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-1991األمخيكية خبلؿ السجة -ييجؼ البحث إلى استكذاؼ العبلقات الخوسية     
مغ الشاحية التاريخية وتحميل شبيعة العػامل السؤثخة فييا بعج انتياء الحخب  2001

الباردة، إذ دخمت العبلقات الثشائية بيغ البمجيغ مخحمة ججيجة مغ التصػر بعج تدمع 
مغ أبخز معالسيا التعاوف والذخاكة مع  لخوسي بػريذ يمتدغ الخئاسة، وكافذ االخئي

الػاليات الستحجة االمخيكية، فدار باقتراد الببلد نحػ الغخب محجثًا تغييخات جػىخية 
في فمدفة ونطاـ الحكع، مشيا قيامو بسحاوالت إصبلحية، وتغييخات جحرية في ليكمة 

ا معالجة الفذل االقترادؼ بصخيقة عخفت االقتراد الخوسي، أراد مغ خبللي
بػ)العبلج بالرجمة(، فأقجـ عمى سغ قػانيغ عجة تقزي بتحخيخ اقتراد الدػؽ، 
لكغ جيػده في إنقاذ اقتراد الببلد أدت في الشياية إلى تجىػر االوضاع الجاخمية 

 الخوسية في جػانبيا االساسية كافة.  
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The research aims to study Russian-American relations 

during the period 1991-2001 historically and to analyze the 

nature of the factors affecting them after the end of the Cold 

War, as bilateral relations between the two countries entered a 

new stage of development after the Russian President Boris 

Yeltsin assumed the presidency. One of its most prominent 

features was cooperation and the partnership with the United 

States of America, as he directed the country's economy 

towards the West, bringing about fundamental changes in the 

philosophy and system of government, including his reform 

efforts, and fundamental changes in the structure of the Russian 

economy, through which he wanted to address economic failure 

in a way known as (shock therapy), so he enacted several laws 

that require the liberalization of the market economy, but his 

efforts to save the country’s economy eventually led to the 

deterioration of Russia's internal conditions in all their 

fundamental aspects. 

Keywords: Russia and America; Yeltsin; Russian economy; 

Russian-US cooperation. 
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 مقجمة
مشح اياـ الكياصخة والدػفييت االمخيكية في تاريخيا -العبلقات الخوسية مخت

والخوس بيغ عبلقات صخاع، وتشافذ، وتعاوف وشخاكة، ثع الى تشافذ مغ ججيج. 
 ، كانت أقخب الى التعاوف والذخاكة.2000- 1991والعبلقة في السجة قيج البحث 

في السجة وىي مجة حكع الخئيذ الخوسي  ةاالمخيكي_ويتشاوؿ البحث العبلقات الخوسية
االسبق بػريذ يمتديغ، الحؼ تػجو في سياستو نحػ الغخب والػاليات الستحجة 
االمخيكية الستقجمة اقتراديا وعدكخيُا، العتقاده بأنيا الدبيل الػحيج إلنقاذ ببلده مغ 

والت حالة التجىػر التي أصابتيا مشح انييار االتحاد الدػفيتي وفذل كل السحا
االصبلحية في ليكمة االقتراد الخوسي التي قاـ بيا سمفو ميخائيل غػرباتذػؼ فيسا 

 سسي بػ)البيخستخويكا والكبلسشػست(. 
 مذكمة البحث:

األمخيكية دخمت مشعصفا ججيجًا -تتسثل مذكمة البحث في أف العبلقات الخوسية
ممحػضًا خبلؿ عقج  ، إذ شيجت تحدشًا وتعاوناً 1991بعج انتياء الحخب الباردة عاـ 

التدعيشيات نتيجة تبشي الخئيذ الخوسي بػريذ يمتديغ سياسة االنفتاح نحػ الغخب 
 وتحديغ العبلقات مع الػاليات الستحجة.

 أهسية البحث:
تتأتى أىسية السػضػع كػنو يشاقر مخحمة ميسة مغ تاريخ العبلقات الخوسية 

الببلد، ويكذف السحاوالت التي  االمخيكية التي أحجثت مشعصفًا خصيخًا في مدتقبل
أقجـ عمييا يمتديغ بيجؼ االنتقاؿ الى الشطاـ الخأسسالي بخصػات سخيعة، أراد مغ 
خبلليا معالجة الفذل االقترادؼ الخوسي بصخيقة الرجمة كسا أسساىا؛ فقاـ 
بإجخاءات عجة وأقجـ عمى سغ تذخيعات تقزي بتحخيخ الدػؽ واالسعار والعسمة 

اإلجابة  عغ التداؤؿ قائسًا حػؿ ىحه السحاوالت والتي يحاوؿ البحثالخوسية. فكاف 
عشيا، ىل نجحت مقاصج يمتديغ االصبلحية؟ أـ كانت نتائج جيػده التي قرج مشيا 

 االصبلح الفذل؟ وما ىي أبخز العػامل الجاخمية والخارجية التي أدت لحلظ؟. 
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 :هيكمية البحث
العبلقات  :ر األوؿناقر السحػ  تزسشت ليكمية البحث ثبلثة محاور رئيدة،

االمخيكية في جانبيا الدياسي في ضػء السدتججات الدياسية والفكخية _الخوسية
 .الخوسية، بعيج انتياء الحخب الباردة مصمع عقج التدعيشيات مغ القخف العذخيغ

الدياسات االقترادية وعبلقات التعاوف مع الػاليات  :فيسا تشاوؿ السحػر الثاني
المخيكية في ىحا الجانب حيث تع التصخؽ الى اتفاقات التعاوف بيغ الجانبيغ الستحجة ا

في مجاالت االستثسار، وفي تقجيع السداعجات السالية العاجمة لخوسيا، وفي عسمية 
تدييل انزساميا الى الييئات االقترادية الجولية مثل نادؼ باريذ وتدييل مياـ 

 روسيا لبلقتخاض مغ البشظ الجولي.
معالجة أمخيغ في الجانب االمشي والعدكخؼ، وىسا  تفقج تس :سحػر الثالثأما ال

مدألة كيفية الديصخة والتخمز مغ االسمحة الشػوية واالستخاتيجية الدػفيتية التي 
أصبحت مػزعة بيغ أربع دوؿ مدتقمة كانت تابعة لبلتحاد الدػفيتي وىي، أوكخانيا 

 .وببلروسيا وكازاخدتاف وروسيا
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 املبحث االول: العالقاث الروسيت االمريكيت يف اجلىانب السياسيت
 أواًل: الستغيخات الخوسية الجاخمية وأثخها في العالقات الخوسية االمخيكية

أخحت األوضاع الجاخمية تدػء وتتجاعى تجريجيًا في جسيػريات االتحاد 
السقجور وقف  الدػفيتي الدابق مشح ثسانيشيات القخف الساضي بحيث لع يعج في

التجىػر الدخيع الحؼ أصاب أركاف الجولة نفديا، فبات الدقػط وشيكًا ألسباب كثيخة؛ 
كاف أعطسيا تخدؼ الجانب االقترادؼ الستيالظ الحؼ نجع عغ التشافذ السحتجـ بيغ 
الػاليات الستحجة واالتحاد الدػفيتي الدابق، وسباؽ التدمح الحؼ أنيظ خديشة الببلد، 

جابة البصيئة لمشطاـ االشتخاكي الحؼ تحكسو مشطػمة فكخية معقجة نابعة وبدبب االست
، فمع يكغ لجييع مخونة كافية إلصبلح عجمة التصػر الدػفييت باأليجيػلػجيامغ تذبث 

مسا جعل الػاليات الستحجة  متسدكًا بالصابع البخاغساتي،مقارنة بالغخب الحؼ كاف 
تيا وترحح األخصاء التي وقعت بيا، الى تشجح في التغمب عمى السعػقات التي واجي

جانب اعتسادىا عمى مجسػعة كبيخة مغ الجوؿ الغخبية الغشية، مقابل لجػء االتحاد 
 .(1)الدػفييتي الى مج حمفائو مغ الجوؿ الفقيخة بالسداعجات الزخورية ليا

 1989تدامغ انتخاب جػرج إتر. دبميػ. بػش رئيدًا لمػاليات الستحجة عاـ
جار بخليغ، وكحلظ الحاؿ بالشدبة إلى تخاجع الشفػذ الدػفيتي الحؼ كاف عمى نييار جبإ

وربا الذخقية وشظ االنييار ىػ اآلخخ، االمخ الحؼ انعكذ عمى الحكػمات في بمجاف أ
التي أخحت تدقط الػاحجة تمػ االخخػ، بعج أف تعحر عمى الحكػمة الدػفيتية إرساؿ 

كانت روسيا إحجػ أىع الجوؿ التي شسميا التغييخ قػاتيا العدكخية لسدانجة تمظ الجوؿ. 
 (2)بدقػط االتحاد الدػفيتي، والتي لع تفمح فييا محاوالت ميخائيل غػرباتذػؼ

( اإلصبلحية، واشبلقو لمسذاريع السيسة في البشاء وإعادة الييكمة 1985-1990)
 (3)ا(لبلقتراد الدػفيتي، وإدخاؿ آليات الدػؽ بيغ عذية أو ضحاىا )البيخستخوك

و)الكبلسشػست( بسعشاىا )االنفتاح والذفافية في مؤسدات الجولة(، مشح تػليو الدمصة 
، بيجؼ إنقاذ ما يسكغ انقاذه مغ التخكة الثقيمة لببلده. غيخ أف تمظ 1985عاـ 
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غ يأمل بيغ الدػفييت وجعمت اإلصبلحياإلصبلحات أدت الى حرػؿ استياء وخيبة 
مشيع فكخ بالتخمي عغ إشار االشتخاكية، الحؼ يرابػف بالفدع لجرجة أف البعس 

 . (4)بقيت فيو اإلصبلحات مجخد حبخ عمى ورؽ 
حاوؿ الستذجدوف الدػفييت الكياـ بانقبلب ضج  1991وفي مشترف عاـ 

( الحؼ تػلى مشرب 1999-1991) (5)غػرباتذػؼ أحبصو مشافدو بػريذ يمتديغ
مظ الدشة سيصخ يمتديغ عمى االتحاد الخئاسة لخوسيا االتحادية فيسا بعج، وفي نياية ت

الدػفيتي. الحؼ عج حميفًا قػيًا لؤلمخيكييغ، عشجىا عالجت حكػمة بػش االب بسيارة 
نياية الحخب الباردة وعسمت عغ كثب مع كل مغ غػرباتذػؼ ويمتديغ بحخفية 

  .6))لرالح الػاليات الستحجة
غ سابقو، فسحاوالت ولع تكغ حخكة يمتديغ االصبلحية التي قاـ بيا أججػ م  

العبلج بالرجمة وتحخيخ االقتراد، ىي االخخػ لع تأت عمى االقتراد الخوسي اال 
وفي عيجه سمست روسيا لمغخب  بسديج مغ السذاكل التي تخاكست كسا سشخػ الحقًا.

