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 توجهات السياسة  الخارجية الروسية بعد الحرب الباردة
  0222 ـــ  0222

 وليد محمود احمد
 قسم الدراسات السياسية واإلستراتيجية

 مركز الدراسات اإلقليمية / جامعة الموصل
 

  2102/ 8/9تاريخ قبول النشر              2/7/2102 تاريخ استالم البحث
 :البحث صلخستم

 -0222لخارجية الروسية خالل فترة حكم الرئيس فالديمير بوتين )السياسة ا شهدت
(، متغيرررات مهمررة موررل وررودة روسرريا اوتحاديررة بدرروة الرري لعررب دور فعررال فرر  0222

ولري همميرة انمرن الدروم  فر  الخلراب السياسر  الخرارج   دالشؤون العالمية، والتأكير
لمواجهررررة التهديرررردات  الروسرررر ، والبرررردال بواررررا اوسررررتراتيجيات السياسررررية والعسرررركرية

الخارجية المحتملة، وبرنسس الوقرت يمكرن ارشرارة الري جهرود الررئيس بروتين فر  مجرال 
  ارصالح اوقتصادي وبناال هسس قوية للمجتما.

 مددمة 
بدددرز المع ددديت التدددل تبتددداس البخدددس الروسدددية أتعدددد الدددكالية الهويدددة مددد  

 .بلأ  توجهات السياسة  الخارجية لبيدهم
  the greatخ روسدديا وخصوصددا مبدد  تددولل برددر  ا كبددرظهددر تدداريألقددد 

peter (2885- 2252) ،مسدداري  أساسدديي   كمددا التوجهددات الخارجيددة للددبيد ،
ها متج ر بتمائ  اأمة أوروبية و أا ول اتجاه تأس  على فكرة أ  روسيا هل 

فدددل القدددارة ا وروبيدددة، فدددل  دددي  بدددادا التوجدددي الددددابل، بدددا  روسددديا هدددل بلدددد 
  اللددرا ايسدديو  هددو مدد  يببوددل أ  تكددو  لددي ا ولويددة علددى مددا أوراسددل، و أ

 .سواه فل السلوك السياسل الخارجل
فل ظل التجا س بي  ه ي  المساري  ظهر متوير آخر قددم بسسدي بصدورة 

و يدددد  أ   السددددي  يلددددكلو  أولبيددددة سددددكا  روسدددديا لدددد ا  ،التوجددددي ألسدددديفل
البلدد الكبيدر، أ   ،سديابي يببول علدى رو إف ،و سس أبصار ه ا التوجي الجديد
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تتواصدددل مدددص العبصدددر ألسددديفل المبتلدددر فدددل بقدددا  جورافيدددة خدددار  ا را دددل 
لدد ا كددا   ،ا وروبيددةوبمددا أ  والبيددة هدد ا العبصددر يقردد  فددل القددارة  ،الروسددية

التسددوا فددل اولددس ا  يددا  للمسددار ا وروبددل علددى ويددره فددل مجددال السياسددة 
 .الروسية

 ،بعامددة ، روددى ادتجدداه الوربددل2992م بعددد تسككددك ادت دداد السددوفييتل عددا
ولكدد   ،2991علددى ا داا السياسددل الروسددل  تددى عددام  ،وا وروبددل بخاصددة

لدهد  ،بهايتدي  تدى اعتبارا مد  مبتصد  عقدد التسدعيبيات مد  القدر  الما دل
 - ادتجدداه الوربددل تراجعددا لصددال  التوجددي ادوراسددل بسددبس المخدداو  الوربيددة

ف ي عد  لدكوك الدرو   ،اه السلوك الروسلا وروبية المتأصلة تاريخيا تج
ا مددر الدد    ،بالمقابددل مدد  ا داا الوربددل تجدداه بيدهددم مددا بعددد ال ددرس البدداردة

الدقددة المتبددادل بددي  الجدداببي  ممددا ألقددى بظيلددي علددى  مفددرز مباخددا مدد  ابعددداأ
فاتجهدددت  ،رؤا وتصدددورات القدددائمي  علدددى صدددبص السياسدددة الخارجيدددة الروسدددية

سددل فدددل ظددل أفدددكار ت ددددت عدد   ددرورة مقارعددة الوددرس ب ددو الم ددير ادورا
وادبوديا علدى الم دير ا وروبدل  ،بادعتمداد علدى اللدرا ،سياسيا وعسكريا

 ك رورة فل ه ا اإلرار.
لكددددد  مجدددددلا الدددددرئي   ،هددددد ا ا داا  تدددددى بهايدددددة القدددددر  العلدددددري  اسدددددتمر

عبدر عد  متويدر جديدد  5222عدام  ةللسدلر Vladimir Putinفيديمير بدوتي  
  .فل سياسة روسيا الخارجية

اعتقددد الددرئي  الروسددل أ  ادبعددزال عدد  أوروبددا والوددرس عمومددا د يخدددم 
ابمدا يدأتل مد   ،فبهوض روسيا واسدتعادة هويتهدا كقدوة عظمدى ،مصال  بيده

لدد ا فقددد آمدد  الددرئي  بددوتي  بددا  ابخددرار روسدديا  ،اعتددرا  الوددرس بدد لك ا مددر
ف ددي  ، الددة ابعدددام الدقددة المتبددادلبددالم ير ا وروبددل سدديقلل بال ددرورة مدد  

عدد  أ  البظددام الدددولل الجديددد الدد   تأسدد  بعددد ال ددرس البدداردة يترلددس مدد  
 .روسيا أ  تتكي  معي على ا قل لمدة زمبية وجيزة

لكدد  الددرئي  الروسددل كابددت لددي رؤيتددي الخاصددة  ددول كيسيددة الدددخول بهدد ا 
وه ا  ،ل ه ا المجالالبظام الدولل وادبسجام معي والسياسات التل تصورها ف

 عباوي :  ةما سي اول الب   أ  يتعرض اليي عبر ديد
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 يت د  عد  فكدر البخبدة السياسدية التدل  كمدت روسديا بدي  عدامل ،انول
أمدددا الددددابل فهدددو  ،تجددداه أولويدددات السياسدددة  الخارجيدددة آبددد اك ،1999 -1991

  يؤلددر لمر لددة جديدددة فددل سياسددة روسدديا الخارجيددة ورددت فتددرة وديددة الددرئي
و لددك بتسعيددل القبددوات  ،اختلسددت عدد  سددابقتها ،(5221 -5222) بددوتي  ا ولددى

فددل  ددي  يسددلر الدالدد  ال ددوا علددى  ،ا وروبيددة فددل تواصددل الددرو  خارجيددا
تمدلددت فددل ( 5228 -5221)ترددور فددل سياسددة بددوتي  أدبدداا فتددرة وديتددي الدابيددة 

 ،البددددا بخردددوات ملموسدددة عكسدددت روبدددات فدددل التصدددد  للسياسدددات الوربيدددة
 .جديدة للهيمبة خارجيا   -واستئبا  م اودت قديمة

 
 1999 -1991هولويات السياسة الخارجية الروسية بين وام  

Boris  ورددت ادارة الدرئي  الروسدل بدوري  يلتسدي  2992بهاية العام  مص
Yeltsin (1991 - 1999)  بظددددام مؤسسددددات الدولددددة السددددوفييتية السددددابقة القددددائم

فبالددددر الددددزعيم الروسددددل بإزا ددددة السياسدددديي   ،يددددةعلددددى سدددديررة السددددلرة المركز 
 .(2)الجديدة الروسية الموالي  للليوعية ع  المؤسسات الرسمية للدولة

أراد الرئي  فل العهد الجديد م  تاريخ روسيا أ  تكو  السياسة الخارجية 
 فابلأ له ا الورض مجل  ا م  القدومل فدل  زيدرا  ،وا م  القومل بإلرافي

عدداد المقتر دات وال   كا ،2995 بت مهمتدي تدتلخف فدل تقدديم التوصديات وا 
وم  دم كا  له ا المجل  دور كبيدر فدل صدياوة  ،الخاصة بالمسائل ا مبية

2991السياسة الخارجية الروسية مب  العام 
(6). 

