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وال شك يف ان الشهادة العليا يف مجال الطاقة مطلوبة وتعترب محرك تطور التعليم.

ويف يوم 23 جرى يف جامعة دلفت للتكنولوجيا Delft University of Technology (تعرف 

أيضا باسم TU Delft) هي أكرب وأقدم جامعة متخصصة يف التكنولوجيا يف هولندا،عقد مؤمتر 

تأسيس هام لتكوين ما يسمى قاعدة الطاقة االوربية وفيها دخلت 169 جامعة اوربية من 29 

دولة ويبلغ حجم التمويل 5ر8 مليار يورو يف املرحلة االوىل. وتم االعرتاف بها من قبل اللجنة 

االوربية ومن قبل االدارة العامة لشؤون الطاقة يف اللجنة االوربية، كهيئة رئيسية يف اوربا يف 

مجال تطوير التكنولوجيات الجديدة. وهناك تجري عملية صياغة واعداد الربامج التعليمية ويف 

وتطبيقها  وتكنولوجيات جديدة  تقنيات  لضامن ظهور  العلمية  والبحوث  الدراسات  مجال 

وخاصة فيام يخص توفري الطاقة ومصادر الطاقة البديلة.

Международная

ЖИЗНЬ
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مخترص فيمكن القول ان «عائدات املحروقات والعملة الصعبة» يجب ان تكون احد املصادر 

الرئيسية لتمويل عملية تحديث روسيا.

موسكو  جامعة  لدى  الطاقة  والدبلوماسية  سياسة  معهد  مدير  نائب  فاسيليف  سريغي 

الحكومية للعالقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية: «الشك يف ان مدى عظمة روسيا 

يف مجال الطاقة يكمن يف حجم احتياطي املوارد والتكنولوجيات. وهناك عنرص اخر هام وهو 

املقدرة واملهارة يف االدارة واعداد الكوادر والتعليم. وجدير بالذكر ان معهد الدويل لصناعة 

الخارجية  لوزارة  التابع  الدولية  للعالقات  الحكومي  والدبلوماسية يف معهد موسكو  الطاقة 

الروسية يقوم حاليا باعداد الكوادر يف 5 اتجاهات رئيسية واساسية:دبلوماسية الطاقة واالقتصاد 

العاملي وكذلك نقوم باعداد االقتصاديني يف مجال صناعة الطاقة وموارد الطاقة واالداريني يف 

مجال صناعة الطاقة وPR يف هذا املجال.

ويف الوقت الراهن توجد لدينا عدة برامج ماجستري يف هذه االتاجهات بالتعاون مع كربى 

الجامعات العاملية. ومن بني هذه الجامعات نذكر – جامعة بوكوين (ايطاليا) ونحن نتعاون 

معها يف مجال االقتصاد والتوقعات االقتصادية وتطوير مجمع الوقود والطاقة .ويتطور التعاون 

الدولية ويف مجال  العمل االداري وبالذات يف مجال االدارة  الرنويج يف مجال  مع جامعات 

النشاط الدويل يف مجال النفط والغاز. وهذا الربامج موجهة نحو االستفادة من املشاريع التي 

الهادفة الستثامر موارد بحر بارنتسفو وبحر الشامل وبحر كارسك.وهناك مشاريع مشرتكة نقوم 

بتنفيذها مع الرنويج مبشاركة رشكة «ستات اويل» من الرنويج ورشكة «روس نفط» الروسية 

كذلك هناك برنامج MBA . وهناك تعاون مع جامعة البزيغ االملانية وهناك كذلك برنامج كبري 

حول االقتصاد العاملي واالدارة العملية يف مجال مجمع الوقود والطاقة وكذلك بعض املاريع 

والربامج االخرى.

واعتبارا من 1 ايلول (سبتمرب) من عام  2012  بارشنا بتنفيذ برنامج مع جامعة سان اندريوس من 

اكرب الجامعات الربيطانية ( وهو يف مجال «التطوير املستقر واالدارة االسرتاتيجية لصناعة الطاقة).

وهناك اعتقاد باننا نتقدم عىل الجامعات االخرى مبا يف ذلك االوربية منها ويف بعض الحاالت 

باتت شهاداتنا العليا وفق اعىل املستويات العاملية. ويدل عىل ذلك قدوم العديد من الطالب 

الصينيني واليابانيني والربيطانيني والكنديني واالمريكان للدراسة عندنا.
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تطوير  يف  كبرية  نوعية  قفزة  بتحقيق  االمريكان)  (وبالذات  اآلخرون  قام  ذلك  وخالل 

متكن  الشكل  بهذا  مربح.  األردواز شكل  غاز حجر  النتاج  الالزمة  الحديثة  التكنولوجيات 

االمريكان من ضامن امن الواليات املتحدة يف مجال الطاقة وكذلك وفروا الرظوف للدخول 

اىل سوق الغاز العاملية كالعب مستقل ومؤثر. واالن جاء دور االوربيني الذين ايضا مبقدروهم 

وبفضل هذا النوع من الغاز — غاز حجر األردواز- حل مشكالتهم مبا يف ذلك ضامن حل 

املهمة االسرتاتيجية املتعلقة بتنويع مصادر الطاقة وبالتايل حل معضلة االسترياد من مصدر 

واحد (وهو روسيا).

وهناك طبعا وجهة نظر اخرى مغايرة تقول ان موضوع غاز حجر األردواز مختلف وليس 

بالجديد بتاتا. وتشدد عىل ان الضجة الحالية حول هذا املوضوع من ابتداع الجهات املنافسة 

لروسيا االتحادية وكل ذلك ليس ال فقاعات صابونية تهدف اىل تحقيق امر واحد فقط وهو 

رضب وخفض اسعار الغاز ونقل عملية تحديد االسعار اىل مجال الفرتات القصرية وليس الفرتات 

الطويلة االمد كام يف العقود الحالية.

طبعا هذا املوضوع مهم جدا ويجب التحقق منه بشكل دقيق ومفصل بدون تحامل.أن كان 

موضوع غاز حجر األردواز عبارة عن خدعة كبرية وليس لها اساي كبري عىل ارض الواقع هذا 

امر. ولكن ان كان الحديث يدور فعال عن ثورة تحققت يف مجال الطاقة ويف مجال الغاز 

فيجب علينا ان نعرث عىل طريق البداء رد الفعل عىل ذلك واال فنحن نخاطر كثريا وقد نفقد 

اسواق الترصيف وقد نصبح متخلفني من الناحية التكنولوجية. وهذا بدوره سيتسبب بفقدان 

الخزينة الروسية ملوارد طائلة وهو ما سينعكس سلبا عىل كل مجاالت الحياة االخرى يف دولتنا.

واخريا – ال بد من القول ان العائدات الكبري من بيع النفط والغاز يكون لها قيمة حقيقية فقط 

عندما يتم استخدامها لتطوير البالد واال فان ذلك لن يكون اال التهام عادي للموارد الطبيعية 

وجلب الفقر لالجيال املقبلة وتوفري الظروف املثىل للفساد وازدياد التفاوت الطبقي يف البالد 

بشكل غري مربر وهو ما قد يؤدي اىل زعزعة االستقرار السيايس االجتامعي.

يجب طبعا ان يتم استثامر واالستفادة من عائدات بيع الرثوات الطبيعية وبالذات املحروقات 

ويجب توظيفها يف االقتصاد الوطني لتطوير قطاعات االنتاج الحقيقية فيه ولخدمة التقدم 

العلمي والتقني مبا يف ذلك استغالل املصادر الجديدة للطاقة يف املستقبل. وان تحدثنا بشكل 
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وتصدير املحروقات بل ويف مجال وجود البنيات املتكاملة يف مجال الطاقة والتي يعترب النفط 

والغاز وكذلك الطاقة املائية والنووية، العنارص االساسية فيها.ومتلك روسيا االتحادية شبكات 

متشعبة من خطوط نقل املحروقات وموارد الطاقة اىل املستهلكني ويضمن ذلك الكثري من 

أنابيب نقل النفط والغاز التي يبلغ طولها اآلالف الكثرية من الكيلومرتات وخطوط التوتر العايل 

املتشعبة لنقل الكهرباء.

السؤال يكمن يف مجال اخر وهو كيف ميكن بشكل عقالين وملصلحة تطور وازدهار  ولكن 

الطبيعية وكيف ميكن تطوير وتقوية  الرثوة  دولتنا ومصلحة مواطني روسيا، استخدم هذه 

وزيادة وتكبري مجمع الطاقة الرويس املعقد واملتعدد املستويات واالتجاهات.

طبعا نحن ال نستطيع وال يجوز لنا االسرتخاء ويجب القول ان النظرة نحو روسيا وعىل اعتبارها 

«املجمع االحتياطي» للخامات االسرتاتيجية، كانت دامئا معقدة ومبهمة. ويف معظم االحيان 

يظهر االغراء لدى بعض الالعبني الكبار عىل الساحة الجيوسياسية العاملية ملحاولة تعديل هذا 

«الظلم التاريخي» (حسب قول بعض املحللني الغربيني). وهذا االغراء سيكون دامئا من العوامل 

الحساسة وقد يتحول يف بعض الظروف املعروفة اىل العامل الحاسم يف ترصفاتهم نحو روسيا 

االتحادية.

وهناك وجهة نظر منترشة بشكل كبري وواسع وهي تقول انه ال يوجد بديل بالنسبة الوربا 

الروسية  باملحروقات  العامل  االخرى يف  املناطق  الروسية وان حاجة  املحروقات  فيام يخص 

ستزداد يف املستقبل وهذا االمر بالذات دفع رشكات الطاقة الروسية الكربى اىل االسرتخاء 

والعمل وفق القواعد القدمية واالعتامد عىل أنابني النقل كافضل طريق مقبول بالنسبة لها 

لنقل املحروقات.

ويف النتيجة بقيت مهملة الكثري من االتجاهات الهامة مثل توفري الظروف الرضورية الالزمة 

لتصدير الغاز املسيل وكذلك موضوع انتاج غاز حجر األردواز يف روسيا.

وهنا يجب القول ان موضوع غاز حجر األردواز يعد من املواضيع املتميزة. وحسب ما ميكن ان 

نتصور – تطرح عادة وجهتي نظر متعاكستني حول هذا املوضوع.

اننا (روسيا ) انشغلنا لفرتة طويلة يف بناء خطوط النقل وعملنا عىل إقامة  االوىل – تقول 

املحروقات خالل ظروف طبيعية ومناخية معقدة وصعبة  انتاج ونقل  منظومتنا يف مجال 
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(ووفقا   2020 ومع حلول  مكعب.  مليار مرتك   40 الفرتة السترياد  تلك  يف  الصني  ستحتاج 

للمعطيات التي تم نرشها يف 2009 يف تقرير «حول تطور صناعة الطاقة» الكادميية العلوم 

الشعبية يف الصني) سيبلغ حجم النقص يف مجال الغاز 110-70 مليار مرتمكعب يف العام. 

ومع حلول عام 2030 قد يزيد حجم حاجة الصني عىل 240 مليار مرت مكعب ونصفه من 

االسترياد.

وجدير بالذكر ان «غاز بروم» ال تزال حتى االن غري مستعدة للتعاون بشكل كبري مع الصني يف 

مجال تنفيذ املشاريع الكربى يف مجال الغاز.ولكن تدهور الوضع الحايل يف سوق الغاز االوربية 

وتقلص حجم الطلب هناك سيدفع بالرشكة الروسية العالقة نحو التفاهم مع الصني وتعجيل 

التعاون بني الطرفني.هذا ويجب القول ان الوقت الراهن يشهد ليس فقط تزايد الطلب يف اسيا 

ل وكذلك تزايد العرض من جانب املنتجني الكبار الجدد.

حتى االن ال تزال االسواق يف حالة اتزان –ال يوجد زيادة يف العرض وال يوجد نقص يف الغاز. 

لكن الدول املستهلكة للغاز تبذل الجهود الكبرية للعودة اىل الوضع الذي كان قبل عام 2008 

عندما كانت سوق املستهلكني متيل طلباتها يف مجال عقود البيع.

وال بد من االشارة اىل ان العمل يف مجال توحيد جهود ومصالح الدول املنتجة للغاز لضامن 

مصالح الدول املوردة للغاز،كلن مفيدا جدا لروسيا. لقد تم تأسيس منتدى الدول املصدرة للغاز 

وسارع البعض اىل تسميته «منظمة أوبيك الغاز». ولكن يف الحقيقة كان من املستحيل عىل 

و  وتركامنيا  ووايران  روسيا  والذات  املنتدى  يف  االعضاء  الدول  جهود  تنسيق  الواقع  ارض 

كازاخستان وقطر والجزائر وأذربيجان يف مجاالت سياسات االسعار والتسويق والنقل عىل الرغم 

من هذه الدول متلك احتياطي اجاميل من الغاز يبلغ حجمه حوايل %60 من الحجم العاملي. ال 

بد من القول انه لو متكنت هذه الدول من حقيق ذلك لكان الوضع يف سوق الغاز العاملية اكرث 

توازنا وتحديدا.

الكسندر اورلوف مدير معهد الدراسات الدولية يف جامعة موسكو الحكومية للعالقات الدولية 

التابعة لوزارة الخارجية الروسية: « هل تعترب روسيا دولة عظمى يف مجال الطاقة؟ الرد عىل 

هذا السؤال يبدو واضحا ولذلك اي نقاش حول ذلك يحمل عىل االغلب طابع املدرسية أو 

السكوالئية — فلسفة املدرسة. وروسيا طبعا تعترب دولة عمالقة ليس فقط يف مجال انتاج 
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االن هناك الكثري من الكالم عن مصادر الطاقة الجديدة. يجب التفكري بذلك بشكل جدي. 

املحروقات  الحجر» .وعرص  نفاذ  الحجري ليس بسبب  العرص  انتهى  لقد  القول: «  ولتنذكر 

الهيدروكربونية سينتهي ليس بسبب نفاذ هذا النوع من املحروقات. يف الظروف الحالية ميكن 

القول ان الذي ميلك التكنولوجيات سيملك العامل. وان تطورت التكنولوجيات التي ستسمح 

باستخدام موارد الطاقة التقليدية شكل فعال ونقلها كذلك اىل مسافات بعيدة فهذا سيعني انها 

سستمر بالوجود لعرشة سنوات جديدة ولكن ان تطورت تكنولوجيات استخدام انواع الوقود 

املحلية بوترية رسيعة سباقة فهذا سيعني انه يجب نسيان بنية التجارة العاملية ملوارد الطاقة 

املعارصة.

الروسية: «بالنسبة  العلوم  اكادميية  الطاقة والنقل يف  ايغور تومبريغ رئيس مركز دراسات 

للسياسة الروسية يف مجال الطاقة من الهم جدا ان تتم عملية إعادة تقييم االولويات املتعلقة 

بتصدير املحروقات وذلك خالل تغري اشكال االسواق العاملية التقليدية.

يف القرن الحادي والعرشين الحايل باتت ملحة كثريا املشكالت املتعلقة بنفاذ املوارد الطبيعية 

وخاصة موارد الطاقة وتزايد الرصاع عىل موارد املحروقات والرثوات الباطنية .

وتثري التوتر الخاص والكبري االحداث الجارية يف شامل افريقيا والرشق االوسط التي تهدد 

امن الطاقة للكثري من الدول وبالذات االوربية.وجدير بالذكر ان الدول التي ال تزال تشهد 

االضطراب وعدم االستقرار قوم بتوفري %30 مام تستورده اورا من الغاز وتبلغ حصتها 60% 

بحدوث  تسببت  ارضية شديدة  اليابان هزة  قبل فرتة شهدت  االوريب.  االسترياد  من صايف 

تسونامي وكذلك عطل وخلل يف محطة «فوكوشيام1-» الكهروذرية.وتسبب كل ذلك بتغريات 

العمل تعيد  الكثري من دول  الطاقة. وجعل ذلك  العاملي يف مجال  جذرية يف كل املخطط 

النظر يف سياستها يف مجال الطاقة وتبدي الحذر عند النظر يف تطوير الطاقة النووية والرتكيز 

اكرث عىل مصار الطاقة املتجددة وزيادة حصة الغاز يف موازنة الطاقة .مين القول اليوم ان 

الطلب عىل املحروقات الهيدروكربونيةيايت من جانب عاملقة اسيا االقتصاديني وبالذات من 

جانب الهند والصني.

وتفيد وقعات وكالة الطاقة الدولية بانه ومع حلول عام 2015 سيضاعف مستوى استهالك 

احتياجاتها  ولتغطية  العام  مليار مرت مكعب يف   140 تقريبا وسيبلغ حجم  الصني  الغاز يف 
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ولذلك يجب تسويق هذه املنتجات باي شكل ومثن كان. وأخذت قطر تبيع الغاز يف أوربا 

بسعر 89 و79 دوالرا لكل ألف مرت مكعب اي بخسارة ليك تبقى املعامل شغالة.

اآلن وكالة الطاقة الدولية ويف كل تقاريرها وتوقعاتها تركز وتشري اىل غاز حجر األردواز: الواليات 

يظهر  كامل.وهنا  بشكل  الصني  حاجة  وسد  الغاز  هذا  تصدير  وتستطيع  مكتفية  املتحدة 

السؤال:هل كان ذلك عملية دورية جديدة محكمة اإلعداد والتنفيذ من اجل حرش الصني يف 

طريق مسدود عن طريق فتح امامه هذه «القمة املضيئة» من غاز حجر األردواز؟ وهنا اود 

القول انه ال يجوز بتاتا الحديث بشكل جدي عن وجود موارد لهذا النوع من الغاز خارج 

حدود الواليات املتحدة.

الناحية الثانية املتعلقة بهذا النوع من الغاز التي اود التطرق لها هي ما ييل- قامت اليابان 

الغاز املسيل املنتج من حجر  بالتوقيع عىل 3 عقود مع الواليات املتحدة بخصوص استرياد 

األردواز يف تكساس. يف الواليات املتحدة يبلغ سعر غاز حجر األردواز 76-75 دوالرا لكل ألف 

النقل تبلغ الصفر وهذا بالذات  مرت مكعب.وهو ينتج هناك حيث يستخدم اي ان نفقات 

العامل الحاسم. ولكن للتصدير يجب بناء معامل لتمييعه وهذا يزيد قيمته بنسبة %50.كيف 

ميكن بيع هذا الغاز بسعر 120 دوالرا لكل الف مرت مكعب؟ ال بد من القول ان غاز حجر 

األردواز حصل عىل هذا الشكل من االنتشار بفضل ارتفاع اسعار النفط الخام ولذلك ظهرت 

استثامرات فيه.

لقد جرت العوملة يف السنوات العرش االخرية تحت رايات نقل منشآت االنتاج القذرة اىل الدولة 

النامية. واملقصود يف ذلك هو ان دول «املليار الذهبي» ستولد االفكار وعىل حساب ذلك 

ستحافظ عىل مستوى حياة مرتفع ولكن وبشكل مفاجئ ظهرت امكانيات جديدة لتصنيع 

والصناعات  الكيمياء  لتطوير  وامكانيات جديدة  الرخيصة  الطاقة  موارد  اساس  جديد عىل 

التحويلية االخرى.

وكل السياسة يف مجال الطاقة خالل السنوات العرش االخرية جرت تحت راية القول بوجود 

نقص يف موارد الطاقة يف العامل والتأكيد عىل انه سيزداد مع الزمن وهذا بحد ذاتها اعطى دفعة 

لتطوير تكنولوجيات جديدة مبا يف ذلك يف مجال توفري الطاقة .وهذا سمح وبشكل فعال بوضع 

توازن وظهرت ما نسميها االن مبصادر الطاقة غري التقليدية.
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القضية ال تكمن يف ظهور مصادر جديدة للطاقة او العبيني جدد الن هذه املصادر قد تكون 

مملوكة من قبل اي كان.هناك تغريات عاملية شاملة يف بنية السوق العاملية وبدال من وجود 

دول منتجة ودول مستهلكة (عىل غرار منظمة الدول املنتجة للنفط «اوبك» وغريها) اخذا 

العامل ينتقل اىل التكامل االقليمي. واملثال الساطع عىل ذلك التعاون االقتصادي االورايس الذي 

البنى التحتية بالذات بات حجر االساس يف  البنى التحتية للطاقة. واعتد ان  تقع يف اساسه 

التشكيالت الجديدة يف الهيكل الجيوسيايس الجديد للعامل.

الكيس ماستيبانوف نائب مدير معهد مشكالت النفط والغاز يف اكادميية العلوم الروسية: «ال 

شك يف ان روسيا وكأكرب دولة متلك وتنتج موارد الطاقة يف العامل تعترب دولة عظمى يف مجال 

الطاقة.ولكن هذا مفهوم متدين وهو يتعلق مبستوى املوارد فحسب. اما ان تحدثنا عن مستوى 

استهالك الطاقة فيمكن القول ان روسيا ال تشغل املرتبة االوىل وان تحدثنا عن نوعية هذا 

االستهالك (حسب التقديرات املختلفة %45-35 من الطاقة املستهلكة داخل الالد تهدر بسبب 

التدين الواضح للفعالية يف مجال الطاقة) فسيبدو الوضع قامتا اكرث. عىل ماذا يقوم انتاج موارد 

الطاقة يف روسيا؟ بشكل اسايس يقوم عىل تكنولوجيات باتت قدمية ظهرت قبل 40-30 او حتى 

50 عاما او عىل التكنولوجيات املستوردة لهذه االسباب كلها ميكن اعتبار موضوع «الدولة 

العظمى» يف حكم املنتهي.

ننتبه اىل  اتجاهني.اوال – لقد «غفلنا» ومل  اما فيام يخص غاز حجر األردواز فاود تحديد 

الروس  املختصني  فقط  ليس  ان  يكمن يف  االمر  ان  واعتقد  املشكلة  املوضوع وهذه  هذا 

وكالة  توقعات  كل  ففي  ومقصود.  متعمد  بشكل  عليه  التعتيم  تم  انه  يف  بل  اهملوها 

الطاقة الدولية وعمليا حتى عام 2004 كان يشار اىل ان الواليات املتحدة ستكون املستورد 

واالساس  الواقع  هذا  وتحت  والعرشين.  الحادي  القرن  يف  املسال  للغاز  العامل  يف  االكرب 

الغاز وبارشت روسيا كذلك.  النوع من  لهذا  االنتاجية  بتكوين منشآتها  قامت دولة قطر 

املجال  هذا  يف  قدما  السري  من  متكنت  ولذلك  اسهل  قطر  يف  الظروف  ان  هو  والفارق 

بخالف روسيا.

ما سبب قيام قطر بإغراق السوق االوربية بالغاز وجعلها تنهار؟ لقد تبني وفجأة ان الواليات 

املتحدة ال تحتاج للغاز املسيل يف الوقت الذي أخذت فيه تعمل مصانع متييع الغاز يف قطر 
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اما االساس الجيوسيايس الثاين فيكمن يف ان املوضيع االجتامعية باتت تحتل مرتبة الصدارة.انها 

مرحلة «نيو اندوسرتيالية» (الصناعية الجديدة) التي يتحدثون كثريا يف اوربا وهي تعني دخول 

الدول املتطورة صناعيا يف مرحلة جديدة من التصنيع أي انه يجب توفري فرص عمل جديدة يف 

املدن باي مثن كان.

النقطة الثالثة تتعلق بالتغريات املالية يف بنية العامل .لن اتعرض لهذا املوضوع ولكن هو بالذات 

االسعار  رفع  عن طريق  وذلك  العاملية  الطاقة  الوضع يف سوق  كبري  واىل حد  يحدد  الذي 

واملحافظة عليها عند املستوى املطلوب وهذا قبل كل يشء سياسة.انه موضوع العرض والطلب 

وهو ايضا سياسة مهام تحدثنا عنه بشكل اخر.

لقد انجزنا حاليا عمل تحت عنوان «حضارة الطاقة الجديدة» واود ان اتقاسم معكم بعض االفكار.

ماذا تعني الحضارة؟ انها تعني امتالك الطاقة. وبعد ذلك الطاقة املعلوماتية.هذا الطريق العام 

للتطور.وحضارة املحروقات تشغل مرحلة من مراحلها وهي مل تبدأ اليوم وطبعا لن تنتهي 

اليوم. ولكن العمر الغالب لهذا املورد او ذلك 200-150 عام. وهذا العمر شارف عىل االنتهاء 

ولذلك يبدو واضحا ان حضارة املحروقات ستتخىل عن مكانها يف اواسط القرن الحايل لحضارة 

اخرى. وهذه ستكون حضارة الطاقة املعلوماتية. او ما يسمى بالطريق نحو العامل الكهربايئ.اي 

كل يشء سيساعد يف يف تطوير املادة املستهلكة النهائية – الطاقة الكهرائية. وسيعمل النقل 

عىل الكهرباء ولن يستخدم النفط للحصول عىل الطاقة الكهربائية. سانتقل اىل السؤال – هل 

نعترب نحن دولة كهربائية عظمى.

او املحصول عليه بل  العظمى يتحدد طبعا ليس بكمية املورد املوجود  ال شك يف ان مقام 

الدوال االخرى للسري خلفها.وان مل تتوفر هذه  التي تسبق زمنها وتشجع وتجذب  باالفكار 

االفكار فال يجوز بتاتا الحديث عن العظمة. لقد اعجبتني كلامت «غ. بوبوف الذي قال ان 

مستقبل روسيا يكمن يف التحول اىل مركز عقل العامل وال يوجد مستقبل اخر لروسيا.

.روسيا  القدري  الجيوسيايس والسيايس االجتامعي بل وحتى  الدور  انه يجب تفهم  واعتقد 

ليست الجرس بني الرشق والغرب بل الجرس بني االرض والفضاء الكوين ولذلك يجب ادراك هذا 

الالعبني  اىل موضوع  التطرق  واود كذلك  العظمى.  الدولة  الحديث عن  بالذات عن  الدور 

العامليني يف اسواق الطاقة الدولية.
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تطور خطط الواليات املتحدة واسرتاليا اللتني تستخدمان السفن العمالقة لنقل الفحم اىل اسيا 

تخنق صناعة الفحم الروسية.

فحم الكوكس الذي ينتج يف روسيا يباع بشكل اسايس للصني. ولكن هذه الدولة اخذت تغلق 

افران الصهر عىل اعتبارها قليلة الفعالية وهذه رضبة جديدة بصناعة الفحم الحجري الروسية.

ما العمل يف هذه الحالة؟ اليوم الحديث يدور عن انقاذ اقتصادنا الوطني.يجب عىل الدولة ان 

تلعب دور ضابط التسعريات. ويجب عىل الدولة ان تبنى كذلك مرافئ وموانئ تستقبل سفن 

حمولة 180 الف طن يف الرشق االقىص. واملستقبل بدون شك يكمن يف ان اقتصاد الصني يقوم 

يف غالبيته عىل طاقة الفحم و املانيا تستهلك ايضا الفحم (%67) والواليات املتحدة (%48) اما 

روسيا ففقط 25%.

ان تختزل مناقشة مشكلة عاملية  اود  الطاقة: «ال  فيتايل بوشويف مدير معهد اسرتاتيجية 

شاملة مثل صناعة الطاقة والجيوسياسة يف مشكالت خاصة بالقطاع فقط. وال اوافق بتاتا عىل 

ان غاز حجر األردواز هي كلمة جديدة يف السياسة العاملية.هناك عرشات االحتامالت التي مل 

نفكر نحن بها يف الوقت املطلوب وال نفكر بها اليوم وهي التي ميكنها ان تغري غدا صناعة 

الطاقة والجيوسياسة.

اليوم عند اتخاذ القرارات االسرتاتيجية يف يف االقتصاد العاملي والسياسة تبقى السياسة هي 

الحاسمة.

هناك ثالثة اتجاهات اساسية: االول – املستهلكون هم اليوم الذين يحددون اللهجة يف السوق 

عليهم  يجب  موضوع هل  يقررون  الذين  اليوم  واملستهلكون هم  املنتجني.  وليس  العاملية 

مامرسة االمن االقليمي او االمن العاملي.فعىل سبيل املثال الواليات املتحدة عىل اعتبارها من 

اكرب ممثيل قطاع املستهلكني اتخذت لنفسها قرارا حكيام وعادال متاما: مبا ان الوضع يف املناطق 

التي تورد لها مصادر الطاقة ال يتسم باالستقرار يجب االعتامد عىل موارد الطاقة االقليمية 

الذاتية. وهي عرثت عىل غاز حجر األردواز فاخذت تستخدمه. لو عرثت عىل مصدر اخر للطاقة 

كانت حتام ستستخدمه (كام تحاول اوربا الراهان عىل مصادر الطاقة املتجددة). يجب القول 

ان مصادر الطاقة يف العامل كثرية جدا وهي مختلفة وموزعة يف مناطق مختلفة جغرافيا ولكن 

اليوم السواد للمصادر القريبة من املستهلك وسيبقى االمر كذلك الحقا.
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قبل ايام عدت من منطقة «كوزباس» حيث حرضت احتفاالت يوم عامل مناجم الفحم وهناك 

قالوا يل ان صناعة الفحم الحجري شهدت تغريات هائلة. ولكن الوضع يبدو وكان فيه ازدواجية. 

لقد تم هناك تحقيق رقم قيايس: خالل شهر تقريبا تم انتاج حوايل مليون طن من الفحم الحجري 

من اسفل املناجم .كان هناك نوع من التشاؤم. بعض املناجم ارسلت عاملها يف اجازات اجبارية يف 

الوقت الذي نرى ان االمريكان الذين بحثوا وعىل مدى 20 عاما عن تكنولوجيات انتاج غاز حجر 

األردواز عرثوا عليها اخريا والنتيجة هبطت االسعار اىل حد انهم قاموا باتخاذ القرار بوقف عمل 

حطة توليد كهرباء تعمل عىل الفحم الحجري طاقتها 33 ميغا واط وتحويلها للعمل عىل غاز 

حجر األردواز.ومن املعروف ان ميت رومني املرشح يف االنتخابات الرئاسية االمريكية خطاب 

عامل مناجم الفحم وقال لهم ان الرئيس باراك اوباما سيرتكهم دون عمل ولكن الرئيس اوباما مل 

يجلس مكتوف اليدين . قام االمريكان والول مرة منذ سنوات بعيدة بجلب الفحم الحجري من 

بالدهم اىل اوربا . يف الوقت الذي كانت يف روسيا وال تزال تبيع الفحم يف اوربا .

عىل الرغم من كل اسرتاتيجيتنا التي تم اقرارها يف مجال الطاقة هناك تراجع يف صناعة الفحم 

يف روسيا. يف امريكا اتخذوا القرار ببناء مينائني لتصدير الفحم سيستقبالن سفن حمولتها 180 

الف طن لنقل الفحم الحجري اىل اوربا واىل اسيا. وهذا يعني اننا مل نعد نستطيع منافسة 

االمريكان يف مجال الفحم الحجري.

اود الرشح ليك تصبح االمور مفهومة اكرث. ميكن القول ان حوض انتاج الفحم الحجري الرئييس 

الفحم منه هو حوض «كوزباس» ومن هذا الحوض يجب نقل  الذي يتم تصدير  يف بالدنا 

الفحم ملسافة 4 االف كلم بالسكك الحديدية سعر نقل الطن الواحد يبلغ اليوم 45 دوالرا 

وباالضافة اىل ان اجور التحميل يف امليناء تبلغ 17-16 دوالرا للطن والنتيجة حوايل 63 دوالرا 

لنقل كل طن داخل روسيا .ويجب القول ان حجم تعبئة الفحم يف املوانئ الروسية تبلغ 6 

االف طن يف اليوم. وللمقارنة — يف اسرتاليا 60 الف طن يف اليوم. واما سعر تكلفة االنتاج 

لدينا اليوم يف حدود 90-87 دوالرا للطن. نحن يف بعض مؤسساتنا مل نعد نحصل حتى عىل 

سعر التكلفة وفقط تبقى عامئة عىل السطح املؤسسات التي تستخدم طريقة االنتاج املفتوح. 

سابقا كان لدينا يف صناعة انتاج الفحم مليون شخص من العاملني اما اليوم ففقط حوايل 80 

الف شخص. نحن ال نستطيع املنافسة بتاتا. %60 من فحم «كوزباس»موجهة للتصدير ولكن 
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استثامرية  وفعالية  روسية  استثامرية  مشاريع  وجود  مدى  يف  معظمه  يف  يكمن  الجواب 

الطاقة متدنية. الروسية يف قطاع  االستثامرية  املشاريع  تزال جاذبية  االن ال  روسية. حتى 

نفط»  «روس  «نوفوتيك» ورشكة  «غازبروم» ورشكة  تسمح لرشكة  تأثريها  وبفضل  الدولة 

العامة وتزداد  االيجابية  الدينامية  تنعدم  الرغم من ذلك  بتنفيذ مشاريع كربى ولكن عىل 

االسعار عىل املحروقات داخل البالد وهذا يتسبب مبشكالت اجتامعية. وبالتايل ميكن القول 

االقل. وعن سياسة  الداخلية لرشكة «غازبروم» عدة مرات عىل  الفعالية  زيادة  انه يجب 

االسعار ميكن القول اننا نستطيع خفض التسعرية داخل روسيا فقط عن طريق تنفيذ مشاريع 

استثامرية كثرية من قبل املنتجني الصغار للنفط والغاز. وميكن القول ان السوق الخارجية 

فرتة  منذ  ذلك  تحدثنا عن  عام ونحن من جانبنا  بشكل  االسعار  علينا يف مجال  «تضغط» 

بعيدة وبعض الحارضين هنا كتبوا عن ذلك. وحتى بدون حدوث انحسار يف اسعار النفط 

سنعاين عامني او ثالثة اعوام.

الجيوسيايس ليس  الوضع  الطاقة وخاصة وان  الداخلية يف مجال  يجب علينا حل مشكالتنا 

بالسهل.

يوري مالشيف مدير متحف «فرينادسيك» للجيولوجيا، اكادميي يف اكادميية العلوم الروسية: 

«قبل عامني لفتت انتباهي معلومات ظهرت يف وسائل االعالم عن غاز حجر األردواز ومبا اين 

لست مختصا يف هذا املجال تحدثت عن ذلك مع نائب رئيس اكادميية العلوم الروسية ن.ب 

الفريوف ومع بعض االكادمييني االخرين وحصلت عىل الرد الذي يقول انها تكنولوجيا تتطور 

برسعة. عندها اتصلت بالهاتف مع رئيس جمعية الغاز الرويس ف. ا يازوف وسئلت عن وضع 

االحال يف مجال تصميم تكنولوجيات النتاج غاز حجر األردواز. كان ذلك مفاجئة بالنسبة له 

ولذلك قمنا بعقد طاولة مستديرة حول هذا املوضوع. وقالت لنا وزارة صناعة الطاقة حينذاك: 

«ال تعقدوا الطاولة املستديرة االن، نحن لسنا عىل استعداد بعد...».

البحث  مؤسسات  مجال  يف  هائلة  امكانيات  املبدأ  حيث  من  متلك  التي  روسيا  ان  اعتقد 

والتحليل،اضاعت الوقت فيام يخص موضوع تكنولوجيات انتاج غاز حجر األردواز. واود القول 

ان االراء يف تلك «الطاولة املستديرة» انقسمت. وارص ممثلو احدى رشكات الغاز الحكومية 

الكربى عىل ان هذه التكنولوجيات ال مستقبل لها وهي عبارة فقاعة ال اكرث.
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وكيف  املالية  املوارد  استخدام  بكيفية  االرتباط  تخطي  نستطيع  ال  اننا  واضحا  يبدو  النه 

يوجد  وهنا  روسيا.  داخل  الخامات  قطاع  مع  االقتصادية  املتبادل  التأثري  اليات  تستخدم 

تغري  اي  نشهد  مل  نحن  طويلة  سنوات  مدى  عىل  فيه.  سياستنا  انتقاد  ميكن  مام  الكثري 

مستقر يف هذا االتجاه. هذا يجري يف بعض القطاعات املنفردة ولكن االرقام العامة تجربنا 

راسا عىل التفكري العميق.

الدولية «بتنظيم  السياسية  الروسية وباالشرتاك مع مجلة «االحداث  الخارجية  تقوم وزارة 

املنظامت  بعض  مع  املحرر)  مالحظة  للمجلة —  الذهبية»  «املجموعة  (مرشوع  لقاءات 

واملؤسسات مثل «سيوز نفط غاز»ومع السفراء والسلك الدبلومايس للدول االجنبية وهذه 

التوجيه  الفائدة وتربر نفسها كثريا.وهي تساعد طبعا يف تحديد عالمات  املامرسة يف غاية 

واالسرتشاد ولكن خالل احدى هذه اللقاءات سمعنا ان «غازبروم» تعتزم بناء مجمع الستقبال 

الغاز يف الواليات املتحدة. ولكن وبعد ثورة غاز حجر األردواز تبخرت كل هذه الخطط . 

وجود  لعدم  بل  تكنولوجية  تعقيدات  بسبب  ليس  تجمد  شتوكامن  حقل  مرشوع  وحتى 

مستوردين له.

يجب علينا التفكري والتخطيط للمستقبل البعيد وذلك ليك نكون عىل اطالع تام عن أي الطرق 

واي اتجاهات تجتذب سوق الطاقة العاملية واي تحديات جيوسياسية سنقابل وكيف يجب ان 

يكون سلوكنا خالل ذلك.

يطرح البعض السؤال — هل من املمكن ان تقوم الواليات املتحدة مرة دورية جديدة بدفع 

اسعار املحروقات نحو الرتاجع. نظريا هذا ممكن وعمليا ميكن ان تقوم الواليات املتحدة بذلك. 

ولكن ما الذي سيصيب هذه الدولة نتيجة ذلك. قد يكون سعر النفط املنخفض مفيدا لبعض 

الصناعيني ورجال املال والسياسة ولكن للبعض االخر سيكون العكس. الدولة هناك ال متول وال 

تعوض ولذلك لن يسمح أي غاز حجر األردواز او غريه بفرض اسعار متدنية. اعتقد ان 110 

120- دوالرا للربميل يف الظروف الحالية يعد مقبوال.

املستقبل  والغاز خالل  النفط  اسعار  استقرار يف  الحديث عن وجود  انه ميكن  نعتقد  حنن 

القريب طبعا ان مل تحدث امور خارقة للعادة.

ما هو مستوى االرتباط املتبادل بني روسيا والعوامل الجيوسياسية الخارجية؟
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جرف القطب الشاميل ستبقى سائدة حسب اعتقادي. التكنولوجيات هنا موجدة وهي تتطور 

برسعة ولكن ذلك لن يتم غدا.واين المل بانه لن تحدث اية حروب يف منطقة القطب الشاميل 

وال يف مجال الطاقة وال اكرث «سخونة» من ذلك.

يوري شافرانيك رئيس مجلس مدراء معهد اسرتاتيجية الطاقة: اود طرح بعض االراء والتصورات. 

لقد حدث انزياح ما عاملي يف اساسه يقع تغري الطاقة يف الواليات املتحدة ومشكلة غاز حجر 

األردواز .ويف هذا املجال يثري استغرايب مواقف بعض املوظفني والعلامء الروس. وكأن الواليات 

املتحدة متكنت خالل يوم واحد فقط من تحقيق «ثورة حجر األردواز». ال شك يف ان هذه 

العملية كانت واضحة ودقيقة وعن ادراك . لقد حذر العديد من الخرباء من التغريات الجارية 

خالل السنوات العرش املاضية.

النقطة الثانية – هي اوربا وسياسة الغاز. ميكن القول ان اوربا تسري وبشكل مطرد (بغض 

النظر عن صحة ذلك او عدمه) كقطار عىل سكة حديد ممدودة. ولكن ال ميكن حاليا ويف هذا 

العامل املرتابط فيام بينه اقامة االزدهار يف منطقة ما واحدة. ولكن ونحن ال نبدو افضل منهم. 

الننا ال نرغب بارصار رؤية التغريات يف سياستهم مبجال الطاقة ونرص عىل استمرار يف خط واحد 

يف سياسة التصدير.

واالن لنتحدث عن الوضع االقتصادي العام يف العامل. ميكن القول ان كميات النفط والغاز تكفي 

خالل السنوات العرش املقبلة. ميكن القول يف فرتة ما ان ذروة انتاج النفط يف العامل مر وانقىض. 

ولكن االن من الخطأ القول ان احتياطي النفط والغاز سينتهي خالل 20-10 عاما.

وهناك عامل اخر هام جدا – الوضع يف دول الرشق االوسط وشامل افريقيا. عىل الرغم من كل 

التعقيد والتوتر يف هذه املنطقة الحساسة لن تصعد اسعار النفط الخام حتى 200 او 300 او 

400 دوالر للربميل. هذه عوامل خارجية ولكن خالل الحديث عن معادالت جيوسياسية جديدة 

اود فرز والرتكيز عىل قيمة العامل الداخيل الرويس. النه مع التفكري بالوضع الجيوسيايس نبقى 

نفكر كيف يجب علينا الترصف؟

2011-2001 ازداد حجم تصدير منتجات بناء  قرأت يف احدى املقاالت انه وخالل الفرتة 

14 مرة لدى الحساب بالدوالر. قد يكون هناك بعض التهويل  املاكينات يف روسيا مبقدار 

الطاقة. ملاذ؟  الرقم يقف بدون شك عامل  اليشء ولكن خلف هذا  والكاتب أخطأ بعض 
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الخاصة  اللجنة  بان  امل  انه يوجد لدي  القول  .واود  الكثري من رشكاتنا  تركز عليه ولالسف 

بشؤون الطاقة التابعة لرئيس الدولة ستتخذ قراراتها يف هذا املجال ليك تعدل اتجاه السياسة 

لدى الدولة ولدى رشكاتنا يف هذا املجال.

وارغب هنا بشكل مخترص التطرق اىل التساؤالت االهم. هل تقف البرشية عند حدود ثورة 

جديدة يف مجال الطاقة؟ يجب القول ان هذه الثورة تجري واليوم يقارب استهالك الطاقة يف 

املنازل يف اوربا من حدود الصفر. فعىل سبيل املثال تسمح التكنولوجيات الحديثة عمليا بعدم 

استخدام اجهزة التسخني التي تعمل عىل املحروقات. وهناك ما يسمى «بالبيت الذيك»حيث 

يجري استخدام طاقة االرض واالكتفاء بذلك. ومن غري املستبعد ان يستمر هذا التطور يف مجال 

الرتشيد يف استخدام اطالقة وتوفريها. ولكن يجب االشارة اىل انه وعىل الرغم من ذلك ستبقى 

هناك حاجة للمحروقات الهيدروكربونية ولن يكون من املمكن يف املستقبل القريب استبدالها 

بيشء اخر. لقد فقدت يف الوقت الراهن وبشكل حاد انيتها املحاوالت الجارية الستبدال هذه 

املحروقات مبختلف انواع الوقود من مصادر نباتية وذلك الن برنامج االمن الغذايئ يقف بشكل 

حاد يف الوقت الراهن اكرث من اي وقت كان بسبب املحاصيل السيئة يف الواليات املتحدة 

واسرتاليا وكذلك لدينا ويف اوربا ولذلك يرى الالعبون العامليون انه يجب اطعام البرش وعدم 

السامح الفريقيا ان متوت جوعا وبعد ذلك فقط التفكري بانتاج االيثانول الحيوي وغريه من 

انواع الوقود من مصادر نباتية.

هل تعترب روسيا دولة عظمى يف مجال الطاقة؟ من جانبي انا لن اطلق عىل روسيا تسمية 

نرتبط  نحن  الحقيقة  يف  ولكن  وجيدة  مدوية  تسمية  انها  الطاقة.  مجال  يف  عظمى  دولة 

بعائدات الطاقة وال ندري ما يجب عليه عمله وكيف يجب الترصف. اقتصادنا احادي الطرف 

التي  التخلص من ذلك ليك ال نتعرض الزمة من نوع تلك  وهذا مصدر خطر ويجب علينا 

عانينا منها عام 2008.

االن وضعنا ال يزال بعيدا عن الجودة واملثالية. وليك نصبح دولة عظمى يجب عىل اقل حد 

العمل بشكل كبري. اما فيام يتعلق مبنطقة القطب الشاميل فطبعا هذا حقل جديد للمنافسة 

ونحن طبعا سنناضل يف سبيل الجرف القاري هناك. ولكن قصة حقل «شتوكامن»تظهر بشكل 

واضح ان الفعالية يف مجال الطاقة واالستخدام الفعال لتلك الحقول املوجودة قبل التوجه اىل 
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العمل ولكنها وبالتدريج بدأت  التنافيس مل تعتد «غازبروم»لالسف عىل  الوسط  ويف هذا 

تتأقلم وتعتاد.

عىل اي من االحداث التي وقعت يف العام الجاري يجب تركيز االنتباه. حسب اعتقادي هذا 

يتعلق بتشكيل لجنة خاصة تابعة لرئيس الدولة خاصة بالسياسة يف مجال الطاقة. هذه الخطوة 

التي ناضلت من اجلها وزارة الخارجية الروسية عىل مدى 15 عاما.

وعىل الرغم من ان املبادرة انطلقت من وزارة الخارجية لالسف مل تتم دعوة وزارتنا للعمل يف 

اللجنة املذكورة. ولكن عىل الرغم من ذلك اعتقد ان قرارات اللجنة لن تتسم بالطابع العمليايت 

امليداين فقط بل وستمس عالمات االرشاد التي سيتوجب علينا العمل وفقا لها. وهذه العالمات 

التنافس وسياسة اسعار اكرث مرونة  تبدو دقيقة وواضحة اىل حد كبري وهي تتعلق بازدياد 

وكذلك وحسب اعتقادي التنافس عىل االسواق.

ومن بني الحارضين ارى بعض الزمالء الذين شاركوا بفعالية يف تدوين االسرتاتيجية الدورية 

لتطوير صناعة الطاقة يف روسيا واود هنا وبشكل ودي توجيه االنتقاد الن يف كل مشاريع 

االسرتاتيجية التي بلغت 600-500 صفحة تم تخصيص فقط 3 صفحات ملوضوع تأثري السوق 

الخارجية عىل مجمع الطاقة يف بالدنا. يف االسرتاتيجية القبل ماضية متت االشارة اىل رضورة 

صياغة اسرتاتيجية منفصلة لسياسة دولتنا ورشكاتنا يف االسواق الخارجية. ولكن بهذا انتهت 

ولالسف كل االمور يف هذا املجال. هذا عىل الرغم من ان حالة ووضع االسواق العاملية تعترب 

حاسمة يف هذه الحالة حسب اعتقادي.

ال ارغب بتاتا بانتقاص من قيمة تلك االقسام من االسرتاتيجية حيث تم بشكل دقيق وصحيح 

اية  الحديث عن  الطاقة يف بالدنا وحيث جرى  رسد احتامالت وسيناريوهات تطور صناعة 

مناطق بالدرجة االوىل يجب ان تتطور وكيف يجب الترصف الحقا. ولكن عىل الرغم من ذلك 

ايها الزمالء نحن دامئا ننىس ان التنقيب والحفر واالستثامر سيتعلق بالوضع الخارجي واالن 

اصطدمنا وجها لوجه مع هذه املشكلة. يف ظروف استمرار االزمة ومع احتامل حدوث موجة 

جديدة منها من غري املستبعد ان يتقلص ويرتاجع الطلب عىل املحروقات. ومع ظهور بعض 

البدائل مثل — غاز حجر األردواز (باإلنجليزية :Shale gas) حتام سيزداد حجم التنافس وهنا 

بالذات تصبح ملحة مهمة النضال يف سبيل االسوق وليس النضال يف سبيل ربح اليوم وهو ما 
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املهمة الهامة التي تقف امامنا – تحديد العوامل التي عىل اساسها سيتم يف املستقبل القريب 

واملتوسط املد تحديد االسعار يف اسواق الطاقة العاملية.

عادة نحن نصادف عىل صفحات الصحف واملجالت عناوين من نوع «روسيا دولة عظمى يف 

مجال الطاقة». ما الذي يقف خلف هذه الكلامت ويف ماذا يكمن مفهوم»عظمى»بالنسبة 

لروسيا يف مجال الطاقة؟ وهل ستتمكن روسيا يف املستقبل املنظور املحافظة وتعزيز دورها 

الرائد يف هذا املجال؟وماهي املهامت التي يفرضها ذلك امام دولتنا يف الساحة الدولية ويف 

املجال الداخيل ليك متلك املوارد الالزمة لذلك؟

الكسندر غوربان مدير شعبة التعاون االقتصادي يف وزارة الخارجية الروسية: يف السابق كانت 

املعلومات عن صناعة الطاقة تذكر «باالنباء من امليدان» اما االن فهي ذكر اكرث «بالتقارير من 

املفتوحة «غازبروم» حيث  بالرشكة املساهمة  يتعلق قبل كل يشء  القتال». وهذا  ساحات 

تستمر منذ حوايل العام عمليات تحقيق قوية يف اطار االتحاد االوريب ترافقت مبصادرة الوثائق.

لقد حدث ذلك بطريقة حضارية ولكن عىل الرغم من ذلك تعرضت قيادة «غازبروم» لضغط 

كبري نسبيا من جانب االتحاد االوريب.

وتم تقييم هذه الترصفات من جانب قادة دولتنا ومن جانب اوساط الخربة ايضا. ماهو 

االوىل وسيلة من  بالدرجة  يعترب  ان ذلك  القول  التفتيش هذه؟ ميكن  هدف كل عمليات 

وسائل الضغط لدفع «غازبروم» اىل تغيري سياسة االسعار التي تنتهجها. طبع عاجال ام اجال 

سيتم حل كل هذه االمور عىل الرغم من انه سيواصل يف املستقبل التاثري بشكل جدي اىل 

حد كبري عىل نشاط رشكات الطاقة الروسية العاملة يف االتحاد االوريب. وطبعا ال يجوز بتاتا 

العامل. من جانبها بدأت «غازبروم» تدرك ان  استبعاد حدوث ذلك يف مناطق اخرى من 

اكرب  االختيار:اما تحقيق  امكانية  انه توجد  اكرث.ومبا  ان تكون مرنة  االسعار يجب  سياسة 

حجم ممكن من قدوم املوارد املادية بفضل التجارة او املحافظة عىل السوق. اليوم نحن 

واسرتاليا. قطر  مثل  العاملية  الطاقة  ساحة  عىل  نسبيا  اقوياء  جدد  العبيني  ظهور  نالحظ 

هاتان الدولتان بارشتا بالدخول اىل صفوف الجهات املصدرة ملوارد الطاقة.ويف املستقبل ال 

الداخلية  الذاتية من تغطية سوقها  الواليات املتحدة وبفضل مواردها  يستبعد ان تتمكن 

والخروج اىل السوق الخارجية. وهذا كله يشكل مستويات جديدة مغايرة متاما للتنافس. 
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ضد
و

ع 
م ارمني اوغانيسيان رئيس تحرير مجلة «االحداث السياسية الدولية»: التقدم العميل الفني 

واألحداث العاصفة السياسية يف منطقة الرشق االوسط وشامل افريقيا التي تعترب من املناطق 

الرئيسية يف العامل يف مجال انتاج املحروقات، تهدد بحدوث تغريات جدية ودرامية يف يف مجال 

صناعة الطاقة العاملية ويف مجال التزويد واالمداد العاملي بالطاقة ويف مجال التجارة مبوارد 

الطاقة العاملية. لذلك نحن جمعنا كبار املختصني ملناقشة نزاعات واتجاهات تطور صناعة 

الطاقة العاملية خالل الظروف الجيوسياسية الحديثة.

اود سامع اآلراء حول هل اقرتبت البرشية من حدود ثورة جديدة يف مجال الطاقة واين 

الحدود السياسية والتكنولوجية «لحضارة املحروقات «املحيطة بنا» ومن اجل تفهم العمليات 

الجارية من املهم تقييم توزع الالعبني العامليني: والنظر هل ظهرت اتحادات جديدة او ان 

اللعبة تجري الجميع ضد الجميع.

МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА — НОВЫЕ УРАВНЕНИЯ ГЕОПОЛИТИКИ?

Pro et contra

صناعة الطاقة العاملية:
املعادالت الجديدة يف املجال الجيوسيايس
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النفط والغاز يف روسيا يوري شافرانيك. ومن جانبه القى وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف 

محارضة بعنوان «حول موضوع وطرق الدبلوماسية الحديثة» وجاء ذلك يف املجموعة الذهبية 

اليوبيلية املخصصة لالحتفال بالذكرى السنوية االخامسة والخمسني لظهور املجلة .

واليوم تتحول هيئة تحرير املجلة اىل ما يشابه الرشكة االعالمية القابضة (ميديا هولدينغ) وذلك 

للتوافق مع متطلبات الزمن وهي تتسلح يف عملها باحدث منجزات التكنولوجيات االعالمية. 

وتصدر املجلة بشكل طباعي انيق ليس فقط باللغة الروسية بل وباللغات االنكليزية والصينية 

واالملانية والفرنسية واالسبانية والعربية. وتشارك املجلة يف التصدي لعمليات تزوير التاريخ 

وتصدر كل عام اعامل تحت عنوان «التاريخ بدون تزوير». ويثري االهتامم الكبري كذلك االعداد 

الخاصة املتعلقة باملسائل االنية يف السياسة الدولية.

ويحظى موقع املجلة باالنرتنت بشعبية كبرية وهو يعمل وفق نظام «اون الين».

Международная

ЖИЗНЬ
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االحداث السياسية الدولية

90181 عاما ليست بالعمر الكبري ولدى «االحداث السياسية...

االمرييك السابق شليسينجر وغريهم من الشخصيات املعروفة. وتم خالل ذلك تسليم شهادات 

تقدير («دبلوم «االحداث السياسية الدولية») وقال رئيس تحرير املجلة يف كلمته: «نحن نقول 

ما تقولونه االن – الرش يجب ان يعاقب».

واعتبارا من عام 1989 ظهر حملة شهادات «االحداث السياسية الدولية» وهي عادة متنح 

الصحاب املقاالت التي تثري اكرب اهتامم بني الجمهور. ومن بني هذه الشخصيات هناك جاك 

الروس هناك م.  ديلور وجون ري وكارولني كندي وجون مروز وغريهم.ومن بني املواطنني 

شتاروف وا. دوبرنني وا. كوزريف وس. الفروف وغريهم. وهناك الكثريين من الذين كتبويف 

املجلة ومل يحصلوا عىل الشهادة املذكورة عىل الرغم من كونهم معروفني بشكل كبري يف الوسط 

الدويل ومن بينهم – بطرس غايل وبرونو كرايسيك وغ.غينرش وماريت اختساري وغريهم.

واود حتام تذكر بعض الزمالء الذين عملوا سنوات طويلة يف هيئة تحرير املجلة. قبل كل يشء 

السيدات – ت.إيفليفا معلق رائع وعملت يف سنوات الحرب يف مفوضية الشؤون الخارجية ورافقت 

كمرتجمة يف عام 1943 مجموعة من املراسلني االجناب اىل ستالينغراد املحررة لتوها من االملان.

ن. خوموتوف وهو انسان رائع من الجيل القيدم وعرث عىل روابط قرابة بينه وبني اللورد هاميلتون.

وكان من بني املعلقني ماكلني – الجاسوس السوفيتي االسطوري من مجموعة اوكسفورد التي 

عملت لصالح االتحاد السوفيتي.

وكذلك ميكن ذكر ي. ساموتكني مساعد ليونيد برجنيف الذي عمل بعد ذلك يف مجلتنا.

وميكن القول باختصار ان العمل مع الغالبية العظمى من الزمالء يف املجلة كان يثري الرضا يف النفس 

ونفس اليشء ميكن قوله بخصوص القوام الحايل لهيئة التحرير. لقد حدثت تغريات وتجديد يف املجلة 

وترأس هيئة التحرير أ. اوغانسيان وهو صحفي محنك وصاحب خربة وباع طويل يف هذه املهنة.

ومن بني املستجدات الجيدة ظهور «املجموعة الذهبية» «لالحداث السياسية الدولية». واول 

محارضة يف هذه املجموعة كانت من قبل السكرتري العام لالمم املتحدة بان يك مون. وشارك يف 

املرشوع املدير العام ملنظمة «فاو» جاك ضيوف واملدير العام لليونسكو كويتريو ماتسورا ووزير 

خارجية املانيا فرانك فالرت شتينامير ورئيس جمهورية كرواتيا ستيبان ميسيتش واملديرة العامة 

لربنامج الغذاء العاملي جوزيت شريان واملدير العام ملنظمة االمم املتحدة للتطوير الصناعي 

(يونيدو) كاندي يومكيال ووزير خارجية الجزائر م. ميدليس ورئيس اتحاد العاملني يف صناعة 
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وتم عقد لقاء اخر مع رئيس ليس امرييك وجرى اللقاء يف ظروف مختلفة. يف ترشين الثاين عام 

1989 توجه رئيس التحرير اىل كابول ملقابلة زعيم افغانستان نجيب الله وكان لديه تكليف من 

وزير الخارجية بذلك.

الصحراء».  «عاصفة  عملية  مطلوبة خالل  الدولية»  السياسية  «االحداث  امكانيات  وكانت 

وشاركت موسكو بشكل كبري يف تلك الفرتة يف النشاط الدبلومايس.

وظهرت فكرة بالتحدث مرة اخرى مع شخصية مؤثرة جدا يف العامل العريب — العاهل االردين، 

حول امكانية الحيلولة دون تعرض العراق للرضبة االمريكية. لقد لدى امللك االردين الراحل 

عالقاته املتميزة مع القيادة العراقية حينذاك وكان من املفيد توصيل مزاجنا اىل بغداد عرب هذه 

القناة.

وتم تكليف رئيس تحرير «االحداث السياسية الدولية» للعب دور الرسول اىل عامن.

وقبيل راس السنة عام 1993 تم تنظيم حفل لقاء من قبل نائب وزير الخارجية سريغي الفروف 

ومجلة «االحداث السياسية الدولية» يف قرص «سبريدونوفكا» مبوسكو (التابع لوزارة الخارجية) 

حرضة حكام املنطاق الروسية ورجال االعامل يف مجال النفط يف منطقة غرب سيبرييا وحرضه 

اللقاء املذكور مبناسبة  الدبلومايس املتعمد يف موسكو. وعقد  السلك  كذلك ممثلو الصحافة 

صدور عدد خاص من مجلتنا تحت عنوان «نفط سيبرييا يف سياسة واقتصاد روسيا والعامل».

هذا فتح الطريق ملجموعة من الفعاليات التي يجب االشارة بعضها وبالذات الفعالية الخاصة 

بجمهورية ياقوتيا مبشاركة رئيس هذه الجمهورية ف.شتريوف. وشملت الفعاليات كذلك اريليا 

ورمقاطعة روستوف وغريها من املناطق.

يجري تضييع الكثري من جهود املجتمع الدويل عن طريق وبسبب املخاطر والتحديات الجديدة 

.والرمز األسود املقيت لذلك بات مجموعة االرقام «9.11» أي 11 ايلول عام 2001 (تعرض 

العاملية  التجارة  مبنى  بانهيار  تسببت  التي  الجسورة  االرهابية  للهجامت  املتحدة  الواليات 

املؤلف من ناطحتي سحاب يف نيويورك والهجوم عىل مبنى البنتاغون). وبعد عدة ايام من 

الكونغرس  اعضاء  من  الدولية» مجموعة  السياسية  «االحداث  مجلة  املأساة جمعت  هذه 

وممثيل املؤسسات الحكومية واالوساط االكادميية يف واشنطن يف فندق «مونارخ». وتحدث 

خالل اللقاء تحدث وزير الخارجية الرويس ايغور ايفانوف والجرنال الكسندر هيغ ووزير الدفاع 
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االحداث السياسية الدولية

90179 عاما ليست بالعمر الكبري ولدى «االحداث السياسية...

هناك روابط اعمق. هناك اهتامم كبري من جانب قيادة الوزارة والعاملني فيها نحو املجلة. 

خذوا اي عدد من اعداد «االحداث السياسية الدولية» ستعرثون هناك عىل مقاالت ملوظفي 

الوزارة والسفراء من الوزير وحتى امللحق يف السفارة. وهذا االمر يجعل املجلة فريدة من 

نوعها. كمصدر اسايس اويل للمعلومات عام يجري يف الدبلوماسية الروسية.

ادوارد  خارجية:  وزراء   7 ظهور  عملية  املجلة  رافقت  االخرية  العرشين  السنوات  وخالل 

شيفاردنادزه والكسندر بيسمريتنيخ ووبوريس بانكني ومن ثم من جديد ادوارد شيفاردنادزه 

وبعده اندريه كوزريف ويفغيني برمياكوف وايغور ايفانوف.

واعتبارا من 9 اذار عام 2004 استلم منصب وزير خارجية روسيا سريغي الفروف.

وكل املذكورين اعاله شخصيات كبرية وقوية لكل منهم خصائصه ومقدراته وكل منهم عمل يف 

ظروف سياسية مختلفة. ولكن هناك امر واحد كان مشرتكا لديهم جميعا- االهتامم الكبري 

مبجلة «االحداث السياسية الدولية» وذلك النهم كانوا يدركون ان هذه املجلة ميكنها ان تلعب 

الدور املفيد جدا يف الجهود العامة. واين لعىل ثقة ان هذه النظرة مشرتكة لدى جميع العاملني 

يف الوزارة.

يف مجلس املجلة الذي يصيغ سياسة املجلة دخل كل وزراء خارجية روسيا. نحن نعرب عن 

االمتنان ليفغيني برمياكوف الوزير واالكادميي الذي وخالل عمله يف منصب وزير الخارجية 

الذي من خالل قدرته الذهنية العالية وجاذبيته االنسانية متكن من دفع الجميع للعمل بشكل 

متزن واالندفاع والتخيل عن الالمباالة .

وسريغي الفروف وخالل كل السنوات وحتى االن ال يزال يقدم كل الدعم واملساعدة الالزمة 

باقىص الحدود املمكنة. وشعرنا بالسعادة النضامم وزير الثقافة الكسندر افدييف اىل املجلس 

فهذا الشخص يبدي االهتامم الكبري مبجلتنا.

وخالل عمله يف منصب الوزير قدم الكثري للمجلة ايغور ايفانوف.

وبشكل عام ميكن القول ان املجلس بتشكيلته يبدو كتجمع هام ومؤقر يضم شخصيات عالية 

التأهيل الهمني يف مجال السياسة الخارجية.

الدولية» اول مطبوعة  الروسية كانت «االحداث السياسية  بفضل مساعدة وزارة الخارجية 

روسية التقت مع الرئيس االمرييك رونالد ريغن.
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ويف ختام املناقشات ظهرت حزمة كبرية من املقرتحات 70- وثيقة. وعدنا اىل موسكو وقدمنا 

التقرير للوزير الذي شكرنا عىل العمل. وبعد عدة ايام متت دعوة اجتامع هيئة الرئاسة حيث 

قام رئيس الوفد بتقديم تقريره عن نتائج منتدى لندن.

ويف نهاية 1989 تم صدور قرار مجلس الوزراء «حول االجراءات االضافية يف املجال االعالمي». 

االعالمي». ويجب ان نتذكر ما متكنا من تحقيقه:

تم السامح :

– بتوسيع حجم واملطبوعات االجنبية التي يسمح بيعها يف االتحاد السوفيتي.

– بتنظيم االشرتاك يف الصحف واملجالت االجنبية مع الدفع بالعملة الصعبة من املوارد الذاتية.

– ضامن الوصول الحر اىل املطبوعات الدورية االجنبية يف املراكز الثقافية ودور املطالعة العامة 

واملكتبات العامة.

– صياغة مقرتحات حول نصب لواقط اللتقاط الربامج التلفزيونية عرب االقامر الصناعية.

ومن ثم — وارجو االنتباه هنا — جاء بند يسمح باستخدام آالالت النسخ (صور طبق االصل) 

وهو امر كان ممنوعا يف العهد السوفيتي بالنسبة للعموم.

وظهرت عالئم الوصول اىل الحرية يف املجال االعالمي. ولكن عىل الرغم من ذلك مل يكن هناك 

خيال. بقيت الصحافة اسرية لرغبة السلطة الشديدة والعدمية املسؤولية. واين اتحدث عن ذلك 

فقط ليك يرى القارئ اليوم يف ظروف كانت تعمل وسائل االعالم يف تلك الفرتة. خطوة اىل امام 

وخطوتني اىل الخلف ولكن عىل الرغم من ذلك كان هناك حركة واضحة.

وهذه الحركة كانت ستكون طويلة ومملة لوال حدوث احداث اب عام 1991. حدوث االنقالب 

ضد غورباشوف واعالن قيام لجنة الدولة للطوارئ. وبعد ذلك حدث انهيار االتحاد السوفيتي 

واالعالن عن ذلك رسميا يف اتفاقية «بيلوفيجيفسكايا بوشه» حيث قرر 3 اشخاص وضع نقطة 

النهاية يف وجود االتحاد السوفيتي. 

االرتباط  السلطات جاء  رقابة  تخلصها من  وبعد  روسيا  واالعالم يف  الصحافة  امور  وتغريت 

باصحاب رؤوس املال االوليغارشيني الذين بسطوا سيطرتهم عىل الصحف وقنوات التلفزيون.

ولكن «االحداث السياسية الدولية»بقيت مرتبطة بقوة بوزارة الخارجية الروسية. وليس فقط 

الن النظام الداخيل للمجلة يتضمن االشارة اىل وجود التزامات من جانب الوزارة نحو املجلة. 
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يف بداية التسعينيات من القرن املايض شهدت روسيا تغريات وهزات عظيمة وهو ما تسبب 

بتغيري الكثري وظهرت عىل السطح دولة جديدة اخرى وظهرت نظرات اخرى عىل الحياة – 

داخل روسيا ويف الحياة الدولية خارج حدود بالدنا.

واندرثت الجمعية االتحادية «زنانيه» واختفت يف عام 1992 مع االتحاد السوفيتي وظهرت 

تحرير  الخارجية وبقيت هيئة  بقيت وزارة  الوريث.ولكن  نفسها  تعلن  ان  ما حاولت  بنية 

«االحداث السياسية الدولية».

وقمنا من جانبنا بتحديد خط تعمل عليه هيئة التحرير. وهو يتلخص يف اننا سنكتب عن كل 

يشء الن السياسة الداخلية واالقتصاد والبيئة والثقافة لها عالقة مبارشة مع السياسة الخارجية 

الدولة والحكومة  اتخذته رئيس  الذي  ايضا. وحتام سرنوج وسننقل للخط  والعكس صحيح 

ووزارة الخارجية فيام يخص املشكالت العاملية والعالقات الثنائية. ولكن نحن هنا ال نضع نقطة 

ونحن  الدولية.  والقضايا  املسائل  نحو  املسالك  مختلف  عرض  مع  املقاالت  النهاية.سننرش 

سنعرض الترصفات التي تختلف عن الطرح الرسمي. وسنعرض االنتقادات طبعا بدون إساءة. 

الدبلوماسية ال ميكن ان تكون ناجحة من خالل الركض يف دائرة مفرغة يف محاولة للقبض عىل 

الظل الذايت.

طبعا ال توجد او تقريبا ال توجد مقاالت صحيحة بشكل تام. يف مناقشات هيئة التحرير يشارك 

اشخاص من اصحاب مختلف االراء وفقط يجب ان تكون لديهم املعرفة الالزمة والحس بالسؤولية.

لقد اراد القدر ملجلة «االحداث السياسية الدولية « ان تشارك يف عملية ظهور وسائل اإلعالم 

بشكلها الحايل.

يف اطار قرارات هلسنيك عقد يف لندن يف نيسان-ايار عام 1989 منتدى اعالمي كبري كان يجب 

عليه النظر يف املشكالت الرئيسية يف الحقل االعالمي. ووصلت اىل العاصمة الربيطانية وفود من 

35 دولة اوربية. وتم تعيني رئيس تحرير مجلة «الحياة الدولية»رئيسا للوفد السوفيتي الذي 

ضم العددي من الزمالء الكبار املعروفني. نائب رئيس الوفد كان شخصا رائعا وهو ا.ليبديف 

نائب رئيس القسم العقائدي يف اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السوفيتي الذي بدأ عمله 

الوفد رؤساء وكالتي  املخابرات وضم  الثاين كان طبها من ممثيل  سابق يف مجلتنا. والنائب 

«تاس» و»ا ب ن» ومن هيئة االذاعة والتلفزيون وبعض املنظامت االخرى.
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للمجلة – هو مل يرفعها اىل مقام النجوم العليا ولكنه يف ذات الوقت مل يسمح بخنقها. لقد 

حولها اىل مجلة مرموقة ومحرتمة – مجلة اعتاد الكثريون عىل االطالع عليها.