وقجمت تشازالت سياسية وعدكخية كبيخة لرالح الػاليات الستحجة بيجؼ تحقيق وعػدىا 
االقترادية وقج كانت ىحه التشازالت احادية الجانب مغ دوف  زمتياأبإخخاج روسيا مغ 

مقابل أو ثسغ كاؼ. وىحا بجوره كاد يصيح بسقػمات الجولة الخوسية ويجعميا تقف في 
 .(7)فبلسخاحل عمى حافة الياوية ومخاشخ اإلاحجػ الس

ونتيجة لفذل يمتديغ في سشػاتو االولى مغ الحكع ولخضػخو لمػاليات الستحجة 
االمخيكية، بجأ يػاجو معارضة داخمية مغ قبل الحدب الذيػعي واالحداب القػمية، 
فصالبت ىحه االحداب باتباع سياسة ججيجة تقػـ عمى إعادة ىيبة روسيا، واستعادة 
الييسشة عمى الجوؿ السدتقمة كسا في الدابق، وقج كاف ليحا الحخاؾ تأثيخ واضح ضيخ 

بيا يمتديغ في التحػؿ نحػ بشاء سياسة ججيجة بعج فيسا بعج في السحاوالت التي قاـ 
 .(8)أف اتزح لجيو أف الػاليات الستحجة كانت تخجعو

لقج كاف الحخاؾ الدياسي والحخكات اإلصبلحية التي نذأت مع سقػط 
االتحاد الدػفيتي تعج نتاجًا متخاكسًا مغ الدخط الحؼ تسخزت عشو ثبلث ندعات 
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وىي: الشدعة الجيسقخاشية، والشدعة القػمية، وندعة  فكخية وسياسية كبخػ غيخ متبمػرة
. تبمػرت ىحه الشدعات وأفخزت ثبلث (9)التحػؿ إلى الخأسسالية واالرتباط بالغخب

اتجاىات ومجسػعات سياسية متشافدة في البخلساف الخوسي )مجمذ الجوما(، اثخت 
في الدياسات  بجورىا في السجاليغ الجاخمي والخارجي لخوسيا. وقج كاف ذلظ واضحاً 

التي اتبعتيا الحكػمات الخوسية الستعاقبة في عبلقاتيا الخارجية عبخ التحػؿ الحؼ 
شيجتو الببلد في تعامميا مع الجانب االمخيكي، إذ تحػلت تحػاًل كامبًل مغ شخؼ 
مشاوغ لمػاليات الستحجة إلى شخؼ يصخح نفدو متعاونًا بل تابعًا ليا. وانعكدت تمظ 

ت جدءًا مغ الحخاؾ الدياسي داخل البخلساف الخوسي الحؼ تشافدت الستغيخات وأصبح
فيو ثبلث مجسػعات سياسية بشت رؤاىا في ضػء الشدعات والتػجيات الدابقة والتي 

  بجت واضحة فييا ثبلث مجاميع وكسا يأتي: 
: تسثل الخيار الحؼ تبشى وجية الشطخ األوربية وضيخت  السجسػعة األولى   -1

دياسة الخارجية الخوسية في السخحمة األولى مغ حكع بػريذ يمتديغ معالسو عمى ال
 (10)بكيادة وزيخ خارجيتيا آنحاؾ أنجريو كػزارييف 1995الى نياية  1991نياية عاـ 

الحؼ يعج مغ أبخز مسثمي ىحه السجسػعة التي نادت بأىسية انجماج روسيا مع 
الشمدي باعتبار اف ىحا الحزارة الغخبية وبالتحجيج مع مجسػعة دوؿ حمف شساؿ ا

االنجماج ىػ الصخيق الػحيج لتسكيغ روسيا مغ الشيػض اقتراديا, واف انجماج مػسكػ 
غيخ السذخوط مع العالع الغخبي, ىػ وحجه القادر عمى إخخاج روسيا مغ محشتيا كسا 
أف ىحا االنجماج مغ شأنو إضعاؼ احتساالت عػدة الذيػعية الى روسيا، ولعل 

عج مغ أقػػ السجافعيغ عغ قزية تػسيع حمف شساؿ االشمدي شخقًا، كػزارييف كاف ي
بل واعتبخ اف عجـ تػسيع ىحا الحمف سػؼ يذجع العشاصخ القػمية الستصخفة في 
ببلده ويزخ باإلصبلحات الجيسقخاشية التي شيجتيا روسيا مشح انييار االتحاد 

 . (11)الدػفيتي
ج قػة دولية، وانسا أصبحت قػة وكاف رأػ مؤيجو ىحا االتجاه، أف روسيا لع تع

وأف تتبشى سياسة تتساشى  ،لحا عمييا أف تتجاوز عغ تصمعات الييسشة والقػة ،عادية
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وأف تكػف سياستيا الخارجية تػافكية تشطخ الى  ،مع الػاقع الججيج الحؼ صارت اليو
 لع يعج ليا خرػـ في العالع الججيج، وال ألنياالسرالح وليذ إلى "اإليجيػلػجيا" 
 . (12)ايجولػجية تخيج فخضيا عمى اآلخخيغ

الدياسة التي اتبعيا  ي آمشت بيا ىحه السجسػعة ىي؛ دععكانت أىع الكيع الت 
يمتدغ في السزي قجمًا إلقامة عبلقات جيجة مع الغخب بكيادة الػاليات الستحجة 

وجدء  والشطخ إلى الػاليات الستحجة كذخيظ فعمي، وأف روسيا دولة أوروبية االمخيكية،
 وعمييا أف تقجـ التحػؿ إلى اقتراد الدػؽ.مغ الحزارة الغخبية. 

: التي ركدت عمى ضخورة االىتساـ بالجشػب والذخؽ بحكع السجسػعة الثانية  - 2
امتجاد روسيا الجغخافي وعجـ إغفاؿ العبلقة مع الغخب. وقج تراعجت أصػات ىحا 

حمف شساؿ االشمدي. عمى  التيار لمتذكيظ في ججوػ أو ضخورة تقارب روسيا مع
سبيل السثاؿ يخػ )البخت مكاشػؼ( عزػ مجمذ الشػاب عغ الحدب الذيػعي 
الخوسي اف الغخب خجع روسيا في معطع االحياف واف دعػة الغخب لمتفاىع مع روسيا 

وأكج أصحاب ىحا التػجو . (13)ليدت إال خجعة ججيجة انصمت عمى الكيادة الخوسية
ي سياستيا الخارجية عمى إقامة عبلقات جيجة مع الذخؽ عمى ضخورة تخكيد روسيا ف

األوسط والريغ، فزبًل عغ العبلقات مع الغخب. كسا ركد بقػة عمى تقػية العبلقات 
مع دوؿ الجػار، وعمى أىسية اإلصبلحات، وضخورة إتباع خصى بصيئة في عسمية 

 -األوروكسا ركد عمى االمتجاد  .التحػؿ االقترادؼ وخرخرة االقتراد الخوسي
  .آسيػؼ لخوسيا

السجسػعة الثالثة: تشطخ ىحه السجسػعة بعجائية إلى الغخب، وتخػ فيو ُميجدًا   - 3
تجسع ضع القػمييغ والذيػعييغ، وبالخغع مغ  ألمغ روسيا القػمي. وقج تألفت مغ 

اختبلفيع، فقج جسعيع ىشا الػقػؼ بقػة إلقامة سمصة مخكدية قػية يعيج لببلدىع مغ 
ر القػة العطسى التي تقف بػجو الػاليات الستحجة، إلى جانب وقػفيا مع ججيج دو 

حمفائيا القجامى مثل إيخاف والعخاؽ وصخبيا، ودعت ىحه السجسػعة ايزًا إلى إعادة 
 .(14) سيصخة روسيا عمى جسيػريات االتحاد الدػفيتي الدابق
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ة، وىػ االتجاه األوؿ مغ الديصخة في آخخ السصاؼ عمى مقاليج الدمصتسكغ 
االتجاه الجاعي إلى التحػؿ في العبلقات مع الػاليات الستحجة والغخب مغ الرخاع إلى 

وكانت الكيادة الخوسية تأمل مغ تصػيخ ىحه العبلقات إلى ايجاد حمػؿ التعاوف. 
سخيعة لسذاكميا الستفاقسة وخاصة االقترادية مشيا، فكانت الدياسة الخوسية تتجو 

 : (15)يةاالتمغ خبلؿ تصبيق السدارات  بخت عغ ىحا التػجوع التي لتحقيق أىجافيا 
 .ضخورة انزساـ روسيا إلى الحياة الغخبية ومؤسداتيا الدياسية واالقترادية -1
االتفاؽ مع العالع الغخبي في القزايا ذات االىتساـ السذتخؾ بيغ الصخفيغ لجعل  -2

 الباردة.حخب الجوؿ الغخبية تتقبل روسيا عمى انيا دولة صجيقة بعج انتياء ال
التعامل مع أوروبا في ضػء سياستيا السػحجة باعتبار عجـ وجػد سياسة روسية  -3

 خاصة تجاه دوؿ أوربا الذخقية، ومتابعة سحب القػات الخوسية مشيا.
التخكيد عمى محادثات التخمز مغ تخسانة األسمحة، سيسا واف روسيا وججت أف  -4

 .يذ بسقجورىا تحسل تكاليف تصػيخهليذ ليا إمكانية في االستسخار في إنتاجو، ول
 ثانيًا: السؽقف االمخيكي 

استغمت الػاليات الستحجة االمخيكية حالة االرباؾ والتفكظ الحؼ ساد في  
السعدكخ االشتخاكي وأخحت تدتثسخ ذلظ في تشذيط العبلقات مع الجوؿ السدتقمة عغ 

 1991الكثيخ بعج عاـ  االتحاد الدػفيتي، ومشيا روسيا التي كانت العبلقة معيا تعشي
ونياية الحخب الباردة، فأخحت العبلقة بيغ الػاليات الستحجة وروسيا بعجًا ججيجًا، 
فتػسعت االتراالت بيشيسا بدخعة مغ حيث العجد والذكل. وعسل الصخفاف معًا في 
مجسػعة واسعة مغ السجاالت التي تع االتفاؽ عمييا، بسا في ذلظ مكافحة تيجيجات 

ايخوس نقز السشاعة، واألمخاض السعجية األخخػ، وغيخىا مغ التحجيات اإلرىاب، وف
العالسية، فزبل عغ االىتساـ السذتخؾ بالجػانب االقترادية والدياسات السالية، 
ومعالجة السدتججات التي رافقت انتذار األسمحة الشػوية واالستخاتيجية في سبيل 

 . (16)تقمةالديصخة عمييا بعج تفخقيا عمى اراضي الجوؿ السد
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رأت الػاليات الستحجة في التػجو الخوسي استدبلما وإعبلنًا بالخدارة في 
الحخب الباردة، "وقج وقف جػرج بػش األب مشتذيًا بالشرخ، وىػ يعمغ أماـ األمع 
الستحجة عغ بجاية عرخ ججيج تقػده الػاليات الستحجة وحجىا دوف مشازع"، وأصبحت 

فكاف أبخز  ليا أف تتحجث عغ دور عالسي، ليذ ػة إقميسيةاال ق تفيو روسيا ليد
أف الػاليات الستحجة لع تقف الى جانب روسيا في تػجييا  أسباب الفذل الخوسي

الججيج، بل عسجت إلى إضعافيا عبخ تقػية الجيج االستخبارؼ لمسقاتميغ الذيذاف في 
خ معخكتيع لمتخمز مغ الديصخة الخوسية، وكحلظ تصػيقيا في آسيا الػسصى وبح

قدويغ، فزبًل عغ تجاىل رغبة الخوس في أف تكػف روسيا شخيكا لمغخب، فرار 
الخوس يتحػلػف الى رأسسالييغ بجائييغ، وصار لجييع االستعجاد ألف يدمكػا أؼ شخيق 
لتحقيق أىجافيع. عشجىا عقجت الحكػمات الغخبية والػاليات الستحجة االمخيكية عجدًا 

خرػميا في الدابق مغ الذيػعييغ، في محاولة  مغ اتفاقيات التعاوف والذخاكة مع
مشيا لشقل قيسيا ونفػذىا إلى ما وراء أنقاض الججار، وكانت تأمل في أف تشزع 

 . (17)بعس البمجاف االشتخاكية بدخعة إلى أوروبا
وعشجما تع تشريب الخئيذ االمخيكي بيل كمشتػف في يشايخ/كانػف الثاني 

ج روزفمت لع يكغ بحاجة إلى استخاتيجية ، ُعج أوؿ رئيذ أمخيكي مشح عي1993
اسة أشاد بسػاقف سمفو لمحخب الباردة. وفي كمسة لو القاىا بعج تدمسو مشرب الخئ

في تحليل الحل الدمسي لمرخاع بيغ القػتيغ العطسييغ وانياء حكبة بػش االب، 
ات الحخب الباردة. وفي مجاؿ العبلقات كاف كميشتػف كدابقو يسيل بقػة الى دعع سياس

يمتديغ، وخاصة فيسا يخز التدامو بالجيسقخاشية في روسيا. وقج كاف ذلظ واضحا في 
عذخ مخة  مشربو، حيث التقى االثشاف ثساف الدشػات الدبع التي قزاىا كبلىسا في

 .(18)في تمظ السجة، أؼ بقجر ما اجتسع أسبلفيع شػاؿ مجة الحخب الباردة بأكسميا 
فو يسيل إلى الشطخ في العبلقات مع البمجاف كاف كميشتػف مثل العجيج مغ أسبل

األخخػ مغ خبلؿ التأكيج عمى شخرية رئيذ الجولة. وقج تع تجديج ىحه الدياسة مع 
روسيا مغ خبلؿ رئيديا بػريذ يمتديغ. كاف كميشتػف يسيل بقػة ليذ فقط إلى 
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ة. ففي التعاوف مع يمتديغ، بل أيزًا لجعع سياساتو سيسا ما يخز التدامو بالجيسقخاشي
أوؿ رحمة قاـ بيا الى الخارج، التقى كميشتػف بيمتديغ في مجيشة فانكػفخ الكشجية في 

، ووعجه بسديج مغ التأييج وتقجيع الجعع والسداعجات السالية 1993أبخيل/نيداف 
لمتخويج لبخامج مختمفة، وتحقيق االستقخار االقترادؼ الخوسي، فزبل عغ تقجيع 

اخمية مثل إلحاؽ ضباط عدكخييغ تع إيقاؼ خجمتيع، الجعع لحل إشكاالت روسية د
وتػضيف العمساء في السجاؿ الشػوؼ، حيث وافق الكػنغخس األمخيكي بأغمبية واسعة 

