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   م2000االستزاتيجية الطاقوية الّزوسية جتاه االحتاد األورويب هنذ عام 

 :صـــخــهل

االرباد الّسياسة اخلارجية الّروسية ذباه بتحليل ومناقشة يتعلق  ّدراسةموضوع ىذه ال
  م.2012وعام  2000األوريب يف فرتة ما بٌن عام 

الّسياسة اخلارجية الّروسية خالل فرتة  لصياغة وتنفيذ وعليو، قمنا برسم اإلطار العام
وتثمٌن مواردىا الطّبيعية،  االقتصاديوربديد أىدافها يف ظل تركيزىا على اجلانب ، الّدراسة

مث بّينا كيفية استخدام روسيا ذلذه ادلوارد الطّاقوية يف  ،وعلى وجو اخلصوص مواردىا الطّاقوية
، ومعاينة مدى صلاحها يف ربقيق مصاحلها القومية من خالل األوربيٌنسياستها ذباه اإلرباد 

   ىذه الّسياسة، وأخًنا اقرتحنا صورة عن آفاقها ادلستقبلية.
 وتنفيذ ويف الّنهاية توصلنا إىل أّن ادلصلحة القومية بقت احملرك الرّئيسي يف صياغة 

 الّسياسة اخلارجية للّدول، ومنها روسيا، حّّت يف زمن ما بعد احلرب الباردة. 
 ،ادلصلحة القومية ،الّسياسة اخلارجية ،اإلرباد األوريب ،روسيا  الكلمات المفتاحية:

 األمن الطّاقوي. ،ادلوارد الطّاقوي
 
 
 
 
 

 



 

 

- 020 - 

 

 العـــــذد السادس    

RESUME: 

 L’objet de cette  étude est l’analyse et l’interprétation de la 

politique étrangère de la Russie envers l’Union Européenne 

entre 2000 et 2012. Pour ce faire, nous avons mis en évidence le 

cadre général de l’élaboration et l’exécution de la politique 

étrangère de la Russie durant cette période, ses intérêts 

nationaux fixés comme objectifs à atteindre à travers cette 

politique basée sur l’ECONOMIE et l’utilisation de ses 

RESSOURCES ENERGETIQUES comme OUTIL pour les 

réaliser, et après, nous avons établi une certaine évaluation de 

cette stratégie ainsi que ses perspectives  et son évolution future. 

 En conclusion, nous avons constaté que l’intérêt national  

demeure toujours un  élément moteur dans la  formulation et 

l’exécution de la politique étrangère des Etats, dont la 

RUSSIE, même en temps de l’après – guerre froide. 

LES MOTS CLES : La Russie, L’union Européenne, La 

Politique Etrangère, Intérêt National, Les Ressources 

Energétiques, La Sécurité Energétique 
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 :هقذهـــــة

يف فرتة ما بعد احلرب الباردة اليت سبيزت خاصة برتاجع دور القّوة العسكرية يف إدارة شؤون 
إىل سدة احلكم، إىل اسرتاتيجية تعظيم  بوتينالعالقات الّدولية ، جلأت روسيا، مع وصول  

يف سياستها اخلارجية، السيما من خالل استغالل مواردىا الطّاقوية.  االقتصاديدور البعد 
كيف توّصلت روسيا لجعل مواردىا الطّاقوية مخرجا لها ؤال الّذي يطرح نفسو ىو:  والسّ 

تحقيق مصالحها القومية لمن معضلة البحث عن أدوات جديدة تستخدمها في سعيها 
 ؟  2000األوربي منذ عام  االتحادفي إطار سياستها الخارجية تجاه 

ربديد أولويات الّسياسة اخلارجية الّروسية ولإلجابة عليو، سنركز على القضايا الّتالية: 
 االقتصاديعلى البعد  لالعتمادالّسياقات اليت جعلت روسيا تتوجو  ،دلا بعد احلرب الباردة