وصدول الدرئي  يلتسدي  مدص  - فدل مجملهدا الروسدية أبدت الربقة السياسية
لددددوسا  بكددددل مددددا هددددو  - ر  العلددددري مدددد  القددددات يالتسددددعيبمرلددددص الددددى السددددلرة 

سدددلم  ا مريكيدددة وتصددددار الب ددد  عددد  توافدددا مدددص الوديدددات المت ددددة ،(وربدددل)
 سدتت ولادت اديدة وكابت التوقعات الرسمية تلير الى أ  روسيا  ،ا ولويات

ئة يددوم وفقددا  للبربددام  الدد   ارأسددمالل مت  ددر فددل و ددو   خمسددم لدددب الددى
  .(3)بوري  يلتسي ي  الرئأعدتي أولى ال كومات فل عهد 
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بددرز مهددام السياسددة الخارجيددة الروسددية تب صددر بم اولددة اسددتعادة أكابددت 
المكابة الدولية التل كابت لدا ادت داد السدوفييتل السدابا فدل مر لدة ال درس 
البدداردة والعمددل علددى ا دددا  بعددض التوييددرات ب يدد  تتسددا مددص و ددص روسدديا 

فها فددل عصددر العولمددة و ريددة ادت اديددة الجديددد بمددا يمكبهددا مدد  ت قيددا أهدددا
 .(4)ا سواا

الروسدددية سدددو   الخارجيدددة   السياسدددةأبددد اإلعدددي جدددرا فدددل هددد ا اإلردددار 
خرابدددي أمدددام الجمعيدددة  فسدددل ،العدددالم الوربدددلتترلدددص الدددى ملددداركة متميدددزة مدددص 

، قددال يلتسددي  ا  روسدديا 2995العامددة لممددم المت دددة فددل كددابو  الدددابل عددام 
وا  الودددددرس هدددددو  ليددددد  روسددددديا  ،عليدددددا سدددددو  تهتدددددد  بالديمقراريدددددة كقيمدددددة

 Kozyrev Andreiبدريدددي كوزيريدددد  أفيمددددا دعددددا وزيددددر الخارجيددددة  ،الربيعدددل
أدت هدد ه فدد ،(5)الددى اقامددة عيقددة ت ددال  بددي  روسدديا والوددرس (2998 -2992)

البوويدة، وادمتبدا  عد   أسدل تهم فدلرو  لخسدض كبيدر الالسياسة الى قبول 
الددى اقبددا   تتجددي الروسدديةمواقدد  الكددل  فقددد كابددت ،ومدد  دددم ،اسددتخدام السيتددو

 والوددرس أ  ال ددرس البدداردة قددد ابتهددت وأ  روسدديا ا مريكيددة الوديددات المت دددة
 .لريك يمك  ادعتماد عليي ادت ادية
على تببل تلك  (2991 -2995)بي وبعد م ل ما يقرس م  عامي  أوير 

م وبمكابتهددا السياسددات لددم يجددد الددرو  )تعريسددا وربيددا( يمكدد  أ  يليددا بددبيده
فبددددأ ال ددددي  بلدددكل جدددد  فدددل أوسدددار البخدددس  ،فدددل عدددالم السياسدددة الدوليدددة

  .(2)السياسية الروسية عد  هوية بيدهم القومية وو عها فل المجتمص الدولل
فدددل  ، بددددأت روسددديا تب ددد  فدددل تببدددل توجدددي جديدددد2991مدددص  لدددول العدددام 

   اعتبدر متويدرا والد ،التوجدي ادوراسدل ،سياستها الخارجية أرلدا عليدي د قدا  
دددم تجسددد بلددكل  ،ابتدددأ بلددكل أفكددار   ،مهمددا فددل السياسددة الخارجيددة الروسددية
وزيدرا  للخارجيدة   Yevgeny Primakov واقعدل مدص تعيدي  يسويبدل بريمداكو 

السياسدة الروسدية فدل المبرقدة  فدل خبدرااوا ددا مد  ال دوالد   يعد ،1992عام 
     .(7)ه ة للسلوك الوربلوم  اللخصيات  ات التوجهات المبا ،ادوراسية
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لدددم يكددد  التوجدددي ادوراسدددل فدددل السياسدددة الخارجيدددة الروسدددية وليدددد مر لدددة 
 ،التاريخية يبل كا  لي امتدادات ،البص  الدابل م  تسعيبيات القر  العلري 

فقد تلكلت العباصر المتبوعة له ا التوجي على أسدا   مد  أفكدار سدادت فدل 
الديديبيددات مدد  القددر  الما ددل تم ددورت السياسددة الروسددية فددل العلددريبيات و 

بددددروم وجددددود  ، ددددول  ددددرورة ادبستددددان علددددى هدددد ا البردددداا الجورافددددل الواسددددص
 .(8)تباق ات كبيرة بي  مكوباتي السكابية

ا  وقددددو  روسدددديا فددددل هدددد ه المبرقددددة الجورافيددددة مب هددددا تسددددردا  فددددل المكابددددة 
ر فدل ربيعدة سياسديا امتلدك القددرة علدى التدأدي – وأ سى عليها رابعا جورافيا

ف دددي عددد  أ  السوائدددد التدددل جبتهدددا  ،وتوجهدددات هددد ا البرددداا البدددر  المتصدددل
روسدديا مدد  موقعهددا المدد كور  ددتم عليهددا أ  تسددعى لتكددو  قددوة  تتمتددص بمكابددة 

 . (9)كبيرة فل الدلؤو  الدولية
ادختيفات الكبيرة والتباي  الوا   فل القددرات ادقتصدادية  - لقد لجعت

 imperialist-)ادمبريددددداليي ( -لمكوبدددددة للبرددددداا ادوراسدددددلوالبلدددددرية للبلددددددا  ا
التسكير بالتدخل فل لؤو  ه ه البلدا   ،بعد تسكك ادت اد السوفييتل ،الرو 

وبدددا وا دد ا  أ  هبدداك تباومددا  كبيددرا   ،تمهيدددا لعودتهددا مددرة دابيددة ت ددت الهيمبددة
ات وبدددي  رمو ددد ،الروسدددية بدددي  التوجهدددات ادوراسدددية فدددل السياسدددة الخارجيدددة

 ،ادمبرياليي  الرو  ال ي  رفعدوا أصدواتهم بوجدي الكريملي )فدل عهدد يلتسدي (
تبداف  علددى البسدو  مدص الودربيي  فددل البرداا ادوراسدل فددل الو دوروا باتجداه 

 denigrating -الودرس رةو صدوقت كابوا يعملو  وبلدكل مدبظم باتجداه تلدويي 
  .(11)فل داخل البيد الروسية

راه  على أ  و عها كدولدة تدت كم بدأم  الراقدة كابت روسيا ادت ادية ت
كدا  هبداك  ،ف ي ع  قددراتها البوويدة ي دعها بمصدا  الددول العظمدى لكد 

وبتددأدير مدد  ادمبريدداليي   - بعدددا اقتصدداديا يلزمهددا لتقويددة مكابتهددا لدد ا اتجهددت
الدددى م اولدددة ببددداا مدلددد  بزعامتهدددا ي دددم الصدددي  والهبدددد مددد  لدددابي  -الدددرو 