 .  (19)سبتسبخ مغ ذلظ العاـ أيمػؿ/ مغ الحدبيغ في مجمذ الذيػخ عمى البخنامج في
ديغ في نفح كميشتػف ىحه الدياسة ولخرت اتجاه الجعع االمخيكي لحكػمة يمت

في روسيا، وقج أوضحت  1996السجة التي سبقت االنتخابات الخئاسية عاـ 
استصبلعات الخأؼ الخوسية السػالية لمغخب حيشيا أف بػريذ يمتديغ لع يتجاوز السخكد 
الخامذ بيغ السخشحيغ لمخئاسة، وىػ ما كاف يؤشخ احتساؿ خدارتو، وعميو كاف 

وفي شباط/فبخايخ مغ العاـ نفدو وبصمب مغ يجب تقجيع الجعع لو بصخيقة أو بأخخػ. 
الػاليات الستحجة، قجـ صشجوؽ الشقج الجولي الحؼ يرف نفدو بأنو "مشطسة دولية 

( مميار 10.2( دولة تعسل مغ أجل تعديد التعاوف الشقجؼ العالسي" )188مكػنة مغ )
، دوالر قخضًا شارئًا لخوسيا، استخجميا يمتديغ لتعديد سسعتو وشخاء األصػات

وتسكيشو مغ احتكار جسيع وسائل االعبلـ الخئيدة السصبػعة وااللكتخونية العامة 
والخاصة. وبتػجيو أمخيكي قجـ العجيج مغ الخبخاء إلى روسيا وأصبحػا بسثابة "سبلح 
الحسمة الدخؼ" ليمتديغ، وفي الػقت ذاتو قجمت مجسػعة مغ القمة الحاكسة الخوسية 

كبار السداىسيغ اإلسخائيمييغ السديج مغ السميارات لحسمتو  السػالية ليمتديغ، والعجيج مغ
 .(20)تمظ

كانت الدياسة االمخيكية تجاه روسيا مخيبة لآلماؿ بالشدبة لمخوس وعجىا 
بعس الدياسييغ مبعثًا لمتجخل االمخيكي في الذؤوف الخوسية، وجعمت في الشياية 

ذيػعي الخوسي، وأوؿ أميغ الخوس تابعيغ أذالء وقج أكج ىحه السقػلة زعيع الحدب ال
سخ لمحدب الذيػعي لخوسيا االتحادية، وأشخس خرـػ يمتديغ في التدعيشيات، وعجو 
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، في ترخيح لو لػكالة )سبػتشيظ( الخوسية، (21)أمخيكا المجود )غيشادؼ زيػغانػؼ(
بيل كميشتػف، وجخت في و وعمق فيو عمى نز محادثات بيغ الخئيديغ، يمتديغ 

بالقػؿ: "حكيقة أنيع وضعػا رىانًا عمى يمتديغ، وكاف  1996ـ نيداف/ أبخيل في عا
واضحًا تسامًا، فيع في الػاقع لع يداعجوا يمتديغ فحدب، بل قامػا بزخ أمػاؿ 

شمب يمتديغ مغ نطيخه األمخيكي ، في وقت ضخسة، وىحا لع يكغ سخًا بالشدبة لمجسيع
ػؼ. ووعج الدعيع عجـ تقجيع دعع لمسخشح الخئاسي عغ الحدب الذيػعي زيػغان

 .(22)األمخيكي بحلظ" 
زيػغانػؼ أنو اجتسع مع كميشتػف، ومع بعس أعزاء مجمذ  كسا ذكخ

الذيػخ األمخيكي ومسثمي الذخكات الكبخػ األمخيكية في تمظ الفتخة، لكشو لع يحرل 
. وقاؿ حيشيا "ال أحج يدتصع االقتخاح، كشت أعبخ عغ ىسـػ  عمى الجعع البلـز
ػ الشقاط الخئيدة ىي؛ إحياء البمج السجمخ. ومعارضة الخرخرة الذعب، وكانت إحج

 . (23)لقصاع الصخؽ، وتشسية االقتراد والتعميع"
سيصخت الػاليات الستحجة عمى الدياسة الخوسية في ذلظ الػقت تسامًا، بسا 
في ذلظ اختيار الكيادة الخوسية واختيار الخئيذ بػريذ يمتديغ في فتختي حكسو مغ 

ألمخيكية. وقج تشجرت وسائل االعبلـ االمخيكية في معمػمات نذختيا قبل الشخبة ا
ترف واقع العبلقات، وقج أوردت البعس مشيا عشاويغ عمى وسائل اإلعبلـ أخحت 
تتباىى فييا بتدويخ الػاليات الستحجة لبلنتخابات الخوسية وكيف ساعجت يمتديغ عمى 

ومجيخو الحسبلت ومشطسػ  الفػز بالخئاسة، وكيف ساعج السدتذاروف األمخيكيػف 
 .(24)االستصبلعات يمتديغ في الفػز في االنتخابات الخئاسية الخوسية
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 املبحث الثاني: أوجه العالقاث الروسيت االمريكيت يف اجلانب االقتصادي
أدخل انييار االتحاد الدػفيتي امػرًا ججيجة في جانب العبلقات الخوسية 

ادؼ، فخوسيا التي ورثت االتحاد الدػفيتي األمخيكية، سيسا في الجانب االقتر
وتبعاتو، اتخحت سياسة مغايخة كانت صفتيا التعاوف والذخاكة مع الغخب، شسعًا في 
إدخاؿ مكاسب ججيجة، ضشًا مشيع بأف الذخاكة مع الغخب سُتشقح روسيا مغ أزمتيا 
االقترادية التي سببت سقػط االتحاد الدػفيتي، فبعج أف كاف الرخاع محػر 

لعبلقات بيغ الجانبيغ، أصبح التعاوف ىػ الذعار الحؼ ميد العبلقات شػاؿ السجة ا
 .(25)مشح بجاية تدعيشيات القخف الساضي، وحتى بجايات القخف الحالي

أصبح ىحا االتجاه مشيجا اعتقج بو فخيق مغ الخوس وعجوه االفزل في بشاء 
التػجو، فإف مرالح  وبشاًء عمى ما يخاه أصحاب ىحا روسيا واقترادىا مغ ججيج،

وكانت روسيا تكسغ في التحالف مع الغخب، واالنجماج في ليكمو االقترادؼ. 
حكػمة يمتديغ أفزل مغ مثل ىحا االتجاه وقج سعى لتصبيقو بقػة عبخ سمدمة مغ 
اإلجخاءات في الجانب االقترادؼ، فقج أعمغ عغ تصبيقيا في بخنامجو االصبلحي 

دػفيتي رسسيًا، وأماـ السؤتسخ الخامذ غيخ العادؼ عذية إعبلف نياية االتحاد ال
ألعزاء البخلساف الخوسي، وفيو أعمغ يمتديغ انتياء عيج التقجـ بخصػات صغيخة، 
وأكج عمى اتخاذ قفدات كبيخة في مجاؿ اإلصبلح االقترادؼ، وتبشي االقتراد الحخ 
 وأكج عمى خرخرتو وشخح بخنامجًا لئلصبلح االقترادؼ، والحؼ تمخز في

 : (26)اآلتي
تحقيق االستقخار االقترادؼ ودعع العسمة الخوسية واعتساد سياسة مالية صارمة  -1

لمغاية، مؤكجًا أنو مغ دوف ىحه الخصػات، فإف الحجيث عغ اإلصبلح لغ يعجو 
 أف يكػف لغػًا.

تشفيح بخنامج الخرخرة وتقميز قصاع الجولة إلقامة اقتراد مختمط يزع  -2
يع بخنامج اإلصبلح الدراعي وتذجيع نذاط األعساؿ قصاعًا خاصًا قػيًا، وتدخ 

 الخاص.
 تحخيخ األسعار، استشادا إلى خبخة ما أسساه بػريذ يمتديغ "الحزارة العالسية". -3
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خفس اإلنفاؽ الحكػمي بتقميز مخررات دعع اإلنتاج غيخ الكفء، ونفقات  -4
 ألدنى.الجفاع والجياز اإلدارؼ، وأكج يمتديغ تقميز عجد السػازنة إلى الحج ا

إصبلح الشطاـ الزخيبي السذػه، الحؼ ال يتػافق مع اقتراد الدػؽ وال يتدع  -5
 باالنزباط.

إصبلح الجياز السرخفي، وذلظ باتخاذ إجخاءات صارمة ضج اإلصجار غيخ  -6
 السقيج لمشقػد وضج تقجيع القخوض بغيخ ضػابط.

رتفاع إقامة نطاـ لمزساف االجتساعي ورفع القيػد عغ سقف األجػر لسػاجية ا -7
 األسعار. 

اتخح يمتديغ مغ ىحه االجخاءات بخنامج عسل شػاؿ مجة حكسو، وأسسى تمظ 
مديج مغ تخدؼ إلى الدياسة بػ)العبلج بالرجمة(. اال أف تمظ االجخاءات لع تؤد اال 

االوضاع االقترادية، فبجؿ أف تقػد الى اصبلح االقتراد الخوسي كسا كاف مؤمبًل، 
رادية في الببلد أدت إلى انييار العسمة الػششية الخوسية أسفخ عشيا أسػأ أزمة اقت

، وارتفعت ندبة التزخع في االقتراد (27))الخوبل( في الدشػات التي تمت ذلظ
:(. وكاف ليحا تأثيخ عمى متصمبات السعيذة لمسػاششيغ الخوسي 2500الخوسي إلى )

أسػأ كاف مغ بيغ  .1998فطيخت أقدى نتائجيا قبيل خخوجو مغ الحكع عاـ 
التجاعيات الدمبية ليحه اإلصبلحات، وصػؿ نخبة رجاؿ األعساؿ إلى الحكع 

وارتفاع مدتػػ الفداد والجخيسة في  .وسيصختيا عمى أىع مخافق الرشاعة واالقتراد
الببلد، وتفذي الحخكات االنفرالية وتعسيق السذاكل االجتساعية في مختمف أنحائيا 

خوسيا في عيجه أسػأ صػرة فرارت ل .(28)خوسيوانخفاض القجرات الجفاعية لمجير ال
ليا في التاريخ الحجيث، فقج سمع يمتديغ مقاليج الحكع في الببلد لسجسػعة مغ 

الثخوات وباعتيا لمغخب وبأرخز العرابات التي سصت عمى االمػاؿ العامة وسمبت 
 .(29)سعاراأل

ىسية في بعج تشفيح يمتديغ لدياستو وتحخيخ األسعار، كاف العشرخ األكثخ أ 
إصبلحات الدػؽ ىػ الخرخرة، حيث تست مشاقذة العجيج مغ الستغيخات التي 
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. وقج كانت 1991-1990رافقت ىحا االجخاء في وقت مبكخ حيث بجأت بيغ عامي 
 . (30)1993واستسخت شػاؿ عاـ  1992أكثخ اتداعا في خخيف عاـ 

ور في تخدؼ شاؿ جدء كبيخ مغ االتياـ الخبخاء االمخيكييغ الحيغ كاف ليع د
االوضاع االقترادية في روسيا، وقاؿ بعس الخوس أف ىؤالء الخبخاء ىع مغ تقع 
عمييع السدؤولية عغ التمكؤ االقترادؼ كػنيع أصجقاء يمتديغ ومغ وثق بيع، أمثاؿ: 
الرؼ سسخز، وزيخ الخدانة االمخيكية، وجيفخؼ ساكذ، وديفيج ليبتػف وغيخىع، فيؤالء 

تجميخ االقتراد مغ خبلؿ رأسسالية السحدػبية، والتزخع  وامثاليع مغ ساىسػا في
السفخط، ومذكمة الجيػف والتقذف. وكانت استخاتيجية ىؤالء االمخيكييغ تقديع السػارد 
الصبيعية اليائمة وشخكات الجولة في روسيا بيغ مجسػعة مغ الخوس الحيغ باعػا 

مغ الجوالرات بحجة بجورىع قدسًا مغ السمكية لمشخب الغخبية مقابل أجخ ضئيل 
االستثسار. وتبعًا لتمظ الدياسة، تع إغبلؽ آالؼ السرانع الخوسية، وانخفس إنتاج 

ي روسيا مغ الشفط والغاز بسقجار الشرف، وبدبب ذلظ انخفس الشاتج السحم
، وكانت األزمة االقترادية أسػأ مغ أزمة الكداد :(40اإلجسالي في روسيا بشدبة )

لحل ىحه األزمة االقترادية وضع . و ثيشيات القخف العذخيغالكبيخ العالسية في ثبل
السدتذاروف األميخكيػف نرائح غيخ مشصكية ومؤذية مثل، خفس اإلنفاؽ الحكػمي 

وما تؤديو مثل  وتدخيح السديج مغ العساؿ وزيادة الزخائب مع ما كاف يسكغ تػقعو
 .(31)مديج مغ البؤس لسعطع الخوس ىىحه االجخاءات ال

