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 التوجهات األوروبية لروسيا االتحادية بعد الحرب الباردة
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 دراسة في الفكر السياسي الروسي
 

 وليد محمود احمد
 قسم الدراسات السياسية واإلستراتيجية

 جامعة الموصل /مركز الدراسات اإلقليمية 
 

 مستخلص البحث 
وسي في العهد القيصرر  من اهتمامات الفكر السياسي الر  كبيرا   شغلت أوروبا جانبا  

 .والحقبة السوفييتية ومن ثم في عهد روسيا االتحادية الحالية
، إال انر  ترجرجب برين ااعجراب برالنموذر األوروبري أثنرا  رغم هذا االهتمام الروسري

وبررين رغبررة الهيمنررة علرر  القررارة األوروبيررة سياسرريا مررن خرر   الم لررة  ،حكررم القياصرررة
 .يتيالشيوعية أثنا  الحكم السوفي
فمرا ترر ا  الررال والتصررورات حرو  مرديات هررذا االتجرا  غيررر  ،أمرا فري الفترررة الحاليرة

واضحة الن تصورات ال عما  الروس بعد االنتقرا  إلر  الديمقراةيرة تبردو مختلفرة حرو  
 . اعتمادها في الع قات مع أوروبا األساليب التي سيتم

 
 ة مقدم

اهتمامتتتتتات ال كتتتتتر  استتتتتتالرت الهتتتتتواج  األوروبيتتتتتة  لتتتتت  قتتتتتدر كبيتتتتتر متتتتت 
 منت السياسي الروسي خالل المراحل التاريخية التي مرت بهتا التبالد الروستية 

وانتهتتتا   ،الستتتاب  بالنظتتتام الستتتو ييتي متتترورا   ،اإلمبراطتتتور  -العهتتتد الريصتتتر 
  .بالنظام الرئاسي المعمول به اآل 

وقتت طويتل، منت   هوية بالدهم حول الرو بي   ظهرت اآلرا  المتناقضة
أنهتتتا  ،قستتتم  ختتترا رأى بينمتتت  ،ةأوروبيتتت اتتوجهتتت  ات انتتتهد قستتتم متتتنهم ب ا ترتتت

 -جغرا ية  سيوية كنز ة -أور تجاهات تناد  بم ظهرت اتتل ، االنتما يوية ت س
وم   ،شعبها سياسية تلبي مصالح الدولة الروسية وتستجيب لموقعها وطبيعة
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استتتنادا أوروبتتي  - ستتيو  هتت ا االتجاهتتات انبلرتتت تصتتورات  تت  روستتيا كبلتتد
 .الروسيةالخارجية السياسة انتابت  ،ومليرة للجدلإل  ترسيمات متغيرة 

 كليتر ويعتتر  ،كبيترإلت  حتد  إلت  أوروبتا بج جتاب الشعب الروسي  ينظر
هم ولكتن ،أوروبتا واألوروبيتي  تجتااايجابية  تصورات يحملو  م  الرو  بانهم

كليترو  متنهم  هنالت   .ستيويةآل  الرارة ا  الوقت ال يتجاهلو  انتمائهم إلبن 
 أ ولت ل   ليهتا  ، لت  وجته العمتومأوروبيتة  ليستأ  روسيا  و يؤكد ،أيضا  

 الم الروى الدولية  الخصوصية الروسية  ي ت عل ما  ي وسعها للح اظ  ل 
 .المؤلرة

يلير)النمتتو ا األوروبتتي( مكتتام  المختتاو  الروستتية متت  ختتالل مؤسستتات 
وهتت ا  ،للستتلطة وحمايتتة الحريتتات ال رديتتة الحكتتم الديمرراطيتتة والتتتداول الستتل 

النمتتو ا ال يلرتت  ارتياحتتا لتتدى كليتتر متت  النختتب السياستتية الروستتية التتتي تتترى 
أ  هكتت ا  ليتتات للحكتتم تترتتاطع متتع طبيعتتة نظتتام الحكتتم الروستتي االستتتبداد ، 

 ،)المائلتتتة لالنريتتتاد( وبتتتن   الوقتتتت ال تنستتتجم متتتع تركيبتتتة الشخصتتتية الروستتتية
)مركتتز الستتلطة السياستتية  تتي  ا  هيمنتتة الكتتريملي وربمتتا ت ضتتي إلتت   رتتد

الروستية الشاستعة المستاحة ويمكت  بالتتالي أ   لسلطته  ل  األرجتا  روسيا(
تهتتدد بتتان راط  رتتد وحتتدة األراضتتي الروستتية وتشتتظي التتبالد إلتت  مجمو تتة متت  

 .األقاليم ت رد معها روسيا هيبتها المتوارلة
حيت   ،  ارتياحتا لتدى األوروبيتي ال يلرت ،النمتو ا الروستي(  )جبالمرابل  

النز تتتة االستتتتبدادية التتتتي تصتتتطبظ بهتتتا  ليتتتة نظتتتام الحكتتتم الروستتتي والنز تتتات 
 التوسعية  ند الز ما  الرو .

شتتتكلت روستتتيا  جتتتوة واستتتعة يكتن هتتتا الغمتتتوة  تتتي الحتتتدود الشتتترقية  متتتا دائمتتتا  
وكتتا  يصتتعب  لتت  األوروبيتتتي  معهتتا االطمئنتتا  إلتت  ستتلو  وا  تتترازات  ،ألوروبتتا

   .لكبر مساحتها وكلرة سكانها نظرا   ،ه ا البالد التي تلير مخاو هم
يعتترة  إ  ،هتت ا البحتت  يمكتت  ا تبتتارا دراستتة  تتي ال كتتر السياستتي الروستتي

والتتتدا يات الناجمتتة  ،(الجتتي  -المجتمتتعأوضتتار روستتيا االتحاديتتة الداخليتتة )
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ومتتتت  لتتتتم يلرتتتتي الضتتتتو   لتتتت  متتتتا يمكتتتت  تلمستتتته متتتت  مالمتتتتح التوجتتتته  ، نهتتتتا
د الت   اكتن تته تناقضتات ملحوظتة بعت ،روبي  ي ال كتر السياستي الروستياألو 

أ  تعزى إل  خل يتات تاريخيتة ستابرة للحربتة  حربة الحرب الباردة والتي يمك 
الستتتو ييتية تمتتتتد إلتتت  بتتتد  ظهتتتور روستتتيا الرتتتو   تتتي األحتتتدا  العالميتتتة  بتتتر 

     .1111الواجهة األوروبية من  مؤتمر  يينا  ام 
 

 حادية عشية انتها  الحرب الباردة روسيا االت
متغيتترا م صتتليا  تتي  ، نتتد انتهتتا  الحتترب البتتاردة ت كتت  االتحتتاد الستتو ييتيكتا  

 قطبتا دوليتا متؤلرا  تي كانتت بعتدما تاريخ الرو  حي  لم تعد بالدهم قتوة  ظمت 
 تترة  تي  مت  أطترا  الرتارة األوروبيتة اطر  لم تراجعت لتصبح ،األحدا  العالمية

 ت لتت  المستتتويا اتمتتاألز ب حتتا ال   ا  طريرتتا  متعرجتتالدولتتة الروستتية ا  يهتت اجتتتازت
بكيانهتتتا   يمتتتا يتعلتتت  تحتتتديات كبيتتترةوواجهتتتت  ،االقتصتتتادية والسياستتتية والعستتتكرية

 ال ستتيما العتتالم الختتارجي  القاتهتا متتع  تتيترلبتتات كليتترة نجتتم  نهتا كدولتة كبتترى 
هتت ا  ،(1)كيتتةياألمر  الواليتتات المتحتتدة هالتت   تتز متتمتتع خصتتمها المتملتتل بتتالغرب 

 (0221 -0222) بتتتر  نتتته التتترئي  الروستتتي  الديميتتتر بتتتوتي  المتغيتتتر الم صتتتلي 
   .(2)بانه كا  خسارة  ظيمة للرو 

مت  مشتكالت أبرزهتا ، 1991 تام   شية انتها  الحرب الباردة  انت روسيا
وتعتتتي   لتتت  اقتصتتتاد التتتبالد  ،االضتتتطراب السياستتتي والت كتتت  االجتمتتتا ي حالتتتة

بات كبيتتترة تضتتتمنت تحمتتتل ن رتتتات ت تتتو  طاقتتتته ألجتتتل صتتتيانة مواجهتتتة صتتتعو 
   .(3)ة م  الحربة التسو ييتية السابرةمخزونات األسلحة المكدس

  تيكي ية صتياةة سياستة خارجيتة جديتدة كانت هنا  إشكالية تمحورت حول 
 رتد  ،األمريكيتة ليته الواليتات المتحتدة  هيمنتت الت  الجديتد  العتالميالنظام  إطار
وتوجتتتب  لتتت  التتترو  صتتتياةة  ،وت ككتتتت مؤسستتتاته ،الستتتو ييتيحتتتاد االت انهتتتار

   .(4)ع المتغيرات الدوليةلبالدهم تتناةم م سياسة خارجية جديدة
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من تحتة خارجيتة  ستةلتحول نحو سيال يد و الدولة الروسية  ي توجهظهر 
التتتتتسياسي واالقتصتتتتاد  التتتتتي ستتتتتررار  لتتتت  أوروبتتتتا برةتتتتتم حالتتتتة متتتت   تتتتدم اال

 -1991)بنتتت  هتتت ا التوجتتته التتترئي  الروستتتي بتتتوري  يلتستتتي  ت .شتتتهدتها التتتبالد

(1991-1991) ووزير خارجيته اندريه كوزري  (1999
(5). 