   .(11)التأدير فل اللؤو  الدوليةتكوي  م ور يمتلك 
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بدي سدرعا  مدا سداور الدرو  تدردد فدل التعامدل مدص البلددي  ايسديويي  أبيد 
 ،فمد  با يدة الصدي  ،وهما الصي  والهبدد ،ال ي  مدي خيارا  بديي  ع  الورس

لددم يكدد  القددادة الصدديبيو  يددرو  أ  هبدداك فائدددة لهددم لمددا يددرو  لددي الددرو  مدد  
د  بزعامدددة روسددديا وهدددل ب الدددة مددد  ال دددع  هبددد -صددديبل -ت دددال  روسدددل

 لدك أ  التصدورات الصديبية المسدتقبلية كابدت  ،excessively weak -المسدرر
 تبتقل بعيداتستبد على أ  زعامة القيادة فل البص  اللرقل للكرة ا ر ية س

- Shifting away (16)الصي  لصال  ،ع  متباول روسيا.  
ا  اسددتدمار عيقداتهم القويددة مددص أبددي باإلمكدمد  جابددس آخدر يعتقددد الدرو  
ويدددر أ   ،فدددل التدددأدير علدددى ا مدددريكيي  ،الصددديبيي  ا ا مدددا  بج دددوا فدددل  لدددك

هباك سببا  قويا  يدفص موسدكو للتقدارس مدص بكدي  يعدود الدى القلدا الروسدل مد  
تركدز كدافدة بلددرية صديبية ت ددادد ا قداليم الروسدية لددرا جبدال ادورال الوبيددة 

ا تستقر الى كدافة سدكابية يمكبهدا  بالتدالل موازبدة  جدم بالموارد الربيعية لكبه
السدددكا  الصددديبيي  هبددداك  يددد  يجدددر  وبلدددكل مسدددتمر عبدددور صددديبيي  الدددى 

بدي يهددد أمدبهم أا قاليم الروسية المجاورة لهدم ا مدر الد   يعتقدد معدي الدرو  
    .(13)القومل

وهدم    العيقدات مدص الدرو أ  لدديهم تصدوراتهم الخاصدة بلدإأما الهبود ف
د يبظدددرو  الددددى روسدددديا ادت اديددددة ال اليددددة بددددبس  الدرجددددة التددددل كددددا  عليهددددا 

ا  يعتقدو  أ  روسيا ادت اديدة ال اليدة هدل التدل  ،ادت اد السوفييتل السابا
  بيدهددم هددل مدد  يمكدد  أ  تتقدددم الددى أخرجددت مبهكددة مدد  ال ددرس البدداردة و 

ا مريكيدة بيبمدا  درجة اللراكة مص القوا العظمدى خصوصدا الوديدات المت ددة
  الهبدددد تددددرا أ  العيقدددات مددددص روسدددديا إف دددي عدددد   لدددك فدددد ،تتراجدددص روسدددديا

ادت اديددددة د يببوددددل أ  تكددددو  علددددى  سدددداس عيقاتهددددا القويددددة مددددص الدددددوديات 
المت ددة ا مريكيدة فددل الوقدت الدد   تتلدارر فيددي المخداو  مددص الصدي  بلددا  

  .(14)عودة البسو  الروسل الى مبرقة جبوس آسيا
 
 (0222 -0222) سيا اوتحادية تحت حكم الرئيس بوتينرو 
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فددددل روسدددديا  السددددلرة (15)بددددوتي  تسددددلم الددددرئي  الروسددددل فيديميددددر عبدددددما 
فدددددل مهمددددا لددددريكا  كددددا  هدفدددددي جعددددل بدددديده  ،6111 العددددام مرلددددص ادت اديددددة

اسددددتأبست العيقدددات مددددص  لدددد   ،6111 عدددام مبددد  لددددبارو  ،التوازبدددات الدوليددددة
 (    سدو تلدورد روبر الا مدي  العدام لل لد  آبد اك در زيدارة ا ا رلسللمال 

Lord Robertson1991- 6114بدددددي   عمليدددددة تقدددددارس وبددددددأت ،( لموسدددددكو
 مبددددارا الكددددرملي  تجدددداه توسدددديص جابددددسسددددهلها تليددددي  المواقدددد  مدددد   الرددددرفي 

 ،ا رلسدل( الى  لد  استوبيا وليتوابيا ودتسيا )اب مام دول البلريا ، ل ال
  اب ددمام هددد ه الدددول الددى ع دددوية البدداتو ربمدددا روددم تصددورات روسددديا مدد  أ

يلكل تهديدا  مبها القومل وقد يدير أي ا  الكالية فدل العيقدات بيبهدا وبدي  
 .(12)الورس

بزيددارة الددى لبددد   ،لروسدديا ادت اديددة ا  رئيسدد ،بدددأ بددوتي  بلدداري الدبلوماسددل
بتوديدددا كبيدددرة ،  يددد  سدددرعا  مدددا كلددد  عددد  روبدددة 5222 عدددامفدددل بيسدددا  

 لددددمال  لدددد مبظمددددة  ،ا مريكيددددة ات مددددص الوددددرس )الوديددددات المت دددددةالعيقدددد
 .ادت اد ا وروبل( ،ا رلسل

 
 0222 -0222ي المرحلة انول

وهو مدرك بو ون أ   ،تسلم فيديمير بوتي  السلرة فل روسيا ادت ادية
  أو  ،العيقات الدولية بعد ال رس الباردة قد أصب ت بمجملها عملية تبافسية

 .(17)ادت ادية أ  تعبر ع  بسسها كقوة عظمى على روسيا
 (18)لقد اختلست رؤية بوتي  لعيقات روسديا ادت اديدة الخارجيدة عد  رؤيدة

وبددددا وا ددد ا أ  لددددا  ،وزيدددر الخارجيدددة الروسدددل السدددابا يسويبدددل بريمددداكو 
لواقددص ل COUNTER PRODUCTIV))ويددر المبتجدة - الدرئي  رفددض لل الدة

العيقددات  مدداكو   ددول و ددص روسدديا فددل عددالمالتددل تصددورها بري -التبافسددل
ف ي عدد  الهدوة الواسدعة بدي  لودة الخرداس  ،الدولية بعد  قبة ال رس الباردة

 .(19)الدبلوماسل وبي  الوقائص على ا رض
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أ  روسددددديا القويدددددة يجدددددس أ  يكدددددو   فكدددددرةمددددد   الدددددرئي  الروسدددددل ابرلدددددا 
و لدك اسدتبادا   ،السدا ة الدوليدةاقتصادها قويدا  لتدتمك  مد  فدرض بسسدها علدى 

وال   كدا   5222الى تصور السياسة الخارجية ال   تم اعتماده فل  زيرا  
 .والبلدا  ا وروبية لركاا  تميي  ا مريكية يق ل باعتبار الوديات المت دة

فوالدددبر  مدددا تدددزال القدددوة ا ساسدددية فدددل مجمدددل المبظمدددات الماليدددة والتجاريدددة 
وبالتدالل  ،اللدريك التجدار  ا ول لروسديا العالمية، أما ادت اد ا وروبدل فهدو

فالررفددددا  أساسدددديا  فددددل سددددعل موسددددكو ب ددددو الدددددخول فددددل مبظمددددة التجددددارة 
  .(61)العالمية

اعتدددر  الدددرئي  فيديميدددر بدددوتي  أ  القيدددام باإلصدددي ات الداخليدددة وتببدددل 
 ،سياسة ت ددي  الدبيد يترلدس ايجداد تكامدل واسدص بدي  اقتصداد بديده المبهدك

تزال ب اجددددة مددددا  روسدددديا ادت اديددددة أو  ،يات العالميددددة القويددددةوبددددي  ادقتصدددداد
ال   هو المصدر الرئي  للتقبيات ورؤو  ا موال والخبدرات العاليدة  ،للورس