يكيػف حاضخيغ بقػة عمى كل السدتػيات في روسيا في ىحه كاف االمخ 
السخحمة الجقيقة مغ التحػؿ واالنتقاؿ في حياة الخوس ودولتيع الكبيخة التي انيارت 
وفقجت فييا كل ادوات الشيػض، فكانت إحجػ أكبخ أخصائيع الػثػؽ باألمخيكييغ 

كغ في الحدباف لجييع ما وإعصائيع االولػية في السذاركة والتعاوف واالستثسار، ولع ي
سػؼ يحجث جخاء األخح بشرائح وبخامج االمخيكييغ في تجميخ البشى التحتية الخوسية 
واالقتراد الخوسي. واستسخت المقاءات بيغ الصخفيغ ولع يفػت االمخيكيػف فخصة 

التػجو نحػ الغخب  عمىالمقاء بالخؤساء والسدؤوليغ الخوس واالستسخار في حثيع 
ات الحزارة الغخبية ودخػؿ الدػؽ الحخة بقػة، وكانت السغخيات قػية واألخح بسقػم
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وكاف ليا وقع كبيخ في نفػس الخوس فاألمل كاف يحجوىع في حل جسيع مذاكميع 
وخاصة االقترادية التي كانت سببا رئيدًا في تقػيس الشطاـ الدابق واالنييار الكبيخ 

ة بيغ الجانبيغ شػاؿ الدشػات الحؼ أصاب االتحاد الدػفيتي. فعقجت اجتساعات عج
التي حكع فييا يمتديغ كسا عقجت اجتساعات سابقة مع غػرباتذػؼ تشاولت التعاوف 

 والسذاركة بيغ الجانبيغ.
كانت المقاءات في أغمب االحياف تشاقر جػانب مذتخكة أىسيا التعاوف 

شبية االقترادؼ وجمب السداعجات العاجمة لمخوس، وتشذيط عسميات االستثسار االج
االمخيكية بالحات، ومدألة تػشيج العبلقة مع السشطسات االقترادية العالسية بسداعجة 
الػاليات الستحجة االمخيكية بيجؼ تدييل القخوض لمخوس، ومغ ثع الحجيث عغ 
االسمحة والتخسانة الشػوية الدػفيتية وكيفية الديصخة عمييا، وبحدب السرادر االكثخ 

بخمتيا في أيجؼ سساسخة شخكة ووؿ ستخيت، وصشجوؽ  تذاؤمًا فقج تع وضع روسيا
 .   (32)الشقج الجولي، كشاية لبلبتداز في ىحه السخحمة

وتكخرت المقاءات بيغ الجانبيغ وكاف مغ بيغ تمظ المقاءات التي جسعت بيغ 
الخؤساء الخوس واالمخيكييغ، والتي نػقذت فييا العبلقات االقترادية بيغ البمجيغ 

بيغ الخئيذ االمخيكي بػش االب بشطيخه الدػفيتي غػرباتذػؼ في  المقاء الحؼ جسع
، وذلظ في اليػـ األخيخ لمقسة االقترادية لسجسػعة الجوؿ 1991تسػز/يػليػ 

الرشاعية الدبع، وأخحت الديارات تتكخر بيغ الجانبيغ بكثخة، ففي العاـ ذاتو قاـ 
ػ مغ العاـ التالي، وفي لقاء الخئيذ بػش بديارة االتحاد الدػفييتي. وفي حديخاف/يػني

جسع بيشيسا وعج الخئيذ االمخيكي تقجيع السداعجات لخوسيا بعج االتفاؽ عمى مػاصمة 
( مميار دوالر 4.5العسل بسعاىجات ستارت لمحج مغ أسمحة الجمار الذامل، وتقجيع )

( مميار دوالر لجعع اإلصبلح االقترادؼ في 24كحرة مغ بخنامج دولي بكيسة )
فزبًل عغ تقجيع ضسانات ائتسانية إضافية ومداعجة تقشية. وتعديد التعاوف روسيا. 

االقترادؼ مغ خبلؿ اتفاقية التجارة االمخيكية الخوسية ومعاىجات االستثسار الثشائية 
والزخائب واتفاقية حػافد االستثسار الخاصة بسؤسدات االستثسار الخارجي. كسا وعج 

صشجوؽ الشقج والبشظ الجولييغ وذلظ في لقاء  الخئيذ بػش بجعع انزساـ روسيا إلى
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ضسو مع يمتديغ اثشاء زيارة االخيخ الػاليات الستحجة االمخيكية وذلظ في كانػف 
 .(33) 1992الثاني/يشايخ مغ عاـ

وخبلؿ تحخكات يمتديغ وفي إحجػ زياراتو لمػاليات الستحجة وكشجا وأثشاء 
ػجج فييا فخصة لمحرػؿ عمى ، ف1992شباط/فبخايخ  6عػدتو تػقف في باريذ في 

مديج مغ الجعع االقترادؼ فشاشج الجوؿ الغخبية لمحرػؿ عمى السديج مغ السعػنات 
عشجىا ححر الجسيع مغ أف فذل بخنامجو االقترادؼ قج يشتج عشو ديكتاتػرية روسية. 
ومغ السشاسبات السيسة التي كانت تجسع رؤساء الجولتيغ المقاء الحؼ عقج عمى ىامر 

ات قسة مجسػعة الدبع االقترادية، والتي تجسع أكبخ اقترادات العالع، اجتساع
وكانت المقاءات فييا تعج فخصة كبيخة بالشدبة لمخوس لتمقي مديج مغ السداعجات، 
والكياـ بػرش عسل اقترادية ثشائية بيغ تمظ الجوؿ وروسيا، ففي تسػز/يػليػ مغ عاـ 

صًا مع الخئيذ الخوسي يمتديغ في عقج الخئيذ االمخيكي بػش اجتساعًا خا 1992
تمظ السشاسبة والتي عقجت في العاصسة الشسداوية فييشا، استصاع فييا يمتديغ اببلغ 
السذاركيغ في القسة أف اقتراد ببلده في حالة سيئة ججًا، وفي الػقت ذاتو أكج ليع 
تفاني روسيا في إصبلحات الدػؽ. عشجىا وعج زعساء مجسػعة الدبعة بسشح مميار 
دوالر كسداعجات لخوسيا، لكشيع ربصػا تقجيع السديج مغ السداعجات باإلصبلح 
االقترادؼ الخوسي، وفعبًل تع في العاـ التالي تقجيع مداعجات اقترادية إضافية 

 .(34)لخوسيا
وفي الذأف التجارؼ وافق قادة مجسػعة الدبعة وبجفع مغ الػاليات الستحجة 

االتفاؽ العاـ بذأف التعخيفات الجسخكية عمى مداعجة روسيا في االنزساـ إلى 
والتجارة ىجفيا تقميل الحػاجد التي تعتخض التجارة بيغ الػاليات الستحجة واالتحاد 

 10الخوسي، وذلظ خبلؿ القسة االقترادية التي عقجت في مجيشة نابػلي في 
  .(35) 1994تسػز/يػليػ 

الخئيذ الخوسي استسخت المقاءات والسذاورات بيغ الخؤساء االمخيكييغ و 
يمتديغ وقج لقيت مجسػعة اإلجخاءات التي اتخحىا يمتدغ بخرػص تحخيخ االقتراد 
رضى الجانب االمخيكي الحؼ كاف مذجعًا لدياساتو، ونطخًا ألىسية ىحا الجانب في 
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العبلقات الثشائية أصبحت مشاقذة السػضػع حاضخة عمى ججوؿ أعساؿ ومشاقذات 
ئيذ يمتديغ والخئيذ األمخيكي بيل كمشتػف، أشاد االخيخ الجانبيغ، وأثشاء لقاءات الخ 

في أحج خصاباتو بالعبلقة بيغ الجانبيغ قائبًل في كمسة مصػلة: "عبلقتشا االقترادية 
وحكيقة أف روسيا القػية واآلمشة التي نخحب بيا كذخيظ كامل لمقخف الػاحج والعذخيغ 

األسػاؽ الحخة. سشقػـ بتعبئة تتصمب أف يذعخ مػاششػ روسيا بسشافع الجيسقخاشية و 
الجعع لمسداعجة في تسػيل مميارات الجوالرات في االستثسار الججيج. سشعسل مع روسيا 

ة مثل )مشطسة ؤسدات االقترادية الجولية الخئيدمغ أجل تعديد عزػيتيا في الس
، و)نادؼ باريذ( و)مشطسة التعاوف االقترادؼ W.T.O(36)) التجارة العالسية( )

. وقاؿ ايزًا: "يدعجني أف أعمغ، بسػافقة دوؿ مجسػعة O.E.C.D)(37)( )والتشسية
الدبع األخخػ، أنشا سشديج بذكل كبيخ مغ دور روسيا في اجتساعشا الدشػؼ، الحؼ 

 . (38)سُيصمق عميو اآلف مؤتسخ قسة الثسانية"
، 1992كاف السدؤولػف الخوس قج وعجوا بتحدغ اقترادؼ بحمػؿ نياية عاـ 

، فمع تطيخ أؼ بػادر لمتحدغ في 1997كانت صادمة حتى نياية عاـ  ولكغ الشتائج
االداء االقترادؼ لببلدىع، ولع تكغ ىشاؾ أؼ زيادة تحكخ في اإلنتاج، ولع ترل 

:( وىي الشدبة التي تػقعيا بعس 2-1ندبة الديادة حتى الى حجودىا الجنيا )
االقترادؼ أو السالي الحؼ االقترادييغ األكثخ ححرًا. مغ ناحية أخخػ، فإف االنييار 

تػقعو العجيج مغ االقترادييغ السعارضيغ لع يحجث ايزًا، ولع يحجث االنفجار 
االجتساعي الحؼ كاف يخذاه كثيخوف. ومع كل ما تقجـ فإف ىحا االداء لع ُيخض قصاع 
واسع مغ الخوس، لحا واجو يمتديغ معارضة متشامية في الجاخل الخوسي لجيػده فيسا 

سبيل تحخيخ االقتراد، فتجاوزت السعارضة تػقعات الستفائميغ في  خصط لو في
 .(39)معدكخ الحكػمة مثمسا نست لجػ الستذائسيغ في السعارضة
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 األمنياالمريكيت يف اجلانب -املبحث الثالث: العالقاث الروسيت
االمخيكية في الجانب االمشي -شقاط السيسة في العبلقات الخوسيةمغ ال

تخز االسمحة الشػوية واالستخاتيجية التي خمفيا االتحاد الدػفيتي  ى:األولمدألتيغ، 
تخز حمف شساؿ االشمدي وأىسية وجػده  :ومريخىا بعج سقػشو. والقزية الثانية

 بعج سقػط االتحاد الدػفيتي ومدالة تػسيعو والسػقف الخوسي مغ ذلظ.
 :أواًل: إشكالية التخمز مؼ التخسانة العدكخية الدؽفيتية

االمخيكية في الجانب -مفات السيسة في العبلقات الخوسيةمغ بيغ السكاف 
، السمف الخاص باألسمحة الدػفيتية 1991االمشي بعج انتياء الحخب الباردة عاـ 

التي تزع أكبخ وأخصخ تخسانة لؤلسمحة في العالع، واتت خصػرتيا مغ جخاء تفكظ 
مشيا االتحاد الدػفيتي، وىحه  االتحاد الدػفيتي وتفخقيا بيغ الجوؿ التي كاف يتذكل

السدألة أقمقت الػاليات الستحجة االمخيكية كثيخًا مغ أكثخ مغ ناحية، أىسيا الخذية مغ 
احتساؿ انتذار األسمحة والتخسانة الشػوية التي ورثتيا روسيا والجوؿ السدتقمة عغ 

الجغخافي  االتحاد الدػفيتي وتفخقيا عمى مداحات واسعة مغ أراضييا، إذ أف االنقداـ
في القػة، وىػ ما يؤدؼ في نياية السصاؼ حدب اعتقاد  المجوؿ السدتقمة شكل فخاغ

االمخيكييغ إلى كذف حكيقة األسمحة الشػوية ومخازف اليػرانيػـ، وىػ األخصخ عمى 
األمخ الحؼ  .الرعيج الجولي واإلقميسي عمى حج قػؿ بعس السخاكد البحثية االمخيكية

أف انتذار مخدوف األسمحة الشػوية ة امخيكية فػججت أثار مخاوؼ جيات أمشي
يجعل مغ الػاليات الستحجة مزصخة التخاذ إجخاءات  وىػ ما .الخوسية ىػ أمخ خصيخ

. كػنيا القػة (40)سخيعة حياؿ األمخ لحساية وتأميغ بقايا األسمحة الشػوية الخوسية
ػبة بسكاف أف تتسكغ الػحيجة القادرة عمى معالجة القزية، لكغ مع ذلظ فإف مغ الرع

