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االحداث السياسية الدولية
قضايا السياسة الخارجية، والدبلوماسية، واألمن القومي يف هذا العدد

Digest 2011

الرويس الخارجية  وزير  الفروف،    رسغي 
ال     جزءا  الينا  بالنسبة  يشكل  الدولية  العالقات  يف  االخالقية  األرضية   تعزيز 

الكربى السياسة  من  يتجزأ 

الجزائري   الخارجية  وزير  مدليس،  مراد 
املتبادلة   الثقة  تاريخ  والجزائر  روسيا 

املغريب والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  العثامين،  الدين  سعد 
العريب«             »الربيع  يصلها  مل  التي  الدولة  املغربية:  اململكة 

الرويس  الخارجية  لوزير  االول  النائب  دينيسوف،  أندريه 
املعارص  عاملنا  يف  اعداء  لدينا  يوجد  ال  لله  الحمد 

الرويس   الخارجية  وزير  نائب  بوغدانوف،  ميخائيل 
جوهري        داخيل  تحول  عتبة  عىل  منطقة  افريقيا:  وشامل  االوسط  الرشق 

الرويس   الخارجية  وزير  نائب  ريابكوف،  سريغي 
للشكوى                                                                    محل  وال  باإليجابيات،  حافل  عام 

لشؤون  الروسية  الخارجية  وزارة  لدى  الثالثة  الدائرة  مدير  نائب  نيقواليف،  سريغي 
السياسية العلوم  يف  دكتور  املستقلة،  الدول  رابطة 

)2008-1991( االمرييك  املد  الجيوسياسة:  يف  الوسطى  آسيا 

الدولية«  السياسية  »االحداث  مجلة  تحرير  هيئة  رئيس  أوغانيسيان،  أرمني 
الدولية؟  الجنايات  ملحكمة  يفصح  ان  للقذايف  كان  عامذا 

الجمعية  رئيس  والتفتيش،  للرقابة  الروسية  الفدرالية  الهيئة  رئيس  ستيباشني،  سريغي 
الفلسطينية األرثوذكسية  االمرباطورية 

فزرها املقدسة،  االرايض  زيارة  عىل  العزم  عقدت  ان 

االحداث السياسية الدولية



الروسية الخارجية  وزارة  املؤسسة:  الجهة 

الخارجية  السياسية  املجلة  الدولية“  السياسية  ”االحداث  مجلة  تعد 

 ،1922 عام  منذ  تصدر  انفكت  ما  حيث  روسيا،  يف  الرائدة  الشهرية 

وخارجها. روسيا  داخل  القراء  من  واسعة  رشيحة  باهتامم  وتحظى 

عىل  الروسية  الخارجية  وزارة  مع  القامئة  املتينة  العالقات  وتساعد 

السياسة  تغطية  خالل  املحرتفة  الدبلوماسية  باللغة  املجلة  تحدث 

وضع  من  ومتكن  الرويس،  الدبلومايس  السلك  ونشاطات  الخارجية 

تواجهها  التي  واالقتصادية  السياسية  للمشاكل  املوضوعية  التحليالت 

الدويل. واملجتمع  البالد 

الفروف. سريغي  الرويس  الخارجية  وزير  معايل  املجلة  مجلس  يرأس 

والحكومة  الرئاسة  إدارة  يف  متابعيها  تشمل  املجلة  قراء  رشيحة 

جانب  اىل  والدبلوماسية،  االقتصادية  املالية  األوساط  ويف  الروسيتني، 

والطالبية. االجتامعية  واألوساط  العلامء 

واإلنكليزية،  الروسية،  باللغة  الدولية“  السياسية  ”االحداث  مجلة  تصدر 

والعربية. والصينية،  واإلسبانية،  واألملانية،  والفرنسية، 

إصدار  عىل  الدولية»  السياسية  «االحداث  مجلة  تحرير  هيئة  تعمل  

والتي  معينة  مناطق  لتغطي  املكرسة  الخاصة  واألعداد  امللحقات، 

عىل  وتعرج  العامليني،  واإلقتصاد  السياسة  يف  امللحة  القضايا  تتناول 

منها. معينة  نواح 

يعالج  مزايدات»  بال  «تاريخ  عنوان  تحت  خاص  سنوي  عدد  يصدر 

يف  للجدال  الخاضعة  الحاالت  السياسيني  والخرباء  املؤرخني  خرية  فيه 

ويسلطون  املعروفة،  غري  التاريخية  املراحل  ويتناولون  الدولية،  العالقات 

التاريخ. يف  الناصعة»  «الصفحات  عىل  الضوء 

االحداث  ببحث  تعنى  خاصة  أعداد  اصدار  عىل  التحرير  هيئة  تدأب 

والدول  روسيا  بني  الثنائية  العالقات  وتغطي  الدولية،  السياسة  يف  الهامة 

آسيان»،  ورابطة  «روسيا  مثال،  االعداد،  هذه  وبني  العاملية.  واملنظامت 

الروسية». الدبلوماسية  «الهيئة  وسويرسا»،  «روسيا  وفنلندا»،  «روسيا 

بالشؤون  تعنى  التي  الخاصة  ألعدادها  بالغا  اهتامما  املجلة  قراء  يويل 

بعنوان  الصادر  العدد  كان  اإلختصاصية  املجلة  أعداد  وآخر  القطاعية. 

النفط  مجايل  يف  الخرباء  فيه  قيم  حيث   ،«21 القرن  يف  الرويس  «النفط 

العامليتني. والغاز  النفط  سوقي  يف  روسيا  مكانة  والغاز 

 مجلة ”االحداث السياسية الدولية“



فالريي فوروبيوف

كل  متناول  يف  االفرودة  يجعل  ما  وهذا  االوسط،  الرشق  يف  املعقد  للواقع 
وحيثياتها. االوسط  الرشق  بقضية  املعنيني  كافة  وبحوزة  قارئ 

_____________________

1.  Крылов А. В. Израильские поселения на оккупированных арабских 
территориях (1967–2007 гг.). М.: МГИМО-Университет, 2011. 340 с.

 ،(2007-1967) املحتلة  العربية  األرايض  يف  االرسائيلية  املستوطنات  كريلوف  ب.  أ. 
صفحة.  340  ،2011 (الجامعة)،  الدولية  العالقات  معهد  موسكو، 

لنهر  الغربية  الضفة  االرسائييل،  الفلسطيني  الرصاع  الرئيسية:  الكلامت 
القدس. غزة،  قطاع  الجوالن،  مرتفعات  االردن، 
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املستوطنات االرسائيلية يف االرايض العربية املحتلة

واملختصني  الخرباء  أوساط   يف  به  بالغا  اهتامما  يثري  الذي  االفرودة  وجزء 
العقائد  عن  كريلوف  فيه  كشف  الذي  الجزء  كان  االوسط،  الرشق  بشؤون 
الحركات  يف  املشاركني  لالرسائيليني  الحديثة  والسياسية  الفلسفية  الدينية 
االستيطيانية. ويتناول كريلوف، وعىل مسطوى علمي حاق، بحت التوجهات 
االرسائيلية  املنظامت  نشاطات  يف  تستخدم  التي  والوسائل  والصيغ  االساسية 
حرب  نهاية  منذ  الغربية  الضفة  يف  وغريها  العنرصية  الدينية  االستيطيانية 

.1967 عام 
واعتقد ان كريلوف يف افرودته يوضح وألول مرة تعاطي االحزاب االرسائيلية 
يف  املشاركة  االطراف  جميع  وموقف  االستيطيانية  السياسة  مع  االساسية 

القضية. هذه  من  االوسط   الرشق  يف  التسوية  عملية 
ومحتويات االفرودة تثبت ومبوضوعية ان السياسة الرسمية لتأييد املستوطنني 
كافة  قبل  من   1967 عام  منذ  واملامرسة   املحتلة  العربية  االرايض  يف 
النهج  هذا  أن  الفرتة،  هذه  خالل  تعاقبت  التي  االرسائيلية  الحكومات 
املستقلة.  الفلسطينية  الدولة  إقامة  بفكرة  حتى  الطعن  عىل  مصبوب 
الدولية  الجهود  كافة  الواقع  يف  تنسف  السياسة  هذه  ان  ذلك  عىل  زد 
الدولتني  حل  إطار  يف  امده  طال  الذي  للنزاع  السلمية  التسوية  اىل  الرامية 

واالستقرار. االمن  ظروف  ظل  يف  جنب  اىل  جنبا  للعيش 
واالستنتاجات  املؤلف عىل هيكلية منطقية منسقة ومتوازنة،  افرودة  وتقوم 
ومثبتة  موثقة  اجراها  التي  االبحاث  خالل  كريلوف  اليها  خلص  التي 

التجديدية. باالستنتاجات  تسميته  ميكن  منها  والبعض 
ملحوظة  يكون ظاهرة  العلمي صوف  كريلوف  ان صدور عمل  املؤكد  ومن 
يف  والباحثني  باهتامم  ستحظى  االفرودة  وان  الروسية،  الكتب  سوق  يف 
العلمية  بالفضاء  املرتبطة  االوساط  اهتامم  االوىل  وبالدرجة  الدولية،  الشئون 
عن  يخرج  كبري  حد  اىل  يتسع  الفضاء  هذا  وان  خاصة  الناطقة،  والثقافية 
التعاطيات  ان  عىل  خاص  بشكل  التأكيد  من  يل  بد  وال  روسيا.  نطاق 
الواضح  املتتايل  الرشح  بوتقة  يف  تصب  املؤلف  أوردها  التي  التقليدية  غري 
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فالريي فوروبيوف

التصور الكايف للتطورات يف كل من الضفة 
طبعا  القدس  ويف  والجوالن  وغزة  الغربية 
فهم  اىل  بالنسبة  مبدئية  بأهمية  تحظى 
اجل  ومن  الصدد  بهذا  الرويس  املوقف 
وبشكل  تربز  التي  املتشعبة  املشاكل  حل 
دائم يف منطقة الرشق االوسط ويف مناطق 

االرسائييل. الفلسطيني  الرصاع 
عىل  خاص  بشكل  التشديد  هنا  ويسعني 
تشكل  كريلوف  اوردها  التي  االبحاث  ان 
قام  التي  العلمية  للنشاطات  نتائج مبارشة 
االمد  الطويلة  الدبلوماسية  ومامرسته  بها 
واملمثلية  ارسائيل،  يف  الروسية  السفارة  يف 
للرباعية  الخاصة  واملمثلية  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  لدى  الروسية 
يعترب  كريلوف  ان  اىل  االشارة  وتجدر  االوسط.  الرشق  يف  للسالم  الدولية 
املستوطانات  بشؤون  املتخصصني  الخرباء  اهم  من  واحدا  الراهنة  الفرتة  يف 
تأيت  ذلك  عىل  دليل  وخري  املحتلة.  العربية  االرايض  عىل  املقامة  االرسائيلية 
بالغا  اهتامما  اثارت  والتي  االستيطان   قضايا  حول  السابفة  العلمية  اعامله 
وبالرصاع  االوسط  الرشق  بقضية  يتعلق  ما  يحرتفون  الذين  اولئك  لدى 

االرسائييل. الفلسطيني 
وتطور  إنشاء  لتاريخ  ومعمقا  موسعا  تحليال  كريلوف  أفرودة  وتشكل 
ووادي  الرشقية  القدس  فيه  مبا  الغربية،  الضفة  يف  االرسائيلية  املستوطنات 
الجوالن.  ومرتفعات  سيناء  جزيرة  شبه  من  كل  ويف  غزة  قطاع  ويف  االردن، 
االخرى.  الدول  يف  وال  روسيا  يف  ال  مثيل  كريلوف  ملؤلف   يوجد  وال 
نوعها،  من  فريدة  افرودته  يف  كريلوف  تناولها  التي  والوقائع  واملصادر 
اقتبست  واإلعالمية  االحصائية  املعلومات  من  كبريا  كام  ان  عن  ناهيك 

مبارش. بشكل  والفلسطينية  االرسائيلية  املصادر  من 
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فالريي فوروبيوف
نائب مدير معهد العالقات الدولية (الجامعة)
التابع لوزارة الخارجية الروسية، بروفيسور،
 دوكتور يف الحقوق
vorobev@mgimo.ru

املستوطنات االرسائيلية يف االرايض العربية املحتلة

يف  امللحة  القضايا  أهم  من  واحدة  االرسائييل  الفلسطيني  الرصاع  يعترب 
التي  واالسباب  عاما.   60 امتداد  عىل  املعارص  والتاريخ  الدولية  العالقات 
كم  ذلك  حول  وكتب  تحىص  ال  تكاد  الرصاع  هذا  استمرار  وراء  تقف 
العلمية  االعامل  من  الكثري  الصدد  بهذا  وأجري  والكتب  املقاالت  من  هائل 
علمي  وبشكل  الكشف  اآلن  حتى  يتم  فلم  ذلك  ومع   العلمية.  وشبه 
رغم  عليها  الضوء  وتسليط  الرصاع  هذا  حيثيات  من  الكثري  عن  رصف 
ينسحب  اعاله  اليه  ارشت  وما  له.  االقليمي  النطاق  عن  النزاع  خروج 
«املستوطنات  عنوان  تحت  كريلوف  ب.  أ.  أفرودة  مراجعة  عىل  أيضا 

.\1\«(2007-1967) املحتلة  العربية  األرايض  يف  االرسائيلية 
من  املعمقة  العلمية  للدارسة  تخضع  مل  مسألة  اىل  كريلوف  ويتطرق 
التأكيد  هنا  واريد  واالجنبي.  والسوفييتي  الرويس  التاريخي  العلم  قبل 
عىل  تحتوي  ال  الروسية  والسياسية  التاريخية  العلمية  الكتب  ان  عىل 
االرسائيلية  بالسياسة  املرطبة  القضايا  خطري  بشكل  تتناول  مطبوعات 
وان   .1967 عام  منذ  املحتلة  العربية  االرايض  عىل  املتبعة  االستيطيانية 



غينادي غاتيلوف

يرى  ان  له  يكن  مل  نوعه»  من  «بالفريد  وصف  الذي  الكتاب  أن  نرى 
الطيبني. األشخاص  ارادة  لوال  النور 

الدولية  االكادميية  رئيس  خاريتون  ا.  للسيد  تقديرا  ننحني  اال  لنا  وكيف 
الفيديو. مواد  من  هائل  كم  برتقيم  تكفله  عىل  للمعلوماتية 

إلنجاح  قدمه  الذي  الكبري  باإلسهام  واالشادة  التنويه  من  ايضا  هنا  بد  وال 
الدبلوماسيني  قدامى  مجلس  رئيس  كازميريوف  ف.  من  كل  الكتاب  مرشوع 
السفري  كاداكني  وأ.  الصالحية،  مطلق  العادة  فوق  الرويس  السفري  الروس، 
الشكر  تقديم  من  ايضا  بد  وال  الهند.  لدى  الصالحية  مطلق  العادة  فوق 
ب.  بانك»  «ماسرت-  ادارة  مجلس  رئيس  واىل  الدويل،  ريريخ  مركز  اىل 
وأسهم  شارك  من  كافة  ذكر  اىل  هنا  املجال  يسع  ال  وبالطبع  بولوتشنيك. 
مشكورة  قامت  الشخصيات  من  كبريا  عددا  ان  حيث  املرشوع،  إنجاح  يف 
لذكرى  األوفياء  الرفاق  متيز  التي  الصفات  بإظهار  املطلوب  الوقت  ويف 

فورونتسوف. يويل  الراحل 
_____________________

1.  Карапетян Г., Грачев-Селих В. От Молотова до Лаврова. Ненапи-
санные воспоминания Юлия Воронцова. М.: МУР, Мастер-Банк, 
2011. 864 с.

يويل  مذكرات  الفروف.  حتى  مولوتوف  من  سيليخ.  غراتشوف-  وف.  كارابتيان  غ. 
صفحة.  864 يف   .2011 بانك،  ماسرت-  و.ر.،  م.  موسكو،  تكتب.  مل  التي  فورونتسوف 

الكلامت الرئيسية: «من مولوتوف حتى الفروف. مذكرات يويل فورونتسوف 
التي مل تكتب»، مركز ريريخ الدويل،  ف. غراتشوف- سيليخ، غ. كارابيتيان.
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حوار عىل هامش كتاب فريد من نوعه

كان  التي  القصرية  اإلجازات  غضون  يف  الكتاب  إعداد  خاللها  استمر  التي 
االول  النصف  يف  كان  ايضا  والذي  موسكو  يف  سيليخ  غراتشوف-  يقضيها 
كان  الثاين  النصف  ويف  الوظيفية  مهامه  متابعة  عىل  يدأب  النهار  من 
فهم  اجل  ومن  كارابيتيان.  مع  ويتواصل  فورونتسوف  ارشيف  يتفحص 
املراسالت  قراءة  من  بد  ال  الثنايئ  هذا  بني  تجرى  كانت  التي  الحوارات 
تحول  النت  عرب  االفرتاضية  الجداالت  ورغم  النت.  شبكة  عرب  تبادالها  التي 

التقدير. يستدعي  ما  صديقني  اىل  الرجالن 
االحتفال  مراسم  خالل  بيسمريتنيخ  ألكسندر  لفت  السياق  هذا  ويف 
بفورونتسوف  املتعلقة  والوثائق  املذكرات  حول  مقاالت  مجموعة  بإصدار 
عن  فورونتسوف»  يويل  «الدبلومايس  عنوان  تحت  صدرت  والتي  وسريته 
العميل،  للتعاون  االمرييك  الرويس  واملجلس  الروس  الدبلوماسيني  جمعية 
والكشوفات  الساطعة،  اللحظات  من  حزمة  تضمن  «الكتاب  أن:  اىل  لفت 
عرثت  التحديد  وجه  وعىل  عليها.  اطالع  عىل  املختص  حتى  يكن  مل  التي 
السياسية  بالحمالت  واملتعلقة  بها  علم  عىل  اكن  مل  التي  الحاالت  عىل 

تنفيذها». عىل  دأبنا  التي  الخارجية 
وبدون شك، ومن خالل قراءة هذا الكتاب دهشت لعدد تسجيالت الفيديو 
نرشها  تم  والتي  الرسمي  غري  الطابع  ذات  املختلفة  واملواد  لفورونتسوف، 
فورونتسوف  تعاطي  مدى  هو  اهتاممي  عىل  استحوذ  وما  مارة.  الول 
والحادة  الخاصة  النقاط  اىل  االنتقال  مع  ومبوضوعية  خاطر  طيبة  وعن 
الطبائع  ذلك  عىل  زد  معه.  يديرونها  كانوا  التي  الحوارات  خالل  ملحادثيه 
الكتاب  البواب  واملصطلحات  للتعابري  اختياره  يف  فورونتسوف  متيز  التي 

الشخصيات. مبختلف  املتعلقة 
معهد  خريجي  رابطة  رعاية  تحت  اجريت  قد  للكتاب  مراجعة  اول  وكانت 
فورنتسوف  كان  والتي  (الجامعة)  الدولية  للعالقات  الحكومي  موسكو 
اليوم،  لواقع  معرفتنا  خالل  من  ولكن  حياته.  يف  يوم  آخر  حتى  يرأسها 
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يف  لبالدنا  الدامئة  البعثة  يف  عميل  خالل  كمرؤوسه  االقل  وعىل  الحميدة 
بنيويورك. املتحدة  االمم  منظمة 

يعرتف  ان  املستهجن  غري  ومن  باملقابالت،  الكتاب  امتأل  السبب  لهذا  ورمبا 
ولو  يقم  مل  فورونتسوف  بأن  يعرتف  ان  لفورونتسوف  الرئييس  املحاور 
اىل  تلك  او  امللحة  املسألة  هذه  بحث  بتأجيل  دبلومايس  وبشكل   (!) مرة 
خالل  انه  اىل  واالشارة  الكتاب  اىل  العودة  من  هنا  بد  وال  آخر.  إشعار 
من  لها  تفاعليا  طابعا  حمل  منها  الكثري  أن  ملست  الكتاب  بأقسام  متعني 
والعبارات  املختارة  املقاطع  اىل  اضافة  وجواب،  سؤال  بصيغة  الحوار  خالل 
الذاتية  بالسرية  املتعلقة  املعلومات  ثم  ومن  املصادر،  مختلف  من  املنتقاة 
لرشيحة  وواضحا  مشوقا  الكتاب  تجعل  الحيثيات  هذه  وكل  والتعليقات. 

لبالدنا. الخارجية  بالسياسة  املهتمني  القراء  من  واسعة 
املؤلفني؟ من  الثنايئ  وملاذا 

who is who?
لاللومينيوم  يريفان  مصنع  يف  وعمل   ،1953 عام  مواليد  من  كارابيتيان 
الشبابية  الصحافة  يف  نرشها  التي  املقاالت  االوىل  منشوراته  بوادر  وكانت 
الحكومية  موسكو  جامعة  يف  الصحفية  دراسته  انهى  ان  وعقب  املحلية. 
يف  املقاالت  نرش  يف  واستمر  الصحفي  لعمله  مخلصا  قرن  ربع  طوال  بقي 
معهد  يف  الجامعية  دراسته  انهى  فقد  سيليخ  غراتشوف-  أما   . الصحافة 
تخرجه  بعد  عاما  طوال عرشين  وعمل  الدولية  للعالقات  الحكومي  موسكو 
ودلهي.  وواشنطن  نيويورك  يف  عمل  حيث  الدبلومايس،  بالسلك  الخدمة  يف 
وشغل  املتحدة  لألمم  العامة  االمانة  يف   1993 عام  منذ  العمل  اىل  وانتقل 
املتحدة.  االمم  ملنظمة  العام  السكرتري  مكتب  مستشاري  كبري  منصب 
جينيف. يف  املتحدة  االمم  مكتب  لفرع  رئيسا  الراهنة  الفرتة  يف  ويعمل 

بعضهام  عىل  تعرفا  قد  كان  الكتاب  مؤلفي  ان  اىل  االشارة  وتجدر 
عىل  العمل  يف  رشعا  تعارفهام  ومنذ  فورونتسوف،  رحيل  عقب  البعض 
الثالث  السنوات  طوال  يلتقيان  الرجالن  وكان  املذكور.  الكتاب  اعداد 
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ذكرياته.  عن  بالتحدث  معها  انفراد 
كلها. املحاوالت  تنجح  مل  ذلك  ورغم 

غ.  الصحفي  متكن  ذلك  ومع 
من  قصرية  فرتة  وقبل  كارابيتيان 
اقناعه   من  متكن  فورونتسوف،  رحيل 
حتى  مولوتوف  «من  كتاب  وسلمه 
ليقرأه  االوىل  بنسخته  الفروف» 
ذلك  ومنذ  به.  دون  ما  عىل  ويعلق 
الكتاب  هذا  حجم  تضاعف  الحني 
عليه،  كان  ما  اضعاف  أربعة  اىل 
حيث انضم اىل العمل ف. غراتشوف- 
الصور،  مئات  وانتقى  العائيل  األرشيف  دراسة  عىل  دأب  الذي  سيليخ 
وتفسريها  محتوياتها  تدقيق  تم  والتي  املنشورة  غري  الفيديو  وتسجيالت 

فيها. ورد  ما  قراءة  لتسهل 
يف  الكتاب  هذا  يف  واملواضيع  املواد  كافة  اندمجت  املطاف  نهاية  ويف 
قراءيت  خالل  السبب  ولهذا  فورونتسوف.  يويل  عن  واديب  واف  رشح 
تسم  كانت  التي  والحركات  والعبارات  التعابري  للحظة  تفارقني  مل  للكتاب 

الشخصية. هذه 
وليس  حوار  الكتاب  نص  ان  االحوال  من  حال  كل  عىل  السبب  وما 

مونولوجا؟
كشخصية  فورونتسوف  معرفة  من  بد  ال  السؤال  هذا  عن  االجابة  اجل  من 
ميتاز  وكان  الوظيفية.  مهامه  تنفيذ  يف  متميز  وكشخص  النخبة  اىل  تنتمي 
الزمالء  من  بدءا  الجميع  مع  للتخاطب  الدميقراطي  بالطابع  الدوام  عىل 
وبغض  فيها  عمل  التي  االماكن  يف  الفنية  االجهزة  موظفي  اىل  وصوال 
االوصاف  هذه  عىل  التأكيد  وبوسعي  تبوأها.  التي  املناصب  عن  النظر 
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مولوتوف  «من  بكتاب  طويلة  ولفرتة  علمت  أنني  حقيقة  اخفاء  اريد  ال 
قبل  وذلك  تكتب\1\»،  مل  التي  فورونتسوف  يويل  مذكرات  الفروف.  حتى 
فالدميري  ان  اىل  االشارة  واريد  للنرش.  الدولية  ريريخ  دار  عن  صدوره 
يل.  قديم  ورفيق  زميل  هو  الكتاب  هذا  مؤلفي  أحد  سيليخ  غراتشوف- 
من  اوائل  بني  من  واحدا  اكون  ان  بفرصة  حظيت  لقد  السبب  ولهذا 
التساؤالت.  لدي  برزت  فقد  وبالطبع  الكتاب.  هذا  محتويات  عىل  اطلعوا 
غريبة  مقالة  لدي  ظهرت  التساؤالت  هذه  عن  اجابات  عن  بحثي  وخالل 

املذكور. للكتاب  املراجعة  من  نوعا  اعتبارها  ميكن 
تكتب»؟ مل  التي  «الذكريات  وملاذا 

ممثيل  مع  الحوار  عىل  منفتحا  كان  فورونتسوف  يويل  ان  املعروف  من 
بأن  فورونتسوف  اقناع  الكثريون  وحاول   . واالجنبية  الوطنية  االعالم  وسائل 
الصغرية  التسجيل  اجهزة  من  هائل  كم  وأهدي  مذكراته،  بتدوين  يبدأ 
يوري  قيام  هو  ذلك  من  واالدهى  مذكراته.  بتسجيل  بواسطتها  ليقوم 
قدمية  معرفة  عىل  وهو  املعروف  والكاتب  السيناميئ  املخرج  الدوخني 
وعىل  فورونتسوف  ليقوم  سينامئية  كامريا  بنصب  قيامه  بفورونتسوف، 
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مقر  يف  خاصة  فعالية  إجراء  املجلة  من  الخاص  العدد  صدور  مبناسبة  وتم 
كبري  وعدد  السويرسيني  االعامل  رجال  فيها  شارك  ببرين  الروسية  السفارة 

املجاالت. مختلف  يف  الناشطة  الشخصيات  من 
خاللها  من  رحب  املذكورة  املراسم  خالل  كلمة  املجلة  تحرير  رئيس  وألقى 
الخاص  العدد  غصدار  يف  اسهم  من  كافة  اىل  بالشكر  وتقدم  بالحضور 
القائم  التعاون  مبستوى  اإلشادة  كلامت  الفعالية  وتخللت  املجلة،  من 
سعادة  الحفل  مضيف  ان  اىل  اإلشارة  هنا  واريد  وسويرسا.  روسيا  بني 
وبادرته  املجلة  تحرير  رئيس  بلقاء  سعادته  عن  أعرب  سايبانوف  السفري 
إمارة  يف  واسع  بشكل  تطبيقها  تم  التي  الجديدة  األفكار  املناسبة  بهذه 
الدولية»  السياسية  «األحداث  مجلة  بنرش  األفكار  هذه  وتكللت  لختنشتني. 
وذلك  البالشفة،  أيدي  عىل  القيارصة  أرسة  إعدام  بعملية  املتعلقة  الوثائق 

لختنشتني. حاكم  من  املجلة  عليها  حصلت  ان  عقب 
_____________________

1.  Степанов А. И. Бернский дневник посла России. 1992–1999. М., 
2011. 736 с.

موسكو،2011،   ،1999-1992 الرويس.  للسفري  اليومية  برين  مذكرات  ستيبانوف.  أندريه 
صفحة.  736 يف 

2.  Степанов А. И. Незнакомый Лихтенштейн глазами первого рос-
сийского посла. М., 2002; Степанов А. И. Русские и швейцарцы. 
Записки дипломата. М., 2006.

ستيبانوف.  اندريه  2002؛  م.  رويس.  سفري  اول  بعني  ليختنشتني  ستيبانوف.  أندريه 
.2006 م.  دبلومايس،  مدونات  والسويرسيون.  الروس 

لختنشتني. برين»،  يف  الرويس  السفري  «مذكرات  الرئيسية:  الكلامت 
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الجوية  الظرف  ظل  ويف  وتضاريسها،  املنطقة  معامل  جهل  ظل  يف  األلب 
قد  الضباب  ولكن  الصخرية.  االنهيارات  ظل  يف  وحتى  املتالحقة  السيئة 
معامل  وظهرت  الطريق  تنري  الشمس  اشعة  وراحت  بالتدريج،  انقشع 
الدبلوماسية  كانت  ان  حول  كتابه  يف  ستيبانوف  ويتسئل  املستقبل. 
مع  تعاطيها  يف  االلب  قمم  اقىص  اىل  الصعود  من  متكنت  قد  الروسية 
تلك  يف  متعذرا  كان  ذلك  فعل  ألن  وذلك  ال،  بالطبع  مجيبا:  سويرسا، 
املقومات  خلق  من  سويرسا  يف  الروسية  السفارة  متكنت  ولقد  الحقبة. 
الصعود  استئناف  من  طاقمنا  عقب  الذي  الدبلومايس  الطاقم  متكن  التي 
الدبلوماسية  القمم  اعىل  اىل  الصعود  ان  اىل  ستيبانوف  واشار  القمة.  اىل 
املعنى  مجمل  يتلخص  ذلك  يف  أليس  وتسائل:  ابدا.  يتوقف  لن  الجديدة 
عن  وأجاب  عموما؟  الحياة  من  واملعنى  الدبلوماسية،  نشاطاتنا  كافة  من 
نصف  نحو  طوال  به  قمت  ملا  الشخيص  فهمي  ذلك  يف  ان  كاتبا:  تساؤله 

و691).  690 (الصفحتان  الزمن  من  قرن 
التفاؤل،  عن  الكشف  ستيبانوف  الدبلومايس  كتاب  قراءة  خالل  من  وميكن 
التام  وإميانه  البالد،  تواجه  التي  الجذرية  املشاكل  حل  عىل  بالقدرة  والثقة 

محالة. ال  الحقا  سيتعزز  الدولية  الحلبة  عىل  الرويس  الدور  بأن 
برين  يف  الروسية  السفارة  بني  التعاون  اىل  ستيبانوف  الدبلومايس  ولفت 
مقر  ان  هو  التعاون  هذا  يزين  وما  الدولية».  السياسية  «االحداث  ومجلة 
«نيميتسكايا  حي  قلب  يف  يقع  كان  الدولية»  السياسية  «االحداث  مجلة 
غابر  ومنذ  القدر  شاء  الذي  الحي  وهو  موسكو  العاصمة  يف  سلوبودا» 
بطرس  القيرص  عرص  ومن  الرهيب،  ايفان  القيرص  عهد  من  اي  العصور، 

االعامل. ورجال  السويرسيون  التجار  عليه  يحل  ان  القدر  شاء  االول، 
اندريه  السفري  الدبلومايس  وبفضل  تم  بأنه  التنويه  من  هنا  لنا  بد  وال 
التعاون  اوجه  لتغطية  كرس  املجلة  من  خاص  عدد  إصدار  تقرر  ستيبانوف 
مقالتان  العدد  وتصدرت  بنجاح،  العدد  إصدار  وتم  وسويرسا،  روسيا  بني 
رجال  أعدها  مقاالت  العدد  وتضمن  والسويرسي.  الرويس  الخارجية  لوزيري 

واالعامل. والفن  العلم 



205 Digest, 2011

قمم األلب التي اعتالها السفري أندريه ستيبانوف

العالقات  نشوء  متخض  طويلة،  وملدة  سويرسا  يف  الروسية  السفارة  بني 
فوند  وف.  وبينه  كويت،  فالفيو  السويرسي  الخارجية  ووزير  ستيبانوف  بني 
كويت.  الوزير  من  املقربني  السويرسية  الخارجية  موظفي  أحد  دينيسني 
من  الثامن  (يف  سويرسا  مغادرته  من  ايام  بضعة  قبل  ستيبانوف  وتسلم 
جاء  السويرسي  الخارجية  وزير  من  خاصة  رسالة   (1999 الثاين  ترشين 
وبشكل  بذلتموها  التي  الجهود  عىل  واإلمتنان  بالشكر  اليكم  «أتوجه  فيها: 
بالدنا.  لدى  االتحادية  لروسيا  متثيلكم  خالل  االصعدة  كافة  عىل  متميز 
ويف  بلدينا».  بني  املتميزة  للعالقات  التأسيس  اجل  من  الكثري  فعلتم  ولقد 
النبيل  من  وتقدير  شكر  رسالة  ستيبانوف  تسلم  قد  ايضا  السياق  هذا 
يقني  عىل  «إنني  فيها:  جاء   2007 متوز/يوليو   12 بتاريخ  فني  فالتس  فون 
من  وكم  اليوم.  بعد  مثلك  سفري  صديق  جانبي  اىل  يكون  لن  انه  تام 
ولختنشتني.  سويرسا  يف  وإياكم  بها  قمنا  التي  املختلفة  الروسية  الفعاليات 

ادوارد». املخلص  صديقك  صديقي.  يا  بحرارة  أعانقك 
عىل  احتوائها  هو  ستيبانوف  الفها  التي  الكتب  كافة  يف  ايضا  وامللفت 
حبه  عن  فيها  وإعرابه  رائع  بشكل  يصفها  التي  بالطبيعة  املتعلقة  املواضيع 
عىل  الراهنة  الفرتة  يف  ستيبانوف  ويدأب  املنزلية.  والحيوانات  االحياء  لعامل 
منه  امل  يف  والطبيعة»  «الدبلوماسية  عنوان  تحت  مختلفة  مواد  جمع 
هذا  تحت  كتاب  لتأليف  (رمبا  املواد  هذه  مثل  اىل  لديه  الحاجة  تربز  بأن 
لسويرسا،  التقطت  التي  الصور  آالف  بني  من  ستيبانوف  وانتقى  العنوان). 
منها،  القريبة  الفيناو  وحديقة  لبرين  صور  مثل  منها،  محدودا  عددا  انتقى 
انسجام  الصور  هذه  وترسم  اللون.  املخرضة  الزرقاء  مبياهه  آري  ولنهر 
كل  ويسبق  آخر.  مكان  اي  من  اكرث  سويرسا/  /يف  الطبيعة  مع  االنسان 
الشخصيات  أسامء  ذكر  يتم  منها  واحدة  كل  وتحت  خاص  رشح  صورة 
وكتب  واملكان.  الزمان  عن  يعرب  معنوي  سطر  اىل  إضافة  عليها  تبدو  التي 
لغات  بأربع  الكتاب  غالف  من  الداخلية  الصفحة  عىل  كتابه  اسم  املؤلف 
االملانية. باللغة  ايضا  دون  الكتاب  فهرس  أن  اىل  إضافة  سويرسا،  يف  رسمية 

فرتة  برين  يف  لبالده  سفريا  عمله  نتائج  إجامل  يف  ستيبانوف  وذكر 
ملرتفعات  الصعب  بالتسلق  يذكر  الحقبة  تلك  يف  عمله  أن  التسعينيات 
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املهام  تطبيق  نحو  الدوام  عىل  العمل  فريق  وسعي  السفارة  يف  العاملني 
بأس  ال  حيزا  املؤلف  أفرد  يبدو  ما  عىل  السبب  ولهذا  بها.  يكلف  التي 
يف  الروسية  السفارة  عمل  فريق  ألعضاء  التقطت  التي  التذكارية  للصور  به 
االشخاص  هم  «هؤالء  املؤلف:  دونها  التي  االوىل  االسطر  يف  وورد  سويرسا. 
واالبداع  والعمل  الحياة  فإن  هؤالء  يل.وبفضل  ورفاق  وأصدقاء  ايل  املقربون 
والرفاق  للزمالء  كتابه  يف  املؤلف  افرده  الذي  القسم  ويف  بسعادة».  تتم 
األحداث،  يف  شارك  ممن  شخصية   100 عىل  االقل  وعىل  القارئ  يتعرف 

كتابه. يف  املؤلف  يهملها  مل  التي  الشخصيات  لهذه  الكبري  العدد  رغم 
اهتامم  يعكس  الذي  التفكري  عىل  الكتاب  فصول  بعض  يف  القارئ  ويعرث 
مبستوى  االرتقاء  يف  االسهام  خاللها  من  ميكن  التي  والطرق  بالسبل  املؤلف 
نشاطات  من  الجدوى  رفع  وبسبل  الرويس،  الدبلومايس  السلك  يف  الخدمة 
الخربة  عىل  ذلك  يف  ستيبانوف  ويعتمد  هيبتها.  وزيادة  الدبلوماسية 
الدبلومايس  العمل  يف  له  الطويل  الباع  خالل  لديه  تراكمت  التي  الكبرية 
الرشقية،  (املانيا  مثل  االجنبية  الدول  من  عدد  ويف  الروسية  الخارجية  يف 
بذلها  التي  العلمية  التعليمية  النشاطات  اىل  إضافة  وسويرسا)،  والنمسا، 
موسكو  معهد  ويف  الدبلوماسية  (األكادميية  يف  التدريس  مزاولته  خالل  من 
ىخر  عدد  ويف  الحكومية  موسكو  جامعة  ويف  الدولية  للعالقات  الحكومي 
التي  املالحظات  بجمع  قمنا  ما  وإذا  التعليمية).  واملعاهد  املؤسسات  من 
التوصيات  من  جعبة  عىل  الحصول  فيمكننا  كتابه  يف  الدبلومايس  دونها 
واملستقبليني.  الحاليني  للدبلوماسيني  العملية  النظر  وجهة  من  النافعة 
التي  اإلجراءات  ببعض  املؤلف  اعرتاف  مفاجئ  وبشكل  الكتاب  يف  ونلحظ 
اتخاذ  يف  ظلها  يف  ترسع  التي  والحاالت  خاطئةن  كانت  والتي  اتخذها 
ارتكبها  أنه  املؤلف  يعترب  التي  االخطاء  بني  ومن  ذاك.  او  القرار  هذا 
وقال  واالكرث.  االكرث  بتنفيذ  مأموريه  مطالبة  من  الكايف  غري  املستوى  كان 
املجتمع». طبيعة  عىل  يقوم  للسفارة  الكادري  التزويد  «ان  الصدد:  بهذا 

ستيبانوف  به  يحظى  الذي  الكبري  التقدير  اىل  االشارة  من  هنا  لنا  بد  وال 
العلامء  قبل  ومن  والسويرسيني،  الروس  الدبلوماسيني  زمالئه  قبل  من 
القائم  التعاون  املقيمني يف سويرسا. ومتخض عن  العاديني  الروس  واملواطنني 
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يف  العامل  الرويس  الدبلومايس  وللسلك  السفارة  عمل  لفريق  يبديه  الذي 
كان  برين»  «مذكرات  كتاب  ان  عىل  التأكيد  تجديد  من  بد  وال  سويرسا. 
من  انطالقا  الدبلوماسية  النشاطات  طابع  يف  التمعن  إلعادة  جدية  محاولة 
مطلع  الثامنينيات  خالل  العامل  ويف  روسيا  يف  تشكل  الذي  الجديد  الواقع 

املايض. القرن  من  التسعينيات 
الروسية  السفارة  نشاطات  يف  االولويات  مقدمة  يف  كانت  التي  واملهمة 
و»االنغامس  السوق  تحوالت  الحاق  رضورة  يف  تجسدت  الحقبة  تلك  يف 
يف  الدميقراطية  العمليات  انجاز  يف  ذلك  ليسهم  السوق»  دبلوماسية  يف 
تطلب  حيث  املتعددة  الكربى  املشاكل  حل  السهل  من  يكن  ومل  البالد. 
كافة  من  الجدوى  مبستوى  واالرتقاء  الفكرية  القدرات  مضاعفة  االمر 

الروسية. السفارة  بها  تقوم  التي  النشاطات 
قدرا  ستيبانوف  تخصيص  حيال  القراء  من  كبري  عدد  سيندهش  ورمبا 
ويف  الفنية.  بالقضايا  سيويرسا  يف  الروسية  السفارة  لعناية  وقته  من  كبريا 
مرسح  فنانو  قام  برين  يف  الروسية  السفارة  رعاية  وتحت  السياق  هذا 
العروض  اىل  اضافة  سويرسا،  يف  العروض  بتقديم  ببطرسبورغ  الكبري  الدراما 
قدمها  التي  والعروض  الحكومي،  أومسك  كورس  فنانو  قدمها  التي  الفنية 
الفنية  النشاطات  اىل  اضافة  االبداعي  اميينا»  «نوفيي  مرسح  فنانو  ايضا 

سيورسا.  يف  الروس  واملبدعون  الفنانون  قدمها  التي  واالستعراضية 
الذين  الدبلوماسيني  من  القليل  العدد  اىل  نشري  ان  إال  هنا  يسعنا  وال 
الدولية  املزادات  عن  خاللها  من  متحدثني  مذكراتهم  تدوين  عىل  يدأبون 
عدد  تكريس  تم  حيث  و»كريستي»،  «سوتبيس»،  مثل  النادرة  للتحف 
هذا  عن  ليتحدث  ستيبانوف  الدبلومايس  كتاب  يف  الصفحات  من  كبري 
يزال  ال  ستيبانوف  السفري  ان  ايضا  وامللفت  الفن.  فصول  من  الفصل 
وردت  التي  الصور  ومعظم  التصوير،  كامريا  يفارق  ال  سنني  بضع  طوال 

شخصيا. التقاطه  من  كانت  الكتاب  يف 
التميز  ان  اىل  التوصل  ىخره  اىل  اوله  من  الكتاب  استطالع  خالل  من  وميكن 
لكل  يعود  برين  يف  الروسية  السفارة  اىل  املوكلة  املهام  تنفيذ  يف  والنجاح 
كافة  بني  الصف  ووحدة  التضامن  وبفضل  السفارة  عمل  فريق  من  فرد 
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خالل  من  نفسه  يستثني  ان  دون  فيها  املشاركة  وللشخصيات  لألحداث 
وممتعة. مشوقة  بلغة  الكتاب  يف  تحدثه 

الفروف  سريغي  الرويس  الخارجية  وزير  عن  نقال  الكتاب  مقدمة  يف  وورد 
ميض  وعقب  فيها  تم  التي  للحقبة  يعرض  املذكور  «الكتاب  إن  قوله 
الذي  املتبادل  والنبذ  الثقة  عدم  من  بنوع  التعاطي  عىل  السنني  عرشات 
جرى  كيف  عرض  الكتاب  يف  تم  الباردة،  الحرب  حقبة  يف  سائدا  كان 
الصغرى  الدوىل  وسويرسا  روسيا  بني  جديدة  نوعية  لعالقات  التأسيس 
بالذات  الحقبة  تلك  ويف  االوريب.  النطاق  ضمن  الكبري  الوزن  ذات  جغرافيا 
حجر  وضع  الجانبان،  بذلها  التي  الجهود  وبفضل  االساس  حجر  وضع  تم 
اىل  السويرسية  الروسية  بالعالقات  ارتقت  التي  االيجابية  للعملية  االساس 
بها  قام  التي  الدولة  وزيارة  املتكاملة.  الرشاكة  من  لها  الحايل  املستوى 
يف  نوعها  من  االوىل  كانت  والتي  ميدفيديف  دميرتي  الرويس  الرئيس 
ينتظر  الذي  الراقي  املستقبل  عىل  أكدت  قد  البلدين  بني  العالقات  تاريخ 

.(6-5 (الصفحتان  االصعدة»  كافة  عىل  البلدين  بني  التعاون  عالقات 
قد  ستيبانوف  والدبلومايس  الباحث  ان  اىل  أرشت  إن  مخطئا  اكون  ولن 
وخرباته  ستيبانوف  ومعارف  املالئم.  الوقت  ويف  املناسب  املكان  يف  ظهر 
يف  جذري  تحول  تحقيق  يف  أسهمت  قد  يكتنفها  التي  الجبارة  والطاقة 
وتطويرها.  والرشاكة  الصداقة  عالقات  لقيام  ومهدت  البلدين  بني  العالقات 
فعاال  مشاركا  كان  بل  فحسب،  االحداث  عىل  شاهدا  ستيبانوف  يكن  ومل 

الحقبة. تلك  يف  الجذرية  التطورات  حدوث  يف  ومبارشا 
أو  املعارص،  للمفهوم  تصوره  الجديد  كتابه  يف  ستيبانوف  السفري  ويعرض 
عىل  مفصل  بشكل  ويدأب  البالد  خارج  الروسية  السفارة  عمل  لفلسفة 
السفارة،  عمل  تنفيذ  وسبل  صيغ  تحليل  وعىل  التكتيكية  التحركات  تحليل 
تقرر  التي  واملحادثات  للزيارات  االعداد  يف  والتجارب  الخربات  ويتقاسم 
الوزراء  مجلس  رئيس  مستوى  او  الرويس  الخارجية  وزير  مستوى  عىل 
وعن  االعالمية  النشاطات  عن  ايضا  ويتحدث  البالد.  رئيس  مستوى  وعىل 
االهتامم  تثري  التي  القضايا  بني  ومن  البالد.  خارج  الوطن  ابناء  مع  التواصل 
اليومي  االهتامم  حول  ستيبانوف  عنه  تحدث  ما  هو  املذكور  الكتاب  يف 
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مواضيع  إال  ليست  برين»  و»مذكرات 
يف  اصطفت  متناغم  وبشكل  تألفت 
اىل  الكتاب  هذا  ويقف  األفرودة. 
دونها  ايل  الكالسيكية  املذكرات  جانب 
كورنيينكو،  وغ.  دوبرينني،  أ.  من  كل 
بيسمريتنيخ  وأ.  كفيتسينسيك،  ويو. 

وغريهم.
الهائل  اإلنهامر  القارئ يف ظل  ويدأب 
يدأب  املذكرات،  تحوي  التي  للكتب 
تستقي  التي  الكتب  اختيار  عىل 
والوثائق  االرشيف  من  محتوياتها 
التي  املواد  فيها  تنرش  والتي  املصدقة 
او  العام  الرأي  متناول  يف  تكن  مل 
يف  للبحث  تخضع  مل  التي  املسائل  تناول  خاللها  من  يتم  والتي  القارئ 
بحتة  وإبداعية  فنية  بطريقة  واملكتوبة  العملية  النظر  وجهة  من  السابق 

ستيبانوف. ودونه  الفه  ما  حال  هو  كام 
تاريخ  عن  تتحدث  التي  الثالثية  الكتب  سلسلة  تختتم  برين»  «مذكرات 

ليختنشتني\2\. وبإمارة  السويرسية  بالكونفدرالية  بالدنا  عالقات 
يتحدث  للمؤلف  جديد  للقضايا  زمني  تسلسل  جانر  يربز  الكتاب  هذا  ويف 
وعاما  بشهر،  وشهرا  بيوم،  يوما  السفارة  وحياة  نشاطات  عن  خالله  من 
العمل  فريق  بنبض  االحساس  من  ميكن  املتبع،  الجانر  هذا  وميكن  بعام. 
التي  الصعوبات  وعن  خلجه  يف  يدور  عام  االفصاح  املؤلف  من  ويتطلب 

يقلقه. وعام  يعانيها 
الحيثيات  يظهر  املوثقة،  األرشيفية  املواد  من خالل  كتابه  يف  املؤلف  ويظهر 
والتفاصيل الدقيقة للحياة اليومية لوزارة الخارجية الروسية وللجهاز املركزي 
بسبل  يتعلق  فيام  برين  يف  الروسية  وللسفارة  وللسفارة  الدبلومايس  للسلك 
البحث  هي  الكتاب  هذا  يف  واملمتع  وسويرسا.  روسيا  بني  الحوار  تفعيل 
يضعه  الذي  املعمق  والتحليل  الكتاب  مؤلف  الدبلومايس  يرقبه  كان  وما 
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السفري  ستيبانوف  أندريه  الزميل  الفها  التي  الكتب  خالل  من  تتبينت 
أدبية  بانوراما  تتبينت   وطاقته،  مواهبة  وبفضل  سويرسا،  لدى  الرويس 
هذه  جانب  واىل  وسويرسا.  روسيا  بني  الجوانب  متعددة  للعالقات  سياسية 
يخص  ما  حول  املضمون  ذات  املقاالت  من  حزمة  اضافة  ميكن  الكتب 
ما  وإذا  الدولية».  السياسية  «االحداث  مجلة  يف  نرشت  والتي  سويرسا 
املواد  تضم  بها  بأس  ال  مكتبة  تشكيل  ميكننا  كافة  االعامل  هذه  حشدنا 
روسيا  بعده  ومن  السوفييتي  االتحاد  بني  العالقات  نواحي  تتناول  التي 
دورا  تلعب  التي  جغرافيا  الصغرية  وسويرسا  مساحتيهام  واتساع  بعظمهام 

الدولية. السياسة  حلبة  عىل  فعاال 
عنوان  تحت  ستيبانوف  أندريه  ألفها  جديدة  أفرودة  مؤخرا  وصدرت 

.\1\«1999-1992 الرويس.  للسفري  اليومية  برين  «مذكرات 
ويف  ستيبانوف،  للسيد  االعامل  آخر  االفرودة  هذه  تكون  أال  يف  ونأمل 
من  هنا  بد  وال  بها.  يقوم  التي  الرائعة  النشاطات  خضم  يف  تكون  ان 
من  كبري  عدد  اليها  يرقى  ال  والتي  لستيبانوف  االبداعية  بالقدرات  التنويه 
يتمتع  التي  االبداعية  القدرات  هذه  مدى  ستيبانوف  يدرك  إذ  املؤلفني، 

واملزيد. املزيد  لتاليف  ويخرها  بها 
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يف ليبيا

الذي  بالشكل  ليبيا  عىل  العسكرية  الحملة  عارضت  قد  املانيا  مثل  كربى 

االطليس  ان  عن  االعالن  اىل  للناتو  العام  السكرتري  اضطر  ما  فيه،  نفذت 

اآلن. تكون  الذي  الجديد  الواقع  يف  فتمعنوا  االوريب.  لالتحاد  عدوا  ليس 

مجمل  يف  النظر  اعادة  عىل  محفزا  دورا  الليبية  الحالة  ستلعب  ورمبا 

االوربية  للدول  العسكري  االنفاق  وتقلص  للناتو.  العسكرية  املالية  السياسة 

منها  كل  يف  املحيل  الناتج  إجاميل  من  باملئة  واحد  حتى  أو   2 نحو  اىل 

مبستوى  ما  نوع  االرتقاء  اىل  رسور  وبكل  الدول  هذه  اىل  بالنسبة  ادى  ما 

فيها. االزدهار 

فقدت  قد  االوربية  العسكرية  القوات  ان  يف  تتمثل  املرافقة  االعراض  ولكن 

االمرييك. الدعم  عن  مبعزل  الترصف  عىل  القدرة 

الليبي،  النزاع  يف  االجنبي  التدخل  القبائل،  بني  العالقات  الرئيسية:  الكلامت 

لعام  املتحدة  االمم  قمة  الليبي،  االنتقايل  الوطني  املجلس  الليبي،  النفط 

.2005
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الرشعية  غري  للامرسات  للتصدي  مشرتكة  بعمليات  املتحدة  االمم  منظمة 

ليبيا  يف  حدث  ما  وكل  العامل.  يف  تلك  او  الحكومة  هذه  بها  تقوم  التي 

بها  يقوم  التي  الدويل  بالقانون  الترصف»  «حرية  عىل  اخرى  مرة  يؤكد 

بند  اي  ينص  فلم   1973 رقم  االمن  مجلس  قرار  أخذنا  ما  وإذا  زمالؤنا. 

كلامت  قرأنا  وإن  باالنظمة.  اطاحة  أو  قصف  عمليات  اي  عىل  بنوده  من 

املستمر  التشديد  فيها  فنلمس  الناتو  لحلف  العام  السكرتري  وترصيحات 

الدويل. االمن  مجلس  قرار  مبوجب  إال  يترصف  مل  الناتو  أن  عىل 

«املفهوم  معها  التعاطي  يف  تطبق  التي  االوىل  الحالة  املثال  ليبيا  وكانت 

قمة  يف  الحلف  اقره  والذي  الناتو»  لحلف  االسرتاتيجية  للعقيدة  الجديد 

الناتو  اسرتاتيجيات  كافة  وتنقسم   .2010 االول/اكتوبر  لترشين  لشبونة 

هيالري  رصحت  السياق  هذا  ويف  و»صلب».  «لني»،  جزئني  اىل  وتكتيكاته 

القوة  استخدام  عىل  الرتكيز  يتعني  بأنه  االمريكية  الخارجية  وزيرة  كلينتون 

ومن  االهداف.  لتحقيق  العسكرية  غري  واالوسائل  املفاوضات  «اللينة»: 

أي  فشلت  قد  الفكرة  لكن  أخرى  بطرق  الترصف  ارادوا  انهم  نرى  هنا 

القدمية. بالسبل  تطبيقها  تم  الناتو  اسرتاتيجيا  ان 

الحال  واقع  أظهرت  قد  ليبيا  أن  فرنى  حدث  ما  نتائج  تناولنا  ما  وإذا 

الفرنيس  الثنايئ  وظاهرة  التعبوية.  القدرة  ناحية  من  الناتو  اىل  بالنسبة 

ما  اظهار  محاولة  الحلفاء  وقرر  الحالة.  هذه  يف  عجزها  ابدت  قد  الربيطاين 

عن  مبعزل  يشء  فعل  بوسعها  ليس  أوربا  ان  يعني  ما  اوربا،  عليه  تقدر 

واملعلومات  االمريكية  االصطناعية  االقامر  استخدموا  ولقد  املتحدة.  الواليات 

واشنطن. لهم  قدمتها  التي  االستطالعية  االستخباراتية 

االوريب  االتحاد  الحساسية بني  اثار  كانت عامل جديداا  ليبيا  فإن  الواقع  ويف 

دوال  وان  خاصة  االوريب  االتحاد  جنبا  أزاح  الناتو  ان  حيث  الناتو،  وحلف 
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عليها  يتعني  إذ  بها،  ستتقدم  التي  املبادرات  وعىل  رشكاتنا  ستبديها  التي 

الذات.  عىل  باالعتامد  الليبية  السوق  اىل  وامكانياتها  مببادراتها  الخروج 

االفضل. تحقيق  يف  ونأمل  الالزم،  الدعم  بتقديم  الخارجية  وزارة  وستقوم 

موسكو  معهد  لدى  الدولية  االبحاث  معهد  باحثي  كبري  فورونني  يفغيني 

مطلق  العادة  فوق  روسيا  سفري  (الجامعة)،  الدولية  للعالقات  الحكومي 

السفري  انني  اىل  االشارة  أود   :2009-2004 الفرتة  خالل  بنام  يف  الصالحية 

مرتني  ليبيا  زرت  ولقد  ليبيا.  يف  البالد  ميثل  مل  والذي  الحضور  بني  الوحيد 

الفضية  باالوسمة  زياريت  من  واحدة  يف  تقليدي  وتم  بالقذايف  والتقيت 

نفيس. يف  ذكرى  لها  تحمل  التي 

ان  القول  اود  معهدنا  يف  االوروأطلنطي  االمن  مركز  امثل  وبصفتي   

منطقة  يف  والتعاون  االمن  مبسائل  مبارشة  صلة  عىل  ليبيا  يف  حدث  ما 

الليبي  النزاع  يف  الخارجي  التدخل  بتحليل  قمنا  ما  واذا  االورواطلنطي. 

آذار/مارس   27 حتى   19 من  امتدت  االوىل  مرحلتني  عن  الكشف  فيمكننا 

فرنسا  نفذتها  والتي  ليبيا  عىل  الحملة  من  الثنائية  املرحلة  وهي   2011

لتشمل  اتسعت  فقد  آذار  من   27 اعقبت  التي  املرحلة  أما  وبريطانيا. 

من  الحملة  يف  ارشاكها  اجل  من  الناتو  اركان  هيئة  اجهزة  كافة  استغالل 

املطروحة. االغراض  اىل  الوصول  اجل 

الذي  والتساؤل  الباقية،  االهتاممات  كافة  تفوق  بأهمية  تحظى  وليبيا 

االساسية  االسباب  حقيقة  نتجاهل  يجعلنا  الذي  ما  هو  االذهان  اىل  يتبادر 

االزمة  جذور  ان  يف  تتمثل  هنا  واالجابة  ؟  حدث  ما  وراء  وقفت  التي 

املتحدة  لالمم  العامة  الجمعية  قمة  عن  الصادر  النهايئ  البيان  اىل  تعود 

البندان  وتضمن  باإلجامع،  نصه  عىل  الجمعية  صوتت  حيث   ،2005 لعام 

يف  االعضاء  الدول  قيام  امكانية  عىل  ينصان  اللذين  و139   ،138 رقم 
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القيادة  صيغة  تزال  ال  الشخصية  لرؤيتي  ووفقا  البلد.  فيهذا  ستتشكل 

الفرتة  يف  الليبية  الساحة  عىل  وتوجد  املالمح.  غامضة  هناك  الجديدة 

حتى  ويصعب  الخارج.  من  بعضها  املدعوم  والقوى  الشخصيات  الراهنة 

حني  يف  القيادة،  يف  محكم  بشكل  االمور  بزمام  سيمسك  مبن  التكهن  اآلن 

عىل  االفضل  من  ورمبا  هذا.  عىل  لليبيا  الخارجي  السيايس  النهج  سيعتمد 

االهتامم  تركيز  هنا  وميكن  املرصية.  التجربة  عىل  االطالع  الصعيد  هذا 

السياسة  قسم  يف  يتضمن  مرص  يف  االسملمني»  «االخوان  برنامج  ان  عىل 

ظل  يف  متوازنة  خارجية  سياسة  انتهاج  رغبتهم  حول  الكلامت  الخارجية 

هذا  عن  االعالن  تم  قد  االقل  وعىل  الجانب.  االحادي  التعاطي  رفض 

مختلفة. مستويات  عىل  النهج 

يثري  وما  السياسية،  القوى  مختلف  بني  التناقضات  تشهد  ليبيا  تزال  وال 

وحاالت  املختلفة  الفصائل  بني  تقع  التي  املسلحة  الصدامات  القلق 

القضائية  املحاكامت  عن  مبعزل  القذايف  انصار  تصفية  وعمليات  النهب، 

وكانت  البالغني.  واالمتعاض  االشمئزاز  فيثري  القذايف  قتل  اما  الرشعية. 

وضمن  الدويل  القضاء  عرب  القضايا  كافة  بحل  تطالب  البداية  منذ  روسيا 

غري  جسدية  تصفية  عملية  إال  يكن  مل  شاهدناه  وما  الترشيعية.  االطر 

قبولها. املمكن  غري  من  رشعية 

فال  معها،  العسكري  التقني  وبالتعاون  ليبيا  يف  مبواقعنا  يتعلق  ما  اما 

سوفييتي  صنع  من  هي  الليبية  االسلحة  معظم  ان  حقيقة  تجاهل  ميكن 

من  الغربية  االسلحة  رشاء  عن  عوضا  ترميمها  املجدي  ومن  ورويس، 

الروس.  للخرباء  الحالة  بهذه  الحاجة  وستربز  فرنسا.  او  املتحدة  الواليات 

التي  الفاعلة  القنوات  لدينا  توجد  إذ  بعقالنية،  القضايا  هذه  وسنبحث 

النشاطات  مستوى  عىل  الكثري  سيعتمد  ذلك  جانب  واىل  استخدامها.  ميكن 
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الحقا  سجلته  ما  وهذا  املدنيني  بني  الضحايا  من  كبري  عدد  سقوط  اىل 

والتحقق  بعد  فيام  املسألة  هذه  تناول  من  بد  وال  الدولية.  املنظامت 

مالبساتها. من 

املكثفة  االتصاالت  واجريت  النزاع  لفض  املحاوالت  استمرت  االثناء  تلك  ويف 

مارغيلوف  ميخائيل  زار  روسيا  بذلتها  التي  الجهود  وضمن  النزاع.  بطريف 

الخاص  املبعوث  الدولية،  للشؤون  الرويس  االتحاد  مجلس  لجنة  رئيس 

والتقى  الثوار  مع  االتصاالت  واجرى  ليبيا  زار  افريقيا،  اىل  الرويس  للرئيس 

الليبي. االنتقايل  الوطني  املجلس  عن  ممثلني  موسكو  واستقبلت  القذايف، 

ليبيا،  يف  املتحدة  االمم  نشاطات  بتوسع  ترحيبها  عن  موسكو  واعربت 

تسوية  يف  محوريا  دورا  املتحدة  االمم  لعب  اهمية  عىل  تؤكد  تزال  وال 

فيها. الدولة  مؤسسات  وصياغة  النزاع  بعد  األوضاع 

بتطبيع   2011 االول/أكتوبر  ترشين  من  االول  بتاريخ  روسيا  وقامت 

االنتقايل  باملجلس  رسميا  واعرتفت  الجديدة  الليبية  السلطات  مع  العالقات 

التوطيد  نحو  موسكو  سعي  يف  يتمثل  والواقع  الليبي.  للشعب  ممثال رشعيا 

للعالقات مع السلطات الجديدة هناك. ويدور الحديث حول تطويراالتصاالت 

كافة  تنفيذ  اىل  الرامية  التصاالت  فيه  مبا  الجديدة  السلطات  مع  الثنائية 

الرشكات  وتحاول  ليبيا.  يف  الروسية  الرشكات  سابقا  وقعتها  التي  العقو 

تفعيل  تحاول  «غازبروم»،  ورشكة  الروسية،  الحديدية  الخطوط  رشكة  مثل 

الواقع  خلفية  عىل  العملية  هذه  صعوبة  مدركون  ونحن  ليبيا.  يف  نشاطاتها 

البلد. هذا  يف  الجديد 

التي  السيناريوهات  تناول  املستديرة،  البحث  مائدة  وراء  هنا،   وتم   

االمر  لكن  املقبلة،  املرحلة  خالل  ليبيا  يف  االوضاع  تحكم  ان  لها  ميكن 

التي  الداخلية  السياسية  االوضاع  عىل  جله  يف  سيعتمد  املسار  هذا  عىل 
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ساركوزي  وقام  قريبة.  باتت  الحبكة  ونهاية  قيض»،  قد  «األمر  كان  الفرتة 

طرابلس،  الليبية  العاصمة  بزيارة   2011 ايلول/سبتمرب   15 بتاريخ  وكامريون 

الشباب. من  حشود  اىل  ساركوزي  وتحدث 

قد   الذى  املوضوع  اىل  العودة  اريد  العامة  النواحي  اىل  التعمق  وبدون 

معلومات  أن  اىل  هنا  االشارة  املعقول  ومن  النفط.  وهو  هنا  عنه  تحدثنا 

يف  وجه  قد  كان  الليبي  االنتقايل  الوطني  املجلس  ان  عن  كشفت  صحفية 

فيها  التأكيد  جرى  القطري  االمريي  الديوان  اىل  رسالة   2011 نيسان/ابريل 

مقابل  لفرنسا  تخصص  الليبي  الخام  النفط  من  باملئة   35 نسبة  ان  عىل 

ميكننا  فهل  هنا  ومن  للمجلس.  واملستمر  الدائم  الدعم  باريس  تقديم 

ليس  مرتبطا  كان  الليبيني  للثوار  والربيطاين  الفرنيس  الدعم  ان  االفرتاض 

افريقيا والرشق  الحرية والدميقراطية يف منطقة شامل  بالرغبة يف نرش  فقط 

ان  اىل  االشارة  وتجدر  الليبي؟  النفط  حامية»  عن  و»باملسؤولية  االوسط 

بعد  بالنفط  لفرنسا  الثالث  املزود  فيها  االحداث  اندالع  حتى  كانت  ليبيا 

تستوردها  التي  النفط  كميات  فيه  فاقت  الوقت  يف  وروسيا،  الخليج  دول 

من  و  السعودية.  العربية  من  تستوردها  التي  تلك  عن  ليبيا  من  فرنسا 

املستقبل. يف  األوضاع  اليه  ستؤول  مبا  التكهن  الصعب 

الرشق  لدائرة  وتونس  ليبيا  لقسم  الثاين  السكرتري  الدينوف  رجب  مراد 

استمرت  لقد  الروسية:  الخارجية  وزارة  لدى  افريقيا  وشامل  االوسط 

استمرت  ليبيا،  يف  االحداث  الندالع  االوىل  االيام  ومنذ  الروسية  الخارجية 

رقم  الدويل  االمن  مجلس  قرار  عليه  نص  ملا  التلقائية  للتاويالت  بانتقاداتها 

وكان  الجامهريية.  عىل  جوي»  حظر  «منطقة  بفرض  املتعلق  وللبند   1973

تقديم  اي  االرضية  لالهداف  الجوي  القصف  يعني  الحظر  هذا  خرق 

الجوي  القصف  وادى  للثوار.  أي  الليبي،  النزاع  طريف  من  لطرف  دعم 
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املستويات،  مختلف  عىل  الرسائل  تبادل  اىل  اضافة  دوري  بشكل  مستمرة 

طرابلس  يف  الفرنسية  املصالح  بتمثيل  باريس  من  وبطلب  روسيا  وقامت 

فيها. االحداث  اندالع  منذ 

يتعلق  فيام  الدرجة  هذه  اىل  حاسمة  تكن  مل  باريس  فإن  يبدو  ما  وعىل 

التوجه  فإن  األغلب  وعىل  للجميع،  معروفا  اآلن  أصبح  الذي  القذايف  مبصري 

عائلته  مع  القذايف  ومغادرة  ليبيا  يف  النار  اطالق  وقف  يفضل  كان  الفرنيس 

للمالحقة  يتعرض  أال  أجل  من  وذلك  الثالث  العامل  دول  من  واحدة  اىل 

االحداث  ان  بيد  الدولية.  الجنايات  ملحكمة  وتسليمه  الليبية  االرايض  عىل 

لها. آخر  منحى  أخذت 

عىل  ليبيا  يف  التطورات  حيال  الفرنيس  املوقف  تبلور  عن  تحدثنا  ما  واذا 

استغلت  قد  فرنسا  ان  اىل  االشارة  من  بد  ال  فعندها  العريب  الربيع  ضوء 

قرار  استصدار  وراء  ساعية  الكبار  الثامين  مجموعة  ترؤسها  الفرتة  تلك  يف 

مواطني  «طموحات  دعم  بهدف  دوفيل»  «رشاكة  برنامج  وضع  حول 

االقتصاد».  وتحديث  تحقيق  الدميقراطية  التحوالت  نحو  العربية  الدول 

املساعدات  لتقديم  الرشاكة  هذه  ضمن  خاص  صندوق  استحداث  وتم 

«رشاكة  اىل  وانضمت  االوسط.  الرشق  ومنطقة  افريقيا  شامل  لدول  املالية 

الجيدية»  «ليبيا  واالردن، ومتت دعوة  املغرب  ثم  تركيا ومرص ومن  دوفيل» 

الكبار  الثامين  مجموعة  قمة  اتخذته  قرار  مبوجب  وتم  اليها.  لالنضامم 

أن  إال  منصبه.  عن  القذايف  تنحي  تضمن  الذي  االسايس  املطلب  توثيق 

للجامهريية. الناتو  قصف  يف  متثل  آخر  طريق  يف  تسري  راحت  االحداث 

االحداث  ازاء  باريس  موقف  ساركوزي  الفرنيس  الرئيس  بدو،اعلن  ما  وعىل 

فرنسا  سفراء  باجتامع  القاها  كلمة  يف   متاما  واضح  بشكل  ليبيا  يف 

تلك  يف  ولكن   .2011 آب/أغسطس   31 بتاريخ  باريس  يف  املعقود  الوري 
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بالنسبة  الرئيسية  الهيآت  الفرانسيون  يقوله  ما  وحسب  الينا  بالنسبة 

مجلس  يف  شهدناه  فيام  التحديد  وجه  عىل  ذلك  وتجىل  ايضا.  اليهم 

بالنزاعات  املتعلقة  القرارات  مشاريع  مختلف  بحث  خالل  الدويل  االمن 

االوسط. والرشق  افريقيا  شامل  يف 

ومنذ  انه  سنلمس  وفرنسا  ليبيا  بني  العالقات  تاريخ  يف  تعمقنا  ما  وإذا 

تشهد  البلدين  بني  العالقات  راحت   2004 سنة  ليبيا  عن  العقوبات  رفع 

مختلف  عىل  الرسمية  الزيارات  تبادل  وجرى  ومطردا.  مستمرا  تطورا 

فيه  كان  الذي  الوقت  يف  الدوالرات  مباليني  العقود  ابرام  وتم  املستويات 

وهذا  فرنسا.  اىل  الليبية  الصادرات  من  باملئة   99 نسبة  يشغل  النفط 

يف  االوضاع  تسوية  يف  النشيطة  ولندن  باريس  مشاركة  لفهم  ايضا  مهم 

االخرية. اآلونة  يف  ليبيا 

العديد  يف  به  رصحوا  وما  السياسة  خرباء  به  يتكهن  مبا  صدقنا  ما  واذا 

وباريس،  موسكو  من  كل  يف  ايضا  اجريت  التي  واالجتامعات  الحلقات  من 

الغرب  اىل  بالنسبة  مفاجأة  شكلت  العريب  الربيع  احداث  ان  استنتاج  ميكن 

يف  البناء  اعادة  من  نوع  اجري  ورمبا  التحديد.  وجه  عىل  فرنسا  واىل 

وإذا  وتطورها.  االحداث  سري  خالل  لباريس  الخارجية  السياسية  التعاطيات 

هناك  وقعت  التي  املفاجأة  االحداث  فإن  املثال  سبيل  تونس عىل  اخذنا  ما 

عىل  توجب  ان  يعني  وهذا  الخارجية،  وزارة  ادارة  تغري  اىل  أفضت  قد 

جانب  اىل  املنطقة  يف  االوضاع  مع  للتعاطي  جديدة  سبل  اعداد  فرنسا 

قد  املتوسط   حوض  لدول  اتحاد  بانشاء  نادت  التي  ساركوزي  فكرة  أن 

أن  ايضا  الواضح  من  ليبيا  يخص  وفيام  للتعديالت.  االخرى  هي  تعرضت 

املتبع  النهج  يف  النظر  واعادة  املبديئ  التغري  من  نوعا  شهد  معها  التعاطي 

الصدد  بهذا  وباريس  موسكو  بني  االتصاالت  كانت  ولقد  املسار.  هذا  عىل 
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بقضايا  يتعلق  فيام  كبرية  مبالغ  وظفنا  قد  كنا  فقد  االسف  ومع  السابق. 

