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Abstract:
The ongoing developments in the Russian Federation since the beginning of the twentyfirst century have been a dramatic turning point in its role at regional and international
levels. A series of attempt to redraw the balances and become an international force
that ultimately leads to its main goal of changing the balance of power in the system and building a new international order. The Russian diplomatic activity has evolved from competition, conflict, and cooperation with other international and regional
powers. The difference in the policies of this activity between the management of daily
diplomatic activity and strategic regional and international affairs. In this rhythm, the
components possessed by the Russia Federation in various geopolitical, economic, political and military activities reflected directly on the role of Russia and its status at
the regional and global levels. The research will examine the components of Russian
power, and its strengths and weaknesses.
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ملخص البحث:
إن موضوع «صعود القوة الروسية» من جديد ،غاية يف األهمية يف مجال العالقات الدولية ،فمنذ تفكك االتحاد السوفيتي يف
العام( ،)1991وقيام روسيا االتحادية كدولة مستقلة وريثه له ،واجهت الدولة الجديدة تحديات كبرية عىل مختلف املستويات
الداخلية الخارجية ،يف ظل نظام دويل جديد تهيمن عليه الواليات املتحدة ،فأصبح عىل رأس أولوياتها بناء مؤسسات سياسية
واقتصادية وأمنية جديدة ،وصياغة منظور جديد للتعامل الدويل يتفق مع مركزها الدويل الجديد ،وقدراتها العسكرية،
والتزاماتها االقليمية والدولية الكبرية يف ظل األوضاع الداخلية الصعبة أبان التفكك .وسعت منذ مطلع القرن الجديد لصياغة
أسس اسرتاتيجية جديدة ورصينة الستثامر مقومات قوتها الجيوسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية والعسكرية واملجتمعية يف
اسرتاتيجيتها القومية ،مبا يؤهلها للعودة مرة اخرى كقطب دويل مؤثر يف العالقات الدولية ،ويجعل منها قوة دولية صاعدة يف
ظل معطيات الواقع الدويل الجديد ،ومستوى قابلياتها وامكاناتها الذاتية ،واملرحلة االنتقالية التي مير بها النظام الدويل .ومن
ثم ،فقد تم تقسيم البحث اىل خمسة محاور رئيسة ،فضالً عىل مقدمة واستنتاجات ،إذ تناولنا يف كل محور من هذه املحاور:
البحث يف مقومات القوة الروسية مبا تتضمنه من جوانب قوة ومكامن ضعف ،وتوصلنا يف النهاية اىل خالصة مثلت ما توصل
اليه البحث من نتائج عن القوة الروسية الصاعدة وما تستند اليه من مقومات قوة وما تعانيه من نقاط ضعف تقف يف طريق
هذه القوة الدولية الصاعدة.
الكلامت املفتاحية :القوة الروسية ،الجيوسرتاتيجيا ،االقتصاد ،السياسة ،القوة العسكرية ،املجتمع
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املقدمــــة
أهمية البحث:

مشكلة البحث:
واهجت رو�سيا الاحتادية منذ تفكك الاحتاد السوفييت يف العام( ،)1991حتدايت كبرية عىل خمتلف امل�ستوايت :ال�سيا�سية
والاقتصادية والامنية والثقافية يف ظل حاةل الاهنيار الشامل ملؤسسات القوة السوفيتية العظمى ،ونظام دويل جديد هتمين
عليه الوالايت املتحدة .ف�أصبح عىل ر أ�س أ�ولوايت ادلوةل اجلديدة بناء مؤسسات �سيا�سية واقتصادية و أ�منية جديدة ،وصياغة
منظور جديد للتعامل ادلويل يتفق مع مركزها ادلويل اجلديد ،وقدراهتا العسكرية ،والزتاماهتا الاقلميية وادلولية الكبرية يف ظل
ا ألوضاع ال�سيا�سية الصعبة وا ألزمات الاقتصادية والاجامتعية اليت شهدها اجملمتع الرويس أ�ابن التفكك.
فرضية البحث:
ينطلق البحث من فرضية ُمفادها »:أ�ن براغامتية القيادة الرو�سية اجلديدة وحنكهتا ال�سيا�سية منذ مطلع القرن احلادي
والعرشين ،مكنهتا من اعامتد مقاربة اسرتاتيجية جديدة يف �سيا�سهتا اخلارجية ،تقوم عىل اساس :تعزيز ادلور ا إلقلميي وادلويل
لرو�سيا ،وابلشلك اذلي حيقق أ�مهنا القويم ،ويعزز مصاحلها القومية يف املنطقة والعامل ،وذكل عن طريق العمل عىل استامثر
مقومات القوة اليت تمتتع هبا ادلوةل وجتاوز ماكمن الضعف اليت تعاين مهنا ابلشلك اذلي يقود اىل ا�ستعادة ماكنهتا ادلولية
السابقة ،ويعيد صياغة توازانت القوى الاقلميية والعاملية يف نظام دويل متعدد ا ألقطاب يهن�ي انفراد قوة واحدة بإدارة �شئون
العامل».
منهجية البحث:
من أ�جل حتليل وتغطية ابعاد وعنارص الظاهرة ال�سيا�سية موضوع البحث اكفة ،مت اعامتد املهنج التحلييل/الوصفي واذلي
يقوم عىل وصف الظاهرة ال�سيا�سية من حيث مكوانهتا وعنارصها ،والعوامل املؤثرة فهيا ليصار ابلنتيجة اىل حتليلها واجياد

114 Mayıs 2017 • 1 (1) • 113-139

Ahmed Yousif KIETAN

لقد ّ
حتول دراماتيكية يف
شكت التطورات امل�سمترة اليت شهدهتا رو�سيا الاحتادية منذ مطلع القرن احلادي والعرشين نقطة ّ
دورها عىل الصعيدين الاقلميي وادلويل ،وسعي جاد لإعادة رمس التوازانت ،ا ألمر اذلي جعل مهنا قوة دولية صاعدة ابلشلك
اذلي يقود يف الهناية اىل حتقيق هدفها الرئيس بتغيري موازين القوى يف النظام ادلويل الراهن ،وبناء نظام دويل جديد .وامزتج
النشاط ادلبلومايس الرويس بني التنافس والرصاع والتعاون بيهنا وبني أ�طراف دولية و أ�خرى إ�قلميية ،وتبدّ ى الفارق يف
�سياسات هذا النشاط بني �إدارة النشاط ادلبلومايس اليويم وبني النشاط ادلبلومايس يف حلظات التحوالت الاسرتاتيجية،
ال�سامي يف �إدارة ا ألزمات الاقلميية وادلولية ،وهو ما جعل الكثري من اخملتصني ي ُس ِقطون هذا الفارق يف الايقاع ،عىل املقومات
اليت متتلكها رو�سيا الاحتادية يف خمتلف الاصعدة اجليو�سيا�سية والاقتصادية وال�سيا�سية والعسكرية ،واليت انعكست بصورة
مبارشة عىل دور رو�سيا وماكنهتا عىل الصعيدين الاقلميي والعاملي ،عىل الرمغ من جوانب الضعف اليت الزالت تعاين مهنا
رو�سيا الاحتادية يف بعض هذه املقومات.

ANKASAM | Bölgesel Araştırmalar Dergisi

التفسريات الالزمة لها ،وحتليل اهدافها والبحث يف مقوماهتا اجليوسرتاتيجية والاقتصادية وال�سيا�سية والعسكرية-الامنية
واجملمتعية ،بلك ما متتاز به من نقاط قوة وجوانب ضعف ،وتوضيح �آاثرها يف الظاهرة موضوع ادلراسة ،للوصول اىل النتاجئ
امل�سهتدفة.

مقومات القوة الروسية ونقاط الضعف
لقد شهد احلضور الرويس عىل الصعيدين :ا إلقلميي وادلويل تزايد ًا ملحوظ ًا عىل مدى ال�سنوات القليةل املاضية؛ ليس مقا نر َة مبا
اكن عليه احلال خالل حقبة الاحتاد السوفييت فقط ،وإ�منا كذكل مقارنة حبقب َة التسعينيات ومطلع ا أللفية اجلديدة؛ فقد أ�صبحت
رو�سيا تلعب دور ًا فاع ًال ،وتتخذ مواقف واحضة يف العديد من القضااي ا إلقلميية وادلولية ،ساعدها يف ذكل وجود قيادة
متطلعة وواعية ل ألولوايت الوطنية ،وقادرة عىل تنفيذ �سياسات ادلوةل بكفاءة حققت طفرة اقتصادية نوعية مكنت رو�سيا
من الا�ستقالل اىل ح ٍد كبري ب�سيا�سهتا اخلارجية .وتعد املقومات اليت تمتتع هبا ادلوةل الرو�سية سواء اكنت جيوسرتاتيجية أ�و
اقتصادية أ�و �سيا�سية أ�و عسكرية -أ�منية ،عنرص رئييس وحيوي منح ادلوةل الرو�سية القوة واملرونة الالزمة لفرض هيبهتا
وماكنهتا الاقلميية أ�و ادلولية من جديد ،ابلشلك اذلي مكّهنا من حتقيق الكثري من اهدافها املهمة ،ويف الوقت نفسه اذلي
تنطوي هذه املقومات عىل عنارص القوة ف�إهنا ال ختلو من ماكمن للضعف تعرتهيا تعيق طريق هذه القوة ادلولية الصاعدة ،ومن
هذا املنطلق ف�إننا �سنعمد اىل تناول تكل املقومات عىل النحو الآيت:
أوالً :املقوم الجيوسرتاتيجي
يعد العامل اجلغرايف من اكرث العوامل الطبيعية دميومة يف بناء القوة القومية ويف اعتبارات ال�سياسة ادلولية� ،إذ يلعب دور ًا
اسا�سي ًا ابعتباره احد مقومات الاسرتاتيجية القومية لدلوةل يف حتديد طبيعة سلوكها ونشاطها اخلاريج ،ومركزها بني وحدات
النظام ادلويل.
وجزء من رشيق قارة أ�ورواب وجبال الاورال ،وتقع عىل احمليط املنجمد الشاميل
وحتتل رو�سيا الاحتادية شامل قارة �آ�سيا ً
أ
بني اورواب واحمليط الهادئ الشاميل ،وتشغل ثُ ُمن مساحة سطح ا ألرض ،وتعد �كرب دوةل يف العامل من حيث املساحة ،تلهيا
لك من كندا والصني والوالايت املتحدة� ،إذ تبلغ مساحهتا اللكية()002,570,71مك ،2وإ�ذا اخذان ابحل�سبان انضامم �شبه جزيرة
القرم الهيا يف �آذار( ،)4102واليت تبلغ مساحهتا حوايل()18062مك ،2عندئ ٍذ تصبح املساحة اللكية لرو�سيا()182,101,71
مك ،2حيث متتد عرب رشق أ�وراب وشامل �آ�سيا حيث ميثل اجلزء ا ألوريب مهنا ربع مساحة ادلوةل ،أ�ما اجلزء الآ�سيوي فميثل
ثالثة أ�رابع مساحهتا( .)1أ�ما مناخها فيرتاوح بني رطب قاري يف معظم رو�سيا الاوربية ،و�شبه قطيب شاميل يف �سيبرياي،
اىل مناخ قارس يف القطب الشاميل ،وال�شتاء يرتاوح بني ابرد عىل طول ساحل البحر ا ألسود �إىل متجمد يف �سيبرياي ،أ�ما
الصيف فيرتاوح بني دائف معتدل اىل ابرد عىل طول الساحل الشاميل ،وتعترب حاةل التجمد السائدة يف معظم اجزاء �سيبرياي
من العوائق الرئي�سية امام التمنية ،وكذكل النشاط الرباكين يف جزر الكوريل ،والرباكني والزالزل يف �شبه جزيرة اكمشاتاك،
والفيضاانت الربيعية وحرائق الغاابت يف الصيف واخلريف يف معوم �سيبرياي و أ�جزاء من رو�سيا ا ألوروبية ،فض ًال عن؛ أ�ن

