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 )شيادة(

آالء محمد نشيد بأف العمؿ المقدـ في ىذه الرسالة ىك نتيجة بحث عممي قامت بو المرشحة 
( المدرس في قسـ العبلقات الدكلية )المشرؼ العممي خالد المصريبإشراؼ الدكتكر  محسن
 العمـك السياسية ػػػػ جامعة دمشؽ,بكمية 

المساعد في قسـ العبلقات الدكلية بكمية ستاذ )المشرؼ المشارؾ( األ فادي خميلكالدكتكر 
 .العمـك السياسية ػػػػ جامعة دمشؽ

 

 

ف أية مراجع أخرل ذكرت في ىذا العمؿ مكثقة في نص الرسالة .  كا 

 

 

 المشرف العممي                المشارك المشرف                 المرشح
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 تصريح

 

الخارجية الرئيس فبلديمير بكتيف أصرح أف ىذا البحث "دكر القائد السياسي في صنع السياسة 
 نمكذجان" .أ

لـ يسبؽ أف قيبؿ لمحصكؿ عمى أية درجة عممية, كال ىك مقدـ حاليان لمحصكؿ عمى درجة عممية 
 أخرل .

   

 

 المرشحة                                     

 آالء محمد محسن                                    
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مف قبؿ لجنة الحكـ المؤلفة مف  , َُِْ/ ُِ / َّنكقشت ىذه الرسالة كأجيزت بتاريخ 
 السادة :

ستاذ المساعد في قسـ العبلقات الدكلية بكمية العمـك السياسية األ الدكتكر عمر العبد اهلل: -
 ػػػ جامعة دمشؽ............... عضكان 

 
العبلقات الدكلية بكمية العمـك السياسية ستاذ المساعد في قسـ الدكتكر محمد حسكف: األ -

 ػػػ جامعة دمشؽ............... عضكان 
 

المدرس في قسـ العبلقات الدكلية بكمية العمـك السياسية ػػػ : الدكتكر خالد المصرم -
 جامعة دمشؽ............. عضكان 
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 مخطط البحث

 مقدمة

 دور القائد السياسي في السياسة الخارجية دراسةإطار نظري عام لالفصل األول: 

 : اإلطار المفاىيمي.المبحث األول

 .: مفيـك السياسة الخارجيةالمطمب األول

 : مفيـك القيادة السياسية.المطمب الثاني

  تصنيؼ القيادات السياسية. المطمب الثالث:

 ؤية مختمؼ االتجاىات الفكرية لدكر القائد السياسي في السياسة الخارجية.: ر المبحث الثاني

 رؤية بعض المداخؿ كالمناىج في دكر القائد السياسي في السياسة الخارجية. المطمب األول:

 .دكر القائد السياسي في السياسة الخارجيةأىـ النظريات التي تركز عمى المطمب الثاني: 

 .لبيكلكجيا السياسيةا منظكرالمطمب الثالث: 

 : تحميؿ دكر القائد السياسي في صنع السياسة الخارجية.الثالثالمبحث 

 العكامؿ المكضكعية المؤثرة في دكر القائد السياسي في صنع السياسة الخارجية. المطمب األول:

 أثر العكامؿ الشخصية لمقائد السياسي في صنع السياسة الخارجية. المطمب الثاني:

 في صنع السياسة الخارجية. السياسي االنتقادات المكجية لمدرسة تحميؿ دكر القائد ثالث:المطمب ال

 الفصل الثاني: عوامل بروز دور الرئيس بوتين في السياسة الخارجية الروسية

 الحكـ. الرئيس بكتيفبيئة القرار في ركسيا عند استبلـ  خصائصالمبحث األول: 
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 .الركسي لمجتمع الذم يعيش فيو القائدالقيـ السائدة في االمطمب األول: 

 .التي يعمؿ بيا القائد الركسيالجغرافية كالسياسية البيئة المطمب الثاني : 

 .َََِؿ االنتخابات الرئاسية لعاـبتدىكر األكضاع الركسية ق المطمب الثالث:

 .كالصفات الشخصية كالخبرة المكتسبة لمرئيس بكتيف خصائصالالمبحث الثاني: 

 الخصائص المتشٌكمة أثناء الطفكلة.: األولالمطمب 

 الصفات كالخبرة المكتسبة في العمؿ االستخباراتيالمطمب الثاني: 

 الخبرة السياسيةالمطمب الثالث: 

 أسمكب قيادة الرئيس بكتيفالمبحث الثالث: 

 أسمكب القيادة السياسية كاالقتصاديةالمطمب األول: 

 ممؤسسة العسكريةقيادة الرئيس بكتيف لالمطمب الثاني: 

 نيج الرئيس بكتيف في السياسة الخارجية الركسيةالمطمب الثالث: 

 الفصل الثالث: نماذج تطبيقية لمسياسة الخارجية لمرئيس بوتين

 سياسة الرئيس بكتيف تجاه القكل الكبرل.المبحث األول: 

 مريكية.ألسياستو تجاه الكاليات المتحدة االرئيس بكتيف في  مكاقؼأىـ المطمب األول: 

 بكتيف تجاه أكربا. الرئيس سياسة المطمب الثاني:

 سياسة الرئيس بكتيف تجاه الصيف. المطمب الثالث:

 بكتيف في المجاؿ الحيكم لركسياالرئيس سياسة المبحث الثاني: 
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 سياسة الرئيس بكتيف تجاه الدكؿ السكفييتية )سابقان(. المطمب األول:

 يف تجاه جكرجيا.سياسة الرئيس بكت المطمب الثاني:

 : البعد الخارجي لحرب الرئيس بكتيف مع الشيشاف.المطمب الثالث

 سياسة الرئيس بكتيف في "الشرؽ األكسط".المبحث الثالث: 

 تجاه "الشرؽ األكسط" البرغماتيةسياسة الرئيس بكتيف المطمب األول: 

 األزمة النككية اإليرانية سياسة الرئيس بكتيف تجاهالمطمب الثاني: 

 تعامؿ الرئيس بكتيف مع األزمة السكرية المطمب الثالث:

خاتمة
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 مقدمة

فكاف دكرىـ شديد الكضكح في  ,في حياة شعكبيـ بقكةأثَّركا  عدد مف القادة السياسييف , عيرؼعمى مر التاريخ

 ركسػػياككيتػػب لسياسػػاتيـ النجػػاح, كفػػي  ,نيػػج سياسػػة خارجيػػة تتماشػػى مػػع نظػػرتيـ لمكاقػػع كفيميػػـ لممتغيػػرات

لمكاليات المتحدة األمريكية عمى السػاحة  المنافس _ الذم كاف القطببعد تفكؾ االتحاد السكفييتيك  ,االتحادية

إدارة  عمػػىداخمػػي كخػػارجي ليثبػػت مقدرتػػو  جعمػػت القائػػد الركسػػي أمػػاـ تحػػد  جديػػدة تبمػػكرت ظػػركؼ الدكليػػة_ 

 ناجحة.خارجية شؤكف الببلد كنيج سياسة 

مزيجػػػان مػػػف القػػػكة كػػػاف الميػػػراث  لكػػػف ذلػػػؾ, الكريػػػث الشػػػرعي لبلتحػػػاد السػػػكفييتيكانػػػت  ركسػػػيا االتحاديػػػةإف 

كمف جية أخػرل اقتصػاد ىػش كفسػاد  ,كالضعؼ, فمف جية قكة عسكرية كنككية كمقعد دائـ في مجمس األمف

كمقػػاتمكف شيشػػاف مسػػتعدكف لمقتػػاؿ فػػي أيػػة لحظػػة, فبػػدت  كمافيػػات تسػػيطر عمػػى الحيػػاة الداخميػػة, مستشػػرم

كمػػرت اسػػتراتيجيتيا بمرحمػػة تحػػكؿ انتقاليػػة ككاجيػػت  ,مػػؾ التناقضػػات دكلػػةن مضػػطربةن كغيػػر مسػػتقرةركسػػيا بت

تحػػديات داخميػػة كخارجيػػة ىائمػػة, فكػػاف عمػػى صػػانع القػػرار إدراؾ التغيػػرات, كالتصػػرؼ بحػػذر كحنكػػة سياسػػية, 

ؿ مباشػر فػي صػياغة لسػكفييتي  أثػرت بشػكلكف التكجيات السياسػية الداخميػة التػي نشػأت بعػد تفكػؾ االتحػاد ا

صانع  بقي, إذ طيمة الفترة االنتقالية الخارجية بشكؿ خاص راتيجي لركسيا بشكؿ عاـ, كسياستياالتكجو االست

تبنػػػى نمطػػػان صػػػارمان مػػػف الحكػػػـ فػػػي ركسػػػيا, ك  الرئيس)فبلديميػػػر بػػػكتيف(القػػػرار الركسػػػي متخبطػػػان حتػػػى اسػػػتمـ 

 .االتحاديةكالييبة الدكلية إلى ركسيا اإلجراءات إلعادة االستقرار السياسي كاالقتصادم 

الدراسػة, مػع ا مػا سػتتناكلو مف ىنا تنبػع أىميػة التركيػز عمػى دكر القائػد السياسػي فػي السياسػة الخارجيػة, كىػذ

 القائد الركسي فبلديمير بكتيف.إعطاء المساحة األكبر منيا لدراسة نمكذج 

 

 
                                                           

 ( خمفو ديمترم ميدفيديؼ برئاسة الدكلة كتكلى ىك منصب رئاسة الكزراء, كأعيد انتخابََِٖ(كفي العاـ)َََِىك فبلديمير بكتيف, كاستمـ رئاسة ركسيا عاـ) و رئيسان
  , كسييستخدـ الجزء الثاني مف االسـ اختصاران, كأينما كردت كممة) البكتينية( في البحث فيي نسبة إلى الرئيس بكتيف.َُِِلمدكلة عاـ
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 أىمية الدراسة وأىدافيا:

مكػػػاف إعطػػػاء الػػػدكر القيػػػادم حقػػػو مػػػف الدراسػػػة كالبحػػػث, كىنػػػا يكمػػػف اليػػػدؼ مػػػف الضػػػركرة بأىميػػػة عمميػػػة: 

 األساسي ليذه الدراسة, كذلؾ ألف :

دكر العامؿ القيادم يختمؼ عف بقية العكامؿ المؤثرة في السياسة الخارجية بأنو يؤثر بشكؿ مباشػر كحاسػـ  -

 فييا.

 ككذلؾ بكصفو مف أىـ محددات السياسة الخارجية. -

كلكنيا لـ تركز عمى  ,عمى تحميؿ السياسة الخارجية بكؿ أبعادىا ,قمتيا, رغـ مصادر العربية العممت  -

 العربية ببحث يركز عمى ذلؾ. مكتبةرفد ال أحد أىداؼ ىذه الدراسةدكر الفرد فييا إال ما ندر, كبذلؾ يككف 

بسػبب _ الركسػية لسياسػةمػؽ بادراسػة كػؿ مػا يتع بمكػاف أىمية عمميػة: تػكد الباحثػة اإلشػارة إلػى أنػو مػف الميػـ

كبيػػاف  الحاليػة السياسػػة الركسػيةر صػانع يػفكيػة تبمػا فػي ذلػػؾ كيف _عمػى المسػػتكل الػدكلي دكر ركسػيا المتزايػد

حتػى بػكتيف بقيػت  الػرئيس لمسياسة الخارجية الركسية التي كضعيا , ألف المبادئ األساسيةدكره في صناعتيا

تمػؾ , فػإف َُِِعػاـ يػة رئاسػية ثالثػةالأف الػرئيس بػكتيف أعيػد انتخابػو لك كبمػا  ,انتياء فترة رئاستو الثانيػة بعد

 .المبادئ مازالت ثابتة

قيػػد  الجديػػد الػػذم ىػػك )القطػػب الركسػػيضػػركرة دراسػػة العػػرب ل البػػاحثيفكتيػػدؼ الدراسػػة ىنػػا إلػػى لفػػت نظػػر 

اىتمامػان  العربيػة طقػةتػكلي المن الركسية الخارجية السياسة, خاصةن ك أف معو مشتركةمصالح لكجكد  التشكؿ(

كذلػؾ  ,كىيمنتيػا عمػى السػاحة الدكليػةاألمريكيػة ككأنيا تيصيغ تحالفػات لمكاجيػة تفػرد الكاليػات المتحػدة  ,بالغان 

لمكانة ركسيا التي أصبحت في عيده مف الدكؿ غير القانعة في ترتيبيا في ىيكؿ  الرئيس بكتيفبفضؿ رؤية 

 الدكلي.في النظاـ السياسي  السائد تكزيع القكة
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 شكالية الدراسة:ا

 لػػرئيس بػػكتيف إلػػى الحيػػاة السياسػػيةيػػا احققالكبػػرل التػػي  كالتحػػكالت التغيػػرات الدراسػػة عمػػى بحػػث شػػكاليةا تقػكـ

الخارجيػػة, كذلػػؾ كػػأنمكذج لمكقػػكؼ عمػػى حقيقػػة دكر  سياسػػتياأثػػر ذلػػؾ عمػػى   بيػػافك  ,داخميػػان كخارجيػػان لركسػػيا 

 .لببلده رجيةالسياسة الخاصنع القائد السياسي في 

 أسئمة الدراسة :

 ستحاكؿ الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية:

ه, ككيػؼ كمتػى يظيػر ىػذا الػدكر, كمتػى ببلدما مدل دكر القائػد السياسػي فػي صػنع السياسػة الخارجيػة لػ -

 يتزايد؟

جسػد , ككيػؼ تكخاصػةن الخارجيػة دكران بػارزان فػي سياسػة بػبلده مػرئيس بػكتيفمػا ىػي العكامػؿ التػي جعمػت ل -

 ىذا الدكر؟

 الفرضيات:

ال يمكف إغفاؿ دكر الفرد صانع القرار في السياسة الخارجية لدكلتو, فيذا الدكر ىك المفتاح الرئيس لفيـ  -

متغير  صانع القرار ىك متغير مستقؿ ك السياسة الخارجيةة تفترض أف دراستمؾ السياسة, أم أف ال

 .تابع

الدراسػػة أف الظػػركؼ الداخميػػة كالخارجيػػة عشػػية اسػػتبلـ  , كعنػػد دراسػػة الحالػػة تفتػػرضكمػػف ناحيػػة أخػػرل -

السػػمطة سػػاعدتو باألصػػؿ لمكصػػكؿ إلػػى السػػمطة كاسػػتطاع إبػػراز نفسػػو كقائػػد شػػعبي, لكػػف  الػػرئيس بػػكتيف

صػفت العامؿ األىـ مف ذلؾ ىك تمتعو بالكاريزما ك البرغماتية كقكة الشخصية ,ما جعمو ينتيج سياسػة كي 

ة حكمػػػو التػػػي عمػػػؿ فييػػػا مػػػف خػػػبلؿ نظرتػػػو الخاصػػػة لمحكػػػـ كاإلصػػػبلح بالناجحػػػة كالصػػػارمة خػػػبلؿ فتػػػر 

أمػا العكامػؿ األخػرل التػي مػف المنطقػي أف تػؤثر فػي صػناعة سة الخارجية كاالقتصػاد كغيػر ذلػؾ. اكالسي
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أك قميؿ التأثير كلـ  ثانكيان القرار, كجماعات الضغط كالمؤسسات الدستكرية ككسائؿ اإلعبلـ, فكاف دكرىا 

 صنع القرار.كالجكىرم في عممية إلى درجة التأثير الفعمي  يتصاعد ضغطيا

 منيجية البحث:

كصػكؿ إلػى صػحة إف البحث العممي يتطمب أكثر مف منيج لمدراسة كالتحميػؿ كاالسػتنتاج يمكػف مػف خبلليػا ال

 :الفرضيات أك عدميا, سييستخدـ في الدراسة

 ة الركسية.في السياسة الخارجي الرئيس بكتيفمنيج دراسة الحالة: دكر  -

السػمطة كاسػتطاع إدارة  الرئيس بكتيفالمنيج الكصفي التحميمي : لتبياف كتحميؿ الظركؼ التي استمـ فييا  -

بالكقائع عمػى قػدرة القائػد السياسػي عمػى التػأثير فػي السياسػة  رغـ الصعكبات التي كاجيتو كالداللةالدكلة 

  .الخارجية لدكلتو

 :النطاق الزمني 

قد كصؿ بػكتيف لمسػمطة ف/ ُٗٗٗلمدراسة منذ العاـ الذم استمـ فيو بكتيف رئاسة الكزراء/ يمتد النطاؽ الزمني

,كسػػتغطي الدراسػػة فتػػرة بفضػػؿ مكجػػة مػػف التأييػػد الشػػعبي لمكقفػػو القػػكم ضػػد المتمػػرديف الشيشاف ُٗٗٗعػػاـ 

 (ََِٖـ)كعمييا تتركز الدراسة ,كما سيتـ التطرؽ لبعض األحداث البارزة بعد العا (ََِٖ-َََِحكمو )

 .َُِِعاـ ثالثة رئاسية لكالية انتخابو أعيد بعد أف كخاصةن 

 بعض الدراسات السابقة:

لكنيػا اسػتخدمت منيجيػة  الخارجيػة السياسػة فػي السياسػي القائػد ىناؾ العديد مف الدراسات التػي تناكلػت دكر

ة منيا اختارت قائد سياسي كؿ دراسأف أم  ,مغايرة ليذه الدراسة كاختمفت عف ىذه الدراسة بالحالة المدركسة

 عميو, كمنيا:الخاص كطبقت منيجيا 

: ُٕٖٗ, بيركت: مركز دراسات الكحدة العربيػة, ِمحمد السيد سميـ, التحميؿ السياسي الناصرم, ط -

صػػػػر مػػػػف خػػػػبلؿ أداة تحميػػػػؿ قػػػػاـ الباحػػػػث  بتحميػػػػؿ النسػػػػؽ العقيػػػػدم لمػػػػرئيس الراحػػػػؿ جمػػػػاؿ عبػػػػد النا
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دكر القائػػػد السياسػػػي فػػػي السياسػػػة دراسػػػة عمػػػى أىميػػػة أكػػػدت المضػػػمكف, كىػػػي مػػػف الدراسػػػات التػػػي 

 .الخارجية

 التكجيػػػو دائػػػرة صػػػنعاء, صػػالح, عمػػػي لمػػػرئيس العقائديػػة األنسػػػاؽ فػػػي دراسػػة غػػػبلب, اهلل عبػػػد نجيػػب -

 الخارجيػػػػة لكنيػػػػا السياسػػػػة فػػػػي السياسػػػػي القائػػػػد تناكلػػػػت دكر الدراسػػػػة ىػػػػذه: ََِٖ ,ُط المعنػػػػكم,

 مػف مجمكعػة مػف يتكػكف الػذم” The Operational Code“ يػاتيالعمم الرمػز مػنيج عمػى اعتمػدت

 لمقائػػػػد السياسػػػػية الحسػػػػابات شػػػػكؿ تحػػػػدد أنيػػػػا يفتػػػػرض التػػػػي األساسػػػػية السياسػػػػية العقائديػػػػة األسػػػػئمة

 السػابؽ اليمنػي الرئيس لمفاىيـ السياسية كالمبادئ األصكؿ معرفة إلى الدراسة ىذه تيدؼالسياسي, ك 

 فيػػػػـ محاكلػػػػة أم السياسػػػػية الحيػػػػاة جػػػػكىر كيػػػػدرؾ يتصػػػػكر بلليػػػػاخ مػػػػف التػػػػي صػػػػالح اهلل عبػػػػد عمػػػػي

 كبػػيف العقائػػدم نسػػقو متغيػػر بػػيف العبلقػػة تكضػػيح بيػػدؼ السػػابؽ اليمنػػي لمػػرئيس العقائديػػة المنظكمػػة

 فػػي األساسػػية القػػرارات صػػياغة عمػػى العقائػػد تمػػؾ فيػػو تػػؤثر الػػذم كالمػػدل كتصػػرفاتو كأفعالػػو اختياراتػو

 الػػدكر فيػػـ إلػػى الكصػػكؿ إلػػى ييػػدفاف تسػػاؤليف عمػػى الدراسػػة ىػػذه أجابػػت, ك اليمنيػػة الخارجيػػة السياسػػة

 الخارجيػػػة السياسػػػة قػػػرار صػػػناعة فػػػي السػػػابؽ اليمنػػػي لمػػػرئيس السياسػػػي العقائػػػدم النسػػػؽ يمعبػػػو الػػػذم

صالح؟ ك  عبداهلل عمي السابؽ لمرئيس العقائدم النسؽ ىك ما: يمي فيما إجماليما يمكف كالتي اليمنية

 انطمقػػت؟ ك  اليمنيػػة الخارجيػػة السياسػػة فػػي األساسػػية القػػرارات صػػناعة عمػػى العقائػػدم يػػرالمتغ أثػػر مػػا

 النسػػؽ بػػيف كاضػػحة عبلقػػة ىنػػاؾ أف: بالتػػالي إجماليمػػا يمكػػف أساسػػيتيف فرضػػيتيف مػػف الدراسػػة ىػػذه

 قػدرة أكثػر المتػابع يجعػؿ ممػا .اليمنية الخارجية السياسة كسمكؾ صالح عمي السابؽ لمرئيس العقائدم

 داخؿ ستنشأ التي كلتصرفاتيا اليمنية الخارجية لمسياسة المحتممة المستقبمية القرارات بنكع التنبؤ ىعم

 أك غامضػػان  مكقفػان  أك الخارجيػػة السياسػية فػيمعقػػدة  مشػكمة القػػرار صػانع كاجػو كممػػا ك .الدكليػة البيئػة

 مػع لمتعامػؿ قرار اتخاذ يتطمب ذلؾ فإف دكلية سياسية أزمة أك الشديد النفسي الضغط مف بحالة يمر

 – رئػيس كمعيػار القػرار لصػانع العقائػدم النسػؽ تنشػيط إلػى العمميػة ىػذه كتػؤدم المكقػؼ أك المشكمة

  .المتاحة البدائؿ بيف لبلختيار – كحيدان  يكف لـ إف
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 الزعامػػػة, مكضػػػكع فػػػي دراسػػػة: السػػػبعينيات عقػػػد فػػػي المصػػػرية الدبمكماسػػػية جمعػػػة, شػػػعراكم سػػػمكل -

انطمقػت الدراسػة عمػى المسػتكل النظػرم مػف فرضػػية  :ُٖٖٗ العربيػة, الكحػدة سػاتدرا مركػز بيػركت,

مفادىا أف الزعماء يعممكف كفؽ تحديدىـ لممكقؼ كتشخيصيـ لو, كاستنتجت الدراسػة أف ىنػاؾ تػرابط 

دينػػػػاميكي بػػػػيف تصػػػػكر السػػػػادات لذاتػػػػو )متغيػػػػر شخصػػػػي(كبيف أسػػػػمكبو فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػرارات )متغيػػػػر 

 تنظيمي(.

 التػي حػكؿ شخصػية الػرئيس األمريكػي األسػبؽ ككرد كيمسػكف سػندر جػكرج كجكلييػت جػكرجدراسة ألك -

خمصت إلى أف السمكؾ الدكلي لمرئيس كيمسكف كاف انعكاسان لكاقع الظػركؼ القاسػية التػي عاشػيا فػي 

المرحمػػة المبكػػرة مػػف عمػػره كالتػػي تميػػزت بسػػيطرة كالػػده عميػػو  كقػػد خمػػؽ ىػػذا الكاقػػع الصػػعب فػػي نفػػس 

 لممارسة أسمكب القكة كفرض إرادتو عمى اآلخريف. قكيان  دافعان كيمسكف 

 

 

   

                                                           
 Alexander George and J.George, Woodrow Wilson and Colonel House: A Personality Study, New York: Dover 

Publications, 1964 
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 الفصل األول

 دور القائد السياسي في السياسة الخارجية لدراسةإطار نظري عام 

 : اإلطار المفاىيمي.المبحث األول

 .: مفيـك السياسة الخارجيةالمطمب األول

 : مفيـك القيادة السياسية.المطمب الثاني

 تصنيؼ القيادات السياسية. لث:المطمب الثا

 : رؤية مختمؼ االتجاىات الفكرية لدكر القائد السياسي في السياسة الخارجية.الثانيالمبحث 

 الخارجية. السياسة في السياسي رؤية بعض المداخؿ كالمناىج في دكر القائد المطمب األول:

 .ي في السياسة الخارجيةدكر القائد السياسأىـ النظريات التي تركز عمى المطمب الثاني: 

 .السياسية البيكلكجيا منظكر: الثالث المطمب

 : تحميؿ دكر القائد السياسي في صنع السياسة الخارجية.المبحث الثالث

 العكامؿ المكضكعية المؤثرة في دكر القائد السياسي في صنع السياسة الخارجية. المطمب األول:

 ئد السياسي في صنع السياسة الخارجية.أثر العكامؿ الشخصية لمقا المطمب الثاني:

 .الخارجية السياسة صنع السياسي في القائد دكر تحميؿ لمدرسة المكجية االنتقادات المطمب الثالث:
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 الفصل األول

 دور القائد السياسي في السياسة الخارجية إطار نظري عام لدراسة

 , منيا محددات داخمية كخارجية مكجكدةا المفيكـة الخارجية تبرز عدة محددات تؤطر ىذعند دراسة السياس

كالخصائص القكمية )حجـ المكارد كمستكل التطكر التقني كالقكة االقتصادية كالعسكرية  في البيئة الكاقعية

 , كالمكانة الدكلية كغيرىا.السياسي كطبيعتو كالجغرافيا كالتركيب السكاني...( كالنظاـ

ي اتخاذ القرار, كدكافعو أسمكبو فك , صيتوشخك اسي )إدراكو لممكقؼ, كمنيا محددات تتعمؽ بالقائد السي

 .. (الذاتية

دراسة العبلقة بيف المتغيريف  (, كالتصنيؼك  بالتعريؼ) مفيـك القيادة السياسيةمف تحديد  في البداية ال بد

: لتراكـ المعرفيفحص ا لعبلقة كعرض نتائج الدراسة, ككدراسة العكامؿ المؤثرة في ىذه ا, المستقؿ كالتابع

منيا  أم  م عند تفسيرىا لمسياسة الخارجية, ك لمعامؿ القياد األكلكية كاألىميةأمُّ االتجاىات الفكرية أعطت 

 , كمٍف كاف بيف االتجاىيف؟عدـ ضركرة دراستورأت 

 المبحث األول: اإلطار المفاىيمي

كمفيػػـك القائػػد طيػا, ة كتصػػنيفاتيا كأنمامكضػكع القيػػادة العديػػد مػف البػػاحثيف , فتنكعػػت بحػكث القيػػادجػػذب لقػد 

البطػؿ أك الرجػؿ الفػذ ككضػع معػايير لتحديػده , القائػد عميو لفظ  مف الباحثيف البعضأطمؽ إذ أيضان السياسي 

كبعضػػيـ ممكػان أك أميػران أك سػمطانان, بػو رأس ىػـر السػمطة سػكاء كػاف رئيسػان أك  قصػدكاكآخػركف أسػمكه الػزعيـ ك 
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 خص مػػا, كبعضػػيـ اآلخػػر خمػػط بينيمػػا, ككػػذلؾكعامػػؿ لتحديػػد زعامػػة  أك قيػػادة شػػ فػػرؽ بػػيف السػػمطة كالنفػػكذ

كمبػػادئ, أك كخطػػة, أك بػػالتركيز عمػػى تعػػددت تعريفاتيػػا, فعيرفػػت إمػػا فقػػد مسياسػػة الخارجيػػة الحػػاؿ بالنسػػبة ل

  صانع القرار.

 :المطمب األول: مفيوم السياسة الخارجية

عممػػػاء  أكعػػػاـ  عنػػػد عممػػػاء السياسػػػة بشػػػكؿو  سػػػكاءن خارجيػػػة , مػػػا مػػػف تعريػػػؼ متفػػػؽ عميػػػو لمفيػػػـك السياسػػػة ال

ف تعػدد التعريفػات كتفػاكت نػكاحي التركيػز ءىػا, ك , كعميو تعددت التعريفات إزاخاص  العبلقات الدكلية بشكؿو  ا 

إنما يعكس تعقيد ظاىرة السياسة الخارجية, كالبحث لمتكصؿ إلى مجمكعة األبعاد التي تندرج في إطارىا  ,بيا

 قة بينيا.كالعبل

العقد الخامس مػف  الفترة الماضية منذ"شيد اصطبلح السياسة الخارجية تطكران ممحكظان كاىتمامان عامان في لقد 

بدايػػػػػة االنطػػػػػبلؽ األكػػػػػاديمي الجػػػػػاد لدراسػػػػػة ظػػػػػاىرة السياسػػػػػة الخارجيػػػػػة كمفرداتيػػػػػا  , إذ ييعػػػػػدالقػػػػػرف العشػػػػػريف

 .ُالمختمفة"

تعريػؼ لمسياسػة الخارجيػة بأنيػا "تنظػيـ نشػاط الدكلػة كرعاياىػا  اليلعبد الكىػاب الكيػ كرد في مكسكعة السياسة

كالمؤسسات التابعة لسيادتيا, مع غيرىا مف الدكؿ كالتجمعات الدكلية. كتيدؼ السياسػة الخارجيػة إلػى صػيانة 

 .ِاستقبلؿ الدكلة كأمنيا كحماية مصالحيا االقتصادية"

فػػالمفكر . اآلراء بالنتيجػػة تعػػددكت السياسػػة الخارجيػػة, تعريػػؼاالتجاىػػات األكاديميػػة فػػي مكضػػكع  باينػػتت قػػدل

النووع األول يصنؼ ىذه االتجاىات إلػى ثبلثػة أنػكاع رئيسػة, حيػث يشػير  william o. Chittickكليـ شيتؾ 

"فيػك يعكػس النوع الثاني  إنجازىا". أمػا القرار إلىإلى "مجمكعة المبادئ العامة أك األىداؼ التي يرنك صانع 

مػف ىػذه التعػاريؼ  النووع الثالوثاألىػداؼ". أمػا لتحقيػؽ ىػذه المبػادئ ,ك سية الخارجية التػي تتخػذ الخطط السيا

                                                           
 .ٖ, ص ُٖٕٗ, ُط كمية القانكف كالسياسة,بغداد, جامعة بغداد, , إطار نظري لدراسة السموك السياسي الخارجيمازف إسماعيؿ الرمضاني,  ُ
 .ّٖٔ, ص ُٕٗٗ ,ُط المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر, ,, الجزء الثالث, بيركتموسوعة السياسةعبد الكىاب الكيالي كآخركف,  ِ
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"فيشير إلى تمؾ األفعاؿ أك البلأفعاؿ التي يعتمدىا صانع القرار لتنفيػذ خططػو أك لمػرد عمػى أحػداث كعمميػات 

 ُ.محددة"

 رفيا أشير المفكريف في حقؿ السياسة:السابقة ك ذلؾ كما ع الثبلثة االتجاىات تمثؿ تعريفاتما يأتي يكف

: السياسة الخارجية كمبادئ: عرفيا) ككرت( " أنيا تعبر عف مجمكعة إجمالية مف تمؾ المبادئ االتجاه األول

 .ِالتي تدار في ظميا عبلقات دكلة مع الدكؿ األخرل"

المػػنيج خارجيػػة بأنيػػا "السياسػػة الكتكر بطػػرس غػػالي الػػديعػػرؼ  :: السياسػػة الخارجيػػة كتخطػػيطاالتجوواه الثوواني

 . ّ"لدكؿالذم تسير بمقتضاه الدكلة في عبلقاتيا مع غيرىا مف ا

صناع القرار: يعطي "تشارلز ىيرماف" تعريفػان ليػا بقكلػو :"تتػألؼ السياسػة الخارجيػة  ركز عمى: االتجاه الثالث

التػػي ك  ,أك مػػف يمثمػػكىـمػػف السػػمككيات الرسػػمية المتميػػزة التػػي يتبعيػػا صػػانعك القػػرار الرسػػميكف فػػي الحككمػػة 

 .ْيقصدكف بيا التأثير في سمكؾ الكحدات الدكلية الخارجية " 

يػػـ السياسػػات يضػػع قكاعػػد لفالسياسػػة الخارجيػػة بالمعبػػة ك  يصػػؼ (مػػايمز ككببلنػػدؿ)فػػي كتػػاب )لعبػػة األمػػـ( ك 

 ٓ:القكاعد اآلتية اد المرء أف يفيـ )لعبة األمـ( فعميو أف يضع نصب عينيوأنو إذا أر  الخارجية لمدكؿ, كيقكؿ

 أية أمة كانت أف تبقى في المعبة كال تخرج منيا. أىداؼ ىـإف مف أ 

  كغالبان ما تتصرؼ األمة بصكرة ال تيدؼ معيا إلى إحراز أم نجاح في داخؿ المعبػة بقػدر مػا تيػدؼ

 إلى استمرار التأييد الجماىيرم لزعيميا.

                                                           
 .ُّمرجع سابؽ, ص  لرمضاني,مازف إسماعيؿ ا ُ
, دراسة لنيؿ درجة دبمـك في الشؤكف الدكلية كالدبمكماسية,) األكاديمية الدكلية السكرية, المعيد أمريكا أنموذجاً  البعد الديني في السياسة الخارجية: فراس الميتدم, ِ

 .َُ(, صََِٗالعربي لمشؤكف الدكلية كالدبمكماسية,سكرية,

 .ُْٔ, ص ُٔٔٗ, القاىرة, مكتبة األنجمك المصرية, المدخل في عمم السياسةيرم عيسى, بطرس غالي كمحمكد خ ّ

 .َِ, ص  ََِٖ, عماف, دار زىراف لمنشر كالتكزيع, السياسة الخارجيةأحمد النعيمي,  ْ
 .ِّٔ, صَُٕٗ, ُط , ترجمة: مركاف خير, بيركت, انترناشكناؿ سنتر,لعبة األمممايمز ككببلند,  ٓ
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  كؿ السياسػػة الخارجيػػة بصػػفاء النيػػة, فسػػر أم تصػػريح رسػػمي حػػكمػػف السػػذاجة الخاطئػػة بمكػػاف أف يي

 بطف كيقكؿ شيئان كيعني بو شيئان آخر.ظير ماال يي فالمناكرة شرط أساسي ألم زعيـ في المعبة فيك يي 

  إف إظيػػار حسػػف النيػػة كالتصػػريح بكجػػكد أىػػداؼ مشػػتركة لؤلمػػـ المتعاديػػة ال ييػػدفاف إال إلػػى تحسػػيف

ثالػث كينػدر أف يحمػبل معيمػا أم أمػؿ مخمػص األكضاع الداخمية أك إلػى ممارسػة ضػغط عمػى فريػؽ 

 .لتحقيؽ ما يعمناف عنو حقيقةن 

  التفػػات األخيػػرة نحػػك الخصػػـ الػػرئيس عػػف  غالبػػان مػػا تػػتمخضدكلػػة عظمػػى ألمػػة ضػػعيفة  مبلطفػػةإف

إلى التنػافس عمػى كسػب كدىػا كعندئػذ تنتيػز الفرصػة لتجنػي  كذلؾ لتدفع بالخصميف, لمدكلة العظمى

 . األرباح كتحقؽ المكاسب

  كعنػػدما تصػػػبح األمػػػة الضػػػعيفة ذات قػػػكة دبمكماسػػػية عػػف طريػػػؽ اسػػػتغبلليا ذلػػػؾ التنػػػافس بػػػيف الػػػدكؿ

العظمػػى عمػػى كسػػب كدىػػا فإنيػػا تتبػػكأ مركػػزان اسػػتراتيجيان يسػػاعدىا عمػػى إحػػراز قػػكة أكبػػر عػػف طريػػؽ 

 .بمغامرات ال تحبذىا الدكؿ العظمى التيديد بالقياـ

عمميػػة تشػػمؿ نمػػط التفػػاعبلت بػػيف األجيػػزة كالمؤسسػػات العاممػػة فػػي صػػنع السياسػػة الخارجيػػة ككيمكػػف تعريػػؼ 

ميداف السياسة الخارجية في إطار عممية تحديد األىداؼ الرئيسة المبتغاة في المجاؿ الخارجي كأدكات تحقيؽ 

 ُتمؾ األىداؼ.

 تمػارس إال دكران صػنع السياسػة الخارجيػة, فالسػمطات األخػرل ال ذيػة القػكة األكثػر نفػكذان فػيالسمطة التنفي تيعدك 

كينبػع ذلػؾ مػف عػدة اعتبػارات تقميديػة  ,يما يتعمػؽ بصػنع السياسػة الخارجيػةرقابيان عمى دكر السمطة التنفيذية ف

كأخرل معاصرة. فطبيعة السياسة الخارجيػة المتسػمة بحالػة عػدـ اليقػيف كسػرعة التغيػر تنحػك بػالنظـ السياسػية 

فػي صػنع تمػؾ السياسػة لمكاجيػة األزمػات الدكليػة كالظػركؼ المتغيػرة إلى إعطاء السمطة التنفيذية دكران مركزيا ن 

لمعبلقػػػات الدكليػػػة .كممػػػا يسػػػاعد عمػػػى ذلػػػؾ تفػػػرغ السػػػمطة التنفيذيػػػة كاتصػػػافيا بالكحػػػدة التنظيميػػػة كامتبلكيػػػا 

ممػا مكػف السػمطة  ,مستجدات تطكر تكنكلكجيػا االتصػاؿ لممعمكمات عف المشكبلت الدكلية. كذلؾ, فقد طرأت

                                                           
 .ّْٓ, صُٖٗٗ, ِ, القاىرة, مكتبة النيضة المصرية, طتحميل السياسة الخارجيةسميـ,  دالسي محمد ُ



09 
 

ذيػػػػة مػػػػف سػػػػرعة التعامػػػػؿ مػػػػع قضػػػػايا السياسػػػػة الخارجيػػػػة عمػػػػى حسػػػػاب الػػػػدكر الػػػػذم يمكػػػػف أف تمارسػػػػو التنفي

 ُالمؤسسات األخرل.

 المطمب الثاني: مفيوم القيادة السياسية

لػػػيس ىنػػاؾ تعريػػػؼ محػػػدد متفػػؽ عميػػػو, فيػػػك يخضػػع لطبيعػػػة الدراسػػػة , إذ بشػػكؿو عػػػاـ تتعػػدد تعريفػػػات القيػػػادة

بشػكؿ عػاـ إذ تتجػو تعريفػات القيػادة  ف خبلليا الباحث إلى ىذه الظػاىرة,نظر مكأىدافيا كلكجية النظر التي ي

أك مػف خػبلؿ تمييػز شخصػية القائػد فػي  ((Activityأك نشػاط Process) )كعمميػة لكصؼ ىذه الظاىرة إما 

المكقػػؼ التفػػاعمي, سػػكاء بطبيعػػة األفعػػاؿ التػػي تصػػدر عنػػو أك السػػمات الفرديػػة لشخصػػيتو, كيبػػدك بالتػػالي أف 

 السمكؾ القيادم لمفرد يرتبط بتكفير عدد مف السمات المميزة لشخصية الفرد.

لعبد  كمف التعريفات التي تركز عمى السمات الشخصية لمقائد ما جاء في تعريؼ القيادة في مكسكعة السياسة

أنيػػا" صػػفة تػػدؿ عمػػى أىميػػة كقػػدرة كمكىبػػة لتسػػيير عمػػؿ جمػػاعي كاسػػتقطاب مجمكعػػة مػػف  ,الكىػػاب الكيػػالي

الناس في سبيؿ السير نحك تحقيؽ غاية مشتركة. كيتحقؽ االستقطاب عادة مف خبلؿ الثقة كاالقتنػاع العممػي 

أك النظػػرم بشخصػػية القائػػد أك أشػػخاص القيػػادة كغايػػاتيـ كاإلعجػػاب بسػػيرتيـ كسػػمككيـ كقػػدرتيـ عمػػى إنجػػاز 

بػػيف القيػػادة كأتباعيػػا. كيػػرتبط  الميػػاـ كاالسػػتجابة لمتحػػديات المطركحػػة كال بػػد مػػف تػػكفر التعػػاطؼ كاالتصػػاؿ

 . ِكالقكة كالنفكذ" ,ي ارتباطان قكيان بمفاىيـ السمطةمفيـك القيادة في التحميؿ السياس

سياسية كاجتماعية كنفسػية ك أنثركبكلكجيػة.. إلػخ, كلعػؿ ىػذا جكانب كثيرة تمس  معقدة ألنيا ظاىرة القيادة إف

ر تعقػػد الظػاىرة إف لػػـ يكػف ىػػك المصػدر الكحيػػد, إذ يسػبؽ ذلػػؾ عػػد كاحػدان مػػف مصػادالتعػدد فػي أبعػػاد القيػادة يي 

كيتقدمو قياـ الخبلؼ حكؿ تكصيؼ محتكل ىذه الظػاىرة, كىػك الخػبلؼ الػذم أسػفر عػف رصػد مػا يربػك عمػى 

ثػراء التػراث العربػي ( فػي التحميػؿ السياسػي الغربػي فضػبلن عػف إُٖٗٗمائة كثبلثيف تعريفان مختمفان لمقيادة)عاـ 

                                                           
 . ُُٕ, صُٖٗٗ, ُ, ترجمة محمد مفتي كمحمد السيد سميـ ,الرياض,جامعة الممؾ سعكد, طتفسير السياسة الخارجيةلكيد جنسف,  ُ
 .ّّٖ, ص ُٕٗٗ, ُ,المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر, ط , الجزء الرابع, بيركتموسوعة السياسةعبد الكىاب الكيالي كآخركف,  ِ
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ات القيػػادة بمفػػاىيـ عديػػدة مػػف خبلفػػة إلػػى إمامػػة إلػػى كاليػػة إلػػى إمػػارة إلػػى رعايػػة إلػػى أمانػػة يػػبداإلسػػبلمي أل

 ُ.ي داللتو بعضان مف مقكمات التفردتيستخدـ بالتبادؿ مع مفيكـ القيادة كال يعدـ كؿ منيا ف

المسػػػتكل  التمييػػػز بػػػيف مسػػػتكييف: مكػػػففإنػػػو ي بشػػػكؿ خػػػاص نػػػد دراسػػػة أك تحديػػػد مفيػػػـك القيػػػادة السياسػػػيةكع

فعمى المستكل التحميمي ينظر الباحثكف إلى القيادة عمى أنيا عممية تفاعؿ بيف ي, كالمستكل اإلجرائي, التحميم

جبلؿ معػكض يقػكؿ فػي إحػدل دراسػاتو أف الباحث عدة عناصر أم يؤكدكف عمى تعدد أقطاب القيادة, فمثبلن 

ى لسياسػػية, كالقيػػادة كعمميػػة تضػػـ باإلضػػافة إلػػالقيػػادة كطبقػػة حاكمػػة تتضػػمف عنصػػريف ىمػػا القائػػد كالنخبػػة ا

بأنيػا " قػدرة كفاعميػة كبراعػة  Processىذيف العنصريف المكقؼ كالقيـ, فيك ييعرؼ القياديػة السياسػية كعمميػة 

فػي تحديػد أىػداؼ المجتمػع السياسػي كترتيبيػا تصػاعديان حسػب  -بمعاكنة النخبػة السياسػية  -القائد السياسي 

الكسػػائؿ المبلئمػػة لتحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ بمػػا يتفػػؽ مػػع القػػدرات الحقيقيػػة لممجتمػػع, كتقػػدير  أكلكياتيػػا, كاختيػػار

أبعػػاد المكاقػػؼ التػػي تكاجػػو المجتمػػع كاتخػػاذ القػػرارات البلزمػػة لمكاجيػػة المشػػكبلت كاألزمػػات التػػي تفرزىػػا ىػػذه 

 .ِالمكاقؼ, كيتـ ذلؾ كمو في إطار تفاعؿ تحكمو القيـ كالمبادئ العميا لممجتمع"

الباحثػة فمػثبلن عمى القائػد السياسػي كظػاىرة فرديػة, أما عمى المستكل اإلجرائي فإف الباحثيف غالبان ما يركزكف 

 الرئاسػة( تتبنػى تعريفػان محػدكدان  مؤسسػة فػي كاالسػتمرارية بعنػكاف )التغييػرسمكل شعراكم جمعػة فػي دراسػة ليػا 

يحتػؿ قمػة اليػػـر السياسػي بحكػـ منصػػبو أم تتمثػػؿ فػي الشػخص الػػذم ية حيػث تعتمػد عمػػى أف القيػادة السياسػ

 ّ. بالتحديد في شخص رئيس الجميكريةرئيس السمطة التنفيذية ك 

                                                           
, الندكة المصرية الفرنسية الثانية بعنكاف العالمية كالخصكصية في دراسة المنطقة العربية, القيادة كمتغير في العممية السياسية بين العالمية والخصوصيةنيفيف مسعد,  ُ

 .ِْٓ, ص ُٖٗٗالقاىرة, مركز الدراسات الحضارية, 
, رسالة دكتكراه في العمـك السياسية, القاىرة, كمية االقتصاد كالعمـك السياسية عالقة القيادة بالظاىرة اإلنمائية: دراسة في المنطقة العربيةجبلؿ عبد اهلل معكض,  ِ

 .َُ-ٗ, ص ُٖٓٗبجامعة القاىرة, 
كم األكؿ لمبحكث السياسية: النظاـ السياسي المصرم: التغير كاالستمرار, , المؤتمر السنالتغيير واالستمرارية في مؤسسة الرئاسةسمكل شعراكم جمعة,  ّ

 .َُْ, صُٖٖٗ القاىرة,



20 
 

جرائيان أيضان يركز تحميؿ اخؿ مدأحد لقيادة السياسية كبعنكاف ) ا جبلؿ معكض في  دراسة أخرل لوالباحث  كا 

مميان أىمية في العممية القيادية كاأليسر ع كز عمى القائد السياسي باعتباره العنصر األكثر(, ير النظـ السياسية

 ُفي تتبع خصائصو كتأثيره.

كعمػى الػرغـ مػف ذلػؾ ال  كمؤسسػة أمػا عربيػان ييشػار إلػى القيػادة كفػرد, في الدراسات الغربيػةلمقيادة  غالبان  يينظر

لقيػادة كمؤسسػة, عػف ا الحػديث كفػي، البطػؿالقائػد ف مف ما يػدؿ عمػى اىتماميمػا بػالفرد القائػد أك الثقافتاتخمك 

ييعػد تطػكران تصػيبو القيػادة المميمػة أك الكاريزميػة,  عالـ االجتماع األلماني الشيير ماكس فيبػرفإنو في تصكر 

تعبيػػران عػػف كعييػػا بأىميػػة إنشػػاء حػػزب سياسػػي يخمػػد أثرىػػا فيمػػا بعػػد كال تعػػد مػػف ثػػـ اسػػتمرارية مبادئيػػا محػػبلن 

مف المؤسسات, فإنيا في تصكر فيبر ىي عبلقة صراعية عمى عف عبلقة القيادة كمؤسسة بسكاىا ك  تساؤؿ.مل

كىػك يقػـك فػي األسػاس عمػى  -األقؿ في بعض مف جكانبيا, كذلؾ أف تفاعؿ القيادة الكاريزمية مع الجمػاىير 

إنما يفضي في لحظة بذاتيا إلى صداـ مػع المؤسسػات التػي تغػذم ىػذه الكسػاطة  -رفض الكساطة كالكسطاء

كييبلحػػػظ فػػػي التحميػػػؿ السياسػػػي الغربػػػي عامػػػةن, ك التحميػػػؿ السياسػػػي األمريكػػػي  ..اء.أك تفػػػرز ىػػػؤالء الكسػػػط

خاصػةن, التحػػكؿ مػػف التعامػػؿ مػػع القػػادة كأشػػخاص إلػى التعامػػؿ معيػػـ كمؤسسػػات فػػي تأكيػػد عمػػى أف انتسػػاب 

 القػػرار النيػػائي لشػػخص القائػػد ال يختػػزؿ الجيػػد الضػػخـ لطػػاقـ متكامػػؿ مػػف المعػػاكنيف الػػذيف يبحثػػكف فػػي كػػؿ

كبػيف فعاليػة  ,مكقؼ عمى حدة, كيدرسكف أبعاده المختمفة, كيكازنكف بيف شرعية ىي مف مسػتمزمات االسػتقرار

ىػػي مػػف متطمبػػات اإلنجػػاز, كفػػي ىػػذا اإلطػػار يقػػؿ احتمػػاؿ االنقطػػاع فػػي الكظيفػػة القياديػػة سػػكاء بتغيػػر يمػػـ 

 ِبصاحبيا أك بتغيير يمحؽ بو.

كألنيا شمكلية في مكضكعاتيا  ,بير مف المنزؿ كالحي كحتى الدكلةلتديي فف اف القيادة في المفيكـ العربيأما 

كىك ما ييطمؽ عميو البعض  –ميما كانت درجة قيادتو  -إلى العبادة الشخصية لقائدىـ  فيي تؤدم بيـ حكمان 

 ّ"شخصنة" القيادة.

                                                           
 .ُٕٔص, ُٖٔٗ, ندكة االتجاىات الحديثة في عمـ السياسة: نظرة نقدية, اإلسماعيمية, القيادة السياسية كأحد مداخل تحميل النظم السياسيةجبلؿ عبد اهلل معكض,  ُ
 .ُِٔ-َِٔسابؽ, صمرجع , نيفيف مسعد ِ
 .ٔ, صُُٖٗ, ُدار الحداثة, ط ,, بيركتالعرب والقيادةخميؿ أحمد خميؿ,  ّ
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أخبلقػػػي أك  مػػػى حكػػػـالبطػػػؿ "فمػػػيس مػػػف الضػػػركرة أف يكػػػكف كصػػػفنا إيػػػاه بالبطػػػؿ قائمػػػان عالقائػػػد أمػػػا كصػػػؼ 

البطكلػة ىنػا القيػاـ بػدكر بػؿ تعنػي  معينػة أك نحػك ذلػؾ, أك أسػدل خدمػةن  أم أف يكػكف خٌيػران  ,أيديكلكجي معيف

أك الحكـ األخبلقي عمػى البطػؿ"  ,أك دكافع البطؿ ,عيف, بغض النظر عف طبيعة االنجازرئيسي في إنجاز م

.ُ   

فبالنسػػبة إلػػى  نجػػاز كمػػدل أثػػره, كالظػػركؼ السػػائدة(, كطبيعػػة االقائػػدشخصػػية الالقائػػد )معػػايير تحديػػد كمػػف 

, فإنيا تمعب دكران ميمان في تحديد نكعية االنجاز كطبيعتو, ككيفية تعامميػا مػع الظػرؼ السػائد, القائدشخصية 

 البطػػؿ ,القائػد ة الغالبػػة فػي شخصػية أك الصػفة الرئيسػمفتػػاح الشخصػية بمعرفػة ك اإليجػاب. ك سػكاء بالسػمب أ

طبيعػػة  أمػػا بالنسػػبة إلػػى ا نجػػح فػػي مػػا فعػػؿ مػػف دكف اآلخػػريف,, كلمػػاذـ كيػػؼ أصػػبح مػػؤثران نسػػتطيع أف نفيػػ

فإنجاز غاندم مثبلن ليس في تحقيؽ ي مدل شمكليتو كجدتو, أك أصالتو, كمدل أثره, فأىميتو تكمف ف االنجاز

أمػا مكلية األثػر, فمسػفة الغانديػة, أم شػاالستقبلؿ اليندم كحسب, كلكف في الطريقػة التػي تحقػؽ فييػا, كفػي ال

معػػو, مػػف حيػث إنػػو بتفاعمػػو مػػع عكامػػؿ الشخصػػية,  القائػػد الظػرؼ السػػائد, فأىميتػػو تكمػػف فػػي عبلقتػو بتعامػػؿ

 ِو األخير الذم يظير بو تاريخيان.يؤدم إلى اإلنجاز بشكم

مركػز أك :"اتجاه يعتمػد عمػى الفإف ىناؾ ثبلثة اتجاىات رئيسة لتعريؼ القيادة السياسية كتحديػدىابشكؿو عاـ ك 

( كثالػث Reputation( كأساس لمتحديد , كآخر يعتمد عمى سمعة الشػخص أك شػيرتو )Positionالمكانة )

يتخذ مف دكر الشخص في صنع القرارات كاتخاذىا كسيمة لتحديد مفيـك الزعيـ. أم أف ىذه االتجاىات تعتمد 

و ذا نفػػكذ فػػي المجتمػػع, أك مػػدل فػػي تعريفاتيػػا عمػػى كػػكف الشػػخص يشػػغؿ منصػػبان أك مركػػزان رسػػميان, أك ككنػػ

 ّمشاركتو في عممية اتخاذ القرارات".

                                                           
 .ْٗ, صََِِ, ُ, بيركت ,دار الساقي, ط ويبقى التاريخ مفتوحًا :أبرز عشرين شخصية سياسية في القرن العشرينتركي الحمد,  ُ
 .ِٓ-ُٓصتركي الحمد, مرجع سابؽ,  ِ
 .ُٕ.ُٖ, ص ُٖٖٗ, بيركت, مركز دراسات الكحدة العربية, وماسية المصرية في عقد السبعينيات: دراسة في موضوع الزعامةالدبمسمكل شعراكم جمعة,  ّ



23 
 

: ىك الفرد الذم يشغؿ منصب رفيع في الدكلػة كػرئيس السياسي القائدتعريف أف ترل الباحثة  في المحصمة,

الدكلػػػة ك ذك نفػػػكذ كشػػػعبية فػػػي المجتمػػػع, تمعػػػب دكافعػػػو كاسػػػتعداده ككيفيػػػة إدراكػػػو لممػػػؤثرات البيئيػػػة ككيفيػػػػة 

 تجابتو ليا الدكر األكبر في عممية صنع كاتخاذ القرارات .اس

األخرل بشكؿ  : نيج معيف لمتعامؿ مع الكحدات الدكليةلكحدة دكلية ما ىي السياسة الخارجيةتعريف ك

 ك يقكـ صانع القرار فييا باتخاذ القرارات بما يراه متناسبان مع ىذا النيج.   ,يحقؽ أىدافيا

 :لقيادات السياسيةالمطمب الثالث: تصنيف ا

السػػمات النفسػػية ك تيصػنؼ أنمػػاط القيػػادات السياسػػية طبقػػان لعػػدة معػػايير منيػا دكر القائػػد فػػي العمميػػة السياسػػية, 

 .مصدر شرعية سمطة القائدك د, كالسمككية لمقائ

 :أواًل: تصنيف القيادات السياسية حسب دور القائد في العممية السياسية

ى ىػػذا المعيػػار فػػي تصػػنيؼ القيػػادات السياسػػية سػػكاء إلػػى ثبلثػػة أنمػػاط أك إلػػى اعتمػػد العديػػد مػػف البػػاحثيف عمػػ

 نمطيف. 

مف المعبريف عف  :لعممية السياسية إلى ثالثة أنماطحسب دور القائد في ا تصنيف القيادات السياسية -ُ

 ىذا االتجاه "ركجر بيمكز" ك" أحمد ماىر البقرم".

لمقيادات  ثبلثة أنماطبيف  اإلنسانية كلو دراسات في القيادة( باحث في العمكـ ُْٔٗ) ميز "ركجر بيمكز" 

 ُالسياسية:

كيحػػدد كسػػائؿ كافػػة القائػػد يصػػنع القػػرارات كالسياسػػات  :التسوومطية(االسووتبدادية أو ) القيووادة األوتوقراطيووة -أ 

 يسمح القائد تنفيذىا, كيصعب التنبؤ بما ستككف السياسات في ظؿ ىيمنة دكر القائد في العممية السياسية كال

بأيػػة مشػػاركة حقيقيػػة مػػف جانػػب المجتمػػع المحكػػـك كلكنػػو قػػد يسػػمح بمشػػاركة شػػكمية ىامشػػية إلضػػفاء طػػابع 

                                                           
ُ Roger Bellows, Creative Leadership(Englewood Cliff, N. J.: Prentice Hall, Inc,  1959), PP 165- 169. 
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مصػػطنع مػػف الشػػرعية عمػػى احتكػػاره لمسػػمطة, كىػػذا القائػػد أنػػاني كال يبػػالي بػػدكافع كمطالػػب المحكػػكميف, كقػػد 

فػي الحكػـ, لكػف ال يمكنيػا أف تخمػؽ الشػعكر  تككف مثؿ ىذه القيػادة قػادرة عمػى االحتفػاظ بالسػمطة كاالسػتمرار

 باالىتماـ كالتعاطؼ في الجماعة أك أف تحركيـ كفريؽ عمؿ متكامؿ نحك تحقيؽ األىداؼ العامة. 

: القائػػػد ال ينفػػػرد باتخػػػاذ القػػػرارات كصػػػنع السياسػػػات, بػػػؿ يفسػػػح المجػػػاؿ لمشػػػاركة القيوووادة الديمقراطيوووة -ب 

اقتػػػػػراح الحمػػػػػكؿ كالبػػػػػدائؿ, كىػػػػػذه القيػػػػػادة أكثػػػػػر فاعميػػػػػة مػػػػػف القيػػػػػادة المحكػػػػػكميف كيرحػػػػػب بالمناقشػػػػػة العامػػػػػة ك 

األكتكقراطيػػػة, ألنيػػػا خبلقػػػة مبدعػػػة بنػػػاءة كقػػػادرة عمػػػى تػػػكفير اإلطػػػار االجتمػػػاعي النفسػػػي كالسياسػػػي المبلئػػػـ 

لممشاركة كالعمؿ الجماعي كفي ظؿ ىذه القيادة تتكفر لممحككميف درجة كبيرة مف الرضػا كاالتفػاؽ حػكؿ القػيـ 

ألىداؼ األساسية كأكلكياتيا, كليذا يتصفكف بالقدرة عمى التكتؿ خمؼ القيادة في مكاجية األزمات كالمكاقػؼ كا

 المصيرية. 

: المعبػػرة عػػف مبػػدأ" دعػػو يعمػػؿ" القائػػد ال يشػػارؾ بػػدكر حاسػػـ فػػي صػػنع القػػرارات القيووادة ريوور المتدخمووة -ج 

كتفػي بتقػػديـ مػا قػد يطمػب منػػو مػف معمكمػات كيتمتػػع كالسياسػات أك تقيػيـ كمناقشػة المشػػكبلت العامػة, كلكنػو ي

أعضػاء المجتمػػع بقػػدر كبيػر مػػف حريػػة الحركػة كمثػػؿ ىػػذه القيػػادة تعبػر عػػف السػػمبية, كليػذا تصػػير أقػػؿ كفػػاءة 

 كانجازان مف القيادة الديمقراطية بؿ كمف القيادة األكتكقراطية.

قائػػػد يصػػػنع  :يػػػز بػػػيف القيػػػادة التسػػػمطيةمػػػف ىػػػذا التصػػػنيؼ إذ يمأحمػػػد مػػػاىر البقػػػرم" "د.  كيقتػػػرب تصػػػنيؼ 

القيػػادة الفكضػكية: القائػػد الفاشػػؿ ك السياسػات بمفػػرده, كالقيػػادة االستشػارية الديمقراطيػػة: الػػذم يشػجع المشػػاركة, 

 أكضػػاعكىػػذا القائػػد بمجػػرد تكليػػو السػػمطة تأخػػذ  ,الػػذم ال يتػػدخؿ فػػي تحديػػد أىػػداؼ الجماعػػة ككسػػائؿ تحقيقيػػا

 ُ.أخطائوجو خميفتو صعكبة ضخمة في معالجة المجتمع في التدىكر كيكا

ف قيػػادة سياسػػية ديمقراطيػػة كأخػػرل مػػف الممكػػف الحػػديث عػػأنػػو يمكػػف القػػكؿ  السػػابؽ كتعميقػػان عمػػى التصػػنيؼ

الػػنمط الثالػػث لمقيػػادة المعبػػر عػػف عػػدـ التػػدخؿ كعػػدـ االىتمػػاـ ال يمكػػف تصػػكر كجػػكده فػػي لكػػف  كتكقراطيػػة,أ

                                                           
 .ِْ -ّٖ, ص ُُٖٗـ, اإلسكندرية, مؤسسة شباب الجامعة لمطباعة كالنشر, إلسالالقيادة وفعاليتيا في ضوء اأحمد ماىر البقرم,  ُ
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ة السياسػػية تعبػػر بطبيعتيػػا عػػف عبلقػػة تفاعػػؿ ذات أبعػػاد كمسػػتكيات متنكعػػة الكاقػػع السياسػػي الفعمػػي, فالقيػػاد

 كيمثؿ القائد السياسي ميما كاف ضعؼ كزنو السياسي طرفان أساسيان في ىذه العبلقة التفاعمية. 

 إلى نمطين:حسب دور القائد في العممية السياسية تصنيف القيادات السياسية  -ِ

الػػػنظـ  باحثػػػاف فػػػي )" جابرييػػػؿ المكنػػػد" ك"بنجيػػػاـ بػػػاكؿ"األمريكيػػػاف  عالمػػػافالمػػػف المعبػػػريف عػػػف ىػػػذا االتجػػػاه 

 لمنظـ نمطيف ميزا بيف" تنمكم مقترب: المقارنة السياسة" بعنكاف ُٔٔٗ عاـ الصادر مؤلفيماففي , (السياسية

صػػنيؼ إلػػى اعتمػػدا فػػي ىػػذا الت, ك )األكتكقراطية(التسػػمطية الػػنظـ كنمػػط الديمقراطيػػة الػػنظـ نمػػط كىمػػا السياسػػية

,  السياسػية( العمميػة فػي القائػد دكر )أم حسبحد كبير عمى نفس المعيار سالؼ الذكر في تصنيؼ القيادات

عمػػى الجيػػات األرغػػـ إشػػارتيما إلػػى أف معػػايير تصػػنيفيما تتعمػػؽ بمػػا إذا كػػاف الضػػبط السياسػػي يمػػارس مػػف 

المنافسة السياسية كدرجػة اسػتقبللية فر )النمط الديمقراطي( كمدل تك الجيات األدنى )النمط التسمطي( أك مف 

النظاـ الفرعي الذم يتككف مف األحزاب السياسػية كجماعػات المصػالح ككسػائؿ اإلعػبلـ كغيرىػا مػف منظمػات 

 ُكأبنية المنافسة كالمشاركة السياسية كمكاجية الضبط السياسي.

ف دكر القائػد , كأالتسمطية كالديمقراطيةتجمع القيادة بيف سمات  أحيانان كتعميقان عمى تصنيفيما يمكف القكؿ أنو 

بصػػرؼ النظػػر عػػف  الحػػادة كبخاصػػة األزمػػات الخارجيػػة فػػي صػػنع القػػرارات يتعػػاظـ أثنػػاء األزمػػات السياسػػية

مسػػػتكل التقػػػدـ االقتصػػػادم كاالجتمػػػاعي لمدكلػػػة أك شػػػكؿ نظاميػػػا السياسػػػي كمػػػدل ديمقراطيتػػػو كمػػػدل نضػػػج 

 رجة سمطة القائد السياسي.كفاعمية كاستقبللية المؤسسات السياسية كد

تنطبؽ عمى الرئيس بكتيف صػفات القائػد الػديمقراطي فػي بعػض المكاقػؼ كصػفات القائػد التسػمطي فػي مكاقػؼ 

حػػرة. لكػػف فػػي بعػػض المكاقػػؼ  ديمقراطيػػة فمػػثبلن كصػػؿ إلػػى السػػمطة بطريقػػة ديمقراطيػػة عبػػر انتخابػػات أخػػرل,

 (."الحرب ضد اإلرىاب"في  ََُِمتحدة األمريكية عاـ يرل أف يتخذ قراران فرديان)كقراره دعـ الكاليات ال

 ثانيًا: تصنيف القيادات السياسية حسب السمات النفسية والسموكية لمقائد:

                                                           
 .ُٓٗ, مرجع سابؽ, صالقيادة السياسية كأحد مداخل تحميل النظم السياسيةجبلؿ عبد اهلل معكض,  ُ
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ىناؾ تصنيفات عديدة لمقيػادات السياسػية طبقػان لمخصػائص النفسػية كالسػمككية لمقائػد السياسػي فػي تفاعمػو مػع 

نيفات تعكس إلى حد كبير أثر المنيجية السمككية في التحميػؿ . كىي تصلسياسية كالجماىير كالمكقؼالنخبة ا

جتماعية األخرل كبخاصة انفتاح العديد مف عمماء السياسة عمى العمكـ اال السياسي بكجو عاـ, كتعكس أيضان 

أكػد أف القيػادة السياسػية محكرىػا  الػذم F.G. Balleyتصنيؼ "ؼ.ج. بيمي"  مف ىذه التصنيفاتعمـ النفس, 

قنػاع اآلخػريف مػف أعضػاء النخبػة السياسػية كالجمػاىير قدرة القا ئد عمػى اتخػاذ القػرارات فػي مكاجيػة المكقػؼ كا 

بيذه القرارات, كبيذا المعنى تصير القيػادة فػي جكىرىػا عمميػة إقنػاع. كعمػى أسػاس أسػاليب القائػد فػي اإلقنػاع 

الظػػركؼ التػػي يعمػػؿ فػػي إطارىػػا كسػػماتو النفسػػية كالصػػكرة التػػي يككنيػػا لنفسػػو كينقميػػا إلػػى اآلخػػريف كطبيعػػة 

 ُ ميز"بيمي" بيف ثبلثة أنماط لمقيادة في النظـ العربية :

: ىػػػك قائػػػد عقبلنػػي قػػػادر عمػػػى تحديػػػد المشػػػكمة كتقػػػدير الخيػػػارات الخبيووور البيروقراطوووي يالبرارمووواتالقائووود -ُ

 ه.كالبدائؿ المتاحة كتكاليفيا كعكائدىا, ثـ يتخذ القرار المناسب كيقنع اآلخريف بتنفيذ

رادتيػػا العامػػةك األمػػة  ح: قائػػد يعبػػر عػػف رك  :كوواريزميالقائوود ال-ِ  -كيعتمػػد فػػي إقنػػاع اآلخريف)الجمػػاىير  ,ا 

 .قكة عبلقتو العاطفية بيـ ىإل النخبة( عمى مخاطبة مشاعرىـ كعكاطفيـ استنادان 

المكاءمػػة بػػيف يشػػبو ىػػذا القائػػد رجػػؿ األعمػػاؿ أك المػػنظـ االقتصػػادم, يحػػاكؿ  : الموونظم -القائوود الوسوويط -ّ

مصالح كمكاقؼ القكل كاألطػراؼ المختمفػة فػي المجتمػع كالتػي يػؤدم دكر الكسػيط بينيػا, كال يميػؿ إلػى كضػع 

  .خطط كمية في مكاجية المشكبلت  لكنو يفضؿ الخطط الجزئية المرحمية

يقتصػر عمػى بحػث أثػر شخصػية القائػد فػي العمميػة السياسػية ينبغػي أال كتعميقان عمى ما سبؽ يمكػف القػكؿ أف 

دراسػػػة السػػػمات النفسػػػية كالسػػػمككية لمقائػػػد بػػػالمعنى سػػػالؼ الػػػذكر, كلكػػػف يجػػػب أف يتطػػػرؽ أيضػػػان إلػػػى بحػػػث 

الخصائص البيكلكجية لمقائد كحالتو الصحية التي تؤثر كثيران في قدرتو عمى التعامػؿ مػع مكاقػؼ األزمػات بمػا 

 نظكر البيكلكجيا السياسية.م مكضكع دراسةكىذا عميو مف ضغكط نفسية كعصبية شديدة, تنطكم 

                                                           
 .ََِ-ُٗٗصجبلؿ عبد اهلل معكض, مرجع سابؽ,  ُ
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, أحيانػان كخصكصػان عنػد التعامػؿ مػع القضػايا االقتصػادية البراغمػاتي القائػد صفات بكتيف الرئيس عمى تنطبؽ

مخاطبػػػػػة مشػػػػػاعر  االنتخابػػػػػات إذ يسػػػػػتخدـ أسػػػػػاليبفػػػػػي خصكصػػػػػان كقائػػػػػد كػػػػػاريزمي  أحيانػػػػػان أخػػػػػرل كيظيػػػػػر

 قائػدكيبقػى محافظػان عمػى شػعبية مرتفعػة, كيبػدك ك (,ئاسػيةنتخابػات الر لفػكز فػي االالجماىير)مثبلن البكاء عنػد ا

 الركسي. المجتمع في المختمفة كاألطراؼ القكل كمكاقؼ مصالح بيف المكاءمة يحاكؿ ألنو منظـ – كسيط

 ثالثًا: تصنيف القيادات السياسية حسب مصدر الشرعية:

"مػاكس  إذ تحػدثعية السػمطة, " تصنيفان لمقيادات السياسية حسػب مصػدر شػر  Max Weberقدـ"ماكس فيبر

 ُ:ىي  عف ثبلثة أنماط لمقادة السياسييففيبر" 

فػػػي التػػػي يمثميػػػا الػػػذم يركػػػز أساسػػػان عمػػػى السػػػف أك المكانػػػة التقميديػػػة أك الدينيػػػة  نموووط القائووود التقميووودي -ُ

ث تكػػكف سػػمطة القائػػد معتمػػدة عمػػى االعتقػػاد بقدسػػية األعػػراؼ كالتقاليػػد, كيػػديف لػػو األفػػراد يػػالمجتمػػع, ح

 سمطتو مطمقة. كيظير ىذا النمكذج في المجتمعات البدائية.بالكالء كالطاعة كتككف 

تجعمػػو فػػي مكقػػع الػػذم يتمتػػع بشخصػػية ذات خصػػاؿ كصػػفات فريػػدة  (الكوواريزمي) المميووم نمووط القائوود -ِ

مػػف خػػبلؿ قدراتػػو الشخصػػية كقائػػد بطػػؿ  إليػػوينظػػركف  السػػمطة كالطاعػػة مػػف طػػرؼ أفػػراد المجتمػػع الػػذيف

 رقة.كقدرات خا يتمتع بقكل

المجتمػع, بشخصػيتو بقػدر  أفرادؼ ر , مف طكىك الذم ال ترتبط طاعتو العقالني - شرعينمط القائد ال -ّ

 ؤسسات المبنية بصكرة شرعية كال تحمؿ الطابع الفردم.شبكة مف الم إطارما ترتبط بعممو في 

مطة بطريقػػة شػػرعية, ى السػػكصػػؿ إلػألنػػو  العقبلنػػي – الشػرعي القائػػد نمػػط صػػفات بػكتيف الػػرئيس عمػػى تنطبػؽ

 ككنو كاريزميان.عمى الرغـ مف 

 النفسػية كالسػمات السياسػية, العمميػة فػي القائد دكر لمعايير ترل الباحثة أف تصنيفات القيادات السياسية طبقان 

ف  جيػكد بحثيػة نظريػة,ىػي  القائػد سػمطة شػرعية كمصػدر لمقائػد, كالسمككية فػي  يأنػكاع أك أنمػاط القيػادة ىػكا 

                                                           
 .ُٕٗ-ُٖٕ, صُْٗٗ, (ELGرات ), مالطا, منشك السياسة الخارجيةزايد عبيد اهلل مصباح,  ُ
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الحقيقػي لقػدرة  كقػؼ كتختمػؼ باختبلفػو, بػؿ إف األسػاسأدكار القيػادة تتحػدد تبعػان لممليذه القيػادة  ك  ع أدكرالكاق

و لمشخصػػية اخميػػة كاإلقميميػػة كالدكليػػة, كتقمصػػالقائػػد عمػػى االسػػتمرار ىػػك فػػي اسػػتيعابو لمختمػػؼ التغيػػرات الد

 المناسبة لمتعامؿ معيا مجتمعة.

