمْئنان ؛ أَمان ؛ أْمن ؛ َتأِمين )عدة معاني لغوية وىي:إلى  ومحتوى يشير
 .(1)(َضَمان ؛ َضَماَنة ؛ ضاِمن ؛ ُطَمأنيَنةَسِكيَنة ؛ َسبَلم ؛ َسبَلَمة ؛  )ومنيا: ،اخرى

نو عكس إبو اي  ،االمن ومتعمق _وكجزء من معنى _إلى نو يشيرإاما معنى االمن القومي، ف
تحقيق أمن الدولة ككل، والدولة  عن طريق، أي شعور الفرد باالطمئنان واألمان، وىو يتحقق (الخوف)

الصراع. أو  موب الذي يسمح ليا باالنتصار في الحربتكون آمنة إذا ما قامت بإعداد نفسيا باألس
، لكنو بنفس الوقت يتسع في معناه ليشمل: قدرة الدولة (القدرة العسكريةـ)وأمن الدولة ىنا يرتبط بشدة ب

بمعنى  ، والتيديد ومصدره ذلكعمى حماية قيميا الداخمية من أية تيديدات بصرف النظر عن شكل 
 تمكبحيث يمكن تحقيق البقاء والنمو والتطور ل ى الحصول عمى االستقرارالدولة عمنو يرتبط بقدرة إ

، اي وجود شعور بعدم االمن والخطر ييدد بقاء الدولة لمدولةالدولة؛ ففي ظل غياب االمن القومي 
 ك غياب لبلمن القومي بكل مقوماتو.ليكون ىنا ، ووكيانيا السياسي
واستمرار  ،مف في تقدير الدول ليا من غير بقاء الدولةمعاني متعددة يخت (االمن القوميـ)ويرتبط ب

، ومستوى االستقرار (سياسيا واقتصاديا وثقافيا :)ميا ديمومة فمسفة النظام السياسيرفاىية ابنائيا، اى
 ..ي يمكن ان تحققو الدولة، وكيفيتوالذ

كون الوحيد ليس الم ولكنو في الوقت نفسو .الجانب العسكري لؤلمن ىو الميمأو  ان العناصر
تختمف إذ  ،أشكال أخرى من األمنإلى  تحتاج الدولة الحقيقي وحتى يتحقق األمن ،لؤلمن القومي

 :، وىو(جوزيف بروم)ويعد  ة،تحديد عناصر األمن القومي لمدول السمطات وفًقا لخيارات كل منيا في
نطبلق إنقطة  يعد يوفره وخبير في تغير المناخ وأمن الطاقة، ان التيديد ميما كان مصد يأمريكعالم 

مروًرا باألمن االقتصادي واألمن البيئي وأمن الطاقة  ،بات المخدراتمن عصا ألبلمن القومي، ويبد
  ىندي ، وىو أكاديمي(برابياكاران باليري )ُيدرج في حين .(2)كعناصر غير العسكرية لؤلمن القومي
  األمن العسكري، واألمن االقتصادي)ا: ، ومني(المن القوميـ)عدًدا أكبر من العناصر في تعريفو ل

  وأمن الموارد، وأمن الحدود، واألمن السكاني، وأمن الكوارث، وأمن الطاقة، واألمن الجيواستراتيجي
  وأمن المعمومات، واألمن الغذائي، واألمن الصحي، واألمن العرقي، واألمن البيئي، وأمن اإلنترنت

مع اكثر  يكون بتماس ن كل منيا يجب انإذه العناصر ىو قطة االنطبلق في ى، ون(واألمن الجيني
 .(3)العالميأو  ي و/قميماإلأو  المستوى المحمي و/ فيىا تأثير من مستوى: 

                                                           

، 3-2،  ص2011لعربي لمدراسات، القاىرة، خمود خالد، االمن القومي في مصر واستخدامو، منتدى البدائل ا- 1
 :2014كانون االول  30وايضا: د.محمد سعد ابو عامود، المفيوم العام لبلمن، مركز االعبلم االمني، استخرج بتاريخ: 

http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/April/2-4-2011/634373626429794945.pdf 
2 -Romm ،Joseph J., Defining national security: the nonmilitary aspects. Council on 
Foreign Relations, Washington, 1993, pp: 122 
3-Paleri ،Prabhakaran, National Security: Imperatives And Challenges. New Delhi, Tata 
McGraw-Hill, 2008 , p: 521. 
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 خذت تشيرأية، ومنذ ثمانينيات القرن الماضي وعموما، فان اغمب االتجاىات في العبلقات الدول
)وزير  (_روبرت ماكنماراـ)ل االقتصادية، فصار يرتبط اكثر فاكثر بالعوام (المن القومي)أان إلى 

 ان االمن الإلى  في كتابو )جوىر االمن( يشير_ي في عيد ادارة رونالد ريغان االولى( مريكالدفاع األ
نما يمتد ليشمل النمو السياسي واالقتصادي في الدولة، بل ان االمن يكاد ا  يرتبط بالقوة العسكرية فقط، و 

ي قميموىما االمن اإل، خرين آ، واالمن القومي يرتبط بمفيومين (1)(ميةالتن :)يقترب من كونو يعني
د اخطار تتيدد الحياة من وجو  فيو يرتبط بامن العالم ككل ،اما بالنسبة لبلمن العالمي .من العالميواال

-يجغراف إقميمنو يرتبط بإي فقميم. اما االمن اإلالتنمية المتحققأو  تقمص فرص الرفاىيةأو  واالنسانية
منطقة  :وبضمنو ،..وسطياأو  سيا،آجنوب أو  غربياأو  وسطياأو  اأوروبشرق  سياسي محدد، مثبلً 

ضمان إلى  ىمن الدول في منطقة جغرافية محددة يسعن ىناك مجموعة إ :الميم ، واألوسطالشرق 
صاد واالمن االقتكل من :الذي ىم فيو، والى ضمان التنمية االقتصادية فيو، كون  قميمتحقيق سبلمة اإل

 .(2)العسكري جزءان مترابطان
يفيد بكونو مجموعة االجراءات المبذولة و  لقومياالمن االقتصادي بوصفو جزء من االمن اإن 

رى، وتوظيفيا مادية اخأو  مالية أم التي تستيدف تعبئة الموارد االقتصادية المختمفة ، بشرية كانت
 اطار مشروع اقتصادي يتوخى تعزيز ، فيكافة المجاالت الممكنة داخل الدولة بصورة رشيدة في

ياسية وعسكرية واقتصادية الرفاىية لممواطنين، وبما يضمن تحقيقا متوازنا لكل مجاالت االمن س
اي ضمان وجود  ،..من الطاقةأاالمن المائي واالمن الغذائي و  ومن صور االمن االقتصادي ،وثقافية

 .(3)ومستويات طموح ابناءىا ،دولةال كانةكفاية بيذه الموارد بما يتناسب وم
الشق أو  ، ومتابعة االمن االقتصادياألوسطلمنطقة الشرق  (يقميماالمن اإل)إلى  تيناأواذا ما 

 :نما ىيوا  ي، إقميماوال تعاني عدم التجانس ، اي عدم بمورة نظام /ان المنطقة  رىاالقتصادي منو، سن
بمورة إلى  دون ان يصل االمر عميو منذ عدة عقود دي، يتم العملاقتصا-ي سياسيإقميممشروع لنظام 

التحول نحو إلى  لدفعو تجاه الشرق االوسط محاوالت لقوى كبرى ىناكبمعنى  ،أينظام واضح، ومستقر
ن االمن إون توفر ىكذا رابط، وىو ما يعني لكن من د .بدعم المشتركات فيوو ي، قميمصيغة النظام اإل

بشقيو السياسي العسكري واالقتصادي، بسبب الطبيعة  االصطناعإلى  من اقربأ :نما ىوإي فيو قميماإل
االثنية والجغرافية واالقتصادية والمذىبية واالقتصادية المتباينة نسبيا بين دولو، وخصوصا المتعمقة 

                                                           

ي لدول مختارة، رسالة قميممنى حبيب احمد العبيدي، دور العامل االقتصادي في ديناميات التنافس اإل :نقبل عن- 1
 .48، ص2013ماجستير، كمية العموم السياسية، جامعة النيرين، 

متحدة ومفاىيم حماية حقوق اإلنسان، مجمة الرافدين لمحقوق، نغم اسحاق زيا، األمن الدولي بين ميثاق األمم ال- 2
. وايضا: رواء زكي يونس الطويل، االمن االقتصادي 296،وص291، ص 2007، (33)جامعة الموصل، العدد 

 .59،وص56، ص2009، (16)ية، جامعة الموصل، العدد إقميمالعربي والتنمية المستدامة، مجمة دراسات 
 .48بيدي،  مصدر سبق ذكره، صمنى حبيب احمد الع- 3
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سرائيلوتركيا و  إيرانبوجود  ي في الشرق إقميممن أعدم وجود أو  لة وجودأويمكن تتبع مس ،(1)ضمنو ا 
 ىميا:أ ،تتبع عدة مؤشرات طريق عن األوسط

عنده الرسالة ، شيد  بدات، وىو ما 1991ومنذ عام  األوسطفالشرق  :حجم االزمات والكوارث-أ
ية الخراج القوات العراقية من الكويت، وسياسة العقوبات االممية عمى مريكاأل-تي: الحرب العراقيةاآل

راق(، ناىيك عن االزمات )احتبلل الع 2003ام عي فالعراق، والحرب اليمنية، وحرب الخميج الثالثة 
 ية،..قميماإل)إسرائيل(  المتعمقة بالمشكمة الكردية في تركيا، واالزمات المصاحبة لسياسات، و المتكررة

من ألضمان ، 1976عام في اذ ان مشروع الحوار الذي اطمق  :يقميمغياب منظومة لبلمن اإل-ب
الخميجي لم يكن  دول المتشاطئة، وتشكيل مجمس التعاونبسبب تقاطع الرؤى لم ،الخميج لم يكتمل

تجمع  ولم يكن ىناكفاعبل، ومجمس التعاون العربي تفكك بسرعة )بين العراق واالردن ومصر واليمن(، 
 ،..والدول العربية)إسرائيل(  أو مؤسسي يربط بين تركيا

ج بين مذىبية واثنية ضيقة، اتجيت بمشروعيا نحو نظام يزاو  إيراناذ ان  :عدم وجود رؤية موحدة-ج
االجراءات الحيادية إلى  ،وااللحادية منياإلى  االحتفاظ بعممانية اقربإلى  تركيا اتجيتفضبل عن ان 

سرائيللمدولة، و  العممانية  :زالت تحتفظ بتوازن بين المؤسستينماكاد تكون مشروع ييودي رغم انيا ت ا 
خات قبمية اكثر منيا كيانات قومية عربية، وباقي الدول والدينية، ودول الخميج العربية تكاد تكون مشي

 تختمف في ىوياتيا وتوجياتيا ورؤاىا. األوسطاالخرى في الشرق 
ي الرؤى وفي بحكم التقاطع ف : وذلكتيديد األمن ىي مصادر شرق أوسطيةاغمب مصادر -د

نو قد بدأ أل العراق لمكويت فحتبلإحدث إلى  وفي العبلقات الدولية، فاذا ما نظرنا السياسات واالجراءات
يراناالزمات الكردية متعمقة بنظرة كل من تركيا والعراق و أن ية )العراق والكويت(، و إقميمبازمة   ا 

ن ىناك إبسياساتيا تجاه العرب،.. الميم  متعمقة إسرائيللمطموحات القومية الكردية، واالزمات المتعمقة ب
تاريخ في تفسير اسباب االختبلف االثني والجغرافي تقاطعات شرق اوسطية بسبب كثرة الرجوع لم

 ية بين حين واخر.إقميممنية أاسي، وىو ما يتسبب بظيور مشكبلت والمذىبي وحتى السي
عيش حالة من غياب النظام واالمن، وتقل الدبموماسية لغياب واضح ي األوسطن الشرق إليذا، ف

ية، وضعف في التعاون قميمء االزمات اإلية، وعدم وجود مشروع الحتواقميمفي مستوى الثقة اإل
االتفاق عمى من رغم عمى الو  ،..اقات شرق اوسطية لمكافحة االرىاباالستخباري العام، وعدم وجود اتف
 ن في المنطقة التينو ما زال قاصرا عمى توفير االمفإ،  2007عام اجراء حوار المنامة االمني منذ 

، ولم يفد في ذلك دعوة كل الفرقاء المتشاطئين، وحضور (ربيمنطقة الخميج الع)نيا: أحدد الحوار بش
 ما زالت المنطقة تشيد توترات وازمات مختمفة. حيثالواليات المتحدة واالمم المتحدة وحمف االطمسي، 

                                                           

، 2002، دراسة جيوبوليتيكية، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر، بيروت، األوسطمعين حداد، الشرق - 1
 .20،وص19ص
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ان  /ن ىناك مسالتين، االولىإاالقتصادي لبلمن الشرق اوسطي، ف الشقإلى  اما اذا ما اتينا
، فضبل عن الموقع، ين(النفط والغاز الطبيعي)يطمبيا العالم بشدة:  يحتوي موارد األوسطالشرق 

كل من تركيا تشمل ىي  ،ووالحاالت االستثنائية تتفاوت في قدراتيا األوسطان دول الشرق  الخرى/وا
سرائيلو  من أن القول بوجود إوارد النفطية الريعية، ومع ذلك فكونيما بنيا اقتصادىما بعيدا عن الم ا 
الطاقة وامن  من)أمن االقتصادي: ل فيو مجانبة لمحقيقة، فعناصر اإلرق اوسطي قو ي شميمإققتصادي ا

كميا غير مكتممة فييا الصورة، ففيما يتعمق بامن الطاقة يبلحظ ان الدول  ،..(الغذاء وامن المياه
ظمتان ي، وىما منالمنتجة لدييا عضوية كل منظمة اوابك ومنظمة اوبك، لتنظيم سياسات االنتاج النفط

بما يضمن مصالح االطراف ذات العبلقة، اال ان تذبذب و  ،ة لحدود االنتاجتضعان خطوط رئيس
االسعار العالمية لمنفط يجعل القول بوجود تنسيق في ىذه النقطة محل نقاش، فاالسعار وان كانت 

 .(1)تباينةن التعدي عمى نظام الحصص موجود وقائم، وبنسب مإال إترتبط بعوامل اقتصادية وسياسية، 
العربية منيا تعاني من عجز وانكشاف حاد  األوسطن دول الشرق إف ،من الغذاءأما يتعمق بفياما 

 .(2)لتحقيق تكامل شرق اوسطي غذائي األوسطفي ىذا الجانب، وال يوجد تنسيق فيما بين دول الشرق 
يتوجد وفرة مائية في تركيا و  حيثمن المياه، أمشابو فيما يتعمق ب رمواأل فقط، اما باقي الدول  رانا 

 .(3)ية كبرى خبلل العقود القادمةإقميمفان مستويات العجز فييا متباينة، وىو ما ينذر بحدوث ازمات 
متبلك ترسانات االسمحة بقدر ما يعتمد عمى منطق إإلى  ان مفيوم االمن االقتصادي ال يذىب  

بما و وقدرة عالية عمى تقديم الخدمات،  ،ةمغاير، اىمو ان تتمتع الدولة ببنية صناعية وزراعية متقدم
تعظيم االنتاج في  )يجعل االقتصاد متعافي، ويمكن الدولة كمحصمة من امتبلك قدرات تنافسية كفوءة:

ظل قمة التكاليف، وعبلقات تجارية فاعمة، فضبل عن النفوذ االقتصادي، والسيادة عمى صعيد االسواق 
 :كل جوانب االمن في اعبله، وىي :يشمل األوسطي لدول الشرق من االقتصاداألن (، ليذا، فإالعالمية

توسيع وجودىا فييا، رغبة بحماية تمك أو  جوانب تتنافس عمييا القوى الكبرى، رغبة باالستاثار عمييا

                                                           

د.بختيار صابر محمد، اثر تقمبات االيرادات النفطية في مؤشرات االقتصاد الكمي واداء و د.احمد حسين عمي، - 1
، (7)ول مجمس التعاون الخميجي، مجمة جامعة االنبار لمعموم االقتصادية واالدارية، العدد اسواق االوراق المالية في د

 .9،وص7، ص 2011
حميد مجيد العزي، ، استشراف مستقبل األمن الغذائي   وم.م. عمر ،ود. جعفر الدجيمي ،ببلسم جميل خمف د.- 2

، (9)واالدارية، جامعة الكوت، العدد   اديةمجمة الكوت لمعموم االقتص ، (WTO)إلى  العربي في ظل االنضمام
 .36،وص33، ص2013

عقيمة ىادي، الوضع القانوني الدولي الستخدام مياه نيري دجمة والفرات، مجمة العموم القانونية، جامعة بغداد، العدد - 3
جوار واآلثار حسون محمد، مشكمة المياه ما بين العراق ودول ال . وايضا: د.عبد اهلل347،وص342ص، 2012، (27)

، 2009، (38)دراسة في الجغرافية االقتصادي، مجمة الفتح، جامعة ديالى، العدد ، االقتصادية والسياسية الناجمة عنيا
 .111،وص107ص
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الجماعية مع دول الشرق  مأ صيغ التعاون والشراكات الثنائيةإلى  المصالح وتوسيعيا، سواء لجأت
 اي صيغة اخرى. مأ ب تعظيم التبادل التجاري،عبر اسمو  مأ ،األوسط

خوض تنافس  من اجلواذا ما تتبعنا منظور القوى الكبرى لبلمن االقتصادي الشرق اوسطي، و 
 :(1)فيو، سنجد االتي

نما ىو مجال حيوي يمكن إ األوسطن الشرق إتقوم عمى فكرة مفادىا التي الرؤية االلمانية: و -1
تطوير عبلقاتيا إلى  عالميا، بسبب موقعو وموارده، وليذا سعت المانيا ان يساعد المانيا عمى البروز

 مع دول ىذه المنطقة.
الرؤية الروسية: والتي تنظر لخرائط العالم عمى اساس منظور بحجم االتحاد السوفيتي -2

سط منطقة تتو  :األوسطوتمدده، والى جغرافية تسمح بنمو قدراتيا ومكانتيا عالميا، وىي ترى في الشرق 
 سياسيا وعسكريا واقتصاديا. :بامكانيا ان تعطييا موقعا ميما في ميادين التنافس العالمي ،والعالم

من ان الواليات المتحدة متفوقة عمى دول العالم، وىي ىذه الرؤية ية: وتنطمق مريكالرؤية األ-3
 األوسطدولي، والشرق والى االقاليم الميمة حتى تفرض سيطرة اكبر عمى النظام ال ،المواردإلى  تحتاج

ية يمكن من خبللو ان مريكيحتل بسبب موقعو وموارده وحجم السوق موقعا ميما في االعتبارات األ
 متنافس عالميا.ل وتدعم قدرتي

االمنية، وتحديدا في  األوسطشيدت بيئة الشرق ( 2015 -1991 عامي) بينما وخبلل المدة 
دوالر عام  (18)ن اسعار النفط قفزت من سقف إاىميا االقتصادية تحوالت ميمة،  بنيتيا ومضامينيا

 .2015دوالر مستيل عام  (50)نحو إلى  ثم ىبطت 2008عام لدوالر  (140)سقف إلى  1990
 عن طريقياكما ان المنطقة شيدت تداعيات الحرب عمى االرىاب التي ضغطت الواليات المتحدة 

ية من مريكال الخيرية، ومزيد من الضغوط األتحويل اوجو االنفاق الشرق اوسطية، وكبح االعمإلى 
ربط دول المنطقة بمنظمة  عن طريقجل الخصخصة، ناىيك عن مزيد من الربط بالسوق العالمية أ

التي تسببت بخسارة العرب لجزء من و (،  2010)عامفي التجارة العالمية، ثم اتت احداث الربيع العربي 
بحدوث تغيرات كبيرة  كل ماتقدم تسببائد السياحة،.. مواردىم المالية التي يحصمون عمييا من عو 

 وميمة في االقتصاديات الشرق اوسطية.
ن ىذه المنطقة ما زالت لم تستطع تشكيل تكتل إىو  األوسطولعل التفاعل االىم في الشرق 

اقتصادي فاعل، فمجمس التعاون الخميجي ما زال غير فاعل، وبقية حاالت التعاون تكاد تكون ثنائية. 
نما ىو يرتبط وا   ،ليس قرينة لمتعامبلت العسكرية ي والدولي والقوميقميمبمعنى اخر، ان االمن اإلو 

نيا لم تستطع ان تشكل إعن غيرىا  األوسطن ما يميز منطقة الشرق إال إبعوامل ومضامين اقتصادية، 
ي. قميملبلمن اإل ةمضامين اقتصاديأو  نو لن يتشكل نظام اقتصاديفأ ولذلكي مميز، إقميمنواة لنظام 

                                                           

 ي لدول مختارة، مصدر سبق ذكره، قميممنى حبيب احمد العبيدي، دور العامل االقتصادي في ديناميات التنافس اإل- 1
 .50، وص49ص
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ال وىي ان سياسات القوى الكبرى )روسيا والواليات ألة اخرى أن ىذا االمر يؤسس لمسإوعميو، ف
لكنيا ليست بدرجة عالية من  .نما تتاسس عمى معايير تنافسيةأ األوسطالمتحدة( في منطقة الشرق 

مضامين إلى  احتماالت ان تتغير نماوا  بدرجة عالية من الموثوقية والقدرة عمى االستمرار ، أو  التجانس
روسيا ودول  كل من منخفضة نسبيا بينال، وىو ما يؤكده معدالت التعامل االقتصادي متوقع اخرى امر
 الدول. تمك، وكذلك بين الواليات المتحدة و األوسطالشرق 

 المضامين فيذاتيا ما زالت تجعل التنافس غير ممكن، كونيا تركز  األوسطكما ان دول الشرق 
حتماالت ان تتقبل إاالقتصادية، وىذا االمر يرفع من السياسية في عبلقاتيا وليس عمى المضامين 

القادمة من القوى الكبرى. أو  المنطقة لغة الصراع اكثر منو ان تتقبل لغة التنافس االقتصادي البيني
عادة ىندسة إطقة نحو المن اان يدفعو  ،1991عام بعد  وارغم ان الواليات المتحدة ومعيا مؤيدوىا حاول

بنوك لمتمويل  تأسيس :جديدة بمضامين اقتصادية )مشروع الشرق اوسطية(، وما تتضمنو من
اال ان ىذه الجيود لم  ،(1)..داة رابطة بين دول المنطقةأار، ومحاولة جعل المياه التركية واالستثم

ض بكل ما تتضمنو من ر تستكمل ، اذ سرعان ما اصطدمت بالمضامين السياسية الموجودة عمى اال
في  ايمول 11ثم جاء حدث  ،عامة يعيش بازمات متكررة األوسطجعل الشرق إلى  نتيتإتقاطعات، ف

نما دفعيا وا  في الواليات المتحدة ليعيد دفع المنطقة بعيدا عن امكانية التطور الطبيعي، ، 2001 عام
، ورغم مضامينو االصبلحية : الكبير األوسطعادة صياغة جديدة تضمنيا مشروع الشرق إ لمحاوالت

ن تطبيقاتيا البلحقة إال إ، ((2)سمالية وانياء التعميم الديني ومنح المراءة حريتياأتداول السمطة سمميا والر )
المنطقة نحو  عادة تقسيم المنطقة وليس دفعإن االمر ال يتعدى إالمتعمقة بالفوضى الخبلقة ابان 

خاصة تجاه المنطقة ىو المتعمق  ،يةمريكياسات األويبقى التناقض االبرز في الس ،االصبلح
بوجود منطق الصراع،  :االعبلمي والسياسي يذىب لمقول ين، فالخطابإيرانبازدواجيتيا وخاصة تجاه 

منطق التعاون،  ن السياسات تتبنىإ الى شرآفي العراق واليمن ولبنان وسوريا ال ان السياسات العممية إ
 عتماد منطق الحفاظ عمى وجودىا سياسيا بالمنطقة ميما كان الثمن.إإلى  تجيتإنيا فإاما روسيا 

 نفسيا عمى اعتاب تحديات امنية خطرة جدا، اىميا داخميا األوسطمنطقة الشرق  ترىواليوم، 
وليس يتمثل بصعوبة االتفاق عمى اسس محددة لبناء الدولة، وال عمى اسس لشرعية نظم حكميا والذي
عمى صعيد الطاقة من أبما يكفي لتحقيق  األوسطوة اقتصادات الشرق مؤشرات كافية عمى ق ىناك

                                                           

)دراسة في تطوره السياسي(، مجمة السياسية والدولية، الجامعة  األوسطقي عمي ابراىيم، مشروع الشرق د.شو - 1
 .15، وص13، ص2010، (16)المستنصرية، العدد 

قامة عبلقات صداقة مع كل دول العالم(، إ)فن أو  الكبير األوسطمارك ن.كاتز، ترجمة السياسة الروسية في الشرق - 2
. 174، وص171، ص2011، (42)ميد الموساوي، مجمة العموم السياسية، جامعة بغداد، العدد د.عبد الح :ترجمة

الكبير والمحاوالت المطروحة الصبلح النظام  األوسطوايضا: حسين مصطفى احمد، قراءة سياسية في مشروع الشرق 
 .85، وص82، ص 2008، (9)ي العربي، مجمة السياسية والدولية، الجامعة المستنصرية، العدد قميماإل
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ع ان تساير تستطي األوسطن دول الشرق عمى إمؤشرات كافية  ليس ىناكواالىم انو  ،..والغذاء والمياه
وتركيا، والصناعات النفطية في الدول )إسرائيل(  تي:ال باستثناءات متعمقة باآلإالعولمة االقتصادية؛ 

نما في ،إي فحسب قميموتركيا دولتان بنيتا اسس القتصاد تنافسي ليس في المحيط اإل إسرائيلفاالخرى. 
د عمى تصدير موارد الريع المختمفة، اما صناعة النفط فان الميزة االمحيط الدولي ايضا، ودون االعتم

وليست  ،يةىي ميزات طبيعالتنافس عالميا  وتجعميا قادرة عمى األوسطالتي تتميز بيا دول الشرق 
نحو ثمثي االحتياطي العالمي(، واستخراجو يشكل مكتسبة عن معرفة تقنية، فالنفط موجود بوفرة فييا )

مما يقمل من تكاليف استخراجو  ،وقريب من موانئ التصدير ،كونو قريب من سطح االرض ،يسير
 .(1)ونقمو، واي مصانع لتكريره ستكون اقتصادية

مما تم ايراده في المطالب السابقة جعمت  األوسطتصادية لمشرق ان االىمية الجيوسياسية واالق
 لتحقيق غايتين ىما: تنافس عمى ىذه المنطقة في العالمالإلى  القوى الكبرى تتجو

وىي مصالح متنوعة ومتعددة بقدر تعدد مقومات الشرق : فاظ عمى مصالحيا الحيوية الح-1
عتماد سياسات تكون مبلئمة طمب من القوى الكبرى إوكل منيا يتالجيو سياسية واالقتصادية،  األوسط

 لحماية تمك المصالح.
نما وا  لذاتيا،  األوسطفالعبرة ليست بحماية المصالح الكبرى في الشرق  تعزيز دورىا في العالم:-2

 العبرة ىي في ان تكون تمك القوى قادرة عمى ان تحتل مكانة متقدمة في اليرمية الدولية.
تعظيم قدرتيا التنافسية في المنطقة، خصوصا وان موارد الشرق إلى  برىوقد لجأت القوى الك

عمى تحقيق الغايتين في اعبله معا، مما تساعد  ،التي بينتيا اىميتو الجيوسياسية واالقتصادية األوسط
لكونو يمد ية لمفصل القادم، مريكاأل لياتو في العبلقات الروسيةوسنترك مضامين عبلقات التنافس وآ

روسيا  قبل واىمية المنطقة مستيدفة من األوسطمنيجي مبلئم، فالميم ان موارد الشرق  لبتسمس ةالدراس
 يكون ليما فيو مكانة متقدمة. صيرورة النظام الدولي نظاماً إلى  يسعيان ، كونيماالواليات المتحدة  و

قات بلن الع، ىو إاألوسطي اقتصاديا نحو الشرق مريكومما ساعد عمى التوجو الروسي واأل
بعد  مميزااعطاء المضامين االقتصادية لتمك العبلقات بعدا إلى  تجيتالدولية بعد الحرب الباردة إ
ذكره الحقا، وفسحة سيأتي مما  ،وكل من القوتين تستغبلن عناصر قوتيما تراجع االبعاد االيديولوجية،

بلل القدرات التنافسية ليما غبقى امكانية است، ومن ثم تاألوسطوجودىما العسكري والسياسي في الشرق 
 فيو. تأثيروضمان ال ،األوسطق الشرق اختر في إ

                                                           

يوسف عمي عبد االسدي، دور سياسات النفط السعودية في استقرار سوق النفط الدولية، مجمة العموم االقتصادية، - 1
 .12، وص9، ص2009، (6)جامعة البصرة، العدد 
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المبحث الثاني: مقومات القوة االقتصادية والسياسية الروسية ورؤيتها لمنطقة 
 :األوسطالشرق 

ار عمييا، وىي مما ال غب النظاـ الدولي، وىذه الحقيقة اف روسيا واحدة مف القوى الكبرى في
لية مواقفيا تجاه االحداث الدو  وعف طريؽعبر احتساب عوامؿ القوة مف مؤشراتيا،  ويمكف استجالئي

 المختمفة.
سيا، تمددت في القارتيف بعد القرف الحادي عشر ا وآأوروب :وروسيا كدولة تقع في شماؿ قارتي

( شرؽ 19)شماؿ خط االستواء، وخطي طوؿ  (82)و  (41)تمتد بيف خطي عرض حيث الميالدي، 
بيف  غربو، وىي بيذا تعد ذات امتداد طولي كبير جدا، وتمثؿ اكبر صمة وصؿ (169و) كرينتش،

، ويحدىا عدة دوؿ وبحار ومحيطات، 2مميوف كـ (17.07)تبمغ مساحتيا نحو إذ ا، أوروبسيا و ي آقارت
اىميا: بحر بيرنغ وبحر اخوتسؾ وبحر الياباف والكوريتيف والياباف مف الشرؽ، ومف الشماؿ المحيط 

يؽ، ومف الجنوب الشرقي المتجمد الشمالي والقارة القطبية الشمالية، ومف الغرب بيالروسيا ودوؿ البمط
 .(1)أوكرانياتحدىا الصيف ومنغوليا وكازخستاف واذربيجاف وجورجيا والبحر االسود، ومف الجنوب الغربي 

ووفرة في الموارد الطبيعية الفمزية ، سية و االمتداد الجغرافي سمح بتنوع في البيئة الطبيعية الر  ذلؾو 
 وغير الفمزية.

والنظاـ  ،منو القيصري، والشيوعي فػاكثر مف نظاـ سياسي، سس عمى ارضياتأخالؿ تاريخيا، و 
جميورية، و  (21)) اً اتحادي اً كيان (83)، وىي اليوـ تضـ 1991عاـ الالجميوري شبو الرئاسي منذ 

مناطؽ مستقمة  (5)كرايات )وحدات نائية تدار بشكؿ ال مركزي(، و أو  مقاطعات (9 )، واً اقميم (46)
وتقؿ عف سمطات الجميوريات، ومدينتاف اتحادية تدار مف قبؿ السمطات  ،اليـذاتيا بسمطات تفوؽ االق

 .(2) الموجودة ضمنيا( ةالالمركزياالتحادية ومنفصمة عف الوحدات 
 ،الروسيةتي: ثني وديني، ففييا مف القوميات اآلالسياسي يصاحبو تنوع االجغرافي و وىذا التنوع 

ثـ ، (%3) البشكيريةثـ ، (%4) األوكرانيةثـ ، (%6) ةالتتاري مف السكاف، تمييا (%80)ونسبتيا 
. مف السكاف (%1)بنسبة تقؿ عف  األرمنيةىميا ، أاقميات اخرى، و (%3) الشيشانيةو ، (%3)الجوفاشية

، ونسبة اإلسالـ ثـ ياتي مف سكاف روسيا،  (%80)نسبة المسيحييف األرثوذكس حوالي اما االدياف ف
 .(3)مف سكاف روسيا (%2)، ونسبتيا الييودية، ثـ سكاف روسيامف  (%14)المسمميف فييا نحو 

 

                                                           

مجمة الراؾ ، الموقع الروسي في المنظور الجيوبولتيكي الغربي، احمد حامد خميوي البركي ،د. حميد ياسر الياسري- 1
 .7، وص5، ص2014، (14)، جامعة واسط، العدد  لمفمسفة والمسانيات والعمـو االجتماعية

 .10، وص9، صالمصر نفسو- 2

 .12المصر نفسو، ص- 3
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مقومات قوتيا، ورؤيتيا السياسية  :ال وىيإتناوؿ ثالث قضايا تتعمؽ بروسيا، في ىذا المبحث سن
 .األوسطواالقتصادية لمشرؽ 

 
 :الروسية بعد الحرب الباردة ()المطلب االول: مقومات القوة االقتصادية

ىا الحقيقة يمكف استجالئيا عبر مؤشرات قوة اقتصاد ، وتمؾلنظاـ الدولي اف روسيا قوة في ا
ما إلى  ولكي نبيف مقومات القوة االقتصادية الروسية، سنشير عمى عجالة ،قياسا لقوة االقتصاد العالمي

 يمكف الحكـ عمى قوة الدولة عالميا. عف طريقيايعتمد اكاديميا مف مؤشرات اقتصادية، 
 

 :لقوة االقتصاديةاوال: مؤشرات ا
كانت ، سواء مجموعة مف اإلحصائيات والتقارير االقتصادية :ىي المؤشرات االقتصاديةاف 

ـ ويء قطاعات االقتصاد المختمفة لتقالتي ُتستخدـ في قياس أدا عالمية، أـ صادرة مف جيات وطنية
بالحالة  رة عمى التنبؤلقدفضال عف اضعفو، أو  ومعرفة مدى قوة االقتصاد القومي، األداء االقتصادي

 ـأ شيرية أـ فصمية ـأ )سنوية وتصدر المؤشرات االقتصادية بصفة دورية ،االقتصادية في المستقبؿ
ف االعتماد عمى ، (1)أسبوعية(، وىناؾ العديد مف المؤشرات االقتصادية لكؿ دولة اي منيا لوحده ال  وا 
كميا أو  قتضي الحاؿ االشارة لبعضيانما يوا  يمكف اف يعطي تصور حقيقي عف االقتصاد القومي، 

 لتكوف الصورة عف االقتصاد القومي واضحة.
 :(2)االتي ىميا، أأنواع عدةإلى  وبصفة عامة يمكف تصنيؼ المؤشرات االقتصادية

                                                           

  
 (، إلى ايراد العديد مف المؤشرات االقتصادية لبياف قوة الدولة، ومنيا:easy-forexيذىب موقع )- 1

مؤّشر ، إجمالّي الّدخؿ المحّميّ  ، ونسبة الفائدةو ، تقرير وضع العمالة ، وأسعار المستيمؾمؤشر  ، ومؤّشر ثقة المستيمؾ
يانات عمى الّصفقات في السندات ب، و البيع بالتجزئة ، ومؤشر الرواتب  ، وراء المستيمؾآتقرير  ، واإلنتاجو الّصناعة 

طمبات إعانة  ، والمشاريع الجديدة ، وب الجاريالحسا ، ومؤّشر تكمفة الّتشغيؿ ، وميزاف الّتجارة ، وطويمة األمد
 ، .. دراسة اّتجاه األعماؿ ، والبطالة

 :2015كانوف الثاني  21، استخرج بتاريخ: easy-forex، موقع المؤّشرات االقتصادّية المتصّدرةينظر: تقرير: 
https://classic.easy-forex.com/ar/Forex.online3.aspx 

ىات الجديدة لمتجارة الدولية في ظؿ العولمة االقتصادي، اطروحة دكتوراه غير منشورة، حشماوي محمد، االتجا- 2
. وايضا: سمير اميف، االقتصاد 45، وص37، ص2006جامعة الجزائر كمية العمـو االقتصادية و عمـو التسيير، 

، 2002الفارابي، بيروت،  السياسي لمتنمية في القرنيف العشريف والواحد والعشريف، ترجمة فييمة شرؼ الديف، دار
 . وايضا:154، وص145ص

Peter L. Berger , Samuel P. Huntington, Editors, Many Globalizations, Cultural Diversity in 
the Contemporary World, OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2002, pp: 21-24. 

 :2014شباط  27صادية، استخرج بتاريخ: وايضا: موقع المتداوؿ العربي، المؤشرات االقت؛
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(: وىذا النوع مف المؤشرات Balance Of Payment Indicatorsميزاف المدفوعات )-1
التي تقوـ بيا الدولة مع غيرىا مف الدوؿ  والخدمات ،لمسمعيستخدـ لمتابعة عمميات البيع والشراء 

عمميات االستثمار  فضال عف، كتجارة :التي تعبر حدود الدولةكافة االخرى، اي انو السمع والخدمات 
تكمف أىمية ىذا النوع مف المؤشرات في كونو يوضح التغير إذ تجرييا الدولة مع الدوؿ األخرى. التي 

إلى  ، استنادا يياسمبيا عم ذلؾ يكوفأو  الدولةمصمحة ى منتجات الدولة اما لفي العرض والطمب عم
بيف المبالغ التي تـ دفعيا لمخارج )استيراد( وبيف المبالغ التي تـ تمقييا مف الخارج  نفاؽميزاف اال

 زة ىو، اي بعبارة موجلمدولة ، فيذا المؤشر يظير المجموع الكمي لعمميات التجارة الخارجية )تصدير(. 
واذا كانت  ،اتالنفقمحسوب بلمتوازف بيف التصدير واالستيراد  كونو ميزاف ،الميزاف التجاري اوسع مف

، حينيا يكوف ميزاف مف الدولة قيد الدراسة المبالغ الداخمة مف الدوؿ االخرى أعمى مف المبالغ الخارجة
الميزاف التجاري، وليس ميزاف عتماد دراسة سيتـ إوفي ىذه ال ،(1)والعكس صحيح يجابيإاالنفاقات 
 ي.مريكفي بياف قوة االقتصاد الروسي، وقوة االقتصاد األ المدفوعات
(: ىي المؤشرات التى تقيس المستوى العاـ GDP  &Output Indicatorsمؤشرات اإلنتاج )-2
 داخؿ الدولة، وىذا المؤشر يعطي صورة عامة عف مستوى النموالصناعي السمعي والخدمي لإلنتاج 

الناتج المحمي االجمالي )او الناتج القومي( مف أكثر المؤشرات التي  يعدإذ االقتصادي في الدولة. 
اقتصاد الدولة، بحيث اف ىذا المؤشر يمثؿ مجموع القيمة السوقية لجميع السمع والخدمات قوة تقيس 

 خاصة في الدوؿ ،واف كاف ىذا المؤشر يمكف تغيير نتائجو ،(2)التي يتـ انتاجيا خالؿ سنو معينو
التي  األوسطالتي تعتمد الريع كوسيمة لنمو الناتج القومي، كما في حالة اغمب دوؿ الشرؽ  الريعية

يكوف نموىا صوريا وغير حقيقي كونو ال يرتبط بعوامؿ انتاج فعمية، في حيف انو في الواليات المتحدة، 
امؿ انتاج ذات قدرة تنافسية عالية في يعد ناتجا قوميا حقيقيا كونو يعتمد عمى عو  إذوروسيا نسبيا،

 االسواؽ
 
 

                                                                                                                                                                                 

http://www.arabictrader.com/beta/ar/knowledge-
base/details/91/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%
AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D
8%A9 

ة(، مجمة العمـو ي حالة دراسيمريكلمدفوعات )اإلقتصاد األأثر السياسة النقدية في ميزاف اعقيؿ عبد محمد، - 1
 .203، وص201، ص2011، (27)، العدد جامعة البصرة االقتصادية، 

تقدير وتحميؿ الحساسية في طرائؽ احتساب اإلنتاجية د.زينب حسف عبود، عمي عبد الحسيف، عبد الحسيف حسف، - 2
 .139،وص136، ص2008، (4)، جامعة كربالء، العدد اريةلمجمة العراقية لمعمـو االد، االجزئية والكمية
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ية عمى مريكالمؤشر سنعتمده ايضا في بياف مقومات القوة االقتصادية الروسية واأل ذلؾالدولية. و  
 سواء.ال

(: ىي المؤشرات التي تعكس Confidence and Sentiment Indicatorsمؤشرات الثقة )-3
كالمنتجيف والمستيمكيف  :لمدولة القوميالمكونة لالقتصاد تشاؤـ الفئات أو  مدى ثقة ودرجة تفاؤؿ

عمى نو يعتمد إال إمؤشر يبدو مزاجي في ظاىره ال ذلؾالقتصاد القومي. و ورؤيتيـ لوالمستثمريف، 
وس االمواؿ مف والى انعكاسات ميمة عمى صعيدي تدفؽ رؤ  ، ولومؤشرات واقعية في بياف موقفو

 داالقتصا كرة في ىذا المؤشر ىو انو في حاؿ استطاع، والفلماؿ فيياواسواؽ ا ،الدولة، وقوة البورصات
امر يزيد مف الثقة باالقتصاد  فإف ذلؾ ي نسب الفائدة،واجور مرتفعة وخفض ف ،ضماف وظائؼ اكثر

وىنا سوؼ لف  ،(1)ال عبر استبيانات تقوـ بيا جيات اكاديميةي، وىذا االمر ال يتـ في الغالب إالقوم
ي مريكالداخؿ األأو  عمى ىذا المؤشر لصعوبة الحصوؿ عمى البيانات مف الداخؿ الروسييتـ االعتماد 

االستثمار واتجاىات حركتو في إلى  انو سيتـ االشارة مف رغـعمى اللبياف قوة الثقة باالقتصادييف، 
بضمنو في و  ،ف عالميايمف اىـ الدواؿ عمى الثقة باالقتصادي اً واحدبعده ي مريكيف الروسي واألداالقتصا
 .األوسطالشرؽ 
(: وىي المؤشرات التي Price Wages  &Sales Indicatorsمؤشرات األسعار واألجور )-4

تقيس عف قرب التغير في األسعار وحجـ إنفاؽ المستيمكيف، فيي بذلؾ تعكس مستويات التضخـ 
لقياس التضخـ  نو مقياس شائع االستخداـوبمعنى آخر إوالركود والنشاط االقتصادي داخؿ الدولة، 

 :يمثؿ ىذا المؤشروعموما وارتفاعو يؤشر وجود تضخـ مالي.  الي، ولمدى نجاح السياسة الحكوميةالم
، وكمجموع واتجاىات تعطي التغييرات في مستوى أسعار التجزئة لسمة مشتريات المستيمؾ االساسية

 فيف المؤشرات التي تؤثر ىذا المؤشر م دلذلؾ يع ،تصور عف حجـ النشاط االقتصادي القومي لمدولة
 .(2)الدولة بػالنشاط االقتصادي أو  الركودأو  التضخـ
 Monetary Policy,Money and Interestتقارير السياسة المالية ومعدالت الفائدة )-5

Rates Indicatorsع (: ىي التقارير التي تعكس تحركات البنؾ المركزي لمتعامؿ مع األوضا
ىذا النوع مف التقارير أحد أقوى محركات السوؽ، النو يعطي دالة  دويع االقتصادية داخؿ الدولة،

تحريؾ  بػأسعار الفائدة احد أىـ االدوار  تؤدي اوضاع االقتصاد الوطني وتوجياتو. كما عفرسمية 
الفائدة يؤثر عمى قيمة  ، فالفرؽ في اسعارداخؿ الدولة أسعار العمالت في سوؽ العمالت االجنبية

، تحديد اتجاىات تدفؽ االستثمار مف عدمو لمسوؽ الوطنيةإلى  ا البعض، ومف ثـ تقودبعضيالعمالت 

                                                           

عميوش اميف عبد القادر، اثر تاىيؿ المؤسسات االقتصادية عمى االقتصاد الوطني، رسالة ماجستير، جامعة - 1
 .87، وص84، ص2007الجزائر، كمية االقتصاد وعمـو التسيير، 

مجمة الفتح،  ،واألسموب العممي لتدنية وخفض تكاليؼ النقؿاألبعاد االقتصادية لقطاع النقؿ خالد طو عبد الكريـ، - 2
 .200، وص297، ص2009، (38)جامعة ديالى، العدد 
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ف المؤسسات التي تقـو إـ فثومف  ،حجـ الكمؼ فيياإلى  خروجيا مف الدولة استناداأو  وتدفؽ السمع
عر الة في السوؽ، فتغير سمف أىـ الجيات الفع تعد، (البنؾ المركزي)بتحديد أسعار الفائدة أال وىي 

ويرتبط بذلؾ ايضا  ،في مجاؿ تداوؿ العمالت االجنبية السوؽ بػ تحركات وتقمباتإلى  ؤدييالفائدة 
تتعمؽ باالسواؽ المالية وتوفير لتي _اوالنقدية  ت_تتعمؽ بالضرائب والنفقاالتي _ية السياسة المال
التي تسعى الحكومات أحد االىداؼ  ولمحكومة، بوصف_ الماؿ والسندات المالية االخرىو االئتمانات، 

وتحقيؽ  ،االستقرار االقتصادي، مثؿ خفض نسبة البطالة، والسيطرة عمى التضخـ المتمثؿ بػلتحقيقو 
 ،(1)التالعب في السياسات النقدية والمالية عف طريؽوتقوـ الحكومات بذلؾ إذ  ،في االنفاقات التوازف
روسيا والواليات  :سير قوة اقتصاد كؿ مفىذا المعيار في تفإلى  ببعض االشارات سيتـ االشارةوىنا 

 المتحدة.
أحد أىـ القطاعات  يعد(: قطاع اإلسكاف Housing Indicatorsمؤشرات اإلسكاف )-6

تحسف عاـ في األوضاع إلى  قطاعا رائدا لالقتصاد، ويؤدي التحسف فيو يعداالقتصادية الوطنية، حيث 
 .(2)ب قوة االقتصاد الوطنياالقتصادية، ومف ىنا تأتي أىمية مؤشراتو في حسا

ومعدالت البطالة أكثر  ،(: يعد التوظيؼEmployment Indicatorsمؤشرات التوظيؼ )-7
القرار في أي دولة، وليذا فالمؤشرات التي تعكس حالة سوؽ الوظائؼ  ع صن فيالعوامؿ التي تؤثر 

اذ  ،س قوة الدولة االقتصاديةعند قيا تعد مف أىـ العوامؿ االقتصادية التي البد أف توضع في الحسباف
، سالمة دائرة االعماؿ التجارية فيياأو  تعكس مؤشرات العمالة سالمة االقتصاد لمدولة بشكؿ عاـ

ية الصناع)المختمفة في الدولة:  االقتصادية ايضا قوة القطاعات يعكسكما انو  ،..اطميف عف العمؿوالع
أو  دا معرفة عدد الوظائؼ الجديدة التي تـ انشاؤىاومف الميـ ج  ،..والخدمية واالنشائية والتعديف(

 عف طريؽباالمكاف فيـ وادراؾ نشاط االقتصاد  والتي عف طريقيا، فقدانيا، والنسبة المئوية لمعامميف 
الحديث عف مقومات القوة االقتصادية  عندىذا المعيار إلى  وسنشير بشكؿ بسيط .(3)المعطياتتمؾ 

 .(4)يةمريكالروسية واأل

                                                           

، دراسات اقميمية، جامعة الموصؿ، العدد  ىا في معدالت الفقرتأثير السياسة المالية وآليات بشير احمد العراقي، - 1
مستقبؿ السياسة المالية ، فرحاف محمد حسف، . وايضا: مازف عيسى الشيخ راضي173،وص171، ص2013(، 30)

، 2013، (28)امعة الكوفة، العدد ج، مجمة الغري لمعمـو االقتصادية واالدارية، في العراؽ : بيف الريعية و الالريعية
 .188،وص186ص
 ، مصدر سبؽ ذكره.easy-forex، موقع المؤّشرات االقتصادّية المتصّدرةتقرير: - 2
األثر االقتصادي لمبطالة : حالة مجمس التعاوف لدوؿ الخميج .ىناء محمود سيد احمد،  ،ومعاوية احمد حسيف- 3

 .196،وص194،ص2012(، 32)، العدد  كمية بغداد لمعمـو االقتصادية، جمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية ، ـالعربية
تكمف و المؤشر عمى أساس شيري، مبيعات التجزئة، ويصدر ىذا وىناؾ مؤشرات اخرى ميمة ايضا، ومنيا مثال: - 4

ىذا المؤشر ،و نفاؽ المستيمكيف وقوة االقتصادإ قوةللكونو يشير ،وخصوصا لمتداولي العممة األجنبية  ،أىمية ىذا المؤشر
أي ، مف االستيالؾ التي يتـ تعديميا في المؤشرات الموسمية ةونو يصدر دوما ويشير ألنواع عدلك ،مفيد بشكؿ خاص
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في حساب قوة اقتصاد ما، وىناؾ اتجاىات لحساب  لكنيا اقتصادية صرفة .ىي مؤشرات عامةو اله، اع

اف الرفاىية ، اي (1)مستوى الرفاىية االقتصادية الذي تعيشوإلى  معدالت قوة الدولة االقتصادية استنادا
 المقاييس والمؤشراتلبعض تمؾ  سيتـ االشارةىنا  لكف .دالة عمى قوتيا :نما ىيإالتي تعيشيا الدولة 

 تكوف دالة عمى القوة االقتصادية لمدولة ، وىي:سبوصفيا 
 . الناتج القومي-
 . متوسط دخؿ الفرد-
 . الخارجية التجارة-
 .اولو في فقرات الحقة داخؿ الدراسة ما سنتن الماؿ الثابت )االستثمارات(؛ وىو سرأ تكويف-
 

إذ مقومات قوتيا،  عف طريقيا بيافسيتـ االشارة الييا  المؤشرات السابؽف فإفيما يتعمؽ بروسيا، أما 
عمى صعيد الناتج القومي  قوى االقتصادية الكبرى في العالـف روسيا واحدة مف اليمكف أف نمحظ: إ

 وحجـ التجارة، وعضوية المنظمات الدولية. ،االجمالي، ومتوسط دخؿ الفرد
 

 : للدولة الروسية المحلي ثانيا: مؤشر الناتج 
حساب القوة االقتصادية لمدولة،  الميمة في مف المؤشرات مؤشر الناتج القومي لمدولة الروسية يعد

والتي يتـ إنتاجيا في  ،القيمة السوقية لكؿ السمع النيائية والخدمات المعترؼ بيا بشكؿ محمي يمثؿإذ 
يعد ىذا المؤشر ذ ة عمى مستويات المعيشة القائمة، إ، وىو دالة ميمزمنية محددة مدةدولة ما خالؿ 

                                                                                                                                                                                 

اتجاىات االستيالؾ القطاعي والكمي التي اظيرىا المستيمكوف خالؿ مدة زمنية، ويمكف مقارنتيا بما نو يظير بمعنى إ
سبقيا، وىو بيذا يعطي نتيجتيف: اتجاىات االستيالؾ القطاعية عمى السمع والخدمات المختمفة، وقوة االقتصاد القومي 

مؤشر الثقة باالقتصاد ، واىميا: يـ مؤشرات أخرىباستخدامو لتقي تكمف أىمية ىذا المؤشر أيضاً و . أو ضعؼ انشطتو
 .نما سيكوف دالة عمى وجود تراجع لمثقة باالقتصاد القوميض اسعار التجزئة قياسا بما سبقو إنخفا، فإالقومي

 ، مصدر سبؽ ذكره.easy-forex، موقع المؤّشرات االقتصادّية المتصّدرةينظر: تقرير: 
، مجمة االدارة 2009فاىية وعالقتيا بعدالة توزيع الدخؿ في مدينة كركوؾ لسنة يونس عمي احمد، تحميؿ وقياس الر - 1

. وايضا: عبد الرزاؽ محمد 291، وص286، ص2010، لسنة (83)واالقتصاد، بغداد، كمية االدارة واالقتصاد، العدد 
طروحة دكتوراه غير منشورة، الواقع واآلفاؽ، الدنمارؾ نموذجا، ا –صالح الساعدي، الرفاىية االقتصادية واالجتماعية 

 .120، وص104ص ،2012ؾ كمية اإلدارة واالقتصاد، األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمار 
، وىذا المؤشر يعده (الرفاىية العالمي)مؤشر: إلى  يحدد معيد ليغاتـو البريطاني مؤشر القوة االقتصادية استناداحيث 

االقتصاد وريادة األعماؿ والحوكمة والحرية الشخصية ):ىي مؤشرات ةثمانيإلى  اداالمعيد وفقًا لمتقرير السنوي المعد استن
 :2014كانوف االوؿ  21. ينظر موقع المعيد، استخرج بتاريخ: (والتعميـ والصحة واألماف ورأس الماؿ االجتماعي

http://www.li.com/events/2015-africa-prosperity-summit-promoting-wealth-and-
wellbeing 
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فيو يمثؿ  ،يشمؿ جميع قطاعات االقتصادالذي و  ،اإلجمالي أكثر المؤشرات شمواًل لمنشاط االقتصادي
 خالؿ سنة محددة. إلنتاج الدولة اإلجمالية القيمة

بعد الواليات المتحدة  القومي بكونيا سابع اقتصاد عالميتصنؼ روسيا حسب الناتج حيث 
 ،الؼ مميار دوالر( 5.3والياباف )، الؼ مميار دوالر(  5.7والصيف ) ،الؼ مميار دوالر( 14.6)

 ،الؼ مميار دوالر( 2.9وبريطانيا ) ،الؼ مميار دوالر( 2.9وفرنسا ) ،الؼ مميار دوالر( 3.5والمانيا )
الؼ  1.9والبرازيؿ ) ،الؼ مميار دوالر( 2.2تي بعدىا ايطاليا )الؼ مميار دوالر(، ثـ تأ 2.8سيا )ورو 
عاـ الالؼ مميار دوالر(؛ وفقا الحصاءات  1.5واسبانيا )،الؼ مميار دوالر(  1.6واليند ) ،ار دوالر(ممي

 .ادناه( 3 -1، ويمكف تتبع الجدوؿ )(1)2010
 (2013 -1990بيف ) باالسعار الجارية بالدوالر االمريكي ومتوسط دخؿ الفرد (:الناتج القومي الروسي3  -1الجدوؿ )
السنة 
 المالية

الروسي  المحمياتج الن
 بمميار دوالر أمريكي

متوسط دخؿ الفرد 
 بالؼ دوالر

الناتج القومي العالمي 
 بمميار دوالر أمريكي

نسبة الناتج القومي 
الروسي الى الناتج 
 القومي العالمي %

1990 516.8 3.3 - - 
1995 395.5 2.6 - - 
2000 259.7 1.7 - - 
2005 1255.6 5.3 64547.6 1.9% 
2007 2324.8 6.1 76894.2 3.02% 
2009 2675.4 9.5 82139.8 3.25% 
2011 3124.4 15.9 93014.2 3.35% 
2013 3328.01 14.1 102149.7 3.25% 

 عتمادا عمى:إالمصدر: 
 :2015كانوف الثاني  12احصاءات صندوؽ البنؾ الدولي، الموقع االلكتروني الرسمي لمصندوؽ، استخرج تاريخ: -1

http://search.worldbank.org/data?qterm=GNP+WORLD&language=&format= 
 :2015كانوف الثاني  12احصاءات البنؾ الدولي، الموقع االلكتروني الرسمي، استخرج بتاريخ: -2

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?page=2 
 

 
 االتي:ويتضح مف الجدوؿ اعاله ، 

واسباب التراجع التي ، (2000 -1990)بيف عامي ما قد شيد تراجعا حادا ف االقتصاد كاف إ-1
 انما تعود الى االرتباؾ السياسي بعد التفكؾ، وعدـ وضوح سياسات الخصخصة، 1990 عاـ شيده بعد

                                                           
1
 :2015كانوف الثاني  12حصاءات البنؾ الدولي، الموقع االلكتروني الرسمي، استخرج بتاريخ: ا- 

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?page=2 
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 االعتماد عمى المساعدات الغربية، لتي اتبعيتا الحكومة والقائمة فيوضعؼ السياسات االقتصادية ا
 ىروب رؤوس االمواؿ، واستمرار التراجع بشتى المياديف االقتصادية. وىو ما ادى الى

إلى النمو في ، قياسا 2000عاـ الروسي ارتفع بمؤشرات ميمة منذ اف الناتج القومي -2
 .2008و 2000بيف عامي  (%4 -6)واستمر نموه يدور بيف  االقتصاد الدولي،

مف مستوى  2009عاـ الوه بعد شيد االقتصاد الروسي انخفاضا نسبيا في معدالت نم-3
 تاثرا بما جرى ويجري في االقتصاد العالمي. 2014عاـ  (%0.5)ليصؿ الى  2009عاـ (% 3.9)

كانت قد شيدت  (2014 -1990) عامي بيفمابمعنى اف دورة االقتصاد الروسي خالؿ المدة 
 ثالث مراحؿ: ىبوط ثـ ارتفاع ثـ تراجع.

 
شير و يمكف تأسي الى الناتج العالمي ما زالت متواضعة اال انورغـ اف نسبة الناتج القومي الرو 

ارتفعت نسبة الناتج القومي الروسي الى الناتج العالمي  (،إذ2013 -2000)بيف  ما االتي خالؿ المدة
نخفضت قميال الى ـ إ، ث2011عاـ في  (%3.35)الى قرابة ، 2000عاـ في  (%1.3)مف قرابة 
ال انو القومي الروسي سجؿ نموا خالليا، إف الناتج مف إ رغـمى ال،ع2013عاـ في  (%3.25)مستوى 

 كاف نموا اقؿ مف النمو العالمي.
وكما ىو معروؼ يدخؿ في حساب الناتج القومي عدة مدخالت تتمثؿ بكؿ قطاعات االنتاج 

ر ويشكؿ االستثمايقع خارج حدودىا،  اذ ، حيثالمعترؼ بو مف قبؿ الدولة، وبضمنو الممموؾ لمدولة
، حسب (%9)نحو  يبمغ ، واحتياطي الذىب منو(%2.6)نحو قومي الروسي االجنبي مف الناتج ال

 :(2)تي، وىي كاآلاىيؾ عف باقي االنشطة االقتصادية، ن(1)2012عاـ الاحصاءات 
 .، واغمبو مف الحبوبمف الناتج القومي(% 3.9)بنحو  قطاع الزراعة، والذي اسيـ-1
الصناعات التعدينية  :، واىميامف الناتج القومي(% 36)بنحو  ـ،والذي اسيقطاع الصناعة -2

 .واالستخراجية
، ويحوي ىذا القطاع التجارة مف الناتج القومي (%60.1)بنحو  والذي اسيـ ،قطاع الخدمات-3

مف قطاع الخدمات، ومنو %( 51.6)يسيـ قطاع التجارة الخارجية بنحو إذ الخارجية لمدولة الروسية، 
مف  (%40)يشكؿ قرابة  يف، اي اف قطاع النفط والغاز الطبيعييفجارة نفط وغاز طبيعيت (%70)نحو 

 .2012عاـ في الناتج القومي لمدولة الروسية 

                                                           

 .209ص، 2014ة البشرية، نيويورؾ، بال، ينظر، تقرير التنمي- 1
 :2015شباط  3بيانات اقتصادية، استخرج بتاريخ: - 2

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/RUSSIA/Sec05.doc_cvt.htm 
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 :(1)نذكر اآلتيومف المؤشرات االخرى لالقتصاد الروسي 
اذ  مصادر الناتج القومي الروسي ،تشكؿ نسبة ميمة مف  يفعوائد تصدير النفط والغاز الطبيعياف -

 3مميار ـ (200)، ونحو 2012( مميوف برميؿ كمتوسط مف النفط كؿ يوـ عاـ 7نحو ) تصدر روسيا
 .2012عاـ في مف الغاز الطبيعي يوميا 

 .2012عاـ حتى حتياطي عممة صعبة ( مميار دوالر كإ540)لروسيا نحو -
مميار  (632، بنحو)2012عاـ  فيما تزاؿ روسيا تقع تحت طائمة ديوف خارجية ضخمة، قدرت -

 .دوالر
، ولروسيا 2012عاـ حتى  ستثمار اجنبير متراكـ إمميار دوال (503)د داخؿ روسيا نحو و وجم-

، وىو ما سيتـ 2012عاـ تثمرة في االسواؽ العالمية حتى مميار دوالر مس (414)يا نحو ومواطني
 .في فقرة الحقة توضيحو

تراوحت بيف  اواسعار صرفية احتياط عالمية، كوف عمممتيا )الروبؿ( ما زالت ضعيفة لتاف عمكما -
 .2012عاـ  اً روبؿ / دوالر  (31)و  ،2007عاـ  اً روبؿ / دوالر  26

 
الموارد االولية والسمع  عتماده عمى تصديرفتكمف في: إالسمبية الكبرى في االقتصاد الروسي أما
لمتاثر بدورات الركود عرضة في تشكيؿ الجزء االكبر مف الناتج القومي، وىو ما يجعمو  المصدرة

ف الصناعات الروسية ما زالت اقؿ تنافسية إواالزدىار التي يشيدىا االقتصاد العالمي، ويرافؽ ذلؾ 
ؽ بعوامؿ ية والصينية واليابانية في االسواؽ العالمية، السباب تتعموروبية واألمريكقياسا بالصناعات األ
في  الروسي واضحاً  االقتصاداالسواؽ الخارجية عمى  تأثيرظير قد مترابطة. و  تاريخية وثقافية وتقنية

ثرت ضربت االقتصاد العالمي، اذ انيا أية و مريكعندما ظيرت ازمة الرىف العقاري األ ،2008عاـ 
مف الناتج المحمي الروسي، كوف االئتمانات التي تعتمد عمييا البنوؾ الروسية قد  (%7)عمى ما نسبتو 

خفض معيا ايرادات الدولة مف الضرائب والرسوـ، كما اضطرت ضعفت، وانخفضت اسعار النفط لتن
 بػمعدالت النمو  فياعتماد حزمة اجراءات لمواجية االزمة المالية، وكميا اثرت إلى  الحكومة الروسية
 االقتصاد الروسي.

وىذه السمبية، كما تـ بيانو، قادت الى تراجع في النمو االقتصادي، واذا ما تـ تتبع اسباب ذلؾ 
 تراجع فانو يمكف اف يعزا الى:ال

جتاحت العالـ عمى اثر إ، فيذه االزمة 2008عاـ جتاحت العالـ نياية إاالزمة المالية التي -1
إلى  ازمة الرىف العقاري في الواليات المتحدة واعقبيا افالس لبعض البنوؾ الكبرى فييا، وامتدت االزمة

ف روسيا أال إي العالمي، سبب طبيعة النظاـ الراسمالب ؛العالـ الراسمالي قاطبة، ولـ تعؼ منيا روسيا
                                                           

آلصالح االقتصادي في اقتصاد اأثر ، ستار شدىاف شياع الزىيريمصدر سبؽ ذكره؛ وايضا: بيانات اقتصادية، - 1
 .395، وص391ص، 2012(، 20)، مجمة واسط لمعمـو االنسانية، جامعة واسط، العدد روسيا االتحادية
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الواليات المتحدة )اي القوى الصناعية الكبرى في العالـ:  (،G7)ؿ تضررا قياسا بدوؿ كانت اق
طئ في وب االزمة تسببت بانكماش عالمي واضح تمؾ، ف(وبريطانيا والمانيا وفرنسا والياباف وكندا وايطاليا

االزمة ضعؼ في االقباؿ عمى شراء  تمؾفاالسواؽ العالمية شيدت جراء  ،ةنمو حركة التجارة العالمي
جراءات القوى إ وعمى الرغـ مفالـ حالة ركود غير مسبوقة، السمع وطمب الخدمات، وعاش الع

( متاثرة 2015ف السوؽ العالمية ما زالت لميوـ )أال إؾ الدولييف نسمالية الكبرى وصندوؽ النقد والبا  الر 
 خر.آبأو  بشكؿ بتمؾ االزمة

-2013)عامي في روسيا عمى اثر احداث اوكرانيا  إزاءنظاـ العقوبات االقتصادية الغربي -2
، 1991عاـ  في اعقاب تفكؾ االتحاد السوفيتي ، فاوكرانيا التي خرجت مف الدولة السوفيتية(2014

وسيا ظالؿ ر  سمالية، والخروج مفأـ الغربي في تطبيؽ االجراءات الر اتجيت بسرعة نحو النظا
 يديف بوالء واحداىما :ستقرار جراء الصراع بيف معسكريف داخمييفإوعدـ ، االتحادية، وبعد تقمبات عدة

، 2013االستحواذ عمى السمطة عاـ  مف الغرب، استطاع االخيرإلى  يديف بوالئوو واالخر ،روسيا إلى 
االطمسي الذي يمثؿ قوة الغرب ف حمؼ شماؿ إستشعرت روسيا حيث إتي: ولكف ذلؾ االتجاه تسبب باآل

فيو تماس مع االمف القومي  وذلؾمف جية اوكرانيا،  ية اصبحت في جوار الحدود الروسيةالعسكر 
 :، وكاآلتيالروسي، ليذا اتجيت روسيا لتحريؾ بعض عناصر قوتيا

 . وباسعار تجييزه الوكرانيا ،الروسي زالتحكـ بتزويد اوكرانيا بالغا-
ا بشكؿ غير استقطعتيحيث  ،ت حمفائيا في شبو جزيرة القـر )شرؽ اوكرانيا(وتحريؾ قواتيا وقوا-
 . وضمتيا لروسيا ،مباشر

فرضت قد و  ،الضد مف روسياإلى  ييفوروباالمر تسبب بتحرؾ الغرب: الواليات المتحدة واأل ذلؾ
 بسبب موقفيا مف ازمة اوكرانيا. ،عقوبات عمى روسيا

 ،2013دوالر تقريبا عاـ  (120)عالميا، مف مستوى االنخفاض الحاد في اسعار النفط -3
اكتشاؼ  :اىميا ةوىذا االنخفاض يرجع لعوامؿ عد ،2015 ذارآفي نياية  اً دوالر (40)معدؿ إلى  لتصؿ

عاـ  لمبرميؿ اً دوالر  (60)ف طريقة لتخفيض كمؼ استخراج النفط الصخري مف مستوى يو مريكالعمماء األ
الستمرار  نافعة اً دوالر  (50)بحدود  ا لنفطر اتجعؿ اسعبحيث  امستويات غير معمف عنيإلى  2012

مميوف برميؿ مف النفط  (9)جعمت الواليات المتحدة تنتج بحدود  حيث،(1)االنتاج بالنفط الصخري
، وتجعؿ السوؽ النفطية تخسر الكثير مف اسعارىا، وربما يكوف لالمر اسباب 2015مستيؿ عاـ 

                                                           

مف شركات النفط الصخري ال تستطيع مواصمة اإلنتاج مع انخفاض األسعار، استخرج بتاريخ:  (% 98)تقرير: - 1
 :2015 في العاـ كانوف الثاني 30

http://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%
D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A--617413 
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عندما اصاب  2008كوف الوفرة متحققة منذ عاـ  ؛وفرة في المعروضمتعمقة بال اسباب سياسية وليس
لكنيا لـ تتسبب بتراجع اسعار النفط الذي  .العالـ ازمة اقتصادية مالية قممت مف االنشطة االقتصادية

ف ىذا التراجع في االسعار تسبب لروسيا بخسارة إف ،وفي كؿ االحواؿ ،دوالر (100)بقي اعمى مف 
تصدير النفط والغاز  مفكونيا تعتمد في جزء مف الموارد المالية التي تحصؿ عمييا  ؛ميمة في مواردىا

مف  (%70 )ذ قدر اعتماد روسيا عمى صادرات النفط والغاز بنحوإاالسواؽ العالمية، إلى  يفالطبيعي
، خالؿ مف موازنة الدولة (%35)ونحو  مف وارداتيا المالية(% 45 -40)ونحو  ،قيمة صادراتيا

ف إف (انطواف سموانوؼ)حسب وزير االقتصاد الروسي ب، و (2013 -2005) عامي اـ مابيفعو اال
 90، ونحو 2014بسبب العقوبات الناجمة عف ازمة اوكرانيا عاـ  ؛مميار دوالر (40)روسيا خسرت 

قيمة عممتيا بسبب مف  (%42)، وخسرت نحو 2014مميار دوالر بسبب انخفاض اسعار النفط عاـ 
 .(1)2014عاـ  هاالزمتيف اعال

 -2000) مابيف عاميف ما كسبتو روسيا مف حالة النمو االقتصادي إ، فعمى الرغـ مما تقدـ
ما زالت توفر ليا قوة اقتصادية ال يمكف انكارىا، فيي تممؾ رصيدا احتياطيا مف الذىب بمغ  (،2008

احتياطي نقدي مميار دوالر  (420)، ونحو 2014عاـ المف الذىب وفقا لتقديرات  طف (1098)
 .(2)2012مميار دوالر مف االحتياطي النقدي عاـ  (540)؛ بعد اف كانت تممؾ قرابة اجنبي
 

 :ثالثا: مؤشر متوسط دخل الفرد
، فيالحظ اف روسيا استطاعت تحقيؽ مؤشرات جيدة في روسياما يتعمؽ بمتوسط دخؿ الفرد  إف

 نسمة مميوف (142.8) بمغ راه قدسن اف روسياعدد سكإلى  ، فمو تـ الرجوعففيو خالؿ العقديف االخيري
، اي اف 2000منذ عاـ  (%0.4 –)، وىو ينمو بمعدالت سالبة بمغت 2013وفقا الحصاءات عاـ 

                                                           

شباط  2% ىذا العاـ، موقع رويترز، استخرج بتاريخ: 0.8-0.7وزير االقتصاد الروسي: نمو االقتصاد الروسي - 1
2015: 

http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN0J91XB20141125  
شباط  2موقع الجزيرة معرفة، استخرج بتاريخ: افالس روسيا؟ ، إلى  ىؿ يفضي استمرار ىبوط الروبؿ ينظر: تقرير- 2

2015: 
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2014/12/24/%D9%87%D9%84-
%D9%8A%D9%81%D8%B6%D9%8A-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-
%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3-
%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7 



33 

إلى  فئة الشباب محةصمالت االعمار تتغير مف كونيا لقوة العمؿ الحالية يتـ الضغط عمييا كوف معد
في و وبعيدا عف التغير الحاصؿ في المجتمع الروسي  فئة الشيوخ وكبار السف،إلى  كوف االغمبية تتجو

ف متوسط دخؿ الفرد في إاف ما يالحظ عمى ىذا المجتمع ىو اليـر السكاني وفي تعداد السكاف، ف
 ،الؼ دوالر (15.9) نحو ،2011عاـ البمغ حيث روسيا يعد مف بيف المعدالت المتوسطة في العالـ، 

ألؼ  (22.316)ادؿ بحسب تعادؿ القوة الشرائية عالميا نحو يع فإنووبحساب دليؿ التنمية البشرية 
حسب  (57)، ويقع ترتيبيا عالميا بالمرتبة الؼ دوالر (13.723دوالر، قياسا بالمتوسط العالمي البالغ )

 .(1)..منيا الصحة والرعاية االجتماعية ،دليؿ التنمية البشرية الذي يرتبط بجممة مؤشرات اخرى
 ،قوة االقتصاد الروسي نسبيا كما بيناىا في اعالهإلى  الفرد في روسيا رجع قوة متوسط دخؿتو 

، رغـ اف العامؿ في اعاله نسبي، وىو ما يتعمؽ بالتوزيع غير (3- 1الجدوؿ )إلى  ويمكف الرجوع
، ويعكسو المستوى المنخفض لمرضى  1991المتكافئ لمثروة في الدولة الروسية منذ عاـ  ولميـو

مف  (%39)االقتصادي في روسيا، اذ يشعر بالرضا عف نوعية التعميـ نحو  االجتماعي عف الوضع
وعف االماف  (،%42)% منيـ، وعف مستوى المعيشة نحو 27، وعف الرعاية الصحية نحو ييفالروس

 .(2)ييفمف الروس (%5.6)منيـ، وعف الرضا العاـ بالحياة نحو  (%39)الوظيفي نحو 
 

 :ةتجارة روسيا الخارجي مؤشر رابعا:
 ،مف المؤشرات التي تقيس قوة روسيا اقتصاديا بعدىاما تعمؽ بتجارة روسيا الخارجية فياما 

 فالواضح ىو االتي:
 .(3)2012حسب مؤشرات عاـ  مف حجـ ناتجيا القومي (%51.6)اف التجارة الخارجية تشكؿ نحو -1
السواؽ العالمية، االمر ينذر بخطورة عمى االقتصاد الروسي، كونو اقتصاد منكشؼ عمى ا ذلؾو 

الموارد عرضة لمتقمب في اسعارىا  تمؾخصوصا واف اغمب التجارة الخارجية ىي تجارة موارد الطاقة، و 
 اخرى.إلى  سياسية واقتصادية مختمؼ تقديرىا مف حالة اوضاعبحسب 

                                                           

 .158ص ،2014لمتحدة، تقرير التنمية البشرية، نيويورؾ، االمـ ا: ينظر- 1
الؼ دوالر، (3.3)تي: ، فقد كاف كاآل2000عاـ البمعدالت مرتفعة بعد  اعدؿ متوسط دخؿ الفرد في روسيا نميذكر اف م
عمى التوالي، لكنو  (1998و  1995و  1990 :)الؼ دوالر لالعواـ (1.3)إلى  الؼ دوالر، ثـ (2.6)إلى  ثـ انخفض

 (14.6)إلى  الؼ دوالر ، ثـ (10.7)إلى  الؼ دوالر، ثـ (5.3)الؼ دوالر، ثـ  (1.7)إلى  بدء باالرتفاع بعدىا ليصؿ
 عمى التوالي.(  2014و  2010و  2005و 2000 :)الؼ دوالر لالعواـ

 2015 العاـ كانوف الثاني 12احصاءات البنؾ الدولي، الموقع الرسمي، استخرج بتاريخ:  انظر:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?page=2 

 .218ينظر، تقرير التنمية البشرية، مصدر سابؽ، ص- 2
 .207، صالمصدر نفسو- 3
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 (7)تحادية قرابة، حيث تصدر روسيا اال(1)يفتعتمد روسيا في جزء مف وارداتيا عمى تصدير النفط والغاز الطبيعي-2
؛ ناىيؾ (2)مميوف برميؿ كمتوسط تنتجو االبار الروسية (9.5)مميوف برميؿ مف نفطيا لالسواؽ العالمية مف اصؿ نحو 

االنتاج  مف مميار متر مكعب (3021)مميار متر مكعب مف الغاز مف اصؿ  (545.9)عف اف روسيا تنتج قرابة 
 :، وبحساب رياضي يتبيف(3)اوروباغمبو أل مميار متر مكعب (200)رابة يصدر منو لمسوؽ الخارجية قوالذي العالمي، 

 (%43)مقدار ما يدخؿ لروسيا مف عممو صعبة جراء تصدير ىذه الموارد لمسوؽ العالمية، والميزانية الروسية تعتمد بنحو
ف إليذا ف ،(4)كمارؾعف رسـو ال فضالً  ،عوائد الضرائب عمى تصدير النفط (% 35)ايرادات النفط ، منيا منيا عمى 

مف تصديره لمسوؽ روسيا كونو خفض مف حجـ االيرادات التي تحصؿ عمييا  ،انخفاض اسعار النفط مثؿ تحديا لروسيا
 .العالمية

 تي:اآل ( 4 -1) مؤشر في الجدوؿفي كما  بمغت ، سنراىاتجارة روسيا الخارجيةاذا ما تتبعنا -3
 :(2013 -1995) مختارة عواـ(: تجارة روسيا الخارجية ال 4 -1الجدوؿ )

 حجـ الفائض بالتجارة الروسية بمميار دوالر يأمريكحجـ التجارة الكمي بمميار دوالر  عاـال
1995 10.3 -0.7 
2000 15.5 -0.4 
2005 362.4 116.2 
2006 445 134.2 
2007 542.1 123.4 
2008 667.7 177.6 
2009 467.9 134.2 
2010 521.6 168.1 
2011 821.9 210.7 
2012 839.4 211.2 
2013 841.1 212.2 

 :عتمادا عمىإعداد الباحث إمف  :المصدر
 :2015العاـكانوف الثاني  12احصاءات صندوؽ البنؾ الدولي، الموقع االلكتروني الرسمي لمصندوؽ، استخرج تاريخ: 

http://search.worldbank.org/data?qterm=Import+RUSSAIN+TRADE+%24&language=&for
mat= 

United Nations . Monthly Bulletin of Statistics, September 2014, pp: 156-158. 
                                                           

تيف والبحث عف العظمة الروسية، مركز االمارات لمدراسات والبحوث بافؿ باييؼ، القوة العسكرية وسياسة الطاقة، بو - 1
 .231، وص221 ص،2010االستراتيجية، ابو ظبي، 

ما دوف إلى  ، ثـ ىبط(2013 -2008)عامي البيف ما دوالر لمبرميؿ  (120 -100)بيف ما تراوح سعر النفط - 2
 .2015عاـ في الدوالر  (50اؿ)
 .2012عاـ ال، حسب اسعار اً دوالر  (16)از نحو بمغ سعر المتر مكعب مف الغ- 3
س أر س ماليا الأواف غمب عمى ر  ،ف شركات النفط والغاز العاممة في السوؽ الروسية ىي شركات عالميةأال ننسى - 4

السواؽ اإلى  ماؿ الروسي، ومف جية اخرى اف روسيا تفرض ضرائب عمى عمميات تصدير تمؾ الشركات لمنفط والغاز
 مف الموارد التي تحصؿ عمييا الدولة الروسية. اً ىو ما يعد جزءالعالمية، و 
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 في مميار دوالر ( 3. 10)في مؤشر التجارة الروسية عالميا مف مستوى  اً والجدوؿ يوضح ارتفاع

ا لتتحوؿ روسي ، وبعجز واضح ومستمر2000عاـ  مميار دوالر (15.5)مستوى إلى  1990عاـ ال
فالديمير )بفعؿ تغير قيادة البمد، وتولي ، 2000عاـ د فائض في الميزاف التجاري بعد وجو  صوب
االنتاج والتصدير ، وتطوير الصناعة  فيوالتركيز  ،الحكـ، ووضع رؤية واضحة لبناء الدولة (بوتيف
مميار  (362)و فقد بمغت تجارتيا نحبدال مف انتظار القروض والمساعدات مف الغرب.  كاربونيةالييدرو 
حجـ التجارة )يما مميار دوالر، واستمر النمو في كمي (116)وبمستوى فائض بمغ  ،2005عاـ  دوالر

عاـ في ، وكاف اقصى مستوى بمغتو التجارة الروسية ىو (الروسية وحجـ الفائض في الميزاف التجاري
. وبتدقيؽ مميار دوالر (212)مميار دوالر، وبمستوى فائض بمغ نحو  (841)عندما بمغت نحو  2013

النفط الخاـ بمعدؿ بمغ  ف روسيا تصدر السمع والخدمات االتية:: إالصادرات والواردات الروسية سيظير
، وغاز طبيعي بمعدؿ  (2.5)مكرر بمعدؿ بمغ  ونفطمميوف برميؿ/ يوـ ،  (4.5) مميوف برميؿ/ يـو

موواط/ساعة، وكميا حسب احصاءات مميار كي (19)، وطاقة كيربائية بمعدؿ 3ـ /مميار (200)نحو 
ومواد غذائية مختمفة، ومنتجات  نتجات الخشبية والمعادف المختمفة، وايضا تصدر الم2012عاـ 

 بػاما اغمب واردات روسيا فيي تتركز  .مميار دوالر (529)، وبقيمة فاقت صناعية وعسكرية متنوعة
حسب احصاءات ،  3ـ /مميار (30)ؿ بمتوسط المعدات الصناعية والمواد الطبية والمحوـ والغاز السائ

 .(1)2012عاـ ال
 
 :2013عاـ الوىي حسب احصاءات  ،مف المناطؽ والدوؿتركز حوؿ عددتتتجو تجارة روسيا ل-4
 (%5.8و)ي،وروبمع دوؿ االتحاد األ (%52.2)بالصادرات الروسية فيي تتجو الىفيما يتعمؽ -

مع بيال روسيا، والباقي مع دوؿ  (%4.5)تركيا، و  مع (%5.1)مع الصيف، و (%5.1و)اوكرانيا، مع
 مف تصدير روسيا الخارجي. (%4)اقؿ مف  منيا العالـ االخرى ولكؿ دولة

 و)ي،وروبمف دوؿ االتحاد األ (%38.3)باالستيراد الروسي، فيو ياتي مففيما يتعمؽ أما -
تي مف أتحدة، والباقي يمف الواليات الم (%4.5)مف اوكرانيا، و  (%5.6)مف الصيف، و  (15.7%

 دوؿ العالـ االخرى بنسب مختمفة.
 
 
 

                                                           

أثر آلصالح االقتصادي في اقتصاد ، ستار شدىاف شياع الزىيريمصدر سبؽ ذكره؛ وايضا: بيانات اقتصادية، - 1
 .449، وص445ص مصدر سبؽ ذكره،، روسيا االتحادية
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تبادالتيا  ضمف القوى الكبرى، فحجـ خارجية لروسيا تؤشر إنيا واقعة ف التجارة الوبمعنى آخر إ
 المتوسطة الحجـ.أو  بحيث ال يمكف وضعيا ضمف الدوؿ الصغيرة التجارية كبيرة نسبيا

 
مؤشر الناتج إلى  مف القوى االقتصادية في العالـ، استنادا واحدةتعد ف روسيا إبيف يت مما تقدـو 

 اتجاه روسيا :ويساعد في تقييميا اقتصاديا ىووالذي القومي ومتوسط دخؿ الفرد والتجارة الخارجية، 
توسيع دائرة عالقاتيا االقتصادية والتجارية عالميا، عبر االنخراط في عالقات مؤسسية مختمفة، إلى 

)مع اليند والصيف  :، وايضا عضو في مجموعة بريكس(G8)ضو في مجموعة الػ عومنو كونيا دولة 
، )مع اليند والصيف واغمب دوؿ وسط اسيا( :وجنوب افريقيا والبرازيؿ(، وعضو في منظمة شنغياي

ما يعطييا موقعا اقتصاديا بيف القوى  ذلؾو  ،..االبيؾ لممحيط اليادي والباسفيؾ وعضو في منتدى
 الكبرى.

ومنيا  ،مقومات عدة لمقوة :نما تشمؿوا  روسيا ال تتجسد في قوة اقتصادىا فحسب،  اف قوة
الرؤية الروسية لمشرؽ  والسياسية والعسكرية لروسيا، وىو ما سنشير اليو في ثنايا تناوؿ موضوع

جانب العالقات االقتصادية الدولية اكثر  فييركز  دراسة، كوف موضوع السياسيا واقتصاديا األوسط
 العالقات السياسية الدولية. ز فيمايرك

 
 :بعد الحرب الباردة األوسطالروسية للشرق  الستراتيجيةالمطلب الثاني: الرؤية 
ونفوذ  ،نيا تقوـ بال وجود عالقات تدعـ وجودىاإف تتصور إال يمكف  اف قوة بحجـ روسيا

، بحكـ االوسط  الشرؽاغمب دوؿ العالـ، وبضمنو يتناسب وحجميا، وىذه العالقات تمتد لتشمؿ 
تمثؿ وما يحيطيا كونيا  ،، والتوجو التاريخي لروسيا صوب ىذه المنطقةعالقات القرب الجغرافي بينيما

 .نقطة ىدؼ في سياسة الوصوؿ لممناطؽ والمياه الدافئة
في التعابير  إالأنوكاقميـ غير محدد في االدبيات الروسية الرسمية،  األوسطاف الشرؽ 
سيوية، ومتضمنا الجزء العربي في القارة اآل ايقصد بي الشرؽ االوسط تسمية  فإف ةالدبموماسية الروسي
سرائيؿكؿ مف مصر و  الخميج العربي وشماؿ افريقيا مف مفيوميا  :فيو، ويستبعد مف المصطمح كؿ مف ا 

الشرؽ اي اف ، وتعتبر تركيا بنظر روسيا دولة اورواسيوية، وليس شرؽ اوسطية، األوسطلمشرؽ 
اما ولبناف وسوريا والعراؽ؛  (يؿئاسرا)مصر وتي: الروسية الرسمية يتضمف اآل في السياسة االوسط 

 .(1)وافغانستاف إيراف :ليو ايضا كؿ مفإفتضيؼ  ،االدبيات االكاديمية الروسية

                                                           
، مجمة قضايا استراتيجية المركز العربي لمدراسات طاألوسالشرؽ نورىاف الشيخ، السياسة الروسية في منطقة  - 1

؛ وايضا: عبد الجميؿ زيد المرىوف، السياسة الروسية تجاه 10، ص 1998، 2(، ؾ13ريا، العدد )االستراتيجية، سو 
 .12، وص10، ص2011الخميج العربي، مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، ابو ظبي، 
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يتعمؽ بإدراؾ األشياء ، اي ما تدركو روسيا مف اىمية لممنطقة عمى  الرؤية ككممةأو  المنظور اف
نيا ومشروعيا القومي وسياساتيا، وحتى نستطيع تحديد منظور روسيا الىمية الشرؽ مصالحيا وام

 منيا. األوسطاف نبيف موقع روسيا في السياسات العالمية، ثـ موقع الشرؽ بنا يقتضي الحاؿ  األوسط
، يجب تحديد تحديد لموقع روسيا في السياسة العالمية وفي النظاـ الدوليإلى  وبقصد الوصوؿ

مقومات قوة روسيا العالمية والتي تتيح ليا بناء منظور أو  ال وىي: تحديد عوامؿبقة عمييا أنقطة سا
قوة روسيا في السياسة  تـ تتبعواذا ما لمنظاـ العالمي واالقميمي ولحدود المصالح والحركة الروسية، 

 :(1)االتي يالحظالعالمية 
فيي قوة نووية، وتمتمؾ  :عظمى عسكرية وعقيدة عسكرية لقوى امكاناتإلى  تستند روسيا-1

فالواقع يؤشر  ،لمقارات، وتكنولوجيا فضاء متقدمةصواريخ عابرة   :ومنيا ،المتقدمة سمحةترسانة مف األ
 تية عسكريا:روسيا دولة لدييا عناصر القوة اآلتي اف اآل

 تي:اآل( 5 -1وكما مبيف بالجدوؿ ) ،انفقت روسيا :مف حيث االنفاؽ العسكري-أ
 
 :(2013 -2003) (: االنفاؽ العسكري الروسي لسنوات مختارة5 -1جدوؿ )
 االنفاؽ العسكري العالمي بمميار دوالر االنفاؽ العسكري الروسي بمميار دوالر العاـ

2003 42.6 1291 
2005 50.5 1423 
2007 61.8 1528 
2009 71.5 1715 
2011 90.6 1749 
2013 95.6 1842 

الوحدة العربية واخروف،  ، بيروت، مركز دراسات2014الح واالمف الدولي، التسمح ونزع الس المصدر:
 .258، وص257ص، 2014

 
 

نفاؽ يؤشر كؿ مف الواليات المتحدة والصيف، وىو إ تي ىذا االنفاؽ بالمرتبة الثالثة عالميا بعدويأ
لية في بعض مناطؽ نزوعا نحو اداء مياـ اوسع مف المياـ الدفاعية، تتعمؽ باالستعداد الداء ادوار دو 

 العالـ بما يضمف حماية المصالح الروسية.
                                                           

ؼ، القوة العسكرية وسياسة الطاقة، بوتيف والبحث عف العظمة الروسية، مصدر سبؽ ذكره، قارف مع: بافؿ بايي- 1
وايضا: د.نورىاف الشيخ، العالقات العربية الروسية، شراكة الماضي في ثوب جديد، ممتقى مركز  .251، وص245ص

 .6-5، ص2009الروسية، الدولة، فبراير -الجزيرة لمدراسات حوؿ العالقات العربية
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نفاؽ العسكري في اال بػ ف روسيا واحدة مف بيف القوى الكبرىالمؤشر يبيف إ ف ىذاآخر إبمعنى و 
 بنمو : مواردىا وناتجيا القومي  االخيرة متعمقا عواـاال ينفاقيا العسكري بدء يتصاعد فالعالـ، ومؤشر إ
مف  اً مصالحيا دوليا، وادراكيا اف الواليات المتحدة تمارس نوع تعريؼ حتميةراكيا بواستقرارىا، واد

 ،واضعاؼ اصدقائيا في العالـ ،توسيع حمؼ شماؿ االطمسي عف طريؽ، االضعاؼ لمموراد الروسية
 .وتغيير نظاـ الحكـ الميبي ،وقبميما احتالؿ العراؽ ،وسوريا إيرافوبضمنيـ 

 
والحديث ىنا في العالـ بعد الواليات المتحدة،  سمحةروسيا اكبر منتج لأل عدتو  :القدرات العسكرية-ب

مف حيث القدرات النووية بمعنى اي االستراتيجية والثقيمة،  سمحةغير التقميدية واأل سمحةعف األ
س نووي جاىز لالستخداـ، أر  (4500)سيا تمتمؾ حسب اخر االحصاءاتوالصاروخية والطائرات، فرو 

صاروخ  (326)اذفة استراتيجة، وق (72)بي نووي استراتيجي، ناىيؾ عف نشرس حر أر  (2500)منيا
بحكـ  خرآل عاـالتي يتغير عددىا وانواعيا مف  سمحةعداد اخرى مف األأبالستي عابر لمقارات، و 

 .(1)عمى الترسانة العسكرية الروسية الذي تجريو المؤسسة العسكرية التجديد والبحث والتطويرالتصنيع و 
 
مف مؤشرات  اً يعد مجمس االمف واحد :المتحدة روسيا عضو دائـ في مجمس االمف التابع لالمـ-2
مع تاسيس االمـ المتحدة  ،1945متالؾ الدولة لعناصر وعوامؿ القوى الكبرى، كونو لما تاسس عاـ إ

ثانية، المنتصريف في الحرب العالمية ال المجمس، وتحديدا اعضاءه الدائميفتحصيف قرارات  :اريد بو
تغيرت عوامؿ القوة قميال، وىي متعمقة  ،1945عاـ ، وخالؿ المدة الالحقة عمى (الفيتو)فمنحو حؽ 

بحكـ كوف  ـ يتغير حاؿ النظاـ الدولي كثيراال انو لإمصاؼ القوى الكبرى، إلى  ببروز الياباف والمانيا
 اً دائم اً روسيا عضو  نرى اليوـو  ،ربعة عمى عرش عناصر القوة عالمياالقوى دائمة العضوية ما زالت مت

اعاقت قدرة الواليات المتحدة عمى العمؿ تحت  الذي عف طريؽ،(لفيتوا)وتمتمؾ حقا  ،في مجمس االمف
منذ عاـ  إيرافوما بعده، وفي  2011سوريا عاـ  بػو  (2)2003العراؽ عاـ  بػ اغطية الشرعية الدولية

 .(2015)عاـ  دراسةتاريخ االنتياء مف كتابة ىذه ال حتىو  ،2005
 
، مع تمؾ الدوؿ ةبحكـ العالقات السوفيتي سياآا ووسط أوروبوروسيا ليا نفوذ تقميدي في منطقة شرؽ -3

، وبحكـ نظرية االمف قائمة اغمبيا لميوـ ظمتسس في ظمو مف تنوع في مضاميف العالقات وما تأ
بدء تاريخ التوسع الروسي في  لقد. حافظا لالمف الروسي التي ترى في االقميميف جزء القومي الروسية

                                                           

-398ص ، 2014ت الوحدة العربية واخروف، ، بيروت، مركز دراسا2014التسمح ونزع السالح واالمف الدولي،  - 1
399. 