“Central Asia: Russia”, The World Fact book, Central Intelligence Agency (CIA), Washington
DC, 2016, pp.1-2.
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الظروف املناخية القا�سية والتضاريس وبُعد املسافة تعيق ا�ستغالل املوارد الطبيعية( .)2ومتتكل رو�سيا الكثري من الرثوات
الطبيعية اكلنفط والغاز الطبيعي والفحم واحلديد والنيلك والنحاس والرصاص واملنغنزي واملاس واذلهب والفضة والفوسفات
وا ألخشاب يف الغاابت اليت متتد عىل مساحات واسعة .ويف الوقت نفسه تعاين البالد العديد من مشالك البيئة� :إذ تعاين
أ�رايض ادلوةل الزراعية سوء حالهتا بسبب الري ،والت�آلك والتلوث الصناعي ،كام تتسبب اخمللفات النووية يف مشالك حصية
وبيئية خطرية يف بعض أ�حناء البالد ،ويؤدى التصنيع والتعدين الثقيل مع الاعامتد عىل الفحم يف توليد الكهرابء �إىل املسامهة يف
تلويث العديد من ا ألهنار والهواء يف املناطق احلرضية والرتبة ،ويف ال�سنوات الاخرية بد أ� الوضع ابلتحسن تدرجيي ًا مع التغري يف
ا�سهتالك الوقود وتوسع يف ا�ستخدام الغاز الطبيعي(� .)3إن دراسة املقومات اجليوسرتاتيجية لرو�سيا ،يبني لنا أ�ن حدودها تعاين
من ضعف طبيعي ،يشلك هتديد ًا جد ًاي عىل امهنا القويم ،فرو�سيا تواجه مشلكة جيوسرتاتيجية خطرة نظر ًا ملوقعها اجلغرايف
وحدودها الواسعة ،اذ يبلغ طول حدودها الربية( )142.02مك ،وحدودها البحرية ( )356.73مك ،وهذه احلدود غري مؤ ّمنة
عسكر ًاي بصورة جيدة� ،إذ أ�هنا تفتقر اىل وجود �شبكة مواصالت اسرتاتيجية تربط هذه احلدود ،حبيث ت�ستطيع رو�سيا من
خاللها تعبئة ونقل قواهتا العسكرية التقليدية ونرشها عىل احلدود ابلرسعة الالزمة يف حال تعرضها لهجوم عسكري مفاجئ عىل
حدودها ،ابلإضافة اىل أ�ن احلدود الشاملية والغربية واجلنوبية لها تعاين عدم وجود موانع طبيعية (اكجلبال والاهنار والبحار)،
فبالن�سبة حلدودها الشاملية جند أ�ن رو�سيا تضغط دامئ ًا حنو الغرب ابجتاه سهول شامل اورواب(دول البلطيق) ،يف حني تضغط
أ�ورواب دامئ ًا حنو حدودها الرشقية من خالل تو�سيع الاحتاد ا ألورويب ومنظمة حلف شامل ا ألطليس بضم ادلول الواقعة يف
هذه املنطقة(دول اورواب الرشقية) .اما حدودها اجلنوبية ،فهناكل قلق كبري ال�سامي فامي يتعلق ابحلدود مع اكزاخ�ستان ،و�آ�سيا
الوسطى وإ�يران و أ�فغان�ستان ،أ�ما الضعف احملمتل لرو�سيا فهو طول حدودها اجلنوبية الرشقية مع الصني( )5463مك ،لكهنا مع
ذكل �آمنة نسبي ًا ،ابعتبار أ�ن الصني ال تبدي مي ًال للمغامرات يف السهوب احملاذية لرو�سيا ،كام أ�ن أ�ي قوة أ�خرى ليست يف
وضع ميكّهنا من حتدي رو�سيا من هذا اجلهة( .)4ومن وهجة النظر الرو�سية ،ترى أ�ن من امل�ستحيل ألي دوةل التفكري يف
غزو رو�سيا أ�و اماكنية القيام بذكل ،ال�سامي من هجة الغرب ،فالشواهد التارخيية أ�ثبتت فشل لك من حاول غزوها(انبليون،
وهتلر) وتعرضه اىل عواقب وخمية .لكن ابلرمغ من ذكل تفرتض التطورات اليت شهدها العامل يف القرن احلادي والعرشين يف
اكفة اجملاالت والصعد ،عدم الوثوق هبذه الرؤية ال�سامي مع املشالك احلدودية القامئة بني رو�سيا وادلول اجملاورة ،ونظر ًا حلقيقة
خمططات احللف ا ألطليس اذلي ينوي جد ًاي التواجد عسكر ًاي يف أ�وكرانيا والقوقاز -و أ�نش�أ ابلفعل قواعد عسكرية يف دول
البلطيق الثالثة -أ�جربت رو�سيا اىل الرتاجع يف اجلناح الشاميل الغريب ،واجلناح اجلنويب احملمتل تعرضه للخطر مبحاوةل مض
أ�وكرانيا اىل احللف ا ألطليس ،ذلا ترى رو�سيا الاحتادية يف هذه احلقيقة كتحدي خطري و أ�هنا جيب أ�ن ال تدع املبادرة تكون
بيد خصوهما بل جيب علهيا التحرك واخذ زمام املبادرة والقضاء عىل هذه املشاريع اليت تشلك هتديد ًا جيوسرتاجي ًا ألمهنا
القويم ،وإ�ذا اكن من غري املمكن لرو�سيا القضاء عىل هذه املشاريع فيجب علهيا عىل الاقل ادلفاع حبزم وثبات عن هذه
احلواجز اجلغرافية(اجلوار القريب) ،والرتكزي بلك ما دلهيا من قوة متاحة عىل سهل شامل أ�ورواب وعدم التفريط به( .)5ومثة عامل
�آخر ميثل حتد ًاي جيوسرتاتيجي ًا لرو�سيا وهو عدم امتالكها ملوائن مفيدة ،فاكلينينغراد غري متصل جغرافي ًا برو�سيا(يفصل بيهنام
ليتوانيا) ،يف حني أ�ن خليج فنلندا يتجمد يف فصل ال�شتاء عاز ًال مدينة سان بطرسربج ،فاملوائن احلقيقية املفيدة يه موائن مياه
See: Maria Sharmina & Others, Climate Change Regional Review: Russia, WIREs Clim
Change, John Wiley & Sons Ltd., New Jersey, 2013.
See: “Russia: Environmental Issues”, Country Analysis Briefs, US Energy Information
Administration (EIA), May 2007, http://www.eia.gov/emeu/cabs/russenv.html
Mikhail Rykhtik , “The Geopolitics of Resurgent Russia: How Medvedev’s Russia Sees the
World”, Policy Memo, no.60, (September 2009), p.1.
George Friedman, “The Geopolitics of Russia: Permanent Struggle”, Stratfor Center, (October
15, 2008), p.11.
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احمليطات ادلافئة العميقة الوحيدة ويه فقط ميناءين هام :فالديفو�ستوك ،ومورمانسك ،ولكن هذه املوائن التزال بعيدة جد ًا
عن مركز رو�سيا وابلتايل ليست مفيدة بشلك كبري� .إن املوقع اجليوسرتاتيجي احليوي لرو�سيا جيعلها مبثابة نقطة التقاء طبيعية
بني الرشق والغرب ،والشامل واجلنوب ،واستامثر هذه املزية يتطلب اسرتاتيجية و�سياسة خاصة� ،إذ جيب عىل رو�سيا بناء
نظام مواصالت كفوء ،ودمع الرشاكت احلكومية املسؤوةل عن خطوط السكك احلديدية وطرق املواصالت الربية واملطارات
واملوائن البحرية ،فهذه املمزيات اجليوسرتاتيجية ذات صةل وثيقة بقوة رو�سيا ،وعنرص حامس يف دمع توهجاهتا الاسرتاتيجية(.)6
ومن هذا املنطلق ف�إن خلق منطقة نفوذ تعيد رو�سيا �إىل حدودها السابقة امر رضوري لدلفاع عن امهنا القويم ،فرو�سيا
جيب أ�ن ت�سيطر عىل قلب أ�ورا�سيا(اوكرانيا) ،وعندما حتقق ذكل ،ف�إهنا جيب أ�ن تقوم بتحقيق املزيد ،وان حتقيق املزيد يعين
أ�نه جيب علهيا أ�ن تتغلب عىل مشالكها الاقتصادية وعدم الا�ستقرار الاجامتعي اذلي يعيق طموحاهتا ،كام أ�ن حتقيق هذا
الهدف سوف يواجه مبعارضة كبرية من قبل البدلان اجملاورة «اخلارج القريب» ،والقوى الكربى (دول حلف الاطليس) واليت
هدفها ابقاء رو�سيا ضعيفة وغري حصينة ،ألن يف قوهتا و أ�مهنا �سيحرك نزعهتا التوسعية ويوجه بوصلهتا ابالندفاع عرب خليج
ساكجرياك ابجتاه حبر الشامل ،وعرب املضائق الرتكية ابجتاه منطقة البحر ا ألبيض املتوسط ،ومن خالل مضيق البريوز ابجتاه
الياابن وخارهجا ،فهذه السلسةل ال عالقة لها اب أليديولوجيات وال ابملعتقدات ،اهنا ترتبط بلك ما هل عالقة ابجلغرافيا ،فه�ي من
ّ
تول الايديولوجيات وتصيغ املعتقدات ،مفشلكة رو�سيا اجلوهرية يه اهنا غري م�ستقرة من الناحية اجلغرافية ،وعلهيا ان ختوض
()7
رصاع ًا جيوسرتاتيجي ًا م�سمتر ًا لت�أمني جمالها احليوي .
ثانياً :املقوم االقتصادي
تكتسب املقومات الاقتصادية لدلوةل أ�مهية فائقة يف أ�وقات السمل واحلرب وا ألزمات ،ابعتبارها املعيار ا ألسايس لقوة ادلوةل،
وركزية هممة لبناء اسرتاتيجيهتا القومية وحركهتا ال�سيا�سية يف النظام ادلويل ،وميثل الناجت القويم الإجاميل واملوارد الطبيعية
والانتاج الصناعي والتجارة اخلارجية معيار ًا عام ًا لقياس القوة الاقتصادية لدلوةل ،وذكل الرتباطها مب�ستوى ادلخل القويم
وتقدير معدالت المنو والتقدم الاقتصادي.
لقد عانت رو�سيا بعد اهنيار الاحتاد السوفيايت السابق ،من تفيش ظاهرة الفساد ال�سيايس يف �سنوات حمك الرئيس
الا�سبق(بوريس يلتسني) ،واكنت هذه أ�حدى أ��سباب فشل معليات الإصالح الاقتصادي يف ذكل الوقت� ،إذ مل ت�سبق
معلية الانتقال اىل اقتصاد السوق واخلصخصة معليات هتيئة للمجمتع وادلوةل ،وحتضريها لهذه التغريات اجلذرية قبل أ�ي
�إجراء ،وعند تويل الرئيس(فالدميري بوتني) السلطة عام( ،)0002واذلي اعرتف يف خطابه أ�ن ديون رو�سيا اخلارجية حىت
عام( )0002بلغت حنو( )341مليار دوالر ،و أ�ن هناكل حنو( )04مليون مواطن رويس يعيشون عىل حافة الفقر ،فعمل
عىل انهتاج اسرتاتيجية لإعادة البناء ادلاخيل والهنوض ابلقدرات الرو�سية ال�ستعادة املاكنة ادلولية وا إلقلميية لها ،ما ساعد
عىل انتعاش الاقتصاد الرويس ،واذلي سامهت فيه العديد من العوامل ،من بيهنا :توافر ا إلرادة ال�سيا�سية للقادة الروس،
وتوافر رو�سيا عىل موارد طبيعية هائةل ،ابلإضافة اىل اكتساهبا ملقومات الهنضة الاقتصادية ،اليت تتجىل يف القدرات الصناعية
الكبرية اكملصانع واليد العامةل املؤهةل ،فض ًال عن املواد ا ألولية( .)8ومنذ عام( )0002وحىت عام ( )8002منا الناجت احمليل
الإجاميل( )GDPلالقتصاد الرويس بن�سبة كبرية وصلت اىل( ،)٪07ففي عام( )6002لوحده؛ منا الناجت احمليل الإجاميل

