
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

قتصادية مدعومة  اعتبارات جيوسياسية و ل   ؛سابًقا أولية  السوڤيتيلدان الفضاء  تعد العالقات الروسية مع ب

ان في  تشترك الدولت  ،اجغرافي   ا لتعامل موسكو مع محيطها القريب.وتمثل دولة منغوليا نموذًج   .رتباط تاريخياب

ستقالل منغوليا  ادعم  في    1911همت روسيا القيصرية عام  أس  ،اتاريخي  و   .متر( كيلو 3500)يبلغ طولها  حدود  

سقوط   تشينغ إبان  تأثالحاكمة  الصينية  ساللة  كما  ثورة  ،  إبان  الروسية  األهلية  بالحرب  ودعم    1917رت 

جري ،  1945عام    ، ثم1924عام    السوڤيتيتحاد  التابعة لال  جمهورية منغوليا الشعبيةقيام    السوڤيت
ُ
  ستفتاء ا  أ

عتراف بدولة منغولية  ستقالل، وتم ال ، وجاء التصويت لصالح ال ن اتفاقيات مؤتمر يالطافي منغوليا كجزء م

عالقات دبلوماسية مع الدول   أقيمتثم ، 1948  عام   ن جمهورية الصين، ثم دولة كوريا الشماليةم 1946عام 

في األمم املتحدة عام   ا، وأصبحت منغوليا عضوً 1955عام  ، والهند 1950بداية عام  السوڤيتيتحاد التابعة لال

 . 1963كأول دولة غربية عام معها  اسية  ، وأقامت اململكة املتحدة عالقات دبلوم1961

  ،عريضلروسية على نطاق  تدريس اللغة ا ، وتم  السوڤيتيتحاد  في فضاء ال  تطورت منغوليافي القرن العشرين،  

م  ذهب  و  النخبةكثير  الجمهوريات الشتراكية    املغولية  ن  اتحاد  في  الجامعات  مجلس    أو دول   ة،السوڤيتيإلى 

القتصادي   عام  التعاون  تأسس  بـ  ا وُعرف    ،1949الذي  و "كوميكون ال"ختصاًرا  على  كلي    منغوليا   عتمدتا.  ا 

العامة والصناعة  لالستثمارالسوڤيتي  التحاد   إلى  ،  في املراكز الحضرية والخدمات  تطوير عمليات  باإلضافة 

خاصة فيما يتعلق بمعدن النحاس، ونما الدخل السنوي للبالد في السبعينات والثمانينات بمعدل    ،التعدين

 %(. 6ن )اقترب م

طلقت    في عصر غورباتشوف،
ُ
املنغولي    قتصاد، ما أفقد الالسوڤيتيتحاد  نهار الاومعها   ،بيريسترويكاالعملية  أ

عملية تحول    أتات، وبدي ستقالة مطلع التسعينن قيمته، وأجبر الحزب الحاكم املنغولي على ال %( م40نحو )

قتصادية عميقة، وتراكمت  اما دفع البالد نحو أزمة    ؛تقريًبا   يءقتصاد السوق عبر خصخصة كل ش اكبيرة تجاه  

روسيا، لدى  املنغولية  مانحيعُ و   الديون  مؤتمر  توفير  قد  على  البالد  ملساعدة  اليابانية طوكيو  العاصمة  في  ن 

األمريكي إلت وال الدولر  الخارجية،  التجارة  العاملي مام عمليات  السوق  و ةرتباط   ن املانحي  مؤتمر   عقد  استمر، 

 . 2003ا حتى عام سنوي  

، وقام  خطوات إلصالح العالقات مع منغوليا، اتخذ  في موسكو   السلطة رأس  إلى    پوتين   ڤالديمير  عندما وصل

كما وعد بشطب الديون    . ليصبح أول رئيس روس ي منذ بريجنيف يقوم بذلك  ،2000بزيارة تاريخية للبالد عام  

 مجلس التحاد الروس ي على اتفاقية بين  وافق  پوتينعلى وعد  اعامً   16 وبعد مرور املنغولية املستحقة لروسيا.  