، مرحمة األوسطية في الشرؽ مريكو د.سعد شاكر شبمي، التحديات االمنية لمسياسة الخارجية األ ،د.اميف المشاقبة- 2
 .83وص ،80ص ،2012باردة، دار الحامد، عماف، ما بعد الحرب ال
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منذ وقت مبكر مف قياـ الدولة  (ا ووسط اسيا والقوقاز وسايبيرياأوروبشرؽ )مناطؽ العالـ المختمفة: 
 :(1)تيسيا بطرس االكبر(، ومستغمة اآلي)معاىدة نيستاد، ورئ ،1721الروسية عاـ 

ا مرتفعا بيف الدوؿ أوروبيادة عمى ففي تمؾ المدة كاف الصراع مف اجؿ الس :اأوروبالصراع بيف ممالؾ -
ما سمح لروسيا بالتوسع باتجاه بحر  ووى ،اأوروبية، خصوصا في وسط وشرؽ وروبواالمارات األ

 ا والقوقاز.أوروب، وفي مناطؽ اخرى مف وسط والسويد هلبمطيؽ، وعمى حساب فنمندة وبولندا
اتجاىات: في االراضي  ةتوسع بثالثوىو ما سمح بال :في الدولة العثمانية ينتشرالضعؼ الذي اخذ -

اف، وفي مناطؽ القوقاز، ا وفي البمقأوروبالتي كانت الدولة العثمانية تسيطر عمييا في وسط وشرؽ 
عاصمة الدولة  (االستانة)حدودإلى  سيا، فواصمت تقدميا في ىذه االراضي حتى وصمتآوفي وسط 
 .1914ارمينيا عاـ إلى  مف التراجع، ثـ وصمت ال التدخؿ البريطانيإولـ يمنعيا ،1877عاـ العثمانية 

سيا، بؿ آشرؽ إلى  وىو ما سمح ليا بالتمدد حتى وصمت :لسياسي في سيبيرياالفراغ العسكري وا-
(، ودخمت في حرب 1867 -1742 مدةبيف ال ما ية الشمالية )االلسكامريكشماؿ القارة األإلى  وصمت

 .1905عاـ في المع الياباف وخسرتيا 
 عمييا روسيا اليـو التي: االراضي التيآالعالمية االولى حتى ضمت روسيا  ف انتيت الحربوما ا

وارمينيا واذربيجاف وجورجيا وكازخستاف  هوروسيا البيضاء ومولدافيا وفنمندواوكرانيا وشبو جزيرة القـر 
بمغت حيث دة، نيا واستونيا والتيفيا وبولنوقرغيسزتاف وطاجكستاف وتركمانستاف واوزبكستاف وليتوا

اعمف تشكيؿ االتحاد السوفيتي )اتحاد الجميوريات  ،1922عاـ ، 2مميوف كـ (22.4)مساحتيا
طرة روسيا، وىي تتالؼ مف اكثر السوفيتية االشتراكية( مف كؿ االراضي التي كانت تحت سي

حاد جميورية سوفيتية، وىذه الجميوريات بعد تفكؾ االت (15)تكويف قومي ولغوي، ومف  (100)مف
ـ الجنوبي لروسيا، صبحت جزءا مف الحزاأ، (1991)و (1990)عامي  مابيف السوفيتي واستقالليا

كتعبير عف مرحمة  ،1992ستيعابو ضمف كومنولث الدوؿ المستقمة عاـ إوجزء ضامنا المنيا حاولت 
 .(2)تقميدي ر عف كونيا دولة كبرى ليا مجاؿ نفوذخآبينو وبيف تمؾ الدوؿ، وكتعبير جديدة مف التعاوف 

 
اف العوامؿ اعاله، تبيف اف لروسيا عناصر قوة القوى الكبرى، وليا سياسات القوة الكبرى، وىي 

 :(3)تيةىدؼ في سياساتيا العالمية لالسباب اآلكمنطقة  األوسطالشرؽ إلى  كقوة كبرى نظرت
                                                           

 2014شباط  1ينظر: االمبراطورية الروسية، استخرج بتاريخ: - 1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8

%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8
8%D8%B3%D9%8A%D8%A9 

، 2009القطب الدولي، الدار العربية لمعمـو ناشروف، بيروت، عاطؼ معتمد عبد الحميد، استعادة روسيا مكانة - 2
 .91، وص83ص
 .14، وص11باسـ راشد، دور عالمي جديد لروسيا في الربيع العربي، مكتبة االسكندرية، االسكندرية، بال،ص- 3
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نظاـ الدولي، واسباب ذلؾ متعددة معبرة عف الييبة والنفوذ في المنطقة :ىي األوسطاف منطقة الشرؽ -أ
والمنطمقات الدينية وتاريخا،  اىميتو في السياسة العالمية موقعا ومواردألو  األوسطىميا: اف الشرؽ أ

 التي تعتنقيا روسيا رسميا. (المسيحية:)التوحيدية السماوية الثالث الكبرى في العالـ، وبضمنيا تلمديانا
 ،بحثت عف موطئ قدـ في المياه الدافئة منذ عيود القياصرة ف روسيا تقميدياإ :خروالسبب اآل-ب

مياه إلى  تحمـ بالوصوؿ ظمتال انيا إعمى العثمانييف،  يامياه البحر االسود بعد انتصاراتإلى  ووصمت
 المناطؽ القطبية. لالختناؽ الجغرافي الذي تعانيوكمتنفس  الخميج العربي

المكانة التي كاف يتمتع بيا االتحاد السوفيتي ، إلى  العودة عف اف روسيا قوة كبرى، وىي تبحث-ج
 ما تممكو مف نفوذ عالمي.إلى  والمكانة في جانب منيا تتحقؽ قياسا

باقي االقاليـ في إلى  نظرة مميزة قياسا الشرؽ االوسط إلى  ىذه االسباب جعمت روسيا تنظر
 ة في ىذه المنطقة، ونظرة روسياومضموف ىذه النظرة ىو ما تاسس لروسيا مف مكانة تاريخي العالـ،
عاـ الثـ خسارتو كميا بعد  ،(2003 -1991)مابيف العاميخالؿ المدة  نسبيا خسارتيا العراؽإلى 

كونيا دولة مجاورة لحدود روسيا، ثـ تعرض  2002وخسارتيا الفغانستاف عاـ  بفعؿ االحتالؿ ،2003
، 2011ا في سوريا لمضغط منذ عاـ ، ثـ تعرض مصالحي2005لمضغط منذ عاـ  إيرافمصالحيا في 

تحديدا ىو االبقاء عمى النفوذ ،2000وكاف اليدؼ الروسي في تعاممو مع تمؾ االحداث منذ عاـ 
سياسات إلى  باالتجاه،2011ير نظاـ الحكـ في ليبيا عاـ الروسي في ىذه المنطقة، لكنيا بدأت بعد تغي

يرافدود لسوريا و ، باظيار دعـ غير مح األوسطبناء نفوذىا في الشرؽ   .(1)يةمريكبوجو السياسات األ ا 
في القرف التاسع عشر نحو بالد فارس  األوسطمنطقة الشرؽ  بػلقد كانت بدايات التغمغؿ الروسي 

وبيذا استطاعت  ،1813عاـ  (جولستاف)( عندما فرضت روسيا عمييا معاىدة 1935بعد عاـ  إيراف)
بؿ اتجو نحو الشرؽ في  ،لروسي لـ يقتصر عمى بالد فارسالسيطرة عمى بحر قزويف، كما اف التوسع ا

كما ارسمت  ،مياه الخميج العربيإلى  سيا، وساعدىا فتح قناة السويس في وصوؿ السفف الروسيةآغرب 
 .(2)قامة موانيء روسية فيياة فنية الختيار المواقع الميمة إلبعث

ؼ مف تدىور اوضاعيا الحروب مع وضاع ،في كياف الدولة العثمانية ينتشروعندما بدأ الضعؼ 
حيث توجيت اطماع روسيا بالسيطرة عمى  ،روسيا التي تواصمت خالؿ القرنيف الثامف والتاسع عشر

والسيطرة  ،المياه الدافئةإلى  سيا لموصوؿآلمضايؽ االستراتيجية بيف اوربا و وا تاـ،البحر االسود بشكؿ 
، ثـ كاف اتفاقيا مع 1877ذىا عمى المضايؽ عاـ ، وتحقؽ ليا نفو (3)عمى االستانة )القسطنطينية(

                                                           

مية االقتصاد والعمـو عز الديف عبد اهلل ابو سميدانة، االستراتيجية الروسية تجاه الشرؽ األوسط، رسالة ماجستير، ك- 1
 .48، وص45، ص2012غزة، -االدارية، جامعة االزىر

في العراؽ"، دار  1958عاـ التموز  14"دراسة التجاىات االستعمار حتى قياـ ثورة  األوسطالشرؽ ابراىيـ شريؼ،  2
 .59، ص 1965الجميورية، بغداد، 

، عماف، الطبعة الثالثة، األوسط، مركز دراسات الشرؽ سطاألو وليد عيد الحي، مستقبؿ السياسات الدولية تجاه الشرؽ  3
 .22، ص 2003
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في  األوسطمنطقة الشرؽ  بػ فرنسا وبريطانيا في سايكس بيكو كجزء مف محاولة تنظيـ خريطة االحتالؿ
فاف  (،1945 -1922) العامي بيف ما عالـ ما بعد الحرب العالمية االولى. اما المرحمة الممتدة

بحكـ طبيعة التحديات التي  األوسطالنفوذ في منطقة الشرؽ أو  تالؿىتماما كبيرا باحإلـ يبدو  ييفالروس
وتكويف  ،إيرافقة بمسيا مع استثناءات متعآا وشرؽ أوروب فيوكاف جؿ تركيزىـ  ،واجيت دولتيـ الجديدة

انتياء الحرب العالمية الثانية، بعد و نو أال إبمساعدة سوفيتية،  ،1944الكردية عاـ  (ميااباد)جميورية 
دارة الصراع الدولي مع الواليات المتحدة، والذي إكجزء مف عممية  األوسطح السوفيت عمى الشرؽ نفتإ

مع كؿ المناطؽ التي يمكف اف تؤمف ليـ  بتماسوخاللو كاف السوفيت  ،(1)1989استمر حتى العاـ 
سيا، وىو آ يط االقميمي لمسوفيت مف جية وسطمف المح لقربو (األوسطالشرؽ  :)ومنيا ،نفوذا في العالـ
ي في سرائيمالتدخؿ في الصراع العربي اإلإلى  وقبميا ،التدخؿ في افغانستافإلى  1979امر قادىـ عاـ 

وكاف جوىر الموقؼ السوفيتي في حينو مبني عمى اعتبارات  ،ثر مف موقؼ وفي غيرىا مف المناطؽاك
ف االعتبارات إعد الحرب الباردة فسمالية. اما بأع االيديولوجي بيف الشيوعية والر الحرب الباردة والصرا

نما تقدـ المصالح السياسية  ، والحاكمة لمسياسة الروسية تغيرت وصارت ال تقيـ وزنا لمبعد االيديولوجي
 الدولي واالقميمي. يفواالقتصادية في التعامم

ي ف البناء الذي تقـو عميو السياسة الدولية والنظاـ الدولي ففإخر، آىذا مف جانب، ومف جانب 
 وقضاياه األوسطمراعاة اعتبارات النفوذ واعتبارات المكانة الدولية، والشرؽ  :عالـ اليوـ يقوـ عمى

ولي، فالمنطقة ما زالت ىشة مف تفاعالت وبناء نظاـ د فاعال مما يعد ليكوف جزءاً  اً تعد جزءف، سياسياً 
ضي )باستثناءات محدودة( يغمب الكيانات السياسية المنشاة فييا منذ القرف المامف  عمى الرغـ اً سياسي

عدـ المرغوبية االقميمية أو  ارتفاع في معدالت عدـ االستقرار السياسيأو  عمييا ضعؼ في الشرعية
النظاـ الدولي مف  فيويؤثر في مخرجاتو اف يؤثر  ،(، وىذا المشيد يتيح لمف يتحكـ بياإسرائيؿ)حالة 

 حيث توسيع دائرة النفوذ عالميا.
جاالت نفوذىا السياسية نفسيا بعد تفكؾ االتحاد السوفيتي قد خسرت بعضا مف مروسيا  رأتلقد 
إلى  بشكؿ يتفؽ مع موارد الدولة الروسية، ومع اتجاه الزعامات الروسية ختياريإكانسحاب  :التقميدية
ال انيا سرعاف ما بدأت تنشط إ، (1995 -1991)عاميالبيف ما الغرب خالؿ المدةمف عوف الطمب يد 

مجاالت إلى  ، وصار ىناؾ صوت لمقومييف الروس بالعودة2000( -1995)بيفماخالؿ المدة  قوميا
نما مف زاوية صراع إع الواليات المتحدة نفوذ السوفيت التقميدية ليس مف زاوية الصراع االيديولوجي م

ئيس عيد الر بقمة اليـر السياسي إلى  صوت استطاع الوصوؿ :المصالح السياسية واالقتصادية، وىو
 :بيافإلى  نماإالصراع مع الواليات المتحدة إلى  ، اذ سرعاف ما اتجو2000عاـ في اليف فالديمير بوت

 11ىو حدث  :ف ىناؾ مصالح روسية عالمية ال يمكف لروسيا التضحية بيا، وكاف االختبار االوؿإ
                                                           

عمي محمد المياح، السياسية الروسية والموقع الجغرافي العربي، ندوة : العرب والقوى العظمى )العرب وروسيا(،  -- 1
 19، ص 1998ر، آاذ 20حرة بيت الحكمة، سمسمة المائدة ال
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ي الفغانستاف مريكؿ األفي الواليات المتحدة عندما قبؿ بموجبيا الرئيس بوتيف االحتال،2001العاـايموؿ 
ايموؿ(، واف ىناؾ فرقا بيف محاربة االرىاب  11ال اف روسيا ادركت مغزى الحدث )إ، 2002عاـ 

، وىو 2003ييد احتالؿ العراؽ تحت مظمة االمـ المتحدة عاـ أعدـ تإلى  ي، فاتجيتمريكوالتوسع األ
ردة، وىذا الحدث تسبب بقياـ شرخ في قياـ الواليات المتحدة باحتالؿ العراؽ بارادة منفإلى  ما قاد

 عدلذي ، وا2003 مف العاـ رآفي اي (1483)العالقات الدولية حاولت الواليات المتحدة ترقيعو بقرار 
شراؼ إالمتحدة ستزيؿ وضع االحتالؿ تحت وضع الواليات المتحدة في العراؽ احتالؿ، واف الواليات 

نيا خسرت واحدة مف اىـ الدوؿ غير إو ادركت روسيا وبخسارة العراؽ جراء احتالل ،االمـ المتحدة
 .(1)نيا خسرت دولة صديقة لروسياإ :المنحازة لمواليات المتحدة في اقؿ تقدير، واالكثر منو

ندما ارادت الواليات المتحدة فرض ع ،2006لتماس مع المصالح الروسية عاـ إثـ تكرر حدث 
نامجو النووي، فاعترضت روسيا اماـ فرض قرار يتيح ي، بسبب بر يرانعقوبات عمى النظاـ السياسي اإل

ال بعد اف استخدمت إ إيرافىذا االمر، ولـ يتـ االتفاؽ عمى مضاميف قرار يتيح ليا فرض عقوبات عمى 
 ؛مجمس االمفإلى  النووي إيرافمر ممؼ أالذي احاؿ و الواليات المتحدة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية، 

، وىو موقؼ لـ تستطع 2006 مف العاـ ذارآيير الوكالة لمبرامج السممية في بمعا فإيرانظرا لعدـ التزاـ 
نروسيا معارضتو  جراء برنامجيا  إيرافما عارضت التوسع في مضموف العقوبات التي فرضت عمى ،وا 

ة سوى فرض مجموعة صغير  ،2010العاـ إلى  ،2006النووي، ولـ تستطع الواليات المتحدة منذ العاـ 
ف روسيا كانت تعارض تشديد العقوبات إىميا ،ألعوامؿ عدة  إيراف فيوبات كانت غير مؤثرة مف العق
 ،العالميمجاليا الحيوي الشرؽ اوسطي، بؿ  مف اً باعتبارىا جزء إلى إيراف ، كونيا نظرت(2)إيرافعمى 

 الواليات المتحدة ىو مما يقوض مصداقية روسيا عالميا. مصمحةواف خسارتيا ل
 تجاه، اذ وافقت روسيا (الربيع العربيػ )في ضوء احداث ما يعرؼ ب حدث ليبيا ثـ جاء موقؼ

ليبيا مف تعسؼ السمطات ممي يعطي لحمؼ االطمسي القياـ بطمعات جوية لحماية المدنييف في أقرار 
اسقاط النظاـ الميبي الصديؽ الرئيس لروسيا في إلى  نو قرار انتيى بو حمؼ االطمسيأال إالميبية، 
الغرب  التزاـعدـ  :روسيا خسارة كبيرة لمصالحيا، وانو جاء نتيجة عدتوافريقيا، وىو امر شماؿ 

يالما في جوانبو إي موقفيا تجاه حدث اخر كاف اكثر بمضموف القرار االممي، وىو ما جعميا تتصمب ف
ـ ما لمنظر، رغ ممفتدعمت روسيا نظاـ الحكـ في سوريا بشكؿ  حيثاالنسانية اال وىو حدث سوريا، 

، 2011نساني فادح في ادارة الدولة والمجتمع خالؿ المدة الالحقة عمى العاـ إتسبب بو مف ضرر 
ييف فييا، يفرض حماية لممدنأو  ر اممي يديف نظاـ الحكـ في سورياباف تعارض أي قرا :وقبمت روسيا

 صارت روسيا طرفا مشاركا في ذلؾ الصراع.بؿ 

                                                           

وث ة، مركز االمارات لمدراسات والبحالداخمية والخارجية في روسيا االتحادي لمى مضر جري االمارة، المتغيرات- 1
 .42، وص40، ص2005االستراتيجية، ابو ظبي، 

 .11524 ))العدد ،2010يونيو  17المندنية،  األوسط، صحيفة الشرؽ إيراف« عزلة»كروثمر، أسطورة  تشارلز-2
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ف روسيا إيقوـ عمى تبرير مفاده:  راهمف االزمة السورية، نقراءة السباب المواقؼ الروسية في و 
خر، واف أية محكمة منطقة واقميـ بعد أمريكتخسر مواقعيا السياسية التقميدية في العالـ عبر خطة 

 غير انساني.أو  الوقت قد حاف لوقؼ الخسارة الروسية حتى واف كاف موقفيا غير اخالقي
يا، وىي وليا مصالح يقوـ عمى كونيا قوة كبرى ألوسطااذف، جوىر المنظور الروسي لمشرؽ 

 ، وتشمؿاألوسطالشرؽ  اطؽكؿ منإلى  نما تتعداىا، وا  اأوروبسيا وشرؽ آمصالح ال تقتصر عمى وسط 
بدت روسيا أحيث سوريا. وىذه المصالح  ،وفي شرؽ البحر المتوسط ،إيرافتتركز مصالحيا مع أو 

 افظة عمييا.استعدادا لكي تتحمؿ كمؼ في سبيؿ المح
 

 :بعد الحرب الباردة األوسطالمطلب الثالث: الرؤية االقتصادية الروسية للشرق 
 وذلؾ بشكؿ فعمي ،1989لقد انتيت الحرب الباردة بيف الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي عاـ 

مع تفكؾ االتحاد  الإال انو بشكؿ رسمي لـ تنتو إوتوحد المانيا،  ،انييار جدار برليف بيف االلمانيتيفػ ب
روسيا )واىميا  ،دولة عمى انقاضو (15)وظيور  ،السوفيتي وزوالو مف الخريطة السياسية العالمية

 :ىمياة أ، وىذه الدوؿ كانت وما زالت متباينة االىمية االقتصادية في العالـ بحكـ عوامؿ عد(االتحادية
 ىذا مف جانب. ،اتوزيع الموارد الطبييعية والبشرية والتكنولوجية فيما بيني

معرفة بػ يقتضي  إف الحاؿاقتصاديا، ف األوسطرؤية لمشرؽ أو  ف لبياف منظورإخر، فآومف جانب 
سس عمى وجود منظور الىمية يولييا الطرفاف ط تتأب، وىي رواما يمكف اف يربط الجانبيف اقتصاديا

، يفالنفط والغاز الطبيعيولوجود تبادالت سمعية وخدمية ، ولعؿ اىـ ما يربط الطرفاف ىو: لبعض ، 
كؿ وتحميؿ ىذه العالقة يقتضي معيا تبياف  ،، واالستثمارات المتبادلةسمحةوالتجارة الثنائية، وتجارة األ

 تي:اآلوك ،بشكؿ مختصركاف ذلؾ ف ، وا  منيا
 
 النفط والغاز:-1

يا لـ يعر التركيز السوفيتي قبم ظيرت اىميتو لمسياسة الروسية بعد انتياء الحرب الباردة، كوف
قة، اما ادر الطتي دولة مكتفية فيما يتعمؽ بمصاالنفط والغاز بحكـ اف االتحاد السوفي :ىتماما لقضيتيإ

والحصوؿ  االسواؽ العالمية لتصدير الفائض مف انتاجيا مف المورديف،إلى  ف روسيا احتاجتإبعدىا ف
كما معروؼ و نيا إف االوسطؿ الشرؽ اما دو  عمى العممة الصعبة كجزء مف عممية تجارية بالمقاـ االوؿ.

 ،مع النصؼ االوؿ مف القرف الماضي ترتبط باالسواؽ العالمية لمطاقة منذ اكتشاؼ النفط والغاز فييا
لتنظيـ السوؽ ، (الدوؿ المصدرة لمنفط)طية وغيرىا مف انشاء منظمة اوبؾ:استطاعت دوؿ شرؽ اوسو 

، بحكـ (االوبؾ)ا ىي تأثير قميا أعوامؿ عدة  تأثيرتخضع لال اف الواقع اف تمؾ السوؽ إالنفطية العالمية، 
ف نصيب إاليوـ فارتباط اغمب اعضائيا سياسيا واقتصاديا بالقوى العالمية المستيمكة لمنفط والغاز. و 

في اكثر التقديرات  (%40)مف سوؽ الطاقة ال يتعدى اؿ األوسطومعيا كؿ دوؿ الشرؽ  ،دوؿ االوبؾ
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مميوف برميؿ مف النفط/ ( 7)مميوف برميؿ، تصدر منو نحو  (9.5)تنتج بقرابة  نياإاما روسيا ف .رجحانا
واحيانا شيرية ،حدث فيو تقمبات سنوية تانو  مف رغـعمى يوـ لمسوؽ العالمية، وحجـ السوؽ العالمية، 

مميوف برميؿ/  (90)ال انو في العموـ تراوح حوؿ معدؿ إ يف،في نسب استيالكيا لمنفط والغاز الطبيعي
مف حجـ تجارة سوؽ النفط عالميا، وقرابة  (%10.5)، اي انيا تاخذ قرابة 2014عاـ في اليوـ 

نو رغـ ىذا االرتباط فانو ال يوجد تنسيؽ أال إحجـ سوؽ الغاز الطبيعي العالمي، مف  (21.2%)
ؿ اف السوؽ العالمية االستيالكية، بإلى  شرؽ اوسطي في موارد الطاقة، ومتروؾ تقدير اسعارىا-روسي

صا تخفيض حجـ و والتحكيـ باالسعار في مرمى االوبؾ، وخص ،روسيا كثيرة ما ترمي بتنظيـ االنتاج
ويكوف ليا في المحصمة النيائية اسعار تحددىا  ،اما ىي فال تقحـ نفسيا بيذا االمر ة.الصادرات النفطي

 .(1)االسواؽ العالمية لمطاقة
 
 التجارة الثنائية:-2

بمعنى  اي،األوسطف ىناؾ ارتباطا روسيا مع دوؿ منطقة الشرؽ إلتي تبيف وىي النقطة الثانية ا
ف ازدياد تركز عالقات التبادؿ التجارية مع دوؿ المنطقة دالة عمى وجود منظور اقتصادي روسي مع إ

اجماؿ التبادالت الروسية إلى  بؿ بنسبتو ،لة ال تقاس بمقدار التبادؿأؿ وخالفو صحيح، والمسىذه الدو 
تركيا ودوؿ  :بضمنياو ، األوسطتبادالت روسيا االقتصاية مع دوؿ الشرؽ  تـ تتبعية ككؿ، واذا ما العالم

 (تركيا)ف حجـ التجارة الروسية مع ىذه الدوؿ واقعة في مراتب متدنية باستثناء إ يتضحالخميج العربية، 
ري االوؿ فيو ىولندة اما الشريؾ التجا .( في التعامالت التجارية الروسية5تي عدت الشريؾ رقـ )لا

، ثـ 2012عاـ في المف تجارة روسيا الكمية  (%13.3)أو  مميار دوالر (73.2)بتبادالت بمغت 
مف تجارتيا الخارجية االجمالية، ثـ المانيا  (%7.5)ما يعادؿ أو  مميار (39.3)ايطاليا بتبادالت بمغت 

وجاءات تبادالتيا التجارية  ،(2)لتجاريةمف قيمة تبادالتيا ا (%6.8)أو  مميار( 37.3)بتبادالت بمغت 
 منخفضة جدا، وىو ما يمكف بيانو بالجدوؿ االتي: األوسطمع دوؿ الشرؽ 

 
 
 
 

                                                           

طاقة، بوتيف والبحث عف العظمة الروسية، مصدر سبؽ ذكره، قارف مع: بافؿ باييؼ، القوة العسكرية وسياسة ال- 1
وايضا: لويوال دي باال شيو، اصالح سوؽ الغاز، في كتاب: االمف والطاقة )جاف ىػ كاليكي ، ديفيد  .94، وص84ص

، 295 ص،2011محرراف(، ترجمة حساـ الديف خضور، الييئة العامة السورية لمكتاب، دمشؽ،  -ؿ غولدوف
 .231وص

2 -Russia’s Top Import Partners, in: JANUARY 22, 2015 
http://www.worldstopexports.com/russias-top-import-partners/2338 
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 2012و  2008 عاميل األوسط(: التبادالت التجارية بيف روسيا ودوؿ مختارة مف الشرؽ 6 -1جدوؿ )

بولياس  9333سٌت  العالقاث الخداسيت

 يأهشيكدوالس 

اس بولي 9339سٌت 

 يأهشيكدوالس 

اهن ها حسخىسدٍ  اهن السلع الشوسيت الوصذسة

 سوسيا هي سلع

 السالذ- 073 3730 يتيشاًاإل-الشوسيت

 الوىاد الغزائيت-

 قطع غياساث للوكائي والوعذاث-

 حطىيش الوفاعالث الٌىويت-

هىاد غزائيت -

 وحيىاًيت

 ًفظ وغاص طبيعي- 0373 072 الخشكيت-الشوسيت

 هكائي وهعذاث-

 سلع اسخهالكيت-

 هىاد غزائيت-

 واخهضة هخخلفت-

 قطاع االًشاءاث-

دول -الشوسيت

هدلس الخعاوى 

 الخليدي

 سلع اسخهالكيت و اخشاب- 379 373

 هعذاث وهكائي-

 البٌى الخحخيت-

 ححليت الوياٍ-

 صٌاعت البخشوكيوياوياث-

 اقوشت وهٌسىخاث-

 وهىاد غزائيت-

 سلحتاأل- 379 370 العشاقيت-الشوسيت

 كائي وهعذاث هخخلفته-

 الصٌاعاث الٌفطيت-

-- 

 سلحتاأل- 270 373 الوصشيت-الشوسيت

 الصٌاعت الٌفطيت-

 الوفاعالث الزسيت-

 هعذاث هخخلفت-

 اخشاب-

 سلع اسخهالكيت-

هىاد غزائيت -

 هخخلفتًيت وحيىا

اللبست وهٌسىخاث -

 هخخلفت

   9270 3379 العشبيت-الشوسيت

-الشوسيت

 يتسشائيلاإل

 هعذاث هخخلفت- 073 379

 حعاوى في صٌاعت الطاقت-

 سلع اسخهالكيت-

 أسلحت-

 هىاد الكخشوًيت-

 هىاد غزائيت-

 الجدوؿ مف عمؿ الباحث استنادا الى: المصدر:
1-Şener Aktürk, Turkısh-Russıan Relations, 2002-2012, FROM THE PEAK TO THE DIP?, 

Istanbul, CASPIAN STRATEGY INSTITUTE CENTER FOR POLITICS   & INTERNATIONAL 

RELATIONS STUDIES, 2013, pP19. 

2- UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE 

http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-russia 

 9333العام ًيساى  9فالديويش يفخىشيٌكىف، العالقاث االقخصاديت بيي سوسيا ودول هدلس الخعاوى، اسخخشج بخاسيخ: -0

http://www.ru4arab.ru/cp/eng.php?id=20050119172805&art=20050202214752 

ًيساى  03الخليح هارا حعٌي?، هىقع البيٌت، اسخخشج بخاسيخ:  -قٌاة قضويي  -الشوسيت  -عبذالشضا الوالكي، العالقاث الخليديت -3

 9333العام 

http://al-bayyna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=26927 

 9333اب  93فالديويش يفخىشيٌكىف، سوسيا والعالن العشبي في هشحلت خذيذة، اسخخشج بخاسيخ: -3

http://www.ru4arab.ru/cp/eng.php?id=20050119172805 

 39يخ: حسيي بهاص، قشاءة في السلىك السياسي الشوسي حداٍ الثىساث العشبيت، الودلت االفشيقيت للعلىم السياسيت، اسخخشج بخاس-3

 9333 العام كاًىى االول

http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=63:-r-

&catid=12:2010-12-09-22-56-15&Itemid=10#.VRBqyPmUebU 

 9ٌبىل، اسخخشج بخاسيخ: هداالث الخقاسب وقضايا الخالف، هدلت سؤيت حشكيت، اسط… هحوذ طلعج، العالقاث الخشكيت الشوسيت-3

  9333 العام شباط

http://rouyaturkiyyah.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7% 

%84%D8%AA%D9%82-3/ 
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، لكنيا مف الناحية االقتصادية األوسطف روسيا ليا عالقات بالشرؽ إومف الجدوؿ في اعاله، يتبيف 
. ورغـ 2012مف حجـ تجارة روسيا الخارجية لعاـ  (%14) عالقات تعد محدودة وال تتجاوز سقؼ الػ

 :(1)ىما سببيفإلى  ذلؾ، فيي نسبة ليست بالقميمة، وربما يعزى سبب انخفاضيا
سرائيؿتركيا و  كؿ مف: ءباستثنادوؿ مصدرة لمنفط والغاز  األوسطف دوؿ الشرؽ إ-أ فاف  ذلؾ، لا 

-ؤشر التبادالت الروسيةوارتفاع م والمواد الغذائيةبادالت السمعية عمى الت تقتصر إالتبادالت التجارية 
 ف.ستيرادىا مف النفط والغاز الروسييما يتعمؽ برفع تركيا لنسبة االتركية و 

الثقافي في عالقاتيا االقتصادية والسياسية، إلى  بنت اتجاه اقربتقد  األوسطاف اغمب دوؿ الشرؽ -ب
 عف طريؽويتضح ذلؾ  بية ودوؿ شرؽ آسيا،ىو الدوؿ الغر  نما، إؿ معومبكوف مف تتعا :يتحدد

الى الدوؿ  ى روسيا في تجارتيا الخارجية أـبالنسبة الكانت انخفاض نسبة التجارة مع روسيا سواء 
ف و شرؽ اوسطية في عالقاتيا الخارجية، ال اكثر المجاالت التي دخمتيا روسيا في عالقاتيا الشرؽ ا 

 .سمحةستيالكية وتجارة األصناعة الطاقة والسمع اال : مجاالتاوسطية ىي
 
 :سمحةتجارة األ-3

بيف روسيا ودوؿ  ذات الطابع السياسي واحدة مف اىـ العالقات التجارية سمحةتعد تجارة األ
 األوسطمتعمقة بدوؿ مجمس التعاوف الخميجي. فمنطقة الشرؽ العامة؛ باستثناءات  األوسطالشرؽ 

مني، وىي في محؿ صراع شبو دائـ، بسبب كثرة عدـ االستقرار السياسي واال :منطقة يغمب عمييا
ة؛ ناىيؾ عف القضايا السياسية والتاريخية والجغرافية والقومية والدينية غير المحسومة بيف دوؿ المنطق

ال إانيا غير منتجة لو؛  ماداـمر يجعؿ المنطقة تطمب السالح اال ذلؾ ،..النزاعات حوؿ المياه
 .إسرائيؿباستثناءات متعمقة ب

 وىـ: إالف الرئيسييف في النظاـ الدولي، مب مصادر تزويد السالح تكاد ال تخرج عف المورديواغ
نو إف سمحةي والصيف وروسيا، وفيما يتعمؽ بروسيا كمزود لألوروبالواليات المتحدة ودوؿ االتحاد األ

يرافىميا: سوريا و أينحصر بعدد مف الدوؿ، و  سمحةيالحظ اف تزويدىا باأل سيط عمى نفتاح ب، مع إا 
 .(2014)و  (2013)عامي في المصر والعراؽ 

مميار دوالر عاـ  (8.1)ما قيمتو كمعدؿ : دوؿ العالـ دولة مف  (56)ػ ل سالح لقد صدرت روسيا
مف  (%26)مميار دوالر، وىي تمثؿ ما نسبتو  (35.2): (2012 -2008) عامي، وكمعدؿ لم2012

 سمحةمف قيمة األ (%9)نيا تستورد ما نسبتو إف ،األوسطاما دوؿ الشرؽ  العالمي. سمحةسوؽ األ
 -2008)مميار دوالر طيمة المدة بيف 3.2الروسية المصدرة في السوؽ الدولية ، اي ما قيمتو 

نيا سترفع حصة روسيا في السوؽ العربية إف ،قائمة ىذه الدوؿإلى  (الجزائر)اما اذا اضفنا (.2012
                                                           

 :2014 العاـ اب 21فالديمير يفتوشينكوؼ، روسيا والعالـ العربي في مرحمة جديدة، استخرج بتاريخ: - 1
http://www.ru4arab.ru/cp/eng.php?id=20050119172805 
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لمسالح الروسي ىـ ، اي اف اغمب المستورديف (1)2012عاـ  مميار دوالر (6)إلى  والشرؽ اوسطية
يرافمصر( و االمارات و الجزائر وسوريا و )وتحديدا الدوؿ العربية  ، ف الصيف واليند وفنزويالع؛ ناىيؾ ا 

( مميارات دوالر. لكنيا 4.2)بقيمة  ،2013ودخؿ العراؽ عمى خط التسمح الروسي بتوقيع اتفاقية عاـ 
 .2014منتصؼ عاـ ال بصيغ جزئية لـ تنفذ إ

 :(2)فيي ،الروسية سمحةاما الجيات الشرؽ اوسطية المتمقية لأل
 سمحةلكف اغمب تجارة األ .مميار دوالر (0.6)والتي تستورد معدات مختمفة مف روسيا بقيمة  :إيراف-

 بسبب برنامجيا النووي ؛إيرافبيف البمديف توقفت بحكـ العقوبات االقتصادية الدولية المفروضة عمى 
 2006منذ عاـ 

، وال مميار دوالر (1.2)إلى  بنسبة تصؿو وىي المستورد الرئيس لمسالح الروسي في المنطقة،  :سوريا-
عمى البحر  (طرطوس)نما ىناؾ قاعدة وا   ،تتوقؼ العالقات العسكرية عمى تجييز سوريا بالسالح

ىميا الدعـ ، أراض مختمفةالمتوسط التي تستخدميا القوات الروسية منذ سبعينيات القرف الماضي الغ
 .واالسناد لالسطوؿ الروسي في البحر المتوسط

 مميوف دوالر (530)ما قيمتوأو  مف روسيا، سمحةمف استيرادات األ (%14) فتستورد االماراتأما -
ىميا الجزائر ، وىي مستورد لمسالح الروسي، وأاألوسطالشرؽ إلى  وىناؾ دوؿ يختمؼ في ضميا-

 (2.8، سالح بقيمة)2012استوردت عاـ قد )و ، مميار دوالر (0.7) سنويا يمتوق التي تستورد سالح
 مميار دوالر(0.3)روسية بقيمة أسمحةدوؿ قرغيسزتاف وطاجكستاف استوردت ، و مميار دوالر مف روسيا(

و  (2013)العراؽ عمى خط شراء السالح مف روسيا في عاـ مصر و  :ت كؿ مفوقد دخم
عمى مميوف دوالر، والعراؽ تعاقد  (100راء معدات مف روسيا قيمتيا)ى ش، فمصر تعاقدت عم(2014)

 .2014عاـ  صيؼف الصفقة لـ تتـ اال بشكميا الجزئي أال إمميار دوالر،  (4.2)بقيمة  أسمحةشراء 
 

ف إيف الدولة التي تتبادليا، ليذا فدالة ميمة عمى عمؽ الروابط السياسية ب سمحةتجارة األ وتعد
يرافسوريا و  :يدؿ عمى وجود عالقات سياسية روسية وثيقة مع كؿ مف محةسمؤشر تبادؿ األ  .ا 

 
 االستثمارات المتبادلة:-4
ـ مؤشر اخر عمى العالقات االقتصادية بيف الدوؿ، اال اف المالحظ، اف ىذا المؤشر ما زاؿ لميو  يوى

 وسطي اغمبو يتجومتعمؽ بكوف االستثمار الشرؽ ا /لسببيف االوؿ يمثؿ اضعؼ المؤشرات االقتصادية

                                                           

 .338، وص336، مصدر سبؽ ذكره، ص2013التسمح ونزع السالح واالمف الدولي، - 1
 15، استخرج بتاريخ: ممؼ األىراـ اإلستراتيجى، الروسية. أبعاد اقتصادية وسياسية سمحةصادرات األاحمد دياب، - 2

 :2014 العاـ تشريف االوؿ
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1562778&eid=35 
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كونو يحتمي بواجيات سياسية ال يرغب مف يقؼ ورائيا باعالف نفسو كمستثمر،  ؛ظيار نفسوعدـ إإلى 
والى الياباف  ،اأوروبالواليات المتحدة و إلى  تتجو األوسطكوف اغمب استثمارات دوؿ الشرؽ والى 

 120)بحدود ،2000نيا كانت عاـ إف ،والصيف، وفيما يتعمؽ باستثمارات دوؿ الخميج العربية في روسيا
 مميار دوالر (34)نحو 2014، وبمغت عاـ (1)مميوف دوالر، تركزت في القطاعات المصرفية اغمبيا(

 ؛ وجاء االرتفاع في اعقاب التجميد الذي تعرضتتركز اغمبو في قطاعات المصارؼ واالسكاف والطاقة
 2001مف العاـايموؿ  11اعقاب احداث المصارؼ الغربية في  بػلو بعض ارصدة الخميجييف العرب 

وتركز  مميار دوالر (13)مارات روسيا في دوؿ المجمس نحوفي الواليات المتحدة، في حيف بمغت استث
 ،2014نيا بمغت عاـ إف ،اما االستثمارات المصرية الروسية المتبادلة .اغمبو في قطاع االسكاف والطاقة

مميوف  (21)فتكاد ال تزيد عمى  ،ية في روسيار رات السو مميار دوالر. اما حجـ االستثما (9.4)نحو
 .(2)2014مميار دوالر عاـ  (19.3)دوالر، في حيف بمغت استثمارات روسيا في سوريا نحو 

مميار دوالر، في حيف بمغت  (7.3)نحو  2014عاـ ال في بمغتقد اما االستثمارات التركية في روسيا ف
 ،ية في روسيايرانمميار دوالر. اما االستثمارات اإل (4.5)ذاتو نحو  االستثمارات الروسية في تركيا لمعاـ

مميوف دوالر، وىي  (27)نحو  إيرافمميوف دوالر، وبمغت االستثمارات الروسية في  (35)بمغت  قدف
، ولعؿ واحدة مف اىـ األوسطمحدودة بشكؿ واضح قياسا باالستثمارات بيف روسيا وباقي دوؿ الشرؽ 

غير المستقر في عالقاتيا مع  إيرافوضع  :في قيمة االستثمارات بيف الدولتيف ىواسباب االنخفاض 
 .(3)الغرب

مف كافة  ستثمارات اجنبيةإمميار دوالر  (57.5)نحو ،2014روسيا عاـ إلى  دخؿ واجماال: إنو
ؿ ، اما ما دخ2014مميار دوالر عاـ  (49.3)ر روسيا في دوؿ العالـ قرابة ، وتستثمالجيات الدولية

دوؿ الشرؽ روسيا في استثمارات مميار دوالر، وقدرت  (45.5، فيقدر بنحو)األوسطروسيا مف الشرؽ 
عمى دوؿ الشرؽ ستثماراتيا الى اف روسيا ركزت في إ وىذا يؤشر، (4)مميار دوالر (42بنحو) األوسط

س ف بعض رأالغربية، في حيف ا-لروسيةاالخيرة بفعؿ التصدع في العالقات ا األوسط خالؿ االعواـ

                                                           

 :2014 العاـ نيساف 2العالقات االقتصادية بيف روسيا ودوؿ مجمس التعاوف، استخرج بتاريخ: - 1
http://www.ru4arab.ru/cp/eng.php?id=20050119172805&art=20050202214752 

 :2014 العاـ يارآ 15ة، موقع التجديد العربي، في: وروسيا تغّيراف خارطة سوريا االقتصادي إيرافسالـ السعدي، - 2
http://www.alaraby.co.uk/economy/eb0869e6-3e67-4a2a-a25f-289307ee1cd9 

يرافف. ـ محمدوفا، روسيا و  - 3 العاـ كانوف االوؿ  16: التناقضات والمصالح المشتركة، موقع القوة الثالثة، في: ا 
2012: 

http://www.thirdpower.org/index.php?page=read&artid=103853 
 .16، وص6، ص2014، مؤتمر االمـ المتحدة لمتجارة والتنمية االونكتاد، بال 2014تقرير االستثمار العالمي - 4

 :2014 العاـ بآ 14سيا، صوت روسيا، في: وايضا: تقرير: عجمة االستثمارات األجنبية تدور في رو 
http://arabic.sputniknews.com/arabic.ruvr.ru/2014_08_15/275999889/ 
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كنوع مف ردود االفعاؿ في اعقاب اتجاه الغرب الى فرض  :الماؿ لدوؿ الشرؽ األوسط ذىب الى روسيا
 والمؤشرات اعاله وسط كودائع مصرفية او كاستثمارات،قيود عمى االمواؿ القادمة مف دوؿ الشرؽ األ

عامة، قياسا بعالقاتيا  سطاألو قوة العالقات االقتصادية لروسيا بدوؿ الشرؽ تصاعد في قيمة و  :تبيف
 العالمية.

 
، األوسطف ىناؾ نظرة ورؤية اقتصادية روسية نحو الشرؽ إ :تبيف المؤشرات في اعالهإف عموما، 
 قتصاديا لروسيا.إ طقةىمية المناقواميا 
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ية ويؤيتها ميي المبحث الثالث: مقومات القوة االقتصادية والسياسية األ
 :وسطاأل لمنطقة الشيق 

مف حيث مقومات قوتيا ومنظورىا لمشرؽ  وسيا االتحادية في المبحث السابؽر  تـ تناوؿبعد اف 
 دراسةفي ال، بوصفيا المتغير الثاني اال وىي الواليات المتحدة لدراسةفي ا رخر األبقى القوة ت وسطاأل

 .وسطاألف الشرؽ رخمت في عالقات تنافس مع روسيا بشأوالتي د
قوة الدوؿ إلى  نيا قياساإي بمعنى إاف الواليات المتحدة قوة عالمية عظمى بكؿ المقاييس، 

فيي تتربع عمى قمة اليـر الدولي مف حيث مقومات القوة، وتنتشر مصالحيا في كؿ بقاع  ،رخر األ
تعمؽ بمصالحيا في العالـ، إي بمعنى إنيا قوة لؾ منظور ورؤية محددة فيما يفي ضوء ذاالرض، وليا 

في دائرة امنيا  ا  واقع وسطاألوىي تعد الشرؽ ودائرة امنيا القومي عالمية،  عالمية ومصالحيا عالمية
 :تية القومي، وىو ما سنبيف كيفيتو وماىيتو في المطالب اال

 
 :ية بعد الحيب البايدةميي األ ()يةالمطلب االول: مقومات القوة االقتصاد

المتعمقة بمقومات القوة االقتصادية يتـ اسقاط المؤشرات نو سإرخص روسيا، فيي ذال المبحثفي  بيناكما 
 : ، وىي كاالتي سابقالمذكورة الثالثة ا

 . ناتج القوميال-
 . متوسط درخؿ الفرد فييا-
 . تجارتيا الرخارجية-
 . الدوالر كعممة عالمية-
 . وة التكنولوجيةالق-
 
فيما يتعمؽ بالواليات المؤشرات تمؾ إلى  سيتـ االشارة، يرخص الواليات المتحدة الذي في ىذا المطمب  

 شير مقومات قوتيا االقتصادية.المتحدة لتأ
 

 :اوال: الناتج القومي
ف ف الواليات المتحدة قوة اقتصادية عظمى بكؿ المقاييس، و إ :المعروؼمف  الناتج إلى  ناتجيا القوميا 

 دالة عمى ىذا التفوؽ والقوة، وىو ما يمكف بيانو كاالتي: :ىو ،العالمي

                                                           

 - الثاني  بالمطم بػ مجمس األمف، عسكريا ونفوذا وعضوية في األرخر (عناصر القوة السياسية )سيتـ تناوؿ موضوع
صالحيا قوة كبر  ليا م فضال  عف انياعوامؿ تساعد عمى توليد رؤية لمنظاـ الدولي عامة ، تعد المبحث، كونيا  مف ىذا

 نيا.التي تتنافس او تتصارع بشأ
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 العواـل  باالسعار الجارية ي و متوسط درخؿ الفردمريكاأل المحميالناتج يوضح (:  7 -1الجدوؿ )
 (2013 -1990) مرختارة

السٌت 

 الوالُت

الوحلٍ حجن الٌاحج 

ٍ هيَ األ االجوالٍ

بولُار دوالر 

 ٍأهيَ 

حجن الٌاحج القىهٍ 

العالوٍ بولُار 

 ٍأهيَ دوالر 

هخىسط دخل 

ٍ هيَ الفيد األ

 بالف دوالر

هخىسط دخل 

الفيد فٍ 

العالن بالف 

 دوالر

الٌاحج القىهٍ 

ٍ الً هيَ األ

الٌاحج القىهٍ 

 العالوٍ ب %

0;;1 7;9;98 - 9.9; - - 

0;;7 988690 - 9:9: - - 

9111 019:69: - .790 - - 

9117 0.0:89. 8676998 68999 99. 9196% 

9119 0681.99 98:;699 6:99 :9. 0:9;% 

911; 0678;9: :90.;9: 6:9. :9; 0999% 

9100 0798698 ;.10699 719. ;9: 089;% 

910. 08;;996 01906;99 7.97 0198 0898% 

 عتمادا عمى:إالجدوؿ مف عمؿ الباحث  المصدر:
 كانوف الثاني 12تروني الرسمي لمصندوؽ، استرخرج تاريخ: احصاءات البنؾ الدولي، الموقع االلك-1

 :2015 العاـ
http://search.worldbank.org/data?qterm=GNP+WORLD&language=&format= 

 العاـ كانوف الثاني 12احصاءات البنؾ الدولي، الموقع االلكتروني الرسمي، استرخرج بتاريخ: -2
2015 : 

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?page=2 
 

 
، وارتفع  رخالؿ المدة التي تغطييا الدراسة ي قد نمامريكف اف الناتج القومي األيالجدوؿ اعاله، يب

عشرة االؼ مميار دوالر مستو  إلى  ليصؿ ،1990مف مستو  مقارب لمست آالؼ مميار دوالر عاـ 
مف الناتج  (%17)، وىو ما يشكؿ نحو 2010الؼ مميار دوالر عاـ  (15)، والى مستو  2000عاـ 

 اي قوة في العالـ.إلى  القومي العالمي، وىي نسبة كبيرة قياسا
ي قياسا بالناتج العالمي يرجع الى عدة مريكواالنرخفاض الذي شيده حجـ الناتج القومي األ

 اىميا: ،عوامؿ
 (2008)و  (1997) عاميمابيف الي مريكالتي تعرض ليا االقتصاد األ ةاالقتصادياالزمات -

 .تو الى الركود في بعض المراحؿواوصم ،والتي رخفضت نسب النمو
جانبا مف مشاركتيا في الناتج  لتزيد، رخر األستمرار معدالت النمو في دوؿ العالـ ارتفاع او إ-

 .القومي العالمي
الحرب )ػكما اف الحروب التي رخاضتيا الواليات المتحدة في: افغانستاف والعراؽ وما ادعتو ب-

 انتيت الى تحميؿ الواليات المتحدة كمؼ عالية كانت عمى حساب قدرتيا االقتصادية. (عمى االرىاب



7; 

 
ف ىذا والمتعمقة بالناتج القومي، يالحظ ا كي ايضا،يومف المؤشرات المرتبطة باالقتصاد االمر 

 تي:الناتج القومي يتشكؿ مف اآل
 ي .مريكاألمف االقتصاد  (%55.3)إلى  بيذا الناتج يصؿ القطاع الرخاص اسياـ أف-
 ( .%24.1)يمثؿ نشاط الحكومة الفيدرالية  في حيف-
 المتبقية (%20.6)ة حكومات الواليات والسمطات المحمية )بما فييا التحويالت الفيدرالية( أنشطو -

مف  (%67.8)بنسبة  قطاع الرخدمات يـحيث يس ،قتصاد ما بعد صناعيإي مريكويعد االقتصاد األ
  يمريكالقومي األإجمالي الناتج مف  (%4)ويشكؿ القطاع الزراعي نحو ، القوميي الناتج إجمال

كوف الواليات  فيامر لـ يؤثر منو، وسعة قطاع الرخدمات  (%28والقطاع الصناعي يشكؿ نحو)
 صنيع المعدات المرختمفة والسياراتكونيا تقوـ بتتزاؿ تعد مف القو  الصناعية الكبر ،  ماالمتحدة 

فضال عف صناعة  ،لسياراتواىـ الصناعات فييا ىي الصناعات االلكترونية والكيمياوية وارىا، وغي
 .(1)والمنتجات الغذائية النفط والمعدات النووية

 
ي ياتي في طميعة االقتصادات الكبر  في العالـ، مريكوالمؤشرات في اعاله تبيف اف االقتصاد األ

  مف اىـ الدالئؿ عمى قوة االقتصاد الوطني وتنافسيتو عالميا احدف الناتج القومي ىو و إف تـ بيانووكما 
ياتي في  كييف االقتصاد االمر إتقرير التنافسية الدولية  ، إذ بيففرعية هلكونو حصيمة مؤشرات عد

باستثناء المانيا و را وسنغافورة وفنمدنا والمانيا، سويس :بعد كؿ مف 2014عاـ  المرتبة الرخامسة عالميا
إلى  بسبب صغر حجميا ؛يمريكلالقتصاد األ حقيقيةاالولى ال تمثؿ قدرة تنافسية صادات ف االقتإف

 دوالر الؼ مميار (3.635)الناتج القومي اللمانيا البالغ نحو  تـ استحضارواذا ما  ،(2)االقتصاد العالمي
االقتصاد بمعنى ارخر يكوف إي ي، مريكف ىناؾ فرؽ واسع بينو وبيف االقتصاد األ، فإ(3) 2013عاـ 
 ي االكبر واالقدر عمى التنافسية عالميا.مريكاأل

 
 :ثانيا: متوسط دخل الفيد

العالـ،  صفو مؤشر داؿ عمى قوة االقتصاد بػ الدولة، وبػبو  ا فيما يرخص متوسط درخؿ الفرد فيياام
 قياسا ف متوسط درخؿ الفرد في الواليات المتحدةإ( تبيف 7 -1كما ورد في الجدوؿ ) فالبيانات المتاحة 

                                                           
 ،2014ؽ النقد الدولي، نيويورؾ، فاؽ االقتصاد العالمي، التعافي يكتسب قوة، صندو آ، 2014ير ينظر: تقر - 1

 .51، وص49ص
2 -The Global Competitiveness Report 2014- 2015, World Economic Forum and 
Columbia University, Geneva, 2014, pp:102-103. 

 : 2014 العاـ ايموؿ 29، استرخرج بتاريخ: الناتج المحمي اإلجمالي -ألمانيا - 3
 ،http://ar.tradingeconomics.com/germany/gdp 
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المتوسط العالمي إلى  الؼ دوالر قياسا (46.2)فيو بمغ نحو المتوسط العالمي يعد مرتفعا نسبيا، إلى 
 (9.8)المتوسط العالمي البالغ إلى  الؼ دوالر قياسا( 50.3 )، و2005الؼ دوالر عاـ  (7.3)البالغ 

 .اله، كما مؤشر في الجدوؿ اع، وىكذا مع باقي االعواـ 2011عاـ  الؼ دوالر
ف ىنالؾ و  قائـ عمى عمميات ي مريكاف االقتصاد األ أال وىي: نقطة مرتبطة بمتوسط درخؿ الفردا 

دوؿ ) وسط:األاغمب دوؿ الشرؽ كما في  ،وليس عف جراء تصدير لمواد ريعية ،اقتصادية حقيقية
و  اف متوسط الدرخؿ ىنا دالة عمى مست :بمعنى ارخرو  (،مجمس التعاوف الرخميجي والعراؽ وغيرىما

كما يعبر عف  ،االقتصاد قياسا لالقتصاد العالميي جراء قوة مريكالرفاىية الذي يتمتع بو المواطف األ
 ي قياسا لغيره في دوؿ العالـ.مريكانتاجية مرتفعة لمعامؿ األ

 
 :الخايجيةثالثا: مؤشي التجاية 

ف بياف إفي، ريكمرخر عمى قوة االقتصاد األُا آبوصفيا مؤشر  :اما فيما يرخص تجارتيا الرخارجية
وقفة قميمة لبيانيا، فالواليات المتحدة وكما مبيف في الجدوؿ إلى  مد  قوة الواليات المتحدة ىنا تحتاج

وبيف ما  ،وجود عجز في ميزانيا التجاري، اي وجود رخمؿ بيف ما تصدره ( تعاني8 -1المرفؽ )
وكؿ العمميات التجارية تقـو تصنع، ف الواليات المتحدة تستورد اكثر مما إلى إ وىو ما يؤشرتستورده، 
مستويات مرتفعة اعالىا كاف عاـ إلى  ية، والعجز يصؿمريكوليس الحكومة األ ،افرادأو  بيا شركات

2012. 
اف  عمى الرغـ مفف الواليات المتحدة تعد ثاني اكبر دولة تجارية في العالـ، إف ،في المقابؿ لكف

إلى  ،2013التجارة الكمية، اذ وصمت تجارة الصيف عاـ الصيف تفوقت عمى الواليات المتحدة بحجـ 
البالغة  (ىونؾ كونؾ)مميار دوالر، ويضاؼ لو تجارة  (259.8)وبفائض قدره  ،مميار دوالر (4160.6)

  مميار دوالر (11.3)مميار دوالر، وتجارة مكاو البالغة  64.5وبعجز قدره  ،مميار دوالر 983.3
مميار دوالر، وفائضيا  (5155.5)الكمية  (الصيف)يكوف تجارة  يمافمميار دوالر، 9.1وبعجز بالغ 

ف ىذا المؤشر يبقى رخاضع لممراجعة، كوف االقتصاد الصيني إال إ، (1)مميار دوالر (186.2)التجاري 
س الماؿ أا اغمبو ليس صيني، وحجـ مشاركة ر سماليرأعمى التصدير لمنتجات شركات كبر  يعتمد 

نو في االصؿ تجارة دولية تصنع وتمر عبر إبمعنى إي ت والتجارة مرتفع، ي في تمؾ الشركامريكاأل
، وما زاؿ حجـ االيراد المتحقؽ مف تمؾ التجارة )او االستثمارات( ال يحسب في التبادالت الصيف

ية جراء أمريكنما ىي تصدير لمنتجات وسمع ية إمريكفي حيف اف التجارة األية، مريكالتجارية األ
 ي ينتج تمؾ الرخدمات والسمع بشكؿ حقيقي.مريكقيقية، اي اف االقتصاد األنتاج حعمميات إ

، اي اف ي اقتصاد لو دعامات صناعية قويةمريكوىذا المؤشر يعطينا دالة عمى اف االقتصاد األ
 .يةأمريكقدرات ليست إلى  وليس ،يةأمريكصناعية قاعدة  عمى التصدير والتجارة مستندة الى القدرة

                                                           
1 -United Nations . Monthly Bulletin of Statistics, September 2014, p: 158. 
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 (:2013 -2008العامي) مع دوؿ العالـ لممدة بيف تجارة الواليات المتحدة الرخارجية (:8 -1الجدوؿ )
 ية بمميار دوالرمريكحجـ الفائض بالتجارة األ يأمريكحجـ التجارة الكمي بمميار دوالر  عاـال

2008 2112.1 + 696.1 
2009 2661.2 + 549.2 
2010 3247.5 + 690.6 
2011 3746.2 + 785.6 
2012 3882.2 + 790.8 
2013 3912.2 + 750.1 

 عتمادا عمى:إعداد الباحث إالمصدر مف 
 :2015 العاـ كانوف الثاني 12احصاءات صندوؽ البنؾ الدولي، الموقع االلكتروني الرسمي لمصندوؽ، استرخرج تاريخ: 

http://search.worldbank.org/data?qterm=Import+RUSSAIN+TRADE+%24&language=&for
mat= 

United Nations . Monthly Bulletin of Statistics, September 2014, pp: 156-157 

 
 :ىما ، يوضح مسالتيف ( اعاله8 -1)ستشفافو مف الجدوؿ والمؤشر الذي يمكف إ

نحو إلى  تصؿ ، نسبة ميمة مف التجارة العالميةنما ىو كبير جدا ويارخذية إمريكاف حجـ التجارة األ-1
 (3247)نحو إلى  ،2008مميار دوالر عاـ  (2112)وىو يزداد سنويا مف نحو  ،2013عاـ  (13%)

 .2013مميار دوالر عاـ  (3912)، والى نحو 2010مميار دوالر عاـ 
المتحدة تستيمؾ اكثر  ف الوالياتإلى إ وجود عجز في الميزاف التجاري ، وىو يؤشر مف رغـعمى الو -2

  وجيات نظر مرختمفة تبيف إف االمر ال يحمؿ سمبية مرتفعةميزاف مف ف حساب ذلؾ المما تنتج، إال أ
طريقة احتساب الميزاف التجاري، فمثال مع الصيف تحسب الواليات  :إلى نما بعض مف العجز راجعوا  

ال  ، اي الواليات المتحدة، المتحدة التصدير الصيني مف الصيف وىونؾ كونؾ وماكاو، في حيف انيا
ف بعضا مف الصناعات ، فإأرخر الصيف مباشرة، ومف جية إلى  ي تذىبتحسب اال قيمة الصادرات الت

ية، مريكالسوؽ األإلى  نما يعاد تصدير منتجاتيالتي وضعت في دوؿ عدة: كإستثمارات إية امريكاأل
نما وضعتيا وصاغتيا لتمبية ية مع دوؿ العالـ إمريكف بعضا مف العالقات التجارية األإف ثالثةومف جية 

الصيف في  الشراكة مع :متطمبات اقتصادية صرفة، ومثالولمراعاة  ،ية اكثر منومتطمبات سياس
 وغيرىا. تسعينيات القرف الماضي

 
 :ي  عملة احتياط عالميةميي يابعا: مؤشي الدوالي األ

ي تظير كعممة احتياط عالمية منذ نياية القرف التاسع عشر، قياسا مريكت مكانة الدوالر األبدأ
قرار نظاـ اقتصادي ونقدي إل 1945( عاـ برتف وودز)رليني، ثـ ترسرخت في مؤتمرات الى الجنيو االست
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بعد الحرب العالمية الثانية، وما تمرخض عنو مف تاسيس صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي،  يفعالمي
 صار الدوالر عممة ،1971ثـ مع اتجاه الواليات المتحدة الى فؾ العالقة بيف الدوالر والذىب عاـ 

 تحويمو الى ذىب.احتياط عالمية مف غير المجوء لػ
 

 :(1)تيلعممة في االسواؽ العالمية ىو اآلف ما يعزز قوة ىذه اواليوـ، فإ
 ي، ويتـ حفظ االحتياطي النقدي بالدوالر.مريكمعظـ االرصدة الدولية تحسب عمى اساس الدوالر األ-1
ثـ تحويؿ الدوالر  ،المحمية الى دوالرتحويؿ العممة اف اغمب التبادالت العالمية تتـ بالدوالر، اي بعد -2

 . الى عممة محمية
 تتعامؿ معو كعممة نقد واحتياطي عالمي وؿ العالـ تقبؿ عمى شراء الدوالريجعؿ كؿ د ما تقدـ-3
ية ذات جاذبية ، في حيف اف ارتفاعو قياسا الى مريكنرخفاض اسعار الدوالر يجعؿ الصادرات األإ-4

 ية اكثر جذبا لالستيراد.مريكيجعؿ السوؽ األ رخر األالعمالت 
االستيراد )فاف قيمة الدوالر تكسب الواليات المتحدة سنويا مزايا ميمة عمى صعد:  ،وبالمحصمة

ستمرار بعض مراكز الماؿ لمتمسؾ بالدوالر كعممة احتياطي (، كما اف إوالتصدير، واالستثمار، والنفوذ،
 ية.مريك.. يجعؿ مف ىذه العممة واحدة مف دعائـ القوة األمثال (دوؿ مجمس التعاوف الرخميجي)لدييا: 

 
 : خامسا: مؤشي القوة الت نولوجية

 :ويعزا قوتيا الىبحكـ ما موجود مف صناعات عمى االرض،  اليات المتحدة قوة اقتصادية عظمىاف الو 
ط البحث والتطوير التكنولوجيا، فالواليات المتحدة تقدمت تكنولوجيا عمى باقي دوؿ العالـ بحكـ رب

مف ناتجيا القومي عمى البحث والتطوير،  (%6)وىي تنفؽ نحو ية، مريكوليس بالدولة األ ،بالشركات
وبارتباطو بالشركات يكوف البحث والتطوير معبر عف مؤشر حقيقي، كوف الشركات تعمؿ وفقا لمنطؽ 

اما االحتكار او  :اف يعظـنو والبحث لدييا يستجيب لكؿ ما مف شأالربح واالنتاجية والمنافسة، 
واسبقية ى بعوامؿ قوة حقيقية، ية عالميا، وىو ما جعؿ الواليات المتحدة تحظمريكالتنافسية لمشركات األ
، عمى  (عسكريا وصناعيا): رخر األف العامؿ التكنولوجي يتحوؿ الى القطاعات عمى غيرىا بحكـ إ

 نحو يعطي لمواليات المتحدة قوة مضافة.
 

يضاؼ لو مؤشر ارخر ، و  ا  قوي ا  اقتصاد يعد يمريكف االقتصاد األفإ المؤشرات اعالهى إل واستنادا
حتالؿ الواليات المتحدة المرتبة االولى عالميا بحجـ احتياطي الذىب، اذ يبمغ أ وىو أالداؿ عمى قوتو 

                                                           

 :2005 العاـ نيساف 30، استرخرج بتاريخ: ى وعممة االحتياط النقد  العالمى فى المستقبؿمريكالدوالر األتقرير: - 1
http://www.dollar-prices-day.com/2013/04/dollar-price-future-2050.html 

 : 2014 العاـ تشريف الثاني 15، استرخرج بتاريخ: باحتياطيات الذىب،  روسيا تتفوؽ عمى الصيفتقرير:  وايضا:
http://arab.rbth.com/economics/2014/08/29/27845.html 
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مف  (%72)، وىو يعادؿ ما نسبتو 2015طف في مستيؿ العاـ  (8133.5)نحو  لدييا االحتياطي
مف قيمة  (،٪1) بمغتمة االحتياطات المالية فييا، في حيف اف نسبة الذىب في احتياطي الصيف قي

، وفي (٪3)، وفي الياباف(٪10)وفي روسيا   ،(٪7)  االحتياطات المالية لذات العاـ، وفي اليند
إيجابي  زيادة احتياطيات الذىب كاتجاهإلى  ، يمكف النظرمف ثـو  (،٪65)  ، وفي فرنسا(٪68)ألمانيا 
، وىي احتياطات ال تتاثر بالتضرخـ ، ومف ثـ ال تفقد قيمتيا الموثوقية احية تنويع ىيكؿ االحتياطيامف ن

 .(1)بمرور الوقت
ىي  دوليفي النظاـ ال ي قويمريكف المؤشرات اعاله التي تبيف اف االقتصاد األإمع ذلؾ، ف

 :(2)تيىميا اآلأ، و ة لمنقاش، فيذا االقتصاد يعاني عدة عوارض تجعمو يعانيعرض
ىي في تراجع، اذ والتي  رخر األي قياسا لالقتصادات العالمية مريكالقوة التنافسية لالقتصاد األ
ية، ورخصوصا لد  مريكبمعدالت مرتفعة تفوؽ نظيرتيا األ رخر األتنمو القوة التنافسية لالقتصادات 

تركيا واليند وجنوب افريقيا  :مثؿ ،دوؿ الصيف وروسيا االتحادية، وحتىي و وروبدوؿ االتحاد األ
قوة كبر  مف إلى  مف الزمفقادميف والبرازيؿ، وىو امر ينذر بتحوؿ الواليات المتحدة عمى مد  عقديف 

 بيف عدة قو  في النظاـ الدولي.
قدرتيا  تراجعت الواليات المتحدة رخمؼ المانيا في ، فقد2014وحسب تقرير التنافسية الدولي لعاـ 

ا: الميزاف يف حساب مؤشر التنافسية يقوـ عمى حساب مؤشرات فرعية اىمإمعموـ ف التنافسية، وكما
مراجعة بو  ،..في االنتاج الصناعي وحجـ البطالةالتجاري ومعدؿ النمو في الناتج القومي ومعدؿ النمو 

ىي و أ ،(المانيا)ف القو  المنافسة اعاله بدأت تتفوؽ عمى الواليات المتحدة: إ :ليذه المؤشرات يتبيف
الحروب الثالثة التي  :قدرة الواليات المتحدة ىو في . ولعؿ ما اثر(الياباف)تقترب مف الواليات المتحدة: 

ليا بكمؼ  ب، وتسب(االرىابػ)وعمى ما اسمتو ب (،افغانستاف والعراؽ)رخاضتيا الواليات المتحدة عمى: 
 قتصادية غير منظورة لميوـ.إ

ع سقؼ الديف الذي ترزح تحتو الواليات المتحدة والذي ما يمكف مالحظتو ىو ارتفا أىـولعؿ 
الؼ مميار دوالر عاـ  (7) يبمغ نحو ، بعد اف كاف2014ر دوالر عاـ الؼ مميا (17) ػتجاوز حاجز ال

(، ناىيؾ عف االزمة المالية التي ضربتيا 8 -1 ، واستمرار العجز في الميزاف التجاري )جدوؿ2004
( في 2015)مستيؿ عاـ  دراسةتى تاريخ االنتياء مف ىذه الستمرة حثارىا مآوما زالت  ،2008عاـ 

 وتسببت بركود اقتصادي عالمي واسع.،ي مريكاالقتصاد األ
                                                           

 :2014 العاـ ديسمبر 31، استرخرج بتاريخ: أكبر احتياطيات الذىب في العالـتقرير: - 1
https://insider.pro/ar/article/218/ 

 :2014العاـ تشريف الثاني  15، استرخرج بتاريخ: وؽ عمى الصيف باحتياطيات الذىب، روسيا تتفتقرير: وايضا: 
http://arab.rbth.com/economics/2014/08/29/27845.html 

ية والبحوث والتوثيؽ، ستراتيجغساف الزي، سياسة القوة ، مستقبؿ النظاـ الدولي والقو  العظمى، مركز الدراسات اإل- 2
 .158وص ،156ص، 2000بيروت، 
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 :بعد الحيب البايدة وسطاأل ية للشيق ميي األ اإلستياتيجيةالمطلب الثاني: اليؤية 

منيا بمرتكزات الرؤية  وبقصد تناوؿ ىذا المنظور، سنقسـ ىذا المطمب الى نقطتيف، تتعمؽ االولى
 ، والثانية بمضاميف تمؾ الرؤية.وسطية لمشرؽ األمريكاأل
 

 :وسطية للشيق األ ميي اوال: ميت زات اليؤية األ
عوامؿ القوة الذي يحدد المد  الذي تشممو د يحدت ، يجبوسطاألية لمنطقة الشرؽ مريكالرؤية األلبياف 

 تي:اآلعنى تمؾ الرؤية ومضمونيا، وكياف مبو  تحديده عف طريقيايمكف و ، تمؾ الرؤية
 . عضوية مجمس األمف، وبضمنيا القوة السياسية-1
 .القوة العسكرية-2
 .االحالؼ الدولية الجماعية والعالقات الدفاعية الثنائية-3
 

 وىذه العوامؿ، استرخدمتو الواليات المتحدة بطريقيف او اسموبيف:
 ييف في العالـمريكالمصالح والنفوذ األمد -أ
 المجوء الى تطبيؽ ما يعرؼ بالقوة الذكية، وىي حصيمة القوة الناعمة، والقوة الصمبة-ب

 وىي مما يمكف بيانو كاالتي:
 
 :القوة السياسية-1

 :(1)ياأىماف الواليات المتحدة قوة سياسية عالمية، تعكسيا عدة مؤشرات، 
فنظاـ حكـ  :ية التي يقوـ عميو عالمياالسياس القيمة السياسية والثقافية المعطاة لنظاـ حكميا والقيـ-أ

عمى التداوؿ  لميوـ ىو نظاـ حكـ رئاسي يقوـ ،1789الواليات المتحدة المطبؽ منذ كتابة الدستور عاـ 
عمامو واقتباسو مف قبؿ انظمة حكـ إطية )االنترخاب(، وىذا النظاـ تـ لية الديمقراآالسممي لمسمطة عبر 

  دفعت االنظمة الشمولية لمتغييرأو  ء الحرب الباردة، حيث سقطتتحديدا بعد انتيا، و عدة في العالـ
يع التي يش قيمو أىـو ،يمريكباقتباس النظاـ السياسي األ و:تجاه الذي عـ مرختمؼ دوؿ العالـ ىوكاف اال

اوؿ السمطة قيـ الديمقراطية وقيمة الحريات وقيمة االنترخاب وتد:اعماميا في الرخطاب السياسي ىي
 سياسي عمى بمداف عدة في النظاـ الدولي.-ثقافي تأثيرف الواليات المتحدة تتمتع بإسمميا، وبيذا ف

                                                           

، 61، ص2009المنيؿ المبناني، بيروت، ية تجاه الوطف العربي، دار مريكينظر مثال:.محمد مراد، السياسة األ- 1
وايضا: .حيدر عمي حسيف، رؤية مستقبمية لتحوالت القطبية الدولية، مجمة المستنصرية لمدراسات العربية  .64وص

 .13، وص11ص ،2013لية، الجامعة المستنصرية، لعربية والدو ، مركز المستنصرية لمدراسات ا43والدولية، العدد 
ية واثرىا في النظاـ الدولي، مجمة دراسات دولية، جامعة بغداد، مريكولممقارنة ينظر: سميـ كاطع عمي، مقومات القوة األ

 .172، وص169، ص2009، 42العدد 
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تمؼ دوؿ بعالقات مع مرخ الواليات المتحدةترتبط وتكاد  :عالقاتيا السياسية مع دوؿ العالـحجـ -ب
 ،رسميئة قميمة مف الدوؿ التي ال ترتبط معيا بعالقات سياسية جيدة بشكؿ فال إالعالـ، وال يستثنى منو 

 وكوبا وفنزويال وكوريا الشمالية. إيرافواىميا 
ولميوـ ىي عضو دائـ في  ،1945فيي منذ تاسيس االمـ المتحدة عاـ  :مجمس األمفعضوية  -ج

ما تممكو مف عوامؿ قوة في إلى  كونيا قوة منتصرة في تمؾ الحرب واستناداإلى  ستناداإ مجمس األمف
لـ يمر قرار لـ ترغب بمروره في المجمس، ولنتذكر مشروعات  فمجمس األمالعالـ، ورخالؿ وجودىا في 

، كما انيا مارست ضغطيا (إسرائيؿ)ي مما يتعمؽ بادانة سرائيماإل _القرارات المتعمقة بالصراع العربي
واستطاعت اف تجعؿ المظمة  ،1990بعد عاـ  مجمس األمفورخصوصا اعضاء  ،عمى كؿ دوؿ العالـ

عمؿ ترغب القياـ بو حتى العاـ  أليمقدمة  مجمس األمفمتحدة وقرارات االممية، اي مظمة االمـ ال
يا بعد ذلؾ جوبيت بارتفاع في حدة المعارضة الروسية والصينية لما ترغب بتمريره في ن، لك2001

 .مجمس األمف
يا ى بشرعية دولية )فيظتمرير سياساتيا العالمية عبر قرارات تحإلى  ما تمجأ الواليات المتحدة غالبا  ف

ار تحالفات مصمحية طإفي أو  العمؿ المنفردإلى  ف تمجأأ(، لكنيا ال تكترث بمجمس األمفقرار مف 
 .2003قرار غزو العراؽ عاـ  ذلؾ، ومنيا مثال   مصالحيا اقتضتمحدودة اف 

 تجعؿ الواليات المتحدة قوة سياسية قادرة عمى اف تؤثر في النظاـ الدولي المتغيرات في اعاله
 .ة في العالـيقميمفي اغمب النظـ اإل تأثيرلا ككؿ، وبػ

 
 :القوة العسكرية-2

في النظاـ الدولي،  رخر األقوة الدوؿ إلى  رخر عمى القوة التي تممكيا الدولة قياساآوىي مؤشر 
النووية  سمحةاالنفاؽ العسكري واأل :ىميا، أمؤشرات عدة إلى  وىذه القوة يمكف تاشيرىا استنادا

 .اقات التعاوف والتحالؼ العسكريةوحجـ اتف ،ي العالـواالنتشار العسكري ف
االتي عمى صعيد االنفاؽ العسكري، كما  يعطي او يؤشروتتبع قوة الواليات المتحدة عسكريا 

 ( المرفؽ.9 -1مؤشر بالجدوؿ )
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 (2013 -1995) مرختارة العواـي لمريك(: االنفاؽ العسكري األ9 -1جدوؿ )

 االنفاؽ العسكري العالمي بمميار دوالر ي بمميار دوالرمريكري األاالنفاؽ العسك عالـال
1995 336.6 789 
2000 322.3 806.1 
2001 414.4 864.1 
2003 507.7 1291 
2005 579.8 1423 
2007 604.2 1528 
2009 701.2 1715 
2011 711.4 1749 
2013 685.3 1842 

ت الوحدة العربية وارخروف، ، بيروت، مركز دراسا2014ي، الدول واألمفالتسمح ونزع السالح  المصدر:
 .258، وص257ص ،2014

 
نفقت نحو أ، فيي عالمية يبيف اف الواليات المتحدة قوة عسكرية اف الجدوؿ اعاله

، وىو معدؿ يفوؽ مف االنفاؽ العالمي ،2013عاـ  (%37.2)، ونحو2000عاـ  (39.9%)
ة تتفؽ مع أنشطنفاؽ عمى االردىا، وىذا االمر يتيح ليا اي انفاؽ تقـو بو اي قوة في العالـ لمف
نفاؽ عمى قضايا البحث والتطوير في قطاع االية، و مريكالغايات السياسية العالمية لمدولة األ

 .بنسب تسمح ليا بمرونة في التفوؽ عمى باقي دوؿ العالـ العسكرية المرختمفة األسمحة
نعمى معدؿ انفاقيا العسكري، وال تتوقؼ قوة الواليات المتحدة العسكرية  ؾ انواع اما ىنوا 

ف الواليات المتحدة اوؿ دولة إالقدرات النووية، فالمعروؼ  :ىمياالقدرات العسكرية التي تممكيا،وأ
 سمحةالنووية في الحرب العالمية الثانية، وىي تمتمؾ ترسانة ضرخمة مف تمؾ األ سمحةتسترخدـ األ
رأس نووي  (2150)النووية التي تممكيا بنحو سالرؤو د ية منيا وتكتيكية، ويقدر عدإستراتيج

رأس نووي جاىز لمنشر وفقا لمضرورات االمنية، سواء تـ نشرىا  (5550)منشور في العالـ، و
القاذفات الحربية، وتممؾ الواليات المتحدة وسائؿ  ـأ الصواريخ البالستيةأو  بالغواصات النووية

ية عابرة لمقارات مركب إستراتيجصواريخ  (449)نيا:لنووية ما سمحةية اليصاؿ األإستراتيج
س نووي، أر  (300)ية مركب عميياإستراتيجة فقاذ (111)س نووي، وأر (500)عمييا

 :تتضمف أرخر س نووي، ناىيؾ عف وسائؿ أر  (1152)غواصة نووية مركب عمييا(239)و
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واعيا متغيرة مف ان، واعدادىا و رخر األوبعضا مف الطائرات الحربية  ،صواريخ متوسطة المد 
 .(1)والتجديد والبحث والتطوير اإلنتاجبحكـ اعماؿ  أرخرالى  عاـ

، وفي المحيطات ف لمواليات المتحدة انتشارا عسكريا في اغمب دوؿ العالـإواالكثر مف ذلؾ 
مواجية والتعامؿ مع اي تحدي يجابو القدرة عمى العمى نحو يتيح ليا  والبحار المرختمفة

 ي في العالـ.مريكتبيف حجـ االنتشار العسكري األ بيذه الدراسة المرفقة(3) مصالحيا. والرخريطة
 

 :االحالؼ الدولية الجماعية والعالقات الدفاعية الثنائية-3
كما في  ،يمريكعف جاذبية االنموذج األ تأتيوىي مصدر قوة الواليات المتحدة االرخير، وىي ال 

تتعاوف أو  وبموجبيا تتحالؼ ،رخر األواقعية تعييا الدوؿ تي مف عالقات مصالح أنما توا  القوة السياسية 
ضافية، وانتشارا إعطي لمواليات المتحدة عوامؿ قوة مع الواليات المتحدة، وىذه العالقات والتحالفات ت

، ولمواليات المتحدة ضافيا في التعامؿ مع التيديدات لمصالحيا في االقاليـ المرختمفةإعسكريا، وجيدا 
 ع في عنوانيف:تق عدة تحالفات

غمب الدوؿ أالذي يضـ معيا  (حمؼ الناتو)ويمثميا في الوقت الحالي  :تحالفات عسكرية عامة-
لكنو  .ا الغربيةأوروبلمتعامؿ الدفاعي مع التيديدات التي تعصؼ ب ،1949نشا عاـ الذي أية، و وروباأل

 .(2)لعالـ الغربيوصار اداة ىجـو ضد اي تيديد يتعرض لو ا ،تغيرت عقيدتو 1999،منذ عاـ 
مع االتفاقية االمنية  منيا مثال  و رخذ صيغ مرختمفة مف الاللتزامات، أت :وىناؾ اتفاقات تعاوف ثنائية-

، وفييا  1945رخر منذ عاـ آالياباف التي تتجدد بيف حيف و  لتزامات دفاعية متبادلة وحؽ الواليات إلميـو
لميوـ،  1953ف عسكري مع كوريا الجنوبية منذ عاـ تفاقية تعاو إبنشر قواتيا في الياباف، وىناؾ  المتحدة

 ،.(1981ي عاـ ستراتيج)التعاوف اإل( إسرائيؿ) مع مصر ومع أرخر مع دوؿ الرخميج العربية، و  أرخر و 
وحؽ استرخداـ  أسمحةترخزيف  :االتفاقات والتعاوف تشمؿ حـز مرختمفة مف التعاوف، مف ضمنيا تمؾو 

ة، يقميمالحميفة لمواليات المتحدة في عممياتيا العسكرية اإل اراضي الدولة الحميفة ومساعدة الدولة
 .ة والتدريب والمناورات المشتركةوتجييز الواليات المتحدة لمدولة الحميفة بالمعدات العسكري

 

                                                           
، 387ص، 2014لعربية وارخروف، الوحدة ا ، بيروت، مركز دراسات2014التسمح ونزع السالح واالمف الدولي،  - 1

ية الردع، العقيدة العسكرية إستراتيجوسؼ العساؼ، يت المتحدة عالميا، ينظر ايضا: د.وبشاف قوة الواليا ،388وص
 .390، وص381، ص 2008ية الجديدية واالستقرارية الدولي، لشبكة العربية لالبحاث والنشر، بيروت، مريكاأل
، مجمة المجمة العربية لمعمـو األوسطة في الشرؽ قميميمؼ شماؿ األطمسي والتوازنات اإلرخضر عباس عطواف، ح- 2

، ص 2007رخريؼ ، بيروت -الجمعية العربية لمعمـو السياسية ومركز دراسات الوحدة العربية ،(16)، العدد السياسية
الحرب الياردة، مجمة جامعة ية بعد انتياء أوسطية حمؼ الناتو الشرؽ إستراتيجمحمد حسوف ، وايضا:؛ 57-56ص

 .504، وص501، ص2008، 24، المجمد (1)دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية، العدد 
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مكنتيا مف اداء مياميا كقوة عظمى،  قوة عالميةمكانة اعطت لمواليات المتحدة  العوامؿ اعالهإف 
ـ الدولي، واف تكوف قادرة عمى التعامؿ مع اشكاؿ التيديدات المرختمفة التي واف تبقى عمى قمة الير 

 تجابييا.
وليس ىذا فحسب، انما لجأت الواليات المتحدة في ظميا الى نوعيف مف السياسات التي تعبر مف 

 رخالليا انيا قوة عظمى:
 

 ييف في العالـمريكالمصالح والنفوذ األمد -أ
، قادتيا الى توسيع نطاؽ وة العسكرية وعمى قوتيا السياسيةعمى القؿ التي تشمية مريكالقوة األاف 

ية منتشرة في كؿ اقاليـ العالـ بحكـ مريك، فالمصالح األعالميا يمريكية والنفوذ األمريكالمصالح األ
كونيا قوة عظمى، واىميا انتشار شركاتيا الكبر  في مرختمؼ المجاالت االقتصادية، مف شركات نفط 

تصنيع ورخدمات مرختمفة، مما يسمح ليا بالتعبير عف مصالح الواليات المتحدة مف جانب، واتصاالت و 
 ويسمح لمواليات المتحدة بالتدرخؿ عسكريا عند الحاجة، حماية لمصالح تمؾ الشركات.

وتتمتع الواليات المتحدة بسبب مصالحيا، النفطية والتجارية والصناعية، مترافقا مع قوتيا 
بقدرة عمى النفوذ في دوؿ العالـ المرختمفة. وىي اليوـ تتمتع كمصالح ونفوذ بالقدرة  السياسية والعسكرية

 .(1)ية بشكؿ أو ارخرمريكبشكؿ يتفؽ مع المصالح األ رخر عمى التأثير في القرارات الدولية لمدوؿ األ
 

 المجوء الى تطبيؽ ما يعرؼ بالقوة الذكية، وىي حصيمة القوة الناعمة، والقوة الصمبة-ب
اف اصبحت الواليات المتحدة عمى قمة اليـر الدولي منفردة بتفكؾ االتحاد السوفيتي، اثيرت عدة  منذ

نقاشات بشاف ما يمكف اف تصبح عميو تمؾ القوة، ىؿ تدير النظاـ الدولي بمغة القيادة، اـ بمغة الييمنة، 
لى المزاوجة بيف لغة القيادة والواقع اف الممارسات التي سادت كانت اقرب ا اـ بمغة المشاركة والمنافسة.

ية، واستمر بعدىا جدؿ ارخر منذ مريك، بفوز الرئيس كمنتوف بالرئاسة األ 1993والمشاركة منذ عاـ 
في  مساعد وزير الدفاع في حكومة الرئيس كمينتوف، منتصؼ العقد التاسع، قاده السياسي جوزيؼ ناي،

فاده اف الواليات المتحدة تمتمؾ عوامؿ قوة صمببة، ، م(2) كتابو الذي ارخذ ذات التسميو )القوة الناعمة(
سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وىي عمييا اف تعيد االساليب التي تسترخدـ بيا تمؾ العوامؿ، لتنتقؿ بيا مف 
معنى القوة الصمبة الى معنى القوة الناعمة، اي التركيز ليس عمى استرخداـ تمؾ القوة الصمبة بقدر ما 

باسترخداـ القوة الصمبة ي مريكمارسة التاثير باسموب ولغة االقناع، فكاف التاثير األيكوف التركيز عمى م
، مف رخالؿ استراتيجيتي االستباقية )استباؽ اليجـو مف قبؿ الرخصـ بمياجمتو( الوقائية 2000بعد عاـ 

                                                           
، 2007ديفيد سي. كورتف، عندما تحكـ الشركات، ترجمة د.محمد درويش، بغداد، دار الماموف لمترجمة والنشر، - 1

 .291-282ص ص
ح في السياسة الدولية، ترجمة د.محمد توفيؽ البجيرمي، الرياض، مكتبة جوزيؼ ناي، القوة الناعمة ، وسيمة النجا- 2

 .2004العبيكاف، 
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و ما اليجوـ عمى مصادر تيديد رخاممة قبؿ اف تنشط(، اف كاف التركيز فييما عمى القوة الصمبة، وى)
قاد الى تحميؿ الواليات المتحدة كمؼ غير مسبوقة في الحرب المفتوحة في افغانستاف )منذ عاـ 

(، وىو ما دفع 2010 -2001( والحرب عمى االرىاب )لممدة 2011 -2003( والعراؽ )لممدة 2001
عمة، ثـ انتقمت ية نحو وجية القوة النامريك( الى تغيير السياسة األ -2009ادارة الرئيس باراؾ اوباما )

الى المزاوجة بيف عاممي القوة الصمبة والناعمة، عبر  2010بعدىا في استراتيجية االمف القومي لسنة 
اسموب عرؼ بالقوة الذكية، اي االسترخداـ الذكي لعوامؿ القوة الصمبة، ولعوامؿ التاثير والنفوذ، عبر لغة 

 .(1)االقناع اما بقبوؿ التاثير او بالمجوء الى لغة القسر
 

 :وسطي للشيق األ ميي ثانيا: مضمون المنظوي األ
جعمتيا تعطي  مواليات المتحدة في اليـر الدوليعوامؿ القوة اعاله، وما اعطتو مف مكانة لإف 

وقضاياىا المرختمفة، ومف  يقميممنظورا شموليا لمنظاـ الدولي وقضاياه، كافة، وبضمنيا بالطبع النظـ اإل
 .وسطاألضمنيا منطقة الشرؽ 

، فيمكف تحديدىا بحسب ما تتماس معو الواليات وسطاألية لمشرؽ مريكاما مضموف الرؤية األ
تية التي اآل استعراض القضاياة، ويمكف يقميمياتيا العالمية واإلإستراتيجواىمية في  ،المتحدة مف قضايا

 :(2)ية في تعاممو مع ىذه المنطقةمريكتشغؿ اىتماـ صانع السياسات األ
 يف .لغاز الطبيعيالنفط وا-1
 . التجارة الثنائية-2
 . تجارة السالح-3
 . االستثمارات المتبادلة-4
 . (إسرائيؿ)مف أحماية -5

 ويمكف بياف كؿ منيا كاالتي:
 
 

                                                           
 2015نيساف  20ينظر مثال: يحيى اليحياوي، اوباما واطروحة القوة الذكية، الجزيرة نت، استرخرج بتاريخ: - 1

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/11/18/%D8%A3%D9%88%D8%A
8%D8%A7%D9%85%D8%A7-
%D9%88%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9 

ية ستراتيج، مركز الدراسات اإل(10)ي، دراسات، العدد مريكالجديد في الفكر السياسي األ األوسطفؤاد نيرا، الشرؽ - 2
 .31، وص24، ص 2000بيروت،  حوث والتوثيؽ،والب
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 يف :النفط والغاز الطبيعي-1
 يفلمنفط والغاز الطبيعي مستيمكة بكميات كبيرةاف الواليات المتحدة كما ىو معروؼ دولة عظمى 

، رخر األالفحـ والطاقة النووية والطاقة الييدرومائية والطاقة المتجددة ك: رخر األع الطاقة وكؿ انوا
ولكف كما اف معدؿ االستيالؾ  .يمريكحجـ االقتصاد األ :ومبعث االرتفاع في حجـ االستيالؾ ىو

لطاقة نتاجيا مف موارد اإف معدؿ إ(، ف10 -1لمطاقة مرتفع في الواليات المتحدة، كما في الجدوؿ )
نما يتاح إف يسيطر عمى قطاع الطاقة عالميا ف مإالمتحدة ادركت الميـ ىنا اف الواليات و مرتفع ايضا، 

واىميا اقتصاد الياباف  (1)في االقتصادات المنافسة،في االقتصاد العالمي او  تأثيرالأو  لو فرصة لمتحكـ
موارد الطاقة المرختمفة في العالـ:  ضماف سيطرتيا عمىإلى  ا، وليذا اتجيت الواليات المتحدةأوروبو 

موارد الطاقة في الشرؽ  :عبر شركاتيا الكبر ، ومنيا وتصنيعا   ا وانتاجا وتكريرا ونقال  استثمارا واكتشاف
 .(2)وسطاأل

 2013عاـ  (يف)النفط والغاز الطبيعي (: الواليات المتحدة وموارد الطاقة10 -1جدوؿ )
 االسخهالك الوحلٍ االًخاج الوحلٍ لوخحذةالوخزوى لذي الىالَاث ا ًىع الطاقت

 الٌفط

أو  هي الٌفط الخقلُذٌ هلُار بيهُل ;919

 % هي االحخُاطٍ العالو097ٍ

هلُىى  96:

 بيهُل/ َىم

 هلُىى بيهُل/ َىم 0:99
هلُىى  .9. الف هلُار بيهُل هي الٌفط الصخيٌ ;

 بيهُل/ َىم

.هلُار م 68:1 الغاز الطبُعٍ
(3) 

 ُاطٍ العالوٍ% هي االحخ.9.

 .هلُار هخي 8.9 .هلُار م 769

% هي ;9ًحى 

 االسخهالك العالوٍ

 عتمادا عمى:إالجدوؿ مف عمؿ الباحث  المصدر:
Source: -BP Statistics Review of World Energy. June 2014. 
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp_uk_english/report_review_2014.pdf 

 
باقي  مف االحصاء في الجدوؿ اعاله، وتـ استثناء يفنات النفط والغاز الطبيعياتـ ايراد بيوقد 

في الواليات  بوفرة ، لكونيا عناصر تنتج محميا(النووية والفحـ والطاقة المتجددة)عناصر الطاقة: 
يسد عبر االستيراد، يا فييا، أمريكف ىناؾ عجزا إالطاقة المتعمقة بالنفط والغاز  وتبيف مصادر المتحدة

وىناؾ عدة مجيزوف لمواليات المتحدة عالميا، اىميـ: كندا والمكسيؾ وفنزويال ونيجيريا والسعودية في 

                                                           

 -ية، في كتاب: االمف والطاقة )جاف ىػ كاليكي ، ديفيد ؿ غولدوفإستراتيجديفيد ؿ غولدوف، بناء مرخزونات - 1
 .782، وص776در سبؽ ذكره، صمحرراف(، مص

ة ار العربي، ترجمة حساف البستاني، الداألوسطفاليري مارسيؿ، عمالقة النفط، شركات النفط الوطنية في الشرؽ - 2
 .178، وص170ص ،2006لممعمـو ناشروف، بيروت، 

. 3مميار ـ (7717)اف احتياطي الواليات المتحدة مف الغاز يبمغ إلى  ويشير التقرير االقتصادي العربي الموحد- 3
 .379، مصدر سابؽ ذكره، ص2013ينظر: التقرير االقتصادي العربي الموحد 
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تيا في مرختمؼ أنشطية مريكنما تمد الشركات األوا  تغطية العجز النفطي لدييا، ليس ىذا فحسب، 
رغبة بالحصوؿ  (وغيرىا ،سياآؿ وسط ودو  ،دوؿ الرخميج العربية): وسطاألومنيا الشرؽ  ،مناطؽ العالـ

عمى عوائد التعامؿ مع سمعة النفط ىذا مف جانب، ومف جانب ارخر التحكـ بيذه التجارة واسعارىا بما 
اما اىمية الغاز الطبيعي فانيا  .(1)المستيمكيف الكبار في العالـ فيالسياسي  تأثيرممارسة الإلى  يقودىا

عاـ  (%13ؾ الكمي لمطاقة عالميا، مف نحو)االستيال تتضح مف رخالؿ ارتفاع مؤشر نسبتو في
واىميتو تتركز بكونو مصدر نظيؼ لموقود، وسيؿ  ،2012( عاـ %23)لتصؿ الى نحو  ،1990

االسترخداـ، وعيوبو تكمف في تقنيات التكثيؼ، وفي طريقو نقمو، وعدـ القدرة عمى تحويمو الى المشتقات 
 عمى غرار النفط. أرخر صناعية 

 ،في تجارة الطاقة مف تذكر حجـ االحتياطي النفطي الشرؽ االوسطاف اىمية ويمكف بي
المنطقة في التجارة العالمية ليما، فدوؿ الشرؽ  مشاركةواحتياطات الغاز الطبيعي فيو، ومف بياف 

، و  (30) صدرت ما مجموعو وسطاأل مف الغاز  3ـ /مميار (712.4)مميوف برميؿ مف النفط/ يـو
 .(2)2012الطبيعي عاـ 

 وسطاألالمؤكد في بعض دوؿ الشرؽ  التقميدي (: االحتياطي واالنتاج والعمر االفتراضي لمنفط11 -1جدوؿ )
 : 2013 عاـل وكازرخستاف وتركمانستاف

االحخُاطٍ  الذولت

الوؤكذ بولُار 

 بيهُل

الٌسبت هي 

االحخُاطٍ 

 العالوٍ %

االًخاج هلُىى 

 بيهُل/َىم

هي الٌسبت 

االًخاج 

 % العالوٍ

لعوي ا

االفخياضٍ 

 للٌفط

احخُاطٍ الغاز 

الطبُعٍ بولُار 

 .م

 09761190 -  :69:  996;.0 العالن

 908999 سٌت 87 %0199 97; %9999 98699 السعىدَت

 .0919. سٌت :9 %90.  99. %;9; 070 العياق

 07:890 سٌت 9; %.99 998 %99: 01097 ال ىَج

 819099 سٌت ;: %999 996 %97: :99; االهاراث

 978.190 - %096 098 %099 0799 قطي

 087899 - %:19 199 %.19 99. هصي

 .98:719 سٌت 97 %698 699 %0196  079 إَياى

 990.:9 - %:09 098 %999 199. كازخسخاى

 090.:9 - %199 199 %1918 199 حيكواًسخاى

 عداد الباحث اعتمادا عمى:إالجدوؿ مف  المصدر:
 .:8، وص66ص ،.910لمصدرة، )الكويت: اوابؾ(، ظمة األقطار العربية اتقرير األميف العاـ لمن-

-BP Statistics Review of World Energy. June 2014. P: 41. 
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp_uk_english/report_review_2014.pdf 

 
برميؿ مف  ( مميار/1392وي عمى نحو)اف العالـ يحتإلى  في اعاله يشير( 11 -1)والجدوؿ     

قد درخمت عمى رخط ( إسرائيؿ) اف :وال ننسى القوؿ، الشرؽ االوسطػيتركز ب والنفط الرخاـ المؤكد، واغمب
نو مف غير المؤكد لميـو سياسات أال إتشافات النفطية في شرؽ المتوسط، االنتاج النفطي بحكـ االك

                                                           

 .187، وص181،مصدر سبؽ ذكره، صاألوسطركات النفط الوطنية في الشرؽ فاليري مارسيؿ، عمالقة النفط، ش- 1
 .380، مصدر سابؽ ذكره، ص2013ينظر: التقرير االقتصادي العربي الموحد - 2
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وط تقسيـ المكامف النفطية والغازية ما زالت محط رخالؼ الطاقة التي يتبعيا ىذا الكياف، كما اف رخط
بضع سنوات حتى يمكف الوقوؼ عمى نتائجو إلى  بيف الدوؿ المتشاطئة شرؽ المتوسط، وىو امر يحتاج

 عمى سوؽ الطاقة العالمي لمنفط والغاز الطبيعي.
نة في احتياطات الغاز لو مكاإف ، يحتوي ىذه الكميات مف النفط، كما وسطاألولما كاف الشرؽ 

االقتصادية ىتماـ الواليات المتحدة وشركاتيا، رخصوصا واف القو  إصار مبعث  ذلؾ فإالطبيعي، ف
، وكذلؾ يفا، والياباف والصيف كميا دوؿ مستيمكة ومستوردة لمنفط والغاز الطبيعيأوروبالمنافسة ليا: 

 .(اليند وجنوب افريقيا والبرازيؿ)الحاؿ مع الدوؿ الصاعدة: 
 

 :التجارة الثنائية-2
حجـ  يضاحتـ إي، ولقد مريكفي المنظور األ وسطاألرخر عمى اىمية الشرؽ آمؤشر أو  وىي دالة

حجـ تعامالتيا  يقتضي الحاؿ االشارة الىفقرة سابقة، وىنا  بػمتحدة في سوؽ التجارة العالمية الواليات ال
 .وسطاألالتجارية مع دوؿ الشرؽ 

ب لمتعامؿ مع شركاء ية تنصمريكف اغمب التبادالت التجارية األإ وؿيستدعي الق في البدءو 
ركاء التجارييف بوصفيـ أكبر الش (كندا والصيف والمكسيؾ والياباف وألمانيا)وىـ:  ،يفتجارييف رئيس

ذ ، و لمواليات المتحدة تصؿ نسب تبادالت الواليات المتحدة مع ىؤالء الشركاء الرخمسة الى نحو ا 
، وقيمة تجارتيا مع دوؿ 2012بادالت الواليات المتحدة التجارية العالمية عاـ مف قيمة ت (76%)

، ويمكف مف اجمالي تجارة الواليات المتحدة الرخارجية (%7.2)عامة تصؿ الى نحو  وسطالشرؽ األ
 .( ادناه12- 1مالحظة تمؾ العالقات مف الجدوؿ )

 :يأمريكبمميار دوالر  وسطاألة ودوؿ مرختارة مف الشرؽ (: التبادالت التجارية بيف الواليات المتحد12 -1جدوؿ )
 2012سنة   2000سنة  العالقات التجارية

 )غير معروؼ( )غير معروؼ( يةيراناإل-يةمريكاأل
 13.5 6.8 التركية-يةمريكاأل
 43.2 21.2 دوؿ مجمس التعاوف الرخميجي-يةمريكاأل
 15.3 0.4 العراقية-يةمريكاأل
 7.2 3.4 المصرية-يةمريكاأل
 161.2 48.3 العربية-يةمريكاأل
 3.5 1.7 يةسرائيماإل-يةمريكاأل

 ستنادا الى:إالمصدر: الجدوؿ مف عمؿ الباحث 
، جامعة الشرؽ 2011 -2003التركية في ظؿ عيد حزب العدالة والتنمية -يةمريكريز لطيؼ صادؽ، العالقات األ-
، وسطاأل  .132، ص2011، كمية االداب والعمـو
 414صو ، 166، وص163، ص2013، صندوؽ النقد العربي وارخروف، ابو ظبي، الموحدير اإلقتصادي العربي التقر -
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مميار  (3882يات المتحدة الكمية البالغة نحو)مراجعة تجارة الوالف ( يبيف إ12 -1الجدوؿ )اف 
 وسطالشرؽ اال، يتبيف إنوسطاأل، وقياسيا ومقارنتيا بتجارتيا مع دوؿ الشرؽ 2012دوالر عاـ 

 :يتبيف مما تقدـنو ية الكمية، بمعنى، إمريكسوؽ محدودة لمواليات المتحدة، قياسا لحجـ التجارة األ
 وسطاألقميمة نسبيا، كما اف دوؿ الشرؽ  وسطاألجمالي تجارة الواليات المتحدة مع دوؿ الشرؽ إف إ

ي والياباف وروباالتحاد األ في نما ىي تركزوا  اغمبيا ال تعد الواليات المتحدة شريكا تجاريا رئيسيا، 
بمغت تجارة العرب مثال،  2013والصيف، فوفقا الحصاءات التقرير االقتصادي العربي الموحد لمعاـ 

مميار دوالر (2126.3 ،  1576 ، 1746)عمى التوالي:(2012 ، 2010 ، 2008)الكمية لالعواـ
مميار دوالر عمى (161.2 ، 128.1 ، 144.8)ة الواليات المتحدة فييا نحو:تجار  تعمى التوالي، وكان

، مف التجارة العربية تصديرا واستيرادا (%8.3)بمعنى اف الواليات المتحدة لـ تسيـ اال بنسبة ،التوالي
شمؿ تجارة السمع والرخدمات، وبضمنو تجارة مع الواليات المتحدة ت وسطاألواغمب تجارة دوؿ الشرؽ 

مف التجارة (%23.3)ي شريكا بما نسبتووروباالتحاد األفي حيف كانت دوؿ ، يفالنفط والغاز الطبيعي
والتجارة ،(%20.1)بنسبة رخر األسيا اوباقي دوؿ  (%8.7)، والياباف(%10.2)العربية، والصيف

يرافيتيف واستراليا و مريك، والنسبة المتبقية ىي مع دوؿ افريقيا واأل(%9.3) البينية العربية  .(1)وتركيا ا 
 

وجود اىمية اقتصادية لدوؿ  :ف االحصاءات اعاله تؤكدإ :يمكف اغفاؿذلؾ، ال  مف رغـوعمى ال
 ىذه المنطقة، تجاريا لد  الواليات المتحدة.

