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 جامعة الموصل مركز الدراسات اإلقليمية/ قسم الدراسات السياسية واإلستراتيجية/

 
 مستخلص البحث

واجهتتر روستتيا االتحاديتتة تحتتديار حديديتتة بعتتد تلستتي االتحتتاد الستتو ييت  الستتاب   
المجتمتت    ضتتع  تت  أ ستتتعادة مسانتهتتا سدتتوة   متت   الدتتوم  وا أمنهتتاحمايتتة  أهمهتتا

 الروس  سا  يعان  وسا  الوض  االقتصادي للبعد سيئا.
تها النخبتة السياستية الروستية سا  االنلتتا   لت  البترب احتد الخيتارار التت  ا تمتد

وسانر اآلمال الروسية المعدودة  ل  البرب    يمة  مدابل   النس  الدول  إل للعودة 
ر التمنيتتار البربيتتة  تت   تتدل  تتودة التتروا إلتت  اللستتر االستتتبدادي    يمتتة ذلتتي سانتت

   .أيضا  غير أ  المخاوف المتبادلة بينهما  ال تزال أ  ل
 

 مددمة 
يكتسب البحث في السياسة الروسية بعد الحررب البراردأ ميميرة كبيررأ   ررا 

يررة الن يرر ا السياسررة مرررت بمراحررل ا تراليررة تعرىررت فيتررا قلرر  تحررديات حرير
ومررررن عررررم تعررررززت بالسرررررعي إلعبررررات الرررر ات والمصررررال  الروسررررية. فبعررررد ت كرررر  
االتحررراد السررروفييتي و ترررور روسررريا االتحاديرررةي حاولرررت يررر ا ا  يررررأ الح رررا  
علرر  مركزيررا كرررروأ  ات ييم ررة عالميرررةي لرريا   تررا الررروارث الررر يا ل تحررراد 

مررة لـارررارأ السرروفييتي فحسرربي ولكررن   تررا بلررد تترروفر فيرر  عوامررل الررردرأ ال ز 
 قلي   كدولة ع م .

مرادت الريرررادأ الروسرررية تحريررر   (6446-6491)بعرررد ا تتررراب الحررررب البررراردأ 
التكامل مع الغربي بحيث تاار  موسكو في قيادأ العالم ج با قل  ج ب مرع 
 يموروبرررا والواليرررات المتحررردأ ا مريكيرررة بررردالى مرررن الت رررافا علررر  م رررا   ال  رررو 

ت مكعررر مررن مجرررد رسرر م اررري ر مررع يرر الب ومررن الواىرر  من موسرركو توقعرر
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قال م ترررا حصرررلت علررر  مقرررل مرررن  لررر   يال صررروم الررر ين تحولررروا قلررر  ارررركاب
رردا الغربيررون تعويىرراى عررن  يبكعيررري فمررا اعتبرررا الررروا ت ررازالت مررن جررا بتم عى

وعليرر  فرران  لرر  ال  يجررزب بسرري  مررن ا ىرررار الترري سررببتا ال  ررام السرروفييتي
 . اصاى من جا ب الغرب يستلزم بالىرورأ امرتر ا اى 

عار جدل دا لي فري روسريا حرول التوجترات المسرتربلية  يقزاب ي ا اإلحبا 
فرد مبدت السياسة ال ارجية الروسرية وعلر  مردا عرامين  يلسياستتا ال ارجية

لرر   تايررة عررام  6446) لك تررا مررا لبعررت  ي( توافرررا وا سررجاما مررع الغرررب6441وا 
يارات سياسية دا ل روسريا اتتمتترا من تعرىت ال ترادات اديدأ من جا ب ت

بال ىوع للغررب والتىرحية بالمصرال  الروسرية ممرا ا عكرا سرلبا علر  ييبرة 
لررر ل  كرررران صرررعبا علرررر  الريرررادأ الروسررررية  يومكا رررة روسرررريا االتحاديرررة عالميررررا
فعرادت قلر  تب ري سياسرة  ارجيرة م تل رة  ياالستمرار في سياسة التعاون تلر 
فرري ق ررار  ي(6444وحترر  عررام  6441ر عررام عررن سررابرتتا )اعتبرراراى مررن موا رر

محاوالت من جا بتا إلى اب  التعددية الر بية في الع قات الدولية بدال مرن 
  .ييم ة الر ب الواحد ا مريكي

تب ي م تجاى م تل اى في السياسرة ال ارجيرة  ي ا ا ساا قررت روسياعل  
بأ ررر   ي(0228 -0222) عبرررر ع ررر  الرررر يا الروسررري السررراب  ف ديميرررر بررروتين

)متعرردد المسررارات وا وجرر ( مل م رر  لررن يكررون موجتررا  حررو الغرررب مو الاررر  
بررررل سررريكون علرررر  اررركل سياسررررة  ارجيرررة يرررردفتا ترويرررة الع قررررات مررررع  يفرررر 

 .وفت  حوار مع الروا اإلقليمية والدولية يالجميع
ب رراب علرر  مررا تررردم سرريعالر البحررث تاري يررا موىرروع التوجتررات ال ارجيررة 

ومن عرم يتعررإ قلر   ي6446وروسيا السوفييتية حت  عام  يةلروسيا الريصري
وحتررر  عرررام  6446موىررروع السياسرررة ال ارجيرررة لروسررريا االتحاديرررة مرررن عرررام )

 والتي يمكن ترسيمتا قل  مرحلتين ر يسيتين: ي(6444
 .(6441- 6446بين عامي ) يا ول 
  .(6444-6449)بين عامي  يالعا ية
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سياسة   را لكو ترا تمعرل ميميرة كبيررأ سيحاول البحث التركيز عل  ي ا ال
 .في تاريخ روسيا االتحادية المعاصر

 
  1991 الروسية حت   الالتوجهار الخارجية 
دولررررة حصررررلت علرررر  علرررر  م تررررا روسرررريا المعاصرررررأ  قلرررر  ال يجررررب ال  ررررر

عصرررررية كدولررررة  بررررل يفحسررررب 6446عررررام  اسررررتر لتا مررررن االتحرررراد السرررروفيتي
فعلرر  مرردا الرررر ين العررامن  يالحتايحررر  مصرر اتجتررت للبحررث عررن دور جديررد

د لت روسيا الريصرية في حرروب فري حردوديا الغربيرة  يعار والتاسع عار
 يةوالررررردول االسرررررك دي افي يودول البل يررررر  يللسررررري رأ علررررر  مراإ مرررررن ف ل ررررردا

فرد استولت روسيا  عل  مجزاب من بول دا م لع الربع  .ودول البلران يوبول دا
ولرررم تعتررررإ بروسررريا وال مسرررا   ررر ا  علررر   ا  يرررر مرررن الرررررن السرررابع عارررر