 جاىات الفكرية لدور القائد السياسي في السياسة الخارجية: رؤية مختمف االتالمبحث الثاني

تتصػػؼ ظػػاىرة السياسػػة الخارجيػػة أصػػبلن بالتعقيػػد كمػػع التحػػكالت كالتغيػػرات التػػي شػػيدىا النظػػاـ الػػدكلي بعػػد 

الحػػرب العالميػػة الثانيػػة عرفػػت تطػػكران أساسػػيان فػػازدادت ىػػذه الظػػاىرة تعقيػػدان, فمػػـ تعػػد تقتصػػر عمػػى بعػػد معػػيف 

االسػػتقرار بػػؿ أصػػبحت متعػػددة األبعاد)أبعػػاد اقتصػػادية, ثقافيػػة...(, ممػػا زاد مػػف صػػعكبة تفسػػيرىا, كػػاألمف ك 

كظيرت عدة محاكالت لتفسيرىا كتحميميا ,كتعددت االتجاىات الفكرية كتنكعت معيا المدارس ك النظريػات ك 

مػػف المتغيػػرات لتفسػػير  المنػػاىج كالمػػداخؿ كمسػػتكيات كأدكات التحميػػؿ , كػػؿ منيػػا ركَّػػز عمػػى متغيػػر أك عػػدد

السياسػة الخارجيػة, كاسػػتخدـ أسػمكبو الخػػاص فػي التحميػػؿ. فظيػرت منػػاىج تقميديػة ك أخػػرل حديثػة بسػػبب أف 

المنػػاىج التقميديػػة لػػـ تعػػد كافيػػة لفيػػـ التطػػكرات كتفسػػير السياسػػات الخارجيػػة. سػػيتناكؿ ىػػذا المبحػػث مختمػػؼ 

لترٌكيػػز عميػػو كمػػف بينيمػػا(, كأيضػػان المنػػاىج التػػي تػػدرس المػػداخؿ )مػػف ركَّػػز عمػػى دكر القائػػد كمػػف قػػاؿ بعػػدـ ا

 القائػػػد الخارجيػػػة, كسػػػيتناكؿ بعػػػض أىػػػـ النظريػػػات التػػػي ركَّػػػزت عمػػػى دكر السياسػػػة فػػػي السياسػػػي القائػػػد دكر

 الخارجية, كمنظكر حديث ىك البيكلكجيا السياسية. السياسة في السياسي

 الخارجية السياسة في السياسي القائدفي دور  رؤية بعض المداخل والمناىج المطمب األول:

: بشكؿ عاـ ىك المعيار أك االتجاه أك األسمكب الذم يتـ (Approach) في البداية البد مف تعريؼ المدخؿ

اعتماده لبلقتراب مف ظاىرة معينة بغية تحميميا تبعان لعبلقتيا بمتغير أك بمجمكعة متغيرات, أك ىك مجمكعة 

منيجية محددة, كتساعد في فيـ الظكاىر كالكقائع المادية كتفسيرىا مف خبلؿ مف المفاىيـ التي تطبؽ كفؽ 
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اكتشاؼ العبلقة القائمة بينيا, باإلضافة إلى استنتاج المتغيرات الميمة, كتكجيو االنتباه نحك مؤشرات ىذه 

  ُالمتغيرات, بيدؼ صياغة القرائف التي تشكؿ ىذه المؤشرات.

 المناىج:يذه المداخؿ ك ل عرضه  يفيما يأتك 

 المداخل التي تطرقت إلى العالقة بين القائد السياسي والسياسة الخارجية:-2

تتعدد اآلراء حكؿ ضركرة التركيز عمى دكر القائد السياسي كفرد في السياسػة الخارجيػة مػف عدمػو, كتعػددت  

 يا:الخارجية, مف أىم كالسياسة السياسي القائد بيف العبلقة إلى تطرقت التي بذلؾ المداخؿ

 :(Macro Oriented Approach) مدخل التحميل الكمي  -أ

ينتمي أصحاب ىذا المدخؿ إلى المدرسة الكاقعيػة, كيمكػف إرجػاع األصػكؿ الفكريػة ليػذا المػدخؿ إلػى فبلسػفة 

, كيتجػػو ىػػذا المػػدخؿ إلػػى التقميػػؿ  (Marx)كمػػاركس (spencer)مػػذىب الحتميػػة االجتماعيػػة, مثػػؿ سبنسػػر 

 ِم يقـك بو القائد, كيركز عمى المجتمع بأسره, كبخاصة القكل االجتماعية كاالقتصادية.مف أىمية الدكر الذ

ف  أم القكل التي تسٌير التاريخ ليسػت األفػراد, بقػدر مػا ىػي قػكانيف كآليػات تاريخيػة مكضػكعية غيػر مرئيػة, كا 

فػراد, أك بكجػكد ىػذا القائػد كانت ماديػة الجػكىر, تسػٌير األفػراد كالمجتمعػات, كال تتػأثر فػي النيايػة بخيػارات األ

فمػػك لػػـ يظيػػر  -فػػالثكرة اإلنكميزيػػة مػػثبلن ليسػػت مرتبطػػة بكجػػكد رجػػؿ مثػػؿ أكليفػػر كركمكيػػؿ-البطػػؿ مػػف عدمػػو 

كركمكيػػػؿ مػػػثبلن, لحػػػدثت الثػػػكرة اإلنكميزيػػػة عمػػػى أيػػػة حالػػػة, ك لخمقػػػت الظػػػركؼ بطميػػػا فػػػي المكػػػاف كالزمػػػاف 

 ّذاتييما.

                                                           
 .ِٕٔ, ص ََِٓ -(ُالعدد ) - ُِالمجمد  –, مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنيةتحميمية لعممية صنع القرار السياسيدراسة أحمد ناصكرم,  ُ
 .ُٔ-ُٓ, ص,مرجع سابؽالدبموماسية المصرية في عقد السبعينيات: دراسة في موضوع الزعامةسمكل شعراكم جمعة,  ِ
 .ّْص ,تركي الحمد, مرجع سابؽ ّ
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المكانػػة الرئيسػػية عنػػد تحميػػؿ المكقػػؼ, فأحػػداث التػػاريخ ال تحػػدث أك فالقائػػد بمكجػػب ىػػذا المػػدخؿ, ال يحتػػؿ 

تخمؽ بتصػرفات كتحركػات القائػد, بػؿ عمػى العكػس مػف ذلػؾ, فالقائػد تصػنعو األحػداث, أك كمػا يقػكؿ سػيدني 

 ُإنما تظيرىـ األزمات الكبرل" : " إف العظماء ال يصنعكف التاريخ,(Hook)ىكؾ 

ة الماركسػػية_ كبالنسػػبة لحسػػيف مػػركة كالطيػػب تيزينػػي أبػػرز ممثمػػي ىػػذا ككػػذلؾ بالنسػػبة إلػػى مػػاركس كالفمسػػف

التيار فػي الػكطف العربػي _ فػإف الظػركؼ ىػي التػي تصػنع البطػؿ, كلػيس البطػؿ ىػك الػذم يصػنع الظػركؼ, 

فتناقضػػات أسػػمكب اإلنتػػاج كقػػكل اإلنتػػاج ك ممكيػػة كسػػائؿ اإلنتػػاج, كمػػا يتخػػذه كػػؿ ذلػػؾ مػػف شػػكؿ اجتمػػاعي 

 ِره في النياية في صراع الطبقات, ىي التي تسير التاريخ في نياية المطاؼ كالتحميؿ.كسياسي يجد تعبي

كالكاقػػػع أف أدبيػػػات السياسػػػة الخارجيػػػة حافمػػػة بالدراسػػػات التػػػي تػػػرل فػػػي ىػػػذه السياسػػػة نتاجػػػان مجسػػػدان لتػػػأثير 

مػرء مػثبلن السياسػة مؤسسات المجتمع كثقافتو كغير ذلؾ مف العكامؿ الداخميػة األخػرل. كبالتػالي, لكػي يفيػـ ال

الخارجيػػة السػػكفييتية أك األمريكيػػة, عميػػو أف يػػدرس الماركسػػية كالمينينيػػة كالرأسػػمالية, فصػػانعك القػػرار تعكػػس 

 ّتصرفاتيـ النظاـ أكثر مف تأثيرىا فيو.

 فالمدرسة الكاقعية بذلؾ ترل أف القادة يػأتكف كيػذىبكف, أمػا السياسػة الخارجيػة فتبقػى ثابتػة فػي مسػارىا. ككمػا

يقػػكؿ أكلػػي ىكلسػػتي:" إف األسػػماء كالكجػػكه قػػد تتبػػدؿ, أمػػا المصػػالح كالسياسػػات فػػبل تتغيػػر ألنيػػا متأصػػمة فػػي 

   ْالسمات الييكمية السياسية الدائمة"

(, فيمػػا كتبػػكه عػػػف (Rosenauكركزنػػػك  (Verba)كفيربػػا (Singer)كيقػػكؿ أتبػػاع ىػػذا المػػػدخؿ, مثػػؿ سػػنجر 

ال تمعػب دكران ميمػان فػي سياسػات الػدكؿ. فالسياسػة الخارجيػة بالنسػبة  السياسة الخارجية, أف شخصػيات القػادة

                                                           
ُ  ( New York: John Day, 1943), P.62. Sidney Hook, The Heroin History 
 ّْمرجع سابؽ, ص تركي الحمد, ِ
 . ُٔ,مرجع سابؽ, صالدبموماسية المصرية في عقد السبعينيات: دراسة في موضوع الزعامةسمكل شعراكم جمعة,  ّ
ْ Ole Holsti , foreign policy formation Viewed Cognitively, in: Robert  Axelrod ,ed. Structure of Decision (Princeton ,N.J.: 

Princeton University press,1976),p.10. 
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ليـ ىي التعبير الكاضح عف المصالح القكمية, كمف ثـ فإف اإلطار الذم يمكف لمزعيـ أف يتحػرؾ مػف خبللػو 

 .ُيككف قد تحدد إلى حد كبير بطريقة ال تتيح لشخصيات القادة أف تؤثر في المكقؼ أك تتحكـ في بمكرتو

ف المدرسة الكاقعية بتركيزىا عمى متغير المصمحة القكمية تؤكد عمى أف مصمحة الدكلة ىي المتغير إلؾ فكبذ

المستقؿ, كصانع القرار في السياسػة الخارجيػة ىػك المتغيػر التػابع ألنػو عنػدما يصػنع القػرار يأخػذ فػي اعتبػاره 

 . ِة األكلىمصمحة الدكلة فينطمؽ مف الكاقع الذم تعبر عنو ىذه المصمحة بالدرج

كقػػػرارات السياسػػػة الخارجيػػػة كمػػػا يراىػػػا أصػػػحاب ىػػػذا االتجػػػاه, تتخػػػذ داخػػػؿ منظمػػػات كمؤسسػػػات بيركقراطيػػػة 

معقدة تضع قيكدان شديدة عمى صػانع القػرار. بنػاءن عمػى ذلػؾ يشػكؾ أصػحاب ىػذا المػدخؿ فػي شػرعية تفسػير 

 ّا مف القادة. األحداث الدكلية عمى أساس التركيز عمى شخصيات كسمكؾ المشاركيف فيي

 البيئػػة بػػدكر أيضػػان  ,الخارجيػػة السياسػػة فػػي القيػػادم العامػػؿ أىميػػة عػػدـ فػػي رأييػػـ عمػػى الكاقعيػػكف يػػدلؿ كمػػا

 ثـ كمف ,الخارجية بالبيئة تتعمؽ الخارجية السياسة صنع عممية إف إذ العامؿ ىذا دكر مف الحد في الخارجية

 البيئػػػة فػػػي مقيػػػدة تكػػػكف السياسػػػي القائػػػد حريػػػة فأل ذلػػػؾ الداخميػػػة السياسػػػة صػػػنع عمميػػػة عػػػف تختمػػػؼ فيػػػي

 االسػػتقبللية تفتقػػد التػػي الثالػػث العػػالـ لػػدكؿ الخارجيػػة السياسػػة فػػي كاضػػح بشػػكؿ ذلػػؾ يحػػدث مثممػػا الخارجيػػة

. أفعػػاؿ ردكد مجػػرد يجعميػػا الػػذم األمػػر خارجيػػة عظمػػى قػػكل تػػأثير تحػػت الظػػركؼ أغمػػب فػػي كتقػػع الذاتيػػة

 ْالخارجية. السياسة في القيادم العامؿ فاعمية عدـ عمى يؤكدكف الكمي يميالتحم المدخؿ أصحاب فإف كىكذا

ألنو رغـ أىمية طبيعة الظركؼ التي يتخذ فييا القائد قراره, إال أف القائد ىك  ع ىذا المدخؿتتفؽ الباحثة م ال

 مف يحسف إدارة الظركؼ كاتخاذ القرار األنسب.

 :(Micro Oriented Approach)مدخل التحميل الجزئي  -ب

                                                           
 .ُٔ,مرجع سابؽ, صالدبموماسية المصرية في عقد السبعينيات: دراسة في موضوع الزعامةسمكل شعراكم جمعة ,   ُ
 .ُٖٓد اهلل مصباح, مرجع سابؽ, صزايد عبي ِ
 .ُٔ, مرجع سابؽ, صالدبموماسية المصرية في عقد السبعينيات: دراسة في موضوع الزعامة سمكل شعراكم جمعة, ّ
 .ُٖٔزايد عبيد اهلل مصباح, مرجع سابؽ, ص ْ
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فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر  (Carlyle)يمكػػف إرجػػاع بػػدايات ىػػذا المػػدخؿ تاريخيػػان إلػػى كتابػػات تكمػػاس كارليػػؿ 

المػػيبلدم, الػػذم يػػرل أف التػػاريخ ال يمكػػف أف يسػػير بغيػػر الفػػرد العظػػيـ, بػػؿ كال معنػػى لمتػػاريخ بدكنػػو ... , 

مثػؿ أبراىػاـ لينكػكلف فػي ذلػؾ الكقػت. كالبطػؿ بالنسػبة ما كانكا ليتحرركا لكال أٍف قيػٌيض ليػـ رجػبلن  فالعبيد مثبلن 

أك غيػر ذلػؾ مػف األشػكاؿ. كلكػف الػذم  ,لكارليؿ, قد يتخذ شتى الصكر) نبي, قائػد عسػكرم, شػاعر, مفكػر(

  ُيجمعيـ في بكتقة كاحدة, ىك أثرىـ في التاريخ, سكاء الماضي منو أك الحاضر أك المستقبؿ.

أف:" التػاريخ عمكمػان ... تػاريخ مػا أنجػزه اإلنسػاف  (Heroes and Hero worship)كيؤكد كارليؿ في كتابو

في ىذا العالـ, ىك في حقيقتو تاريخ العظماء كما قامكا بو". كمف ثـ يرل أتباع ىػذا االتجػاه أف مػا يحػدث أك 

 ِما سيحدث مف مكاقؼ معينة, إنما يقرره مف يشارؾ في تمؾ المكاقؼ. 

ة السمككية التي نشأت في منتصػؼ خمسػينيات القػرف العشػريف كتبمػكرت كظير ىذا المدخؿ في إطار المدرس

فػػػي سػػػتينيات القػػػرف ذاتػػػو. ك)السػػػمككية( اسػػػـ ارتػػػبط بمدرسػػػة شػػػيكاغك لعمػػػـ السياسػػػة التػػػي نػػػادت بػػػأف تتركػػػز 

الدراسات السياسية عمػى السػمكؾ السياسػي لؤلفػراد بػدؿ المؤسسػات الشػكمية, كذلػؾ باسػتعماؿ المنػاىج العمميػة 

بية, بدؿ األساليب الكصفية ذات الطابع التاريخي كالقانكني. لـ تقتصر المدرسػة السػمككية فػي دراسػتيا التجري

نمػػا ركػػزت عمػػى مسػػتكيات أقػػؿ )أم  لمسياسػػة الخارجيػػة عمػػى التركيػػز فقػػط عمػػى مسػػتكل الدكلػػة )كالكاقعيػػة(, كا 

أقطػاب المدرسػة السػمككية إلػى  مستكل النظريات الجزئية( كنظرية اتخاذ القرار التي اىػتـ بيػا قطػب آخػر مػف

 ّ جانب جراىاـ أليسكف كىك ريتشارد سنايدر.

لكػػػف السػػػمككييف لػػػـ يسػػػتقركا عمػػػى اختيػػػار كحػػػدة تحميػػػؿ معينػػػة. لػػػذلؾ نجػػػدىـ يعتمػػػدكف عمػػػى الفػػػرد كالجماعػػػة 

 ْككحدتي تحميؿ) مع غمكض مصطمح الجماعة كمفيـك عندىـ(.

                                                           
 ِْص مرجع سابؽ,  , تركي الحمد ُ
 ُٕ, مرجع سابؽ, صيات: دراسة في موضوع الزعامةالدبموماسية المصرية في عقد السبعينسمكل شعراكم جمعة,  ِ
 .ِّ- ِِصزايد عبيد اهلل مصباح, مرجع سابؽ, ّ
, ََُِ(,آذار, ٓ, مجمة المفكر, العدد )النظريات التفسيرية لمعالقات الدولية بين التكيف والتغيير في ظل تحوالت عالم ما بعد الحرب الباردة عبد الناصر جندلي, ْ

 .ُّٖص



33 
 

ك عمـ االجتماع, كعمػـ الػنفس االجتمػاعي, كعمػـ الرياضػيات  كاستعانت السمككية بالعمـك األخرل كعمـ النفس

كاإلحصاء, كعمـ االقتصاد فاستفادت مف مناىجيا. كعمػى الػرغـ مػف ذلػؾ كعمػى الػرغـ مػف الدراسػات العديػدة 

التي قدميا أتباع مدخؿ التحميػؿ الجزئػي الػذم ظيػر فػي إطارىػا, كدراسػات مارجريػت ىرمػاف  كجػيمس بػاربر 

كلييػت جػكرج فػإف االنتقػادات الرئيسػية المكجيػة لػو تتركػز فػي قمػة البحػكث التنظيريػة كفػي كالكسندر جكرج كج

  ُعدـ إيجاد ربط كاؼو بيف عمـ النفس كدراسة السياسة الخارجية. 

إذان يؤكد ىذا االتجاه عمى شخصية القائد السياسي الفرد باعتبار أف ليا تأثيران أكبر في ناتج العممية السياسية 

يػػرل ىػػذا االتجػػاه أف  االقتصػػادية فػػي المجتمػع. كبالتػػاليالػػذم يمكػػف أف تيٍحدثػو القػػكل االجتماعيػػة ك مػف األثػػر 

سػػمكؾ كمػػف ناحيػػة أخػػرل يتشػػكؿ  اصػػة مصػػدرىا طريقػػة عمميػػـ كأسػػمكبيـ _ أك عػػدـ عمميػػـ_لمقػػادة أىميػػة خ

لكػػي يفيػػـ المػػرء  يتشخيصػػو كتقػػديره لممكقػػؼ. كبالتػػالالقائػػد السياسػػي كيتحػػدد إلػػى حػػد كبيػػر طبقػػان لتصػػكره ك 

أحػػػداث العػػػالـ عميػػػو أف يركػػػز عمػػػى القائػػػد السياسػػػي كتركيػػػب شخصػػػيتو النفسػػػي ) الػػػدكافع كاإلدراؾ( كثقافتػػػو 

  ِكمعتقداتو.

 السياسػة صػنع فػي الفػرد السياسػي القائػدتتفؽ الباحثػة مػع ىػذا المػدخؿ مػف حيػث أىميػة دراسػة دكر شخصػية 

 و., ككيفية إدارتو لمظركؼ المحيطة بالخارجية

 ما بين المدخمين: -ج

الػػػزعيـ فػػػي السياسػػػة إف مػػػكقفي المػػػدخميف السػػػابقيف يمػػػثبلف جػػػانبيف متطػػػرفيف فػػػي مسػػػألة أىميػػػة دراسػػػة دكر 

 سيرنج لدكنالدبؿ إف ىناؾ دراسة  ديـ إجابات قاطعة ككافية بمفرده.ال يمكف ألمو مف المدخميف تقالخارجية, ك 

(Donald Searing) ّتقع في ما بيف المدخميف المذككريف. ت في الكاقع ى أف أكثر الحاالأشارت إل 

                                                           
 ُٖ, مرجع سابؽ, صالدبموماسية المصرية في عقد السبعينيات: دراسة في موضوع الزعامةم جمعة , سمكل شعراك  ُ
 .ُٕالمرجع السابؽ, ص ِ
ّ Donald Searing, Models and Images of Man and Society in Leadership Theory, Journal of Politics: vol. 31, 1969, pp. 3-

31. 
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أم ىناؾ تيار يمثػؿ الكسػط أك الكسػطية بػيف التيػار المبجػؿ لمفػرد, كالتيػار الميمػش لػو, فػالفرد ىنػا فاعػؿ فػي 

كالظػركؼ ىنػا ىػي التػي تصػنع البطػؿ, كلكنػو  كقت ذاتو, كال تنػاقض بػيف القػكليف,التاريخ, كغير فاعؿ في ال

ضان. أم الرجؿ المناسب في الظرؼ المناسػب يقػدر عمػى أف يقػرأ الظػرؼ كيسػتفيد منػو فػي يصنع الظركؼ أي

ىػي تبلقػي الخصػائص الشخصػية  فالبطكلػة فػي النيايػة شركعو السياسػي, ىنػا تكمػف البطكلػة,حركتو كبناء م

  ُ.ىيجؿلتيار مع الظرؼ المناسب. مف أتباع ىذا ا الفذة

الت بػػيف المػػدخميف إال أف البحػػث العممػػي يقػػـك عمػػى اتبػػاع الباحػػث تعتقػػد الباحثػػة أنػػو رغػػـ كقػػكع معظػػـ الحػػا

لمػػػنيج عممػػػي معتمػػػدان عمػػػى مػػػدخؿ معػػػيف, كىػػػك مػػػا دفػػػع الػػػبعض التبػػػاع المػػػدخؿ الجزئػػػي ك الػػػبعض اآلخػػػر 

 المدخؿ الكمي.

 المناىج التي تدرس دور القائد السياسي في السياسة الخارجية:-1

أك ىػك فػف التنظػيـ الصػحيح  المػؤدم إلػى الكشػؼ عػف الحقيقػة,( عمػى أنػو "الطريػؽ Methodييعرؼ المنيج)

لسمسػػمة مػػف األفكػػار العديػػدة, إمػػا مػػف أجػػؿ الكشػػؼ عػػف الحقيقػػة حػػيف نكػػكف جػػاىميف بيػػا أك مػػف أجػػؿ البرىنػػة 

  ِعمييا لآلخريف حيف نككف عالميف بيا."

 الخارجية: السياسة في السياسي القائد دكر تدرس التي كمف أىـ المناىج

 :الذكاء االصطناعي منيج-أ

فػػػي بنػػػاء نمػػػكذج لعقائػػػد القائػػػد  (Artificial Intelligence)تتحصػػػؿ فكػػػرة مػػػنيج " الػػػذكاء االصػػػطناعي"

السياسي, كتخزيف ىذا النمكذج في الحاسب اآللي, بحيث يككف قادران عمى استخبلص ردكد لغكيػة جديػدة إذا 

                                                           
 ْٔكصّْص مرجع سابؽ, ,تركي الحمد ُ
 .َُِّ/ُِ/ُٓ, http://rs.ksu.edu.sa/75038.htmlأسبكعية رسالة الجامعة ,  مناىج البحث العممي, محمد حسانيف محمكد, ِ
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ف التنبؤ بالسياسات التي يمكف أف تترتػب عمػى قدمت لو أسئمة جديدة ليست مكجكدة في النمكذج. كبذلؾ يمك

 ُالنمكذج.

ف يػدخميا فػي ة قد ال يستطيع الحاسب ألمكاقؼ جديد ينتقد ىذا المنيج بأف عقائد القائد ذاتيا تتطكر استجابةن 

 ِاعتباره

 (:cognitive map)منيج الخريطة المعرفية-ب

صػػانع القػػرار المتعمقػػة بمشػػكمة معينػػة. يتحصػػؿ ىػػذا المػػنيج فػػي بنػػاء تصػػكير رياضػػي لمجمكعػػة مػػف عقائػػد 

كذلؾ عف طريؽ تصكير عقائد صانع القرار كنقط فػي صػكرة ىندسػية ثػـ تصػكير العبلقػات السػببية بػيف تمػؾ 

 ّالعقائد في شكؿ أسيـ, بحيث يمكف حساب المنافع المترتبة عمى بديؿ معيف.

بأنػو ذك طبيعػة غائيػة أم يسػتعمؿ المبػررات ينتقد ىذا المنيج, باإلضافة إلى عدـ شػمكلو لعقائػد القائػد كميػا, 

السببية التي ساقيا القائد ذاتو لكي يفسر القػرار أك يتنبػأ بػو. أم المػنيج ال يشػكؿ تفسػيران عمميػان بيػذا بػؿ يقػدـ 

 .ْتبريران لمقرار

يػػدكر ىػػذا المػػنيج حػػكؿ تحديػػد مفيػػـك القائػػد السياسػػي : (Political Style) موونيج األسووموب السياسووي-ج

, ككيفيػة أداء ىػذا الػدكر, كتصػكره الفمسػفي العػاـ لمعػالـ الخػارجي. يقػدـ ىػذا المػنيج صػكرة لمطريقػة التػي لدكره

تػػػػؤثر بيػػػػا اتجاىػػػػات كتصػػػػكرات القائػػػػد عػػػػف الحكػػػػـ, القيػػػػادة, التجديػػػػد, العقػػػػؿ, طبيعػػػػة السياسػػػػة العالميػػػػة فػػػػي 

إلجرائيػػة التػػي تحػػدد ماىيػػة األسػػمكب اختياراتػػو. كينتقػػد ىػػذا المػػنيج بأنػػو ال يحػػدد سػػمفان مجمكعػػة مػػف األسػػئمة ا

 .ٓالسياسي

                                                           
ُ Marvin Minsky, ed.,Semantic Information Processing (Cambridge, Mass.: MIT, 1968),p9. 
 .ّٖ-ّٕ, صُٕٖٗ, بيركت, مركز دراسات الكحدة العربية, ي العقائد والسياسة الخارجيةالتحميل السياسي الناصري دراسة فمحمد السيد سميـ,  ِ
ّ  Stephen Andriole, Artificially Intelligent Foreign Policy Decision-Making , Comparative Foreign Policy Notes, 

vol.8,Summer 1980, p,2835 
  ّٗػّٖمرجع سابؽ, ص ،ري دراسة في العقائد والسياسة الخارجيةالتحميل السياسي الناصمحمد السيد سميـ, ْ
 .َْ-ّٗسابؽ, صال مرجعال ٓ
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مػػف أشػػير المنػػاىج التػػي اسػػتيعممت لدراسػػة القػػادة السياسػػييف, فاإليديكلكجيػػة تػػؤثر فػػي  :موونيج اإليديولوجيووة-د

مضػػمكف النسػػؽ العقيػػدم ) فػػبل شػػؾ أف النسػػؽ العقيػػدم السػػتاليني تػػأثر باإليديكلكجيػػة الماركسػػية ػ المينينيػػة(. 

ىػي أف مفيػـك اإليديكلكجيػة مفيػـك مطػاط قابػؿ لشػتى  تقمؿ مػف القػكة التحميميػة لممػنيج التي المشكمة األساسية

 ُالتفسيرات كال يكجد لديو أدكات منيجية محددة

: ييعػػد ىػػذا المػػنيج ىػػك اإلسػػياـ الحقيقػػي لممدرسػػة الفرنسػػية فػػي دراسػػة األبعػػاد موونيج تحميوول حقووول الداللووة-ق

لمنيج بتحديد مجمكعة المفاىيـ المراد دراستيا, ثػـ يحػاكؿ أف يسػتخرج شػبكة المعرفية لمتفكير اإلنساني. يبدأ ا

عبلقات المفردات المحيطة بتمؾ المفاىيـ, ثـ يصنؼ ىذه العبلقات حسب فئات داللة محددة سمفان تؤدم إلػى 

 ِتحديد مكقع المفاىيـ مف السياؽ العاـ الذم جاءت في إطاره.

التػػي يفتػػرض أنيػػا تكػػكف أسػػاس التفكيػػر السياسػػي لمقائػػد, تتػػرؾ  مفػػاىيـ,ينتقػػد ىػػذا المػػنيج بػػأف ميمػػة تحديػػد ال

لمباحػػث ذاتػػو, أيضػػان يػػتمكف الباحػػث فقػػط مػػف التكصػػؿ إلػػى دراسػػة عمميػػة لغكيػػة لشػػبكة عبلقػػات تمػػؾ المفػػاىيـ 

بإطارىػػا العػػاـ, كال يتعػػدل المػػنيج عمميػػة تكػػكيف الصػػكرة المغكيػػة إلػػى محاكلػػة استكشػػاؼ تأثيرىػػا عمػػى سػػمكؾ 

 ّئد السياسي.القا

: ىػػك مجمكعػػة مػػف األسػػئمة العقيديػػة السياسػػية األساسػػية التػػي يفتػػرض أنيػػا تحػػدد شػػكؿ الموونيج اإلجرائووي-و

 الحسابات السياسية لمقائد السياسي. كيتككف المنيج مف قسميف أساسييف مف العقائد:

 ْ" ميكالن اختيارية".تشخيصية" كيكالن " ميسمىكىذه العقائد تمد القائد بما عقائد أدائية,  -عقائد فمسفية. ب-أ

أكالن سػػتتطبؽ منيجػػان مغػػايران يعتمػػد مػػنيج مػػف المنػػاىج السػػابقة خصكصػػيتو العمميػػة كالتطبيقيػػة, كالباحثػػة لكػػؿ 

القػػػيـ )خصػػػائص بيئػػػة القػػػرارك عكامػػػؿ بػػػركز دكر القائػػػد السياسػػػي فػػػي صػػػنع السياسػػػة الخارجيػػػةدراسػػػة  عمػػػى

 خصػائصالكك (يعمػؿ بيػا القائػد البيئة الجغرافية كالسياسػية التػيك  ,ئدفيو القا السائدة في المجتمع الذم يعيش

                                                           
 .ُْ-َْص  ,سابؽ مرجع ,الخارجية والسياسة العقائد في دراسة الناصري السياسي التحميل, سميـ السيد محمد ُ
 .ُٓ(, صُُٖٗ)بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية,  لمفردات والداللةدراسة في عمم امارليف نصر, التصكر القكمي العربي في فكر جماؿ عبد الناصر ,  ِ
 .ُْمرجع سابؽ, ص  التحميل السياسي الناصري دراسة في العقائد والسياسة الخارجيةمحمد السيد سميـ,  ّ
 .ّْ-ِْالمرجع السابؽ, ص  ْ
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 لمسياسػػة تطبيقيػػة نمػػاذج كيعتمػػد ثانيػػان عمػػى دراسػػة,قيادةالأسػػمكب ة, ككالمكتسػػب كالصػػفات الشخصػػية كالخبػػرة

 حالة المدركسة.لم الخارجية

 سة الخارجيةدور القائد السياسي في السياز عمى أىم النظريات التي ترك   المطمب الثاني:

 أواًل: نظرية صنع واتخاذ القرار:

ترتكز نظرية صنع القرار عمى افتراض رئيس كىك أف الناس ىـ صناع عقبلنيكف لقرار رشيد, كأنيـ يختاركف 

كقػػد أدل السػػير عمػػى مػػنيج االفتػػراض بالرشػػد  ة كتتفػػؽ مػػع معظػػـ أىػػدافيـ المفضػػمة,مػػا يػػركف غاياتػػو مجديػػ

تعامػػػؿ مػػػع كػػػـ مػػػف األدب السياسػػػي يمنفعيػػػة كاالقتصػػػاد السياسػػػي الحػػػديث, إلػػػى كالتسػػػميـ باألسػػػس الفمسػػػفية ل

 ُلعب عمـ النفس دكران تكميميان في تطكير نظرية صنع القرار. حميؿ العممي لمشاكؿ صنع القرار لذلؾالت

ذا كػاف ىػذا يعنػي ضػمنان أف الكسػ ائؿ كتعني فكرة الرشد استخداـ أحسف الكسائؿ لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة, كا 

إمػػػا أف تكػػػكف رشػػػيدة, أك غيػػػر رشػػػيدة, فإنػػػو ال يعنػػػي أم تقيػػػيـ بشػػػأف األىػػػداؼ المعطػػػاة. أم أننػػػا ال نصػػػؼ 

نما نىًصؼ الكسائؿ فقط.  ِاألىداؼ مطمقان بالرشد كا 

 بأنيا: (Decision Making) ( عممية صنع القرارRichard C. Cnyderييعرؼ ريتشارد سنايدر )

ف خبلليػػا اختبػػار مشػػكمة لتكػػكف مكضػػعان لقػػرار مػػا, كينػػتج عػػف ذلػػؾ االختبػػار العمميػػة االجتماعيػػة التػػي يػػتـ مػػ

 ّ.ظيكر عدد محدكد مف البدائؿ يتـ اختبار إحداىا لكضعو مكضع التنفيذ كالتطبيؽ

  ْ.فيك االختيار بيف عدد مف البدائؿ المتاحة التي تتسـ بعدـ اليقينية في نتائجيا :أما مفيـك اتخاذ القرار

                                                           
 .ُْٓ,صُٖٔٗاىات الحديثة في عمـ السياسة: نظرة نقدية, اإلسماعيمية,, ندكة االتجمنيج صنع القرار في تحميل النظم السياسيةالسيد عميكة حسف,  ُ
 َُٓالمرجع السابؽ, ص ِ
, المؤتمر السنكم األكؿ لمبحكث السياسية: النظاـ القرار السياسي في مصر بين عبد الناصر والسادات ومبارك: دراسة تحميمية مقارنةمحمد سعد أبك عامكد, صنع ّ

 .َٗ,صُٖٖٗاالستمرار, القاىرة, السياسي المصرم: التغير ك 
, ُ, ترجمة: كليد عبد الحي, الككيت, مكتبة شركة كاظمة لمنشر كالتكزيع كالترجمة, طالنظريات المتضاربة في العالقات الدوليةجيمس دكرتي كركبرت بالستغراؼ,  ْ

 .َّٓ, ص ُٖٓٗ
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 Modelskiاسػػػتخداـ مصػػػطمح اتخػػػاذ القػػػرار فػػػي دراسػػػات السياسػػػة الخارجيػػػة إلػػػى مكدلسػػػكي كتعػػػكد بػػػدايات 

المكسػػكمة بنظريػػة السياسػػة الخارجيػػة, كالتػػي حػػاكؿ فييػػا تفسػػير السػػمكؾ السياسػػي الخػػارجي فػػي ضػػكء تػػأثير 

, كلتػػػػأثره بمدرسػػػػة مكرجنثػػػػاك, قػػػػػاـ Interestكالمصػػػػمحة  Powerالقػػػػػكة  نػػػػكعيف مػػػػف المتغيػػػػرات األساسػػػػية:

مكدلسكي بتحميؿ عناصر قكة صانع القرار مف ناحية, كدراسة كيفية استخدامو ليذه العناصر إلنجػاز أىػداؼ 

 ُمعينة مف الناحية الثانية.

ككرد فعؿ عمى سمبيات منيج دراسة مكدلسكي)عدـ تكضيحو لكيفية سرياف عممية اتخاذ القرار ك عدـ تحديده 

ك قػدـ نمكذجػان  اسػتو "اتخػاذ القػرار كمػنيج لدراسػة السياسػية الدكليػة",لممتغيرات المػؤثرة فييػا(, جػاء سػنايدر بدر 

صػػنع كاتخػػاذ أصػػحاب نظريػػة غيػػره مػػف نظريػػان لفيػػـ كتحميػػؿ نشػػاطات عػػالـ السياسػػة الػػدكلي, كيركػػز سػػنايدر ك 

أمثاؿ ركبنسكف كجكزيؼ فرانكيؿ في تحميميـ لصناعة القرار في السياسة الخارجيػة عمػى عػدة مرتكػزات  القرار

 كف إجماليا في النقاط اآلتية:يم

  نمػا  نظريػة صػنع كاتخػاذ القػراريركز أصحاب فػي دراسػة العبلقػات الدكليػة لػيس عمػى أسػاس الػدكؿ كا 

عمى أساس تشخيص الدكلة, كالنقطة األساسية األخرل التػي يركػز عمييػا أصػحاب ىػذه النظريػة ىػي 

لؾ يميػز سػنايدر بػيف نػكعيف: الػدكافع , لػذصػنع كاتخػاذ القػرار الدكافع ألف الدكافع ىي جزء مف عممية

 ِ(.Be cause of( كالدكافع بسبب)in ordre toمف أجؿ)

حيػػث إف الػػدكافع مػػف أجؿ)كتسػػمى بالػػدكافع الشػػكمية( تعنػػي أف صػػاحب القػػرار اختػػار بػػكعي منػػو ليحقػػؽ 

عمػػى  أىػػداؼ معينػػة, لكػػف فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف ييقػػاؿ بيػػذه الػػدكافع كتبريػػرات لتضػػفي نكعػػان مػػف الشػػرعية

. أمػػا الػػدكافع بسػػبب, كالتػػي تعػػرؼ ََِّسػػمكؾ معػػيف, مثػػؿ: القػػرار األمريكػػي لمػػدخكؿ إلػػى العػػراؽ سػػنة 

ب)الػػػدكافع الحقيقيػػػة( يصػػػعب إدراكيػػػا الرتباطيػػػا بمتغيػػػرات شخصػػػية )الػػػكعي كالخبػػػرة كالخمفيػػػة التاريخيػػػة 

صػػانع القػػرار فػػي فتػػرات لصػػانع القػػرار( لػػذلؾ يػػرل سػػنايدر ضػػركرة دراسػػة كتحميػػؿ القػػرارات التػػي اتخػػذىا 

                                                           
 .ّٓمازف إسماعيؿ الرمضاني, مرجع سابؽ,  ص  ُ

 .ُّٖمرجع سابؽ,  ستغراؼ,جيمس دكرتي كركبرت بال ِ



39 
 

معينػػة كلػػيس تحميػػؿ نفسػػيتو فقػػط, إذان فػػالقرار ىػػك تحصػػيؿ حاصػػؿ لمتفاعػػؿ المكجػػكد بػػيف البيئػػة الداخميػػة 

 ُكالخارجية كالسيككلكجية.

 نماذج لتحميؿ العكامؿ التي يأخذىا صػناع القػرار بعػيف  نظرية صنع كاتخاذ القرار كما اقترح أصحاب

 ِعمى سبيؿ المثاؿ: االعتبار,

 أ ػ نمكذج سنايدر كالتحميؿ العقبلني.

ب ػ نمكذج بركيت الذم ينطمؽ مف أف القرارات التي يتـ التكصؿ إلييػا تتكقػؼ باألسػاس عمػى تعريػؼ صػناع 

القػػرار لممكقػػؼ الخػػارجي كالقػػرار محصػػمة التصػػكرات التػػي يحػػتفظ بيػػا كاضػػعك السياسػػة الخارجيػػة عػػف الػػدكؿ 

 األخرل.

مف أف المكقؼ الذم تتخذ في إطػاره القػرارات يتضػمف النظػر إلػى المتغيػرات  ج ػ نمكذج ىكلستي الذم ينطمؽ

 الداخمية كالخارجية كالسياؽ التاريخي القديـ كالمعاصر.

 د ػ نمكذج بريتشر, كالتحميؿ النظمي. 

ق ػ نمكذج لكفيؿ يقكؿ: إف عممية صنع القرار تتحدد بالمكقؼ كالكضع الخارجي كالقدرات التكتيكية كالتي مف 

خبلليػػػا نسػػػتطيع فيػػػـ كتحميػػػؿ السياسػػػة الخارجيػػػة لمدكلػػػة كىػػػك يركػػػز عمػػػى التػػػرابط بػػػيف عمميػػػة صػػػنع القػػػرار 

 كالديناميكية التاريخية كاألبعاد االستراتيجية .

   ّتيمٌيز نظرية صنع القرار السياسي بيف مستكييف ىما: 

مر الذم يعني مجمكعة المستكل األكؿ: النمكذج التحميمي لعممية صنع القرار السياسي, كىك األ

صدار قرار سياسي رشيد تتكفر فيو مقكمات النجاح بقدر  الخطكات الكاجب اتباعيا مف أجؿ صنع كا 

 أكبر مف احتماالت الفشؿ.

                                                           
 .ُٕ, صََِٕ, الجزائر, باتنة, جامعة العقيد الحاج الخضر, نظرية صنع واتخاذ القرارمػزكزم عػبمة, ُ
2

 .ِِ, صََِِ, تمكز ُْٗ, مجمة السياسة الدكلية, العدد عممية صنع القرار في السياسة الخارجية المصرية في نصف قرنجماؿ زىراف,  
 .ِ, صََِٕنيساف, ّ-ِ, أكراؽ مؤتمر صنع القرار كالتنمية في مصرإلطار النظري لصنع القرار السياسياجماؿ عمي زىراف,  ّ
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المسػػتكل الثػػاني: النمػػكذج التحميمػػي لتقيػػيـ القػػرارات السياسػػية التػػي تػػـ صػػنعيا كاتخاذىػػا كدخمػػت دائػػرة 

تاج إلػى إطػار نظػرم مختمػؼ عػف النمػكذج التحميمػي لعمميػة صػنع التنفيذ الفعمي. كىك األمر الذم يح

 القرار. 

كمف أىـ المناىج التي ساىمت في تككيف ىذه النظرية كعمؿ عمى البرىنػة عمػى صػحة اسػتنتاجاتيا, كتكسػيع 

: يحظػػى ىػػذا المػػنيج باىتمػػاـ متزايػػد مػػف قبػػؿ لسػػنايدر Decision Making)آفاقيػػا ىػػك:منيج اتخػػاذ القػػرار)

ف, كبانتشار كاسع في أغمب الدراسات المعاصرة لمسياسة الخارجية كالسياسة الدكلية, التي ال تخمك مف الباحثي

البحث فيػو بشػكؿ مػف األشػكاؿ, كيرجػع السػبب فػي ذلػؾ إلػى تركيػزه عمػى مصػطمحات جديػدة أكثػر قػدرة عمػى 

جغرافية, كما يؤكػد عمػى كصؼ كتفسير السياسة الخارجية مف مصطمحات القكة أك تكازف القكل أك السياسة ال

 ُذلؾ فرانكؿ, كليذا يعده ركسناك الحد الفاصؿ بيف الدراسات التقميدية كالحديثة.

كيقكـ منيج سنايدر عمى مجمكعة مف المصطمحات المجردة, التي استقصاىا مف عمكـ االجتماع كالنفس 

كنفسية كاجتماعية االجتماعي ك قصد بو كصؼ كتفسير السياسة الخارجية في ضكء متغيرات سياسية 

كتنظيمية, كإلنجاز ىذه الغاية عمؿ عمى تحديد الييكؿ الذم يتخذ القرار, ككصؼ كحمؿ كيفية قياـ ىذا 

في أحد األكقات عف المسؤكلة رسميان الييكؿ باتخاذ قراراتو. كألنو رأل  في ىذا الييكؿ تمؾ الكحدة القرارية 

ه نكعية سمكؾ إحدل الدكؿ مقابؿ غيرىا مف الكحدات الدكلية اتخاذ القرار, كألف ىذا القرار يعكس عند تنفيذ

السيما الدكؿ, ربط بيف سمكؾ إحدل الدكؿ كسمكؾ أعضاء ىذه الكحدة القرارية, كليذا رأل الدكلة عمى  –

أنيا سمكؾ مجمكع مف يتخذ القرار, كبالتالي مف يتصرؼ سياسيان نيابة عنيا. كلتحميؿ ىذا السمكؾ انطمؽ مف 

صانع القرار ككأنو  لتي يرد مف خبلليا صانعك القرار عمى الظركؼ الخارجية, كبيذا نظر إلىالكيفية ا

 ةالخارجي) , كبالمكقؼ قصد مجمكعة اإلشارات كالرمكز النابعة مف بيئة صانع القرارالعب في مكقؼ

                                                           
 .ُْٕ, صُٕٗٗعماف, جامعة آؿ البيت , , ندكة تدريس العمـك السياسية في الجامعات األردنية,مناىج البحث في السياسة الخارجيةفيصؿ الرفكع السعكدم, ُ



40 
 

عمى  الردر ىي: . كألف تفاعؿ ىاتيف البيئتيف ىك الذم يخمؽ المكقؼ, رأل بأف كظيفة صانع القراة(كالداخمي

 ُىذا المكقؼ, كبيذا تبدأ عممية اتخاذ القرار عندما يدرؾ صانع القرار أحد المكاقؼ السياسية الخارجية.

 : ِك ذىب سنايدر إلى دراسة محصمة ىذه العممية في ضكء ثبلثة مصطمحات أساسية ىي

 , ك قصد بو كيفية استيعاب صانع القرار لكظيفتو. Competenceاالختصاص  -ُ

, كيقصػػػػد بػػػػو كيفيػػػػة كصػػػػكؿ Communication and Informationاالتصػػػػاالت كالمعمكمػػػػات  -ِ

 المعمكمات إلى مف يتخذ القرار كنكعيتيا ككيفية تقييميا. 

, أم مجمػػػكع الحػػػكافز النفسػػػية كاالجتماعيػػػة كالسياسػػػية المػػػؤثرة فػػػي ذات صػػػانع Motivationsالدافعيػػػة -ّ

 القرار.

 :ّالقرار في ضكء ىذا المنيج, يرل أصحابو ضركرة تحديد كباختصار فإنو لدراسة اتخاذ 

 أكالن: مف يساىـ في عممية اتخاذ القرار داخؿ اإلطار الحككمي. 

 : مف يقـك بتنفيذه. ثانيان 

 : طبيعة عممية االتصاؿ القائمة بيف مف يقـك باتخاذ القرار كبيف مف ينفذه.ثالثان 

  :ْيد مف االنتقادات أىمياكمع شمكلية منيج سنايدر, إال أنو القى العد

كثػرة كتبػػايف المتغيػرات التػػي جػػاء بيػا لدراسػػة القػرارات المتخػػذة, كعػػدـ تحديػده لنكعيػػة العبلقػة القائمػػة بػػيف  -ُ

 ىذه المتغيرات كالسمكؾ السياسي الخارجي. 

                                                           
 .ٕٓ-ٓٓجع سابؽ, ص مر  مازف إسماعيؿ الرمضاني,ُ

 .ُْٖفيصؿ الرفكع السعكدم, مرجع سابؽ, صِ
 .ُٔ, ص مازف إسماعيؿ الرمضاني, مرجع سابؽ ّ
 .ُْٖمرجع سابؽ, ص ,فيصؿ الرفكع السعكدمْ
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صػػعكبة الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات الضػػركرية فػػي عمميػػة البحػػث األكػػاديمي كذلػػؾ لسػػرية المعمكمػػات فػػي  -ِ

 السياسة الخارجية. 

 عدـ اىتمامو بدراسة تأثيرات البيئة الحركية أك الكاقع الذم يتـ تنفيذ القرار داخؿ إطاره.  -ّ

 طط لمرد عمى مكقؼ معيف.عدـ معرفة كيفية التعرؼ عمى ما يفكر بو صانع القرار مف مقترحات كخ -ْ

 

 

 ثانيًا: نظريات الشخصية:

مجمكعػة الخصػائص الجسػمية كالكجدانيػة كالنزكعيػة كاإلدراكيػة التػي  مفيكـ الشخصية :ىي نظاـ متكامؿ مػف

 كأىـ نظريػات ُ.تعيف ىكية الفرد كتميزه عف غيره مف األفراد تمييزان بيِّنان, ككما تبدك لمناس أثناء العمؿ اليكمي

 الشخصية:

تبحػػث ىػػذه النظريػػة فػػي كيفيػػة معاممػػة الفػػرد السياسػػي لمػػف حكلػػو كبالتػػالي فإنػػو  نظريووة العالقووات الشخصووية:

 ِيرغب أف تككف عبلقات دكلتو عمى نفس الطريقة.

فيو تفاعػؿ كاتصػاؿ زعمػاء الػدكؿ بعضػيـ بػبعض مػف خػبلؿ المقػاءات كاالتصػاالت الشخصػية  تزايدى  كفي زمفو 

  ّسيف العبلقات بيف الدكؿ .يؤدم إلى  تح قات بيف ىذه الشخصيات,فإف تكافؽ العبل

: يشػػكؿ كػػؿ إنسػػاف نمكذجػػان فريػػدان يسػػتخدـ سػػماتو الشخصػػية فػػي تقيػػيـ اآلخػػريف الشخصووية الفرديووة كمرجووع

 :ْكتفسير قراراتيـ, كالفرضيات المستنتجة مف ىذه النظرية

                                                           
 .ُّٔمرجع سابؽ, ص، لسيد عميكة حسفاُ
 .ٔٓ, صُّٖٗ(, تشريف األكؿ, ْٕالعدد ), مجمة السياسة الدكلية, أثر عامل الشخصية في صنع السياسة الخارجيةفضة, محمد إبراىيـ ِ
 .َِمرجع سابؽ, ص لكيد جنسف, ّ
 .ٕٓمحمد إبراىيـ فضة, مرجع سابؽ, ص ْ
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شػػعكره أكالن: كممػػا رغػػب الشػػخص فػػي أف يكػػكف نشػػيطان فػػي المجػػاؿ السياسػػي لمكصػػكؿ إلػػى مراكػػز نفػػكذ, زاد 

 كتأكيده عمى طمكحات العدك الخارجية التكسعية, كيدعك لمكاجيتيا. 

ثانيػػان: كممػػا زاد عػػداء الفػػرد لمػػف حكلػػو, زاد ميمػػو ألف يػػرل السياسػػة المعاديػػة لدكلتػػو تيديػػدان شخصػػيان لػػو كيفسػػر 

حككمتػو امتػدادان  ذلؾ السمكؾ بأنو تعمؽ شديد بالقكميػة التػي تبػرر العػداء لمجماعػات األجنبيػة كىكػذا يعػد الفػرد

 لشخصيتو, كيرل في ممارسات دكلتو تحقيقان لرغباتو الشخصية .

تفػػرض ىػػذه النظريػػة أف الشػػعكر باإلحبػػاط يػػؤدم إلػػى التعػػدم عمػػى األشػػياء أك األشػػخاص  نظريووة اإلحبوواط:

ذا أيخذ ى مقياس كذا اآلخريف فازدياد الضغكط إلى درجة ال يمكف تحمميا, يؤدم إلى القياـ باالعتداء الفعمي كا 

لمبػػػادئ السػػػمكؾ اإلنسػػػاني, فػػػإف تخفػػػيض تمػػػؾ الضػػػغكط يصػػػبح خطػػػكة أساسػػػية فػػػي اتجػػػاه السػػػبلـ, كلػػػذا فػػػإف 

 حرماف الفرد مف حاجاتو الضركرية لتحقيؽ رغباتو الشخصية, يؤدم إلى شعكر سمبي تجاه الشعكب األخرل.

ى يػد "دكالرد"  ك زمبلئػػو الػػذيف ـ,عمػػُّٗٗظيػرت ىػػذه الفرضػية التػػي تػربط بػػيف اإلحبػػاط كالعدكانيػة فػػي عػاـ 

بينػػكا أف العػػدكاف ينػػتج دائمػػان مػػف اإلحبػػاط كأنػػو االسػػتجابة األكثػػر احتمػػاالن لئلحبػػاط عمػػى الػػرغـ مػػف الجيػػكد 

 ُالبلحقة التي حاكلت عدـ التأكيد عمى حتمية العدكاف.

رمػكز األمػة ككممػا زادت  ييعرؼ الشعكر الكطني بأنػو تركيػز االنتبػاه كالشػعكر اإليجػابي نحػك نظرية القومية: 

درجػػة االنتمػػاء إلػػى األمػػة, زاد الشػػعكر بػػالتعمؽ بيػػا, كالػػدفاع عنيػػا كعنػػد تعظػػيـ األمػػة يعمػػد الفػػرد إلػػى رفػػض 

ه كىػػك الشػػيء الركحػػي الػػذم يعمقػػكف عميػػو األفػػراد آمػػاليـ كىكػػذا فػػإف بػػبلداألشػػياء التػػي ال تػػتبلءـ مػػع صػػكرة 

ذ يػربط مصػالحو الشخصػية بمصػالحيا العسػكرية عبلقة الفرد بأمتو تتمثؿ في الحفاظ عمى ش يرتيا كمجدىا كا 

 ِكاالقتصادية, كتبرير سياساتيا القكمية, فإنو يعد انتصاراتيا انتصاران شخصيان لو.

يعتقػد الػبعض كعمػى رأسػيـ "فيربػا" أنػو ال عبلقػة لعامػؿ الشخصػية فػي السياسػة الخارجيػة, ألف  نظرية الدور:

تػػػػو كتحميػػػػؿ المعمكمػػػػات كاسػػػػتعماليا فػػػػي البيئػػػػة البيركقراطيػػػػة كمكاقػػػػع المسػػػػؤكلية ممارسػػػػة الفػػػػرد لتدريبػػػػو كميار 

                                                           
 .ّّمرجع سابؽ, ص لكيد جنسف, ُ
 .ٕٓ, مرجع سابؽ, صمحمد إبراىيـ فضة ِ
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باإلضافة إلى المصمحة القكمية, كميا عكامؿ تحدد تأثير الخاصيات الشخصية في صنع القرارات كفي الكاقػع 

ار األمر الػذم العممي فإف االندماج في الجماعة البيركقراطية كالعمؿ  بتقاليدىا يعيؽ التخطيط الفردم كاالبتك

 ُيؤدم إلى اضمحبلؿ أثر الشخصية .

  :ِىناؾ بعض التحفظات عمى جدكل دراسة شخصيات القادة السياسييف كىي

 تكزيع األدكار عمى السياسييف يتـ  بشكؿ عشكائي, كبالتالي فإف شخصياتيـ "تيمغى". (ُ)

 يتـ تحديد العمؿ  السياسي بكاسطة بيئات السياسييف أكثر مف خصائصيـ . (ِ)

 صائص االجتماعية لمسياسييف أكثر أىمية مف خصائصيـ النفسية.الخ (ّ)

 األفراد عادة ال يمتمككف قدرة  تأثير كبيرة عمى النتائج السياسية. (ْ)

 

 منظور البيولوجيا السياسيةالمطمب الثالث: 

السياسػػية كاحػػد مػػف المنظػػكرات الحديثػػة فػػي عمػػـ السياسػػة المعاصػػر كالػػذم يركػػز عمػػى  البيكلكجيػػا إف منظػػكر

ضركرة أخذ االعتبارات البيكلكجية في دراسة الظاىرة السياسية. فباإلضافة إلػى األبحػاث التػي تػدعك إلػى أخػذ 

المتغيرات البيكلكجية في االعتبار عند فيـ الظػاىرة السياسػية, ىنػاؾ أبحػاث أخػرل أكثػر تخصصػان تىشػتؽ مػف 

ت تػػػؤثر فػػػي السػػػمكؾ اإلنسػػػاني متغيػػػراSociobiologyكعمػػػـ بيكلكجيػػػا المجتمػػػع Ethnology عمػػػـ الحيػػػكاف

)باعتبػػػار الفػػػرد فػػػي النيايػػػة ىػػػك حالػػػة متقدمػػػة مػػػف التطػػػكر فػػػي المممكػػػة الحيكانيػػػة, بػػػؿ ك العضػػػكيات الفقريػػػة 

Homo sapiens  بشػكؿ عػاـ( , كثالثػة تتعػرض لكسػائؿ كتقنيػات التحميػؿ البيكلػكجي التػي يمكػف اسػتخداميا

العامػػػة, كاألخيػػػرة تركػػػز عمػػػى االسػػػتعارة كالمشػػػابية بػػػيف فػػػي دراسػػػة الظػػػاىرة السياسػػػية, بػػػؿ كرسػػػـ السياسػػػات 

العبلقػػات المكجػػكدة داخػػؿ المممكػػة)أك الممالػػؾ( الحيكانيػػة مػػف جانػػب كالعبلقػػات السياسػػية كالدكليػػة مػػف جانػػب 

 خاصػة فػي الكاليػات المتحػدة -آخر, فمـ يعد ىناؾ مفاجػأة فػي أف يكػكف كثيػر مػف عممػاء السياسػة المرمػكقيف
                                                           

 .ٖٓالمرجع السابؽ, ص ُ
ِ Fred I. Greenstein, Can Personality and Politics Be Studied Systematically, Political Psychology, Vol. 13, No. 1. (Mar., 

1992), pp. 106 
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ممػػاء اليندسػػة كالطبيعػػة كالطػػب النفسػػي كالعضػػكم, الػػذيف قػػدمكا الكثيػػر مػػف كسػػائؿ التحميػػؿ مػػف ع -األمريكيػػة

كالقيػاس ممػػا أغنػػى عمػػـ السياسػػة كجعمػػو أكثػػر قػػدرة عمػى التعامػػؿ مػػع الظػػاىرة السياسػػة التػػي تتزايػػد تعقيػػدان كػػؿ 

. ـ السياسػات كخمػؽ ف ىػذا التمػاس قػد جعػؿ عمػـ السياسػة أكثػر قػدرة عمػى رسػبؿ األكثر مػف ذلػؾ أىميػة أ يـك

 ُالبدائؿ لمقادة كالمجتمع السياسي لبلختيار فيما بينيا.

السياسية لمزيد مف الربط بيف العمكـ البيكلكجية كالعمكـ السياسية كالمجتمع, ىذا الربط  البيكلكجيا منظكر يدعك

سػػييف. فالقائػػد يمكػػف أف يحػػؿ عػػددان مػػف المعضػػبلت المزمنػػة لػػدل عمػػـ السياسػػة كالخاصػػة بدراسػػة القػػادة السيا

السياسػػي كخاصػػة إذا كػػاف رئيسػػان لمدكلػػة ال يمكػػف إخضػػاعو لمفحػػص التجريبػػي عػػف طريػػؽ المبلحظػػة كالحػػكار 

كطرح األسئمة عميو خبلؿ العممية السياسية نفسيا سكاء كاف ذلؾ في المحظات الركتينية أك المحظات الحرجة 

مضػػة كمظممػػة فػػي عمميػػة صػػنع القػػرار السياسػػي لؤلزمػػات السياسػػية داخميػػان كخارجيػػان. لػػذلؾ فػػإف مسػػاحات غا

ظمػػت دائمػػان بعيػػدة عػػف متنػػاكؿ الباحػػث السياسػػي. كلكػػف عمػػـ اليندسػػة الكراثيػػة قػػدـ العديػػد مػػف التكنكلكجيػػات 

المستحدثة التي تسمح لدارسي السياسػة باستكشػاؼ بعػض مػف ىػذه المسػاحات, مػف خػبلؿ تمػؾ التكنكلكجيػات 

لمقادة السياسييف دكنما حاجة لمكجكد الفعمي داخؿ  Remote Examinationالتي تسمح بالفحص الخارجي 

  ِكحدة صنع القرار.

ك أكربا األمريكية إف االىتماـ بتأثير العكامؿ البيكلكجية في السمكؾ اإلنساني تركز بدايةن في الكاليات المتحدة 

د أف الكيػػػاف الصػػػييكني يعطػػػي الغربيػػػة كاالتحػػػاد السػػػكفييتي, كىنػػػاؾ الكثيػػػر مػػػف الػػػدالئؿ كاإلشػػػارات التػػػي تفيػػػ

اىتمامػػػان خاصػػػان لممكضػػػكع, مػػػثبلن ىنػػػاؾ كحػػػدة الحػػػرب النفسػػػية فػػػي جػػػيش الكيػػػاف الصػػػييكني المعركفػػػة باسػػػـ 

عبلمية ضد سكرية منذ بداية األزمة فييا عػاـ  , َُُِ"مبلط", كمف بعض ما قامت بو مؤخران حرب نفسية كا 

يتقنكف العربية باحتراؼ كيقكدىـ ضػباط اسػتخبارات  عالمان متخصصان في عمـ النفس ممفُْٕكحشدت لذلؾ 

                                                           
 .ْٕ.صُٖٔٗ,  ندكة االتجاىات الحديثة في عمـ السياسة: نظرة نقدية, اإلسماعيمية,البيولوجيا السياسيةعبد المنعـ سعيد,  ُ

 .ٕٗ, صمرجع سابؽ سعيد, المنعـ عبد ِ 
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,كمف بينيـ رئيس شبكة "أماف" عػامكس ممكػا, كىميػـ الكحيػد االنشػغاؿ بسػكرية عمػى قػدـ كسػاؽ لمتػأثير عمػى 

 ُنفسية الشعب السكرم ,كتركز جيكدىا لميجكـ عمى الرئيس السكرم بشار األسد.