 
 :تجارة السالح-3

، بوصفيا ليست تجارة دولية ،يمريكعمى الصعيد الوطني األ سمحةانتاج وبيع األ يتـ استبعادوىنا 
 ،اليات المتحدة ىي شركات ليست حكومية، ومع ىذاف الشركات المنتجة لمسالح في الو إ :اذا ما عممنا

ي، ومبيعاتيا مريكنما اغمب منتجاتيا تباع لمجيش األ،وا  لمسوؽ الدولية  سمحةفيي ليست حرة في بيع األ
ية مف السالح الكمية بمغت مريكية، فحجـ مبيعات الشركات األمريكالدولية ترخضع لرقابة الحكومة األ

 (8.9) ػ، لكف ما كاف منو في التجارة الدولية لمسالح لـ يتعد  ال2012مميار دوالر عاـ  (254.4)
ىو  (،2012 -2008)بيف  ما ، وحجـ مبيعاتيا مف السالح طيمة المدة2012دوالر عاـ  مميار

 .(2)(%30) ػمميار دوالر، وحصة الواليات المتحدة مف سوؽ السالح الدولية ال تتعد  ال (40.5)
                                                           

، 166، وص163، ص2013، صندوؽ النقد العربي وارخروف، ابو ظبي، الموحدالتقرير اإلقتصادي العربي - 1
 وايضا: ؛414صو 

U.S. Exports to the Arab World to Reach $117 Billion by 2013, National U.S.-Arab 
Chamber of Commerce (NUSACC), Washington,, 2014, jn: 17 march 2014, pp: 5-6> 

-331، ص2014، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية وارخروف، 2014التسمح ونزع السالح واالمف الدولي،  - 2
332. 



96 

مف مبيعات  (%27)بنسبة  وسطاألفيي: منطقة الشرؽ  ،يمريكالح األاما اكثر الدوؿ تمقيا لمس
، ثـ اوقانيا (%17)ي بنسبة وروب، ثـ دوؿ االتحاد األ(%19)سبة نسيا بآية ، ثـ شرؽ مريكالسالح األ

ي ىي السعودية، تمييا مريكية تمقيا لمسالح األأوسط، واكبر الدوؿ الشرؽ (%10)وجنوب اسيا  (10%)
وتركيا، وباقي دوؿ مجمس التعاوف الرخميجي؛ اما العراؽ فقد تعاقد  ،ومصر ،(إسرائيؿ) االمارات، ثـ
وتنفيذ تمؾ العقود لـ  ،ف حجـ التجييزأال إات المتحدة بمبالغ وعقود مرختمفة مف الواليالسالح عمى شراء 

ستاف وما ي في افغانمريكالوجود األ ىناؾ طبعبال؛ و (1)2015العاـ  منتصؼ حتىيتـ تنفيذه بشكؿ كمي 
وعقود  ،ال تتوقؼ عمى تجارة السالح فحسب يترتب عميو مف وجود عالقات عسكرية بيف الدولتيف

نما ، وا  ي في المنطقةمريكوترخزيف السالح األ سمحةالسالح والتدريب والمناورات العسكرية وصيانة األ
تعامالت التجارية ثير العمى نحو يفوؽ تأ ية بدوؿ المنطقةمريكىي مؤشرات عمى قوة العالقات األ

 التقميدية، كوف الواليات المتحدة تنظر الى المنطقة استراتيجيا اكثر مما تنظر ليا اقتصاديا.
 

 :االستثمارات المتبادلة-4
بالواليات المتحدة، وتحديدا بيف دوؿ مجمس  وسطاألمف القطاعات التي تربط دوؿ الشرؽ  تعدو 

عادة تدوير لعوائد بيع الموارد الييدروكاربونية، مع إتعبر عف لواليات المتحدة، وكميا التعاوف الرخميجي وا
 وجود استثمارات لمصناديؽ السيادية، واستثمارات محدودة لالفراد.

 ،عمييا االستثمار في قطاع الطاقة فتكاد تغمب ،وسطاألية في الشرؽ مريكاما االستثمارات األ
وفقا لمتقديرات المتاحة  انو ر ت المتحدة سنت المتدفقة لموالياحجـ االستثماراإلى  تيناأواذا ما 

احصاءات موثوقة لقيمة  يس ىناؾ، ول2012مميار دوالر عاـ  (168)نحو قد بمغت  والمتداولة
نما ىي تقديرات متباينة مرختمؼ عمييا. اما الواليات وا  ي في الواليات المتحدة، أوسطاالستثمار الشرؽ 

مميار دوالر حجـ  (17)دوالر لذات العاـ، منيا  /ميارم (329)المتحدة فقد استثمرت عالميا نحو 
ية في أمريكدوالر المتراكـ مف استثمارات  /مميار (44.8)المتراكـ مف استثمارات في مصر، و

مميار  (13.2)مف اصؿ  2012ية في تركيا لعاـ أمريكمميار دوالر استثمارات  (3.4)السعودية، و 
 .(2)ركياتإلى  دوالر تدفقات استثمارية اجنبية

 
 
 

                                                           

 .339، وص334، المصدر السابؽ، ص ص2014لي، السالح واالمف الدو  التسمح ونزع - 1
، 4، ص2013المتحدة، ، مؤتمر االمـ المتحدة لمتجارة والتنمية، نيويورؾ، االمـ 2013تقرير االستثمار العالمي  - 2

سمي، استرخرج بتاريخ: البنؾ المركزي التركي، الموقع الر   االستثمارات األجنبية المباشرة في تركياوايضا: تقرير،  ؛8وص
 :2014كانوف االوؿ  3

http://www.invest.gov.tr/ar-SA/investmentguide/investorsguide/Pages/FDIinTurkey.aspx 
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 (إسرائيؿ)مف أحماية -5
  تعد مف االساسيات الميمة وسطاألفي منظور الواليات المتحدة لمشرؽ  إف حماية أمف اسرائيؿ

وذلؾ بحكـ العالقات الحضارية والثقافية بيف اقطاب القوة والمصالح في الواليات المتحدة، والقو  
سرائيؿالدينية و  نظر تمؾ القو  والمجموعات التابعة ليا، ناىيؾ عف ى بالقدسية في ظبوصفيا كياف يح ا 

ية والييودية دارخؿ دوائر صنع سرائيمي في التعبير عف المصالح اإلسرائيمقوة وتنظيـ الموبي اإل
الضغط إلى ( إسرائيؿ) مفأت المتحدة في سبيؿ المحافظة عمى تمجأ الوالياإذ  ،يةمريكالسياسات األ

 .(1)يسرائيممحدد لمكياف اإلالترتيبيا، فضال عف تقديـ دعـ غير ة و يقميمعمى اجمالي السياسات اإل
 

انعكست باعطاء مضموف محدد لما  وسطاألية لمشرؽ مريكاف العوامؿ اعاله المتحكمة بالرؤية األ
  منيا وسياسياأيا منطقة فراغ قوة، ومنطقة ررخوة تتصوره الواليات المتحدة ليذه المنطقة مف كونأو  تراه

لواليات ف اإ رأينا. وليذا أرخر أو  في القرار الدولي بطريقة تأثيرا يتاح لو فرصة لمومف يتحكـ بي
المنطقة في اعقاب رخروج إلى  استطاعت اف تدرخؿ بقوة وسطاألىمية الشرؽ أالمتحدة، ومنذ اف ادركت 

 .(2)بريطانيا منيا
، فيي مف تممؾ وسطاألة السياسية في الشرؽ نشطتتحكـ الواليات المتحدة باغمب رخيوط األ واليـو

سياسات  فيدوؿ مجمس التعاوف الرخميجي و  فيي، وىي تؤثر سرائيماإل-اغمب اوراؽ الصراع العربي
ر عمى سياسات افغانستاف تركيا في اطار عالقات ثنائية وفي اطار حمؼ الناتو، كما تؤث فيمصر و 
ىذا الحضور  ث، ومبعسطو األاف الواليات المتحدة تتمتع بحضور قوي في الشرؽ  :بمعنى ،وباكستاف

 .(3)ادراكيا الىمية المنطقة سياسيا وامنيا :ىو
 

ميـ لد  الواليات المتحدة، وىي تنظر لو  وسطاف القضايا في اعاله، اكدت اف الشرؽ األ
اي منذ اف تفجرت ما يعرؼ بازمة وحرب الرخميج الثانية، اذ  1990بمنظور رخاص، بدءا منذ عاـ 
قوتيا في تمؾ االزمة، وابقت وجودىا فييا، ولجأت الى صيغ االتفاقات استعرضت الواليات المتحدة 

(، إسرائيؿاالمنية الثنائية مع دوؿ مجمس التعاوف الرخميجي، ناىيؾ بالطبع عف اتفاقاتيا مع تركيا و)
 وتعاونيا مع مصر.

ي بتول 2000وبعد تولي المحافظيف الجدد التاثير عمى نظاـ الحكـ في الواليات المتحدة عاـ 
في الواليات المتحدة، بدأت اتجاىات  2001ايموؿ  11الرئيس جورج بوش االبف الحكـ، وحدوث حدث 

، طالما اف جزء كبير مف منفذي تمؾ االحداث ىـ مف وسطىذه الدولة نحو اعادة صياغة الشرؽ األ
                                                           

ي لمعراؽ، رسالة ماجستير غير مريكبعد االحتالؿ األ األوسطعمي فايز يوسؼ الدالبيج، توزاف القو  واثره في الشرؽ -1
، جامعة الشرؽ منشوره، كمية االداب وال  .27-26ص، 2011، األوسطعمـو

 .102، ص 1978، دار الحرية لمطباعة بغداد، األوسطكماؿ مظير احمد، اضواء عمى قضايا دولية في الشرؽ  2
 .289،و ص28صايياب عمي الشموري، مصدر سبؽ ذكره، - 3
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ؾ االحداث، ية لمواليات المتحدة ظيرت في تمإقميم، وىو ما يفيد اف ىناؾ عدائية وسطسكاف الشرؽ األ
رغـ اف المؤشرات الالحقة اظيرت اف تمؾ االحداث مف غير الممكف اف تقوـ بيا اي جية اجنبية مف 

ية، الميـ ىنا، اف الواليات المتحدة وضعت في نظرىا أمريكغير ترخطيط او مساعدة مف جيات امنية 
الكبير، ولتمده مف  كاف بعنواف: الشرؽ االوس 2003جديد، لكنيا لما اطمقتو عاـ  أوسطبناء شرؽ 

حدود المغرب العربي غربا الى افغانستاف شرقا، ومف تركيا ووسط اسيا والبحر المتوسط شماال، الى 
ية تسعى أمريكىذا المجاؿ الواسع كاف حاضرا في استراتيجية  الصحراء االفريقية وبحر العرب جنوبا.

 :(1)الى تفكيؾ المنطقة واعادة بناءىا مف اربعة محاور
 ميـ باعادة المنظور لمعنى السمطة، والسعي لتداوليا سمماالتس-
 االتجاه نحو راسمالية االقتصاد، ومنع تدرخؿ الدولة  فيو-
تغيير مضاميف التعميـ الديني، ودفعو نحو القبوؿ بالغاء تعميـ بعض االتجاىات الدينية ومنيا -

 التي تحض عمى الجياد
 الحرية الكاممة في المجتمع. الدعوة الى مساواة المرأة بالرجؿ، ومنحيا-

، التي تتضمف دفع قو  (2)ثـ اردفت ىذا االتجاه باتجاه ارخر يدعو الى ما عرؼ بالفوضى الرخالقة
وىي ال تتجاوز في طرحيا حماية لممصالح الرخمس في اعاله: المجتمع اف تتصارع بعضيا مع بعض، 

تيدؼ الى تعظيـ حجـ الحماية ليا. وىنا  نماا، إسرائيؿالطاقة، والتجارة، والسالح، واالستثمارات، وامف 
وفي سبيؿ تنفيذ الواليات المتحدة مشاريعيا في ضماف السيطرة عمى المنطقة، لجأت الى ضماف اف 
تكوف المنطقة واقعة في اطار ما تطمح لو ىي، اي رفض اي سياسة رخارجية يمكف اف تدفع الى 

 2004الذي طرح عاـ  وسطاالوروبي لمشرؽ األوبيذا فيي لـ تسمح لمطرح صياغات جديدة لممنطقة، 
 .وسطدلة في اعادة بناء الشرؽ األاف ير  النور، النو سعى الى تقديـ المصالح المتبا

وبسبب حجـ الكمؼ المترتبة عف احتالؿ العراؽ، وحربي  2005ورخالؿ المدة التالية لما بعد عاـ 
ة الى احداث مراجعة الستراتيجياتيا، فبدال مف افغانستاف والحرب عمى االرىاب، اتجيت الواليات المتحد

بعد مراجعة ما  2007اف تتعامؿ برؤية شمولية او بحروب كبر ، اتجيت الواليات المتحدة منذ عاـ 
ية، الى مراجعة السياسات مريكانتيى اليو وضع العراؽ وما استقر عميو راي دارخؿ المؤسسات األ

 ح بقدر مف الحوار مع ايراف برخصوص الشاف العراقي.، وذلؾ بالسماوسطية في الشرؽ األمريكاأل

                                                           

 :2014اـالع شباط  15ينظر: تقرير: مشروع الشرؽ األوسط الكبير، استرخرج بتاريخ:  - 1
http://www.tahalof.org/ftp/2008/middle_east_plan.pdf 

شباط  11، استرخرج بتاريخ: الجديد وسطسياسة الفوضى الرخالقة.. والشرؽ األ، عبدالقادر القويعيسعد بف ينظر:  - 2
 :2014العاـ 

http://www.al-jazirah.com/2013/20130106/ar4.htm 
 :2014 العاـ شباط 12، استرخرج بتاريخ: العربيالفوضى الرخالقو و الربيع وايضا: 

http://arabspringchaos.blogspot.com/ 
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، بتولي ادارة اوباما الحكـ، حتى سمحت بتوسيع اكبر نحو تطوير 2009ثـ ما اف حؿ العاـ 
فييا  وسط، صحيح اف بعض مناطؽ الشرؽ األوسطية في التعامؿ مع مشكالت الشرؽ األقميماالطر اإل

ي، وىناؾ سرائيمبي، وافغانستاف والصراع العربي اإلمستو  مرتفع مف المرخاطر: منطقة الرخميج العر 
، اال وسطالجزء االفريقي مف الشرؽ األمناطؽ اقؿ اضطرابا منيا: وسط اسيا، ومناطؽ قميمة المرخاطر: 

عندما بسطت الثورات العربية جناحيا في المنطقة، ، 2010اف ىذه المعادالت والمستويات تغيرت عاـ 
العراؽ وسوريا ي، واكثر البؤر التي ظيرت كانت في: قميمستقرار اإلوتسببت برفع معدالت عدـ اال

 واليمف، وليبيا.
اف ادارو السياسة مريك، فاف األوسطية المبنية عمى اىمية الشرؽ األمريكوتتبع االستراتيجية األ

ارىا الدولية مف وجية نظر قائمة عمى توزيع مناطؽ النفوذ، فيـ ابقوا شرؽ اسيا والمحيط اليادي باعتب
ية استراتيجية واقتصادية، وتواجدوا بيا تواجدا عسكريا عمى نحو يحقؽ ليـ كفاية أمريكمنطقة مصالح 

ية في المنطقة مريكامنية، ناىيؾ عف تحالؼ مع الياباف وكوريا الجنوبية، واستراليا، واقصى المرخاوؼ األ
اكثر المناطؽ استقرارا لممصالح ىي تمؾ المتعمقة بالصيف وكوريا الشمالية، اما اوروبا فانيا تعتبر 

 وسطيمييا منطقة الشرؽ األية، فيي واقعة في اطار ثنائي: تحالؼ عسكري وتنافس اقتصادي، مريكاأل
ية فيما تـ ذكره مف مصالح رخمسة: الطاقة، والتجارة، والسالح، مريكالتي تتركز المصالح األ

ية قميممتحدة الى االنغماس في التفاعالت اإل، وبسببيا اتجيت الواليات الإسرائيؿواالستثمارات، وامف 
، وىذا الوجود تسبب برفع معدالت االرخطار التي 1990ية بمعدالت متزايدة منذ عاـ أوسطالشرؽ 

 ي، واىمو:مريكيتعرض ليا الوجود األ
نمو الحركات الراديكالية، البعض منو نما بشكؿ تمقائي تحت عناويف اسالمية، والبعض االرخر -أ

 يةإقميمي رغبة باستثماره لتحقيؽ مصالح إقميمنمى بفعؿ 
ي، الى نمو قميمي، وعممو عمى ادامة عوامؿ عدـ االستقرار اإلمريككما تسبب الوجود األ-ب

سرائيؿي، ورخاصة مف جانب ايراف وباكستاف، و قميمحركة تسمح ، والبحث عف تغيير التوازف اإل . ا 
 امؿ.ار الشوبعض اتجاىات التسمح ذىبت نحو اسمحة الدم

ية، واىمو محور: ايراف وسوريا مريككما نمت محاور، القصد منيا التعامؿ مع السياسات األ-ج
 ية.مريكوبعض حركات المقاومة في المنطقة، وىو ما صار يعطي احتماالت اف يتعرض لممصالح األ

 وىذه التيديدات، دفعت الواليات المتحدة بالمقابؿ الى:
  العسكري، ليس لمتعامؿ مع التيديدات التي مصدرىا االستمرار برفع معدالت االنفاؽ

ية مريكفحسب، انما لمتعامؿ مع كؿ التحديات العالمية، ولرفد السيادة األ وسطالشرؽ األ
 عمى العالـ بعوامؿ قوة مضافة.

  حمؼ شماؿ االطمسي، والتحالفات الثنائية مع االتجاه الى تعزيز تحالفاتيا، وبضمنيا
ىما، واالكثر منو انيا اتجيت الى صيغة جديدة مف التحالفات منذ الياباف واستراليا وغير 

بمجرد انتياء  اال وىي: تحالفات الراغبيف، اي احالؼ تظير وتحتفي 2003عاـ 
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وال ننسى بالطبع اف الجانب االكبر واالكثر اىمية في السياسات  الغرض مف انشائيا.
ىو الذي يتاتي مف تطوير  وسطاأل ية لمتعامؿ مع التيديدات والتحديات في الشرؽمريكاأل

مف جية  وسطعالقات التحالؼ مع اوروبا، باعتبار اف اوروبا تشرؼ عمى الشرؽ األ
مف  وسطيقع ويشرؼ عمى اغمب مناطؽ الشرؽ األالبحر االبيض المتوسط، وىذا البحر 

شماليا: تركيا ومصر وبالد الشاـ، وبتمؾ العالقت تستطيع الواليات المتحدة اف تضمف 
 ية.قميمجانب ميـ مف قدرة الضبط لمتفاعالت اإل

  االتجاه الى بناء منظومة جديدة مف المفاىيـ، في التعامؿ مع التحديات واالرخطار التي
ية، ومنيا مثال: االتجاه الى تنظيـ تسوية لالزمة مع ايراف الممتدة مريكتواجو المصالح األ

اعالف دعميا لدوؿ الرخميج  بسبب برنامجيا النووي، واالتجاه الى 2005منذ عاـ 
سرائيؿو  ي، واالتجاه قميمفي مواجية التحديات التي تشغميما بصدد تمدد نفوذ ايراف اإل ا 

عبر طرح رخيارات  وسطي في الشرؽ األقميمالى البحث عف مرخارج لعدـ االستقرار اإل
 ناىيؾ عف تطوير استراتيجيات لمتعامؿ مع التيديدات التي تمثميا الحركات التفكيؾ.

ية ضد اىداؼ تمؾ مريكالراديكالية، وذلؾ عبر العمميات التي تقوـ بيا الطائرات األ
 الحركات في باكستاف واليمف وسوريا والعراؽ وافغانستاف.

 وسطاالستمرار بالدعو  الى نزع اسمحة الدمار الشامؿ مف منطقة الشرؽ األ. 
 
 

 :بعد الحيب البايدة طوساأل ية للشيق ميي المطلب الثالث: اليؤية االقتصادية األ
نما ىناؾ وا  ي عمى االىمية السياسية، مريكفي الرؤية والمنظور األ وسطاألال تتوقؼ اىمية الشرؽ 

 اىمية اقتصادية لممنطقة في رؤية الواليات المتحدة.
بوصفيا  /منتجة لمموارد الييدروكاربونية، وثانيا اوال   /واالىمية االقتصادية لممنطقة تتحد بكونيا

 االسواؽ العالمية.إلى  بوصفيا سوقا لتصدير االستثمارات /لمتجارة الدولية، وثالثاسوؽ 
وفرة  فيياف المنطقة إ تـ بيانووكما  ،الواضحمف فيما يتعمؽ بتجارة الموارد الييدركاربونية، فاما 

شرؽ بكميات كافية لمتصدير، وتصدر اغمب دوؿ ال مما يجعؿ انتاجيا يكوف دية في ىذه الموارداقتصا
بيف  ما ويتراوح باقي االنتاج المعد لمتصدير ،في السعودية راهيات مف النفط والغاز، اعالىا نكم وسطاأل
 ىي عبارة عف سمع يعود مقابميا ريع مالي لمدوؿ المصدرة. المواردمميوف برميؿ واقؿ، وىذه  (3)

لكي يقع عمييا انما تكوف عرضة  يفوالغاز الطبيعي في تجارتيا لمنفط وسطاألودوؿ الشرؽ 
ر ممنية مف القو  المستيمكة، بسبب ضعفيا عسكريا وسياسيا، واف كاف االأوربما  ،ضغوط سياسية
 .أرخر نسبي بيف دولة و 
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اوال  /تعد تجارة الموارد الييدرواربونية مربحة بالنسبة لمواليات المتحدة مف زوايا مرختمفة، فييإذ 
  يدرخؿ باالستيالؾ المباشر ثاني/ ية، وقسـأوسطالشرؽ  تستورد جزء مف احتياجاتيا النفطية مف السوؽ

وارخر يباع كمادة اولية الى ، (2)، وارخر لمرخزيف التجاري(1)يستراتيجمنو يذىب لمرخزيف اإل ثالثا /وقسـ 
عمميات ،إي حالة التصنيع  ىنالؾالعمميات تجارية  تمؾ وفي كؿالدوؿ والشركات المستيمكة لو، 

 .(3)يةمريكمربحة لمشركات األ صناعية
  تقوـ بيا شركات نفطية غربية وسطاألة البترولية في الشرؽ نشطف اغمب األإومف جانب ارخر، ف

ية، وىي تقوـ بكافة االعماؿ مف استكشاؼ وانتاج ونقؿ وتكرير وتصدير وتصنيع، وىذه أمريكواغمبيا 
ستثمارات الدامة كا وسطاألالشرؽ  بػ ت مف الدوالرات في صناعة النفطالشركات تضح عدة مميارا

سوؽ النفط في إلى  درخوؿ الصيف واليند وروسيا فعمى الرغـ مف، ة االقتصادية لمتصديرنشطاأل
اكسوف موبيؿ(، )امثاؿ: ، ية مريكما زاؿ غير تنافسي لمشركات األ تمؾ الدوؿ درخوؿ فأال إالمنطقة 

 كوف تمؾ العوامؿ تقع تحتوليس االقتصادية فقط، ول ،رتبط بالعوامؿ السياسيةتكوف السوؽ النفطية 
ية ىي المتنفذة فيو، ورخير ما يضرب المثؿ بو مريكاف الشركات األ ر سيطرة الواليات المتحدة ليذا ن

عندما منح استثمارات بعشرات المميارات مف الدوالرات لشركات صينية  2003ىو العراؽ قبؿ عاـ 
ية يرانلحالة اإلاالعقود، واالمر يتكرر في تـ الغاء تمؾ  ،2003وروسية في قطاع النفط، لكنو بعد عاـ 

ية بما يراني الذي يمنع االستثمار في حقوؿ النفط اإلمريكاأل (داماتو)وصدور قانوف  ،1995منذ عاـ 
 دوالر. /مميوف (20)يزيد عف 

إلى  دوالر (0.5)ف كمؼ استرخراجو منرخفضة جدا: إ :ىو وسطاأللنفط الشرؽ  رخر األوالميزة 
محطات التسويؽ والموانئ منرخفضة جدا قياسا إلى  ف كمؼ نقموإرميؿ الواحد، كذلؾ فدوالرات لمب (3)

                                                           

عمى شراء النفط في اوقات انرخفاض  1975قياـ الواليات المتحدة، ومنذ عاـ  :ىو (يستراتيجالرخزيف اإلػ)ويقصد ب - 1
إلى  ظرؼ يعيؽ وصوؿ النفط اسعاره بكميات تفوؽ حاجتيا لالستيالؾ، وتضعو في حاويات ضرخمة، استعدادا الي

مميوف برميؿ، وىو ما يكفييا  (800)نحو  ،2013الواليات المتحدة، والواليات المتحدة لدييا رخزيف بمغت كميتو عاـ 
في السوؽ  تأثيرالسوؽ العالمية لمتزود بالنفط، وىي تطمؽ منو كميات متباينة لمإلى  لقرابة شير ونصؼ دوف اف تحتاج

 دؿ الرخزف كمما كاف ذلؾ مالئما ليا.تزيد معأو  العالمية
ي في سوؽ النفط العالمية، مجمة دراسات دولية، جامعة بغداد، العدد  مريكاأل تأثيرينظر: د.كوثر عباس الربيعي، ال

 .383ؽ ذكره، صب، مصدر س2013ادي العربي الموحد . وايضا: التقرير االقتص49، وص46ص ،2012، (43)
دوؿ بشراء النفط كمما انرخفض ثمنو، وابقاءه في البارخرات العمالقة في متف البحار أو  رخزيف تقـو بو شركات :وىو - 2

ذؾ انو في باسواؽ االستيالؾ القريبة منو، و إلى  ثـ يتـ بيعو، مستغميف الوصوؿ بو ،والمحيطات، انتظارا الرتفاع الثمف
 حيطات والبحار.برميؿ كرخزيف تجاري في الم /مميار (1.374)كاف ىناؾ قرابة  ،2014العاـ 

المصدرة ينظر: تقرير شيري حوؿ التطورات البترولية في االسواؽ العالمية واالقطار االعضاء، منظمة االقطار العربية 
 .10-9ص ،2013لمبتروؿ، الكويت، 

 .272، وص261،مصدر سبؽ ذكره، صاألوسطفاليري مارسيؿ، عمالقة النفط، شركات النفط الوطنية في الشرؽ - 3
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مكانية لتعظيـ إية مريكفي العالـ، وىذا االمر كمو ىو مما يرخمؽ لد  الشركات األ رخر األبالحقوؿ 
 .(1)ةالسوؽ الواعد ةارباحيا في ىذ

ية، وىي نقطة أوسطشرؽ رخر ىناؾ حقؿ اعادة تدوير فوائض العوائد النفطية الآومف جانب 
ي الذي يعاني مريكاعادة تدويرىا في االقتصاد األإلى  افمريكيسعى صناع السياسات األ أرخر 

واستطاع اج، وارتفاع معدالت المديونية، إذ ارتفاع االستيالؾ الى االنتأىميا:  مشكالت عدة،
ي، والرخميجي رخصوصا أوسطرؽ اعادة تدوير كميات غير مقدرة مف العوائد البترودوالر الش يوفمريكاأل

 ،سمحةعبر شراء األ ـأ عبر الصناديؽ السياديةو م ستثمارات مباشرةإية سواء بشكؿ مريكفي السوؽ األ
 عادة التدوير.إجؿ اتماـ أية مف أوسطوتقديـ الرخدمات لمدوؿ الشرؽ 

االمواؿ الرخميجية مثال في السوؽ  وسؤ ض االوساط، غير االكاديمية حجـ ر تقدر بعحيث 
  ة يمكف االعتداد بياي، وال توجد احصاءات اكاديم2013مميار دوالر عاـ  (1000)ية بنحومريكاأل

، فكوف اغمب عوائد تصدير  ف المؤشر عمى كمية تمؾ إالنفط والغاز غير معروفة عربيا، وعمى العمـو
لمنتجة لمنفط مواؿ يمكف استشفاؼ نسبيا التقريبية عبر رصد كـ االمواؿ التي حصمت عمييا الدوؿ ااال

وائد عمى الدولة عنفاقو مف تمؾ الإمنذ الثمانينات، ثـ تقدير ما تـ ولتكف  ،والغاز منذ مدة معقولة
 .(2)ية رخاصةمريكواأل ،تذىب لمبنوؾ الغربية عامة لتسمح، وما يتبقى فيو وفرة ماليةوالمجتمع، وبضمنو ا

االقتصادية  وسطاأليفة الشرؽ ثالثا مف وظ ىناؾ التسمح، والذي يعد جزءا   ومف جانب ثالث
التاريرخية والجغرافية واالثنية  ةيقميمبالصراعات اإل مميئةاوال  /ي، كوف المنطقةمريكبالمنظور األ

ثارتيا بسيولة بيف دوؿ المنطقة، وبالنسبة لمشركات المنتجة لمسالح إلمرختمفة، والسياسية، والتي يمكف ا
التجييز قائـ  فإفبالنسبة لمواليات المتحدة أما اعات، مب عمى السالح الطراؼ الصر فالميـ ىو الط،

ية في أمريكالضد مف مصالح إلى  عمى اساس وجود عالقات قوية تكفي لكي ال يسترخدـ السالح
 المنطقة.

                                                           

الشرؽ العربي، مصدر سبؽ ذكره،  ي لمقوة العظمى فيستراتيجؽ فارس العودات، الضحية الكبر ، الصراع اإلتوفي -1
 .227، وص225ص
 دوالر. ينظر: /مميار (588)بنحو  ،1990ا والياباف عاـ أوروبقدرت االمواؿ العربية في اسواؽ الواليات المتحدة و - 2

 :2014 العاـ تموز 4ات تراجع الفورة النفطية، استرخرج بتاريخ/ تقرير:فوائض البترودوالر العربية رخالؿ سنو 
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/Petrol/sec042.htm 

 مميار دوالر، ينظر: (1055)نحو ، 2000ية عاـ مريكالبنوؾ األ بػوبمغت قيمة تمؾ الفوائض 
رجية بيف الواقع والطموح، مجمة العمـو االجتماعية، الكويت، المجمد ػ زكريا عبد الحميد باشا، االستثمارات العربية الرخا

وايضا: مجدي صبحي، فوائض البتر ودوالرات واالستثمار العربى فى الرخارج، ؛139، ص 2004رخريؼ  (3)العدد  (3)
 .88،وص87، ص 2002،(202)، القاىرة، العددمجمة السياسة الدولية، مركز االىراـ لمدراسات السياسية واالسترايتجة 
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ومصر ( إسرائيؿ) الواليات المتحدة مزود تاريرخي لكؿ مف دوؿ مجمس التعاوف الرخميجي، والىفػ 
العراؽ، وىذه الدوؿ  ،2003افغانستاف وبعد عاـ  ،2002ؼ بعد عاـ وتركيا وباكستاف بالسالح، واضي

 ية.مريكة تجارية تتكفؿ بيا شركات السالح األأنشطنيا تحرؾ جزء مف إف ،يمريكبشرائيا السالح األ
ف إ، فوسطاألية وشركات السالح في منطقة الشرؽ مريكة شركات النفط األأنشطوميما كاف حجـ 

 ي مريكاالقتصاد األإلى  ترجع وسطاألتيا في الشرؽ أنشطتمؾ الشركات مف  ف عوائدإاالمر الميـ ىو 
كوف كؿ عمؿ او نشاط اقتصادي  .(1)يةمريكالرخزانة األإلى  تيا تعودأنشطكما اف االرباح المتحققة مف 

تى مف نسب الضرائب والرسوـ ىي التي تتأ ية، واكثرمريكيفرض عميو ضرائب ورسـو الى الرخزانة األ
 طاقة والسالح.قطاع ال

ة اقتصادية بالمحصمة االرخيرة يعود فائدتيا عمى أنشطة ىي نشطف تمؾ األإوفي كؿ االحواؿ، ف
 ي.مريكقوة االقتصاد األ
عبر كؿ  وسطاألالواليات المتحدة بدأت بالدرخوؿ التجاري الواسع لمنطقة الشرؽ فإف وتاريرخيا، 

مع  تساع نطاؽ الحرب الباردة عالمياإف مع لك .ة النفطية فييمانشطعبر األ والسعودية إيراف :مف
، ومع وسطاألجمالي الشرؽ إمتحدة لوجودىا سياسيا وامنيا في االتحاد السوفيتي  اسست الواليات ال

عامة منطقة  وسطاأل، صارت منطقة الشرؽ 1991ورسميا عاـ  ،1989انتياء تمؾ الحرب فعميا عاـ 
ية وتصاعد قيمة المتغير مريكاالمني لمسياسات األ سوغمميمة اقتصاديا لمواليات المتحدة، بغياب ال

، (2)في المنطقة ،يةمريككؿ السياسات األ عف طريؽوىو امر يمكف تتبعو  ،السياسةاالقتصادي في تمؾ 
وىي  ،يةمريك، انما ىي سياسات تدعـ المصالح األ(إسرائيؿػ )باستثناءات متعمقة ب يةمريكفالسياسات األ

 .(3)يشكؿ النفط القسـ االعظـ منيا اديةفي الغالب مصالح اقتص
ال في جزء منيا محاولة لترتيب الوضع السياسي إممية غزو افغانستاف وغزو العراؽ وما ع

ية أوسطبما يضمف لمواليات المتحدة صياغة منظومة شرؽ  وسطاألواالقتصادي في منطقة الشرؽ 
 .(4)تكفؿ ليا الريادة في المتبقي مف القرف الواحد والعشريف

                                                           

 : يةمريكالجديد وفؽ الرؤية األ األوسطعمي حسيف باكير، لرخريطة الجيوسياسية لمشرؽ - 1
http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=83:-f-
&catid=12:2010-12-09-22-56-15&Itemid=10 

ية، ستراتيجمركز دراسات اإل األوسط، مجمة شؤوف األوسطط الشرؽ ا وتقميؿ االعتماد عمى نفأمريكسويـ العزي،   2
 .47، وص 45، ص (124)، العدد 2007بيروت،  

، مجمة شؤوف عربية االمانة العامة لجامعة األوسطاميف شبمي، ىؿ حققت الواليات المتحدة مصالحيا في الشرؽ  3
 .29، ص 2002، (109)الدوؿ العربية، العدد 

ي الغربي، مجمة جامعة الشارقة لمعمـو ستراتيجوالتفكير اإل األوسطصاف، ، تطور مفيـو الشرؽ احمد سميـ البر  4
 .157، ص 2006(، 3، العدد )(3)الشرعية واالنسانية، المجمد 
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لمتحدة، كما لد  االقتصادية لد  الواليات ا وسطاألاىمية الشرؽ  تـ توضيحومما تقدـ، وبعد اف 
يعد  وسطاألف الشرؽ إ تـ استرخالصمف حيث مقوماتو ودالالتو لد  الدولتيف، وفييا  روسيا االتحادية

 :ما اتبعتو كؿ مف مدرخال لبياف يكوف نو ذلؾإفي العالـ سياسيا واقتصايا، ف ةمف المناطؽ الميم واحد
سياسات في تنافسيا حوؿ ىذه المنطقة، وىو ما سيكوف أو  روسيا والواليات المتحدة مف توجيات

 .مف ىذه الدراسةمفصؿ الثاني ل البحثي محورال
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
توجهات التنافس االقتصادي والسياسي الروسي 

 :بعد الحرب الباردة وس األ ي على دول الشرق رمري واأل
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 تمييد:
روسيا والواليات المتحدة لو  :، ومنظور كؿ مفالشرؽ االوسطالفصؿ االوؿ معني  ما تناولنا بعد

ي يحقؽ لنا تناوؿ بالشكؿ الذ اوؿ موضوعة  ترتبط بوفصؿ سنتنفي ىذا ال نااقتصاديا وسياسيا، فان
، ومضموف وسطاألية نحو الشرؽ مريكتناوؿ طبيعة التوجيات الروسية واأل :ال وىوأاوسع لمموضوع، 

 التنافس الذي ساد عالقاتيما منذ الحرب الباردة.
 :كاآلتي ثالثة مباحث، وىيإلى  الفصؿ ،مف اجؿ ذلؾ سعنمد الى تقسيـو 
لياتو في منطقة الشرؽ آي االقتصادي والسياسي و مريكاأل-مبحث االوؿ: التنافس الروسيال

 . وسطاأل
 . وسطاألالمبحث الثاني: القدرة التنافسية لروسيا في منطقة الشرؽ 

 . وسطاألالمبحث الثالث: القدرة التنافسية لمواليات المتحدة في منطقة الشرؽ 
 

 
لياته في آدي والسياسي و ي االقتصارمري األ-الرمبحث االول: التنافس الروسي

 :وس األ رمن قة الشرق 
 

لرفع معدؿ الرفاىية  دعـ التنافسية الوسيمة الرئيسة التي تعتمدىا االقتصادات الرأسمالية يعد
منظمات الدولية، والشركات الذي تتمتع بو الدولة، وىو امر جعؿ التنافسية موضع تقدير الدوؿ، وال

وط معدالت التنافسية عامؿ ميدد لقدرة الدولة، ىذا مف الجانب االقتصادي، ىب :بحيث يعني الكبرى
 مكانية لمتفاعؿ السممي بيف دولتيف او اكثر ، فإف التنافسية تفيد بوجود إاما مف الجانب السياسي

 ، انتيىوسطاألروسيا والواليات المتحدة توجيات اقتصادية وسياسية نحو الشرؽ  :اف لكؿ مف
 في ىذا المطمب سنشيرو تيف يخوضاف تنافسا يتفؽ وما يممكاه مف عوامؿ قوة وقدرة، جعؿ الدولإلى 
 :ية، والى مضموف تنافسيما، وسنترؾ قدراتيما التنافسية لممبحثيفمريكاأل _التوجيات الروسيةإلى 

 الثاني والثالث.
 

 :يرمري الرم لب االول: رمفهوم  التنافس واليات التنافس الروسي األ
 :تينو يقتضي الحاؿ بياف اآلإ، فو لياتآافس وو ـ لمعنى كؿ مف: التنفيإلى  لموصوؿ

 . معنى التنافس بشكؿ عاـ-
 . ادي بيف روسيا والواليات المتحدةتحديد وجيي التنافس: السياسي واالقتص-
 . ليات التنافس بيف الدولتيفآثـ بياف -
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 :اوال: رمعنى ورمضرمون التنافس

 د باالتي:نما تتحدإاف كؿ عالقة بيف دولتيف 
 ***()الصراع وا **()التنافس وا *()التعاوف وا ()في نطاؽ التكامؿ عىؿ ىو يق :العالقة مضموف-1
تحدث بيف اي دولتيف، ويمكف ، وىذه ابرز مضاميف العالقات الدولية التي يمكف اف ****()الحرب وا

ف الدوؿ صارت إالقات بحكـ في تمؾ الع ذاتو الوقتبػ ثر عالـ اليوـ اف يقع مضموف او اك وضعفي 
تميز بيف مضاميف عالقاتيا السياسية واالمنية واالقتصادية والثقافية بحكـ الكمؼ والمزايا التي يمكف 

 .ولحجـ التداخؿ بيف دوؿ العالـ ،اف تجنييا مف تمؾ العالقات، ولصعوبة االنعزاؿ عف العالـ الخارجي
مما يخص  ،يكوف عالقات عند المستوى الثنائي أف ماإوىو  :المستوى او المجاؿ الذي تتعمؽ بو-2

ييف او إقميمفاعميف  يفالدولت تي اف كانقميمالدولتيف قيد البحث، او يتوسعيا ليكوف عند المستوى اإل
 ف فاعميف عالمييف.يالمستوى الدولي اف كانت الدولتإلى  دولييف، او يمكف اف يمتد نطاقيا

                                                           
 -لقوى سياسية  نشطةتحوؿ الوالءات واال ::" ىو العممية التي تتضمف(إيرنست ىاس) حسب رؤية (التكامؿػ)يقصد ب

 في دوؿ متعددة ومختمفة نحو مركز جديد تكوف لمؤسساتو صالحيات تتجاوز صالحيات الدوؿ القائمة". ينظر:
 .142.ص2002عبد اهلل مصباح زايد، السياسة الدولية، بيروت، دار الرواد،

الدولة فييا نفسيا راغبة أو عاجزة في إدارة شؤونيا الداخمية أو  رىالتكامؿ ىو العممية التي ت إفرى:"في (لندبارغ)اما 
الخارجية باستقالليا في بعضيا البعض، وتسعى بدال مف ذلؾ التخاذ قرارات مشتركة أو تفوض أمرىا لمؤسسة أو 

مركز جديد". إلى  نشطتياالسياسية بتحويؿ لمجتمعات امجموع ا عف طريقياىي العممية التي تقتنع  منظمة جديدة، أو
 ينظر:

 .217ص ،1997ية، الدار الجامعية الجديدة،ثابت عبد الحافظ عمي فتحي، النظرية السياسية، اإلسكندر 
ىو الواقع أو الحالة التي تمتمؾ فييا جماعة معينة تعيش في منطقة معينة إف التكامؿ، فيرى:"  (،كارؿ دويتش)اما 

درجة تتمكف فييا ىذه الجماعات إلى  وتماثال في مؤسساتيا االجتماعية وسموكيا االجتماعي ،جماعيةشعورا كافيا بال
 العنؼ". ينظر:إلى  مف التطور بشكؿ سممي،أي حالة يحؿ فييا أفراد مجتمع واحد خالفاتيـ سمميا بدوف المجوء

 .26ص ،1998ب الجامعي الحديث،درية،المكت، اإلسكن3نصر مينا محمد، النظرية السياسية والعالـ الثالث،ط
، ويجب أف تكوف عممية  طراؼ الفاعمةتحقيؽ اندماج بيف األ :إلى ىو: عممية تيدؼ (،التكامؿ)اف  :خرآبمعنى و 

 . (امبريالية :)فيو ،االندماج )التكامؿ( طوعية وبتوافؽ اآلراء. أما االندماج الذي يجري بالقوة والقسر
 *-قضايا الميمة في العالقات الدولية، ويفيد بوجود عالقات تعتمد وجود سقؼ مرتفع مف مف ال (التعاوف الدولي) ديع

 التبادالت بيف الدوؿ.
 **-  لتحقيؽ كسب فييا، رغـ اف اف ىناؾ عالقات بيف الدوؿ يمكف فييا اتجاه كؿ مف الدولتيف  :يفيدفػ التنافس اما

امكانية اف تحقؽ ىي ذاتيا مكاسب ممكنة، الف العالقات بينيما  الدولة الثانية ال ترى في االمر خسارة محققة ليا، الف
 ع، ومثالو: التنافس الستكشاؼ الفضاء، والتنافس في ميداف االستكشاؼ المعرفي،..اىنا لـ تقترب مف الصر 

 ***- ب ؽ اال عمى حسامكانية الربح لطرؼ ال تتحقإف إة تقاطع وتنازع ارادات بيف الدوؿ بحكـ عالق :ىوالصراع و
 خر.آوجود خسارة لطرؼ 

 ****- لتحقيؽ نتائج سياسية. عنؼ مادية عسكريةالعالقة باعماؿ  أطراؼوىو دخوؿ الحرب 
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 ،لعالقات االقتصادية الدوليةة، والذي يدخؿ في اطاره ااف حقؿ العالقات الدولي :خرآبمعنى و 

، والذي يمكف اف (التنافس:)ولكف ما ييمنا منيا ىو  .اع مختمفة مف العالقات بيف الدوؿنما يشيد انو إ
 ية والدولية.قميمالصيغ اإلإلى  يمتد مف الصيغ الثنائية في عالقات الدولتيف

العالقات يتفاعموف في مناطؽ ال تسبب ليما  أطراؼف إ :والتنافس في العالقات الدولية يفيد
نما ىناؾ ما يمكف تسميتو ا  ف ىناؾ صراع بينيما، و إذ ال يتولد الشعور إظة التفاعؿ، الصراع لح

 .اف حصؿ تنازع في االرادات بشانو صراعإلى  زمنية الحقة مدداف يتحوؿ في  (الفراغ الممكفػ)ب
بالحصوؿ  طراؼتنطوي عمى رغبات األ مية معقدةعم :ف التنافس ىوإف ،وفي جانب السياسة

االخرى صراعا معيا،  طراؼي او الدولي، مما ال تعده األقميمفي النطاؽ المحمي او اإل عمى شيء
المتفاعمة، ومثالو التنافس عمى  طراؼيكيؼ في اطار المسموح والمتاح مف قبؿ كؿ األ :نما ىووا  

كنولوجيا، والتنافس في ميداف الطاقة البديمة والمتجددة، كسب االصوات، والتنافس في ميداف تطوير الت
 .(1)وفي ميداف استكشاؼ الفضاء،.. رغبة بتحقيؽ مكانة افضؿ لمدولة

 
 ، وال يتعدى المعنى العاـ لو ، إذ و(2)مختمؼ في تعريفوف التنافس إوفي جانب االقتصاد، ف

القدرة المنافسة بيف سمع مختمفة تتنافس عمى التزاحـ بيف البائعيف او بيف المنتجيف، وقد تتـ :يقصد بو 
وتقديـ الخدمات التي يعرضيا  ،كما يمكف اف تتـ المنافسة عف طريؽ تحسيف النوعيةالشرائية لالفراد ، 

 :نياأب (المنافسة)المنتجوف او البائعوف او عف طريؽ الترويج او غير ذلؾ مف الوسائؿ، وتوصؼ 
 :(3)تيةج اآلتؤدي النتائ الى فعالة اذا امكف اف

 . السمع والخدمات يتـ تمبية لمطمب الفعاؿ مف قبؿ المستيمكيف إنتاجسيادة المستيمكيف: اف -1
 . لالزمة نتاجاتجاه االسعار لالرتباط بالحد االدنى لتكاليؼ اإل-2
المرونة في اتخاذ القرارات لمواجية التغيرات التي تطرا عمى طمبات المستيمكيف دوف التدخؿ -3
 سمطة مركزية. مف قبؿ

 طراؼلمدوؿ او األ تيةاآل وضاعوالجؿ اف تكوف المنافسة االقتصادية فعالة يجب اف تتوفر اال
 :الداخمة في عالقات التنافس

 . ي والخروج منونتاجحرية الدخوؿ لمنشاط اإل-
 . ومعرفتيا مف قبؿ الجميع ،توفر المعمومات حوؿ السوؽ-

                                                           

 .16-15ص ،2010قات الدولية، عماف، بال، ىايؿ عبد المولى طشطوش، المقدمة في العال- 1
تصاديات شماؿ افريقيا، جامعة شمؼ، نوري منير، تحميؿ التنافسية العربية في ظؿ العولمة االقتصادية، مجمة اق - 2

 .23-22ص ،2006، (4)الجزائر، العدد 
 .59، ص1988والتخطيطية، وزارة التخطيط، المعيد القومي لمتخطيط، بغداد،  ةاالقتصاديدليؿ المصطمحات - 3
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 . باصغر وحدة ممكنة نتاجامكانية اإل-
 
 :(1)تيف ىي اآلو الباحثواىـ انواعيا التي يشير الييا عمى انواع، المنافسة االقتصادية و 

 المنافسة الكاممة:-1
إذ سواء عمى مستوى االقاليـ اـ عمى المستوى العالمي،  اف ىناؾ سوؽ لممنافسة الكاممة :ويقصد بيا

سوؽ، وكؿ بائع في ال (مشتريفالالمستيمكيف )و  (البائعيف) الشركات مف جدا عدد كبير فيو موجود
 .سعر السمعة فييكوف لو تأثير ومشتري صغير جدًا 

 :(2)تييي اآلف ،خصائص ومميزات ىذا السوؽاما 
بمعنى ضماف  اي المنتجيف )البائعيف( لمسمعة،و )المشتريف(  وجود عدد كبير مف المستيمكيف- - أ

 .سوؽعدـ تأثير أي مستيمؾ أو منتج واحد فقط عمى سعر السمعة في ال
بمعنى أف تكوف ىذه السمعة  اي العاممة في سوؽ المنافسة سمعة متجانسة، الشركاتتنتج - - ب

بغض النظر عف المنتج أو البائع الذي تـ  ية الجودة والكفاءة وأداء الخدمةمتطابقة مف ناح
 . شراء السمعة منو

مستوى في أثير التإلى  بالنسبة لجميع البائعيف دوف اف يؤدي ذلؾ السوؽإلى  حرية الدخوؿ- - ت
 ،السوؽإلى  عدـ وجود أي عوائؽ تمنع دخوؿ منتجيف جدد :التسعيرة السائدة، وذلؾ بسبب

 سمعة أخرى. إنتاجإلى  سمعة إنتاجاالنتقاؿ بسيولة مف  :أيضاً  نتاجوتستطيع عناصر اإل
يا والتكاليؼ المرتبطة إنتاجتوفر المعمومات بشكؿ كامؿ، حوؿ السمعة وسعرىا وطريقة - - ث

 وبصورة تامة في سوؽ المنافسة الكاممة ،ياإنتاجيا والتقنية المستخدمة في عممية اجإنتب
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .59والتخطيطية، مصدر سابؽ ذكره، ص ةاالقتصاديدليؿ المصطمحات - 1
مد ابراىيـ عواد، برنامج ميارات التسويؽ والبيع ، في التحميؿ االقتصادي الجزئي، محمد محمد النجار، د.محينظر:- 2

 2015شباط  30استخرج بتاريخ: 
http://www.olc.bu.edu.eg/olc/images/t7lil.pdf 
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 المنافسة االحتكارية او الناقصة:-2
المنافسة  ما يكفي مف المنتجات المتمايزة لتحقيؽ درجة مف قوة اتتنافس الشركات داخؿ سوؽ بيحيث 

ري قوي بما يكفي لمنع المنافسة القائمة عمى ما ينتج مف تطوير اسـ تجا االحتكارية . وىو عادة
سوؽ والمنافسة الكاممة، ويختمؼ عف سوؽ االحتكار في كونو اكثر مرونة منو. الالسعر، وىو اشبو ب

 :(1)كاآلتي وخصائص ومميزات ىذا السوؽ ىي
)اكثر مف سوؽ االحتكار( بحيث ال تستطيع أي  كبيرة نسبيا الشركاتوجود عدد مالئـ مف - - أ

 . لتأثير في سعر السوؽا شركة
 كما في سوؽ المنافسة التامة(. ،سيولة الدخوؿ لمسوؽ )لكف ليست حرية مطمقة- - ب
 . السمع متشابية لكنيا غير متجانسة، حيث يمكف التفرقة بيف السمع الموجودة في السوؽ- - ت
 وجود المنافسة غير السعرية، ويتمثؿ ذلؾ باستخداـ طرؽ تنافسية كاستخداـ وسائؿ الدعاية- - ث

 ( .التمييز السمعيػ)ب ذلؾ واإلعالف، ويسمى 
 
 :سوؽ احتكار القمة-3

 هت اثنيف او ثالثة، وىذوىو سوؽ يحتوي عددًا صغيرًا مف المنتجيف قد ال يتجاوز في بعض الحاال
 :(2)كاآلتي سوؽ االحتكار التاـ، وخصائص ومميزات ىذا السوؽ ىيإلى  اقرب يالسوؽ ى

 اثنيف او سيطر عمى الصناعة: وىذه المؤسسات قد تكوفتوجود عدد قميؿ مف المؤسسات - - أ
مف  (%50)مؤسسات، الميـ ىنا اف ىذه المؤسسات تسيطر عمى نسبة تزيد عمى  ثالث

 إجمالي الصناعة.
 منافسة قاتمة بيف المنتجيف تعود عمييـ جميعًا بالخسائر والضرر.إلى  احتكار القمة سيؤدي- - ب
السوؽ، وتعطي ىذه الميزة قوة احتكارية نسبية إلى  وجود عوائؽ تمنع دخوؿ منتجيف جدد- - ت

يف في السوؽ لمنتجالممنتجيف في ىذا السوؽ، وقد يتوفر في ىذا السوؽ حوافز لالتفاؽ بيف 
 . أو تقسيـ مناطؽ البيع بيف المنتجيف عمى البيع بسعر معيف

ؼ أو خدمات يكوف ىناؾ اختالؼ بسيط كنوع التغمي إذ تكوف السمعة المنتجة سمعة متميزة، - - ث
 ما بعد البيع.

                                                           
اسراء خضر العبيدي، المنافسة والممارسات المقيدة ليا في ضوء احكاـ قانوف المنافسة ومنع االحتكار ينظر:- 1

 :2014ايموؿ  12، استخرج بتاريخ: 2010( لسنة 14اقي رقـ )العر 
http://www.law.uodiyala.edu.iq/uploads/%D8%AF.%20%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8

%A7%D8%A1%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf 
الدارة واالقتصاد، العدد ينظر: خالد طو عبد الكريـ، االمثمية االقتصادية في اسواؽ المنافسة االحتكارية، مجمة ا- 2
 .271، وص269، ص2010(، بغداد، 85)
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ردود افعاؿ بيف المنتجيف المحتكريف لمسمعة  :تعتمد عمى نتاجالسعر والكمية المثمى لإل- - ج
 المقدمة لممستيمكيف.

مزايا الشركات في حيف أف قمة مف الشركات تتمتع ب ،ف أسواؽ المنافسة الكاممة نادرة بشكؿ كبيرا
االحتكارية عمى وجود قمة مف الشركات داخؿ سوؽ وتنطوي حالة المنافسة  ،االحتكارية الصرفة

تنافسية في حيف تستطيع كؿ شركة مف ىذه الشركات أف تميز منتجاتيا عف منتجات الشركات 
وىذه االختالفات  ،االختالفات الصغيرة في التصميـ أـ عف طريؽاألخرى، سواء عف طريؽ اإلعالف 

ت تحقيؽ أرباح أكبر ولكف الحالة بإمكاف الشركا تشكؿ عوائؽ أماـ دخوؿ شركات جديدة. ونتيجة ليذه
 التي تحققيا الشركات االحتكارية الصرفة.نفسيا حجـ األرباح بػليس 

 
 المنافسة القاتمة:-4

عوائؽ. وىذا االمر يتفاعؿ مع  أيكافة المستيمكيف فيو، بال سوؽ يسمح بوصوؿ كافة المنتجيف  :وىو
القيود اماـ التدفؽ السمعي والخدمات في العالـ، ويكوف الحكـ العولمة االقتصادية؛ اي ازالة الحدود و 

اذواؽ المستيمكيف وطمباتيـ، او ما يخمؽ مف اذواؽ في ىذا المجاؿ. وكؿ منتج يضغط  :والفيصؿ ىو
 .(1)كمؼ ونوعية تحقؽ لو قبوال في السوؽإلى  يةنتاجعميو في ىذا السوؽ لكي يصؿ باالنشطة اإل

 
 :االحتكار التاـ-5

سمعة أو خدمة محددة مف قبؿ شركة واحدة تمتمؾ ما يكفي  إنتاجتكار ىو الحالة التي يتـ عندىا االح
وتمثؿ حالة االحتكار  ،ياإنتاجمف قدرة عمى التحكـ بمستوى سعر تمؾ السمعة أو الخدمة وبكمية 

في سعر ما اختالفا كامال عف حالة المنافسة الكاممة التي ال يمكف عندىا ألي شركة منفردة أف تؤثر 
في األوضاع االعتيادية،  ذلؾ فإف الشركة المحتكرة تنتجإلى  واستناد تنتجو مف سمع أو خدمات.

و اكثر مما تفرضو ل أسعارا أعمى لما تنتجو في السوؽ وتفرض ،كميات مف السمع والخدمات أقؿ
اه عمى منتجاتيا فالشركة المحتكرة تقرر مستوى السعر الذي تتقاض ،كانت في حالة المنافسة الكاممة

لتقرر  (2)الذي تتساوى عنده اإليرادات الحدية مع التكاليؼ الحدية نتاجحساب كمية اإل عف طريؽ
وىذا االمر في عالـ اليوـ ضيؽ جدا، بسبب وجود  بذلؾ أي سعر يمكنيا مف بيع الكمية المنتجة.

                                                           
 .271-270ينظر: خالد طو عبد الكريـ، مصدر سبؽ ذكره، ص- 1
 ينظر مثال: - 2

داروسي مسعود، السياسة المالية ودورىا في تحقيؽ التوازف االقتصادي، اطروحة دكتوراه، كمية العمـو االقتصادية 
 .177، وص175، ص2006ر، وعمـو التسيير، جامعة الجزائ

 –شكالية السياسات المالية العربية بيف تطور اإلنفاؽ الحكومي واحتواء الديف العاـ ، ا اشـ محمد العركوبوايضا: ى
جامعة تكريت، ، جمة تكريت لمعمـو االدارية واالقتصادية، م حالة دراسية لبعض البمداف العربية،(2004-1990لممدة )
 .55-54، ص2009(، 13العدد )
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تجارة العالمية، ويمكف ايضا منظمة الثير تأمنافسيف في السوؽ العالمية، وانفتاح الحدود بحكـ وجود 
الحد مف تاثير ىذا السوؽ عبر اجراءات اخرى، منيا: تشجيع الدولة لممنافسة في السمعة المنتجة أو 

وحالة المنافسة غير قادرة  ،تنظيـ األسعار عندما تكوف حالة االحتكار ىي الحالة الطبيعية عف طريؽ
إجراءات مناوئة لالحتكار يدفع الشركات ذلؾ فإف مجرد وجود  فضاًل عف عمى تحقيؽ الكفاءة.

 ،لحكوميةتنظيـ تصرفاتيا بيدؼ تجنب المشاكؿ التي تترتب عمى إجراءات التحقيؽ ا الىاالحتكارية 
 .(1)والشكاوي مف المستيمكيف

 
 :(2)تيةسوؽ سمعة ما سوؽ احتكار تاـ إذا تميز السوؽ بالخصائص اآل دويع
فعندما يقـو المحتكر  ،ىذا المحتكر يمثؿ سوؽ السمعةؽ، و وجود منتج أو بائع وحيد في السو - - أ

برفع الكمية المعروضة مف السمعة، فإف سعر السمعة سوؼ ينخفض. أما عندما يقوـ 
ذ إالمحتكر صانعًا لمسعر،  دفإف سعر السمعة سوؼ يرتفع. ويع ،بتخفيض الكمية المعروضة

ىذه القوة بسبب قدرة المحتكر عمى ال يتحكـ بو السوؽ، كما في سوؽ المنافسة الكاممة، وتنبع 
 التحكـ بسعر السمعة.

يا أو إنتاجعدـ وجود بدائؿ قريبة لسمعة المحتكر، اذ ما يميز السمعة التي يقـو المحتكر ب- - ب
عدـ وجود بدائؿ قريبة لمسمعة، اي اف مرونة الطمب السعرية لسمعة المحتكر  :بيعيا ىو

 مرونة منخفضة جدًا.
وقد تكوف ىذه العوائؽ عوائؽ  .سوؽ المحتكرإلى  منتجيف جدد وجود عوائؽ تمنع دخوؿ- - ت

ية إنتاجقانونية )براءات االختراع واالمتياز(، أو عوائؽ حكومية )قوانيف محمية(، أو عوائؽ 
(، أو عوائؽ تقنية )التكنولوجيا المستخدمة في نتاجأو ممكية عناصر اإل نتاج)ممكية طريقة اإل

 يعية،..(، أو عوائؽ طبنتاجعممية اإل
والتنافس كخالصة ىو ترؾ االمر لقوى  ،في اعاله عف معنى وانواع التنافس تـ الحديثلقد 

معطيات عممية وواقعية، لكف في احياف كثيرة إلى  ستناداإخذه التنافس أالذي ي السوؽ ليحدد المدى
 يعمؿ في العوامؿ السياسية، فاالقتصاد ال ا:دة لتجعؿ مف التنافس موجو، واىميتتداخؿ عوامؿ ع

محيط مثالي او منعزؿ عف غيره مف الضغوط، والسياسة تخضع لضغوط المجتمع والبيئة الخارجية 
رورة تتمايز كما اف كؿ شركة منتجة لسمعة او خدمة بالض ،خرآفي السوؽ بشكؿ او لتجعميا تؤثر 

اليد و  تعمؿ فييا،التي  وضاعلتكنولوجيا المستخدمة، االكػ افي واحد او اكثر:  عف غيرىا مف الشركات
ف التنافس يرتبط اقتصاديا بوجود ميزات نسبية يمكف إوالميـ  ،..قدرة االدارة عمى التنظيـو العاممة، 

                                                           
 :2014ايموؿ  22بتاريخ:  جينظر: تقرير: الطمب والعرض، الكويت، المعيد العربي لمتخطيط، استخر - 1

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2005/33_C21-1.pdf 
 .273-272ينظر: خالد طو عبد الكريـ، مصدر سبؽ ذكره، ص- 2
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ويمكف لمدولة اف تتدخؿ لتضبط معدالت ونوع التنافس الموجود داخؿ  ،مشركات اف توفرىا لممستيمكيفل
 سوقيا.

 ،ذو كفاءة اعمى وسعر اقؿ إنتاجيف باي شركة تستطيع اف تجيز السوؽ والمستيمك ويبقى اف
 التفضيالت الموجودة.إلى  نو يستطيع اف يكسب السوؽ او جزء منو، استناداإف

الطمب عمى سمعيا كػ)مؤشرات مادية: إلى  ويقاس حجـ التنافسية بيف الشركات استنادا
لة بشكؿ عاـ بيف فسية دو ، اما تنا(وخدماتيا، ومقدار الربحية المتحققة ليا خالؿ مدة تقويـ محددة

 ف االمر ىنا يرتبط بمؤشرات اوسع قميال مما تقدـ، ومنيا:إالدوؿ، ف
 . معدؿ النمو في الناتج القومي-
 . حجـ ميزانيا التجاري-
 . س الماؿ االجنبي اليياأتدفؽ ر -

تحقيؽ معدؿ مرتفع ومستمر لمستوى المعيشة  :والميزة التنافسية لبمد ما تقاس بقدرتو عمى
ومستوى تدفؽ االستثمار األجنبي، والقدرة  ،وما يؤشر ذلؾ ىو: ارتفاع معدؿ الصادراتألفراده، 

متالؾ الدولة لشركات قادرة عمى التنافس إاف و  ط الدخؿ الذي يحصؿ عميو المواطف،الشرائية لمتوس
في  ةتنافسياف الدولة لدييا قدرة  فضاًل عف في االسواؽ المحمية او الدولية ال يعطي مؤشر ثابت

، يعطي مؤشرا يمكف اعمامو عمى اغمب شركاتيا تالؾ الدولة لقدرة تنافسية دوليةمإالعالـ، في حيف اف 
س الماؿ مف بينيا انما يمتمؾ قدرة تنافسية في أكز بيده ر اف تمؾ الشركات او اغمبيا او اغمب مف يتر و 

 وليس المحمية فقط.،االسواؽ الدولية 
 

، ف صبح يثير نقاط ميمة قابمة لمدراسة، اىميا نقاط أصادي ف التنافس االقتإوفي عالـ اليـو
 :ىي ثالث

 : العولمة والتعامؿ مع سوؽ عالمي مفتوح-1
ظاىرة تسارع في التفاعالت ماليا ومعموماتيا  :الموجودة تتحدد بكونيا اريؼفالعولمة وفقا الغمب التع

كمما كانت القيود اقؿ كانت ف، بال قيود كافة وفي تنقالت البشر، اي اف ىناؾ مجاؿ متاح التعامالت
ف القوؿ باف العولمة قد تحققت بشكؿ كمي ما زاؿ ىو قوؿ معرض أال إ ،(1)الدولة متجية نحو العولمة

 لحماية صناعاتيا او اسواقيا الوطنية. مائية متباينة تتبعيا دوؿ العالـلمرد، كوف اف ىناؾ ح
                                                           

زكريا، و فراس عبد الجميؿ الطحاف، العولمة االقتصادية وتاثيراتيا عمى  ينظر مثال: احمد عبد العزيز، د.جاسـ- 1
 ؛67-66ص ،2011، (86)الدوؿ العربية، مجمة االدارة واالقتصاد، كمية االدارة واالقتصاد، العدد 

والقانونية، وايضا: عبد العزيز المنصور، العولمة والخيارات العربية المستقبمية، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية 
 ؛562-561، ص2009، (2)جامعة دمشؽ، العدد 

وايضا: دادية العقوف، العولمة االقتصادية واالزمات المالية : الوقاية والعالج، اطروحة دكتوراه، كمية العمـو االقتصادية 
 .47-46، ص2013والتجارية وعمـو التسير، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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 :ضاغط منظمة التجارة العالمية-2
  (1)بقصد تحرير التجارة العالمية ،بعد جولة مفاوضات طويمة االمد  ة العالميةمنظمة التجار تأسست 

  (2)وىي اليوـ تضغط عمى جميع الدوؿ االعضاء مف اجؿ اف تكوف التجارة الدولية خالية مف اي قيود
ث عندئذ ف الحديإمف قبؿ منظمة التجارة العالمية فواذا ما صارت التجارة الدولية منظمة بشكؿ كامؿ 

 يمكف اف تتسع فيو المنافسة الدولية. سيكوف عف وجود سوؽ عالمي
 :تعظيـ االستيالؾ في سوؽ عالمي وليس محميإلى  الثقافة العالمية التي تميؿ-3
افة عالمية بمشتركات ت بيف افراده ثقألعالـ بحكـ وسائؿ االتصاؿ والتعميـ والسياحة واليجرة نشفا

قرية إلى  ثيرىا العالـأـ، ويمكف اف يتحوؿ بسببيا وتحت تعد يو المشتركات تتسع يوما ب تمؾرئيسة، و 
تعظيـ إلى  وىذا االتجاه خمؽ بالمقابؿ ثقافة تتجو ،دة اكثر مما موجود في عالـ اليوـصغيرة واح

ارضاء اذواؽ إلى  بحكـ االتجاه الكبرى ووسائؿ الدعاية المختمفة االستيالؾ بحكـ دفع الشركات
 .(3)التحكـ باذواؽ المستيمكيف او خمؽ اذواؽ مما ترضاه الشركات الكبرىإلى  المستيمكيف او االتجاه

مكانية تحديد التنافس إف إف ثيراتيا، واإلأىذه النقاط، تفتح افاؽ لمتنافس بيف الدوؿ، اذا ما تـ ضبط ت
 بعد اتجاىو نحو التنافس التاـ. امر ممكف

 
 :االرمري ي-ثانيا: اوجه التنافس الروسي

مضموف ومعنى التنافس السياسي واالقتصادي، يبقى بياف وجيي التنافس  بيافتـ بعد اف 
، بشكؿ عاـ، قبؿ تخصيصو وتحديده بمنطقة الشرؽ االوسط ليات ذلؾ التنافسآي، ثـ مريكالروسي األ

 والنقطة الميمة ىنا، اف تحقؽ التنافس بيف دولتيف .والذي سيرد في المطمب الثاني مف ىذا المبحث
 اف تكوف البيئة التي يوجدا فييا، ىي بيئة تنافسية، يمكف مف خالليا تصريؼ عالقات يستمـز اوال

 تنافس سياسي واقتصادي بيف الدولتيف، وىما ىنا: روسيا والواليات المتحدة.
فاف  السياسي واالقتصادي بيف روسيا والواليات المتحدة، ما ما تعمؽ بتحديد وجيي التنافس:ا

انة روسيا العالمية، ومكانة الواليات المتحدة العالمية، والمضموف الذي ينطوي االمر متعمؽ باالتي: مك
 عميو تنافسيما.

                                                           

، عمى خميفة االتفاقية العامة لمتعريفات والتجارة )الجات( والتي 1995مية في عاـ ت منظمة التجارة العالأأنش- 1
 أنشئت في اعقاب الحرب العالمية الثانية لتنظيـ التجارة الدولية.

ينظر مثال: برزيؽ خالد، اثار اتفاقات المنظمة العالمية لمتجارة عمى سيادة الدوؿ، رسالة ماجستير، كمية الحقوؽ، - 2
 .65، وص51، ص2012تيزي وزو، الجزائر، -لدو معمريجامعة مو 

واالدخار لدى  نتاجفيرونيؾ ابو غزالو، دور االعالـ المرئي المبناني في تفعيؿ ترشيد االستيالؾ وتعزيز ثقافة اإل- 3
 .15، وص13ص ،2011وراه، الجامعة المبنانية، المبنانييف، رسالة ماجستير، المعيد العالي لمدكت
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قوة كبرى، واقتصاديا، تعد روسيا  :ف روسيا ىيإف في الفصؿ االوؿ، تـ بيانو سياسيا، وكمافػ 
يا ايضا ، كما ان(1)مف بيف القوى الكبرى في العالـ، وىي واحدة مف اعضاء مجموعة الثماف الكبرى

، ناىيؾ عف عضويتيا في مجموعة الكومنولث لدوؿ االتحاد (2)واحدة مف اعضاء مجموعة العشريف
بية في الحركة سوىذا االمر يعطييا سعة ن ،..يايالسوفيتي السابؽ، وعضويتيا في منظمة شنغ

والغاز  االقتصادية عالميا، وىو تزامف مع االرتفاع في حجـ االقتصاد الروسي بسبب عائدات النفط
العالـ  بػ، وىو ما جعؿ روسيا خامس اقتصاد (2014 -2000) العامي بيف ما الطبيعي خالؿ المدة

مف حيث مؤشرات الناتج القومي االجمالي بعد الواليات المتحدة والصيف والياباف والمانيا،  2014عاـ 
عاـ  (64)يا بالمرتبةرير التنافسية االقتصادية عالميا مف وقوعكما ارتفعت مؤشرات روسيا في تقا

دولة تـ قياس قدرتيا التنافسية في االسواؽ  (144)، مف بيف2014عاـ  (53)المرتبةإلى  ،2013
العالمية، وفقا لمسح صادر عف منتدى "دافوس" االقتصادي السنوي، والذي يرتكز تقييمو لمتنافسية 

صحة والتعميـ وحجـ السوؽ وبيئة المؤسسات والبنية التحتية وال :منيا ،العالمية عمى عشرات العوامؿ
 . (3)االقتصاد الكمي، ويأخذ التقييـ في الحسباف آراء رجاؿ األعماؿ بشأف مدى كفاءة الحكومة

، يتـ توزيعيا في ثالث نو يعتمد عمى اثنا عشر مؤشرا لمقياسإف ،اما تقرير التنافسية العالمي
 :(4)ىيمجموعات، و 

                                                           

وزراء الماؿ لمدوؿ  اجتماع، وىي تتالؼ مف (مجموعة السبع الصناعية)مجموعة عرفت باسـ  ،1976شكمت عاـ - 1
الصناعية السبع الكبرى: الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والياباف وايطاليا والمانيا وكندا، لمناقشة السياسات 

، وىي عبارة عف (مجموعة الثماني)ـ سأات مجموعة تعرؼ بياالقتصادية في العالـ، وطور عنو منتصؼ التسعين
 جتماع سنوي لرؤساء حكومات الدوؿ الصناعية الكبرى، وذلؾ باف تـ ضـ روسيا الييا. ينظر:أ

، مجمة المستقبؿ العربي، مركز 2013مصطفى العبد اهلل الكفري، مجموعة العشريف الكبار وقمة ساف بطرسبورغ 
 .73-72، ص2014 ،(420)دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 

. يمثؿ مف القرف الماضي اتيبسبب األزمات المالية في التسعين 1999 عاـىو منتدى تأسس  مجموعة العشريف- 2
وىذه الدوؿ ىي: الصيف واليند  ،الناتج العالمي مف (%90)في العالـ وأيضا يمثؿ أكثر مف ىذا المنتدى ثمثي التجارة 

والسعودية وجنوب افريقيا واالرجنتيف والبرازيؿ وبريطانيا وفرنسا  وايطاليا والمانيا واندنوسيا والياباف وكوريا الجنوبية، 
 وروسيا وتركيا والواليات المتحدة وكندا والمكسيؾ واستراليا.

 6عالميا، استخرج بتاريخ:  53تقرير: منتدى دافوس االقتصادي العالمي: قدرة روسيا التنافسية تصعد إلى المركز - 3
 :2015 العاـ شباط

http://arabic.rt.com/news/756930-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-
%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8% 
D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/ 
4 -The Global Competitiveness Report , 2014- 2015, World Economic Forum, Geneva, 
2014, pp: 6-9. 
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 :المتطمبات االساسية لمتنافسية-1
: العامؿ المؤسسي والبنية االقتصادية والبيئة االتية المؤشرات)تمؾ المتطمبات تحقؽ مؿ وتش

 (.االقتصادية، والصحة والتعميـ االولي
 :عوامؿ ضرورية لتحقيؽ الكفاية االقتصادية-2

وتشمؿ المؤشرات االتية: التعميـ العالي والتدريب، وكفاية سوؽ البضائع، وفعالية وكفاية سوؽ العمؿ، 
 نمو اسواؽ الماؿ، والكفاءة التكنولوجية، وحجـ السوؽو 
 :عوامؿ معززة لمقدرة التنافسية-3

 وتشمؿ المؤشرات االتية: االبداع، والقدرة المالية
 .2014حسب مؤشرات عاـ  (53)ف االقتصاد الروسي يقع في المرتبة إالمؤشرات، فتمؾ وفي ظؿ 

كما بيناه في الفصؿ االوؿ، وىي ايضا قوة اقتصادية نيا قوة سياسية عظمى، إاما الواليات المتحدة ف
 ستناداإف قدرتيا التنافسية أال إيا القومي ىو االعمى في العالـ، عظمى، بؿ اف حجـ اقتصادىا وناتج

تقدميا مرتبتيف عف  مف رغـعمى ال، و  2014المرتبة الثالثة عاـ بػ  تجعميا تكوفالمؤشرات اعاله إلى 
ي ينذر مريكال اف الواقع االقتصادي األإ، (1) (2013رتبة الخامسة عاـ الم بػ)كانت  ،2013عاـ 

 اقتصاد مف بيف االقتصادات الكبرى في العالـ خالؿ العقود القميمة القادمة.إلى  باحتماؿ تحوليا
 

 :ثالثا: آلية التنافس
دة، ال ف دوؿ بحجـ كؿ مف روسيا والواليات المتحإليات التنافس بيف الدولتيف، فآاما بخصوص 

 يمكف اف تتفاعؿ في المجتمع الدولي مف دوف اف تدخؿ في عالقات تنافس.
ليات التنافس السياسي آف إي، فمريكاأل_لجانب السياسي مف التنافس الروسيفيما يتعمؽ بااما 

تتحدد بالقدرة عمى  /الداخمية والخارجية، ففي مجاؿ السياسة الداخمية: ستيفعموما تتمايز بيف السيا
، وىذا ليس موضع إىتماـ ونزيية عمى السمطة بواسطة انتخابات حرة في اطار تداوؿ سمميالفوز 

اما في مجاؿ  انو متغير حاضر في رفع قدرة الدولة عمى االستقرار الداخمي، مف رغـال الدراسة عمى
 .(2)ف التنافس يتحدد بالقدرة عمى كسب حمفاء، والقدرة عمى النفوذإف ،العالقات الدولية

                                                           
1 -The Global Competitiveness Report , 2014-2015, op.cit,, pp: 6-9. 

مجمة السياسية والدولية، الجامعة حتمية الترابط،  000مسمطةلا لديمقراطية والتداوؿ الّسممي ،  فالح خمؼ كاظـ الزىيري - 2
 .225، وص221ص \،2012، (22)العدد  كمية العمـو السياسية،المستنصرية،

 :، ظاىرة التنافس الدولي فى العالقات الدولية، المركز الديمقراطي العربيحمدي محمد نذير وايضا:

http://democraticac.de/?p=1775 
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اف إلى  ف النظاـ الدولي قد اتجوإموضع االىتماـ ىنا، ف :وىو ،الطار السياسي الدوليوفي ا
 بيفما ، وخالؿ المدة (2)، وىو تاريخ انتياء الحرب الباردة1991بعد عاـ  (1)طر باالحادية القطبيةأيت

خاصة  ية عمى النظاـ الدولي،مريكقبوؿ مبدأ الييمنة األإلى  اتجيت روسيا (،2000-1991) العامي
النظاـ الراسمالي الميبرالي، واتجيت لمغرب في إلى  وانيا كانت في عممية تحوؿ مف النظاـ الشيوعي

لمتغمب عمى اعماؿ التمرد التي  بمعالجة حالة الخمؿ في نظاميا االقتصادي، ناىيؾ عف حاجتيا لمغر 
ذا ارتضت باف تقبؿ وانفالت االمف نسبيا )احداث الشيشاف(، لي ،سادت ضمف اطار الدولة الروسية

ية لمنظاـ الدولي، اي اف النظاـ الدولي لـ يشيد حالة تنافس سياسي بيف الدولتيف طواؿ مريكاالدارة األ
 .(3)تمؾ المدة

 (فالديمير بوتيف)مع تولي  ،2000وبدأت اولى حاالت التنافس السياسي بيف الدولتيف بعد عاـ 
تمتع بو الرغبة بالمحافظة عمى النفوذ الذي كاف ياعالف إلى  رئاسة الدولة الروسية، عندما اتجو

مف دوف اف يكوف ىناؾ اعتبار لاليديولوجية في العالقات الروسية مع دوؿ  االتحاد السوفيتي السابؽ
إلى  صياغة مضموف سياسة روسية تتجوإلى  وخصوصا الواليات المتحدة، اي انو لجأ ،العالـ االخرى

، واوؿ (2000 -1991العامي) بيف ما التخمي عنو خالؿ المدة والدور الذي تـ ،ستعادة المكانةإ
في الواليات المتحدة، عندما تعرضت الواليات ،2001ايموؿ  11اختبار واجو الرئيس بوتيف ىو حدث 

افغانستاف عاـ إلى  ، وىو ما تسبب بدخوليا(4)ي نفسومريكالمتحدة الحداث اعتداء طالت العمؽ األ

                                                           
 ىميا ىي:أشكاؿ لترتيب عالقات القوة فيو، و يوجد في النظاـ الدولي عدة ا- 1
 (يةالقطبية االحادػ)تركز القوة المطمؽ بيد دولة واحدة، وىو ما يطمؽ عميو ب-
 (عصر الييمنة)تركز نسبة ميمة مف القوة بيد دولة واحدة، ويصاحبيا مشروع سياسي بالييمنة عمى العالـ، ويسمى -
 (نظاـ ثنائي القطبية)ويطمؽ عميو  ،توزع عناصر القوة دوليا بيف دولتيف، يدور في فمكيما  اغمب دوؿ العالـ-
 (نظاـ تعدد القطبيةػ)ف، وىو ما يطمؽ عميو بتوزع عناصر القوة بيف عدد مف الدوؿ يزيد عمى اثني-
صاحبو عدـ قدرة المجتمع ، خصوصا وانو ي(الفوضى الدوليةػ)انتشار مطمؽ لعناصر القوة، وىو ما يطمؽ عميو ب-

 الدولي عمى حفظ التنظيـ والنظاـ وانتشار الحروب عمى الصعد المختمفة.
 .42، وص35ص ،2010دولية، بال، عماف، قات الينظر: ىايؿ عبد المولى طشطوش، مقدمة في العال

، ورسميا بتفكؾ االتحاد السوفيتي 1989انتيت الحرب الباردة عمميا بسقوط جدار برليف بيف االلمانيتيف في عاـ - 2
 العاـ ، اال اف بعض الباحثيف يعتبروف دخوؿ العراؽ لمكويت وظيور ازمة ما يعرؼ بالخميج في اب1991عاـ 

 منظاـ ما بعد الحرب الباردة.بدايات عممية ل ،1990
بغداد، ، دار الكتب العممية، 2ية ومستقبؿ النظاـ الدولي، طمريكحيدر عمي حسيف، سياسة الواليات المتحدة األ - 3

 . 79، وص72، ص2014
نما ىو حدث مفبرؾ مف قبؿ قوى داخؿ الواليات المتحدة  بقصد دفع ،‘ايموؿ  11اراء عدة تقوؿ اف حدث  توجد- 4

 يات المتحدة او تبرير اعتمادىا لسياسات القوة في النظاـ الدولي. ينظر:الوال
J. Boone Bartholomees, Jr., U.S. Army War College Guide  to National Security Issues, 
Strategic Studies Institute Book, NY, 2012, pp: 81-84. 
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 ،(2002)عاـ ، ثـ وضع الخطط الحتالؿ العراؽ(الحرب عمى االرىابػ)واعتمادىا لما عرؼ ب 2002
قبوؿ السياسات إلى  اتجيت روسيا (2002)و  (2001)، وخالؿ عامي (2003)واحتاللو عاـ 

المشاركة اف حدث احتالؿ افغانستاف يقع عمى حدودىا الجنوبية، وقبمت  مف رغـعمى الية مريكاأل
وسي رسمي، ولما لجأت الواليات ر دث احتالؿ العراؽ جوبو برفض ف حأال إبجيود مكافحة االرىاب، 

شعرت اف نفوذىا  اف روسيإؿ خارج نطاؽ الشرعية الدولية، فتنفيذ عممية االحتالإلى  تحدةمال
ومصالحيا الدولية صارت تتطمب اظيار وجود لروسيا في النطاؽ الدولي. وىنا بدأ اتجاه روسيا 

كونيا قوة بدأت تعبر عف ذاتيا في إلى  (2000 -1991) تآكؿتبالتحوؿ الفعمي مف كونيا قوة 
 ا االتي:يىمأسات تعبر عف وجود مصالح روسية، و اظيار سياإلى  المجتمع الدولي، فاتجيت

ايراف وسوريا، اذ تعرضت ايراف بعد كؿ مف: كسب الحمفاء وحمايتيـ، واىـ حمفائيا ىـ إلى  االتجاه-أ
ببرنامجيا النووي الذي شرعت ببنائو بمساعدة مف دوؿ عدة ضغوط غربية تتعمؽ إلى  2005عاـ 

ر و دطار البرنامج النووي ومنعت صإىنا وفرت روسيا حماية اليراف في اىميا روسيا والصيف، و 
في خففت الحدة الموجودة فضاُل عف إنيا االمف تميد لضرب ايراف عسكريا،  قرارات مف مجمس

إلى  وما بعدىا، كما اتجيت روسيا 2006مجمس االمف عاـ قرارات  بػالعقوبات االممية عمى ايراف 
ظاىرات المناىضة ت، بعد اف اندلعت فييا احداث ال2011ضماف وجود سياسة حماية سوريا منذ عاـ 

اعتماد اصالحات سياسية في الدولة، وىو ما تسبب بموجة عنؼ حادة إلى  لمنظاـ السياسي والداعية
اف  وتستطع االمـ المتحدة اف تتدخؿ ا ، لـيفي ودولي واسعقميمإداخؿ سوريا تسببت بتداخؿ وتدخؿ 

 بسبب الموقؼ الروسي الرافض ليذا التدخؿ. ؛تتخذ قرارا لوقؼ العنؼ في سوريا
سيا آة شنغياي )مع الصيف وعدد مف دوؿ نشاء منظمإ :سعى لبناء تحالفات دولية، واىمياال-ب

ب افريقيا والبرازيؿ(، فضال عف تطوير عالقات الوسطى(، ومجموعة بريكس )مع اليند والصيف وجنو 
 ثنائية مختمفة.
مع وجود عوامؿ عدة  ف النظاـ الدوليإسات الروسية اشر ، اف التحوؿ في السيافيما تقدـالميـ 

روسيا والصيف والياباف واالتحاد )واىميا: ،فيو، اىميا عوامؿ انتشار القوة بيف اكثر مف دولة
.. كميا اشرت تحوال (وتركيا وجنوب افريقيا والبرازيؿ اليند:)مثؿ ،وسطة؛ فضال عف دوؿ مت(االوروبي

حالة تتزاوج فييا الييمنة العسكرية والتعددية االقتصادية، وىو إلى  فيو مف مستوى االحادية القطبية
امر سمح بفتح باب لمتنافس السياسي بيف القوى الكبرى، واكثر االزمات التي اشرت تحوال في ىذا 

 السورية االيرانية. تيفاالزم :ىيالمجاؿ 
في الفصؿ االوؿ، فيي قوة  الميةاما الواليات المتحدة، فكما بينا مف عناصر قوتيا السياسية الع

، كانت قد استفردت بالنظاـ الدولي بال منافس 1991عظمى، ولما حدث تفكؾ االتحاد السوفيتي عاـ 
 عاـ ايموؿ 11مييمنة متذرعا باحداث ، لتطمؽ مشروع ل2001جدي، واستمر الحاؿ حتى العاـ 

دعميا واالنخراط بمشروعيا، والذي استمر حتى خريؼ العاـ إلى  ، ودفعت دوؿ العالـ المختمفة2001
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محاربة االرىاب، وظير ذلؾ في عدـ العراؽ شرخ في التحالؼ العالمي لعندما احدث موضوع  2002
العمؿ المنفرد إلى  لضرب العراؽ، مما اضطرىا مساندة روسيا والصيف لمنح الواليات المتحدة تفويضا

 خارج الشرعية الدولية.
نظاـ متعدد  نو سياسياً بأدولي يعطي مؤشرات متزايدة اصبح النظاـ ال،2003ومنذ عاـ 

وعمى  ،باف تتنافس الواليات المتحدة مع دوؿ اخرى عمى صياغة التحالفات :االقطاب، وىو ما سمح
)الراغبيف(، تالؼئحالة الحرب عمى العراؽ عندما صاغت ما عرؼ بإ :كسب النفوذ، واوضح مثاؿ ىو

ضد تنظيـ الدولة االسالمية في العراؽ  ،2014ضد ليبيا ، ثـ في عاـ  2011ثـ كررت االمر عاـ 
عندما جمعت بعضا مف الدوؿ في تحالؼ لمحاربة تنظيـ  )داعش(، ػالمعروؼ اعالميا ب والشاـ

جؿ تعزيز نفوذىا ومكانتيا في أالواليات المتحدة صارت تعمؿ مف  اسالمي، والمسالة االخرى ىي اف
النمو في عناصر قوة الدوؿ إلى  المجتمع الدولي ازاء حالة التراجع المستمرة بعناصر قوتيا قياسا

 سيا.آع االتحاد االوروبي ومع دوؿ شرؽ تعميؽ روابطيا عبر جانبي االطمسي م :ومنيا مثال ،االخرى
 

ولبياف ىذه ليات التنافس االقتصادي عموما فانيا تتحدد بعدد مف االليات، آبما يتعمؽ فياما 
االليات نبيف اف اتجاه العالقات الدولية نحو التعاوف ، اقتصاديا ، كاف خمفو دافع يتمثؿ بارتفاع حدة 

مع  مؿعف القياـ بدور فعاؿ في التعا اً نفسو عاجز  رأى، وسطاألالمنافسة االقتصادية العالمية، والشرؽ 
االمريكية، وخصوصا واف كؿ مف الدولتيف لجأت بحكـ ما تممكاه مف المنافسة االقتصادية الروسية_

القتصادية والسياسية، ومف تمؾ عوامؿ ومقومات قوة الى استخداـ آليات مناسبة لتحقيؽ اىدافيا ا
 :(1)ليات االتياآل

 
 القوة الناعمة:-1

استخدامات  فيا منظور يقابؿ المنظور الواقعي الذي يركز بكوني (؛القوة الناعمة)ارتبط الحديث عف 
 :واستخداماتيا ىو (القوة الناعمةػ)القوة والحروب في تصريؼ العالقات الدولية، وابرز رواد مف قالوا ب

ومدير مجمس المخابرات الوطني االمريكي  ،نائب وزير الدفاع االمريكي في عيد الرئيس كمينتوف
 الذي يتمثؿ بالقوتيف:اف لمواليات المتحدة عنصري قوة، صمب:  فيلذي ركز ، ا(جوزيؼ ناي)السابؽ 

بدال مف االكراه، وىي ال  ثيرأيتمثؿ بالجاذبية واالستمالة والتالذي العسكرية واالقتصادية، وناعـ: 
 واذا ما،(2)ال بالبحث عف مشروعية التصرؼ الدولي، واالستناد الى عناصر القوة القوميةتتاتى إ

متالؾ ما الجاذبية مع مقومات القوتيف العسكرية واالقتصادية ، أصبحت الدولة قادرة عمى إ تصاعدت
                                                           

سمطة العالمية، مجمة المستنصرية لمدراسات العربية والدولية، ينظر: رعد قاسـ صالح، العراؽ في ظؿ متغيرات ال- 1
 .10، وص8، ص2013، (45)العدد 

 .8، صمنى حبيب احمد العبيدي، مصدر سبؽ ذكره- 2
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التي تكوف عندىا قادرة عمى تحديد اولويات الدوؿ االخرى بما يتفؽ مع و ،  (القوة الذكية)ػعرفو ب
 .(1)اولويات واحتياجات الدولة

ثيرىا في حركة السوؽ لدوؿ س عف طريؽ تأتصاديا في عالقات التنافاق (الناعمة لتؤثر)وتاتي القوة 
، ودفعيا الى االرتباط باالسواؽ التي تمارس التاثير مف حيث السموؾ االستيالكي وسطاألالشرؽ 

)مستوى وانماط( ، فروسيا والواليات المتحدة كالىما يعمؿ عبر استخداـ ىذه القوة الى تحقيؽ قدرة مف 
واستمالة اذواؽ المستيمكيف في ىذه المنطقة، فضال عف ، وسطاألالجاذبية واستمالة اسواؽ الشرؽ 

بدال مف استخداـ المقومات العسكرية واالقتصادية في  كات اقتصادية ناضجة مع ىذه الدوؿتحقيؽ شرا
 تحقيؽ غايات الدولتيف.

، حيث العولمة والشركات المتعددة الجنسية، ومنظمة التجارة العالمية، فاف اسواؽ  وفي عالـ اليـو
مثميا مثؿ غيرىا مف اسواؽ العالـ باتت مفتوحة ، وىذا االنفتاح يجعميا عرضة  وسطاألؽ الشر 

لالنجذاب الى السياسات الناعمة التي تصدر عف كؿ مف روسيا والواليات المتحدة، في حيف انو 
تفاعؿ مقومات القوة الصمبة مع  ت المتحدة باتباع سياسات تركز فيروسيا والواليا:يسمح لكؿ مف 

 .وسطاألاثير في دوؿ الشرؽ بما يجعميا قادرة عمى ممارسة األ قوة الناعمةال
 :تحرير التجارة وفتح االسواؽ-2

ف كؿ مف روسيا والواليات المتحدة تدعماف إلواضح عدـ التضييؽ عمى التجارة بالحمائية، وااي 
في منظمة التجارة سمالية، وعضويتيما أاءات تحرير التجارة وفتح االسواؽ بحكـ طبيعتيما الر اجر 

 العالمية.
 :استقطاب االستثمارات االجنبية-3

الواليات المتحدة تعتمد في فػ جاذبا لرؤوس االمواؿ االجنبية،  وىو ما يفيد بجعؿ السوؽ الوطنية مركزا
ية اما مريكالسوؽ األإلى  تعزيز نموىا االقتصادي منذ مدة ليست بالقصيرة عمى ىذا التدفؽ الذي يرد

شراء سمع ومنتجات  عف طريؽية مريكعادة التدوير بالسوؽ األإثمارات او ودائع او بصيغة غة استبصي
، كوف 1991نفتحت عمى اسواؽ االستثمار العالمية بعد عاـ إنيا إية، اما روسيا فأمريكوخدمات 

)في اطار االتحاد السوفيتي( كاف نظاما شيوعيا ال يعير تركيزا عمى  ،1991نظاميا لما قبؿ عاـ 
مف عجمة االقتصاد الروسي  اً ف جزءإف ،1991سالة جذب االستثمارات االجنبية، اما ما بعد عاـ م

ة مابيف روج االمواؿ طواؿ المداعتمدت عمى ىذا االمر، وبقدر ما كاف السوؽ الروسية مصدرا لخ
بحكـ  صارت جاذبة لتدفؽ رؤوس االمواؿ، 2001، فاف روسيا بعد عاـ (2000-1991 العامي)
 .(2)اقتصاد اظير جانبا مف القوة االقتصادية كونيا

                                                           

ريياـ مقبؿ، مركب القوة، عناصر واشكاؿ القوة في العالقات الدولية، مجمة السياسة الدولية، العدد - 1
 .9، ص2012 (، القاىرة، مؤسسة االىراـ،188)
 مصدر سبؽ ذكرهينظر: رعد قاسـ صالح، العراؽ في ظؿ متغيرات السمطة العالمية، - 2
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 :المعرفة التكنولوجية-4

متالؾ إجراء عمميات البث والتطوير إاىـ ادوات التنافس ، كونيا تتيح لمف يمتمكيا  تعد مف وىي
ووصوؿ  ،قدرات التفوؽ، فالتكنولوجيا ترفع مف دالتي استخداـ الموارد بشكؿ اكثر كثافة وفاعمية

ف المعرفة التكنولوجية ليست حكرا عمى إ ماداـوباقؿ كمفة وبنوعية افضؿ. و  ،ى معدؿعمإلا نتاجاإل
دولة ما، ليذا فاف كؿ الدوؿ يمكنيا اف تمتمكو ، وىو ما يجعميا في موضع تنافسي دائـ، الف مف 

فسية متالؾ الواليات المتحدة لميزات تناوف قوتو التنافسية اكبر، ومثالو إيمتمؾ السبؽ في قطاع ما ستك
 .الشرؽ االوسطاكبر مف روسيا في العالـ عسكريا واقتصاديا، وبضمنو 

 
 :الشراكة-5

صيغة لمعالقات بيف دولتيف او اكثر تعتمد االتفاؽ ، وفيو يتـ تنظيـ كؿ مف: حدود االختالؼ، وىي 
، (و/ او اقتصادية سياسية و/ او عسكرية)والتنافس، ومجاالت التعاوف، في االطر التي يتـ فييا: 
ر لتنظيـ وتعزيز نما تتعداه الى وضع اطوا  والمسالة ىنا ال تتوقؼ عمى بناء الثقة، او منع الخطا ، 

قوى في شروط ف عالقات القوة تكوف حاضرة في اف يضمف الطرؼ القوي مكانو االتعاوف ، صحيح إ
 االستفادة منيا ايضا. ومضاميف الشراكة إال أنيا تضمف ايضا لمطرؼ الضعيؼ

وتدني التكاليؼ، وتوسيع االسواؽ،  ،نتاجيا القدرة عمى تعظيـ اإلطرافديا، تضمف الشراكة ألقتصافػ إ
بمعنى امتالؾ ميزات نسبية في سوؽ محددة )سوؽ الشراكة(، والشراكة اما تكوف نتيجة اتفاقات اي 

: ، ومنياوف بحكـ االمر الواقعك، او ت(اليندية-الصينية، واالمريكية-الشراكة االمريكية)مكتوبة : 
 .(1)(االوروبية-الشراكة االمريكية)
واحدة  (الشراكة)تجيت االرادات الدولية الكبرى الى جعؿ ، إ1991إنتياء الحرب الباردة عاـ منذ فػ 

مف خياراتيا في تعزيز مكانتيا الدولية السباب اىميا: اف النظاـ الدولي يعزز االتجاه نحو خيار 
ي قادرة عمى إقميمية لتكوف الدوؿ في اطار نظاـ قميماإل فيكز التكتالت الكبرى، وىذا الخيار ير 

سيس منظمة التجارة العالمية خيارا ، وال في تأفي ىذا الخيار ف الواليات المتحدة لـ ترىاالمنافسة، اال 
 مثؿ : ،ية، فدخمت في شراكة مع دوؿإقميميمكنيا لوحده اف يحقؽ ليا ميزة تنافسية في اسواؽ ليست 

 .كيا ومصر واالردف وقطر والبحريفوتر )إسرائيؿ( 
 
 :التكامؿ-6

                                                                                                                                                                               

 .10، وص8، ص
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عمى نحو يظير الطرفاف في ظؿ التكامؿ بارادة  مف االعتماد المتبادؿ بيف طرفيف خمؽ حالة ومعناه
 مط مف انماط العالقات الدولية، حيثاقترانو باي ن مفوقوة جديدة ، والتكامؿ يقترف باالقتصاد اكثر 

ية إنتاجية في الدوؿ التي تتفؽ عميو بيدؼ خمؽ وحدات إنتاجوحدات  المعنية الى ضـ طراؼتتجو األ
وتوسيع االسواؽ، ومف ثـ تحقيؽ تنافسية عالية ليس  ،يةنتاجورفع اإل ،اكبر قادرة عمى تدنية التكاليؼ

أف مف في سوؽ التكامؿ وحده انما في االسواؽ الدولية عامة، وىو ما يميز التكامؿ عف الشراكة، و 
)الصناعات ذات االستثمارات المشتركة،  :مناطؽ التجارة الحرة اآلتي:صور التكامؿ اىـ اشكاؿ و 

بيف الواليات  كويز )المناطؽ الصناعية المؤىمة(وازالة التعريفات الكمركية،..(، ومثالو مناطؽ ال
ة وىناؾ حاالت اخرى مختمف، (1)المتحدة واسرائيؿ واالردف ، وبيف الواليات المتحدة واسرائيؿ ومصر

س ماؿ وعمؿ داخؿ منطقة مف رأ نتاجحرية حركة عوامؿ اإل :ومنيا السوؽ المشتركة، والتي تضمف
قتصادية بيف الدوؿ الداخمة التكامؿ االقتصادي، واالتحاد االقتصادي التي تشمؿ تنسيؽ السياسات اال

مع دوؿ الشرؽ ف النوعيف االخيريف غير موجوديف في عالقات روسيا او الواليات المتحدة فيو، إال أ
 .(2)وسطاأل
 
 :تشكيؿ التكتالت االقتصادية-7

عالـ اليـو فاف اي دولة ال تستطيع اف توفر بيئة مالئمة لنموىا االقتصادي، ليذا صار بوالمالحظ انو 
والتي تييئ لالقتصاد الوطني فرصا  ،يةقميمية او العابرة لإلقميمتوسيع نطاؽ االسواؽ اإلإلى  االتجاه

تاريخ سابؽ لو، عندما إلى  نما، وا  تاريخ راىفإلى  واالىتماـ بيذه التشكيالت ال يرجع اوسع لمتفاعؿ،
الماضي، اما الواليات  تشكيؿ الجماعة االوروبية في خمسينيات القرفإلى  اتجيت الدوؿ االوروبية

مف اجؿ خمؽ فرص  ،1994كندا عاـ و مع المكسيؾ  (النافتا،)نيا شكمت ما عرؼ بإالمتحدة ف
، اي المنتدى االقتصادي السيا (ابيؾ)توقيع اتفقية إلى  ية اكبر لنمو اقتصادىا، ثـ اتجيتاقتصاد

االقتصاد  قبالةية واالسيوية مريك، وىو ما سمح بفتح اكبر السواؽ الدوؿ األ1996الباسفيؾ عاـ 
واؽ السل اوسع بدء معيا انفتاحيظيور منظمة التجارة العالمية لية، ثـ تزامف االمر مع مريكاأل

                                                           

ينظر، بروتوكوؿ بيف حكومة جميورية مصر العربية وحكومة )إسرائيؿ( بشاف المناطؽ الصناعية - 1
 :2014نيساف العاـ  11المؤىمة، استخرج بتاريخ: 

http://www.ida.gov.eg/Arabic/Why_Egypt/Internationalconventions/Documen
ts/Qiz.pdf 

وايضا: دراسة حوؿ اتفاقيتي: التجارة الحرة االردنية االمريكية والمناطؽ الصناعية المؤىمة، غرفة تجارة عماف، عماف، 
 2014آب العاـ  11، استخرج بتاريخ: 2018

http://www.ammanchamber.org/UploadedFiles/file21.pdf 
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كومنولث مع دوؿ  : وىوأالسياسي -خمؽ اوؿ كياف اقتصاديإلى  تجيتإ قدالعالمية. اما روسيا ف
، (بريكس)، ثـ تجمع (شنغياي)سيس منظمة أعقبيا تأات، ثـ ياالتحاد السوفيتي منتصؼ التسعين

ددة تعتعظيـ الروابط االقتصادية وتوسيعيا مع دوؿ ترتبط مع روسيا بعالقات م :إلى وكميا ىدفت
السبع والثماف  :وال ننسى بالطبع عضوية الواليات المتحدة بمجموعتي ،ومنيا العالقات االقتصادية

 .(1)الكبرى، وعضوية روسيا بمجموعة الثماف الكبرى
 

، قتصاديا عمى االسواؽ العالميةإسيا والواليات المتحدة تتنافساف ف رو إليات، فاآل وعف طريؽ تمؾ
 .طوسوبضمنو اسواؽ الشرؽ األ

 
 

 :وس األ ي في رمن قة الشرق رمري الرم لب الثاني: رمظاهر التنافس الروسي األ

 
في ىذا ية، سنوضح مريكالروسية واأل :لياتو بيف الدولتيفآو  (التنافس)معنى  تـ استعراضبعد اف 

 .كافة  جوانبو ػ، بوسطاألمظاىر ىذا التنافس في منطقة الشرؽ  المبحث
كوف لواليات المتحدة، ليذا ما اف تاقتصادية، ومثميا او تفوقيا ااف روسيا قوة عسكرية وسياسية و 

افس او التفاعؿ معو، ومحاولة ابعاد او التنإلى  ما حتى يسارعا إقميـمصمحة لمدولتيف في  ىنالؾ
 بقصد تثبيت تمؾ المصالح. التعاوف مع الدولة االخرى

ية: الموارد وسوؽ تلصعد اآلة اقتصادية عمى امنطق :ىي( وسطاألالشرؽ )اف منطقة فضاًل عف 
سيا وقبميا الواليات المتحدة وليذا اتجيت رو ، السمع والخدمات وسوؽ السالح وتدفؽ رؤوس االمواؿ

حتواء المنطقة واستثمارىا حتى تبقى كؿ مف الدولتيف عمى قمة اليـر الدولي )الواليات إجؿ أمف 
 المتحدة(، ورفع معدؿ التنافسية الدولية )روسيا(.