ت كتت  االتحتتاد  الحربتتة التتتي أ ربتتتالسياستتة الخارجيتتة الروستتية  تتي حاولتتت 
ولتتتتو بصتتتتورة  ،تية الستتتتابرةييتي الحيلولتتتتة دو  ان تتتتراط  رتتتتد التتتتدول الستتتتو يالستتتتو 
د عتتت  ،(6)ةةيتتر الطبيعيتتوالعستتكرية  السياستتية ياأوضتتار روستت ةيتتر أ  ،جزئيتتة
 رتتتد ن تتت ت الرتتتوات الروستتتية المتمركتتتتزة ختتتارا  ،حضتتتورها التتتدوليتراجتتتع  باتجتتتاا

 ،متتت  دول أوروبتتتتا الشتتتترقية withdrew peacefully -ستتتتحابا ستتتلمياالحتتتدود ان
ستتمح ممتتا  ، تت  انستتحابات أختترى متت  الجمهوريتتات الستتو ييتية الستتابرة  ضتتال  

 .(7)بج ال  استراللها  يما بعد (*)تله ا الجمهوريا
وجد الغرب أ  روسيا االتحادية تنو  تحت لرل تكالي  التصتر  والتتحكم 
بالترسانة العسكرية التسو ييتية وكانت هنتا  مختاو  حريريتة ةربيتة ممتا  لتت 
إليه األوضار  ي روسيا خالل مرحلة التحول م  النظام الشيو ي إل  نظتام 

و  حتتول مستتائل  ديتتدة منهتتا كي يتتة الستتيطرة  لتت  تركتتزت هتت ا المختتا ،جديتتد
التتتتي كانتتتتتت ال تتتتزال بعهتتتدة الجمهوريتتتات  ،األستتتلحة النوويتتتة والمتتتتواد المشتتتعة

 ضال    األسلحة النووية التكتيكية التي لم تكت  مصتن ة كاستلحة  ،المسترلة
نووية إستراتيجية  تي االت اقيتات التتي ستب  وا   رتدت بتي  الواليتات المتحتدة 

 .(8)يكية واالتحاد السو ييتي الساب األمر 
 -وهتتو احتمتتال هجتترة العرتتول ،كتتا  هنتتا  أمتتر  ختتر يتصتتل بمتتا ستتب   كتترا

brain drain،   التي يمك  معها أ  يتم استئجار العرول العلمية للعلما  النوويي
إلتت  جانتتب مختتاو  أختترى تتعلتت  بمتتا  ،التترو  لصتتالح بلتتدا  متت  العتتالم اللالتت 

 loose -الستائبة باألستلحة النوويتة ت السياستية الغربيتةأطلت   ليته  تي األدبيتا

nukes  التي ربما تحصل  ليهتا البلتدا  ةيتر النوويتة مت  جمهوريتات االتحتاد
حتول  السو ييتي المنهار، وبالتالي تر ة التخلي  نها مما قد يسبب إشكالية
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وال تخضتتتع تبعتتتا لتتت ل  إلتتت  قيتتتود معاهتتتدة  ،(9)معاهتتتدة منتتتع االنتشتتتار النتتتوو 
1991رت  ام ستا

هتو  ،واألمر األكلتر خطتورة حستب التوصتي  الغربتي ،(11)
إمكانية بيع األسلحة النووية والمواد المشعة بشتكل ستر  إلتت  دول مت  العتالم 

 .  (11)اللال 
تحت ضغط المخاو  م  أ  تستسلم الدول حديلتة العهتد باالستترالل مت  

وتكتتتتو  منا ستتتتا  جمهوريتتتتات االتحتتتتاد الستتتتو ييتي الستتتتاب  ل ةتتتترا ات النوويتتتتة
انصب اهتمام الرو  لصتالح التاكتد مت  ضتما  نتزر الستال   ،حريريا لروسيا

1991 ،1992النوو     الجمهوريات الم كورة  ي األ وام 
(12). 

وترتب  ل   ،وتكللت بالنجا  ،كانت المسا ي الروسية قوية به ا االتجاا
النهيتتتتار  لتتتت  أ  أصتتتتبحت روستتتتيا االتحاديتتتتة دولتتتتة مستتتتت يدة متتتت  تتتتتدا يات ا

كانت قنا ات الرو  حي   ،السو ييتي بامتالكها األسلحة النووية التسو ييتية
 رتتتوى تتتي مرتتتام ال بالدهتتتمالستتتال  النتتتوو  يبرتتتي  تهممبنيتتتة  لتتت  مبتتتدأ أ  حيتتتاز 

 . (13)كبرىمواص ات الدولة ال ردت بعضا م  العظم  حت  وا  
ة انبعا  تحد  الرئي  الروسي بوري  يلتسي     إ اد ،االتجاا ي ه ا 

االستتتمرار  تتي إمكانيتتة  حتتولالمختاو   ةيتتر أ  ،rebirth of Russiaروستيا 
 كمتتا كتتا  هنتتا  ،كانتت كبيتترة ،(14)حات المدنيتتة و تتي الرتتوات المستتلحةاإلصتال

 .(15)حول مصير السلطة المركزية  ي البالد المترامية األطرا  بالظ قل 
إل تتادة بنتتا   ،ستتيةللنخبتتة السياستتية الرو  متتنح انبعتتا  روستتيا  رصتتة كبيتترة

 لتتت  بز امتهتتا ولكتت    تتي الجمهوريتتات الستتو ييتية المستتترلة الرتتوات المستتلحة
 ،الستتابرةكتتا  ستتائدا  تتي الحربتتة الستتو ييتية  األستتا  اإليتتديولوجي التت   ةيتتر

 لتتت  هتتت ا ال رصتتتتة ستتتر ا  متتتتا  التتتتي كانتتتت معلرتتتتةاآلمتتتال الكبيتتتترة  ةيتتتر أ 
  يالجمهوريات ه ا  لدى ا  هنا  رةبة قويةبأصبح واضحا  ماتالشت بعد 

     .(16)وتحت إمرة قادتها السياسيي  ،بنا  قواتها المسلحة الخاصة بها
وتوجتتب  ،واجهتت روستيا االتحاديتتة  تترة صتعبة متت  االضتطرابات الداخليتة

التتتتي شتتتهدها  -ة أ  تتكيتتت  متتتع متغيتتترات العصتتتر لتتت  الدبلوماستتتية الروستتتي
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ة تريتتد كانتتت التحتتديات الداخليتت تتي وقتتت  بعتتد ت كتت  االتحتتاد الستتو ييتيالعتتالم 
 .(17)التوجهات الخارجية للبالد

بتتتتتي    integration -ستتتتتة الروستتتتتية إيجتتتتتاد صتتتتتيغة للتكامتتتتتلحاولتتتتتت السيا
ال   ي  لت  وحستب الرنا تات  ،وبي  الجمهوريات السو ييتية السابرة ،روسيا

مصتتتلحة حيويتتتة ووستتتيلة مللتتت  الستتتتعادة الرتتتوة الروستتتية  تتتي العتتتالم  ،الروستتتية
ةير أ  الرتتيادة الروستتية  شتلت  تي التوصتل إلت  ات تا   ،لمدى الطويل ل  ا

حتتتتول اآلليتتتتات والوستتتتائل المعتمتتتتدة لعمليتتتتة التكامتتتتتل متتتتتع قتتتتادة الجمهوريتتتتات 
لتتت ا توجتتتب  لتتت  السياستتتة الروستتتية البحتتت   تتت  ت اهمتتتات جديتتتدة  ،المتتت كورة

  .(18)جدد  بر خيارات أخرى ةير التكاملمشتركة مع الجيرا  ال
  األساستتتتتتي التتتتتت   ستتتتتتع  التتتتتترو  ألجلتتتتتته منتتتتتت  انهيتتتتتتار الرتتتتتتوة إ  الهتتتتتتد
لتتتت ا كتتتتا   ،هتتتتو اإلبرتتتتا   لتتتت  وز  دولتتتتي يليتتتت  بتتتتبالدهم  الميتتتتا ،الستتتتو ييتية

ا ترتتتتتادهم كبيتتتتترا  تتتتتي أ  ترتكتتتتتز خيتتتتتاراتهم  لتتتتت  متتتتتا يتوا تتتتت  متتتتتع مرتضتتتتتيات 
 .(19)الحهم الخاصة ببالدهممص