8

Mikhail Rykhtik , “The Geopolitics of Resurgent Russia ..” Op., Cit, p.2.
George Friedman, “The Geopolitics of Russia: Permanent Struggle”, Op., Cit, p.13.
أحمد دياب ،روسيا والغرب :من المواجهة الى المشاركة ،مجلة السياسة الدولية ،العدد(( ،)941القاهرة ،مركز االهرام
للبحوث والدراسات االستراتيجية ،)2002 ،ص.371
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بن�سبة( )٪8وزادت الاستامثرات يف الاصول الثابتة( )FAIبن�سبة (( )٪71عىل الرمغ من أ�هنا بد أ�ت عند م�ستوايت
منخفضة �إىل حد ما) ،واخنفض معدل التضخم اىل( ،)٪9بعد أ�ن وصل اىل رمق قيايس يف عام( )0002مبعدل(،)٪02
كام اخنفض معدل البطاةل أ�يض ًا من( )٪01يف عام(� )0002إىل( )٪6يف عام( ،)6002وجسلت املوازنة العامة لدلوةل يف
العام نفسه فائض ًا مبا يعادل( )٪7من الناجت احمليل الإجاميل ،كام قفز فائض احلساب اجلاري اىل حنو()001مليار دوالر
بفضل الصادرات الهائةل من املواد اخلام(النفط والغاز واملعادن) ،أ�ما حصة عائدات الرضائب كن�سبة مئوية من الناجت احمليل
الإجاميل( )GDPفبلغت ن�سبة أ�عىل بقليل من ( ،)٪33أ�ي ما يعادل تقريب ًا اجاميل حصهتا يف منظمة التعاون الاقتصادي
والتمنية ( .)9( )OECDلكن يف العام ( ،)8002رضبت ا ألزمة الاقتصادية العاملية الاقتصاد اللكي لرو�سيا الاحتادية ،فاخنفض
الناجت احمليل الإجاميل( )GDPبني عايم()9002-8002اىل أ�كرث من( ،)٪8واخنفضت الاستامثرات يف الاصول الثابتة()FAI
بن�سبة( ،)٪71وارتفع معدل التضخم �إىل( ،)٪21والبطاةل �إىل( ،)٪8كام اخنفض فائض احلساب اجلاري �إىل( )05مليار
دوالر .وو ّجه اخنفاض أ�سعار النفط يف العام( )9002رضبة قوية �إىل املوازنة العامة لدلوةل الرو�سية ،واليت تعمتد بشلك كبري
عىل مدفوعات الرضائب وامجلارك من صناعات النفط والغاز ،فتقلصت �إيرادات املزيانية بنحو( )٪51بني عايم (-8002
 ،)9002وحتولت املزيانية الرو�سية من فائض بن�سبة(� )٪6إىل جعز بن�سبة( )٪4خالل املدة الزمنية نفسها .وابلرمغ من أ�ن مثل
هذه املؤرشات ّ
تعب عن وجود أ�زمة شديدة يف الاقتصاد اللكي ألي دوةلّ � ،إل أ�ن أ�داء الاقتصاد الرويس مل يكن سيئ ًا للغاية
ابملقارنة مع ابيق الاقتصادات ادلولية ،ف�آاثر ا ألزمة اكنت خفيفة عىل الإنفاق احلكويم الضخم .ويف املدة بني(،)0102-8002
مت ختفيض احتياطي الصندوق العام لدلوةل( )SGRFاىل()001مليار دوالر ،لكن احتياطيات البنك املركزي ا�ستقرت بعد
مدة قصرية ،وبقيت ادليون اخلارجية عند م�ستوى منخفض للغاية (ما يعادل  ٪2من الناجت احمليل الإجاميل)( .)10لكن مع بداية
عام( ،)0102ومتا�شي ًا مع اجتاهات منو الاقتصاد العاملي ،بد أ� الاقتصاد الرويس ابلمنو عىل امل�ستوى اللكي ،لكنه ابلرمغ من
ذكل ،مل يصل اىل م�ستوايت المنو اليت حققها يف املدة اليت �سبقت ا ألزمة ،ومن انحية اخرى ف�إن هذا التعايف مل يشمل بعد
مجيع احناء البالد ،مفا يقرب من نصف مناطق البالد مل حتقق معدالت منو �إجيابية ،فبعد أ�ن بلغ معدل المنو ن�سبة( )%5.4يف
العام( ،)0102عاد وتباط�أ مرة أ�خرى يف عام( )1102لينخفض �إىل ن�سبة( ،)%3.4مث اىل ن�سبة( )%5.3يف عام(،)2102
ون�سبة( )%3.1يف عام( ،)3102ون�سبة( )%7.0يف عام( ،)4102أ�ما يف العام( )5102فقد دخل الاقتصاد الرويس يف حاةل
من الركود اخنفض فهيا معدل المنو اىل ن�سبة( ،)%8.2-وكذا احلال ابلن�سبة لبقية املؤرشات الاقتصادية اليت تراجعت مبجملها
منذ العام((،)1102ينظر اجلدول رمق .)1-و أ��سباب هذا الرتاجع تمتثل يف الآاثر السلبية املرتتبة عىل الكساد اذلي اصاب
اسواق الطاقة واملواد اخلام العاملية ،ابلإضافة اىل ا ألرضار الاقتصادية الكبرية اليت حلقت ابالقتصاد الرويس جراء العقوابت
الاوروبية اليت فُرضت عىل رو�سيا اابن ا ألزمة ا ألوكرانية عام ( ،)4102وحيتل الاقتصاد الرويس حالي ًا املرتبة( )31عاملي ًا ،بعد
أ�ن اكن يف املرتبة( )01يف العام (( )5102ينظر اجلدول رمق.)11( )2-

9

“Russia Country Report”, BTI Report 2016, The Bertelsmann Foundation, Gütersloh,
Germany, 2016, p.22.
10 Ibid, pp.22-23.
11 See:” Russia: The Long Journey to Recovery”, Russia Economic Report, No.35, World Bank
Group: Microeconomic & Fiscal Management, (April 2016).
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جدول رمق ()1
مؤرشات الاقتصاد الرويس للفرتة ما بني()2015-2011
2011

2012

2013

2014

2015

الناتج املحيل االجاميل
للفرد( )GDPبالدوالر

13,192

15,025

15,553

14,146

9,503

الناتج املحيل االجاميل ()GDP
(مليار دوالر)

1,886

2,153

2,230

2,029

1,363

معدل النمو االقتصادي السنوي

% 4.3

% 3.5

% 1.3

% 0.7

% -2.8

معدل االستثامر

% 10.2

% 6.0

% 0.9

% -2.6

% -9.4

معدل االنتاج الصناعي

5.1 %

3.4 %

% 0.4

% 1.6

% -0.8

معدل البطالة

% 6.6

% 5.5

% 5.5

% 5.2

% 5.6

التوازن املايل

% 0.8

%-0.1

% -0.5

% -0.4

% -2.4

معدل الدين العام من الناتج
املحيل االجاميل

9.5 %

9.7 %

10.6 %

13.2 %

% 13.6

معدل االداء السنوي ألسواق املال

% 22.3

% 12.5

% 14.9

% 1.5

% 11.3

معدل التضخم (مؤرش تباين
اسعار املستهلك)

% 6.1

% 6.5

% 6.5

% 11.4

% 12.9

معدل التضخم (مؤرش تباين
اسعار املنتجني)

% 12.0

% 5.1

% 3.7

% 5.9

% 10.7

معدل سعر الفائدة

% 5.25

% 5.50

% 5.50

% 17

% 11

سوق االوراق املالية

% -21.9

% 10.5

% -5.5

% -45.2

% -4.3

معدل سعر الرصف مقابل الدوالر
االمرييك

% 32.02

%30.48

%32.73

%56.26

%72.88

ميزان الحساب الجاري (مليار
دوالر)

98.8

71.3

33.4

57.5

69.0

امليزان التجاري (مليار دوالر)

197

192

181

189

149

الصادرات (مليار دوالر)

515

527

522

497

341

الواردات (مليار دوالر)

319

336

341

308

193

معدالت التغري السنوية يف ارقام
الصادرات

% 31.3

% 2.3

% -1.1

% -4.8

% -31.3

معدالت التغري السنوية يف ارقام
الواردات

% 29.7

% 5.4

% 1.6

% -9.8

% -37.3

Source:” Russia Economy Data”, Russia Economic Outlook Report, Focus Economics,
Barcelona, 2017, p.1.
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جدول رمق ()2
ترتيب اقتصادايت العامل لعام (لعام  )2016حبسب الناجت القويم الاجاميل
1