 تي:اآل يمكف اف تشمؿىر التنافس بيف كؿ مف روسيا والواليات المتحدة مظا اف
 

 :اوال: الرمظاهر االرمنية والعس رية
عامة،  وسطاألتعد المظاىر االمنية والعسكرية مف اىـ مظاىر التنافس بيف الدولتيف عمى الشرؽ 

ية منذ الحرب مريكاأليقع جيوبوليتيكيا في منطقة المصالح االستراتيجية الروسية و  وسطاألفالشرؽ 
تـ ، فاذا ما (2015في مستيؿ عاـ  يخ االنتياء مف كتابة ىذه الدراسةتار  )حتىالعالمية الثانية 

 االتي: فانيا تشمؿامنيا وعسكريا  وسطاألشبكة المصالح الروسية في الشرؽ  الرجوع الى

                                                           
 .11-10، صمصدر سبؽ ذكرهينظر: رعد قاسـ صالح، - 1
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الدولة الروسية، واي  تعد منطقة مجاؿ حيوي لروسيا بحكـ وقوعيا جنوب وسطاألاف منطقة الشرؽ -1
بحكـ التداخؿ  دولة الروسية في تخوميا الجنوبيةزعزعة استقرار الإلى  اضطراب فييا يمكف اف يؤدي
 االثني بيف شعوب المنطقة.

 مياىو الدافئة.إلى  بقي حمما يراود الروس في الوصوؿ وسطاألاف الشرؽ -2
ريا لمدولة الروسية في اي صراع مع ىي االقرب جغرافيا لمتعرض عسك وسطاألاف منطقة الشرؽ -3

 الغرب.
موا وقد رسـ السوفيت في اثناء الحرب الباردة استراتيجيات لمتدخؿ عسكريا في المنطقة، وتدخ

، وتدخموا ايضا عبر (1967) و (1956)عاـ في الي سرائيماإل_بشكؿ محدود في الصراع العربي
، (1)(1974 -1961)ما بيف العامي العراؽ  الصراعات االثنية المتعمقة بالقضية الكردية في شماؿ

نيوا عيد الوجود السوفيتي عندما فوضوا الواليات أف السوفيت إ :، فالواضح1991د عاـ اما بع
، (1991/ 1990)عاـ  احداث الكويت بػ المتحدة استخداـ القوة العسكرية الدارة االزمة مع العراؽ

ا يعيدوف حساباتيـ أو ف الروس بدأال إ، 2003معاـ لبقة وانتيى الوجود الروسي الفاعؿ خالؿ المدة السا
العراؽ، النو تسبب بادراؾ احتالؿ  ، بعدوسطاألفي التعامؿ مع المصالح العسكرية واالمنية في الشرؽ 

اف عالقاتيـ مع  ماداـعامة بدات تتعرض لمضرر، و  وسطاألف مصالحيـ في الشرؽ إالروس 
إلى  تجيت روسيافقد إوعسكرية واقتصادية مختمفة، ليذا ياسية جوانب س:الواليات المتحدة تشمؿ عمى 

إلى  جؿ تعزيز وجودىا عسكريا في ىذه المنطقة، ومحاولة الدخوؿأس مع الواليات المتحدة مف فالتنا
 اسواؽ دوؿ مجمس التعاوف الخميجي.

ئرة عامة في دا وسطاألات وضعت الشرؽ ينيا منذ مستيؿ الخمسينإاما الواليات المتحدة، ف
نيا لـ تتدخؿ فييا حتى انسحاب إف، يطرة بريطانيا انذاؾ عمى المنطقةاىتماميا االستراتيجي، وبحكـ س

بعد اف كانت مصالحيا  وسطاألالدخوؿ الواسع لمشرؽ  حيث بدأتات، يبريطانيا منيا مستيؿ السبعين
ربي عامة ضمف وبعدىا اصبح الخميج الع ،ايراف وتركيا والسعودية كؿ مف: الحيوية موجودة في

 ية.مريكمناطؽ النفوذ األ
 
 
 
 
 
 

                                                           
االداب، جامعة  سمر فضال عبد الحميد محمد، اكراد العراؽ تحت حكـ عبد الكريـ قاسـ، رسالة ماجستير، كمية- 1

 .201، وص198ص ،2010الزقازيؽ، 
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 :ثانيا: الرمظاهر السياسية
خالؿ المدة السابقة لعاـ  وسطاألي في الشرؽ مريكاأل_سمة في التنافس الروسي اىـوىي 

، كوف روسيا المتعشقة في اطار االتحاد السوفيتي قد حكميا (1)، بحكـ عالقات الحرب الباردة1991
سمالي اقتصادي، وىو امر أميا منظور ليبرالي سياسي ور ات المتحدة حكمنظور شيوعي، والوالي

، ففي وسطاألسيا والشرؽ آاوروبا و  :ىمياأو  ،مياديف الصراع والتنافس في العالـإلى  تجاهلال دفعيما
الحكـ في الدوؿ التي عرفت باسـ الدوؿ التقدمية )العراؽ  أنظمةاتجيت روسيا صوب  وسطاألالشرؽ 

دعـ إلى  وحركات التحرر القومية، في حيف اتجيت الواليات المتحدة، ف الجنوبية(وسوريا واليم
وتركيا(، وىو امر تسبب بتوتر  1979الشمولية والمحافظة )دوؿ الخميج العربية وايراف قبؿ  نظمةاأل

 .(2)ية بسببياأوسطية الشرؽ قميمنما توترت العالقات اإلوا  قات ليس الدولية بيف العمالقيف العال
 :(3)ىي االنتقاؿ بيف ثالث مراحؿ متباينة نسبياإلى  بعد انتياء الحرب الباردة، اتجيت العالقاتو 

الخضوع الروسي لمواليات المتحدة في  :، وغمب عمييا(2000 -1991العامي)بيف  ما مرحمة المدة-
مف  سيا جزءاً رو  عدتياالتي و واجمالي العالـ باستثناءات متعمقة بمنطقة شرؽ اوروبا،  ،وسطاألالشرؽ 

ف روسيا تركت إف وسطاألوتسببت ببعض االزمات المحدودة بيف الدولتيف. اما الشرؽ  ؛امنيا القومي
 لمواليات المتحدة تصريؼ عالقاتو وسياساتو بشكؿ واسع جدا.

الرئاسة  (فالديمير بوتيف)شيدت بدايات تولي التي ، و 2002(-2001 العامي) بيف ما مرحمة المدة-
في الواليات المتحدة، وخالليا استجابت روسيا لمسياسات  2001ايموؿ  11في روسيا، وحدث 

د الواليات المتحدة ااعتم :جيود مكافحة االرىاب دوليا، وبضمنو انيإية في ما ادعي مريكاأل
يؿ مو جيود الت )ارىابا: عدتولمتعامؿ مع كؿ ما  وسطاألالستراتيجيات مختمفة في منطقة الشرؽ 

عمى اثره افغانستاف برضا روسي، ومنو ايضا جيود  تواحتم (،..والتدريب ونشر الفكر، والتنقؿ
ًا غير رسمي اً الواليات المتحدة تفويضنحت ي اذ مُ سرائيماإل _الواليات المتحدة الدارة الصراع العربي

 بادارة ممفات ىذا الصراع.

                                                           
 /احداىما :بيف معسكريف (1990 -1947)جمالي الصراع التي حدثت في المدة بيف إوىي  :الحرب الباردة- 1

قوده الواليات المتحدة، ودخموا في عالقات صراع وحروب بالوكالة تواالخر ليبرالي  ،شيوعي يقوده االتحاد السسوفيتي
 جؿ بسط رؤيتيما ومنظورىما عمى العالـ. ينظر:أصارعة مف طراؼ المتاستنزفت مقدرات وثروات كبيرة جدا لأل

 ،2012سات االستراتيجية، بغداد، ية الروسية، مركز حمورابي لمبحوث والدرامريكطارؽ محمد ذنوف، العالقات األ 
 .29، وص20ص

امعة باتنة، كمية ج ينظر:خالد معمري، التنظير في الدراسات االمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة، رسالة ماجستير،- 2
 .132، وص123، ص2008الحقوؽ، 

. وايضا: وساـ 198، وص181ص مريكية الروسية، مصدر سبؽ ذكره،طارؽ محمد ذنوف، العالقات األ ينظر: - 3
، مركز زيتونة لمدراسات واالستشارات، بيروت، 2010 -2006ابي عيسى، الموقؼ الروسي تجاه حركة حماس 

 .21، وص17، ص2012
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ية عمى العراؽ عاـ مريكت بالحرب األأبد التي، و (2015 -2003) العامي بيفما مرحمة المدة -
ف مصالحيا إزمة سوريا، وفييا استشعرت روسيا ومرورا بازمة برنامج ايراف النووي وا ،2003

تغميب عوامؿ القوة في التعامؿ مع قوى إلى  السياسية قد تعرضت الذى بفعؿ اتجاه الواليات المتحدة
استمرار الواليات  مصمحةفي ميزاف القوة عالميا ل حاصؿحميفة لروسيا، رغبة بضماف تغيير التحوؿ ال

 خير تراجع مكانتيا العالمية.ألمتحدة عمى قمة اليـر الدولي، وتا
اف تتحدد بعالقات إلى  كانت عممية التنافس بمظاىرىا السياسية تتجو المراحؿ المختمفةتمؾ وخالؿ 

بشكؿ رئيس، اما الدوؿ الحميفة  تحدةفي عالقاتيا مع الواليات المروسيا مع الدوؿ التي تواجو ازمة 
، (1)ف قدرة روسيا عمى النفوذ الييا كانت محدودة جدا، قبؿ احداث الربيع العربيإف ،لمواليات المتحدة

، عمى نحو وسع مف قدراتيا 2013استطاعت روسيا توسيع دائرة عالقاتيا مع مصر بعد عاـ حيث و 
 .(2)التقميدييف: ايراف وسوريا خارج دائرة حمفائيا وسطاأللدخوؿ منطقة الشرؽ 

 
 :ثالثا: الرمظاهر االقتصادية

عممية مف عمميات التفاعؿ في العالقات : _اصطالحا_بانو (التنافس) :معنى تـ ايضاح لقد
، في اطار تفاعؿ يتميز نفسو  تحقيؽ اليدؼإلى  لدولية عامة، يسعى مف ورائو طرفاف أو أكثرا

ف مظاىر العنؼ والتوتر والنزاعات بالشكؿ الذي ال تنعكس فيو بالطابع السممي بعيدا عف أي مظير م
يا مف أجؿ تحقيؽ ىذه المصالح والمكاسب موضوع التنافس، اي أطرافسمبا عمى طبيعة العالقات بيف 

إلى  انو يمكف اف يتحوؿ في مراحؿ الحقة مف رغـعمى الاف التفاعؿ يكوف بعيدا عف التوتر والتنازع، 
كوف  ؛ستنفذت البيئة موضع التفاعؿإبما صراع بيف الدوؿ ذات العالقة اذا ما ر حاالت نزاع وتوتر و 

واليوـ مف  ،الستخداـ القوة العسكرية والعنؼ المتفاعمة دوف المجوء طراؼمواردىا تحقؽ مصالح األ
 :كعممية وتفاعؿ قائمة لذاتو، بسبب بروز الشركات المتعدية الجنسية :التنافسإلى  الصعب النظر

مكانية )إالتعامؿ مع انماط غير تقميدية في عالقات الدوؿ: إلى  ي العالقات الدولية، واالتجاهكفاعؿ ف
وامكانية التكنولوجية لتحويؿ انماط  ،نافس في آف واحد في تمؾ العالقاتوجود الصراع والتعاوف والت

                                                           
، 2013ية والربيع العربي، مركز باحث لمراسات الفمسطينية واالستراتيجية، بيروت، مريك: الواليات المتحدة األينظر- 1

 .80، وص69ص
 :2015 العاـ شباط 9الروسية: الواقع والممكف، في:  -لعالقات االقتصادية المصرية  ااحمد السيد النجار، - 2

http://moheet.com/details_article/2015/02/09/2214868/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D
9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%
D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html 
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يمكف اف يوسع كونيا مجاال  ،طاقة الإلى  تعاوف، ومثالو التحوؿ في النظرإلى  العالقات مف صراع
، خصوصا مع (النظر الييا بوصفيا ميدانا يمكف التنافس في اطارهإلى  دائرة الصراع الدولي

واعطاء طاقة  ،)تقميؿ الوحدة المستيمكة:استكشاؼ تكنولوجيا توسع وتعظـ مف مزايا الموارد المتاحة 
سابقا )الحقوؿ النفطية  اكبر(، او ابتكار تكنولوجيا تستخمص موارد الطاقة مف عناصر غير اقتصادية

طاقة إلى  قميمة االحتياطي(، او ابتكار تكنولوجيا تحوؿ موارد اخرى غير صناعية بشكميا الطبيعي
 )الطاقة المتجددة(.:خري(، او ابتكار طاقة مف عناصر موجودة بالطبيعة صقابمة لالستيالؾ )النفط ال

ريؽ بوابة االقتصاد والعالقات انتقؿ لمحقؿ السياسي عف ط (التنافس)أف مفيوـ فوعموما، 
خاصة مع تزايد ظاىرة االعتماد المتبادؿ  ،الدولية طراؼالتي تحدث بيف األو االقتصادية الدولية، 

 ،أقربيا (التنافسية)فكاف مصطمح  ،تطورت مفاىيـ عدة لمتنافس :ومنو ،وتعاظـ المبادالت التجارية
نفسو الوقت  نافس في األسواؽ العالمية وفيت تسمع وخدما إنتاجقدرة الدولة عمى ”إلى  والذي يشير
المدى الذي مف خاللو تنتج الدولة وفي ”و إناو  ،”ات معيشة مطردة في األجؿ الطويؿتحقؽ مستوي

يتـ  نفسو الوقتفس في األسواؽ العالمية، وفي ظؿ شروط السوؽ الحرة والعادلة منتجات وخدمات تنا
المعنى يقيس درجة تقدـ الدوؿ  ذلؾوىو ب”. في األجؿ الطويؿ دىاالدخؿ الحقيقي ألفرا بػتحقيؽ زيادة 

 .(1)وقدرتيا عمى المنافسة االقتصادية العالمية
قياس حجـ التنافس االقتصادي بيف روسيا والواليات المتحدة في الشرؽ إلى  تـ الذىابواذا ما 

)المشرؽ العربي  وسطاألف منطقة الشرؽ إتي: اف االحصاءات المتوفرة تبيف الحظ اآليف وسطاأل
، في 2012مف تجارة روسيا الخارجية عاـ  (%11.7)ومصر وتركيا وايراف( تستحوذ عمى ما نسبتو 

مف اجمالي تجارة دوؿ الشرؽ  (%10.2)مع روسيا ال تتعدى  وسطاألحيف اف تجارة دوؿ الشرؽ 
 روسيا وتركيا.تركز في العالقات بيف يفي االجماؿ نسب منخفضة، ونصفيا  الخارجية، وىي وسطاأل

ضعؼ في نوعية المنتجات الروسية وعدـ قدرتيا عمى تمبية إلى  لكف ىؿ ىذا االمر يعزى
 وروسيا يشتركاف في تصدير وسطاألف دوؿ الشرؽ إواحتياجات دوؿ المنطقة؟ الواضح  متطمبات

و تاف في الصادرات لكال الطرفاف، وىي تستحوذ عمى ما نسبتالنفط والغاز، وىما سمعتاف رئيس
مف صادرات روسيا وتجارتيا الخارجية، وىذا االمر يضاعؼ مف اىمية التجارة االخرى مع  (53%)

، (%87)فيي تبمغ نحو  ،وسطاألجمالي تجارة دوؿ الشرؽ إنطقة، اما نسبة النفط والغاز في دوؿ الم
 وسطاألالشرؽ اي تجارة النفط والغاز اذا ما تـ طرحيا مف المبادالت التجارية لروسيا و  ،االمر ذلؾو 

 .(2)ف روسيا حاضرة اقتصاديا في المنطقةإبيف لنا مع باقي دوؿ العالـ ي

                                                           
 :العالقات الدولية، المركز الديمقراطي العربي، ظاىرة التنافس الدولي فى حمدي محمد نذير - 1

http://democraticac.de/?p=1775 
2 -Russia’s Top Import Partners, Op. Cit, p:4. 
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 :واستثمار مزاياىا االقتصادية ىو ،قدرة روسيا عمى توسيع عالقاتيا االقتصادية فيلكف ما يؤثر 
ف ومع اليابا ،(%31.6)نحو الغرب  في تجارتيا العوامؿ السياسية التي تجعؿ الدوؿ العربية متجية

، والعقوبات المفروضة عمى ايراف، وكميا عوامؿ ال تجعؿ االقتصاد قادر عمى (%8.7)بنسبة 
 التنافس في اسواؽ حرة.
وجعؿ السياسة عامؿ  (،السوؽ)ال وىو أ يحدة، فانيا تتعامؿ مع مبدأ رئيساما الواليات المت

بصيغ تغمب عمى  يةأوسطمساعد عمى فتح االسواؽ، وعامؿ السياسة حاضر في العالقات الشرؽ 
دوالر،  /مميار (3100)نحو  2012ي بمغت تجارتو عاـ أوسطالسوؽ الشرؽ اف االقتصاد، و 

 (213)ية( عمى ما مجموع أوسطاف تستحوذ منو )تجارتيا الشرؽ مف استطاعت الواليات المتحدة 
 .(1)مميار دوالر (3882.2)مميار دوالر، مف مجموع حجـ تجارة كمي بمغ 

نيا إاكثر تنافسية مف نظيرتيا الروسية بحكـ تعد ية مريكاف الصناعات األ :ومما ال شؾ فيو
ليات دة بحث وتطوير تسير وتموؿ وفقا آلوتدعمو قاع ،صناعات مقامة عمى قاعدة اقتصاد السوؽ

قدرة اقتصاد شيوعية سابقة تدعمو الدولة، ثـ إلى  نو يستندإف ،اما االقتصاد الروسي .شبو مستقرة 
عمى ، وما زالت قدرتو عمى التنافس في سوؽ حرة ضعيفة، 1991قتصاد السوؽ بعد عاـ انفتح عمى ا

االمر مما يفسر جانبا مف اسباب  ذلؾلروسية مف حيث الجودة متينة. و اف الصناعات ا مف رغـال
 ية.أوسطضعؼ التبادالت الروسية الشرؽ 

 
يات المتحدة في منطقة الشرؽ ، اىـ مظاىر التنافس بيف روسيا والوالتوضيح  فيما تقدـتـ لقد 

يتضح اف ىناؾ اختالؼ في قدرات كؿ مف  وعف طريقيا، عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وسطاأل
عف ، عمى نحو يتضح (عسكريا وسياسيا واقتصاديا)الدولتيف عمى اتياف التنافس وكسب دوؿ المنطقة: 

 اوزاف كؿ مف الدولتيف في المنطقة. طريؽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .414، وص412، مصدر سبؽ ذكره، ص2013بي الموحد التقرير اإلقتصادي العر - 1
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 :وس األ ي للشرق قليرمي في االرمن اإلرمري ث: دور التنافس الروسي األالرم لب الثال

 
وفي الشرؽ  ،اف قدرة روسيا والواليات المتحدة عمى خوض التنافس في النظاـ الدولي عامة

 .وسطاألي لمشرؽ قميمتسبب بظيور تداعيات عمى المنطقة، وعمى االمف اإل وسطاأل
ا ف كؿ مف الدولتيف ليمإي عالميا، فالواضح مريكاأل_ا يتعمؽ بالتنافس السياسي الروسيفيمف

ف في يالدولت تاصبح ذلؾ ال انو بعدإ، 1991طر ايديولوجية قبؿ عاـ أطر بأمشروع سياسي، كاف مت
تغيير نظاـ القطبية االحادية والوصوؿ  يكمف في:روع روسيا مشفػ سمالي، أالر -النظاـ الميبرالياطار 

 :(1)تيلقطبية، ليذا ىي تتحرؾ في ضوء اآلدية امرحمة التعدإلى  بالنظاـ الدولي
 

 بيفما خالؿ المدة  (%173)تطوير صناعاتيا العسكرية، اذ وسعت مف انفاقيا العسكري بنسبة -1
إلى  ،2000عاـ  (%2.1)، وارتفع نصيبيا مف التسمح عالميا مف (2008 -2000) العامي

 .(2)2008عاـ  (4.3%)
االقتصادية الدولية، واىميا مجموعة بريكس ومنظمة -ياسيةبناء منظومات مف العالقات الس-2

 وسيع عالقاتيا مع الصيف واليند وغيرىما.تشنغياي. فضال عف 
وىو ما يتضح في حاؿ ازمتي برنامج ايراف  ،يةمريكبداء قدر محسوب مف المعارضة لمسياسة األإ-3

 النووي واالزمة السورية.
دارة إيشتت جيود الواليات المتحدة في  شار القوة عالمياكوف انت ،تعتمد في تحركيا عمى الزمف-4

 ويضعفيا. النظاـ الدولي
 
 
 
 

                                                           

الحرب الباردة، موقع: جسور العالقات  صابر آيت عبد السالـ ، التوجيات الكبرى لإلستراتيجية الروسية بعد- 1
 :2012أبريؿ،  16الدولية، 

http://internationalstudiesbridges.blogspot.com/2012/04/blog-post_3335.html 

-264، ص2009، مركز دراسات الوحدة العربية واخروف، بيروت، 2009التسمح ونزع السالح واالمف الدولي - 2
265. 
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نيا تتحرؾ في ضوء مشروع عالمي لمييمنة العالمية، ولسيادة العالـ في القرف إاما الواليات المتحدة ف
في ضوء  ب الباردة، وتحركتمجاؿ واسع الدارة العالـ بعد الحر  قبالتياالحادي والعشريف، وقد فتح 

 :(1)تيىدي اآل
طورت عالقاتيا بمجموعة واسعة مف الدوؿ وربطتيا بيا، كما خططت  ىي قوة كبرى :سياسيا-1

 .ايموؿ في فرض اجنداتيا عمى العالـ اجمع 11الستثمار حدث 
تتمتع بدعـ حمؼ االطمسي، ومجموعة واسعة مف العالقات الثنائية التي تسمح ليا  :عسكريا-2

 .يةإقميماثناء حدوث ازمات دولية او  في وعمى االنتشار ،بالحصوؿ عمى دعـ
و 1997) العامي بيف ما االزمات التي مرت بيا اقتصاديا خالؿ المدة مف رغـعمى الكما انيا و -3

ويزداد حجـ تدفؽ  ،اال انيا استطاعت اف تخرج منيا متعافية، ويتوسع معيا ناتجيا القومي (2008
ومنو ارتفاع  .يمريكالسمبيات التي توجد في االقتصاد األ مف رغـى العماالستثمار االجنبي الييا، 

 الناتج القومي.إلى  حجـ الديف العاـ قياسا
ي في العالـ ىو مشروع الدرع الصاروخي مريكاأل_مؤشر عمى التنافس الروسي اىـف أال إ

 (1972) يقيف لعاملت بيف العمالأي الذي ىو وليد طروحات الحرب الباردة اال اف اتفاقات سمريكاأل
، لكنيا 1983جمدتيا، لتعيد الواليات المتحدة المبادرة نسبيا فييا بحرب النجوـ عاـ  (1978)و 

ثـ لتحاوؿ وضعو موضع التجربة العممية مستيؿ  ،اطمقت االمر لمبحث والتطوير منتصؼ التسعينيات
 مابيف العامي ية خالؿ المدةمريكاأل_بتصدع نسبي في العالقات الروسية القرف الحالي، وىو ما تسبب

، وغاية المشروع ىو اف تكوف الواليات المتحدة قادرة عمى التعامؿ مع اي تطوير (2008 -2000)
 ،بما يجعؿ تفوقيا عمى روسيا مطمؽ محتمؿ لقدرات صاروخية يمكف اف تيدد امنيا

دميا بما عزز ف الواليات المتحدة تستخإت السياسية والمكانة السياسية، فناىيؾ عف العالقا
المشاركة والحصوؿ عمى إلى  المجوء)بيف: مامزاوجة المكانتيا، وجعميا تدير النظاـ الدولي بمغة تعتمد 

 .(2)(يةمريكالفردية عند الضرورة التي تستوجبيا المصالح األإلى  الشرعية اف كاف ذلؾ ممكنا، والمجوء
 

                                                           
، 2011ف، عقيدة الصدمة، ترجمة ناديف خوري، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر، بيروت، قارف: نعومي كالي- 1

 .469. وص460ص
ية، مركز الدراسات الدولية، أمريك، وجية نظر األوسطوايضا: .سرمد عبد الستار اميف، العراؽ بوابة التغيير في الشرؽ 

 .18، وص4،  ص2012جامعة بغداد، 
ية، مجمة قضايا سياسية، كمية العمـو السياسية، جامعة النيريف، مريكاسات القوة األوايضا:.خضر عباس عطواف، سي

 .56، وص50، ص 2006خريؼ  11العدد 
حساف البستاني، الدار العربية لمعمـو  :، ترجمةاألوسطية في الشرؽ مريكجانيس ج تيري، السياسة الخارجية األ- 2

 .215، وص211، ص2005ناشروف، بيروت، 
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واقع )تحوؿ عالقات القوة( في ف روسيا تبحث عف حصوؿ تغيير بمغة يفرضيا الإ :بمعنىاي 
قمة  فوؽفي الحفاظ عمى وجودىا  (القوة)النظاـ الدولي، في حيف اف الواليات المتحدة تستخدـ لغة 

ادارة ازمة الدرع  اىميأض التصدع في العالقات الدولية، و االمر تسبب بحدوث بع ذلؾو  ،اليـر الدولي
ض روسيا عمى نشره بالقرب مف حدودىا، اعترا بخصوصالصاروخي، والتي كانت مساوماتو تدور 

ناىيؾ بالطبع  ،ؽ تسمح ما زالت ىي غير مستعدة لوتشجيع سباإلى  ومعارضتو كفكرة كونو سيدفع
 :ومنيا ،مفياوكانت الواليات المتحدة تقؼ خ ،ية التي واجيت روسياقميمعف سمسمة مف االزمات اإل

استخداـ إلى  ية وابخازيا، والتي دفعت روسيابسبب احداث اوسيتيا الجنوب؛ 2008ازمة جورجيا عاـ 
 -2013)، ثـ احداث اوكرانيا عاـ (1)يف بوجو جورجياقميمالقوة العسكرية لتاكيد مصالحيا في اإل

بسبب دعـ الواليات المتحدة لخروج اوكرانيا مف المظمة  ؛والتي جاء جزء مف مسبباتيا (،2014
ريا في ىذه االزمة واستقطاع شبو جزيرة القـر وضميا التدخؿ عسكإلى  الروسية، وىو امر دفع روسيا

إلى  واحيانا ،توترإلى  ف التنافس بيف الدولتيف تحوؿ في شؽ منوإخر آبمعنى و ، (2)لمدولة الروسية
 ولـ يتـ انتظار ما يمكف اف تسفر عميو تحوالت عالقات القوة في النظاـ الدولي. ،صراع

ي ، الذالشرؽ االوسطعدة في العالـ، ومنو بالطبع  ليـاقإيخيـ عمى  والتنافس في النظاـ الدولي
 المباشرة وغير المباشرة. لـ يكف ليعؼ نفسو مف التداعيات

 
البحث عف دور في النظاـ الدولي، والبحث عف كؿ ما يمكف اف يعظـ إلى  اف اتجاه روسيا

نما كمما وا  ية فحسب، س في اطار اوروبا الشرقاالقتصاد الروسي جعميا تصطدـ بالواليات المتحدة لي
ية ذات امتداد أمريكشبكة مصالح  ترى قبالتيانيا إف ،ب االقاليـ المختمفة في العالـاتجيت روسيا صو 

. وىذا وسطاألقرف مف الزمف: تجاريا ونفطيا وتسميحيا، وبضمنيا منطقة الشرؽ إلى  تاريخي يصؿ
 تي:في اآل راهاالمر يمكف اف ن

 
استطاعت اف تضمف وجود قد وىي تبحث عف حمفاء، و  ،وسياسيااف روسيا قوة تنيض عسكريا -1

 جانبيا.إلى  ايراف وسوريا :كؿ مف
ف الشركات الروسية تبحث عف اسواؽ لمنتجاتيا، كما تبحث عف رؤوس االمواؿ إف ،واقتصاديا-2

ستثمارات بعد عاـ إنسبة مف رؤوس االمواؿ العربية ك لالستثمارات، واستطاعت اف تحصؿ عمى
                                                           

كية، المجمة العربية لمعمـو السياسية، بيروت، مركز دراسات يىاشـ عواد، التحوؿ في العالقات الروسية االمر  عامر - 1
 .58، وص54، ص2010ربيع  (26)الوحدة العربية، العدد 

ية، مجمة دراسات دولية، مريك.سعد السعيدي، تداعيات االزمة الروسية الجورجية عمى العالقات الروسية األ وايضا: 
 .117، وص105، ص2009، (42)ركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العدد م
عماد قدورة، محورية الجغالافيا والتحكـ في البوابة الشرقية  لمغرب: اوكرانيا بؤرة لمصراع، مجمة  سياسات عربية، - 2

 .50-49، ص2014يوليو  (،9)الدوحة، المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات، العدد 
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بسبب االجراءات الغربية في التعامؿ مع رؤوس االمواؿ العربية الموجودة في البنوؾ الغربية  ،2001
 القائمة عمى التقييد في عممية تحريكيا ونقميا.

في صادرات النفط والغاز ما يمكف اف يدعـ موازنتيا بقدرات مضاعفة، وتجارة  رأتاف روسيا دولة -3
ية )باستثناء متعمؽ بتركيا كونيا دولة ترانزيت أوسطدوؿ الشرؽ النفط والغاز تتحكـ بنسبة ميمة منو ال

 لبعض تجارتو(.
 

وما رسمتو الواليات المتحدة  ،يمريك( اعاله، فانو اصطدـ بالوجود األ1وفيما يتعمؽ بالنقطة )
عبر اعادة صياغة الخرائط الموجودة المصاغة  وسطاألية لمشرؽ قميمطة اإلير اغة الخمف اعادة صي

العالمية االولى، واىـ اتجاىاتيا ىي: اف المنطقة لـ تبنى عمى اسس قومية او لغوية او  في الحرب
صياغة  ابرزه:(، واف العوامؿ االثنية والينية يمكف استخداميا لخمؽ واقع جديد، إسرائيؿدينية )باستثناء 

والسعودية  العراؽ وسوريا) :خرائط الدوؿ عمى اسس مذىبية واثنية، وىو امر ييدد بتقسيـ كؿ مف
)تبدء بشماؿ  :، وسيسمح بظيور دوؿ جديدة منيا مثال دولة كردية(واليمف ومصر وايراف وتركيا

)في شماؿ الخميج  :شماؿ غرب ايراف وجنوب شرؽ تركيا(، او شيعيةإلى  العراؽ وربما تتوسع لتمتد
 ،وية،.. وىذا االتجاهوشرؽ السعودية(، او درزية او عم ،العربي تضـ جنوب العراؽ واالحواز في ايراف
ممكو مف وقدرتيا عمى الحصوؿ عمى مكانة تتناسب وما ت ،وما يمكف اف ينتج عنو ييدد مصالح روسيا

 .متوقعاً ية فييا مريكحتماالت الصداـ بيف السياسات الروسية واألإعوامؿ قوة، وليذا سيصير 
 

تييمف عمى مفاصمو  اً سوق عدت الشرؽ االوسطف منطقة إ( في اعاله، ف2ا يتعمؽ بالنقطة )فيمإما 
 الواليات المتحدة، رغـ اف حجـ التجارة بيف الطرفيف محدودة، فالقرار االقتصادي، اذا ما استثنينا ايراف

 .(1)ىو بيد القرار السياسي، واالخير تؤثر فيو الواليات المتحدة ،1979منذ عاـ  منو
ستقطاب رؤوس االمواؿ إعمى  ،1973كما اف الواليات المتحدة عممت منذ االزمة النفطية عاـ 

 ،اما بصيغة مشتريات او بصيغة استشارات :يمريكواعادة تدويرىا في االقتصاد األ ،يةأوسطالشرؽ 
اف تحقؽ  (2015 -1973)وتوفير حماية او بصيغة ودائع او استثمارات، واستطاعت خالؿ المدة 

نما ىو إ ،ية لمبحث عف موطئ قدـ فيوأوسط الشرؽالسوؽ إلى  ف قدوـ روسياإوليذا ف ،تصبو اليو ما
ذلؾ ىو االستثمارات الروسية النفطية في  عمىي، وخير مثاؿ مريكسيصطدـ مع المصالح والنفوذ األ

                                                           

، في: ريتشارد ف األوسطينظر: ايزوبيؿ كولمف، و تمارا كوفمف ويتس، التنمية االقتصادية والسياسية في الشرؽ - 1
 .227، وص225، ص2009ىاس، واخروف، استعادة التوازف، ترجمة سامي الكعكي، دار الكتاب العربي، بيروت، 
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عادة النظر بعقود إإلى  تجيت الدولتافإ، اذ 2011 عاـ وفي ليبيا قبؿ ،2003 عاـ العراؽ قبؿ
 .(1)االستثمار لدييا
ية جراء اجراءات مريكاأل_ف وجود ازمة في العالقات العربيةماستفادت روسيا  ،2001ومنذ عاـ 

حركة رؤوس االمواؿ، وىو ما دفع بعضا مف االستثمارات يات المتحدة في التعامؿ مع تدفؽ الوال
 وليست مرتفعة. ،االمر استمر بعدىا، لكف بمعدالت محدودة ذلؾالعربية لمسوؽ الروسية. و 

 
الواليات المتحدة تتحكـ بتجارة النفط والغاز في منطقة الشرؽ ف إ(، ف3فيما يتعمؽ بالنقطة )أما 
مف رغـ عمى الالحقوؿ النفطية،  بػي مريك، ما عدا ايراف التي يوجد فييا بعض االستثمار األوسطاأل

لـ تستورد كميات كبيرة مف النفط مف  (2014 -1991) دراسةاف الواليات المتحدة طواؿ المدة قيد ال
مف اجمالي وارداتيا النفطية مف المنطقة، وتعتمد  (%10)ما استوردت ما يقارب ن، وا  وسطاألالشرؽ 

إلى  صارت تتجو ،2014وبعد عاـ  ،..كندا وفنزويال ونيجيريا وانغوال بدال منو عمى واردات النفط مف
الموارد النفطية المعالجة )الصخور والسجيؿ النفطي(، وىو ما قمؿ  عف طريؽتعظيـ سد احتياجاتيا 

لعالـ انما ىي شركات بػاؿ االستيراد بشكؿ عاـ. وعموما، فاف اكبر الشركات العاممة في الطاقة معد
دوالر  /رؤوس امواليا وحجـ تجارتيا في العالـ بحدود نحو الفا مميار تية، وىذه الشركات ناىز أمريك
 االتي: (1 -2) بالجدوؿبياف ذلؾ ، ويمكف (2)1993عاـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

لمستقبمية، اقع القطاع النفطي في العراؽ وأفاقو اراسة تحميمية لو د.عبد الستار عبد الجبار موسى، دينظر مثال: - 1
 .303، وص301ص ،2010، (85)مجمة االدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرية، العدد 

، 13، ص1994واالحتكارات الدولية، ترجمة بساـ خميؿ، بيروت، بال،  األوسطالكسندر بريماكوؼ، نفط الشرؽ - 2
 .29وص



999 

 :لشركات النفطية الكبرى في العالـ(: ا1 -2جدوؿ ) 
 ٍالحظاث االسٌ ٌاإلّجيٍضٌت اسٌ اىششمت باىؼشبٍت

 سخاّذسد أوٌو اوف ٍّوجشسً

 (إٌسو)

 ششمت اىْفط اىقٍاسٍت بٍْوجشسً

Standard Oil of 

New Jersey 

(Esso) 

امسوُ  ىخشنٍو ششمت ٍوبٍو اّذٍجج ٍغ

 ExxonMobil ٍوبٍو

 ششمت بشٌطاٍّت هوىْذٌت Royal Dutch Shell شو سوٌاه داحش

بٍشسٍاُ أوٌو ماٍبًْ -ّجيوا

 (بل)أ

 

 ششمت اىْفط اىبشٌطاٍّت اىفاسسٍت

إٌشاٍّاُ -أّجيو الحقا ػشفج بـ

 (أوٌو ماٍبًْ )اٌوك

 ششمت اىْفط اىبشٌطاٍّت اإلٌشاٍّت

Anglo-Persian 

Oil Company 

 

APOC 

Anglo-Iranian Oil 

Company 

AIOC 

 Standard) ششمت بشٌطاٍّت إٌشاٍّت ػشفج الحقا ب

Oil of Indiana) 

سخاّذسد اوٌو موٍباًّ اوف 

 ٍّوٌوسك )سوموًّ(

 ششمت اىْفط اىقٍاسٍت بٍْوٌوسك

 ٍوبٍو أصبحج ششمت

Standard Oil Co. 

of New York 

Socony Mobil 

امسوُ  ىخشنٍو ششمت إٌسو اّذٍجج ٍغ

 ExxonMobilٍوبٍو

ا سخاّذاسد اوٌو اوف ماىٍفوسٍّ

 ""سوماه

 

 اىششمت اىقٍاسٍت ىيْفط بنيفوسٍّا

 (شٍفشوُ (ػشفج فٍَا بؼذ بـ

Standard Oil of 

California 

Socal  Chevron 

ىخنوُ شٍفشوُ  Texaco اّذٍجج ٍغ ششمت حنسامو

 ChevronTexaco حنسامو

 ثٌ خشجج حنسامو ىخؼود شٍفشوُ

 ميف أوٌو

 ّفط اىخيٍج

Gulf Oil  ًٍؼظٌ "جيف أوٌو" أّذٍج ٍغ ٍِ ششمت  9848ف

 ،(Chevron) شٍفشوُ

وٍضاسع  بً بً وجضء أصغش أصبح ضَِ ششمت

 ،(BP and Cumberland Farms)مَبشالّذ

ماُ هزا فً رىل اىوقج ، أمبش ػَيٍاث االّذٍاج فً 

 حاسٌخ اىؼاىٌ،

هْاك شبنت ٍِ اىَحطاث فً شَاه ششق اىوالٌاث 

 اىَخحذة ٍا صاه ٌحَو هزا االسٌ

فً ػاً  (Chevron) واّذٍجج ٍغ ششمت شٍفشوُ Texaco حنسامو
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 ،"وقج ب"شٍفشوُ حٍنسامووػشفج ىبؼض اى

 (Chevron) ػادث إىى اسٌ شٍفوسُ 9998ىنِ فً 

 وال حضاه ششمت شٍفشوُ حنسامو هو االسٌ اىخجاسي

 )وبريتيش بتروليوـ Royal Dutch Shell شؿ وروياؿ داتش Chevron وشيفروف ExxonMobil اكسوف موبيؿ تسمى الشركات االتية:-
 .( super majors) ، بالرواد العظاـ او BPبي بي

 :2013 العاـ نيساف 30االخوات السبع )الفط(، ويكيبيديا، استخرج بتاريخ:  المصدر:
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%
D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9_(%D9%86%D9%81%D8%B7) 

 
 

طية الكبرى في العالـ إنما ىي شركات امريكية، ومف ثـ مف ىذا الجدوؿ، يتبيف اف اغمب الشركات النف
 مكانية محدودة.في سوؽ النفط، عبر شركاتيا تبقى إمكانية اف تبرز روسيا فإف إ

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Esso&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=APOC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=AIOC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Socal&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A
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ية أمريكشركات  :العالمية الكبرى ىي ااغمب شركاتي تيليذا تكوف تجارة النفط والغاز في العالـ وال
وصناعاتيا ما  وسيا دولة خارجة مف رحـ الشيوعيةكانت ر ثير الواليات المتحدة. ولما أواقعة تحت ت

حاوؿ الروس معالجة الخمؿ  ذلؾية، لمريكزالت غير تنافسية بمعدالت تتفؽ او تكوف بموازاة القدرة األ
القدرة عمى التحكـ باالسعار ىي بيد الشركات  ظمتعبر صادرات النفط والغاز الطبيعي، لكف 

باسعار النفط في نياية عاـ ازمة االنخفاض  تحدثقد او بيد روسيا، و وليس بيد المنتجيف  ،يةمريكاأل
عمى ي في صناعة الطاقة وتجارتيا بشكؿ عاـ، فمريكعطي تصور عف حجـ التاثير األينما إ ،2014

نخفضت إف االسعار إف ،اف الطمب مرتفع، واف الواردات النفطية مالئمة الحتياجات السوؽ مف رغـال
منطؽ االقتصادي في عالقة العرض والطمب والنمو االقتصادي، في حيف اف عمى نحو ال يتفؽ وال
 .(1)2008مرحمة االزمة المالية عاـ ب االسعار لـ تنخفض

 
تصادـ في إلى  قاد وسطاألف اتجاه روسيا صوب منطقة الشرؽ إ :اعاله اشرت اف ماتقدـ ذكره في

االمف  فياالمر تسبب بحدوث تاثير  وتنافس في احياف اخرى مع الواليات المتحدة، وىذا ،احياف
 .وسطاألمنطقة الشرؽ ب ي عامةقميماإل

اف االمف يقصد بو اتياف مرحمة يقؿ فييا الخوؼ، ويزداد فييا الشعور باالمف، واالطمئناف واألماف، 
تحقيؽ أمف الدولة ككؿ، كوف االمف بشكؿ عاـ يرتبط بالدولة، ويطمؽ عمى  عف طريؽوىو يتحقؽ 
 ،مف دوليأي و إقميممف أوما تعدى الدولة يكوف الحديث عف باالمف )الوطني او القومي( ىذه المسالة 

والدولة تكوف آمنة إذا ما قامت بإعداد نفسيا باألسموب الذي يسمح ليا باالنتصار في الحرب، او 
وتتبع الدوؿ سياسات مختمفة  ي،مف تدخؿ مزعزع الستقرارىا الداخمتقميؿ مقدار ما يمكف اف يحدث 

وضماف رفاىيتيا، وىو ما يسمى  حافظة عمى وجودىا وكيانيا وقيمياصد الموارد في سبيؿ الموتر 
اف  رىعموما، سن وسطاألي لمشرؽ قميماالمف اإلإلى  ، لكف اذا ما نظرنا(سياسات االمف القوميػ)ب

 المنطقة غير مستقرة، ومميئو بالتحديات التي تسبب بضرر يصيب االمف الوطني لبعضيا البعض
ية بالتوسع عمى إقميمناتج عف رغبات  مف الوطنيفالضرر الذي يصيب األ، (2)يقميمولالمف اإل

وايراف وتركيا، وكميا )إسرائيؿ(  في سياسات نراهي، وىذا االمر قميمحساب حاالت عدـ االستقرار اإل
يخ: ترغب بالتمدد عمى حساب الدوؿ العربية عامة، مستغمة وجود نقاط غير محسومة عبر التار 

 ما يسبب بضرر يمحؽ باالمف الوطني لدوؿ المنطقة. ذلؾ، و (جغرافيا واثنيا وسياسيا)

                                                           
، رسالة ماجستير، كمية العموـ (2011 -2001)نفطية العالمية عمى اسعار النفط عمي دبية، تاثير الشركات ال- 1

 .38-37، ص2013ورقالة، الجزائر، -االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة قاصدي مرباح
منشورة، بشكيط خالد، دور المقاربة االمنية االنسانية في تحقيؽ االمف في الساحؿ االفريقي، رسالة ماجستير غير - 2

 .29، وص21، ص2011، كمية العمـو السياسية واالعالـ، 3جامعة الجزائر 
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 غيثاغمب دوؿ المنطقة صارت تست عف طريؽ : إفي يمكف بيانو قميموالضرر الذي يصيب االمف اإل
مستباحة عالميا،  وسطاألبالقوى الكبرى مف اجؿ حفظ امنيا الوطني، ليذا صارت منطقة الشرؽ 

 امرىا بيد القوى الكبرى.واغمب 
فدوؿ المنطقة ضعؼ فييا  (،سياسيا وعسكريا واقتصاديا) حديث ىنا عف معنى االمف بشكؿ عاـوال

ي، وىي اليـو تعيش ازمة انكشاؼ حادة في كيانيا ومصالحيا قميمولدييا االمنيف الوطني واإل
 وسياساتيا.

ي قميمنو صار يعرض االمف اإلإافس فكصراع او كتن كاف ية سواءمريكاما العالقات الروسية األ
ي لالنكشاؼ اكثر نحو البيئة الدولية. فالمنطقة في عممية صنع سياساتيا االمنية وطنيا أوسطالشرؽ 

قميمو  ية تتوخى حماية او تعزيز المصالح لكال أمريكمصالح وسياسات روسية و  قبالةنفسيا  ترىيا ا 
ما بذؿ مف جيد روسي إلى  المنيـ الوطني. ولننظرالدولتيف، مما ال يمكف معو حماية دوؿ المنطقة 

المصالح ف إخر أبمعنى و في االزمة السورية عمى نحو يستحيؿ معو ايجاد حموؿ سيمة ليذه االزمة، 
الدولتيف ، ومف اجؿ تعزيز كؿ مف وسطاألية في الشرؽ مريكاأل_ومنظومة التنافس الروسية
 .(1)ية عامةأوسطعاؼ االمف القومي لمدوؿ الشرؽ نيما صارا معنياف باضإلمصالحيما في المنطقة ف

 
 ذلؾ، و وسطاألي عمى الشرؽ أمريك_اف ىناؾ تنافس روسي نرىمف كؿ ما تقدـ في ىذا المبحث، 

موجود جزء منو  يإقميمالتنافس ال يمكف اف يكوف عرضيا، فيو ذو مضموف عالمي، وذو مضموف 
 .وسطاألفي الشرؽ 

 

                                                           
، 95ص، 2013، الحامد لمنشر، عماف، األوسطية تجاه الشرؽ مريكسعد شاكر ششبمي، االستراتيجية األ- 1

 .100وص
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 :األوسطالمبحث الثاني: القدرة التنافسية لروسيا في منطقة الشرق 

 

ية، وان جزء رمنو يقع رمري األ_ىناك تنافس في العالقات الروسية ان تم استعراضبعد ان 
 ؛ وذلكروسيا والواليات الرمتحدة :، سنبين ىنا القدرة التنافسية ل ل رمناألوسطفي رمنطقة الشرق 
نيرما سنوضح حجم التجارة الخارجية وحجم االستثرمار وحجم التعاون وفي  ل رم ،برمبحثين رمتتابعين

 العس ري رمع دول الرمنطقة.

رتيا وعالقاتيا الشرق ينظ بالقدرة التنافسية الروسية،  فيز ير يتم التوفي ىذا الرمبحث س
 ، وعلى وفق اآلتي :اوسطية

 

 :ألوسطاالمطمب االول: التجارة الخارجية واالستثمار الروسي مع دول الشرق 

 

ن روسيا في جزء رمن عالقاتيا ورمنظورىا الشرق إ :في الفصل االول سبق وان تم التوضيح
 وجود عالقات ليا رمع دول الرمنطقة. :اوسطي يقوم على

يضم خليط رمن الدول غير رمتجانسة  رمصطلح سياسي الشرق االوسط ن إ ايضاً  وتم بيان
لتحقيق  غايات رمن اطلقيا في ابعاد  وسطاألل ن يجرمعيا القرب الجغرافي، وصرمرمت رمنطقة الشرق 

تم الرمنظورمة القورمية العربية، ودرمجيم في رمنظورمة غير قورمية،  رما  رمن العرب او جزء رمنيم
زرمنية الخرى، ورمن  رمدةتتباين رمن رمع روسيا الرمنطقة فييا عالقات غير رمنسجرمة  تلكان  استعراض

 دولة الخرى.

 

 اوال: التجارة

 االتي: فيالحظات التجارة لروسيا رمع دول الرمنطقة عالقإلى  تم النظراذا رما 
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تضرمنت  ربع قرن على رمدىاي  (،2015 -1991) العارمي بينرماطوال الرمدة  /اوال-
في اتجاىات الدولة الروسية رمن اتجاه نحو الداخل  ، تبعا للتحولمرميتحول الروسية العالقات 
التي ابتعدت عنيا عام  2000البحث عن العالرمية بعد عام إلى  ،(2000 -1991الروسي )
 توجو روسيا التجاري رمع دول الشرق األوسط. في، و ل توجو رمنيا اثر 1991

اتسرمت بالتباين، استثناءات  األوسطان عالقات روسيا رمع جرميع دول الشرق  /وثانيا-
 .ثير العوارمل السياسية، وتأرمتعلقة بايران، بح م عالقات الرموقع الجغرافي

اىرميا: ان عائدات النفط ا االقتصادي يجابو بضغوط غربية، ان توسع روسي /وثالثا-
،  رما ان قوة  (2015 -2014)عارمي الوالغاز الروسية بدات تتقلص على اثر تراجع اسعار النفط 

 الرموقف الروسي في تجارة الرموارد الييدرو اربونية رمع اوروبا بدات تتقلص رمع االتي: اتجاه اوروبا
 ـيعرف بو ا رمال بناء خط انابيب رما إلى  ز بتلك الرموارد، ورمنيا االتجاهتعزيز خياراتيا بالتجييإلى 

تطوير تقنيات استخراج النفط إلى  (، واتجاه دول عدة3، رقم نابو و ) رما رمرفق بالخريطة التالية
ال بر حقل غازي في شرق الرمتوسط يرم نو ان يجيز اوروبا بالغاز  إسرائيلوالغاز ورمنيا ا تشاف 

وا تشاف الواليات الرمتحدة لتقنيات تقلص  لف استخراج النفط رمن السجيل بش ل اقتصادي، 
إلى  االرمر سيحرم روسيا رمن اوراق اقتصادية عدة، وسيجعليا تسعى ذلكالنفطي وجعلو اقتصاديا. و 

 .(1)تعزيز رمداخليا لتطوير قدرة اقتصادىا التنافسية في االسواق العالرمية

 

 (10.3)قد ارتفعت رمن نحو  (4 -1ي الجدول ) ف تم بيانوان حجم تجارة روسيا  رما 
رمؤشر التجارة  بدأيل، ثم 2000دوالر عام  /رمليار (15.5)لتبلغ نحو ،1995رمليار دوالر عام 

دوالر  /رمليار (362.4)نحوإلى  2005الخارجية الروسي ال لي بالصعود ليصل عام 
، واستطاعت 2013عام  دوالر /رمليار (841.1)إلى ، ثم2010رمليار دوالر عام  (521.6)والى

 2005، ليصبح الفائض لدييا عام 2001روسيا ان تتجاوز العجز في الرميزان التجاري رمنذ عام 
                                                           

 :2014 العام ديسرمبر 22تقرير أوروبي ي شف سر التدىور السريع لالقتصاد الروسي، رموقع العربي الجديد، - 1

http://www.alaraby.co.uk/economy/80957640-768d-4fc9-b043-
fc1b27e22347#sthash.HrHEZxXf.dpuf 
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 /رمليار (212.2)، ونحو 2010دوالر عام  /رمليار (168.1)دوالر، ونحو  /رمليار (116.2)نحو
 .(1)2013دوالر عام 

إلى  ، يتبين رمن الرجوعاألوسطجرمالي تجارتيا الخارجية رمع دول الشرق إ تم تتبعواذا رما 
 (23.3)نحو  ،2000(، ان حجم تجارتيا الخارجية رمع دول الرمنطقة بلغت عام  6 -1الجدول )

 (%14) ـ، وىو رما ال يتعدى سقف ال2012رمليار دوالر عام  (67.1)إلى  رمليار دوالر، وارتفعت
 .(2)رمن تجارة روسيا الخارجية، اغلبو تبادل تجاري رمع تر يا

 لحظ، سناألوسطسبب انخفاض التبادل التجاري بين روسيا ودول الشرق  تم تحليل واذا رما
ي صادرات ، وىو يرمثل نحو ثلثينان روسيا في تجارتيا الخارجية تعترمد على النفط والغاز الطبيعي

 (82)، ودخل في خزينة الدولة رمنيا نحو2013دوالر عام  /رمليار (560)روسيا الخارجية، اي نحو
السوق العالرمية، واغلب تجارة إلى  ر،  ايرادت ضرائب ورسوم على تصدير النفط والغازدوال /رمليار

ات رمن ايراد (%95) صادرات )وترمثل نحو: ينىي تجارة نفط وغاز طبيعي األوسطدول الشرق 
في حالة االرمارات،  (%61)في حالة السعودية، ونحو (%76)الدولة في حالة العراق ونحو

سرائيلفي حالة رمصر، في حين ان  ل رمن تر يا و  (%12)ان، ونحوفي حالة اير  (%54)ونحو  ا 
دولتان غير نفطية(، واستيراد سلع وخدرمات رمختلفة رمن الدول الصناعية، وىذا االرمر يعف جانب 

                                                           
 : 2015 العام  انون الثاني 12احصاءات صندوق البنك الدولي، الرموقع االل تروني الرسرمي للصندوق، استخرج تاريخ:  - 1

http://search.worldbank.org/data?qterm=Import+RUSSAIN+TRADE+%24&language=&format= 

also, United Nations . Monthly Bulletin of Statistics, September 2014, pp: 156-158. 
2 -Şener Aktürk, Turkısh-Russıan Relations, 2002-2012, FROM THE PEAK TO THE 
DIP?, Istanbul, CASPIAN STRATEGY INSTITUTE CENTER FOR POLITICS   &
INTERNATIONAL RELATIONS STUDIES, 2013, pP19. 

Also: UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE 

http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-russia 

 العام نيسان 2وايضا: فالديرمير يفتوشين وف، العالقات االقتصادية بين روسيا ودول رمجلس التعاون، استخرج بتاريخ: 
2014: 

http://www.ru4arab.ru/cp/eng.php?id=20050119172805&art=20050202214752 
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والتبادل اال رما تعلق رمنو بتنظيم تجارتيرما بقصد تحقيق  نالتعاو  بير رمن تجارة الدولتين رمن ارم انية 
بح م عدم عضوية  (دراسةيوم )تاريخ االنتياء رمن  تابة الالإلى  رمر رمستبعدرم اسب رمشتر ة، وىو ا

 روسيا في رمنظرمة االوبك، وعدم وجود رمنظرمة رمصدرة للغاز الطبيعي.

، األوسطتر ز تجارة روسيا وعالقاتيا االقتصادية رمع دول الشرق  رما اردنا ان نحللواذا 
 :(1)ىي  نرى انيا رمح ورمة بثالثة انواع رمن العالقات

 

 :العالقات القائرمة على اساس رمصالح اقتصادية صرفة-1

رمن يتح م بعرملية نرموىا وتوسعيا بعيدا عن اعتبارات السياسة، وىذا النوع رمن  :ىو (االقتصادـ)ف
سرائيلتر يا و  :في عالقات روسيا رمع  ل رمن راهالعالقات ن ان التبادالت التجارية حيث ورمصر،  ا 

صاعدي، وذات قيرمة اقتصادية رمرتفعة نسبيا، فتر يا واحد رمن بين روسيا وتر يا تاخذ رمنحى ت
دول اوروبا والصين فان  الشر اء لروسيا، واذا رما استثنينا تجارة النفط والغاز رمن تجارة روسيا رمع

، وىذه التجارة (%12)إلى التي تشارك بيا تر يا في تجارة روسيا الخارجية سترتفع (%5)نسبة الـ
رمليار دوالر  (31.1)واصبحت 2000دوالر عام  /رمليار (3.9)ذ  انت ىي في ارتفاع رمضطرد، ا

، وىي تشرمل انواع رمختلفة رمن السلع والخدرمات التي يتم التجارة بين الدولتين بيا: 2012عام 
ارما  (2).ن احتياجاتيا رمن الطاقة رمن روسياجزء رم تر يا تستورد ، وبالطبع(غذائية وصناعية)

 رمن رغمعلى الفانيا ايضا تقوم على االعتبارات االقتصادية  سرائيلا  عالقات التجارة بين روسيا و 
نيا تريد جعل إقليا أالسباب  إلى إسرائيل عدم اغفال الجوانب السياسية التي تجعل روسيا تتطلع

خاصة،  الرمتحدةوالواليات  ،واحدة رمن الرمداخل الرمعترمدة لتحسين العالقة رمع الغرب عارمة إسرائيل
إلى  ية الييودية الرمتنفذة في روسيا وايضا لجذب رؤوس االرموال الييوديةوايضا الرضاء االقل

إلى  2000رمليار دوالر عام  (1.2)نحوية ارتفعت رمن سرائيلروسيا. وعرمورما فان التجارة الروسية اإل

                                                           
1
 03ينظر: وحدة المعلومات التابعة لمجلة االيكونومست، تجارة دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقاتها االستثمارية، استخرج بتاريج: - 

 .40-43، ص4302كانون االول 

http://www.economistinsights.com/sites/default/files/Arabic%20final.pdf 
2 -Şener Aktürk, Turkısh-Russıan Relations, 2002-2012, op. cit, pP19. 

Also: UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE, op. cit, p: 6. 



119 

رمحدودة  إسرائيل ون سعة حجم سوق  وسبب، وىذا االرتفاع 2012دوالر عام  رمليار (3.6)نحو
ارتفاع رمؤشر  رمن رغمعلى الر في عدد س انو )اقل رمن سبعة رمليون انسان( نيا  يان صغيإبح م 

تلفة صناعية سلع وخدرمات رمخ :االستيالك والتصنيع داخلو، والتبادل التجاري بين الدولتين يشرمل
رمن تجارة )اسرائيل( الى روسيا انرما ىي تجارة تتعلق بالرماس  (%45، ونحو)..وغذائية وال ترونية
رمن اجرمالي تصديرىا على ش ل طاقة  (%35)ة، بينرما تصدر روسيا الييا رما نسبتو والرمعادن النفيس

لرم ائن وأجيزة االتصال الياتفي والتلغرافي والالسل ي ضرمنا تشرمل: ا (%55)نفطية وغازية، و
وتستند العالقات  .واألجيزة الطبية ورمنتجات الصناعة ال يرميائية والغذائية والرمستحضرات الطبية

الى قضت برمنح الدولتين  ،1994سرائيلية الى االتفاقية الروسية االسرائيلية في نيسان الروسية اال
نظام افضلية قصوى في التجارة. وشرملت االتفاقية فقرات تتعلق بتوسيع التعاون التقني والزراعي، 

يا الرمعلورمات، وقطاع اعرمال والغاء الضرائب الرمزدوجة وتوسيع االبحاث الفضائية وفي ت نولوج
 .(1).رماسال

والعالقة االخرى الرميرمة ىي عالقات روسيا رمع رمصر، فاالخيرة بيا  ثافة س انية رمرتفعة اال 
ان رما يعيبيا ان القدرة االستيال ية فييا والقدرة الشرائية رمنخفضة، بح م انخفاض رمعدل نصيب 

ر دوالر عام رمليا (0.6)الفرد رمن الناتج القورمي االجرمالي، ورمع ذلك ارتفعت تجارة الدولتين رمن 
ان  ت، وىذا التحول في التجارة بين الدولتين اشر 2012دوالر عام  /رمليار (9.3)نحو إلى  ،2000

تحسين عالقاتيرما بش ل عام ، صاحبو رغبة روسية بالتوسع في اسواق إلى  روسيا ورمصر اتجيتا
رية فضال عن جديدة خارج اوروبا، و انت ىناك رغبة رمصرية بفتح افاق جديدة ارمام االسواق الرمص

ية، وعرمورما فان التجارة بين الدولتين تشرمل سلع وخدرمات رمختلفة واىرميا رمري االسواق االوروبية واأل
فرمصر تستورد رمن روسيا: رمعادن ورمواد غذائية رمختلفة ، السلع الغذائية والصناعية واالل ترونية

العالقات اول توسع وشيدت ىذه ورم ائن، في حين تصدر ليا: رمنتجات زراعية وسلع استيال ية. 
                                                           

 :2014 العام نيسان 3، استخرج بتاريخ: العالقات الروسية اإلسرائيليةينظر: - 1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%
D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9_
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84

%D9%8A%D8%A9 
Aktürk, Turkısh-Russıan Relations, 2002-2012, op. cit, pP19. 

Also: UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE, op. cit, p: 6. 
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بزيارة الرئيس الرمصري االسبق )حسني رمباارك لروسيا( اعقبيا بزيارات ثالث  ،2001ليا عام 
، شرملت االتفاق على انشاء رمنطقة صناعية (2008)و  (2006)و  (2005)اخرى لروسيا عام 

طاقة فضال عن تعيد روسيا بانشاء رمحطة للخاصة في رمصر يساىم بانشائيا الراسرمال الروسي، 
 .(1)النووية في رمصر تستخدم في رميدان االستخدام السلرمي للطاقة الذرية

 

 :العالقات القائرمة على اساس الرمصالح السياسية ا ثر رمنو على اساس الرمصالح االقتصادية-2

ن  ل رمن إفالرمعروف  ،قات روسيا رمع  ل رمن ايران وسوريافي عال راهوىذا النوع رمن العالقات ن
عقد الرماضي ورما تداعيات العقوبات االقتصادية الغربية علييرما رمنذ رمنتصف ال الدولتين تعانيان
قليرميا او رمع دول ال تدعم تلك العقوبات، وفيرما إرما أن تعارمليرما التجاري سي ون إبعده، وىذا يعني 

 التعارمل رمعيا على اساس اعتبارات رمتعلقة بتعزيز قوة ايرانإلى  يتعلق بايران فان روسيا تنظر
نظام الدولي، نيا رمنطقة نفوذ روسية او انيا حليف لروسيا في الإفي الرمجترمع الدولي بح م  سياسيا

وعالقات الدولتين تطورت بش ل  ،يةرمري نيا ليست واقعة تحت الوصاية األإاو في ادنى اعتبار 
 ،2000رمليار دوالر عام  (0.7)حجم السوق االيرانية وعدد س انيا، رمن نحو إلى  رمحدود قياسا

إلى  ، وىي اجرماال تبادالت رمحدودة  ان يرم ن ان تتسع2012رمليار دوالر عام  (3.1)نحو  إلى
التر ي وااليراني رمتقاربين نسبيا. ارما  :عدة اضعاف على غرار حالة تر يا؛  ون حجم االقتصادين

غذائية )اىرميا  ؛سلع وخدرمات رمختلفة :فيي تشرمل ،بخصوص التبادالت التجارية بين الدولتين
                                                           

 :2015 العام شباط 2رية لرمصر، روسيا اليوم، استخرج بتاريخ: ينظر: روسيا توقع اتفاقا لبناء رمحطة  يروذ- 1
http://arabic.rt.com/news/773604-%D9%85%D8%B5%D8%B1-
%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-
%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-
%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-
%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ 
also: Aktürk, Turkısh-Russıan Relations, 2002-2012, op. cit, pP19. 

Also: UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE, op. cit, p: 6. 
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نيا تتعلق بالعوارمل السياسية، إ :فالواضح ،ارما العالقات التجارية رمع سوريا.(1).(ة وال ترونيةوصناعي
ارتبطت على رمدى عدة عقود فضاًل عن انيا صغير نسبيا، يع س  ونيا بلد  ون اقتصاد سوريا 

فان  ،فرض عقوبات على سوريا وحدثت االزرمة السوريةإلى  بالسياسة الروسية، ورمع اتجاه الغرب
روسيا توجيت الييا اقتصاديا على نحو ي افئ التوجو العس ري فييا، وبلغت تبادالتيرما التجارية 

 .(2)2012رمليار دوالر عام  (1.3)إلى دوالر وارتفعت /رمليار (0.2)نحو ،2000عام 

 :ويبقى ىناك عالقات روسيا رمع دول رمجلس التعاون الخليجي-3

نفتاح يزاوج بين السياسة واالقتصاد، فرمن ناحية  ل رمن إب ونيا تعبير عن  :العالقات تترميز إن تلك
الطرفين ىو رمصدر للرموارد الييدرو اربونية )نفط وغاز(، وحجم تجارتيرما السلعية رمتباين، فروسيا 

، 2012دوالر عام  /رمليار (839)تش ل التجارة السلعية فييا نحو ثلث تجارتيا ال لية البالغة نحو 
وباقي  (%32)االحوال )االرمارت العربية( علىيجي فال تزيد في افضل ارما دول رمجلس التعاون الخل

                                                           
، الرمجلة السياسية والدولية، الجارمعة الرمستنصرية، العدد 2010 -2003ية االيرانية، .سعد الحرمداني، العالقات الروس - 1
 . وايضا:41، وص35، ص2012،  (21)

Aktürk, Turkısh-Russıan Relations, 2002-2012, op. cit, pP19. 

Also: UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE, op. cit, p: 6. 

 العام أبريل 03 ستين الروسية والصينية تجاه األزرمة السورية، رمر ز الجزيرة للدراسات، وليد عبد الحي، رمحددات السيا - 2
2012 : 

http://studies.aljazeera.net/reports/2012/04/20124314543996550.htm 

 ، الروسية: شرا ة حذرة ترميز حلف الضرورة، الجزيرة للدراسات، الدوحة-فرح زرمان ابو شعير، العالقات اإليرانية

http://studies.aljazeera.net/reports/2013/10/201310710612251555.htm 

 العام  انون الثاني/يناير 24وايضا: آنا بورشفس ايا، رمصالح روسيا ال ثيرة في سوريا، رمعيد واشنطن، استخرج بتاريخ: 
2013: 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russias-many-interests-in-syria 

also: Aktürk, Turkısh-Russıan Relations, 2002-2012, op. cit, pP19. 
Also: UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE, op. cit, p: 6. 
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او تجرميع او رمواد غذائية،.. والنقطة  (ترانزيت)، واغلبو يتعلق بتجارة (%7)إلى  الدول تصل
االخرى الرميرمة ىنا، ان دول رمجلس التعاون ترتبط رمع الواليات الرمتحدة بعالقات سياسية وعس رية 

 خر.بآو آات دول الرمجلس االقتصادية، بش ل جيتو  فيرمتينة، وىي تؤثر 

البحث عن بدائل اقتصادية إلى  اتجيت ،2001ن دول الرمجلس ورمنذ عام إوعرمورما ف
لى دول الرمجلس وسياسية لعالقاتيا خارج الرمنظورمة الغربية بح م القيود التي فرضيا الغرب ع

وىو ارمر دفع  (،االرىاب)ـوالحد رمن رما سرماه ب ،في اطار سياسات غربية عارمة للتعارمل خاصة
إلى  سيا، واذا رما نظرناآالتوجو الرمحدود صوب روسيا وشرق إلى  التجار والرمستثرمرين الخليجيين

 ،2000دوالر عام  /رمليار (0.6)ىا  انت نحو نراثنائية بين روسيا ودول الرمجلس سالتجارة ال
ا رما خليجية الى روسيوتش ل الصادرات ال .2012دوالر عام  /رمليار (5.2)نحو إلى  وارتفعت

، واغلبو يتعلق برمنتجات ىيدرو اربونية رمختلفة. ارما صادرات روسيا ( رمليار/ دوالر0.9قيرمتو نحو )
، وىو يشرمل سلع وخدرمات رمختلفة رمنيا: رم ائن وسلع ( رمليار/ دوالر4.3دول ف انت بنحو )ليذه ال

 .(1)ورمات االسلحةغذائية واستيال ية ، ورمحطات النشاء الطاقة ال يربائية وبعض رمنظ

العراقية واقعة في ىذا التصنيف، فالعراق  ان تحت نظام _ويرم ن ايضا عد العالقات الروسية
لم يتجاوز  لذلك، و ان ارم انية تطوير العالقات العراقية الروسية رمحددة، 2003العقوبات قبل عام 

بعد احتالل العراق رمن ، ارما 2000رمليار دوالر عام  (1.3)سقف التعارمالت التجارية بينيرما نحو 
قبل الواليات الرمتحدة، فان العراق قد صار رمقيد بقيود سياسية جديدة، ل ن حجم التوافق العراقي 

ي الرسرمي رما زال غير رمتطابق بح م  ون النخب السياسية العراقية الحا رمة ليا عالقات رمري األ
وخصوصا رما تعلق  ،اك خالف بينيرمانرما ىنإ ،االرمري ية اإلستراتيجيةاقليرمية ال تتفق او تتطابق رمع 

                                                           
1 - Aktürk, Turkısh-Russıan Relations, 2002-2012, op. cit, pP19. 
Also: UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE, op. cit, p: 6. 

 العام نيسان 2وايضا: فالديرمير يفتوشين وف، العالقات االقتصادية بين روسيا ودول رمجلس التعاون، استخرج بتاريخ: 
2014: 

http://www.ru4arab.ru/cp/eng.php?id=20050119172805&art=20050202214752 
 العام شباط 27يدة، استخرج في: رمجلس التعاون الخليجي يحتضن فرص أعرمال جد -وايضا: تقرير، رمنتدى روسيا 

2014: 
http://arab.rbth.com/economics/2014/02/27/-_26303.html 
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 وىورمع الواليات الرمتحدة،  غير ودية إن عالقاتياايران  رما نعرف فرمنيا بعالقات العراق وايران، 
عالقاتو رمع الواليات الرمتحدة ويتوقف ارمر تلك العالقات باالرمر يجعل العراق في وضع غير رمستقر 

 .ىذا رمن جانب (1)ية االيرانيةرمري على العالقات األ

ن العالقات العراقية رمع الواليات الرمتحدة لم تحقق للعراق  ل رما  ان إف ،خرآورمن جانب 
 وخصوصا العس رية ، وىو رما دفع العراق تنفيذىايصبو اليو، فاغلب التعاقدات بين الدولتين لم يتم 

ع التبادل في ارتفا تم رمالحظتواسواق رمختلفة ورمنيا الروسية واالقليرمية، وىو رما  ىعل االنفتاحإلى 
، ويتضرمن التبادل السلعي 2012دوالر عام  /رمليار (4.2)رمستوى إلى  التجاري بين روسيا والعراق
)في  :وصناعية )الحنطة( غذائيةسلع و ورم ائن ال ترونية  رمنيا اجيزة والخدرمات انواع رمتعددة

 .(2)..وخدرمية الصناعات النفطية وال يربائية(

 

 :ثانيا: االستثمارات

، واالستثرمارات الشرق األوسطالروسية في دول الشرق  (االستثرماراتـ)علق بارما فيرما يت
خذ جانبين: استثرمارات في اطار رما أضح ان االستثرمار في عالم اليوم ياوسطية في روسيا، فالوا

ىذا رمن  او في اطار شر ات خاصة ، واستثرمارات فردية(3)يعرف بالصناديق السيادية )ح ورمي(

                                                           

ينظر: باسم راشد، الرمصالح الرمتقاربة، دور عالرمي جديد لروسيا في الربيع العربي، رم تبة االس ندرية، - 1
 . وايضا:35، وص32، ص2013االس ندرية، 

Aktürk, Turkısh-Russıan Relations, 2002-2012, op. cit, pP19. 
Also: UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE, op. cit, p: 6. 

  تشرين 30ينظر: تقرير، روسيا تزود العراق بصواريخ ورمدافع بقيرمة رمليار دوالر، رموقع  تابات، استخرج بتاريخ - 2
 :2014 العام االول

www.kitabat.com/ar/pdf/42150.html 
also: Aktürk, Turkısh-Russıan Relations, 2002-2012, op. cit, pP19. 

Also: UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE, op. cit, p: 6. 
 /رمليار (875)دوالر، وفي االرمارات بنحو  /رمليار (213): ـتقدر رمثال اقيام الصناديق السيادية، في ال ويت ب- 3

 /رمليار (157)دوالر، وروسيا بنحو  /رمليار (311)الصين بنحو دوالر، و  /رمليار (290)دوالر، وفي السعودية بنحو 
عبد الرمجيد قدي، الصناديق السيادية واألزرمة الرمالية الراىنة، رمجلة  ، ينظر:2007والر، وفق احصاء عام د

 .5، وص3، ص2009، (6)اقتصاديات شرمال افريقيا، جارمعة الشلف، الجزائر،، العدد 
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عارمة انفتحت على  األوسطان  ل رمن الطرفين: روسيا ودول الشرق جانب، ورمن جانب اخر ف
 :(1)االستثرمار طريق لتحقيق ثالث غايات، وىي عدتالنظام الراسرمالي، وا

  ةتوسيع رمنظورمة العالقات الثنائية، وتقليل حدة الرمنازعات بين الدول، ف لرما ازدادت شب .1
تجعل الدول تف ر قليال في التخلي  ، رمرما انت  لف التخلي عنيا رم لفة الروابط بين الدول

 عن الرمزايا الرمتحققة رمنيا.

البحث عن فرص اقتصادية رمغرية، فاالرموال  عن طريقالبحث عن توسيع ىارمش الربح،  .2
الرمنافسة التجارية  وضعانو في  رمادامىارمش ربح يغري للدخول فيو، و  رموجودتتجو حيث 
لرمال ينتقل إلى ان يجد اتفاقا لو رمع س اأن ر إية تقل قيرمة الحدود بين الدول، فواالقتصاد
ية الحصول على فرص افضل في رم انإقع. و لرما توسع السوق  لرما  انت الربح الرمتو 

 حترماالتيا.إاقصى 

 سرماليأتعجز قدرة الدولة في النظام الر  البحث عن رمصادر ترمويل للرمشاريع الرمختلفة التي .3
س الرمال الرمحلي او االجنبي، فالدولة أاو انيا ال ترغب بتناوليا او الدخول فييا وتتر يا لر 

ع الخاص في عالم اليوم ال تقوم ب ل الوظائف االقتصادية انرما تترك تلك الوظائف للقطا
وفرض الضرائب علييا.  ،: تنظيم االنشطة االقتصاديةىرما لتينأواالستثرمار، وىي تدير رمس

 ، فإننرموية الوطنيةس الرمال الرمحلي ال يرم ن ان يغطي  ل االحتياجات التأن ر إ رمادامو 
ا  انت الفرص واعدة التي ف لرماالستثرمارات االجنبية للبلد،  دخولإلى  تصير الحاجة

اقتصاديا رمتاحا، فاالستثرمار ترمنحيا الدولة لالستثرمارات  لرما  ان ارم انية تعجيل بناء الدولة 
بيا  تي رمعو الت نولوجيا التي يبنىأنرما يوا  تي بصيغة رؤوس ارموال جارمدة فقط، أال ي

 الرمشروع االقتصادي قيد االستثرمار.

 

                                                           

الدول العربية في ظل العولرمة، رمجلة اقتصاديات إلى  ب االستثرمارات الخارجيةاحرمد ز ريا  صيام، اليات جذ - 1
قرموح عبد الرمجيد، العالقات  . وايضا: 87، وص84، ص2007، جارمعة الشلف، الجزائر، (3)شرمال افريقيا، العدد 

 .17، وص15ص 2013التجارية الدولية، جارمعة الت وين، تونس، 
http://www.ao-academy.org/docs/al3ilaqat_altijariyah_aldowaliyah_2403009.pdf 
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 تي:صعيد االستثرمار االجنبي يبين اآل على األوسطان رمراجعة حالة روسيا ودول الشرق 

س و ىي دول رمصدرة لرؤ  وتر يا إسرائيلباستثناء  عارمة األوسطان دول رمنطقة الشرق 
الستثرمارات االجنبية. دولة تستقطب ا :خارجيا، في حين ان روسيا ىيإلى  االرموال واالستثرمارت

 االتي: لحظسن األوسطدول الشرق إلى  تيناأرمر ال يؤخذ على عالتو، فاذا رما ل ن ىذا اال

وبسبب الوفرة الرمالية الرمترتبة على تصدير الرموارد الييدرو اربونية صارت  ؛ان ىذه الدول
نيا إبدأت تدرك ذاتو وقت ال استثرمار او ايداع الوفرة الرمالية في البنوك الغربية، ل نيا فيإلى  تتجو
ىيل الحقول النفطية أت)استثرمارات تفوق قدراتيا الرمالية لتاىيل بنيتيا التحتية عارمة: إلى  بحاجة

، وىو ارمر جعليا تنفتح على االستثرمار (لتسترمر باالنتاج، وبناء رمتطلبات الحياة الرمدنية والصناعية
 االجنبي.

 

 واليوم، يرم ن رمالحظة االتي:

روسيا، فان جاذبيتيا على استقطاب االستثرمارات االجنبية تاتي في الرمرتبة فيرما يتعلق ب
ي في الرمرتبة الرابعة تأية التي تجعليا ترمري ، قياسا بقوة الجذب األ2012عالرميا في عام  (120)

روسيا رمرتفع نسبيا وقدر عام إلى  ن تدفق االستثرمار االجنبيإذلك، ف وعلى الرغم رمن. (1)عالرميا
، ارما دوالر /رمليار (178واليات الرمتحدة )دوالر، وىو اقل رمرما دخل ال /رمليار (57.5)بنحو  2014

 ن اغلب تلك االستثرمارات توجيتإروسيا فالواضح إلى  رما يتعلق بتدفق االستثرمارات الشرق اوسطية
على حر ة رؤوس االرموال روسيا في اعقاب القيود التي فرضتيا الواليات الرمتحدة والغرب إلى 

اغلبو رمليار دوالر، و  (42)نحو  ،2014، وقد بلغ الرمترا م رمنيا عام 2001عام  في ياباالجنبية 
واغلب تلك االستثرمارات  (،الرمصارف، والصناعات، وقطاع االنشاءات)استثرمار في الحقول االتية:

دوالر، واستثرمارات عربية اخرى  /رمليار (34)اتت  االتي: استثرمارات الخليجيين العرب وتقدر بنحو 

                                                           

1 -Deutsche Bank, Markets in 2012, Foresight with insight, Economics and 
Geopolitics, Global Head of Research: David Folker And Landau, 2013, p:7. 

لرمية، رمجلة الغري للعلوم االقتصادية عاطف الفي رمرزوك، تحوالت االستثرمار الرمباشر بعد االزرمة العا وايضا:
 .131،وص130، ص2013، ( 8)واالدارية،  لية االدارة واالقتصاد جارمعة ال وفة، العدد 
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رمليار دوالر، ارما االستثرمارات  (7.3)دوالر، واستثرمارات تر ية تقدر بنحو  /رمليار (3)تقدر بنحو 
فيي بسيطة جدا ال تتعدى بضع رماليين رمن الدوالرات؛ ويبقى االستثرمارات غير  ،االيرانية والسورية

 .(1)اية في روسيسرائيلالرمقدر حجرميا ىي االستثرمارات اإل

نحو  ،2004فقد بلغ حجرمو ال لي عام  ،رما يتعلق باالستثرمار الروسي في دول العالمفيارما 
، بحثا 2000التوسع رمنذ عام إلى  ، فانو اتجواألوسطدوالر، وفي رمنطقة الشرق  /رمليار( 49.3)

االتي: االستثرمارات  ،2014عن تعظيم الفرص االقتصادية والربح، وقد بلغ الرمترا م رمنو عام 
دوالر، وفي باقي الدول العربية  /رمليار (13)الروسية في دول رمجلس التعاون الخليجي يقدر بنحو 

دوالر، وفي ايران نحو  /رمليار (4.5)دوالر اغلبو في سوريا، وفي تر يا نحو  /رمليار (27.1)بنحو 
 .(2) دوالر وياتي تواضعيا بح م العقوبات الغربية واالرمرمية على ايران/رمليون  (27)

 

والتحالفات  األوسطالمطمب الثاني: التعاون العسكري الروسي مع دول الشرق 
 :العسكرية

على وجود عالقات جيدة بين  او الرمؤشرات لارمن اىم الدو  اً يعد التعاون العس ري واحد
التسليح والتدريب والتجييز والدعم )يشرمل:  ،حيز واسعإلى  الدولتين، ويرمتد التعاون العس ري

نرما ،وا  رمن دون اتفاقات صريحة  أمثنائية  أميا سواء ترمت باتفاقات عس رية جرماعية ، و ل(العس ري
 .رمؤشرات على وجود عالقات جيدة بين الدول ذات العالقة بتفاىرمات ثنائية

رمتال يا لقدرة تجييز إروسيا عس ريا رمن حيث إلى  ال يرم ن ان تصل األوسطان دول الشرق 
باستثناءات  يةاو ان تنشر قوات على االراضي الروس اتا بالسالح او التدريب او الرمعدروسي

والت نولوجيا العس رية بعد عام  سلحةالتي زودت روسيا برمراحل رمختلفة ببعض األ (إسرائيلـ)رمتعلقة ب
 ،اسرائيللى ت نولوجيا رمتقدرمة تطورىا ، وسببو رمختلف بشانو بين  ونيا رغبة بالحصول ع1991

جل توفير رموارد أة وجود ضغوط رمن قوى ييودية على روسيا رمن وتبيعيا الغراض تجارية، او نتيج
                                                           

 .3سالم السعدي، إيران وروسيا تغّيران خارطة سوريا االقتصادية، رمصدر سبق ذ ره، ص- 1
يران: التناقضات و  - 2  ؛در سبق ذ رهالرمصالح الرمشتر ة، رمصن. م رمحرمدوفا، روسيا وا 

 .14، وص7ص ، رمصدر سبق ذ ره،2014رمي وايضا: تقرير االستثرمار العال
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نيا ال تزيد عن بضعة رماليين رمن أ على الرغم رمنية، سرائيلرموازنة الدولة اإل عن طريقياتدعم 
 نيا تتعاون عس ريا بدرجات رمختلفة رمع روسيا.إف األوسط، ارما باقي دول الشرق (1)الدوالرات

رية، فروسيا ال يجرمعيا حلف عس ري رمع دول اخرى رمنذ االتفاقات العس ارما فيرما يتعلق ب
 ،، وىي ترتبط بعالقات تعاون عس رية رمع  ل رمن ايران وسوريا1989عام  (وارسو)تف ك حلف 

، (التسليح والتدريب والتجييز والدعم العس ري)وباقي الدول االخرى، ورمضرمون ىذا التعاون يشرمل: 
ورمعدات بنسب و رميات  أسلحةب  افة دول الرمنطقة زودن روسيا تإف ،التسليحإلى  واذا رما اتينا

 أسلحةرمثال، زودت روسيا دول الرمنطقة ب (2006 -1997) العارمي بينرمارمختلفة، فخالل الرمرحلة 
 تي:اآل (2-2) ورمعدات بلغت اقيارميا  رما في الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 8، ، استخرج في: األوسط، الرمر ز القورمي لدراسات الشرق اتجاىات ورمؤشرات صفقات السالح العالرميةينظر: - 1
 :2014 العام ايار

http://www.ncmes.org/ar/publications/middle-east-papers/206 
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للرمدة  األوسطرق والرمعدات العس رية لدول الش سلحةون لألي(: الرموردون الرئيس 2 -2جدول )
 :برمليون دوالر (،2006 -1997رمابين )

 البلدان الرموردة البلد الرمتلقي

الواليات 
 الرمتحدة

االتحاد  الصين روسيا
 االوروبي

بلدان 
 اخرى

 الرمجرموع

 397 135 131 - 68 63 العراق

 4524 237 10 840 3437 - ايران

 6624 - 1121 - - 5503 إسرائيل

 604 92 - - 512 - سوريا

 21537 496 10576 89 404 9972 بلدان رمجلس التعاون الخليجي

 33686 960 11838 929 4421 15538 الرمجرموع

، رمر ز 2007التسلح ونزع السالح واالرمن الدولي  عترمادا على:إعداد الباحث إالرمصدر رمن 
 .591، ص2007دراسات الوحدة العربية واخرون، بيروت، 

 

واغلبو يتعلق ، األوسطروسيا تتعاون عس ريا رمع دول الشرق ن إورمن الجدول اعاله يتبين 
، وحصة روسيا في سوق السالح (1)بتصدير اسلحة وبعض االستشارات والخدرمات العس رية

العالرمي تزداد بش ل رمضطرد، العتبارات تتعلق ب ون الواليات الرمتحدة واالتحاد االوروبي يضعون 
دول العالم، وفي افضل االحوال يضعون خبراء لى إ قيود ارمام استخدام السالح الرمصدر رمنيم

ن واوروبيون يشرفون على االدارمة او حتى على االستخدام، وىذا االرمر يجعل الدول يو أرمري 
الرمستوردة تبحث عن رموردون اخرون واىرميم روسيا والصين، والتسليح الروسي افضل في 

                                                           
نزار اسرماعيل الحيالي، د.عرمار حرميد ياسين، قراءة في الرمذىب العس ري الروسي بين الرماضي والحاضر، رمجلة   - 1

. وايضا: ليونيد ايفاشوف، 31. وص23، ص2010، (56)دراسات دولية، رمر ز الدراسات الدولية، جارمعة بغداد، العدد 
 :2014 العام ايلول 3التعاون العس ري الروسي اإليراني، في: 

http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=1414&lang= 
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ذلك  لةة رمن قبل الدول الرموردة، ودالت نولوجياتو رمن التسليح الصيني وىو رما يجعلو ا ثر رمرغوبي
 ىو ارتفاع رمؤشر بيع روسيا للسالح عالرميا.

وحتى  2009% خالل الفترة رمن 28الرئيسية بنسبة  سلحةلقد زادت روسيا صادراتيا رمن األ
دولة  (52)لـ  أسلحةوسلرمت روسيا  (،2008)وحتى ، (2004) بالرمدة رمابين العام، قياسا  2013

 -2004) رمابين العارمي دولة للرمدة (27)، قياسا ب 2013وحتى  ،2009خالل الفترة رمن 
وتلقت دول  (،اليند والصين والجزائر)، ول ن ذىبت نصف صادراتيا لثالث دول فقط وىي (2008

، 2013وحتى  ،2009رمن  الرمدةرمن صادرات السالح الروسي خالل ( %65)آسيا وأوقيانوسيا 
الروسية رمبيعا ىي:  سلحةوا ثر األ ،(%10)بنسبة  وسطاألوالشرق  ،(%14)تلييا أفريقيا بنسبة 

رمن  (%27)بنسبة  ،2013وحتى  ،2009ة رمن رمدروسيا أ بر رمصدر للسفن خالل الالسفن )تعد 
رمن قيرمة صادرات  (%43)إجرمالي عرمليات التصدير العالرمية(، والطائرات الحربية )رما قيرمتو 

 الرمتوسطة والخفيفة الرمختلفة. سلحةناىيك عن األالروسية( والدروع والدبابات والرمدفعية،  سلحةاأل

في  (طرطوس)رميناء بـ نرما ىناك قاعدة عس رية روسية وا  وال يتوقف االرمر على ذلك، 
، وىي تقوم برميام لوجستية ودعم لالسطول الروسي في البحر الرمتوسط،  رما ان ىناك (1)سوريا

 ، (2)رموانئ التر يةتر ية تضرمن لروسيا رمرور اساطيليا عبر ال _اتفاقات روسية

 

عام رمن  الرمدةخالل  (%3)ارتفعت بنسبة  سلحة، فان وارداتيا رمن األاألوسطارما دول الشرق 
و انت اإلرمارات العربية  ،2008وحتى  ،2004 عام رمن الرمدةعنيا في  ،2013وحتى  ،2009

 عام رمن الرمدةخالل  (%22)بنسبة  األوسطفي رمنطقة الشرق  سلحةالرمتحدة ىي أ بر رمستورد لأل
. ارما (%15)وتر يا بنسبة  (%20)، وتلييا الرمرمل ة العربية السعودية بنسبة 2013وحتى  ،2009

رمنطقة إلى  رمن واردات السالح (%42)الرمزودون للسالح ف رما رمبين الجدول اعاله، فان نحو 
                                                           

تشّ ل القاعدة البحرية في سوريا )طرطوس( القاعدة الوحيدة لروسيا على شواطئ البحر الرمتوسط، وىي رموجودة عرماًل  - 1
جانب إلى  ،2006ر عام رمليار دوال (9.8)، ولبقائيا اعفت روسيا سوريا رمن ديون بلغت 1971باتفاقية بين البلدين عام 

 . ذلك في الالذقية ، وحصول روسيا على بعض التسييالت

الروسية: رمستقبل التعاون االقتصادي والخالف السياسي، رمر ز -رمحرمود سرمير الرنتيسي، العالقات التر ية- 2
 .5-4، ص2014الجزيرة للدراسات، الدوحة، ديسرمبر 
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تي رمن روسيا، واغلب أت (%13.1)ية، ونحو رمري تي رمن الواليات الرمتحدة األأت األوسطالشرق 
انفتحت روسيا على سوقين  ،2013ورمنذ عام  ،سوريا وايران  ل رمن إلى السالح الروسي يتجو

تعليق الواليات الرمتحدة  قبالةواالخر العراق، فرمصر لم تقف طويال  ،احدىرما رمصر :جديدين للسالح
 روسيا واشترت رمنيا بعضا رمن احتياجاتيا الدفاعية،إلى  اتجيت حيثلتجييزىا بالسالح واالعتدة 

 .(1)رمليار دوالر (4.2)بنحو  ،2013قدرت قيرمتيا عام  أسلحةارما العراق فقد وقع صفقة لشراء 

لذلك دالة رميرمة على عرمق الروابط السياسية بين الدول التي تتبادليا،  سلحةتجارة األ تعدإذ 
، سوريا وايران :يدل على وجود عالقات سياسية روسية وثيقة رمع  ل رمن سلحةن رمؤشر تبادل األإف

وخصوصا  ،وبدأ تنارمي عالقات اخرى رمع رمصر، ونسبيا رمع العراق ودول رمجلس التعاون الخليجي
 .(2)رمع االرمارات العربية

دخول إلى  رمنعطفا الن تتجو روسيا،  2011وقد ش لت االزرمة في سوريا، بعد اندالعيا عام 
واليات الرمتحدة تدير تبين لروسيا ان ال ذين، إاالحداث الشرق اوسطية بثقل سياسي وعس ري واضح

رمعدالت تجييزىا  ن ترفعوىو رما دفع روسيا أل، (3)االحداث لتغيير الخريطة السياسية في الرمنطقة
دوالر عام  /رمليون (700)بقيرمة  تقدر أسلحة، واشترت ايران رمنيا سلحةل ل رمن ايران وسوريا باأل

ر. ارما سوريا فانيا دوال /رمليون (340)نحو  ،2008، بعد ان  ان رمعدل تجييزىا عام 2012
، و انت نسبة 2010عنو عن عام  ،2012عام (% 511)رفعت رمعدل تجييزىا بالسالح بنسبة 

                                                           
، 257، ص2014، بيروت، رمر ز دراسات الوحدة العربية واخرون، 2014التسلح ونزع السالح واالرمن الدولي،  - 1

 .258وص

، رمجلة السياسي، لرمعيد العربي للبحوث والدراسات ية الروسيةرمري حرب القواعد والنفوذ األعرماد فوزي ُشعيبي، - 2
 :2012 العام اإلستراتيجية، ابريل

http://www.syasi.com/new/165/5058-2010-06-25-12-50-56 

 .4وليد عبد الحي، رمحددات السياستين الروسية والصينية تجاه األزرمة السورية، رمصدر سبق ذ ره، ص - 3

http://www.syasi.com/new/165/5058-2010-06-25-12-50-56
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رمليون دوالر(، و  960رمن روسيا ) (%71)سوريا ىي رمن الدول االتية: إلى  التجييز للسالح
 .(1)رمن الصين (%1)رمن  وريا الشرمالية و  (%3)رمن بيالروسيا و  (%11)رمن ايران، و (% 14)

 ين:، وىو رمع الحضور األوسطان لروسيا حضور عس ري في الشرق  :يتضح رمرما تقدم
يط يسوده ثنائية وجود روسي، ورما  ان لدولة ان توجد في رمح :إلى السياسي واالقتصادي يقود

تؤىليا للتعارمل رمع التفاعالت االقليرمي في  نيا تترمتع بقدرة تنافسيةأعلى  اللةال دإالتنافس -الصراع
، وقدرة تنافسية تؤىليا للتعارمل رمع القوى ال برى التي ليا رمصالح في الرمنطقة وىي األوسط الشرق

 الواليات الرمتحدة.