   .(61)فل المجادت التل يترلبها الت دي 
والوديددددات  ،الوددددرس عامددددة قددددد رددددورت موسددددكو مواقسهددددا تجدددداهتبعددددا لدددد لك ف

 :مدل ة مل وظةبرريقو  المت دة ا مريكية بلكل خاف
  .تخسي  اللهجة بلأ  التعددية القربية فل اللوة الدبلوماسية -
 .ادعترا  بعدم واقعية التعادل العسكر  اإلستراتيجل -
ترددددورت ومددد  دددددم  ،التخلدددل عدددد  المعار ددددة المسدددتمرة للسياسددددة ا ميركيددددة -

فددل  فدل العيقدات الدبائيدة مدص الوديدات المت ددة ا مدور الدى مبداا هداد  
والدددرئي  ا مريكدددل السدددابا  بدددوتي  الدددرئي  لقددداا بدددي  ددددرا 5222 يدددرا  ز 

سدددم ت هددد ه و  ،George W.Bush (5222- 5228) بدددو جددور  دبليدددو 
بست  آفاا فل تروير اللراكة مص دول ادت اد ا وروبل  لروسيةا واقعيةال

 .(66)بما فل  لك توريد الواز الربيعل الروسل ب و أوروبا الوربية
ي  الروسل تربيص العيقات السياسية لبيده ليبتعاد بها عد  لقد أراد الرئ

أ  تعامل بصسة )المتوسل( فل عيقاتها الخارجيدة وأي دا  خلدا ابربدا  قدو  
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، disruptor -   روسدديا ادت اديددة هددل بلددد ويددر قابددل للتلددر مألدددا الوددرس بدد
  .(63)ادت اد السوفييتل السابا م  وأبها دولة عظمى أخرا بدد

مد   يد   تهاخصوصدي علىالخارجية  ة بيدهبوتي  فل رسم سياس اعتمد
بدي   يمتدد قوة عالميدة تسدتبد تاريخيدا  الدى اتسدا  رقعتهدا الجورافيدة كجسدر أبها

التمدددددد الوربددددل فددددل مبددددارا بسددددو   اد أ  ،ايسدددديويةقددددارة الالقددددارة ا وروبيددددة و 
بمدابدة  اعتبرو  ، ساسية عبد البخبة الروسية أدار ،ادت اد السوفييتل السابا

 ،فالسيررة على ه ه المبارا تهدد هويدة روسديا ا وروآسديوية ،تدخل خارجل
 ف دددددددي عددددددد  تهديددددددددها لممددددددد   ،وتقلدددددددف مددددددد  دورهدددددددا اإلقليمدددددددل والعدددددددالمل

                                                                                                           .(64)الروسل
 أدركدددت أ  هددد ا ددددم ومددد  دأت اللدددكوك تسددداور روسددديا مددد  بوايدددا الودددرسبددد

بيبمدا هدل  ،المزيدد مد  ترويقهدا بدل يسدعى الدى ، دعيسة بهداالورس د يكتسدل 
ا  عددددم  .ترمددد  الدددى ادعتدددرا  بهدددا كقدددوة عظمدددى مددد  قبدددل الودددرس بالددد ات

كدا  باجمدا  فدل جابدس كبيدر مد  عددم وجدود روبدة  ، لدك صول روسديا علدى 
ة بددددادعترا  بروسدددديا كقددددوة عظمددددى اببدقددددت مدددد   ددددع  الدقددددة وربيددددة  قيقيدددد

فدالرؤا الروسدية التدل  ،الوربية بالروبة الروسية ليبدما  فدل المجتمص الوربل
أبددي د يببوددل  ،كددا  مسادهددا ،5228لددى ا  و  5221تبلددورت خدديل السددبوات مدد  
 .(65)لروسيا أ  تتلبي بالورس أبدا

وزيدددر ارجيدددة قدددد عبدددر عبهدددا كابدددت التصدددورات الروسدددية  دددول السياسدددة الخ
 ،بددددالقول (Lavrov Sergeï ) رول دفددددرو سددددي الروسددددل ال ددددالل الخارجيددددة

، 5221 -5222فيديميددددر بددددوتي  ا ولددددىالددددرئي  فددددل وديددددة  اسياسددددة روسددددياب
موجهدة ب دو  وهدل ، رورات الداخل الروسل تلبلخارجية  بتوجهاتاتسمت 
رؤيددة بددوتي   ابرددوتقددة وفددل ال قي ،العددالم دول وتعدداو  مددص بقيددة مبسددت   ددوار

مجدددال اعدددادة هيبدددة الدولدددة والبهدددوض  فدددل كبيدددرةعلدددى رمو دددات  اإلصدددي ية
الجريمدة مظداهر للبزعات ادبسصدالية وم اربدة السسداد و  والتصد  ادقتصاد 

 ،الروسدلعتبدار الظدرو  الداخليدة للمجتمدص دا فل توفا رؤية أخ  المبظمة
علددى ببدداا  يددزركالت وا ددد مددص آ  فددلالسددا ة الدوليددة  فددلوالمتويددرات القائمددة 
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وم  دم العمل وبلكل مبظم دسدتعادة مكابدة  ومهيم   قو  مركز بظام  كم 
عرداا أهميدة  روسيا الدولية عبر تسعيل الخراس السياسل الخارجل لروسديا وا 

 .(62)أكبر للمسائل المتعلقة با م  القومل
 لخارجيدةا ساسدية للسياسدة ا المبداد  لدكل قدد ،مسهوم ا م  القدومل كا 

والتدل كابدت  ،5222التدل تدم اعتمادهدا فدل البصد  ا ول مد  العدام الروسية 
بدددادعترا  العددالمل ب قهددا فدددل اسددتعادة المواقدددص   ةروسدديالروبدددة الالددى  تلددير

 ىعلدد الددرئي  الروسددللدد ا ركددز  ، التددل فقدددتها مبدد  ابهيددار ادت دداد السددوفييتل
 ىلهيمبددة قددوة عظمدد فددل عددالم متعدددد ا قردداس د يخ ددص بدديدهترددوير دور 

للوددرس بتهمددي  الدددور الروسددل فددل العيقددات الدوليددة  وعدددم السددمان ،وا دددة
 :استبادا الى التصورات ايتية

 ىالد ىلدرقا مد  روسديا، فستسدع لسدلا ر ابي ا ا اسدتمر توسدص  لد  :انول
ل ماية مبرقة دفاعها  تل السابايدعم الترابر بي  دول ادت اد السوفي

 .ا ول
سدددتعمل مدددص    روسددديا تعدددارض بظدددام القربيدددة ا  اديدددة، ولكبهددداا :الوررران 

الوديددددات المت دددددة فددددل عدددددة ق ددددايا مدددددل ال ددددد مدددد  التسددددل  و قددددوا 
  .اإلبسا 

دعدم بيئتهدا ا مبيدة فدل اللدرا عد  رريدا تقويدة  ىستعمل روسيا عل :الوالث
بمدا عدر  بالتوجدي ادوراسدل فدل مدص الصدي  والهبدد واليابدا   عيقاتهدا

 .(67)روسيةالسياسة ال
بيبما كابت السياسة الخارجية الروسية أسيرة للواقص ادوراسل ال   ابتهجي 

اد أبهددا  ،أصددر بددوتي  علددى أ  تب ددم روسدديا الددى ا مددم الوربيددة ،بريمدداكو 
 .(68)يجس أ  تسعل  لك م  خيل رؤيتي الخاصة