اسػػي "مػػا قبػػؿ البيكلػػكجي"( أف مكضػػكعيا األساسػػي ىػػك فػػي أغمػػب األحػػكاؿ اعتبػػرت المػػدارس)في األدب السي

المتعمقػػة بػػاألمف القػػكمي لمػػدكؿ خاصػػةن لػػدل المدرسػػة الكبلسػػيكية فػػي مجػػاؿ  High Policy السياسػػة العميػػا

كعنػػدما انتقمػػت دراسػػة العبلقػػات الدكليػػة  Power Politicsالسياسػػة الدكليػػة كالمعرفػػة بمدرسػػة سياسػػات القػػكة 

أيضػػان,  ف المكضػػكعات كالمتغيػػرات, كالفػػاعميففػػي التحميػػؿ فإنيػػا أضػػافت عػػددان آخػػر مػػإلػػى المرحمػػة النظميػػة 

كلكػف فػي كػبل الحػػاليف فػإف المتغيػرات البيكلكجيػة كانػػت غائبػة عػف سػاحة التحميػػؿ, باإلضػافة إلػى أف كمتييمػػا 

يما بتجاىميمػػا كانتػػا ذات طبيعػػة كميػػة تجعػػؿ مػػف الدكلػػة القكميػػة كالنظػػاـ الػػدكلي مسػػتكل التحميػػؿ األساسػػي لػػدي

لممستكل الفردم. كقػد بػدأ دارسػك العبلقػات الدكليػة ييتمػكف باألبعػاد البيكلكجيػة لحقػؿ دراسػتيـ نتيجػة عػامميف: 

أكليما تنامي العديد مف المكضكعات ذات الصػبغة البيكلكجيػة فػي السياسػة الدكليػة. كثانييمػا التطػكر الضػخـ 

ف بػػدأ كالبحػػث المكثػػؼ فػػي منظػػكر صػػنع القػػرار كالسياسػػة ا السياسػػية بػػالتركيز  البيكلكجيػػا منظػػكرلخارجيػػة. كا 

مػػف أجػػؿ  Decisional Unitعمػػى دكر المنظمػػات كتػػأثير البيركقراطيػػة كالتفاعػػؿ داخػػؿ الجماعػػة الصػػغيرة 

كػاف البػد كأف يقػكد فػػي النيايػة إلػى إعطػاء فرصػة لمتكػػكيف  -خاصػة أثنػاء األزمػػات الدكليػة -إصػدار القػرارات

 ِنع القرار لكي يبرز عمى السطح كيصبح أحد مجاالت الدراسة اليامة.البيكلكجي لمفرد صا

السياسػػػية فػػػي األزمػػػات الدكليػػػة: فػػػي مجػػػاؿ األزمػػػات الدكليػػػة حيػػػث يصػػػير التحميػػػؿ جزئيػػػان  البيكلكجيػػػا منظػػػكر

Micro  ىناؾ بعض كسائؿ التحميؿ المفيدة. كنقطة االنطبلؽ ىنا تبدأ مف اآلثار النفسية كالبدنية التي تحدث

لئلنسػػاف نتيجػػة األزمػػة, إذ أف درجػػة مقػػدرة اإلنسػػاف عمػػى مكاجيػػة المكقػػؼ تتكقػػؼ عمػػى عكامػػؿ متعػػددة منيػػا: 

المياقػػة البدنيػػة لمشػػخص كصػػحتو العامػػة كبنػػاؤه العضػػمي كالعمػػر كتجربتػػو الشخصػػية السػػابقة كتقدمػػو كدرجػػة 

يقاعػػو البيكلػػكجي. إف دراسػػة صػػانعي القػػرار مػػف الزكايػػا ا لبدنيػػة كالعصػػبية كالنفسػػية أثنػػاء تحممػػو لممسػػؤكلية كا 

األزمػػات أمػػر بػػالغ األىميػػة مػػف زاكيتػػيف عمػػى األقػػؿ: األكلػػى أنيػػا تسػػاعد عمػػى إعػػداد القػػادة لمتعامػػؿ مػػع ىػػذه 
                                                           

 .َُُِ-ٗ- ُٕ, السبت, www.albaathmedia.sy, ائيمي لمتأثير عمى نفسية الشعب السوري والرئيس األسدعالم نفس إسر  241مكقع البعث ميديا,  ُ
 .ّٖ, مرجع سابؽ, صعبد المنعـ سعيد ِ
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المشاكؿ الحػادة بكسػائؿ إعػداد بدنيػة كنفسػية خاصػة. كالثانيػة أنيػا تسػاىـ فػي إعػداد ىػؤالء القػادة لمتعامػؿ مػع 

مكمػػػػػػػات البيكلكجيػػػػػػػة عػػػػػػػنيـ بحيػػػػػػػث تسػػػػػػػاعدىـ فػػػػػػػي عمميػػػػػػػات الضػػػػػػػغط الخصػػػػػػػـك فػػػػػػػي حالػػػػػػػة إمػػػػػػػدادىـ بالمع

النفسي)بإجراءات سياسية كاقتصادية كعسػكرية( مػف أجػؿ دفعيػـ إلػى  مكاقػؼ معينػة مكاتيػة لممصػالح القكميػة 

أثناء األزمة. لكف قادة الدكؿ, كبالتأكيد خصكميـ في الدكؿ األخرل ال يجعمكف مف أنفسيـ مكضكعان لمغرض 

, كال يتيحكف لعمماء السياسة فرصة مراقبتيـ أثناء إدارة األزمات الدكلية فكمتا الحالتيف تعد مػف الطبي كالنفسي

مػف  أسرار الدكلة العميا . كلذلؾ فإف القضية المثارة أصبحت ىؿ يمكف فحص ىؤالء القػادة بأسػاليب خارجيػة.

لقضػػية. فالقائػػد السياسػػي أثنػػاء ىنػػا فػػإف أنصػػار المنظػػكر البيكلػػكجي يػػدعكف أف ىنػػاؾ إمكانيػػة لمكاجيػػة ىػػذه ا

األزمات الدكلية كثيران ما يمقي خطابان ىامان أثناء األزمػة أك يقابػؿ الصػحفييف لشػرح مكقػؼ حككمتػو أك إلرسػاؿ 

رسائؿ معينة إلى األطػراؼ المعنيػة. إف ىػذه المناسػبات كثيػران مػا تػذاع بالصػكت كالصػكرة, كمػف خبلليمػا فػإف 

فسػػػية المشػػػار إلييػػػا آنفػػػان البػػػد كأف تتسػػػرب فػػػي  شػػػكؿ إشػػػارات كعبلمػػػات معينػػػة اآلثػػػار العصػػػبية كالبدنيػػػة كالن

Signal Leakage  يمكػػف لمباحػػث المػػدرب أف يحمميػػا كيسػػتخمص منيػػا نتػػائج معينػػة خاصػػة باألزمػػة كآثارىػػا

عمى القائد السياسي. ىذا المصطمح" التسرب اإلشارم" يمكف  تعريفو بأنو نكع مف خيانة غير متعمدة لشعكر 

 ُريد شخص إخفاءه.ي

التكنكلكجيػات التػي تسػمح بػالفحص عمػى  (عالـ نفس متخصػص فػي رمػكز الحركػات)يؤكد جكزيؼ ميسينجر 

ألذف التػي ا-شػبؾ األصػابع-شػبؾ الػذراعيف , يقػكؿ:"ميا لكشؼ كتصنيؼ أنماط السياسػييفكيستخدالخارجي, 

ات نعيػػد اتخاذىػػا بالطريقػػة إنيػػا كضػػعيأم بلث لػػكاـز حركيػػة )ال تكػػاد تتغيػػر( إنيػػا ثػػنػػتكمـ بيػػا عمػػى اليػػاتؼ 

كقد سمحت لي مبلحظة ىذه المكاـز الثبلث بكضع ثمانية أنماط حركية)شخصية المنطقي, المتحػدم, نفسيا, 

 ِاإلبداعي, المثالي, النرجسي, االجتماعي, المرىؼ, القىبىمي( ".

                                                           
 .ّٗص سابؽ, مرجع سعيد, المنعـ عبد ُ
 .َُ, صََِٗر الفراشة لمطباعة كالنشر,, ترجمة: عقيؿ الشيخ حسيف كعبير منذر, بيركت, داالمعاني الخفية لحركات السياسيينجكزيؼ ميسينجر,  ِ
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كتعبيرات الكجو التي تيرب مف  أثناء تفاعؿ بيف شخص كآخر)القائد السياسي كخصمو( فإف المؤثرات الثقافية

ر إليػو كتحميمػو مػف خػبلؿ سػتة أم محاكالت لمخػداع كمػف ثػـ تظيػر فػي شػكؿ إشػارم ىػذا التسػرب يمكػف النظػ

  :ُأمكر

نما مف خػبلؿ المغة -ُ : كفييا فإف التسرب اإلشارم غير المتعمد يحدث ليس في المعاني المعمنة لمكممات كا 

ئد السياسي قد يعمد أثناء لحظات الضغط النفسػي إلػى اسػتخداـ تعبيػرات غيػر البناء المغكم ذاتو. ىنا فإف القا

 معتادة أك تغيير النمط الركتيني لمغة في األكقات العادية مف أجؿ التغمب عمى ىذا الضغط.

يحتػػكم عمػػى الكثيػػر مػػف المعمكمػػات. فحدقػػة العػػيف لػػدييا  ارم الػػذم تقدمػػو العػػيف التسػػرب اإلشػػ العووين: -ِ  

يػػػرة لمحالػػػة النفسػػػية كالعصػػػبية مػػػف حيػػػث أتسػػػاعيا أك انكماشػػػيا أفقيػػػان كرأسػػػيان كاسػػػتجابة لمضػػػغط اسػػػتجابة كب

النفسػػي. . كىػػي مسػػألة يمكػػف قياسػػيا مػػف كسػػائؿ قيػػاس تكنكلكجيػػة مثػػؿ تصػػكير العػػيف بكػػاميرا تميفزيكنيػػة أك 

 سينمائية أك استخداـ كسائؿ أشعة إلكتركنية كمف ثـ عرضيا كتحميميا. 

: الدراسات التجريبية المختمفػة عمػى ثقافػات متعػددة أثبتػت أف ىنػاؾ تسػرب إشػارم لمكجػو نسانيالوجو اإل  -ّ

اإلنسػػػاني فػػػي حالػػػة المفاجػػػأة كالخػػػكؼ كاالزدراء كالغضػػػب كالسػػػعادة كالحػػػزف.. إلػػػخ مثػػػؿ رفػػػع الحاجػػػب أك ـز 

 الشفاه أك غيرىا.

فػي طريقػة حػديث القائػد السياسػي : الضغط النفسي الشػديد يمكػف أف يكلػد اضػطرابات اضطرابات الحديث -ْ

مثػػؿ عػػدـ اكتمػػاؿ الجمػػؿ أك الخػػركج إلػػى مكضػػكع آخػػر دكف ربػػط, التكػػرار, اإلكثػػار مػػف الجمػػؿ االعتراضػػية, 

الضػػحؾ, التغيػػر فػػي العيػػكف, االستفسػػار المسػػتمر مػػف  الصػػحفي الػػذم يقػػـك بالمقػػاء, تكػػرار تعبيػػرات مثػػؿ" ال 

آه" ,تصػػػحيح الجمػػػؿ, التعثػػػر فػػػي النطػػػؽ, تكػػػرار لحظػػػات أعػػػرؼ" كنػػػكع مػػػف التعجػػػب, اإلكثػػػار مػػػف تعبيػػػر" 

السػػككت.. إلػػخ. كػػؿ ىػػذه األشػػكاؿ مػػف التسػػرب اإلشػػارم  يمكػػف أف تعكػػس حػػاالت مختمفػػة مػػف اإلثػػارة كالقمػػؽ 

 كىي بدكرىا يمكف  دراستيا. 

                                                           
 .ٕٗ-ْٗ, مرجع سابؽ, صعبد المنعـ سعيد ُ
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ي تتسػرب مثؿ كؿ الحاالت السابقة فإف الحالة العصبية كالنفسية لمقائػد السياسػ حركة الجسم واإليماءات: -ٓ

إشػػاريان مػػف خػػبلؿ حركػػات معينػػة لمػػرأس كاليػػد كالقػػدـ كغمػػؽ العػػيف كفتحيػػا بسػػرعة كبتكراريػػة شػػديدة فػػي أكقػػات 

 األزمات.

: ىناؾ فرؽ بيف الصكت في األكقػات العاديػة عنػو فػي لحظػات التػكتر العصػبي,كيمكف مبلحظػة الصوت -ٔ

ساسػية لمقائػد السياسػي مثػؿ مػكاطف الصػدؽ ىذا الفػرؽ باسػتعماؿ كسػيمة حديثػة يمكػف أف تكشػؼ عػف القػيـ األ

 Psychological Stressكالكذب كدرجات التكتر العصبي لديػو أثنػاء األزمػة ,كىػي مقػـك الضػغط النفسػي )

Evaluator يقػػػـك بيػػػذه العمميػػػة جيػػػاز حسػػػاس لمغايػػػة يمكػػػف كضػػػع شػػػريط الصػػػكت فيػػػو ثػػػـ يقػػػـك بترجمػػػة ,)

يط ممغػػنط مكضػػحة الضػػغط النفسػػي المكجػػكد لكػػؿ كممػػة الذبػػذبات الصػػكتية مػػف خػػبلؿ ريشػػة ترسػػـ عمػػى شػػر 

يمكػف أف يفصػح عػف كثيػر مػف مككنػات  Voice stress analysisمنطكقػة. مػف ىنػا فػإف التحميػؿ الصػكتي 

 القائد السياسي.

رغػػػـ حداثػػػة كأىميػػػة ىػػػذا المنظػػػكر لكػػػف يبقػػػى الخػػػكؼ مػػػف أف يقػػػع فػػػي خطػػػأ االقتصػػػار فقػػػط عمػػػى المتغيػػػرات 

 ة دكف استيعاب المتغيرات األخرل.ظاىرة السياسيالبيكلكجية لتحميؿ ال

تعتمد الباحثة عمى أدكات منظكر البيكلكجيا السياسية بشكؿو غير مباشر كذلؾ بدراستيا لشكؿ الرئيس  بػكتيف 

 أثناء االنتخابات ك حفؿ استبلـ الرئاسة في الكرمميف, كغيرىا مف المكاقؼ..

   ي صنع السياسة الخارجيةتحميل دور القائد السياسي ف: المبحث الثالث

ىنػػاؾ العديػػد مػػف المتغيػػرات لتفسػػير السياسػػة الخارجيػػة, لكػػف فػػي بعػػض الحػػاالت كتحػػت ظػػركؼ عػػدة, يحػػاؿ 

_ إف لػػـ يكػػف الكحيػػد _ المشػػيد األساسػػي إلػػى صػػانع القػػرار الفػػرد كيػػزداد دكره ليصػػبح ىػػك المتغيػػر الحاسػػـ 

 لتفسير قرار السياسة الخارجية المتخذ.

اؾ عكامػػػؿ تعيػػػؽ دكره ىػػػذا, بػػػؿ ذىػػػب الػػػبعض لتقػػػديـ الحجػػػج لمبرىػػػاف عمػػػى عػػػدـ ضػػػركرة تحميػػػؿ كأحيانػػػان ىنػػػ

 لدكره المحدكد في السياسة الخارجية._ حسب رأييـ _ المتغيرات المتعمقة بالقائد كذلؾ 
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 حجػػجمػػف خػػبلؿ عػػرض  تحميػػؿ دكر القائػػد السياسػػي فػػي صػػنع السياسػػة الخارجيػػةسػػيككف ىػػذا المبحػػث فػػي 

مػػػف  كالػػػرد عمييػػػا, صػػػنع السياسػػػة الخارجيػػػةتحميػػػؿ دكر القائػػػد السياسػػػي فػػػي لعػػػدـ ضػػػركرة   بعػػػض البػػػاحثيف

عاقػػةن المكضػػكعية قسػػـ العكامػػؿ , كمػػا ستي الػػبعض اآلخػػر  عكامػػؿ إلػػىالمػػؤثرة فػػي دكر القائػػد السياسػػي زيػػادةن كا 

بحث كمػا سػػيي  .سػيالسيا النظػاـ بطبيعػة تتعمػؽ كعكامػؿ المكقػػؼ, بطبيعػة تتعمػؽ عكامػؿ, ك القائػد بطبيعػة تتعمػؽ

 لسياسي في صنع السياسة الخارجية.لمقائد ا كعكامؿ شخصية تؤثر في الدكافع كالسمات الشخصية كاإلدراؾ

عمػى أنمػكذج الدراسػة  في صنع السياسػة الخارجيػة المؤثرة في دكر القائد السياسيسيتـ تطبيؽ دراسة العكامؿ 

 )الرئيس بكتيف( كذلؾ في الفصؿ الثاني.

 السياسة الخارجية المؤثرة في دور القائد السياسي في صنع الموضوعية : العواملاألولالمطمب 

المػػؤثرة فػػي دكر القائػػد السياسػػي فػػي صػػنع السياسػػة الخارجيػػة إلػػى عكامػػؿ تتعمػػؽ  المكضػػكعية تيقسػػـ العكامػػؿ

ىػذا المطمػب  فػي بحثسػيي  لسياسي لمدكلة.بطبيعة القائد كأخرل  بطبيعة المكقؼ كثالثة تتعمؽ بطبيعة النظاـ ا

 تمؾ العكامؿ كؿ عمى حدة لمتكصؿ إلى استنتاجات مختصرة.

 

 :طبيعة القائدعوامل تتعمق بأواًل : 

يختمؼ القادة فيما بينيـ بطبيعتيـ الشخصية, فمنيـ مف ييتـ أصبلن بالسياسة الخارجية ,كمنيـ مف لديػو خبػرة 

يـ كردىػـ عمػػى المتغيػػرات أيضػان بمػػدل مػػركنت بيػذا المجػػاؿ, كمػػنيـ مػف لديػػو كاريزمػػا بطبيعتػو. كيختمػػؼ القػػادة

 الخارجية, كفيما يأتي شرحيا:

جيػػة بشػػكؿ أساسػػي أمثػػاؿ بعػػض القػػادة بشػػؤكف السياسػػة الخار اىػػتـ  :اىتمووام الفوورد بالسياسووة الخارجيووة-2

فضؿ التركيز عمى الشػؤكف الداخميػة, البعض اآلخر ديجكؿ, كنيكسكف, كنيرك, لكف  الرئيس الفرنسي األسبؽ

بكمبيػػػدك. كىنػػػاؾ آخػػػركف كػػػانكا أكثػػر اىتمامػػػان بالشػػػؤكف الداخميػػػة كلكػػػف  الػػػرئيس الفرنسػػػي األسػػبؽ ىػػػؤالءكمػػف 
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. فعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ كػػػاف جكنسػػػكف ييػػػتـ بالشػػػؤكف خارجيػػػةالظػػػركؼ أجبػػػرتيـ عمػػػى التركيػػػز عمػػػى الشػػػؤكف ال

لقضػػايا الخارجيػػة. الداخميػػة كلكنػػو اضػػطر إلػػى تكجيػػو جػػزء كبيػػر مػػف اىتمامػػو إلػػى حػػرب فيتنػػاـ كغيرىػػا مػػف ا

كعمى العكس مف ذلؾ كاف بعض القادة ييتمكف بالشؤكف الخارجية لكنيـ اضطركا إلى تركيػز اىتمػاميـ عمػى 

الشؤكف الداخمية حينمػا كاجيػكا ظركفػان طارئػة كخطيػرة كحػدكث ركػكد اقتصػادم أك مػا شػابو ذلػؾ, فعمػى سػبيؿ 

دىكرة إلػى اسػتقالتو فػي عػاـ صػادية الداخميػة المتػالمثاؿ, أدل فشؿ الرئيس ديجػكؿ فػي معالجػة األكضػاع االقت

/ُٗٔٗ./ُ 

فالقائد السياسي قد ييػتـ بالسياسػة الخارجيػة ألنػو  سياسة الخارجية مف قائد آلخر,كتتفاكت أسباب االىتماـ بال

لتحقيػؽ  يراىا أداة فعالة لتأكيد شعبيتو, أك ألف ىناؾ عدكان خارجيان ييدد أمف الدكلة, أك ألنو يراىا أداة مناسبة

األىداؼ األساسية لمدكلة. كيؤدم اىتماـ القائد السياسي بالسياسة الخارجية إلى مشاركتو الفعالة في صػنعيا, 

مػثبلن كػاف ِبينما يفػكض القائػد غيػر الميػتـ بيػا سػمطاتو فػي ىػذا المجػاؿ إلػى آخػريف معنيػيف كػكزير الخارجيػة.

يػػػا لػػػكزير رجيػػػة, بينمػػػا الػػػرئيس أيزنيػػػاكر كػػػاف يتركالػػػرئيس جمػػػاؿ عبػػػد الناصػػػر شػػػديد االىتمػػػاـ بالسياسػػػة الخا

كمما ازداد اىتماـ صانع القػرار بشػؤكف السياسػة الخارجيػة, ازداد أثػر العكامػؿ الشخصػية أم  خارجيتو داالس.

 عمى عممية صنع السياسة الخارجية.

ديػػو عػػادة آراء القائػػد السياسػػي المتمػػرس فػػي السياسػػة الخارجيػػة, تكػػكف ل :خبوورة الفوورد بالشووؤون الخارجيووة-1

دار كمػػػا ىػػػي فيػػػك يعػػػرؼ كيػػػؼ تيػػػؿ لصػػػنع كتنفيػػػذ السياسػػػة الخارجيػػػة, كعقائػػػد كاضػػػحة عػػػف األسػػػمكب األمثػػػ

كمػف ثػػـ فإنػػو يتجػو مباشػػرة إلػى االضػػطبلع بػػدكر فعػاؿ فػػي عمميػػة تيا عمػػى السياسػات العامػػة لمدكلػػة, انعكاسػا

 ّالسياسة الخارجية.

ؤكف الخارجيػػة كصػػاحب تػػدريب كخبػػرة كاىتمػػاـ بيػػا, فيظيػػر لػػو قػػد يكػػكف الفػػرد أحػػد المسػػؤكليف المعنيػػيف بالشػػ

)كزيػر خارجيػة الكاليػات  ه, كمف أمثمة ذلػؾ جػكف فكسػتر داالسببلداألثر األكبر في رسـ السياسية الخارجية ل

                                                           
 .ُٔلكيد جنسف, مرجع سابؽ, ص ُ
 .ّٕٕ, مرجع سابؽ, صتحميل السياسة الخارجية محمد السيد سميـ, ِ
 .ّٕٗص , سابؽ مرجع ,الخارجية السياسة تحميل سميـ, السيد محمد 3
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فعمػى الػرغـ مػف مكاقػؼ نيكسػكف ضػد الشػيكعية كمسػاىمتو فػي , المتحدة األمريكية في عيد رئيسػيا أيزنيػاكر(

/ كاختيػاره نائبػان لمػرئيس, إال إنػو لػـ يمػارس دكران ىامػان فػي ُّٓٗعػاـ /انتخابات يس أيزنياكر في انتصار الرئ

الشؤكف الدكلية ألف شخصية كزير الخارجية داالس ىيمنت في ذلؾ المجاؿ كيتفؽ المؤرخكف عمػى أف داالس 

كػاف ذم خبػرة كمعرفػة , كأنو ركاف بدكف شؾ المشٌيد األساسي لمسياسات الخارجية األمريكية في إدارة أيزنياك 

 ُ.يوبالدبمكماسية أكثر مف معاصر 

أك أف يككف قد عمؿ كزيران لمخارجية قبؿ كصكلو إلى منصب أعمى, مثبلن الممػؾ فيصػؿ بػف عبػد العزيػز الػذم 

كممػا زادت خبػرة أم , فاكتسب خبرة جػراء عممػو ذاؾ. مممكةالحكـ تكلى كزارة الخارجية لفترة طكيمة قبؿ تكليو 

 ريب الفرد بالعمؿ السياسي كالشؤكف الدكلية, زاد أثر أسمكبو الفردم في صنع القرارات.كتد

)بناء الدكلػة كالمجتمػع يقصد بالمركنة حساسػية القائػد السياسػي لمبيئػة المكضػكعية :مرونة القائد السياسي-ّ

 ِبيئة مف معمكمات.كمدل استعداده لتغيير سياستو لما يرد مف ال لسياسي كالنظاـ الدكلي ...(اكالنظاـ 

كمػػا أف ىنػػاؾ نػػكع يمكػػف إقناعػػو بسػػيكلة لتغييػػر  اضػػد التغيػػر فػػي مكاقفيػػ ةىنػػاؾ نػػكع مػػف الشخصػػية محصػػن

نفسػو قميػؿ األىميػة كسػمبيان فػي سػمككو ال يكمػف إقناعػو بسػيكلة إذ إف مكاقفػو  يعػدمكاقفو كشعكره, فػالفرد الػذم 

سػمطة أك مركػز  كاىـ ذك يعػدالشخصية عرضة لمرضػكخ لمػف األصمية تفتقر إلى التأكيد كالثقة, كىذا النكع مف 

 ّأعمى.

كىناؾ نػكع ثالػث يكػكف مرنػان كمسػتعدان لتغييػر آرائػو كسياسػتو كذلػؾ إذا أثبتػت المعمكمػات خطػأ تمػؾ السياسػات 

 ْكاآلراء.

 ه.ببلدلكمما زاد تحصيف القائد السياسي ضد التغيير في مكاقفو زاد احتماؿ تأثيره عمى السياسة الخارجية  أم

                                                           
 .ٖٓ, صمرجع سابؽمحمد إبراىيـ فضة,  ُ
 .َّٖمرجع سابؽ, ص  ,تحميل السياسة الخارجية, محمد السيد سميـ ِ
 .ٖٓمحمد إبراىيـ فضة, مرجع سابؽ, ص ّ
 .ّّ, صََِٖ, ُ, صنعاء, دائرة التكجيو المعنكم, طدراسة في األنساق العقائدية لمرئيس عمي صالحنجيب عبد اهلل غبلب,  ْ
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قدرة القائد السياسي عمى اكتساب الكالء كاإلخبلص كالثقة مف  يقصد بالكاريزما :كاريزمية القائد السياسي-ْ

 ُجماىيره المحتممة, باعتباره مصدران شرعيان لمسمطة.

رادتيػػا العامػة, كيتصػػؼ بالحيكيػة كالتصػػميـ كقػكة اإلرادة كالصػػبل بة " فالقائػد الكػػاريزمي يعبػر عػػف ركح األمػة كا 

نكار الغش. كرغـ عنفو مع خصكمو إال أنو كريـ في التعامؿ مع أتباعو ك  أعكانو, كيعتمػد فػي إقنػاع كالحسـ كا 

ػ النخبة( عمى مخاطبة مشاعرىـ كعكاطفيـ استنادان إلى قكة عبلقتو العاطفية بيـ, كعادة مػا اىيرالجماآلخريف)

ف الحمػػكؿ الجزئيػػػة المحػػدكدة ... كىػػك عمػػػى يعتمػػد فػػي مكاجيػػة المشػػػكبلت عمػػى الحمػػكؿ الجذريػػػة الشػػاممة دك 

 .ِال يمتـز بأم قكاعد ركتينية أك ضكابط مؤسسية ..." البراغماتيعكس القائد 

يستطيع أف يحصؿ عمى تأييد شعبي كبير لسياستو الخارجية, كما كاف كاريزمية فالقائد الذم يتمتع بشخصية 

ا الػػزعيـ كغيػػره مػػف زعمػػاء الػػدكؿ الناميػػة قػػد كضػػعكا كالجػػدير بالػػذكر أف ىػػذ ,الحػػاؿ بالنسػػبة لنيػػرك فػػي الينػػد

نيـ بدرجػػة أكبػػر مػػف تمػػؾ البصػػمات التػػي تركيػػا زعمػػاء بمػػدابصػػماتيـ الشخصػػية عمػػى السياسػػات الخارجيػػة ل

الدكؿ المتقدمة. كيرجع ذلؾ في جزء منو إلى تدني مستكل المؤسسية في معظـ الػدكؿ الناميػة, ممػا يقمػؿ مػف 

 ّة في عممية صنع السياسة الخارجية كتنفيذىا.فعالية تدخؿ البيركقراطي

القائوود الكوواريزمي بشووعبيتو وصووفاتو التووي ذتكوورت، وبالتووالي دعووم الجموواىير لووو يسووتطيع أن يصوونع  أي أن

فكممػا زادت ير عمػى اسػتعداد لقبكليػا كتأييػدىا, تبعان لتصكراتو الذىنية ألنو يعمػـ أف الجمػاى السياسة الخارجية

 قدرتو عمى التأثير في صنع السياسة الخارجية كتنفيذىا.كاريزما القائد زادت 

 ثانيًا: عوامل تتعمق بطبيعة الموقف :

تؤثر العكامؿ الشخصية )أم يظير دكر القائد الفرد في السياسة الخارجية( حسب طبيعة المكقؼ, فمف 

تككف معمكمات ك القائد عف المكقؼ قميمة أ الممكف أف يككف مكقفان استراتيجيان أك يتعمؽ ببقاء الدكلة, كأحيانا ن

                                                           
 .ّٖٕرجع سابؽ, ص, متحميل السياسة الخارجية ,محمد السيد سميـ ُ
  .ُٗٗ-ُٖٗ, مرجع سابؽ, صالقيادة السياسية كأحد مداخل تحميل النظم السياسيةجبلؿ عبد اهلل معكض,  ِ
 . ُٔمرجع سابؽ, ص, لكيد جنسف ّ
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 ,كثيرة جدان أك غامضة, كىناؾ المكقؼ األزمكم الذم ييظير دكر العكامؿ الشخصية الفردية بشكؿو كاضح

 :شرحيا يأتي كفيما

تمعػػب العكامػؿ الشخصػػية دكران كبيػػران فػي حالػػة اتخػػاذ قػرارات تتعمػػؽ بقضػػايا  موقووف التخطوويط طويوول األموود:-2

في تمؾ المكاقؼ تزداد قػدرة صػانعي القػرار عمػى , مة اىتماـ الرأم العاـ بتمؾ القضاياالمستقبؿ البعيد, بسبب ق

 ُالتخطيط, ألف الجماىير تيتـ بالقضايا الراىنة ألنيا تؤثر مباشرة في مصائرىـ.

كممػػػػا كػػػػاف المكقػػػػؼ يتطمػػػػب تخطيطػػػػان طكيػػػػؿ األمػػػػد, ازداد أثػػػػر العكامػػػػؿ الشخصػػػػية فػػػػي صػػػػنع السياسػػػػة  أم

 الخارجية.

إلػى  يعمد القائد في الظركؼ الطارئة التي يككف فييػا بقػاء الدكلػة معرضػان لمخطػر, ا البقاء الوطني:قضاي-1

شراكيـ في مسؤكلية اتخاذ القرار, كما يعمد صانع القرار إلى كبح  قبكؿ النصح مف اآلخريف كا 

 .ِجماح دكافعو الشخصية خكفان عمى مكانتو التاريخية كعمى بقاء الدكلة

 القضية بالبقاء الكطني, قؿ دكر العكامؿ الشخصية في صنع السياسة الخارجية. كمما تعمقتأم 

تعكؽ كفرة المعمكمات أك ندرتيا إمكػاف التكصػؿ إلػى قػرار رشػيد. ففػي  :المعمومات شديدة الوفرة أو الندرة-3

حالػػػة تػػػكافر حجػػػـ ضػػػخـ مػػػف المعمكمػػػات تصػػػعب عمميػػػة تصػػػنيؼ تمػػػؾ المعمكمػػػات, األمػػػر الػػػذم يػػػؤدم إلػػػى 

تصػارىا, كاالىتمػاـ فقػػط بالمعمكمػات التػي يفضػػميا أك يتكقعيػا صػانع القػػرار أنيػا صػحيحة. كػػذلؾ فػإف نػػدرة اخ

 ّالمعمكمات تدفع صانعي القرار إلى االعتماد عمى العكامؿ الشخصية إف كاف المكقؼ يتطمب اتخاذ قرار.

 صنع السياسة الخارجية. كمما ازدادت كفرة أك ندرة المعمكمات, ازداد أثر العكامؿ الشخصية عمىأم 

                                                           
 .ُٖ, ص سابؽ مرجع جنسف, لكيد ُ
 .ُٗص  سابؽ,المرجع ال ِ
 .ُٖ, ص سابؽ مرجع جنسف, لكيد ّ



55 
 

ىنػػاؾ أكضػػاع تحتػػؿ شخصػػية الفػػرد فييػػا مكقعػػان مركزيػػان بشػػكؿ ال  :رموووض الموقووف السياسووي الخووارجي-4

ييستغنى عف مساىمتيا, كحتى سيطرتيا عمى األحداث, كيتأثر ذلؾ بمدل إمكانية تغيير البيئة, كمكقع صانع 

ء يستخدميا بشػكؿ فعػاؿ, ففػي البيئػة التػي تتسػـ بعػدـ القرارات مف ذلؾ التغيير, فالشخص ذك الكفاءات كالذكا

االسػػػتقرار السياسػػػي كاالقتصػػػادم كاالجتمػػػاعي تبػػػرز شخصػػػية صػػػانع القػػػرارات ألف األحػػػكاؿ غامضػػػة غيػػػر 

 ُكاضحة.

 كأمامػان, بمعنػى أنػو لػـ يحػدث مػف قبػؿ, أف يككف المكقػؼ جديػدان تك أشكاؿ مف المكاقؼ الغامضة عدة كىناؾ

معمكمػػػات يتضػػػمف المكقػػؼ , أك ـ تعػػػدد أطرافػػو كتػػػداخؿ المعمكمػػاتبحكػػإلػػػى حػػد كبيػػػر  يكػػكف المكقػػػؼ معقػػدان 

 ِ .متناقضة بحيث يصعب تفسيره

تتسـ المكاقؼ المذككرة بضعؼ المعارضة السياسية لمخيار الذم يتبناه القائد السياسػي, كذلػؾ نتيجػة لغمػكض 

ذلؾ فػإف القائػد ينػاكر كيفسػر المعمكمػات المكقؼ أك عدـ تكقعػو, أك تصػكر عػدـ أىميتػو بالنسػبة لممعارضػة. لػ

ف أبػػدل بعػػض األفػػراد اىتمامػػان بالقضػػية فػػإف تضػػارب المعمكمػػات  فػػي ضػػكء خصائصػػو كمدركاتػػو الذاتيػػة. كا 

 ّسيقمؿ مف قدرتيـ عمى تقديـ براىيف تقنع صانع القرار بالعدكؿ عف الخيار الذم يميؿ إلى اتخاذه.

تكقػع, ككجػكد معمكمػات متناقضػة, ازداد أثػر العكامػؿ الشخصػية كمما اتسمت المكاقػؼ بػالغمكض, كعػدـ الأم 

 في صنع السياسة الخارجية.

تتميػػز السياسػػة الخارجيػػة بكجػػكد بعػػض المكاقػػؼ غيػػر الركتينيػػة. كمػػف أمثمتيػػا )إعػػبلف  األزمووة الدوليووة:-5

نشػاء بػرامج جديػدة لممسػا المكاقػؼ تتػيح  ىػذهعدات الخارجيػة, كجػكد أزمػة دكليػة(, الحرب, كعقد المحالفات, كا 

ففػي أكقػات األزمػات, يقػؿ عػدد المشػاركيف ان أكبر في صػكغ السياسػة الخارجيػة, لمقادة السياسييف أف يؤدكا دكر 

 ْفي صنع القرار بدرجة كبيرة مما يزيد مف دكر العكامؿ الشخصية لصانعي القرار.

                                                           
 .ُٔمرجع سابؽ, ص محمد إبراىيـ فضة, ُ
 .ّّٖ, مرجع سابؽ, صتحميل السياسة الخارجيةمحمد السيد سميـ,  ِ
 . ُٖلكيد جنسف, مرجع سابؽ, ص ّ
 .ُٕص ,سابؽ مرجع جنسف, لكيد ْ



56 
 

 : International Crisis Behavior( ICB) كطبقان لتعريؼ )مجمع سمكؾ األزمة الدكلية(

, كفػػي فػػإف األزمػػة تعبػػر عػػف مكقػػؼ نػػاجـ عػػف حػػدكث تغيػػر فػػي البيئػػة الخارجيػػة, أك الداخميػػة لمقػػرار السياسػػي

ـ تيديد لمقيـ األساسية لممجتمع كيتزامف مع قياىذا المكقؼ بتصكر السمطة العميا لصنع القرار السياسي يتسـ 

 ُتان محددان لمرد عمى ىذا التيديد.دراؾ أف ىناؾ كقإلامع التيديد أك يعقبو ترجيح الدخكؿ في مكاجية عسكرية 

يعظـ دكر القائد ك  التيديد,ير المفاجئ, كالكقت المحدكد, كالخطر, كعدـ اليقيف, ك أم أف األزمة مزيج مف التغ

 :ِفي المكقؼ األزمكم ألسباب عدة أىميا

اتخاذه, يؤدم إلى عممية تصعيد تمقائي لسمطة  إف مكقؼ األزمة باعتباره مكقفان يتطمب قراران سريعان ينبغي _         

اتخاذ القرار إلى القائد األعمى, فاألزمة ال تتيح الكقت الكافي لمتشاكر مع كافة المؤسسات السياسية, بؿ 

أحيانان نجد المؤسسات نفسيا مدفكعة إلى تفكيض السمطة الكاممة كالنيائية لمقائد, كمف ذلؾ تفكيض مجمس 

 . ُٕٔٗلجماؿ عبد الناصر أثناء أزمة عاـ األمة سمطاتو كافة 

إف فترة األزمة باعتبارىا تتضمف تيديدان لؤلىداؼ القكمية كلمستقبؿ القائد نفسو, تكلد نكعان مف الضغط  _         

يتخذ القرار بسرعة كحـز في مكاجية األزمة اعتمادان عمى مفاىيمو كمدركاتو الذاتية فالنفسي عمى القائد 

بمعنى جمع المعمكمات عف  ,لو الكقت بانتياج المسمؾ العقبلني في اتخاذ القرار ال يسمح حيث باألساس,

كفي أفعاؿ الطرؼ اآلخر إزاء كؿ بديؿ,  أبعاد مكقؼ األزمة كتقدير مزايا كتكاليؼ كؿ بديؿ كالتنبؤ بردكد

ة تيدد ىكيتيا أزمات شديدالمكقؼ األزمكم يحصد القائد تأييدان جماىيريان, فغالبان إذا كانت الجماىير تمر ب

 متخذةن  , فإنو " يشتد لدييا ىكس بالزعامة ال يقارع, بؿ يصبح عمى أشده, فنراىا تركف إلى زعيـ ماككيانيا

منو معبران أك جسران لمخركج مف أزمتيا الكجكدية أك الظرفية التي تعصؼ بيا, لعمو يعيد إلييا التكازف الذم 

 ّمستقبؿ ما". فقدتو أك يمنحيا الرجاء كاألمؿ في

                                                           
ُ Allan Dowty: Middle East Crisis, U.S.A .Los Angeles, California press, 1981, pp.4, 5. 
 .ُٕٗ -ُٔٗ, مرجع سابؽ, ص اخل تحميل النظم السياسيةالقيادة السياسية كأحد مدجبلؿ عبد اهلل معكض,  1
 .ِ-ُ, صََِٔ, كانكف الثاني (َٖمستقبؿ لمثقافة كاإلعبلـ , العدد ), مجمة النبأ, بيركت, المقاربة أولية في سيكولوجية الزعامةقيس ياسيف,  ّ
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كباعتبار أف في األزمة الدكلية يرجح الدخكؿ في مكاجية عسكرية فإف مف مبادئ التصدم إلدارة أزمة دكلية 

إذ اتفؽ الرأم الرائج بيف خبراء االستراتيجية عمى ضركرة  عمى القرار, القائد السياسيىك إحكاـ قبضة 

ى أم تحرؾ ان لمعكاقب الكخيمة التي قد تترتب عمسيطرة القيادة السياسية عمى القرار االستراتيجي تجنب

 ُ.عسكرم في العصر النككم

 إف القرارات المتخذة أثناء األزمات تعكس إلى حد كبير شخصية القائد السياسي, بعكس القرارات المتخذة أم

ساب حفي المكاقؼ العادية غير المتأزمة كالتي تمارس فييا المؤسسات السياسية دكران أكبر أك يمعب ال

ما كاف المكقؼ متأزمان أكثر, زاد دكر القائد السياسي كأصبح ىك مف يتحمؿ كمف العقبلني فييا دكران كاضحان,

 المسؤكلية بشكؿ رئيسي.

 عوامل تتعمق بالنظام السياسي لمدولة:ثالثًا : 

 :يكجد عدة عكامؿ متعمقة بالنظاـ السياسي تككف مؤثرة في دكر القائد السياسي, كأىميا

 :وب الوصول إلى السمطةأسم-ُ

تتنكع أساليب كصكؿ القائد إلى السمطة مف نظاـ سياسي إلى آخر, كتؤثر ىذه األساليب تأثيران كبيران في دكر 

القائد السياسي كنمط تعاممو, إف كصكؿ القائد إلى السمطة اعتمادان عمى دعـ قبمي أك عشائرم, ) كالذم 

يمسؾ بزماـ صنع القرار ألنو ضامف لمساندة القبيمة كلتعيينو  عادة يرتبط بو تكريث السمطة( يجعؿ القائد

مناصب ىامة كحساسة كألنو يعتمد عمييـ في القكات العسكرية أيضان ) كما ىك الحاؿ  فيأقاربو كأبناء قبيمتو 

ك كصكلو اعتمادان عمى دعـ أجنبي, يجعمو مسيطران  (.إفريقيا ألردف كبعض دكؿالخميج العربي كا دكؿفي 

قرارات الدكلة كذلؾ بسبب حماية القكة األجنبية لو كضمانيا استمراره في الحكـ,) كما كاف االتحاد عمى 

 ِالسكفييتي يدعـ أفغانستاف(.

                                                           
 .ُِٕص  ,ُّٗٗ, ُرجمة كالنشر, ط, القاىرة, مركز األىراـ لمتإدارة األزمات في عالم متغير, عباس رشدم العمارم ُ
 بتصرؼ. ُِٖ-ُُٖ, مرجع سابؽ, صالقيادة السياسية كأحد مداخل تحميل النظم السياسيةجبلؿ عبد اهلل معكض,  1
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كفي حالة األسمكب الدرامي لمكصكؿ إلى السمطة ) كما يسميو د. محمد السيد سميـ( كأف يصؿ القائد إلى 

يعقب ىذه الحاالت فترة  ساحؽ,ة, أك نصر انتخابي السمطة عف طريؽ انقبلب عسكرم, أك ثكرة سياسي

تككف فييا سمطة القائد السياسي في إدارة الشؤكف الخارجية لمدكلة شبو مطمقة, حتى إف كاف نظاـ الحكـ 

 ُديمقراطيان, مما يؤدم إلى انعكاس خصائصو الذاتية عمى السياسة الخارجية.

 :مستوى ىيكل صنع القرار-ِ

و " في حالة التساؤؿ عما إذا كانت العكامؿ الشخصية تؤدم دكران أكبر مف العكامؿ جدت بعض الدراسات أنك 

التنظيمية في السياسة الخارجية, يجيب المسؤكلكف الذيف يشغمكف كظائؼ دنيا بالنفي. لكف يجيب الذيف 

يشغمكف مراكز عميا باإليجاب". كيرجع ذلؾ االختبلؼ في اإلجابة بصفة أساسية إلى صعكبة تحديد 

المسؤكليات في المستكيات العميا. نتيجة لذلؾ فاف القيكد التنظيمية عمى شاغمي المستكيات العميا في التنظيـ 

 ِ في عممية صنع القرار. تقؿ إلى حد كبير مما يسمح لمعكامؿ الشخصية أف تؤدم دكران مؤثران 

 السياسة الخارجية. كمما ارتفع مستكل ىيكؿ صنع القرار, ازداد أثر العكامؿ الشخصية في صنعأم 

 :سمطة اتخاذ القرار-ّ

كتاتكرية تمعب المتغيرات الشخصية يففي األنظمة الد سمطة القائد السياسي بيف نظاـ سياسي كآخر, تتبايف

لصانع القرار الدكر األساسي فييا, لذلؾ كبسبب محدكدية القيكد الداخمية المفركضة عمييا تعد ىذه األنظمة 

 ّف التنبؤ بتصرفاتيا.مف أقؿ النظـ التي يمك

عدد القكل المعارضة المنظمة التي يمكف أف تؤثر في عممية صنع القرار,  الديكتاتكرية كيقؿ في األنظمة

فمثبلن ىذه التنظيمات )كاألحزاب السياسية كجماعات المصالح( ال مكضع ليا في بعض الدكؿ النامية مثؿ 

 ُاعمية في السكاد األعظـ مف نظـ الدكؿ النامية.دكؿ الخميج, بينما تتسـ في حالة كجكدىا بعدـ الف

                                                           
 .ّٕٕ, مرجع سابؽ, صتحميل السياسة الخارجية محمد السيد سميـ, ُ
 .ُٕمرجع سابؽ, ص لكيد جنسف, ِ
 . ُٔص المرجع السابؽ, ّ
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كبالعكس فالنظـ الديمقراطية تحتكم مجمكعات سياسية تحد مف السمطة المطمقة لمقائد السياسي في صياغة 

كتنفيذ السياسة الخارجية. أما في النظـ الديكتاتكرية فإنو بسبب المركزية الشديدة كالخكؼ مف السمطة 

 ِلخارجية تنفذ بالشكؿ الذم رسمو صانع السياسة الخارجية المركزم.الحاكمة فإف السياسة ا

القائد السياسي ذك الكاريزما يمتمؾ سمطة مفكضة لو مف الشعب, يستطيع بسمطتو ىذه الذىاب بدكره كأيضان 

أثر كمما قكيت سمطة اتخاذ القرار التي يتمتع بيا صانع القرار, ازداد أم لخارجية إلى أبعد حد, في السياسة ا

 المتغيرات الشخصية في عممية صنع السياسة الخارجية.

 :دور القائد السياسي في الدول النامية-ْ

 بناء نظرية عامة في حقؿ السياسة الخارجية قاـ عدد منيـ بمحاكالت جادة لتطبيؽ مفاىيـعند قياـ الباحثيف ب

اكلة فيـ الممكات الذىنية لمقائد عمى مح عامة, كمجردة لتفسير سمكؾ السياسة الخارجية مف خبلؿ التركيز

السياسي كمنظكمة معتقداتو أك نزعاتو الشخصية ككانت نتائج تمؾ األبحاث مكضع تساؤؿ مف كقت آلخر, 

 ّإال أف المبلحظ أف ىناؾ ما يشبو االتفاؽ عمى قابميتيا لمتطبيؽ في الدكؿ النامية.

لتػػي تصػػبح فييػػا فمسػػفة القائػػد الشخصػػية ىػػي كتصػػؿ سػػمطة القائػػد السياسػػي فػػي الػػدكؿ الناميػػة إلػػى الدرجػػة ا

 لمصػػػر رئػػػيس ثػػػاني الناصػػػر عبػػػد جمػػػاؿ إلػػػى )نسػػػبة الناصػػػريةكالمػػػذىب السياسػػػي الػػػذم ينسػػػب إلػػػى اسػػػمو 

ىػػذه الػػدكؿ.  , كيعػػكد تعظػػيـ دكره فػػي السياسػػة الخارجيػػة إلػػى طبيعػػة كظػػركؼ(َُٕٗ كفاتػػو حتػػى ُٔٓٗمػػف

مػػع غيػػاب المشػػاركة داء اإلدارم سػػتكل الكفػػاءة فػػي األتتسػػـ بضػػعؼ التكامػػؿ القػػكمي, كتػػدني م فػػالنظـ فييػػا

السياسػية كتزايػػد مظػػاىر عػػدـ االسػػتقرار السياسػي كمػػا صػػاحب ذلػػؾ مػػف ضػعؼ فػػي قػػدرات االسػػتجابة لمنظػػاـ 

السياسػي بصػػفة عامػة كالمحصػػمة النيائيػة لكػػؿ ذلػػؾ ىػي تركػػز عمميػة صػػنع القػػرار فػي يػػد زعػيـ الدكلػػة, كىػػذه 

                                                                                                                                                                                          
 .ِِ, مرجع سابؽ, صالقيادة السياسية كأحد مداخل تحميل النظم السياسية معكض, جبلؿ عبد اهلل  ُ
 .ُٔمرجع سابؽ, ص ,تفسير السياسة الخارجية لكيد جنسف, ِ
 .ُٓكص ٔص , ُٖٖٗ (, شتاءُ, العدد)دراسة السياسات الخارجية: تقييم ونقد، المجمة العربية لمدراسات الدوليةبيجت قرني,  ّ
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ائػػػد السياسػػػي الفػػػرد فيمتمػػػؾ كػػػؿ مقكمػػػات القػػػكة فػػػي الػػػببلد كيتمتػػػع بصػػػبلحيات األكضػػػاع تعػػػزز مػػػف مكانػػػة الق

 ُكسمطات كاسعة لذا فإنو يقـك بدكر المخطط الرئيسي لعممية السياسة الخارجية.

ؿ فػػػػي عمميػػػػة صػػػػنع السياسػػػػة ىػػػػذه الػػػػدكؿ تفتقػػػػر إلػػػػى مؤسسػػػػات قكيػػػػة قػػػػادرة عمػػػػى ممارسػػػػة دكر فعػػػػاككػػػػذلؾ 

 ِالخارجية.

مسػػتكل تطػػكير كاسػػتقرار  ر النمػػك, عمػػى عكػػس الػػدكؿ المتقدمػػة, إذان فػػإفتيػػة فػػي طػػك مؤسسػػاتيا مازالػػت فأم 

الدكلػػة ) سياسػػيان كاقتصػػاديا كاجتماعيػػان( بشػػكؿ عػػاـ كمؤسسػػات صػػنع كتنفيػػذ السياسػػة الخارجيػػة بشػػكؿ خػػاص 

 يتناسب عكسان مع تأثير القائد السياسي في السياسة الخارجية.

 :ة لمقائد السياسي في صنع السياسة الخارجيةأثر العوامل الشخصي: المطمب الثاني

 في يصنعيا الخارجية فالسياسة اآللية, المكضكعية العكامؿ لتأثير محصمة مجرد الخارجية السياسة ليست

 المكركثة الذاتية بدكافعو بعيد حد إلى يتأثر ذلؾ في كىك ,(األفراد مف مجمكعة) أك فرد النيائي التحميؿ

دراكو الذىنية كبتصكراتو يتو,شخص كبخصائص كالمكتسبة,  في كأثرىا المكضكعية الظركؼ لطبيعة كا 

 لسياسة دراسة ىي الكاقع في األمريكية, الخارجية السياسة تيدرس حينما فمثبلن  ,لدكلتو الخارجية السياسة

 معينة ذىنية كتصكرات ذاتية كخصائص دكافع يمتمككف بشر األشخاص كىؤالء ,محددكف أشخاص يصنعيا

 العكامؿ, تمؾ تفاعؿ لكيفية آلي بحساب تقكـ حاسبات كليسكا بيـ, المحيطة كالبيئة المكضكعية كامؿالع عف

 يـدكافع كفيميـ يتطمب دراسة ,يصنعكنيا الذيف األشخاص فيـ بدكف السياسة تمؾ نتفيـ أف كيصعب

دراكك  الشخصية يـسماتك   .لممكاقؼ يـا 

 

 الخارجية: السياسة صنع يف السياسي الذاتية لمقائد الدوافعأثر أواًل: 

                                                           
 .ُِٗ, ص مرجع سابؽ, السياسة الخارجية مصباح, زايد عبيد اهلل ُ
 .ُّٖ, مرجع سابؽ, صتحميل السياسة الخارجيةمحمد السيد سميـ,   ِ
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ليس مف السيكلة بمكاف تحديد الدكافع التي تدفع بصانعي القرار إلى األخذ ببعض الخيارات دكف غيرىا, 

كما أف صانعي القرار أنفسيـ غالبان ال يككنكف عمى كعي بتمؾ الدكافع, كيزداد البحث عف دكافع صانعي 

ة عف القادة. فمف غير المحتمؿ أف يخضع القادة القرار صعكبة الستحالة الحصكؿ عمى بيانات نفسي

كلذلؾ يجب االستفادة مف الكسائؿ غير المباشرة لمحصكؿ عمى  ,لبلختبارات النفسية كال حتى لمتحميؿ النفسي

استنتاج تمؾ الخصائص كالدكافع مف تحميؿ السمكؾ, أك مف معمكمات مف خبلؿ تحميؿ الخطب, أك تمؾ ال

القرار, كعمى الرغـ مف صعكبة المبلحظة المباشرة, فإف معظـ األبحاث  مقابمة مساعدم صانعيؿ خبل

بالتكصؿ إلى بعض النتائج فيما يتعمؽ بأثر الدكافع النفسية عمى تي أجريت حتى اآلف تسمح النفسية ال

 سمكؾ األفراد حينما يصمكف إلى السمطة.

ية كالمعنكية( لئلنساف, كالتي تدفع الفرد مجمكعة العكامؿ المرتبطة بالحاجات األساسية )الماد :ىي الدوافعف

 ُإلى التصرؼ بشكؿ معيف.

ىي الحاجة إلى القكة. فدراسات عمـ  -إف لـ يكف كميـ-كمف أىـ الدكافع المحركة ألغمب الزعماء السياسييف

اكز النفس االجتماعي عف األفراد الراغبيف في القكة تؤكد أف ىؤالء األفراد أكثر تطمعان مف غيرىـ إلى المر 

لى السيطرة عمى اآلخريف, كأكثر كلعان بالجدؿ كأقؿ ميبلن نحك االىتماـ بالنكاحي اإلنسانية, كما  القيادية, كا 

ىناؾ الحاجة إلى االنتماء, ك في الكقت نفسو ال يحبكف المخاطرة, أنيـ ينزعكف إلى الشؾ في اآلخريف, ك 

لتحقيؽ  ى المخاطرة إف كاف ذلؾ فرصةكالرغبة في اإلنجاز فالشخص ذك الحاجة إلى اإلنجاز يميؿ إل

أما الشخص ذك الحاجة الشديدة إلى االنتماء, فإنو يحاكؿ جاىدان الحصكؿ عمى األىداؼ التي يصبك إلييا, 

التخمص مف ا الشخص في مجاؿ العمؿ السياسي مكافقة اآلخريف عمى ما يفعؿ. كيصعب عمى ىذ

ف ات ,مستشاريو ضح لو عدـ جدكل ىذا الكالء. كربما يقمؿ ىذا االستعداد كربما يميؿ إلى الكالء ليـ حتى كا 

                                                           
 .ّٖٓ, مرجع سابؽ, ص تحميل السياسة الخارجيةمحمد السيد سميـ,  ُ
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المسبؽ مف رغبة ىذا الشخص في السيطرة بسبب غمبة اىتمامو باآلخريف عمى االىتماـ بالقضايا الكبرل. 

 ُكذلؾ فإف مثؿ ىذا الشخص يككف غير قادر عمى اتخاذ القرار بمفرده أك كفقان لرأيو الشخصي.

 :الخارجية السياسة صنع في السياسي لمقائد السمات الشخصيةأثر ثانيًا: 

إلى أيضان باإلضافة إلى محاكلة استنتاج الدكافع التي تحرؾ األفراد لمتصرؼ بشكؿ معيف, سعى الباحثكف 

كعمى الرغـ مف أف صانعي  كتصنيفيا, معيف بشكؿ لسمات الشخصية التي تجعؿ الفرد يتصرؼتحديد ا

ما يخضعكف ليذه االختبارات النفسية بشكؿ مباشر, فإف األبحاث المتكفرة القرار في السياسة الخارجية نادران 

 تتيح معرفة كيفية تصرؼ النماذج الشخصية المعينة حيف تقـك بدكر صانع القرار.

: مجمكعة الخصائص المرتبطة بالتككيف المعرفي كالعاطفي كالسمككي لئلنساف, كأف ىي السمات الشخصيةف

 ِية, أك يككف مياالن إلى االنفتاح عمى األفكار الجديدة.يككف الفرد ذا شخصية تسمط

 :ّكلعؿ مف أىـ نماذج السمات الشخصية لمقائد السياسي التي ثبت عبلقتيا بالسياسة الخارجية ىي

مف سمات الشخصية التسمطية: النزعة إلى السيطرة عمى  )ألدورنو(:نموذج الشخصية التسمطية-ُ

المفاىيـ النمطية, مع رؤية ثابتة لمعالـ السياسي عمى أنو مككف مف  المرؤكسيف, كالنزعة إلى استعماؿ

أصدقاء أك أعداء. كذلؾ ينزع التسمطيكف إلى أف يككنكا شديدم التعصب لقكميتيـ, كبالتالي فيـ أكثر ميبلن 

لمنزكع نحك الحرب كالعدكاف. أضؼ إلى ذلؾ أف التسمطييف يفضمكف عادة االختيارات المحددة, كشف حرب 

 ممة, أك كقؼ الحرب نيائيان.شا

ميمتكف رككيتش ىك رائد التحميؿ السياسي  ييعد :)لميمتون روكيتش(المنغمقة عقمياً نموذج الشخصية -ِ

الشخصية. فالشخصية المنغمقة عقميان أك "الدكجماتية" تتميز  كأحد أبعاد (المنغمؽ)المنفتح ك لخصائص العقؿ 

الىتماـ بمصدر المعمكمات أكثر مف اىتماميا بمضمكف المعمكمات, بزيادة درجة القمؽ النفسي, كتتجو إلى ا

                                                           
 .ِّ-ِِمرجع سابؽ, ص ,لكيد جنسف ُ
 .ّٖٓ, مرجع سابؽ, ص تحميل السياسة الخارجيةمحمد السيد سميـ,  ِ
 .ّٖٖ-ّٕٖ, ص المرجع السابؽ ّ
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كما أنيا ال تستطيع أف تستكعب المعمكمات الجديدة التي تتناقض مع عقائدىا. كمف ثـ, فإف تمؾ الشخصية 

ال تستطيع صياغة سياسة خارجية متكاممة أك رشيدة. إذ أنيا ال تستطيع أف تحمؿ كؿ البدائؿ المتاحة, مما 

أماميا بعض البدائؿ. كذلؾ فيذه الشخصية تنظر إلى العالـ بعقمية تآمرية كمف خبلؿ قكالب جاىزة يغمؽ 

سمفان. كما أنيا أكثر ميبلن إلى استعماؿ القكة في التعامؿ مع اآلخريف, كأكثر سرعة في اتخاذ القرارات, كأقؿ 

 استعدادان لتقبؿ الحمكؿ الكسطى.

بعدة  Self-actualization) )تتسـ الشخصية المحققة لمذات  :مو()ألبراىام ماس نموذج تحقيق الذات-ّ

, كاإلحساس باحتراـ الذات حساس باألمف كالعاطفة كاالنتماءأبعاد أىميا إشباع الحاجات الطبيعية, كاإل

((Self-esteem ,د لدل الشخص اإلحساس بالثقة في العالـ فيذه األبعاد ىي التي تكلِّ  منذ الصغر

أما ضعؼ اإلحساس باحتراـ الذات لدل الفرد, فينزع بو إلى ؿ إلى االنفتاح عمى العالـ, كالمي الخارجي,

كمف ثـ قد  التعصب القكمي, كالميؿ إلى تحقيؽ النجاح الخارجي كأداة لتعكيض اإلحساس بعدـ احتراـ الذات

تقديـ الدكؿ صنع السياسة الخارجية. ف مكقعيصبح مف الصعب التأثير عمى مثؿ ىذا الفرد إذا كاف في 

ـ لو عمى أنيا قدَّ قد يزيد مف سمككو العدائي, ألنو يميؿ إلى تفسير التنازالت التي تي خرل تنازالت ليذا الفرد األ

يحمؿ صانعك القرار بعض السمات الشخصية التي تؤثر عمى سمكؾ  أحيانان كبصفة عامة,  عبلمة ضعؼ.

كز القيادية شخصيات عاجزة عف ضبط اتكلى المر ي فأحيانان السياسة الخارجية كخياراتيا. ليس ىذا فقط 

 عكاطفيا مما يسبب مشكبلت حقيقية بالنسبة الستقرار النسؽ الدكلي.

 الخارجية: السياسة صنع في السياسي لمموقف القائد إدراكأثر ثالثًا: 

مف ىك تعبير عف كعي الفرد بالقضايا المكضكعية المرتبطة بمكقؼ معيف. فالفرد يتمقى مجمكعة ضخمة 

المعمكمات اليكمية عف شتى المكضكعات.ىذه المعمكمات تخمؽ لدل الفرد كعيان معينان بتمؾ المكضكعات. 

ىذا الكعي لدل الفرد بحيث يتمكف مف إعطاء معنى يتعمؽ بتمؾ المكضكعات, ييثار ككمما طرأ حافز خارجي 
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لفرد حينما يثار حافز خارجي يدفع ليذا الحافز. كمف ثـ, فاإلدراؾ ينصرؼ إلى القضايا التي تثار في ذىف ا

 ُالفرد إلى تذكر تمؾ القضايا.

كلكنيا  فقط, عمى قكة الدكلة, كأكضاعيا السياسية كاالقتصادية ة الخارجية بناءن ال تتحدد خيارات السياس

تتحدد عمى أساس تصكر صانعي قرارات السياسة الخارجية ليذه العكامؿ المختمفة كأثرىا في تحديد خيارات 

. كتتطكر لية بتصكراتيـ عف العالـ الخارجي, كيتأثر إدراؾ صانعي القرار لؤلحداث الدك ياسة الخارجيةلسا

حتى أف  ىذه التصكرات عبر فترة طكيمة مف الزمف متأثرة بخبرات صانع القرار كالعقائد كالتقاليد في المجتمع.

و, ىي عبارة عف جكىر ما يتصكره صانع القرار كيضعيا نصب عيني أىداؼ السياسة الخارجية التي يرسميا

عمى  لمظركؼ كاألكضاع التي يريد تحقيقيا في المستقبؿ مف خبلؿ ممارسة التأثير -صانع القرار –

 ِمعطيات البيئة الخارجية.

كحينما تتعدد التفسيرات المحتممة لؤلحداث الدكلية , فإف صانع القرار يختار التفسير , ثـ البديؿ األكثر اتفاقان 

بيد أنو مف المحتمؿ أف يغير صانعك القرار تصكراتيـ عف الكاقع كميان عندما تظير أحداث راتو, تصك  مع

دراؾ المرء لؤلحداث الخارجية كلكيفية التصرؼ إزاءىا يتأثر كثيران ى اإلطبلؽغير متكقعة عم بتصكر  , كا 

عدـ القدرة عمى  بسبب مشكمة كربما ال تؤثر الخبرة السابقة في القرارات البلحقة ,المرء لمسكابؽ التاريخية

كذلؾ تؤثر تكقعات الفرد عمى إدراكو لؤلحداث الجديدة كلذلؾ فصانعك القرار  ,استخبلص النتائج السابقة

, بعكس ما إذا تكرالغربيكف يسرعكف إلى الحكـ عمى الدكؿ األخرل بالعدكانية إذ تسمـ مقاليد السمطة فييا دكتا

في عممية  السياسي االنتخابات الحرة, كيؤثر الدكر الذم يمعبو القائدعف طريؽ كصؿ النظاـ الجديد لمحكـ 

ى حجـ المعمكمات التي فدكر الفرد يؤثر عم في تصكره لمعالـ الخارجي, صنع السياسة الخارجية أيضان 

كييحتمؿ أف تؤثر األدكار  ى إدراؾ الفرد لممسؤكلية,, كاألىـ مف ذلؾ أف تغيير األدكار يؤثر عميحصؿ عمييا

ك بصرؼ النظر عف مصدر المعمكمات التي تكٌكف مرء في الماضي عمى نظرتو لمعالـ, لتي أداىا الا

ؽ بيف شتى تصكرات الفرد عف الكاقع , فإف  الفرد يجد نفسو أماـ ضغكط قكية لتحقيؽ نكع مف االتسا
                                                           

 .ّٖٗص , سابؽ مرجع ,الخارجية السياسة تحميل, سميـ السيد محمد ُ
 .َٔص زايد عبيد اهلل مصباح, مرجع سابؽ, ِ
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ريقة تجعميا تتسؽ فعندما يتمقى أم فرد معمكمات جديدة يبدأ في محاكلة تفسيرىا بط مككنات تمؾ التصكرات,

 ُمع المعتقدات كالتصكرات القائمة.

ليا أف يقمؿ مف التضارب كقد حدد عمماء النفس االجتماعي العديد مف األساليب التي  يمكف لمفرد مف خبل

كربما يصبح اإلدراؾ االنتقائي ىك األداة  ى الفرد معمكمات تتضارب مع تصكرهالذم يظير حيف يتمقالذىني 

القائد كيستطيع , بيف المعمكمات الجديدة كتصكراتو ستخدميا الفرد لئلقبلؿ مف حجـ التناقضالرئيسية التي ي

أما األداة الثالثة لمتغمب عمى مشكمة طريؽ إنكار المعمكمات المستقبمة, ك  عف الذىني الفرد أف يحقؽ االتساؽ

 السمبية األعماؿ الداخمية بيفيفصؿ القائد مثبلن ف ,استقباؿ معمكمات متناقضة فيي تجزئة تمؾ المعمكمات

أما الكسيمة الرابعة فيي في مجاؿ السياسة الخارجية, ك  الحميؼ يذا القائداإليجابي لسمكؾ القائد حميؼ كبيف ل

أخيران يمكف لصانع القرار تعزيز عممية االتساؽ الذىني المعمكمات المتضاربة بعد كصكليا,  إعادة صياغة

 ني إلى سكء فيـ األحداث الدكلية,كتؤدم محاكلة اإلبقاء عمى االتساؽ الذى بالميؿ إلى تأييد آرائو كخياراتو,

فحيف تستبعد المعمكمات أك ييعاد تأكيميا مف أجؿ المحافظة عمى االتساؽ الذىني يزداد احتماؿ الكقكع في 

الخطأ بشكؿ كبير, كىناؾ كسائؿ دفاع نفسية أخرل تؤدم إلى تشكيو تصكر الشخص لمكاقع كمف ىذه 

الحككمات تسعى كأيضان , الشخصي عمى المكضكع محؿ التعامؿ سائؿ ميؿ الفرد  إلى فرض إحساسوالك 

ف ىذا اإلخفاء المتعمد لمنكايا يتطمب مف صانع القرار أف يبذؿ إإلى تضميؿ صانعي القرار,  األخرل غالبان 

إدراؾ القائد السياسي لؤلحداث تفسير ك سكء كثيران ما يؤدم ك إلى النكايا الحقيقية لتمؾ الدكؿ, جيدان لمتكصؿ 

لى تصعيد الصراعات الدكلية.الدكلية إلى نشكب   ِحرب كا 

 :االنتقادات الموجية لمدرسة تحميل دور القائد السياسي في صنع السياسة الخارجية: الثالثالمطمب 

سير السياسة يقدـ بعض الباحثيف حججان لمبرىاف عمى عدـ ضركرة تحميؿ المتغيرات المتعمقة بالقائد عند تف

 الخارجية, كمف ىذه الحجج:

                                                           
 .ّٓلكيد جنسف, مرجع سابؽ, ص ُ
 .ِْ, صسابؽ مرجع جنسف, لكيد ِ
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يرل بعض الدارسيف أف السياسة الخارجية ىي نتائج  ارجية عممية ىيكمية بصفة أساسية:أواًل و السياسة الخ

دارية ضخمة تضع قيكدان عمى دكر القائد  لقكل اجتماعية, كما أنيا تيصنع داخؿ مؤسسات سياسية كا 

في النياية ممثؿ لطبقة معينة أك نخبة سياسية معينة, كال يممؾ إال السياسي. كذلؾ, فالقائد السياسي ىك 

 ُاالنصياع إلرادة تمؾ الطبقة أك النخبة.

 :السياسيين اتباع سياسات متشابيةثانيًا و الموقف السياسي يفرض عمى القادة  

ضػعت مجمكعػة فالسمكؾ اإلنساني ىك محصمة لحكافز بيئية كامنة في المكقؼ الخارجي. كمػف ثػـ فإنػؾ إذا ك 

مػػػف القػػػادة السياسػػػييف مختمفػػػي العقائػػػد كالشخصػػػيات فػػػي ذات المكقػػػؼ السياسػػػي فػػػإنيـ سػػػيتبعكف حتمػػػان ذات 

  ِالسياسات.