يف بداية ايلول عام 1987 عدت من االجازة اىل موسكو وكان يوم االحد عىل التقويم. واتصل 

يب وانا يف البيت كبري مساعدي الوزير وقال ان ادوارد شيفاردنادزه يطلبني وكنت عىل ثقة 

من ان الحديث سيدور عن كتابة خطاب دوري جديد له او وثيقة ما وهو ما كنت دامئا 

اقوم به.

ولكن الكالم لدى الوزير دار عن امر اخر. وقال ادوارد شيفاردنادزه انه بات من الصعب عىل 

غروميكو الجمع بني منصبي رئيس هيئة رئاسة مجلس السوفيت االعىل ورئيس هيئة التحرير 

يف مجلة «االحداث السياسية الدولية». وشدد عىل صعوبة الجمع بني املنصبني وقال: «واملهم 

انه يجب نفخ روح جديدة يف املجلة ليك تلبي مهامت السياسة املعارصة».

الطرح.  عىل  وافق  الذي  غورباتشوف  مع  املوضوع  هذا  تحدث حول  بأنه  الوزير  ونوه 

واتفق االثنان الطلب من غروميكو تركيز جهوده عىل العمل يف مجلس السوفيت االعىل 

رئاسة  هيئة  يف  كعضو  وتعيينه  التحرير  رئيس  منصب  يف  ب.بياديشيف  تعيني  واقرتاح 

وزارة الخارجية. ووافق غروباتشوف عىل ذلك. ونوه بانه يعرف بياديشيف جيدا ويعترب 

الرتشيح موفقا.

ومرت عدة شهور وقام غروميكو بإنجاز اعامله املتبقية يف املجلة بشكل دقيق وجرى حديث 

وجه لوجه بيني وبينه. وكنت استعد للتوجه اىل نيويورك للمشاركة يف جلسة الجمعية العامة 

بعا غورباتشوف  التي سيقوم  الرسمية  الزيارة  واشنطن العداد  اىل  ثم  املتحدة ومن  لالمم 

واملقررة يف ترشين الثاين 1987. وبعد ذلك وصلت اىل هناك طائرة تحمل كبار الشخصيات 

املعروفة يف االتحاد السوفيتي يف مجاالت السياسة والثقافة واالقتصاد. واول من شاهدته يخرج 

من قاعة الوصول كان برمياكوف الذي قال: «بوريس مرحبا.قبل السفر شاهدت القرار املتعلق 

بغروميكو وبك.اهئنك «بالحياة الدولية».

لقد ورد ذلك يف بروتوكول الجلسة التي عقدتها امانة اللجنة املركزية للحزب الشيوعي يف 16 

ترشين الثاين عام 1987.

وبهذا الشكل أصبحت الرابع يف قامئة رؤساء تحرير املجلة.
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االول جاء مشتقا من اسم سوفيت – التشاور قبل القيام باي عمل وهو ما كانت املجلة تقوم 

به عادة – كان يكتب تحت هذا االسم املستعار بشكل منفرد او ثنايئ او حتى ثاليث – كل من 

كان ال يرغب ان يظهر اسمه يف املطبوعات او حاول الرتويج ملا يكتب عن طريق استخدام 

طريقة هذا االسلوب بالذات.

االسم املستعار الثاين كان يخص هيئة التحرير وجاء مشتقا من عنوان هيئة التحرير: برييولوك 

غوروخوفسيك (ارع غوروخوفسيك) وتحت هذا االسم املستعار كتب كل من ش.ساناكويف 

ون. كانتشينكو ول. فيدياسوف ون. خوموتوف وغريهم. ونحن ال نعرف ملن تعود هذه الفكرة 

ولكن يجب القول ان روح الدعابة كانت موجودة دامئا يف الوسط الصحفي.

السوفيت  مجلس  رئاسة  هيئة  رئيس  منصب  يف  تعيينه  تم  وعندما  غروميكو  ان  يقال 

18 منصبا اخر يف عام 1985.وعىل الفور  االعىل كان يشغل باالضافة اىل املنصب الوزاري 

17 منها ولكنه طلب االحتفاظ مبنصب رئيس تحرير مجلة «االحداث السياسية  قام برتك 

الدولية».

يف عام 1985 اصبح ادوارد شيفاردنادزه وزيرا لخارجية االتحاد السوفيتي ولكن اندريه غروميكو 

بقي عىل مدى عامني اخرين يف منصب رئيس التحرير.

وقال ادوارد شيفاردنادزه انه بات من الصعب عىل غروميكو الجمع بني منصبي رئيس هيئة 

رئاسة مجلس السوفيت االعىل ورئيس هيئة التحرير. ووافق ميخائيل غوربتشوف عىل ذلك 

وقرروا الطلب من غروميكو تركيز جهوده عىل العمل الربملاين وتسليم منصب رئيس التحرير 

لشخص جديد وجعله عضوا يف هيئة رئاسة وزارة الخارجية.

وقام بالتحدث مع غروميكو حول ذلك الكسندر ياكوفليف املسؤول عن الشؤون العقائدية يف 

الحزب الشيوعي. ووافق غروميكو من حيث املبدأ. ونوه بانه يعتز باملجلة الن قسام كبريا من 

حياته ارتبطت معها ولذلك مل يرغب برتك العمل فيها وبعد فرتة قال ادوارد شيفاردنادزه: «لقد 

تحدث باكوفليف مرة اخرى مع غروميكو الذي وافق مجددا ولكنه مل يقدم حتى االن الطلب 

برتك املنصب بشكل خطي». وبعد الحديث الثالث اضطر العجوز للموافقة نهائيا.ومل ينتظروا 

الطلب الخطي منه واكتفوا بطلب شفهي من قبله برتك منصب رئيس التحرير. وال بد من 

القول انه ال يوجد من يعادل اندريه غروميكو بني الدبلوماسيني يف القرن العرشين. وبالنسبة 
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سلفه بعيد عن االنفتاح وكان يحب التمسك بالتقاليد وبدا ذلك واضحا يف املالبس القامتة التي 

كان يرتديها وهو ما دفع كل العاملني يف الوزارة اقتفاء اثر الوزير وارتداء نفس الزي.

وبدأت مرحلة جديدة طويلة من عمر املجلة استمرت 27 عاما وهي الفرتة التي قضاها غروميكو 

يف منصب وزير الخارجية. واعتبارا من عدد متوز (يوليو) عام 1958 مل يعد من جديد يطبع يف 

املجلة اسامء اعضاء هيئة التحرير.وساد االستقرار يف املجلة وسارت الحياة فيها بدون اي قلق 

وتم تجهيز املجلة بكل ما تحتاجه من الناحية املادية.وكتب يف املجلة أشخاص معروفون يف 

املجال السيايس والعلمي والصحفي. وكان الكثري منهم يكتب تحت أسامء رمزية. ولكن املجلة 

باتت تسري وقف خط محدد وال يجوز االنحراف وال خطوة ال اىل اليسار وال اىل اليمني. وكان 

التكابات دقيقة كام يف وثائق وزارة الخارجية ويف بيانات الحكومة وغريها بدون اي خطأ كان.

يف 1970-1960 سادت بني الصحفيني والكتاب موضة الكتابة بشكل مبهم بعض اليشء مع محاولة 

تحميل املواد معاين مبطنة ومع بعض التلميح الذي يفهمه فقط العارفون. ولكن هذه املوضة مل 

تنترش قط يف «االحداث السياسية الدولية»- هنا يف مجلتنا مل يكن مسموحا قط حتى االبتعاد لو 

خطوة عن املوقف الرسمي لوزارة الخارجية او عن التفسري الحكومي للحدث اي كان. ولكن ال 

تسارعو بانتقادنا الن يف ذلك كانت تكمن القيمة. ويف نهاية املطاف ميكن القول ان مجلتنا كانت 

مجلة مخصصة لتعرض وجهات النظر الرسمية بشكل دقيق وجدي وبعيد عن التأويل والغموض.

وكان ذلك مفيدا للجميع هنا وهناك — ومكن االصدقاء والغرباء من اهل السياسة والخرباء 

والعلامء وغريهم ان ميلكوا املصدر الدقيق واملوثوق للمعلومات.

ووفق االمكانيات املسموح بها حصلت املجلة عىل اعامل مهمة وشيقة من مؤلفني معروفني 

مثل – س. بيغلوف واو. فاسيلوف و. سفيشنيفسيك وكذلك د. فولسيك وف. زورين وزيكوف 

وميخايلوف  وماتفييف  ومايفسيك  وكودرياتسيف  وكورتونوف  وايغناتوف  وغرياسيموف 

ونيكراسوف وبرمياكوف وسيفامللوكوف وياكفلوف.

وعن كل منهم ميكن القول انه ميلك القلم الذهبي.وكل منهم ترك االثر امللحوظ يف الصحافة 

الوطنية.

وظهرت مقاالت بتوقيع أسامء مستعارة كام ذكرنا اعاله. وميكن ذكر اثنني بشكل خاص –ا.

سوفيتوف وب.غوروخوف.لقد كانت تلك اسامء مستعارة جامعية لهيئة التحرير.
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نائب رئيس القسم الدويل يف اللجنة املركزية للحزب.وكل ذلك منح املجلة صبغة دعائية جديدة 

وباتت املجلة الناقل لتصورات القيادة يف تلك الفرتة عن التعايش السلمي. ويجب القول ان 

التعايش السلمي مل يشمل مجال االيديولوجيا وثانيا اعتربت من اشكال الرصاع الطبقي. وكان 

من الصعب فعال التوفيق بني كل ذلك.

ويف تلك الفرتة بالذات اعلن خروشوف عن النضال ضد الزوائد والكامليات الزائدة وتم الرتكيز 

خالل ذلك عىل عمليات البناء يف املدن ولكن االمر شمل الجميع.وتم عىل سبيل املثال تقليص 

اجور  تقليص  االقسام.وتم  عدد  وتقلص  50 شخصا.  حتى  التحرير  هيئة  يف  املوظفني  عدد 

املؤلفني.

الدعاية  لقسم  (كرئيس  للحزب  املركزية  اللجنة  للعمل يف  املجلة  إيليتشيف من  وانتقل ل. 

والرتويج الذي تحول الحقا للقسم العقائدي). ويف عام 1960 حصل عىل لقب حامل جائزة 

لينني وبعد عام شغل منصب سكرتري اللجنة املركزية للشؤون العقائدية.

وقبل فرتة قصرية من وفاته يف عام 1990 عمل املذكور يف منصب نائب وزير الخارجية وعاد 

خالل ذلك للعمل يف «االحداث السياسية الدولية» ولكن يف هذه الحالة كمؤلف ملواد تحت 

عمل  تحسني  بكيفية  ذلك  الخارج»وتعلق  يف  ميثلوننا  الذين  اولئك  عن  «لنتحدث  عنوان 

السفارات السوفيتية يف الخارج.

لقد عاش املذكور 85 عاما وكان شخصا حكيام ومن النخبة املثقفة الروسية واهتم خالل حياته 

بالفلسفة وجمع اللوحات الفنية وقام الحقا بإهدائها ملدينة كراسنودار وهي مسقط رأسه 

وكان من محبي ومشجعي نادي سبارتاك الريايض مبوسكو .

املعادين  من  كان  شيبيلوف  ان  من  الرغم  1958. وعىل  عام  كان يف  ملجلتنا  التايل  التحول 

لخروشوف إال انه فقد منصب وزير الخارجية وابعد عن كل ما يتعلق بالوزارة. وعنه ميكن 

القول أنه شخص ذيك مهذب جدا وكان يجب ان يرسد علينا كيف قاموا بإبعاده 12 مرة من 

اللجنة املركزية ومن الحزب ومن النقابات ومن االكادميية الخ.. وتم شطب اسمه حتى من 

صفحات العاجم والقواميس الدبلوماسية.

ويف حزيران عام 1958 قامت اللجنة املركزية للحزب الشيوعي بتعيني وزير الخارجية يف منصب 

رئيس تحرير مجلة «االحداث السياسية الدولية».والوزير الجديد اندريه غروميكو كان بخالف 
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زمن اخر. حينذاك مل تقم دور النرش بطباعة اعامل هذا املؤرخ عمليا وعىل االغلب تم السامح 

بطباعة مقالته يف «الحياة الدولية» بقصد منحها الطابع النبيل.

واعتبارا من عام 1957 تعدل اتجاه «الحياة الدولية» بعض اليشء. لقد متكن خروشوف من 

تعزيز سلطته يف الدولة والحزب وباتت السياسة الخارجية اكرث استقرارا يف اساسها وباتت موجهة 

نحو التعايش السلمي مع العامل الرأساميل ويف تلك الفرتة قام خروشوف بالتخيل عن بورت ارتور 

وبورت دالني يف الرشق االقىص للصني وتخىل عن قاعدة بوركلوود لفنلندا وعقد معاهدة السالم 

مع النمسا ومل يحصل مقابل ذلك عىل اي يشء. وكانت ترصفاته عدمية املسؤلية متاما يف املجال 

الداخيل- قام بتقديم شبه جزيرة القرم وهي ارض روسية اصلية كهدية الوكرانيا وهذا االمر بات 

وبعد مرور عرشات السنني مصدر الربود يف العالقات بني الشعبني الشقيقني. ومن املعروف انه 

يوجد قانون مشهور وخاصة يف السياسة –»التخيل بدون مقابل غباء بل وقد يكون جرمية».

التعايش السلمي ، نزع السالح الشامل والتوجه نحو الرشق.هذه عنارص سياستنا الخارجية يف تلك 

الفرتة وهي التي تسببت بتغيري الشخصيات عىل لوحة اللعبة الدبلوماسية. وحل شيبيلوف بدال عن 

مولوتوف يف منصب وزير الخارجية السوفيتي.ومع شيبيلوف كانت مرتبطة اول محاوالت منح 

العمل الدبلومايس بعض االنفتاح وبعض الوجه االنساين الحي.لقد حرض املذكور يف بعض االحيان 

اىل مقر العمل ببدلة لون بيج فاتح وهو ما كان يثري ذهول العاملني يف مجال الربوتوكول يف زارة .

وتطلبت كل هذه الظروف الجديدة من «مجلة «االحداث السياسية الدولية» الكثري من الدينامية. 

وباقرتاح من وزارة الخارجية تم يف 25 اب عام 1956 صدور قرار من اللجنة املركزية للحزب 

الشيوعي السوفيتي بخصوص تعيني رئيس تحرير جديد للمجلة و كان املذكور ل. إيليتشيف – 

نجم صاعد يف ايديولوجيا خروشوف. وكان هذا الشخص يختزل يف ذاته صفات املتمرد واملالح 

املحنك يف سفينة تعصف بها مياه البلطيق الهائجة. وعمل املذكور خالل عهد ستالني يف منصب 

رئيس تحرير صحيفتي «ازفيستيا» و»برافدا» ومن ثم رئيس قسم املطبوعات يف وزارة الخارجية.

ومع استالمه رئاسة تحرير مجلة «االحداث السياسية الدولية» دخل يف هيئة التحرير بعض 

االشخاص العقائديني ومن بينهم رئيس قسم املطبوعات وزارة الخارجية خارالموف (عمل الحقا 

رئيس لجنة اذاعة والتلفزيون) وهو طبعا من املقربني لخرشوف وكذلك املؤرخ االكادميي ي 

جوكوف ورئيس التحرير السابق لجريدة «النجم االحمر» ن. تالينسيك. وكذلك ف. كوريونوف 
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«االحداث السياسية الدولية». ويجب ان تصدر املجلة عن الجمعية االتحادية لتوزيع املعارف 

العلمية والسياسية.

2 – تكلف وزارة الخارجية الروسية باملراقبة العامة عىل املجلة» 

ولكن مل يتم اصدار املجلة اعتبارا من بداية 1954 وصدر العدد االول منها يف آب (أغسطس)-

ايلول (سبتمرب). وكانت متحوياته تتوافق متاما مع فلسفة مولوتوف وكانت املقاالت تتسم 

بالطابع املعادي للواليات املتحدة وحلفائها يف الناتو. والعدد االول من «االحداث السياسية 

الدولية» موجود يف ارشيف وزارة الخارجية الروسية. ويف 30 متوزر (يوليو) قام ف.خفوستوف 

بتقديم نص اىل مولوتوف تحت عنوان «من اجل تخفيف التوتر الدويل «وقام الوزير بتعديل 

كل صفحات الوثيقة وكانت بعض الصفحات تشبه ساحة معركة دامية من كرثة التصليح يف 

الرصاص  بقلم  الوزير  بالتحقق مام كتب  مثابر  عليا  يقوم الحقا طالب دراسات  فيها. وقد 

مصححا ويحدد لنا ما الذي فهمه الوزير من عبارة «تخفيف التوتر» يف تلك الفرتة التي كانت 

موسكو تقوم بالخطوات االوىل يف مجال سياسة التعايش السلمي. االن ميكن القول ان مجلة 

«االحداث السياسية الدولية»لعبت الدور الكبري فعال يف هذا املجال.

لقد تم اجتذاب افضل الكتاب والصحفيني والعلامء السوفيت للعمل يف املجلة.ومن بينهم املعلق 

السيايس املعروف بعد الحرب يو. جوكوف الذي هاجم االمريكان عىل سياسة التحدث «من موقع 

القوة». وميكن ذكر مقالة كتبها د.ميلينكوف تحت عنوان «العسكرية االملانية – تهديد للسالم».

وعىل هذا املنوال كانت املقاالت االخرى.

وصدر العدد الثاين من املجلة (يف ترشين االول – كانون االول عام 1954 تم اصدار عددين) 

وجاءت  املقالة الرئيسية  تحت عنوان «يوسف ستالني – املتابع العظيم لقضية لينني».

وكان ذلك عد مرور حوايل عامني بعد وفاته.وهذا يعني ان القيادة العليا مل تتكمن حتى تلك 

اللحظات من تكوين نظرات جديدة بل وحتى مل تنضج فيها عملية اعادة تقييم عبادة الفرد.

ولكن عىل الرغم من ذلك كان من املمكن ومن العدد االول للمجلة مالحظة وجود الروح 

السلمي وعن  التعايش  الحديث عن  اكرث الحقا وجرى  يتبلور ويتضح  الجديدة واخذ ذلك 

الرويس  املؤرخ  مقالة  مضيئة  كعالمة  التسلح.وجاءت  نزع  اهمية  وعن  للتعاون  االستعداد 

العظيم يفغيني تارل.تم اخذها كموضوع تاريخي وكتبت بلغة مثالية وكانت تقرأ كمقالة من 
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والطباعة مبا يف ذلك تحديد نوعية الورق.وتكونت هيئة التحرير من 7 اقسام يعمل فيها 83 

موظفا.وتم تخصيص 9 من السائقني للعمل يف املجلة. وتم تحديد االجور – الورقة من الواحدة 

من عمل املؤلف 5 آالف روبل (كان مرتب رئيس القسم يف ذلك الوقت 5ر3 الف روبل شهريا 

الفرتة). كل ذلك يبدو االن كالخيال.وفقط فيام يخص  وكانت االسعار رخيصة جدا يف تلك 

العملة الصعبة تم رفض الطلب.

وتجدر االشارة اىل بندين هامني من القرار.يف االول منها تعهد مجلس موسكو (بلدية العاصمة) 

بتخصيص مكان للعمل مبساحة 500 مرت مربع. وهو ما تم فعال ومنحت املجلة موقعا لها 

مساحته 502 مرت (قرار اللجنة التنفيذية ملدينة موسكو رقم 37/38 بتاريخ 24 حزيران /يونيو/ 

عام 954).

والبند الثاين كان قيام املديرية العامة لحامية االرسار العسكرية والحكومية للدولة يف مجلس 

وزراء االتحاد السوفيتي بالتعهد ببتسليم هيئة تحرير املجلة كل املطبوعات التي يتم طلبها 

واالشرتاك بها من الخارج بدون رقابة مسبقة.

وكان ذلك يعني ان مهمة الرقابة ستوضع عىل هيئة التحرير ذاتها.وكان ذلك امرا استثنائيا يف 

تلك الفرتة الصارمة وهو ما كان يعني فرض رقابة ذاتية من قبل هيئة التحرير بشكل كبري جدا. 

ولهذا السبب تم تكوين مجموعة عالية التأهيل للتفتيش واملراقبة وكان يجب عليها تحمل 

مسؤولية صحة كل املواد وكان يجب عليها ان تعرف بدقة ما الذي ممكن وما هو املمنوع.

وتوجد لدينا كميات كبرية من صور عن وثائق اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السوفيتي 

رسمية. غري  خارجية  سياسية  كنرشة  الدولية»  السياسية  «االحداث  مجلة  بإصدار  املتعلقة 

وميكن ذكر وثيقتني هامتني منها وهي:بروتوكول رقم 40 بتاريخ 29 ترشين االول (اكتوبر) 

تحت «رسية  كانت  والوثيقتان   .1953 عام  (نوفمرب)  الثاينء  13 ترشين  بتاريخ   41 ورقم 

صارمة» اي ليس فقط رسية بل صارمة ايضا. واملستوى الالحق يف هذا التسلسل الرسي كان 

ممكن فقط من نوع – «تحرق قبل القراءة».ؤوخالل جلسة يوم 13 ترشين االول تم اتخاذ 

القرار التايل:

«1 – بهدف االستعراض السيايس العلمي ملسائل السياسة الخارجية لالتحاد السوفيتي واملسائل 

السارية يف الحياة الدولية يجب ضامن اعتبارا من بداية 1954 اصدار مجلة شهرية تحت اسم 
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مل يحرض مولوتوف تلك الجلسة ومثل وزارة الخارجية خاللها نائب الوزير ف .زورين وترأس 

الجلسة ن بولغانني وتحدث خاللها سابوروف وميكويان وسوسلوف وبريفوخني.

وتم اتخاذ القرار النهايئ يف جلسة هيئة الرئاسة يوم 13 ترشين الثاين التي ترأسها مالينكوف 

وشارك يف النقاش حول املجلة (حسب ما ورد يف الربوتوكول رقم 41 البند 6من جدول االعامل) 

كل من مولوتوف وكاغانوفيتش وفورشيلوف وخروشوف.

وتم تعيني يف منصب رئيس التحرير ف.خفوستوف (يف تلك الفرتة رئيس ادارة ارشيف وزارة 

الخارجية عضو مراسل يف اكادميية العلوم السوفيتية حاصل مرتني عىل جائزة ستالني يف االعامل 

التاريخية).

يف القرارات املتعلقة بإصدار املجلة تم وضع صفة مزدوجة –علنية وخفية.لقد جاءت كطفل 

غري رشعي يتمتع بصفة مبهمة اجتامعيا. لقد بدت واضحة احدى الجهات منذ البداية (ومن 

الصعب القول هل املقصود هنا والد الطفل أو امه) وهي وزارة الخارجية. لقد تم ربط املجلة 

بالوزارة وجاء يف قرار للجنة املركزية للحزب يف 13 ترشين الثاين (نوفمرب): «-2 تكلف وزارة 

الخارجية باملراقبة العامة عىل عملية صدور املجلة».

ولكن تحديد الجهة الثانية بدا اكرث صعوبة.جرى البحث عن الجهة الالئقة لذلك.وعرض قسم 

املطبوعات ما ييل: «تنظيم املجلة كنرشة صادرة عن القسم الدويل يف املجلس املركزي لنقابات 

الوزير مصححا:»ميكن إلحاق املجلة بجريدة  العامل املهنية لعموم االتحاد السوفيتي.وقال 

للحزب  املركزية  اللجنة  رئاسة  اظهرت هيئة  العامل.وهنا  نقابات  «ترود» وهي لسان حال 

عن  كنرشة  املجلة  اصدار  عملية  «نظيم  وكتبت:  االبداع  عىل  قدرتها  السوفييتي  الشيوعي 

الجمعية االتحادية لتوزيع املطبوعات العملية والسياسية».ولكن هذا القرار مل يكن النهايئ. 

ففي يوم 27 اذار (مارس)عام 1954 قالت امانة اللجنة املركزية للحزب: «تكليف دار النرش 

«زنانيه» («املعارف») بإصدار مجلة «االحداث السياسية الدولية».

الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  رئاسة  لهيئة  املبديئ  القرار  لتحول  اشهر   5 االمر  وتطلب 

السوفييتي اىل قرار مفصل ألمانة اللجنة املركزية للحزب الذي فتح الطريق اخريا امام املجلة 

للصدور. وكان ذلك من القرارات املفصلة. وتم فيها تحديد ليس فقط قوام هيئة التحرير التي 

ضمن حيتان الوسط السيايس واالعالمي بل وكذلك تم تحديد كل التفاصيل املتعلقة بالعمل 
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شهر. وكانت الفكرة تعود اىل مولوتوف الذي كان يشغل يف ذلك الوقت منصب وزير خارجية 

االتحاد السوفيتي. واقرتح هو ايضا التسمية – «االحداث السياسة

الدولية» وبعد فرتة من ذلك تم صدورها باللغة االنكليزية . كان يجب ان يصبح اسمها بهذه 

اللغة «انرتناشيونال اليف». ولكن رئيس تحرير املجلة يف تلك الفرتة اندريه غروميكو الذي 

شغل منصب وزير الخارجية اعرتض وقال «يوجد لدى االمريكان مجلة «اليف» تعالوا نسمي 

مجلتنا «Internatonal Affairs». وفعال متت تسميتها بهذا الشكل.

وتجدر االشارة اىل ان القرارات كانت تتخذ يف تلك الفرتة بصعوبة كبرية وكان الخالف ليس عىل 

التمويل او املواضيع االدبية بل كان بني زعامء الكرملني الذين كانوا يدركون كلهم انه «يجب 

فتح النافذة عىل العامل» ولكنهم اختلفوا عىل مدى هذا الفتح.

يف 7 ايلول (سبتمرب) عام 1953 بعث رئيس قسم املطبوعات يف وزارة الخارجية السوفيتية ل. 

ايليتشيف بتقرير اىل وزير الخارجية حينذاك مولوتوف وفيها تحدث عن رضورة اصدار مجلة 

انها ال يجوز ان تحمل الطابع الرسمي  غري رسمية مختصة بالسياسة الخارجية. وشدد عىل 

واقرتح املحافظة عىل التسمية املعتادة.

االول  24 ترشين  املطبوعات وبعث بطلب يوم  بتكرار حجج قسم  الوزير  قام  ومن جانبه 

الرفيق  اىل  وكذلك  السوفيتي  الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  رئاسة  هيئة  اىل  (اكتوبر) 

مالينكوف والرفيق خروشوف.وعىل ما يبدو مر شهر ونصف الشهر عىل التنسيق الشفهي لهذا 

املوضوع.ومن بني املهامت السياسية الرئيسية للمجلة تم طرح ما ييل: «القيام وبشكل حر اكرث 

من املطبوعات الرسمية باستعراض ورشح قيمة االحداث الدولية الهامة جدا وخاصة قيمة 

الروسية – قسم  الخارجية  نضال االتحاد السوفيتي يف سبيل تعزيز السالم» (ارشيف وزارة 

الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  املجلة يف  القرار بخصوص  اتخاذ  وتم  مولوتوف).  الوزير 

السوفيتي.وتم صدور عدة قرارات حول هذا املوضوع. ونظرت هيئة رئاسة اللجنة املركزية 

غري  الدولية»  السياسية  «االحداث  مجلة  «اصدار  موضوع  يف  السوفيتي  الشيوعي  للحزب 

 1953 عام  االول  ترشين   29 يوم  جلستها  يف  وذلك  الخارجية  بالسياسة  املختصة  الرسمية 

(الربوتوكول رقم 40 البند 5 من جدول االعامل). وتم تكليف وزارة الخارجية السوفيتية بتقديم 

الشكل النهايئ ملرشوع القرار الخاص بهذا ااملوضوع.
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90167 عاما ليست بالعمر الكبري ولدى «االحداث السياسية...

وجدير بالذكر ان عبارة «الحياة الدولية»ستلعب الحقا دورا يشبه دور كلمة الرس ولكن يبقى 

مجهوال حتى االن هل تعلم ساسة الغرب حزر هذه القبالة السوفيتية التي خصصت لهم؟

ووفقا لظروف «نيب» وسياسة السوق مل توزع املجلة مجانا عىل القادة السوفيت كام كان 

بناء مفوضية الشعب للشؤون  السابقتني بل كانت تباع بسعر ثابت يف  الحال مع النرشتني 

الخارجية مبوسكو.

وم.  ليتفينوف  واي.  يوردانسيك  ن.  مبشاركة  تصدر  انها  املجلة  عىل صفحات  االعالن  وتم 

بافلوفيتش وك. راديك وغ. تشيشريين. وتوزيع االسامء حسب حروف الهجاء مل يسمح بتحديد 

من الذي من شخصيات املايض شغل مكانا يف هيئة التحرير.ولكن كانت معروفة مناصبهم يف 

الخارجية وراديك كان  للشؤون  الشعب  املثال كان مفوض  املجتمع. تشيشريين عىل سبيل 

الخارجية.  الشؤون  كبار يف مفوضية  كانوا موظفني  والباقني  كومنرتن  العقائدي يف  املرشف 

وامللفت للنظر ان ليتفينوف فقط كان يف فرتة قبل الثورة من اعضاء االشرتاكية الدميقراطية 

اللينينية وأما الباقني فانضموا لها بعد 1918 وقبل ذلك كانوا اقرب اىل بليخانوف.

ويف بدايتها اخذت املجلة تخبو مع بدء اندثار سياسة «نيب». وصدر عددها االخري يف عام 

1930 عندما سادت يف البالد ظروف «القلعة املحارصة» وتم ابعاد تشيتشريين البالغ من العمر 

58 عاما عن منصب املفوض الشعبي للشؤون الخارجية وحل محله ليتفينوف.

وباتت املجلة من «مناطق الخطر الكبري» وبعد فرتة قصرية تم ضم أسامء املوظفني االساسيني 

يف مفوضية الشؤون الخارجية اىل «قامئة اعداء الشعب» وغالبيتهم من الذين كتبوا يف املجلة. 

واختفت املجلة لتظهر يف اواسط الخمسينيات من القرن املايض. بعد وفاة ستالني يف اذار 

(مارس) عام 1953 وبعد ان تم بعد عدة اشهر من ذلك التخلص من الفرينتي برييا (كان 

رئيس البوليس الرسي يف زمن ستالني». بدأ التفكري يف قيادة الدولة كيف يجب مد الطرق 

نحو الغرب.

وجدير بالذكر ان نيكيتا خروشوف وف مولوتوف وغ مالينكوف ول كاغانوفيتش ون بولغانني 

كانوا يدركون رضورة خروج  كانوا مختلفني ولكن جميعهم  السوفيت  الزعامء  وغريهم من 

الدولة من العزلة واتصالها بالعامل الخارجي. وكل منهم حاول استخدام الوسائل املتوفرة لديه. 

ومن بني هذه الوسائل كان اصدار مجلة سياسية خارجية جديدة من حيث النوعية مرة كل 
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مفوضية الشعب للشؤون الخارجية لجمهورية روسيا االشرتاكية الفدرالية السوفيتية»وكانت 

عبارة عن تجميع ملقاالت هامة يف الصحافة االجنبية التي تم نرشها بشكل مخترص.

كان «فيستنك» يصدر مرة كل 3-2 اشهر وبحجم 38 صفحة وهو حجم كان كبريا نسبيا يف تلك 

الفرتة. واما النرشة فقد كانت تصدر كل اسبوع يف 1218 صفحة وكانت عمليا املصدر الوحيد 

للمعومات عام ينرش يف الصحف االجنبية.

ويف اذار (مارس) عام 1922 صدرت بدال عن النرشة و فيستنك مجلة اسمها معروف جيدا اليوم 

البداية كانت دورية اصدارها  الدولية»). ويف  الدولية» (او «الحياة  – «االحداث السياسية 

مختلفة ولكن بشكل اسايس مرة كل شهرين. ويف العام االول صدرت املجلة يف 500 نسخة 

ولكن الحقا بألفي نسخة.

وعنها كتب يف العدد االول لعام 1923 مفوض الشعب للشؤون الخارجية غيورغي تشيتشريين 

للشؤون  الشعب  مفوضية  باسم  السياسية  الناطقة  الدولية»هي  السياسية  ««االحداث   –

للجمهورية  الخارجية  السياسة  العامة يف  املهامت  الخارجية ويجب عليها يف مجالها خدمة 

السوفيتية».

وعىل ما يبدو كان صدور املجلة يف عام 1922 يعكس الطابع الحاسم لتطور دولتنا يف تلك 

الفرتة. بدأت الجمهورية الفتية بتطبيق سياسة «نيب» (السياسة االقتصادية الجديدة) وعندها 

قامت بطي راية الشيوعية الحربية داخل البالد والثورة العاملية يف سياستها الخارجية. وتم 

استبدال الدعوة للنضال بالدعوة للتعاون العميل مبا يف ذلك عن طريق التنازل يف بعض الحقوق 

بتغطية  تقوم  ليك  مطلوبة  الدولية»  السياسية  «االحداث  كانت  وبالذات  االجنبي.  للطرف 

السياسة الخارجية خالل فرتة «نيب». وحتى التسمية بحد ذاتها – «االحداث السياسية الدولية» 

كانت تحمل يف طياتها الجديد وذلك الن يف عرص الثورة العاملية كانت ستبدو مناسبة اكرث 

تسمية «التضامن» او «الربوليتاريا» او»االممية». ولكن بدال عن ذلك دار الحديث يف املجلة 

عن امور ال عالقة لها بالرصاع الطبقي .

ومن املحتمل ان بعض السياسيني املحنكني يف مفوضية الشعب للشؤون الخارجية ارادوا من 

التسمية نفسها إرسال إشارة خفية اىل الخارج:انظروا نحن نتغري نحن اليوم نختلف عن االمس 

وسنختلف يوم الغد.
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بدأ كل يشء يف تلك الفرتة الرومانسية يف 1917 عندما ساد 

االعتقاد بان ارسار الحياة الدولية انكشفت وان االنفتاح ساد 

البحار  تكليف  تم  حينذاك  والسياسة.  الدباوماسية  يف 

للجمهور  ونرش  بإصدار  ماركني  نيقوالي  الثوري  العسكري 

االتفاقات واملعاهدات الرسية التي عقدتها االنظمة السابقة. 

وتم يف تلك الفرتة نرش عدة مجموعات سميت الحقا «دفاتر 

ماركني». اعتربت عملية نرش مواد مفوضية الشعب للشؤون 

الشؤون  بنرش  املطالبة  ومتت  املربرة  االمور  من  الخارجية 

نرشة  ظهرت   1919 عام  ويف  الدولية.  الحياة  يف  السارية 

للشؤون  الشعب  مفوضية  (بشري  د»  ي  ك  ن  «فيستنك 

الخارجية) لجمهورية روسيا االشرتاكية الفدرالية السوفيتية 

للشؤون  الشعبية  املفوضية  وثائق  مختلف  نرش  تم  وفيه 

الخارجية لروسيا السوفيتية االشرتاكية وكذلك بعض املقاالت. 

وبشكل مواز تم يف شباط (فرباير) عام 1920 صدور «نرشة 

بوريس باديشيف
سفري فوق العادة كامل الصالحيات، 

رئيس تحرير مجلة «االحداث 
السيسية الدولية» (1987-2009) 

دكتور يف العلوم القانونية

90 عاما ليست بالعمر الكبري 
ولدى «االحداث السياسية 
الدولية» املستقبل الزاهر...
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مفهوم  وتحديد  الوضع:صياغة  هذا  من  وحيد  مخرج  فقط  يوجد  أنه  القول 

«التدخل االنساين» (أو غريه) وإقراره كمعيار قانوين دويل مع استبعاد امكانية 

تفسريه واستخدامه حسب الرغبة من قبل البعض.بكلامت اخرى يجب القول أنه 

يجب تحديد الحدود الواضحة لهذه العبارة بالنسبة للجمبع (ألنها ال تزال مبهمة 

حتى االن) ووضع خط أحمر عريض تحتها.

ولكن وعىل الرغم من ذلك حتى لو تم العثور عىل االجامع فأنه لن يحل محل 

النقص يف «عظمة الدولة» املسؤول الذي تصمت املدافع عند وجوده.

Международная

ЖИЗНЬ
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163النقص يف «عظمة الدولة»

لقد بقيت يف ذاكرة الكثريين حتى االن عبارة «االشرتاكية بوجه انساين». واآلن هم 

«التدخل  عليها  ويطلقون  انساين»  بوجه  «للحرب  ويدعون  العامل  يف  يروجون 

االنساين» او «املسؤولية يف مجال الحامية». وخالل ذلك تلعب روسيا والصني دور 

رجل االطفاء ومهدئ االطراف املتنازعة وتلعب دول الناتو دور املوجه املالحي 

السيايس والعسكري ألحد االطراف مع استخدام االشكال الرصيحة والخفية للدعم. 

السلطة  برشعية  تشكك  التي  املعارضة  عىل  االخرية  الحالة  يف  الرهان  ويجري 

يبقى  للغرب  وبالنسبة  املسلحة.  واالنتفاضة  املدين  االحتجاج  بطرق  الحاكمة 

امللح االسايس: كم سيكون مدى وحجم شكر وعرفان اصحاب مصادر  السؤال 

الطاقة نحو من قدم الحامية والدعم لهم؟

ويف املستقبل املنظور من املستبعد أن تحدث تغريات يف األدوار واالفضليات ولكن 

أمام روسيا وكذلك امام الصني يظهر السؤال امللح: وماذا بعد؟

النزاعات عرب  السالم وحل  لعمل حفظ  بدون شك  الكاملة  االولوية  منح  ومع 

الحوار ال يجوز بتاتا استبعاد ان تظهر يف العامل اوضاع ستتطلب استخدام القوة. 

ولكنه  واستخدامها  القوة  مسلك  بتاتا  يستبعد  ال  املتحدة  االمم  ميثاق  وطبعا 

يفرتض خالل ذلك وضع حدود عالية الستخدامها ولكن ذلك ال يعكس وبالقدر 

الكامل درجة خطورة النزاعات يف العرص الحديث.

بالقوة مل يكن قط من مقوالت  التصدي للرش  أن عدم  تاريخيا  املعروف  ومن 

السياسة الخارجية الروسية. ويف نهاية املطاف أال ميكن القول أن الحرب الروسية 

– الرتكية التي جرت لحامية شعوب البلقان، كانت ومن حيث الجوهر من أشكال 

«التدخل االنساين»؟.

ولكن ويف ذات الوقت ال يعترب مقبوال بالنسبة للمجتمع الدويل عندما يقوم البعض 

بأخذ ومن طرف واحد الحق ببدء عمليات ضد دولة مستقلة ذات سيادة ويطلق 

نافل  «االنسانية» و»املسؤولية». ومن  واحد تسمية  العملية ومن جانب  عىل 

Международная жизнь 2012_arabic new.indd   163Международная жизнь 2012_arabic new.indd   163 13.03.2013   13:22:2613.03.2013   13:22:26



Digest  2012

ارمني اوغانسيان 162

ولكن ميكن التساؤل: هل عمل معيار السيدة ماكوريك يف أي فرتة ما من تاريخ 

البرشية أو عىل األقل حتى خالل القرنني األخريين؟ أجل عمل هذا املعيار. فمبارشة 

بعد حروب نابليون ساد السالم يف اوربا ولعبت روسيا الدور الهام يف ذلك. كانت 

تنترش يف االوساط الدبلوماسية عبارة تقول إنه ال ميكن ألي مدفع أن «يتكلم» يف 

اوربا بدون إرادة بطرسبورغ.

لقد وضعت حرب القرم النهاية لحالة الهدوء والرخاء. وانهكت هذه الحرب 

فرنسا وانكلرتا اللتني مل تالحظا ازدياد قوة بروسيا. ويف املحصلة تجرع اولئك 

الزعامء العسكريني الذين قاتلوا عند أسوار «طروادة الروسية» كأس الهزمية 

قال  بفرتة  ذلك  وبعد  األملان).  عىل  يطلق  (لقب  «البوشيني»  من  املاحقة 

ديغول عن الحرب الفرنسية – الربوسية: «لقد بقيت لدى فرنسا فقط العينان 

ليك تبيك».

ومع تعاظم قوة روسيا خالل حكم القيرص الكسندر الثالث عاد السالم والهدوء 

بدون  ولكن  االوربية  العواصم  كل  بها  اقرت  واقعة وحقيقة  اوربا وهذه  اىل 

حامس.

واليوم تظهر الدول العظمى يف الغرب فعالية ونشاط عظيم يف مجال املشاركة 

يف النزاعات االقليمية وما ان ينتهي نزاع حتى يقومون بإشعال آخر، الذي يليه 

عادة وبسهولة النزاع التايل وهكذا. ماذا يعني كل هذا- هل هو تقسيم جديد 

للعامل؟ 

يريدون  «إنهم  املعروفني:  العرب  النفط  أثرياء  أحد  قال  خفي  حديث  يف 

قبلهم  من  محتلة  كانت  لتي  ا املناطق  اىل  الحامية  ذريعة  تحت  العودة 

سابقا».

هل األمر فعال بهذه السهولة؟ قد نكون نحن الذين اعتدنا عىل تعقيد كل االمور 

ونخدع النفس بالكلامت ونتبادل الرثثرة السياسية واملواقف الفاضلة؟
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Армен ОГАНЕСЯН, главный редактор журнала «Международная жизнь»
ДЕФИЦИТ «ВЕЛИКОДЕРЖАВНОСТИ»

«أكرث العالمات دقة وصوابا للعظمة اليوم – ليس 

القدرة عىل بدء الحرب بل القدرة عىل تفاديها». 

هذا الصوت وهذه الكلامت من القرن العرشين 

الذي متيز بالنزاعات والحروب الدامية، يعود اىل 

الكاتبة االمريكية أن اوهري ماكوريك التي عارصت 

الحربني العامليتني وتوفيت يف عام 1954.

ولكن ولألسف باتت العظمة بعد فرتة رسيعة من 

ذلك تقاس ليس فقط بوجود الرتسانة املرعبة 

الضامنة للتدمري املتبادل بل وبعدد الحروب 

االقليمية التي تستطيع الدولة خوضها يف مختلف 

بقاع االرض يف وقت واحد. ومثل هذه العظة 

والحكمة كانت تتنقل من مذهب عسكري اىل آخر.

وبقي هذا املعيار موجودا حتى بعد انتهاء الحرب 

الباردة وهو ال يزال حتى أيامنا هذه.

ارمني اوغانسيان
رئيس تحرير مجلة 

«االحداث السياسية الدولية»

oganessian@interaffairs.ru

النقص يف «عظمة الدولة»
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انطالقا من نظرية «لعامل االملاين» وكانت هذه الدولة تنظر اىل االملان اينام كانوا كمغرتبني 

يعيشون يف الخارج ولهم الحق االكمل بالحصول عىل الجنسية االملانية وكل ذلك مل مينع من 

استرياد املانيا لليد العاملة من تركيا ومن يوغسالفيا. 

وحقيقي  واضح  سيايس   – ثقايف  واقع  بوجود  اعرتفت  قصرية  فرتة  منذ  فقط  روسيا  واما 

للعامل الرويس. 

1. Haass Richard N. The U.S. Should Keep Out of Libya // The Wall Street Journal, 2011. 
8 March.

2. Tremonti Giulio. Paura e speranza. Milano, 2008.

3. (Brague, Rémi. L’avenir romain de l’Europe // Communio. IX. 2. № 52. Mars-avril 1984.)
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اقامة مستعمرات هناك. ومل نفكر نحن قط باحتامل  بطرسبورغ االمرباطورية مل تفكر قط 

الحصول عىل ارايض غنية باملوارد يف الخارج وذلك باستثناء املغامرة التي جرت يف الرشق االقىص 

يف نهاية القرن التاسع عرش التي انتهت بحرب مع اليابان. 

كانوا  البالشفة)  من  األوائل  الزعامء  (باستثناء  السوفيتي  االتحاد  زعامء  ان  القول  وميكن 

املهيمنة  القوة  التقني مع  العسكري —  التوازن  امر واحد فقط وهو تحقيق  اىل  يسعون 

مع  واالستمرار  العيش  للدولة  يضمن  الذي  وبالشكل  املتحدة  الواليات  مع  العامل  عىل 

السيادة. 

وحتى املارشال يوسف ستالني كان راضيا متاما عن مكانه «يف الرتويكا الكربى»ومل يكن يسعى 

الية تدخل يف الخارج.لقد كان يدرك متاما الواقع الجيوسيايس والجيواقتصادي السائد يف العامل 

يف ذلك الحني ولهذا شارك االتحاد السوفيتي يف اتفاقيات بريتون وود عام 1944 التي منحت 

التي نجم عنها قيام بنيات  العاملية  العملة االحتياطية  الدوالر االمرييك بشكل رسمي صفة 

دولية مثل البنك العاملي وصندوق النقد الدويل. ولهذا السبب بالذات تبدو السلطات السياسية 

الروسية الحالية مهتمة اىل هذا الحد الكبري مبوضوع السيادة واالكتفاء الذايت وتنظر بحذر نحو 

اي طرق يحاول الهيمنة سواء كان دميقراطيا ام ال. ولكن يف العامل الحديث االكتفاء واالعتامد 

عىل النفس السيايس ال يقترص فقط عىل االمكانيات االقتصادية والعسكرية بل وعىل القدرة يف 

استخدام القوة الناعمة للثقافة وااليديولوجيا.

تهتم كام يجب  الحقل بل حتى مل  اللعب بشكل جدي يف هذا  االن  روسيا مل تحاول حتى 

االوربية  اللغات  اساس  تم عىل  انه  من  الرغم  الروسية عىل  للغة  السيايس  الثقايف  باملجال 

االساسية االخرى ومنذ فرتة بعيدة تكوين منظامت دولية متشعبة من هذا الطراز. ولكن عىل 

الرغم من ذلك ميكن القول ان اللغة الروسية والثقافة الكالسيكية الروسية تعترب املصدر الغني 

للقوة الناعمة بالنسبة لروسيا. 

والثقافة،مبرية  الناعمة»للغة  «القوة  استخدام  االوربية يف مجال  التجربة  ان  القول  ويجب 

الخارجية  ببناء سياستها  السنني  املانيا قامت خالل عرشات  املثال  وواسعة فعال.فعىل سبيل 
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وتجدر االضافة اىل ذلك ان الشعور الديني يف بالدنا اخذ باالنبعاث (عىل خالف ما يجري يف 

الدول الغربية) وبات ميس كل طبقات املجتمع.وفيام يخص القيم الحياتية والروحية التقليدية 

نحن اوربيني اكرث من الكثري من الدول االعضاء يف االتحاد االوريب. 

ايطاليا  مالية  وزير  قال  وكام  الكتب.  عرب  ونعرفها  بها  نحلم  كنا  التي  اوربا  تغريت  لقد 

جوليو ترميونتي يف كتابه كتاب صدر له قبل فرتة :»القرن االقتصادي الذهبي الوربا انتهى 

. القارة تفقد صناعتها وهذا واقع ال نقاش فيه كام ال ميكن النقاش يف وجود 
/2/

فور ظهوره 

التي  التنويرية  الثورية  الليربالية  الحضارة  لهذه  االنتحار  نتيجة عقدة  مواليد –وهو  ازمة 

بالذات  العاملية. وبعد ذلك  قيمتها  وبالتايل  الحيوية  قوتها  الكثري من  اعيننا فقدت  وامام 

قبل مئة عام  يعترب  كان  الذي  العاملي»  «التاريخ  يختلف عن ذلك  تاريخ عاملي وهو  بدأ 

تاريخ اوربا. 

قام مؤلف كاثولييك فرنيس بتحديد تنوع العامل الثقايف التاريخي االوريب – عامل روما:

القديم ونقله  القديم وكانه جديد يجب تجديد  قبل  ان  «ليك تكون رومانيا يجب عليك 

للتطور  مصدر  او  ما  مبدأ  اىل  القديم  تحول  ذاتها  بحد  النقل  وعملية  جديدة  تربة  اىل 

.
/3/

الجديد 

التجديد ،تحويل القديم اىل مصدر للتطور الجديد واعادة واستئناف خربة ما تقليدية –ليس 

فقط عبارة عن «تحديث»بأي مثن كان. 

وتعليم  التبشري  يف  تكمن  واالنكلوسكسوين  الغريب  االوريب  وهدف  وظيفة  كانت  ان  ولكن 

الثقافية  الهوية  وعىل  الذات  عىل  املحافظة  يف  تكمن  الروسية  القضية  فكرة  فان  االخرين 

والسياسية والقيم االخالقية الدينية. 

كانت روما الثالثة الروسية تسعى دامئا للعب دور املحافظ الصلب عىل االرثوذكسية الروسية 

ولكن ليس كصفة املوجه للعامل. ومل يتم قط الحديث من قبلنا عن اي اقتحام روحي (ديني –

عقائدي). لقد توسعت روسيا تاريخيا خارج حدود االرض االثنية الروسية بشكل طبيعيلقد 

اكتشف البحارة الروس الكثري من الجزر املجهولة يف املحيط الهادئ يف القرن التاسع عرش لكن 
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لها بطرح موضوع حل منظمة  التي تسمح  اليوم كل االسس  املثال لدى روسيا  عىل سبيل 

اتفاقيات  مجمل  كل  ومن  انه  املعروف  منها.ومن  االنسحاب  او  االوريب  والتعاون  االمن 

هلسنيك عام 1975 بقي يف جدول اعامل هذه املنظمة فقط تلك التي متس موضوع االلتزام 

للتعاون االنساين والثقايف.  الثالثة املخصصة  الحزمة  السياسية اي مواضيع  بحقوق االنسان 

وميكن القول ان مناقشة مسائل االمن يف اوربامالواردة يف الحزمة االوىل من اتفقيات هلسنيك 

(ميكن االن مناقشتها يف مجلس «روسيا – الناتو» بدون الرجوع اىل املنظمة املذكورة اعاله) 

وملناقشة ما ورد يف الحزمة الثانية –املسائل االوربية الداخلية واالقتصادية والعلمية الفنية 

ودالول  روسيا  بني  الثنائية  والعالقات  االوريب  واالتحاد  روسيا  بني  التعاون  مجلس  يكفي 

االعضاء يف االتحاد االوريب. 

وباالضفة لذلك يجب القول ان مناقشة مشكالت مراعاة حقوق االنسان يف اوربا ميكن ان 

تبحث وتناقس يف منظمة االمن والتعاون االوريب ذاتها وليس يف الجمعية الربملانية ملنظمة 

املتحدة وكندا يف كل ذلك  الواليات  اي دواعي ملشاركة  االوريب. وال يوجد  والتعاون  االمن 

(بالذات انضامم الواليات املتحدة وكندا وكذلك الدول االسيوية يف رابطة الدول املستقلة كان 

الفارق بني هذه املنظمة ومجلس اوربا). 

ويجب القول ان عدم التفاهم الرويس – االوريب الغريب عىل مدى قرون عديدة هو امر تاريخي 

الرشاكة  عن  اتفاقية  اي  تتمكن  مل  فعال.وطبعا  مؤسف  انه  من  الرغم  عىل  عليه  ال خالف 

االسرتاتيجية بني روسيا واالتحاد االوريب او اي اتفاقية عن الرشاكة يف سبيل التحديث ان تزيل 

الخمول املوجود يف عدم التفاهم املتبادل. 

لنا  بالنسبة  طبيعيا  اكرث  االسرتاتيجية»  «الرشاكة  يكون وضع  ان  يجب  يقال  الحق  ولكن 

ان  القول  فيمكن  الثقايف  الرتاث  من  انطلقنا  لو  النه  الالمباالة.  حتى  او  املواجهة  من 

روسيا هي دولة اوربية قحة وحتى بني سكانها الذي الينتمون اىل اصول اوربية ال ميكن 

او  السعودية  العربية  يف  املوجودة  مثل  وعادات  ظروف  يف  العيش  يرغب  من  العثور 

لتيبت.  ا
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ومن الواضح جدا ان الغرب سيحاول يف السنوات القريبة املقبلة استخدام الطرق الثورية يف 

رصاع التنافس العاملي وذلك من اجل تغيري البنيات السياسية يف هذه الدولة او تلك بهدف 

فرض فيها مختلف انواع «االدارة الخارجية» وهذا بالذات ما يفرض علينا تطوير الحوار البديل 

املذكور اعاله الذي يصبح فعال رضوريا يف مثل هذه الحاالت. 

وخاصة مع االخذ بعني االعتبار وكننا ضيعنا الوقت االفضل للبدء بالحملة الدعائية الوقائية 

للثورة املضادة –وبالذات يف اواسط العقد االول من القرن الحادي والعرشين (تم تجريب هذه 

غري  اإلبعاد  كان  بالقوة  االنتخابات  نتائج  إللغاء  االوىل  بعيدة:التجربة  فرتة  منذ  الطريقة 

الدستوري لرئيس الفلبني ماركوس عن السلطة يف سنة 1986).

اجل وبدال من املحاوالت العقيمة والفاشلة ملنع صدورعن منظمة االمن والتعاون االوريب يف 

عام 2006 القرار رقم 1481 –»حول رضورة صدور ادانة من املجتمع الدويل لجرائم االنظمة 

الشيوعية التوليتارية»،كان يجب علينا يف تلك الفرتة البدء حملة الدناة كل الجرائم الفرنسية 

واالنكليزية وكل الثورات االوربية االخرى التي قامت بتغطيس قارتنا بالدماء بشكل دوري بني 

فرتة واخرى مبا يف ذلك روسيا. 

ولهذا   . تيا ذا املتكفية  السياسية  للسيادة  جدا  كبرية  افاق  ولدينا  ضخمة  دولة  نحن 

بشكل  الدولية  السياحة  يف  العمل  لنفسها  تسمح  ان  روسيا  تستطيع  بالذات  السبب 

الحديث  كان  السوفيتي  العهد  (يف  السياسية  للباقة  ا قاعد  به  تسمح  مام  اكرث  رصيح 

بعد  ذهول  حالة  يف  الغرب  يف  الرشكاء  يزال  .وال  ئدي»)  العقا لتمسك  «ا عن  يجري 

2007 (تأثري ما وراء الكوليس لهذه الكلمة  الخطاب الشهري الذي القاه فالدميري بوتني يف 

القاها املنشق السوفيتي املعروف الكسندر سولجينتسني  ميكن مقارنته مع تأثري محارضة 

يف هارفرد).

وال بد من القول ان موسكو وخالل السنوات القريبة املقبلة تستطيع السامح لنفسها باالنتقال 

من سياية رد الفعل يف السياسة الخارجية اىل السياسة الفعالة التي تجرب هذا الرشيك او ذاك 

عىل الرد عىل تحدياتنا. 
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الهامة يف نيويورك  الكثري من الشخصيات الجدية  القول ان  املتعلق بليبيا (بل وحتى ميكن 

وواشنطن كانت ستبقى راضية جدا لحصولها عىل اوراق هامة اضافية ضد الخصوم يف اللعبة 

االمريكية الداخلية). 

اعتقد انه يجب علينا يف املستقبل التخيل عن ابداء الغضب واالمتعاض بسبب لقاءات تعقد 

من  كانت  لو  حتى  املعارضة  ممثيل  مع  علني  بشكل  الغربية  الدول  من  كبار  مسؤولني 

البديل مع  اللجوء اىل الحوار  املعارضة املتعنتة وغري» املنهجية».يجب علينا بدال من ذلك 

الغرب اي االنتقال اىل مامرسة عقد اللقاءات ايضا بني ممثيل السلطة الروسية واملعارضة يف 

دول الغرب عند زيارة املسؤولني الروس لهذه الدول.عىل سبيل املثال يف الواليات املتحدة 

ميكن اللقاء مع رون بول او مع انصاره ويف فرنسا مع قيادة الجبهة القومية. نحن لدينا كل 

االساس الداعي لذلك الن زعيمة هذا الحزب (الذي حصل عىل تاييد عدة ماليني من الناخبني 

خالل االنتخابات) ماري يل بان تعارض بشكل مكشوف انضامم بالدها اىل حلف الناتو وهي 

تدعو اىل تحالف دلومايس مع روسيا. ولكن حتى االن عىل الرغم من ذلك توجه الدعوة اىل 

التي  العلنية  الفعاليات  للمشاكرة حتى يف  لروسيا»  الوحيد «املوايل  الفرنيس  الحزب  قيادة 

تقيمها سفارتنا يف باريس. عىل الرغم ان هؤالء الناس من اعضاء الربملان االوريب وهم اكرث 

املسؤولني  كبار  معه  تحدث  طاملا  الذي  ليربايل)  (معارض رويس  نافالني  الكيس  من  جدية 

بني  املبارشة  االتصاالت  ان  القول  ويجب  لروسيا.  زيارتهم  لدى  علني  بشكل  االمريكان 

املسؤولني الروس والشخصيات املعارضة يف الواليات املتحدة واوريا سيكون الدليل الدامغ 

قواعد  وفق  للعب  واالستعداد  الغريب  االتجاه  يف  الخارجية  سياستنا  اتجاهات  تعدد  عىل 

السياسة الدميقراطية الليربالية. 

القيام مبثل  الروسية  التنفيذية  السلطة  االحيان عىل ممثيل  املحرج يف بعض  كان من  وان 

هذه االتصاالت فيمكن عىل سبيل املثال تكليف بها بعض املنتقدين للسياسات الغربية يف 

مجلس الدوما واالتحاد وهم حتام سيقبلون وسيكونون راضني عىل القيام مبثل «هذا الحوار 

البديل». 
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ولهذا السبب بالذات ال ميكن ان يكون يف السياسة الخارجية الروسية اتجاه واحد ما –االهم 

بالنسبة لها:روسيا كبرية للغاية وممتدة عىل مساحات شتسعة ولذلك ال ميكنها امتالك اولوية 

سياسية خارجية واحدة مطلقة .بالنسبة ملوسكو يجب ان تكون بالتساوي مهمة عالقاتها مع 

اعضاء االتحاد الجمريك (كازاخستان وبيلوروسيا) عىل سبيل املثال وكذلك مع الدول االخرى من 

بلدان رابطة الدول املستقلة وكذلك مع االتحاد االوريب والواليات املتحدة والصني الشعبية. 

وذلك ألننا عىل االقل منلك الحدود مع االتحاد االوريب ومع الواليات املتحدة ومع الصني القارية. 

نحن عمليا منلك العالقات مع كل العامل ولذلك من املهم جدا بالنسبة لنا االخذ بعني االعتبار 

التعقيدات واالختالفات املتعددة يف الثقافة السياسية يف هذا العامل. ويجب التشديد والرتكيز 

بشكل كبري عىل التعقيد املوجود يف الثقافة السياسية لجرياننا ورشكائنا الغربيني. ويجب االخذ 

بعني االعتبار الطرق املعقدة جدا يف اتخاذ القرار وصياغة املسالك السياسية الخارجية التي متيز 

االنظمة الليربالية الدميقراطية وهذا بحد ذاته يتطلب منا ابداء ردود فعل مامثلة ومناسبة. وال 

يجوز بتاتا اعتبارا االقول والترصيحات العلنية والتي من وراء الكواليس التي تصدر عن مختلف 

ممثيل النخبة السياسية الغربية كامر محسوم وكأنها قرار صدر عن املكتب السيايس ولذلك ال 

يجوز التعامل مع الدول الغربية كام يتم التعامل مع األنظمة االسيوية وبالذات الشيوعية يف 

الصني وفيتنام عىل سبيل املثال. 

اتذر انه وقبل 10 ايام من التصويت عىل القرار الخاص بليبيا يف مجلس االمن الدويل نرشت 

صحيفة «وول سرتيت جورنال» مقالة لرئيس مجلس نيويورك للعالقات الدولية ريتشارد هاس 

 الذي رشح فيها بشكل واضح ومفصل سبب عدم رغبة الواليات املتحدة لالنجراف يف عملية 
/1/

عسكرية ضخمة ال تبدو اهدافها قابلة للتحقيق بشكل واضح وذلك يف الوضع الذي ال تتعرض 

له املصالح الحيوية االمريكية الي خطر. وهذا يعني انه مل يكن هناك توافق يف دهاليز السلطة 

االمريكية حول موضوع التدخل العسكري يف ليبيا كام مل يكن هذا التوافق موجودا يف كواليس 

سلطتنا ايضا. وبالتايل مل يكن لروسيا ان تخىش افاق حدوث مواجهة دبلوماسية مع الواليات 

املتحدة لو ان مندوبنا الدائم يف االمم املتحدة صوت يف يوم 18 آذار (مارس)2011 ضد القرار 
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ت
جها

تو

من الواضح ان مقومات السياسة الخارجية لروسيا تتحد 

وفق معايري وضوعية محددة وليس حسب اآلمال والتميات.

ومن املعروف ان نابليون كان قد قال ان القيادة السياسية 

الي دولة ميكنها ان تغري فيها كل يشء ما عدا الجغرافيا. 

ولكن القيادة السياسية ال تستطيع السيطرة كذلك عىل 

الرتيخ.ولقد ثبت ذلك بوضوح ال لبس فيه من خالل 

محاولتني ثوريتني لنا للبدء بالسياسة الخارجية من الصفر.

وجرى ذلك يف القرن املايض. 

وجدير بالذكر ان روسيا ومن حيث الجوهر هي عبارة عن 

مجموع لرشق اوربا وشامل اسيا.ولذلك ميكن القول ان 

العالقات بني روسيا من جهة والصني واليابان وفيتنام وغريها 

من دول جنوب رشق اسيا هي عبارة عن عالقات داخلية 

اسيوية وبنفس القدر الذي تعترب فيه عالقتنا مع املانيا او مع 

ايطاليا عالقة اوربية داخلية.

Александр ФОМЕНКО, историк и политолог, депутат Государственной Думы IV созыва
НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ: КОНТУРЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

الكسندر فومينكو
مؤرخ، مختص بالعلوم السياسية 
نائب يف مجلس الدوما التشكيلة 

السادسة

افاقنا املستقبلية: ابعاد السياسة 
االوراسية الخارجية
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اعتقد انها اجل حققتها. والوضع يف البالد بات مختلفا متاما عام كان عليه قبل عامني. اسرتد 

املرصيون كرامتهم وحصلوا عىل الحرية. تم التخلص وتدمري النظام املقيت السابق والغيت 

حالة الطوارئ وانتهى التعسف السابق. الغيت الرقابة ويجري تسجيل االحزاب عن طريق 

االبالغ فقط وزاد عددها حاليا عىل 50 حزبا. تم الحكم عىل الرئيس املرصي السابق وبعض 

املقربني منه الذي استغلوا السلطة .وجرت بشكل حر االنتخابات الربملانية والرئاسية. اجل لقد 

تم انتخاب احد االسالميني ملنصب رئيس الدولة – هكذا رغبت اكرثية الناخني. ان مل يكن ذلك 

دميقراطية فام هو اذن؟

1. Al-Ahram Weekly on line. No. 1080.

2. Ibid.

3. Ibid. No. 1104.

4. www.ria.ru/arab_eg/20120527/658660319.html.

5. Al-Ahram Weekly on line. No. 1104.

6. www.ria.ru/world/20120701/688993621.html.

7. Московский комсомолец в Египте. 10-23.6.2012.
«موسكوفسيك كومسوموليتس يف مرص» رقم 10-23.6.2012. 

8. Al-Ahram Weekly on line. No. 1110.

9. Ibid. No. 1112.

10. Ibid. No. 1113.

11. Ibid.

12. Ibid.

13. www.ria.ru/arab_eg/20120702/689956149.html.

14. Ibid.
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151مرص: والدة «الجمهورية الثانية»

الذي عاد اىل الوطن يف اب املايض:»واين لعىل ثقة انه ال توجد اية اسباب للخالف والنزاع بني 

 .
\11\

القيادة املرصية الجديدة والواليات املتحدة

ومن جانبه قام املحلل السيايس بسام حسن بالكشف عن معنى هذا التاكيد وقال: «لحسن 

استالم  املتحدة يف مرص بعد  للواليات  الرئيسية  املصالح  يتم ملس  املسلمني مل  حظ االخوان 

االخوان للسلطة (قناة السويس ومعاهدة السالم مع ارسائيل والتعددية الحزبية السياسية 

وتعميق تكامل مرص يف النظام الراساميل العاملي واملحافظة عىل عالقات وثيقة مع الجيش 

  .
\12\

املرصي) بل عىل العكس تم تعزيز كل ذلك

ومن جانبه يرى عالء الحديدي الذي شغل حتى فرتة قريبة منصب السفري املرصي يف موسكو 

أن «السياسة الخارجية ملريس ستكون منفتحة اكرث...ولن يكون اي اسرتشاد والرتكيز عىل قوة 

. وعىل ما يبدو السفري قصد ان العالقات كانت تقليديا قوية بني مرص 
\13\

دولية خارجية واحدة

والواليات املتحدة خالل عهد مبارك وهو امر ال يالحظ حاليا.مريس ال يبدو مستعجال لزيارة 

واشنطن ولكنه تراس الوفد املرصي للمشاركة يف دورة الجمعية العامة لالمم املتحدة. واما 

السياسة  يف  االولويو  االتجاهات  اهم  احد  تبقى  «فهي  روسيا  مع  بالعالقات  يتعلق  فيام 

  .
\14\

الخارجية املرصية

من  للحبوب  مرص  استرياد  الحديدي  ذكر  الدولتني  بني  التعاون  مجاالت  اهم  بني  ومن 

املجالني.فالدولتني  التعاون ال ينحرص عىل فقط عىل هذين  روسيا والساحة. ولكن مجال 

العسكري  والغاز واملجال  النفط  االخرى ومن بني قطاع  املجاالت  الكثري من  تتعاونان يف 

ببادرة  القيام  يجب  الدولتني  بني  التقليدية  الودية  العالقات  ولتعزيز  انه  واعتقد  الفني. 

التي تحتاج لذلك يف الوقت  رمزية – عىل سبيل املثال تقديم قرض مايل من روسيا ملرص 

الراهن. 

وجدير بالذكر ان عملية قيام «الجمهورية الثانية» ال تزال يف بدايتها يف مرص وال تزال عملية 

تكميل بناء رصح الدولة تحتاج للكثري من الوقت. ولكن اليوم يبدو واضحا ان انه وعىل الرغم 

من احتامل تعدد االحتامالت فان هذا الرصح سيختلف بشكل كامل عن السابق. وعىل االقل 

ميكن القول ان عهد سيطرة العسكر عىل الحكم انتهت وذهبت مع املايض. 

ولكن ماذا عن الثورة الدميقراطية الليربالية يف 25 يناير؟ هل حققت اهدافها؟
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وعىل مدى السنوات االربع االخرية حركة عدم االنحياز. وقام الرئيس املرصي بتسليم راية 

الثنائية بني  الرئيسني التطرق اىل العالقات  الرئاسة اىل الرئيس االيراين. ومل يتم خالل لقاء 

الدولتني.

من  ألنه  وطهران  القاهرة  بني  الطبيعية  العالقات  استئناف  قريبا  يتم  ان  املتوقع  ومن 

القيادة  تدرك  يبدو  ما  وعىل  املنطقة.  يف  اليران  الكبري  االقليمي  الدور  تجاهل  الصعب 

16 اب يف مكة خالل  املرصية ذلك جيدا ويدل عىل ذلك املبادرة التي طرحها مريس يوم 

سورية،  يف  الوضع  تطبيع  اجل  ومن  املرصي  الرئيس  االسالمي.دعا  التعاون  منظمة  قمة 

لتشكيل رباعي اسالمي من مرص والعربية السعودية وتركيا وايران. وعقدت الجلسة االوىل 

للرباعي يوم 10 ايلول (سبتمرب) يف القاهرة. من الصعب طبعا القول هل سيعطي الرباعي 

بالذات يعد  ايران دخلت فيه وباقرتاح من مرص  املذكور فائدة ملموسة فعال ولكن كون 

امر له مغزى. 