كيفية توظيف روسيا مواردىا الطّاقوية لتحقيق   ،م 2000يف سياستها اخلارجية منذ عام 
 ى صلاحها يف ىذا ادلسعى.األوريب ومد االربادأىداف سياستها اخلارجية يف مواجهة 

I أولويات الّسياسة الخارجية الّروسية ـ 

عن ادلصاحل القومية اليت تسعى  واالقتصادية تعّّب األولويات الّسياسية، العسكرية،
 روسيا لتحقيقها عّب سياستها اخلارجية، وتتضمن ىذه األولويات ما يلي:

، إبقاء اجلمهوريات (1)الّروسي لنظام احلكممحاية الّنموذج  :أولويات المجال الّسياسي  ـ 1
الّسوفياتية الّسابقة ربت نفوذ روسيا الّسياسي ادلباشر، ـ ربقيق فكرة التعددية القطبية دلواجهة 
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األحادية القطبية وتكثيف ادلشاركة يف سلتلف اذليئات الّدولية ادلختلفة للّدفاع عن 

  .(2)مصاحلها

ا نذكر:  احلفاظ على السالمة اإلقليمية، ـ  احلفاظ : منهأولويات المجال العسكريـ  2

من ىنا  ،(3)على استقرار وأمن  بلدان جوارىا القريب الذي تعتّبه دبثابة امتداد ألمنها القومي

  .(4)جاء حرص روسيا على اإلحتفاظ بأسلحتها الّنووية لتأكيد مكانتها الّدولية
لتحقيق هنضتها اإلقتصادية، عملت روسيا على  تثمٌن  :أولويات المجال اإلقتصادي ـ  3

لتنويع عالقاهتا اإلقتصادية، كما منحت لقضية إنضمامها للمنظمة  مواردىا الطّبيعية، وسعت

  .(5)العادلية للتجارة أعلية خاصة
II م2000الّتوجو اإلقتصادي في الّسياسة الخارجية الّروسية منذ عام  ـ 

للّسياسة اخلارجية لروسيا ربوال من أجل تأقلمها مع أوضاع  ميثل الّتوجو اإلقتصادي
 هناية احلرب الباردة ؛ ولإلحاطة بو سنتناول ادلسائل الّتالية: 

  :الّتوجو اإلقتصادي في الّسياسة الخارجية الّروسيةنشأة  ـ  1

قررت  نظرا لتزايد أعلية العامل اإلقتصادي يف العالقات الّدولية دلا بعد احلرب الباردة،
ومنذ  ؛7 (6)روسيا إصلاز هنضتها اإلقتصادية، ألهّنا شرط ىام لتبوئها مكانة زلرتمة يف العامل

رليئو، اعتمد الرئيس بوتٌن على سياسة مبنية على ركائز متكاملة، ومنها نذكر : الّباغماتية 
الّنواة  الّسياسية، اإلحتفاظ بقوة عسكرية رادعة، وكل ىذا تسنده قوة إقتصادية تكون دبثابة
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وىي سياسة بدأت قبل رليئو للكرملٌن إالّ  ؛ (7)الّصلبة يف مشروع النهضة الّروسية اجلديدة

 . (8)أنّو قد أعطى ذلا دفعا أكّب، ومنحها طابعا خاصا بشخصيتو

 :مضمون الّتوجو اإلقتصادي في الّسياسة الخارجية الّروسيةـ   2
،    (9)اإلقتصادي للبالد ىذا الّتوجو الّروسي يهدف لتوفًن ظروف جّيدة إلصلاز الّنمو        

رفع الكرملٌن من درجة أعلية ادللفات اإلقتصادية يف عالقاتو مع سلتلف شركائو  عليو،و 

أعلية عظمى يف  ىذه الّسياسة ألّن للّنجاح اإلقتصادي ؛ واختارت موسكو (10)اإلقتصاديٌن

؛ لذا تسعى روسيا، بكل إصرار،  (11)بناء قّوة الّدولة اليت ربتاجها حلماية نفسها من ادلخاطر

، اذلادفة (12)االقتصاديلتوفًن الظّروف ادلالئمة إلصلاز هنضتها القومية عّب سياسة الّتقومي 