 

                                                           
رمارس  19ة، اللندني األوسطسنوات، الشرق  5أضعاف خالل  5رمعيد استو يولم الدولي: استيراد سوريا السالح ارتفع  - 1

 (12530)العدد  2013
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المبحث الثالث: القدرة التنافسية للواليات المتحدة في منطقة الشرق 
 :األوسط

 

 إلى ، سنعمد في ىذا المبحثاألوسطالقدرة التنافسية لروسيا في الشرؽ  تـ بيافبعد اف 
عف القدرة التنافسية لمواليات المتحدة في المنطقة، وعمى غرار االنموذج الروسي، وذلؾ  توضيح
ي مع دوؿ أمريكية وطاقة واستثمار معس :اوؿ في اوليما حجـ التجارة الخارجيةمطمبيف نتن طريؽ
 .األوسطي مع دوؿ الشرؽ مريكنتناوؿ موضوع التعاوف العسكري األس آخر، وفي ااألوسطالشرؽ 

 

 

ية مع دول مري المطلب االول: التجارة الخارجية واالستثمار للواليات المتحدة األ
 :األوسطالشرق 

 

اىات التجارة واالستثمار االمريكيتاف مع دوؿ الشرؽ االوسط، يقتضي الحاؿ اف يتـ اتجلبياف 
 كيؼ اسست الواليات المتحدة ليما؟ ما عميو تمؾ المصالح، وقبميا توضيح

 

 :اوال: التاسيس لمصالح الواليات المتحدة

رية اف الواليات المتحدة تتفاعؿ مع العوامؿ السياسية والعسك :اف مما ال غبار عميو
في الريادة  بالمحافظة عمى موقعيا عف طريقيا واالقتصادية والثقافية بمستوى دولة عظمى، ترغب

ف تحميؿ قدرة وتعامؿ الواليات المتحدة التجاري واالستثماري مع دوؿ الشرؽ إالعالمية، ومف ىنا ف
 :ىما يقتضي التعامؿ مع مسالتيف األوسط
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متعمقة بكيفية  واآلخرى/، كيفية تعامميا مع العالـمتعمقة بوضع الواليات المتحدة و  /االولى
 .األوسطتعامميا االقتصادي مع دوؿ الشرؽ 

 

بالفصؿ  تـ توضيحوفيما يتعمؽ بالنقطة االولى، فالواضح، اف الواليات المتحدة وكما أما 
 ،ومتوسط دخؿ الفرد ،ناتج قومي )ىي قوة عظمى وفقا لمؤشرات قابمة لالدراؾ والمقارنة: االوؿ

 (،واالنفاؽ العسكري،وحجـ التجارة الخارجية 

الصفة احتمت مكانة القوة العظمى في العالـ، فصارت تتعامؿ وفقا ليذا المنطؽ تمؾ وىي ب
في كؿ القارات، ووضعتيا بمستويات مختمفة  اليـ الموجودة عمى الكرة االرضيةمع كؿ الدوؿ واالق

مف  األوسطسيا والشرؽ آ ة واوروبا الغربية وشرؽا الالتينيأمريكفي عالقات االمف القومي، فكانت 
دوائر االمف القومي التي يمكف لمواليات المتحدة اف تستخدـ كؿ الوسائؿ في سبيؿ المحافظة عمييا 

 ية.مريكتحت السيطرة األ

 ؛عمى معدالت غير طبيعية 1945ية قد استقرت عاـ مريكولما كانت عناصر القوة األ
ؿ العالـ بعد الحرب العالمية الثانية، مما جعميا تخرج باكثر مف بسبب وضع اوروبا وباقي دو 

غ مؤسسات النظاـ الدولي لحقبة ما بعد الحرب و ثروات العالـ وعناصر قوتو، مما سمح ليا اف تص
 /كدالة عمى قوتيا، واقتصادياً  :مفومجمس األ ،بصياغة االمـ المتحدة ًا/سياسي)العالمية الثانية: 

وما رافقيا مف تشكيؿ صندوؽ النقد والبنؾ الدولي واتفاقات  (1)،برتف وودزعبر صياغة مؤسسات 
بقت الواليات  /الكات، وكميا كانت دالة عمى قوة الواليات المتحدة كمركز لالقتصاد العالمي، وثقافياً 

المعمومات المتدفقة في العالـ، ومصدر لمجاذبية في  ألغمبالمتحدة حتى القرف الحالي مصدر 
ومصدر تحتذي بو دوؿ وشعوب العالـ في ميداف االدارة وطريقة الحكـ والحريات، وعسكريا العالـ، 

، (يـر الدولي بال مقيدات فعميةفاف القدرات الذاتية وقدرات حمؼ االطمسي جعمتيا تتربع عمى قمة ال
 مما سمحت ليا بابتكار كؿ ما يساعدىا عمى ،افؽ كؿ ذلؾ طرؽ ادارة العماؿ البحث والتطويرور 

 البقاء في قمة اليـر الدولي.

                                                           
 :2014 العاـ ريكس غوش، في مركز الصدارة، نشرة التمويؿ والتنمية، صندوؽ النقد الدولي، سبتمبر اتيش- 1

http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2014/09/pdf/ghosh.pdf 



245 

شيدت الواليات المتحدة تراجعا في قدراتيا عمى ، (2001 -1945)وخالؿ تاريخيا الحديث 
ف نموىا لـ يكف ليكافئ نمو قوة القوى أال إاف عناصر قوتيا تنمو  عمى الرغـ مفعالـ، فمستوى ال

في الحرب العالمية الثانية، االخرى، واسترجاع القوى االخرى لمكانتيا الطبيعية التي تضررت 
فسرعاف ما صعدت الياباف لتحتؿ موقعيا الطبيعي، وصعدت قوى اوروبا الغربية، وصعدت 

شيدنا تراجع  لذلؾية، مريكالصيف، وكاف ىذا الصعود في قيمتو الكمية يفوؽ النمو في القدرات األ
إلى  ،1946اقتصاديا عاـ  مف قوة العالـ (%54)لمكانة الواليات المتحدة مف كونيا تستحوذ عمى 

مف قوة العالـ اقتصاديا، ولكف االمر اخذ خالؿ العقود االخيرة منحى  (%26)كونيا تاخذ ما نسبتو 
تحرير التجارة إلى  اخر، فالعالـ انفتح عمى تنافسية كانت الواليات المتحدة تدفع الييا بقوة، داعية

ى عمى تحقيؽ معدالت نمو تفوؽ نظيرتيا صار يشجع الدوؿ االخر  المبدأال اف ىذا إالعالمية، 
اف إلى  ي، وىو ما يمكف اف ينتييمريكية، وتبيف وجود اختالالت ىيكيمية في االقتصاد األمريكاأل

الواليات المتحدة ستكوف قوة كبرى مف بيف عدة قوى خالؿ العقديف القادميف، وستفوقيا الصيف بعدة 
فاف الواليات المتحدة  /د مف الزمف، اما عسكرياً اضعاؼ مف حيث الناتج القومي خالؿ ثالثة عقو 
، لتتبنى طرح 2005وىو مبدأ ساد حتى العاـ  ،بدأت تنسحب مف الخوض في حربيف في آف واحد

يدعـ الحمفاء عمى اداء ادوار نيابة عف الواليات المتحدة، ولتقوـ االخيرة باداء دور حامؿ الميزاف 
نتشار قواتيا في إلتيف مرافقتيف: تقميؿ نسب أايضا مسية، وىو امر اشره قميماإل تالصراعافي 
خفض كمي لعدد قواتيا العسكرية المنتشرة في العالـ، إلى  سيا ووسط اسيا، واالتجاهآطؽ شرؽ منا

بناء عقيدة قتالية تشرؾ شركات امنية وجيوش صغيرة تقوـ باداء مياـ قتالية إلى  االتجاه /واالخرى
إلى  اي التحوؿ مف نظريات التعرض الكمية ،معدة ليذا الغرض أسمحةمحدودة وصغيرة ويسندىا 

 .(1)نظريات الحروب الصغيرة والمحدودة

متمثال بمجمس االمف والثنائية القطبية  ،1945ذي تـ بناءه في عاـ لفاف النظاـ ا /اما سياسياً 
بعدىا وما  ،1994وما بعده، وظيرت اطروحات عاـ  ،1991الحاجة لتعديمو عاـ  دعتسرعاف ما 

اضافة الياباف والمانيا وجنوب افريقيا واليند ضرورة بضرورة تفيـ التحوؿ في عالقات القوة و 

                                                           
 األمف في باحثيف مجموعةية فى مفترؽ الطرؽ، مريك..السياسة االمنية األ2014 العاـالتكينات العالمية فى - 1

 :2013 العاـ نوفمبر، المركز الديمقراطي العربي،   طمبة مرسى محمود / ـ اح لواء ترجمة ي،قميمواإل الدولي
http://democraticac.de/wordpress/archives/9943 
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اف  الى ، وكميا اشرت(1)ضمف طروحات عدة لتوسيع مجمس االمف المجمسإلى  والبرازيؿ ونايجيريا
 نما نظاما متعدد االقطاب.إسيا لـ يعد نظاما احادي القطبية النظاـ الدولي سيا

، ثـ في عاـ 2001عادة صياغة سياساتيا عاـ إإلى  الواليات المتحدةع اعاله قاد الوض
عمى قمة اليـر السياسي في  (2)بروز المحافظوف الجدد فقد شيد 2001، اما في العاـ 2008

تبني القوة في التعامؿ مع االحداث إلى  يةمريكية، ودفعيـ االدارة األمريكالواليات المتحدة األ
 ذلؾدولية، مستغمة الخمؿ الواضح في القدرات بيف الواليات المتحدة ومنافسييا، لالسياسية ال

ومف بعدىما نشر  ،ومف بعده العراؽ ،انخرطت الواليات المتحدة في جيود احتالؿ افغانستاف
 .(3)الفوضى الخالقة في المنطقة العربية

سيا، وفي احداث آسط ات المتحدة تتقدـ في اقاليـ و جعؿ الواليإلى  وانتيت تمؾ السياسة
باف ترتفع فاتورة الكمؼ الذي تتحممو الواليات المتحدة  :، وىو امر تسبباألوسطوتفاصيؿ الشرؽ 

إلى  ، وىو امر دفعيا(4)2009دوالر عاـ  /مميار (3000 ػ)حتى قدره البعض بانو تجاوز حاجر ال
الدولية، واشراؾ القوى االنسحاب مف بعض التفاعالت اساس تبني استراتيجيات جديدة تقوـ عمى 

خوض حروب عبر امكانية إلى  ية الحميفة، والتحوؿ عف نظرية خوض حربيف في آف واحدقميماإل

                                                           
دريس لكريني، مجمس األمف في عالـ متحوؿ: واقع االنحراؼ ومتطمبات اإلصالح، مجمة الدراسات ا- 1

 .9، وص6ص ،،2008العدد العاشر، مركز البحريف لمدراسات والبحوث، المنامة، شتاء االستراتيجية، 
، كمية الحقوؽ (10)خمفاف كريـ، مجمس االمف وتحديات السمـ واالمف العالمييف، مجمة الفكر، العدد  وايضا: 

 .51، وص47ص ،2010والعمـو السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
، دراسات األوسطالشرؽ ية في مريكتكزات والتحوالت االساسية لالستراتيجية األحسيف حافظ وىيب، المر  - 2

 .40-39ص ،2013جامعة بغداد، تشريف االوؿ  ، مركز الدراسات الدولية،(110)استراتيجية، العدد 
، مركز حمورابي لمبحوث األوسطعمي بشار بكر اغواف، الفوضى الخالقة ، العصؼ الرمزي لحرائؽ الشرؽ - 3
 .318، وص301، ص2013دراسات االستراتيجية، بغداد، وال
، حرب الثالثة ترليونات دوالر، ترجمة سامي الكعكي، دار الكتاب الجديد، ليندا بيمميز وجوزيؼ ستيغميتز، - 4

 .302، ص 2009بيروت، 
، ص 2007ش، سبتمبر، المطبعة والوارقة الوطنية، مراك 11ادريس لكريني، التداعيات الدولية الكبرىى الحداث 

 .22، وص17ص



247 

وليست  ،جيوش صغيرة لمياـ قتالية محدودة أةنية المتعددة الجنسية، والى تييالشركات االم
 .(1)دائمية

لموارد بما يمكف الواليات توفير اإلى  والتحوؿ ،تقميؿ الكمؼ :التحوؿ، كمو كاف بقصد ذلؾ
المتحدة مف تعزيز قدرتيا التنافسية في العالـ، وىذا االمر لـ يعفيا مف الوقوع في شرؾ االزمة 

طمب دعـ إلى  اف الواليات المتحددة اتجيتلذلؾ رأينا: وما بعده،  2008المالية العالمية عاـ 
افة االنييار حلذي صار عمى في لنيوض اقتصادىا اجؿ ضخ امواؿ تكأالقوى الحميفة ليا مف 

عندما حدثت ازمة داخمية في الواليات المتحدة بشاف الموافقة عمى رفع سقؼ الديف الداخمي، الذي 
مصادر إلى  . وكاف اتجاه الواليات المتحدة(2)دوالر /الؼ مميار (17)نحوإلى  ،2014وصؿ عاـ 

، والى ضخ (يةمريكات الخزينة األلالستثمار في سند األوسطالصيف والشرؽ )الفائض في االمواؿ: 
 ي.مريكاالمواؿ في االقتصاد األ

فاف الواليات المتحدة اسست لحضور فاعؿ  2015و  ،2001 العامي بيفما ةوخالؿ المد
نما يقوـ عمى إ، 2001عاـ ، ال يقوـ عمى اساس محاكاة وجودىا لما قبؿ الاألوسطفي الشرؽ 
 تي:اساس اآل

 :(3)عمرىا يزيد عمى قرف مف الزمف األوسطلح في الشرؽ الواليات المتحدة ليا مصا-1

مف اتجاىات لمقوى الفاعمة داخؿ الواليات المتحدة بالبحث عف  مستمدةكانت تمؾ المصالح لقد 
في القرف التاسع عشر،  األوسطية لمشرؽ مريكية، فوصمت المصالح األمريكاسواؽ لممنتجات األ

سواحؿ المغرب العربي، واقيمت إلى  يةمريكالتجارية األوصمت اولى السفف  ،1805وقبميا في عاـ 
                                                           

ية ومستقبؿ النظاـ الدولي، مجمة قضايا سياسية، مريكخضر عباس عطواف، الييمنة األ صالح عباس الطائي - 1
 .13-11، ص ص2011، كمية العمـو السياسية، جامعة النيريف، 25العدد 

وسط ألجي، صحيفة الشرؽ اديفيد سنغر، ميزانية أميركا، عجز ىائؿ قد يغير الوضع الداخمي والدور الخار - 2
 ، 2010  فبراير 3 :في، ((11390المندنية، العدد 

http://www.aawsat.com/email.asp?section=4&did=555626&issueno=11390  
واشنطف، -، معيد االماـ الشيرازي الدولي لمدراساتاألوسطا الدبموماسية بالشرؽ أمريكعالء بيومي، مف تاريخ عالقات  - 3

 :2013العاـ نيساف  7: استخرج في

http://www.siironline.org/alabwab/maqalat&mohaderat(12)/598.htm 
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التعامؿ إلى  نو بدأ االتجاهإعموما، ف األوسطعالقات تجارية بينيما، اما المشرؽ العربي والشرؽ 
ف ىذا االتجاه، وما يو مريكعندما ثار اليونانيوف عمى الدولة العثمانية، ودعـ األ ،1823معو عاـ 

تعظيـ المصالح االقتصادية في مناطؽ: الجزيرة العربية وفي إلى  دةبعده اتجيت الواليات الممت
تمؾ  بػ واالستثمار فيو ،ية بموضوع النفطمريك، وارتبطت المصالح األ)بالد فارس في وقتو( ايراف

، كما اف الواليات المتحدة  (1)ية قد حكمت بمبدأ مونرو والعزلةمريكف السياسة األأالمناطؽ، بحكـ 
، واستمر األوسطالموجودة في الشرؽ (بريطانيا وفرنسا )الصطداـ بالمشاريع الكبرى: اإلى  لـ تتجو

قرارىا بالتمدد في المنطقة بشكؿ فعمي،  تتخذإالحاؿ حتى انتياء الحرب العالمية الثانية، عندما 
ات مف القرف الماضي يومع اتخاذ بريطانيا لقرارىا باالنسحاب مف شرؽ السويس نياية الستين

ممئ الفراغ، ولكف قبمو كانت قد اسست لحضورىا عسكريا وسياسيا إلى  الواليات المتحدةاتجيت 
ثير الواليات المتحدة بشكؿ او اخر، أركيا وحمؼ بغداد كميا وقعت تحت توت فواقتصاديا، فشاه ايرا

عندما فرضت عمى دوؿ  ،1956وبانت سياساتيا وقوتيا في العدواف الثالثي عمى مصر عاـ 
سرائيؿبريطانيا وفرنسا و العدواف ) اعماليا العدائية، ثـ  تاف توقف غداة تاميـ مصر لقناة السويس (ا 

 _العربية ،1967، ثـ تدخمت في حرب 1957خؿ عسكريا في لبناف عاـ لتتدتوسع االمر بعده 
 .(2)،..إسرائيؿية عندما تدخمت لصالح سرائيماإل

عندما اعمف الرئيس  ،1980اـ ذروتيا عإلى  ية في المنطقةمريكووصمت المصالح األ
مف مف األ اً جزءتعد المنطقة  تمؾي كارتر عف استراتيجيتو المتعمقة بمنطقة الخميج ، كوف مريكاأل

الزمة لحمايتيا )في اعقاب غزو لواف الواليات المتحدة ستستخدـ كؿ الوسائؿ ا ،يمريكالقومي األ
ية مريكسيس القيادة المركزية األأتإلى  (، وانتيى االمر1978االتحاد السوفيتي الفغانستاف عاـ 
 وقوات لمتدخؿ السريع في المنطقة.

                                                           
، مجمة كمية التربية االساسية، الجامعة  1939-1918.سحر عباس خضير، سياسة  الواليات المتحدة - 1

 .201، وص199، ص2006، (49)المستنصرية، العدد 
، 2011، ترجمة انطواف باسيؿ، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر، بيروت، قارف مع: تيـ واينر، ارث مف الرماد- 2

 ؛371-370ص
، 1953 -1945ية في الوطف العربي مريكوايضا: عصاـ خميؿ محمد ابراىيـ الصالحي، توجيات السياسة األ

 .7، وص4 ص ،(97)مجمة كمية االداب، جامعة بغداد، العدد 
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التدخؿ عسكريا عاـ إلى  نما اتجيت الواليات المتحدةإولـ يتـ التوقؼ عند ىذا االمر، 
ي في قميمصياغة النظاـ اإلإلى  احداث ازمة اجتياح العراؽ لمكويت، واتجيت بػ (،1990-1991)

كيد مركزية أنظاـ يقوـ عمى ت وىو اـ الدولي عامة،صياغة النظإلى  ريقووعف ط،  األوسطالشرؽ 
اف العالـ يعيش حالة القطبية االحادية في اعقاب تفكؾ االتحاد  عمى كيدأتالي، و مريكالدور األ

 .(1)السوفيتي وحمؼ وارشو

ونفوذىا بما يساعدىا عمى االحتفاظ بمكانتيا  األوسطالواليات المتحدة تحتاج منطقة الشرؽ -2
 :العالمي

تحميؿ طبيعة االنتشار في عالقات القوة، ومعدالت النمو  عف طريؽالواليات المتحدة  فقد رأت
اف الواليات إلى  ي،مريكليا االقتصاد األ يتعرضالتي  تالمتحققة في العالـ، واالزمات والمشاكال

االمريكية ؽ مع معدالت النمو تفتالتراجع، اي اف معدالت النمو ال إلى  قوة تتجو :نما ىيإالمتحدة 
 االمر دفعيا ذلؾ، و (2)العالمية، وىو ما سيجعميا مجرد قوة كبرى خالؿ العقديف القادميف مف الزمف

 :ىما تممس اداتيفإلى 

موقع  وتعزيز ،بناء قدراتيا االقتصادية :ىمياأفي كؿ ما يعزز قوتيا العالمية، و البحث  /االولى
وحرية التجارة، فضال عف االنفاؽ عمى  ،ة في فتح االسواؽ العالميةدوالمساع ،شركاتيا في العالـ

مسالة صياغة احالؼ وعالقات تحالؼ واداء ادوار في ادارة  فيالبحث والتطوير، واخيرا التركيز 
 .(3)ية وعدـ االنخراط فييا اال اف كاف االمر يتطمب ذلؾقميمالتوازنات اإل

                                                           

1 -Ibrahim Alomar, In Economy and Political History of Middle Eastern Oil, Munich 
Personal RePEc Archive, 2006, ppP 4-6. 

، 2014اسامة ابو ارشيد، سياسة ادارة اوباما الخارجية، المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، - 2
ية، المجمة مريكي مستقبؿ اليوية األاالمة واثرىا ف-. وايضا: حساـ الديف عمي مجيد، تجربة بناء الدولة7-5ص ص

 .142-139، ص ص2013، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  39العربية لمعمـو السياسية ، العدد 

3 -J. Boone Bartholomees, Jr, U. S. ARMY WAR COLLEGE GUIDE 
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توريط القوى المنافسة في منازعات  :ىمياأالقوى االخرى، و  ما يعيؽ نمو قوةالبحث في كؿ  /والثانية
جورجيا وقبمو االزمة بيف روسيا و  ،2014مختمفة، ومثالو االزمة بيف روسيا واوكرانيا عاـ 

التعامؿ مع االحداث إلى  نو اف يدفع القوى المنافسة عمى توجيو مواردىاأ،... وىذا مف ش2008
التنافس مع  ومنو االستمرار بالتعامؿ مع دعـ القدرات لمتعامؿ  ية اكثرقميمالطارئة والمشكالت اإل

 الواليات المتحدة.

ما يمكف اف يدعـ قدراتيا عمى التعامؿ  األوسطالواليات المتحدة، في منطقة الشرؽ  رأتلقد 
القادمة سيتجو نحو التعددية القطبية، والشرؽ  عواـمع الواقع الدولي القادـ، فالنظاـ الدولي في اال

موارد النفط )بحكـ موارده وموقعو يتيح لمف يمتمؾ االفضمية والسبؽ فيو عناصر قوة:  األوسط
 وكميا تعطي ميزات اضافية لمواليات المتحدة. ،..(س امواؿ وموقع جغرافي وسوؽو ورؤ  ،والغاز

ذلؾ ف الواليات المتحدة، تجد في المنطقة ما يمكف اف يحقؽ ليا مزايا نسبية، لإوبالمحصمة، ف
االوؿ التبادالت  :واوجو التعاوف االقتصادي تتخذ جانبيف ،(1)التعاوف اقتصاديا معياإلى  تجيتا

 التدفقات االستثمارية. آلخرا، و التجارية

 

 :ثانيا: التبادالت التجارية

 وفيما يتعمؽ بالتبادالت التجارية يالحظ:

، 2013ر دوالر، عاـ مميا 3912.2اف الواليات المتحدة دولة تجارية، وبمغت تجارتيا نحو 
% مف التجارة العالمية، وىي تاتي في المرتبة االولى عالميا، وىذه 18وىو يشكؿ ما مجموعو 

النسبة تؤشر قوة موقؼ الواليات المتحدة في السوؽ الدولية، وقوة مؤشراتيا التنافسية، والتي تاتي 

                                                                                                                                                                          

TO NATIONAL SECURITY ISSUES, op. cit, pp: 80-89. 

( والمناطؽ الصناعية FTAوي، دراسة حوؿ اتفاقيتي التجارة الحرة االردنية االمريكية )اريج دياب، سير اليندا- 1
 .6-5ص ،2006(، غرفة تجارة عماف، وحدة الدراسات واالتفاقات الدولية، عماف، QIZالمؤؤىمة )
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، وىو دالة عمى قوة االقتصاد (1)2014في المرتبة الرابعة عالميا وفقا لمؤشر التنافسية العالمي لعاـ 
 ي كمحصمة نيائية.مريكاأل

ف حجـ إفي الفصؿ االوؿ، ف والذي اوضحناه، األوسطحجـ التجارة مع دوؿ الشرؽ اف 
 (14.5)، منيا 2013دوالر عاـ  /مميار (174)ية مع دوؿ ىذه المنطقة بمغ نحو مريكالتجارة األ

، والباقي مع الدوؿ العربية المحسوبة إسرائيؿدوالر مع  /رمميا (،3.5)دوالر مع تركيا، ونحو /مميار
تجارة الواليات المتحدة إلى  حساب تقدير قيمة التجارة الثنائيةإلى  ، واذا ما اتينااألوسطفي الشرؽ 

االىمية السياسية التي تعطييا إلى  قياسا وىي نسبة منخفضة جدا (،%4.4)فانيا تبمغ نحو ،الكمية
 :(2)ننا نجد االتيإف ،الكمية األوسط، اما بحساب تجارة الشرؽ األوسطالشرؽ إلى  الواليات المتحدة

  دوالر ، واذا ما استثنينا منيا  /مميار (2386)نحو  ،2013تجارة العرب الكمية بمغت عاـ
تبمغ نحو  األوسطف تجارة الدوؿ العربية في الشرؽ إف ،تجارة دوؿ المغرب العربية والسوداف

 (.%8.2)والر، وتجارتيا مع الواليات المتحدة تبمغ نسبتيا الييا نحو د /مميار (1894)

 مميار (403.4)التجارة التركية الكمية البالغة نحو إلى  اما تجارة الواليات المتحدة/ 
مف التجارة  (%3.5)اي اف تجارتيا مع الواليات المتحدة ال تشكؿ اكثر مف  (3)،دوالر

 التركية الخارجية.

                                                           
 :2015 العاـ ثانيكانوف ال 12احصاءات صندوؽ البنؾ الدولي، الموقع االلكتروني الرسمي لمصندوؽ، استخرج تاريخ:  - 1

http://search.worldbank.org/data?qterm=Import+RUSSAIN+TRADE+%24&language=&format= 

United Nations. Monthly Bulletin of Statistics, September 2014, pp: 156-157 
، جامعة الشرؽ 2011 -2003التركية في ظؿ عيد حزب العدالة والتنمية -يةمريكريز لطيؼ صادؽ، العالقات األ-- 2

، األوسط  .132، ص2011، كمية االداب والعمـو

 .414، ص166، وص163، ص2013التقرير اإلقتصادي العربي الحدمو، صندوؽ النقد العربي واخروف، ابو ظبي، -

 :2014 العاـ تشريف األوؿ 20بيانات البنؾ الدولي، موقع البنؾ، استخرج بتاريخ: - 3
http://data.albankaldawli.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD 
Turkey Balance of Trade 1957- 2014, In: 11 Oct 2014  
http://www.tradingeconomics.com/turkey/balance-of-trade 

http://data.albankaldawli.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD
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 دوالر،  /مميار (127.7)التي تبمغ حجـ تجارتيا الخارجية نحو )إسرائيؿ(  اما تجارتو مع
 الكمية.)إسرائيؿ(  مف اجمالي تجارة (%2.7)ف حجـ مبادالتيا التجارية تبمغ نحو إف

 

في المنطقة ، لكنو وجود اقتصاديا  موجودةف الواليات المتحدة إ االحصاءات تبيف تمؾو 
 األوسطية مع دوؿ الشرؽ مريكف التجارة األإي، وعموما فحجـ وجودىا السياسإلى  ضعيؼ قياسا

 السمع والخدمات االتية: بخصوصتتنوع 

 موارد الطاقة-

 .الصناعية وااللكترونية والخدماتوالسمع -

نو مف المالحظ اف الواليات المتحدة مستورد لمنفط إارة النفط، فتجإلى  تـ الرجوعواذا ما 
،  (18.5)ا، فيي مثال استيمكت نحو ياريخوالغاز بنسب تتبايف عمى امتداد ت مميوف برميؿ/ يـو

فاف معدالت  ،2014، اما في العاـ (1)2010مميوف برميؿ/ يوـ في عاـ  (11.1)واستوردت نحو 
االنتاج المحمي بدات ترتفع السباب تتعمؽ باالنتاج الصناعي لمنفط مف السجيؿ النفطي. ومع ذلؾ، 

؛ والنسب تتبايف بيف مدة واخرى.  فاف استيرادىا لمنفط مف المنطقة يقدر بنحو مميوني برميؿ/ يـو
ية عمى اغمب عمميات سوؽ مريكنما تسيطر الشركات األإ تتعمؽ بيذه الكمية المستوردة، واالىمية ال

                                                                                                                                                                          

ية، مركز إقميممار األجنبي المباشر عمى التجارة الخارجية في تركيا، دراسات وايضا: مثنى عبد الرزاؽ الدباغ، تأثير االستث
. وايضا: نوفؿ قاسـ عمي اؿ عنيف الشيواني، 180، ص 2005، كانوف األوؿ 4ية، جامعة الموصؿ، العدد قميمالدراسات اإل

ية، جامعة قميم، مركز الدراسات اإل(9)ية، العدد إقميمالتركية، سمسة شؤوف  –اتجاىات تطوير العالقات التجارية العراقية 
 . وايضا:40، ص2006الموصؿ، 

 إحصاءات التجارة الخارجية التركية، 

 :2014 العاـ اذار 3استخرج بتاريخ: 

http://www.invest.gov.tr/ar-SA/investmentguide/investorsguide/Pages/InternationalTrade.aspx 

، مجمة قضايا سياسية، األوسطية ازاء الشرؽ مريكالعامؿ النفطي في السياسات األثير أ، تالنداوي خضير عباس احمد- 1
 .178، ص 2011، كمية العمـو السياسية ، جامعة النيريف، (25)العدد 
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، وىو ما يعطييا ميزة نسبية في تجارة (استخراج وانتاج ونقؿ وتكرير): األوسطالنفط في الشرؽ 
 .(1)ؽ العالميةموارد الطاقة في السو 

ف إالواضح مف ، فاألوسطاما بخصوص قطاع االستثمارات بيف الواليات المتحدة والشرؽ 
س الماؿ عموما، واغمب رؤوس االمواؿ الشرؽ اوسطية أدوؿ طاردة لر  :ىي األوسطلشرؽ ادوؿ 
 والواليات المتحدة خصوصا، وتذىب اما بصيغ ودائع مصرفية او بصيغة ،الغرب عموماإلى  تتجو

كما بينا في الفصؿ االوؿ احصاءات موثوقة لحجـ االستثمارات الشرؽ  وليس ىنالؾاستثمارات، 
 اوسطية في الواليات المتحدة.

 

 :ثالثا: االستثمارات

التي خرجت مف الواليات ، و االمواؿالمتمثمة ب األوسطية في الشرؽ مريكاالستثمارات األ إف
، وكاف نصيب 2012دوالر لعاـ  /مميار (329)حو المتحدة بقصد االستثمار في العالـ بمغت ن

؛ اغمبو في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي وتركيا دوالر /مميار (65.2)منيا نحو األوسطالشرؽ 
الرغبة باالستثمار إلى  وذلؾ يعود األوسطي في الشرؽ مريكارتفاع مؤشر االستثمار األقد. و ومصر

تى مف أاىمية قطاع الطاقة تاف اءات والسكف، و في قطاع الطاقة تحديدا، ناىيؾ عف قطاع االنش
احتفاظ دوؿ الشرؽ  عف أفوبو فرص واعدة مف حيث االرباح. ناىيؾ  ،اف ىذا القطاع مغري

مف االنتاج العالمي( يتطمب ضخ  (%35 -30))بيف مابمعدالت االنتاج النفطي  األوسط
ا فسح المجاؿ اماـ االستثمار تحمميا، وىو م األوسطاستثمارات اكثر مما تستطيع بمداف الشرؽ 
 .(2)االجنبي لدخوؿ قطاع الطاقة الشرؽ اوسطي

                                                           
1
 ينظر: وحدة المعلومات التابعة لمجلة االيكونومست، تجارة دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقاتها االستثمارية، مصدر سبق ذكره،- 

 .81-81ص

مميار دوالر، وما دخؿ  14كاف بحدود  2012وحسب احصاءات االونكتاد، فاف ما دخؿ مف استثمرات اجنبية لتركيا عاـ - 2
صارت  2013دوالر، وفي العاـ  /مميار (9.5)دوالر، وما دخؿ االمارات بحدود  /مميار (13.5)السعودية كاف بحدود 

 ر عمى التوالي. ينظر:دوال /مميار (10.3 )، و (9)، و ( 13.5)

 .3، ص2014( ، UNCTAD/PRESS/PR/2014/15االونكتداد، وثيقة )

http://unctad.org/en/PressReleaseLibrary/PR14015_ar_WIR_W%20Asia.pdf 
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دوالر في  /مميار (7)مثال، يالحظ اف الواليات المتحدة استثمرت نحو  2012وخالؿ العاـ 
 /مميار (3.4)ية في السعودية، و أمريكدوالر المتراكـ مف استثمارات  /مميار (44.8)مصر، و

 .(1)؛ في قطاعات الطاقة واالنشاءاتدوالر في تركيا

 

والتحالفات  األوسطي مع دول الشرق مري المطلب الثاني: التعاون العس ري األ
 :العس رية

عمى ال تتعمؽ باعماؿ التجارة واالستثمار،  األوسطاف عالقات الواليات المتحدة بالشرؽ 
ف إ :المعروؼمف ف ،وف العسكريالتعا : وىيأالنما ىناؾ عالقات اىـ منيا وا  اىميتيا،  مف رغـال

ف ما يحقؽ ليا ميزة عمى منافسييا وخصوميا في آف إـ سياساتيا عمى اساس و الواليات المتحدة تق
اف  نمحظقوتيا العسكرية سإلى  . واذا ما نظرنا(2)واحد ىو قدراتيا االقتصادية، وقوتيا العسكرية

 تي:الواليات المتحدة تتمتع باآل

( في 9 -1الجدوؿ ) تـ بيانو فيدوؿ العالـ، كما إلى  فع قياسانفاؽ عسكري مرتإنسبة  .1
 .(3)دوالر /مميار (685.3)نحو  ،2013الفصؿ االوؿ، والذي بمغ في العاـ 

نسبة مرتفعة عمى اعماؿ البحث والتطوير العسكرييف، وقد بمغت الكمؼ المدفوعة عمى ىذا  .2
 و 2005 ، 2000)عواـ دوالر لال /مميار (85.9، و  65.7، و  37.6)القطاع نحو 

 .(1)عمى التوالي (2010

                                                           
 .8، وص4، ص2013، مؤتمر االمـ المتحدة لمتجارة والتنمية، نيويورؾ، االمـ المتحدة، 2013تقرير االستثمار العالمي  - 1

 :2014 العاـ كانوف االوؿ 3وايضا: تقرير، ر، البنؾ المركزي التركي، الموقع الرسمي، استخرج بتاريخ: 

http://www.invest.gov.tr/ar-SA/investmentguide/investorsguide/Pages/FDIinTurkey.aspx 

جمة آسر حطيبة، كممات عربية ، تر األوسطا في الشرؽ أمريكينظر: مايكؿ بي اوريف، القوة وااليماف والخياؿ، - 2
 .171، وص166، ص2013لمترجمة والنشر، القاىرة، 

، 2014، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية واخروف، 2014التسمح ونزع السالح واالمف الدولي، - 3
 .258-257ص
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 (تقميدية واستراتيجية غير تقميدية )قدرات تسميحية متقدمة: .3

 737تعاوف عسكري ثنائي ومتعدد، وانتشار عسكرية واسع في دوؿ العالـ والمياه الدولية ) .4
 (156)تفاقات تعاوف عسكري متنوعة مع إية خارج الواليات المتحدة بموجب قاعدة عسكر 

قاعدة ديكوغارسيا في )ىي:  ،او قربيا األوسطية في الشرؽ مريكدولة(، واىـ القواعد األ
، (2)(..ايطاليا والمانيا وفي افغانستاف اليندي، وقواعدىا في البحريف وفي قطر وفي المحيط

 .(3)وال ننسى بالطبع عالقاتيا العسكرية االستثنائية مع إسرائيؿ

الواليات المتحدة في  واقعيةالواليات المتحدة، وكميا اثبتت  العقائد العسكرية التي تحمميا .5
 .(4)استخداـ القوة لتحقيؽ غاياتيا

تجعؿ الواليات المتحدة قوة عالمية كبرى، يمكنيا اف تتدخؿ لحماية مصالحيا  الميزات تمؾ
ي ف ىناؾ تعاوف وانتشار عسكر إ، فاألوسطفيما يتعمؽ بدوؿ الشرؽ اما في اي نقطة مف العالـ، 

                                                                                                                                                                          

، 2013واخروف، بيروت، ، مركز دراسات الوحدة العربية 2013التسمح ونزع السالح واالمف الدولي، الكتاب السنوي - 1
 .272-271ص

، مصدر سبؽ األوسطية ازاء الشرؽ مريك، تاثير العامؿ النفطي في السياسات األالنداوي خضير عباس احمد - 2
 .195-194ذكره، ص

ا الخارجية، ترجمة انطواف باسيؿ، شركة المطبوعات لمتوزيع أمريكستيفف والت، الموبي اإلسرائيمي وسياسة - 3
 .367، وص351، ص2007وت، والنشر، بير 

وىناؾ مف يرى اف االمر يتعدى تمؾ العالقات العمنية، واف ىناؾ عالقات سرية بيف الواليات المتحدة وايراف فييا 
 مضاميف سياسية وعسكرية، ينظر:

، 2008تريتا بارزي، حمؼ المصالح المشتركة، ترجمة أميف االيوبي، الدار العربية لمعممـو ناشروف، بيروت، 
 .310، وص290ص

، 2009ينظر: ريتشارد ف ىاس، واخروف، استعادة التوازف، ترجمة سامي الكعكي، دار الكتاب العربي، بيروت، - 4
 .292، وص285ص

ية الجديدة واالستقرار الدولي، الشبكة العربية مريكوايضا:.سوسف العساؼ، استراتيجية الردع، العقيدة العسكرية األ
 .220، وص195، ص2008لالبحاث والنشر، بيروت، 
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وتركيا،  (2)، واليمف ومصر والعراؽ(1)دوؿ مجمس التعاوف الخميجي)ي في/ مع الدوؿ االتية: أمريك
سرائيؿو  ومعدات عسكرية، واحيانا  مختمفة أسمحة، وتقوـ الواليات المتحدة بتزويد ىذه الدوؿ ب(ا 

 تدريب ومناورات عسكرية.

 :(3)تياآل طاألوسومف اىـ االمثمة عمى التعاوف العسكري مع دوؿ الشرؽ 

مف  (%27)بنحو  األوسط، وتزود الواليات المتحدة دوؿ الشرؽ سمحةتزويد دوؿ المنطقة باأل-1
 ،دوؿ مثؿ د، اذ تع2012وفقا الحصاءات عاـ  والمعدات العسكرية التي تصدرىا  سمحةمجموع األ

سرائيؿمجمس التعاوف الخميجي ومصر وتركيا و  واكبر المتمقيف  ،(4)يةمريكاأل سمحةاكبر المتمقيف لأل ا 
ف إ :يؿ، .. وال ننسىائاسر ف ،السعودية، ثـ االمارات العربية  :الشرؽ اوسطييف في ذلؾ العاـ ىي
نو لـ يتـ أال إ ،مع الواليات المتحدة ضمف عقود متنوعة سمحةالعراؽ تعاقد عمى عدة صفقات لأل

دوؿ المنطقة إلى  دة لمسالحعقود تجييز الواليات المتحاف و  ،2015تنفيذ اغمبيا حتى مستيؿ عاـ 
الدروع  أسمحةالطائرات والصواريخ المضادة لمطائرات، ومختمفة )تشمؿ توريدات مختمفة، اىميا: 

 .(والدبابات والسفف الصغيرة والمتوسطة الحجـ

لمواليات المتحدة اتفاقات فػ  :ي في المنطقةمريكاالتفاقات العسكرية واالنتشار العسكري األ-2
طار حمؼ إاتفاقات جماعية في  /االولى :األوسطية مف نوعيف مع دوؿ الشرؽ عسكرية ودفاع

ات يتيا الواليات المتحدة منذ السبعينأاتفاقات ثنائية، وقد بد اآلخرى/االطمسي، وتضـ الييا تركيا، و 
تفاقية لمتعاوف العسكري مع إات، ناىيؾ عف يوجددت اغمبيا في التسعين ،مع دوؿ الخميج العربية

                                                           
ية حياؿ الخميج العربي، مركز مريكفكرت نامؽ عبد الفتاح، عبد الجبار كريـ الزويني، السياسة الخارجية األ - 1

 .270، وص260، ص2012حمورابي لمبحوث والدراسات االستراتيجية، بغداد، 
حاب قوات الواليات المتحدة مف العراؽ اتفاؽ بيف جميورية العراؽ و الواليات المتحدة األميركية بشأف انسينظر: - 2

 ، موقع االمانة العامة لمجمس الوزارء، جميورية العراؽفيو  وتنظيـ أنشطتيا خالؿ وجودىا المؤقت
http://cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=8 

 8رج في: ، ، استخاألوسطتقرير: اتجاىات ومؤشرات صفقات السالح العالمية، المركز القومي لدراسات الشرؽ - 3
 :2014 العاـ ايار

http://www.ncmes.org/ar/publications/middle-east-papers/206 
، األوسطية في الشرؽ مريكينظر: اميف المشاقبة ،.سعد شاكر شبمي، التحديات االمنية لمسياسة الخارجية األ- 4

 .233، وص228، ص2012دار الحامد لمنشر والتوزيع، عماف، 
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وقعت اتفاقية مع العراؽ  ،2008، وفي عاـ 1979ى اثر توقيع اتفاقية كامب ديفد عاـ مصر عم
 ية مف العراؽ(،..مريكلمتعاوف العسكري )اتفاقية سحب القوات األ

ظ القواعد ، فانو يمكف اف يالحاألوسطي في الشرؽ مريكاما بخصوص االنتشار العسكري األ
 :(1)تيةواالتفاقات العامة اآل

  :تتمركز في قيادة األسطوؿ البحري التي و  ،بيا عدة قواعد اىميا قاعدة الجفيرو البحريف
البحريف مف أكثر الدوؿ العربية تعاونًا مع وزارة الدفاع  حيث تعدي الخامس، مريكاأل

 .2003و  1991ية، ومنيا جيود ضرب العراؽ عامي مريكواألجيزة األمنية األ

  ية في عمـو المنطقة، وذلؾ باستضافتيا مريكأقطر: وتضيؼ قطر أىـ بنية تحتية عسكرية
، 2003مف عاـ  (CENTCOM) يةمريكالقيادة الجوية لمقيادة العسكرية المركزية األ

انتقؿ المقر الميداني لمقوات الخاصة التابعة لمقيادة قد ومقرىا في قاعدة العديد الجوية، و 
 .2001يمية القطرية عاـ قاعدة السإلى  ية لممنطقة الوسطىمريكالعسكرية المركزية األ

  مرفؽ عسكري تسمح  (13)ىي: ،ية فييامريكأىـ القواعد العسكرية األمف السعودية: و
يراف، ظقاعدة األمير سمطاف الجوية، وال ية باستخدامو، واىميامريكالسعودية لمقوات األ
 وقاعدة الممؾ خالد.

 ىي: خمس  ،1980اـ ية فييا بموجب اتفاقية عمريكماف: وأىـ القواعد العسكرية األع
قاعدة عسكرية رابعة في  اىميأية، و مريكية تتبع مباشرة لمقيادة الوسطى األأمريكقواعد 

اتفاقات تعطي الواليات المتحدة حؽ استخداـ  كما اف ىنالؾالمسننة، شماؿ غرب مسقط، 

                                                           

، االىراـ الرقمي، استخرج دوافع وتداعيات إعادة انتشار القوات األمريكية فى الخارجاحمد،  احمد سيدينظر: - 1
 :2014 العاـ ايموؿ 4بتاريخ: 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221263&eid=45 :تساؤالت حوؿ تقرير: وايضا
، معيد االماـ ألمريكي في الشرؽ األوسط إلى أيف؟مدى فاعميتيا في حماية مصالح واشنطف...التواجد العسكري ا

 :2014 العاـ تموز 3الشيرازي الدولي لمدراسات ، واشنطف، استخرج بتاريخ: 

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/547.htm 
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ر والعتاد والذخائ سمحةمرفقًا عسكريًا عمانيًا غيرىا. ويوجد فييا مخازف ضخمة لأل (24)
 .يةمريكاأل

 ومعسكر عريفاف ،ىي: معسكر الدوحة ،ية فييامريكالكويت: واىـ القواعد األ . 
  سمح بمقتضاىا 1994بدأ تعاونيا العسكري مع الواليات المتحدة عاـ قد االمارات: و ،

والعمؿ عمى  ،بإنشاء مكتب عسكري لالتصاؿ مع حصوؿ الواليات المتحدة عمى تسييالت
 بحرية في كؿ مف ميناء زايد وجبؿ عمي ودبي والفجيرة.إنشاء قواعد لوجستية 

  وتربطيا عالقات األوسطتركيا: وىي الدولة الوحيدة العضو في حمؼ األطمسي بالشرؽ ،
تسييالت عسكرية في معظـ الموانئ  فضاًل عففييا و  ،عسكرية قوية مع الواليات المتحدة

قاعدة إنجرليؾ  :في المنطقة، وىيوالمطارات، واحدة مف كبرى القواعد العسكرية لألطمسي 
 الجوية.

  الرويشد ووادي المربع، وتسييالت  :ىي: قاعدتا ،اىـ القواعد العسكرية فيومف االردف: و
 عسكرية أميركية في قاعدة الشييد موفؽ الجوية بالزرقاء.

  الجوية قرب  (قنا)ىي: وضع قاعدة  ،ية فييامريكأىـ القواعد العسكرية األمف مصر: و
ية منذ عيد السادات، ناىيؾ عف تسييالت بالموانئ مريكتحت تصرؼ القوات األ األقصر

دوالر مساعدات  /مميار( 3-2)نحو  ،1979المصرية،.. كما تتمقى مصر منذ عاـ 
 ية.أمريكعسكرية 

 ت النجـ الساطع التي تجري في مصرية في المنطقة، واىميا مناورامريكالمناورات العسكرية األ-3
الواليات المتحدة  كؿ مف بيف (نسر االناضوؿ)، وىناؾ مناورات (1)1981عاـ  كؿ عاميف منذ

، وىناؾ 2001وبعض الدوؿ العربية واىميا االردف منذ عاـ  ،(إسرائيؿ)وتركيا وقوات اطمسية و
فقط،  (إسرائيؿ)الواليات المتحدة وتركيا و :تجري بيف كؿ مفالتي و  ،(عروس البحر اآلمنة)ت مناورا

 :جرتيا الواليات المتحدة مع كؿ مفأ، ناىيؾ عف مناورات غير دورية (2)1998اـ تجري منذ ع
 االردف ومع السعودية.

                                                           
 :2014 العاـ شباط 6النجـ الساطع، استخرج في: مناورات - 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%
D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3

%D8%A7%D8%B7%D8%B9 
 :2014 العاـ اب 3مناورات أميركية تركية إسرائيمية، موقع الجزير نت، استخرج في: - 2
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ىمية ومكانة المنطقة أنما يؤشر إ األوسطي في الشرؽ أمريكف وجود وحضور عسكري إوعموما، ف
نا تلالية ، وديكمر لدى الواليات المتحدة، واف المنطقة موجودة في ثنايا تفكير القيادات السياسية األ

 ي.مريكف اىمية المنطقة لـ تتراجع في التفكير السياسي األإفي ذلؾ 

سياسيا  حدة مف المناطؽ التي شيدت تنافساىي وا األوسطاف منطقة الشرؽ  : يتضح ومما تقدـ
 بقصد تعزيز الدولتيف لمكانتيما في النظاـ الدولي ككؿ. ياأمريك _وعسكريا واقتصاديا، روسيا

 

                                                                                                                                                                          

http://www.aljazeera.net/news/international/2009/8/17/%D9%85%D9%86%D8%A7%
D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
األمريكي في -االفاق المستقبمية لمتنافس الروسي

 :منطقة الشرق األوسط
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 تمييد:
 :لدى الدولتيف االقتصادي والسياسي (التنافس)معنى الى االوؿ والثاني،  :في الفصميف تـ االشارة
 وسط ااصة تجاه الشرؽ األ يكية، وفي عالقاتيما المتبادلةالروسية واألمر 

وؿ شكؿ المستقبؿ الذي يمكف اف تستقر عميو عالقات التنافس بيف يتـ تناس في ىذا الفصؿف
: أىمية المتغير االقتصادي ىما تناوؿ موضوعيف عف طريؽالدولتيف، في منطقة الشرؽ األوسط، وذلؾ 

عالقات  بالةقوالسياسي في تحديد شكؿ المستقبؿ الذي سيستقر عميو عالقات التنافس، والمعوقات 
وبعدىا سنشير إلى شكؿ المستقبؿ الذي يمكف اف يتحدد في ضوء  ،لتنافس االقتصادي والسياسيا

 ، وذلؾ عمى وفؽ اآلتي:االؿ المستقبؿ القريب ،التنافس والمتغيرات الضاغطة عميومضاميف 
 
 

المبحث االول: أهمية المتغير االقتصادي والسياسي في مستقبل العالقات 
 :الروسية األمريكية في منطقة الشرق األوسطالتنافسية 

 
تحديد شكؿ المستقبؿ لما يمكف اف تستقر عميو التنافس في العالقات الروسية  يمكفلكي 
في نظرة كؿ منيما  لى المتغيريف االقتصادي والسياسيبتحديد أىمية االرتكاز إ لذلؾ سنبدأاألمريكية، 

ة الواليات المتحدة األمريكية لعالقات التنافس في منطقة إلى الشرؽ األوسط، وسنتناولو مف زاوية ادار 
  ت التنافس في منطقة الشرؽ األوسطالشرؽ األوسط، ثـ مف زاوية ادارة روسيا لمعالقا

 
 

المطمب االول: أهمية العامل االقتصادي والسياسي في ادارة الواليات المتحدة األمريكية 
 :لعالقات التنافس في منطقة الشرق األوسط

أىمية العوامؿ المؤثرة في عالقات وسياسات الواليات المتحدة تجاه الشرؽ تسميط الضوء عمى ل
نتيت إلى وجود عوامؿ متعددة، كميا تؤثر إف الدراسات إامة، وفي عالقات التنافس ااصة، فاألوسط ع

ثير أوقؼ ت  وال يت(1)جمع وبضمنو تجاه الشرؽ األوسطأالسياسات األمريكية تجاه العالـ بالتوجيات و 
ثيرىا في كافة صور العالقات أنما يتاطر تا  و القات الواليات المتحدة، نوع محدد مف ع فيتمؾ العوامؿ 

  (عالقات التنافس) :األمريكية مع دوؿ الشرؽ األوسط، وبضمنيا
 

                                                           

ية، مجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية، كمية بغداد مريكصادية لمعولمة األمحمد طاقة، االبعاد السياسية واالقت - 1
  18، وص14، ص2006، (13)لمعمـو االقتصادية، العدد 



040 

 اوال: التاسيس التاريخي الهمية العاممين
 يات المتحدة مع دوؿ الشرؽ األوسطلبياف أىمية العوامؿ السياسية واالقتصادية في عالقات الوال

ىـ أت في عالقات الواليات المتحدة، و إلى نقاط اساسية، تبيف أىمية ىذه المتغيرا االشارةيقتضي الحاؿ 
التدرج التارياي ألىمية العامميف في السياسات األمريكية عامة وتجاه الشرؽ األوسط  ىي:ىذه النقاط 

 ااصة 
في السياسات األمريكية منذ ظيور الواليات المتحدة، كونيا دولة  لقد بدأ العامؿ االقتصادي يؤثر

اوض بعض  سيس إلىأمتلىو امر دفعيا في مراحؿ الحقة قامت عمى مبدأ التوسع والسوؽ المفتوح، و 
وارد انيا لـ تكف بحاجة إلى الموارد بحكـ كونيا قارة بكر فييا الكثير مف الم ماداـالحروب الاارجية، و 

تجاتيا، ولتثبيت وجودىا عالميا، نيا كانت بحاجة إلى االسواؽ لتصريؼ منإزمة لمصناعة، فاالولية الال
مع نياية القرف التاسع عشر إلى توسيع شبكة عالقاتيا االقتصادية و استطاعت في مراحؿ الحقا فقد 

مو قوة إلى ن تـ الرجوعما  إذا لكف  (1)لتشمؿ أمريكا الالتينية وشرؽ اسيا واوروبا والشرؽ األوسط
بمعنى اي متوازنا،  راها أو نمو تجارتيا وعالقاتيا سنالواليات المتحدة عالميا بنسب ومستويات توسعي

ف التوسع والتمدد األمريكي عالميا كاف بنسب توازي نسب النمو في قوتيا العسكرية والسياسية إ
قوة تبرز اقتصاديا وسياسيا  واالقتصادية، وما اف حؿ بداية القرف العشريف حتى كانت الواليات المتحدة

، (يا وفرنسا والياباف والمانيا وروسيا وايطاليانطايبر )وعسكريا إلى مستوى ينافس القوى الكبرى التقميدية: 
  (2)واستطاعت اف تؤسس ليا حضورا قويا في عدة اقاليـ اارج القارتيف األمريكيتيف

بريطانيا وفرنسا والمانيا )برى التقميدية: قوة القوى الك في ثـ جاءت الحرب العالمية االولى لتؤثر
لتظير  ف مواردىا وقدراتيا في تمؾ الحربالتي اجيدت بعضا مو ، (وروسيا القيصرية والياباف وايطاليا

كالعب دااؿ اوروبا نفسيا بعد اف كانت قد عكفت عف عدـ التداؿ بالشاف  :الواليات المتحدة
ف الواليات المتحدة ليا مجاليا الحيوي المحدد أب ،1823االوروبي منذ تصريح الرئيس مونرو عاـ 

حرب، وظيرت ، فتدامت الواليات المتحدة بال(3)واف عمى االوروبييف اف ال يتداموا فيو ،باألمريكيتيف
 عداد لتسويات تمؾ الحرب كقوة كبرى اشتركت باإل

                                                           

، المجمة السياسية والدولية، الجامعة األوسطية الجديدة ازاء الشرؽ مريكحسيف حافظ وىيب، استراتيجية االدارة األ - 1
  8، وص4، ص2011، (18)المستنصرية، العدد 

ية، مركز الدراسات االشتراكية، القاىرة، استارج بتاريخ: مريكاليكس كاليميكوس، االستراتيجية الكبرى لالمبراطورية األ- 2
 :2014 العاـ كانوف االوؿ 6

http://revsoc.me/wp-
content/uploads/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8% 
D9%8A%D8%A9.pdf 
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  صادي في العالـوما بعد تمؾ الحرب، اتجيت الواليات المتحدة لتوسيع نفوذىا السياسي واالقت
ثالثينيات القرف  مدةانيا االؿ  مف رغـفعمى المستادمة قوتيا العسكرية كداعـ لنفوذىا العالمي، 

نو ما اف اتت الحرب العالمية الثانية حتى أال إنكفاء عف التفاعالت االوروبية، الماضي اتجيت إلى اال
لكمؼ التي تحممتيا القوى الكبرى التقميدية برزت الواليات المتحدة إلى قمة اليـر الدولي، نتيجة حجـ ا

فالقوى التقميدية تحممت كمؼ عجزت معيا عف االستمرار باداء االدوار التقميدية في  ،(1)في تمؾ الحرب
اعمار  النظاـ الدولي، فبدأت بريطانيا ومعيا فرنسا وايطاليا باالنسحاب مف التفاعالت العالمية، العادة

 نيا جابيت تحدي االتحاد السوفيتي الضاغط عمييا أما دمرتو الحرب، فضال عف 
بريتف )إلى فرض وجودىا العالمي إلى دعـ عقد مؤتمر  اتجاىيافاتجيت الواليات المتحدة في 

، ليكوف النظاـ المالي العالمي متحكـ بو مف قبؿ الواليات المتحدة وليكوف الدوالر األمريكي (2)(وودز
البنؾ الدولي وصندوؽ النقد )المؤسسات العالمية االقتصادية:  العممة العالمية، وسيطرت عمى اىـ

سياسيا )اكتمؿ ليا السيطرة عمى اوروبا:  ،1949، وبعد تاسيس حمؼ شماؿ االطمسي عاـ (الدولي
 ال االتحاد السوفيتي إظير قوة عالمية عظمى ال يكافؤىا ، ولت(وعسكريا واقتصاديا

قوتيا العسكرية بفعؿ العامؿ  :لواليات المتحدة ىياف ابرز المجاالت التي ظيرت فييا قوة ا
 :ىي فالقوة االقتصادية األمريكية جاءت بفعؿ ثالثة عوامؿ ،قتصاديةالنووي، وقوتيا اال

قتصادىا كاف يعيش مراحؿ نمو مرتفعة، تغذيو الموارد االولية إنموىا االقتصادي والصناعي، ف-
 واالسواؽ التي تستقبؿ المنتجات األمريكية 

تيا بالضرر مف الحرب العالمية الثانية بسبب بعدىا الجغرافي عف آوكونيا قوة لـ تصب منش-
 مناطؽ الحرب 

 حقيقياف االقتصادات االارى قد لحقيا دمار كبير، مما جعؿ السوؽ العالمية بال منافس -
 لممنتجات األمريكية 

                                                           

، ترجمة سميـ طو التكريتي، وبرىاف عبد 1جورج كيري، الشرؽ االوسط في اعقاب الحرب العالمية الثانية، ج- 1
  38-37، ص1990التكريتي، دار واسط، بغداد، 

، بقصد المحافظة عمى استقرار 1944انعقد مؤتمر بريتف وودز في نيوىامبشر بالواليات المتحدة في منتصؼ عاـ - 2
 ظاـ المالي العالمي، وتشجيع التجارة، وازالة العقبات اماـ االقراض في السوؽ الدولية الن

اذا ما رغبت باالستفادة مف  (%10)النتائج االتية: عدـ السماح لمدوؿ بتافيض قيمة عممتيا اال بنسبة إلى  وانتيى
لذىب )غطاء الذىب(، واسس في ضوء التجارة الاارجية، وكؿ ذلؾ يكوف اماـ قيمة الدوالر كعممة مرجعية واماـ ا

 مقرراتو البنكيف الدولييف 
امكانية تحويؿ الدوالر لمذىب، وىو ما انيى نظاـ برتف وودز وجعؿ الدوالر  ،1971وانيت الواليات المتحدة في اب 
 عممة احتياط الزامية لكؿ الدوؿ 

Marc Uzan, Reinventing Bretton Woods?, 60 Years of Bretton Woods – The Governance 
of the International Financial System – Looking Ahead June 20 to 22, 2004, 
Oesterreichische National bank, Eurosystem, WORKSHOPS, No.3, 2004, pp: 20-21. 
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سات الدولية، سابرز المؤ  ، تربعت الواليات المتحدة عمى قمة1945نو ومنذ عاـ إار، آبمعنى 
كاف مف ابرز المؤسسات التي تربعت عمى قمتيا ىي: قد ، و (1)متربع عمى اليـر الدوليل وىو ما ساعدىا

نيا ومنذ عاـ أال إ، مؤسسات برتف وودز: صندوؽ النقد الدولي، والبنؾ الدولي لالنشاء والتعمير
عسكري اكثر منو منافس -اسيكاصـ سي :جوبيت ببعض التحدي مف االتحاد السوفيتي ،1949

فسيا وحيدة عمى قمة اليـر الواليات المتحدة ن رأت، عندما 1991  واستمر الحاؿ حتى العاـ اقتصادي
 لتعيش لحظة االحادية القطبية  الدولي
سياسيا )صبحت الواليات المتحدة عمى قمة اليـر الدولي، أنو منذ نياية الحرب الباردة إ :بمعنىو 

، وىو ما سمح ليا باف تكوف في وضع تنافسي جيد قياسا لمقوى االارى الموجودة (ياواقتصاديا وعسكر 
 في النظاـ الدولي 

 
 :ثانيا: عوامل القوة الداعمة لمقدرة التنافسية

اف الواليات المتحدة صارت عمى  رىعوامؿ القوة األمريكية بعد الحرب الباردة، سن نااذا ما تممس
 :آلتية قمة المؤسسات ا

 
 :شماؿ االطمسي حمؼ-1

حماية دوؿ غرب اوروبا مف اطر التمدد الشيوعي الذي  :بقصد ،1949عاـ في سس الحمؼ ألقد ت
كاف يمثمو االتحاد السوفيتي، وقد كانت بدايتو واحدة مف المؤشرات عمى تصدع تحالفات الحرب 

واستمر الحمؼ بكونو  ،نذاؾآب الباردة بيف القوتيف العظمييف العالمية الثانية، ومؤشر عمى اعالف الحر 
لة الجدوى مف بقاءه أدة عندما طرحت مسحتى انتياء الحرب البار  مة لتوفير االمف لدوؿ غرب اوروبامظ

عندما تـ  ،1999في ظؿ غياب الاطر الشيوعي، واستمر الجدؿ حتى مؤتمر واشنطف االطمسي عاـ 
اوروبا الغربية، لحمؼ الجديد ليس ( مف ميثاؽ الحمؼ ليكوف نطاؽ عمؿ ا5االتفاؽ عمى تعديؿ المادة )

  (2)بحفظ مصالح الحمؼ يـنما كؿ ما يسوا  
الواليات المتحدة عمى قمة ىذه المؤسسة، كونيا دولة تحتكر التفوؽ النووي  استمرتوبعد الحرب الباردة 

 واالستراتيجي بمعدالت يصعب عمى القوى االوروبية االعضاء بالحمؼ مجاراتيا 
 
 

                                                           

القاىرة، بال، ممدوح محمود مصطفى منصور، الصراع االمريكي السوفيتي في الشرؽ االوسط، مكتبة مدبولي،  - 1
  107، وص105ص
ية في الشرؽ األوسط، مجمة المجمة العربية لمعمـو قميمحمؼ شماؿ األطمسي والتوازنات اإلاضر عباس عطواف،  - 2

، 67، ص2007اريؼ  (16)بيروت( عدد  -)الجمعية العربية لمعمـو السياسية ومركز دراسات الوحدة العربية:السياسية 
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 :مجمس االمف-2
 وضعت المواد واالحكاـ المنظمة لعممو في ميثاؽ االمـ المتحدة، اعمى ىيئة في االمـ المتحدةوىو 

نو حفظ االمف والسمـ الدولييف، وىي نوعيف مف الصالحيات: أواعطي صالحيات البت بكؿ ما مف ش
ت حفظ ستنادا إلى الفصؿ السادس مف الميثاؽ، وفرض اجراءاإإلى حفظ االمف والسمـ الدولييف  الدعوة

 سابع مف الميثاؽ لاالمف والسمـ الدولييف استنادا إلى الفصؿ ا
 :(1)ىما وقد وضعت صياغات العضوية استنادا إلى مؤشريف

وعالقات القوة، فكاف في قمة اليـر الدوؿ االتي:  يا نتائج الحرب العالمية الثانيةتعكس :عضوية دائمة-
  (الشعبية (، بريطانيا، فرنسا، الصيف1991عد عاـ الواليات المتحدة، االتحاد السوفيتي )روسيا ب)
 غير قابمة لمتجديد الدوري، وتضـ ممثميف عف القارات الماتمفة عاميفتستمر كؿ  :عضوية غير دائمة-

نو تيديدا لالمف ولالعضاء الدائميف حؽ نقض مشروعات القرارات الدولية اف كانت ال تستجيب لما يرو 
، في المسائؿ الميمة، وىو حؽ بامكاف اي عضو (الفيتو)نيـ منحو حؽ إبمعنى اي  ،والسمـ الدولييف

ويمنعو مف التحوؿ إلى قرار ممـز لمدوؿ  ،مف االعضاء دائمي العضوية اف يوقؼ مشروع القرار
ف تاثيرىـ يظير في أال إفميس ليـ مثؿ ىذا الحؽ،  ،العضويةاالعضاء  اما االعضاء غير دائمي 

  (2)تطمب الحاؿ لتمرير مشروع القرار قبولو مف تسعة اعضاءالمسائؿ غير الميمة، اذ ي
تجيت الدوؿ االعضاء باالمـ المتحدة وبضمنو مجمس االمف إلى عدـ معارضة إ 1991منذ عاـ ف

الواليات المتحدة في توجياتيا العالمية، الف االايرة ااتطت لنفسيا مسمكا مفاده: التصرؼ في اطار 
كنا، والتصرؼ االحادي اارج االمـ المتحدة اف كاف ذلؾ يحقؽ االمـ المتحدة اف كاف ذلؾ مم

ال مع االزمة إ، ولـ يتغير الحاؿ 1991نذ العاـ م لمشيئتيامصالحيا، وفي الحالتيف ىي تتصرؼ وفقا 
، كوف 2011، واالزمة السورية منذ عاـ (3)2005منذ عاـ  ة المتعمقة ببرنامج إيراف النووياإليراني

 تحت مظمة االمـ المتحدة أو بالعمؿ المنفرد كاف قدرتيا عمى تنفيذ ما تريد سواء الوضع الدولي اعاؽ 
 
 :البنؾ الدولي وصندوؽ النقد الدولي-3

بيدؼ تنظيـ قضايا محددة: اسعار الصرؼ،  سستا بعد الحرب العالمية الثانيةأف ماليتاف اوىما مؤسست
وكالة متاصصة باألمـ المتحدة، كونو  عدهبواالحتياطي المالي، واالقراض،   ويرتبط البنؾ الدولي 

مؤسسة معنية بالتنمية  وقد بدأ نشاطو بالمساعدة في إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، كوف 

                                                           

، 276، ص2012ا، د صالح ياسيف داوود، المنظمات الدولية، مكتبة السنيوري، بغداد، فاري رشيد مين - 1
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  115، وص112، ص2008االستراتيجية، بيروت، صيؼ 
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االايرة تعرضت لتدمير واسع في بنيتيا الصناعية والتحتية، والمساعدة التي قدميا ىنا جعمتو واحد مف 
  1946الية والفنية في العالـ منذ عاـ أكبر مصادر تقديـ المساعدات الم

ستثمار رؤوس األمواؿ بغرض تعمير وتنمية الدوؿ المنظمة إتشجيع  :اليدؼ العاـ مف البنؾ ىوأف و 
إليو والتي تحتاج لمساعدتو في إنشاء مشروعات ضامة تكمؼ اكثر مف قدرتيا عمى تمويؿ تمؾ 

ومساعدة البنؾ تكوف  ،مى تنمية اقتصاد الدولةالطويؿ ع المشاريع المستيدفة، والتي تساعد في األجؿ
 ،إما بإقراضو الدوؿ مف أموالو الااصة، أو بإصدار سندات قروض لالكتتاب الدولي

وتقدـ كؿ دولة عضو في البنؾ مف اشتراكيا المحدد في رأس ماؿ البنؾ ذىبا أو دوالرات أميركية ما 
لة نفسيا، ولكف البنؾ يستطيع الحصوؿ عميو مف عممتيا الااصة، والباقي يظؿ في الدو  (%18)يعادؿ 

 في أي وقت لمواجية التزاماتو 
وبشكؿ عاـ يقـو البنؾ بإقراض الحكومات مباشرة أو بتقديـ الضمانات التي تحتاجيا لالقتراض مف 

 دولة أارى أو مف السوؽ الدولية 
 :(1)لؼ مف امس مؤسسات، وىيأوالبنؾ الدولي اليوـ يت

اء والتعمير: ويقدـ البنؾ الدولي لإلنشاء والتعمير القروض إلى حكومات البمداف البنؾ الدولي لإلنش-
 متوسطة الداؿ والبمداف منافضة الداؿ المتمتعة باألىمية االئتمانية 

اعتمادات( ومنحًا )تسمى دولية لمتنمية قروضًا دوف فوائد المؤسسة الدولية لمتنمية: وتقدـ المؤسسة ال-
 اف فقرًا في العالـ إلى حكومات أشد البمد

 ويشكؿ كؿ مف البنؾ الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية لمتنمية ما يعرؼ بػ "البنؾ الدولي" 
مؤسسة التمويؿ الدولية: وتقدـ مؤسسة التمويؿ الدولية قروضا، ومساىمات في أسيـ رأس الماؿ، -

 امية حفز استثمار القطاع الااص في البمداف النتومساعدات فنية ل
الوكالة الدولية لضماف االستثمار: وتتيح الوكالة الدولية لضماف االستثمار الضمانات ضد الاسائر -

 الناجمة عف المااطر غير التجارية التي يواجييا المستثمروف في البمداف النامية 
ار تسييالت المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار: يقدـ المركز الدولي لتسوية منازعات االستثم-

 دولية مف أجؿ المصالحة والتحكيـ في منازعات االستثمار 
 

لألمـ المتحدة،  تابعة (بريتوف وودز (وكالة متاصصة مف منظومة :اما صندوؽ النقد الدولي، فيو
لمعمؿ عمى تعزيز سالمة االقتصاد العالمي، وبناء نظاـ  1945أنشئ بموجب معاىدة دولية في عاـ

 -ويعد اليـو الصندوؽ المؤسسة المركزية في النظاـ النقدي الدولي  ،أكثر استقرارااقتصادي دولي جديد 
الذي يسمح بإجراء المعامالت التجارية بيف البمداف  العمالت أي نظاـ المدفوعات الدولية وأسعار صرؼ

                                                           
 :2014 العاـ ايموؿ 30البنؾ الدولي، الموقع الرسمي، استارج بتاريخ: - 1

http://www.albankaldawli.org/ar/about 
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 منع وقوع األزمات في النظاـ عف طريؽ تشجيع البمداف الماتمفة عمى اعتماد :ويستيدؼ ،الماتمؼ
يمكف أف يستفيد مف موارده األعضاء الذيف يحتاجوف إلى  صندوؽ سياسات اقتصادية سميمة، كما أنو

حددىا  واالىداؼ التي ،ميزاف المدفوعات المؤقت لمعالجة ما يتعرضوف لو مف مشكالت في التمويؿ
التجارة الدولية، وتحقيؽ  تيسير التوسع والنمو المتوازف في)ىي:  ،الصندوؽ في وثائؽ االنشاء

جالعمالت أسعار الصرؼ، وتجنب التافيض التنافسي لقيـ استقرار راء تصحيح منظـ الاتالالت ، وا 
يقوـ الصندوؽ بمراقبة التطورات  ، ولتحقيؽ ىذه األىداؼ(موازيف المدفوعات التي تتعرض ليا البمداف

قراض البمداف األعضاء التي تمر بمشكالت في  والسياسات االقتصادية والمالية في البمداف األعضاء، وا 
نما أيضًا لدعـ سياسات التصحيح فقط، مؤقت موازيف مدفوعاتيا، ليس فقط إلمدادىا بالتمويؿ ال وا 

واإلصالح الرامية إلى حؿ مشكالتيا األساسية، وتقديـ المساعدة الفنية والتدريب في 
والمصدر الرئيسي لموارد  .لمركزيةوبنوكيا ا الصندوؽ إلى حكومات البمداف األعضاء ابرة مجاالت

الصندوؽ ىو اشتراكات الحصص )أو رأس الماؿ( التي تسددىا البمداف عند االنضماـ إلى عضوية 
 ماقيمتو وتدفع البمداف ، حيثات الدورية التي تزاد فييا الحصصالصندوؽ أو في أعقاب المراجع

 (%75)و  ،لعممة الصعبة(مف اشتراكات حصصيا بحقوؽ السحب الااصة )الذىب أو ا (25%)
 ،ألغراض اإلقراض حسب الحاجة، وبحسب الحصص تتحدد عدد أصوات االعضاء بعممتو الوطنية

بمعنى و المتاح ليـ مف الصندوؽ ونصيبيـ مف ماصصات حقوؽ السحب الااصة؛  التمويؿ وحجـ
لواليات تعد احيث اار اف نظاـ الحصص ىنا يعكس حجـ اقتصاد الدولة في االقتصاد العالمي، 

  (1)مف إجمالي الحصص (%6 17)امواؿ الصندوؽ حيث تبمغ حصتيا المتحدة، أكبر مشارؾ بنصيب
بحكـ رؤوس امواؿ  زايا نسبية في البنؾ والصندوؽالواضح، اف الواليات المتحدة تتمتع بممف و 

 عضاء فييما األمريكية المستثمرة فييما، والتي تعطييا قوة تصويت مرتفعة قياسا إلى باقي الدوؿ اال
 

 :منظمة التجارة العالمية-4
، ودامت دوؿ العالـ (2)(الكاتػ)ظمت العالقات االقتصادية الدولية محكوـ تنظيميا بجوالت ما عرؼ ب

 ،1994بمفاوضات عدة لغرض التوصؿ إلى اتفاقات ناظمة لمتبادالت التجارية، واستطاعت في العاـ 
                                                           

 :2014 العاـ ايموؿ 20صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي، الموقع الرسمي، استارج بتاريخ: - 1
http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/pdf/imfwba.pdf 

، بيف عدد مف 1947، وعقدت في تشريف األوؿ (الكاتػ)ما يعرؼ بأو  االتفاقية العامة لمتعرفة الجمركية والتجارة،- 2
مثؿ تحديد كمية السمعة المستوردة وىو ما  القيود الكمية وبااصة التجارة الدولية البمداف تستيدؼ التافيؼ مف قيود

عمى عدد مف السمع  وقد تطورت االتفاقية عاـ  رسـو الجمركيةال افض :وقد تضمنت، (صنظاـ الحصػ)ب يعرؼ
 .(WTO) بمنظمة التجارة العالمية ما يعرؼ، بعد جولة مفاوضات اورغواي إلى 1994

برزيؽ االد، اثار اتفاقات المنظمة العالمية لمتجارة عمى سيادة الدوؿ، رسالة ماجستير، كمية الحقوؽ، جامعة مولود 
  8-7، ص2011زائر، تيزي وزو، الج-معمري

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9
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تحكـ التبادالت التجارية الماتمفة بيف دوؿ العالـ   عالميةسيس منظمة التجارة الأالتوصؿ إلى صيغة لت
ونظمتو بقواعد في اطار مبدأ اقتصاد السوؽ والتنافس بيف  ت ىذه المنظمة العالقات التجاريةوحكم

  (1)القوى االقتصادية
مبعث قوة الواليات المتحدة، اف اقتصادىا مبني عمى قاعدة صناعية متقدمة، مما يعطييا قوة اف و 
وسياسات  ،يي تدعو إلى تحرير التجارة العالميةف ذلؾكنيا بيا اف تنافس اقتصادات العالـ االارى، ليم

ف المنظمة تساعد الواليات المتحدة في إف ذلؾواجراءات المنظمة ىي مع تحرير التجارة العالمية، ل
 وغيرىا مف االجراءات التي تضر بالتنافسية  ،التقميؿ مف اجراءات الحماية

كبرى، واذا كانت كذلؾ  قوة عسكرية :قوة اقتصادية، كما ىي :اف الواليات المتحدة ىي :ارآى بمعنو 
 يا في االقاليـ التي تكوف ليا بيا مصالح تستدعي حضورا أمريكيا إقميمفيي ايضا ستكوف موجودة 

ية، قميمإلدارة الواليات المتحدة لعالقات التنافس اإاالقتصادي والسياسي في  يفولغرض معرفة العامم
 :ىي سنسمط الضوء عمى اربعة محاور

ية قميمالعالقات اإل بػاالدوات االقتصادية التي تستادميا الواليات المتحدة في تعزيز قدرتيا التنافسية -
   لمشرؽ األوسط

ية قميمالعالقات اإل بػاالدوات السياسية التي تستادميا الواليات المتحدة في تعزيز قدرتيا التنافسية -
   رؽ األوسطلمش
   وقدرتو عمى المنافسة في الشرؽ األوسط ،الميزات النسبية لالقتصاد األمريكي-
   ومكانة الواليات المتحدة السياسية دوليا ،المكانة الدولية لالقتصاد األمريكي-
 

 :ثالثا: االدوات االقتصادية الداعمة لمقدرة التنافسية
 حدة في تعزيز قدرتيا التنافسية ادميا الواليات المتفيما يتعمؽ باالدوات االقتصادية التي تستف

الواضح اف قوة بحجـ الواليات المتحدة عالميا بيدىا عدة مف ية لمشرؽ األوسط، فقميمالعالقات اإلب
متعددة،  ي عمى حد سواء، وىذه االدواتقميمادوات يمكف اف تستادميا عمى النطاؽ العالمي واإل

 واىميا:
 
 :األمريكيةالشركات البترولية -1

ت في منطقة الشرؽ األوسط دينامية بحكـ ف قطاع البتروؿ يعد مف اكثر القطاعاإالمعروؼ فمف 
عمى صناعة  بنسب مرتفعة جدا ف اقتصادات ىذه الدوؿ تعتمد في ايراداتيا ونموىا وناتجيا القوميإ

 البتروؿ وتصديره 
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رى البتروؿ في الشرؽ األوسط، سن عالقة الواليات المتحدة بصناعة وتجارةتـ تسميط الضوء عمى 
فسة في شماؿ العراؽ وفي السعودية عندما دامت المنا ا ترجع إلى بدايات القرف العشريفاف عالقتي
وفي المغرب العربي، وكاف داوليا ليذا القطاع بالتوازي مع وجود بريطانيا وفرنسا السياسي  وفي إيراف

استمر قد التقميدية، ومبعث االىتماـ كاف اقتصاديا، و والعسكري، ودوف اف تزاحـ وجود القوى الكبرى 
نمو عالقاتيا االقتصادية المرتبطة بالبتروؿ حتى اواسط القرف العشريف عندما بدأت بريطانيا 

، ووصؿ التعشيؽ بيف (1)وصعدت الواليات المتحدة كقوة امبريالية تحمي المصالح الغربية ،باالنسحاب
ات عندما تحولت الواليات المتحدة مف كونيا ياألوسط مداه في السبعين الواليات المتحدة وبتروؿ الشرؽ

إلى كونيا مستورد لجزء مف احتياجاتيا  ، ثـإلى منتج مكتفي باالنتاج المحمي ، ثـمنتج مصدر لمبتروؿ
النفطية، واالليا كانت الشركات الكبرى )االاوات السبع( ىي المتحكـ بقطاع الطاقة البترولية في 

اف عجمة االقتصاد األمريكي في جزء منيا صارت رىف  :بمعنىاي ، (2)وبضمنو الشرؽ األوسط ،العالـ
وليس لعوامؿ أمريكية داامية، وضاعؼ مف االمر اتجاه بعض  ،بالسوؽ العالمية فيما يتعمؽ بالطاقة

عمى اثر حرب  ،1973الدوؿ العربية إلى تطبيؽ سياسات الحظر النفطي ضد الواليات المتحدة عاـ 
سرائيؿ، وىو ما دفع الواليات المتحدة إلى تنفيذ سياسات تقوـ عمى  ،1973تشريف عاـ  بيف العرب وا 

مع تحقيؽ مزيد مف التكبيؿ الرادة دوؿ المنطقة  اتيا النفطية العاممة في المنطقةمراعاة مصالح شرك
زوف األمريكي مف رداة الدوؿ الشرؽ اوسطية مع اتجاه الماا وعسكريا  وارتفع امر التكبيؿ إلسياسي

البتروؿ إلى النضوب واتجاه الشركات الكبرى إلى البحث عف االحتياطات النفطية الكبرى لالستثمار 
شركة نفط أمريكية مسجمة في الواليات  (187)كاف مف بيف  ،2001فييا، ففي احصاءات عاـ 

 :شركات شيفروف :شركة منيا تعمؿ عمى حقوؿ اارج الواليات المتحدة، وبضمنيا 31المتحدة ىناؾ 
(، واكسوف ت)اندمج :وكونوكو ،مع شركة تكساكو( تاندمجالتي ) )اندمجت  :مع شركة فيمبس بتروليـو

وضاعؼ مف عالقة الواليات المتحدة بدوؿ المنطقة العالقة التي تربط االدارات  ،  مع شركة موبيؿ(
التي الغمب  (االبف /جورج بوش)األمريكية بالشركات النفطية، واصوصا ما تعمؽ منيا بادارة الرئيس 

في  والكبرىالعمالقة مف الحقوؿ حقال  (417) ػكوف اكثر ال يقابمو ،اعضائيا ارتباطات بتمؾ الشركات
 :(3)العالـ لمنفط موجودة في الشرؽ األوسط

                                                           

 2014تشريف الثاني،  5، استارج بتاريخ: األوسطغانـ العّناز، اتفاقية الاط االحمر، الحتكار نفط الشرؽ - 1
http://ghanim-anaz.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 

، بيروت، النفط، ترجمة مازف الجندلي، الدإلى  اياف رتميدج، العطش- 2   21-20، ص ص2005ار العربية لمعمـو
، ترجمة آسر حطيبة،  1776وايضا: مايكؿ بي، اوريف، القوة وااليماف والاياؿ، امريكا في الشرؽ االوسط منذ  حتى اليـو

  وايضا: سويـ العزي، االستراتيجية االمريكية 403، وص301، ص2013، كممات عربية لمترجمة والنشر، القاىرة، 2ط
، 2006(، مركز الدراسات االستراتيجية، بيروت، اريؼ 124الشرؽ االوسط، مجمة شؤوف االوسط، العدد ) ونفط
  55، وص51ص
  49، ص 25-24المصدر نفسو، ص- 3
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منيا  موجودبرميؿ،  /مميوف (500)ما يزيد احتياطي الحقؿ فيو عمى  :ىو /الحقؿ العمالؽ-
  الثمث في الشرؽ األوسط :احقؿ، مني (328)

 (87)منيا  موجودبرميؿ،  /مميار 5ما يزيد احتياطي الحقؿ فيو عمى  :ىو /الحقؿ الجد عمالؽ-
 في الشرؽ األوسط حقالً  (47)حقؿ، منيا 

منيا  موجودبرميؿ،  /مميار (70)ما يزيد احتياطي الحقؿ فيو عمى  :ىو /الحقؿ العمالؽ لمغاية-
 في الكويت  (البرغاف)في السعودية، وحقؿ  (غوار)حقالف في العالـ: حقؿ 

اف الغمبة فييا ىي  رىالمنطقة سن بػواليوـ اذا ما تتبعنا الشركات العاممة في قطاع البتروؿ 
بمنطؽ اقتصاد السوؽ  ياومعيا شركات_اي الواليات المتحدة _ لمشركات األمريكية، واف كانت تعمؿ ىي

سوؽ النقؿ والتكرير والصناعات البتروكيمايوية االارى والتصدير لمفيما يتعمؽ باالستثمار واالنتاج و 
شركة شؿ،  وأمريكية، :وىي ،شركة إكسوف موبيؿ)ىي:  ،طية في المنطقةواىـ الشركات النف ،العالمية

س الماؿ البريطاني، شركة شيفروف، ألر  اوالغمبة فيي ، س الماؿ الفرنسي، شركة بي بيألر  اوالغمبة فيي
  (س الماؿ الفرنسيألر  اوىي أمريكية، شركة توتاؿ، والغمبة فيي ،شركة كونوكو فيمبسو ة،وىي أمريكي

مميار دوالر  350اىميا واكبرىا، مف حيث حجـ اصوليا النقدية ) (اكسوف موبيؿ)وتعد شركة 
 (5 6)(، وتتعامؿ مع نحو 2012مميار دوالر عاـ  45(، ومف حيث حجـ ارباحيا )نحو 2012عاـ 

  (1)2012ؿ مف النفط يوميا وفقا الحصاءات عاـ مميوف برمي
 ماداـمتالؾ قدرة لمتنافس وربما احيانا إلى االحتكار، إيعطي لمواليات المتحدة قدرة عمى وىذا ما 

 لة عسكرية وعالقات سياسية مميزة مع كبار المنتجيف لمنفط في المنطقة آاف شركاتيا النفطية مدعومة ب
 

 :االستثمارات األمريكية-2
ف إالمعروؼ فمف وىي االداة االقتصادية الثانية التي تممكيا الواليات المتحدة في الشرؽ األوسط، 

االستثمار اداة اقتصادية ميمة في العالقات االقتصادية العالمية المعاصرة، وتتعزز قدرتو التاثيرية مف 
مف، واف القدرة عمى صبح متقادـ ومتيالؾ بفعؿ الز أالمنطقة  بػكوف الصناعات في قطاع البتروؿ 

صبحت موضع أحو تمبي احتياجات السوؽ العالمي أو اكثر منو عمى ن ذاتيا االستمرار بضخ الكمية
ىي بحاجة  ذلؾشؾ، وىي تحتاج إلى تدفؽ استثمارات ىائمة ال تستطيع دوؿ الشرؽ األوسط توفيرىا، ل

وامؿ السياسية المرتبطة بدوؿ الشرؽ وىذا االستثمار ال يمكف اف يتبع الع ،إلى تدفؽ االستثمار االجنبي
رؽ األوسط، انما يمكف اف تنظـ عممية استقطابو الشركات النفطية الكبرى، وبالفعؿ تدفؽ إلى الش

استطاعت اف تحقؽ استمرارية بقدرة دوؿ المنطقة عمى ضخ كميات مف  األوسط استثمارات نفطية كبيرة
 الطمب العالمي لمنفط تتناسب واحتياجات النفط 

                                                           

: عمالقا النفط العالمياف، نشرة: العراؽ في مراكز االبحاث العالمية، جامعة كربالء، - 1 إكسوف موبيؿ وبريتيش بتروليـو
  3-2، ص2013، ايار (19)ت االستراتيجية، العدد مركز الدراسا
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نو ا مف رغـعمى الال يتوقؼ االمر عمى االستثمارات المتدفقة لقطاع الطاقة في الشرؽ األوسط، و 
 االنشاءات والقطاعات الصناعية الماتمفة  :اىميا،نما ىناؾ تدفؽ لالستثمارات في حقوؿ اارىإاالىـ، 

 :(1)ووفقا لالحصاءات المتوفرة، فاف الشرؽ األوسط تدفؽ لو االستثمارات االتية
  دوالر /مميار (9 10)نحو  2013دفؽ إلى مصر عاـ ت-
  دوالر /مميار (6 18)تدفؽ إلى السعودية نحو -
  دوالر /مميار (5 13)وما داؿ تركيا كاف بحدود -
استقطبت الشرؽ االوسط دوالر، اي اف منطقة /مميار (3 10)وما داؿ االمارات العربية بحدود-
 واالردف وباقي دوؿ الاميج االارى  لبنافتثمارات في دوالر؛ باضافة االس/مميار(4 63)بحدود:
دوالر  /مميار (341)مف اصؿ  دوالر، استثمارات أمريكية /مميار (2 56)منيا بحدود و 

  (2)2013استثمارات ارجت مف الواليات المتحدة عاـ 
 

 :(البنؾ الدولي ومنظمة التجارة العالمية)المنظمات االقتصادية الدولية، واىميا: -3
نما وا  عمى الشركات النفطية،  الشرؽ االوسط ثير الواليات المتحدة االقتصادي بدوؿ أال يتوقؼ تذإ

دوالر عاـ  /مميار (8 5)البنؾ الدولي الذي اقرض دوؿ المنطقة نحو  :ىناؾ المنظمات الدولية، واىميا
لمدوؿ المقترضة،  ، وتداؿ البنؾ الدولي بسياسات االقراض يتبعيا تدامو بالسياسات االقتصادية2010

ما يريده  فيتؤثر  التي ىي ذإسيطر االكبر عمى اصوات البنؾ، الم :اف الواليات المتحدة ىي ماداـو 
 البؾ مف الدوؿ المقترضة 
جعميا تفتح اسواقيا اما الشركات  في منظمة التجارة العالمية الشرؽ االوسط كما اف عضوية دوؿ 

 سة االجنبية، وتاضع السوؽ الوطنية لممناف
 اف الواليات المتحدة تؤثر في سياسات كؿ مف المؤسستيف تجاه باقي دوؿ العالـ  :المعروؼمف و 

 
 :الشراكات االقتصادية-4

ات إلى تصميـ برامج لمشراكة االقتصادية مع الدوؿ يلجأت الواليات المتحدة منذ عقد التسعين
الشراكة  عف طريؽ تمؾ ،قتصاديةف تكوف في عالقة شراكة سياسية وعسكرية واإ :بمعنىاي االارى،

تستفيد الدوؿ االارى بداوؿ السوؽ األمريكية بقيود اقؿ، ناىيؾ عف المزايا التي يمكف اف تجنييا مف 

                                                           

السيد سميماف، االستثمارات األجنبية دااؿ مصر يعكس اإلصالحات الحكومية لتشجيع بيئة االستثمار ودفع عجمة - 1
  2014ديسمبر  06، في: األوسطاألماـ، الشرؽ إلى  النمو

 2015فبراير  10، في: األوسط، الشرؽ 2015في  (% 4)وايضا: توقعات بنمو االستثمار األجنبي في السعودية بنسبة
  3، ص2014 ،(UNCTAD/PRESS/PR/2014/15ينظر: االونكتداد، وثيقة )- 2

http://unctad.org/en/PressReleaseLibrary/PR14015_ar_WIR_W%20Asia.pdf 
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 ،وروسيا واليند (1)الصيف :قد حققت الواليات المتحدة شراكات مع كؿ مففاالرتباط بالسوؽ األمريكية، 
 والبحريف واالردف مصر وقطر  :واىميا ،وبعض دوؿ الشرؽ األوسط

واحدة مف االدوات التي تزيد تعمؽ دوؿ  :عتمدتيا الواليات المتحدة، ىيإالشراكة االستراتيجية التي و 
فاؽ رحبة تسعى الدوؿ آلوصوؿ إلى السوؽ األمريكية يفتح الشرؽ األوسط بالواليات المتحدة، كوف ا

  (2)الوطنية لتطوير االقتصادات يعد مداالً كونو  ،وشركاتيا إلى التماسو
 
 :التبادؿ التجاري-5

، كوف ىذه الدوؿ صارت الشرؽ االوسط ػداة اارى تعتمدىا الواليات المتحدة لمتاثير ب:أوىو 
كونو يعطييا فرص لتعزيز فرص  فضال عف تتجو إلى اعطاء تقدير لمتبادالت التجارية مع دوؿ العالـ،
 تدفؽ السمع والادمات إلى دوليا نمو اقتصادياتيا بمصادر غير النفط، ناىيؾ عف سيولة 

 حد أبيف اف الواليات المتحدة تتتبع التبادالت التجارية األمريكية مع دوؿ الشرؽ األوسط يمف و 
الشركاء الذيف تعتمد دوؿ الشرؽ األوسط عامة عمييـ في تبادالتيـ التجارية، وااصة في سمع وادمات 

، ييا، ناىيؾ عف التبادؿ التجاري المتعمؽ بالنفطتعتمد ىذه الدوؿ عمى السوؽ األمريكية لمحصوؿ عم
  دراسةتو في الفصؿ االوؿ مف ىذه الوىو ما تـ بيانو ومؤشرا

 
 :القروض والمنح والمساعدات-6

اف دوؿ الشرؽ األوسط، و في ثير أا الواليات المتحدة اقتصاديا لمتمف االدوات التي تستادمي إذ تعد
سرائيؿ واالردف وتركيا)مريكية ىي : اكثر الدوؿ التي تتمقى المساعدات األ االمر يتيح  ذلؾ، و (مصر وا 

جعميا اكثر تقبال لمسياسات األمريكية  :بقصد ،لمواليات المتحدة فرص لمضغط عمى سياسات ىذه الدوؿ
  (3)وبضمنيا االقتصادية ،عامة

 
 :الداعمة لمقدرة التنافسية السياسيةاالدوات رابعا:
سياسية التي تستادميا الواليات المتحدة في تعزيز قدرتيا التنافسية ما يتعمؽ باالدوات الفياما 

 ىميا:أوسط، فيي تتوزع عمى عناويف عدة، ية لمشرؽ األقميمالعالقات اإلب
                                                           

، دار الكتاب العربي، بيروت، رترجمة دالؿ ابو حيدبايتس غيؿ، النجـ الصاعد، الصيف، ديبموماسية أمنية جديدة، - 1
  298، وص286، ص2009

التحالفات اإلستراتيجية بيف المؤسسات االقتصادية كآلية لتحقيؽ الميزة التنافسية ، بف عػزة محمد أميفينظر مثال: - 2
،  111ص، 2011، كمية بغداد لمعمـو االقتصادية، (26)، العدد مجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية، في ظؿ العولمة

  113وص
، المجمة العراقية لمعمـو أزمة الديوف األمريكية ومستقبؿ األقتصاد األمريكي، عبد المنعـ السيد عميينظر مثال: - 3

  3-2، ص2011، الجامعة المستنصرية، (27)االقتصادية، العدد 
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 :العالقات االستراتيجية )إسرائيؿ وتركيا واالردف وقطر(-1

ط، واىـ تمؾ اتجيت الواليات المتحدة إلى تعزيز عالقاتيا السياسية مع دوؿ الشرؽ األوس
 تمؾ تتميز، إذ تركيا و إسرائيؿ :عالقاتيا مع كؿ مف :عالقات مميزة ىي عدىاالعالقات التي يمكف 

طار حمؼ إالعالقات مع تركيا العالقات في  طرقد أالعالقات باالستمرارية منذ نحو عدة عقود، و 
قادرة عمى )إسرائيؿ(  ي يجعؿطر بالدعـ األمريكي الذأفانيا تت ،)إسرائيؿ( االطمسي، اما العالقات مع

االردف وقطر منذ منتصؼ تسعينيات  :واضيفت عالقاتيا مع كؿ مف ،ليوـوالى ا 1947البقاء منذ عاـ 
 عمى اساس إفالقرف الماضي، كوف الدولتيف انفتحت عمى عالقات استثنائية مع الواليات المتحدة 

  (1)االايرة حميؼ لمدولتيف
ة جمالي منطقإ فيثير أيات المتحدة عوامؿ قوة مضافة لمتالالعالقات صارت تعطي لمو تمؾ و 

الدوؿ تعيش وضعا اقرب لمتحالؼ منو إلى عالقات التعاوف في عالقاتيا مع  تمؾف ،الشرؽ األوسط
 الواليات المتحدة 

 
 :الوجود العسكري في أو بالقرب مف الشرؽ األوسط-2

إلى اف  ،كة المصالح األمريكية بالمنطقةالطموح األمريكي بقيادة العالـ، وشب :لقد تسبب كؿ مف
، في المحيط اليندي، ثـ (وغارسياديك)قاعدة برب المنطقة، وتحديدا تنشر الواليات المتحدة قواتيا ق

منذ السبعينيات، ثـ زاد وجودىا  ،وسعت وجودىا العسكري إلى الاميج العربي، ودوؿ الاميج العربية
، ليكوف وجودىا العسكري واحد مف (1991/ 1990)لثانية العسكري مع اندالع ازمة وحرب الاميج ا

  (2)حفظ المصالح األمريكية في المنطقةباىـ المقدمات 
بفعؿ احتالؿ  حدة اكثر التصاقا باحداث المنطقةصارت الواليات المت ،2001وبعد عاـ 

كؿ  ودىا فيمصر، ناىيؾ عف وجو افغانستاف واحتالؿ العراؽ، والوجود العسكري األمريكي في االردف 
سرائيؿ منذ عدة عقود مف:   (3)تركيا وا 

                                                           

، صحيفة اليـو السابع، رىابيةممؾ األردف: نحتاج عالقات أمريكية مصرية قوية لمواجية التيديدات اإلينظر مثال: - 1
 :2015 العاـ نيساف 14في: 

https://www.youm7.com/story/2015/4/14/%D9%85%D9%84%D9%83-% 
140504#.VTDcVPmUebU 

 12، االىراـ الرقمي، استارج بتاريخ: إعادة توزيع القوات األمريكية فى الشرؽ األوسطينظر مثال: محمود اميؿ، - 2
 :2015 العاـ شباط

http://www.ahramdigital.org.eg/articles.aspx?Serial=221138&eid=4203 
تحميؿ ـ، تغيير االتجاىات بشأف إيراف في تقييـ التيديدات حوؿ العال، ف داؼإيا و مارينا شمبيينظر مثال: - 3

 :2015شباط العاـ  3، استارج بتاريخ: 2015، معيد واشنطف(، 2410السياسيات، العدد )

http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/marina-shalabi
http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/ian-duff
http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/ian-duff
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ثير السياسي أطي لمواليات المتحدة مصداقية لمتيعد مف اىـ االدوات التي تع الوجود ذلؾو 
  (1)بالمنطقة، واعادة صياغتيا عمى نحو يتفؽ والمصالح األمريكية

 :التعاوف العسكري واالمني-3
السياسي في الشرؽ األوسط عبر تنظيـ عمميات  اتجيت الواليات المتحدة إلى تنظيـ وجودىا

اعماؿ التنظيـ انشطة ماتمفة، منيا:  :تشمؿإذ التعاوف العسكري واالمني مع دوؿ الشرؽ األوسط، 
التجييز لمسالح والعتاد، والصيانة، والتدريب، والمناورات، واالستشارات، وتبادؿ المعمومات، ونصب )

كؿ  :يمتد ليشمؿ امؽ قاعدة لوجود سياسي أمريكي كؿ ماتقدـو  ،  (اجيزة التجسس في بعض المناطؽ
 ( 3الدوؿ في الشرؽ األوسط باستثناءات متعمقة بإيراف وسوريا؛ ينظر الى الاريطة المرفقة )

 :االعالـ والمؤثرات الثقافية-4
حـز  :وىو االداة االايرة التي تستادميا الواليات المتحدة لمنفوذ إلى الشرؽ األوسط، وتشمؿ