جية بسا فييا الػاليات الستحجة مغ وضع يجىا عمى ىحا الكع اليائل مغ السػاقع 
الشػوية وبالتالي ضساف عجـ إشبلؽ أية صػاريخ أثشاء العسمية، وعميو كانت الػاليات 
الستحجة أماـ خياريغ، فإما أف تجعػ لحل عدكخؼ لؤلزمة، وىػ أمخ يرعب ترّػره 
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أو تدعى إليجاد حكػمة روسية مدتقخة سياسيًا واقتراديًا بحيث في ذلظ الػقت، 
 .(41)تكػف قادرة عمى ضبط األمػر في السشصقة أو عمى األقل أف تذكل مشصقة عازلة

وتساشيًا مع القانػف الجولي وكسدألة تتعمق بالدياسة الخارجية بالشدبة 
ػفيتية الدابقة األربع لمػاليات الستحجة االمخيكية، فقج حثت بجورىا الجسيػريات الد

)روسيا واوكخانيا وبيبلروسيا وكازاخدتاف( التي احتػت أراضييا كسيات كبيخة مغ 
االسمحة االستخاتيجية عمى تحسل التدامات االتحاد الدػفياتي الدابق بسػجب 
االتفاقيات الثبلث الخاصة بالحج مغ األسمحة االستخاتيجية والتي تع ابخاميا بيغ 

، ومعاىجة  1968( لعاـ NPTمعاىجة عجـ انتذار األسمحة الشػوية )الجانبيغ وىي: 
، ومعاىجة الحج مغ األسمحة االستخاتيجية  1987( لعاـ INFالقػػ متػسصة السجػ )

 .(42)( START I) 1991لعاـ 
كاف التقاء الخئيداف بػش وغػرباتذػؼ في واششصغ وكامب ديفيج مغ 

إلى مدائل التدميح وذلظ في أيار / مايػ المقاءات االولية التي تع التصخؽ فييا 
. وخبلليا وقعا اتفاقًا أساسيًا لسعاىجة األسمحة االستخاتيجية واتفاقية تخفيس 1990

ومغ االتفاقيات السيسة التي وقعت مبكخًا حػؿ االسمحة الدػفيتية األسمحة الكيسيائية. 
االب مع وقعيا الخئيذ االمخيكي بػش  1991تمظ التي عقجت في مػسكػ عاـ 

غػرباتذػؼ، بخرػص ندع االسمحة االستخاتيجية، وقج تعيجت فييا الػاليات الستحجة 
مميار دوالر لمجانب الخوسي، ولكغ تع التغاضي عشيا  24بتقجيع معػنة مالية بسقجار 

وإرجائيا الى العاـ القابل، ولكغ تع تدػية االمخ بعج نريحة قجميا صجيقو السقخب 
ر حػؿ شؤوف روسيا إلشبلؽ السداعجات ليمتديغ لسداعجتو ستخوب تاليت والسدتذا

لتجاوز الطخوؼ الرعبة التي تػاجيو بعج تدمسو الحكع. وفي نيداف مغ ذلظ العاـ تع 
اشبلؽ تمظ السداعجات االمخ الحؼ كاف مبعث ارتياح ليمتديغ، ولكشو عاد فصمب 

والجشػد الخوس السديج بيجؼ تحخيخ االقتراد الخوسي ومداعجة الذخكات والزباط 
 .(43)العائجيغ مغ البمصيق
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واصل الخئيداف االمخيكي كميشتػف والخوسي يمتديغ التعاوف الثشائي الحؼ بجأه 
رونالج ريغاف وميخائيل غػرباتذػؼ في إدارة أزمة األسمحة الشػوية واالستخاتيجية، 

وض حيث كانت واحجة مغ أصعب القزايا العالقة بالشدبة لمقػتيغ العطسييغ لمتفا
وازالة أكثخ اآلثار السمسػسة والسخعبة لمحخب الباردة. غيخ أف السيسة في التدعيشيات 
أصبحت أصعب بدبب حكيقة أف روسيا لع يعج بسقجورىا الديصخة عمى السخدوف 
الدػفييتي بأكسمو. فيشاؾ كسيات كبيخة مغ مختمف االسمحة الشػوية في الجوؿ السدتقمة 

 . (44)عغ االتحاد الدػفيتي 
مغ  ات الستحجة والجوؿ السدتقمة عجدسخس عغ المقاءات الستتالية بيغ الػاليت

االتفاقات والسعاىجات التي أقخت بالػضع الدياسي الشاتج عغ استبجاؿ االتحاد الدابق 
لمجسيػريات االشتخاكية الدػفياتية بالجوؿ السدتقمة، مع تأكيج االشخاؼ عمى الحج مغ 

ة، والحفاظ عمى ما بحػزتيا مغ أسمحة بذكل آمغ، وقج األسمحة اليجػمية االستخاتيجي
غ الجانيغ تمظ السبادغ بي 1991تسػز/يػليػ  31أوضح االتفاؽ الحؼ تع عقجه في 

الى التداـ دوؿ الكػمشػلث )الجوؿ السدتقمة( بالحفاظ عمى تمظ التخكة مغ  التي تجعػ
وية لبلتحاد الدػفياتي االسمحة، وأشارت إلى تمظ السبادغ بالقػؿ: " أف األسمحة الشػ 

الدابق سيتع االحتفاظ بيا بالجسيػريات االشتخاكية بذكل آمغ ومػثػؽ بو تحت 
 .(45)سمصة مػحجة، وتدييل تشفيح السعاىجة في ىحا الػضع الستغيخ" 

خة والقادرة عمى التحكع بالدبلح وبرخؼ الشطخ عغ عجد الحكػمات السديص
فقج أصبح عخضة لخصخ البيع أو الدخقة. فعشجما تع حل االتحاد الدػفياتي رسسًيا في 

، ورثت كل مغ بيبلروسيا وكازاخدتاف وأوكخانيا السدتقمة 1991كانػف االوؿ/ديدسبخ 
( قصعة سبلح نػوؼ استخاتيجي )كانت قادرة في تمظ الفتخة عمى 3000أكثخ مغ )

ب الػاليات الستحجة األمخيكية(. وعميو فقج تع التخكيد عمى ضخورة سحب جسيع ضخ 
 .1992األسمحة التكتيكية الدػفياتية السذتتة في األراضي الخوسية بحمػؿ نياية عاـ 

، إلى التخفيف 1992أيار/مايػ  23وقج سعى بخوتػكػؿ لذبػنة، الحؼ تع إبخامو في 
وؿ السدتقمة إلعادة أسمحتيا الشػوية إلى مغ ىحه السخاوؼ مغ خبلؿ مػافقة الج
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روسيا. بالخغع مغ سمدمة الخبلفات الدياسية التي أثارت بعس السخاوؼ بذأف تشفيح 
البخوتػكػؿ، فتع نقل جسيع األسمحة الشػوية الدػفيتية في نياية السصاؼ إلى روسيا 

محة الشػوية . فزبل عغ االلتداـ بسعاىجة عجـ انتذار األس(46)1996بحمػؿ نياية عاـ 
(، وكحلظ السػافقة عمى تجميخ أو نقل جسيع األسمحة 3و2و1ومعاىجات ستارت )

 . (47)الشػوية الستبكية إلى روسيا
نجحت الػاليات الستحجة االمخيكية في نقل التدامات السعاىجات الدػفيتية 

بجورىا الخاصة بالحج مغ األسمحة الشػوية أو إزالتيا إلى الجوؿ السدتقمة، والتي وافقت 
 عمى نقل األسمحة إلى روسيا. وذلظ في إشار بخنامج تعاوني لمحج مغ التيجيج

بغخض تأميغ وتفكيظ  (the Nunn-Lugar Act) لػغا –السحتسل الحؼ أنذأه نػف 
، (48)أسمحة الجمار الذامل التي أصبحت بحػزة بعس دوؿ االتحاد الدػفيتي الدابق

دبق ليا مثيل مع البمجاف األربعة لمػفاء فأصبحت الػاليات الستحجة في شخاكة لع ي
بيحه االلتدامات مقابل تقجيسيا السداعجة السالية والخبخة في تأميغ وتفكيظ التخسانة 

 . (49)الشػوية الدػفيتية
وخبلؿ زيارة يمتديغ االولى لمػاليات الستحجة بعج تػليو الحكع في كانػف 

ألمغ الجولي. ثع التقى حزخ اجتساع قسة ألعزاء مجمذ ا 1992الثاني/يشايخ 
بالخئيذ بػش في كامب ديفيج. واتفقا عمى االستسخار في تخفيس األسمحة 
االستخاتيجية، والتعاوف في مجاؿ بيع األسمحة ومشع االنتذار الشػوؼ والرػاريخ 
الباليدتية. عشجىا وعجه بػش بجعع انزساـ روسيا إلى صشجوؽ الشقج الجولي والبشظ 

أعمغ يمتديغ أف بخنامجًا شارئًا لمسداعجات اإلندانية الجولي. وفي ضػء ذلظ 
شباط/فبخايخ مغ العاـ ذاتو. وأصجر  10لمجسيػريات الدػفياتية الدابقة سيبجأ في 

االثشاف إعبلنًا مذتخكًا أعمشا فيو أف "الصخفيغ ال يعجاف بعزيسا البعس خرسيغ 
 .(50)محتسميغ"

الػثائق الدخية التي كذفت أفادت صحيفة )التميغخاؼ البخيصانية( "أف بعس 
عشيا الحكػمة البخيصانية مؤخخًا، ذكخت أف الخئيذ األمخيكي األسبق جػرج بػش 
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األب، فكخ ججيًا في حكبة التدعيشيات، أف يزع روسيا كػذخيظ لبخنامج الجفاع 
االستخاتيجي األمخيكي"، السعخوؼ أيزا باسع "حخب الشجػـ". وكتبت الرحيفة، "أف 

ػش األب كانت مدتعجة لتقاسع تكشػلػجيا التقشيات العدكخية إدارة الخئيذ ب
االستخاتيجية وأنطسة الجفاع مع مػسكػ". وأضافت، "أف الػثيقة أشارت إلى أف بػش 
االب كاف يعتـد بحث ىحه القزية مع الخئيذ الخوسي حيشيا بػريذ يمتديغ عقب 

حخب الباردة حيث تع إعبلف نياية ال 1992االجتساع في كامب ديفيج في عاـ 
رسسيا". وذكخت الرحيفة تعميق السدتذار االبخز لخئيذ الػزراء البخيصاني )تػني 
بميخ( )ستيفغ واؿ(، عمى خصط الػاليات الستحجة بذأف روسيا، بأف: "واششصغ كانت 
تخػ أف يمتديغ لجيو نيج ججيج تسامًا ورغبة حكيكية في التعاوف مع الػاليات الستحجة، 

 .(51)ت تخغب في استخجاـ ذلظ التعاوف واالستفادة مشو بذكل كبيخ"التي بجورىا، كان
وفي العاـ االخيخ مغ رئاسة بػش واثشاء زيارتو لسػسكػ في كانػف الثاني/ 

(، ودونت نرػصيا حػؿ 2، قاـ بالتػقيع عمى اتفاقية )ستارت 1993يشايخ 
غ إلى واششصغ في التخفيزات الشػوية التي تع االتفاؽ عمييا خبلؿ زيارة الخئيذ يمتدي

. وخبلليا أعخب بػش عغ اعتقاده بأف إدارة كميشتػف الججيجة سػؼ 1992صيف 
تمتـد بسداعجة روسيا. ومغ جانبو عبخ يمتديغ عغ رغبتو في عقج "اجتساع عسل" مع 

  .(52)الخئيذ الججيج كميشتػف في "مكاف محايج"
لو إلى  وعشجما تػلى بيل كمشتػف مشرب الخئاسة وفي أوؿ زيارة رسسية

، أعاد ىػ والخئيذ يمتديغ التأكيج عمى 1994مػسكػ، في كانػف الثاني/يشايخ 
الترخيحات الدابقة لمتعاوف بيغ الػاليات الستحجة وروسيا، واتفقا عمى التعاوف لسشع 
االنتذار الشػوؼ وانتذار أسمحة الجمار الذامل وخاصة في شبو الجديخة الكػرية 

ي أيار/مايػ مغ ذلظ العاـ عمى أنيسا لغ يدتيجفاف والذخؽ األوسط. كسا اتفقا ف
( شغ مغ 500صػاريخيسا الشػوية بعج اآلف. كسا وافقت روسيا عمى تحػيل )

اليػرانيػـ عالي التخريب مغ التخسانة الشػوية الدػفياتية الدابقة إلى يػرانيـػ 
مشخفس التخريب مشاسب لبلستخجاـ في محصات الصاقة الشػوية. كسا أبجت 
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( مميار دوالر مغ اليػرانيـػ 12اليات الستحجة استعجادىا عمى شخاء ما قيستو )الػ 
سشة. وأعمغ الخئيذ يمتديغ أف روسيا ستذارؾ  20السشخفس التخريب عمى مجػ 