 ثالثًا و خصائص القيادات السياسية يمغي بعضيا البعض:

نمػا يصػنعيا مجمكعػة  يضيؼ عدد آخر مف البػاحثيف أف السياسػة الخارجيػة ال يصػنعيا قائػد سياسػي كاحػد, كا 

مػػف القػػادة السياسػػييف لكػػؿ مػػنيـ خصائصػػو المسػػتقمة. كمػػف شػػأف تفاعػػؿ تمػػؾ الخصػػائص فػػي عمميػػة صػػنع 

مػى أحسػف ع_السياسة الخارجية أف يمغي األثر المحتمؿ لقائد كاحد. كمف ثـ تصبح عممية السياسة الخارجيػة 

 ّمحصمة لتفاعؿ مفاىيـ كعقائد مجمكعات مف األفراد.الفركض _ 

الحجػػػج بػػػأف القائػػػد السياسػػػي لػػػيس مجػػػرد ممثػػػؿ لمصػػػالح كتصػػػكرات كعقائػػػد مؤسسػػػة  يمكػػػف الػػػرد عمػػػى تمػػػؾ

اجتماعية, صحيح أف ىناؾ مصالح قكمية عامة يػؤمف بيػا كػؿ مػف يشػغؿ منصػب القائػد السياسػي المركػزم, 

ف  لكف تمؾ المصالح تكتسب أبعادان محددة مف خبلؿ رؤية القائد السياسي لتمؾ المصالح, ككسائؿ تحقيقيا, كا 

لمكقػػؼ السياسػػي ال يشػػكؿ بمفػػرده مرشػػدان لتكجيػػات السياسػػة الخارجيػػة. كلكػػف القائػػد السياسػػي يتصػػرؼ فػػي ا

ف خصػػائص القيػػادات  المكقػػؼ المحػػدد طبقػػان لعقائػػده كتصػػكراتو عػػف األسػػمكب األمثػػؿ لمتعامػػؿ مػػع المكقػػؼ, كا 

                                                           
ُ Katarina Brodin, Belief systems, doctrines ,and perception ,co-operation and conflict,2,1972,p.101. 
ِ Joyce Kolko and G.Kolko, The limits of power: World and the United States Foreign Policy, 1945 -1954, New York: Harper 

and Row, 1972,pp.7-8.  
ّ W.Levi ,Ideology, Interests, and foreign policy. International studies Quarterly,14,1970,pp.1-13. 
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نمػػا العكػػس ىػػك الصػػحيح. فالقائػػد السياسػػي المر  كػػزم يختػػار مستشػػاريو السياسػػية ال يمغػػي بعضػػيا الػػبعض كا 

كمسػػػاعديو مػػػف بػػػيف مػػػف يتفقػػػكف معػػػو فػػػي العقائػػػد كالتصػػػكرات. فػػػإذا اختمػػػؼ أحػػػدىـ معػػػو فػػػي تمػػػؾ العقائػػػد 

 كالتصػػكرات, يػػتـ إعفػػاؤه مػػف منصػػبو. فالقائػػد السياسػػي المركػػزم يسػػتطيع إلػػى حػػد بعيػػد أف يفسػػر الػػدكر الػػذم

حيػػػث تقػػػؿ القيػػػكد يػػػداف السياسػػػة الخارجيػػػة ذات عمػػػى مكينطبػػػؽ ذلػػػؾ بالػػػ يضػػػطمع بػػػو تفسػػػيران يتفػػػؽ مػػػع آرائػػػو,

كتصػػػػدؽ تمػػػػؾ  المفركضػػػػة مػػػػف الػػػػرأم العػػػػاـ الػػػػداخمي,المفركضػػػػة عمػػػػى القائػػػػد السياسػػػػي خاصػػػػة تمػػػػؾ القيػػػػكد 

المبلحظة بشكؿ أكبر عمى النظـ التسمطية كخاصة تمؾ النظـ التي تتميز بضعؼ المستكل المؤسسػي, كعنػد 

اسي بعػد دخكلػو السػمطة, ربمػا يتبػيف أف بعػض تمػؾ السياسػات لػـ تأمؿ السياسات التي تخمى عنيا القائد السي

يكف يعكس عقائد كتصكرات القائػد السياسػي, كلكنػو كػاف محصػمة لعمميػة المزايػدات السياسػية االنتخابيػة التػي 

 ُ تعكد عمييا القادة السياسيكف في النظـ الغربية الديمقراطية.

الخارجيػػة  السياسػة صػنع فػػي السياسػي القائػد دكر تحميػػؿ درسػةلم المكجيػة تسػتنتج الدراسػة أف تمػؾ االنتقػػادات

عاقةن  زيادةن  السياسي القائد دكر في مؤثرةىي عبارة عف عكامؿ  الخارجيػة, كليسػت حجػج  السياسػة صنع في كا 

 مقنعة بضركرة عدـ دراسة ذلؾ الدكر.

ة تشترؾ في صفة جكىرية إف العكامؿ أك المتغيرات المكضكعية المؤثرة عمى السياسة الخارجيف كبالنتيجة

كىي أنيا متغيرات ذات طبيعة بنيكية, أم أنيا مرتبطة ببناء الدكلة كالمجتمع كالنظاـ السياسي, كالنظاـ 

الدكلي, أما العكامؿ الشخصية القيادية )المتغيرات ذات الطبيعة الفردية( تؤثر بشكؿ حاسـ في السياسة 

األخير فرد أك مجمكعة أفراد, كىي ليست محصمة لممجمكع  الخارجية ,ألف تمؾ السياسة يضعيا في التحميؿ

 اآللي لممتغيرات المكضكعية البنيكية.

 ك كمف أىـ الدكافع التي تدفع بصانعي القرار إلى األخذ ببعض الخيارات دكف غيرىا الحاجة إلى القكة

تي ثبت عبلقتيا بالسياسة كمف أىـ نماذج السمات الشخصية لمقائد السياسي ال ,الحاجة الشديدة إلى االنتماء

  الخارجية ىي: نمكذج الشخصية التسمطية, كنمكذج الشخصية المنغمقة عقميان, كنمكذج تحقيؽ الذات.
                                                           

 .ّٕٓ-ّّٕ, مرجع سابؽ, صتحميل السياسة الخارجيةمحمد السيد سميـ,  ُ
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 الفصل الثاني

 في السياسة الخارجية الروسية الرئيس بوتينعوامل بروز دور 

 الحكـ. الرئيس بكتيفخصائص بيئة القرار في ركسيا عند استبلـ المبحث األول: 

 .الركسي القيـ السائدة في المجتمع الذم يعيش فيو القائدالمطمب األول: 

 .يعمؿ بيا القائد الركسي البيئة الجغرافية كالسياسية التيالمطمب الثاني : 

 . َََِتدىكر األكضاع الركسية قبؿ االنتخابات الرئاسية لعاـ المطمب الثالث:

 .الرئيس بكتيفكالصفات الشخصية كالخبرة المكتسبة لمرئيس  خصائصالالمبحث الثاني: 

 : الخصائص المتشٌكمة أثناء الطفكلة.المطمب األول

 .سبة في العمؿ االستخباراتيالصفات كالخبرة المكتالمطمب الثاني: 

 الخبرة السياسية.المطمب الثالث: 

 .الرئيس بكتيفأسمكب قيادة المبحث الثالث: 

 .أسمكب القيادة السياسية كاالقتصاديةالمطمب األول: 

 .لممؤسسة العسكرية الرئيس بكتيفقيادة المطمب الثاني: 

 .ركسيةفي السياسة الخارجية ال الرئيس بكتيفنيج المطمب الثالث: 
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 الفصل الثاني

 في السياسة الخارجية الروسية الرئيس بوتينعوامل بروز دور 

شيدت ركسيا االتحادية تحكالت جذرية منذ بداية التسعينيات, عمى صعيد مقكمات القكة الشاممة, بما يشممو 

الدكلية. ككانت ىذه ذلؾ مف التماسؾ السياسي الداخمي, كالقدرة العسكرية كاألداء االقتصادم كالمكانة 

 التحكالت مف الكثافة كالتسارع بصكرة يندر حدكثيا في العبلقات الدكلية الحديثة.

كرثت ركسيا االتحادية أغمب التركة السكفييتية, كلكنيا عانت  ُُٗٗ ففي أعقاب تفكؾ االتحاد السكفييتي

زمات تمؾ االختبلالت التي شابت مف أزمات سياسية كاقتصادية كاجتماعية حاٌدة, كمما زاد مف حٌدة ىذه األ

, التي اتسمت بارتباؾ سياسي كبير كىيمنة أقمٌية محدكدة ُٗٗٗ-ُُٗٗ أداء نظاـ الرئيس بكريس يمتسف

اإلثنية  كاسعة الثراء عمى شؤكف السياسة كاالقتصاد في آفو كاحد معان, باإلضافة إلى انفبلت المشكبلت

 ..كتفشي الفساد كالجريمة المنٌظمة.

التي برزت منذ تكليو رئاسة الحككمة في عاـ  -الرئيس بكتيفؿ ىذه األكضاع, شىكمت شخصية كفي ظ

كالسياسات التي تبناىا محاكلةن إصبلحيةن شاممةن ضمنت  –ـ َََِـ, ثـ تكليو رئاسة الدكلة في عاـ  ُٗٗٗ

شطة كاستعادة المكانة لو دعمان شعبيان كقاعدة اقتصادية كعسكرية كسياسية مٌكنتو مف اتباع سياسة خارجية ن

 التحاد السكفييتي.اكاف يتمتع بيا  لركسيا التي الدكلية
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المبحث الثاني  كفي, المبحث األكؿفي  الرئيس بكتيفميدت لبركز دكر  التي األكضاع الركسية تـ دراسةسي

ات لسياساالمبحث الثالث  فيك  دكره, بركز التي ساىمت بشكؿ كبير في القيادية الرئيس بكتيفشخصية 

 . في عيده التي ستتأثر كتؤثر حتمان بالسياسة الخارجية الركسية ك الرئيس بكتيفالتي اتبعيا  الداخمية

 :الحكم الرئيس بوتينخصائص بيئة القرار في روسيا عند استالم  :المبحث األول

كالبيئة السياسية تتضمف بيئة صنع القرار كاتخاذه القيـ السائدة في المجتمع الذم يعيش فيو القائد السياسي, 

 , كأكضاع الببلد االقتصادية كالعسكرية كغيرىا...كالجغرافية التي يعمؿ بيا القائد السياسي

دكر برز تي  في ركسيا صنع القراربيئة لالسياسية كالجغرافية كاالقتصادية ك كالثقافية  االجتماعية خصائصالإف 

 .بشكؿ خاص كتيفالرئيس بأبرزت دكر ك عاـ  بشكؿو  في ركسيا القائد الفرد

السياسية  , كالبيئةالقيـ السائدة في المجتمع الركسيفي ركسيا  بيئة صنع القرار كاتخاذهخصائص  تتضمفك 

 في صنع القرار المجتمع كالبيئة السياسية في ركسيا يعطياف الدكر األكبريعمؿ بيا القائد الركسي, ألف التي 

تدىكر األكضاع الركسية قبيؿ أيضان  في ركسيااذه بيئة صنع القرار كاتخخصائص كمف , لمقائد الفرد

 .لمببلدالرئيس الذم يعيد االستقرار يؤيد الشعب الركسي جعمت التي  َََِانتخابات الرئاسة لمعاـ 

 :الروسي المطمب األول: القيم السائدة في المجتمع الذي يعيش فيو القائد

 الثقافة السياسية.الييكية الركسية, ك  ك جتماعي,التككيف االدة في المجتمع الركسي في تتجمى القيـ السائ

ككيؼ يعمؿ عمى مراعاة ىذه القيـ,  الرئيس بكتيفكسيتناكؿ المطمب كيؼ أثرت ىذه القيـ في نمط قيادة 

كيأخذىا بعيف االعتبار دائمان في تصريحاتو, كقراراتو رغـ التناقضات أحيانان بيف فئات المجتمع, كبالتالي 

 المرتفعة بيف جميع الفئات. يحافظ عمى شعبيتو

 أواًل: التكوين االجتماعي:
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ركسيا دكلة متعددة القكميات, كقد جاء ذلؾ في مقدمة الدستكر: "نحف شعب ركسيا الفدرالية المتعددة  تعد 

أما ُجماعة عرقية, يشكؿ الركس منيـ أكثر مف أربعة أخماس السكاف. َُّكينتمي سكانيا إلى  القكميات".

آالؼ طائفة أك )تجمع ديني( مسجمة في ركسيا  ٗركسيا دكلة متعددة األدياف فيناؾ  تعدنة, فمف حيث الديا

إال أف غالبية معتنقي الديانات مف المسيحييف, كمعظميـ مف  عقيدة كديانة. َْتنتمي إلى أكثر مف 

ىك ما  االتحاديةفي ركسيا  إف التبايف العرقي كالديني الكبيرِ.كيشكؿ المسممكف ثاني الديانات األرثكذكس

في ركسيا نفسيا تقبؿ مف الجماعات القكمية  االنفصاؿ كالتفكؾ. كتجد كثيران ر يرشح كثيران مف المناطؽ لخط

خيار القبضة الحديدية المركزية كالشمكلية حفاظان عمى أصقاع الدكلة مترامية األطراؼ بدالن مف أف يأتي 

 ّاء الفدرالي.خيار الديمقراطية بالتفسخ كالتفكؾ كانفراط البن

عندما كاف رئيسان لمكزراء  -الشيشاف في رىاباإلالبدء بعممية مكافحة  الرئيس بكتيفكلذلؾ عندما اقترح 

الشيشاف تصمح ألف تككف سببان جيدان لمتضامف, ألنيا لعبت ىذه العممية في  أيده الركس, كتبيف أف -ُٗٗٗ

كليذا السبب كجد مكاطنك لركسي, متشككان في مستقبمو, جتمع ادكرى العدك الداخمي كالخارجي معان, إذ كاف الم

ما بعد الحقبة السكفييتية المرىقكف كالخائبكف في العكدة إلى القرارات القاطعة كالنمكذج السمطكم كالبحث عف 

 ْبعض السكينة كالراحة.. العدك

 ثانيًا: اليتوية الروسية:

ؿ التاريخي حكؿ ىكية ركسيا, ىؿ ىي دكلة إعادة انبعاث الجد ُُٗٗشيدت ركسيا منذ االستقبلؿ سنة

, كاحد ينظر يمثؿ نسران ذا رأسيفلرسمي لركسيا القيصرية الشعار اأف ...كحتى أكربية أـ دكلة آسيكية؟ 

 ٓباتجاه الشرؽ )آسيا(, كاآلخر في اتجاه الغرب )أكربا(.

                                                           
 .ُٔ, صُٖٗٗ, ُ, بيركت, مركز دراسات الكحدة العربية, طالروسية-صناعة القرار في روسيا والعالقات العربيةنكرىاف الشيخ,  ُ
 .ُٕالمرجع السابؽ نفسو, ص ِ
 .ِْ, صََِٗ, ُ, بيركت, الدار العربية لمعمـك ناشركف, طلدولي)أزمة الفترة االنتقالية(استعادة روسيا مكانة القطب اعاطؼ عبد الحميد,  ّ
 .ٖٓ, صََِٔ, ُط , بيركت, الدار العربية لمعمـك ناشركف,الرئيس بوتينروسيا ليميا شيفتسكفا,  ْ
 .َْ, صََِٕ, تشريف األكؿ (َُٕ)دالسياسة الدكلية, العدالتحوالت الكبرى في السياسة الخارجية الروسية، محمد السيد سميـ,  ٓ
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كذج الغربي القائـ عمى ليست شرقية تمامان, كفي نفس الكقت ليا خصكصية جغرافية ترفض النمركسيا إف 

كيعكد السبب في ذلؾ  الفدرالية كالديمقراطية كتعمف أنيا غير مستعدة لسماع محاضرات الديمقراطية الغربية.

, كغير مضطرة إلى ما يمكف تسميتو مبدأ "الكفاية" الركسي الذم تىٍعتبر فيو ركسيا نفسيا مكتفية عف غيرىا

مبلمح الكفاية الركسية في أف لدل ىذه الدكلة مساحة كبيرة مف الثقة لتطبيؽ التجارب األكربية... تتمثؿ أىـ 

 .ُبالنفس كشعكران عميقان بأف ليا فضبلن كبيران عمى شعكب المنظكمة الغربية

تمتمؾ ركسيا المقكـ الركحي ألية دكلة تتطمع إلى إذ ي لذاتو كمبدأ الكفاية ىذا يستند إلى كعي الشعب الركس

الركسي "جكممييؼ" اسـ "الباسيكنارنست"  المقـك الذم أطمؽ عميو عالـ األنثركبكلكجيا السيادة العالمية, ذلؾ

أك "الكلع بالسيطرة عمى العالـ", إذ يبدك الشعب الركسي عمى دراية بذاتو كيمتمؾ كعيان تاريخيان بالدكر 

ء سياسات الكاليات ركسيا االتحادية بخيبة األمؿ مف جرا تر شع ِالمحكرم الذم يمكف أف يمعبو في العالـ.

المتحدة األمريكية, كالتجاىؿ الكاضح لممكاقؼ الركسية المعارضة لمكاقفيا في بعض األحياف عمى الرغـ مف 

يات المتحدة قرار الكال عندما عارضت ركسيا حدث ضكية دائمة في مجمس األمف الدكلي)كماتمتع ركسيا بع

تكافؽ اآلراء المختمفة, كبركز إجماع شعبي عمى  إف ىذا الشعكر أدل إلى (ََِّغزك العراؽ  مريكيةاأل

العاـ لدل الشعب الركسي فحكاه أف ركسيا الشعكر  ,كجكب أف تعكد ركسيا كما كانت, قٌكة عظمى ليا ىيبتيا

عمى السياسة الخارجية  الرئيس بكتيفانطبلقان مف ىذه النقطة, كاف تركيز ّلـ تقبع بعد في مكضع الزاكية.

كفي بعض  كانتيا الدكلية كىيبتيا, كىك ما جعمو يحافظ عمى مستكيات قبكؿ شعبي عالية.التي تعيد لركسيا م

"الكلع بالسيطرة عمى العالـ" يستمد قكتو مف الدكر الكظيفي التاريخي الذم لعبو الركس في  كافالفترات 

ي العالـ المسيحي, إذ . كقد يستمد ىذا الكلع طاقتو مف الدكر الديني لركسيا فلركسيا حماية المناطؽ المجاكرة

تمثؿ الكنيسة الركسية أحد أىـ المراكز الدينية في العالـ كمعقبلن لممذىب األرثكذكسي في كافة أنحاء أكراسيا, 

                                                           
1

  .45مسجع سابق, صاستعادة روسيا مكانة القطة الدولي)أسمة الفتزة االنتقالية(، عاطف معتمد عبد الحميد,  
 .ُُٗ, صسابؽ مرجع ,(االنتقالية الفترة أزمة)الدولي القطب مكانة روسيا استعادة, الحميد عبد معتمد عاطؼ ِ
, ََِٗ, بيركت, مركز دراسات الكحدة العربية, اتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتيا عمى المنطقة العربيةاالستر لمى مضر اإلمارة,  ّ

 .ِّّص
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في آسيا الكسطى حيف نقمت  كما يستمد ىذا الكلع مصادره مف التباىي بالدكر "التنكيرم" الذم لعبو الركس

 ُة القبيمة إلى المرحمة المعاصرة في زمف الشيكعية.كدكل دكؿ اإلقميـ مف المرحمة البدكية

 :ثالثًا: الثقافة الروسية

البحث عف دكر جديد  الزاكية األكلى: ف الحديث عف الثقافة السياسية الركسية مف زاكيتيف أساسيتيف:كمي

سيطر الركس عمى مدل أجياؿ متعاقبة كلقركف لـ يعرفكا سكل العيش في ظؿ امبراطكرية كبرل, ت لركسيا:

كمف ثـ فإف السؤاؿ  ,كإمبراطكريةكما أف العالـ الخارجي اعتاد عمى معاممة ركسيا  فييا ركسيا عمى جيرانيا.

ة أـ لمطركح في ركسيا منذ تفكؾ االتحاد السكفييتي ىك: ما ىي ركسيا؟ كماذا يجب أف تككف: دكلا

يرل أف ركسيا ال يمكف أف  تجاه األكؿ:اال كىنا يمكف التمييز بيف اتجاىيف:  ؟امبراطكرية متعددة القكميات

تحاد السكفييتي اال التي استقمت عف جميكرياتالمع  تككف سكل امبراطكرية كبرل, كأف مصالحيا الحيكية

تحتـ اإلبقاء عمى قدر مف السيطرة كالييمنة الركسية في تمؾ المناطؽ. كىذا االتجاه يعبر عف غالبية الشعب 

 ِالركسي.

( بأنو KGB"لقد افترض الناس الذيف كانكا ينظركف إلى رئيس لو ماضو في ) بكتيف الرئيسلذلؾ اختاركا 

جكىريان مف ىذه كطني بالضركرة كمؤيد لمكانة ركسيا كقكة عظمى... إف المكقؼ مف الزعيـ كاف عنصران 

 ّ."الجديدة ... كاف اإليماف بالزعيـ أمران عاطفيان أكثر منو عقبلنيان العقمية القديمة 

فيعبر عف بعض األصكات التي تتساءؿ عف أىمية الحفاظ عمى عبلقات كركابط قكية مع  الثاني: االتجاه

جميكريات االتحاد السكفييتي كأىمية العكدة إلى االمبراطكرية الركسية, حيث يرل أصحاب ىذا الرأم أف 

                                                           
 .َُِ, مرجع سابؽ, ص، استعادة روسيا مكانة القطب الدولي)أزمة الفترة االنتقالية(عاطؼ معتمد عبد الحميد ُ
 . ُٓ, مرجع سابؽ, صالروسية-قات العربيةصناعة القرار في روسيا والعالنكرىاف الشيخ,  ِ
 .ُِٔمرجع سابؽ, ص, ليميا شيفتسكفا ّ



74 
 

ركابط مع ىذه  تكمفة ىذا المسعى تفكؽ بكثير العكائد المرجكة منو, كأنو يجب التخمص كالتحمؿ مف أم

 ُالجميكريات.

كىي الثقافة السياسية الركسية تجاه العالـ الخارجي, فقد تأثرت بككف الركس عاشكا عمى مدل  الزاكية الثانية:

عامان في ظؿ الحكـ الشيكعي الذم فرض حصاران محكمان عمى المجتمع الركسي, فأصبح الشؾ  َٕأكثر مف 

كلكف مع تفكؾ االتحاد السكفييتي  الخارجي سمة غالبة عمى الركس. كالتردد تجاه كؿ ما ىك قادـ مف العالـ

, بدأ ىذا االتجاه االمريكية كاالنفتاح الحادث عمى العالـ الخارجي كبخاصة الغرب كالكاليات المتحدة

 ِيتعٌدؿ...

مع ذلؾ ىناؾ شعكر بيف أغمبية الشعب الركسي بأف الغرب كاف كراء تقكيض قكة ركسيا كتأثيرىا عمى 

لصعيد الدكلي, كبأنو نجح في تصفية ركسيا كدكلة عظمى بمساعدة بعض الركس المكاليف لمسياسات ا

كم اقتصادىا ال يمكف أف تساعد ركسيا لكي تستعيد عظمتيا أك تق األمريكية الغربية... كأف الكاليات المتحدة

نياءكتنافسيا مف جديد, كأ المنافسة الركسية عمى  ف ىدؼ الغرب ىك تقكيض القكة العسكرية الركسية كا 

 ّصعيد القضايا الدكلية كالقضايا اإلقميمية, كتكجيو السياسة الركسية لخدمة المصالح األمريكية.

أبدل انزعاجو مف كسائؿ اإلعبلـ الغربية التي شنت حمبلت إعبلمية لبلستخفاؼ بركسيا  الرئيس بكتيفحتى 

فية كالحضارية, إذ أعرب أف "مشكمة العالـ الغربي أنو ما كالتقميؿ مف مكانتيا كمحاكلة انتزاع مقكماتيا الثقا

 ْ.يزاؿ ينظر إلى الركس كشعب بدائي"

 البيئة الجغرافية والسياسية التي يعمل بيا القائد الروسي:المطمب الثاني : 

مف معايير  تعدالمساحة, ألف المساحة  صغيرةالمساحة البد مختمفة عف قيادة دكلة  شاسعة إف قيادة دكلة

لكف قيادتيا مضنية مف جية أخرل.  لقكة لمدكلة )ناىيؾ عف امتبلكيا لثركات طبيعية  أـ ال ( ىذا مف جية,ا
                                                           

 .ُٔ-ُٓ, مرجع سابؽ, صالروسية-صناعة القرار في روسيا والعالقات العربيةنكرىاف الشيخ,  ُ
 ُٔالمرجع السابؽ, ص ِ
 .َِّ, مرجع سابؽ, صنطقة العربيةاالستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتيا عمى الم, لمى مضر األمارة ّ
 .ُٓ, مرجع سابؽ, ص، استعادة روسيا مكانة القطب الدولي)أزمة الفترة االنتقالية(عاطؼ عبد الحميد ْ
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ف دراسة ما لتو, يضع أىداؼ سياستيا الخارجية, كحسب إدراؾ القائد لحجـ كمككنات القكة الشاممة لدك  كا 

ا القائد ىؿ تساعده أـ تعيقو في ة التي يعمؿ بيييخص طبيعة النظاـ السياسي لمدكلة تشرح البيئة السياس

( لذلؾ ف يؤثر عمى صنع القرار السياسي؟اتخاذ القرار ) ما ىي صبلحياتو في الدستكر, ما ىي القيكد, كم

دراكو كسمككو  فالبيئة متمثمة بالعكامؿ الجغرافية كالبيئة السياسية ىي عكامؿ تؤثر في شخصية القائد كا 

 كماتيا يؤثر في صكغو لمسياسة الخارجية لبمده .كبالمقابؿ فإف فيمو ليذه البيئة بمق

ركسيا أكبر دكؿ العالـ مف حيث المساحة ,  تعدإف الكياف الجغرافي لركسيا أقرب إلى قارة منو إلى دكلة, ف

لقد كاف االتحاد السكفييتي يشغؿ النصؼ الشرقي  كىذه المساحة الشاسعة غنية بالثركات الطبيعية كالمعدنية .

جغرافية مث الشمالي مف آسيا, ك رغـ تفككو ككراثتو مازالت ركسيا االتحادية تثير مف الناحية المف أكربا كالث

. كال تعد ركسيا أكبر الدكؿ الكارثة مف حيث  ِكـََِ.َٕٓ.ُٕالذىكؿ بتنكعيا كمساحتيا التي تبمغ 

نما أكثرىا مف ناحية السكاف أيضان , كىي بيذا تضـ ثبلثة أرباع أ رض االتحاد السكفييتي المساحة فقط , كا 

كنصؼ سكانو , كتشغؿ مساحة شاسعة )خمس سطح الكرة األرضية(, حيث تمتد مف شكاطئ بحر البمطيؽ 

غربان حتى شكاطئ المحيط اليادم شرقان, كمف شكاطئ المحيط المتجمد الشمالي شماالن حتى الحدكد مع 

 ُجنكبان .  كالبحر األسكد منغكليا الشعبية

كحدة إدارية مكزعة  ٖٗ(, مف ٓٔ,الفصؿ الثالث, المادة )ُّٗٗالدستكر الركسي لعاـ كتتككف ركسيا حسب 

جميكرية منضكية ضمف االتحاد الركسي, كاثنتاف مف المدف الفدرالية )كىي مكسكك, كساف  ُِكاآلتي: 

ؽ ذات  إقميمان ك إقميـ كاحد ذك حكـ ذاتي ىك اإلقميـ الييكدم(, كعشر مناط ْٗمقاطعات, ك ٔبطرسبكرغ ( ك

 ِحكـ ذاتي .

ثركات الطاقة يضـ قطاع الطاقة في ركسيا كؿ مف النفط كالغاز الطبيعي , كالفحـ  كتعد ركسيا كمف حيث 

مف أغنى دكؿ العالـ مف حيث مصادر الطاقة فيي تمتمؾ سابع أكبر احتياطي نفطي في العالـ بعد دكؿ 

                                                           
 .ُْٕ -ُْٔ, ص , مرجع سابؽاالستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتيا عمى المنطقة العربية, لمى مضر األمارة ُ
 .ُْ, ص , مرجع سابؽالروسية-اعة القرار في روسيا والعالقات العربيةصننكرىاف الشيخ,  ِ
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%مف االحتياطي العالمي  كما أنيا أكبر دكؿ َُالخميج كفنزكيبل, حيث قيدر احتياطييا مف النفط بحكالي 

% مف االحتياطي العالمي . األمر ّٓالعالـ مف حيث احتياطي الغاز الطبيعي حيث قدر احتياطييا بحكالي 

, كالدكلة األكلى في العالـ في ََِٔالذم مكنيا مف أف تتقدـ لتصبح أكبر منتج لمنفط في العالـ عاـ 

% مف إجمالي الصادرات َْير النفط كمشتقاتو... فركسيا تستأثر بنحك تصدير الغاز كالثانية في تصد

% مف إجمالي الناتج المحمي الركسي   كتمثؿ صادرات قطاع ُّالعالمية مف النفط كيسيـ النفط بنحك 

% مف َٔالطاقة )النفط كالغاز الطبيعي( ما يزيد عف نصؼ الصادرات الركسية , كتسيـ عائداتو بأكثر مف 

 ُ.مميكف طف مف الفحـ سنكيان  ََْي يا مف العممة الصعبة, كما تنتج ركسيا حكالحصيمة ركس

 العقؿ السياسي الحاكـ يدرؾ جيدان أىمية كغنى ي مف خبلؿ أفثر العكامؿ الجغرافية عمى القائد الركستؤ 

مف جية يشعر دائمان بأف ىذه الجغرافية الكاسعة تضغط عميو  جغرافية ببلده , ككاف كمازاؿ يتكجس منيا,

قسكة طقسيا كتشتت ناسيا عمى بقاع متباعدة جدان... كىذا األمر كاف كال يزاؿ يثقؿ عقؿ الحاكـ المركزم 

. كاف الببلدالذم يجيد بتكزيع طاقات إدارتو لمقياـ بالمشاريع الكبرل كالصغرل مف أجؿ تسيير شؤكف 

أف ال تنفمت "حبات  دائمان مفجس الياجس إعطاء الحقكؽ سكاسية لكؿ سكانو متنكعي االنتماءات, كالتك 

 ِالمسبحة" اإلثنية  كاإلدارية الركسية .

 النظاـف ,ألنو يعطيو صبلحيات كاسعة طبيعة النظاـ السياسي الركسيالقائد الركسي  دكر أيضان يؤثر عمى

ىك نظاـ رئاسي. فرئيس الجميكرية ىك رئيس  ُّٗٗالمعمكؿ بو  اآلف في ركسيا في ظؿ دستكر  السياسي

ألكثر  إعادة انتخابو كال يجكز لدكلة كيتـ انتخابو لمدة أربع سنكات, كذلؾ باالقتراع العاـ السرم المباشر.ا

 ّمف مدتيف متتاليتيف.

                                                           
, سمسمة قضايا, المركز الدكلي لمدراسات المستقبمية ك سياسة الطاقة الروسية وتأثيرىا عمى التوازن االستراتيجي العالمينكرىاف الشيخ,  ُ

 .ٓ, صََِٗ-ٖ-َِاالستراتيجية, 
, ََِّ(, خريؼُُِمجمة شؤكف األكسط, بيركت, مركز الدراسات االستراتيجية, العدد)مح القوة والضعف، الجيوبوليتيك الروسي: مالسييؿ فرح,  ِ

 . ِٖص 
 . ِٗ, مرجع سابؽ, ص صناعة القرار في روسيانكرىاف الشيخ ,  ّ
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أقر القانكف الخاص بإدخاؿ تعديبلت عمى الدستكر الركسي المتعمقة بزيادة فترة صبلحيات  ََِٖكفي عاـ  

 ُسنكات . ْسنكات بدالن مف  ٓت كمجمس الدكما إلى سنكا ْسنكات بدالن مف  ٔرئيس الدكلة إلى 

الرئيس ىك مركز الثقؿ في النظاـ السياسي الركسي كمحكر عممية صنع القرار فيو, كيتضح ذلؾ مف  ييعدك 

يحدد -"يمثؿ الدكلة في الداخؿ كالخارج  :ُّٗٗالسمطات كاسعة النطاؽ المخكلة لو بمقتضى دستكر عاـ 

لو حؽ تعييف رئيس الكزراء ك نكابو  كالكزراء  –السياسة الداخمية ك الخارجية الخطكط العريضة كاتجاىات 

ىك  –ييقر السياسة الدفاعية لمدكلة -ييشكؿ مجمس األمف القكمي كيرأسو  –مف حقو حؿ الحككمة  –كعزليـ 

 ِالقائد األعمى لمقكات المسمحة الركسية" .

: " إف سجؿ إدارة (ةيسياسمحممة  -ليميا شيفتسكفاكعف دكر الزعيـ في التاريخ السياسي لركسيا كتبت )

ي , كما ىك سجؿ إدارتي غكرباتشكؼ كيمتسف, يجعمنا نفكر في الدكر الذم يمعبو الزعيـ فالرئيس بكتيف

لماذا جعمت النقطة األخيرة تدكر حكؿ الزعيـ ؟ ألنو في مجتمع يككف فيو الزعيـ التاريخ السياسي لركسيا, 

 ّلذم يقرر ًكٍجية حركة المجتمع " ألكثر أىمية كغالبان الكحيدة , فيك )الزعيـ( اىك المؤسسة السياسة ا

عبارة "الرئيس المؤسسة السياسة األكثر أىمية كغالبان الكحيدة" أف المؤسسات السياسية األخرل كمعنى 

 محدكدة التأثير, كىذه المؤسسات ىي:

تعييف الكزراء كعزليـ دكف حاجة إلى إبداء ىي جياز تنفيذم معاكف لمرئيس الذم يقكـ ب :الحكومة -ُ

عمى مجرد إبداء الرأم كالمشكرة التي مطات في مكاجيتو, كتأثيرىا يقتصر أسباب ذلؾ, كليس لمحككمة أم س

 ْ.بيا قد يأخذ بيا الرئيس, كقد ال يأخذ

)المجمس  مجمس الفدراليةالفدرالية( مف مجمسيف ىما  يتككف البرلماف الركسي )الجمعية :البرلمان -ِ

. فممرئيس حؽ س بسمطات كاسعة في مكاجية الدكمايتمتع الرئيك  األعمى(, كمجمس الدكما )المجمس األدنى(.
                                                           

 . http://www.arabic.rt.com/russia/russia/#1, مكقع ركسيا اليكـ اإللكتركني,معمومات عامة عن روسيا ُ
 (.َٖ(, المادة )ْ, الفصؿ )الدستور الروسي ِ
 . ِْٗمرجع سابؽ, ص  ,ليميا شيفتسكفا ّ
 . ْٓ, ص , مرجع سابؽالروسية-صناعة القرار في روسيا والعالقات العربيةنكرىاف الشيخ,  ْ
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كما أف الدكر الرقابي لمدكما عمى سمطات الرئيس كعمى  .ا كالدعكة إلجراء انتخابات جديدةحؿ مجمس الدكم

 ُالحككمة ال يمثؿ قيدان حقيقيان عمييا .

 :بيف ثبلثة اتجاىات رئيسية يمثميايمكف التمييز داخؿ النخبة السياسية الركسية  :ةالنخبة السياسي -ّ

كسط. ىذا اتجاه الك , حافظكف كمعيـ الشيكعيكف )اليسار(اإلصبلحيكف الراديكاليكف )اليميف(, كالقكميكف كالم

صدر األساسي كتتمثؿ أىميتيا في ككنيا المىما: يميف الكسط كيسار الكسط,  إلى جانب اتجاىيف آخريف

, كمف ناحية أخرل فإنو عمى الرغـ مف ككف ما تطرحو ىذه النخبة غير الدكلةلمتجنيد لممناصب العميا في 

 ِاالنتقادات.ك ف تجاىؿ ىذه اآلراء ممـز لمرئيس إال أنو مف الصعكبة في بعض األحيا

جانب الصحافة كالكنيسة,  المصالح, كالرأم العاـ, ىذا إلى, كجماعات خرل كاألحزاب السياسيةكىناؾ قكل أ

 ّلكف يغمب عمى ىذه القكل الضعؼ كمحدكدية التأثير في عممية صنع القرار. 

 

 : 1000لعام تدىور األوضاع الروسية قبل االنتخابات الرئاسية المطمب الثالث:

ئفيا , كفقدت سمطاتيا, كمعيا القدرة عمى القياـ بكظايمتسف بكريس في أكاخر عيد تآكمت الدكلة الركسية

األساسية, األمر الذم أدل إلى كقكعيا في أزمة اقتصادية كاجتماعية خطيرة كانت تزداد عمقان يكمان بعد 

يكـ,) ىبكط متكسط األعمار, عكدة األمراض المعدية التي كانت استؤصمت مف االتحاد السكفييتي إلى 

طفاؿ, مبلييف المياجريف, الظيكر مف جديد, تفشي االنحبلؿ في المدارس, تشرد مئات اآلالؼ مف األ

( كأخيران, انتشار الفساد كمخالفة القكانيف المذاف -%َْتراجع في عيد يمتسف عمميان بنسبة  –اقتصاد منكمش 

 ْأصبحا نمط الحياة الطبيعية في ركسيا.

                                                           
 ( .ْٖ( , المادة )ْ, الفصؿ)الدستور الروسي ُ
 .ٖٓ-ٕٓ, مرجع سابؽ, ص الروسية-بيةصناعة القرار في روسيا والعالقات العر نكرىاف الشيخ,  ِ
 . ّٗالمرجع السابؽ, ص  ّ
 .ُٗ, ص مرجع سابؽ, ليميا شيفتسكفا ْ
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تدىكر سياسي ظير في أكاخر التسعينيات بأكاخر فترة حكـ بكريس يمتسف  اتسمتالسياسي  فعمى الصعيد

ككاف يمتسف ككبار  فترتو الرئاسية الثانية كاألخيرة,عمى كشؾ استنفاذ  يمتسفقرف العشريف, بعد أف كاف مف ال

مساعديو يخشكف مف انفبلت األمكر مف أيادييـ, ككصكؿ منافسييـ إلى السمطة, بما ينطكم عمى ذلؾ مف 

ف بصفة خاصة مف الكزف فتح ممفات الفساد اليائؿ الذم اتسمت بو فترتا حكـ يمتسف, كما كانكا يخشك 

السياسي المتنامي لمتيار اإلصبلحي الذم كاف يتزعمو كؿ مف يكرم لكجككؼ كبريماككؼ, زعيمي تحالؼ 

 ُالكطف ػ كؿ ركسيا, كالمذاف كانا يكجياف نقدان عنيفان لكافة السياسات التي يتبناىا نظاـ يمتسف.

كأحد  أركاف يمتسف ألكسندر فكلشيف, كرئيس, تاتياناعائمة يمتسف السياسية ابنة الرئيس الصغرل  ضمت

في أكاخر ىؤالء ىـ األشخاص الذيف حكمكا الكرمميف  ريس بيريزكفسكي بك ك المتنفذيف أبرامكفيتش, 

 ِنفكذىـ عمى السياسة الركسية. كابسطالتسعينيات ك 

لمسمطة عبر كمع ازدياد ضعؼ فترتو الرئاسية الثانية, تمثمت استراتيجية يمتسف األساسية في ممارستو 

أصبحت مسألة  يمتسف رئيس الكزراء سبع مرات. التغيير الدائـ لمكظفيو. ففي سنكات رئاستو الثماني, غٌير

بالسمطة , حيث كانت تعطي انطباعان بأنو مازاؿ ممسكان  ريقو السياسي أداتو األىـ لتمسكوتغييره الدائـ لف

 ّبزماـ األمكر.

ث عف مخرج يضمف حماية يمتسف كعائمتو مف المساءلة القانكنية, ىذه األكضاع دفعت أقطاب الحككمة لمبح

كما يضمف حماية مصالح النخبة المسيطرة ماليان مف كبار رجاؿ األعماؿ, المخرج المستيدؼ يتمثؿ بتمييد 

 بكتيف رئيس مجمس األمف القكمي فبلديميرالسبيؿ أماـ رئيس جياز االستخبارات الركسية )أؼ أس بي( ك 

 ْالسمطة, كرئيس حككمة أكالن ثـ رئيس لمدكلة الحقان.لمكصكؿ إلى 

                                                           
, مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية, القاىرة, ََِٓ-ََِْ, التقرير االستراتيجي العربي .. السعي وراء المكانة المفقودة الرئيس بوتينروسيا  ُ

 .َُْ-َُّ, صََِٓ
 .َّ, صمرجع سابؽفتسكفا, ليميا شي ِ
 .ُّ, صسابؽ مرجع, شيفتسكفا ليميا ّ
 .َُْمرجع سابؽ, ص ,.. السعي وراء المكانة المفقودة الرئيس بوتينروسيا  ْ
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في الحفاظ عمى صكرتو كزعيـ قكم كفعاؿ إلى أف جاء يكـ االنتخاب,  بكتيف كمرشحو نجح الفريؽ الحاكـ

لصكرة التي بنيت فقط عمى قدرتو عمى تحمؿ مشاؽ رحبلتو المستمرة كعمى دالئؿ أخرل تشير إلى اتمؾ 

ماىية برنامجو  الصحفييف عف ططو الحقيقية , فمـ يعمف عنيا, كعندما سألو أحدنشاطو البدني, أما بشأف خ

بالرئاسة في الجكلة األكلى بتأييد  بكتيف , فازَََِعاـ  آذار ِٔ:" لف أفصح عنو", كفي بكتيف أجاب

 ُ بالمائة. ّٓحكالي

د تكليو السمطة كرئيس تركة اقتصادية ثقيمة لمغاية عن بكتيفكرث فبلديمير االقتصادم  أما عمى الصعيد

, حيث كاف االقتصاد الركسي يعاني َََِ, ثـ عند انتخابو رئيسان لمببلد في عاـ ُٗٗٗلمحككمة في عاـ 

مف حالة تدىكر متعددة األبعاد كالمستكيات: تفاقـ الديكف, كعجز الحككمة عف سداد ركاتب المكظفيف 

لزراعي كالصناعي, كتفشي الفساد كالرشكة كسيطرة كالجنكد في مكاعيدىا, كانتشار الفقر, كىبكط اإلنتاج ا

عصابات المافيا عمى معظـ مجاالت النشاط االقتصادم كالمالي في الدكلة, بحيث كانت صكرة ركسيا أماـ 

العالـ الخارجي صكرة دكلة مافيا, تسيطر فييا عصابات الجريمة المنظمة عمى مختمؼ مجاالت النشاط 

 ِالسياسي كاالقتصادم.

عبلف مكت االتحاد كتعكد ج ذكر ىذه التركة إلى العبلج بالصدمة, إذ بعد حٌؿ الحزب الشيكعي الحاكـ كا 

السكفييتي كالرغبة باالنتقاؿ إلى اقتصاد السكؽ, كاف يجب إيجاد الطريقة األفضؿ لتحقيؽ ىذا التحكؿ 

ابتداءن  (اردإيغكر غي)دكلي, تبٌنى يمتسف كرئيس كزرائو الجذرم الكبير, كبناءن عمى نصائح صندكؽ النقد ال

, برنامج "العبلج بالصدمة" الذم يتضٌمف إبعاد الدكلة كميان عف الساحة االقتصادية ُِٗٗمف مطمع العاـ 

لصالح القطاع الخاص عبر مجمكعة إجراءات, منيا التحرير الكامؿ كالسريع لؤلسعار كالخصخصة عمى 

 ّتصاد السريع عمى ىذه اإلجراءات كاف سمبيان.لكف رٌد االقسع كتحرير التجارة الخارجية..., نطاؽ كا

                                                           
 . َُِص  مرجع سابؽ, , ليميا شيفتسكفا ُ
 .ُُُص ,سابؽمرجع  ,.. السعي وراء المكانة المفقودة الرئيس بوتينروسيا  ِ
, َََِ, حزيراف, (ّّ) , بيركت, فصمية الدفاع الكطني المبناني,العدديةبوتينالما بعد الحرب الباردة من اليمتسنية إلى  روسياغساف العٌزم,  ّ

 .ٕ-ٔص
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مع نياية عقد التسعينيات, لعبت االضطرابات االقتصادية كاالجتماعية, كالحمى التي أحدثتيا بيف ك 

, كانت ركسيا تتجو نحك انييار مالي ال ُٖٗٗفي عاـ  الجماىير, دكران ىامان في تسريع األحداث في ركسيا.

, انخفضت األسيـ الركسية بشكؿ كبير ككاف البنؾ الركسي المركزم يحاكؿ مجاؿ إليقافو. في تمؾ السنة

جاىدان المحافظة عمى الركبؿ مستقران. أما القرض الذم منحو صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي كالذم بمغ 

 ُمميار دكالر, فقد ذىب إلى جيات غير معركفة. ِِ

, أنقاض االقتصاد السكفييتياقتصادية ضخمة عمى  كقد تمكف رجاؿ أعماؿ قبلئؿ مف إقامة امبراطكرية

 ,الكثير ممف قامكا بشراء الشركات العامة كأصكؿ الدكلة كانكا أصبلن مف كبار المسؤكليف في تمؾ الشركات

تقدير قيمة تمؾ الشركات كالسيطرة عمييا, ثـ تكظيفيا بعد ذلؾ  ـابقة أقدر مف يمكنيككانكا بحكـ مكاقعيـ الس

طائمة. ككاف معظـ كبار رجاؿ األعماؿ الذيف استفادكا مف تمؾ الظركؼ لتحقيؽ ثركات طائمة لتحقيؽ ثركات 

مف المميارديرييف الييكد, كالذيف تمكف ثبلثة منيـ مف السيطرة عمى االقتصاد الركسي ىـ : بكريس 

نعكا بعد بيزكفسكي, كالكسندر سمكلينسكي, كفبلديمير كسينسكي. كاألكثر مف ذلؾ أف رجاؿ األعماؿ امت

جتماعية لمعامميف, مستفيديف في ذلؾ مف االالسيطرة عمى الشركات الكبرل عف سداد الضرائب كالتأمينات 

التكاطؤ بيف كبار المسؤكليف في عيد يمتسف مع الطغمة التجارية, مما أتاح ليـ التيرب مف سداد الضرائب, 

خارج, حيث تشير التقديرات إلى خركج ما باإلضافة إلى تيريب رؤكس األمكاؿ بكميات كبيرة مف ركسيا لم

 َُ, بينما لـ تتجاكز االستثمارات األجنبية مبمغ اؿ َََِ-ُّٗٗمميار دكالر منذ عاـ  َُْ-َُّبيف 

مميارات دكالر, في حيف حصمت ركسيا عمى دعـ مف صندكؽ النقد كالبنؾ الدكلييف كلكنيا كانت تعجز في 

 ِالديكف.الكثير مف األحياف عف سداد أقساط ىذه 

كانت ركسيا تسير إلى الكارثة,  ى الصعيد الدكلي, إذبضمكر النفكذ عم فقداف الييمنة ككأيصيبت ركسيا ب

ال يكاد يصؿ إلى عشريف في  الغربي, صار ناتجو القكمي فيذا البمد الذم كاف يشكؿ تيديدان حقيقيان لمعالـ

صالح الجماعات الخارجة عمى القانكف في غياب المائة مف نظيره األمريكي, إذ كانت ىيبة الدكلة تتراجع ل
                                                           

 .ِِ-ُِمرجع سابؽ, ص ليميا شيفتسكفا,  ُ
 .ُُُمرجع سابؽ, ص ,.. السعي وراء المكانة المفقودة الرئيس بوتينروسيا  ِ
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كحيث التماسؾ الكطني كالتناغـ االجتماعي  ,استراتيجية متماسكة كرؤية كاضحة لمرحمة ما بعد الشيكعية

ىذا دكف الكبلـ عف الجماعات اإلثنية كالدينية , تسيطر عمى أفراده ىمكـ العيش اليكميةمفقكداف في مجتمع 

)الشيشاف كداغستاف كغيرىما( كعف " رابطة الدكؿ المستقمة" التي بيَّنت عف  التي تبحث عف استقبلليا

 ُىشاشة بنيكية في أكثر مف مناسبة.

التدىكر اليائؿ في أكضاع القكات المسمحة الركسية نتيجة  ظير المؤسسة العسكرية الركسية كعمى صعيد

التراجع الضخـ في حجـ اإلنفاؽ سنكات طكيمة مف اإلىماؿ كالتجاىؿ, كالذم يعكد في جزء منو إلى ل

العسكرم الركسي, بالمقارنة مع ما كاف االتحاد السكفييتي ينفقو عمى الدفاع, إذ أدت األزمات االقتصادية 

بحكالي  ُِٗٗفي التسعينيات إلى خفض اإلنفاؽ الدفاعي, بحيث كاف يقدر عقب التفكؾ مباشرة في عاـ 

مميار دكالر في العاـ السابؽ لمتفكؾ مباشرة, ثـ ظؿ التراجع في  ِّْمميار دكالر, بالمقارنة مع حكالي  ٕٖ

 ِمميار دكالر فقط في أكاخر التسعينيات. ْٔاإلنفاؽ العسكرم مستمران, حتى كصؿ إلى حكالي 

ككاف مف شأف ىذا الكضع أف عجزت الحككمات الركسية عف تكفير المخصصات المالية البلزمة لمحفاظ  

ة, كىك ما أدل بالتالي إلى تراجع اإلنفاؽ العسكرم في كافة المجاالت المتعمقة عمى كفاءة القكات المسمح

التمكيف, كما أصبحت الدكلة الركسية عاجزة عف الحفاظ عمى القاعدة الضخمة مف ك بالتسمح كاإلمداد 

تمكيؿ قمب االقتصاد السكفييتي, إذ لـ تعد الدكلة الركسية قادرة عمى  تعدالصناعات الدفاعية, التي كانت 

ىذه الصناعات, السيما أنيا لـ تعد في حاجة إلى تصنيع كميات ىائمة مف األسمحة, عمى غرار ما كاف 

يحدث في العيد السكفييتي. كفي الكقت نفسو, انعكس ىذا الكضع في تراجع االىتماـ بتكفير العديد مف 

كة عمى عدـ االىتماـ بالجانب الخدمات البلزمة لمعسكرييف, بما في ذلؾ حتى التغذية الضركرية ليـ, عبل

االجتماعي لمضباط, كحرمانيـ مف معظـ االمتيازات كالتسييبلت التي كانكا يتمتعكف بيا في السابؽ. كلـ 

يكف ىذا الكضع عائدان فقط إلى ضعؼ القدرات التمكيمية لمدكلة الركسية في فترة ما بعد التفكؾ السكفييتي, 

ة التي ركجت ليا عناصر النخبة المالية في عيد يمتسف, كالقائمة عمى كلكف األكثر مف ذلؾ ارتباطو بالدعاي
                                                           

 .ُُمرجع سابؽ, ص ,غساف العزم ُ
 .ُُٔ, مرجع سابؽ, ص.. السعي وراء المكانة المفقودة الرئيس بوتينروسيا  ِ
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أف كافة المشاكؿ التي يعانييا المجتمع الركسي في كافة المجاالت تعكد إلى السياسة التي كانت متبناة في 

العيد السكفييتي بشأف تفضيؿ الجيش كعناصره عمى عممية البناء كالتطكير في المجاالت المدنية, مع 

حجج في ىذا الصدد بتجربة فشؿ الجيش الركسي في حرب أفغانستاف, بؿ ككقفت القكل اليمينية الجديدة الت

ضد كافة المطالب المنادية باستعادة كلك جزء ضئيؿ مف الماضي المجيد  لممؤسسة العسكرية الركسية, كىك 

ات المسمحة, كلكف أيضان تدىكر ما أدل ليس فقط إلى تراجع اىتماـ النخبة السياسية بالحفاظ عمى كفاءة القك 

الصكرة االجتماعية لممؤسسة العسكرية كانعداـ الرغبة لدل قطاعات كاسعة مف المجتمع في العمؿ في القكات 

  ُالمسمحة.

 

 

 بوتين ة لمرئيسوالصفات الشخصية والخبرة المكتسب خصائصال المبحث الثاني:

مية صنع السياسة الخارجية, ألف نكعية الشخصية إف شخصية القائد السياسي مف العكامؿ المؤثرة في عم

بالتالي فإف دراسة الشخصية القيادية تيفسر ما ال يفسره باقي درجة كبيرة سمكؾ الفرد كقراراتو, ك  تحدد إلى

العكامؿ المؤثرة في السياسة الخارجية مف اختبلؼ أك حتى تناقض بيف سياسة خارجية كأخرل لنفس البمد أك 

 .بيف بمد كبمد آخر

 كشخصية القائد السياسي تؤثر في فاعمية صنع القرارات حسب أمريف:

 خصائص تتشٌكؿ أثناء الطفكلة. -

 عكامؿ مكتسبة في مرحمة ما بعد الطفكلة كالصفات كالخبرة المكتسبة في العمؿ. -

                                                           
 .ُُٕص , مرجع سابؽ,روسيا الرئيس بوتين .. السعي وراء المكانة المفقودة ُ
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.أما الرئيس بكتيف, ككيؼ أثرت عمى شخصية متشٌكمة أثناء الطفكلةسيدرس المطمب األكؿ الخصائص ال

عكامؿ المكتسبة في مرحمة ما بعد الطفكلة كالصفات كالخبرة المكتسبة في مبيف الثاني كالثالث سيدرساف الالمط

 مفصميف ىاميف في العمؿ)العمؿ االستخباراتي ك العمؿ السياسي(.

 الخصائص المتشّكمة أثناء الطفولة:: المطمب األول

في السياسة الخارجية تيستمد بدرجات متفاكتة  يمكف قياسيا, ففعالية صنع القرارات لكؿ فرد ميزات شخصية

أثناء نشأتو االجتماعية, كتثقفو مف البيئة المحيطة بو, فالعكامؿ  الفرد مف الخصائص التي يكتسبيا

االقتصادية كالسياسية كالتاريخية كاالجتماعية التي ترعرع فييا الطفؿ تؤثر عمى نمط شخصيتو, فمركز 

عمى تككيف نمط  فردية مف اختبلط أك عزلة أك سيطرة أك رضكخ, تساعدعائمتو االجتماعي كعبلقاتو ال

كدراسة الخصائص التي اكتسبيا  ككيؼ أثرت في  الرئيس بكتيفكسيتـ تطبيؽ ذلؾ عمى الشخصية مستقببلن, 

 شخصيتو القيادية.

عاصمة / في مدينة ساف بطرسبكرغ, الُِٓٗتشريف األكؿ / ٕ, الركسي األصؿ, في بكتيفلد فبلديمير كي 

مبلن في مصانع المدينة, الشمالية لركسيا االتحادية.ككانت عائمتو متكاضعة الحاؿ, إذ كاف كالده يشتغؿ عا

 ُمنذ صغر سنو أف عميو أف يعتمد عمى نفسو في شؽ طريقو في الحياة. بكتيف كقد أدرؾ

األكضاع السياسية التي , نتيجة الفقر ك بكتيف الجتماعية التي ترعرع فييا الطفؿإف الظركؼ االقتصادية كا

في حكار أجراه معو  الرئيس بكتيفيقكؿ ييتي, أثرت بشكؿو بالغ في شخصيتو, كاف يمر بيا االتحاد السكف

"ثٌمة صكرة محفكظة في أرشيؼ العائمة  عدد مف الصحفييف أنو كاف تمميذان شقٌيان كليس رائدان طميعيان ... كقاؿ:

 ِ."رم..أشيب أغبر شبيو بالعسك, يـقدأظير فييا بمباس مدرسي مف الطراز ال

"كانت  كعمقت المعممة )فيرا ديميتريفنا غكريفتش( التي أشرفت عميو مف الصؼ الرابع حتى الصؼ الثامف:

رقيقة, محبة لمخير,  الرئيس بكتيفكانت أـ ...أكضاعيـ مريعة. الشقة مشتركة خالية مف أية مرافؽ لمراحة
                                                           

 .ُّٔ, مرجع سابؽ, ص االستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتيا عمى المنطقة العربية, لمى مضر األمارة ُ
 .ُٗ, صََِِ, ُ, ترجمة: عبد الكىاب مدكر, دمشؽ, دار طبلس, طالرئيس بوتينحوار مع ا غيفكركياف ك آخركف, نتالي ِ
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كاف أبكه رجبلن جديان كقكران ذا مظير متجيـ. حيف زرتو أكؿ مرة انتابني ان...ة كطيبة. ال تتركو جائعان أبدمساير 

كانت حياتيـ في البيت صارمة خالية مف  , لكنني اكتشفت فيما بعد أنو طيب,الذعر, تصكرتو شخصان قاسيان 

 ُ."ح..الدعابة كالمزا

حزمو أكثر ما بدا في الحرب جعمت منو شخصان صارمان, كبدا  الرئيس بكتيفالتي عاش فييا  تمؾ األكضاع

بأف  بكتيفعمى الشيشاف. ككاف الشعب الركسي ييفضؿ تمؾ الصكرة: "لقد سمحت الحرب الشيشانية لمرئيس 

يمعب دكر الزعيـ القكم كالحاـز ... صكرتو كزعيـ صاـر ال يزيح عف مبادئو كانت إيجابية بالمقارنة مع 

  ِصكرة يمتسف الضعيؼ الكاىف."

لى إظيار  الرئيس بكتيفدراكو أف عميو االعتماد عمى نفسو "اضطر كانطبلقان مف إ إلى البدء بالعمؿ بنفسو, كا 

 ّقدرتو عمى التحكـ بعممية صنع القرارات. كاف عميو أف يتعمـ فف الحكـ."

بممارسة الرياضة, كمارس )السامبك( في البداية ثـ أنتقؿ إلى )الجكدك(.  الرئيس بكتيفبدأ كفي سف العاشرة 

"الجكدك  :أف الرئيس بكتيفشخصية كصقميا كطبعيا بطابع القكة, كيرل ف لذلؾ أثر بالغ في إثبات الككا

 ْ."يا مكاف لمضعفاء..ليست مجرد رياضة... إنيا فمسفة.. احتراـ لؤلقدـ كلمخصـ.. ليس في

قكة داخمية  إف اىتمامو بالفف القتالي, الجكدك, يكحي بأنو لـ يكف بسيطان كما كاف يبدك, بؿ كاف يمتمؾ

 ٓكطمكحان خفيان.

كىشؼ بأنو ضيرب  الرئيس بكتيفحيرضت في طفكلتو, ف الرئيس بكتيفيجب أكالن مبلحظة أف إمكانية قيادة  "ك

التي تتسـ بالعنؼ كالقسكة, ك يقطنيا في لينينغراد كاف مف قبؿ األطفاؿ األقكل جسديان كذلؾ في الناحية التي 

                                                           
 .ُِص كُٓص ,المرجع السابؽ ُ
 .ٔٗليميا شيفتسكفا, مرجع سابؽ,  ص ِ
 .ُُُ, صالمرجع السابؽ ّ
 .ِْمرجع سابؽ, ص نتاليا غيفكركياف ك آخركف, ْ
 .ْٖصمرجع سابؽ, , ليميا شيفتسكفا ٓ
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, إذ أتقف الجكدك كناؿ الحزاـ األسكد كبطكلة لكنو بعد ذلؾ كاف قادران عمى الر  د بدكف تأخير عمى أم ىجـك

 ُالمدينة."

درة التي أبداىا في إف الميارات كالقلسيطرة عمى مشاعره كعكاطفو, الجكدك عممو ا الرئيس بكتيفإف تدرُّب 

 ِساعدتو في سف رشده ليككف منظمان كأكثر استراتيجية. السنيف المبكرة مف حياتو

كأبرزت لديو صفة التحدم  قباؿ الناس عمى اختياره كانتخابو,كرياضي زادت مف شعبيتو كمف إصكرتو 

كعند تفكيره  كأثر ذلؾ فيما بعد خصكصان في الحرب كالسياسة الخارجية. ,كالعناد عمى إحراز النصر

في المدرسة,  تعميمو الرئيس بكتيفبؿ أف ينيي ق نوو إذ إأىدافاإلصرار عمى تحقيؽ بالمخابرات ظير لديو 

... كاف بيذه الرغبة"رحت أقرأ الكتب كأشاىد األفبلـ المتعمقة  نشأت لديو رغبة بالعمؿ في المخابرات, كقاؿ:

أكثر ما يدىشني ىك كيؼ يمكف بقكل قميمة تحقيؽ ما لـ تتمكف جيكش بكامميا مف تحقيقو... لـ يتفيـ أبكام 

 ّمط, كلكنني ببساطة تشبثت برأيي, كأبمغتو قرارم النيائي."ذلؾ الخيار مباشرة, فقد كاف أبي مف النكع المتس

 سع كقاؿ ألحدىـ( كىك في الصؼ التاKGBكلمعرفة كيؼ يمكنو أف يصبح ضابط مخابرات, تكٌجو إلى )

فأجابو أنيـ ال يقبمكف المبادريف كأف عميو أف يؤدم الخدمة في الجيش أك أف يدرس أريد العمؿ لديكـ,  ىناؾ

"كمنذ ذلؾ الكقت بدأت أستعد لبلنضماـ إلى كمية الحقكؽ في جامعة  :الرئيس بكتيفقاؿ الحقكؽ, كقتيا 

 ْلينينغراد, كلـ يتمكف أحد مف إيقافي."

 أمامو. ه عمى تحقيؽ األىداؼ التي يضعياإصرار االجتماعية  الرئيس بكتيفنشأة  تيبرزك 

 اتفي االستخبار  العمل الصفات والخبرة المكتسبة منالمطمب الثاني: 

                                                           
ُ Katheleen Camacho, Vladimir Putin leadership style, mightystudents,22-11-2008 
 المرجع السابؽ نفسو. ِ
 .ِٕص ,مرجع سابؽ نتاليا غيفكركياف ك آخركف, ّ
 .ِٖ, صؽساب مرجع, آخركف ك غيفكركياف نتاليا ْ
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ما بعد الطفكلة تبدك الصفات الشخصية بكضكح أكبر كتصبح مائمة إلى االستقرار كبدراستيا يتبيف في مرحمة 

اعية, الصفات سكاء مف حيث الشكؿ الخارجي, طبيعتو االجتم ىي مؤثرة كدالة عمى شخصية القائد,كـ 

بعد ذلؾ عمى سياسة القائد  ثرتؤ , ك خبرة ياكتيكسبعمى الشخصية تؤثر طبيعة العمؿ فالسمبية كاإليجابية. 

 السياسي الخارجية.

تعتمد فاعمية صانع القرارات إلى درجة كبيرة, عمى العكامؿ المكتسبة في مرحمة ما بعد الطفكلة, كالتي ك 

األكضاع السياسية مف ك  مجاؿ المستمدة مف الدراسةخبرتو في ذلؾ الك تشمؿ: االىتماـ بالشؤكف الدكلية, 

سمي كمدل يتو, كشيرتو العالمية, كالدكافع الشخصية, كمدل ىيمنتو في مركزه الر السائدة, كدرجة كطن

 بعد الطفكلة عند المكتسبة في مرحمة ما العكامؿستيكضح في ىذا المطمب  .تصميمو عمى تحقيؽ الذات

 العمؿ في االستخبارات. الصفات كالخبرة المكتسبة مف الستنتاج الرئيس بكتيف

مف كمية الحقكؽ بجامعة لينينغراد, كالتحؽ بجياز لجنة أمف  ُٕٓٗاـفي عتخرج الرئيس بكتيف 

(, كانخرط في سمؾ االستخبارات الخارجية, كبالتحديد في فرعيا بمدينة لينينغراد, حيث شغؿ KGBالدكلة)

إلى مجمكعة القكات السكفييتية في ألمانيا الديمقراطية, ليزاكؿ  ُٖٓٗمناصب مختمفة إلى أف أرسؿ عاـ 

 ُاأللمانية. -خبلؿ خمسة أعكاـ, تحت ستار كظيفة مدير دار الصداقة السكفييتية االستخباراتي نشاطو

كبشكؿ عاـ يتصؼ رجاؿ االستخبارات بصفات مشتركة أقرب إلى الشركط الكاجب تكفرىا لينجح بعممو, 

لعمؿ بعضيا مكجكد بالفطرة كبعضيا اآلخر مكتسب كمتعمـ. أم أف شخصية الفرد تؤىمو لمنجاح في ا

كمف أىـ صفات ضابط  االستخباراتي, كبالمقابؿ ىذا العمؿ يؤثر في  شخصية الفرد كأسمكب قيادتو.

 :ِاالستخبارات

 الدىاء كالحيؿ كالخديعة كحسف التصرؼ كالتمكيو. .ُ

                                                           
 .ُْٔ, مرجع سابؽ, ص عكاساتيا عمى المنطقة العربيةاالستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وان, لمى مضر األمارة ُ
 .ََُِ-ُِ- ِٗ, http://www.pass.ps/vb4/showthread.php?2344, صفات ضابط االستخباراتاألكاديمية الفمسطينية لمعمكـ األمنية,  ِ
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الخبرة كالميارة: تمكنو مف معالجة األمكر كتقييـ المعمكمات كاالستنتاج الدقيؽ عمى كؿ األصعدة  .ِ

 السياسية أك األمنية أك االقتصادية. العسكرية أك   

 كالمرابطة.الصبر  .ّ

 حفظ األسرار كالكتماف كيعمـ متى يمـز الصمت. .ْ

 معرفة البيئة كتكييؼ النفس عمييا. .ٓ

 الطاعة كالتقيد باألكامر كىي أساس االنضباط العسكرم. .ٔ

 كير.كمركنة التف الدقيقة قكة الذاكرة كالقدرة عمى مبلحظة كؿ شيء كعمى تذكر التفاصيؿ .ٕ

 متزف العاطفة كأف يككف صبكران كىادئ الطبع كمكفكر الصحة. .ٖ

 يقدر عمى أف يعبر عف األفكار بكضكح كاختصار كبطريقة مشكقة. .ٗ

يبذؿ الجيد في الحصكؿ عمى المعرفة سكاء في مجاؿ الفنكف كالعمكـ االجتماعية كخاصة في عمـ  .َُ

 التاريخ كالجغرافيا.