الواليات املتحدة االمريكية

699,649,71

2

الصني

444,668,01

3

اليابان

852,321,4

4

املانيا

277,553,3

5

اململكة املتحدة

557,848,2

6

فرنسا

286,124,2

7

الهند

345,370,2

8

ايطاليا

367,418,1

9

الربازيل

527,477,1

01

كندا

735,055,1

11

كوريا الجنوبية

378,773,1

21

اسرتاليا

935,933,1

31

روسيا االتحادية

510,623,1

41

اسبانيا

750,991,1

51

املكسيك

133,441,1

61

اندونيسيا

439,168

71

هولندا

745,257

81

تركيا

122,817

91

سويرسا

837,466

Source: “G20 Economic Ranking”, The World Bank, 2016, available at: http://data.
worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table
أ�ما فامي خيص جمال الطاقة ،متتكل رو�سيا مصادر متنوعة اكلغاز والنفط والفحم ،فه�ي حتتل املرتبة الثانية عاملي ًا من حيث
احتياطي الغاز الطبيعي بعد ايران ،حيث متتكل( )%6.23من الاحتياطي العاملي ،وتعد رشكة غاز بروم()Gazprom
الرو�سية أ�كرب منتج للغاز الطبيعي يف العامل ،و تتحمك يف( )%09من �إنتاج الغاز الرويس و أ�انبيب نقل الغاز ،ومتد أ�ورواب بربع
احتياجاهتا منه ،أ�ما قطاع النفط ،فمتتكل رو�سيا سابع أ�كرب احتياطي يف العامل حيث متتكل( )%1.6من الاحتياطي العاملي،
وحتتل املرتبة الثانية كأكرب منتج و مصدر للنفط يف العامل ،حيث ت�سيطر رشكة روس نفط( )Rosneftالرو�سية عىل �إنتاج
النفط يف رو�سيا ،اما الفحم فمتتكل رو�سيا اثين اكرب احتياطي يف العامل بعد الوالايت املتحدة بن�سبة (� .)12()%6.71إن اندماج
الاقتصاد الرويس بصورة جيدة يف ا ألسواق العاملية ،ادى مع مرور الوقت اىل منو حصهتا التصديرية العاملية من النفط والغاز،
فاملؤرش ا ألسايس عىل الانفتاح التجاري والتاكمل الاقتصادي هو ن�سبة التجارة �إىل الناجت احمليل الإجاميل ،وهذا املؤرش يشري
اىل اخنفاض طفيف يف جتارة رو�سيا اخلارجية ابملقارنة مع بقية دول الربيكس(اب�ستثناء الربازيل) ،رمغ كون التجارة اخلارجية
ّ
تشك عنرص ًا هام ًا يف الاقتصاد الرويسّ � ،إل أ�ن التجارة الفعلية لرو�سيا يه أ�دىن من �إماكانهتا احلقيقية ،فعىل الرمغ من جناح
12 See:” BP Statistical Review of World Energy June 2015”, 46th edition, Pureprint Group Ltd.,
London, (June 2015).
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رو�سيا بتو�سيع حصة صادراهتا بن�سبة( )%3من مجموع الصادرات العاملية خالل العقد الاول من القرن احلادي والعرشينّ � .إل
أ�ن الركود احلايل يف أ�سعار السلع العاملية –رمغ كونه ليس الاول اذلي يصيب صادرات رو�سيا -قد يشلك خطر ًا كبري ًا عىل
ا�ستقرار اقتصادها اللكي؛ �إذ أ�ن الاخنفاض احلاد يف أ�سعار النفط اذلي رافق ا ألزمة املالية العاملية عام( )9002أ�ثر سلب ًا عىل
رو�سيا بنفس الطريقة اليت أ�ثرت علهيا يف العام( ،)4102فصادرات رو�سيا من النفط والغاز بلغت ذروهتا عام( )3102حيث
وصلت اىل ن�سبة( )%17من �إجاميل صادراهتا .وحىت مع اهنيار اسعار النفط العاملية يف عايم( )4102و()5102واصلت
صادرات النفط والغاز م�ستوايهتا املرتفعة بن�سبة( )%66و( )%26عىل التوايل من الصادرات الرو�سية ،وميثل النفط اخلام
أ�كرث من ثلث صادرات رو�سيا الاحتادية .وقد منت يف ال�سنوات ا ألخرية بعض الصادرات غري التقليدية ،وتو�سيع وتنويع
الصادرات الرو�سية ،ومع ذكل ،ف�إن معظم هذه الصادرات ال تزال من السلع ا ألولية والسلع الو�سيطة ،مثل :املعادن ،واملواد
الاولية الاخرى ،واملنتجات الزراعية واملواد الغذائية ،يف ظل غياب واحض للسلع واخلدمات الأكرث تطور ًا وا ألعىل قمية ،فعىل
الرمغ من �سياسة تنويع الصادرات اليت اطلقهتا احلكومة الرو�سية منذ عام(ّ � ،)3002إل أ�ن رو�سيا الزالت تعمتد يف صادراهتا
عىل املواد اخلام والطاقة واليت متثل املصدر الرئييس لدلخل يف رو�سيا (.)13
ثالثاً :املقوم السيايس
يشلك املقوم ال�سيايس أ�حد امه املقومات اليت ترتكز علهيا الاسرتاتيجية العليا لدلوةل ،فنوع النظام ال�سيايس وسلطاته
ومؤسساته ،يلعب دور ًا همامً يف حتديد اولوايت ادلوةل واهدافها عىل خمتلف امل�ستوايت ادلاخلية والاقلميية وادلولية .ومتتكل
القيادة ال�سيا�سية املمتثةل يف رئيس ادلوةل ،القدرة عىل توظيف قدرات ادلوةل واماكنياهتا ال�سيا�سية والاقتصادية والعسكرية
والاعالمية وادلبلوما�سية ،عىل النحو اذلى خيدم اهداف ادلوةل وتطلعاهتا يف النظام ادلويل ،ال�سامي اذا اتصفت تكل القيادة؛
ابحلنكة واخلربة والتجربة ال�سيا�سية ،ابلإضافة اىل الصالحيات ادل�ستورية الالزمة للقيام هبذه املهمة .ويمتتع رئيس ادلوةل يف
رو�سيا الاحتادية بصالحيات واسعة نص علهيا ادل�ستور الرويس ،مينحها للرئيس احلائز عىل الاغلبية يف الاقرتاع عام ،اذلي
اكن جيري لك اربع �سنوات منذ تويل اول رئيس يف رو�سيا(بوريس يلتسني) املنصب عام( ،)1991وحىت الانتخاابت
الرئا�سية الاخرية عام( ،)2102واليت منحت الرئيس والية متتد لست �سنوات قابةل للتجديد ملرة واحدة فقط(وفق ًا للتعديالت
ادل�ستورية الاخرية لعام  .)8002ويعد الرئيس مركز الثقل يف النظام ال�سيايس الرويس ،وحمور معلية صنع القرار فيه ،وذكل
للسلطات الواسعة اخملوةل هل مبقتىض ادل�ستور� ،إذ ي�ستطيع مبوجبه اصدار مرا�سمي لها قوة القانون ،فهو ميتكل صالحيات اعالن
احلرب والتعبئة العامة ،وحل الربملان ،وتعيني رئيس الوزراء وحكومته ،وتعيني قضاة احملمكة ادل�ستورية العليا وقضاة احملامك
الاخرى ،ويتوىل الرئيس ملف ال�سيا�ستني ادلاخلية واخلارجية(ادارة املفاوضات ،توقيع املعاهدات واالتفاقيات ،تعيني وعزل
املمثلني ادلبلوما�سيني) ،واقرار الاسرتاتيجية العليا لدلوةل ،واقرار ال�سياسات ادلفاعية بصفته القائد العام للقوات املسلحة،
وانتخاابت حاكم الاقالمي ومجهورايت احلمك اذلايت يف رو�سيا الاحتادية ،كام تشمل صالحيات الرئيس اعالن العفو ومنح
الاومسة واجلوائز وغريها من الصالحيات ،مبا يف ذكل تر�شيح كبار موظفي ادلوةل ورؤساء املؤسسات او اعفاهئم من
مناصهبم(� .)14إن فوز الرئيس(بوتني) يف انتخاابت الرئاسة الرو�سية يف �آذار عام( )٠٠٠٢بن�سبة أ�كرث من ( )%٣٥عىل اقرب
مناف�سيه وهو(غينادي زيغانوف) زعمي احلزب ال�شيوعي الرويس واذلي حصل عىل ن�سبة ( )%03من ا ألصوات ،يعين أ�ن
رو�سيا قد جتاوزت عتبة القرن احلادي والعرشين ويه حتتفظ ب�سيطرة الاجتاه الإصاليح اذلي تسري فيه حنو التحول
ادلميقراطي الليربايل واقتصاد السوق ومبا يعزز يف الهناية من ماكنة ادلوةل الرو�سية عىل الصعيد العاملي .وبعد انتخاب
الرئيس(بوتني) أ�صبحت رو�سيا تعمتد اسرتاتيجية قامئة عىل(الواقعية ،والعملية ،واحلرص) ،ويه متثل الرؤية اجلديدة
13 See:” Russia: The Long Journey to Recovery”, Op., Cit, pp.55-56.
14 See: “Russian Federation’s Constitution of 1993 with…”, Op., Cit, pp.20-25.
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لالسرتاتيجية الرو�سية اجلديدة ،وارشت بداية مرحةل جديدة لدلوةل الرو�سية ختتلف بشلك واحض عن املرحةل السابقة(.)15
فوصول الرئيس(بوتني) اىل الرئاسة اكن نتيجة توافق الآراء دلى النخبة ال�سيا�سية الرو�سية ،حول امهية اعادة هيبة القانون
وسلطة ادلوةل اليت تزعزعت ،عىل مدى ما يقارب العرش �سنوات من الازمات ادلاخلية والتخبط ادلويل ،طيةل فرتة حمك
الرئيس(يلتسني)� .إذ معل الرئيس(بوتني) طوال فرتيت رئا�سته عىل تسديد ادليون اخلارجية ،والرشوع يف بناء احتياطات
خضمة من املنتجات النفطية والغاز واملواد الغذائية ،ولك ما حتتاج اليه رو�سيا للبقاء امام أ�ي اكرثة طبيعية او حرب ،ووضع
احتياطيات مالية خضمة حت�سب ًا ألي أ�زمات اقتصادية حممتةل ،أ�و عقوابت اقتصادية غربية عىل رو�سيا ،فقام عىل سبيل املثال:
بتحويل بعض الاحتياطيات املالية وفروق ارتفاع اسعار النفط اىل �سبائك ذهب .وبذكل جنح يف وقف اهنيار ادلوةل،
وا�ستعادة عافيهتا الاقتصادية ،فاخنفضت معدالت الفقر ،وا�ستعادت رو�سيا الاحتادية هيبهتا ادلولية ،عىل الرمغ من ان العديد
من �سياسات الرئيس(بوتني) مل تكن يف الواقع دميقراطيةّ � ،إل أ�هنا اكنت هتدف اىل ا�ستعادة النظام والا�ستقرار والاصالح
الاقتصادي وبناء ادلوةل ،وتصحيح اخطاء احلقبة السابقة� ،إذ يرى الكثري من اخملتصني أ�ن الرئيس(بوتني) قام ببعض
الاجراءات اليت أ�دت اىل اضعاف الرقابة عىل صالحيات الرئيس ،والتخلص من املعارضة ال�سيا�سية والاقتصادية( .)16أ�ما
ابلن�سبة للرئيس ميدفيديف ( ،)2102-8002واذلي يعد الكثري من اخملتصني فرتة حمكه ،ب�أهنا امتداد ًا ل�سياسات
الرئيس(بوتني) لكن بوجه جديد ،ف�إن الرئيس(ميدفيديف) اكن أ�كرث حترر ًا ومدني ًة وانفتاح ًا عىل العامل اخلاريج من(بوتني) ،وهو
أ�ول رئيس لرو�سيا الاحتادية منذ تفكك الاحتاد السوفييت السابق ،ليس دليه أ�ي عالقة رمسية ابحلزب ال�شيوعي السوفييت،
أ�و اخملابرات السوفيتية .ففي جمال ال�سياسة اخلارجية؛ حصل حتسن يف العالقات بني رو�سيا والوالايت املتحدة ،و أ�ظهر
الطرفان رغبة قوية يف التعاون يف مجموعة من القضااي الهامة اليت تتعلق بإدارة الرتساانت النووية ،واخملاوف من انتشار ا ألسلحة
النووية ،والقضااي املتعلقة بسعي كوراي الشاملية وإ�يران لتطوير برانجمهام النووي ،والتعاون العسكري بني البدلين ،والوضع يف
أ�فغان�ستان ،وماكحفة الإرهاب ،واكن من املستبعد أ�ن حيدث مثل ذكل التحسن يف العالقات بني البدلين يف ظل رئاسة(بوتني)
( .)17لكن برمغ هذا التحسن ،اكن هناك توتر بني الطرفني بسبب بعض القضااي والازمات؛ مثل :اعالن حلف الاطليس عن
عزمه عىل نرش اجزاء من منظومة ادلرع الصاروخية ادلفاعية يف لك من (تركيا والت�شيك وبولندا) ،وكذكل ا ألزمة الليبية
والتدخل العسكري حللف الاطليس ضد نظام الرئيس السابق(معمر القذايف) واسقاطه واذلي ادى اىل فقدان رو�سيا عقود
الامتيازات النفطية اليت اكنت قد حصلت علهيا رشاكت النفط الرو�سية يف ليبيا اواخر عهد الرئيس(معمر القذايف) ،جبانب
عقود لتوريد مكيات كبرية من الاسلحة الرو�سية للجيش اللييب ،وعقود تنفيذ مشاريع بناء خضمة فهيا( .)18ذلا ف�إن عودة
الرئيس(بوتني) �إىل احلمك يف عام( )2102اختلفت عن فرتة حمكه السابقة ،عىل الرمغ من أ�هنا متثل ا�سمترارية للهنج الاسرتاتيجي
اذلي وضع اسسه يف فرتة والييت حمكه الاوىل( ،)8002-0002ويعود ذكل لثالثة عوامل رئي�سية ،فالعامل ا ألول :يمكن يف
ا�ستكامل العديد من عنارص القوة الرو�سية يف اجملاالت الاقتصادية وال�سيا�سية والعسكرية ،الامر اذلي ميكّهنا من التحرك
خبطى اثبتة جتاه القضااي ادلولية ،والعامل الثاين :يعود �إىل التحرك املكثف لدلول الغربية لإضعاف اجلهود الرو�سية الرامية اىل
�إهناء الهمينة ا ألمريكية ،وإ�رساء نظام دويل متعدد ا ألقطاب تكون يه أ�حد أ�قطابه ،و أ�ما العامل الثالث :فيتعلق بشخص
الرئيس(بوتني) اذلي أ�صبحت هل شعبية كبرية داخل رو�سيا وخارهجا ،وذكل ل إلصالحات ادلاخلية اليت حققها يف رو�سيا وقوة
 15عبدالعزيز مهدي الراوي ،توجهات السياسة الخارجية الروسية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،مجلة دراسات دولية،
العدد(( ،)53بغداد ،مركز الدراسات الدولية واالستراتيجية ،)8002 ،ص.261
16 Polity IV Country Report 2010: Russia”, Center for Systemic Peace, USA, 2010, p.3.