 
 
 

 

صادق الرئيس  و   ،املستحقة  ةنغولي املنها أن تؤدي إلى تسوية الغالبية العظمى من ديون  روسيا ومنغوليا من شأ

حيث كانت املوازنة    ؛مالئًما  2016ولم يكن توقيت إلغاء الديون في عام    التشريع الخاص.  هذا  على  پوتينالروس ي  

غلبت  ة الجيوسياسية  لكن النظر   ،عدلت النمو سلبيةكانت مو   ،2015العامة لروسيا تشهد عجًزا طوال عام  

 قتصادية. الحسابات ال

قتصادية مع  للعملية ال  الرقمية   ةالقيم  نتي في ضوء نظرة جيوسياسية أوسع مإن إرضاء موسكو ملنغوليا يأ 

ك  ثالثة ماليين نسمة سكانه    بلد عدد الطلي  تقريًبا، ويعتمد  إمدادات  في  إلى  ا على روسيا  تجارة  اقة، باإلضافة 

أنها هدف  إلى  ن، باإلضافة  مهمة بين البلدي لتقاء  اما يجعلها نقطة    تقع بين روسيا والصين،  فمنغولياالسلع،  

 سيا.آموطئ قدم مثالي للوليات املتحدة ملد نفوذها بين منافسيها في و  ،إستراتيجي

  هاالحكومات، لكن  ثم روسيا والصين تتم على مستوى السوڤيتي  كانت عالقات منغوليا مع التحاد    ،افتاريخي  

لهم    الذين  سكان املغول الجميع  مع    عريض،وعلى نطاق   ،باشرةاملقتصادية  الثقافية و ال  هاروابط  أحيت مؤخًرا

، إلى  وتيفا في روسيا  ،وكامليكيا  ،وبورياتيا  ،جمهوريات ألطاي وذلك في    ،روابط تاريخية مع اإلمبراطورية املغولية

نغوليا ويزيد قيمتها في سياسة  وهو ما يعزز نفوذ م،  ذاتي في الصينتمتع بحكم  التي  منطقة شينجيانغ  جانب  

 القوى العظمى املتصارعة. 

منذ عام  مع الوليات املتحدة  وعززت بواسطتها عالقتها   ، نغوليا بالفعل سياسة ُعرفت بـ "الجار الثالث"طورت م

  األمريكي الرئيس  كما زار    ،1991زيارة الوليات املتحدة عام  ب توى  بدأ مسؤولون منغوليون رفيعو املس و   ،1987

، وشاركت بعدها البالد  لدعم ما أطلق عليه آنذاك الديمقراطية الوليدة  2001  جيمي كارتر منغوليا عامالسابق  

تي ال  ،2005  الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش عام   ، ثم جاءت زيارة2003في قوات حفظ السالم الدولية عام  

الحرب على همت في  أسالتي    لوليدةااملنغولية  قراطية  لديمل  ه أيًضاظهار دعمإل   ؛فقط  ربع ساعاتأ استغرقت  

وأفغانستان عام  افي ضوء    العراق  بالحدود.  تتقيد  ل  التي  الحرية  بقيم  منغوليا    2018لتزامها    ا عرضً قدمت 

.  كيم جونغ أون الشمالي  الرئيس الكوري  مب و تر   الرئيس األمريكي السابق دونالد  ستضافة القمة التاريخية بينل 

املنغولية العالقات  تطورها  األمريكية    - وبلغت  أكدت ذروة  منغوليا  واشنطن    عندما    في  مهم   "شريك أن 

 ".منطقة املحيطين الهندي والهادئ إستراتيجيتها املتعلقة ب

مانع موسكو استغالل منغوليا في الحد ركة ملحاولت  تبدو روسيا ُمد
ُ
واشنطن مد نفوذها إلى منغوليا، وقد ل ت