وتطبيقها. النفطية  العقود 

دول  اىل  بالنسبة  وخاصة  مخيفة  بادرة  كان  ليبيا  يف  حصل  ما  ان  وأعتقد 

هامتان  مادتان  والغاز  النفط  فإن  وبالطبع  وافريقيا.  وآلسيا  الثالث  العامل 

الليبية  الحالة  من  وميكن  اهمية.  يشكل  ايضا  ليبيا  من  والقرب  للغاية 

الجميع  اىل  اظهروا  قد  األمريكان  ان  حيث  الياسية  العربة  استخالص 

«ما  واحد  كل  فسيحصل   وإال   القذايف  طريق  عىل  السري  يتعني  ال  انه 

معنى  متثل  ذلك  يف  ان  وأعتقد  امة،  بناء  القذايف  حاول  لقد  يستحقه». 

االقتصادية. طموحاته  جانب  اىل  مساعيه 

عىل  التأثري  يف  الصحفيون  لعبه  الذي  الدور  مدى  املعروف  من  وأصبح 

متيزت  األمريكان،  ميولها  التي  القنوات  ومتيزت  ليبيا.  يف  االحداث  سري 

صحافتنا  أما  ذيك.  بشكل  للمشاهد  الكذب  تقديم  خالل  من  بترصفاتها 

واالستفهام  املشاكل،  تفاصيل  يف  الخوض  تحاول  ومل  ضعفها  اظهرت  فقد 

للغاية. محزن  أمر  وهذا  التيار.  وارء  وانجرت 

وزارة  يف  االوىل  األوربية  للدائرة  فرنسا  قسم  رئيس  بودروف  بوريس   

سياسة  بانتهاج  ساركوزي  نيكوال  الفرنيس  الرئيس  يقوم  الروسية:  الخارجية 

نتساءل  اننا  إال  لبالده.  الوطنية  املصالح  ادراك  تعتمد عىل  مستقلة  خارجية 

نظريه  من  كل  مع  افريقيا  شامل  يف  االأوضاع  فيها  ينسق   حد  اي  اىل 

ان  حيث  كامريون  ديفيد  الربيطاين  الحكومة  ورئيس  اوباما  باراك  االمرييك 

الرتكيز  من  هنا  بد  وال  آخر.  اطار  ضمن  لبحثها  مادة  تشكل  املسألة  هذه 

التي  املتميزة  العالقات  ظل  يف  الفرنسية،  الخارجية  النشاطات  ان  عىل 

العالقات  يف  البلدين  بني  الدائم  والتفاهم  وموسكو  باريس  بني  تربط  

الرئيسية  الدولية  الهيآت  يف   مواقفنا  مع  احيانا  تتطابق  ال  الثنائية، 



189 Digest, 2011

حوار

الكعكة».  من  جزء  عىل  يحصلوا  «لن  انهم  عىل  يؤكدون  الدوام  عىل 

طابعا  لتأخذ  التطورات  يحولون  وراحوا  صالحهم  يف  االوضاع  هذه  واستغلوا 

عقب  القضايا  من  الكثري  اتضح  ولكن  حقا.  املسلحة  الثورة  باندالع  يوحي 

يحاول  القذايف  كان  التي  االسلحة  مستودعات  عىل  يستولون  راحوا  ان 

الغربية. الجوية  الحامية  عىل  حصلوا  حيث  وتدمريها،  قصفها 

السيطرة  من  شباط/فرباير  نهاية  حتى  متكنوا  فقد  باالسالميني  يتعلق  ما  أما 

اشد  بشكل  املتطرفة  االصولية  القوانني  وفرض  البالد،  يف  مدن  ثالث  عىل 

وسبي  الرؤوس،  قطع  حاالت  وسجلت  افغانستان،  يف  الحال  عليه  هي  مام 

حيث  من  كانوا  الليبيني  ان  اىل  هنا  عنايتكم  والفت  ذلك.  اىل  وما  النساء 

يعرفون  ممن  أفغانستان  يف  املسلحني  بني  الثانية  املرتبة  يشغلون  العدد 

املناطق  من  منحدرين  كانوا  هؤالء  ان  ايضا  وامللفت  العرب».  «باالفغانيني 

والبيضاء.  التحديد هام درنة،  اثنتني عىل وجه  الليبية ومن مدينتني  الرشقية 

القذايف  واعتقد  القاع  عىل  ركدوا  قد  املدينتني  هاتني  يف  االسالميون  وكان 

خالف  عىل  كان  الواقع  ان  بيد  والديني،  الفكري  سالحهم  نزع  قد  بأنهم 

للظهور. املناسب  الوقت  يتحينون  كانوا  إذ  متاما  ذلك 

ذلك  يف  ان  وارى  تغيريه،  املستحيل  من  أصبح  ليبيا  يف  حدث  ما  وان 

«سيئا»،  أم  «جيدا»  كان  القذايف  ألن  وليس  الينا،  بالنسبة  كبرية  خسائر 

تتمتع  كانت  والتي  ليبيا  يف  بها  نحظى  كنا  التي  الكربى  للمصالح  نظرا  وإمنا 

«كالشنكوف»  مليون  5ر1  رشاء  يعتزم  القذايف  كان  مثال،  واعد.  مبستقبل 

االسلحة،  احدث  عىل  للحصول  بالده  حاجة  عن  وتحدث   ،2010 سنة 

الرويس  بالسالح  ومعرفته  الرويس  «العامل»  عىل  اعتامده  من  منطلقا 

ليبيا  مع  العسكري  التقني  التعاون  فقدنا  يبدو  ما  وعىل  له.  واحرتامه 

يف  ابرمناها  التي  النفطية  العقود  لنا  تعيد  ان  أرجح  وال  كامل،  بشكل 
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الدويل  االمن  مجلس  قراري  اتخاذ  تم  ذلك  جانب  واىل  املتحدة.  االمم 

تربير  فرصة  منحهم  حتى  ودون  ليبيا  ممثيل  مشاركة  دون  و1973   1970

الجانب  ان  جيدا  وأذكر  الواقع.  عىل  الضوء  وادالء  بالدهم  يف  يحدث  ما 

الحصول  يف  املساعدة  طالبا  االخرى  الدول  واىل  بالدنا  اىل  توجه  قد  الليبي 

املتحدة،  االمم  مقر  اىل  جدد  لليبيا  ممثلني  لوصول  االمريكية  الفيزا  عىل 

النظام  عىل  املتحدة  االمم  لدى  الليبي  املندوب  انقالب  أعقاب  يف  وذلك 

التأشريات،  الليبية  الجهة  متنح  ومل  الثوار.  صفوف  اىل  وانضاممه  بالده  يف 

ما. ليشء  واضحا  إثباتا  الخطوة  هذه  يف  وارى 

حينام  بودتسريوب  السفري  محقا  كان  فقد  الواقع  ارض  عىل  جرى  ما  أما 

ورغم  ليبيا.  يف  باالوضاع  احاطت  والخداع  الكذب  من  تالال  ان  قال 

كان  القذايف  معمر  له  أسس  الذي  النظام  بأن  االعرتاف  من  بد  ال  ذلك 

الليبي  النظام  قوى  بإمكان  وكان  متهالكا.  اصبح  قد  الفرتة  تلك  حتى 

أذى  بأن  تامة  ثقة  عىل  كانت  النظام  هذا  اقطاب  لكن  تترصف  ان 

الذي  االجنبي  التدخل  حدوث  احتامل  اهاملهم  عن  ناهيك  يلحقها،  لن 

األحاديث  وكافة  الليبية.  بالثورة  عرف  ما  تكون  فيام  الحاسم  الدور  لعب 

وباملدفعية  الطائرات  من  املدنيني  القذايف  قوات  قصف  حول  واالقاويل 

الدبلوماسيني  من  وعدد  وكنت  والحقيقة.  تتفق  ال  الصواريخ  وبواسطة 

عىل  وتحققنا  امس.  يوم  قصفت  انها  قالوا  التي  املناطق  عىل  جلنا  قد 

شيئا  ان  لنا  اكدوا  الذين  املناطق  هذه  سكان  اىل  وتحدثنا  الواقع  ارض 

يحدث. مل  القبيل  هذا  من 

القذايف  ان  املعروف  من  حيث  بنغازي،  يف  بداأت  قد  االحداث  وكانت 

اىل  البالد  عاصمة  ونقل  اهلها  من  السلطة  السابق  يف  انتزع  قد  كان 

وكانوا  القذايف  ومن  طرابلس  من  ممتعضني  هناك  األهايل  وكان  طرابلس. 
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وستحصل  العامل.  كافة  يف  االوضاع  عىل  سيؤثر  هناك  االصوليني  وانتصار 

ستمنح  التي  أفغانستان  يف  لها  وهيبة  دعم  عىل  بذلك  املتطرفة  القوى 

لنشاطاتها. اراضيها 

الحملة  اهمية  حول  سيكون  استخالصه  ميكن  الذي  االضايف  واالستنتاج 

االكاذيب  من  تالل  اختالق  تم  حيث  لخوضها،  استعدادنا  ومدى  املعنوية 

االستعداد  علينا  انه  يعني  الفعال، وهذا  دوره  الكذب  لهذا  وكان  ليبيا  حول 

والرياء. الكذب  من  الحملة  هذه  ملثل  التصدي  المكانية 

املتحدة،  االمم  هيبة  احدار  ظاهرة  عىل  الضوء  اسلط  أن  من  هنا  بد  وال 

الدولية،  العالقات  يخص  فيام  اساسيا  دورا  تشغل  ان  عىل  اعتدنا  حيث 

إذ  حصلت  قد  نوعها  من  فريدة  خطرية  سابقة  ولكن  صحيح.  املبدأ  وهذا 

اشارات  او  دالئل  اية  يتضمن  مل   1970 رقم  الدويل  االمن  مجلس  قرار  أن 

أما  العامليني.  والسالم  األمن  عىل  خطرا  تشكل  ليبيا  يف  االوضاع  ان  حول 

الواضح  غري  من  حني  يف  االخطار  هذه  اىل  اشار  قفد   1973 رقم  القرار 

تم  حيث  مسبوقة  غري  خطرية  بادرة  يخلق  ذلك  وكل  االخطار.  هي  ما 

الخارجي  التدخل  يحظر  الذي  املتحدة  االمم  ميثاق  من  الثاين  البند  خرق 

املستقلة. للدول  الداخلية  بالشؤون 

السفري  به  تفضل  ملا  التامة  موافقتي  عن  االعراب  حديثي  ختام  يف  واريد 

وسائل  رسمه  تحاول  ملا  متاما  مغاير  شخص  هو  القذايف  ان  حول  أكوبوف 

باملستقبل. تعلقه  من  أكرث  باملايض  متعلق  هنا  االمر  وان  عنه،  االعالم 

الرشق  لشؤون  الروسية  الخارجية  دائرة  مستشاري  كبري  تشاموف  فالدميري 

لدى  الصالحية   مطلق  العادة  فوق  روسيا  سفري  افريقيا،  وشامل  االوسط 

ظاهرة  إال  ليس  ليبيا  يف  حدث  ما  أن  أرى   :2011-2008 الفرتة  خالل  ليبيا 

ومبباركة  شؤونها  يف  مبارش  بشكل  التدخل  تم  ألنه  وذلك  نوعها  من  خطرية 
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تتطور  ان  ميكن  سيناريوهات  ثالثة  توجد  انه  وارى  ليبيا.  يف  التطورات 

البالد،  متزق  يف  يتمثل  االول  السيناريو  البلد.  هذا  يف  مبوجبها  االوضاع 

والرببر  العرب  وبني  والقبائل  املناطق  بني  كبرية  تناقضات  توجد  حيث 

عىل  فسيقترص  املحتمل  الثاين  السيناريو  أما  والعلامنيني.  االسالميني  وبني 

اىل  ليبيا  وتحويل  التطريف  وبطابعهم  السلطة  عىل  التام  االسالميني  استيالء 

دميقراطية  اعالن  يف  يتمثل  ان  له  رمبا  الثالث  والسيناريو  ثانية.  افغانستان 

يف  وارى  واملناطق.  القبائل  بني  السلطات  تقاسم  ظلها  يف  يتم  شكلية 

الحفاظ  وسيتم  روسيا.  اىل  بالنسبة  االفضل  سيكون  أنه  الثالث  السيناريو 

ستكون  الليبية  القيادة  الن  وذلك  وليبيا  بالدنا  بني  السياسية  العالقات  عىل 

املتحدة  الواليات  مع  العالقات  يف  توازن  كعامل  لتستغلها  بروسيا  معنية 

الغربية. واوربا 

أفضل  يف  ميكننا  املقبلة  وليبيا  روسيا  بني  االقتصادية  بالعالقات  يتعلق  وفيام 

سابقا.  ليبيا  يف  به  نجظى  كنا  الذي  والوجود  املشاريع  استعادة  االحوال 

فساد  بعمليات  ذلك  يرتافق  ان  دون  ليبيا  يف  عقد  اي  ابرام  يتم  ومل 

لبالدنا  جديدة  عقود  عىل  والحصول  بباسطة.  مستحيال  كان  والغري  ورشوة، 

االمتيازات  منح  يتم  ان  املرجح  من  حيث  مؤكد،  غري  أمرا  يبدو  ليبيا  يف 

املنتظر  ومن  املعارضة.  لقوات  الدعم  قدمت  والتي  حاربت  التي  للجهات 

بد  وال  هناك،  الجديدة  العقود  من  باملئة   30 عىل  فرنسا  منح  يتم  ان 

املستمر  الفرنسيني  نفي  رغم  الليبية  الكعكة  تقاسم  عامل  اىل  االشارة  اىل 

معقدا  فسيكون  وطرابلس  موسكو  بني  العسكري  التقني  التعاون  أما  لذلك. 

اآلن. وبغداد  موسكو  بني  الصعيد  هذا  عىل  العالقات  غرار  عىل 

االصوليني  استيالء  احتامل  يف  فسيتمثل  روسيا  اىل  بالنسبة  األسوا  االمر  أما 

املستطرقة  االواين  لنظرية  وفقا  يعمل  املعارص  والعامل  ليبيا.  يف  السلطة  عىل 
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من  كبرية  كميات  عىل  االستيالء  خالل  من  ومرص،  تونس  من  كيل  فقدان 

اجراء  املمكن  من  السياق  هذا  ويف  ليبيا.  متتلكها  التي  الباطنية  الرثوات 

من  وذلك  نتائجها  يف  والغش  التدليس  يتم  اشهر  بضعة  بعد  انتخابات 

ان  احدا  يهم  وال  ليبيا.  يف  وقيامها  الدميقراطية  انبعاث  عن  االعالن  اجل 

سيكون  التقسيم  وأن  االهلية  الحرب  مستنقع  يف  فشيئا  شيئا  تغوص  البالد 

قبل  من  النفطية  املواقع  حامية  يف  االهم  االمر  يبقى  حني  يف  مصريها، 

اتخاذ  فيه  يتم  وبشكل  النفط  استخراج  عىل  للحفاظ  املرتزقة  العنارص 

التكهنات  هذه  مؤيدا  واشري  غربية.  رقابة  تحت  البالد  يف  القرارات  كافة 

الثالثة  املرحلة  واننا  نهايتها  عن  البعد  كل  بعيدة  اآلن  ليبيا  احدث  ان  اىل 

وصعبة. معقدة  دراما  من 

بني  التناقضات  االوىل  وبالدرجة  ليبيا  يف   االوضاع  سطح  عىل  وستطفو 

وتفيد  االسالمية.  التيارات  وخاصة  عموما  السلطة  عىل  والرصاع  القبائل 

يبلغ  الراهنة  الفرتة  يف  التقريبي  االسالميني  عدد  بأنه  الجزائرية  الصحافة 

الليبية  القوى  مختلف  بني  ستستمر  والنزاعات  مسلح.  آالف  خمسة  نحو 

بشكل  هدئت  قد  االوضاع  بان  الجزم  اليوم  ميكننا  وال  طويلة،  لفرتة 

املستبعد  غري  من  اصدقائيالعرب:  احد  قالها  بعبارة  حديثي  وأختتم  تام. 

بأيار/مايو  االنتخابات  يف  سيفوز  الذي  الجديد  الفرنيس  الرئيس  يقوم  ان 

مالبساته. كافة  لدراست  الليبي  امللف  لفتح  خاصة  لجنة  بتأسيس   2012

معهد  يف  العربية  الدراسات  مركز  باحثي  كبري  بودتسريوب  الكيس 

العادة  فوق  الرويس  السفري  الروسية،  العلوم  الكادميية  التابع  االسترشاق 

من  امتكن  لو  أود   :1996-1993 الفرتة  خالل  ليبيا  لدى  الصالحية  مطلق 

بليبا.  وعالقاتها  روسيا  عىل  االنعكاسات  هي  وما  ليبيا  يف  حدث  ما  فهم 

وفقه  ستسري  الذي  املنحى  عىل  ستعتمد  املسار  هذا  عىل  عموما  واألوضاع 
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عرشة  ميض  بعد  مثنا  اغىل  سيكون  الذي  ما  التكهن  اليوم  املتعذر  من 

االوسط.  الرشق  يف  وخاصة  النفط،  برميل  ام  املاء  برميل  اليوم:  من  اعوام 

املهنية  والنقابلت  السياسية  االحزاب  اىل  تفتقر  الراهنة  الفرتة  يف  وليبيا 

تلقى  ان  اىل  ذلك  وادى  والعامة.  االالجتامعية  املنظامت  اشكال  ولكافة 

شكل  ان  يعني  ما  الليبية  القبائل  عاتق  عىل  املؤسسات  هذه  مهام 

فان  ليبيا.  مستقبل  سيحدد  الذي  هو  القبائل  بني  ستربز  التي  العالقات 

فارفايل  قبائل  لتعرف  سيطرتها  عودة  اىل  تسعى  الساعدي  مثل  القبائل 

قبيلة  اما  سحيق.  زمن  منذ  لليبيا  صاحبا  كان  من  والقذايف  واملقرحي 

املقربة  «الدائرة  ممثلوها  ودخل  الحاكمة  بالنخبة  صلة  لها  فكانت  فارفايل 

السلطة  يف  ارشاكهم  اىل  يسعون  انهم  اليوم  انصارها  فيعلن  للقذايف» 

مليون شخص. ليبيا حوايل  يبلغ يف  فارفايل  ان عدد  بالذكر  الجديدة. وجدير 

السلطة  اىل  يسعون  املتطرفني  االسالميني  ان  فاوضح  اوضح  بشكل  ونرى 

رئيس  الجليل  عبد  مصطفى  فإن  عموما  فعال.   اليها  ويصلون  بدورهم 

دخل  قد  وكان  اسالمية.  شخصية  هو  الليبي  االنتقايل  الوطني  املجلس 

الصعب  من  كان  إذ  الليبي،  العدل  وزير  منصب  وتسلم  القذايف  حكومة 

من  اراد  أنه  بيد  الحكومة  يف  الجليل  عبد  ارشاك  قرار  اتخاذ  القذايف  عىل 

االسالم. حيال  نظامه  لربالية  مدى  اظهار  اخرى  ناحية 

االوضاع  ساحة  عىل  وإياكم  بها  قمت  التي  القصرية  الجولة  عقب  ويسعني 

عىل  نرش  ما  خالل  من  دبلوماتيك»  «موند  ذكرته  مبا  االستشهاد  الليبية 

االطاحة  ان  كتب  الذي  كاسني  برنار  تحريرها  رئيس  عن  االلكرتوين  موقعها 

لعملية  حد  وضع  نحو  الغربية  الدول  من  سعيا  كانت  القذايف  بنظام 

استنتاج  هنا  ميكن  ذلك  من  وانطالقا  الغربية.  السيطرة  من  العبيد  تحرير 

عىل  غربيا  واقتصاديا  سياسيا  ردا  كانت  ليبيا  شهدتها  التي  األحداث  أن 
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الجودة  عايل  الليبي  النفط  وأن  خاصة  تريبوليتانيا.  عىل  السوفييتة  والصاية 

الكربيت. من  وخال 

والنفط  الطبيعية.  برثواتها  افريقيا  بلدان  اغنى  من  واحدة  ليبيا  ان 

منطقة  يف  عمل  ومن  الكربيت.  من  وخال  الجودة  عايل  ليبيا  ىف  املستخرج 

تنمو  التي  والخضار  الفواكه  ونوعية  بجودة  تام  علم  عىل  افريقيا  شامل 

الرشيط  وهو  كم   1770 الليبي  الساحيل  الرشيط  طول  ويصل  ليبيا.  يف 

عن  ناهيك  االبيض،  البحر  شاطئ  عىل  افريقية  دولة  متتلكه  الذي  االطول 

ما  الناصعة  البيضاء  الرمال  من  معظمه  يف  يكون  يكاد  الساحل  هذا  ان 

السياحية.  والنشاطات  للسياح  مرتعا  تصبح  أن  مبالغة  وبدون  ليبيا  يخول 

والرومانية  اإلغريقية  اآلثار  من  هائل  كم  عىل  الليبية  االرايض  وتحتوي 

االيطاليني. الخرباء  من  مبساعدة  جزئيا  ترميمها  تم  التي 

يف  املتقدمة  املراكز  من  واحدة  تشغل  ليبيا  كانت  ذلك  جانب  واىل   

الف   14 اىل  تصل  فيها  الفرد  (وحصة  الدخل  مستوى  حيث  من  افريقيا 

 75 اىل  يصل  عمري  متوسط  ظل  يف  املحيل  الناتج  اجاميل  من  دوالر 

عىل  القذايف  عهد  يف  تحصل  املواطنني  من  كبرية  رشائح  وكانت  عاما). 

والطبابة  التعليم  مثل  الدولة  من  املقدم  االجتامعي  والدعم  املعونات 

دوالر  الف   30 حوايل  مبلغ  تقدم  الدولة  وكانت  معظمهام.  يف  املجانيني 

الزواج. عند  كمعونة 

كان  انه  اىل  الكثريون  يشري  حني  يف  األطوار  غريب  قائدا  القذايف  وكان 

االسالمي  للحوار  كبري  اهتامم  ايالء  يتم  عهده  يف  وكان  عرصه.  يسبق 

الدوام  عىل  يجريها  كان  التي  املكثفة  االتصاالت  اىل  اضافة  املسيحي 

مضت  عاما  ثالثني  حتى  او  عرشين  منذ  القذايف  وأدرك  الفاتيكان.  مع 

واصبح  االهمية  هذه  يدركون  اآلن  الجميع  وبات  العذبة.  املياه  أهمية 



االحداث السياسية الدولية182

يف ليبيا

مل  انها  غري  لنا،  رشيكا  األخرى  هي  سورية  وكانت  السوفييتية.  البحرية 

اىل  مياهها  اىل  للدخول  الواسعة  الصالحايت  هذه  مبثل  لنا  تسمح  تكن 

وقت. أي  ويف  مرفأ  اي 

النفطي.  املجال  يف  بليبيا  السوفييتي  االتحاد  اهتامم  تجاهل  ميكن  وال 

بوسعنا  كان  نفسه  الوقت  ويف  أوربا.  اىل  سيبرييا  من  النفط  ننقل  كنا 

عرب  ونقله  نفطنا  من  افضل  انواع  من  وهو  ليبيا  يف  النفط   استخراج 

بصفتي  وكنت  أقل.  وبتكاليف  التجارية  التزاكاتنا  وتنفيذ  املتوسط  البحر 

كان  ما  (وهو  االمكانيات  هذه  مثل  عىل  الحصول  اىل  اسعى  للبالد  سفريا 

لنا). لتوفريه  حارضا  القذايف 

وال  ومجنون  ارهايب  القذايف  ان  اىل  تشري  واقوال  عبارات  تطلق  وكانت 

إنني  هو  قوله  اريد  ما  ولكن  ديكتاتوري.  وأنه  سيفعله  مبا  التكهن  ميكن 

باالشمئزاز.  احس  اكن  مل  اذا  بالشكوك  اشعر  األلفاظ  هذه  مثل  اسمع  حني 

معه.  عقدتها  التي  اللقاءات  خالل  من  شخصيا  عرفته  ألنني  وذلك 

وان  مصالحنا.  يلبي  ال  اآلن  ليبيا  يف  يحدث  ما  ان  اىل  اإلشارة  اريد  وختام 

معينة  قوى  قبل  من  تحقيقه  ويتم  له  املسبق  التخطيط  تم  هذا  كل 

ونفطها. اليبيا  ثروات  عىل  االستيالء  بهدف 

الدولية  االبحاث  معهد  يف  الحضارات  رشاكة  مركز  رئيس  بوبوف  فينيامني 

الرويس  السفري  (الجامعة)،  الدولية  للعالقات  الحكومي  لدى معهد موسكو 

فعال،   :1993-1991 الفرتة  خالل  ليبيا  لدى  الصالحية  مطلق  العادة  فوق 

ساحل  تتوسط  وانها  خاصة  لها،  كبرية  اسرتاتيجية  بأهمية  ليبيا  تحظى 

السوفييتي  االتحاد  وكان  املتوسط.  االبيض  البحر  عىل  االفريقية  القارة 

من  الكبرية  احتياطياتها  عن  الكشف  قبل  حتى  باهتامم  ليبيا  اىل  ينظر 

باقامة  ومولوتوف  ستالني  متنى  الثانية  العاملية  الحرب  وعقب   . النفط 
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خمسة  ومرت  وتشاد.  الجامهريية  بني   الحرب  مع  ليبيا  يف  تعييني  وتزامن 

ليال  عرشة  الثانية  متام  يف  الهاتف  رن  حيث  طرابلس  وصويل  عىل  ايام 

الخارجية  وزارة  يف  املراسم  قسم  اىل  وتوجهنا  الليبية.  القيادة  للقاء  ودعيت 

السيارة  وتوقفت  لتنقلنا.   حرضت  اخرى  سيارة  اىل  صعدنا  وهناك  الليبية 

طاولة  فيها  غرفة  يف  نحن  وها  اليه.  ودخلنا  ونزلنا  صغري  مبنى  امام 

ثيابا  يرتدي  وهو  املحدد  الوقت  يف  القذايف  معمر  العقيد  ووصل  وكرسيان. 

ميتاز  ال  الذي  االول/اكتوبر  ترشين  يف  حدث  ذلك  ان  رغم  ناصعة  بيضاء 

انه  ايقنت  فيه  النظر  امعنت  وعندما  القامة،  طويل  يل  وبدى  الجو.  بحر 

العايل. الكعب  ذي  الحذاء  ارتداء  نتيجة  أطول  يبدو  وأنه  الطول  متوسط 

املرصي  للزعيم  تلميذا  نفسه  يعترب  كان  القذايف  ان  اىل  االشارة  وتجدر 

مجموعة  ايضا  ترأس  قد  كان  القذايف  ان  حيث  النارص  عبد  جامل  الراحل 

التنويه  من  بد  وال  السلطة.  وتسلمت  بالثورة  قامت  التي  االحرار  الضباط 

الدور  نفس  سفريا  بصفتي  بالده   يف  ألعب  ان  مني  يريد  كان  القذايف  بأن 

حرب  عقب  املرصي  الجيش  تعزيز  عىل  عملنا  عندما  مرص  يف  لعبته  الذي 

عنه،  تحدثت  الذي  اللقاء  خالل  أوصاين  قد  غروميكو  وكان  وستني.  سبعة 

املرحلة  تلك  يف  ليبيا  مع  العسكري  التقني  التعاون  عىل  بالرتكيز  اوصاين 

الحني  ذلك  يف  كان  السوفييتي  االتحاد  ان  إذ  البلدين،  بني  العالقات  من 

ليبيا. عليها  تعتمد  التي  االساسية  الركيزة 

االقتصادية  املصالح  الفرتة  تلك  السوفييتي يف  لالتحاد  كانت  ثانية  ومن جهة 

كانت  وان مجموعة سفن حربية سوفييتية  العسكرية، خاصة  واالسرتاتيجية 

وكانت  مياهه.  وتجوب  املتوسط  االبيض  البحر  يف  تناوب  الدوم  عىل 

وقت،  اي  يف  ليبي  ميناء  اي  اىل  تدخل  د  السوفييتية  الحربية  السفن 

القوات  اىل  بالنسبة  االمتيازات  هذه  ملثل  الكربى  األهمية  عن  ناهيك 
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تشغلها  التي  واملكانة  العامل  يف  روسيا  موقع  وعىل  الليبية  الروسية  العالقات 

الدولية. السياسة  حلبة  عىل 

السوفييتي  االتحاد  مثلوا  الذين  السفراء  من  الفئة  تلك  امثل  بصفتي  واريد 

كان  السوفييتي  االتحاد  عهد  يف  ليبيا  مع  تعاطينا  ان  القول  اريد  ليبيا،  يف 

تجربتي  عن  التحدث  اآلن  وأود  وواضح.  محدد  سيايس  لنهج  وفقا  مرسوما 

سفريا  الكويت  من  انتقايل  قبل  أنه  حيث  الصعيد،  هذا  عىل  الشخصية 

السوفييتي.  لالتحاد  االعىل  املجلس  رئيس  غروميكو  أندريه  التقاين  ليبيا  اىل 

اقامة  يف  تتمثل  ايل  املوكلة  املهمة  ان  عىل  مغلق  لقاء  خالل  يل  وأكد 

السابقون  سفراؤنا  يتمن  «مل  الصدد:  بهذا  وقال  القذايف.  مع  الثقة  عالقات 

املهمة».  هذه  تنفيذ  من  تتمكن  ان  لك  ورمبا  ذلك،  تحقيق  من  ليبيا  يف 

القذايف  طبع  عن  تكشف  التي  الوصايا  من  بعدد  غروميكو  وأوصاين 

معه.  التعامل  خاللها  من  ميكن  التي  املفضلة  الطريقة  وعن  مييزه  وما 

رصيحا  «كن  قائال:  ذاكريت  يف  يزال  ال  الذي  الحديث  يف  غروميكو  ولفت 

عاجزا  كنت  وان  مخاطبته،  خالل  ابدا  تكذب  وال  القذايف،  مع  للغاية 

ينبغي  مدى  أي  «اىل  قائال:  وسألته  تتكلم».  ال  إحذر،  الحقيقة،  قول  عن 

«املدى  قائال:  فأجابني  قولك؟».  من  تعنني  ماذا  معه،  رصيحا  اكون  ان 

باستطاعتك  مدى  أي  اىل  تحديد  عليك  يتعني  قبلك.  من  تحديده  سيتعني 

االحساس  عليك  حيث  فنك  عىل  سيعتمد  وهذا  معه،  رصيحا  تكون  ان 

عليك  ينبغي  ما  بتحديد  عنك  بالنيابة  احد  يقوم  ولن  وادراكه.  بذلك 

القذايف  تدع  أال  هو  االهم  واالمر  عنه.  االفصاح  لك  ميكن  ال  وما  قوله 

عىل  مثال  خري  الحديث  هذا  يف  تخادعه».  بأنك  واحدة  ملرة  ولو  يحس 

توجيههم  قبل  ويوصيهم  السفراء  غروميكو  بها  يوجه  كان  التي  الطريقة 

بالدنا. لتمثيل  اوذاك  البلد  هذا  اىل 
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 .1969 عام  منذ  البالد  قلب  عىل  جامثا  استمر  ان  عقب  والسهولة  الرسعة 

سري  يف  الخارجي  التدخل  عامل  كان  غريها  عن  ليبيا  يف  االوضاع  ميز  وما 

مشاكل  بينها  املقومات  من  حزمة  بني  العامل  هذا  وربط  فيها.  االحداث 

وخطر  الناتو،  لحلف  العسكرية  والقدرات  الثقة  ومسألة  املتحدة  االمم 

الدول  بني  والتناقضات  الساحة  عىل  وبروزه  االسالمي  التطرف  هجمة 

من  بد  وال  الطاقة.  ماوراد  قضايا  اىل  اضافة  النامية  والدول  املتقدمة 

الخارجي  العامل  ظاهرة  العربية  الدول  من  اي  تشهد  مل  انه  اىل  االشارة 

الذي  الوجه  عىل  العامل  هذا  تشهد  مل  لها،  العريب  الربيع  اجتياح  خالل 

بالنسبة  والهام  املشوق  من  انه  نرى  تقدم  مام  وانطالقا  ليبيا.  يف  فيه  برز 

للعالقات  التأسيس  يف  والروسية  السوفييتية  التجربة  تحليل  اليوم  الينا 

حول  والتحدث  الليبية  األزمة  وطابع  أسباب  تناول  اىل  اضافة  ليبيا،  مع 

املستقبل. يف  وليبيا  بالدنا  بني  العالقات  مضمون 

مجلة  تحرير  رئاسة  تقيمها  التي  املستديرة»  «املائدة  هذه  حول  اجتمع 

موسكو  جامعة  لدى  الدولية  االبحاث  ومعهد  الدولية»  السياسية  «االحداث 

الذين  الدبلوماسية  رجال  اجتمع  (الجامعة)،  الدولية  للعالقات  الحكومية 

القضية  هذه  درسوا  او  ليبيا  يف  سفارتنا  مختلفة  تاريخية  فرتات  يف  ترأسوا 

الدبلومايس  السلك  عميد  اىل  اتوجه  السياق  هذا  ويف  روسيا.  يف  هنا، 

اكوبوف.  بوغوس  السفري  والرويس  السوفييتي 

االتحاد  الروس، سفري  الدبلوماسيني  مجلس جمعية  رئيس  اكوبوف  بوغوس 

-1986 الفرتة  خالل  ليبيا  يف  الصالحية  مطلق  العادة  فوق  السوفييتي 

علينا  يتعني  انه  أرى  يل.  االوىل  الكلمة  اعطائكم  عىل  لكم  شكرا   :1991

عىل  تنعكس  التي  اآلثار  وجهة  من  حدث  ما  تقييم  اليشء  كل  قبل 
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الدولية»،  السياسية  «األحداث  مجلة  تحرير  رئيس  أوغانيسيان  أرمني 

أخذت  املتسلطة  العربية  االنظمة  الرويس:  الخارجية  وزير  مستشار 

املاضية  القليلة  الفرتة  وحتى  كانت  ان  عقب  اآلخر  تلو  واحدا  تنهار 

عىل  تتهاوى  االنظمة  هذه  راحت  املرصوص،  كالبنيان  متامسكة  تبدو 

القرن  من  الستينيان  يف  سقطت  التي  االستعامرية  االمرباطوريات  غرار 

العارمة  الشعبية  االحتجاجات  موجة  بأن  التذكري  هنا  ويسعنى  املايض. 

كانت  افريقيا  شامل  يف  العربية  االنظمة  واسقطت  تبعتها  التي  والثوارت 

عقب  وذلك   2010 االول/ديسمرب  كانون   18 يف  تونس  من  انطلقت  قد 

عىل  احتجاجا  بنفسه  النار  بوعزيزي  محمود  التونيس  الخضار  بائع  ارضام 

والفساد  الرشطة  تسلط  من  امتعاضه  عن  وتعبريا  عاناه  الذي  املر  الواقع 

أجهزتها. يف  املسترشي 

الشعبية  النهضة  وشملت  املرصي  الشعب  ثورة  التونسية  الثورة  وأعقبت 

والجزائر  سورية  اىل  الشعبية  االحتجاجات  وووصلت  واليمن،  البحرين 

والعراق واالردن واملغرب وعامن. وطالت احتجاجات اصغر كال من الكويت 

ولبنان وموريتانيا والعربية السعودية والسودان واصلة اىل الصحراء الغربية. 

التي  والتحوالت  االضطرابات  ان  ارى  واملتغريات  االحداث  هذه  خضم  ويف 

وال  واالعالمية.  الدبلوماسية  واألوساط  العام  الرأي  اثارت  ليبيا  شهدتها 

العاملية  الشطرنج  ساحة  من  حجر  اسقاط  تم  انه  عىل  هنا  االمر  يقترص 

بهذه  سقوطه  املتوقع  غري  من  كان  الذي  املتسلط  الليبي  النظام  يف  متثل 



ضد
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م

مجلة  تحرير  هيئة  نظمته  الذي  الحوار  اثناء 
معهد  مع  بالتعاون  الدولية»  السيسية  «االحداث 
الدولية  العالقات  ملعهد  التابع  الدولية  االبحاث 
(الجامعة)، تحدث سفراء روسيا واالتحاد السوفييتي 
الحوار  يف  واشرتك  البلد.  هذا  يف  االزمة  عن  ليبيا  يف 
«االحداث  تحرير  هيئة  رئيس  اوغانيسني  ارمني 
فوق  السفري  اكوبوف  وبوغوس  الدولية،  السياسية 
لدى  السوفييتي  لالتحاد  الصالحية  ومطلق  العادة 
بوبوف  فينيامني  و   1991-1986 الفرتة  خالل  ليبيا 
لدى  الصالحية  مطلق  العادة  فوق  الرويس   السفري 
ليبيا خالل الفرتة 1991-1993، والكيس بودتسريوب 
لدى  الصالحية  مطلق  العادة  فوق  الرويس  السفري  
تشاموف  وفالدميري   ،1996-1993 الفرتة  خالل  ليبيا 
ليبيا  الصالحية لدى  العادة مطلق  سفري روسيا فوق 
خالل الفرتة 2008-2011، و بوريس بودروف رئيس 
قسم فرنسا للدائرة األوربية االوىل يف وزارة الخارجية 
الروسية، مراد رجب الدينوف السكرتري الثاين لقسم 
افريقيا  وشامل  االوسط  الرشق  لدائرة  وتونس  ليبيا 
فورونني  يفغيني  الروسية،  الخارجية  وزارة  لدى 
بنام  يف  الصالحية  مطلق  العادة  فوق  روسيا  سفري 

.2009-2004 الفرتة  خالل 

Международная

ЖИЗНЬ

الدولية السياسية  االحداث 
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او  الدولة  لهذه  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  الدويل  املجتمع  عىل  يتعني 
اعداد  املتحدة  االمم  عىل  يتعني  الشؤون،  هذه  يف  التدخل  عدم  او  تلك، 
االعضاء  العامل  دول  معظم  بإرادة  واقرارها  الشأن  ذات  الدولية  القوانني 
الدول  بشؤون  التدخالت  هذه  مثل  رشوط  وتحديد  املتحدة،  االمم  يف 

بها. التدخل  عدم  رشوط  او  املستقلة 
تتطلبان  االقل  عىل  مهمتني  الروسية  السلطات  امام  تضع  الليبية  والحالة 

معهام. التعاطي 
لروسيا  الخارجية  السياسة  مفهوم  عىل  الالزمة  التعديالت  ادخال  من  بد  ال 
رشعية  وعن  الدولة  سيادة  عن  الدفاع  يف  الرشعي  الحق  تتضمن  والتي 
خارج  من  استقاللها  عىل  لالعتداء  بالدنا  تعرض  حال  يف  فيها  السلطات 

داخلها. او  البالد 
والخمسني  الحادية  املادة  لبنود  األدق  للتوضيح  الدويل  الحوار  اطالق 
يتم  التي  الحاالت  تحديد  اجل  من  وذلك  املتحدة،  االمم  ميثاق  من 
القوى  قبل  من  او  الخارجية  القوى  قبل  من  الدول  استقالل  انتهاك  فيها 

املتمردة. الداخلية  واملنظامت 
التعديات  السلطات من  التام آللية حمياة رشعية  التوضيح  ايضا من  بد  وال 
القانون  نظر  وجهة  من  الرشعية  الحدود  وتوضيح  والداخلية،  الخارجية 

عدمه. أو  للدول  الداخلية  بالشؤون  الدويل  املجتمع  لتدخل  الدويل 
االمم  لوثائق  واسع  «ترميم»  اجراء  اهمية  عىل  التأكيد  إال  هنا  يسعنا  وال 
التي  املظروف  من  انطالقا  املتحدة  االمم  مليثاق  االوىل  وبالدرجة  املتحدة، 
تغريت يف العامل منذ عام 1946. ومتتلك السياسة الخارجية لروسيا االتحادية 
التعديالت  بحث  اقرتاح  الروسية  الدبلوماسية  تخول  التي  املقومات  كافة 
التي  املتغريات  مع  للتتامىش  املتحدة  االمم  ميثاق  عىل  إضافتها  املمكنة 

بني. يالطا  عىل  التوقيع  منذ  العامل  شهدها 
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الحاكمة  للنخبة  تحول  نقطة  شكلت  الليبية  الحالة  فإن  يبدو  ما  وعىل 
به  تترصف  مام  بالجدوى  مليا  التفكري  عىل  وحضتها  املتحدة  الواليات  يف 

االخرية. العرشين  السنوات  غضون  يف  املتحدة  الواليات 
تحريك  له  ميكن  واضحا  رسميا  موقفا  متتلك  روسيا  سوى  تبق  مل  واآلن 

الجمود. نقطة  من  العملية  هذه 
ويف الوثائق الحكومية الروسية فقط تم تدوين التعاطي املبديئ واملوضوعي 
بشكل  ذلك  ويتجىل  ليبيا.  عايشتها  التي  لتلك  املشابهة  الحاالت  مواجهة  يف 
تنص  والتي  االتحادية  لروسيا  الخارجية  للسياسة  املعلن  بالنهج  خاص 
الحادي  القرن  يف  تكون  ان  املتحدة  االمم  منظمة  عىل  «يتعني  انه  عىل 
وذلك  الدولية،  السياسة  ولتنسيق  الدولية  للعالقات  ناظام  مركزا  والعرشين 
وجود  عدم  عىل  وأكدت  رشعيتها  اثبتت  قد  املتحدة  االمم  منظمة  الن 
مجلس  نشاطات  من  الجدوى  رفع  ذلك  خالل  من  وميكن  لها.  البديل 

الدوليني». واالمن  السلم  عىل  الحفاظ  عن  االول  املسؤول  الدويل  االمن 
«االصالح  اهمية  عىل  الخارجية  سياستها  نهج  يف  روسيا  تؤكد  مواز  وبشكل 
املتغريات  مع  التام  تاقلمها  يضمن  بشكل  املتحدة  االمم  ملنظمة  املتناسب 

العامل». يف  واالقتصادية  السياسية 
الوحيدة  الرسمية  الوثيقة  اليوم  يعترب  الروسية  الخارجية  السياسة  ان مفهوم 
الذي  املتحدة  االمم  ملنظمة  املناسب  االصالح  عىل  تنص  التي  العامل  يف 

الدويل. التوافق  عىل  يقوم 
يتحقق؟ ان  لذلك  كيف  هو  هنا  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 

السبيل  هو  عنه،  عوض  ال  واحد  سبيل  هو  املأزق  هذا  من  املخرج 
دون  الحيلولة  اجل  ومن  املتحدة  االمم  منظمة  عىل  ويتعني  القانوين. 
الشخصيات  عن  الصادرة  محتواها  من  املفرغة  الترصيحات  عىل  االعتامد 
التي  الحاالت  حول  الدول  بعض  حكومات  عن  او  االجتامعية  التيارات  او 
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اساس  تحت  تزرع  موقوتة  قنبلة  اىل  سيتحول  الدويل  القانون  ومبادئ 

الدولية»\8\. العالقات 

مقالته،  خالل  من  بها  رصح  التي  االعرتافات  خالل  من  زلوبني  واضطر 

العملية  متنح  مل  املتحدة  االمم  برشعية  يسمى  «ما  ان  عىل  للتأكيد  اضطر 

واإلنسانية». واالالجتامعية  السياسية  الرشعية  ليبيا  يف  العسكرية 

الدولية  القوات  عملية  فيها  بدت  حالة  امامنا  برزت  فقد  «وبالنتيجة 

عليه  االحتجاجات  اثار  مختلق  عدوان  وكأنها  ليبيا  يف  والقانونية  الرشعية 

ان  يبدو  ذلك  من  انطالقا  أنه  يعني  هذا  وهل  العامل.  دول  مختلف  يف 

العليا  املؤسسة  دور  يلعب  يعد  مل  املعارص  عاملنا  يف  الدويل  االمن  مجلس 

بتنا  اننا  يعني  فهذا  كذلك  االمر  كان  وان  الدولية؟  للعالقات  الناظمة 

الحرب  مرحلة  عن  ورثناها  التي  الدولية  املؤسسات  فقدان  مشكلة  نواجه 

وال  الدولية.  التطورات  مع  التاميش  عىل  لقدرتها  التام  فقدانها  الباردة، 

وحتى  الوسائل  ومبختلف  ممكن  وقت  بأرسع  املشكلة  هذه  حل  من  بد 

نظام  الفوىض  تعم  ان  قبل  جديدة  دولية  مؤسسات  استحداث  خالل  من 

نعارصه». الذي  القطبية  عديم  العامل 

ذكره  ما  خاللها  من  عدل  والتي  ليبيا  عن  الثانية  مقالته  زلوبني  ويختتم 

االقل  «وعىل  كاتبا:  االوىل  املقالة  اختتم  كام  يختتمها  االوىل،  مقالته  يف 

واشنطن». من  اراه  ما  هذا  فإن 

مامرسات  ان  استنتاج  االمريكية  الحكومة  مستشار  زلوبني  كتب  مام  وميكن 

العام  الراي  يف  صدعا  اظهرت  قد  ليبيا  يخص  فيام  املتحدة  الواليات 

واشنطن  ورائها  من  هدفت  التي  املتحدة  الواليات  خطوة  يربر  ما  العاملي، 

العام  الراي  يف  الحاصل  االنشقاق  مواجهة  يف  وبريطانيا  فرنسا  ابقاء  اىل 

ليبيا. يف  الغريب  التحالف  عمليات  إزاء  الدويل 
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عىل  العثور  عموما  املطلوب  من  وهل  املأزق،  هذا  من  املخرج  واين 

النخب  مخرج.  عىل  للعثور  بحاجة  ليس  يبدو  ما  عىل  الغرب  مخرج؟ 

تشكل  الذي  الوضع  عن  تام  بشكل  راضية  الغربية  الدول  يف  الحاكمة 

حل  عىل  قادرة  الدول  هذه  اصبحت  حيث   ،1991 عام  منذ  العامل  يف 

وصار  بالقوة،  تلزمها  لتي  اوالخامات  الطاقة  موارد  وتأمني  بالسالح  مشاكلها 

واملعلوماتية  والزراعية  الصناعية  رشكاتها  منتجات  ترويج  الدول  هذه  بوسع 

هرني  أعلن  بالذات  السبب  ولهذا  وخارجها.  الدول  هذه  داخل  وتسويقها 

فشل  «عن   2003 سنة  اعلن  االسبق،  االمرييك  الخارجة  وزير  كيسينجر 

وستفاليا»\7\. منظومة  «موت  وأعلن  الدولة»،  سيادة  فكرة 

حيث  متباينة،  الصعيد  هذا  عىل  التعاطيات  فإن  املتحدة  الواليات  يف  أما 

«روسيسكايا  صحيفة  نرشتها  التي  املقالة  عىل  اسبوعني  ميض  وعقب  انه 

والتي  زلوبني  االمريكية  للحكومة  الرويس  املستشار  عن  الروسية  غازيتا» 

وعىل  بالفشل  باءت  قد  ليبيا  عىل  الغريب  التحالف  حملة  ان  فيها  كتب 

ونرش  كتبه،  ما  عىل  تعديالت  ليدخل  زلوبني  عاد  مؤقت،  بشكل  االقل 

النظام  حول  اخرى  «مرة  عنوان  تحت  جديدة  مقالة  الصحيفة  نفس  يف 

رشعية  اىل  بحاجة  «ليبيا  ان  للدهشة  مثري  وبشكل  فيها  ذكر  الدويل» 

سياسية». رشعية  اىل  باالضافة  شعبية 

االمن  مجلس  من  قرار  مبوجب  ليبيا  يف  نفذت  التي  العسكرية  «العملية 

املعقدة  االسئلة  من  كبريا  عددا  الدويل  املجتمع  عىل  طرحت  الدويل 

اجابات  عن  معا  البحث  من  أوال  بد  وال  عنها.  اإلجابة  تتطلب  التي 

املجتمع  يف  القائم  الرشخ  ازدياد  دون  للحيلولة  وذلك  االسئلة  هذه  عن 

عىل  العثور  من  ثانيا  بد  وال  للعامل،  شاملة  زعزعة  نحو  املستمر  الدويل 

الدولية  املنظومة  اسس  جهل  فإن  وإال  ممكن  وقت  بارسع  االجابات  هذه 
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أوريب  دبلومايس  مصدر  عن  نقال  الليبية»\4\  «الدوامة  عنوان  تحت  تعليق 
املتحدة  االمم  دور  غياب  يف  االوضوع  اليه  ستؤول  مبا  متكهنا  قوله  مطلع 
ان  لها  ميكن  التامة  «الفوىض  إن  قوله  عنه  نقل  الدولية،  الساحة  عن 

الدولية». للتطورات  االيجابية  النهاية  تكون 
كان  فقد  الدولية»  «االحداث  مجلة  تحرير  رئيس  اوغانيسيان  ارمني  أما 
كتب:  حينام   2011 آذار   24 بتاريخ  نرشت  التي  تعليقاته  يف  رصاحة  اكرث 
هذه  تعرض  اىل  سيفيض  املتحدة  االمم  منظمة  عن  الصادر  االخري  «القرار 
وجه  عىل  الدويل  االمن  مجلس  ستطال  التي  االصالحات  اىل  املنظمة 

الروسية»\5\. املصالح  مع  يتامىش  ال  ما  الخصوص 
الصدد  بهذا  اقرتح  فقد  مبوسكو  كارنيغي  مركز  رئيس  ترينني  دميرتي  اما 
بالتمعن  الشهر  نفس  من   19 يف   inosmi.ru اىل  به  ادىل  حديث  يف 
بات  العامل  «ان  وقال:  االطار.  هذا  ضمن  املسائل  من  عدد  بحقيقة 
الدول  استقالل  لصيغة  الناظمة  وستفاليا  مبادئ  عن  فشيئا  شيئا  يبتعد 
البعض  بعضها  بشؤون  للدول  املتبادل  التدخل  ان  عن  ناهيك  وسيادتها، 
يف  ميكن  وكيف  االنسانية.  املبادئ  مع  قبل  ذي  من  اكرث  يتناقض  صار 
الجامعية  االنسان  حقوق  انتهاكات  مع  التعاطي  الظروف  هذه  مثل  ظل 
املسلح؟  التدخل  عتبة  تبدأ  وأين  املستقلة؟  الدول  حكومات  ترتكبها  التي 
الجهات  هي  ومن  القضاة  هم  ومن  التعاطيات،  مواصفات  هي  وما 
واالكتفاء  االنتهاكات  هذه  عن  الطرف  غض  ميكن  وال  لالحكام؟  املنفذة 
الدويل.  املجتمع  هيكلية  تصوغ  العوملة  ألن  وذلك  التدخالت،  بشجب 
فاكرث  اكرث  ستصبح  املشاكل،  لهذه  حل  دون  الدولية  العالقات  وستصبح 
تربر  التي  األسباب  ستخلق  التي  الدول  لتلك  الداخلية  للسياسات  رهينة 
هذه  ستستغل  التي  الدول  لتلك  ورهينة  االخرى،  الدول  بشؤون  تدخلها 

بشؤونها»./6/ التدخل  عىل  البارد  أو  املحموم  للرد  األسباب 
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نظرنا  ما  إذا  ترصفاته،  يف  متخبطا  بات  الغرب  فإن  يبدو  ما  وعىل 
املتحدة  االمم  ميثاق  من  والخمسني  الحادية  املادة  منظور  من  ملامرساته 
يف  املتحدة  االمم  منظمة  يف  العضو  للدولة  الطبيعي  «الحق  تضمن  والتي 
مسلح  العتداء  تعرضها  حال  يف  نفسها  عن  الجامعي  أو  الفردي  الدفاع 
السلم  حامية  اجل  من  الالزمة  االجراءات  الدويل  االمن  مجلس  اتخاذ  قبل 

الدوليني». واألمن 
 2011 آذار   23 بتاريخ  الصادر  عددها  يف  «اندبندنت»  صحيفة  ونرشت 
هاميلتون  ادريان  بقلم  نعرفه»  الذي  العامل  «نهاية  عنوان  تحت  مقالة 
االحداث  ان  واىل  االبد»،  اىل  تغري  قد  «العامل  ان  اىل  خاللها  من  أشري 
لتغريات  «نذيرا  إال  ليست  االوسط  الرشق  منطقة  ويف  افريقيا  شامل  يف 
«اننا  ايضا:  املقالة  مؤلف  وكتب  مبآلها.  التنبؤ  ميكن  ال  اعمق»  عاملية 
وأمنا  النتائج.  هذه  معرفة  من  االقرتاب  عن  عاجزين  اآلن  حتى  نزال  ال 
بدأ  التاريخ  ان  يف  يتمثل  به  تامة  قناعة  عىل  رصنا  الذي  الوحيد  اليشء 

الطريق». بداية  يف  نزال  ال  وأننا  يتحرك 
هذه  من  املخرج  يرى  مؤلفها  ان  هو  الصعيد  هذا  عىل  املقالة  يف  والالفت 
«لقد  ذلك:  يف  كتب  حيث  الفاعل،  املتحدة  االمم  دور  انبعاث  يف  الدوامة 
استثاؤها  تم  كمؤسسة  الجاري  العام  مطلع  املتحدة  االمم  منظمة  بدت 
خالل  من  هيبتها  فقدت  ومؤسسة  الدولية  العمليات  من  كامل  بشكل 
مع  تزامن  وبشكل  اهدافه  تحقيق  وراء  اوباما  االمرييك  الرئيس  سعي 
وكام  املتحدة  «االمم  ولكن  املتحدة».  االمم  لدور  الدويل  املجتمع  اهامل 
ما  يشء  انها  عىل  اليها  ينظر  راح  الباردة  الحرب  حقبة  يف  الحال  كانت 

ارضيته». عىل  يقوم  ان  الدويل  القانون  عىل  يتعني 
رئيس  أن  إذ  املقالة،  معد  اليه  اشار  ما  حول  روسيا  يف  اآلراء  وتتباين 
يف  كتب  لوكيانوف  فيودور  الدولية»  السياسة  يف  «روسيا  مجلة  تحرير 
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«غارديان»  صحيفة  وكتبت  الدولية.  الجنايات  محكمة  قنوات  عرب  مالحقته 
دويل  توافق  تشكيل  «تحاوالن  وواشنطن  لندن  من  كال  ان  الربيطانية 

السلطة»\3\.  عن  تنحيه  عىل  القذايف  يحض 
مجددا  االعرتاف  اىل  بذلك  عاد  الغرب  ان  القول  هنا  ميكن  وباختصار 
القانوين  الفخ  يف  اغلربية  الدول  ادخل  ما  لبالده  كرئيس  القذايف  برشعية 

عليها. الفخ  هذا  ليطبق  كامل  بشكل 
يواصل  الغربية  الدول  عىل  اطبق  الذي  القانوين  الفخ  فإن  ذلك  ورغم 
وتجىل  ليبيا.  يف  االوضاع  مع  تعاطيها  يف  انتهجته  الذي  املنطق  عليها  اإلمالء 
باملجلس  اعرتافها  وقطر  ولندن  باريس  من  كل  اعلنت  عندما  كليا  ذلك 
يف  حتى  رشعية  صفة  اية  ميتلك  يكن  مل  الذي  الليبي  االنتقايل  الوطني 
الوقت  يف  الليبي  للشعب  رشعيا  ممثال  به  اعرتفت  عينها،  الدول  هذه  نظر 
يف  وذلك  السلطة،  عن  بالتخيل  القذايف  اقناع  فيه  تحاول  كانت  الذي 
ويف  مؤسسات،  او  اجهزة  اية  ميتلك  املجلس  فيها  يكن  مل  التي  املرحلة 
«غارديان»  واعرتفت  املجلس.  هذا  يضم  من  فيه  يعرف  مل  الذي  الوقت 
االشخاص»  هوية  معرفة  الينا  بالنسبة  األهمية  يف  «غاية  كاتبة:  وبرصاحة 

هذا. الليبي  الوطني  املجلس  منهم  يتكون  الذين 
خالل  من  يقوم  الغريب  التحالف  ان  استنتاج  ذلك  من  ميكن  وعموما 
لتمكينها  مجهولة  قوى  امام  الطريق  بتمهيد  العسكرية  القوة  استخدام 
الغربية  الشخصيات  من  عدد  وأشار  ليبيا.  يف  السلطة  اىل  الوصول  من 
الناتو  امريال  املثال  سبيل  عىل  بينها  (ومن  ذلك  عىل  تعليق  يف  املطلعة 
يضم  الليبي  الوطني  املجلس  هذا  ان  اىل  وبرصاحة  اشارت  ستافريديس)، 
ناهيك  القاعدة،  تنظيم  أعضاء  من  وعددا  االرهابية،  الشخصيات  من  عددا 
بنظر  االرهابية  املنظمة  اللبناين،  الله  حزب  عن  ممثلني  وجود  امكانية  عن 

املجلس. هذا  صفوف  يف  الغرب، 
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عىل  الرضر  هذا  سنعكس  وإمنا  فحسنب  لآلخرين  الرضر  جلب  عىل  يقترص 
الوسائل». هذه  مثل  تتبع  التي  الدول 

وتجدر االشارة هنا اىل بكني من خالل الترصيحات التي يطلقها دبلوماسيوها 
التحالف  وبرفق  تدعو  الرسمية  مقاالت يف صحفها  من  تنرش  ما  ومن خالل 
فإن  الواقع  ويف  الدويل.  للقانون  الصحيح  املنحى  اىل  العودة  اىل  الغريب 
املوسع  والتفسري  عنه.  التعبري  يتم  مام  عمقا  اكرث  بقضايا  متعلق  هنا  األمر 
التي  العسكرية  والحملة   1973 رقم  االمن  مجلس  قرار  عليه  نص  ملا 
التساؤالت  يرثان  ذلك،  أعقاب  يف  ليبيا  عىل  الغربية  الدول  تحالف  شنها 
ظل  يف  املتحدة  االمم  منظمة  دور  حول  وإمنا  فحسنب  ليبا  حول  ليس 
املضامر  هذا  ضمن  الجارية  لألحداث  املبديئ  والتحليل  الدولية.  املتغريات 
االمر  ان  عن  يكشف  الدولية  االعالم  وسائل  يف  التطورات  هذه  وانعكاسات 
والعرشين  الحادي  القرن  يف  الدولية  العالقات  واقع  متايش  مبدى  متعلق 

وستفاليا. منظومة  مبادئ  مع 
قد  الغريب  التحالف  أن  والغربيني  الروس  الخرباء  من  كبري  عدد  ويرى 
ولندن  وواشنطن  باريس  ان  غذ  قانوين،  فخ  اىل  ليبيا  يف  نفسه  ادخل 
بالده،  قيادة  عن  القذايف  ازاحة  اهمية  عىل  مؤكدة  عال  بصوت  رصخت 
دامغة  ادلة  اية  العواصم  هذه  تظهر  مل  حني  يف  دوليا  مجرما  واعلنته 
لعملياتهم  الغربيون  القادة  قدمها  التي  التربيرات  كل  ورغم  القذايف.  تدين 
قيادة  برشعية  التشكيك  عىل  منهم  احد  يجرؤ  مل  ليبيا،  يف  العسكرية 
بإزاحة  متسكه  عن  بعد  فيام  الرتاجع  اىل  الغرب  اضطر  ما  لبالده،  القذايف 
ومغادرتها. الجامهريية  قيادة  عن  الطوعي  بالتنحي  يطالبه  وراح  القذايف 

بالقذايف  االطاحة  مبحاوالت  ولندن  واشنطن  تكتف  مل  االثناء  هذه  ويف 
العاملية  الصحفية  املواد  من  العديد  يف  ذلك  يف  (أشري  تصفيته  حتى  أو 
عن  الكف  مقابل  السلطة  عن  بالتخيل  اقناعه  تحاوالن  وراحتا  املنشورة) 
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املطابق  موقفها  بكني  أعلنت   2011 آذار  من  والعرشين  الخامس  ويف 
املتحدة  االمم  لدى  الدائم  الصيني  املندوب  اعلن  حيث  موسكو،  ملوقف 
ووحدة  ليبيا  وسيادة  استقالل  باحرتام  الصني  «مطالبة  عن  دونغ  باو  يل 
وادارتهم  بالدهم  مصري  انفسهم  الليبيني  «تقرير  مبدأ  ومتسكها  اراضيها»، 
الخامس  بتاريخ  وصدر  الخارجي.  التدخل  عن  مبعزل  الحكومية»  لشؤونها 
موقع  عىل  نرش  حيث  مشرتك،  صيني  رويس  بيان   2011 نيسان/ابريل  من 
عقد  الذي  اللقاء  خالل  تم  انه  مفاده  بيان  الرسمي   الروسية  الخارجية 
والسفري  سلطانوف  الكسندر  الرويس  الخارجية  وزير  نائب  بني  موسكو  يف 
واملشرتك  العارم»  «القلق  عن  االعراب  يا  خوا  يل  موسكو  لدى  الصيني 
سقوط  من  عنها  يسفر  وما  ليبيا  يف  العسكرية  العمليات  استمرار  ازاء 
العاجل  للوقف  البالغة  «االهمية  الجانبان عىل  وشدد  املدنيني،  بني  للضحايا 

ليبيا.  يف  الدماء»  واراقة  النار  إلطالق 
باسم  الناطقة  الشعب  صحيفة  نرشتها  مقالة  يف  ورد  السياق  هذا  ويف 
عىل  يتعني  ليبيا:  يف  «االحداث  عنوان  تحت  الصيني  الشيوعي  الحزب 
راية  تحت  «تتم  ورد:  بالعامل»\2\  التحكم  فكرة  عن  التخيل  الغربية  الدول 
االقتصادية  الغربية  الدول  مصالح  حامية  ليبيا  يف  املدنيني  السكان  حامية 
ان  إذ  العامل،  تدير  التي  هي  بأنها  الكربى  الغربية  الدول  قناعة  وحامية 
وبريطانيا  وفرنسا  املتحدة  الواليات  حضت  التي  هي  بالذات  الفكرة  هذه 
الدول  «اقتناع  الصحيفة:  وتابعت  ليبيا».  يف  العسكرية  العمليات  ادارة  عىل 
الغربية  الدول  بعض  عىل  عاد  السابق  يف  للعامل  القائد  بالدور  الغربية 
الغربية  الدول  صالح  يف  تصب  لن  الجديدة  والتعقيدات  الكربى.  باملتاعب 
فيه  يتعني  الذي  الوقت  يف  التطورات،  يشهد  بات  والعامل  البعيد.  االمد  يف 
السابقة  باملواقف  التمسك  استمر  ما  وإذا  يتغري.  ان  الغرب  عىل  ايضا 
لن  األمر  فإن  تلك،  او  املشكلة  هذه  لحل  القدمية  الوسائل  واستخدام 
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ما  ازاء  الرويس  املوقف  تغري  اىل  افضت  بعد  فيام  وقعت  احداثا  ان  بيد 

ليبيا. يف  يحصل 

قامت  التي  العسكرية  العمليات  ان  اىل  االشارة  الصعيد  هذا  عىل  ومتكن 

النتائج  اىل  تخلص  مل  الجامهريية  يف  الغريب  الدويل  التحالف  قوات  بها 

تلو  للهزمية  يتعرضون  راحوا  غازي  بن  يف  الثوار  ان  حيث  املنشودة، 

ارساع  التطورات  هذه  عن  ومتخض  الحكومية.  القوات  ايدي  عىل  االخرى 

عن  باالعالن  وبريطانيا  املتحدة  والواليات  فرنسا  من  كل  خارجية  وزراء 

بقوات  يسمى  ملا  السالح  توريد  مسألة  لبحث  الغربية  الدول  استعداد 

للسادس   1970 رقم  االمن  مجلس  قرار  عليه  نص  ما  رغم  الليبيني  الثوار 

الجامهريية  تزويد  يحظر  والذي   2011 لعام  شباط/فرباير  من  والعرشين 

ليبيا.  أرايض  عرب  متريرها  او  واملعدات  باالسلحة 

الروسية،  الرسمية  الترصيحات  من  حزمة  ذلك   اعقاب  يف  وصدرت 

ثم  ومن  الروسية  الخارجية  وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  أعلن  حيث 

 1973 رقم  االمن  مجلس  قرار  ان  اعلنا  الفروف،  سريغي  الخارجية  وزير 

الدول  قبل  من  له  املوسع»  «التفسري  وان  عجل»،  «عىل  اتخذ  قد  كان 

مرفوضان.  أمران  ليبيا  يف  املربر  غري  العسكري  التدخل  وحجم  الغربية، 

بندا  يتضمن  مل  االمن  مجلس  قرار  ان  عىل  الروسية  الدبلوماسية  وأكدت 

ان  عىل  موسكو  وشددت  الليبية،  االرايض  بقصف  الغربية  القوات  يخول 

اىل  فيها  التدخل  ميكن  ال  اهلية  حربا  إال  ليست  ليبيا  يف  الجارية  االحداث 

الحكومية  القوات  قصف  وأن  اآلخر،  ضد  املتناحرة  االطراف  أحد  جانب 

الغربية  القوات  وقوف  أبدى  الظروف  هذه  ظل  يف  مواقعها  وتدمري  الليبية 

مع  قاطع  بشكل  يتناقض  ما  ليبيا  يف  القتال  طريف  من  واحد  جانب  اىل 

الدويل. القانون  مبادئ 
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قوات  اية  وصول  بعدم  التام  «التقيد  عىل  اكد  الرابع  البند  ان  ورغم 

نص  ذلك  ورغم  الليبي»،  االرايض  اىل  االشكال  من  شكل  بأي  عسكرية 

منظمة  يف  االعضاء  «الدول  تكليف  عىل  للقرار  والثامن  السادس  البندان 

اجل  من  وذلك  ليبيا  عىل  املفروض  الجوي  بالحظر  بالتقيد  املتحدة  االمم 

فيها». املدنيني  السكان  حامية  عىل  املساعدة 

اتخاذ  عبارة  تضمن  انه  هو  الدويل  االمن  مجلس  قرار  نص  يف  وامللفت 

لها  تتيح  انها  عىل  الغربية  الدول  فرستها  التي  الالزمة»،  «االجراءات 

انحياز  خالل  من  الليبية  للجامهريية  الداخيل  بالشأن  املسلح  التدخل 

اندلعت  التي  االهلية  الحرب  طريف  من  بعينه  لفريق  املسلحة  قواتها 

مبادئ  عىل  القائم  الدويل  للقانون  صارخا  خرقا  شكل  ما  الجامهريية  يف 

وستفاليا. اتفاقية 

به  املرصح  غري  التدخل  هذا  ان  عىل  التأكيد  مبالغة  وبدون  هنا  ويسعنا 

الرأيني  فاجأ  الليبية  الداخلية  الشؤون  يف  الدويل  االمن  مجلس  قبل  من 

عزوف  اىل  االمتعاض  هذا  ادى  املثال  سبيل  وعىل  والدويل.  الرويس  العامني 

االعالم  وسائل  أما  الليبية.  االرايض  قصف  عمليت  يف  املشاركة  عن  املانيا 

وسائل  بعض  ورأت  املسألة.  هذه  إزاء  فيها  املواقف  تفاوت  فقد  الروسية 

املتعلق  األمن  مجلس  قرار  إفشال  موسكو  عىل  تعني  انه  الروسية  االعالم 

البعض  اشار  حني  يف  تطبيقه،  لوقفه  الفيتو  النقض  حق  واستخدام  بليبيا 

من  انطلق  موسكو  موقف  ان  اىل  الروسية  االعالم  وسائل  من  الىخر 

القرار. هذا  عىل  التصويت  عن  روسيا  امتناع  خالل  من  الروسية  املصالح 

اضطر  آذار،  من   21 بتاريخ  ميدفيديف  دميرتي  الرويس  الرئيس  واضطر 

كان  «لقد  قائال:  الرسمي  الرويس  املوقف  والتحدث  روسيا  موقف  لتوضيح 

الصدد». بهذا  الخارجية  وزارة  اىل  التعليامت  قدمت  ولقد  محسوبا،  موقفنا 
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للدول  الوطنية  للسيادة  املطلقة  األولوية  عىل  الحفاظ  والعرشين  الحادي 
الحفاظ  املتعذر  من  واصبح  الدويل،  املجتمع  ملصالح  تلبية  وذلك  املستقلة 
أمن  مبدأ  عىل  والحفاظ  الداخلية  بالشؤون  التدخل  عدم  مبدأ  عىل  ايضا 
إذ  ذلك،  يف  الدويل  املجتمع  تدخل  دون  السكان  أو  املناطق  أو  الدول 
لذلك.  باهظا  مثنا  سيدفع  فإنه  متفالجا  الدويل  املجتمع  بقي  حال  يف  أنه 

واشنطن».   من  هنا،  من  أراه  ما  هذا  االقل  وعىل 
يف  الفوىض  بث  اىل  أفضت  ليبيا  شهدتها  التي  االحداث  فإن  وبالفعل 
هيئتها  عىل  ذلك  انعكس  االوىل  وبالدرجة  املتحدةن،  االمم  منظمة  عمل 

الدويل. االمن  مجلس  اي  التنفيذية، 
الدولية  املنظامت  عنه  «كشفت  ما  اىل  االشارة  من  السياق  هذا  يف  بد  وال 
وال  ارتكب  الذي  الدويل  االنساين  وللقانون  االنسان  لحقوق  خرق  من 
جامعة  املنظامت  هذه  مقدمة  يف  كانت  حيث  ليبيا»،  يف  يقرتف  يزال 
جامعة  وكانت  االسالمي.  املؤمتر  ومنظمة  االفريقي  واالتحاد  العربية  الدول 
التوجه   2011 عام  من  آذارمامرس   12 بتاريخ  قررت  قد  العربية  الدول 
الطريان  عىل  جوي  حظر  منطقة  بفرض  مطالبة  الدويل  االمن  مجلس  اىل 

الجامهريية. يف  املدنيني  باستهداف  يقوم  انه  زعم  الذي  الليبي  الحريب 
وسارعت فرنسا مستغلة الطلب العريب باقرتاح بحث االوضاع يف الجامهريية 
الدويل  العسكري  بالتدخل  مطالبة  الدويل  االمن  خالل جلسة خاصة ملجلس 
النظري  منقطع  ترحيبا  الفرنسية  املبادرة  والقت  بليبيا.  الجارية  االحداث  يف 
الخاصة  الذرائع  متتلكان  كانت  اللتني  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  قبل  من 