من املعروف ان محمد مريس ينتقد نظام بشار االسد ويصفه بالطاغية ويقول ان ما يجري يف 

سورية هو «استمرار للربيع العريب» وهذا ليس الغريب الن القوة الضاربة يف صفوف املعارضة 

يعارض  املرصي  الرئيس  ولكن  القريبة من مريس.  املسلمني»  «االخوان  السورية هي حركة 

التدخل االجنبي يف الشؤون السورية. 

وال شك يف ان زيارة مريس لطهران اثار القلق يف الواليات املتحدة ولكن ذلك ال يعني بتاتا 

االمريكان ميلكون  ان  املعروف  لتغريات جدية. من  تتعرض  الدولتني قد  العالقات بني  ان 

عىل   2005 عام  ومنذ  املرصيني  االسالميني  مع  اتصاالت  ولهم  عالقات  بعيدة  فرتة  ومنذ 

الذين  باللقاء مع ممثيل االخوان املسلمني  بالقاهرة  السفارة االمريكية  االقل قام موظفو 

فازوا يف االنتخابات الربملانية يف مرص.يف عام 2005 فازت الحركة بـ88 مقعدا واحدها كان 

ملريس. 

وبعد الثورة ازدادت العملية كثافة وخاصة وان االخوان خرجوا للعمل العلني. ويبدو واضحا 

ان هذه االتصاالت كانت ناجحة وبعد استالم مريس ملنصب الرئاسة رسميا زارت القاهرة وزيرة 

الوعد مبواصلة  بانيتا.وتلقت مرص  الدفاع ليون  الخارجية االمريكية هيالري كلينتون ووزير 

املساعدات املالية من جانب الواليات املتحدة. وقال سامي شكري السفري املرصي يف واشنطن 
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االولوية – االقتصاد

عىل االغلب فرضت رضورة تحقيق التقدم الرسيع يف حل املشكالت االقتصادية – السياسية 

وحددت االولويات السياسية الخارجية للنظام الجديد يف مرص. وكانت زيارته الرسمية االوىل 

يف منصب رئيس الدولة اىل الصني يف نهاية شهر اب. من املعروف ان العالقات املرصية – 

الصينية خالل عهد مبارك كانت ال بأس بها وكانت تتطور بشكل ال باس به ولكن عىل الرغم 

من ذلك مل تكن الصني من ضمن الدول الرائدة يف مجال االستثامر يف االقتصاد املرصي (فقط 

املال  العثور عىل  االن ميكن  اين  التجاري. ولكن  التبادل  مليون دوالر) وال يف مجال   500

والتكنولوجيات يف ظروف االزمة االقتصادية – املالية التي تسود الغرب .طبعا يف الصني. ذكر 

وزير االستثامرات املرصي اسامة صالح انه تم خالل زيارة الرئيس مريس اىل بكني التوقيع عىل 

اتفاقيات استثامرية بلغت قيمتها االجاملية 5 مليارات دوالر واحد املشاريع يتضمن اقامة 

15 مؤسسة صينية يف مرص يبلغ رأس مالها االجاميل 5ر1 مليار دوالر وستوفر يف السوق 40 

  .
\10\

الف فرصة عمل

ماليزيا واندونيسيا – دولتني اسالميتني حققتا يف  لزيارة  العاجل يخطط مريس  القريب  ويف 

السنوات االخرية قفزات ملحوظة يف التنمية والتطور االقتصادي – االجتامعي. وقد ال يجلب 

الرئيس املال من هناك ولكنه سيطلع وسيتعرف عىل تجارب هاتني الدولتني وهو ما قد يجلب 

الفائدة ملرص. 

اثارت زيارة الرئيس مريس لطهران التي دامت يوما واحدا فقط الكثري من الضجة – زار مريس 

ايران يف 31 اب للمشاركة يف قمة حركة عدم االنحياز ومن املعروف ان العالقات بني الدولتني 

كانت مقطوعة عىل مدى اكرث من 30 عاما – بعد الثورة االسالمية يف ايران عام 1979. قطع 

العالقات كان مبباردة من طهران التي ادانت التوقيع عىل معاهدة السالم املرصية االرسائيلية 

.وزاد من تعقد العالقات وحالة العداء بني الجانبني قرار الرئيس املرصي الراحل انور السادات 

منح اللجوء السيايس للشاه االيراين املخلوع محمد رضا بهلوي.

افادت  وكام  ولكن  نجاد  احمدي  االيراين محمود  الرئيس  مع  التقى مريس  زيارته  وخالل 

الصحف املرصية كانت الزيارة تتسم بالطابع الرمزي. ومن املعروف ان مرص كانت ترتأس 
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اللجنة الدستورية ميكن االستنتاج منها ان مرص ستبقى دولة علامنية. ولكن ال يزال غامضا 

مجلس  نواب  الختيار  الجاري  العام  نهاية  يف  املقررة  الربملانية  االنتخابات  ستنتهي  كيف 

الشعب. 

ولكن يجب القول ان تأثري االسالميني بات يبدو واضحا عىل الحياة اليومية يف مرص. واستطيع 

الحكم بذلك نتيجة زياريت للقاهرة يف ترشين االول املايض. ازداد عدد املحجبات يف الشوارع ومل 

يعد هناك الكثري من النساء اللوايت يتجرأن عىل الخروج اىل الشارع بدون الحجاب كالسابق. 

وزاد عدد املنقبات كثريا. 

ستتعرض  (االسلمة)  اإلسالمية  النزعة  لزيادة  محاوالت  اي  فان  بالدولة  يتعلق  فيام  واما 

ملقاومة عنيفة من قوى كثرية. ويجب التذكري ان ان اكرث من نصف الناخبني ف مرص صوتوا 

يف الجولة االوىل من االنتخابات الرئاسية، لصالح املرشحني العلامنيني. ويجب القول ان 10% 

الذي  الكبري  الدور  االقتصاد والثقافة  من املرصيني تقريبا من املسيحيني ويلعب هؤالء يف 

السعادة يف  الدولة  أسلمة  تثري  ان  املستبعد  ومن  كبري.  بشكل  املجتمع  يف  نسبتهم  يفوق 

نفوس العسكر ويف الجيش املرتبط بشكل ثيق مع الواليات املتحدة عىل الرغم من ان مريس 

لالستخبارات  السابق  الرئيس   – االسالميني  مع  يتعاطف  جرنال  الجيش  قيادة  يف  عني 

العسكرية عبد الفتاح سييس. ومن بني الذين ينتقدون االسالميني هناك عدد كبري من رجال 

العاملهم  الكبري  الرضر  سيجلب  ذلك  الن  السياحة.  مجال  يف  العاملني  وخاصة  االعامل 

ونشاطاتهم وسيعيق اجتذاب االستثامرات الجديدة. وبال شك ستكون االسلمة مرضة حتى 

لسمعة االسالميني. من املعروف ان «االخوان املسلمني» طاملا استخدموا شعارهم املحبوب 

لتأييدهم والىن  الحل» واستخدموا ذلك يف نضالهم لتجميع وحشد املرصيني  «االسالم هو 

بات يجب عليهم اثبات صحة ذلك ويجب ان يثبتوا انهم يستطيعون فعال حل املشكالت 

االقتصادية واالجتامعية يف مرص. 

ولكن يبدو واضحا انه من الصعب جدا تحقيق ذلك بدون اجتذاب استثامرات اجنبية جديدة 

وكبرية وزيادة عدد السائحني الزائرين ملرص. ولكن الفشل يف تحقيق ذلك سيضع محل الشك 

احتامل اعادة انتخاب مريس لفرتة رئاسية ثانية وقد يدفن كل املرشوع السيايس الخاصة بعملية 

االسلمة. 
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ويف ذات الوقت ال يبدو الفريق العامل مع رئيس الجمهورية متوازنا اكرث من الحكومة من 

الناحية السياسية. فمن بني 21 شخصا (4 مساعدين و17 مستشارا) هناك 6 من حزب العدالة 

والحرية و3 من حزب «النور» السلفي و3 من غري الحزبيني اإلسالميني. ويف الفريق هناك 2 من 

السيدات و2 من املسيحيني االقباط. ولكن ذلك ال يغري من الصورة العامة وال يوجد اي ممثل 

.
\9\

لليرباليني وال اي ممثل من الشباب الثوريني

املؤقت  الدستوري  للبيان  اضافات  املسلحة  للقوات  االعىل  املجلس  اتخذ  الربملان  مع حل 

العسكر  احتفظ  االضافات  وحسب  املايض.  العام  من  اذار(مارس)  منذ  املفعول  الساري 

بوظيفة املرشع حتى صدور الدستور الدائم وانتخاب الربملان الجديد. وبذلك ميكن القول 

لفرتة  استمر  ذلك  ولكن  السلطة.  يف  ازدواجية  30 حزيران دخلت مرص  من  واعتبارا  انه 

ليست بالطويلة. لقد انتقل مريس اىل مرحلة الهجوم بعد ان ملس وجود بعض الخالف بني 

الجرناالت ويف 12 اب قام الرئيس مريس باقالة وزير الدفاع املشري حسني الطنطاوي ورئيس 

هية االركان العامة للقوات املسلحة سامي عنان والغى االضافات يف البيان الدستوري وبعد 

الذين تعينوا يف عهد مبارك. وبهذا  باقالة قادة كافة صنوف االسلحة والقوات  يومني قام 

الشكل قطع مريس رأس املجلس االعىل للقوات املسلحة واخذ منه صالحيته االخرية وحرص 

السلطة كلها يف يديه.

وسادت حالة غريبة: من جهة تغري احتكار للسلطة وحل بدال عنه احتكار اخر. واثار ذلك 

الليربالية واليسارية .ويف يوم 24 اب وكذلك 12 و19  االمتعاض واالحتجاج من قبل القوى 

ترشين االول (اكتوبر) شهدت ساحة التحرير بالقاهرة مظاهرات جامهريية كبرية من معاريض 

االسالميني. وتجري مشاورات مكثفة نشيطة بني القوى املتمسكة بالطريق العلامين للتطور يف 

مرص بهدف تشيل تكتل موحد خالل االنتخابات الربملانية املقبلة. 

اىل اين تيس ر مرص؟
هل باتت عملية االسلمة يف مرص حتمية ال مفر منها؟ ال يزال هذا السؤال مفتوحا وال رد 

عليه حتى االن. الزمن الذي مر ال يزال قليال منذ لحظة استالم مريس للسلطة يف مرص. مل 

عمل  عن  انباء  بعرض  املحلية  الصحف  قيام  من  الرغم  عىل  الجديد  الدستور  اقرار  يتم 
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ولكن قبل شهر من ذلك اكد مريس يف حديث له يف جامعة القاهرة عىل ان «القرآن – دستورنا 

.
\7\

والنبي قائدنا والجهاد طريقنا والشهادة يف سبيل الله هدفنا

ومن اول الخطوات التي قام بها الرئيس املرصي الجديد كان املرسوم الخاص باعادة الربملان 

الذي تم انتخابه يف نهاية العام املايض والذي تم حله بقرار من املحكمة الدستورية يف حزيران 

اجراء  اساسه  تم عىل  الذي  االنتخابات  قانون  ان  الدستورية  املحكمة  اعتربت  لقد  املايض. 

االنتخابات الربملانية االخرية غري دستوري النه اعطى االفضلية لالحزاب عىل حساب املستقلني. 

وهو ما استغله االسالميون وضمنوا النفسهم ثلثي املقاعد يف مجلس الشعب الجديد. ودل 

مرسوم الرئيس هذا عىل ان املصلحة الحزبية أهم بالنسبة ملريس من املصلحة الحكومية العامة. 

ومن املستبعد ان يتمكن االسالميون من تحقيق نجاحهم السابق يف االنتخابات املبكرة غري 

التقليدي. ولكن  القانون االنتخايب  العام عىل اساس  التي يخطط الجرائها يف نهاية  الدورية 

العسكر وباالعتامد عىل قرار املحمكة الدستورية مل يسمحوا باعادة الربملان للعمل.

وتتضح االفضليات السياسية لدى مريس عند النظر اىل قوام الحكومة التي تشكلت يف مرص 

وهو  الدولة  لرئيس  نائبا  ميك  محمد  تعيني  تم  لقد  معه.  العامل  الرئايس  الفريق  وكذلك 

نائب رئيس محكمة النقض ومن املصلحني ومن منتقدي املخلني بالقانون خالل عهد مبارك. 

االنتقالية منصب وزير  الحكومة  الذي كان يشغل يف  الوزراء هاشم قنديل  وكذلك رئيس 

عنهام  يعرف  ولكن  املسلمني»  «االخوان  من جامعة  ليسا  اعاله  املذكوران  .واالثنان  الري 

تاييدهام لالسالميني.

 34 اصل  من  وزارية  مناصب   4 والحرية عىل  العدالة  اعضاء حزب  الحكومة حصل  ويف 

التجارة  ووزير  التعليم  ووزير  االعالم  وزير   – االطالق  عىل  املناصب  اهم  ولكنها  مقعدا 

الروحي واملجال االقتصادي.  الصناعة. وبهذا الشكل سيطر االسالميون عىل املجال  ووزير 

التكنوقراط. ومن  الوزراء هم عمليا من  وباقي  لالسالميني  الوالء  يكنون  5 وزراء  وهناك 

امللفت للنظر ان نصف الوزراء 18- من اصل 34 هم من اعضاء الحزب الحاكم خالل عهد 

البعض منهم يشغل يف  الدميقراطي. وكان  الوطني  الحزب  الثورة –  الذي منع بعد  مبارك 

من  تعاين  الجديدة  السلطة  ان  يبدو  ما  وعىل   .
\8\

نسبيا رفيعة  مناصب  املذكور  الحزب 

مشكلة يف الكوادر.
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الجديد ملرص؟ مل يكن محمد مريس معروفا جيدا من قبل  الرئيس  السؤال: من هو  ويظهر 

الجهور العريض عىل الرغم انه لو حكمنا عرب سريته الذاتية فسرنى انه ليس بالشخص االعتيادي. 

ابن عائلة بسيطة من دلتا النيل، يف آب (اغسطس) املايض احتفل بعيد ميالده الـ61. وتخرج 

الرئيس املرصي الجديد بتفوق من كلية الهندسة بجامعة القاهرة وامىض الدراسات العليا يف 

الواليات املتحدة وهناك دافع عن االطروحة وعمل بعض الوقت يف رشكة للصناعات الجوية 

الفضائية.

3 منهم ولدوا يف الواليات املتحدة ولديهم جنسية امريكية. وبعد العودة اىل  ابناء   5 لديه 

الوطن مارس مريس التدريس يف جامعة الزقازيق وانغمس يف العمل السيايس. ويف 1995 ترشح 

الول مرة يف انتخابات مجلس الشعب ولكنه مل يفز. ونجح يف 2000 و2005. وخالل عمله يف 

الربملان اثبت براعته ولكنه مل يكن من الشخصيات الالمعة. ويقول الذين يعرفون الرئيس مريس 

جيدا انه ال ميلك كاريزما الزعيم الشعبي ولكن لديه االلتزام بالقضية التي يؤمن بها واالرصار يف 

.
\5\

تحقيق الهدف. ومريس يتمتع بالقدرة عىل تحقيق االتفاق والقبول بالحلول الوسط

واىل جامعة االخوان املسلمني انضم مريس يف 1977 اي بعد عامني من التخرج من الجامعة 

وبالتدريج ترفع يف سلّمها القيادي وتم انتخابه كزعيم للجناح السيايس للحركة. وقبل عام تم 

تأسيس حزب العدالة والحرية وتم انتخاب مريس زعيام له. وبعد الفوز يف االنتخابات الرئاسية 

ترك مريس هذا الحزب وجامعة االخوان واعلن انه سيكون رئيس كل املرصيني.

رئيس كل املرصيني؟
السؤال الذي يتكرر كثريا يف هذه االيام يف مرص وخارج حدودها هو التايل: هل يعترب فوز 

محمد مريس يف االنتخابات الرئاسية يف مرص الدليل عىل ابتعاد هذه الدولة عن طريق التطور 

العلامين حتى لو كان الطريق من النموذج الرتيك وال االيراين؟ ال يوجد حتى االن الرد الواضح 

عىل هذا السؤال.

جدير بالذكر انه يقال بوجود «االزدواجية» لدى «االخوان املسلمني». ويبدو ذلك واضحا لدى 

«دولة  بناء  يعتزم  انه  مريس  اعلن  الدستوري  القسم  اداء  بعد  كلمته  يف  الجديد.  الرئيس 

.
\6\

دميقراطية علامنية وحديثة
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تاريخ مرص دميقراطية بشكل كامل  فيها مريس كانت والول مرة يف  فاز  التي  واالنتخابات 

الدوليني وخاصة مجموعة  املراقبني  بالشفافية املطلقة. واكدت عىل ذلك بعثات  واتسمت 

كبرية منهم برئاسة الرئيس االمرييك االسبق جيم كارتر. يف الجولة االوىل من االنتخابات مل 

من  الثانية  الجولة  يف  وتنافس  االصوات.  من  الرضوري  بالعدد  املرشحني  من  احد  يفز 

الذين  املرصيني  من  7ر%51  تأييد  عىل  مريس  وحصل  شفيق.  والجرنال  مريس  االنتخابات 

 
\3\

شاركوا يف االنتخابات.

ويؤكد شفافية االنتخابات العقل السليم. من املعروف ان الجرنال املتقاعد كان اقرب للمجلس 

العسكري الذي حكم البالد يف تلك الفرتة، من احد زعامء االسالميني. والن الفارق يف االصوات مل 

يكن بالكبري ووردت شكاوى كثرية عىل انتهاكات من قبل انصار مريس كان مبقدور العسكر دفع 

مرشحهم ولكنهم مل يقوموا بذلك. وبذلك اظهروا االحرتام الرادة االغلبية من املرصيني. وهذا 

االمر يرشفهم فعال عىل الرغم من انه سيجعل حياتهم الالحقة اصعب.

وكام نرى انقسم الناخبون املرصيون اىل قسمني متساويني تقريبا – انصار املحافظة عىل الطابع 

الثانية من  النتائج املعلنة للجولة  العلامين للدولة وانصار أسلمة املجتمع. وان حكمنا وفق 

االنتخابات الرئاسية املرصية فسرنى ان القسم الثاين اكرب ولو بشكل بسيط جدا. ولكني اعتقد 

الذين كانوا من  ان االمر ليس بهذا الشكل متاما. الن يف املجتمع يوجد انقسام اخر – بني 

املشاركني الفعالني يف الثورة الذين ال يقبلون بتاتا مبمثيل النظام السابق، واولئك الذين يهمهم 

بالدرجة االوىل تطبيع االمور يف البالد بارسع وقت ممكن.

وقبيل الجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية وقف الثوريون امام الخيار الذي يقال عنه «امران 

احالهام مر». اما ممثل النظام السابق شفيق او االسالمي مريس .صوت البعض منهم لصالح 

مريس وقاطع البعض االخر الجولة الثانية وهو ما ساعد املرشح االسالمي يف الفوز ايضا. ومن 

حيث الجوهر ميكن القول ان الثوريني بالذات هم الذين جعلوا مريس رئيس الدولة. وان قمنا 

بالحكم انطالقا من نتائج التصويت يف الجولة االوىل فسرنى ان اكرثية املرصيني تؤيد الدولة 

العلامنية: لقد حصل املرشحان االسالميان خالل الجولة االوىل – محمد مريس وعبد املنعم ابو 

الفتوح عىل 8ر24% و 4ر17% عىل التوايل اي معا عىل 2ر42% يف الوقت الذي توزعت فيه 

\4\
االصوات الباقية عىل العلامنيني. 
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البائد  للنظام  الثوري بل ويف عيون باقي املرصين، ممثال  الشباب  ألنه كان يعترب يف عيون 

ولذلك مل يكن مقبوال. 

ولكن السياسيني الجديني وخاصة االسالميني كانوا يدركون جيدا مدى قوة شفيق. ليس الن 

لقد شهدت  قيل.  السابق كام  النظام  انصار  للثورة من  املضادة  القوى  بقايا  خلفه وقفت 

املرحلة االنتقالية التي طالت الكثري من املظاهرات الجامهريية التي جرت السباب مختلفة 

االستقرار  بعدم  املرحلة متيزت  بالعنف. وهذه  املرات  العديد من  ترتافق يف  كانت  والتي 

وبنمو رسيع ملستوى الجرمية. إذ تدوهر الوضع االقتصادي وتعاظم مستوى البطالة وتقلص 

مستوى املعيشة. 

الثورة بخسارة ملرص قد ال تكون كارثية ولكنها كبرية. وتدل معطيات املرصف  لقد تسببت 

املركزي املرصي ان حجم العجز يف ميزان املدفوعات بلغ يف عام 2011 7ر12 مليار دوالر يف 

حني كانت هناك زيادة يف امليزانية يف العام الذي سبقه ملقدار 719 مليون دوالر. وتقلص تيار 

السائحني االجانب مبقدار الثلث وتسبب ذلك بخسارة مرص 3 مليارات دوالر وعرشات االالف 

من فرص العمل. وتقلص احتياطي العمالت الصعبة من 36 مليار اىل 18 مليار دوالر. 

يف عام 2010 بلغ حجم االستثامرات االقتصادية املبارشة يف االقتصاد املرصي 7ر5 مليار دوالر اما 

 وهكذا دواليك. 
\1\

يف عام الثورة فبلغ هذا املؤرش فقط 375 مليون دوالر. 

االنتخابات  الكبري من املرصيني. وقبيل  العدد  اثاء ملل وامتعاض  ان كل ذلك  وال شك يف 

ليست ضد  الصامتة  «االغلبية  سعيد:  املنعم  عبد  املعروف  السيايس  املحلل  قال  الرئاسية 

النظام  كان خالل  الذي  ليس ذلك  االستقرار.  بفرض  تطالب مبرارة وارصار  ولكنها  الثورة. 

اىل  بالسري قدما  الذي يسمح ملرص  االستقرار  بل  املايض  اىل  العودة  يريد  احد  السابق فال 

 
\2\

االمام». 

وكان يبدو واضحا ان الطيار السابق بطل حرب اكتوبر عام 1973 احمد شفيق يصلح اكرث لدور 

منقذ االمة من الدبلومايس عمرو موىس. 

وليك يتم منع شفيق من املشاركة يف االنتخابات الرئاسية قام االسالميون يف الربملان الجديد 

حيث ميلكون االكرثية بتمرير القانون الخاص بالعزل السيايس الذي مينع الشخصيات الرفيعة 

من العهد املايض من املشاركة يف السياسة. ولكن املحكمة الدستورية مل تصادق عىل القانون. 
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«العجلة االحتياطية»

ان الرئيس املرصي الجديد ينتمي اىل الحركة السياسية – االجتامعية «االخوان املسلمني» 

التي كانت محظورة خالل النظام السابق. ولكن املرشح االول عن «االخوان» مل يكن مريس 

بكاريزما  يتمتع  الذي  الشخص  هذا  الشاطر.  للحركة خريت  االعىل  املرشد  نائب  كان  بل 

الحركة سيطر هذا  ثروة طائلة. ويف  الصفر جمع  مافياوية متكن ومن  واضحة مع مالمح 

الشخص عىل كل النشاط املايل والتنظيمي. وعند حلول الثورة كان الشاطر يقبع يف السجن 

.وتم الحكم عىل الشاطر بالسجن بتهمة سياسية ومالية. بعد الثورة تم اطالق رساحه مع 

بقية االسالميني ولكن مل يتم الغاء قرار الحكم بالسجن. كان مبقدور العسكر القيام بذلك 

لالنتخابات  بالرتشيح  يرغب  الشاطر  ان  اعتربوا  يفعلوا ذلك النهم  االغلب مل  ولكنهم عىل 

وادرك  لالنتخابات.  كمرشح  التسجيل  من  سيمنعه  السجن  حكم  وجود  وان  الرئاسية 

الحزب  قامو بطرح مرشح آخر وهو محمد مريس زعيم  ولذلك  املسلمني» هذا  «االخوان 

الذي اسسته الجامعة بعد الثورة — «حزب العدالة والحرية». وبدون شك افرض هؤالء 

تقسيم  يتم  ال  ليك  ترشيحه  بسحب  مريس  فسيقوم  كمرشح  الشاطر  تسجيل  تم  لو  أنه 

ما  كل  تعليقها عىل  ولدى  االنتخابات.  يف  باملشاركة  للشاطر  يسمح  مل  وبالفعل  الناخبني. 

رافق عمليات ترشيح املرشحني من قبل «االخوان» قامت الصحافة الليربالية بتسمية مريس 

«بالعجلة االحتياطية».

ومن املعروف ان 13 شخصا شاركوا يف السباق االنتخايب يف مرص وعىل الجناح الليربايل كانت 

الشخصية االكرث شعبية االمني العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موىس الذي شغل قبل 

ذلك منصب وزير خارجية مرص. وكان يتمتع بشعبية كبرية السيايس اليساري واحد مؤسيس 

حركة «كفاية» املعارضة لنظام مبارك السيد حمدين صباحي. 

الجرنال احمد شفيق وهو شخصية معروفة جيدا يف مرص ولكن  ايضا  وكان من املشاركني 

البعض مل يعتربه يف البداية من املنافسني الجديني. شفيق قائد سابق للقوات الجوية املرصية 

وبعد ذلك شغل منصب وزير الطريان املدين يف مرص. وخالل االضطرابات الجامهريية قام 

بتغيريه  قاموا  مبارك  العسكر وبعد رحيل  الحكومة ولكن  بتعيينه يف منصب رئيس  مبارك 
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تو

30 حزيران (يونيو) من العام  ميكن وبكل جرأة تسمية 

الجاري يوم والدة «الجمهورية الثانية» يف مرص. يف ذلك 

اليوم ادى القسم الدستوري الرئيس الجديد للدولة 

محمد مريس. هذا الشخص مدين بشكل تام. ومن 

املعروف انه وخالل الستني عاما التي مرت منذ ثورة 23 

التي بعدها اصبحت مرص جمهورية،  متوز(يوليو)1953 

قام العسكر بادارة البالد. والرؤساء االربعة الذين 

حكموا مرص منذ تلك الفرتة – محمد نجيب وجامل عد 

النارص وانور السادات وحسني مبارك- جميعهم ضباط 

الجيش.ووقف  وكانوا يعتمدون بشكل رئييس عىل 

العسكر عند دفة ادارة الدولة بشكل مبارش وذلك 

18 يوما من االحتجاجات الجامهريية  عندما ما تم بعد 

11 شباط (فرباير) من  ابعاد حسني مارك عن السلطة يف 

العام املايض.

فالدميري بيلياكوف
مختص علمي اسايس يف معهد 
االسترشاق يف اكادميية العلوم 

الروسية،
بروفيسور يف الجامعة العسكرية 

التابعة لوزارة الدفاع الروسية ويف 
الجامعة االنسانية الحكومية 

الروسية

 beliakov2007@yandex.ru;
www.belyakovv.com

مرص: والدة «الجمهورية 
الثانية»

Владимир БЕЛЯКОВ, Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 
Института востоковедения РАН
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ويف الكثري من الحاالت سبب عدم فعالية الجهود املشرتكة يف منع التدخل املسلح كام حدث 

يف ليبيا وهي يف ذات الوقت عدمية الرشعية النها تنتهك املبادئ القانونية االساسية وبالذات 

مبدا سيادة الدول.

تدعي الدول الغربية بشكل استعرايض انها تتمسك مبدأ سيادة القانون يف العالقات الدولية 

وهذا بحد ذاته يبقى احد االسباب الرئيسية يف عدم فعالية منظومة االمن الدويل.

الغرب  الدويل يف  القانون  الواليات املتحدة وحلفائها للعراق ظهرت يف مدرسة  اقتحام  بعد 

وترسخت مواقف استخدام القوة من جانب الدول الغربية.ويف االساط الحقوقية االمريكية 

جرت االشارة اىل مرات عديدة اىل ان املوقف ارسمي سيقترص بدون شك عىل املسالك االحادية 

.
\15\

الجانب نحو املبدأ القانوين ونحو الحجج غري القانونية

وبخالف  ممكنا  يبدو  السياسية  الجدوى  اىل  املستندة  الدبلوماسية  والقرارات  الحلول  يف 

املسلك القانوين،استخدام الصيغ املختلفة املاكرة التي تدعي قوة االثبات وصالبة الحجج. 

ومحاولة القانون «تهدئة» هذا املسلك تبدو نادرة. وتجري محاولة جهيدة لتدوير مسار 

اال  يفقدوه  ما  لديهم  يوجد  ال  بالذات.وطبعا  االتجاه  هذا  نحو  لقانوين»  ا «التصور 

.
\16\

رشفهم

ويف ختام محاولة سرب معامل الوضع حول «رشعية التدخل»السباب انسانية ميكن القول انه 

وكالسابق ال تزال توجد تساؤالت ال يوجد ردود عليها. هل كونت مامرسة «االنسانية املعسكرة 

«الغربية بعد كوسوفو والعراق وليبيا واقع جديد يف مجال االمن الجامعي العام؟هل ميكن 

النظر اىل مثل هذه السوابق عىل انها اساس وقاعدة «ملعيار جديد» يف القانون الدويل؟

االمريكان  العلامء  احد  لقول  وفقا  القوة  استخدام  مامرسة  الواقع  ارض  عىل  نجحت  هل 

 الذي فقد االرتباط التقليدي 
\17\

املعروفني – «التخويف بالدبلوماسية» ومنحها الشكل املحدد

مببدا سيادة القانون يف العالقات الدولية؟. واخريا هناك سؤال عن االمكانيات الحقيقية لروسيا 

والدول االخرى وخاصة من مجموعة بريكس التي بقيت ملتزمة باملراعاة التامة ملعايري القانون 

الدويل كاساس حقوقي قانوين للمنظومة الدولية املعارصة بهدف التصدي للنزعات املتزايدة 

لتسويات االزمات واملشكالت املتعلقة باالمن والدفاع العام عن حقوق االنسان، خارج الحقل 

القانوين.
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وهذا الشكل من التاثري غري املسلح «لدبلوماسية االرغام» يتضمن عملية مفاوضات كوسيلة 

اساسية ولكنه مل يستخدم يف حالة ليبيا من قبل الدول الغربية التي فضلت استخدام القوة 

االمن  ان قرار مجلس  املعرف  الهزيل». ومن  «التفويض  باستخدام  املشكلة  والتصفية لحل 

الدويل رقم 1973 مل يتضمن اي تفويض بالتصفية او «الرتانزيت السيايس» بخصوص نظام 

القذايف. ومن املعروف ان مهمة حامية السكان املدنيني من الترصفات غري القانونية لسلطات 

اي دولة وفقا لقرار الجمعية العام لالمم املتحدة (A-RES-61) ال ميانع يف استخدام املفاوضات 

كوسيلة فعالة ومرنة للتسوية السلمية للخالفات بني الدول.وهو ما اشري له يف قرار الجمعية 

العامة لالمم املتحدة تحت عنوان «بنود اجراء املفاوضات الدولية» بتاريخ 20 كانون الثاين 

(يناير) عام 1999.

وجدير بالذكر ان مؤسسة املفاوضات الحديثة تتحد وفق مبدئني أساسيني يف القانون الدويل- 

.
\14\

عدم استخدام القوة والتسوية السلمية للخالفات

ويف القرار هناك استناد اىل مبدأ اضايف وهو «تحقيق الهدف املعلن للمفاوضات».

ال بد من القول ان «التجربة الليبية» جعلت انية وملحة مشكلة استخدام الوسيلة الدولية 

لالرغام غري العسكري — وسيلة العقوبات. وتجدر االشارة اىل انه ال يوجد حتى االن تحديد 

واضح ال ميكن التشكيك به ملفهوم العقوبات. وحتى االن مل تؤكد فعالية استخدام العقوبات 

الدولية كآلية إرغام سياسية واقتصادية.

فرض العقوبات ينظر اليه كمنع كامل او انتقايئ يتطابق مع معايري القانون الدويل املتعلقة 

باستخدام النشاط السيايس الخارجي «الحظر» وكذلك استخدام ترصفات ذات طابع عسكري 

(فرض مناطق حظر جوي).

وعىل الرغم من انه ال يوجد تطابق دائم بني العقوبات والتدخل العسكري اال ان بعض الخرباء 

يرون انها مرتبطة بشكل وثيق مع بعضها البعض.

ومن بني النواحي االيجابية للعقوبات هو انها تسمح بتجنب املجابهة املبارشة وتضع محل الشك 

نجاعة التدخل. ولكن يبدو واضحا كذلك ان السكان املدنيني هم املترضر الرئييس من العقوبات.

القوة ترتبط بشكل مبارش مع  التدخل واستخدام  اليات منع  القول ان وظائف  ومن نافل 

مراعاة معايري القانون الدويل.ولكن «العدمية» القانونية – الدولية الغربية الحديثة تصبح 
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افغانستان يف  الدويل يف  التحالف  الطابع يالحظ يف  ليبيا. ونفس هذا  الداخلية يف  االزمة 

الطابع املختلط ملثل  الحرب ضد حركة طالبان والهادف لالطاحة بها. وال شك يف ان هذا 

هذه النزاعات يتطلب التحليل من الناحية القانونية الدولية ولذلك للتأكد: هل تقع مثل 

قانون  تاثري  تحت  االفغاين)  النزاع  وكذلك  ليبيا  يف  املزدوج  النزع  يف  (كام  الحاالت  هذه 

النزاعات الدولية.

املتحدة  الواليات  العليا يف  االفغانية قامت املحكمة  الحالة  انه ويف  االملان  الحقوقيون  يرى 

باالستناد اىل املادة رقم 3 من اتفاقيات جنيف واعتربتها مقياس ملزم ادىن يجب ان يؤخذ بعني 

االعتبار خالل العمليات القتالية التي تقوم بها الواليات املتحدة يف افغانستان.

تحصل  فلم  داخيل  اهيل  نزاع  يف  تدخل  عملية  اعتبارها  وعىل  ليبيا  يف  الناتو  عملية  اما 

قانون  معايري  مع  التوافق  يخص  فيام  وذلك  الالزم  القانوين  التصنيف  عىل  االن  حتى 

العام يف  الراي  وبني  الرسمية  املواقف  يف  التمسك  يجري  االن  وحتى  املسلحة.  النزاعات 

الغرب بالقول ان سبب التدخل يف ليبيا كان النواحي االخالقية وليس معايري قانونية. لقد 

يف  الناتو  نفذها  التي  الحرب  خالل  االنسانية»  االخالقية  «عدم  مبدأ  واقرتاح  عرض  تم 

لحلف  العسكرية  العمليات  ان  عىل  يؤكد  الذي  القول  هذا  ملثل  الرتويج  وتم  كوسوفو. 

االملاين  املحلل  يد  عىل  القانوين،جرى  يكن  مل  ان  االخالقي  التربير  متلك  كانت  لناتو  ا

.
\13\

هابرماس

االزمات  اوضاع  خلفية  عىل  ظهرت  التي  االرغام»  «دبلوماسية  مامرسة  ان  بالذكر  وجدير 

والنزاعات املسلحة، مل تحصل بعد عىل اطر قانونية واضحة ومحددة وهي تقوم بشكل اسايس 

عىل «عدم االخالقية السياسية». وال بد من القول ان االرغام السيايس ينفذ يف بعدين: ارغام 

االطراف املتنازعة عىل الجلوس خلف طاولة املفاوضات وارغامها عىل وقف العمليات القتالية 

الليبية) .ودبلوماسية  التوقف عن املامرسات غري االنسانية ضد السكان املدنيني (الحالة  او 

االرغام تستخدم وفقا ملعايري القانون الدويل وتعترب دبلوماسية االمكانيات القصوى.ومهمة هذه 

الدبلوماسية ضامن مسلك ملزم ال يستخدم القوة والعقوبات نحو تسوية االزمات. ويتوقع ان 

توسع  التي متنع  الناعمة»  «القوة  لنموذج  فعالية  االكرث  الشكل  الدبلوماسية ستصبح  هذه 

وتطور النزاع املسلح.

Международная жизнь 2012_arabic new.indd   136Международная жизнь 2012_arabic new.indd   136 13.03.2013   13:22:3413.03.2013   13:22:34



االحداث السياسية الدولية

135مشكلة رشعية التدخل املسلح...

وهل يفرتض ان تحل االشكال الجديدة من التدخل بدال عن الحيادية اي مبدا عدم التدخل يف 

النزاعات الداخلية او الحروب االهلية ؟ هل كانت الحرب يف ليبيا نوعا من االنتصار ملفهوم 

«الحق بالتدخل»؟

ولكن الحق بالحامية ال يتطابق حتام مع التدخل. والسؤال الرئييس الذي ال يزال حتى االن 

بدون رد باالجامع هو هل ميكن تصنيف الحرب يف ليبيا كحرب عادلة؟ نستبعد هذا االحتامل 

ان تم طبعا التمسك بااللتزام باملعايري الخمسة التي تحدد مفهوم الحرب العادلة وهي: السيادة 

القانونية واالهداف املرشوعة واالستخدام املتناسب للوسائل العسكرية والحرب كمرجع اخري 

وكذلك الحسابات الذاتية لتحقيق الهدف والنتيجة.

طبعا ان كان الحساب ينطلق من نقل القيم الدميقراطية الغربية اىل حضارة اخرى مغايرة 

وتحقيق الوفاق االجتامعي يف املجتمع الحديث املحرر فان ذلك يبدو بعيد االحتامل. لقد 

بينت كل التجارب التي جرت مؤخرا انه ال ميكن بتاتا تحقيق «العقد االجتامعي»يف الحضارة 

االسالمية وهو الذي يعترب من املعايري الرئيسة يف الحياة االوربية.

وال يوجد تفهم عام مشرتك كذلك ملا يعرف «بالرشعية غري املرشوطة»لنظرية» واجب الحامية» 

عىل اعتبارها معيار قانوين مكون (املصدر قرار الجمعية العامة لالمم املتحدة A-RES-61 البند 

138 والبند139 عام 2005).

«تعيد  النظرية  الن  وذلك  أخالقية  شائبة  بدون  انه  عىل  املعيار  هذا  تقييم  ميكن  وال 

االعتبار» وتربر استخدام القوة العسكرية للرد عىل النزاعات السياسية الداخلية كام حدث 

يف ليبيا.

واالعرتاف بالوضع الليبي كـCasus belli اي كحالة حرب بني هذه الدولة العربية والدول 

املشاركة يف االئتالف االوريب االطليس تم تصنيفه من قبل بعض الخرباء وبالذات الفرنسيني 

هذا  العراق.ومثل  الحرب ضد  بخالف  وذلك  العنف  تفاقم  متنع  كحرب  اي  وقائية  كحرب 

التحديد يرتافق عادة مبحاوالت تفسري تربيرية لقرار مجلس االمن الدويل رقم 1973.

ويؤكد عىل صحة هذا  مختلط.  نزاع  عبارة عن  الليبي هو   Casus belli ان  وال شك يف 

القول – انه كان يوجد يف الحالة الليبية نزاعني مسلحني:بني نظام القذايف واملعارضة وهذا 

نزاع محيل وكذلك آخر دويل سببه التدخل املسلح للدول االجنبية وهو ما تسبب بتدويل 
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الخارجية لدول الغرب. ولكن العسكرية التقليدية حافظت عىل دورها يف سياسة»الدمقرطة 

لتحقيق  يسعى  الدور  واليوم هذا  االوربية.  الحضارة  املناطق خارج  القوة»يف  عن طريق 

ليف  املعروف  لرويس  ا لكاتب  ا بعيدة  فرتة  قبل  عنها  كتب  لتي  ا االهداف  نفس 

فائدة  ذلك  ويف  للرشق  الديني  التامسك  يدمر  االحتالل  ظل  يف  الوقوع  تولستوي:»خطر 

.
\11\

واضحة للعسكرة»

ويرى خرباء من الواليات املتحدة ان عملية االئتالف الغريب يف ليبيا اثبتت حيوية ورضورة 

«مهمة حامية املدنيني واكدت عليها ورسختها كمعيار للنشاط والفعالية الدولية».

 (Responsibility to Protect) «واستخدام الواليات املتحدة لنظرية «االلتزام بحامية املواطنني

وحقوقهم يف اي منطقة من العامل كان ينظر اليه كحق مرشوع ومربر من وجهة نظر القانونية 

الدولية مع االلتزام بالرشوط الثالثة التالية:

1 – يجب عىل الواليات املتحدة وضع حدود عالية من ناحية الدوافع والتربير للتدخ املحددة 

بوقائع مذابح جامعية والعنف املنهجي املتكرر وعمليات القتل الجامعي للمواطنني وغري ذلك 

من الجرائم الجنائية ضد االنسانية.

اختفاء  حال  يف  «املتناسب»  للتأثري  االخرية  الوسيلة  يعترب  ان  يجب  املسلح  التدخل   –  2

يكن  مل  السلمية  والوسائل  الطرق  استخدام  ان  يبدو  عندما  او  االخرى  التأثري  امكانيات 

فعاال.

3 – يجب تفضيل التدخل املتعدد االطراف النه ميلك اساس مرشوع اكرث من التدخل االحادي 

الجانب. 

وخالل ذلك ال يؤخذ بعني االعتبار وجود مشكلة السيادة عىل اعتبارها من املبادئ القانونية 

الدولية وتجري فقط االشارة اىل ان «السيادة تبقى قوة االستقرار يف النظام العاملي وحاجزا ضد 

.
\12\

الفوىض الشاملة»

ويتواصل النقاش يف اوساط التحليل العلمية االوربية وتطرح التساؤالت التي تكشف النقاب 

عن التغريات املحتمة يف مامرسات املفاهيم التقليدية. هل يعني التدخل املعارص واالجتياح 

العسكري لدولة ذات سيادة ان مفهوم «االنسانية املعسكرة» بات بديال للمفاوضات السلمية 

لحل النزعات ؟
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العرب بان «رعب وهلع اصاب العرب وأما قائدهم وعندما شاهد القوات اليهودية اصيب 

.
\8\

بالجمود من الخوف والرعب»

وهناك سبب يدعو لالقرار بان «حق الحرب» الدويل يرشع العنف اكرث من يحد منه.

القانون كمنظم للعالقات بني  الروسية ترى ان امليزة االساسية يف منظومة  القانون  مدرسة 

القانوين  املختص  طرحها  التي  القانونية  التصورات  وحسب  إنسانيتها.  يف  تكمن  الدول 

ن.م.كوركونوف «ال يجوز ضبط القانون عن طريق التدخل والعنف او عن طريق التضحية 

.
\9\

مببدأ ...مصالح البرشية»

والحقيقية ملدرسة  الضخمة  الحضارية  املساهمة  تقييم  نقص يف  يوجد  االن  يزال حتى  وال 

الكبري  الرويس  الحقوقي والدبلومايس  القانون االنساين. لقد قام  الروسية يف  الدويل  القانون 

ف.ف.مارتينس بوضع مقدمة اتفاقية الهاي حول قوانني وعادات الحروب الربية (واملعروفة 

للقانون االنساين  تحت اسم «مالحظات مارتينس») وهي تعترب احد اهم املبادئ االساسية 

القاعدة  فيها  وجاء  االنساين.  للطابع  االسايس  املبدأ  املالحظات  هذه  صاغت  لقد  الدويل. 

التالية — «يف الحاالت التي مل ترد يف معايري القانون الدويل، يبقى السكان املدنيون واالنصار 

تحت حامية القانون الدويل وتحت تاثريه الذي ينطلق من مبدأ العادات الراسخة ومن مبادئ 

.
\10\

االنسانية ومن متطلبات الواعي االجتامعي»

وساعد استخدام مالحظاته املذكورة اعاله يف ترسيخ مبدأ وجود حصانة السكان املدنيني خالل 

الليبية  النزاعات العسكرية.هناك مشكلة يف تطبيق وتنفيذ هذه املالحظات وبينت الحرب 

وكذلك تجارب النزاعات املسلحة االخرى انه يجب ظهور معايري اخرى جديدة.

وجدير بالذكر ان الكثري بنود حامية السكان املدنيني وبغض النظر عن تصنيف النزاع (نزاع 

قومي، حرب اهلية، تدخل عسكري اجنبي كام يف ليبيا الخ) ال تزال حتى االن تنتمي اىل معايري 

القانون الدويل االعتيادية.

وال بد من القول ان مشكلة التدخل املسلح الذي يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية ترتبط 

بشكل مبارش بنظرية التدخل االنساين. ويف ذات الوقت مل تقم نظرية «لشبونة» االسرتاتيجية 

الجديدة للناتو حتى بالتطرق وذكر التدخل االنساين كاساس لتربير استخدام القوة املسلحة 

للسياسة  اسايس»  «كمبدأ  االنسان  حقوق  ضامن  عن  االعالن  تم  لقد  الحلف.  قبل  من 
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يف الحرب الليبية وبعد تدخل «ائتالف الناتو»بات يف النزاع االهيل 3 اطراف مشاركة:النظام 

العملية  للناتو.ولكن  الضاربة  البحرية  الجوية  والقوة  الداخلية  املعارضة  وقوى  الليبي 

العسكرية الغربية ضد ليبيا مل تكن متلك قط الغطاء القانوين الدويل الالزم الذي ميكنه ان يربر 

الرضبات الجوية ضد ارايض ليبيا. لقد عمد هؤالء وبشكل غري مربر باالستناد اىل عىل قرار 

مجلس االمن الدويل رقم 1973 الذي عىل ارض الواقع ال ميكن اعتباره االساس القانوين املربر 

IDI56-1975-) الدويل القانون  الحقوقيون االملان وباالستناد اىل قرار معهد  لذلك. ويرى 

544ff) ان التدخل العسكري الذي يتم من قبل قوة خارجية خالل الحرب االهلية ال ميكن 

.
\7\

القبول به ويعترب غري جائزا

الدفاع  يف  لليبية  ا الدولة  االخالقية:حق  الناحية  يف  ازدواجية  السطح  عىل  ظهرت  لقد 

قرار  بنود  الدويل مبراعاة  للمجتمع  االخالقي  والحق  االجنبي  االجتياح  عن سيادتها ضد 

املدنيني  السكان  حامية»  «واجب  حول   2005 بتاريخ  املتحدة  لالمم  العامة  الجمعية 

الدويل  االمن  قرار مجلس  كان كذلك  والقانوين  السيايس  االساس  السلطات.  ارهاب  من 

الشؤون  يف  لتدخل  ا وعدم  لوطنية  ا لسيادة  ا م  احرتا مبدا  بني  لتناقض  ا  .1973 رقم 

لتناقض  ا وهذا   . واضحا يبدو  اخرى  جهة  من  نية  االنسا ومبدأ  جهة  من  لداخلية  ا

له.  القانوين ال حل 

الليبي  النزاع  التي ظهرت خالل  التساؤالت االخرى  الكثري من  انه توجد  وتجدر االشارة اىل 

وبقيت بدون اجوبة. ومن بينها — ملاذ مل تظهر مقاومة حقيقية للتدخل االجنبي واين كان 

الجيش الليبي؟ ما هو السبب يف االستسالم العسكري الليبي وما سبب الخمول يف التصدي 

للغارات الجوية من قبل الناتو؟هذا عىل الرغم من الجيش الليبي كان ميلك ما ال يقل عن 

عرشين الف قطعة من الصواريخ املحمولة املضادة للطائرات. كيف ميكن تفسري عدم فعالية 

الجيش الليبي يف التصدي لفصائل املعارضة املسلحة السيئة االعداد والتدريب حتى عىل الرغم 

من مشاركة املدربني وعنارص الوحدات الخاصة من دول االئتالف الغريب؟ وهذا السؤال ايضا 

ظهر حول انعدام القدرة القتالية و»االكتئاب» الذي برز يف صفوف الجيش العراقي خالل حرب 

الخليج. وهذا كله يذكر مبا حدث يف فرتة زمنية اخرى بعيدة اي خالل احتالل روما ألرايض ليبيا 

.لقد كتب املؤرخ اليهودي املعروف يوسف فيالوي يف «الحرب اليهودية»مفرسا سبب هزمية 
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القانون االنساين كنزعة سائدة  الدولية بل وحتى يف  القانون يف الشؤون  ولكن مبدأ سيادة 

مهيمنة ال يفرتض قط الغاء املبادئ االساسية القانونية الدولية ومن ضمنها احرتام السيادة 

وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية . ويلفت النظر ان الحرب ضد الدولة الليبية مل يسبقها وكام 

جرت العادة قبيل بدء النزاعات املسلحة،مرحلة مفاوضات دبلوماسية.ومل يتم كذلك استخدام 

«القوة الناعمة» كوسيلة مفضلة يف حل وتسوية اوضاع االزمة. لقد حصلت مثل هذه الحروب 

.
\6\

عىل تسمية «الحروب االنسانية» او التدخل االنساين

وعند النظر اىل طبيعة الحرب ضد ليبيا يظهر السؤال امللح عن املعايري القانونية الدولية لها 

.وان اعتربناها من الحروب العادلة حسب مفهوم «غ. غروتسيا» فيجب عليها ان تتوافق 

مع 5 معايري وهي: احرتام السيادة املرشوعة ورشعية االهداف والتناسب يف استخدام القوة 

ولكن  النزاع.  لوقف  حقيقية  فرصة  وبوجود  االخرية  الوسيلة  هي  الحرب  بان  واالقرار 

اختياراالوربيني االطلسيني  لـjus in bello (حق الحرب) وليس لـjus contra bello (الحق 

ضد الحرب) اغلق كل االمكانيات االخرى املتعلقة بحل االزمة يف ليبيا بطريقة بعيدة عن 

الحرب. 

املرشوع  الدفاع  حق  (االعتداء،  لها  القانونية  التربيرات  كانت  اي  حربا  تبقى  والحرب 

بات  اآلن   .jus in bello لـ  الكالسييك  املعنى  الحرب مل تحصل عىل  وغريها) ولكن هذه 

بان  سببه  يف  يرتبط  وهذا  «حرب»  كلمة  من  بدال  دويل»  «نزاع  تعبري  استخدام  سائدا 

املحتوى القانوين للمفهوم الكالسييك للحرب ال يتضمن معايري القانون التي تتضمن حامية 

التبادل  ملبدأ  النزاع ووفقا  الحرب وكذلك  ان  بالذكر  الحرب. وجدير  والدفاع عن ضحايا 

وك»ضامن جوهري ملراعاة الحقوق» التي كان من االفضل تحديدها كحق االمن الدويل، 

يفرتضان وجود رشطني ال بد منهام. يف النزاع يشارك طرفان او اكرث. وبدء العمليات القتالية 

يجب ان يخضع لقاعدة شكلية وهي اعالن حالة الحرب (بغض النظر عن شكل االعالن). 

يؤكد   .jus in bello لحالة  كمطابقة  الدول  بني  املجابهات  اعتبار  ميكن  ال  فانه  واال 

الحقوقيون الربيطانيون الذين درسوا تعبريي «الحرب» و»النزاع» انه، وبعد حرب الخليج 

ضد العراق يف 1991-1990 ، ميكن القول ان الدول مل تعد تعلن يف الظروف الحديثة انها 

يف حالة حرب.
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االوربية  التحالفات  متسك  ان  يف  شك  وال  اوربا.  كل  تشمل  ال  التي  املالية  واالقتصادية 

القارة  كل  تشمل  باعتبارها  يسمح  ال  الباردة  الحرب  ايام  من  الفصل  بخطوط  الغربية 

االوربية.

ولكن عىل الرغم من ذلك تم اعتبار هذا االنضامم اىل فئة املنظامت االقليمية يعطي الحق 

للثنايئ الربيطاين الفرنيس بتنفيذ تفويض االمم املتحدة نحو ليبيا.

غري ان رشعية كانت تعترب فقط الترصفات املتعلقة بفرض منطقة حظر جوي كطريقة للضغط 

عىل سلطات طرابلس بهدف تخطي االزمة االنسانية. ومل يتضمن تفويض مجلس االمن الدويل 

قيام تحالف الناتو بالحرب ضد نظام القذايف بهدف االطاحة به وتغيريه وتنفيذ «عملية ترانزيت 

سياسية» (تعبري غريب).

وظهر عىل ارض الواقع وضع تم من خالله تحويل عملية انسانية محدودة رخص بها مجلس 

االمن الدويل وكانت تهدف باالساس للضغط العسكري السيايس عىل نظام دولة قائم، اىل نزاع 

الدويل قط منح الحق للدول االوربية االطلسية  بني دول. مل يتضمن تفويض مجلس االمن 

بتنفيذ العمليات القتالية ضد هذه الدولة املستقلة ذات السيادة يف شامل افريقيا. لقد تدخلت 

الدول الغربية الثالث الكربى يف النزاع الوطني الداخيل الليبي وتال ذلك استدراج القيادات 

العسكرية يف حلف الناتو.وهذا بحد ذاته يعترب «تفويض الناتو» وليس تفويض مجلس االمن 

الدويل.واستناد بروكسيل املستمر عىل تفويض مجلس االمن الدويل يعد رضبا من الخداع ال 

اكرث. وال ميكن بتاتا النظر ال من الناحية االخالقية وال من الناحية القانونية اىل «االطاحة بطاغية 

دورية جديدة من الشمع» كتربير للتعسف العسكري واالستهتار مببدأ سيادة الدولة وكذلك 

تلك العدمية املعارصة نحو معايري القانون الدويل.

ويقر العاملون يف مراكز الخربة االوربية بالطابع املحدود لسيادة القانون يف الزمن املعارص 

يف العالقات الدولية وبالذات يف مسائل الدفاع عن حقوق االنسان. وميكن القول انه ظهر 

طريق  عن  السلمي  «الحل  محل  حل  الذي  املعسكرة»  االنسانية   » وهو  جديد  تعبري 

الناتو  تدخل  فان  معارص)  فرنيس  (فيلسوف  ليفي  انري  برنار  تعبري  .وحسب  التفاوض» 

العسكري يف ليبيا هو ظهور «الطوبابية املعارصة االخرية» مع سواد «الحق بالتدخل» الذي 

.
\5\

تم االعالن عنه
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مواتية ملثل هذه املهامت عىل سبيل املثال يف منطقة اوربا واالطليس، ميكن ان تعترب منظمة 

االمن والتعاون االوريب التي اعلنت نفسها يف عام 1992 «كمنظمة اتفاقية للتقيامت املختلفة 

.
\3\

«هامشيا» وبشكل عام قليل الفعالية

وفيام يخص ليبيا بالذات ميكن القول ان مجلس االمن الدويل كان ميكن ان يكلف بتفويضه 

للتقيامت  يبقى ووفقا  املنطقة  الجامعة يف  الذات ولكن دور هذه  العربية  الدول  جامعة 

. ويزيد من حدة مشكلة استخدام االمم 
\4\

املختلفة «هامشيا» وبشكل عام قليل الفعالية

مفهوم  كون  االقليمية  للمنظامت  لعسكرية  ا لقدرات  وا لسياسية  ا رد  للموا املتحدة 

العسكري  االطليس  شامل  حلف  ولكن  واسعة.  بتفسريات  يتمتع  االقليمية  االتفاقيات 

«الناتو» ال ينتمي اىل فئة االتفاقيات االقليمية فمن املعروف ان املنظامت االقليمية التي 

تلتزم  «بان  ملزمة  تكون  املتحدة  االمم  ميثاق  من  الثامن  للفصل  وفقا  كذلك  بها  يعرتف 

اية ترصفات عسكرية مبا يف ذلك  قانونيا» ببنود ميثاق االمم املتحدة وال ميكنها ان تتخذ 

اجراءات لالرغام عىل السالم او بهدف الحامية االنسانية بدون ترصيح بذلك من مجلس 

االمن  بذلك من مجلس  قرار  الحصول عىل  يجب  حالة محددة  كل  اي يف  الدويل.  االمن 

الناتو والبنية العسكرية يف االتحاد  الدويل وهذا يعني ان فعاليات حفظ السالم من قبل 

االوريب –السياسة االوربية للدفاع واالمن ال ميكن ان تجري بدون تفوض خاص من مجلس 

االمن الدويل.

التي  الدفاعية»  «سياسته  خصوصيات  وبسبب  االطليس  شامل  حلف  ان  بالذكر  وجدير 

الناحية القانونية يف فئة املنظامت  الباردة ال ميكنه ان يقع من  تكونت يف ظروف الحرب 

االقليمية وفقا للفصل الثامن من ميثاق االمم املتحدة. ومن اجل الحصول عىل هذا الحق 

الناتو واالتحاد  قام  املتحدة  االمم  بتفويض من  السالم  املشاركة يف عمليات حفظ  – حق 

االوريب بادخال تعديل يف الوثائق التأسيسية ذات العالقة وهو ما يسمح باعتبار املنظمتني 

االمم  ميثاق  من  الثامن  الفصل  متطلبات  تلبي  اعتقادهم)  (حسب  اقليمية  كمنظامت 

املتحدة . ولكن هذا «التكيف» الجزيئ الخارجي مع صفة املنظمة االقليمية ال يغري جوهر 

الناتو والبنية العسكرية يف االتحاد االوريب – السياسة االوربية للدفاع واالمن الن البنيتني 

تبقيان مغلقتان وهام ليسا احالف اوربية عامة ولها مصالحها الخاصة السياسية العسكرية 
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بتسليم  الدويل  االمن  مجلس  قيام  تتضمن  الحديثة  الدولية  املامرسات  ان  املعروف  من 

منح  تم  الليبية  الحالة  ويف   .
\1 \

القوة استخدام  تشمل  املحدودة  الصالحيات  من  بعض 

االرايض  فوق  جوي  حظر  منطقة  فرض  شكل  عىل  للقوة  املحدود  باالستخدام  التفويض 

الليبية وذلك من اجل منع العمليات التي يقوم بها نظام القذايف ضد شعب بالده. ولكن 

ومهامت  وظائف  تنفيذ  ولو عىل شكل  املتحدة  لالمم  كانت  مشاركة  باي  يرتافق  مل  ذلك 

مساعدة غري اساسية ذات طابع حفظ سالم (مراقبة عىل سبيل املثال) كام كان الحال خالل 

الحال  واقع  . ويف  والهرسك  البوسنة  املوازية» يف  «االسرتاتيجية  او  دايتون  اتفاقية  تنفيذ 

اتخذ مجلس االمن الدويل يف النزاع الليبي نفس السيناريو التي تم استخدامه خالل حرب 

الدول  من  مجموعة  وتفويض  بتكليف  الدولية  املنظمة  تقوم  له  وفقا  والذي  الخليج 

االوربية «املعنية» من اعضاء حلف شامل االطليس باالستخدام املحدود للقوة بدون تواجد 

ممثلني عنها عىل االرض هناك.

العسكري  الطابع  تحمل  ال  وسائل  استخدام  املتحدة  االمم  ميثاق  من   41 املادة  وتضمن 

االمن  مجال  يف  القانون  من  بها  املعرتف  العامة  املعايري  تتجاهل  التي  الدول  عىل  للتأثري 

الحظر  الناعم»تفرتض فرض  «القانون  نوعية  االجراءات من  االنساين. ومثل هذه  واملجال 

وكذلك تجميد الحسابات املرصفية للجهات الخاضعة للعقوبات .وفقط يف حال عدم الكفاية 

او عدم فعالية االجراءات ذات الطابع غري العسكري يتم اللجوء اىل املادة 42 من ميثاق 

االمم املتحدة التي تتضمن استخدام اجراءات القوة العسكرية. ومبقدور الدول االعضاء يف 

املسلحة  قواتها  43،تقديم  املادة  الواردة يف  اتفاقات مسبقة  املتحدة وبدون وجود  االمم 

اإلرغام. خالل  عملية  تنفيذ  بهدف  الدويل  االمن  مجلس  به  سمح  الذي  التفويض  لتنفيذ 

لحامية  تستخدم  دامئة  اىل مامرسة  الجوهر  من حيث  االمر  هذا  تحول  االخرية  السنوات 

السكان املدنيني وكان ذلك يشمل حاالت التسوية بعد النزاعات مبا يف ذلك عمليات حفظ 

.
\2\

السالم

واالتفاقات االقليمية القامئة والخاصة بحفظ السالم واالستقرار واالمن وفقا للفصل رقم 8 من 

ميثاق االمم املتحدة ميكن ان تحصل عىل التكليف يف اطار تفويض مجلس االمن الدويل الخاص 

بتنفيذ عمليات عسكرية واستخدام القوة مبا يف ذلك لتحقيق اهداف انسانية. واكرث منظمة 
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جها

تو

ال بد من القول ان التدخل العسكري لحلف شامل االطليس يف 

ليبيا وكام الفعاليات املشابهة لدول العامل الغريب (يف يوغوسالفيا 

والعراق وكوسوفو) التي وضعت محط الشك مبادئ ومعايري 

القانون الدويل املعارص وخاصة مبدأ سيادة الدولة، مل يلق حتى 

االن عىل ما يبدو التقييم القانوين املحرتف الالئق.

مل تكن العملية العسكرية املعادية لليبيا التي نفذتها دول 

الناتو متكافئة مع التفويض املمنوح عرب قرار مجلس االمن 

الدويل رقم 1973 ومل تتوافق مع املادة 42 من ميثاق االمم 

املتحدة التي تقوم عليها عملية االستخدام املعارص لنظرية 

إجراءات اإللزام املرتافقة مع استخدام القوة العسكرية.

اصدر مجلس االمن الدويل التفويض باستخدام القوة ولكن 

طبيعة االستخدام «غري املحدود» له حددت من قبل 

مجموعة من الدول الغربية الكربى مع مشاركة البنيات 

العسكرية للناتو.

يفغيني فورونني
موظف علمي اسايس يف معهد 

الدراسات الدولية 
التابع لجامعة موسكو الحكومية 

للعالقات الدولية لدى وزارة 
الخارجية الروسية، 

سفري فوق العادة كامل الصالحيات

tverv@rambler.ru

مشكلة رشعية التدخل املسلح.
 Casus belli

(حادثة ألجل الحرب) الليبية

Евгений ВОРОНИН, Ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО (У) МИД Российской Федерации, 
Чрезвычайный и Полномочный посол

ПРОБЛЕМА ЛЕГИТИМНОСТИ ВООРУЖЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА. ЛИВИЙСКИЙ CASUS BELLI

«ملاذا ارتجت األمم، والشعوب تفكر يف الباطل؟» 
مزمور داود 2 األية رقم 1.
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تطورها وهو مل يعد يهم غالبية املواطنني الذين يحتكون بذلك مضطرين خالل االنتخابات 

وملدة ساعتني ال اكرث كل 5 – 6 سنوات.

ال شك يف ان املهمة االساسية للمجتمع املدين يف تعامله املتبادل مع املجتمع تكمن يف ايقاظ 

الحاجة لدى كل املجمع يف تفهم العالقة بني السبب والنتيجة بني االحداث السارية والعوامل 

من املايض. وعدم وجود هذه الحاجة تجعل االنسان يستخدم فقط قدرته عىل االستيعاب 

االنفعايل (عىل مبدأ انا ارسد ما ارى فقط) وهو ما يفتح املجال لعمل وسائل االعالم املضللة 

ولقوى اللويب.

لقد عاد االهتامم باملجتمع املدين يف العامل من جديد بسبب االحتجاجات القوية التي تشهدها 

الكثري من دول العامل.يف مثل هذه االوقات يظهر دامئا االغراء الكثري ولدعوة املجتمع املدين لحل 

بعض املهامت املنفصلة. ولكن يجب القول انه كان معلوما حتى بني الفالسفة القدماء ان دور 

املجتمع املدين اوسع من ذلك بكثري. فهو يحدد مصري اي دولة يف اية فرتة من فرتات تطورها. 

ومن بني العوائق التي متنع االستخدام العملية ألفضليات املجتمع املدين يف ادارة الدولة.

1 – كوريتس وفوروبيوف. امراض الدولة.  تشخيص مرض النظام الحكومي لالدارة .م. 2010 
2 – موسوعة علم االجتامع /املؤلفون: أ. غريتسانوف، ف. ابوشينكو، غ. ييفيلكني، ي. سوكولوفا، أ. ترييشينكو. 

http://slovari.yandex.ru/dict/sociology //  . 2003 ،مينسك
الزلزال عام 1985 يف  ازالة عواقب  العفوي لتكوين املجتمع املدين يبدو واضحا من مثال  الذايت  الطابع   – 3

املكسيك كام ورد يف الوسوعة «حول العامل» //
 /www.krugosvet.ru/enc
_gumanitarnye_nauki/sociologiya/GRAZDHANSKOE
OBSHCHESTVO.html?page=0,2

Международная
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التحديات السلبية. املواطن يعلم ان ما الذي ميكنه هو شخصيا القيام به ليك مينع العواقب 

غري املرغوب بها لتطور االمور.

والقانون املذكور (التنوع الرضوري) يسمح بخفض مستوى الفسدا يف اجهزة الدولة الذي يتمتع 

بخصائص الفريوس.

«االالف من عيون» املجتمع املدين عبارة عن تكرار للعمليات الطبيعية التي يقوم بها الجيس 

الحي لحامية نفسه بواسطة جهاز املناعة. واملجتمع املدين يستطيع التأثري بشكل ايجايب عىل 

االدارة يف  باالخالف ملامرسة  يتحلون  واداريني  الدولة وظهور زعامء  وظيفة تشذيب رجال 

الدولة. واملجتمع املدين هو القوة الوحيدة القادرة عىل تنشيط املقدرة الذهنية لعدد كبري من 

املواطنني عن طريق انعاش وايقاظ وترسيخ التفكري الواعي.

تحديد  يستطيعون  الكبري  عدد  وبسبب  املواطنني  الن  حقيقية  سلطة  ميلك  املدين  املتجمع 

العوائق الحقيقية ومساعدة الدولة يف تخطيها.

العالقة املتبادلة بني املجتمع املدين والتجمع
هل املواطن عىل استعداد الستخدام االفضليات التي متنحها سلطة الشعب وهل هو مستعد 

لالعرتاف بان الجهود التي يبذلها نشطاء املجتمع املدين مرشوعة وان يقدم الدعم املطلوب.

انه بني االمكانيات املتاحة والرغبة يف استخدامها يوجد الوعي بالقيم والدالئل  عادة يعترب 

وكذلك العقيدة والقافة واالخالق لدى املواطن. ولكن يف املرحلة الحالية من تطور البرشية 

ظهر مصدر جديد لتكوينها وتكمن من ابعاد كل املصادر السابقة وهذا املصدر هو االنرتنت. 

لقد ظهرت فرصة القول واالدالء براي دون الرجوع اىل الضوابط االخالقية والثقافية الداخلية 

بدون النظر وااللتفات اىل العواقب وهو ما دفع الوعي االجتامعي نحو الطلب بكل يشء فورا 

(هنا واآلن بدون تأخري) وهو امر موجود لدى االنسان منذ الطفولة. ومع التامزج مع تأثري 

وسائل االعالم املضللة التي تعرب عن مصالح من يدفع لها — من سياسيني واوليغارشييني تحول 

الوعي بالقيم والدالئل ال مبايل نحو كل يشء يتطلب أي قدر ولو بسيط من التفكري. وتشهد 

عىل ذلك حركات االحتجاج التي ظهرت يف السنوات االخرية حيث كان يشارك فيها الشباب 

الدولة ومستقبل  بناء  اكرث من اي يشء اخر وهم ال يهمهم موضوع  املغامرة  الباحثني عن 
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يف الدور االول –املرشع األعىل وهي الوظيفة السيادية للسلطة حديد اهداف الدولة ودستورها 

وتنفيذ املراقبة عىل مدى دستورية القرارات الحكومية (الدميقراطية املبارشة).

ويف الدور الثاين — حامل االتصال املعاكس.املجتمع ميلك الحق مراقبة القرارات التي تتخذها 

السلطة التنفيذية وبحث نتائجها.والدور االول والثاين من جوهة نظر االدارة عبارة عن انصال 

مبار ومعاكس ويلعب املجتمع املدين الدور الرئييس يف كل ذلك. 