 طقة التي يعمؿ بيا.اإللماـ بمغة أجنبية كخاصة لغة المن .ُُ

 عمى دراية بالعكامؿ السيككلكجية التي تحدد سمكؾ اإلنساف كفرد في المجتمع.  .ُِ

  أىميا: ,أك خطاب لوكتظير الصفات في أكثر مف مكقؼ  الرئيس بكتيفكبالفعؿ تنطبؽ الصفات تمؾ عمى 

)كىك عقيد متقاعد مدرس في  ميخائيؿ فركلكؼ يقكؿالتقيد بالنظاـ كالكفاءة التنظيمية كالحصافة كالفعالية: 

:" أذكر أنو جاءني يرفع تقريران, كىك يرتدم بدلة مع صدريتيا, رغـ أف في لينينغراد( معيد الراية الحمراء

درجة, ككنت أنا نفسي أرتدم قميصان قصير األكماـ. كاف يرل أف  َّدرجة الحرارة في الشارع أكثر مف 

ف أجعمو مثاالن يحتذم بو ظامي الكامؿ. ىنا أردت أمراجعة المدير يجب أف تتـ بمباس العمؿ الن

قررت النظر إليو كرئيس كحدة, فرئيس الكحدة في معيد الراية الحمراء ليس مجرد ضابط مناكب, ...اآلخركف

بؿ ال بد مف أف تتكفر فيو الكفاءة التنظيمية كالحصافة ك الفعالية, إذ تتكقؼ عميو الكثير مف األمكر, كبدا 
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يتمتع بيذا كمو... كاف قرار االستخداـ البلحؽ لكؿ طالب تحدده لجنة التخرج, كبالنسبة  يفالرئيس بكتلي 

 ُ( في جميكرية ألمانيا الديمقراطية".KGBفقد تـ تثبيتو في ممثمية ) بكتيفل

بعد أف شيد انييار سكر إلى لينينغراد كضابط احتياط برتبة مقدـ  بكتيفعاد  َُٗٗعاـ  في مطمعكبعدىا 

 ِكسقكط خطكط الدفاع األمامية لئلمبراطكرية السكفياتية التي كاف الذكد عنيا كاجبيـ المقدس.برليف, 

فقد  الرئيس بكتيف, نيزعت صكر لينيف مف المكاتب, ثـ اختار الجميع صكرة يمتسف. أما ُُٗٗبعد عاـ 

 بطرس األكؿ, كلـ يختر صكرة بطرس الشاب بؿ صكرة مف أكاخر صكر بطرس أكصى بإحضار صكر

بكضع حجر  -خبلليا بالتحديد -األكؿ, ككانت مف تمؾ األعكاـ التي تمت فييا اإلصبلحات, كقاـ بطرس

 ّالركسية. لئلمبراطكريةاألساس 

إلى اإلصبلح  يوسعاختياران عفكيان بؿ ظير بعد استبلمو الحكـ ليذه الصكرة  الرئيس بكتيفاختيار  لـ يكف

عادة مكانة ركسيا الدكلية.  كا 

نما  لوإف عمميات الجاسكسية بالنسبة  كسياستو إذ بكتيفؿ االستخباراتي عمى إدراؾ ر العمأثَّ  ال تيعد انحرافان, كا 

التي  في ألمانيا المخابرات السكفييتية لكحدة لعمؿ بكتيف سابقان كرئيس نتيجةن ىك إنجاز  يجب تقديره كذلؾ 

 Foreign كأرجعت مجمة "  ,لغربيةيتركز عمميا في جمع معمكمات عسكرية كصناعية كأمنية عف الدكؿ ا

Policy األمريكية في تقرير ليا, عممية تقارب أساليب عمؿ المخابرات الركسية بسابقتيا السكفييتية إلى "

كرأت  ,التككيف األيديكلكجي لفبلديمير بكتيف, كالذم تربى في بيت المخابرات السكفييتية قبؿ تفكؾ االتحاد

قد تبدك سخيفة كلكف الجكاسيس الركس  األمريكية في الكاليات المتحدة الصحيفة أف قضية التجسس الركسي

ك قبؿ تكلي بكتيف مقاليد السمطة في  ". KGBكانكا ينفذكف خطة بكتيف البارعة, كىي إعادة تككيف الػ " 

, لـ تكف ككالة المخابرات الركسية تعتمد عمى خدمات الجاسكسية, بؿ عمى العكس تمامان, َََِركسيا عاـ 

                                                           
 .ّٓ-َٓص سابؽ, مرجع, آخركف ك غيفكركياف نتاليا ُ
ِ <http://abcnews.go.com/reference/bios/putin.html.> 
 .ِٖ, ص, مرجع سابؽاالستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتيا عمى المنطقة العربيةلمى مضر األمارة,  ّ
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" إلى عدة ككاالت مستقمة, بيدؼ KGB, كتـ تقسيـ "  ُُٗٗعندما تفكؾ االتحاد السكفييتي في أكاخر عاـ ف

 الحيمكلة دكف ظيكر دكلة أمنية جديدة في الببلد, تـ اختيار بريماككؼ, رئيسان لككالة المخابرات الجديدة,

صمة بالككالة السكفييتية تي ليا ككاف ىدؼ بريماككؼ األكؿ ىك" تنظيؼ المنزؿ" أك استئصاؿ العناصر ال

, كاف قد عقد عزمو عمى كضع بصمتو عمى ككالة َََِكمع انتخاب بكتيف رئيسان عاـ القديمة, 

االستخبارات, كىك ما كاف كاضحان عندما قاـ باختيار سيرجي ليبيديؼ كرئيس جديد لمككالة. كبخبلؼ 

أغمب حياتو المينية في المخابرات الركسية  بريماككؼ, تتركز خبرة ليبيديؼ في منطقة الغرب, حيث قضى

" في ألمانيا الشرقية   KGBكىك يعمؿ في تمؾ المنطقة, كما خدـ) مثؿ بكتيف( خبلؿ الفترة السكفييتية في " 

 كبالفعؿ, عقب تكلي سيرجي, األمريكية ( في الكاليات المتحدةSVR )الفدرالية االستخبارات جياز كفي ككالة

 كؿ غربية, ىي الكاليات المتحدة كبريطانيا كألمانيا, مخاكفيا مف تزايد نشاط عمبلءد ّليبيديؼ, أعمنت 

 0( داخؿ البعثات الدبمكماسية الركسية في ببلدىا. SVR) جياز االستخبارات الفدرالية

ف الرئيس بكتيف يبذؿ جيكدان كبيرة لصالح تحقيؽ استراتيجيتو االقتصادية كطمكحاتو الرامية إلى جعؿ إ

سات الركسية تتبكأ مكاقع متميزة في الخارج, كيستخدـ لذلؾ نفس األساليب التي دأب عمى تطبيقيا في المؤس

 ِ( دكر ال يستياف بو في  صياغتيا.KGBركسيا منذ كصكلو لمحكـ, كالتي كاف لماضيو في )

 

 المطمب الثالث: الخبرة السياسية

رئيسان لمجمس نكاب الشعب في مدينة لينينغراد, الذم كاف قد انتخب أناتكلي سكبتشاؾ اختار  ُُٗٗفي عاـ 

 المدينةلبمدية جنة العبلقات الخارجية لم رئيسان  بكتيفلمعمؿ بصفة مستشار لمشؤكف الدكلية, ثـ أصبح  بكتيف

                                                           
ُ Andrei Soldatov and Irina Borogan, The Spies Were No Joke ,Foreign Policy,22-7-2010, p3. 
ِ Andrei Soldatov and Irina Borogan, , Ibid., p.4. 
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 ُٔٗٗإلى حزيراف ُُٗٗحزيراف , كخبلؿ الفترة مفلمدينة ساف بطرسبكرغمحافظان بعد انتخاب سكبتشاؾ 

 ُشخصيات الميمة كالمتنفذة في الحياة السياسية كاالقتصادية ليذه المدينة الكبيرة.إلى إحدل ال بكتيف تحكؿ

إلى مدير  بكتيف"بعد أف أصبح مساعدان لسكبتشاؾ, تحكَّؿ  تقكؿ الباحثة في الشؤكف الركسية ليميا شيفتسكفا:

ذا ما أردنا فيـ كيفية كصكلو إلى الرئاسة, فإف عبلقتو مع رئيسو )سكبتشاؾ ( ذات أىمية قصكل حقيقي. كا 

قدرتو عمى اإلخبلص كالكفاء, كأثبت كذلؾ بأف الدعـ المخمص  الرئيس بكتيففي ىذا الخصكص. فقد أثبت 

مكف أك لنقؿ ببساطة إنو اتبع القكاعد ككاف شخصان ي ,لمرؤساء كاألصدقاء كاف في غاية األىمية بالنسبة لو

 ِصفة نادرة بالنسبة لمسياسييف كالمدراء الركس" ف ىذه الصفة األخيرة كانت كما تزاؿاالعتماد عميو  إ

 ّ:" أكسبني العمؿ في بطرسبرغ لمدة سبع سنكات خبرة جيدة في االقتصاد كاإلدارة..."الرئيس بكتيفقاؿ 

في تصرفاتو مع مف كانت تربطو بيـ عبلقات  الرئيس بكتيفإلى ذلؾ حس المباقة الذم تميز بو  باإلضافة

ى ذلؾ استقالتو مف عممو بعد خسارة سكبتشاؾ لمعركتو االنتخابية عمى منصب كالتزامات. كخير دليؿ عم

, بالرغـ مف أنو كاف يستطيع االستمرار في عممو مع الحاكـ ُٔٗٗفي تمكز مف العاـ  حاكـ ساف بطرسبكرغ

 ْالجديد, فبلديمير ياككفميؼ.

كرئيس  الرئيس بكتيفكاف سمكؾ  ي,مف قبؿ يمتسف كمدير لجياز األمف الفدرال عييفبعد انتقالو إلى مكسكك 

الرئيس في اختيارىـ لو ككريث. كاف  عامبلن حاسمان بالنسبة ليمتسف كعائمتو( FSBلجياز األمف الفدرالي )

ظير طمكحان مفرطان. ككاف دقيقان كمنضبطان, فيك لـ يتكٌرط في أم عبلقة يمكف حذران ك حريصان كلـ يي  بكتيف

لكف األىـ كبدا بأنو رجؿ عقبلني ك برغماتي, ينتظر, كال يستعجؿ أبدان, أف تشٌكه سمعتو. كاف يعرؼ كيؼ 

                                                           
ُ <http://abcnews.go.com/reference/bios/putin.html.> 
 .ْٕمرجع سابؽ, ص ,ليميا شيفتسكفا ِ
 .ُِّص ,مرجع سابؽ نتاليا غيفكركياف ك آخركف, ّ
 .ْٕمرجع سابؽ, ص ,ليميا شيفتسكفا ْ
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 ت. ىذه ىي الصفات التي حددت مصيرمف ذلؾ كمو ىك إثباتو بأنو قابؿ لمكثكؽ بو حتى في أحمؾ األكقا

 ُكمصير الدكلة. بكتيف

ىتـ باألقاليـ عينكني نائب أكؿ لمدير إدارة رئيس الجميكرية ككنت أ ُٖٗٗ: "عاـ الرئيس بكتيفقاؿ 

. كاف ذلؾ العمؿ أكثر متعة, أقمت فيو صبلت مع كثير مف رؤساء كبالعبلقات مع الكالة كالمحافظيف

 ِالمحافظات, كاتضح لي أف العمؿ مع قادة المناطؽ مف أىـ النشاطات في الببلد."

ذه الخبرة بعد استبلمو باكتساب الخبرة حكؿ رئاسة الببلد, كازدادت ى الرئيس بكتيفكبكجكده في الكرمميف بدأ 

 منصب رئيس الكزراء.

بصفتو رئيسان لمكزراء عمى أنيا  الرئيس بكتيف, كصفت الخطكات التي أخذىا ُٗٗٗفي الفترة مف نياية العاـ 

عكدة إلى الماضي السكفييتي  بدكف شيكعية كلكف مع شيكعييف. كاف ىناؾ شعكر بأنؾ ترل أك تعيش ظرفان 

ت كاف مبكران جدان الستخبلص استنتاجات نيائية بخصكص النظاـ الجديد, فحياة عشتو مف قبؿ, بيد أف الكق

, األمر الذم ال يمكف إغفالو, كانت تتضمف فترة ساف بطرسبكرغ مع الميبرالي أناتكلي سكبتشاؾ الرئيس بكتيف

لسكفييتية بيف العادات ا الرئيس بكتيفبحاجة إلى نظر ىك الكيفية التي زاكج مف خبلليا  لكف األمر الذم

 ّكالخمفية االستخباراتية, كبيف المبادئ الميبرالية التي اكتسبيا في ساف بطرسبكرغ.

الرئيس بدا  كالذم راقبتو ركسيا كميا, َََِالرئاسة عاـ  بكتيف لتسميـخبلؿ االحتفاؿ الذم أعدَّه الكرمميف 

التي تعامؿ فييا  تمؾ ىي الطريقة ,تعابير ككانت نظرتو عميقة الغكر كاف كجيو ببلشاحبان كمتكتران,  بكتيف

شاب في ساف بطرسبكرغ, شخص عادم مف أسرة عاممة, سياسي حديث العيد, كاف  مع الحدث الياـ_

 األقؿ لكنو مف الناحية الخارجية عمى اف كافيان كي ييصاب رأسو بالدكار_يتسمَّـ بمدان ضخمان ليحكمو, كذلؾ ك

باالختيار المتكقع لكي يككف  الرئيس بكتيفخارجي, لـ يكف مف ناحية الشكؿ ال, ك سيطر عمى مشاعره ..

                                                           
 .ُٖ, صسابؽ مرجع, شيفتسكفا ليميا ُ
 .ُِّص مرجع سابؽ, نتاليا غيفكركياف ك آخركف, ِ
 .ُٔصمرجع سابؽ, , اا شيفتسكفليمي ّ
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ر, مع كجو ذك تعابير باردة كسمكؾ خجكؿ في المناسبات العامة,  زعيمان, فيك ليس كسيمان, كأقرب إلى الًقصى

بأنو خجكؿ كانطكائي, بعيد كؿ البعد عف أف يككف شخصية  الرئيس بكتيفعمى األقؿ... في البداية, بدا 

ىذا الخصكص, مف غير المحتمؿ أف يككف حتى أشير خبراء السياسة الركسية معرفةن كدرايةن شعبية. كفي 

 ُقد رأكا فيو الحاكـ المستقبمي لركسيا.

المراقبيف الذيف اعتادكا عمى مشاىدة زعيـ  كسيمائو الذم يكحي بالتصميـ, حيَّربنشاطو الدائـ,  الرئيس بكتيف

يشيع القمؽ بيف مجمكعات متنكعة, إذ إف أحدان ال يعرؼ بالضبط ماذا عميؿ عمى الدكاـ, ىذا الرئيس الجديد 

 ِيدكر في خمده.

حذران كركيَّة, حيث كاف ينتظر, كيتأمؿ,  الرئيس بكتيفكفي المجاالت غير المألكفة بالنسبة إليو, أظير 

ء بنفسو, كيحاكؿ جاىدان الكصكؿ إلى جكىر المسألة. إف رغبتو في فيـ التفاصيؿ, كالتعامؿ مع كؿ شي

صغائو إلى محاكريو كانت مف بيف صفاتو اإليجابية بكؿ تأكيد. لقد استطاع  تكسيع رقعة  الرئيس بكتيفكا 

جميكره عف طريؽ دعكة أناس مف كؿ الطبقات االجتماعية إلى الكرمميف, كطرح األسئمة عمييـ بكؿ اىتماـ, 

اء. لقد أكجد مصادر بديمة لممعمكمات, كاالستماع إلى أجكبتيـ بكؿ مكدة... كاف يعرؼ كيؼ يكسب األصدق

 ّكلـ يكف معزكالن كما كاف حاؿ يمتسف.

كانت االنتخابات الرئاسية الركسية لعاـ (, إذ ََِٖ -ََِْكالية رئاسية ثانية )ب الرئيس بكتيفز فاك 

إذ سية, في الساحة السياسية الرك  كالشعبية التي يحظى بيا الرئيس بكتيفبمثابة اختبار لمدل التأييد  ََِْ

دعايتو  الرئيس بكتيف, بنى ََِْانطبلؽ السباؽ االنتخابي عمى منصب الرئيس منذ أكائؿ عاـ مع 

نقاذ  السياسية في حممة االنتخابات الرئاسية عمى نجاحو في كقؼ ما أسماه بػ عدكاف اإلرىاب الدكلي, كا 

رص قبؿ االنتخابات عمى قطع آخر الببلد مف تيديد تشرذـ حقيقي, في إشارة إلى المسألة الشيشانية, كما ح

, مف خبلؿ إقالة رئيس الحككمة ميخائيؿ كاسيانكؼ يمتسفعبلقاتو كركابطو مع فريؽ الرئيس السابؽ بكريس 
                                                           

 .ْٕكص َٖص, ليميا شيفتسكفا, مرجع سابؽ ُ
 .ُٖالمرجع السابؽ, ص ِ
 .َُُص المرجع السابؽ, ّ
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, السيما أف األخير كاف محسكبان مف الناحية العممية عمى ما يعرؼ بػ العائمة, أم أنصار ََِْفي شباط 

عمميات فساد كتمقى رشاكل كعمكالت, شيكع شائعات بضمكعو في  , عبلكة عمىيمتسفالرئيس السابؽ بكريس 

فكزان ساحقان, بنسبة  الرئيس بكتيف, لـ تكف المفاجأة فكز ََِْآذار  ُْكمع إجراء االنتخابات الرئاسية في 

% مف أصكات الناخبيف, بقدر ما تمثمت في تفكيت مخطط المعارضة بتحريض الناخبيف عمى مقاطعة ُٕ

 ُيث شيدت االنتخابات إقباالن كاسعان مف الناخبيف, بنسبة تجاكزت النسبة القانكنية المطمكبة.االنتخابات, ح

 ِ:باآلتي ََِْفي االنتخابات الرئاسية عاـ  الرئيس بكتيف كيمكف تمخيص أسباب فكز

فيو بمبلمح الشخصية  ىكتشح ا في كقتو  لدل منافسي الرئيس بكتيف, السياسية ضعؼ الكاريزما .2

 بقضايا الكطف.الميمكمة 

قادرة غير األيديكلكجيات المطركحة بيف شيكعية تناصرىا أغمبية كبار السف, كليبرالية  ضعؼ .1

, كحتى األيديكلكجيات الديمقراطية لـ تنجح كسية بنظـ حياتيا الريفيةعمى التغمغؿ في األقاليـ الر 

 إلى اآلف في تقديـ برنامج متكامؿ كعممي.

 –ف بسمفو يمتسف اب مكفكر الصحة البدنية كالعقمية عندما يقار ذلؾ الش – الرئيس بكتيفتبنى  .3

ت كتبان لسيرتو الذاتية كبيعت صكره نشر تو إدارتو كرجؿ التاريخ الجديد, فصكر نيجان إصبلحيان , ك 

صكره الجدارية في مكاتب مكظفي الدكلة باعتبارىا رمزان لمدكلة  تمقعي التذكارية كنجـ قكمي بؿ ك 

 كعبلمة ليا.

ميامو الرئاسية أعطتو خبرة كاضحة فيما بعد, فنتيجة أربع سنكات في الكرمميف  الرئيس بكتيفـ إف استبل

إلى  -ُٗٗٗىكذا تصكره المراقبكف عاـ  -البيركقراطية الصمفة  KGBمف دىاليز الػ الرئيس بكتيفنقمت 

كحسبما بلقات الدكلية, اسية كتعقيدات العرجؿ دكلة قكم أفمح بسرعة مدىشة في اإلمساؾ بحبائؿ المعبة السي

صار يمثؿ لدل المكاطف الركسي ثاني أىـ شخصية إصبلحية بعد  الرئيس بكتيفذىبت )مجمة تايمز( فإف 

                                                           
 .َُٖمرجع سابؽ, ص ,.. السعي وراء المكانة المفقودة الرئيس بوتينروسيا  ُ
 .www.aljazeera.net, ََِْ/َُ/ّ,الرئاسيةبانوراما التوتر الداخمي في روسيا قبيل االنتخابات  عاطؼ معتمد عبد الحميد, ِ
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القيصر الشيير بطرس األكبر! ربما تأثر ىذا التصكر بتمثاؿ لمقيصر كاقؼ في عـز كميابة خمؼ المكتب 

ابع لمشأف الركسي يمحظ التغيير المكني في خطاب ككأنو ييديو إلى الطريؽ.., كالمت رئيس بكتيفمالرئاسي ل

مف حديث عف األمف القكمي كمحاربة اإلرىاب إلى حديث عف االقتصاد, كتفيمو لتدني  الرئيس بكتيف

 ُمستكيات المعيشية, كلكف بكعكد أكيدة بأف السنكات العجاؼ قاربت عمى الرحيؿ.

عمى تدعيـ مكاقعو مف خبلؿ ضماف  ة الثانية __ في الكالي قبؿ خركجو مف الكرمميف الرئيس بكتيفحرص 

أغمبية برلمانية لحزب ركسيا المكٌحدة الحاكـ الذم ساىـ في تأسيسو لضماف تأثيره في القرار السياسي في 

قيامو بإضعاؼ مكاقع مراكز القكل المالية  الببلد مف خبلؿ شغؿ منصب رئيس الحككمة الركسية ك

عمى بإجراء عدة خطكات يستطيع مف خبلليا المحافظة  الرئيس بكتيفقاـ  كاإلعبلمية المناىضة لو كمف ىنا,

أنو يعتـز قيادة حزب ركسيا المكٌحدة في  ََِٕ/َُ/ُاإلثنيف  وإعبلنما حققو مف إنجازات أىميا 

 ِ.ََِٕاالنتخابات البرلمانية التي جرت في كانكف األكؿ ديسمبر 

كانكف األكؿ  ِران في انتخابات مجمس الدكما التي جرت في استطاع حزب ركسيا المكٌحدة أف يحقؽ فكزان كبي

في إقامة دكلة قكمية مستقرة  الرئيس بكتيفما عكس تأييد الكثير مف الركس لجيكد  ىك ك ,ََِٕ/ديسمبر 

يككف ليا كزف دكلي يتناسب مع ما تتمتع بو ركسيا مف إمكانات ىائمة كيثبت الشعبية الكبيرة التي يتمتع بيا 

بالنصر "فيما يتعمؽ بركسيا المكحدة إنو كالشؾ نجاح, إنو  الرئيس بكتيفاىير, كىك أمر كصفو بيف الجم

 ّنصر".

كرئيس مجمس الكزراء في أف يمرر القكانيف التي يرغب فييا, كبتأييد مف  الرئيس بكتيفإف ما تقدـ يساعد 

الرئيس لعب أثر بفترة رئاسية ثالثة, ك ديمو ليستاألغمبية البرلمانية, كآثر عدـ خرؽ الدستكر أك المجكء إلى تع

                                                           
 , مرجع سابؽ.الرئاسية االنتخابات قبيؿ ركسيا في الداخمي التكتر بانكراما الحميد, عبد معتمد عاطؼ ُ
 .ُِٕ, مرجع سابؽ, صاالستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتيا عمى المنطقة العربيةلمى مضر األمارة,  ِ
 .ََِٕ/ُِ/ُ, بي بي سي, النتخابات البرلمانية في روسيااىاني شادم,  ّ
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دفيديؼ, حيث ظير معو في كافة الممصقات االنتخابية يدكران فعاالن في الحممة االنتخابية لديمترم م بكتيف

 ُالتي كتب عمييا "معان سنفكز".

 االرئيس ميدفيديؼ كبقي كمستشار لرئيس الدكلة في مرئاسة مجمس الكزراء في عيد  الرئيس بكتيفكاستمـ 

, لكف  َُِِإلى الرئاسة مرة أخرل بعد فكزه بانتخابات العاـ  الرئيس بكتيفكعاد  ,يخص السياسة الخارجية

ىذه المرة عاد بقكة أكبر كبخبرة أكسع فمقد أصبح لديو باع طكيؿ في السياسة الركسية كفي التعامؿ مع 

 .َُُِالتي بدأت عاـ  يةاألحداث في سكر الدكؿ األخرل ,كظير ذلؾ أكضح ما يمكف في تعاممو مع 

 :الرئيس بوتينالمبحث الثالث: أسموب قيادة 

الرئاسة  الرئيس بكتيفكباستبلـ في ظؿ األكضاع المتردية التي مرت فييا ركسيا بعد تفكؾ االتحاد السكفييتي 

بخاصية  بكتيف تميز الرئيس الركسي فبلديمير, كصفات شخصية كخبرة مكتسبة مف خصائصبما يممكو 

تي خبلؿ العقكد األخيرة, يركسيا كاالتحاد السكفي تزعمكاالكثير مف السياسييف الذيف ب مقارنةتبرزه بشكؿ كبير 

ركسيا في عاـ  حكـال يفقد ىذه الشعبية بمركر السنكات منذ أف عالية ك  بشعبية الرئيس بكتيفإذ يحظى 

لحو في انتخابات الرئاسة التي جرت في كصكت لصا ,كحتى اآلف كىك في سف السابعة كاألربعيف َََِ

 مميكف شخص. َٓ حكاليخمسة كستكف بالمائة مف الناخبيف الذيف شارككا في االنتخابات أم  ََِْ آذار

كلماذا  ,لمدكلة كالحككمة مف عممو خبلؿ سنكات رئاستو الرئيس بكتيفما الذم تمكف  :كالسؤاؿ الذم ييطرح 

 الرئيس بكتيفما ىك أسمكب ك  ركسيا,ر مف قبؿ مكاطني تحظى سياستو بمثؿ ىذا الدعـ الكبي

 في السياسة الخارجيةكفرد مكنو مف البركز  )السياسي كاالقتصادم كالعسكرم(الداخمي كالخارجي الذمالقيادم

 لبمده؟

 

 وب القيادة السياسية واالقتصاديةالمطمب األول: أسم

                                                           
 .ُّٕسابؽ, صمرجع  ,االستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتيا عمى المنطقة العربية ,لمى مضر األمارة ُ
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بإصبلح لمنظاـ السياسي كاالقتصادم الركسي,  القياـ َََِمنذ استبلمو الرئاسة عاـ  الرئيس بكتيفبدأ 

في استعادة كالتخمص مف سيطرة عائمة يمتسف كاألكليغارشييف كالمافيات عمى مفاصؿ الدكلة الرئيسية, كنجح 

في السنكات األخيرة لـ تسدد ركسيا كؿ ديكنيا , ك قدر مف الصحة كاالنضباط كالنمك في االقتصاد الركسي

ضمف ليا تكقؼ صندكؽ النقد الدكلي  ما ىذا ,األكبر منيا قبؿ مكعده ددت الجزءالخارجية فحسب, كلكنيا س

كالبنؾ الدكلي كالمؤسسات المالية الغربية عف التطفؿ عمى سياساتيا الداخمية كالخارجية. كأكثر مف ذلؾ 

ارة مميزة إد بكتيف, ككاف لمرئيس دخار مف عائداتيا مف مبيعات البتركؿ كالغاز الطبيعياالنجحت ركسيا في 

 سيتناكؿ ىذا المطمب ثبلثة مكاضيع في استعادة ركسيا لدكرىا العالمي. تحقيؽ ىدفولقطاع الطاقة تؤدم إلى 

 لئلصبلح االقتصادم, كثالثان  الرئيس بكتيف برنامج ثانيان إلصبلح النظاـ الركسي, ك  الرئيس بكتيفخطة أكالن 

 لقطاع الطاقة. الرئيس بكتيفإدارة 

 إلصالح النظام الروسي: يس بوتينالرئأواًل: خطة 

انطمقت خطة اإلصبلح مف نتائج الحقبتيف السابقتيف, حقبتي الرئيسيف غكرباتشكؼ كيمتسف بنجاحاتيما 

خفاقاتيما. في الحقبة األكلى, تمخص فحكل اإلصبلحات في ما اتفؽ عمى تسميتو "البيريستركيكا" ك  كا 

راكي السابؽ كمف ثـ بتفكؾ االتحاد السكفييتي كدكلة عظمى. أما "الشفافية", كالتي انتيت بتفكيؾ النظاـ االشت

فكاف عنكانيا إنشاء المستمزمات المؤسساتية كالقانكنية لقياـ اقتصاد رأسمالي في  الحقبة الثانية, حقبة يمتسف,

سي كاالنفتاح عمى العالـ ركسيا الجديدة المفترض أف تسير عمى طريؽ الديمقراطية كاالستقرار السيا

كلكنو يضع في رأس  تحقيؽ اليدؼ نفسو,, مف حيث الجكىر, إلى الرئيس بكتيفيرمي نيج خارجي, ك ال

 لمييمنة في االقتصاد كالمجتمع,األكلكيات مسألة إصبلح جياز الدكلة, كيطرح ميمة جعؿ الدكلة القكة ا

يصو إلى الحد األدنى, يغارشيا كتقماحتكاء كمف ثـ محاصرة النفكذ السياسي لؤلكلتطمَّب أكالن  تحقيؽ ذلؾك 

إحداث  كثالثان  مطتو كىيبتو,إقامة عبلقات جديدة بيف المركز كاألقاليـ انطبلقان مف تعزيز دكر األكؿ كسكثانيان 

لـ يتكمؿ العمؿ عمى إنجاز ىذه د عمى نحك يعزز نفكذ الرئيس فييا, تغيير جذرم في البيئة الحزبية في الببل

عمى عكس ما كاف يتمناه أحسف األحكاؿ حقؽ نجاحات محدكدة األىداؼ بالنجاح المطمكب, أك في 
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ال بؿ كاجيت ىذه العممية معارضة جدية سكاء مف قبؿ األكليغارشيا كأقطابيا, أـ مف قبؿ النخب الكرمميف, 

ككصؿ األمر إلى حد القطيعة بيف الرئيس كبعض مراكز القكل في ية ذات النفكذ القكم في مناطقيا, األقاليم

 ُليغارشيا التي كاف ليا الفضؿ بنسبة كبيرة في كصكلو إلى سدة الرئاسة.صفكؼ األك 

الدكلة القكية في فترة رئاستو األكلى عمى أنيا تعني سحب الكثير مف الصبلحيات التي  الرئيس بكتيففيـ 

أعطيت لممقاطعات كاألقاليـ كالجميكريات الركسية, كالصبلحيات التي أعطيت لرجاؿ الماؿ كاألعماؿ 

 ِكليغارشييف خبلؿ فترة يمتسف.كاأل

كيانان التي يتألؼ منيا  ٖٗفكر انتخابو بعممية سيطرة كبرل عمى االتحاد الركسي كالػ  الرئيس بكتيفلقد قاـ 

كتـ تقسيـ البمد إلى سبع مناطؽ كاسعة ليست إال نسخة طبؽ األصؿ عف األنظمة العسكرية. عمى رأس كؿ 

, لو اليد العميا عمى أجيزة األمف كيتمتع بصبلحيات أٍيفى منيا صبلحيات منيا جنراؿ كبير يعينو رئيس الدكلة

قالة كتعييف   الرئيس بكتيفالممثميف السابقيف لبكريس يمتسف كيحتفظ  لنفسو بحؽ حؿ البرلمانات المحمية كا 

 ّالزعماء اإلقميمييف.

 عمىتشديد قبضتيا  عمىدكلة, ك دعـ السمطة المركزية لم عمىمنذ البداية  الرئيس بكتيفاعتمدت استراتيجية 

مؤسساتيا االقتصادية كقدراتيا االستراتيجية. لذلؾ, فقد قكض سمطة ما عرؼ بأباطرة الماؿ, بؿ كاعتقؿ 

نكا كيانات مستقمة, كلذلؾ  األقاليـ التي كاد حكاميا ىبعضيـ. كامتدت ىذه السياسة إل في عيد يمتسف أف ييككِّ

 ْ..يـ كاختيارىـ مف شخصيات يعرفيـ كيثؽ في قدراتيـاتجو إلى تعيينيـ بدالن مف انتخاب

                                                           
(, ُُِلدراسات االستراتيجية, العدد), مجمة شؤكف األكسط, بيركت, مركز امن يحكم روسيا.. الصراع بين الكرممين و األوليغارشيامحمد دياب,  ُ

 . ْٕ, ص ََِّخريؼ
 .ُٖ – َٖ, صََِٖ(, كانكف األكؿ, ّٖٓمجمة المستقبؿ العربي, العدد )ية، لرئيس بوتينروسيا اال أيمف يكسؼ,  ِ
 .ُِمرجع سابؽ, ص غساف العٌزم, ّ
 .ِٕٓ, صََِٗ(,  كانكف الثاني ُٕٓية, العدد), مجمة السياسة الدكلوسياسة روسيا الخارجية الرئيس بوتينالسيد أميف شمبي,  ْ
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العمؿ عمى تنفيذ مشركعو الخاص, المستقؿ عف مراكز  األكلى بدأ الرئيس في النصؼ الثاني مف كاليتو

 :ُالنفكذ السابقة كاألكليغارشيا, لبناء ركسيا الحديثة. كقد تضٌمف ذلؾ السعي إلنجاز الخطكات التالية

 دة مكالية لمرئيس, كالتخمص بالتالي نيائيان مف التبعية لؤلكليغارشيا.تككيف نخبة حاكمة جدي -

العمؿ بيدكء كحذر عمى إزاحة النفكذ السياسي لما يسمى "العائمة", التي كانت مييمنة عمى القرار  -

 السياسي في عيد يمتسف.

ب السمطة" مف خبلؿ ما يسمى "حز العمؿ تدريجيان عمى إنشاء القاعدة السياسية الخاصة بالرئيس,  -

)حزب "ركسيا المكحدة"(, كتأميف أكثرية برلمانية مكالية لتمرير القكانيف البلزمة لئلصبلحات 

 السياسية كاالجتماعية

 التي يجب إجراؤىا كفؽ تصكر الكرمميف.

العمؿ عمى استعادة مكقع ركسيا كدكلة عظمى مييابة كذات نفكذ كتأثير عمى الصعيد الدكلي. كمف  -

 اد خيار االنفتاح في العبلقات الدكلية, بدالن مف مقكالت االنعزاؿ كالمجابية.ىذا المنطؽ اعتم

ىذه األىداؼ خصكصان األكؿ مف بينيا الرامي إلى إنشاء نخبة سياسية حاكمة مكالية لمرئيس, ساىمت في 

 ىذه , كتضمنتككيف اصطفاؼ القكل السياسية فيياتغيير الكضع السياسي في الببلد كأدت إلى إعادة ت

تتألؼ مف بعض أعضاء "العائمة" السابقة. ال يزاؿ تأثير ىذه  األكلى ثبلث مجمكعات أساسيةالنخبة الجديدة 

ة( المجمكعة عمى الحككمة كفي االقتصاد )في القطاع المالي خصكصان, ككذلؾ في قطاع المكارد الطبيعي

فة المتمحكرة حكؿ مصالح مشتركة, متضـ خميطان مف القكل المخت الثانيةك  .كبيران, كلكنو في تناقص مستمر

كىي تتألؼ مف ممثمي قكل األمف كبعض العسكرييف كمسؤكلي البنى االقتصادية كممثمي المجمع الصناعي 

العسكرم, كممثمي الشركات النفطية غير الكبيرة التي ال تزاؿ في عيدة الدكلة كشركتي "ركسنيفت" 

لمدكلة, كأيضان حكاـ األقاليـ كالمسؤكليف الحزبييف كالنكاب  ك"سبلفنيفت" , ككذلؾ قطاع الغاز العمبلؽ التابع

, فضبلن عف زمبلء الرئيس مف ساف بطرسبكرغ الذيف الرئيس بكتيفكأعضاء مجمس االتحاد المقربيف مف 

                                                           
 . ٕٓ, ص مرجع سابؽ, محمد دياب ُ
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مجمكعة غير كبيرة مف المنظريف االقتصادييف المتناقص  الثالثةك  .ؤكف مناصب عالية في بعض الكزاراتيتبك 

مرار, مف ذكم النيج الميبرالي, كالخبراء في ميداف السياسة الخارجية كاألمف الذيف لعبكا دكران تأثيرىـ باست

الرئيس ف النخبة السمطكية السابقة التي أكصمت باختصار إ .ي رسـ سياسة الدكلة في عيد يمتسفمييمنان ف

المسرح السياسي كميان, فبعض شرائحيا أزيح مف ا السابقة, إلى السمطة لـ تعد مكجكدة في حالتي بكتيف

كرغـ التناقضات كالتباينات بيف ممثمي المجمكعات المختمفة  اآلخر عمى كشؾ لقاء المصير نفسو, كالبعض

لمنخبة الجديدة, فإف ما يجمعيـ ىك ككنيـ مف أنصار المشركع اإلصبلحي )عمى المستكل السياسي كبنية 

ف ما يكحدىـ ىك ىدؼ استعادة مكقع ركسيا كدكلة كأ ,الرئيس بكتيفة التي يدعك إلييا السمطة( حسب الصيغ

 ُ.اقتصاد سميـ كمتيف كمجتمع متماسؾكبرل ميابة عمى الصعيد الدكلي, ذات 

إعادة  الرئيس بكتيفبحسب منظكر تطمب بناء الدكلة (, ََِٖ-ََِْفي الفترة الرئاسية الثانية مف )أما 

المحافظيف كالقضاة كاألكليغارشييف كقادة الجيش عمى بناء أجيزة ممارسة الصبلحيات بطريقة تكفؿ اعتماد 

مؤسسة الرئاسة بشكؿ شبو كامؿ, قبؿ اتخاذ القرارات اليامة التي تخص الدكلة الركسية كشؤكنيا المختمفة. 

كما أف الكثير مف محافظي األقاليـ كالمقاطعات عممكا عمى خمؽ عبلقة تناغـ بيف اإلجراءات المحمية 

 الرئيس بكتيفصدر عف  ََِْلمصمحة الحككمة المركزية في مكسكك. ففي العاـ كالقكانيف الكطنية 

مبادرتاف لتكريس الحكـ المركزم كاإلدارة المحمية المركزية, األكلى تخص القضاة, كالثانية, متعمقة بالحكـ 

ت الدكلة المحمية لمؤسسا الرئيس بكتيفميزة أخرل مف إدارة كىناؾ  في األقاليـ كالمقاطعات, كالمحافظيف

التنفيذية كالقضائية كالتشريعية تجمت في اعتماده عمى الكادر األمني, كالعسكرم, كاالستخبارم إلدارة كظائؼ 

( القيادم مصدران لمكثير مف التعيينات التي قاـ KGBمدنية, حيث كاف كادر جياز المخابرات السكفييتي )

الرئيس ك خبلؿ فترة بسيطة مف حكـ قراطي, لبيرك في الكظائؼ العامة العميا كالجياز ا الرئيس بكتيفبيا 

مف الكادر الحككمي,  سمح لبعض قادة الجيش باستبلـ مناصب في األقاليـ كالمقاطعات ليككنكا جزءان  بكتيف

                                                           
 .ٕٔ مرجع سابؽ, ص, محمد دياب ُ
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 الرئيس بكتيفكىذا بالطبع جزء مف استراتيجية  كالمجالس الفدرالية كديكاف المحاسبة, كالكزارات المختمفة,

  ُقكات المسمحة الركسية.لتسييس الجيش, كال

 لإلصالح االقتصادي: الرئيس بوتينثانيًا: برنامج 

لئلصبلح االقتصادم في البرنامج الذم طرحو رئيس الكزراء أماـ  الرئيس بكتيفجرل التعبير عف رؤية 

. كانطكل ىذا الرئيس بكتيف, عقب تشكيؿ الحككمة األكلى في عيد َََِأيار عاـ  ِٔمجمس الدكما في 

نامج عمى عناصر شديدة الطمكح إلصبلح أكضاع االقتصاد الركسي آنذاؾ إذ أشار أف برنامجو البر 

رفع  االقتصادية عمى الرئيس بكتيفرؤية ؼ يككف نشطان كمناسبان كمتكازنان, كارتكزت لئلصبلح االقتصادم سك 

فاع تفيدان بذلؾ مف ارتمعدؿ نمك الناتج المحمي اإلجمالي, حتى يمكف رفع مستكل المعيشة كزيادة الدخؿ, مس

االستفادة مف التعاكف اإليجابي مف جانب مؤسسات التمكيؿ الدكلية بعد أف عائدات النفط كالغاز الطبيعي, ك 

اعتزامو تنفيذ شركط اإلصبلح االقتصادم التي كانت تمؾ المؤسسات تطالب بو بقكة منذ  الرئيس بكتيفأعمف 

طبلؽ أيدم السمطة القضائية  عيد يمتسف, باإلضافة إلى تأكيد االستعداد لسداد الديكف القديمة عمى ركسيا, كا 

, ككانت األسبقية الرئيسية في كاألجيزة األمنية في مبلحقة المتكرطيف في الجرائـ ذات الطبيعة االقتصادية

تتمثؿ في إعادة النظر في عممية الخصخصة التي تمت بصكرة  بكتيف برنامج اإلصبلح االقتصادم لمرئيس

منيجان كسطيان يقكـ عمى التصدم لمحاالت األكثر فجاجة في  الرئيس بكتيففي عيد يمتسف, كاختار  فكضكية

  ِعممية الخصخصة, السيما تمؾ التي تخص أقطاب النخبة المالية.

مع شكؿ جديد مف أشكاؿ الميبرالية االقتصادية كاقتصاد السكؽ, المتضمف الحريات  الرئيس بكتيفيقؼ ك 

صبلحات المالية كاإلدارية, كتعزيز مفيكـ الدكلة الكطنية القكمية في ركسيا, بما يخدـ االقتصادية, كاإل

مصالحيا الكطنية كاألكلية, كىذا النكع مف الميبرالية الجديدة يمكف أف ييكلد تحت ظركؼ معينة مف رحـ 

                                                           
 .ِٖ-ُٖمرجع سابؽ, ص ،أيمف يكسؼ ُ
2

 .ُُِ-ُُُ, ص, مرجع سابؽروسيا الرئيس بوتين .. السعي وراء المكانة المفقودة 
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, كيتزامف نفك  ذىا المتصاعد مع نمك البرجكازية الكطنية التي تتسع دائرة تأثيرىا في االقتصاد الركسي اليـك

  ُالرأسمالية الركسية كزيادة حجـ كعدد الطبقة الكسطى.

معدؿ نمك سنكم مرتفع إلى تحقيؽ نتائج إيجابية مف حيث تحقيؽ  بكتيفأدت السياسة االقتصادية لمرئيس 

  ِما ينعكس في ارتفاع الدخؿ الفردم.سنكيان, كىك 

 لقطاع الطاقة: الرئيس بوتينثالثًا: إدارة 

بر قطاع الطاقة دعامة أساسية لؤلمف القكمي الركسي بمفيكمو الشامؿ, كأداة تأثير ىامة مف أدكات يعت

 السياسة الخارجية الركسية بالنظر إلى الدكر المحكرم الذم تمعبو ركسيا في سكؽ الطاقة العالمي.

يا كقكة كبرل كالحفاظ أف ركسيا ال يمكنيا استعادة مكانت َََِعقب تكليو السمطة عاـ  الرئيس بكتيفأعمف 

عمى استقبللية قرارىا الداخمي كالخارجي طالما ظمت معتمدة عمى ما تتمقاه مف مساعدات خارجية, كأف 

ركسيا دكلة غنية بالمكارد كيمكنيا تجاكز أزمتيا االقتصادية اعتمادان عمى مكاردىا الذاتية. كقد كاف قطاع 

ت السبلح الركسي( نيض عمييما االقتصاد الركسي. ككاف الطاقة أحد دعامتيف )كانت األخرل عكائد صادرا

ذلؾ بفضؿ إحكاـ إدارة الدكلة ليذا القطاع كالرشاد في تكظيؼ عكائده لخدمة األىداؼ الكطنية. فرغـ 

كاف ىناؾ تكجو حاسـ نحك بقاء الصناعات  فقد الرئيس بكتيفالخصخصة في عيد استمرار سياسات 

  َََِتحسف أداء االقتصاد الركسي كثيران منذ عاـ الكاممة لمدكلة, ك  تحت السيطرة شبو الخاصة بالطاقة

كباقي دكؿ مجمكعة السبع األمريكية لتكقؼ ركسيا تمامان عف طمب أية مساعدات مف الكاليات المتحدة 

 ََِِالصناعية الكبرل, ككفاء ركسيا كميان بالتزاماتيا في دفع الديف الخارجي المستحؽ عمييا منذ عاـ 

لمنيكض بباقي قطاعات االقتصاد الركسي  االتجاه نحك تكظيؼ ىذا االنتعاش االقتصادمإلى ذلؾ  ييضاؼ

كسابيا قدرات تنافسية في األسكاؽ العالمية. ككذلؾ النيكض  كتحديث البنية الصناعية الركسية كتطكيرىا كا 

ركسيا كقكة اقتصادية بالمؤسسة العسكرية كاستعادتيا لييبتيا كانضباطيا. عمى صعيد  آخر, كاف لبركز 

                                                           
1

 .ٕٗأيمف يكسؼ, مرجع سابؽ, ص 

2
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كبرل مف منظكر الطاقة كاكتسابيا تأثيران كاسع النطاؽ عمى سكؽ الطاقة كأسعارىا العالمية, كنيكضيا 

اقتصاديان, تأثيره مباشره في قبكؿ العضكية الكاممة لركسيا في مجمكعة الدكؿ السبع الصناعية الكبرل لتتحكؿ 

ت قمتيا عاـ كالتي تكلت ركسيا رئاستيا كاستضاف,  ََِِبذلؾ إلى مجمكعة "الثماف" في حزيراف 

 ُالقكل الكبرل الفاعمة دكليان. لحدمؤكدة مكانتيا كإََِٔ

 :لممؤسسة العسكرية الرئيس بوتينالمطمب الثاني: قيادة 

جعمت مسألة اإلصبلح العسكرم مسألة مطركحة بقكة آنذاؾ رية لمقكات المسمحة الركسية إف األكضاع المز 

منذ تكليو السمطة, بحكـ محكرية القكة العسكرية الركسية ككاحدة مف أدكات  الرئيس بكتيفامات في قائمة اىتم

قميمة لمغاية تحفظ لركسيا مكانتيا ككاحدة مف القكل الكبرل عمى الساحة الدكلية مف ناحية, كإلخراج ىذه 

في ىذا  ل, كسييدرسفي المجاالت كافة مف ناحية أخر  المؤسسة مف األزمات العنيفة التي تعاني منيا

ت المسمحة إلصبلح كتحديث القكارؤيتو  كيفية صيانة األمف القكمي الركسي, كل الرئيس بكتيفنظرة  المطمب

 في تطكير القدرات النككية. الركسية, كمعادلتو

 لكيفية صيانة األمن القومي الروسي: الرئيس بوتينأواًل: نظرة 

, حتى أثناء فترة تكليو رئاسة الرئيس بكتيفمقدمة أكلكيات كانت مسألة صياغة عقيدة عسكرية جديدة في 

, إذ كانت الخطكة األكلى لصياغة العقيدة الجديدة تتمثؿ في انتياء مجمس األمف ُٗٗٗالحككمة عاـ 

تشريف أكؿ  ٓالقكمي الركسي مف صياغة المسكدة األصمية لكثيقة "مفيكـ األمف القكمي لركسيا", في 

, عقب تكليو رئاسة َََِكانكف الثاني َُفي  الرئيس بكتيفحككمة, ثـ كافؽ عمييا , أثناء رئاستو لمُٗٗٗ

الدكلة بعد استقالة الرئيس بكريس يمتسف. ككانت تمؾ الكثيقة تمثؿ اإلطار المرجعي لمعقيدة العسكرية 

 ُِي عمييا ف الرئيس بكتيفالجديدة, كالتي جرل بعد ذلؾ االنتياء مف صياغتيا بصكرة نيائية, ثـ كقع 

الرئيس ككانت أىمية صياغة ىذه العقيدة الجديدة في بداية عيد , عقب انتخابو رئيسان لمببلد, َََِنيساف 

                                                           
 .َُ-ٖص , مرجع سابؽ,سياسة الطاقة الروسية وتأثيرىا عمى التوازن االستراتيجي العالمينكرىاف الشيخ,  ُ
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لكيفية صيانة األمف القكمي الركسي, عقب فترة  الرئيس بكتيفتتركز في أنيا مثمت انعكاسان لرؤية  بكتيف

كاف إقرار ىذه العقيدة تعبيران عف الفكر ك ة المستكيات إباف فترة حكـ يمتسف, طكيمة مف التدىكر عمى كاف

, كما كانت انعكاسان لمتحكالت السياسية الداخمية في ركسيا ذاتيا, باإلضافة الرئيس بكتيفالجديد الذم يحممو 

لمتعامؿ مع التحديات الماثمة في البيئة  الرئيس بكتيفإلى ككنيا محاكلة لمتعامؿ الجدم مف جانب 

بشأف العديد مف األمريكية الذات فيما يتعمؽ بتصاعد التكتر مع الكاليات المتحدة االستراتيجية  الدكلية, كب

 ُالقضايا, كفي مقدمتيا الخبلؼ بشأف برنامج الدفاع الصاركخي الكطني الذم تتبناه اإلدارة األمريكية.

كالصيف,  ىناؾ حاجة لتعزيز األمف عمى الحدكد الجنكبية لركسيا مع آسيا الكسطىف كتؤكد ىذه العقيدة أ

 عمى ذلؾ تقكية القكاعد , كيستمـز بناءن الجيش الركسي ما يزاؿ يعتبر حمؼ الناتك تيديدان أخرل كمف جية 

 ِ".الغربية كاالحتفاظ بقدرتيا النككية الركسية

ككاف التطكر األكثر أىمية عمى اإلطبلؽ الذم اشتممت عميو ىذه العقيدة يتمثؿ في أنيا زادت مف الحاالت 

أف تمجأ فييا القكات الركسية نحك استخداـ األسمحة النككية, بالمقارنة مع مفيكـ األمف القكمي التي يمكف 

. فقد كاف المفيكـ السابؽ يشير إلى أف ركسيا تحتفظ لنفسيا بحؽ ُٕٗٗالذم كاف معمكالن بو منذ عاـ 

تيديد لكجكد ركسيا  االستخداـ األكؿ لؤلسمحة النككية, كلكنو كاف يقصر ىذا االستخداـ عمى حالة كجكد

االتحادية, في حيف أف العقيدة العسكرية الجديدة تسمح باستخداـ األسمحة النككية, حتى في حالة حدكث 

عدكاف كاسع النطاؽ باستخداـ القكات التقميدية في ظركؼ حرجة لؤلمف القكمي الركسي, باإلضافة طبعان إلى 

يع أسمحة الدمار الشامؿ. كيعني ذلؾ أف استخداـ استخداـ ىذه األسمحة لمرد عمى ىجمات باستخداـ جم

نما أدت العقيدة الجديدة  األسمحة النككية لـ يعد قاصران عمى مجرد الحماية ضد تيديدات الكجكد كالبقاء, كا 

ىذا  إلى تسييؿ إمكانية المجكء إلى استخداـ األسمحة النككية مف جانب السمطات الركسية عند الحاجة.

 في جكىره إلى التعكيض عف الضعؼ النسبي لركسيا في مكاجية الكاليات المتحدةالتكجو كاف ىادفان 

. كلمتمكيح بالقكة النككية االستراتيجية لركسيا, سكاء لردع الغرب أك لمحصكؿ عمى المزيد مف األمريكية
                                                           

 .ُُٖ-ُُٕ, مرجع سابؽ,ص.. السعي وراء المكانة المفقودة الرئيس بوتينروسيا  ُ
 .ّاألردنية, ص , صحيفة السبيؿيدة العسكرية الروسيةنظرة عمى العقمحمد سعيد الفطيسي,  ِ
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جديدة أثارت ىذه العقيدة ال ية بشأف القضايا الخبلفية. كلذلؾالمساعدات أك لمتجاكب مع المكاقؼ الركس

استياءن حادان مف جانب الدكؿ الغربية, كاعتبركىا تحديان لمغرب, كطالبكا ركسيا بتعديؿ ىذه العقيدة, كاالتجاه 

بدالن مف ذلؾ نحك المزيد مف التأكيد عمى الرغبة في التعاكف مع الدكؿ الغربية لمحفاظ عمى األمف كاالستقرار 

أف استخداـ األسمحة النككية يعد عنصران دفاعيان ميمان لصيانة الدكلييف, إال أف كبار المسؤكليف الركس أكدكا 

 ُاألمف القكمي الركسي.

, باإلضافة إلى تبنييا جؿ تمؾ األفكار كالطركحات العسكرية الدفاعية جديدةعقيدة  قرتأي  ََِٓعاـ كفي 

ثنائية تراعي التطكرات , قد تـ ىذه المرة إضافة معايير استَََِكاليجكمية االستراتيجية الكاردة بكثيقة عاـ 

, كذلؾ في محاكلة مف قبؿ دة مكاجية كىجكـ كاستفزاز لمغربكىي عقي, العقائدية العسكرية لمدكؿ األخرل

, كبالتالي التأكيد عمى  الرئيس بكتيف إلظيار المكانة القكية التي كصمت إلييا كتممكيا ركسيا الجديدة اليـك

 ِ.ف الركسيك تدخبلت خارجية في الشأأمبلءات إرفض أم 

( أصدر الرئيس الركسي ديميترم مدفيديؼ, المرسكـ الرئاسي بالتصديؽ عمى كثيقة ََُِشباطٓ)كفي

, الرئيس بكتيفالتي أصدرىا  َََِامتدادان لمعقيدة العسكرية لعاـ  تعدالتي العقيدة العسكرية الجديدة لركسيا, 

, كجاءت لتؤكد مكانة ركسيا ة المحيطة بركسياميمية كالدكليمع تعديميا في ضكء التطكرات كالمستجدات اإلق

كقكة كبرل عمى الصعيديف الدكلي كاإلقميمي, كعزميا تكظيؼ قدرتيا في الدفاع عف أمنيا كمصالحيا 

 ّكمكاطنييا في الداخؿ كالخارج.

 إلصالح وتحديث لقوات المسمحة الروسية: الرئيس بوتينثانيًا: رؤية 

بالقكات المسمحة منذ تكليو المسؤكلية كرئيس لمحككمة أكالن, ثـ كرئيس لمدكلة  اىتمامان كبيران  الرئيس بكتيفاىتـ 

الحقان, إذ أصدر مرسكمان فكر تكليو السمطة إلصبلح ىذه القكات, بما يتناسب مع ظركؼ مرحمة ما بعد 

                                                           
 .ُُٗ-ُُٖص, مرجع سابؽ, .. السعي وراء المكانة المفقودة الرئيس بوتينروسيا  ُ
 .ّ, صمحمد سعيد الفطيسي, مرجع سابؽ ِ
 .َُٗ, صََُِ, تمكز, (ُُٖدد), مجمة السياسة الدكلية, العطموحات روسية: قراءة سياسية في العقيدة العسكرية الروسية نكرىاف الشيخ, ّ
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دة, كأف الحرب الباردة, بحيث تككف القكات المسمحة أقؿ عددان كأكثر كفاءة, كأف يتمقى أفرادىا ركاتب جي

مكانيات الدكلة. كقد ركزت عممية اإلصبلح  تككف ىذه القكات المسمحة في مستكل يتناسب مع متطمبات كا 

عمى عدد مف المحاكر, كاف في مقدمتيا خفض حجـ القكات المسمحة, كبما ال يؤثر عمى قدرات الببلد 

دخاؿ تحسينات جكىرية في التسميح كالتدريب, كلذلؾ تـ االست غناء عف األعداد الضخمة مف أفراد الدفاعية, كا 

 ُالقكات المسمحة, كفي الكقت نفسو تزكيدىا بأسمحة متطكرة كفعالة.

كقد حظيت ىذه المسألة بمناقشات طكيمة في دكائر السمطة التنفيذية كالتشريعية في مكسكك, خمص أطرافيا 

كما أف ىناؾ مجمكعة مف إلى أف خفض حجـ القكات المسمحة ال يجب أف يؤثر عمى قدراتيا القتالية, 

, قد األمريكية كاعتبارات الميزاف االستراتيجي مع الكاليات المتحدةالحرب في الشيشاف, األحداث, مثؿ 

. كقد أسفرت الرئيس بكتيفساىمت في تعزيز التكجو نحك إصبلح القكات المسمحة الركسية منذ بداية عيد 

بتقميص  َََِالقكمي الركسي في تشريف الثاني جممة ىذه المتغيرات عف صدكر قرار مف مجمس األمف 

ألؼ رجؿ, في غضكف ثبلث سنكات, بحيث يككف عددىا عاـ  ََٔحكالي عدد القكات المسمحة الركسية 

الرئيس كمف أجؿ تحقيؽ ىدؼ الحفاظ عمى القدرات القتالية لمقكات, اىتـ ِألؼ رجؿ. ُٕٓحكالي  ََِّ

تشريف الثاني عاـ ُٖالصناعات الحربية ,ففي أحد تصريحاتو في ) دائمان بتقديـ دعـ حككمي كبير إلى بكتيف

دخاؿ ما ىك جديد فييا لتعزيزىا.ََِْ  ّ( أكد عـز حككمتو عمى صرؼ ما يمـز لتحديث الكسائؿ الرادعة كا 

كصؿ االىتماـ بتحديث القكات المسمحة كتمبية احتياجاتيا إلى اتفاؽ القيادة السياسية كالعسكرية عمى ضركرة 

دة النظر في ميزانية القكات المسمحة مرتيف في العاـ, بما يكفؿ إمدادىا بما يتطمبو تمكيؿ احتياجاتيا إعا

إلى صدكر قرار بزيادة  ََِْالعسكرية. كأدت ىذه المراجعة الدكرية الحتياجات القكات المسمحة في عاـ 

كفي الكقت نفسو امتد  النسبة. %, مع احتماالت رفع ىذه ٔ.ِٕبنسبة  ََِٓميزانية القكات المسمحة لعاـ 

اإلصبلح العسكرم إلى تعزيز السيطرة السياسية ػ المدنية عمى المؤسسة العسكرية الركسية مف خبلؿ 

                                                           
 .ُُٔمرجع سابؽ, ص ,.. السعي وراء المكانة المفقودة الرئيس بوتينروسيا  ُ
 .ُُٕالمرجع السابؽ, ص  ِ
 .ُِِمرجع سابؽ, ص ,االستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتيا عمى المنطقة العربية ,لمى مضر األمارة ّ
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الحرص عمى تعييف شخصية مدنية في منصب كزير الدفاع, بدالن مف الماريشاؿ إيجكر سيرجييؼ الذم كاف 

كؼ يترؾ منصبو, ثـ تعييف سيرجي إيفانكؼ سكرتير أنو س الرئيس بكتيفقد بات مؤكدان منذ بداية عيد 

مجمس األمف القكمي السابؽ كزيران لمدفاع, كىك مف رجاؿ االستخبارات السابقيف, كمف المقربيف بقكة مف 

, ََِْبتحديث القكات المسمحة عدة قفزات في أكاخر عاـ  الرئيس بكتيفكقد قفز اىتماـ  .الرئيس بكتيف

اـ أف ببلده تعمؿ عمى تصميـ منظكمات تسميحية حديثة ال مثيؿ ليا لدل الدكؿ حينما أعمف في أكاخر الع

 ُالكبرل األخرل, ككاف يقصد بذلؾ األسمحة التقميدية كالنككية في آف كاحد معان.

 في تطوير القدرات النووية: الرئيس بوتينثالثًا: معادلة 

تقكـ مف ناحية عمى الرغبة في دفع عممية مع المسألة النككية كفؽ معادلة مزدكجة  بكتيفتعامؿ الرئيس 

, بينما تقكـ مف ناحية أخرل عمى تطكير القدرة األمريكية خفض التسمح النككم بيف ركسيا كالكاليات المتحدة

, األمريكية النككية الركسية, في الحدكد التي تسمح بيا معاىدة خفض الرؤكس النككية مع الكاليات المتحدة

نككية تظؿ في نياية المطاؼ ركيزة أساسية في القدرة العسكرية لمببلد, ناىيؾ عف أنيا باعتبار أف القدرات ال

كاحدة مف أدكات قميمة تتيح لركسيا الحفاظ عمى مكانتيا كقكة كبرل عمى الساحة الدكلية.كفؽ ىذه المعادلة 

لخفض األسمحة  عمى اتفاقية ََِِمع الرئيس األمريكي جكرج بكش في عاـ  الرئيس بكتيفالمزدكجة, كقع 

األمريكية النككية, كالتي خفضت مخزكف األسمحة النككية لدل كؿ مف ركسيا االتحادية كالكاليات المتحدة 

 لمكاليات المتحدة ََِِرأس نككم لركسيا ك ََُٕبنسبة الثمثيف لما ىك مكجكد لدييما, أم ما مقداره 

لمتكازف لمرؤكس النككية. بمعنى أف الكاليات . كقد قامت ىذه االتفاقية عمى مبدأ الخفض غير ااألمريكية

سكؼ تظؿ تحتفظ بعدد أكبر مف الرؤكس النككية. كيعكد ذلؾ إلى أف كؿ طرؼ منيما قد  األمريكية المتحدة

حدد لنفسو العدد المبلئـ مف الرؤكس الذم يحفظ لو أمنو القكمي, كبينما كانت كزارة الدفاع األمريكية قد 

رأسان نككيان, فإف الجانب  َِِٓ-ََُٖأنيا تحتاج إلى ما يتراكح بيف  ََُِأكدت منذ تشريف الثاني 

رأس نككم,  ََُٕالركسي ال يممؾ مف ناحية اإلمكانيات المادية كالفنية التي تتيح لو صيانة ما يزيد عف 

                                                           
 .ُُٕمرجع سابؽ, ص  ,عي وراء المكانة المفقودة.. الس الرئيس بوتينروسيا  ُ
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كما ال يكاجو مف ناحية أخرل تيديدات جسيمة تجعمو في حاجة إلى الحفاظ عمى عدد أكبر مف تمؾ 

 ُس.الرؤك 

كلكف مف ناحية أخرل كاصؿ الجانب الركسي جيكده في مجاؿ تطكير القدرات النككية, فيما يبدك أنو رد فعؿ 

أف ببلده تطكر  ََِْفي تشريف الثاني مف العاـ  الرئيس بكتيفلمجيكد األمريكية في ىذا المجاؿ. فقد أعمف 

قكلو: عمى الرغـ مف أف  الرئيس بكتيف( عف كما نقمت ككالة )إنتر فاكس ,جيبلن جديدان مف األسمحة النككية

اإلرىاب الدكلي كاحد في التيديدات األساسية التي تكاجييا ركسيا, فإنو يتعيف عمى مكسكك اإلبقاء عمى 

  ِاىتماماتيا بعناصر مف دفاعاتيا النككية لمكاجية تيديدات أخرل.

محمكمة التي تقـك بيا اإلدارة األمريكية ككاف مف الكاضح أف ىذا المكقؼ الركسي يأتي ردان عمى الجيكد ال

في كانكف  األب عمى صعيد إنتاج جيؿ جديد مف األسمحة النككية, بمكجب قانكف كقع عميو الرئيس بكش

مميار دكالر لبرنامج األسمحة  ٔ,ّ, ثـ قاـ الككنجرس األمريكي مف ناحيتو بتخصيص مبمغ ُّٗٗاألكؿ 

نتاج قنابؿ نككية . كتر ََِْالنككية خبلؿ السنة المالية  كز الجيكد األمريكية بشكؿ خاص عمى تطكير كا 

مصغرة قادرة عمى اختراؽ المبلجئ المحصنة تحت األرض, بحيث تككف قادرة عمى تدمير مراكز القيادة 

كمستكدعات األسمحة المكجكدة في مكاقع محصنة تحت األرض, كيترافؽ ذلؾ مع استمرار اإلدارة األمريكية 

كمف  ج الدفاع الصاركخي, دكف أف تعبأ بالمخاكؼ كالتيديدات التي تشعر بيا الدكؿ األخرل.في تنفيذ برنام

األمريكية المؤكد أف خطط التطكير النككم األمريكي تمثؿ تيديدان لمتكازف االستراتيجي بيف الكاليات المتحدة 

أكثر ير ركسيا لجيؿ جديد المذككر بشأف تطك  الرئيس بكتيفأىـ أسباب إعبلف أحد كركسيا االتحادية, كىك 

كاف كاضحان أف الرسالة التي تسعى ركسيا إليصاليا مف كراء مثؿ ىذا اإلعبلف ك , تطكران مف األسمحة النككية

 ّتتمثؿ في التأكيد عمى أف ركسيا حريصة عمى الحفاظ عمى مكانتيا كقكة عظمى عمى الساحة الدكلية.

 الخارجية الروسية:في السياسة  الرئيس بوتينالمطمب الثالث: نيج 
                                                           

 .ُُٗ, ص , مرجع سابؽروسيا الرئيس بوتين .. السعي وراء المكانة المفقودة ُ
 ِِِمرجع سابؽ, ص االستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتيا عمى المنطقة العربية، ,لمى مضر األمارة ِ
 .َُِمرجع سابؽ, ص  ,المكانة المفقودة .. السعي وراء الرئيس بوتينروسيا  ّ
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ففي ظؿ  ,في السياسة الخارجية الركسية ىك نيجو الذم تبناه  الرئيس بكتيفمف أىـ عكامؿ بركز دكر 

 الكاليات المتحدة إلىحكؿ )إلى مف ينبغي لركسيا أف تتكجو : في ركسيا المناقشات العقيمة الجارية 

أف سياستيا الخارجية  بنيجو الرئيس بكتيفح أكض (؟أـ غير ذلؾ أـ االتحاد األكركبي أـ الصيف األمريكية

 .ركسيامصمحة مكالية لفي عيده ستككف 

كأقامت  ,مف تركة "الحرب الباردة" الميمكة بالنسبة ليا نيائيان  الرئيس بكتيفتخمصت ركسيا في عيد إذ 

اعتراؼ  ََِٔعاـعبلقات شراكة مع كافة دكؿ العالـ البارزة. كرئاسة ركسيا لمجمكعة "الثمانية الكبار" في ال

في السياسة  الرئيس بكتيفسيبحث ىذا المطمب نيج  كاضح بسمعتيا كنفكذىا مف قبؿ المجتمع الدكلي.

ارجية الممثمة عقيدة السياسة الختجاىات السياسة الخارجية الركسية, ك ادراسة  الركسية مف خبلؿالخارجية 

 كتحكالتو. الرئيس بكتيفمبدأ , ك الرئيس بكتيفلنيج 

 :الرئيس بوتيناتجاىات السياسة الخارجية الروسية وما تبنى أواًل: 

, دكف اآلخر اطبؽ أحدىملـ ي الرئيس بكتيفإال أف  ,في السياسة الخارجية الركسية ىناؾ تكجياف رئيساف

في التقمب بيف  بشكؿو عاـ السياسة الخارجية الركسية تكجيات يمكف تمخيص منيجان كسطيان. ك تبنى لكنو

التكجو  , كىما:صركه في النخبة السياسية الركسيةمناك منيما افتراضاتو, كمقكالتو, كسياساتو تكجييف كلكؿ 

الذم ال يرل أنصاره أم حظ  "الميغربف": كييطمؽ عميو التكجو Atlanticػ  Euro أطمنطي _ األكؿ: أكرك

ى ىك كؿ مف أكربا لركسيا لكي تخرج مف مأزقيا إال باالنضماـ إلى حمؼ آمف مع جار قكم, كالجار المرتج

 ُالغربية كالكاليات المتحدة األمريكية.

في ظؿ  ُٓٗٗكحتى نياية سنة  ُُٗٗسيطر ىذا التكجو عمى السياسة الخارجية الركسية منذ نياية سنة 

كزير الخارجية آنذاؾ )ككزيريؼ(, كانطمؽ مف أىمية اندماج ركسيا مع الحضارة الغربية, كبالتحديد مع 

مجمكعة دكؿ حمؼ شماؿ  األطمسي... كفي إطار ىذا التكجو, الذم قاده يمتسف ككزير التكتؿ المتمثؿ في 

                                                           
 .ِّص مرجع سابؽ, سييؿ فرح, ُ



001 
 

خارجيتو ككزيريؼ, ركزت ركسيا عمى االتجاه غربان, كاتباع سياسة الحد األدنى مف التفاعؿ مع باقي دكؿ 

الكاليات  ككمنكلث الدكؿ المستقمة إال بما يحفظ مصالح ركسيا الحيكية كذلؾ ركزت ركسيا عمى التحالؼ مع

عطاء التنازالت مف طرؼ  األمريكية المتحدة مف منطمؽ القبكؿ بالمنظكر األمريكي لمعبلقات الدكلية, كا 

 ُكاحد.

تأكد التحكؿ نحك التكجو الثاني مع تعييف بريماككؼ كزيران  : New Eurasian التكجو الثاني: أكراسي جديد 

بريماككؼ ىك أحد خبراء السياسة الركسية في , ذلؾ أف  ُٔٗٗلخارجية ركسيا في كانكف األكؿ سنة 

 ِ"الشرؽ األكسط", كأحد أشد أنصار ىذا التكجو.

الذم يطرح نفسو بصيغة تشبو السكفييتية الجديدة )معدلة جغرافيان كمنفتحة إيديكلكجيا  الخيار األكراسي الجديد

كعمى كؿ المستكيات, كالذم قد يشكؿ  كسياسيان كاقتصاديان كثقافيان( كلعؿ ىذا الخيار ىك الطريؽ األقؿ إشكاالن 

ليس فقط المخرج األقؿ صعكبة مف أجؿ أف تستقر ركسيا عمى ىكية حضارية جديدة, بؿ قد يككف المجاؿ 

الذم تستطيع فيو ركسيا أف تتنفس بحرية أكبر, كأف يككف نشاطيا فيو قكم الحضكر. ففي ىذا المجاؿ 

( نافذة كاسعة يمكف لركسيا مف خبلليا أف تطؿ عمى  )الذم يتضمف مجمكعة البمداف المستقمة بخاصة

 ّالمستقبؿ مف مكقع القكة كليس مف مكقع الضعؼ.