في بخنامج الذخاكة مغ أجل الدبلـ التابع لمشاتػ. وأعخب الخئيذ كميشتػف عغ أممو في 
 .(53)ستػنيا والتيفياأف يتع قخيبا سحب القػات الخوسية مغ إ

وفي مشاسبة اخخػ واثشاء حزػرىسا احتفااًل في البيت األبيس في 
بسشاسبة تكخيع السحاربيغ األمخيكييغ والخوس الحيغ شاركػا في  1994أيمػؿ/سبتسبخ 

الحخب العالسية الثانية، وافقا عمى مػاصمة خفس األسمحة الشػوية بسجخد دخػؿ 
، حيد التشفيح، كسا تع (54)1991التفاؽ بذأنيا عاـ معاىجة ستارت األولى التي تع ا
( التي تع التباحث بذأنيا سابقًا، كسا أكج االثشاف 2الترجيق عمى معاىجة )ستارت 

عمى أف الخؤوس الحخبية السقخر التخمز مشيا ستداؿ عمى الفػر مغ مشرات 
 .(55)إشبلقيا

 20حزخ الخئيذ كميشتػف قسة حػؿ الدبلمة واألمغ الشػوييغ في 
في مػسكػ. ووافق السذاركػف في القسة عمى الدعي إلى إبخاـ  1996نيداف/أبخيل 

معاىجة لمحطخ الذامل لمتجارب الشػوية وتعديد التعاوف لسشع تيخيب السػاد 
والتكشػلػجيا الشػوية. ودعػا أيزا إلى عقج مؤتسخ لمخبخاء لسشاقذة وسائل التخمز 

 21ة. وخبلؿ اجتساعيع في ىمدشكي في مغ البمػتػنيػـ مغ فائس األسمحة الشػوي
، وافق الخئيداف كميشتػف ويمتديغ عمى الدعي إلى إجخاء 1997آذار/مارس 

، واتفقا عمى بجء السفاوضات في األسمحة الشػوية االستخاتيجيةتخفيزات إضافية 
( بذكل كامل. 2( بسجخد السرادقة عمى معاىجة )ستارت 3بذأف معاىجة )ستارت 

( و 2000تارت الثالثة الػاليات الستحجة وروسيا إلى ما بيغ )ستخفس معاىجة س
. وأكج الدعيساف عمى التداميسا 2007( رأس نػوؼ مع حمػؿ نياية عاـ 2500)

 .(56)بسعاىجة الحج مغ الرػاريخ السزادة لمقحائف البالدتية
األمخيكي حػؿ التدمح الشػوؼ يطيخ رغبة أمخيكية لمتفخد في  االتجاه أصبح

سريخ العالع، بعجىا يسكشيا ندع أسمحة اآلخخيغ بديػلة، مع احتفاضيا التحكع ب
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بتخسانتيا مغ االسمحة الشػوية واالستسخار في تصػيخىا. لقج نذخت مؤسدة بخوكشغد 
( مميار دوالر 35ـ أوضحت قخار تخريز مبالغ قجرت ب )1998دراسة في العاـ 

ات الػقت بجأ الحجيث عغ أمخيكي لغخض تعديد القجرات الشػوية االمخيكية، في ذ
تخفيزات اخخػ لؤلسمحة الشػوية الخوسية فزبًل عغ تيجيجات بحخب نػوية ضج 

 ئاً كػريا الجيسقخاشية في حاؿ لع تتػقف االخيخة عغ بخامجيا الشػوية. فمع يكغ مفاج
نكػث الػاليات الستحجة بالتداماتيا التي أقخت بيا في معاىجات سابقة عقجتيا مع 

فييتي الدابق لمحج مغ األسمحة الشػوية، فتمكأت عغ تجميخ آالؼ االتحاد الدػ 
 .(57) الخؤوس الشػوية األمخيكية
 :االمخيكية وقزية تؽسيع حمف شسال األطمدي-ثانيًا: العالقات الخوسية

كاف الدؤاؿ حػؿ حمف شساؿ األشمدي ممحًا، ىل ىشاؾ ما يجعػ لحمو بعج 
ما تع  وإذاػ وسقػط االتحاد الدػفيتي؟ انتياء السبخرات لػجػده بعج حل حمف وارس

االبقاء عميو ىل ىشاؾ نية لجػ الجوؿ الغخبية والػاليات الستحجة لقبػؿ روسيا كعزػ 
في الحمف؟ بالخغع مغ اف حمف شساؿ األشمدي قج فقج أسباب وجػده بانتياء الحخب 

عة مغ الباردة اال انو استصاع التكيف مع السدتججات االستخاتيجية مغ خبلؿ مجسػ 
الػضائف تع تصػيخىا. ويبجو اف ىحه الػضائف أضحت اوسع نصاقا مغ نطائخىا في 

 . (58)غزػف الحخب الباردة
فعمى الرعيج الخارجي استسخ الحمف ليؤدؼ دوره في تعطيع االمغ ألعزائو 
ضج االخصار السحتسمة وما تفخضو القػة العدكخية الخوسية مغ تيجيج وذلظ عغ 

ستخاتيجي في القارة االوربية، وفي ىحا السقاـ يسكغ القػؿ باف شخيق حفع التػازف اال
روسيا ىي الخصخ الججيج القجيع ذلظ اف االتحاد الدػفيتي لع يختف تسامًا أو كمية 
صحيح اف احتساؿ خصخ الكياـ بيجػـ مباغت عمى وسط أوربا قج زاؿ لكغ ورثة 

التيجيج، فخوسيا ضمت  االتحاد الدػفيتي ما زاؿ لجييع قجرات عدكخية تشصػؼ عمى
بسثابة اكبخ قػة نػوية في ىحه السشصقة، واوكخانيا تحتفع بتخسانة نػوية تفػؽ ما لجػ 

 . (59)بخيصانيا وفخندا مجتسعتيغ
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دافعت الػاليات الستحجة مغ ناحيتيا بكل ما لجييا مغ أجل استسخار ارتباشيا 
ع مغ التكمفة الستختبة مع أوربا مغ خبلؿ حمف شساؿ األشمدي واالبقاء عميو، بالخغ

عمى دورىا الكيادؼ فيو، فيي تزع في حدبانيا ما تحققو مغ فػائج اقترادية مغ 
مبيعات االسمحة لجوؿ التحالف فزبل عغ زيادة فخص استثساراتيا داخل القارة 
االوربية. كحلظ لع تكغ الػاليات الستحجة لتتخؾ االوضاع الججيجة في أوربا بعج خخوج 

خقية مغ دائخة الشفػذ الخوسي ألية احتساالت غيخ مشطػرة، خرػصا اف دوؿ أوربا الذ
اتفاقيات الحج مغ التدميح بيشيا وبيغ روسيا لع تتخؾ مػسكػ بجوف تخسانة نػوية أو 

 . (60)اسمحة دمار شامل وصػاريخ بعيجة السجػ
كاف االمل لجػ الكيادة الخوسية االنزساـ الى حمف شساؿ األشمدي متػافخًا، 

وقج شجعيا لتحقيق ذلظ اليجؼ، تمظ الترخيحات التي أشمقيا رؤساء الػاليات سيسا 
الحػاجد بيغ الخوس والغخب، ودفعًا ليا لمتخمي عغ سياسة  بإزاحةالستحجة االمخيكية 

العجاء لمغخب. كانت كمسات وخصابات الخئيذ االمخيكي كمشتػف في تمظ السجة 
ومداعجتيع في ندياف الجور الحؼ كاف انسػذجًا لدياسة التأليف وخصب الػد لمخوس 

االتحاد الدػفيتي يسارسو كقػة عالسية تشاىس الغخب. ففي إحجػ كمساتو قاؿ: "حيغ 
نبشي حمف شساؿ االشمدي الججيج تسامًا، كسا يبشي الذعب الخوسي روسيا الججيجة. 
أنا مرسع عمى أف تربح روسيا شخيكا محتخمًا مع حمف شساؿ األشمدي وجعل 

ل لكل أوروبا سمسيًا وآمشًا". وأضاؼ "اتفقشا عمى أف العبلقة بيغ الػاليات السدتقب
الستحجة وروسيا وفػائج التعاوف بيغ حمف شساؿ االشمدي وروسيا أكثخ أىسية مغ أف 

 .  (61)تتعخض لمخصخ"
اال اف ىحا االتجاه لع يجـ شػيبل بدبب تذجيع الػاليات الستحجة الجوؿ 

شساؿ األشمدي فاختمف الجانباف، أعزاء حمف شساؿ  السدتقمة لبلنزساـ الى حمف
األشمدي الدت عذخة دولة مغ جية، وروسيا وحجىا مغ جية اخخػ، االمخ الحؼ 
يذي بحكيقة أف روسيا رغع كل التغيخات التي مخت بيا مشح سقػط االتحاد الدػفيتي 
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وؿ لع تخؽ لتكػف شخيكا أصيبل أو عزػًا في حمف شساؿ األشمدي أو مشطػمة الج
 . (62)الغخبية

وبعج عاميغ مغ السفاوضات بيغ الجانبيغ وبعج تقجيع الػعػد والسداعجات 
في مجيشة باريذ  1997لخوسيا وافقت عمى تػقيع الئحة تأسيدية في أيار/مايػ 

بذأف العبلقات الستبادلة والتعاوف بيغ حمف شساؿ األشمدي واالتحاد الخوسي وقج 
اؿ األشمدي ليزع دوؿ كانت تابعة لحمف خخجت الػثيقة بذاف تػسيع حمف شس

وارسػ، وعجت الػثيقة بسثابة عقج سياسي ججيج تشازلت روسيا بسػجبيا عغ نفػذىا في 
شخؽ أوربا لرالح حمف شساؿ األشمدي مقابل تعيجات يقجميا الحمف لخوسيا لزساف 

تديغ الخئيداف كميشتػف ويم . وفي لقاء جسع(63)أمشيا بحجسيا ووزنيا الدياسي الججيج
في باريذ لتػقيع قانػف التأسيذ لمحمف، وفي ديباجة قانػف التأسيذ صخحت مشطسة 

 .(64)حمف شساؿ األشمدي وروسيا "أنيسا لع يعجا يعتبخ كل مشيسا اآلخخ خرسيغ"
عجت ىحه السعاىجة تتػيجا لجيػد الجبمػماسية االمخيكية في رسع سياسة 

ردة ولع تكتف الػاليات الستحجة حمف شساؿ األشمدي في عالع ما بعج الحخب البا
بحلظ، بل أصخت عمى تحجيج الجوؿ التي سػؼ تشزع الى الحمف مغ دوؿ اوروبا 
الذخقية، فقج رفزت الػاليات الستحجة الزغػط االوروبية لزع رومانيا وسمػفيشيا 
ضسغ خصة تػسيع الحمف واكج كميشتػف باف تكػف الجوؿ التي تشزع الى الحمف ىي 

وجسيػرية التذيظ فقط وىكحا فقج ضل الحمف متأثخا مشح نذأتو عاـ  بػلشجا والسجخ
 . (65)بتػجييات الدياسة االمخيكية ومدتجيبا لتصػراتيا 1949

مزى يمتديغ بإيجابية وبذكل مقشع لمغخب في كيفية االنرياع لؤلمخيكييغ 
وفي محاوالتو في كدب الخضى لتدييل ميستو ورغبتو في االنزساـ الى العالع 

بي كذخيظ حكيقي ال يشطخ اليو الغخب بخيبة أو يتػجذ مشو خيفة. لكغ سمػؾ الغخ 
الغخب وتعاممو مع روسيا بحداسية وعجـ قبػلو كذخيظ في حمف شساؿ األشمدي 
اقمق يمتديغ وجعمو يقجـ عمى تػجيو انتقادات قػية لمغخب عشجما وجج ىشاؾ اصخار 

السدتقمة عغ االتحاد الدػفيتي  مغ الػاليات الستحجة والجوؿ الغخبية في ضع الجوؿ
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وقبػليا كأعزاء في حمف شساؿ األشمدي وكاف ىشاؾ رغبة وترسيع لعدؿ روسيا 
يشتقج عسمية حمف شساؿ األشمدي واالمعاف في اضعافيا. االمخ الحؼ جعل يمتديغ 

في يػغدبلفيا الدابقة وىجد بتػجيو الرػاريخ الخوسية نحػ الػاليات الستحجة، لكغ ىحا 
   .(66)ققلع يتح

إف قخار حمف شساؿ األشمدي بالتػسع شخقا ليرل إلى حجود روسيا أمخ 
عجتو روسيا عامبًل ميجدًا ألمشيا القػمي فاستغمتو السعارضة الخوسية بالزج مغ 