  بدديده فددل القددر  التاسددص علددر كابددت قددوة أ سددس رأ  الددرئي  الروسددل 
  عليهددا التخلددل عدد  أفكددار سددابقة مدددل إلكددل تكددو  كمددا كابددت فددو  ،عظمددى

      .(69)كوبها مركزا ايديولوجيا وأبها كتلة جورافية اوراسية
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التددددل  5222سددددبتمبر سددددبة  - ال دددداد  علددددر مدددد  أيلددددول أدت هجمددددات 
 اإلسدتراتيجيةفدل  فاصل  ت ول تعر ت لها الوديات المت دة ا مريكية الى 

 )اإلرهدداس(واعتبار ،ب ددو ال ددرس الهجوميددة و لددك بت ولهدداا مريكيددة العالميددة 
ت دول  ا ددا  باتجداه ودفدص  لدك ،بمدابة الق ية الم ورية للسياسدة ا مريكيدة

سددددتدمار الت ددددول ا مريكددددل بإ دددددا  ت ددددول ممادددددل فددددل دفددددل سددددعل بددددوتي  
 ىالسياسدة الروسددية لل صددول علدى  دعددم وربددل  مدد  خديل تقددديم روسدديا علدد

لل درس  دعدم أمريكدل أمي فدل (اإلرهاس) ما وصستي بد ربةأبها لريك فل م ا
 الددتخلف مدد  البظددام ا فوددابلف ددي عدد   ،الروسددية فدددل جمهوريددة الليلددا 

دعدددم اقتصددداد   ىال صدددول علددد ومددد  ددددم ،)بظدددام رالبدددا ( المبددداو  لروسددديا
 .(31)أمريكل
الد   بددأ روسيا الوزو ا مريكل  فوابستا   على ما تقدم لم تعارض بباا

 للوديدددات المت ددددة وقددددمت بعدددض التسدددهييت ،5222تلدددري  ا ول عدددام  فدددل
 ،ىالوسدر قواعدد عسدكرية فدل بعدض دول آسديا جدل اسدتخدام أم   ا مريكية

 بددددو  ا مريكددددل جددددور  دبليددددو الددددرئي  ووقددددص ،يسددددهل مبهددددا وددددزو أفوابسددددتا 
اإلعدددي  )علدددى ( 5222فدددل بسددد  العدددام )بدددوتي  والدددرئي  الروسدددل فيديميدددر 

والد   ت دد  عد  ال اجددة  ،(الجديددة اإلسدتراتيجيةمتعلدا بالعيقدة الملدترك ال
تبسي  عدد م  الخروات التل تهد  الى تعزيز الدقة وزيادة اللسافية فل ) الى

الوديددددات  تددددم ادتسدددداا بددددي وفددددل هدددد ا اإلعددددي   ،(مجددددال الدددددفا  الصدددداروخل
للتعداو  دراسدة المجدادت الم تملدة  ادت ادية علدى وروسيا ا مريكية المت دة

الدددددددفاعل  بمددددددا فددددددل  لددددددك توسدددددديص المبدددددداورات الملددددددتركة المتعلقددددددة بالدددددددفا  
 ،(31)الصاروخل

أ  روسدديا مددا لبدددت أ  تراجعددت عدد  توجهاتهددا هدد ه اسددتبادا لعوامددل  ويددر
 -أيلدول 22 المت ددة بعدد ادبسرادية التل اتبعتها الوديات السياسة أهمها ،عدة

وهددو مدا تمدددل فددل  ،الددور الروسددلب لدم تبددال كديددرا، والتددل 5222 عددام سدبتمبر
 ، أو5221 عدام آ ارلودزو العدراا فدل  الروسدية  اكترادهدا بالمعار دة عددم

المددز  بددي  بددوتي    دداولو  ،التلدداور مددص روسدديا  ددول مسددتقبل اقلدديم كوسددوفو
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 أمدي فدل أ  سياسدة جديددةفدل  وا وراسل الجديدد ،أرلسل –التوجهي  ا ورو
أ  يعبدددل  لدددك الصددددام مدددص الوديدددات  دو  ،ت قدددا لروسددديا المكابدددة الدوليدددة

قريعددددة مددددص الببددددوتي   يروددددس لددددم ،فددددل الواقددددص.أو أوروبدددداا مريكيددددة المت دددددة 
وظددددل  .  الوددددرسعددددروسدددديا ببددددي د يريددددد أ  يبدددأا أوكددددا  وا دددد ا   ،والدددبر 

ادت داد ا وروبدل والوديدات على تعزيدز اللدراكة مدص  ا  الرئي  الروسل  ريص
تصدددورها  التدددلهددد ه اللدددراكة  ،ى قددددم المسددداواةولكددد  علددد ،المت ددددة ا مريكيدددة

مددددص قددددوة عظمددددى كروسدددديا علددددى قدددددر ممكدددد  لمدددد  لددددأبها ال سدددداظ بددددوتي  أ  
 .(36)عيقات جيدة مص أجزاا أخرا م  العالمب اد تساظ

 
   0222 – 0222المرحلة الوانية  

لددريكا  أمبيددا  كبيددر  امدد  روسددي ،5222سددبتمبر – أيلددول 22 أ دددا  جعلددت
تبريدر سياسدة التعداو  مدص الروسدل ب لدرئي لما سدم  م ،بة للورسبالبس السائدة

 ،ب جدددد  لهددددا مصددددداقيتها ببظددددر البخبددددة الروسددددية أرلسددددل -الم ددددور ا ورو
 اروسديا لدي  أمامهدل ادقتصداد  تردورال عجلدة بأ  اتقباع توافردسيما مص 

 ،مدص البلدددا  الصدباعية المتقدمددة هددامد  خيدار ويددر التعداو  المددر  فدل عيقات
لمجددال ادت دداد اأعرددت  سددبتمبر أيلددول – 22 إ  أ دددا فدد ،الوقددت بسدد وفددل 

 المؤيدددددي  لتوجهددددات السددددوفييتل السددددابا موقعددددا  لددددي ا ولويددددة فددددل اهتمامددددات
دفص روسيا للعودة الى بعدض  ا مر ال   ،ا رلسل ا مبية -الم ور ا ورو

 للقدددددددوا الخارجيدددددددة فدددددددل مدددددددا تعتبدددددددره تمواقسهددددددا السدددددددابقة بدددددددرفض أ  تددددددددخي
  .(33)ةيالمبالر الجورافجوارها  مبارا

روددم أ  الددرئي  فيديميددر بددوتي  واصددل اسددتراتيجيتي الهادفددة الددى اسددتعادة 
ا  أ   ،بدي لدم يكد  يرودس بالمواجهدة مدص الوددرسأاد  ،بديده موقدص قدوة عظمدى

ف ددي عدد  عدددم قدددرتها  ،بدديده لددم يكدد  يبقصددها مدددل هكدد ا الددكاليات آبدد اك
لك  بالمقابل بدأت روسديا واعتبدارا  مد  عدام  ،على ت مل أعباا هك ا مواجهة

 .(34)بتخسيض اعتمادها على القروض الوربية 5222
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 5221أدا ارتسا  أسعار البسر بعد اد تيل ا مريكل للعراا فل بيسدا  
مكبتهددددا مدددد  زيددددادة هددددام   ،العائدددددات الماليددددة لروسدددديا الددددى وفددددرة كبيددددرة فددددل

 ،البهوض واستعادة ما يمك  م  مكابتها العالميدة ت ركاتها  جل المزيد م  
فدددددل  بددددددما ادقتصددددداد  والمزيدددددد مددددد  اد اإلصدددددين دددددرورة فال ددددددي  عددددد  

وفدا مدا ورد فدل الخرداس السدبو  الد    لها ا ولويدةكابت ادقتصاد العالمل 
. لقد بقل الرئي  مقتبعا  5221بيسا   28وجهي بوتي  الى مجل  البواس فل 