ل تعتمد ا عسكرية بوىي ال تعتمد على إيديولوجي ،(13)لرتسيخ إسرتاتيجية القّوة الّشاملة

قائال: " قّوة  بوتين،؛ وىوما يُؤكده الرّئيس  (14)االقتصادية: القومية على إيديولوجيا إقتصادية

ومن ادلؤشرات  .(15)روسيا غلب أن تبىن على أساس إقتصاد يكون من الّنوع الرّأمسايل "
الّروسي يف اخلارج، حبيث انتقل من   ع حجم اإلستثمارا الّدالة على ىذا الّتوجو صلد ارتف

 . (16)م2008سنة  202,8ليبلغ  1995مليار دوالر سنة  3,3
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 :سياقات نشأة الّتوجو اإلقتصادي في الّسياسة الخارجية الّروسيةـ   3
 الّسياقات الّدولية:ـ أ 

م يف ظل ظروف 2000للّسياسة اخلارجية الّروسية منذ عام  جاء الّتوجو اإلقتصادي
دولية غًن مسبوقة، حبيث صلد: من جهة، أحادية قطبية بزعامة أمريكا ؛ ومن جهة أخرى، 

 عودلة إقتصادية شاملة.
  الّسياقات الّداخلية: ـب 

 ظل حكم بعد اإلهنيار الكبًن الذي عرفتو روسيا من جرّاء سياسة العالج بالّصدمة يف       
الرّئيس يلتسٌن، برزت طلبة سياسية روسية ربمل رؤيا تعطي دورا كبًنا للجانب اإلقتصادي 
يف عملية بناء قّوة الّدولة، حبيث ترى بأّن الّنهضة اإلقتصادية ىي الّشرط األساسي لعودة 

 روسيا كقوة دولية  عظمى.
 :للّسياسة الخارجية الّروسية أىمية الموارد الطّاقوية في الّتوجو اإلقتصادي ـ 4

اخرتنا  ادي للّسياسة اخلارجية الّروسيةإلبراز أعلية ادلوارد الطّاقوية يف الّتوجو اإلقتص       
 استعراض ادلسائل الّتالية:

 : مميزات الّسوق الطّاقوية العالميةـ أ 

 :(17)من بٌن خصائصها، نذكر الّتالية
 ارتفاع أسعار ادلوارد الطّاقوية .  -
 تزايد الّتهديدات اليت تستهدف طرق نقل ادلوارد الطّاقوية عّب البحار. -
 بداية نضوب اإلحتياطات الطّاقوية العادلية.   -
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 اإلرتفاع ادلذىل يف حجم استهالكها.  -
 ازدياد سلاطر الكوارث الطبيعية. -

  :مكانة روسيا في المجال الطّاقوي على المستوى العالمي ـب 
توفرىا على ثروات   سهلت على روسيا إختيار ىذا النه  ىولعل من بٌن العوامل اليت

 :(18)طاقوية ىائلة، وىوما يُوضحو اجلدول الّتايل
 نسبة اإلنتاج : روسيا / العالم مرتبة روسيا المجــــال نوع الطّاقة

 
 الغاز

 %  1991   2012:  اإلنتاج
 % 2293 1 2012:  الّتصدير

 
 البترول

 % 1296 2 2012: اإلنتاج 
 % 1295 2 2011:  الّتصدير

 
 الفحم

 % 0495 6 2012:  اإلنتاج
 % 0898 4 2012:  الّتصدير

 
 الكهرباء

 % 0498 3 2011: اإلنتاج 
 % 08 4 2011:  الّتصدير

تعتمد روسيا يف سياستها اخلارجية على  م2000ويف ىذا الّسياق صلد بأنّو منذ عام 

ىذا ادلنحى  وقد اذبهت روسيا ضلو ؛ (19)الّدبلوماسية الطّاقويةما يُطلق عليو مصطلح : 
انطالقا من وعيها بأّن الطّاقة ىي دعامة لقّوهتا الّداخلية، ودلكانتها الّدولية أيضا، وىوما 