الت االعالمية التي تيدؼ إلى البيانات التي تتدفؽ عبر الوكاالت األمريكية، والحم :منياو يمة، م
ظيـ ثير في المنطقة، وايضا الجذب الثقافي لمعمماء والمثقفيف مف منطقة الشرؽ األوسط عبر تنأالت

  (2)دوليـ،  مداال لمتاثير في سياسات  يعد ذلؾ عمى اساس: إفف، ييعالقاتيـ مع نظرائيـ األمريك
 

 :خامسا: الميزات التنافسية االمريكية في الشرق االوسط
، عوامؿ القوة الداعمة لمقدرة التنافسية، و سيس التارياي الىمية العامميفالتأيضاح كؿ مف : بعد اف تـ إ

فسية لة الميزات التنايبقى اف يتـ معالجة مسأ الداعمة لمقدرة التنافسيةوالسياسية االدوات االقتصادية و 
 التي تتمتع بيا الواليات المتحدة، والتي تمكنيا مف البقاء في الشرؽ االوسط 

 ميزات مباشرة، ومكانتيا العالمية سياسيا واقتصاديا،: ما تتمتع بو مف ىما لتيفتمؾ النقطة تتعمؽ بمسأو 
وسط، فيمكف وقدرتو عمى المنافسة في الشرؽ األ ،ما يتعمؽ بالميزات النسبية لالقتصاد األمريكياف و 

 تي:ميزات باآلايجاز تمؾ ال
أىمية الواليات المتحدة كاكبر اقتصاد في العالـ، مف حيث: حجـ ناتجو القومي ومتوسط داؿ الفرد -1

 كافة فييا: وىو امر يعطيو ميزات لمتنافس تمكنو مف الداوؿ إلى اي منطقة واي سوؽ، كما اف الدوؿ
لواليات المتحدة بحكـ جاذبية وقوة االقتصاد األمريكي، ترغب اف تتطور عالقاتيا االقتصادية مع ا

 وسعتو االستيالكية المرتفعة 
                                                                                                                                                                                 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/changing-iran-trends-in-the-
worldwide-threat-assessment 

ي في الاميج العربي )الدوافع الرئيسة(، مجمة دراسات دولية، جامعة مريكسميـ كاطع عمي، التواجد العسكري األ- 1
  141،ص138، ص2010، 45بغداد، مركز الدراسات الدولية، العدد 

مة السياسية والدولية، ، المجالسموؾ السياسي الاارجي االمريكي ومرتكزاتو الثقافيةينظر مثال: حميد حمد سعدوف، - 2
  11، وص9، ص2012، لجامعة المستنصرية، (21)العدد 
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ار يجعمو آعامؿ  ووى ،امؿ السياسية أو الموارد الريعيةوليس العو  ،حركو قوى السوؽتاف اقتصادىا -2
ذلؾ مضاميف، واالسعار، لالمركز جاذب وليس طارد، فقوى السوؽ ىي مف تحركو في االستيالؾ و 

وال يعتمد عمى الريع كما في دوؿ الشرؽ األوسط عامة، وحجـ تاثير العوامؿ  النمو فيو حقيقيف
  (1)في ادنى مستوى لوتكوف السياسية في تحديد عالقات الواليات المتحدة االقتصادية 

داوؿ  فعمى الرغـ مفاكثر الصناعات جودة،  مف الصناعات األمريكية تحضى بقبوؿ عالمي: فيي-3
نو داوؿ يعتمد عمى افض أالإالعالمية إلى االسواؽ  (الياباف والصيف والمانيا) ؛مثؿعدة منتجيف
بقى جودتو دوف جودة الصناعات تعوامؿ االنتاج، لكنو في المحصمة نتيجة انافاض في  ؛التكاليؼ
  (2)األمريكية

اذ ال يعتمد االقتصاد ،(الادمية والصناعية والتجارية والمعموماتية والمالية)قوة القطاعات الماتمفة: -4
، فالقطاع كافة األمريكي عمى نوع واحد مف القطاعات االنتاجية، انما ىناؾ مشاركة فعمية القطاعات

، (%18)لصحة والادمات االجتماعية بنحومف الناتج القومي، قطاع ا(%2)الزراعي يشارؾ بنحو
قطاع االنشاءات بنحو ،(%19)المالية والتاميف والعقارات بنحوقطاع ،(%18)قطاع الصناعات بنحو

  (3)(%11)الحكومة بنحو،(%10)، قطاع النقؿ واالتصاالت بنحو(%16)%، قطاع التجارة بنحو 4
نيا أ، اي 2013مميار دوالر عاـ  (2 3912)ة لمواليات المتحدة، اذ تبمغ نحوحجـ التجارة الدولي-5

بر المساىمات بحقؿ التجارة العالمية،   وىذا يشكؿ واحد مف اك(4)مف التجارة العالمية(%19)تشكؿ نحو
وتسعى اغمب الدوؿ إلى تعزيز عالقات التبادؿ التجاري مع الواليات المتحدة كوف التبادؿ التجاري مما 

 يعزز القدرة االقتصادية عمى النمو 

                                                           

االىراـ الرقمي، ، تأثير التيارات الفكرية األمريكية في سياسة واشنطف تجاه الصيف، جيياف شريؼ الحديديينظر: - 1
 :2015نيساف العاـ  4استارج بتاريخ: 

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2298.aspx 
، مجمة مركز جماعات المصالح والضغط ودورىا في صنع القرار السياسي االمريكينظر: سمماف عمي حسيف، ي- 2

  93، وص91، ص2009(، الجامعة المستنصرية، 27، العدد )المستنصرية لمدراسات العربية والدولية
ا، مجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية، وحمايتي ية بيف حرية التجارةمريكعبد الكريـ محمود عبد، القدرة التنافسية األ - 3

  56، وص51، ص2009، (22)كمية بغداد لمعمـو االقتصادية، بغداد، العدد 
ية، البنؾ المركزي العراقي، المديرية العامة مريكوايضا: عمي فريد عبد الكريـ، االزمة المالية العالمية واطة االنقاذ األ

 :2014 العاـ اذار 2: ، استارج بتاريخ2013لالستثمار، بغداد، 
http://www.cbi.iq/documents/Ali-2.pdf 

 :2015كانوف الثاني  12احصاءات صندوؽ البنؾ الدولي، الموقع االلكتروني الرسمي لمصندوؽ، استارج تاريخ: - 4
http://search.worldbank.org/data?qterm=Import+RUSSAIN+TRADE+%24&language=&for

mat= 
United Nations  Monthly Bulletin of Statistics, September 2014, pp: 156-157 
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اعتماد الدوؿ عمى الدوالر األمريكي كعممة احتياطي استراتيجي عالمي، وىو ما تـ اعتماده منذ -6
بانياء  1971ارد نيكسوف عاـ المر بعد قرار ادارة الرئيس ريتشية الحرب العالمية الثانية، وتعزز انيا

قابمية تحويؿ الدوالر إلى ذىب، ليكوف عمى دوؿ العالـ االحتفاظ بالدوالر األمريكي كعممة احتياطية 
  (1)عالمية

نيا اكثر الدوؿ جاذبية لالستثمار إ ار دااؿ الواليات المتحدة، بحكـاالستثمب رغبة الدوؿ الماتمفة-7
االستثمار :)الية مف االستثمار االجنبي، ومنواالجنبي عالميا، فالسوؽ األمريكية يستقطب معدالت ع

، وتعد الواليات المتحدة االكثر جاذبية عالميا عمى قبوؿ االستثمار (في سندات الازينة األمريكية
 االجنبي باقؿ القيود 

 
ومكانة الواليات المتحدة السياسية دوليا، فيمكف  ،الدولية لالقتصاد األمريكياما باصوص المكانة 

 بيانيا كاالتي:
يناىا ، بةقوة اقتصادىا قياسا لقوة اقتصادات القوى الكبرى االارى، وىو كما يتضح مف مؤشرات عد-1

قومي العالمي، : حجـ ناتجيا القومي قياسا إلى حجـ الناتج الا، واىميدراسةفي مواضع ماتمفة مف ال
دوالر عالميا، والقدرة ومتوسط داؿ الفرد فييا، وحجـ تجارتيا، وحجـ االستثمارات األمريكية، وقوة ال

، مف (2)اقرب االقتصادات قوة إلى االقتصاد األمريكي ىو االقتصاد الصيني تكوف وتكادإذ  ،التنافسية
 ، وحجـ التجارة البالغ نحو2013ـ عادوالر  /الؼ مميار (8 9و)حيث حجـ الناتج القومي البالغ نح

نو يبقى االقتصاد الصيني بو عيوب كثيرة، اىميا اعتماده أال إ، 2013اـ دوالر ع /الؼ مميار (8 3)
دوف الوسط، فالمتوسط  :عمى التجارة في النمو، كما اف متوسط داؿ الفرد قياسا إلى عدد السكاف ىو

وبيذا يبقى  ،الؼ دوالر (2 4)لمتوسط الصيني ىو ، وا2013الؼ دوالر عاـ  (2 53)األمريكي ىو 
  (3)وسيستمر االؿ العقديف القادميف ،االقتصاد األمريكي االقوى في العالـ

ية، وىو قميمبرى واإلاتجاه الواليات المتحدة إلى اعتماد اسموب الشراكات االستراتيجية مع القوى الك-2
اعتمدتيا الواليات المتحدة لجذب القوى االارى  بوصفو واحد مف المدااؿ التيسابقا  تـ ايضاحوما 

  (4)دوؿ العالـ الماتمفة فيالتاثير بنحو الواليات المتحدة، ولمحصوؿ عمى قدرات مضاعفة 
                                                           

كمية االدارة  ،حسيف عباس حسيف الشمري، مرحمة تحمؿ نظاـ بريتوف وودز ومرحمة النظاـ المالي الحديث،- 1
 :2013 العاـ كانوف االوؿ 10واالقتصاد، جامعة بابؿ، 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=9&lcid=32649 
  324، وص321، صمصدر سبؽ ذكرهبايتس غيؿ، النجـ الصاعد، الصيف، ديبموماسية أمنية جديدة، - 2
، العدد المجمة العراقية لمعمـو االقتصادية، أزمة الديوف األمريكية ومستقبؿ األقتصاد األمريكيعبد المنعـ سيد عمي،  - 3
  3، ص2011، الجامعة المستنصرية، (30)
اسامة ابو ارشيد، سياسة ادارة اوباما الاارجية: محاولة تحقيؽ التوازف بيف الميوؿ االنعزالية وضغوط التداؿ - 4

  5  وص3، ص2014الاارجي، تحميؿ سياسات، المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، حزيراف 
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اتجاه تدعمو الواليات  :اتجاه الواليات المتحدة إلى تعزيز العالقات التجارية مع الدوؿ االارى، وىو-3
في النظاـ الدولي، واصوصا بعد الحرب العالمية االولى، ومع  المتحدة منذ اتجاىيا إلى االناراط

ذلؾ، فاف اتجاه الواليات المتحدة إلى رفع سقؼ تبادالتيا التجارية واعتماد منطؽ التجارة الحرة شابو 
تكمف في تراجع القدرة التنافسية لالقتصاد  ؿ العقديف االايريف، واسباب ذلؾبعض الشوائب اال

سا بنمو القدرة التنافسية لمقوى االارى، وظيور التنظيمات والتكتالت االقتصادية قيا نسبيا األمريكي
التجاري والديف  وارتفاع حدة العجز في الميزاف (،  االتحاد االوروبي ومنظمة شنغياي) المنافسة:

قامة تكتالت إتي: ض اشكاؿ الحمائية، واىـ صورىا اآلصارت تتجو إلى ممارسة بع ذلؾاألمريكييف، ل
مع شركة  (فورد)ومنيا مثال: اندماج شركة  ،قتصادية واىميا النافتا، وتشجيع شركاتيا عمى االندماجا

مع شركة موبيؿ،   وفرض عقوبات اقتصادية عمى الدوؿ التي  (اكسوف)بي اـ وفولفو، واندماج شركة 
 ( 1) تتسبب بالضرر لممصالح األمريكية، واايرا تعزيز العالقات التجارية الثنائية

سموب منح القروض والمنح والمساعدات إلى الدوؿ االارى، إاه الواليات المتحدة إلى اعتماد اتج-4
ثير في منطقة الشرؽ األوسط، كوف دوؿ الشرؽ أمتالؾ قدرة التإمتبعة مكنتيا مف وىذه السياسة ال

 األوسط، وتحديدا مصر واالردف ولبناف متمقية لممساعدات االقتصادية األمريكية 
االبيؾ والنافتا ومنظمة التجارة )وية الواليات المتحدة في اكثر مف تنظيـ اقتصادي عالمي: عض-5

المنظمات  تمؾو  ،G-8))، ومجموعة (G-7)، ومجموعة (برتف وودز)، ناىيؾ عف مؤسسات (العالمية
 تدعـ القدرة االقتصادية والسياسية األمريكية عالميا وليس فقط في الشرؽ األوسط 

تتوزع االستثمارات األمريكية عالميا وفقا الحصاءات حيث االستثمارات األمريكية في دوؿ العالـ، -6
 كاالتي: ،2013عاـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  59، وص53عبد الكريـ محمود عبد، مصدر سبؽ ذكره، ص - 1
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 :2013(: توزيع االستثمارات األمريكية عالميا عاـ 1 -3الشكؿ )

 
 

 المصدر:
 :2014العاـ ب آ 2موقع الايمة، استارج بتاريخ: 

www.hkhayma.com.rachidgeo 
 
 

نيا دالة عمى العالقات االقتصادية الجيدة لمدولة، وعمى اف الدوؿ إاالستثمارات ف والمعروؼ عف انتشار
 دامة عجمة النمو فييا :إا استمرار تمؾ االستثمارات بقصد المستقبمة ليا تتواى دائم

 
 

لتنافس المطمب الثاني: أهمية العامل االقتصادي والسياسي في ادارة روسيا لعالقات ا
 :في منطقة الشرق األوسط

 
 السياسي واالقتصادي اوال: التاسيس التاريخي الهمية العاممين

لمتوسع عمى حساب االوروبييف  ترجع قوة روسيا إلى بدايات ظيورىا كقوة اوروبية اتجيت
 يف سيوييف والدولة العثمانية، وانتيى حاليا إلى اف تكوف عمالؽ جغرافي مع مستيؿ القرف العشر واآل
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التحوؿ مف النظاـ القيصري االقطاعي  :ال وىوأف باكبر حدث بدأت روسيا القرف العشريحيث 
إلى النظاـ الشيوعي عقب الحرب العالمية االولى، بكؿ ما يحممو ذلؾ النظاـ مف مضاميف سياسية 

لمدولة ضمف رؤية تعطي  ي اوروبا والعالـ في تمؾ المرحمةواقتصادية واجتماعية ماتمفة عما يسود ف
لياتو ليكوف ىو الحكـ والفيصؿ في تقرير االوضاع آرفض اف يعمؿ السوؽ بمستويات شاممة لمتداؿ، وت

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
التحوؿ ساعدىا عمى تركيز قدراتيا االقتصادية بيد الدولة، والمساعدة عمى بناء قدرات  ذلؾو 

بعد الحرب العالمية و مصاؼ القوة النووية والعالمية اقتصادية كبرى، اسيمت بانطالقة السوفيت نح
سيس مركزه العالمي، أشرينيات القرف الماضي اتجو إلى تفاالتحاد السوفيتي بعد بدايتو في ع ،الثانية

ى صياغة محور أو حمؼ اال بعد نو لـ يتجو إلأال إعمى التحوؿ الشيوعي في العالـ،  والمساعدة
  (1)مع دوؿ اوروبا الشرقية والوسطى (وارشو)اسس حمؼ  سي عندمامحمؼ االطمسيس لأالت

اف اناراط السوفيت بزعامة العالـ الشيوعي جعمو يبتعد عف التعامالت الراسمالية لنظاـ برتف 
وودز، والنظاـ المالي العالمي، وىو ما اثر عمى معدالت نموىا الالحقة، وجعؿ اقتصادىا يعاني االؿ 

د السوفيتي اات، كونو اقتصاد تحمؿ كمؼ التنمية ليس دااؿ االتحينينات والثمايالمدة بيف الامسين
وانتيى الحاؿ  ،انما دااؿ المنظومة الشوعية ايضا، وىو عامؿ لعبت عميو الواليات المتحدة ،فحسب

باالقتصاد إلى اف يتسبب بتفكؾ االتحاد السوفيتي، بعد اف وصؿ إلى مرحمة االفالس بسبب عمميات 
، واصبح بعدىا 1978لتي دعتو اليو الواليات المتحدة في اعقاب غزو افغانستاف عاـ التسمح المفرطة ا

  (2)غير قادر عمى االستمرار بالمحاؽ بالواليات المتحدة وتمويؿ عمميات التسمح
تحولت روسيا نحو النظاـ الرسمالي، اال اف ىذا التحوؿ واجيتو  وبعد تفكؾ االتحاد السوفيتي

وانياء  ،ت عمى مدى سبعة عقود عمى الفمسفة الشيوعيةيمؤسسات الدولة بن فإ :ىمياأ ،عقبات كبرى
كانت روسيا محطة غير جاذبة لعمؿ قوى  ،1992دور القطاع الااص، ولما صار التحوؿ بعد عاـ 

السوؽ، ورؤوس االمواؿ تيرب مف روسيا اكثر مما تفد الييا، ولـ تسعؼ القروض التي حصمت عمييا 
 تسارع في االقتصاد الروسي في وقؼ االنييار الم

                                                           

-  وايضا: سيرغي كارا32-17ليكسي فاسمييؼ، روسيا في الشرقيف االدنى واالوسط، مكتبة مدبولي، القاىرة، بال، ا- 1
، مركز الدراسات االستراتيجية، 112ميرزا، االتحاد السوفيتي، االتحاد الروسي والمستقبؿ، مجمة شؤوف االوسط، العدد 

  42، وص40، ص2003اريؼ 
 ، المجمة السايسية والدولية، العدداالسباب الفكرية واالقتصادية االنهيار االتحاد السوفيتيبعض ير، عفسجيع ىاني ال- 2
  36، وص34ص، 2006، الجامعة المستنصرية، 2
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جؿ دعـ عمميات التحوؿ أالدولية، والى الغرب تحديدا مف  ات اتجيت روسيا إلى السوؽيواالؿ التسعين
فييا، وىو ما جعميا تقترض مف المنظمات الدولية، ومف المموليف الكبار مبالغ قدرت اقياميا بنحو 

 :ىما نتيجتيف  وىذا االمر تسبب ب(1)2000دوالر عاـ  /مميار (165)
 السياسات األمريكية في كؿ العالـاقتراف السياسة الروسية بشكؿ عاـ باتجاىات تتفؽ أو ال تعارض -

  (2)بمعنى اف سياساتيا الشرؽ األوسطية حاكت المطالب والمصالح األمريكية ايباستثناء شرؽ اوروبا،
 ياء مكانة روسيا كقوة عظمى ونمى بالمقابؿ تيار روسي يدعو إلى احياء القومية الروسية، واح-

، ليعيد توجيو روسيا 2000عاـ  (فالديمير بوتيف)ظيار زعامة الرئيس إى وانتيى التيار القومي إل
مستفيدا مف الصادرات  ،، واستطاع االؿ مدة قميمة(3)نحو مسار النمو بعيدا عف الاضوع لمغرب

قؼ في وجو السياسات األمريكية التي تتعارض النفطية والغازية اف يعيد لروسيا قدراتيا العالمية، واف ت
، وموقفيا مف االزمة السورية 2005مع مصالحيا، ومنيا موقفيا مف البرنامج النووي اإليراني بعد عاـ 

  2011بعد عاـ 
شيدت روسيا بوادر تحوؿ في الوضع االقتصادي مف  مع انتياء القرف العشريفإنو  :ارآبمعنى و 

عواـ كبيرة إلى كونيا دولة قادرة عمى وقؼ التدىور فييا، واستطاعت االؿ االكونيا دولة مدينة باعباء 
مف التحوؿ مف وضع العجز التجاري إلى الفائض التجاري،  (فالديمير بوتيف)االولى مف حكـ الرئيس 
، اىميا: تصاعد اسعار النفط والغاز في السوؽ العالمية، واتجاه الواليات اوضاعمستفيدا مف مجموعة 

مما جعميا تمجأ إلى منح الحمفاء والمنافسيف مجموعة امتيازات  ،حدة إلى محاربة االرىاب الدوليالمت
 ،لبقائيـ إلى جانبيا، ناىيؾ عف اتااذه مجموعة حـز سياسية واقتصادية توقؼ التدىور في االقتصاد

ية إلى توقؼ نزيؼ وىروب رؤوس االمواؿ اارج روسيا، وتشجع عمى جذب االستثمارات االجنبكما 
روسيا  وانتيى الحاؿ إلى اف ينمو اقتصاد روسيا بمعدالت مرتفعة، واحتمت مكانة مرموقة بيف 

  (G-8)االقتصادات العالمية الكبرى، ودامت ضمف ما يعرؼ بمجموعة 
 
 
 
 
 

                                                           

عبد العزيز ميدي الراوي، توجيات السياسة الاارجية الروسية في مرحمة ما بعد الحرب الباردة، مجمة دراسات  - 1
  179، ص2008، (35)العدد  ،دولية، جامعة بغداد

نورىاف الشيخ، العالقات العربية الروسية، شراكة الماضي في ثوب المستقبؿ، مركز الجزيرة لمدراسات، الدوحة،  - 2
  5-4، ص2009

، مركز الدراسات (112)فالديمير شوبيف، عقيدة السياسة الاارجية الروسية، مجمة شؤوف االوسط، العدد - 3
  46، وص44ص، 2003 االستراتيجية، بيروت، اريؼ
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 :ثانيا: عوامل القوة الداعمة لمقدرة التنافسية
وقدرتو عمى ولوج منطقة الشرؽ األوسط  :قوة االقتصاد الروسي وقدرتو التنافسية تـ تتبعاذا ما 

 :(1)اف روسيا تمتمؾ ميزات اقتصادية، وسياسية ميمة، اىميا فيالحظوالتنافس فييا، 
 :حجـ اقتصادىا-1

القميمة بمعدالت عالية جدا، فقد ارتفع عواـ االؿ اال اسي وفقا لحجـ ناتجو القومي قد نمفاالقتصاد الرو 
، والى 2005دوالر عاـ  /مميار (6 1255)، إلى 1995اـ دوالر ع /مميار (5 395)مف مستوى 

  (2)2013دوالر عاـ  /مميار (1 3328)
 
 :عضويتيا في بعض المنظمات-2

، فروسيا عضو في الشرؽ االوسط دالة اارى عمى قوة روسيا في النظاـ الدولي عامة، وبضمنو  :وىو
ضو في رابطة ابيؾ )تجمع دوؿ اسيا لمتعاوف، وعضو في رابطة بريكس، كما انيا ع (شنغياي)منظمة 
، وعضو مراقب في تجمع االسياف )لدوؿ جنوب شرؽ اسيا(، وىذه التجمعات االقتصادية (3) الباسفيؾ(

سوؽ اقتصادي  :، اصوصا واف كؿ تجمع عبارة عفقبالتياتعيف روسيا عمى فتح االسواؽ الدولية 
 ة بسوؽ مفتوح القدرة عمى المنافس قبالةنو يضع روسيا إضاـ، ومف ثـ ف

 
 يف:تجارة النفط والغاز الطبيعي-3
اوروبا ) :، واىـ اسواقيا ىييفروسيا مف كبار المنتجيف العالمييف بموردي النفط والغاز الطبيعي تعد

االسواؽ ترفدىا روسيا باغمب احتياجاتيا مف الطاقة، وعائدات التصدير  تمؾ، و (والصيف وتركيا واليند
يف ما ب عواـقيؽ نمو اقتصادي ميـ االؿ االاسيمت بتح عوائد مالية ميمةوازنة الروسية بترفد الم

(2000 – 2014)  

                                                           

، رسالة ماجستير غير 2008-2000عز الديف عبد اهلل ابو سميدانة، االستراتيجية الروسية تجاه الشرؽ االوسط، - 1
  118، وص110، ص2013غزة، -منشورة، كمية االقتصاد والعمـو االدارية، جامعة االزىر

 العاـ كانوف الثاني 12صندوؽ، استارج تاريخ: احصاءات صندوؽ البنؾ الدولي، الموقع االلكتروني الرسمي لم- 2
2015: 

http://search.worldbank.org/data?qterm=GNP+WORLD&language=&format= 
 :2015 العاـ كانوف الثاني 12وايضا: احصاءات البنؾ الدولي، الموقع االلكتروني الرسمي، استارج بتاريخ: 

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?page=2 
 كانوف االوؿ 20استارج بتاريخ:  ،، موقع الجزيرة(منظمة التعاوف االقتصادي لدوؿ آسيا والمحيط اليادي )آبيؾ- 3

 :2014 العاـ
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizations/2014/12/4/%D9%85%D9%86%D8% 
D9%8A%D9%83 
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 :عضويتيا في مجمس االمف-4

، واسترجاع 2000في المجمس دائمة، مكنتيا مف تعزيز مكانتيا السياسية بعد عاـ  تعد عضوية روسيا
تمؾ وصراع مع الغرب، و  ، لكف مف دوف محتوى ايديولوجي1991جانب مف مكانة روسيا قبؿ عاـ 

العضوية مكنت روسيا مف اف تتجو إلى تثبيت واعالف مصالحيا في الشرؽ األوسط وفي شرؽ اوروبا، 
 قوة كبرى  وصفياب
 
 :سعة المساحة والموارد-5

كثرة الموارد  فضاًل عف اف روسيا ال تعاني عمى صعيديف: المساحة الجغرافية، والتنوع المنااي
بيف شماؿ اوروبا ما (، وامتدادىا2كـ /مميوف 1 17)تقدر بػاحة روسيا الجغرافية الطبيعية فييا، فمس

، كما تنوع يفف يكوف لدييا تنوع منااي ميمأسيا، سمح بآلى البحر االسود ووسط ونزوال إ ،سياآوشرؽ 
ف االرض الروسية تحتوي إعيد امنيا الغذائي، واالكثر منو ص ي وديني ميـ، وروسيا ال تعانيقوم
فاف الوفرة التي تحتوييا االرض  ذلؾغير الفمزية بمعدالت تجارية، لاميا اغمب المعادف الفمزية و بدا
ف تكوف بوضع اقتصادي وسياسي قوي عالميا، كونو يامصيا مف االعتمادية ألروسية تسمح ليا با

 الدولية 
يف القوى الكبرى، فقد ونظرا، الدراؾ روسيا ألىمية االقتصاد والسياسة في نيوضيا، واحتالليا مكانة ب

 تية:المؤشرات اآل عف طريؽاستغمت قدراتيا االقتصادية لتممس ادوار سياسية عالمية  وىو ما اتضح 
مميار  (6 95)إلى مستوى  2005دوالر عاـ  /مميار (5 50)مف مستوى  رفع سقؼ انفاقيا العسكري-

  (1)وسيا، وبضمنو وضع اطط العادة التسمح االستراتيجي لر 2013دوالر عاـ 
، (2)2008تضح االؿ ازمة جورجيا عاـ إضغط بيا عمى دوؿ اوروبا، وىو ما داة لمأجعؿ االقتصاد -

ف سعت اوروبا إلى تسوية االزمة عمى نحو حقؽ لروسيا مكاسب عالمية عدة أوحققت نتائج فييا ب
  (3)اىميا اثبات روسيا لوجودىا عالميا

باف تتجو روسيا إلى اعالء  :ااؿ الروسي، وىو امر تسببظيار قوة الدولة بالدإناىيؾ بالطبع عف -
يؿ االمواؿ وتقم ،المشاعر القومية بيف مواطنييا، وتتجو الدولة نحو مزيد مف استقطاب رؤوس االمواؿ

 التي تتجو نحو الاارج 
                                                           

-257، ص2014، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية وااروف، 2014الدولي،  التسمح ونزع السالح واالمف - 1
258  

نعـو تشومسكي، صناعة المستقبؿ، االحتالؿ، التداالت، االمبراطورية والمقاومة، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر، - 2
  93، وص91، ص2013بروت، 

العالقات الروسية األمريكية، مجمة درسات دولية، جامعة  سعد السعيدي، تداعيات االزمة الروسية الجورجية عمى - 3
  95، وص92، ص2009، (42)بغداد، العدد 
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د نقصبذلؾ ية، و قميمدارة روسيا لعالقات التنافس اإلإاالقتصادي والسياسي في  يفولغرض معرفة العامم
 الضوء عمى اربعة محاور: سيتـ تسميطعالقات التنافس في منطقة الشرؽ األوسط، 

ية لمشرؽ قميمالعالقات اإلباالدوات االقتصادية التي تستادميا روسيا في تعزيز قدرتيا التنافسية -1
  األوسط

ية لمشرؽ مقميالعالقات اإلباالدوات السياسية التي تستادميا روسيا في تعزيز قدرتيا التنافسية -2
  األوسط

  الميزات النسبية لالقتصاد الروسي وقدرتو عمى المنافسة في الشرؽ األوسط-3
 ومكانة روسيا السياسية دوليا  ،المكانة الدولية لالقتصاد الروسي-4
 

 :ثالثا: االدوات االقتصادية الداعمة لمقدرة التنافسية
استغالؿ قدراتيا االقتصادية، لتعزيز  ه روسيا إلىفيمكف مالحظة اتجا ،االقتصادية فيما يتعمؽ باالدواتف

 ىي: ،اىـ االدوات االقتصادية التي استادمتيا روسيا ليذا االمرأف مف مكانتيا العالمية، و 
 :تصدير النفط والغاز-أ

نطاؽ االسواؽ التي تستيمؾ اغمب منتجاتيا البترولية ىي: اف روسيا دولة منتجة ومصدرة، و تعد 
الدوؿ تسعى إلى تنويع مصادر استيرادىا، واف ال تعتمد عمى  تمؾ، و (تركيا والينداوروبا والصيف و )

منطقة غير مستقرة، ليذا اتجيت اوروبا إلى االعتماد بشكؿ رئيسي عمى  يعد الشرؽ األوسط كونو
الصيف وتركيا استيرادىا منيا، وىو ما اعطى لروسيا ادوات كؿ مف روسيا الستيراد البتروؿ، ووسعت 

  (1)االقتصادي والسياسي ليذه الدوؿ يفالقرار  فيالتاثير بميمة 
 
 :االستثمارات الروسية-ب
، بيناىا ، إاالستثمارات كما إف  وىي عمى نما ىي واحدة مف المؤشرات عمى قوة الدولة في عالـ اليـو

 نوعيف:
   تثمارات اجنبية في السوؽ الروسيةاس-
  استثمارات روسية في االسواؽ الدولية-
 

                                                           

 :2015 العاـ شباط 3، استارج بتاريخ وسية عمى االتحاد األوروبيتأثير العقوبات االقتصادية الر تقرير: - 1
http://arabic.euronews.com/2014/08/26/escalation-of-eu-russia-sanctions-sparks-

fears-for-business-on-both-sides/ 

http://arabic.euronews.com/2014/08/26/escalation-of-eu-russia-sanctions-sparks-fears-for-business-on-both-sides/
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، كونو يربط االقتصاد (1)يعد مؤشر االستثمار في الحالتيف داال عمى قوة االقتصاد الوطنيإذ 
 فاؽ لمتعاوف بيف الدولة وغيرىا مف الدوؿ االارى آالوطني باالسواؽ الدولية، ويفتح 

 ،2014فيما يتعمؽ بحجـ االستثمار الذي ارج مف روسيا إلى االسواؽ الدولية فقد بمغ عاـ اما
  (2)دوالر استثمارات اجنبية /مميار (5 57)دوالر، في حيف داؿ روسيا نحو  /مميار (3 49)نحو 

دوالر مف االستثمارات الروسية لمشرؽ األوسط، في حيف اف االستثمارات  /مميار (8 41)واتجيت نحو 
  (3)دوالر /مميار (7 44)الشرؽ اوسطية في روسيا بمغت نحو 

اتجو إلى اف يكوف اداة اقتصادية مؤثرة في عالقات روسيا، ف االستثمار إوىذه االحصاءات تبيف 
دوؿ الشرؽ األوسط،  فيىتماميا إفي اعقاب اتجاه روسيا إلى تركيز اصوصا واف ارتفاعيا جاء 

 واتجاه ىذه الدوؿ إلى البحث عف ايارات سياسية واقتصادية اارج المنظومة الغربية 
 

 :المنظمات االقتصادية الدولية-ج
 حيث تعد تمؾ: (بريكس)ومجموعة  (شنغياي): منظمة ىي، لمنظمات التي ترتبط بيا روسياا اىـمف و 

مف المنظمات مف االدوات التي تستادميا روسيا لتعزيز قدراتيا في االقتصاد العالمي، كونيا توسع 
نمو وي التنافسية لكي تنمو قبالةت الفرص كمما توسع السوؽ كمما زادفنطاؽ السوؽ الذي تتعامؿ معو، 

 معيا اقتصاد الدولة 
 
 :التبادؿ التجاري-د

إلى استاداميا في عالقاتيا العالمية والشرؽ اوسطية، فاليوـ،  اوىو اداة اقتصادية اارى سعت روسي
االقتصاد يتحرؾ ليكوف واحد مف اىـ االدوات في العالقات الدولية، كوف االدوات السياسية والعسكرية 

نيا ليست بقوة وأىمية االدوات االقتصادية واىميا التبادالت التجارية بيف والثقافية عمى قدر اىميتيا فا
الدوؿ، كوف الدوؿ في عالـ اليوـ ال تستطيع اف توفر كؿ احتياجاتيا بال االعتماد عمى االسواؽ 

ف وا  وااتالؼ التطور التكنولوجي،  ،اتالؼ المزايا النسبية لكؿ سوؽإمنطؽ  وعف طريؽالاارجية، 
بظيور صناعات متباينة الوفرة والجودة بيف الدوؿ، وىو ما يتسبب بامكانية اف يحدث  االمر يتسبب

، أو بفعؿ مسببات سياسية اما تحت دواعي الضرورات االقتصادية :نمو لمتبادؿ التجاري، والذي يظير
                                                           

االدارة واالقتصاد ، مجمة كمية االستثمار األجنبي المباشر وأثره عمى النمو االقتصاديحسيف عباس حسيف، - 1
، 2013، جامعة بابؿ، االدارة واالقتصاد لمدراسات االقتصادية، كمية (8)، العدد لمدراسات االقتصادية

  177،وص172ص
وايضا: تقرير: عجمة االستثمارات األجنبية   16، وص6، مصدر سبؽ ذكره، ص2014تقرير االستثمار العالمي - 2

 تدور في روسيا، مصدر سبؽ ذكره 
وايضا: سالـ السعدي، إيراف وروسيا  ؛دوؿ مجمس التعاوف، مصدر سبؽ ذكرهلعالقات االقتصادية بيف روسيا و ا- 3

 تغّيراف اارطة سوريا االقتصادية، مصدر سبؽ ذكره 
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يا روسيا واحدة مف القوى التي تنشط بمجاؿ التجارة الدولية، وتتوسع عالقات دواليوـ تع ،دافعة لو
  (1)التجارية مع دوؿ الشرؽ األوسط عامة، ومع تركيا اصوصا

 
 :القروض والمنح والمساعدات-ىػ
إلى  ،2000السياسة تعد روسيا فقيرة فييا، كونيا قد ارجت مف دائرة االقتراض المباشر قبؿ عاـ  تمؾو 

 تحتدوؿ المنظوية دائرة سداد ديونيا لمجيات المانحة، ولكف مع ذلؾ، فاف روسيا اتجيت إلى اقراض ال
نحو ممياري دوالر(، ،2013)التي اقرضتيا عاـ  ؛االتحاد السوفيتي سابقا، واصوصا : بيال روسيا

 /مميار (15)دوالر واستثمارات بنحو /؛ حيث اقرضتيا نحو مميار2014وكازاستاف، واوكرنيا )قبؿ عاـ 
نيا رفضت نياية لك،ردوال /يارمم (9)عندما اقرضتيا نحو،2015)قبؿ عاـ وسوريا  ،(2013دوالر عاـ 

وازمة  ،بسبب االزمة التي تسبب بيا انافاض سعر النفط ؛مميارات دوالر (3)اقراضيا 2014عاـ 
  (2) اوكرانيا ورغبة روسيا في االنفتاح عمى معادلة تجمع وتوازف بيف النظاـ والمعارضة في سوريا(

 
منطقة ممية تاثيرىا في االسواؽ الدولية، وفي عتمادىا عمى تمؾ االدوات االقتصادية في تنظيـ عإوفي 

 العوامؿ االتية: فيالشرؽ األوسط، ركزت روسيا 
، ودوؿ في أمريكا اقامة مصالح اقتصادية مع دوؿ عدة، واىميا اوروبا والصيف والياباف واليند-أ

نظاـ الشيوعي لعالقات دالة عمى اف روسيا ال تربطيا بالعمى اساس: إف تمؾ وذلؾ  ،  الالتينية وسوريا
المصالح السياسية واالقتصادية بكونيا ىي مف  في أو باالتجاىات االيديولوجية رابط، وانما ىي تركز

 يحكـ طبيعة عالقاتيا وتوجياتيا 
 (، ف وسوريا وكوريا الشمالية وكوباإيرا)االتجاه إلى استغالؿ سياسات الغرب تجاه بعض الدوؿ: -ب
نظرت فيما فالغرب نظر إلى ىذه الدوؿ نظرة غير ودية،  ،دوؿوسيع شبكة عالقاتيا مع تمؾ البت

يراف  ، 2002جزء مف محور الشر عاـ  بعدىاالواليات المتحدة تحديدا إلى كؿ مف كوريا الشمالية وا 
سب بسبب ىذه السياسات، ومستندة إلى اف اكتجو روسيا إلى تحقيؽ بعضا مف الموىو ما سمح باف ت

قات ومصالح ماتمفة، واف روسيا يمكف اف تكوف ايارا بديال عف الغرب الدوؿ تربطيا بروسيا عالتمؾ 
  (3)الدوؿ عمى االستمرار تمؾفي تعزيز قدرات 

                                                           

، مجمة الغري لمعمـو االقتصادية أالزمة المالية العالمية وآليات إصالح االقتصاد الرأسماليعدناف حسيف يونس،  - 1
  36، وص34، ص2012، جامعة الكوفة، (8)رية، العدد واالدا

 :2015 العاـ كانوف الثاني 2المأزؽ: الروس رفضوا تقديـ القروض واإليرانيوف تعيدوا إعالميًا، استارج بتاريخ: - 2
http://orient-news.net/?page=news_show&id=83645 

بولتيكي، ترجمة د عماد حاتـ، دار الكتاب الجديد المتحدة، الكسندر دوغيف، اسس الجيوبولتيكا، مستقبؿ روسيا الجيو - 3
  وايضا: فيض الالييؼ، ايراف القوية بيف مصالح روسيا وىواجس العرب، مجمة 292، وص288، ص2004بيروت، 

  63، وص59، ص2008، مركز الدراسات االستراتيجية، بيروت، شتاء (128)شؤوف االوسط، العدد 
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عدـ قصرىا فضاًل عف  ،االتجاه إلى توسيع مضموف عالقاتيا التجارية، باف تكوف بمضاميف متنوعة-ج
اي قبؿ  ،اتيا العالمية  ففي السابؽنما رفعت مف معدؿ استثمار ا  التسمح أو عمى التبادؿ السمعي، و عمى 
كانت اغمب مضاميف عالقات روسيا )االتحاد السوفيتي( ترتكز عمى التسمح والعالقات  ،1991عاـ 

اتجيت روسيا إلى جعؿ العالقات الثنائية متعددة المضاميف، والتسمح ال قد السياسية، اما بعد ذلؾ ف
  (1)التجارية واالقتصادية الكمية مع دوؿ العالـ مف مجموع العالقاتو يشكؿ اال نسبة صغيرة منيا، 

 
 :الداعمة لمقدرة التنافسية السياسيةاالدوات رابعا:

ية قميمتعزيز قدرتيا التنافسية في العالقات اإلبالسياسية التي تستادميا روسيا يتعمؽ باالدوات  فيما مااو 
ساعدة عمى تحسيف مكانة روسيا كميا كانت ادوات رئيسة او م فيي تشمؿ حـز متنوعةلمشرؽ األوسط 

 تي:اىميا اآلو ، في النظاـ الدولي، وفي تعزيز قدراتيا التنافسية في المنطقة
 
 :التسمح-أ

يا، فالواليات تحمصمثير في سياساتيا لأوالت ،فروسيا تستادـ التسمح كوسيمة لموصوؿ إلى الدوؿ االارى
السالح لدوؿ العالـ، ومنيا عدـ استادامو  دوؿ اوروبا تشترط شروط محددة عمى تجييز االمتحدة ومعي

، وعدـ تجييز بعض انواع االسمحة االستراتيجية، والتوقؼ )االنتياكات او االعتداء( في ظروؼ محددة
دوؿ الشرؽ األوسط إلى تممس التجييز مف     كؿ ماتقدـ دفععف الصيانة أو عف تجييز قطع الغيار

يراف، والعراؽ ب ،روسيا المشتريات  ، مع بعض2014عاـ بعد ، ومصر 2013عد عاـ ومثاليا سوريا وا 
  (2) الماراتية مف روسياإ
 
 
 
 
 
 

                                                           

ستراتيجية، ، مركز الدراسات اال(57)ير عف حاؿ روسيا، مجمة شؤوف االوسط، العدد عمي اسماعيؿ نصار، تقر - 1
  119، وص115ص ،1996بيروت، نوفمبر 

، 80، ص2012ىاشـ حمادي، دار المدى، بيروت،  الشرؽ الكبير، ترجمة إلى  س غ  لوزيانيف، عودة روسيا- 2
مصرية مع روسيا: التكاليؼ االستراتيجية المحتممة، معيد اريؾ تراجر، صفقة األسمحة ال ،  وايضا: ديفيد شينكر89وص

 :2014 العاـ كانوف االوؿ 2، استارج في: 2014، مارس 2218واشنطف، المرصد السياسي 
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/egypts-arms-deal-with-
russia-potential-strategic-costs 
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 :التحالفات السياسية مع الدوؿ التي ترتبط بعالقات عداء مع الغرب-ب
سعة مع التحالفات ىي مع إيراف وسوريا، بحكـ اف ىذه الدوؿ ترتبط بشبكة مصالح وا تمؾاىـ اف مف و 

محدودة  فرص قبالةف تقاطع عالقاتيا مع الواليات المتحدة جعميا إفار آب روسيا مف جانب، ومف جان
  (1)ثيرىا في المنطقة، وىو ما اعطى لروسيا فرصة لتوسيع قدرتيا التاثيريةأتتيحيا روسيا الستمرار ت

 
 :توسيع دائرة التعاوف مع الدوؿ كافة في الشرؽ األوسط-ج

 ص مف العامؿ االيديولوجي في عالقاتيا، ولجأت بموجبو وىو اتجاه استادمتو روسيا كدالة عمى التام
، ومثالو تعزيز عالقاتيا مع دوؿ مجمس التعاوف الاميجي في كافة يةقميمنفتاح عمى العالقات اإللال

  (2)(والتعاوف في مجالي االستثمارات والطاقة ،تجارة السمع والادمات)الحقوؿ االقتصادية الماتمفة: 
  الشرؽ االوسط ززت مف قدرات روسيا عمى المنافسة عالميا، وبضمنو ىذه االدوات عموما، ع

 
 :خامسا: الميزات التنافسية االمريكية في الشرق االوسط

السياسي واالقتصادي في القدرة  التاسيس التارياي الىمية العامميفيضاح كؿ مف : وبعد اف تـ إ
 الداعمة لمقدرة التنافسيةوالسياسية االقتصادية  االدواتو عوامؿ القوة الشرؽ االوسط، و بالتنافسية الروسية 

لة الميزات التنافسية التي تتمتع بيا ، والتي تمكنيا مف الوجود الروسية، يبقى اف يتـ معالجة مسأ
 والتنافس في الشرؽ االوسط 

 ا النقطة تتعمؽ بمسالتيف: ما تتمتع بو مف ميزات مباشرة، ومكانتيا العالمية، سياسيا واقتصاديتمؾ و 
الواضح مف اما ما تعمؽ بالميزات النسبية لالقتصاد الروسي وقدرتو عمى المنافسة في الشرؽ األوسط، ف

 ف االقتصاد الروسي يتمتع باالتي:إ
قتصاد كبير الحجـ نسبيا، واف روسيا سوؽ ضاـ يمكف القتصادات الشرؽ األوسط اف تستفيد إنو إ-أ

  مف المزايا النسبية فيو

                                                           

بية وشماؿ افريقيا مف بطرس االكبر حتى فالديمير بوتيف، الدار العر  األوسطاف، دور روسيا في الشرؽ ناصر زيد - 1
  وايضا: باسـ راشد، المصالح المتقاربة، دور عالمي جديد لروسيا 305،وص302ص،2013لمعمـو ناشروف، بيروت، 

  25، وص19، ص2013في الربيع العربي، سمسمة اورواؽ، مكتبة االسندرية، االسكندرية، 
، مركز (128)العربية : الشراكة في زمف االقوياء، مجمة شؤوف االوسط، العدد –بوبوؼ، العالقات الروسية  - 2

  34،وص31، ص2008الدراسات االستراتيجية، بيروت، شتاء 
سبؽ ذكره،  وشماؿ افريقيا مف بطرس االكبر حتى فالديمير بوتيف، مصدر األوسطناصر زيداف، دور روسيا في الشرؽ  

، مجمة قضايا ديمقراطية، العدد األوسط  وايضا: أحمد سيد حسيف، لسياسات الروسية تجاه الشرؽ 278، وص269ص
 :2014 العاـ ، القاىرة، مؤسسة االىراـ، ابريؿ(52)

http://democracy.ahram.org.eg/News/795/Subscriptions.aspx 
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ف روسيا تعد واحدة مف االقتصادات إابقة، والوصؼ لالقتصاد الروسي، فداوؿ السفكما بينا في الج
الكبرى في العالـ، قياسا إلى اسواؽ واقتصادات دوؿ الشرؽ األوسط، وحجـ االقتصاد الروسي مع حجـ 

(، وىو ما يجعميا محط 2013مميوف انساف وفقا الحصاءات عاـ  143السوؽ الذي تتمتع بو )نحو 
ف نقطة القصور الموجودة ىي في كوف روسيا مصدرة لمنفط والغاز أال إنتجيف، كات والمانظار الشر 

السمعة االبرز لدوؿ الشرؽ األوسط، وىذا ما يجعؿ احتماالت تعزيز العالقات  :، وىييفالطبيعي
عمى الموارد  كافالتجارية بيف الطرفيف محدودة نسبيا، كوف التركيز في المنتجات المعدة لمتصدير 

ييدروكاروبنية ومشتقاتيا مف المواد الصناعية الكيمياوية، وىي بيذا تقمؿ مف احتماالت تطور ال
تصدير المنتجات  في، كوف كؿ مف الطرفيف يركز (1)العالقات التجارية في بعض المفاصؿ التجارية

  مما ال يسمح بامؽ حالة مف التكامؿ او االعتمادية بينيما ،الييدروكاربونية
 :نما يتحدد بقوى السوؽإاثر بالعوامؿ السياسية في توجيو سمالي ال يتأد ر قتصاإنو إ-ب
كقوة محركة القتصادىا، وىي  :تجيت إلى اعتماد قوة السوؽإنيا إ ،1991ما يميز روسيا منذ عاـ إف 
تكوف قد اضعت لتحكـ قوى السوؽ مف حيث العرض والطمب، وبارتباطيا بمنظمة التجارة  ذلؾب

ية أو الدولية تكوف قد اكدت انيا دولة راسمالية تتحرؾ في ضوء قميممف المنظمات اإلالعالمية وغيرىا 
  (2)وليس السياسية ،العوامؿ االقتصادية

 ،ترتبط روسيا بعالقات اقتصادية ميمة مع عدد مف دوؿ العالـ، ومع تركيا مف دوؿ الشرؽ األوسط-ج
ينا تتجو إلى اف توسع عالقات التعاوف مع وىو عامؿ اار في جاذبية روسيا اقتصاديا، فروسيا كما ب

، كونيا تحتاج الى استيراد النفط والغاز (تركيا) :األوسط، واىـ تمؾ الدوؿ ىيجميع دوؿ الشرؽ 
 الروسييف، وىو ما سمح بنمو قدر مف االعتمادية في العالقات الثنائية 

 
ف إالواضح مف ف ،السياسية دولياومكانة روسيا  ،تعمؽ بالمكانة الدولية لالقتصاد الروسييما فياما 

 تي:ىميا اآلأتـ بياف مؤشراتيا الرقمية سابقا، و عكسيا عدة نقاط بارزة، تروسيا قوة اقتصادية عالمية، 
  2013دوالر عاـ  /مميار (01 3328)الذي ناىز ناتجو القومي نحو : حجـ اقتصادىا-أ
 ( واالبيؾ شنغياي والبريكس)واىميا  :عضويتيا في المنظمات الدولية-ب
 2013دوالر عاـ  /مميار (1 841)والتي قاربت  :تجارتيا العالمية-ج
 وتحديدا ثروتي النفط التقميدي والغاز الطبيعي :حجـ الموارد المتاحة ليا-د

                                                           

، مركز (53)ة في القرف العشريف وافاقيا، دراسات استراتيجية، العدد جورج شكري كتف، العالقات الروسية العربي- 1
  وايضا: تقرير، النفط الروسي ينافس 93، وص82، ص2001ابو ظبي،  ،االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية،

 :2015 العاـ كانوف االثاني 2في آسيا،موقع ما وراء العناويف، استارج بتاريخ:  األوسطنفط الشرؽ 
http://arab.rbth.com/russian-world-economy/2015/03/02/29477.html 

، 401، ص2011مرواف اسكندر، الدب ينقمب نمرا، روسيا الوالدة الجديدة، رياض الريس لمكتب والنشر، لندف، - 2
  411وص
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  فيي عضو دائـ تمتمؾ حؽ النقض :عضويتيا في مجمس االمف-ىػ
  عمى البحث والتطوير النووية واالستراتيجية تحديدا، وقدرتيا :قدراتيا العسكرية-و
  والذي تعزز االؿ العقديف االايريف مف الزمف :ي إيراف وسورياوجودىا السياسي ف-ف

وجود مكانة لروسيا في الشرؽ األوسط، وىو وجود سياسي يرتفع قيمتو لتكوف روسيا  كؿ ماتقدـ عكس
 قادرة معو عمى الحضور اقتصاديا 
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األمريكي في -المبحث الثاني: المعوقات والكوابح الستمرارية التنافس الروسي
 :الشرق االوسط منطقة

 
ف في العالـ، ويتبايف اف اقتصاديتاروسيا والواليات المتحدة قوت كؿ مف افتـ بياف فيما تقدـ، د بينا قل

نافس اكثر منو عمى عالقات نفتحتا عمى عالقات التإف ا، وىما قوتاألوسطتاثيرىما عالميا وفي الشرؽ 
 اف ىناؾ دوافع حادة تقودىما نحو الصراع. مف رغـعمى ال، 2000وتحديدا بعد عاـ  ،الصراع

التحالفات االقتصادية، والقوة الناعمة  :لياتوآرز اشكاؿ التنافس بيف الدولتيف و وبينا اف مف اب
سكرية والسياسية( لربط دوؿ الشرؽ الع :)واىميا ،والشراكات االقتصادية، واستخداـ كؿ وسائط الجذب

ىنا اف تمؾ االليات ومظاىر التنافس الذي صاحبيا، انتيت إلى اتباع  وتـ مالحظةبالدولتيف،  األوسط
كؿ مف الدولتيف لمسالؾ مختمفة بقصد تحقيؽ غاياتيما في بموغ مرتبة الريادة العالمية، وتعزيز القدرة 

 عمى التنافس في االسواؽ العالمية.
قد غمب  األوسطاألمريكي تجاه منطقة الشرؽ  _السياسي الروسي–حظ اف التحرؾ االقتصادي ويال

نو تـ بيف اقتصاديف أال إالي المصمحي، وليس االيديولوجي، عميو معنى ومضموف التحرؾ الراسم
اينة انما الكفة راجحة لمواليات المتحدة السباب عدة، ولكؿ منيما دوافع متب ،ودولتيف ليستا متكافئتيف

اذا كانت الواليات المتحدة تتمتع بتعامؿ ذو ف، األوسطاالقتصادي تجاه الشرؽ -في التحرؾ السياسي
ف روسيا قد اخذت تشؽ طريقيا نحو ىذه المنطقة، لتنافس إ، ف األوسطافضمية لدى اغمب دوؿ الشرؽ 

 الواليات المتحدة فييا.
ف منطؽ اقتصاد السوؽ وحرية التجارة في دخوؿ اف كؿ مف روسيا والواليات المتحدة يعتمدا نرى واليوـ

المشكمة السياسية  :والتنافس عميو، وتبقى المشكمة االكثر حساسية لدى الدولتيف ىي األوسطالشرؽ 
المتمثمة في استشعار روسيا اف ىناؾ سياسات أمريكية مقصودة لثنييا عف ممارسة ادوار الدولة 

وقبميما  (،سب عمى روسيا سياسيا )إيراف وسورياالكبرى، خصوصا مع استيداؼ الدوؿ التي تح
 العراؽ وليبيا(.)

واذا كانت كؿ مف روسيا والواليات المتحدة قد اتفقتا عمى منع ظيور قوى يمكف اف تنافسيما في 
تسبب بطرد الوجود الروسي واألمريكي يمنع ظيور اي دولة يمكف اف  إف بمعنىاي ، األوسطالشرؽ 

نيما أال إالنظاـ الدولي،  ى كبرى متفقة عمى حدود المعبة السياسية فيمنيا، فيما بالمحصمة قو 
 يتنافساف مف منطمؽ اف الريادة عمى النظاـ الدولي تتطمب ذلؾ التنافس.

واذا ما تابعنا مستويات التبادالت التجارية السمعية والخدمية واالستثمارات لكال مف الدولتيف مع دوؿ 
يعكس مستويات منخفضة مف التبادالت في شتى  األوسطاف الشرؽ  رى، سناألوسطالشرؽ 

اف تمؾ التبادالت ىي  :ال ينؼ ذلؾالمجاالت، قياسا بتبادالت الدولتيف مع دوؿ العالـ االخرى. و 
 بكؿ مف الدولتيف، وبغيرىما. األوسطتبادالت ميمة، النيا تعكس تعمؽ منطقة الشرؽ 
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بما يدعـ و ، األوسطإلى تعظيـ وجودىما في الشرؽ سعت كؿ مف الدولتيف  فقد وترتيبا عمى ما تقدـ،
 التفوؽ لكؿ منيما في النظاـ الدولي.

القادمة ليست باالعواـ  األوسطروسيا والواليات المتحدة الستمرار التنافس في الشرؽ  :اف قدرة كؿ مف
لتاثير عمى نما ىناؾ جممة مف الكوابح والمعوقات، تشكؿ اختالالت متباينة اوا  مسالة يسيرة أو سيمة، 

، بعضيا متعمؽ بالدولتيف واالخرى متعمقة بدوؿ الشرؽ األوسطالشرؽ بكؿ مف الدولتيف اثناء تنافسيـ 
 .األوسط

في ثالثة  (سياسيا واقتصاديا وعسكريا)في ىذا المبحث سنشير إلى اىـ تمؾ الكوابح والمعوقات: 
 مطالب:

 .المطمب االوؿ: معوقات سياسية
 .اقتصاديةالمطمب الثاني: معوقات 

 .المطمب الثالث: معوقات امنية وعسكرية
 
 

 :المطمب االول: معوقات سياسية
عدة كوابح ومعوقات سياسية،  األوسطروسيا والواليات المتحدة في تعامميا مع الشرؽ : تواجو كؿ مف

ابح الكو تممؾ تعيؽ بمجمميا قدرة الدولتيف عمى استمرار تنافسيما عمى المنطقة سياسيا واقتصاديا. و 
عمى صعيد  :والمعوقات تقع في عدة مستويات، منيا عمى صعيد روسيا والواليات المتحدة، ومنيا

 عمى صعيد البيئة الدولية عامة: :، ومنيااألوسطية لدوؿ الشرؽ قميمالبيئة اإل
 
 :األوسطالمتعمؽ بدوؿ ومجتمعات الشرؽ و المستوى الداخمي، -1

منطقة مميئة باالضطراب وعدـ االستقرار السياسي، فمنطقة فالتنافس الذي نحف بصدد دراستو متعمؽ ب
منطقة غير مستقرة، وعدـ استقرارىا يخمؽ ارضية الف تتغير بعض مف  :نما ىيإ األوسطالشرؽ 

 ية تجاه ىذه المنطقة.قميمالتفاعالت الدولية واإل
ا يمكف اف يؤثر استشفاؼ م :بقصد عامة بمنظور سياسي األوسطإلى منطقة الشرؽ  تـ النظرواذا ما 

ار ىذا ر اف المنطقة تحتوي عدة كوابح سياسية تعيؽ استم يالحظعمى التنافس الروسي األمريكي، 
 القادمة. ولعؿ اىـ الكوابح في ىذه البيئة ىي: عواـحتماالت تعزيزه خالؿ االإالتنافس أو 
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 :السمطة، والتداوؿ عمييا-أ
وتركيا، تعيش حالة مف االنغالؽ  (إسرائيؿػ)ة بباستثناءات متعمق األوسطعامة دوؿ الشرؽ إف 

النتائج التي يجري و بيف الصورية ماالسياسي، تجاه مسالة السمطة وتداوليا، واالنتخابات فييا تتراح 
 بقصد توجيييا لتكوف ضمف االعتبارات الفئوية االثنية. ،فييا ممارسة ضغوط عمى الناخبيف

مشكمة تاريخية، تتعمؽ بكوف  :نما ىيإإلى التاريخ الراىف، ال ترجع األوسطومشكمة السمطة في الشرؽ 
ضمف حمقة السمطة والقبمية  ظمتعقمية الدولة والمؤسسات وانما ىذه الدوؿ لـ تستطع التحوؿ إلى 

 .(1)والطائفية، وىو ما انعكس عمى سياساتيا والمؤسسات التي حاولت اف تنشأىا بعد االستقالؿ
، األوسطالمتعمؽ باستقرار دوؿ الشرؽ  :ىمياأ ،لو انعكاسات عدة ولياواالمر المتعمؽ بالسمطة وتدا

فيذه المشكمة تتسبب بظيور مشكمة اخرى متعمقة بوجود فسحة مف عدـ الشرعية تعانييا االنظمة 
 الفسحة تزداد كمما ازدادت حدة مشكمة السمطة داخؿ الدولة. تمؾ. و األوسطالسياسية لدوؿ الشرؽ 

بشكؿ أو باخر، ال يساعد عمى خمؽ منطقة مستقرة، في حيف اف التنافس يتطمب  االمر باثارتو، ذلؾو 
بيئة مستقرة، تدفع كؿ مف روسيا والواليات المتحدة إلى اف يغمبوا نزعة التنافس عمى نزعة الصراع، 

ف احتماالت اف تتجو القوى الكبرى إلى تغميب لغة الصراع عمى إف ،وطالما اف البيئة غير مستقرة
 .(2)متوقعىو امر  س بقصد تحقيؽ مزايا نسبية التناف
 
 :العدالة االجتماعية-ب

تعاني مشكمة  ماداـالدوؿ  تمؾ، ومفادىا اف األوسطوىي مشكمة ثانية تسود داخؿ دوؿ الشرؽ 
ال إمف مضي عقود عدة عمى االستقالؿ، الشرعية، وعدـ القدرة عمى بناء مؤسسات دولة عمى الرغـ 

ينعكس بوجود  الذي االمر ىووبيف التعامؿ الحزبي واالثني. و  ،بيف بناء الدولة نيا ما زالت لـ تميزأ
تمايزات داخؿ الدولة في تولي المياـ والوظائؼ، وىو ما يظير بغياب المساواة والعدالة االجتماعية، 

 .(3)..لفرص وفي توزيع الخدمات والثرواتوفي تكافؤ ا
ي، ومف ثـ فاف امكانية اف توجد بيئة قميمستقرار اإلجؿ عدـ االأاالمر يخمؽ قاعدة عريضة مف  ذلؾ

مالئـ لمتنافس السممي بيف القوى الكبرى في محيط يسوده عدـ االستقرار امر غير مؤكد، بؿ اف 

                                                           

المجمة السياسية والدولية،  زيػػد عدناف محسػػف، االصالح السياسي في العالـ العربي بيػف )الدوافع والمعوقات(، - 1
 .87، وص82ص ، 2010، الجامعة المستنصرية، 16 العدد

ايف؟ الحرية الضائعة .. المستقبؿ المجيوؿ، الدار العربية لمعمـو ناشروف، بيروت، إلى  محسف دلوؿ، العرب- 2
 .208، وص203، ص2011

قبة لمفيـو وتطبيقات العدالة االنتقالية، وايضا: مروة نظير، االجياؿ المتعا .310، وص307المصدر، ص ونفس- 3
، مركز االىراـ لمدراسات االستراتيجية، 194اتجاىات نظرية في تحميؿ السياسة الدولية، مجمة السياسة الدولية، العدد 

 .8، وص5،ص 2013اكتوبر 
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جؿ الحصوؿ عمى مزايا مضاعفة مف المنطقة ىو أدفع القوى الكبرى إلى الصراع مف احتماالت اف تن
 االمر االكثر ترجيحا.

 
 
 وانظمة الحكـ الداخمية الشرعية،-ج

لة شرعية النظاـ السياسي أف تكوف مسإفالمخرج المتوقع ىو  اعاله، تناولوتـ وىذه النقطة ترتبط بما 
ناء موضع شؾ، خصوصا واف الشرعية لما تطرح تستند إلى اسس يقؿ االعتراض عمى قبوليا في اث

ف الشرعية عامة ومقبولة إلى اسس م كمما كاف النظاـ السياسي مستندفالتعامؿ مع النظاـ السياسي، 
كاف اكثر استقرارا، والمالحظ اف االنظمة السياسية في المنطقة اغمبيا تعاني عند التعامؿ  ،اجتماعيا

 ،سياسية صحيحة-ف خيارات اجتماعيةم تأاسس الشرعية لدى اغمبيتيا لـ يت مع الشرعية، كوف
ثنية أو قبمية، وفي كؿ و انيا تستند إلى اسس اوفرضت عمى الشعب، أ ،اما جاءت بفعؿ الغمبة :نماوا  

، وال يتوقع االنتقاؿ عنيا خالؿ إف ،االحواؿ ف مسالة الشرعية قضية مطروحة منذ عيد االستقالؿ لميـو
 رغـعمى اللـ تستطع اف تبني اساسا لدولة مؤسسات ؛  األوسطالسنيف القادمة كوف مجتمعات الشرؽ 

 .(1)2010ؿ بعد عاـ حدث الثورات العربية الذي حص مف 
 ،ف بيئة غير مستقرةإالستقرار، ومف ثـ فنحو ا األوسطاالمر يقمؿ مف احتماالت اتجاه الشرؽ  ذلؾو 
اكثر منو التنافس، بقصد الحصوؿ عمى مكتسبات  بيف القوى الكبرى نما تشجع عمى اتياف الصراعإ

 مف الدوؿ الموجودة في المنطقة.
 
 التنوع االثني والديني-د

العرب )ىناؾ قوميات كبرى:  /، فاثنيايفيسودىا تنوع اثني وديني واضح األوسطقة الشرؽ منطإف 
ىناؾ: المسمميف بتنوعات  /ودينيا ،..(مف والتركمافر واالتراؾ واالكراد والفرس واالشورييف واال

قادات انتماءاتيـ الفكرية والمسيحييف كذلؾ، والييود، والصابئة، واالعتقادات التي تزاوج بيف االعت
واالعتقادات االرضية )المجوسية(.  ،السماوية واالرضية )االزيدييف والعموييف والدروز، والبيائية،..(

نو أال إية سياسية واقتصادية واجتماعية، وىذا التنوع بقدر ما كاف يفترض اف يخمؽ ارضية لدينام
ة اثنية دوف سواىا، بسبب تعمؽ السمطة بمجموع ،وعدـ االستقرار ،ساعد عمى مزيد مف االنقساـ

 .(2)وليكوف التعددية في السمطة تعددية صورية

                                                           

، تاريخ الشرؽ - 1  .257، وص253، ص2012، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر، بيروت، 3، طاألوسطجورج قـر
، 70، ص2008جويف دايار، الفوضى التي نظموىا، ترجمة بساـ شيحا، الدار العربية لمعمـو ناشروف، بيروت، - 2

 .79وص
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جمالي العممية السياسية، وعمى عالقات دوؿ إانسحب عمى  المرتبط بيذا العامؿ عدـ االستقراراف و 
لة دعـ وف بعض القوى الكبرى لعبت عمى مسأك ،بدوؿ العالـ، وبضمنيا القوى الكبرى األوسطالشرؽ 

يقؿ معيا احتماالت المجوء  وىو ما انتيى الى اف ،نتماءات داخؿ الشرؽ االوسطبعض االثنيات واال
، كونو اكثر تحقيقا بيف القوى الكبرى عمى المنطقة واحتماالت المجوء إلى الصراع،إلى التنافس 

 لمصالح تمؾ القوى.
 
 :عدـ االستقرار السياسي الداخمي-ىػ

االخرى متعمقة بالصراعات الداخمية، وارتفاع مؤشرات وىو امر يرتبط بالمتغيرات في اعاله، واسبابو 
وقصور في الخدمات، وارتفاع مؤشرات الفقر  ،عدـ الرضا السياسي جراء ضعؼ االداء الحكومي

 .(1)والبطالة،..
وىو ايضا مؤشر يرتفع معو معدالت عدـ االستقرار ويؤدي كمحصمة إلى تشجيع القوى الكبرى عمى 

 .األوسطنو اتياف حالة التنافس في العالقات مع الشرؽ اتياف حالة الصراع اكثر م
 
 :ضعؼ سمطة القانوف-و

، قياسا بقوى العالقات الوالئية وعالقات القرابة، األوسطفي اغمب دوؿ الشرؽ  اً واضح اً وىو مؤشر 
تماس ب عندما يكوفنوف، بمعنى اف القانوف يتراجع وتسيد مجموعات اثنية موجودة بالسمطة عمى القا

 ادى الى، وىو امر ئيةمع عالقات الوال ومع المجموعة االثنية التي في السمطة، أو حتى ،سمطةمع ال
عدـ المساواة بيف المواطنيف، بؿ خمؽ اكثر مف مجموعة وطنية، حسب الماسؾ بالسمطة أو القريب 

 .(2)منو، وبالبعيد عنو
لتذمر السياسي ، وعدـ االمر ايضا تسبب باف تتجو العالقات السياسية إلى رفع معدؿ ا ذلؾو 

 األوسطاالستقرار، ومف ثـ شجع عمى اتياف حالة الصراع في عالقات القوى الكبرى مع دوؿ الشرؽ 
ية في الشرؽ قميمف العالقات اإلإال وىو أنافس، وىو امر يرتبط بمسبب اكبر وتغميبيا عمى عالقات الت

 يسودىا منطؽ الصراع عمى التعاوف. األوسط
 
 :األوسطالشرؽ  قميـية إلقميمي، المتعمؽ بالبيئة اإليمقمالمستوى اإل-2

مية ودينية وسياسية، جغرافية وقو و  ،يخيةالسباب تار نما يسوده الصراع،إ ،يةقميماف منطؽ العالقات اإل
نما ىي حدود سمحت بتداخؿ واسع في وا  دود التي اقرت بيف دوؿ المنطقة، ف الحإ :وضاعؼ منيا

                                                           

، 2013الكبير، دار القمـ الجديد، بيروت،  األوسطحسف محمد الزيف، الربيع العربي، اخر عمميات الشرؽ - 1
 .241، وص236ص
 .56. وص54، ص2008الجديد، مركز كارينغي لمسالـ الدولي، بيروت،  األوسطمارينا اوتاواي، وآروف، الشرؽ - 2
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وخمؽ والءات عابرة لمحدود تفوؽ الوالء الوطني، وىو امر ىيأ االرضية لعدـ التركيبة االثنية والدينية، 
وسمحت ليا بالتدخؿ في  ،ي اوسع، كوف الدوؿ الموجودة رىنت ارادتيا بالقوى الكبرىإقميماستقرار 

 ية تعاونية.إقميمسعت إلى تنظيـ نفسيا باطر  مماالمنطقة، اكثر 
لنمو  مييأةإلى توليد كوابح سياسية تقؼ بوجو اف تكوف البيئة  قاد الصراع والتبعية لمقوى الكبرىذلؾ و 
 ىي: ،القات التنافس، واىـ الكوابح السياسية في ىذه البيئةع
 
 :الحروب والتوترات والنزاعات واالزمات-أ
ف ما يميز الشرؽ أال إ، األوسطعدـ قصرىا عمى منطقة الشرؽ  مف رغـعمى الالخاصية  تمؾو 

وعدـ االتجاه إلى ايجاد بدائؿ سياسية النياء التوترات والنزاعات  ،ية الدواـخاص :فييا ىو األوسط
اكثر مف حرب، ومنيا الحروب العربية المنطقة  ذلؾ فقد شيدتواالزمات والصراعات الموجودة، ل

 (1991)اإلسرائيمية، والحرب العراقية اإليرانية، والحرب العراقية مع الواليات المتحدة وحمفائيا عامي 
ية والدولية في لبناف قميم، وغيرىا مف الحروب المتعمقة بتزاوج الحروب الداخمية بالبيئة اإل(2003) و
 .(1)سوريا وباليمف وبافغانستاف، وبتركياو 

كمحصمة إلى توسيع نطاؽ عدـ الثقة ومظيره البارز ىو االنفاؽ عمى التسمح  :الحروب، انتيت تمؾ
نطاؽ عدـ االستقرار، ومف ثـ االتجاه إلى دفع القوى الكبرى  الذي يتضخـ عاما بعد آخر، والى توسيع

 ية.قميمالتنافس في العالقات اإل الى إلى االنسياؽ وراء الصراع اكثر منو
 
 :يقميموجود جذور تاريخية: اثنية وجغرافية ودينية، وسياسية لمصراع اإل-ب
اف تكوف الدولة متصمة  ؿ، لـ تراعاثناء وبعد االستقال في قرتأنى آخر، اف الحدود السياسية لما بمع

باثنية وديانة وانتماء مذىبي محدد، وىو ما سمح باف تكوف كؿ دولة تحتوي داخميا تكوينات 
نما بنيت عمى عقمية إنما في عقمية السمطة، فالسمطة إ ماتقدـ لقصور ليس فيوانتماءات متعددة، وا
ستيعاب التعددية االثنية والمذىبية داخؿ إلمذىبي، وىو ما جعميا قادرة عمى االستحواذ االثني وا

 خصوصا واف االثنيات ما زالت محكومة  ،د صراعات داخؿ الدولة وبيف الدوؿالدولة، وانتيت إلى تولي
 

                                                           

 ،2013ت لمتوزيع والنشر، بيروت، ، شركة المطبوعااألوسطعمي وىب، الصراع الدولي لمسيطرة عمى الشرؽ  - 1
ؽ . وايضا: توفيؽ فارس العودات، الضحية الكبرى، الصراع االستراتيجي لمقوة العظمى في المشر 546-545ص

 .407-406ص ،2012العربي، دار نينوى، دمشؽ، 
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التاريخ قوى متعددة الف  بالتاريخ اكثر مف كونيا محكومة بالحاضر والمستقبؿ ، وتغذي صراعات
 .(1)عتمد عمى ىذه االدامةيوجودىا 

 
 :يقميمفي النظاـ اإل)إسرائيؿ(  ودوج-ج

ممة، زرعت زرعا بكؿ معنى الك اً غريب اً جسمتعد )إسرائيؿ(  ي، كوفقميمخر لمصراع اإلآوىو مسبب 
عف صدؽ بعيدا تجميع الييود مف كؿ دوؿ العالـ، قائمة عمى  ييوديةلتكوف دولة  في المحيط العربي

، األوسطار الغرب لدولة ييودية كبرى في الشرؽ ف االمر انتيى إلى اظيإروايات الشتات والعودة، ف
وفي  ،)إسرائيؿ( ادامة تفوقيا بجيد غربي، ونتيجة عقمية التوسع الذي تقوـ عميوعف طريقيا يتـ 

 .(2)صبح منطقة يرتفع فييا عدـ االستقرارأ األوسطف الشرؽ أسة دينيا، فىا المسمموف مقددمناطؽ يع
 
سرائ :بحث كؿ مف-د  :يةقميميؿ عف توسيع الدوارىا اإلإيراف وتركيا وا 
وقع تحت ضاغط القوى الكبرى،  األوسطي، فالشرؽ قميموعدـ االستقرار اإل،سبب اخر لمصراع و وى

االمر ادى بكؿ  ذلؾية، و قميموىذه القوى اتفقت ضمنيا عمى اضعاؼ العرب وتعزيز قدرات القوى اإل
صار توجييا باتجاه التمدد العرب، بؿ  ية عمى حسابقميمدوؿ الجوار إلى اف تبني مشاريعيا اإل

وخمؽ كيانات ىزيمة وتابعة، وىذا االمر ييدد بتوسيع نطاؽ عدـ االستقرار  ،باتجاه المنطقة العربية
تعميؽ حاالت التعاوف أو التنافس بيف القوى  ت الصراع اكثر مفي، ومف ثـ يعمؽ مف حاالقميماإل

 .(3)ت نفوذ وعالقات مع احدى القوى الكبرىية ستبني ليا مجاالإقميمكوف كؿ قوة  ،الكبرى
 
 :لقوميةاية: التيارات الدينية والعممانية و قميمزمة في العالقات اإلأظيور ثالثية مت-ىػ
ية بنت عناصر قوتيا عمى اساس انماء واحدة مف عناصر االثنية أو واحدة مف التيارات قميمالقوى اإلف

وصراع  مف تعددية وتداخؿ األوسطومنطقة الشرؽ ،ىي السياسية وانكرت الباقي، في خضـ ما تعيشو
 اذريا مذىبيا، اما-، اما إيراف فتبنت مشروعا فارسياواثنياتاريخي. فتركيا تبنت مشروعا عممانيا 

                                                           

 .3-2ص قطر، بال،-لية، جامعة جورج تاوفوالخميج، كمية الشؤوف الدو  األوسطا ، الشرؽ أمريكرامي خوري، - 1
، 184، ص2002وايضا: يحيى احمد الكعكي، الشرؽ األوسط وصراع العولمة، دار النيضة العربية، بيروت، 

 .189وص
، 2010، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر، بيروت، األوسطورية ومفاوضات السالـ في الشرؽ جماؿ واكيـ، س- 2

، مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث األوسط. وايضا: فولكر برتس، نظاـ الصراع في الشرؽ 98، وص90ص
لجوىر واالبعاد، ا)إسرائيؿ(  . وايضا: مصطفى عبد الواحد الولي، أمف59، وص52، ص1997والتوثيؽ، بيروت، 

 .29،وص20، ص2001مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، ابو ظبي، 
الجديد، مركز االمارات لمدراسات  األوسطالنووية وبناء الشرؽ )إسرائيؿ(  عصاـ فاىـ العامري، خصائص ترسانة- 3

 .99، وص93، ص2001والبحوث االستراتيجية، ابو ظبي، 
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العرب واالكراد،   :ت مصالحيار ىدأييوديا، ومف بيف االثنيات التي -فتبنت مشروعا عبريا)إسرائيؿ( 
و نحو المنطقة العربية انما يعمؽ قوة المجموعات المرتبطة بو وكؿ مف تمؾ المشاريع في توجي

 .(1)يقميماالمر ضاعؼ مف عالقات الصراع اإل ذلؾبعالقات تبعية، و 
 :بالنظاـ العالمي قميـارتياف عالقات اإل-و
ية، كوف القوى قميمالصراع عمى التنافس في العالقات اإل ف سيادة منطؽأخر عظـ مف شآو امر وى
تجيت إلى ربط إنيا إف ،تعزيز وجودىا :بقصد األوسطوباقي الدوؿ االخرى في الشرؽ ية قميماإل

إيراف )مف قبؿ القوى الكبرى:  األوسطوجودىا بارادة القوى الكبرى، وانتيى الحاؿ إلى استباحة الشرؽ 
يات وارتباطيا بالغرب وبالوال (االردف ودوؿ مجمس التعاوف الخميجي)وارتباطيما بروسيا، و (وسوريا

سرائيؿ وارتباطيا بالغربالم  .(2)..تحدة، وا 
الصراع عمى التنافس،  عالقات عمقت االتجاه نحو تعظيـ ية قميموالتوترات اإل االرتباطات تمؾ

 وليس بيئة يسودىا الصراع. ،ةر تطمب وجود بيئة ميس األوسطالشرؽ بفاالنطالؽ في اعماؿ منافسة 
 
 عالمية، اي بيئة النظاـ الدولي ككؿ:المستوى العالمي، المتعمؽ بالبيئة ال-3
وتحديدا منذ عاـ  ،لصراع عمى عالقات التعاوف أو التنافسامكانية التساع عالقات إالبيئة تتيح  تمؾو 

اتجو إلى  ،1991فالنظاـ الدولي بعد عاـ  (،فالديمير بوتيف)،اي منذ صعود الرئيس الروسي2000
ي، وتراجع حاد في قدرة القوى االخرى عمى اظيار الواليات المتحدة عمى قمة اليـر الدول اضيار

لي، والذي رغبتيا بمنافسة الواليات المتحدة، فانطمقت االخيرة بتصريؼ احداث وقضايا النظاـ الدو 
استخداـ مفرط لمقوة العسكرية ضد :، وانتيى االمر إلى(1991/ 1990)بدأتو بحدث العراؽ عاـ

طع اي قوة في النظاـ الدولي مف ثني الواليات المتحدة اخراجو مف الكويت، ولـ تست:العراؽ، بقصد
عف تحقيؽ مقاصدىا في ابعاد النظاـ الدولي عف االحادية القطبية التي كاف يعيشيا، واستمر النظاـ 

لقياـ الواليات المتحدة بتنفيذ كؿ ما مف شانو حفظ  سوغاً بعيدا عف التعددية، وكانت معيشتو لالحادية م
النظاـ الدولي، ومع قدوـ االلفية الجديدة بدأت اتجاىات تؤشر تحوؿ النظاـ وضعيا الرايادي في 

 الدولي نحو 
                                                           

، 2011لمنشر والتوزيع، عماف،  الجديد، دار الراية األوسطيوسؼ ابو سمرة، تاريخ الشرؽ محمد عبد حسيف،  - 1
 .251، وص248ص
، مركز األوسطمحمد عبد المعطي الجاويش، الرؤية الدولية لضبط انتشار اسمحة الدمار الشامؿ في الشرؽ - 2

وايضا: سرمد عبد الستار اميف،  .54، وص47، ص2002ستراتيجية، ابو ظبي، االمارات لمدراسات والبحوث اال
، مجمة درسات دولية، األوسطية وتركيا، اعادة تفعيؿ الشراكة االستراتيجية في منطقة الشر قمريكالواليات المتحدة األ

–وايضا: ىيثـ مزاحـ، نحو تفسير السس العالقة االمريكية  .76، وص63، ص2011، جامعة بغداد، (49)العدد 
-132، ص 2003(، مركز الدراسات االستراتيجية، بيروت، خريؼ 112األوسط، العدد ) االسرائيمية، مجمة شؤوف

133. 
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ار عوامؿ القوة عالميا بيف الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي وروسيا والصيف شالتعددية، بسبب انت
تتحرؾ في  والياباف وغيرىا مف القوى، وىو امر ينذر بتراجع في مكانة الواليات المتحدة، ويجعميا

. (1)اعاقة تاخر مكانتيا ، واعاقة تقدـ القوى المنافسة ليا فيضوء ىدي بعض العوامؿ التي تركز 
حوؿ اتجاىات العالقة نحو مما يمنع المنافسة بيف روسيا والواليات المتحدة وي ،وىذا االمر فيو

سبب بعدـ جدوى استمرار ، كوف الدوافع واالتجاىات في الحركة العالمية متناقضة، وىو ما سيتالصراع
اف السالح النووي والحروب  مف رغـعمى الجدوى الصراع في العالقات الدولية، في مقابؿ  التنافس 

وسباؽ التسمح تجعؿ الكمؼ مرتفعة الي صراع دولي، والعالقات االقتصادية فييا مزايا يمكف االبتعاد 
أو التنافس. واىـ الكوابح لعالقات  عنيا وعدـ جني فوائدىا في حالة غمبة الصراع عمى التعاوف

 ، المتعمقة بيذا المستوى تتعمؽ باالتي:األوسطاألمريكية في الشرؽ _التنافس الروسية 
 
 :جراء انتشار عناصر القوة عموديا وافقيا في المكانة الدولية لمقوى الكبرىالتحوؿ -أ

ية ، وىذا قميملقوى الكبرى، وحتى اإلنتشارا بيف اإفاف عوامؿ القوة صارت اكثر  تـ االشارة سابقافكما 
متالؾ القوى الكبرى لعوامؿ القوة، حتى اف إة عقود، واليوـ االنتشار وسع مف االتجاه بدء منذ عد

واستمرار ىذا  ،لمي المتالؾ عوامؿ القوة عالمياالواليات المتحدة تراجع نسبتيا في االجمالي العا
ف كبار، يمتمكوف كميـ مجرد العب مف بيف عدة العبي المنحى يمكف اف يحوؿ الواليات المتحدة إلى

 .(2)ثير في االحداث العالميةأنسب مف الت
وبامكاناتيا العممية،  قياسا بحجميا الجغرافي وبمواردىانيا تنمو، ويمكف اف يستمر نموىا إاما روسيا ف

عسكريا وسياسيا ): عمى صعيد عوامؿ القوة دولياتنمو فوؽ المعدالت التي تتمتع بااي انو يتوقع اف 
يدفع الواليات المتحدة الف تكوف اكثر صراعا واقؿ تنافسية وتعاونية، في  االمر ذلؾ، (واقتصاديا

ما يمكف اف يتبع ذلؾ مف كمؼ في خوض  مف رغـعمى ال، األوسطالعالـ اجمع وبضمنو في الشرؽ 
ت الواليات المتحدة قد طور  الذلؾ رأينوربما الحروب، وخسارة مزايا التعاوف االقتصادي؛  ،الصراعات

 تي:استراتيجيات جديدة تقـو عمى اآل
داة منشطة لحركة التبادؿ التجاري الدولي، فضال عف الشركات المتعدية أجعؿ االستثمارات -

 .(3)الجنسية

                                                           

، مصدر سبؽ ذكره،  1776مايكؿ بي، اوريف، القوة وااليماف والخياؿ، امريكا في الشرؽ األوسط منذ - 1 حتى اليـو
 .521، وص511ص
، دار الكتب العممية، بغداد، 2لنظاـ الدولي، طية ومستقبؿ امريكحيدر عمي حسيف ، سياسة الواليات المتحدة األ - 2

 .215، وص194، 2014
 .259، وص251المصدر نفسو، ص- 3
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مكانية اف تقع العقوبات عمى قطاع أو ربما شركة واحدة، وتبقى باقي العالقات االقتصادية إجعؿ -
 .(1)ع الدوؿ االخرى قائمةوالتجارية م

نما اف تقع عمميات عسكرية محدودة وتعرضية ا  ف ال تقع حروب كبرى بيف الدوؿ، و جعؿ امكانية ا-
تتوخى تدمير اىداؼ محددة دوف اف يحدث انتقاؿ في العالقات بيف الدولتيف إلى مستوى الحرب أو 

وال تقوـ بيا  ،منية وعسكرية عالميةالصراع، وربما يتـ نقؿ االعماؿ العسكرية المحدودة إلى شركة ا
 .(2)الدولة بذاتيا

 
 بروز ظاىرة الصراع الحضاري إلى جانب اشكاؿ الصراع االخرى: العسكرية واالقتصادية-ب

جزئي  اآلخر مف الصراعات، بعضيا شامؿ وبعضيا ةفالنظاـ الدولي، اتجو إلى اظيار انواع متعدد
مف  داالتجاه يع ذلؾحضاريا، و  ـاقتصاديا أ ـسكريا أي، سواء ما كاف منو عإقميممحدود وبعضيا 

ي والدولي منذ الحرب العالمية قميماكثر حاالت النكوص عما وصمتو االنسانية مف اشكاؿ لمتعاوف اإل
 .(3)الثانية

 
 :عالـ تتقارب حدوده بشدة بفعؿ المعموماتية واالعالـ واالتصاؿ والعولمة ظيور-ج
لعالقات الدولية، فبقدر اتجاه القوى والدوؿ المختمفة إلى التاطر ا فيمتغير اخر صار يؤثر  ىو:و 

ال وىو العولمة والمعموماتية أناؾ عامؿ اخر يضغط باتجاه مختمؼ بالحدود السياسية والسيادة، فاف ى
ف قدرىـ اف إ :البشر يعوف كؿ ذلؾ جعؿواالعالـ واالتصاؿ والثقافة والوعي االنساني، والسياحة،.. 

ف بعضيـ اقرب ا  فية والسيادية مخترعة ومصطنعة، و كوكب واحد، واف الفواصؿ الجغرايكونوا عمى 
االتجاه تعززه حركة البشر واالفكار والمعمومات،  ذلؾلمبعض االخر منو قياسا البناء وطنيـ الواحد. و 

ات العالق فيالتاثير بأو العقود القادمة  االعواـتجاه اقوى في تاثيره خالؿ وربما سيكوف ىذا اال
 .(4)الدولية

 

                                                           

ي، مجمة السياسية والدولية، يرانية تجاه البرنامج النووي اإلمريكرحمف عبد الحسيف ظاىر، خيارات الستراتيجية األ- 1
 .334، وص329ص ، 2014رية، ، الجامعة المستنص(24)العدد  

، مركز (42)ية وأثرىا في النظاـ الدولي، مجمة الدراسات الدولية، العدد مريكسميـ كاطع عمي، مقومات القوة األ- 2
 .169، وص161، ص2009الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 

، الجامعة (11)، ا لغرب واالسالـ )حوار اـ صراع(، المجمة السياسية والدولية، العدد زيد عدناف محسف - 3
 .59، وص52، ص2009نصرية، المست

دانا عمي صالح، المتغيرات المؤثرة في التعاوف الدولي بعد الحرب الباردة، اطروحة دكتوراه، كمية القانوف - 4
 .165، وص164ص ،2011سياسة، جامعة السميمانية، وال
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بروز ظواىر جديدة في االىتمامات السياسية العالمية: مكافحة االرىاب، والبيئة، ومواجية االزمات -د
 ..لمموارد التي تشيد نضوبا مستمرا االقتصادية، والبحث عف ادامة

رفاىية ف النمو المتحقؽ والإ :تحديات جساـ، واىميا قبالةاف االنسانية صارت  :االمر مبعثو ىو ذلؾو 
ابتكار تكنولوجيا تعظـ مف منافع ومزايا البدائؿ )يمكف اف تستمر اال بطرؽ محدودة: المرافقة لو ال

ال بتطوير التكنولوجيا، أو اف يستحوذ القمة إالطاقة، وىذا االمر ال يعالج  :واىميا،(الصناعية لمموارد
 .(1)ال بالصراعإاالمر ال يتحقؽ  ؾذلعمى الموارد ويعيشوا بوفرتيا، ويحـر منيا بقية سكاف االرض، و 

ؾ اتجاه الحتكارىا في اف كؿ مف االتجاىيف االف يطغى عمى العالقات الدولية، فالموارد ىنا :والواقع
االتجاىيف عمقا فجوة بيف  ستثمار طويمة االجؿ، والتكنولوجيا يتـ تطويرىا ايضا، وكؿ مفإاطار عقود 

واالخر ينكمش في ثراتو  ،فاالوؿ يتسع في ثرواتو وقدراتو،العالـ المتقدـ والعالـ النامي :عالميف
االمر سيخمؽ  ذلؾالفارؽ السكاني الكبير والجغرافي الكبير بيف العالميف. و  مف رغـعمى الوقدراتو، 

خر، ال تستطيع قوى السمطة في آبشكؿ أو  موجات مف التذمر وربما اساسا لمصراع بيف العالميف
 ماداـوىو امر سيدفع بالقوى الكبرى إلى سموؾ طريقيف: التعاوف فيما بينيا  العالـ النامي اف تحد منو.