 -لبدروز الددور الروسدل العدالمل - أف دلهدو  ،مص الودرس بأ  ال وار البلر
وير أ  ادبسراد ا مريكدل بودزو العدراا وتجاهدل الددور  ،م  سياسة المواجهة

وفدل  ،والمصال  الروسل جعل روسيا تعيد البظر بتوجهاتها  كمدا  كدر سدابقا
الروسددية المصددال  هدد ا السددياا صددار ممكبددا  ببظددر بددوتي  العمددل علددى توليددس 

فددددل عيقددددات روسدددديا مددددص ادت دددداد وتجدددداوز التددددوترات  ت دددداد ا وروبددددلمددددص اد
علدددى فال سددداظ  5222 -5222أ  الصددديوة التدددل تدددم ترويرهدددا فدددل  ،ا وروبدددل

عبددل ببظددر موسددكو ت كابددت أرلسددية وترسدديخها -اللددراكة مددص الجماعددة ا ورو
ال صدددول علدددى امكابيدددة أكبدددر لتركيدددز الجهدددود فدددل مجدددال ادت ددداد السدددوفييتل 

واعتبدددره مبرقدددة  ،فدددل السياسدددة الخارجيدددةأهميدددة  بدددوتي     أعرددداه السدددابا الددد
 .(35)مصال   يوية بالبسبة لروسيا

الددرو  الصدديبة التددل واجهددت بهددا روسدديا الوددرس فددل   لقددد ابتقددد الليبراليددو 
بعددددض ا  يددددا  خصوصددددا سياسدددداتها المواليددددة لددددبعض ا بظمددددة التددددل تديددددر 

لوربدددل مبهدددا علدددى سدددبيل الدددكاليات فدددل العيقدددات الدوليدددة  سدددس التوصدددي  ا
أ  م  لا  تلك   ا  تصور الليبراليو  ،كوبا( -كوريا اللمالية –المدال )ايرا 

بيبمددا  ،السياسددات أ  تعيددد لم هددا  توجهددات الكددريملي  فددل ال قبددة اللدديوعية
  .(32)عبر القوميو  المتررفو  ع  لعور بالر ا ع  تلك السياسات

-Sergei Ivanov (5222 كدددا  وزيدددر الددددفا  الروسدددل سددديرول ايسدددابو 

قددد أرسددى بمرددا جديدددا فددل السكددر السياسددل الروسددل ل قبددة مددا بعددد  ،(5222
  :استبد على ايتل ،ال رس الباردة
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بمعبى بظام سياسل ديمقرارل ولك  بسلرة مركزيدة  ،الديمقرارية السيادية -
 .قوية خا عة للكريملي 

 .اقتصاد وربل قو  -
  .(37)مهبية عالية قوات مسل ة بعقيدة عسكرية  ات -

فل السياسة الخارجيدة  مهما   ت ود   5228لى ا  و  5221 السبوات م  لهدت
لماهية الهواج  ا مريكية مد  تسدار  البمدو  موسكو عبر ع  ادراك الروسية

ادقتصاد  الروسل والبوايا ا مريكية تجاه هك ا متوير وما قد يبجم عبي م  
الروسدية وبالتدالل  ةلقددرات العسدكرياستدمار الرو  لسدائض مدالل فدل تعزيدز ا

معدداودة ا يدداا البسددو  الروسددل فددل مبددارا مدد  العددالم سددبا لروسدديا أ  تخلددت 
 .(38)عبها

فدل موسدكو  بج دت عبدما 5228 ت ققت التوقعات ا مريكية ب لول العام
بهايدة لعددوزها  روسديا توبالتدالل و دع ،قبل أ  ي دي  موعددهاديوبها  تسديد 

تمكدد  الددرو  مدد   هدد ا المعبددىب، و 2992بددي مبدد  العددام المددالل الدد   عابددت م
وما يعبيي  لدك مد  أهميدي بالودة ب دو اسدتكمال السديادة لسيادة المالية ا ت قيا

السياسدددية ومددد  ددددم الددددخول بقدددوة فدددل عدددالم السياسدددة الدوليدددة واسدددتعادة هيبدددة 
2992بيدهم التل فقدوها مص تسكك ادت اد السوفييتل عام

(39)  . 
هدددددفا  ليزامددددالروسددددل كددددا  ا بددددار مصددددال  موسددددكو و  سددددس التوصددددي  ا

  القددوة إوأي ددا  سددس التوصددي  الروسددل فدد ،أساسدديا فددل السياسددة ا مريكيددة
الرئي   أوبالتالل بد ،فل  ي  أ  القوة ا مريكية تلهد تراجعا ،الروسية تتقدم

الروسل العمل على ادبتقال بو ص بديده مد  دولدة تصددر الراقدة الدى دولدة 
 صسة إل دا  اختيدت فل العيقات الدولية م  توظ  ه ه ال

با ية ايقا  امدادات الراقة أو لسرض أسعار عالية مقابدل موافقتهدا علدى 
وببس  ه ه القوة  داول الدرئي  الروسدل  ،تصدير الواز الى الدول المستهلكة

توصي  سياسة الوديات المت دة ا مريكية بالعدائيدة فدل مبدارا بسدو  روسديا 
دت اد السوفييتل لتوجديي بقمة معار يي ب و الخار  مستدمرا فدل فل ف اا ا

  .(41)م اكاة الملاعر القومية للرو 
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تددي خلسيو  ،بددوتي  لخصددية أسددلوس السياسددة الخارجيددة الروسددية تعكسددلقددد 
ورودددددم أ  هبددددداك ت دددددود  فدددددل السياسدددددة الخارجيدددددة ب دددددو الس ددددداا  ،وهواجسدددددي
أو علددى  سدداس  ،درجددة كبيددرةاد أ  هدد ا الت ددول لددم يكدد  علددى  ،ادورواسددل

التوجدددددي الوربدددددل  تدددددى فدددددل ظدددددل وجدددددود سياسدددددة بلدددددرة تجددددداه رابدددددر الددددددول 
 .(41)المستقلة*

كابددددت التدددددابير ادقتصددددادية ت تددددل ا ولويددددة فددددل جدددددول أعمددددال السياسددددة 
وهدد ه التدددابير كابددت تتبددص أهدددافا  سياسددية هددل مددزي  مدد  السددلرة  ،الخارجيددة

فددل  ددي  كابددت البظددرة الوربيددة الددى  ،باوالبسددو  فدددل المجددال السددوفييتل السددا
تزال فددل رددور عدددم ادسددتعداد للتبددازل إلزا ددة هددام  اليمبددادة مدداموسددكو و 

العمدددل  ،لددد ا ف دددل الدددرئي  الروسدددل وفقدددا لددد لك ،تجددداه وجدددود الدولدددة الروسدددية
وادبستدان  ،ب  ر وعلى ب و تدريجل فدل صدياوة السدلوك السياسدل الخدارجل

ولددددة مدددد  جابددددس البلدددددا  ا خددددرا فددددل ارددددار علددددى العددددروض المعقولددددة والمقب
العيقدددات المتبادلدددة أو تعزيدددز اللدددراكات الدبائيددددة علدددى افتدددراض وجدددود ال ددددد 

 .(46)ا دبى م   س  البوايا لدا المقابل  سس التصورات الروسية
 ببدداا علددى مددا تقدددم يمكدد  تو ددي  التوجهددات ا ساسددية للددرئي  بددوتي  فددل

 :وديتي الرئاسية الدابية بادتل

 سددددل اجتمدددا  لمجلدددد  ا مدددد ف ،ببددداا القددددوة ال اتيددددة الروسدددية ىالعمدددل علدددد -2
فل الارتي الى المخدارر  ،قال بوتي  5221تموز 29فل القومل الروسل 