ُيصرّح، يف سبتمّب بوتين وىنا صلد الّرئيس  ؛ (20)يسمح ذلا بلعب أدوار إقليمية وعادلية
باألمس، ارتكزت قوة اإلرباد الّسوفيايت "قومي الّروسي، قائال : م أمام رللس األمن ال2005



 

 

- 022 - 

 

 العـــــذد السادس    

على قّوة الّردع الّنووي ؛ وأما اليوم، فروسيا تستمد قّوهتا من قدرهتا على وقف تدفق الغاز 

   .(21)"والّنفط ضلواخلارج 

  :مكانة اإلتحاد األوربي في المجال الطّاقوي على المستوى العالميـ  ج 
 فإننا صلد القطاع الطّاقوي يتميز خبصائص ، ىي: ،اإلتحاد األوربيفيما خيص 

 . (22)تناقص اإلنتاج الطّاقوي – 1

 .(23)تزايد استهالك اإلربد األوريب للمواد الطّاقوية ادلختلفة – 2

 .(24)تزايد نسبة واردات اإلرباد األوريب مقارنة باإلستهالك اإلمجايل – 3

 . (25)اإلرباد االوريب من ادلوارد الطّاقويةارتفاع فاتورة واردات  – 4
III  م2000تطبيقات اإلستراتيجية الطّاقوية الّروسية تجاه اإلتحاد األوربي منذ عام ـ 

الّروسية على رلموعة أسس وقواعد موجِّهة يظهر تنفيذىا  قامت اإلسرتاتيجية الطّاقوية
 من خالل تطبيقاهتا ادليدانية، ومن بٌن ىذه الّتطبيقات نذكر مايلي :

راءات يف ىذا اإلطار ومن أبرز اإلج :استرجاع الّدولة لسيطرتها على قطاع الطّاقةـ  1
الشركات ذلك صارت وب غازبروم، شركة : اسرتجاع الّدولة لسيطرهتا علىنذكر ما يلي

. وقد اتبعت روسيا نفس (26)يف رلال الطّاقة اإلعتيادية الفاعل الّرئيسيىي  العمومية

  (27)المجال الّنوويالطّريقة فيما خيص 
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عملت روسيا على استمرار سيطرة الّدولة على  :تحقيق األمن الطّاقوي الّروسيـ   2
، كما سيطرت على شبكات نقل (28)الّدوليةمواردىا الطّاقوية، وضمان وصوذلا إىل األسواق 

 .(29)ىذه ادلوارد لألسواق اخلارجية
: ويكون ذلك من مرحلة روسيا زيادة وتكريس الّتبعية الطّاقوية لإلتحاد األوربي نحوـ   3

ويتّم ذلك يف إطار احلرص ،(30)اإلنتاج وصوال دلرحلة التوزيع، خاصة مع غياب البديل اآلمن

  .(31)الّدائم للحكومة على دعم القدرة الّتنافسية للّشركات الطّاقوية الّروسية

  .(32)33الّتحررمن الّتبعية الطّاقوية الّروسية للّسوق األوربيةـ   4

 (33)الّتنسيق مع بعض  كبار منتجي الموارد الطّاقويةـ   5

 .(34)الخارجـ دعم الّشركات الّروسية في  6

 .(35)ـ اتباع روسيا سياسة فرق تسد بإثارة الّتنافس بين مختلف زبائنها 7
IV  تقييم اإلستراتيجية الطّاقوية الّروسية تجاه اإلتحاد األوربيـ: 

م نقوم 2000 منذ عاملتقييم اإلسرتاتيجية الطّاقوية الّروسية ذباه اإلرباد األوريب        
ببحث مدى سبكن روسيا من ربقيق األىداف ادلتوخاة من ىذه اإلسرتاتيجية، واليت تتمثل يف 

 اسي، العسكري واإلقتصادي.يأولويات روسيا يف اجملاالت الّثالثة : السّ 
 :في المجال الّسياسيـ   