وقج شكمت ىحه الخصػات مقجمات أساسية  .سياسات يمتدغ السػالية لمػاليات الستحجة
عبلقات الخوسية األمخيكية سيسا بعج عاـ باتجاه التحػؿ الججيج الحؼ شخأ عمى ال

، إذ حاولت روسيا العػدة لتؤدؼ دور القػة الكبخػ السؤثخة مغ ججيج بعج سبات 2000
  .استسخ عقجا مغ الدماف

ضل ىجؼ ضساف استقخار االمغ االوربي دافعًا لمدياسة االمخيكية مع 
محج مغ الشفػذ الدػفيتي اختبلؼ وسائميا ففي البجاية انذأت الػاليات الستحجة الحمف ل

وبعج الحخب الباردة عسمت عمى بقاء الحمف وضست اليو بعس دوؿ اوروبا الذخقية 
مغ أجل تػفيخ الطخوؼ السبلئسة لشسػ االستثسارات االمخيكية، وىكحا يسكغ اف نشتيي 

بجأنا بو وىػ انو لع يكغ تػجو حمف شساؿ األشمدي  الحؼبالسػضػع بشفذ االستشتاج 
حل الدياسية السختمفة لمشطاـ العالسي اال انعكاسا ألولػيات الدياسة عبخ السخا

 .(67)االمخيكية نفديا 
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 خاتسة:
انتياء الحخب الباردة  ىاألمخيكية في العقج الحؼ تم-أفخزت العبلقات الخوسية

عبلقة غيخ متكافئة وغيخ متػازنة، حيث خخجت روسيا تعاني مغ أزمة اقترادية 
كيادة بػريذ يمتديغ بأحزاف الغخب بيجؼ الحرػؿ عمى دعع خانقة، فارتست ب

وحاولت الكيادة الخوسية وخبخة ونريحة، في سبيل التخمز مغ أعباء تمظ االزمة. 
الطيػر بسطيخ الكيادة الميبخالية أماـ الحكػمة االمخيكية، وعجت نفديا شخيكًا ججيجًا 

لعالسي الحؼ كاف يقػده االتحاد ليا، وارتزت بحلظ لخوسيا دورًا إقميسيًا بجؿ الجور ا
  الدػفيتي سابقًا. 

فقجمت روسيا تشازالت كثيخة مغ أجل الحرػؿ عمى دعع الػاليات الستحجة، 
فحرمت عمى قجر كاف أقل كثيخًا مسا تحتاج اليو لكي تعيج تختيب أولػياتيا، مقابل 

غ مغ السكاسب عمى حداب روسيا ومديج م اذلظ حققت الػاليات الستحجة مديج
االذالؿ لمخوس. فأعصت روسيا مخغسة كثيخًا مغ التشازالت ووافقت عمى قبػؿ إدخاؿ 
دوؿ أوربا الذخقية التي كانت أعزاء في حمف وارسػ إلى حمف شساؿ األشمدي مسا 
ولج ضغػشًا أمشية ججيجة عمييا. فزبل عغ تشازالت في مػضػع التدميح وخفس 

 مدتػػ االنتاج والبيع.
تحجة دعسًا كبيخًا لمخئيذ الخوسي بػريذ يمتديغ عمى قجمت الػاليات الس

السدتػػ الذخري، وقج تمخرت تمظ الدياسة والجعع أثشاء رئاستو لخوسيا وتػضحت 
، وفي حيشيا أوضحت 1996أكثخ قبيل االنتخابات الخئاسية الخوسية الثانية عاـ 

كد الخامذ بيغ استصبلعات الخأؼ الخوسية السػالية لمغخب أف يمتديغ لع يتجاوز السخ 
السخشحيغ لمخئاسة في تمظ االنتخابات، وىػ ما كاف يؤشخ احتساؿ خدارتو، فدارع 

تقجيع الجعع لو بصخيقة أو بأخخػ لمفػز بتمظ االنتخابات. فبصمب مشيا، باالمخيكيػف 
( مميار دوالر قخض شارغ لخوسيا، استخجميا 10.2قجـ صشجوؽ الشقج الجولي )
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اء األصػات، ومكشتو مغ احتكار جسيع وسائل االعبلـ يمتديغ لتعديد سسعتو وشخ 
 الخئيدة السصبػعة وااللكتخونية العامة والخاصة.

كاف أبخز أسباب فذل التػجو الخوسي ىػ أف الػاليات الستحجة لع تدانج 
روسيا في تػجييا الججيج وعسجت إلى محاوالت إضعاؼ الجدج الخوسي، فعمى سبيل 

لستحجة عغ تعديد الجعع االستخبارؼ لمسقاتميغ الذيذاف في السثاؿ لع تتػاف الػاليات ا
معخكتيع ومصالبتيع باالستقبلؿ عغ روسيا، وكحلظ تصػيق روسيا في آسيا الػسصى 
وبحخ قدويغ، فزبًل عمى تجاىل الخغبة الخوسية في أف تربح روسيا شخيكا ليا. مغ 

ف لجييع االستعجاد ألف جية اخخػ أخح الخوس يتحػلػف إلى رأسسالييغ بجائييغ، فقج كا
  يدمكػا أؼ شخيق لتحقيق أىجافيع.  

نتائج التحػؿ الدياسي واالقترادؼ الحؼ انتيجو يمتديغ ىػ  أبخزوكانت مغ 
استسخار تخدؼ االوضاع االقترادية وانخفاض مدتػػ العسمة الخوسية إلى أدنى 

تفاع معجؿ مدتػياتيا، وشيػع حاالت الفقخ والبصالة وتجني السدتػػ الرحي، وار 
وارتفاع مدتػػ الفداد والجخيسة في الببلد، الػفيات والتخمف االجتساعي والثقافي، 

فانتج  وتفذي الحخكات االنفرالية وتعسيق السذاكل االجتساعية في مختمف أنحائيا،
 في الشياية دولة مجيشة اقتراديًا وضعيفة عدكخيًا. 

، وصػؿ الخوسي الججيج الشطاـ ابيغ أسػأ التجاعيات الدمبية ليح كاف مغ
الفاسجيغ الحيغ أثخوا عمى حداب الشطاـ، وكاف أغمبيع مسغ نخبة مغ الدياسييغ 

ارتبصػا بعبلقات متسيدة ومذبػىة بحات الػقت مع الغخب وحرمػا عمى مذػرة مغ 
 امخيكييغ.

تعاممت الػاليات الستحجة االمخيكية مع روسيا واقعيًا عمى أنيا بمج ميدـو بعج 
ة شػيمة وعمى أنيا أصبحت مجخد قػة إقميسية وليدت قػة عالسية تخذى حخب بارد

ىا إلى ػ تسشحيا الثقة السصمقة، ولع تجع مشيا، ومع ذلظ فقج تعاممت معيا بححر ولع
االنزساـ إلى حمف شساؿ االشمدي مثل دوؿ شخؽ أوربا السدتقمة عغ االتحاد 

قجر مغ التشازالت في الدػفيتي الدابق، وكانت حخيرة عمى الحرػؿ عمى أكبخ 
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وربصيا بقجر أكبخ مغ السعاىجات واالتفاقات االمشية لمتخمز مغ  مجاالت التدميح
 تخسانتيا العدكخية وتقييجىا بالتدامات أمشية عمييا اف تفي بيا.     

كل السداعجات التي كانت تقجـ مغ قبل الػاليات الستحجة االمخيكية لخوسيا 
داـ يمتديغ بالميبخالية الغخبية سياسيًا، واالنتقاؿ الى كانت مقتخنة بذخوط، تؤكج الت

الدػؽ الحخة وتحخيخ العسمة اقتراديًا، وبالتالي أثبتت كل السعالجات والدياسات التي 
انتيجيا يمتديغ والتي أسساىا العبلج بالرجمة بالفذل الحريع، وكاف ذلظ سببًا في 

الػاليات الستحجة والتػجو نحػ دوؿ  تغيخ الدياسة الخوسية باالبتعاد شيئًا فذيئًا عغ
الذخؽ والجشػب، وتراعج السج القػمي الخوسي وفػز فبلديسيخ بػتيغ بالخئاسة 

، واتباعو سياسة مدتقمة عغ الػاليات الستحجة وبشاء دولة قػية 2001الخوسية عاـ 
 مؤثخة عالسيًا.
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 السرادر والهؽامر
                                                 

فالح أميؼ الخهيسـي، الرـخاب نـيؼ االتحـاد الدـؽفيتي والؽاللـات الستحـجة األمخيكيـة، مقـال متـاح ( 4)
 :عمى الخابط 44/44/0240، نتاريخ 3943عمى الحؽار الستسجن العجد 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=332595&r=0  

، لعائمة روسية أوكخانية قخوية، حرل عمى 4934ولج ميخائيل سيخغيفيتر غؽرباتذؽف ( 0)
شهادة البكاليؽريؽس في القانؽن، إنزػ لمحدب الذيؽعي ومؼ بعجها أصبح فعااًل فيه، تشقل في 

، شغل مشرب رئيذ الجولة 4985االميؼ العام لمحدب عام  السشرب فيه حتى رشح لسشرب
ورئيذ الحدب الذيؽعي الدؽفيتي  4994و 4988في االتحاد الدؽفييتي الدانق نيؼ عامي 

. كان يجعؽ إلى إعادة البشاء أو البخيدتخويكا. شارك رونالج ريغان 4994و 4985نيؼ عامي 
. ستخوب تالبؽت، ميخائيل 4992الم عام في إنهاء الحخب الباردة وحرل عمى جائدة نؽبل لمد

غؽرباتذؽف سيخة ذاتية مفرمة، تخجسة دار طالس لمجراسات والتخجسة والشذخ، )دمذق، 
 .78(، ص 4992

(3) Michael R. Beschloss and Strobe Talboot, at the highest levels,  

Printed in the United States of America 1993 . P. 379. 

(4)"Post-Soviet Russia: A Journey Through the Yeltsin Era":   

https://www.jstor.org/stable/10.7312/medv10606  

، وهؽ سياسي روسي سؽفياتي وأصبح أول رئيذ لالتحاد الخوسي، وامتجت  4934ولج عام ( 5)
. وكان في البجالة مؼ مؤيجي ميخائيل جؽرباتذؽف، ثػ 4999إلى عام  4994عام واليته مؼ 

ظهخ في إطار اإلصالحات البيخيدتخويكا كأحج أقؽى معارضي غؽرباتذؽف الدياسييؼ. وفي 
كانؽن  05انتخب رئيدا لسجمذ الدؽفييت األعمى الخوسي. وفي  4992الار/مايؽ  09

ذات سيادة، وظل يمتدؼ في مشربه كخئيذ. أعيج  ، أصبحت روسيا دولة4994االول/دلدسبخ 
 لمتفاصيل انعخ:. 4994انتخابه في انتخابات عام 

Javier Morales, "The Yeltsin Presidency in retrospect: myths, 

realities, and lessons to be learned", UNISCI Discussion Papers, No. 

14 ( May 2007), p. 161. 

 .       345(، ص 0224ريخ االمخيكي، مكتب نخامج االعالم الخارجي، )نييؽرك، مؽجد التا( 4)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=332595&r=0
https://www.jstor.org/stable/10.7312/medv10606
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( محسؽد دمحم الكخكي، العالقات الخوسية االمخيكية في عهجي الخئيديؼ فالدلسيخ نؽتيؼ" و "جؽرج 7)
( رسالة مقجمة الى عسادة الجراسات العميا لشيل شهادة الساجدتيخ، 0228-0222نؽش" )

 .44(، ص0229)جامعة مؤتة، 

 .61( المصدر نفسه، ص8)

 :" انهيار االتحاد الدؽفيتي"، مقال متاح عمى الخابط 9))
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Soviet-

cra/sec07.doc_cvt.ht . 

( فذغل مشرب وزيخ الخارجية في روسيا االتحادلة في الفتخة 4954أنجريه كؽزريف )مؽاليج  (60)
. ولعب السحكؽر دورا جحريا في التغيخات الهامة التي حجثت 4994إلى يشايخ  4992مؼ أكتؽبخ 

في عالقات روسيا مع العالػ الخارجي. وفي فتخته حجث تقارب قؽي نيؼ مؽسكؽ وواششطؼ. 
افيؼ، "وزراء الخارجية الدؽفيت والخوس قبل الفخوف"، مقال متاح نتاريخ ادوارد س

 :عمى الخابط 47/1/0248
https://arabic.rt.com/russia/938863  

" مجمة ةيديالتأسانخاهيػ عخفات، "روسيا وشسال األطمدي الججيج: قخاءة في مجلؽالت الالئحة ( 44)
 .444. ص 4997، يؽليؽ 409الدياسة الجولية العجد 

مؼ عهج يمتدؼ حتى واللة نؽتيؼ الثالثة". مقال  ،( ذيب اسميػ القخاله، "تؽجهات روسيا الخارجية40)
 :متاح عمى الخابط

http://www.projocenter.com/Details.aspx?Id=6  
 . 661، ص عخفات، السرجر الدانق( 43)

الخوسية"، السؽسؽعة الجدائخية لمجراسات الدياسية  –"تطؽر وتحؽل العالقات األمخيكية ( 41)
 :واالستخاتيجية، مقال متاح عمى الخابط

https://www.politics-dz.com/community/threads/ttur-u-txhul-alylaqat-   

 السرجر نفده.( 45)

(16) "Years of U.S.-Russia Relations": 

 https://www.state.gov/p/eur/ci/rs/200years.  