– 17 See: J.L. Black & Michael Johns, Russia after 2012: From Putin to Medvedev to Putin
Continuity, Change, or Revolution? Routledge: Taylor & Francis Group, New York, 2013,
pp.139-153.
قارن مع :نجاة مدوخ ،السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق االوسط في ظل التحوالت الراهنة :دراسة حالة 18
سوريا( ،)4102-0102رسالة ماجستير غير منشورة( ،بسكرة ،كلية العلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر،)5102 ،ص.56
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خشصيته� ،إذ أ�صبح ينظر �إليه عىل أ�نه «قيرص رو�سيا احلديثة» ،وكذكل ملواقفه ادلولية اجلريئة واحقامه لرو�سيا يف بعض
القضااي والازمات ادلولية الراهنة ،وفرضه وهجة النظر الرو�سية يف حلها ،وإ�رصاره عىل العمل عىل ا�ستعادة ماكنة رو�سيا كقوة
«موازنة» للقوة الغربية الاطل�سية ،اليت اصبح يُنظر الهيا من قبل الكثري من دول العامل ،ابهنا عاجزة عن حل أ�زمات ومشالك
العامل� ،إن مل تكن يه سبب ًا لها( .)19كام تشلك النخبة ال�سيا�سية احلامكة يف رو�سيا ،احد أ�مه املقومات ال�سيا�سية يف دمع
التوهجات الاسرتاتيجية اجلديدة لرو�سيا الاحتادية� ،إذ أ�ن التحول ال�سيايس الهائل املمتثل بسقوط الاحتاد السوفييت ،حصل
معه حتول كبري يف مراكز القوى والنخب ال�سيا�سية لدلول اجلديدة اليت ا�ستقلت عنه� ،إذ �إن طبيعة النظام ال�سيايس
والاقتصادي الرويس ،ال جتعل من هجة واحدة تكون مركز القرار ،أ�و صاحبة القوة والرشعية لفرض رؤيهتا الاسرتاتيجية ،كام
أ�ن أ�زمة الهوية اليت تعاين مهنا رو�سياّ ،
شكت حمور الا�ستقطاب الرئييس اذلي متحورت حوهل تيارات النخبة ال�سيا�سية يف
رو�سيا ،ويعد النظام الاقتصادي يف رو�سيا نظام ًا جهين ًا بني نظام السوق املفتوح اكلوالايت املتحدة ،وبني �سيطرة ادلوةل عىل
املوارد الاقتصادية اكلصني ،ا ألمر اذلي انعكس عىل طريقة تشلك النخبة ال�سيا�سية يف ادلوةل وتفاعالهتا وكذكل توزيع القوة
والرثوة يف اجملمتع ،فبعد سقوط الاحتاد السوفييت �إابن فرتة حمك الرئيس الا�سبق(يلتسن) ،جتمعت حوهل �شبكة من رجال
ا ألعامل اجلدد وموظفي ادلوةل عرفت ابمس «العائةل» ،وانتفعت تكل اجملموعة من حاةل �سيوةل ادلوةل اليت حدثت مع اهنيار
الاحتاد السوفييت ،وبرزت يف تكل الفرتة أ�سامء ،مثل :بوريس بريزوفسيك وميخائيل خودروكفسيك ورومان ابراموفيتش اذلين
قاموا برشاء بعض مؤسسات ادلوةل ب�أسعار زهيدة حمققني أ�رابح ًا مبليارات ادلوالرات ،حيث دفع الانفتاح الاقتصادي
وا ألرابح اليت حققهتا هذه النخبة رو�سيا اىل همادنة الغرب ،فاكن توقيع الرئيس(يلتسن) لوثيقة التعاون ا ألمرييك-الرويس
عام( ،)٢٩٩١مبثابة �إعالء للتوجه الغريب يف ال�سياسة الرو�سي ًة( .)20لكن وبعد جميء الرئيس(بوتني) عام ( )٠٠٠٢واذلي
ينظر هل عىل أ�نه ممثل املؤسسة ا ألمنية ،شهدت بداية حمكه رصاع ًا مفتوح ًا مع �شبكة النخبة القامئة ،حيث أ�ن هناكل مجموعتني
ت�سيطران عىل الربملان الرويس :الاوىل ،تدعى «�سيلوفييك »Siloviki-وتعين «الرجال ا ألقوايء» ،وتؤمن هذه اجملموعة ب�أن
مصلحة رو�سيا ا ألسا�سية يه يف حامية حميطها اجلغرايف من الت�أثري الغريب ،واعامتد �سياسة مناوئة للغرب ،فهم يرون أ�نفسهم
سوفيت لكن ليسوا �شيوعيني ،واهامتهمم ا ألول هو ا ألمن القويم الرويس ،وتتبىن هذه اجملموعة الرؤى ال�سيا�سية للمفكر
الرويس �ألك�سندر دوغني -املقرب من الرئيس(بوتني) ومؤسس (حزب أ�ورا�سيا) -اخلاصة ابلتوهجات اخلارجية لل�سياسة
الرو�سية ،وينترش نفوذ هذه اجملموعة يف مجيع قطاعات ادلوةل ال�سامي القطاعات الاقتصادية املرحبة ،ولهذه اجملموعة دور مؤثر يف
معلية صنع ال�سياسة اخلارجية ،ومن ابرز خشصيات هذه النخبة ،مه :رئيس هجاز الا�ستخبارات احلايل(ميخائيل فرادكوف)،
ورئيس ادليوان الرئايس احلايل (سرييج ايفانوف)( .)21والثانية ،تدعى «�سيفيلييك ،»Civiliki-وتؤمن بفكرة أ�ن مصلحة
رو�سيا تمكن يف املزيد من الليربالية الاقتصادية وانفتاح ًا أ�كرث مع الغرب ،وتفعيل املؤسسات ادلميقراطية ،واحرتام سلطة
القانون ،وميثل هذه النخبة مجموعات خمتلفة من احملامني والاقتصاديني املؤيدين ألفاكر الرئيس(ميدفيديف) الاصالحية وبراجمه
التحديثية ،ويتقدل افراد هذه اجملموعة مناصب هممة يف السلطة .وميكن القول أ�ن �سياسة رو�سيا اعمتدت لفرتة عىل التوازن بني
هاتني اجملموعتني :ال�سيلوفييك وميثلها الرئيس(بوتني) ،وال�سيفيلييك وميثلها الرئيس السابق(ميدفيديف) ،وانعكس هذا التوازن
عىل توزيع املناصب ،حيث توىل رموز من ال�سيلوفييك بعض وزارات ادلوةل :اكخلارجية وادلاخلية والا�ستخبارات ،بيامن توىل
رموز من ال�سيفيلييك وزارات املالية والاقتصاد والعدل ،وحىت بعض مؤسسات ادلوةل انقسمت بني اجملموعتني ،ففي حني
اكنت رشكة الغاز العمالقة «جازبروم »Gazprom-حتت �سيطرة ال�سيفيلييك ،اكنت رشكة النفط «رو�سنفط»Rosneft-
 19المصدر نفسه ،ص.66
 20سعود كابلي ،نظرة تفسيرية للسياسة الروسية :دور النخبة السياسية ،موقع العربية:3102/6/52 ،
http://www.alarabiya.net/ar/politics/2013/06/25/.html
& 21 Jeffrey Mankoff, Russian Foreign policy: The Return of Great Power Politics, Roman
Littlefield, New York, 2012, p 58.
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رابعاً :املقوم العسكري واالمني
�إن الصةل الوثيقة بني امتالك ترسانة عسكرية كبرية ومتطورة من الاسلحة التقليدية وغري التقليدية وبني تبوء مزنةل «القوة
العظمى» ،اكنت وال تزال مقوم ًا اسا�سي ًا من مقومات الاسرتاتيجية القومية الرو�سية ،ورشط ًا البد منه لكسب النفوذ داخل
منظومة العالقات ادلولية القامئة عىل القوة ،واداة ملواهجة الضغوط والهتديدات اخلارجية .ذلا ف�إن زايدة الإنفاق العسكري
وحتسني أ�داء القوات املسلحة وتطوير الصناعات العسكرية ،يعد احد اشاكل التعبري عن اهداف رو�سيا الاسرتاتيجية.
وتعد القوات املسلحة الرو�سية من أ�قوى واكرب جيوش العامل ،وتصنف كثاين اقوى جيش يف العامل من حيث قدراته القتالية
وترسانته النووية بعد جيش الوالايت املتحدة ،والثالث عاملي ًا من حيث العدد بعد لك من الصني والوالايت املتحدة� ،إذ يبلغ
تعداده حوايل()000.400.1مقاتل ،ابلإضافة اىل قوة احتياط خضمة تصل اىل أ�كرث من مليوين مقاتل ،موزعني عىل خمتلف
الصنوف والتشكيالت العسكرية ،وترسانة خضمة من الاسلحة املتنوعة� ،إذ التزال رو�سيا الغرمي التقليدي والوحيد للوالايت
املتحدة من الناحية العسكرية التقليدية (ينظر جدول رمق .)3-ومتتكل رو�سيا()81قاعدة عسكرية خارج اراضهيا ،تتوزع
عىل تسع دول ،يه :ارمينيا( ،)2بيالرو�سيا( ،)3جورجيا( ،)2اكزاخ�ستان( ،)3قريغزي�ستان( ،)3سوراي( ،)2مودلافيا(،)1
طاجيك�ستان( ،)1فيتنام ( ،)1يمتركز فهيا حنو( )56الف عنرص عسكري( .)25ومنذ عام( )0002بد أ�ت بوادر اصالح اجليش
ابلزتامن مع حتسن الاقتصاد الرويس ،نتيج ًة الرتفاع اسعار النفط والغاز الطبيعي بشلك كبري� ،إذ بد أ�ت القيادة الرو�سية بزايدة
النفقات ادلفاعية ،ال�سامي يف جمال الصناعات العسكرية رغب ًة مهنا يف تعزيز الاقتصاد ،ال�سامي وان صادرات الاسلحة الرو�سية
جزء همامً من صادرات البالد جبانب صادرات الطاقة ،وحتتل رو�سيا املركز الثاين عاملي ًا بني أ�كرب ادلول املصدرة
تشلك ً
للسالح بعد الوالايت املتحدة� ،إذ بلغت صادراهتا يف عام( )5102لوحده قمية()2.31مليار دوالر ،وحققت ن�سبة()%52من
22 Richard Sakwa, Putin Redux: Power and Contradiction in Contemporary Russia, Routledge:
Taylor & Francis, 1st edit, New York, 2014, p.122.
 23سعود كابلي ،نظرة تفسيرية للسياسة الروسية :دور النخبة السياسية ،مصدر سبق ذكره.
24 For more details, See: William Zimmerman and Others, Russian Elite-2020, Valdai Discussion
Club Grantees Analytical Report, Valdai Discussion Club, Moscow, 2013.
25 Zoltan Barany, Democratic Breakdown and the Decline of the Russian Military, Princeton
University Press, New Jersey, 2007, p.188.
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حتت �سيطرة ال�سيلوفييك( .)22ولقد اكن الرصاع أالبرز بني هاتني اجملموعتني داخل الكرملني ،من أ�جل الت�أثري يف صناعة القرار
الرويس ،فقد اكن ممثل ال�سيفيلييك يف الكرملني فالديسالف سوركوف )انئب رئيس الوزراء) الشخصية املؤثرة يف الربملان
الرويس وال�سياسة الرو�سية خالل العقد املايض ،حيث ا�ستطاع ادلفع بعدد من ا ألفاكر اليت أ�ثرت يف �سياسات رو�سيا
داخلي ًا وخارجي ًا ،مثل :مسامهته يف حل أ�زمة الشيشان من خالل صديقه رمضان قاديروف (الرئيس احلايل مجلهورية
الشيشان( ،وكذكل ت�أسيس حزب رو�سيا املتحدة (اذلي ينمتي هل بوتني وميدفيديف( ،ودمع ت�أسيس أ�حزاب معارضة
صغرية( .)23أ�ما ابلن�سبة لتوهجات النخبة ال�سيا�سية الرو�سية واجتاهاهتا اخلارجية بصورة عامة ،وجتاه الغرب والوالايت املتحدة
بصورة خاصة ،ف�إن دور هذه النخبة وحبسب تقرير ملنتدى(فادلاي احلواري ادلويل)Valdai Discussion Club
بعنوان(النخبة الرو�سية عام  ،)0202يف اختاذ قرارات ال�سياسة اخلارجية لرو�سيا �سيربز بصورة أ�كرب ،و أ�ن مواقف رو�سيا
«اجليو�سيا�سية» �سيصبح أ�كرث تشدد ًا ورصام ًة حيال القضااي والازمات يف الساحة الاقلميية وادلولية ،ذكل ألن مشاعر
الشك وعدم الثقة جتاه الغرب والوالايت املتحدة تسود أ�وساط النخبة ال�سيا�سية الرو�سية ،عىل الرمغ من تزايد عدد املؤيدين
فهيا لدلميقراطية الغربية� ،إذ أ�ن أ�عضاء هذه النخبة ينظرون �إىل ال�سياسات اخلارجية للوالايت املتحدة جتاه رو�سيا والعامل بعدم
عضاء من النخبة ال�سيا�سية الرو�سية ،ظلّوا يُمنّون ابطراد ال�شهبات حول الطموحات
ثقة وشك كبريين ،وحبسب التقرير�« :إن أ� ً
أ
ال
�
�
ا ألمريكية املزتايدة يف العامل خالل العقود ا ألخرية ،وقد بد�ت هذه الشكوك تؤثر يف سياسة الرو سية جتاه الغرب ،حىت �إن
العداء ألمرياك أ�صبح أ�مر ًا واسع الانتشار يف الأاكدمييات الرو�سية»(.)24
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مبيعات سوق السالح العاملي بني عايم( ،)5102-1102بعد ان اكنت( )%22بني عايم( ،)0102-6002وصدّ رت رو�سيا
السالح اىل مخسني دوةل واىل القوات املوالية لها يف اوكرانيا بني عايم( ،)5102-1102ي�أيت يف مقدمة هذه ادلول عاملي ًا لك
من :الهند بن�سبة( ،)%93والصني( ،)%11وفيتنام( ،)%11ومناطقي ًا لك من� :آ�سيا واوسرتاليا( ،)%86افريقيا(،)%11
الرشق الاوسط( ،)%2,8واورواب( )%4,6من اجاميل صادرات السالح الرويس( .)26وا�سمترت تكل الزايدة يف النفقات
ادلفاعية ابالرتفاع بشلك مضطرد حىت بعد الازمة املالية العاملية عام( ،)8002حيث بلغ الانفاق العسكري يف ذكل العام
أ�كرث من( )9,05مليار دوالر ،وارتفع يف عام( )0102اىل( )7,95مليار دوالر ،ليصل اىل اقىص ارتفاع هل يف عام()5102
اىل( )4,66مليار دوالر ،لتحتل بذكل رو�سيا الاحتادية املرتبة الرابعة كأكرب دول العامل من حيث الانفاق العسكري بعد لك
من الوالايت املتحدة والصني واململكة العربية السعودية عىل التوايل(.)27
وبعد احلرب ضد جورجيا عام ( ،)8002خضعت القوات املسلحة الرو�سية لعملية اصالح للعيوب ونقاط الضعف اليت
ظهرت عىل اداء القوات املسلحة اثناء العمليات العسكرية اليت خاضهتا ضد القوات اجلورجية ،وذكل من خالل ما ييل(:)28
.