   صلحت روسيا يف الّتأثًن على سلتلف األجندات الّسياسية لبلدان اإلرباد األوريب  
على األقل ربييدىا وضمان عدم اتباعها  وجعلها تتماشى مع أىداف سياستها اخلارجية، أو
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؛وذلذا ، نالحظ بأّن الغربيٌن أّجلوا سعيهم  (36)لسياسات معادية للمصاحل القومية الّروسية
الرّامي لضم بلدان اجلوار الّروسي إىل ادلؤسسات األوروـ أطلسية، وبذلك استطاعت روسيا 
 احلفاظ على كياهنا الّسياسي ومحاية سيادهتا القومية، واحلفاظ كذلك على نفوذىا اإلقليمي. 

 :في المجال العسكريـ   

، (37)ها الطّاقوية  سبكنت روسيا من وقف زحف الّناتوضلوحدودىا بفضل اسرتاتيجيت       
؛ كما مسحت ذلا بالّتواجد مرة أخرى يف حبر ت عنها سلاطرا هتدد أمنها القوميوبذلك أبعد

البلطيق، حبجة ضمان أمن صادراهتا الطّاقوية، ويُعد ىذا الّتواجد ىاما لألمن القومي 
  .الّروسي

 :في المجال اإلقتصاديـ   
من ادلكاسب اليت حققتها روسيا، بتطبيق اسرتاتيجيتها الطّاقوية، نذكر: احلصول على        

مداخيل مالية ضخمة بفضل صادراهتا الطّاقوية خصصت جزءا ىاما منها لبناء هنضتها 
اجلديدة ؛ كما ساعلت ىذه ادلداخيل ادلالية الضخمة يف توفًن التمويل لتحديث  اإلقتصادية

 جيوشها من أجل محاية أمنها القومي ومواجهة الّتهديدات وادلخاطر ادلتزايدة. 
IV اآلفاق المستقبلية لإلستراتيجية الطّاقوية الّروسية تجاه اإلتحاد األوربي  ـ 

ية الّروسية ربّديات قد تنقص من فّعاليتها، ومنها نذكر : إىل تواجو اإلسرتاتيجية الطّاقو        
أّي حد تستطيع روسيا توفًن ادلوارد الطّاقوية لتشريف عقودىا مع زبائنها ؛ خاصة، مع تزايد 
حجم الطّلب الداخلي على ادلواد الطّاقوية ؟ وإىل أّي حد تستطيع توفًن اإلستثمارات ادلالية 

طّاقوي للحفاظ على قدرهتا التّنافسية يف ىذا ادلضمار ؟ ؛ وىل الالزمة لتحديث قطاعها ال
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سيبقي األوربيون غًن قادرين على صياغة سياسة طاقوية موحدة يواجهون هبا سيطرة روسيا، 
وأيضا غًن قادرين على إغلاد مصادر بديلة تعوض ادلوارد الطّاقوية الّروسية وزُبلصهم من 

ضوء ىذه الّتحديات ادلختلفى ضلاول رسم تطور وآفاق  . ويفىيمنتها على أمنهم الطّاقوي ؟
العالقات الّدولية ليست جامدة بل ىي متغًّنة ومتطورة وتّتسم  ىذه اإلسرتاغلية ؛ وألّن 

إىل  استمرارا أوتغًّنا، لتطّور العوامل اليت أّدت ، وزبضع يف عملية صًنورهتا،(38)بالديناميكية
نشوئها يف بادئ األمر ؛ وعليو، فإّن اإلسرتاتيجية  الطّاقويـة، اليت تستخدمها روسيا منذ عام 

م كأداة لتنفيذ سياستها اخلارجية ذباه اإلرباد األوريب، زبضع يف عملية تطّورىا لتطّور 2000
سلتلف  العوامل اليت أّدت إىل اعتمادىا كأداة لتنفيذ ىذه الّسياسة اخلارجية هبدف ربقيق

 رىاناهتا يف عالقاهتا باإلرباد األوريب .
يف الّسياسة اخلارجية يعين ثبات ىذه الّسياسة يف توجهاهتا العامة    من اإلستمرار، و       