مآربهام. لتحقيق  املبادة  هذه  من  لإلفادة  بهام 
 1973 رقم  تحت  قرار   2011 آذار   17 بتاريخ  االمن  مجلس  عن  وصدر 
التمسك  عىل  «التأكيد  القارار  هذا  نص  يف  ورد  انه  ورغم  ليبيا.  حول 
الوطنية»،  الجامهريية  ووحدة  الليبية  االرايض  وسيادة  باستقالل  التام 
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رحيل  وعقب  األسف  ومع  طويلة.  تاريخية  ولحقبة  العامليني  واالمن  السلم 
تم  التي  الرشوط  أخذت   1945 سنة  نيسان/أبريل   12 يف  االمرييك  الرئيس 
ذلك متكنت  لها. ورغم  القطبي  الطابع  العامليني  واالمن  للسم  عليها  االتفاق 
يف  االستقرار  عىل  الحفاظ  من  عاما  خمسني  طوال  املتحدة  االمم  منظمة 
برلني  وأزمة  الكاريبي  أزمة  بينها  من  التي  الدولية  االزمات  تفض  ومل  العامل. 
واستمرت  العامل.  يف  القائم  االستقرار  زعزعة  اىل  تفض  مل  الكورية،  والحرب 
االتحاد  غياب  شهدت  التي  التسعينيات  فرتة  حتى  عليه  هي  كام  الحال 
املتحدة  االمم  منظمة  وراحت  للعامل  التاريخية  الساحة  عن  السوفييتي 
كافة  يف  القومية  النزاعات  وأصبحت  االمريكية.  السياسة  فلك  يف  تدور 
العسكرية  القوات  به  تعنى  وبشكل  لواشنطن  الشاغل  الشغل  العامل  انحاء 
الدويل  االمن  مجلس  عناية  من  اكرب  بدرجة  الناتو  عباءة  تحت  االمريكية 
وأفغانستان  وكوسوفو  يوغوسالفيا  شهدتها  التي  واألحداث  النزاعات.  بهذه 
ضمن  تبقى  ان  أن  عوضا  وأطلسية  امريكية  قضايا  اىل  تحولت  والعراق 
اتفاقية  معامل  راحت  التحوالت  لهذه  ونتيجة  املتحدة.  االمم  منظمة  اطر 
للدول. الوطنية  للسيادة  املطلق  االحرتام  بذلك  معرية  تضمحل  وستفاليا 

التي  االحداث  خلفية  عىل  والروسية  الغربية  االعالم  وسائل  وتحدثت 
والتقيد  وستفاليا  اتفاقية  مبادئ  عن  التخيل  امكانية  حول  ليبيا  شهدتها 
املسؤول   \1\ زلوبني  نيقوالي  الرويس  املهاجر  نرش  السياق  هذا  ويف  بها. 
نرش  بواشنطن،  العاملي  االمن  معهد  لدى  واآلسيوية  الروسية  الربامج  عن 
«نهاية  عنوان  تحت  الروسية  غازيتا»  «روسيسكايا  صحيفة  يف  مقالة 
عىل  القامئة  الدويل  القانون  مبادئ  أن  اىل  فيها  لفت  الوطنية»  السيادات 
بهذا  وكتب  ماض.  اىل  وتتحول  ترتاجع  راحت  وستفاليا  اتفاقية  اسس 
استحالة  عىل  تؤكد  الليبية  او  اليابانية  املأساة  غرار  عىل  «املآيس  الصدد: 
القرن  يف  املمكن  غري  «من  واصبح  الوطنية».  االستقاللية  عىل  الحفاظ 
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الرشق  ومنطقة  افريقيا  شامل  شهدها  التي  والثورات  االحداث  شدت 

الذي  الدور  حول  البالغ  الدويل  املجتمع  اهتامم  املنرصم  العام  االوسط 

الدولية.  النزاعات  بفض  يتعلق  فيام  املتحدة  االمم  منظمة  به  تضطلع 

حول  الدويل  االمن  مجلس  يف  الحادة  النقاشات  دارت  ذلك  جانب  واىل 

حول  اي  املستقلة،  للدول  السياسية  بالحياة  الدويل  املجتمع  تدخل  حدود 

الظروف  ظل  يف  الوطني  واستقالها  الدول  هذه  سيادة  عىل  الحفاظ  مدى 

وضعت  االخرية  التطورات  فإن  خاص  وبشكل  العامل.  يف  السائدة  املعارصة 

واالمارات  الدول  بني  للعالقات  الناظمة   1648 لعام  وستفاليا  اتفاقية  مبادئ 

من  ومببادرة   1945 عام  يف  تم  املحك.  تحت  وضعتها  االوربية،  والكيانات 

االتفاق  يالطا  مؤمتر  يف  روزفلت  واالمرييك  ستالني،  السوفييتي  الزعيمني 

لعام  وستفاليا  اتفاقية  أساس  عىل  القامئة  املتحدة  االمم  مبادئ  تحديد  عىل 

لدعم  الالزمة  الظروف  خلق  اىل  املذكوران  الزعيامن  سعى  حيث   ،1648
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تسري  انها  وعىل  االفريقي،  االتحاد  قرارات  احرتام  عىل  تأكيدها  مواقفها 
االفريقي  االتحاد  صالح  يف  يصب  الذي  االتجاه  يف  مواقفها  تحديد  خالل 
عدد  إشادة  عىل  هنا  التأكيد  من  بد  وال  فاعلة.  اقليمية  منظمة  بصفته 
الرويس  باملوقف  افريقيا  جنوب  مقدمتها  ويف  املؤثرة  االفريقية  الدول  من 
االفريقي  لالتحاد  الفعال  والدبلومايس  السيايس  موسكو  وبدعم  املتوازن، 
يف  املستقبل  يف  التجربة  هذه  تستغل  وقد  بها.  يقوم  التي  الخطوات  يف 
احالل  طريق  عىل  فعاال  دورا  وتلعب  وافريقيا،  روسيا  بني  التعاون  تعزيز 
القرن  القارة االفريقية مثل  السلم واالستقرار يف مناطق مضطربة اخرى من 
الدولية. الحلبة  عىل  صوتها  اعالء  من  االفريقية  الدول  ومتكن  االفريقي، 

_____________________
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канского союза, состоявшейся в Аддис-Абебе 10 марта 2011 г. на 
уровне глав государств и правительств. Сообщение для СМИ // 
http://www.mid.ru/bdomp/Ns-rafr.nsf/arh/432569A400373407C3257850
0067D7AA?OpenDocument

آذار\  10 املعقودة  االفريقي  لالتحاد  والسلم  االمن  ملجلس    265 الدورة  بيان  حول 
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1973-is-being-abused-nato-distabilize-libya- 
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26 April 2011 // http://www.au.int/en/sites/default/files/Press%20Release%20
fourth%20meeting%20of%20the%20AU%20High%20Level%20ad%20

hoc%20Committee%20on%20Libya%2026%20Apr%20eng.pdf



157 Digest, 2011

االتحاد االفريقي واألزمة الليبية: من أصغى اىل صوت إفريقيا؟ 

عىل  استيالئها  حال  يف  االتحاد  اعامل  يف  اإلفريقية  الحكومات  مشاركة  حظر 
افريقية  دولة   11 ان  اىل  االشارة  وتجدر  دستورية\19\.  غري  بطرق  السلطة 
السلطات  منح  ايلول ضد  املتحدة يف 16  لالمم  العامة  الجمعية  اثناء  صوتت 
يف  دولة   18 صوتت  حني  (يف  املتحدة،  االمم  يف  مقعدا  الجديدة  الليبية 
هذه  وتكللت  التصويت).  عن  امتنعت  دول  وخمس  املقعد،  منحها  صالح 
مباسوجو  نغيام  اوبيانغ  بإعالن  الشهر  نفس  من  العرشين  بتاريخ  املداوالت 
رئيس غينيا االستوائية من عىل منرب االمم املتحدة يف نيويورك اعرتاف االتحاد 

الليبي. للشعب  وحيدا  رشعيا  ممثال  االنتقايل  الوطني  باملجلس  االفريقي 
بليبيا،  تعصف  كانت  التي  العنف  اعامل  هذا  أعقاب  يف  تتوقف  ومل 
 20 بتاريخ  الليبية  الجامهريية  زعيم  القذايف  معمر  مقتل  جاء  حيث 
له،  املوالية  والقوات  االنتقايل  املجلس  قوات  بني  القتال  خالل  ايلول  من 
ملنظمة  العام  االمني  مون  يك  بان  اطلقها  التي  الترصيحات  ليعزز  جاء 
املرحلة  هذه  يف  ليبيا  يف  االوضاع  ان  فيها  اكد  والتي  املتحدة  االمم 
ستواجه  الجديدة  الليبية  السلطات  وأن  للبداية»\20\،  «نهاية  إال  ليست 
جديد  من  له  ميكن  الذي  الحل  عىل  العثور  معضلة  املقبلة  الفرتة  يف 
وسيتعني  االهلية،  الحرب  فرقته  الذي  الليبي  الشعب  صفوف  توحيد 
انتخابات  إلجراء  والتمهيد  املجتمع  عن  السالح»  «نزع  نحو  السعي  عليها 

البالد. يف  دميقراطية 
واالتحاد  روسيا  ان  عىل  ليبيا  عانتها  التي  املاسأوية  االحداث  وأكدت 
القارة  يف  النزاعات  حل  سبل  ازاء  متطابقة  مبواقف  متمسكان  االفريقي 
القيم  مبادئ  عىل  االفريقي  واالتحاد  روسيا  مواقف  وتقوم  االفريقية. 
من  الجانبان  وينطلق  املتحدة.  االمم  ميثاق  يف  عليها  املنصوص  االنسانية 
خالل  ومن  املفروضة  الحلول  عرب  النزاعات  فض  ميكن  ال  أنه  ادراكهام 
القادرون  هم  األفارقة  ان  ومن  الصنع،  خارجية  العسكرية  التدخالت 
خالل  من  موسكو  وجددت  الليبية.  األزمة  قبيل  من  أزماتهم  حل  عىل 
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االفريقي   االتحاد  يف  ليبيا  مقعد  يشغل  ان  عىل  البيان  نص  الوقت  نفس 
االتحاد  ويكون  الليبي\17\.  الشعب  متثل  انتقالية   «حكومة  عن   ممثل 
االعرتاف  دون  السابقة  الليبية  السلطات  برشعية  شكك  قد  بذلك  االفريقي 
جنوب  رئيس  زوما  جاكوب  اليه  لفت  ما  وهذا  االنتقايل،  باملجلس  املبارش 
الشأن. ذات  االتحاد  جلسات  اعقاب  يف  عقده  صحفي  مؤمتر  يف  افريقي 

يف  التدخل  ادوات  فقد  قد  االفريقي  االتحاد  ان  الواضح  من  واصبح 
الساحة،  عىل  ظهر  الذي  الجديد  الواقع  خلفية  عىل  الليبية  االزمة  حل 
سيطرة  وغدت  مستقبال.  الوساطة  مبهام  القيام  عن  عجزه  بروز  اىل  إضافة 
عاصمتها  وعىل  الجامهريية  من  كبرية  مناطق  عىل  الليبي  االنتقايل  املجلس 
لن  به  االعرتاف  عدم  ان  الواضح  من  وصار  واقعا.  امرا  غدت  طرابلس، 
التخفيف  جانب  اىل  البالد  يف  الداخلية  املصالحة  عملية  لعرقلة  اال  يفيض 
مع  التعاون  وإطالق  العالقات  اقامة  يف  االفريقي  االتحاد  حظوظ  من 
كمنظمة  سمعته  ترضر  امكانية  عن  ناهيك  الجديدة،  الليبية  السلطات 
حتى  باالتساع  الليبي  االنتقايل  باملجلس  االعرتاف  رقعة  واستمرت  عاملية. 

به. موسكو  اعرتاف  ايلول/سبتمر  من  االول  يف  طالت 
ضمن  النهائية  املشاورات  اجراء  يف  ايلول  شهر  من  االول  النصف  وانقىض 
يتعلق  فيام  االفريقي  االتحاد  ولجنة  االفريقي  واالمن  السلم  مجلس  اطار 
مل  التي  االفريقية  الدول  زعامء  من  عدد  يعرب  وراح  الليبية.  باملسألة 
رئيس  بينهم  ومن  يعربون  راحوا  الليبي،  االنتقايل  باملجلس  بعد  تعرتف 
خارجي  حل  فرض  مجددا  تم  انه  حيال  اسفهم  عن  زوما  افريقيا  جنوب 

الحائط\18\. عرض  مببادرتها  الرضب  خالل  من  افريقيا،  عىل 
االعرتاف  عن  متمنعة  كانت  االخرى  هي  كينيا  ان  اىل  االشارة  من  بد  وال 
عىل  بد  وال  االفريقي.  االتحاد  به  اعرتف  حتى  الليبي  االنتقايل  باملجلس 
يتناقض  كان  الليبيني  «بالثوار»  االعرتاف  ان  اىل  االشارة  من  الصعيد  هذا 
عىل  تنص  والتي  االفريقي،  االتحاد  تأسيس  اتفاقية  من  الثالثني  املادة  مع 
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املزمعة\15\  املشاورات  يف  املشاركة  عىل  االنتقايل  املجلس  يحض  ما  ليبيا، 
الدورة  عن  الصادر  البيان  يف  املوعد   هذا  عن  اعلن  حيث  متوز،   19 بتاريخ 
متوز\16\.   13 بتاريخ  اإلفريقي  واالمن  السلم  مجلس  عقدها  التي   285
املبادرة  لهذه  بالده  تأييد  عن  ميدفيديف  دميرتي  الرويس  الرئيس  وأعرب 
اللقاء الذي جمعه بالرئيس الجنوب افريقي جاكوب زوما عىل هامش  خالل 

الشهر. نفس  من  الرابع  يوم  انعقدت  التي  الناتو  روسيا-  مجلس  اعامل 
ورغم كافة االتفاقات فقد تخلف ممثلو املجلس االنتقايل الليبي عن املشاركة 
االتحاد  لجنة  وممثيل  طرابلس  يف  السلطات  ممثيل  عىل  اقترصت  التي 
 15 يوم  واشنطن  اعرتاف  خلفية  عىل  التطورات  هذه  وجاءت  االفريقي. 
ليبيا،  يف  وحيدة  رشعية  سلطة  االنتقايل  الوطني  باملجلس  الشهر  نفس  من 
املشاورات  حيال  رصامة  اكرث  موقف  اتخاذ  بنغازي  أمام  املجال  فسح  ما 
مسبقا  رشطا  بوصفه  السلطة  عن  القذايف  بتخيل  طلبها  واستئناف  املقبلة 
الخارجية  تعمد  استبعاد  هنا  ميكن  وال  بالجامهريية.  اتصاالت  آية  الجراء 
من  وذلك  بالذات  املرحلة  هذه  يف  االنتقايل  باملجلس  االعرتاف  االمريكية 
القضاء  اىل  الهادفة  ليبيا  يف  الناتو  عملية  وراء  االنسياق  عىل  ارغامه  اجل 
املفاوضات  الطريق عىل  قطع  وبغرض  القائم،  الليبية  الدولة  نظام  التام عىل 
ليبيا. يف  السلم  احالل  اىل  الرامية  الدورية  االفريقي  االتحاد  مبادرة  ورضب 

التالية  وشهدت االوضاع يف ليبيا تحوالت جذرية حتى موعد انعقاد الجلسة 
للجنة االتحاد االفريقي واالجتامع 291 ملجلس السلم واالمن يف 25-26 آب/

ظهور  جانب  اىل  االنهيار،  حافة  عىل  القذايف  نظام  وبات   .  2011 اغسطس 
البلدان  من  عدد  وكان  االفريقي.   االتحاد  دول  مواقف  يف  االنشقاقات 
قد  الغربية  االفريقية  البلدان  وبعض  واثيوبيا  نيجرييا  وكذلك  لليبيا  املجاورة 
ونظرا  القذايف.  بنظام  اتصاالتها  وقطعت  االنتقايل  املجلس  برشعية  اعرتفت 
وردت  والذي  الحل  نصف  يقرتح  بيان  املذكور  االجتامع  عن  صدر  لذلك 
ويف  الطريق.  خارطة  تضمنتها  التي  واالمنيات  الرغبات  من  حزمة  فيه 
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بوساطتها  الدعم  «تقديم  يف  موسكو  رغبة  عن  الرويس  املبعوث  واعلن 
وتكون  االعداد»\13\.  مسبقة  الحلول  إمالء  عن  باالبتعاد  التقيد  ظل  ...يف 
االزمة  بحل  املطالب  املبديئ  موقفها  ثبات  عىل  تأكيدها  جددت  قد  روسيا 
وعىل  االنتقايل  واملجلس  طرابلس  يف  السلطات  بني  الحوار  عرب  فقط  الليبية 
من  العسكري  غري  الدعم  مظلة  وتحت  االفريقية،  الطريق  خارطة  اساس 
بني  النار  اطالق  وقف  بأن  موسكو  قناعة  اىل  اضافة  املعنية،  الدول  قبل 

العسكرية. الناتو  عملية  يوقف  ان  من  له  بد  ال  ا  املتناحرين  الطرفني 
وعقدت اللجنة رفيعة املستوى لالتحاد االفريقي لبحث االوضاع يف ليبيا جلسة 
لها بتاريخ 26 حزيران وذلك قبيل موعد انعقاد قمة االتحاد االفريقي السابعة 
وموريتانيا  افريقيا  جنوب  من  كل  رؤساء  املذكورة  الجلسة  يف  وشارك  عرشة. 
سيتم  الليبية  للتسوية  ومقرتحات  بتوصيات  وخرجوا  واغندا  والكونغو  ومايل 
التصديق عليها اثناء القمة. واتفق ممثلو االتحاد االفريقي عىل عقد مشاورات 
واملجلس  القذايف  ممثلو  فيها  يشارك  متوز/يوليو  أواسط  ابابا  اديس  يف  فنية 
مفاوضات  الطالق  الطريق  متهيد  امشاورات  هذه  شأن  ومن  الليبي،  االنتقايل 
يف  املشاركة  عدم  قبل  القذايف  ان  هو  عليه  االتفاق  تم  فيام  وامللفت  شاملة. 
اطالق  الستعداده  رسميا  اعرتافا  اعتباره   ميكن  الذي  االمر  الالحقة،  االتصاالت 

دميقراطية. النتخابات  واإلعداد  انتقالية  حكومة  تشكيل  عملية 
خطة  عىل  متوز/يوليو  من  االول  يف  االستوائية  بغينيا  ماالبو  قمة  ووافقت 
طريف  اىل  إطارية  اتفاقيات  بتوجيه  وكلفت  املستوى،  رفيعة  االفريقية  اللجنة 
جنوب  رئيس  واكد  للنزاع\14\.  السيايس  الحل  سبل  تتضمن  الليبي  النزاع 
يف  السلطات  ان  عىل  القمة  اعقاب  يف  عقد  صحفي  مؤمتر  يف  افريقيا 
االولية  املشاورات  اجراء  عىل  وافقت  قد  الليبي  الوطني  واملجلس  طرابلس 
االنتقايل  املجلس  عن  بيان  متوز  من  الثالث  يف  وصدر  االثيوية.  العاصمة  يف 
بطموحات  االوىل  للمرة  اعرتف  االفريقي  االتحاد  ان  اىل  فيه  اشري  الليبي 
يف  االنسان  حقوق  وباحرتام  الدميقراطية  بالتحوالت  املنادية  الليبي  الشعب 



153 Digest, 2011

االتحاد االفريقي واألزمة الليبية: من أصغى اىل صوت إفريقيا؟ 

التي  الزيارة  نتائج  عىل  ايار  من   31 يوم  الرويس  الرئيس  زوما  وأطلع 
أكد  قد  القذايف  معمر  العقيد  ان  عن  كاشفا  مؤخرا،  طرابلس  اىل  بها  قام 
قوات  وقف  رشط  االفريقية  الطريق  خارطة  بنود  بتنفيذ  متسكه  عىل  له 
مجلس  عقد  اىل  داعيا  ليبيا،  وقصف  النار  اطالق  الناتو  وحلف  الثوار 
مجلس  قرار  تطبيق  بآليات  النظر  إعادة  بغرض  طارئة  جلسة  الدويل  االمن 

.1973 رقم  االمن 
قوات  الستئناف  وذلك  بنغازي  اىل  الوصول  عليه  تعذر  انه  زوما  وذكر 
امام  حتى  الليبية  االجواء  اغالق  ونتيجة  للبالد،  الجوي  قصفها  الناتو 
الجنوب  الرئيس  وأشار  الكبار.  االفريقي  االتحاد  ملمثيل  الخاصة  الطائرة 
تدخل  ان  اىل  بالده  يف  الرسمية  التلفزة  عرب  الحق  وقت  يف  إفريقي 
كان  أنه  عن  مفصحا  االفريقي\10\،  االتحاد  وحدة  يقوض  ليبيا  يف  الناتو 
اال  الليبية.  االرايض  اىل  للدخول  ترصيحا  الحلف  من  ليطلب  اضطر  قد 
التتشاورات  بدون  حتى  واضحا  بقي  الليبي  االنتقايل  املجلس  موقف  ان 
بعد  إال  يتم  ان  له  ميكن  ال  النار  اطالق  وقف  أن  يف  يتلخص  وهو  معه، 

السلطة. عن  القذايف  رحيل 
اجالس  يف  ثانية  مرة  االفريقي  االتحاد  إخفاق  رغم  الرويس  الرئيس  واشاد 
االفريقي  االتحاد  مبساعي  اشاد  املفاوضات،  مائدة  اىل  الليبي  النزاع  طريف 
العاجل  التوصل  اجل  من  املسار  هذا  عىل  زوما  يبذلها  التي  وبالجهود 
أمام  املجال  فسح  اجل  ومن  الليبية،  الدماء  وحقن  النار  إطالق  لوقف 

بأنفسهم\11\. بالدهم  مصري  لتقرير  الليبيني 
الزيارتان  ضمنها  اندرجت  والتي  الروسية  الدبلوماسية  املساعي  وهدفت 
مارغيليوف  ميخائيل  افريقيا  شامل  اىل  الرويس  املبعوث  بهام  قام  اللتان 
هي  هدفت  حزيران/يونيو،  أواسط  يف  وطرابلس  بنغازي  من  كل  اىل 
ليبيا  يف  النزاع  طريف  بني  االتفاق  تحقيق  امكانية  بحث  اىل  االخرى 
االفريقي»\12\.  االتحاد  يلعبه  الذي  االسايس  الدور  مع  متزامن  «وبشكل 
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منطقة  يف  القاعدة  نشاطات  من  يوسع  أن  له  ما  منها  والذخائر  االسلحة 
والنيجر. مايل  ويف  العريب،  املغرب 

االساسية  النقاط  عىل  العادية  غري  االفريقية  للقمة  الختامي  البيان  وشدد 
مجلس  حدده  مبا  واملتمثلة  الليبي  املأزق  من  للخروج  تطبيقها  الالزم 
املستوى  رفيعة  الخاصة  اللجنة  االفريقي، ومبا حددته  لالتحاد  واالمن  السلم 
واشري  ليبيا.  يف  الحل  سبل  بإيجاد  لتعنى  االتحاد  اطار  ضمن  شكلت  التي 
اطالق  لوقف  الالزمة  العاجلة  االجراءات  اتخاذ  رضورة  اىل  البيان  يف 
االمم  منظمة  يف  االعضاء  الدول  كافة  وتقيد  الدولية.  الرقابة  تحت  النار 
 ،1970 رقم  الدويل  االمن  مجلس  قراري  ومضمون  بروح  التام  املتحدة 
طرابلس  اىل  جديد  من  بالتوجه  االفريقي  االتحاد  لجنة  وكلفت  و1973. 
اساس  عىل  هناك  لالزمة  السياسية  للتسوية  التمهيد  بهدف  وبنغازي 
الصادر  البيان  يف  أعلن  السياق  هذا  ويف  االفريقية\7\.  الطريق  خارطة 
القمة  اليها  خلصت  التي  النتائج  عىل  تعليق  يف  الروسية  الخارجية  عن 
تعزيز  رضورة  عىل  مرارا  أكدت  «قد  موسكو  ان  العادية  غري  االفريقية 
«تؤيد  روسيا  فإن  هنا  ومن  االفريقي»،  االتحاد  يلعبه  الذي  الوساطة  دور 
تام  بشكل  «تتامىش  والتي  ابابا،  اديس  قمة  بها  خرجت  التي  القرارات 

الليبية»\8\. االزمة  حل  حيال  الروسية  النظر  وجهة  مع 
الرويس  الرئيس  بني  اجريت  التي  الهاتفية  االتصاالت  موسكو خالل  وأعربت 
أهمية  عن  زوما  جاكوب  افريقي  الجنوب  ونظريه  ميدفيديف  دميرتي 
االزمة  حل  صعيد  عىل  االفريقي  واالتحاد  موسكو  تبديه  الذي  التعاون 
نظريه  مع  هاتفي  حديث  خالل  افريقي  الجنوب  الرئيس  واعلن  الليبية. 
السلمية  للمساعي  االفريقي  االتحاد  دعم  عن  ايار   28 بتاريخ  الرويس 
الرويس  للرئيس  الخاص  املمثل  مارغيلوف  ميخائيل  بها  القيام  يزمع  التي 
الدعم  كافة  تقديم  االتحاد  لجنة  استعداد  عن  زوما  واعرب  افريقيا.  يف 

انجاحها\9\. بغرض  الروسية  للمبادرة 
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العنف  اشكال  لكافة  العاجل  الوقف  يف  تتمثل  ليبيا  يف  االهلية  الحرب 
األوضاع  بتأجيج  ويتسبب  املدنيني  بني  الضحايا  سقوط  إال  يجلب  ال  الذي 
متسكها  عن  موسكو  أعربت  ذلك  من  وانطالقا  الجامهريية.  يف  االنسانية 
واالتحاد  املتحدة  االمم  بها  تقوم  التي  الخطوات  تطبيق  يف  باالستمرار 
السياسية.\5\ الدبلوماسية  بالطرق  ليبيا  يف  النزاع  فض  اجل  من  االفريقي 

االتحاد  يبذلها  التي  الجهود  يف  تناميا  ايار  شهر  اواخر  فرتة  وشهدت 
وعقد  املفاوضات.  مائدة  اىل  بالجلوس  النزاع  طريف  إقناع  بغرض  االفريقي 
كامل  بشكل  كرسها  ايار  و26   ،25 يومي  له  عادية  غري  قمة  جلسة  االتحاد 
فيهم  مبن  املشاركني  اطالع  االول  اليوم  يف  وتم  ليبيا.  يف  األوضاع  لبحث 
«الندوة  دعوات  فحوى  عىل  االنتقايل  واملجلس  الليبية  السلطات  ممثلو 
وغريهم  السابقني  االفارقة  الزعامء  من  كبريا  عددا  تضم  التي  االفريقية» 
الليبية،  االزمة  من  للخروج  القارة،  يف  املعروفة  الرسمية  الشخصيات  من 
حال  الناتو  حلف  راية  تحت  العسكري...  «التدخل  ان  اىل  اشارت  والتي 
سبل  تعقيد  اىل  أدى  «فلقد  للنزاع».  حل  اىل  الوصول  من  اقرتابنا  دون 
«الندوة»  واشارت  والطويل».  القصري  االجلني  يف  مقبولة  نتيجة  اىل  الوصول 
«إعادة  مسألة  سيجعل  ليبيا  يف  العنف  اعامل  يف  االستمرار  ان  اىل  ايضا 
والدميقراطية،  االمن  يعمها  االطراف  موحدة  دولة  اىل  بها  والوصول  إعامرها 
سيجعل هذه املسألة اكرث تعقيدا»، ناهيك عن ان تدفق املهاجرين واالسلحة 
الصحارى\6\. منطقة  امتداد  عىل  االوضاع  زعزعة  يف  يتسبب  أن  له  ميكن 

ومل  املناسب.  الحني  يف  جاءت  التحذيرات  هذه  بأن  التنويه  هنا  يسعنا 
من  انه  إذ  املنشود،  االستقرار  ليبيا  يف  االقتتال  رشاسة  انحسار  عن  ينجم 
يف  وذلك  املجاورة  الدول  هناك   النزاع  لهب  ألسنة  تطال  ان  املرجح 
لن  الذي  القاعدة  تنظيم  اىل  اإلشارة  من  هنا  بد  وال  املنظور.  املستقبل 
عىل  للحصول  وذلك  ليبيا  عن  السلطة  غياب  يف  الثمينة  فرصته  يضيع 
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واحد،  شهر  غضون  يف  مقرتحامتها  االنتقايل  واملجلس  طرابلس  يف  السلطات 
من  كان  درجة  اىل  بينها  فيام  متناقضة  الجانبني  مواقف  بدت  حني  يف 

بينها. التوفيق  االفريقي  االتحاد  عىل  املستحيل 
خالل  تحدثت  التي  االفريقية  السياسية  الشخصيات  من  عدد  ومتكن 
الناقد  االستيعاب  من  االفريقي  والسلم  االمن  ملجلس   275 الدورة  اعامل 
تعانيها  التي  واملشاكل  عامة  القارة  مشاكل  حل  يف  االفريقي  لدوراالتحاد 
كلمة  يف  الرواندي  الخارجية  وزيرة  اشارة  السياق  هذا  ويف  خاصة.  ليبيا 
االفريقي  االتحاد  التزام  رضورة  اظهرت  ليبيا  يف  «االحداث  ان  اىل  ألقتها 
مع  التعاطي  خالل  الفاعلة  االطراف  مقدمة  يف  يكون  يك  العاجل  بالترصف 
نطاق  خارج  االتحاد  بقاء  مخاطر  تربز  وحني  االفريقية  القارة  يف  االزمات 
لشؤون  االفريقي  االتحاد  مفوض  أما  النزاعات».  لفض  املامرسة  الجهود 
اىل  الجلسة  يف  املشاركني  اهتامم  لفت  فقد  المامرا  رمتاين  واالمن  السلم 
غري  الخارجية  القوى  قبل  من  ليبيا  يف  السلمية  العملية  اختطاف  تم  انه 
إلطالق  العاجل  بالوقف  القاضية  الطريق   خارطة  أزاحت  التي  االفريقية 
بتسوية  يتعلق  فيام  االخرى  الربامج  أثرت  «لقد  الصدد:  بهذا  وقال  النار. 
اىل  االفريقية،  الطريق  خارطة  تطبيق  امكانية  عىل  اثرت  الليبية،  االزمة 
لالزمة».  االفريقي  الحل  تهميش  بغرض  أجريت  التي  املحاوالت  جانب 
االفريقي  الحل  تتطلب  افريقية  مشكلة  الليبية  «االزمة  أن  عىل  وشدد 
الحل  فهم  بغرض  الجهود  تسخري  رشكائنا  عىل  يتعني  انه  نرى  ولذلك  لها، 

الواقع»\4\. ارض  عىل  الحل  هذا  تطبيق  عىل  ومساعدتنا  االفريقي، 
سريغي  الرويس  الخارجية  وزير  عقدها  التي  املباحثات  خالل  التأكيد  وجرى 
بنغازي  عن  ممثلني  ومع  ايار/مايو،   17 طرابلس يف  عن  ممثلني  مع  الفروف 
واالمم  االفريقي  االتحاد  تخص  موسكو  ان  عىل  التأكيد  جرى  منه،   23 يف 
وأكدت  الليبية.  االزمة  حل  يف  االسايس  الدور  بلعب  سواء  حد  عىل  املتحدة 
اندالع  من  اشهر  ثالثة  عقب  برزت  التي  االساسية  الرضورة  ان  عىل  روسيا 
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دون  باملفاوضات  البدء  عدم  عىل  النزاع  طريف  تصميم  تبني  بنغازي،  اىل 
املسبقة. املطالب  وتقديم  الرشوط  فرض 

االتحاد  أعدها  التي  الطريق  خارطة  ببنود  قبوله  عن  شفهيا  القذايف  واعرب 
االفريقي ، بيد انه طالب «الثوار» الليبيني بإلقاء السالح قبل الرشوع بالتفاوض 
الجوية  الرضبات  من  الجدوى  بعدم  التامة  قناعته  ضوء  عىل  وذلك  معهم 
الوطني  املجلس  الجانب اآلخر وجد  اىل بالده. ومن  الناتو  التي توجهها قوات 
والقصف  القنابل  يف  وجد  له،  مقرا  بنغازي  من  اتخذ  الذي  الليبي  االنتقايل 
، ناهيك  لتمكينه من االنتصار  الغربية  الدول  لليبيا دعام فعاال له من  الجوي 
قبول  فرفض  به  اعرتافهام  عن  ابريل)   4) وايطاليا  آذار   (10) فرنسا  اعالن  عن 
حكمه.  ونظام  القذايف  بالعقيد  التامة  االطاحة  تتم  مل  ما  النار  اطالق  وقف 
حول  لالتصال  املحتال  الفريق  جلسة  انعقاد  كان  التطورات  هذه  يف  وامللفت 
االفريقية  الطريق  خريطة  بحث  عن  الفريق  هذا  وامتناع  الدوحة  يف  ليبيا 

الجلسة. أعامل  يف  الفريقي  االتحاد  ممثيل  مشاركة  رغم 
االتحاد  نشاط  انحسار  اىل  يفض  مل  الوساطة  بعثة  جهود  فشل  ان  غري 
عن  البحث  جهود  تكثيف  عىل  وحضه  بل  املسار،  هذا  عىل  االفريقي 
هذا  ويف  املتناحرين.  الطرفني  بني  الحوار  اطالق  عليها  ميكن  أرضية  ايجاد 
نيسان/أبريل  من  و26   ،25 يومي  املستوى  رفيعة  لجنة  أجرت  السياق 
االنتقايل.  املجلس  وممثيل  الجامهريية  سلطات  مع  متزامنة  مشاورات 
شكره  عن  الليبي  االنتقايل  املجلس  اعالن  اىل  املشاورات  هذه  وخلصت 
حني  يف  اكرث»\3\،  بتفاصيل  الطريق  خارطة  «لدراسة  واستعداده  للجنة 
رفيعة  لجنة  واقرتحت  املعلنة.  مبواقفها  متسكها  عىل  طرابلس  شددت 
لالتحاد  واألمن  السلم   ملجلس    275 الدورة  قرارات  من  انطالقا  املستوى 
النزاع  طريف  عىل  اقرتحت  نيسان،  من   26 بتاريخ  واملنعقدة  االفريقي 
عليها  نصت  التي  النقاط  تطبيق  اماكنيات  حول  والرؤى  املقرتحات  وضع 
وقدمت  االتحاد.  اىل  وإرسالها  الليبي  النزاع  لفض  االفريقية  الطريق  خارطة 
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«األخذ  رضورة  عىل  بيانها  يف  موسكو  وأكدت  الليبية.  لألزمة  دبلومايس 
بالخطوات  القيام  خالل  االفريقية  الطريق  خارطة  عليه  نصت  مبا  التام 
السلمي  التطبيق  وخالل  الليبي،  املأزق  من  الخروج  مسار  عىل  الالحقة 

الليبي»\1\. الشعب  بها  ينادي  التي  الرشعية   للمطالب  والدميقراطي 
سبيل  عىل  أملانيا  (باستثناء  الغربية  الدول  من  عدد  كان  االثناء  هذه  ويف 
الوقت  يف  العلنية،  الترصيحات  خالل  من  االفريقية  املساعي  يؤيد  املثال) 
وساطة  بإجهاض  الواقع  ارض  عىل  الدول  هذه  مامرسات  فيه  تسببت  الذي 
من  العرشين  يف  بها  العمل  بدء  املقرر  من  كان  التي  االفريقي  االتحاد 

يوما). لعرشين  بدءه  موعد  تأجيل  نتيجة  آذار( 
الدويل  االمن  مجلس  قرار  مترير  الليبي»  الشعب  «حامية  بذريعة  وتم 
عىل  جوي  حظر  فرض  والذي  آذار)،  من  عرش  (السابع  يف   1973 رقم 
يف  املؤقتة  بالعضوية  تحظى  كانت  التي  االفريقية  الدول  وصوتت  ليبيا. 
صالح  يف  صوتت   ، غابون)  نيجر،  افريقيا،  (جنوب  الدويل  االمن  مجلس 
هذه  ان  بيد  خالله،  من  نصب  الذي  الفخ  عن  تكشف  ان  دون  القرار 
الواليات  وراحت  املها\2\.  خيبة  عن  لتعرب  عاجل  وبشكل  عادت  الدول 
املشاركة  الدول  حذوها  وحذت  القرار،  تستغل  االوىل  االيام  منذ  املتحدة 
«تنفيذ»  عاتقها  عىل  الدول  وهذه  واشنطن  وأخذت  االطليس،  التحالف  يف 
لليبيا  العسكرية  الرضبات  لتوجيه  مطلقا  توفيضا  منه  جاعلة   1973 القرار 
اىل  التحديد  وجه  وعىل  ساعية  فيها  واملدنية  العسكرية  املواقع  مستهدفة 

القذايف. نظام  تصفية 
لحل  الوساطة  جهود  عىل  الفرصة  بإضاعة  العسكرية   العمليات  وتسببت 
التي  الحلول  رقعة  تقليص  اىل  املطاف  نهاية  يف  ادى  ما  الليبية  االزمة 
وصلت  وعندما  العسكري.  الحل  عن  مبعزل  اليها  التوصل  املمكن  من  كان 
طرابلس  زوما  جاكوب  إفريقيا  جنوب  رئيس  برئاسة  االفريقي  االتحاد  بعثة 
التايل  اليوم  يف  زوما،  غياب  يف  وتوجهت،  نيسان/ابريل،  من  العارش  يوم 
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االتحاد  وضعها  التي  الطريق  خارطة  اىل  االشارة  من  السياق  هذا  يف  بد  وال 
الخاصة  اللجنة  اليها  خلصت  والتي  الليبية،  االزمة  من  للخروج  االفريقي 
واوغندا  ومايل  وموريتانيا  الكونغو  من  كل  رؤساء  ضمت  التي  لالتحاد 
ارضية  تشكل  ان  الخارطة  لهذه  كان  حيث  بينغ،  وترأسها  افريقيا  وجنوب 
عن  مبعزل  املتناحرة  الليبية  االطراف  بني  النزاع  فض  أجل  من  للحوار 
املبدأ  ان  عىل  التأكيد  من  الصعيد  هذا  عىل  بد  وال  واملجابهات.  العنف 
االطار  ضمن  الليبية  االزمة  بحل  والقايض  االفريقية  الدول  به  متسكت  الذي 
الليبي. املأزق  من  مخرج  ايجاد  عىل  وقادرا  للتحقيق  قابال  كان  االفريقي 

طياتها  يف  تحوي  كانت  املذكورة  الطريق  خارطة  ان  اىل  االشارة  وتجدر   
السلطات  وضامن  الجانبني،  من  النار  إلطالق  العاجل  الوقف  التالية:  البنود 
يف  االجانب  وحامية  اليها،  بحاجة  ملن  االنسانية  املساعدات  وصول  الليبية 
يف  أو  أبابا  اديس  يف  املفاوضات  بدء  االفارقة،  املهاجرين  ضمنهم  ومن  ليبيا 
الوطني  املجلس  وعن  القذايف  عن  ممثلون  عليها  يتفق  اخرى  مدينة  اية 
االصالحات  بإجراء  والبدء  انتقالية  حكومة  لتشكيل  وذلك  الليبي  االنتقايل 
مجلس  يدأب  ان  الطريق عىل  خارطة  التأكيد يف  وجرى  املنشودة.  السياسية 
الليبية  االرايض  وحدة  ضامن  عىل  االفريقي  لالتحاد  املنبثق  والسلم  األمن 
القيام  االفريقي  االتحاد  قرر  التي  العملية  الخطوات  بني  ومن  وسيادتها. 
اللجنة  وفد  زيارة  كانت  الليبية  االزمة  من  مخرج  ايجاد  طريق  عىل  بها 
من  العرشين  يف  وبنغازي  طرابلس  من  كل  اىل  االفريقي  لالتحاد  الخاصة 
آذار/مارس وذلك إلجراء املشاورات عىل أرضية بنود خارطة الطريق االفريقية. 
اىل  الرامية  االفريقي  االتحاد  ملساعي  التام  دعمها  عىل  روسيا  وأكدت   
بتاريخ  الروسية  الخارجية  عن  الصادر  البيان  يف  واشري  ليبيا.  يف  النزاع  فض 
املنبثق  والسلم  االمن  مجلس  ألعامل   265 الدورة  اعقاب  يف  آذار  من   10
يشكل  االفريقية  للدول  املوحد  املوقف  أن  اىل  اشري  االفريقي،  االتحاد  عن 
سيايس  حل  إليجاد  الدويل  املجتمع  يبذلها  التي  الجهود  يف  كبريا  إسهاما 
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أيلول/سبتمرب  مطلع  حتى  الليبي  االنتقايل  الوطني  املجلس  قوات  متكنت 
عىل  سيطرتها  بسط  من  متكنت  الناتو،  قوات  من  شامل  وبدعم   2011
إال  القذايف  نظام  فطاح  طرابلس.  العاصمة  ذلك  يف  مبا  ليبيا  مناطق  معظم 
تأهيل  إعادة  نحو  طويل  طريق  بداية  يف  ذلك  عقب  اصبحت  ليبيا  ان 
التوصل  ذلك  من  واألهم  الحرب،  دمرتها  التي  ومقدراتها  التحتية  بنيتها 

جديد. من  فيها  الوطنية  اللحمة  وبعث  التامة  املصالحة  تحقيق  اىل 
والعراقيل،  العقبات  سيواجه  االهداف  هذه  تحقيق  فإن  يبدو  ما  وعىل 
الخارج  من  املفروضة  العسكرية  بالقوة  حلت  الليبية  االزمة  ألن  وذلك 
رقم  الدويل  االمن  مجلس  قرار  عليه  نص  ملا  صارخ  خرق  خالل  ومن 
اىل  العنف  ضحايا  وسقوط  البرشية  الخسائر  وقوع  اىل  أفىض  ما   ،  1973
ناهيك  بينهم،  الفرق  وبعث  ورشقها  ليبيا  غريب  سكان  مشاعر  تأليب  جانب 
ورقيب. ضابط  دون  الواسع  االسلحة  وانتشار  املدنية  املواقع  تدمري  عن 

الضحايا  عدد  بأن  إقناعنا  الغربيني  الساسة  بعض  ملحاوالت  ميكن  وال 
تخفي  أن  املحاوالت  لهذه  ميكن  ال  العسكري،  التدخل  لوال  أكرب  كان 
شددت  الدولية  واملنظامت  الدول  من  كبريا  عددا  أن  حقيقة  أنظارنا  عن 
الدماء  وإراقة  العنف  وقف  اهمية  عىل  ليبيا  يف  االحداث  اندالع  ومنذ 

األزمة. من  سيايس  مخرج  عن  والبحث  هناك 
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ستعتمد  والبعيدة  القريبة  املرحلتني  يف  املنطقة  يف  االحداث  سري  وجهة 
الداخلية  املشاكل  حل  خاللها  من  سيتم  التي  الطريقة،  عىل  كبري  بشكل 

النابض». العربية  االمة  «قلب  سورية  يف  املرتاكمة 
عدد  من  تعاين  سورية  ان  اىل  االشارة  الصعيد  هذا  عىل  املهم  ومن 
يف  اليها  ارشنا  والتي  االخرى،  العربية  الدول  تعانيها  التي  املشاكل،  من 
حل  خاللها  من  ستتم  التي  السبل،  هي  األهم  االمر  ولكن  املقالة.  هذه 
العسكري  التدخل  عرب  الحل  سيتم  وهل  وأنه  سورية،  يف  املشاكل  هذه 
وشن  الخارجي  والتحريض  االنساين»  «القصف  طريق  عن  او  الخارجي، 
كام  املعارضة  يف  تشددا  القوى  ألكرث  الدعم  وتقديم  االعالمية  الحروب 
الحوار  طريق  عن  سيكون  سورية  يف  الحل  ان  أو  ليبيا،  يف  الحال  كانت 
العربية  الجوار  دول  دعم  ظل  ويف  الخارجي  التدخل  عن  مبعزل  الوطني 
يبدو  ما  وعىل  ازمتها؟  من  سيايس  مخرج  ايجاد  بغرض  لسورية  واالجنبية 
ستخرج  عندما  تلقايئ  بشكل  ستظهر  التساؤالت  هذه  عن  االجابات  فإن 

ازمتها. من  سورية 
وهنا  العريب.  للربيع  االولية  النتائج  افراد  ميكننا  تقدم  ما  خالل  ومن 
املعركة  يف  مصالحهام  تالقت  قد  اثنتني  عامليتني  ايديولوجيتني  ان  نرى 
وهاتان  مقدراتها.  عىل  اي  املنطقة،  مستقبل  عىل  السيطرة  حول  الدائرة 
وهنا  االسالم.  وايديولوجيا  االنسان  حقوق  ايديولوجيا  هام  االيديولوجيتان 
الجامهري،  فتنة  تتم  حيث  التاريخ،  يف  تقليدية  دراما  احداث  تدور 
خارجية  مختلفتان:  قوتان  تنشدها  التي  الغايات،  تحقيق  باسمها  ويجرى 
الغالب  والواقع  املختلفة.  االسالمية  الحركات  هي  وداخلية  الغرب،  هي 
النظر  بغض  املعركة  يف  االسالم  انتصار  يف  يتمثل  الراهنة  املرحلة  يف 
ان  هو  والحاصل  معتدال.  أم  متشددا  كان  إن  يرتديه  الذي  الرداء،  عن 
االسالميني  امام  الطريق  بشق  قصد  غري  عن  أو  عمد  عن  يقوم  الغرب 
ما  هو:  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال،  السيف.  بقوة  السلطة  اىل  اليصالهم 

ذلك؟ من  الغريب  املعسكر  غاية 
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املنطقة  من  واخراجه  االمرييك  الدوالر  لرضب  بالده  لدى  تراكم  الذي 
ومبعنى  الغربية.  لإلمربيالية  بالعدائية  املستمر  متسكه  عن  ناهيك  االفريقية 
الدميقراطية»  «االمربيالية  عن  الصدرة  االستعامرية  املامرسات  كل هذه  آخر 
عىل  ورصف  كيل  بشكل  تهيمن  ان  من  لها  بد  ال  الجديدة  االمريكية 

العامل. اصقاع  كافة 
الربيع  انطالقة  مجريات  عن  الكشف  يحاول  الذي  الخامس،  التوقع  وأخريا 
اجل  من  العربية  املنطقة  يف  االحداث  استغالل  يتم  انه  اىل  تشري  العريب 
من  كبري  عدد  يوجد  إذ  والصيني،  الرويس  التأثري  من  املنطقة  تطهري 
باتت  روسيا  أن  عىل  يؤكدون  وخارجها  روسيا  داخل  واملراقبني  املحللني 
يف  فاعل  دور  لها  يعد  مل  وأنه  اقليمي،  العب  اىل  دويل  العب  من  تتحول 
املراقبني  من  الرشيحة  هذه  وجود  يف  واملؤسف  االوسط.  الرشق  منطقة 
السياسة  يف  «روسيا  مجلة  تحرير  رئيس  لوكيانوف  فيودور  انضامم  هو 
يبدو  ما  عىل  هذه  تصوراته  عقب  عليه  يتعني  وأصبح  اليها  العاملية» 
عوضا  االقليمية»،  السياسة  يف  «روسيا  تصبح  ان  اىل  مجلته  تسمية  تغيري 

العاملية». السياسة  يف  «روسيا  عن 
اسباب  حول  الذكر  آنفة  والتكهنات  التوقعات  من  ايا  فإن  وعموما 
كافة  ميتلك  ال  منها  ايا  العربية،  املنطقة  يف  والتغيري  االضطرابات  اندالع 
عن  ناهيك  التفسري،  يف  عليها  االرتكاز  اىل  تدعو  التي  واالدلة،  املقومات 
الخرباء  يضعها  التي  النظريات،  مع  التكهنات  هذه  يف  التناقضات  وجود 
بشكل  ميكن  ال  الوقت  نفس  ويف  الظل.  يف  العاملون  السياسيون  واملحللون 
كشفت  التي  والعوامل،  االدلة  ان  اىل  واالشارة  التوقعات  صحة  نفي  قاطع 
هذه  ان  حيث  العريب،  الربيع  وراء  تكن  مل  والتوقعات  التكهنات  عنها 
يف  واسهمت  العربية  التطورات  سري  عىل  بآخر  او  بشكل  اثرت  العوامل 

املنطقة. يف  جديد  واقع  خلق 
بد  ال  الوقائع،  من  الكثري  عن  ستكشف  التي  الحقيقة،  للحظة  بد  وال 
وان  سورية.  يف  الداخلية  السياسية  االزمة  تسوية  يف  تتجسد  ان  من  لها 
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الدوالر  حامية  ذلك  خالل  من  تحاول  التي  املتحدة،  الواليات  صنع  من 
اىل  اليوم  الحاجة  «برزت  الصدد:  بهذا  ستاريكوف  وكتب  االنهيار.  من 
ولكن  الدوالر.  انقاذ  بهدف  عاملية  حرب  اشعال  عىل  قادرا  يكون  مجنون 
جامعي»،  «هتلر  اختالق  اىل  يدعو  ما  القادة،  هؤالء  مثل  اليوم  يوجد  ال 
وال  الدولية،  للسياسة  العامة  البنية  تغيري  من  بد  ال  ذلك  اجل  ومن 
العامل  تفجري  اىل  الحاجة  برزت  جديدة.  عاملية  منظومة  خلق  من  بد 
دول  يف  السلطة  اىل  والراديكاليني  املتطرفني  وايصال  الحدود  رسم  واعادة 
تحت  االخرى  والدول  بلدانهم  بني  الحروب  بإشعال  هؤالء  ليرشع  العامل 
يف  اخرى  أقطاب  مصالح  بذلك  خادمني  العدالة  واقرار  التحرير  شعارات 
كانت  خططهم  لتطبيق  االنجلوساكسونيون  اختاره  الذي  واملكان  العامل. 
«تصل  أن  للسيناريو  وفقا  املقرر  من  إذ  بسكانها،  املكتظة  العربية  البلدان 
سيقودونها  التي  الدول،  هذه  يف  السلطة  اىل  االسالمية  الراديكالية  القوى 

الحروب»\7\. اىل 
بحاجة  ستاريكوف  الرويس  الكاتب  تكهنات  ان  اىل  االشارة  من  هنا  بد  وال 
ندعوا  الذي  كتابه،  يف  أوردها  التي  األخرى،  بالتكهنات  قياسا  اثباتها  اىل 
تورط  تؤكد  واثباتات  االهتامم  تثري  وقائع  من  فيه  ملا  عليه  االطالع  اىل 

املنطقة. تشهدها  التي  الشعبية»،  «بالثورات  املتحدة  الواليات 
الرابط  عىل  االوسع  التاريخي  االطالع  ذوي  الخرباء  من  آخر  عدد  ويؤكد 
الليبيني  والثوار  جهة  من  عموما  والغرب  املتحدة  الواليات  بني  الوثيق 
مفاجأة  امر طبيعي مل يشكل  ذلك  ان  اىل  اخرى مشريا  والسوريني من جهة 
التقليدي املتمثل يف إرغام «املستعمرات»  للمراقبني، إذ ان التفكري االمربيايل 
مراحل  يف  لالستعامر  فعال  خضعت  الدول  هذه  وان  خاصة  الطاعة،  عىل 
الدول  هذه  يف  املذنبني  ومعاقبة  الطاعة  عىل  إرغامها  يف  يتمثل  سابقة، 
اىل  الدوام  عىل  يسعى  كان  الذي  القذايف،  املثال  سبيل  عىل  عوقب  كام 
اعالنه  اىل  وصوال  لوكريب  حادثة  من  بدءا  االمربيالية  الدول  صفو  تعكري 
الكبري،  املايل  الفائض  مستغال  موحدة  افريقية  عملة  اصدار  امكانية  عن 
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مستهدفة  «حامس»  حركة  تنفذها  التي  الهجامت،  تجدد  جانب  اىل  انقرة 
واملدن  العواصم  تهدد  التي  االرهابية،  االخطار  ان  عىل  مؤكدة  ارسائيل، 
حدوث  امكانية  عن  ناهيك  املتغريات،  هذه  ضوء  عىل  ستزداد  قد  االوربية 

املوجهة». «الفوىض  تحقيقها  اىل  تهدف  التي  لتلك  كليا  مغايرة  نتائج 
الغرب  دعم  تفسري  خالله  من  املراقبون  يحاول  الذي  الثالث،  التكهن  أما 
الغربية  الرغبة  من  نابع  التحديد  وجه  عىل  ليبيا  ويف  املنطقة  يف  لالسالميني 
اموال  استغالل  اىل  اضافة  الفوىض،  ظل  يف  القذايف  اصول  استغالل  يف 
البنوك  يف  اموالهم  جمدت  او  بهم  اطيح  الذين  اآلخرين،  العرب  الزعامء 
الغربية. وذلك من اجل التخفيف من وطأة أزمة الديون السيادية االوربية، 
وهذا  الرأساميل».  «للكازينو  شاملة  ازمة  اىل  وبالتدريج  تتحول  باتت  والتي 
القاها  كلمة  يف  املشارك  الرويس  املندوب  ياكونني  فالدميري  عنه  تحدث  ما 
ترشين  يف  اليونان  استضافته  الذي  الحضارات»،  «حوار  منتدى  مستهل  يف 
فرحات  عن  الفرنسية   Le Monde صحيفة  ونقلت  املايض.  العام  من  االول 
عمر بن قدارة املحافظ السابق للمرصف املركزي الليبي قوله إن االموال الليبية 
الصحيفة  وأفادت  دوالر.  مليار   168 بحوايل  تقدر  االجنبية  البنوك  يف  املدخرة 
بنوك غربية  أنفقت بشكل فاحش من قبل ثالثة  الليبية هذه قد  بأن االصول 
فإن  آخر  Goldman Sachs, HSBC, Societe Generale\6\.ومبعنى  هي 
عقب  املدمن  هذا  وأن  املال،  اىل  ماسة  بحاجة  كان  الغريب  املايل  املدمن 
التي  الجرمية،  آثار  إخفاء  اىل  بحاجة  صار  وانفاقه  املال  عىل  حصوله 
الذي  القذايف،  العقيد  املال  صاحب  قتل  يف  مشاركته  خالل  من  ارتكبها 
اىل  تحول  لديه،  االموال  أودع  للغرب  صديق  من  مفاجئ  وبشكل  تحول 

و»طاغية». و»دكتاتور»،  «مستبد»، 
الربيع  حيال  الغربية  للسياسة  املايل  «املنطلق  حول  الرابع  التوقع  ويوجد 
كتابه  يف  ستاريكوف  نيقوالي  الرويس  املؤلف  عنه  تحدث  الذي  العريب»، 
الثورات  كافة  ان  عىل  أكد  حينام  للدوالر»  اسلحة   - والثورات  «الفوىض 
اال  ليست  العامل  يف  اخرى  مناطق  ويف  االوسط  الرشق  يف  واالنقالبات 
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واالسالميني،  الغربية  املصالح  بالتقاء  املؤمنون  السياسيون  الخرباء  ويتحدث 
عىل  املايض  القرن  من  الثالثينيات  منذ  دأب  الغرب  ان  عن  يتحدثون 
هذا  الستغالل  اآلن  حان  قد  الوقت  وان  املتطرفة  االسالمية  القوى  تغذية 

العربية. املنطقة  يف  الغربية  املآرب  لتطبيق  العملية  الحياة  يف  الجيش 
املنطقة  يف  املتشددين  لإلسالميني  الردع  أجل  من  انه  الخرباء  هؤالء  ويرى 
يحاول  نهجها،  يف  تطرفا  االكرث  املنحى  القوى  هذه  اتخاذ  دون  للحيلولة 
السعودية  بالعربية  يربطها  محور  خلق  انقرة  تكليف  املتحدة  الواليات 
القوات  انسحاب  عقب  الغرب  من  بإيعاز  املنطقة  يف  يعمل  وقطر 
عىل  االمريكية  القبضة  شدة  انحسار  اعقاب  ويف  العراق  من  االمريكية 
امرييك»،  «توكيل  مبوجب  االوسط  الرشق  مبصري  متحكام  االوسط  الرشق 
تبدو  كام  جاذبا  لإلسالم  مزيفا  «علامنيا»  منوذجا  تقرتح  انقرة  وان  خاصة 
شككت  قد  «نيوزويك»   مجلة  ان  اىل  االشارة  من  بد  ال  (وهنا  للكثريين. 
عن  «ويكيليكس»  وكالة  نرشته  مبا  مستشهدة  التوقعات  هذه  مثل  يف 
اردوغان  طيب  رجب  وصف  ليفي  غايب  انقرة  يف  االرسائييل  السفري  ان 
وحقده  ديني  منطلق  من  العمى  كره  يكرهنا  وأنه  اصويل،  «اسالمي  بأنه 
والتي  السعودية،  يف  الجارية  واالصالحات  مستمر»\5\).  بشكل  يتنامى  هذا 
نار  إخامد  يف  ايضا  ستسهم  املعارص  الواقع  اىل  بالبالد  االقرتاب  اىل  تهدف 

جامحهم. وكبح  املتشددين  االسالميني 
وتبدو هذه التنبؤات والتحليالت موضوعية عموما، بيد ان جهات عدة بينها 
االسالميني  ووصول  التحوالت  هذه  مثل  نتائج  ان  يف  ترى  العربية  الدولة 
كانت  ملا  متاما  مغايرة  عواقب  له  ستكون  املنطقة  دول  يف  السلطة  اىل 
واألعمدة  املقاالت  به  تصيح  ما  وهذا  وباريس،  ولندن،  برلني،  تتصوره 
صحيفة  كتبت  السياق  هذا  ويف  االرسائيلية.  الصحافة  يف  املنشورة  الصحفية 
من   28-27 ليومي  الصادر  عددها  يف   International Herald Tribune

الجديد»  الواقع  تقاوم  «ارسائيل  عنوان  تحت  مبقالة   2011 آب/أغسطس 
مع  العالقات  واستياء  والقاهرة،  ابيب  تل  بني  العالقات  تدهور  اىل  مشرية 
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منذ  رسمتها  التي  للمهام،  النتائج  غياب  حيال  كاهلها  عن  املسؤولية 
وما  عليها  سبتمرب  من  عرش  الحادي  اعتداءات  خلفية  عىل  سنوات  عرش 
وبث  الكبري  االوسط  الرشق  يف  الدميقراطية  نرش  اىل  سعي  من  اعقبها 
قطعة  من  القفز  من  واشنطن  ميكن  ما  أي  والتوجهات،  الجديدة  القيم 
التكهن  يصعب  اخرى  جليدية  قطعة  اىل  املحيط  مياه  يف  متصدعة  جليدية 

إبحارها. بوجهة 
املتحدة  الواليات  رأسه  وعىل  الغرب  ان  اىل  يشري  فإنه  الثاين  التكهن  أما 
الشعبي  الحراك  استخدام  خالل  من  املنطقة  برمجة  اعادة  اىل  يرمي 
صغرية  دويالت  اىل  االوسط  الرشق  يف  الكربى  الدول  تفكيك  أجل  من 
كاهل  اثقلت  التي  االنظمة،  تغيري  اىل  او  وتسريها،  بها  التحكم  يسهل 
ال  بأنظمة  حتى  ولو  واستبدالها  تغريها  مستقرة،  تعد  مل  والتي  الغرب، 
وستدأب  مستقرة  لكنها  للغرب،  واالخالص  الوفاء  من  القدر  ذاك  تكون 
عىل  ومساعدتها  جانبها  اىل  وقوفها  عىل  الغربية  للدول  الجميل  رد  عىل 
إسالمية  صبغة  تحمل  االنظمة  هذه  كانت  حتى  ولو  السلطة  اىل  الوصول 
يعزز  وما  وليبيا.  تونس  يف  املثال  سبيل  عىل  الحال  هي  كام  معمقة 
االسالمي  النهضة  حزب  زعيم  الغنويش  راشد  ان  هو  التكهن  هذا  واقعية 
عودته  قبل  متواصلة  سنوات  لبضع  بريطانيا  يف  عاش  قد  كان  بتونس 
احتضنت  الذي  الوقت،  يف  فيها،  الترشيعية  االنتخابات  وخوضه  بالده  اىل 
املعتدلة  او  املتطرفة  االسالمية  الشخصيات  من  كبريا  عددا  بريطانيا  فيه 
لإلرهاب  محاربتها  عىل  املستمرة  الربيطانية  التأكيدات  رغم  الظاهر  من 

ومالحقتهام. والتطرف 
لتعزز  ليبيا  يف  الغريب  التحالف  نفذها  التي  العسكرية  العمليات  وجاءت 
يف  االعالن  ازاء  قلقه  عن  باالعراب  اكتفى  الغرب  ان  إذ  الكهنات  هذه 
من  ستتخذ  الجديدة  السلطات  أن  عن  القذايف  نظام  سقوط  عقب  ليبيا 
القوانني،  ووضع  الترشيعات  سن  يف  لها  موردا  االسالمية  والتعاليم  الرشيعة 

القذايف.  بعد  ما  ليبيا  يف  العيش  سري  ستنظم  التي 
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لتطال  االحتجاجات  هذه  امتداد  من  ذلك  اعقب  وما  العربية  املنطقة  يف 
بعينها. املتحدة  والواليات  وبريطانيا،  اليونان،  من  كال  بعد  فيام 

منشورات  لعبته  الذي  امللحوظ،  الدور  اىل  ايضا  االشارة  من  هنا  بد  وال 
فضحت  «ويكيليكس»  ان  حيث  «الجزيرة»،  قناة  بثته  وما  «ويكيليكس» 
االوسط  الرشق  يف  املسؤولني  كبار  عيش  طريقة  من  الغامضة  الجوانب 
وراحت  االحتجاجية  الحركات  عىل  الضوء  «الجزيرة»  سلطت  حني  يف 
واملتمثلة  العربية  الدول  يف  املشاكل  حل  يف  تشددا  السبل  ألكرث  تروج 
آخر  ومبعنى  الحكام».  «ظلم  من  والتخلص  الحاكمة  باالنظمة  باالطاحة 
من  الرئيس  السبب  تكن  مل  املعلوماتية  املوارد  هذه  ان  هنا  القول  ميكن 
توجيه  خالل  من  التحريضية  العوامل  بني  من  كانت  بل  االضطرابات،  وراء 

اثرها. لتفعيل  واحدة  نقطة  عىل  وصبها  االحتجاجات  هذه 
الدول  يف  االحداث  تسخري  حاول  انه  التطورات  اظهرت  فقد  الغرب  أما 
يف  مآربه  لتحقيق  تسخريها  حاول  اثارها،  قد  اصال  يكن  مل  إن  العربية 
تطالب  ملا  متاما  مغايرة  الغرب  وطموحات  اهداف  فيه  كانت  الذي  الوقت، 
عىل  الثورة  خالل  من  العريب  العامل  يف  واقعها  عىل  املحتجة  الحشود  به 
وكرامته.  االنسان  واحرتام  والحريات  الحقوق  غياب  وعىل  املرير  الواقع 
عن  والدفاع  الدميقراطية  راية  رفعه  خالل  من  الغرب  اراد  يبدو  ما  وعىل 
اقتصادية.  ومكاسب  وعسكرية  جيوسياسية  غايات  تحقيق  االنسان  حقوق 
متناقضة  بطرق  هذه  غاياته  تطبيق  يحاول  كان  الغرب  فإن  ذلك  ورغم 
يف  سنفرد  والتوقعات،  التكهنات  من  هائال  كام  املراقبني  لدى  ولد  ما 

منها. بعضا  املقالة  هذه 
املكاسب  أن  يف  متثل  االبسط  االوىل  للوهلة  يبدو  والذي  االول،  التكهن 
اىل  تسعى  التي  واشنطن،  عىل  االوىل  الدرجة  ويف  الغرب  عىل  ستعود 
والتي  االخري،  العقد  طوال  املنطقة  يف  لسياساتها  االسرتاتيجي  الفشل  متويه 
الخرباء  ويرى  والعراق.  افغانستان  من  كل  يف  الذريع  فشلها  يف  تجسدت 
القاء  عىل  واشنطن  ستساعد  االوسط  الرشق  منطقة  يف  االضطرابات  ان 
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إلجراء  األنظمة  لهذه  االول  الداعي  األنجلوساكسونية  الدول  وكانت 
يساعد  ان  له  كان  ما  الدويل  النقد  صندوق  لوصفات  وفقا  االصالحات 
الناتج  إجاميل  حققه  الذي  النمو  ان  إال  االصالحات.  تطبيق  عىل  فعليا 
واالنتاج،  للرثوات  عادل  توزيع  اىل  يؤد  مل  البلدان  هذه  من  كل  يف  املحيل 
ترسب  اىل  وادى  الفاسدة،  الحاكمة  النخب  ايدي  يف  الرثوات  ركز  بل 
التي  الجفاف،  موجة  كانت  بلة  الطني  زاد  وما  الحدود.  خارج  اىل  االموال 
الغذائية  املواد  اسعار  ارتفاع  اىل  أدت  والتي   2010 سنة  العامل  اجتاحت 
الفاقة  من  اصال  يعاين  فيها  املواطن  كان  التي  الدول،  هذه  ويف  العامل  يف 
عنها. عودة  ال  التي  الغليان،  نقطة  اىل  الشعوب  أوصل  ما  العيش  وصعوبة 

كلمة  يف  العربية  العمل  ملنظمة  العام  االمني  لقامن  احمد  اشار  وكام 
الذي  الدويل،  االجتامعي  للمنتدى  التاسعة  الدورة  أعامل  خالل  القاها 
 6 بني  ما  الفرتة  يف  الحضارات»  «حوار  عنوان  تحت  اليونان  استضافته 
الصادرة  التقارير  ان  اىل  اشار   ،2011 /أوكتوبر  األول  ترشين   10 حتى 
ان  دون  فيه  مبالغ  بشكل  الواقع  زينت  قد  الدويل  النقد  صندوق  عن 
تقرير  ان  اىل  السياق  هذا  يف  ولفت  لالوضاع.  الحقيقي  الواقع  تعكس 
قبل  الصادر   2011 لعام  /فرباير  شباط  من  عرش  للخامس  الصندوق 
مؤرشات  كافة  ان  عن  تحدث  مرص  يف  االحداث  اندالع  من  ايام  عرشة 
يف  وناجح  حثيث  بشكل  تسري  الجمهورية  وان  ايجابية،  املرصي  االقتصاد 
اخرى  تقارير  فيه  صدرت  الذي  الوقت  يف  االقتصادية،  االصالحات  تطبيق 
يصغ  مل  ومخيفة  متاما  لذلك  مناقضة  معلومات  أوردت  الدويل  البنك  عن 

اعتبار. اي  يلها  أو  لها  احد 
النطالق  املحرك  الخارجي  العامل  ان  اىل  يشري  الذي  العام  الظاهر  ورغم 
ولكن  نفيه.  أو  العامل  هذا  بوجود  الجزم  املتعذر  فمن  االحتجاجات 
الكبري  والولوج  املعلوماتية  التكنولوجيات  انتشار  ان  هو  فعال  الواضح  االمر 
االحتجاجية  الحركات  تنامي  يف  اسهم  الخلوية  واالتصاالت  النت  لشبكة 
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الشباب  طبقة  وصارت  بالحكم.  وتفرده  القذايف  معمر  العقيد  سلطوية 
الحقيقية  باملواطنة  تطالب  وراحت  للحاكم،  رعية  تكون  ان  ترفض  الليبي 
عن  عوضا  واملجتمع  البالد  مصري  تقرير  يف  املشاركة  خالل  من  والكاملة 
منو  اىل  إضافة  الجامهريية،  زعيم  يتخذها  التي  القرارات،  تطبيق  انتظار 
املجتمع  يف  الوسطى  الطبقة  وبسلطة  بالدميقراطية  املطالبة  املشاعر 

الليبي\4\.
العثور  فيمكننا  األخرى  البلدان  من  وعدد  وسورية  واليمن  مرص  يف  أما 
الدول  هذه  ان  حيث  مختلفة.  برتكيبات  ولكن  الذكر،  آنفة  العوامل  عىل 
لتحويل  الدكتاتوريني  الحكام  مساعي  واضح  وبشكل  فيها  تبدو  كانت 
امتناع  جانب  اىل  فيها،  السلطة  توريث  خالل  من  ماملك  اىل  جمهورياتهم 
لجامعات  او  كاملة  ملناطق  املطلوب  التمويل  تقديم  عن  األنظمة  هذه 
مطالب  ادراك  عن  عموما  االنظمة  وعجز  املجتمع،  اوساط  من  بعينها 
جوعها  يف  استمرت  والتي  املجتمع،  يف  الشبابية  الفئات  وخاصة  الشعوب 
الرشائح  بني  الفارق  ان  بيد  املايض.  القرن  منتصف  يف  سابقاتها  كام 
حصلت  الذي  والتعليم،  الوعي  مستوى  هو  واملعارصة  القدمية  الشبابية 
الفضائية  القنوات  لعبته  الذي  التنويري،  الدور  جانب  اىل  االخرية  عليه 

الشباب. وعي  وتحريك  توجيه  يف  النت  وشبكة 
الواليات  لعبته  الذي  الدور  عند  التوقف  من  السياق  هذا  يف  بد  وال 
الوقوف  يف  والحاسم  املفاجئ  قرارها  خالل  من  الغربية  والدول  املتحدة 
االنظمة  فيها  تحكم  كانت  التي  الدول  يف  وحتى  املحتجني  جانب  اىل 
دوى  الذي  الشعبي،  االنفجار  رقعة  اتساع  اىل  أدى  ما  للغرب.  الحليفة 
رضورة  عىل  وبشدة  يؤكد  الدوام  عىل  الغرب  كان  حيث  العريب،  العامل  يف 
ومحمد  عيل،  بن  العابدين  وزين  مبارك،  الحسني  من  لكل  الدعم  تقديم 
عىل  الحرب  ادارة  من  لتمكينهم  صالح  الله  عبد  وعيل  مبارك،  حسني 
واقية  دروع  بأنها  االنظمة  هذه  واصفة  والتشددية  االرهابية  العنارص  كافة 

