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فقط املصلحة الوطنية ميكن أن تكون 
القوة الدافعة للسياسة الخارجية

سريغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية يف روسيا االتحادية

SRyabkov@mid.ru

«االحداث  تحرير  رئيس  نسيان  وغا ا أرمني 

 ، ير لوز ا ئب  نا لسيد  ا  : لدولية» ا سية  لسيا ا

السؤال األول يبدو طافيا عىل السطح. ملاذا تم 

«البوينغ»  لطائرة  السوداء»  «الصناديق  نقل 

اوكرانيا)  رشق  فوق  تحطمت  (التي  املاليزية 

حكومتها  قامت  التي  الدولة   — بريطانيا  إىل 

ومع الواليات املتحدة قبل أي تحقيق بالقاء اللوم عىل رجال املقاومة وعىل وروسيا 

فيام يتعلق بتحطم الطائرة املذكورة؟

بطريقة  املوضوع  هذا  مقاطع  من  مقطع  كل  يف  للنظر  نسعى  ال  ريابكوف:  سريغي 

ان  يجب  الذين  واملتخصصني  الخرباء  حول  مسبقة  أفكار  أي  لدينا  ليس   . سياسية. 

ان ممثلني عن  املبدئية  الناحية  لنا من  بالنسبة  املهم  القضية. من  يتعاملوا مع هذه 

روسيا ادخلوا يف هذه املجموعة. مصلحتنا هناك تكمن يف تحديد الحقيقة. حتى االن ال 

القضية.  تالعب يف هذه  أو  تزوير  أي  بوجود  لالعتقاد  يدعونا  اساس  اي  لدينا  يوجد 

روسيا معنية بشكل ال يقل عن االخرين يف تحديد الحقيقة يف هذا املوضوع. رمبا روسيا 

يهمها هذا حتى اكرث من االخرين. ولذلك نتوقع ، بالتعاون مع الربيطانيني والهولنديني، 

والجانب املاليزي، الذي كان لدينا معه منذ البداية حوار موضوعي حول املسألة، ان 

نتمكن من الوصول اىل نهاية مرحلة التح قيق.
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التجربة الفريدة ومعرفة خصوصيات املوضوع والخربة الكبرية املرتاكمة، لألسف الشديد، 

يف مجال التحقيق يف االوضاع والحاالت املأساوية التي وقعت مع طائرات الركاب املدنية 

عىل مدى وجود الطريان املدين يف العامل، تسمح بالعمل بشكل مهني وموضوعي بدون اي 

س. لهذا السبب بالذات ارصت روسيا عىل ضم البند الخاص بتكوين االساس القانوين  تسيّ

لهذا العمل اىل قرار مجلس االمن رقم 2166.

وكذلك  الهولندية  الرشطة  من  مجموعة  ارسال  عن  الحديث  اوغانسيان: جرى  أرمني 

االسرتالية اىل مكان تحطم الطائرة لحامية االجزاء املتبقية منها مام سيمكن التحقيقات 

الالزمة الحقا. يف هذا االقرتاح نالحظ وجود قصد مبطن. هل ميكن ان يتحول ذلك الحقا 

اىل تدويل كل النزاع؟ من املعروف ان الجانب االوكراين ال يستطيع ضامن امن وامان رجال 

الرشطة االجانب يف تلك املنطقة.

سريغي ريابكوف :مبادرة ارسال مجموعات رشطة للحامية جاءت من جانب حكومات 

الدول التي قتل مواطنوها خالل الكارثة. وقامت حكومات هذه الدول بعقد االتفاقات 

الالزمة لذلك مع كييف. ومن جانبنا كنا عىل استعداد ملناقشة كل ذلك بشكل محدد 

ومفصل ونشيط وهادف من اجل ان يجري هذا العمل يف اطر مقبولة من قبل الجميع. 

ولكن من حيث الجوهر يبقى اساس كل املشكلة هو عدم استعداد رئيس اوكرانيا بيوتر 

بوروشينكو وسلطات كييف الحالية لضامن نظام وقف اطالق النار واالهم البدء بالحوار 

البناء مع رجال املقاومة ومع قياديت دونتسك ولوغانسك. لهذا السبب بالذات مل يتم 

القيام مبا كان يجب القيام به والذي بدونه ال ميكن بتاتا ضامن استعادة فرض الهدوء حول 

هذا الوضع. نحن مل نحصل عىل رد الفعل الالزم واملناسب ال من جانب كييف وال من 

جانب العواصم التي تدفع سلطات كييف الحالية نحو مواصلة النزاع واملواجهة واالستمرار 

الحقا يف تنفيذ مايسمى بعملية مكافحة االرهاب.