االتصال املبارش (ماذ تعطي السلطة للمجتمع املدين)
سيادة الشعب تضمن منح الرشعية للمجتمع املدين ومتنحه االعرتاف بانه كيان متساوي الحقوق 

يف االدارة عند اتخاذ القرارات من قبل الدولة وعند تنفيذها يف كل املجاالت التي متس حقوق 

وحريات االنسان اي تراه يصبح املمثل املفوض للمجتمع. وهذا الرشط االول لدولة القانون مع 

الحامية االجتامعية للسكان واما بالنسبة للدولة يف املرحلة االنتقالية فبشكل الرشيك. 

الرشط الثاين — الشفافية يف العمل الترشيعي ووضع القواعد واملعايري والقوانني وهو ما يضمن 

مشاركة املجتمع يف عملية صياغة قرارات السلطة التنفيذية واالدارة املحلية وامتالك الفرصة 

واالمكانية يف مراقبة نشاطات املسؤولني يف هيئات السلطة الترشيعية والتنفيذية.

الرشط الثالث — الضامن القانوين لحصول املجتمع املدين عىل نفس الفرص مع املشاركني غري 

الحكوميني االخرين يف عملية االدارة. ويجب االخذ بعني االعتبار ان املجتمع املدين هو احد 

الوسائل الحقيقية غري الكثرية القدارة عىل منع نرش املعلومات املضللة يف املجتمع عىل شكل 

دعاية سياسية وتجارية وكذلك الرتويج لالفكار الجامعية واملعتقدات.

االتصال املعاكس (ماذا يعطي املجتمع املدين للسلطة)
املتجمع املدين يفتح االمكانيات لترسيع حركة الدولة نحو االهداف الدستورية عىل حساب 

االجتامعية  الدولة  نح  االنتقالية  املرحلة  خالل  املجتمع  يتحملها  التي  الخسائر  تقليل 

(باإلنكليزية:  الِسرباين  اكتشفه  الذي  الرضوري  للتنوع  االسايس  القانون  القانونية. وحسب 

بينها  الكبرية ومن  للنظم   (  William Ross Ashby) اشباي Cybernetics) وليم روس 

املناسب عىل  الرد  امكانية  يزيد من  االدارة  الذين يشاركون يف  املواطنني  الدولة منو عدد 
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واملجتمع املدين يف مفهومه الحديث يشمل جموع العالقات الروحية واالقتصادية غري املسيسة 

يف املجتمع. والطريق الرئييس له – بناء قنوات تعاون بني املواطنني فعالة وسهلة وبسيطة 

.
\2\

والدولة خالل ذلك تتحول اىل اقوى منظمة فعالة لحامية حقوق االنسان 

وبالذات هذا الطريق اعتربه كانط املصدر للحركة التاريخية للبرشية نحو الهدف العظيم – 

املجتمع املدين القانوين العام ويقصد بذلك مجتمع مواطني العامل – الالقومي (الكوسموبوليتية، 

.(Cosmopolitanism – باإلنكليزية

ويبدو قريبا من مفهوم «املجتمع املدين» ما يعرف باملجتمع املفتوح (ك. بوبريا) الذي اوضح ان 

الدولة املثالية الفالطون وهيغل وماركس ليست ال عارة عن طاغية وقال: «املجتمع الذي يقوم 

عىل االميان والسحر والعالقات الجامعية والقبلية هو مجتمع مغلق وام املتجمع الذي يكون 

فيه الفرد قادر عىل اتخاذ القرار بشكل مستقل فهو مجتمع مفتوح وفيه تقوم البنيات املدنية 

الحية بغض النظر هل تقف هي مبواجهة الدولة او تدعمها. انه وسط طبيعي معتاد تجري 

فيها حياة الناس االعتيادية». والتنظيم الذايت يف االوضاع الحرجة يولد ليس فقط التجمعات 

.
\3\

املدنية بل وعالقات خاصة من قبل الناس نحو ما يجري 

واملجتمع الحر يحتاج لقاعدة مؤسساتية ميكنها ان تسمح بتنفيذ كل االصالحات االجتامعية مع عدم 

اللجوء اىل العنف. ولالقرتاب من الحرية يجب عىل املجتمع املفتوح ان يتحول اىل مجتمع مدين.

املجتمع املدين –هو توحد غري بنيوي للمواطنني الذين يستطيع قسم منهم العمل يف اي مجال 

من مجاالت حياة الناس وعىل اي مستوى من هرم السلطة التنفيذية ويف اي مرحلة من مراحل 

اتخاذ ومراقبة قرارات الدولة ذات الطابع التكتييك وامليداين. واملقصود هنا عىل مستوى اتخاذ 

القرار يقوم املواطنون بالذات بتنفيذ املراقبة (كل املجتمع). وكام اي جسم حي يتميز املجتمع 

املدين بالسعي نحو النمو. وهذا يظهر يف منو عدد االشخاص الفعالني اجتامعيا ومجالت تأثريهم. 

وهذا العامل االيجايب يف حياة البرشية يحفز التطور وانتشار الثقافة املشرتكة واالخالق واالمل 

بحلول عقالنية للكثري من املشكالت يف الدولة.

العالقات املتبادلة بني املجتمع املدين وادارة الدولة

يف دستور الدولة القامئة وفق منوذج النخبة هناك كيانني مستقلني لالدارة — السلطة التنفيذية 

(ادارة الدولة) واملجتمع (statutum) الذي يلعب دورين.
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البنية واالدارة يف املجتمع املدين

املجتمع املدين – هي مجموعة مواطنني تظهر بشكل عفوي من اجل اقامة وتنفيذ وظيفة 

الشخصيات  صفوفه  يف  يوحد  املدين)  (املتجمع  وهو  الدولة.  ادارة  يف  املعاكس  االتصال 

التي يرتكز سلكوها عىل العمل من اجل خري االخرين واالهتامم مبصريهم. واالنسان الذي 

االنفتاح وذلك  الخارجي ويحمل سمة  للتاثري  يبدو دامئا منفتحا  الصفات  ميلك مثل هذه 

بالعوامل  يتأثرون  انفسهم وال  ينغلقون عىل  الذين  االنطواء  الذين يحملون سمة  بخالف 

املشرتكة  املصالح  اساس  بينهم عىل  فيام  يتوحدون  باالنفتاح  يتسمون  والذين  الخارجية. 

التي يحملها كل فرد  والثقافة  للمعارف  املتبالدة  والثقة  االحرتام  القامئة عىل  واملسؤولية 

املجتمع. من 

وعىل الرغم من ان تعبري «املجتمع املدين» دخل نطاق االستخدام االجتامعي يف القرنني السابع 

عرشوالثامن عرش اال انه مل يتم حتى االن صياغته كظاهرة منهجية تتضمن بسيكولوجيا الذات 

الشخصية والتجمع ومبادئ ادارة الفرد وتوحيده يف تجمعات.

ومن االشكال الشبيهة باملجتمع املدين يف التاريخ العاملي ميكن اعتبار ظاهرة النخبة املثقفة 

الروسية (االنتلجينتسيا) يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش التي متت تصفيتها والقضاء 

عليها خالل سيادة العهد التوليتاري يف روسيا يف القرن العرشين. وهذا النوع من االتحادات 

املسمى «بالنخبة املثقفة» ميثل طبقة معنية من الناس الذين يعملون مهنيا يف مجال العمل 

الذهني وبالذات العمل االبداعي املعقد.

و كلمة االنتلجينتسيا بالذات دخلت قيد االستخدام بفضل الكاتب بوبوركني (1921—1836). 

ومن اللغة الروسية انتقلت عذع الكلمة اىل اللغات االخرى. ويحدد قاموس اوكسفورد القصري 

كلمة االنتلجينتسيا –الشخص الذي يعمل يف املجال الذهني. ومن الخصائص املميزة للمجتمع 

املدين هو ان النشطاء فيه ال يسعون للقيادة والتزعم بتاتا عىل الرغم من ان كل منهم يف مجال 

نشاطه املهني يسعى للحصول عىل االعرتاف والشهرة. وبهذا االمر بالذات يكمن الفارق بني 

نشطاء املجتمع املدين وبني زعامء الحركات االحتجاجية السلمية (الثورات امللونة يف بداية 

القرن الحادي والعرشين).
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العامل االسايس املكون للمجتمع املدين

لنعتمد عىل مبادئ العلم التنظيمي العام Tektology الذي اسسه ا. بوغدانوف عن طريق 

وصف املجتمع املدين كمنظومة مكاملة.

الدولة االتصال املعاكس املفقود بني  اقامة يف  اعادة  القول ان هدف املجتمع املدين  يجب 

املجتمع بشكل عام والسلطة — انه املبدأ الشامل لالدارة يف الطبيعة الحية ويف كل ما قام 

االنسان بتشكيله وانتجه.

يف الدولة ال وجود لالتصال املعاكس (feedback) الكامل. وهذا يتسبب بخفض فعالية تطورها 

ومنو نفقات الدولة وهو ما يدفعها اىل اجرتار املزيد من املوارد من املجتمع ليك تتمكن من 

العدل.وعدم وجود  يؤدي لالخالل مببدأ  اي  الحياة  يتسبب بخفض مستوى  ما  البقاء وهو 

املجتمع املدين مينع امكانية اختيار العالقة املثىل االنسب بني مبادءئ الفعالية والعدالة التي 

تعترب االساس الديالكتييك لتطور دولة القانون االجتامعية.

يف كل طبيعة تطور الدولة ظهرت محاوالت عفوية كثرية للتعويض عن انعدام وجود االتصال 

املعاكس وذلك لفرض املراقبة عىل قرارات الحاكم والنخبة املحيطة ولكن كل ذلك كان ينتهي 

الدولة واملواطن. وتكمن مهمة  التاريخ عىل شكل مواجهات بني  بدوامة مأساوية يف  دامئا 

املتجمع املدين يف تعزيز دوره عىل حساب زيادة عدد الناشطني وزيادة تأثريهم عىل قرارات 

السلطة. وهذا املهامت تتسم بخصائص هامة بالنسبة ملرحلتني هامتني من تطور الدولة: 1 — 

مرحلة انتقالية من النموذج القائم الدارة الدولة اىل النموذج الجديد و2 — فرتة تطور طبيعية 

للدولة.

يف املرحلة االنتقالية تكمن مهمة املجتمع املدين يف توحيد الجهود يف املجتمع لتحفيز السلطة عىل 

بناء دولة قانون اجتامعية وفقا للنموذج الجديد الدارة الدولة والقانون الدستوري.وخالل فرتة 

التطور الطبيعي للدولة تكمن مهمة املجتمع املدين يف تطوير عالقات املجتمع مع السلطة عىل 

اساس النموذج الجديد لالدارة والقانون مع التخفيض املستمر لدور الدولة يف حياة املجتمع.

مبارش ومعاكس) (اتصال  والسلطة  املدين  املجتمع  بني  التعاون  نظام  يتحدد  املرحلتني  ويف 

واملجتمع. 
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و للحصول عىل السلطة والجاه واملال. وخالل statutum الدولة كظاهرة ال مكان للمجتمع 

املدين بتاتا.

وجدير بالذكر ان املشكالت واالزمات والنزاعات داخل الدول وبني الدول ومع الوسط املحيط 

تهدد بتدمري البرشية وهي متيز بهذا القدر او ذاك كل الدول بدون فارق. يقول اينشتاين انه 

اخر من  استخدام مستوى  القائم يجب  التفكري  التي ولدت من مستوى  املشكالت  «ولحل 

واملسلك  الحديث  البحث  استخدام طريق  وبفضل  املقالة  مؤلفا هذه  لقد متكن  التفكري». 

البيولوجيا ونظرية االدارة وغريها،من تكوين وسيلة  املنهجي واالنجازات املعرفية يف مجال 

عملية جديدة. وعىل هذا االساس تم بناء منوذج للنظام االمثل الدارة الدولة والقانون الدستوري 

يف دولة القانون مع الحامية االجتامعية للسكان وتم اكتشاف االسباب العميقة للعيوب يف بنية 

الدولة الحديثة. وفيها متت ازالة اسباب الخلل والعيوب يف االدارة والقانون التي تراكمت عىل 

مدى القرون الطويلة وهو ما يفتح طريق وامكانية رفع مستوى معيشة املواطنني السكان 

.
\1\

املؤقتني باستمرار وهو ما يقي من الدخول يف دوامة التاريخ املأساوية 

ويكمن االساس ملثل هذا التأكيد يف طابعه العميل البحت الذي حصل عىل اإلثبات من خالل 

تشخيص املرض من خالل دراسة الدستور القائم يف حوايل 30 دولة. والنظام الجديد يقوم عىل 

مبادئ االدارة املجربة من قبل الطبيعة عىل مدى مليارات السنني وعىل القيود االخالقية لبعض 

لها  السنني والتي اضيف  للقانون االنساين واالخالق عىل مدى آالف  الطبيعية وفقا  املبادئ 

مبادئ االدارة غري املوجودة يف الطبيعة الحية واملجربة يف القرن االخري يف املاليني من املنظامت 

االنسانية.

ومنوذج النظام االمثل الدارة الدولة والقانون الدستوري يصلح لكل الدول (وفقا ملبدأ التعميم 

لحملة الصفات الوراثية) وهو يحدد ويصف الوسط الذي ميكن ان يقوم فيه املجتمع املدين 

عىل اعتباره كجزء من املجتمع وممثال ملصالحه .وفقط يف هذا النموذج الذي يكمن هدفه يف 

اقامة دولة قانون اجتامعية تظهر الفرصة لقيام وعمل املجتمع املدين الطبيعي.

ولكن منوذج النظام االمثل الدارة الدولة والقانون واملجتمع املدين هو جوهر ملفهوم تجريدي. 

والستخدامه عىل ارض الواقع بشكل عميل يجب تحديد عمليايت ملفهوم املجتمع املدين.يجب 

االنتقال من النظرية اىل واقع الحياة العميل.
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ميكن استخدام مبادئ بناء االدارة التي تستخدم يف الرشاكات الكربى (الرشكات املساهمة عىل 

سبيل املثال التي تعترب نوعا من التنظيم الجامعي) والتي فيها يجري فصل حق امللكية عن حق 

االدارة. وال يجوز الخلط بني هذا املفهوم ومفهوم رشكات مبشاركة الدولة حيث هناك متازج بني 

راس املال الدولة والقطاع الخاص.

طرق ادارة املواطنني
املثال االخر لعدم عمومية الرموز املذكورة اعاله يعترب بناء القانون وطرق ادارة الدولة عىل 

اساس هيمنة مبدأ وحيد يف االدارة. والحديث يدور عن الوضع االستثنايئ للطرق االقتصادية يف 

ادارة الدولة و ما يعني السواد التام بدون حدود لعالقات السوق التي ال تسمح باي مراقبة 

كانت او اية عمليات ضبط. ولقد سمح تنفيذ دستور الواليات املتحدة وتطبيقه عىل ارض 

الواقع واملتضمن فكرة السوق الحرة،سمح بنمو كبري يف االنتاج الصناعي والتجارة يف هذه 

الدولة وسمح بتحسني مستوى حياة املواطنني بدون حاجة الستعامر الدول االخرى.

ولكن طغيان الطرق االقتصادية املذكورة ادى اىل ازمة اقتصادية ضخمة اثرت بشكل سلبي عىل 

املجتمع. االزمة االخرية بدأت يف نهاية القرن الحادي والعرشين وتسببت بافالس العرشات من 

الدول.

لقد ادت هيمنة الطرق االقتصادية يف االدارة عىل كل الطرق االخرى اىل تركيز ال سابقة له فيام 

يخص رؤوس املال يف ايدي مجموعة ضيقة من االوليغارشيني املاليني الذين ميلكون القوة لفرض 

العامة وتحديد  االنتخابات  نتائج  الذين يحددون  الدول. وهم عادة  الكثري من  السلطة يف 

الحكام باملستقبل وتحديد من الذي سيحيط بهم وذلك عن طريق استخدام الية االنتخابات 

الدميقراطية التي تم اثبات عىل انها غري متثيلية يف عمل كينيث أرو (اقتصادي أمرييك حصل 

عىل جائزة نوبل يف االقتصاد يف عام 1972).

وعاد واخذ ينترش الشكل االوليغاريش لبنية الدولة الذي كان يعترب األسوأ منذ زمن سقراط 

.(lobby :باإلنجليزية) حيث ينترش الفساد بفضل جامعات الضغط ضغط سيايس أو اللويب

تاريخ الدولة كظاهرة هو عبارة عن ديكتاتورية وحروب ودماء وضحايا. وهذا ليس بسبب 

الحاجة اىل الطعام بل بسبب املقوالت العقائدية التي يفرضها الحكام لتلبية سعيهم للهيمنة 

Международная жизнь 2012_arabic new.indd   119Международная жизнь 2012_arabic new.indd   119 13.03.2013   13:22:3813.03.2013   13:22:38



Digest  2012

سريغي كوريتس، فالريي فوربيوف 118

الدولة  بان مواطني  اقناع مواطنيه  املوت من  بعقوبة  الرتهيب  الحاكم عادة وتحت  متكن 

االخرى – اعداء.

والحقا ومبشاركة السلطة قامت هذه امليفيولوجيا بوالدة مفهوم «االمة».

االمة – هي ظاهرة ثقافية وفقط بعد ذلك اجتامعية واثنية. والول مرة ظهرت هذه العبارة يف 

مفهومها السيايس خالل الثورة الفرنسية العظمى وذلك عندما ظهرت حاجة ماسة لتكوين يشء 

ما مشرتك عوضا عن «االنتامء والخضوع للتاج الفرنيس».

وال شك يف ان ظهور مفهوم «االمة»واالرض التي تسيطر عليها ، ال يزال حتى اليوم مصدر عدم 

االستقرار الذي يجلب الرضر للمواطنني. قامت الحرب العاملية االوىل ومن ثم الثانية وبعدها 

الضخم  الرضر  ذلك  كل  الدويل وجلب  القانون  يف  ترسخت  التي  املقسمة  املفاهيم  ظهرت 

للبرشية. كان هناك تنافس دائم ومستمر بني حكام اوربا وجرت الحروب بينهم التي حصدت 

ارواح املاليني يف دولهم والدول املجاورة وغالبيتهم من الشباب.

ال شك يف ان مصدر النزاع داخل الدولة املقامة عىل اساس سيايس هو «العقيدة الجامعية»- 

باقي  او شعب عىل  امة  الناس.تفوق  بني  تفرق  التي  العقائد  انواع  لكل  الجامعي  املفهوم 

املواطنني املقيمني يف الدولة هو عبارة عن تعصب قومي وتفوق عرق عىل باقي االعراق هو 

تفرقة عنرصية وتفوق دين عىل الديانات الباقية هو تعصب سلفي ديني وتفوق حزب سيايس 

عىل الباقي هو توتالريية وسيطرة دول عىل كل العامل هو هيمنة عىل الجميع.

اما الصيغة التنظيمية فهي البديل للظاهرة الربانية والسياسية للدولة عىل اعتبارها احد االنواع 

املتعددة لتجمع الناس التي شكل مفهوم «التنظيم».

ولدى اي نوع من التنظيم هناك ميزياته الخاصة به.فلدى الدول عىل سبيل املثال حق اصدار 

الكثري. واالعراف  بالعنف بشكل مرشوع وغري ذلك  القوات املسلحة والقيام  العملة وادارة 

امكانية  امامها  ويفتح  السابقة  الصيغ  يف  التناقضات  من  الدولة  يعفي  التنظيمية  بالصيغة 

استخدام منجزات االشكال االخرى من التنظيم.

ويف الدولة كمنظمة وبدال من االمالء السيايس يف االدارة ميكن استخدام طرق التسيري االداري 

والتسويق (اشار ن.ميكيافييل يف القرن السادس عرش اىل وجود قرابة بينها وبني ادارة الدولة). 

وكذلك االدارة املشاركة وكذلك منظومة Z لالدارة وغريها التي ظهرت يف القرن العرشين.واخريا 
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توحيد املواطنني املؤمنني حوله وبالتايل سمح بظهور هرم ديني لقيادتهم. والهرم كان يقوم عىل 

اميان الشعب وخضوعه والعقوبة باملوت لكل من يشكك يف وجود رابط وعالقة مبارشة بني 

رجال الدين واأللهة العليا يف السامء.

املوجود عىل االرض ومينعه من االمساك  الحاكم  الوضع يعيق  الزمن اخذ هذا  ومع مرور 

مبقاليد الحكم وادارة الدولة لوحده ولذلك قام الكثري من الحكام بإعالن انفسهم ممثلني للرب 

عىل االرض.

الذين مل يدركوا خطورة االدارة املزدوجة  القارية لقاء غلطات حكامهم  ودفع سكان اوربا 

وسقط ماليني الضحايا يف الحروب الدينية التي دامت حوايل 600 عام. وهذا النقص والعيب 

بزعزعة  يتسبب  املتطورة وهو  الدول  االن حتى يف بعض  يزال موجودا حتى  االدارة ال  يف 

االسقرار عىل الدوام.

وكام  «سياسة»  مقصود.عبارة  غري  بشكل  فقد ظهر  للدولة  السياسية  الصيغة  مفهوم  واما 

دلت الدراسات الكثرية مبا يف ذلك تلك التي قام بها علامء كبار مثل فيبري و ديوفريج وبينتام 

املجتمع  عىل  السيطرة  لضامن  امتالكها  اىل  السلطة  يف  يتواجدون  الذين  «سعي  عن  تعرب 

كام  القرارات  باتخاذ  الحاكم  لحق  لبق  اساس  وملنح  الشخصية».  املنفعة  عىل  والحصول 

ترغب نفسه تم استخدام حتى سمعة ارسطو. ويف القرن الرابع قبل امليالد استخدم ارسطو 

«بوليتيا»  كلمة  «الدولة» —  الحني  ذلك  تعني يف  كانت  التي  كلمة «سياسة»  مؤلفاته  يف 

حكم االكرثية استخدم من قبل ارسطو لتحديد نوع معني من شكل الدولة – الجمهورية. 

واليوم يف العديد من الحاالت تستخدم كلمة «سياسة»ووفقا ملبدأ االستخدام املتبادل مع 

تعابري الدولة او «النظام السيايس».

وهذا الخطأ وسوء الفهم ال يزال يجلب حتى االن العواقب املأساوية الن القرارات السياسية 

هي عبارة عن إمالء شخص واحد او عدة اشخاص غري محدد مبعايري قانونية وال يضبط باالخالق 

او باملؤسسات االجتامعية.

وانطالقا من املبدأ القديم «فرق تسد»قام الحاكم وعن قصد بتدمري سعي الناس للتعاون الذي 

كان يف تاريخ االنسانية العامل الحاسم يف املحافظة عىل البرشية ويف تطورها الرسيع. ومبساعدة 

الوزير (حاليا يطلق عليهم املختصني السياسيني والعاملني يف مجال الدعاية والرتويج السيايس) 
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وفقدان  والحرمان  بالقمع  ترىض  وال  متتعض  النها  تثور عىل حكامها  الشعوب  كانت  عادة 

الثورات  الحادي والعرشين ظهرت  القرن  الدامية. ويف  الثورات  االنسانية وظهرت  الحقوق 

«امللونة» بدون عنف ودماء وتم من خاللها االطاحة بحكام وانتخاب اخرين الذين تابعوا 

العمل وفقا للطرق القدمية يف االدارة وهو ما اثار امتعاض الجمهور من جديد ودفعها اىل 

العصيان واملقاومة ألخ..

وطبعا يبدو واضحا انه ويف مثل هذه الظروف يصبح صعبا جدا وقف او منع تكرار الدوامة 

املأساوية ويزيد من تبخر واختفاء هذه اآلمال يف هذا املجال — الخطوات الكبرية التي حققها 

التقدم العلمي التقني يف مجال تطوير وسائل القتل والتدمري الجامعي .

العقيدة النظرية لتطور التجمع (املجتمع ) والدولة
هناك دور هام جدا يف بنية الدولة يعود اىل «الصيغة» (statutum) ودورها كان معروفا يف 

التنظيم  طريقة  يحدد  الذي  للناس  تجمع  الي  الداخيل  والنظام  كامليثاق  الوسطى  القرون 

والعمل. وحتى اآلن ينظر اىل statutum الدولة القامئة كظاهرة فريدة (يف املعنى التقليدي 

كتجمع للناس ال نظري له). 

ويجب القول ان صيغ الدول تغريت مع الوقت. وبخالف الطبيعة التطور هنا ال يتحدد بالزمن 

وال باملوارد للبحث عن افضل النامذج. واي يشء من انتاج االنسان سواء كان ذلك ماكينة او 

منظمة (مبا يف ذلك الدولة) او عقيدة ال ميكن ان يكون خالدا وال ميكن ان يقوم بشكل دائم 

بتلبية وتحقيق االهداف التي خلق من اجلها. انها عملية تجديد دامئة وميكن بشكل مرشوط ان 

تنسب اىل «التطور املصطنع» الذي يعود يف سببه اىل ميزة عدم الشمول التي يتسم بها كل ما 

هو مخلوق artefactum *. الذي ميلك نواة عامة يلعب دورها يف الجسم الحي الحمض النووي.

الحقا يتم استعراض هذه الخاصية عرب امثلة صيغ الدول. لقد تسبب بحدوث تغرياتها وجود 

الفوارق يف مصادر اصول الدول التي ميكن ان تخترص باثنني: رباين و سيايس. املصدر الرباين 

ظهر يف العامل القديم واستخدم كتعبري يف القرون الوسطى وال يزال يطغى يف زمننا هذا.

الصيغة الربانية (املقدسة) كانت موجودة يف كل اشكال الدول واالمرباطوريات املعروفة يف 

القديم وكانت تستخدم كوسيلة اضافية لتعزيز سلطة ومكانة الحاكم. وهذا كان يؤدي اىل 
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لقد ادى تطور الطبيعة الحية اىل ظهور الكائن املفكر (االنسان) الذي متكن وعىل الرغم من 

عدم وجود انياب حادة لديه وال قرون قوية وال حوافر صلبة، من الصمود والبقاء يف وسط 

عدد  تزايد  ومع  مدرك.  بشكل  اجتامعي  تجمع  يف  توحده  بفضل  فقط  ذلك  وكان  عدايئ 

الكائنات الواعية املتجمعة يف تجمعات اجتامعية ظهر الحاجة اىل استخدام االدارة اي اتخاذ 

القرارات بخصوص الترصفات املشرتكة الالحقة لتحقيق االهداف والنتائج املرجوة – حامية 

من  لالحتامء  املأوى  وتوفري  واملالبس  الغذاء  من  املطلوبة  الحاجة  توفري  واالبناء  النفس 

والقبيلة)  (العشرية  التجمعات  اشكال جديدة من  الطبيعية وتسبب ذلك بظهور  الظواهر 

االدارة من  مبادئ  باستعارة  قام هؤالء  السلطة واالدارة. وبشكل فطري  ومعها ظهر هرم 

قطعان الحيوانات وظهرت لدى القبائل الحقا املرحلة التالية من االدارة – الدولة. والدولة 

تضمنت مفهوم «البالد» التي يقطنها الشعب وهو التجمع املؤلف من مجموعة كبرية من 

الدول  مع  الحرب  خالل  من  استعبادهم  تم  (الذين  والعبيد  املؤقتني  والسكان  املواطنني 

االخرى) وتضمن ذلك ارايض ذات سيادة ومنظومة ادارة.وتواصل منو هرم االدارة حتى وصل 

اىل ظهور يف قمته الحاكم.

وبعد ذلك ظهر مفهوم»الحقوق» الذي حدد قواعد سلوك املواطنني وكذلك السكان املؤقتني.

الحاشية  القوات وظهرت  قائد  له دور  التجمع وبات يعود  الحاكم عن  انفصل  وبعد ذلك 

التي ترسخت  الدولة  ادارة  الرئيسية يف  الطريقة  النخبة. وباتت  والطبقة املحيطة به وهي 

الحقا يف القانون –هي طريقة إمالء شخص واحد (الحاكم) وفرض ارادته عىل الباقني وهو 

الذي يتخذ القرار بالسالم او الحرب وهو الذي يستطيع جلب الرخاء او الخراب للماليني من 

الناس. وبعد ذلك جرى النظر اىل تاريخ البرشية كتاريخ الحكام وكان الشعب يتواجد فقط 

لتحقيق رغبات الحاكم.

وجدير بالذكر أنه متت استعارة طريقة اإلمالء التي كانت موجودة لدى الحكام وهي موجودة 

الحكم من االنظمة  أنواع أنطمة  ولكن باشكال مختلفة ومتنوعة وهي تواجدت خالل كل 

التوليتارية الجامعية ذات العقيدة املشرتكة وحتى االنظمة الليربالية الدميقراطية وكان ذلك 

موجودا يف طبيعة كل التطور االعتيادي للدولة واالنتقال من نظام اىل اخر. كان يتغري الشكل 

فقط وكثافة الديكتاتورية التي سببت عادة بدوامة مستمرة من املواجهة بني الدولة واملواطن. 
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وجدير بالذكر ان الظاهرة التي تسمى «باملجتمع املدين»باتت انية يف زمننا الحارض هذا. من 

املعروف ان ظهور االنرتنت والتعامل من خالله تسبب بظهور تعابري جديدة دخلت مجال 

و  االلكرتونية»  و»الحكومة  الكبرية»  و»الحكومة  املفتوحة»  «الحكومة  مثل  االستخدام 

واهل  السياسة  رجال  عادة  التعابري  هذا  ويقف خلف ظهور  وغريها.  االخرض»  «االقتصاد 

الصحافة والخرباء السياسيني. هم طبعا ال يستطيعون ان يرشحوا لنا ملاذا يجب ان يبقى لدى 

السلطة حق اتخاذ القرار يف القضايا الحيوية واملشكالت الرئيسية املتعلقة بالشعب،بدال من 

هذا الشعب ذاته.

يجب القول ان التقدم العلمي مل ميس املشكالت واالزمات والنزاعات داخل الدول وبني الدول 

املختلفة وكذلك مع الوسط املحيط والبيئة. وال يزال وكالسابق كل يشء ينحرص بالثقة العمياء 

يف صحة حق االنتخاب العام ويف الفكرة التي تعود يف جذورها اىل القرون الوسطى، فكرة 

تقسيم فروع السلطة (مبدأ التنسيق الذي نظريا ال يستطيع التأثري عىل مبدأ اإلمالء والطاعة 

وعىل مبدأ التوازنات) وهي امور قليلة الفائدة طبعا واملثال الساطع عىل ذلك – الفيتو الرئايس 

يف الواليات املتحدة.

هناك ازمة واضحة يف العلوم االجتامعية عىل مستوى العامل وادى اىل ذلك ان اساس ادارة 

الدولة ال يزال عبارة عن صورة طبق االصل لبقايا ما كان يف االمربطوريات وتدفع مثن عواقب 

كل ذلك الشعوب عن طريق ممتلكاتها وثرواتها وحياة سكانها.

 – وهام  للنقاش  فقط  كيانني  ميلك  املدين»  «املجتمع  مفهوم  ان  فقط  معروفا  بات  حاليا 

«ادارة الدولة» و»االدارة الذاتية للمواطنني» اللذين يعتربان عنرصين من منظومة متكاملة 

الكيانني  النظر اىل هذه  القرن السابع عرش (قبل لوك) كان يجري  (الدولة). وحتى حلول 

اعترب  الذي  الدولة  املدين كقسم من  املجتمع  اىل  ينظرون  اخذوا  ولكن الحقا  واحد  كامر 

معادال للسلطة. وهذا التقسيم موجود عىل مدى ستة آالف سنة اي منذ ظهور الدولة وهو 

مييز فقط الدولة القامئة وذلك ال ميكن القول ان املجتمع املدين سبقه عىل الرغم من املزاعم 

الكثرية يف هذا املجال.

لننظر اىل عنارص تقسيم منظومة الدولة املتكاملة التي تنتمي اىل مفهوم «املجتمع املدين» 

ولنحاول بشكل علمي دقيق وصف هذا املفهوم.
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منذ عهد ارسطو الذي استخدم الول مرة تعبري «املجتمع املدين» وحتى زمننا الحايل تم تكوين 

مجموعة من التعاريف التي تعكس مختلف املواقف التي تم من خاللها وعىل مدى 25 قرنا 

النظر اىل مفهوم «املجتمع املدين». وطبعا ال يوجد اي داعي للجدل بخصوص هذا املفهوم 

الذي يتمتع مبثل هذا الطابع املتعدد االتجاهات وال شك يف ان اية محاولة لتغيريه او تعديله 

او اخذ اي جزء منه ستشكل الذريعة للجدل العقيم مجددا.

سريغي كوريتس
مختص باملسلك املنهجي الخاص 

بحل مشكالت االدارة 
بروفيسور، دكتور يف العلوم التقنية

syak@yandex.ru

فالريي فوربيوف
نائب رئيس جامعة موسكو 

الحكومية للعالقات الدولية لدى 
وزارة الخارجية الروسية 

دكتور يف العلوم القانونية

vorobiov@mgimo.ru

املجتمع املدين يف النموذج الجديد لالدارة 
الحكومية والقانون الدستوري

Сергей КУРИЦ, Специалист по системному подходу к решению проблем управления, 
профессор, доктор технических наук

Валерий ВОРОБЬЁВ, Проректор МГИМО (У) МИД Российской Федерации, профессор, 
доктор юридических наук

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В НОВОЙ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
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نحن جريان يف مساحة مشرتكة وال يجوز ظهور خطوط تقسيم بيننا بل يجب قيام تعاون مفيد 

للجميع وعىل أساس املساواة.

اىل  بالنظر بشكل جديد  ليس فقط  االسرتاتيجية سيسمح  املهامت  ان تحقيق هذه  واعتقد 

الرشاكة االسرتاتيجية بني روسيا واالتحاد االوريب بل وبتقريب تحقيق الهدف الذي وضعه رئيس 

حتى  لشبونة  من  االقتصادات  من  متناسق  تكوين»تجمع  بخصوص  بوتني  فالدميري  روسيا 

فالديفستوك» أي سوق قارية موحدة قيمتها تريليونات يورو. وقد يكون هذا الطريق يف نهاية 

املطاف الحل األنجع لالزمة االوربية الحالية الذي سيسمح يف االنجاز املنطقي لعملية التوحيد 

التاريخية الوربا الكربى.

واود يف الختام االعراب من جديد عن التفاؤل فيام يخص مستقبل مرشوع التكامل االوريب 

وكذلك فيام يخص مستقبل التعاون املثمر بني روسيا واالتحاد االوريب.

ويجب القول ان االزمة االوربية واملشكالت العالقة بيننا ال تعترب سبب للتوقف فيام يخص 

عملية بناء رشاكة بني الجانبني تقوم عىل الفائدة املتبادلة واملساواة وتنظر اىل املستقبل.

Международная

ЖИЗНЬ
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الرشاكة  بروح  يتسم  وال  املتبادل  االحرتام  القائم عىل  الحوار  قيام  يساعد يف  ال  كله  هذا 

الحقيقية.

ونحن وكالسابق ال نزال ننتظر من االتحاد االوريب ان يقوم بتنفيذ بنود الوثائق التأسيسية التي 

قام عليها وان ينضم اىل االتفاقية االوربية الخاصة بحامية حقوق االنسان والحريات االساسية . 

وال شك ان املامطلة يف هذا املوضوع ال تزيد من رشف االتحاد االوريب. قبل فرتة شهد مجلس 

الدوما الرويس مداوالت حول موضوع حقوق االنسان يف االتحاد االوريب .نحن نأمل باستمرار 

هذه املامرسة املفيدة والتي والحق يقال تم استقبالها يف االتحاد االوريب بشكل ايجايب وهو ما 

يدل عىل نضوج الحوار بيننا.

واخريا تتطلب منا العمليات الجارية يف املنطقة السوفيتية السابقة مبا يف ذلك تكوين االتحاد 

الجمريك واملجال االقتصادي املوحد بني روسيا وبيلوروسيا وكازاخستان،بذلك الجهود املضاعفة. 

ومع االخذ بعني االعتبار الدور الطليعي لالتحاد االوريب يف اقامة العمليات التكاملية االقليمية 

نحن نحاول االستفادة اىل حد كبري من تجربة االتحاد االوريب وخاصة يف املجال املؤسسايت 

والقاعدة الوثائقية القانونية.

املناسبة واألفضل  اآلليات  االوريب خالل صياغة  االتحاد  التعاون مع  االستفادة من  ويجب 

لعملية التكامل االوراسية. وتجدر االشارة اىل وجود أهداف عامة مشرتكة بني هذين الشكلني 

السيايس والعدالة االجتامعية واالزدهار االقتصادي. بينها تحقيق االستقرار  التكاملني ومن 

وهذا كله يجعل من االتحاد االوريب الرشيك الطبيعي وخاصة وان التكامل االوريس يتسم 

املجال  اطار  كامل يف  ويندرج بشكل  اليه  باالنضامم  للراغبني  االنفتاح وهو مفتوح  بطابع 

االقتصادي االوريب العام.

ولتحقيق كل ذلك يجب طبعا بذلك الجهود الكبري والعمل الدرؤوب مع الرشكاء االوربيني 

التفكري السابق الذي يعتربون املجال السوفيتي  الذين ال يزال يسود بني البعض منهم منط 

السابق عبارة عن ساحة لعب ضد روسيا.

لقد حان الوقت للتخلص من محاوالت وضع الخيار الكاذب واملصطنع امام بلدان رابطة الدول 

املستقلة – أما التعاون روسيا أو مع العمل للحصول عىل إمكانية االنضامم اىل االتحاد االوريب 

(وهي فرصة مبهمة وبعيدة االحتامل).
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واود االضافة والقول اننا ال منيل لجعل املوقف دراميا سواء فيام يخص نقاط املشكالت هذه او 

التفاهم وفق ما تتطلبه الرشاكة انطالقا من روح  غريها وسنواصل العمل لحلها عن طريق 

التعاون واحرتام كل طرف ملصالح الطرف االخر.

وهناك خالف كبري يف مواقفنا فيام يخص فرض العقوبات عىل الدول الثالثة. لألسف دول االتحاد 

االوريب (وخاصة عندما يجري الحديث عن حقوق االنسان) تقوم وبشكل فطري مد يدها نحو 

«سوط العقوبات» وهي تحاول بواسطته تعديل النهج السيايس الذي تنتهجه هذه الدولة او 

تلك. وهذا حسب اعتقادنا ينم عن قرص نظر سيايس ويف نهاية املطاق يؤدي اىل طريق مسدود. 

ويدل التاريخ عىل ان محاولة االنعزال عن «الدول ذات املشكالت» بواسطة إجراءات تعسفية مبا 

يف ذلك استخدام لغة التهديد ال يؤدي إال يف حاالت نادرة اىل النتيجة املرجوة.

ويجب ويف أي حالة كانت تفضيل الحوار عىل سياسة اإلمالء واإلرغام.

واود التحدث بعدة كلامت عن موضوع حقوق االنسان يف عالقاتنا. بشكل عام نحن نقيم 

الحوار يف هذا املجال بشكل ايجايب. ونحن نبنيه عىل اساس االلتزامات املوجودة يف العالقات 

بني روسيا ودول االتحاد االوريب واملقرة من قبل الهيئات الجامعية يف االمم املتحدة ومنظمة 

االمن والتعاون االوريب ومجلس اوربا.

ونحن من جانبا لدينا الكثري من االسئلة نحو بروكسيل. ويثري استغرابنا وامتعاضنا الطريقة 

االنتقائية التي ينتهجها الرشكاء من االتحاد االوريب يف النظر اىل هذه املعايري او تلك يف مجال 

حقوق االنسان ومحاوالتهم تحديد االوليات هناك حسب الرغبة واملزاج (حتى بدون فرض 

بعضها عىل دول معينة). نحن عىل سبيل املثال نستغرب ملا ال يتهم االتحاد االوربية مبشكالت 

السكان«بدون جنسية» غي جمهوريات بحر البلطيق وال يأبه بحقوقهم السياسية واالجتامعية 

ويعتربها أقل آنية من حقوق «األقليات الجنسية» (الشاذين جنسيا) ويركز عىل حريات التجمع 

يف روسيا بشكل مفرط بدون أن يأبه بتزايد النزعات النازية والفاشية الجديدة يف اوربا وكذلك 

ظواهر الخوف من الغريب والتمييز العنرصي.

االحتجاج  يقبل  ال  وبشكل  وباستعالء  فوق  معنا من  التحدث  نعترب ضارة محاوالت  ونحن 

والنقاش وكذلك محاوالت تعليق اليافطات قبل حتى التأكد من حقيقة وجوهر هذه املشكلة 

او تلك.
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ويكمن القول بكلامت اخرى أن بروكسيل تسعى يف بعض االحيان اىل دفع االمور نحو موافقة 

دول االتحاد الـ27 عىل اصدار قواعد ومعايري جديدة يكون لها األفضلية امام االلتزامات الدولية 

املرتتبة عىل نفس هذه الدول مبا يف ذلك يف مجال االتفاقيات الحكومية املشرتكة املوقعة مع 

دول ثالثة قبل بدء رسيان املعايري املوحدة املذكورة لالتحاد االوريب.

ومن األمثلة الصارخة عىل ظهور هذه املامرسة غري البناءة واالحادية الجانب ميكن ذكر الوضع 

حول «مجموعة ترشيعات الطاقة الثالثة» لالتحاد االوريب التي صدرت يف 2009 وهي التي 

تفرتض فيام تفرتض تقسيم ممتلكايت –قانوين لرشكات إنتاج وتوليد الطاقة العاملة يف سوق 

االتحاد االوربية بطرق مختلفة وقد يتضمن ذلك حتى مصادرة موجودات بعض هذه الرشكات. 

وتسبب ذلك بظهور مشكالت جدية فعال للرشكات الروسية التي لها عالقة بالسوق االوربية. 

فعىل سبيل املثال قامت ليتوانيا ومع تطبيق «مجموعة ترشيعات الطاقة الثالثة» بانتهاك فظ 

اللتزاماتها الواردة يف االتفاقية الروسية – الليتوانية الحكومية املشرتكة حول التشجيع املتبادل 

والحامية للتوظيف املايل.

وطبعا يجب القول أنه ال يجوز النظر بتاتا اىل «مجموعة ترشيعات الطاقة الثالثة» إال عىل أنها 

تراجع من جانب االتحاد االوريب عن التزاماته الواردة يف اتفاقية الرشاكة والتعاون لعام 1994 

واملتعلقة بعدم دفع الظروف اىل األسوأ يف مجال التعاون.

الروسية يحاول الرشكاء  امام الرشكات  ال شك يف ان تكوين املخاطر املصطنعة لالستثامرات 

وبشكل مقصود دفع الظروف اىل األسوأ يف مجال التعاون وبالذات يف مجال صناعة الطاقة. 

واعتقد انهم يقومون بذلك يف وقت غري مناسب بالنسبة لهم بالذات ـي يف خضم «حريق»أزمة 

الديون السيادية املندلع يف منطقة اليورو والذي تشارك روسيا بشكل فعال يف محاولة إخامده 

وكذلك عىل خلفية التغريات السياسية يف مناطق النفط والغاز يف الرشق االوسط وشامل افريقيا.

وبنفس السيناريو يعمل االتحاد االوريب محاوال نرش منظومة املتاجرة بحصص طرح الغازات 

الحابسة للدفء عىل رحالت رشكات الطريان من الدول الثالثة التي تقوم برحاالت اىل دول 

االتحاد االوريب. وتم اتخاذ هذا القرار بااللتفاف عىل معايري منظمة الطريان املدين الدولية.

ومتكن االتحاد االوريب عملية من وضع نفسه مقابل العامل االخر كله – روسيا والواليات املتحدة 

والصني والهند والربازيل وغريها.
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االتجاه. اعتبارا من 2010 تجتمع بشكل دوري مجموعة عمل «روسيا – االتحاد االوريب» 

الجانبان بتنسيق وإصدار بيانني عن الوضع يف  2011-2010 قام  للشؤون العسكرية. ويف 

شامل افريقيا والرشق االوسط. ولكن كل ذلك يبدو غري كافيا بتاتا عىل خلفية ظهور جيل 

احداث  بسبب  التوتر  تأجج  خلفية  وعىل  الحدود  عرب  واملخاطر  التحديات  من  جديد 

لالتحاد  الجنوبية  الحدود  من  بالقرب  االستقرار  زعزعة  مخاطر  العريب»وظهور  «الربيع 

االوريب. يجب وضع آليات بنيوية تسمح بتبادل املعلومات مبا يف ذلك ذات الطابع املغلق 

التي تظهر واتخاذ القرارات املشرتكة بشكل  وكذلك إبداء رد الفعل الفوري عىل االزمات 

املراقبة االسرتاتيجية  الجهود يف مجال تسوية االزمات وفرض  ميداين ورسيع حول تنسيق 

1997 مجموعة  الناتو» ميلك ومنذ عام  عىل تنفيذها. ويجب القول أن مجلس «روسيا – 

الوظائف املذكورة.

وأود التذكري بان محاوالت إلقامة آلية من هذا النوع جرت سابقا. ففي لقاء القمة الرويس 

االملاين يف حزيران (يونيو) عام 2010 يف ميزيبورغ ومببادرة من الجانب االملاين تم طرح مبادرة 

ثنائية لتشكيل لجنة «روسيا – االتحاد االوريب»لشؤون السياسة الخارجية واالمن عىل مستوى 

التقدم عىل طريق  الفكرة برضورة تحقيق  تنفيذ هذه  االوريب ربط  االتحاد  الوزراء. ولكن 

التسوية يف بريدنيسرتوفيه. وبعد ذلك نيس الرشكاء االوربيون املوضوع ,واين آلمل بان الرؤية 

االسرتاتيجية ستسود يف االتحاد االوريب يف هذا املوضوع الهام وغري املؤقت.

وباالضافة لذلك ال يزال هناك اهتامم بصياغة قاعدة اتفاقية – قانونية للعمليات املشرتكة او 

املنسقة يف مجال الرد عىل االزمات ونحن نقرتح عىل رشكائنا العمل غري البسيط بتاتا بهدف 

العثور عىل قواسم مشرتكة يف هذا املجال. ونحن يف هذا السياق نعتزم االلتزام مبا ورد يف صيغ 

البيان الذي صدر يف ختام اللقاء الوزاري «روسيا – االتحاد االوريب»يف لكسمبورغ يوم 29 نيسان 

التعاون و الرشاكة  الذي يتضمن مناقشة مرشوع االتفاقية «وفق روح   2008 (أبريل) عام 

املتساوية».

ولدى التحدث عن «املنغصات»املوجودة يف عالقاتنا فاين اقصد بشكل خاص النزعات املقلقة 

والخاصة مبحاولة تعديل الترشيعات القامئة يف االتحاد االوريب واملتعلقة بالتعاون مع الدول 

الثالثة مبا يف ذلك روسيا.
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االساسية  الرشوط  من  ناجح  بشكل  التجارية  االقتصادية  املشكالت  يعترب حل  وبدون شك 

لتنشيط املباحثات واين آلمل بان الجانبني يرغبان فعال بذلك. ولكن لتحقيق ذلك يجب بذل 

الجهود اإلضافية. واعتقد أن بعض النواحي ميكن ان تضبط عن طريق اتفاقات فرعية. واعتقد 

أنه من املمكن فعال حل كل الصعوبات وتخطيها.

ونفس االمر ينطبق عىل الوضع الذي ظهر عند عملنا يف مجال االتفاقية القاعدية الجديدة 

تناقضات مبدئية الن  بتاتا وجود  االوراسية. طبعا ال ميكن  التكامل  بعمليات  وتعلق ذلك 

نشاط اللجنة االقتصادية االوراسية يقوم عىل نفس املبادئ التي تقوم عليها التزامات روسيا 

التجارة  منظمة  اتفاقيات  مبادئ  –انها  الجديدة  القاعدية  االتفاقية  مجال  يف  املتحملة 

العاملية.

االول من  العقد  االوريب يف  لالتحاد  البوليسية  العسكرية  الهوية  متواز مع تشكل  وبشكل 

القرن الحايل تعزز التعاون بني روسيا واالتحاد االوريب يف مجال تسوية حاالت األزمات ونرش 

االستقرار يف مناطق النزاعات وخاصة يف مناطق املصالح املشرتكة. وشاركت روسيا االتحادية 

يف البعثة البوليسية لالتحاد االوريب يف بوسنة والهرسك (2006-2003) وقدمت مساعدات 

افريقيا  الهيلوكبرت) لعملية االتحاد االوريب يف تشاد ويف جمهورية  قيمة (يف مجال طائرات 

الروسية ومجموعة  البحرية  القوات  بني  الجهود  تنسيق  (2009-2008). وبفضل  الوسطى 

السفن الحربية االوربية املشاركة يف عملية «اتنالنتا» يف مياه خليج عدن يف عام 2011 تم 

تقليص مبقدار النصف تقريبا عدد الهجامت التي ينفذها القراصنة الصوماليني عىل السفن 

التجارية املارة يف املنطقة. وهنا كتعاون مع االتحاد االوريب يف مجال البحث عن تسوية عن 

طريق التفاوض

وشاركت  وغريها.  بريدنيسرتوفيه  ومشكلة  االوسط  الرشق  وملشكلة  النووية  ايران  ملشكلة 

طائرات وزارة حاالت الطوارئ الروسية مرات عديدة يف عمليات إخامد الحرائق الكبرية يف 

الدول االوربية.

ويتطور التعاون بني الجانبني بشكل مطرد يف املجال العسكري الفني.

ونحن نعتزم مواصلة هذا العمل الحقا ومع التأكيد للرشكاء عىل رضورة أن يكون يف أساس 

ذلك أشكال التعاون املوجودة واملستقبلية. ويكمن القول أنه تحقق بعض التقدم يف هذا 
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املباحثات انقطعت مرتني ألسباب ميكن القول أن ال عالقة لها بشكل مبارش مبوضوع ومادة 

املباحثات.

وعىل الرغم من ذلك متكنت الوفود (وكان يل الرشف ترأس الوفد الرويس) ومع نهاية عام 2010 

من عقد 12 جولة كاملة.

وبعد ذلك ظهرت فرتة توقف يف املباحثات – فنية ترتبط بالدخول يف الطور النهايئ من عملية 

انضامم روسيا اىل منظمة التجارة العاملية.

ومن املعروف ان مسرية روسيا املتعلقة باالنضامم اىل منظمة التجارة العاملية دامت 18 عاما 

وترافقت مبجموعة كبرية من الحلول الوسط املعقدة وغري البسيطة (التي سيتسبب تنفيذها 

بالتوقيع عىل مجموعة من   2011 نهاية عام  وانتهت يف  الرويس)  لالقتصاد  الخسائر  ببعض 

الوثائق املتعلقة بعضوية روسيا يف هذه املنظمة الدولية. ولهذا السبب بالذات من املستبعد ان 

تقوم روسيا وعىل الفور بخطوات جديدة عىل طريق تحرير النظام االقتصادي التجاري وهو ما 

قام رشكاؤنا يف االتحاد االوريب بوضعه يف مفهوم «منظمة التجارة العاملية زائدا» لتطبيقه يف 

االتفاقية القاعدية الجديدة.

املباحثات حول  بتوقف  تسبب  ما  الرشكاء مخيبا ألمالهم وهو  ردنا عىل طلب  وطبعا جاء 

االتفاقية حتى يتم حل املشكالت والخالفات العالقة.

ومن الواضح ان روسيا وكام االتحاد االوريب معنية بان تسمح بنود االتفاقية الجديدة بتنفيذ 

خطوات اىل االمام يف مجال التعاون وذلك باملقارنة مع الوثيقة السابقة. ولكننا ال نستطيع 

السامح بإخالل توازن املصالح ونحن ال نقبل باملسالك التي تقوم عىل محاوالت دفع روسيا 

لتقديم التنازالت من طرف واحد.

يجب كذلك االخذ بعني االعتبار تطور عالقات التكامل بني روسيا وبيلوروسيا وكازاخستان 

بعد اقامة االتحاد الجمريك بني الدول الثالث وبدء عمل املجال االقتصادي املوحد واللجنة 

االقتصادية االوراسية. والحديث يدور عن تقاطع بني الصالحيات الوطنية وما فوق الوطنية 

وخاصة يف مجال تجارة البضائع وسياسة التنافس ونظام مشرتيات الدولة وكذلك املتطلبات 

االقتصادية  اللجنة  صالحية  مجال  يف  االن  دخلت  التي  املسائل  من  ذلك  وغري  الفنية 

االوراسية.
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انطلق   2012 عام  الدون يف  االوريب» يف مدينة روستوف عىل  االتحاد   – يف قمة «روسيا 

مرشوع «الرشاكة من اجل التحديث». وبات هذا يف الفرتة االخرية من املشاريع املشرتكة 

الرئيسية وهو يعترب العامل الوسيط الهام جدا يف العالقات بني الجانبني. وتستحق التقييم 

االيجايب ايضا الفلسفة الجديدة للرشاكة التي تقوم عىل البحث عن طرق تجميع إمكانيات 

منح  تم  لقد  وروسيا.  االوريب  االتحاد  لدول  االبتكاري  التطور  ضامن  اجل  من  الجانبني 

التي  املبادرة  االوريب دفعة جديدة بفضل هذه  االسرتاتيجية بني روسيا واالتحاد  الرشاكة 

ساعدت عىل انتقال الجانبني اىل حلول وسط فيام يخص انضامم روسيا اىل منظمة التجارة 

العاملية.

وتقع يف مرحلة متقدمة عملية تحضري «خارطة طريق»للتعاون يف مجال الطاقة بني روسيا 

واالتحاد االوريب للفرتة حتى عام 2050 وتنشيط العالقات من اجل تبادل الخربات يف مجال 

تطوير استخدام طرق توفري الطاقة واستخدامها بشكل فعال. ومن املعروف ان روسيا وقعت 

مع 23 دولة من دول االتحاد االوريب عىل وثائق تتعلق بالتعاون يف مجال تحديث االقتصاد.

ويتواصل العمل يف مجال اعداد اتفاقية قاعدية جديدة بني روسيا واالتحاد االوريب التي يجب 

ان تصبح وسيلة هامة يف مجال تقارب الجانبني الحقا.

واود التذكري بان االساس القانوين للعالقات بني روسيا واالتحاد االوريب يعترب اتفاقية الرشاكة 

والتعاون املوقعة يف 1994 والتي باتت سارية املفعول يف 1997. ويف لحظة ما أدرك الجانبان ان 

بعض بنود هذه الوثيقة مل تعد تلبي متطلبات الزمن الذي تغري. والحديث يدور عام ورد يف 

الوثيقة من مواعيد حول بدء املباحثات املتعلقة باتفاقية تجارة املواد النووية وكذلك عام ورد 

حول الرصح املؤسسايت للتعاون بني الطرفني. وباتت يجب من جديد بحث املسائل املتعلقة 

بالبيئة والقطاع الزراعي والسياسة االقتصادية العامة وصناعة الطاقة والتعاون بني االقاليم 

وغريها. وكذلك بات يجب االخذ بعني االعتبار انضامم روسيا اىل منظمة التجارة العاملية. أجل 

لقد حان وقت التجديد.

جرت الجولة الرسمية االوىل من املباحثات حول هذا املوضوع يف بروكسيل يف متوز (يوليو) 

مانسيسك  خانتي  االوريب» يف  االتحاد   – «روسيا  قمة  تم يف  بشهر  ذلك  2008.وقبل  عام 

عملية  ولكن  املشرتكة.  االتفاقية  حول  املباحثات  عملية  إطالق  حول  مشرتك  بيان  صدور 
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االتحاد االوريب.وهم يقولون ان كل ذلك مينعهم من اتخاذ القرار املتعلق بإزالة كافة الحواجز 

يف مجال التأشريات والعبور مع روسيا. ولكني اعتقد ان هذا الربط يبدو مصطنعا ألن روسيا 

تعرف متاما كل مشكالت الهجرة وتصطدم معها بشكل مستمر.

وتجب اإلشارة اىل خطأ القول أن إلغاء نظام التأشريات هو ملصلحة روسيا فقط وإن قام به 

القول غري  االتحاد االوريب فيجب عىل روسيا أن تبدي املرونة معه يف مواضيع أخرى. هذا 

صحيح بتاتا ألن عدد املواطنني الروس الذين يزورون منطقة «شينغني»يبلغ يف السنة فقط 5ر2 

مليون شخص ويف ذات الوقت يزور روسيا سنويا 5ر1 مليون مواطن من دول االتحاد االوريب. 

إذن هناك فائدة متبادلة من حل املوضوع وهناك مصلحة مشرتكة لروسيا ولدول االتحاد 

االوريب من ذلك ألنه سيوسع العالقات السياحية والعملية والثقافية والعلمية وكل ذلك يعترب 

من الرشوط االساسية لبناء رشاكة حديثة ومعارصة بني الجانبني.

نحن نعتقد أن املباحثات حول إلغاء نظام التاشريات يجب أن فورا بعد تطبيق «الخطوات 

املشرتكة».وأي سيناريو آخر يف هذا املجال غري مقبول ألنه يلغي املنطق يف الوثيقة التي تم 

إقرارها من قياديت روسيا واالتحاد االوريب.

ومن نافل القول ان روسيا مستعدة متاما لعملية التنقل الحر بني االتحاد االوريب وروسيا. ونحن 

نأمل بان يبدي االتحاد االوريب يف هذا املوضوع املسلك البناء الذي يلبي روح تعاوننا ورشاكتنا.

ونحن نعمل بشكل مواز يف مجال تحديث وتطوير االتفاقية الخاصة بتسهيل منح التأشريات 

لعام 2006. ونحن نسعى لتحرير وتبسيط عملية منح التاشريات مبا يف ذلك لحملة جوازات 

سفر العمل واملهامت الرسمية وتوسيع قامئة» املستفيدين» الذين ميلكون الحق يف الحصول 

عىل تأشريات متعددة السفرات مع اإلعفاء من تسديد الرسوم املتعلقة بذلك.

وكانت نقطة تحول هامة عملية التوقيع يف كانون االول (ديسمرب) عام 2011 يف موسكو عىل 

لسكان  التنقل  بتخفيف رشوط  املتعلقة  املشرتكة  الحكومية  البولندية   – الروسية  االتفاقية 

املناطق الحدودية وهو ما سهل كثريا عمليات الزيارات املتبادلة بني سكان منطقة كالينينغراد 

وبولندا.

كل هذا يعترب خطوات عملية تسهل وتحسن ظروف التنقل ودخول أوربا بالنسبة ملئات اآلالف 

من مواطني روسيا بقصد السياحة او االلتقاء مع االقرباء وبقصد التعليم.
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يف  الكامنة  االمكانيات  وتنفيذ  الجانبني  بني  العالقات  لتطوير  القوية  الدفعات  بني  ومن 

العالقات،ميكن ذكر مقالة الرئيس فالدميري بوتني تحت عنوان «روسيا والعامل املتغري».وفيها 

دعا الرئيس الرويس لتكوين مجال اقتصادي وانساين موحد من االطليس اىل املحيط الهادئ.

فيها  التقدم  واعتقد  الثنايئ  تعاوننا  يف  االنية  املواضيع  بعض  بتحديد  ساقوم  جانبي  ومن 

روسيا  اوربا»بني  «اتحاد  بتكوين  والخاصة  املقالة  يف  الواردة  االهداف  تحقيق  سيساعد 

واالتحاد االوريب.

ومن بني املواضيع الرئيسية يف التعاون بني روسيا واالتحاد االوريب ميكن ذكر موضوع نظام 

العبور بدون تأشريات. وهذا األمر ميس املاليني من مواطني روسيا ودول االتحاد االوريب.

ومن املستبعد أن يكون هناك أي موضوع آخر مثل موضوع نظام التأشريات ،ميكن ان يلعب 

دور ورقة عباد الشمس ويحدد مدى صدق الرشكاء يف عملية بناء مجال اسرتاتيجي مطور 

ومحدث.

يف كانون االول (ديسمرب) عام 2011 وخالل قمة «روسيا – االتحاد االوريب» يف بروكسيل تم 

إطالق تنفيذ عملية «الخطوات املشرتكة»والتي ميكن عربها االنتقال اىل نظام دخول مواطني 

كل طرف اىل الطرف اآلخر يف زيارات قصرية بدون تأشرية. ولكن هذه العملية تتطلب تحقيق 

الكثري من الضبط واملقارنة وتقريب الترشيعات والقوانني وطرق املامرسة والوثائق املستخدمة 

من قبل الجانبني مبا يف ذلك تلك الهادفة ملنع استخدام الحدود املرشوعة من قبل الجرمية 

املنظمة والتجارة بالرش وتهريب املخدرات.

متى سيتم  والقول  مواعيد محددة  التكهن وتحديد  اآلن  الصعب حتى  يزال من  ال  وطبعا 

املهامت  من  جدا  الكبري  الحجم  بسبب  وذلك  الجانبني  بني  التأشريات  نظام  من  التخلص 

نقطة  أن  اعتقد  ولكني  لذلك.  للتوصل  تحقيقها  يجب  التي  والتنظيمية  الفنية  والخطوات 

االهتداء الزمنية الطبيعية لتحقيق مثل املوضوع املصريي والهام تعترب االلعاب االوملبية الشتوية 

يف سوتيش عام 2014.

أننا أخذنا نسمع يف الفرتة األخرية من رشكائنا الكثري من الشكاوى عن تزايد  ويجب القول 

تيارات املهاجرين اىل االتحاد االوريب من االتجاه الجنويب وهو ما يهدد بزيادة مستوى الجرمية 

وزيادة التوتر االجتامعي واحتامل وقوع االعامل االرهابية والفوىض واعامل الشغب يف دول 
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وال شك ايضا يف ان روسيا االتحادية معنية متاما يف املحافظة عىل االتحاد االوريب كقوة سياسية 

واقتصادية قوية. وتم االعالن عن ذلك بدون اي ابهام خالل قمة روسيا –االتحاد االوريب الثامنة 

والعرشين التي عقدت يف 15-14 كانون االول (ديسمرب) عام 2011 يف بروكسيل. وروسيا تعمل 

االزمة  من  الخروج  عملية  يف  االوريب  االتحاد  ملساعدة  بالكلامت  وليس  الواقع  ارض  عىل 

االقتصادية. ويف العام املايض 2011 زاد حجم التبادل التجاري بني الجانبني مبقدار الثلث اي 

حتى 307 مليار يورو. وتحتفظ روسيا بنسبة 41 باملئة من عمالتها الصعبة باليورو. ويف ترشين 

الثاين (نوفمرب) من عام 2011 تم تشغيل املرحلة االوىل من خط نقل الغاز الرويس اىل اوربا 

اوربا من  اىل  الرويس  الغاز  لنقل  الثاين  الخط  الشاميل) وقريبا ستبدأ عملية تشييد  (السيل 

الجنوب (السيل الجنويب) .وهذا جعل اوربا تحصل عىل منظومة تزويد بالغاز مضمونة توفر 

لها االمن يف مجال الطاقة لعرشات السنني الحقا.

الدول  ومجموعة  الكبار  الثامنية  مجموعة  ويف  الدويل  النقد  كمشارك يف صندوق  وروسيا 

العرشين تساهم بشكل فعال يف صياغة القرارات املشرتكة املوجهة اىل نرش االستقرار يف الوضع 

االقتصادي املايل يف دول منطقة اليورو.

وال بد من االشارة اىل وجود العدد الكبري من قنوات الحوار والتعاون التي تربط بني روسيا 

الجانبني يف كتلة موحدة تسمح مبناقشة وبالتفصيل  القنوات تربط  واالتحاد االوريب وهذه 

مختلف املسائل واملواضيع-بدءا من االمن النووي وحتى الرقابة املالية. وعالقات التعاون بني 

الجانبني قامت عىل مدى عرشين عاما واكرث واثبتت تجاعتها ويايت يف ذروتها قمة «روسيا – 

االتحاد االوريب» التي تعقد مرتني يف العام /وبني القوسني اود املالحظة ان روسيا متتاز يف وضعها 

عن كل الدول التي تحمل صفة «الرشيك االسرتاتيجي»لالتحاد االوريب وذلك فيام يخص عدد 

اللقاءات عىل مستوى القمة يف العام/وتلعب القمم املذكورة الهام جدا يف تعميق التعاون بني 

الجانبني وإغنائه مبحتويات محددة.

املتبادلة تعترب  لتكوين عالقات تقوم عىل املساواة والفائدة  املرشد االسايس  ان  وال شك يف 

«خارطة الطريق» التي تم اقرارها يف قمة «روسيا – االتحاد االوريب»يف 10 ايار (مايو) عام 

اربعة مجاالت عامة (االقتصاد والحرية، واالمن  العالقات يف  2005 يف موسكو وهي تحدد 

والقضاء، واالمن الخارجي ،والعلوم والتعليم والنواحي الثقافية).
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النقدي  االتحاد  اسس  اخذت تخرب  التي  التنافسية  القدرة  الهوات يف مجال  العام وعىل 

االوريب. ومن هنا جاءت عمليات االصالح التي جرت يف 2012-2010 ومن ضمنها ليس فقط 

بل   – امليزانية  مبجموعة  يسمى  ما  واالدارة-  والتنسيق  االستقرار  اتفاقية  عىل  التوقيع 

1997 وتكوين  لعام  اتفاقية االستقرار والنمو  واالجراءات االخرى االقل شهرة مثل تعزيز 

امليزانية  مجال  ويف  االقتصادية  السياسة  وتنسيق  املالية  والرقابة  املالية  املساعدة  اليات 

والوقاية وتعديل اي خلل يف توازن الحالة االقتصادية العامة. اي بكالم اخر ميكن القول ان 

زعامء دول االتحاد االوريب يواصلون، طبعا مع بعض الصعوبات الكبرية ،السري عىل طريق 

البناء االوريب.

واكرث من ذلك ميكني املخاطرة والقول ان عملية التكامل االوريب اجتازت «نقطة الالعودة».

السوق  التكامل مبا يف ذلك  التي يعطيها لهم  الجمة  الفوائد  باتوا يدركون جيدا  فاالوربيني 

الداخلية املوحدة ونظام العبور بدون تاشريات (شينغني)والعملة االوربية املوحدة وسياسة 

التجارة الخارجية املوحدة.وهم يدركون كذلك انهم سيتمكنون من الصمود يف ظروف العوملة 

فقط عن طريق الكيان املوحد يف االقتصاد العاملي. وطبعا هم ال يحرتقون شوقا للعودة اىل 

واقع «وسيرتفيل»الذي كانت الدول االوربية تقف خالله عىل حدود الحرب بني بعضها.

لهذا السبب حسب اعتقادي ستبقى اوربا موحدة بهذا الشكل او ذاك حتى لو تطلب ذلك 

بذل الجهود يف اطار القاعدة الوثائقية القانونية لالتحاد االوريب او خارج حدودها – اي االليات 

املتعددة الرسعة التي تساعد يف ترسيع تقدم الدول االكرث تطورا يف املجال االقتصادي وهو ما 

سيزيد من وترية عملية التكامل بني دول «النواة» االوربية.

وميكن القول ان االتحاد االوريب وعىل الرغم من كل مشكالتها املعقدة يبقى افضل وانجع 

القارة االوربية واحد  العامل كله وهو من دعامات االستقرار السيايس يف  منوذج للتكامل يف 

العنارص الهامة جدا يف منظومة العالقات الدولية املتعددة االقطاب.

وال شك يف ان تجربة الدول االوربية التي بارشت وبعد الحروب الدامية يف القرن العرشين ،من 

تكاميل توحيدي وفوق وطني يهدف اىل ضامن «السالم  بناء مرشوع  الصفر عمليا بعملية 

الدائم»يعترب املنار امليضء ليس فقط للقارة االوربية بل وللكثري من مناطق العامل التي تحول 

السري عىل طريق التكامل االقليمي.
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يبدو واضحا طبعا ان فكرة ونظرية التكامل االوريب متر يف الوقت الراهن يف فرتة ال تعد من 

الثانية يجري الحديث عن اوربا ليس كواحة  افضل فرتاتها. وألول مرة منذ الحرب العاملية 

لالستقرار بل وعىل خالف العادة كمركز لالضطراب املايل واالقتصادي. ومن املعروف ان منطقة 

اليورو تعاين منذ فرتة وال تزال من مشكالت ديون سيادية وهي ترتافق برتاجع اقتصادي وجمود 

وانكباح يف عمليات التكامل وتدهور يف «التفاؤل»االوريب يف املجتمع. ويف الفرتة االخرية تزايدت 

يف بعض دول االتحاد االوريب شعبية ونفوذ القوى القومية املتعصبة الراديكالية. وبشكل اوسع 

املثال االفضل  التي تعترب  الدولة االوربية  باتت تشمل منوذج  الخطر  القول ان دائرة  ميكن 

للرخاء.