 لذا    ؛سيا، لكن في الوقت نفسه يجب أن يتم هذا في حدود مفاهيم األمن القومي الروس يآن النفوذ الصيني في  م



 
 
 

 

التي تعد واحدة    ( 2018  -الشرق )  ة مناور مثل    ، املناورات العسكرية الكبرى ا في  منغولي   تحرص موسكو على إشراك

ألف   (36)ألف عسكري، و  (300) حونوشارك فيها  ،أضخم املناورات التي نفذها الجيش الروس ي منذ عقودن م

 دبابة ومدرعة، وأكثر من ألف مروحية وطائرة مسيرة. 

ناك عضو آخر في  ؛ بل هن النفوذ األمريكي أو الصيني فقط املنغولية تحديات م  -ل تواجه العالقات الروسية 

مؤخًرا    التي نجحت  ،وهو تركيا  ،ن موسكوأرضية مشتركة في الفضاء القريب محلف الناتو يجد له مصالح و 

بواسطة دبلوماسيتها الناعمة في أن تضع نفسها على خريطة الحكومة املنغولية عبر تقديم مساعدات طبية  

ستثمار في املجال  ية تستهدف ال شاء شراكات إستراتيجإن ، باإلضافة إلى  19  -كوفيدخالل جائحة    برزت أهميتها

  - تيكا)نح الوكالة التركية للتعاون والتنسيق  إلى م  خالتما باتولغا  نغولي السابق؛ ما دفع الرئيس املالزراعي املنغولي

TIKA  )بالده.واملساهمة في تنمية    ،في تعميق العالقات بين البلدينها  لدور تقديًرا    ؛ وسام دولة منغوليا للسالم  

  ،راع السوري الص  ، مثل خرى أيتيح لها مساحة ملناورة موسكو في ملفات إقليمية    في منغوليا  ألنقرة   الوجودوهذا  

 واألوكراني. ،والليبي

إلبقاء  ي منغوليا، تظهر هنا حاجة موسكو إلى ااألمريكي أو التركي )الذي يمثل الناتو( ف  الوجودخطورة  وبالنظر إلى  

منغوليا  و روسيا  بين  جراء محاورات ثالثية )إلى إ  پوتينلذا دعا الرئيس الروس ي    ؛على الصين في املعادلة املنغولية

   الصين(و 
ُ
إلى  على املسائل القتصادية،    -في املقام األول   -ركزت قضايا السياسة    بشأنتنسيق اآلراء  باإلضافة 

ن الصين، فروسيا تواجه حرب عقوبات  تمثل قيمة لروسيا ومنغوليا أكثر م. لكن هذه الطاولة الثالثية  الخارجية

ا نحو الصين، ومنغوليا في 
ً
جبرها على التوجه شرق

ُ
 إذا ،ستثماراتتدفق ال حاجة إلى في أوروبا ت

ً
أصبحت   خاصة

  غاز   وط وبناء طرق سريعة وخط  ،شبكات سكك حديد تشييدلذا ترغب في    ؛إلمداد الطاقة للصين  ا رئيسي    امعبرً 

 ين عبر أراضيها. يتصل بين القوتين العظم

  ، لكن منغولياتحركات مناهضة للقوى األطلسية  ، بل تعّدهاهذه النقاشات الثالثيةيبقى هناك رفض أمريكي ل 

في تعتمد على روسيا    القريبين لصالح جار ُمتخيل بعيد، باإلضافة إلى أنها   الجارينل تستطيع أن تشتري عداء  

ن ناحية  مو   .من حجم مبادلتها التجارية%(  90)  وعلى الصين بنحو  ،احتياجاتها النفطية  ن%( م 90سد نحو )

من    على مخاوف  هذا  يبقيُ   ،خرى أ أنفسهم  نموذجأ املنغوليين  خلق  على  قادرين  غير  الل  نهم  بين  قوى  لتوازن 

واحدة من الدول القليلة التي تتمتع بعالقات جيدة مع  ، يشابه دورهم في ملف األزمة الكورية، فمنغوليا  العظمى