التحررر  الروسرري   رر  اعتبررر مكافررأأ ىررم ية لروسرريا مرابررل تصررديتا للتوسررع 
الععمررا ي فرري الرررارأ ا وروبيررة  صوصررا فرري الحرررب الترري وقعررت بررين روسرريا 

6618الريصرية والدولة الععما ية عام 
مما دول البل ي  )اسرتو يا وليتوا يرا  ي(1)

قال من ا مرور حسرمت  ي ت موىع  زاع بين ا لمران والرروافرد كا يوالت يا(
ممررا فرري  ي(5)الروسررية مارر وعة بمباركررة الك يسررة االرع وكسررية ألصررال  السرري ر 

 ي(6812-6641)وسرر  موروبررا فرررد عررار الت غررار بزعامررة الج رررال جوزيرر  برريم 
ممرا معرار م راو  الرروا مرن امتررداد الرروة العوريرة قلر  بول ردا ال اىرعة فرري 

لرررر ا كا ررررت الرسبررررة الروسررررية كبيرررررأ فرررري دعررررم  ل  يمجزا تررررا لسرررري رتتمبعررررإ 
فتوجرر  الجرريو الروسرري واحكررم  ييابسرربورا المتررربعين علرر  العرررو ال مسرراول

سررري رت  علررر  ي غاريرررا م لرررع الرررررن التاسرررع عارررر ممرررا اىررر ر كعررررير مرررن 
ورسررررم الىررررغو   ياللجرررروب قلرررر  الععمررررا يين يالت غررررار وبىررررم تم  قا ررررد العررررورأ

قال من الدولررررة الععما يرررة وبرررردعم مباارررر مررررن  يوالروسررررية بتسرررليمتمال مسررراوية 
  .(3)رفىت الم الب الروسية وال مساوية يبري ا يا



 

 
 
 

 [172] (52) 8دراسات ققليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

بدمت الم او  ال مساوية بال تور مرن من تأ ر   يقزاب ي ا ا داب الروسي
الم رررررام  الروسرررررية مبعرررررادا م ررررررا قرررررد تررررر عر علررررر  تررررروازن الرررررروا فررررري الررررررارأ 

مسرررا قلررر  ال عاليرررات الروسرررية فررري بول ررردا والروقررراز فررررد   ررررت ال  يا وروبيرررة
بم  ار الرل  وما يع ي   ل  من تتديد لمصال  ال مسا كإمبرا ورية  يوالبلران

   .(4)في موروبرا
 ي1851مما في الروقاز فررد واجر  الرروا كر  مرن الععمرا يين وال ررا عرام 

عررام وفرري ال يحيررث تحررر  الجرريو الروسرري وفرررإ سرري رت  علرر  يرر ا اإلقلرريم
التالي توسل الرروا فري  ا قراليم ا وروبيرة مرن الدولرة الععما يرة حتر  توقر  

ق  تم التوصل قل  معايدأ  ي1851توسلتم ع د حدود والية مدر ة في  ب عام 
بين الروا والععما يين حصل الروا بموجبتا عل  موقرع حيرول فري مصرب 

ايرردأ ميىررا وبمرتىرر  المع يفىرر  عررن المكاسررب فرري الروقرراز ي تررر الرردا وب
       .(2)حصل الروا عل  ح  حماية رعايايم في البوس ة والترس 

والسررروفييتية مرررن بعرررديا  يوجررردت التوجترررات ال ارجيرررة  لروسررريا الريصررررية
ال ريرررر  سررررت ى ممامتررررا  تيجررررة ال رررررو  الدوليررررة مررررن جتررررة و رررررو  الرررردول 

 64وقررد مكرررن  لررر  موسررركوي  ررر ل الررررر ين ) يالمجرراورأ لترررا مرررن جترررة م ررررا

مرن  ترر ال ولغرا قلر  الروقرازي واقتربرت مرن  يمن التوسع بصرورأ كبيررأ ي(02و
الت رررد دا ررررل  سررررياي وا ترقرررت موسرررركو المحرررري  الترررادل قلرررر  دا ررررل م ارررروريا 

ولررري  ي(6)وكوريررا وبرررر الررروا  لرر  التوسررع باعتبررارا ىرررورياى  مرر تم الرررومي
مارر وعا  ي(1)اال رردفاع الروسرري دعمرراى مررن ال بيعررة االسررتبدادية لحكررم الكرررملين

دورا كبيررا فري االرع وكسرية الروسرية التري لعبرت  ةبدعم عرا دل قدمت  الك يسر
فرررد  ىررعت الك يسررة الروسررية  ياالسررتبدادية الم لرررة الرياصرررأ ترردعيم سررل ة

و تب ررت  يال كررل والروحري لسرل تتم الرروا ومصربحت تاركل الوعراب لألمرراب
وا  مررا  يعلرر  ا رإ( فرر )للررب  يعررد فرر  ممررع  الروسري ال ا ميررر منفكررأ 

وبعد سرو  الرسر   ي ية بيرد الععمرا يين عرام  يميىا )سل ة اإلل  بحد  اتتا(
عتبرررت الك يسررة االرع وكسررية الروسررية من روسرريا قمبرا وريررة عالميررة ا 6911
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ا مرر الر ل  ي(8)وم تا المرو ن الوحيرد لحمايرة المر م ين االرعر وكا الحريريرين
وبمرررور الوقررت بررات  ياسررات التوسررعية دون قيرردمكررن الرياصرررأ مررن ت  يرر  السي

وتررم اكتسرراب الارررعية علرر   يم ترروم ا مررن الرررومي موازيرراى السررتمرار التوسررع
الصررعيد الرردا لي مررن  رر ل اسررتعراإ الررروأ العسرركرية فرري ال ررار  حيررث بلرر  
التوسررع الروسرري ارررقا موجرر  ع رردما وصررل الررروا قلرر  حرردود الصررين اررمال 

 ي رررة الواقعررة بررين  تررر اوسررورل وبحررر اليابرران تررر ممررور وسرري روا علرر  الم 
ممعلررة برروزير  يتولررت الدبلوماسررية الروسررية يوعلرر  الجا ررب الغربرري فرري موروبررا

متمررة  ي(Karl Nsselrod  6682- 6810ال ارجيررة الروسرري كررارل  يسررلرود )
 .(1)تعبيت ال  و  الروسي في م ا     و  جديدأ في وس  وار  موروبا

 يمترررم بدرجرررة كبيررررأ بال سررربة للرررروا يل  وال يرررزاكررران م تررروم م رررا   ال  رررو 
حيرررث رسرررمت يررر ا الم رررا   ال  رررو  ال اصرررلة بيررر تم وبرررين الرررروا ا  ررررا 

وقاعدأ ا     لروسيا الريصرية في  يواكلت   اقا بريا عازال يالم افسة لتم
وفررري عترررد  ي(11)وال  رررو  يمسررراعيتا المسرررتمرأ للحصرررول علررر  مزيرررد مرررن الرررروأ