انها مأساة كبرية بالنسبة لجنوب رشق اوكرانيا ولكل اوكرانيا وهي واحدة من الحلقات 

األكرث حدة من التاريخ الحديث للمنطقة. نحن ندرك ونتفهم الوضع يف كل تفاصيله. 

يجب اعادة النظر بشكل جذري يف مسلك سلطات كييف.
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أرمني اوغانسيان: عىل الرغم من كل الخالفات ترص روسيا والواليات املتحدة عىل امر 

ورشط جوهري مهم جدا من الناحية املبدئية، وهو وقف إطالق النار والعمليات القتالية 

. هل ميكن االمل بان تتمسك الواليات املتحدة مبثل هذا املوقف؟

سريغي ريابكوف: لألسف تختلف ترصفات واشنطن عىل ارض الواقع يف الكثري من الحاالت 

بشكل جذري عن التأكيدات واإلشارات التي نستلمها عرب القنوات الدبلوماسية املغلقة او 

عىل شكل تعليقات علنية من جانب ممثيل االدارة االمريكية. الفجوة بني األقوال واألفعال 

صارخة فعال. ال يوجد اي يشء أكرث إثارة للقلق يف العالقات الحالية مع الواليات املتحدة 

من التناقض وعدم التطابق بني التأكيدات الصادرة عن االمريكيني بانهم سيبذلون الجهود 

من اجل تطبيع الوضع وبني الدعم املتسع واملتعمق باستمرار من جانب االدارة االمريكية 

والذي اخذ يحصل عىل اشكال جديدة متنوعة لسلطات كييف، التي تعترب ذلك مبثابة 

املوافقة والرتخيص لها ملواصلة السري عىل نهجها الذي يؤدي اىل طريق مسدود، والقمع 

بالقوة لكل االحتجاجات من جانب سكان جنوب رشق اوكرانيا. طبعا التأكيدات تبقى 

املتحدة تتسم  الواليات  تنفيذ خطوات محددة من قبل  ان يلحقها  مهمة ولكن يجب 

بالطابع البناء. حتى االن مل يحدث ذلك بل يجري العكس متاما.

املثال االحدث عىل ذلك، تنفيذ مبادرة الرئيس الرويس فالدميري بوتني حول تحقيق مهمة 

املراقبة من جانب منظمة االمن والتعاون االورويب يف مخفري عبور عىل الحدود الروسية 

االوكرانية: «غوكوفو» و»دونتسك». الواليات املتحدة بالكلامت اعربت عن تأييدها وقالت 

انها معنية بذلك. ولكن عىل ارض الواقع قامت عمليا وعىل مدى اسبوعني بعرقلة اتخاذ 

القرار من قبل املجلس الدائم يف منظمة االمن والتعاون االورويب. ميكن الحديث كثريا عن 

الفجوة التي تشكلت بني رغبات ونوايا واشنطن الجيدة من جهة وحقيقة ما تقوم بتنفيذه 

عىل ارض الواقع بالنسبة لألزمة يف أوكرانيا.

أرمني اوغانسيان: قال بول وولفويتز املعروف جيدا، أن الهدف الرئييس للواليات املتحدة 

هو منع عودة منافس جديد يف ارايض االتحاد السوفيايت السابق. وهذه الفكرة تعترب 

احدى النقاط االساسية لالسرتاتيجية الدفاعية اإلقليمية الجديدة. ويتعني عىل األمريكيني 
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منع أي احتامل او امكانية لقيام اي دولة معادية بفرض هيمنتها يف املنطقة الن موارد 

هذه املنطقة تسمح بتكوين دولة عاملية جديدة.

بتنفيذ هذا  السابق  السوفيتي  املجال  يف  تقوم  كلها  االمريكية  االدارات  ان  تعتقد  أال 

املذهب اذيت عرضه بول وولفويتز؟

سريغي ريابكوف: ينتمي وولفويتز إىل فئة «املحافظني الجدد». هذه الفئة تشكل اشد 

جناح مييني ومحافظ يف الحزب الجمهوري يف الواليات املتحدة. وفعال يثري الذهول متسك 

الواليات املتحدة مبا يتعلق مبنع التكامل يف املجال السوفيتي السابق. انه احد الثوابت يف 

السياسة الخارجية االمرييكة بغض النظر عن تغري االدارات يف البيت االبيض.