الروستتتية كانتتتت اإلشتتتكاليات الرئيستتتية التتتتي تشتتتغل  كتتتر النختتتب السياستتتية 
أ  روستتتيا قتتتوة  هتتتل ،الستتتتعادة النشتتتاط الروستتتي تتركتتتز حتتتول تستتتاؤالت منهتتتا

؟ وهتتل باإلمكتتا  تصتتور إقامتتة تكامتتل بتتي  روستتيا وأوروبتتا أوروبيتتة أم  ستتيوية
ات يمكتتت  ؟ وأ  نتتتور متتت  العالقتتتبينهمتتتا الغربيتتتة رةتتتم  تتتدم االرتيتتتا  المتبتتتادل

مع أقاليم كانت  ؟ وكي  يمك  لروسيا أ  تتواصلإقامتها مع واشنط  وبكي 
وأصتتتبحت اآل  ختتتارا حتتتتدود  ،حتتتت  وقتتتت قريتتتب ضتتتم  األراضتتتي الروستتتية

الن تتو  الروستتي بشتتكل دول مستتترلة ةيتتر أنهتتا ليستتت مستتتررة وتحكمهتتا أنظمتتة 
  .(21)توجهات ورةبات الرو  سياسية قد ال تتوا   بالضرورة مع

تتتالر بتدا وأ  روستيا االتحاديتة  ،مع مطلع التسعينيات م  الرر  العشتري 
 بعاملي  أساسيي  هما:
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: المختتتتاو  المتعاظمتتتتة متتتت  خطتتتتر انتشتتتتار  صتتتتابات الجريمتتتتة المنظمتتتتة أوال  
والنزا ات المسلحة مت  التدول المستترلة إلت  داختل روستيا التتي لتم تكت  

 .تحتاا إل  مزيد م  االضطرابات التي تعاني منها روسيا أصال
مكانيتتة : الرلتت  الكبيتتر متت  تتتدا يات انهيتتار الرتتوة اللانيتتا   عستتكرية الستتو ييتية وا 

(  لت  بيالروستيا وأوكرانيتا وكازاخستتا ) حصول بعة الدول المستترلة
وانعكاستتتتات  لتتتت   لتتتت  مجمتتتتل األمتتتت  الرتتتتومي  ،أستتتتلحة ةيتتتتر ترليديتتتتة

لتتت ل   لتتت  المصتتتالح العليتتتا الروستتتي والتهديتتتدات التتتتي قتتتد تتتتنجم تبعتتتا 
  .(21)الروسية

ت مبكتتتر متتت   رتتتد ي وقتتتة و تتتيا االتحاديتتتلرتتتد كتتتا  متتت  الواضتتتح أ  روستتت
 -ستتتتتهاكانتتتتتت بحاجتتتتتة إل تتتتتادة تعريتتتتت  ن  ،ماضتتتتتي  الرتتتتتر  الالتستتتتتعينيات متتتتت

redefine itself، جيةبنتتتتتي م تتتتتاهيم إستتتتتتراتيي توبتتتتتالطبع كتتتتتا   لتتتتت  يعنتتتتت- 
embrace of strategic concepts، رو  )روستتتيا االتحاديتتتتة كتتت  ظتتتتع

ا ترتتدم وتبعتتا لتت ل  يمكتت  التو يتت  بتتي  متت ،( الخاضتتعة لستتلطة موستتكوالجديتتدة
وبي  تبني خياٍر مؤلٍر لحساب اإلصال   ي الروات المستلحة الروستية يعتمتد 

ويتصتدى  تي ن ت  الوقتت  ،تحكمه لغة المصالح العليتا لروستيا جديدا   م هوما  
  .(22)ت المحتملة التي تم  ام  البالدللتهديدا

بتتالتوق  متتع نهايتتة الحربتتة  أكتتا  تحتتدي  الرتتوات المستتلحة الروستتية قتتد بتتد
 ييتية وتحديتتتتتدا  تتتتتي النصتتتتت  األول متتتتت   رتتتتتد التستتتتتعينيات متتتتت  الرتتتتتر  الستتتتتو 

مت  تتاريخ العستكرية  ،lost decade -عوالت   وصت  بالعرتد الضتائ ،الماضي
الروسية م  حي  توق  التحدي   ي صنو  الروات المسلحة وما نجتم  نته 

وال عاليتتتتة  تتتتي الرتتتتوات  ،متتتت  تتتتتدا يات ستتتتلبية تمللتتتتت بتراجتتتتع مستتتتتوى األدا 
وا  تحتديلها  أ   ترتادم الترنيتات العستكرية التتي بتد  ضال   ،الروسيةالمسلحة 

بعتتدما ظهتترت  عاليتتة الترنيتتات العستتكرية المتردمتتة بشتتكل  يعتتد أمتترا  استتتراتيجيا  
-1991 تتامي  وحتترب كوستتو و 1991واضتتح  تتي حتترب الخلتتية اللانيتتة  تتام 

لتت   ، تعتتززت الرنا تتات الروستتية بتتا  ضتتما  األمتت  الرتتومي الروستتي ،1999
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 relying on-دات  سكرية   ا  ليها الزم يتو ر باال تماد  ل  ترنيات ومع

obsolescent
(23).   

واجتته التترو  مصتتا ب  تتي التكيتت  متتع المتغيتترات الستتريعة التتتي شتتهدتها 
 form - علتتتتت  التتتتترةم متتتتت  أ  تشتتتتتك ل ،بالدهتتتتتم المتجهتتتتتة نحتتتتتو  هتتتتتد جديتتتتتد

متواطني  الترو  ورةتم أ  ال ، ي روسيا كا  يستير بخطت  حليلتة ةالديمرراطي
بتد وا يتوجهتتو  نحتتو صتتنادي  االقتترار النتختتاب التترئي  والمجلتت  التشتتريعي 

  اقتصتتتتاد الستتتتو  إال أ  طريتتتت  االنترتتتتال إلتتتت ،بممارستتتتات ديمرراطيتتتتة حريريتتتتة
rough كانت شائكة

(24).   
كانت  ملية التحول إل  اقتصاد السو  قد أحتدلت إشتكالية  تي ال عاليتات 

تجارية نجمت    مشتكلة الشتحة  تي الستيولة النرديتة االقتصادية واألنشطة ال
التي ظهرت بعد تبني سياسة االن تا  االقتصتاد  التتي تركتت  لارهتا الستلبية 

 ليه  رد شهد اإلن ا  التد ا ي الروستي تراجعتا حتادا بعتد  ، ل  موازنة البالد
 رتتد  انتتت موستتكو  ،ت كتت  االتحتتاد الستتو ييتي وحستتب إحصتتا ات مولتتو  بهتتا

و لتتتت  التتتترةم متتتت  أ  الستتتتنوات  ،(25)لمتتتتوارد الماليتتتتة المتتتتتو رة لتتتتديهاا متتتت  قلتتتتة
متتتتت   تتتتتدم االنتظتتتتتام  يمتتتتتا يتعلتتتتت   قتتتتتد شتتتتتهدت نو تتتتتا   1990-1991االنتراليتتتتتة 

إال انه ما م  شت   تي أ  موازنتة التد ار  ،باإلحصا ات المتصلة به ا الشا 
 . (26)د ار  ي الحربة السو ييتية  ن ا ال ةالروسية لم تك  لترترب م  موازن

و لت  الترةم  ،painful لمتةمؤ  ،كانت  ملية التحول  ي روستيا ، ي الواقع
 لتتتم تكتتت  لترتتتترب متتت  الملاليتتتةمتتت  أ  أنظمتتتة الدولتتتة االقتصتتتادية والسياستتتية 

perfect،  إال انتتته ومتتتتع اإلشتتتتكاليات الكبيتتتترة المرا رتتتتة لعمليتتتتة التحتتتتول المشتتتتار
 ،تصتادية واالجتما يتة رد ستارت التبالد بخطت  حليلتة  تي النتواحي االق ،إليها

 جنهتتا تعتبتتر  ، defects-ا أظهرتتته روستتيا متت  اختتتالالتويمكتت  الرتتول بتتا  متت
 تتتتي ملتتتتل الحتتتتاالت التتتتتي كانتتتتت وستتتتتكو   ليهتتتتا البلتتتتدا    typical -مالو تتتتة

 . (27)   مستوى تنمية روسيا االقتصاديةاألخرى التي لها ن
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 ة وأوروبا روسيا االتحادي
أول رئتتتتتي  منتختتتتتب  ،وري  يلتستتتتتي أصتتتتتبح بتتتتت ،1991 تتتتي حزيتتتتترا   تتتتتام 

لروستتيا االتحاديتتة التتتي ظهتترت  لتت  أنرتتاة االتحتتاد السو ييتتتتي التت   ت كتت  
ا قتتتتتتادة كتتتتتتل متتتتتت  روستتتتتتيا وبيالروستتتتتتيا )روستتتتتتيا البيضتتتتتتا ( بعتتتتتتد ات تتتتتتا   رتتتتتتد