1حتسني وضامن الا�ستعداد القتايل ادلامئ مجليع الوحدات العسكرية ،واعداد برامج تدريب ومتارين �سنوية واسعة
النطاق عىل امل�ستوى الاسرتاتيجي للقوات املشرتكة(جدول رمق.)4-

.

2اعادة تشكيل القوات املسلحة ابخزتال م�ستوايت القيادة وتشكيالت اجليش ،فبعد أ�ن اكنت تتوزع عىل()6
مناطق عسكرية ،لك منطقة تضم عدد ًا من اجليوش ،ولك جيش ينقسم اىل عدة فرق ،والفرقة تنقسم اىل عدة
افواج ،اصبحت هذه القوات تتشلك من( )4قيادات اسرتاتيجية مشرتكة ،لك قيادة تنقسم اىل عدة فيالق ،ولك
فيلق ينقسم اىل عدة أ�لوية.

.

3تشكيل قوة محموةل جو ًا حبجم لواء يف لك قيادة عسكرية اسرتاتيجية مشرتكة ،كقوة رد رسيع معلياتية.

.

4خفض عدد الافراد يف املقرات الوزارية ومقرات القيادة ،وتقليل الرتب الكبرية من الضباط ،وزايدة عدد الرتب
الصغرية ،وخلق فئة جديدة من ضباط الصف احملرتفني.

.

5اعطاء الاولوية ل ألسلحة النووية يف الانتاج والا�ستعداد القتايل عىل غريها من الاسلحة.

(26 mlohkcotS ,teehstcaF IRIPIS ,”5102, srefsnarT smrA lanoitanretnI ni sdnerT« )62
.3-2.pp ,)6102 yraurbeF( ,mlohkcotS ,)IRPIS( etutistnI hcraeseR ecaeP lanoitanretnI
27 Trends in World Military Expenditure,2015,” SIPIRI Factsheet, Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI), Stockholm, (April 2016), p.2.
28 Marcel De Haas, “Russia’s Military Reforms: Victory after Twenty Years of Failure?”,
Clingendael Paper, no.5, Netherland Institute of International Relations, Hague, 2011, p.24.
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نوع القوة

روسيا االتحادية

الواليات املتحدة االمريكية

الرتتيب العاملي

2

1

عدد السكان

377.324.241

468.863.123

القوات املسلحة الفعلية

550.667

000.004.1

قوات االحتياط

000.584.2

000.001.1

الطائرات (العدد الكيل)

745.3

444.31

طائرات الهليكوبرت

732.1

480.6

طائرات الهليكوبرت املقاتلة

874

759

الطائرات املقاتلة العمودية

834.1

587.2

الطائرات املقاتلة

157

803.2

طائرات التدريب

073

177.2

طائرات النقل العسكري

421.1

937.5

املطارات العاملة

812.1

315.31

الدبابات

893.51

848.8

عربات القتال املدرعة

892.13

260.14

املدافع ذاتية الحركة

279.5

439.1

املدافع املقطورة

526.4

992.1

راجامت الصواريخ

397.3

133.1

املوانئ الرئيسية

7

42

االسطول البحري

253

514

حاملة الطائرات

1

91

الغواصات

06

57

الفرقاطات

02

01

Source: “Central Asia: Russia”, The World Fact book, Central Intelligence Agency (CIA),
Washington DC, 2016.
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جدول رمق()3
مقارنة بني القوات املسلحة التقليدية الرو�سية والامريكية لعام()2016
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كام مت الرشوع بربانمج لتحديث القوات املسلحة طويل الامد ميتد من( ،)0202-1102وبلكفة ( )007مليار
دوالر ،ومب�ستوى حتديث يصل اىل ن�سبة( )%07من اجاميل القوات ،ويتضمن الربانمج تقليص عدد القوات املسلحة اىل
حوايل( )009الف مقاتل ،حبيث يمت تشكيل جيش حمرتف من خالل زايدة عدد املتعاقدين يف اجليش من( )08الف متعاقد
اىل( )524الف حبلول عام(.)29()0202
جدول رمق ()4
الامترين العسكرية الرئي�سية للقوات املسلحة الرو�سية للفرتة()5102-1102
1102

2102

3102

4102

5102

التامرين االسرتاتيجية
السنوية

مترين تسنرت
Tsentr Exercise

مترين القفقاز
Kavkaz Exercise

مترين زاباد
Zapad Exercise

مترين فوستوك
Vostok Exercise

مترين تسنرت
Tsentr
Exercise

عدد القوات املشاركة

000.21

000.8

004.9

000.001

000.59

1102

2102

3102

4102

5102

التامرين الكربى
العنيفة
عدد القوات املشاركة

---

---

000.08
يف املنطقة العسكرية
الغربية

000.051
يف املنطقة العسكرية
الرشقية والوسطى
و000.051
يف املنطقة العسكرية
الغربية

000.83
يف املنطقة
العسكرية
الرشقية

Source: Margaret Klein, “Russia’s Military: On the Rise?”, Academy Paper Series 2015-2016,
No.2, Transatlantic Academy, Washington DC, March 2016, p.18.
وقد مشلت معلية خمتلف صنوف القوات املسلحة ،حيث أ�دخلت رو�سيا أ�جيا ًال جديدة من ادلابابت واملدرعات الصغرية
احلجم والرسيعة ومزودة ب�أسلحة متقدمة تقني ًا وقادرة عىل الوصول �إىل مناطق الازمات مثل :ادلاببة نوع( )T-90و(،)T-92
و( ،)T-93والعجالت املدرعة( )BMB-3كام مت جتهزي سالح اجلو الرويس بطائرات مقاتةل من اجليل اخلامس املتطورة
مثل :طائرات امليك ( ،)MiG-35( ،)MiG-29وطائرات السوخوي( ،(Su-35)،)Su-34والقاذفات الاسرتاتيجية طراز
توبوليف( ،)TU-160وطائرات الهليكوبرت املقاتةل املتطورة طراز يم( ،)Mi-8( ،)Mi-28(،)Mi-26ومت تزويد الاسطول
29 Alexander Golts & Michael Kofman, “Russia’s Military: Assessment, Strategy, and Threat”,
Center on Global Interests (CGI), Washington DC, 2016, pp.3-4.
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البحري بـحامةل طائرات واحدة ،و( )02غواصة ،و( )51فرقاطة اما يف جمال الصوارخي فقد مت جتهزي القوة الصاروخية
الرو�سية ب�أجيال متطورة جديدة من الصوارخي البالستية الهجومية بعيدة املدى من طراز توبول أ�م( ،)SS-27وطراز ايرس
( )RS-24و( )RS-26قادرة عىل محل الرؤوس النووية ،والصاروخ التكتييك طراز اسكندر( ،)SS-26والصاروخ البحري
البالي�سيت النووي طراز بوالفا( ،)R-30ومنظومات ادلفاع اجلوي املتطورة ( ،)SS-400فض ًال عن �إدخال نظام راداري
متطور جد ًا أ�طلقت عليه رو�سيا تسمية نيبو-ام (.)30( )NEBO-MEو ّ
تشك الرتسانة النووية الرو�سية قوة رئي�سية يف معادةل
مزيان القوى العاملي� ،إذ يدخل هذا السالح مضن تشكيل ما يسمى بــــ(القوات الاسرتاتيجية النووية الرو�سية) ،اليت ت�شمتل
عىل :القوات الربية للمهام الاسرتاتيجية ،والغواصات املزودة بصوارخي حامةل للرؤوس النووية ،والقاذفات اجلوية الاسرتاتيجية
املزودة يه أ�يض ًا بصوارخي حامةل للرؤوس النووية ،والقنابل النووية .و ّ
تشك هذه القوات عنرص ًا رئي�سي ًا يف حتديد مزيان
القوى بني رو�سيا وغريها من القوى النووية الاخرى ،ال�سامي الوالايت املتحدة والقوى الاوروبية(شلك رمق .)2-وقد بلغت
الرتسانة النووية الرو�سية يف عام( ،)6102حوايل( )0944ر أ�س نووي محموةل بواسطة مركبات الإطالق النووية ،وتنقسم هذه
الرؤوس اىل نوعان :الاول ،رؤوس نووية اسرتاتيجية يبلغ عددها حوايل( )0452ر أ�س ،مت نصب( )0971مهنا عىل صوارخي
ابليستية وقواعد اطالق موزعة يف خمتلف احناء البالد .والثاين ،رؤوس نووية تكتيكية يبلغ عددها حوايل( )0591ر أ�س
خمزونة يف مالجئ حمصنة .وهناكل حوايل( )0082ر أ�س نووي اضايف خارج اخلدمة تنتظر التفكيك ،ليبلغ اخملزون الرويس
الاجاميل حوايل( )0927ر أ�س نووي ،وقد خضعت الرتسانة النووية اىل معلية ختفيض وحتديث واستبدال الانظمة القدمية
ابخرى متطورة ،مع مراعاة التوازن الاسرتاتيجي مع الوالايت املتحدة( .)31كام شهدت منظومة الصوارخي الباليستية العابرة
للقارات( )ICBMتطور ًا كبري ًا بسبب التحديث امل�سمتر والتدرجيي لها ،فبحلول عام( )6102مت حتديث نصف ترسانة هذه
املنظومة ،وسيمت ا�ستكامل حتديهثا بصورة اكمةل مع حلول عام( .)4202وللحفاظ عىل التوازن الصعب مع الوالايت املتحدة يف
هذا اجملال ،اعطت رو�سيا الاحتادية ا ألولوية لنرش منصات متحركة حتمل صوارخي ابليستية طراز ايرس( ،)RS-24وتطوير
صوارخي طراز سارمات( )RS-28اذلي يزن( )001طن ويعمل ابلوقود السائل ،ويطلق من منصة خمب�أة حتت ا ألرض،
وي�ستطيع أ�ن حيمل رؤوسا حربية مدمرة تزن( )01أ�طنان �إىل أ�ي بقعة عىل ا ألرض ،ويسمح خمزون الطاقة للصاروخ ابلتحليق
عرب القطبني الشاميل واجلنويب ،وهو مصمم الخرتاق أ�نظمة ادلفاع الصاروخية الامريكية .وبد أ�ت رو�سيا مرشوع ًا لبناء مثانية
غواصات نووية طراز بوراي( ،)SSBNsدخلت اربعة مهنا اخلدمة يف الاسطول الرويس هناية عام( ،)5102حتمل لك واحدة
مهنا( )61صاروخ ابلي�سيت من طراز بوالفا .كام قامت اب�ستئناف برانمج لتحديث طائراهتا الاسرتاتيجية نوع توبوليف(Tu-
 ،)95MSوانتاج حوايل()05قاذفة اسرتتيجية نوع توبوليف( )TU-160حىت عام(.)32()3202

30 Marcel De Haas,” Russia’s Military Reforms.”, Op., Cit, p.21.
31 »Trends in World Nuclear Forces,2016», SIPIRI Factsheet, Stockholm International Peace
Research Institute (SIPRI), Stockholm, (June 2016), p.3.
32 Ibid, pp.3-4.
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شلك رمق ()2
مقارنة بني خمزون القوى النووية العاملية التسعة من الروؤس النووية