الدكؿ  استعادة ركسيا لمكانتيا في مصاؼ بدرجة كبيرة عمىتبنى سياسة خارجية تركز  الرئيس بكتيفأما 

ف لـ يكف ذلؾ بنفس المكا اتسمت السياسة الخارجية  إذنة التي كانت لبلتحاد السكفييتي, الكبرل, حتى كا 

بالكسطية فيما بيف تياريف رئيسيف حكما ىذه السياسة, األكؿ ىك تيار المكاجية الذم جرل  بكتيفلمرئيس 

اليات المتحدة تبنيو في العيد السكفييتي, كالذم اتخذ صكرة الحرب الباردة مع الكتمة الغربية بقيادة الك 

بالحفاظ عمى استقبللية السياسة الخارجية الركسية كتعزيز قدرات كىك التيار الذم كاف متمسكان  األمريكية,

ركسيا العسكرية حتى برغـ انتياء الحرب الباردة. كالثاني ىك تيار الميادنة الذم تبناه نظاـ حكـ بكريس 
                                                           

 .ُْ-َْ, مرجع سابؽ, ص التحوالت الكبرى في السياسة الخارجية الروسيةمحمد السيد سميـ,  ُ
 .ِْالمرجع السابؽ, ص  ِ
 .ّْ-ّّمرجع سابؽ, ص  ,سييؿ فرح ّ
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يمتسف عقب تفكؾ االتحاد السكفييتي مباشرة, كطيمة عقد التسعينيات, كالذم لـ يقـ فقط عمى إنياء التكتر 

. كفيما بيف األمريكية لعداء مع الغرب. كلكنو انجرؼ أيضان كراء استجداء المعكنات مف الكاليات المتحدةكا

سياسة خارجية عممية تنطمؽ مف إدراؾ كمعرفة حقيقية بحدكد القدرات القكمية  الرئيس بكتيفالتياريف, تبنى 

ارنة مع ما كانت عميو في ظؿ االتحاد لركسيا في عصر ما بعد التفكؾ, كالتي تتسـ بالتضاؤؿ الشديد بالمق

السكفييتي مف ناحية, كما تأخذ في اعتبارىا مف ناحية أخرل طبيعة المتغيرات الدكلية لفترة ما بعد الحرب 

ىذا التكازف الدقيؽ بيف محدكدية  ب دكلي كاحد ىك الكاليات المتحدة األمريكيةالباردة التي تتسـ بييمنة قط

نحك تبني سياسة خارجية, يصفيا  الرئيس بكتيفرات السائدة عمى الساحة الدكلية دفع القدرات القكمية كالمتغي

ىك نفسو بأنيا "عممية", تقكـ مف ناحية عمى التخمي عما يصفو بػ "التكسع االستعمارم" لبلتحاد السكفييتي, 

الرئيس ىدؼ  كتجسد, كما تحذر مف ناحية أخرل مف االنجراؼ األعمى كراء الغرب أك اإليماف الساذج بو

األساسي في حصكؿ ببلده عمى مكانة دكلية مؤثرة في قضايا األمف كالسمـ, بحيث ال تنفرد الكاليات  بكتيف

بالييمنة عمى الساحة الدكلية مستحكذة عمى الدكر األكبر في صنع القرارات الدكلية األمريكية المتحدة 

 ُالحيكية في المجاالت كافة.

 :االتحادية لروسيا رجيةعقيدة السياسة الخا ثانيًا:

 سمفو في تكجيو كممارسة السياسات, ألف يتمايز عف الرئيس بكتيففي األشير األكلى مف نشاطو حرص 

أثناء تكقيعو عمى عقيدة  َََِكظير ذلؾ بشكؿ خاص في السياسة الخارجية كىذا ما برز في شباط عاـ 

حزيراف  َِفي  بكتيف الرئيسبلحقة التي كقعيا ر دقة  في الكثيقة الاألمف الكطني لركسيا, كبرز بشكؿ أكث

طبقان و ,كالمتعمقة بالسياسة الخارجية كبتحديد األىداؼ األساسية لمسياسة الخارجية الركسية َََِعاـ 

                                                           
 .ُُِ-َُِمرجع سابؽ, ص  ,.. السعي وراء المكانة المفقودة الرئيس بوتينروسيا  ُ
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عدد مف  قرت فإف النشاط الديبمكماسي الركسي يتكجب أف يعمؿ مف أجؿ تحقيؽلمعقيدة السياسية التي أي 

 :ُة, منيااألىداؼ الرئيس

 ألة تأميف األمف القكمي الركسي, كالحفاظ عمى تكطيد سيادة الببلد ككحدة أراضييا بشكؿ عاـ.مس .ُ

بذؿ الجيد مف أجؿ إقامة نظاـ عادؿ كآمف كديمقراطي, يرتكز عمى نظاـ ىيئة األمـ المتحدة.  .ِ

بريطانيا ك  األمريكية المتحدة الكالياتيستند إلى مبادئ الشراكة كالمساكاة بيف الدكؿ. إال أف مكاقؼ 

مف كؿ ما جرل في المسألة العراقية يتحاشى دكر األمـ المتحدة, لكف مكاقؼ ركسيا كالصيف 

ىنا األكلكية يتكجب أف تتمحكر أف كاشنطف ليست ىي البلعب األكحد, كفرنسا المناىضة يبيف 

دلة, بحيث عمى ميمة تحقيؽ عالـ جديد آخر, قائـ عمى المساكاة كاالحتراـ المتبادؿ كالشراكة المتبا

 يشعر كؿ عضك مف أعضاء ىذا النظاـ العالمي الجديد بأف أمنو القكمي مضمكف فعبلن.

تشكيؿ حزاـ مف البمداف المجاكرة لتعيش بسبلـ في ما بينيا عمى الحدكد الركسية, كالسعي  .ّ

 لمتخمص مف بؤر التكتر كمف الصراعات كالنزاعات في تمؾ المناطؽ المتاخمة لحدكد الببلد.

أف  الرئيس بكتيفاستطاع ؿ ترميـ العديد مف النقاط كالتكجيات في الجيكسياسة الركسية الخارجية كمف خبل

بعض التكجيات التي أقرىا الرئيس  يقكم إحساس الركسي القائـ في بمده كفي الخارج باالعتزاز القكمي, كىنا

جاه الغرب ىناؾ تركيز عمى أكربا بات, فالركسي مف خبلؿ تكقيعو العقيدة الجديدة لمسياسة الخارجية الركسية

ألخيرة في سمـ األكلكيات الركسية, الغربية بدءان مف ألمانيا, مركران بفرنسا كتبقى بريطانيا تحتؿ المرتبة ا

جمكعة النمكر السبعة, باتجاه الشرؽ التركيز ينصب عمى الصيف كفيتناـ ككمبكديا كككريا الشمالية كمك 

, أما التركيز الجيكسياسي الركسي اف ك"اسرائيؿ "كيبقى التخكؼ مف تركياباتجاه الجنكب التركيز عمى إير ك 

األساسي ما زاؿ منصبان عمى المجاؿ األكراسي السكفييتي كالنيج السياسي المتبع ىناؾ يجرم بحذر شديد 

فة, كيرسـ لنفسو أكلكيات تحركيا مف حيث الحيكية كاألىمية ركابطي التاريخ كالمغة كالمصمحة كالديف كالثقا

                                                           
, ص ََِّخريؼ (,ُُِ, العدد), مجمة شؤكف األكسط, بيركت, مركز الدراسات االستراتيجيةعقيدة السياسة الخارجية الروسيةفبلديمير شكبيف,  ُ

ّْ. 
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كىي بيبلركسيا, أككرانيا, أرمينيا, كازاخستاف, طاجكستاف, مكلدافيا, كمف ثـ أكزباكستاف, قرغيزستاف, 

 ُتركمانستاف, أذربيجاف, في حيف ال تزاؿ دكؿ البمطيؽ ىي الحمقة األضعؼ.

ذم تمثؿ إف مضمكف العقيدة السياسية لمسياسة الخارجية الركسية, ال يزاؿ يحافظ عمى بعض معالـ قكتو, كال

بانخفاض خطر اندالع الحرب النككية, كعامؿ استخداـ القكة في تكجيو السياسات لـ يفقد حضكره, لقد 

 ِتغيرت فقط قكاعد المعبة ... لقد برزت بؤر جديدة لمتكتر, بما في ذلؾ مناطؽ مبلصقة لركسيا.

 في السياسة الخارجية وتحوالتو: الرئيس بوتينثالثًا: مبدأ 

, سعى إلى تعميؽ التكجو األكراسي في َََِإلى السمطة في كانكف الثاني سنة  يس بكتيفالرئعندما جاء 

, قدـ عدة مبادئ لسياسة ركسيا الخارجية عرفت باسـ "مبدأ َََِسياسة ركسيا الخارجية ففي حزيراف سنة 

اسة كفي مقدمة تمؾ المبادئ التركيز عمى برامج اإلصبلح الداخمي عمى حساب السي "الرئيس بكتيف

ركز عمى تطكير دكر ركسيا في عالـ متعدد األقطاب ال  الرئيس بكتيفمف ناحية أخرل, فإف مبدأ  الخارجية,

يخضع لييمنة قكة عظمى كاحدة, كالعمؿ عمى استعادة دكر ركسيا في آسيا ك"الشرؽ األكسط" بشكؿ 

ثبلثة  الرئيس بكتيفاؼ مبدأ أضك  لدكر الركسي في العبلقات الدكلية,تدريجي, كعدـ السماح لمغرب بتيميش ا

أكليا أنو إذا استمر تكسع حمؼ شماؿ األطمسي شرقان مف ركسيا, , جديدة لمسياسة الخارجية الركسية عناصر

ثانييا أف ركسيا ابقان لحماية منطقة دفاعيا األكؿ, فستسعى إلى دعـ الترابط بيف دكؿ االتحاد السكفييتي س

مف  في عدة قضايا مثؿ الحداألمريكية ا ستعمؿ مع الكاليات المتحدة تعارض نظاـ القطبية األحادية, كلكني

ثالثيا أف ركسيا ستعمؿ عمى دعـ بيئتيا األمنية في الشرؽ عف طريؽ تقكية  التسمح كحقكؽ اإلنساف كغيرىا,

 ّعبلقاتيا مع الصيف كاليند كالياباف.

 :في السياسة الخارجية الرئيس بوتينتحوالت مبدأ 

                                                           
 .ّٔ-ّٓمرجع سابؽ, ص سييؿ فرح, ُ
 .ْٔ, صمرجع سابؽ ,فبلديمير شكبيف ِ
 .ّْ-ِْ, مرجع سابؽ, صالسياسة الخارجية الروسية التحوالت الكبرى فيمحمد السيد سميـ,  ّ
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كما تبلىا مف تحكؿ في األمريكية في الكاليات المتحدة  ََُِأيمكؿ سنة  ُُأدت أحداث التحكؿ األكؿ: 

االستراتيجية  العالمية لمكاليات المتحدة نحك الحرب اليجكمية, كاعتبار اإلرىاب بمثابة القضية المحكرية 

فقد  ,أطمنطي _ لمسياسة األمريكية, إلى حدكث تحكؿ في السياسة الخارجية الركسية نحك التكجو األكرك

إلى استثمار التحكؿ األمريكي بإحداث تحكؿ مماثؿ نحك دعـ االستراتيجية األمريكية  الرئيس بكتيفسعى 

الجديدة مف خبلؿ تقديـ ركسيا عمى أنيا شريؾ في محاربة اإلرىاب, أمبلن في الحصكؿ عمى دعـ أمريكي 

اني المناكئ )نظاـ طالباف(, كالحصكؿ عمى ضد الحركة االنفصالية الشيشانية, كالتخمص مف النظاـ األفغ

دعـ اقتصادم أمريكي ,كفي إطار ىذا التكجو, أيدت ركسيا الغزك األمريكي ألفغانستاف في تشريف األكؿ 

 ُ.ََُِسنة 

أيضان ,ك يرجع ذلؾ إلى عدة عكامؿ,  الرئيس بكتيفالتحكؿ الثاني: تحكلت ركسيا نحك تكجو جديد في ظؿ 

, كالتي ىمشت ََُِأيمكؿ سنة  ُُبعد األمريكية ادية التي اتبعتيا الكاليات المتحدة أىميا السياسة االنفر 

, أك ََِّالدكر الركسي, كىك ما تمثؿ في عدـ اكتراثيا بالمعارضة الركسية لغزك العراؽ في آذار سنة 

الناتج القكمي التشاكر مع ركسيا حكؿ مستقبؿ إقميـ ككسكفك كذلؾ, فقد أدل ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة 

الركسي كتقميؿ اعتمادىا عمى المساعدات الغربية, كىك ما تمثؿ في تحكؿ ركسيا ألكؿ مرة ألف تككف في 

المرتبة األكلى بيف دكؿ رابطة الدكؿ المستقمة في ترتيب التنمية البشرية, طبقان إلحصاءات تقرير التنمية 

حاكؿ المزج بيف التكجييف األكرك ػ أطمنطي ك  كتيفالرئيس ب,الجديد ىنا ىك أف  ََِٔالبشرية السنكم سنة 

األكراسي الجديد في سبيكة سياسية جديدة تحقؽ لركسيا المكانة الدكلية, كتنكع البدائؿ دكف أف يعني ذلؾ 

فركسيا لـ تستعمؿ حؽ النقض في مجمس األمف ضد أك أكربا,  األمريكية مع الكاليات المتحدةالصداـ 

يكية المدعكمة أكركبيان إال في حالة ثانكية كاحدة, ىي حالة مشركع القرار األمريكي مشركعات القرارات األمر 

الخاص بحقكؽ اإلنساف في ميانمار, بينما اكتفت باالمتناع عف التصكيت عف مشركع القرار الخاص 

                                                           
 .ّْالمرجع السابؽ, ص ُ
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ادىا بتشكيؿ محكمة دكلية جنائية لمحاكمة قتمة رئيس الكزراء المبناني األسبؽ رفيؽ الحريرم, رغـ انتق

 ُلممشركع, كقس عمى ذلؾ كؿ المشركعات األخرل المدعكمة أمريكيان. 

المسؤكلية عمى  الرئيس بكتيفكمف معالـ العكدة إلقاء  ,التحكؿ الثالث: عادت ركسيا نحك التكجو األكراسي

بلقات كحمؼ شماؿ األطمسي عف تسميـ أجكاء الثقة كمحاكلة زعزعة استقرار العاألمريكية   الكاليات المتحدة

ة, كلعدـ السماح الدكلية عبر نشر منظكمة الدرع الصاركخية كاستخداـ الضربات العسكرية إلنياء األنظم

في مجمس األمف ضد  )فيتك مزدكج( كالصيف حؽ النقض ركسيا الميبي في سكرية, استعممت بتكرار المشيد

 الرئيس بكتيف كجدد ,لجامعة العربيةامف ك أمريكيان كأكربيان  مع أنيما مدعكماف سكريةمشركعي قراريف حكؿ 

التأكيد عمى أف ركسيا كالصيف رفضتا مشركع القرار حتى ال يتـ تأكيمو كإذف بالتدخؿ العسكرم في األزمة 

كشدد عمى أف مكسكك سكؼ تعارض أم قرار يأتي في ىذا اإلطار  داخمية السكرية كما جرل في ليبيا,ال

المبسطة التي تـ استخداميا سابقان: "إذا حصمنا عمى مكافقة مف  محذران مف استسياؿ المجكء إلى النماذج

ذا لـ نحصؿ نشكؿ تحا لفان لمدكؿ ذات المصمحة, مجمس األمف عمى ىذه العممية أك تمؾ فيذا جيد, كا 

االنتباه إلى أف العالـ تغير كأف مصالح ركسيا تتمثؿ في  قياـ  فضاء  الرئيس بكتيفكيمفت , كنقصؼ" 

كلقطع  دم, فركسيا جزء مف أكربا الكبيرة,كبشرم مف المحيط األطمسي إلى المحيط اليا أكركبي اقتصادم

في منطقة آسيا األمريكية الطريؽ عمى أية محاكالت لئليقاع بيف ركسيا كالصيف, أك استئثار الكاليات المتحدة 

تصادم نمك الصيف االقعف اىتماـ ببلده بيذه المنطقة, كأٌكد عمى أف  الرئيس بكتيفكالمحيط اليادم تحدث 

كالسياسي ال يمثؿ مشكمة لببلده بالمطمؽ, بؿ عمى العكس يفتح مجاالت لتطكير االقتصاد كالعسكرم 

كيرل أف الصيف القكية كالمزدىرة ضمانة لركسيا,  ,الركسي, كتعزيز التعاكف في حؿ مشكبلت المنطقة

عمى أف الصيف تتبع سياسة  الرئيس بكتيف خصكصان بعد أف حمت جميع القضايا العالقة بيف الطرفيف, كيشدد

                                                           
 .ْٓ-ّْ, ص , مرجع سابؽالتحوالت الكبرى في السياسة الخارجية الروسيةمحمد السيد سميـ,  ُ
  المتظاىريف" في  إدانة قمع "عمى ينص قرار مشركعضد  َُُِ/َُ/ْفي استعممت ركسيا كالصيف حؽ النقض )فيتك مزدكج( في مجمس األمف

, ضد مشركع قرار ينص عمى دعـ مبادرة الجامعة العربية التي تطالب "بتغيير النظاـ في سكرية" َُِِ/ِ/ْفي  سكرية , كفيتك مزدكج مرة ثانية
, كلممرة ى سكريةضد مشركع قرار ينص عمى فرض عقكبات عم  َُِِ/ٕ/ُٖكييذكر أف ركسيا كالصيف عادتا كاستخدمتا حؽ النقض لممرة الثالثة في  

 ضد مشركع قرار ينص عمى إحالة الممؼ  السكرم  إلى المحكمة الجنائية الدكلية. َُِْ/ٓ/ِّالرابعة في  
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عالمية كاضحة ال تعطي مجاالن لمشؾ في نكاياىا كأنيا تشاطر ركسيا مكقفيا في األمـ المتحدة, كأف الدكلتيف  

لمي, تتعاكناف في إطار مجمكعة "بريكس" التي تستحكذ عمى نحك ربع الناتج اإلجمالي مف االقتصاد العا

"ضمعي المثمث" بالحديث عف عبلقات مكسكك  الرئيس بكتيفكيكمِّؿ ف, كضمف منظمة شنغيام لمتعاك 

دليي المتطكرة كالرائدة, كربما أراد تكجيو رسالة كاضحة بأف حؿ جميع المشكبلت في ىاتيف المنطقتيف نيك ك 

 ُكما بينيما يدخؿ في إطار المصالح االستراتيجية ليذه البمداف الثبلثة.

اىتمامو بكؿ عنصر مف عناصر القكة الشاممة لببلده لكنو ركز عمى  الرئيس بكتيفكجو في المحصمة, 

, كسياسيان ألف قكة الببلد الداخمية تنعكس بالضركرة عمى سياسة الببلد , كعسكريان إصبلح الداخؿ اقتصاديان 

يا اعادة ترتيب عبلقات الرئيس بكتيفالخارجية, كبالتالي عمى مكانتيا الدكلية, لذلؾ استطاعت ركسيا في عيد 

  مع الدكؿ األخرل بما يناسب مصمحتيا كبما يعيد ليا مكانتيا لدكلية.

                                                           
 .َُِِ-ِ-ِٕ,  /http://arabic.rt.com, مكقع ركسيا اليكـ اإللكتركني, بوتين "الثالث": نحو دور أكبر لروسيا في عالم متغيرسامر إلياس,  ُ
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 الفصل الثالث

 نماذج تطبيقية لمسياسة الخارجية لمرئيس بوتين 

 سياسة الرئيس بكتيف تجاه القكل الكبرل.المبحث األول: 

 .األمريكيةالرئيس بكتيف في سياستو تجاه الكاليات المتحدة  مكاقؼأىـ المطمب األول: 

 تجاه أكربا. الرئيس بكتيفسياسة  المطمب الثاني:

 الرئيس بكتيف تجاه الصيف. سياسة المطمب الثالث:

 .في المجاؿ الحيكم لركسيا الرئيس بكتيفسياسة المبحث الثاني: 

 سياسة الرئيس بكتيف تجاه الدكؿ السكفييتية )سابقان(. المطمب األول:

 سياسة الرئيس بكتيف تجاه جكرجيا. المطمب الثاني:

 : البعد الخارجي لحرب الرئيس بكتيف مع الشيشاف.المطمب الثالث

 سياسة الرئيس بكتيف في "الشرؽ األكسط".المبحث الثالث: 

 .تجاه "الشرؽ األكسط" البرغماتيةسياسة الرئيس بكتيف المطمب األول: 

 .سياسة الرئيس بكتيف تجاه األزمة النككية اإليرانيةالمطمب الثاني: 

 .تعامؿ الرئيس بكتيف مع األزمة السكريةالمطمب الثالث: 
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 الفصل الثالث

 لمسياسة الخارجية لمرئيس بوتينج تطبيقية نماذ 

قرارات التي يتخذىا بالبالسياسات التي ينتيجيا ك إف دكر القائد السياسي في السياسة الخارجية يتجسد عمميان 

التي أدت إلى بركز  ظركؼ, فبعد أف تناكلت الدراسة التجاه مختمؼ القضايا في تعاممو مع الدكؿ األخرل

 , ستتناكؿ الدراسة السياسةالتباع سياسة بعينيا دكف غيرىا كسيا كخارجيا, كدفعتور الرئيس بكتيف في ر دك 

بحث لذا سيي  ,كتشعب المياـ بالعممية كالكاقعية كالتكازف كتعدد االتجاىاتالتي تميزت  الخارجية لمرئيس بكتيف

)الكاليات المتحدة ل مثبلن كيؼ تعامؿ مع القكل الكبر  ,كنماذج كالقرارات ىذا الفصؿ بعض أىـ السياساتفي 

كعمؿ عمى األكسط بشكؿ عاـ  ؽككيؼ ينظر لمشر  ,كدكؿ المجاؿ الحيكم لركسيا , الصيف(أكربا ،األمريكية

 ...)السعكدية, إيراف ,سكرية( "الشرؽ األكسط" دكؿ تعزيز عبلقات التعاكف بيف ركسيا كالعديد مف 

 المبحث األول: سياسة الرئيس بوتين تجاه القوى الكبرى

الرئيس بكتيف تكجيان تكفيقيان في إدارة عبلقات ركسيا مع الغرب, يقكـ عمى أف الشراكة االستراتيجية مع  نىتب

نما ينبغي عمى السياسة الركسية أف تتخذ مكقفان  األمريكية الغرب كالكاليات المتحدة ال تعني التحالؼ, كا 

قع عمى الساحة الدكلية, رافضان بذلؾ مقكالت ال تفقد ما تبقى ليا مف مكاعبلقاتيا الدكلية, كأ متكازنان في

كافة المجاالت باعتبار  فيإلى تكثيؽ عبلقات ركسيا مع الغرب  الداعيالميادف ) الميبرالي اليمينيالتياريف 

كؿ ئؿ بأف سياسة الميادنة أدت إلى تآذلؾ مصمحة استراتيجية كحيكية لركسيا(, كالمحافظ المتشدد )القا

 العالـ(. فييا, كالمطالب باستعادة ركسيا لدكرىا كقكة عظمى المكانة الدكلية لركس

سببان في الكثير مف الحاالت نحك اتجاه  مع ركسيااألمريكية الغرب كالكاليات المتحدة  خبلفاتككانت 

 عف بناء عبلقات شراكة استراتيجية بيف ركسيا كبعض الرئيس بكتيف السياسة الخارجية الركسية نحك حديث

كقطب دكلي كحيد عمى األمريكية , لمتصدم لييمنة الكاليات المتحدة ة, مثؿ الصيف كاليندالقكل الدكلي

 .الساحة الدكلية
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 األمريكيةتجاه الواليات المتحدة الرئيس بوتين في سياستو  مواقف المطمب األول: أىم

ي عدـ تجاكب في عبلقاتو مع الغرب تمثمت ليس فقط ف الرئيس بكتيفة التي كاجيت الرئيسشكالية االإف 

الغرب مع محاكالت ركسيا لمتقارب كالتنسيؽ في القضايا السياسية كاالستراتيجية كاالقتصادية, كلكف في تبني 

لبعض المكاقؼ التي تعتبرىا ركسيا تيديدان مباشران لمصالحيا,  األمريكية_كبالذات الكاليات المتحدة  _الغرب 

لبرنامج الدفاع الصاركخي كاالمتناع  األمريكية اليات المتحدةشرقان كتبني الك  شماؿ األطمسي مثؿ تكسيع حمؼ

كتعزيز العبلقات  (َُُِ/ُِ/ُٔ إلى أف انضمت في) عف ضـ ركسيا لعضكية منظمة التجارة العالمية

كبعض دكؿ القكقاز التي تعتبرىا ركسيا عمقان استراتيجيان األمريكية كالركابط االستراتيجية بيف الكاليات المتحدة 

 أكربا كاالتحاد األكربي لحككمات مناكئة لركسيا في بعض دكؿاألمريكية أك دعـ الكاليات المتحدة  ليا,

شيدت األمريكية كلكف العبلقات بيف ركسيا كالكاليات المتحدة  الشرقية, مثمما حدث في انتخابات أككرانيا.

الرئيس , إذ كاف األمريكية متحدةالكاليات ال في ََُِأيمكؿ  ُُتحكالن إيجابيان بالغ األىمية عقب ىجمات 

, معتبران الدكليمكافحة اإلرىاب  في, كاقترح عميو التعاكف االبف أكؿ مف تقدـ بتعازيو إلى الرئيس بكش بكتيف

ضد اإلرىاب ألنو ال يمكف إنزاؿ اليزيمة  الدكليالتحالؼ  فيأنو ليس أماـ ركسيا مف خيار سكل المشاركة 

تحد فيو قكل العالـ المتحضر. كأعمف استعداد ركسيا لمتعاكف مع الكاليات باإلرىاب إال بكاسطة تحالؼ ت

مف الغرب  السياسيالمقابؿ عمى الدعـ  في الرئيس بكتيفحربيا ضد اإلرىاب, كحصؿ  فياألمريكية المتحدة 

 يالتإغبلؽ المصادر المالية  فيالشيشاف, بؿ قامت الدكؿ الغربية بمساعدة ركسيا  فيالحرب الركسية  في

 األمريكية -لتي طرأت عمى العبلقات الركسيةكقد فتحت الركح الجديدة ا المقاتميف الشيشانييف باألمكاؿ. متغذ

أبرزىا التكقيع عمى معاىدة خفض األسمحة  المجاؿ أماـ حدكث تطكرات استراتيجية ىامة في تمؾ العبلقات

ركسيا ليذا األمريكي لمعراؽ كمعارضة  بسبب الغزكبيف الجانبيف تكترت  غير أف العبلقات ,االستراتيجية

بالشؤكف انتقادات لمكاليات المتحدة كخصكصان بشأف تفردىا  يكٌجو, كما انفؾ الرئيس بكتيف ََِّعاـ  الغزك

 .(ََِٕ/ِ/َُ) األمنية لمسياسات  ميكنخ مؤتمرأبرزىا تصريحاتو في  عبر تصريحاتو البلذعة الدكلية

 :األمريكي ةالصاروخي رعالد وعمشر أواًل: موقف الرئيس بوتين من 
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 ُّعف انسحابيا رسميان مف معاىدة الحد مف الصكاريخ الباليستية في  األمريكية جاء إعبلف الكاليات المتحدة

, كتدشيف مشركع الدفاع الصاركخي المضاد لمصكاريخ الباليستية, لييشكؿ أحد أبرز ََُِكانكف األكؿ العاـ 

 ؽ جكرج بكش االبف. كفي ذلؾ الكقتنتيجتيا إدارة الرئيس األميركي السابتجميات السياسة األحادية التي ا

أحدىما في األمريكية اقتصرت منصات االعتراض الصاركخي عمى مكقعيف اثنيف داخؿ الكاليات المتحدة 

التي  كالية أالسكا كاآلخر في  كاليفكرنيا. ككاف ذلؾ كفيبلن بإثارة معارضة الرئيس بكتيف, نظران إلى التداعيات

يفرضيا مشركع الدرع الصاركخية األميركي عمى تكازنات القكل دكليان, لكف كعمى الرغـ مف ذلؾ, كاصمت 

, ََِٕاإلدارة األميركية انتياج سياسات أحادية في سياؽ استراتيجية الدفاع الصاركخي إذ بدأت في العاـ 

يكرية التشيؾ, األمر الذم أعاد أجكاء بالتركيج إلى إنشاء قاعدة لمدفاع الصاركخي في كؿ مف بكلندا كجم

في اٌتخاذ  ركسياالركسية. كفي المقابؿ, شرعت  -الحرب الباردة لتخٌيـ مجددان فكؽ سماء العبلقات األميركية 

إجراءات مضادة لسياسة كاشنطف, كالسيما بعد تكقيع اتفاقيات نشر مكٌكنات الدرع الصاركخية مع جميكرية 

, ثـ إف مبررات تكسيع مظمة الدفاع الصاركخي األميركية إلى شرؽ ََِٖآب/التشيؾ كبكلندا في تمكز ك 

كف يلـ لكف ذلؾ اقتصرت عمى التصدم لتيديدات الصكاريخ الباليستية اإليرانية,  ء أنياتقـك عمى ادعا ,أكربا

طيراف . كيعكد ذلؾ إلى اعتقاد مفاده أنو ليس في استطاعة ترسانة ركسيابالنسبة إلى  ان ي الكاقع مقنعف

الصاركخية أف تيشكِّؿ تيديدان لكاشنطف بسبب اقتصارىا عمى الصكاريخ متكسطة كقصيرة المدل. كذلؾ, فإف 

سياسة طيراف الدفاعية ال تتمحكر حكؿ استخداـ الصكاريخ الباليستية لتكجيييا ضد أىداؼ في القارة 

الكياف الصييكني عمى كجو عمكمان ك "الشرؽ األكسط" األكركبية, إذ إف أكثر ما يعنييا ىك منطقة 

منصات االعتراض  فثـ إمثابة المجاؿ الحيكم الرئيسي ليا, ب الخصكص, ألف إيراف تعد ىذه المنطقة 

كالتي تبعد آالؼ األمياؿ عف  مف جية الغرب )بكلندا, تشيكيا..( تقع عمى حدكد ركسيا األمريكية الصاركخي

 ُعمى حدكد إيراف. تكليستمؾ المنصات 

                                                           
 .ٓ, صََِٗاألكؿ, تشريف  (,ّٕ), العدد المبنانية خراآلالرأم  مجمة ,لماذا رّير أوباما استراتيجية الدفاع الصاروخي؟مؤسسة كارنيغي لمسبلـ الدكلي,  1
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 أكرباف مشركع الدرع الصاركخية األميركية الذم تبنتو إدارة جكرج بكش االبف لنشره في شرؽ إ بالمحصمة

مف جديد, كىك ما عٌبر عنو  بناء مكانتيا الدكليةإعادة القائد الركسي لضركرة  نبوكقرب الحدكد الركسية, 

خنؽ ركسيا كاالقتراب , عندما حٌذر مف (ََِٕ/ِ/َُ) األمنية لمسياسات  ميكنخ مؤتمربكتيف في  الرئيس

إف السياسة األميركية ال »مف حدكدىا, ككذلؾ حٌذر مف ىيمنة القطب الكاحد في العبلقات الدكلية, إذ قاؿ: 

 ُ«.تترؾ أحدان يشعر باألمف

 :لرئيس بوتين بالتحالف مع الواليات المتحدة األمريكية في "الحرب عمى اإلرىاب"اقرار ثانيًا: 

تمت التفجيرات اإلرىابية في نيكيكرؾ ككاشنطف, كاف الرئيس فبلديمير بكتيف قد  منذ الساعات األكلى التي

دراج ببلده  قرر كحده التخمي عف السياسة الخارجية الركسية القائمة عمى معاداة الكاليات المتحدة األمريكية كا 

د جاء متخطيان ضمف التحالؼ المناىض لئلرىاب, كالجدير بالذكر أف مثؿ ىذا القرار الفردم كالمفاجئ ق

تمامان القيادة العسكرية المحيطة بو كفي الكقت نفسو بيركقراطية كزارة الخارجية الركسية ك قسمان ال بأس بو 

درجة في السياسة  َُٖمف الرأم العاـ في ببلده كعمى ىذا كصؼ البعض ىذا القرار بأنو تحكؿ بنسبة 

في السياسة الخارجية الركسية مف خبلؿ التكصيات  الخارجية الركسية, كيمكف إبراز أىـ مبلمح ىذا التحكؿ

التي أبداىا الرئيس بكتيف حكؿ التدخؿ العسكرم في أفغانستاف, إذ قاؿ بمنح ركسيا االتحادية ؿ "التحالؼ 

ضد اإلرىاب" الحؽ في استعماؿ مجاليا الجكم لطمعات "ذات أىداؼ إنسانية ", كمنح حؽ االستفادة مف 

يضان مف خبرة ركسيا الكاسعة عف المكاقع األفغانية, كنصح بااللتزاـ بالمجكء إلى االستخبارات الركسية كأ

كسائؿ معتدلة مع المراعاة الدائمة لما ستؤدم إليو العمميات الحربية مف عكاقب سياسية عمى المدل الطكيؿ, 

ضامف كاحتجاج لدل كالتكقع الدائـ بما ستؤدم إليو أم عمميات حربية تقتؿ المدنييف األفغاف مف ردكد فعؿ ت

 ِالدكؿ اإلسبلمية األخرل.

أما المقابؿ الذم تكقع الرئيس بكتيف الحصكؿ عميو يشمؿ أكثر مف مجاؿ كبصفة خاصة إدراج الحرب التي 

تقكدىا ركسيا منذ سنكات ضد االنفصالييف في الشيشاف ضمف األىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا االئتبلؼ 
                                                           

 .ّ, صََُِ/ٓ/ُ, السبت, حيفة الحياة, صالتحوالت االستراتيجية في الفضاء الروسيعمي العنزم,  1
 .ُُٖ, ص ََِِ(, كانكف  الثاني,ُْٕ, مجمة السياسة الدكلية, العدد )أيمول 22األمريكي بعد أحداث  -أبعاد التقارب الروسي نبية  األصفياني,  2
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ذا األمر يعني التجاكز مف قبؿ المجتمع الدكلي لبلنتقادات التي دأبت الدكلي لمكافحة اإلرىاب ككاف ى

منظمات حقكؽ اإلنساف في تكجيييا لمنظاـ الركسي نتيجة لمممارسات التي تقكـ بيا القكات العسكرية 

  ُالركسية في الشيشاف .

لتحرؾ المقاتميف بيف فركسيا كانت تشكك باستمرار مف أف أفغانستاف تشكؿ مصدر الخطر الرئيس عمييا نظران 

أفغانستاف كالشيشاف عبر دكؿ آسيا الكسطى التي يقدـ بعضيا التسييبلت ليـ, ككفقان لبلتيامات الرائجة فإف 

الكاليات المتحدة األمريكية بنفسيا لـ تكف بعيدة عف ىذا النشاط المسمح المعادم لركسيا كذلؾ مف أجؿ زيادة 

خضاعيا كحمميا بالتالي   ,عمى تقديـ تنازالت إضافية في الممفات الرئيسية التي تيـ كاشنطفالضغط عمييا كا 

ركسية مشتركة , بحيث يحقؽ كؿ –كعمى ذلؾ فقد بدت معركة أفغانستاف لركسيا بمثابة مصمحة أمريكية 

 بدكف أف يؤثر ذلؾ عمى مكقؼ ركسيا مف النظاـ األحادم القطبية, إذ طرؼ الفكائد التي يتكخاىا منيا كلكف

ستشار السياسي لمجمس الشيكخ الركسي فبلديمير شكبيف أف االقتراب الركسي مف الكاليات المتحدة ذكر الم

ال يعني تخمي ركسيا عف إقامة عالـ متعدد األقطاب كال عف سياسة متشعبة  ََُِأيمكؿ  ُُاألمريكية بعد 

 ِالمياـ كاألىداؼ لمسياسة الخارجية.

براز مدل التعاكف القائـ بيف المقاتميف الشيشاف كاإلرىابييف مف كقد تـ لركسيا تحقيؽ ىذا اليدؼ نتيجة إل

كيمكف القكؿ بأف الرئيس بكش االبف اقتنع بيذه الحجة كقد انعكس ىذا االقتناع عمى  طالباف في أفغانستاف

معظـ الدكؿ األكركبية التي أصبحت تصؼ الحرب الدائرة في الشيشاف بأنيا ال تخرج عف ككنيا مشكمة 

 ّكسية.داخمية ر 

كىناؾ قرار البد مف التكقؼ عنده  كىك معارضة ركسيا لمغزك األمريكي لمعراؽ, إذ شيدت العبلقات الركسية 

_ األمريكية تكتران شديدان حينما انحرفت اإلدارة األمريكية بالحرب عمى اإلرىاب نحك الحرب عمى العراؽ, 

كاف قائمان عمى الخشية مف التداعيات  العتبارات استراتيجية كسياسية كاقتصادية. فالمكقؼ الركسي

                                                           
 .ُُٗالمرجع السابؽ, ص 1
 .ْٔفبلديمير شكبيف, مرجع سابؽ, ص 2
 .ُُٗمرجع سابؽ, ص  نبية األصفياني, 3
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االستراتيجية التي سكؼ تنجـ عف االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ, ككجكد قكات أمريكية ضخمة عمى مقربة مف 

التخكـ الجنكبية لركسيا, ناىيؾ عف القمؽ مف طبيعة األىداؼ البلحقة التي سكؼ تسعى الكاليات المتحدة 

الكاليات المتحدة األمريكية سكؼ تكاصؿ الحرب لتشمؿ مناطؽ أخرل بعد  األمريكية لتحقيقيا, كما إذا كانت

العراؽ, السيما إيراف كدكؿ آسيا الكسطى كبحر قزكيف كجنكب القكقاز, كما كانت تخشى مف أف تككف ىذه 

الحرب مقدمة إلقداـ إدارة بكش االبف عمى إعادة النظر في استراتيجيتيا العالمية, عبلكة عمى القمؽ مما 

مكف أف تفضي إليو الحرب مف ىيمنة كاشنطف عمى نفط العراؽ كالخميج, كبالتالي تستطيع أف تتحكـ في ي

سكؽ النفط العالمية, كما كانت ركسيا قمقة أيضان مف انعكاسات الحرب األمريكية عمى العراؽ عمى الميزاف 

ب األمريكية عمى العراؽ نابعان االستراتيجي في "الشرؽ األكسط" . كفي الكقت نفسو كاف الرفض الركسي لمحر 

مميار  َْمف االعتبارات االقتصادية, كذلؾ بحكـ أف إجمالي التبادؿ التجارم بيف ركسيا كالعراؽ كاف يناىز 

 دكالر في العاـ, كتتركز أغمب التعامبلت بيف البمديف في قطاع النفط كالغاز كالصناعات البترككيماكية

ككاف في حكـ المؤكد أف ركسيا سكؼ تفقد ىذه المكاسب عقب االحتبلؿ  كشبكة البنية األساسية, كالعسكرية

ككاف ما سبؽ بمثابة األساس في رفض ركسيا لممكقؼ األمريكي مف غزك العراؽ في  األمريكي لمعراؽ.

 ُاألمريكية. –مجمس األمف, كىك ما أحدث تصدعان في العبلقات الركسية 

 

 :األوكرانية االنتخاباتمريكي بالتدخل األ من بوتين الرئيس موقف: ثالثاً 

عبلمة فارقة في سياؽ العبلقات الركسية األمريكية تحديدان  ََِْعاـ  شكمت أزمة االنتخابات األككرانية

ك كالركسية الغربية عمكمان إذ جاء انتصار الثكرة البرتقالية األككرانية بزعامة فيكتكر يكتشينكك المكالي لمغرب 

يانكككفيتش ليرسـ خريطة جديدة لمتحالفات في المنطقة بشكؿ يحكـ الطكؽ حكؿ  فيكتكر ركسياحميؼ خسارة 

ركسيا, إذ تمثؿ أككرانيا عصبان حيكيان بالنسبة لبلقتصاد الركسي كامتدادان جغرافيان كبشريان طبيعيان لركسيا, كىي 

نكك كعد بإدخاؿ تعرض ليا الرئيس بكتيف منذ تكليو الرئاسة خصكصان أف يكتشي خسارة سياسيةتعد أسكأ 
                                                           

 .ُِّ-ُِِ, مرجع سابؽ, ص روسيا بوتين .. السعي وراء المكانة المفقودة 1
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عرقؿ نجاح يكتشينكك إنشاء المجاؿ ك  شماؿ األطمسي ألكركبي, كاالنضماـ إلى حمؼأككرانيا إلى االتحاد ا

ة سابقة )بما فييا أككرانيا( الذم كاف مف شأنو أف يككف سكفييتياالقتصادم المشترؾ الذم يجمع أربع دكؿ 

  0عمى االتحاد األكركبي. ركسيارد 

كرانيا كنتائجيا بما يخدـ مصالح تدخؿ لتحكيؿ االنتخابات في أك أف الدكؿ الغربية ت يفالرئيس بكتاعتبر 

" بممارسة الدكتاتكرية  األمريكية كالكاليات المتحدة ةالغربي بكتيف قد اتيـ الدكؿ. ككاف الرئيس الدكؿ الغربية

كذلؾ الغرب  الرئيس بكتيففي إدارة شؤكف العالـ مغمفة بتعبيرات جميمة عف ديمقراطية مزعكمة ", كاتيـ 

"بالقياـ بمحاكالت خطيرة إلعادة تصنيع حضارة متعددة األكجو خمقيا اهلل , كذلؾ مف أجؿ جعميا حضارة 

معاصرة كفقان لمبادئ عالـ أحادم القطبية"  كقد بدت ىذه التصريحات ككأنيا تعكد إلى مرحمة الحرب الباردة 

جاىزة لتفعيؿ جميع محاكالتيا السابقة لخمؽ "عالـ متعدد األقطاب ما يعطي انطباعان قكيان بأف ركسيا أصبحت 

 .2" في مكاجية الييمنة األمريكية

, ََُِعاـ  البلحقة في حققت انتصاران بفكز فيكتكر يانككفيتش في االنتخابات األككرانية ركسياكلكف 

نياء مرحمة الثكرة البرتقالية, كتغيير الحككمة المكالية لمغرب  , شماؿ األطمسي لبلنضماـ لحمؼ كالداعمةكا 

مؤكدة مف جديد عـز ركسيا االتحادية عمى التصدم لمتمدد األطمسي تجاه حدكدىا, كعكدة أككرانيا إلى 

 3الفضاء الركسي ممثمة في عكدة زعيـ حزب األقاليـ المكالي ليا إلى السمطة.

نياية الحرب الباردة مطمع  في أكؿ تغيير لمحدكد السياسية لمدكؿ تقكـ بو إحدل الدكؿ العظمى منذ

 الركسي الرئيس كقع َُِْ-ّ-ُٖفي خبلؿ احتفاؿ في الكرمميف ك التسعينيات مف القرف الماضي, 

 , ركسيا إلى القـر نضماـا اتفاقية أككرانيا جنكب في الكاقعة القـر جزيرة لشبو الجدد كالقادة بكتيف فبلديمير

 الخط تجاكزكا الغربييف أف معتبران  ركسيا, مف يتجزأ ال جزءان  قىكستب كانت القـر أف الرئيس بكتيف أكد أف بعد

                                                           
 .ُّٔ-ُِٔص ,ََِٓنيساف, ,(َُٔ), مجمة السياسة الدكلية, العدد أمريكا وروسيا.. حدود االختالف وآفاق التعاونأحمد دياب,  1
 ,ََِٓ األكؿ, تشريف (ْٓ), فصمية الدفاع الكطني المبناني, العدد مريكيةدة األتتحدى تفرد الواليات المتح عالم متعدد األقطاب: روسياحسيف باكير,  يعم 2

 .ٖٕ-ٕٕص
 .ّ, صعمي العنزم, مرجع سابؽ 3
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 حكـ أف إلى مشيران  الركس, كليفؤ المس ضد الغربية العقكبات عمى بالرد كىدد األككرانية, األزمة في األحمر

 0.الدكلي القانكف كليساألمريكية  المتحدة لمكاليات الخارجية السياسة يكجو مالذ ىك السبلح

 (:20/1/1001) األمنية لمسياسات  ميونخ مؤتمر في بوتين الرئيس ريحاتتصرابعًا: 

الرئيس قكؿ عند ف ال( إََِٔ/ِ/َُ)مؤتمر ميكنخ  لمسياسات األمنية في  الرئيس بكتيفتبيف مف خطاب 

يتضح الحقان أنيا لـ  في ظركؼ معينة الرئيس بكتيفيحات يطمقيا كىناؾ تصر  ال ينفصؿ عف العمؿ, بكتيف

 خطابو ىذا أف كتبيف خطة عمؿ لمفترة القادمة, داللة عمىي بؿ ى د عبارات كليدة لحظة النطؽ بياتكف مجر 

 ك أكربا, بؿ ىك جزء مف خطة عمؿ لمدبمكماسية الركسية, األمريكية لـ يكف مجرد انتقادات لمكاليات المتحدة

اإلشارة  الرئيس بكتيفأراد كيمكف تمخيص خطاب ميكنخ بنقاط رئيسية ككذلؾ لممؤسسة العسكرية الركسية, 

 :2إلييا

 تأكيد التمسؾ بالمكقؼ الركسي الرافض لمبدأ )القطب الكاحد( كتفرده بالشؤكف الدكلية. األولى:

التذكير بظيكر مراكز قكل دكلية أخرل كضركرة إشراكيا في الشؤكف الدكلية, لحؿ األزمات بالتشاكر  الثانية:

 المتحدة, كقكانينيا كتشريعاتيا. كالتعاكف, كعمى أساس نظاـ ىيئة األمـ

ستؤدم إلى عكدة التكتر إلى المنطقة, كبأف  حمؼ شماؿ األطمسيتذكير أكربا بأف سياسة تكسع  لثالثة:ا

الدكؿ األكربية ىي الخاسر األكؿ نتيجة الخضكع لمرغبة األمريكية في المضي بتكسيع حمؼ شماؿ 

 األطمسي.

 ة أمريكيةمحاكل ةكجيو رد مماثؿ ألم ىجكـ قد تتعرض لو, أك أياإلعبلف عف قدرة ركسيا عمى ت الرابعة:

حمؼ شماؿ في الدكؿ األعضاء الجدد في  األمريكية المتحدة لكالياتا ستنشرىاقكاعد عسكرية بلمحاصرتيا 

ا إلى بأنو إعبلف ركسي كاضح عف عكدة ركسي الرئيس بكتيف, كبعبارة كاحدة يمكف تمخيص خطاب األطمسي

                                                           
1

 .2, ص 2114-3-11 ,اليومي األهسام ,التدخل من الغزب يحذر وتوتين القزم تضم روسيا ,عمازة سامي 
 .ََِٕ/ِ/ُِ(,  ِِٖفة النكر , العدد ), صحيخطاب بوتين في ميونخ يقترن بالفعلطو عبد الكاحد,  2
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لو كزنو كتأثيره, كيتمتع بالقكة السياسة كالعسكرية كاالقتصادية الكافية لمعب  ة كبلعب رئيسالساحة الدكلي

 مثؿ ىذا الدكر.

كانعقاده لممرة  َُٔٗىك أكؿ رئيس ركسي يشارؾ في المؤتمر منذ تأسيسو عاـ فبلديمير بكتيف الرئيس إف 

, كشف بللو أكثر القضايا العالمية إلحاحان لزعماء العالـ يبحثكف خ ليككف ممتقى سنكيان  ُِٔٗاألكلى في عاـ 

في خطابو أماـ المؤتمر بجريرة نيجيا األحادم األمريكية شديد الميجة عمى الكاليات المتحدة  ىجكمان خبللو 

 الرئيس بكتيفكسياستيا الرامية إلى تكريس ىيمنتيا عمى العالـ, كتجاىميا ركسيا كالقكل الناشئة األخرل كدعا 

عكدة إلى التحرؾ المتعدد األطراؼ , كما أف إصرار كاشنطف عمى االنفراد بالتعاطي مع كاشنطف , إلى ال

إال إلى مزيد مف الككارث  كافة القضايا الدكلية كتقديـ الخيارات العسكرية التي تفتقد الشرعية الدكلية, لـ يفضً 

بإثارة سباؽ األمريكية ت المتحدة الكاليا الرئيس بكتيفكبعد أف اتيـ  ,كالنكبات كالمآسي اإلنسانية في العالـ

 الرئيس بكتيفالتسمح النككم بتطكيرىا لمدرع الصاركخية كالعمؿ عمى نشر قكاعد ليا في دكؿ أكركبية, شكؾ 

مف تسميح الفضاء,  الرئيس بكتيفبشأف نزع السبلح النككم. كحذر األمريكية في حسف نية الكاليات المتحدة 

 0عاىدة دكلية لتحييد الفضاء مف التسمح.مشركع م كأعمف أنو سيقدـ قريبان 

 

 

 أورباتجاه  الرئيس بوتينالمطمب الثاني: سياسة 

عمى عدة أمكر متكازية منيا التصدم قكالن كفعبلن ألية محاكلة غربية  أكرباتجاه  الرئيس بكتيفترتكز سياسة 

كالحكار بيف ركسيا االتحادية  لممساس بالمصالح القكمية كاألمنية لركسيا كالعمؿ عمى تطكير عبلقات التعاكف

 . الكاليات المتحدة األمريكيةفصؿ أكربا عف  الرئيس بكتيفكمحاكلة  كدكؿ االتحاد األكربي

                                                           
 .ُِٔص, ََِٕنيساف  ,(ُٖٔ), العدد, مجمة السياسة الدكليةيخ.. وشبح الحرب الباردة الجديدةمؤتمر ميونبشير عبدالفتاح ,  0
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ىذا المطمب تمؾ األمكر المتكازية مف خبلؿ الفقرات اآلتية كذلؾ بتحميؿ مضمكف بعض في بحث كسيي 

التعامؿ مع األحداث ىدافو كأساليبو في تصريحات الرئيس الركسي فبلديمير بكتيف كالتعرض لسياستو كأ

 كالتطكرات...

عندما تفكؾ االتحاد السكفييتي كاف أكؿ تعبير عف التحكالت العالمية التي رافقت ىذا الحدث الكبير ىك ف

(  َُٗٗأك معاىدة انتياء عصر الحرب الباردة في كانكف األكؿ  –التكقيع عمى )معاىدة باريس لمسبلـ 

ف دكؿ حمؼ شماؿ األطمسي )الناتك( كدكؿ حمؼ )كارسك( لتحقيؽ تكازف أمني في أكربا التي تـ تكقيعيا بي

عف طريؽ تقميص حجـ التنظيمات القتالية األساسية لمقكات المسمحة التقميدية, كبعد أف تـ حؿ حمؼ كارسك 

عاـ  رغـ ككنو رمزان لمحرب الباردة ,كانضمت شماؿ األطمسي, لـ يتـ حؿ حمؼ ُُٗٗرسميان في تمكز

شماؿ نت عضكان في حمؼ كارسك إلى حمؼ التي كا )بكلندا, التشيؾ, المجر(دكؿ أكربا الشرقية بعضُٗٗٗ

في إطار أكربا المكحدة كبذلؾ أصبحت أكربا المكحدة متاخمة لحدكد ركسيا االتحادية كقد حاكلت  األطمسي

ؼ شماؿ األطمسي القتراب قكات ركسيا إعاقة انتقاؿ عدد مف دكؿ أكربية إلى عضكية االتحاد األكربي كحم

 ألف الكاليات المتحدةكلكف تمؾ المحاكالت باءت بالفشؿ,  أكربا مف حدكد ركسيا كتيديدىا لؤلمف الركسي

كانت قد قامت بطرح رؤية لدكر الحمؼ في فترة ما بعد الحرب الباردة, تضمنت تكسيع الحمؼ  األمريكية

, تـ قبكؿ عضكية سبع دكؿ مف ََِْفي آذار  األطمسي شماؿحتى حدكد ركسيا االتحادية كفي قمة حمؼ 

الشرقية )استكنيا, التفيا, ليتكانيا, بمغاريا, ركمانيا, سمكفاكيا, سمكفينيا(  أكرباك يكريات االتحاد السكفييتي جم

صاحب ذلؾ تبني البرلماف األككراني قراران يمنح ك , رغـ أف قدراتيا العسكرية ال تؤىميا لبلنضماـ لمحمؼ

ت الحمؼ حؽ المركر باألراضي األككرانية, كقياـ الحمؼ بعمميات تحديث عميقة ككاسعة النطاؽ لممنشآت قكا

األمريكية العسكرية األساسية عمى أراضي دكؿ البمطيؽ التي انضمت إليو كلـ تكتًؼ الكاليات المتحدة 

نما شرعت أيضان في تع زيز قدراتو مف خبلؿ إقامة بتكسيع عضكية الحمؼ كتمديد نفكذه في اتجاه ركسيا, كا 

قاعدتيف أمريكيتيف في كؿ مف بمغاريا كركمانيا, كتزكيد الحمؼ بقدرات استراتيجية, منيا الدرع المضادة 

                                                           


 .2111 عام وذلك أيضاً, الحلف إلى انضمتا وكسواتيا ألبانيا أن ويُركس 
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لمصكاريخ, األمر الذم جعؿ الشطر األكركبي مف ركسيا كمو تقريبان في متناكؿ أسمحة الحمؼ التكتيكية كليس 

 0فقط األسمحة االستراتيجية.

بيف ركسيا االتحادية كدكؿ االتحاد األكربي كبخاصة دكؿ القرار األكربي )فرنسا فيما بعد قات تطكرت العبل

ألمانيا إيطاليا( في كؿ مجاالت التعاكف , كحققت ركسيا مف خبلؿ ىذا االنفتاح مكاسب ضخمة )سياسيان ك 

مع عدد مف القضايا , لعؿ مف بقي الحكار مستمران بيف أكربا كركسيا في التعامؿ  تقانةن كاقتصاديان...الخ(,

 أىميا  قضية معاىدة قكات األسمحة التقميدية في أكربا كقضية الدرع الصاركخي الذم تريد الكاليات المتحدة

, فقضية معاىدة قكات األسمحة التقميدية في أكربا أكربا , كقضايا أخرل دكؿإقامتو في عدد مف  األمريكية

بلقات مع أكربا إلى جانب مجمكعة مف القضايا الخاصة بالع مف القضايا التراكمية تتضمف مجمكعة

ذات العبلقة الكثيقة بدكر ركسيا العالمي كالمكاقؼ مف ركسيا كحمفائيا  باعتبار أف ركسيا  المستجدة 

كحمفاءىا قد أصبحكا جبية عالمية جديدة البد مف كضعيا في الحسباف عند التعامؿ مع قرارات سياسية 

تمكز  ُْده استمرار الرئيس فبلديمير بكتيف في متابعة ضغكطو عمى أكربا ففي يكـ كىذا ما أك ,دكلية

كذلؾ احتجاجان عمى اقتراب  كقع الرئيس فبلديمير بكتيف مرسكمان بتعميؽ تطبيؽ ببلده لممعاىدة ََِٕ

ان مف االنتشار العسكرم األمريكي مف الحدكد الركسية ككاف ذلؾ بمثابة إنذار بإعبلف الحرب, ككاف كاضح

عبر  الكاليات المتحدة األمريكيةالتعميقات الركسية أف ىدؼ التصعيد الركسي ىك محاكلة فصؿ أكربا عف 

  2.تيديد)األمف األكربي( 

ليؤكد عدـ سككتو عمى أية محاكلة غربية لممساس , ََِٕتمكز  ِٓيكـ  الرئيس بكتيفجاء حديث ك 

لرئيس الركسي فبلديمير بكتيف مجمكعة مف الشباب كألقى عندما التقى ابالمصالح القكمية كاألمنية لركسيا 

جاء فييا:" تتصرؼ بريطانيا تصرؼ دكلة استعمارية في مسألة الجاسكس الركسي السابؽ فييـ كممة, 

ألكسندر ليتيفيننكك, إنيـ يقدمكف لنا النصائح الميينة بتغيير دستكرنا, كما يجب تغييره حقان ىك عقميتيـ كليس 

                                                           
, ََِٕ تشريف األكؿ ,(َُٕ), مجمة السياسة الدكلية, العددوروأطمنطية  بين المصالح الوطنية والشراكة االستراتيجيةاأل  -العالقات الروسية  نكرىاف الشيخ, 1

 .َٓص
 .ُٕ-ُٔص ,ََِٗمركز الدراسات االستراتيجية, آذار  ,, مجمة مقاالت, دمشؽالحروب الصامتة والصراعات الدولية 2
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يقترحكنو ىك مف بقايا الذىنية االستعمارية لقد نسك أف بريطانيا لـ تعد قكة استعمارية  كأف  دستكرنا إف ما

 0". ركسيا لـ تكف يكمان مستعمرة لبريطانيا

رفضت ركسيا التصديؽ عمى ميثاؽ , الرئيس بكتيفالطاقة تجاه الغرب في عيد  سياسةممؼ  بالحديث عفك 

كالداعي إلى فتح الحقكؿ الركسية لبلستثمارات األجنبية, حيث تطمب الطاقة الذم اقترحو االتحاد األكركبي, 

المعاممة بالمثؿ كضماف حكـ القانكف, كتبادؿ فتح أسكاؽ النفط األكركبية, مقابؿ فتح حقكؿ الغاز  ركسيا

تخطط لتقميص صادراتيا مف  ركسياالركسية لبلستثمار. كقد نفى الرئيس بكتيف في مناسبات عدة أف تككف 

شريؾ طبيعي كمناسب لركسيا", كأنيا التزمت باتفاقياتيا مع البمداف  أكربا, كأكد أف "أكرباة إلى الطاق

المحاكالت األمريكية لمتضييؽ عمى الشركات  الرئيس بكتيفاألكركبية حتى خبلؿ الحرب الباردة كانتقد 

؟ عندما تستثمر ما الذم يجرم ا عف األسكاؽ الحرة؟الركسية بقكلو: "ما رد الفعؿ ىذا؟ ماذا عف العكلمة؟ ماذ

الشركات األكركبية في الخارج, تسمي ذلؾ استثماران كعكلمة, بينما عندما يفعؿ الركس الشيء نفسو يسمى 

 2ذلؾ تكسعان ".

ليس فقط االتحاد  مخاكؼالنفكذ النفطي المتزايد لركسيا في األسكاؽ األكركبية, كبدرجة أقؿ األمريكية, أثار 

نظران ألف مكارد الطاقة مف نفط كغاز األمريكية ان ػ ك بدرجة أكبر ػ الكاليات المتحدة األكركبي كلكف أيض

مف استخداـ إمدادات النفط  المخاكؼطبيعي ليست مجرد سمع تجارية كلكف مكارد استراتيجية جيكسياسية, 

الغاز  كسبلح سياسي مف جانب ركسيا كقد عززت مف ىذه المخاكؼ األزمة الناجمة عف إغبلؽ إمدادات

عف بيبلركسيا كاتياـ ركسيا ليا بإغبلؽ القسـ الشمالي مف  ََِٕعف أككرانيا, كعاـ  ََِٔالركسي عاـ 

, األمر الذم تسبب في نقص أكرباأنبكب "دركزبا" الذم ينقؿ نحك خمس صادرات ركسيا مف الخاـ إلى 

تيف كانتا نتيجة الخبلؼ عمى أسعار إمدادات النفط في كؿ مف بكلندا كألمانيا كليتكانيا, كذلؾ رغـ أف األزم

صرار الدكلتيف عمى الحصكؿ عمييما مف ركسيا باألسعار نفسيا التي تقؿ كثيران عف أسعار  النفط كالغاز, كا 

السكؽ في حيف شددت الشركات الركسية عمى ضركرة بيع النفط كالغاز إلييما باألسعار نفسيا التي تتعامؿ 
                                                           

 .ُٗالمرجع السابؽ, ص 1
 .ْٓ-ّٓص مرجع سابؽ, ,جيةاألوروأطمنطية بين المصالح الوطنية والشراكة االستراتي -قات الروسية العالنكرىاف الشيخ,  2
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يدرؾ الرئيس بكتيف أف قيمة التبادؿ التجارم بيف ركسيا كالكاليات لكف  0بي.بيا ركسيا مع دكؿ االتحاد األكرك 

مميار  ٕٓمميارات يكرك في حيف أنيا تبمغ بيف ركسيا ك أكربا  َُتبمغ  ََُِفي عاـ األمريكية المتحدة 

يكرك أم سبعة أضعاؼ كنصؼ الضعؼ , كىك ما يعني أف بكسع ركسيا االستغناء عف الكاليات المتحدة 

ٌكض ليا النفكذ كلكنيا ال تستطيع االستغناء عف أكربا ,لذلؾ أقترح بصكرة ضمنية عمى أكربا أف يعمريكية األ

الكاليات , بأف يؤمف ليا إمداداتيا مف الطاقة حتى يكسب الطرؼ األكربي في مكاجية العسكرم األمريكي

التحالفات لكسر ىذه الييمنة األمريكية  كقد حاكؿ الرئيس بكتيف تشكيؿ العديد مف المحاكر ك  المتحدة األمريكية

ألمانيا إذ حاكلت ركسيا جاىدة صد التحركات األمريكية تجاه  -فرنسا–فكاف مف المحاكالت محكر ركسيا 

العراؽ ففٌعمت دبمكماسيتيا الخارجية باتجاه األكربييف , كأدل النشاط الركسي في ىذا المجاؿ إلى قياـ محكر 

كقد أعمف الرئيس الركسي خبلؿ مأدبة غداء أقاميا  ََِّ/ِ/َُلحرب في ألماني ضد ا -فرنسي–ركسي 

أف "ركسيا لجأت مرات عدة إلى  ََِّ/ِ/ُُف بتاريخ راعمى شرفو رئيس الكزراء الفرنسي جاف بيار رافا

التخفيؼ مف  الرئيس بكتيفاستخداـ حؽ النقض  مشيران إلى أنيا ستفعؿ ذلؾ مجددان إذا لـز األمر " كحاكؿ 

اتجاه مؼ مع المحكر األكربي فقاؿ إنو " ال ييدؼ إلى خمؽ جبية أك محكر بؿ ىك يشكؿ خطكة أكلى في الح

 األمريكيةفي بداية الحرب  - كفي ىذا الكقت تفاعمت فرنسا كألمانيا مع ركسياخمؽ عالـ متعدد األقطاب ", 

األمريكية اليات المتحدة فعممت فرنسا كعضك دائـ في مجمس األمف عمى عرقمة حصكؿ الك   -عمى العراؽ

 2.عمى الشرعية الدكلية لمحرب

 : سياسة الرئيس بوتين تجاه الصينالمطمب الثالث

كانت ذات تكجو آحادم الجانب  )أم في عيد يمتسف(إف السياسة الخارجية في الماضي غير البعيد لركسيا

الرئيس لمحيط اليادئ. كقد بذؿ ا -ظاىرة بالمكاقع الركسية في منطقة آسيا  نحك الغرب مما ألحؽ أضراران 

جؿ تصحيح أكبيرة كشارؾ في عشرات القمـ مع زعماء الدكؿ اآلسيكية مف  جيكدان  سنكات حكموفي  بكتيف

ككانت ىناؾ تخكفات صينية _ مع اسة االقتصادية الخارجية الركسية, اتجاىات السياسة الخارجية ك السي
                                                           

1 Yuliya Tymoshenko, Containing Russia, Foreign Affairs, vol. 86, no 3, May/June, 2007. 
 .ٕٗ-ٔٗ, مرجع سابؽ, صيكيةعالم متعدد األقطاب: روسيا تتحدى تفرد الواليات المتحدة االمر عمي حسيف باكير,  2
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ئيس بكتيف ذا تكجيات غربية, لكف سرعاف ما أثبت مجيء الرئيس بكتيف إلى الحكـ_ مف أف يككف الر 

الرئيس بكتيف تمسكو بالتكجو الركسي تجاه آسيا كبخاصة الصيف, حيث أصبحت ىناؾ قناعة راسخة بأف 

الدكلتيف, غير الحميفتيف لمكاليات المتحدة, قد أصبحتا في خندؽ كاحد في ظؿ إصرار األخيرة عمى التفرد 

 0بالنظاـ الدكلي.

ـٌ ما لب  . ََُِثت أف تكثٌفت االتصاالت كالزيارات عمى المستكيات الرفيعة بيف الصيف كركسيا في العاـ ث

رؤية ركسيا ميا مف مجمكعة مف العكامؿ, أى الرئيس بكتيفكينطمؽ المكقؼ الركسي إزاء الصيف في عيد 

, انتقادات ََِٕ اطشب َُخبلؿ مؤتمر ميكنيخ لمسياسات األمنية في  الرئيس بكتيفإذ كجو  لمنظاـ الدكلي

كانت بمثابة تقييـ لمسياسة األمريكية,  الرئيس بكتيفحادة لمسياسة األمريكية , كال شؾ في أف تصريحات 

الرئيس كتعبير عف رفض ركسيا ليا لما تمثمو مف تيديد مباشر لممصالح الركسية, كما تعكس تصريحات 

كفاعمية كثر فاعمية في مكاجية السياسة األمريكية. إدراؾ القيادة الركسية ضركرة القياـ بدكر ركسي أ بكتيف

االتحاد  لنفكذ التي فقدتيا ركسيا منذ تفكؾثابتة الستعادة بعض مكاقع ا الدكر الركسي بالسير بخطى

السكفييتي, كتصحيح الخمؿ في التكازف بينيما إلى عبلقة متكافئة بيف شريكيف عمى قدـ المساكاة, في إطار 

كفي ىذا اإلطار, تبرز األمريكي في إدارة الشأف الدكلي,  ينيي االحتكار كاالنفرادنظاـ متعدد األقطاب 

لمكازنة الييمنة  أساسيان  في الشراكة معيا عامبلن  ركسياالصيف كحميؼ أساسي كأحد األقطاب التي ترل 

حيث , كأيضا في منطقة شرؽ كجنكب شرؽ آسيا, يا, السيما في منطقة آسيا الكسطىاألمريكية كالحد من

 2الكجكد األمريكي المكثؼ في الياباف كككريا الجنكبية.