، تغًّن ُيصيب ا. وأّما الّتغًن، فهوبصورة عامةأوأدواهتا ادلستخدمة يف عمله /حيث أىدافها و

شارلز ؛   ومييِّز (39)زئية، أويف وظيفتها العامة أواخلاصةظاىرة معّينة يف بنيتها الكلية أواجل
 بٌن أربعة أنواع من الّتغًن يف الّسياسة اخلارجية، وىي كالّتايل : ىيرمان 

، وفيو ال يكون الّتغًن الّتغير في األىدافـ  3الّتغير البرنامجي، ـ  2، التغّير الّتكيفيـ  1

 .(40)الّتغير في الّتوجهاتـ  4يف األدوات فقط بل يف األىداف أيضا . 
ذباه اإلرباد األوريب ادلّتبعة  آفاق اإلستراتيجية الطّاقوية الّروسيةوالبحث يف مسألة        

 مدى استمرارىاذلا لتحديد  استشراف المسار المستقبلييقودنا إىل  م2000منذ عام 
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ىذا ادلسار ادلمكنة دبعىن رسم سلتلف  ، وىذا من خالل استعراض سلتلف إحتماالتتغّيرىاأو
ىو: " وصف لوضع مستقبلي شلكن أوزلتمل  الّسيناريوسيناريوىاتو ادلمكنة ومناقشتها . و

أومرغوب فيو، مع توضيح للمسارات اليت يأخذىا شكل ىذا الوضع ادلستقبلي، وذلك 

 الّتالية :   مقوماتاليتأسس على فالّسيناريووعليو،  ؛ " (41)انطالقا من وضع ابتدائي مفرتض
وضع  وصفـ  3 وصف المسارات المستقبلية،ـ  2  معطيات الوضع القائم،ـ  1

 .(42)مستقبلي لظاىرة معّينة
 ويف دراستنا صلد:

: تتمثل يف استخدام روسيا للعامل الطّاقوي كأداة لتحقيق أىداف معطيات الوضع القائم ــــــ
( ذباه اإلرباد األوريب، يف  اإلقتصاديةوالعسكرية ، الّرىانات الّسياسيةسياستها اخلارجية ) 

 ظل تبعية ىذا األخًن طاقويا لروسيا .
ىا ، تغيير روسيا يف انتهاج ىذه اإلسرتاتيجية أوإستمرار : فيكون إّما الوضع المستقبلي  

 . وفق مسارات إحتمالية يؤطِّرىا الوضع الّدولي العاموكل ذلك 
: المصالح القومية )  ىذه الّسياسةأىداف تربط  توليفة الخارجيةالّسياسة وباعتبار        

اليت تسعى روسيا إىل ربقيقها يف عالقاهتا باإلرباد اإلقتصادية والعسكرية ، الّسياسية
اإلستراتيجية لبلوغها ) ويف دراستنا، ىي :  المستخدمة الوسائلاألوريب (، من جهة ؛ و

ستتخذ صورة اإلستراتيجية الّروسية  عليو، فآفاقو( من جهة أخرى ؛  الطّاقوية الّروسية
 الّتالية: اإلحتماالت 
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 :سيناريوىات اإلستمرارأوال /  
: يتضمن استمرار أىداف الّسياسة اخلارجية لروسيا كما ىي، مع استمرار 1رقم  الّسيناريو

 نفس اإلسرتاتيجية الطّاقوية ادلعتمدة كأداة لتحقيق ىذه األىداف.
: يتضمن استمرار نفس اإلسرتاتيجية الطّاقوية ادلعتمدة كأداة لتحقيق 2رقم  الّسيناريو

 أىداف الّسياسة اخلارجية لروسيا كما ىي، مع تغًن أىداف ىذه األخًنة. 
 :سيناريوىات الّتغيرثانيا /  

: يتضمن تغًّن أىداف الّسياسة اخلارجية لروسيا، ىذا من جهة ؛ مع  3رقم  الّسيناريو  
 اإلسرتاتيجية الطّاقوية ادلعتمدة كأداة لتحقيق ىذه األىداف.تغًّن 

: يتضمن استمرار أىداف الّسياسة اخلارجية لروسيا كما ىي، مع تغًّن  4رقم  الّسيناريو
 اإلسرتاتيجية الطّاقوية ادلعتمدة كأداة لتحقيق ىذه األىداف.