تىررررمن يرررر ا ال  ررررو  عرررردأ م ررررا   مررررن بي تررررا الم ررررا    ياإلتحرررراد السرررروفييتي
الحدوديررة المتردمررة الترري عرفررت باسررم رالبلرردان  ات التوجرر  االاررتراكير تحررت 
قيرررادأ م  مرررة ماركسرررية )وكا رررت سيرررر مسرررتررأ فررري مسلرررب ا حيررران( فررري  سررريا 

فريريرررررررا فتىرررررررم ت دول حلررررررر  وارسرررررررو وموروبرررررررا  يممرررررررا الم رررررررا   ا قررررررررب يوا 
 .(11)الارقية

تحرول المجرال السروفييتي السراب   6446االتحاد السوفييتي عرام بعد ت ك  
الحصررول علرر  يويررة جديرردأ وعلرر   مرر  جديررد مررن الع قررات مرادت دول  قلرر 

ورسرررم من المصرررال  الروسرررية  لرررت موجرررودأ فررري كافرررة م حررراب  يمرررع اي ررررين
يررر ا ال  رررو  اعتبررررا  يالم  ررررةي قال من   رررو  موسررركو لرررم يعرررد كمرررا كررران سرررابراى 

 جمتوريرراتال ترسرب كعيررر مرن البي مررا اعتبررا   رررون كابوسرا و  ياالربعإ حلمر
ق  من ير ا الردول  يالسوفييتية السابرة بالعودأ  ل  ىرواب تحرت العلرم الروسري

 افتردتبي ما  يالسياسية-الجديدأ ت اىل من مجل تحديد توجتاتتا الجغرافية 
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 يالرومية حتالمصال الواىحة ةرالر ي قل  السوفييتي االتحادت ك   عرب روسيا
لكررن سرررعان مررا مدركررت الريررادأ الروسررية من مكا ررة ب ديررم وتاري تررا تت لررب 
م تم المحاف ة عل  قدر معرول مرن ال  رو  يمك ترا من تلعرب مرن   لر  دوراى 

 لرر  الرردور الرر ل فررردا الررروا م رر  ت كرر  االتحرراد  يفرراع ى فرري الارر ون الدوليررة
 .(15)السوفييتي

لتوسرررررررع اإلمبرا رررررررورل ) الريصررررررررل كررررررران  ررررررررو  روسررررررريا مرررررررن تبعرررررررات ا
ورسرررم اال ارررراقات فررري ر ا ال  رررب  يسرررريعاى وياد ررراى  6446والسررروفييتي( عرررام 

قال م تررا كا ررت ترررا وجرروب التركيررز  يالسياسررية الروسررية تجرراا وىررع ب ديررم
ف ري  ي(13)عل  الماك ت المعاصرأ التي تواجر  االقتصراد والمجتمرع الروسرري

 يماىرري مصررب  رمجررالر ال  ررو  الروسرري ىرريراى  تايررة العما ي يررات مررن الررررن ال
امرل مرع لرم تسرع موسركو إلعرادأ التك يو  ل فترأ التسرعي يات مرن الرررن  اتر 

وكرران عليتررا الت لرري عررن فكرررأ وجررود جرريو  يالجمتوريررات السرروفييتية السررابرة
وعررن الموا  ررة  يوعررن م  رررة الروبررل وال ىرراب االقتصررادل الماررتر  يماررتر 

برررل حرررازت علررر  ملكيرررة ا سرررلحة ال وويرررة اإلسرررتراتيجية لكرررن بالمرا يالمزدوجرررة
ومرعررررد االتحرررراد السرررروفييتي الرررردا م  فرررري مجلررررا ا مررررن الرررردولي  يالسرررروفييتية

فىررررر  عرررررن ديرررررون االتحررررراد  يوالملكيرررررة السررررروفييتية فررررري ال رررررار  كالسررررر ارات
وكان  يواج  تحول روسيا من ماىيتا لحاىريا ا تبارات حريرية .السوفييتي

رسرم من مسرا ل معرل احتررام  يو الت لص من ال كر الاريوعيالتحدل الكبير ي
حررررررو  اإل سررررران وحكرررررم الررررررا ون لرررررم تجرررررد بعرررررد تعري رررررا حريريررررراى فررررري الكيررررران 

  .(14)الروسي
 
 

  1999-1991السياسة الخارجية الروسية  
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 يع ررد ال  ررر قلرر  الرردوافع المحركررة للسياسررة ال ارجيررة الروسررية المعاصرررأ
 يدوافع ال اصررة باالتحرراد السرروفييتي السرراب ي حرر  م تررا ت تلرر  عررن تلرر  الرر

فبي مررا ركررزت اإلمبرا وريررة  يوكرر ل  اإلمبرا وريررة الريصرررية الروسررية مررن قبررل
 ي سرررريوية -السياسرررري بالم  رررررة ا ورو -ايتمامتررررا علرررر  الماررررتد الجغرافرررري 

يتركرررز  يوعمرررد االتحررراد السررروفييتي قلررر  تب ررري مارررروع فكررررل سياسررري عرررالمي
وباترررت المصرررال  يررري ايتمامترررا  ياين علررر    سرررتا ايتمرررام روسررريا المعاصررررأ

وعليررر  تركرررزت وجترررة ال  رررر الروسرررية حرررول المصرررال  االقتصرررادية  يالر يسررري
  .(12)بالدرجة ا ساا

ارتدت روسرريا االتحادية  ي1111بعد ت ك  االتحاد السوفييتي الساب  عام 
وقعاى بسبب بل كان مت يوجرا ترييم الحدث بأ   لم يكن عرىياى  يتحوالى ج رياى 

تكاررر  مكرررامن الىرررع  فررري ال  رررام السررروفييتي والتررري لرررم يعرررد مرررن الممكرررن 
  .(16)بوجوديا استمرار  ل  ال  ام

اين الوىع الر ل تواجتر  كأمرة بسربب مرا ي رىر   روسيا االتحادية تدر 
يرررر ا  يعليتررررا ال  ررررام العررررالمي الجديررررد مررررن تحررررديات تمررررا الكيرررران الروسرررري

(  1111-1111ا سرررب  بررروريا يلتسرررين ) التحرررديات لمسرررتا الرررر يا الروسررري
والتري تمعلرت بالحرديث عرن  ي6441في زيارت  لبول ردا وجمتوريرة التاري  عرام 

توسع حل  امال ا  لسي ليامل دوالى من المعسكر االاتراكي الساب  معل 
كان الزعيم الروسي    ا  وحت  معارىي  يدركون تماما من  .بول دا والتاي 

ق مررا  يفىرر  عررن قرردرات الحلرر  العسرركرية المت اميررةتوسرريع الحلرر  ا  لسرري 
سرريما وان توسررع ال رراتو سرريكون  يتاركل تتديرردا مباارررا لألمررن الرررومي الروسري