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Soviet-cra/sec07.doc_cvt.ht
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Soviet-cra/sec07.doc_cvt.ht
https://arabic.rt.com/russia/938863
http://www.projocenter.com/Details.aspx?Id=6
https://www.politics-dz.com/community/threads/ttur-u-txhul-alylaqat-
https://www.state.gov/p/eur/ci/rs/200years
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 الروسية، المصدر السابق. –ألمريكية تطور وتحول العالقات ا( 47)

(18) "Bill Clinton, Boris Yeltsin, and U.S.-Russian Relations", 

https://history.state.gov/milestones/1993-2000/clinton-yeltsin  

(19) Ibid.  
(20) " US Meddling in 1996 Russian Elections in Support of Boris Yeltsin", 

https://www.globalresearch.ca/us-meddling-in-1996-russian-elections-

in-support  

"غينباد  ييوغبانو أ رشبرص مصبوت ينتسبيت بالتسبعينات.. والرابل ال بان   ب  ، لالسيد شبب( 04)

 :09/1/0247شبكة األخبار العخبية، ،روسيا اليوت.. وعدو رمريكا الندود"
 http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=142888  

 "زعيػ الحدب الذيؽعي الخوسي: يمتديؼ جاء نجعػ دوالرات الؽاللات الستحجة إلى الدمطة"، (00)
 :متاح عمى الخباط ،34/8/0248سبؽتشغ عخبي، 

https://arabic.sputniknews.com/russia/201808311034993734  

(23)"Highlights in the History of U.S. Relations With Russia, 1780-June 

2006", https://www.state.gov/p/eur/ci/rs/200years/c30273.htm  

النتخابات الخوسية وكيف كان نذخت الرحف االمخيكية في وقتها مقاالت حؽل مؽضؽب ا( 01)
التجخل االمخيكي واضحًا فيها، وحسمت االغمفة عشاويؼ تؽضح ذلغ مشها غالف )مجمة التالػ 

وكان يبيؼ نتهكػ كيف لفاخخ "لانكيد بإنقاذ يمتديؼ"! ، كان الدبب  4994االمخيكية( في عام 
الكحؽل، بعج ذلغ في عام  في رغبة الؽاللات الستحجة في يمتديؼ ألنه كان أحسقًا ومجمشًا عمى

، عشجما كان يمتديؼ مخشًحا إلعادة االنتخاب، رتب نيل كميشتؽن لمحرؽل عمى قخض  4994
مميارات دوالر مؼ صشجوق الشقج الجولي، وزار مؽسكؽ ألزًا قبل االنتخابات  42سخيع بقيسة 

 عخ:لمتفاصيل ان مباشخة إلعطاء يمتديؼ دفعة كبيخة. عشجها تػ ملء مععػ حكؽمته.
-"Why the US-Russia relationship went sour after the 1990s": 

https://worldaffairs.blog/2017/03/01/why-the-us-russia-relationship-

went-sour  

 .الخوسية"، السرجر الدانق. –عالقات األمخيكية "تطؽر وتحؽل ال 05))

https://history.state.gov/milestones/1993-2000/clinton-yeltsin
https://www.globalresearch.ca/us-meddling-in-1996-russian-elections-in-support
https://www.globalresearch.ca/us-meddling-in-1996-russian-elections-in-support
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=142888
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=142888
https://arabic.sputniknews.com/russia/201808311034993734
https://www.state.gov/p/eur/ci/rs/200years/c30273.htm
https://worldaffairs.blog/2017/03/01/why-the-us-russia-relationship-went-sour
https://worldaffairs.blog/2017/03/01/why-the-us-russia-relationship-went-sour


 

        

          

 

 

75 

 (78-14) 0202 تسؽز، 15 العدد، 41الدشة  ،اســات إقمـيـسـيـةمجــمة در   

 

Regional Studies Journal, Vol.14, No.45, 2020 (41-78) 
Print ISSN: 1813-4610  Online ISSN: 2664-2948 

 

                                                                                                         

 ط:"، مقال متاح عمى الخاب( "تجهؽر قؽة االتحاد الدؽفيتي وأسباب االنهيار04)
 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Soviet-

cra/sec07.doc_cvt.ht  

صحيفة  عامًا مؼ صجمة اإلفالس"، 02( رامي القميؽبي، "تحجلات االقتراد الخوسي بعج 07)
 :متاح عمى الخابط ،48/8/0248العخبي الججيج، 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/8/18/  
، مقال متاح رؤساء االتحاد الخوسي.. نؽريذ يمتديؼ والعالج بالرجمة"، "( نادر عبج الخؤوف08)

 عمى الخابط:
https://arabic.rt.com/russia/931685%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D

8%A7%D8%A1  

 . 44( الكخكي، السرجر الدانق، ص 09)
(30) "Post-Soviet Russia", Op. cit. 
(31)Why the US-Russia relationship went sour after the 1990s. Op. Cit. 

(32)  Ibid. 
(33) “United States Relations with Russia: After the Cold War 1990-1991", 

U.S Department of State: 

 https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/pubs/fs/85962.htm 

 (34) Ibid.   
(35) Ibid. 

يشايخ  4هي مشعسة حكؽمية دولية تهتػ نتشعيػ التجارة الجولية نيؼ األمػ. نجأت رسسيًا في ( 34)
، تتعامل مشعسة 4991أنخيل  45دولة في  403قعة مؼ بسؽجب اتفاقية مخاكر، السؽ  4995

التجارة العالسية مع تشعيػ التجارة في الدمع والخجمات والسمكية الفكخية نيؼ الجول السذاركة 
مؼ خالل تؽفيخ إطار لمتفاوض عمى االتفاقيات التجارية وعسمية تدؽية السشازعات التي تهجف 

 لمتفاصيل انعخ: مشعسة التجارة العالسية.إلى إنفاذ التدام السذاركيؼ باتفاقيات 

 "World Trade Organization (WTO) Definition”, Investopedia, 12/9/2019:   

https://www.investopedia.com/terms/w/wto.asp    

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Soviet-cra/sec07.doc_cvt.ht
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Soviet-cra/sec07.doc_cvt.ht
https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/8/18/
https://arabic.rt.com/russia/931685%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://arabic.rt.com/russia/931685%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/pubs/fs/85962.htm
https://www.investopedia.com/terms/w/wto.asp
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لتحفيد التقجم  4944دولة عزؽ، تأسدت عام  34 مشعسة اقترادلة حكؽمية دولية تزػ( 37)
االقترادي والتجارة العالسية. وهي مشتجى لمبمجان التي ترف نفدها بأنها ممتدمة بالجلسقخاطية 
واقتراد الدؽق، وتؽفخ مشبخًا لسقارنة التجارب الدياسة، والبحث عؼ إجابات لمسذاكل 

ات السحمية والجولية ألعزائها. مععػ السذتخكة، وتحجيج السسارسات الجيجة وتشديق الدياس
ذات الجخل السختفع وذات مؤشخات التشسية  قتراداتاالعزاء السشعسة هػ مؼ الجول ذات أ

 للتفاصيل انظز:، البذخية

http://www.oecd-ilibrary.org.home–OECDiLibrary      
(38) “Clinton and Yeltsin, and How They Faced 'Three Fundamental 

Challenges”, New york Times, 22/3/1997: 

https://www.nytimes.com/1997/03/22/world/clinton-and-yeltsin-and-

how-they-faced-three-fundamental-challenges.html   

(39) “Bill Clinton, Boris Yeltsin, and U.S.-Russian Relations”, U.S 

Department of State : 

https://history.state.gov/milestones/1993-2000/clinton-yeltsin  

، مؤسدة هشجاوي لمتعميػ 4( جؽزيف إم سيخاكؽسا، االسمحة الشؽوية، تخجسة دمحم فتحي خزخ، ط12)
 . 403(، ص 0240والثقافة، )القاهخة، 

  ( السرجر نفده.14)
(42) " Lisbon Protocol at the Glance”, Arms Control Association: 

https://www.armscontrol.org/node/3289  

(43) Marwan Iskandar, The Bear  Turns Tiger Resurgent Russia, Beirut 

World, Book City 2009 UNESCO second edition 2009. P.106.   

(، 0244ن، اعسمية صشع القخار في الدياسة الخارجية، دار زهخان، )عس احسج نؽري الشعيسي،  (11)
 .148ص 

ستيف تؽليؽ و تؽماس شسالبخغخ، معهج االمػ الستحجة لبحؽث ندب الدالح، االمػ الستحجة،   (15)
 .47، ص 0223

(46)  "Lisbon Protocol..’, Op. cit. 

(47)  "Bill Clinton, Boris Yeltsin,…’, Op. cit..  

http://www.oecd-ilibrary.org.home–oecdilibrary/
https://www.nytimes.com/1997/03/22/world/clinton-and-yeltsin-and-how-they-faced-three-fundamental-challenges.html
https://www.nytimes.com/1997/03/22/world/clinton-and-yeltsin-and-how-they-faced-three-fundamental-challenges.html
https://history.state.gov/milestones/1993-2000/clinton-yeltsin
https://www.armscontrol.org/node/3289
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اسدها الدشاتؽران )سام نؽن( )ورتذارد لؽغار( مؼ خالل إقخار قانؽن الحج مؼ التهجيج  18))
والهجف مؼ البخنامج هؽ معالجة التخسانة الشؽوية الكبيخة التي ورثتها  4994الدؽفيتي في عام 

الجول الدؽفيتية الدابقة روسيا وأوكخانيا وروسيا البيزاء ، وكازاخدتان بعج انهيار االتحاد 
 . لمتفاصيل انعخ:دؽفيتيال

- Justin Bresolin, Fact Sheet: The Nunn-Lugar Cooperative Threat 

Reduction Program, June 2014: https://armscontrolcenter.org/fact-

sheet-the-nunn-lugar-cooperative-threat-reduction-program/  
(49) Ibid. 

(50) "Highlights in the History of U.S. Relations With Russia", Op. cit. 

مقال مشذؽر  "و يقة سريةأ الواليات المتحدة مططت لضت روسيا    برنامج حرب الناوت"( 54)
 :الخابط متاح عمى 00/4/0248نتاريخ 

https://arabic.sputniknews.com/world/201801221029385937%D8%A3

%D9%85%D8  

(52)  United States Relations with Russia: After the Cold War. Op. cit. 

(53)  Ibid. 

 0/7/0229 ،رويتخزنيؼ أمخيكا وروسيا"،  لألسمحة 4ة عؼ معاهجة ستارت قائق رئيد( "ح51)
 :متاح عمى الخابط

 https://ara.reuters.com/article/idARACAE56105820090702  

، عمـى 8/1/0242 ،ح الحـخب البـاردة"، صـحيفة االتحـاد"أهـػ معاهـجات نـدب الدـالح الشـؽوي مشـ( 55)
 :الخابط

 https://www.alittihad.ae/article/19752/2010-أهم-معاهدات-نزع-السالح-النووي/

 . منذ-الحزب-الباردة

(56) United States Relations with Russia: After the Cold War. Op. Cit. 

آب / 07الخحسؼ، "مدتقبل التخسانة الشؽوية األمخيكية"، مقال متاح نتاريخ  خيخ الجيؼ عبج( 57)
 :, عمى الخابط0228أغدطذ 

 http://www.alankabout.com/more_topics/military/117141.html  

https://armscontrolcenter.org/fact-sheet-the-nunn-lugar-cooperative-threat-reduction-program/
https://armscontrolcenter.org/fact-sheet-the-nunn-lugar-cooperative-threat-reduction-program/
https://arabic.sputniknews.com/world/201801221029385937%D8%A3%D9%85%D8
https://arabic.sputniknews.com/world/201801221029385937%D8%A3%D9%85%D8
https://ara.reuters.com/article/idARACAE56105820090702
https://ara.reuters.com/article/idARACAE56105820090702
https://www.alittihad.ae/article/19752/2010/أهم-معاهدات-نزع-السلاح-النووي-منذ-الحرب-الباردة
https://www.alittihad.ae/article/19752/2010/أهم-معاهدات-نزع-السلاح-النووي-منذ-الحرب-الباردة
https://www.alittihad.ae/article/19752/2010/أهم-معاهدات-نزع-السلاح-النووي-منذ-الحرب-الباردة
http://www.alankabout.com/more_topics/military/117141.html
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