
 ملخص الدراسة

لقد تناولت الدراسة اإلستراتيجية الروسية في ظلل نظلام أحلادي القطبيلة، حيلث وأنله وبعلد        
و، وقلد سلعت روسليا فلي العقلد األ يلر       انهيار اإلتحاد السوفييتي عانت روسيا من مشاكل عّد

أصلبحت روسليا أكثلر حزملا وتصلميما      إلى استعادو شي  من التوازن  على الساحة الدولية، و
على إعادو إحيا  ماضيها، وإعادو هيبتها والحسلاظ عللى أمنهلا وسليادتها، وقلد تبنلت روسليا        

 .استراتيجيات متعددو للنهوض وإعادو البنا 

هذه الدراسة إلى تسليط الضو  على سمات اإلسلتراتيجية التلي اتبعتهلا روسليا فلي ظلل       سعت 
دور كبيلر فلي النظلام اللدولي     نظام أحادي القطبية، ودراسة إمكانية وقدرو روسيا عللى لعلب   

عللى السلؤال الرئيسلي     وحاوللت اإلجابلة  في المستويات االقتصادية والعسلكرية والسياسلية،   
 إلى أي مدى يمكن لروسيا أن تلعب دورًا مستقبليًا في النظام الدولي؟ :التالي

قلادرو  أن روسيا  للل الستلرو القادملة سلتكون     : أساسية مسادهاوقد انطلقت الدراسة من فرضية 
على اللعب في النظام الدولي وستكون منافس رئيسلي للواليلات المتحلدو األمريكيلة، وسلتتمكن      
من القيام بأدوار أكبر ال سيما في حاللة تحلول النظلام العلالمي إللى نظلام متعلدد األقطلاب،         
 اصة مع توفر مجموعة من عوامل القدرو التي تؤهلهلا للقيلام بهلذا اللدور حاليلا ومسلتقبل،       

برغم حجم التحديات الكبيرو المسروضة عليها دا ليًا وإقليميلًا ودوليلا، سلوا  عللى الصلعيد      هذا 
 .االقتصادي أو الصعيد السياسي أو الصعيد االستراتيجي

المناهج التقليديلة والمعاصلرو للوصلول إللى النتلائج الملرادو، وذللك فلي         واستعانت الباحثة ب
ولعلل أبلرز المنلاهج المسلت دمة،     واحلد،    محاولة للستسادو من  صائب كل منهج في وقلت 

بمنهج النقد التاري ي، والملنهج الوصلسي التحليللي، والملنهج المقلارن فلي محاوللة لمقارنلة         
األوضاع والتغيرات التي طرأت على النظام الروسي في ظلل التحلوالت السياسلية فلي الستلرو      

وملن   .ملنهج الن بلة  ، إضلافة إللى   ، واستلم ثلثة رؤسا  الحكلم فلي روسليا   1991-0212
 .االتجاهات الحديثة في دراسة علم السياسة، تستعين الدراسة بمنهج صنع القرار

 وبلين  بينهلا  للسلروق  تعرضلت  و الروسلية  اإلسلتراتيجية  سلمات  عللى  الضو  الدراسة ألقت
 سلابقتها  علن  الروسلية  اإلسلتراتيجية  تميلزت  حيلث  متبعة، كانت التي السوفييتية اإلستراتيجية



 واعتملاد  الدوليلة،  البيئلة  فلي  للحلرب  اللينينلي  – الماركسلي  المسهلوم  عن بالت لي يةالسوفييت
 حاللة  بوصلسها  الحلرب  إللى  تنظلر  كانلت  اللينينيلة  الماركسية فالنظرية منه، بداًل جديد مسهوم
 تحلدث  تاري يلة  اجتماعيلة  وكظلاهرو  واالشلتراكي،  الرأسمالي االجتماعيين النظامين بين حتمية

 الطبقلي  الصلراع  أشلكال  أحلد  أيضلاً  وبوصلسها  الطبقي، المجتمع تطور من معينة مرحلة في
 حلين  فلي  العالميلة،  السليطرو  عللى  للحصلول  إشعالها إلى الرأسمالية القوى تلجأ التي السياسية