ا مررر الرر ل  يعلرر  حسرراب م ررا   ال  ررو  الترليديررة لروسرريا فرري اررر  موروبررا
يرردعو قلرر   ي(6441 – 6442)جعرل وزيررر ال ارجيررة الروسرري ا دريرر  كوزرييرر  

 يفرري موروبررا فرري ق ررار م  مررة ا مررن والتعرراون فرري موروبررا  ررام ام رري جديررد 
واقترررررة الرررروزير الروسرررري من ي ىررررع الحلرررر  ا  لسرررري لترررر ا ال  ررررام ا م رررري 

 .(11)لكن ال اتو سرعان ما معلن رفى  لت ا ا فكار يالمرترة تاكيل 
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قلر   يب راب علر   لر  فررد اتجترت ا سلبيرة مرن ال  برة الحاكمرة فري روسريا
 يحديعررة االسررتر ل فرري موروبررا الارررقية ) بلغاريررا ي روما يررامن الرردول اعتبررار 
جمتوريررات يوسسرر فيا االتحاديرة السررابرة ( ي بغرري من تبرر  فرري قلررب  يالتاري 

ي تررردم الررر يا الروسرري 6441ف رري عررام  يالسياسررة ال ارجيررة الروسررية الجديرردأ
ووزيررر  ارجيترر  م دريرر  كوزرييرر  ب لررب قلرر  ا مررم المتحرردأ  يبرروريا يلتسررين

ل عتررررا  بمسررر ولية روسرررريا االتحاديرررة ال اصرررة بالح ررررا  علررر  السررر م فررررري 
وبيررر ن الررروا  يم ررا   ال زاعررات العرقرررية فرري دول االتحرراد السرروفييتي السرراب 

 ولكرررن ي(18)من ترررد ل قرررواتتم المسرررلحة سررريكون ك ررري  بتجميرررد يررر ا ال زاعرررات
موسرركو وجرردت  ي1118بسرربب الماررك ت الدا ليررة وا زمررة الماليررة فرري عررام 

ق  لرم يكرن لرديتا مروارد لردعم  ي  ستا عاجزأ عرن الم افسرة فري م را     و يرا
السررررابرة الترررري تارررركل االيتمررررام ا ساسرررري لسياسررررتتا  السرررروفييتيةالجمتوريررررات 

تمك رررت يررر ا الررردول ال ااررر ة مرررن ققامرررة ع قرررات  فررري يررر ا ا ع ررراب يال ارجيرررة
  لر  م  ررة البلرران بما في -ا روبعد فردا تا لوس  موروب حي تام مع م تل ة

للحصرول علر   موسركو تسرع يلصال  ال  ا  السياسي ل تحاد ا وروبري -
فرري الوقررت و  يفىرر  عررن دول البل يرر  يمررو ق قرردم فرري ارررر  ووسرر  موروبررا

من كا رررت تابعرررة ل تحررراد و علررر  الررردول التررري سرررب   اإلبررررابالرررروا  مراد  اتررر 
ارررررمال حلررررر   يعترررررردون من توسرررررع ويرررررم يتحرررررت   رررررو يمالسررررروفييتي السررررراب  

واالتحررراد ا وروبررري يجرررب من يتوقررر  ع رررد حررردود دول الكوم ولرررث  ا  لسررري
 يمرمي يررا يجورجيررا يمولرردافيا يوموكرا يررا وبي روسرريا روسرريا) المسررترلةالروسررية 
  .(11)(وقرسيزيا ن اجاكستا ينكازا ستا يموزبكستان ي ستانتركما م ربيجان

جتررررة  لرررر  توجررررب علرررر  روسرررريا تب رررري سياسررررة  ارجيررررة تت اسررررب فرررري موا
ويمكررن اإلاررارأ قلرر  مرررحلتين  يوالمتغيرررات الدا ليررة وال ارجيررة اي رر   كريررا

 6446مساسررريتين فرررري م تررررا  السياسرررة ال ارجيررررة الروسررررية ابترررداب مررررن العررررام 
 وكما يلي: ي6444وحت  العام 

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
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 2992 وحت   ال 1991 المرحلة األول  م   ال
يررر ا المرحلرررة السررر وات ا ولررر  مرررن حكرررم الرررر يا بررروريا يلتسرررين جسررردت 

 التي اتدت  تور اتجايين في السياسة الروسية:
ساعد عل   تور ي ا  ي((Euro- Atlanticم لسي  -موروبي :االتجاه األول

المسا دأ الغربية لتوجتات بعإ ال  ب السياسية الروسية الم يدأ  ياالتجاا
جي باعتبار من روسيا االتحادية سيكون لتا دور ل   تاة عل  العالم ال ار 

كبير في استررار الرارأ ا وروبية ولعرود قادمة بما لتا من تأعير واى  فيما 
د معل ت الواليات المتحدأ رن جا بتا فرروم ين ا وروبيريتعل  بمسا ل ا م
ي ا  ي(51)ا  فوا د ع يمة في من تكون روسيا ديمررا يةرا مريكية بان ي 

وكان يدعو  يالتجاا تزعم  الر يا يلتسين وزير ال ارجية ا دري  كوزريي ا
وبالتحديد مع التكتل المتمعل في  يا دما  روسيا مع الحىارأ الغربيةقل  

اال دما  مع العالم من  باعتبار يا  لسي امال حل  م  مة مجموعة دول
فى   ييةمن  اح ق را  روسيا من مح تتا ن اأ  رم يا  لسي -ا وروبي

ع ل ي ا اال دما  رمن مع عن الايوعية قلي روسيا من  احتماالت عودأ  ريى 
ا رروسي من سياسة ا  لسي -ار التوج  ا وروبي رم ص راروي ية عا يةر احي

ا  رسب روفي ي ا السي يمصلحيةي بغي من تكون سياسة  ةة ال ارجيراالتحادي
ال ريا وبين حل  امي عرد اراكة ع ا ية بين روسرالر يا يلتسين ف

ب يلتسين قلرر  ابعد من  ل  ع دما قال ) بأن روسيا رو ي يا  لسي
  .(51)ستصب  يوما ما عىوا في الحل  ا  لسي(

ي  كوزرييرررالررر ل قرررادا يلتسرررين ووزيرررر  ارجيتررر   ييررر ا التوجررر  سررريا فررري 
من الت اعل مع   سياسة الحد ا د  عتاالتجاا سرباي واتب  ركزت روسيا عل

 التحررال  مررع  ركررزت روسرريا علرروبالمرابررل  يالروسرريةكوم ولررث الدول برراقي 

مررن م  لر  الربررول بررالم  ور ا مريكرري للع قررات  ا مريكيررة الواليرات المتحرردأ
كا رررت رسبرررة الرررر يا يلتسرررين ووزيرررر  ارجيتررر  قويرررة فررري من تصرررب   .الدوليرررة
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 وكا ررت يروسرريا االتحاديررة دولررة عصرررية تت اسررب مررع معررايير التمرردن الغربرري
ايمال كبيرأ في من تلحر  روسريا بم  مرات دوليرة متمرة معرل م  مرة التجرارأ 
 العالميررررة وت ىررررم قلرررر  عىرررروية مجموعررررة الرررردول الصرررر اعية السرررربع الكبرررررا