واود الحديث عن امر اخر. يف السنوات االخرية تستخدم كثريا عبارة «املعايري املزدوجة يف 

السياسة األمريكية». ولكن وعند تحلييل ملا يجري يف اوكرانيا وحولها اتوصل اىل استنتاج 

بانه ال يوجد يف سياسة الواليات املتحدة يف هذا االتجاه اي «معايري مزدوجة» بل هناك 

معيار واحد فقط وهو عدم السامح بأية طريقة كانت قيام تعاضد يف املنطقة السوفيتية 

السابقة ومنع السكان املقيمني يف مختلف انحاء هذه املنطقة الضخمة (الذين يشعرون 

بهذا الشكل او ذاك وجود ارتباط روحي وتاريخي شخيص بينهم وبني روسيا) من تنفيذ 

تطلعاتهم. واملعيار االمرييك يتمثل يف فرض عليهم امناط سلوكية اخرى مغايرة وفرض 

حكومات غريبة بالنسبة لهم من الناحية السياسية والعقائدية. ان املعيار الوحيد الذي 

وفقا  وذلك  متناثرة  قطع  اىل  للمنطقة  الجيوسيايس  التمزيق  هو  واشنطن  به  تتمسك 

لألولويات التي يضعها ويحددها ألنفسهم قادة هذا الجزء او ذاك من املنطقة. وهذا 

بغض النظر عن هل يتواجد السيد وولفويتز يف السلطة او يقوم بتوجيه االنتقادات من 

اليمني ملا يحدث يف ظل ادارة امريكية اخرى.

يف واشنطن يحدث غالبا ان الرصاع بني الحزبني يجري عىل مستوى النقاش حول املبالغ 

التي يجب ان تقدم من امليزانية لتغطية نفقات الضامن والتأمني الطبي او وصفات العالج. 

نحو هذه  االمريكية  الخارجية  السياسة  نهج  بصحة  التشكيك  موضوع  قط  يطرح  ومل 

املنطقة او تلك من العامل. كل النخبة السياسية االمريكية عىل ثقة تامة من ان الواليات 

املتحدة هي «مصدر الطيبة» وكل من ال يفهم وال يدرك ذلك يرتكب الخطأ الكبري.
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ميكن الحديث كثريا عن مصري نظام وستفاليا وتخريب مبدأ السيادة الوطنية. ولكن الذي 

يحصل هو ان الواليات تعرتف بوجود السيادة فقط لديها اما الدول الباقية فيجب اما 

تقوم بنفسها بتقييد سيادتها وتتعاون مع الواليات املتحدة عىل اساس الرشوط االمريكية 

او ستواجه املشكالت الكثرية. وهذا التقييد االسايس المكانية النظر اىل العامل بشكل اخر 

يعترب فعال مأساة. شكرا للسيد وولفويتز النه قام فعال بتسمية االشياء واالمور بأسامئها 

الحقيقية. ونحن من جانبنا سنوصف االمور بأسامئها.

أرمني اوغانسيان: اىل اي حد وصل توتر عالقاتنا مع الواليات املتحدة؟

سريغي ريابكوف: نحن نصطدم حاليا بتقليص شامل ملستوى وحجم التعاون ويجري ذلك 

بقرار من الجانب االمرييك. نحن من جانبنا مل نتطرق اىل اي موضوع من وجهة نظر 

«املبادرة االستعراضية» بهدف التأثري عىل العقل واملزاج يف واشنطن. كل ما قمنا به كان 

فقط يف مجال االجراءات الجوابية وردود فعل عىل الخطوات االمريكية غري املقبولة. ولكن 

تم تجميد األشكال التقليدية للتعاون والحوار، وتبطيل حل بعض املشكالت املحددة. ال 

ارغب بالتفكري بانه تم الغاؤها بالكامل ولكن ميكن القول ان افاق انتعاشها تبقى غامضة.

كنا ننطلق دامئا من ان روسيا ال تقوم بأي يشء من اجل الواليات املتحدة بالذات فيام 

يتعلق بتطوير العالقات مع هذه الدولة واملحافطة عىل الحوار معها. نحن دامئا كنا نعمل 

انطالقا من مصالحنا املتزنة جدا وهذا امر طبيعي ومعتاد الن املصالح الوطنية تلعب دامئا 

دور القوة املحركة يف السياسة الخارجية. واذا كانت الواليات املتحدة تعتقد انها ال تحتاج 

للتعاون معنا وهو ليس بالرضوري او انه، وكام فعلت عادة عىل االتجاه الرويس، ينفذ من 

«باب رفع العتب» والتمنن عىل روسيا، فان هذا الطرح خاطئ فعال.