Source: « Trends in World Nuclear Forces,2016», SIPIRI Factsheet, Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI), Stockholm, June 2016, p.6.
وابلإضافة �إىل ذكل ،اجرت القيادة العسكرية الرو�سية العديد من الامترين العسكرية عىل ا�ستخدام الاسلحة النووية
التكتيكية يف معارك افرتاضية بطريقة «احملااكة  ،«simulationالهدف مهنا اعداد قواهتا وهتيئهتا خلوض أ�ي معارك حممتةل
اب�ستخدام الاسلحة النووية ضد ادلول الغربية الرو�سية .وقد ذكر التقرير ال�سنوي ل ألمني العام حللف الناتو لعام(،)5102
ب�أن القوات الرو�سية وعىل مدى ثالث �سنوات ماضية (حىت قبل غزو اوكرانيا) ،أ�جرت مناورات عسكرية حملااكة جهامت
نووية عىل حلفاء الناتو و رشاكئه ،واكن سيناريو أ�حد هذه املناورات(مترين زاابد  ،)ZAPADحمااكة جهوم اب�ستخدام القنابل
النووية التكتيكية عىل السويد شاركت فيه قاذفتان للقنابل النووية التكتيكية طراز توبوليف( )TU-22M3من قاعدة
�شيكوفاك( )Shaykovkaاجلوية غرب رو�سيا ،وتعتقد القيادة العسكرية للناتو ب�أن الروس ال يزالون يعمتدون عىل ا�ستخدام
ا ألسلحة النووية التكتيكية ،حىت يف الرصاعات احمللية أ�و ا إلقلميية»(.)33
خامساً :املقوم املجتمعي
يعد املقوم اجملمتعي من املقومات املهمة للقوة القومية� ،إذ أ�ن قوة الن�سيج الاجامتعي لدلوةل ومتاسكه ّ
يشك مرتكز ًا همامً من
مرتكزات اسرتاتيجيهتا العليا ،حفجم الساكن والتنوع اللغوي وادليين والعريق عوامل ميكن أ�ن تعزز من قوة ادلوةل وامهنا
وا�ستقرارها ،حبيث تُمكّن من تعبئة قوة الشعب الاكمنة عند اصطدام املصاحل اخملتلفة .والعكس حصيح ،ميكن ان تفرز هذه
العوامل كت ًال برشية غري متجانسة ومتباينة الاهداف والتصورات ،تؤثر عىل ا�ستقرار ادلوةل ووضعها ادلاخيل وماكنهتا ادلولية.
وابلن�سبة للتكوين اجملمتعي يف رو�سيا الاحتادية؛ يبلغ عدد ساكهنا احلايل( )000.044.341نسمة ،حبسب احدث
تقديرات الامم املتحدة لعام ( ،)6102مبا يعادل ن�سبة ( )%59.1من مجموع ساكن العامل� ،إذ حتتل املرتبة التاسعة عاملي ًا،
والاوىل أ�وروبي ًا من حيث عدد الساكن ،ففي عام ( )1991بلغ تعداد ساكن رو�سيا الاحتادية حوايل( )841مليون نسمة،
33 Jens Stoltenberg, The General Secretary’s Annual Report 2015, NATO Public Diplomacy
Division, Brussels, 2016, p.19.
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ومنذ ذكل احلني بد أ� عدد ساكهنا ابالخنفاض مبعدل( )%5.0يف ال�سنة ،يف ضل اخنفاض معدالت الوالدات وارتفاع معدالت
الوفيات والهجرة ووضع اقتصادي متعرث ،حىت وصل عدد الساكن اىل ادىن م�ستوايته يف عام( )8002حبوايل( )141مليون
نسمة( .)34وتعاين البالد من خلل دميوغرايف خطري� ،إذا ما ا�سمتر هذا التناقص يف عدد الساكن ،عندئ ِذ ينطبق عىل رو�سيا
مقوةل «�إهنا أ�مة تت�آلك دميوغرافي ًا»� ،إذ يتعرض ساكهنا خلسارة ساكنية �سنوية ،خفرست رو�سيا بني عايم( )0102-1991ما
يقرب من( )7مليون نسمة ،بسبب ارتفاع معدل الوفيات واخنفاض معدل الوالدات ،ابلإضافة اىل ارتفاع معدالت الهجرة
اىل اخلارج( .)35ومنذ عام( )6002انهتجت احلكومة الرو�سية مجموعة من ال�سياسات الاجامتعية والصحية والارسية ،تقوم
عىل حتسني امل�ستوى املعايش واخلدمات الصحية ،وتشجيع الصناعات احمللية ل ألدوية وامل�ستلزمات الطبية والت�أمني الصحي،
ورفع جحم الانفاق احلكويم عىل القطاع الصحي ،واذلي بلغ حبسب احصائيات الامم املتحدة لعام( )6102ن�سبة()%1,7
من املزيانية العامة لدلوةل ،فبد أ� الوضع ابلتحسن التدرجيي بعد عام( ،)0102مزتامن ًا مع حتسن الاوضاع الاقتصادية للبالد،
حيث شهد عام( )2102لوحده زايدة مبقدار( )292الف نسمة ،ليصل عدد الساكن اللكي اىل ( )341مليون نسمة ،ا ألمر
اذلي يعين أ�ن ال�سياسات اليت اختذهتا احلكومة الرو�سية يف هذا اجملال قد بد أ�ت تؤيت مثارها .ويف عام ( )4102ازداد ساكن
رو�سيا الاحتادية بإضافة ( )004.842.2نسمة ابنضامم �شبه جزيرة القرم الهيا .كام شهد الوضع الاجامتعي حت�سن ًا ملحوظ ًا� ،إذ
بلغ متوسط معر املواطن الرويس(� )9.83سنة ،أ�ما ابلن�سبة اىل معدل المنو الساكين ال�سنوي(ن�سبة املواليد اىل الوفيات)،
فقد شهد حت�سن ًا عام اكن عليه الوضع يف السابق ،ففي عام( ،)7002بلغ معدل المنو الساكين ن�سبة( ،)%3.3-يف حني بلغ
هذا املعدل يف عام( )5102ن�سبة( ،)%30.0-الامر اذلي يعين ان معدل المنو الساكين يف رو�سيا اليزال «معد ًال صفر ًاي»،
و أ�ن عدد الوفيات هو اكرب من عدد الوالدات .وتبلغ ن�سبة ال�شباب حوايل( )%2.22من اجاميل الساكن ،يف حني تبلغ
ن�سبة ال�شيوخ حوايل( ،)%3.81اما العمر املتوقع للساكن الروس فقد بلغ عام( ،)5102لذلكور ( ،)2.46ول إلانث(.)6.57
اما ابلن�سبة مل�ستوى التعلمي فقد بلغت ن�سبة املتعلمني يف رو�سيا ( )%6.99نظر ًا جملانية التعلمي وجحم الانفاق احلكويم اذلي
بلغ ن�سبة( )%2.4من املزيانية العامة ،كام ارتفع م�ستوى البحث العلمي يف رو�سيا وتطورت العلوم الرو�سية عىل امل�ستوى
العاملي� ،إذ احتلت ااكدميية العلوم الرو�سية (روسيساكاي أ�اكدمييا انووك )PAH,RAN -املرتبة الاوىل عاملي ًا يف الفزيايء
والكميياء واجليولوجيا ،واملرتبة الثانية يف الرايضيات ،واملرتبة الثالثة من حيث اصداراهتا العلمية والبحثية( .)36وتعاين رو�سيا
من خلل دميغرايف �آخر يمتثل يف ارتفاع معدالت الهجرة من واىل رو�سيا الاحتادية ،وما لهذه الهجرة من ت�أثريات عىل سوق
العمل يف رو�سيا� ،إذ عانت رو�سيا من «جهرة العقول» ،هبجرة اكرث من( )5.1مليون هيودي رويس غالبيهتم من ذوي الثقافة
العالية من اطباء وعلامء وخرباء معلوماتية اىل «ارسائيل» يف الفرتة ما بني( ،)0002-5891وابملقابل تعاين رو�سيا من وجود
اكرث من( )7مليون هماجر عىل اراضهيا ،حوايل( )4مليون مهنم دخلوا البالد بصورة غري رشعية غالبيهتم من الصني ،وينافس
هؤالء املهاجرين الساكن الروس يف سوق العمل يف ظل ارتفاع معدالت البطاةل وقةل فرص العمل .وقد بد أ�ت احلكومة
الرو�سية ابتباع �سياسات تشجيع عودة املهاجرين الروس اىل البالد من خالل تقدمي احلوافز وحتسني الظروف املعي�شية
والصحية ،وجنحت يف عام ( )7002بإعادة حوايل( )02الف رويس اىل البالد ،وتطمح اىل رفع هذا العدد اىل( )003الف
حبلول عام( ،)5202كام اتبعت احلكومة الرو�سية �سياسات هتدف اىل تنظمي الهجرة الرشعية وغري الرشعية وذكل من خالل
الا�ستفادة من العامل املاهرين مهنم وذوي املهن يف حتريك السوق الرويس وتن�شيط الاقتصاد( .)37ويعد التنوع القويم وادليين
من خصائص اجملمتع الرويس ،وهذا التنوع هو ظاهرة مالزمة للشلك ال�سيايس والاجامتعي لرو�سيا الاحتادية ،ورثته عن
34 “Central Asia: Russia”, The World Fact book, Op., Cit, pp.1-2.
35 Islam to become Russia’s predominant religion by 2050? Pravda, July 21, 2008.
36 “Russian Federation”, World Statistics Pocketbook 2016, UN Statistics Divisions, United
Nations, 2016, http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Russian%20Federation.
 37ينظر :مروان اسكندر ،الدب ينقلب نمراً ،روسيا :الوالدة الجديدة ،ط(( ،)1بيروت ،رياض الريس للكتب والنشر،)1102 ،
ص.534-134
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الاحتاد السوفييت السابق .فالشعب الرويس ينقسم أ�ثني ًا اىل( )581مجموعة اثنيةّ ،
يشك الروس(السالف) اجملموعة الاكرب
بن�سبة( ،)%1.08أ�ي حوايل( )111مليون نسمة ،يسكنون مناطق وسط وشامل رو�سيا ،ومناطق هنر الفولغا والاورال
و�سيبرياي واقىص الرشق ،ت�أيت بعدها(التتار) بن�سبة( ،)%9.3أ�ي حوايل( )3.5مليون نسمة ويقطن غالبيهتم املناطق اجلنوبية
يف القسم الاورويب من رو�سيا ،اما اجملموعات الرئي�سية الاخرى ،فه�ي :الاوكرانيني بن�سبة( )%4.1أ�ي حوايل( )9.1مليون
نسمة ،والبشكري بن�سبة( )%1.1أ�ي حوايل( )5.1مليون نسمة ،واجلوفاش بن�سبة( )%1أ�ي حوايل( )4.1مليون نسمة،
والشيشان بن�سبة ( )%1أ�ي حوايل( )4.1مليون نسمة ،والارمن بن�سبة( )%9.0أ�ي حوايل( )2,1مليون نسمة ،ابلإضافة
اىل ابيق اجملموعات االثنية .وتعترب اللغة الرو�سية يه اللغة الرمسية للبالد� ،إذ يتحدث هبا اكرث من( )%18من ساكن رو�سيا،
أ�ي حوايل( )051مليون مواطن ،اما اللغات الاخرى واليت يبلغ عددها اكرث من( )001لغة ،واشهرها :الترتية ،والاوكرانية،
واجلوفا�شية ،والبشكريية ،واملوردفينية ،والشيشانية .و أ�كرث هذه اللغات شعبية بعد الرو�سية ،يه اللغة الترتية اليت يتحدث
هبا اكرث من( )%3من ساكن البالد ،وجتدر الاشارة اىل ان معظم الناطقني بلغات ا ألقلية يتحدثون الرو�سية أ�يض ًا اىل
جانب لغاهتم االثنية( .)38اما ابلن�سبة للجامعات ادلينية يف رو�سيا ،فهناكل العديد من ادلايانت ،لكن غالبية الشعب الرويس مه
من :الارثوذكس ،واملسلمني ،والارمن ،والهيود ،والبوذيني ،وجتدر الاشارة اىل أ�ن أ�عداد أ�تباع اجملموعات ادلينية يف رو�سيا
خيضع للتقديرات وليس هناكل ارقام دقيقة ،وذكل لكون التعداد الرويس الرمسي للساكن ،ال يعمتد املعتقد ادليين مكعيار يف
التعداد الساكين ،وابلتايل يقدّ ر عدد الارثوذوكس يف رو�سيا بـــ( )07-05مليون ،واملسلمون بــ( )52-51مليون ،والارمن
بــــ( )1-054مليون ،وحوايل( )052الف هيودي ،و( )035الف بوذي( .)39وهناكل خلل دميغرايف �آخر يتعلق ابلتناقص
ال�سنوي للمواطنني الروس الارثوذوكس من ذوي الاصول السالفية –حبسب التقديرات -مبعدل يرتاوح(� )%7-4سنو ًاي،
يف مقابل زايدة �سنوية للساكن الروس املسلمني من ذوي الاصول القوقازية مبعدل( ،)%31الامر اذلي زاد من خماوف
تغري البنية القومية وادلينية لدلوةل الرو�سية حبلول عام( .)40( )0502وابلرمغ من علامنية ادلوةل الرو�سية ،و أ�ن ادل�ستور الرويس
نص عىل ان رو�سيا الاحتادية دوةل علامنية ،ومل حيدد دين ًا رمسي ًا لدلوةلّ � ،إل أ�ن رو�سيا يف احلقيقة تعترب نفسها دوةل م�سيحية
ارثوذك�سية ،ومن هذا املنطلق فقد لعبت الكنيسة الارثوذك�سية الرو�سية دور ًا همامً يف �سياسات الاصالح والتحديث اليت
اتبعهتا احلكومة الرو�سية منذ عام( ،)0002ال�سامي يف اجلوانب الاجامتعية والثقافية ،ووفق ًا ألحد املفكرين الروس ف�إن رو�سيا
ومن اجل أ�ن تكون قادرة عىل املنافسة عاملي ًا ،ف�إهنا جيب أ�ن تكون وفيّة إلرهثا ادليين الارثوذكيس ،جفوهر معلية التحديث
الاجامتعي والثقايف ،يرتكز عىل قمي «الابداع» و»احلرية» و»املُثُل الاجامتعية وال�سيا�سية العليا اجلديدة» ،وهذه القمي لكها
متجذرة يف التقاليد التارخيية لرو�سيا الارثوذك�سية ( .)41ولقد حققت الكنيسة أالرثوذك�سية الرو�سية بعض النجاحات منذ
عام( ،)1991مبا يف ذكل ارتفاع عدد اتباعها من املواطنني الروس ،فلقد اظهرت نتاجئ لال�ستطالعات اجراها (مركز نيفادا)
الامرييك ،تزايد اتباع الكنيسة الارثوذك�سية الرو�سية من( )%95يف عام( ،)3002اىل( )%17يف عام ( ،)8002وعىل
الصعيد ادلاخيل ،متكنت الكنيسة من ا�ستعادة ممتلاكهتا اليت صادرها ال�شيوعيون يف فرتة حمك الاحتاد السوفييت ،كام مت
ت�أسيس نظام قساوسة احتادي يف اجليش الرويس ،ومت ارسال رجال ادلين اىل الوحدات العسكرية ،وتدريس الثقافة امل�سيحية
ا ألرثوذك�سية يف مجيع م�ستوايت التعلمي يف املدارس العامة يف رو�سيا .وحصلت الكنيسة الارثوذك�سية عىل ثقة واحرتام الغالبية
العظمى من الشعب الرويس ،مكؤسسة قادرة عىل تعزيز الوحدة داخل اجملمتع ،ولعب دور الو�سيط يف حاةل وجود أ�ي أ�زمة
& 38 Mikhail Glazunov, Corporate Strategy in Post-Communist Russia, Routledge: Taylor
Francis, 1st edit, New York, 2016, p.53.
39 For more details about Ethnic Groups in Russia, See: Marjorie Mandelstam Balzer, Religion
and Politics in Russia: A Reader, Routledge: Taylor & Francis, New York, 2015.
40 “Islam to become Russia’s predominant religion by 2050?”, Op., Cit.
41 Nicolai N. Petro, Russia’s Modernization: The Role of the Russian Orthodox Church,
University of Rhode Island, West Greenwich, 2011, p.3.
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�سيا�سية يف رو�سيا .كام توسعت �آفاق التعاون بني ادلوةل والكنيسة يف جمال ال�سياسة اخلارجية الرو�سية؛ فادلوةل تدمع حضور
الكنيسة وتغلغلها يف دول «اجلوار القريب» ،ابعتبارها مظهر همم من مظاهر «ادلبلوما�سية الشعبية» الرو�سية(.)42