فرري العررالم لتصررب  ك رردا(  ياي اليررا ياليابرران يملما يررا يبري ا يررا يفر سررا ي)ممريكررا
الرردعم الغربرري مجموعررة الرردول العمررا ي ورايررن يلتسررين وفريررر  الحكررومي علرر  

 .(55) فكارا وسياسات   جل تمريريا وت بيرتا عل  ارإ الواقع
ي ا االتجاا عبرت ع ر  ا حرزاب السياسرية  ي سيول -موروبي :االتجاه الثان 

 -لتوجترررات الرررر يا يلتسرررين وكرررادرا الم يرررد لسياسرررات   -الروسرررية المعارىرررة
الليبرالرررررري معررررررل الحررررررزب وا حررررررزاب الروميررررررة  يكررررررالحزب الارررررريوعي الروسرررررري

 اسياسررة الررر يردت رفرررد ا ترر يوحررزب روسرريا الرررومي الاررعبي يالررديمررا ي
الدول   سياسة جديدأ قوامتا قعادأ ييم ة روسيا عل بإتباع و البت ال ارجية

 وتب ررري تررراتحررراد السررروفييتي وحمايرررة الرررروا المريمرررين فيالتررري اسرررترلت عرررن اال
 ي فري الارر  ) سريا الوسر  عتبار مصال  روسياالسياسة متواز ة تأ   في ا

 يتييالردول التري اسرترلت عرن االتحراد السروفي ع قرات مرعالوترويرة  يوالصرين(
ب ررراب و Near Abroadالرريررربر  ال رررار رتسرررميتتا باسرررم   والترري اصررر ل  علررر

 "Big Triangle" المعلررث الكبيررر تحررت اسررممرررن  سياسرري -افرريغر ا ررت   ج
حلر  ارمال ياكل عر ى مواز راى ل والصين والت دي بحيثاالتحادية يىم روسيا 
 حديعا عرنفإن الدول المسترلة  يوم يرىا يا مريكية والواليات المتحدأا  لسي 
 و  ل بررا " Special Zones" اصررة تعررد م ررا    السرروفييتي السرراب االتحرراد 
  .(53)الروسي

ويرري من توسررع حلرر   يعمررة حريرررة يتوجررب اإلاررارأ قليتررا فرري يرر ا المجررال
فىرر  عررن توجرر  دول وسرر  واررر  موروبررا ل  رردما   ياررمال ا  لسرري ارررقا

ودفرع بروسريا للتحرول  يقرد احردعا اىر رابا فري  السياسرة الروسرية يمع الغررب
كة ع ا يرة مرع الصررين فعلر  سرربيل المعرال تحترا  روسريا قلرر  اررا يقلر  اوراسريا
تبلررر  حررروالي الحررردود برررين الررردولتين ف يسررركا ياى برررين البلررردين قاررركاالى الن ي رررا  

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-06-02&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-06-02&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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وعرردد سرركان ا قرراليم الروسررية الغ يررة بررالموارد ال بيعيررة والمرابلررة  يكررم 1191
عرردد  مليررون  سررمة بي مررا 12 حرروالي لألقرراليم الصرري ية الحدوديررة ال ريرررأ يبلرر 

لر ا  مليرون  سرمة 012  حرو بلة لحدود روسريا يبلر المرا الصي ية ا قاليم سكان
فرررأن كعيرررراى مرررن الصررري يين يتسرررللون لألراىررري الروسرررية  ومعرررداديم فررري تزايرررد 

    .(54)مستمر مما ياكل تتديدا لألمن الروسي
 

 1999 وحت   ال 1991 المرحلة الثانية م  نهاية  ال
يررة الروسررية فرري السياسررة ال ارج جسرردت يرر ا المرحلررة الجديرردأ  م رراى   ررراى 

وكران بمعابرة  ر رة التحرول فري التوجترات  يعب ر عرن   سر  بالتوجر  االوراسري
6444واستمرت حت  العام  6441الروسية التي ابتدمت مع  تاية عام 

(52).  
كرران التوجرر  الجديررد بال سرربة للسياسررة ال ارجيررة الروسررية قررد اعتمررد متغيررراى 

جررل تحريرر  الرر ات والتويررة متمرراى فرري ال كررر السياسرري الروسرري م ررادا العمررل  
 يالروسرري بلرررد كا رت ي ررا  تسررا الت م روحرة عررن مررا ييرة اال تمررا يالروسرية

  ي(6886 -6806)مرررن مارررتر الكتررراب الرررروا  يفررررد كترررب فيررردور دوستوفسررركي
 يواحرردأ م تمررا يرري روسرريا يقررا  ى  متلرر   حررن الررروا اع ترران مررن ا رإ ا م

ا يرة مكسربت التويرة الروسرية سرمة وان ير ا ال بيعرة الع  يوا  را يي موروبرا
  .(56)فريدأ من  وعتا

قن البحررث عررن التويررة الروسررية الترري سابررت م رر  ت كرر  االتحرراد السرروفييتي 
 يي واسررررتعادأ ال  ررررو  الروسرررري علرررر  ا قررررراليم السرررروفييتية السرابررررررة6446عررررام 

وتوصري  دول الكوم ولرث الروسرية المسرترلة بأ تررا جرزب ال يتجرزم مرن ا قرراليم 
 vital interests–الن م  ررة رمصرال  حيويرة اوم ترا تاركل  يوسية الجديردأالر 

معل كل  ل  ا ولوية الرصوا لما ي بغري للريرادأ  ير بال سبة لروسيا االتحادية
  .(51)الروسية من تعمل  جل 

كان التحول في السياسة ال ارجية الروسية قد ابتدم في بعإ مرن جوا بر  
 ل مارسررر  حلررر  ارررمال ا  لسررري بعرررد ا تتررراب ك تيجرررة لل ارررا  التوسرررعي الررر



 

 
 
 

 [121] (52) 8دراسات ققليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

فرررد تب ر  معىرراب الحلر  سياسرة التوسررع واسرتر اب معىرراب  يالحررب البراردأ
ف رري وقررت مبكررر  يجرردد علرر  ا  ررص مررن دول المعسرركر االاررتراكي السرراب 

تم التأكيد علر   يوفي اجتماع الحل  في بروكسل )بلجيكا( ي6449من العام 
عرررم  يليترررا ممرررا معرررار الم ررراو  دا رررل روسرررياىررررورأ ت  يررر  السياسرررة المارررار ق

من توسع ال اتو لن يعتمد  يمعل ت الواليات المتحدأ ا مريكية في الس ة   ستا
بالىرررورأ علرر  مررا ي تررر مررن تحررديات تواجرر  موروبررا وان قسررتراتيجية الحلرر  