بمبافسددة  رابرددة الدددول المسددتقلةل التعامددل مددص بصددردم فددل مجددا :الراهبددة
مد  وعلدى روسديا أ  تقتدرن و  ،سياسية واقتصادية مد  جابدس بلددا  أخدرا

  ببدددددائل فعالددددة فددددل  ددددل المسددددائل الملددددتركة مددددص جميددددص بلدددددا  تلددددر دددددم 
  اقدال الدرئي  الروسددل  ، 5221 وفدل خردداس لدي فدل أيلددول .(43)الرابردة

  الوددرس يروددس أتسكددك ادت دداد السددوفييتل كددا  خسددارة جسدديمة للددرو  و 
  .(44)بروسيا عاجزة و عيسة
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ة الروسددية بهددا الم ددد ا سددا  لو دص الدولددأالبظدر الددى قدوة روسدديا علدى  -5
وهد ه القدوة تختلد  فدل اللدكل والم دمو  عد   ،فل المسار المباسدس لهدا

    .البمو   الوربل

وتلتدددددزم   ،دولددددة تصدددددو  قيمهددددا الخاصددددة وت ميهددددا ،ادت اديددددة ا  روسدددديا -1
أبددي  مدد  الددرئي  بددوتي  بسكددرةآلقددد  .بميرادهدا ورريقهددا الخدداف للديمقراريددة

أ  و  ،هداوقوت هدااد بمقددار بجا فل العالم ال دي   بيده ل  يت دد و ص
ال كددددم  أبظمددددة توييددددر بهاأت مدددد  لددددروسدددديا لدددد  تتسددددام  مددددص أ  م دددداود
تية مدل  )جورجيدا يسوفي كابت سابقا   بالصورة التل  ددت فل جمهوريات

مما يعبل بصورة وا  ة رفض موسدكو لمبظمدة الديمقراريدة  ،وأوكرابيا(
 .(45)ت موالية لهااد ا ا كاب ،فل مبرقة رابرة الدول المستقلة

فدل وديتدي ا ولدى علدى سياسة الرئي  بوتي  الخارجيدة   إعلى أية  ال ف
 ،اللدددعس الروسدددل وبدددبس  الوقدددت كديدددر مددد  وتها مددد  تأييددددداسدددتمدت قدددا قدددل 

مدص المددزا   وكابدت مبسددجمة ،كابدت متجدد رة فدل اد تياجددات ال قيقيدة لروسدديا
ل جعددل السياسددة الخارجيددة دبددوتي  فدد قددد بجدد ف ،لدائد فددل المجتمددص الروسدددالسدد

 ات الما دددددل  التيدددددارات الم افظدددددةرؤيدددددة لدددددبيده تتوافدددددا بلدددددكل كبيدددددر مدددددص 
المب دددددوية فدددددل البخبدددددة و  والتدددددل تلدددددكل معار دددددة فدددددل البرلمدددددا  ،السدددددوفييتل

 .(42)السياسية الروسية
لقدددد تميدددزت السياسدددة الخارجيدددة الروسدددية فدددل عهدددد بدددوتي  فدددل كديدددر مددد  

 لكبهدددا بدددبس  ،تدددزام ب قدددائا العيقدددات الدوليدددةا  يدددا  بالواقعيدددة وم اولدددة ادل
لكبهدا  ،الوقت أرادت أ  تدخل وبقوة فل صميم البظام الدولل ووفدا لدرورها

 ،بادب دددمام والبددا مدددا كابدددت وام دددة بهددد ا المجددال فهدددل تتدددراون بدددي  الروبدددة
 .(47)وبي  الروبة فل العزلة

 دائمددددا مددددا يصدددد  الددددرو  بيدهددددم بأبهددددا امبراروريددددة عظيمددددة لكدددد  هدددد ه
اإلمبراروريدددة العظيمدددة ظلدددت  دددائرة فدددل توجهاتهدددا الخارجيدددة فدددل كديدددر مددد  

فكددددددا  هبدددددداك تقصددددددل مسددددددتمر لماهيددددددة الهويددددددة الوربيددددددة  ،ال قددددددس الزمبيددددددة
 .(48)الروسية
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ا  العيقة بي  الهويدة وبدي  السدلوك السياسدل الخدارجل لروسديا ابمدا تمتدد 
الهويددددات  بعددددد مدددد  اإلر  التدددداريخل لنمبراروريددددة مدددد   يدددد  أ  تعددددددأالددددى 

وهدد ا مددا يسسددر الددى  ،يكلدد  عدد   قيقددة تلددظل  ابتمددااات المجتمددص الروسددل
 د بعيد تقلس السياسة الخارجية الروسية خصوصا فدل عقدد التسدعيبيات مد  

فا ولبيدددة مددد  البخبدددة السياسدددية تتسدددا علدددى أ  روسددديا قدددوة  ،القدددر  الما دددل
هاتهددا ويددر أبهددا تختلدد  فددل جوابددس أخددرا  ددول هويددة الددبيد وتوج ،عظمددى

  هد ه ادختيفدات لهدا قبواتهدا التدل تود   مجددادت إوبدالربص فد ،اإلسدتراتيجية
وبددددي  السدددديفية  ،السياسددددة الخارجيددددة التددددل تأرج ددددت بددددي  السدددديفية الوربيددددة
 ددبابية عدد  روسدديا ادوراسددية ا مددر الدد   دائمددا مددا تسددبس فددل اظهددار رؤيددة 

       .(49)الجديدة

يددة الدابيددة لبدوتي  أ  تويددر مدد  خددر لددم يكدد  مد  لددأ  الود ،علدى أ   ددال
ه ا الخر  يل ظ بوعا  م  عدم الخ و   بدااللراكة مص البلدا  الوربية، وا   

لددم يبلدد   ددد التولددس علددى رون اللددراكة  اد ابددي ،ليمددياات الوربيددة الروسددل
فالعوامل التل دفعت موسكو الى التقارس مص الورس لدم تختد م مد   .والتعاو 

الددد ي  تولددددت عبددددهم قباعدددات مسادهدددا أ  مصدددال  لدددرو  اهتمامدددات القدددادة ا
بيدهددم يببوددل أ  يكددو  لهددا ا ولويددة علددى مددا سددوا  لددك مدد  أفكددار البظددام 

 .السياسل السوفييتل السابا

 

 

 

 خاتمة

)بهايدددة القدددر  العلدددري   لدددهدت روسددديا ادت اديدددة فدددل العقددددي  الما ددديي 
ابهدا الدى درجدة لدكلت ومرلص القر  الوا د والعلري ( متويرات أدرت علدى كي
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معهددا مخدداررعلى مسددتقبل و دددة الددبيد بعددد تسكددك ادت دداد السددوفييتل السددابا 
فالبظام السياسل ال   لدهد ابهيدارا  مرلدص التسدعيبيات مد  القدر   ،2992عام 

واسص لدم يكد  باإلمكدا  ا تدواا تداعياتدي التدل  ابهيار اقتصاد  الما ل تبعي
 .يي ابعكست على البظام والمجتمص الروس

، مدددرت الما دددلمبددد  أواخدددر الدمابيبيدددات وردددوال التسدددعيبيات مددد  القدددر  و 
روسدديا بمر لددة مدد  التدددهور ال دداد ابهددارت فيهددا مؤسسددات الدولددة، واستلددرا 

دوليددا  الروسددل، وتراجددص الدددور والسياسددل ادقتصدداد السسدداد وعدددم ادسددتقرار 
قليميا الى  د أفقد روسيا بسو ها  تى  دول المسدتقلة مبرقة كومبولد  الد فلوا 