 يقلوم  الحلرب  علن  تقليلدياً  مسهوملاً  اللراهن  الوقت في تتبنى باتت الجديدو الروسية القيادات أن
 األملن  مسهلوم  وأصلب   السوضلى،  حاللة  اسلتمرار  من  تنبع الحرب اندالع احتماالت أن على

 بله،  المحليط  الجيوبلولتيكي  والنطلاق  المباشلر  الروسلية  األراضلي  أمن على يقتصر الروسي
 رأوا فقلد  السلوفييت  اإلسلتراتيجيون  أملا .  السلوفييتي  االتحاد عن استقلت التي الدول يضم الذي

 اللدول  ليشلمل  وتوسلع  المباشلرو،  السلوفييتي  االتحلاد  حدود  ارج امتد عالميًا، مسهومًا باألمن
 وآسليا  وإفريقيلا  العربيلة  المنطقلة  في واألصدقا  الحلسا  إلى إضافة وارسو، حلف في األعضا 
 .اللتينية وأمريكا

 أن ملن  وانطلقلاً  الروسلية،  اإلسلتراتيجية  فلي  المؤثرو وال ارجية الدا لية المتغيرات رصد وتم
 فعللى  السياسلة،  هلذه  مضلامين  بيلان  في يسهمان تأثيرهما جوانب وكشف المتغيرات هذه تحديد
 دورًا_ تلؤدي  زاللت  وملا  – أدت رئيسلية  متغيلرات  بثلثة تحديدها تم الدا لية المتغيرات صعيد
 المتغيلرات  الجغرافيلة،  المتغيلرات : هلي  المتغيلرات  وهلذه  االتحادية روسيا سياسة في مؤثرًا

 أن ورغلم  ال ارجيلة،  المتغيلرات  مسلتوى  عللى  أملا .  العسلكرية  والمتغيلرات  االقتصادية،
 سلنة  الحكلم  إللى  بلوتين  فلديميلر  مجلي   منذ بدأت ال ارجية السياسة في الروسية التحوالت
 وقيامله  0222 سلنة  الروسلية  الرئاسلة  إللى  ميدفيديف ديمتري وصول مع تأكدت أنها إال 0222

 باسلم  عرفلت  الروسلية  ال ارجيلة  للسياسلة  عدو مبادئ بإصدار السنة تلك من أغسطس 11 في
 للقلانون  األساسلية  للمبلادئ  األولويلة  إعطلا   عللى  تلنب  مبادئ  مسة وهي" ميدفيديف مبدأ"

 دول ملع  المواجهلة  إللى  روسليا  سلعي  وعلدم  األقطلاب،  متعدد عالم بنا  إلى والسعي الدولي
 األقلاليم  ملع  روابلط  سلتطور  أنهلا  كملا  كلانوا،  أينملا  مواطنيها ستحمي روسيا وأن أ رى،
 .الصديقة



 المتحلدو  والواليلات  الغلرب  نحلو  توجله  السلوفييتي  االتحاد انهيار تلت التي السترو شهدت  وقد
 العلالم  فلي  االنلدماج  إللى  كوزيريلف  اندريله   ارجيتله  ووزير يلتسن سعى حيث األمريكية،

 لنجلاح  اللزملة  االقتصلادية  والمسلاعدات  المكاسلب  عللى  الحصلول  بغية وحضارته الغربي
 فلي  تغيلرات  حلدثت  يلتسلن،  لحكلم  اللحقلة  الستلرو  وفلي .  روسيا في االقتصادي اإلصلح

 اإلسلتراتيجية  األهلداف  عللى  الحلال  بطبيعلة  ذللك  وانعكلس  الروسية، والسياسة اإلستراتيجية
 القلومي  األملن  مسهلوم  وثيقلة  عللى  الدراسلة  واعتملدت .  لتحقيقها روسيا تسعى التي الروسية
 الوضلع  عللى  التغللب   للهلا  ملن  روسليا  تسلتطيع  التي والوسائل األهداف لتحليل الروسية،