 .(28)وأوكرانيا
   مليات إصتال  بعد  ترة م ،كا  ظهور روسيا االتحادية كدولة مسترلة

 (1991-1911)ظتتتل حكتتم ميخائيتتتل ةورباتشتتتو   تتتي  (29)جزئتتي قتتتادا يلتستتي 
   .(31) خر رئي  لالتحاد السو ييتي

و تترت ستتنوات االضتتطراب التتتي شتتهدتها روستتيا أواختتر الحربتتة الستتو ييتية 
 contrasting ختتا مالئمتا للنز تتات المتناقضتةمنا ،ومت  لتم  تتترة حكتم يلتستي 

tendenciesتي  أساستيا   والتي  كست متغيترا   ،، داخل أوساط النخبة الروسية 
ال كتتر الحالتة الروستية  بتر  ت  ن سته بالرةبتة الواضتحة  تي إحتدا  لتورة  تي 

 تتي جوانتتب الحيتتاة revolutionize thinking and practice  - والممارستتة
 وأ  المضتتي قتتدما  تتي طريتت  التغييتتر واإلصتتال  هتت ا تطلتتب ستتعيا   ،الروستتية

بهياكلته  old Communist to destroy the -لتتدمير الماضتي الشتيو ي حليلا  
لكتتتتت  المتتتتتدى البعيتتتتتد التتتتت    هبتتتتتت إليتتتتته اإلصتتتتتالحات  ،السياستتتتتية واإلداريتتتتتة

ية كتا  اكبتر مت  قتدرة المرتكتزات األساست ،االقتصادية والسياسية واالجتما يتة
برتتيم وهويتتة جديتتدة ترتتدمها  to furnish Russia -الضتترورية لتزويتتد روستتيا

  .(31)للعالم الخارجي بعد الحربة السو ييتية
متا  دائما  ( أنها حت  السو ييتيةيالحظ المتتبع للسياسة الخارجية الروسية )

  غالبتا   ،مت  ناحيتة العالقتة متع الغترب going in circles -تدور بحلرة م رةتة
ما يؤكد كلير م  المسؤولي  الرو   ل  أهمية العالقات مع أوروبا والغترب 

دامتها repairing -تجديدوانه م  الضرور   ،بصورة  امة  ،ه ا العالقات وا 
ةير انه ما تلب  أ  تتغير التصورات خشية  دم قدرة المعنيي   ل  مواجهة 
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االنترتتتتتتادات  يمتتتتتتا لتتتتتتو لتتتتتتم تتحرتتتتتت  لروستتتتتتيا النتتتتتتتائة المرجتتتتتتوة متتتتتت  العالقتتتتتتات 
 .(32)الم كورة

 ي  لية العالقة بتي  الترو  وبتي  األوروبيتي  بشتكل واضتح  التوا  تجل  
 ، ختر ز تيم لالتحتاد الستو ييتي ،ةورباتشتو  ليتومترارب  تي توجهتات ميخائ

والتتت   يمكتتت  ا تبتتتارا واجهتتتة أساستتتية متتت  واجهتتتات ال كتتتر السياستتتي الروستتتي 
والرتتيم  ،الجديتد  تي  صتترا مت  ختتالل حديلته  تت  ) البيتت األوروبتتي المشتتر 

ة بتتتي  روستتتيا والرتتتارة والمصتتتالح المشتتتترك ،والملتتتل العليتتتا ،اإلنستتتانية العالميتتتة
                                .(33)األوروبية(

 ، شتتتية انتهتتتا  الحربتتتة الستتتو ييتية وبتتتد  مرحلتتتة جديتتتدة  تتتي تتتتاريخ روستتتيا
دهتتتم أ  بال ،ا تبتتتر الرتتتادة الجتتتدد لروستتتيا االتحاديتتتة  بتتتر خطتتتابهم السياستتتي

وا  البالشتتتتتتتت ة  ،بالحضتتتتتتتتارة الغربيتتتتتتتتة organic - ضتتتتتتتتويا   مرتبطتتتتتتتة ارتباطتتتتتتتتا  
 ،غربيتتتة( متتت  ختتتالل النظتتتام الستتتو ييتيالهويتتتة روستتتيا ) hijacked -اختط تتتوا

تصتر ت ضتد هويتهتا  ،  روستيا )الستو ييتية(ج ت ،وحسب ا تراد الرادة الرو 
وا  هنتتا  اآل  لمتتة  رصتتة أل  تعتتود لطبيعتهتتا  ،الروميتتة ومصتتالحها الوطنيتتة

 .(34)كدولة ةربية
سياستتتي  -لتيتتتار ليبرالتتتي  كتتتر  جتتتا واضتتتحا  هتتت ا التتترؤى الروستتتية كانتتتت نتا

ه ةربي  م  با   ل  روسيا أ  تكو   ل  ن   الطري  الت   روسي  و توج
 . (35)وانه ينبغي  ليها أ  تتبن  ن   مراحل تنميته ،يسير  ليه الغرب

ممتتا ترتتتب  ليتته  ،ستتاندت  كتترة االنتتدماا متتع الغتترب ة  الليبراليتتجوهكتت ا  تت
 tradition  تتي العتتر   firmlyتوطيتتد  كتترة أ  انتمتتا  روستتيا إنمتتا هتتو راستتخ

روستتتتيا كجمبراطوريتتتتة  ،((+) تتتتي حتتتتي  تصتتتتور الشتتتتيو يو  )الجتتتتدد ،بتتتتياألورو 
 .(36).. و ات ج ور اورو  سيوية... ز يمة للعنصر ألسال ي.امبريالية

 ج ا كانتت هويتة روستيا  ، ا  لمة إشكالية  ي ه ا المجال ،بنا   ل   ل 
 تتتج  الم تتتاهيم األوروبيتتتة هتتتي  ،الستتتال ية ترتكتتتز  لتتت   لستتت ة الت تتترد بالستتتلطة

 ،لكت  ممتا  ال شت   يته أ  روستيا بلتد  و ستمات متميتزة ،ة هت ا ال لست ةنرتي
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لت ا  ،ةتعتبر جز    م  الحضتارة األوروبيت ،وهي بحكم التاريخ واللرا ة والتراليد
قتدر   bemarginalized تكتو  بلتدا  قتابال للتهمتي   جنها بالتاكيد ل  تربتل بتا 

 .   (37)بشؤو  الرارة األوروبيةتعل  األمر 
هتتت ا األخيتتترة  ،بتتتي  الرتتتارة األوروبيتتتة وروستتتيا منحتتتت التتتروابط المتزايتتتدةلرتتتد 

أس  ومرومتات الهويتة الحديلتة التتي تجتاوزت بموجبهتا صتورتها الراتمتة إبتا  
 .(38)العصور الوسط 

1110كانتتتت هزيمتتتة نتتتابليو   لتتت  األراضتتتي الروستتتية  تتتام 
قتتتد خلرتتتت  (39)

 ،نتادى بتا  بالدهتم -راالمزهتو بانتصتا - ميرتا  لتدى الشتعب الروستي إحساسا  
وانته لت  ينظتر مت  اآل  وصتا دا  إلت  الشتعب الروستي  ،امة أوروبية  ظيمتة

 -قابعتة barbarians -مت  البرابترة despised -ل  انه مجرد جمور  محترترة 
teeming  قة  تي ظتالم الرترو  الوستط خل  أسوار الصي  ومستغر- sunk 

in medieval darkness
(41). 

 لت  أنهتا  ،ل  تعري  قيمهم الخاصة بنظامهم السياستيلم يبادر الرو  إ
 -لكتنهم مللتوا مكونتا حيويتا ،anti - Western عادية للنظتام السياستي الغربتيم

critical، ي النظام السياسي الغربي  ي الحتاالت التتي يكتو   يهتا الحضتور  
وهتت ا متتا يوضتتح الحتتاالت التاريخيتتة  significant -الروستتي  و داللتتة ايجابيتتة

تتتي تعاونتتت  يهتتا روستتيا متتع األمتتم الغربيتتة  تتي الشتتا  األوروبتتي )ملتتال  لتت  ال
 ،و نتتدما يرتتتاب الغتترب  تتي هتت ا الستتلو  ،(ؤهتتا  تتي الحتترب العالميتتة اللانيتتةأدا
 behavior -  التتتتتترو   لتتتتتت  األرجتتتتتتتح ستتتتتتيتحولو   تتتتتت  نهتتتتتتة التعتتتتتتتاو ج تتتتتت

cooperative لت  قتيمهم وتوجهتاتهم  إل  تبني سياستة خارجيتة يؤكتدو   يهتا 
باال تماد  ل  مستوى كا  م  التاييد الداخلي لسياساتهم ناتة  الخاصة بهم

 . (41)اإليما  بالهوية الوطنية الروسيةم  
 جنهتا تلجتا  ،يمك  الرول بانه  ندما يكو  الوضع التداخلي لروستيا ضتعي ا

و نتتدما تتتدخل  تتي  تتترات متت  اللرتتة المتزايتتدة  ،لتعزيتتز قتتدراتها الد ا يتتة ال اتيتتة
 جنهتتتتا قتتتتد تتحتتتتول إلتتتت  تبنتتتتي اتجاهتتتتات أكلتتتتر حزمتتتتا ل تتتترة قيمهتتتتا  ،ابرتتتتدراته