ويجب القول ان معاهدة لشبونة املجددة لعام 2009 والخاصة مبنظومة املؤسسات االوربية، 

تصطدم ببعض الصعوبات الواضحة . وال بد من القول ان الكثري من املراقبني داخل القارة 

وخارج حدودها بارشوا بالحديث عن بدء «غروب» اوربا املوحدة التي عىل ما يبدو مل تصمد 

امام اندفاع ورضبات العوملة والنهوض االقتصادي لدول مجموعة «بريكس».

ولكن يسود االعتقاد ان االشاعات عن نهاية التكامل االوريب مهولة وفيها الكثري من التضخيم 

– حتى عىل خلفية احتامل خروج اليونان من منطقة اليورو الذي يجري بحثه كثريا يف هذه 

االتحاد  من  الجنوبية  املناطق  يف  الحالة  هذه  يف  الدومينو  مبدأ  حدوث  واحتامل  االيام 

االوريب.

وتجدر االشارة اىل ان املرشوع االوريب عادة وعند التعرض لتأثري لقوى الطرد املركزي يتهدم 

ليس بشكل خطي بل مع بعض التأخري ومع األمل يف محاولة العودة –ولنتذكر عىل سبيل املثال 

«ازمة الكريس الفارغ»يف عام 1965 وفشل دستور االتحاد االوريب خالل االستفتاءات الشعبية يف 

فرنسا وهولندا يف 2005.

ولكن بعض املراقبني املقربني من االتحاد االوريب يؤكدون عىل ان االزمات بالذات كانت دوما 

تساعد يف اخراج التكامل االوريب من السبات.

واليوم تدفع االزمة يف منطقة اليورو والهزات التي تتعرض لها،باالوربيني اىل ادراك وتفهم 

االدارة  يف  واالساسية  الرئيسية  العنارص  عىل  املركزية  فرض  بدون  بسيطة —  حقيقة 

الوضع االقتصادي  التوازن يف  املتزايد يف  التزعزع  التغلب عىل  االقتصادية لن يتمكنوا من 
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ال شك يف ان تكوين واقامة عالقات رشاكة متعددة االتجاهات 

مع  املتبادلة  واملنفعة  املساواة  اساس  وعىل  واملستويات 

احد  املنظور  املستقبل  يف  وستبقى  كانت  االوريب  االتحاد 

االولويات الهامة يف السياسة الخارجية لروسيا وتعترب اساس 

املحافظة عىل الرصح املستقر لالمن االوريب.

واالتحاد االوريب ليس فقط من اكرب رشكائنا يف املجال االقتصادي 

الطاقة  موارد  تصدير  اسواق  اكرب  من  فقط  وليس  التجاري 

الروسية بل واملصدر الرئييس للتكنولوجيات واالستثامرات.ونحن 

اليوناين  الدقيقة من االرث  الخيوط  باملاليني من  معا نرتبط 

الروماين والثقافة املسيحية وبواسطة التطور التاريخي املشرتك 

والتقاليد واملثل العليا املشرتكة ودالئل االهتداء االخالقية.

وتعترب روسيا واالتحاد االوريب من مراكز القوة الدولية الهامة 

يف  وخالقة  كبرية  مساهمة  يساهامن  وهام  العامل  يف  جدا 

جعل  ويف  والعاملي  االقليمي  والسالم  االمن  عىل  املحافظة 

العامل اكرث ازدهارا واستقرار.

فالدميري تشيجوف
املمثل الدائم لروسيا لدى االتحاد 

االوريب

الرشاكة االسرتاتيجية بني روسيا 
واالتحاد االوريب:

االزمة االوربية ليست ذريعة 
اللتقاط النفس

Владимир ЧИЖОВ, Постоянный представитель России при ЕС в Брюсселе
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО РОССИЯ — ЕС: ЕВРОКРИЗИС — НЕ ПОВОД ДЛЯ ПЕРЕДЫШКИ
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لكل الناس من كل املخاطر يف كل مكان وزمان. ولكن هذه املهمة يف غاية التحقيق بالنسبة 

للحكومات حتى يف اوقات السلم.

وجدير بالذكر ان احداث «الربيع العريب» وتجرية عمليات حفظ السالم من قبل االمم املتحدة 

تتطلب التحليل الصادق والخروج باستنتاجات عميقة ورصيحة. وفقط هذا ميكن ان يضمن 

قدرة املجتمع الدويل ومجلس االمن الدويل عىل ابداء رد الفغل الرسيع والفعال عىل النزاعات 

التي تظهر مبا يف ذلك يف سياق تحقيق مهمة حامية السكان املدنيني.

Международная

ЖИЗНЬ
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ويف الكثري من الحاالت تحاول السلطات الرسمية اخفاء حجم املشكالت االنسانية تقوم بانكار 

وجود حاجة لحصول السكان عىل املساعدات االنسانية او تطالب بتنسيق نشاطات املنظامت 

االنسانية مع هيئات املختصة يف هذه الدولة وهو ما يتسبب بظهور عقبات بريوقراطية امام 

عمل هذه املنظامت بسبب وجود عدم ثقة بها.

النزاعات بصياغة عدة نقاط اساسية يجب أن تدخل يف اساس  سمح تحليل تجربة تسوية 

فلسفة رد الفعل عىل االزمات:

1. يجب ان تحظى الدبلوماسية الوقائية مبرتبة الصدارة وتكون الطريقة  االولوية يف تسوية 

اوضاع االزمات املختمرة.

2. يجب استخدام كل الطرق القانونية املسموح لها لحامية السكان املدنيني ويجب اعطاء 

االولوية لتقديم املساعدة للدول لتقوية امكانياتها يف مجال حامية املدنيني. 

3. يجب ان يكون استخدام القوة مبا يف ذلك تحت ذريعة رضورة تنفيذ «املسؤولية يف مجال 

الحامية»،

من الصالحيات الحرصية ملجلس االمن الدويل كام ينص عىل ذلك ميثاق االمم املتحدة. 

4. يجب ان تتطابق رشوط تنفيذ العملية العسكرية مع ما ورد يف تفويض مجلس االمن الدويل  

وان يتم تحقيق مع االلتزام التام مبعايري القانون الدويل.. 

وزمنية  قانونية  القوة حدود  باستخدام  الدويل  االمن  مجلس  تفويض  يتمتع  ان  يجب   .5

واضحة.

6. يجب ان يحصل مجلس االمن الدويل عىل تقارير دقيقة من االطراف التي تحصل منه عىل 

تفويض باستخدام القوة.

ومن املهم جدا االخذ بعني االعتبار الخصائص االقتصادية واالجتامعية والتاريخية والدينية 

والثقافية وغريها لدى دول املنطقة وكذلك طبيعة كل نزاع والسبب االسايس له وطرق تسويته.

ال شك يف ان ضامن حامية السكان املدنيني تعترب جزءا ال يتجزا من التسوية املعارصة لالزمات. 

ولكن ولالسف نرى ان النجاح يف مجال االبداع الترشيعي النظري ال يتطابق بشكل دائم مع 

تحسن الوضع عىل االرض.هنا من املهم جدا ان نتمكن من التقييم الواقعي لالمكانيات املتوفرة 

وتكييف معها االليات املناسبة لرد الفعل.طبعا هناك رغبة حقيقية وصداقة بتوفري الحامية 
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ومن املعروف ان السكرتري العام لالمم املتحدة قام بتشكيل مثل هذه اللجان للتحقيق يف غيينا 

(للتحقيق يف الجرائم التي وقعت خالل العنف يف ايلول 2009) ويف السيالن (لتقديم االستشارة 

يف مسائل تحديد املسؤولية عىل انتهاك معايري القانون االنساين ومبادء حقوق االنسان وخاصة 

الدولة بنفسها  الدولة. والحقا قامت سلطات هذه  النزاع يف هذه  الختامية من  يف املراحل 

نهاية  اللجان تتعلق يف  التجربة عىل ان فعالية مثل هذه  االلية). وتدل  بكتوين مثل هذه 

املطاف باملوافقة عىل نشاطاتها ومستوى التعاون معها من قبل الدول املشاركة فيها.

ويف الفرتة االخرية تسمع من قسم من االرسة الدولية بعض املقرتحات التي ترص عىل االستخدام 

الفعال اكرث لصالحيات مجلس االمن الدويل لتسليم هذا «امللف» اوذاك للنظر فيه من قبل محكمة 

الجنايات الدولية الن هذه املحكمة بالذات ميكنها ان تضمن حتمية العقاب لكل من ينتهك بشكل 

فظ معايري القانون االنساين الدويل بالنسبة للمواطنني املدنيني (عىل سبيل املثال قرارات محكمة 

الجنايات الدولية واملحكمة الدولية الخاصة بدولة سرياليون وبالذات ضد ت.لوبانغي وش.تايلور).

طبعا ميكن ملجلس االمن الدويل ان يستخدم الوسائل املخول له بها وتاسيس محاكم دولية وتحديد 

اشكال تعاونه مع محكمة الجنايات الدولية.ولكن يجب ان ندرك ان طرق الوسائل املخول بها ال 

ميكنها حل كل املشكالت ولها حدودها. ويكفي ان نتذكر انه ويف الكثري من الحاالت (مبا يف ذلك يف 

العراق) مل تتمكن اجراءات التقييد ان تلعب الدور الفعال. ولكن ان قام مجلس االمن الدويل باتخاذ 

القرار بفرض العقوبات فيجب الرتكيز عىل من سيشمله ذلك بالتحديد وكذلك استبعاد االمور 

االنسانية من مادة العقوبات وتحديد مواعيد رسيان االجراءات املقرتحة وكذلك تحديد معايري 

واضحة بخصوص الغائها الحقا.و اال ويف حال العكس ستتسبب العقوبات مبعاناة كبرية للسكان ولن 

ترض كثريا بالطبقة الحاكمة. وال يجوز بتاتا محاولة فرض عىل مجلس االمن الدويل استخدام العقوبات 

التي تفرضها دول او منظامت اقليمية وهو ما ترص الدول الغربية تطبيقه عىل ايران وسورية.

وجدير بالذكر ان العديد الوكاالت و املنظامت االنسانية الدولية تبدي يف الفرتة االخرية فعاليات 

متزايدة يف النقاط الساخنة يف العامل .وتتضمن مهامت هذه الوكاالت واملنظامت تخفيف معاناة 

املدنيني يف مناطق النزاع. ويالحظ يف املجال الكثري من املشكالت واهمها قيام االطراف املتنازعة 

القتال وهو ما حدث مرات عديدة يف  االنسانية اىل مناطق  مبنع دخول عنارص املؤسسات 

الصومال والكونغو الدميقراطية.
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بالذات يف عدم  املدنيني تكمن  فعالية يف حل مشكلة حامية  االكرث  الطريقة  ابسط  وبكالم 

السامح بوقوع النزاع او عن طريق الوقف الرسيع للمواجهة يف املناطق التي تالحظ فيها.

وهنا يبدو رضوريا العمل املطرد يف تطوير وسائل التحذير املبكر وتطوير اليات منع وقوع 

النزاعات وكذلك الدبلوماسية الوقائية (الوساطة واملفاوضات) وتحديد والتخلص من االسباب 

التي تؤدي اىل العنف بشكل كبري وتعزيز سيادة القانون و»االدارة الجيدة» والشفافية وغريها.

وبفضل تركيز اهتامم وسائل االعالم العاملية عىل رضورة حامية السكان املدنيني يجري الحديث 

بشكل كبري عن ذلك يف املراحل الحادة والساخنة من النزاعات املسلحة (هكذا كان يف البلقان ويف 

العراق وليبيا وسورية وافغانستان) وينتاقص الحديث عن ذلك كثريا يف مرحلة التسوية السياسية 

وبناء عملية السالم. ولكن ويف العديد من الحاالت يظهر»فراغ االمن» بالذات يف املرحلة االنتقالية 

عندما تكون املؤسسات الوطنية ال تزال يف طور التكوين والتايل غري قادرة عىل ضامن املستوى 

االدىن من االمن للسكان املحليني. ومن املعروف ان الجهات املانحة الدولية تخىش االستثامر يف 

البنيات الضعيفة النها تخاف من الفساد ومن االستخدام غري العقالين للموارد املالية او النها غري 

معنية يف تنفيذ مشاريع كربى يف مجال اعادة البناء االقتصادية االجتامعية. واملثال الساطع عىل 

ذلك الطريق الطويل واملعقد وغري الناجع حتى االن يف بناء الدولة يف الصومال.

ولتحقيق النجاح امللحوظ يف مرحلة ما بعد النزاع بالذات من املهم ان يتم تركيز االهتامم 

الكبري عىل عملية اعادة بناء مؤسسات السلطة الوطنية وتنفيذ التسوية السياسية حتى النهاية 

(الحوار الوطني ونزع السالح واصالح قطاع االمن وسيادة القانون وغريه) والبحث عن حلول 

ناجعة للمشكالت االقتصادية واالجتامعية. وتبدو مهمة جدا الخصائص االقليمية التي تؤثر 

والنزاعات عىل  الطبيعية  االرايض واملوارد  (الرصاع عىل  النزاع  العام يف منطقة  الوضع  عىل 

الحدود واالرهاب والجرمية املنظمة).

وال شك يف ان انتهاك معايري القانون االنساين الدويل بالنسبة للمدنيني يجعل انيا جدا موضوع 

رضورة فرض العقوبة عىل من يرتكب ذلك بحيث ال يكون هناك مفر منها. ويجب ان تصبح 

املؤسسات القضائية الوطنية اآللية االساسية لحل هذه املشكلة. ولكن ويف ظروف النزاعات قد 

تظهر الشكوك مبدى حيادية وموضوعية واستقاللية هذه املؤسسات.ويف هذه الحالة تعطى 

االفضلية للمؤسسات القضائية الدولية واللجان الدولية العاملة يف مجال التحقيق يف الجرائم.
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قنابل ومدافع هاون ونوهت  للطائرات وقواذف  تتضمن صواريخ محولة مضادة  السورية 

الصحيفة بان هذه االسلحة هي تلك التي اختفت قبل فرتة من مخازن سالح القذايف.

ولكن كل ما ذكر اعاله ال يعني بتاتا اننا ننكر دور نظرية «املسؤولية يف مجال الحامية». عىل 

العكس نحن نرى ان املهمة تكمن يف جعلها من االقسام العضوية الحيوية يف الحياة الدولية 

املعارصة وعىل اساس املعايري السارية يف القانون الدويل وقرارات قمة 2005 . ويف حال العكس 

لن تكون هذه النظرية فعالة ولن تكون حتام عادلة. ولذلك من الصعب جدا املوافقة مع مقولة 

املستشار الخاص للسكرتري العام لالمم املتحدة لشؤون «املسؤولية يف مجال الحامية» إ. الك 

الذي قال «ال يوجد لدينا وقت وال نستطيع االنتظار حتى تحصل املسؤولية يف مجال الحامية 

عىل ابعاد النظرية الكاملة املثالية». أال توافقوا معي عىل ان هذا القول يذكر بالعبارة التي 

تقول:»املهم هو االنخراط يف االمر وبعد ذلك سرنى ما سيحدث». اعتقد ان العكس صحيح. قبل 

االنخراط يجب تحديد االساس القانوين لهذه النظرية ليك نتمكن من تجنب عواقبها املدمرة.

ويف هذا االتجاه نفسه يسري تفكري الكثري من الدول التي ترى نواقص كثرية يف مسلك السيد الك 

وانصاره. لقد طرحت الربازيل وأيدتها الحقا الصني،مبادرة «املسؤولية عند الحامية»التي تنص 

عىل أنه عند اتخاذ القرار باستخدام القوة عند الرد عىل وجود خطر يهدد السكان املدنيني 

بالنسبة لكل  بالنسبة المن املدنيني وكذلك  البداية تقييم عواقب هذه االجراءات  يجب يف 

تنفيذ  لو نجم عن  انه  الدولية بشكل عام. وتكمن فكرة ومغزى هذا االقرتاح يف  العالقات 

عمليات استخدام القوة العسكرية وقوع انتهاكات ملعايري القانون االنساين الدويل وبالتايل مقتل 

املدنيني فيجب ان يتحمل مسؤولية ذلك اولئك الذين وقفوا وراء مبادرة استخدام هذه القوة.

وطبعا مل ينل هذا املسلك اعجاب كل الرشكاء.

ومن الواضح أنه سيصبح من املمكن تحقيق نتائج حقيقية يف مجال حامية السكان املدنيني 

فقط ان تم االبتعاد عن التسييس وعن استخدام املعايري املزدوجة. يجب ان يصبح التدخل 

العسكري الوسيلة االخرية املفروضة التي تستخدم يف حالة استنفاذ كل الوسائل الدبلوماسية 

والعقوبات املنسقة عن طريق مجلس االمن الدويل ومع عدم بقاء وسائل اخرى للتسوية. 

واملهم هو ان اي قرار باستخدام القوة يجب ان يحظى مبوافقة مجلس االمن الدويل. ويف ذلك 

بالذات يكمن مفتاح نجاح ترصفات املتجمع الدويل.
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واالن لنتحدث عن ليبيا حيث بدات االمور بالكالم عن حامية اللسكان املدنيني من تعسف 

الطاغية القذايف. يصف انصار تنفيذ نظرية «املسؤولية يف مجال الحامية» عرب وسائل القوة 

العسكرية ،السيناريو الليبي بالنموذج املثايل البداء رد الفعل املطلوب عىل االزمات.ومن هنا 

يتم مد الجسور نحو الوضع يف سورية عىل الرغم من انه يبدو اضحا عىل ان االمور مل تهدأ بعد 

يف ليبيا وال يزال من السابق الوانه وضع نقطة الختام يف املوضوع. االزمة ال تنتهي هناك حيث 

تتم مبساعدات خارجية االطاحة بالحكومة التي ال تنال رضا بعض الدول. هذه االزمة تبدأ من 

ذلك وقد تحول البالد التي تعصف بها اىل «دولة منهارة».

ما يجري حاليا يف ليبيا يثري القلق الكبري الن االمور قد تتطور فعال يف هذا االتجاه. لقد تم 

تنايس وبرسعة كبرية الهدف االسايس الذي تم االعالن عنه يف بداية الوضع الليبي وهو حامية 

السكان املدنيني. لقد ادت الفوىض التي عمت يف البالد وكذلك تزايد التناقضات والخالفات بني 

القبائل ومحاوالت زعامء بعض املناطق االعالن عن استقالليتهم، اىل تاجج العنف الذي غالبا 

انتهاكات  ليبيا تشهد حاليا  ان  املدنيني. وال شك يف  السكان  اكرث ضحاياه من بني  ما يكون 

لحقوق االنسان مبستويات ال تقل عام كان يجري يف هذا املجال خالل عهد القذايف. وتدل عىل 

املؤسسات  وتقارير  الدولية  االنسان  الدفاع عن حقوق  ذلك شهادات منظامت  وقوع كل 

ذلك  يف  تكمن  أن  املعقول  من  املتحدة.هل  االمم  يف  املجال  هذا  يف  املختصة  والهيئات 

«املسؤولية يف مجال الحامية»؟.

تنفيذ  االنسانية ال يجوز  للمبادئ  الدويل وكذلك وفقا  القانون  انه ووفقا ملعايري  ال شك يف 

املسؤولية يف املحافظة عىل حقوق مجموعة عىل حساب انتهاك حقوق مجموعة اخرى.وإال لن 

يكون من املمكن اعتبار مثل هذه النظرية عادلة يف القرن الحادي والعرشين. ال يجوز بتاتا 

اهامل النواحي االقليمية يف االزمة الليبية:االنتشار العشوايئ للسالح من هذه الدولة مبا يف ذلك 

الصواريخ املحمولة املضادة للطائرات وكذلك فرار وانتشار املختصني العسكريني املحرتفني وهو 

ما يؤدي اىل زعزعة االستقرار يف الدول املجاورة.وهذا االمر يبدو واضحا يف الدول القريبة من 

ليبيا وبالذات يف مايل التي شهدت قبل فرتة محاولة انقالب عسكرية جرت وبشكل واضح تحت 

تاثري االحداث الليبية وهو ما وضع وحدة ارايض هذه الدولة يف دائرة الخطر. قبل فرتة نرشت 

صحيفة» تاميس» الربيطانية معلومات تفيد بتوريد كمية كبرية من األسلحة لفصائل املعارضة 
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التابعة لالمم  السالم  امكانيات وفعالية قوات حفظ  ان  االحيان نرى  اغلب  العمليات. ويف 

املتحدة يف مجال الحامية تتقيد وتبدو محدودة بسبب عدم كفاية العنارص البرشية ونقص 

املعدات العسكرية واملواد املادية التقنية

ويضطر عنارص قوات حفظ السالم للعمل يف ظروف سياسية غري مستقرة «ال ميكن السيطرة 

عليها» وعمليا مع االنعدام الكامل للظروف املطلوبة يف مجال االمن.من املعروف أنه كان مينع 

يف السابق الرد عىل النار باملثل وعادة كانت العمليات تتم يف ظروف وقف اطالق النار ومع 

موافقة اطراف النزاع بهدف اقامة مناطق عازلة وفصل االطراف أما اآلن نرى ان «القبعات 

الزرق» تضطر للعمل يف ظروف ترافقها العمليات القتالية بشكل كامل وهو ما يؤدي بالنتيجة 

اىل جر عنارص قوة حفظ السالم لالنخراط يف العمليات القتالية بدون ارادتهم وهو ما يسفر عن 

زيادة الضحايا بينهم.

ولذلك ليس محض صدفة أنه ويف سياق تنفيذ العمليات املتعددة املهامت والعنارص التي تعترب 

هذه  من  واحدة  فقط  تبقى  ولكنها  الهامة  عنارصها  من  املدنيني  السكان  حامية  مهمة 

املهامت،تظهر خالفات بخصوص اي اجراءات رد الفعل يجب ان تعترب موازية ومناسبة ملا 

يجري عىل ارض الواقع.والحقيقة الواقعية ال تزال تدل عىل عدم وجود مسالك مشرتكة وغالبا 

تتحذ مواقف الالعبني االساسيني انطالقا من نظراتهم الشخصية السلبية وااليجابية وكذلك من 

املهمة السياسية املطلوبة يف هذا الوضع السيايس اوذاك.

وعند الحاجة يفضل املشاركون يف عملية التدخل بالقوة، تجاهل الواقع الذي يقول ان عملية 

التدخل بالقوة العسكرية غالبا ما تؤدي اىل وقوع اعداد اكرب من الضحايا بني املدنيني ويرافق 

ذلك انتهاكات جدية يف مجال حقوق االنسان وبالدرجة االوىل حق االنسان بالحياة.

ويف هذا املجال يبدو مثاليا ما جرى يف العراق. قامت واشنطن يف عام 2003 بتشكيل تحالف دويل 

لتغيري النظام الحاكم يف بغداد وعىل الرغم من ان هذا التحالف مل يضع ضمن مهامته الرسمية 

حامية املدنيني يف العراق اال ان الدعاية واالعالم املرافق للعملية ركز طبعا عىل أن ظروف معيشة 

الشعب العراقي بدون صدام حسني باتت افضل وآمنة اكرث. ولكن هذا القول مثري للشكوك كثريا 

وخاصة وان االنباء الواردة يوميا من العراق تشري اىل وقوع العمليات االرهابية التي تقتل وتجرح 

الكثري من املدنيني.هل ميكن بعد ذلك القول ان حياة السكان املدنيني باتت افضل او امنة اكرث؟
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من بني االمثلة االخرية كانت حالة ليبيا الحالة التي اثارت اكرث الخالفات والجدل وبالذات اآلن 

ويف سياق االزمة السورية .

وبدون شك يثري وجود االدراك املختلف لطرق واهداف حامية السكان املدنيني الصعوبة يف 

عملية تنسيق اجراءات رد الفعل الجامعي عىل االزمات املعقدة وخاصة يف الوضع الذي يبدو 

فيه واضحا وجود هدف تغيري النظام الحاكم غري املالئم لبعض الدول.

وطبعا ان نرى ان اكرث االمثلة املفهومة من الناحية الحقوقية والقانونية عن التدخل االنساين 

تقدم  القوات  املتحدة.هذه  لالمم  الزرق»التابعة  «القبعات  تنترش  املناطق حيث  توجد يف 

املساعدة عادة يف ضامن وتوفري حامية السكان املدنيني عند وجود تفويض بهذا الخصوص من 

مجلس االمن الدويل.ويقع عىل عاتق املجلس الدور الرئييس يف توفري املوارد الالزمة لتنفيذ 

عمليات املحافظة عىل السالم وكذلك كل الصالحيات الرضورية لحل املهامت املعقدة التي 

كلفتها بها االرسة الدولية.

ولكن نرى احيانا ان الذين يسعون لصدور قرارات من مجلس االمن الدويل تتضمن حامية 

تفسري  طرق  عن  وذلك  للمناورة  الدقيقة  غري  النقاط  الستخدام  املدنيني،يسعون  السكان 

الصالحيات املعطاة لقوة حفظ السالم وفقا لرؤيتهم . ففي ساحل العاج عىل سبيل املثال تم 

التدخل بشكل مبارش بدون وجود تفويض بذلك من مجلس االمن الدويل يف ازمة انتخابية يف 

تلك الدولة يف اذار /مارس/ — نيسان /ابريل/ من عام 2011 . وقام موظفو االمم املتحدة 

بانتهاك املبدأ االسايس املتعلق بالحياد خالل عمليات حفظ السالم وذلك عندما وقفت بعثة 

االمم املتحدة بشكل سافر اىل جانب احد طريف النزاع.ولعب ذلك من حيث الجوهر الدور 

الحاسم يف فوز املعارضة يف نتيجة النزاع العسكري الذي اندلع يف البالد.

واي كانت نتيجة التطورات السياسية يف هذه الدولة االفريقية (التي ال تزال تعاين من عدم 

االستقرار) ميكن القول ان هذا السلوك من جانب االمم املتحدة يعترب املثال الصارخ لالنحياز 

وهو ما يتعارض مع القواعد االساسية لعمليات حفظ السالم.

ولنبتعد قليال عن موضوعنا الرئييس ونالحظ ان املتطلبات الحديثة نحو الجيل الجديد من 

العمليات –باتت اكرث شدة واكرث دينامية وتتطلب القدر االكرب من املهنية واالحرتاف ولكن 

لتنفيذ هذه  مواردها  تقدم  التي  للدول  الحقيقية  االمكانيات  مع  بحق  دامئا  يسري  ال  ذلك 

Международная жизнь 2012_arabic new.indd   91Международная жизнь 2012_arabic new.indd   91 13.03.2013   13:22:4513.03.2013   13:22:45



Digest  2012

غينادي غاتيلوف 90

ومن الواضح ان كل االطراف املنغمسة يف النزاع مبا يف ذلك القوات الدولية املوجودة يف تلك 

الرئيسية يف مجال  املسؤولية  الدويل.ولكن  االنساين  للقانون  وفقا  التزامات  تتحمل  املنطقة 

تعزز  ان  الدولية  الجهود  ذاتها ويجب عىل  الدول  عاتق  تقع عىل  املدنيني  السكان  حامية 

ترصفات هذه الدول يف هذا املجال.

ولكن ما يجب فعله عندما تبدو الحكومات غري قادرة او ال ترغب يف حامية مواطنيها؟كيف 

يجب يف هذه الحالة ان تترصف بقية الدول؟ من االجوبة املحددة عىل هذا السؤال كانت 

نظرية «املسؤولية يف مجال الحامية»التي تم تنسيق اطارها من قبل رؤساء الدول والحكومات 

خالل قمة 2005وجدير بالذكر ان عنارصها الرئيسية وردت يف البنود 138 و139 و140 يف 

الوثيقة الختامية لهذه القمة.

وهي تتلخص يف التايل:

-1هذه النظرية ميكن ان تستخدم فقط يف حال الرد عىل االنتهاكات الفظة لحقوق االنسان 

مثل االبادة الجامعية وجرائم الحرب والتطهري العرقي والجرائم ضد االنسانية.

-2 تتحمل الدول املسؤولية االساسية يف مجال حامية سكانها من هذه الجرائم .

-3 دور الجتمع الدويل يتلخص بشكل رئييس يف تقديم املساعدة للدول املذكورة ليك تتمكن 

من تنفيذ مهامتها يف مجال الحامية واما اجراءات االلزام يف اطار «املسؤولية يف مجال الحامية» 

فيمكن ان تتخذ فقط بقرار من مجلس االمن الدويل الذي يعمل وفقا للفصل السابع من 

ميثاق االمم املتحدة وذلك ان بدت االجراءات املدنية غري كافية وان بدت هيئات سلطة الدولة 

الوطنية غري قادرة بشكل واضح عىل حامية سكان الدولة املذكورة.

ولكن التجربة والخربة تبني ان مختلف الدول تفرس هذه النظرية وكذلك طرق تطبيقها بشكل 

مختلف كل عىل هواها.وتظهر اكرث الخالفات حدة عند ما تظهر لحظات تتطلب «ابداء رد 

الفعل الحازم يف الوقت املطلوب»الذي يفرتض عادة التدخل بالقوة.

هل متلك بعض الدول او التحالفات بينها حق الترصف بهذا الشكل ان مل يوافق مجلس االمن 

الدويل ومل يصدر القرار الذي يعطي الحق باستخدام القوة.وهناك سؤال اخر ال يقل اهمية.اي 

واصدر  الدويل  االمن  وافق مجلس  ان  لاللزام حتى  يستخدم  ان  للقوة ميكن  شكل وحجم 

التفويض بذلك؟
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وخاصة طالبان وقتل 410 اشخاص نتيجة العمليات القتالية التي نفذتها القوات الحكومية 

االفغانية وقوات التحالف الدويل العاملة يف افغانستان وكذلك قتل 187 شخصا نتيجة الرضبات 

للقتىل يف  العدد االجاميل  بلغ   2007 الناتو. عتبارا من عام  بها طائرات  التي قامت  الجوية 

افغانستان من املدنيني 11864 شخصا. ومل يتناقص عدد القتىل من املدنيني خالل عمليات 

مكافحة االرهاب يف باكستان واليمن والصومال. ومن املعروف ان القسم االكرب من املدنيني 

يقتل نتيجة االستخدام املتزايد للطائرات بدون طيار.

بهذا الشكل نرى ان االسلحة العالية الدقة التي من املفرتض ان تحمي املدنيني ومتنع وقوع 

الضحايا بينهم تبدو فعالة وتساعد فقط من يستخدمها ألنه ال توجد خسائر يف صفوفهم يف 

الدمار يف املنشات املدنية وتزرع املوت بني  الطائرات بعدها  الذي ترتك فيه هذه  الوقت 

االطفال  من  الضحايا  بني  االعىل  النسبة  تكون  وعادة  منهم.  املدنيني  ذلك  يف  مبا  السكان 

والنساء والكبار بالسن اي بني الذين يعتربون عادة االكرث ضعفا بني كل السكان. وطبعا ال 

ميكن لكل ذلك اال ان يثري موجات االمتعاض والتنديد.وليس محض صدفة ان العديد من 

بدون  اعدام  كعمليات  بدون طيار  الطائرات  استخدام  مييلون العتبار  الدوليني  الحقوقيني 

محاكمة.

الكونغو  جمهورية  من  الرشقي  القسم  يف  سبيل  بالداخل.عىل  النازحني  اعداد  تتقلص  وال 

الدميقراطية يف الفرتة من نيسان /ابريل/ من هذا العام ونتيجة االشتباكات املسلحة بني القوات 

املوالية للحكومة ومجموعات الثوار ازداد عدد النازحني مبقدار 220 الف شخص. لقد متكن 

مجلس االمن الدويل خالل السنوات العرش املاضية من تحقيق الكثري من اجل توفري الحامية 

للسكان املدنيني يف مناطق االزمات والنزاعات.

لقد متت يف االمم املتحدة صياغة اسرتاتيجية مبادئ الحامية للعمليات املحددة ويجري تدريب 

واعداد عنارص قوات حفظ السالم بشكل اجاميل مبا يف ذلك لتنفيذ هذه املهامت. وتم كذلك 

حل املسائل املتعلقة باالسلحة النارية الخفيفة واملعدات العسكرية الخفيفة وااللغام واملواد 

الخطرة االنفجار ويجري تركيز االهتامم بشكل مستمر عىل مشكالت النازحني والالجئني وكذلك 

عىل صياغة اليات فعالة ملساعدة السكان الذين ميسهم النزاع مبا يف ذلك توفري املساعدات 

االنسانية لهم.
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تحمل املسؤولية يف مجال حامية السكان املدنيني من قبل الحكومات ذاتها وعدم اعطاء ذلك 

يف ايدي املجتمع الدويل.

ولكن بعض الدول وبالذات الغربية وعىل الرغم من اقرارها باولوية االجراءات الوقائية اال انها 

تعتقد انه اذا تبني ان هذه االجراءات ليست بالفعالة فيجب ان يبقى تحت ترصف االرسة 

الدولية احتامل استخدام القوة. بدون شك مست رياح التغيري فيام مست، االمم املتحدة ايضا 

من  وانتقلت  ملحوظ  بشكل من  السالم  مجال حفظ  نشاطاتها يف  وتطورت  مبارش.  بشكل 

العمليات التقليدية يف مجال استعادة واملحافظة عىل السالم اىل جهة تنفيذ املهامت املتعددة 

الوظائف واملتعددة العنارص والباهظة التكاليف نسبيا.

وهذه العمليات باتت تحصل اكرث فاكرث عىل التفويض «املعزز» ولتنفيذ هذا التفويض بشكل 

فعال يجري تسليم رجال حفظ السالم املعدات الجوية الحديثة ووسائل املراقبة العرصية. 

وخالل كل ذلك باتت املهمة االساسية والرئيسية تتلخص يف ابداء رد الفعل الرسيع وامليداين 

عىل كل ما يهدد امن السكان املدنيني. وكان ذلك يصل اىل حد استخدام القوة لتحقيق ذلك. 

وتحت غطاء هذه املهمة بالذات تبنى تفويضات غالبية مهامت حفظ السالم وتحدد طبيعة 

واملختصني  الرشطة  اىل  العسكرية  الوحدات  من   – فيها  املشاركة  االطراف  ترصفات  كل 

املدنيني.

وطبعا ميكن اعتبار عملية حامية املدنيني مبا يف ذلك مع استخدام امكانيات االمم املتحدة، من 

املهامت الهامة التي يجب ان تنتهي يف كل مراحلها بتسوية النزاع. ولكن سيكون من الخطأ 

وضعها واعتبارها االولوية الوحيدة املمكنة او – وهذا اكرث سوءا – استخدامها لتربير التدخل 

بالقوة بهدف االطاحة باالنظمة غري املقبولة من جانب بعض الدول.

يعانون ويقعون  املدنيني  السكان  ان  الساخنة» عىل  «النقاط  االمور يف  واقع  تحليل  ويدل 

ضحية للعنف والنزاع نتيجة الهجامت املتعمدة من جانب االطراف املشاركة يف النزاع وكذلك 

الرغبة يف  ابدوا  الذين  اولئك  للقوة من جانب  املتكافئ  او غري  العشوايئ  نتيجة االستخدام 

تسوية هذا النزاع.

عىل سبيل املثال يف افغانستان وحسب معطيات االمم املتحدة بلغ عدد الضحايا بني املدنيني يف 

عام 2011 3021 شخصا وقتل 2332 منهم نتيجة النشاط االرهايب ملسلحي املعارضة املسلحة 
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هذا السؤال عىل ما اعتقد هو االن االكرث مناقشة وبحثا 

بني السياسيني. والحديث عن هذا املوضوع كان يف غاية 

الحدة خالل الدورة الـ 67 للجمعية العامة لالمم 

املتحدة. ومببادرة من مجموعة من الدول جرى عىل 

«ساحات» هذه الدورة عقد فعالية خاصة غري رسمية 

تحت عنوان «املسؤولية يف مجال الحامية: تعزيز االلتزام 

مبنع الرش الكبري». والسبب الذي دعا اىل ذلك يكمن 

طبعا يف ان تغريات جدية حدثت خالل فرتة غري كبرية يف 

الفلسفة العاملية. والتغري االخري يف هذا املجال — 

النزاعات الدرامية يف ليبيا وسورية التي تجرب املرء عىل 

اعادة التمحيص والتدقيق يف التجربة السابقة يف تسوية 

النزاعات.

لقد تم طرح مختلف االراء يف هذا املجال ولكن اللهجة 

تركزت بشكل رئييس عىل اولوية الجهود الوقائية وعىل   

غينادي غاتيلوف
نائب وزير خارجية روسيا

gmgatilov@mid.ru

تجربة التعامل مع االزمة
او من يجب ان تحميه االرسة 

الدولية؟

Геннадий ГАТИЛОВ, Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации
ОПЫТ КРИЗИСНОГО РЕАГИРОВАНИЯ, ИЛИ КОГО ОБЯЗАНО ЗАЩИЩАТЬ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО
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يجوز استخدام هذه املواضيع االساسية القاعدية ال كسالح الرصاع التنافيس وال كطريقة يف 

سبيل الهاء االوربيني عن املخاطر الحقيقية. وندعو كل الرشكاء لتوحيد الجهود لحل املشكالت 

املنهجية الحقيقية فعال.

ونحن ندعو للتنسيق التضامني لجهودنا الن الفوز بالدميقراطية التمثيلية ومن خالل النضال 

الشاق يستحق ذلك فعال. وبعد ذلك ميكن ان تبدأ مرحلة جديدة متاما من تعاوننا االسرتاتيجي.

واين لعىل قناعة تامة من ان القدرة عىل رؤة االهداف االسرتاتيجية الحقيقية سيساعدنا للقيام 

بشكل ادق وصحيح اكرث وارسع «فرز القمح عن الزيوان»ولنعمل معا لتنمية هذه الحبوب من 

اجل الخري العام املشرتك ولنحصل منها عىل مثار جديدة للربملانية الجديدة.

Международная

ЖИЗНЬ
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85روسيا والجمعية الربملانية ملجلس اوربا...

املبارشة لحكام الكيانات الروسية. ويف الدور حاليا قوانني جديدة تغري نظام تشكيل مجلس 

الدوما ومجلس االتحاد وتفرض انتخاب عمد املدن.

وسيواصل مجلس الدوما الحقا القيام وبشكل دقيق وجدي بتحليل سري الحمالت االنتخاية 

الجديدة عىل كل املستويات وسيقوم بشكل عام ببامرسة املراقبة بشكل اكرث فعالية عىل كيفية 

استخدام وتطبيق القوانني. وذلك الننا نرغب عىل االقل ان نكون واثقني من عدم وجود وعدم 

السامح باالخطاء خالل العمل الترشيعي.

«الربملان  منوذج  تطبيق  تم  حيث  البالد  يف  ساحة  اول  الدوا  مجلس  كان  لذلك  وباالضافة 

االلكرتوين» بشكل فعال. وهذا العمل يوحد مختلف القوى السياسية. واين المل يف القريب 

العاجل بان يتم استخدام التكنولوجيات الحديثة ليساعد ذلك النواب والصحفيني الربملانيني من 

تنفيذ عملهم بنشاط وفعالية.

الذين  الربملان  نواب  اتصال مستمر مع  بالحصول عىل  الروس  للناخبني  املهم سيسمح ذلك 

ميثلون مصالحهم يف مجلس الدوما.

واود ان اضيف ان هذه ليست اال امثلة منفصلة عن استخدام املستجدات واالبتكارات وهو ما 

يدل عىل حدوث تغريات جدية يف الربملان الرويس الذي سنحتفل يف عام 2013 املقبل مبرور 20 

عاما عىل ظهوره.

واود االشارة اىل انه يجب النضال من اجل الدميقراطية ومن اجل الدميقراطية الربملانية يجب 

ان يجري ذلك كل يوم عمليا. وكام يقولون – الدميقرايطة متوت ليس بسبب ضعف القوانني بل 

بسبب ضعف الدميقراطيني ذاتهم. واين المل ان ذلك ال يخصنا.

نحن نفهم وندرك ان انه تحقيق مستوى مثايل من الدميقراطية يف ذات يوم يف دولة او مجموعة 

تسييس  ان  وال شك  والتقسيم  العزل  منطق  اصطناعي  بشكل  فرض  يجوز  وال  الدول.  من 

املشكالت املتنامي ميكن ان يؤدي اىل طريق مسدود يف اية منظمة .

وال شك يف الدميقراطية وسيادة القانون وقيم دولة القانون تعترب من املسلامت البديهية يف 

الدستور الرويس ونحن نسري وفقا لها كام والدول املتحرضة االخرى يف العامل.ونحن نعتقد انه ال 
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تم وضع وتحديد الهدف التايل الطموح – تكوين يف عام 2015 االتحاد االورايس االقتصادي. 

بالنسبة لالتحاد  العمل يف مجال وضع الرشيعات سيكون يف غاية االهمية  ان  وال شك يف 

املذكور.

النموذج  اختيار  عن  السؤال  جديد  من  يظهر  االوربية)  الربملانية  تاريخ  يف  (وكام  هنا 

املستويات  يف  مواجدة  االساسية  املشكالت  تبقى  عديدة  مرات  يف  وكام حدث  املناسب. 

املؤسسات والنامذج  الحركة نحو تكوين  الوطنية ويف مرحلية  الوفود  التالية:نظام تكوين 

التكامل  تنظيم  عملية  مع  املقبلة  الربملانية  الهيئة  عالقة  طبيعة  يف  وطبعا  الوطنية  فوق 

الحكومي املشرتك.

ونحن ندرك ان الربملان الدويل هو عبارة عن االفكار القانونية السياسية الرئيسية للحضارة 

االوربية بالذات. ولكني اكرر واقول انه هذه الفكرة وقبل ان حصل عىل شكلها املعارص مرت 

بطريق تاريخي طويل.واين لعىل ثقة ان هذه الفكرة متلك افاق كبرية داخل مجال رابطة الدول 

املستقلة. وخاصة وان شعوب دول الرابطة ترتبط فيام بينها بطريق مشرتك طويل جدا مع 

وجود قيم ثقافية متشابهة ورواط انسانية قوية.

وخالل ذلك ال يجوز بتاتا نسيان النشاط الترشيعي بات يف الوقت الراهن من العنارص الهامة 

لروسيا  بالنسبة  وبالذات  لسنوات طويلة الحقا  مؤكد  امر  الالحق.وهذا  العاملي  التطور  يف 

وللدول التي ادركت رضورة التحديث السيايس االجتامعي.

انها مرحلة تاريخية يف غاية املسؤولية ويجب االستفادة منها باقىص حد ممكن وبفعالية بالغة.

وجدير بالذكر ان الدورة االوىل ملجلس الدوما تشكيلته الحالية (الدورة الربيعية) حصلت عىل 

تسمية دورة التحديث السيايس واود هنا التذكري ببعض نتائجها الشديدة االهمية. تم اعفاء 

االحزاب الربملانية من رضورة جمع التوقيعات لتاييد مرشحيها.ووفقا للقواعد الجديدة يجري 

وبشكل فعال وكبري تاسيس وتسجيل االحزاب الجديدة (حتى االن تم تسجيل 40 حزبا ويف 

الدور عىل التسجيل حوايل 200 حزب اخر). وباملناسبة اقرتحت والقامة الحوار معها تشكيل 

مجلس االحزاب غري الرملانية يتبع لرئيس مجلس الدوما.وتم من جديد استئناف االنتخابات 
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اجل هذه املهامت يف غاية الصعوبة ولكن يجب دامئا مناقشة وبحث كل املسائل املعقدة 

بشكل رصيح ونزيه،ليك نتمكن معا من العثور عىل الحل االمثل.

اليوم نسمع اكرث فاكرث الحديث عام يسمى «بازمة الدميقراطية التمثيلية» ولكني اعتقد ان هذا 

ليس «ازمة» بل فقط انتقال موضوعي نحو املرحلة املقبلة يف تطوير الربملانية. يجب العمل مع 

ذلك بهدوء:يف السياسة الداخلية للدولة وكذلك عند البحث عن اشكال مجددة للتعاون الربملاين 

املشرتك. واعتقد ان هذا االخري يف غاية االنية الن املخاطر الجديدة عادة تبقى شاملة وعاملية.

املطاف  ختام  اوربا يف  تكوين مجلس  اىل  ادت  التي  والبنيات  العالقات  ان  بالذكر  وجدير 

وجمعيته الربملانية تطورت عىل مدى فرتة طويلة وبشكل مل يكن قط بالبسيط. وذلك قبل ان 

تصبح الجمعية الرملانية ملجلس اوربا كنموذج لتكوين الهيئات الربملانية املشرتكة يف املنظامت 

االوربية واالقليمية االخرى.

لقد متيز العقد االخري من القرن العرشين كذلك بنمو عدد الهيئات الربملانية املشرتكة. وكان 

ذلك ويف غالبية الحاالت عن طريق دخولها يف بنيات املنظامت الحكومية املشرتكة الجديد.ومل 

تكن باالستثناء املنطقة االوراسية (منطقة االتحاد السوفيتي السابق). يف عام 1992 تم تأسيس 

الجمعية  تأسيس  تم   1993 عام  ويف  املستقلة  الدول  رابطة  يف  املشرتكة  الربملانية  الجمعية 

الربملانية يف رابطة التعاون االقتصادي لحوض البحر االسود.وبعد ذلك بفرتة تم تاسيس الجمعية 

الربملانية يف رابطة التعاون االقتصادي االوراسية وكذلك الجمعية الربملانية يف منظمة معاهدة 

االمن الجامعي وكذلك الجمعية الربملانية لبيلوروسيا وروسيا.

ويف ايامنا يشهد التعاون الربملاين االورايس مرحلة جديدة ميكن القول انها حاسمة. ومن بني 

الدالئل عىل ذلك كان العمل املشرتك الذي يقوم ممثلو بيلوروسيا وكازاخستان وروسيا. نحن 

الذين بارشوا مبناقشة  اوراسيا)  الحديث ملنطقة  التاريخ  الجوهر يف  االوائل من حيث  (كنا 

الحدود املحتملة للشكل املقبل للتكامل الربملاين.

وتبدو واضحة متاما انية هذه املهمة.لقد تم تشكيل االتحاد الجمريك واملجال االقتصادي املوحد 

للدول املذكورة اعاله.
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وتقوم هذه القوى املذكورة اعاله عادة بطرح «حلول بسيطة» تقوم عادة عىل الخوف من 

الغريب والتطرف وتسبب باندالع مواجهات احتجاجية جديدة يف الشوارع. ومن املعروف ان 

االنتشار الرسيع وتنامي شعبية الشبكات االجتامعية يف االنرتنت بات يسمح وبرسعة بتكوين 

حركات جامهريية احتجاجية وبظهور زعامء جدد. وهؤالء عادة ال ميلكون خربة يف السياسة 

العلنية ولكن ذلك ال مينعهم من التوجه اىل «ارادة الشعب».

وميكن القول انه ويف الوقت الحال وبفضل االنرتنت بات يتطور «عامل اخر» حقيقي بشكل تام 

وليس افرتايض وفيه توجد وسائل اعالمه الخاصة به وساحات للنقاش وهو ميلك امكانيات 

جدية لحشد الطاقات ال تبايل بالحدود بني الدول وكل ذلك يوجه التحدي لتقاليد املجتمعات 

الدميقراطية و السسه العرصية املعهودة.

السلطات  رشعية  يف  التشكيك  خاللها  من  يتم  التي  الحاالت  يف  به  القيام  يجب  ماالذي 

وقراراتها وعدالة املحاكم ويكون الهدف النهايئ ملثل هذه الترصفات يصبح زعزعة االستقرار 

يف الدول؟

وكذلك عندما يسود الصمت عن املسؤوليات والواجبات ويتم االيحاء للمجمع وخاصة لشبابنا 

باالفكار التي تتحدث عن الطابع املطلق للحريات الفردية؟

وتبني املناقشات يف بعض املنظامت مثل الجمعية الربملانية ملجلس اوربا ان االوربيني قادرين 

وحتى يف احوال االزمة التصدي الغراء القرارات املبتذلة وال نتفرق «كل يف بيته» ليك ييقى كل 

منا لوحده يف مواجهة هذه املشكالت.

يف اوربا فعال ينمو االدراك ان قيام الدولة املستقرة غري ممكن دون دميقراطية قوية. ولكن 

تنفيذ القيم الدميقراطية وتحقيق العدالة االجتامعية تحتاج بحد ذاتها للدولة املستقرة.

تريبة  ومشرتك،ويجب  مطرد  بشكل  البعض  ببعضنا  ثقة  استعادة  يجب  انه  اعتقد  ولهذا 

االحرتام نحو القانون وتعزيز قيمه.ويجب االخذ بعني االعتبار الوقائع الجديدة عند تطوير 

عمليات  توسيع  موضوع  عىل  فقط  االرصار  وتجنب  بعمق  دراستها  الترشيعات،ويجب 

الحظر واملنع.
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املركزية»ومقتل العرشات من االشخاص يف البحر االبيض املتوسط خالل تنفيذ عملية الناتو يف 

ليبيا وبعض املواضيع االخرى غري البسيطة.

وتقرتح روسيا ويف اطار مجلس اوربا تحمل كامل املسؤولية والتصدي يف الوقت املطلوب واملناسب 

للتطرف والتعصب القومي والنازية الجديدة والكراهية والتمييز وفق االنتامء االثني والديني 

والثقايف وغريه. وهذا كله مييز العديد من الدول التي تعلن نفسها اوربية ودميقراطية قحة.

ويجب اليوم وبشكل مطرد معالجة العديد من املواضيع الحساسة مثل حامية االطفال من 

املعاملة القاسية ومن االستغالل الجنيس ومن املواد االباحية. ويجب التصدي لالنتهاكات يف 

مجال حرية التنقل والدفاع عن حقوق الالجئني واملهاجرين والسجناء.

واعتقد انه يجب كذلك لفت االنتباه الجمعية الربملانية ملجلس اوربا نحو رضورة حامية الذكرى 

الحرب  النرص يف  . لقد ضحى االوربيون بعرشات املاليني من االرواح عىل مذبح  التاريخية 

العاملية الثانية. ولذلك ال يحق لنا بتاتا النظر بدون مباالة نحو محاوالت نسيان قرارات محاكمة 

نيورنبريغ التي تم تسجيلها يف ميثاق االمم املتحدة. وروسيا التي تحملت اكرب الخسائر البرشية 

ستواصل الحقا الدفاع عن هذه املواقف يف االمم املتحدة ويف منظمة سرتاسبورغ وغريها من 

املنظامت الدولية.واين لعىل قناعة من ان الجمعية الربملانية ملجلس اوربا متلك االمكانية التي 

تسمح لها بشكل رصيح ومفصل بالتحدث عن دروس املايض وكذلك عن مستقبل اوربا. وهذا 

املستقبل يرتبط اليوم مبصري الدميقراطية.

للعواقب  (وباالضافة  العاملية  املالية  االزمة  بسبب  اوربا  دول  من  الكثري  اصطدمت  لقد 

االقتصادية الثقيلة) مبشكلة فقدان ثقة السكان نحو االشكال التقليدية لعمل النظم الدميقراطية 

ويف بعض االحيان تبدو محط التساؤل رشعية مؤسسات السلطة بحد ذاتها.

جدير بالذكر ان بعض القوى التي تحاول الحصول عىل شعبية مبتذلة تعمل الستغالل مزاج 

االحتجاج السائد حاليا بسبب اضطرار بعض الدول لفرض اجراءات اقتصاد وتوفري قاسية يف 

فرتة االزمة املالية واستعداد الجهات االكرث راديكالية للخروج للشوارع والدخول يف مواجهات 

مع السلطة .

Международная жизнь 2012_arabic new.indd   81Международная жизнь 2012_arabic new.indd   81 13.03.2013   13:22:4813.03.2013   13:22:48



Digest  2012

سريغي ناريشكني 80

ومن املعروف انه يف مجلس اوربا بالذات تبلور املفهوم القائل ان اوربا الكبرية املوحدة – 

اوربا التقدم واالزدهار – ميكن ان تبنى فقط عىل اساس ما يوحد الناس وليس ما يفرق بينهم. 

وان قمنا فعال باالنصات وقمنا بادراك حجج بعضنا البعض فسنتمكن حتام من تحقيق هذه 

تزال  الحادي والعرشين ال  القرن  للتطوير يف  اوربية متضامنة  املهمة. ولكن تكوين اجندة 

مشكلة ال حل لها.

بعض  عقول  يف  ولكن  املواجهة»الباردة»  خطوط  اليوم  توجد  ال  الجغرافية  الخرائط  عىل 

السياسيني ال يزال ذلك موجودا وهو يختفي بصعوبة بالغة عىل ما يبدو. وال شك يف اين لست 

اول من يواصل الحديث عن ذلك. ويبدو واضحا ان منطق املواجهة مل يندثر حتى النهاية مبا يف 

ذلك املنظمة املوجودة يف سرتاسبورغ. والسبب الرئيس وهو التحامل العقائدي الذي بات من 

العادات املعهودة وكذلك املسلك املتساوي يف الكالم طبعا وليس باالفعال نحو الرشكاء الذين 

طاملا بحثوا يف هذه املنظمة بالذات عن فرصة الحوار.

ومن الواضح ان ذلك يعيق التحرك معا اىل االمام ومن هنا يظهر مستوى االحرتام املتدين نحو 

مؤسسات سرتاسبورغ. ويف ذات الوقت يجب القول انه وبفضل مجلس اوربا بالذات تظهر 

الوثائق القانونية التي تسمح بالحديث عن املجال القانوين املوحد لكل الدول الـ47 األعضاء يف 

املنظمة. وطبعا قبل محاولة التوجه اىل امكانيات االتحادات و املنظامت االقليمية االخرى 

يجب يف البداية حل املشكالت االوربية املشرتكة يف مجلس اوربا الذات.

ملاذا من املهم جدا الحديث عن ذلك اليوم؟ ألن «الحمل» العقائدي العتيق ال يسمح باالنتقال 

اىل حل املشكالت الجديدة الجدية. ال شك يف ان مجلس اوربا واعتامدا عىل افضلياته الفريدة 

(اكرث من 200 اتفاقية ووثيقة اتفاقية – قانونية اخرى مبا يف ذلك املوجهة للوقاية من اكرب 

اوربا  بناء  الرئيسية –  املهمة  الجهود عىل حل  املخاطر املعارصة) ميكنه ويجب عليه تركيز 

املوحدة بدون خطوط فصل.

ومن املعروف ان الجمعية الربملانية ملجلس اوربا قامت بشكل رصيح ونزيه مبناقشة مشكالت 

املخابرات  لوكالة  البرشية يف كوسوفو وما يسمى «بالسجون الرسية  باالعضاء  التجارة  مثل 
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يف يوم 2 ترشين االول (اكتوبر) من العام الجاري صدر يف 

دورة الجمعية الربملانية ملجلس اوربا قرار مراقبة حول 

روسيا.وصوت»ضد» القراركل اعضاء وفدنا وذلك الن 

الكثري من البنود الواردة يف القرار مل تكن مقبولة بتاتا 

بالنسبة لنا.

لقد بدا واضحا قبيل افتتاح الدورة ان القرار الذي سيصدر 

سيكون يف اكرث اشكاله قسوة وعدم لباقة ولذلك اتخذت 

القرار بتأجيل زياريت اىل سرتاسبورغ،ألنه وعىل خلفية هذه 

الوثيقة االستفزازية كان واضحا ان الربملانيني االوربيني لن 

يصغوا يل ولن يسمعوا صويت. وانا من جانبي كنت انوي 

التحدث ليس عن القرار املذكور وال عن الخالفات بل عن 

االولويات االسرتاتيجية وعن طرق تخطي املخاطر املشرتكة 

فعال. ألن ذلك هو االمر املهم الذي الجله تتوحد جهود دولنا 

وشعوبنا وهو ما يجعل ساحات مثل الجمعية الربملانية 

ملجلس اوربا مطلوبة ورضورية.

سريغي ناريشكني
رئيس دوما الدولة

روسيا والجمعية الربملانية 
ملجلس اوربا:
آفاقنا املقبلة

Сергей НАРЫШКИН, Председатель Государственной Думы Российской Федерации
РОССИЯ И ПАСЕ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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77«الربيع العريب» يف سياق العوملة أو إعادة تشغيل املصفوفة

فيها: «تغيري النظام يولد حتام رضورة البناء الوطني للدولة. وان مل يحدث ذلك فان النظام 

الدويل سيبدأ باالنهيار. وقد تظهر بقاع بيضاء تعني انعدام القانون وستسود عىل الخارطة كام 

حدث يف اليمن والصومال وشامل مايل وشامل غرب باكستان. وقد يحصل هذا يف سورية. انهيار 

الدولة سيحول اراضيها اىل قواعد لالرهابيني او توريد السالح للجريان ومبا انه لن تكون هناك 

.
\8\

اية سلطة مركزية فلن يتمكن أي احد من وقف ذلك» 

يجب القيام بعملية إعادة نظر عميقة وليس سطحية أو كام كتبت صحيفة «ايكونومسيت»يجب 

إعادة هندسة النظام املايل العاملي النه يبدو واضحا جدا انه بات يعيش عىل اساس عملة 

احتياطية واحدة تم «ضخ فيها»كميات كبرية من املال الفارغ وهو امر ال ميكن ان يستمر 

مستقبال. ويبدو اضحا ان دول مجموعة بريكس تدرك ذلك جيدا.

ونعتقد انه يجب عىل الغرب االن النزول عن منصبة املراقب الذي يحاول دامئا تعليم باقي 

العامل كيف يجب عليه العيش ويجب عىل الغرب ان يفهم اخريا ان تحالفات الدولية الجديدة 

الذي ظهرت يف الساحة الدولية مؤخرا ومن بينها مجموعة دول بريكس ومنظمة معاهدة 

االمن الجامعي ومنظمة شنغهاي للتعاون وغريها هي ليست من تعرجات التاريخ بل هي 

عملية مرشوعة وطبيعية لتشكيل عامل متعدد االقطاب متعدد الدول حيث يجري حل املهامت 

الواقفة امام بعض الدول بدون انتقاص حقوق ومصالح الدول االخرى وحيث يتطور التعاون 

بني هذه الدول عىل أساس املساواة.

وكذلك  الجهود  من  بدأت،الكثري  التي  العوملة  منوذج  تكوين  إعادة  عملية  تتطلب  وطبعا 

االعرتاف بانه حانت نهاية االحتكار عىل اتخاذ القرارات وطرح املقرتحات التي كان البعض 

يعتقد انه يجب ان تقبل دامئا بدون بديل وانه اخذ يخرج عىل الساحة الدولية العبون جدد 

يطالبون باملساواة يف الحقوق وهم يف ذات الوقت يبحثون عن طرق خاصة بهم لن يحيدوا 

عنها الحقا.

قد يكون ذلك فعال أحد أهم الدروس املستقاة من «الربيع العريب».

1 - الريونوفا م.  بريكس يف منظومة االدارة الشاملة. االحداث السياسية الدولية، عام 2012 ، الرقم 4
2. http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/68247/
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النظام السيايس للدولة. ويكمن القيام بذلك فقط باالعتامد عىل خطة كويف عنان التي يجب ان 

يلتف حولها كل أطراف املجتمع الدويل مبا يف ذلك املؤيدة لالسد واملعارضة له. والبديل الوحيد 

لذلك هو الحرب االهلية او التدخل العسكري من الخارج.

وهذا ميس كل دول «الربيع العريب». أجل هناك يسود املزاج الحرج بل وحتى الثوري والرغبة 

العارمة بتنفيذ تغيريات جذرية وتغري مسار االحداث. ولكن هنا ال احد يرغب وال ينتظر قدوم 

الوطنية  الدار  القاذفات لقصف املدن والقرى بل يرغب بالنصيحة الطيبة كيف يجب بناء 

وتقديم املساعدة املحددة. وهنا تقف روسيا يف خندق واحد مع الدول الغربية. وهذا يظهر 

واضحا من مثال اليمن. فعىل الرغم من كل الخالفات وعىل الرغم من كل التوقعات املتشامئة 

تم تكوين مجموعة «اصدقاء اليمن» التي تضم دول مجلس تعاون دول الخليج العربية والدول 

الخمس الدامئة العضوية يف مجلس االمن الدويل واالتحاد االوريب. وتبني من الواقع العميل ان 

املجموعة قادرة عىل العمل بفعالية كوسيلة للمساعدة يف تنفيذ التحوالت السياسية الداخلية 

وهو ما تبني من اللقاء االخري لها يف الرياض يوم 23 ايار (مايو) عام 2012.

ويف نهاية املطاف يجب االعرتاف بان العامل اكرث تعقيدا وتعددا من كل البنيات املاكرة التي 

وضعها منظرو العوملة اعتامد عىل نظرية العامل الوحيد القطب. .العوملة تسري قدما ولكنها لن 

تسري وفق الطريق املعدة لها مسبقا بل عىل الطريق الذي تضعه الحياة ذاتها الذي يتطلب 

احرتام مصالح وتاريخ وثقافة وديانة وحضارة كل الدول املشاركة يف العالقات الدولية.

وهذا يعني انه يجب عىل كل الدول مبا يف ذلك املتطورة بينها العودة اىل نظام ويستفاليا واىل 

مبدأ السيادة الوطنية حتى لو اعترب البعض ان ذلك انحطاط. يجب القول ان الالعبني غري 

الحكوميني يف العالقات الدولية عىل قدر كبري من االهمية وهم يلعبون دورهم يف عكس رأي 

املجتمع املدين. ولكن ال ميكن لهم بتاتا الحلول محل الدول ألنهم ال ميلكون الوسائل والصالحيات 

واملوارد واالمكانيات التي متلكها الدول. يجب طبعا وبشكل كامل العودة والنظر اىل االمم 

املتحدة واىل اسسها القانونية الدولية.

السيايس االمرييك املعروف هرني كيسينجر لصالح املحافظة عىل  بشكل غري منتظر تحدث 

منظومة ويستفاليا وجاء ذلك يف مقالة له يف «واشنطن بوست» تحت عنوان «التدخل يف 

سورية قد يتسبب بعواقب عاملية الطابع». ونرشت املقالة يف 4 حزيران من عام 2012 وقال 
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يف ظروف العوملة وهو ما تسبب بالكثري من الخسائر االقتصادية والسياسية غري املربرة ومن 

بينها عىل سبيل املثال عدم وجود طرق برية لنقل املحروقات من منطقة الخليج وهو ما يجعل 

كل العامل يرتعش عندما تتحدث ايران عن اغالق مضيق هرمز.

وكتبت صحيفة سعودية تقول حول ذلك: «اما الواليات املتحدة فهي مشغولة بأشياء اخرى 

مثل مترير مرشوع نقل الغاز الطبيعي من تركامنيا عرب افغانستان وباكستان اىل الهند مع 

الهند عرب افغانستان وباكستان وذلك ليس  ايران اىل  الغاز من  معارضة مرشوع اخر لنقل 

انطالقا من الجدوى االقتصادية بل فقط لخنق املرشوع الول الذي ال يريض واشنطن لوجود 

.
\7\

ايران فيه 

وجدير بالذكر ان ضعف الدول الوطنية يحمل يف طياته املخاطر الكبرية واملتعددة وال ميكن 

ألي امور مثل الجيوش الخاصة او امتالك البطاقات البالستيكية من فيزا او غريها ان يساعد يف 

حل هذه املشكالت التي تشكلت تاريخيا وخاصة تلك املتعلقة باألمن. 

والحلقة االساسية االهم التي ولدت االزمة يف النموذج الحديث للعوملة كان كونها قدمت من 

يتم  ذلك  كان  وغالبا  املتحدة وحلفائها.  الواليات  بالذات عىل  واعتمدت  فقط  واحد  مركز 

بواسطة طرق القوة. ومل يتم خالل ذلك االخذ بعني االعتبار مصالح الالعبني الدوليني االخرين 

حتى الكبار جدا منهم.

ويجب القول ان نتائج الشكل الحايل من العوملة 1.0 ال تزال غري مقنعة. ومن الواضح ان 

النموذج املقرتح واملتعلق بالعامل املتعدد االقطاب ال يعيش أفضل اوقاته حاليا. وان مل يتم 

تشييده بالشكل املناسب واملطلوب وان مل يتم إصالحه ومع االخذ بعني االعتبار مصالح الدول 

االخرى فسرتاه ينهار او سيؤدي اىل تطور مواجهات يف غاية الخطورة. بكالم أخر ان مل يقم 

الغرب التاريخي بادخال تغيريات جذرية يف منوذجه للعوملة وان مل يجعل هذه العملية شفافة 

وخاضعة ملراقبة الدول والوطنية وان مل يقر بان مركز اتخاذ القرار سينقل بهذا الشكل او ذلك 

اىل مستويات اخرى يف اطار منوذج العامل املتعدد االقطاب مع املحافظة عىل الدور الرئييس 

لالمم املتحدة فسنتعرض جميعا المتحانات عسرية جدا.

فيام يتعلق بسورية فهناك ميكن منح الفرصة للقوى الوطنية املنادية بالدميقراطية واملعارضة 

للتطرف واالرهاب ان تبارش بالحوار الوطني البناء مع االنتقال لتنفيذ عمليات اصالح عميقة يف 
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فاين اذا حدث خلل يف النموذج االول للعوملة او ثورة، كانت الثورات العربية من بني عالمئه؟

فقد حدث عىل كثري من املستويات. لقد قامت املؤسسات املالية العاملية واملصارف الدولية 

العمالقة بتجميع سلطات هائلة يف يديها. فانها ال تخضع الحد يف اطار توسع وانتشار العوملة يف 

السوق املالية وأسواق البضائع والخدمات. وهذا الواقع الذي اطلق عليه «التحرير من الضبط» 

التعددية  النموذج  مع  مبارش  بشكل  ويتعارض  هائل  استغالل  سوء  اىل  رأسا  يؤدي  بات 

والدميقراطية الذي عرضه عىل العامل أصحاب فكرة العوملة 1.0. ومن ينتخب اصحاب البنوك 

االمريكية او قيادت الرشكات العاملية؟ 

وجدير بالذكر ان النموذج املعروض للعوملة كان ميلك البنى التحتية املالية واملؤسسات الدولية 

والعمالء ممثلني شارع «وول سرتيت» والرشكات املتعدد القوميات. ولكنه مل يكن ميلك بنيات 

تحتية صناعية منتظمة ويف النتيجة حدث يف التسعينيات بداية القرن الحايل تقسيم العمل 

الدويل يف ظروف الحركة الحرة لرؤوس املال ومع سواد مبدأ «الحد االقىص من الربح» وجرى 

ذلك بشكل غري منظمة وعفوي وادى اىل اعادة توزيع االمكانيات الصناعية وهو ما تسبب 

بخللة يف التوازن يتسم باملاساوية .ويف ذات الوقت اخذت دول آسيان بالنمو والتطور بشكل 

رسيع وقوي ويف ذات الوقت تراجع االنتاج يف الواليات املتحدة (االنتاج الصناعي هناك يعطي 

االن فقط %12 من الناتج الداخيل االجاميل) ويف دول االتحاد االوريب وتحولت بعض املناطق 

اىل مناطق خسارة وشمل ذلك عدة دول. وكان ذلك بحد ذاته ايضا احد اسباب «الربيع العريب». 

شباب الرشق األوسط الذي حصل عىل تعليم ال بأس به انتظر تطور كامل يف دول املنطقة 

ولكن بدال من ذلك كان يعرض عليه ان يصبح من مستهليك منتجات «املناطق الصناعية»يف 

الصني وكوريا الجنوبية.

وفقدت التيارات املالية بشكل كامل الجذور الصناعية وتبني ان %80 من االنتاج انتقل اىل اسيا 

و%80 من املال ينقل عرب «وول سرتيت». وطبعا مل يكن من املمكن ان تستمر طويال بشكل 

مستقر هذه البنية املختلة لالقتصاد العاملي ودل عىل ذلك حدوث ازمة عام 2008 ووقوع 

الربيع العريب.