وتبعياته. االرهاب  من 
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آذار/ يف  فيالتوف  سريغي  بقلم  الدولية»  «الحياة  مجلة  يف  نرشت  مثالية» 
الخرباء. من  آخر  عدد  اسهام  جانب  اىل   ،2011 مارس 

وهي  ومفهومة.  واضحة  العريب  للربيع  االساسية  الداخلية  االسباب  فإن   
العربية  للمنظومات  االمد  طويل  السيايس  االجتامعي  الجمود  يف  تكمن 
من  املجتمعات  سآمة  جانب  اىل  عاما،  اربعني  طوال  عمليا  تتغري  مل  التي 
املنظومات  هذه  انصياع  وعدم  الحكم  يف  بقاؤها  استدام  التي  الشخصيات 
تحت  واملخالفات  الخروقات  وارتكاب  االمنية  االجهزة  واستبداد  لذاتها،  إال 
وتنفي  تسجن  االمنية  االجهزة  كانت  حني  يف  االرهاب،  مكافحة  شعار 
استرشى  الذي  الفساد،  اىل  اضافة  احدا،  منهم  تستثني  ان  دون  مناهضيها 
لن  الحياة  بأن  العريب  املواطن  وشعور  والفقراء،  االغنياء  بني  الهوة  وازدياد 
الوقت،  يف  مستمر  تقهقر  يف  فهي  ذلك  من  العكس  عىل  وإمنا  تتحسن 
ازدانت  ما  عن رشاء  عاجزة  املجتمعات  من  واسعة  فيه رشائح  بقيت  الذي 

العيش. ومستلزمات  استهالكية  مواد  من  التجارية  املحال  به 
ما  ان  املعروف  املغريب  األديب  جولون  بن  الطاهر  كتب  السياق  هذا  ويف 
الذاتية،  االستقاللية  ظهور  كان  العريب  العامل  يف   2011 عام  احداث  ميز 
بتطبيق  طالب  بل  واالجور،  املعاشات  بزيادة  يطالب  مل  الشعب  ان  إذ 
حقوق  احرتام  ويف  االنسانية  والكرامة  الحرية  يف  املتمثلة  العامة  القيم 

االنسان\3\.
االحداث  وراء  من  واالسباب  التفسري،  تتطلب  ال  دوما  الحقيقة  فإن  وعموما 
بودتسريوب  الكيس  وقال  وأخرى.  دولة  بني  مختلفة  كانت  العريب  العامل  يف 
ان  الليبية  املأساة  ألسباب  تحليل  يف  املعروف  الرويس  والعامل  الدبلومايس 
الربقة  قبائل  امتعاض  يف  يكمن  رمبا  ليبيا  احداث  وراء  من  الرئييس  السبب 
برابرة  احساس  اىل  إضافة  الليبية،  الرثوات  توزيع  يف  ارشاكها  تحديد  من 

الليبية. الدولة  يف  حقوقهم  بانتقاص  نفوس  جبل 
ليبيا.  يف  تتشكل  املدين  املجتمع  منظومة  بدأت  ذلك  جانب  واىل    
ورائه  يخفي  كان  الذي  الحاكم،  الجامهريي  للنظام  رفضها  تبدي  وراحت 
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سائدة  كانت  التي  لتلك،  كليا  مغايرة  املرة  هذه  واألوضاع  الغربية.  للدول 
الغربية  الدول  نفذت  حيث   ،1956 سنة  مرص  عىل  الثاليث  العدوان  إبان 
وحتى  الناتو  طريان  قام  (إذ  مدهش  ببذخ  ليبيا  يف  العسكرية  عملياتها 
 26 من  بأكرث  ليبيا  يف  العسكرية  العمليات  انتهاء  عن  الرسمي  االعالن 
ذروة  يعايش  الغريب  االقتصاد  ان  اىل  يشري  قد  وبشكل  طلعة)  الف 
وحدها  بريطانيا  انفاق  فإن  النفقات.  يف  االرساف  من  ميكن  ما  انتعاشه 

دوالر. مليارات  ثالثة  حوايل  بلغ  ليبيا  قصف  خالل 
هو  الغربية  املامرسات  مراقبة  خالل  من  لألذهان  يتبادر  الذي  واالستنتاج 
الغربية  االهداف  ان  او  املايض،  من  الدروس  يستخالص  ال  الغرب  ان 
الدميقراطية،  للشعارات  مطابقة  ليست  الكبري  االوسط  الرشق  يف  املعلنة 

معها. تتناقض  او  االنسانية»  «العمليات  راياتها  تحت  تنفذ  التي 
شهدتها  التي  االحداث،  بني  ما  املقارنة  خالل  من  التحليل  ان  بالذكر  جدير 
بأهميته  يحظى  الحايل  القرن  ومطلع  املايض  القرن  أواسط  العربية  املنطقة 
مغايرة  ستكون  االسباب  هذه  وان  خاصة  يحدث،  ما  اسباب  تبيان  يف 
من  وسنتمكن   . العربية  الفنت  من  االوىل  املوجة  وراء  وقفت  للتي  كليا 
الذي  املنحى  فهم  من  للتطورات  الحقيقية  االسباب  عن  الكشف  خالل 
العامل  واىل  االوسط  الرشق  منطقة  اىل  بالنسبة  وآثارها  التطورات  ستأخذه 
االحداث  انعكاسات  انتقال  عىل  شاهدين  اليوم  بتنا  وأننا  خاصة  أجمع، 
من  كبري  عدد  يف  ظهرت  إذ   ، كليا  بعيدة  مناطق  اىل  العربية  املنطقة  يف 

جديدة. «تحرير»  ميادين  نيويورك  ويف  االوربية  العواصم 
تحرك  التي  والعوامل،  الداخلية  االسباب  حول  نتساءل  تقدم  مام  وانطالقا 
الدور  هو  وما  املقالة،  معد  نظر  وجهة  من  العربية  املنطقة  يف  االحداث 
ستحدد  التي  الحاسمة،  العوامل  هي  وما  التطورات  هذه  يف  الخارجي 

سريها؟ وجهة 
والتوقعات  التكهنات  التساؤالت ظهر كم هائل من  مثل هذه  ولإلجابة عن 
عاصفة  االوسط:  «الرشق  عنوان  تحت  مقالة  يف  منها  كبري  عدد  رسد 
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التخاذ  ومستعدة  للتطورات،  محركة  قوى  بل  والدميوقراطية  الدكتاتورية 
االطاحة  اجل  من  العسكرية  اإلجراءات  بينها  ومن  تشددا،  الخطوات  اكرث 

املاضية. العقود  طوال  ترسخت  التي  باألنظمة 
ملسنا  أننا  إذ  بجديد،  وحلفائها  املتحدة  للواليات  العام  املظهر  يكن  ومل 
يوغوسالفيا،  السوفييتي يف كل من  االتحاد  بعد  ما  مامرساتها هذه يف حقبة 
االنسان  وحقوق  الدميقراطية  زرع  خالل  من  وذلك  والعراق.  وافغانستان، 

والنار». «الحديد  بقوة  املزعومة 
«ثورة  (النيوكونيون)  الجدد  املحافظون  بدأ  التسعينيات  مطلع  منذ  وعموما 
املنطقة  اىل  االنسان  حقوق  ايصال  بغرض  معلنة  غري  عاملية»  دميقراطية 
واإلغداق  الشعوب  مصري  عىل  االرشاف  وبغرض  للغاية)  انتقايئ  (وبشكل 

بالقوة. عليها 
التدخل  كان   2011 سنة  الغربية  الدول  به  جاءت  الذي  الجديد،  اليشء  أما 
املسلح وبشكل ميتد اىل حدود بعيدة عن نطاق الصالحيات، التي استحصلت 
عقب  وذلك   ،  1973 رقم  القرار  مبوجب  الدويل  االمن  مجلس  من  عليها 
من  كل  يف  الدول  هذه  تبذلها  التي  الجهود  ان  للعيان  واضحا  أصبح  ان 
نتائج  اىل  افضت  قد  العامل  من  اخرى  بقعة  اي  يف  أو  والعراق  افغانستان 

املعلنة. لألهداف  كليا  مغايرة 
هذه  الغرب  مامرسات  يف  االخرى  الجديدة  الظاهرة  ان  اىل  اإلشارة  وتجدر 
او  التونيس  النظام  مثل  الحليفة  االنظمة  عن  املفاجئ  التخيل  كان  املرة 
قد  الغربية  الدول  كانت  التي  القذايف،  نظام  مثل  األنظمة  او  املرصي، 
العام  الوجه  مع  يتناقض  وبشكل  وعنها،  معها  الرتايض  عن  للتو  اعلنت 
الغريب، الذي دأب خالل الفرتة املمتدة بني عامي 1991 و2010 عىل توجيه 
له. املعادية  البلدان  او  «منبوذة»  اعلنها  التي  البدان  واستهداف  الرضبات 

ليبيا  مع  املسلح  النزاع  عىل  الغرب  اقدام  هو  غرابة  األكرث  اآلخر  واليشء 
األزمة  من  مرحلة  تدخل  الرأساملية  املنظومة  فيها  بدأت  التي  الحقبة،  يف 
السيايس  النظام  عىل  تنعكس  أن  إال  ميكنها  ال  التي  الشاملة،  االقتصادية 
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صيغة  كانت  جدي  وبشكل  العريب  الوطن  يف  الحالية  التغريات  ميز  وما 
تلعب  التي  والشخصيات،  التحوالت  هذه  عىل  املؤثرة  الخارجية  الضغوط 
الصيغة  هذه  امتازت  الرافعة.  دور  شكلت  والتي  مرسحها،  يف  االدوار 
القرن  من  الخمسينيات  فرتة  مع  مقارنة  املسبوقة  وغري  البالغة  بعرصيتها 
املعلوماتية  التكنولوجيات  مختلف  من  مزيج  من  تشكلت  إذ  املايض، 
مثل  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  مبارش  غري  بشكل  نرشت  واالعالمية، 
االهواء  وتجميع  الذايت  للتنظيم  اخرى  وسائل  جانب  اىل  وفيسبوك  تويرت، 
عدد  يف  والتوضيحية  االرشادية  املعلومات  ظهور  عن  ناهيك  االحتجاجية، 
املشاركة  الترصف خالل  التي تتحدث عن كيفية  الغربية،  االعالم  من وسائل 
والرشطية. االمنية  للوسائل  التصدي  وكيفية  واملسريات  االحتجاج  اعامل  يف 

قناة  لعبته  الذي  الكبري،  الدور  تجاهل  ميكن  ال  الصعيد  هذا  وعىل 
حميمة  عالقات  عن  «ويكيليكس»  وكالة  كشفت  والتي  القطرية  «الجزيرة» 
لوضاح خنفر  املفاجئة  (واالستقالة  االمريكية،  العسكرية  واالستخبارات  بينها 
الربيطانية  «اكونومست»  مجلة  ربطت  والتي  الجزيرة،  لشبكة  العام  املدير 
الذي  الدور،  عن  ناهيك  «ويكيليكس»\2\)،  اىل  املعلومات  وترسب  بينها 
فضحت  معلومات  نرشها  خالل  من  االخرى  هي  «ويكيليكس»  لعبته 
الزعامء  مقدمتهم  ويف  االوسط  الرشق  زعامء  حياة  من  غامضة  خفايا  عربها 

والليبي. واملرصي  التونيس 
قبل  ما  اىل  اي  االحداث،  بدايات  اىل  العودة  خالل  من  اآلن  ويسعنا 
املنطقة  يف  التطورات  عىل  الخارجي  التأثري  ان  استنتاج   ،2011 نيسان/ابريل 
عىل  اقترص  وإمنا  لألحداث  املحرك  أو  الرشيك  طابع  يحمل  مل  العربية 
وتركيز  راديكالية  االكرث  الشعارات  ترويج  فيه  مبا  البسيكولوجي  التأثري 
مجلس  قرار  صدور  بعد  االقنعة  لتتكشف  االحتجاجات،  عىل  العام  الرأي 
يف  ليبيا  عىل  جوي  حظر  منطقة  بفرض  القايض   1973 رقم  الدويل  االمن 
راية  تحت  الغربية  الدول  ان  الواضح  من  وصار   ،2011 آذار/مارس   17
بني  تختار  مبالية  غري  مراقبات  ليست  املتحدة  والواليات  االطليس  حلف 
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املطالب  تغلب  حني  يف  باملعيشة،  مبستوى  واالرتقاء  البطالة  عىل  والقضاء 
والقادة. الرؤساء  تنحي  رضورة  عىل  خاص  بشكل  الرتكيز  يتم  السياسية 

خالفا  الحالية  التحوالت  ان  حقيقة  تجاهل  ذلك  خضم  يف  ميكن  وال 
او   ، العسكريني  مبادرة  بعدم  اتسمت  والستينيات  الخمسينيات  النقالبات 
عىل  للحفاظ  منه  وساعيا  يحدث  ما  عىل  متفرجا  بالوقوف  الجيش  باكتفاء 
يف  ومرص،  تونس  من  كل  يف  الحال  كانت  كام  االساسية  السلطة  مقاليد 
ومعارض  الحاكم  للنظام  مؤيد  بني  واليمن  ليبيا  يف  الجيش  انقسم  حني 
فتلخصت  الشعب  اما  االحداث.  وراء  املطاف  نهاية  يف  انجراره  رغم  له 
ما  وهذا   ، املنتخبة  للهيئات  الحقا  الحكم  الجيش  يسلم  ان  يف  مطالبه 

املرصية. الحالة  يف  خاص  بشكل  واضحا  بدا 
القوى  انهامك  هو  املايض  القرن  يف  سابقاتها  عن  الحالية  االحداث  ميز  وما 
معظم  كان  ان  عقب  السياسية  التطورات  يف  الفعالة  ومشاركتها  االسالمية 
تتعرض  كانت  حيث  السابقة  لالنظمة  املعارضة  صف  يف  القوى  هذه 
حزب  حال  هو  كام  الرسمي  الحظر  حتى  او  التهميش  او  للمضايقات 
وامللفت  مرص.  يف  املسلمني  االخوان  وحزب  تونس،  يف  االسالمي  النهضة 
البقاء  تفضل  كانت  انها  هو  والتيارات  واالحزاب  االوساط  هذه  دور  يف 
يف  شأنها  بالسلطة  املطالبة  عن  وعزفت  االحداث  اندالع  إبان  حياد  عىل 
عن  لتعلن  الحاكم  النظام  سقوط  فرصة  تتحني  وكانت  الجيش  شأن  ذلك 
تزعم  اىل  االحيان  بعض  يف  ولتذهب  ذلك،  اعقاب  يف  عال  وبصوت  نفسها 

وقيادتها. الشعبية  االحتجاجات 
الرابع  يف  التونسية  الترشيعية  االنتخابات  ان  اىل  االشارة  من  هنا  بد  وال 
عبد  واعالن مصطفى  املايض،  العام  من  األول/أكتوبر  ترشين  من  والعرشين 
من  والعرشين  الثالث  يوم  الليبي  االنتقايل  الوطني  املجلس  رئيس  الجليل 
للترشيعات  االسايس  املورد  ستكون  االسالمية  الرشيعة  أن  عن  الشهر  نفس 

الصعود. قمة  يف  باتت  االسالمية  الظاهرة  أن  بينت  قد   ، والقوانني 
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وقع  ملا  مغايرا  ورشسا  دمويا  طابعا  تحمل  فانها   2011 سنة  احداث  أما 
جديدة  والدة  يشهد  الجديد  االوسط  الرشق  ان  اىل  يشري  ما  سابقا، 

املآل. مجهولة  وبنتائج  بالنزيف  مرتافقة  متعرسة 
الظواهر  من  كبرية  التامس حزمة  مطلع  مراقب  السياق ميكن ألي  هذا  ويف 
االوسط  الرشق  شهدها  التي  تلك،  مع  مقارنة  للتحوالت  املرافقة  الجديدة 

املايض. القرن  يف 
عىل  املمنهجة  غري  الجامهريية  االحتجاجات  هي  الحالية  الحقبة  مييز  وما 
االعوام  غضون  يف  االوسط  الرق  بلدان  من  كثري  يف  املتكونة  االنظمة 

االخرية. والعقود 
موحد  لسيناريو  وفقا  تطبق  انها  هو  الحالية  العربية  التحوالت  يف  وامللفت 
التونيس  البائع  انتحار  املثال  سبيل  عىل  تشبه  موحدة  قاعدة  عىل  يقوم 
بإحداث  االمر  بادئ  تطالب  كبرية  شعبية  احتجاجات  يتبعها  نفسه،  حارقا 
خالل  من  النظام  بإسقاط  املطالبة  اىل  فورا  وتنتقل  الجذرية،  االصالحات 
«الشعب  أو  ابعد»  «الطاغية  مثل  بينها  فيام  املتشابهة  الشعارات  اطالق 

النظام». اسقاط  يريد 
وهذا   ، فتنة  اعتبارها  ميكننا  بل  الثورة،  تشبه  ال  االحتجاجات  هذه  فإن 
الرشقية  الدراسات  كلية  عميد  التاريخية،  العلوم  دكتور  عنه  تحدث  ما 

يفغيني  الحكومية  بطرسبورغ  بجامعة 
مؤخرا. الصادرة  مقالته  يف  زيلينيف\1\ 

هو  بحتة  فتنة   اال  ليست  االضطرابات  هذه  ان  عىل  الدامغ  والدليل 
املايض،  لقرن  يف  السياسية  الحركات  اتخذتها  التي  التقليدية  االطر  غياب 
او  والتكتالت  املفهومة  وااليديولوجيات  والربامج  واالحزاب  القادة  غياب  اي 
من  مكونة  فهي  الحالية  للمرحلة  املواكبة  الشعارات  أما  السياسية.  االحالف 
النزيهة  االنتخابات  وبإجراء  السلطة  بتغيري  املطالبة  النداءات  من  خليط 
االسعار  ارتفاع  ووقف  الرقابة  والغاء  والحريات  املدنية  الحقوق  وتوسيع 
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تستمر  االردن  تشهدها  التي  االصالحات  ان  عن  ناهيك  االسد،  بشار 
ومعقد. متعرس  بشكل 

التحوالت  هذه  مثل  عايش  قد  كان  العريب  العامل  ان  اىل  االشارة  وتجدر 
العربية  القومية  القوى  وصلت  حيث  عاما  أربعني  حوايل  منذ  والتغريات 
املصبوغة بالصبغة االشرتاكية اىل الحكم عىل ضوء صعود الحركات التحررية 
تبنى  الذي  السوفييتي،  االتحاد  دور  اهامل  هنا  ميكن  وال  هناك.  والثورية 
العسكري والسيايس  الدعم  لها شتى اشكال  الحركات والتحوالت وقدم  هذه 
االستعامرية  املنظومة  انهيار  خلفية  عىل  وذلك  وملعنوي،  واالقتصادي 
الحرب  يف  السوفييتي  االتحاد  حققه  الذي  الساحق  النرص  عن  الناجم 
مكون  والصبغات  االلوان  متعدد  عامل  ظهور  اىل  افىض  ما  الثانية  العاملية 

الجديدة. الوطنية  الكيانات  من 
الحقبة  تلك  يف  العريب  العامل  يف  العسكرية  واالنقالبات  التحوالت  وجرت 
االنقالب  يف  الحال  كان  كام  االهلية  الحروب  عن  ومبعزل  للدماء  اراقة  دون 
عىل  القذايف  به  قام  الذي  واالنقالب   ،1953 سنة  العربية  مرص  يف  النارصي 
سورية  يف  السلطة  اىل  السلمي  االسد  حافظ  ووصول   ،1969 املليك  النظام 
مل  الحركات  هذه  فإن  وعموما   .1970 سنة  التصحيحية  الحركة  أعقاب  يف 
وحظيت  العسكرية،  القيادات  قمم  بها  قامت  عسكرية  انقالبات  إال  تكن 
الجامهري  عولت  إذ  لها،  نسبيا  واسع  جامهريي  بتأييد  الجديدة  القوى 
كان  االنقالبات  هذه  يف  وامللفت  والسياسية.  االجتامعية  التحوالت  عىل 
لالواط  وتركها  مناصبهم  عن  والحكام  للملوك  الصامت  شبه  التخيل 
كانت  الحركات  هذه  كافة  ان  اىل  االشارة  من  هنا  بد  وال  العسكرية. 
عىل  وقامت  لالستعامر  املناهضة  االهواء  واسع  بشكل  واستغلت  علامنية 
وطنيا  شعارا  العربية  الوحدة  من  متخذة  واملاركسية  القومية  االيديولوجيا 

العرص.  وروح  اتفق  ما  لها 
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 واىل اين تسري التطورات يف الرشق االوسط

يحض  ما  السنة  حوايل  العريب  بالربيع  يعرف  بات  ما  انطالقة  عىل  انقىض 
تطورات  من  العربية»  «القارة  شهدته  ملا  االولية  بالنتائج  التمعن  عىل 
االول  كانون  يف  انطلقت  التي  العريب،  للربيع  االوىل  الرشارة  منذ  واحداث 
البوعزيزي  محمد  التونيس  الخضار  بائع  احراق  عقب   2010 /ديسمرب/ 
تسبب  ما   ، للبطالة  منه  ورفضا  الرشطة  مضايقات  عىل  احتجاجا  نفسه 

يشء. كل  عىل  ليأيت  املرتاكم  الثلج  كوم  بتحريك 
تتهاوى  العربية  االنظمة  وراحت  املنطقة،  يف  السياسية  االحداث  وتوالت 
عىل  وقدرتها  متانتها  يف  يشكك  يكن  مل  احدا  ان  بعد  اآلخر  تلو  واحدا 
االطاحة  تونس  يف  عيل  بن  العابدين  زين  نظام  سقوط  وعقبت  االستمرار. 
االخري  هذا  وفقد  القذايف.  ومعمر  مبارك  الحسني  السياسيني»  «بالشيخني 
نظام  راح  االثناء  هذه  ويف  ومقربيه.  ابنائه  من  وعددا  حياته  «عرشه»  مع 
اصبح  الذي  الوقت،  يف  أيضا،  يرتنح  صالح  الله  عبد  عيل  اليمني  الرئيس 
ضغوطات  من  يعاين  خليفة  آل  عيىس  بن  حمد  البحريني  العاهل  فيه 
السوري  الرئيس  نظام  ذلك  يف  يشاطره  حكمه  نظام  ضد  كبرية  شعبية 
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اوليغ بافلوف: « والدليل الدامغ عىل ان هذه االضطرابات 
التقليدية  االطر  غياب  هو  بحتة  فتنة   اال  ليست 
اي  املايض،  لقرن  يف  السياسية  الحركات  اتخذتها  التي 
املفهومة  وااليديولوجيات  والربامج  واالحزاب  القادة  غياب 
املواكبة  الشعارات  أما  السياسية.  االحالف  او  والتكتالت 
النداءات  من  خليط  من  مكونة  فهي  الحالية  للمرحلة 
املطالبة بتغيري السلطة وبإجراء االنتخابات النزيهة وتوسيع 
ارتفاع  ووقف  الرقابة  والغاء  والحريات  املدنية  الحقوق 
باملعيشة،  مبستوى  واالرتقاء  البطالة  عىل  والقضاء  االسعار 
الرتكيز بشكل خاص  يتم  السياسية  املطالب  تغلب  يف حني 

والقادة.» الرؤساء  تنحي  رضورة  عىل 

العسكرية   العمليات  «وتسببت  بوغوسالفسيك:  أليكيس 
الليبية  االزمة  لحل  الوساطة  جهود  عىل  الفرصة  بإضاعة 
التي  الحلول  رقعة  تقليص  اىل  املطاف  نهاية  يف  ادى  ما 
العسكري.  الحل  عن  مبعزل  اليها  التوصل  املمكن  من  كان 
رئيس  برئاسة  االفريقي  االتحاد  بعثة  وصلت  وعندما 
من  العارش  يوم  طرابلس  زوما  جاكوب  إفريقيا  جنوب 
التايل  اليوم  يف  زوما،  غياب  يف  وتوجهت،  نيسان/ابريل، 
البدء  عدم  عىل  النزاع  طريف  تصميم  تبني  بنغازي،  اىل 
باملفاوضات دون فرض الرشوط وتقديم املطالب املسبقة.»

متتلك  روسيا  سوى  تبق  مل  «اآلن  كوزنيتشيفسيك:  فالدميري 
من  العملية  هذه  تحريك  له  ميكن  واضحا  رسميا  موقفا 
تم  فقط  الروسية  الحكومية  الوثائق  .ويف  الجمود  نقطة 
الحاالت  مواجهة  يف  واملوضوعي  املبديئ  التعاطي  تدوين 
بشكل  ذلك  ويتجىل  ليبيا.  عايشتها  التي  لتلك  املشابهة 
االتحادية  لروسيا  الخارجية  للسياسة  املعلن  بالنهج  خاص 
املتحدة  االمم  منظمة  عىل  «يتعني  انه  عىل  تنص  والتي 
ناظام  مركزا  والعرشين  الحادي  القرن  يف  تكون  ان 
الن  وذلك  الدولية،  السياسة  ولتنسيق  الدولية  للعالقات 
عىل  وأكدت  رشعيتها  اثبتت  قد  املتحدة  االمم  منظمة 

لها.» البديل  وجود  عدم 

Международная

ЖИЗНЬ

الدولية السياسية  االحداث 
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«حوار  الوسطى،  آسيا  يف  االوريب  االتحاد  اسرتاتيجيا  الرئيسية:  الكلامت 
االسالمية،  أوزبكستان  حركة  الوسطى،  آسيا  منطقة  الوسطى»،  وآسيا  اليابان 

الكربى. الوسطى  آسيا  مفهوم  الجامعي،  االمن  معاهدة  منظمة 
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روسية  مبشاركة  تكاملية  أجهزة  مفاجئ  بشكل  وتجذرت  املنطقة  يف  ظهرت 
الجامعي،  االمن  معاهدة  ومنظمة  االقتصادي،  للتعاون  أوراسيا  منتدى  مثل 
اىل  الرامية  االمريكية  اآللية  غياب  ظل  يف  للتعاون،  شنغهاي  وومنظمة 
جانب  واىل  الوسطى.  آسيا  جمهوريات  مع  االمد  طويل  املشرتك  التعاون 
مل  الدميقراطية  نحو  الدول  هذه  يف  العاجل  لالنتقال  رسم  الذي  الخط  ذلك 
قاطع  بشكل  رفضت  قد  الجمهوريات  هذه  ان  نتيجة  وليس  بثامره  يأت 
تجاهل خصوصيات  قد  الخط  هذا  ألن  وإمنا  الدميقراطية،  التحوالت  تطبيق 
كانت  الرشقية  املجتمعات  ان  إذ  وأعرافها،  الدول  هذه  شعوب  وطبائع 

املستعجلة. التحوالت  وترفض  باالستمرارية  تتمسك  الدوام  عىل 
املشكالت  هذه  كافة  اوباما  باراك  برئاسة  الجديدة  االمريكية  االدارة  وورثت 
يف  االمريكية  االبحاث  مراكز  وتحاول  االبيض،  للبيت  السابقة  االدارة  من 
مقرتبة  الوسطى  آسيا  يف  واشنطن  باسرتاتيجيا  التمعن  اعادة  الراهنة  الفرتة 
فإن  يبدو  ما  وعىل  املنطقة.  يف  القائم  املعارص  الجيوسيايس  الواقع  من  بها 
الدويل  للتعاون  حلبة  اىل  املنطقة  هذه  تحويل  وراء  تسعى  املحاوالت  هذه 
يف  املتوازنة  االقتصادية  التنمية  وتحقيق  األمن  عىل  الحفاظ  بهدف  املكثف 
وواشنطن  موسكو  بني  العالقات  يف  التشغيل»  «إعادة  ونهج  الوسطى.  آسيا 
االمكانيات»  امام  مرصاعيها  عىل  «األبواب  املساعي  هذه  اطار  ضمن  يفتح 
روسيا  بني  املشرتكة  املصالح  بوجود  التشكيك  ميكن  ال  فإنه  وعموما،  كافة. 
لنا اىل أي مدى سيتم  والواليات املتحدة يف آسيا الوسطى، واملستقبل سيظهر 
املشرتك.  العمل  هذا  إلطالق  مستعدة  بدورها  وروسيا  املصالح.  هذه  تحقيق 

_____________________

1.  См.: Мясников В. С. Предисловие к книге Постникова А. В. Ста-
новление рубежей России в Центральной и Средней Азии (XVIII-
XIX вв.). М., 2007. С. 4-5.

آسيا  يف  روسيا  حدود  نشوء  بوستنيكوف  ف.  أ.  لكتاب  مقدمة  مياسنيكوف  س.  ف. 
.5-4 ص.   2007 موسكو   .(XIX-XVIII (القرنني  خالل  الوسطى 
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الوسطى  «آسيا  مفهوم  ان  عن  فيه  تحدثوا  والذين   2009 سنة  الصادر 
وانباتها  الدميقراطية  بذور  رعاية  اجل  من  املتحدة  الواليات  يلزم  مل  الكربى» 
والسياسية  االقتصادية  العمليات  بكافة  التحكم  اجل  من  الزم  هو  ما  بقدر 
روسيا  (مثل  اآلخرون  الكبار  الالعبون  ذلك  يف  يزاحمها  ان  دون  املنطقة  يف 
منظمة  (مثل  الدولتان  هاتان  تتزعمها  التي  االقليمية  واملنظامت  والصني) 
السياق  هذا  ويف  للتعاون).  شنغهاي  ومنظمة  الجامعي،  االمن  معاهدة 
خالل  من  مسبق  وبشكل  بوش  جورج  الرئيس  ادارة  سياسة  حددت  فقد 
الغريب،  املنوال  عىل  الوسطى  آسيا  دول  يف  الدميقراطية  نرش  عىل  الرتكيز 
وبشكل  حددت  املنطقة،  يف  وبكني  موسكو  ردع  محاوالت  خالل  ومن 
النهج  من  الجدوى  مستوى  بتدين  وتسببت  هذه  سياستها  فشل  مسبق 
الرتانزيت  عىل  املعتمدة  املنطقة  دول  اقتصاديات  ان  نتيجة  اتبعته  الذي 

معها\29\. التعاطيات  ومن  االجراءات  من  أخرى  أشكاال  تتطلب 
الطموح  االمرييك  املرشوع  هذا  تطبيق  ان  اىل  االشارة  هنا  وتسعنا 
«بإيجابياته» االقتصادية و»بسلبياته» العسكرية السياسية غري قابل للتطبيق 

افغانستان. يف  االوضاع  تسوية  دون  االحوال  من  حال  أي  ويف 
رسمت  التي  القضايا  من  عدد  تحديد  تقدم  ما  إجامل  خالل  من  وميكننا 
مل  واشنطن  فإن  وعليه   .2008 سنة  االمريكية  الرئاسية  االنتخابات  إبان 
«القيم  معادلة  حل  من  العدوانية»  «الواقعية  ميثاقها  خالل  من  تتمكن 
كانت  الوسطى  آسيا  يف  االمريكية  االولويات  ان  جانب  اىل  واملصالح»، 
االولويات.  هذه  يرتب  تصاعدي  هرم  بناء  دون  حال  ما  الدوام  عىل  تتبدل 
االهم  هو  ما  يف  يتمثل  اآلن  حتى  عنه  االجابة  تتم  مل  الذي  والسؤال 
يف  والتعاون  العسكري  الوجود  أم  الطاقة  مصادر  واشنطن،  اىل  بالنسبة 
وحرية  االنتخابات  شفافية  أم  الوسطى  آسيا  دول  مع  االمني  امليدان 
النقاشات  فيه  استمرت  الذي  الوقت  ويف  الدول.  هذه  يف  االعالم  وسائل 
الوسطى\30\   آسيا  يف  الرويس  الدور  ضعف  حول  املتحدة  الواليات  يف 
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قمة  اعامل  خالل  التوصل  تم   2005 سنة  متوز/يوليو  من  الخامس  ويف 
اتفاق  اىل  بكازاخستان  استانا  استضافتها  التي  للتعاون  شنغهاي  منظمة 
تدعو  افغانستان  يف  الدويل  التحالف  دول  اىل  وجهت  بتوصيات  خرج 
جمهوريات  ارايض  عىل  االجنبية  العسكرية  القوات  بقاء  مدد  تحديد  اىل 
متوز/يوليو   29 بتاريخ  اوزبكستان  ابلغت  السياق  هذا  ويف  الوسطى.  آسيا 
الجوية  قاعدتها  مغادرة  حتى  اشهر  ستة  مدة  متهلها  بأنها  واشنطن   2005
من  الثاين/نوفمرب  ترشين   22 بتاريخ  رسميا  االعالن  وتم  آباد،  خان  يف 
منها. االمريكية  القوات  وانسحاب  القاعدة  هذه  اغالق  عن  العام  نفس 

«آسيا  مبفهوم  سمي  ما  بإعداد  الرائدة  االمريكية  االبحاث  مراكز  وقامت 
وسط  يشمل  موحد  مجال  تشكيل  املفهوم  هذا  وتضمن  الكربى».  الوسطى 
وطاجكستان  وقرغيزيا  كازاخستان  نطاقه  ضمن  تدخل  آسيا  وجنوب 
والرأس  وباكستان.  والهند  افغانستان  اىل  باالضافة  واوزبكستان  وتركامنيا 
ستار  فريديرك  كان  واعداده  املفهوم  هذا  وضع  عىل  دأبت  التي  املدبرة 
من  املرشوع  هذا  بتطبيق  املتعلقة  املتحدة  الواليات  اهداف  صاغ  الذي 
منظومات  وخلق  االرهاب  عىل  هجومية  حرب  اطالق   (1 ييل:  ما  خالل 
لها  املجاورة  والدول  افغانستان  منح   (2 املتحدة.  الواليات  تطوق  امنية 
 (3 املخدرات.  وتجار  املتطرف  االسالم  وجه  يف  الذات  عن  الدفاع  امكانية 
االهمية  ذات  الحكومية  واملؤسسات  االقليمي  االقتصاد  تعزيز  عىل  العمل 
اقتصادي  جرس  اىل  التحول  عىل  قادرة  املنطقة  فيه  تصبح  مستوى  اىل 
العمل   (4 ورشقها.  آسيا  وجنوب  االوسط  الرشق  منطقة  بني  يربط  وسيايس 
املواصالتية  التحتية  البنية  وايجاد  االقليمية  التجارية  العالقات  تعزيز  عىل 
اظهار  عىل  القادرة  والسياسية  الدميقراطية  النظم  تشجيع   (5 املناسبة. 
املسلمة\28\. السكانية  األغلبية  ذات  االخرى  الدول  قبل  من  يحتذى  مثل 

ودارت االحاديث املطولة حول هذا املفهوم ولكن دعونا نتوقف عند وجهة 
الوسطى»  آسيا  غريت  التي  «األعوام  كتاب  مؤلفو  بها  تقدم  التي  النظر 
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الوسطى،  آسيا  جهوريات  يف  الحكومية  غري  املنظامت  متويل  عىل  الجهات 
للقوى  الدعم  تقدميها  جانب  اىل  الرتويجية  املواد  ونرش  اصدار  وعىل 

الغربية. التوجهات  ذات  املعارضة 
االطاحة  قرغيزيا  يف  التولب»  «ثورة  عن  متخضت   2005 آذار/مارس  ويف 
يحتذى  مثال  تعتربه  واشنطن  كانت  الذي  آكايف  عسكر  الرئيس  بنظام 
االجرامية  العنارص  الجمهورية  يف  الثورية»  «االوضاع  واستغلت  اللربالية.  يف 
رسقته. ما  ورسقت  ونهبت  بالبالد  فسادا  عاثت  التي  املتشددة  والجامعات 

انديجان  مدينة  يف  مشابهة  احداث  اندلعت  حتى  طويلة  مدة  متض  ومل 
االسالمية  «أكرمية»  بحركة  املرتبطون  املتمردون  استوىل  حيث  بأوزبكستان، 
استخدام  اىل  السلطات  اضطر  ما  الرهائن  واحتجزوا  املدينة  االسلحة يف  عىل 

ومحيطها. املدينة  اىل  واالستقرار  االمن  إلعادة  القوة 
تحديات  ان  عىل  واوزبكستان  قرغيزيا  شهدتها  التي  االحداث  وأكدت 
وعن  الدويل  واالرهاب  االسالمي  التطرف  عن  ناجمة  املنطقة  يف  االستقرار 
الدميقراطية وتقديم  التي وقفت عىل طريق تصدير  عينها  املتحدة  الواليات 
األحداث  هذه  واثارت  امللونة»\27\.  «بالثورات  عرف  ملا  املبارش  الدعم 
بروز  جانب  اىل  الوسطى  آسيا  جمهوريات  قيادات  لدى  مربرة  مخاوف 

وبكني. موسكو  من  كل  قبل  من  حيالها  القلق 
بها  انهالت  التي  االنتقادات  من  مدوية  حملة  االحداث  هذه  وعقبت 
اسالم  الجمهورية  رئيس  وعىل  األوزبكية  السلطات  عىل  الغربية  الدول 
املفرط  واالستخدام  االنسان  لحقوق  الصارخة  «االنتهاكات  نتيجة  كرميوف 
شهدتها  التي  االحداث  مع  التعاطي  خالل  املدنيني»  السكان  ضد  للقوة 
التدهور  كان  الحملة  هذه  عىل  خاصة  صبغة  أضفى  وما  انديجان.  مدينة 
لفرتة طويلة. استمر  والذي  واشنطن وطشقند  بني  العالقات  يف  الذي حصل 

امكانية  الوسطى حول  آسيا  يف  الساسة  من  الكثريين  تراود  الشكوك  وبرزت 
املنطقة. يف  االمني  االستقرار  بتعزيز  االمرييك  العسكري  الوجود  اسهام 
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الدبلوماسيني.  عن  تصدر  التي  الحرجة  املالحظات  عىل  التعتيم  االحيان 
ان  النظر  وبغض  االمريكية  االدارة  متكن  زيغلري  يستبعد  السياق  هذا  ويف 
السياسة  يف  القامئة  التناقضات  ازالة  من  دميقراطية  أم  جمهورية  كانت 
اىل  الرامية  واملساعي  االمن  تحقيق  اىل  الحاجة  بني  لواشنطن  الخارجية 
ألن  وذلك  املنطقة  يف  االنسان  وحقوق  الدميقراطية  تطبيق  يف  االسهام 
طويل  وقت  قبل  ظهر  قد  كان  والدبلوماسية  العسكر  بني  النزاع  هذا 

االرهاب\25\. عىل  الحرب  اعالن  من 
و2005   2003 عامي  بني  ما  الفرتة  خالل  املتحدة  الواليات  حاولت  وعموما 
نجاح  بأن  القاضية  املقولة  اىل  االستناد  خالل  من  الحالة  هذه  من  الخروج 
مدى  عىل  االوىل  بالدرجة  سيعتمد  املنطقة  يف  املتحدة  الواليات  سياسة 
السبب  ولهذا  املنطقة،  دول  مدها يف  للدميقراطية  التي ميكن  الجذور  عمق 
وجرى  الدول.  هذه  يف  الدميقراطية  العمليات  تفعيل  عىل  العمل  تقرر 
االقليمي  االمن  تعزيز  يف  سيسهم  ذلك  ان  عىل  متزامن  بشكل  التأكيد 

أفغانستان. يف  االرهاب  عىل  املدارة  املعركة  من  الجدوى  رفع  ويف 
الواليات  رأسها  وعىل  الغربية  الدول  ان  تشوفرين  غ.  الرويس  العامل  ويرى 
واوكرانيا  جورجيا  من  كل  يف  امللونة»  «الثورات  نشوة  ضوء  وعىل  املتحدة 
آسيا  جمهوريات  يف  واسعة  شعبية  رشائح  امتعاض  استغالل  حاولت 
انظمة  محلها  لتحل  الحاكمة  االنظمة  تغيري  يف  ذلك  لتسخري  الوسطى 

الدميقراطية\26\. تنمية  شعار  تحت  وذلك  للغرب  موالية 
السياسة  صناع  بتوظيف  االهداف  هذه  تحقيق  بغرض  واشنطن  وقامت 
عىل  العامل  يف  الدائبة  والعامة  الحكومية  االمريكية  واملنظامت  املخرضمني 
لهذه  سخرت  التي  االمريكية  املنظامت  بني  ومن  الدميقراطية.  القيم  نرش 
التابع  والعمل  االنسان  وحقوق  الدميقراطية  املسائل  مكتب  كان  االغراض 
الدولية،  للتنمية  االمريكية  الفدرالية  والوكالة  االمريكية،  الخارجية  لوزارة 
هذه  عملت  حيث  سوروس،  وصندوق  للدميقراطية،  الوطني  والصندوق 
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ويف  املستقلة  الدول  رابطة  اىل  لها  معرب  اىل  الوسطى  آسيا  تحولت  والتي 
أوربا. بعدها  ومن  روسيا  مقدمتها 

حربا  بدأت  حتى  افغانستان  عىل  حربها  املتحدة  الواليات   تنجز  ومل 
عمليات  وتطلبت  هدفها.  العراق  كان   2003 آذار/مارس  يف  لها  جديدة 
التي  الطائلة  االموال  بذل  واحد  آن  يف  جبهتني  عىل  العسكرية  واشنطن 
تدفق  استمرار  يف  اآلمال  خبو  اىل  أدى  ما  العراق،  حرب  عىل  جلها  انفق 
منها  تلك  وخاصة  الوسطى  آسيا  دول  عىل  االمريكية  املالية  املساعدات 
واالقتصادية  االجتامعية  التنمية  مشاريع  عىل  انفاقها  املمكن  من  كان  التي 

الدول. هذه  يف 
واملصالح».  «القيم  معادلة  مجددا  الواقعية»  «العدوانية  سياسة  وأفرزت 
الواليات  فيل يف  لويس  السياسة يف جامعة  كلية  عميد  زيغلري  تشارلز  ويرى 
كلينتون  عهد  خالل  املتحدة  الواليات  عىل  الصعب  من  كان  أنه  املتحدة 
امليدان  للتعاون يف  الوسطى  الرامية اىل جر دول آسيا  الجهود  وبوش توحيد 
حقوق  قضايا  عرب  الدول  هذه  عىل  الضغوطات  مامرسة  خالل  من  االمني 
وزاريت  تعامل  تباين  حني  يف  واالقتصادية،  السياسية  واالصالحات  االنسان 
ترى  كانت  املسألة، حيث  «تسوية» هذه  مع  االمريكيتني  والدفاع  الخارجية 
بأهمية  تحظى  املنطقة  يف  الدميقراطية  تطوير  مسألة  ان  الخارجية  وزارة 
يف  الوزارة  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف  االمنية  القضايا  اهمية  من  أكرب 
االمريكية  الخارجية  برامج  وكانت  االرهاب.  عىل  للحرب  االمامية  الخطوط 
السياسية  التعددية  لخلق  الالزمني  والتمويل  الدعم  تقديم  اىل  تسعى 
وكانت  الدينية.  والحريات  القانون  سيادة  وحامية  االعالم  وسائل  وحرية 
آسيا  دول  يف  االنسان  حقوق  حول  تقاريرها  يف  تنهال  االمريكية  الخارجية 
الدفاع  وزارة  أما  الدول.  هذه  عىل  الالذعة  باالنتقادات  تنهال  الوسطى، 
عىل  االوىل  بالدرجة  تركز  كانت  فقد  ذلك  من  العكس  فعىل  االمريكية 
معظم  يف  تحاول  وكانت  االمني  امليدان  يف  الدول  هذه  مع  التعاون  أهمية 
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االمرييك  العسكري  الوجود  ازاء  نظرتهام  وبكني  ملوسكو  كان  فلقد  وبالطبع 
للتعاون  شنغهاي  منظمة  تأسيس  تجاهل  ايضا  ميكننا  وال  الوسطى  آسيا  يف 
وقرغيزيا  وكازاخستان  والصني  روسيا  صفوفها  يف  ضمت  والتي   2001 سنة 
مجمل  يف  فاعل  عامل  اىل  الوقت  مع  وتحولت  واوزبكستان،  وطاجكستان 
مايو  ايار  يف  أعلن  التحوالت  هذه  سياق  ويف  الوسطى.  بآسيا  السياسة 
يف  وضعت  التي  الجامعي  االمن  معاهدة  منظمة  تأسيس  عن   2002 سنة 
اىل  انضمت  إذ  الوسطى،  آسيا  يف  االستقرار  عىل  الحفاظ  اولوياتها  مقدمة 
كازاخستان  من  كل  وارمينيا  وبيلوروسيا  روسيا  جانب  واىل  املنظمة  هذه 
عن   2003 االول/أكتوبر  ترشين  يف  االعالن  وتم  وطاجكستان.  وقرغيزيا 
من  مقربة  وعىل  قرغيزيا  يف  الروسية  العسكرية  كانت  قاعدة  افتتاح 
ومل  امريكية.  جوية  قاعدة  فيها  اقيمت  التي  بيشكيك  الجمهورية  عاصمة 
افغانستان،  يف  «طالبان»  عىل  الساحقة  االوىل  العسكرية  االنتصارات  تفيض 
طويل،  امد  اىل  أفغانستان  يف  االوضاع  تهدئة  اىل  االسف  مع  تفض  مل 
واطلقت  صدوعها  رأب  من  ونيف  عام  غضون  يف  «طالبان»  متكنت  حيث 
اهداف  اىل  افغانستان  يف  الدويل  التحالف  قوات  تحولت  عصابات  حرب 
األمن  إلرساء  الدولية  املساعدة  قوات  كانت  االثناء  هذه  ويف  لها.  مبارشة 
مجلس  قرار  مبوجب  افغانستان  يف  مهامها  بتنفيذ  بدأت  قد  أفغانستان  يف 
والتي   ،2001 االول/ديسمرب  كانون  من  للعرشين   1386 رقم  الدويل  االمن 
هذه  صالحيات  وكانت   .2003 آب/أغسطس  يف  قيادتها  الناتو  حلف  تسلم 
االول/أكتوبر  ترشين  ويف  االمر  بادئ  يف  كابل  العاصمة  تشمل  القوات 
ورغم  كابل.  نطاق  عن  لتخرج  القوات  هذه  مهام  توسيع  تقرر   2003
األمن  إلرساء  الدولية  املساعدة  وقوات  املتحدة  الواليات  تتمكن  فلم  ذلك 
مصادر  عىل  القضاء  يتم  ومل  «طالبان»  مقاومة  كرس  من  أفغانستان  يف 
البلد  هذا  يف  املخدرات  انتاج  ازدهار  عن  ناهيك  أفغانستان  يف  االرهاب 
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افغانستان  يف  االرهاب  عىل  القضاء  اىل  سعت  التي  العسكرية  الحملة 
عىل  للحرب  الداخلية  الجبهة  يف  واشنطن  عليه  حصلت  الذي  والدعم 
واشنطن  ارشدت  الوسطى  آسيا  دول  من  عليها  حصلت  والتي  االرهاب 
املنطقة،  يف  االستقرار  عىل  للحفاظ  جدي  اهتامم  تكريس  رضورة  اىل 
باملهام  تقوم  أن  الوسطى  آسيا  يف  االمريكية  العسكرية  للمواقع  كان  وملا 
االمني. وانطالقا من ذلك دأبت واشنطن  بها يف ظل عدم االستقرار  املنوطة 
امليدان  يف  الدول  هذه  مع  التعاون  تطوير  عىل   2003-2002 عامي  خالل 
معها  السياسية  العالقات  مستوى  يف  عام  تنام  مع  تزامن  وبشكل  الدفاعي 

تركامنيا). ذلك  يشمل  ان  (دون 
كانت  الحقبة  تلك  يف  واشنطن  ان  استنتاج  تقدم  ما  خالل  من  وميكن 
بعد  الوسطى  آسيا  دول  مع  التعاطي  يف  جديدة  مرحلة  يف  دخلت  قد 

املنطقة. شؤون  عن  «النأي»  حالة  من  الخروج 
البيت االبيض منحى اكرث ارصارا تجاه آسيا الوسطى  وأخذت سياسة    
الجديد  االمرييك  النهج  وصف  االمريكيني  الخرباء  بعض  ان  درجة  اىل 
تعترب  املرحلة  تلك  يف  الوسطى  آسيا  تعد  ومل  العدوانية».  «بالواقعية  هذا 
مستقل. ككيان  واشنطن  بأهمية  تحظى  وراحت  لروسيا  الخلفية  الحديقة 

كل  محاوالت  ان  من  املنطقة  يف  االوضاع  تقييمها  يف  واشنطن  وانطلقت 
االستقرار  تحقيق  وراء  سعت  التي  واملنفردة  املشرتكة  والصني  روسيا  من 
عىل  واشنطن  أخذت  ذلك  اىل  واستنادا  بالنجاح،  تتكلل  مل  املنطقة  يف 
ومن  وبكني\24\.  موسكو  صالح  يف  يصب  ما  هناك  االوضاع  تسوية  عاتقها 
هذا،  االمرييك  التفكري  عليها  قام  التي  باألرضية  التكهن  هنا  الصعب 
كان  هذا  االمرييك  التفكري  ان  يف  متثل  بعد  فيام  تأكد  الذي  االمر  ولكن 
الكربى  الثالث  الدول  مواقف  تالقي  من  انطلقنا  ما  إذا  وحتى  مغلوطا. 
ستتنصالن  وبكني  موسكو  ان  تصور  الصعب  فمن  الدويل  االرهاب  حيال 
لواشنطن.  وتسلامنها  الوسطى  آسيا  يف  االحداث  تطور  عن  املسؤولية  من 
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أوزبكستان تركامنيا طاجكستان قرغيزيا كازاخستان

14٫7 4٫7 7٫3 13٫5 13٫9 تطوير  برامج 
الدميقراطية

18٫2 2٫4 14٫3 19٫9 24٫4 اإلصالحات  تنفيذ 
واإلقتصادية اإلجتامعية 

30٫2 1٫4 1٫1 10٫3 49٫2 النظام وحفظ  األمن 
18٫5 0٫5 21٫8 9٫1 0٫5 اإلنسانية املساعدات 
4٫5 2٫1 4٫5 3٫8 5٫0 بني  ما  املبادرات 

القطاعات
86٫1 11٫1 49 56٫6 92 اإلجاميل

http://www.state.gov — املصدر: املوقع االلكرتوين لوزارة الخارجية االمريكية

اىل  الرامي  برنامجها  تطبيق  عىل  اليها  املقدمة  االموال  كازاخستان  وأنفقت 

الكهروذرية،  أكتاو  محطة  اغالق  وعىل  الشامل،  الدمار  اسلحة  انتشار  حظر 

كازاخستان  أما  املخدرات.  ومكافحة  النظام  حفظ  اجهزة  تعزيز  وعىل 

منع  وعىل  الحدودي  أمنها  لتعزيز  االمريكية  املالية  املعونات  وجهت  فقد 

التصدي  يف  الجمهورية  قدرات  تعزيز  وعىل  البيولوجية  االسلحة  انتشار 

املعونات  انفاق  يف  ركزت  فقد  قرغيزيا  اما  باملخدرات.  واالتجار  لإلرهاب 

والقطاع  التحتية  البنى  وتطوير  التعليمية  الربامج  تنفيذ  عىل  االمريكية 

الجمهورية.  يف  واملتوسطة  الصغرى  االعامل  قطاعي  تشجيع  وعىل  الصحي 

االغراض  عىل  املساعدات  اجاميل  نصف  حوايل  انفاق  تم  طاجكستان  ويف 

اىل  واإلسكان  واللباس  واألغذية  الطبية  املواد  رشاء  خالل  من  االنسانية 

االتجار  ومكافحة  لالرهاب  للتصدي  الحدود  تعزيز  عىل  ايضا  الرتكيز  جانب 

لهذه  االمريكية  املساعدات  ان  اىل  أيضا  االشارة  من  بد  وال  باملخدرات\23\. 

متفاوتة. وبنسب  الحقة  فرتات  يف  استمرت  قد  الدول 
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الوسطى  آسيا  منطقة  يف  املتحدة  للواليات  االسرتاتيجية  االلتزامات  ان  اىل 
نطاق  ضمن  محصورة  سبتمرب  من  عرش  الحادي  اعتداءات  قبل  كانت 
متقدمة  مواقع  شغل  من  االمريكية  الرشكات  مكن  ما  الطاقة،  اسرتاتيجيا 
أظهرت  حني  يف  قزوين\22\،  منطقة  يف  والغاز  النفط  حقول  استثامر  يف 
ودول  واشنطن  بني  بالتعاون  االرتقاء  يعرقل  يشء  ال  انه  سبتمرب  اعتداءات 

شفافية. اكرث  مستوى  اىل  الوسطى  آسيا 
عىل  الحفاظ  املمكن  من  هل  أنه  يف  تكمن  االساسية  املسألة  ولكن 
مسارات  عىل  املنطقة  يف  مصالحها  تالقت  التي  الدول  بني  ما  التوازن 
هنا  ميكن  ال  ذلك  جانب  واىل  جدي.  وبشكل  أخرى  عىل  وتباينت  معينة 
ينظر  راح  االبيض  البيت  ان  يف  تجسدت  التي  االخرى  العوامل  تجاهل 
واشنطن  منظور  خالل  من  الوسطى  آسيا  دول  مع  العالقات  مجمل  اىل 
الناحية  عىل  االهتامم  تركيز  عىل  حض  ما  االفغاين  املسار  عىل  السيايس 

التعاون. هذا  يف  االمنية 
يكشف  والذي  ادناه  الوارد  الجدول  هو  العوامل  هذه  بروز  يؤكد  وما 
لدول  االمريكية  الحكومية  املنظامت  قدمتها  التي  املساعدات  حجم  عن 
 .2003 لعام  االمرييك  املالية  املعونات  برنامج  اطار  ضمن  الوسطى  آسيا 

الدوالرات). مباليني  واردة  (األرقام 
حني  يف  كبريا،  ليس  املعونات  هذه  حجم  فإن  الجدول  من  يتضح  وكام 
أهمية  فيها  املتحدة  الواليات  ملست  التي  الدول  تلك  اىل  وجهت  قد  انها 
وتأيت  لواشنطن،  العسكري  واالمن  الطاقة  بأمن  يتعلق  فيام  غريها  من  أكرب 
نصف  من  واكرث  وأوزبكستان.  كازاخستان  من  كل  الدول  هذه  مقدمة  يف 
وجه  ما  ثلث  من  وأكرث  كازاخستان  عليها  حصلت  التي  املساعدات  اجاميل 
االمنية   والنشاطات  األمن  تعزيز  عىل  لألنفاق  تخصيصها  تم  اوزبكستان  اىل 

البلدين. هذين  يف 
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من  موسعة  جبهة  تشكيل  يف  كبري  وبشكل  الرويس  املوقف  هذا  أسهم 
االرهاب. عىل  املعركة  وحدتها  التي  الدول 

عرش  الحادي  اعتدءات  اعقاب  يف  بوش  جورج  االمرييك  الرئيس  وطالب 
يف  السلطة  تسلمت  التي  «طالبان»  حركة  طالب   ،2001 سنة  سبتمرب  من 
الواليات  بتسليم  تحذيرية  وبلهجة   1996 أيلول/سبتمر  منذ  افغانستان 
وعىل  االفغانية  االرايض  عىل  املتواجدين  «القاعدة»  تنظيم  قادة  املتحدة 
عىل  العسكرية  حملتها  املتحدة  الواليات  وبدأت  الدن.  بن  اسامة  رأسهم 
السلطات  رفض  عقب  االول/اكتوبر  ترشين  من  السابع  يف  «طالبان» 
العسكرية  الحملة  اىل  وانضمت  االمريكية.  للتهديدات  االنصياع  االفغانية 
بدعم  تحظى  كانت  التي  االفغانية  الشاميل  التحالف  قوات  «طالبان»  عىل 
لها. واضطرت قوات  العسكرية  األسلحة واملعدات  تقديم  موسكو من خالل 
كابل  من  االنسحاب  اىل  العنيف  الجوي  القصف  وطأة  تحت  «طالبان» 
أيضا  انسحبت  منه   25 ويف  الثاين/نوفمرب  ترشين  من   13 يف  العاصمة 
االول/ كانون  من  السابع  يف  االمرييك  الجيش  القوات  ومتكنت  قندوز،  من 

التامة  االطاحة  بذلك  لتعلن  قندهار  عىل  االستيالء  من   2001 سنة  ديسمرب 
حركة  تشتت  «طالبان»  اندحار  عن  واسفر  أفغانستان.  يف  «طالبان»  بنظام 
جانب  اىل  القتال  يف  تفانيها  بعد  فلولها  وترشذم  االسالمية  اوزبكستان 
مثيالتها  بني  اسالمية  تطرفية  حركة  اخطر  كانت  ان  وعقب  «طالبان» 
ونجاحها  االرهاب  عىل  العسكرية  الحملة  عن  ومتخض  الوسطى.  آسيا  يف 
والتي  الوسطى  آسيا  يف  كبري  وبشكل  االمنية  االخطار  انحسار  الخاطف 
تنامي  اىل  املطاف  نهاية  يف  أدى  ما  افغانستان،  من  عليها  تفوح  كانت 

الجيوسيايس. الرويس  للفضاء  الجنوبية  التخوم  عىل  االستقرار 
يف  تبلورت  التي  االوضاع  ضوء  وعىل  املتحدة  الواليات  حصلت  ولقد 
آسيا  دول  مع  التعاون  لتكثيف  حقيقية  فرصة  عىل  حصلت  الفرتة،  تلك 
الوسطى  آسيا  شؤون  يف  االمريكية  الخبرية  اولكوت  مارتا  وتشري  الوسطى. 



االحداث السياسية الدولية110

سريغي نيقواليف

الحملة  هذه  يف  املشاركة  قراراتها  اتخذت  الدول  هذه  قيادات  ان  عىل 
مستقل. بشكل 

ذلك  أعقاب  يف  املتحدة  الواليات  شكلته  الذي  التحالف  طريان  وحصل 
عمليات  لدعم  الوسطى  آسيا  دول  يف  التحتية  البنى  استخدام  فرصة  عىل 

القاعدة. لتنظيم  املستهدفة  التحالف 
فتح  االحيان  معظم  ويف  الدول  هذه  مع  املربمة  االتفاقات  وتضمنت 
تم  حني  يف  بالوقود،  تزويدها  اىل  اضافة  الطائرات  عبور  امام  االجواء 
بيشكيك  يف  ماناس  مطار  من  كل  يف  امريكيتني  جويتني  قاعدتني  افتتاح 

بأوزبكستان. آباد  خان  مطار  ويف  بقرغيزيا، 
آسيا  يف  العسكري  الناتو  وحلف  املتحدة  الواليات  ظهورعساكر  وأدى 
نحوالرشق،  توسعه  خطط  رسم  يواصل  الحلف  كان  حني  يف  الوسطى، 
عدد  رأى  املثال  سبيل  عىل  روسيا  ففي  متباينة.  أفعال  ردود  اىل  ادى 
بأن  للتطورات  السامح  املجدي  غري  من  كان  أنه  السياسيني  من  كبري 
املتحدة  الواليات  يف  الخرباء  من  الكثريون  واعترب  النحو.  هذا  عىل  تسري 
املنطقة. عىل  موسكو  تأثري  انحسار  خلفية  عىل  جاءت  التطورات  هذه  ان 

اتخذت  قد  الروسية  القيادة  ان  يف  يتمثل  نظرنا  وجهة  من  االمر  ولكن 
الحادي  السيايس واألخالقي يف اعقاب هجامت  املنظورين  موقفا واضحا من 
يف  الفروف  سريغي  الرويس  الخارجية  وزير  ذكر  وكام  سبتمرب.  من  عرش 
عندما  روسيا  فإن   2010 سنة  الروسية  «ايتوغي»  مجلة  نرشتها  له  مقالة 
سبتمرب  اعتداءات  مصيبة  أعقاب  يف  املتحدة  للواليات  العون  يد  مدت 
ال.  أم  بواشنطن  تربطها  تحالفية  التزامات  وجود  به  فكرت  ما  أقل  كان 
بأن  اليها  توصلت  قناعة  من  نابعا  كان  هذا  موسكو  قرار  فإن  وعليه 
التخلف  رضوب  من  رضبا  املعارص  عاملنا  يف  أصبحت  التحالفية  اآلليات 
املشرتك\21\.  االمن  تعزيز  يف  لإلفادة  املتاحة  اإلمكانيات  استغالل  يعرقل 
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منطقة  عىل  بعقباها  التكهن  املتعذر  من  آثار  لها  لكان  والتي  و1996)، 
ثقلها  جانب  اىل  بحوزتحا  ما  كافة  روسيا  سخرت  إذ  الوسطى،  آسيا 
يف  االهلية  الحرب  وقف  تحقيق  بغرض  الدولية  الحلبة  عىل  السيايس 
يف  االهلية  الحرب  اوقفت  التي  املساعي  هذه  عن  ومتخض  طاجكستان. 
الداخيل  السيايس  النزاع  وتسوية  اراضيها  وحدة  عىل  الحفاظ  الجمهورية 
الوسطى  آسيا  يف  االستقرار  عىل  للحفاظ  الروسية  الجهود  وضمن  فيها. 
املسلحة  العنارص  تسلل  عقب  قرغيزيا  اىل  موسكو  قدمته  الذي  الدعم  كان 
وباتكينسيك  أاليسيك،  تشون  منطقتي  اىل  االسالمية  اوزبكستان  حركة  من 
خالل  وذلك  املتطرفني\19\،  االسالميني  هجمة  احباط  عىل  ومساعدتها  فيها 

.1999 وايلول/ستمرب  آب/أغسطس،  بني  ما  الفرتة 
مبنطقة  االهتامم  تنامي  اىل  سبتمرب  من  عرش  الحادي  اعتداءات  وأفضت 
مكافحة  لحرب  الخطوط  يف  املنطقة  هذه  اصبحت  حيث  الوسطى،  آسيا 
باملكانة  النظر  اعادة  عىل  واشنطن  االعتداءات  هذه  وحضت  االرهاب. 
لواشنطن،  الخارجية  السياسة  أولويات  الئحة  يف  الوسطى  آسيا  تشغلها  التي 
يف  املتحدة  الواليات  قبل  من  الخاصة  باألهمية  الوسطى  آسيا  وحظيت 

أفغانستان. عىل  العسكرية  حملتها 
ادراكها  خالل  من  الوسطى  آسيا  ودول  روسيا  راحت  االثناء  هذه  ويف 
برضورة  متسكها  تبدي  الدويل  االرهاب  عن  الناجمة  الكبرية  االخطار  حجم 

العاملي.  الخطر  لهذا  التصدي 
املدنية  الشحنات  نقل  أمام  أجوائها  لفتح  استعدادها  عن  روسيا  وأعربت 
اكدت  فقد  ذلك  ورغم  االرهاب.  مكافحة  عمليات  تشهد  التي  املناطق  اىل 
آسيا  يف  حلفائها  مع  بالتنسيق  جاءت  هذه  اجراءاتها  ان  عىل  موسكو 
مطاراتهم\20\  لتقديم  استعداهم  عن  بدورهم  أعربوا  الذين  الوسطى 
التأكيد  من  هنا  بد  وال  االرهاب.  عىل  الحملة  اطار  ضمن  الستخدامها 
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روسيا  مثل  الدول  من  ومجموعة  أو  معينة  دولة  متكن  دون  الحيلولة  اوال: 
تلغي  ان  لها  ميكن  لدرجة  املنطقة  هذه  عىل  نفوذها  بسط  من  والصني 

هناك. االمرييك  الوجود 
منها  تنترش  لقاعدة  الوسطى  آسيا  منطقة  تحول  إلمكانية  التصدي  ثانيا: 

املتشددة. االسالمية  القوى 
غري  املخدرات  نرش  عربه  يتم  ممر  اىل  املنطقة  تحول  دون  الحيلولة  ثالثا: 

الرشعي.
يف  الطاقة  مصادر  اىل  االمريكية  الرشكات  وصول  امام  املجال  فسح  رابعا: 

الوسطى. آسيا 
وتحقيق  املدين  املجتمع  تشكل  عىل  املنطقة  دول  يف  املساعدة  خامسا: 

الشفاف\18\. السوق  اقتصاد  وظهور  القانون  سيادة 
الوسطى  آسيا  حيال  االمريكية  السياسة  فإن  املساعي  هذه  كل  ورغم 
أن  ورغم  لها.  متكامال  طابعا  تحمل  مل  الجديدة  األلفية  بداية  حتى 
عجزت  انها  إال  املنطقة،  يف  نفوذها  تعزيز  من  متكنت  املتحدة  الواليات 
 ، موسكو  بها  تحظى  التي  تلك  من  أفضل  امتيازات  عىل  الحصول  عن 
إال  تخرج  مل  اآلن  حتى  انها  عىل  الكبريين  بني  اللعبة  تصوير  هنا  وميكن 

الالعبني. بني  التعادل  بنتيجة 
ودول  روسيا  بني  لها  أسس  التي  االقتصادية  التجارية  العالقات  واستمرت 
وبغض  التطور.  يف  استمرت  السوفييتي،  االتحاد  عهد  يف  الوسطى  آسيا 
عام  منذ  الناتو  وحلف  املنطقة  دول  بني  نشأ  الذي  التعاون  عن  النظر 
هذه  تزال  ال  السالم»،  اجل  من  «الرشاكة  برنامج  اطار  ضمن   1994
ويف  العسكري  التقني  التعاون  يف  موسكو  اىل  اهتامماتها  توجه  الدول 
عىل  بالحفاظ  يتعلق  فيام  الروسية  املواقف  بدت  حني  يف  االسلحة،  اقتناء 
يف  حاسم  بشكل  أسهمت  بالذات  وروسيا  وثابتة.  متينة  االقليمي  االمن 
 1992 عامي  بني  استمرت  (والتي  طاجكستان  يف  االهلية  الحرب  انهاء 
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سياسة  من  جديدة  مرحلة  بدأت  قد  بذلك  وتكون  الجمهوريات.  هذه 

زون  ي.  و  جيلتسوف،  س.  الروسيان  العاملان  وصفها  االمريكية  الطاقة 

نصب  وضعت  املتحدة  الواليات  أن  حيث  قزوين»\17\،  عىل  «سباق  بأنها 

الوسطى  آسيا  منطقة  يف  واستخراجها  الهيدروكربونات  استكشاف  عينيها 

ذلك  جانب  اىل  واشنطن  ورشعت  العاملية،  االسواق  اىل  هناك  من  ونقلها 

وممرات  خطوط  عرب  الوسطى  آسيا  من  الرثوات  نقل  مشاريع  اعداد  يف 

الروسية. االرايض  عرب  متر  ال 

وحامية  «الدميقراطية»  عنارص  تفعيل  كلينتون  الرئيس  عهد  خالل  وتم 

وراحت  الوسطى،  آسيا  تجاه  املتحدة  الواليات  نهج  يف  االنسان  حقوق 

االقتصادية  املساعدات  تقدميها  بني  بآخر  او  بشكل  تربط  املتحدة  الواليات 

يف  االمريكية  املشاريع  تفعيل  مدى  وبني  املنطقة  هذه  لدول  واملالية 

واشنطن  متكنت  التي  النجاحات  ألن  ونظرا  الدول.  هذه  يف  الطاقة  مجال 

حجم  فإن  محدودة،  كانت  الدول  هذه  يف  املسار  هذا  عىل  تحقيقها  من 

متواضعة.  االخرى  كانت هي  الدول  اىل هذه  املقدمة  االمريكية  املساعدات 

«القيم  معادلة  وهي  املعروفة،  االمريكية  املعادلة  تكون  الصورة  وبهذه 

القيم  صالح  يف  االحيان  غالب  ويف  الحقبة  تلك  يف  تحل  كانت  واملصالح» 

آسيا  بها  تتمتع  التي  الخصوصية  نتيجة  وذلك  الوسطى،  آسيا  يف  العامة 

وانتشارها.  االمريكية  السياسة  شهرة  من  التخفيف  اىل  أدى  ما  الوسطى 

الوسطى  آسيا  دول  بني  العالقات  أخذ  اىل  املطاف  نهاية  يف  ذلك  كل  وأدى 

وهبوط. صعود  بني  متموجا  طابعا  املتحدة  والواليات 

أواخر  الوسطى  آسيا  منطقة  يف  املتحدة  الواليات  مهام  معامل  وتشكلت 

النحو  عىل  تشكلت  والعرشين،  الحادي  القرن  مطلع  العرشين  القرن 

التايل:  التقريبي 
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املنطقة  هذه  اىل  بطمع  «النظر»  عن  االمتناع  من  تتمكن  مل  العامل،  يف 
االمريكية  النفطية  «شيفرون»  رشكة  ورشعت  الهائلة،  الطبيعية  برثواتها\13\ 
قزوين،  من  الكازاخستاين  الجزء  يف  النفطي  تينغيزسيك  حقل  يف  بالعمل 
يف  الكازاخستانية  الحكومة  مع  وقعت  قد  الرشكة  هذه  كانت  حيث 
«تينغيزشيفرويل»  رشكة  بتشكيل  تقيض  اتفاقية  عىل   1993 نيسان/ابريل 
االتحاد  مجال  اىل  االمرييك  املال  رأس  دخول  عن  بذلك  معلنة  املساهمة 
الكربى  االمريكية  الرشكات  ذلك  عقب  وتتابعت  السابق\14\.  السوفييتي 
الدخول اىل السوق  تتابعت يف  للطاقة مثل «موبيل»، واكسون»، و»آموكو»، 
دول  بني  االوىل  املرتبة  بذلك  املتحدة  الواليات  واحتلت  الكازاخستانية 
كازاخستان\15\.  اقتصاد  يف  املوظفة  الخارجية  االستثامرات  حيث  من  العامل 
قزوين  قاع  ان  الغربيون  الخرباء  اجراها  التي  االضافية  االبحاث  وأظهرت 
الخارجية  وأطلعت  الطبيعي،  والغاز  النفط  من  كربى  احتياطيات  ميتلك 
الواليات  وصارت   .1997 سنة  املعلومات  هذه  عىل  الكونغرس  االمريكية 
عامل  انها  عىل  الهيدروكربونات  من  قزوين  ثروات  اىل  تنظر  املتحدة 
من  الخامات  استرياد  عىل  املتحدة  الواليات  اعتامد  تخفيف  يف  جدي 
قامئة  ضمن  قزوين  منطقة  ادراج  عىل  واشنطن  حض  ما  الخليج،  دول 
وباملناسبة  املتحدة.  الواليات  اىل  بالنسبة  االسرتاتيجية  االهمية  ذات  املناطق 
اىل  الوسطى  آسيا  جمهوريات  كافة  هذه  قزوين  مبنطقة  واشنطن  الحقت 
وقدمت  قزوين.  حوض  عىل  الواقعتني  وتركامنيا  كازاخستان  من  كل  جانب 
االمريكية  والغاز  النفط  لرشكات  النظري  منقطع  دعام  االمريكية  الخارجية 
هذه  ومتكنت  قزوين.  منطقة  يف  الباطنية  الرثوات  باستثامر  رشعت  التي 
تحقيق  يف  تسهم  وراحت  منها  تعاين  التي  املشاكل  حل  من  الرشكات 
دول  استقاللية  تعزيز  يف  متثلت  والتي  لواشنطن،  السياسية  الغايات 
الغرب\16\،  من  وتقريبها  ملوسكو/  تبعيتها  من  /والتخفيف  الوسطى  آسيا 
يف  والغاز  النفط  قطاعات  تطوير  يف  املشاركة  استغالل  خالل  من  وذلك 
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التسعينيات  االول من  النصف  نهاية  املتحدة حتى  الواليات  تكن  وعموما مل 
نوعا  طياتها  يف  تضم  منطقة  انها  عىل  الوسطى  آسيا  منطقة  مع  تتعاطى 
االمريكان  يفضل  وكان  املعامل.  وواضحة  املحددة  االمريكية  املصالح  من 
بينها  من  أسباب  لعدة  وذلك  املصالح  هذه  تحديد  يتم  حتى  االنتظار 
تدريجي  فقدان  الداخلية وما سينجم عن ذلك من  انشغال روسيا مبشاكلها 