 

 
 
 

 [723] (29) 9دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية             

نه أ  ا   لتت  متت  شتتجوتصتتوراتها التتتي إ  لتتم يتتتمك  الغتترب متت  الربتتول بهتتا  تت
 .(42)يشجع الرو   ل  التصر  لوحدهم خارا النس  األوروبي

ر متتت  الطروحتتتات الروستتتية األكلتتتر وضتتتوحا هتتتو الحضتتتو  لرتتتد كتتتا  واحتتتدا  
 ، ي لنايا الهوية الوطنية الروسية sense of Slavic لتسال ياالال ت للهاج  

التعهتد الروستي بالمحا ظتة  لت  الرتيم الستال ية مت   وكا  مت  الواضتح أيضتا
 -التتتتتترو  المنتشتتتتتتري   تتتتتتي الشتتتتتتتاتختتتتتالل التتتتتتد ار  تتتتتت  حرتتتتتتو  المتتتتتواطني  

Diaspora  واإلبرتتا   لتت   ، تتي بعتتة جمهوريتتات االتحتتاد الستتو ييتي الستتاب
السال   تي أوكرانيتا وروستيا البيضتا  تمهيتدا إلقامتة  أشكال م  التواصل مع
 Slavist -Panالوحدة السال ية الكبرى 

(43). 
الرتاطني   تي بلتدا  شتر  وجنتوب  kin التضام  الروسي مع األقربتا ه ا 

كا  يعني تضمينه بشكل أو بآخر  ي سياسة خارجية  ،شر  الرارة األوروبية
يات األمتتتر التتت   خلتتت  معتتته روستتتية بتتتدأت تظهتتتر بوضتتتو  منتصتتت  التستتتعين

 . (44) ميرا لدى الغربيي  -distrustارتيابا 
 -ي لتتتتتتته متتتتتتتا يبتتتتتتتررا متتتتتتت  حيتتتتتتت  انهمتتتتتتتا كتتتتتتتا  االرتيتتتتتتتاب والرلتتتتتتت  الغربتتتتتتت

Preoccupation  روستتتتتتتيا المتواصتتتتتتتل )متتتتتتتع تتتتتتتتولي ي غينتتتتتتتي بريمتتتتتتتاكو  وزارة
( الستغالل وضعها و القاتها مع رابطة التدول المستترلة 1991الخارجية  ام 

 تي حتي  أ  متا  ،يز خصائص النظترة المتاخو ة  نهتا كرتتوة  ظمت ألجل تعز 
يجاورهتتا متت  التتدول شتتهدت متغيتترات سياستتية م صتتلية تجتتاوزت بهتتا تاريخهتتا 

 لتتتت  ال كتتتتر الروستتتتي م تتتتاهيم الهيمنتتتتة  hangs بينمتتتتا ال تتتتتزال تختتتتيم ،الستتتتاب 
 . (45)الرديمة

يتتترى بعتتتة الغتتتربيي  انتتته بتتترةم أ  هنتتتا  مختتتاو  حريريتتتة متتت  مستتتتربل 
إال أ  هنتتتا  ا ترتتتاد م تتتادا أ  لهتتت ا التتتبالد اآل  رؤستتتا   ،حالتتتة  تتتي روستتتياال

منتخبتتتو  وا  درجتتتة التمكتتتي  للشتتتتعب الروستتتي النتختتتاب مملليتتته تت تتتو   تتتي 
مداها  ما سب  وا  حصل  ي تاريخ روستيا الريصترية والستو ييتية  لت  حتد 

خاطر تمتتتال ةيتتتر أ  ، تتتي روستتتيا ال تتتتزال بدائيتتتة ةبرةتتتتم أ  الديمتتتترراطي ،ستتتوا 
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أيتد  قلتتة   تي الستلطة السياستية زيتتتركل المحتاوالت الحاليتة مت  تتاتيالحريريتة 
 . (46)األمر ال   يعني  ودة مظاهر االستبداد ،م  الرادة

 كريتتتة ) لتتت  ستتتبيل الملتتتال  -  ظهتتتور واضتتتح لتيتتتارات سياستتتيةكتتتا  هنتتتا
لغربي تعترد أ  اإلصرار ا ،الشيو يو  وم  لم التتروميو  المعتدلو   يما بعد(

 ، لتت  انتهتتاا األستتلوب )الراديكتتالي( ل صتتالحات بكا تتة أشتتكالها  تتي روستتيا
 economic -ر النستتية االقتصتتاد  والروحتتيمتت  شتتانه أ  يتتؤد  إلتت  تتتدمي

and spiritual fabric  ود تتع باتجتاا تعزيتتز هتت ا اال ترتتاد  ،للمجتمتع الروستتي
يا الستتيما  تتي األوضتتار السياستتية واالقتصتتادية الستتيئة التتتي  انتتت منهتتا روستت

النص  األول م   رد التسعينيات م  الرر  العشتري  ممتا بلتور معته خطابتا  
( لعتتتتودة بعتتتتد )مطلتتتتع الرتتتتر  الحتتتتاد  والعشتتتتري سياستتتتيا  روستتتتيا  خارجيتتتتا   يمتتتتا 

ظهتتار النوايتتا  ،الحتتدي   تت  نظريتتة المتتؤامرات الغربيتتة المستتتمرة ضتتد روستتيا وا 
 تعمرتتتتت المشتتتتا ر  تتتتي  ،االتتتتتي يكنهتتتتا الغتتتترب تجاههتتتت Nefarious -الشتتتتائنة

جملته قتد أصتبح مكانتا ةيتر أوساط الشعب الروسي والتي م ادها أ  العالم بم
 . (47)لبالدهم unfriendly -ود 

هتتو االتجتتاا األكلتتر استتتحوا ا  لتت   ،متت  الغتترب Distrust -كتتا  االرتيتتاب
ورةتتتتتم أ  محتتتتتاوالت تكيتتتتت   ،و تتتتتي هتتتتت ا الستتتتتيا  ،ال كتتتتتر السياستتتتتي الروستتتتتي

 -الغربي ألنا  حكتم يلتستي مع حريرة الت و  Slavist orientation  -السال 
التتتتي ا تبتتترت امتتتتدادا  لتتترؤى روستتتية ةيتتتر مستتتتررة شتتتغلت التتترو  منتتت  الرتتتر  
التاستتع  شتتر تراوحتتت بتتي  اتجتتاا يرتتول بضتترورة أمتتا أ  تاختت  روستتيا بكتتل متتا 

مت  الغترب  borrow -حديلتة التتي يمكت  أ  تستتعيرهاموجود م  األستاليب ال
أو يتوجتتب  ليهتتا أ  تمضتتي قتتدما باتجتتاا تعزيتتز  ،يتتة بمتتا يليتت  بهتتالتكتتو  قو 

لتتتت  دمتتتتة م تتتتاهيم الخصتتتائص الروستتتتية الكالستتتتيكية التتتتتي تضتتتمنت العمتتتتل  
بغطا  دينتي ) رل وكستي( ألجتل أ   ،)االستبداد ( autocracy الحكم ال رد 

إال أ  التعتارة ظتل قائمتا اةلتب  -nation-mindedness -امة ملل  تصبح
 .(48)ي  الريم الغربية وبي  الريم السال يةاألحيا  ب



 

 
 
 

 [773] (29) 9دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية             

ستتادت مالمتتح التوجتته الغربتتي  تتي ال كتتر  ،بعتتد انتهتتا  حربتتة الحتترب البتتاردة
وكانتت  ،السياسي الروسي بامتل البتد  بصت حة جديتدة  تي العالقتة متع أوروبتا

المختتتاو  قائمتتتة  تتتي روستتتيا خشتتتية التتتتورط بشتتتؤو  دول الختتتارا الرريتتتب متتت  
 ،يتتات ستو ييتية ستتابرة )ستب  وا  تمتتت اإلشتارة لهتتا(التدول التتتي كانتت جمهور 

 .(49)مما قد يروة العالقات الحسنة الناشئة لروسيا مع الغرب
نته ج  ،expectations great -وبالرةم مت  اآلمتال العظيمتة ، ل  أية حال

 ،وتحتت ضتتغط المختتاو  مت  معتتاودة توجهتتات الهيمنتة  تتي السياستتة الروستتية
 ،ستتتيا  تتتي النصتتت  الغربتتتي للكتتترة األرضتتتية رتتتد ضتتتع ت المحتتتاوالت لتتتدمة رو 

ةربتتي مكلتت   تتي منتتاط   تتي مواجهتتة انتشتتار  ستتكر  وسياستتي  وأصتتبحت
ن و هتتا الستتابرة متت  ختتالل توستتع حلتت  شتتمال األطلستتي شتترقا ليضتتم شتتتات 

 .   (51)إمبراطوريتها السابرة
و رت التطورات المشار إليها مناخا مالئما لمناهضي الغرب ليتحدلوا    

ووجتتتد  ،تتتتي تحيتتت  باللرا تتتة الروستتتية جتتترا  االنستتتيا  ورا  الغتتتربالمختتتاطر ال
مناصتتترو روستتتيا األوروبيتتتة أن ستتتهم  تتتي وضتتتع حتتترا بعتتتدما بتتتدا أ  التمستتت  

لتتم  ،بالتغريتتب كمركتتز لرتتل أساستتي  تتي توجهتتات السياستتة الخارجيتتة الروستتية
تستتتتع ه خيبتتتتة األمتتتتل الناجمتتتتة  تتتت  األدا  الغربتتتتي تجتتتتاا بالدهتتتتم بعتتتتد الحربتتتتة 

قابلتته صتتعود واستتع  ، تعتترة رصتتيدهم السياستتي لخستتارة  ادحتتة ،الستتو ييتية
 Combat -رأ  الرائتتل بضترورة أ  تتصتتدىممتتا  ترة ستتيادة الت ،لمعارضتيهم

 - لتتتتت  قتتتتتوة تراليتتتتتدها وخبراتهتتتتتا روستتتتتيا للمختتتتتاطر المحدقتتتتتة بهتتتتتا باال تمتتتتتاد
traditions and practice
(51). 