يرررر ا  يترىرررري بالتوسررررع سررررواب  ترررررت م ررررا ر بوجرررر  الحلرررر  مو لررررم ت تررررر
ت سياسرررة التوسررع يررر ا سررتعير اسرررت زازاى م لسررريا العبررارات تجايلرررت مررا قن كا ررر

ع ررد  ا  تولرردت ق اعررة لرردا الررر يا يلتسررين ووزيررر  .لألمررن الرررومي الروسرري
 ارجيت  كوزريي  من من ي ا ال اا  ا  لسي سي دل بالىررورأ قلر  عزلرة 

  .(58)ب ديم وترويإ مم تا الرومي
ة ل تحررراد مدا التوسرررل ا  لسررري فررري مقررراليم اوراسررريا التررري كا رررت  اىرررع

قلرررر  تعزيرررررز  يوالمجرررراورأ اين لحررررردود روسرررريا االتحاديررررة يالسرررروفييتي السرررراب 
ق اعرررررات الريرررررادأ الروسرررررية بالم رررررا ر ال اجمرررررة عرررررن الترررررداعيات السرررررلبية لرررررر 

  .(51))اال ترا ( الغربي لألراىي الروسية
مبردت روسرريا اسررتيابيا مررن  ريرررة تعامررل الغرررب معتررا بعررد ا تترراب الحرررب 

ي  وصرر ت مررن جا ررب الرررروا بأ تررا معاملررة ت  ررول علرر  قررردر والترر يالبرراردأ
فيمرررا ترررم تعريررر  روسررريا سربيرررا  علررر  م ترررا ارررري  ال  يكبيرررر مرررن االزدراب لترررم

سيرر من اعتبرارات ا مرن والسرلم فري  ييتوجب ال  رر قلير  بكعيرر مرن االيتمرام
روسرررياى ج برررا قلررر  ج رررب مرررع االتحررراد ا وروبررري  موروبرررا وا سررريا ت لبرررت دعمرررا ى

  .(31)ات المتحدأ ا مريكيةوالوالي
قلرر   يقن تحررول روسرريا مررن   ررام حكررم الحررزب الواحررد واالقتصرراد الموجرر 

القررر  مراومرررة مرررن ال  رررب الروسرررية  ي  رررام تعررردد ا حرررزاب واقتصررراد السرررو 
التررررري فرررررردت   و يرررررا وامتيازاتترررررا مرررررع  تايرررررة الحربرررررة  ي)السررررروفييتية ال رررررابع(

 ر ل واجترة حرزبين سياسريين  لك تا عادت لتعبر عن   سرتا مرن يالسوفييتية
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مارسرت و  يوالحرزب الرومررري الروسري يالحزب الايوعي الروسي ييماجديدين 
تل  ال  ب تأعيريا ومعملت   و يا فري الحياأ السياسية الروسية الجديدأ بردباى 

  .(31)1113وحت   ري  عام  6446من  تاية عام 
الروسررية ق  وصرر   اسررتع ا ياى بال سرربة للحيرراأ السياسررية 6441كرران  ريرر  

فرررد  اررأت مزمرة دسررتورية بررين الررر يا  ي(35)(hot-autumnبرال ري  السررا ن )
الروسي يلتسين والبرلمان ال ل كا ت تتريمن علير  محرزاب المعارىرة المارار 
قليترررا سرررابراى وت رررور ا مرررر قلررر  مواجترررة عسررركرية واسرررت دم يلتسرررين الجررريو 

سري رأ الرر يا علر  مراليرد لرص  مب   البرلمان الروسي وا تتت المواجتة ب
 .   (33)السل ة وتع يل الحياأ ال يابية بعد حل البرلمان

ت رررامي قررروأ  6441اررتدت اال ت ابرررات البرلما يررة التررري جرررت موا رررر العررام 
مما دفع قلر   يالحزبين الماار قليتما    اى المعارىين لسياسة الر يا يلتسين

بوجرر  سررل ة  يوصرعوداى  6449ت رامي سررل ة البرلمران الروسرري برردباى مرن العررام 
فررررد مرررارا البرلمررران سرررل ت  كمجلرررا رقرررابي علررر  مداب الحكومرررة  يالكرررريملين

 .(34)وا تر   و ا عل  مجمل السياسة ال ارجية الروسية
 الروا ال ا بين توجتات ي6441عام ل البرلما ية  ت ابات تا ر اال م ترت

ير ا  واعتبرروا من يالروسريللحرزب الاريوعي  مصرواتتم يال ين قرردم كعيرر مر تم
المدافع عرن الحررو  االقتصرادية واالجتماعيرة لل  رات  ات الرد ل يو  الحزب

وان ايمرررال المعلررررة عليررر  كبيررررأ فررري ا تارررال الرررب د ولرررو بصرررورأ  يالمررر   إ
جز يرررررة مرررررن حالرررررة اإل الل التررررري لحررررررت بترررررا وال اجمرررررة عرررررن ت كررررر  االتحررررراد 

  ررررام  من يالروسرررريةية جررررزب كبيررررر مررررن ال  بررررة السياسرررر فيمررررا عررررد   يالسرررروفييتي
وعرردم الت سرري  وافرررز  مررن ال وىرر ا  رروا علرر  قرردر كبيررر التعدديررة الحزبيررة 

فىررر  عرررن  ييرررتمكن مرررن قيجررراد حلرررول لترررا لرررم اقتصرررادية واجتماعيرررة ماررراكل
  ترور يرررفتلر  ال وىر   تتجلرو  يسياب التيبة الروسرية فري الار ون الدوليرة

 و ي رررةال  ا تجررراا مرررن يارررغليرررركن باإلمكررران ق رررر ا رملررر دا ررررل روسرررريا تيابراسررر
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علررر  ارر ص سيرررر قررادر فرري  والمتجسررردأالررب د الت  ي يررة سرررل ة فرري  ا علرر 
 .(32)في الدولة الروسية تاكيل ب ية مستررأ للحكومة

وتررررداعياتتا ىررررغو ا علرررر   6441ارررركلت  تررررا ر ا ت ابررررات  ريرررر  عررررام 
الكرررريملين ودفعرررت برررروأ  حرررو تب ررري االتجايرررات االوراسرررية فررري سياسرررة روسررريا 

تأكيرد   و يررا ب برردمت روسريا ي ق 6449تزايردت مرع حلرول عرام  ل ارجيرة التريا
ومصردر  يالروقراز  وم  رة المتيمن في دول الحزام الج وبي في  سيا الوس 

 التأكرد مرن من دول الكوم ولرث  روسريا قلر  برأن تسرع يلتسين مرسوما يرىي
 يلروسررريا ر  سياسرررة صرررديرةرتتبرررع  يالمسرررترلة عرررن االتحررراد السررروفييتي السررراب 

بريمراكو  وزيررا ل ارجيرة ي غي ري  التحول  حرو التوجر  الجديرد مرع تعيرين بدمو 
كمحصرررلة  ( بررردال مرررن كوزرييررر 6448ميلرررول  -6441 )كرررا ون العرررا يروسررريا 