ي لشراء تبعيتيا بطريقة أو انيا ال تستطيع انياء بعضيا البعض االخر، واالتجاه إلى دوؿ العالـ النام
 :وخصوصا ،بتقاطع أمريكي مع القوى الكبرى الصاعدة األوسطوىو امر ينذر في بمداف الشرؽ اخرى،
 .(2)يف وروسياالص
 
 المستوى المتعمؽ بروسيا وبالواليات المتحدة، كدولتيف:-4

الواليات و  اروسي ية في كؿ مفالداخماالوضاع محسـو لميـو ىو المتعمؽ بكؿ مف الويبقى المتغير غير 
اتجو إلى ، 1991، ونظرة كؿ منيما لالخر، فالداخؿ الروسي ومنذ التحوؿ الذي حصؿ عاـ  المتحدة

التي  مجموعة تعظـ أىمية االنفتاح عمى الغرب ميما كاف السبب، وىيبيف مجموعتيف: االنشطار
ضرورة العودة إلى االرث  ى، ومجموعة اخرى تر (2000-1992)قادت روسيا رسميا بيف عامي

 بدونو ـايديولوجي )كما يرى الشيوعيوف( أسواء بمحتوى  لقومي الروسي، والعظمة السوفيتيةا

                                                           

االستراتيجية، ابو ظبي  بحوثايريؿ تيمفورد، رؤية استراتيجية عامة لالوضاع العالمية، مركز االمارات لمدراسات وال- 1
. وايضا: د. صالح ياسيف محمد الحديثي، التأثيرات السمبية وااليجابية لمعولمة في القضايا 59،وص54ص ،2004، 

 ،2011، جامعة االنبار، 1والثقافية والسياسية واالجتماعية، مجمة ابحاث كمية التربية االساسية، العدد  االجتماعية
 .535، وص530ص
، 332، ص2011ا واستراتيجيات الطاقة، ترجمة احمد رمو، دار الساقي، بيروت، أمريكؿ كمير، دـ ونفط، مايك- 2

 .335وص



991 

االنتياء مف  ، وحتى2000االتجاه صار االقرب إلى السمطة منذ العاـ  ذلؾ، و (1) الروس( القوميوف)
 (.2015)مستيؿ عاـ  دراسةكتابة ىذه ال

اما عمى صعيد الواليات المتحدة، فاف الداخؿ األمريكي يتوزع بيف قوى متعددة، منيا مف يرى اف 
، وىناؾ (2)وتقميـ عناصر قوتياروسيا ىي واحدة مف ابرز الخصوـ لمواليات المتحدة يجب احتواءىا 

ف روسيا قوة غربية في كؿ االحواؿ، وما يحسب عمى الغرب يتـ تنظيـ سموكو ال دفعو إ :مف يرى
 ،وذلؾ محيااف روسيا يمكف اف يتـ االستفادة منيا اذا تـ التعامؿ معيا مص :لمعزلة. وىناؾ مف يرى

اقتصاديا، ومنع االحتكاؾ بالمصالح  لغربيمف سحب روسيا إلى العالـ ا مزيداليحتاج  إنو ىنا يعني
 (3)الروسية سياسيا وعسكريا

 
 :المطمب الثاني: معوقات اقتصادية

ال  األوسطفي منطقة الشرؽ  (التنافس)األمريكية عامة، وبضمنو _لواقع اف عالقات التنافس الروسيةوا
 فيخر آة التي تؤثر بشكؿ أو ح االقتصادينما ىناؾ جممة مف الكوابوا  تتاثر بالكوابح السياسية فحسب، 

 ،ظيور عالقات الصراع مصمحةعالقات التنافس، فتحد منو، أو تمنع استمراره ل
واذا ما اتينا إلى العالقات االقتصادية الدولية بشكؿ عاـ، وبضمنيا عالقات التنافس بيف روسيا 

العالقات  يفاف ىذه العالقات محكومة بمضاميف متعددة، تؤثر  رىوالواليات المتحدة ، سن
االقتصادية، وتدفعيا نحو وجية محددة، مفادىا اف الشركات اصبحت مسيطرة عمى اغمب النشاط 

االمر  ذلؾاالقتصادي الروسي، في حيف انيا المييمف عمى النشاط االقتصادي لمواليات المتحدة. و 
ية بيف الدولتيف. العوامؿ االقتصادية اف تفرض شروطيا عمى التعامالت االقتصاد قبالةيفسح المجاؿ 

داعمة لمتعاوف أو داعمة لمتنافس، كما اف بعضيا يقع و والعوامؿ االقتصادية ىنا ليست دائما ايجابية 
 وبعضيا االخر يقع في البيئة الروسية واألمريكية. ،األوسطية لمشرؽ قميمفي البيئة اإل

عدة كوابح ومعوقات  ألوسطاوعموما، تواجو كؿ مف روسيا والواليات المتحدة في تعامميا مع الشرؽ 
 :وىي الكوابح والمعوقات تقع في عدة مستويات تمؾاقتصادية. و 

 

                                                           

وايضا: محمد دياب، مف يحكـ روسيا؟  .146، وص134ص ر، الدب ينقمب نمرا، مصدر سابؽ،مرواف اسكند- 1
كز الدراسات االستراتيجية، بيروت، خريؼ ، مر 112الصراع بيف الكرمميف واالوليغارشيا، مجمة شؤوف األوسط، العدد 

 .76،وص72، ص2003
ممدوح محمود  . وايضا: 251، وص244صمريكية الروسية، مصدر سابؽ،طارؽ محمد ذنوف، العالقات األ - 2

 .66-65، مكتبة مدبولي، القاىرة، بال، صاألوسطي السوفيتي في الشرؽ مريكمصطفى منصور، الصراع األ
 ،2011المنيؿ المبناني، بيروت،  ية الروسية، دارمريك، التحوالت االستراتيجية في العالقات األامجد جياد عبد اهلل- 3

 .135، وص131ص
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 :األوسطالمستوى الداخمي، المتعمؽ بدوؿ ومجتمعات الشرؽ -1
اف اغمب نما ىي دوؿ مصدرة لمموارد االولية، اي إ األوسطاف دوؿ الشرؽ  مبعث الكوابح ىناإف 

ف عالقاتيا االقتصادية محكومة إف ،نب، ومف جانب اخرىذا مف جا اقتصادىا يقـو عمى الريع
توليد بعض القيود  :لتاف تدفعاف إلىأوالمس ،ربي، اكثر منو العالقات مع روسيابالعالقات مع العالـ الغ

. وعموما، يمكف تممس الكوابح أو القيود (1)األوسطعمى عالقات روسيا االقتصادية مع الشرؽ 
 االتي:باألمريكي  –التنافس الروسي  وياتاالقتصادية عمى تطور مست

 
سرائيؿ ومصر،  األوسطاف اغمب دوؿ الشرؽ -أ ىي دوؿ معتمدة عمى الريع النفطي، باستثناء تركيا وا 

 ،اي انيا تعتمد عمى الريع النفطي في تكويف الناتج المحمي
الذي ستتوجو لو  السوؽ /يفيد مسالتيف: اوال يفوتكويف الريع عمى اساس تصدير النفط والغاز الطبيعي

موارد الطاقة، واغمبو يتعمؽ بالعالـ الصناعي الغربي وبشرؽ اسيا، وبالشركات التي تتعامؿ مع ىذه 
اف دوؿ  ماداـ:المادة استثمارا وتنقيبا وانتاجا ونقال وتكريرا واستيالكا، واغمبيا ىي شركات غربية، و 

اذف ال يمكف تصور اف تتطور وروسيا ىما مصدريف خالصيف لموردي الطاقة،  األوسطالشرؽ 
المتحدة ومعيا اوروبا ال في حيف اف الواليات  ،ال بحدود دنياإ قتصاديةرتيما أو عالقاتيما االتجا

، لكف ىذه المادة ىي محؿ األوسطال كميات محدودة مف النفط والغاز مف منطقة الشرؽ إتستورد 
نتصور اف يرتفع معدؿ التبادؿ التجاري  لؾذصناعة وتجارة لمشركات الغربية واألمريكية منيا خاصة، ل

الشرؽ اوسطي واألمريكي، اذف السوؽ الشرؽ اوسطية غير مؤاتية لعالقات تنافس بيف  :بيف الطرفيف
 .(2)يفروسيا والواليات المتحدة اقتصاديا، قدر تعمؽ االمر بتجارة النفط والغاز الطبيعي

لـ تنـ اقتصادات صناعية أو انتاجية  األوسطرؽ واالمر اعاله لو مسبباتو، فما زالت اقتصادات الش
ف القطاعات السمعية ما زالت مساىمتيا في الناتج المحمي منخفضة، وىذا االمر إ :بمعنى ايحقيقية،

واحدة مف مسبباتو حجـ الريع المتاتي مف تصدير الموارد الييدروكاربونية، وغياب الدافع الحقيقي 
سرائيؿ ، النماء عممية تحوؿ في االقتصاد ال وطني لدوؿ ىذه المنطقة، باستثناءات متعمقة بتركيا وا 

الدوؿ، ونتيجة غياب النفط والغاز بكميات تجارية فييا نمت اقتصادىا عمى  تمؾومصر نسبيا. ف
ف تبادالتيا التجارية تكوف متنوعة مع دوؿ إومف ثـ ف ،تحقؽ نموا حقيقيا فيو وخدمات مختمفةصناعات 

 تجارة النفط والغاز. فيوال تركز  ،العالـ
 

                                                           

، مركز الدراسات (128)، العدد األوسطالكبير بيف روسيا والسبعة الكبار، مجمة شؤوف  األوسط.بيمنكايا، الشرؽ  - 1
 .74، وص69ص ،2008االستراتيجية، بيروت، شتاء 

، بيروت، مركز الدراسات االستراتيجية، 124، العدد األوسطالـ النجفي، اشكالية النفط االقتصادية، مجمة شؤوف س- 2
 .37، وص32، ص2006خريؼ 
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 :معدالت االستيالؾ-ب
االمر مع وجود اقتصادات قائمة عمى استيراد كؿ  ذلؾ، و األوسطوىي ما زالت منخفضة في الشرؽ 

ف السوؽ الشرؽ اوسطية تبقى إانو محدد ف ماداـما يتـ استيالكو، فيكوف حجـ ما يتـ استيراده محدد، و 
 ،ايبتوسيع التبادالت التجارية مع القوى االخرىسوؽ غير ممكف تصور نموىا عمى نحو يغري 

 ف التنافس يبقى محدد بسعة نمو السوؽ الشرؽ اوسطي.إ :بمعنى
اف االقتصادات الشرؽ اوسطية رىنت ارادتيا بالدوالر  :ال وىوإخر، آويمكف اف نضيؼ عامؿ 

ف الواليات المتحدة ا ماداـوتتاثر بازماتو، و  ،األمريكي، وىو ما جعميا ترتبط باالقتصاد األمريكي
يقود إلى  األوسطف ىذا االمر لدوؿ الشرؽ إتستمر بسياسة خفض الدوالر بقصد تعظيـ تجارتيا، ف

وليس دوؿ تصدير، وىو ما جعؿ موازنات ىذه الدوؿ تتحمؿ  ،كونيا دوؿ استيراد ،نتيجة عكسية
 . ومف ثـ تاثر معدؿ االستيالؾ فييا بالسمب.(1)تكاليؼ اكبر لوارداتيا

االرتياف إلى اسواؽ النفط العالمية، يجعؿ الدخؿ القومي لمدوؿ الشرؽ اوسطية متقمب بحكـ كوف -ج
 :االسعار تتعرض لمتقمب
اف حجـ اقتصادىا ونموىا ودخؿ  :اقتصادات ريعية، وىذا يعني :ىي األوسطاف اقتصادات الشرؽ 

 ةذا االمر تسبب بمشكالت جمدير. وىثر باسعار التصأا تتالفرد، وحجـ التبادالت التجارية،.. كمي
التقمب  وذلؾلدوؿ المنطقة، فاالرتياف بالسوؽ العالمية يرتبط بو ارتياف لمستوى االسعار ولتقمباتيا، 

وىو ما حقؽ وفرة القتصادات  ،ات ارتفعت االسعاريواضح في السوؽ العالمية، فمثال خالؿ السبعين
 ،1991وعادت االسعار باالرتفاع منذ عاـ ات، ي، ثـ حدث تراجع حاد في الثمانيناألوسطالشرؽ 

وضع االقتصاد في ىذه الدوؿ.  في، عندما اصابيا انكسار حاد اثر 2014صعودا حتى العاـ 
ثر التجارة الخارجية، فال تستطيع ىذه الدوؿ أت اوالتاثير ىنا شمؿ كؿ المرافؽ االقتصادية واىمي

 فاض االسعار يخفض قيمة التبادالتانخ االستمرار بمعدالت االستيراد المرتفعة، ومف ثـ فاف

                                                           

ط شبا 2، استخرج بتاريخ: تقرير، الخبراء يؤكدوف أف االرتباط بسمة عمالت أفضؿ مف الدوالر، موقع السياسة- 1
2015: 

http://al-
seyassah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-
%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA/ 
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االمر ال يساعد عمى تحقؽ مستوى مف التنافسية بمستوى الطموح في العالقات  ذلؾالتجارية، و 
 .(1)األوسطالروسية األمريكية المعنية بالشرؽ 

 
، ويقابميا ارتفاع األوسطارتفاع معدالت نمو الشباب إلى المعدؿ العاـ لمسكاف في دوؿ الشرؽ -د

 الت البطالةمعد
عامة، فالقوة االقتصادية  األوسطالقدرات االقتصادية لدوؿ الشرؽ  فيعامؿ اقتصادي اخر، يؤثر ىو و 
ف ارتفاع معدالت الشباب في قوة العمؿ في إف، نو في المقابؿأال إمكف قياسيا مف قوة العمؿ نسبيا، ي

ارتفاع بتتمثؿ والتي الوطني،  اقتصاد خامؿ يفيد بوجود مشكالت جمة يمكف اف يتعرض ليا االقتصاد
ليس نسبة الشباب في ظرؼ ب االرتفاع، فدولو يسودىا األوسطوىذا حاؿ الشرؽ  ،معدؿ البطالة فيو

انشطة اقتصادية حقيقية، وىو امر تسبب بمعاناة اقتصادية ليا، وىو امر ال يتوقع حدوث تحوؿ فيي
 .(2)عنو خالؿ ىذه المدة

 
، وحجـ االستثمارات في االسواؽ العالمية األوسطة المتحققة لدوؿ الشرؽ واالرصد اف الثروة المالية-ىػ

فاقتصادات  :ه الدوؿ تعاني مف انكشاؼ عاؿ جداانما ىذ األوسطال تعكس قدرات حقيقية لدوؿ الشرؽ 
ثر بالتجارة الدولية، فكمما انكمش الطمب العالمي أارة النفط العالمية، واالخيرة تتىذه الدوؿ تتاثر بتج

إلى تراجع العوائد التي تحصؿ  فإف ذلؾ يقود، أو تراجعت اسعارىما، يفى النفط والغاز الطبيعيعم
عمييا ىذه الدوؿ، ومف ثـ يتسبب االمر بمازؽ لموازناتيا السنوية. وباتت كؿ الجيود التي بذلتيا ىذه 

محمية التي تتسبب بحكـ عوامؿ عدـ االستقرار ال ستثمار في دوليا اف تكوف متواضعةتعظيـ االبالدوؿ 
 .(3)ستيطاف المحمي منو أو باستقداـ االجنبي منوإوليس ب ،بخروج راس الماؿ

 
 عف طريؽغير قادرة عمى تطوير ميارات االبداع واالبتكار  األوسطما زالت اغمب دوؿ الشرؽ -و

 :البحث والتطوير

                                                           

مركز الدراسات االستراتيجية، بيروت، خريؼ ، (124)نعيمة شوماف، صدمة النفط، مجمة شؤوف األوسط، العدد - 1
كامنوف  3تقرير، سمات الدولة العربية الريعية، جامعة بابؿ، استخرج بتاريخ: . وايضا: 64، وص62، ص2006
 2014االوؿ 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/ad_downloads/6_24416_446.pdf 
، 2007ماؿ افريقيا، الطريؽ غير المسموؾ، البنؾ الدولي، واشنطف، وش األوسطتقرير التنمية في منطقة الشرؽ - 2

 .7-6ص
، 1992، بال، بيروت، واالحتكارات الدولية، ، ترجمة بساـ خميؿ األوسطوؼ، نفط الشرؽ كالكسندر بريما- 3

 .35-34ص
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ف ليوـ، و مف اىـ دعائـ االقتصادات النشطة في عالـ ا يعد البحث والتطوير واحدإذ  اغمب دوؿ العالـ ا 
، (إسرائيؿ)باستثناء  األوسط ؽف منطقة الشر إ الإاتجيا القومي، مف ن (%6-2) يقاربتنفؽ عميو ما 

ال تعطي ليذه النقطة اىتماما حيويا، وىو ما جعميا اقتصادات اسيرة لمتجارة وموارد الريع وليس 
تصادات ىذه الدوؿ لتكوف بمستوى المنافسة ف امكانية نمو اقإيعني  ذلؾالنشطة اقتصادية حقيقية. و 

 نما ىي مسالة نسبيةإ ،التجارية مع القوى الكبرى أو اف تكوف محط تنافس بيف القوى الكبرى
 .(1)وال يتوقع اف ترتفع اسيـ المنطقة اقتصاديا في السوؽ العالمي ،ومحدودة

 
س الماؿ البشري أية، ومنيا ر الريعكما انو لـ توجد لميوـ سياسات اقتصادية في ادارة الموارد غير -ف

 والمعرفة
 ،التنمية البشرية اىتماما يذكر عض االستثناءات ، ما زالت لـ توؿمع ب األوسطفاغمب دوؿ الشرؽ 

وسبب  ،االقتصادي واالجتماعي ليذه الدوؿبوصفيا العامؿ االوؿ في التنمية، وتغيير الواقع السياسي و 
وميما كانت  ،والرغبة باستمرارىا بشتى الطرؽ ،ؽ بالسمطةمتعم /االوؿ :العزوؼ ىو عامميفذلؾ 

. ، والسمطة ترغب باستمرار الطاعة والخضوع ليا ماليا ووالءااالدوات المستخدمة لمعنى التغيير
لى والقرب مف السمطة استنادا إ ،متعمؽ بالماؿ، فتوزيع الثروات يتـ استنادا لعامؿ الوالء خر/واآل

 حتميةف االمر يتسبب بإف ،نماء عامؿ راس الماؿ البشري والمعرفةإمعايير غير مينية، اما في ظؿ 
وليس لدعـ عالقات الوالء واالنتماء والسمطة. ومثؿ ىذا  ،تغير عامؿ الثروة نحو تطوير ودعـ المعرفة

 .(2)األوسطالتحوؿ غير ممكف تصوره خالؿ ىذا العقد مف الزمف في الشرؽ 
 
 :األوسطالشرؽ  قميـية إلقميمي، المتعمؽ بالبيئة اإلقميممستوى اإلال-2
نما يمد إلى اجمالي البيئة وا  ، األوسطف امر المعوقات ال يقتصر عمى البيئة الداخمية لدوؿ الشرؽ إ

نما تميد إحالة التنافس بيف القوى الكبرى، ية ليذه الدوؿ، فيي تييئ لمشاىد ال تعيف عمى اتياف قميماإل
 ة الصراع.لحال
تية بوجو التنافس يطرح المعوقات اآل راهي الشرؽ اوسطي، سنقميمذا ما اتينا إلى حالة النظاـ اإلفإ

 :(3)الروسي األمريكي

                                                           

مة جامعة االنبار لمعموـ التنافسية، مج  وليد خالد صالح، دور التكاليؼ عمى أساس االنشطة في تنفيذ الستراتيجيات- 1
 .302. وص297، ص2012، (4)العدد االنبار،  االقتصادية واالدارية، جامعة

 .9-8وشماؿ افريقيا، الطريؽ غير المسموؾ،، مصدر سبؽ ذكره، ص األوسطتقرير التنمية في منطقة الشرؽ - 2
ميات العربية، مركز دراسات الوحدة الديناإلى  المتغير نظرة جديدة األوسطجولي سي. ىيريؾ، واخروف، الشرؽ - 3

الكبير، اتحاد  األوسط. وايضا: توفيؽ المديني، العرب وتحديات الشرؽ 77، وص67ص، 2011العربية، بيروت، 
 .110، وص103، ص2010الكتاب العرب، دمشؽ، 
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 يف:ىي دوؿ ريعية، تعتمد عمى تصدير النفط والغاز الطبيعي األوسطاف اغمب دوؿ الشرؽ -أ
انيا تخمؽ اقتصادات غير مستقرة،  :االبرزثيرىا أينا اف تثيراتيا في اكثر مف جانب، وبتأبينا  وقد
 األوسطرتينة بالبيئة واالسواؽ العالمية الستيالؾ النفط والغاز وىو ما يجعؿ اقتصادات الشرؽ مو 

دوؿ المنطقة نفسيا او عامة غير مستقرة، كما انو ال يخمؽ قاعدة واسعة لتبادالت تجارية حقيقية بيف 
 ،تعتمد في الجزء االعظـ مف مواردىا عمى تصدير النفط والغازكوف االخيرة ايضا  بينيا وبيف روسيا

 إلى االسواؽ العالمية.
كـ كوف المجتمع فييا لـ تعتمد عمى قاعدة صناعية تنافسية، بح األوسطاف اقتصادات الشرؽ -ب

 (:البداوة والريؼ واالستيالؾ)نما ىو مجتمع يميؿ إلى المزاوجة بيف: وا  غير صناعي، 
ما حققتو عائدات النفط  مف رغـعمى الالمنطقة  تمؾاف و ، الشرؽ االوسطػالمرتبطة بوالنقطة االخرى 
 ظمتيحدث تحوؿ في عقمية االنتاج، و نو لـ أال إمف تغير محدود باالستيالؾ،  يفوالغاز الطبيعي

تعيش مرحمة تتزاوج فييا قيـ البداوة والريؼ، مع شيوع انماط جديدة مف االستيالؾ، وغياب حقيقي 
يراف نسبيا.لعام سرائيؿ؛ ومصر وا   ؿ االنتاج، باستثناءات متعمقة بتركيا وا 
بسعة االنكشاؼ عمى االقتصاد  :تتميز األوسطعمى اف اقتصادات الشرؽ  اللةاعاله يعطينا دل-ج

و سيخمؽ ليا وضعا في منظمة التجارة العالمية خمؽ أ األوسطالدولي، كما اف عضوية دوؿ الشرؽ 
مصنعة تصنيعا  ـي اما مواد ىيدروكاربونية خاـ، أف المنتجات المصدرة ىإ بحكـ :سمبي غير طبيعي

اوليا، وىي ممموكة لمدولة، وتحتاج ىذه الدوؿ إلى حماية وادخار ثرواتيا لمصمحة الدولة، ولكف طبيعة 
اف كؿ العمميات واالنشطة التجارية تخضع لقاعدة المنافسة، مما يجعؿ  :عمؿ منظمة التجارة ىو

لة عدـ التنافسية، أو ربما وجود دعـ حكومي أياوية تواجو احتماالت التعرض لمسالبتروكيم الصناعات
 .(1)ليا،..

ية قميمتتعرض لضغط العوامؿ السياسية، المحمية واإل األوسطما زالت البيئة االقتصادية لمشرؽ -د
يراف عاـ سياسة االحتواء المزدوج التي اتبعتيا الواليات المتحدة ضد ا والدولية، مثالً  ، 1993لعراؽ وا 

قرت بموجبو عدـ السماح لمشركات أو  ،1994عاـ  الذي فرضتو الواليات المتحدة (داماتو)وقانوف 
 تمؾتتعرض لمعقوبات األمريكية،..  الأدوالر في إيراف، و  /مميوف (20)االجنبية اف تستثمر اكثر مف 

نطؽ المنافسة الكاممة في االسواؽ الشرؽ العوامؿ السياسية تعيؽ امكانية اف تتعامؿ القوى الكبرى بم
 اوسطية.

 
 المستوى العالمي، المتعمؽ بالبيئة العالمية، اي بيئة النظاـ الدولي ككؿ:-3

                                                           

ودية، العدد مميار دوالر حجـ استثمارات الصناعات البتروكيماوية في دوؿ الخميج، صحيفة الرياض السع 220- 1
 :2015 العاـ شباط 8، استخرج بتاريخ: ((17029

http://www.alriyadh.com/1019590 
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تمتد المعوقات التي تعيؽ جعؿ المنافسة تامة بيف روسيا والواليات المتحدة في المنطقة إلى وجود إذ 
 تي:اآلبف ادراجيا ية، وىذه المعوقات يمكمعوقات في البيئة العالم

بتجارة النفط، وىذا االمر يجعمو متقمب، فالبيئة العالمية  األوسطارتباط الناتج القومي لدوؿ الشرؽ -أ
في اطار اسواؽ عالمية كبرى  صناعي واذواؽ االستيالؾ العالميةقاعدة االنتاج ال اساس: تقوـ عمى

يا ليس اقتصادية، متغيرات عديدة جماالسواؽ تتعامؿ مع تمؾ اسيا واوروبا واألمريكيتيف، و في 
نما إ، األوسطالمصدر الرئيس لعائدات الشرؽ  عدهب يفالؾ النفط والغاز الطبيعييف استإوعموما، ف
االوضاع تشيد موجات مف الطمب الكثيؼ وموجات  تمؾوـ باوضاع االقتصاد العالمي. و يكوف محك

 ،اف العالقة بينيما ليست جازمة مف غـر عمى المف تقمص معدالت الطمب، بحسب النمو االقتصادي، 
ض االستيالؾ ال يمكف التراجع عنو واف كاف ىناؾ كساد في السوؽ العالمية، وىو ما اشرتو عفب

وفي ظؿ وجود وفرة طبيعية  ،)االزمة االقتصادية العالمية((،2014 -2008)العامي بيفماالمرحمة 
مؽ بطبيعة االنشطة االقتصادية فحسب، ومثالو ما مف االمدادات النفطية، كما اف اسعار الطاقة ال تتع

اف ىناؾ نشاط اقتصادي واف التجييز ال يقدـ فائضا نفطيا  مف رغـعمى الف،2014جرى نياية العاـ 
ب في سوؽ الطاقة العالمي التقمذلؾ بطت إلى معدالت غير متوقعة. و غير طبيعي اال اف االسعار ى

امكانية اف يكوف سوؽ مفتوحة في وجو التنافس  فيو  األوسطالوضع االقتصادي لمشرؽ  في يؤثر
 .(1)الدولي

 :واقتصادىا بالحالة السياسية لمنظاـ الدولي األوسطارتباط دوؿ الشرؽ -ب
جزء حساس لتقمبات النظاـ الدولي عامة، ولتوجيات  األوسطمتعمقة بكوف منطقة الشرؽ الالنقطة ي وى

استطاعت القوى الكبرى اف فقد لريادة في النظاـ الدولي، راتب االقوى الكبرى في جعميا اداة لبموغ م
واف تفرض عالقات تبعية لدوليا لمقوى الكبرى، ووصؿ تدخؿ القوى الكبرى في  ،األوسطتدخؿ الشرؽ 

يا، كما ىو الحاؿ مع الواليات المتحدة مع إقميمإلى اف تكوف العبا  األوسطعالقاتيا مع دوؿ الشرؽ 
 .(2)2011، وحاؿ روسيا في تعامميا مع احداث سوريا منذ عاـ سطاألو اغمب تفاعالت الشرؽ 

األمريكية في  _الكوابح اتجو تاثيرىا إلى اف تحد مف معدالت التنافس في العالقات الروسية فكؿ تمؾو 
 المنطقة، وتساعد عمى تحويؿ االىتماـ إلى الجوانب السياسية، والى الصراع بشكؿ اكبر.

 
 وبالواليات المتحدة، كدولتيف: المستوى المتعمؽ بروسيا-4

                                                           

احمد حسيف الييتي،  د.بختيار صابر محمد، اثر تقمبات االيرادات النفطية في مؤشرات االقتصاد الكمي واداء  - 1
، (7)العدد  نبار لمعمـو االقتصادية واالدارية،اسواؽ االوراؽ المالية في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي، مجممة جامعة اال

 .7، وص5ص ،2011جامعة االنبار، 
ية لمعمـو ناشروف، بيروت، ية تجاه الخميج، الدار العربمريكمحمد وائؿ القيسي، مكانة العراؽ في االستراتيجية األ- 2

 .145، وص130ص ،2013
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متعمؽ بالحالة االقتصادية لروسيا والحالة  :المتغير االخير في الكوابح االقتصادية، وىوو وى
 االقتصادية لمواليات المتحدة

انو اقتصاد مدعوـ بقاعدة بحث وتطوير ميمة، وقاعدة  رىنظرنا إلى االقتصاد الروسي، سن ذا مافإ
ف أ إالغاز بنسبة ميمة، عتماد االقتصاد الروسي عمى عائدات النفط والصناعية ميمة، ناىيؾ عف ا

وجود قدر مف التدخؿ السياسي في ادارتو ، ومف وجود ىروب  ما زاؿ يعاني الروسي االقتصاد
النقطة تخمؽ نوع مف  تمؾسياسية في العالقة مع الغرب، و لرؤوس االمواؿ منو بسبب كثرة االزمات ال

بعد احداث اوكرانيا وانخفاض اسعار النفط، اذ  قد اتضحتقتصاد الروسي، و رة االعدـ الثقة بقد
 ،(1)تعرض االقتصاد الروسي ليزة عنيفة

وىو يعتمد قطاعات ف االقتصاد األمريكي مبني عمى قدرات اقتصادية تنافسية كبيرة، إفي المقابؿ، ف
ديوف الكبيرة، وارتفاع معدالت ال :اىـ اوجو معاناتوأف مف ولكنو اقتصاد يعاني، و  .انتاجية حقيقية

االستيالؾ قياسا إلى القدرة االنتاجية األمريكية، والعجز الواضح في الميزاف التجاري مع دوؿ العالـ، 
المؤشرات تدفع  تمؾكي، وارتفاع في مؤشر البطالة. والحاجة إلى تدفؽ االمواؿ إلى الداخؿ األمري
 ة، وشيوع اجواء التنافس عالميا.االقتصاد األمريكي إلى البحث عف اسواؽ مفتوح

ارض بشكؿ اكبر بيف اف التوجيات السياسية تتجو إلى اف تتعماداـ ف المتعارضاف، يواالتجاى
رارية التنافس، مقابؿ اشكاؿ اخرى مف مما يقمؿ مف امكانية اف تتجو الدولتاف إلى است ذلؾالدولتيف. و 

 العالقات بينيما.
ة تمنع استمرارية المنافسة بيف روسيا والواليات المتحدة ادية عدوبالمحصمة، فإف ىنالؾ كوابح اقتص

 مستقبال.
 

 :المطمب الثالث: معوقات امنية وعسكرية
عمى الكوابح السياسية  األوسطاألمريكي في الشرؽ -وال يتوقؼ امر اعاقة التنافس الروسي

 :تواجو كؿ مف حيثلعسكرية، ة بالجوانب االمنية واواالقتصادية، انما ىناؾ كوابح مف نوع اخر، متعمق
تمؾ عسكرية. و -وابح ومعوقات امنيةعدة ك األوسطروسيا والواليات المتحدة في تعامميا مع الشرؽ 

 تي:اآلبقع في عدة مستويات يمكف ادراجيا الكوابح والمعوقات ت
 قة:ية ليذه المنطقميم، وبالبيئة اإلاألوسطالمستوى الداخمي، المتعمؽ بدوؿ ومجتمعات الشرؽ -1

التي و والواقع، اف ىذه المنطقة مفتوحة امنيا وعسكريا عمى انواع غير محددة مف العالقات والظواىر، 
نا عدة ى فأننا نرىرى التي تتفاعؿ معيا. وعموما، القوى الكب فيدوؿ المنطقة و  فيارس تاثيرىا تم

 تي:تحديات ومعوقات ابرزىا اآل
                                                           

، مركز (7)ية الروسية، مجمة ابحاث استراتيجية، العدد خالد اسماعيؿ سرحاف ، عقيدة بوتيف في السياسة الخارج- 1
 .119، وص112ص ،2014حاث االستراتيجية، بغداد، بالدي لمدراسات واالب
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 ،، كونو امف قائـ عمى الخوؼاألوسطغمب دوؿ الشرؽ اف ىناؾ مشكمة متعمقة باالمف الداخمي ال-أ
 :يس مف تممس واتباع اجراءات صحيحةول

القرف العشريف تعمقت باجراءات االمف ، وكثفت جيودىا بمنذ اف استقمت الدوؿ فيو  األوسطفالشرؽ 
كـ االنفاؽ عمى قطاعات االمف، وعدد منتسبي افراد  عف طريؽىذا المجاؿ، وىو ما يتضح  في
جيزة االمنية، والصالحيات التي يفوض بيا ىذه االجيزة خارج سياقات الدستور والقانوف، ونوع اال

وكميا  ،..انونا لمف ينتمي إلى تمؾ االجيزةاالنتماءات االثنية والدينية التي يتـ اشتراطيا ضمنا أو ق
التماـ االجراءات اجراءات تنـ عف اف ىناؾ مشكمة حقيقية موجودة، يخشى اف يتـ اعتماد تصريح بيا 

 .(1)السميمة ومعالجتيا
جوانب حفظ النظاـ الحاكـ وشخوصو اكثر مف كوف  فينما ىو تركزىا إوىر المشكمة االمنية ولعؿ ج

اف الغائب ىو الدولة  ماداـالدولة والشعب ومصالحيما. و  سياسات واجراءات االمف متعمقة بحفظ
ظير جوىر المشكمة في كوف الخوؼ ىو مف النظاـ وشخوصو، اذف تأ :والشعب، والحاضر ىو
يتو مف المتغيرات االخرى، ف النظاـ الحاكـ يخشى مف الشعب اكثر مف خشإ :اساسيا، ومفاد الخوؼ

تي انشاءىا، وىذا االمر ال يحقؽ فيو يستنجد بالبيئة الخارجية لدعـ العصبية والوالءات الوليذا 
نارجي عمى البيئة الشرؽ اوسطية، مكانية لتنافس خإ مجرى  فيما يحقؽ عالقات تبعية تؤثر وا 

 .(2)العالقات االقتصادية
ويمكف تممس حالة الخمؿ االمني في بعض الدوؿ، وتحديدا الخميجية منيا، والتي تعاني مف تبعية 
امنية لمخارج، كوف االمف غير ممكف تحقيقو بسياسات واجراءات وطنية، وحاؿ سوريا ىو ايضا مؤشر 

 .اخر عمى ىذه الحالة،.
 
، ومثالو األوسطاف احتالؿ العراؽ لمكويت كشؼ عف وجود خمؿ في المنظومة االمنية لمشرؽ -ب

 :األوسطايضا احداث التدخالت اإلسرائيمية في الشرؽ 
 :ية، واىمياقميمجممة مف المشكالت االمنية التي تتسبب بتوتر العالقات اإل يعاني األوسطفالشرؽ 

الجغرافيا )المشكالت المتعمقة بالتداخؿ االثني:  :واىميا وجود مشكالت غير محسومة تاريخيا،
وليس لحقائؽ  ،، نتيجة كوف الحدود تـ وضعيا استنادا إلى اتجاىات غربية(والمكونات القومية والدينية

ية عمى قميموضع العتبارات تتعمؽ باعماؿ توسع لبعض الدوؿ اإل /اثنية أو جغرافية، وبعضيا االخر
ا خمؽ تداخالت صار يتسبب بمشكالت امنية، ولننظر إلى إيراف التي تتداخؿ وىو م ،حساب االخرى

                                                           

 .320، وص315ص ىيريؾ، واخروف، مصدر سبؽ ذكره، جولي سي.- 1
، رسالة 2011 -2003وضحو ذيباف غناـ المطيري، دور مجمس التعاوف الخميجي في حفظ امف منطقة الخميج - 2

، جامعة الشرؽ   .73، وص67ص ،2011، عماف، األوسطماجستير، كمية االداب والعمـو
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واالقاليـ الشرقية المطمة عمى الخميج العربي، وتتداخؿ مع العراؽ في  ،االحواز إقميـمع العرب في 
 المناطؽ الشمالية الشرقية منو المتعمقة بالوجود الكردي، وتتداخؿ مع تركيا واذربيجاف بالوجود االذري،

دىا مع كؿ مف باكستاف ومع تركمانستاف وارمينيا في شماليا ايضا، واالمر نفسو يتكرر مع حدو 
كمما اتجينا إلى الدوؿ فدوؿ المنطقة كافة،  :نما يشمؿوا   ،االمر ال يقتصر عمى إيراف، و وافغانستاف

نوع االنتماءات وت ،التداخؿ المذىبي والتداخؿ القبميوىما  ،العربية يظير نوعيف جديديف مف التداخؿ
 ،صراع انما ارتيانو بعوامؿ تاريخية وارادات سياسية وغياب حقيقي لمشروع الدولةال ة عمىلليس دال

وجعميا  ،عمؽ مشكمة االنتماءات ماتقدـ ور مشكمة شرعية السمطة،.. كؿوسيادة منطؽ السمطة، وظي
ة. بمعنى آخر، اف الحدود ية الشرؽ اوسطيقميمفي العالقات اإل االمني واحدة مف مسببات الصراع

والتاريخ والتداخؿ القومي بيف إيراف والدوؿ العربية )االحواز(، وبيف إيراف وتركيا )االذرييف(، وبيف 
 .(1)ما زالت قضية امنية شائكة تعيؽ بناء الثقة بيف ىذه الدوؿ ركيا والعرب )لواء االسكندرونة( ت

كمشكمة طافية،  األوسطاالمف في الشرؽ  ، ظيرت مشكمة1990ولما غزا العراؽ الكويت، عاـ 
حؿ لمشكمة االنتماءات وتقاطعيا، واظيار االرادة السياسية  يكف ىنالؾـ ليصعب ايجاد حموؿ ليا ما 

االمر مستمر في ، بؿ دراسةا خالؿ المدة التي تغطييا اللمتعايش في المنطقة، وىذا االمر لـ يكف بارز 
ي، قميمدالة عمى استمرار التوتر اإل)إسرائيؿ(  سرائيمي، كوفاال _ظؿ استمرار وجود الصراع العربي

 ية عمى التعاوف االمني.قميموغياب لمنظومة يمكنيا اف تجمع االرادات اإل
 اف التيديدات خارجيةو تنظر لبعضيا كمصدر تيديد اكثر مف منظورىا  األوسطاف دوؿ الشرؽ -ج

جؿ تحقيؽ امنيا الوطني عمى حساب االستقرار أىي تتحالؼ مع الدوؿ االجنبية مف ، و يقميملالمف اإل
مع وجود مشكمة السمطة وشرعيتيا، ورغبة الحكاـ باالستمرار في تولي  ربالظيو االمر بدأ  ذلؾو يقميماإل

ى توسيع المنظومة اتجيت ارادة االنظمة إلفقد مياـ حكميـ، ولكبح الشعب عف المطالبة بالتغيير 
المنظومة العسكرية ضعيفا،  كاف بناء ذلؾحة ال تكفي لمعسكرة التامة، لااف الموارد المت ماداـاالمنية، و 

لـ يكف غريبا اف تتجو  ذلؾيا كما بينا في اعاله، لإقميماف العالقات االمنية والعسكرية متوترة  ماداـو 
عدي عمى امف النظاـ الحاكـ، ية لزعزعة االستقرار لبعضيا البعض االخر، وبضمنو التقميماالرادات اإل

ف مصدر الخطر عمى امنيا ووجودىا إ األوسطفي الشرؽ  موجودة االنظمة الحاكمة كانت ذلؾول
وليس بالبيئة الدولية، وىو ما جعؿ بعضيا يتجو إلى البيئة الدولية تممسا  ،يةقميممتعمؽ بالبيئة اإل

 .(2)لمحماية أو تعزيزا لقدراتيا وادوارىا

                                                           

1 -Shaista Shaheen Zafar, Turkey’s ‘Zero Problemswith Neighbours’ , Foreign Policy; 
Relations with Syria, Journal of European Studies No3, 2011,, pp: 143-145. 

 االىراـ الرقمي ة السياسية"، سمسمة الديمقراطية،وؿ معني ومؤشرات "الثقوفاء داود، ح- 2
 :2011 العاـ اكتوبر

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=749756&eid=5608 
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 :ية، ومؤشره ىوقميمواسع النطاؽ في العالقات اإل عدـ ثقة :وتشكؿ اليواجس االمنية والعسكرية
كالىما اذا ما تـ التدقيؽ ، وىو عامؿ يرتبط مع التوجيات، األوسطوارتفاع معدلو في الشرؽ  ،التسمح
انما ىي مف تكوف مرتبطة معيا بعالقات  ،األوسطاف مصادر التجييز بالسالح لدوؿ الشرؽ  رىبو سن

 .(1)واىميا الواليات المتحدة ،..(شر لمقوات وحمايةعالقات دعـ ون)امنية وعسكرية: 
 
يشيد انقساما بيف االتي:  األوسطاف االساس الذي يبنى عميو النظاـ السياسي في دوؿ الشرؽ -د

 (قبمي)لدى إسرائيؿ، و (ديني)لدى تركيا، و (قومي-عمماني)لدى إيراف، و (عقائدي -اثني) اساس
 .لدى العراؽ ومصر وسوريا (المعالـ غير محدد)لدى دوؿ الخميج العربية، و

االنقساـ يتسبب بصراعات امنية مضاعفة، ويخمؽ اساسا لتوجيات متباينة بيف دوؿ المنطقة،  ذلؾو 
وتركيا ودوؿ مجمس التعاوف الخميجي، )إسرائيؿ(  :اف الواليات المتحدة تحتضف كؿ مف :المالحظمف و 

يدؿ عمى اف القوى الكبرى  و ماإيراف وسوريا. وى :جيدة مع كؿ مففي حيف اف روسيا ترتبط بعالقات 
مف  ةالتي ترتبط بعالقاتيا الدولي األوسطترتبط بعالقاتيا مف منظور مصالحيا، عكس دوؿ الشرؽ 

واستقرار في عالقاتيا في تحقؽ استمرارية  /ف االولىإ، والفرؽ بيف االثنيف (2)منظور رؤية نظاـ حكميا
ج عالقات التنافس في المنطقة عالقاتيا، وىو ما ال يساعد عمى نض تخمؽ تبعية في اآلخرى/حيف اف 

 مف منظور اقتصادي أو سياسي.
 
 :األوسطفي منطقة الشرؽ االمنية الشواغر  اىـما زالت قضايا القومية الكردية مف -ىػ
بوصفيا مف اكبر  رف العشريف ظيرت المشكمة الكرديةالمنطقة في القبمنذ ظيور الدوؿ المستقمة ف
مميوف  (50ػ)ـ نحو الىمشكالت التي لـ يتـ ايجاد حموؿ ليا، فالكرد ىـ قومية كبرى يفوؽ عددال

سيا الوسطى التي تتمتع آواكبر مف عدد سكاف بعض دوؿ  ،انساف، اي انيـ اكبر مف القومية الفارسية
الدولة )قومي: /، ىو التقسيـ بيف كيانيف احدىـ1921بوضعية دولة، وكاف وضعيـ قبؿ عاـ 

ديني ىو الدولة العثمانية، وكاف وضعيـ داخؿ الدولة العثمانية محتوى كوف  /، واالخر(لفارسيةا
باستثناءات متعمقة بتولي جمعية  القات الدولة الداخمية والخارجيةالعامؿ القومي كاف غير طافي في ع

بيف العرب في بالد ، وبروز بعض نزعات االحتجاج القومية العثمانية االتحاد والترقي الحكـ في الدولة
الشاـ مستيؿ القرف العشريف، اما االكراد فظيرت مشكمتيـ في اعقاب اعالف الحمفاء المنتصريف عمى 

حؽ اعالنيا كدولة قومية، وحؽ الكرد  (:ارمينيا)، والتي تمنح 1919 (سيفر)الدولة العثمانية معاىدة 

                                                           

االستراتيجي، بيروت، ، مركز الدراسات (106)، العدد األوسطمحمد عبد السالـ، قضايا التسمح العربي، شؤوف - 1
 .57، وص51ص ،2002ع ربي
، العدد األوسطينظر: شامؿ سمطانوؼ، روسيا والعالـ االسالمي والصراع ضد االرىاب العالمي، مجمة شؤوف - 2
 .89، وص85ص ،2008الستراتيجية، بيروت، شتاء ، مركز الدراسات ا(128)
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تبقي مف الدولة اماالتراؾ عمى  تغيرت بعد اف سيطرلكف ارادة الحمفاء  .سيس كياف قوميأفي ت
الجزء االكبر مف  :ضمنو مف العثمانية غير الخاضع الحتالؿ بريطانيا وفرنسا واليوناف وروسيا، وكاف

تبقي منطقة الشرؽ و كردستاف الموجودة في الدولة العثمانية، وفي ظؿ اتجاه بريطاني لخمؽ مشكمة 
تركيا  :وابرزىا ،قومية الكردية بيف عدة دوؿعدـ االستقرار، وتمثؿ بتوزيع ال :تحت وضع األوسط

يراف والعراؽ، وىو ما تـ بتنصميـ عف معاىدة   1923عاـ  (لوزاف)باالعالف عف معاىدة  (يفرس)وا 
، في حيف استقر (1)وضميا لبعض السكاف الكرد والتي تعترؼ بحدود سيطرة تركيا وحدودىا مع جوارىا

المشكمة استمرت تتفاقـ حتى وصمت حدود الرفض  تمؾ لكفالقسـ االخر منيـ في ايراف والعراؽ.
الكردي المغذى بعوامؿ ودفوع مف قوى كبرى إلى حدود قصوى تمثؿ باتجاه تركيا إلى االنكار التاـ 

 ، (1991-1988) يعاممابيف اح مناطقيـ يالعراؽ إلى اجتحكومة لوجودىـ كقومية، والى اتجاه 
لوضع ىذه  ، ولـ يتغير الحاؿ1979ناحية الفعمية بعد عاـ تمايزىـ القومي مف ال الى اتجاه إيرافو 

 باف القومية الكردية في العراؽ :عندما اعترفت الواليات المتحدة ،1991ال بعد عاـ إ القومية دوليا
وليس لعوامؿ  ،لعوامؿ سياسية يتغير وضعيا، فوفرت ليـ الحماية اف جبي )وليس في تركيا وايراف(
يراف؛ واستمر تمتع الكرد بميزات االستقالؿ النسبي قومية؛ ومؤشره انكار ذل ؾ عمى الكرد في تركيا وا 

فدرالي، لكف بقت مشكمتيـ لميـو  إقميـطر وضعيـ في أعندما  ،2003عف الدوؿ العراقية حتى العاـ 
بسبب وجود اتجاىات قوية بيف ظيراني الكرد العراقييف إلى تاسيس كيانيـ القومي. ولكف ىذا  ؛مستمرة

جاه ما زاؿ يصطدـ باحتماالت الرفض والتدخؿ التركي واإليراني، كونو سيسبب بانفصاؿ نحو ربع االت
بو الدولتاف  تقبؿاالمر ال ذلؾمف سكانيا، و  (%12و) ،تركيا، ونحو ربع مساحة إيراف جغرافية وسكاف

. وىو ما يخمؽ اساسا لزعزعة االستقرار ية لبيئة تساعد ء االرضىي ومف ثـ ال يييقميماإل االمني لميـو
 .(2)عمى نمو التنافس السممي بيف القوى الكبرى

 
المستوى العالمي، المتعمؽ بالبيئة العالمية، اي بيئة النظاـ الدولي ككؿ، وبالعالقات بيف روسيا -2

 :وبالواليات المتحدة، كدولتيف
 :دهومفا /زامنيف: االوؿوىنا يالحظ، اف العالـ اتجو منذ الحرب العالمية الثانية إلى السير بطريقيف مت

ية قميمية جديدة، فتطورت فكرة اإلمالحتماالت ظيور مسببات لحرب عال انماء العالقات التعاونية درءً 
تطور  خر/والحكومية وغير الحكومية، واآلة قميموتطورت المنظمات العالمية والدولية واإل ،الجديدة

 ،العسكرييف، وانماء لتحالفات عسكرية عالميةايضا االنفاؽ العسكري واالنفاؽ عمى البحث والتطوير 
ية، وىو ما اقتضاه الصراع في اطار الحرب الباردة، والذي قميموالى اذكاء لكؿ مسببات الصراعات اإل

                                                           

1 -Marianna CHAROUNTAKI, Turkish Foreign Policy and the Kurdistan Regional 
Government, PERCEPTIONS, Winter 2012, Volume XVII, Number 4, pp. 191-197. 
2 -Ibd, pp: 198-201. 



111 

ية التي كاف يمكف قميمانتيى إلى انقساـ حاد في النظاـ الدولي، والى ظيور الكثير مف الصراعات اإل
ية العقد الثامف مف القرف ىرىا ومسبباتيا. والحاؿ استمر حتى نياالسيطرة عمييا وتخفيؼ غمواء مظا

 :(1)اتجاىيف ـعندما انتيت الحرب الباردة، ولينطمؽ العالـ مف جديد في خض الماضي
اتجاىات الواليات المتحدة الحكاـ قبضتيا العسكرية عمى العالـ مف منظور القطب  :ومفاده /االوؿ-

وريا واعادة نشر قواتيا في ك ،نفاقيا العسكريإ، وتوسيع (1991/ 1990)الواحد، وبداتو بالعراؽ عاـ 
 عمى نحو يعكس عالقات القوة الجديدة. الجنوبية والياباف والمانيا

 ي:ية، وىقميمنماء عالقات تعاوف دولي ضمف منظور جديد لإلإاالتجاه نحو  :ومفاده خر/واآل-
، وغيرىا مف المنظمات (النافتا)، ناىيؾ عف (االبيؾ)فظيرت  يةقميمية العابرة لحدود النظـ اإلقميماإل

كما ظيرت محاوالت العادة النظر بتركيبة مجمس  ،منظمة التجارة العالمية :الدولية، والتي يعد اىميا
اما إلى لقاء اوسع يعكس حقائؽ عالقات القوة الجديدة أو تحويميا  :وتحويميا ،االمف واالمـ المتحدة

 منو حكومة عالمية الحقا. إلى اتجاه يمكف اف تظير
، بسبب سيطرة (2000 -1991عامي )بيف ماخاممة عسكريا خالؿ المدة  ظمتنيا إف ،اما روسيا

روسي، اما في االتجاه الداعي إلى طمب ارضاء الغرب اكثر منو طمب تعزيز الكياف القومي ال
عندما بدات معالـ  ،1998عاـ ف االتجاىيف االخيريف كانا فاعميف بالتزامف حتى الإالواليات المتحدة ف

مجرى تمؾ السياسة  فيمريكية. وقد استطاعوا التاثير عمى السياسة األ (2)سيطرة المحافظوف الجدد
 فيجعؿ الواليات المتحدة تركز  ، وىو ما(2004 -2000مابيف عامي)بشكؿ كبير خالؿ المدة 

افغانستاف والعراؽ، وتخوض  :الجانب العسكري في عالقاتيا الدولية، وتفرض سيطرتيا عمى كؿ مف
ايموؿ  11كنوع مف الرد عمى تداعيات احداث  ارىابا عالمياً عدتو حة عمى ما حربا شاممة مفتو 

نيا ال يمكف اف تخرج عف كونيا عممية إ التي تشير اغمب المؤشرات التي تـ تجميعيا الحقا  و ، 2001
 .(3)سموكيا الالحؽ عالميا تسويغكوسيمة ل مف اجيزتيا الرسمية تمت برعاية الدولة األمريكية أو بعضا

فالديمير )زعامة صعود  :وتسببت السياسة األمريكية بتصعيد االتجاىات الروسية القومية، ومنيا
اف سياسات الواليات المتحدة في: التوسع بحمؼ االطمسي إلى حدود روسيا،  رأى، وىو ما (بوتيف

..، كؿ ماتقدـ كاف لصديقة لروسيا في العالـاونشر منظومة الدرع الصاروخي، واستيداؼ الدوؿ 
اجراءات تيدؼ إلى تطويؽ روسيا، وىو ما تسبب برد فعؿ االخيرة ودفعيا نحو العودة إلى  بمثابة

                                                           

حتحوت نور الديف، خصائص العالقات الدولية في ما بعد الحرب الباردة واطروحات العولمة، مجمة العمـو - 1
 .217، وص214ص ،2011يضر بسكرة، الجزائر، جواف ، جامعة محمد خ(22)االنسانية، العدد 

ية، مجمة العمـو مريكمحمد عبد القادر فيمي، العقائد الدينية واثرىا في منيج التفكير السياسي لمواليات المتحدة األ - 2
 .30، وص23ص ،2007، جامعة بغداد، (35)السياسية، العدد 

، 2011 -2003ي لمعراؽ مريكبعد االحتالؿ األ األوسطعمي فايز يوسؼ الدالبيج، توازف القوى واثره في الشرؽ - 3
، جامعة الشرؽ   .28، وص26ص ،2011، عماف، األوسطرسالة ماجستير، كمية االداب والعمـو
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نماء قوتيا إاطالؽ استراتيجيتيا في  ية والدولية، وبضمنيا اعادةقميمتعريؼ مصالحيا القومية اإل
 .(1)العسكرية

األمريكية ثنائيا وعالميا بشدة بعد -لعسكرية واالمنية في العالقات الروسيةاتجو تصاعد العوامؿ اقد و 
واعادة  األوسطبسبب اتجاه الواليات المتحدة إلى احداث تغيير كبير في خرائط الشرؽ  ،2010عاـ 

مف انظمة ؛ مستغمة تذمر الشعوب في ىذه المنطقة (الربيع العربي)تخداـ ورقة سرسميا مف جديد با
بب بتدخؿ روسي، واتجاه مع مصالح روسيا فييا، وىو ما تس /اوال اصطداـكنو اتجاه الحكـ، ول
/  2013)نقؿ الصراع إلى حدود روسيا، والذي تمثؿ بظيور واستفحاؿ ازمة اوكرانيا عاـ  أمريكي
 .(2)تزامنا مع االزمة السورية (،2014

قات التنافس عدة عمى االرتقاء بعالنما يخمؽ اتجاىا يساعد عمى الصراع اكثر مف المساإاالمر،  ذلؾو 
 يا.إقميمعالميا أو  األمريكية-الروسية

 
حتماالت استمرار التنافس بيف روسيا والواليات إاف ىناؾ كوابح تعيؽ الى   ةر اشتـ اال مما تقدـ

 -1991عامي )بيف ماضمف المستويات التي شيدىا خالؿ المدة  األوسطالمتحدة في الشرؽ 
األمريكية _ينذر باتجاه العالقات الروسية  إف ذلؾات في حالة استمرار تاثيرىا فقالمعو  تمؾ، و (2014

عمى صعيد منطؽ التنافس إلى واحد مف عدة مشاىد، وىو ما سيكوف موضع نقاش المبحث االخير 
 .دراسةذه الىمف 
 

                                                           

خضر عباس عطواف، سياسة روسيا العربية واالستقرار في النظاـ الدولي، المجمة العربية لمعمـو السياسية، العدد  - 1
 .51، وص48ص ،2008ؼ سات الوحدة العربية، خري، بيروت، مركز درا(20)

2 -Stephen J. Blank, CENTRAL ASIA AFTER 2014, Strategic Studies Institute And U.S. 
Army War College Press, Washington, November 2013, pp: 50-55. 
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 :مستقبميةالمبحث الثالث: سيناريوهات 
 

 إال أفواحدة مف اكثر القضايا اثارة بحكـ ما يعتريو مف صعوبات،  يعد قراءة المستقبؿ
، ف خياراتيا لممستقبؿ وليس لمحاضر، إفالدوؿ تبنى سياساتيا عمى اساس  أىمية في عالـ اليـو

وعمى  ،عمى السياسات الحكومية اف حاضر الدوؿ وواقعيا يمكف اف يكوف ضاغط عمى الرغـ مفف
مكف اف يكوف عميو الحاؿ في اي ما ي ،ف المستقبؿأال إدولية لمدولة سياسيا واقتصاديا، العالقات ال

 نما يمثؿ اليدؼ االسمى الي سياسة تتبعيا الدولة.إالغد 
يقتضي الحاؿ اف تكوف لمدولة  المستقبؿ المنشود مف قبؿ الدولة وحتى يتـ الوصوؿ إلى

بدقة االىداؼ ف تكوف ليا رؤية تتسع لتشمؿ وجود منيج يعالج إتقبميا، وكممة لحاضرىا ولمس رؤية
وما يمكف اف يتـ تحقيقو مف تمؾ الغاية في خضـ وجود  ،والغاية النيائية والتحديات والكوابح

 عالقات دولية متداخمة.
حديد أىمية التوجو ت عف طريؽال إقبؿ في سموؾ دولة وفي عالقاتيا، وال يمكف قراءة المست

الوصوؿ إلى  الذي تنوي اعتماده، ودراسة لممعوقات والكوابح الممكف ظيورىا، وايضا امكانياتيا في
الحصوؿ عمى مزايا ما يمكف اف يظير مف مستقبؿ أو  وضاعأو في اقؿ اال المستقبؿ الذي تنشده

 مااالستعداد ل عف طريؽ تقميؿ الكمؼ مف ظيور مستقبؿ ما، ال تستطيع تحديو أو مواجيتو، وانما
 تستطيع التكيؼ معو.

نما لو منظور زمني، وكؿ منظور زمني لو وا  ليس واحد،  والمستقبؿ في لغة عمـ السياسة
 :(1)اىميتو ولو خصائصو، وفيو صعوباتو، وىو عموما يتحدد بواحد مف المديات الزمنية االتية

تي في نطاؽ ما يتـ أكونو ي (المباشرػ)(، وسمي بعاميفالمستقبؿ المباشر )اقؿ مف -
اف يحدث تحوالت كبيرة غير  التفاعؿ معو مف احداث الحاضر واستمرارا ليا، وخاللو ال يتوقع

خطاء بشرية غير مقدرة )تفجير نووي مثال أو أف تعمؽ االمر بكوارث طبيعية أو أال ، إمؤشرة
 حدوث عممية خطا في تفسير حدث سياسي يتسبب بحدوث تداعيات خطرة(

                                                           

، 1990االسكندرية، ، مكتبة االسكندرية، 2الفيف توفمر، صدمة المستقبؿ، ترجمة محمد عمي ناصيؼ، ط- 1
 :2014 العاـ ايموؿ 4. وايضا: محمد بريش، المنيج في استشراؼ المستقبؿ، استخرج بتاريخ: 18، وص11ص

http://www.alukah.net/culture/0/69523/#ixzz37HqwQvjq 
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كونو  ،، وىذا الشكؿ يكوف اكثر ديناميةاعواـ(  5 -2بيف )مامستقبؿ القريب، ويكوف ال-
ينطوي عمى احتماالت لظيور مؤشرات يمكف اف تعيد صياغة بعضا مف جوانب العالقات أو 
الظواىر كميا أو جزئيا، كوف خمسة اعواـ كافية لظيور مؤشرات جديدة عمى الظواىر والعالقات 

 الدولية
الشكؿ واالشكاؿ الالحقة  ذلؾ، ويكوف عاماً ( 15-5بيف )ماالمتوسط، ويكوف  المستقبؿ-

عميو اكثر دينامية مف الشكؿ السابؽ في احتماالت حدوث تطورات قابمة لمدراسة والبحث، كوف 
سقؼ توسيع االحتماالت يتوسع مف  أالعالقة تكوف كبيرة، ومف ثـ يبد مؤشرات التطور لمظاىرة أو

 اوسع في المشاىد أو السيناريوىات.ىنا، ليعطي سقفا 
الشكؿ في لغة االقتصاد والسياسة  ذلؾ، و عاماً ( 25-15بيف )ماالمستقبؿ البعيد ، ويكوف -

كبيرة تتيح امكانية  مدةنو إالية لصياغة مشاىد متنوعة، بحكـ والتكنولوجيا يعطي احتماالت ع
اي اف الحاضر ال  ،الدراسة نطالؽإ، قد يكوف بعضيا غير موجود لحظة لظيور متغيرات عدة 

 يتضمنيا لكنيا يمكف اف تظير خالؿ مسيرة تمؾ العالقات ضمف ىذا النطاؽ الزمني.
الشكؿ لممستقبؿ يكوف واسع  ذلؾ، و عاماً ( 50 -25بيف )ماالمستقبؿ البعيد جدا، ويكوف -

وجية يمكف االحتماالت بشكؿ كبير جدا قياسا لسابقو، فالحيز الزمني كافي لظيور تطورات تكنول
مكانية إف إبمعنى اخر و اف تغير المشيد االقتصادي برمتو وربما المشيد السياسي وتحالفاتو، 

ـ االنطالؽ منو لمبحث والدراسة حدوث تطورات اقتصادية وسياسية غير قائمة في الوقت الذي ت
 التفاعؿ خالليا. اوضاعاحتماالت عالية جدا بحكـ تغير البيئة و  يى

مف قبؿ التنظير  وذلؾ يعدالقادمة.  عاماً  (50)لمنظور، وىو ابعد مف المستقبؿ غير ا-
التحدث عف واقع قابؿ لمتطبيؽ،  تعامؿ مع افتراضات وخياؿ اكثر مفكونو ي ،كيدأغير القابؿ لمت

 واىر عمى االرض غير قابمة لمتصور في الغالبكوف مدة المستقبؿ تكفي لظيور متغيرات وظ
والتكنووجيا وتطور الحياة االنسانية عامة وبضمنيا تطور العالقات بحكـ طبيعة تطور الصناعات 

 السياسية واالقتصادية والثقافية بيف الدوؿ والشعوب.
ف االبتعاد إحقؿ العالقات الدولية، ف :عامة، وبضمنو نو في الدراسات السياسيةإ :والواقع

ارتفع احتماؿ الخطأ في التقدير،  فيو كمما االعواـكمما زادت عدد يعني إنو بالزمف نحو المستقبؿ ، 
دراستيا ستكوف عديدة، وكؿ منيا يحتوي نسبة خطأ في تقديرىا،  جبرات التي يكوف المتغي

 اعواـكمما زادت ف ،وبعضيا يكوف متغيرات ممكنة الظيور خالؿ المستقبؿ بطريقة غير قابمة لمتوقع
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دوف غيره مف اشكاؿ المستقبؿ،  ى المستقبؿ القريب في ىذا المبحثسنشير إل ذلؾاالستشراؼ. ل
لتعظيـ الفرص أو لتقميؿ كاف كونو اكثر االشكاؿ واقعية ويمكف االستعداد لو بوضع الخطط سواء 

 الكمؼ.
 

وضع  :نو يقوـ عمىإ، ف(1)واستشرافو المنيج المتبع في دراسة المستقبؿاما بخصوص 
رصد الممكنات والتحديات والفرص اكثر المناىج المتبعة في  عدهاالحتماالت أو السيناريوىات، ب

التي يمكف اف تظير في اي عالقة دولية، وبضمنو العالقات االقتصادية الدولية. كما اف ىذا 
المنيج يصور المستقبؿ عمى انو عبارة عف اكثر مف احتماؿ، اي انو ال يستقر عمى احتماؿ 

وعة االحتماالت تعطينا تصور والقوى التي تدفع اليو، ومجم اوضاعومحدد، وكؿ منيا لو مسبباتو و 
 بمستوى ثقة عاؿ عف شكؿ المستقبؿ الذي يمكف اف يظير.

ت، قسمنا المبحث إلى طار مشيد االحتماالإجؿ اعطاء تصور عف المستقبؿ في أومف 
 تية:المطالب اآل

–المطمب االوؿ: سيناريو االندفاع نحو االماـ في تطور عالقات التنافس االقتصادي الروسي _
 .كي دوف احداث تغيرات حادة مع دوؿ الشرؽ األوسطاألمري

المطمب الثاني: سيناريو توثيؽ العالقات االقتصادية والسياسية الروسية واألمريكية مع دوؿ _
 .الشرؽ األوسط

المطمب الثالث: سيناريو تباعد العالقات االقتصادية والسياسية الروسية واألمريكية مع دوؿ _
 .الشرؽ األوسط

 
                                                           

جزائر، ساحمي مبروؾ، مناىج وتقنيات الدراسات المستقبمية وتطبيقاتيا في التخطيط، جامعة اـ البواقي، ال- 1
 :2014 العاـ نيساف 4استخرج بتارخ: 

http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/56387/%D9%85%D9%8
6%D8%A7%D9%87%D8%AC%20%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D
8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A
7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D
9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%8
2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%8

4%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7.pdf?sequence=1 
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الول: سيناريو االندفاع نحو االمام في تطور عالقات التنافس االقتصادي المطمب ا
 :األمريكي دون احداث تغيرات حادة مع دول الشرق األوسط–الروسي 

 
ت التنافس السممية ف يكوف لالقتصاد دور في تنظيـ عالقاإفكرة المشيد تقوـ عمى اساس إف 

اف العالقات السياسية تتجو لمتنافس اكثر منو  بيف روسيا والواليات المتحدة، كما غير التصارعية
اف عوامؿ التقديـ لو موجودة  ماداـإلى الصراع، وىذا االحتماؿ ىو فكرة أو فرض يمكف اف يتحقؽ 

 البيئةوعدـ االعاقة أو الكبح مف قبؿ  ،لالستمرار اوضاعياعمى ارض الواقع، ويبقى اف يكوف ليا 
 بؿ روسيا و/او الواليات المتحدة، أو مف قبؿ البيئة العالمية.ية لدوؿ الشرؽ األوسط أو مف ققميماإل

األمريكية متجية نحو  _اف تبقى العالقات الروسية :اف المشيد يتصور ىنا :بمعنى اخرو 
مع دوؿ الشرؽ األوسط، وفي توجييما نحو ىذه المنطقة،  عالقاتيماالتنافس سياسيا واقتصاديا في 

، سوغتحت اي م ياسية واالقتصادية أو في توجييماقاتيما السواف ال ينكصا نحو الصراع في عال
نو تبقى العالقات واقعة في اطار أ إالد بعض التغير في مضموف التنافس خذ المشيأوربما ي

 التنافس ال اكثر.
نما يجعمنا واقعيف في تحديد مضموف إاألمريكية، _في العالقات الروسيةاالمر  ذلؾتتبع مف و 

 تية:نيا المختمفة في اطار االفكار اآلىذه العالقة بمضامي
 

 :األمريكية، بشقيها السياسي واالقتصادي-احتمال تطور العالقات الروسية-اوال
ظاـ نو ال يمكف اف نتصور اف تستمر عالقات تنافس بيف قوتيف كبرييف في النإبمعنى إي 

 نافس االيجابيوشيوع مظاىر الت ،ما متجية نحو التعاوفياتالدولي ما لـ يكف مضموف عالق
اقتصاديا وسياسيا، واف تكوف قضايا الخالؼ السياسية أو العسكرية قابمة لمتحكـ بيا وضبطيا 

في عالقاتيما  كاف ذلؾ ا، سواءضمف معدالت ومستويات غير مؤثرة أو غير حرجة لكؿ منيم
حيا ورؤاىا بحكـ اف كؿ منيما قوة كبرى ليا مصال ضمف المستويات العالمية المختمفة ـالثنائية أ

 وسياساتيا العالمية.
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اف مضموف أو  رىاألمريكية عالميا سن _واذا ما تتبعنا موضوع تطور العالقات الروسية
قاعدتو في ثنايا العالقات المتبادلة. فكؿ مف  ةوتشجيع لغة المنافسة موجود ،احتماالت التعاوف

يما نحو خفض اي مستوى مف الدولتيف ليما مف االمكانات العسكرية الكثير، وىو عامؿ يدفع ب
والدفع باتجاه تعزيز عالقات بعيدا عف لغة التوتر، كوف العالقات المتوترة  ،التوتر الثنائي

ادة ووضع وخصوصا الخوض في سباؽ التسمح والتحالفات المض ،والصراعية تكمفيما الكثير
نمي لدى كؿ منيما في حيف اف لغة التعاوف ولغة التنافس يمكف اف ت ،االستراتيجيات الصراعية

المبادرة لمتطور وىو امر تحبذه كؿ القوى الفاعمة في الدولتيف، ويساعد عمى ذلؾ المنطؽ 
االقتصادي واالستثمارات المتبادلة بيف الدولتيف أو المتوجية منيما نحو الشرؽ األوسط ، فيي 

 .(1)وليس الصراع ،خمقت مصالح ال يمكف اف تنمو اال في ظؿ التنافس
ىناؾ جوانب صراعية، وتيارات داخؿ كؿ مف روسيا والواليات المتحدة تدعو فإف مع ذلؾ، 

 ـي العالقات بينيما؛ شاممة كانت أحتماالت حرب فإوربما  ،إلى االحتساب والتييؤ لعالقات صراع
فالحديث عف تقارب أو تطور تمؾ العالقات ليس باالمر السيؿ، اي اف يكوف  ذلؾمحدودة. ول

ف، وربما التحوؿ إلى انماء طابع مؤسسي في العالقات الروسية األمريكية عمى ىناؾ تشاور وتعاو 
واف ذكرناىا في  -بمعنى اف الكوابح التي سبؽ ،إيالشرؽ االوسط: ى العالمي، وبضمنوالمستو 

ـ، وتييئ مكانية التحوؿ صوب التعاوف والتنافس التاإتعيؽ  -المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ
ف الدولتيف استراتيجيات تحقؽ الحاجة إلى اف تنفذ كؿ م سوغاالمر ي ذلؾلظيور مشيد الصراع. و 

 .(2)وليس الصراع ،ة لبيئة التنافسأتيي
 األمريكية، سواء_مع ذلؾ، ىناؾ عدة عوامؿ يمكف اف تقود إلى تطور العالقات الروسية و 

 مستويات: ةباتجاه تشجيع التعاوف أو التنافس، وعمى ثالث
 
 
 

                                                           

، (26)السياسية، العدد  ية، المجمة العربية لمعمـومريكعامر ىاشـ عواد، التحوؿ في العالقات الروسية األ - 1
 .57، وص54، ص2010مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ربيع، 

تسفي ماغيف، روسيا في الشرؽ االوسط، سياسة في امتحاف، مركز باحث لمدراسات الفمسطينية واالستراتيجية، - 2
 .19، وص16، ص2013بيروت، 
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 اخمي الروسي واألمريكي:عمى المستوى الد-أ
بوجود قوى تحرؾ السوؽ واالقتصاد في كؿ مف الدولتيف، وتدفع بو  متعمؽ تـ ذكرهوىو كما 

االقتصاد )، فكؿ مف روسيا والواليات المتحدة تتبنياف فمسفة واحد نحو التنافس والتعاوف في آف
 ،سياسات الدولة داخميا ، وىذه الفمسفة تترؾ القتصاد السوؽ وقواه فرصة تصميـ ليس(سماليأالر 
 يتـ نما حتى التاثير عمى مضاميف عالقاتيا خارجيا. اما عمى الصعيد السياسي فاف االمر فيوإ

بعض الحاجة لوقفة سريعة، كوف الواليات المتحدة تتبنى فمسفة الحاجة إلى استمرار ريادتيا عمى 
 يقود عمى تشجيع لغة التنافس وىو امر ال ،النظاـ الدولي واف كاف عبر استخداـ قوتيا العسكرية

نيا صعدت مف العامؿ إفروسيا  اماأو بينيا وبيف القوى الكبرى االخرى.  ،بينيا وبيف حمفائيا
 ،العامؿ صار يضع السياسات األمريكية العالمية كعامؿ دافع لمصراع ذلؾالقومي في سياساتيا و 

 .(1)النو يضر بمصالح روسيا العالمية ؛وليس لمتنافس
 
 المستوى الدولي: عمى-ب
-يمكف اف يظير ، اي تطور عالقات التعاوف والتنافس الروسية الذي االحتماؿىو و 

 عواـخالؿ اال دةاألمريكية، بفعؿ ضواغط البيئة الدولية. وىذه البيئة تتحمؿ وجود متغيرات ع
باب المنافسة تجبر الدولتيف عمى التعاوف وفتح  حدوث تغيرات مناخية كبيرة :اىميا القادمة ،القميمة

ية مثال في شرؽ اوروبا أو قميم، واحتماالت اف تتجو العالقات اإلعالقاتيماوليس الصراع في 
االحتماؿ ال  الى عالقات حرب، وىذا وسيا إلى عالقات صراع حادة اآنوب سيا أو في جآسط و 

ف الوضع إيا والواليات المتحدة، ضمف منطؽ روس مابيف تتعاوفالال عبر إيمكف السيطرة عميو 
الدولي يمكف اف يقودىما إلى حمؿ كمؼ ىما غير مستعديف لتحمميا، أو يمكف اف يخمؽ الوضع 

 ال تخدـ مصالح كؿ مف القوتيف. اوضاعاً الدولي 
 
 ي المتعمؽ بالشرؽ األوسط: قميمعمى المستوى اإل-ج

 ف الشرؽ األوسط فيو شكميف مفإمتعمؽ بالشرؽ األوسط، ف دراسةاف موضوع ال ماداـ:
تدفع القوى الكبرى إلى التنافس  /الكبرى إلى الصراع عميو، واالخر يدفع القوى /المتغيرات، احداىما

قضية الطاقة، وقضية  سط مف قضايا ىي المتعمقة باالتي:عميو، واخطر ما موجود في الشرؽ األو 
                                                           

 .65-64ص  سبؽ ذكره،مصدر عامر ىاشـ عواد،  - 1
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ة تقسيـ عادإوقضية ممؼ إيراف النووي، وقضية  الصراع العربي اإلسرائيمي، والقضية السورية،
االمر ينذر باحتماالت اف يخرج الشرؽ األوسط ذلؾ الشرؽ األوسط ضمف خرائط اثنية ودينية، و 

عف السيطرة، ومف ثـ ينتشر االضطراب إلى مناطؽ اوسع مف الشرؽ األوسط، كما اف المنطقة 
يز تقدـ لمقوى الكبرى مصالح وموارد يمكف اف تعظـ لتمؾ القوى منافعيا وتعطييا امكانية لتعز 

 موقعيا في اليـر الدولي.
 

 _اف العالقات الروسية رىاألمريكية، سن-العالقات الروسيةثير المنطقة في أواذا ما تتبعنا ت
 فياألمريكية تكتسب أىمية خاصة لدوؿ الشرؽ األوسط عامة، بحكـ تاثير كؿ مف الدولتيف 

 ثيراتيما ىي:أواىـ ت ،المنطقة
 احتالؿ العراؽ، وحدث الثورات العربية  ثؿية: فحدث ممقميثير المتعمؽ بالتوازنات اإلأالت

اختالؿ حاد في التوازنات حدوث تسبب بتداعيات خطرة عمى الشرؽ األوسط، وانتيى إلى 
ولكف تتبع ، (1)اسرائيؿ مصمحةإيراف، أو ل مصمحةنيا لإ عمى ية، يفسرىا البعضقميماإل

سرائيؿ تتحالؼ مع الواليات وا ،ف إيراف تتحالؼ مع روسياإ :القوى المستفيدة يظير
المتحدة، فيؿ اف الواليات المتحدة قامت أو دفعت باتجاه الحدثيف وغيرىما لكي تحقؽ 

مفاده الذي مصالح تفيد روسيا؟ اف االمر ىنا يقودنا إلى توليد سقؼ اوسع مف التوقعات، و 
إليراني توسيع لقاعدة االضطراب والتمدد ا :اف التغير الذي دخمتو المنطقة عموما مف

والتفوؽ االسرائيمي ىؿ يخدـ مصالح الواليات المتحدة؟ وىؿ يقع ضمف السقؼ الذي 
تسيطر عميو الواليات المتحدة؟ اف االجابة تحدده استمرار الواليات المتحدة بدعـ حدث 

ولغة التشويش الذي تمارسو  والسوري، ربية، وىو ما يظيره الحدث اليمنيالثورات الع
بث افكار تشجع عمى التناحر والفوضى في اجمالي الشرؽ ي ذيـ اليات واالعالئالفضا

 .(2)لخرائط الحرب العالمية االولى العادة التقسيـاألوسط ال لغاية اال 
 ،نما كاف تحت السيطرةإالتوازنات في الشرؽ األوسط، باف التغير الذي حصؿ  :بمعنى اخرو 

يكوف ىناؾ قدر مف التنسيؽ الرسمي أو  وضمف المقاسات التي تريدىا الواليات المتحدة، وربما

                                                           

1 -Stephen J. Blank, Op. Cit, pp: 20-24. 
، (10)ية، العدد إقميم.محمد عبد الرحمف يونس، موقؼ روسيا االتحادية مف الثورات العربية، مجمة دراسات  - 2

 .34، وص31، ص2013ية، جامعة الموصؿ، قميممركز الدراسات اإل
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نيا واضحا ت والوثائؽ الراىنة، لكف سيكوف شالضمني مع روسيا، ال تظيره المعطيات والمستندا
 القادمة. عواـفي اال
 تعطي صورة عف موقع كؿ  ةالتاثير المتعمؽ بالتوازف الدولي: ومفاده اف التوازنات الدولي

ف إدولي، فانتشار القوة يبيف القادمة في النظاـ ال عواـوسيا والواليات المتحدة في االمف ر 
واف المحافظة عمى واقعيا وتاثيرىا يتطمب منيا ليس  ،ة الواليات المتحدة في تراجعنمكا

اما نما الخوض في واحد مف خياريف أو كالىما: ا  و  ،الدخوؿ في حروب مع القوى الكبرى
ينيا لوجيا عسكرية تعظـ فارؽ القوة بتوسيع االنفاؽ عمى البحث والتطوير البتكار تكنو 

ية تعطي إقميم اف تدخؿ في احالؼ عسكرية عالمية أو ووبيف المنافسيف الدولييف، ا
مكانية اف تنمو قوتيا إف إف ،قدرات دعـ اضافية، اما روسيا االتحاديةلمواليات المتحدة 

وال مع قدراتيا  عالميا امر ممكف، كوف قوتيا العسكرية ال تنناسب ومساحتيا الجغرافية
العممية وال مع مواردىا، والتوسع الممكف في القوة الروسية العسكرية يتيح ليا اف تكوف في 

االمر يفرض عمى الواليات المتحدة اختيار  ذلؾضع افضؿ في التوازنات الدولية. و و ب
، كوف التنافس يمكف اف يجذب معيا مسمؾ التنافس مع روسيا وليس الصراع والحرب

بدال مف  انية لنمو قاعدة البحث والتطوير ت المتحدة حمفاء يدعمونيا ، وامكلمواليا
 .(1)االنشداد إلى االنفاؽ عمى الصناعات الحربية لمتعامؿ مع استراتيجيات الصراع الدولي

 
 :احتماالت التكيف والمالئمة في العالقات الروسية األمريكية-ثانيا

حاليا بيف روسيا والواليات المتحدة، واف ال  اف تبقى عالقات التنافس عمى :وفيو نتصور
اف ال تتجو عالقات كؿ مف الدولتيف  :بمعنى ، إيرفاف نحو الصراع مع بعضيما البعضيتجو الط

نما اف تحافظ كؿ مف الدولتيف إـ السماح بقدر عاؿ مف المنافسة، إلى رفع سقؼ تعاونيما، ومف ث
لذي فييا قدر مف الصراع والتعاوف ، وا(2015عمى مضموف عالقاتيما )حتى مستيؿ العاـ 
وخاصة كمؼ االنسياؽ  ،مف مخاطرىا اما احتماء :والتنافس، واف يتـ احتواء حاالت الصراع الحادة

وراء الصراعات والمواجيات بيف قوتيف بحجـ روسيا والواليات المتحدة، أو ادراكا لمفرص التي تـ 
االمر يدفعيما  ذلؾادي ىو المسيطر عمييما، و القتصىدرىا بيف الدولتيف، في حيف اف المنطؽ ا

                                                           

وحدة العربية، ، مركز دراسات ال(20)عدد وليـ نصار، روسيا كقوة كبرى، المجمة العربية لمعمـو السياسية، ال- 1
 .46، وص42ص ،2008بيروت، خريؼ 
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وابقائيا ضمف المعدالت القابمة لمسيطرة أو ضمف السقؼ  ،إلى تكييؼ وضبط حاالت الصراع
اف قوى السوؽ  داـامتوسيع قاعدة التنافس بينيما  الطبيعي لتطور العالقات، والدفع بدال منو نحو

 .(1)وسياستيما ىي المتحكـ الرئيس باوضاع الدولتيف وتوجياتيما
 

دوؿ الشرؽ األوسط،  معتاف إلى تطوير عالقات التنافس جو الدولتتالمشيد، س ذلؾوفي ظؿ 
ف في اكثر مف قضية اف متفاعمتالتنيما دو إ وماداـفييا مصالح تخص الدولتيف،  كوف المنطقة

صراع اف منطؽ ال ماداـمما سيؤثر عمى عالقاتيما، و  دولية وثنائية، اذف الشرؽ األوسط ىو
نو إيما الثنائية، اذف سيكوف متصورا مكمؼ، واف منطؽ التعاوف والتنافس فيو مزايا تحقؽ مصالح

 .(2)وليس عالقات الصراع ،مدولتيف عمى عالقات التنافسلانفتاح  ىنالؾ خالؿ المستقبؿ القريب
 
بة، األمريكية ال يخمو مف الصعو  _ف ترجيح ىذا المشيد في العالقات الروسيةإمع ذلؾ، فو 

األمريكية نحو الصراع،  _النو يتطمب مناقشة مستفيضة الحتماالت عدـ تطور العالقات الروسية
ال إية عامة ما ىي قميم، الف الصعد اإلفسة والتعاوف عمى الصعيد العالميوبقائيا تراوح بيف المنا

 فيانعكاس أو صورة اخرى مف صور العالقات العالمية بيف الدولتيف. واحتماالت الصراع 
مف الروسييف كانوا أـ ف السياسة ىـ البشر أاف مف يتولى ش ماداـوممكف، و  متوقعالعالقات امر 
، فاف امر سوء التقدير المباشر أو بدفع مف اطراؼ ثالثة ىو امر ممكف، كما اف مف االمريكييف

يس ول ،العالقات تحتوي الكثير مف المؤثرات التي يمكف بسيولة اف تحوليا إلى وجية الصراع
 .(3)التنافس أو التعاوف

 
 تي:د ثالثة عوامؿ، يمكف تحديدىا باآلالمشي في ذلؾ ما يؤثرفإف وعموما، 

 
 

                                                           

 .66-65ص ، مصدر سبؽ ذكره،عامر ىاشـ عواد - 1
2 -russian–American Security relations After Georgia, carnegie moscow center, 
Moscow, 2008, pp: 5-6. 
3 -CELESTE A. WALLANDER, US–Russian Relations: Between Realism and Reality, 
CURRENT HISTORY, Washington, October 2003, pp: 307-308. 



213 

 عوامؿ داخمية روسية وأمريكية:-أ
استمرار االتجاه في كؿ مف الدولتيف إلى ادراؾ أىمية عدـ التحوؿ بعالقات الدولتيف  :واىميا

عمى مستويات التوتر الموجودة منذ العقد االوؿ  السيطرة :بمعنى إيإلى مستوى الصراع السياسي،
مف روسيا أنما ييدد مصالح و إاف ما تفعمو الواليات المتحدة و  ،مف ىذا القرف بفعؿ مدركات روسية

، ومنو: الدرع الصاروخي، وضرب حمفاء روسيا في إيراف وسوريا،.. وادراؾ الواليات المتحدة اف 
عطيؿ لمشاريع الواليات المتحدة مف تفكيؾ لحدود الحرب ما تفعمو روسيا في الشرؽ األوسط مف ت

واف رفع مستويات التسمح  ،نما ييدد المصالح األمريكيةإ ،ديدالعالمية االولى وصياغتيا مف ج
وصياغة استراتيجيات روسية جديدة لمتعامؿ مع االمف الروسي انما فيو رفع لمستوى  ،الروسية

ف عالقاتيما إف ،مر اف تـ السيطرة عميو لدى الروس واألمريكافاالذلؾ العدائية لمواليات المتحدة، و 
 .(1)ستبقى ضمف سقؼ ما يمكف التحكـ بو

 
 ية شرؽ اوسطية:إقميمعوامؿ -ب
ف إ :األوسط ىو األمريكية في الشرؽ_ما يفيد باحتماالت تطور عالقات التنافس الروسيةىو و 

 ،التغيير نياياتو مفتوحة وذلؾ جغرافية ،رائطو السياسية والالشرؽ األوسط مقبؿ عمى تغيير في خ
درة عمى النفوذ في الشرؽ خصوصا ما تعمؽ منو بالعوامؿ االثنية والدينية في رسـ الحدود، والق

ال اف تندفع في عالقات صراع  مصمحتيا ى الكبرى لتكوف نياياتو فيوتتداخؿ كؿ القو  ،.األوسط
الخيارات لبناء ذاتو بعيدا عف القوى  مع بعضيا البعض عمى نحو يجعؿ الشرؽ األوسط يممؾ

 .(2)الكبرى
 
 ة:عوامؿ دولي-ج

ف امنيا العسكري والسياسي واالقتصادي إف دوؿ الشرؽ األوسط تدرؾ مسبقا إ :ومفادىا
مرىوف بارادة القوى الكبرى، واف القوى الكبرى سائرة في طريؽ الحراؾ بحكـ انتشار عوامؿ القوة 

االمر يدفع دوؿ الشرؽ األوسط إلى توسيع خياراتيا العسكرية ذلؾ بعيدا عف الواليات المتحدة. و 

                                                           

1 -Ibd , pp: 308-309. 
، 2013الكبير، دار القمـ الجديد، بيروت،  األوسطحسف محمد الزيف، البيع العربي، اخر عمميات الشرؽ - 2

 .211، وص201ص
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 ذلؾعالقاتيا مع روسيا وغيرىا مف دوؿ العالـ، و  بمعنى اف توسعإي بعيدا عف الواليات المتحدة، 
وليس  ،في قبوؿ التنافس واقعيةالف تكوف الواليات المتحدة اكثر  ؛التحوؿ ينذر باحتماالت عالية

 الصراع في عالقاتيا مع روسيا في الشرؽ األوسط.
 
 

كية المطمب الثاني: سيناريو توثيق العالقات االقتصادية والسياسية الروسية واألمري
 :مع دول الشرق األوسط

 
األمريكية يمكف اف تتجو إلى –ف العالقات الروسية إ :بعد اف بينا في المشيد السابؽ

بمعنى اف  إي االستمرارية بمعدالتيا، الراىنة، مع عدـ االتجاه صوب الصراع لعوامؿ عدة،
ناؾ امكانية الف ف ىإلمتغيرات التي ذكرناىا، فحتماالت اف تستمر المنافسة محتممة في ضوء اإ

في ىذا الفصؿ،  يتـ تغطيتياخالؿ المدة التي  األمريكية-اميف العالقات الروسيةتتغير بعض مض
الخمسة اعواـ القادمة، ومضموف التغير أو التحوؿ ىو مشيد توثيؽ روسيا والواليات  :ال وىيإ

 المتحدة لمضموف عالقاتيما سياسيا واقتصاديا.
يتعدى اف تكوف العالقات  اف محتواه ال رىا المشيد، سنمضموف ىذالى واذا ما اتينا 

 األمريكية ضمف واحد مف احتماليف:_الروسية
 

 :اما تكون عبارة عن عالقات تعاون-اوال
اي اف تقتنع قيادات كؿ مف الدولتيف باف تتجو عالقاتيما نحو التعاوف، وبكؿ المستويات، 

دراكا منيا اف مصالحيما تقتضي إالتعاوف اتيما نحو تعزيز عالقات اف تتجو عالق :بمعنىإي 
نما تشمؿ القضايا السياسية ثنائيا وا  ومضاميف عالقات التعاوف ال تتوقؼ عند حدود محددة،  ،ذلؾ.

ف إوبحكـ امكانات كؿ مف الدولتيف ف ثنائيا وعالميا، ةعسكريالوعالميا، واالقتصادية ثنائيا وعالميا، و 
ى تنظيـ مسار عالقاتيما في الشرؽ األوسط بحيث يصاغ تداعيات وتاثيرات التعاوف ستمتد إل

الشرؽ األوسط وفقا لرؤى الطرفيف، وتصاغ عالقاتيما بالشرؽ األوسط وفقا لتوزيع االدوار بينيما. 
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يفوؽ منطؽ التنافس، فالعالقات ال يحكميا منطؽ االقتصاد انما يحكميا  الذي منطؽ التعاوف ىوو 
 .(1)، كما تـ بيانو مف المؤشرات في الفصؿ االوؿاحدمنطؽ السياسة واالقتصاد في آف و 

قد وصؿ والى مرحمة  كوف صناع السياسة في الدولتيفبضروراتو  رىواالتجاه نحو التعاوف ي
حرجة في تفسير اسباب الصراع ونتائجو، وانو ال يمكف القبوؿ بتصعيد العالقات إلى ذلؾ 

اردىما لكي تتجو مو  قبالتياف يفسح المجاؿ المستوى، في حيف اف تنظيـ العالقات بمنطؽ التعاو 
 نماء عوامؿ القوة الذاتية أو مواجية حاالت صراع اخرى.إنحو مجاالت اخرى، واىميا 

 
 :او تكون عبارة عن عالقات تنافس-ثانيا

عمى  إرادتيماف تتجو الدولتيف إلى تنظيـ إ :خر لعالقات التعاوف، وفيو يعنيآحتماؿ إوىو 
نما اف إوتضغط عمى االرادة االقتصادية،  ،تعشؽ فيو االرادة السياسيةت التعاوف ضمف منطؽ ال

 فاف تضع الدولتيو تترؾ االرادة السياسية مسالة تنظيـ العالقات وفقا لمنطؽ السوؽ، اي التنافس، 
الشرؽ األوسط وعالقتيما بو وفقا لسيادة منطؽ اف مف يستطيع اف يقدـ نفسو بشكؿ افضؿ في ىذه 

النقطة ممكنو التصور في العالقات الروسية  تمؾاالقدر عمى تحسيف وضعو فييا. و  فيو ،المنطقة
، وىو ما ال (قوى السوؽػ)األمريكية، كوف كؿ مف الدولتيف فييما تاثير لقوى كبرى متمثمة ب–

ف إتستطيعاف التخمص منو أو التاثير في مضامينو، فالنظاـ السياسي األمريكي مبني عمى اساس 
النقطة تجعؿ العالقات مفتوحة في  تمؾو  ،مف تحكـ السياسة وليس العكس قوى السوؽ ىي

 .(2)لغاء أو تجميد التنافسإوليس عمى  ،تعاونيما عمى التنافس
 

 ـطير عالقاتيما بالتعاوف وليس التنافس، أأتيف سواء انطمقت الدولتاف نحو توفي الحال
ف متبادلة مع دوؿ الشرؽ األوسط، بعيدا االمر يسمح ليما بتطوير عالقات تعاو  ذلؾبالتنافس، فاف 
فاالستقطاب ال يحدث اال عندما تبتعد الدولتاف  ،ا إلى الضد مف ارادة الطرؼ االخرعف استقطابي

 الدولتاف في المنطقة بيئة خصبة لنمو عالقات الصراع. رىعف منطؽ التعاوف أو التنافس، وت
                                                           

مجمة السياسية والدولية، العدد   األوسطية الجديدة ازاء الشرؽ مريكاأل حسيف حافظ وىيب، استراتيجية االدارة - 1
 .23، وص21، ص2011، الجامعة المستنصرية، (18)

2 -Zbigniew Brzezinski, Putin’s Choice, THE WASHINGTON QUARTERLY  , The 
Center for Strategic and International Studies and the Massachusetts Insti-tute of 
Technology, WASHINGTON, PRING2008, pp: 102-106. 
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وف فحسب، اـ بصيغتو التعا كانت العالقات سواء تمؾفي  اف منطؽ التعاوف :الواضحمف و 
لحصولو، كوف الكمؼ  أاألمريكية تيي-لمعالقات الروسية ف البيئة العالميةإالتعاوف والتنافس، ف

مكانية المجوء لمصراع، وفرص التعاوف أو التنافس مغرية إتحد مف التي مرتفعة لعالقات الصراع 
 .(1)عمى نحو يعصب تجنبيا أو عدـ استثمارىا

ف كمؼ الصراع عمييا ليست باالمر إية لمشرؽ األوسط، فقميميد البيئة اإلاما عمى صع
لمقوتيف  أنو يييإف والتنافس عمى المنطقة فالمغري لكؿ مف القوتيف العظمييف، اما فرص التعاو 

 :الكبرييف السعي لكسب االسواؽ والدوؿ معا عبر عرض مزايا عالقات التعاوف مف قبؿ كؿ مف
 .(2)حدة عمييماروسيا والواليات المت
، واالحتماالت ىنا تتعمؽ بوجود متوقعةحتماالت التراجع عف ىذا المشيد إف إمع ذلؾ، ف

تجاه  عالقاتيماالتعاوف والتنافس بيف القوتيف الكبرييف، لمظيور في  يصعوبات في طرح مشيد
ف مف دوؿ الشرؽ األوسط، و  وىو ما اىـ الكوابح اف الشرؽ األوسط مقبؿ عمى مزيد مف التفكؾ، ا 

 نما تفرض عمييا الخوض في منطؽ الصراع فحسب.وا  ايجاد بيئة تدعو القوى لمتنافس، ينذر بعدـ 
 

المطمب الثالث: سيناريو تباعد العالقات االقتصادية والسياسية الروسية واألمريكية 
 :مع دول الشرق األوسط

 
ألمريكية محصورة ا_اف تكوف العالقات الروسية :لمشاىدال يمكف اف نتصور وفقا لمنطؽ ا

مكانية اف ينكص عنيا تحت تاثير اي متغير إالقادمة، ف عواـبمشيد التعاوف، أو التنافس في اال
ىو امر ممكف، والنكوص يتحقؽ عندما تكوف بيئة العالقات الثنائية أو العالمية أو في الشرؽ 

                                                           

1 -Sarah E. Mendelson and Theodore P. Gerber, Us and Them: Anti-American 
Views of the Putin Generation, , THE WASHINGTON QUARTERLY  , The Center for 
Strategic and International Studies and the Massachusetts Insti-tute of Technology, 
WASHINGTON, PRING2008, pp: 135-138. 

محمد بف ىويدف، محددات السياسة الخارجية الصينية تجاه منطقة الخميج العربي، في: يوسؼ خميفة يوسؼ - 2
ة العربية، واخروف، مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية، قضايا الراىف واسئمة المستقبؿ، مركز دراسات الوحد

 .236، وص231، ص2008بيروت، 
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 ،دولتيف ومصالحيماوف أو التنافس، أو اف تكوف توجيات الااألوسط ال تتحمؿ ظيور عالقات التع
 وليس غيرىا. ،مما يدفعيما إلى خوض عالقات الصراع

 احد مف احتماليف:و األمريكية تاخذ _اف تكوف العالقات الروسية :ىو المشيد ذلؾومضموف 
 عالقات صراع مفتوح في كؿ اشكالو ومضامينو، بمعنى اف تكوف  :اما تكوف عبارة عف

المختمفة ومنطؽ التوجيات والمصالح ليما دافعا عالقات الدولتيف وفقا لمؤشرات البيئات 
 نحو الصراع، والذي يغطي مساحات وتفاعالت مختمفة المضاميف.

 عالقات صراع محدود بمنطقة الشرؽ األوسط، اي اف تكوف عالقات  :او تكوف عبارة عف
ال بقدر تعمقيا بالشرؽ األوسط، والسبب إف غير منطوية عمى عالقات الصراع الدولتي
في قدرة كؿ مف روسيا والواليات المتحدة عمى السيطرة عمى مضاميف عالقاتيما في يكمف 

ف تمؾ البيئة ىي مما ال يمكف الصراع فييا، بسبب الكمؼ إالبيئة الدولية عامة، وقناعتيما 
تركيز عالقات الصراع في الشرؽ األوسط  :المرتفعة لعالقات الصراع، واف الحؿ ىو في

 .(1)دوف غيره
 

في اطار النظاـ الدولي كاف ء األمريكية، سوا_في العالقات الروسيةالقات الصراع وظيور ع
كالىما أو احدىما  ا ينذر باحتماالت اندفاعة منيمافي اطار النظاـ الشرؽ اوسطي، انم ـعامة، أ

قة ككؿ أو مجموعة مف دوليا إلى احد القوتيف: روسيا طاستقطاب المن :األوسط بقصد نحو الشرؽ
ال يقتصر عمى االستقطاب  مرواال ،يات المتحدة، إلى الضد مف ارادة الطرؼ االخرأو الوال
 .(2)ية لمشرؽ األوسط غير مؤاتية لمصالح الطرؼ االخرقميمنما جعؿ البيئة اإلوا  فحسب، 

كاف الصراع، كميا  مكانية اتجاه كؿ مف القوتيف الكبرييف نحوإواذا ما اردنا اف نحمؿ اسباب 
 االسباب تكمف في واحد مف المستويات االتية: سنرىإننا جزئيا، ف أـ

 
 

                                                           

لمى مضر جريء االمارة، المتغيرات الداخمية والخارجية في روسيا االتحادية وتاثيرىا عمى سياستيا تجاه - 1
 .42، وص36، ص2005منطقة الخميج العربي، مركز االمارات لمبحوث والدراسات االستراتيجية، ابو ظبي، 

 ينظر:- 2
KeithC.Smith, Russian Energy Policy and its Challenge to Western Policy Makers, 
Center for Strategic and International Studies, Washington, March2008, pp: 3-4. 
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 :عمى المستوى العالمي-1
نتشار إمتحدة فييا تتعرض لالىتزاز جراء ومكانة الواليات ال يظير فيو اف اليرمية الدولية إذ

عناصر القوة، وكوف كفة روسيا في تحوالت عالقات القوة راجحة، والنمو في قوة روسيا ىو االقوى 
 اسا بقوة الواليات المتحدة.عالميا قي
النمو في عوامؿ القوة، والتدني في مكانة الواليات المتحدة يمكف اف يخمؽ بالتفاوت  ذلؾو 

توجيات تميؿ نحو العنؼ في السياسات األمريكية، وتخمؽ سياسات طموحة لدى الروس، وىو ما 
الشرؽ وبضمنو  ،يييئ لنمو عالقات الصراع في ثنايا سياسات الدولتيف تجاه بعض عامة

 .(1)االوسط
 
 :عمى المستوى الثنائي-2

بيف روسيا والواليات المتحدة. ما لو لمتحميؿ في العالقات الثنائيةخر يمكف قبو آوىو مستوى 
ف مف و  واخرى  روسياف ىناؾ قوى في إمكف اف تدفع الدولتيف لمصراع ىو اىـ المتغيرات التي يا 

نما وا  التنافس أو التعاوف  ا ال يمكف اف تتحمؿ منطؽكونيالواليات المتحدة تنظر لمعالقات في 
يس تتجو إلى تعظيـ عالقات الصراع، فبعض الروس ينظروف إلى الواليات المتحدة كقوة عدو ول

 ذلؾنما ىي دولة عدو. و إينظروف إلى روسيا كدولة منافسة  فييمنافس، في حيف اف بعض األمريك
رضة بعيدا عف صناعة القرار، لكف مراجعة إلى اف كانت القوى المعا ءالتعارض ال يعني شي

 نيما اقرب إلى صناعة السياسة فييما.إوقوتيا في سياسات الدولتيف يبيف مكانة تمؾ القوى 
 
 :عمى مستوى الشرؽ األوسط-3

ية، اذ تحتوي األمريك_حتماالت لتدىور العالقات الروسيةإف ىناؾ إ :وىنا ال ننسى بالطبع
 ىميا:أفات شائكة وخالفية، عالقات الدولتيف عدة مم

 فروسيا دولة تستخدـ تصدير السالح كوسيمة لشراء النفوذ ، ولغرض الحصوؿ  :التسمح
ف الواليات المتحدة تستخدمو إة تدعـ االقتصاد الروسي، في حيف عمى عوائد اضافي

الغراض سياسية لزيادة ربط الدوؿ المستوردة لو بالواليات المتحدة، والغراض تجارية، 

                                                           

 .22، وص20مصدر سبؽ ذكره، صتسفي ماغيف، روسيا في الشرؽ االوسط، سياسة في امتحاف، - 1
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ودخوؿ روسيا وتوسع تجارة السالح مع  ،لمسالح األمريكية قميديا الشرؽ  األوسط سوؽوت
 دوؿ الشرؽ األوسط ال يدفع لممنافسة عمى ىذا السوؽ بقدر ما يدفع نحو الصراع.

 
 ممؼ خالفي مرتبط بالشرؽ األوسط، أو صار اكثر ارتباطا  ىو:و  :مستقبؿ النظاـ الدولي

ف الزمف، كوف الواليات المتحدة قد تعرضت لخسائر كبيرة بالشرؽ األوسط منذ نحو عقد م
 ،مما قمؿ مف مكانتيا وىيبتيا في النظاـ الدولي عامة ،العراؽ وافغانستاف كؿ مف في

وليس في الشرؽ األوسط خاصة، وىذا االمر اف استمر سيعرض الموارد األمريكية 
 .(1)لالستنزاؼ، وسيستيمؾ مف رصيدىا ومكانتيا العالمية

 
 كؿ  واىميا التاثير عمى عالقات روسيا مع :ؽ األوسطعالقة بيف روسيا وحمفائيا في الشر ال

ذ إيراف وسوريا، و  مف مف  (السورية-الروسية)، و(اإليرانية-الروسية)العالقات :  تمؾتعد ا 
 عواـاألمريكي، وربما يتفاقـ االمر خالؿ اال_باب التي تدفع إلى الصراع الروسياالس

ستقاللية إيراف وسوريا عف الواليات المتحدة مما إالحفاظ عمى  رىسيا تالقادمة، كوف رو 
في حيف ترى الواليات المتحدة استمراره مما  .(2)يعظـ مكانتيا السياسية في النظاـ الدولي

 يضر بييبتيا ونفوذىا الدولي.
 

يـ وعموما، فاف فكرة المشيد تقوـ عمى اساس اف يكوف لالقتصاد كما السياسة دور في تنظ
عالقات الصراع بيف الدولتيف، فالعالقات السياسية تتجو لمصراع ضمف المستويات الثنائية 

اف عوامؿ  ماداـاالحتماؿ ىو فكرة أو فرض يمكف اف يتحقؽ  ذلؾوالشرؽ اوسطية، و  ةوالعالمي
وعدـ االعاقة أو  ،لالستمرار اوضاعياً التقديـ لو موجودة عمى ارض الواقع، ويبقى اف يكوف ليا 

ية لدوؿ الشرؽ األوسط أو مف قبؿ روسيا و/او الواليات المتحدة، أو قميمالكبح مف قبؿ البيئة اإل
                                                           

ة وسياسة الطاقة، بوتيف والبحث عف العظمة الروسية، مركز االمارات ينظر، بافؿ باييؼ، القوة العسكري- 1
 .137، وص130، ص2010لمبحوث والدراسات االستراتيجية، ابو ظبي، 

، 205، ص2012جماؿ واكيـ، صراع القوى الكبرى عمى سوريا، شركة المبطبوعات لمتوزيع والنشر، بيروت،  - 2
 . وايضا:210وص

Heather A.Conley, Russian soft power in the 21 st century, Center for Strategic and 
International Studies, Washington, 2011, pp: 2-3. 
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بحكـ  خرى تدفع نحو سيادة منطؽ الصراعوالعالقات االقتصادية ىي اال ،مف قبؿ البيئة العالمية
يا وبضمنيا روس ،كوف االقتصاد ىو وسيمة لتركيز النمو في عوامؿ القوة لكؿ القوى الكبرى

والواليات المتحدة، واالقتصاد ىو واحد مف مؤشرات تراجع مكانة الواليات المتحدة، في حيف انو 
دالة ومؤشر عمى قوة روسيا، وىو عند كؿ المستويات الثنائية والدولية والشرؽ اوسطية تؤشر اف 

 .(1)ت الدوليةنما ىو الراجح عمى غيرىا مف التفاعال،إراع بسببو بيف القوتيف الكبرييفاحتماالت الص
األمريكية متجية نحو _اف تبقى العالقات الروسية :اف المشيد يتصور ىنا :بمعنى اخرو 

سياسيا واقتصاديا، وسيكوف الصراع حاضرة في  اكثر منو نحو التنافس أو التعاوفالصراع 
كانية عالقاتيما مع دوؿ الشرؽ األوسط. اما احتماالت التنافس أو الصراع فيو مف اقؿ المشاىد ام

 لمظيور في عالقات الدولتيف بالشرؽ األوسط.
تية نما يعطي التصورات اآلإاألمريكية، _في العالقات الروسيةتتبع امر عالقات الصراع اف و 

 العالقات: تمؾل
 

 ،السياسي واالقتصادي نحو وجية الصراع :بشقييا األمريكية_تطور العالقات الروسيةحتماؿ إ-1
 :وليس التنافس
عف تقارب أو تطور تمؾ العالقات ليس باالمر السيؿ، اي اف يكوف ىناؾ تشاور اف الحديث 

ة عمى المستوى األمريكي_طابع مؤسسي في العالقات الروسية وتعاوف، وربما التحوؿ إلى انماء
فيو امر متصور،  ،. اما االنتقاؿ بالعالقات نحو الصراعالشرؽ االوسط العالمي، وبضمنو

االزمة )رضية لسيادة ىكذا احتماؿ: ا أت خالؿ العقد االخير قد ىيلعالقاخصوصا واف واقع ا
 .(2011، واالزمة السورية منذ عاـ 2014/ 2013، واالزمة االوكرانية 2008الجورجية عاـ 

قضية )اف منطقة الشرؽ األوسط يشقيا عدة قضايا غير محسومة، اىميا:  :وال ننسى بالطبع
، (ئيمي، والقضية السورية، وقضية الغمو في التفسيرات الدينيةالطاقة، وقضية الصراع العربي اإلسرا

النقاط ىي مما تتقاطع فييا الواليات المتحدة مع روسيا، كوف المسبب االوؿ لممشكالت  تمؾو 
 الموجودة ىو الواليات المتحدة.