وجدير بالذكر ان العامل الهام جدا الذي ولد الكثري من املشكالت يف الشكل الحايل لعوملة كان 

يكمن يف ان البنيات التحيتية القاعدية (باستثناء االنرتنت واالتصاالت) مل تكن قادرة عىل العمل 
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الدول العربية زاد من تعقيد الوضع النمو الحاد السعار املواد الغذائية بسبب الجفاف الذي 

رضب معظم مناطق العامل يف صيف 2010. ويف العديد من الدول وبالذات يف سورية تواصل 

الجفاف عدة سنوات وهو ما تسبب بتقويض العالقة بني املجتمع والدولة. سبب االزمة ليس 

دامئا يكمن يف النظام السيايس.

ماذا يف الغرب ذاته؟ لقد بدأت اوربا املوحدة بحامس مطلق بتنفيذ مرشوع العملة االوربية 

املوحدة. ولكن املرشوع اصطدم بعقبات قوية وهو يهتز بشدة حاليا وقد ينهار. وتحوم املخاطر 

الدور  أشهر. وعىل  بل  ليس سنوات  اليورة وهذا موضوع  اليونان من منطقة  فوق خروج 

 «PIIGS» اصطفت عدة دول ومنها ايرلندا واسبانيا وايطاليا والربتغال. وهي ما تسمى بدول

وعىل الفور تظهر اسئلة كثرية ومن بينها كيف كان لذلك ان يحصل؟ ويقول الكثري من الخرباء 

. ويجري التشكيك 
\5\

والناس العاديني:»نحن ال نريد ان ندفن تحت انقاض الليربالية الجديدة 

يف اسس املنظومة التي كان عليها ان تعرض عىل العامل افضل وانجح دميقراطية. وكتب بري 

الروتورو، عضو ما يسمى بفريق «روزفلت-2012» يف صحيفة نفس العدد من موند الفرنسية: 

«قد ال يعجب ذلك الليرباليني الجدد ولكننا نقف ليس امام ازمة الدولة الرخاء الكامل بل امام 

.
\6\

ازمة الراساملية وهي عميقة جدا بحيث مل تعد تجدي الردود الكالسيكية» 

وتبني دراسة مكونات آليات محاوالت العوملة 1.0 التي باتت احدى اسباب االزمة السياسية 

حيتان:قوة   3 عىل  تقف  أنها  الجاري،تبني  القرن  وبداية  التسعينيات  لنموذج  االقتصادية 

الرشكات املتعددة القوميات التي متلك االمكانيات املالية الضخمة التي تعادل امكانية دولة 

متوسطة الحجم والتي تعتمد كقاعدة عىل الواليات املتحدة وكذلك عىل املؤسسات املالية 

الدويل وشارع «وولت سرتيت» مبوارده  النقد  العاملي وصندوق  البنك  الوطنية مثل  فوق 

املالية الهائلة. وأخريا وثالثا عىل حلف الناتو. ويلعب دور املحور – الدوالر االمرييك الذي 

«الرئيس  لقب  كثريا  عليه  يطلق  (حاليا  العاملي  االقتصاد  يف  األزرق»  «الدم  دور  يلعب 

امليت»). وتلعب مسألة حقوق االنسان دور الوسيلة الفعالة ملنح الرشعية لهذا الشكل من 

وكذلك  وهوليود  العمالقة  االمريكية  االعالم  وسائل  قوة  كل  مبساعدة  وذلك  العوملة 

يكن  مل  بشكل  العام  بالوعي  للتالعب  التي متنح فرص  الحديثة  املعلوماتية  التكنولوجيات 

موجودا سابقا.
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االحداث ان السعي لفرض الدميقراطية مبساعدة طرق القوة ميكن ان تؤدي اىل نتائج معاكسة 

متاما. يتم إخراج من القاع قوى متعددة مبا يف ذلك الدينية واملتطرفة التي تحاول تغيري اتجاه 

تطور الدول املذكورة وتغيري الطابع العلامين إلدارتها».

وكل مرة كان «انتصار الدميقراطية» هذا ينتهي باضطهاد وابعاد األقليات كام جرى يف كوسوفو 

وكذلك اىل زعزعة االستقرار بشكل كامل كام جرى يف العراق واىل حرب طويلة االمد كام يف 

الفكرة (من  ليبيا. ولكن أصحاب  الدولة كام جرى يف  افغانستان وواىل تفكك تزعزع اسس 

املعتمدين عىل عقيدة املحافظني الجدد)وكذلك املنفذين له (الواليات املتحدة مع دول الناتو) 

ال يكلون وال يتعبون ويؤكدون عىل ان ذلك هي فقط رضر طفيف مرافق. وهاهي االمور 

تندلع يف سورية وايران عىل الطريق يجب االنتهاء من هاتني الدولتني وسيتم تحقيق النرص 

املبني. ولكن أال يخدع انفسهم انصار النموذج الليربايل الجديد؟

بشكل عام نظرية حقوق االنسان والدميقراطية االلكرتونية التعددية تحصل عىل رد الفعل 

مكافحة  لتاييد  سابقا  يتهافتون  سابقا  الناس  كان  كام  الناس  من  املاليني  قلوب  االيجايب يف 

االمربيالية واالستعامر وغريها من شعارات القوميني العرب والشيوعيني. الشباب الذين سيطرت 

عليهم وألهبت عقولهم ثقافة االنرتنت وامكانية التنقل الحر يف العامل والحصول عىل املعلومات 

بشكل حر ورسيع اخذ وكام يف كل االوقات يحلم بحياة بعيد عن االمالء والفرض والفساد 

والتخلف االجتامعي الذي يعيق التطور.

ولكن ال احد يرغب بتاتا يف هذه الدول العربية وغري العربية ان يتم فرض الدميقراطية بالقوة. 

ال ميكن بتاتا منح السعادة بالقوة. هذه الدول يجب بنفسها ان تصل وتختار منوذج الدميقراطية 

الذي يالمئها. وهذا ما تقوله تجربة التاريخ االنساين كلها.

لقد حصل خلل جدي يف صورة «الدميقراطية القادمة بالتتايل» بسبب النموذج الليربايل الجديد 

لالقتصاد الذي يقرتحه الغرب مع هذه الدميقراطية يف عبوة واحدة.

يجب القول ان سبب انطالق «الربيع العريب» كان ليس فقط الديكتاتورية التي دامت عرشات 

السنني وحولت رؤساء الدول اىل ملكول لبالدهم بل وكذلك تطبيق عمليات اصالح سطحية 

وفق النموذج الليربايل الجديد وهو ما تسبب بهزات عميقة يف املجتمعات العربية التقليدية. 

قبل ذلك مرت عىل هذا الطريق ايران حيث وقعت الثورة البيضاء بزعامة االمام الخميني. ويف 
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هناك محاوالت للرتويج لنموذج «شخص املستقبل» و»مواطن العامل» املجهز بكل ما يلزم من 

منجزات الحضارة والتكنولوجية بدءا من القميص االمرييك وافالم هوليود حتى اجهزة الكمبيوتر 

املحمول ولكن هذه املحاولة طاملا اصطدمت بالتنوع واالختالف السائد يف العامل انه يصطدم 

مبقامة مختلف التجمعات مبا يف ذلك االرهابية منها.

وال تبدو كل املجتمعات مستعدة البتالع نظرية االنسان الحديث الذي يجب ان يكون مفصال 

وفق نظريات املراكز التكنولوجية الحديثة.يحاول الغرب فرض تصوراتها عن منط الحياة عىل 

كافة الدول والشعوب مبا يف ذلك عن طريق الرويج ملعايري وقيم أخالقية غريبة تبدو قريبة من 

الوثنية وعبادة االوثان يف بعض االحيان (انظروا ديفيد بيكهام وليدي غاغا ومايكل جاكسون 

وغريهم من نجوم الفن والربونوغرافيا). وهو طبعا ما يصطدم مبقاومة كبرية يف معظم االحيان. 

وجدير بالذكر أن شعبية اإلسالم املتطرف والراديكايل اخذ تقوى يف طل «الربيع العريب» وهو 

الذي يعارض «الدميقراطية العارية».

بإشعال  املتحدة وحلفائها  الواليات  قامت  والخفية»  العلنية  واملقاومة  الرفض  وردا عىل 

مجموعة من الحروب املتتالية – يف رصبيا والعراق وافغانستان وليبيا – وكل ذلك باسم 

انتصار قيم الخري والعدالة والدميقراطية وحقوق االنسان وغري ذلك من القيم التجريدية 

الحروب  هذه  نهاية  االفق  يف  ظاهرة  تبدو  وال  وجذابة.  جميلة  بعيد  من  تبدو  التي 

الليبية –  تنمو وتتزايد (أخرها كان يف رست  التي  الجثث  «االنسانية»بل هناك تالل من 

 – السؤال  الحصول عىل رد عىل  الدويل  االمن  قتيل). حاولت روسيا يف مجلس  الف   50

بالفشل  كلها  باءت  محاوالت  ولكنها  ذلك  كل  مسؤولية  يتحمل  املطاف  نهاية  يف  من 

الرد  كان  الحاالت  افضل  يف  املطبق.  الصمت  من  بحائط  تصطدم  وكانت  عناد  بشكل 

بني  النزاع  عىل  عىل  كتعليق  كلينتون  السيدة  االمريكية  الخارجية  وزيرة  قالته  ما  يشبه 

بقصف  الحرب  تلك  رافق  ما  عندما وصفت   2006 عام  لبنان  الله» يف  ارسائيل و«حزب 

االوسط  الرشق  ترافق والدة  التي  الطلق  أمل حالة  املساملة: «هذا  اللبنانية  للمدن  شديد 

الجديد».

تطرق فالدميري بوتني لهذه املشكلة يف مقالته قبل االنتخابية «روسيا والعامل املتغري» التي نرشت 

يف 27 شباط (فرباير) عام 2012. وقال: «ما يجري يف العامل العريب يعد عربة ودرسا كبريا.تبني 
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واالقتصادية  والسياسية  العسكرية  لناحية  ا من  األقوى  الدولة   : كثريا ومناسبا  جيدا 

املفتوح»  «املجتمع  مرشوع  العامل  عىل  تعرض  املتحدة  الواليات   – وبالتكنولوجيات 

والدميقراطية التعددية والتحرك الحر لالفراد واملعلومات والبضائع ورؤوس املال. ومتكنت 

التكنولوجيات الحديثة وخاصة يف مجال االتصاالت من االنتقال عرب الحدود وتكاثف تبادل 

املعلومات وهو ما جعل العامل يبدو اصغر- «كقرية واحدة». وتبددت الحدود بني الدول 

تفاعل قوية جدا  الشعبية عمليات  الكتل  ليس فقط من األعىل بل ومن األسفل وشهدت 

القدمية  االسس  وذابت  وطائفية  دينية  جديد  اسس  وظهرت  الهوية  تحديد  يخص  فيام 

واخذت تندثر.

ودور السيادة الوطنية يف مثل هذا الحالة تقلص ومل يعد يلعب الدور املركزي وتخىل عن مكانه 

يف االولوية لحقوق االنسان وكان يجب ان تنتقل صالحيات هيئات السلطة الوطنية اىل هيئات 

فوق قومية. ولعب دور املخترب لكل هذه االمور الجديدة – االتحاد االوريب ومؤسساته الكثرية 

املتطورة.

وبدال من منظومة ويستفاليا وتشديدها عىل السيادة الوطنية للدولة ظهرت نظرية «التدخل 

االنساين» تحت شعار حامية حقوق االنسان. ولفت املختص السيايس الرويس إي إيليشيف 

االنتباه مال قاله ر. ديوما يف عام 1991 عندما كان وزيرا لخارجية فرنسا حول كردستان العراق: 

«عىل الرغم من انه يجب السري وفق االلتزامات الواردة يف املعاهدات الدولية إال انه يف بعض 

.
\4\

االحيان تظهر رضورة ملحة النتهاك معايري القانون الدويل 

وباإلضافة لذلك حاول الغرب خالل السنوات العرشين االخرية مرات عديدة فرض ما يسمى 

بقانون «التدخل اإلنساين» كمقياس يفرض عىل ارض الواقع اعتمد يف السابق وال يزال يعتمد 

ويتضمن فرض عقوبات من جانب واحد ضد دولة او عدة دول تحت ذريعة حامية حقوق 

االنسان. ولكن رسعان ما تبني ان العامل بل وحتى اوربا تبدو مختلفة ومتنوعة جدا من الناحية 

السياسية والحضارية لدرجة تجعل من الصعب جدا تطبيق منوذج واحد موحد عىل العامل 

وعىل اوربا.

واخذ الكثريون يطرحون السؤال التايل: ما القاسم املشرتك بني فنلندا والربتقال أو املانيا ورومانيا. 

وما هي الروابط االوربية بني هذا وذاك وأين تكمن الهوية االوربية لكل منها؟
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منظومة  ان  باستنتاج  الخروج  الكامل ميكن  الرسيع غري  االستعراض  االنتهاء من هذا  ومع 

العالقات العاملية الشاملة القامئة اليوم ال تصلح بشكل جيد لفرتة الهزات السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية والبيئية الجدية. وهذه املنظومة تقع يف مرحلة انتقالية – العامل القديم (الوحيد 

القطب) انهار ولكن العامل الجديد املتعدد االقطاب ال يزال يف مرحلة التكون التي طالت وال 

تزال مستمرة منذ 20 عاما ومل تنجز حتى االن. السؤال املحري هو – متى ستنتهي ومباذا؟ هل 

ستظهر يف نهايتها تناقضات جديدة اكرث خطورة؟

ومن وجهة النظر هذه ميكن اعتبار ما يسمى بالثورات العربية أو «الربيع العريب» وهو ما 

يلمح فيه محاكاة «لربيع براغ» كانت حدث ختامي لسلسلة من االحداث التي ميكن القول 

بشكل مرشوط انها فصلت الحقبة ما بعد السوفيتية او فرتة ما بعد الحرب البادرة عن مرحلة 

جديدة مختلفة يف العالقات الدولية.

أي من العالمات املميزة ميكن فرز لدى منظومة العالقات السياسية واالقتصادية واالجتامعية 

الدولية التي قامت قبل «الربيع العريب»عىل مدى 20 عاما؟

نبدأ مام كتبه يف مجموعة مقاالت «حركات االحتجاجات يف الدول العربية» التي صدرت عن 

العلوم الروسية يف عام 2011، املسترشق الرويس  التابع الكادميية  معهد دول اسيا وافريقيا 

املعروف ل. فيتوين الذي قال: «الخطأ القاتل الذي ارتكبته النخبة الحاكمة يف مرص وتونس كان 

يكمن يف أنها بالذات وبعد التكامل عىل ارض الواقع يف بنيات املجتمع العاملي ويف السوق 

العاملية تجاهلت حقيقة ان الهوة املتزايدة يف مستوى االستهالك وامكانية الوصول واالستفادة 

من الخري االجتامعي ومنجزات الحضارة لن يتم قبولها بهدوء من قبل باقي فئات املجتمع. الن 

الليربالية والدميقراطية وهي ظهرت ايضا  هذا االمر بالذات يعترب كذلك جزءا من السامت 

بفضل سياسات التحديث التي اعتمدتها سلطات الدولتني».

القروح  كل  السطح  اىل  واخرج  كشف  العريب»  لربيع  «ا ان  القول  ميكن  اخر  بكالم 

العوملة  مناذج  نتيجة  املايض  القرن  من  التسعينيات  بداية  يف  تولدت  التي  واملشكالت 

.1.0 العوملة  ولنسميها 

ولنتذكر يف املرحلة املبكرة من النصف االول من التسعينيات بعد انهيار االتحاد السوفيتي 

اخذت تقوى نزعات تكوين عامل احادي القطب موحد. وكان يبدو هذا العامل من الخارج 
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تجعلها تتحول اىل اتحاد تكاميل سيايس واقتصادي قوي جدا. هناك امكانية كبرية لتحقيق 

ذلك ولكن يجب تنفيذ العمل الكبري حتى مع الدول التي تحمل صفة املراقب مثل روسيا 

التي تم تقليص صالحياتها كثريا خالل دورة املنظمة يف استانه يف حزيران عام 2011 وهو ما 

جعل امكانية التعاون الالحق يف غاية الصعوبة.

2011 عندما تعرضت الجامهريية لعدوان غري مربر من جانب  بعد املأساة الليبية يف عام 

املدنيني،  السكان  لحامية  ليبيا  فوق  جوي»  منطقة حظر  –»إقامة  منافقة  بذريعة  الناتو 

ظهرت الكثري من التساؤالت حول مستقبل االتحاد االفريقي الذي كانت ليبيا من الالعبني 

امكانيات كامنة  الجميع يدركون وجود  ان  الرغم من  فيه. هذا عىل  االساسيني والفعالني 

وعسكرية  سياسية  منظامت  عدة  ان  القول  ويجب  االقليمية.  املنظمة  هذه  لدى  كبرية 

اقليمية يف منطقة اوراسيا ومنطقة اسيا واملحيط الهادئ وامريكا الالتينية والرشق االوسط 

االمن  معاهدة  منظمة  ذكر  ميكن  بينها  ومن  مؤثرة  قوى  اىل  وتتحول  قوة  تزداد  اخذت 

للتعاون  شنغهاي  ومنظمة  واسيان  االوراسية  االقتصادي  لتعاون  ا ورابطة  الجامعي 

ومريكوسور ( مخترص السوق املشرتكة لدول امريكا الجنوبية) ومجلس التعاون لدول الخليج 

الرياض سيسري عىل نهج  انه ومببادرة من   2011 نهاية  العربية (املجلس املذكور اعلن يف 

التحول اىل اتحاد).

االمن  معاهدة  منظمة  مثل  وتقوى  برسعة  تتطور  التي  املنظامت  بعض  ان  القول  ويجب 

الناتو  الجامعي ومنظمة شنغهاي للتعاون ال تنتمي بتاتا اىل منظومة القيم التي ينتمي لها 

وهي تعتمد عىل فلسفة سياسية مغايرة متاما وهي قامت لحل مسائل ومهامت مغايرة متاما 

وهو ما سيتم الحديث عنه الحقا.

وباختصار ميكن القول ان التناقض الرئيس يف الساحة الدولية اليوم هو تناقض بني بنيات 

تشكلت  ومنظامت  القطبية  االحادي  العامل  ونظريات  تصورات  وفق  تشكيلها  تم  دولية 

تحت تصورات العامل املتعدد االقطاب. وهذه االخرية تطالب بالتعاون عىل اساس التساوي 

وترفض ان تعامل عن طريق «االوامر من االعىل». وهذه التناقضات ال تتسم بطابع التنافر 

من  السابقة  املراحل  بخالف  وذلك  دبلوماسية  سياسية  بطرق  فقط  حلها  ميكن  ولذلك 

التطور العاملي.
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ويف اذار /مارس/عام 2012 وخالل الحوار مع روسيا وجدت جامعة الدول العربية يف نفسها 

اذار اعلن وزير   10 القوة لصياغة وعىل اساس االجامع ما يعرف «بالبنود الخمسة». (يف 

5 بنود. اوال –  الخارجية الرويس سريغي الفروف ما ييل: قمنا بتنسيق موقف مشرتك من 

وقف العنف من كل املصادر. ثانيا – تكوين الية محايدة غري متحاملة ومستقلة للمراقبة. 

ثالثا – عدم القبول باي تدخل خارجي . رابعا — السامح بنقل املساعدات االنسانية بدون 

عائق. خامسا- دعم مهمة كويف عنان بقوة بهدف بدء الحوار بني الحكومة وكل الفصائل 

ايار وقعت  البنود بالذات جاءت الحقا يف اساس خطة كويف عنان. ويف  املعارضة/. وهذه 

ذلك  وكان  مئة شخص  حوايل  بقتل  مجهولون  قام  بسورية حيث  الحولة  قرية  يف  مذبحة 

مبثابة االمتحان الجدي للجامعة وللمجتمع الدويل كله. وباتت البنود الخمسة وخاصة بند 

الخروج من  الجامعة من  الزمن هل ستتمكن  الشك وسيبني  الخارجي محط  التدخل  عدم 

االزمة برشف ام ال. 

ومبقدور منظمة التعاون االسالمي (حتى عام 2011 كانت تسمى منظمة املؤمتر االسالمي) ان 

تلعب دور املوازي. وهذه املنظمة تقع حاليا يف طور النمو املطرد. وهي مل تقم باية حركات 

شديدة يف مجال حل االزمة السورية وبقيت عىل اتصال مع السلطات السورية ومل تخرج يف 

قراراتها خارج نطاق قرارات االمم املتحدة ومجلس االمن الدويل. 

وهذه املنظمة متلك الطموح بان تصبح املنظمة الثانية بعد االمم املتحدة وهي تضم 57 دولة 

من دول العامل (ربع عدد دول العامل) حيث يسود االسالم بني السكان. وزاد صوت املنظمة 

كثريا يف الفرتة االخرية بفضل الدور الشخيص ألمينها العام اكمل الدين احسان اوغلو وهو 

سيايس ودبلومايس مرهف قادر برباعة عىل السري بتوازن بني مختلف مراكز القوى يف املنظمة. 

ومبشاركة شخصية منه تم يف عام 2005 اقرار خطة عمل املنظمة لعرش سنوات ويف عام 2008 

بالذات (رضورة  السبب  لهذا  يكون  قد  ولكن  للمنظمة.  الجديد  الداخيل  النظام  اقرار  تم 

وتركيا  وباكستان  وايران  السعودية  العربية  (اململكة  القوى  مراكز  مختلف  بني  التوازن 

التعاون  منظمة  سياسة  اتجاهات  النهاية  حتى  واضحة  غري  تزال  ال  وماليزيا)  واندونيسيا 

االسالمي. وهل ستتمكن وكام يف السابق توحيد الدول املختلفة عن بعضها البعض واملتفرقة 

بها  ما خاصة  فلسفة  لصياغة  او ستعمل  الديني  العامل  االرض فقط عرب  بقاع  يف مختلف 
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املتأزمة  الحلف  الالمعقول. ولدى تحليلها لحالة  املجال قريب من مرسح  والوضع يف هذا 

قبيل قمة الحلف يف شيكاغو كتبت الصحفية املعروفة ن.غيبري يف «موند» الفرنسية يف عدد 

منظومة  يتفقوا عىل طريقة عمل  مل  «الحلفاء  ان  وقالت   2012 عام  (مايو)  ايرر   14 يوم 

من  مبليارات  يقدر  الذي  التمويل  وال عىل  االزمة  للصواريخ يف حال ظهور  املضاد  الدفاع 

الكثرية  اال مشكلة من املشكالت  الصاروخي ليست  الدفاع  بان منظومة  اليورو». ونوهت 

التي تواجه الحلف.

وهذا كله ال يلغي وجود العديد من االمثلة عن التعاون البناء بني الحلف وروسيا يف العديد 

من املشكالت الدولية الحادة ومن ضمنها مشكلة افغانستان. ولكن الذي يعكر كل ذلك ظهور 

مقاطع مصطنعة مثل مغامرة الناتو يف ليبيا. لقد قررت دول الناتو تقويض وتغيري سري طريق 

تطور املجتمع الليبي الداخيل بدون ان تكون لديها اية صالحيات وتفويض من جانب مجلس 

االمن الدويل. 

وهناك امثلة اخرى – ومن بينها جامعة الدول العربية. انها تبدو كسفينة انهكتها عواصف 

الثورات العربية. وميكن القول ان الزعيم التقليدي لها – مرص منهمك بشكل عميق يف مشكالته 

 .2011 الدولة يف  التي عاشتها هذه  الثورية  االحداث  بعد  امر طبيعي جدا  الداخلية وهو 

وظهرت اىل املقدمة واحتلت مكانة القيادة العربية السعودية وكذلك قطر ولكن هاتني الدولتني 

مل تتمكنا حتى االن من جعل بقية الدول العربية تلتف حولهام بالشكل الكامل. ويف ترشين 

الثاين (نوفمرب) عام 2011 اتخذت الجامعة قرارات بناءة نسبيا حول سورية تتوافق مع قرار 

مجلس االمن الدويل يف 3 اب (اغسطس) عام 2011 الذي قال: «ان الطريقة الوحيدة لتسوية 

االزمة الجارية يف سورية هو قيام عملية سياسية من قبل السوريني انفسهم». ولكن جامعة 

الدول العربية قامت الحقا يف بداية عام 2012 بتجاوز هذه الصيغة. وعرضت عىل سلطات 

دمشق طريقتها الخاصة لحل االزمة السورية (تسليم السلطة وصالحيات الرئيس بشار االسد 

لنائب رئيس الجمهورية فاروق الرشع) وهو امر مل يبحث حتى االن من قبل السوريني انفسهم 

كام جاء يف قرار مجلس االمن الدويل. وقامت الجامعة بتجميد عضوية سورية عىل الرغم من 

انها من الدول املؤسسة للجامعة. وكل ذلك طبعا مل يساعد يف ظهور نظرة ايجابية من جانب 

السلطات السورية عىل ترصفات الجامعة.
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«بريكس» ستحفز التجارة بني دول املجموعة وتفسح املجال لتقديم القروض بالعمالت الوطنية 

لدول املجموعة». والنقطة املبدئية هنا هي ان وجود افاق الجراء الحسابات املتبادلة بالعمالت 

الوطنية للدول املشاركة يف اتفاقية املرصف املوحد للتطور. وتم التوقيع عىل هذه االتفاقية 

 . ولكن هذه 
\2\

ايضا يف نيودلهي من قبل رؤساء املصارف املركزية يف دول مجموعة «بريكس» 

ال تزال الخطوات االوىل.

ويجب القول ان املنظامت املالية الدولية القامئة – صندوق النقد الدويل واملرصف العاملي مل 

تعد تلبي متطلبات الزمن وترد عىل تحدياته. وكام تبني من ازمة عام 2008 مل تتمكن هذه 

هاتني  داخل  ظهرت  لقد  فعال.  بشكل  عاتقها  عىل  امللقاة  املهامت  تنفيذ  من  املؤسسات 

املؤسستني رضورة ملحة العادة التنظيم واعادة توزيع االصوات لصالح الدول ذات االقتصاد 

املتنامي واقامة توازنات جديدة تاخذ بعني االعتبار منو اقتصادات جديدة يف العامل.

وقبل فرتة متكنت «بريكس» من تحقيق زيادة حصتها يف املرصف العاملي من 44 اىل %47. 

وحصة دول «بريكس» يف صندوق النقد الدويل زادت كذلك من 5ر39% اىل 25ر42% ولكن 

عىل الرغم من ذلك يبدو واضحا انه يجب متابعة العمل يف اصالح وتطوير هاتني املؤسستني 

للتوافق مع الواقع الجديد. وتعمل بشكل فعال نسبيا بعض االليات االخرى الرضورية لكل 

العامل مثل منظمة التجارة العاملية.

والجميع  قوية سابقا.  كانت  التي  االقليمية  املنظامت  العديد من  االزمة واضحة يف  وتبدو 

يعلمون بازمة اليورو وهو العمود الفقري لالتحاد االوريب والذي بدونه سيعود هذا االتحاد اىل 

تزايد عدد  اوربا عن  القوميون يف معظم دول  ويتحدث  اكرث.  ال  تجارة حرة  منطقة  شكل 

بقايا  الحايل وكبقية من  الناتو بشكله  ان  القول كذلك  . وميكن 
\3\

الدول  املسلمني يف هذه 

الحرب الباردة مل يعد نافعا واستهلك نفسه وبقي فرتة طويلة بعد انهيار االتحاد السوفيتي 

يبحث عن سبب وجوده وكان يعترب ذلك يكمن بشكل خاص يف التوسع نحو الرشق والرتويج 

لنفسه عىل انه مصدر االمن واالستقرار. والناتو مل يتخلص بعد حتى االن من افكار التحالفات 

العسكرية بات يرسم وكالعادة خطوط فصل ونرش منظومة الدفاع املضاد للصواريخ يف منطقة 

مسؤوليته وذلك لحامية دول الحلف من مخاطر وهمية غري موجودة وهو ما تسبب بظهور 

التوتر من جديد بني الرشق والغرب.
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عىل االمم املتحدة بحد ذاتها عبور عملية تحويل وتطوير متكاملة وهو ما تم الحديث عنه 

بشكل محدد يف تصورات السياسية الخارجية لروسيا االتحادية يف عام 2008.

وجدير بالذكر أن التجمعات الدولية التي تتكون بشكل مواز لالمم املتحدة والتي يقال انها 

تهدف مساعدتها، مثل مجموعة الثامنية الكبار او مجموعة الدول العرشين تعترب من الساحات 

السيايس(مجموعة  املجال  يف  الكربى  العامل  لدول  املنسقة  املسالك  ولصياغة  للحوار  الهامة 

الثامنية) واملسائل االقتصادية (مجموعة العرشين).

ولكن اعتقد انها ال تزال ال تنخرط بشكل عضوي يف االشكال املوجودة للتعاون وال يزال دورها 

غري واضح بدقة يف الرصح االجاميل للعالقات الدولية والزامية تطبيق القرارات الصادرة عنها 

للدول االعضاء فيها ولبقية اعضاء املتجمع الدويل. أنها تتواجد بشكل مواز لبنيات االمم املتحدة 

ويجب تنفيذ العمل الكبري ليك يتم التوصل اىل املستوى املطلوب من التنسيق وتجميع القوى 

وهو امر غري موجود اليوم.

االخرية  القمة  قرارات  من  يتبني  كام  مفيدا جدا  الحوارية  الساحات  دور هذه  يكون  وقد 

ملجموعة الثامنية الكبار بخصوص سورية التي صدرت يف ايار (مايو) من العام الجاري النها 

سمحت بتكوين عالقات مشرتكة بني الدول تقوم عىل املساواة وتطبيق القانون الدويل وعدم 

فرض عىل الدول والشعوب قرارات غري مقبولة من قبلهم.

وهناك منظامت جديدة وواعدة مثل مجموعة «بريكس» ومنظمة شنغهاي للتعاون االقتصادي 

وهي ال تزال يف مرحلة الرتسخ عىل الرغم من ان عملية تحويل «بريكس» اىل مؤسسة كاملة 

تجري بوترية رسيعة جدا وكام اشارت لذلك مارينا الريونوفا مديرة معهد املنظامت الدولية 

. ولكن هذه الخبرية 
1
والتعاون الدويل يف جامعة الدراسات الوطنية «مدرسة االقتصاد العليا»

تكتب الحقا ان «بريكس» ال تزال حتى االن ال متلك وظيفة تنفيذ القرارات وتطوير االدارة 

.
\1\

الشاملة 

وقد ميكن التجادل مع هذا الطرح االخري وان قمنا بالتعرف بدقة عىل مواد القمة االخرية 

انه تم  2012) فسرنى  نيودلهي (يف آذار /مارس/ عام  لزعامء دول مجموعة «بريكس» يف 

االتفاق عىل تأسيس مرصف تطوير «بريكس». وأكد رئيس وزراء الهند مامنوهان سينغ خالل 

القمة عىل ان «االتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم بني مصارف التنمية والتطوير يف دول 
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أجوبة عىل كل هذه التحديات واملخاطر املحيقة. ويف ذات الوقت يتكون االنطباع لدى بعض 

املراقبني بان البرشية تتقدم نحو االمتحانات الشاملة الجديدة وهي غري مستعدة بشكل جيد 

وغري مجهزة بالشكل الوايف فيام يخص وسائل التأثري الدولية.

قد يقول البعض إنه توجد االمم املتحدة واملؤسسات الكثرية املختصة وان املنظمة الدولية 

وخالل السنوات الـ67 التي مرت عىل تأسيسها قدمت نفسها عىل انها وسيلة ال بديل لها يف 

املحافظة عىل السالم واالمن العاملي وتوفري الظروف الالزمة للتطور املستقر للبرشية.

ويف كلمته امام الدورة السادسة والستني للجمعية العامة لالمم املتحدة اكد وزير الخارجية 

الرويس سريغي الفروف عىل «ان منظمة االمم املتحدة تبقى الهيكل االسايس للعالقات الدولية 

وللتعاون املتساوي املتعدد االطراف لصالح كل دول االمم املتحدة. ومتلك االمم املتحدة رشعية 

فريدة من نوعها وكذلك الصالحيات الرضورية البداء رد الفعل املناسب واملطلوب عىل كل 

اشكال املخاطر والتهديدات املعارصة. ويجب عىل االمم املتحدة بالذات مواصلة ضامن القيادة 

السياسية والقانونية واالخالقية يف التصدي للمخاطر والتحديات الحديثة ويجب عليها وضع 

وتحديد مبادئ ومقاييس عادلة للتعاون ومراقبة تنفيذها وتقديم املساعدة الالزمة للدول التي 

تحتاج لذلك».

هذه املنظمة وعىل اعتبارها الهيئة الدولية االساسية واملنسق الرئييس للجهود الدولية كان 

يجب أن تصبح الشكل املقرر «للحكومة العاملية» الذائعة الصيت ولكن االنقسام العقائدي يف 

العامل عىل هذا األساس واندثرت  العامل منع تحقيق ذلك. واآلن وعىل مدى 20 عاما تفرق 

الفكرة. ولكن يجب االعرتاف بان منظومة االدارة العاملية التي تلبي متطلبات الحقبة مل تقم 

حتى االن. وبدال من الخالفات العقائدية ظهرت أمور فصل اخرى مبا يف جيوسياسية وخطوط 

تتعلق «منوذج املستقبل» التي يبدو مختلفا بالنسبة للقوى التي تحدد عىل ارض الواقع سري 

التطور العاملي ويف بعض االحيان يكون هناك تعاكس تام. ومع ذلك تواصل التحديات واملخاطر 

الجديدة ذات الطابع العاملي بالرتاكم واخذت تقرتب من الحد الحرج متقدمة عىل التغريات 

املنهجية يف كل رصح العالقات الدولية.

ويؤكد الكثري من الخرباء عىل ان مؤسسات وبنيات االمم املتحدة تحتاج اىل تطوير كبري وجذري 

ليك تصبح مرنة ليس فقط يف مجال اتخاذ القرار بل ويف مجال تطبيقه عىل ارض الواقع. ويجب 
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إال الهلع والخوف من مختلف انواع الهزات التكتانية ذات املنشأ واملصدر املختلف والتي قد 

تتحول يف القريب العاجل اىل نقلة حضارية وبيئية كبرية قد تجلب معها الكارثة إن مل يكن لكل 

البرشية فعىل االقل لجزء منها.

ومن حيث الشكل قد تبدو هذه الهزات مختلفة: عىل غرار ما جرى يف 11 ايلول (سبتمرب) وما 

شكل  عىل  تكون  وقد  االرهاب»  «ضد  وحروب  االرهاب  يف  اهتزازية  موجات  من  لحقه 

«فوكوشيام» التي شككت مبستقبل البرشية يف مجال الطاقة او عىل شكل الجفاف الضخم يف 

عام 2010 الذي أعاد اىل االذهان شبح الجوع عىل الكوكب وقد تكون عىل شكل انهيار االسواق 

أنواع «العقود  املنفوخ أو مختلف  الهائل للامل  2008 تحت ضغط «الثقل»  املالية يف عام 

ان  بالذكر  derivative). وجدير  باإلنجليزية:  االقتصاد،  اشتقاقي يف  اتفاق  (أو  االشتقاقية» 

الرئيس الرويس فالدميري بوتني ويف كلمته خالل يوم 21 ايار(مايو) امام الحكومة الجديدة اشار 

اىل وجود الكثري من عوامل الغموض وعدم التحديد يف العامل. ويف وقت سابق ذكر الرئيس 

بوتني نفس الفكرة يف كلمته االخرية امام نواب مجلس الدوما يف تشكيلته الخامسة يوم 23 

ترشين الثاين (نوفمرب) 2011. واآلن ميكن القول أن حجم الغموض وعدم التحديد مل يتقلص ومل 

يقل حجمه خالل نصف السنة االخرية بل وعىل ما يبدو ازداد وذلك يف االضطراب بشكل عام 

ويف العالقات الدولية.

ويجب القول ان كل االحداث التي وقعت خالل 15 – 20 عاما مبا يف ذلك التحوالت الهائجة يف 

2012-2011 يف العامل العريب كانت «الصبغة املعلمة» التي ابرزت ظاهرة جديدة نوعيا: باتت 

عىل مفرتق الطريق ليس فقط املنظومة االقتصادية العاملية التي تشكلت بعد الحرب العاملية 

العاملي  النظام  انها باتت تحتاج اىل االهتامم الشديد بها بل وكل  التي يبدو واضحا  الثانية 

وأولوية سيادة الدولة كام ورد يف نظام وسيتفاليا ويف ميثاق االمم املتحدة والذي دفع مثنه من 

دماء حوايل 62 مليون انسان ونصفهم تقريبا من أبناء وطننا.

وتعدد توارد الكوارث الطبيعية والتقنية والبيئة الكثرية والعمليات االرهابية والثورات واالزمات 

املالية واالقتصادية وبات ذلك من االشياء املعتادة تقريبا ولكن ذلك ال يسمح بتحديد وبشكل 

كامل حجم الكارثة املقبلة واختيار املحور الرئييس لرتكيز القوى من البرشية. لقد حان الوقت 

لنقر بالحقيقة وننظر لها بشكل مبارش النه عمليا نفد الوقت ومل يتبق أي منه للبحث عن 
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كان يوجد يف كل جيوش العامل اختصاص عسكري يسمى 

راصد االصوات. وتكمن مهمته يف تحذير القوات الصديقة 

من اقرتاب جيش العدو. يف القديم كان املذكور يضع أذنه 

عىل االرض ويحاول التقاط خبطات حوافر الجياد. ويف الفرتة 

الالحقة املعارصة كان يقف اللتقاط ضجيج الطائرات املقرتبة 

أو التقاط اشتداد نشاط وفعالية االتصاالت عىل املوجات 

الالسلكية. واليوم ويف عاملنا املتغري برسعة مذهلة يبدو وجود 

نقص واضح يف مثل هؤالء املختصني املحنكني وكأنهم اختفوا 

واندثروا. ويف ذات الوقت ظهر عىل السطح الكثري من 

العرافني وقارئات الكف واملحللني املاليني الذين ال يختلفون 

كثريا من حيث الواقع عن املنجمني و املختصني باإلدراك 

الحيسِّ الفائق وخاصة فيام يخص دقة التوقع.

وطبعا هناك الكثري من الذي ميكن االستامع له يف الوقت 

الراهن. نحن وعىل مدى سنوات عديدة ال عمل وال شغل لنا   

اوليغ اوزيروف
سفري روسيا يف اململكة العربية 

السعودية، 
املمثل الدائم لروسيا االتحادية يف 

منظمة التعاون االسالمي

«الربيع العريب» يف سياق 
العوملة أو إعادة تشغيل 

املصفوفة

Олег ОЗЕРОВ, Посол России в Королевстве Саудовская Аравия, 
постоянный представитель при Организации исламского сотрудничества.

«АРАБСКАЯ ВЕСНА» В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ, ИЛИ ПЕРЕЗАГРУЗКА МАТРИЦЫ
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يف (عىل سبيل املثال حول مستقبل افغانستان خالل املدى املتوسط) قد يلغي حتى االنجازات 

التكتيكية التي تم تحقيقها بفضل الجهود املشرتكة، عىل سبيل املثال «الرتانزيت االفغاين». 

ثانيا — كان مبقدور الجانني االستفادة بشكل اكرب من االمكانيات الجديدة التي تظهر للتعاون 

الواعدة  االقىص  الرشق  تطوير  برامج  ومن  العاملية  التجارة  منظمة  اىل  روسيا  انضامم  بعد 

واستثامر ثرات منطقة القطب الشاميل ومن مشاريع الطاقة الدولية. يف هذا املجال تم تحقيق 

السنوات االخرية ولكن ذلك يبقى قليال. نحتاج ملشاريع ضخمة واجتذاب  الناجح يف  بعض 

البزنس الخاص اكرث يف هذه العملية وكذلك مراكز البحوث املستقلة. 

التعاون يف مجال املجتمع املدين اىل مستويات نوعية جديدة. ظاهرية  ثالثا — يجب نقل 

االبوية Paternalism التي تبديها الواليات املتحدة يف الكثري من االحيان تثري االمتعاض والنفور 

يف املجتمع الرويس. ولذلك يجب ان يحل دال عنها الحوار املتساوي مع االحرتام املتبادل ومع 

االخذ بعني االعتبار الخصائص التاريخية والثقافية للتطور وكذلك الوقائع السياسية القامئة. 

ولتحقيق ذلك يجب بذل الجهود من الجانبني والتخلص من العوائق البريوقراطية والتفكري 

القديم البايل. 

رابعا — حان الوقت لتطبيق االليات الحديثة يف مجال التعاون الثنايئ والتي متليها مصالح 

الجانبني الطويلة االمد وليس املصالح السياسية االنية. ويجب القول ان كل االمكانيات الالزمة 

لذلك متوفرة فعال. وفقط يجب ظهور اإلرادة السياسية.

Международная

ЖИЗНЬ
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ومن الدعوات لزيادة الحامية الجمركية الوطنية يف الدولتني وهو ما سيضيف تعقيدات جديدة 

يف العالقات. 

ثالثا — يف السنوات القريبة املقبلة ال يوجد اي اساس يدعو لتوقع اي فقزات يف العالقات 

الثنائية النه مل يتم يف اي من الدولتني حتى االن تكون وعي ثابت ومستقر بان مصالح الدولتني 

عىل املدى البعيد تتطلب االنتقال اىل مبادئ جديدة يف التعاون تفرتض االخذ بعني االعتبار 

واحرتام كل طرف ملصالح الطرف االخر والتعاون كرشكاء لحل املشكالت الحادة يف العامل .طبعا 

الطريق نحو هذا النوع من التعاون يبدو طويال ومتشعبا ترافقه الصعوبات.

الخروج من الدائرة املغلقة
ال شك يف ان اي سيايس او اي خبري يف الشؤون الدولية سيوافق حتام عىل ان مواصلة التعاون 

بني موسكو وواشنطن تتسم باهمية فائقة ليس فقط بالنسبة للدولتني بل لكل الوضع يف العامل. 

اجل مل تعد بنية العامل يف القرن الحادي والعرشين ثنائية االقطاب ولكن بدون التعاون بني 

روسيا والواليات املتحدة ال ميكن بتاتا حل الكثري من املشكالت يف العامل املعارص. وال شك يف ان 

زيادة فعالية املؤسسات الدولية وتسوية النزاعات االقليمية ومكافحة االرهاب ومنع انتشار 

السالح النووي وكذلك البحث عن ردود وجاوبة عىل الكثري من تحديات العوملة وتهديدات 

االمن الدويل،ميكن ان يتم فقط وفق طريق واحد فقط وهو توحيد جهود املجتمع الدويل يف 

سبيل تحقيق ذلك. ومن الذي سيرتأس هذه العملية غري روسيا والواليات املتحدة؟ 

ما الذي يجب القيام به من اجل الخروج من الدائرة املغلقة القامئة يف العالقات بني الدولتني، 

دائرة «االنفراج – املواجهة والصدام» التي ال تسمح بنقل العالقات اىل مستوى جديد، مستوى 

التعاون الطويل االمد املفيد للطرفني ؟

اوال- ال يجوز قط القول ان الخالف دراميا اىل حد كبري.الخالف قد يظهر حتى بني الحلفاء 

املقربني. 

ولكن الخالات مهام كانت عميقة ومعقدة ومؤملة ال يجوز لها ان تطوق ومتنع تطور العالقات 

يف االتاجهات االخرى. ال شك يف ان وجود قنوات لالتصاالت افضل دامئا من عدم وجودها حتى 

لو كانت فرصة صياغة املوقف املوحد قليلة جدا يف هذه اللحظة. وال شك يف ان انعدام الحوار 

Международная жизнь 2012_arabic new.indd   59Международная жизнь 2012_arabic new.indd   59 13.03.2013   13:22:5413.03.2013   13:22:54



Digest  2012

ايغور ايفانوف 58

الحمالت الرئاسية يف الدولتني. لقد ظهرت اىل السطح مجددا املشكالت التي مل يعرث عىل حل 

لها وكذلك االزمات الكامنة التي مست بهذا الشكل او ذاك كل مجاالت التعاون بني الدولتني. 

وطبعا ما ذكر اعاله ال يعني ان روسيا والواليات املتحدة تعودان اىل حالة املواجهة يف العالقات 

كام كان خالل الحرب الباردة. لقد تبني من خالل فرتة ادارة الرئيس جورج بوش انه يوجد 

حدود موضوعية للتدهور املحتمل للعالقات بني الدولتني. عىل سبيل املثال من الصعب جدا 

التصور امكانية استئناف سباق التسلح بنفس الحجم الذي كان بني الدولتني سابقا. هناك حدود 

مالية واقتصادية وسياسية ستكبح حتام تنفيذ هذا السيناريو. وكذلك يبدو قليل الحتامل ان 

تقوم اي من الدولتني وعن قصد بزعزعة االستقرار االقليمي لتقويض موقف الطرف االخر او 

استخدام التهديد بخطر االنتشار النووي لتحقيق ذلك. ال تزال هناك حاجة متبادلة وكالسابق 

بني موسكو وواشنطن ولذلك سيكون التنافس محدودا بني الجانبني. 

يف يوم 18 حزيران (يونيو) عام 2012 عقد اللقاء بني الرئيسني فالدميري بوتني وباراك اوباما يف 

لوس كابوس وخالله تم استعراض السعي من قبل الدولتني ملواصلة السري عىل نهج تطوير 

العالقات بشكل مطرد. 

العاجل ميكن طرح  القريب  الجانبني يف  بني  العالقات  تطور  بطريقة  التكهن  وعند محاولة 

االحتامالت التالية:

اوال — ستحاول الدولتان تجنب الخطوات التي ميكن ان تؤدي اىل ازمة حادة يف العالقات 

بينهام. الن مثل هذا التطور لالمور ال يلبي املصالح العيدة االمد للدولتني. طبعا سيتم االعرتاف 

بوجود خالفات ومشكالت ولكن ذلك لن يؤدي اىل تاجيج منفلت للتوتر غري خاضع للرقابة 

التعاون املوجودة وستعمل قنوات  املحافظة عىل وسائل  والسيطرة. وعىل االغلب ستجري 

التعاون الرسمية وغري الرسمية الحقا. 

الخارجية  العوامل  املتزايد من قبل  للضغط  الدولتني الحقا  العالقات بني  ثانيا — ستتعرض 

وبالذات تدهور االوضاع يف مختلف بقاع العامل. ال شك يف ان استمرار الحرب االهلية يف سورية 

سيكون عامل تعقيد اضايف يف العالقات بني موسكو وواشنطن. ونفس التأثري السلبي سيكون 

الزدياد التوتر حول الوضع يف ايران وبالذات العمل العسكري ضد املنشات العسكرية االيرانية. 

ومن املعروف ان انحدار االقتصاد العاملي نحو ازمة جديدة سيزيد من املزاج القومي واملتعصب 
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ويجب االشارة اخريا بشكل منفصل اىل العاون الرويس االمرييك يف موضع انضامم روسيا اىل 

منظمة التجارة العاملية.ويجب القول واالقرار انه وبدون الدعم الفعال من جانب الواليات 

العملية ستصبح  الدولية وكانت  املنظمة  اىل هذه  االنضامم  املتحدة مل يكن مبقدور روسيا 

معقدة وطويلة اكرث.لقد قامت الواليات املتحدة الضغط عىل بعض رشكائها من اجل ازالة 

العوائق االخرية عىل طريق روسيا نحو االنضامم. ويجب القول خالل ذلك ان سياسة»اعادة 

زيادة  اىل  او  الولتني  بني  التجارة  يف  كبري  منو  او  ملموس  تحسن  اي  عن  تسفر  مل  الشغيل 

االستثامرات االمريكية شكل حاد يف روسيا. وباملقارنة مع الصني واملانيا وايطاليا وبعض الدول 

االخرى يبقى موقف امريكا يف السوق الروسية اكرث تواضعا. 

ماذا بعد؟
يجب االعرتاف ان «اعادة التشغيل» وعىل الرغم من كل انجازاتها مل تتمكن من تغيري االسس 

االساسية للعالقات بني الدولتني ومل تغري املزاج االجتامعي السائد يف الدولتني الذي ال يزال اسريا 

التشغيل» من نقل  الباردة وبالتايل مل تتمكن عنلية «اعادة  البالية من زمن الحرب  لالفكار 

العالقات اىل مستويات نوعية جديدة. 

البالغة االهمية استمر الجانبان باالستناد وطرح املفاهيم   «3 عند صياغة وثيقة «ستارت - 

النووي»  القدمية عن االسقرار االسرتاتيجي ومن ينها مفهوم»الردع االسرتاتيجي» و»التوازن 

و»التدمري املتبادل املضمون» وغريها.وبقي هناك مستوى كبري من عدم الثقة املتبادل الذي 

ظهر واضحا خالل النقاش ول مشكالت الدفاع املضاد للصواريخ. 

مل تظهر حتى االن يف العالقات الروسية االمريكية املستويات املطلوبة من التفاهم املتبادل التي 

تسمح بضبط االهتزاز الحتمي يف االحوال السياسية يف الدولتني. 

مع حلول اواسط عام 2011 بدا وكأن الدفعة االوىل النابضة من «اعادة التشغيل» قد انتهت 

يامل  كان  ما  تقريبا كل  تحقيق  االمريكية  الروسية  العالقات  تم يف  لقد  قوتها.  واستنفذت 

بتحقيقه مع القاء يف اطار النموذج التقليدي املعهود لهذه العالقات. وبات واضحا اكرث فاكرث ان 

التقدم التايل اىل االمام سيصبح ممنكا فقط يف حال حدوث تغيري نوعي يف مبادئ هذه العالقات. 

بذلك وهو ما ظهر بوضوح خالل  للقيام  استعداد  كانتا عىل  ولكن ال موسكو وال واشنطن 
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مع طهران وبفضل التعاون بني روسيا والواليات املتحدة بالذات بات ممكنا االتفاق عىل قيام 

مجلس االمن الدويل بفرض عقوبات دولية اضافية ضد ايران مع املحافظة عىل منظومة الحوافر 

االيجابية والسلبية نحو الربنامج النووي االيراين. 

وان تحدثنا فعال عن املصالح الروسية البحتة التي تم تحقيقها خالل سري «اعادة التشغيل» 

فيجب اضافة اىل القامئة املذكورة اعاله عدة بنود.

قبل كل يشء يجب القول ان الواليات املتحدة وتحت تأثري هذه السياسة بالذات اخذت وبشكل 

اكرب من السابق تاخذ بعني االعتبار املصالح االسرتاتيجية لروسيا داخل املجال السوفيتي السابق. 

طبعا واشنطن مل تعرتف ومل مبقدورها قط االعرتاف بان هذه املنطقة هي منطقة مصالح متميزة 

ملوسكو ولكن واشنطن اخذت بدقة اكرث تستمع للقلق الرويس وباتت االدارة االمريكية تظهر 

القدر الكبري من ضبط النفس يف مجال تقديم الدعم العسكري الفني لجورجيا بعد حرب اب 

عام 2008 وقامت كذلك بتقليص اللهجة الدعائية الداعمة مليخائيل سآكاشفييل.

واعرتف البيت االبيض ولو بدون سعادة بخسارة يوليا تيموشينكو يف االنتخابات الرئاسية يف 

اوكرانيا فو املرشح فكتور يانكوفيتش الذي كان يعترب «موال ملوسكو» وبذلك تم تاجيل اىل فرتة 

بعيدة موضوع توسيع الناتو نحو الرشق وهو امر كان من املنغصات الكبرية يف العالقات بني 

روسيا والواليات املتحدة.

لقد بدت واضحة جدا عملية تغري سلم االولويات يف السياسة االمريكية يف منطقة االتحاد 

السوفيتي السابق وهو ما دفع انصار الحزب الجمهوري للحديث عن نوع من «خيانة»املصالح 

االمريكية يف املنطة. 

ومن بني النتائج الهامة لسياسة «اعادة التشغيل» بالنسبة لروسيا كان تخفيض حدة االنتقاد 

االمرييك للنظام السيايس الرويس وملوضوع حقوق االنسان يف روسيا.طبعا مل يكن مبقدور ادارة 

اوباما الدميقراطية التخيل بشكل كامل عن شعار الدفاع عن حقوق االنسان ودعم الدميقراطية 

واعتبار ذلك من احد املهامت يف اسرتاتيجيتها يف العالقات مع موسكو. ولكن وعىل ارض الواقع 

ابتعدت هذه املهمة اىل الصف الثاين:بدال من الضغط الشديد فضل الدميقراطيون استخدام 

تكتيك «االجتذاب البناء» لروسيا نحو الحوار حول مسائل تطوير مؤسسات املجتمع املدين 

و»تبادل الخربات»يف مجال تطوير اليات الدميقراطية الخ..
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لقد اعلن الرئيس باراك اوباما عن انتهاج مسلك اكرث مرونة نحو تطوير الدفاع املضاد للصواريخ 

الت تثري االنتقاد الحاد من جانب موسكو. وهذا الترصف وعىل الرغم من انه مل يغري من جوهر 

املوقف االمرييك ال انه هدف لعرض االستعداد للحار من جانب االدارة االمريكية الجديدة مع 

روسيا حول مشكالت االمن الدويل. 

ال شك يف ان التوقيع عىل «ستارت-3» سمح بتشكيل املقدمات الالزمة لتوسيع التعاون الرويس 

االمرييك يف املجال الذري بشكل عام. ويف عام 2011 باتت سارية املفعول االتفاقية الخاصة 

بالتعاون يف مجال االستخادم السلمي للطاقة الذرية (ما يسمى «باتقاقية 3-2-1») التي فتحت 

السوق االمريكية لرشكات الطاقة الذرية الروسية. 

ومن بني االنجازات الكبرية لسياسة «اعادة التشغيل» وخاصة بالنسبة للجان االمرييك كان 

االتفاق حول «الرتانزيت االفغاين» الذي سمح للواليات املتحدة وحلفائها يف قوات التحالف 

الدويل العاملة يف افغانستان باستخدام «املعرب الشاميل» اي عرب ارايض روسيا لنقل الحموالت 

غري العسكرية. وطبعا هذا االتفاق مل يكن يعني تضامن روسيا مع املوقف االمرييك بخصوص 

افغانستان. لقد بقيت موسكو تنتقد بشكل حاد سياسة واشنطن يف افغانستان. وتركز االنتقاد 

الدويل وعدم مقاومتها النتاج املخدرات يف  التحالف  الرويس بشكل حاد عىل تهاون قوات 

افغانستان مام ادى اىل زيادة حجم انتاج املخدرات هناك بشكل ال سابقة له. وشددت موسكو 

عىل ان القسم االكرب من هذه املخدرات يهرب الحقا اىل روسيا بالذات.ولكن عىل الرغم من كل 

ذلك اقرت روسيا بان الوجود االمرييك يف افغانستان يلعب بشكل عام دور نرش االستقرار يف 

كل منطقة اسيا الوسطى بشكل عام ولذلك قامت روسيا بتقديم هذا الدعم املحدود ولكن 

يف  لوجستي  نقل  مركز  اقامة  اىل  ليتحول  ذلك  (واستمر  املتحدة  للواليات  االهمية  الفائق 

اوليانوفسك تابع للناتو). 

النتائج  وبات منهجيا اكرث التعاون يف مجال مكافحة االرهاب وتهريب املخدرات. ومن بني 

الهامة لعملية «اعادة التشغيل» كان تقارب مواقف روسيا والواليات املتحدة بخصوص الربنامج 

النووي االيراين. طبعا استمرت موسكو يف رفضها الحاسم الي عمل عسكري امرييك او ارسائييل 

ضد املنشات النووية االيرانية يف املستقبل ولكنها يف ذات الوقت ذكرت بشكل واضح ورصيح 

انها انها ضد حصول ايران عىل السالح النووي. وقامت موسكو بتقليص تعاونها العرسيك الفني 
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وبهذا الشكل ميكن القول ان الظروف التي تشكلت يف بداية عام 2009 كانت تدل عىل تطابق 

العالقات  باالنتقال اىل مرحلة جديدة يف  الذي يسمح  بالشكل  الروسية واالمريكية  املصالح 

الثنائية وهو ما متت تسميته بعملية «اعادة التشغيل». 

من الفائز ؟
يف العالقات بني الدول من نوع الواليات املتحدة وروسيا اللتني متلكان مصالح عاملية واسعة من 

الصعب تحديد معايري تسمح بالحصول عىل تصورات موضوعية تحدد من الذي حصل عىل مزايا 

اكرث من خالل التعاون الثنايئ.ولكن طبعا ميكن التحدث بثقة والقول ان «اعادة التشغيل» فتحت 

امام الرطفني امكانيات جدية لحل الكثري من املشكالت بالشكل الذي يلبي مصالح كل منهام.

والواليات  لروسيا  الهامة  املصالح  2010-2009 حدث وبشكل موضوعي فعال تطابق يف  يف 

املتحدة وهو ما حدد فعال نجاح «اعادة التشغيل» بل واظهر بعض االمل يف امكانية تكوين 

رشاكة اسرتاتيجية بني الدولتني. ولكن ال يجوز القول انه كان يوجد ااجامع مستقر فيام يخص 

سياسة «اعادة التشغيل» يف روسيا والواليات املتحدة النه ومنذ الداية كان هناك انتقاد حاد 

للعملية يف الدولتني. 

طبعا تحققت يف علمية «اعادة التشغيل» انجازات كثرية ولكن اي منها ميكن ان تعترب اساسية؟

بدون شك االنجاز االهم واالسايس هو معاهدة «ستارت - 3» لروسية االمريكية. لقد تم اعداد 

املعاهدة يف فرتة مضغوطة جدا وكان خطوة هامة جدا يف جامل الحد وتقليص الرتسانات 

االسرتاتيجية يف الدولتني. وعىل الرغم من وجود الكثري من الذين انتقدوا الوثيقة يف الدولتني اال 

انه ميكن القول بثقة انها تلبي بشكل عام مصالح الدولتني. فهي قامت وبشكل قانوين بتثبيت 

خطط الدولتني يف مجال اعادة تنظيم وتقليص النواقل النووية االسرتاتيجية واعادت اىل الوجود 

آليات التفتيش (verification) عىل حجم التقليص. والوثيقة التي تم التوقيع عليها اعطت 

النووية  انتشار االسلحة  التصدي ومكافحة  روسيا والواليات املتحدة الحق االخالقي بزيادة 

ولكذلك دعوة الدول الثالثة النووية لالنضامم اىل عملية مراقبة السالح النووي. وال شك يف ان 

ابرام معاهدة «ستارت - 3» اثبت بان املعارضة الجمهورية يف الكونغرس االمرييك مل تتمكن يف 

تلك الفرتة التشكيك يف اسرتاتيجيا «اعادة التشغيل». 
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دوافع موسكو

3 مقدمات اساسية لعبت  انه ميكن هناك فرز  الرويس؟اعتقد  الجانب  الذي يجري عىل  ما 

لصالح سياسة اعادة تشغيل العالقات مع الواليات املتحدة.

تنل  ومل  خارجية.  سياسية  عزلة  خطر  امام  موسكو  وقفت   2008 عام  خريف  يف  اوال- 

اي  وابخازيا)  الجنوبية  اوسيتيا  باستقالل  (االعرتاف  القوقاز  جنوب  يف  الروسية  السياسة 

دعم من اي دولة لها تأثري ومل تنل روسيا الدعم حتى من رشكائها يف رابطة الدول املستقلة 

الروسية  العالقات  يف  التوتر  مستوى  ووصل  بريك.  ومجموعة  للتعاون  شنغهاي  ومنظمة 

الحرب  بفرات  تذكر  الجانبني  من  العدائية  اللهجة  واخذت  الحرج.  املستوى  االمريكية 

الباردة وجمدت العالقات بني روسيا والناتو وزادت حدة اللهجة املعادية لروسيا يف اوربا. 

ومل يكن مبقدور القيادة السياسية عدم االخذ بعني االعتبار مدى الخطورة التي ترافق هذه 

النزعات.

ثانيا — اخذت روسيا تشعر اكرث فاكرث بعواقب االزمة االقتصادية املالية العاملية. يف صيف عام 

2008 كانت عبارة عن تقليد موضة يف موسكو االشارة اىل ان روسيا هي «جزيرة لالستقرار» يف 

بحر االقتصاد العاملي الشديد الهيجان. ولكن يف نهاية تلك السنة بات واضحا ان روسيا ليس 

فقط لن تتمكن من تجنب االزمة بل ستتعرض لها بشدة كبرية قد يزيد حتى عن املستوى 

الذي يشمل بعض الدول املتطورة.

وال بد من القول ان االزمة العاملية ايقظت رؤوس بعض السياسيني الروس الذين والسباب 

مختلفة حاولو تقليص االرتباط املتزايد لروسيا بنزعات التطور العاملية. ويف هذه الحالة كان 

مبقدور املواجهة املتزايدة مع الواليات املتحدة ان تجلب العواقب السلبية الكبرية لالقتصاد 

الوطني الرويس. 

ثالثا- اعلنت قيادة روسيا عن تطبيقها لسياسة «التحديث» التي تفرتض انتقال البالد وبوترية 

متزايدة الرسعة من منوذج الدولة املصدرة للخامات اىل منوذج الدولة ذات االقتصاد املستجد 

الذي يعتمد فيه االقتصاد عىل املعارف والعلوم وهو امر ال ميكن طبعا تطبيقه يف ظروف 

املواجهة مع الدولة التي متلك اكرب االمكانيات يف هذا املجال اي مع الواليات املتحدة. 
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يف اسواق موارد الطاقة العاملية وكذلك اسواق بعض الخامات و املواد الهامة بالنسبة للواليات 

املتحدة.

ويف املجال الجيوسيايس لوحظ وجود انعطاف من قبل روسيا نحو اسيا وبدأ ذلك يثري القلق يف 

واشنطن. وتعلق ذلك بالدرجة االوىل بالنزعات املتعلقة بتعميق التعاون الرويس الصيني. 

وعىل الرغم من كل البالغة الليربالية التي تنتهجها ادارة الرئيس اوباما كان هذه االدارة تنظر 

اىل الصني عىل اعتبارها املنافس الرئييس لها عىل املستوى العاملي ولذلك كان ال بد ان يثري قلق 

اخذت  السياق  هذا  .ويف  المريكا  معادي  صيني  رويس  تحالف  تكون  احتامل  واشنطن 

الدبلوماسية االمريكية تويل االهتامم الكبري للكثري من االليات املتعددة االطراف مثل منظمة 

شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس. 

ويجب املالحظة ان من بني العوامل التي لعبت لصالح عملية «اعادة التشغيل» كان العامل 

الذايت املتمثل يف عودة اىل االدارة االمريكية بعض االشخاص الذين لديهم خرة كرية يف مجال 

العمل مع روسيا بل ويف روسيا خالل عهد الرئيس بيل كلينتون.

وشكل هؤالء نوعا من «اللويب الرويس» يف دهاليز السياسة والسلطة يف واشنطن وربط الكثريون 

منهم طموحاتهم املهنية بنجاح سياسة اعادة التشغيل. ووفقا لشهادة بعض املراقبني فان باراك 

اوباما بحد ذاته «انجذب» بحد ذاته مع مرور الوقت يف املوضوع الرويس واخذ يبدي االهتامم 

بشكل اكر نحو روسيا. 

وبشكل تدريجي ازداد وقوي دور ومكان عملية اعادة التشغيل يف منظومة االولويات السياسية 

الخارجية للواليات املتحدة وكان ذلك يتعلق ايضا بعدم تحقيق نجاحات كبرية يف االتاجهات 

االخرى من «النهج الجديد» لالدارة الدميقراطية يف البيت االبيض. 

لقد بقيت عالقات الواليات املتحدة مع العامل االسالمي معقدة وبقيت عملية التسوية وتحقيق 

السالم يف الرشق االوسط راكدة ومل تتحقق نجاحات هامة يف افغانستان وبقي الخالف بني 

الواليات املتحدة واالتحاد االوريب حول املسائل املتعلقة باسرتاتيجية الخروج من االزمة .الخ..

وهذا الشكل ميكن القول ان سياسة «اعادة تشغيل» العالقات مع روسيا كانت النجاح السيايس 

الخارجي الوحيد تقريبا الذي حققته ادارة اوباما والظاهر عىل العلن بشكل واضح. ولذلك 

تحولت هذه العملية من وسيلة تطبيقية اىل هدف مستقل يف السياسة الخارجية. 
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املتنامي يف  العجز  التكاليف يف ظروف  باهظة  امكانيات مامرسة سياسة خارجية  ان  فاكرث 

امليزانية وتزايد املشكالت الداخلية وصلت اىل حدودها القصوى. وبات يظهر اكرث فاكرث يف 

الواليات املتحدة ويف الخارج كذلك السؤال حول فعالية النوذج االقتصادي االجتامعي االمرييك. 

ووصل االمر بالبعض حتى للتحدث عن وجود ازمة عميقة يف الليربالية االمريكية وعن «نهاية 

القرن االمرييك». 

وبعد اصطدامها مبجموعة متكاملة من املشكالت الداخلية والسياسية الخارجية اضطرت ادارة 

الرئيس باراك اوباما للبدء باعادة النظر يف الكثري من اسس السياسة الخارجية للجمهوريني. 

واعادة النظر هذه مل تقترص طبعا فقط عىل العالقات الروسية االمريكية. لقد بدأت واشنطن 

بتلمس والبحث عن مسالك جديدة لعالقاتها مع الحلفاء التقليديني مع تشديد اللهجة عىل 

الحوار وتقاسم املسؤوليات عن اتخاذ القرارات. 

العراق وعن تغيري االسرتاتيجية يف  القوات االمريكية من  انسحاب  وتم االعالن عن ترسيع 

افغانستان. واخذت بالتغري بالغة واشنطن وبات الرتيكز االسايس يقوم عىل الرغبة يف االعامل 

والترصفات املتعددة االطراف واملشرتكة وعىل رضورة البحث عن حلول وسط مع الخصوم 

واحرتام قيمهم غري الغربية. واخذت واشنطن ترسل االشارات عن استعدادها الستئناف عملية 

نزع السالح النووي. 

ولكن ما هو املكان الذي شغلته العالقات مع روسيا يف االسرتاتيجة االمريكية الجديدة؟

يبدو يل ان البيت االبيض نظر اىل هذه العالقات يف املرحلة االوىل من ادارة الرئيس باراك اوباما 

(يف العام ونصف العام االوىل) عرب موشور حل املشكالت السياسية الخارجية االخرى التي تحتل 

مكان الصدارة ولها اهمية حاسمة بالنسبة لواشنطن. وكان يجب عىل التعاون»النقطي» مع 

روسيا ان يساعد يف تحقيق مهامت السياسة االمريكية ويف املقام االول فيام يخص الوضع يف 

االمريكية  ذلك  مبا يف  الدولية  التحالف  قوات  وعملية  مهمة  نجاح  تعلق  افغانستان حيث 

والحليفة، واىل حد كبري مبوقف روسيا. لقد بقيت روسيا احد الالعبني االساسيني يف مسائل حظر 

االنتشار النووي. وبدون مشاركة الجانب الرويس كان من الصعب توقع التقدم فيام يخص 

الربنامج النووي لكل من ايران وكوريا الشاملية. وكانت الواليات املتحدة تحتاج للتعاون مع 

روسيا يف مجال مكافحة االرهاب الدويل. وكان من املهم جدا للواليات املتحدة ضامن االستقرار 
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وميكن اعتبار ان نقطة الذروة حلت خالل ما يسمى «بازمة القوقاز» يف اب (اغسطس) عام 

تسببت  التي  قيادة جورجيا  اىل جانب  علني ورصيح  واشنطن بشكل  عندما وقفت   2008

بادنالع النزاع العسكري مع روسيا. 