 واللدولي  االقتصلادي  الصلعيد  عللى  روسيا تأثير ضعف إلى وأدى سو ًا ازداد الذي االقتصادي
 القلومي  األملن  عللى  األ طلار  تزايلد  إللى  إضلافة  العسلكرية،  قلدراتها  وضعف واإلقليمي،
 .وليةوالد األمنية األسباب من وغيرها الروسي

 ،1991 سلنة  األول كلانون  فلي  السلوفييتي  االتحلاد  تسكك بعد روسيا واجهت معضلة أهم ولعل
 عليله  تسليطر  اللذي  الجديلد  العلالمي  النظلام  ظلل  في جديدو  ارجية سياسة صياغة كيسية هي

 المجتملع  وتسكلك  االقتصلادي  األدا  فلي  والتراجلع  جهلة،  ملن  األمريكيلة  المتحدو الواليات
 إعلادو  مشلكلة  روسليا  واجهلت  ثلم  وملن .  أ رى جهة من السياسي االستقرار وعدم الروسي
 المرافقلة  العاملة  واألزملة  بهلا  المحليط  الشلامل  التسكلك  ظروف في ال ارجية السياسة هيكلة
 السلوفييتي  االتحلاد  سياسلة  فلي  المتبلع  اإليلديولوجي  اللنهج  عن روسيا ت لي أدى وقد. لذلك

 .العالم دول من كثير مع سيةالرو العلقات تحسين إلى ال ارجية،

 ذهنيلة  فلي  سلابقاً  ارتلبط  واللذي  ،"األقطلاب  متعلدد  عالم" مسهوم أن إلى الدراسة توصلت كما
 روسليا  عنله  ت للت  التسلعينات،  ملن  الثلاني  النصلف  في المواجهة بعنصر الروس المسكرين

 لسياسلتها  موجهلاً  مبلدأ " الموجهلة  القلوى  تعدديلة " عللى  التركيلز  مسضلة بوتين، عهد  لل
 والنسلوذ  واالسلتثمارات   األسلواق  عللى  الغلرب  ملع  الطبيعلي  بالتنلافس  يتميلز  ال ارجية،
 .آسيوية دول مع أوثق تعاون باتجاه والسير والسياسي، االقتصادي

 العاملة  الضلوابط  ملن  مجموعلة  فهنلاك  االتحادية، روسيا في القرار صنع عملية ي ب فيما أما
 والتلي  روسليا،  بهلا  تملر  التلي  الحاليلة  المرحلة طبيعة في تتمثل الموضوع هذا من للقتراب

 متعلددو  إمبراطوريلة  ملن  وتحولهلا  روسليا  بهلا  تمر التي واألزمة الجديد، في القديم بها ي تلط



 دوللة  إللى  عظملى  قلوو  ملن  التحول وهي نادرو بتجربة مر الروسي فالكيان دولة، إلى القوميات
 اقتصلاد  عللى  تعتملد  دوللة  إللى  المركزيلة  عللى  قلائم  م طط اقتصاد ذات دولة ومن عادية،
. السلوفييتي  االتحلاد  عللى  سليطرت  التلي  الشيوعية المنظومة انهيار إلى باإلضافة هذا  السوق،

 القلرار  صلنع  محلور  هلو  اللرئيس  أن: أولهلا  رئيسية أمور عدو تبرز الضوابط هذه إطار وفي
 واسلعة  وا تصاصلات  سللطات  ملن  بله  يتمتع لما نظرًا العملية هذه في الثقل ومركز روسيا في

 .الروسية ال ارجية السياسة على عامة بصسة الدا لية القوى تأثير محدودية: ثانيها. النطاق

 1991تتقيد الدراسة بسترو زمنية محلددو حيلث تبلدأ منلذ انهيلار اإلتحلاد السلوفييتي علام         و
ر بلوتين، ووصلوال   واستلم بوريس يلتسن لمقاليد الحكم مرورا بعهلد اللرئيس الثلاني فلديميل    
، وهلذا ال يعنلي   0212إلى الرئيس الحالي ديمتري ميدفيديف، وتنتهي الدراسة ملع نهايلة العلام    