 وبريمرراكو  ي مرر  السياسررة ال ارجيررة الروسررية فرريرالب ررق  رريررل ترررأ مررن التغي
ومررررن م اصرررررل  السياسررررة الروسررررية فرررري الم  رررررة االوراسررررية يررررو محررررد  بررررراب

والمعررررررو  بميولررررر  الم ايىرررررة للسرررررلو   يالتوجترررررات الروسرررررية  حرررررو الارررررر 
   .(36)الغربي

 اسررت د علرر  ق ارراب ر الرر لمبرردم بريمرراكو رباسررم قرردم بريمرراكو  مرراعر  
تحررال  موراسرري بررين  ق اررابواقترررة  التعدديررة الر بيررة قررا م علرر    ررام عررالمي

وتب رر  بررروأ  يلررروأ ا مريكيررةروسرريا والصررين والت ررد كمعلررث اسررتراتيجي يرروازن ا
قال  يالسابرةتية يفي دول الكتلة السوفي امال ا  لسيع حل  يتوسمعارىة 

   سكرتير عام الحل  الرا ون التأسيسي حول الع قات المتبادلة وقع معا   

The Founding Act on Mutual Relationsوال ل  رص  6446 عام   ار في
مبرراد   وبررين الحلرر  ا  لسرري ومرسرر  يا علرري ق ترراب حالررة العررداب بررين روسرر

    .(31)و ليات للع قات بي تما
اسررتمرت السياسررة ال ارجيررة الروسررية بتوجتاتتررا يرر ا ا مررر الرر ل اىررع  
 الرررر ا الروسرررية للغررررب فررررد وجررردت روسررريا   سرررتا ممرررام حالرررة لرررم تارررأ قال من

تجسردت ي ا الحالرة  يبتعبير مباار من الر يا يلتسين (38)(bless -)تباركتا
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ب جرراة الجولررة ا ولرر  مررن حملررة التوسررع لحلرر  اررمال ا  لسرري باتجرراا دول 
 ي6446المعسكر االاتراكي الساب  )بول دا وي غاريرا وجمتوريرة التاري ( عرام 

وع رردما مرادت روسرريا من تسررتدير سربرراى فاجأتتررا الحملررة الجويررة لحلرر  ال رراتو 
 ل اررغل م صررب ع ررد  ا  مقيررل بريمرراكو  الرر .6444ىررد يوسوسرر فيا عررام 

وبررردورا اسرررترال الرررر يا  .6444حتررر  ميرررار  6448ر ررريا الررروزراب مرررن ميلرررول 
لتبردم مرحلرة  6444يلتسين بعد من عرين ف ديميرر بروتين  ل را لر   تايرة العرام 

 م را في السياسة ال ارجية الروسية.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة واستنتاجار 
الرررررن العاررررين  ارررتدت روسررريا االتحاديرررة فررري العرررردين الماىررريين ) تايرررة

وم لع الررن الواحد والعارين( متغيرات ملمرت بكيا ترا ووصرلت تأعيراتترا قلر  
درجررررة ال  ررررر علرررر  مسررررتربل تماسرررر  الررررب د بعررررد ت كرررر  االتحرررراد السرررروفييتي 

فالدولررة الترري ا تررارت سياسررياى لررم تكررن لت جررو مررن ا تيررار  ي6446السرراب  عررام 
 .والمجتمع الروسي اقتصادل ا عكست معارا وتداعيات  عل  ال  ام
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وتحرررررول روسررررريا قلررررر  ال  ررررررام  6446-6466بعرررررد زوال ال  رررررام الاررررريوعي 
 لمصررالحتا الواىررحة الر يررة الجديرردأ الريررادأ الروسررية افتررردتالررديمررا ي 

 معمرال جردول يتىرمن ولرم يمحرددأسياسرة  موسركو لردا يعرد لرمف يالروميرة
برل  يروميرةال المصرال  تحرير ب تتعررل  قسرتراتيجية    راى  حكومتترا الجديردأ

ا تتجررت الحكومررة سياسررة واحرردأ يرري اال  ترراة علرر  الغرررب ممررا افرررديا جررزباى 
كبيراى مرن  صوصريتتا التري تراكمرت مرن  ر ل حررب تاري يرة  ويلرة وترترب 

 ىرع  من بعرد يالردول المجتمرع فري المترردم موقعترال روسريا علر   لر  فرردان

  .الا ون العالمية ل فيوفاع ر يسي ك ر  دوريا
ال  ترراة الروسرري الرسررمي علرر  الغرررب معررار اسررتياب  لرردا كعيررر مررن كرران ا

وم ررا  يال  ب الروسية التي ا رسمت برين الردعوأ قلر  اال  تراة علر  اوراسريا
وبررين يرر ا  يميرردت اال رردما  مررع الغرررب )موروبررا والواليررات المتحرردأ ا مريكيررة(

 سير من)اإلرثيالررردعوأ وتلررر  تارررتت  يررررن صررر اع الرررررار السياسررري الروسرررري
السلبي( ل تحاد السوفييتي الساب  ورسبة الروا في محو الىررر مرن  اكررأ 
و ررر تم ا م العرررا ي )موروبرررا( دفعترررم  للتوجررر  سربررراى ممررر ى فررري الررردعم والعرررون 
الموعرررود فيمرررا ق ا ت لرررت ب ديرررم عرررن )توجتاتترررا التوسرررعية السرررابرة( حسرررب 

 .التوصي  الغربي
 التوجر  اسرتمرارية جردوا حرول المتعلررة الاركو   تررت مرا سررعان
 م ترا كبيرر جرزب فري الاركو  تلر فررد ارتب رت  الغررب  حرو المحصرور
 بروريا الرر يا لحكرم المعارىرة فيترا كا رت فتررأ فري الدا ليرة با حرداث
قردمت  التري ي 1993ا ول كرا ون ا ت ابرات  اصرة فري  ارأت قرد يلتسرين

 ات  محررررزاب المعارىررررة قلرررر  واجتررررة البرلمرررران الم رررراو  لسياسررررات الكررررريملين
ومرررررن عرررررم  تررررررت الاررررركو  حرررررول صرررررحة وسررررر مة  يال رررررابع الغربررررري   ررررر ا 

  .التوجتات الغربية للسياسة الروسية عل  امن روسيا الرومي وييبتتا العالمية
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كا ت الاكو  الروسية مرن ال وايرا الغربيرة قرد وجردت مت  سرا لترا فري واقرع 
لمىرر رب لررم الحيرراأ السياسررية الدوليررة فررالوعود ال تاررال روسرريا مررن واقعتررا ا

 .تكن مكعر من كلمات ب سية لم تتحول قل  فعل ملموا
بالمرابل كا ت الاكو  تحوم في ا رجاب ا وروبية حرول مصرداقية ت لري 