نتائج البحث:

يعاين الاقتصاد الرويس مشالك حقيقية ،يُ�ستلزم لتجاوزها توافر ظروف اقتصادية عاملية منا�سبة� ،إذ أ�ن احللول
الاقتصادية اليت قدمهتا حكومة بوتني مل ت�ستطع وقف الرتاجع يف مؤرشات الاقتصاد الرويس ،وهذا ما اكدته تقارير
املؤسسات الاقتصادية العاملية ويف مقدمهتا البنك ادلويل اذلي أ�كد ب�أن امام الاقتصاد الرويس رحةل طويةل ليك ي�ستعيد
عافيته من جديد يف ظل الظروف الاقتصادية العاملية احلالية الصعبة ،وت�أثريات ا ألزمة الاقتصادية العاملية الاخرية وما اعقهبا
من اهنيار اسعار النفط العاملية .وابلنتيجة ف�إن العامل الاقتصادي ابعتباره احد مقومات الاسرتاتيجية القومية لرو�سيا
الاحتادية ،سيشلك بوضعه احلايل عقبة يف طريق سعي رو�سيا ال�ستعادة مزنةل القوة العظمى ،وما يواجه هذا املسعى من
عقبات وصعوابت يقف الغرب والوالايت املتحدة وراء البعض مهنا ،ا ألمر اذلي جعل هدف جتاوز هذه العقبات احد امه
اهداف رو�سيا يف ادارة ازماهتا الاقلميية وادلولية ،وهو ما جتىل بصورة مبارشة يف الازمة الاوكرانية ،وبصورة غري مبارشة يف
الازمة السورية.
تلعب النخبة ال�سيا�سية الرو�سية و�شبكة العالقات بني تياراهتا وافرادها دور ًا همامً يف التوهجات الاسرتاتيجية لرو�سيا
الاحتادية ،يساعدها يف ذكل تركيبة النظام ال�سيايس والاقتصادي الرويس ،واليت ال تسمح ملؤسسة أ�و هجة بعيهنا الانفراد
بصنع القرار ال�سيايس وتوجهيه لوحدها ،عىل الرمغ من تفاوت امهية وصالحيات ودور لك مؤسسة من هذه املؤسسات عن
الاخرى ،ويبدو اليوم أ�ن مجموعة ال�سيلوفييك يه اليت تتصدر املشهد ال�سيايس للنخبة ال�سيا�سية الرو�سية ،وذلكل ف�إن فهم
مزاج ورؤية هذه النخبة يقود �إىل فهم أ�فضل ل�سياسة رو�سيا .ومن انحية اخرى ف�إن الاجتاهات الرئي�سية للر أ�ي العام الشعيب
الرويس التزال سائدة يف اوساط الشعب ورشاحئه وطبقاته اخملتلفة ،فالطبقة املثقفة مل ت�ستطع بعد بلورة ر أ�ي عام قوي
ومؤثر يف اجملمتع ،م�ستقل عن التوجه احلكويم ،وذكل لعدة ا�سباب مهنا ،أ�ن وسائل الإعالم ومؤسساته يف رو�سيا وابذلات
الصحافة ،الزالت تعاين العديد من القيود ،واعامتدها عىل ادلمع احلكويم ،الامر اذلي أ�فقدها جزء ًا كبري ًا من ا�ستقالليهتا،
ابلإضافة اىل أ�ن الكثري مهنا وال�سامي املشهورة ،تعود يف ملكيهتا �إىل كبار رجال املال واحصاب الرشاكت الكربى ،وهؤالء يف
غالبيهتم من املوالني للسلطة وادلامعني لتوهجاهتا ال�سيا�سية.
يشلك املقوم العسكري جحر الزاوية يف الاسرتاتيجية القومية العليا لرو�سيا الاحتادية ،واداة اسا�سية من ادوات
Jarosław Ćwiek-Karpowicz,, ” Role of the Orthodox Church in Russian
Foreign Policy”, Bulletin, no.109, The Polish Institute Of International
Affairs, Warsaw, 2010, pp.336-337.
)(42

42
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�إن السبب الرئييس وراء تصاعد ادلور الرويس يف النظام ادلويل وتزايد فعاليته ،يعود يف احد أ�مه جوانبه اىل �سياسات
وتوهجات القيادة ال�سيا�سية اجلديدة وعىل ر أ�سها الرئيس فالدميري بوتني ،واذلي متكن من توظيف قدرات ادلوةل الرو�سية
ومواردها عىل النحو ا ألمثل ،وا�ستغالهل الظروف ادلولية الراهنة واليت تشهد تراجع دور وماكنة الوالايت املتحدة وظهور
بعض القوى اجلديدة املنافسة للوالايت املتحدة ال�سامي عىل الصعيد الاقتصادي و أ�مهها الصني.
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ادارة ازماهتا الاقلميية وادلولية ،مبا حيقق اهدافها ومصاحلها القومية ،وهذا يتضح من خالل جحم الانفاق العسكري املزتايد،
واملزيانيات الضخمة اليت مت رصدها لتطوير وحتديث القوات املسلحة الرو�سية ،رمغ الصعوابت والازمات الاقتصادية اليت
يعاين مهنا الاقتصاد الرويس ،مبا جيعل مهنا قوة عسكرية عظمى لها وزهنا يف الساحة ادلولية.
تعاين الاوضاع اجملمتعية يف رو�سيا الكثري من املشالك اليت تؤثر عىل ا�ستقرار ادلوةل ادلاخيل ،وتنعكس عىل اسرتاتيجيهتا
العليا ،وادارهتا ل ألزمات الاقلميية وادلولية .وابلرمغ من ان احلكومة الرو�سية بد أ�ت بربانمج اصاليح وحتدييث ،ا�ستطاعت
من خالهل حتقيق العديد من النجاحات وحل الكثري من املشالكت عىل الصعيد اجملمتعيّ � ،إل أ�ن هناكل قضااي حيوية ومشالك
ياكد يكون من الا�ستحاةل مباكن حلها بربامج اصالح او �سياسات حتديث ،قضااي تتعلق ابلرتكيبة االثنية والعرقية املتنوعة
للشعب الرويس ،جتعل من رو�سيا أ�كرث عرض ًة ل ّمنو احلراكت الانفصال ّية الّيت تنادي ابال�ستقالل عن امجلهورية الفيدرالية،
جزءا من رو�سيا اترخيي ًا� ،إذ يعود انضامم بعضها �إىل رو�سيا
ال�سامي و أ� ّن الكثري من ا ألرايض التّابعة اليوم لرو�سيا مل تكن ً
للحرب العامل ّية الثّانية ،أ�ي منذ اكرث من �سبعون عا ًما فقط ،فاحلرب يف الشيشان ،ومطالب الانفصال يف لك من :تتار�ستان
وابشكور�ستان واو�سيتيا الشاملية وايقوتيا واكريليا و�سيبرياي واكلينينغراد وغريهاّ ،
تشك لكها بؤر رصاعات اكمنة من املمكن
ان تتفجر يف اي وقت.
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Structured Abstract
The research examined a significant issue in the field of international
relations, the issue that, “Russian Federation Rising Power: Strengths
and Weaknesses”. Since the beginning of 21st century, Russian
Federation has devoted increasing attention to the importance of
formulating new strategic foundations for it’s geostrategic, political,
economic, military and community strengths with all its aspects.
The Russian Federation is an international rising power and achieves
its ultimate goal of protecting its national security and restoring the
status of the “superpower”. Thus, the research has been divided into
five main axes, as well as the introduction and conclusions, as we dealt
in each of these axes: research on the strengths of Russia, including the
aspects of strength and weaknesses, and finally reached a conclusion
represented the findings of the research results about the Russian rising
power and what have the strengths and weaknesses points that stand in
the way of this international rising power.
The main reason for the increase in the Russian role in the
international system and its increasing effectiveness is due to one of
its most important aspects of the policies and directions of the new
political leadership led by President Vladimir Putin, which managed
to employ the capabilities of the Russian state and its resources
optimally. The decline of the role and status of the United States and
the emergence of some of the new forces competing with the United
States, especially on the economic level, notably China.
The Russian economy is suffering from real problems that need to
be overcome by the availability of appropriate international economic
conditions. The economic solutions provided by the Putin government
have not been able to stop the decline in the indicators of the Russian
economy, as confirmed by the reports of the world economic
institutions, a long journey to regain its health under the current difficult
global economic conditions, the effects of the recent global economic
crisis and the subsequent collapse of world oil prices. As a result, the
economic factor as one of the components of the national strategy of the
Russian Federation, will be the current status of an obstacle in the way
of Russia’s quest to regain the status of superpower, and the face of this
endeavor of obstacles and difficulties stand the West and the United
States behind some of them, which made the goal of overcoming these
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obstacles one of the most important goals Russia is in the management
of its regional and international crises, which was directly manifested
in the Ukrainian crisis, and indirectly in the Syrian crisis.

Ahmed Yousif KIETAN

The Russian political elite and the network of relations between
their currents and individuals play an important role in the strategic
orientations of the Russian Federation. This is aided by the structure
of the Russian political and economic system, which does not allow an
institution or entity to monopolise political decision-making alone. It
is the foundation of these institutions and the other, and today it seems
that the Siloviki group is at the top of the political scene of the Russian
political elite, so understanding the mood and vision of this elite group
leads to a better understanding of Russia’s policy. On the other hand,
the main trends of Russian popular opinion still prevail among the
people, its different classes, and classes. The intelligentsia has not
yet succeeded in crystallizing a strong and influential public opinion
in society independent of the government orientation, for reasons that
include the media and its institutions in Russia, , Still many suffer
constraints, and depend on government support, which has lost a
large part of its independence, in addition to many of them, especially
the famous, owned by the major financial men and owners of large
companies, and most of them loyal to the authority and supporters of
the political orientation.
The military pillar is the cornerstone of the national strategy of the
Russian Federation and a key instrument of managing its regional and
international crises to achieve its national goals and interests. This is
evident by the increasing volume of military spending and the huge
budgets allocated for the development and modernization of the
Russian armed forces. The difficulties and economic crises experienced
by the Russian economy, making them a great military force have
weight in the international arena.
The social situation in Russia suffers from many problems that
affect the internal stability of the country and are reflected in its
supreme strategy and its management of regional and international
crises. Although the Russian government has embarked on a reform and
modernization program, through which it has achieved many successes
and solved many problems at the community level, there are vital issues
and problems that are almost impossible to solve with reform programs
or modernization policies, issues related to the ethnic and ethnic
composition of the people Russia makes Russia more vulnerable to
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the growth of separatist movements calling for independence from the
Federal Republic, especially since many of today’s territory of Russia
has not been part of Russia historically, the return of some of them
to Russia to the Second World War More than 70 years ago, the war
in Chechnya and the demands for secession in Tatarstan, Bashkurstan,
North Ossetia, Yakutia, Karelia, Siberia, Kaliningrad and elsewhere
are all potential hotbeds of conflict that can erupt at any time.
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