 
                                                           

ية الروسية، مصدر سبؽ ذكره، مريكينظر: امجد جياد عبد اهلل، التحوالت االستراتيجية في العالقات األ- 1
 .166، وص161ص
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 :األمريكية ضمف سقوؼ دنيا مف الصراع_ؼ والمالئمة في العالقات الروسيةاحتماالت التكي-2
بمعنى اخر، اف الشرؽ األوسط سيحتفظ بوجود عالقات صراع بيف روسيا والواليات المتحدة ، لكنو 

السيطرة بكؿ مف القوتيف الكبرييف فيو ىو صراع يرغب بؿ  ،اع جيوبوليتيكي وليس ايديولوجيصر 
 عميو وعدـ انفالتو ليكوف اداة لمصراع بينيما في مناطؽ اخرى مف العالـ.

 ييفستتجو الدولتاف إلى تطوير طرؽ التعامؿ مع عالقات الصراع بيف الروس دوفي ظؿ ىذا المشي
ية عمى بقية ف، في الشرؽ األوسط، اما ترجيح ىذا المشيد في العالقات الروسية األمريكييواألمريك

مر ال يخمو مف الصعوبة، النو يتطمب مناقشة مستفيضة الحتماالت آنو إالمشيديف السابقيف ف
الروسية األمريكية نحو التنافس أو التعاوف ، أو عمى االقؿ الحتماالت قدرة روسيا تطور العالقات 

واالحتفاظ بعالقات صراع عند مستوى  ،والواليات المتحددة إلى التمييز بيف مستويات التفاعؿ
 .(1)شرؽ األوسط فقطلا
 

منطقة الشرؽ األمريكية تجاه _ثة احتماالت في العالقات الروسيةف ىناؾ ثالإمما تقدـ تبيف 
اف تتجو  :ىو /اف يبقى التنافس موجودا في العالقات بيف القوتيف، والثاني :ىو /األوسط، اوليما

مما يتسبب بتراجع التنافس العتبارات التنافس، واالحتماؿ تاف نحو عالقات التعاوف الكثيؼ، الدول
تعداه إلى  ـألوسط أاء بقي محصورا في الشرؽ االثالث ىو اف تتجو العالقات نحو الصراع، سو 

 المستوى الثنائي أو الدولي.
ريكية ماال_حتماؿ اف تكوف العالقات الروسيةإاي  ،اكثر ترجيحا لالحتماؿ الثالث ونحف ىنا

 اكثر صراعية منيا إلى التنافس خالؿ المستقبؿ القريب.
 

                                                           

 .48، وص44مصدر سبؽ ذكره، ص، سياسة في امتحاف، تسفي ماغيف، روسيا في الشرؽ االوسط- 1
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الى موضوع يتسم  ن روسيا والواليات المتحدة يقودالتنافس بي ةان البحث في موضوع
 فينما تؤثر ليس ، إبالدينامية، كون القوتين من اقطاب النظام الدولي، وان اي سياسة يتبعانيا

و باخر، ولقد بينا في اطبة بشكل االنظام الدولي ق فينما يمتد تاثير سياساتيما ، إالدولتين فقط
التعاون  ت قدرا من التنافس، كما إحتوتحتو ية إمريكاأل-ان العالقات الروسية ىذه الدراسة
 والصراع.

نما امتد الى الجانب ، وا  يوالتنافس بين الدولتين لم يكن مقتصرا عمى الجانب االقتصاد
يا وتوسيع دائرة نفوذىا، وىو ما السياسي، كون كل دولة منيما سعت وتسعى الى حماية مصالح
 قادىما الى اعتماد كل الوسائل المتاحة في سبيل تحقيق غاياتيا.

ن العالم قاطبة كان ميدانا لعالقات ية، فإمريكوبحكم حجم االمكانات والقدرات الروسية واأل
اسيا ، تمك المنطقة التي تمتد عمى رقعة جغرافية تشمل غرب الشرق االوسط :الدولتين، وبضمنو

االمكانات ما يمكن لمقوى ساس ان ىذه المنطقة تحتوي ومصر، ضمن ما يتفق عميو، عمى ا
ة عمى المنطقة، روسيا والواليات المتحد :الكبرى ان تدعم بيا عوامل قوتيا. وقد تنافست كل من

 رغبة بتوسيع دائرة نفوذىما العالمي. سياسيا واقتصاديا
، الى -موضوع التنافس بين القوتين الكبريينل  ولقد توصل الباحث عن طريق دراستو

 تية:االستنتاجات اآل
روسيا والواليات المتحدة محكومان بدوافع داخمية تتمثل بالرغبة بالريادة العالمية  :ان كل من-1

عتماد وسائل مختمفة في سبيل تحقيق تمك الدوافع تقود كل منيما الى إوتعزيز الرفاىية الداخمية، و 
 مقاصدىما.

لوسائل المرغوبة اكثر ا عده، ب(التنافس)كل من القوتين اعتمدت من بين الوسائل المتوافرة  ان-2
ان عالقات الصراع تثير القوة الثانية وتدفعيا الى اعتماد وسائل  ساسعمى ا او غير الحساسة 

جرد منو يرجعيما الى وضع الحرب الباردة، م ا سيحمل كل من القوتين كمف عاليةالصراع، وىذ
واالقدر ىو من يستطيع  ان االكفء عمى اساسوالتنافس تم قبولو  عامل االيديولوجي فحسب،ال

 المجاالت الموجودة في النظام الدولي عامة.التوسع ب
ى قدر منو عفي تحديد حدودىا، إال أ اختالفوجود  من رغمعمى ال، و وسطان منطقة الشرق األ-3

المنطقة بالنظام العالمي تمك يا، ترتبط أوسطيا شرقا الحدود الجغرافية لممنطقة التي يتفق عمى كون
 التبعية االقتصادية والعسكرية والسياسية :بروابط عدة، اىميا



222 

فييا، وىو  ة تتقبل وجود مصالح القوى االخرى وتفاعالتيامنطقتعد  وسطان منطقة الشرق األ-4
 يات المتحدة و روسيا،ح الوالمصال اامر سمح بتمدد غير مسبوق لممصالح الكبرى فييا، وبضمني

عتمد وسائل مختمفة في سبيل حماية رى ان القوتين كل منيما إواذا ما تتبعنا ىذه المصالح سن
 وانمائيا. وسطمصالحو في الشرق األ

؛ وسطوفي الشرق األ ،سموب الدارة عالقاتيما عالميااكثر من إان القوتين لجأتا الى اعتماد -5
تتوسع وتنمو مصالح القوتين وكان حيز التنافس فرصة ل ،التنافس الصراع كما التعاون كما ومنيا:

نما حتى لمنطقة الح وسياسات ومنافع ليس لمقوتين وا  وتتفاعل في المنطقة، وتدفع الى بمورة مص
تعزيز كل من القوتين لقدراتيما عمى كسب السوق الشرق  :، كون التنافس يدفع الىوسطالشرق األ

 وسياساتيا. وسطية، وكسب دول الشرق األأوسط
روسيا والواليات المتحدة لخوض تنافسيما في  :عتمدىا كل منالوسائل التي إ تم تتبعاذا ما -6

منيا: القوة الناعمة والقائمة عمى و شمل اكثر من وسيمة، تمتد لت يالحظ انيا، وسطالشرق األ
رتباطا باحدى القوتين، ، والشراكة مع دول المنطقة لتكون اكثر اوسطاالقناع واغراء دول الشرق األ

 بالعكس. أم وسطالقادمة منيا الى الشرق األ كان واالستثمارات سواء
عدة عوامل، منيا  وسطية في الشرق األمريكاأليعيق نمو عالقات التنافس الروسية_ان ما -7

تتعامل مع تصدير الموارد  وسطعمى الجانب الروسي: ان روسيا واغمب دول الشرق األ
ان الواليات  والتبادالت السمعية ال تشكل اىمية كبيرة في تجارتيما،  ان في حين ،ةيالييدروكاربون

، وسطيتين، اما دول الشرق األمريكسيا واألتجارتيا عمى اسواق اوروبا وشرق آ المتحدة تركز في
االبعاد  وويبقى اىم محاور التنافس ى نحو كبير مع دولة واحدة، فيرتيا نيا لم تركز تجافإ

ن اب السياسية، كون كل من القوتين يسعى الى التوسع في المنطقةوالجوان كثر االدوات يسرا ،  وا 
 الوسائل السياسية. :ىي
في النظام الدولي، ويجعميا تمتمك من  ، إنما تجعميا قوة كبرىان اقتصاد وسياسة روسيا-8

تينا الى ، واذا ما أولياالمكانات ما يعينيا عمى اداء ادوار فاعمة سياسيا واقتصاديا في النظام الد
الكبار في العالم، ناىيك عن نمو في  (G-8)االقتصاد الروسي فروسيا دولة ضمن مجموعة 

تجارتيا وناتجيا القومي، وغيرىا من المؤشرات االقتصادية، وسياسيا ىي دولة عضو دائم في 
 ما يجعميا قادرة عمى التنافس. ذلكمجمس االمن، و 
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عمى قمة اليرم الدولي، اقتصاديا وسياسيا، فاقتصاديا بموقع نيا تتمتع إاما الواليات المتحدة، ف-9
ناتج قومي، متوسط دخل الفرد، حجم ): دراسةيا في فصول الب تم النظرفان كل المؤشرات التي 

اد يات المتحدة ومكانتيا في االقتصكميا تؤشر قوة الوالو  ،.(التجارة الخارجية، الناتج الصناعي
سيا، فان الواليات المتحدة تتربع عمى قمة اليرم الدولي، وبحكم قدراتيا العالمي. اما سيا

 العالم قاطبة.عمى تؤثر في العالقات الدولية ب فانيا قادرة ،وتحالفاتيا
ان  رىسن 1991ية منذ عام مريكالمراحل الزمنية لعالقات التنافس الروسية األ تم تتبعاذا ما -11

ي في عموم مريككانت مرحمة تفوق الوجود األ (،2111 -1991عامي)بين ماالمرحمة الممتدة 
بمعنى ان الواليات المتحدة اعتمدت سياسات اقتصادية وسياسات عامة  اي ،وسطالشرق األ

، مع عزل العراق وايران وسوريا نسبيا، في حين ان وسطخارجية تنبع من ىيمنتيا عمى الشرق األ
فان  ،2111في المنطقة عامة. اما بعد عام  روسيا كانت غير معنية بتتبع ومراعاة مصالحيا

اقتصاديا وسياسيا، وبقدر لجوئيا الى الصراع  وسطتعريف مصالحيا في الشرق األ اعادتروسيا 
لحفظ تمك المصالح فانيا لجأت الى تممس التنافس مع القوى االخرى في كسب السوق الشرق 

مر بعدم اال ذلكمنطقة. وتسبب ي، والى التحرك السياسي من اجل دعم وجودىا في الوسطاأل
باحتكاك المصالح بحكم ان الواليات المتحدة قد اتجيت الى اعتماد تقبل الواليات المتحدة 

ان الى  ة الباحثبحكم رؤيو ، 2111منذ عام  وسطاستراتيجيات اعادة صياغة خرائط الشرق األ
 وىو صياغة خرائط ي اكبر االأمريكما كان اال وسيمة لمشروع بمخطط  ،2111ايمول  11حدث 

ن ية. و مريكتتناسب مع المصالح األ وسطجديدة لمشرق األ صراع اكثر المناطق التي حدث فييا الا 
 ن االزمة السورية.ىي في ممف ايران النووي وبشأ

نحو اعطاء حيز لمتنافس الن ينمو في  تسير ية، في اتجاىيامريكاألان العالقات الروسية_-11
نما مرجعو الى ، سياسيا واقتصاديا، وا  وسطعالقاتيما بشكل عام، وبضمنو في منطقة الشرق األ

ي، كون القوتين ىما قوتان اقتصاديتان، تشجعان مريكعوامل تنبع بالداخل الروسي والداخل األ
الذي يقومان بو عمى المستوى الثنائي عمى ان يكون القتصاد السوق قوة في تحديد مسار التفاعل 

بما يسمح بنمو و القادمة،  عواموعمى المستوى الدولي عامة. وىذا االمر يمكن ان يتوسع خالل اال
التنافس اكثر منو بنمو عالقات الصراع، كون كل من القوتين تنظران الى الكمف الممكنة الي 

 غير ممكنة القبول.عدىا عالقات صراع بينيما ب
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القميمة القادمة، سيتجو الى تقميل عوامل  عوامالواضح انو خالل االمن ، فوسطالشرق األ اما-12
بحكم اتجاه جميع دوليا الى االنفتاح عمى عالقات عامة مع  اع القادمة من القوى الكبرىالصر 

ن التي تعاني من عزلة دولية بفعل التقاطع بي جميع دول العالم، باستثناءات متعمقة بايران وسوريا
ة عد ، ومثل ىذا التوسع سيتيح خياراتسموك نظاميما مع المعايير التي يدعو ليا المجتمع الدولي

ل الصراع القادم من قبو الى ، وبضمنو االتجاه الى قبول التنافس اكثر منو وسطلدول الشرق األ
 وسطألن اىم كابح في ىذا المجال ىو عدم االستقرار الذي يعانيو الشرق االقوى الكبرى، إال أ

قميمبفعل عوامل اغمبيا داخمية و  ن انفتاح المنطقة عمى واذا ما تم ضبط تمك العوامل، فإ ية.ا 
 عالقات التنافس سيكون اكبر منو انفتاحيا عمى عالقات الصراع.

 
ان مفادىا: التي ، فان المشكمة التي تم االنطالق منيا و دراسةال ةتتبع موضوععن طريق و 

ذ و ية، نظرا الىميتو، مريكاأل_لية عدة، ومنيا العالقات الروسيةدو  محط لعالقات وسطالشرق األ ا 
(، إال التنافس)العالقات بين القوتين تحمل قضايا عدة وانماط متباينة من العالقات بضمنيا ان 

طرح عدم اليقين بمخرجات حالة التنافس التي تسود ومزاياه لدى القوتين ي وسطن قيمة الشرق األأ
بمعنى ان حالة التنافس التي تتطبع بيا  اي، المنطقة ىذهية بشان مريكاأل العالقات الروسية
يغمب عمييا  انما ستنتيي إلى مخرجات وسطية تجاه منطقة الشرق األمريكاأل-العالقات الروسية

 عدم اليقين.
ان : : ان منطوق الفرض العممي لمدراسة يكمن فيتبينييميا متح وعن طريقالمشكمة وتمك 
)متغير مستقل( ستحقق لمن يتغمب بمضمون عالقات التنافس لكل من  وسطاأل منطقة الشرق

، صحيح ضمن دالة روسيا والواليات المتحدة حالة من التفوق في النظام الدولي )متغير تابع(
فانو تتحقق لمقوى المتنافسة عميو مكانة في  وسططردية موجبة، اي انو بوجود اىمية لمشرق األ

 النظام الدولي عامة.
 

 واستنتاجاتيا، تم تحقيق االىداف التي تم رصدىا ، اال وىي: دراسةمضمون ال وعن طريق
بوصفو واحد من التفاعالت الميمة في  يةمريكاأل_الروسية بيان مضامين التنافس في العالقات-1

 العالقات االقتصادية الدولية. :العالقات الدولية، وبضمنيا
 .وسطتجاه منطقة الشرق األباالواليات المتحدة، وتوجياتو بيان مضامين التنافس بين روسيا و -2
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اتجاه العالقات  :الراجح ىومن و  ،المستقبمية الممكنة ليذه العالقةفي التصورات تم البحث كما -3
خالل  وسطية الى تغميب لغة الصراع عمى التنافس في منطقة الشرق األمريكاأل-الروسية

 المستقبل القريب.
 

 ، لممختصين واصحاب القرار، فمفادىا:مكن ان تقدميا الدراسةلتوصيات الماما ا
ظام الدولي عامة بحكم مؤثرتين في الن يات المتحدة قوتين كبريينوالروسيا وال :ان كل من-1

ن ثم فعمى خر، ومكافة بشكل او بآ ثيرىما يصيب كافة دول العالمإمكاناتيما وقدراتيما، وان تأ
ن مضامين العالقات الدولية تنعكس عمى العراق بشكل او : إن يراعيصانع السياسة العراقي ا

 آخر.
ان مضامين العالقات الدولية لمقوى الكبرى: روسيا والواليات المتحدة تتجو الى تغميب لغة -2

ية البعيدة عن اراضي كل قميمالتنافس عمى الصراع، مع امكانية ان يظير الصراع في النظم اإل
صانع السياسة العراقية، اال وىما: ان  تصوراتة، وىذا االمر يطرح روسيا والواليات المتحد :من

ذ ال يمكن ان تتجو القوى الكبرى لمصراع ما لم ى الكبرى يسودىا التنافس بينيما إعالقات القو 
يتماس مع مصالحيا، وقياسا بحجم المنافع في عالقات التعاون والتنافس بين القوى الكبرى، 

ن عالقات الصراع ممكنة التصور في عالقاتيم قات الصراع، فإكمف الممكنة عن عالوحجم ال
، وىذا ما يفرض عمى صانع السياسة العراقي ابعاد العراق عن مضامين عالقات وسطبالشرق األ

 .، بان ال ينخرط كطرف داعم الحد الخصوم في اي عالقات دوليةالصراع الدولي عميو
عميو ان لذلك تقع الخرى عمى التنافس عميو، لكي يكون العراق في وضع افضل يشجع القوى ا-3

يقدم نفسو كسوق ممكن ان يتم التنافس عمييا، ودولة يمكن التنافس عمييا سياسيا، وىذا االمر 
تقرار في سياساتو، ووضوح في سياساتو االقتصادية وفتح يفرض ان يحضى العراق بقدر من االس
 اولوية لالستثمار كمدخل لتحقيق التنمية.

االمريكي، بان ال يظير التزاما -لمعراق ان يستغل عالقات الراع والتنافس الروسي ويمكن-4
لمصالح احدى القوتين عمى حساب مصالح القوة االخرى، وىذا االمر من شانو تعزيز مكانة 

 العراق االقتصادية والسياسية لدى كل من روسيا والواليات المتحدة
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 :( الشرق األوسط لمعالم1) خريطة

!خطأ

 
 االخضر الفاتح جدا: اخر حدود ما يعرف بنظام الشرق االوسط الكبير

 مشرق االوسطواالخضر الغامق: دول مختمف باضافتيا ل
 واالخضر الغامق جدا: دول متفق عمى انيا تمثل قمب الشرق االوسط

 
 : 2114 العام تموز 31المصدر: موقع شبكة المعارف، استخرج بتاريخ: 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%81:GreaterMiddleEast.gif 
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 :روبا بالموارد الييدروكاربونية(: شبكة انابيب نابوكو لتجييز او 2خريطة ) 

 

 

 

 المصدر:

 :مخاوف روسية من فقدان مكاسب خط الغاز ألوروبا

http://saudi-stock.net/vb/showthread.php?t=104006 
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 :(: تبين التعاون والوجود العسكري األمريكي في العالم3خريطة ) 
 

 
 

 المصدر: 
 :2114 العام شباط 5موقع الجيش العربي، استخرج بتاريخ: 

http://www.arabic-military.com/t50858-topic 
 
 
 
 



 أ

 الفهرسة:
صفحا الوىضىػاخ

 خ

 أ الفهرسح

 د الخالصح تاللغح الؼرتُح

 هـ .همذهح 

فًاننظاواندونًبعدانحربانباردة:انمقىماثوانمنظىروط مكانتانشرقاأل:انفصماالول

 5ًمرٌكانروطًواأل

1 

 3 5 وس الوثحج االول5 الومىهاخ الزُىسُاسُح وااللتصادَح لوٌطمح الشرق األ

 3 (.وس الشرق األ)لوطلة االول5 هفهىم ا

 3 .الوطلة الخا5ًٍ االهوُح الزُى سُاسُح

 11 .الوطلة الخالج5 االهوُح  االلتصادَح

 11 .وس الوطلة الراتغ5 الوؼطُاخ االستراتُزُح لالهي االلتصادٌ لوٌطمح الشرق األ

 14 5وس َتها لوٌطمح الشرق األالوثحج الخا5ًٍ همىهاخ المىج االلتصادَح والسُاسُح الروسُح ورؤ

 33 .الوطلة االول5 همىهاخ المىج االلتصادَح الروسُح تؼذ الحرب الثاردج

 33 .تؼذ الحرب الثاردج وس الروسُح للشرق األ االستراتُزُحالوطلة الخا5ًٍ الرؤَح 

 03 .تؼذ الحرب الثاردج وس الوطلة الخالج5 الرؤَح االلتصادَح الروسُح للشرق األ

 02 5وس ُح ورؤَتها لوٌطمح الشرق األهرَ لوثحج الخالج5 همىهاخ المىج االلتصادَح والسُاسُح األا

 02 .ُح تؼذ الحرب الثاردجهرَ الوطلة االول5 همىهاخ المىج االلتصادَح األ
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 الملخص

واالقتصادي، اىمية والواليات المتحدة ، في الجانبين السياسي العالقات بين روسيا_ يثير موضوع
عممية وعممية، كونو يناقش موضوع ال يمكن الي منطقة او اقميم في العالم ان يكون بمنأى عنو، بحكم 

 ما تتمتع بو روسيا والواليات المتحدة من امكانات وموارد قوة.
ان روسيا وريث االتحاد السوفيتي، تممك من االمكانات السياسية والعسكرية واالقتصادية 

رية ما يجعميا عامل مؤثر دوليا، واالمر اكثر منو المتعمق بالواليات المتحدة، فيي القوة والحضا
 العظمى الرئيسية في عالم اليوم، منذ تفكك االتحاد السوفيتي.

 وسطواالكثر منو، ان كل من القوتين ليما مصالح وليما سياساتيما تجاه منطقة الشرق األ
مجال سة تصدر من اي من الدولتين، و منيا تتاثر باي سيا عامة، وىو ما يجعل المنطقة في جانب

 .وسطتفاعميا في منطقة الشرق األ
بين الدولتين : روسيا والواليات  االقتصادي والسياسي ، ناقش قضية التنافسدراسةان موضوع ال

، ومثل ىذه النقطة تقتضي التعامل مع عدة وسطالمتحدة، وناقش بالتحديد تنافسيما في الشرق األ
يما في عالقاتو ية ، مريكمعنى التنافس ، وكيف كان بين الدولتين الروسية واأل متغيرات وقضايا اىميا:

ية، مريكلمدولتين الروسية واأل وسطاىمية الشرق األ، فضال عن الدولية كافة االقتصادية والسياسية
 .وسطاىمية ومضامين التنافس بين الدولتين في الشرق األ، واخيرا، ولعالقاتيما

 
ية في منطقة الشرق مريكتحقيقو تمثل بتحميل السياسات الروسية واأل دراسةان اليدف الذي تتوخى ال

عالقات في  االقتصادية واالسياسية بيان مضامين التنافس، منذ تفكك االتحاد السوفيتي. و وسطاأل
العالقات الدولية، و واحد من التفاعالت الميمة في ، بوصفتحديدا وسطالدولتين، وفي منطقة الشرق األ

 وبضمنيا العالقات االقتصادية الدولية.
مشكمة بحثية مفادىا: ان الشرق في ثنايا عرضيا لموضوعيا الى التعامل مع  دراسة وقد سعت ال

يؤثر نسبيا عمى  وسطفالشرق األية، نظرا الىميتو، مريكالروسية األ التنافسمحط لعالقات  وسطاأل
ما يتمتع بو من اىمية بسوق النفط والغاز الطبيعي، لكن اىمية ىذه المنطقة القوى االقتصادية العالمية ل

عدم اليقين بمخرجات حالة التنافس التي تسود العالقات الروسية يقابميا عدم استقرارىا ، وىو ما يطرح 
تجاه  يةمريكاأل-ية بشان ىذه المنطقة. بمعنى ان حالة التنافس التي تتطبع بيا العالقات الروسيةمريكاأل

 انما ستنتيي إلى مخرجات، يغمب عمييا عدم اليقين. وسطمنطقة الشرق األ
ان البحث في موضوع التنافس بين روسيا والواليات المتحدة يقود الى موضوع يتسم بالدينامية، 
كون القوتين من اقطاب النظام الدولي، وان اي سياسة يتبعانيا انما تؤثر ليس عمى الدولتين فقط انما 



 د

تاثير سياساتيما عمى النظام الدولي قاطبة بشكل او باخر، ولقد تم بيان في ىذه الرسالة ان  يمتد
 ية احتوت قدرا من التنافس، كما احتوت عمى التعاون والصراع.مريكاأل-العالقات الروسية

انما امتد الى الجانب السياسي،  يوالتنافس بين الدولتين لم يكن مقتصرا عمى الجانب االقتصاد
ن كل دولة منيما سعت وتسعى الى حماية مصالحيا وتوسيع دائرة نفوذىا، وىو ما قادىما الى كو 

 اعتماد كل الوسائل المتاحة في سبيل تحقيق غاياتيا.
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 المقدمة:

العالقات الدولية في  موضوعات من اىم اواحد عدت يةمريكاأل-العالقات الروسية ةان موضوع
من مقومات، وما تتسبب بو من تداعيات عمى العالم قاطبة الدولتان يوم، نظرا لما تمتمكو عالم ال

التنافس  ةومن بين موضوعات تمك العالقات ىو موضوع .وسطوبضمنو بالطبع منطقة الشرق األ
االقتصادي بين الدولتين، بحكم ان كل من الدولتين ليما توجييما نحو منطقة الشرق -السياسي

من الممكن ان يؤشر لتطورات ميمة متعمقة  وسطن تنافسيما تجاه الشرق األمن ثم فإ، و وسطاأل
 بحاضر ومستقبل ىذه المنطقة.

 
 :الدراسةاىمية اوال: 

السياسي  يدينالميمة عمى الصع ضوعاتالمو يعد موضوع التنافس بين القوى الكبرى واحد من 
، الممتدة بين ةانب من صور العالقات الدوليفي عالم اليوم، وفي المستقبل. كونو يؤشر ج واالقتصادي

 التكامل والحرب، مرورا بالتعاون والتنافس.
بريين بكل المقاييس العالمية لمقوة، وىما كيؤشر عالقات بين دولتين  دراسةال ةان موضوع

 السوفيتي دالواليات المتحدة القوة العظمى في العالم، وروسيا االتحادية الوريث االكبر لقدرات االتحا
وىي قوة نووية وتكنولوجية كبرى في العالم، ناىيك عن امكاناتيا االخرى التي تتوافر عمييا واىميا 

 قدراتيا االقتصادية وقدراتيا في مجال الثروات الييدروكاربونية ومنيا النفط والغاز الطبيعي.
ة كجوانب مؤثرة في منذ مدة ليست بالقصيرة يترافق االقتصاد مع السياسة والجوانب العسكريف

 .الدراسةصناعة الواقع الدولي، وفي صناعة المستقبل، وىو مسبب اخر الىمية موضوع 
، وسط، فالشرق األوسطوالجانب االخير من اسباب اىميتيا ىو تعمق الموضوع بمنطقة الشرق األ

واحدة من اىم  تعد التي (اسرائيل)مجموعة دول ومنيا دول المشرق العربي ومصر وايران وتركيا و يضم
منطقة ما زالت محكومة بعوامل غير مستقرة، ومن ثم  االمناطق العالمية اثارة في التفاعالت، كوني

 تسمح بتدخالت لمقوى الكبرى فييا، وتدخل تمك القوى يسمح باعادة تشكل دينامية ليذه المنطقة.
ي انما تعكس جانب مريكاأل-التنافس السياسي واالقتصادي الروسي ظاىرةان االىتمام بدراسة 

، فالمسار التاريخي لعالقات روسيا مع وسطمن مسارات العالقات االقميمية والدولية لدول الشرق األ
، واالفاق الجديدة تفكك االتحاد السوفيتي بمدان الشرق االوسط وخسارتيا لبعض مواقعيا المتقدمة بعد

منتيا عمى القرار الدولي وانفرادىا بو، التي اخذتيا العالقات االمريكية مع دول الشرق االوسط، وىي
يفرض اىتماما اكبر بواقع وافاق السياسة والعالقات االقتصادية الدولية في الشرق االوسط، ولجوئيا 

 الى قوى اقميمية ودولية منافسة اقتصاديا لمحد من ىيمنة الدولتين العظميين.



 و

توجو الواليات المتحدة لالنفراد في اعقاب التحول الذي حدث في توجيات روسيا صوب المنطقة و 
نحو التفكير  وسطالشرق األ الح القوى االخرى، كميا دفعت دولالمطمق بالمنطقة، وعدم مراعاة مص

الضوء عمى بعض  الدراسةوىنا تسمط باالنفتاح عمى افاق متعددة في العالقات السياسية واالقتصادية، 
القوى المتنافسة، وميما  مع طقة من حيث تعاملانماط السموك السياسي واالقتصادي لدول تمك المن

يمثل بيئة بحثية لدراسة  وسطبمعنى اخر ان الشرق األو اقتصادية،  امكانت صور تنافسيا سياسية 
 الظواىر الميمة بالعالقات االقتصادية الدولية. ىاحد

 
 :الدراسةاىداف ثانيا: 

 :تيدف الى تحقيق ما ياتي الدراسةان 
 منذ تفكك االتحاد السوفيتي.  وسطية في منطقة الشرق األمريكالروسية واألتحميل السياسات -1
من التفاعالت الميمة في  اً و واحدية، بوصفمريكلعالقات الروسية األبيان مضامين التنافس في ا-2

 العالقات الدولية، وبضمنيا العالقات االقتصادية الدولية.
بشقيو  وسطلمتحدة، وتوجياتو تجاه منطقة الشرق األبيان مضامين التنافس بين روسيا والواليات ا-3

 .العسكري السياسي واالقتصادي
توضيح توجيات روسيا السياسية واالقتصادية في الحد من التوجيات االستراتيجية االمريكية في -4

 منطقة الشرق االوسط
ييار االتحاد تحميل السياسات الروسية االقتصادية والسياسية في منطقة الشرق االوسط بعد ان-5

 السوفيتي ومحاوالت استرجاع مناطق نفوذىا في المنطقة وفي اسواقيا
، ودراسة االبعاد  وسطالضوء عمى االفاق السياسية واالقتصادية لمنطقة الشرق األ طتسمي-6

من ادراك  وسطي، بما يمكن دول الشرق األمريكاأل-ة والسياسية المحتممة لمتنافس الروسيياالقتصاد
 ي ميزان القوى العالمية، ومن ثم رسم سياسات منطقية لمتعامل معو.التحول ف

وفييا سيتم التركيز  التصورات المستقبمية الممكنة ليذه العالقة.سيبحث الباحث عن طريق دراستو -7
ي، من استمرارية او اتجاه مريكاأل-عمى احتماالت ما يمكن ان تستقر عميو عالقات التنافس الروسي

 صراع. املعالقات االخرى: تعاون صوب انواع من ا
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 :الدراسةمشكمة ثالثا: 
محط لعالقات دولية عدة، ومنيا  وسطمشكمة بحثية مفادىا: ان الشرق األتعالج  لدراسةىذه ا ان

القوى االقتصادية  فييؤثر نسبيا  وسطفالشرق األية، نظرا الىميتو، مريكاأل _الروسية التنافس عالقات
في الوقت  تع بو من اىمية بسوق النفط والغاز الطبيعي، لكن اىمية ىذه المنطقة يقابمياالعالمية لما يتم

عدم اليقين بمخرجات حالة التنافس التي تسود العالقات الروسية عدم استقرارىا ، وىو ما يطرح  نفسو
ية مريكاأل-سيةن حالة التنافس التي تتطبع بيا العالقات الرو ا  بمعنى  ، اي ية بشان ىذه المنطقةمريكاأل

 يغمب عمييا عدم اليقين. انما ستنتيي إلى مخرجات وسطتجاه منطقة الشرق األ
 

 والمشكمة في اعاله، تثير االسئمة البحثية االتية:
 ما الذي يميز الشرق االسط كمنطقة سياسية واقتصادية في العالم؟ -
 ؟وسطاألكيف تنظر روسيا االتحادية والواليات المتحدة إلى منطقة الشرق  -
 ية في المنطقة؟مريكاأل-ما صور التنافس ومظاىره الروسيةما -
 عناصر قوة كل من الدولتين السياسية واالقتصادية؟-
ما اىمية العاممين السياسي واالقتصادي في ادارة الدولتين: روسيا والواليات المتحدة لعالقات التنافس -

 ؟؛ في منطقة الشرق االوسطخالل المستقبل القريب
 ؟ ؛ في منطقة الشرق االوسطما الذي يمكن تصوره من احتماالت بشان التنافس بين الدولتين-
 

 :الدراسة فرضية رابعا: 
 االتي: دراسةتفترض ال

؛ سياسيا )متغير مستقل( ستحقق لمن يتغمب بمضمون عالقات التنافس وسطان منطقة الشرق األ
 من التفوق في النظام الدولي )متغير تابع(لكل من روسيا والواليات المتحدة حالة  واقتصاديا؛

 
 :الدراسةخامسا: حدود 

 ، فانيا ستتحدد باالتي:الدراسةاما حدود 
كما  ،من صور العالقات الدولية الميمة والذي يعدفانو سيتم التحدد بمضامين التنافس،  :ياموضوع-1

في تاثيرىما، وال يمكن فصل انو سيتم تناول حقمي التنافس السياسي واالقتصادي، كونيما متزامنين 
 تاثير احدىما عن االخر.

الممتدة من مصر غربا الى ايران شرقا، ومن تركيا  عامة وسطبمنطقة الشرق األ ستتحدد :مكانيا-2
تعد  ، كونيامنيا المنطقة العربية في، مع التركيز (اسرائيل)شماال الى بحر العرب جنوبا، فضال عن 

 دولتين.اىم مناطق التنافس بين ال من



 ح

وظيور روسيا  ،)تاريخ تفكك االتحاد السوفيتي ،1991 :عاميبين ماتمتد بين  بمدةسنتحدد  :زمانيا-3
 .2121عام الممتد حتى  ع تناول جانب من المستقبل القريب، م2114االتحادية( وحتى عام 

 
 

 :منيجية الدراسةسادسا: 
ة اطار يحكم التعامل مع البيانات ان كل بحث عممي يستمزم اتباع منيجية محددة، تكون بمثاب

 والحجج العممية الموجودة، ودون وجود المنيج يصبح التعامل مع البيانات تعامل عشوائي غير عممي.
بوصفو االقرب لتحميل مضمون العالقات   منيج التحميل النظمي سيتم اعتماد الدراسة في ىذه 

 ؟وسطسيا عمى منطقة الشرق األبين الدولتين، والستجالء حالة التنافس، وكيفية انعكا
وايضا، اعتمدت الرسالة منيج االستشراف، باعتباره منيجا ميما في دراسة الفصل االخير من 

بمعنى التنبؤ  الرسالة، الستجالء ما يمكن ان تستقر عميو عالقات التنافس بين القوتين في المنطقة.
، ووضع االحتماالت لالنعكاسات تحدةبعالقات دول الشرق االوسط مع كل من روسيا والواليات الم

 الدولية واالقميمية ليذا التنافس.
 

 :ىيكمية الدراسةسابعا: 
 :، اىميا موضوعاتية يثير عدة مريكاأل-ان البحث العممي في عالقات التنافس الروسية

 لية ام الدولي، وفي العالقات الدو كون القوتين انما تمثالن قوى اقتصادية كبرى في النظ فيالتركيز 
صراعا انما سيحكم  ام تعاونا ام  سواء كان تتطبع عالقاتيما برداء معين تنافسياسومن ثم فان 

 العالقات الدولية ، وبضمنو العالقات االقتصادية الدولية.
 يمثل مجاال ميما لمتفاعل الدولي، وبضمنو االقتصادي الدولي. وسطن الشرق األاكما 

روسيا  كل من: بيناالقتصادي والسياسي عالقات التنافس  عمى الدراسةسيتم التركيز في ىذه و 
 والواليات المتحدة عمى ىذه المنطقة.

 :ثالثة فصول،وكاآلتيالرسالة  إرتأينا تقسيميا، الدراسة ةوبقصد تناول موضوع
 ينبعد الحرب الباردة: المنظور  وسطالشرق ال الذي سلط الضوء على الفصل االول في 

المقومات  تم تناول ،ضاع االقتصادية والسياسية بعد الحرب الباردةي لالو مري الروسي وال
، وذلك عبر القوة سياسيا واقتصاديا لمدولتين، ومقومات وسطالجيوسياسية واالقتصادية لمنطقة الشرق األ

،  وسطالمقومات الجيوسياسية واالقتصادية لمنطقة الشرق األ منو تم تناول االول  ثالثة مباحث، في
، وفي وسطمقومات القوة االقتصادية والسياسية الروسية ورؤيتيا لمنطقة الشرق األ لتم تناو  نيالثاوفي 

 .وسطية ورؤيتيا لمنطقة الشرق األمريكمقومات القوة االقتصادية والسياسية األ الثالث تم تناول
 



 ط

ي مري توجهات التنافس االقتصادي والسياسي الروسي والفقد عالج   اما في الفصل الثاني
ي مريكاأل-عالقات التنافس الروسي تناولنا فيو:، فقد بعد الحرب الباردة وسطعلى دول الشرق ال 

لواليات الروسيا و  لكل من لقدرة التنافسيةا، و وسطاالقتصادي والسياسي والياتو في منطقة الشرق األ
: التنافس تعراضتم اس االول المبحث ، وذلك عبر ثالثة مباحث، فيوسطالمتحدة في منطقة الشرق األ

 تناولنا الثاني: المبحث ، وفيوسطي االقتصادي والسياسي والياتو في منطقة الشرق األمريكاأل-الروسي
القدرة التنافسية  تناولنا ايضاً  الثالث: المبحث ، وفيوسطالقدرة التنافسية لروسيا في منطقة الشرق األ

 .وسطلمواليات المتحدة في منطقة الشرق األ
ي في منطقة مري ال-الفصل الثالث االفاق المستقبلية للتنافس الروسيرض في حين استع

اىمية المتغير االقتصادي والسياسي في مستقبل العالقات فقد تم تسليط الضوء على ، وسطالشرق ال 
، ومعوقات وكوابح استمرارية التنافس بين الدولتين، وسطمنطقة الشرق األب  يةمريكالتنافسية الروسية األ

 .2121عام دة المستقبل القريب الممتد حتى ، خالل ميمكن ان تستقر عميو عالقاتيما وما
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائًت انًصادر:
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 انًزاجع وانًصادر انعزبيت:

 

 انكخب انعزبيت وانًعزبت:: ولا أ

 
رّٛى  14"كهاٍخ الرغب٘بد االٍزؼّبه ؽزٝ ل١بَ صٛهح :اٌْوق األٍٜٚ اثوا١ُ٘ ّو٠ف،  .1

 .1965فٟ اٌؼواق"، كاه اٌغّٙٛه٠خ، ثغلاك،  1958ػبَ 

اٌزغبهح اٌؾوح االهك١ٔخ االِو٠ى١خ  :ٕلاٚٞ، كهاٍخ ؽٛي ارفبل١زٟاه٠ظ ك٠بة، ٍٙو اٌٙ .2

(FTA( ٚإٌّبٛك اٌٖٕبػ١خ اٌّإؤٍ٘خ )QIZ غوفخ رغبهح ػّبْ، ٚؽلح اٌلهاٍبد ،)

 .2006ٚاالرفبلبد اٌل١ٌٚخ، ػّبْ، 

اٍبِخ اثٛ اه١ّل، ١ٍبٍخ اكاهح اٚثبِب اٌقبهع١خ: ِؾبٌٚخ رؾم١ك اٌزٛاىْ ث١ٓ ا١ٌّٛي  .3

ٛ اٌزلفً اٌقبهعٟ، رؾ١ًٍ ١ٍبٍبد، اٌّووي اٌؼوثٟ ٌالثؾبس ٚكهاٍخ االٔؼيا١ٌخ ٚٙغٛ

 .2014ا١ٌَبٍبد، اٌلٚؽخ، ؽي٠واْ 

اٍبِخ اثٛ اه١ّل، ١ٍبٍخ اكاهح اٚثبِب اٌقبهع١خ، اٌّووي اٌؼوثٟ ٌالثؾبس ٚكهاٍخ  .4

 .2014ا١ٌَبٍبد، اٌلٚؽخ، 

ٌو١ٍٚخ، كاه إًٌّٙ اِغل عٙبك ػجل هللا، اٌزؾٛالد االٍزوار١غ١خ فٟ اٌؼاللبد األِو٠ى١خ ا .5

 .2011اٌٍجٕبٟٔ، ث١وٚد، 

ِبىْ اٌغٕلٌٟ، اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ، ث١وٚد،  :ا٠بْ هر١ٍلط، اٌؼطِ ئٌٝ إٌفٜ، روعّخ .6

2005. 

ا٠و٠ً ر١ٍفٛهك، هؤ٠خ اٍزوار١غ١خ ػبِخ ٌالٚٙبع اٌؼب١ٌّخ، ِووي االِبهاد ٌٍلهاٍبد  .7

 .2004ٚاٌجؾٛس االٍزوار١غ١خ، اثٛ ظجٟ ، 

، ٚ رّبها وٛفّٓ ٠ٚزٌ، اٌز١ّٕخ االلزٖبك٠خ ٚا١ٌَب١ٍخ فٟ اٌْوق األٍٜٚ، ا٠يٚث١ً وٌّٛٓ .8

ٍبِٟ اٌىؼىٟ، كاه اٌىزبة  :فٟ: ه٠زْبهك ْ ٘بً، ٚافوْٚ، اٍزؼبكح اٌزٛاىْ، روعّخ

 .2009اٌؼوثٟ، ث١وٚد، 

 :االِو٠ىٟ اٌغل٠ل ِٚقبٛوٖ ػٍٝ اٌؼب١ٌّٓ-ا٠ٙبة ػٍٟ اٌّْٛهٞ، اٌّْوٚع ا١ٌٖٟٙٛٔ .9

 .2009ثبؽش ٌٍلهاٍبد، ث١وٚد، اٌؼوثٟ ٚاالٍالِٟ، 

ثبٍُ هاّل، اٌّٖبٌؼ اٌّزمبهثخ، كٚه ػبٌّٟ عل٠ل ٌو١ٍٚب فٟ اٌوث١غ اٌؼوثٟ، ِىزجخ  .10

 .2013االٍىٕله٠خ، االٍىٕله٠خ، 

ثبفً ثب١٠ف، اٌمٛح اٌؼَىو٠خ ١ٍٚبٍخ اٌطبلخ، ثٛر١ٓ ٚاٌجؾش ػٓ اٌؼظّخ اٌو١ٍٚخ، ِووي  .11

 .2010ظجٟ،  االِبهاد ٌٍجؾٛس ٚاٌلهاٍبد االٍزوار١غ١خ، اثٛ

كالي اثٛ ؽ١له، كاه  :ثب٠زٌ غ١ً، إٌغُ اٌٖبػل، ا١ٌٖٓ، ك٠جٍِٛب١ٍخ أ١ِٕخ عل٠لح، روعّخ .12

 .2009اٌىزبة اٌؼوثٟ، ث١وٚد، 

ث١وُ ث١وث١وٚعٍٛ، اٙطواة فٟ اٌْوق االٍٜٚ، االِجو٠ب١ٌخ، اٌؾوة ٚػلَ االٍزمواه،  .13

 .2002فقوٞ ٌج١ت، اٌّغٌٍ االػٍٝ ٌٍضمبفخ، اٌمب٘وح،  :روعّخ

أ١ِٓ اال٠ٛثٟ، اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍؼٍٍَٛ  :٠زب ثبهىٞ، ؽٍف اٌّٖبٌؼ اٌّْزووخ، روعّخرو .14

 .2008ٔبّوْٚ، ث١وٚد، 

، ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ٚافوْٚ، 2009اٌزٍَؼ ٚٔيع اٌَالػ ٚاالِٓ اٌلٌٟٚ  .15

 .2009ث١وٚد، 

خ ، ث١وٚد، ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث2014١اٌزٍَؼ ٚٔيع اٌَالػ ٚاالِٓ اٌلٌٟٚ،  .16

 .2014ٚافوْٚ، 

، ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ 2013اٌزٍَؼ ٚٔيع اٌَالػ ٚاالِٓ اٌلٌٟٚ، اٌىزبة إٌَٛٞ  .17

 .2013ٚافوْٚ، ث١وٚد، 
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رَفٟ ِبغ١ٓ، ه١ٍٚب فٟ اٌْوق االٍٜٚ، ١ٍبٍخ فٟ اِزؾبْ، ِووي ثبؽش ٌٍلهاٍبد  .18

 .2013اٌفٍَط١ٕ١خ ٚاالٍزوار١غ١خ، ث١وٚد، 

ؼبٌّٟ، اٌزؼبفٟ ٠ىزَت لٛح، ٕٕلٚق إٌمل اٌلٌٟٚ، ٠ٛ١ٔٛهن، ، افبق االلزٖبك ا2014ٌرمو٠و  .19

2014. 

، ِٕظّخ االلطبه اٌؼوث١خ اٌّٖلهح ٌٍٕفٜ، اٌى٠ٛذ، 2013اٌزمو٠و االؽٖبئٟ إٌَٛٞ،  .20

2013. 

، ِإرّو االُِ اٌّزؾلح ٌٍزغبهح ٚاٌز١ّٕخ، ٠ٛ١ٔٛهن، االُِ 2013رمو٠و االٍزضّبه اٌؼبٌّٟ  .21

 .2013اٌّزؾلح، 

، ِإرّو االُِ اٌّزؾلح ٌٍزغبهح ٚاٌز١ّٕخ، ٠ٛ١ٔٛهن، االُِ 2013اٌؼبٌّٟ  رمو٠و االٍزضّبه .22

 .2013اٌّزؾلح، 

، ِإرّو االُِ اٌّزؾلح ٌٍزغبهح ٚاٌز١ّٕخ االٚٔىزبك، ثال 2014رمو٠و االٍزضّبه اٌؼبٌّٟ  .23

2014. 

 .2013اٌزمو٠و اإللزٖبكٞ اٌؼوثٟ اٌّٛؽل، ٕٕلٚق إٌمل اٌؼوثٟ ٚافوْٚ، اثٛ ظجٟ،  .24

 .١ّ2014خ اٌجْو٠خ، ٠ٛ١ٔٛهن، ثال، رمو٠و اٌزٕ .25

رمو٠و اٌز١ّٕخ فٟ ِٕطمخ اٌْوق األٍٜٚ ّّٚبي افو٠م١ب، اٌطو٠ك غ١و اٌٍَّٛن، اٌجٕه  .26

 .2007اٌلٌٟٚ، ٚإّطٓ، 

رمو٠و ّٙوٞ ؽٛي اٌزطٛهاد اٌجزو١ٌٚخ فٟ االٍٛاق اٌؼب١ٌّخ ٚااللطبه االػٚبء، ِٕظّخ  .27

 .2013االلطبه اٌؼوث١خ اٌّٖلهح ٌٍجزوٚي، اٌى٠ٛذ، 

رٛف١ك اٌّل٠ٕٟ، اٌؼوة ٚرؾل٠بد اٌْوق األٍٜٚ اٌىج١و، ارؾبك اٌىزبة اٌؼوة، كِْك،  .28

2010. 

ر١ُ ٚا٠ٕو، اهس ِٓ اٌوِبك، روعّخ أطٛاْ ثب١ًٍ، ّووخ اٌّطجٛػبد ٌٍزٛى٠غ ٚإٌْو،  .29

 .2011ث١وٚد، 

 1997صبثذ ػجل اٌؾبفع ػٍٟ فزؾٟ، إٌظو٠خ ا١ٌَب١ٍخ، اإلٍىٕله٠خ، اٌلاه اٌغبِؼ١خ اٌغل٠لح، .30

عب١ٌٔ ط ر١وٞ، ا١ٌَبٍخ اٌقبهع١خ األِو٠ى١خ فٟ اٌْوق األٍٜٚ، روعّخ ؽَبْ اٌجَزبٟٔ،  .31

 .2005اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ ٔبّوْٚ، ث١وٚد، 

عّبي ٚاو١ُ، ٍٛه٠خ ِٚفبٚٙبد اٌَالَ فٟ اٌْوق األٍٜٚ، ّووخ اٌّطجٛػبد ٌٍزٛى٠غ  .32

 .2010ٚإٌْو، ث١وٚد، 

فٟ اٌموْ اٌؼْو٠ٓ ٚافبلٙب، كهاٍبد  عٛهط ّىوٞ وزٓ، اٌؼاللبد اٌو١ٍٚخ اٌؼوث١خ .33

، ِووي االِبهاد ٌٍلهاٍبد ٚاٌجؾٛس االٍزوار١غ١خ، ، اثٛ ظجٟ، (53)اٍزوار١غ١خ، اٌؼلك 

2001. 

، ّووخ اٌّطجٛػبد 3عٛهط لوَ، ربه٠ـ اٌْوق االٍٜٚ ِٓ االىِٕخ اٌمل٠ّخ اٌٝ ا١ٌَٛ، ٛ .34

 .2012ٌٍزٛى٠غ ٚإٌْو، ث١وٚد، 

، ّووخ اٌّطجٛػبد ٌٍزٛى٠غ ٚإٌْو، ث١وٚد، 3ٛ عٛهط لوَ، ربه٠ـ اٌْوق األٍٜٚ، .35

2012. 

١ٍٍُ ٛٗ  :، روعّخ1عٛهط و١ون، اٌْوق االٍٜٚ فٟ اػمبة اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ، ط .36

 .1990بد ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، ثغلاك، اٌزىو٠زٟ، ٚ ثو٘بْ ػجل اٌزىو٠زٟ، كاه ٚاٍٜ ٌٍلهاٍ

ٍبِٟ اٌىؼىٟ،  :د كٚاله، روعّخ، ؽوة اٌضالصخ رو١ٌٛٔب١ٌٕلا ث١ٍّ١ي ٚعٛى٠ف ٍز١غ١ٍزي،  .37

 .2009كاه اٌىزبة اٌغل٠ل، ث١وٚد، 

عٌٟٛ ٍٟ. ١٘و٠ه، ٚافوْٚ، اٌْوق األٍٜٚ اٌّزغ١و ٔظوح عل٠لح ئٌٝ اٌل٠ٕب١ِبد اٌؼوث١خ،  .38

 .2011ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ، ث١وٚد، 

وْٚ، ثَبَ ١ّؾب، اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ ٔبّ :ع٠ٛٓ كا٠به، اٌفٛٙٝ اٌزٟ ٔظّٛ٘ب، روعّخ .39

 .2008ث١وٚد، 

ؽَٓ ِؾّل اٌي٠ٓ، اٌج١غ اٌؼوثٟ، افو ػ١ٍّبد اٌْوق األٍٜٚ اٌىج١و، كاه اٌمٍُ اٌغل٠ل،  .40

 .2013ث١وٚد، 



235 
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أطٛاْ ثب١ًٍ، ّووخ :ٍز١فٓ ٚاٌذ، اٌٍٛثٟ اإلٍوائ١ٍٟ ١ٍٚبٍخ أِو٠ىب اٌقبهع١خ، روعّخ  .74

 .2007ٌْٕو، ث١وٚد، اٌّطجٛػبد ٌٍزٛى٠غ ٚا

ٍؼل ّبوو ّْجٍٟ، االٍزوار١غ١خ األِو٠ى١خ رغبٖ اٌْوق األٍٜٚ، اٌؾبِل ٌٍْٕو، ػّبْ،  .75

2013. 

ػبٛف ِؼزّل ػجل اٌؾ١ّل، اٍزؼبكح ه١ٍٚب ِىبٔخ اٌمطت اٌلٌٟٚ، اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ  .76

 .2009ٔبّوْٚ، ث١وٚد، 

ؼوثٟ، ِووي االِبهاد ٌٍلهاٍبد ػجل اٌغ١ًٍ ى٠ل اٌّوْ٘ٛ، ا١ٌَبٍخ اٌو١ٍٚخ رغبٖ اٌق١ٍظ اٌ .77

 .2001ٚاٌجؾٛس االٍزوار١غ١خ، اثٛ ظجٟ، 

 .2002ػجل هللا ِٖجبػ ىا٠ل، ا١ٌَبٍخ اٌل١ٌٚخ، ث١وٚد، كاه اٌوٚاك، .78

ػٖبَ فبُ٘ اٌؼبِوٞ، فٖبئٔ روٍبٔخ اٍوائ١ً ا٠ٌٕٚٛخ ٚثٕبء اٌْوق األٍٜٚ اٌغل٠ل،  .79

 .2001 ِووي االِبهاد ٌٍلهاٍبد ٚاٌجؾٛس االٍزوار١غ١خ، اثٛ ظجٟ،

 .2003ػٍٟ اؽّل ٘بهْٚ، أٌٍ اٌغغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ، كاه اٌفىو اٌؼوثٟ، اٌمب٘وح،  .80

ػٍٟ ِؾّل ا١ٌّبػ، ا١ٌَب١ٍخ اٌو١ٍٚخ ٚاٌّٛلغ اٌغغوافٟ اٌؼوثٟ، ٔلٚح : اٌؼوة ٚاٌمٜٛ  .81

 .1998اماه،  20اٌؼظّٝ )اٌؼوة ٚه١ٍٚب(، ث١ذ اٌؾىّخ، ٍٍٍَخ اٌّبئلح اٌؾوح 

ا١ٌٖٟٙٛٔ، -طوح ػٍٝ اٌْوق االٍٜٚ، اٌزبِو االِو٠ىٟػٍٟ ٚ٘ت، اٌٖواع اٌلٌٟٚ ١ٌٍَ .82

 .2013ّووخ اٌّطجٛػبد ٌٍزٛى٠غ ٚإٌْو، ث١وٚد، 
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ثوى٠ك فبٌل، اصبه ارفبلبد إٌّظّخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍزغبهح ػٍٝ ١ٍبكح اٌلٚي، هٍبٌخ ِبعَز١و، و١ٍخ  .1

 .١2011يٞ ٚىٚ، اٌغيائو، ر-اٌؾمٛق، عبِؼخ ٌِٛٛك ِؼّوٞ
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 .2007، عبِؼخ اٌٍْف، اٌغيائو، (3)ِغٍخ الزٖبك٠بد ّّبي افو٠م١ب، اٌؼلك 
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اٌْوق األٍٜٚ ٚاٌزفى١و االٍزوار١غٟ اٌغوثٟ، ِغٍخ  ؽّل ١ٍٍُ اٌجوٕبْ، ، رطٛه ِفَٙٛا .3

 .2006(، 3، اٌؼلك )3عبِؼخ اٌْبهلخ ٌٍؼٍَٛ اٌْوػ١خ ٚاالَٔب١ٔخ، اٌّغٍل 

اؽّل ػجل اٌؼي٠ي، عبٍُ ىوو٠ب، ٚ فواً ػجل اٌغ١ًٍ اٌطؾبْ، اٌؼٌّٛخ االلزٖبك٠خ ٚربص١وارٙب  .4

 .2011، (86)ٚااللزٖبك، اٌؼلك  ػٍٝ اٌلٚي اٌؼوث١خ، ِغٍخ االكاهح ٚااللزٖبك، و١ٍخ االكاهح

ئوَْٛ ِٛث١ً ٚثو٠ز١ِ ثزو١ٌَٚٛ: ػّاللب إٌفٜ اٌؼب١ٌّبْ، ْٔوح: اٌؼواق فٟ ِواوي االثؾبس  .5

 .2013، ا٠به (19)اٌؼب١ٌّخ، عبِؼخ ووثالء، ِووي اٌلهاٍبد االٍزوار١غ١خ، اٌؼلك 

إْٚ ػوث١خ ا١ِٓ ّجٍٟ، ً٘ ؽممذ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ِٖبٌؾٙب فٟ اٌْوق األٍٜٚ، ِغٍخ ّ .6

 .2002، (109)االِبٔخ اٌؼبِخ ٌغبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ، اٌؼلك 

اٌؼوث١خ : اٌْواوخ فٟ ىِٓ االل٠ٛبء، ِغٍخ ّإْٚ االٍٜٚ، –ة.ثٛثٛف، اٌؼاللبد اٌو١ٍٚخ  .7

 .2008، ِووي اٌلهاٍبد االٍزوار١غ١خ، ث١وٚد، ّزبء (128)اٌؼلك 

خ اٌّب١ٌخ اٌوإ٘خ، ِغٍخ الزٖبك٠بد اٌجوٚف١َٛه ػجل اٌّغ١ل للٞ، اٌٖٕبك٠ك ا١ٌَبك٠خ ٚاألىِ .8

 .2009، (6)ّّبي افو٠م١ب، عبِؼخ اٌٍْف، اٌغيائو،، اٌؼلك 

ث١ْو اؽّل اٌؼوالٟ، ا١ٌَبٍخ اٌّب١ٌخ ٚآ١ٌبد رأص١و٘ب فٟ ِؼلالد اٌفمو ، كهاٍبد ال١ّ١ٍخ،  .9

 .2013، (30)عبِؼخ إًٌّٛ، اٌؼلك 

ؼيٞ، ، اٍزْواف َِزمجً ؽ١ّل ِغ١ل اٌ  ثالٍُ ع١ًّ فٍف ٚعؼفو اٌلع١ٍٟ َٚ.َ. ػّو .10

  ِغٍخ اٌىٛد ٌٍؼٍَٛ االلزٖبك٠خ ، (WTO) األِٓ اٌغنائٟ اٌؼوثٟ فٟ ظً االّٔٚبَ ئٌٝ

 .2013، (9)ٚاالكاه٠خ، عبِؼخ اٌىٛد، اٌؼلك 

ؽج١ت ف١بٗ، اٌجؤبِظ إٌٛٚٞ اال٠وأٟ ٚاٌمواهاد اٌل١ٌٚخ، ِغٍخ ّإْٚ االٍٜٚ، اٌؼلك  .11

 .١2008وٚد، ١ٕف ، ِووي اٌلهاٍبد االٍزوار١غ١خ، ث(129)

ؽزؾٛد ٔٛه اٌل٠ٓ، فٖبئٔ اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ فٟ ِب ثؼل اٌؾوة اٌجبهكح ٚاٛوٚؽبد  .12

، عبِؼخ ِؾّل ف١ٚو ثَىوح، اٌغيائو، عٛاْ (22)اٌؼٌّٛخ، ِغٍخ اٌؼٍَٛ االَٔب١ٔخ، اٌؼلك 

2011. 

اٌّغٍخ االِخ ٚاصو٘ب فٟ َِزمجً ا٠ٌٛٙخ األِو٠ى١خ، -ؽَبَ اٌل٠ٓ ػٍٟ ِغ١ل، رغوثخ ثٕبء اٌلٌٚخ .13

 .2013، ث١وٚد، ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ،  (39)اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ ، اٌؼلك 

ؽ١َٓ ؽبفع ١٘ٚت، اٍزوار١غ١خ االكاهح األِو٠ى١خ اٌغل٠لح اىاء اٌْوق األٍٜٚ  ِغٍخ  .14

 .2011، اٌغبِؼخ اٌَّزٕٖو٠خ، (18)ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ، اٌؼلك 

االٍب١ٍخ ٌالٍزوار١غ١خ األِو٠ى١خ فٟ اٌْوق  ؽ١َٓ ؽبفع ١٘ٚت، اٌّورىياد ٚاٌزؾٛالد .15

، ِووي اٌلهاٍبد اٌل١ٌٚخ، عبِؼخ ثغلاك، رْو٠ٓ (110)األٍٜٚ، كهاٍبد اٍزوار١غ١خ، اٌؼلك 

 .2013االٚي 

ؽ١َٓ ػجبً ؽ١َٓ، ٘غوح اٌىفبءاد اٌؼ١ٍّخ اٌؼوث١خ ٚاصبه٘ب اٌٍَج١خ ػٍٝ ػ١ٍّبد  .16

ٌٍلهاٍبد االلزٖبك٠خ، عبِؼخ ثبثً،   اللزٖبكِغٍخ و١ٍخ االكاهح ٚا اٌز١ّٕخ)اٌؼواق أّٛمعبً(، 

 .2010، (2)اٌؼلك 

ؽ١َٓ ِٖطفٝ اؽّل، لواءح ١ٍب١ٍخ فٟ ِْوٚع اٌْوق االٍٜٚ اٌىج١و ٚاٌّؾبٚالد  .17

اٌّطوٚؽخ الٕالػ إٌظبَ االل١ٍّٟ اٌؼوثٟ، ِغٍخ ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ، اٌغبِؼخ اٌَّزٕٖو٠خ، 

 .2008، (9)اٌؼلك 

د اٌَزوار١غ١خ األِو٠ى١خ رغبٖ اٌجؤبِظ إٌٛٚٞ اإل٠وأٟ، ٓ ػجل اٌؾ١َٓ ظب٘و، ف١بهاَؽ .18

 .2014، اٌغبِؼخ اٌَّزٕٖو٠خ، (24)ِغٍخ ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ، اٌؼلك  

ؽ١ّل ٠بٍو ا١ٌبٍوٞ اؽّل ؽبِل ف١ٍٛٞ اٌجووٟ، اٌّٛلغ اٌوٍٟٚ فٟ إٌّظٛه اٌغ١ٛثٌٛز١ىٟ  .19

، (14)عبِؼخ ٚاٍٜ، اٌؼلك  ، اٌغوثٟ، ِغٍخ الهان ٌٍفٍَفخ ٚاٌٍَب١ٔبد ٚاٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ

2014. 

ؽ١له ػٍٟ ؽ١َٓ، هؤ٠خ َِزمج١ٍخ ٌزؾٛالد اٌمطج١خ اٌل١ٌٚخ، ِغٍخ اٌَّزٕٖو٠خ ٌٍلهاٍبد  .20

، ِووي اٌَّزٕٖو٠خ ٌٍلهاٍبد اٌؼوث١خ ٚاٌل١ٌٚخ، اٌغبِؼخ (43)اٌؼوث١خ ٚاٌل١ٌٚخ، اٌؼلك 

 .2013اٌَّزٕٖو٠خ، 
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بهع١خ اٌو١ٍٚخ، ِغٍخ اثؾبس فبٌل اٍّبػ١ً ٍوؽبْ ، ػم١لح ثٛر١ٓ فٟ ا١ٌَبٍخ اٌق .21

 .2014، ِووي ثالكٞ ٌٍلهاٍبد ٚاالثؾبس االٍزوار١غ١خ، ثغلاك، (7)اٍزوار١غ١خ، اٌؼلك 

فبٌل ٛٗ ػجل اٌىو٠ُ، األثؼبك االلزٖبك٠خ ٌمطبع إٌمً ٚاألٍٍٛة اٌؼٍّٟ ٌزل١ٔخ ٚفف٘ رىب١ٌف  .22

 .2009، (38)إٌمً، ِغٍخ اٌفزؼ، عبِؼخ ك٠بٌٝ، اٌؼلك 

ؽٍف ّّبي األٍَٟٛ ٚاٌزٛاىٔبد اإلل١ّ١ٍخ فٟ اٌْوق األٍٜٚ، ِغٍخ  فٚو ػجبً ػطٛاْ، .23

اٌّغٍخ اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ )اٌغّؼ١خ اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ ِٚووي كهاٍبد اٌٛؽلح 

 .2007فو٠ف  (16)ث١وٚد( ػلك  -اٌؼوث١خ

ب١ٍخ، فٚو ػجبً ػطٛاْ، ١ٍبٍبد اٌمٛح األِو٠ى١خ، ِغٍخ لٚب٠ب ١ٍب١ٍخ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ ا١ٌَ .24

 .2006فو٠ف  (11)عبِؼخ إٌٙو٠ٓ، اٌؼلك 

فٚو ػجبً ػطٛاْ، ١ٍبٍخ ه١ٍٚب اٌؼوث١خ ٚاالٍزمواه فٟ إٌظبَ اٌلٌٟٚ، اٌّغٍخ اٌؼوث١خ  .25

 .2008، ث١وٚد، ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌؼوث١خ، فو٠ف (20)ٌٍؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ، اٌؼلك 

اىاء اٌْوق األٍٜٚ، ف١ٚو ػجبً اؽّل، ربص١و اٌؼبًِ إٌفطٟ فٟ ا١ٌَبٍبد األِو٠ى١خ  .26

 .2011، و١ٍخ اٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ ، عبِؼخ إٌٙو٠ٓ، (25)ِغٍخ لٚب٠ب ١ٍب١ٍخ، اٌؼلك 

، و١ٍخ (10)فٍفبْ وو٠ُ، ِغٌٍ االِٓ ٚرؾل٠بد اٌٍَُ ٚاالِٓ اٌؼب١١ٌّٓ، ِغٍخ اٌفىو، اٌؼلك  .27

 .2010اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ، عبِؼخ ِؾّل ف١ٚو ثَىوح، 

فٟ ِٖو ٚاٍزقلاِٗ، ِٕزلٜ اٌجلائً اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد، اٌمب٘وح، فٍٛك فبٌل، االِٓ اٌمِٟٛ  .28

2011. 

، ِمِٛبد اٌلٚاله وؼٍّخ ك١ٌٚخ ٚاألهثبػ االؽزىبه٠خ اٌّزؾممخ ٌٍٛال٠بد  ف١ٌّ ِؾّل ؽَٓ .29

، (14)ٌٍؼٍَٛ االلزٖبك٠خ، اٌغبِؼخ اٌَّزٕٖو٠خ، اٌؼلك   اٌّزؾلح االِو٠ى١خ، اٌّغٍخ اٌؼوال١خ

2007. 

اٌؾوثٟ، ِفَٙٛ إٌظبَ اٌلٌٟٚ اإلل١ٍّٟ )األٕٛي اٌفىو٠خ ٌٍّفَٙٛ  كـ ١ٍٍّبْ ػجل هللا .30

َِٚز٠ٛبد رؾ١ٍٍٗ ٚػاللزٗ ثبٌٕظبَ اٌلٌٟٚ(، ِغٍخ ؽ١ٌٛخ االكاة ٚاٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ، ِغٌٍ 

 .2011، ٌَٕخ  (338)اٌؼلك :  (،32)عبِؼخ اٌى٠ٛذ، اٌّغٍل : –إٌْو اٌؼٍّٟ 

الغ االٔؾواف ِٚزطٍجبد اإلٕالػ، ِغٍخ كه٠ٌ ٌىو٠ٕٟ، ِغٌٍ األِٓ فٟ ػبٌُ ِزؾٛي: ٚ .31

اٌلهاٍبد االٍزوار١غ١خ، اٌؼلك اٌؼبّو، ِووي اٌجؾو٠ٓ ٌٍلهاٍبد ٚاٌجؾٛس، إٌّبِخ، ّزبء 

2008. 

هػل لبٍُ ٕبٌؼ، اٌؼواق فٟ ظً ِزغ١واد اٌٍَطخ اٌؼب١ٌّخ، ِغٍخ اٌَّزٕٖو٠خ ٌٍلهاٍبد  .32

 .2013، (45)اٌؼوث١خ ٚاٌل١ٌٚخ، اٌؼلك 

٠ً، االِٓ االلزٖبكٞ اٌؼوثٟ ٚاٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ، ِغٍخ كهاٍبد هٚاء ىوٟ ٠ٌٛٔ اٌطٛ .33

 .2009، (16)ال١ّ١ٍخ، عبِؼخ إًٌّٛ، اٌؼلك 

ىوو٠ب ػجل اٌؾ١ّل ثبّب، االٍزضّبهاد اٌؼوث١خ اٌقبهع١خ ث١ٓ اٌٛالغ ٚاٌطّٛػ، ِغٍخ اٌؼٍَٛ  .34

 .2004فو٠ف  (،3)اٌؼلك  (،3)االعزّبػ١خ، اٌى٠ٛذ، اٌّغٍل ـ 

ا ٌغوة ٚاالٍالَ )ؽٛاه اَ ٕواع(، اٌّغٍخ ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ،  ، ى٠ل ػلٔبْ ِؾَٓ .35

 .2009، اٌغبِؼخ اٌَّزٕٖو٠خ، (11)اٌؼلك

ى٠ــل ػلٔبْ ِؾَــٓ، االٕالػ ا١ٌَبٍٟ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ ث١ـٓ )اٌلٚافغ ٚاٌّؼٛلبد(، اٌّغٍخ  .36

 .2010، اٌغبِؼخ اٌَّزٕٖو٠خ، (16)ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ، اٌؼلك 

ٟ ػجل اٌؾ١َٓ، ػجل اٌؾ١َٓ ؽَٓ، رمل٠و ٚرؾ١ًٍ اٌؾَب١ٍخ فٟ ٛوائك ى٠ٕت ؽَٓ ػجٛك، ػٍ .37

اؽزَبة اإلٔزبع١خ اٌغيئ١خ ٚاٌى١ٍخ، اٌّغٍخ اٌؼوال١خ ٌٍؼٍَٛ االكاه٠خ، عبِؼخ ووثالء، اٌؼلك 

(4) ،2008. 

، ث١وٚد، ِووي (124)ٍبٌُ إٌغفٟ، اّىب١ٌخ إٌفٜ االلزٖبك٠خ، ِغٍخ ّإْٚ األٍٜٚ، اٌؼلك  .38

 .2006ار١غ١خ، فو٠ف اٌلهاٍبد االٍزو

ٍزبه ّل٘بْ ١ّبع اٌي١٘وٞ، أصو ٢ٕالػ االلزٖبكٞ فٟ الزٖبك ه١ٍٚب االرؾبك٠خ، ِغٍخ  .39

 .2012، (20)ٚاٍٜ ٌٍؼٍَٛ االَٔب١ٔخ، عبِؼخ ٚاٍٜ، اٌؼلك 
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، اٌّغٍخ ثؼ٘ االٍجبة اٌفىو٠خ ٚااللزٖبك٠خ اال١ٙٔبه االرؾبك اٌَٛف١زٍٟغ١غ ٘بٟٔ اٌؼف١و،  .40

 .2006، اٌغبِؼخ اٌَّزٕٖو٠خ، (2)لك اٌَب١َ٠خ ٚاٌل١ٌٚخ، اٌؼ

، ِغٍخ و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ، 1939-1918ٍؾو ػجبً ف١ٚو، ١ٍبٍخ  اٌٛال٠بد اٌّزؾلح  .41

 .2006، (49)اٌغبِؼخ  اٌَّزٕٖو٠خ، اٌؼلك 

اػبكح رفؼ١ً اٌْواوخ االٍزوار١غ١خ لح األِو٠ى١خ ٚروو١ب،اٌٛال٠بد اٌّزؾٍوِل ػجل اٌَزبه ا١ِٓ، .42

 .2011، عبِؼخ ثغلاك، (49)ٍٜٚ، ِغٍخ كهٍبد ك١ٌٚخ، اٌؼلكبألفٟ ِٕطمخ اٌْو ل

، اٌّغٍخ ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ، 2010 -2003ٍؼل اٌؾّلأٟ، اٌؼاللبد اٌو١ٍٚخ اال٠وا١ٔخ،  .43

 .2012،  (21)اٌغبِؼخ اٌَّزٕٖو٠خ، اٌؼلك 

ٍؼل اٌَؼ١لٞ، رلاػ١بد االىِخ اٌو١ٍٚخ اٌغٛهع١خ ػٍٝ اٌؼاللبد اٌو١ٍٚخ األِو٠ى١خ، ِغٍخ  .44

 .2009، (42)هاٍبد ك١ٌٚخ، عبِؼخ ثغلاك، اٌؼلك ك

ٍؼل اٌَؼ١لٞ، رلاػ١بد االىِخ اٌو١ٍٚخ اٌغٛهع١خ ػٍٝ اٌؼاللبد اٌو١ٍٚخ األِو٠ى١خ، ِغٍخ  .45
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(32) ،2012. 

ث١ٓ ٔياه اٍّبػ١ً اٌؾ١بٌٟ، ػّبه ؽ١ّل ٠ب١ٍٓ، لواءح فٟ اٌّن٘ت اٌؼَىوٞ اٌوٍٟٚ  .90

اٌّبٟٙ ٚاٌؾبٙو، ِغٍخ كهاٍبد ك١ٌٚخ، ِووي اٌلهاٍبد اٌل١ٌٚخ، عبِؼخ ثغلاك، اٌؼلك 

(56) ،2010. 

، ِووي اٌلهاٍبد (124)ٔؼ١ّخ ِّٛبْ، ٕلِخ إٌفٜ، ِغٍخ ّإْٚ االٍٜٚ، اٌؼلك  .91

 .2006االٍزوار١غ١خ، ث١وٚد، فو٠ف 

ّب٠خ ؽمٛق اإلَٔبْ، ِغٍخ ٔغُ اٍؾبق ى٠ب، األِٓ اٌلٌٟٚ ث١ٓ ١ِضبق األُِ اٌّزؾلح ِٚفب١ُ٘ ؽ .92

 .2007، (33)اٌوافل٠ٓ ٌٍؾمٛق، عبِؼخ إًٌّٛ، اٌؼلك 

اٌْوق األٍٜٚ، ِغٍخ لٚب٠ب اٍزوار١غ١خ اٌّووي ٔٛه٘بْ ا١ٌْـ، ا١ٌَبٍخ اٌو١ٍٚخ فٟ ِٕطمخ  .93

 .1998، 2(، ن13اٌؼوثٟ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ، ٍٛه٠ب، اٌؼلك )

ٌؼٌّٛخ االلزٖبك٠خ، ِغٍخ الزٖبك٠بد ّّبي ٔٛهٞ ١ِٕو، رؾ١ًٍ اٌزٕبف١َخ اٌؼوث١خ فٟ ظً ا .94

 .2006، (4)افو٠م١ب، عبِؼخ ٍّف، اٌغيائو، اٌؼلك 

اٌزوو١خ،  –ٔٛفً لبٍُ ػٍٟ اي ػ١ٕٓ اٌْٙٛأٟ، ارغب٘بد رط٠ٛو اٌؼاللبد اٌزغبه٠خ اٌؼوال١خ  .95

 .2006د اإلل١ّ١ٍخ، عبِؼخ إًٌّٛ، ، ِووي اٌلهاٍب(9)ٍٍَخ ّإْٚ ئل١ّ١ٍخ، اٌؼلك 

، اّىب١ٌخ ا١ٌَبٍبد اٌّب١ٌخ اٌؼوث١خ ث١ٓ رطٛه اإلٔفبق اٌؾىِٟٛ  ؼووٛة٘بُّ ِؾّل اٌ .96

، ِغٍخ  (ؽبٌخ كها١ٍخ ٌجؼ٘ اٌجٍلاْ اٌؼوث١خ2004-1990ٌٍّلح ) –ٚاؽزٛاء اٌل٠ٓ اٌؼبَ 

 .2009، (13)رىو٠ذ ٌٍؼٍَٛ االكاه٠خ ٚااللزٖبك٠خ، عبِؼخ رىو٠ذ، اٌؼلك 

االٍوائ١ٍ١خ، ِغٍخ ّإْٚ االٍٜٚ، اٌؼلك –١٘ضُ ِياؽُ، ٔؾٛ رف١َو الٌٍ اٌؼاللخ االِو٠ى١خ  .97

 .2003، ِووي اٌلهاٍبد االٍزوار١غ١خ، ث١وٚد، فو٠ف (112)

اٌزٕبف١َخ، ِغٍخ   ١ٌٚل فبٌل ٕبٌؼ، كٚه اٌزىب١ٌف ػٍٝ أٍبً االْٔطخ فٟ رٕف١ن اٌَزوار١غ١بد .98

 .2012، (4)اٌؼلك االٔجبه،  عبِؼخ االٔجبه ٌٍؼٍَٛ االلزٖبك٠خ ٚاالكاه٠خ، عبِؼخ

، ِووي كهاٍبد (20)ٖٔبه، ه١ٍٚب ومٛح وجوٜ، اٌّغٍخ اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ، اٌؼلك ١ٌُٚ  .99

 .2008اٌٛؽلح اٌؼوث١خ، ث١وٚد، فو٠ف 
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ا١ٌىَٟ فب١١ٍٍف، ه١ٍٚب فٟ اٌْول١ٓ االكٔٝ ٚاالٍٜٚ، ِىزجخ ِلثٌٟٛ، اٌمب٘وح، ثال،  .100

اٌَّزمجً، ِغٍخ ١ِوىا، االرؾبك اٌَٛف١زٟ، االرؾبك اٌوٍٟٚ ٚ-. ٚا٠ٚب: ١ٍوغٟ وبها17-32

 .2003، ِووي اٌلهاٍبد االٍزوار١غ١خ، فو٠ف (112)ّإْٚ االٍٜٚ، اٌؼلك 

٠ٍٛف ػٍٟ ػجل االٍلٞ، كٚه ١ٍبٍبد إٌفٜ اٌَؼٛك٠خ فٟ اٍزمواه ٍٛق إٌفٜ  .101

 .2009، (6)اٌل١ٌٚخ، ِغٍخ اٌؼٍَٛ االلزٖبك٠خ، عبِؼخ اٌجٖوح، اٌؼلك 

ثؼلاٌخ رٛى٠غ اٌلفً فٟ ِل٠ٕخ وووٛن  ٠ٌٛٔ ػٍٟ اؽّل، رؾ١ًٍ ٚل١بً اٌوفب١٘خ ٚػاللزٙب .102

، ٌَٕخ (83)، ِغٍخ االكاهح ٚااللزٖبك، ثغلاك، و١ٍخ االكاهح ٚااللزٖبك، اٌؼلك 2009ٌَٕخ 

2010. 

 

 :بحود ويقالث النخزنج: رابعاا 

 
 12اؽٖبءاد ٕٕلٚق اٌجٕه اٌلٌٟٚ، اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ اٌوٍّٟ ٌٍٖٕلٚق، اٍزقوط ربه٠ـ: -1

 :2015ػبَ وبْٔٛ اٌضبٟٔ 

http://search.worldbank.org/data?qterm=Import+RUSSAIN+TRADE+%24&

language=&format 

 

 12اؽٖبءاد ٕٕلٚق اٌجٕه اٌلٌٟٚ، اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ اٌوٍّٟ ٌٍٖٕلٚق، اٍزقوط ربه٠ـ: -2

 :2015 ػبَ وبْٔٛ اٌضبٟٔ

http://search.worldbank.org/data?qterm=Import+RUSSAIN+TRADE+%24&

language=&format 

 

 ثبؽض١ٓ ِغّٛػخ..ا١ٌَبٍخ اال١ِٕخ األِو٠ى١خ فٝ ِفزوق اٌطوق، 2014اٌزىٕٙبد اٌؼب١ٌّخ فٝ ٍٕخ -3

، اٌّووي اٌل٠ّمواٟٛ اٌؼوثٟ،   ٍٛجخ ِوٍٝ ِؾّٛك / َ اػ ٌٛاء روعّخ ٚاإلل١ٍّٟ، اٌلٌٟٚ األِٓ فٟ

 :2013 ػبَ ٔٛفّجو

http://democraticac.de/wordpress/archives/9943 

 12اؽٖبءاد ٕٕلٚق اٌجٕه اٌلٌٟٚ، اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ اٌوٍّٟ ٌٍٖٕلٚق، اٍزقوط ربه٠ـ: -4

 :2015 ػبَ وبْٔٛ اٌضبٟٔ

http://search.worldbank.org/data?qterm=Import+RUSSAIN+TRADE+%24&

language=&format 

ػبَ  وبْٔٛ اٌضب12ٟٔاٍزقوط ثزبه٠ـ:  اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ اٌوٍّٟ، اؽٖبءاد اٌجٕه اٌلٌٟٚ،-5

2015: 

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?page=2 

 

 12اؽٖبءاد ٕٕلٚق اٌجٕه اٌلٌٟٚ، اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ اٌوٍّٟ ٌٍٖٕلٚق، اٍزقوط ربه٠ـ: -6

 :2015 ػبَ وبْٔٛ اٌضبٟٔ

http://search.worldbank.org/data?qterm=GNP+WORLD&language=&format

= 

 

 :2014 ػبَ ّجبٛ 1االِجواٛٛه٠خ اٌو١ٍٚخ، اٍزقوط ثزبه٠ـ: -7

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A

8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D

8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9 

 



246 

١ٍٚب١ٍخ، ٍِف األ٘واَ اإلٍزوار١غٝ، اؽّل ك٠بة، ٕبكهاد األٍٍؾخ اٌو١ٍٚخ. أثؼبك الزٖبك٠خ -8

 :2014 ػبَ رْو٠ٓ االٚي 15اٍزقوط ثزبه٠ـ: 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1562778&eid=35 

 

 ػبَ ّجبٛ 9اٌو١ٍٚخ: اٌٛالغ ٚاٌّّىٓ، فٟ:  -ٌؼاللبد االلزٖبك٠خ اٌّٖو٠خ اؽّل ا١ٌَل إٌغبه، -9

2015: 

http://moheet.com/details_article/2015/02/09/2214868/%D8%A7%D9%84%

D8%B9%D9%84% %D8%B3%D9%8A%D8%A9.html 

 

، (52)أؽّل ١ٍل ؽ١َٓ، ١ٌَبٍبد اٌو١ٍٚخ رغبٖ اٌْوق األٍٜٚ، ِغٍخ لٚب٠ب ك٠ّموا١ٛخ، اٌؼلك -10

 :2014 ػبَ اٌمب٘وح، ِإٍَخ اال٘واَ، اثو٠ً

http://democracy.ahram.org.eg/News/795/Subscriptions.aspx 

 .2014ٓ ،3( ، UNCTAD/PRESS/PR/2014/15االٚٔىزلاك، ٚص١مخ )

http://unctad.org/en/PressReleaseLibrary/PR14015_ar_WIR_W%20Asia.pdf 

 

ا١ٌىٌ وب١ٍ١ٌىًٛ، االٍزوار١غ١خ اٌىجوٜ ٌالِجواٛٛه٠خ األِو٠ى١خ، ِووي اٌلهاٍبد االّزواو١خ، -11

 :2014 ػبَ ْٔٛ االٚيوب 6اٌمب٘وح، اٍزقوط ثزبه٠ـ: 

http://revsoc.me/wp-

content/uploads/%D8%A7%D9%841%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A

9.pdf 

 

وبْٔٛ  24آٔب ثٛهّفَىب٠ب، ِٖبٌؼ ه١ٍٚب اٌىض١وح فٟ ٍٛه٠ب، ِؼٙل ٚإّطٓ، اٍزقوط ثزبه٠ـ: -12

 :2013 ػبَ اٌضبٟٔ/٠ٕب٠و

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russias-many-

interests-in-syria 

 

 :2014 ػبَ ا٠ٍٛي 30اٌجٕه اٌلٌٟٚ، اٌّٛلغ اٌوٍّٟ، اٍزقوط ثزبه٠ـ: -13

http://www.albankaldawli.org/ar/about 

 

 :2014 ػبَ رْو٠ٓ األٚي 20ث١بٔبد اٌجٕه اٌلٌٟٚ، ِٛلغ اٌجٕه، اٍزقوط ثزبه٠ـ: -14

http://data.albankaldawli.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD 

 

ارغب٘بد ِٚإّواد ٕفمبد اٌَالػ اٌؼب١ٌّخ، اٌّووي اٌمِٟٛ ٌلهاٍبد اٌْوق األٍٜٚ، ، -15

 :2014 ػبَ ا٠به 8اٍزقوط فٟ: 

http://www.ncmes.org/ar/publications/middle-east-papers/206 

 

 :2014 ػبَ اماه 3ئؽٖبءاد اٌزغبهح اٌقبهع١خ اٌزوو١خ، اٍزقوط ثزبه٠ـ: -16

http://www.invest.gov.tr/ar-

SA/investmentguide/investorsguide/Pages/InternationalTrade.aspx 

 

 ار١ِ ه٠ىٌ غُٛ، فٟ ِووي اٌٖلاهح، ْٔوح اٌز٠ًّٛ ٚاٌز١ّٕخ، ٕٕلٚق إٌمل اٌلٌٟٚ، ٍجزّجو-17

 :2014 ػبَ

http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2014/09/pdf/ghosh.pdf 

 

http://data.albankaldawli.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD
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 :2014 ػبَ ( ،UNCTAD/PRESS/PR/2014/15االٚٔىزلاك، ٚص١مخ )-18

http://unctad.org/en/PressReleaseLibrary/PR14015_ar_WIR_W%20Asia.pdf 

 

د أفًٚ ِٓ اٌلٚاله، ِٛلغ ا١ٌَبٍخ، اٍزقوط رمو٠و، اٌقجواء ٠إولْٚ أْ االهرجبٛ ثٍَخ ػّال-19

 : 2015 ػبَ ّجبٛ 2ثزبه٠ـ: 

http://al-

seyassah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%

D8%A1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF% %A7%D8%AA/ 

 

 :2014 ػبَ اة 14رمو٠و: ػغٍخ االٍزضّبهاد األعٕج١خ رلٚه فٟ ه١ٍٚب، ٕٛد ه١ٍٚب، فٟ: -19

http://arabic.sputniknews.com/arabic.ruvr.ru/2014_08_15/275999889/ 

 :2014 ػبَ ا٠ٍٛي 29إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ، اٍزقوط ثزبه٠ـ:  -أٌّب١ٔب 

 ،http://ar.tradingeconomics.com/germany/gdp 
 

قوط ثزبه٠ـ رمو٠و، ه١ٍٚب ريٚك اٌؼواق ثٖٛاه٠ـ ِٚلافغ ثم١ّخ ١ٍِبه كٚاله، ِٛلغ وزبثبد، اٍز-20

 :2014 ػبَ رْو٠ٓ االٚي 30

www.kitabat.com/ar/pdf/42150.html 

 

رمو٠و: ً٘ ٠فٟٚ اٍزّواه ٘جٛٛ اٌوٚثً اٌٝ افالً ه١ٍٚب؟ ، ِٛلغ اٌغي٠وح ِؼوفخ، اٍزقوط -21

 :2015 ػبَ ّجبٛ 2ثزبه٠ـ: 

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2014/12/24/%D9%87%D9%84-

%D9% %D9%8A%D8%A7 

 

 27ِغٌٍ اٌزؼبْٚ اٌق١ٍغٟ ٠ؾزٚٓ فوٓ أػّبي عل٠لح، اٍزقوط فٟ:  -رمو٠و، ِٕزلٜ ه١ٍٚب -22

 :2014 ػبَ ّجبٛ

http://arab.rbth.com/economics/2014/02/27/-_26303.html 

 

رمو٠و: ارغب٘بد ِٚإّواد ٕفمبد اٌَالػ اٌؼب١ٌّخ، اٌّووي اٌمِٟٛ ٌلهاٍبد اٌْوق األٍٜٚ، ، -23

 :2014 ػبَ ا٠به 8: اٍزقوط فٟ

http://www.ncmes.org/ar/publications/middle-east-papers/206 

 

١ٍِبه كٚاله ؽغُ اٍزضّبهاد اٌٖٕبػبد اٌجزوٚو١ّب٠ٚخ فٟ كٚي اٌق١ٍظ، ٕؾ١فخ اٌو٠بٗ  24-220

 :2015 ػبَ ّجبٛ 8، اٍزقوط ثزبه٠ـ: ((17029اٌَؼٛك٠خ، اٌؼلك 

http://www.alriyadh.com/1019590 

 

 :2014 ػبَ وبِْٕٛ االٚي 3رمو٠و، ٍّبد اٌلٌٚخ اٌؼوث١خ اٌو٠ؼ١خ، عبِؼخ ثبثً، اٍزقوط ثزبه٠ـ: -25

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/ad_downloads/6_24416_446.pdf 

 

ٜ اٌوٍٟٚ ٠ٕبفٌ ٔفٜ اٌْوق األٍٜٚ فٟ آ١ٍب،ِٛلغ ِب ٚهاء اٌؼٕب٠ٚٓ، اٍزقوط رمو٠و، إٌف-26

 :2015 ػبَ وبْٔٛ االصبٟٔ 2ثزبه٠ـ: 

http://arab.rbth.com/russian-world-economy/2015/03/02/29477.html 

 

 :4136 عاو ديسًبز 53، اسخخزج بخاريخ: أكبز احخياطياث انذهب في انعانىحقزيز: -27

https://insider.pro/ar/article/218 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/ad_downloads/6_24416_446.pdf
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/ad_downloads/6_24416_446.pdf
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ػبَ رْو٠ٓ اٌضبٟٔ  15، اٍزقوط ثزبه٠ـ: ه١ٍٚب رزفٛق ػٍٝ ا١ٌٖٓ ثبؽز١ب١ٛبد اٌن٘ت، رمو٠و: -28

2014: 

http://arab.rbth.com/economics/2014/08/29/27845.html 

 

ّّواد االلزٖبك٠ّخ اٌّزّٖلهح، ِٛلغ -29  ْ اٌضبٟٔوبٔٛ 21، اٍزقوط ثزبه٠ـ: easy-forexرمو٠و: اٌّإ

 :2015 ػبَ

https://classic.easy-forex.com/ar/Forex.online3.aspx 

 

، انبنك انًزكزي انخزكي، انًوقع انزسًي،  حقزيز، السخثًاراث األجنبيت انًباشزة في حزكيا-51

 :4136 عاو كانوٌ الول 5اسخخزج بخاريخ: 

http://www.invest.gov.tr/ar-

SA/investmentguide/investorsguide/Pages/FDIinTurkey.aspx 

 

 رّٛى 4رمو٠و:فٛائ٘ اٌجزوٚكٚاله اٌؼوث١خ فالي ٍٕٛاد رواعغ اٌفٛهح إٌفط١خ، اٍزقوط ثزبه٠ـ/ -31

 :2014 ػبَ

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/Petrol/sec042.htm 

 

ك٠َّجو  22لغ اٌؼوثٟ اٌغل٠ل، رمو٠و أٚهٚثٟ ٠ىْف ٍو اٌزل٘ٛه اٌَو٠غ ٌاللزٖبك اٌوٍٟٚ، ِٛ-32

 :2014ػبَ 

http://www.alaraby.co.uk/economy/80957640-768d-4fc9-b043-

fc1b27e22347#sthash.HrHEZxXf.dpuf 
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 :2012 ػبَ إلٍزوار١غ١خ، اثو٠ًٌٍجؾٛس ٚاٌلهاٍبد ا

http://www.syasi.com/new/165/5058-2010-06-25-12-50-56 

 

، 2012 ػبَ كهاٍبد اٍزوار١غ١خ، رْو٠ٓ اٌضبٟٔ 2020غبىٞ ٍِٛٝ، وزبة: ٍمٛٛ كٌٚخ ا١ٌٙٛك -49

 :2014 ػبَ ا٠به 7اٍزقوط ثزبه٠ـ: 

http://www.aleftoday.info/article.php?id=8932 
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 ١ٔٛ٠2010ٛ  17ئ٠واْ، ٕؾ١فخ اٌْوق األٍٜٚ إٌٍل١ٔخ، « ػيٌخ»ووٚصّو، أٍطٛهح  رْبهٌي .1

 .(11524 )اٌؼلك

١ٍّبْ، االٍزضّبهاد األعٕج١خ كافً ِٖو ٠ؼىٌ اإلٕالؽبد اٌؾى١ِٛخ ٌزْغ١غ ث١ئخ ا١ٌَل ٍ .2

 . 2014 ػبَك٠َّجو  06االٍزضّبه ٚكفغ ػغٍخ إٌّٛ ئٌٝ األِبَ، اٌْوق األٍٜٚ، فٟ: 
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 Abstract 
 

The Russian-American relations are one of the most important topics of 
international relations in today's world, given the two countries constituents, 
and what its repercussions caused on the entire world and, of course, 
including the Middle East. Among the topics of those relations is the political-
economic competition between the two countries. Giving the fact that both 
countries have their own strategies toward the Middle East, and then their 
rivalry toward the Middle East would possibly mark the important 
developments that are related to the present and the future of this region.  

The subject of relations between the United States and Russia, in both 
political and economical sides,raises scientific and practical importance. That 
is because it discusses a subject that any province or region in the world 
cannot be immune to it; giving what Russia and the United States possess of 
strength and resources.  

The subject of this thesis discussed the issue of economical and political 
rivalry between the two countries: Russia and the United States, and 
discussed specifically their rivalry in the Middle East. Such subject requires 
dealing with several variables and issues including: the meaning of 
competition, how it was between the two states, Russia and America, with 
regard to the international economic and political relations, as well as the 
importance of the Middle East for Russia and the US, and to their relations, 
and finally, the importance and implications of rivalry between the two 
countries in the Middle East.  

The goal that this thesisseeks to achievewas represented by the analysis 
of the Russian and American policies in the Middle East, since the breakup of 
the Soviet Union. In addition, itdemonstrates the contents of the economical 
and political competition in the two-state relations, and specifically in the 
Middle East, as one of the important interactions in international relations, 
including the international economic relations.  

The importance of the study is as follows: 
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The subject of the study indicates the relations between the two 
superpowers, with all international standards for strength, which are the United 
States, the world's superpower, and the Russian Federation, the heir elder 
capabilities of the Soviet Union and a major technological nuclear power in 
the world. Not to mention other potential and most important economic 
capacities and capabilities in the field of hydrocarbon, such as oil and natural 
gas. Sincequite some time, the economy is associated with politics and 
military aspects as influential aspects in international reality making, and in the 
future making, which is another cause for the importance of the subject of this 
study.  

The last side of the reasons for the importance of this study is 
relationship of this topic to the Middle East. The Middle East, featuring a 
group of countries including the Levant, Egypt, Iran, Turkey, and (Israel), 
which is one of the most important global areas in stirring interactions, as 
being an area that still governed by unstable factors. Also the allowance of 
major power statesinterventions, and the intervention of these forces would 
allow the reformation of the dynamic of this region.  

The study aims to achieve the following: 
1- Analyze the Russian and American policies in the Middle East region 

since the breakup of the Soviet Union 
2- State the implications in competition of Russian-American relations, 

as one of the important interactions in international relations, including 
international economic relations.  

3- IllustrateRussia’s political and economical trends to reduce the US 
strategic leverages in the Middle East.  

4- Shed the light on the political and economic prospects for the Middle 
East region, and the study of economical and political potential dimensions for 
the Russian-American competition, so thatthe Middle East can realize the 
shift in the balance of world’s powers. And then, draw the logical policies to 
deal with it. 

5- Researcher will discuss through his study the possible future 
scenarios for this relationship. The main focus will be on the possibilitiesto 



C 
 

what the Russian-American rivalry relation would settle on, or the continuity of 
a trend towards other types of relations: conflict or cooperation. 

This thesis address a research issue, which is: The Middle East is the 
focus of several international relations, including the rivalry relations between 
Russia and America, because of its importance. The Middle East relatively 
affects the global economic forces because of its importance in the oil and 
natural gas market. However, the importance of this region offset at the same 
time its instability, which raises uncertain outputs state of competition that 
dominates the US-Russian relations in this region. In other words, the state 
of competition that dominates the Russian-US relations toward the Middle 
East will end up with outputs dominated by uncertainty.  

The thesis assumes the following:  
The Middle East (independent variable) will bring to those who 

overcomes the content of the rivalry relations; politically and economically; to 
both Russia and the US a state of excellence in the international system 
(dependent variable) 

With the intention of addressing the subject of the research, we decided 
to divide the thesis into three chapters, as follows: 

In the first chapter, which highlighted the Middle East after the Cold War, 
the Russian and American situation from economical and political perspectives 
after the Cold War, and the geopolitical and economical fundamentals for the 
Middle East has been examined.  

While the second chapter dealt with the economical and political trends 
of the Russian and American competition for the Middle East after the Cold 
War. Here we have discussed: the Russian-Americaneconomical and political 
rivalry relationships and its mechanisms in the Middle East.  

Whereas Chapter III illustrates the future prospects of the Russian - 
American rivalry in the Middle East, and we have highlighted the importance 
of economical and political variables in the future of US-Russian competitive 
relations in the Middle East, and the obstacles and ballasts continuity of rivalry 
between the two countries, and the possibilities to settle their relationship, 
through the near future that extends to the year 2020.   
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الحمداني، التي لوالىا  شياب والشكر معيما موصول الى مشرفتي، االستاذ الدكتور رفاه
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ية الدولية، ممثمة بشخص دوال يفوتني ان اتقدم بالشكر الى قسم العالقات االقتصا    

الى كل اساتذتي في القسم، وفي رئيس القسم االستاذ الدكتور احمد شياب الحمداني، و 
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 واشكر ايضا زمالء المرحمة عمى حسن الخمق، والتشجيع طوال مراحل دراستي     
ات اوراق وال يفوتني ان اتقدم بالشكر الى كل من ساعدني وعممني، مما تمتمئ بيم صفح

 .و الثناء جميعا مني خالص الشكر عدة ان تم ذكر اسمائيم جميعا، ليم
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