ال اعرف هل ستحل يف املستقبل املنظور اللحظة التي ستقر فيها االدارة االمريكية الحالية 

بهذه الغلطة. يف حال العكس سيعني ذلك ان االمور ستبقى عىل حالها. من جانبي ال ارى 

يف االفق اي عملية «اعادة تشغيل» جديدة (ونحن هنا نستخدم التعبري االمرييك) الن 

واشنطن سارت بعيدا عىل طريق البالغة املعادية لروسيا ويف سعيها «ملعاقبتنا». وبات من 

الصعب كثريا الرتاجع يف هذا املجال. اود التأكيد عىل اننا نتمسك بخط الحوار الهادئ ليك 
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ميكن ابالغ الرشكاء بوجهات نظرنا حول كل املسائل والقضايا مع محاولة املحافظة عىل ما 

تهم  نأمل  التي وكام  املسائل واملواضيع  العمل يف  يضمن ويلبي مصالحنا مع مواصلة 

الواليات املتحدة.

أرمني اوغانسيان: احدى نتائج عملية «اعادة تشغيل» العالقات كانت معاهدة تقليص 

االسلحة الهجومية وهو موضوع شاركت شخصيا بشكل فعال يف تحضريه. هل ستتعرض 

هذه املعاهدة لتخلخل؟

سريغي ريابكوف: اعتقد انه ال ينبغي الحكم عىل اي وضع حايل ووفقا للعمليات السارية 

التي ال عالقة لها بتاتا مبجال مراقبة التسلح بل يجب الحكم مع االنطالق من املردود 

امام  الوثيقة  ثباتية وصمود هذه  او تلك، واالهم من ذلك مدى  الوثيقة  ونتائج هذه 

العوامل الخارجية املؤثرة. اعتربنا منذ البداية ان الوثيقة مفيدة للطرفني وهي موفقة من 

ناحية توازن املصالح وال يوجد فيها اية تنازالت غري مربرة. وال يوجد نظري بتاتا لحجم 

التعليقات التي رافقت عملية التوقيع و من ثم التصديق عىل الوثيقة. وهذا يعني انه ال 

الواليات  امن  لتعزيز  فعال  املخصصة  واالداة  الوسيلة  بهذه  للتشكيك  اي سبب  يوجد 

املتحدة وروسيا واملساهمة يف الحفاظ عىل االستقرار االسرتاتيجي.

ولكن من ناحية اخرى هناك بعض االشخاص يف الواليات املتحدة الذين وانطالقا من 

يتعلق  فيام  وخاصة  الروسية  للمسالك  معارضتهم  اظهار  يحاولون  لروسيا  العداء 

وعىل  االمرييك  الرئيس  ادارة  عىل  التأثري  دامئا  يحاولون  وهم  االقليمية.  باملسائل 

املرشعني. وكل ذلك يدعو لالسف النهم مل يتقدموا يف عقيدتهم السياسية الخارجية اىل 

العقوبات. هم دامئا يلجأون للعقوبات عندما تسري االمور بشكل ال  ابعد من  ما هو 

يتوافق مع رغباتهم.

احدى املقرتحات االخرية التي قدمها للمرشعون االمريكان ملناقشتها  أرمني اوغانسيان: 

هي رفع صفة اوكرانيا حتى الرشيك املتميز وهو امر يسمح بحصولها عىل مساعدات 

عسكرية فنية، وتشجيع التعاون العسكري مع سلطات كييف. ما هو تعليقك عىل ذلك؟
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التي يجب تزويد سلطات  القضية ال تكمن يف نوع وكمية االسلحة  سريغي ريابكوف: 

كييف بها، بل يف انه بدون الحوار السيايس، وبدون اإلصالح الدستوري لن يعم االستقرار 

والهدوء يف املنطقة. من االفضل لو تم توجيه الطاقة التي ترصف عىل موضوع منح اوكرانيا 

صفة الرشيك املتميز، لتحقيق اهداف سلمية ونحو تحقيق مهمة جعل سلطات كييف 

اكرث عقالنية ومن اجل اطالق العملية السياسية يف اوكرانيا.