وال بد من القول ان هذه السياسة نحو روسيا مل تكن ال عبارة عن انعكاس للنهج العام لواشنطن 

الهادف اىل فرض الهيمنة االمريكية الشاملة عىل السياسة العاملية. ومن هنا الذات تأتاي سياسة 

الواليات املتحدة الالمبالية نحو االمم املتحدة وغريها من املؤسسات الدولية املتعددة االطراف 

ونحو املعايري االساسية للقانون الدويل ومن هنا بالذات الرتكيز عىل استخدام القوة وعىل اتخاذ 

والشعوب  الدول  لوجهات نظرها وقراراتها عىل  الفظ  للفرض  والسعي  االحادية  الترصفات 

االخرى. 

وتجدر االشارة اىل ان خروج الواليات املتحدة من جانب واحد من املعاهدة الخاصة بالدفاع 

املضاد للصواريخ املوقعة يف عام 1972 واالقتحام العسكري للعراق بدون الرجوع ملجلس االمن 

الدويل والتدخل املكشوف يف الشؤون الداخلية لروسيا واقرب الدول املجاورة لها واالهامل 

سلبي عىل وضع  بشكل  أثر حتام  ذلك  كل   – الدولية  الساحة  يف  روسيا  ملصالح  املكشوف 

العالقات الروسية االمريكية. 

«إعادة تشغيل»: دوافع واشنطن
ال بد من القول ان ادارة الرئيس باراك اوباما الدميقراطية التي استلمت السلطة يف كانون الثاين 

(يناير) عام 2009 وثت عن االدرة التي سبقتها أرثا ثقيال يف مجال السياسة الخارجية. وطبعا مل 

تقترص مشكالت السياسية الخارجية االمريكية عىل االتجاه الرويس فقط. فالواليات املتحدة 

غاصت وبشكل كبري يف حرب عدمية الشعبية يف العراق ومل تتمكن من تحقيق نجاحات حاسمة 

يف افغانستان وتواصل تقلص وضعف موقف الواليات املتحدة يف الرشق االوسط ويف العامل 

االسالمي بشكل عام. وظهر عىل االفق منو مستقر للمزاج املعادي لالمريكان يف معظم دول اورا 

وامريكا الالتينية بل وحتى يف املناطق االخرى.

االزمة  خلفية  عىل  حدة  وزادت  الخارجية  السياسية  املتحدة  الواليات  مصاعب  وتعمقت 

االقتصادية املالية التي رضبت الدول الكربى يف العامل يف اواسط عام 2008. وبدا واضحا اكرث 
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تطورت العالقات بني روسيا والواليات املتحدة يف السنوات 

االخرية تحت عالمة «اعادة التشغيل» التي ظهرت يف بداية 

عام 2009 مببادرة من رئيس روسيا دميرتي ميدفيديف 

ورئيس الواليات املتحدة باراك اوباما.

وجاءت «اعادة التشغيل» لتحل محل مرحلة حادة من 

املواجهة بني الدولتني. بهذا الشكل بالذات وصف 

العالقات بني الدولتني الرئيس جورج وش خالل فرتة 

ادارة الواليات املتحدة من قبل ادارة من الحزب 

الجمهوري.

وجدير بالذكر انه وعىل الرغم من الترصيحات الحامية عن 

الرشاكة التي وردت يف البيانات الروسية االمريكية املصادق 

عليها عىل مستوى القمة يف 2002 و2008 انحدرت هذه 

العالقات، حسب رأي الكثري من الخرباء، نحو ادىن نقطة لها 

منذ انتهاء الحرب الباردة. 

ايغور ايفانوف
رئيس املجلس الرويس للشؤون 

الدولية

isivanov@alhouse.ru

«إعادة تشغيل» العالقات 
الروسية االمريكية:

خطوة تكتيكية أو اختيار 
اسرتاتيجي ؟

Игорь ИВАНОВ, Президент Российского совета по международным делам
«ПЕРЕЗАГРУЗКА» В РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ: 

ТАКТИЧЕСКИЙ ШАГ ИЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР?
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يجب ان نبدو بشكل الئق يف امريكا الالتينية ويجب ان تعترب روسيا هناك كمركز للجذب 

ونحن سنبذل الجهود لتحقيق ذلك. ومن املهم جدا ان يكون لدينا سياسة واضحة ودقيقة يف 

هذا املجال ويجب التعاون وعقد الصداقة مع كل الرشكاء يف املنطقة ونحن فعال منلك القاعدة 

الجيدة لذلك حاليا. وبقي فقط القيام بالخطوات التالية.

لحديث  ا هذا  عىل  لكسييفتش  ا سريغي  نشكركم   : لدولية» ا سية  لسيا ا «االحداث 

الرويس-االمرييك  التعاون  تطور  حول  الحقا  معكم  بالحوار  نأمل  ونحن  الهام واملمتع 

الالتيني.

Международная

ЖИЗНЬ
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جدا  قليلة  جدا.  قليال  يبقى  ذلك  كل  ولكن  االسبانية  باللغة  االنباء  وتوزيع  بنرش  تاس 

الكتب والصحف واملجالت املطبوعة باللغة االسبانية ويجب علينا ولو بشكل قليل تغطية 

ما يجري لدينا واصدار مالحق روسية للصحف واملجالت الصادرة يف دول امريكا الالتينية. 

بروسيا  الخاصة  املواد  نرش  تم  ان  بتوسيعها.  نرغب  نحن  ولكن  موجودة.  التجربة  هذه 

بشكل اولوي مبا يف ذلك عن البزنس والثقافة والحياة االجتامعية عىل شكل ملحق ملجلة 

ذلك  تنفيذ  ويجب  حتام.  الفائدة  ذلك  فسيجلب  معروفة  التنينية  امريكية  صحيفة  او 

ايضا يف الشكل االلكرتوين وهذا سيسمح بانتشار اوسع وحصول جمهور واسع وكامل عىل 

الحكومية. نحن  الهيئات  املزاج مبا يف لك يف  الذي يشكل  الجمهور  هذه املعلومات، هذا 

املواضيع  املحددة  الربامج  اعداد  مجال  يف  مشرتكة  اعمل  تنفيذ  مجال  يف  الجهود  نبذل 

القيام بذلك بشكل ال  املثال حول نشاط مجموعة بريكس. ويجب  بينها عىل سبيل  ومن 

هذا  من  االستفادة  جدا  املهم  ومن  الفائدة.  ويعطيه  اهتاممه  يجلب  بل  اململ  يجلب 

املورد بشكل فعال.

«االحداث السياسية الدولية»: يبدو من طريقة حديثكم انكم من املتفائلني فعال. وطبعا ال 

ميكن العمل يف مجال امريكا الالتينية بدون شحنة عالية من التفاؤل واملزاج املحب للحياة. 

ماهي االفاق التي ترونها يف تطوير عالقاتنا يف هذا االتجاه؟

سريغي ريابكوف: أية آفاق؟ كل ذلك يتعلق بنا. ال توجد اية قيود تاتا. ان قمنا بتشييد الفنادق 

يف كوبا وان ازداد عدد العبي كرة القدم الربازيليني الذين يلعبون يف الفرق الروسية عىل الرغم 

من الفارق يف املناخ وان تم انتاج الخمور يف التشييل واملوز يف اكوادور عىل حساب االستثامرات 

الروسية وان تابعنا تورد املعدات العسكرية لدول املنطقة وواصلنا تشييد املنشات يف مجال 

الطاقة هناك وان زاد عدد الطلبة من تلك الدول يف الجامعات الروسية فيمكن القول ان اآلفاق 

التي تنتظرنا هناك جيدة.

ال شك يف انه توجد الكثري من املشكالت الداخلية يف امريكا الالتينية ولكن هذه املشكالت 

امكانيات برشية واقتصادية  املنطقة  بالنمو .وبسكل عام توجد يف تلك  يف غالبيتها تتعلق 

الربازيل  يف  رؤيته  ميكن  املنطقة  لهذه  الناجح  التطور  عىل  املقنع  واملثال  فعال  هائلة 

العمالقة.
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انه  الوقت من املعوف  ومن الصعب جدا تجميع كل ذلك يف منظومة موحدة ويف ذات 

الصعب  نتائج كبرية وملموسة. وطبعا من  نتمكن من تحقيق  لن  املتكامل  املسلك  بدون 

الصني عىل  التي متلكها بعض االطراف مبا يف ذلك  املالية  النافس مع االمكانيات واملوارد 

م  استخدا مع  لعمل  ا علينا  يجب  واقعيني.  نكون  ان  علينا  يجب  هنا  ملثال.  ا سبيل 

السكان  وعالقة  املنطقة  يف  اكرث  العميقة  مواقعنا  وبالذات  لدينا-  املتوفرة  االفضليات 

دولية  قوة  روسيا  ان  هناك  تتفهم  الناس  روسيا.  نحو  هناك  والودية  االيجابية  والناس 

هامة ومصدر من مصادر العامل املتعدد االقطاب واملراكز. هذا التفهم يجب ان يساعدنا 

وعدم  البزنس  خمول  ان  هناك.  دورنا  وتعزيز  الالتينية  امريكا  يف  تواجدنا  تعميق  يف 

وجود التمويل وكذلك النظرة نحو تلك املنطقة كموضوع ال يؤخد بعني االعتبار عىل انه 

املنطقة  تلك  مع  عالقاتنا  تطوير  تعيق  التي  الثالثة  االسباب  االغلب  عىل  هي  اسايس، 

اكرث. بشكل مكثف ونشيط 

يعترب من  الخارجية  الشكل والسمعة  ان تحسني  ال شك يف  الدولية»:  السياسية  «االحداث 

ويشري  ذاتها.  تحرتم  دولة  الي  الخارجية  السياسية  االستاتيجية  يف  جدا  الهامة  االتجاهات 

املختصون يف هذا املجال وبشكل عادل اىل ان التصور الذي يتشكل لدى الناس يف الخارج عن 

الدولة يؤثر وبشكل كبري وحاسم عىل عالقات هذه الدولة يف مختلف املجاالت االقتصادية 

والسياسية واالعالمية الثقافية وغريها.وطبعا ال محالة سيؤثر الشكل السيل او االيجايب للدولة 

عىل السياسة الداخلية والخارجية التي تنتهجها ويؤثر عىل امنها. اال تعتقدون ان العمل لدينا 

يف مجال «تكوين الشكل» ال يزال ال يبدو بالشكل املطلوب.هل نحن نبخل يف ما يخص املال او 

ال وقت لدينا للامرسة ذلك؟

اوافق معكم عىل ان العمل يف مجال تكوين شلكنا املطلوب يف امريكا  سريغي ريابكوف: 

وعدم  حديثة  ومناذج  طرق  عن  البحث  يجب  ترضينا.  ال  مستويات  يف  يزال  ال  الالتينية 

اهامل كل ما ميكن ان يفيدنا فعال. والطرق الحديثة تتضمن طبعا توسيع امكانيات البث 

االسبانية  باللغة  العمل  مجال  يف  كبري  نقص  بوجود  احساي  ولدي  االنرتنت  عرب  والحوار 

باللغة االسبانية نحو  اذاعي  باللغة االسبانية. طبعا يوجد لدينا بث  الناطقني  للتعامل مع 

تلك املنطقة وتعمل محطة تلفزيونية «Rusia Hoy» وتقوم وكالتا «ريا نوفوستي» وايتار 
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تركيز العمل عليها ليك ال نتخلف عن بقية الالعبني يف هذه الساحة وللمحافظة عىل دينامية 

االقتصاد  املجال  لتوسيع  البحث عن طرق  علينا  يجب  اوال-  االنكباح.  تجنب  مع  التعاون 

الواقع تصدير واسترياد احادي الشكل. للتواجد الرويس يف املنطقة. فنحن لدينا من حيث 

الفنية  العسكرية  املنتجات  انواع  وبعض  االسمدة  هناك  اىل  اسايس  بشكل  نصدر  نحن 

والصفائح املعدنية وبعض املعدات واالجهزة الكهربائية املكانيكية. هذا من حيث الجوهر 

املنتجات  املنطقة  دول  معظم  من  نستورد  نحن  الوقت  ذات  ويف  الصاردات.  طيف  كل 

التي يتعرض الطلب عليها عادة للتذبذب ويخضع للوضع السائد يف السوق. ويف  الزراعية 

الفرتة نشهد منو يف تيارات السياحة الروسية نحو دول امريكا الالتينية ويعود سبب ذلك اىل 

ظهور مشكالت يف االتجاهات السياحية التقليدية – مرص وتركيا. ولكن يجب علينا الدخول 

يف مجال االستثامرات وتوظيف االموال يف امريكا الالتينية. وفعال يتطور الزنس بشكل ضعيف 

يبدي  الرويس  البزنس  يزال  ال  العمليية.  وتحفيز هذه  لتشجيع  االدارية  املوارد  تكفي  وال 

الخمول يف هذا االتجاه واين ملوافق معكم بخصوص ان مسلكنا نحو منطقة امريكا الالتينية 

ال يزال غري فعاال. هذا عىل الرغم من وجود امكانيات وفرص حقيقية للعمل هناك. وهم 

طاملا دعونا للعمل يف منطقتهم.

ثانيا – ملاذ ال توجد لدينا امكانيات وبالحجم املطلوب لتحفيز عمليات االسترياد والتصدير 

مصارف  وتأسيس  وجود  من  الرغم  عىل  االستثامرات  مجال  يف  حكومية  وتقديم ضامنات 

متخصصة؟ال توجد بنية حكومية روسية هادفة ميكنها دراسة مسائل تقديم املساعدة لتطوير 

التعاون كام هو الحال يف الكثري من الدول مبا يف ذلك لدى الصني. يجب علينا العمل يف هذا 

االتجاه متا.

الالتينية  امريكا  مع  الوثيق  التعاون  مجال  يف  لدينا  تخلف  وجود  يالحظ  ملاذ  ثالثا — 

بالية  اراء  لدينا  توجد  تزال  ال  النه  اعتقد  واالسيوية؟  االوربية  الدول  بعض  باملقارنة 

نركز  نحن  ولكن  مختلفة  ألنها  االهتامم  تثري  نائية  كمنطقة  الالتينية  امريكا  عن  وقدمية 

اكرث جهودنا عىل اوربا وبلدان منطقة رابطة الدول املستقلة والصني. ومن حيث الجوهر 

االخرى.  املناطق  يف  نشاطاتنا  ننجز  ان  بعد  فقط  الالتينية  امريكا  ملنطقة  سنتفرغ  نحن 

مثل هذه الفلسفة موجود لدى املتاحف الروسية ولدى بعض الفرق والتجمعات الفنية. 
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العثور عىل مثل هذه االمثلة. بفضل جهود رشكة «Yota» (يف اطار مرشوع لرشكتنا  ميكن 

الرابع  الجيل  اتصاالت موبايل من  تم تكوين شبكة  تكنولوجيا»)  الكربى «روس  الحكومية 

وهي تعمل بشكل رائع وتقدم الخدمات التي تفوق من حيث الجودة ما يقدمه املنافسون. 

وهذا مؤرش وشكل جديد لكيفية تسرير االعامل بني دولتنا ودول تلك املنطقة. وبشكل عام 

اود القول انه يجري اليوم قيام منوذج جديد وشكل جديد للعالقات تختلف بشكل كامل عام 

كان يف املايض. ولدينا عىل ذلك امثلة اخرى.يتسع ويكرب نطاق توريد معدات الطاقة وفزات 

رشكاتنا مبناقصة يف اكوادور .وتتواجد بشكل ال باس به يف االرجنتني رشكة «سيلوفييه ماشيني» 

املنطقة. نحن نقوم مبا ميكن  الروسية بكميات كبرية يف  الهيلوكبرت  الروسية. وتباع طائرات 

القيام به فعال.

وال ميكني كذلك اال التحدث عن امر اخر وهو ان يف دول امريكا الالتينية ال يزال هناك اهتامم 

يف ايفاد الطالب للدراسة يف روسيا. طبعا مل تعد البعثات الدراسية كبرية الحجم مثل ما كان يف 

السابق يف العد السوفيتي ولكن الحديث يجري عن العرشات بل وحتى املئات من الطالب يف 

القدوم  تتمثل يف متويل  املحددة  التعقيدات  بعض  ايضا  توجد  االختصاصات وهنا  مختلف 

وتوفري راتب منحة مقبول والئق.ولكن كل هذه املشكالت قابلة للحل طبعا. ومل اتحدث بعد 

عن امثلة التعاون الثقايف واالنساين الذي ازدادت فعاليته كثريا يف السنوات االخرية. زادت عدد 

الجوالت ايل تنفذها الفرق الفنية واملوسيقية الروسية يف دول امريكا الالتينية ويجب الحق 

توسيع هذا التعاون.

«االحداث السياسية الدولية»: ما الذ يعيق ويكبح زيادة وتكثيف عالقاتنا مع منطقة امريكا 

الالتينية؟ اال ميكن القول اننا وبسبب الوترية الحالية الضعيفة لتطوير عالقاتنا مه هذه املنطقة 

قد نفقد مجاالت كاملة للتعاون؟ نحن طبعا ال نتنافس مع احد ولكن االطراف االخرى تبقى 

يقظة ال تنام. او ان سلك رجال االعامل الروس ال يزال غري مستعدا لالنتشار والعمل يف تلك 

املنطقة؟

ليس  ولكن  هناك  للعمل  بات مستعدا  السلك  اعتقادي هذا  ال حسب  ريابكوف:  سريغي 

الكثافة الكبرية. لقد ظهرت عىل ارض الواقع امثلة حقيقية للعاون الرويس – االمرييك الالتيني 

3 مواضيع يجب الحقا  اما بخصوص املشكالت فهي طبعا موجودة. وحسب اعقادي لدينا 
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43امريكا الالتينية تتطلب مسلكا خاصا

واملكسيك كام هو معروف تعترب من الرشكاء املقربني للواليات املتحدة وكندا وكذلك لالرجنتني 

والربازيل وبريو وتشييل...

قليل يف  لو  تنامي وتزايد  التي ال يوجد  املنطقة  تلك  اية دولة من دول  استطيع ذكر  وال 

التنقل بدون تاشريات.  الحاد المكانيات  بالتوسع  انتهاءا  التجارة  عالقتنا معها – بدءا من 

الكثري  انجاز  االخرية  الفرتة  فيها خالل  التي  املنطقة  الالتينية هي  امريكا  ان  القول  واود 

التنقل بدون تاشريات ملواطني  املنطقة اىل كلها اىل مجال  ونحن فعال عىل طريق تحويل 

روسيا. ومن نافل القول ان عالقاتنا مع الربازيل تتسم بطابع خاص متميز.ولدينا عالقات 

تعاون وثيقة مع هذه الدولة عرب مجموعة بريكس.ويشمل ذلك القضايا واملسائل الدولية 

ذلك  وبشمل  بريكس  نشاط  منه  بدأ  ما  وهو  واملالية  االقتصادية  النواحي  فقط  وليس 

مجال  يف  تعاون  لدينا  الربازيل  ومع  وغريها.  الدولية  املالية  املؤسسات  اصالح  موضوع 

الفضاء الكوين.

وهناك منو جيد يف تجارتنا مع االرجنتني.ولدينا وضع فريد من نوعه مع االكوادور ووصل 

يكن  مل  امر  وبطرسبورغ وهو  غوالكيل  بني  التجارية  الجوية  للرحالت  فتح خط  اىل  االمر 

سابقا.

وتجري دراسة مشاريع استثامرية ويشمل ذلك توظيف رؤوس اموال روسية يف مجال انتاج 

املوز وسيشمل ذلك مجال املعالجة واالعداد والتعليب.

ويف كوبا تعمل رشكة «زاروبيج نفط» الروسية يف مجال التنقيب. وهناك العديد من االفكار 

الباس بها.

«االحداث السياسية الدولية»: وكيف حسب اعتقادكم يا نائب الوزير يتطور تعاون الرشكات 

الخاصة الروسية مع البزنس يف دول امريكا الالتينية؟ ومن املعروف ان مثل هذه العالقات مل 

تكن تتطور بالشكل املطلوب ومل يظهر االهتامم الكبري بذلك من قبل رجال االعامل الروس 

للتوجه اىل هذه املنطقة البعيدة ..

سريغي ريابكوف: اجل ميكن القول ان االمر يجري بهذا الشكل بالذات. ولكن عىل الرغم من 

ذلك ظهرت بوادر للتعاون بني البزنس الرويس واالمرييك الالتيني بشكل مبارش. ومع عدم 

محاولة تضخيم قيمة هذه البوادر ميكن القول انها موجودة وهناك امثلة عليها. ويف نيكارغوا 
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عىل  ذاك  او  الشكل  بهذا  كذلك  وتؤثر  ايجايب  بشكل  الالتينية  امريكا  منطقة  مع  روسيا 

تطور عالقاتنا يف املستقبل.

طبعا كانت هناك مرحلة ليست سهلة بتاتا وكان يف هذه العالقات لحظات بدا وكأن روسيا 

الدول االخرى.  او هاهي سترتكها وستحل بدال عنها  بالكامل  املذكورة  املنطقة  قد غادرت 

ولكن ولحسن الحظ تغريت االمور وحلت االن بدال منها الرباغامتية يف العالقات التي تتطور 

بشكل دينامي اىل حد كاف. ويبدو من الوقائع الواضحة البديهية ان روسيا اخذت عود اىل 

املنطقة وبارشنا بتعويض الخسائر التي حدثت يف التسعينيات من القرن املايض وحتى بداية 

القرن الحايل.

ويرتبط ذلك بعدة امور اهمها:اوال- بالتعزيز العام ملواقع روسيا يف املجال الدويل مع ازدياد 

امكانياتنا وطاقاتنا مبا يف ذلك االقتصادية الخارجية وليس فقط السياسية. ويرتبط ذلك ايضا 

بتمسكنا وانتهاجنا لسياسة هادفة تركز عىل تعزيز عالقات الرشاكة مع كل الدول التي تبدي 

االهتامم بذلك.

واود االشارة اىل انه وبخالف الفرتة السوفيتية ال يوجد لدينا حاليا اية اولويات عقائدية واضحة 

ورصيحة ومفتوحة ونحن ال نسعى لوضع عالقاتنا مع هذه الدولة او تلك ضد دولة اخرى.اي 

ميكن القول ان امريكا الالتينية ليست املنطقة التي تتنافس فيها روسيا من اجل فرض نفوذها 

وسيطرتها. نحن النضع مثل هذا الهدف نصب عيوننا ومل تعد توجد امكانيات لذلك. وامريكا 

التي نحاول نحن تحفيز عمليات ما ميكن ان تخلق املشكالت الي  الالتينية ليست املنطقة 

طرف كان. وهناك العديد من االمثلة التي تؤكد عىل ان تعاوننا يف مختلف املجاالت يتطور مع 

الدول ومع الحكومات التي تنتهج سياسات ال تتطابق مع النهج السيايس الخارجي لروسيا.

وعىل الرغم من وجود الخالفات بينهم اال اننا نتعاون بشكل ال بأس به مع كولومبيا عىل الرغم 

من تطور رشاكتنا االسرتاتيجية مع فنزويال. ولدينا امكانيات وفرص لتطوير السياحة والتعاون يف 

املجال الدويل يف مجال حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل مع املكسيك عىل الرغم من ان هذه 

الدولة ال تنتمي اىل مجموعة الدول التي تتمسك بالنظرات اليسارية يف امريكا الالتينية كام هو 

الحال يف «البا» /اتحاد دول امريكا الالتينية يضم دول من بينها كوبا وفنزويال وبوليفيا/الذي 

يضع نفسه يف مواجهة الواليات املتحدة او كندا.
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«االحداث السياسية الدولية: كيف حسب رايكم تتطور 

العالقات اليوم بني روسيا وبلدان امريكا الالتينية وكيف هي 

النظرة التاريخية اليها؟

سريغي ريابكوف: ان تحدثنا عن النظرة اىل املايض فاعتقد 

ان انه ميكن القول انه ال يوجد اال القليل من املناطق يف 

العامل البعيدة عن حدودنا، هذا ان كانت موجودة، التي 

يوجد فيها هذا العدد الكبري من الناس الذين يكنون الود 

لروسيا كام يف امريكا الالتينية. هناك الكثريون الذين 

درسوا يف بالدنا او هناك امور اخرى ما تربطهم بها. 

وبالنسبة لهؤالء الناس كانت قريبة جدا بالنسبة لهم تلك 

املثل العليا التي كنا ندافع عنها يف السابق كدولة وهم 

الذين كانوا يرون يف روسيا (االتحاد السوفيتي ) رمز 

العدالة االجتامعية والتقدم نحو املستقبل االفضل. وهناك 

كذلك ومن حيث املبدأ مجموعة فريدة من الظروف التي 

وحسب اعتقادي ال تزال حتى االن تؤثر عىل عالقات   

سريغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الرويس

Сергей РЯБКОВ, Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ПОДХОДА

امريكا الالتينية تتطلب مسلكا 
خاصا
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الدول املسقلة باسمرار ومل تحدد عملية تطورها وافاقها  تتطور رابطة  غريغوري كاراسني: 

بشكل صارم. وسيتعلق مستقبل مجالنا املوحد واملشرتك بهل سنتمكن نحن من التصدر والرد 

بشكل الئق عىل التحديات يف العامل الحديث املعارص واملحافظة عىل التجاذب املتبادل بني 

دولنا. وهذا ان صح القول،يعترب االبداع السيايس لقيادات الدول.

ونحن نعتقد ان الصيغة التي تم اتخاذها كاساس لضامن االمن واالستقرار االقليمي عرب التطور، 

اثبتت فعاليتها وبررة وجودها. وخالل يومنا هذا يوجد يف رابطة الدول املستقلة التفهم املشرتك 

الهمية وجود الرابطة ورضورة رفع وزيادة عطائها لكل من دول الرابطة. وهناك تصورات 

للتطور الالحق لرابطة الدول املستقلة وخطة الفعاليات الرئيسةية يف تنفيذها. ويجري تنفيذ 

ذلك يف كل االتجاهات.

ونحن واقعيون وندرك ان االشكال التكاملية املوجودة داخل الرابطة ليست باملثالية قط ولكن 

يبدو واضحا متاما انه ال يوجد ايضا البديل العقالين لها وال يوجد كذلك الديل لتطوير العالقات 

ذات الفائدة املتبادلة بني روسيا واقرب جريانها.

الشك يف ان التكامل االقليمي وشبه االقليمي يعترب من النزعات املوضوعية يف العامل الحديث. 

ونحن لسنا باالستثناء يف هذه الحالة.

Международная

ЖИЗНЬ
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39ال بديل عقالين لرابطة الدول املستقلة كتجمع تكاميل

البناء الوطن الروس الذين يقيمون هناك واملقدر عددهم باكرث من 7ر5 مليون شخص وحامية 

حقوقهم ومصالحهم واملحافظة عىل الروابط الروحية والثقافية بينهم وبني الوطن التاريخي – 

روسيا. وكل ذلك يحدد اهمية منطقة اسيا الوسطى كمنطقة مصالح اسرتاتيجية لروسيا االتحادية.

«االحداث السياسية الدولية»: كيف تقيمون امكانية االعرتاف باستقالل جمهوريتي ابخازيا 

واوسيتيا الجنوبية يف العامل؟ وماهي النزعات السائدة اليوم يف هذا املجال: مقاومة هذا االعرتاف 

او الخمول او عىل العكس املواالة له؟

غريغوري كاراسني: باالضافة اىل روسيا اعرتف باستقالل هاتني الجمهوريتني كل من نيكاراغوا 

وناورو وفانواتو وتوفالو وفنزويال. ونحن نعتقد ان هذه الخطوات الهامة تؤكد عىل الحق التام 

للدول املستقلة بانتهاج سياسة خارجية مستقلة ويساعد ذلك بشكل موضوعي يف قيام العامل 

املتعدد االقطاب ويشجع عىل تطوير العالقات الدولية.

وال شك يف ان عملية تعزيز املوقع السيايس الخارجي لكل من ابخازيا واوسيتيا الجنوبية مبا يف 

ذلك عن طريق اقامة العالقات الرسمية مع الدول االخرى تالقي املعارضة واملامنعة الشديد 

من قبل جورجيا والدول الغربية التي تدعم خطط جورجيا االنتقامية املتعلقة «باعادة تكامل» 

ابخازيا واوسيتيا الجنوبية مع جورجيا. وكل دولة تبدي مسلك غري متحامل نحو الواقع السائد 

يف القوقاز تتعرض لضغوط خارجية ال سابقة لها بتاتا.ونحن نعلم بوجود مثل هذه الوقائع.

انه لن يكون مبقدور احد بعد وقف سري عملية دخول الجمهوريتني يف  ولكن يجب القول 

االرسة الدولية.وال شك بان الضامن الرئييس لذلك هو عملية بناء الدولة وتعزيز املؤسسات 

الدميقراطية واالجتامعية. والىن تقيم الدولتان عالقات واسعة مع دائرة واسعة من دول الرشقني 

والربملانات  االجتامعية  االوساط  ذلك عن طريق  ويجري  الالتينية  وامريكا  واألدىن  االوسط 

واوساط االعامل وتجري عملية اقامة عالقات اقتصادية ذات فائدة متبادلة. ويستحق الثناء 

الكبري النشاط والفعالية الكبرية للهيئات السياسية الخارجية للجمهوريتني وخاصة يف االتجاه 

االبخاز  الصدائنا  املطلوب  الدعم  تقديم  الحقا  نحن  سنواصل  جانبنا  اعاله.ومن  املذكور 

واالوسيتني الجنوبيني يف الساحة الدولية.

«االحداث السياسية الدولية»: يف ختام اود السؤال: ماهي افاق املحافظة عىل االستقرار االمن 

االقليمي والتطور املطرد لبلدان رابطة الدول املستقلة يف ظروف العوملة الجارية يف العامل؟
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وبهذا الشكل نرى ان الرابطة توفر اطر واسعة للتعاون. ومن خالل مشاركتها يف الراطبة ميكن 

لهذه الجمهورية االستنتاج بنفسها بخصوص افضليات مختلف اشكال التكامل والتقارب.

ونحن نعتقد ان سعي قيادة مولدافيا للتقارب مع االتحاد االوريب ال تتعارض مع تحقيق املصالح 

الوطنية ملولدافيا داخل مجال رابطة الدول املستقلة.

«االحداث السياسية الدولية»: ماهي اوليات تطوير العالقات مع دول اسيا الوسطى؟

االولويات  قامئة  املتميز يف  الخاص  نكانها  تشغل  الوسطى  اسيا  منطقة  كاراسني:  غريغوري 

االسرتاتيجية  الرشاكة  عالقات  لتطوير  نسعى  ونحن  االتحادية.  لروسيا  الخارجية  السياسية 

والتعاومنع دول املنطقة املذكورة. ونحن يهمنا تعزيز االستقرار السيايس االجتامعي واالقتصادي 

يف املنطقة. وبنجاح الجهود املشرتكة يتعلق واىل حد كبري استعدادنا املشرتك للتصدي للتحديات 

الجديدة ومن بينها انتشار االرهاب والتطرف والجرمية املنظمة وتهريب املخدرات والهجرة غري 

املرشوعة وهنا يبدو واضحا ان الحديث يدور كذلك عن امن وازدهار روسيا االتحادية.

وروسيا من جانبها تسعى فعال للعلب دور حقيقي تشعر من خاللها دور منطقة اسيا الوسطى 

مبدى جاذبية وعطاء العمليات التكاملية يف مجال رابطة الدول املستقلة. وهذه الدول بالذات 

تشكل هيكل واساس البنيات التكاملية يف املنطقة السوفيتية السابقة. هناك تركيز كبري عىل 

تطوير التعاون االقتصادي مع دول اسيا الوسطى عىل املستوى الثنايئ وعرب العديد من املنظامت 

مثل رابطة التعاون االقتصادي االوراسية ومنظمة شنغهاي للتعاون واىل هنا يجب كذلك اضافة 

تعميق التعاون يف اطار االتحاد الجمريك واملجال االقتصادي املوحد. حتى االن ال تزال فقط 

كازاخستان تشارك يف هذه العمليات بفعالية ولكن تبدي االهتامم بها دول املنطقة االخرى.

من االمثلة االيجابية عىل التعاون الدويل مع دول اسيا الوسطى ميكن ذكر استخدمنا الناجح 

لساحة اللجنة االقتصادية االوربية والربنامج الخاص لالمم املتحدة القتصادات دول املنطقة 

بهدف تقديم املساعدة يف التنمية االقتصادية االجتامعية السيا الوسطى يف مجال املوارد املائية 

وموارد الطاقة واالبتكارات.

اما ما يتعلق بالسياسة التجارية فان ما يهمنا هو «توفيق» سعي دول اسيا الوسطى لالنضامم اىل 

عمليات التكامل داخل رابطة الدول املستقلة وافاق انضاممها اىل منظمة التجارة العاملية الحقا. 

ومن االولويات الهامة يف عالقاتنا مع دول اسيا الوسطى يبقى موضوع توفري الرظوف املالمئة 
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وانطالقا من هذه املهمة قمنا بالعرض عىل الجانب الجورجي فرض نظام العبور بدون تأشريات 

ملواطني الدولتني ولكن سلطات تبلييس الرسمية رفضت هذا املبادرة. وهناك يواصلون بشدة 

الرتويج لقيام جورجيا بالغاء تاشريات الدخول ملواطني روسيا من جانب واحد. أنها فعال قمة 

الرياء والنفاق :من املعروف ان االجهزة االمنية الجورجية املختصة تواصل الكشف عن املواطنني 

الروس الذين زاروا ابخازيا واوسيتيا الجنوبية وتقوم بزجهم خلف القضبان.

وبالرغم من كل ذلك ال ازال عىل ثقة من انه من املمكن تجاوز االزمة يف العالقات بني الدولتني 

التي نجمت عن سياسة ميخائيل ساكاشفييل. هناك تقارب كبري روحي وتاريخي بني شعبينا 

ولدينا تقاليد صداقة وحسن جوار عىل مدى قرون ويتمتع مئات اآلالف من أبناء القومية 

الجورجية الجنسية الروسية الكاملة والكثري من ابناء هذه الجالية يدخلون يف النخبة السياسية 

بني  العالقات  تطبيع  تتطلب  ذاتها  الحياة  ان  يف  وال شك  روسيا.  واالقتصادية يف  والثقافية 

الدولتني. ولكن متى سيحدث ذلك – يتعلق بظهور يف تبلييس قيادة عقالنية مسؤولة تسرتشد 

باملصالح الطونية الحقيقية لجورجيا والتي اهمها – العيش بوفاق مع اقرب الجريان.

«االحداث السياسية الدولية»: تشغل مولدافيا وضعها الخاص املتميز يف رابطة الدول املستقلة 

ماهي حقيقة وواقع تعاونها املتبادل مع روسيا اال تعتقدون ان هذه الدولة ستخرج من رابدة 

الدول املستقلة؟

غريغوري كاراسني: التعاون مع جمهورية مولدافيا له ماضيه وحارضه ومستقبله. وال شك يف ان 

صفة الحياد التي التزمتها مولدافيا هي التي تحدد التحفظ الذي تبديه هذه الدولة نحو ما 

يتعلق باملشاركة يف التجمعات املشرتكة لضامن االمن لدول الرابطة.

من ناحية اخرى ال يجوز بتاتا تنايس االتفاقات التي تشكل اساس تكوين رابطة الدول املستقلة 

والبلدان املكونة لها تضمن وحدة ارايض مولدافيا. وان نظرنا اىل املشكلة بشكل كامل من 

وجهة نظر يومنا هذا فمن االنسب ان ننظر اىل املهامت االولوية التي حددتها حكومة مولدافيا 

يف برانامجها املعلن.

ومن بني هذه االولويات ميكن ذكر:تنفيذ الحوار السيايس والتعاون يف اطار املنظمة وذلك 

الستخدام االفضليات التي توفرها الرابطة يف مجال تنقل االفراد وتطوير التجارة والتادل يف 

مجاالت الثقافية واالنسانية.
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ونحن يف روسيا ال نخفي اننا نرغب برؤية اوكرانيا ليس فقط كرشيك اسرتاتيجي يف العالقات 

الثنائية بل وكاحدى قاطرات الجر لعمليات التكامل الجارية يف منطقتنا. وتبدو واضحة الفائدة 

املتبادلة من تكاثف جهودنا وتجميع امكانياتنا.

 2008 املستقلة يف عام  الدول  رابطة  خرجت جورجيا من  الدولية»:  السياسية  «االحداث 

وهي ال متلك حاليا عالقات دبلوماسية مع روسيا. هل ستبقى هذه الدولة»كثغرة سوداء» 

بالنسبة لروسيا؟

غريغوري كاراسني: العالقات بني روسيا وجورجيا عىل مستوى الدول توجد اليوم يف طريق 

مسدود. ويحاول حكام تبلييس عبثا القاء اللوم يف ذلك عىل روسيا. ال ميكن تزويق الدجل 

والكذب حتى بواسطة اشد انوع الدعاية. وال شك يف ان ضمري سآكاشفييل يتحمل عواقب 

املغامرة العسكرية املجرمة يف اوسيتيا الجنوبية يف آب (اغسطس) عام 2008. لقد تم خالل 

ذلك قتل جنودنا من وحدة حفظ السالم وكذلك الكثري من السكان املدنيني يف تسخينفايل. 

تحاول قيادة جورجيا زرع يف املجتمع الجورجي صورة روسيا عىل انها العدو املقيت ويجري 

التذكارية  النصب  املدارس يف جورجيا ويجري نزع وازالة  الروسية من  اللغة  الغاء تدريس 

الخاصة بابطال الحرب الوطنية العظمى وتقوم ماكينة الدعاية برتسيخ الزعم القائل بان جورجيا 

كانت وعىل مدى قرون محتلة من قبل روسيا.

لكل  منفتحني  كنا نحن وسنبقى  تبلييس ومناوراتها  الرغم من عدائية سلطات  ولكن وعىل 

خطوات ذات طابع بناء تهدف اىل تطبيع العالقات الثنائية بني الدولتني. نحن ال نرفض قط 

املباحثات ونحن نواصل مع ابخازيا واوسيتيا الجنوبية الحوار املبارش مع تبلييس من خالل 

املناقشات يف جنيف حول املسائل املتعلقة مبا وراء القوقاز. وقبل فرتة عرضنا استئناف العالقات 

الدبلوماسية التي قطعتها جورجيا. ولكن ولالسف مل تلق مبادرتنا االذن الصاغية وتم رفضها 

عىل الرغم من انها كانت فعال ستساعد يف تطبيع العالقات.

االنسانية  العالقات  للمحافظة عىل  الحايل  الوضع  يف  ما ميكن  بكل  القيام  اننا سنواصل  اال 

والبرشية وليك تستمر عالقات القرابة بني سكان الدولتني. هناك اتصاالت برية وجوية مبارشة 

وتجري اتصاالت بني الشخصيات الكنسية واالجتامعية والثقافية والوسط العلمي. هناك عالقات 

انسانية. ومن املهم جدا عدم السامح بقطع القرب التاريخي التقليدي بني الشعبني الشقيقني. 

Международная жизнь 2012_arabic new.indd   36Международная жизнь 2012_arabic new.indd   36 13.03.2013   13:23:0013.03.2013   13:23:00



االحداث السياسية الدولية

35ال بديل عقالين لرابطة الدول املستقلة كتجمع تكاميل

العالقات يف السنوات االخرية للكثري من من االغراء. ماالذي تفعله الدبلوماسية الروسية ملنع 

ليس فقط تدهور وضعف روابط العالقات الروسية – االوكرانية بل وتعزيزها عىل االمد الطويل 

عىل الرغم من مختلف الخالفات مبا يف ذلك يف مجال الغاز؟

هناك شعبان  املتميز.  الخاص  بالطابع  اوكرانيا  مع  عالقاتنا  تتسم  فعال  كاراسني:  غريغوري 

شقيقان بتاريخ طويل مشرتك وبلغتني قريبتني وهناك ثقافة متقاربة جدا ومجال روحي موحد 

وهناك عالقات قرابة عائلية كثرية.

واىل كل ذلك يجب ان نضيف وجود روابط قامئة يف االقتصاد ووجود اهتامم مشرتك يف تطوير 

العالقات التجارية واالستثامرية واملشاريع املشرتكة يف البنى التحتية والعالقات الوثيقة يف مجال 

متشابهة  بتحديات  واوكرانيا  روسيا  وتصطدم  الجديدة.  والتكنولوجيات  وتصميم  العلوم 

ومشكالت مشرتكة مبا يف ذلك يف الشؤون الدولية.

وميكن القول بكل رسور ان القيادة االوكرانية الحالية وكافة رشكائنا يف اوكرانيا يف اغلبيتهم 

العظمى يؤيدون املحافظة عىل تطوير العالقات الوثيقة جدا مع روسيا يف كل مجاالت التعاون 

بني الدولتني.

اما فيام يتعلق ببعض مسائل الخالف املنفردة يف العالقات مع اوكرانيا هي .اوال- ال تتسم 

بالطابع غري الخاضع للحل وثانيا يبدو واضحا وجود استعداد متبادل للبحث بشكل عميل عن 

حلول تريض الجانبني لكل املشكالت حتى تلك التي تبدو صعبة الحل.

ونحن دامئا ننطلق يف العالقات مع رشكائنا االوكرانيني من ان املحافظة عىل التعاون الوثيق 

الدولتني والشعبني وهو  يلبي بشكل كامل مصالح  االسرتاتيجية  الرشاكة  لروح  الكامل وفقا 

يهدف للمساعدة يف تطوير وازدهار البلدين. ونحن نعتزم السري عىل هذا الخط الحقا ونحن 

نامل بان هذا الخط سيالقي الحقا الدعم والتفهم من جانب اوكرانيا.

واود هنا التأكيد عىل ان روسيا معنية يف تطوير العالقات مع اوكرانيا بشكل وثيق جدا يف كل 

املجاالت بدون استثناء – يف االقتصاد والسياسة واملسائل االنسانية والشؤون الدولية. ونحن 

عىل قناعة من ان اقامة العالقات املتعددة الجوانب مع روسيا يلبي املصالح الجذرية للشعب 

املجال  يف  التكامل  عمليات  توسيع  بخصوص  املطروحة  االفكار  ان  واضحا  االوكراين.ويبدو 

السوفيتي السابق مبا يف ذلك االتحاد االورايس ميكن ان تثري اهتامم رشكائنا االوكرانيني.
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«االحداث السياسية الدولية»:هناك الكثري من االليات تعمل يف العالقات بني روسيا ودول 

الرابطة ومن بينها االتحاد الجمريك ورابطة التعاون االقتصادي االورايس. وعىل املجال السيايس 

الدول  لرابطة  الربملانية  «والجمعية  املستقلة  الدول  رابطة  «روسيا —  بقمم  ذلك  يتمثل 

ومنظمة  الجامعي  االمن  معاهدة  منظمة  يف  الرابطة  دول  بعض  عضوية  وكذلك  املستقلة 

التي يجب عىل كل ذلك حلها يف املستقبل  الجيوسياسية  للتعاون. ماهي املهامت  شنغهاي 

االسرتاتيجي؟

غريغوري كاراسني: لقد الحظت بشكل صحيح وجود هذا الجمع الكبري من االليات التكاملية 

داخل مجال رابطة الدول املستقلة. وعمليا يجري تنفيذ مبدأ «الهدنسة الرياضية املتحركة» يف 

التعاون وهو يسمح للدول بان تختار بحرية الشكل واالتجاه الذي يرضيها للتعاون والذي 

يتوافق مع خصائصها ومصالحها واولوياتها السياسية الخارجية. وهذا املسلك املتعدد املستويات 

يلبي الواقع القائم ويتوافق مع التجربة الدولية.

فيها  املشاركني  تبدو مختلفة من حيث قوام  اعاله  التي تم ذكرها  البنيات  ان  وال شك يف 

تعترب كلها  النهائية  املحصلة  تقوم عادة بحلها. ولكن يف  التي  ومن حيث طيف املشكالت 

اهداف جيوسياسية  لتحقيق  التي تسعى  االقليمية  التكاملية  العمليات  يتجزأ من  جزءا ال 

مشرتكة.

وميكن القول ان املرشد االسرتاتيجي او حتى املهمة القصوى –هي التطور املوثوق والدينامي 

ملنطقتنا املشرتكة وضامن امنها ورفع مستوى حياة املواطنني فيها. ومفتاح النجاح يكمن يف 

تعزيز والتعميق الالحق لتعاوننا املتعدد املستويات واالتجاهات.

وال شك يف ان تجميع املوارد الطبيعية والتكنولوجية والذهنية ويف مجال اليد العاملة وكذلك 

التكامل والتعاون االنتاجي واالستخدام املشرتك للبنى التحتية يف مجال النقل وتوحيد االسواق 

– هي عبارة عن افضليات وميزات هامة جدا يف مجال التنافس لدولنا.ونحن نستطيع ويجب 

علينا استخدام كل ذلك ملصلحة دولنا وشعوبنا.

املحافظة عىل  السوفيتي  االتحاد  انهيار  بعد  حاولت روسيا  الدولية»:  السياسية  «االحداث 

العالقات الودية التاريخية مع اوكرانيا وهي الدولة املرتبطة بنا اقتصاديا ولها مصري مشرتك معنا 

وهناك روابط عائلية قامئة عىل مدى مئات السنني ولكن. وعىل الرغم من ذلك تعرضت هذه 
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الرابطة. ولذلك ميكن القول انكم قمتم بدقة وبشكل صحيح بتحديد االهداف التي حددها 

قادة دولنا والتي تعمل الدبلوماسية الروسية بنشاط من اجل تحقيقها. واعتقد انه ميكن الحكم 

عىل مدى الفعالية عرب النتائج املحددة.

يف الفرتة االخرية نحن نالحظ بنوع كبري من الرضا التسارع امللحوظ يف وترية التكامل االقتصادي 

يف املجال االورايس. وميكن بشكل واضح تلمس النتائج الناجمة عن االتحاد الجمريك الذي يضم 

روسيا وبيلوروسيا وكازاخستان الذي بارش نشاطاته يف 1 متوز (يوليو) عام 2012.

واعتبارا من 1 كانون الثاين (يناير) من عام 2012 بدأ رسيان مفعول مجموعة من 17 اتفاقية 

دولية اساسية كانت رضورة لتشغيل املجال االقتصادي املوحد للدول الثالث. وبشكل تدريجي 

تقوم قرغيزيا وطاجكستان باالنضامم اىل عمليات «الثاليث». واعتبارا من 1 شباط (فرباير) من 

اللجنة االوراسية االقتصادية وهي هيئة موحدة دامئة العمل لالتحاد  العام بدأ عمل  نفس 

الجمريك وللمجال االقتصادي املوحد والتي ستحصل عىل صالحيات اكرث فاكرث من املستويات 

الوطنية. لقد تم وضع مهمة تتلخص يف تشغيل االتحاد االقتصادي االورايس مع حلول 1 كانون 

الثاين 2015. وهذا دون شك احد اكرث املشاريع طموحة يف السنوات االخرية وهو سيحدد 

مستقبل «الثاليث» ومستقبل كل املجال السوفيتي السابق.

التوقيع يف ترشين االول (اكتوبر) من عام 2011 عىل االتفاقية  الكربى كان  ومن االحداث 

الخاصة مبنطقة التجارة الحرة يف اطار رابطة الدول املستقلة. وهي تهدف طبعا للحل محل 

مجموعة كبرية من االتفاقية الثنائية واملتعددة االطراف. ويف االتفاقية الجديدة تم االخذ بعني 

االعتبار معايري وقواعد منظمة التجارة العاملية. واعتبارا من 1 نيسان (ابريل) من عام 2012 

انجزت روسيا عملية ابرام هذه الوثيقة. ونحن نامل بان الرشكاء يف الرابطة سينجزون ايضا 

عمليات االبرام يف القريب العاجل.

وال بد من القول انه توجد اولوية اخرى للتعاون يف مجال الرابطة ترتبط بالعالقات االقتصادية 

– اعطاء دفعة حقيقية للتعاون يف مجال االبتكارات واملجال العلمي الفني. وهو ما يؤثر بشكل 

القدرة  لرفع  الالزمة  الظروف  ويوفر  الرابطة  دول  االقتصاد يف  تحديث  عملية  مبارش عىل 

التنافسية لالقتصادات الوطنية يف دول الرابطة. وتم كذلك اقرار وبدأ تنفيذ برنامج حكومي 

مشرتك للتعاون يف مجال االبتكارات للفرتة حتى 2020.
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اسرتاتيجيني ولدينا معها مهامت مشرتكة يف مجال تطوير املتجمع وتحديث االقتصاد يف دول 

الرابطة والتصدي للتحديات واملخاطر الجديدة والسعي لتطبيق نظام عاملي اكرث عدالة.

وتقوم عالقات روسيا مع دول الرابطة اليوم عىل مبادئ املساواة واملنفعة املتبادلة واالخذ بعني 

التكامل بحد ذاتها االنفاق من قبل  البعض. وطبعا تتطلب عمليات  االعتبار مصالح بعضنا 

الجميع. وطبعا يتعلق حجم االنفاق بالوزن االقتصادي لكل دولة. ولكن يف نهاية املطاق يبقى 

ذلك مساهمة يف املستقبل يف اقامة مستويات نوعية جديدة للتعاون بني الدول مع مكاسب 

اقتصادية جدية. فعىل سبيل املثال ازداد حجم التبادل التجاري داخل االتحاد الجمريك خالل 

عام فقط بنسبة %40 تقريبا.

وبخصوص «القفزة» يف سؤالكم ميكن القول انه ميكن استخدام هذا املعيار عىل االغلب عندما 

االمور تبدأ من الصفر او تخضع لعملية تغيري جذري ولكن الرشاكة يف الرابطة تكونت، وهناك 

منظومة كبرية ومتشعبة من العالقات الحكومية املشرتكة يف كافة املجاالت عمليا، ونحن نعمل 

يف مجال رفع نوعية وجودة كل ذلك. وميكن القول انه تم تحقيق الناجح امللحوظ يف املجال 

التعاون االنساين ويجري حل مهامت ضامن  اليات  االقتصادي. ويجري بشكل مطرد تطوير 

االمن يف كل اتجاهاته.

يتضمن جدول االعامل اليوم موضوع مشاريع التكامل عىل  «االحداث السياسية الدولية»: 

االمد البعيد يف املجال السوفيتي السابق. وتتلخص املهمة يف توفري واقامة تجمع قادر عىل 

املنافسة يف املنطقة االوراسية وذلك من اجل التكامل الفعال يف السوق العاملية. ماهو مدى 

مساعدة الدبلوماسية الروسية يف انجاح كل ذلك؟ وهل هناك تفهم لهذه املهمة من قبل بلدان 

رابطة الدول املستقلة؟

منظومة  اىل  «لالنضامم»  بفعالية  املستقلة  الدول  رابطة  منطقة  تعمل  كاراسني:  غريغوري 

العالقات السياسية واالقتصادية املعارصة. ويجري تنفيذ عمليات تكاملية طويلة االمد يف املجال 

السوفيتي السابق – وهذا بدون شك رضورة ملحة للجميع. وبالتعاون يصبح من االسهل لدول 

الرابطة حل مهامت املتشابهة يف مجال التطور االقتصادي االجتامعي وضامن املكان الالئق 

لنفسها يف الوجود الدويل الجديد. وتبني التجربة العاملية ان التكامل الناجح يحدث عادة وقبل 

الصلبة وهو ما يدركه بشكل جيد كل الرشكاء يف  االقتصادية  الرتبة  كل يشء يف حال توفر 
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«االحداث السياسية الدولية»: من املعروف ان العالقات مع 

بلدان رابطة الدول املستقلة تعترب من االولويات الراسخة يف 

السياسة الخارجية لروسيا. هل من املمكن اليوم التحدث 

عن تحقيق قفزات يف التعاون االقتصادي والسيايس او 

االنساين واالنتقال اىل مستويات اعىل يف التعاون مع الدول 

يف املجال السوفيتي السابق؟

غريغوري كاراسني: ال شك يف ان التصور املبديئ للعالقات 

املتبادلة بني روسيا واقرب الدول املجاورة لها – واقصد هنا قبل 

كل يشء الجمهوريات السوفيتية السابقة، والتجمعات التكاملية 

باملشاركة الروسية، ليست وليدة اليوم. وبدون شك يعترب تطور 

التعاون الثنايئ واملتعدد االطراف يف املجال السوفيتي السابق 

من االولويات غري املرشوطة يف السياسة الخارجية الروسية. 

وهذه املقولة مثبتة يف نظرية السياسة الخارجية لروسيا 

االتحادية وهي بالنسبة لنا ليس مجرد كلامت. ال شك يف ان 

دول الرابطة هي اقرب الدول الينا. هي بالنسبة لنا رشكاء   

غريغوري كاراسني
نائب وزير الخارجية الرويس

ال بديل عقالين لرابطة الدول 
املستقلة كتجمع تكاميل

Григорий Карасин, Статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации
Разумной альтернативы интеграционным форматам СНГ нет
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الخارجي  االقتصادي  النشاط  يشمل  وهذا   – الدامئني  واملمثلني  السفراء  كل  عمليا  تهم 

االعالمي  الجديدة والعمل  التحديات واملخاطر  املتعددة االطراف ومشكالت  والدبلوماسية 

واملسائل القنصلية والتعاون مع ابناء الوطن املغرتبني. ومتت زيادة عدد الجلسات العمومية. 

وخالل العمل يف االقسام تم بحث ومناقشة املواضيع االقليمية واملسائل املتعلقة باملشاركة يف 

اتجاهات ونواحي ضامن نشاط  االعامل كذلك مختلف  الدولية. وتضمن جدول  املنظامت 

الوزارة — من الكوادر واالمور املالية اىل االمور املادية التقنية واالجتامعية الحياتية.

ومن الواضح ان تنفيذ مهامت زيادة فعالية ونشاط العمل السيايس الخارجي يتطلب تعزيز 

الوسائل املوجودة تحت ترصف الدبلوماسية الروسية.

قام رئيس الدولة فالدميري بوتني بتكليف الحكومة الروسية بصياغة تصورات بخصوص تعزيز 

االمكانيات يف مجال الكوادر واملوارد يف منظومة وزارة الخارجية الروسية وكذلك وزارة التنمية 

االقتصادية الروسية ومؤسسة «روسسرتودنيتشيستفو» — التي متلك شبكات خاصة بها من 

املمثليات يف الخارج – بعثات تجارية ومراكز ثقافية ويهدف كل ذلك اىل ضامن العمل الفعال 

لخدماتنا الدبلوماسية وفقا للمستوى املطلوب وبشكل يتناسب مع مستوى تعقيد املهامت 

املكلفة بها.

وتبذل وزارة الخارجية الروسية الجهود للسري قدما مع الزمن وهي تسعى لفتح اكرث فاكرث 

نشاطاتها امام الجمهور العريض وتوسيع االمكانيات للوسائل االعالم.

وطبعا ال توجد لدينا اية شكوك بان الدبلوماسية الروسية ستبقى وفية للتقاليد املرتسخة عىل 

مدى قرون يف مجال خدمة الوطن وستبقى الحقا تعمل مع كامل العطاء لتنفيذ االولويات 

املتكونة  الدواية  املنظومة  الالئق يف  والسعي ليك تشغل روسيا مكانها  الخارجية  السياسية 

وتعزيز االمن واالستقرار العاملي.

Международная

ЖИЗНЬ
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للتقسيم.ونحن عىل قناعة من ان هذا املبدأ يحصل يف الظروف املعارصة عىل الطابع العام 

اوربا  منطقة  والتعاون يف  لالمن  الجديد  الرصح  تشكيل  اساس  يقع يف  ان  ويجب  الشامل 

واالطليس وكذلك يف منطقة اسيا واملحيط الهادئ ويف املناطق االخرى من العامل. ومن هذا 

بالذات انطلقنا عندما طرحنا يف عام 2008 مبادرة عقد معاهدة حول االمن االوريب. نحن 

منفتحون ملواصلة الحوار املفصل والبناء من اجل البحث عن حلول مقبولة من كل االطراف 

وذلك لكل طيف مشكالت االمن داخل منطقة اوربا واالطليس.

ونحن خالل ذلك طبعا نرى وجود مشكالت كامنة ميكنها ان تتسبب بكبح دينامية التعاون 

وتقلص مستوى الثقة . الحديث يدور قبل كل يشء عن خطط الواليات املتحدة القامة منظومة 

دفاع مضاد للصواريخ شاملة. وتكمن رشوطنا املبدئية يف رضورة تقديم لنا ضامنات صلبة وثابتة 

تؤكد عىل عدم توجيهها ضد قوات الردع النووي الروسية، وميكن اختبارها من حيث املعايري 

العسكرية الفنية والجغرافية. ويجب التخيل عن الوهم الذي يقول انه من املمكن محاولة حل 

املسائل املبدئية يف االمن واالستقرار االوريب والعاملي بدون روسيا ومع بشكل يرض مصالحها.

من بني الدالئل التي تؤكد عىل تعزز املوقع الدويل لروسيا – رئاسة دولتنا ملختلف املنظامت 

اسيا واملحيط  االقتصادي ملنطقة  التعاون  رابطة  االطراف مبا يف ذلك  املتعددة  والتجمعات 

الهادئ يف العام الجاري وملجموعة الدول العرشين يف العام املقبل ويف مجموعة الثامنية الكبار 

يف عام 2014 ويف العام الذي سيليه أي عام 2015 سترتأس روسيا منظمة شنغهاي للتعاون 

العامل  املؤثرة يف  الكربى  القوى  مراكز  بني  الثابت  املوقع  تحتل  بريكس. ودولتنا  ومجموعة 

الحديث.

وال يزال أمامنا الحقا العمل الكبري يف مجال تطوير آليات حامية حقوق ومصالح املواطنني 

الروس وتطوير التعاون مع ابناء الوطن يف الخارج وتوسيع مجال التواجد الثقايف الرويس وتعزيز 

مواقع اللغة الروسية يف العامل واالستخدام الفعال اكرث المكانيات وموارد الدبلوماسية الشعبية 

ونقل اىل مستوى نوعي جديد املرافقة االعالمية للنشاط السيايس الخارجي.

ويف عام 2012 عقد اجتامع السفراء واملمثلني الدامئني الروس خالل 3 ايام وليس خالل يومني 

كام كان يف السابق. ومن اجل جعل عمل املحفل عايل النتائج اىل اقىص حد قمنا باللجوء اىل 

عدة امور جديدة. وتم خالل الجلسات العمومية النظر يف كل املسائل واملواضيع االنية التي 
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بالطابع االسرتاتيجي وليس قط بالطابع املرحيل املؤقت. ولذلك سيبقى النهج السيايس الخارجي 

لروسيا متزنا وفعاال وخالقا يقوم عىل السعي نحو تطوير الحوار الكامل القوام والتعاون مع كل 

من يكون مستعدا لذلك.

نحن ال نحاول متويه الخالفات القامئة ولكننا يف ذات الوقت ال نعتزم صبغها بالطابع الدرامي. وبكالم 

اخر ميكن القول ان روسيا تسعى للسري قدما يف تعزيز التعاون مع رشكائها ونقل العالقات معهم اىل 

مستويات جديدة اعىل وطبعا بحيث يكون كل ذلك عىل اساس املساواة واالحرتام املتبادل.

ومن نافل القول ان النقطة االولوية االساسية يف سياسة دولتنا الخارجية تعترب تعميق التعاون 

املتعدد االتجاهات وعمليات التكامل يف مجال رابطة الدول املستقلة والتطوير الالحق للتعاون 

الدول املستقلة يف مختلف املجاالت. وتركز  املتعدد االتجاهات مع دول االعضاء يف رابطة 

الدبلوماسية الروسية عىل التطوير الفعال للعالقات مع الرشكاء اآلخرين يف االتجاهات االخرى 

– مع االتحاد االوريب ومع الواليات املتحدة ومع دول منطقة اسيا واملحيط الهادئ ومع دول 

امريكا الالتينية وحوض الكاريبي ومع دول افريقيا.

وخالل ذلك ترتكز كل سياستنا الخارجية قبل كل يشء عىل تكوين الظروف الخارجية املالمئة 

لتطوير روسيا عىل املدى البعيد وتحديث اقتصادها الوطني وتعزيز مواقع دولتنا كرشيك متساوي 

الحقوق يف االسواق العاملية.ونحن عىل ثقة من ان هذا املسلك يعد االساس الطبيعي للتعاون 

الدويل الواسع الن متطلبات التطور والتحديث تتمتع بقيمة اساسية بالنسبة لكل الدول.

والشك يف ان توحيد جهود املشاركني املسؤولني يف التعامل الدويل يعترب اساس الحل الناجح 

للمشكالت املعقدة التي تقف امام االرسة الدولية. فكل الدول تصطدم بتحديات عاملية شاملة 

ومشرتكة ومن بينها انتشار اسلحة الدمار الشامل واالرهاب الدويل والجرمية املنظمة ونقل 

املخدرات والقرصنة والتغريات يف املناخ والهجرة غري املرشوعة والكوارث الطبيعية والتقنية 

والنقص يف املواد الغذائية واألوبئة .وميكن طبعا مواصلة هذه القامئة كثريا.

فأكرث  اكرث  تبدو مطلوبة  التحديات  متكافئة ومتضامنة عىل هذه  البحث عن ردود  وخالل 

الوسط عىل اساس  بالحلول  اتحادات مرنة تتسم  التي تفرتض تكوين  الشبكية  الدبلوماسية 

تطابق املصالح. ومن هنا يايت إرصارنا خالل الرتويج لألجندة االيجابية واإلرصار عىل تسوية 

املشكالت القامئة عىل اساس التعزيز والتثبيت القانوين الدويل ملبدأ االمن املتساوي غري القابل 

Международная жизнь 2012_arabic new.indd   28Международная жизнь 2012_arabic new.indd   28 13.03.2013   13:23:0213.03.2013   13:23:02



االحداث السياسية الدولية

27روسيا يف العامل املتغري...

ال شك يف ان تنفيذ هذه املبادئ يهدف اىل تعزيز موقع روسيا كرشيك مسؤول ميكن التكهن 

بترصفاته الذي تتحدد سمعته وقيمته يف الشؤون الدولية ليس فقط بعوامل القدرة والقوة 

العسكرية واالقتصادية بل بوجود االستمرارية ووضوح املوقف ودالئل االسرتشاد االساسية.

وتجدر االشارة اىل ان اجتامع السفراء الروس اتسم بطابع خاص مميز الن العامل دخل يف مرحلة 

التغريات الهادرة التي وعىل االغلب سيكون لها طابع تاريخي عميق. نحن نرى كيف تجري امام 

أعييننا تحوالت يف الشكل والوضع الجيوسيايس التي ترتافق بعمليات عنيفة غري منضبطة عىل 

املستويني العاملي واالقليمي. وبشكل ال مثيل له تتزايد نبضات الحياة االجتامعية وتتسارع يف الوقت 

الذي تصبح فيه العمليات الجارية يف العالقات الدولية اكرث تعقيدا وتنوعا. ويف هذه الظروف تزداد 

رضورة الحصول عىل تحليل محايد ال تحامل فيه للنزعات التي تسود يف العالقات الدولية املعارصة.

ولذلك يبدو طبيعيا جدا التكليف الذي كلفت به وزارة الخارجية الروسية والخاص بإعداد مع حلول 

عام 2012 النص الجديد لنظرية السياسية الخارجية الروسية. وطبعا من اجل تنفيذه سنعمل بشكل 

جامعي ومع االستخدام االعظم لالمكانيات الذهنية املتوفرة يف الجهاز املركزي يف الوزارة ويف 

مؤسساتنا يف الخارج وبالتعاون الوثيق مع املؤسسات الحكومية االخرى ومع اوساط الخربة.

وجدير بالذكر ان بعض اتجاهات تطور االحداث ال ميكن إال ان تثري القلق لدينا. والحديث 

يدور بشكل خاص عن ترصفات بعض الالعبني الخارجيني املتعلقة بالنزاعات الداخلية يف بعض 

الدول، ومحاولة حل املشكالت القامئة عن طريق استخدام وسائل القوة مع االلتفاف عىل 

بارصار  القرارات. ولكن روسيا ستحاول  القامئة واملعتمدة التخاذ  الدويل واالشكال  القانون 

تعميق دور القانون الدويل يف الشؤون العاملية، وستدافع بحزم عن الدور املركزي لالمم املتحدة، 

وعن املبادئ الرئيسية يف ميثاق هذه املنظمة العاملية التي تعترب حجر االساس يف كل منظومة 

العالقات الدولية — وهذا قبل كل يشء يتعلق باحرتام سيادة ووحدة ارايض الدول وعدم 

التدخل يف شؤونها الداخلية. ونحن عىل قناعة من انه يجب ان تحظى سيادة القانون واملبادئ 

الدميقراطية باالحرتام ليس فقط يف داخل بعض الدول املنفردة بل ويف العالقات الدولية. وبدون 

ذلك لن يكون من املمكن تجنب التزايد الخطري لعنارص الفوىض يف السياسة العاملية.

يف مقالة الرئيس فالدميري بوتني «روسيا والعامل املتغري» التي تم نرشها قبيل االنتخابات الرئاسية 

الروسية يف اذار /مارس/ قام رئيس الدولة بالتأكيد عىل ان اهداف سياستنا الخارجية تتسم 
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يشحن بدون شك الدبلوماسية الروسية للعمل بأقىص درجات الفعالية عند الدفاع عن املصالح 

الروسية.

وتم توجيه الدعوة لحضور االجتامع اىل رؤساء واملوظفني املسؤولني يف ادارة رئيس الدولة يف 

روسيا االتحادية، ومن حكومة روسيا االتحادية ومن مجليس الجمعية الفدرالية يف روسيا االتحادية 

ومن عدة وزارات فدرالية ومؤسسات ومنظامت وكذلك بعض الشخصيات االجتامعية العلمية 

املعروفة وكذلك بعض ممثيل البزنس الوطني وممثيل أوساط الخربة العلمية واللجنة التنظيمية 

املرشفة عىل األلعاب االوملبية الشتوية يف سوتيش عام 2014. ومن الطبيعي انه اشرتك يف االجتامع 

بعض العاملني املتقاعدين املشهود لهم يف السلك الدبلومايس وكذلك بعض الدبلوماسيني الشباب.

وجدير بالذكر ان اجتامع السفراء واملمثلني الدامئني لروسيا االتحادية لدى املنظامت الدولية 

كان متميزا لعدة أسباب. انه عقد يف بداية الفرتة الرئاسية الجديدة لرئيس الدولة وهو ما 

يجعل من الرضوري تدقيق االولويات يف السياسة الخارجية. ومن املعروف ان الرئيس فالدميري 

بوتني قام مبارشة بعد حفل تنصيبه 7ايار /مايو/ من عام 2012 بالتوقيع عىل املرسوم الرئايس 

رقم 605 «حول إجراءات تنفيذ النهج السيايس الخارجي لروسيا االتحادية».

وفيه قام رئيس الدولة وبشكل مكثف بعرض املهامت االساسية التي تقف امام وزارة الخارجية 

الروسية وهيئات سلطة الدولة التنفيذية االخرى يف مجال السياسة الخارجية. وبذلك تم تحديد 

االتجاه العام لنشاطنا يف مجال السياسة الخارجية خالل املرحلة املقبلة.

ويتوجب عىل تنفيذها ضامن املصالح القومية للبالد يف ظروف تكون منظومة جديدة متعددة 

املراكز يف مجال العالقات الدولية واملساعدة يف تعزيز االمن واالستقرار العاملي.

لتنفيذ  املناسبة  الطرق  حول  االحرتاف  بطابع  يتسم  مفصل  االجتامع جري حديث  وخالل 

التكليفات الصادرة عن رئيس الدولة الرويس.

تم يف املرسوم التأكيد بوضوح عىل استمرارية النهج السيايس الخارجي الذي ستبقى الحقا يف 

الدفاع  املطرد يف  واالستمرار  املحاور  وتعدد  واالنفتاح  الرباغامتية  االساسية  املبادئ  اساسه 

والرتويج للمصالح القومية ولكن دون الدخول يف مواجهات.ألن كل ذلك اثبت بشكل كامل 

فعاليته وحاز من حيث الجوهر عىل الطابع الشامل والعام.وهذا بالذات سيبقى الحقا يحدد 

فلسفة ترصفاتنا عىل الساحة الدولية.
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يف مقدمة هذه املقالة ورد شعار االجتامع املقبل للسفراء 

واملمثلني الدامئني لروسيا االتحادية لدى املنظامت الدولية. 