للستتلو  والعرليتتتة   تتودة ،لرتتد ملتتل اللجتتو  إلتت  الخيتتار المشتتتار إليتته أ تتالا
وم  لم  ،السال ية وتراجع  ي )النغمة الغربية(  ي السياسة الخارجية الروسية

شتتهرا  11 -10اتستتعت ال جتتوة بتتي  الليبتتراليي  والرتتوميي  التتتي ظهتترت  تتي أول 
 . (52)م  إدارة الرئي  بوري  يلتسي 
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 (53)اتختت ت سياستتة التعتتاو  متتع الغتترب التتتي باشتترت بهتتا روستتيا االتحاديتتة
األول هتتو الوقتو  متتع الغتترب ضتتد  ،بعتد حربتتة الحتترب البتاردة مستتارات لتتال 

واللتتاني هتتو العمتتل  لتت  تحريتت  التتتواز   ،متت  يتصتتدى لمصتتالحه ويهتتدد أمنتته
التتداخلي للتتبالد متت  ختتالل تبنتتي السياستتات البعيتتدة  تت  المواجهتتات وضتتما  
 العبتتتتور اآلمتتتت  بروستتتتيا  تتتتي مرحلتهتتتتا االنتراليتتتتة متتتت  ختتتتالل استتتتتغالل مرونتتتتة

 هو تاكيتد الخصوصتية الروستية  بتر التتروية  ،أما اللال  ،التحال ات الدولية
 .(54)ألهدا  السياسة الروسية  ي مرحلة ما بعد الحرب الباردة

كانت المهمة األكلر إلحاحا إلدارة يلتسي  هي الستعي ألجتل تكتوي  هويتة 
لعتتتالم دوليتتتة جديتتتدة لروستتتيا بتتتالمعن  الرستتتمي تكتتتو   يتتته أكلتتتر إدراكتتتا و همتتتا  

وال   أملت الواليات المتحتدة  ،العالقات الدولية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة
 .(55)األمريكية أ  تردم  يه روسيا صورة مختل ة    صورتها السو ييتية

كتتتتا  جتتتتدول أ متتتتال اإلصتتتتال  االقتصتتتتاد  مرتبطتتتتا بشتتتتكل وليتتتت  بمتتتتدى 
لتكامل االقتصاد  وتم التاكيد  ل  أهمية ا ،استمرارية هوية روسيا األوروبية

إال انتته كتتا   ،متتع الغتترب التت   وا  لتتم تكتت   ضتتائله جميعهتتا لصتتالح روستتيا
أ ضتتل متت  أ  بتتديل متتتا   نتت ا   لتت  أمتتل االقتتتراب متت  ال ضتتا  األطلستتي 

 .(56)واألوروبي و ضوية الدول الصنا ية
 االستتتتتتتتتبداد  ،انتكاستتتتتتتة كبيتتتتتتترة ،Westernize واجهتتتتتتتت سياستتتتتتتة التغريتتتتتتتتب

قتد قلتل  ،الت   حتل محلته  يمتا بعتد االستتبداد الشتيو ي الريصر  االرل وكسي
متتت  الظهتتتور الكامتتتل للشخصتتتية الوطنيتتتة الروستتتية التتتتي انتتتد عت لتعبتتتر  تتت  
ن ستتها متت  ختتالل التاكيتتد  لتت  الرتتيم الوطنيتتة التتتي ةيبتتت لصتتالح استتتمرارية 

 .(57)الحكم الريصر  والشيو ي م  بعدا
الروستتية تالشتتت بعتتدما  بيتتد أ  اآلمتتال المعلرتتة  لتت  استتتراللية الشخصتتية

ظهتتر أ  الرتتيم الوطنيتتة للشخصتتية الروستتية احتكرتهتتا واجهتتتي  همتتا الرتتوميي  
تاليرهمتتتا المنتتتاهة  Shorthand -، اللتتت ا  ستتتب  وا  تتتتم اختتتتزالوالشتتتيو يي 

 .              (58)خالل  ترة تغريب السياسة الروسيةللغرب 
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التتوطني التتتي تتتم  إلتت  ستتيادة االتجتتاا ،1999 -1991 د عتتت أزمتتة كوستتو و
تكيي تتتته  بتتتتر التتتتواجهتي  المشتتتتار إليهمتتتتا ليتعتتتتارة متتتتع االتجتتتتاا الغربتتتتي  تتتتي 

 اشهر الشيو يو  الجدد ورقة السال  المعتدى  ليهم م   ،السياسة الروسية
 ظهتتتر التصتتتد  لكتتتل متتتا هتتتو  و معنتتت   ةربيتتتا   تتتي أروقتتتة السياستتتة  ،الغتتترب
ي الروسي ن سه بصورة وقدم ةيناد  زيغانو  ز يم الحزب الشيو  ،الروسية

 .(59)المنر  للعنصر ألسال ي بوجه الطغيا  الغربي
كانت المخاو  الغربية م  معاودة انغما  روسيا  ي شؤو  م  يجاورها 

وكانت المختاو  مت  زيتادة رصتيد الرتوميي  والشتيو يي   ،قد أصبحت حريرية
الستلطة مما ساهم  ي تنامي الرل  الغربي م   رتدا  ستيطرة  قد تحررت أيضا  

بتتدا وأ  ستتنوات   ،السياستتية  لتت  اتجاهتتات سياستتة األمتت  والتتد ار  الروستتية
 .  (61)قد دنت م  نهايتها ،الغربي -الو ا  الروسي
متت   Opposition Formidable -سياستتة التغريتتب تصتتديا  هتتائال  واجهتتت 

المعارضتة الروستتية التتتي نجحتتت  تتي  تترة رؤيتهتتا المناهضتتة للغتترب بتبنيهتتا 
ظهتتار ستتلطة الكتتريملي  وكانهتتا تعمتتل شتتعار التتد ا ر  تت  المصتتالح الوطنيتتة وا 

 ،وم  لتم تكتو  ائتتال  ضتم رجتال الصتنا ة ، ل  نرية المصالح الروسية
روستيا األمتة العظيمتة  هزة األم  واالستخبارات نتادى بتتوأج ،والروات المسلحة

 .(61)مع الغرب Confrontation -لك  دو  أية إشارة للمجابهة ،الروية(
 ،االئتتتال  تبنتت   كتترة الح تتاظ  لتت  روستتيا كرتتوة لهتتا وزنهتتا  تتي العتتالم هتت ا

 ،وبضغط كبير م  المعارضة المهيمنة  ل  البرلما  )الشيو يي  والرتوميي (
ي غيني بريماكو  )رئي  االستخبارات  ، ي  الرئي  يلتسي  ،تجاا الكريملي 

للتتتوزرا  ومتتت  لتتتم رئيستتتا  ،(1991 -1991)الستتاب (  بمنصتتتب وزيتتتر الخارجيتتتة 
       .(62)مما ا تبر نصرا  ألصحاب التوجه المناوئ للغرب (1999 -1991)

      
حتتدا لعبتتارات  ، تت  الغتترب وضتتع انحتترا  ال كتتر السياستتي الروستتي بعيتتدا  

ملل أ  الرو  هم أوروبيو  قبل كل شئ وا  الرواسم المشتركة بينهما ت و  
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ع الغتتترب )بمتتتا  تتتيهم وأصتتتبح د تتتاة الترتتتارب متتت ،بكليتتتر أيتتتة خال تتتات مز ومتتتة
ميخائيل ةورباتشو  وم  بعدا بوري  يلتسي ( محط سخرية م  المعارضتة 

بتتتتالغرب بتتتترةم أ  متتتت   Attachment Excessive -بتتتتد وى تعلرهتتتتم الم تتتترط 
ستتخروا متتنهم استتت ادوا  يمتتا بعتتد متت  طروحتتاتهم  تت  أهميتتة البيتتت األوروبتتي 