إٌف الصيف ىي شريؾ ركسيا األكبر إذ  ركسية كالعائد االقتصادم المباشرالمصالح ال أما العامؿ اآلخر ىك

بالمائة مف  ْٓف الحساب ىك بحدكد في العبلقات العسكرية مع الصيف فإف ,السياسيك في المجاؿ العسكرم 

مميار دكالر  ٓ.ُإلى  ُات الركسية, كيساكم المكٌكف المالي لمثؿ ىذا التعاكف عمى األقؿ مف مجمكع الشحن

                                                           
 .ٕٔص, ََِٕتشريف األكؿ, ,(َُٕ), مجمة السياسة الدكلية, العددالصينية.. محددات الخالف وآفاق التعاون -العالقات الروسية أبك بكر فتحي الدسكقي,  1
 .ّٗص ,َُُِ(, كانكف األكؿ, ُّٖ, مجمة السياسة الدكلية, العدد)، روسيا الشريك الطبيعي لمصيننكرىاف الشيخ 2
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تقكؿ "بأٌف المحافظة عمى المنشآت الصناعية  ركسيافي العاـ. لكف األىمية ليست فقط في األرقاـ, ف

كبكيف  الصيف"العسكرية الركسية يمكف فقط أف تككف عمى حساب شحنات األجيزة كاألسمحة العسكرية إلى 

 0لذلؾ. مدركة جيدان 

ك قد ارتفعت أرقاـ المبيعات الركسية مف السبلح إلى الصيف بعد كصكؿ الرئيس فبلديمير بكتيف إلى سٌدة 

ك تٌكج زيارتو ىذه لبكيف  َََِالصيف في تمكز مف العاـ  الرئيس بكتيف. ك قد زار َََِالرئاسة العاـ 

التكنكلكجي المتعٌمؽ بالقضايا العسكرية" كجزء مف الخٌطة المشتركة  بتكقيع اتفاؽ استراتيجي حكؿ "التعاكف

  2.ة ك الشراكة ك التعاكف كتنميتياالركسي-لتعميؽ العبلقات االستراتيجية الصينية

مف ناحية أخرل فقد اختمفت ردكد فعؿ القكل الدكلية كاإلقميمية األخرل تجاه الصعكد الصيني, فركسيا, كرغـ 

كما قد يصاحب ذلؾ مف تكسع اقتصادم  -ؽ نسبي مف تنامي قدرات الصيف المجاكرة ما ينتابيا مف قم

فإنيا أكثر  -كديمكغرافي صيني في الشرؽ األقصى الركسي قد يشكؿ فيما بعد خطران عمى سيادة ركسيا 

ف قبكالن بالصعكد الصيني, كترل أف الشراكة كالتحالؼ ىك السبيؿ األمثؿ لمتعامؿ مع الصيف, كىك ما يمك

تيديدان مباشران ألمنيا كمصالحيا األمريكية إيجازه بمقكلة "فمنصعد معان ". في حيف تعتبره الكاليات المتحدة 

خبلالن بتكازف القكل في القارة اآلسيكية لغير صالحيا كحمفائيا التقميدييف, كفي مقدمتيـ الياباف كككريا  كا 

الصينية  -الرئيس فبلديمير بكتيف, العبلقات الركسية  ىذا, فكصؼ الجنكبية, كقد أكدت القيادة الركسية دكمان 

أف  ََُِبأنيا: "تحمؿ طابعان استراتيجيا كتتميز بالثقة, كارتقت إلى أعمى مستكل". كأكد في تشريف األكؿ 

"الشراكة االستراتيجية الحقيقية القائمة بيف البمديف تستجيب لمصالح الشعبيف عمى المدل الطكيؿ, كتساعد 

األمف كاالستقرار الدكلييف, كأف العبلقات بيف ركسيا كالصيف قد بمغت أعمى مستكل ليا حاليان عمى ضماف 

عمى مر تاريخيا كمو, كىي تتصؼ بتنمية التعاكف الديناميكي كمتبادؿ المنفعة في جميع المياديف, كأف 

 ّـ".العبلقات الممتازة بيف ركسيا كالصيف تساعد عمى تكطيد األمف كاالستقرار في العال

                                                           
 ََِِ/ُُ/ِٗ,http://ar.rian.ru, نكفكستي ,السياسة الخارجية الروسية ىي في خدمة المصالح الروسية نكدارم سيمكنيا, 1
 .ََِٔ/ْ/ُ, (ٔٓ)العددني المبناني, بيركت, فصمية الدفاع الكط ,الروسية –العالقات االستراتيجية الصينية عمي حسيف باكير,  2
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كحكؿ اتفاقية التعاكف كحسف الجكار التقى الرئيس الصيني يانغ زيميف كالرئيس الركسي بكتيف مرات عديدة, 

ـٌ كٌقعا رسميان)اتفاقية التعاكف كحسف الجكار( بيف الصيف كركسيا في تمكز  , األمر الذم أٌدل إلى  ََُِث

مديف, كتشير مكاد ىذه االتفاقية إلى أف ىناؾ إرساء أساس قانكني لتنمية عبلقات كدية طكيمة األمد بيف الب

تكافقان بيف الطرفيف عمى مبادئ عامة رئيسية, ىي معارضة برنامج الدفاع الصاركخي األمريكي, كرفض 

في ككسكفك, كمعارضة السياسة  ُٗٗٗمفيكـ "التدخؿ اإلنساني" الذم تبناه حمؼ شماؿ األطمسي في عاـ 

يمكف أف تضر باألمف العالمي, كاالعتراؼ بحؽ الصيف في تايكاف, في  األمريكية لمتكسع العسكرم, كالتي

ظؿ التمسؾ الصيني بسياسة الصيف الكاحدة, كتدعيـ التعاكف العسكرم بيف الطرفيف, كمعارضة سياسة 

األحبلؼ العسكرية, كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لكؿ طرؼ كاحتراـ الكحدة كالسبلمة اإلقميمية لو, 

اقة مف جيؿ إلى جيؿ, كعدـ استيداؼ أم مف الجانبيف الجانب اآلخر كعدك لو كتؤكد المعاىدة كدعـ الصد

أف العبلقات الكدية بيف الدكلتيف نمط جديد مف العبلقات بيف الدكؿ, يقكـ عمى أساس عدـ االنحياز كعدـ 

جاءت كرد فعؿ عمى المكاجية كعدـ استيداؼ دكلة ثالثة, كيرل كثير مف المحمميف أف ىذه االتفاقية قد 

التكجيات الجديدة لحمؼ شماؿ األطمسي الذم بدأ بالتكسع شرقان, كىك األمر الذم ييدد أمف ركسيا القكمي, 

ىذا إلى جانب تعرض الصيف لمعديد مف المشكبلت الداخمية, كمنيا: مشكمتا التبت كاألقميات القكمية, 

قراطية, ثـ تكالت الكقائع الداعمة لمسيرة العبلقات كمشكمة تركستاف الشرقية, كقضية حقكؽ اإلنساف, كالديم

الركسية ػ الصينية كالمنفذة لمكاد معاىدة التعاكف كحسف الجكار, منيا صدكر بياف مشترؾ عف الجانبيف في 

يحدد مكقفيما المكحد تجاه عدد مف القضايا الدكلية, منيا إصبلح األمـ المتحدة, كالعكلمة  ََِٓتمكز  ُ

 ُلشماؿ كالجنكب, كاالقتصاد, كالتجارة العالمية .كالتعاكف بيف ا

كىناؾ اتفاؽ في كجيات النظر كالمكاقؼ بيف الدكلتيف حكؿ إيراف إذ ترفض الدكلتاف تمامان أم تمكيح 

باستخداـ القكة, أك حتى التيديد باستخداميا ضد إيراف, كتؤكداف ضركرة استمرار اإلدارة الدبمكماسية ليذا 

سيا كالصيف عف قمقيما تجاه احتماالت تنامي القكة العسكرية لمياباف, كىناؾ تكافؽ بيف الممؼ, كما عبرت رك 

                                                           
 .ٕٕ-ٕٔمرجع سابؽ, ص,  أبك بكر فتحي الدسكقي 1
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البمديف حكؿ تكحيد السياسة تجاه الياباف, باعتبارىما الخاسر األكبر مف سياسات الياباف العسكرية خبلؿ 

ركسيا كالياباف,  الحرب العالمية الثانية, خاصة في ظؿ النزاعات القائمة حكؿ مجمكعة جزر الككريؿ بيف

كجزر سينكاكك )دكايكتام( التي تعتبرىا الصيف جزءان مف أراضييا, كلكف تسيطر عمييا الياباف. ىناؾ أيضان 

تنسيؽ كاسع النطاؽ بيف البمديف فيما يتعمؽ بالعمؿ مف أجؿ تحجيـ الحركات اإلسبلمية في آسيا الكسطى 

تحمؿ اسـ "ميمة  ََِٓرات مشتركة كؿ عاميف منذ كتحقيؽ االستقرار في المنطقة. كينظـ البمداف مناك 

 0السبلـ", تستيدؼ زيادة قدرتيما عمى "مكافحة اإلرىاب كالحركات العرقية االنفصالية".

لنمك العالية التي تحققيا بكيف اأىـ النتائج المترتبة عمى معدالت  أحديعد طمب الصيف المتزايد عمى الطاقة ك 

%( بعد الفحـ الذم تعتمد عميو الصيف بنسبة َِالصيف )نسبة  فييد الطاقة لتكل الثانيكيعد النفط المصدر 

%, كتحتؿ ٔ% بعد الطاقة المائية ّتكليد الطاقة, في حيف يأتي الغاز في المرتبة الرابعة بنسبة  في% َٕ

, كانت الصيف تحقؽ االكتفاء الذاتي مف ُّٗٗ% كحتى عاـ ػ ُالطاقة النككية المرتبة األخيرة بنسبة 

استيبلؾ النفط )ارتفع االستيبلؾ اليكمي لمنفط في  فيالنفط, إال أف معدالت النمك العالية ترجمت إلى زيادة 

(, كىك األمر الذم دفع ََِٕمميكف برميؿ عاـ  ٓ.ٕإلى  ََِِمميكف برميؿ عاـ  ِ.ٓالصيف مف 

% مف ْٖ, أم كميان مميكف برميؿ ي ِ.ّ, استكردت الصيف ََِْالصيف لبلستيراد مف الخارج ففي عاـ 

 2.َِِٓ% بحمكؿ عاـ ٕٓؾ النسبة إلى استيبلكيا مف النفط, كمف المتكقع أف تصؿ تم

مميكف طف تـ نقميا عبر خط حديدم  ُٔ, بمغت الصادرات الركسية مف النفط لمصيف نحك ََِٔعاـ  فيك 

لى الصيف إما أنيا قيد كالبلفت لمنظر أف معظـ مشركعات أنابيب نقؿ الطاقة )البتركؿ كالغاز( مف ركسيا إ

اإلنشاء, أك لـ يحدد مكعد بدء الضخ فييا كتخطط ركسيا إلمداد الصيف بالغاز الطبيعي بداية مف عاـ 

خط غربي يمر بمنطقة شينجيانج شماؿ غربي الصيف, كخط شرقي عبر الحدكد  مف خبلؿ خطيف: َُُِ

اف الصيني "ىكجينتاك" كالركسي "بكتيف" , عقد الرئيسََِٕ, كفي آذار الشمالية الشرقية لمصيف مع ركسيا

, كتتنافس الصيف كالياباف حكؿ مسار خط قمة ثنائية في الكرمميف إلقامة "شراكة تعاكنية استراتيجية" بينيما
                                                           

 .ْٗ, مرجع سابؽ, صروسيا الشريك الطبيعي لمصيننكرىاف الشيخ,  1
 .ََِٕنيساف  ُِ, (ُُْٖ), مجمة المجمة, العددالصين سادس أكبر منتج لمنفط وثاني أكبر مستيمك لوأنس الحجي,  2
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أنابيب مخصص لنقؿ النفط مف سيبيريا الركسية, كقد جاء رد الرئيس الركسي بكتيف عمى ذلؾ التنافس 

 0سكؼ تحدد مسار خط أنابيب سيبيريا.كسيا ىي التي الصيني ػ الياباني بأف مصالح ر 

 في المجال الحيوي لروسيا الرئيس بوتينة المبحث الثاني: سياس

تحتؿ دكؿ الككمنكلث المستقمة التي كانت مف مككنات الدكلة السكفييتية المكقع األكؿ عمى رأس أكلكيات 

ت المنطقة إىماالن مف قبؿ صانع القرار الركسي سياسة ركسيا الخارجية منذ انتياء العيد السكفييتي, كقد عان

في السنكات األكلى لتفكؾ االتحاد السكفييتي , مما دفع البعض إلى القكؿ أف ركسيا لـ يعد بمقدكرىا تحقيؽ 

مكانة في ىذه المنطقة, ثـ جاء الرئيس بكتيف كأكد ضركرة االنتقاؿ مف األقكاؿ إلى األفعاؿ عمى صعيد 

بعد دكؿ  أكربا, كبناء ركابط سياسية كاقتصادية كغيرىا مع دكليا ,إذ جاءت العبلقات مع المنطقة

, ثـ آسيا في كثيقة السياسة الخارجية التي اعتمدىا في األمريكية الككمنكلث, كمف بعدىا الكاليات المتحدة

ف قائدان كا كيؼ بشكؿو عاـ, سيتناكؿ ىذا المبحث سياسة الرئيس بكتيف تجاه الدكؿ السكفييتية, َََِ عاـ

 .قاد حرب الشيشافك  في الظؿ لحرب جكرجيا

 المطمب األول: سياسة الرئيس بوتين تجاه الدول السوفييتية )سابقًا(:

ة سكفييتيالستعادة النفكذ في الجميكريات ال االستراتيجية الركسية تكجيتتي السكفيي االتحاد تفكؾبعد 

ذا استي  أك لمنع  كاشنطف مف التمدد ىناؾ, السابقة,  يمتسفالتي تعامؿ -جميكريات البمطيؽ الثبلث ثنيتكا 

عمى تمدد )حمؼ شماؿ  يا كىنغاريا( ,إذ كافؽ يمتسفالشرقية الثبلث )بكلندا كتشيك أكربامعيا مثؿ دكؿ 

أيار  ِٕ( فيحمؼ شماؿ األطمسي( شرقان باتجاىيا منذ اتفاقية التعاكف الركسية المكقعة مع )األطمسي

( نحك أككرانيا كجكرجيا حمؼ شماؿ األطمسيالركس مع خطط تكسع )لقادة افإف طريقة تعامؿ  -ُٕٗٗ

( , كما نظر بسمبية إلى ََِٖ-َََِ) الرئيس بكتيفكانت مختمفة جذريان, كىذا ما اتضح في عيد 

في الفترة التي أعقبت  الكاليات المتحدة األمريكيةالتسييبلت العسكرية التي أعطتيا أكزبكستاف كقرغيزيا إلى 

                                                           
 .ْٗ, صََِٕ, تشريف األكؿ (َُٕد)السياسة الدكلية, العدالطاقة والعالقات الروسية مع آسيا، اركؽ مخيمر, أسامة ف 1
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ك األمريكي ألفغانستاف, كىك أمر حكـ أيضان رؤية الركس إلى االمتيازات التي حصمت عمييا الشركات الغز 

 -تبميسي  -األميركية في مجاالت النفط كالغاز في أذربيجاف كتركمانستاف, ككذلؾ مشركع أنبكب نفط )باكك 

  0كية.كالذم يمتد بيف بحر قزكيف كشكاطئ المتكسط التر  ََِٓجيحاف( المفتتح عاـ 

قية كبذلؾ, أدت تحركات الدكؿ الخارجية ,سكاء االقميمية أك الدكلية, تجاه دكؿ آسيا الكسطى ك القكقاز كب

إلى إثارة استياء ركسيا االتحادية  كانزعاجيا, األمر الذم دفع بيا في النياية إلى أف  دكؿ االتحاد السكفييتي

تختار بيف االتحاد الذم تقكده ركسيا أك أم اتحاد بديؿ أف  – أم دكؿ االتحاد السكفييتي–تطالب ىذه الدكؿ 

بينيا كبيف بقية الدكؿ االقميمية المجاكرة , كدعا الرئيس بكتيف إلى إعبلف عقيدة ركسيا العسكرية الجديدة 

,كالتي شددت عمى أف مف الميمات َََِ-ُ-ِْالتي أقرتيا كثيقة األمف القكمي الركسي الصادرة  في 

ساسية لضماف أمف ركسيا االتحادية العسكرم تأكيد إقامة تعاكف فعاؿ مع الدكؿ األعضاء االستراتيجية األ

في ككمنكلث الدكؿ المستقمة, كأف ضماف مصالح أمف ركسيا االتحادية يستمـز في بعض الحاالت كجكد 

 ركسيا عسكريان في بعض المناطؽ ذات األىمية االستراتيجية في العالـ, شرط أف يتـ ذلؾ بمقتضى

كافة ىي  ف مناطؽ االتحاد السكفييتياالتفاقيات كالقانكف الدكلي. كقد انبنت ىذه العقيدة أيضان عمى اعتبار أ

ىي  أف حدكد االتحاد السكفييتيمناطؽ ذات أىمية فائقة لؤلمف القكمي كالمصالح الركسية, كىك ما يعني 

 2بمثابة الحدكد األمنية لركسيا االتحادية.

مع  حدة التسارع في سياسة استعادة النفكذ الركسي في تمؾ المناطؽ أكثر كضكحان  في ىذا اإلطار كانت

أىميا التحكالت في مكازيف القكل العالمية, كتراجع القكة لجممة مف األسباب بلديمير بكتيف فكصكؿ الرئيس 

فزات االقتصادية التميد بعد الق سكفييتياألمريكية عمى الصعد كافة مف جية, كاستعادة ركسيا مجد االتحاد ال

التي حققتيا في عيد الرئيس الركسي بكتيف مف جية أخرل, كالذم ترجـ في الحرب الركسية عمى جكرجيا 

محاكلة لبلستخفاؼ بييبة ركسيا كقكتيا, كلتشجيع اآلخريف عمى السير  ة, ردعان أليََِٖفي آب مف عاـ 

يجاد دكؿ ح عمى الدفاع ركسيا لـ تقتصر خطط لدكلي, ميفة كمتعاكنة عمى المسرح اعمى النيج الركسي, كا 
                                                           

 .ْ, صََُِ,نيساف  ِٖ, صحيفة دار الحياة, األربعاء,  ة السابقةسوفييتيما بين روسيا و الجميوريات المحمد سيد رصاص,  1
 .ُِٗ-ِِٖص ,َََِ, نيساف, (َُْ)دبكر, السياسة الدكلية, العدأبك  , ترجمة دالياوثيقة مفيوم األمن القومي الروسي 2
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نما استندت إلى استراتيجية ىجكمية "فنائيا الخمفي"أك الكقائي ضد التمدد األمريكي كالغربي في  يالسمب , كا 

كاسعة المدل مف أجؿ استعادة نفكذىا في تمؾ الجميكريات, قامت عمى عدة محاكر رئيسية لتككف أكلى 

صؿ في ركب أىمية مسمحة تتيح لمركس التدخؿ لمتحكـ بالداخؿ كما حكسائميا االعتماد عمى مناخات ح

ككانت الطريقة الثانية الستعادة النفكذ, أك الحتكاء كتطكيؽ الخصـ الطامح حالتي طاجكستاف ك مكلدافيا, 

إثنيات متمردة ضد المركز في الجميكرية المعنية, كما في  إلى, ىي االستناد ركسيالمبلقاة الغرب ضد 

مة تبميسي كالمدعكمتيف مف أكسيتيا الجنكبية كأبخازيا المتمردتيف عمى السمطة الجكرجية في العاصحالتي 

ة سابقة أثناء نزاعيا اإلقميمي مع جميكرية سكفييتيفيما كانت الثالثة معتمدة عمى استمالة جميكرية ركسيا, 

بيجاف )المتحالفة مع كاشنطف أرمينيا في نزاعيا مع أذر  ركسياأخرل عمى مناطؽ محددة, مثمما استمالت 

في حاالت أخرل, استمر النفكذ الركسي قكيان داخؿ الجميكريات  قرة( عمى إقميـ  ناغكرني كاراباخ, ككأن

الجديدة, كخصكصان تمؾ التي تضـ أقميات ركسية كبيرة مثؿ كازاخستاف كقرغيزيا, كالتي كانت في ركابط 

سة رئا سكفييتيثـ ليأتي تكلي القادة المحمييف لمحزب الشيكعي ال القديـ, سكفييتياقتصادية قكية مع المركز ال

تعبيران عف تمؾ الحقائؽ السياسية. حصؿ شيء مماثؿ في كؿ مف أكزبكستاف الجميكريات الجديدة مكمبلن أك 

 0كتركمانستاف كلكف مف دكف الثقؿ الديمكغرافي الركسي, لتككف الحقائؽ االقتصادية المتكمـ األكبر.

 مكسكك, كاف متميزان بنشكء حالة ثنائية بيف ََِْإف مشيد بداية القرف الجديد, حتى عاـ  بشكؿ عاـ

تركمانستاف(  -أذربيجاف  –ككاشنطف )مثؿ قرغيزيا كأكزبكستاف( أك برجحاف كفة كاشنطف )حاالت: جكرجيا 

مى سبيؿ المثاؿ, فعطاجكستاف(,  -كازاخستاف  –رمينيا أ -مكلدافيا  -بيبلركسيا  -أك مكسكك )أككرانيا 

إلى مينسؾ عاصمة بيبلركسيا كلقاؤه مع الرئيس  ََُِنيساف  ُٕرمت  زيارة سيرغي الفركؼ بتاريخ 

ككبار المسؤكليف إلى تنسيؽ كتكحيد التشريعات في المجاؿ العسكرم بيف البمديف  لككاشينكك ألكسندر

لى بنكد ذات حيز مممكس كمضمكف ,كتحكيؿ الجزء العسكرم مف معاىدة الكحدة بيف ركسيا كبيبلركسيا إ

يا كبيبلركسيا كيأتي قابؿ لمتنفيذ كىك الجزء الذم يطمؽ عميو مصطمح "العقيدة العسكرية" لبلتحاد بيف ركس

                                                           
 .ْ, صمحمد سيد رصاص, مرجع سابؽ 1
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االتحاد "دكؿ لمجيكد التي بذليا الرئيس بكتيف لتقكية عبلقات التعاكف بيف ركسيا كمضمكنيا تكريسان 

يس مكلدافيا ئىمية خاصة ككف ر أقد اكتسبت ىذه الزيارة عالـ , ك كاستعادة نفكذ ركسيا في ال "سكفييتيال

كبيبلركسيا ى مكضكع التقارب بيف ركسيا فبلديمير فكرنيف تطرؽ في إحدل محادثاتو مع الرئيس بكتيف إل

كىك ما قد يؤدم في نياية األمر إلى الكحدة بيف الدكؿ الثبلث ,كىنا يذكر  ,نيماكخطكة نحك التكامؿ بي

 ََُِتشريف الثاني َّالكرمميف بتاريخ خبلؿ استقبالو رؤساء ككمنكلث  الدكؿ المستقمة في  تيفالرئيس بك 

"حتى لك كاف ىناؾ الكثير مف المشكبلت في بمدانكـ فقد كجدتـ مف المناسب المجيء إلى مكسكك لمناقشة : 

 0حصيمة ىذه األعكاـ العشرة األخيرة ".

زبكستاف لمصمحة مكسكك مع إغبلؽ القاعدة العسكرية مالت الكفة في أك  ََِٓك ََِْخبلؿ عامي 

كعبر إعطاء شركة )لكؾ أكيؿ( الركسية امتياز استثمار  ركسيااألميركية كتكقيع اتفاقية تعاكف عسكرم مع 

التي أطاحت  ََِٓحقكؿ الغاز األكزبكية, فيما حصؿ العكس في قرغيزيا مف خبلؿ تظاىرات ربيع 

كما قاد إليو الكضع القرغيزم الجديد مف تعزيز لمكجكد العسكرم  ركسيالالرئيس عسكر أكاييؼ المكالي ب

األميركي في قاعدة )ماناس( الجكية ليصبح أساسيان لمنشاط العسكرم لكاشنطف في أفغانستاف, حيث مثىمت 

ة التي ككرانياأل« الثكرة البرتقالية»ر مف نكسة ثانية لمكرمميف بعد أشيي  ََِٓالحالة القرغيزية في ربيع عاـ 

ضغكطان  ركسيا, تعدىؿ ىذا المشيد مف خبلؿ ممارسة ََِٓلكف خبلؿ السنكات بعدالعداء,  ركسياناصبت 

, مما أدل إلى ترجمات سياسية في الداخؿ األككراني تمثمت في اإمدادات الغاز كفتحي قطعاقتصادية عبر 

منذ فترة  ركسيا كك, لتقترب األخيرة مفليا تيمكشن, أم فيكتكر يكتشنكك كيك «الثكرة البرتقالية»انشقاؽ قطبي 

(, حتى اكتمؿ المشيد بفكز زعيـ )حزب األقاليـ( المكالي ََِٖ)آب/ الجكرجية-ما بعد الحرب الركسية

, حيث أيضان  تكرر ىذا المشيد في قرغيزيا. ََُِاير( لمكرمميف بالرئاسة األككرانية في انتخابات شباط )فبر 

مقابؿ  ََِٖس باكييؼ إلغبلؽ قاعدة )ماناس( األميركية منذ خريؼ بدأت الضغكط الركسية عمى الرئي

دكالر, ليأتي قرار الرئيس القرغيزم بإغبلؽ تمؾ القاعدة في  مميارمكعكد ركسية بمساعدات كقركض بقيمة 

                                                           
 .ِْٖصمرجع سابؽ,  ,االستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتيا عمى المنطقة العربية, لمى مضر األمارة 1
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ى أتت حت ركسياعمى ىذه الخمفية, ثـ ليككف تراجعو في حزيراف عف القرار بداية صدامو مع  ََِٗشباط 

لكي تطيح بو مسجمة ىزيمة جديدة لكاشنطف  ركسيا بالكقكؼ كراءىا_ تالتي اتيم_ ََُِيسافتظاىرات ن

ة سابقة, ليضاؼ ما حصؿ في أككرانيا كقرغيزيا إلى اليزيمة التي مني بيا في صيؼ سكفييتيفي جميكرية 

فصالييف حميؼ العاصمة األميركية, أم الرئيس الجكرجي ساكاشفيمي, أماـ الركس الداعميف لبلن ََِٖ

أصبحت ركسيا قكدىا تالجكرجية بداية ىجمة مضادة  –ية األبخاز كاألكسيتييف, حيث كانت الحرب الركس

 0كاضحة المعالـ في المنطقة الممتدة ما بيف كييؼ كبشكيؾ. 

في الدكؿ السكفييتية )سابقان(  الرئيس بكتيفتحميؿ األداء السمككي لمسياسة الخارجية الركسية في عيد إف 

 :2إلى اآلتي يشير

  اعتماد مذىبية الصراع البلمتماثؿ في مكاجية المخاطر كمف أبرز المؤشرات عمى ذلؾ أف ركسيا

تستخدـ نفكذ القكة النفطية كعامؿ رئيسي في الصراع ضد نفكذ القكة العسكرية كبكممات أخرل, فقد 

إلى  ركسياعت سعت كاشنطف إلى نشر قكاعدىا العسكرية في دكؿ الجكار الركسي, كبالمقابؿ س

دـ الدخكؿ في اتفاقات عسكرية تخيير جيرانيا بيف الحصكؿ عمى المزايا النفطية الركسية مقابؿ ع

 ميركا أك مكاجية الحرماف مف ىذه المزايا في حاؿ الدخكؿ في الترتيبات العسكرية االميركية.مع أ

  ية كتمثمت البراىيف عمى ذلؾ في ميركا العسكر ية قكة أأثبتت القكة النفطية الركسية فعاليتيا في مكاج

قياـ دكؿ آسيا الكسطى بالتخمي عف االتفاقات العسكرية مع كاشنطف كما قياـ قيرغيزستاف مؤخران 

 إال دليؿ كبرىاف عمى ذلؾ.  ََِٗفي شباط  بإغبلؽ قاعدة "ماناس" العسكرية الجكية األميركية

 يكم لمسياسة الخارجية الركسية, بحيث التكيؼ مع معطيات البيئة اإلقميمية الخاصة بالمجاؿ الح

تتعامؿ مع دكؿ جكارىا اإلقميمي عمى أساس اعتبارات األكضاع الجزئية, فيناؾ  ركسياأصبحت 

ليتكانيا( كىناؾ سياسة خارجية  -التفيا  -)إستكنيا  خارجية خاصة بدكؿ البمطيؽ الثبلثسياسة 
                                                           

 .ْ, صمرجع سابؽ , محمد سيد رصاص 1
, َُِِأيمكؿ ُٔ ,, مركز افريقية لمدراسات كالبحكثالخارجية الروسية الجديدةمعمومات عن السياسة  2

 (www.ifriqiyah.com/cms/content/view/3307/321السياسية)
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طاجيكستاف  -أكزبكستاف  -انستاف تركم -)كازاخستاف  سية خاصة بدكؿ آسيا الكسطى الخمسرك 

 أذربيجاف(. -أرمينيا  -قيرغيزستاف( كىناؾ سياسة خارجية ركسية خاصة بدكؿ القكقاز)جكرجيا  -

  ميركي بالمجاؿ الحيكم لركسيا ,فعمى ردكد األفعاؿ المناىضة لمنفكذ األعدـ االىتماـ بالتكسع في

في أميركا البلتينية أك  األمريكية كاليات المتحدةسبيؿ المثاؿ ال الحصر لـ تسعى ركسيا إلى منافسة ال

 يفعؿ مف قبؿ. سكفييتيبمداف الكاريبي كما كاف االتحاد ال

  التخمي نيائيان عف خطاب السياسة الخارجية اإليديكلكجي العقائدم الذم كاف سائدان أياـ االتحاد

لمصالح المشتركة كاحتراـ كاستبدالو بخطاب قائـ عمى عبلقات التعاكف مف أجؿ تعزيز ا سكفييتيال

 القانكف الدكلي.

 سياسة الرئيس بوتين تجاه جورجيا المطمب الثاني:

في شخصيتو أثرت بشكؿ كاضح لمرئيس بكتيف  اتيةاالستخبار  تـ االستنتاج في الفصؿ الثاني أف الخمفية

يا لتأديبيا كلردع حتى أنو ذىب أبعد مف ذلؾ فقرر استخداـ القكة مع جكرجفي قراراتو كسمككو, كبالتالي 

 األخرل كليفيـ الغرب كالعالـ مدل قكة ركسيا.الجميكريات 

يقكؿ " ليس الميـ أف تضرب القبضة, بؿ أف تككف  (فركلكؼ ميخائيؿ)في المخابرات  بكتيفمدير كاف 

 0ا.تيكم عمى جكرجي الرئيس بكتيفمشيرة دكمان عمى رؤكس الجميع", كىا ىي قبضة 

الجكرجية التي اندلعت عقب  -لـ تكف المكاجية الركسية , إذ عادة الييبة الركسيةككانت الحرب الجكرجية إل

القصؼ الذم قامت بو جكرجيا ألكسيتيا الجنكبية, إحدل الجميكريات الجكرجية ذات الحكـ الذاتي في الثامف 

نما كانت في حقيقة األمر مكاجية بيف ََِٖمف آب  ركسيا التي , مجرد أزمة إقميمية بيف دكلتي جكار, كا 

, كالكاليات المتحدة األمريكية التي كانت تحاكؿ سكفييتيتحاكؿ استعادة نفكذىا كمكانتيا في منطقة االتحاد ال

                                                           
 .ََِٖآب ُّ,http://www.shams-alhorreya.com/studies.html, ماذا يريد بوتين من جورجيا ؟عزيز الحاج,  1
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اجتذاب حمفائيا في المنطقة عمى النحك الذم يمكنيا مف تطكيؽ ركسيا كمد الييمنة األمريكية إلى الحدكد 

 .0الركسية المباشرة

فائيا يا استعادت مكانتيا كقكة كبرل قادرة عمى الدفاع عف مصالحيا كحمفقد أكضحت تمؾ األزمة أف ركس 

أعادت الحرب الجكرجية الييبة إلى ركسيا التي فقدتيا مع انييار االتحاد ف كفرض إرادتيا في ىذا الشأف,

ركسيا السكفييتي, كقد جاءت تمؾ الحرب تنفيذان الستراتيجية الرئيس بكتيف التي كضعيا منذ انتخابو رئيسان ل

, إذ عارض منذ تسممو الرئاسة تمدد حمؼ األطمسي تجاه ركسيا, كىيمنة القطب األكحد في َََِعاـ 

 2العبلقات الدكلية, كعمؿ عمى إعادة الفضاء الركسي إلى حضف ركسيا االتحادية.

صريحة كقد كانت تمؾ الحرب بمثابة فرصة لتمقيف الرئيس الجكرجي "ميخائيؿ ساكشفيمي" درسان لمعارضتو ال

, كالسماح لقكات األطمسيكالمعمنة, كتحديو الكاضح لركسيا, كرغبتو القكية في االنضماـ إلى حمؼ شماؿ 

بأف تقؼ عمى الحدكد الركسية في استخفاؼ كاضح  -التي ىي في األساس قكات أمريكية  -الحمؼ 

 3بالمصالح الركسية.

, بأف األمريكية ت المتحدةعمى رأسيا الكاليا, ك األطمسيلدكؿ حمؼ شماؿ  ككانت بمثابة رسالة قكية جدان 

في التدخؿ في الفضاء السكفييتي . ككضعت تمؾ الحرب خطان أحمر أماـ أم تكسع آخر لف تتساىؿ  ركسيا

لمحمؼ في الحديقة الخمفية لركسيا, كما كانت إشارة قكية إلى كؿ مف جكرجيا كأككرانيا, مفادىا أف ركسيا لف 

 4انيا األقربكف.تقبؿ أف ينقمب عمييا جير 

مفاجئان لمكثير مف المحمميف  ََِٖ/ ٖ/ٖكلمبياد بكيف في  كاف التحرؾ الجكرجي يكـ افتتاح أ مثمماو

كالمراقبيف الدكلييف كاف رد الفعؿ الركسي عمى الغزك الجكرجي ألكسيتيا الجنكبية, فمـ يكف أحد يتكقع أف 

أف تشجب كتندد كتطالب  ركسياصى ما يتكقع مف ف أقلحسـ كالقكة كالسرعة, متصكريف أيككف الرد بيذا ا

                                                           
 .ّٓ, ص ََُِ(, مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية, ََِٗ - ََِٖ, التقرير االستراتيجي العربي )لروسيةاستمرار سياسات إثبات الوجود ا 1
 .ّ, صمرجع سابؽ ,العنزمعمي  2
 .ْٓ, مرجع سابؽ, ص استمرار سياسات إثبات الوجود الروسية 3
 .َِّ, صََُِ, مكز(, تُُٖدد )ة ,الع, السياسة الدكلي الشرقية أورباعودة النفوذ الروسي في عمرك عبد العاطي,  4
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المجتمع الدكلي بالتدخؿ السريع إليقاؼ االعتداء , كلكف عمى ما يبدك أف الحسـ بالقكة كاف ىك الخيار 

كيعد ىذا المكقؼ مكقفان مكحدان لمقيادة الركسية إذ النظر الركسية في مثؿ ىكذا حاالت, األفضؿ مف كجية 

كاف رئيسان لمكزراء حينيا( ما اعتبره سياسة "إجرامية" لجكرجيا تجاه أكسيتيا الجنكبية  )الذم الرئيس بكتيفداف 

كاصفان التدخؿ الركسي في أكسيتيا الجنكبية بأنو شرعي, معتبران أف جكرجيا كجيت "ضربة قاضية" إلى كحدة 

يا عمى ىذه المنطقة. أراضييا, كسيككف مف الصعب عمييا استعادة سيادتيا عمى أكسيتيا الجنكبية بعد ىجكم

"إف األعماؿ العدكانية لجكرجيا في أكسيتيا الجنكبية تستدعي إجراءات انتقامية, كمف المؤسؼ أف تشف 

 1السمطات الجكرجية ىذه العمميات في يـك افتتاح األلعاب األكلمبية".

 سباب الكامنة وراء رد الفعل الروسي :األ

ة السابقة نظرة استراتيجية سكفييتيداداتيا العرقية في الجميكريات النظرت ركسيا المت أواًل: العرقية الروسية:

إذ اعتبرتيا جزءان مف أمنيا القكمي كأف رعايتيا كالحفاظ عمى مصالحيا  تعد كاحدة مف متطمبات أمنيا 

القكمي كحركة السياسة الخارجية الركسية. كجكرجيا ىي كاحدة مف ىذه الجميكريات التي يشكؿ الركس نسبة 

سكانيا كيتركز نسبة كبرل منيـ في أكسيتيا الجنكبية األمر الذم خمؽ مشكمة مستدامة أساسيا رفض  مف

 2الغالبية الركسية في أكسيتيا الجنكبية االنضماـ إلى جكرجيا .

إف الجانب األكثر أىمية يتمثؿ في العامؿ االقتصادم كالمتمثؿ بخطكط نقؿ  ثانيًا : خطوط النفط والغاز:

فط إلى أكربا إذ يقع إقميما أبخازيا ك أكسيتيا الجنكبية في منطقة ينظر إلييا الغرب عمى أنيا طريؽ أنابيب الن

كبما أف  نافس كاشنطف كمكسكك عمى النفكذ.حيكم لتصدير النفط مف بحر قزكيف إلى أسكاؽ العالـ, حيث تت

رية قدر خضكعيا لمقكة لـ تعد خاضعة لمقكة العسك -مف كجية النظر الركسية  –المنافسة مع الغرب 

كمف ىنا فإف  .ط كالغاز يعطي لركسيا ميزة مضافةنقؿ النف الصناعية, فإف التحكـ بأنابيب - االقتصادية

قدران مف االستقبللية عما  أكرباالذم يمر مف أذربيجاف إلى تركيا كيمنح -تحكـ جكرجيا في خط النفط كالغاز 

                                                           
 .ِّٗ, مرجع سابؽ,  ص االستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتيا عمى المنطقة العربيةلمى مضر اإلمارة,  1
 .ِٕٖسابؽ,  ص المرجع ال 2



043 
 

ىك الذم أذكى األزمة مع ركسيا كليس فقط الصراع عمى  –ةكصفتو باالبتزاز الركسي ليا في مجاؿ الطاق

أكسيتيا الجنكبية. كلذلؾ لـ يندىش أحد لسماع تقارير إخبارية إباف األزمة بأف الطائرات الحربية الركسية 

 0حاكلت قصؼ خط األنابيب.

لسكفييتي المكالية ترل ركسيا أف دكؿ االتحاد ا :ثالثًا : المواالة الجورجية لمواليات المتحدة األمريكية

كيعد ىذا األمر أحد األسباب كراء تكتر تساىـ في زيادة الحصار عمييا  لمتكجيات األمريكية يمكف أف

الجكرجية إلى الدرجة التي دفعت ركسيا إلى طمب تنحي الرئيس ساكاشفيمي , كاختيار –العبلقات الركسية 

المتحدة األمريكية , كذلؾ بعد مكافقتو عمى انتشار  بديؿ محايد ككنيا رأت فيو المكالي األقرب إلى الكاليات

قكات أمريكية عمى حدكد ببلده مع ركسيا بصفة مدربيف لمجيش المحمي, كمف ثـ تشجيعو عمى إنشاء نادو 

ركسيا في أنو أقيـ لمنع انتشار نفكذىا في القكقاز كالبمقاف كربط مصير ىذه  تظفدكلي باسـ "غكاـ" الذم 

سي فضبلن عف الرغبة الشديدة لدل جكرجيا في االنضماـ إلى حمؼ شماؿ األطمسي كىك الدكؿ بالحمؼ األطم

ما يعني تكسيعو شرقان. كىك ما عرضو إلى انتقادات شديدة عمى لساف الرئيس بكتيف كاصفان مساعيو ىذه 

لحمؼ  بالمتيكرة معتبران أف طمكحو لبلنضماـ إلى عضكية الحمؼ سيجره إلى مغامرات دامية "إف أم تكسيع

شماؿ األطمسي باتجاه التخـك الركسية سيككف غير مقبكؿ مف الجانب الركسي ألنو يعتبر تيديدان لؤلمف 

 2القكمي الركسي."

تعد مسألة استقبلؿ ككسكفك كنشر نظاـ الدرع  رابعًا : مسألة استقالل كوسوفو ونشر الدرع الصاروخية:

بيف األسباب  أساسيان  لمرجحة كالخطيرة التي شكمت سببان الصاركخية األمريكي في أكربا الشرقية مف األمكر ا

مف خبلؿ قراءة تصريح تيستشؼ  إلى الدخكؿ في نزاع عسكرم في القكقاز. كىي أمكر ركسياالتي دفعت 

في كممة ألقاىا أماـ دبمكماسييف  ديمترم مدفيديؼ مف أف ببلده ستدافع بقكة عف مصالحيا في الخارج مؤكدان 

                                                           
 http://www.aljazeera.netََِٖ/ٖ/َُ,األزمة الجورجية تنذر بحرب بالوكالة بين روسيا والغربالجزيرة نت,  1
, (ّ)العدد ,, مجمة القادسية لمقانكف كالعمـك السياسية, كمية القانكف /جامعة القادسيةالجورجية التداعيات والدروس المستفادة-زمة الروسية األ , لمى مضر األمارة 2

 .ََِٗتمكز  
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الباحث عف دكر لركسيا عمى الصعيد العالمي يميؽ بقكتيا  الرئيس بكتيفتمسؾ بمبدأ بارزيف ركس أنو سي

 0.الرئيس بكتيفأنو لف يخفؼ السياسات الصارمة التي أثارت غضب الغرب في ظؿ حكـ  الصاعدة مكضحان 

بشكؿ غير سرائيؿ لعبت دكران ميمان ك قالت صحيفة يديعكت أحرنكت "إف إ سرائيمي:إيقاف التأثير اإلخامسًا : 

مباشر في إشعاؿ حرب القكقاز كذلؾ بتشجيع الرئيس الجكرجي ميخائيؿ ساكاشفيمي عمى القياـ بخطكاتو 

ه فبلديمير كىك أمر أثار . العسكرية األخيرة مع ركسيا مف خبلؿ تزكيد جكرجيا بالسبلح كالعتاد العسكرم"

يف كقؼ تأييده إليراف كالتكقؼ عف بكتفبلديمير بكتيف رئيس الكزراء آنذاؾ إثر طمب شمعكف بيريس مف 

إلى كميات األسمحة التي  الرئيس بكتيفكذلؾ خبلؿ زيارة بيريس لمكسكك إذ أشار  ,دعميا في مجمس األمف

 2إلى جكرجيا . "إسرائيؿ"أرسمتيا 

 : 3ما يأتي  الخارجية تجاه جكرجيا الرئيس بكتيفنتائج سياسة مف 

  ـ السياسة الخارجية لركسيا بدالن عف مفيـك "ما بعد الخارجية كرست مفيك  الرئيس بكتيفسياسة

 سكفييتياالتحاد ال تفكؾالخارجية الذم برز بعد  ركسيا" كأساس لخمفية سياسة سكفييتياالتحاد ال

كتفكؾ الكتمة الشرقية , كبدأ مفيكـ السياسة الخارجية لركسيا يطغى أكثر فأكثر لجية اإلحبلؿ محؿ 

 الجكرجية. –" ,كخصكصان بعد الحرب الركسية سكفييتيمفيـك "ما بعد االتحاد ال

 سكفييتيتآكؿ نفكذ قكل الثكرات الممكنة التي اندلعت في الجميكريات التي استقمت عف االتحاد ال 

تؿ أبيب كعمى كجو الخصكص  -كالتي أدت إلى صعكد القكل السياسية المكالية لمحكر كاشنطف 

)الثكرة البرتقالية( كغيرىا, كلكف الحقان كحاليان تشيد كؿ مف في جكرجيا )الثكرة الزىرية( كأككرانيا 

جكرجيا كأككرانيا كقيرغيزستاف صراعان داخميان بدا فيو حمفاء كاشنطف أكثر ضعفان في مكاجية قكة 

 المتزايدة. ركسياحمفاء 

                                                           
 .َِٗص , مرجع سابؽ, طقة العربيةاالستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتيا عمى المنلمى مضر اإلمارة,  1
 ََِٖ-ٖ-ُُ,www.onislam.net ,يديعوت: إسرائيل أسيمت في إشعال حرب القوقاز ,صالح النعامي 2
 , مرجع سابؽ.معمومات عن السياسة الخارجية الروسية الجديدة 3
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  كبلعب رئيسي في دكؿ الجكار الركسي. ركسياالركسية إلى بركز  -أدت نتائج الحرب الجكرجية 

  يراف في دكر البلعبيف اإلقميمييف القادريف عمى المناكرة كبناء التحالفات كالتأثير عمى برزت تركيا كا 

 . سكفييتيتطكرات األحداث كالكقائع في الجميكريات التي استقمت عف االتحاد ال

 كر برز دكر االتحاد األكركبي الساعي إلى تكظيؼ ممفات الجميكريات المستقمة في محاكلة القياـ بد

 الطرؼ الثالث المستقؿ عف نفكذ كاشنطف.

 

 المطمب الثالث: البعد الخارجي لحرب الرئيس بوتين مع الشيشان:

ركز الرئيس بكتيف عمى مكاجية ما يعتبره محاكلة انفصالية في الشيشاف رافضان كافة جيكد التسكية السممية 

تسف قد ارتكبت أخطاءن فادحة في إدارة التي جرت في السابؽ إلنياء ىذا الصراع حيث اعتبر أف حككمة يم

األزمة الشيشانية كلـ تكظؼ القدرات الشيشانية كلـ تكظؼ القدرات العسكرية الركسية الضخمة بفاعمية إلنياء 

محاكلة انفصاؿ الشيشاف كالذم إذا حدث فقد يشجع أقاليـ كجميكريات حكـ ذاتي أخرل داخؿ ركسيا عمى 

د الدكلة الركسية, باإلضافة إلى أف المسألة الشيشانية اكتسبت أىمية فائقة االنفصاؿ, مما ييدد بانفراط عق

 الرئيس بكتيفتعامؿ إلى اكتساب الشرعية مف خبلليا,  الرئيس بكتيفمف ككنيا القضية المحكرية التي سعى 

صر منذ مع المسألة الشيشانية بكصفيا مسألة داخمية بالكامؿ , رافضان أم تدخؿ خارجي في ىذه المسألة كأ

البداية عمى سحؽ كقمع االتجاه االستقبللي في تمؾ الجميكرية, تمييدان لفرض تصكره الخاص بشأف تسكية 

ىذه المسألة كفؽ صيغة تضمف بقاءىا داخؿ إطار الدكلة الركسية, ككفؽ ىذه الرؤية تـ تطبيؽ استراتيجية 

ة عمى األراضي الشيشانية مع سحب عسكرية متكاممة, تقكـ عمى فرض السيطرة العسكرية الركسية الكامم

خطة  الرئيس بكتيفكفي الكقت نفسو, طبقت حككمة , االعتراؼ بالرئيس الشيشاني أصبلف مسخادكؼ

سنكات يتـ خبلليا إخضاع جميكرية  ٓ-ّسياسية تقكـ عمى فرض فترة انتقالية معينة تتراكح ما بيف 

, ثـ إجراء استفتاء شعبي بشأف مستقبؿ الجميكرية كيتـ في نيايتيا ركسياالشيشاف لمحكـ المباشر مف جانب 

يتـ في المرحمة الثانية  إجراء انتخابات رئاسية كبرلمانية لتشكيؿ اليياكؿ التنفيذية كالتشريعية في الجميكرية 
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, كفي المرحمة النيائية مف ىذه الخطة يتـ بشأف مستقبؿ جميكرية الشيشاف ركسياكالتي سكؼ تتفاكض مع 

استطاع  0كالقكل المنتخبة في الشيشاف لبلتفاؽ عمى مستقبؿ ىذه الجميكرية ركسيات  بيف تنظيـ مفاكضا

األكلى, كصنع الرئيس بكتيف مف مذبحة بيسبلف  الرئيس بكتيفالجيش الركسي سحؽ الشيشاف في فترة رئاسة 

 مف فترة حكمو الثانية كفي العاميف األخيريف د الكطني أماـ األعداء الخارجييف,في فترتو الثانية رمزان لمتكح

عمى كضعية الشيشاف كالقكقاز كنطاؽ عازؿ معطؿ, فيك مف الناحية االستراتيجية جزء  الرئيس بكتيفحافظ 

بالمنيج القيصرم القديـ باإلبقاء عمى  الرئيس بكتيفكاقتنع ضي الركسية لكف ال ىكية كطنية لو, مف األرا

 2القكقاز إقميمان مغضكبان عميو.

مة كبو بمقاك ىنا تمثمت في أف مشركع  الضـ القسرم لمشيشاف جي  الرئيس بكتيفلتي كاجيت االشكالية اك 

عمى  , كأصركايف رفضكا االستسبلـ لمقمع الركسيالذ, مف جانب المقاتميف الشيشانييفشرسة كغير متكقعة 

قامة دكلة شيشانيانسحاب القكات الركسية كالقكات الشيشانية المكالية ليا مف الش أقدمت ة مستقمة, ك يشاف كا 

بعض الجماعات  الشيشانية عمى تنفيذ عمميات عنؼ في العديد مف المناطؽ في ركسيا بدءان بمأساة 

, مركران باليجـك عمى مترك مكسكك في ََِِ تشريف األكؿفي مكسكك اختطاؼ الرىائف في أحد مسارح 

بلمييف مف العرب كاألجانب ناىيؾ عف أف جميكرية الشيشاف صارت بؤرة جذب لمتشدديف إس ََِْ شباط

كتمكف لحكـ المكالي لركسيا في الشيشاف, ممف ذىبكا لممشاركة في القتاؿ ضد القكات الركسية كنظاـ ا

المقاتمكف الشيشانيكف مف تحقيؽ بعض "النجاحات النكعية" المكجعة ضد ركسيا كاف مف بينيا اغتياؿ الرئيس 

آخريف في انفجار ضخـ في  ِّ, برفقة أكثر مف ََِْيار الشيشاني المكالي لركسيا  أحمد قاديركؼ في أ

حزيراف  ِِجكش المجاكرة في إستاد جركزني ثـ قياـ المقاتميف الشيشانييف بتنفيذ غزكو سريع لجميكرية األن

شخصان مف القكات األنجكشية كالركسية مف بينيـ كزير الداخمية  َٗ, كأسفر ىذا اليجـك عف مقتؿ  ََِْ

ككستكيؼ, كىناؾ أيضان عممية بيسبلف التي قاـ خبلليا بعض المقاتميف الشيشانييف باحتجاز األنجكشي أبككار 

                                                           
 .َُٔ-َُٓ, مرجع سابؽ, ص روسيا بوتين .. السعي وراء المكانة المفقودة 1
 .http://www.aljazeera.net/analysis/pages ,ََِٕ/َُ/ّ, المعرفة, بوتين يودع روسيا والشيشانلحميد, عاطؼ عبد ا 2
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كانتيت العممية بمجزرة راح  ََِْمئات الرىائف في مدرسة في مدينة بيسبلف في أكسيتيا الشمالية في أيمكؿ 

 0شخصان كاف الكثير منيـ أطفاالن. ّْْضحيتيا 

لف تستطيع القضاء عمى النزعة االستقبللية الشيشانية ميما صعدت  اركسيأثبتت ىذه الحكادث كغيرىا أف 

عمى عمميات العنؼ التي قاـ بيا  الرئيس بكتيفاستخداماتيا لقكاتيا العسكرية الضخمة إال أف رد حككمة 

المقاتمكف الشيشانيكف تمثؿ في تنفيذ سياسة اليركب إلى األماـ عبر المزيد مف التشدد في التعامؿ مع 

أيمكؿ  ُُلة الشيشانية كاستغبلؿ مناخ الحرب عمى اإلرىاب عمى الساحة الدكلية في مرحمة ما بعد المسأ

بأنيا حركة إرىابية  ركسيااتياماتيا لممقاتميف الشيشانييف ضد  ركسيافي نيكيكرؾ ككاشنطف إذ كثفت  ََُِ

لؾ تنظيـ القاعدة ا في  ذكاتيمت مسخادكؼ ببناء عبلقات تنظيمية قكية مع تنظيمات اإلرىاب الدكلية بم

كلكف مسخادكؼ ظؿ مف ناحيتو ينفي كافة ىذه االتيامات  كما كاف قد أعمف إدانتو لمعديد بزعامة بف الدف, 

ع المتشدديف بزعامة شاما مف عمميات العنؼ. بما في ذلؾ مذبحة بيسبلف , بؿ إنو كاف قد قطع عبلقاتو م

ف ىدنة مف طرؼ كاحد عمى ركسيا , كأعمف استعداده لمجمكس كطالب بتقديمو لمحاكمة دكلية كأعم باساييؼ,

قد رفضو مرات  الرئيس بكتيفإلى طاكلة المفاكضات لمبحث عف حؿ سممي لممسألة الشيشانية كىك ما كاف 

سياسة التصعيد العسكرم كاألمني ضد المقاتميف الشيشانييف,  الرئيس بكتيفعديدة مف حيث المبدأ ككاصؿ 

 كفالشيشاني كفالمقاتم أصبح ََِٓارذلزعيـ الشيشاني أصبلف مسخادكؼ في آااغتياؿ ب اركسي كبعد اتياـ

 2.ركسياأكثر تشددان في مكاجية 

 الحرب مع الشيشان في إطار العالقات الدولية:

قراره بالمشاركة في التحالؼ  ََُِأيمكؿ  ُُعندما اتخذ الرئيس الركسي فبلديمير بكتيف عشية أحداث 

. كىك إذ تخمى عف سيككلكجية لعبة شطرنج عمى المستكل العالمي اب كاف في الكاقع يفتحالدكلي ضد اإلرى

مف جية أخرل فإف  .مصدر لحمكؿ بديمة"الحرب الباردة" نجح في إدخاؿ ببلده المعبة كعامؿ دكلي فعاؿ كك

                                                           
1

 .َُٕ-َُٔص , مرجع سابؽ, روسيا بوتين .. السعي وراء المكانة المفقودة 
 .َُٕ, ص , مرجع سابؽروسيا بوتين .. السعي وراء المكانة المفقودة 2
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حدان لـ يعارض إف أ .مفترؽ القضايا الدكلية كالقكمية عمى الرئيس بكتيفالممؼ يظير المكاسب التي حققيا 

, ال بؿ اعترؼ الجميع بأنو يجب مقاربتيا في إطار مفادىا أف الشيشاف مشكمة داخمية التي ركسياركاية 

السياسييف الركس مف ىذه الديبمكماسية التي ينتيجيا مف مكافحة اإلرىاب الدكلي .كبالرغـ مف استياء نخبة 

عمى السياسة الخارجية , فإف الرئيس يرغب في تثمير أدت إلى فقدانيـ النفكذ  -برأييـ-الرئيس بكتيف كالتي

لمجردة , كترمي سياستو الخارجية امان في الطريؽ المرسكـ منذ سنتيفعبلقاتو الجديدة بالغربييف ليمضي قد

إلى إيجاد ظركؼ مكاتية  لمنمك االقتصادم ,كبالتالي إلعادة بناء قدرات ركسيا  ,مف أم اىتماـ إيديكلكجي

يبرىف أف سياستو القاضية بالمشاركة في التحالؼ المضاد ,سكؼ تساعد عمى نمك  بكتيفالرئيس كطالما 

ببلده فالشعب الركسي سيستفيد بالتالي مف النيضة االقتصادية الناتجة عف ذلؾ كبإمكانو الصمكد في كجو 

 0.ََُِأيمكؿ  ُُىذه االنتقادات كاستثمار المنعطؼ السياسي العالمي الذم حصؿ بعد 

 من الحرب مع الشيشان: لرئيس بوتيناأىداف 

ال شؾ أف الدخكؿ الركسي القكم في المكضكع الشيشاني الشائؾ لـ يكف مجرد كرطة كاف يمكف تجنبيا , 

 الرئيس بكتيفة لمقكة الركسية كما ينبغي أف تككف حسب رأم الشيشاف ىك أحد العناكيف الرئيس فإخضاع ببلد

ة بتصميـ عف مكقع الئؽ بيا في العالـ أف يتراجع أماـ طمكحات , كال يمكنو كرئيس قكم لركسيا الباحث

انفصالية يرفعيا الشيشاف أك سكاىـ خصكصان كأف المسألة خرجت إلى النطاؽ العالمي كباتت صراعان مفتكحان 

ة أثنية تنادم باالستقبلؿ الذاتي, كاألىداؼ عديدة يمكف بيف دكلة يطيب ليا أف تعكد "عظمى" كمجمكع

 :ِما يأتيإجماليا ك

السيطرة عمى الثركات الطبيعية االستراتيجية في الشيشاف كأىميا النفط الذم قدر ريعو في األعكاـ  -1

مميارات دكالر كما تعد الشيشاف ممران ألنابيب النفط في كؿ المنطقة فمف غركزم  ٗاألخيرة بنحك 

 البحر األسكد. العاصمة تمر األنابيب اآلتية مف باكك عمى بحر قزكيف إلى نكركريسؾ عمى

                                                           
 .َُٕك صُٕٓ,صََِّتشريف األكؿ  ,(ْٔ),فصمية الدفاع الكطني المبناني, العدد حرب مستمرة شيشان :النزاع في الركديارد قازاف,  0

 .ِٕٓ-ِْٕ, مرجع سابؽ, ص االستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتيا عمى المنطقة العربيةلمى مضر األمارة,  2
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التحكـ في خطكط المكاصبلت كالترانزيت كالخشية مف أف تؤدم سيطرة الشيشاف عمى ىذه الممرات  -2

 كالطرؽ الحيكية إلى التضييؽ عمى ركسيا كخنقيا.

تكجيو رسالة قكية إلى الكاليات المتحدة األمريكية كالدكؿ الغربية فحكاىا أف ركسيا ما تزاؿ قكة يعتد  -3

 الخاصة. بيا كليا ىيبتيا

 تكجيو ضربة كقائية إلى فكرة االنفصاؿ التي تراكد قكميات أخرل . -4

تماسؾ الحكـ الركسي في بداية عيد الرئيس بكتيف كاف أمران مرىكنان بنجاحو في حرب الشيشاف  إف -5

بحسب التعبير  -لمحفاظ عمى كحدة ركسيا كالقضاء عمى األصكلييف أك العصابات اإلرىابية 

في الشيشاف كداغستاف كيجب أال ننسى أيضان أف الطرح  –اإلعبلـ الركسية  المتداكؿ في كسائؿ

المباشر لمفيكـ "ماذا يضر ركسيا لك انفصمت عنيا جميكرية فقيرة مثؿ جميكرية داغستاف أك 

الشيشاف , كأف ىذه الجميكريات لف تككف ليا مكانة عمى الخريطة الدكلية كستعكد مف تمقاء نفسيا" 

كاف في مفيكـ األمف القكمي الركسي الذم يضع الجنكب القكقازم في بؤرة ىك طرح ليس لو م

اىتماماتو فاستبعاد الجنكب القكقازم مف السيادة الركسية يعني إبعاد ركسيا عف مناطؽ بالغة 

 .األىمية في الصراع الدكلي كعمى رأسيا المنطقة العربية كجكارىا التركي كاإليراني كآسيا الكسطى

كتحدد التيديدات الداخمية  سكفييتي ىي األمف القكمي الداخمييسية منذ تفكؾ االتحاد الكالمشكمة الرئ

ألمف ركسيا القكمي كثيران مف المعايير الميمة ألمنيا الجغرافي السياسي . ك جدير بالذكر أف 

في ذكرل االنتصار عمى النازية  ََُِالخطاب الرسمي الذم ألقاه الرئيس  الركسي بكتيف في أيار 

أكد أنو "إذا كانت ركسيا تستحضر اليكـ عظمة إنجازىا في إلحاؽ اليزيمة بالنازية ككسر الفاشية 

,فإنو يستمـز أف تكاجو التطرؼ كاألصكلية بالركح كالعزيمة نفسيا" في إشارة مباشرة إلى الكضع في 

 القكقاز.

 الرئيس بوتين في "الشرق األوسط" المبحث الثالث: سياسة
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إلى السمطة  الرئيس بكتيفتبدالت جكىرية منذ كصكؿ  "الشرؽ األكسط" ركسية تجاه منطقة شيدت السياسة ال

منطقة عمى مكانة ىامة في إطار جيكده الستعادة ببلده لمكانتيا الدكلية. تمؾ الفي ركسيا, فاستحكذت 

سيما كجرل التركيز بشكؿ خاص عمى تعزيز عبلقات ركسيا مع عدد مف الدكؿ الرئيسية في المنطقة, ال

, باإلضافة إلى محاكلة البحث عف دكر لركسيا في عممية التسكية العربية ػ كسكريةإيراف  كالسعكدية 

 اإلسرائيمية...

ف تجاه سياسة الرئيس بكتيتجاه "الشرؽ األكسط", ك  برغماتيةيف السياسة الرئيس بكتىذا المبحث  يتناكؿ

 األزمة السكرية.تعامؿ الرئيس بكتيف مع األزمة النككية اإليرانية, ك 

 تجاه "الشرق األوسط" البررماتيةين المطمب األول: سياسة الرئيس بوت

ميـ عمى السياسة الركسية تجاه المنطقة منذ كصكؿ فبلديمير بكتيف إلى الحكـ في ديسمبر  طرأ تغير

 " "الشرؽ األكسطتطرؽ أبكاب  ركسيا, حينما بدأت ََِْ, كباألخص منذ إعادة انتخابو في عاـ ُٗٗٗ

في ك "إسرائيؿ"(  )إلى مصر كفمسطيف كََِٓمف جديد. قاـ الرئيس بكتيف بزيارتيف إلى المنطقة في 

مما أعطى االنطباع بأف 'الركس قادمكف' كأف إحياء الدكر الركسي في  )إلى السعكدية كقطر كاألردف(ََِٕ

, "الشرؽ األكسط"ليا في عمى قدـ كساؽ, كأف ثمة حربان باردة جديدة بدأ الركس يحضركف  المنطقة ماضو 

, يمتسفمف سمفو األمريكية فالرئيس الركسي 'فبلديمير بكتيف' أكثر جرأة كاستعدادان لمكاجية الكاليات المتحدة 

كأكفد إلى المنطقة أىـ مبعكثي الدبمكماسية الركسية  "الشرؽ األكسط" كمع أف سمفو كاف لو اىتماـ ب

إال أف 'البكتينية' زادت  ُٖٗٗإلى  ُٔٗٗالخارجية ما بيف حينما شغؿ منصب كزير  (يفجيني بريماككؼ)

تحدم مف حيث درجة التفاعؿ مع بمدانو إلى جانب الجرأة عمى  "الشرؽ األكسط" تجاه  يمتسفعمى سياسة 

كمف الطبيعي في دكلة أتقنت تكظيؼ األداة النفسية كلغة الخطاب الكجكد األمريكي في المنطقة, 

"الشرؽ  حجـ االمتعاض السياسي كالشعبي السائد فياستغبلؿ بكتيف إلى  -يا األيديكلكجي أف تمجأ ركس

مف "الشرؽ األكسط" بكتيف ليست بصدد العكدة إلى  -ركسيا إزاء السياسات األمريكية. إال أف  األكسط"  

ىيكمة  , شيدت السياسة الخارجية الركسية عممية إعادةسكفييتياالتحاد ال تفكؾفمنذ  األيديكلكجية,البكابة 
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أصبحت بمقتضاىا أكثر كاقعية تقيس تحركاتيا كاتجاىاتيا بحجـ ما تممكو مف قكة كبمقدار ما تحققو تمؾ 

 0التحركات كالتكجيات مف فائدة لممصالح الكطنية الركسية.

, بحيث تسمح لركسيا بتطكير عبلقاتيا "الشرؽ األكسط"مع دكؿ  برغماتيةبكتيف سياسة الرئيس الركسي  تبعي

مف جانب, مع الحفاظ عمى عبلقات جيدة مع الدكؿ العربية, ىذه السياسة غير األيديكلكجية  سرائيؿ""إمع 

سمحت لركسيا باسترداد جزء مف قكتيا كمكانتيا االقتصادية كاالستراتيجية التي فقدتيا بعد  (البراغماتية)

ؿ كبير كذلؾ مف خبلؿ أكجو كقد نجحت ركسيا في تطبيؽ ىذه االستراتيجية بشكاالتحاد السكفييتي,  تفكؾ

التعاكف في مجاالت تجارية كاقتصادية كعسكرية كدبمكماسية, كما نجحت ركسيا بشكؿ كبير في تنمية 

ك عزؿ طرؼ عمى حساب كجيرانيا مف العرب بدكف إبداء أم تفضيؿ أ "إسرائيؿ"عبلقاتيا مع كؿ مف 

إال أف الرئيس بكتيف دعـ حماس  ائيؿ""إسر ب فرغـ العبلقات الكطيدة التي تربط ركسيا الطرؼ اآلخر.

في  كتتسـ سياسة الرئيس بكتيف, كاستمر في تسميح إيراف, ََِٔر كاستقبؿ  بعض مسؤكلييا في آذا

 المنطقة بقدر كبير مف العممية كخمط الحسابات االقتصادية بنكع مف التيكـ كمعاداة الكاليات المتحدة

لركسيا إال أف ركسيا تفتقر إلى استراتيجية  شرؽ األكسط" "ال, كعمى الرغـ مف أىمية منطقة األمريكية

كاضحة المعالـ طكيمة المدل كالتي تمكنيا مف لعب دكر ىاـ باعتبارىا قكة عظمى حقيقية, فركسيا اآلف ال 

كاف عميو االتحاد السكفييتي, فمحدكدية القدرات  مبنفس الشكؿ الذ "الشرؽ األكسط" يمكنيا اختراؽ منطقة 

اليان عمى التأثير يجبر القادة الركس عمى التمييز بشكؿ كاضح بيف األىداؼ األساسية كاألىداؼ الركسية ح

الثانكية لركسيا في المنطقة. كىذا يعني أف ركسيا تركز عمى الحفاظ عمى دكرىا التقميدم في المنطقة 

كقد بدا حرص  المتمثؿ في صفقات األسمحة لبعض دكؿ المنطقة كفتح أسكاؽ جديدة لمشركات الركسية.

, ََِٓإلى المنطقة في نيساف الرئيس بكتيف القيادة الركسية عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ كاضحان أثناء زيارة 

في زيارتو كفد يضـ الرؤساء التنفيذييف لشركة الميج المتخصصة في صناعات  الرئيس بكتيففقد رافؽ 

ستمر إلى دكؿ المنطقة كلكنو ميتـ أيضان ليس ميتمان فقط بتصدير األسمحة الم الرئيس بكتيفالطائرات. 

                                                           
 .ّٕ-ِٕ, صََِٕ, تشريف األكؿ (َُٕ)السياسة الدكلية, العدد ,..أية عودة ؟ "الشرق األوسط" روسيا وإبراىيـ عرفات,  1
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بتكسيع دكر الشركات الركسية في قطاع النفط. لسنكات طكيمة كانت الشركات الركسية تقكـ بشراء النفط 

, كمؤخران بدأت ركسيا تتعامؿ في األمريكية كالكاليات المتحدة كرباالعراقي, كبعد ذلؾ تقكـ بإعادة بيعو أل

يراف, ك مجاؿ الطاقة مع المممكة ال  0. "إسرائيؿ", كاألردف, كحتى سكريةعربية السعكدية, كا 

 :  2""الشرق األوسطتجاه  الرئيس بوتينمحددات سياسة بعض  -أوالً 

حينما يأتي الكقت إلعادة حساب  مزاحمة كاشنطف في المنطقة بالقدر الذم ينيؾ األخيرة استراتيجيان  -2

ذا كانت  إدراؾ تاـ بأنيا ال تستطيع معادلة القكة العسكرية أك  عمى ركسيامكازيف القكل العالمية. كا 

االقتصادية األمريكية في أم كقت قريب إال أنيا مع ذلؾ ترفض أف تظؿ قكة عالمية مف الفئة الثانية كتصر 

حدل كسائميا إلى ذلؾ ىي مشاغمة الكاليات المتحدة  عمى ضركرة إعادة تشكيؿ ميزاف القكل العالمي. كا 

 كاحدة مف بينيا. "الشرؽ األكسط" كراجيا في مشاغبات عمى أكثر مف ساحة, كاستد األمريكية

في عيد اقتصادية صريحة تقكـ عمى أساس حسابات الربح كالخسارة. كقد نجحت ركسيا مصالح  -1 

في إطار مصمحتيا االستراتيجية في "الشرؽ األكسط" في أف تكفؽ أىدافيا االقتصادية في  الرئيس بكتيف

إلى المنطقة جاء عبر  ركسيافي المنطقة كذلؾ ألف أحد أبكاب عكدة  األمريكية يات المتحدةإنياؾ الكال

تنشيط صادراتيا مف العتاد العسكرم. كلكف التعامؿ ىذه المرة يتـ بأثماف السكؽ العالمية, كليس كما كاف 

قتصادم, فكانت يجرم خبلؿ سني الحرب الباردة حينما كاف الدافع األيديكلكجي يتغمب عمى المنطؽ اال

 سكريةتمثؿ عبلقة ركسيا ب, ك تجدكؿ أك تخفض أك حتى تمغى كميان  ركسياحصيمة مبيعات السبلح إلى حمفاء 

إف مف بيف ما أسفرت عنو زيارة الرئيس السكرم بشار األسد إلى ركسيا في كانكف  إذاستثناء عف القاعدة, 

مف أياـ الحرب الباردة,  سكريةيكف المستحقة عمى االتفاؽ عمى إلغاء قرابة ثبلثة أرباع الد ََِٓالثاني 

 مميار دكالر. ْ.ُّكتقدر بنحك 

                                                           
1 Ilya Bourtman, Putin and Russia’s Middle Eastern Policy , The Middle East Review of International Affairs (MERIA), Vol. 