تعقد هذه االجتامعات وكام جرت العادة املتبعة مرة كل 

عامني. وهي تعترب من االقسام الهامة يف نشاط السيايس 

الدبلومايس لوزارة الخارجية الروسية واملؤسسات التابعة لها 

يف الخارج، وهي تسمح باجراء تحليل متكامل للوضع 

الدويل،وتدقيق مهامت الدبلوماسية الروسية يف بعض 

االتجاهات املحددة.

وعقد االجتامع الدوري السادس يف 11-9 متوز /يوليو/. 

والقسم االسايس يف هذا االجتامع يتمثل وبشكل تقليدي يف 

الكلمة التي يلقيها خالله رئيس الدولة يف روسيا االتحادية 

الذي وحسب الدستور يحدد السياسة الخارجية للبالد. وال 

شك يف ان اللقاء مع رئيس الدولة يتسم دامئا بقيمة عملية 

كبرية بالنسبة للمؤسسة الدبلوماسية وهو يسمح بضامن 

تفهم وإدراك أعمق ألولوياتنا السياسية الخارجية، وهو   

اندريه دينيسوف
النائب االول لوزير الخارجية 

الرويس

روسيا يف العامل املتغري:
استمرارية االولويات 
واالمكانيات الجديدة

Андрей ДЕНИСОВ, Первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации
РОССИЯ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРИОРИТЕТОВ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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الدولية تعترب  واالستنتاج يبدو واضحا — االخالق يف السياق املعارص للتطور يف العالقات 

من املفاهيم االنية امللحة.وبدون االعرتاف «بالقانون االخالقي» االعىل سيكون من الصعب 

جدا تحقيق النجاح يف الجهود املبذولة لتكوين منظومة دولية دميقراطية عالدة ومستقرة. 

ولالسف ال يزال عامل القوة املسلحة يحتفظ حتى االن بقيمته ونحن نضطر الخذه بعني 

الكسندر  الرويس  االسطوري  البطل  كلامت  تذكر  من  بد  ال  االختيار.وهنا  عند  االعتبار 

«الرب  ارض روسيا) —  اجل  العظيمة من  االنتصارات  تحقيق  اتقن  الذي  (وهو  نيفسيك 

ليس بالقوة بل يف الحق».

Международная

ЖИЗНЬ
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السنوات االخرية ان هذه املخاطر تتشعب وتحتد وقد تنتقل من منطقة اىل اخرى. ولذلك ميكن 

القول ان الحياة بحد ذاتها متيل علينا رضورة تكوين اجندة مشرتكة للشؤون الدولية. ولكن ذلك ال 

ميكن القيام به بدون وجود اساس اخالقي محدد للجهود املشرتكة عىل الساحة الدولية.

وبشكل عام اكرب ميكن القول ان ان افاق التطور املستقر الالحق لحضارتنا يرتبط مبقدار قدرتنا 

عىل االستناد اىل االساس االخالقي خالل العمل املشرتك املتضامن للمجتمع الدويل.

ومن املهم جدا ان يتم حل املشكالت التي يصطدم بها العامل املعارص،عىل اساس العدالة. النه 

وما ان تضيع االخالق حتى تظهر افكار ظاملة وتظهر افكار ال تساعد قط يف حل املشكالت بل 

عىل العكس تعقدها وتعمقها.ونحن نعترب ان تعزيز االخالق يف اساس العالقات الدولية يعد 

من االقسام االساسية يف السياسة الكربى.

ويجب العمل لوضع وترسيخ معايري اخالقية مقبولة من الجميع تسود يف العالقات الدولية 

والعمل عىل جعلها اكرث دميقراطية وتطهريها من االفكار القدمية البالية واملعايري املزدوجة.

ال بد من القول ان القاسم املشرتك االخالقي كان يوجد دامئا يف الديانات العاملية مبا يف ذلك 

السعي للسالم والعدل والنزاهة واالحسان والتفاين يف العمل. ومن بني املعايري االساسية يف القيم 

التقليدية – الكرامة والحرية واملسؤولية.وتم ترسيخ كل ذلك يف بيان حقوق االنسان يف عام 

1948 ويف االتفاقية االوربية حول الدفاع عن حقوق االنسان والحريات االساسية لعام 1950.

وبدون شك ستتضمن املنظومة الدولية املتعددة االقطاب،كل التعدد والغنى الثقايف الحضاري 

العاملي. ويبدو واضحا انه سيكون من الصعب عىل اوربا العثور عىل لغة مشرتكة مع الحضارات 

االخرى ان نسيت جذورها املسيحية التي تعترب اساس هويتها.

ونحن نعتقد ان يجب تشديد اللهجة يف الظروف املعارصة عىل رضورة احرتام املعايري العامة 

االنسان  لحقوق  املتحدة  االمم  مجلس  قرار  يكون  ان  يجب  ذلك  واملرشد يف  بها.  املعرتف 

«تشجيع حقوق االنسان والحريات االساسية بفضل الفهم االعمق للقيم التقليدية لالنسانية».

ويجب تشجيع الحوار بني الديانات وبني الحضارات وهو ما تقوم به روسيا.

وتتعلق نجاعة الوضع باملدى الذي ميكن معه تنشيط االمكانيات االنسانية للمجتمع الدويل 

الثقافات والقيم عىل  ودفعه نحو صياغة برنامج عمل يؤكد يف كل مكان عىل رؤية تقارب 

اساس مبادئ الصمود والتطور املستقر وازدهار البرشية.
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الحجج ونعتربها مرشوعة. وعملية التشيكل املؤسسايت للمجموعة يجب ان تسري وفقا لنضوجها 

الطبيعي ووفقا ملدى استعداد االطراف املشاركة.

وهنا ميكن القول اننا حققنا الكثري .لقد تم قيام تقليد ثابت يتضمن عقد اللقاءات السنوية 

عىل مستوى القم – والقمة التالية ستعقد يف جمهورية جنوب افريقيا يف اذار من العام املقبل. 

وعىل غرار مجموعة الثامنية ومجموعة العرشين تم تكوين مؤسسة «الشخص املتعمد لزعيم 

الدولة» ( Sherpaو Emissary-Sherpa ) تعمل الية اللقاءات الدورية لوزراء خارجية الدول 

االعضاء وكذلك الوزراء االخرين واملمثلني املسؤولني من املؤسسات االخرى .ووضعت البداية 

للتعاون العلمي املشرتك ويجري تنفيذ مشاريع يف الحقل االعالمي والعلوم السياسية وكذلك يف 

بعض املجاالت االخرى مثل املجال املايل املرصيف ويجري نقاش واسع ومفصل ولطرق واولويات 

التعاون املقبل.وباملخترص التطور يجري بشكل مكثف.

التقارب املوضوعي لدول مجموعة بريكس  البعيد يف  وتساعد املصالح املشرتكة عىل املدى 

ويتضمن ذلك الرغبة والسعي الصالح الرصح االقتصادي املايل يف العامل الذي بات باليا وكذلك 

التمسك مببادئ ومعايري القانون الدويل وعدم قبول السياسة من موقع القوة واالمالء عىل 

االخرين وكذلك يبدو وجود قاسم مشرتك يف املشكالت املوجودة لدى دول املجموعة وبالذات 

االقتصادية واالجتامعية وهناك واىل حد كبري الكثري من التكامل وميكن القول ان اقتصادات 

دولنا تكمل بعضها البعض . وتم تراكم تجربة وخربة كبرية يف مجال تنسيق الجهود يف الساحات 

الدولية ومبا يف ذلك االمم املتحدة وبالذات حول مجموعة من املشكالت السياسية االقتصادية. 

نحن نعتقد ان يجب مواصلة هذا العمل.

والسياسة  االخالق  بني  التوفيق  ميكن  انه  تعتقدون  هل  الدولية»:  السياسية  «االاحداث 

السياسة  االنية يف  االمور  تعد من  مل  االخالق  وكأن  االخرية  الفرتة  يبدو يف  بات  الخارجية؟ 

الخارجية .ماهو رايكم يف ذلك؟

سريغي الفروف: اين عىل قناعة تامة من ان السياسة الخارجية واالخالق ليس فقط مفهومني 

متالزمني بل ويسريان جنبا اىل جنب.ونحن ننطلق من ذلك بالذات يف نشاطاتنا.

واود القول ان موضوع املوجهات االخالقية يف العالقات الدولية يبدو مطلوبا وملحا اكرث من اي 

وقت مىض.االن تظهر اىل املقام االول التحديات العاملية الشاملة التي تهدد البرشية. وتبني احداث 
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اجبار كل االطراف املتنازعة يف سورية عىل وقف العمليات القتالية والجلوس خلف طاولة 

املفاوضات.

لالتفاق مع  انها مستعدة  اكدت عىل  التي  السورية  الحكومة  العمل مع  بهذا  نقوم  ونحن 

االطراف االخرى عىل وقف متزامن الطالق النار يخضع للمراقبة.ولكن املعارضة ترفض بشكل 

مطلق القبول بذلك وتطالب الغرب والدول االخرى ارسال قواتها لالطاحة بالنظام القائم يف 

دمشق. والحديث طبعا ليس عن كون النظام العاملي الحايل وميثاق االمم املتحدة يستطيعان 

حامية السالم من مثل هذه الحوادث،ولكن اللجوء اىل مثل هذه الترصفات «مل يعد موضة 

متبعة» وبات ذلك يؤثر سلبا عىل سمعة من يقوم بذلك.

«االحداث السياسية الدولية»: يهتم الكثريون مبوضوع تطور مجموعة «بريكس» ويظهر حتى 

الجدل هل هي «ساحة للمباحثات» ام منظمة دولية كاملة القوم؟ كيف من جانبكم تقييمون 

املنفصلني – رشكاء روسيا يف  بريكس وكذلك بعض مشاركيها  اليوم ملجموعة  الحايل  املكان 

الشؤون الدولية؟

سريغي الفروف: الحق يقال ال تعترب هذه املجموعة — عىل االقل حتى االن- منظمة دولية 

باملعنى الكامل لهذه الكلمة.

ولكن نحن نرحب بتقوية القسم املؤسسايت ملجموعة بريكس يف املستقبل الالحق. ولكننا يف 

ذات الوقت ال نعتقد انه يجب ترسيع العملية. وروسيا من جانبها – وكذلك الرشكاء االخرين 

التعاون. وتعتقد ان  الشكل من  الكبري لهذا  الخامسية — تويل االهتامم  يف هذه املجموعة 

التعاون يف اطاره يعترب احد االتجاهات الرئيسية يف السياسة الخارجية الروسية. ونحن ندعو اىل 

منح هذا التعاون بشكل تدريجي طابع الرشاكة االسرتاتيجية املتعددة االطراف يف مجموعة 

واسعة من مسائل السياسة واالقتصاد العاملي. ونحن خالل ذلك نسعى لعرض بريكس كنموذج 

جديد للعالقات العاملية تفوق عىل املخططات من نوع «شامل-جنوب» او «رشق-غرب».

خالل قمة مجموعة بريكس يف نيودلهي يف 29 اذار (مارس) من عام 2012 تم اقرار بيان 

ختامي من 50 بندا وكذلك خطة محددة للعمل. وكل لك يدل عىل ان عزم املشاركني يف هذا 

«الخاميس» العمل الحقا معا وبتعاون كامل. واما فيام يتعلق بسعي رشكائنا املحافظة حاليا 

نوافق عىل هذه  فنحن  بريكس  للتعامل ضمن مجموعة  الرسمي  االسايس غري  الطابع  عىل 
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ونفس االمر حدث يف العراق وتم وكذريعة استخدام الزعم القائل ان الواليات املتحدة حصلت 

عىل معلومات مؤكدة تدل عىل وجود اسلحة دمار شامل لدى العراق وتم االعالن عن ذلك يف 

اللحظة التي اقرتبت فيها اللجنة الخاصة لالمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من 

الخروج باستنتاج يدل عىل عدم وجود اي اثر يسمح لهم بالحديث عن وجود اسلحة دمار 

شامل يف العراق.

وبهذا ميكن القول انه ال ميكن بتاتا ضامن عدم قيام البعض باستخدام القرارات «املبهمة» 

الصادرة عن مجلس االمن الدول واستخدامها للتامدي واساءة استخدام التفويض كام حدث يف 

ليبيا. حينذاك تم االتفاق عىل رضورة اقامة «منطقة حظر جوي» ونحن وافقنا عىل ذلك وتم 

االعالن عن اقامة منطقة الحظر املذكورة. ولكن دول الناتو التي قررت تنفيذ قرار مجلس االمن 

الدويل املذكور خرجت عن نطاق الترصفات الالزمة ملراقبة املجال الجوي وعدم السامح بتحليق 

الطريان الحريب التابع للنظام الليبي وبارشت هذه الدول بقصف االهداف االرضية واملشاركة اىل 

جانب الثوار يف الحرب االهلية.

نحن عىل استعداد للمشاركة يف صدور عن مجلس االمن الدويل حول سورية ولكن ملاذا يتناىس 

الجميع ان مجلس االمن الدويل اصدر قرارين حول سورية وتم كذلك تنسيق بيان ملجموعة 

العمل التي اجتمعت يوم 30 حزيران من العام الجاري يف جنيف ونحن اقرتحنا املصادقة عىل 

هذا البيان يف مجلس االمن الدويل ولكن االمريكان رفضوا ذلك النه ال يتضمن التهديد وال 

يتضمن التقييامت االحادية الجانب والعقوبات ضد النظام. هذا البيان تضمن املسلك املتزن 

ويهدف لوقف سفك الدماء يف الجمهورية العربية السورية.

نحن نستطيع ضامن عدم قيامنا بتاتا بانتهاك التزامتنا الدولية لكن الذين يقومون بذلك عىل 

مدى سنوات يدركون ان ذلك بات يثري االمتعاض اكرث فاكرث لدى املجتمع الدويل. وعىل الرغم 

تريد  الدول ال  العظمى من  الغالبية  ان  اال  الترصيح عند ذلك بشكل علني دامئا  من عدم 

استمرار هذه النزعة. ولهذا السبب بالذات تحاول الدول التي تريد استخدام التدخل العسيك 

الخارجي يف سورية «لجرجرة»قرار يتضمن االستناد اىل الفصل السابع من ميثاق االمم املتحدة 

الذي يتضمن إجراءات الزامية ضد «الدول املخالفة». ولكني اكرر مرة اخرى ان الحديث يف 

الحالة املذكورة يدور عن نزاع داخيل وال يوجد اي اساس للتدخل فيه لصالح جهة ما. يجب 
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«االحداث السياسية الدولية»: هناك موضوع مؤمل آخر – «التدخل االنساين».ماهو تقييمكم 

لهذه العبارة بحد ذاتها التي ظهرت قبل فرتة وجيزة ومحاوالت بعض الدول مبساعدة هذه 

العبارة حل بعض مشكالت سياسية محددة يف العامل؟

سريغي الفروف: «التدخل االنساين» عبارة تتعارض مع ميثاق االمم املتحد. هناك قانون انساين 

دويل وهو يفرتض شكل محدد للعمل خالل فرتة النزاعات املسلحة وهو يحدد قواعد التعامل 

مع االرسى وقواعد نقل املساعدات االنسانية وغريها. واالن مل يعد يستخدم مصطلح «التدخل 

االنساين» النه «فضح نفسه بنفسه» واالن باتوا يفضلون استغالل مصطلح اخر وهو «املسؤولية 

للحامية».

خالل قمة عام 2005 تم تنظيم مناقشات خاصة ويف البيان الختامي للقمة تم يف فصل خاص 

استعراض معنى مصطلح «املسؤولية للحامية» — وهو يعني الكثري من االمور مبا يف ذلك نقل 

املساعدات واملحافظة عىل ممتلكات السكان وغريها. ولكن يف هذه الوثيقة ال توجد وال كلمة 

واحدة عن ان هذا املصطلح ميكن ان يستخدم لتربير تدخل عسكري خارجي يف شؤون دولة اخرى.

اكرر مرة اخرى: فقط قرارات مجلس االمن الدويل ميكن ان تكون رشعية. نحن طبعا ال ميكننا 

ضامن عدم حدوث انتهاكات فظة للقانون الدويل مثل التي حدثت سابقا عرب ذرائع مختلقة 

لقصف يوغسالفيا وبدء الحرب يف العراق. لقد بارشوا بقصف يوغسالفيا يف عام 1999 عندما 

اعلن رئيس بعثة منظمة االمن والتعاون االوريب االمرييك ان «مذبحة جامعية»وقعت يف قرية 

راتشك.عرث هناك عىل جثث 30 قتيال من االلبان. وفقط الحقا وعندما تم التحقيق تبني انهم مل 

يكونوا من السكان املدنيني بل من املسلحني االلبان الذين قتلوا ليس عن طريق اطالق الرصاص 

بشكل مبارش باملواجهة (كام زعم ممثل منظمة االمن والتعاون االوريب) بل قتلوا يف املعركة 

واثبتت ذلك كل فحوص الطب الرشعي والترشيح. وليس محض صدفة انه تم مبارشة استبعاد 

واخفاء التقرير الذي وضعه اطباء رشعيني من فنلندا بطلب من االتحاد االوريب.

ولكن يف تلك اللحظة التي اعلن فيها املواطن االمرييك ورئيس بعثة منظمة االمن والتعاون 

االوريب ان «مذبحة جامعية» وقعت يف قرية راتشك مل يقم اي احد بالتحقق من صحة كلامته 

بل فقط تم التمسك بهذه الذريعة وقالوا: «لقد كان ذلك الشعرة التي قصمت ظهر صربنا 

ونحن سنبارش القصف».
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هذه الخطوات سيكون لها اثرها الهدام والخطري بالنسبة لسورية ولكل منطقة الرشق االوسط 

ويف املحصلة لكل النظام العاملي الحديث املعارص.

ويف فرتة سابقة حاولت بعض الدولة فرض عىل مجلس االمن الدويل طروحاتها السياسية التي 

الحاكم يف سورية. وهذا  النظام  لتغيري  والهادفة  السوريني  بني  الحوار  نتائج  تحدد مسبقا 

يتعارض مع االفضليات االولوية ملجلس االمن الدويل ومبادئ ميثاق االمم املتحدة حول عدم 

التدخل يف الشؤون الداخلية للدول املستقلة ذات السيادة. وبدال من اطالق عملية املفاوضات 

كام تتطلب قرارات مجلس االمن الدويل التي صدرت باالجامع قرر الخصوم الخارجيني للنظام 

السوري عمليا السري عىل طريق االطاحة بالنظام القائم يف سورية. وهم وكام يبدو ال يتعزمون 

تغيري نهجهم هذا عىل الرغم من ان هذا املسلك هو املسلك غري املقبول النه يشجع املعارضة 

الراديكالية عىل رفض الحوار ويف ذلك بالذات سبب استمرار العنف يف سورية ومعاناة الشعب 

السوري. نحن ال نحاول تربير ترصفات النظام السوري ونحن ال نرفع املسؤولية عنه ولكن 

نقول انه ميكن وقف سفك الدماء فقط عن طريق اجبار الجميع الذين يقاتلون عىل وقف 

العمليات القتالية والجلوس خلف طاولة املفاوضات. لقد تم االتفاق عىل ذلك خالل اللقاء يف 

جنيف يوم 30 حزيران ولكن بعد ذلك رفضت الواليات املتحدة اقرار هذه االتفاقات عرب 

مجلس االمن الدويل.

ومن هذا كله ميكن االستنتاج ان الطريقة السياسية الدبوماسية لحلحلة الوضع السوري ال 

تريض بعض رشكائنا. وهم من حيث الجوهر يدفعون باالمور نحو تنفيذ «النموذج الليبي» 

وذلك عن طريق مساعدة احد اطراف النزاع وبذلك االيحاء للمعارضة ودفعها نحو رفض اية 

افاق للحوار السلمي مع الحكومة الحالية يف الجمهورية العربية السورية. واين اعتقد ان هذا 

التي تدرك مدى خطورة تطور  الدول  الكثري من  طريق مسدود. ويوافق عىل وجهة نظرنا 

الوضع يف سورية وفق هذا السيناريو. واين اتحدث عن ذلك الن املوضوع السوري بات يف الفرتة 

االخرية يحتل احد املراكز االساسية يف كل اللقاءات الدولية.

و املخرج من الوضع السائد واحد فقط وهو –»الضغط « عىل كل االطراف املتقاتلة يف سورية 

لدفعها نحو الجلوس خلف طاولة املفاوضات لالتفاق عىل معايري الدولة املقبلة يف سورية. ال 

يزال هناك بعض الوقت لتحقيق ذلك وروسيا مستعدة ملثل هذا العمل.
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وفيام يخص اوكرانيا عىل سبيل املثال استطيع االشارة اىل نتائج دراسة قام بها خرباء من هذه 

الدولة باالشرتاك مع بنك النمية والتطوير االوريب والحديث يدور عن ان انضامم اوكرانيا اىل 

بنسبة 6-7%  الدولة  لهذه  الداخيل االجاميل  الناتج  املوحد سيزيد حجم  االقتصادي  املجال 

سنويا.

«االحداث السياسية الدولية»: العقدة السورية تعترب اكرث ظاهرة مقلقة يف السياسة العاملية 

الحالية. وانتم دامئا تتحدثون عن هذا املوضوع مع قادة مختلف الدول. ماهي االنطباعات 

التي ظهرت لديكم عن مسالكهم يف مجال تسوية النزاع؟ هل هم مستعدون للحل الوسط او 

ان مواقف البعض منهم ال تزال متشددة ال تساهل فيها بحيث يجعل سورية ال ترى السالم 

لفرتة طويلة؟ عىل سبيل املثال ترصيح وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون يف تركيا ميكن 

ان يدفن عملية املفاوضات يف مجلس االمن الدويل. ماهو املخرج من هذا الوضع املعقد حسب 

اعتقادكم؟

سريغي الفروف: منذ بداية االزمة السورية اعربت روسيا االتحادية عىل الدوام عن تاييدها 

لصياغة مسالك وترصفات موحدة متقف عليها من قبل املجمع الدويل ملصلحة الوقف العاجل 

انواع العنف يف سورية من قبل كل االطراف املتنازعة هناك لتخفيف معاناة السكان  لكل 

املدنيني يف هذه الدولة وتوفري الظروف الطالق العملية السياسية من قبل السوريني انفسهم.

ولتحقيق ذلك توجد قاعدة سياسية- قانونية للتسوية معدة من قبل االرسة الدولية .والحديث 

عن قرارات بهذا الشأن عن ملجلس االمن الدويل وعن خطة السالم من 6 بنود التي وضعها 

املوفد الخاص السابق لالمم املتحدة وجامعة الدول العرية لشؤون التسوية السورية كويف عنان 

التي ال تفقد حتى اليوم آنيتها وكذلك البيان الختامي للقاء وزراء الخارجية ملجموعة العمل 

حول سورية يف 30 حزيران (يونيو) يف جنيف.

ولكن ولالسف يف الفرتة االخرية يبدو من الترصيحات التي تصدر عن الرشكاء الغربيني تلميحات 

تدل عىل انهم يعتزمون البحث عن طرق لتسوية النزاع يف سورية خارج اطار مجلس االمن 

الدويل. ولكني آمل بان الترصيح الذي صدر عن وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون يوم 

11 آب (أغسطس) خالل زيارتها لرتكيا وكذلك باقي الترصيحات من هذا النوع تحمل الطابع 

االنفعايل او تعترب االنعكاس للعمليات السياسية الداخلية املعقدة. واين لعىل ثقة من ان مثل 

Международная жизнь 2012_arabic new.indd   17Международная жизнь 2012_arabic new.indd   17 13.03.2013   13:23:0513.03.2013   13:23:05



Digest  2012

سريغي الفروف 16

التجاري بني روسيا  التبادل  ازداد حجم  الجمريك بشكل كامل  االتحاد  املثال منذ بدء عمل 

وبيلوروسيا وكازاخستان بنسبة %40 .والتنيجة املبارشة بعمل االتحاد الجمريك تعترب كذلك 

توفري فرص عمل جديدة وخفض الرضائب وتحسني وتطوير ظروف عمل البزنس ميا يف ذلك 

املتوسط والصغري وتحسني املناخ العام لالستثامرات يف دولنا.واعتبارا من 1 شباط (فرباير) من 

عام 2012 بارشت بالعمل اللجنة االقتصادية االوراسية – وهي هيئة فوق وطنية موحدة تعمل 

املوحد وهي ستستلم  االقتصادي  واملجال  الجمريك  االتحاد  باسمرار وظيفتها ضبط هيئات 

صالحيات جديدة بشكل تدريجي.

وتم تحديد اهداف عمل «الثاليث» للمستقبل يف البيان الخاص بالتكامل االقتصادي االورايس 

الذي صدر عن قمة املجلس االقتصادي االورايس االعىل يف 18 ترشين االول (نوفمرب) عام 2011 

.وتنص خارطة الطريق هذه عىل ان نتيجتها يجب ان تكون االنتقال يف 1 كانون الثاين (يناير) 

عام 2015 اىل تشكيل االتحاد االقتصادي االورايس من قبل الدول الثالث. ويجب ان ننظر اىل 

لسياستنا  اساسية  املستقلة وكمهمة  الدول  رابطة  لعملنا داخل مجال  كاولوية مطلقة  ذلك 

الخارجية.

واعتبارا من 20 ايلول (سبتمرب) من عام 2012 يرسي بالنسبة لروسيا واوكرانيا وبيلوروسيا 

مفعول االتفاقية الجديدة حول منطقة التجارة الحرة يف اطار رابطة الدول املستقلة. واين لعىل 

ثقة تامة من انه ومع بدء رسيان هذه الوثيقة ستحصل عالقاتنا االقتصادية مع دول الرابطة 

عىل دفعة قوية اضافية. ونحن نامل بتحقيق دينامية جدية مع اوكرانيا التي تعترب الرشيك 

التجاري االكرب لروسيا بني دول الرابطة.

ونحن نرحب بانضامم الدول االخرى من رابطة الدول املستقلة التي مل تقم بذلك حتى االن 

وتركامنيا  اذربيجان  مع  تجري  ذلك  حول  املباحثات  ان  املعروف  ومن  مختلفة  السباب 

واوزبكستان.

وبهذا الشكل يجري داخل مجال رابطة الدول املستقلة عمليات تكاملية مختلفة من حيث 

الخاصة. مصالحها  من  انطالقا  الخاص  طريقها  اختيار  دولة  لكل  ويحق  والرسعة.  العمق 

الشكل  هذا  يف  املشاركة  تقدمها  التي  الكامنة  االفضليات  ستلعب  هنا  الرئييس  والدور 

التكاميل او ذاك.
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سريغي الفروف: لقد تطرقت اىل موضوع اعداد النص الجديد للتصورات للسياسة الخارجية. 

ونحن نأمل بان هذه الوثيقة ستكون ضخمة وغنية تعكس مجموعة كبرية من املهامت الخاصة 

بتنفيذ االولويات االساسية يف النشاط الدويل للبالد التي تم تحديدها يف مرسوم الرئيس فالدميري 

بوتني «حول اجراءات تنفيذ النهج السيايس الخارجي لروسيا االتحادية» الصادر يف 7 ايار(مايو) 

من العام الجاري.

يف كلمته خالل اجتامع السفراء واملمثلني الدامئني لروسيا يف الخارج اكد الرئيس فالدميري بوتني 

عىل اهمية تعزيز العمل يف االتجاه الرئييس – يف العالقات مع بلدان رابطة الدول املستقلة مبا 

يف ذلك الدول التي منلك معها عالقات تكامل وثيقة، املشاركة يف «الثاليث» (روسيا وبيلوروسيا 

وكازاخستان) التي قامت بتكوين االتحاد الجمريك والتي بارشت للعمل يف املجال االقتصادي 

املوحد.

ارايض  التكامل داخل  االطراف وتعميق عمليات  املتعدد  التعاون  تعزيز  ان  بالذكر  وجدير 

الرابطة – هو نهج سيعمل به عىل املدى االسرتاتيجي البعيد وهو يعكس التجاهات املوضوعية 

لعرص العوملة، مبا يف ذلك تقوية املنظامت االقليمية. لقد كان ذلك وسيبقى من االولويات 

املطلقة يف السياسة الخارجية الروسية.

يف الفرتة الحالية ازدادت وترية عمليات التكامل داخل رابطة الدول املستقلة بشكل كبري جدا ونحن 

ننظر اىل تنفيذها كاحد العوامل الجدية يف ضامن االستقرار النمو االقتصادي عىل املستوى العاملي.

وجدير بالذكر ان جهودنا يف مجال التكامل تحصل عىل قيمة خاصة مميزة وذلك يف سياق 

املخاطر املتبقية وبالذات بسبب ظواهر االزمة يف منطقة اليورو، واملشكالت يف اسواق الواليات 

املتحدة والصني وغريها.

وال شك يف العمل املنفذ يف مجال نزع العوائق يف مجال التجارة املتبادلة وضامن التنقل الحر 

للبضائع والخدمات ورؤوس االموال والقوى العاملة يعترب فعال من الوسائل املؤثرة والفعالة يف 

مكافحة االزمة العاملية.

الدول  بها سكان  التي يشعر  االقتصادية  الفائدة  انه يحمل يف طياته  ذلك  واالهم من كل 

املشاركة يف التجمع التكاميل.وهذه الفائدة العملية تظهر ليس فقط عىل شكل ارقام يف منو 

الناتج االجاميل الداخيل التجارة املتبادلة عىل الرغم من ان كل ذلك كبري فعال. فعىل سبيل 
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املشرتكة من اجل انعاش مجال االنرتنت املوحد. ويجب وبرسعة ايجاد حل موضوعي لتخطي 

الخلل يف التوازن يف التطور االقتصادي واالجتامعي بني الدول واملناطق وتعزيز االمن يف مجاالت 

الطاقة والغذاء والبيئة. ولألسف الشديد نرى ان قامئة املناطق ذات «املشكالت»تكرب وتتسع 

عىل الدوام ومهمة االمم املتحدة ابداء ردالفعل الرسيع والدقيق عىل املخاطر التي تظهر من 

جديد وعدم السامح الزعزعة والتشتت يف صفوفها.

من املهم جدا احرتام مبدأ ميثاق االمم املتحدة املتعلق بوحدة االعضاء الدامئني يف مجلس 

االمن الدويل النه الرشط االسايس عند اتخاذ القرارات وعند فرض اإلجراءات االلزامية.

ويصبح ملحا وآنيا اكرث فاكرث دور االمم املتحدة يف منع ويف تسوية النزاعات،ويف عمليات اعادة 

البناء بعد النزاعات. ولكن فعالية االمم املتحدة هنا ترتبط بشكل مبارش مبدى التزام الدول 

االعضاء يف املنظمة وبنزاهة باملبادئ االساسية يف ميثاق االمم املتحدة – احرتام سيادة ووحدة 

ارايض الدول ،وعدم التدخل يف شؤونها الداخلية ، وحل الخالفات بالطرق السلمية.

لقد تحدثت عن ذلك سابقا. واود القول انه اكرث ما يثري القلق يف هذا املجال هو الدعوات التي 

االمن  الرجوع اىل مجلس  احادي وبدون  القوة بشكل  استخدام  للمراهنة عىل طرق  تدعو 

الدويل.

ال ميكن الي سيايس او خبري يف مجال العالقات الدولية سليم العقل ان يعترب انه يجب رمي 

املنظمة الدولية «يف النفايات». هذه الترصيحات استفزازية وال اساس لها بتاتا ولها هدف واحد 

فقط وهو – فسح املجال الولئك الذين يرغبون تنفيذ السياسة الدولية وفقا لرغباتهم الذاتية 

بدون االخذ بعني االعتبار آراء الرشكاء االخرين يف العالقات الدولية. ولهذا السبب بالذات يعترب 

«فريوس  من  الواقي»  «املصل  كربى  حوار  وكساحة  املتحدة  لالمم  واملنظم  الهادئ  العمل 

الفوىض» يف العالقات الدولية.

«االحداث السياسية الدولية»: يبدو واضحا ان آفاق االتحاد الجمريك ومنطقة التجارة الحرة 

فكتور  اوكرانيا  رئيس  اتخذ  فرتة  قبل   . ايجابية  اكرث  باتت  املستقلة  الدول  رابطة  لبلدان 

يانوكوفيتش القرار بخصوص انضامم بالده ملنطقة التجارة الحرة. كيف ترون عالقات روسيا مع 

بلدان رابطة الدول املستقلة من منظور النص الجديد لتصورات السياسة الخارجية الروسية 

التي تجري صياغتها يف الوقت الراهن؟
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سريغي الفروف: ال يوجد اي جديد يف االحاديث عن اصالح االمم املتحدة. واالمم املتحدة 

وخالل اكرث من نصف قرن من وجودها كانت دامئا يف خضم السياسة العاملية وحديث العلوم 

الواقع يف حقبتها املحددة بفضل قدرتها عىل  السياسية وهي كانت تتوافق بشكل عام مع 

التكيف معها.

ومع استخدام عبارة ترشتشل عن الدميقراطية استطيع القول ان االمم املتحدة ليست مثالية 

ولكنها افضل ما متكنت البرشية من ابتداعه. لتنذكر والدة االمم املتحدة ذاتها- لقد كان ذلك 

ممكنا بفضل الحل الوسط بني قادة االتحاد السوفيتي والواليات املتحدة وبريطانيا وتلك الثقة 

وذلك التفاهم املتبادل التي تبلور خالل النضال ضد النازية.

دينامي  بشكل  العامل  يف  الجيوسيايس  الشكل  تغري  العرشين  القرن  من  الثاين  النصف  ويف 

املتحدة  االمم  ولكن   – االستعامر  التحرر من  عمليات  املثال  نتذكر عىل سبيل  ان  ويكفي 

وبفضل االرادة السياسية للدول املكونة لها كانت فعالة اىل حد كبري يف كل مرحلة تاريخية 

واالن تبقى هذه املنظمة املنتدى العام بني الدول املتعرف بشعبيته من قبل الجميع والذي 

فيه تجتمع الدول وتتعاون يف البحث عن حلول الكرث املشكالت حدة والتي متس الجميع 

دون استثناء.

وال شك يف ان تعاون الدول ضمن االمم املتحدة يساعد يف املحافظة عىل السالم عن طريق 

تعزيز عالقات الرشاكة وتوسيع االجندة املوحدة وترسيخ سيادة القانون.

وجدير بالذكر ان عملية اصالح االمم املتحدة تجري عىل قدم وساق ويتم تكوين مؤسسات 

جديدة تابعة لها وتطوير املوجودة وتحديث جدول االعامل وباتت عمليات حفظ السالم اكرث 

فعالية ولكن من املهم ان ال يتم فصل عملية االصالح عن الواقع وان ال تتحول اىل هدف بحد 

ذاتها واالهم هو ان ال تكون ذريعة لتخريب عنارص تدعيم منظومة العالقات الدولية التي 

يعترب حجر االساس فيها ميثاق االمم املتحدة.

ويف ظروف اعادة البناء الشاملة ملنظومة االدارة العاملية نحو منوذج اكرث اتزانا وعدالة ومتعدد 

االقطاب يجب توخي الحذر ألن إعادة النظر يف بنوده الرئيسية سيؤثر عىل االمن العاملي بدون شك.

ويف املرحلة الحالية املعارصة تبدو مطلوبة اكرث من اي وقت مىض عملية بذل الجهود يف مجال 

الخطوات  وكذلك  املخدرات  ومكافحة  الجرمية  ومكافحة  االرهاب  ومكافحة  التسلح  نزع 
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ذاته  بحد  كبري الحقا وهذا طبعا موضوع منفصل  بتعسف  استخدامه  تم  ولكن  التفويض. 

وتحدثت عن ذلك القيادة الروسية مرات عديدة. وجرت محاوالت لتنفيذ عمليات بعد النزاع 

يف ليبيا خارج اطار االمم املتحدة .ولكن رسعان ما عاد املوضوع اىل املنظمة.

الحظوا جيدا: يف التصورات االسرتاتيجية للناتو ورد بشكل رصيح وواضح إن الدول االعضاء يف 

الحلف ستتخذ يف كل مكان االجراءات الالزمة للحفاظ عىل االمن والسالم ولكن يجب احرتام 

القانون الدويل عند تنفيذ ذلك. واما فيام يتعلق باالستهتار يف تفسري ما يرد يف القرارات فنحن 

من جانبنا سنتخذ الحقا كل االجراءات ملنع صدور اي ابهام وازدواجية يف املعاين يف تفويضات 

مجلس االمن الدويل.

وال شك يف ان ميثاق االمم املتحدة يبقى االساس للعالقات الدولية عىل الرغم من محاوالت 

زعزعة هذه املنظومة وفقا للمبدأ القائل- «القانون هو مايصل الينا».

القانون يف  التأكيد املطرد عىل سيادة  الدويل.  القانون  لنتحدث قليال عن تعزيز دور  االن 

الشؤون الدولية يعترب من االولويات االساسية يف دبلوماسيتنا. وبشكل مواز تجري عملية 

تطوير وتحديث بعض املعايري القانونية. فعىل سبيل املثال بدأ العمل يف تطوير التعاون يف 

القراصنة  لتحميل  الدولية  االليات  تكوين  وبالذات  البحرية  للقرصنة  التصدي  مجال 

املسؤولية.

وال يجوز ان ننىس كذلك ان اسس القانون الدويل تحدد صالحيات مجلس االمن الدويل وكذلك 

نظام اتخاذ القرارات فيه وكذلك ان مبادئ اتفاقية االمم املتحدة حول القانون البحري تبلورت 

نتيجة التنسيق املعقد للمصالح املتضاربة واملتشابكة للدول ولذلك يجب حاميتها من املحاوالت 

القصرية النظر التي تحاول تخريبها ويجب النظر بشكل متزن نحو كل مجمل التحديات ومع 

االدراك الكامل للمسؤولية الجدية املتعلقة بذلك.

«االحداث السياسية الدولية»: ظهرت يف الفرتة االخرية احاديث تقول ان االمم املتحدة باتت 

تحتاج لالصالح. وبعض الشخصيات السياسية يف الخارج تلمح اىل ان االمم املتحدة «باتت 

مؤسسة الحقبة املاضية» ومل يعد مبقدورها العمل بفعالية يف الظروف املعارصة والرد بفعالية 

الزمن. كيف تقييمون مثل هذه االقوال؟ وكيف ترون دور االمم املتحدة يف  عىل تحديات 

الشؤون الدولية؟
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تنحرص يف اطاره. هل توافقون عىل هذا التقييم؟ وكيف بشكل عام تقييمون عملية استخدام 

معايري القانون الدويل يف الظروف املعارصة. وهل ميكن بشكل ما تقوية دوره؟

سريغي الفروف: اود القول انه يصعب عيل املوافقة عىل هذا التقييم املتشائم عىل الرغم من اين 

اتفهم موقف املختصني الذين طرحوه. ال شك يف ان محاوالت تقويض املبادئ االساسية مليثاق االمم 

املتحدة مبا يف ذلك املتعلقة باحرتام سيادة الدول ووحدة اراضيها وكذلك محاوالت االلتفاف عىل 

القانون الدويل وعىل االشكال املتعمدة التخاذ القرارات وهو ما نشهده يف الفرتات االخرية ستؤدي 

اىل عواقب سلبية جدية وسيتسبب بزيادة عدم االستقرار يف العالقات الدولية. ولكن ال داعي 

لالنجراف يف حالة الهلع اكرث من الالزم ويجب االعتامد عىل التقييم الواقعي لالحداث الجارية 

وفقط هذا املسلك سيسمح لنا بالبقاء فوق التحوالت والتغريات الجارية يف الشؤون الدولية.

وجدير بالذكر ان الحديث عن تقلص دور القانون الدويل ظهر وترسخ بني اوساط الخربة الدولية 

بسبب العمليات التي قام بها حلف الناتو بدون وجود قرار من مجلس االمن الدويل او مع 

انتهاكه. لتعالوا لنتذكر القصف الجوي ليوغوسالفيا يف عام 1999 الذي تم بدون وجود تفويض 

من مجلس االمن الدويل وبعد ذلك اخذ من يقف خلف هذا القصف يبحث عن غطاء رشعي 

بعد مرور الوقت وتم تنسيق قرار مجلس االمن الدويل رقم 1244 الذي اكد عىل رضورة حل 

مشكلة كوسوفو مع احرتام سيادة رصبيا والجبل االسود. وبدا ان الوضع عاد اىل الحقل القانوين 

ولكن الحقا تم انتهاك هذا القرار بشكل فظ عندما قام الغرب باالعرتاف باستقالل كوسوفو 

الذي اعلنته بريشتينا من جانب واحد.

ولتنذكر الحرب يف العراق. لقد حاول زعامء الناتو حينذاك الحصول عىل قرار من مجلس االمن 

الدويل ولكن تحت ذريعة مختلقة كام اتضح الحقا. ولكنهم مل يتمكنوا من تحقيق ذلك يف تلك 

الفرتة ولذلك بارشوا بالعمليات القتالية بدون تفويض ولكن الواليات املتحدة وبعد فرتة قصرية 

اخذت وبشكل نشيط تطلب من مجلس االمن الدويل املساعدة لعقد مؤمتر دويل للمصالحة 

الوطنية يف العراق. لقد فرض الواقع املوضوعي رضورة هذه الخطوة واضطر الناتو للعودة اىل 

االليات القانونية الدولية.

ويف ليبيا مل يتجرأ الناتو العمل بدون تفويض من مجلس االمن الدويل الن الحلف كان يدرك ان 

املجتمع الدويل لن يقبل بترصفات احادية الجانب من بعض اعضاء الحلف. وحصل الناتو عىل 
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وتقليص  من  الحد  معاهدة  التوقيع عىل  مثل  االخرية  السنوات  الهامة يف  االنجازات  بعض 

اللجنة  وعمل  العاملية  التجارة  منظمة  اىل  روسيا  وانضامم  االسرتاتيجية  الهجومية  االسلحة 

الرئاسية الروسية االمريكية وتخفيف نظام التاشريات.

فيه عىل منح  االساسية سترتكز  واللهجة  اعامل مكثف وكبري  ينتظرنا الحقا جدول  يزال  وال 

دينامية نوعية جديدة للتعاون يف املجال االقتصادي التجاري واملجال االستثامري. وال شك يف ان 

تعميق العالقات يف مجال البزنس بني الدولتني سيعزز ويقوي «شبكة التامني والحامية» التي 

تضمن حامية العالقات بني الدولتني من تقلبات االوضاع السياسية. وسيتم تريكز االهتامم 

الكبري عىل تكوين ظروف مالمئة للتبادل العلمي والتعليمي والثقايف واالنساين.

وطبعا ال يزال هناك حجم كبري من املشكالت وأحد اهم هذه املشكالت تبقى مشكلة منظومة 

الدفاع املضاد للصواريخ. وال يجوز بتاتا التخفيف من مدى جديتها. ويبدو واضحا ان القرارات 

بهذا الخصوص اتخذت من جانب الواليات املتحدة وبعد ذلك من قبل حلف شامل االطليس 

بدون االخذ بعني االعتبار مصالح روسيا .ومن املعروف ان املهم بالنسبة لنا هو ان ال تقوم 

املنظومة التي ترغب الواليات املتحدة بتكوينها، بتقويض قدرة الردع الروسية وبالتايل ال تخل 

بالتوازن يف القوى املوجود ويجب تحديد اطر دقيقة وواضحة للتعاون يف مجال الدفاع املضاد 

التي  املنظومة  للصواريخ مبا يف ذلك صياغة ضامنات قانونية ملزمة تنص عىل عدم توجيه 

دولة يف منطقة  اية  (وكذلك ضد  النووية  قواتنا  املتحدة ضد روسيا وضد  الواليات  تقيمها 

االطليس واوربا). ويجب تنسيق املعايري العسكرية الفنية التي تسمح مبراقبة هذه الضامنات. 

وطبعا يبدو واضحا أن حل هذه املشكلة وكذلك حل الكثري من املسائل التي مل تسويتها سيجري 

بعد االنتخابات الرئاسية االمريكية. ولكن وبغض النظر عن نتائج هذه االنتخابات نحن عىل 

الذي يكون الرشكاء  الواليات املتحدة وحتى املستوى  السيايس مع  الحوار  استعداد لتطوير 

االمريكان مستعدين له. وانطالقا من ان ذلك سيقوم عىل مبادئ املساواة وعدم التدخل يف 

املتعلقة  املسائل  الجانب حول  احادية  تصورات  فرض  محاوالت  ورفض  الداخلية  الشؤون 

بالتطور الداخيل وكذلك بالتعاون عىل الساحة الدولية.

«االاحداث السياسية الدولية»: يالحظ الكثري من املختصني وبقلق تراجع مستوى دور القانون 

الدويل يف الحياة الدويل املعارصة ويؤكدون عىل ان السياسة الحقيقية لبعض الدول ال ميكن ان 

Международная жизнь 2012_arabic new.indd   10Международная жизнь 2012_arabic new.indd   10 13.03.2013   13:23:0613.03.2013   13:23:06



االحداث السياسية الدولية

9الدبلوماسية الروسية وتحديات القرن الحادي والعرشين

وباالضافة لذلك يجب القول ان حق الفيتو يعترب جزءا ال يتجزا من الية اتخاذ القرارات وهو ما 

وقعت عليه كل الدول االعضاء يف االمم املتحدة. هذه الدول ليس فقط وقعت عىل امليثاق بل 

وعىل مبدا حق الفيتو وقامت هذه الدول بابرام هذه الوثائق. وحق الفيتو ظهر ليس ملنح 

افضلية ما للدول الخمس الدامئة العضوية يف مجلس االمن الدويل بل ميكن القول ان طبيعته 

وضعت من قبل الدول املؤسسة للمنظمة وهي تؤكد عىل حقيقة تقول انه اذا صدر قرار ميس 

مصري السالم فيجب ان يصدر بعد األخذ بعني االعتبار برأي الدول املؤثرة وإال فانه لن يطبق 

عىل ارض الواقع ولن يعمل.

واود التذكري بان «عصبة االمم» انهارت الن فيها تم اهامل مصالح الدول الكربى وعند تكوين 

االمم املتحدة ارصت الواليات املتحدة بالذات عىل اضافة حق الفيتو يف ميثاق االمم املتحدة 

ليك ال يتكرر املصري املحزن لعصبة االمم.

ولذلك ميكن القول ان االساس القانوين املطلوب لتطور العالقات الدولية يف الظروف املعارصة، 

موجود وهو مالئم متاما واثبت شموليته. واالن نحن منلك امكانية فريدة لتطوير العالقات 

الدولية واقامة نظام عاملي جديد عىل االساس الذي وافقت عليه كل الدول عندما واقرت 

وابرمت ميثاق االمم املتحدة.

اوباما عرض  باراك  للرئيس  االوىل  الرئاسية  الفرتة  بداية  الدولية»: يف  السياسية  «االحداث 

االمريكان سياسة «إعادة تشغيل العالقات» مع روسيا . ما هي حسب رأيكم نتائج هذه املرحلة 

من العالقات الروسية – االمريكية؟

سريغي الفروف: قبل عدة سنوات اعرب الرئيس باراك اوباما وفريقه عن االستعداد للعمل 

بشكل جدي يف مجال تجديد العالقات الثنائية وتسوية املشكالت املرتاكمة فيها ونحن نظرنا 

من جانبنا بشكل ايجايب اىل هذه االشارة. ولكن ومنذ البداية املحنا اىل ان حل كل املهامت 

املطروحة امام دولتينا بفعالية سيصبح ممكنا فقط عىل اساس مبدا االحرتام املتبادل و امكانية 

التكهن واالخذ بعني االعتبار وبشكل حقيقي مصالح الطرف اآلخر. وميكن القول ان املنحى 

الذي اتخذ يف تلك الفرتة يف مجال التعاون اثبت صحته وبفضل الجهود املشرتكة متكنا من 

تحسني مناخ الحوار وتوسيع حدوده. وبشكل عام تم تحقيق نتائج عملية كبرية يف العديد من 

املجاالت – يف االقتصاد ويف ضامن االستقرار االسرتاتيجي وتطوير العالقات االنسانية. واود ذكر 
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وبكلامت اخرى ميكن القول ان ميثاق االمم املتحدة متت برمجته ليكون الضابط للعامل املتعدد 

االقطاب الذي ميكنه يف الظروف الحالية ضامن اسقرار وثبات النظام العاملي املعارص.

وال شك يف ان فرتة الحرب الباردة عندما تم تكون عامل من قطبني وتم ضامن التوازن الدويل عن 

طريق املواجهة الحادة بني الدولتني العظمتني – الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي، ومن قبل 

حلفني عسكريني –حلف الناتو ومنظمة حلف وارسو ، تعترب حالة شاذة بالنسبة ملبادئ الواردة 

يف ميثاق االمم املتحدة.

وبعد انهيار النظام العاملي املكون من قطبني بات واضحا للجميع انه ال يجوز قيام عامل من 

قطب واحد النه ال توجد يف العامل اي دولة – مبا يف ذلك الواليات املتحدة – ميكنها ادارة 

الشؤون يف الساحة الدولية لوحدها. ومع ظهور مراكز جديدة للنمو االقتصادي والقوة املالية 

وبالتايل التأثري العميل تبني للجميع ان النظام العاملي الجديد يجب ان يكون متعدد االقطاب.

بداية نضوجها. وتجري االن عملية  نزال نقع يف  وهذه طبعا عملية طويلة نسبيا ونحن ال 

العرشين» ويتزايد دور  الدول  الجديدة مثل «مجموعة  البنيات  العديد من  تصاعد نشاط 

مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون يف حل املشكالت الدولية وهناك تعزيز لنزعات 

واتجاهات التكامل يف امريكا الالتينية وكذلك يف اسيا وافريقيا. وكل ذلك يكون عامل متعدد 

االقطاب. وميكن القول ان القاعدة القانونية لقيامه عمله موجودة وال يوجد اي داعي البتداعها 

لعمليات  الذي تم وضعه يف االساس كوسيلة ضبط  املتحدة  االمم  انها ميثاق  من جديد – 

التاريخ واختفى  اراد  الباردة هكذا  الحرب  لقد تخطينا مرحلة  االطراف.  املتعددة  التعاون 

اخذها بعني  العامل ويجب  السوفيتي وحلف وارسو وظهرت دول كبرية ومؤثرة يف  االتحاد 

االعتبار.

يقول الذين ينتقدون مواقفنا يف الغرب ان مجلس االمن الدويل»اصيب بالشلل» الن روسيا 

والصني استخدمتا حق الفيتو ضد مشاريع قوانني موجهة لالطاحة بالنظام القائم يف سورية. 

ولكن هذا الطرح بعيد عن الحقيقة. لقد استخدمنا الفيتو ضد قرار موجه لتغيري نظام يف دولة 

ومن املعروف ان ميثاق االمم املتحدة ال يسمح بالتدخل الخارجي لتغيري االنظمة الحاكمة 

القامئة وهو يطالب باحرتام سيادة ووحدة ارايض الدول. وبهذا الشكل ميكن القول ان روسيا 

والصني دافعتا عن ميثاق االمم املتحدة عند التصويت ضد مشاريع القرار بخصوص سورية.
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الترصفات من  بتنفيذ  الحالية  الدولية  العالقات  السلبية يف  الظهورات  ترتبط  العكس  وعىل 

جانب واحد ومحاوالت فرض عىل االخرين معايري القيم الذاتية ومحاولة الحصول عىل مكاسب 

وافضليات جيوسياسية حتى لو كان ذلك تحت شعارات نبيلة.

وهذه الظهورات السلبية ترتبط بتزايد ظاهرة الخوف من الغريب والكراهية ومختلف اشكال 

النظام يف  الفوىض وفقدان  بانتشار  ان يتسبب  القانونية. وكل هذا ميكن  التمييز والعدمية 

الشؤون الدولية.

كل  اساس  تتواجد يف  الخالق  املشرتك  العمل  فلسفة  ان  القول  فيمكن  لروسيا  بالنسبة  اما 

السياسة الخارجية لدولتنا. ونحن عىل استعداد للسري بعيدا اىل االمام يف مجال تطوير التعاون 

العميق واملتعدد االتجاهات والطويل االمد مع كل من يبدي االستعداد املقبل لذلك. ونحن 

طبعا سنواصل املساهمة يف تحليل ما يجري يف العامل من عمليات مبا يف ذلك يف اطار العمل 

املتعلق بتنفيذ تكليف رئيس روسيا االتحادية الخاص باعداد النص الجديد لنظرية السياسة 

امام  الرئيس  حددها  التي  للمهامت  ووفقا  وسنقوم  الجاري.  العام  نهاية  قبل  الخارجية 

املصالح  وخاصة حيث متس  الوضع  عىل  اكرب  بشكل  للتأثري  بالعمل  الروسية،  الدبلوماسية 

القومية الروسية بشكل مبارش وسنستعد الي تطور يف االوضاع.

القانوين  املتحدة والغالف  االمم  بان منظمة  االنطباع  الدولية»: يظهر  السياسية  «االحداث 

الدويل للعالقات بني الدول التي قامت بعد الحرب العاملية الثانية تتعرض لهجامت قوية. هل 

يعترب ذلك داللة عىل االنتقال اىل شكل اخر من العالقات الدولية؟

سريغي الفروف: « أن تم النظر اىل االمم املتحدة عىل اساس «سالم يالطا» والنظام العاملي الذي 

قام فاين ال ارى اية اشكال اخرى قادرة عىل االستمرار والحياة ميكنها ان تحل بدال عن ذلك. 

وجدير بالذكر ان ميثاق االمم املتحدة يعد وثيقة فريدة تم تشكيلها عىل موجة النرص يف 

الحرب العاملية الثانية من قبل الدول املنترصة يف الحرب. ويف امليثاق تم ومنذ البداية وضع 

مبادئ ال تزال تحتفظ وحتى ايامنا هذه بحيويتها وآنيتها.

والحديث يدور عن املساواة السيادية للدول ومبدأ سيادة القانون يف العالقات الدولية والقائم 

عىل عدم التدخل يف الشؤون الداخلية واحرتام سيادة واستقالل ووحدة ارايض اية دول واالرصار 

عىل الطرق الجامعية املشرتكة التخاذ القرار.
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وثانيا – ال تزال تتزايد رسعة العمليات التاريخية ونحن نرى ذلك يف التطورات (االنزياحات) 

ويف  العاملي  املستوى  والتاثري عىل  القوى  توزيع  اعادة  ويف  واملتسارعة  العميقة  التيكتونية 

االندفاع الحاسم لالحداث يف منطقة الرشق االوسط وشامل افريقيا ويف بعض املناطق االخرى 

من العامل.

وثالثا بات يبدو واضحا ان العالقات الدولية يف القرن الحادي والعرشين اخذت تسري نحو قيام 

نظام متعدد املراكز. وهذا يعني ان مصري العامل مل يعد يحدد من قبل دولة واحدة حتى لو 

كانت االقوى وال من قبل االحالف السياسية العسكرية التي تقف يف مواجهة بعضها البعض 

كام كان االمر خالل فرتة الحرب الباردة وال حتى من قبل تجمع ضيق من الدول «املختارة « 

ومن مراكز التأثري العاملي. والحديث يدور عن رضورة بناء منظومة للعالقات الدولية عادلة 

ودميقراطية ومستقرة، ويف الحالة االمثل قادرة عىل ضبط نفسها.

واما بخصوص ما هو االيجايب وما هو السلبي فاعتقد انه من الصعب تقييم نزعات تطور 

او أسود. ولكن ويف ذات  أبيض  أما  الدولية بشكل موحد اي وفق مبدأ ومعيار  العالقات 

العوملة،  الذي بات يتسم بصفات  العامل املعارص  انه ويف  القول بثقة محددة  الوقت ميكن 

ميكن العثور عىل حلول التحديات املشرتكة للجميع فقط عىل طريق الرشاكة الحقيقية وعىل 

اساس املساواة واالحرتام املتبادل ومع االخذ بعني االعتبار مصالح وقلق بعضنا البعض. وال 

شك انه ميكن اعتبار ادراك هذه الحقيقية والترصف العميل عىل هذا االساس هو احد اكرث 

النزعات االيجابية للعرص الحديث. وذلك النه تقف امام كل اعضاء املتجمع الدويل مهامت 

متشابهة فعال اىل حد كبري وهي تربط بضامن الظروف الالزمة للتطور االقتصادي االجتامعي 

الدويل وتسوية اوضاع االزمات واقامة تعاون دويل واسع.  املتوازن وتعزيز االمن والسالم 

وهناك الكثري من االمثلة عىل قيام مثل هذا املسلك ومن بينها ميكن ذكر نشاط العديد من 

بريكس  ومجموعة  الكبار  الثامنية  ومجموعة  العرشين  الدول  مجموعة  مثل  التجمعات 

العاملية  السياسة  يف  الشبكية  البنيات  ميس  هذا  عام  وبشكل  للتعاون.  شنغهاي  ومنظمة 

وطبعا مع االحتفاظ بالدور املركزي لالمم املتحدة. وهذا يعني الترصفات املشرتكة يف التصدي 

للمخاطر املتعددة مبا يف ذلك خطر انتشار اسلحة الدمار الشامل واالرهاب والقرصنة وغري 

ذلك الكثري.
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«االحداث السياسية الدولية»: نود سؤالكم اي نزعات ايجابية وسلبية تشاهدون يف هذه 

االيام يف السياسة العاملية ؟ واىل ميكن ان تؤدي.

سريغي الفروف: هناك عدة معايري اساسية لتقييم الوضع الدويل املعارص ويوافق عىل ذلك 

كل من يحاول بشكل جدي التمعن يف نزعات التطور الدويل. اوال – الحديث يدور عن اننا 

نعيش ومنر اليوم مبرحلة انتقالية ، مام من حيث الجوهر ميكن ان يعني تبديل دوري يف 

الحقب التاريخية. وقد اشار اىل هذه املقولة الرئيس فالدميري بوتني يف كلمته خالل اجتامع 

السفراء واملمثلني الدامئني الروس يف متوز (يوليو) املايض. وجدير بالذكر ان تغريات عميقة 

تجري يف املحيط الدويل وترتافق باضطرابات يف مجاالت االقتصاد والسياسة ويف العالقات 

الدولية بشكل عام.

سريغي الفروف
وزير خارجية روسيا

Сергей ЛАВРОВ, Министр иностранных дел Российской федерации
РОССИЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ВЫЗОВЫ ХХI ВЕКА

الدبلوماسية الروسية وتحديات القرن الحادي 
والعرشين
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سريغي الفروف
وزير الخارجية الرويس

الكسندر افدييف
بصفة شخصية

أندريه دينيسوف
النائب االول لوزير الخارجية الرويس، دكتوراه يف العلوم 

االقتصادية

الكسندر دزاسوخوف
دكتور يف العلوم السياسية

ايغور ايفانوف
رئيس املجلس الرويس للشؤون الدولية

قسطنطني كوساتشوف
رئيس الوكالة الفيديرالية «روس سوترودنيشستفو»

فالدميري لوكني
املفوض الرويس لحقوق االنسان، بروفيسور، دكتور يف 

التاريخ

ميخائيل مارغيلوف
الدولية،  للشؤون  الرويس  االتحاد  مجلس  لجنة  رئيس 

دكتوراه يف العلوم السياسية

سريغي مارييف
املدير العام لوزارة الخارجية الروسية

ألكيس ميشكوف
سفري فوق العادة مطلق الصالحيات

ألكسندر بانوف
دكتور يف العلوم التاريخية

مجلس املجلة:
غيورغي بيرتوف

نائب رئيس غرفة التجارة الروسية

يفغيني برمياكوف
اكادميي

 
ألكيس بوشكوف

رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، دكتوراه يف التاريخ

فالدميري تيتوف
نائب وزير الخارجية الرويس

أناتويل توركونوف
مدير جامعة موسكو الحكومية للعالقات الدولية ، أكادميي

ألكيس فيدوتوف
سفري للمهام الخاصة، عضو مجلس وزارة الخارجية الروسية

فالدميري تشيجوف
املندوب الرويس الدائم لدى مجلس اوروبا

فيتايل تشوركني
املندوب الرويس الدائم لدى األمم املتحدة، دكتوراه يف 

التاريخ

يوري شافرانيك
رئيس مجلس ادارة رشكة «سيوز نفط غاز»، مدير صندوق 

«السياسة العاملية واملوا رد»

ألكسندر ياكوفينكو
يف  الصالحيات  مطلق  العادة  فوق  الرويس  السفري 

بريطانيا العظمى،
دوكتور يف الحقوق

مدير هيئة التحرير: ارمني اوغانيسيان

Международная жизнь 2012_arabic new.indd   4Международная жизнь 2012_arabic new.indd   4 13.03.2013   13:23:0913.03.2013   13:23:09



االحداث السياسية الدولية

توجهات
سريغي كوريتس، مختص باملسلك املنهجي الخاص بحل مشكالت

االدارة، بروفيسور دكتور يف العلوم التقنية
فالريي فوربيوف، نائب رئيس جامعة موسكو الحكومية للعالقات الدولية لدى وزارة الخارجية 

الروسية، دكتور يف العلوم القانونية
املجتمع املدين يف النموذج الجديد لالدارة الحكومية والقانون الدستوري

 يفغيني فورونني، موظف علمي اسايس يف معهد الدراسات الدولية
التابع لجامعة موسكو الحكومية للعالقات الدولية لدى وزارة الخارجية الروسية، 

سفري فوق العادة كامل الصالحيات
مشكلة رشعية التدخل املسلح. Casus belli (حادثة ألجل الحرب) الليبية

فالدميري بيلياكوف، مختص علمي اسايس يف معهد االسترشاق يف اكادميية العلوم الروسية، 
بروفيسور يف الجامعة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية ويف الجامعة االنسانية الحكومية 

الروسية
مرص: والدة «الجمهورية الثانية» 

الكسندر فومينكو، مؤرخ مختص بالعلوم السياسية، نائب يف مجلس الدوما (التشكيلة السادسة)
افاقنا املستقبلية: ابعاد السياسة االوراسية الخارجية

عمود رئيس التحرير
ارمني اوغانسيان

النقص يف «عظمة الدولة»

يوبيل
بوريس باياديشيف، سفري فوق العادة كامل الصالحية، رئيس تحرير مجلة «االحداث السياسية 

الدولية» (2009-1987)، دكتور يف العلوم القانونية
90 عاما ليست بالعمر الكبري ولدى «االحداث السياسية الدولية» املستقبل الزاهر...

مع وضد
صناعة الطاقة العاملية: املعادالت الجديدة يف املجال الجيوسيايس

113

127

141

153

161

165

183

Международная жизнь 2012_arabic new.indd   3Международная жизнь 2012_arabic new.indd   3 13.03.2013   13:23:1013.03.2013   13:23:10



Digest  2012

سريغي الفروف، وزير خارجية روسيا
الدبلوماسية الروسية وتحديات القرن الحادي والعرشين

السياسة
اندريه دينيسوف، النائب االول لوزير الخارجية الرويس

روسيا يف العامل املتغري: استمرارية االولويات واالمكانيات الجديدة

غريغوري كاراسني، نائب وزير الخارجية الرويس
ال بديل عقالين لرابطة الدول املستقلة كتجمع تكاميل

سريغي ريابكوف ، نائب وزير الخارجية الرويس
امريكا الالتينية تتطلب مسلكا خاصا

ايغور ايفانوف، رئيس املجلس الرويس للشؤون الدولية
«إعادة تشغيل» العالقات الروسية — االمريكية : 

خطوة تكتيكية أو اختيار اسرتاتيجي ؟

اوليغ اوزيروف، سفري روسيا يف اململكة العربية السعودية، 
املمثل الدائم لروسيا االتحادية يف منظمة التعاون االسالمي

«الربيع العريب» يف سياق العوملة أو إعادة تشغيل املصفوفة

الدبلوماسية املتعددة املسارات
سريغي ناريشكني، رئيس دوما الدولة

روسيا والجمعية الربملانية ملجلس اوربا: آفاقنا املقبلة

غينادي غاتيلوف، نائب وزير خارجية روسيا
تجربة التعامل مع االزمة او من يجب ان تحميه االرسة الدولية؟

فالدميري تشيجوف، املمثل الدائم لروسيا لدى االتحاد االوريب
الرشاكة االسرتاتيجية بني روسيا واالتحاد االوريب: االزمة االوربية ليست ذريعة 

اللتقاط النفس

الفهرس

5

25

31

41

49

61

79

87

99

Международная жизнь 2012_arabic new.indd   2Международная жизнь 2012_arabic new.indd   2 13.03.2013   13:23:1013.03.2013   13:23:10



مدير املرشوع
ارمن اوغانيسيان، رئيس تحرير مجلة «االحداث السياسية الدولية»

الحرر املسؤول للمرشوع
ييفغينيا بياديشيفا، السكريترية املسؤولة ملجلة «االحداث السياسية الدولية»،

دكتوراه يف العلوم التاريخية

املحرر الستشار
اندريه دوبينا، محرر مجلة «االحداث السياسية الدولية»

الصور الفوتوغرافية
ايرينا زناتنوفا

مارينا تشورينا
فيكتوريا بوزدنياكوفا

النرشة العربية
الرتجمة اىل اللغة العربية

© «بروغريس إ.د.» («دار التقدم إ.د.»)
املدير العام: ساركيس اوغانيان

مديرة هيئة التحرير: مارغاريتا  تارفريدوفا
املرتجم: فارس اديب

املحرر: نيقوالي غورينوفتش
املسؤول عن  كتابة الكمبيوتر: الكيس اوفاروف

املسؤول عن طبع النص

عنوان هيئة التحرير:
105064، موسكو، غوروخوفسيك بريئولوك، 14

الهاتف: 74992653781+ ؛ الفاكس: 74992653771+
E-mail: journal@interaffairs.ru

© وزارة الخارجية الروسية . هيئة تحرير مجلة «االحداث السياسية الدولية»، 2012

Международная жизнь 2012_arabic new.indd   1Международная жизнь 2012_arabic new.indd   1 13.03.2013   13:23:1013.03.2013   13:23:10



عاما



لدولية ا لسياسية  ا االحداث 
القومي واألمن  والدبلوماسية،  الخارجية،  السياسة  قضايا 

www.INTERAFFAIRS.ru

Digest 2012

ية
دول

 ال
ية

اس
سي

 ال
ث

دا
الح

ا
D

ig
e

s
t 

2
0

1
2

سريغي الفروف، وزير خارجية روسيا
الدبلوماسية الروسية وتحديات القرن الحادي والعرشين

اندريه دينيسوف، النائب االول لوزير الخارجية الرويس
روسيا يف العامل املتغري : استمرارية االولويات واالمكانيات الجديدة

غريغوري كاراسني، نائب وزير الخارجية الرويس
ال بديل عقالين لرابطة الدول املستقلة كتجمع تكاميل

سريغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الرويس
امريكا الالتينية تتطلب مسلكا خاصا

ايغور ايفانوف، رئيس املجلس الرويس للشؤون الدولية
«إعادة تشغيل» العالقات الروسية االمريكية:

خطوة تكتيكية أو اختيار اسرتاتيجي ؟

اوليغ اوزيروف، سفري روسيا يف اململكة العربية السعودية،
املمثل الدائم لروسيا االتحادية يف منظمة التعاون االسالمي

«الربيع العريب» يف سياق العوملة أو إعادة تشغيل املصفوفة 

سريغي ناريشكني، رئيس دوما الدولة
روسيا والجمعية الربملانية ملجلس اوربا: آفاقنا املقبلة

يفغيني فورونني، موظف علمي اسايس يف معهد الدراسات الدولية
التابع لجامعة موسكو الحكومية للعالقات الدولية لدى وزارة الخارجية الروسية،

سفري فوق العادة كامل الصالحيات
مشكلة رشعية التدخل املسلح. Casus belli (حادثة ألجل الحرب) الليبية

فالدميري بيلياكوف، مختص علمي اسايس يف معهد االسترشاق يف اكادميية العلوم الروسية،
بروفيسور يف الجامعة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية ويف الجامعة االنسانية الحكومية

مرص: والدة «الجمهورية الثانية»

يف هذا العدد