الوسطى. آسيا  يف  ملواقعها  ملوسكو 
فشيئا  شيئا  تتغري  الوسطى  آسيا  مع  االمرييك  التعاطي  نهج  مالمح  وأخذت 
تراجع  مقدمتها  يف  التطورات،  من  كبرية  حزمة  نتيجة   1995 سنة  منذ 
وأكد  الغرب.  أحضان  يف  واالرمتاء  التقارب  نحو  الحثيث  الرويس  السعي 
ايلول/سبتمرب  من  عرش  الرابع  يف  الرئايس  مبرسومه  يلتسني  بوريس  الرئيس 
نحو  بالتوجه  املتجسد  الروسية  الخارجية  للسياسة  االسرتاتيجي  النهج   1995
االتحاد  أنقاض  عىل  تكونت  التي  املستقلة  الدول  رابطة  يف  االعضاء  الدول 
موسكو  لسياسة  االساسية  املهمة  ان  عىل  املرسوم  هذا  ونص  السوفييتي. 
كقوة  روسيا  مواقع  تعزيز  يف  «تتمثل  املستقلة\11\  الدول  رابطة  حيال 
واالقتصادية  والسياسية  الدولية  للعالقات  جديدة  منظومة  تشكل  تقود 
االبيض  البيت  يف  اعترب  ما  السابق»،  السوفييتي  االتحاد  دول  امتداد  عىل 

روسيا. لدى  الجديدة»  اإلمربيالية  «األطامع  عن  تنم  ظاهرة 
مع  انطلق  وواشنطن  موسكو  بني  للتوتر  جديد  مجال  ظهر  لذلك  ونتجية 
ليشمل  «وامتد   1997 سنة  كلينتون  لبيل  الثانية  الرئاسية  الوالية  بداية 
اللحظة  هذه  من  بدءا  وميكن  السابق»   السوفييتي  االتحاد  دول  نطاق 
الهيمنة  عىل  موسكو.\12\  مزاحمة  اىل  االمريكية  االدارة  انتقال  عن  التحدث 

الوسطى. آسيا  منطقة  يف 
نشاطاتها  تكثف  االمريكية  الطاقة  دبلوماسية  أخذت  الحني  ذلك  ومنذ 
حيث  االمرييك،  االهتامم  حيز  قزوين  منطقة  ودخلت  الوسطى،  آسيا  يف 
املتفردة»  العظمى  «الدولة  مفهوم  خالل  من  املتحدة  الواليات  تتمكن  مل 
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قضت  التي  املشكلة  ان  اىل  توكايف  ك.  الكازاخستاين  الدبلومايس  ولفت 
يف  بقيت  التي  السوفييتية  النووية  الرتسانة  كانت  االبيض  البيت  مضاجع 
يف  القضية  هذه  وكانت  السوفييتي،  االتحاد  انحالل  عقب  كازاخستان 
نزاربايف  نورسلطان  الكازاخستاين  الرئيس  بحثها  التي  املسائل  مقدمة 
 ،1992 سنة  املتحدة  الواليات  اىل  بها  قام  التي  الرسمية  الزيارة  خالل 
اىل  وضحاها  ليلة  بني  ذلك  خلفية  عىل  تحولت  قد  كازاخستان  ان  إذ 
منصوبة  كانت  التي  النووية  الصواريخ  معظم  وان  خاصة  نووية،  دولة 
ولعبت  املتحدة.  الواليات  لتستهدف  موجهة  كانت  الجمهورية  هذه  يف 
االقتصادية  العالقات  تطور  دون  الحيلولة  يف  االساس  الدور  املسألة  هذه 
كازاخستان  وقعت  االطار  هذا  وضمن  املتحدة.  والواليات  كازاخستان  بني 
االسرتاتيجية  الهجومية  االسلحة  ملعاهدة  لشبونة  بروتوكول  عىل   1992 سنة 
االسرتاتيجية  الهجومية  االسلحة  انتشار  حظر  اتفاقية  اىل  وانضمت  االىل، 
روسيا  ارايض  اىل  لديها  املوجودة  النووية  االسلحة  نقل  بذلك  متعهدة 
من  لتمكينها  االمريكية  املساعدات  عىل  كازاخستان  وحصلت  االتحادية. 
دول  عن  الصادر  النووي  الخطر  خفض  لربنامج  وفقا  الخطة  هذه  تنفيذ 
كل  قدمت   1994 االول/ديسمرب  كانون  ويف  فييتي.  السو  االتحاد  بعد  ما 
لكازاخستان  االمنية  الضامنات  املتحدة  والواليات  وبريطانيا  روسيا  من 
الثالث  الدول  هذه  ألن  وذلك  النووي  السالح  عن  تخليها  عىل  كمكافئة 
النووية.  االسلحة  انتشار  حظر  اتفاقية  عىل  بينها  فيام  وقعت  قد  كانت 
والرئيس  يلتسني،  بوريس  الرويس  الرئيس  من  كل  بذلك  مذكرة  عىل  ووقع 
وذلك  ميجر  جورج  الربيطاين  الحكومة  ورئيس  كلينتون،  بيل  االمرييك 
املجرية  العاصمة  يف  االوريب  والتعاون  االمن  منظمة  قمة  أعامل  خالل 
ضامنات  وفرنسا  الصني\10\  من  كل  قدمت  الحق  وقت  ويف  بودابيست، 
نووية  رأس  آخر  نقل  ذلك  أعقاب  يف  وتم  لكازاخستان،  مشابهة  امنية 

الروسية. االرايض  اىل  كازاخستان  من 
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هذا  عىل  بناءا  وتقرر  اليه.  ستؤول  مبا  التكهن  االمريكيني  الساسة  عىل 
الدميقراطي» يف روسيا، يف  «بالتحول  االوىل  بالدرجة  الجديد االهتامم  الواقع 
آسيا  قضايا  بينها  من  والتي  األخرى  القضايا  كافة  معالجة  إرجاء  تقرر  حني 
الواليات  جهل  نتيجة  التأجيل  هذا  ويأيت  مسمى.  غري  أجل  اىل  الوسطى 
عىل  معها  واشنطن  تعاطي  اقترص  حيث  الوسطى،  آسيا  ملنطقة  املتحدة 
فيه  سترتافق  الذي  السابقة  السوفييتية  لالمرباطورية  النايئ  الريف  انها 
أكرب  ومشاكل  بعقبات  السوق  اقتصاد  اىل  واالنتقال  الدميقراطية  العمليات 
من  واشنطن  أكدت  أخرى  جهة  ومن  روسيا.  يف  الحال  هي  مام  بكثري 
عىل  الوسطى  آسيا  منطقة  يف  ظهرت  التي  الجديدة  بالدول  اعرتافها  خالل 
تحقيق  عىل  متكينها  أجل  من  وذلك  الدول  لهذه  الدعم  لتقديم  استعدادها 
السوق،  باقتصاد  العمل  اىل  االنتقال  عىل  ومساعدتها  الدميقراطية  األهداف 

الصعيد. هذا  عىل  باهرة  نشاطات  أية  تبد  مل  الواقع  يف  واشنطن  لكن 
أهمية  تشكل  مل  الوسطى  آسيا  بأن  هذا  االمرييك  املوقف  تفسري  وجرى 
الكشف  تم  قد  يكن  مل  ألنه  وذلك  واشنطن  اىل  بالنسبة  كربى  اقتصادية 
رغم  املنطقة  هذه  يف  الباطنية  الرثوات  من  الهائلة  االحتياطيات  عن  بعد 
الباطنية  الرثوات  وجود  عن  السوفييتي  االتحاد  عهد  خالل  كشف  قد  أنه 
بآسيا  االمرييك  االهتامم  ضعف  يفرس  الذي  الثاين  واألمر  قزوين.  منطقة  يف 
االقتصادي  االستغالل  طريق  عىل  برزت  التي  العقبات  كانت  الوسطى 
االهلية  والحرب  فيها.  السيايس  االستقرار  عدم  يف  متثلت  والتي  للمنطقة 
وإمنا  فحسب  ذلك  تثبت  مل  طاجكستان  يف   1992 سنة  اندلعت  التي 
الوسطى  آسيا  منطقة  كافة  وقوع  امكانية  حيال  واشنطن  مخاوف  أثارت 
من  املتحدة  الواليات  حسب  املدعومني  االصوليني  االسالميني  قبضة  يف 
التي  املشاكل  تلك  عىل  االمريكان  ركز  فقد  السبب  ولهذا  املجاورة.  ايران 
الوسطى. آسيا  منطقة  يف  «الهدوء»  تحقيق  تعرقل  رؤيتهم  حسب  كانت 
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يف  االمنية  بالقضايا  يتعلق  فيام  معها  وتتعاون  الوسطى  آسيا  دول  مع 
الشامل  التعاون  عىل  الراهنة  الفرتة  يف  االهتامم  واشنطن  وتركز  املنطقة. 
تقدم  مام  وانطالقا  افغانستان.  يف  النزاع  تسوية  سبل  مع  التعاطي  يف 
االقليمية. الجيوسياسة  يف  االمرييك  املد  فهم  محاولة  املجدي  من  انه  نرى 

يحاول  املعارصة  الوسطى  آسيا  يف  االمريكية  االسرتاتيجيا  تحليل  خالل  فمن 
الخرباء تحديد عدد من املراحل االساسية للتحوالت التي شهدتها االسرتاتيجية 
وبروز  السوفييتي  االتحاد  تفكك  عىل  مر  لقد  املنطقة.  هذه  يف  االمريكية 
إدارة  عىل  وتعاقب  ونيف.  عاما  عرشون  الوسطى  آسيا  يف  مستقلة  دول 
كلينتون،  وبيل  األب،  الحقبة كل من جورج بوش  االبيض خالل هذه  البيت 
هذه  خالل  املتحدة  للواليات  الرابع  الرئيس  هو  وها  االبن،  بوش  وجورج 
العقدين  وخالل  االمرييك.  الرئاسة  كريس  عىل  يرتبع  اوباما  باراك  الفرتة 
آسيا  منطقة  ويف  عموما  الدولية  الساحة  عىل  التغريات  حدثت  املاضيني 
ادراجه ضمن هذه  الذي ميكن  االهم  والحدث  الوسطى ومحيطها خصوصا. 
املتحدة  الواليات  عىل  سبتمرب  من  عرش  الحادي  اعتداءات  تأيت  املتغريات 
انه  ونرى  االرهاب.  عىل  العاملية  للحملة  بداية  وضعت  التي   2001 سنة 
لتحليل  جديدة  انطالق  نقطة  واعتبارها  االعتداءات  هذه  أخذ  فعال  ميكن 
ايضا  ضمنه  تدخل  مرحيل  بشكل  الوسطى  آسيا  منطقة  يف  واشنطن  نهج 

ومصالحها. املتحدة  الواليات  عىل  القاعدة  تنظيم  هجامت 
به  حلمت  طاملا  اسرتاتيجيا  هدفا  كان  السوفييتية  املنظومة  تفكك  ان 
ان  درجة  اىل  متسارع  بشكل  التفكك  هذا  حدث  املتحدة،  الواليات 
باتت  القطب،  ثنايئ  العامل  يف  االبدى  منافسها  فقدت  ان  بعد  واشنطن، 
وأثار  واالرتباك.  النشوة  من  مرحلة  ودخلت  املفاجأة  هذه  حيال  مذهولة 
والذي  الدولية  الساحة  عىل  ظهر  الذي  السوفييتي  االتحاد  بعد  ما  مجال 
بأبعاده  املتحدة  الواليات  هلع  أثار  االسود»\9\،  «بالثقب  بجيزينسيك  وصفه 
الصعب  من  كان  والتي  ضمنه  انطلقت  التي  العمليات  وتباين  وبتعددية 
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اندالع  اليوم  تشهد  الوسطى  آسيا  «منطقة  أن  الصدد  بهذا  هوبكريك  وكتب 
عىل  تتناحر  بدأت  والتي  نطاقها  خارج  الواقعة  الدول  بني  جديد  رصاع 
انسحاب  خلفية  عىل  فجأة  ظهر  الذي  واالقتصادي  السيايس  الفراغ  سد 
مجددا  يتحدثون  السياسيون  املحللون  وأخذ  املنطقة.  هذه  من  موسكو 
الوسطى  آسيا  منطقة  ان  للجميع  املعروف  ومن  جديدة.  كربى  لعبة  عن 
االحتياطيات  يف  املتمثل  العرشين  القرن  كنوز  أكرب  من  واحدا  متتلك 
االحتياطيات  من  بكثري  اكرب  وبكميات  الطبيعي  الغاز  ومكامن  النفطية 
جانب  واىل  االخرى.  الخليج  ودول  السعودية  العربية  اململكة  متتلكها  التي 
والنحاس  والفضة  الذهب  من  الهائلة  االحتياطيات  املنطقة  متتلك  ذلك 
وسيصبح  واألقطان.  الفحم  عن  ناهيك  الحديد  وفلزات  والرصاص  والتوتياء 
تبديه  الذي  البالغ  االهتامم  وراء  يقف  الذي  السبب  ايضا  الواضح  من 

الوسطى»\8\.  آسيا  منطقة  دول  بقيادات  الخارجية  القوى 
غري  بتنوع  اليوم  تتميز  الوسطى  آسيا  ملنطقة  الجيوسياسية  والخارطة 
من  كبري  عدد  قبل  من  البالغ  باالهتامم  املنطقة  هذه  فتحظى  مسبوق، 

الدولية. الساحة  عىل  املؤثرين  الالعبني 
يزداد  والصني  املنطقة.  هذه  يف  ثابتا  موقعا  تقليدي  وبشكل  روسيا  وتشغل 
اما  الدولية.  الحلبة  عىل  بكني  دور  يف  الحاصل  التنامي  مع  هناك  تأثريها 
املنطقة  يف  به  خاص  جديد  نهج  تطبيق  يف  رشع  فقد  االوريب  االتحاد 
عالقات  تفعيل  عىل  تدأب  واليابان  الجديدة.  الرشاكة  اسرتاتيجيا  يف  متجسد 
وآسيا  اليابان  «حوار  بآلية  يعرف  ما  عرب  املنطقة  ودول  بينها  التعاون 
وباكستان  والهند  وايران  تركيا  تسعى  الدول  هذه  جانب  واىل  الوسطى». 
عالقاتها  تطوير  اىل  تسعى  العربية،  الدول  من  وعدد  كوريا  وجمهورية 

الوسطى. آسيا  منطقة  دول  مع 
متفرجة  تقف  ال  االخرى  هي  واشنطن  ان  اىل  االشارة  من  هنا  بد  وال 
والسياسية  االقتصادية  العالقات  توسيع  اىل  تسعى  حيث  يحدث  ما  عىل 
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يف  الغربية  الدول  لنهج  االسرتاتيجية  الخطوط  صياغة  عىل  تؤثر  تزال  ال 
الوسطى\4\. آسيا  منطقة  مع  التعاطي 

بها  تقدم  التي  االفكار  االعتبار  بنظر  أخذت  التي  الشخصيات  بني  ومن 
الخارجية  السياسة  صناع  أحد  بجيزينسيك  ز.  كان  ماكيندر،  هالفورد 
عنوان  تحت  كتابه  يف  توقف  والذي  العرشين،  القرن  يف  املتحدة  للواليات 
منظومة  يف  آوراسيا  مكانة  تناوله  وخالل  العظمى»  الشطرنج  «رقعة 
االشارة  من  بد  وال  «هارتالند»\5\.  مفهوم  عند  توقف  الدولية،  العالقات 
التي  املعلومات  تصحيح  ما  حد  اىل  يحاول  بجيزينسيك  ز.  ان  اىل  هنا 
مل  اليوم  الجيوسياسية  «املسألة  ان  عىل  مؤكدا  ماكيندر،  هالفورد  اوردها 
لتكون  عليها  السيطرة  من  بد  ال  التي  االجزاء  من  أي  عىل  تقترص  تعد 
وهذا  ايضا،  تقترص  تعد  ومل  القارة،  عىل  السيادة  لفرض  انطالق  نقطة 
أم  املاء  عىل  مطلوبة  السيطرة  كانت  ان  عىل:  تقترص  تعد  مل  املهم،  هو 
لتشمل  االقليمي  النطاق  عن  لتخرج  اتسعت  قد  فالجيوسياسة  الرب.  عىل 
تشكل  األوروآسيوية  القارة  مجمل  عىل  السيطرة  ان  رغم  العاملي،  النطاق 

العامل»\6\. عىل  السيادة  لفرض  املركزي  األساس 
ويف هذا السياق يصف بجيزينسيك ما سامه مبنطقة «البلقان االوروآسيوية» 
أذربيجان  اىل  اضافة  الخمس  الوسطى  آسيا  جمهوريات  من  كال  تضم  التي 
األوروآسيوية  القارة  يف  منطقة  بأهم  يصفها  وافغانستان،  وجورجيا  وأرمينيا 
التي  الهامة  الجيواسرتاتيجية  وللمكانة  طبيعية  ثروات  من  تحتويه  ملا 
ليست  املنطقة  هذه  ان  عىل  االمرييك  السيايس  الخبري  ويشدد  تشغلها. 
الهيمنة  لتحقيق  هامة  ارتكاز  ونقطة  االقطاب  متعدد  لتزاحم  حلبة  إال 

العامل\7\. عىل 
رجل  اليه  أشار  ما  االمرييك  السيايس  الخبري  ذكره  عام  اهمية  يقل  وال 
التي ستتشكل  الربيطاين بيرت هوبكريك فيام كتبه حول األوضاع  االستخبارات 
السوفييتي.  االتحاد  تفكك  خلفية  عىل  العامل  من  الهامة  املنطقة  هذه  يف 
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تقدم  الذي  التقرير  اىل  وينظر  والسياسة.  والتاريخ  الجغرافيا  بني  الوثيق 
لعلم،  لتتحول  الجيوسياسة  لتطور  انطالق  كنطقة  ماكيندر  هالفورد  به 
ماكيندر).  هالفورد  تقرير  يف  يذكر  مل  الجيوساسة  مصطلح  ان  (رغم 
الكربى  الدول  بني  ما  التوازن  تناوله  خالل  تقريره  يف  ماكيندر  ويتكهن 
الذي   1900 عام  من  وبدءا  امليزان  هذا  كفة  بأن  يتكهن  والبحرية،  الربية 
الكربى  الدول  صالح  يف  سرتجح  العظمى  الجغرافية  للفتوحات  نهاية  وضع 
برثواتها  الغنية  بأوراسيا  سيعرف  ما  بظهور  الرجوح  هذا  وسيتكلل  بريا، 
املحاطة  الوسطى  آسيا  منطقة  تشمل  التي  الرشقية  الشاملية  ومبنطقتها 
من  البحري  االسطول  يتمكن  لن  والتي  وصوب  حدب  كل  من  بالجبال 
التي  وسيبرييا  االورال  منطقة  من  أجزاءا  احتوائها  جانب  اىل  وصولها 
للقارات.  العابرة  الحديدية  السكك  مد  يف  الوترية  عايل  تطورا  ستشهد 
العاملية  السياسة  يف  املحورية»  «باملنطقة  املنطقة  هذه  ماكيندر  ويصف 
روسيا\2\. قبضة  يف  سيكون  املنطقة  هذه  يف  الرئييس  الدور  ان  عىل  مؤكدا 

ويف عام 1919 يستبدل العامل الجغرايف الربيطاين تسمية «املنطقة املحورية» 
و»االرايض  القلب»،  شكل  تحمل  التي  («االرض  أي  «هارتالند»،  سامه  مبا 
وضعها  التي  املعروفة  الصيغة  ايضا  الفرتة  تلك  يف  وظهرت  الوسطى»)، 
هارتالند،  عىل  السيطرة  من  سيتمكن  الرشقية  بأوربا  يتحكم  «من  وهي 
العاملية،  الجزيرة  عىل  السيطرة  عىل  قادرا  سيكون  بهارتالند  يتحكم  ومن 
عىل  قادرا  سيكون  العاملية  الجزيرة  يدير  من  وان  وإفريقيا)،  (أوراسيا  اي 

بالعامل»\3\.  التحكم 
عدد  طرحه  فيام  لها  صدى  وجدت  العامل  هذا  بها  تقدم  التي  واالفكار 
ن.  االمرييك  بينهم  من  والذين  الجيوسياسيني  والخرباء  العلامء  من  كبري 
بها هذان  تقدم  التي  املفاهيم  ان  واالملاين ك. هاوسهوفر، حيث  سبايكامن، 
آخر  ومبعنى  الغرب  يف  باالهتامم  تحظى  هذا  يومنا  حتى  تزال  ال  العاملان 
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منطقة  الوسطى  آسيا  تعترب  االوريب  والتعاون  االمن  ومنظمة  الوسطى.  آسيا 
ويف  الذكر.  آنفة  السابقة  السوفييتية  الجمهوريات  اطار  ضمن  محصورة 
من  والتي  لالختصاصيني  املعروفة  املفاهيم  اىل  االشارة  متكن  السياق  هذا 
اليابان  و»حوار  الوسطى،  آسيا  منطقة  يف  االوريب  االتحاد  اسرتاتيجيا  بينها 

الوسطى».  وآسيا 
نتوقف  دعونا  املنطقة،  لهذه  السحيق  املايض  يف  التعمق  دون  ودعونا 
الجيوسياسة. حلبة  اىل  الوسطى  آسيا  لولوج  االساسية  النقاط  بعض  عند 

قررت  أن  عقب  االوىل  للمرة  وبجدية  الوسطى  آسيا  تناول  تم  ورمبا 
الجنوبية،  حدودها  رسم  عرش  التاسع  القرن   يف  الروسية  االمرباطورية 
بجريانها  تربطها  التي  العالقات  من  نابعة  تكن  مل  الروسية  الرغبة  أن  إذ 
بل  وتركيا،  وايران  وأفغانستان  الصينية  تشينغ  امرباطورية  اي  اآلسياويني، 
الربيطانية  االمرباطورية  ايضا، ويف مقدمتها  االوربية  الدول  ومن عالقاتها مع 
املناطق  حساب  عىل  االستعامري  تأثريها  نطاق  لتوسيع  تسعى  كانت  التي 
آسيا  ارايض  عىل  والربيطانية  الروسية  املصالح  واصطدمت  للهند.  املتاخمة 
تصادم  عقب  وتشكلت  وأواخره.  عرش  التاسع  القرن  اواسط  يف  الوسطى 
راحت  ما  تشكلت  منهام،  كال  تريض  وسطى  حلول  عن  وبحثهام  العمالقني 
يومنا  حتى  يستخدم  املصطلح  هذا  يزال  وال  الكبرية»\1\،  «باللعبة  تعرف 
يف  نفوذها  فرض  عىل  الكربى  الدول  بتزاحم  االمر  يتعلق  عندما  هذا 

الوسطى. آسيا  منطقة 
منذ  لها  جديدا  منحى  تسلك  املنطقة  لهذه  االسرتاتيجية  االهمية  وأخذت 
التي  االفكار  تجاهل  الصعيد  هذا  عىل  ميكن  وال  العرشين،  القرن  مطلع 
الجيوسياسية  الشؤون  يف  الكالسيكيني  الخرباء  خرية  من  واحد  بها  تقدم 
وهو الخبري الجغرايف واملؤرخ الربيطاين هالفورد ماكيندر، الذي تقدم بتاريخ 
الجغرافية  الربيطانية  امللكية  الجمعية  اىل   1904 الثاين/يناير  كانون   25
الرابط  عن  فيه  تحدث  للتاريخ»  الجغرايف  «املحور  عنوان  تحت  بتقرير 
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رأي شخيص للمؤلف

والتطورات  باألحداث  وحافل  ثري  بتاريخ  الوسطى  آسيا  منطقة  تحظى 
أوربا  بني  تعربه  التجارة  كانت  الذي  العظيم  الحرير  طريق  جانب  اىل 
خاضتها  التي  الطاحنة  الحروب  الوسطى  آسيا  ارايض  وشهدت  والصني. 
الحضارات  وقامت  والعربية،  والرتكية  والفارسية  واملنغولية  الصينية  الجيوش 
واندثرت عىل أراضيها وشيدت املدن فيها وتوسعت االمرباطوريات وتقهقرت. 
ابحاث  مناظري  مختلف  من  الوسطى  آسيا  اىل  ينظر  كان  ذلك  من  وانطالقا 

النظري. منقطع  باهتامم  وغريها  الجغرافيا 
اىل  السوفييتي  االتحاد  تفكك  اعقاب  يف  الوسطى  آسيا  منطقة  وتحولت 
وقرغيزيا  كازاخستان  من  كال  نطاقه  ضمن  يضم  مستقل  جيوسيايس  كيان 
الرويس  املنظور  يف  الكيان  هذا  وترسخ  واوزبكستان.  وتركامنيا  وطاجكستان 
االتحاد  عهد  يف  تسمى  كانت  الوسطى  آسيا  منطقة  ان  (رغم  الجديد 
من  الساحقة  واالغلبية  وكازاخستان)،  الوسطى  آسيا  مبنطقة  السوفييتي 
منطقة  مع  املنظور  لهذا  وفقا  تتعاطى  أيضا  والرشقيني  الغربيني  الخرباء 



سريغي ستيباشني

العقبات  هذه  ولكن  املعابر،  عبور  تعرتي  التي  العراقيل  بوجود  وأعلم 
بالدنا  مواطني  اىل  والتوجه  الفرصة  انتهاز  أود  السبب  ولهذا  تحملها،  ميكن 

فزرها! املقدسة،  األرايض  زيارة  عىل  العزم  عقدت  إن  بالقول: 
ستمنح  التي  الصفة  عن  تكرمت  لو  حدثنا  الدولية»:  السياسية  «االحداث 
االرايض  هذه  تطوير  سبل  وعن  فلسطني،  يف  الروسية  األرثوذوكسية  لألرايض 

واستغاللها.
يف  خصصت  التي  واألرايض  االجراءات  كافة  انجاز  تم  أريحا  يف  ستيباشني: 
الحكومة  وقررت  االتحادية.  روسيا  ممتلكات  من  اصبحت  املدينة  هذه 
االغراض،  هذه  أجل  من  العامة  املوازنة  من  االموال  تخصيص  الروسية 
وما  لتطويرها  الالزمة  الجهود  تواصل  االرايض  هذه  بشؤون  املعنية  واإلدارة 
من  جزء  عىل  بالدنا  ملكية  تثبيت  تم  فقد  الخليل  يف  أما  عليها.  يوجد 
املخصصة  االخرى  االرايض  مصري  بحث  جرى  حني  يف  املخصصة،  األرايض 
البطريرك  قداسة  مع  عباس  محمود  الرئيس  عقده  الذي  اللقاء  خالل 
الحصول  تم  فقد  لحم  بيت  ويف  روسيا.  وسائر  موسكو  بطريرك  كرييل 
انجاز  أشهر  بضعة  غضون  يف  وسيتم  املخصصة  باألرايض  ترخيص  عىل 
التام  بالحصول  املتعلقة  الحيثيات  كافة  إلنهاء  القانونية  االجراءات  كافة 
وجود  عىل  الضوء  تسليط  هنا  يسعني  ذلك  جانب  واىل  ملكيتها.  عىل 
االرايض  هذه  تنمية  يف  الستثامرها  االموال  لتقديم  مستعدة  جهات  عدة 

وتطويرها. املقدسة 

االرثوذوكسية  االمرباطورية  الجمعية  فلسطني،  الرئيسية:  الكلامت 
غزة،  قطاع  الخليل،  لحم،  بيت  أريحا،  املقدسة،  األرايض  الفلسطينية، 

إرسائيل. القدس، 
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إن عقدت العزم عىل زيارة األرايض املقدسة، فزرها  

ايضا  ذلك  يدرك  أن  وآمل  عباس.  الرئيس  جيدا  يدركه  ما  وهذا  موحدة 
وجهة  من  املسائل  وهذه  بالقطاع.  حامس  قيادة  يف  القرار  بيده  من  كل 
من  انطالقا  ذلك  واقول  الصعيد،  هذا  عىل  االوىل  املشكلة  تشكل  نظري 
مرة  من  وألكرث  وإرسائيل  فلسطني  بزيارة  وقام  السياسية  يف  عمل  رجل 
السياسيني  القادة  بكافة  عمليا  التقيت  حيث  السياسيني،  للقادة  وتحدث 

واالرسائيليني. الفلسطينيني 
عن  وأعرب  يبذلها  التي  الجهود  يف  محق  عباس  ان  ارى  ذلك  خالل  ومن 
تشاطر  االوسط  الرشق  دول  معظم  ان  وأعتقد  املسار  هذا  عىل  له  تأييدي 
روسيا  عىل  يتعني  انه  وارى  الخاص،  موقفها  فلها  ايران  أما  املوقف.  هذا 
برنامج  صعيد  عىل  وليس  طهران،  مع  أنشط  حوارا  تجري  ان  االتحادية 
وإذا  ايضا.  الفلسطينية  باملسائل  يتعلق  فيام  وإمنا  فحسب،  النووي  ايران 
بالدنا  عىل  يتعني  انه  فأرى  املسائل  هذه  صلب  يف  التحدث  اردنا  ما 
الرشق  يف  التسوية  تحقيق  يف  الحاسم  الدور  تلعبا  ان  املتحدة  والواليات 

االوسط.
النشاطات  ازدياد  االخرية  اآلونة  يف  لوحظ  الدولية»:  السياسية  «االحداث 
النشاطات؟ هذه  تطور  ترجح  هل  املشرتكة.  الفلسطينية  الروسية  الرياضية 

القدم  كرة  فريق  استضافة  عىل  اتفقنا  ولقد  تأكيد.  بكل  ستيباشني: 
عندنا.  املوجودة  املالعب  الرياضيون  هؤالء  ولريى  بالدنا،  يف  الفلسطيني 
النشاطات  بتفعيل  االكتفاء  علينا  يتعني  ال  انه  اىل  هنا  االشارة  اريد  ولكنني 
عىل  وإنني  بالغة.  بأهمية  يحظى  السياحة  تطوير  أن  إذ  فحسب،  الرياضية 
مقدمتها  ويف  املقدسة  االرايض  لزيارة  الروس  بشوق  غريي  من  أكرث  علم 
عيىس  ولد  حيث  خاصة  دينية  قدسية  من  لهام  ما  لحم  وبيت  القدس 
يعرفها  من  فعدد  الخليل  أما  فيهام.  حياته  وأمىض  وترعرع  السالم  عليه 
بد  وال  الجميع.  اىل  بالنسبة  معروفة  تكون  ال  تكاد  أريحا  حني  يف  قليل، 
بالدنا  ملواطني  الفلسطينيون  يكنها  التي  الحارة  باملشاعر  التنويه  من  هنا  يل 
بانتظارنا.  الفلسطينيني  بأن  وأذكر  السوفييتي،  العهد  يف  الحال  كانت  كام 
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جنبا  االسالم  مع  الفلسطينية  االرايض  عىل  وغريها  الرشقية  االرثوذوكسية 
الاليئ  قبلهن  من  والسوفيتيات  الروسيات  املواطنات  وتشكل  جنب.  اىل 
االرايض  مسيحيي  من  بها  بأس  ال  نسبة  تشكلن  فلسطينيني،  من  تزوجن 
الدينية  النواحي  عىل  يقترص  ال  االمر  ان  القول  أريد  وهنا  الفلسطينية. 
ومواطنيها.  لروسيا  االحرتام  من  كبريا  قدرا  يكنون  الفلسطينيني  ان  حيث 

وفنوننا. ثقافتنا  ويحبون  السوفييتي  االتحاد  ينسون  ال  وهم 
التي  الفلسطينية  العامة  الحسابات  ادارة   مع  تعاونها  اليوم  وتواصل هيئتنا 
انهوا  والذين  العالية  الكفاءات  ذوي  من  موظف   100 حوايل  فيها  يعمل 
املشرتكة  الحسابات  واجرينا  اخرى.  دول  ويف  ولبنان  االردن  يف  تعليمهم 
اىل  بالدنا  تقدمها  التي  االموال  انفاق  سبل  تتبعنا  وعندما  االدارة،  هذه  مع 
الصحة  قطاعات  عىل  تنفق  االموال  هذه  أن  وجدنا  الفلسطينية،  االرايض 
األغراض  وعىل  مجدي  بشكل  انفقت  قد  انها  من  وتحققنا  والتعليم 
ذلك  عىل  نتنياهو  بنيامني  أطلعت  قد  وباملناسبة  أجلها.  من  املخصصة 
بشكل  وقال  دهشته  عن  نتنياهو  واعرب  معه.  عقدته  الذي  اللقاء  خالل 
مفاجئ: «أمر حسن انكم تقومون بإجراء الحسابات بشكل مشرتك، وميكننا 
االرهابيني». لتمويل  توجيهها  يتم  ال  االموال  هذه  ان  حيال  اآلن  االطمئنان 

املشرتكة  النشاطات  هذه  مثل  مواصلة  عىل  عباس  والرئيس  اتفقنا  ولقد 
االموال. وتتبع  الحسابات  يف 

التي  االساسية  العقبة  ان  اآلن  املعروف  من  الدولية»:  السياسية  «االحداث 
الفلسطينية  بالدولة  االعرتاف  األوسط هي  الرشق  يف  التسوية  طريق  تعرتي 
حول  الشخيص  رأيك  فام  معروف.  ذلك  حيال  الدويل  واملوقف  املستقلة. 

للتغيري؟ تتعرض  الفلسطينية  الداخلية  االوضاع  ان  وهل  املسألة،  هذه 
آخر  غزة  قطاع  زرت  قد  ألنني  الحكم  اآلن  عيل  الصعب  من  ستيباشني: 
الحياة.  قيد  عىل  عرفات  يارس  الراحل  الرئيس  كان  حيث   1998 سنة  مرة 
حامس،  حركة  مشكلة  حل  دون  املتعذر  من  انه  الواضح  من  ولكن 
فلسطينية  دولة  عن  التحدث  املتعذر  من  غزة،  قطاع  مشاكل  حل  وبدون 
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فيها.  واستمرارها  الحياة  انطالقة  عىل  عام  آالف  عرشة  مبرور   2010 اكتوبر 
ستسهم  الروسية  الفدرالية  والتفتيش  الرقابة  هيئة  ان  عىل  التأكيد  وأريد 
هذه  ان  إذ  الخالدة،  املدينة  هذه  يف  الجميز  شجرة  عىل  الحفاظ  يف 
وذكر  السالم.  عليه  املسيح  وجود  عىل  الحي  الوحيد  الشاهد  هي  الشجرة 
الرضائب)  (جامعي  العشارين  رئيس  كان  العشار  زكا  ان  الجديد  العهد  يف 
كان  وحينام  فلسطني.  تحكم  كانت  التي  الرومانية  اإلمرباطورية  عهد  يف 
به،  تحيط  الحشود  وكانت  يوم  ذات  اريحا  يف  السالم  عليه  عيىس  يسري 
حتى  اريحا  يف  واقفة  تزال  ال  التي  الجميز  شجرة  اىل  العشار  زكا  صعد 
انزل  قائال:  ناداه  الذي  املسيح  رؤية  من  ليتمكن  اليها  صعد  هذا،  يومنا 
وقلبه  ونزل  فأرسع  بيتك.  يف  املكوث  اليوم  اريد  ألنني  الشجرة  عىل  من 
رجل  عند  ليبيت  دخل  انه  قائلني  تذمروا  ذلك  الجميع  رأى  فلام  فرحا، 
للمساكني  اموايل  نصف  أعطي  يارب  أنا  ها  للرب  وقال  زكا  فوقف  خاطئ. 
اليوم  يسوع:  له  فقال  اضعاف.  اربعة  ارد  بأحد  وشيت  قد  كنت  وإن 
قد  االنسان  ابن  ألن  ابراهيم.  ابن  ايضا  هو  إذ  البيت  لهذا  خالص  حصل 
شجرة  عن  ذكرته  مام  وميكن  هلك.   قد  ما  ويخلص  يطلب  ليك  جاء 
املعارص،  يومنا  وواقع  الغابر  التاريخ  حقائق  بني  التقريب  هذه  الجميز 
السالم  عليه  عيىس  محاسبي  كبري  كان  العشار  زكا  ان  القول  هنا  وميكننا 
الروسية  الفدرالية  الهيئة  اليوم  بها  تقوم  التي  املهام  تشبه  الصفة  وهذه 

والتفتيش.  للرقابة 
العمل  بدأ  روسيا  ثقافيا  مركزا  أريحا  يف  شيدنا  قد  اننا  اىل  االشارة  وتجدر 
ارض  قطعة  تخصيص  تم  فقد  لحم  بيت  يف  أما  الزوار.  يستقبل  وراح  فيه 

عليها. امللكية  لتثبيت  مستمرة  القانونية  واالجراءات 
السلطة  اقطاب  شأن  شأنه  عباس  الرئيس  بأن  ايضا  هنا  التذكري  من  بد  وال 
الروسية  الثقافة  بعودة  معني  العاديني  الفلسطينيني  واملواطنني  الفلسطينية 
مبا  السوفييتي  العهد  يف  عليه  الحال  كانت  كام  الفلسطينية  االرايض  اىل 
املسيحية  وتتعايش  الروسية.  والتقاليد  واللغة  والتعليم  املدارس  ذلك  يف 
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رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة والتفتيش،
رئيس الجمعية االمرباطورية االرثوذوكسية الفلسطينية

إن عقدت العزم 
عىل زيارة األرايض املقدسة، 

فزرها

رئيس  بصفتك  سمحت  لو  حدثنا  الدولية»:  السياسية  «االحداث  مجلة 
الجمعية االمرباطورية االرثوذوكسية الفلسطينية حول العالقات التي تكونت 
محمود  بسعادة  تربطك  التي  الشخصية  العالقات  وعن  فلسطني،  مع  لديك 

الفلسطينية. الوطنية  السلطة  رئيس  عباس 
محمود  السيد  حول  اليه  ارشت  ما  أعلق  الحديث  مستهل  يف  ستيباشني: 
«الرفيق رسغي».  يناديني  هو  عباس»، يف حني  «الرئيس  اسميه  الذي  عباس 
عباس  والرئيس  والتقينا  فلسطني،  ويف  موسكو  يف  به  قدمية  معرفة  عىل  وأنا 

والصداقة. املتبادل  الود  عالقات  وتربطنا  عدة،  ملرات 
تناولنا  االخرية،  اآلونة  يف  جمعتنا  التي  املتعددة  اللقاءات  خالل  وتناولنا 
لبالدنا  جديد  من  فلسطني  وهبتها  اعادتها  التي  باالرايض  املتعلقة  املسائل 
ايضا.  الخليل  ويف  لحم  وبيت  اريحا  من  كل  يف  املقدسة،  االرايض  يف 
اريحا  اما  املسيح.  السيد  رأس  مسقط  لحم  بيت  بأن  التذكري  هنا  ويسعني 
االول/ ترشين  من  العارش  يف  احتفل  حيث  العامل،  مدن  اقدم  من  فهي 
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غريي  من  أكرث  علم  عىل  «إنني  ستيباشني:  سريغي 
بشوق الروس لزيارة االرايض املقدسة ويف مقدمتها 
دينية  قدسية  من  لهام  ما  لحم  وبيت  القدس 
وترعرع  السالم  عليه  عيىس  ولد  حيث  خاصة 
يعرفها  من  فعدد  الخليل  أما  فيهام.  حياته  وأمىض 
معروفة  تكون  ال  تكاد  أريحا  حني  يف  قليل، 
التنويه  من  هنا  يل  بد  وال  الجميع.  اىل  بالنسبة 
ملواطني  الفلسطينيون  يكنها  التي  الحارة  باملشاعر 
السوفييتي،  العهد  يف  الحال  كانت  كام  بالدنا 
بوجود  وأعلم  بانتظارنا.  الفلسطينيني  بأن  وأذكر 
هذه  ولكن  املعابر،  عبور  تعرتي  التي  العراقيل 
انتهاز  أود  السبب  ولهذا  تحملها،  ميكن  العقبات 
إن  بالقول:  بالدنا  مواطني  اىل  والتوجه  الفرصة 
العزم عىل زيارة األرايض املقدسة، فزرها!» عقدت 

االضافية  االبحاث  «أظهرت  نيقواليف:  سريغي 
قزوين  قاع  ان  الغربيون  الخرباء  اجراها  التي 
وأطلعت  الطبيعي،  والغاز  النفط  من  كربى  ميتلك 
الخارجية االمريكية الكونغرس عىل هذه املعلومات 
اىل  تنظر  املتحدة  الواليات  وصارت   .1997 سنة 
انها  عىل  الهيدروكربونات  من  قزوين  ثروات 
املتحدة  الواليات  اعتامد  تخفيف  يف  جدي  عامل 
حض  ما  الخليج،  دول  من  الخامات  استرياد  عىل 
قامئة  ضمن  قزوين  منطقة  ادراج  عىل  واشنطن 
اىل  بالنسبة  االسرتاتيجية  االهمية  ذات  املناطق 

املتحدة.» الواليات 

Международная

ЖИЗНЬ

الدولية السياسية  االحداث 



أرمني أوغانيسيان

ان  من  لها  بد  ال  الهامدة  جثته  مع  والتعامل  القذايف،  قتل  عملية  وان 
وإمنا  فحسب،  واملستبدين  الدكتاتوريني  من  ليس  يعترب  ملن  عربة  تكون 

إنسانا. نفسه  يعترب  من  لكل  عربة 

ليبيا. يف  الروس  السفراء  ليبيا،  يف  الفساد  القذايف،  قتل  الرئيسية:  الكلامت 
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عامذا كان للقذايف ان يفصح ملحكمة الجنايات الدولية؟ 

التي  الحرب  مثل  إفريقيا  يف  حروبها  يف  الفسطينية  الحركات  قوات  ترشك 
مبعلومات  علم  عىل  ايضا  الليبي  الجانب  وكان  تشاد.  مع  طرابلس  خاضتها 

االرهابية. باملنظامت  الدولية  االستخبارات  عالقات  عن  كثرية 
الجمهوري  للجيش  املبارش  التمويل  يقدم  ذلك  جانب  اىل  القذايف  وكان 
املتحدة،  الواليات  يف  للسود  املدنية  الحقوق  اجل  من  ولحركة  االيرلندي، 
عليه  حصل  الذي  القسط  جانب  اىل  ساركوزي،  لنيكوال  االنتخابية  وللحملة 

بلري. توين  االنتخايب  التمويل  من 
 110 بحوايل  بالده  يف  االحداث  بدء  حتى  القذايف  ثروة  تقدر  وكانت 
يف  القذايف  ورثة  حوزة  يف  دوالر  مليار   38 حوايل  وبقيت  دوالر.  مليارات 
وذلك  الالتينية  أمريكا  دول  بعض  بنوك  ويف  واالفريقية  اآلسيوية  البنوك 

الغربية. البنوك  يف  الليبية  االموال  تجميد  عقب 
وعائليا  أرسيا  طابعا  يحمل  القذايف  حكم  ظل  يف  ليبيا  يف  الفساد  وكان 
معمر  يديرها  مؤسسة  مجرد  عهده  يف  الجامهريية  كانت  حيث  ومنهجيا، 
خارج  بعيدة  مناطق  اىل  متتد  كانت  الفساد  هذا  وخيوط  وابناؤه،  القذايف 

ليبيا. حدود  نطاق 
لشكل  الدولية،  الجنايات  محكمة  اىل  وتقدميه  القذايف  اعتقال  تم  انه  ولو 
نوعا  واالفريقية  الليبية  للرثوات  الجائر  االستغالل  عن  املحكمة  يف  إعالنه 
القذايف  كان  التي  والرشوة  الفساد  حاالت  اما  الغربية.  للدول  الحرج  من 
تطال  ان  لها  رمبا  ومدوية  كبرية  فضائح  ستفجر  كانت  بها،  علم  عىل 
انها  عىل  الروس  الدبلوماسيون  يؤكد  التي  االسباب  هي  وهذه  الكثريين، 

الدولية. الجنايات  ملحكمة  القذايف  تقديم  دون  الحيلولة  اىل  سعت 
الصمت  التزام  القذايف  قتل  لعملية  التايل  اليوم  يف  املقبول  غري  من  وكان 
زعيم  بها  قتل  التي  للوحشية  والشجب  االمتعاض  عن  اإلعراب  وعدم 
اصبحت  هذه  القتل  مشاهد  ان  جراء  االمتعاض  عىل  والتأكيد  الجامهريية، 
اوباما.  باراك  االمرييك  الرئيس  عنه  أعرب  ما  وهذا  الجميع،  متناول  يف 
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التابع  الدولية  االبحاث  ومعهد  الدولية»  «االحداث  مجلة  مؤخرا  وعقدت 
سفراء  فيها  شارك  جلسة  الدولية  للعالقات  الحكومية  موسكو  لجامعة 
املنرصمني.  العقدين  طوال  فيها  عملوا  التي  ليبيا  لدى  وروس  سوفييت 
ان  للقذايف  كان  «عامذا  التايل:  السؤال  الجلسة  يف  السفراء  عىل  وطرح 

الدولية؟». الجنايات  ملحكمة  يفصح 
عىل  كبري  اطالع  عىل  كان  القذايف  ان  التايل:  النحو  عىل  الخرباء  رد  وكان 
استطاع  حيث  النيجر،  اجواء  يف   1989 سنة  الفرنسية  الطائرة  تفجري  قضية 
كارثة  ضحايا  حياة  عن  املالية  التعويضات  عىل  منه  االستحصال  الفرنسيون 
التي  تلك  من  بكثري  اقل  كانت  التعويضات  هذه  ان  رغم  الطائرة  تحطم 

لوكريب. طائرة  كارثة  ضحايا  ألهايل  بعد  فيام  ليبيا  قدمتها 
التحقيقات  رغم  اآلن  حتى  بالضبابية  ملفوفة  لوكريب  كارثة  قضية  تزال  وال 
لقضية  حل  اىل  التوصل  يكن  ومل  مالبساتها.  عن  للكشف  اجريت  التي 
اإلفراج  خاللها  من  تم  ولندن  طرابلس  بني  أبرمت  صفقة  إال  لوكريب 
بقضية  بتورطه  واملدان  الوحيد  الليبي  املتهم  املقرحي  الباسط  عبد  عن 
وحصلت   .2009 سنة  االبطال  استقبال  ليبيا  يف  استقبل  والذي  لوكريب 
عقود  عىل  االوىل  بالدرجة  حصلت  املقرحي،  عن  االفراج  مقابل  بريطانيا 
بحوايل  قدرت  ليبيا  يف  والغاز  النفط  الستخراج  االنفطية  يب»  «يب  لرشكة 

دوالر. مليار   18
ليبيا  اتهام  تجاهل  ميكن  ال  والغرب  ليبيا  بني  الشائكة  العالقات  سياق  ويف 
وتوجيه  بأملانيا،  لييل  ناد  يف  االمريكيني  الجنود  استهدف  الذي  بالتفجري 
جوية  االتهامات رضبات  هذه  إثر  عىل  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  طائرات 

.1986 نيسان/ابريل  يف  وبنغازي  لطرابلس 
واىل جانب ذلك كانت تربط الجامهريية عالقات وطيدة مبختلف املنظامت 
ابو  الفلسطيني  الحريك  بالزعيم  االوىل  وبالدرجة  الفسطينية،  والحركات 
االحيان  بعض  يف  ليبيا  كانت  حيث  الفلسطينية،  التحرير  وبجبهة  نضال، 
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االرسار  هذه  ان  إذ  محضة،  نفطية  ارسار  توجد  ال  أعاله  أرشت  وكام 
يف  املتحدة  والواليات  الغربية  الدول  وأجرت  بالسياسة.  دوما  تختلط 
االموال  وكانت  القذايف.  مع  واالقتصادية  السياسية  املساومات  مقدمتها 
من  القذايف  لتمكني  كافية  النفط  عائدات  من  ليبيا  جمعتها  التي  الطائلة 
املرصية،  للعاملة  استقطابا  اكرث  البالد  وجعل  لليبيا  الداخلية  املشاكل  حل 
العاملة  هذه  استغالل  الصورة  بهذه  القذايف  ميكن  ما  وغريها،  والتونسية 

بلدانها. يف  له  السيايس  تأييدها  لتسخري 
التذكارية  الصور  واخذ  بالده  خارطة  أمام  بالوقوف  مولعا  القذايف  وكان 
األزياء  يرتدي  وهو  امامها،  التلفزيونية  واملقابالت  املشاهد  وتسجيل 
حقبته  من  االخرية  اآلونة  يف  القذايف  وصار  الالفتة،  االفريقية  الشعبية 
القذايف  ورشع  االفريقية.  القارة  مصالح  عن  ومدافعا  قائدا  بنفسه  يشعر 
خالل  من  نوعها  من  فريدة  جريئة  خطة  تطبيق  يف  االخرية  السنوات  يف 
دون  االحيان  بعض  ويف  زهيدة  بنسب  القروض  لتقديم  عام  برنامج  وضع 
لدى  تكدست  التي  الطائلة  االموال  عىل  معتمدا  االفريقية  للدول  نسب 
لصندوق  واالقتصادي  السيايس  بالتأثري  قوية  رضبة  بذلك  ملحقا  بالده، 

العامل. عىل  الدويل  النقد 
القذايف  خطط  من  خاص  بشكل  متخوفة  كانت  فقد  املتحدة  الواليات  أما 
قاصمة  رضبة  توجه  ان  لها  كان  موحدة  افريقية  عملة  اصدار  اىل  الرامية 
الهائلة  الرثوات  متتلك  افريقيا  بأن  التذكري  من  بد  وال  االمرييك.  للدوالر 
اىل  وبحاجة  كامنة  تزال  ال  والتي  العامل  يف  االخرية  إنها  القول  ميكن  التي 
سيطرته  بسط  السابق  الليبي  الزعيم  محاوالت  فإن  هنا  ومن  استثامرها. 
قبل  من  قطعا  ومرفوض  مسبوق  غري  أمرا  كانت  املقدرات  هذه  عىل 
متينا  تحالفا  املستقبل  يف  القذايف  عقد  امكانية  عن  ناهيك  الغرب،  دول 

االخرية. اآلونة  يف  نحوها  االنظار  يوجه  راح  التي  الصني  مع 



االحداث السياسية الدولية86

أرمني أوغانيسيان

يف  تتمثل  حقيقة  اليوم  للعيان  بادية  وصارت  االنواع.  افضل  من  الليبي 
الدولية،  السياسة  من  قريبا  ستصبح  فإنك  النفط،  من  قريبا  كنت  إن 
استخدامها  ميكنك  التي  الضغط  وسائل  من  الكثري  حوزتك  يف  وسيصبح 
السياسية  النخب  مع  تواصلك  نطاق  بذلك  وليتسع  مآربك،  تحقيق  يف 

العامل. امتداد  عىل  االعامل  ونخب  السلطوية 
ثورتها  وقائد  الليبية  الجامهريية  زعيم  مصافحة  يتمنى  ال  كان  ومن 
املتاجرين  وكبار  النفطية  الرشكات  ومدراء  والرؤساء،  امللوك  من  القذايف 
هذا  يف  يسعنا  وال  الروسية.  كا»  ان  «يت  رشكة  ضمنهم  ومن  بالبرتول 
مرة  تقدم  بريجنيف  ليونيد  السوفيتي  الزعيم  بأن  التذكري  إال  السياق 
كافة  بذلك  خارقا  موسكو  يف  القذايف  الستقبال  شخصيا  الطائرة  سلم  اىل 
االيطايل  الحكومة  رئيس  وعجالة  الحاالت،  هذه  مثل  يف  الربوتوكول  تقاليد 
الحب  عن  منه  تعبريا  بحرارة  وعناقه  القذايف  مبصافحة  برلوسكوين  سيلفيو 

له. يكنه  الذي  والتقدير 
يف  نفطية  احتياطيات  اكرب  متتلك  ليبيا  ان  اىل  املعلنة  االحصائيات  وتشري 
االمريكية  الرشكات  املستخرج مبساعدة  الليبي  النفط  ان حجم  واىل  افريقيا، 
ولكن  املستخرجة.  الليبي  النفط  كميات  ثلث  اىل  وصل   2008 عام  حتى 
االمريكية  الخارجية  وزيرة  زيارة  قبيل  «ويكيليكس»  وكالة  عنه  كشفت  ما 
الوطنية  النزعة  «تنامي  اىل  اشار   2008 سنة  الجامهرية  اىل  رايس  كونداليزا 
الليبية» وهذا ما نرشته «ويكيليكس» نقال عن مراسالت دبلوماسية امريكية.

من  النفطية  بالده  ايرادات  زيادة  عىل  عازما  الفرتة  تلك  يف  القذايف  وكان 
الرشكات  عىل  املفروضة  االولية  املالية  التعويضات  نسب  زيادة  خالل 
الرشكات  ان  الصدد:  بهذا  القذايف  وقال  ليبيا.  يف  العاملة  االجنبية  النفطية 
وحان  املاليني،  حصدوا  الذين  االجانب  إلدارة  خاضعة  باتت  الليبية  النفطية 
بأنفسهم  ويجمعون  االجانب  هؤالء  محل  الليبيون  يحل  يك  اآلن  الوقت 

االموال. هذه 
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عبد  عيل  واليمني  االسد  بشار  السوري  الرئيسني  إفزاع  املقصود  كان  وان 
املتحدة  الواليات  لها.  معنى  اي  تحمل  ال  هنا  العربة  فإن  صالح،  الله 
ان  متناسية  املعارضة،  اىل  مبارك  حسني  محمد  رأس  تسليم  يف  تعجلت 
ميكن  وهنا  طويلة.  لسنوات  املتحدة  للواليات  قويا  حليفا  كان  مبارك 
بالقذايف  حل  ملا  رؤيتهم  عقب  الدكتاتوريني  ان  إذ  ذلك،  عكس  ترجيح 
فإن  سورية  حالة  ويف  االخري،  الرمق  حتى  املعارضة  مبحاربة  سيرشعون 

للدماء. كبرية  بإراقة  ينذر  السيطرة  عن  فيها  االوضاع  خروج 
يف  األحداث  خضم  ويف  خجولة.  منفردة  اصوات  نسمع  كنا  ذلك  ومع 
يتم  ان  يف  يأمل  كان  بأنه  تسيغلري  جان  االجتامعي  الخبري  اعرتف  ليبيا 
وامللفت  الدولية.  الجنايات  ملحكمة  وتقدميه  القذايف  عىل  القبض  القاء 
ضد  الدويل  التحالف  قوات  وقادة  زعامء  من  أيا  ان  الصعيد  هذا  عىل 
تعطشه  عن  يعرب  ومل  القبيل،  هذا  من  واحدة  بكلمة  ولو  يتفوه  مل  ليبيا 
من  االسباب  فام  الدولية،  الجنايات  محكمة  قضبان  وراء  القذايف  لرؤية 

الصمت؟ هذا  وراء 
ان  للقذايف  كان  «وما  التايل:  يف  يتلخص  هنا  تلقائيا  يطرح  الذي  السؤال 
الليبي مهاراته الخطابية  يفصح عنه للمحكمة الدولية؟». عرفت عن الزعيم 
والفصاحية، وباإلضافة اىل ذلك عرفت عن القذايف ايضا وبتأكيدات ميخائيل 
طريقته  عنه  عرفت  الرويس،  للتلفزيون  مقابلة  معه  أجرى  الذي  غوسامن 
النظر  بغض  يتبناها  التي  املواقف  عىل  والتأكيد  له  يروق  عام  التحدث  يف 

محاوره. عليه  يطرحها  التي  االسئلة  عىل 
صدور  عقب  األخري  صالح  يف  وميلوشوفيتش  القذايف  بني  املقارنة  تكن  ومل 

القذايف. بحق  املتحدة  االمم  قرار 
كان  التي  الخطابية  بالقدرات  يتعلق  ال  االمر  فإن  يبدو  ما  وعىل  ولكن 
يف  بالنفط،  غنية  ليست  رصبيا  ان  املعروف  ومن  القذايف.  بها  يتمتع 
النفط  وان  خاصة  منه،  ضخمة  احتياطيات  ليبيا  فيه  متتلك  الذي  الوقت 
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العبارة  وبلهفة  االملانية)  الصحافة  باستثناء  (رمبا  الغربية  الصحافة  تلقفت 
القذايف  قتل  عملية  وصف  حينام  اوباما  االمرييك  الرئيس  أطلقها  التي 
يطرح  ذلك  عىل  وبناءا  تتناقله.  وراحت  تلقفتها  للدكتاتوريني،  عربة  بأنها 
وجه  عىل  اوباما  يعنيها  التي  العربة  هي  «ما  حول  نفسه  السؤال  هنا 
موسوليني  تعليق  يف  التاريخ هل  يف  اكرب  كانت  التي  العربة  وما  التحديد؟»، 
كشفت  التي  نيورنبريغ  محاكمة  ام  عقب،  عىل  رأسا  ايطاليا  يف  وعشيقته 
هذا  عىل  االجابة  ان  ارى  لإلنسانية؟  املعادي  الحقيقي  النازية  وجه  عن 
الشخصيات  بني  التاريخية  املقارنة  لتعذر  وذلك  للتأويل  قابلة  غري  السؤال 

مصائرها. من  العرب  استخالص  يراد  التي 
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حقيقة  اليوم  للعيان  بادية  «صارت  اوغانيسني:  ارمني 
تتمثل يف إن كنت قريبا من النفط، فإنك ستصبح قريبا 
من  الكثري  حوزتك  يف  وسيصبح  الدولية،  السياسة  من 
وسائل الضغط التي ميكنك استخدامها يف تحقيق مآربك، 
السياسية  النخب  مع  تواصلك  نطاق  بذلك  وليتسع 
ومن  العامل.  امتداد  عىل  االعامل  ونخب  السلطوية 
وقائد  الليبية  الجامهريية  زعيم  يتمنى مصافحة  ال  كان 
الرشكات  ومدراء  والرؤساء،  امللوك  من  القذايف  ثورتها 
رشكة  ضمنهم  ومن  بالبرتول  املتاجرين  وكبار  النفطية 
إال  السياق  هذا  يف  يسعنا  وال  الروسية.  كا»  ان  «يت 
تقدم  بريجنيف  ليونيد  السوفيتي  الزعيم  بأن  التذكري 
يف  القذايف  الستقبال  شخصيا  الطائرة  سلم  اىل  مرة 
مثل  يف  الربوتوكول  تقاليد  كافة  بذلك  خارقا  موسكو 
االيطايل سيلفيو  الحكومة  رئيس  الحاالت، وعجالة  هذه 
منه  تعبريا  بحرارة  وعناقه  القذايف  مبصافحة  برلوسكوين 

له.» يكنه  الذي  والتقدير  الحب  عن 
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جانب  اىل  الياباين،  االمرييك  التحالف  يوجد  ذلك  ورغم  رجعة.  غري  اىل 
وجمهورية  وبينها  واوسرتاليا،  واشنطن  بني  تربط  التي  املتميزة،  العالقات 
تطوير  نيتها  عىل  تأكيداتها  املتحدة  الواليات  وتواصل  الجنوبية.  كوريا 
وتم  ايضا.  االمني  امليدان  ويف  الدول،  وهذه  بينها  التحالفية  العالقات 
عىل  بينها  من  العملية  الخطوات  من  حزمة  اتخاذ  املسار  هذا  عىل 
ال  لذلك  ونتيجة  اوسرتاليا.  يف  كبرية  عسكرية  قوات  نرش  قرار  املثال  سبيل 
للحوار  الهيكليات  متعددة  صيغ  وجود  نلمس  وإمنا  بعينها،  تحالفات  نرى 

معينة. قضايا  يف  املشرتك  والتعاون 
القضايا  ملعالجة  جامعية  آليات  وضع  طويلة  فرتة  ومنذ  موسكو  اقرتحت 
اىل  إضافة  آسيا،  رشقي  شامل  منطقة  يف  املثال  سبيل  وعىل  االمنية، 
لخلق  الهادفة  االجراءات  من  معني  قدر  باتخاذ  املتعلقة  بالدنا  اقرتاحات 
املناطق  من  عدد  يف  اتخاذه  تم  ما  مع  تتقاطع  الخطوات  وهذه  الثقة. 
ألي  آيل  انتقال  عن  تعرب  ال  الخطوات  هذه  أن  بيد  العامل،  يف  االخرى 
ورمبا  االخرى.  املناطق  يخص  ما  عىل  تعميمها  ميكن  التي  الظواهر،  من 
القضايا  لحل  تسهيال  إال  ليست  بأنها  االجراءات  هذه  مثل  وصف  ميكن 

االطراف. كافة  تريض  بطرق  املشاكل  حل  من  بد  ال  حني  يف  العالقة، 

الهجومية  االسلحة  معاهدة  الصاروخي،  الدفاع  الرئيسية:  الكلامت 
«بريكس»،  مجموعة  أوربا،  يف  التقليدية  األسلحة  معاهدة  االسرتاتيجية، 

«آسيان».
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تفاعال  يشهد  املنطقة  ودول  موسكو  بني  السيايس  الحوار  ان  اىل  اإلشارة 
/ األول  كانون  من  والثامن  السابع  يومي  موسكو  يف  وأجريت  ملحوظا. 

للعمل  املستوى  رفيعة  لجنة  تشكيل  اىل  خلصت  هامة  فعاليات  ديسمرب 
املكسيك  يف  انعقدت  منه  و13   12 ويومي  وفنزويال.  موسكو  بني  املشرتك 
ومتخضت  املشرتكة،  الحكومية  املكسيكية  الروسية  اللجنة  جلسة  اعامل 

جيدة. نتائج  عنها 
اليوم  أضحت  املتحدة  الواليات  مينسك.  من  سؤال  اوغانيسيان:  ارمني 
عىل  االسرتاتيجية،  اولوياتها  نطاق  ضمن  الهادي  واملحيط  آسيا  منطقة  تضع 
يتحدد يف  الجيوسيايس  املستقبل  ان  االمريكية  الخارجية  وزيرة  إعالن  صدى 
موسكو  بني  التعاون  املمكن  من  هل  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال،  آسيا. 

مجددا؟ للمجابهة  سنضطران  انهام  ام  الصعيد،  هذا  عىل  وواشنطن 
عدة  اصعدة  عىل  مكثف  بشكل  فرتة  منذ  نتعاون  إننا  ريابكوف:  سريغي 
والواليات  الهادي.  واملحيط  آسيا  منطقة  بقضايا  يتعلق  ما  ضمنها  من 
للتعاون  الهادي  واملحيط  آسيا  منطقة  منتدى  الجاري  العام  ترتأس  املتحدة 

بالدنا. اىل  املقبلة  السنة  الرئاسة  وستنتقل  االقتصادي، 
منظمة  اطار  ضمن  واشنطن  مع  به  بأس  ال  بشكل  نتعاون  ونحن 
ان  العامل  اصقاع  كافة  يف  واالمرييك  الرويس  للتواجد  ميكن  وال  «آسيان». 
بيد  منها،  مفر  ال  التي  الصعوبات،  نواجه  املستمرة.  للمنافسة  مادة  يشكل 
خالل  السابق  يف  واجهناها  التي  غرار،  عىل  ليست  الصعوبات  هذه  ان 

العاملية. املجابهة  حقبة 
ارمني اوغانيسيان: سؤال من ريغا. هل من املمكن تشكيل منظمة عسكرية 
وهل  املتحدة،  الواليات  رعاية  تحت  الهادي  واملحيط  آسيا  منطقة  يف  كربى 
والصني؟ روسيا  من  كل  استهداف  تشكله  حال  يف  الحلف  هذا  ملثل  ميكن 

التحالفية.  التعاطيات  اشكال  كافة  تام  نعارض بشكل  إننا  ريابكوف:  سريغي 
لب  تعكس  النها  سأستخدمها  انني  إال  دبلوماسية  ليست  العبارات  وهذه 
مىض  قد  االحالف  عهد  ان  نرى  ذلك  من  وانطالقا  املقصود.  التعاطي 
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هذه  مثل  اىل  باالنجرار  لنفسه  يسمح  ال  وأنه  التحيز،  عن  وبعيدا  باملهنية 
السياسية. اللعب 

مستوى  تقيموا  ان  لكم  كيف  سفيتلوغورسك.  من  سؤال  اوغانيسيان:  ارمني 
2011؟ العام  خالل  الالتينية  امريكا  ودول  روسيا  بني  العالقات  تطور 

عموما  الالتينية  أمريكا  دول  مع  العالقات  تشهد  ريابكوف:  سريغي 
تطبيق  عىل  العمل  املنرصم  العام  يف  استمر  ولقد  به.  بأس  ال  تطورا 
مثل  دول  مع  اعوام  بضعة  خالل  لها  اإلعداد  جرى  التي  املشاريع، 
بد  وال  اخرى.  ودول  وفنزويال  ونيكاراغوا،  وكوبا،  واالرجنتني،  الربازيل، 
لتشييد  الالزمة  واالجهزة  املعدات  توريد  اىل  االشارة  من  املناسبة  بهذه 
ذات  االتفاقيات  عىل  التوقيع  تم  حيث  االكوادور،  يف  كهرومائية  محطة 
مستمر  واالجهزة  املعدات  وتوريد  التمويل،  مصادر  ايجاد  وتم  الشأن، 
عطاءات  يف  املشاركة  اىل  الرامية  الطموحات  عن  ناهيك  وساق،  قدم  عىل 
الروسية  املروحية  الطائرات  توريد  حقل  ويشغل  امليدان.  هذا  يف  اخرى 
الدول،  هذه  من  الروسية  املستوردات  وتنويع  الالتينية،  امريكا  دول  اىل 
«روسآل»  رشكة  تواصل  ذلك  جانب  واىل  التعاون.  يف  واسعا  حيزا  يشغل 
توظيفا  ذلك  يعترب  إذ  جاميكا،  ويف  غويانا،  يف  نشاطاتها  توسيع  الروسية 
ليشمل  املنطقة  ودول  روسيا  بني  التعاون  لعالقات  العام  التعزيز  يف  كبريا 
فيتسم  كوبا  مع  التعاون  اما  هناك.  الرويس  السيايس  الوجود  توسيع  ذلك 
وال  والغاز.  النفط  استخراج  ميدان  مقدمتها  يف  مجاالت  عدة  يف  بالنشاط 
وإدخال  تصنيع  حقل  يف  العاملة   «Yota» رشكة  بتمكن  التنويه  من  بد 
امريكا  يف  مواقعها  تعزيز  من  الرابع  الجيل  من  الخليوي  االتصال  شبكات 
الرشكة  هذه  بنشاطات  الوصول  نيكاراغوا  عرب  املمكن  من  إذ  الوسطى، 
يقوم  وال  تجاري  انه  املرشوع  هذا  يف  وامللفت  املجاورة،  الدول  لتطال 
تجاهل  هنا  يسعنا  ال  ذلك  ورغم  الحكومي.  التمويل  من  اساس  عىل 
روسيا  قامت  حيث  باملنطقة،  املرشوعات  تطبيق  يف  الحكومي  التدخل 
وتجدر  انسانية،  مساعدات  شكل  عىل  ونيكاراغوا  كوبا  اىل  الحبوب  بتوريد 
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الثقة  إحياء  ان  عىل  مرصة  فهي  املتحدة  الواليات  اما  ذلك.  عكس  اىل 
عىل  العقوبات  تشديد  طريق  عن  إال  ممكن  غري  النووي  ايران  بربنامج 
الضغوطات  مامرسة  خالل  من  واشنطن  تسعى  حيث  االسالمية،  الجمهورية 
تقديم  عىل  عمليا  وحضها  السيايس  نهجها  تغيري  عىل  ايران  إرغام  اىل 
ألن  مسدود،  طريق  اىل  سيصل  السبيل  هذا  ان  نرى  ونحن  التنازالت. 
إال  للعقوبات  ميكن  وال  الضغوط  تحت  تنازالت  اية  تقدم  لن  طهران 
غاية  العملية  هذه  ان  نرى  ونحن  حلها.  عن  عوضا  االوضاع  تعقد  ان 
اىل  التوصل  اجل  من  الجهود  من  قدر  أكرب  بذل  يتعني  إذ  الخطورة،  يف 

املأزق. هذا  من  مخرجا  يجد  اتفاق 
وراء  من  األسباب  ما  بأوكرانيا.  دونيتسك  من  سؤال  اوغانيسيان:  ارمني 
للطاقة  الدولية  الوكالة  مجلس  لدورة  قدم  الذي  بالتقرير  روسيا  ثقة  عدم 

النووي؟ طهران  برنامج  حول  الذرية 
يف  ورد  مبا  نصدق  ال  اننا  عىل  يقترص  ال  األمر  ان  ريابكوف:  سريغي 
جديدة،  وقائع  من  فيه  ورد  مبا  متعلق  االمر  به.  نثق  أم  التقرير  هذا 
التي  املعلومات،  ان  حيث  اجله،  من  التقرير  هذا  اصدر  الذي  وبالغرض، 
كنا  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مجلس  دورة  اىل  وقدمت  جمعها  تم 
واملشاكل  السلبيات  جمع  تم  حال  يف  ولكن  بعيد.  وقت  منذ  بها  علم  عىل 
الغاية  ستكون  فعندها  صفحة،  عرشين  من  مكون  تقرير  يف  وأدراجها 
تسخني  يتم  انه  وامللفت  ادخاره.  تم  سيايس  أثر  خلق  ذلك  وراء  من 
استعداده  عن  االيراين  الجانب  فيها  اعلن  التي  اللحظة،  تلك  يف  املشاهد 
الستئناف املفاوضات، والعمل باملقرتحات، التي تقدمت بها روسيا االتحادية 
انه  حقيقة  استنتاج  هنا  وميكن  النووي.  طهران  برنامج  ازمة  من  للخروج 
يف  تستخدم  سياسية  أداة  لجعلها  سابقا  املعلومة  الوقائع  استخدام  تم 
رسميا  ذلك  عن  وأعلنا  برضانا،  يحظ  مل  ما  وهذا  املفاوضات.  إجهاض 
يتحىل  جهازا  الوكالة  يف  نرى  ونحن  الذرية.  للطاقة  الدولية  الوكالة  إلدارة 
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الخارجية  سؤال من كالينينغراد. لقد تبادل كل من وزير  ارمني اوغانيسيان: 
من   19 بتاريخ  كلينتون  هيالري  االمريكية  ونظريته  الفروف  سريغي  الرويس 
بني  به  املعمول  الفيزا  نظام  وطأة  تخفيف  مذكرات  الثاين/نوفمرب  ترشين 
الوزيران. عليه  اتفق  ما  فحوى  عن  الوزير  نائب  معايل  حدثنا  البلدين. 