وجاب عرإ الروأ الروسي بوج  بول ردا موا رر عرام  يالروا عن مبدم التيم ة
مرررن من روسررريا لرررم ترسرررل لي كرررد الم ررراو  ا وروبررررية والغربيرررة عمومررراى  6441

  . وايايا للتيم ة قل  عالم ال سيان
لرررن تسرعي يات ا فري الررومي مم ترا فري ركبير ال تررا  روسريا تعرىرت

الماىي عبرر توسرع حلر  ارمال ا  لسري اررقاى ممرا مدا قلر  كار  مجرزاب 
كبيرررأ مررن حرردوديا الغربيررة فأىررحت العاصررمة العا يررة سرران ب رسرربورا علرر  

السياسرري الرسررمي الروسرري مررن مرربررة مررن الررروات ا  لسررية فتحررول ال  رراب 
)م را   المصرال  الحيويرة( لـارارأ قلر  ال ىراب  عبارأ )ال  و  المحدود( قلر 

  .الجغرافي السياسي ل ترأ ما بعد الحربة السوفييتية
تولرد اال  برراع السررلبي لرردا الررروا مررن من الغررربيين يحرراولون اإللررراب بتررم 

 رررراسم مررررع المصررررال  قلرررر  الموقررررع العررررا ي وع رررردما مىررررت روسرررريا  رررروي  بالت
 ياكتارر ت م تررا لررم تعررد اررريكا ال يمكررن تجايلرر  فرري الارر ون الدوليررة يالغربيررة

وتعزز ي ا اال  باع من  يبة ا مرل المعررودأ علر  الم سسرات الغربيرة التري 
برل قن تلر  الم سسرات  يسرعان ما تبرين م ترا سيرر مسرتعدأ السرتربال الرروا
 يالسرراب  -السرروفييتية  -ا كا ررت مسررتعدأ لربررول دول م رررا مررن مجررال روسرري

وفرري حلرر  اررمال ا  لسرري لررم تررتمكن روسرريا مررن تجرراوز  يولكررن لرريا روسرريا
والتري مىرحت لكعررأ ترردد الرروا قليترا  يسرفة مجلا تعاون امال ا  لسري

   .سير فاعلة وتحولت ايمال الروسية المعرودأ عليتا قل  العدم
ست تجت من  ل  بدا  ل  سير م ص  حسب وجتة ال  ر الروسية التي ا

لرر ا كرران علرر  الررروا  يكرران جزا يررا لعرردم ا سررجامتا مررع )ال سرر  ا وروبرري(
فرررراتجتوا قلرررر   سرررريا فالريرررران علرررر  الت ررررد  يالريررررام بمراجعررررة ارررراملة لسياسررررتتم
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ولكن سرعان ما تبين من ك   يوالصين مازال قا ما ب عل الموروث السوفييتي
ليا عل  حساب ع قاتتما مع  ق ما يالبلدين وان بدا م تما مستعدان للتعاون

لرد كان ريا اى روسياى سير مجرد  لر ا اتجترت روسريا للبحرث عرن بردا ل  .الغرب
 يم راي وفي مع اب  ل  كان حل  امال ا  لسري قرد ىرم دوالى فري محي ترا

حل ررا يم فررري  يوع رردما اسررتدار الرررروا للغرررب كا رررت دولررة السرر   الصرررربية
  .تحت يجوم حل  امال ا  لسي يموروبا

لررم تغررن كعرررأ التغييرررات والتبرردالت الترري مجرايررا الررر يا يلتسررين فرري فريررر  
لر ا كران البرد مرن  يفرد كان ال ال كبيرراى فري موروبرا يالحكومي عن ال سارات

مراجعرررة اررراملة لم تررروم روسررريا حرررول سياسرررتتا ا وروبيرررة وبتعبيرررر مد   لررر  
 تا في جا ب م تا قاكالية في ا من ا وروبي التي بدم الحديث ع تا الرتبا

بمسا ل ال اقة التي تتب ايا روسيا باعتباريا المصردر الر يسري لل اقرة باتجراا 
موروبررا والترري تمكررن الررروا مررن اسررتغ لتا لصررال  دور مرر عر وكبيررر لتررم فرري 

  .مردرات الررارأ ا وروبية
يمكررن الرررول بررأن الررروا  جحرروا  سرربياى فرري قعررادأ بعررإ مررن   ررو يم قلرر  

ولكررن لرريا بإمكررا تم  يبيررة تحررت م لررة امررن ال اقررة ا وروبرريا رجرراب ا ورو 
مرررن  يق ررررا  الررردول المحي رررة برررب ديم ا عىررراب فررري حلررر  ارررمال ا  لسررري

عن من اإل  ل بأمن ال اقة ا وروبي قد ي لر  لترم  فى ى  يعىوية الحل 
 .قاكاليات يم في س   ع تا اين

 يالغرررب ا رربج مررن يررأتيبتررم كررروأ ع مرر   االعترررا  منيرردر  الررروا   
يرررر ا الغرررررب ال يريررررد روسرررريا االتحاديرررررة فرررررأن  يوبالمرابررررل يويرررر ا لررررم يحصررررل

            .لم ي ج  ب  الروا وي ا ما يبالتوصي  السوفييتي الساب 
 نستبر  اإلاكالية ا وروبيرة الروسرية قا مرة برردر مرا برري الرروا مت بر بي

قال م تررم لررم  ييررينفرري توجترراتتم فعلرر  الرررسم مررن م تررم يعتبرررون م  سررتم موروب
ي جحرروا فرري الررت لص مررن تررأعيرات ال صوصررية الروسررية علرريتم وفرري الوقررت 
الررر ل يارررير الررربعإ قلررر  الع ا يرررة الروسرررية فررري اال تمررراب الروسررري علررر  م ترررا 
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قال ا ررر  فرري الوقرررت   سرر  تحسرررب تررأعيرات تلررر  الع ا يرررة  يتكتسررب صررر ة فريرردأ
مررررات الروسرررررية فىررررربابية الر يررررة لررررردا الزعا يعلرررر  روسرررريا ولررررريا لصررررالحتا
والم رراو  ا وروبيررة بالمرابررل مررن ال بيعررة  يوالتررواجا ا م يررة تجرراا موروبررا

دفعرررت باتجررراا  ترررور دا رررم للاررركو  والم ررراو   ياالسرررتبدادية للحكرررم الروسررري
  .المتبادلة في الع قات بين ال رفين
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Abstract 

Russia faced serious challenges after the disintegration of the 

former Soviet Union, most notably the protection of national 

security and restore its status as a superpower, as well as that 

Russian society was suffering and the economic situation was too 

bad. 

Openness to the West, one of the choices  adopted by the 

political elite of Russia's return to the pattern of international, and 

the hopes of the Russian held on the West, great, for it was the 

wishes of Western non-return of Russians thought authoritarian, 

too great, but the mutual concerns between them, still the greatest 
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