بطبيعة الحال عدم التعرض لمواضيع استجدت بعد ذلك، ال سليما الموقلف الروسلي ملن التغيلر      
  .الحاصل في العالم العربي

وم اإلسلتراتيجية، والعواملل   تتكون الدراسة ملن  مسلة فصلول، يتنلاول السصلل األول مسهل      
الدا لية وال ارجية المؤثرو في السياسة الدولية، إضافة إللى رصلد بعلض النظريلات واألفكلار      

السلمات العاملة لتسلتراتيجية    )أما السصلل الثلاني   .  السياسية التي لها علقة بموضوع الدراسة
ية والروسلية، إضلافة إللى    ، فيناقش هذا السصل، السوارق بلين اإلسلتراتيجية السلوفييت   (الروسية

  .المتغيرات الدا لية وال ارجية المؤثرو في اإلستراتيجية الروسية

في السصل الثالث، تحاول الدراسة مناقشة أهلداف اإلسلتراتيجية الروسلية، وملا اللذي تسلعى       
أملا السصلل   .  إليه روسيا في إستراتيجيتها، والوسائل التلي تسلت دمها لتحقيلق هلذه األهلداف     

، فينلاقش المبحلث األول صلناعة السياسلة     (اإلستراتيجية الروسية والسياسلة ال ارجيلة  )الرابع 
في روسيا االتحادية وهياكل صناعتها والعلقة بين السللطات الروسلية الم تلسلة، أملا المبحلث      
الثاني فيتناول هياكل صلنع السياسلة ال ارجيلة الروسلية، وفلي المبحلث الثاللث تسلتعرض         

جيلة لروسليا عللى الصلعيد اللدا لي، اإلقليملي، األوروبلي، القلوى         الدراسة السياسة ال ار
  .اآلسيوية، الواليات المتحدو، وتجاه الشرق األوسط



أما في السصل ال امس، فتسلقط الدراسلة اإلطلار النظلري فلي السصلل األول، عللى الواقلع         
بملا  والمستقبل الروسي بناً  على ما تم طرحله فلي السصلول الم تلسلة، فلي محلاول للتنبلؤ        

  .سيؤول إليه مستقبل روسيا االتحادية

وعند ا تبار السرضية في السصلل األ يلر، تلم ربلط مجملل الدراسلة بالنظريلات واألفكلار         
السياسية الواردو باإلطار النظري، وكانت النتيجة أنه من الصلعب عللى روسليا االتحاديلة فلي      

وال يمكلن لهلا أن تسلتعيد     المستقبل القريب أن تشكل منافس كبيلر وقلوي للواليلات المتحلدو،    
مكانتها في زمن االتحاد السوفييتي، وذللك ألنله بلالرغم ملن النملو المتزايلد لروسليا، إال أن        
إمكاناتها السياسية واالقتصادية لم تزل تصطدم بالكثير ملن العقبلات والصلعوبات التلي تحلول      

سلوف تسلتغرق وقتلًا     فكل هلذه التحلوالت  . دون تحقيق المكانة التي تطم  لها روسيا االتحادية
 .طويًل، ولن تأتي بسهولة ويسر

 فعللى  اللراهن،  اللدولي  النظلام  فلي  الساعللة  الدول أهم كإحدى روسيا أهمية الدراسة تغيب وال
 ذات  الكبلرى  اللدول  أكبلر  إحلدى  روسليا  تظل تعتصرها، التي المشكلت من الكثير من الرغم
 مهملة  بمكانلة  وتتمتلع  السلوفييتي،  لتتحلاد  الوريثلة  الدولة وهي األمن، مجلس في الدائم المقعد
 .الدولي النظام ضمن

. فسي عالم السياسة الدولية كثيلرًا ملا تعكلس قلوو أحلد األطلراف ضلعف الطلرف اآل لر         
والضعف الذي تعاني منه الواليات المتحدو وأوروبا اليلوم يشلكل دعلوو مستوحلة إللى روسليا       

ورغم ذلك لم تزل روسليا غيلر قلادرو فلي الوقلت      . مةللعودو إلى سياساتها اإلمبراطورية القدي
  .الحالي على تلبية هذه الدعوو في الوقت الحالي

 