اىل  االنتقال  يف  يتمثل  االتفاقية  هذه  يف  االهم  البند  ريابكوف:  سريغي 
رقعة  توسيع  أي  املفعول،  متعددة  العبور  لتأشريات  اوسع  بنظام  العمل 
مفعولها  رسيان  متديد  اىل  إضافة  التأشريات،  هذه  مثل  متنح  التي  الفئات 

سنوات. ثالث  اىل  ليصل 
التمديد؟ هذا  ينسحب  من  وعىل  اوغانيسيان:   ارمني 

العلامء والطالب والصحفيني  النظام الجديد  سريغي ريابكوف: سيشمل هذا 
التبادل  نواحي  كافة  عمليا  يطال  الجديد  النظام  وان  االعامل.  ورجال 
من  السياحية  الرشيحة  اما  البلدين.  بني  املواطنني  حركة  يف  الحاصل 
عقب  اننا  عىل  التشديد  هنا  ويسعني  مستقل،  بشكل  فستنظم  املواطنني 
اىل  سنسعى  بل  تحقيقه،  تم  مبا  نكتفي  لن  االتفاقية  هذه  عىل  املصادقة 
مواصلة  علينا  يتعني  إذ  املسار،  هذا  عىل  ذلك  من  اوسع  تقدم  احراز 

البلدين. بني  العبور  يف  نهائيا  الفيزا  نظام  إزالة  حتى  قدما  السري 
واالمريكية  الروسية  املخاوف  هي  ما  املانيا.  من  سؤال  اوغانيسيان:  ارمني 
هذه  مع  التعاطي  يف  التناقضات  تكمن  وفيام  النووي،  طهران  برنامج  إزاء 

التقارب؟ نقاط  تتجسد  وفيام  املسألة 
يف  الخصوص  بهذا  البلدين  بني  املشرتك  املوقف  يتمثل  ريابكوف:  سريغي 
الجانب  عىل  انه  ونرى  النووي.  طهران  برنامج  حيال  املتنامية  املخاوف 
من  وذلك  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  اكرب  بشكل  التعاون  االيراين 
اآلن.  حتى  عالقة  تزال  ال  التي  املسائل  كافة  من  التخلص  محاولة  اجل 
الصميم  يف  لرضبة  سيتعرض  النووي  السالح  انتشار  حظر  نظام  ان  ونرى 
عسكريا  طابعا  يحمل  النووي  طهران  برنامج  ان  عن  الكشف  تم  حال  يف 
اآلن  حتى  تشري  االتحادية  روسيا  لدى  املتوافرة  املعلومات  ان  حني  يف  له، 
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تجاهل  ميكن  ال  وهنا  الوسط.  الحلول  عىل  العثور  اىل  معها  والسعي 
الواقع. هذا 

«بريكس»  مجموعة  دول  ان  هو  الدهشة  يثري  ما  ان  اوغانيسيان:  ارمني 
ليبيا  يف  حدث  ما  إزاء  مواقفها  يف  التطابق  من  متكنت  اختالفها  عىل 

هذه؟ املواقف  وحدة  اىل  التوصل  تم  فكيف  سورية،  يف  واالوضاع 
املجموعة  دول  ان  اىل  يخلص  الدولية  األوضاع  تحليل  ريابكوف:  سريغي 
افريقيا  الدولية. والتطورات يف شامل  تتقارب موضوعيا يف تقييمها لالحداث 
املوضوعي  التقارب  مكونات  ضمن  تندرج  االوسط  الرشق  منطقة  ويف 
انعقاد  مؤخرا  موسكو  شهدت  ولقد  املجموعة.  نطاق  ضمن  الحاصل 
االوسط  والرشق  افريقيا  شامل  يف  االوضاع  حول  الهامة  الدولية  املشاورات 
خاص  بيان  وصدر  املواقف  تحديد  وتم  الخارجية،  وزراء  مستوى  عىل 
الفرتة  يف  شاهدين  كنا  روسيا؟  اىل  بالنسبة  هنا  املهم  وما  املشاورات.  عن 
كال  تضم  التي  الدول،  من  ومجموعة  عموما  الناتو  حلف  ان  عىل  االخرية 
جانب  اىل  الدول  من  آخر  وعددا  وبريطانيا  وفرنسا  املتحدة  الواليات  من 
مببادئ  الحدود  ابعد  يف  مدهشا  سهوال  تبدي  راحت  ايديها،  عىل  يشد  من 
حتى  التسعينيات  اواخر  منذ  التطورات  تتبعنا  ما  وإذا  الدويل.  القانون 
قامت  التي  املسبوقة،  غري  السلوكيات  من  حزمة  نلمس  فإننا  هذا  يومنا 
حيث  واالوسط،  االدىن  الرشقني  ويف  البلقان  من  كل  يف  الدول  هذه  بها 
كانت  التي  الدولية  واملبادئ  باالعراف  الحائط  عرض  الدول  هذه  رضبت 
تعاطيها  ورغم  «بريكس»  مجموعة  دول  أما  السنني.  عرشات  طوال  قامئة 
املتعلقة  الحيثيات  من  هائل  كم  مظلة  وتحت  الدولية  القضايا  مع  املتباين 
مببادئ  وااللتزام  الدميقراطية  بأن  القايض  بالرأي  متمسكة  االنسان  بحقوق 
القانون الدويل تحظى بأهمية ال ميكن تجاهلها فيام يتعلق بالحياة الداخلية 
عن  ذلك  إليضاح  أحيانا  نضطر  أننا  هو  الصعيد  هذا  عىل  وامللفت  للدولة. 
الدويل. االمن  مجلس  يف  الفيتو  النقض  حق  استخدام  اىل  اللجوء  طريق 
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اوربا،  يف  التقليدية  االسلحة  نرش  عىل  الرقابة  ينظم  جديد  اتفاق  محلها 
التي  الخطط،  متعددة  والتغريات  االمنية  التغريات  مع  يتامهى  وبشكل 
وجه  عىل  بينها  من  والتي  األوربية،  القارة  يف  املنرصمان  العقدان  شهدها 
املعلومات  تقديم  وان  حدودنا.  من  واقرتابه  رشقا  الناتو  توسع  التحديد 
بات  اوربا  يف  التقليدية  االسلحة  معاهدة  نطاق  ضمن  لبالدنا  عدمه  او 
سيقدمون  كانوا  إن  سواء  امر  الينا  وبالنسبة  الناتو.  أعضاء  عىل  يعتمد 

ال. ام  املعلومات  لنا 
اىل  املتحدة  الواليات  تنظر  كيف  مستمع.  من  سؤال  اوغانيسيان:  ارمني 
الجديدة  املجموعة  هذه  الغرب  يحرتم  مدى  اي  واىل  «بريكس»،  مجموعة 
عىل الخارطة السياسية، وهل يرى الغرب يف «بريكس» انها منظمة تجابهه؟

يحدث  ملا  بالغا  اهتامما  تبدي  املتحدة  الواليات  ان  ريابكوف:  سريغي 
الجانب  عن  نيابة  التقييامت  اطالق  اريد  وال  «بريكس».  نطاق  ضمن 
االستنتاجات،  من  انطالقا  سأتحدث  وإمنا  «بريكس»،  يخص  فيام  االمرييك 
االمريكيان  الزمالء  مع  أجريتها  التي  الحوارات،  خالل  من  اليها  توصلت  ايت 
هذا  ويف  «بريكس».  من  الزمالء  مع  ايضا  اجريتها  والتي  الصعيد،  هذا  عىل 
السنوات  يف  املجموعة  شهدته  الذي  التطور،  عىل  الضوء  سأسلط  السياق 
املسائل  معالجة  من  املجموعة  هذه  بنيان  تعزيز  انطلق  حيث  االخرية 
تحظى  االخرية  اآلونة  يف  املجموعة  وراحت  االقتصادي.  املايل  الطابع  ذات 
لتشمل  التعاون  تنوعا يف هيكليتها، حيث توسعت حقيبة قضايا  اكرث  بطابع 
تحظى  صارت  املجموعة  ان  يعني  ما  مستمر،  وبشكل  السياسية  املسائل 
وتشكل  الحسابات.  ضمن  وإدراجها  احرتامها  عىل  يحض  ما  اكرب  بأهمية 
مكونا  عنرصا  تشكل  وراحت  رسمية،  غري  مجموعة  «بريكس»  مجموعة 
الدبلوماسية  شبكة  يف  فاعال  عامال  وصارت  االقطاب،  متعدد  دويل  لنظام 
مبجموعة  اخرى  غربية  ودول  املتحدة  الواليات  تقبل  ان  ونرجح  الدولية. 
القضايا  وببحث  معها  بالتشاور  ترشع  وان  قامئة،  كحقيقة  «بريكس» 
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وتسجل  الطبقات،  ومتعددة  معقدة  مادة  من  مكونة  املتحدة  والواليات 
مستمرين. وهبوطا  صعودا  العالقات  هذه 

عىل  ونحن  الباكستانية،  الواليات  من  عدد  يف  معقد  بشكل  تتغري  واالوضاع 
ينعكس  اال  يف  ونأمل  التطورات.  بهذه  االمرييك  االهتامم  بقدر  تام  علم 
هذه  نطاق  خارج  مناطق  عىل  البلدين  بني  للعالقات  السلبي  الصدى 
افغانستان  فيها  غدا  التي  املرحلة،  هذه  يف  وخاصة  آسيا،  من  املنطقة 
املسؤوليات  انتقال  أن  إذ  الحساسية،  يف  غاية  انتقالية  مرحلة  يعايش 
لدعم  الدولية  القوات  انسحاب  ظل  يف  يحدث  البلد  هذا  يف  االمنية 

أفغانستان. من  السالم 
مقاطعة  ظل  (يف  افغانستان  حول  بون  مؤمتر  انعقد  قد  للتو  هو  وها 
بربنامج  الفروف  سريغي  الرويس  الخارجية  وزير  تقدم  حيث  له)،  باكستان 
تعزيز  اجل  من  أفغانستان  يف  اتخاذها  الالزم  االجراءات  معامل  يحدد 
للدور  املستمر  التنامي  اىل  االشارة  هنا  وتسعنا  فيه،  االمني  املستوى 
حوار  آباد  بإسالم  ويربطنا  البلد.  هذا  يف  الشأن  ذات  العمليات  يف  الرويس 
وتعاون  البلدين،  بني  املستويات  ارفع  عىل  املشاورات  تجرى  إذ  مكثف، 
الجانب  مع  بالحوار  مرتافق  بشكل  عدة  مسارات  عىل  مستمر  البلدين 
عىل  خلل  حصول  نريد  وال  الشأن.  ذات  االصعدة  مختلف  عىل  االمرييك 
التي  تلك،  مثل  كربى  انسانية  مأساة  وقوع  اىل  أدى  الذي  ذاك،  غرار 

باكستان. يف  مؤخرا  حدثت 
الواليات  اعلنت  لقد  نوفغورود.  نيجني  من  سؤال  اوغانيسيان:  ارمني 
السنوية  باملعلومات  موسكو  تزويد  عن  االمتناع  قرارها  عن  مؤخرا  املتحدة 
التزاماتها ضمن اطار معاهدة  العسكرية، وعن نيتها عدم تطبيق حزمة من 
هذه  آلفاق  الروسية  الخارجية  تقييم  هو  ما  اوربا.  يف  التقليدية  االسلحة 

املعاهدة؟
اي  نلمس  ال  فإننا  باختصار،  ذلك  عن  التحدث  اردنا  إن  ريابكوف:  سريغي 
يحل  ان  من  بد  ال  وأنه  تقادمت،  قد  انها  ونرى  املعاهدة،  لهذه  مستقبل 
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العالقات  هذه  ان  االمرييك.  املنظور  من  موسكو  مع  العالقات  رؤية  ومن 
السياسيني.  واملحللني  والخرباء  االعالم  وسائل  من  بالغ  باهتامم  تحظى 
فإنك  املكربة  العدسة  خالل  من  البلدين  بني  العالقات  اىل  تنظر  وعندما 
وان  «تجميلها».  يتعذر  التي  والعيوب،  الشوائب  من  كبريا  قدرا  سرتى 
يف  والتنازالت  االحيان،  بعض  يف  منه  بد  ال  امرا  يكون  التنازالت  تقديم 
متكافئة  بصورة  تقدم  ان  إال  لها  ميكن  ال  وواشنطن  موسكو  بني  العالقات 
عليه  الحصول  سيتم  ما  تقييم  البلدين  من  لكل  يسمح  متبادل  وبشكل 
معاهدة  عىل  البلدين  مصادقة  أن  وأرى  املقدمة.  التنازالت  خالل  من 
املتوازنة  التنازالت  عىل  مثال  خري  كانت  االسرتاتيجية  الهجومية  االسلحة 
حيث  األساسية،  املصالح  عن  نتخل  ومل  الطرفان.  قدمها  التي  واملتبادلة، 
كانت  مبا  قياسا  أفضل  بشكل  مصالحنا  حامية  من  النواحي  بعض  يف  متكنا 
يف  االسرتاتيجية،  الهجومية  االسلحة  معاهدة  عىل  التوقيع  قبل  الحال  عليه 
عىل  التوقيع  جراء  االضافية  املكاسب  ايضا  األمرييك  الجانب  تحقيق  ظل 
مثل  اىل  ينظر  ان  املطلع  غري  لإلنسان  ورمبا  عليها.  واملصادقة  االتفاقية 
األمر  ان  عىل  وبشدة  لكم  وأؤكد  الدهشة.  من  بنوع  االيجابيات  هذه 
الصاروخي  الدفاع  مع  التعاطي  يف  نبديها  التي  الصالبة،  وأن  أوضحت،  كام 

الصعيد.  هذا  عىل  املتزمت  األمرييك  املوقف  عىل  ردا  إال  ليست 
قضية  حول  االتفاق  اىل  التوصل  عن  عاجزين  يزاالن  ال  الجانبان  كان  وإن 
االخرى. االصعدة  عىل  قدما  التحرك  ميكننا  ال  انه  يعني  ال  ذلك  فإن  معينة، 

وسائل  من  كبري  عدد  راح  بطرسبورغ.  من  آخر  سؤال  وغانيسيان:  ارمني 
وباكستان  واشنطن  بني  العالقات  تدهور  عىل  يركز  االخرية  اآلونة  يف  االعالم 
املتحدة  للواليات  الخارجية. هل  املتحدة يف سياستها  للواليات  الهام  الرشيك 

آباد؟ اسالم  مع  عالقاتها  يف  الحاصل  الصدع  رأب  من  تتمكن  ان 
اهمية  اىل  وارشنا  الصدد،  بهذا  رسميا  تعليقا  أصدرنا  لقد  ريابكوف:  سريغي 
يف  االوضاع  زعزعة  لها  ميكن  التي  التغريات،  من  أي  عنان  إطالق  تجنب 
باكستان  بني  العالقات  ان  سيام  العامل،  من  التوتر  يف  الغاية  املنطقة  هذه 
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ذلك  فإن  الطرفني  يريض  وسط  حل  اىل  والتوصل  الصاروخي  الدفاع  صعيد 
الثقة  تعزيز  طريق  عىل  االمام  اىل  كبرية  خطوة  مبالغة  ودون  سيشكل 
منطق  فإن  املسار  هذا  عىل  التقدم  احراز  عدم  حال  ويف  البلدين.  بني 
ما  تحديد  اآلخر  الجانب  عىل  وسيتعني  سيغلب،  الذي  هو  الرد  اجراءات 
يف  التوازن  من  نوع  عىل  والعثور  التوقف  إما  اليه.  بالنسبة  األجدى  هو 
ولن  اتخاذها.  ميكن  التي  الرد  اجراءات  قياس  اىل  العودة  وإما  املصالح، 
التسلح  سباق  اطالق  اىل  نسعى  ال  اننا  حيث  خيارنا  الخيار  هذا  يكون 

الجديد.
لدى  الدائم  الرويس  املمثل  روغوزين  دميرتي  لفت  السياق  هذا  ويف 
حول  ميدفيديف  الرئيس  به  تحدث  الذي  اليوم،  نفس  يف  الناتو  حلف 
مؤمتر  يف  لفت  الصاروخي،  الدفاع  خطط  عىل  الرويس  الرد  اجراءات 
الخطوات  عىل  الرويس  الرد  ان  اىل  «اينرتفاكس»  وكالة  مبقر  عقده  صحفي 
املتسلسة  الخطوات  موسكو  باتخاذ  سيكون  املرحلية  املتسلسلة  االمريكية 
الحد،  عن  خطواتها  يف  الخروج  ذلك  يف  بالدنا  عىل  يتعني  وال  املرحلية. 
بالقسطاس  اجراءاتنا  بوزن  وسنقوم  االمرييك،  الجانب  خطوات  يرسم  الذي 

واشنطن.  به  ستقوم  ملا  مامثلة  لتكون 
الروسية  للسياسة  ميكن  هل  بطرسبورغ.  من  سؤال  أوغانيسيان:  ارمني 
الرئيس  ادارة  اعلنتها  التي  التشغيل»،  «إعادة  سياسة  تكبت  ان  الصلبة 
ملوسكو  التنازالت  واشنطن  تقديم  تتضمن  والتي  اوباما،  باراك  االمرييك 
نعلق  اننا  درجة  اىل  سذج  نحن  وهل  معها.  العالقات  تحسني  مقابل 
اوباما،  الرئيس  ادارة  من  مرونة  اكرث  امرييك  محادث  ايجاد  عىل  اآلمال 
العالقات  ترتيب  خالل  تجنبها  بالدنا  عىل  يتعني  التي  األخطار،  هي  وما 

واشنطن؟ مع 
التنازالت،  اىل  باالشارة  االكتفاء  علينا  يتعني  أنه  أرى  ال  ريابكوف:  سريغي 
واشنطن.  مع  العالقات  عن  نتحدث  حينام  البعض  بعضنا  اىل  نقدمها  التي 
الرويس  باملنظور  املتحدة  الواليات  مع  العالقات  رؤية  من  نبدأ  ودعونا 



االحداث السياسية الدولية72

 سريغي ريابكوف

االسرتاتيجية  الهجومية  االسلحة  معاهدة  من  فسننسحب  االمر  اقتىض  وان 
النحو. هذا  عىل  االحداث  تطور  نؤيد  ال  ولكننا  واشنطن،  مع  املوقعة 

املتحدة  الواليات  ان  الرأي  مثة  موسكو.  من  آخر  سؤال  أوغانيسيان:  ارمني 
من  حتى  الجهات  كل  من  بالدنا  يطوقان  راحا  االطليس  شامل  وحلف 
الدرع  وينشئا  الضاربة،  النووية  القوات  بنرش  الشاميل  القطب  منطقة 
ميكن  اخرى  جهة  ومن  الرد.  عىل  قدراتنا  لتعطيل  االمريكية  الصاروخية 
القدرات  تستهدف  التي  االمريكية  املساعي  بوجود  التكهنات  لكافة 
تستخدم  للرتهيب  بدعة  مجرد  تكون  ان  لها  ميكن  الروسية،  العسكرية 
التي  النجوم،  بحرب  يتعلق  فيام  الثامنينيات  فرتة  عنه  اعلن  ما  غرار  عىل 
السوفيتي  االتحاد  ان  حني  يف  الخيال،  محض  من  انها  بعد  فيام  ظهر 
املتحدة  الواليات  أن  هل  حول  التساؤل  يكمن  وهنا  التسلح.  سباق  خرس 
بذلك  لتقصم  التسلح  سباق  خوض  عىل  لتحريضنا  جديد  من  اللعبة  تدير 

اقتصادنا؟ ظهر 
يف  الذكورة  العمليات  نراقب  ال  اننا  اىل  اإلشارة  اريد  ريابكوف:  سريغي 
بل  إضافية.  نووية  بقوى  روسيا  بتطويق  واملتعلقة  السؤال  هذا  مقدمة 
ليست  االسرتاتيجية  الهجومية  األسلحة  معاهدة  فإن  ذلك  من  العكس  عىل 
التقيد  يبدي  االمرييك  الجانب  وان  خاصة  منها،  والحد  لتقليصها  اداة  إال 

النهج. بهذا  االشادة  اىل  يدعونا  ما  املعاهدة  هذه  ببنود  التام 
الذي ميكن ملسألة  اللولبي،  املنحى  التطورات  ونحن مدركون ملخاطر سلوك 
الجانب  من  جديد  رد  يعقبه  الذي  السلبي  الرد  اثارة  ضمنه  واحدة  سلبية 

دواليك. وهكذا  اآلخر 
ورغم  كبرية.  معضلة  يشكل  التامة  الثقة  اىل  البلدين  بني  بالعالقات  الوصول 
وحققنا  ملموسا  تحسنا  االخرية  السنوات  يف  العالقات  شهدت  فقد  ذلك 
املستوى  هذا  ان  هل  هو  املطروح  السؤال  ان  بيد  االيجابية،  النتائج 
هذا  مرضية؟  العالقات  بها  تتطور  التي  الوترية،  وهل  كاف،  الثقة  من 
عىل  تقدم  احراز  من  متكنا  ما  وإذا  الينا.  بالنسبة  غامضا  يزال  ال  أمر 
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يف  تلمسها  التي  التهديدات  عىل  الرد  اىل  بالدنا  استعداد  حول  املتحدة 
مرحلة  ان  وهل  اوربا؟  يف  للصواريخ  املضاد  الدفاع  منظومة  واشنطن  نرش 

انتهت؟ قد  وواشنطن  موسكو  بني  العالقات  يف  التشغيل»  «إعادة  نهج 
«إعادة  مصطلح  استخدام  مؤيدي  من  ابدا  اكن  مل  ريابكوف:  سريغي 
املصطلح  لهذا  الواسع  االنتشار  رغم  البلدين،  بني  العالقات  يف  التشغيل» 
اىل  االشارة  من  بد  ال  لذلك.  امرييك  بدعم  وطبعا  االعالمي  الفضاء  يف 
مع  العالقات  مستوى  يف  باهر  تحسن  عىل  كثريا  نعول  نكن  مل  اننا 
تطفو  ان  من  لها  بد  ال  البلدين  عالقات  يف  الصعوبات  ان  إذ  واشنطن، 

آخر. او  مجال  يف  السطح  عىل 
االستمرار  لها  ميكن  ال  آنية  عملية  إال  ليست  التشغيل»  «إعادة  فإن  وعمليا 
الدفاع  مشاكل  تتنامي  أال  عىل  اآلمال  نعلق  أننا  بيد  نهاية،  ال  ما  اىل 
الفعيل،  بالرتاجع  البلدين  بني  العالقات  عنده  تبدأ  حد  اىل  الصاروخي 
اىل  العالقات  تصل  ان  حتى  واملعمقة،  امللموسة  الربودة  مرحلة  وتدخل 

الجليدية».  «بالحقبة  وصفه  ميكن  وضع 
ردا  بالدنا  ستتخذها  التي  امللموسة  الخطوات  هي  وما  أوغانيسيان:  ارمني 

اوربا؟ يف  الصاروخي  الدفاع  منظومة  نرش  عىل 
الرد  خطوات  باتخاذ  سنقوم  فإننا  املفيد  باملخترص  ريابكوف:  سريغي 
هذا  عىل  عملية  خطوات  من  املتحدة  الواليات  به  ستقوم  مبا  قياسا 
نتخذ  وإمنا  الجديد،  التسلح  سباق  اطالق  اىل  نسعى  ال  ونحن  املسار. 
املسار  هذا  عىل  االوىل  الخطى  ان  بالذكر،  وجدير  املامثلة.  الرد  اجراءات 
هذه  وبدأت  كالينينغراد  يف  الرادارات  منظومة  نرشنا  حيث  قطعها  تم 
إمكانية  اىل  ميدفيديف  الرئيس  لفت  ذلك  جانب  واىل  عملها.  املنظومة 
ويسعني  املذكورة.  املحافظة  يف  الصاروخية  «اسكندر»  منظومة  نرش 
يف  الرويس  الرئيس  اعلنه  ما  تضمنه  الذي  املعنى،  ان  عىل  هنا  التأكيد 
من  مخرج  ايجاد  حول  التفاوض  عىل  األمريكان  حض  اىل  يهدف  خطابه 
اخرى،  اجراءات  سنتخذ  فإننا  حل  عىل  العثور  يتم  مل  وإن  املأزق.   هذا 
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عنوان تحت  روسيا»  «صوت  راديو  أعده  مرشوع  اطار  ضمن  مقابلة 
العامل» مع  لوجه  «وجها   

http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/2227329/

ارمني أوغانيسيان، رئيس تحرير مجلة «الحياة الدولية»:معايل نائب الوزير، 
شهدها.  التي  االحداث  عىل  للوقوف  الوقت  وحان  العام  نهاية  حلت  لقد 

املنرصم. عامنا  شهدها  التي  للتطورات،  رؤيتك  عن  فضلك  من  حدثنا 
السنة  هذه  كانت  لقد  الرويس:  الخارجية  وزير  نائب  ريابكوف،   سريغي 
بعض  باستثناء  تطورات،  من  شهدته  مام  التأفف  يسعنا  وال  عموما،  جيدة 
الصاروخي  الدفاع  مسائل  مقدمتها  ويف  لها  حال  القضايا التي مل تجد 
اتفاق  اىل  التوصل  عرب  إال  القضية  هذه  حل  ميكننا  ال  إذ  االمرييك، 
ذات  الرد  اجراءات  من  حزمة  اتخاذنا  عرب  او  اآلخر  الجانب  مع  بصددها 
ميدفيديف  دميرتي  البالد  رئيس  أعلنها  والتي  العسكري،  التقني  الطابع 

الثاين/نوفمرب. ترشين   23 يوم 
نصب  عن  روسيا  اعالن  ان  هل  موسكو.  من  السؤال  أوغانيسيان:  ارمني 
منظوماة الرادارات يف كالينينغراد الروسية يشكل إشارة موجهة اىل الواليات 
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فيها  استتبت  التي  بتونس  يتعلق  فيام  لذلك  مشابهة  األحوال  وكانت 
اآلن. االوضاع 

نسبيا؟ قليل  اليها  سياحنا  عدد  التي  سورية،  عن  وما  أوغانيسيان: 
أقل  سورية  زيارة  يفضلون  الذين  الروس  السياح  عدد  بالطبع  بوغدانوف: 
االماكن  من  كبري  عدد  وجود  رغم  وتونس،  مرص  اىل  أعدادهم  من  نسبيا 
بينها  من  والتي  واملعامل  التاريخية  واألوابد  نوعها  من  والفريدة  التاريخية 
عىل  الالذقية  يف  كام  الجميلة  الساحلية  املناطق  جانب  اىل  تدمر،  مدينة 
اىل  فيها  االوضاع  هدوء  بعد  سورية  تتحول  ان  يف  ونأمل  املتوسط،  ساحل 

السياحة. يف  الراغبني  املواطنني  اوساط  يف  شهرته  له  بلد 
مرص؟ يف  وجودهم  خالل  املشاكل  سياحنا  يواجه  وهل  أوغانيسيان: 

بوغدانوف: نعم. فقد وصلت أعداد السياح الروس الذين كانوا يتوافدون سنويا 
عىل مرص ومنتجعاتها واماكنها التاريخية اىل حوايل ثالثة ماليني سائح قبل اندالع 
حني  املشاكل  تظهر  أن  الطبيعي  من  فإنه  هنا  ومن  هناك.  يناير  ثورة  احداث 
يبلغ عدد السياح هذا الكم الهائل سنويا. ويف مقدمة هذه املشاكل تايت حوادث 
بالتنسيق  طويلة  فرتة  منذ  ونعمل  مرص،  يف  مواطنونا  لها  يتعرض  التي  السري 
ال  انه  بيد  الناحية،  هذه  من  االوضاع  تحسن  اىل  ادى  ما  املرصيني  رشكائنا  مع 
املشاكل  توجد  ذلك  جانب  واىل  االفضل.  تحقيق  عىل  العمل  مواصلة  من  بد 
الغردقة  مياه  يف  القرش  اسامك  ظهور  بينها  من  كان  والتي  اآلخر  الطابع  ذات 
الحاالت  هذه  جانب  واىل  قبل.  من  وجود  اي  االسامك  لهذه  يكن  مل  أنه  عقب 
يف  السفارة  وتضطر  السياح.  لها  يتعرض  التي  املؤسفة  الحوادث  احيانا  تحدث 
الفعالة  املساعدة  املبارش وتحاول جاهدة تقديم  التدخل  اىل  االحيان  الكثري من 
اآلن  حتى  محاوالتنا  لفشل  نتيجة  الصعوبات  تواجه  انها  غري  هناك.  ملواطنينا 
عىل  العمل  ونواصل  الشيخ.  رشم  يف  أو  الغردقة  يف  قنصلية  ممثليات  بافتتاح 
الصعيد. هذا  عىل  االيجابية  القرارات  اتخاذ  يتم  ان  يف  ونأمل  فرتة،  منذ  ذلك 

مجلس  قرارات  افريقيا،  وشامل  االوسط  الرشق  دول  الرئيسية:  الكلامت 
الكبري. االوسط  الرشق  الدويل،  االمن 
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كبري  عدد  فيه  يشرتك  ان  نحسب  الذي  ابابا  باديس  وافريقيا»  «روسيا 
بني  الثنايئ  املستوى  عىل  العالقات  وتشهد  الروسية.  الرشكات  ممثيل  من 
رشكاتنا  كربيات  افريقيا  يف  وتعمل  ديناميكيا.  تطورا  القارة  ودول  موسكو 
عىل  البينة  االمثلة  بني  ومن  إلخ.  وااللومنيوم  والغاز  النفط  مجاالت  يف 
قام  التي  الزيارة  االفريقية  القارة  ودول  روسيا  بني  العالقات  ديناميكية 
االتحاد  بالده  ترؤس  خالل  االستوائية  غينيا  رئيس  موسكو  اىل  مؤخرا  بها 
يف  وتشكلت  االستوائية.  غينيا  يف  سفارتنا  عمل  تجديد  وقررنا  االفريقي. 
روسيا  كانت  حيث  السودان،  جنوب  هي  جديدة  دولة  االفريقية  القارة 
بافتتاح  الراهنة  الفرتة  يف  ونفكر  باستقاللها  اعرتفت  التي  االوىل  الدول  بني 
للتعاون  الالزمة  الكبرية  االمكانيات  ذلك  جانب  اىل  وتوجد  هناك.  لنا  سفارة 
الكثري  اضعنا  فقد  وبالطبع  واالقتصاد.  التجارة  قطاع  يف  املتبادل  النفع  ذي 

بالدنا. بها  مرت  التي  االوضاع  نتيجة  الصعيد  هذا  عىل  السابق  يف 
اعتادوا  الذين  الروس  املواطنني  من  ستافروبول،  من  سؤال  أوغانيسيان: 
«ما  االوسط:  الرشق  دول  يف  واالستجامم  السنوية  العطلة  فرتة  قضاء  عىل 
التوجه  املفضل  غري  من  التي  هي  وما  زيارتها،  اآلن  متكن  التي  الدول 

بذلك؟». يتعلق  فيام  ودبلوماسيينا  الخارجية  رأي  هو  وما  اليها، 
او  الحظر  عمليات  الروسية  الخارجية  صالحيات  يف  تدخل  ال  بوغدانوف: 
العسكرية  االوضاع  من  انطالقا  فقط  التوصيات  تصدر  الوزارة  وإمنا  املنع، 
البلد  هذا  يف  او  العامل،  من  تلك  او  املنطقة  هذه  يف  القامئة  السياسية 
اندالع  أعقاب  يف  مواطنينا  اىل  اصدرناها  التي  التوصيات  وكانت  ذاك.  او 
يف  وتلخصت  بسيطة  كانت  ومرص،  تونس  من  كل  يف  االصضطرابات 

السياحة. لغرض  فيه  مبا  البلدين  هذين  زيارة  عن  االحتجام 
ناحية  من  السنة  رأس  وعيد  امليالد  اعياد  فرتة  انقضت  وكيف  أوغانيسيان: 

وتونس؟ مرص  اىل  روسيا  ملواطني  السياحية  الزيارات 
كانت  مرص  عمت  التي  االضطرابات  خضم  يف  حتى  األوضاع  بوغدانوف: 
املمكن  من  وكان  االحمر  البحر  منتجعات  يف  عموما  مستقرة  سفارتنا  برأي 
الروسية.  السياحة  ادارة  مع  مستمر  اتصال  عىل  وكنا  االستجامم.  هناك 
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التفكري  طبيعة  من  انطالقا  العربية  الدول  يف  املمكن  من  هل  أوغانيسيان: 
الغريب  الطابع  زرع  املمكن  من  هل  فيها،  القامئة  الحضارية  القيم  ومن 

كولومنا. مدينة  من  اىت  سؤال  هذا  هناك؟  للدميقراطية 
الغربية وببساطة  القيم  نقل  يتم  ان  املرجح  انه من غري  أتصور  بوغدانوف: 
التفكري،  طبيعة  ألن  صعب  أمر  هذا  االسالمية.  العربية  الرتبة  يف  وغرسها 
لن  العمليات  هذه  ان  اىل  تشري  والدين  والعيش   والتقاليد  وااللعادات 
الحضارية  الخصوصية  بالحسبان  االخذ  مع  ومتدرج  تحويل  بشكل  إال  تتم 

تلك. او  واملنطقة  الدولة  لهذه 
مبنطقة  اهتامما  تبدي  الصني  «هل  كولومنا:  من  آخر  سؤال  أوغانيسيان: 
شؤون  يف  الصني  ستتدخل  وهل  الجغرايف،  البعد  رغم  االوسط  الرشق 

افرقيا؟». وشامل  االوسط  الرشق 
بكني.  يف  مشاورات   2011 سنة  اواخر  يف  اجرينا  لقد  بالطبع.  بوغدانوف: 
حجم  عن  خاللها  من  لنا  كشفوا  معلومات  عىل  الصينيون  الزمالء  واطلعنا 
التبادل التجاري والتعاون االقتصادي مع الدول االفريقية، مبا فيه دول افريقيا 
تحقق  الذي  الكبري  التطور  عىل  مؤكدين  االوسط  الرشق  ودول  السوداء، 
ميتلكها  التي  االمكانيات  ان  اىل  االشارة  من  هنا  بد  وال  املسار.  هذا  عىل 
ورشكائنا  لدينا  ذلك  جانب  اىل  وتوجد  الغرية.  تستدعي  الصيني  االقتصاد 
الكبرية  االمكانيات  «بريكس»  مجموعة  يف  االخرى  االعضاء  والدول  الصينيني 
املناطق. يف  مصالحنا  تقديم  عىل  املشرتك  والعمل  جهودنا  لتنسيق  الالزمة 

يحقق  افريقيا  يف  االقتصادي  «النشاط  يكاتريينبورغ:  من  سؤال  أوغانيسيان: 
الفريقية؟». الدول  مع  التعاون  ملستقبل  تقييمكم  هو  ما  النامء.  بعض 

تحت  نعمل  االخرية  الفرتة  يف  رصنا  اننا  اىل  هنا  التنويه  اريد  بوغدانوف: 
الرويس  الرئيس  بان  علم  عىل  وانتم  افريقيا».  اىل  روسيا  «عودة  شعار 
تعيني  وتم  مؤخرا.  االفريقية  الدول  عىل  بجولة  قام  قد  ميدفيديف  دميرتي 
اآلن  يجري   وهو  افريقيا  لشؤون  لروسيا  خاصا  ممثال  مرغيلوف  ميخائيل 
املتكررة  الزيارات  خالل  من  االفريقية  الدول  زعامء  مع  املكثفة  االتصاالت 
االقتصادي  املنتدى  اعداد  اىل  االشارة  من  هنا  بد  وال  القارة.  دول  ىل 
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بوغدانوف: تربطنا برتكيا عالقات متطورة ونتعاون معها عىل مختلف االصعدة. 
قنوات  التي تجرى عرب  تلك  بينها  ونجري حوارا سياسيا مكثفا ومشاورات من 
االوسط  الرشق  يف  االوضاع  واالتصاالت  املشاورات  وتتناول  الخارجية  وزارة 
مسار  عىل  االتراك  بذلها  التي  الجهود  مبدى  علم  عىل  ونحن  افريقيا.  وشامل 
املصالح  النقرة  ان  املعروف  ومن  ومرص.  وسورية  ليبيا  من  كل  مع  العالقات 
العالقات  وهذه  القدم،  ومنذ  العامل  من  املنطقة  هذه  يف  والتقليدية  الكربى 
استنتاج  اردوغان، ومن هنا ميكن  لها خالل عهد حزب  تطورا ملموسا  شهدت 
عىل  انقرة  يحض  مام  تركيا  مصالح  عىل  ستنعكس  التغريات  هذه  كافة  ان 
عىل  خارج  يشء  اي  هنا  نلمس  ال  ونحن  التطورات.  لهذه  بالغ  اهتامم  ايالء 
وتفعيلها. توطيد عالقات جديدة  تركيا  اي يشء غامض يف محاوالت  أو  العادة 

اسرتاتيجيات  اطار  ضمن  انقرة  بها  تقوم  مهمة  تلمس  أال  أوغانيسيان: 
تركيا  تعترب  اذ  املتطرف  االسالم  دور  تنامي  من  تقلق  التي  الغربية  الدول 
االوسط.  الرشق  يف  االحداث  عىل  علامنية  صبغة  اصباغ  عىل  قادرة  قوة 
عىل  التطور  ان  حيث  روسيا،  ملوقف  مطابقة  هنا  الدول  هذه  ومواقف 

املنطقة.   يف  التحوالت  تأخذه  منحى  افضل  يكون  لن  منواله 
هو  بسيط  مبثال  رؤيتي  تعزيز  وميكنني  متاما،  أوافقكم  هنا  أنا  بوغدانوف: 
الرئيس  كان  مبرص  يناير  من  والعرشين  الخامس  ثورة  حدوث  عقب  أنه 
مرص،  تزور  التي  االجنبية  الرسمية  الشخصيات  أوائل  من  واحدا  الرتيك 
الخربة  لرتكيا  ان  عن  لهم  وتحدث  هناك  الشباب  بالثوار  التقى  حيث 
التي  جديدة  اسس  عىل  البالد  بعث  كيفية  حول  النصائح  تقديم  وميكنها 
قد  كان  شخصيا  هو  انه  الرتيك  الرئيس  وذكر  االسالمية.  االسس  بينها  من 
وأعرب  واالفكار.  الشخصية  تصوراته  لديه  توجد  ذلك  من  وانطالقا  سجن 
مجاالت  يف  مرص  مع  الخربات  لتقاسم  بالده  استعداد  عن  الرتيك  الرئيس 
االجتامعية  االصالحات  واجراء  والترشيعات  الدستور  صياغة  يف  حتى  عدة 
سياسية  قوة  قيادة  من  طويلة  سنوات  عقب  وذلك  الشاملة  والسياسية 
مبارك.  رأسه  عىل  كان  الذي  الدميقراطي  الوطني  الحزب  يف  متثلت  واحدة 

املهمة. هذه  مثل  وجود  اىل  وارشتم  به  تحدثتم  ما  يعزز  ذكرته  وما 
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تحظى  اخذت  السيايس  واالسالم  االسالمية،  االفكار  فإن  ها  ومن  املنطقة. 
اكرث  االفكار  هذه  وان  خاصة  االجتامعية،  األوساط  يف  واسعة  بشعبية 
اطلقها   التي  الشعارات  بني  من  كان  املثال  سبيل  وعىل  وبساطة.  وضوحا 
وان  خاصة  العادي،  واملواطن  الحل.  االسالم  يف  شعار:  املسلمون»  «االخوان 
وصفة  انه  عىل  الشعار  هذا  يتقبل  األميني  من  هم  السكان  عدد  نصف 
هذا  عىل  الواقع  وهل  واالقتصادية.  االجتامعية  املشاكل  كافة  لحل  شافية 

السؤال. هذا  عن  لنا  سيجيب  املستقبل  الشكل؟ 
بنظام  متمسكون  الكربى  االسالمية  الدول  سكان  معظم  أوغانيسيان: 
واسعة؟ االسالمية  لألفكار  االجتامعية  االرضية  أن  يعني  هذا  وهل  الرشيعة، 

عىل  االمثلة  من  الكثري  ذكر  التونسية  التجربة  جانب  اىل  ميكننا  بوغدانوف: 
ذلك. فلنأخذ الفلسطينيني، حيث اسفرت االنتخابات الدميقراطية التي اجريت 
حركة  فوز  اىل   2006 سنة  الدولية  الرقابة  تحت  الفلسطينية  االرايض  يف 
هي  وها  الفلسطيني.  الترشيعي  املجلس  انتخابات  يف  االسالمية  «حامس» 
الناتو،  يف  وازمالء  الغرب  من  بدعم  االمور  زمام  تسلمت  ليبيا  يف  السلطة 
ستستقى  ليبيا  يف  العامة  والحياة  القوانني  ان  عىل  زعامؤها  تؤكد  حني  يف 
تحظر  كانت  التي  الترشيعات  الغاء  فورا  هناك  وتم  االسالمية.  الرشيعة  من 
لتعاليم  وفقا  ستعمل  بانها  علنا  السلطات  هذه  ورصحت  الزوجات.  تعدد 
ان  عىل  االخرى  هي  تؤكد  التونسية  االنتخابات  ونتائج  االسالمية.  الرشيعة 
شخصيات  بأن  تامة  قناعة  عىل  وإنني  عودها.  يشتد  السيايس  االسالم  افكار 
مختلفة وتطلعات متباينة تلقى وجودا لها يف صوفوف هذه التيارات والكثريون 
لتعاليمه. وفقا  البالد  تقاد  الذي  املعتدل  االسالم  اي  الرتكية  التجربة  ميتثلون 

عدد  ووردنا  ذكرمتوها.  التي  تركيا  عىل  عرجنا  قد  نحن  وها  أوغانيسيان: 
الرتيك  الوزراء  «رئيس  مينسك:  من  منها  واحدا  اخرتت  التي  االسئلة  من  كبري 
وتونس  ليبيا  من  بدءا  العريب  الربيع  دول  كافة  عىل  عمليا  جال  قد  أردوغان 
الدول.  هذه  يف  الجديدة  للسلطات  بالده  تاييد  عن  وأعرب  اىل مرص،  وصوال 
العثامنية؟». االمرباطورية  أرايض  عىل  تأثريانقرة  اىل  العودة  يعني  هذا  فهل 
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وتل  القاهرة  بني  العالقات  حول  أرخانغيلسك  من  سؤال  أوغانيسيان: 
عىل  يؤثر  ان  مرص  يف  االسالمية  والتيارات  االحزاب  لوصول  «هل  أبيب: 
منصب  عىل  املتنافسني  احد  وان  خاصة  ارسائيل،  حيال  القاهرة  موقف 
مع  املربمة  ديفيد  كامب  اتفاقية  سيلغي  بأنه  رصح  قد  املرصية  الرئاسة 

املسألة؟». هذه  حيال  قلقة  ارسائيل  ان  وهل  أبيب،  تل 
بوغدانوف: قلققة طبعا.  عندما عملت يف القاهرة كنا نحافظ عىل عالقات 
عىل  يؤكدون  االرسائيليون  زمالؤنا  وكان  هناك.  االرسائيلية  السفارة  مع  عمل 
مع  السالم  بخط  متمسكة  كانت  التي  املرصية  القيادة  تغيب  ازاء  قلقهم 
مرص  شهدتها  التي  التحوالت  االرسائيليون  الرشكاء  وتقبل  العربية.  الدولة 
العالقات  تدهور  امكانية  تايت  االرسائيلية  املخاوف  مقدمة  ويف  بالغ.  بقلق 
ونرى  البلدين.  بني  بها  املعمول  ديفيد  كامب  اتفاقية  ومصري  القاهرة  مع 
الزاوية  حجر  تشكل  أبيب  وتل  القاهرة  بني  والعالقات  االتفاقية  هذه  ان 
واعتقد  املنطقة.  يف  واالستقرار  وللسلم  القائم  اوسطي  الرشق  البنيان  لكافة 
االسالمية  التيارات  وبينها  السياسية  القوى  ومعظم  عموما،  املرصيني  ان 
واتفاقية  البالد.  نفسها  عىل  قطعتها  التي  الدولية  بالتعهدات  سيلتزمون 
الشعب املرصي  كبري مصالح  يلبي بشكل  البلدين  بني  والسالم  ديفيد  كامب 

التعامل. يف  املبدأ  هذا  من  ستنطلق  املرصية  القيادات  وكافة 
يعزز  االسالم  ان  عن  تحدثت  «لقد  تشرييبوفيتس:  من  سؤال  أوغانيسيان: 
ميكن  مدى  اي  اىل  تشددا.  واالكرث  املعتدلة  بني  الصيغ  مختلف  يف  وجوده 
كام  االوسط  الرشق  دول  يف  السيايس  االسالم  تعزيز  مستقبل  يصل  ان 

تونس؟». يف  ذلك  حدث 
جانب  اىل  الصعيد،  اطالعا عىل هذا  األكرث  الخرباء  يوجد  عموما  بوغدانوف: 
منطقة  يف  الحاصلة  الظواهر  دراسة  عىل  يدابون  الذين  املختصني  املحللني 
عقب  أنه  يف  فيتمثل  الشخيص  رأيي  أما  افريقيا.  وشامل  االوسط  الرشق 
خيبة  وعقب  الثاين،  املركز  اىل  العربية  والقومية  االشرتاكية  االفكار  انتقال 
يف  معني  ايديولوجي  فراغ  تشكل  الغربية  التعاطيات  من  الكثري  يف  االمل 
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سدة  يف  االخرية  االيام  حتى  بقي  الجمهورية،  يف  السياية  االجتامعية 
وعن  انتقالية  مرحلة  بدء  عن  املرصي  العسكري  املجلس  واعلن  الحكم. 
ومدنية  رشعية  قيادة  انتخاب  عنها  سيتمخض  التي  لالنتخابات  االعداد 
وتواصل  ملرص.  جديد  ورئيس  جديدينن  وشورى  شعب  ومجلس  للبالد 
خروج  هنا  واعني  حثيث،  وبشكل  املسار  هذا  عىل  العمل  الجمهورية 
محارصة  كانت  ان  عقب  السيايس  املرسح  اىل  السياسية  التيارات  مختلف 
«االخوان  جامعة  كام  محظورا   بعضها  وكان  السابق،  النظام  ظل  يف 
عملية  هناك  اآلن  السيايس  املرسح  ويشهد  املثال.  سبيل  عىل  املسلمني» 
من  والتي  الجديدة  السياسية  االحزاب  وتستحدث  القوى،  توزيع  اعادة 

االسالمية. االيديولوجية  عىل  القامئة  تلك  بينها 
مواقف  الجمهورية  يف  الجديدة  السياسية  القوى  تشغل  ان  يف  ونأمل 
يتعلق  فيام  املبدئية  املواقف  من  الكثري  عىل  القوى  هذه  وتؤكد  معتدلة. 
النقاط  بتلك  متسكها  عن  وتعرب  املرصي،  للمجتمع  الدميقراطي  بالتطور 
أسس  بينها  من  والتي  املرصية  الخارجية  السياسة  نجه  عليها  يقوم  التي 
جانب  اىل  االخرى  الدول  ومع  االتحادية  روسيا  مع  والصداقة  التعاون 
والقوى  تشتد،  املعركة  ولكن  ابيب.  تل  مع  املربمة  السالم  باتفاقية  التقيد 

لتصورايت. وفقا  واسع  شعبي  بتأييد  تحظى  االسالمية 
التي  االنتخابات  فيها  اجريت  التي  تونس  اىل  االشارة  من  هنا  بد  وال 
اغلبية  عىل  الحصول  خالل  من  السلطة  اىل  االسالمي  النهضة  حزب  اوصلت 
اليشء  يحدث  ان  املحتمل  ومن  للجمهورية.  التاسيسية  الجمعية  يف  املقاعد 
والخارجية  الداخلية  السياسة  عىل  سياثر  مام  مام  ايضا  مرص  ىف  نفسه 
التي  والتاريخية  الرثية  العالقات  عىل  اخرى  مرة  وأؤكد  الكبري.  البلد  لهذا 
والتيارات  القوى  اىل  االشارة  من  هنا  بد  وال  العربية،  مبرص  بالدنا  تربط 
وآعتقد  بالدنا،  مع  الصداقة  تؤيد  الدوام  عىل  تزال  وال  كانت  التي  املرصية 

مرص. يف  الجديدة  السلطات  مع  للعالقات  توطيد  من  سنتمكن  اننا 
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تهديدا  تشكل  أنها  فعال  ايران  اعتبار  ميكن  مدى  اي  واىل  أوغانيسيان: 
نوويا؟

ارسائيل  يف  لبالدنا  سفريا  تقريا  عاما   15 منذ  عملت  عندما  بوغدانوف: 
القريب  يف  سيحصل  ايران  ان  عىل  يؤكدون  االرسائيليون  رشكاؤنا  كان 

اآلن؟ القنبلة  هذه  فاين  الذرية.  القنبلة  عىل  العاجل 
عدة  سنوات  مدى  عىل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  خرباء  واصل  لقد 
يف  نشاطاتها  كافة  ويراقبون  اليها  يتوجهون  كانوا  التي  ايران  يف  العمل 
من  اآلن  حتى  الوكالة  مراقبو  يتمكن  ومل  السلمية.  الذرية  الطاقة  ميدان 
عىل  الحصول  عىل  بالعمل  ايران  قيام  عىل  تؤكد  دامغة  أدلة  أية  تقديم 
الدولية  الوكالة  قنوات  عرب  العمل  يستمر  ان  يف  ونأمل  نووي.  سالح 
وضمن  املسارات  مختلف  عىل  املفاوضات  تستانف  وان  الذرية،  للطاقة 
اساسا  ان تشكل  لها  التكهنات ال ميكن  وكافة هذه  الدولية.  السداسية  اطار 
املصريية. السياسية  العسكرية  القرارات  وبالخصوص  الهامة  القرارات  التخاذ 

تكرمت  لو  وأجبنا  مرص،  يف  االوضاع  اىل  وإياكم  نعود  دعنا  أوغانيسيان: 
اآلن  املفتوحة  الطموحات  هي  «ما  سفيتلوغورسك:  من  الوارد  السؤال  عن 
افصحت  قد  القوى  وبعض  اجريت  قد  االنتخابات  هي  وها  مرص،  امام 

البلد؟». هذا  يف  االوضاع  ملآل  تصوراتكم  هي  وما  ذاتها...  عن 
التطورات  واقتضت  عربية.  دولة  أكرب  زالت  وال  كانت  مرص  ان  بوغدانوف: 
العريب  العاملني   يف  الريادي  بالدور  يحظى  البلد  هذا  يكون  ان  التاريخية 
املؤمتر  منظمة  يف  مرص  تلعبه  الذي  الفعال  الدور  جانب  اىل  واالسالمي، 
ناهيك  االسالمي،  التعاون  منظمة  االن  تسمى  اصبحت  التي  االسالمي 
االنحياز.  عدم  حركة  ويف  العربية  الدول  جامعة  يف  املرصي  الدور  عن 
ولقد  الكربى.  الجذرية  التغريات  من  مرحلة  تعايش  مرص  فان  اليوم  أما 
بشكل  انتهت  عقود،  ثالثة  طوال  امتدت  التي  مبارك  حسني  حقبة  انتهت 
ويف   1952 عام  منذ  لعب  الذي  املرصي  الجيش  ان  بيد  للغاية،  محزن 
الحياة  يف  هاما  دورا  السادات  عهد  ويف  النارص  عبد  جامل  عهد  ظل 
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مبأساوية  امتازت  التي  السابقات  هذه  مثل  حدثت  لقد  نعم،  بوغدانوف: 
الليبي،  الدرس  بالحسبان  اخذنا  حال  يف  أنه  وأعتقد  اليه.  خلصت  ما 
وطبيعة  االخرية،  اآلونة  يف  الدولية  الساحة  عىل  حصلت  التي  واملتغريات 
عمليات  اية  تنفيذ  يتم  ولن  يحدث  لن  ذلك  فإن  الغربيني،  بزمالئنا  عالقاتنا 
السبب  ولهذا  املثال.  سبيل  عىل  ايران  ضد  او  سورية  ضد  عسكرية 
االخرين  االعضاء  بعض  مع  وبالتنسيق  الصينيون  وزمالؤنا  نقوم  بالذات 
«بريكس»  مجموعة  دول  مع  االوىل  بالدرجة  وبالتعاون  االمن،  مجلس  يف 
الغربية  الدول  اعدت  والذي  سورية  ضد  القرار  مترير  دون  وحلنا  ولبنان 
هذا  يزال  وال  سورية  بصدد  صيني  رويس  قرار  مرشوع  قدمنا  ولقد  نصه. 
بغرض  البناء  العمل  تنسيق  يف  ونأمل  االمن.  مجلس  طاولة  عىل  املرشوع 
ذلك. اىل  الحاجة  دعت  حال  يف  سورية  بشأن  دويل  قرار  اعداد  اىل  التوصل 

بإمكانية  املتعلقة  الترصيحات  من  بالدنا  موقف  هو  وما  أوغانيسيان: 
إليران؟ جوية  رضبة  توجيه 

عدد  عن  مرة  من  والكرث  صدرت  الترصيحات  هذه  مثل  ان  بوغدانوف: 
االمريكان.  الزمالء  عن  ايضا  االحيان  بعض  ويف  االرسائيليني،  املسؤولني  من 
ترصيحات  صدرت  ولكن  األهواء.  هذه  مثل  نؤيد  لن  اننا  املؤكد  ومن 
يف  االعضاء  الدول  من  عدد  زعامء  وعن  الغربيني  الزمالء  عن  اخرى 
عىل  التطورات  سارت  حال  يف  تنجم  ان  لها  ميكن  التي  االثار  يدركون 
ان  ميكن  انه  إذ  الترصيحات،  هذه  يف  عنه  التعبري  يتم  الذي  النحو 
ونرى  والعامل.  املنطقة  عىل  كارثية  آثار  الرضبة  هذه  مثل  عن  تتمخض 
وتوجد  ذلك.  بحدوث  السامح  االحوال  من  حال  اي  يف  ميكن  ال  انه 
الساحات  مختلف  وجود  جانب  اىل  للعمل  السياسية  الدبلوماسية  الصيغ 
املطاف  نهاية  ويف  نطاقها.  ضمن  العمل  ميكن  التي  الدولية  والحلبات 
السبل  هذه  عرب  ميكن  حيث  لالتصال  واملتعددة  الثنائية  القنوات  توجد 

والعقالين. املتوازن  التعاطي  يغلب  ان 
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عاجل  وقف  اىل  التوصل  عىل  القذايف  من  املقربني  مع  وعملنا  السابقة، 
الدعوات  هذه  ألن  ونظرا  املدنيني.  السكان  وحامية  العنف  اشكال  لكافة 
عىل  الحفاظ  أهمية  من  وانطالقا  الفرتة،  تلك  يف  لها  صاغية  آذان  تلق  مل 
االمن  مجلس  قرار  تاييد  موسكو  يف  تقرر  ليبيا،  يف  االبرياء  حياة  امن 
يخص  فيام  الفيتو  حق  استخدام  عن  االمتناع  ثم  ومن   ،1970 رقم  الدويل 

ليبيا. بصدد  االمن  ملجلس   1973 رقم  القرار 
التوصل  بغرض  وعي  عن  الخطوة  بهذه  قمنا  ان  عىل  التاكيد  هنا  ويسعني 
كاهل  عن  املعاناة  وإزالة  الدماء  ارقاة  وقف  يف  يتجسد  واحد  هدف  اىل 
القرار  بتنفيذ  تعهدت  التي  الدول  ان  رأينا  عندما  ولكن  الليبي.  الشعب 
اخذت  قد  العربية،  الدول  وبعض  الناتو  اعضاء  يشء  كل  وقبل   ،1973 رقم 
االهداف  مع  تتامىش  ال  أهداف  لخدمة  وتستغله  هواها  عىل  تفرسه  
النوع  هذا  وبشدة  روسيا  شجبت  عندها  اجلها،  من  القرار  استصدر  الذي 
عليه  نص  ما  وتفصيل  بجملة  التام  بالتقيد  تطالب  وراحت  التحول  من 
ومجلس  املتحدة  لألمم  املركزي  الدور  تثبيت  اهمية  عىل  وأكدنا  القرار. 
باملطالبة  االمن  مجلس  يف  ورشعنا  الليبية،  بالتسوية  يتعلق  فيام  االمن 
الحاجة  انعدام  نتيجة  ليبيا  عىل  فرضت  التي  الجوي  الحظر  منطقة  بإلغاء 
القايض   2009 رقم  القرار  عىل  االمن  مجلس  موافقة  ان  ونرى  اليها. 
رقم  القرار  واصدار  الليبية،  االرايض  عىل  املتحدة  لالمم  لبعثة  مقر  بافتتاح 
مبدئية  عىل  تأكيدا  كانت  الجوي  الحظر  منطقة  بإلغاء  القايض   2016
السؤال  عن  االجابة  وهنا  الليبي.  بالشأن  يتعلق  فيام  موقفنا  وصحة  خطنا 

ال. أم  خاطئا،  ليبيا  حيال  موقفنا  كان  ان  حول 
مجلس  قرار  عىل  املوافقة  رفضت  «روسيا  موسكو:  من  سؤال  أوغانيسيان: 
استعادت  عقب  للناتو  ميكن  وهل  سورية.  يستهدف  الذي  الدويل  االمن 
الحرب  بدء  له  ميكن  هل  ليبيا،  عىل  حملته  أعقاب  يف  املال  وجمع  قواه 
االطليس  وان  خاصة  االمن،  مجلس  من  قرارات  اية  عن  مبعزل  سورية  عىل 

يوغوسالفيا؟». مع  التعاطي  يف  النحو  هذا  عىل  ترصف 
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موجة  اعتالء  االطليس  وحلف  املتحدة  الواليات  حاولت  وهل  أوغانيسيان: 
االحداث؟ هذه 

سري  اتخذه  الذي  املنحى  هو  ذلك  عىل  مثال  وخري  بالطبع.  بوغدانوف: 
اىل  ليبيا  أوصل  التحديد  وجه  عىل  الخارجي  والتدخل  ليبيا.  يف  االحداث 

اآلن. نراه  ما 
السورية،  القيادة  عن  او  القذايف  نظام  عن  مدافعني  لسنا  نحن  وعموما 
تقديم  خاللها  من  يتم  التي  الطريقة  عىل  شاهدين  بتنا  اليوم  اننا  بيد 
الغربيني  رشكائنا  بعض  ان  وكيف  منه  اسوأ  ال  نحو  عىل  السوري  النظام 
املامرسات  وهذه  البلد.  هذا  يف  االوضاع  نار  عىل  الزيت  بصب  يقومون 
بها  تقوم  التي  الخطوات  رغم  وباضطراد  ومنهجي  هادف  بشكل  تنفذ 
من  نطالب  الذي  للحوار  التمهيد  بغرض  واملعارضة  السورية  السلطات 
لها  هدفا  وضعت  قد  الغربية  االوساط  وبعض  بإطالقه.  وبشدة  جانبنا 
ليبيا  يف  شاهدنا  ولقد  ذاك.  او  البلد  هذا  يف  االوضاع  خلخلة  يف  يتمثل 
ونطالب  النزاع  طريف  من  واحد  طرف  جانب  اىل  للناتو  مبارشا  تدخال 

سورية. يف  الليبي  السيناريو  يتكرر  بأال 
التصويت  خالل  روسيا  أخطأت  «هل  بطرسبورغ:  من  سؤال  أوغانيسيان: 
خلق  حيث  الدويل  االمن  مجلس  يف  ليبيا  بصدد   1973 رقم  القرار  عىل 
عدم  رغم  ليبيا  يف  العسكرية  عملياته  لبدء  للناتو  ذريعة  القرار  هذا 

ذلك؟». يرشع  ما  االمن  مجلس  قرار  تضمن 
التعاطي  يف  السابقة  هذه  من  االن  عملنا  يف  ننطلق  نحن  بوغدانوف: 
االوسط  الرشق  منطقة  من  اخرى  قطاعات  ويف  السوري  املسار  عىل 
متسكنا  نؤكد  الليبية  االزمة  فرتة  طوال  كنا  بأننا  التذكري  وأريد  الكربى. 
االجابة  خالل  وميكنني  السيناريوهات.  هذه  ملثل  الرافض  املبديئ  مبوقفنا 
الدوام  عىل  نعلن  كنا  لقد  السابق.  يف  عنه  عربنا  ما  تكرار  سؤالكم  عن 
كافة  عىل  ينسحب  وهذا  املدنيني،  ضد  القوة  الستخدام  القاطع  رفضنا 
الليبية  السلطات  مع  العمل  كثفنا  املفهوم  هذا  من  وانطالقا  الليبية.  القوى 
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القدرة  ضاعفتها  والتي  افريقا  وشامل  االوسط   الرشق  دول  من  كبري  عدد 
الرضورية  االصالحات  غياب  حتى  أو  االجتامعية،  االصالحات  عىل  الضئيلة 
االجتامعية  واملشاكل  والبطالة  املسترشي  الفساد  عن  ناهيك  بعيد  زمن  منذ 

نفد. قد  الجامهري  صرب  فإن  هنا  ومن  االخرى. 
من  هي  فيها  للسكان  العظمى  االغلبية  ان  هو  العربية  الدول  مييز  وما 
يف  لها  مستقبال  االحيان  أغلب  يف  ترى  ال  التي  الشبابية  العمرية  الفئات 
االجتامعي  باالجحاف  شعورها  اىل  باالضافة  االجتامعية  املصاعد  غياب  ظل 
عىل  وتحض  الشباب  انتفاضة  تثري  املؤثرات  هذه  وكل  بحقها.  املامرس 
االلكرتونية  واملدونات  االجتامعية  الشبكات  صوره.  أبشع  يف  االحتجاج 
وتسهل  املشاركة  امكانية  الشباب  طبقة  تعطي  االخرى  االنرتنت  ووسائل 
االحتجاجات  ومكان  موعد  عىل  االتفاق  مثل  التنظيمية،  املسائل  حل  لها 

اطالقها. سيتم  التي  والشعارات 
الداخل،  من  نبعت  قد  الرتاكامت  هذه  كافة  أن  التامس  هنا  ميكننا  ولذلك 
ومع ذلك برتافق بالتدخل الخارجي. وعادة يظهر عدد كبري من الشخصيات 
ويدابون  االحتجاجات،  اشعال  عىل  الطرق  ومبختلف  ليعملوا  االجنبية 
قلب  بينها  من  والتي  االمد  بعيدة  االهداف  وضع  عىل  ذلك  خالل  من 
شاركوا  الذين  املرصيني  الشباب  من  الكثري  ان  رسا  وليس  الحاكم.  النظام 
الدورات  لتلقي  الخارج  اىل  سافروا  قد  كانوا  ببالدهم  االحتجاجات  يف 
رصبيا  اىل  هؤالء  يسافر  كان  التحديد  وجه  وعىل  املختلفة.  والتدريبات 
يف  ساهمت  التي  «التصدي»  تسمى  لحركة  ممثلني  عىل  هناك  ليتعرفوا 
وأجريت  والخربات.  املهارات  منها  وليكتسبوا  ميلوشيفيتش،  بنظام  االطاحة 
الدميقراطية  الصناديق  مختلف  قنوات  عرب  التدريبية  الدورات  هذه  مثل 
ايضا  الغربية  الدول  ويف  العامل  دول  مختلف  يف  الحكومية  غري  واملنظامت 
االمكانية  قد خلقت  الدورات  فإن هذه  وبالطبع  املتحدة.  الواليات  وضمنها 
وتنفيذ  النظام  ملناهضة  تنظيام  اكرث  بشكل  العمل  يف  الشباب  هؤالء  امام 

للحكومة. املناوئة  الحمالت 
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وباالستقرارعموما  بالتسوية  مبارشة  صلة  عىل  القضايا  من  والكثري  املنطقة. 
االوسط. الرشق  يف 

وعىل  ارادته  عن  باالفصاح  العريب  الشعب  رغبة  اىل  باحرتام  ننظر  ونحن 
هذه  دول  تكون  أن  ونريد  وسورية.  ومرص  تونس  يف  التحديد  وجه 
التنمية  نحو  الطموحات  ومتتلك  سيادة  وذات  ومستقلة  مستقرة   املنطقة 
الدينية  االنتامءات  عن  النظر  بغض  املواطنني  كافة  صالح  يف  يصب  فيام 
تربط  التي  االمد  طويلة  العالقات  من  نابعة  هذه  ورغباتنا  واالثنية. 
وتربطنا  للصداقة.  الرفيع  املستوى  عن  تنم  والتي  العربية  والدول  روسيا 
عن  ناهيك  االمد،  طويلة  املشرتك  النفع  ذات  الرشاكة  أوارص  الدول  وهذه 

واعرافها. الدول  هذه  وتقاليد  لعادات  نكنه  الذي  االحرتام 
أوغانيسيان: املستمعون من بطرسبورغ وموسكو يتساؤلون حول ان «بعض 
املنطقة  تشهدها  التي  االحداث  يف  لواشنطن  الخفية  اليد  يلمسون  املراقبني 
املنطقة  هيكلة  اعادة  اىل  الرامية  االمريكية  بالخطط  تكهناتهم  معززين 
هذه  طموحات  عن  تعرب  والتي  تنرش  التي  الخرائط  جانب  اىل  ورسمها، 
دويالت  اىل  مقسمة  املنطقة  دول  من  عدد  عليها  تبدو  والتي  الخطط 
يطبق  بات  االمريكية  الخطط  بنود  بعض  ان  وامللفت  صغرى.  وكيانات 

واآلراء؟». التنبؤات  هذه  مثل  عىل  تعليقك  فام  الواقع.  أرض  عىل 
تحدثنا  ما  اىل  العودة  وأود  املؤامرات  نظرية  اؤيد  ال  عموما  أنا  بوغدانوف: 
تلك  وكانت  تتكدس  واملشاكل   تنضج  كانت  فاالحداث  الحوار.  مطلع  عنه 
هذه  ملثل  رؤيتنا  املحتمل  ومن  مذكورة.  دولة  كل  يف  موضوعية  عمليات 
العامل.  من  اخرى  مناطق  يف  حتى  او  باملنطقة   اخرى  دول  يف  العمليات 
املرتاكامت  هذه  ان  عىل  التاكيد  الصعب  ومن  وآسيا.  افريقيا  هنا  وأعني 
االمر  ان  واعتقد  املنطقة.  خارج  يقع  ما  محور  او  مركز  من  صدرت  قد 
اختالف  فرغم  جامع.  بشكل  االوضاع  تصور  ويتعني  بكثري،  ذلك  من  اعقد 
بينها.  تربط   مشرتكة  كثرية  عوامل  توجد  املختلفة  البلدان  يف  االوضاع 
يف  السلطوية  االنظمة  ازمة  نضوج  يف  يتمثل  يل  يبدو  كام  هنا  واألمر 
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سارت  التي  لالحداث  حافزا  شكل  مام  بنفسه،  النار  تونيس  بائع  ارضام  منذ 
االجتامعية  املشاكل  تكدست  لقد  الدومينو.  ملبدأ  وفقا  ذلك  اعقاب  يف 
يف  الشكوك  بعض  تتبلور  وراحت  عقود.  طوال  املتطقة  يف  واالقتصادية 
وليبيا  ومرص  تونس  من  كل  قيادات  متارسه  الذي  السيايس  الخط  صحة 
يحدث  ان  املتوقع  من  وكان  لعقود.  الحكم  سدة  يف  استمرت  التي  واليمن 
انه  بيد  املنطقة،  بلدان  يف  االقتصادي  االجتامعي  االنفجار  ما  لحظة  يف 
طابعا  اخذت  التطورات  ان  حيث  اللحظة  بهذه  التكهن   املتعذر  من  كان 