يتتتتتتة التتتتتتتي ستتتتتتمحت وضتتتتتترورة األختتتتتت  بتتتتتتالريم الديمرراطيتتتتتتة األوروب  ،المشتتتتتتتر 
لمنترديهم بالوصول للبرلما  بعد أ  خلت روسيا  لت  متر تاريخهتا الريصتر  

 . (63)والسو ييتي م  ممارسات الديمرراطية الحريرية
أشتتهر الغربيتتو  متتوق هم الحتتازم بوجتته تصتتا د المتتد الرتتومي الروستتي بلكنتتة 

 بتاكيتتدهم  لتت  أ  ن تتو هم  تتي روستتيا هتتو شتترط ال ةنتت   نتته ،العتتدا  للغتترب
وا  انهيتتار  ،مرابتل الموا رتة  لتت  المشتاركة الروستتية  تي شتؤو   متتوم أوروبتا

   لتتتت  روستتتتتيا إستتتتتراتيجية الرطتتتتب الستتتتو ييتي  تتتتي الحتتتتترب البتتتتاردة يعنتتتتي أ
( أ  تتتتت هم حريرتتتة أ  زمتتت  تتتتدخلها وتاليرهتتتا  تتتي الشتتتؤو  االتحاديتتتة )الوريلتتتة

ي  تي هت ا إال أ  روستيا استتمرت  تي ممارستة ستلو  ستلب ،قتد انتهت  ،الدولية
   .      (64)االتجاا

روستتتتتتتيا بتزويتتتتتتد إيتتتتتترا  بالتكنولوجيتتتتتتتا العستتتتتتكرية واستتتتتتتتمرت لرتتتتتتد استتتتتتتمرت 
المضتتتايرات الروستتتية  لجارتهتتتا أوكرانتتتتيا  تتتي مستتتائل الطاقتتتة رةتتتم التحتتت يرات 

- ي غينتتتتتتتتي بريمتتتتتتتتاكو   تتتتتتتتي تنويتتتتتتتتع  recipe -وصتتتتتتتت ة  لتتتتتتتتم جتتتتتتتتا ت ،الغربيتتتتتتتتة
diversification لضتتتو  األخضتتتر لنهايتتتة  هتتتد لتعطتتتي ا ،الروستتتية العالقتتتات

 تادر   ،الو ا  مع الواليات المتحدة األمريكية  ي أواخر  هد بتوري  يلتستي 
األمريكيو  حين ا  أ  الرئي  الروسي ربما يكو   ي طريره ل ردا   ختر متا 

نتتوازر العتتدا  للغتترب  تتي مؤسستتات  Laying -تبرتت  لتته متت  قتتدرة  لتت  إخمتتاد 
ت المتحدة األمريكية إلت  توستيع حلت  شتمال  اند عت الواليا ،الدولة الروسية

األطلسي شرقا  وسر  ت م   ملية الحرب  ي كوسو و
(65) . 

حتتتتت  الرتتتتادة  ،تناقضتتتتات كبيتتتترة يمتلتتتتئ بهتتتتا التتتت ه  الروستتتتي تجتتتتاا أوروبتتتتا
بتترةم أنهتتم ال  ،السياستتيي  التترو  وبضتتمنهم التترئي  الحتتالي  الديميتتر بتتوتي 
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لمشتتكلة تكمتت   تتي امتتتالكهم الرتتدرة إال أ  ا ،يخ تتو  إ جتتابهم بمتتا هتتو أوروبتتي
 .للتعاطي مع األوروبيي  دونما حساسية
  ةورباتشتتتو  إ  ،(يا بتتتي   تتتالمي روستتت) ترتتتول هيلتتتي  دانكتتتو   تتتي مؤل هتتتا

 ،ويلتستتي  أرادا االنترتتال بروستتيا إلتت  نظتتام ديمرراطتتي قتتائم  لتت  اقتصتتاد الستتو 
وربمتا تشتهد  ،قتد تكتو  باهضتة  لت  الترو ترالتة االنرةم م  أ  لم  هت ا وبال

 إال أنها الخطوة األول   ي التاريخ الروسي. ،انتكاسات كبيرة أيضا  
 

 ة واستنتاجاتخاتم
تتتتت كرنا روستتتتيا االتحاديتتتتة الحاليتتتتة بروستتتتيا الريصتتتترية ستتتتابرا التتتتتي خل تتتتت 

و  ال هم اكتنت  العالقتات حربة طويلة م  الضغائ  وس ،سياساتها  ي أوروبا
 .األوروبية -الروسية

 براز مظاهر االنسجام مع النس  األوروبي ةير أ  تتارجححاول الرو  إ
ما ألر  بظالل م  الشت   لت  نوايتا طتر  تجتاا  مستويات اللرة بينهما ةالبا  

 .نظيرا
لرد ظل هاج  روسيا األوروبي يتلو  بمزية م  التناقضات تراوحت بي  

ا  وبي  العد ،وبي  الرةبة بمحاكاة الت و  األوروبي ،الغضب وبي  اإل جاب
 .لكل ما هو أوروبي

 بتتي   ،إ  األدا  الروستتي المليتتر للرلتت  األوروبتتي متتا كتتا  ليتتاتي متت   تترا 
الريم األوروبية والعرليتة الستال ية الروستية تناقضتات لت  يستهل للرتائمي   لت  

 هتتتي ملجمتتتة بالتراليتتتد والستتتلوكيات الضتتتاربة  تتتي  ،السياستتتة الروستتتية تخطيهتتتا
 .ية السال يةوالمتاصلة  ي البنية الن س ،الردم

لرتتتد ستتتاهم متتتزية متتت  اللرا تتتات المغوليتتتة الشتتترقية واللرا تتتات الستتتال ية  ات 
 ي إنتاا مزيد م  ال ردية المطلرة تلونت بها  لية الحكم  ةالنز ات االستبدادي

الروسي أكلر مما هو معرو  م  أنظمة حكم مستبدة مناظرة لته  تي الزمتا  
 .والمكا 
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مجتتتتال العامتتتتل التتتتديني بعتتتتد ستتتتروط  استتتتتلمر التتتترو  جيتتتتدا  تتتتي ،تاريخيتتتتا
 ا لنوا أنهم حماة المسيحية بشرها الشترقي ومت   ،الرسطنطينية بيد العلمانيي 

لم خضعت الكنيسة  ي روسيا لسلطة الريصر لتتكي  ب ل  السلطة الروحيتة 
 . ي خدمة التسلطة الزمنية

تضتتم  ال كتتر السياستتي الروستتي أ كتتارا   تتحتتد   تت  أ   ، تتي هتت ا الستتيا 
بمتا  يهتا األوروبيتتة( ومتواطني التتشعوب األختترى ) ،ر المتواطني  التترو خضتو 

 .للسلطة  ي روسيا يعتبر م  واجبات العريدة التي ال مجال إلنكار التزاماتها
قتتد  تتد  ،كتتا  التصتتد  الروستتي للعلمتتانيي  بشتتكل متعمتتد ،بنتتا   لتت   لتت 

 ستتتترت  تتتتي ال كتتتتر السياستتتتي الروستتتتي مالمتتتتح الهيمنتتتتة  بتتتتر  ،هتتتتد ا متتتتبجال
( م ادهتتا أ   لتت  أوروبتتا أ  تجتتل  األهتتدا  النبيلتتة التتتي تجاهتتد لهتتا تختتيالت)

   .يبشر( به الرو روسيا م  خالل ) االنرياد( لما )
استتتتتتان  االتجتتتتتاا  ، تتتتتي روستتتتتيا ضتتتتتد الحكتتتتتم الريصتتتتتر  1911بعتتتتتد لتتتتتورة 

ي الروسي نشاطه ولك  تحت نوازر الهيمنة م  تحت األوروبي لل كر السياس
 انضوت بالروة دول م  وسط وشر  أوروبتا تحتت  ،ألمميةمظلة االشتراكية ا

 اكتستتتت  االتجتتتتاا األوروبتتتتي  ،الختتتتط السياستتتتي الروستتتتي بواجهتتتتته الستتتتو ييتية
  .للسياسة الروسية بنوايا ةير ودية معلنة ومستترة

 شتتية انتهتتا  الحتترب البتتاردة امتلتت  االتجتتاا األوروبتتي  تتي ال كتتر السياستتي 
تيئة ( للبتتتت)حميتتتتدة ي  تتتتودةرةبتتتتة روستتتتية  تتتت ،الروستتتتي المبتتتتادرة ليظهتتتتر بجتتتترأة

   التت ،ات التتتي تبناهتتا ميخائيتتل ةورباتشتتو متت  ختتالل الطروحتت -األوروبيتتة
تجتتتتاا شتتتتعوب  ،متتتتوم التتتترو  المكبلتتتتي  بالتزامتتتتات بتتتتر  تتتت  تراكمتتتتات رأ   
ه ترتتدو  انتتوجتتدوا أنتتتها تحتتول بيتتنهم وبتتي  متتا يع ،ستتو ييتية متت  ةيتتر جنستتهم