10, No.2, June 2006, p.6.  
 . ْٕ-ّٕإبراىيـ عرفات, مرجع سابؽ, ص 2
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أشبو بخاصرة رخكة تحيط  "الشرؽ األكسط" ؼ ا قكاعد الجغرافيا كالديمكجرافيا,أمنية حتمتيمصالح  -3

مؿ بكؿ طاقتيا ليا فيو مصالح حيكية تع قريبان  جكاران  ركسيابجميكريات آسيا الكسطى كالقكقاز المتيف تعتبرىما 

 "الشرؽ األكسط" ب زيد اىتمامويبكتيف مف أجؿ منع التعدم عمييا. كمف المخاطر الرئيسية التي جعمت 

كتمؾ  ,باإلرىاب ََُِ أيمكؿبرزت مسألة اإلسبلـ العابر لمحدكد الذم اقترف منذ أحداث الحادم عشر مف 

 . "الشرؽ األكسط" بمداف تكسيع قاعدة التنسيؽ مع  ركسيافي حد ذاتيا مسألة فرضت عمى 

 :الرئيس بوتيناإلسرائيمية في عيد  -العالقات الروسية  -ثانياً 

الرئيس حيز ىاـ في سياسة ركسيا الشرؽ أكسطية, فقد عمؿ  "إسرائيؿ"أخذت  الرئيس بكتيفأثناء رئاسة 

, "إسرائيؿ"مع  أكثر مف أم زعيـ ركسي آخر لتحسيف العبلقات كالركابط االستراتيجية كاالقتصادية بكتيف

إلى  "إسرائيؿ"مع بعض خصكـ  ركسيابيا  تكعمى الرغـ مف ىذا فقد أدت بعض خطكات التقارب التي قام

كقد بدا ىذا كاضحان في الرد اإلسرائيمي عمى  ,"إسرائيؿ"تعطيؿ التطكير المستمر في العبلقات بيف ركسيا ك

الجتماع مع كبار كا ركسياحماس لزيارة بتكجيو الدعكة إلى بعض قيادات  ََِٔفي شباط  ركسياقرار 

, فقد الرئيس بكتيفأكثر قكة في عيد  "إسرائيؿ"كبصفة عامة تبدك العبلقات بيف ركسيا كالمسؤكليف الركس, 

دكالر في صفقات  ممياردكالر , ك  مميار ٓ.ُ حكالي ََِٓحتى نياية بمغ حجـ التجارة المباشرة بيف البمديف 

الثقيمة كالطيراف كالطاقة  مشتركة بيف الركس كاإلسرائيمييف في الصناعاتالطاقة, كما تكجد مشركعات 

, فقد "إسرائيؿ"تعتبر مكافحة اإلرىاب مف أكثر المجاالت التي تكضح حجـ التعاكف بيف ركسيا ككالطب, ك 

اـ مف أكؿ الدكؿ التي عرضت تقديـ الدعـ لركسيا بعد مذبحة بيسبلف المأساكية في ركسيا ع "إسرائيؿ"كانت 

ََِْ.0 

كلكف ؤ , فالمسنيماتبقى بعض القضايا العالقة بي "إسرائيؿ"ك ركسيارغـ كؿ التقدـ الكاضح في العبلقات بيف  

اإلسرائيميكف يبدكف قمقيـ بخصكص الدعـ الركسي المستمر لبرامج إيراف النككية, عمى الرغـ مف التيديدات 

, إذ سكريةإسرائيمي مف مبيعات األسمحة الركسية ل . أيضان ىناؾ قمؽ"إسرائيؿ"اإليرانية الكاضحة بتدمير 
                                                           

1 Ilya Bourtman, Ibid., p.7. 
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في الفترة الراىنة عبلقات كطيدة مع ركسيا, كيدؿ عمى ذلؾ الترحيب الركسي الكبير مف جانب  سكريةتمتمؾ 

, باإلضافة إلى قياـ  ََِٓبالرئيس السكرم بشار األسد في مكسكك في أكاخر كانكف الثاني  الرئيس بكتيف

دكالر, عبلكة  مميار ُّمميار مف أصؿ  ٗحكالي لدل ركسيا كتبمغ  سكريةف ديكف % مّٕبإسقاط  ركسيا

األمريكية متجاىمة بذلؾ مخاكؼ الكاليات المتحدة  سكريةجك ل -عمى ذلؾ قامت ركسيا ببيع قذائؼ أرض 

خيرة قامت ركسيا ببيع الذ ََِٓمف سقكط ىذه األسمحة في أيدم حزب اهلل المبناني. كفي أيمكؿ  "إسرائيؿ"ك

في األكاديميات العسكرية إلى سكرية ككعدت بمضاعفة عدد الضباط السكرييف الذيف يتمقكف تدريبيـ 

, مف أىـ ىذه "إسرائيؿ"ثمة سياسات اتبعتيا ركسيا كاف مف شأنيا تعقيد الخبلفات بيف ركسيا كك الركسية, 

رىابية, األمر الذل يسمح السياسات رفض ركسيا كضع حماس كحزب اهلل عمى قائمة ركسيا لممنظمات اإل

داخؿ األمـ المتحدة  "إسرائيؿ"بتدفؽ األمكاؿ لمجماعتيف عف طريؽ ركسيا, ك ركسيا دائمان ما تكجو إدانات ؿ

دات اإلسرائيمية بسبب اليجمات اإلسرائيمية عمى األراضي الفمسطينية المحتمة. كما احتجت ركسيا عمى التيدي

دكر  أم "إسرائيؿ" أٌخر إعطاء "إسرائيؿ"ركسي المعارض لسياسات لمكقؼ الفإف ا لذا, سكريةضد إيراف ك 

 أيارفي  "إسرائيؿ"ؿ الرئيس بكتيفأثناء زيارة مثبلن لعدة سنكات, ف الصييكني -في الصراع العربي  اركسيل

يحضره كبار المسؤكليف  "الشرؽ األكسط" أف تستضيؼ مكسكك مؤتمران لسبلـ  الرئيس بكتيفاقترح  ََِٓ

, فبينما قبؿ الفمسطينيكف ىذا االقتراح أبدل اإلسرائيميكف ََِٔمييف كالفمسطينييف في كانكف الثاني اإلسرائي

 0قبكالن فاتران بخصكص ىذا االقتراح .

 :الرئيس بوتينفي عيد  السعودية -العالقات الروسية  -ثالثاً 

دكؿ ئيس فبلديمير بكتيف تجاه إف األبعاد األساسية كالمحددات الرئيسة لبلستراتيجية الركسية في عيد الر 

ف التحديات التي تمثميا مني كالعامؿ االقتصادم فيي ترل أبالعنصر األمجمس التعاكف الخميجي تتمثؿ 

الجماعات اإلسبلمية داخميا أىـ تيديد ألمنيا, كفي ىذا السياؽ تبرز قضية الشيشاف مف جية كحقيقة كجكد 

ف جية ثانية لذلؾ تسعى ركسيا إلى إقامة عبلقات مع نحك عشريف مميكف مسمـ يعيشكف داخؿ ركسيا م

                                                           
1 Ilya Bourtman, Ibid., p.8. 
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ذات تأثير كبير عمى ىذه الدكؿ الخميجية كباألخص المممكة العربية السعكدية كالتي ترل فييا أنيا 

كما تتطمع ركسيا إلى استقطاب استثمارات مف الدكؿ الخميجية كحكار منتظـ حكؿ قضايا الطاقة الجماعات, 

عمى تفعيؿ عبلقاتيا مع األقطار الخميجية في شتى المجاالت مف أجؿ تحقيؽ كأسعار النفط لذا تعمؿ 

 0أىدافيا في منطقة الخميج العربي.

العبلقة بيف السعكدية كركسيا , فالسعكدية كانت حريصة كؿ الحرص  تعززت ََُِأيمكؿ  ُُبعد أحداث 

بعد االتيامات التي كجيتيا الكاليات  , كتحديدان األمريكيةعمى إيجاد حميؼ جديد يحؿ محؿ الكاليات المتحدة 

أيمكؿ كتردم العبلقة بينيما . كركسيا كانت تتحيف الفرصة  ُُلمسعكدية بعد أحداث  األمريكية المتحدة

لذم ستمر منو المناسبة لتضع قدميا في منطقة الخميج العربي, كجاءت المبادرة مف السعكدية لتككف الممر ا

إلى نحك  ُٗٗٗمميكف دكالر( في عاـ  ٖٕ.ٕٖالتبادؿ التجارم مف )كازداد حجـ ركسيا إلى المنطقة, 

أف ركسيا كالسعكدية ىما الدكلتاف القياديتاف في  الرئيس بكتيف. كقاؿ ََِٓمميكف دكالر( عاـ  ُٓ.َْٖ)

لسعكدية أنو يرل إمكانية تعاكف مع اك  ,مجاؿ تصدير النفط , كأف ىنالؾ لغة تفاىـ مشتركة في ىذا المجاؿ

تقكية عبلقاتيا مع العالـ العربي , ككاف أبمغ شاىد عمى أف في ركسيا تكجو نحك ك ؿ الطاقة النككية, في مجا

, كالذم أعمف فيو أف ببلده تفكر  ََِّىذا التكجو التصريح الذم أدلى بو الرئيس الركسي بكتيف في آب 

نيؿ عضكية المنظمة , حيث في االنضماـ إلى منظمة المؤتمر اإلسبلمي عمى الرغـ مف عدـ أىمية ركسيا ل

%مف ِٓؿ العضكية عف تنص قكانينيا عمى ضركرة أال تقؿ نسبة المسمميف في الدكلة التي يحؽ ليا ني

تمر اإلسبلمي , استطاعت ركسيا بفضؿ الدعـ السعكدم مف االنضماـ إلى منظمة المؤ مجمكع السكاف

,  ََِٕشباط  ُُبية السعكدية في زار الرئيس الركسي بكتيف المممكة العر , ك ََِٓكمراقب في عاـ 

                                                           
, مجمة دراسات إقميمية, جامعة المكصؿ,  مركز الدراسات اإلقميمية, الخميج العربي في االستراتيجية الروسية المعاصرةعبد الرزاؽ خمؼ محمد الطائي,  1

 .ِْٕ(,صٗ,العدد)ََِٖ
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عامان , كتعيد خبلليا بتعزيز عبلقات ركسيا بالعالـ  َٖككانت ىذه الزيارة األكلى لرئيس ركسي منذ 

 0اإلسبلمي .

 

 

 األزمة النووية اإليرانيةالمطمب الثاني: سياسة الرئيس بوتين تجاه 

غير آبية باالحتجاجات األمريكية العنيفة  تعاكنيا النككم مع إيراف الرئيس بكتيفكاصمت ركسيا في عيد 

عمى ىذا التعاكف, كذلؾ لما يحققو ىذا التعاكف لركسيا مف مكاسب اقتصادية ىامة, إال أف ركسيا تبنت 

مكقفان كسطان يقـك مف ناحية عمى اإلعراب عف القمؽ مف بعض األنشطة النككية اإليرانية التي تشير ليا 

, كلكف مع تشديد ركسيا في المقابؿ عمى أنيا لف تكقؼ معيالمتعاكف الكامؿ تقارير الككالة, كدعكة إيراف 

تعاكنيا مع إيراف في مجاؿ االستخدامات السممية لمطاقة الذرية, استنادان إلى أف ركسيا ليس ليا عبلقة 

 2باألنشطة النككية السرية التي تقـك بيا إيراف.

كاحدان مف األدكار القميمة التي تميز فييا الدكر الركسي  الدكر الركسي في األزمة النككية اإليرانيةييعد 

بالفاعمية كالديناميكية في التعامؿ مع القضايا الرئيسية المثارة عمى الساحة الدكلية, بؿ ربما جاز القكؿ أف 

الدكر الركسي في ىذه األزمة يعتبر الدكر المحكرم األبرز عمى اإلطبلؽ, بحكـ متانة عبلقات ركسيا مع 

األطراؼ, السيما مع إيراف, فضبلن عف الحيكية التي اتسـ بيا ىذا الدكر مف حيث اقتراح مبادرات  جميع

محددة لتسكية األزمة, فضبلن عف اقتراح حمكؿ كسط بشأف نصكص القرارات المقدمة إلى مجمس األمف بشأف 

الرغبة في الحفاظ عمى  كال ينفي ما سبؽ أف الدكر الركسي كاف مع ذلؾ منطمقان باألساس مف ىذه األزمة.

مصالح ركسيا السياسية كاالقتصادية كاالستراتيجية, بما يعني أف المكقؼ الركسي كاف ينطمؽ مف أف األزمة 

                                                           
-ٓ-َّ, http://pulpit.alwatanvoice.com/articles , دنيا الرأم,1002أيمول  22عد أحداث الروسية ب-العالقات السعوديةبشار فتحي جاسـ العكيدم,  1

ََِٗ. 
 .ُِّص مرجع سابؽ, ,روسيا بوتين .. السعي وراء المكانة المفقودة 2
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تيدد مصالح سياسية كاقتصادية حيكية لركسيا, مما دفعيا لمقياـ بخطكات متعددة لمحفاظ عمى مصالحيا في 

 0سياؽ تطكر تمؾ األزمة.

ريكي في العراؽ إلى ركسيا فرصة استراتيجية ميمة عمى طبؽ مف فضة. فقد تزامف كقد قدـ التكرط األم

كقفت بؿ بعيدة عنو  ركسيااالنغماس األمريكي في ببلد الرافديف مع صعكد إقميمي كاضح إليراف, لـ تكف 

 -حدة إلى جانب إيراف في بناء مفاعؿ بكشير النككم, كزكدت طيراف بقدرات تكنكلكجية سببت لمكاليات المت

زعاجان  قمقان  -كال تزاؿ  خشية انفراط الترتيبات اإلقميمية الجديدة التي أرادت بغزك العراؽ أف تفرضيا  كاضحان  كا 

في مكاجية عسكرية مع إيراف, فإف  عمى المنطقة. كبسبب المأزؽ العراقي, إلى جانب خطكرة الدخكؿ حاليان 

سبة لكاشنطف نافذة تنفتح عمى خسارة جديدة, بينما بات يمثؿ بالن "الشرؽ األكسط" كؿ انشغاؿ أمريكي في 

كبقدر ما يفيد تكثيؽ العبلقة مع إيراف في إزعاج افذة تؤدم إلى فرصة يجب أال تضيع, ن ركسيايمثؿ ل

 ركسياكفي جني أرباح اقتصادية ال بأس بيا مف إيراف فإنو يعتبر إحدل كسائؿ األمريكية الكاليات المتحدة 

مميكنان  َِستعماؿ الكرقة اإلسبلمية بيف مسممي ركسيا, الذيف يقدر عددىـ بنحك في تحجيـ إيراف عف ا

مشكبلت حادة عبلكة عمى منطقة آسيا الكسطى التي  ركسياكباألخص في منطقة القكقاز التي تعاني فييا 

 2عمييا. تعتبرىا مجاالن حيكيان يجب أف يظؿ مقصكران 

 ين من األزمة النووية اإليرانية:المحددات األساسية لموقف الرئيس بوت -أوالً 

ىناؾ ثبلثة محددات أساسية حكمت المكقؼ الركسي مف األزمة النككية اإليرانية, كلعبت بالتالي دكران أساسيان 

, سكاء في مرحمة البحث عف حمكؿ كافة في تحديد خيارات ركسيا بشأف ىذه األزمة, في مراحؿ تطكرىا

إيراف. كىناؾ قدر كبير مف التداخؿ فيما بيف ىذه المحددات, بما  تفاكضية أك في مرحمة فرض عقكبات عمى

                                                           
االستراتيجية, كانكف الثاني ىراـ لمدراسات السياسية ك , ممؼ األىراـ االستراتيجي, القاىرة, مركز األالدور الروسي في األزمة النووية اإليرانيةأحمد إبراىيـ محمكد,  1

 .َُ, صََِٕ
 .ْٕ-ّٕص , مرجع سابؽ,إبراىيـ عرفات 2
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يؽ لحدكد سياستو إزاء يعني أف تتكامؿ فيما بينيا, عمى نحك يساعد صانع القرار الركسي عمى التحديد الدق

 :0ىي ت, كىذه المحدداىذه األزمة

إيراف, حيث تعتبر ركسيا كاحدة مف يتمثؿ في عبلقات التعاكف النككم كاالقتصادم الكثيقة مع : المحدد األول

أقكل الشركاء التجارييف إليراف, إذ يتعاكف الجانباف في العديد مف المجاالت, بحيث تتراكح العبلقات بيف 

الجانبيف ما بيف التعاكف في مجاؿ إنشاء المفاعبلت النككية كمشاركة ركسيا في برامج التحديث العسكرم 

رانية كعبلقات التبادؿ التجارم عمى نطاؽ كاسع ما بيف الجانبيف في لمختمؼ أفرع القكات المسمحة اإلي

 مختمؼ مجاؿ الصناعات الثقيمة كالمنسكجات. كغيرىا.

كفي المجاؿ النككم, قامت ركسيا بالفعؿ بتنفيذ مشركع إنشاء المفاعؿ النككم األكؿ في محطة بكشير 

في المحطة ذاتيا, كتعمف الحككمة اإليرانية عف  النككية في جنكب إيراف, كتعتـز البدء في إنشاء مفاعؿ ثاف

ألؼ ميغاكات مف  َّػ  ِٓخطط طمكحة لبناء عدد مف المفاعبلت النككية مف أجؿ إنتاج ما يتراكح بيف 

الكيرباء بكاسطة المفاعبلت, كيبدك أف إيراف سكؼ تعتمد عمى ركسيا بصفة أساسية في تنفيذ ىذه الخطط 

 الطمكحة.

فيك يتمثؿ في أف ركسيا تظؿ حريصة ػ برغـ مصالحيا الكثيقة مع إيراف ػ عمى أال  :المحدد الثانيأما 

تستطيع إيراف في نياية المطاؼ امتبلؾ السبلح النككم حتى ال يتسبب ذلؾ في اإلخبلؿ بالتكازف 

مف  االستراتيجي العالمي بشكؿ عاـ, أك اإلخبلؿ باالستقرار االستراتيجي القائـ عمى تخكـ ركسيا الجنكبية

ناحية أخرل, السيما كأف امتبلؾ إيراف لمسبلح ربما يؤدم لتغيير مكازيف القكل كالمعادالت االستراتيجية في 

التي تدخؿ ضمف اإلطار الجيكستراتيجي لركسيا, بما قد يمحؽ الضرر بنفكذ ركسيا  ىمنطقة آسيا الكسط

 القكم في تمؾ المنطقة.

                                                           
 .ُُأحمد إبراىيـ محمكد, مرجع سابؽ, ض 1
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مسبلح النككم ال يجعميا تقبؿ أكتكماتيكيان بالشككؾ كاليكاجس كلكف رفض ركسيا الحتماالت امتبلؾ إيراف ل

بي بشأف حقيقة األىداؼ كبعض دكؿ االتحاد األكر  "إسرائيؿ"ك األمريكية اليائمة التي تثيرىا الكاليات المتحدة

نما تحتفظ ركسيا لنفسيا بتقييميا الخاص ليذه المسألة, كىي ربما تككف  المحركة لمبرنامج النككم اإليراني, كا 

ف  أقدر مف غيرىا عمى تقييـ أبعاد كحدكد البرنامج المذككر, بحكـ مشاركتيا فيو بصكرة أساسية, حتى كا 

 كانت األزمة تتعمؽ بمنشآت أقامتيا إيراف بعيدان عف إطار التعاكف النككم مع ركسيا.

ثقة تحكـ مكقؼ ركسيا : يتأثر المكقؼ الركسي مف ىذه المسألة أيضان بحقيقة أف ىناؾ أزمة  المحدد الثالث

إزاء التعامؿ األمريكي كالغربي مع قضايا االنتشار النككم, كىي أزمة تعكد إلى بدايات األزمة النككية لككريا 

الشمالية في منتصؼ التسعينيات, حيث كانت ركسيا تتعاكف بصكرة كثيقة مع ككريا الشمالية في المجاؿ 

لبناء مفاعؿ نككم لككريا الشمالية, بعدما أثارت الكاليات النككم, إال أنيا تخمت عف تنفيذ صفقة ضخمة 

األمريكية شكككان بشأف أىداؼ ككريا الشمالية, إال أف ركسيا فكجئت بأف الكاليات المتحدة األمريكية المتحدة 

 كالياباف اتفقتا مع ككريا الشمالية عمى تزكيدىا بمفاعميف متطكريف في مقابؿ تخمييا عف مفاعميا الذم يعمؿ

لمفكز األمريكية بالماء الثقيؿ, كىك ما اعتبرتو ركسيا نكعان مف الخداع كالغش مف جانب الكاليات المتحدة 

ككاف ما سبؽ كاحدان مف األسباب الرئيسية كراء رفض ركسيا الشديد لصفقة النككية مع ككريا الشمالية, با

كالدكؿ الغربية تطالبيا  المتحدة األمريكيةالكاليات لكقؼ تعاكنيا النككم مع إيراف, حيث تخشى ركسيا مف أف 

باالمتناع عف تزكيد إيراف بالمفاعبلت النككية, بينما تبدم تمؾ الدكؿ استعدادىا لتزكيد إيراف بتكنكلكجيا نككية 

في سياؽ إغرائيا بكقؼ برنامج تخصيب اليكرانيكـ, األمر الذم سكؼ يؤثر قطعان عمى مستقبؿ التعاكف 

يراف.النككم بيف ركسيا ك   ا 

 ََِٓتحرؾ الركس في تشريف األكؿ مف العاـ  المبادرة الروسية لمتخصيب المشترك لميورانيوم: -ثانياً 

في محاكلة لنزع فتيؿ األزمة النككية اإليرانية المتصاعدة عبر حؿ كسط يعمد إلى  ََِٔكطكاؿ العاـ 

لتقنية المدنية لعمميات التخصيب اإلمساؾ بالعصا مف المنتصؼ كالحيمكلة دكف حرماف طيراف مف المقاصد ا

المثيرة لمجدؿ مف جية, كتبديد مخاكؼ الغرب مف استخداـ اإليرانييف لمكقكد النككم الناتج عف عمميات 



061 
 

تخصيب اليكرانيكـ داخؿ المفاعبلت النككية اإليرانية مف جية أخرل, كمف ثـ تجميد فكرة إحالة الممؼ 

لذا استندت المبادرة عمى تخصيب اليكرانيكـ اإليراني داخؿ  النككم اإليراني إلى مجمس األمف الدكلي,

مفاعبلت نككية ركسية عبر إنشاء مؤسسة إيرانية ركسية تشارؾ فييا أطراؼ دكلية أخرل صديقة ليذا 

بتكفير ضمانات لتزكيد طيراف بحاجتيا مف الكقكد النككم البلـز لتشغيؿ  ركسياعف تعيد  الغرض, فضبلن 

لسممية, كذلؾ بغية تبديد الشككؾ الغربية بشأف إمكانية استخداـ طيراف لمكقكد النككم مشاريعيا النككية ا

كقد جاء المقترح ية, في إنتاج السبلح النككم سران, الناجـ عف عممية تخصيب اليكرانيكـ داخؿ مفاعبلت إيران

ر طيراف عمى مف أجؿ تقميص حدة التأـز نتيجة إصرا ركسياالركسي في سياؽ المساعي التي تتبناىا 

استكماؿ دكرة الكقكد النككم لؤلغراض السممية كحؽ أصيؿ تكفمو ليا معاىدة حظر انتشار األسمحة النككية, 

نحك امتبلؾ السبلح النككم تحت مظمة االستخداـ  محمكمان  إيرانيان  تكجيان  "إسرائيؿ"بينما تعتبره الدكؿ الغربية ك

الركسي كاإليراني اختمفا بشأف التفاصيؿ المتعمقة بتنفيذ ىذه لمطاقة النككية. , إال أف الجانبيف  يالسمم

المبادرة, السيما فيما يختص بالجكانب المالية كاإلدارية المتعمقة بالمنشأة الركسية ػ اإليرانية التي سكؼ يتـ 

 0إقامتيا مف أجؿ تنفيذ عممية التخصيب المشتركة, مما أدل إلجياض ىذه المبادرة.

مع فشؿ كافة الجيكد الرامية لتسكية األزمة النككية  ة لمرئيس بوتين بشأن العقوبات:رؤية متميز  -ثالثاً 

اإليرانية سمميان, السيما التي تكجت بما سمي بػ "عرض الحكافز الدكلية" المقدمة إليراف مف مجمكعة الدكؿ 

الكاليات المتحدة ت الست الكبرل, كالتي تشمؿ الدكؿ الخمس دائمة العضكية في مجمس األمف كألمانيا, اتجي

كدكؿ االتحاد األكركبي إلى إعداد مشركع قرار لفرض عقكبات دكلية عمى إيراف, المتناعيا عف  األمريكية

إيقاؼ أنشطة تخصيب اليكرانيكـ المثيرة لمشككؾ, كالتي كاف قد تـ استصدار قرارات بشأنيا مف مجمس أمناء 

د لقي مشركع القرار المقدـ مف دكؿ االتحاد األكركبي كقدكلية لمطاقة الذرية كمجمس األمف, الككالة ال

تتمثؿ في رفض ركسيا  األكلى معارضة شديدة مف جانب ركسيا, السيما فيما يتعمؽ بنقطتيف رئيسيتيف:

ذاتو, حيث تصر ركسيا عمى أف اليدؼ الرئيسي  يجب أف يككف لممفيكـ الذم يستند إليو مشركع القرار

                                                           
 .ََُِآب  َُ,/http://hawariboumadian1520.maktoobblog.com/1219979,  أزمة البرنامج النووي اإليرانيممككي سفياف ,  1
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نما "تشجيعيا" ك"تحفيزىا" عمى التعاكف مع المجتمع الدكلي مف أجؿ إيقاؼ  لمقرار ليس "معاقبة" إيراف, كا 

ت مااألنشطة المثيرة لمشككؾ, إزالة الغمكض بشأف الجكانب الخفية في برنامجيا النككم, كالتي تثار عبل

ا المفيـك استفياـ كاسعة بشأنيا في التقارير الدكرية لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية بشأف إيراف. ككفؽ ىذ

الركسي, تعتقد ركسيا أف العقكبات يمكف أف تدفع إيراف لممزيد مف التشدد, كالقياـ بإجراءات مضادة لتمؾ 

العقكبات, بما يؤدم لتصعيد األزمة, كىك ما يتطمب أال تركز اإلجراءات التي يتضمنيا القرار عمى فرض 

" التي تعكس فقط قمؽ المجتمع الدكلي مف "عقكبات" عمى إيراف, بقدر ما يشتمؿ عمى مجمكعة مف "الضغكط

ع المطالب الدكلية, أنشطة إيراف المثيرة لمشككؾ, بما يشجعيا عمى التعاكف بدرجة أكبر في المستقبؿ م

الثانية تتمثؿ في رفض ركسيا لما كاف يتضمنو المشركع مف فرض حظر شامؿ عمى البرنامج النككم ك 

صرار ركسيا عمى أف يقتصر الحظر عمى األنشطة النككية اإليرانية المثيرة لمشككؾ,  اإليراني بالكامؿ, كا 

نشاء مفاعؿ الماء الثقيؿ. ككاف المكقؼ الركسي ىنا منطمقان  السيما تمؾ المتعمقة بتخصيب اليكرانيكـ كا 

باألساس مف أف تؤثر ىذه النكعية مف العقكبات عمى تعاكنيا النككم مع إيراف في مجاؿ إنشاء مفاعؿ 

الكاليات المتحدة تعاكف يسير في مسار بعيد تمامان عف االتيامات المكجية إليراف مف جانب  بكشير, كىك

كقد نجحت ركسيا بالفعؿ في تعديؿ مشركع القرار األكركبي بشأف ىاتيف بي, كاالتحاد األكر  األمريكية

 0المسألتيف, بحيث أصبح أخؼ حدة بكثير مما كاف عميو في األصؿ.

 الرئيس بوتين مع األزمة السورية المطمب الثالث: تعامل

التنافس  حتدنقطة اشتباؾ بيف نظـ إقميمية كنظـ دكلية, كا َُُِالمستمرة منذ عاـ  شٌكمت األزمة السكرية

قميمية عمى الساحة السكرية, لقد شٌكمت مكاقؼ كؿ مف ركسيا االتحادية  الدبمكماسي بيف أطراؼ دكلية كا 

االتجاه  نظران لتكقعيـ استمرارمة السكرية مفاجأة لمكثير مف المراقبيف كجميكرية الصيف الشعبية تجاه األز 

, دكف في ركسيا االتحادية ُٖٓٗكمف في الصيف  ُٖٕٗ عاـ التاريخي الذم أخذتو دبمكماسية الدكلتيف مف

                                                           
 .ُُ, مرجع سابؽ, ص إبراىيـ محمكد أحمد 1
 ( بيركت, مركز زيتكنة لمدراسات ٔٔلبلطبلع عمى تفاصيؿ ىذه االزمة يينظر ألستير كركؾ كآخركف, كجيات نظر في أحداث  سكرية, سمسمة ترجمات زيتكنة, العدد ,)

 .َُُِكاالستشارات, نيساف 
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إف انعكست عمى دبمكماسيتيما, ك لدكلتيف في بنية ا التي حصمت عميقةالتحكالت الاألخذ في االعتبار 

كالت في الدبمكماسية الركسية كالصينية, تشير إلى أف العبلقات الدكلية دخمت مرحمة االنتقاؿ األكلى مف التح

التفرد القطبي الذم ساد مرحمة ما بعد انتياء الحرب الباردة إلى مرحمة التعدد القطبي, كيبدك أف األزمة 

الن عف منظكر استراتيجي تبمكر لدل كؿ السكرية شٌكمت البادرة األكلى في ىذا االتجاه, كىك أمر ليس مفصك 

 1.مف ركسيا االتحادية كالصيف

ثبلث مرات في مجمس  المزدكج إذ استخدمت كؿ مف ركسيا االتحادية كجميكرية الصيف حؽ النقض )الفيتك(

 .سكريةاألمف الدكلي التابع لؤلمـ المتحدة لتعطيؿ مشاريع قرارات يدعميا الغرب لمضغط عمى 

 

 من األزمة السورية: الرئيس بوتينت االستراتيجية لموقف المحدداأواًل: 

االتحاد  تفكؾبشكؿ عاـ منذ  حمؼ شماؿ األطمسياتخذت السياسة األميركية بشكؿ خاص كسياسة 

( خكفان مف ركسيا strategic lebensraumالسكفييتي شكؿ التطكيؽ التدريجي لركسيا في مجاليا الحيكم )

الشرقية  أكربا كسيا فيركسيا القائمة, كقد تـ إقفاؿ المجاؿ الحيكم األكؿ لر المحتممة أكثر منو خكفان مف 

كاالتحاد األكركبي, كتبعو بعد ذلؾ محاكالت تأجيج الثكرات في  حمؼ شماؿ األطمسيلكؿ مف  بانضماـ دكليا

ناس قرب اتمثؿ قاعدة م لعسكرم في بعض دكؿ آسيا الكسطى كا لكجكدكؿ مف جكرجيا كأككرانيا, ثـ ا

كقد استشعرت ركسيا ىذا األمر  _ََِٗ_ أغمقت ىذه القاعدة في شباط العاصمة القرغيزية أبرز القكاعد

تمامان, لكنيا في المراحؿ األكلى لـ تكف في كضع يسمح ليا باتخاذ خطكات فعالة لمكاجية التطكيؽ ىذا, 

بدأت في  َََِلحكـ عاـ لكنيا كنتيجة لمتطكرات التي حصمت فييا, بخاصة منذ تكلي فبلديمير بكتيف ا

ممارسة نشاطات متنكعة لمكاجية التطكيؽ المشار لو, كشٌكؿ التدخؿ الركسي في جكرجيا في أغسطس/آب 

في جكرجيا ,  حمؼ شماؿ األطمسيمؤشران كاضحان عمى االستراتيجية الركسية لمحيمكلة دكف كجكد  ََِٖ

                                                           
 .   َُِِ-ْ-ّ,  studies.aljazeera.net ,, مركز الجزيرة لمدراساتجاه األزمة السوريةمحددات السياستين الروسية والصينية تكليد عبد الحي,  1
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يا" الذم يضـ ركسيا كبيبلركسيا ككازاخستاف الخاص بإقامة "اتحاد أكراس الرئيس بكتيفكيبدك أف مشركع 

يمثؿ محاكلة لمنع أم تمدد لؤلطمسي في ىذه المنطقة, كفي الخط الثاني مف غرب آسيا الذم يمثؿ الحاضنة 

 الرئيس بكتيف, كىما الدكلتاف المتاف يعتبرىما سكريةالجيكاستراتيجية آلسيا الكسطى تقع كؿ مف إيراف ك 

الركسية بيعدان -كتشٌكؿ العبلقات السكريةالقريبة مف حدكدنا" عمى حد كصفو,  اطؽ"ضمانة االستقرار في المن

  :0مركزيان في ىذه الرؤية االستراتيجية الركسية التي تتضح معالميا في اآلتي

السكرية ما نسبتو -أحد أىـ الشركاء العرب التجارييف لركسيا  إذ تشكِّؿ التجارة الركسية سكريةتيشكِّؿ  -ُ

-  إذ ارتفعت التجارة الركسيةالركسية, كما أنيا تشيد تناميان -ةلي التجارة العربي% مف إجماَِ

. مف ناحية ََُِ% عف عاـ ٖٓبزيادة تصؿ إلى  َُُِمميار دكالر عاـ  ِٗ.ُالسكرية إلى 

مميار دكالر, كما أف الشركات الركسية  َِإلى حكالي  سكريةأخرل, تصؿ االستثمارات الركسية في 

)مثؿ شركة تانتفت, كشركة  سكريةطاع الطاقة تيعد مف أبرز الشركات العاممة في ال سيما في ق

 سكيكز منتغاز, كبعض فركع شركة غازبركـ.. إلخ(.

)طرطكس( القاعدة الكحيدة لركسيا عمى شكاطئ البحر المتكسط, كىي  سكريةالقاعدة البحرية في  -ِ

لكف استمرارىا كٌمؼ ركسيا إعفاء , ك ُُٕٗمكجكدة عمبلن باتفاقية قديمة بيف البمديف تعكد لعاـ 

, إلى جانب حصكؿ ركسيا عمى بعض ََِٔمميار دكالر عاـ  ٖ.ٗمف ديكف بمغت  سكرية

 التسييبلت كذلؾ في البلذقية.

مف تجارة ركسيا  سكريةإحدل الدكؿ الميمة كسكؽ لمسبلح الركسي  إذ شٌكؿ نصيب  سكريةتيعد  -ّ

متعاقدة مع  سكريةمميكف دكالر, كما أف  ََٕت , كالتي بمغََُِ% عاـ ٕالعسكرية حكالي 

مميكف دكالر  َٔٗ, منيا َُِّركسيا عمى صفقات عسكرية بقيمة أربعة مميارات دكالر حتى عاـ 

طبقان لمركز تحميؿ االستراتيجيات كالتكنكلكجيا  َُِِمميكف دكالر عاـ  َٓٓ, كحكالي َُُِعاـ 

خبلؿ الفترة مف  سكريةيعات العسكرية الركسية لفي مكسكك )كاست(, كىي تقريبان نفس قيمة المب

                                                           
 .   سابؽ مرجع  إلكتركني, مكقع , الحي عبد كليد 1
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حكالي ثمانية  َُِِ-ََِٔ  مما يجعؿ قيمة المبيعات العسكرية خبلؿ الفترة مف ََُِ-ََِٔ

 مميارات دكالر.

في مكاقؼ عديدة,  سكريةالمساندة الدبمكماسية المتبادلة بيف البمديف, فإذا كانت ركسيا قد ساندت  -4

لعب ركسيا  ؤيدكت ,لركسية في الصراع الداخمي في داغستاف كالشيشافالسياسات اؤيد ت سكريةفإف 

 .الصييكني-دكران في الجيكد الدبمكماسية لتسكية الصراع العربي

مف بيف قمة مف الدكؿ التي أعمنت بشكؿ كاضح تأييدىا لمعممية العسكرية  سكرية كانتذلؾ  إلى إضافةن 

األسد مف دكف تحفظ أنو يؤيد ركسيا في بشار  السكرم حيث أكد الرئيس ,ََِٖجكرجيا عاـ الركسية في 

عمى استعداد لمتعاكف مع ركسيا في سكرية أف ك  ,ما قامت بو ركسياثمة ما يسٌكغ ل تحركيا ضد جكرجيا, كأف

 1.كؿ ما مف شأنو أف يعزز أمنيا

 

 من األزمة السورية في مواجية الغرب:موقف الرئيس بوتين ثانيًا: 

 َُِِ أيمكؿ ِٕفبلديمير بكتيف في لقاء مع سكاف مقاطعة ريازاف الركسية يكـ انتقد الرئيس الركسي 

"إف شركاءنا ال يستطيعكف  الرئيس بكتيفكقاؿ كرية ك اتيميـ بنشر الفكضى فييا, تصرفات الغرب تجاه س

 التكقؼ عف أعماليـ ىذه, حيث نشركا الفكضى بأراضي الكثير مف البمداف كاآلف ينتيجكف السياسة نفسيا

كفي معرض إجابتو عمى سؤاؿ حكؿ مكقفو مف األحداث , سكرية عمى كجو التحديد"حياؿ بمداف أخرل, في 

: "مكقفنا يكمف في المساىمة بالتحكؿ نحك األفضؿ الرئيس بكتيفكبالتحديد سكرية قاؿ  "الشرؽ األكسط" في 

نما في   2الحث عمى التطكر مف الداخؿ".في كافة البمداف, كليس أف نفرض ما نراه صائبان كخاصةن بالقكة كا 

بشكؿ عاـ, تدؿ السياسة الركسية عمى المعارضة الصريحة لتغيير النظـ السياسية بالتدخؿ العسكرم ك 

تحضيران –مؤخران في الصحؼ الركسية  الرئيس بكتيفالخارجي, كقد دلت سمسمة المقاالت التي كتبيا 

                                                           
1

  .2112 -آب -http://www.alghad.com/m/articles/543659 ,26, صحيفت الغد, موسكو إلى األسد سيارة, بسهومت محمد 
 .َُِِ-ٗ-ِٕ,http://arabic.rt.com/news_all_news_middle_east ,ر الفوضى في سوريةبوتين يتيم الغرب بنش 2
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قؼ كاضح في ىذا الجانب, فتحت عنكاف "ركسيا عمى مك  -َُِِلبلنتخابات الرئاسية التي انتيت بفكزه

أنيا  -بخاصة لنشر الديمقراطية  -عمى السياسات الغربية كاألميركية  الرئيس بكتيفكالعالـ المتغير" أطمؽ 

 0"ديمقراطية الصكاريخ كالقنابؿ" التي ال تقبميا ركسيا بأم شكؿ مف األشكاؿ.

إلى أف الحرب الباردة في ”  ذم إندبندنت“مقاؿ بصحيفة حتى أف الكاتب البريطاني ركبرت فيسؾ اعتبر في 

الركس اصطفكا ضدنا ىناؾ, فيدعمكف "إلى أف  المنطقة قد بدأت بالفعؿ بشأف سكرية, كليس إيراف, مشيران 

 2."الرئيس بشار األسد, كينتقدكننا

الرئيس الركسي كفي تطكرات مكقؼ الرئيس بكتيف ,شيدت األزمة السكرية تصعيدان دبمكماسيان مع إعبلف 

", كاتيامو الدكؿ الغربية بػ "االعتماد سكريةفبلديمير بكتيف أف ببلده "غير مستعدة لتغيير مكقفيا في شأف 

عمى جماعات مثؿ تنظيـ القاعدة إلسقاط الرئيس السكرم بشار األسد" كردان عمى سؤاؿ حكؿ ما إذا كانت 

متسائبلن: "كلماذا ينبغي عمى ركسيا فقط أف  يس بكتيفالرئ, قاؿ  سكريةستعيد التفكير في مكقفيا مف  ركسيا

كدكف أف يشير إلى التفاكضية إعادة تقييـ مكاقفيـ",  تعيد تقييـ مكقفيا؟ ربما يتعيف عمى شركائنا في العممية

"تنتظر مف "المتشدديف" أف يساعدكا الكاليات المتحدة األمريكية إلى أف  الرئيس بكتيفأية دكلة باالسـ, لمَّح 

كقارف الرئيس الركسي الكضع ذلؾ", إسقاط الرئيس السكرم بشار األسد, قائبلن إف تمؾ الدكؿ "ستندـ عمى ب

"الجيادييف" الذيف حاربكا الكاليات المتحدة األمريكية بما حدث في أفغانستاف حيف أيدت  سكريةالراىف في 

كقاؿ: "اليكـ ىناؾ مف يستخدـ الماضي, لحرب الباردة أكاخر القرف ة في تمؾ الببلد خبلؿ اسكفييتيالقكات ال

. ىذه سكريةمقاتمي القاعدة, أك أناسان مف تنظيمات أخرل ليا اآلراء المتطرفة نفسيا لتحقيؽ أغراضو في 

سجنت عددان كبيران مف الكاليات المتحدة األمريكية كقاؿ إف خطيرة لمغاية كتتسـ بقصر النظر",  سياسة

في معتقؿ خميج غكانتانامك, كأنيا أيضا قد "تفتح أبكاب غكانتانامك كتجعؿ  اإلسبلمييف المتشدديف المزعكميف

 3كيقاتمكف ىناؾ. إنو الشيء نفسو يتكرر". سكريةكؿ سجنائو يذىبكف إلى 

                                                           
 مرجع سابؽ .   مكقع إلكتركني,  , كليد عبد الحي 1
 .َُِِ-ِ-ِٓ, anbamoscow.com ,, أنباء مكسككفيسك: الحرب الباردة بدأت فعال.. في سورية وليس إيران!روبرت  2
 .َُِِ -ٗ -ٔ,  www.bbc.co.uk/arabic مكقع بي بي سي العربية,  ,دة في سوريابوتين يتيم الغرب بدعم القاع 3
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 رأي الرئيس بوتين في كيفية تسوية األزمة السورية:ثالثًا: 

, نقمتيا ككالة (َُِِ/ٕ/ِّ)تيعقب محادثات مع رئيس الكزراء االيطالي ماريك مكن الرئيس بكتيفقاؿ  

)ركيترز( لؤلنباء, " إف تصكيت مجمس األمف لتمديد ميمة المراقبيف الدكلييف أظير إمكانية التكصؿ إلى حؿ 

لفرض عقكبات أك لمتدخؿ  أم مؤشر عمى أف ببلده ستسقط معارضتيا كسط باألمـ المتحدة لكنو لـ ييعطً 

لتي تـ االتفاؽ عمييا في مجمس األمف حكؿ تمديد عمؿ بعثة "القرارات ا الرئيس بكتيفكقاؿ الخارجي", 

, تؤكد أنو كعمى الرغـ مف كجكد بعض الخبلفات حكؿ األكلكيات, إال أنو مف سكريةالمراقبيف الدكلييف في 

 الرئيس بكتيففيما أكضح ", سكريةيع األطراؼ, مف أجؿ مصمحة الممكف إيجاد حمكؿ كسط كاالتفاؽ مع جم

 كفؽ سيناريك الحرب األىمية كما حصؿ في أفغانستاف", مشيران  سكريةريد أف يتطكر الكضع في أف "ببلده ال ت

بشكؿ غير دستكرم فإف المعارضة كالنظاـ الحالي سيتبادلكف فقط  سكريةإلى أنو "في حاؿ تغيير النظاـ في 

الحرب األىمية تتكاصؿ المكاقع, فاألكلى ستستمـ السمطة, كاألخيرة ستتحكؿ إلى معارضة, كفي ىذه الحالة س

"نحف  كاقترح الرئيس الركسي خطة عمؿ تيدؼ إلى تسكية األزمة السكرية, مبينان إلى أجؿ غير مسمى", 

نعتقد أف أسمكب العمؿ يجب أف يككف كالتالي كقؼ العنؼ, فالمفاكضات, فالبحث عف حؿ,  فتحديد 

بتغييرات جذرية, كليس العكس, إذا تـ األمر  األساسات الدستكرية لممجتمع المستقبمي, كبعد ىذا كمو, القياـ

 0عمى العكس فستعـٌ الفكضى".

إقرار أطمسي بأف ركسيا قد تدفع المكاجية ىناؾ  :لمسياسة الروسية تجاه سورية احتماالت مستقبميةرابعًا: 

ىا في لحدىا األقصى في حالة اإلصرار عمى االستمرار في استراتيجية التطكيؽ ليا, أك ضرب قكاعد ارتكاز 

مجاليا الحيكم المتبقي في غرب آسيا, كىك أمر دفع الدكؿ الغربية لمتراخي في األزمة السكرية. كيعني أف 

ركسيا لف تتخمى عف تأييد المكقؼ السكرم, لكنيا ستعمؿ عمى دفع النظاـ نحك تحكالت ميمة عمى مستكل 

تنجح في جذب أطراؼ مف المعارضة  بنيتو كلكف عبر خطكات تدريجية تسٌيؿ السيطرة عمى تداعياتيا, كقد

كتدرؾ ركسيا أف تراجعيا عف ىذا التكجو, سيؤثر عمى عزز مف ىذه االستراتيجية الركسية, السكرية, مما ي

                                                           
 .َُِِ-ٕ-ِّ,www.syria-news.com ,مكقع سيريانيكز ،بوتين يقترح خطة عمل تيدف لتسوية أزمة سورية 1
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أمنيا الحيكم كمصالحيا األخرل مف ناحية, كيضع مصداقيتيا لدل حمفائيا في المنطقة السيما إيراف مكضع 

 0مناقشة كارتياب مف ناحية أخرل.

 ىي:ك  مستقبميةال يايمكف استنتاج احتماالت"الشرؽ األكسط" سياسة الرئيس بكتيف في دراسة  كبعد

تحتؿ مسألة تحقيؽ المتطمبات البلزمة لؤلمف القكمي أكلكية خاصة في سياؽ السياسة الخارجية  .ُ

"الشرؽ األكسط" رتباط بيف حركة السياسة الخارجية الركسية في االعبلقة لذا ستستمر , ةالركسي

 كبيف تحقيؽ ىذه المسألة.

كطبيعة  "الشرؽ األكسط" رتباط كاضحة بيف حركة السياسة الخارجية الركسية في االعبلقة  استمرار .ِ

"الشرؽ األمريكية. فعندما تتكتر ىذه العبلقات, تتجو السياسة الركسية في  -العبلقات الركسية 

 إلى تعكيؽ التحركات األمريكية في المنطقة. األكسط" 

 "إسرائيؿ"حركة السياسة الخارجية الركسية في المنطقة محككمة بمدل ما يمكف أف تقدمو  ستككف .ّ

 مف تقنيات عممية عسكرية تحتاج إلييا ركسيا.

ستستمر حركة السياسة الخارجية الركسية في مجاؿ السعي لعقد صفقات بيع األسمحة الركسية في  .ْ

ناطؽ العالـ مف حيث الطمب عمى األسمحة, , التي تمثؿ كاحدة مف أكبر م"الشرؽ األكسط" منطقة 

 كما تتكافر لدل العديد مف دكليا المكارد المالية البلزمة لتمكيؿ مثؿ ىذه الصفقات.

فيما يتعمؽ بالتكنكلكجيا النككية لؤلغراض السممية, تشيد المنطقة تزايدان ممحكظان في الطمب عمييا,  .ٓ

 ىذا الطمب.تمبية كىك ما يتيح الفرصة لركسيا لمحصكؿ عمى نصيب مف 

"الشرؽ ستستمر حركة السياسة الخارجية الركسية في المنطقة باتجاه الدكؿ المنتجة لمنفط كالغاز في  .ٔ

 .األكسط" 

لو أىمية خاصة بالنسبة لركسيا, كمف ثـ فإف  "الشرؽ األكسط" إف نمط التحالفات اإلقميمية في  .ٕ

اكؿ تكظيؼ بعضيا بما يتبلءـ مع مصالحيا السياسة الركسية تراقب حركة ىذه التحالفات بدقة, كتح

                                                           
 مرجع سابؽ .   إلكتركني, مكقع عبد الحي, كليد 1
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االستراتيجية في المنطقة. كاألقرب إلى االحتماؿ أف تستمر السياسة الركسية في ىذا االتجاه, كقد 

 تتجو إلى السعي إلى تشكيؿ تحالفات إقميمية جديدة أك المشاركة المباشرة فيو.

سيط بيف األطراؼ اإلقميمية, كستستمر مف أبرز مبلمح الرؤية الركسية لدكرىا في المنطقة دكر الك  .ٖ

 في محاكلة لعب ىذا الدكر.
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 خاتمة:

ه, كذلؾ حسب إدراكو لممكقؼ ببلدالقائد السياسي دكران ىامان كأساسيان في صنع السياسة الخارجية ليمعب 

 ,كتفسيره لو, كأيضان حسب سمات شخصيتو كدكافعو, كىناؾ عدد مف العكامؿ التي تؤثر في ىذ ا الدكر

 أىميا:

  عمميػػة  فػػيداد أثػػر العكامػػؿ الشخصػػية كممػػا ازداد اىتمػػاـ صػػانع القػػرار بشػػؤكف السياسػػة الخارجيػػة, از

 صنع السياسة الخارجية.

  كممػػا زادت خبػػرة كتػػدريب الفػػرد بالعمػػؿ السياسػػي كالشػػؤكف الدكليػػة, زاد أثػػر أسػػمكبو الفػػردم فػػي صػػنع

 القرارات. 

  كممػػا زاد تحصػػيف القائػػد السياسػػي ضػػد التغييػػر فػػي مكاقفػػو زاد احتمػػاؿ تػػأثيره عمػػى السياسػػة الخارجيػػة

 ه.ببلدل

 ا زادت كاريزما القائد زادت قدرتو عمى التأثير في صنع السياسة الخارجية كتنفيذىا.كمم 

  كممػػا كػػاف المكقػػؼ يتطمػػب تخطيطػػان طكيػػؿ األمػػد, ازداد أثػػر العكامػػؿ الشخصػػية فػػي صػػنع السياسػػة

 الخارجية.

 .كمما تعمقت القضية بالبقاء الكطني, قؿ دكر العكامؿ الشخصية في صنع السياسة الخارجية 

 صنع السياسة الخارجية. فيما ازدادت كفرة أك ندرة المعمكمات, ازداد أثر العكامؿ الشخصية كم 

  كممػػػػا اتسػػػػمت المكاقػػػػؼ بػػػػالغمكض, كعػػػػدـ التكقػػػػع, ككجػػػػكد معمكمػػػػات متناقضػػػػة, ازداد أثػػػػر العكامػػػػؿ

 الشخصية في صنع السياسة الخارجية.

 القائد السياسي, بعكس القرارات  إف القرارات المتخذة أثناء األزمات تعكس إلى حد كبير شخصية

المتخذة في المكاقؼ العادية غير المتأزمة كالتي تمارس فييا المؤسسات السياسية دكران أكبر أك يمعب 

 الحساب العقبلني فييا دكران كاضحان.
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  كمما كاف المكقؼ متأزمان أكثر, زاد دكر القائد السياسي كأصبح ىك مف يتحمؿ المسؤكلية بشكؿ

 رئيس.

  في صنع السياسة الخارجية.في دكر القائد السياسي  يؤثر ب الكصكؿ إلى السمطةأسمك 

 .كمما ارتفع مستكل ىيكؿ صنع القرار, ازداد أثر العكامؿ الشخصية في صنع السياسة الخارجية 

  كمما قكيت سمطة اتخاذ القرار التي يتمتع بيا صانع القرار, ازداد أثر المتغيرات الشخصية في عممية

 سياسة الخارجية.صنع ال

  إف مستكل تطكير كاستقرار الدكلة ) سياسيان كاقتصاديا كاجتماعيان( بشكؿ عاـ كمؤسسات صنع كتنفيذ

 السياسة الخارجية بشكؿ خاص يتناسب عكسان مع تأثير القائد السياسي في السياسة الخارجية.

سياسػػي فػي صػػنع السياسػػة الخارجيػػة القائػػؿ مػا مػػدل دكر القائػػد الكبػذلؾ أجابػػت الدراسػػة عمػى تسػػاؤؿ الدراسػػة 

ه, ككيؼ كمتى يظير ىذا الدكر, كمتى يتزايد؟ كأثبتت صحة فرضية الدراسة القائمة ال يمكف إغفاؿ دكر ببلدل

الفػػرد صػػانع القػػرار فػػي السياسػػة الخارجيػػة لدكلتػػو, فيػػذا الػػدكر ىػػك المفتػػاح الػػرئيس لفيػػـ تمػػؾ السياسػػة, أم أف 

 متغير تابع. السياسة الخارجيةصانع القرار ىك متغير مستقؿ ك 

كعند دراسة دكر الرئيس بكتيف في السياسة الخارجية الركسية, لـ تينكر الدراسػة أف خصػائص بيئػة القػرار فػي 

 ركسيا عند استبلـ الرئيس بكتيف الرئاسة كانت مف عكامؿ بركز دكره  في السياسة الخارجية, لكػف خصػائص

, ىػػي التػػي طبعػػت نتيجػػة عممػػو االسػػتخباراتي كالسياسػػيالمكتسػػبة  الشخصػػية كالخبػػرة وصػػفاتالػػرئيس بػػكتيف ك 

قراراتػػػو فػػػي السياسػػػة الخارجيػػػة بطابعيػػػا, أم طػػػابع البرغماتيػػػة كالعمميػػػة, إذ ظيػػػرت سياسػػػتو مزدكجػػػة أحيانػػػان 

, ك متقمبػػػػػػة مسػػػػػػتجيبة لتغيػػػػػػرات المكقػػػػػػؼ) كسياسػػػػػػتو تجػػػػػػاه الغػػػػػػرب(, (سياسػػػػػػتو تجػػػػػػاه "الشػػػػػػرؽ األكسػػػػػػط"ك)

 (., كمبدئية)كسياستو تجاه سكريةالدكؿ السكفييتية سابقان( هكحازمة)كسياستو تجا

كاألىػػػـ مػػػف عكامػػػؿ بػػػركز دكره  فػػػي السياسػػػة الخارجيػػػة, ىػػػك مػػػا دكره الحقيقػػػي فػػػي السياسػػػة الخارجيػػػة, كيػػػؼ 

 تجسد؟ كىذا السؤاؿ أجيب عنو في الفصؿ الثالث.
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الدكليػػة بشػػكؿ بػػبلده دة مكانػػة اسػػتعاكبشػػكؿ عػػاـ تجسػػد ىػػدؼ سياسػػة الػػرئيس بػػكتيف الخارجيػػة األساسػػي فػػي 

ف ك  ,االمريكيػػة متفػػردة بالييمنػػة عمػػى السػػاحة الدكليػػة الكاليػػات المتحػػدة فاعػػؿ كمػػؤثر, بحيػػث ال تبقػػى بكصػػمة ا 

 ىذه السياسة الخارجية ىي مصمحة ركسيا.

فػػي  بػػكتيف دكران بػػارزان مػػرئيس القائػػؿ مػػا ىػػي العكامػػؿ التػػي جعمػػت لكبػػذلؾ أجابػػت الدراسػػة عمػػى تسػػاؤؿ الدراسػػة 

سياسة ببلده, ككيؼ تجسد ىذا الدكر؟ كأثبتت صحة فرضية الدراسة القائمة بػأف الظػركؼ الداخميػة كالخارجيػة 

بكتيف السمطة ساعدتو باألصؿ لمكصكؿ إلى السمطة كاستطاع إبراز نفسو كقائد شػعبي,  الرئيس عشية استبلـ

كة الشخصية ,ما جعمػو ينػتيج سياسػة كصػفت لكف العامؿ األىـ مف ذلؾ ىك تمتعو بالكاريزما ك البرغماتية كق

بالناجحة كالصػارمة خػبلؿ فتػرة حكمػو التػي عمػؿ فييػا مػف خػبلؿ نظرتػو الخاصػة لمحكػـ كاإلصػبلح كالسياسػة 

الخارجيػػػة كاالقتصػػػاد كغيػػػر ذلػػػؾ, كأمػػػا العكامػػػؿ األخػػػرل التػػػي مػػػف المنطقػػػي أف تػػػؤثر فػػػي صػػػناعة القػػػرار, 

ائؿ اإلعبلـ, فكاف دكرىػا ىامشػي أك قميػؿ التػأثير كلػـ يتصػاعد كجماعات الضغط كالمؤسسات الدستكرية ككس

 ضغطيا إلى درجة التأثير الفعمي بصنع القرار.

السياسة كأخيران تكصي الدراسة بعدـ إىماؿ دراسة العامؿ القيادم عند دراسة السياسة الخارجية بشكؿ عاـ, ك 

سة لمعرفة كيفية التعامؿ مػع صػانع القػرار فػي الخارجية الركسية بشكؿ خاص, كاالستفادة مف نتائج ىذه الدرا

 ركسيا, كتكسيع إطار البحث الزماني, كتطبيؽ منيجية الدراسة ىذه في دراسات الحقة تتناكؿ قادة آخريف.
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, ندكة االتجاىات الحديثة القيادة السياسية كأحد مداخل تحميل النظم السياسيةجبلؿ عبد اهلل معكض, -ٕ

 .ُٖٔٗفي عمـ السياسة: نظرة نقدية, اإلسماعيمية, 
مؤتمر صنع القرار كالتنمية في , أكراؽ اإلطار النظري لصنع القرار السياسيجماؿ عمي زىراف, -ٖ

 .ََِٕ نيساف, ّ-ِمصر
, ترجمة: عقيؿ الشيخ حسيف كعبير منذر, المعاني الخفية لحركات السياسيينجكزيؼ ميسينجر, -ٗ

 .ََِٗبيركت, دار الفراشة لمطباعة كالنشر,
د عبد الحي, , ترجمة: كليالنظريات المتضاربة في العالقات الدوليةجيمس دكرتي كركبرت بالستغراؼ, -َُ

 .ُٖٓٗ, ُالككيت, مكتبة شركة كاظمة لمنشر كالتكزيع كالترجمة, ط
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, الدبموماسية المصرية في عقد السبعينيات: دراسة في موضوع الزعامةسمكل شعراكم جمعة, -ُْ
 .ُٖٖٗبيركت, مركز دراسات الكحدة العربية, 
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 .َُٕٗ, ُ, ترجمة: مركاف خير, بيركت, انترناشكناؿ سنتر, طلعبة األمممايمز ككببلند, -ِٕ
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 .ُٖٖٗالقاىرة, 
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 .ََِٕمركز األىراـ لمدراسات السياسية ك االستراتيجية, كانكف الثاني 
(, َُٔ, مجمة السياسة الدكلية, العدد )ا.. حدود االختالف وآفاق التعاونأمريكا وروسيأحمد دياب, -ْ

 .ََِٓنيساف,
, مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية تحميمية لعممية صنع القرار السياسي دراسةأحمد ناصكرم, -ٓ

 .ََِٓ -(ُالعدد ) - ُِالمجمد  –كالقانكنية
(, تشريف َُٕ, العدد)مع آسيا، السياسة الدولية الطاقة والعالقات الروسيةأسامة فاركؽ مخيمر, -ٔ

 .ََِٕاألكؿ 
(, مركز ََِٗ - ََِٖ, التقرير االستراتيجي العربي )استمرار سياسات إثبات الوجود الروسية-1

 .ََُِالدراسات السياسية كاالستراتيجية, 
راتيجية, آذار , مجمة مقاالت, دمشؽ, مركز الدراسات االستالحروب الصامتة والصراعات الدولية-8

ََِٗ. 
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(,  كانكف الثاني ُٕٓ, مجمة السياسة الدكلية, العدد)بوتين وسياسة روسيا الخارجيةالسيد أميف شمبي, -ٗ
ََِٗ. 

(, ُُْٖ, مجمة المجمة, العدد)الصين سادس أكبر منتج لمنفط وثاني أكبر مستيمك لوأنس الحجي, -َُ
ُِ -ْ- ََِٕ. 
 .ََِٖ(, كانكف األكؿ, ّٖٓجمة المستقبؿ العربي, العدد), مروسيا البوتينيةأيمف يكسؼ, -ُُ
, مجمة السياسة الدكلية , مؤتمر ميونيخ.. وشبح الحرب الباردة الجديدة بشير عبدالفتاح , -ُِ

 .ََِٕ(, نيساف ُٖٔالعدد)
 (,ُ, المجمة العربية لمدراسات الدكلية, العدد)دراسة السياسات الخارجية: تقييم ونقدبيجت قرني, -ُّ

 .ُٖٖٗشتاء, 
, السياسة عممية صنع القرار في السياسة الخارجية المصرية في نصف قرنزىراف,  عمي جماؿ-ُْ

 .ََِِ(, تمكز ُْٗالدكلية, العدد)
(,تشريف ْٔ, فصمية الدفاع الكطني المبناني, العدد)النزاع في الشيشان :حرب مستمرةركديارد قازاف, -ُٓ

 .ََِّاألكؿ 
(, مركز ََِٓ-ََِْ, التقرير االستراتيجي العربي)سعي وراء المكانة المفقودةروسيا بوتين .. ال-ُٔ

 .ََِٓالدراسات السياسية كاالستراتيجية, القاىرة, 
 .َُِْ-ّ-ُٗ, األىراـ اليكمي, روسيا تضم القرم وبوتين يحذر الغرب من التدخلسامي عمارة,  -ُٕ
, مجمة شؤكف األكسط, بيركت, مركز ضعفالجيوبوليتيك الروسي: مالمح القوة والسييؿ فرح, -ُٖ

 .ََِّ(, خريؼُُِالدراسات االستراتيجية, العدد)
 .ََِٕ/ِ/ُِ(,ِِٖ, صحيفة النكر, العدد)خطاب بوتين في ميونخ يقترن بالفعلطو عبد الكاحد, -ُٗ
, مجمة دراسات الخميج العربي في االستراتيجية الروسية المعاصرةعبد الرزاؽ خمؼ محمد الطائي, -َِ

 (.ٗ,العدد)ََِٖإقميمية, جامعة المكصؿ,  مركز الدراسات اإلقميمية, 
النظريات التفسيرية لمعالقات الدولية بين التكيف والتغيير في ظل تحوالت عالم  عبد الناصر جندلي,-ُِ

 .ََُِ,آذار, (ٓ, مجمة المفكر, العدد )ما بعد الحرب الباردة
 .ََُِ/ٓ/ُ, صحيفة الحياة , السبت, ستراتيجية في الفضاء الروسيالتحوالت االعمي العنزم, -ِِ
, فصمية الدفاع الكطني المبناني, الروسية –العالقات االستراتيجية الصينية عمي حسيف باكير, -ِّ

 .ََِٔ/ْ/ُ(, ٔٓبيركت, العدد)
, فصمية ريكيةعالم متعدد األقطاب: روسيا تتحدى تفرد الواليات المتحدة األمعمي حسيف باكير, -ِْ

 .ََِٓ(, تشريف األكؿ ْٓالدفاع الكطني المبناني, العدد )
(, تمكز, ُُٖ, السياسة الدكلية ,العدد ) عودة النفوذ الروسي في أوربا الشرقيةعمرك عبد العاطي, -ِٓ

ََُِ. 
ع الكطني , بيركت, فصمية الدفاروسيا ما بعد الحرب الباردة من اليمتسنية إلى البوتينيةغساف العٌزم, -ِٔ

 .َََِ(, حزيراف, ّّالمبناني, العدد)
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, مجمة شؤكف األكسط, بيركت, مركز الدراسات عقيدة السياسة الخارجية الروسيةفبلديمير شكبيف, -ِٕ
 .ََِّ(,خريؼُُِاالستراتيجية, العدد)

إلعبلـ , , مجمة النبأ, بيركت, المستقبؿ لمثقافة كامقاربة أولية في سيكولوجية الزعامةقيس ياسيف, -ِٖ
 .ََِٔ(, كانكف الثاني َٖالعدد)
, مجمة القادسية لمقانكف الجورجية التداعيات والدروس المستفادة-األزمة الروسية لمى مضر األمارة, -ِٗ

 .ََِٗ(, تمكز,ّكالعمـك السياسية, كمية القانكف /جامعة القادسية, العدد)
, مجمة السياسة الدكلية, العدد الخارجية أثر عامل الشخصية في صنع السياسةمحمد إبراىيـ فضة, -َّ
 .ُّٖٗ(, تشريف األكؿ, ْٕ)

(, َُٕ, العدد)التحوالت الكبرى في السياسة الخارجية الروسية، السياسة الدوليةمحمد السيد سميـ, -ُّ
 .ََِٕتشريف األكؿ 

سط, بيركت, , مجمة شؤكف األك من يحكم روسيا.. الصراع بين الكرممين و األوليغارشيامحمد دياب, -ِّ
 ََِّ(, خريؼُُِمركز الدراسات االستراتيجية, العدد)

, صحيفة دار الحياة,  ما بين روسيا و الجميوريات السوفييتية السابقةمحمد سيد رصاص, -ّّ
 .ََُِ -ْ- ِٖاألربعاء, 

اآلخر , مجمة الرأم لماذا رّير أوباما استراتيجية الدفاع الصاروخي؟مؤسسة كارنيغي لمسبلـ الدكلي, -ّْ
 .ََِٗ(, تشريف األكؿ, ّٕالمبنانية, العدد )

, مجمة السياسة الدكلية, أيمول 22األمريكي بعد أحداث  -أبعاد التقارب الروسي نبية األصفياني, -ّٓ
 .ََِِ(, كانكف الثاني,ُْٕالعدد )

, ستراتيجيةاألورو أطمنطية بين المصالح الوطنية والشراكة اال -العالقات الروسية نكرىاف الشيخ, -ّٔ
 .ََِٕ(, تشريف األكؿ,َُٕمجمة السياسة الدكلية, العدد)

(, كانكف األكؿ, ُّٖ, مجمة السياسة الدكلية, العدد)روسيا الشريك الطبيعي لمصيننكرىاف الشيخ, -ّٕ
َُُِ. 

, مجمة السياسة طموحات روسية: قراءة سياسية في العقيدة العسكرية الروسية نكرىاف الشيخ,-ّٖ
 .ََُِ(, تمكز, ُُٖالعدد)الدكلية, 
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