 م2000 وسيا منذ عامادلّتبعة من طرف ر  آفاق اإلستراتيجية الطّاقويةنظريا،        
ادلذكورة آنفا ؛ ومن بٌن ىذه  األربعة اريوىاتالّسينستتشكل مستقبال ، وفق 

ُر بأّن الّسيناريو ألهّنما  سيبقيان مستبعدين 3ورقم :  2ىٌن رقم :  الّسيناريوىات، نقدِّ
ىذه أمر غًن زلتمل، علما بأّن  وىو يتضمنان تغًّنا يف أىداف الّسياسة اخلارجية الّروسية،

سيبقى  4رقم :  ؛ كما نعتّب أيضا بأّن الّسيناريو األىداف من المصالح الحيوية للّدولة
وبالّتايل ال تغًّن سياسة مرحبة ؛ وأما فيما  ،فاعال راشدا، على افرتاض بقاء الّدولة مستبعدا

اد ، والذي يتضمن استمرار الّسياسة اخلارجية الّروسية ذباه اإلرب1رقم :  خيص الّسيناريو
مع استمرار اتباع  اإلقتصادي،والعسكري ، المجال الّسياسياألوريب بنفس األىداف، يف 
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بٌن  العالقاتادلرشح بأن تكون  ، فهواإلستراتيجية الطّاقوية كأداة لتحقيق ىذه األىداف
الوضع القائم بين ىذين منسوجة حسب منوالو، شلا يعين بأن  اإلتحاد األوربيوروسيا 

 .م سيستمر ولن يشهد تغيرات جذرية2000م الّطرفين منذ عا
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 الخــاتمـــــة
مع انتهاء احلرب الباردة وبروز وضع جيواسرتاتيجي غًن معهود على ادلستوى العادلي،        

خاصة وىوما دفع روسيا إلعادة الّنظر يف سياستها اخلارجية والسيما ذباه اإلرباد األوريب، 
الرّئيس بوتٌن ، فبدأ عهد جديد من الّسياسة اخلارجية الّروسية، ىدفو األمسى:  بعد رليء

استعادة روسيا دلكانتها الّدولية ادلفقودة ؛ ولتحقيق ىذه الغاية، اعتمدت روسيا على بناء 
قوهتا اإلقتصادية بتثمٌن ثرواهتا الطّبيعية خاصة مواردىا الطّاقوية، واليت جعلت منها أداهتا 

ية يف سياستها اخلارجية، السيما يف عالقاهتا بدول اإلرباد األوريب، إىل درجة أن ىناك الرّئيس
دبلوماسية العديد من الباحثٌن من ذىب إىل وصف ىذه الّسياسة اخلارجية الّروسية بـ : 

، علما كبديل عن القّوة العسكرية لتحقيق مصالحهاواليت جلأت روسيا إليها  األنابيب،
اإلرباد األوريب يف وضعية تبعية كبًنة لروسيا فيما خيص تأمٌن حاجياهتا من ادلوارد وأّن دّول 

الطّاقوية،  وىوما استغلتو روسيا لفرض رؤيتها على زبائنها األوربيٌن ؛ وفعال، استطاعت 
مؤسسات اإلتحاد و وقف امتداد توسع الناتوربقيق بعض الّنجاح حبيث سبكنت من 

. حافظت على كيانها كدولة وكنظام سياسي واقتصادي، كما امناطق نفوذى االوربي نحو
استخدام روسيا للعامل الطّاقوي كأداة في سياستها الخارجية وعليو، مُيكن القول بأّن 

 ولو، م حقق لها أىداف سياستها الخارجية2000تجاه اإلتحاد األوربي منذ عام 
 .بصورة نسبية
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