كابددت ادارة  .القددوملوأكدددر المبددارا مساسددا بأمبهددا  ال يددو مجالهددا  هددل التددل
الددددرئي  بددددوري  يلتسددددي  خا ددددعة لبسددددو  جماعددددات ال ددددور  ات المصددددال  

لكددد  ادارة الدددرئي  فيديميدددر بدددوتي  اسدددتسادت مددد  وفدددرة المدددوارد  ،ادقتصدددادية
ا دة جماعدات ال دور المالية الباجمة ع  ارتسا  أسدعار الدبسر مكبتهدا مد  از 

توليدي  مدص . ات البسو  ادقتصداد  وال صدول علدى اسدتقيلية فدل ادارة الدبيد
 اسددتراتيجيةفيديميددر بددوتي   الروسددل، بدددأ الددرئي  5222السددلرة مرلددص عددام 

 تهدداواسدتعادة مكاب ،والبهدوض بالقددرات اللداملة لروسديا الدداخللإلعدادة الببداا 
قليميددددا بعددددد أ  كددددادت روسدددديا تعلدددد  افيسددددها كدولددددة خدددديل ا زمددددة  دوليددددا وا 

 .2998 عامواجهتها  التلادقتصادية 
وأ  يست   ،استرا  بوتي  بمروبتي أ  يجعل م  بسسي رمزا لل لول الوسر

ويوجددددد لوددددة ملددددتركة مددددص اللدددديوعيي   ، ددددوارا مددددص القددددوا السياسددددية المختلسددددة
  اليميبلع  العيقات الوديقة مص ادتجاه  التخللوالقوميي  دو  

 مما أدا الى قدر كبير م  التساهم والتوافا بدي  الدرئي  والبرلمدا  ) الليبرالل
الددرئي   ومددص  صددول  ددزس ،السياسددلودرجددة عاليددة مدد  ادسددتقرار  ،الدددوما(
ادبتخابدات البرلمابيددة  فددلعلدى أولبيددة مقاعدد الددوما  (روسديا المو دددةبدوتي  )
بددوتي   تمكد  ،دابيدةة مد  با يددو  ،، أصدب  هد ا التوافددا أمدرا مؤكددا5221لعدام 
 .استعادة هيبة ال كومة المركزيةم  
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أصددب ت  الدددوللالبظددام  فددلا  مكابددة روسدديا كقددوة كبددرا ودورهددا الساعددل 
اد أ  رؤيدددة القيدددادة الروسدددية لهددد ا الددددور وم دداتدددي و ددددوده  ،مل وظددداأمدددرا 

السدددابا  السدددوفييتلادت ددداد   قبدددة ابدددا تختلددد  كديدددرا عمدددا كدددا  عليدددي ال دددال 
 يدد  ت كمهددا المصددال  الوربيددة،  ،واقعيددةسددة الروسددية أصددب ت أكدددر فالسيا

وفى ارار رؤية تبرلا م  التعاو  ولي  التباف   ،اقتصادية كابت أو أمبية
و   روسددديا دولدددة أوروبيدددة  ات  ،ا مريكيدددة والمواجهدددة مدددص الوديدددات المت ددددة

لكددي الم يرددي  لددي  فقددر جورافيددا ولكدد   تبتمددل فهددل ،وا دد  آسدديو عمددا 
أصددب  هبدداك يقددي  لدددا القيددادة الروسددية أبددي لددم يعددد  لدد ا سياسدديا واقتصدداديا،

بمددددا مجموعددددة مدددد  القددددوا الكبددددرا تتقدددددمها  الوديددددات هبددداك لددددرا أو وددددرس وا 
مدددد  الصددددعس مددددص الوددددرس صددددال  مو  تعدددداو  عيقددددات روسدددديالوأ   ،المت دددددة

  .الت  ية بها
يتها على ا  تخسي  التوتر مص الورس يلكل  رورة تسعى روسيا الى تلب

و لددك    دمددة  ددرورة بددأ  تبدد ل المزيددد مدد  الراقددات  المدددا الرويددل بسددبيا ،
مددص الصدددي   روسددديا مدد  أجدددل أ  تددتمك  الدبلوماسددية لصدددال  سياسددة آسددديوية

 ،وويرهددددا مدددد  اللددددركاا ايسدددديويي  مدددد  بلددددوى ادسددددتقرار فددددل آسدددديا الوسددددرى
اقدددددة قد لدددددراكات بويدددددة اسددددتويل مدددددوارد الردخصوصددددا  ا ا لددددداات روسددددديا عدددد

  ،وسديبيريا ر أقاليمهدا فدل أقصدى اللدرادمها ايسديو  وترويددل قسددودة فدالموج
 اجة موسكو الى تروير سياسدة ع  الرو   المسؤولو عبدما يعل   ،وهك ا
 ترتبددت عدد  لددعور تعدديددة قربيددة بإيجدداد   لددك الروبددة دسهددم مددي بدديإف ،آسدديوية

يمكدد  أ  و  ،سبتددائ  لددراكتها مددص الوددر  علددىروسدديا  مدد  جابددس ر دداالعدددم ب
ايسديوية التدل  مرو  لمخدارر اهمدال مصدال هالديكو   لك تعبيرا  ع  وعل 

فدددل  بتعزيدددز مكدددابتهم اتهمفدددل ت قيدددا رمو ددد مت ددددد هدددل أي دددا  آفددداا بجدددا ه
ة بواقعيدة تباومدت بدي  تقويدة الببداا الدداخلل للدبيد وبدي  التقددم الدولي اللؤو 

 .باتجاه اقتصاد متي 
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باهددا الددزعيم الروسددل فددل اعردداا ا ولويددة إلعددادة التددل تب أ  الواقعيددة ويددر
بجدددها قددد تعددززت بالرمو ددات الخارجيددة  ،الببددى والمؤسسددات الروسددية عمددارا

أ   مدد  روموعلددى الدد ،التددل لددم يكدد  ممكبددا التخلددل عبهددا فددل اوراسدديا والعددالم
ادتجدداه ادسددتراتيجل للبظددام الدددولل الدد   ظهددر علددى أبقدداض ال ددرس البدداردة 

ا كددا  علددى روسدديا اإلسددرا  ليلت دداا بهدد ا البظددام والتكامددل لدد  ،كددا  وا دد ا
لك  روسيا فل عهد بدوتي  أرادت أ  تددخل بهد ا البظدام كمدا كابدت قدوة  ،معي

بددي لددم أاد أبهددا لددم تددتمك  مدد  اسددتيعاس  قيقددة  ،عظمددى وبدددلرورها الخاصددة
 ،بدل قردس وا ددد وبجاببدي تتلدكل أقرداس أخددرا ،يعدد هبداك قربدا  فددل العدالم

 .فل المدا المبظور على ا قلبعيدة ع  المبافسة لكبها 
ه ه الواقعية السياسية فل البظدام الددولل ال دالل لدم تدرا لروسديا فدل عهدد 

فإلى  دد  ،التوترات فل السياسة العالمية لمزيد م  فيديمير بوتي  مما يؤلر
فللت اولس الزعامات فل الكريملي  فل ادبتقال بدبيدهم مد  أ  تكدو   اي 
  .ة م  التصار  الى  الة م  التباف  فل عالم العيقات الدوليةب ال
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ABSTRACT  

the Russian foreign policy during the rule of President Vladimir 

Putin (2000 - 2008),  Witnessed, important changes such as the 

return of the Russian Federation strongly to play an active role in 

world affairs, emphasizing the importance of national security in 

the political discourse outside the Russian, and begin making 

political and military strategies to counter external threats potential, 

At the same time can be referred to the efforts of President Putin 

in the field of economic reform and building a strong foundation of 

society.  
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