االمر. بادئ  يف  لها  تلقائيا 
والعرشين  الخامس  «بثورة  يعرف  بات  ما  احداث  املثال  سبيل  وعىل 
الشباب  توافد  حينام  الجمعة  يوم  بدأت  قد  كانت  املرصية  يناير»  من 
االجهزة  مامرسات  عىل  لالحتجاج  القاهرة  قلب  يف  التحرير  ميدان  عىل 
يوما  اليوم  هذا  كان  حيث  املرصية،  الداخلية  وزارة  وترصفات  االمنية 
ككوم  تتعاظم  وصارت  ديناميكية  بعد  فيام  االحداث  واخذت  للرشطة. 
السلك  اعني   الينا،  بالنسبة  نهائيا  متوقعة  غري  كانت  ولقد  متدحرج.  ثلج 
وتحدث  انفسهم.  فيها  شارك  من  فاجأت  أنها  وحتى  باكمله،  الدبلومايس 
يكن  مل  احدا  ان  عن  القاهرة  يف  سفارتنا  اىل  قدموا  الذين  املرصيون  لنا 
البالد  قيادة  تتغري  وان  الرسعة  بهذه  السلطة  عن  مبارك  رحيل  يتوقع 
ان  بيد  بدأت  قد  الثورة  هذه  ان  هنا  القول  وميكننا  النحو.  هذا  عىل 
تحوالت  يبدو  ما  عىل  تحصل  ان  املرجح  ومن  بعد،  تحل  مل  نهايتها 

اليه. ستؤول  مبا  القول  اآلن  يصعب  جوهرية  داخلية 
التي  التغريات  هي  وما  عام  بشكل  االحداث  تقييم  وكيف  أوغانيسيان: 

الجيوسيايس؟ املجال   يف  التطورات  هذه  عن  تنجم  ان  لها  ميكن 
وغموضا.  حدة  أكرث  طابعا  تحمل  راحت  التطورات  بعض  ان  بوغدانوف: 
هذا  يف  التطورات  ستاخذه  الذي  املنحى  اآلن  حتى  الواضح  غري  ومن 
يف  عموما  االوضاع  عىل  تنعكس  ان  االحداث  لهذه  وكيف  ذاك،  او  البلد 
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الرشق االوسط وشامل افريقيا: 
منطقة عىل عتبة تحول داخيل جوهري

العامل» مع  لوجه  «وجها  مرشوع  اطار  يف  الحديث  اعد 
روسيا» «صوت  االذاعية  للرشكة 

http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/2227329/

الدولية»:  السياسية  «االحداث  مجلة  تحرير  رئيس  اوغانيسيان  أرمني 
االوسط،  الرشق  شؤون  يف  لديك  املرتاكمة  والخربة  الطويل  الباع  من  انطالقا 
تكهنت  قد  املثال  سبيل  عىل  كنت  إن  عن  بالسؤال  لك  اتوجه  ان  أود 
اليوم  نشهدها  التي  الهائلة  التطورات  هذه  مثل  بحدوث  مىض  عام  منذ 

املنطقة؟ يف 
القاهرة  من  عدت  لقد  الرويس:  الخارجية  وزير  نائب  بوغدانوف  ميخائيل 
يف  لها  كسفري  بالدنا  مثلت  ان  عقب   ،2011 العام  من  حزيران/يونيو  يف 
املنطقة  يف  انطلقت  التي  واالحداث  ونصف.  اعوام  ستة  ملدة  القاهرة 
اندلعت  لها  االوىل  الرشارة  فان  تعلمون  وكام  عليها.  عيان  شاهد  كنت 
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منحهم  يتم  الذين  املواطنني  فئات  توسيع  وتم  اطول  صارت  الفيزا  ومدد 
امليرسة. بالطرق  التأشريات 

واصبح  املسار،  هذا  عىل  التقدم  من  نوع  تسجيل  تم  االخرية  اآلونة  ويف 
االوريب  االتحاد  يزور  الذي  الرويس  املواطن  مبقدور  املثال  سبيل  عىل 
فيها  ينوي  التي  الثانية  املرة  ويف  واحدة،  ملرة  تأشرية  عىل  الحصول 
الثالثة  املرة  ويف  االستخدام،  ثنائية  التأشرية  له  متنح  الفيزا  عىل  الحصول 

االستخدام. متعددة  الفيزا  مينح 
الجانبني،  ملواطني  الحر  العبور  بنظام  العمل  اىل  باالنتقال  يتعلق  ما  أما 
حني  يف  النظام  هذا  العتامد  استعدادنا  عىل  مرة  من  وألكرث  أكدنا  فقد 
هذا  عىل  والحوار  بذلك،  للقيام  مستعدين  غري  االوربيون  رشكاؤنا  يزال  ال 

مستمرا. يزال  ال  الصعيد 
الفوري»  «باإللغاء  يقيض  سيايس  قرار  اتخاذ  عىل  يقترص  ال  هنا  واألمر 
من  كبرية  وبحزمة  مكلف  بربنامج  يتعلق  االمر  ان  بل  الفيزا،  لنظام 
للحدود  املحكم  الضبط  سبل  يف  اإلجراءات  هذه  وتتجسد  االجراءات. 
لكيفية  الناظمة  الوثائق  عىل  وبالتوقيع  سواء،  حد  عىل  الجانبني  قبل  ومن 
من  قدموا  الذين  االجانب  واملواطنني  الجانبني  مواطني  استقبال  إعادة 
آخر  ومبعنى  اآلخر.  الجانب  حدود  داخل  اىل  االتفاقية  جانبي  أرايض  أحد 
ريثام  االنتظار  وعلينا  حلها،  تتطلب  التي  املسائل  من  كبرية  حزمة  توجد 

القضايا. كافة  تسوية  تتم 

الدويل،  االمن  مجلس  ليبيا،  االستقرار،  عدم  مرحلة  الرئيسية:  الكلامت 
الحر. العبور  نظام  الصاروخي،  الدفاع  منظومة  بريكس،  مجموعة  سورية، 
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التي  الحساسية  من  املستوى  هذا  وراء  من  السبب  هو  وما  ماغنيتسيك، 
اليشء  يحدث  وال  مل   هل  القضية؟  هذه  إزاء  االمريكية  القيادة  تبديها 

نفسها؟». املتحدة  الواليات  يف  القبيل  هذا  من 
أنفسنا،  مع  رصيحني  نكون  دعونا  ويحدث.  بالطبع  حدث،  دينيسوف: 
استمرار  من  بد  وال  عادية،  غري  مسألة  ماغنيتسيك  قضية  بأن  نعرتف  وان 
ولو  حتى  انسان  موت  عن  املسؤولني  معاقبة  من  بد  وال  فيها،  التحقيقات 

املالية. املخالفات  بارتكاب  متورطا  االنسان  هذا  كان 
الرويس  الرئيس  فإن  السبب  ولهذا  الشمس،  كعني  واضحة  املسألة  وهنا 
القضية،  هذه  يف  التحقيقات  لسري  كبريا  اهتامما  يويل  شخصيا  ميدفيديف 
هذه  مالبسات  عن  الكشف  عىل  الدؤوب  بالعمل  حادة  وبلهجة  وكلف 

التحقيقات. اليه  ستخلص  مام  االستنتاجات  واستخالص  القضية 
يبذلها  التي  الحثيثة  املساعي  ان  عىل  الضوء  تسليط  من  هنا  يل  بد  وال 
ورمبا  حولها.  الكبرية  الشكوك  تثري  الصدد  بهذا  االمريكيني  املرشعني  مختلف 
ونابعة  الخطأ،  عن  برتفعهم  التامة  ثقتهم  عن  ناجمة  هذه  مامرساتهم 
اآلخرين  وباستطاعة  الدوام  عىل  األصح  هم  بأنهم  املطلقة  ثقتهم  من 

متفاوتة. وبنسب  مستوياتهم  من  االقرتاب  فقط 
أال  يف  ونأمل  نوعها،  من  االوىل  ليست  البادرة  هذه  أن  إذ  العمل،  وما 
ادراك  هو  الينا  بالنسبة  واملهم  املستقبل.  يف  البوادر  هذه  مثل  يتكرر 

غرينا. دون  علينا  ستعتمد  التحقيقات  نتائج  ان  حقيقة 
االستفسار  واريد  االوربية،  الشؤون  اىل  بالعودة  يل  اسمح  أوغانيسيان: 
التأشرية  نظام  حول  االوريب  واالتحاد  بالدنا  بني  املفاوضات  سري  حول  منك 

الجانبني. بني  القائم 
عىل  بالدنا  مواطني  حصول  ان  اشرياىل  ان  االمر  بادئ  أريد  دينيسوف: 
بني  التوقيع  عقب  بكثري  اسهل  اصبح  االوريب  االتحاد  اىل  الدخول  تأشرية 
لتيسري   2006 عام  اتفاقية  عىل  االوريب  االتحاد  يف  االعضاء  والدول  بالدنا 
اسهل  التأشريات  عىل  الحصول  اصبح  حيث  الجانبني،  بني  املواطنني  عبور 
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سياسية  بأهمية  التعاون  هذا  ويحظى  أوسع.  نطاق  عىل  إيجايب  هو  وإمنا 
يف  التعاون  عىل  والقدرة  بالثقة.  املرفقة  املقارنة  عن  ويعرب  كربى  ومعنوية 
بني  الثقة  من  نوع  وجود  يف  متجسدا  هاما  امرا  يعكس  العسكري  امليدان 
التصويب  مناظري  خالل  من  البعض  بعضهام  اىل  ينظران  ال  اللذين  الجانبني 

للتعاون. مستعدان  ذلك  من  العكس  عىل  بل  املتبادل، 
قد  العسكري  الصعيد  وعىل  االمريكية  الروسية  االتصاالت  فإن  وبالفعل 
شهد  قد  االخري  الطريان  ومعرض  ملحوظا.  تناميا  االخرية  الىونة  يف  شهدت 
ومن  سنوات.  اربع  منذ  االوىل  وللمرة  االمريكية  الحربية  الطائرات  حضور 
مشرتكة  عسكرية  ملناورات  استعداداته  الحريب  طرياننا  يواصل  ثانية  جهة 
التعاون  طريق  عىل  الخطوة صغرى  وهذه  االمريكية.  االرايض  عىل  ستجرى 

مييزها. مبا  تحظى  انها  بيد  البلدين  بني 
اىل  االمريكية  املدنية  الشحنات  عبور  واجوائها  بالدنا  أرايض  عرب  ويتم 
القائم  العسكري  التعاون  اطار  ضمن  هام  عنرص  ذلك  ويف  افغانستان 
اىل  العسكرية،  الوفود  زيارات  تبادل  دوري  بشكل  ويتم  الجانبني.  بني 
ما  إذا  وعموما  البلدين.  مياه  اىل  املتبادل  الحربية  السفن  دخول  جانب 
هنا  فيمكننا  العسكري  الصعيد  عىل  البلدين  بني  الحاصل  التعاون  اخذنا 
يطرأ  مل  البلدين  بني  العالقات  يف  التشغيل  اعادة  نهج  ان  عىل  التأكيد 

سلبي. تغيري  اي  عليه 
املسار  ألن  العسكري،  التعاون  عىل  تقترص  ال  بلدينا  بني  العالقات  ولكن 
مستوى  عن  ناهيك  البلدين،  بني  العالقات  يف  االهم  املنحى  يبقى  السيايس 
الروسية  الخارجية  وزاريت  متكن  مستوى  وعن  البلدين  قياديت  بني  العالقات 
مختلف  حل  عىل  يساعد  الذي  العمل  جو  عىل  الحفاظ  من  واالمريكية 

حيالها. الطرفني  نظر  وجهات  تتباين  والتي  منها  واملعقدة  املشكالت 
يف  االستقرار  عدم  من  بنوع  تسببت  ماغنيتسيك»  «قضية  أوغانيسيان: 
حول  مستمع  من  سؤال  لدينا  ويوجد  وواشنطن.  موسكو  بني  العالقات 
بقضية  الكبري  االمرييك  االهتامم  وراء  من  الغاية  «ما  مفاده:  املسألة  هذه 
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منظومة  مثل  مفهوم  عن  ونسمع  نتحدث  عندما  فإننا  االسباب  ولهذه 
هذه  ان  حقيقة  ادراك  علينا  يتوجب  اوربا،  يف  للصواريخ  املضاد  الدفاع 
تنرش  للصواريخ  مضادة  أمريكية  منظومة  وإمنا  اوربية  ليست  املنظومة 

االوربية. الدول  من  مبوافقة  اوربا  ارايض  عىل 
الدرع  إزاء  الراهنة  الفرتة  يف  االوربية  الدول  موقف  هو  وما  أوغانيسيان: 

االمريكية؟ الصاروخية 
االوربية  الدول  مواقف  فإن  املستقبلية  الناحية  من  نظرنا  إن  دينيسوف: 
عنا  يفصلها  ال  وألنه  الشامل،  بأمنها  معنية  اوربا  الن  وذلك  بناءة،  ككل 

االطليس. املحيط 
علينا  ويتعني  االوربية،  والدول  واحدة  قارة  يف  نعيش  اوربيون،  ايضا  ونحن 
ال  االوربية  الدول  فإن  ولذلك  مشرتك.  أمني  نظام  اقامة  املطاف  نهاية  يف 
تدخل  املسالة  هذه  ان  اىل  بذلك  ملمحة  بحدة  القضايا  هذه  معنا  تناقش 
ان  االوريب  الدول  تحبذ  وال  وواشنطن.  موسكو  بني  والجدل  الحوار  حيز  يف 
املناخ  عىل  املتحدة  والواليات  روسيا  بني  العالقات  يف  الحساسية  تنعكس 
بالنسبة  معقدة  املسألة  هذه  فإن  نرى  وكام  اوربا.  يف  العام  السيايس 
هي  االوربية  الدول  ان  عىل  التأكيد  تجديد  واريد  االوربيني.  رشكائنا  اىل 
النقاشات  خالل  ايجابيا  دورا  تلعب  وهي  القارية،  ألوربا  معافاة  نواة 
وواشنطن. موسكو  بني  أوربا  يف  الصاروخي  الدفاع  مسألة  حول  تدور  التي 

اآلونة  يف  راحت  واالجنبية  الروسية  االعالم  وسائل  بعض  أوغانيسيان: 
موسكو  بني  العالقات  يف  التشغيل  إعادة  نهج  انتهاء  عن  تتحدث  االخرية 
البلدين  يف  الدفاع  وزاريت  ان  عىل  الوسائل  هذه  تركز  حني  يف  وواشنطن، 
عىل  تعليقك  فام  التعاون.  يف  مستمرتني  تزاالن  ال  اللتان  الوحيدتان  هام 

ذلك؟
بني  التعاون  استمرار  اىل  االعالم  وسائل  اشارة  هو  يسعدين  ما  دينيسوف: 
التعاون  ان  اىل  الفت  أن  املناسبة  بهذه  ودعوين  البلدين،  دفاع  وزاريت 
فحسب،  نطاقه  عىل  باهميته  يحظى  ال  البلدين  بني  العسكري  الفني 
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وجهة  من  املتمثل  االسايس  باملبدأ  يخل  ال  بشكل  نرشها  خالل  التنسيق 
عىل  الحفاظ  خالله  من  يتم  ال  وبشكل  االمني،  العام  الطابع  يف  نظرنا 

اخرى. دولة  امن  حساب  عىل  معينة  دولة  امن 
وتوجد  املبدأ  حيث  من  الصاروخي  الدفاع  نعارض  ال  جهتنا  من  نحن 
عندما  تحقيقه  ميكن  االمن  ولكن  الدفاعية،  املنظومات  هذه  مثل  لدينا 
فيام  واشنطن  مع  الحوار  يف  مستمرة  دولة  بصفتها  وبالدنا  شامال.  يكون 
خطر  بأي  الشعور  عليها  يتعني  ال  للصواريخ،  املضاد  الدفاع  مبسائل  يتعلق 

االمريكية. الدفاع  منظومات  نرش  عن  ينجم  يهددها 
التحديد  وجه  عىل  السبب  ولهذا  عام.  بوجه  املشكلة  تتلخص  ذكرت  ويف 
لالخطار  املشرتك  التقييم  عىل  املتحدة  الواليات  مع  االتفاق  اىل  نسعى 
معها  التعاطي  من  بد  ال  انه  بيد  االخطار  هناك  توجد  ورمبا  الصاروخية. 
بأن  التكهن  هنا  ميكننا  اي  واملستقبلية.  اآلنية  النظر  وجهة  ومن  بجدية 
تحصل  ان  لها  رمبا  حني  يف  الصواريخ  اليوم  متتلك  ال  تلك  او  الدولة  هذه 
تجاهله  ميكن  ال  امر  وهذا  الزمن،  من  عقد  ميض  عقب  الصواريخ  عىل 

ايضا.
املشرتكن  االخطار  تقييم  عىل  والتعاون  الحوار  من  بد  ال  آخر  ومبعنى 
واالخطار  هذا  يومنا  اخطار  تقييم  ويجب  التالية،  بالخطوة  القيام  ثم  ومن 

مستقبال. الظهور  لها  ميكن  التي 
تقديم  عليها  يتعني  االتحادات،  بينها  فيام  تشكل  التي  الدول  عىل  ويتعني 
يرى  ان  لصديقك  ميكن  التي  بالخطوات  تقوم  اال  يف  املتلخصة  التعهدات 

له. تهديدا  فيها 
ذلك  ورغم  الكربى.  بالتعقيدات  مشوب  الصعيد  هذا  عىل  االمر  الواقع  ويف 
بني  التحديد  وجه  وعىل  تنقطع  ال  واملشاورات  مستمرا،  الحوار  يزال  ال 
والتكنولوجية  التقنية  الناحية  من  قادران  بلدينا  وألن  االمرييك  والجانب 
باقي  مبقدور  وليس  الصاروخي،  الدفاع  منظومات  وتصنيع  تصميم  عىل 

بذلك. القيام  الدول 
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يتعلق  فيام  وامكانياته  العمل  عىل  وقدرته  املجلس  فعالية  من  التقليل 
القرارات. باتخاذ 

متمثلة  اخرى   خصوصية  عىل  الضوء  تسليط  من  الصعيد  هذا  عىل  بد  وال 
والسؤال  العضوية.  ومؤقتة  دامئة  الدول  من  مكون  االمن  مجلس  ان  يف 
التي  الجديدة  الدول  فئات  هي  فام  سيتوسع  املجلس  كان  إن  هنا: 
فيه  الدامئة  العضوية  توسيع  مع  املجلس  توسيع  سيتم  هل  اليه؟  ستنضم 
التحوالت  مبوجب  تشكل  الذي  حاله  عىل  اإلبقاء  مع  توسيعه  ميكن  أم 
الدامئة  العضوية  منحها  عدم  مع  اليه  جديدة  دول  وانضامم  التاريخية 
بالعضوية  لتحظى  العامل  دول  من  اكرب  عدد  امام  املجال  يفسح  ما  فيه 

ايضا. للنقاش  الخاضع  السؤال  هو  هذا  فيه.  املؤقتة 
الدرع  عنارص  نرش  دون  الحيلولة  عىل  سنقدر  مدى  اي  اىل  أوغانيسيان: 
املستمرة  التأكيدات  ظل  يف  بالدنا،  حدود  مبحاذات  االمريكية  الصاروخية 
االيرانية.  للصواريخ  ستتصدى  الدرع  هذه  ان  عىل  الدهشة  تثري  والتي 

التأكيدات؟ هذه  توجه  بتم  رأيكم  حسب  من  مسمع  واىل 
إقناع  يحاولون  االيراين  الخطر  يتحدثون عن  االمريكان حينام  ان  دينيسوف: 
لواشنطن  املرسوم  الهدف  اقناعنا.  محاولة  من  اكرب  بشكل  بذلك  انفسهم 
القومي  والتفكري  العامل.  االمريكية عىل  الهيمنة  فرض  وراء  السعي  يتمثل يف 
تكون  ان  املتحدة  الواليات  عىل  يتعني  التايل:  النحو  عىل  يتلخص  االمرييك 
كل  يف  العنان  مطلقة  تكزن  ان  لها  بد  وال  محتمل،  عدو  اي  من  اقوى 

العامل. يف  مطلق  نفوذ  ذات  تكون  وان  يشء 
يتمكنون  ال  االمريكيان  ان  املعارص عىل  عاملنا  يف  شاهدون  نحن  الواقع  ويف 
كيف  املتحدة  الواليات  اىل  وانظروا  الحاسم.  الدور  لعب  من  الدوام  عىل 
بالنسبة  كان  كذلك  واالمر  افغانستان،  يف  العسكرية  قواها  بكامل  غرقت 

العراق. يف  اليها 
تتشكل  ان  اوربا  يف  االمريكية  الصاروخي  الدفاع  ملنظومة  بد  ال  انه  ونرى 
يتم  وان  جامعية  اسس  وعىل  املعارص  العامل  يف  القائم  الواقع  من  انطالقا 
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عىل  تبذلها  التي  النشاطات  خالل  من  العاملي  النطاق  عىل  املياه  لشح 
الصغرية  الدول  ان  عىل  سيؤكد  فإنه  يشء  عىل  ذلك  دل  وإن  املسار.  هذا 
الكربى. بالدول  أسوة  الدولية  الساحة  عىل  كبري  دور  لعب  مبقدورها  ايضا 

ال  التي  باملليارات  تقدر  مبيزانية  عمالق  هيكل  املتحدة  االمم  منظمة 
عن  االحيان  بعض  يف  ناجم  وذلك  فعال.  بشكل  إنفاقها  الدوام  عىل  يتم 
بعض  يف  تتحول  والتي  الحاالت  بعض  يف  عمدا  تصنع  التي  البريوقراطية 
تستطيع  ال  املتحدة  االمم  ومنظمة  احتامله.  ميكن  ال  امر  اىل  االحيان 
فالحاجة  هنا  ومن  قامئة  حقيقة  وهذه  العرص.  بركب  اللحاق  الدوام  عىل 
منظومة  سائر  تطال  بصورة  ولكن  املتحدة  االمم  منظمة  إلصالح  قامئة 

املتحدة. االمم 
الدويل  االمن  مجلس  نطاق  بتوسيع  تطالب  حقا  روسيا  هل  أوغانيسيان: 

اخرى؟ دوال  ليشمل 
وبالطبع  محددة.  تناقضات  ثناياها  يف  تخفي  القضية  هذه  دينيسوف: 
ذلك  عىل  التوافق  حال  يف  ولكن  يتوسع،  ان  الدويل  االمن  ملجلس  ميكن 
عىل  املتحدة  االمم  منظمة  يف  االعضاء  الدول  معظم  موافقة  حال  يف  او 

النحو.  هذا  عىل  يسري  وموقفنا  الخطوة،  هذه  مبثل  القيام 
االمن  مجلس  نطاق  توسيع  من  الغرض  ما  نفسه:  يطرح  الذي  والسؤال 
املجلس  يف  التمثيل  عىل  الحصول  ذلك  من  املطلوب  ان  هل  الدويل؟ 
العمل  عىل  قدرة  اكرث  االمن  مجلس  جسد  جعل  هو  املطلوب  ان  أم 
النظر  ووجهات  الرؤى  مختلف  الواسع  النطاق  عىل  يتجاهل  ال  وبشكل 

املتباينة. والتعاطيات 
توسيع  عىل  للموافقة  مستعدون  والصني  املتحدة  الواليات  شأن  شأننا  نحن 
عىل  الحفاظ  عىل  قادرا  املجلس  فيه  يكون  وبشكل  الدويل  االمن  مجلس 
بلدا   15 الراهنة  الفرتة  يف  املجلس  اعضاء  وعدد  العمل.  عىل  قدرته 
ذلك  فإن  ونيف،  عرشين  اعضائه  عدد  ليصبح  املجلس  توسع  وإن  عضوا. 
اىل  ذلك  يفيض  ان  دون  ولكن  املجلس  يف  املمثلة  الدول  طيف  سيوسع 
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التمرينات  هذه  مثل  مع  نتعاطى  ونحن  الربنامج.  هذا  ببنود  السعادة 
املعهود. نطاق  عن  خارجة  املبادرات  هذه  مثل  أن  من  منطلقني  بتحفظ 

كبرية  منظمة  املتحدة  االمم  منظمة  الزمالء.  ايها  بجدية  نتحدث  دعونا 
للغاية، منظمة تربط بني الدول وهي منظمة حكومية مشرتكة بني حكومات 
الدبلوماسيني،  من  عدد  املتحدة  االمم  اطار  ضمن  ويعمل  العامل.  دول 
الوفود  املنظمة  يف  العامل  دول  فيه  متثل  الذي  الوقت  يف  والشخصيات، 
لالمم  العامة  الجمعية  يف  دولها  متثل  والتي  العامل  حكومات  عن  املنبثقة 

املتحدة.
فيه،  دامئني  اعضاء  خمسة  من  يتكون  الذي  الدويل  االمن  مجلس  ويوجد 
سننتان.  منها  كل  عضوية  مدة  العضوية  دامئي  ليسوا  اعضاء  عرشة  ومن 
االخرى  والبيانات  القرارات  بإصدار  باعضائه  الدويل  االمن  مجلس  ويقوم 

التنفيذ. إلزامية 
بامؤسسات  يسمى  مام  واسعة  شبكة  املنظمة  لدى  توجد  ذلك  جانب  واىل 
ويوجد  واإلدارات.  الدوائر  مختلف  جانب  اىل  املتحدة،  االمم  لدى  الخاصة 
االمومة  صندوق  ويوجد  كبرية.  مبيزانية  لتنميتها  برنامج  ايضا  املنظمة  لدى 

بالعرشات. تقدر  للمنظمة  التابعة  األجهزة  وعموما  والطفولة. 
املثال  سبال  عىل  وتوجد  اليه.  املوكلة  املهام  ميارس  االجهزة  هذه  من  وكل 
لالمم  التابعة  واملنظامت  العاملن  يف  والجفاف  التصحر  مكافحة  مؤسسة 
حامية  مبسائل  املختصة  واألجهزة  الغابات،  بزراعة  تعنى  والتي  املتحدة 
ثقة  عىل  وكونوا  للمنظمة.  التابعة  االقتصادية  اللجان  عن  ناهيك  البيئةن 
الكونية. بالحضارات  املتعلقة  بالقضايا  تعنى  االجهزة ال  كافة هذه  بأن  تامة 

خالل  من  طاجكستان  تلعبه  الذي  الفعال  الدور  اىل  هنا  االشارة  وتجدر 
العذبة  املياه  عىل  الحصول  بقضايا  يتعلق  فيام  املتحدة  االمم  يف  عضويتها 
مناطقة  يف  العذبة  املياه  شح  مآزق  من  مخرج  عىل  العثور  يخص  وفيام 
والتي  الصغرية  الدولة  طاجكستان  ان  هنا  وامللفت  العامل.  من  كثرية 
التصدي  مسالة  اىل  التطرق  يف  سباقة  كانت  املياه  مشاكل  من  تعاين 
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موسكو  تنظر  «كيف  املتحدة.  االمم  منظمة  حول  سؤال  أوغانيسيان: 
التي  االساسية  املواثيق  نشاطاتها  خالل  املتحدة  االمم  منظمة  تجاوز  اىل 
املتحدة  االمم  ملنظمة  االسايس  الهدف  «ان  مقدمتها  يف  والتي  تبنتها 
املنظمة  مامرسة  واىل  الدوليني»،  والسلم  االمن  عىل  الحفاظ  يف  يتمثل 
ينظم  ميثاق  بوضع  االهتامم  اىل  االمر  فيها  وصل  ان  حتى  القضايا  كافة 
فهل  لها.  االساسية  االهداف  اهاملها  ظل  يف  الكونية،  بالحضارات  اللقاء 

املتحدة»؟. االمم  منظمة  إلصالح  برأيكم  الوقت  حان 
الدهشة.  تثري  التي  تلك  وتوجد  الجدية  التجاوزات  بعض  توجد  دينيسوف: 
لجنة  توجد  بالفعل  الدهشة.  تثري  املثال  سبيل  عىل  الكونية  والحضارات 
املتعلقة  الهامة  بالقضايا  تعنى  املتحدة  لألمم  تابعة  الفضائية  للشؤون 
الدول. مختلف  قبل  من  الفضايئ  املجال  القانونية الستغالل  املبادئ  بصياغة 

مؤخرا  وتم  املتحدة.  االمم  منظمة  متارسها  التي  الجدية  املهام  بني  ومن 
لها  ميكن  التي  الكونية  الحضارات  ممثيل  مع  التواصل  مسألة  بحث 
مع  بالتواصل  املنظمة  قيام  أهمية  عىل  التأكيد  وجرى  االرض  اىل  الوصول 
االرض.  لسائر شعوب  كممثل  املنظمة  لعمومية هذه  وذلك  القادمني  هؤالء 
األرض  لشعوب  خاص  ممثل  اختيار  اىل  السياق  هذا  يف  الحاجة  وبرزت 
طبعا.  وجدت  إن  الكونية،  الحضارات  ممثيل  مع  االتصاالت  بإجراء  يقوم 
ونصادف  الدهشة.  يثري  وبحثه  األمر  هذا  ان  عىل  هنا  تأكيدي  وأجدد 
عىل  بينها  ومن  يقرتحها  من  صدر  اتساع  عن  تعرب  التي  الحاالت  احيانا 
يوضح  قرار  مرشوع  الصغرية  اآلسيوية  بوتان  دولة  تقديم  املثال  سبيل 

السعادة. مفهوم 
االلفية  التنمية  أهداف  عنوان  تحت  برنامج  املتحدة  االمم  لدى  ويوجد 
الربنامج  لهذا  الرئييس  والهدف  املتحدة.  االمم  وثائق  يف  تدوينها  تم  التي 
عىل  والقضاء  التعليم  ونرش  العامل  يف  الفقر  عىل  القضاء  سبل  يف  يتمثل 
مفهوم  الحاق  بوتان  تقرتح  حيت  يف  الغذائية،  القضايا  وحل  االمراض 
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العالقات  عليها  بنيت  التي  يالطا  مبادئ  متانة  مدى  حول  سيمفريوبول 
الثانية؟. العاملية  الحرب  بعد  ما  مرحلة  يف  الدولية 

التصلب  تعني  وال  الجمود،  تعني  ال  املتانة  ان  ياسيدي  تعلم  دينيسوف: 
عن  تعرب  يالطا  منظومة  يالطا؟  منظومة  تعني  وماذا  يتغري،  العامل  والتجمد. 
للتوضيح  خاضعة  باتت  املبادئ  هذه  ان  الواضح  ومن  املبادئ،  من  حزمة 

تتزحزح. ال  متينة  أساسها  يف  املبادئ  هذه  تبقى  حني  يف 
يف  الحدود  وحدة  مبدأ  يأيت  املبادئ  هذه  بني  من  املثال  سبيل  وعىل 
تم  الذي  التطور  من  لنوع  تعرض  قد  املبدا  وهذا  الحرب.  بعد  ما  اوربا 
والتعاون  االمن  مجلس  عن  صدر  ختامي  بيان  يف   1975 سنة  توثيقه 
فيام  وسمي  هلسنيك  يف  ومقرراته  البيان  هذا  عىل  التوقيع  وتم  االوريب 

هلسنيك. باتفاقية  بعد 
تتغري.  اوربا  يف  الحدود  ان  نرى  الثامنينيات  اواسط  من  وبدءا  ذلك  ورغم 
تقسيم  خالل  حدث  كام  الشعوب  إرادة  عن  ناجام  التغيري  كان  وإن 
مبادئ  مع  يتناقض  ال  ذلك  فإن  مستقلتني،  جمهوريتني  اىل  تشيكوسلوفاكيا 

الحدود. وحدة 
كوسوفو؟ اقليم  عىل  االمر  هذا  ينسحب  وهل  أوغانيسيان: 

بالذات  السبب  ولهذا  كوسوفو.  عىل  ينسحب  ال  االمر  هذا  ال،  دينيسوف: 
ككيان  بكوسوفو  تعرتف  ال  العامل  دول  من  واسعة  وحزمة  بالدنا  فإن 
هذه  مه  التعاطي  ويف  رصبيا.  من  يتجزأ  ال  جزءا  إياه  معتربة  مستقل 
ينسحب  االمر  وهذا  كربى.  دولية  قانونية  مشكلة  تشكل  انها  نرى  الحالة 
ومع  قربص،  وشامل  بريدنيسرتوفيه،  وعىل  باغ  قره  يف  التسوية  عىل  ايضا 

املشابهة. الحاالت  هذه  من  عدد  اوربا  يف  يوجد  االسف 
هي  العاملية  واملنظومة  تغري،  يف  العامل  ان  اىل  االشارة  من  هنا  بد  وال 
والكل  املسار  هذا  عىل  الثابتة  األسس  تبقى  حني  يف  تغري،  يف  االخرى 
وألن  اوربا،  يف  الحدود  ازالة  وعي  عن  احد  يحاول  وال  بذلك.  معني  هنا 

باندورا. صندوق  بفتح  ينتهي  ان  له  ميكن  الحالة  هذه  يف  االمر 
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كافة  أي  والصني،  روسيا  فيه  الدامئني  العضوين  جانب  اىل  املجلس  يف 
ما  الدويل،  االمن  مجلس  يف  بتمثيلها  تحظى  الراهنة  الفرتة  يف  املجموعة 

االمن. ملجلس  اليومية  العمل  اجندة  صالح  يف  باملناسبة  يصب 
وحدة  يف  رشخ  ظهر  قد  كان  «ان  حول  مستمع  يسأل  أوغانيسيان: 
مؤخرا  اعلن  فقد  سورية»؟  يف  االوضاع  حيال  بريكس  مجموعة  موقف 
وجنوب  للهند  الدبلوماسية  املمثليات  بها  قامت  التى  املشرتكة  الخطوة  عن 

فيها. االشرتاك  عن  وروسيا  الصني  امتنعت  بينام  والربازيل،  افريقيا 
حيال  املجموعة  دول  بني  املواقف  يف  تناقض  اي  يوجد  ال  ال،  دينيسوف: 
املجموعة  دول  أن  الحديث  معرض  يف  ذكرت  ولقد  السورية.  املسالة 
العضوية  دامئتا  دولتان  هام  والصني  روسيا  بينها.  فيام  اليشء  بعض  متباينة 
تحظى  ال  افريقيا  وجنوب  والهند  الربازيل  حني  يف  االمن،  مجلس  يف 
وحينام  الليونة،  من  نوع  الثالث  وللدول  املجلس.  يف  الدامئة  بالعضوية 
بحزمة  متعلقة  املبادرة  ان  يعني  فهذا  مبادرة  اي  الدول  هذه  عن  تصدر 
االمن. مجلس  يف  العضوية  دامئة  الخمس  بالدول  قياسا  الدول  من  اوسع 

االمن  مجلس  عن  سابق  وقت  يف  بيان  صدر  قد  كان  املثال  سبيل  وعىل 
املبادرة  والجهة  الدول،  كافة  من  عليه  املوافقة  متت  سورية  حول  الدويل 
هذه  اخذت  حيث  الثالث،  الدول  هذه  كانت  البيان  هذا  مثل  إلصدار 
قد  الدول  هذه  عن  ممثلون  وكان  الوسيط.  دور  عاتقها  عىل  الدول 
التي  السبل  من  اي  عىل  للعثور  سعي  يف  السورية  العاصمة  اىل  توجهوا 
نجد  ال  السبب  ولهذا  سورية.  يف  األزمة  طريف  بني  الجسور  مد  شانها  من 

بريكس. نطاق  داخل  تناقضات  اية 
وجهات  منتلك  وإمنا  األصل  طبق  متشابهة  دوال  لسنا  اننا  واؤكد  واعود 

العاملية. املجريات  حول  للغاية  متشابهة  نظر 
العالقات  منظومة  متانة  اهمية  االحاديث حول  تدور  زالت  ما  أوغانيسيان: 
من  مستمع  ويتساءل  يالطا.  اتفاقيات  يف  اعتامدها  تم  التي  الدولية 
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او  الحل  عن  بالبحث  وتقوم  الدول  هذه  لتتجمع  تقريبا  واحد  منظور 
مجتمعة. البلدان  هذه  تقلق  التي  املسائل  ملواجهة  ايجاده 

دويل،  حلف  أو  دولية  منظمة  ليست  بريكس  مجموعة  ان  وأؤكد  وأعود 
متنامية  اقتصاديات  متتلك  دول كربى  بني  تربط  دبلوماسية  وإمنا هي شبكة 
منها).  حزمة  يف  وإمنا  املواقف  كافة  يف  (وليس  املتالقية  املصالح  وتجمعها 
ضمن  يوجد  وال  دولها  مواقع  يف  هرمية  املجموعة  هذه  يف  يوجد  وال 
قيادية  دول  اطارها  ضمن  يوجد  وال  االصغر،  واالخ  االكرب  األخ  نطاقها 
او  عظمها،  يف  تقريبا  متوازية  املجموعة  دول  وان  خاصة  تنفيذية،  ودول 

الوزن. نفس  من  الرياضيون  يقول  كام 
ويتم  الدول  هذه  قيادات  تجمع  التي  القمم  بريكس  حلبات  عىل  وتعقد 
االخطار  مواجهة  سبل  واالمن  الدويل  السلم  قضايا  بحث  القمم  خالل 
واالتجار  االرهاب،  املثال  سبيل  عىل  بينها  من  والتي  الجديدة  والتحديات 
دول  تعقدها  التي  اللقاءات  عن  ناهيك  وودي،  منفتح  جو  يف  باملخدرات 
عىل  العادة  وجرت  واملشاورات.  للتنسيق  الوزاري  املستوى  عىل  املجموعة 
الكربى  الفعاليات  انعقاد  قبيل  املجموعة  دول  مالية  وزارء  يجتمع  ان 
املواقف  توحيد  اجل  من  وذلك  العاملي،  املايل  النظام  برتتيب  املتعلقة 
لبحث  الزراعة  وزراء  لقاءات  ذلك  جانب  اىل  وتعقد  منفتح.  اساس  عىل 
كل  يف  الكبري  السكان  بعدد  والهند  الصني  وان  خاصة  الغذائية،  القضايا 
انضمت  الذي  الوقت  فب  الصعيد،  هذا  كربى هىل  مشاكل  تواجهان  منهام 
وروسيا  الغذائية.  للمواد  الكربى  املنتجة  الدول  الئحة  اىل  الربازيل  فيه 
املجال  هذا  يف  الرائدة  الدول  مصاف  تتبوأ  األخرى  هي  راحت  بدورها 
يف  مواقعها  تعزيز  خالل  من  املايض  العام  النظري  منقطع  تقدما  وحققت 
دول  عىل  يتعني  التي  القضايا  توجد  الدوام  وعىل  العاملية.  الغذاء  أسواق 

املسار. هذا  عىل  شيئا  نخفي  ال  ونحن  بحثها  بريكس 
من  مشجعة  الراهنة  والفرتة  املتحدة  االمم  منظمة  مع  تعاوننا  ونواصل 
املؤقتة  العضوية  اىل  افريقيا  وجنوب  والربازيل  الهند  من  كل  انضامم  ناحية 
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اىل  صائب  قوله  ان  وارى  هذا،  قوله  يف  القيرص  يد  عىل  أشد  دينيسوف: 
السؤال. يستحق  ال  االمر  وهنا  الحدود،  ابعد 

املمكن  غري  من  انه  نرى  الطبيعية  الجغرافية  الناحية  من  نظرنا  لو  وحتى 
مسلحة  قوات  لها  تكون  أال  روسيا  مثل  االطراف  مرتامية  شاسعة  لدولة 
االبعاد  كافة  ومن  البالد  حياض  عن  للذود  ومستعدة  القتال  عىل  قادرة 

وجوا. وبحرا  برا 
اهتامما  املسألة  هذه  تويل  وحكومتها  البالد  قيادة  فإن  جميعا  نرى  وكام 
نزاع  اندالع  نرجح  وال  أحد.  عىل  التعدي  ننوي  ال  حني  يف  النظري،  منقطع 
السالح  باستخدام  ال  بالدنا  عىل  حرب  إشعال  أو  النطاق  واسع  عسكري 

النووي. السالح  باستخدام  وال  التقليدي 
االخطار  وجود  جانب  اىل  قامئا،  يزال  ال  الحريب  التهديد  فإن  ذلك  ورغم 
وانطالقا  منفرد.  بشكل  مواجهتها  املتعذر  من  التي  الجديدة  والتحديات 
عىل  بالطبع  معتمدة  الجامعي  األمن  بناء  عىل  روسيا  تدأب  ذلك  من 
ال  االمر  ان  عىل  هنا  تأكيدي  وأجدد  املسلحة.  قواتها  وامقدرات  قدراتها 

الصعيد. هذا  عىل  االسئلة  طرح  يحتمل 
بريكس  مجموعة  تشكل  «ان  بريم.  من  مستمع  من  سؤال  أوغانيسيان: 
دون  للحيلولة  محاوالت  وجود  تلمس  هل  الدول.  بعض  حساسية  يثري 

بريكس»؟ نضوج 
هذه  العام.  املنظور  من  بريكس  مجموعة  عن  نتحدث  دعنا  دينيسوف: 
مع  يتالئم  الدول  من  عدد  بني  للقوى  جديد  توحيد  عن  تعرب  املجموعة 
املجموعة.  هذه  تواجهها  التي  املشاكل  لحل  الراهنة  املرحلة  خصائص 
وال  دولية  منظمة  ليست  بريكس  مجموعة  ان  اىل  هنا  االشارة  واريد 
من  لكل  الوطنية  السيادة  عىل  خارجة  أجهزة  اية  هيكليتها  يف  تحتوي 
اوائل  من  واحدة  إال  ليست  الواقع  يف  املجموعة  وهذه  االعضاء.  الدول 
من  العامل  يف  االحداث  دولها  ترى  دبلوماسية  شبكة  عن  تعرب  التي  االمثلة 
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عىل  ثالثة  دولة  دخول  امكانية  حول  االجنبية  االعالم  وسائل  تتناقلها  التي 
ممكن؟ االمر  هذا  وهل  سورية،  يف  االوضاع  لحسم  الخط 

العسكري  للتدخل  مستعدة  دولة  بوجود  علم  عىل  لست  إنني  دينيسوف: 
الدوليني  الالعبني  كافة  ذلك  من  العكس  عىل  بل  بسورية،  الخارجي 
باستمرار  تؤكد  وتركيا  االوربية  والدول  املتحدة  الواليات  مثل  االساسيني 
من  وبالدنا  السوري،  الداخيل  النزاع  يف  خارجي  تدخل  أي  رفضها  عىل 

بسورية. الخارجية  التدخالت  من  نوع  اي  تؤيد  ال  أيضا  أنها  املعروف 
الحليفة  الدول  لنا  تعدد  ان  لك  «هل  بطرسبورغ.  من  سؤال  أوغانيسيان: 

العامل؟». يف  لبالدنا 
اعداء  لدينا  يوجد  ال  لله  والحمد  انه  هنا  القول  االفضل  من  دينيسوف: 
او  االتحادي  بروسيا  املحيطة  الدول  اخذنا  ما  وإذا  املعارص.  عاملنا  يف 
وهذه  بالدنا  بني  فالعالقات  منها  القريب  الجغرايف  الفضاء  يف  الواقعة 

ومستقرة. ومتساوية  متوازية  الدول 
جورجيا،  هي  القاعدة  هذه  نطاق  عن  تخرج  التي  الوحيدة  والدولة 
لكن  البلد،  لهذا  العليا  السياسية  بالقيادة  املتعلقة  املشاكل  توجد  حيث 
الجورجي  الشعب  عىل  او  كدولة  جورجيا  عىل  ينسحب  ال  األمر  هذا 

التحديد. وجه  عىل 
وهي  الحلفاء  لدينا  يوجد  فالطبع  لروسيا،  الحليفة  بالدول  يتعلق  ما  أما 
املنظمة  هذه  ألن  الجامعي  االمن  معاهدة  منظمة  يف  االعضاء  الدول 
قمة  مؤخرا  انعقدت  ولقد  تحالفية.  سياسية  عسكرية  منظمة  إال  ليست 
للغاية  هام  بقرار  القمة  وخلصت  كازاخستان،  يف  للمنظمة  رسمية  غري 
التطورات اإلقليمية والدولية  يقيض بالعمل عىل تأقلم املنظمة مع خصائص 

املعارصة.
للقيرص  الشهرية  باملقولة  رأيك  ما  املانيا.  سؤال مشوق ألنه من  أوغانيسيان: 

واسطولها؟». جيشها  هام  حليفني  لروسيا  «ان  الثالث  الكسندر  الرويس 
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اوربا  دول  بعض  من  املحرتمني  زمالئنا  اصوات  تعايل  السياق  هذا  ويف 
حكومته،  واستقالة  االسد  بشار  السوري  الرئيس  بتنحي  املنادية  الغربية 
التغلب  عىل  سيساعدها  العاملي  العام  الرأي  بأن  السورية  للمعارضة  توحي 
للقبول  حاجة  توجد  ال  انه  يعني  ما  البالد  يف  الحالية  السلطات  عىل 
عن  ناجم  االوضاع  تعقيد  فإن  هنا  ومن  السلطات.  مع  مفاوضات  بأية 
سورية. يف  األوضاع  تفاقم  اىل  إال  تفيض  ال  القبيل  هذا  من  املامرسات  ان 

من  انه  هنا  فأقول  روسيا،  عىل  الضغوطات  حول  السؤال  شق  يخص  ما  أما 
الضغوطات  لهذه  ايضا  الصني  إخضاع  أو  للضغوط،  إخضاعنا  املمكن  غري 
كقوة  الترصف  ميكنها  الدويل  االمن  مجلس  يف  دائم  عضو  ايضا  الصني  ألن 

ومؤثرة. مستقلة  سياسية 
حادة  وتكون  معنا  مستمرة  النقاشات  وإمنا  علينا  الضغط  يتم  لن  ال، 
ظاهرة  يشكل  هذا  ولكن  اخرى،  أحيانا  املعززة  الوقائع  وتستخدم  احيانا 
ان  الدويل  االمن  مجلس  يف  للنقاشات  ميكن  ال  آخر  مبنى  أو  طبيعية، 
سابقا  التنازالت  تقديم  االمن  مجلس  يف  يتم  ومل  مغاير،  نحو  عىل  تدار 

املنوال. هذا  عىل  ايضا  تسري  اآلن  واالمور 
بني  هاتفيان  اتصاالن  واجري  السورية،  بالقيادة  مستمر  اتصال  عىل  ونحن 
وزير  بني  مستمرة  واملشاورات  االسد،  وبشار  ميدفيديف  دميرتي  الرئيسني 
واالتصاالت  املعلم  وليد  السوري  ونظريه  الفروف  سريغي  الرويس  الخارجية 

املستويات. كافة  عىل  البلدين  بني  مستمرة 
مبسؤولية  والتعاطي  الرتوي  اهمية  اىل  السورية  القيادة  انتباه  لفتنا  ولقد 

املظاهرات. إخامد  خاللها  من  ميكن  التي  السبل  اختيار  خالل 
من  وعدد  املتحدة،  االمم  ملنظمة  العام  االمني  يلعب  ذلك  جانب  واىل 
التي  السبل  عىل  العثور  محاوالت  خالل  من  فعاال  دورا  االممية  املنظامت 

سورية. اىل  االستقرار  اعادة  خاللها  من  ميكن 
عمال  إياه  معتربة  سورية  يف  العسكري  التدخل  ترفض  روسيا  أوغانيسيان: 
املعلومات  لنا  تفرس  ان  لك  كيف  برمتها.  املنطقة  عىل  وخطريا  هداما 
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خاطئة،  نراها  التي  الخطوات  بتلك  القيام  القرار  هذا  بنود  بعض  لفحوى 
مجلس  مائدة  عىل  وطرحها  املسألة  هذه  اىل  العودة  نواصل  السبب  ولهذا 

لبحثها. الدويل  االمن 
الليبي  النواع  طريف  امداد  تحظر   1973 رقم  القرار  بنود  فإن  وبالفعل 
باالسلحة  الليبيني  الثوار  بتزويد  احد  يقم  العسكرية، ومل  باالسلحة واملعدات 
ونحن  رسين  نصف  بشكل  ليبيا  اىل  السالح  مترير  تم  حني  يف  الثقيلة، 

بذلك. تام  يقني  عىل 
عىل  موسكو  تحصل  «هل  بطرسبورغ.  من  مستمع  من  سؤال  أوغانيسيان: 
الحرب  ظل  يف  سورية  يف  األوضاع  حول  املسيسة  وغري  املؤكدة  املعلومات 
من  اليها  الخلوص  ميكن  التي  االستنتاجات  هي  وما  الدائرة؟  املعنوية 
قبل  من  الخارجية  الضغوطات  اىل  بالدنا  تتعرض  وهل  املعلومات،  هذه 
ترضيهم؟   التي  االستنتاجات  اىل  الخلوص  عىل  حضها  بغرض  روسيا  اصدقاء 
الوافية  املعلومات  عىل  نحصل  اننا  عىل  التأكيد  هنا  يسعني  دينيسوف: 
للغاية  معقدة  أوضاعا  تعايش  التي  سورية  يف  يحدث  ما  حول  واملعززة 

للتفسري. قابلة  وغري  ومتشابكة 
االضطراب  وجود  عىل  يؤكد  عموما  البلد  هذا  يف  االوضاع  يسم  وما    
االضطرابات  إخامد  السورية  السلطات  محاوالت  عن  ويكشف  الداخيل 
وراء  الجامهريي  السعي  رضوب  من  رضبا  تعترب  ال  والتي  الشعبية 
زعزعة  وراء  وعي  عن  تسعى  التي  القوى  لتلك  انتفاضة  وإمنا  الدميقراطية، 

فيها. الحاكم  النظام  عىل  واالنقالب  الجمهورية  يف  االستقرار 
دولية  قضية  اي  غرار  عىل  السورية  املسألة  ان  اىل  االشارة  هنا  واريد 
مجلس  نطاق  وضمن  العاملي  املستوى  عىل  والنقاشات  للمداوالت  خاضعة 
فيه  الدامئني  االعضاء  الدول  مواقف  اروقته  يف  تتباين  الذي  الدويل  االمن 
للتأويل  قابل  وغري  واضح  بالدنا  وموقف  البلد.  هذا  يف  االحداث  تقييم  يف 
الوطني  الحوار  واطالق  العنف  اشكال  كافة  وقف  اىل  دعوتنا  يف  ويتمثل 

السوريني. بني  الشامل 



االحداث السياسية الدولية38

أندريه دينيسوف

ان  بالحسبان  األخذ  مع  القرار  بنود  بتطبيق  املتحدة  االمم  يف  االعضاء 
الوطنية. بترشيعاتنا  قياسا  باالولوية  تحظى  الدويل  القانون  نظم 

ما  اعتامد  كيفية  يف  تتمثل  تجاهلها  ميكن  ال  مهمة  توجد  ذلك  ورغم 
وانطالقا  بالدنا،  يف  الداخلية  الترشيعات  اىل  الدويل  القانون  عليه  ينص 

الرئيس. مرسوم  مبوجب  االعتامد  هذا  يتم  املبدأ  هذا  من 
الهيئات  مختلف  يف  الدويل  القرار  مطابقة  تستغرق  ان  العادة  وجرت 
اىل  يصل  االحيان  بعض  يف  االمر  ان  أو  ونصف،  شهر  او  كامل  شهر  نحو 
السلطة.  اجهزة  مبختلف  تتعلق  التي  املسائل  وجود  نتيجة  وذلك  شهرين، 
املعنية،  الروسية  الرسمية  الجهات  كافة  عىل  القرار  هذا  بتمرير  وقمنا 
رئيس  قرار  ان  عىل  هنا  التاكيد  واريد  عليه.  التوقيع  ذلك  اعقاب  يف  وتم 
ولذلك  االمن  مجلس  قرار  صدور  لحظة  منذ  مفعوله  رسيان  بدأ  البالد 

التناقضات. من  نوع  اي  وجود  املس  ال  هنا  فإنني 
قرار  إزاء  روسيا  اتخذته  الذي  املوقف  لنا  تفرس  أن  لك  هل  أوغانيسيان: 
التصويت  عن  بالدنا  احتجبت  عندما  ليبيا  بصدد  الدويل  االمن  مجلس 

عليه؟
يتضمن  زال  وما  عجل،  عىل   1973 رقم  القرار  اتخاذ  تم  لقد  دينيسوف: 
عن  التخيل  عىل  حضنا  ما  اعداده،   خالل  برضانا  تحظ  مل  التي  البنود 
ألفىض  القرار  ضد  صوتنا  وإن  التصويت.  عن  امتناعنا  خالل  من  تأييده 
مجلس  يف  دامئا  عضوا  بالدنا  بصفة  صدوره  وعدم  القرار  عرقلة  اىل  ذلك 

الفيتو. بحق  يتمتع  االمن 
قد  القرار  هذا  ان  عىل  التاكيد  وأجدد  تام.  وعي  عن  بذلك  قمنا  اننا 
تتامىش  ان  لها  يكن  مل  التي  الصيغ  صدوره  وعقب  اعداده  خالل  تضمن 
و»مطه»  بتأويله  تسمح  بطريقة  نصه   صياغة  عن  ناهيك  رؤيتنا  مع 

مختلفة. اهواء  عىل  وتفسريه 
وجه  عىل  الغربية  والدول  املتابعة  بفريق  يسمى  ما  يف  االعضاء  الدول  وإن 
املختلف  التفسري  خالل  من  وميكن  القرار.  بنود  بعض  تستغل  التحديد 
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تتمثل  والدبلوماسيني  الساسة  كاهل  عىل  امللقاة  املسألة  فإن  ذلك  ورغم 
عدم  من  الحالة  لهذه  السلبية  اآلثار  من  الحدود  أدىن  اىل  التخفيف  يف 
التمكني  ميكنها  التي  املقومات  الفرصة  سنحت  ان  خلق  ويف  االستقرار، 
عام  بشكل  التنمية  ألن  وذلك  التنمية،  من  جديد  طور  اىل  االنتقال  من 

القفزات. من  النحو  عىل  تسري 
سيكون  فرمبا  املعارص  التاريخ  اىل  االقل  وعىل  التاريخ،  اىل  عدنا  ما  وإذا 
املتوازنة  والتنمية  النسبي  والهدوء  االستقرار  مراحل  ان  القول  الحق  من 
عدم  مراحل  كانت  حني  يف  للغاية  قصرية  كانت  بديناميكية  واملستمرة 
اكرث  آثار  وذات  بكثري  اطول  كانت  االسف  ومع  والتخبط،  االستقرار 
عن  اتحدث  اآلن  لكنني  الحاالت  بعض  استثناء  هنا  (ميكن  مأساوية. 

عام).  بشكل  الظاهرة 
خلفية  عىل  بدأت  والتي  االستقرار  عدم  من  الحالية  املرحلة  طالت  لقد 
واألحرى  متفائلني،  نكون  دعنا  ذلك  ورغم  العاملية،  االقتصادية  املالية  االزمة 
وجود  يف  نأمل  وان  الحد،  عن  زائد  تشاؤم  اىل  الولوج  عن  نبتعد  دعنا 

االزمة. هذه  من  الخروج  مقومات 
العاملية  االقتصادية  االزمة  من  معك  بالحديث  ننتقل  دعنا  أوغانيسيان: 
من  املستمعني  أحد  يطلب  العاملي.  الصعيد  عىل   السياسية  االزمة  اىل 
دميرتي  الرئيس  توقيع  وراء  كان  الذي  السبب  عىل  التعليق  منك  موسكو 
صدر  قد  كان  حني  يف  متأخرا  ليبيا  ضد  العقوبات  قرار  عىل  ميدفيديف 

الزمن. من  ردح  قبل  الصدد  بهذا  الدويل  االمن  مجلس  قرار 
املعقدة.  املراسيمية  الحيثيات  اىل  االشارة  من  بد  ال  هنا  دينيسوف:  أندريه 
 17 يف  صدر  كان  ليبيا  بصدد  الدويل  االمن  مجلس  قرار  فإن  وبالفعل 

طويلة.  فرتة  منذ  اي   ،2011 آذار/مارس 
الترصف  يتضمن  الدويل  االمن  مجلس  قرار  ان  اىل  اإلشارة  من  هنا  بد  وال 
الدول األخرى  لبنوده. ورشعت بالدنا أسوة بكافة  العاجل  املبارش، والتطبيق 



االحداث السياسية الدولية36

أندريه دينيسوف
النائب االول لوزير الخارجية الرويس

الحمد لله ال يوجد لدينا اعداء يف عاملنا املعارص

عنوان تحت  روسيا»  «صوت  لراديو  مرشوع  ضمن  الحوار  ينرش 
العامل» مع  لوجه  «وجها   

اسمح  الدولية»:  السياسية  اوغانيسيان رئيس تحرير مجلة «االحداث  أرمني 
ألقينا  ما  إذا  انه  اىل  أشري  أن  الحديث  مستهل  يف  الوزير  نائب  سعادة  يل 
من  كبري  عدد  دخول  نلمس  فإننا  املعارص  عاملنا  يف  األوضاع  عىل  نظرة 
ان  عقب  فيها،  الوزن  انعدام  من  مأساوية  من  مرحلة  اىل  العامل  دول 
ناهيك  واقتصادي،  سيايس  استقرار  ظل  يف  الزمن  من  عقود  طوال  عاشت 
مختلفة  قارات  يف  وحتى  مختلفة  دول  يف  تظهر  التحوالت  هذه  ان  عن 
األحداث؟ هذه  بني  ما  الداخيل  للرابط  تصورك  هو  فام  العامل.  امتداد  عىل 

تفيد  التي  الفلسفية  النظرة  واتفضل  معقد.  سؤالك  دينيسوف:  أندريه 
وانطالقا  الجامهريية.  الظواهر  كافة  يف  والنتيجة  السبب  بني  الرابط  بوجود 
ليس  العامل  امتداد  وعىل  العاملية  الساحة  عىل  يجري  ما  فإن  ذلك  من 
هيكلية  تشكيل  خاللها  يتم  والتحوالت،  االستقرار  عدم  من  مرحلة  إال 
معارصة  الصعب  ومن  سواء.  حد  عىل  الدولية  وللعالقات  للعامل  جديدة 

عموما. التحوالت  هذه  مثل 
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العاملية  الساحة  عىل  يجري  ما  «إن  دينيسوف:  اندريه 

االستقرار  عدم  من  مرحلة  إال  ليس  العامل  امتداد  وعىل 

للعامل  جديدة  هيكلية  تشكيل  خاللها  يتم  والتحوالت، 

معارصة  الصعب  ومن  سواء.  حد  عىل  الدولية  وللعالقات 

مثل هذه التحوالت عموما. ورغم ذلك فإن املسألة امللقاة 

اىل  التخفيف  يف  تتمثل  والدبلوماسيني  الساسة  كاهل  عىل 

عدم  من  الحالة  لهذه  السلبية  اآلثار  من  الحدود  أدىن 

التي  املقومات  الفرصة  سنحت  ان  خلق  ويف  االستقرار، 

التنمية.» من  جديد  طور  اىل  االنتقال  من  التمكني  ميكنها 

الشكوك  بعض  تتبلور  «وراحت  بوغدانوف:  ميخائيل 

من  كل  قيادات  متارسه  الذي  السيايس  الخط  صحة  يف 

الحكم  سدة  يف  استمرت  التي  واليمن  وليبيا  ومرص  تونس 

االنفجار  ما  لحظة  يحدث يف  ان  املتوقع  من  وكان  لعقود. 

كان  انه  بيد  املنطقة،  بلدان  يف  االقتصادي  االجتامعي 

التطورات  ان  حيث  اللحظة  بهذه  التكهن   املتعذر  من 

االمر.» بادئ  يف  لها  تلقائيا  طابعا  اخذت 

نكن  مل  اننا  اىل  االشارة  من  بد  «ال  ريابكوف:  سريغي 

مع  العالقات  مستوى  يف  باهر  تحسن  عىل  كثريا  نعول 

بد  ال  البلدين  عالقات  يف  الصعوبات  ان  إذ  واشنطن، 

وعمليا  آخر.  او  مجال  يف  السطح  عىل  تطفو  ان  من  لها 

ميكن  ال  آنية  عملية  إال  ليست  التشغيل»  «إعادة  فإن 

عىل  اآلمال  نعلق  أننا  بيد  نهاية،  ال  ما  اىل  االستمرار  لها 

عنده  تبدأ  حد  اىل  الصاروخي  الدفاع  مشاكل  تتنامي  أال 

مرحلة  وتدخل  الفعيل،  بالرتاجع  البلدين  بني  العالقات 

اىل  العالقات  تصل  ان  حتى  واملعمقة،  امللموسة  الربودة 

الجليدية.» «بالحقبة  وصفه  ميكن  وضع 

Международная
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 سعد الدين العثامين

السلط  فصل  مببادئ  وتتشبث  واملؤسسات  الحق  دولة  عىل  وتتأسس 
العدالة. ونزاهة  القانون  وسلطة 

تحقيق  من  املغرب  والقيم  واملبادئ  واألسس  الخيارات  هذه  ومكنت 
املنشودين،  والرخاء  اإلزدهار  وتحقيق  وعزم  ثبات  بكل  التنموية  االهداف 
والذي  العامل،  يعرفها  التي  التحديات  كل  مواجهة  من  أيضا  متكنه  وهي 

فأكرث. أكرث  املصالح  مرتابط  الزمن  مرور  مع  أصبح 
تتمحور  ،التي  الخارجية  سياسته  مع  للمغرب  الداخلية  السياسة  وتتوافق 
وعدم  الوطنية  سيادتها  واحرتام  الدول  بني  السيادة  يف  املساواة  حول 
الخالفات  لحل  السلمية  الوسائل  واستخدام  الداخلية  شؤونها  يف  التدخل 
الدولية. الرشعية  واحرتام  التعددية  املرجعي  إطارها  يعترب  التي  والنزاعات، 

وهي  املغرب،  لبلدي  الخارجية  السياسة  تؤطر  التي  هي  املبادئ  وهذه 
املبادئ  نفس  وهي  االتحادية،  روسيا  مع  نتقاسمها  التي  املبادئ  نفس 
مختلف  مع  والتعاون  الجوار  حسن  وسياسات  املغرب  مبادرات  توجه  التي 

الدول.
واالمتنان. الشكر  كل  والسيدات  السادة  أيها  مني  وتقبلوا 

االمازيغ،  العريب»،  «الربيع  املغربية،  اململكة  املغرب،  الرئيسية:  الكلامت 
االندماج املغاريب،  بلدان االتحاد املغريب، املبادرة الوطنية، الصحراء املغربية. 
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التنمية يف املغرب عىل أربع دعامات ومرتكزات ،وهي تقوية  وتقوم سياسة 
والتصدير  لالستثامر  جهوي  كقطب  للمغرب  الرائدة  املكانة  وضامن  النمو 

اإلقتصاديني. الفاعلني  قدرة  وتقوية  التضامن  آليات  وتطوير  وإنعاش 
ينعم  الذي  والدميوقراطي،  املتفتح  والسيايس  االجتامعي  املناخ  وبفضل 
ميزانيته  من  هام  جزء  تسخري  من  املغربية  الدولة  ،متكنت  املغرب  بها 
البنيات  تخص  طموحة  مشاريع  عرب  اإلستقبال  بنيات  لتعزيز  االستثامرية 

واملطارات. الحديدية  والسكك  واملوانئ  الطرقية 
تروم  قطاعية  إسرتاتيجية  أوراش  إنطالقة  املغرب  أعطى  السياق،  هذا  ويف 
تعزيز جاذبية وتنافسية اقتصاده، ويتمثل ذلك يف مخطط  التنمية الصناعية 
بالقطاع  الخاص  األخرض  املغرب  ومخطط  السياحية  التنمية  ومخطط 
واالسرتاتيجية  البحري  الصيد  بقطاع  الخاص  «االزرق»  واملخطط  الفالحي 
واالسرتاتيجيات  املشاريع  ننىس  أن  دون  الطاقة،  موارد  لتنمية  الوطنية 

الرقمية. والتقنيات  واللوجيستيك  بالنقل  الخاصة  الهيكلية 
امللك  الجاللة  صاحب  شخصيا   يرعاها  التي  التضامن،  آليات  دعم  وبهدف 
البرشية،  للتنمية  الوطنية  باملبادرة  يعرف  ما  املغرب  أبدع  السادس،  محمد 
ودعم  املغريب  املجتمع  يف  التضامن  قيم  تعزيز  يف  مشاريعها  ساهمت  التي 
وتنمية  الهشاشة  وضعية  يف  األشخاص  ومساعدة  للدخل  املدرة  املشاريع 
همت  جهوية  مقاربات  عرب  اململكة،  أقاليم  مختلف  بني  الرتايب  التضامن 

العمومية. السياسات  كل 
السياسات  اهتامم  صلب  يف  البرشية  املوارد  تنمية  تبقى  اآلن  نفس  ويف 
العامة للدول املغربية ،وذلك عرب إصالح النظام التعليمي والتكوين ومالءمة 
والسياحية. والطاقية  والفالحية  الصناعية  القطاعات  حاجيات  مع  التكوين 

التي  الكربى  اإلصالحية  األوراش  أن  أبرز  أن  املبالغة  باب  من  وليس   .10
املغرب  جعلت  سنوات،  عرش  نحو  ومنذ  ألخرى  سنة  من  وتريتها  تزداد 
موقع  تعزيز  يف  أيضا  ساهم  ما  وهو  التطور  من  جديدة  مرحلة  يعيش 
واجتامعية  دميوقراطية  دستورية  ملكية  ترعاها  حديثة  كدولة  املغرب 
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يجمعهام  ما  وأن  خاصة  االفريقية،  القارة  دول  مع  التعاون  عرى  لتعزيز 
ومتجذرة. متينة  وثفافية  تاريخية  عالقات  هو 

استقاللها  لنيل  اإلفريقية  الشعوب  مع  للتضامن  دامئا  سباقا  املغرب  وكان 
هادفة،  مشاريع  عرب  التنمية  جهود  ودعم  االستعامر  نيل  من  وحريتها 
املشاريع  هذه  وكل  املعنية،  االطراف  كل  مصالح  يحرتم  تشاريك  وتعاون 
يف  فعالة  دينامية  إعطاء  من  الصديقة  االفريقية  والدول  املغرب  مكنت 
للتعاون  كبريا  وزخام  قوية  دفعة  واعطت  افريقيا   ودول  املغربية  العالقات 

القارة. دول  بني 
االقليمية  واالتحادات  املجموعات  مع  تجمعه  الذي  املغرب،  وعمل   .8
دول  مع  عالقاته  تعزيز  عىل  ومتقدمة،  خاصة  عالقات  األورومتوسطية 
كآلية  املتوسط،  اجل  من  االتحاد  إنشاء  ودعم  املتوسط  البحراالبيض  حوض 
التحديات  ملواجهة  االقليمية  الجهود  تكثيف  اىل  باألساس  تهدف  تنموية 
اإلزدهار  اإلستقرار وضامن  واملستقبلية وإحالل  اآلنية  والسياسية  االقتصادية 

املعنية. الدول  بني  التقارب  وتحقيق 
جريانه  مع  الجوار  حسن  مببدإ  وتشبثه  التنموية  املغرب  سياسة  ومكنت 
اتفاقيات  وتوقيع  االورويب  االتحاد  مع  خاصة  عالقات  ربط  ،من  الشامليني 
،التي  املتوسط  االبيض  البحر  حوض  دول  مع  الحال  وكذلك  عديدة  تعاون 

والتقدم. التنمية  لرضورات  واالستجابة  األمن  حفظ  بالخصوص  تتوخى 
تحرير  عىل  بعيد  عهد  منذ  املغرب  راهن  االقتصادي،  املستوى  عىل   .9
عىل  ترجم  ما  ،وهو  املجال  هذا  يف  اللبريالية  املفاهيم  وتبني  اقتصاده 
وراهن  الدول،  من  عدد  مع  الحر  التبادل  اتفاقيات  عرب  الواقع  أرض 
املاكرو  االستقرار  مكن  ،وقد  الوطني  اقتصاده  تنافسية  تحسني  عىل  كذلك 
الصغرى  واملقاوالت  الصناعي  النسيج  ودعم  املايل  القطاع  وتنمية  اقتصادي 
االقتصادية  املغرب  ذات  تحصني  من  األعامل  مناخ  تحسني  وكذا  واملتوسطة 
اإلقتصاد. جاذبية  عىل  والحفاظ  العاملية  املالية  األزمة  تداعيات  ومواجهة 
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مستقلة  فلسطينية  دولة  وإنشاء  والنامء  واالزدهار  واالستقرار  الحرية  يف 
الرشيف. القدس  وعاصمتها 

يكنه  الذي  الخاص  والعطف  القدس  للجنة  كرئيس  موقعه  من  وانطالقا 
السادس  امللك محمد  الجاللة  الشقي، ال يدخر صاحب  الفلسطيني  للشعب 
وهي  مستقلة،  دولة  انشاء  يف  الفلسطيني  الشعب  حق  عن  للدفاع  جهدا 
. الدويل  املجتمع  طرف  من  وتنويها  استحسانا  دامئا  لقيت  التي  املواقف 

مجلس  يف  دائم  غري  عضوا  حاليا  يعد  الذي  املغرب  موقع  وباعتبار   .6
واالمن  السالم  جهود  دعم  أجل  من  جهوده  يكثف  فإنه  الدويل،  االمن 
الذي  االمن،  مجلس  مستوى  للمغرب عىل  املتميز  الحضور  ،ويبقى  الدوليني 
تجند  عىل  دليل  خري  البناءة،  واقرتاحاته  فيه،  الوحيد  العريب  العضو  يعد 
وطرح  والعريب  االسالمي  للعاملني  العادلة  القضايا  لنرصة  الدائم  املغرب 
منها  العربية،  الساحة  تعرفها  التي  الشائكة  القضايا  لبعض  بناءة  حلول 
االزمة  هذه  لحل  محمودة  مبجهودات  املغرب  قام  والتي  السورية،  القضية 
الوطنية،  وسيادتها  الشقيقة  سورية  وحدة  عن  والدفاع  العنف  من  والحد 
كويف  املشرتك  والعريب  االممي  املبعوث  خطة  تنجح  أن  أمل  كله  واملغرب 
حتى  الواقع  أرض  عىل  كبري،  بشكل  العربية  املبادرة  من  امللهمة  عنان، 

ومطمئنا.  كرميا  يعيش  ان  السوري  للشعب  يتسنى 
أولويات  من  أولية  املغرب  يعتربها  التي  االخرى،  األساسية  القضايا  ومن 
واستقرار  أمن  هو  الدويل  االمن  مجلس  مستوى  عىل  ومبادراته  عمله 
وتوطيد  السمراء  القارة  دول  بني  التضامن  عالقات  وتعزيز  االفريقية  القارة 
تعزيز  وكذا  جنوب   – جنوب  مستوى  عىل  االهتاممات  متعددة  العالقات 
يتقاسم مع روسيا  أن  االنسان، وللمغرب كل الرشف واالعتزاز  مجال حقوق 
فيها  تتشابه  او  تتطابق  التي  الدوليةالراهنة،  القضايا  بكل  االهتامم  نفس 

وموسكو. الرباط  نظر  وجهات 
حريص  فهو  املنطلق  هذا  ومن  اإلفريقي،  بجذوره  فخور  املغرب  إن   .7
واآلليات  واالمكانات  السبل  كل  إيجاد  عىل  استقالله،  ،ومنذ  الحرص  كل 
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املنطقة  لشعوب  الشاملة  التنمية  وتحقيق  املغاريب  االندماج  يقوض  الذي 
املغاربية.