 بالغ    ا الروسية يجعل أي سياسة مستقلة أمرً   - نغوليةالشراكة امللذا فتعميق    ؛كل من كوريا الجنوبية والشمالية



 
 
 

 

 و   الصعوبة، كما أن الشراكة التجارية بين منغوليا
ً
النظام الداخلي املنغولي،   فيخالفية تؤثر    االصين تخلق نقاط

، وبدأت  لحمايتها  السوڤيتيستعانت بالجيش  او   ،حتاللهااخالل السبعينيات اتهمت منغوليا الصين بالرغبة في  ف

  ه قوةفيليس   ،ختلفنوع من ا مصيني   الكن اآلن، تواجه منغوليا خطرً  ،1979املهاجرين الصينيين عام  في طرد 

انخفاض الركود  قتصاد الصيني يجعل  رتباط الكبير باله ضغط على القتصاد املنغولي، فال ؛ وإنما فيعسكرية

 اء تناقص الطلب على املعادن املنغولية. جرّ من الصين يعني زيادة الركود في منغوليا في 

التي ،  ملنغوليا، باإلضافة إلى سياستها املتعلقة بالجار الثالث  أن الصين هي الشريك التجاري األكبر  مع،  أخيًرا

ن روسيا تظل األكثر  إفالعظمى،    بين القوى   سيادتهاترغب بها إقامة عالقات مع الوليات املتحدة للحفاظ على  

    ن شطب، بداية مرة للمنغوليينفقد قدم خدمات كبي  ؛ ا في هذادورً   پوتين  أدى ، وقد  وتأثيًرا  شعبية
ً

الديون وصول

  ،تاريخيةالتقاليد  الو   ،املشتركة  شاسعة الحدود  لسماح بالسفر إلى روسيا بدون تأشيرة. وهذا إلى جانب الإلى ا

ل يمكن التفريط    على أنها فرصة  ،إلى منغولياخاصة    التقارب بين شعوب البلدين، فهناك نظرة روسية حكوميةو 

للها، فاألخيرة  في رئيس ي  البتروليةمستورد  المشتقات  إلى  ،  من إجمالي وارداتها  %(22)شكل  تي  ت،  أن  باإلضافة 

مليون دولر    (56.2)  منغوليا بـ  صدرتحيث    ،صالح روسيا بشكل مطلقيزان التجاري بين البلدين يميل إلى  امل

نغوليا  متحتاج روسيا إلى عالقة إيجابية مع  لذا    ؛مليار دولر  (1.54ستوردت بـ )اوسكو، و إلى مفقط من البضائع  

 يشغلوا فراغ موسكو. ون أن ن مستعدوألنه إن تعثرت تلك العالقة فهناك خصوم كثير ؛دائًما

 استنتاجات 

 . سابًقاالسوڤيتي لدان الفضاء لعالقات الروسية مع بل دولة منغوليا نموذًجا تعد .1

  جميع السكان املغول   مع  عريض،وعلى نطاق    ،روابط ثقافية واقتصادية مباشرةتتمتع دولة منغوليا ب .2

 في روسيا والصين.

 تصال بين روسيا والصين. اا تمثل نقطة منغوليا جغرافي   .3

 ا قد تكون منطقة ضغط على روسيا.منغوليا جيوسياسي   .4

للصراع مع الوليات املتحدة، والصين،   يأتي في ضوء نظرة جيوسياسية أوسع  إرضاء موسكو ملنغوليا .5

 وتركيا.

 



 
 
 

 

  ، مثل الوليات املتحدة   ،ن القوى كثيًرا م ناك  ه   ألن  ؛نغوليا دائًمااج روسيا إلى عالقة إيجابية مع متحت .6

اي تطمح  تال في حروبها الإلى  البقعة  الجيوسياس ي  قتصادية مع الصين، ولتهديد العمق  ستغالل تلك 

 الروس ي.

 

 

 

 

 