وبشكل مواز تستمر الحملة التي ال سابقة لها لتشويه سمعتنا واتهامنا بتزويد رجال 

املقاومة يف رشق اوكرانيا باالسلحة الثقيلة. وكام يف السابق ال تقدم اية اثباتات تؤكد 

معلومات  لديهم  توجد  انه  للقول  عادة  الناتو  وممثلو  االمريكان  يلجأ   . ذلك  صحة 

استخباراتية وال يجوز لهم الكشف عنها. هذه طريقة مريحة جدا. نحن عىل استعداد 

لنكرر يوميا القول ان كل ذلك ليس اال حمالت كذب وافرتاء. لقد اشارت وزارة الخارجية 

الروسية مرات عديدة اىل ان الواليات املتحدة تعمد بشكل متزايد الستخدام الكذب 

والتشهري يف سياستها الخارجية.

أرمني اوغانسيان: انطالقا من خربتك الطويلة يف العملية السياسية الخارجية، هل ترى 

من املمكن تدخل عسكري مبارش من جانب الواليات املتحدة والناتو يف النزاع الدائر 

يف اوكرانيا؟

سريغي ريابكوف: اعتقد انه يجب عىل كل من يعاين من هذه االغراءات ولو حتى عىل 

مستوى االحالم ان يقوم بتناول دواء لتهدئة االعصاب فورا او ان يراجع االطباء املختصني 

الوضوح ألي  غاية  يبدو يف  امر  وقاتلة فعال وهو  كارثية  له عواقب  املسلك  الن هذا 

انسان عاقل.

االمريكية بروسيا؟ نحن  العقوبات  تلحقه  الذي  ما هو مدى الرضر  اوغانسيان:  أرمني 

نسمع بتقييامت مختلفة متتد من القول «ياللهول» اىل «هذه لسعة بعوضة ال اكرث».

ال يوجد اي اساس يدعو للرصاخ «ياللهول». ولكن يجب القول اننا  سريغي ريابكوف: 

نشعر بالتأثري السلبي للعقوبات املفروضة من قبل الواليات املتحدة واالتحاد االورويب 
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النشاط  النفقات عىل  ارتفاع  البلدان األخرى وهو يبدو عىل شكل  وكندا والعديد من 

املعتاد للعديد من الرشكات واملؤسسات االقتصادية الروسية. ونحن نالحظ وجود محاولة 

من قبل البعض الستغالل خصوصيات عمل املجمع الصناعي العسكري الرويس من أجل 

تعقيد حل بعض املهامت يف مجال ضامن قدرتنا الدفاعية. لن يفلحوا يف تحقيق ذلك ابدا. 

وباملناسبة اود االشارة هنا اىل ترصف «لطيف» من قبل بعض الناس. فهم من جهة يقومون 

بالتوقيع عىل قرارات حول فرض العقوبات عىل املجمع الصناعي العسكري الرويس ومن 

جهة اخرى وبنفس اليد يكتبون اوامر حول مواصلة العمل النشيط مع الروس حول نزع 

السالح الحقا. فيام يخص اوكرانيا، فوفقا العتقادهم ترصفت روسيا بشكل مغاير ملا ورد يف 

«كتاب الحياة» الذي وضعوه. ولذلك يجب فرض العقوبات. ولكن املثري يف االمر هو ان 

الذي يهمهم يجب، وعىل الرغم من العقوبات، يجب ان يستمر وفقا للنظام السابق. غري 

ان االمور ال تسري عىل هذا النحو. ومن هنا جاءت ردود فعلنا.

وطبعا العقوبات ال تدفع للرصاخ «يا اللهول». ولكنها ايضا ليست «لسعة بعوضة». انها 

امور يف غاية الجدية. واملشكلة االساسية تكمن يف انه يجري الرتاجع اىل الخلف وسيكون 

من الصعب جدا عىل الغرب -الواليات املتحدة واالتحاد االورويب القيام الحقا بإلغاء كل 

التي ترغب  الدول لن تتمكن من تحقيق االهداف  ذلك. ويبدو واضحا جدا ان هذه 

بالحصول عليها عن طريق فرض العقوبات ضد روسيا بل فقط سيتم تقليص فرص تحقيق 

العمل الناجع املثمر يف املجاالت االخرى التي تثري لديهم االهتامم الكبري النها تتطلب 

الحل وال ميكن ان تبقى بدون الرد عليها.