القضية  حول  عنه  تحدثت  ما  اىل  وباالضافة  السيايس،  املستوى  عىل   .4
اىل  أتطرق  أن  أود  وآفاقا،  واقعا  املغربية  الصحراء  تعني  التي  الوطنية 
يشكل  أمر  وهو  املغاريب،  االتحاد  مبوضوع  االمر  ،ويتعلق  أسايس  عنرص 
عرب  االختيار  هذا  ويرتجم  الخارجية،  سياسته  يف  أولوية  للمغرب  بالنسبة 
االندماج  تقوية  يف  املغاربيني،  رشكائنا  رفقة  للمساهمة،  حقيقية  إرادة 
املنطقة  مستوى  عىل  العالقات  وتوطيد  عموما،  العربية  الجامعة  دول  بني 

املستقبل. تسترشف  جديدة  مرحلة  يف  واالنخراط  املغاربية 
وقت  يف  عنها،  محيد  ال  أولوية  يعد  املغاريب  االندماج  فإن  منظورنا،  ومن 
أشكاله،  بكل  والتهريب  االرهاب  مخاطر  بسبب  مهددا  املنطقة  أمن  أصبح 
هذا  ،وسيمكن  الكربى  االفريقية  والصحراء  الساحل  مبنطقة  ينشط  الذي 
عىل  وكذلك  األمني  املجال  يف  التعاون  وتقوية  تعزيز  من  أيضا  االندماج 
املغاربية  البلدان  بني  االقتصادي  التكامل  وأن  خاصة  االقتصادي،  املستوى 
لرضورات  الحلول  ويقدم  االقليمية  بالتنمية  للرقي  أساسية  وسيلة  يعد 

املنطقة. وشعوب  دول  تعني  التي  التنمية 
االتحاد  دول  مع  عالقاته  لتوطيد  جاهدا  يعمل  يزال  وال  املغرب  وكان 
حد  لوضع  األمثل  الطريق  يشكل  الحوار  أن  من  واثق  وهو  املغاريب، 
املغاربية مستقرة وآمنة ومتطورة  املنطقة  باملنطقة وجعل  القامئة  للخالفات 

ومزدهرة.
أحتاج  فال  الخارجية،  السياسة  مجال  إطار  يف  ودامئا  اخرى،  جهة  ومن   .5
لقضية  ومستمرا  اهتامما  خاصا  دامئا  أوىل  املغرب  أن  عىل  التأكيد  اىل 
املرشوط  غري  املغرب  دفاع  جيل  بشكل  يعكسه  ما  وهذا  االوسط،  الرشق 
ودائم  عادل  سالم  لتحقيق  الدؤوب  وعمله  الفلسطينية  القضية  عن 
الفلسطيني  الشعب  حق  عن  الدفاع  ذلك  يف  ،مبا  االوسط  الرشق  مبنطقة 
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الحريات  مجال  باألساس  همت  والقانونية  املؤسساتية  االصالحات  من 
بالديناميكية  النسبي  تأثرها  إنكار  دون  العام،  الشأن  تدبري  ومؤسسات 

املذكورة. للثورات  الجهوية 
ملضمونه  دوليا  وتنويها  ترحيبا  لقي  الجديد  الدستور  أن  اىل  االشارة  وتجدر 
لضامن  جديدة  مؤسسات  وانشاء  خلق  عىل  نص  ،والذي  واملتوازن  املتقدم 
للقضاء  االعىل  واملجلس  املنافسة  مجلس  منها  خاصة   ، الجيدة  الحكامة 
للشباب  االستشاري  واملجلس  لالمن  االعىل  واملجلس  الدستورية  واملحكمة 
االقتصادي  واملجلس  الفساد  ملحاربة  املركزية  والهيئة  الجمعوي  والعمل 

االنسان. لحقوق  الوطني  واملجلس  والبيئي  واالجتامعي 
واملراقبة  الترشيع  مستوى  عىل  الربملان  دور  ليعزز  الجديد  الدستور  وجاء 
الحياة  وتخليق  السلط  فصل  مبدإ  عىل  واكد  الحكومة  رئيس  سلطة  وعزز 

الفساد. ومحاربة  السياسية 
الدميوقراطي  االصالح  مواصلة  هو  االصالحات  هذه  من  الهدف  ويبقى 
عرب  شاملة  تنمية  وتحقيق  البالد  يف  الدميوقراطية  املؤسسات  وتعزيز 
وتتأسس  البرشية  التنمية  حول  تتمحور  االبعاد  ومتعددة  مندمجة  مقاربة 
اإلعتبار  بعني  تأخذ  التي  الرتابية،  للحكامة  ومتجدد  جديد  منط  عىل  وتقوم 
مينحه  ،الذي  الذايت  الحكم  ملرشوع  كامل  احرتام  ويف  املحلية  الخصوصيات 

الجنوبية. اقاليمه  لساكنة  املغرب 
عن  السادس  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  أعلن  السياق،  هذا  ويف 
املتقدمة  للجهوية  الوطني  بالنمودج  تتعلق  عميقة  مؤسساتية  اصالحات 
كل  واقرتاحاتها  تصوراتها  من  ستستفيد  للجهوية  استشارية  لجنة  وإنشاء 
املغرب  طرحه  التي  الذايت  الحكم  مقرتح  فيها  مبا  اململكة  وجهات  مناطق 
وذي  بالجدي  وصف  الذي  املرشوع  وهو  الجنوبية،  أقاليمه  شؤون  لتدبري 
وهو  املتحدة،  االمم  هيئات  طرف  من  كبريا  استحسانا  ولقي  مصداقية 
يستجيب  وواقعي  سيايس  حل  إيجاد  من  سيمكن  الذي  كذلك  املقرتح 
نهايئ  بشكل  املفتعل  النزاع   وإنهاء  املعنيني  املغاربة  السكان  لتطلعات 
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 12 اىل  يعود  والذي  التاري،  عرب  املغريب  املليك  النظام  وعراقة  تجذر   —
والستمرار  السيايس  النظام  لرشعية  رمز  اىل  وتحوله  الوجود،  من  قرنا 
الوطنية  الوحدة  وحامي  الروحية  للقيم  ايضا  الضامن  وهو  املغربية،  الدولة 

والتنمية.  اإلصالح  إسرتاتيجيات  ملهم  وهو  املغرب  وسيادة 
الشمولية  االنظمة  انحرافات  وتجنب  االجتامعي  السلم  عىل  الحفاظ 
التعددية  وإقرار  الوحيد  الحزب  منع  عىل  والحرص  واالستبدادية  السلطوية 

التعبري. حرية  واحرتام  والسياسية،  الحزبية 
صاحب  قيادة  تحت  املغرب  حرص  واملنطلقات  الثواب  هذه  عىل  وبناء 
الجاللة امللك محمد السادس من إعطاء دينامية رسيعة للتطور الدميوقاطي 
جريئة  وإصالحات  جديدة  مؤسساتية  أوراش  فتح  عرب  وذلك  واملجتمعي، 
لتدبري  للسلطة  الجديد  اعتامد  املفهوم  ضمنها،  من  االبعاد  متعددة 
للثقافة  االعتبار  وإعادة   2004 سنة  األرسة  مدونة  ومراجعة  العام  الشأن 
هيئة  وإحداث   2001 سنة  الوطنية  للثقافة  أسايس  كمكون  االمازيغية 
جديد  منوذج  مأسسة  من  مكنت  التي   ،2004 سنة  واملصالحة  اإلنصاف 

املايض. صفحة  وطي  االنتقالية  للعدالة 
وزخم  دينامية  إعطاء  يف  املغرب  نجح  أيضا  األسس  هذه  من  وإنطالقا 
جديد للحياة السياسية وتدبري الشأن السيايس الوطني وتعزيز دور االحزاب 
الرقابية  والوسائط  األجهزة  من  وعريها  املدين  واملجتمع  والنقابات  السياسية 
وآليات  أخرى لضامن السري العادي للمؤسسات العاملة يف مختلف املجاالت.

،الذي  إصالحي  مسلسل  نهج  عىل  إستقالله  منذ  املغرب  خطى  وقد 
تسارعت وتريته مع نهاية تسعينيات القرن املايض، وهمت هذه االصالحات 
بوضع   2011 سنة  توجت  سواء،  حد  ،عىل  واإلقتصادية  السياسية  الجوانب 

جديد. دستور 
إصالحات  دينامية  نتاج  هي  املغرب،  عرفها  التي  الهامة  اإلصالحات  وتبقى 
لتدخل  املنطقة  يف  وقعت  التي  الثورات  تنتظر  مل  وعميقة  مسرتسلة 
ودؤوب  طويل  عمل  نتيجة  ،بل  الواقع  أرض  عىل  وترتجم  التنفيذ  حيز 
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الرشكاء  لروسيا من بني  بالنسبة  يعد  بكونه  املغرب فخور  أن  لكم  2. وأؤكد 
حجم  املبادالت  بلغ  أن  بعد  واالسالمي،  العريب  املستويني  عىل  األوائل 
الحجم  هذا  أن  يقني  عىل  أين  اال   ،2011 سنة  دوالر  مليار   2 نحو  التجارية 
يعكس  وال  وروسيا،  املغرب  طموحات  مستوى  دون  يبقى  أهميته  ورغم 

عامة. واالقتصاد  خاصة  األعامل  مجال  يف  الحقيقية  مؤهالتهام 
تنويع  برضورة  الراهن  الوقت  يف  مقتنع  املغرب  فإن  املنطلق،  هذا  ومن 
عليها  يتوفر  التي  التعاون،  إمكانيات  كل  واستغالل  التجارية  املبادالت 
بفضاء  يتسم  املغرب  أن  اىل  االشارة  مع  املشرتكة،  املصلحة  فيه  ملا  البلدان 
املستثمرين،  من  لغريهم  كام  الروس،  للمستثمرين  مينح  لألعامل  رحب 
املغرب  به  ينعم  وسيايس  اقتصادي  استقرار  إطار  يف  رضيبية  إمتيازات 
ميكنها  ال  إيجابية  ومشجعة  عوامل  وهي  العامل،  عىل  اقتصاده  وانفتاح 

الرشاكة. توطيد  يف  تساهم  أن  إال 
املغرب  به  ينعم  الذي  السيايس  االستقرار  عن  حديثنا  سياق  ويف   .3
أتقاسم  أن  يل  بد  ال  انه  أرى  اململكة،  تتيحها  التي  االستثامر  وفرص 
بثبات  املغرب  ينهجه  الذي  الدميوقراطي  املسلسل  عن  الحديث  معكم 
املغرب  اليها  بادر  التي  السياسية،  االصالحات  وتتميز  عديدة،  سنوات  منذ 
هذه  وتوضح  الجغرافية،  معنا  تتقاسم  املنطقة  دول  من  العديد  دون 
أكدته  ما  وهو  استثناءا»،  يعد  «املغرب  ملاذا  جيل،  بشكل  اإلصالحات، 
املغرب،  ينهجها  التي  االصالحات  عن  حديثها  يف  الرائدة  الدول  من  العديد 

العريب». «بالربيع  يعرف  ما  ظل  يف 
االبعاد،  ومتعددة  مندمجة  مقاربة  عرب  اإلصالحات  وإنجاز  اعتامد  تم  وقد 
ما  بني  وما  محيل  وطني  هو  ما  بني  وما  وكوين  عاملي  هو  ما  بني  مزجت 
وخصوصيات  كثرية  دعائم  عىل  وتركزت  خصويص،  هو   ما  وبني  عام  هو 

التايل:  يف  نلخصها  ان  ميكن  وقانونية،  وحضارية  مؤسساتية 
وحافظ  متاسكها  يف  ساهم  ما  ،وهو  التاريخ  يف  املغربية  األمة  تجذر   —

الوطنية. وهويتها  أصالتها  عىل 
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والتقني  العلمي  أو  الثقايف  أو  التجاري  باملجال  األمر  تعلق  سواء  الحيوية، 
العليا  املعاهد  يف  التكوين  فرص  من  املغرب  واستفاد  والجوي.  والبحري 
إسهامات  قدموا  مغريب  إطار   1500 من  ازيد  منها  تخرج  التي  السوفياتية، 

والعلمية. التقنية  املجاالت  يف  نبيلة 
املنحى  نفس  عىل  الصديقني،  البلدين  وروسيا،  املغرب  بني  التعاون  واستمر 
عىل  البلدين  بني  السيايس  الحوار  وتعزز  السوفيايت،  االتحاد  إندثار  بعد 
التوجه  ذات  البلدين  املشرتكة ومصالح  املنفعة  تقوم عىل  مستويات عديدة 
تشمل  عديدة  تعاون  اتفاقيات   أطرتها  والثقايف،  االقتصادي  أو  السيايس 
والصناعة  البحري  والصيد  والتجارة  الفالحة  ومجاالت  التقنية  القطاعات 

املناجم.  واستغالل  العلمي  والبحث  الغذائية 
بشكل  أدى  واملجدي  الغني  التعاون  هذا  أن  عىل  التأكيد  اىل  أحتاج  وال 
مستوى  بلوغ  من  ومكننا  العالقات  من  ومتينة  راقية  مستويات  اىل  طبيعي 

االسرتاتيجيني.  الرشكاء 
تاريخية  استمرارية  إطار  يف  بلوغها  فتم  االسرتاتيجية  الرشاكة  مرحلة  أما 
العالقات  وتوطيد  لدعم  املشرتكة  اإلرادة  وترجمتها  للعالقات،  وواقعية 
واعطى  البلدين.  شعبي  تجمع  التي  األوارص  وتعزيز  فأكرث  أكرث  الثنائية 
صاحب  طرف  من   2002 سنة  وقع  الذي  االسرتاتيجية،  الرشاكة  إعالن 
دفعة  بوتني،  فالدميري  الرويس  والرئيس  السادس  محمد  امللك  الجاللة 
توقيع  أمام  الباب  فتح  كام  الثنائية  التعاون  لعالقات  كبريا  وزخام  قوية 
االعامل  رجال  واتحادات  البلدين  يف  التجارة  غرف  بني  قطاعية  إتفاقيات 

التقنية. والقطاعات  البحث  ومراكز 
يف  والتعاون  املبادالت  مجال  يف  واسعة  آفاقا  الرشاكة  هذه  فتحت  كام 
مستوى  وانتقل  بلدينا،  القتصادي  كبرية  منفعة  لها  والتي  تظهراته،  مختلف 
واعدة  مجاالت  يف  والتعاون  االستثامرات  مستوى  اىل  التجارية  املعامالت 
اقتصادية  ومشاريع  البحري  والصيد  الحديثة  والتكنولوجيات  السياحة  مثل 
اخرى تنموية هامة، تهم قطاع الطاقة املتجددة والطاقة الحرارية والسدود.
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ميزها  الذي  االيجايب،  وتطورها  البينية،  التاريخية  العالقات  عىل خصوصيات 
الرحبة. وآفاقه  الثنايئ  للتعاون  الراهن  والوضع  الوقت  طول 

وتقاسم  الحضور  اسئلة  مع  للتجاوب  تام  استعداد  عىل  أنني  اىل  واشري 
النظر. ووجهات  األفكار 

املغربية  الديبلوماسية  العالقات  خصوصية  أن  أؤكد  أن  بداية  يل  بد  ال   .1
ومتيزت  سنة،   200 نحو  اىل  تعود  العالقات  هذه  كون  يف  تتمثل  الروسية 
التشاور  وروح  املتبادل  واإلحرتام  الودي  بطابعها  واألجيال  العصور  مر  عىل 
وتطورا  منوا  الثنائية  العالقات  وعرفت  املشرتك.  االهتامم  ذات  القضايا  حول 
يف  التعاون  مبستوى  اإلرتقاء  اتجاه  ويف  بل  الودي  طابعها  يف  فقط  ليس 
مجاالت مختلفة اىل مستويات مهمة  من أجل السمو اىل رشاكة اسرتاتيجية 

معاين. من  الكلمة   تعني  ما  بكل 
 18 ال  القرن  اىل  وروسيا  املغرب  بني  الصداقة  عالقات  مرحلة  وتعود 
الله  عبد  بن  محمد  املغريب  السلطان  اتخذه  الذي  القرار  اىل  وبالتحديد 
البلدين  لسفن  االمتيازات  نفس  مبنح  الثانية  إيكاتريينا  الروسية  واالمرباطورة 

الرضورية. الحامية  يف  ذلك  مبا 
منذ  املفعول  سارية  الديبلوماسية  والعالقات  السلم  معاهدة  بقيت  وقد 
الحرب  اندالع  إبان  البلدان  عرفها  التي  الجمود  مرحلة  باستثناء  الحني،  ذلك 
الجمود  حالة  أن  إال   ،1917 سنة  البولشوفية  الثورة  وقيام  الثانية  العاملية 
مكن  ما  وهو   ،1956 سنة   استقالله  املغرب  نيل  بعد  ستبدد  ما  رسعان 
بها  واإلرتقاء  أفضل  نحو  عىل  والرباط  موسكو  بني  العالقات  تعزيز  من 

وطموحة. عالية  مستويات  اىل 
أول  وكان  املغرب،  استقالل  بعد  مبارشة  فانطلقت  التعاون  مرحلة  أما 
بالدولتني  حذى  ما  وهو  السوفيايت،  االتحاد  هو  االستقالل  بهذا  اعرتف  بلد 
قائدا  تبادل  كام  السفراء  وتبادل  الديبلوماسية  العالقات  إقامة  اىل  مبارشة 
البلدين  تحفيز  من  التجاوب  هذا  ومكن  الرسمية،  الزيارات  آنذاك  البلدين 
والقطاعات  املجاالت  مختلف  يشمل  األوجه  متعدد  تعاون  أسس  لبناء 



االحداث السياسية الدولية24

 سعد الدين العثامين

وتوفر  ووازن  مرجعي  إعالمي  تراث  من  االنتهال  من  واملستقبلية  الحالية 
الفرقاء. مختلف  بني  النظر  وجهات  وتبادل  التفكري  لحفز  مواتيا  إطارا 

يف  بني  بشكل  تساهم  املوقرة  مجلتكم  أن  عىل  التأكيد  اىل  نحتاج  وال 
روسيا،  يف  القرارات  وأصحاب  الديبلوماسية  للفعاليات  األفكار  صياغة 
ملحرتيف  مناسبا  منربا   ، وندواتها  التحليلية  املنشورات  عرب  توفر،  أنها  كام 
السياسة،  عامل  يستهويهم  والذين  والديبلومايس  السيايس  الحقل  وناشطي 
النقاشات  يف  واملشاركة  السياسية  التحاليل  يف  الواردة  األفكار  إلستنباط 
بخصوص  ومقارباتها  لروسيا  الخارجية  السياسة  عىل  قرب  عن  والتعرف 

الراهنة. الدولية  السياسية  القضايا 
معكم  أتقاسم  ليك  يل  أتحتموها  التي  الفرصة  عىل  الشكر  جزيل  وأشكركم 
وإختياراتها،  املغربية  اململكة  تهم  قضايا  حول  النقاش  وإغناء  االفكار  بعض 

الخارجية. السياسة  أو  الداخلية  بالسياسة  املتعلقة  سواء 
منها  سواء  الشاملة،  االصالحات  أن  اىل  البداية  يف  االشارة  من  بد  وال 
يف  املغرب  بها  قام  التي  املؤسساتية  االصالحات  او  واملعيارية  القانونية 
املسرية  يف  ثقة  بكل  االنخراط  من  اململكة  مكنت   ، االخرية  السنني 
إغفال  دون  األساسية،  والحريات  والقانون  الحق  ودولة  الدميوقراطية 
اآلونة  يف  برزت  التي  الجديدة  التحديات  كل  ملواجهة  املغرب  استعداد 

واالقليمية. الدولية  الساحتني  عىل  األخرية 
افرقيا  شامل  منطقة  عرفتها  التي  الشعبية  واالنتفاضات  الثورات  وشكلت 
للميض  للمغرب  حافزا  جغرافيا،  املغرب  اليها  ينتمي  التي  االوسط،  والرشق 
البرشي  العنرص  فيها  يشكل  والتي  االقتصادية  التنموية  مسريته  يف  قدما 

االساسية. الركائز  إحدى 
سياق  يف  املغرب  يقودها  التي  التحوالت  تفاصيل  يف  الخوض  قبل  ولكن 
التي  العالقات  ودور  أهمية  برتكيز  أثري  أن  أود   ، االقليمية  التحوالت 
كلمتي  مضامني  يف  وسأعرج  االتحادية،  بروسيا  املغربية   اململكة  تجمع 
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السعادة، اصحاب 
الدولية»،  السياسية  «االحداث  مجلة   تحرير  رئيس  السيد 

املجلة، تحرير  هيئة  اعضاء  والسيدات  السادة 
وساديت، سيدايت 

املرموقة  الدولية»  السياسية   «االحداث  مجلة  دعوة  ألبي  ان  الرشف  يل 
هذه  من  تجعل  والتي  والعميقة،  الغنية  الصحفية  بتحليالتها  تتميز  التي 
الساحة  يف  طيبة  سمعة  ومتنحها  الرزين  الصحايف  االداء  يف  مرجعا  املجلة 

االعالمية.
من  أزيد  قبل  النور  رأى  مجلتكم  عن  صادر  مقال  أول  أن  علمت  وقد 
ومينح  رمزية،  داللة  من  أكرث  يحمل  املوقرة  مجلتكم  وقدم  سنة.   90
الناجح  املسار  طيلة  مجلتكم  عن  الصادرة  املقاالت  ان  عىل  ايضا  الدليل 
الخارجية  للسياسة  وأيضا  بل  فقط  لروسيا  ليس  إعالميا  تراثا  أضحت  لها 
السياسية  والفعاليات  الشخصيات  وآراء  نظر  وجهات  تعكس  والتي  الدولية، 
األجيال  ايضا  متكن  أنها  كام  روسيا،  تاريخ  مجرى  يف  أثرت  التي  الهامة 



مراد مدليس

عىل  افريقيا  تنمية  اجل  من  الجديدة  والرشاكة  االفريقي  االتحاد  ولدعم 
العرشين  ومجموعة  الكبار،  الثامين  مجموعة  أطر  وضمن  الثنايئ  املستوى 

بريكس. ومجموعة  الكبار، 
روسيا  مع  املشرتكة  االهداف  تقاسم  يسعدنا  والسادة!  السيدات  أيها 
يف  الدميقراطية  وتحقيق  الجوانب  متعددة  العالقات  اقامة  يف  واملتمثلة 

الدولية. العالقات 
االقتصاد  نطاق  ضمن  املبذولة  الجبارة  الروسية  للجهود  باهتامم  ونرقب 
النظام  اصالح  يف  موسكو  مشاركة  التحديد  وجه  عىل  هنا  ونعني  العاملي، 
بد  وال  جديدة.  عاملية  ازمة   حدوث  دون  الحيلولة  بهدف  العاملي  املايل 
وان  املطاف،  نهاية  يف  بثامره  يأيت  ان  من  واملسؤول  العقالين  النهج  لهذا 
عاملية  إدارة  منظومة  يخلق  وأن  العامل  دول  بني  أكرب  تضامن  اىل  يفيض 

الثقة. عىل  مبنية 
وتدعيم  الدويل  القانون  سيادة  تعزيز  اىل  الرامي  الرويس  بالنهج  ونرحب 
االجيال  توريث  اجل  من  وذلك  املتحدة  االمم  ملبادئ  وفقا  العاملي  السلم 
مشرتك  عام  توجه  ظل  يف  الزائدة  العسكرة  من  خاليا  مساملا  عاملا  القادمة 

البيئة. وحامية  الفقر  عىل  والقضاء  التقدم  نحو 

االفريقية. القارة  العربية،  الدول  والجزائر،  روسيا  الرئيسية:  الكلامت 
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مشاركة  جانب  اىل  تنفيذه،  من  االخرية  املراحل  يف  وصار  منه  باملئة   80
فيها. بانجازها  املعنية  الدول  يف  التكاملية  املشاريع  تنفيذ  يف  املبارشة  بالدنا 

تحقيق  من  متكنت  فعالة،  جزائرية  ومبشاركة  املنطقة  دول  متكنت  ولقد 
االمنية  القضايا  حل  من  ميكنها  بينها  فيام  التنسيق  من  عال  مستوى 
املستقبل  حيال  املنطقة  دول  قلق  بروز  حال  ويف  الذات.  عىل  باالعتامد 
املطلوب  التعاون  استثناء  الدول  هذه  عىل  يتعني  فال  االمنية،  الناحية  من 

الصعيد. هذا  عىل  االخرى  الدول  مع 
 2010 ايلول/سبتمرب  يف  بالدنا  استضافته  الذي  الصحراء  دول  مؤمتر  وخرج 
املتقدمة  الدول  من  عدد  مع  الجدية  للرشاكة  الالزمة  االرضية  بتهيئة 
العلمي.  امليدان  ويف  واملعدات  االجهزة  وتصنيع  الكوادر  اعداد  ميدان  يف 
املسار. هذا  عىل  الروس  اصدقائنا  مع  التعاون  امكانية  من  واثقون  ونحن 

التصدي  عىل  العزم  عاقدتا  وروسيا  الجزائر  ان  والسادة!  السيدات  ايها 
تخطي  طريق  عىل  ملموسا  تقدما  اآلخر  تلو  يوما  ونحقق  الدويل  لالرهاب 
العامل  ويف  بلدينا  يف  األمن  عىل  الحفاظ  وراء  منا  سعي  يف  الظاهرة  هذه 
الحدود  يعرف  ال  االرهاب  ان  عىل  التأكيد  إال  هنا  يسعنا  وال  بأرسه. 
املنسق  التعاطي  وتتطلب  لها  عامليا  طابعا  تحمل  ووسائله  اهدافه  وان 
الدولية  املنظامت  من  وبدعم  الدول  كافة  قبل  من  ملواجهتها  واملوحد 
عىل  جهودنا  تعرقل  الظروف  بعض  فإن  االسف  ومع  ولكن  واالقليمية. 
ظاهرة  تأيت  أخالقية  وأقلها  خطورة  الظواهر  أكرث  بني  ومن  الصعيد.  هذا 
يحتجزونها.  التي  الرهائن  تحريرهم  مقابل  املالية  الفدية  لإلرهابيني  طلب 
وهو  الحياة،  يف  الحق  قدسية  باسم  الظاهرة  هذه  وقف  من  هنا  بد  وال 
االرهابية  للعمليات  ألهداف  يتحولون  الذين  للمواطنني  االسايس  الحق 

املال. عىل  الحصول  بغرض  االرهابيني  ايدي  عىل  خطفهم  ويتم 
قدمته روسيا  الذي  لالسهام  بالغ  باحرتام  ننظر  نحن  والسادة!  السيدات  أيها 
اعجابنا  عن  ونعرب  االفريقية.  القارة  يف  االستعامر  عىل  القضاء  ميدان  يف 
وافريقيا،  روسيا  بني  العالقات  لبعث  موسكو  تبذله  الذي  باالهتامم  الكبري 
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ان  يف  ونأمل  البالغ،  باهتاممنا  تحظى  االخرى  هي  العراق  يف  واالوضاع 
البالد  ووحدة  الوطني  السلم  ظل  يف  العيش  من  العراقي  الشعب  يتمكن 

العراق. من  االجنبية  القوات  انسحاب  خلفية  عىل 
االقتصادي  التكامل  بفكرة  التمسك  يف  نهجنا مستمر  فإن  افريقيا  ويف شامل 
الذي  االسرتاتيجي  وخيارنا  العميقة  قناعتنا  عن  ينم  ما  املغاريب،  االتحاد  عرب 
فإن  الغربية  الصحراء  يف  بالنزاع  يتعلق  ما  أما  الجزائر.  عنه  تحيد  لن 
اي  تحقيق  اىل  تسعى  وال  الصحراء  ارايض  عىل  باالستيالء  تطالب  ال  بالدنا 
القانون  مبادئ  عىل  القائم  املناسب  الحل  اىل  التوصل  سوى  آخر  هدف 
الحر  الخيار  خالل  من  مصريه  تقرير  يف  الشعب  حق  عىل  واملبني  الدويل  
وحامية  رعاية  تحت  مستقبله  وتقرير  الغربية  الصحراء  لشعب  والسيادي 

االرايض. هذه  عن  املطاف  نهاية  يف  املسؤولة  املتحدة  االمم  منظمة 
أن  يف  آملة  املتحدة  لالمم  العام  االمني  جهود  تأييد  عىل  بالدنا  وستعمل 
اطلقها  التي  الدعوة  اىل  الدويل  االمن  مجلس  يف  الدامئون  االعضاء  يصغي 
عمليا  زخام  يعطي  ان  له  ما  املتحدة  لالمم  العام  لالمني  الشخيص  املمثل 
البوليساريو. وجبهة  املغربية  اململكة  وهام  النزاع  طريف  بني  للمفاوضات 

الكربى/  /الصحراء  الصحارى  منطقة  يف  االوضاع  حيال  القلق  يثري  ما  وان 
هو تنامي العوامل السلبية التي يتوسع انتشارها واملتمثلة يف الفقر وتداول 
االحداث  عقب  تفاقمت  والتي  باملخدرات  واالتجار  الرشعي  غري  السالح 
يف  الحديثة  االسلحة  انتشار  من  ذلك  عن  نجم  وما  ليبيا  شهدتها  التي 

نطاقها. وخارج  املنطقة  دول  كافة 
مشاكل  من  تعاين  الكربى  الصحراء  منطقة  بأن  االعرتاف  علينا  ويتعني 
املساعي  توحيد  من  بد  وال  املتدين.  االمني  واملستوى  الكافية  غري  التنمية 
املنطقة  استقرار  عىل  الحفاظ  طريق  عن  املشاكل  هذه  ملواجهة  الدولية 

املحليني. السكان  معيشة  مستوى  وتحسني 
املنطقة  يف  الهامة  التكاملية  املشاريع  لتنفيذ  الدعم  تقديم  بالدنا  وتواصل 
انجاز  اآلن  حتى  تم  والذي  الكربى  للصحراء  العابر  الطريق  بينها  من  والتي 
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دويل  مؤمتر  الستضافة  موسكو  تبذلها  التي  باملساعي  ايضا  بالدنا  وترحب 
خلق  اجل  ومن  السلمية  العملية  احياء  بهدف  االوسط  الرشق  يف  للسالم 

للحوار. املالمئة  الظروف 
أن  عىل  التأكيد  اال  هنا  يسعنا  فال  سورية،  يف  باالوضاع  يتعلق  ما  أما 
من  العربية.  الدول  تؤرق  جدية  مشكلة  بات  الجمهورية  يف  يحدث  ما 
ولقد  حقيقية.  ازمة  تعاين  اآلن  باتت  ووزنها  بثقلها  سورية  ان  املعروف 
تسوية  اجل  من  باملبادرات  عاجل  وبشكل  العربية  الدول  جامعة  تقدمت 
اعامل  يف  خارجيتها  وزير  مستوى  عىل  الجزائر  وتشارك  سورية،  يف  االزمة 
اآلن  ورصنا  العربية.  املبادرات  تحقيق  عىل  الدائبة  العربية  الوزارية  اللجنة 
من  السورية  الحكومة  عىل  «األخوي»  الضغط  مبامرسة  فيه  نقوم  وضع  يف 
اخرى  جهة  من  السوريني  واملعارضة  الحكومة  اىل  العون  يد  ومند  جهة، 
والشامل  البناء  الحوار  إلطالق  املالمئة  الظروف  ايجاد  اجل  من  وذلك 

الشقيقة. سورية  اىل  والسلم  االمن  وإلعادة 
وقف  اىل  الهادفة  العربية  املبادرة  بنود  لتطبيق  الجهود  كافة  ونسخر 
يجري  ما  حقيقة  وادراك  الحوار  وبدء  املعتقلني  رساح  واطالق  العنف 
وذلك  خاصة  بأهمية  يحظى  سورية  يف  يجري  ما  وفهم  الجمهورية.  يف 
باملوضوعية  تتميز  ال  والتي  الجمهورية  من  الواردة  املعلومات  لتضارب 
وعن  العربية  الجامعة  عن  ممثلني  تضم  لجنة  تشكيل  من  بد  وال  دوما. 
ولسرب  الواقع  أرض  عىل  االمر  حقيقة  عىل  للوقوف  وذلك  املدين  املجتمع 
تحديد  بوسعنا  سيكون  الحالة  هذه  ويف  واملوثقة.  الدقيقة  املعلومات 
اراقة  وقف  اجل  من  السوريني  لألخوة  الدعم  لتقديم  املالمئة  الصيغة 
السبيل  ذلك  يف  أن  وارى  واملعارضة.  الحكومة  بني  الحوار  وتحريك  الدماء 

السلمية. بالطرق  السورية  االزمة  فض  خالله  من  ميكن  الذي  الوحيد 
حيال  الرويس  للموقف  دعمنا  عىل  التأكيد  من  يل  بد  ال  السياق  هذا  ويف 
اىل  السوري  النزاع  اطراف  كافة  دعوة  يف  موسكو  اىل  وانضاممنا  سورية 

السوريني.  كافة  صالح  يف  يصب  ما  الدائم  السلم  تحقيق  عىل  العمل 
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واملتوازن  االيجايب  الدور  عاليا  تقيم  بالدنا  ان  والسادة!  السيدات  ايها 
باملكانة  وتعرتف  الدولية،  الحلبة  عىل  الروسية  الدبلوماسية  تلعبه  الذي 
التي  الهامة  املبادرات  خالل  من  العظيمة  بالدكم  تشغلها  التي  املرموقة 
القانون  احرتام  تعزيز  يف  يسهم  ما  الدولية  العالقات  نطاق  ضمن  تطلقها 

املشرتك. واالزدهار  العاملي  واالستقرار  الدويل 
والتضامن  السلم  تحقيق  اجل  من  الالزمة  الجهود  بالدنا  تبذل  جهتها  ومن 
الجزائر  وتدأب  املتوسط.  ومنطقة  العربية  املنطقة  ويف  افريقيا  يف  والتنمية 
والعادل  الرشعي  التوزيع  عىل  القائم  السلم  لتحقيق  جهودها  تسخري  عىل 
التي  األخطار  ومن  التهميش  من  يعاين  الذي  العامل  من  ولالنتقال  للخريات، 
النامية. الدول  عىل  خاص  بشكل  تؤثر  والتي  الرشسة  العوملة  عن  نجمت 

برضورة  تامة  قناعة  عىل  فإننا  التحديد  وجه  عىل  ذلك  من  وانطالقا 
الرؤى  توحيد  االهمية  يف  وغاية  السيايس.  الصعيد  عىل  املشرتك  التنسيق 
وذلك  الدويل  املجتمع  يواجهها  التي  والتوترات  االزمات  مع  التعاطي  خالل 

مواقفنا. يف  التوافق  استغالل  خالل  من 
ونحن يف الرشق االوسط ندرك وبشكل مبارش مدى جدية االوضاع واالخطار 

الدوليني. واالمن  السلم  تهدد  والتي  العوملة  عن  الناجمة 
الواقع  االمر  رهينة  املنطقة  يجعل  ارسائيل  تتبعه  الذي  التسلح  ونهج 
واللبناين.  الفلسطيني  الشعبان  التي يرزح تحتها  البالغة  املعاناة  ويتسبب يف 
العربية  االرايض  تحرير  بعد  إال  السالم  احراز  املنطقة  لهذه  ميكن  وال 
الفلسطينية  الدولة  اقامة  وبعد  املحتلة،  والسورية  واللبنانية  الفلسطينية 
مع  ومتاشيا  الفلسطيني.  الشعب  حقوق  وإقرار  القدس  وعاصمتها  املستقلة 
عنه  تعرب  والذي  والبناء  املتوازن  الرويس  املوقف  تقدر  بالدنا  فإن  ذلك 
«الرباعية  اطار  وضمن  املتحدة  االمم  اروقة  يف  نشاطاتها  خالل  من  موسكو 
السلمية  العملية  تجديد  اىل  الرامية  االوسط»  الرشق  يف  للسالم  الدولية 
الدويل. القانون  عليه  ينص  ملا  وفقا  املتوازنة  الحلول  اىل  التوصل  بغرض 
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الواردات  قيمة  تعادل  الصعبة  العملة  من  احتياطيات  ظل  يف  باملئة  اربعة 
سنوات. ألربع 

من  باملئة   30 اىل  تصل  املحروقات  قطاع  حصة  بأن  الترصيح  ويسعدين 
نسبة  تصل  حني  يف  الجزائر،  يف  املطروحة  املنتجات  عىل  املضافة  القيمة 
حصة  ان  وامللفت  املنتجة،  الرثوات  من  باملئة   70 اىل  النفطية  غري  االصول 

باملئة.  80 حوايل  اىل  تصل  الخاصة  االعامل  قطاع 
منفتح  منقطع  سيايس  بنشاط  الذكر  آنفة  االيجابية  الظواهر  كافة  وترتافق 
تيارا   21 بينها  من  والتي  رسميا  املسجلة  والحركات  القوى  كافة  عىل 
يف  االجتامعية  الحركات  أما  الربملاين.  التمثيل  عىل  حصلت  قد  وحركة  
والناشطة  السياسية  غري  الروابط  من  ألفا  التسعني  عددها  فيفوق  بالدنا 
الرأي  حرية  عند  التوقف  هنا  واريد  بالدنا.  يف  الحياة  مجاالت  كافة  يف 
الجزائر  يف  يوميا  تصدر  صحيفة   71 بأن  بالتذكري  وأكتفي  االعالم،  ووسائل 

فقط. صحف  عرش  من  اقل  منها  الدولة  متتلك 
حزمة   2011 نيسان/ابريل  من  عرش  الخامس  يف  الجمهورية  رئيس  واعلن 
توسيع  ييل:  ما  تحقيق  اىل  والرامية  البالد  يف  املزمعة  االصالحات  من 
الحريات، وتوسيع الشفافية، وتوسيع املشاركة النسائية يف االجهزة االنتخابية 
اكرب  وتحقيق  واالقتصادي  السيايس  املستويني  عىل  الكبري  االنفتاح  وتحقيق 

املواطن. اليه  يرنو  ما  مع  االنجازات  يف  التطابق  من  قدر 
املنرصم. العام  يف  البالد  قيادة  اعلنتها  التي  االهداف  هي  هذه 

اعداد  جرى  حيث  العملية،  هذه  انجاز  من  تقريبا  االنتهاء  اليوم  حتى  وتم 
اجريت  التي  املوسعة  املشاورات  تعديلها عقب  تم  التي  الترشيعية  األرضية 
االنجازات  رغم  االفضل  لتحقيق  مبذولة  الجهود  تزال  ال  حني  يف  حولها، 
الجديدة  الترشيعية  القاعدة  أما  املسار.  هذا  عىل  اليها  توصلنا  التي 
يف  املزمعة  الربملانية  لالنتخابات  للتمهيد  االفضل  الظروف  خلق  فتضمن 

الجاري. العام  ربيع  الجزائر 
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برضورة  متسك  الذي  الصائب  تحليلكم  قيمنا  فقد  التحديد  وجه  وعىل 
وانجاز  تشييد  يف  واملتمثل  املتميز  الرويس  واملرشوع  التكنولوجية،  التنمية 

االبتكارية. للتكنولوجيات  العلمية  سكولكوفو  مدينة 
الوحدة  نهج  مثار  تجني  باتت  اليوم  بالدنا  ان  والسادة!  السيدات  ايها 
والذي  بوتفليقة  العزيز  عبد  البالد  رئيس  سيادة  له  خط  الذي  الوطنية 
اطالق  واسهم يف  الصعبة  االحداث  ونسيان  املايض  تخطي  من  الجزائر  مكن 

بالدنا. يف  والتنمية  السلم  خدمة  يف  والعزم  الحرة  االرادة 
البالد  يف  طبقت  التي  الجذرية  االصالحات  بأن  التذكري  من  هنا  يل  بد  وال 
الجزائري  املجتمع  يف  الرأي  تحرير  اىل  خلصت  قد   1988 االول  ترشين  يف 

بالدنا. يف  الحزبية  التعددية  وظهور 
يف  شامل  برنامج  تطبيق  عىل  دائبة   2001 سنة  منذ  الجزائر  تزال  وال 
يتطلب  ما  االقتصادية  االجتامعية  التحتية  البنية  تحسني  اىل  يرمي  البالد 
ستنفق  دوالر  مليار   286 من  أكرث  اىل  تصل  والتي  الطائلة  االموال  رصد 

و2014.  2010 عامي  بني  املمتدة  الفرتة  خالل  االغراض  هذه  عىل 
لتطبيقه  املستقطبة  الحكومية  وباالستثامرات  بأبعاده  الربنامج  هذا  وان 
تحديث  بغرض  الجزائرية  الحكومة  تبذلها  التي  الجبارة  الجهود  يعكس 
ضوء  عىل  وذلك  االنتاجية  القدرات  وتطوير  البالد  يف  التحتية  البنية 
غري  للنمو  االقتصادي  الدعم  وتقديم  الخارجي  للدين  الكامل  التسديد 
االخرية. السنوات  غضون  يف  باملئة  الستة  فاقت  زيادة  حقق  الذي  النفطي 

خفض  الدولة  يف  املتبع  والحذر  الطموح  االقتصادي  النهج  بفضل  وتم 
الناتج  اجاميل  من  باملئة  3ر0  اىل  أي  الصفر،  حوايل  اىل  الجزائري  الدين 
جانب  واىل  باملئة.  األربعة  التضخم  نسبة  تتعد  مل  حني  يف  للبالد،  املحيل 
يف  سنوي  منو  وتحقيق  املالئم  املرصيف  املناخ  خلق  الجزائر  يف  تم  ذلك 
املداخيل  تنظيم  صندوق  ان  عن  ناهيك  باملئة،   15 اىل  يصل  االقرتاض 
من  باملئة   40 اىل  وصل  ترشيدا  سجل  قد   (Revenue Regulation Fund)

اىل  تصل  املؤرشات  هذه  يف  زيادة  بانتظار  ونحن  املحيل،  الناتج  اجاميل 
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املتبادلة،  بالثقة  الدوام  عىل  متيز  والذي  بلدينا  بني  املكثف  السيايس  الحوار 
يعزز  مؤخرا  أجريناها  التي  املحادثات  خالل  عليه  التشديد  تم  ما  وهذا 
ما  التطور  يف  مستمرة  بلدينا  بني  العالقات  بأن  والقاضية  التامة  قناعتنا 
الهائلة  الكامنة  القدرات  من  استخالصه  ميكن  الذي  املتبادل  بالنفع  سيعود 

شعبينا. بني  املتبادل  االحرتام  ومن  بلدينا،  اقتصاديات  يف  املرتاكمة 
روسيا  بني  السياسية  العالقات  ان  املعروف  من  والسادة!  السيدات  أيها 
بالتقدم  التنويه  هنا  ويسعني  لها،  النظري  منقطع  مبستوى  متتاز  والجزائر 
العمل  خالل  من  وذلك  الثنايئ  التعاون  مستوى  عىل  احرازه  تم  الذي 
املشرتكة  الجزائرية  الروسية  الحكومية  للجنة  الخامسة  الدورة  اطار  ضمن 
منتدى  اليه  خلص  ما  خالل  ومن  والتقني،  والعلمي  االقتصادي  للتعاون 
االول/أكتوبر  ترشين  يف  بالدنا  استضافته  الذي  الجزائري  الرويس  االعامل 

.2011
كان  عالقاتنا  مبستقبل  التفاؤل  اىل  تدعونا  التي  االخرى  املقومات  بني  ومن 
موسكو  من  كل  يف  الجزائرية  الثقافة  اسبوع  لفعاليات  الناجح  التنفيذ 
الجزائر  من  كل  يف  الروسية  الثقافة  واسبوع  الروسيتني،  وبطرسبورغ 
البلدين  تعاون  تنمية  ان  اىل  االشارة  من  هنا  بد  وال  بالدنا.  يف  وتلمسان 

كبري. وبشكل  شعبينا  بني  املتبادل  التفاهم  يعزز  الفنون  ميدان  يف 
يف  يواجهان  املتشابهني  بتاريخيهام  بلدينا  ان  والسادة!  السيدات  أيها 
التحديث  اهمية  يف  متمثلة  متشابهة  ومسائل  قضايا  املعارصة  املرحلة 
اىل  الطاقة واالنتقال  الجدوى يف استغالل  االقتصادية، ويف  القطاعات  وتنويع 
االمكانيات  أفق  تفتح  ذكرتها  التي  االمور  وكل  الرتشيد.  سبل  ادراك  مرحلة 

مساعينا.  وتوحيد  الخربات  لتبادل 
التي  التحديث  لخطة  خاصا  اهتامما  تويل  بالدنا  فإن  ذلك  من  وانطالقا 
روسيا  يف  الصادق  الشعبي  التأييد  عىل  حصلت  والتي  روسيا  يف  انطلقت 

الرئيسيني. رشكائها  باحرتام  وحظيت 
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يل  اسمحوا  األعزاء!  والضيوف  السعادة  أصحاب  والسادة،  السيدات  أيها 
هذه  محارضيت  إللقاء  منحته  الذي  الرشف  عىل  الشكر  خالص  تقديم  أوال 
وأود  لها.  التنظيم  عىل  الدولية»  السياسية  «االحداث  مجلة  دأبت  والتي 
واالبحاث  التحليلية  املواد  وعمق  لنوعية  واحرتامي  تقديري  عن  االفصاح 
بوترية  املتغري  املعارص  عاملنا  يف  الدولية  باألحداث  يتعلق  فيام  تجرى  التي 

احيانا. عشوايئ  وبشكل  متسارعة 
اعالم  أهم  من  واحد  مقولة  عليكم  تنطبق  االيديلولوجية  الناحية  ومن 
يف  منظومة  الكلامت  «كل  قال:  الذي  بوشكني  الكسندر  الرويس  االدب 

نهاية». ال  ما  اىل  بينها  فيام  تتباين  ان  لألفكار  ميكن  حني  يف  الكالم 
الخارجية  وزير  معايل  املحرتم  الصديق  من  بدعوة  روسيا  اىل  زياريت  تأيت 
التاريخية  الصداقة  عالقات  تعزيز  جهود  لتتوج  الفروف  سريغي  الرويس 
املطلوب  للتعاون  متميز  مستوى  امام  الطريق  ولتفتح  بلدينا  بني  القامئة 
يف  املوقعة  االتفاقية  اساس  عىل  املبنية  االسرتاتيجية  الرشاكة  تحقيق  يف 

.2001 سنة  موسكو 
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عىل  العزم  عاقدتا  وروسيا  الجزائر  «ان  مدليس:  مراد 
تقدما  اآلخر  تلو  يوما  ونحقق  الدويل  لالرهاب  التصدي 
منا  سعي  يف  الظاهرة  هذه  تخطي  طريق  عىل  ملموسا 
بأرسه.  العامل  ويف  بلدينا  يف  األمن  عىل  الحفاظ  وراء 
يعرف  ال  االرهاب  ان  عىل  التأكيد  إال  هنا  يسعنا  وال 
لها  عامليا  طابعا  تحمل  ووسائله  اهدافه  وان  الحدود 
قبل  من  ملواجهتها  واملوحد  املنسق  التعاطي  وتتطلب 
واالقليمية.  الدولية  املنظامت  من  وبدعم  الدول  كافة 
جهودنا  تعرقل  الظروف  بعض  فإن  االسف  ومع  ولكن 
وأقلها  خطورة  الظواهر  أكرث  بني  ومن  الصعيد.  هذا  عىل 
املالية  الفدية  لإلرهابيني  طلب  ظاهرة  تأيت  أخالقية 
هنا  بد  وال  يحتجزونها.  التي  الرهائن  تحريرهم  مقابل 
الحياة،  يف  الحق  قدسية  باسم  الظاهرة  هذه  وقف  من 
ألهداف  يتحولون  الذين  للمواطنني  االسايس  الحق  وهو 
االرهابيني  ايدي  عىل  خطفهم  ويتم  االرهابية  للعمليات 

رساحهم.» إلطالق  املال  عىل  الحصول  بغرض 

االستقرار  عن  حديثنا  سياق  «ويف  العثامين:  الدين  سعد 
التي  االستثامر  وفرص  املغرب  به  ينعم  الذي  السيايس 
معكم  أتقاسم  أن  يل  بد  ال  انه  أرى  اململكة،  تتيحها 
املغرب  ينهجه  الذي  الدميوقراطي  املسلسل  عن  الحديث 
السياسية،  االصالحات  وتتميز  عديدة،  سنوات  منذ  بثبات 
املنطقة  دول  من  العديد  دون  املغرب  اليها  بادر  التي 
اإلصالحات، بشكل  الجغرافية، وتوضح هذه  معنا  تتقاسم 
العديد  أكدته  ما  وهو  استثناءا‘،  يعد  ’املغرب  ملاذا  جيل، 
من الدول الرائدة يف حديثها عن االصالحات التي ينهجها 

العريب‘.» ’بالربيع  يعرف  ما  ظل  يف  املغرب، 
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املتاحة  االمكانات  تواضع  اىل  االشارة  من  هنا  بد  وال  الصعيد.  هذا  عىل 
الدبلوماسية  االكادميية  ويف  الدولية  للعالقات  الحكومي  موسكو  معهد  يف 
الدينية  القضايا  مبعارف  العليا  الدراسات  وطالب  الطالب،  إلثراء  الروسية 

العاملية. السياسة  يف  ودورها 
املنهجية  املحارضات  من  سلسلة  اعداد  عىل  االتفاق  من  متكنا  ما  وإذا 
السياسة  يف  الدين  دور  حول  الروسية  االرثوذكسية  الكنيسة  مع  وبالتعاون 
اليوم  لقاء  عن  تتمخض  بها  بأس  ال  عملية  نتائج  بذلك  لحققنا  العاملية، 

والكنيسة. بيننا  القائم  التعاون  يرفد  وبشكل 
الشكر عىل االهتامم  التوجه لقداستكم بخالص  البطريرك  اسمحوا يل قداسة 
لتمثيل  االجنبية  الدول  اىل  توجههم  قبل  تلتقونهم  حيث  بسفرائنا،  املستمر 
عىل  للحصول  بثمن  تقدر  ال  فرصة  اليهم  بالنسبة  يشكل  ما  فيها  بالدنا 
ويف  العامل  يف  الدولية  العالقات  من  الروحي  للجانب  قداستكم  تقييم 

دبلوماسيونا. اليها  يتوجه  التي  الدول 
الكنيسة  مع  املشرتك  التعاون  بتطوير  البالغ  اهتاممنا  عىل  التأكيد  وأجدد 
الالزم  الدعم  لتقديم  التام  استعدادنا  عن  وأعرب  الروسية،  االرثوذكسية 

الخرية. مساعيكم  كافة  يف  لقداستكم 

االرثوذكسية  الروسية والكنيسة  الدبلوماسية  التعاون بني  الرئيسية:  الكلامت 
امتداد  عىل  السلمية  الجهود  البالد،  خارج  الوطن  ابناء  مع  العمل  الروسية، 

والحضاري. الطائفي  الحوار  املستقلة،  الدول  رابطة 
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اىل  املهمة  بهذه  ولالنتقال  والحضاري  الديني  الحوار  لتعزيز  املاسة  الحاجة 
والعاملية. الوطنية  بأبعاده  االمن  عىل  الحفاظ  حيز 

تجنب  يف  تتمثل  ذلك  ظل  يف  روسيا  اىل  بالنسبة  االساسية  واملهمة 
العاملني  بني  الحسابات  «تصفية  خالل  ذاك  او  الطرف  هذا  اىل  انحيازنا 
والداعي  املوازن  دورنا  عىل  الحفاظ  هنا  علينا  ويتعني  واالسالمي.  الغريب 
ما  والتعاون  املشرتك  التعايش  يف  الرثية  تجربتنا  عىل  والقائم  السلم  اىل 
بالدنا،  تقطن  طائفة  خمسني  من  واكرث  وقومية  شعبا    150 من  أكرث  بني 
االوىل  وبالدرجة  روسيا  يف  االساسية  الطوائف  دور  من  ذلك  يف  منطلقني 
عىل  كانت  التي  الكنيسة  بصفتها  الروسية  االرثوذكسية  الكنيسة  دور  من 

االخرى. الدينية  الطوائف  توحيد  اىل  تسعى  تزال  وال  الدوام 
«كتابا  االوريب  املجلس  اعتامد   2008 سنة  عنا  صدرة  مبادرة  مبوجب  وتم 
سلسلة  اطالق  ذلك  اساس  عىل  واقرتحنا  الثقايف»،  الحوار  حول  ابيضا 
القيم  وحول  االوربية  الطبيعة  حول  االوريب  املجلس  يف  النقاشات  من 
مبشاركة  نهتم  ان  لنا  وكان  املعارص.  االوريب  للمجتمع  االساسية  االخالقية 
النقاشات.  هذه  مثل  يف  وعلامئه  الدين  ورجال  والعلامء  والفالسفة  الساسة 
االوربية  املحكمة  قرار  ضوء  عىل  أينعت  قد  الحوار  هذا  ملثل  والحاجة 
القرار  لهذا  ميكن  ال  إذ  ايطاليا»،  ضد  «الوتيس  قضية  يف  االنسان  لحقوق 
ألن  وذلك  اوربا  يف  الديني  والوفاق  السلم  تحقيق  يف  موضوعيا  يسهم  ان 
احرتام  عىل  قادرا  يكون  لن  واالخالقية  الدينية  جذوره  يتناىس  الذي  ذاك 

االخرى. للحضارات  الدينية  املعتقدات 
استحداث  روسيا  من  مببادرة  وتم  الديني،  الحوار  تفعيل  نساعد عىل  ونحن 
يف  مبادرتنا  جانب  اىل  االسرتاتيجية،  للرؤية  االسالمي»  العامل  «روسيا-  فريق 
مستوى  عاليا  نقيم  ونحن  الدويل،  العام  الحضارات»  «حوار  منتدى  تشكيل 

املسار. هذا  عىل  الروسية  االرثوذكسية  الكنيسة  تبديه  الذي  التعاون 
من  واحدا  ويعترب  خاصة  بأهمية  يحظى  اليوم  نبحثه  الذي  واملوضوع 
التوجهات املحددة والتي من بينها اعداد الخرباء الدوليني الستغالل خرباتهم 
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بأهمية  سيحظى  االديان  بني  ما  الحوار  بأن  تامة  ثقة  عىل  وإنني  للعامل، 
الصعيد. هذا  عىل  له  خاصة 

مشرتك  فهم  اىل  التوصل  اوربا  عىل  الصعب  من  سيكون  انه  الواضح  ومن 
عن  وتخليها  املسيحية  جذورها  تجاهلها  حال  يف  االخرى  الحضارات  مع 
ترتسم  باتت  العميل  السيايس  ونهجنا  بالدنا،  أن  وأرى  طبائعها.  مقومات 
االوربيني. وقلوب  عقول  تعانيها  التي  األشجان  بني  هامة  مكانة  اليوم  له 

معان  عىل  الفاشية  عىل  تحقق  الذي  النرص  من  املستخلصة  العرب  وتحافظ 
املشرتكة  اإلنسانية  األخالقية  القيم  تنايس  ان  العرب  هذه  وتظهر  مشرتكة، 
قد  كانت  العنرصية  وااليديولوجيا  التهلكة.  نحو  واملجتمع  بالفرد  يسري 
نيتشه  فريدريك  مثل  الفالسفة  من  عدد  خطه   ما  تأثري  تحت  تكونت 
فوكوياما  فرانسيس  واشار  االنسان.  بتأليه  نادت  التي  االفكار  خالل  من 
«مبوت  نيتشه  اعرتاف  ان  اىل  مؤخرا  قدمها  التي  األعامل  من  واحد  يف 
والكرامة  والعدالة  املواساة  قيم  تفجر  قنبلة  فحواه  يف  يشكل  الخالق 
الفلسفة  عىل  يتعني  الذي  باملأزق  االيديولوجيا  هذه  واصفا  االنسانية»، 

منه. الخروج  الغربية 
اآلخر  عن  باالمتياز  واالميان  التفوق  أفكار  استمرار  حيال  اسفنا  عن  ونعرب 
الثقافة  قيم  امتياز  ذلك  من  واألدهى  املعتنقة  القيم  بعمومية  والثقة 
تنتهجها  التي  التعاطي  طبيعة  عن  كبري  وبشكل  تعرب  والتي  العلامنية 
أم  عاجال  بأنه  تامة  قناعة  عىل  ولكننا  عموما.  والغرب  املتحدة  الواليات 
من  التخلص  طال  وكلام  التعاطي،  يف  املبادئ  هذه  عن  التخيل  سيتم  آجال 

أملا. أكرث  الجديد  الواقع  مع  التأقلم  سيصبح  املبادئ،  هذه 
العوملة  عن  الناجمة  اآلثار  عىل  الضوء  تسليط  هنا  يسعنا  ذلك  جانب  واىل 
اإلثنية  الخصوصية  تفاقم معنى  اىل  أدى  ما  االممية  الحواجز  والتي حطمت 
يف  الحال  هو  كام  بعينها  الدول  اطر  ضمن  ذلك  نلحظ  وبتنا  الطائفية، 
بروز  عىل  التأكيد  يجدد  ذلك  وان  ايضا.  العاملي  املستوى  وعىل  روسيا 
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معقدة  مسألة  الدولية  السياسة  يف  الديني  العامل  مسألة  فإن  وبالطبع، 
معها. ومتوازنا  خاصا  تعاطيا  تتطلب 

يف  ألقاها  التي  الكلمة  يف  ميدفيديف  دميرتي  البالد  رئيس  لفت  ولقد 
لفت وبشكل  الخارج،  بالدنا يف  اجتامعه بسفراء  12 متوز/يوليو 2010 خالل 
ملآل  التنبؤات  وضع  خالل  والتحلييل  املعمق  التعامل  رضورة  اىل  خاص 
التعامل  يف  الواعية  النظرة  امتالك  اهمية  واىل  العاملية،  التنمية  ظواهر 
اىل  بالحاجة  االهتامم  جانب  اىل  البالية  املعتقدات  عن  التخيل  ورضورة 
املجتمع  مقدرات  استغالل  يف  الجدوى  من  ممكن  قدر  أعىل  تحقيق 
االوىل  وبالدرجة  التقليدية  الدينية  الطوائف  مقدرات  هنا  واملقصود  املدين 

الروسية. االرثوذكسية  الكنيسة 
اللربالية  الرأساملية  أفكار  عجز  اظهرت  العاملية  االقتصادية  املالية  االزمة  ان 
استحالة  ايضا  االزمة  وأظهرت  الجامح.  االستهالك  مجتمع  كونت  التي 
الرأساملية  االفكار  هذه  أساس  عىل  املتوازنة  التنمية  سبيل  اىل  الوصول 
بيترييم  املايض  القرن  ستينيات  يف  عنه  تحدث  قد  كان  ما  وهذا  اللربالية، 
الخصويص  الطابع  هذا  مصري  سيكون  الفشل  أن  من  محذرا  سوروكني 

االستهاليك. الثقايف  االجتامعي 
القيم  عن  والتخيل  لالنسان  االخالقية  الطبيعة  فقدان  ان  حقيقة  وإدراك 
أصبح  االدراك  هذا  املشرتك،  االنساين  التضامن  أساس  تشكل  التي  واملثل 
اىل  سيفيض  والقيم  املثل  هذه  عن  والتخيل  الفقدان  ان  عىل  يؤكد  اليوم 
العاملية  التهديدات  وطابع  بالكارثية.  وصفها  ميكن  التي  العواقب  تلك 
التضامني  الرد  التحديد  وجه  وعىل  يحتم  جمعاء  الدول  لها  تتعرض  التي 

املتينة. االخالقية  األسس  عىل  القائم  والجامعي 
جزءا  الينا  بالنسبة  يشكل  الدولية  العالقات  يف  االخالقية  األرضية  وتعزيز 
املنظومة  تضامن  فإن  ذلك  من  واألكرث  الكربى.  السياسة  من  يتجزأ  ال 
العامة  الصورة  يف  الحضاري  الثقايف  والرثاء  التنوع  مجمل  سيعكس  الدولية 
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العالقات  تطوير  عىل  املساعدة  العوامل  ظهور  العامل  من  االخرى  املناطق 
بذلتها  التي  املساعي  كانت  ذلك  عىل  الساطعة  األمثلة  ومن  الدول.  بني 
عقب  البولندي  الشعب  ومؤازرة  ملواساة  الروسية  االرثوذكسية  الكنيسة 
أسهم  ما  بروسيا،  سمولينسك  يف  البولندي)  الرئيس  طائرة  (تحطم  كارثة 

التاريخية. املصالحة  تحقيق  من  وبولندا  روسيا  تقريب  يف  حقا 
ومحاوالت  والتعصب،  اآلخر،  وكره  العرقية،  أشكال  كافة  والكنيسة  ونرفض 
والكنيسة  وندرك  حضارية.  أو  إثنية  او  دينية  اسس  عىل  العامل  تقسيم 
االولويات  بني  ومن  والحضاري.  الديني  الحوار  سواد  أهمية  مشرتك  بشكل 
مبادرة  تفعيل  عىل  العمل  يأيت  الروسية  الدبلوماسية  بها  تتمسك  التي 
اىل  إضافة  املتحدة،  االمم  رعاية  تحت  ديني  استشاري  مجلس  استحداث 
مظلة  تحت  الدينية  القضايا  حول  املنقوص  غري  «الحوار»  آلية  اطالق 
املسار،  هذا  عىل  التقدم  من  نوع  تحقيق  اآلن  حتى  تم  إذ  اليونيسكو، 

افضل. هو  ما  تحقيق  الصعوبات  تعرتي  حني  يف 
منظمة  حلبة  عىل  املشابهة  الخطوات  اتخاذ  بذلك  أسوة  وباستطاعتنا 
الدولية  واملنظامت  االوريب  املجلس  اطار  وضمن  االوريب،  والتعاون  االمن 
العمل  هذا  تحقيق  أجل  من  املطلوبة  واالمكانيات  االخرى.  واالقليمية 
الخارجية  وزارة  فريق عمل  نشاطات  آلية  يف  وتتمثل  لدينا  متوافرة  املشرتك 
املختصة  الفرق  أطر  وضمن  الروسية  االرثوذكسية  الكنيسة  مع  للتعاون 

التعاون. هذا  مثار  نجني  نحن  وها  اآللية،  هذه  عن  املنبثقة 
يف  ستستمر  الخارجية  وزارة  ان  عىل  لقداستكم  التأكيد  هنا  ويسعني 
ويف  الخارج،  يف  الروسية  االرثوذكسية  للكنيسة  الدعم  اشكل  كافة  تقديم 
الكنسية  واملقدسات  لألرايض  التاريخية  امللكية  حقوق  اعادة  عىل  العمل 
والقنصيل  القانوين  الدعم  تقديم  الوزارة  وستواصل  البالد،  خارج  الروسية 
تحظى  تحظى  التي  املسائل  سائر  لحل  املسارات  كافة  وعىل  واالعالمي 

باهتاممكم.
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 سريغي الفروف
وزير الخارجية الرويس

تعزيز األرضية االخالقية يف العالقات الدولية 
يشكل بالنسبة الينا جزءا ال يتجزأ من السياسة الكربى*

الروسية  االرثوذكسية  والكنيسة  الروسية  الدبلوماسية  بني  التعاون  تقاليد 
االتحاد  تفكك  عقب  املعارص،  التاريخ  ويف  بجذورها.  القدم  يف  ضاربة 
الدولة  نطاق  خارج  الوطن  ابناء  من  كبرية  أعداد  وبقاء  السوفييتي 
الدولة  متتع  غياب  ظل  ويف  الروسية  االرثوذكسية  الكنيسة  أخذت  الروسية، 
الرابط  دور  عاتقها  عىل  اخذت  الحقبة،  تلك  يف  املطلوبة  باالمكانيات 
الروحية  للمبادئ  الحامي  بدور  واضطلعت  وابنائه  الوطن  بني  الواصل 
يف  الوطن  ابناء  بني  ما  التواصل  يف  حصل  الذي  الفراغ  وسدت  والثقافية، 

األم. ووطنهم  املهجر 
تدأب  إذ  والكنيسة،  الدبلوماسية  بني  التعاون  نطاق  توسع  فقد  اليوم  أما 
يف  الروسية  الخارجية  وزارة  جهود  رفد  عىل  عضوي  وبشكل  الكنيسة 
الجبارة  الجهود  عن  ويتمخض  البالد.  خارج  املواطنني  لشؤون  رعايتها 
ويف  املستقلة  الدول  رابطة  يف  املسار  هذا  عىل  الكنيسة  تبذلها  التي 

__________________
بقداسة  الخارجية  وزارة  مجلس  اعضاء  لقاء  خالل  الفروف  سريغي  الخارجية  وزير  القاها  *  كلمة 

روسيا. وسائر  موسكو  بطريرك  كرييل 
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الروسية الخارجية  وزارة  املؤسسة:  الجهة 

الخارجية  السياسية  املجلة  الدولية“  السياسية  ”االحداث  مجلة  تعد 

 ،1922 عام  منذ  تصدر  انفكت  ما  حيث  روسيا،  يف  الرائدة  الشهرية 

وخارجها. روسيا  داخل  القراء  من  واسعة  رشيحة  باهتامم  وتحظى 

عىل  الروسية  الخارجية  وزارة  مع  القامئة  املتينة  العالقات  وتساعد 

السياسة  تغطية  خالل  املحرتفة  الدبلوماسية  باللغة  املجلة  تحدث 

وضع  من  ومتكن  الرويس،  الدبلومايس  السلك  ونشاطات  الخارجية 

تواجهها  التي  واالقتصادية  السياسية  للمشاكل  املوضوعية  التحليالت 

الدويل. واملجتمع  البالد 

الفروف. سريغي  الرويس  الخارجية  وزير  معايل  املجلة  مجلس  يرأس 

والحكومة  الرئاسة  إدارة  يف  متابعيها  تشمل  املجلة  قراء  رشيحة 

جانب  اىل  والدبلوماسية،  االقتصادية  املالية  األوساط  ويف  الروسيتني، 

والطالبية. االجتامعية  واألوساط  العلامء 

واإلنكليزية،  الروسية،  باللغة  الدولية“  السياسية  ”االحداث  مجلة  تصدر 

والعربية. والصينية،  واإلسبانية،  واألملانية،  والفرنسية، 

إصدار  عىل  الدولية»  السياسية  «االحداث  مجلة  تحرير  هيئة  تعمل  

والتي  معينة  مناطق  لتغطي  املكرسة  الخاصة  واألعداد  امللحقات، 

عىل  وتعرج  العامليني،  واإلقتصاد  السياسة  يف  امللحة  القضايا  تتناول 

منها. معينة  نواح 

يعالج  مزايدات»  بال  «تاريخ  عنوان  تحت  خاص  سنوي  عدد  يصدر 

يف  للجدال  الخاضعة  الحاالت  السياسيني  والخرباء  املؤرخني  خرية  فيه 

ويسلطون  املعروفة،  غري  التاريخية  املراحل  ويتناولون  الدولية،  العالقات 

التاريخ. يف  الناصعة»  «الصفحات  عىل  الضوء 

االحداث  ببحث  تعنى  خاصة  أعداد  اصدار  عىل  التحرير  هيئة  تدأب 

والدول  روسيا  بني  الثنائية  العالقات  وتغطي  الدولية،  السياسة  يف  الهامة 

آسيان»،  ورابطة  «روسيا  مثال،  االعداد،  هذه  وبني  العاملية.  واملنظامت 

الروسية». الدبلوماسية  «الهيئة  وسويرسا»،  «روسيا  وفنلندا»،  «روسيا 

بالشؤون  تعنى  التي  الخاصة  ألعدادها  بالغا  اهتامما  املجلة  قراء  يويل 

بعنوان  الصادر  العدد  كان  اإلختصاصية  املجلة  أعداد  وآخر  القطاعية. 

النفط  مجايل  يف  الخرباء  فيه  قيم  حيث   ،«21 القرن  يف  الرويس  «النفط 

العامليتني. والغاز  النفط  سوقي  يف  روسيا  مكانة  والغاز 
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العريب«             »الربيع  يصلها  مل  التي  الدولة  املغربية:  اململكة 

الرويس  الخارجية  لوزير  االول  النائب  دينيسوف،  أندريه 
املعارص  عاملنا  يف  اعداء  لدينا  يوجد  ال  لله  الحمد 

الرويس   الخارجية  وزير  نائب  بوغدانوف،  ميخائيل 
جوهري        داخيل  تحول  عتبة  عىل  منطقة  افريقيا:  وشامل  االوسط  الرشق 

الرويس   الخارجية  وزير  نائب  ريابكوف،  سريغي 
للشكوى                                                                    محل  وال  باإليجابيات،  حافل  عام 

لشؤون  الروسية  الخارجية  وزارة  لدى  الثالثة  الدائرة  مدير  نائب  نيقواليف،  سريغي 
السياسية العلوم  يف  دكتور  املستقلة،  الدول  رابطة 

)2008-1991( االمرييك  املد  الجيوسياسة:  يف  الوسطى  آسيا 

الدولية«  السياسية  »االحداث  مجلة  تحرير  هيئة  رئيس  أوغانيسيان،  أرمني 
الدولية؟  الجنايات  ملحكمة  يفصح  ان  للقذايف  كان  عامذا 

الجمعية  رئيس  والتفتيش،  للرقابة  الروسية  الفدرالية  الهيئة  رئيس  ستيباشني،  سريغي 
الفلسطينية األرثوذكسية  االمرباطورية 

فزرها املقدسة،  االرايض  زيارة  عىل  العزم  عقدت  ان 

االحداث السياسية الدولية