( للشيو ية ظلت )اآلبا  المؤسسو  وحاترةم أ  طر  -،(أوروباوطنهم األم )
وا   لت   ،رور( أوروبا بوجهها الرأستماليش)  م ي الوقاية  الحزم  تشير إل

 .ي روسيا أ  تكو  مؤلرة ال متالرة باألوروبي
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القت توجهات ال كر السياسي الروسي بمداا األوروبي ال   أظهرتته رؤى 
ارتياحتتتا كبيتتترا  نتتتد  ،وتصتتتورات ةورباتشتتتو   تتت  البيتتتت األوروبتتتي المشتتتتر 

 بتدا وا  العرليتة السياستية للرتتائمي   لت  شتؤو  السياستة الروستية قتتد  ،الغترب
ةادرتهتتتا الهتتتواج  والمختتتاو  متتت   وبتتتا  الخصوصتتتية الروستتتية  تتتي مجمتتتل 

 .األمم األوروبية
وة التوجهتتتتات األوروبيتتتتة للسياستتتتة الروستتتتية متتتتع تتتتتولي بتتتتوري  استتتتتمرت قتتتت

القتي ال التعتارة ي  مم  امنوا بضرورة التي  ز امة الكريملي  ساندا  ر يلتس
 ،هتتاتروستتيا أولتت  لمتتار إيجابيتتات هتت ا التوج نتتتوج ،متتع محتتيطهم األوروبتتي

ا أوروبتتتا ورالتتتة روستتتيا لمرعتتتد الواليتتتات المتحتتتدة األمريكيتتتة ومعهتتت اندت رتتتد ستتت
 ،وامتالكهتتا حتت  التتنرة ،االتحتتاد الستتو ييتي التتدائم  تتي مجلتت  األمتت  التتدولي

  .تها الكاملة لألسلحة النووية السو ييتية   وجوب ملكي  ضال  
 يا لتلتحتتتتتت  بالنظتتتتتتتامباتشتتتتتتو  ومتتتتتتت  بعتتتتتتدا يلتستتتتتتتي  قيتتتتتتادة روستتتتتتتأراد ةور 

عب كريتتة للتتتتشةيتتتر أ  الرا تتدة ال  ،التتديمرراطي والتحتتول إلتتت  اقتصتتاد الستتو 
ار لتحتتتول التتت   كبحتتته تكتتتد  هائتتتل متتت  أ كتتت ا االروستتتي لتتتم تكتتت  لتستتتع  هتتت

الغربيتتة و  ةالمتتدى م تتادا الرةبتتة األوروبيتت عيتتدوهتتواج  ةتت  اها تلرتتي  متتنظم وب
 .يم السال ية ومحوهالالنرضاة  ل  الر

كانت مصطلحات ملل اقتصاد الستو  والنظتام الرأستمالي أكلتر مت  كا يتة 
أ  المعارضتتة  وتكمتت  الم ارقتتة هنتتا ،ليتستتلح بهتتا معارضتتو التغييتتر  تتي روستتيا

 ،ابياتهتتتا ستتتلبياتهامتتتت التصتتتد  للمعتتتايير األوروبيتتتة بايجالبرلمانيتتتة التتتتي تز 
( لم تك  لتستطيع أوروبية علت  ل  وباما  م  خالل ممارسات ديمرراطية )

ال  تتي  -()مؤيتتد  الغترب أو حتتت  أولئت  التت ي  ستخروا مت  ،هتي -ممارستتها
 العهد الريصر  وال  ي العهد السو ييتي.  

إ  االنترتتتال إلتتت  األستتتاليب الديمرراطيتتتة  تتتي الحيتتتاة السياستتتية لمجتمعتتتات 
دة  تتت  الممارستتتات الديمرراطيتتتة يتتتنجم  نتتته ظهتتتور إلشتتتكاليات لتتت  يكتتتو  بعيتتت

وهتت ا متتا حصتتل  تتي  ،بمرتتدور األستتلوب التتديمرراطي التعتتاطي معهتتا واحتوائهتتا



 
   

773]      وليد محمود احمد                                              ....التوجهات األوربية لروسيا
] 

 

إلتت   ي سياستتات يلتستتي التتتي حملتتت معارضتت ،1991روستتيا  شتتية انتخابتتات 
ومنتت ا  بتتدأت أولتت  مراحتتل التراجتتع لالتجتتاا األوروبتتي  تتتي  ،واجهتتة البرلمتتا 

اا بالهزيمة بعد أ   ا االتجلسياسة الخارجية الروسية لتتكلل مسا ي هوقة اأر 
متتع قتتتادة  ،خبارات الروستتية  ات الخل يتتة العرائديتتة )الستتو يتية(تحال تتت االستتت

 .ضد سلطة الكريملي  ،الجي  )العرائديي ( ورجال الصنا ات العسكرية
الستتتيد ولكتتت  متتت  وضتتتعية  ،يرةتتتب التتترو  بشتتتدة أ  يتعتتتاملوا متتتع أوروبتتتا

تتعتارة متع الرتيم  م أنهام  أوروبا أ  تاخ  بريمهم رة ويريد الرو  ،والتابع
و ا أوروبتتتتتي حتتتتتت  وا  ال يتعتتتتتارة متتتتتع مرابتتتتتل ر تتتتتة أ  نمتتتتت ،ةاألوروبيتتتتت

 .النمو ا الروسي
 تعزيتتتز  ،يعتتاني ال كتتتر السياستتتي الروستتتي  لتتت  وجتته العمتتتوم متتت  إشتتتكالية

(  تتتتتي )التستتتتيد وجتتتتوباالتجتتتتاا األوروبتتتتي ينظتتتتر إليتتتته معارضتتتتتوا متتتت  زاويتتتتة 
وا  لتتم يستستتظ األوروبيتتو   لتت  تشتتهر روستتيا العتتدا   ،العالقتتات متتع أوروبتتا

متتا اشتتتك  منتته  وهكتت ا  التعامتتل بهتت ا الطريرتتة هتتو أمتتر محيتتر كليتترا   ،بتتوجههم
ال يريتتدو   زلتتة روستتيا التتتي يعترتتدو  أنهتتا  ،األوروبيتتو  لكتتنهم بتتن   الوقتتت

 تتتت  مختتتتاو هم المستتتتتمرة متتتت   ال   ضتتتت ،بعزلتهتتتتا تليتتتتر اإلشتتتتكاليات  تتتتي قتتتتارتهم
 .باألسا  يالغموة الروس

يرتتتول األول بضتتترورة  ،يحكتتتم االتجتتتاا األوروبتتتي للسياستتتة الروستتتية تيتتتارا 
التعتتتتاطي بايجابيتتتتة متتتتع أوروبتتتتا  لتتتت  ا تبتتتتار أنهتتتتا البيئتتتتة التتتتتي تضتتتتم األمتتتتم 

أمتتتا  .ونبتتت  الحساستتتية  تتتي التعامتتتل متتتع األوروبيتتتي  ،األوروبيتتتة بكا تتتة أ راقهتتتا
يتحتتد   تت  أ  التعامتتل متتع األوروبيتي  ينبغتتي أ  يكتتو   بتتر قنتتوات اللتاني  

سياستتية ودبلوماستتية تضتتم  لروستتيا موقتتع الز امتتة ال المستتاواة  تتي المحا تتل 
وتحصتتتي  المتتتواط  الروستتتي متتت  أيتتتة تتتتاليرات أوروبيتتتة حتتتت  وا   ،األوروبيتتتة

مرابتتتتتتل رةبتتتتتتة روستتتتتتية جامحتتتتتتة  تتتتتتي اقتتتتتتتالر الخصتتتتتتائص  ،كانتتتتتتت ضتتتتتترورية
  .مر ال   شكل  با لا   ل  الرل  الشديد م  النوايا الروسيةاأل ،األوروبية
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بتتتتتي  هتتتتت ي  التيتتتتتاري  تتتتتتارجح التوجتتتتته األوروبتتتتتي  تتتتتي السياستتتتتة الخارجيتتتتتة 
 .األوروبية

لتت  يكتتو  متت  اليستتير أ  يكتتتب النجتتا  لمؤيتتد  التوجهتتات األوروبيتتة متتا 
 ،دامتتتت تحكتتتم األمتتتة الروستتتية تصتتتورات ورؤى مستتتبرة  تتت  األمتتتم األوروبيتتتة

دام ال كتر السياستي الروستتي يبحت   تي أ كتاٍر تتحتتد   ت  ضترورة ستتيادة ومتا
 .لسال ي  ل  ةيرااالعنصر 
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ABSTRACT 
Europe occupied a large part of the concerns of political  

thought in the period Russian Tsarist and Soviet-era and then in the 

present era of the Russian Federation. 

in spite of this importance in Russian, but he swings between 

wonder for the European model during the reign of the Caesars, 

and the desire to control the European continent during the political 

cover up  of communism in the Soviet rule. 

In the current period, visions and perceptions about the ranges of 

the trend are still unclear because the perceptions of Russian 

leaders after the transition to democracy looks different about the 

manners to be adopted in relations with Europe. 
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