أرمني اوغانسيان: قبل فرتة نرشت صحيفة ”فاينانشيال تاميز» مقالة تم فيها الزعم بان 

الصني وايران وروسيا تضع امام نفسها مهمة اعادة بناء النظام العاملي القائم حاليا وتبدي 

«السلوك التحريفي» خالل ذلك. ما هو تعليقك عىل هذه املزاعم؟

سريغي ريابكوف: ليس من عادة وقواعد املمثلني الرسميني لوزارة الخارجية التعليق عىل 

ما تنرشه الصحف حتى لو كانت محرتمة مثل «فاينانشيال تاميز» ولكن لنتوقف عن كلمة 

«تحريفي». وهنا اود القول ان اي احد كان ميكنه الحديث عن ذلك اال كتبة االعمدة يف 
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الصحف الربيطانية. نحن يف روسيا نود العثور عىل قاعدة ثابتة ومستقرة للحياة الدولية 

الطبيعية الالئقة وبشكل يتم من خاللها تنفيذ الشؤون الدولية بشكل عادل وطبيعي ال 

يستدعي عند كل خطوة « التشاور» مع بعض العواصم ومن بينها العاصمة حيث تقع 

هيئة تحرير «فاينانشيال تاميز» املحرتمة.

قبل 3-2 سنوات كانوا يقولون لنا ان مجموعة «بريكس» (الربازيل  أرمني اوغانسيان: 

وروسيا والهند والصني وجمهورية جنوب افريقيا) هي مجرد التأكيد عىل واقعة وجود 

مجموعة ما من البلدان يف العامل. ما هي «بريكس» اليوم؟

بشكل  تقوم  دول  لخمس  رسمي  غري  تجمع  تزال  ال  الربيكس  ريابكوف:  سريغي 

ويجب  وغريهام.  واالقتصادي  السيايس  املجالني  يف  اعاملها  اجندة  بتوسيع  تدريجي 

القول انه باتت توجد لدينا فعال خربة كبرية يف مجال التعاون عىل الصعيد املايل وهنا 

امور جديدة). خالل  بالذات  (النها  العمالت  تأسيس املرصف وتجمع  اقصد حتى  ال 

بريتون  ملؤسسات  الدورية  الجلسات  قبيل  املواقف  تنسيق  جرى  االخرية  السنوات 

التعاون  من  املزيد  ولدينا  «العرشين».  داخل مجموعة  ايضا  التعاون  وودز، وجرى 

العلوم  من   — كان  مجتمع  الي  اليومية  بالحياة  تتعلق  التي  املجاالت  يف  املحدد 

والتقنيات اىل القطاع الزراعي.

اجل، نحن نرغب بالحصول عىل مردود عميل اكرب من حيث النتائج.

ولكن اذا نظرتم اىل فرتة زمنية (الرئيس الرويس فالدميري بوتني طرح يف عام 2005 فكرة 

إنشاء الربيكس . وعقدت القمة األوىل للمجموعة يف عام 2009، وستعقد القمة التالية يف 

العام املقبل يف اوفا) رأتم انها فرتة تاريخية صغرية باملقارنة مع فرتات وجود املؤسسات 

الدولية االخرى. وخالملا تم تحقيق الكثري من النتائج امللموسة.

بيان  املثال، يف  التوسع. عىل سبيل  السيايس آخذ يف  األعامل  ان جدول  القول  ويجب 

فورتاليزا حول سوريا وحول أفغانستان، وكذلك حول ايران تم وضع مقوالت يف غاية 

الربيكس حول  اشارات هامة. هذه قاعدة عملنا املشرتك مع الرشكاء يف  انها  الجدية. 

العديد من القضايا الحادة. وبخصوص عملية توحيد الربيكس وتعاضدها فاين عىل ثقة 
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من انها ال تزال مستمرة، ويجب القول هنا ان املجموعة ستبقى اتحادا غري رسمي (نحن 

ال نتحدث عن قيام او تكوين بنية او منظمة جامدة صلبة).

أرمني اوغانسيان: مباذا ترتبط رضورة تأسيس مرصف تنمية الربيكس ومجمع احتياطي 

النقد  املثال وجود صندوق  سبيل  يكفي عىل  اال  الربيكس؟  لدول  املرشوطة  العمالت 

الدويل؟

يحتاج صندوق النقد الدويل لعملية اصالح ولقد تم تنسيق معايري  سريغي ريابكوف: 

هذه العملية ضمن مجموعة الدول العرشين. عملنا ونعمل ضمن هذه الدائرة ونرى 

الساحة  للقوى مبا يف ذلك االقتصادية عىل  التناسب املعارص  امثل  انها تعكس بشكل 

الدولية. ولكن املشكلة تكمن يف انه ال يجري تنفيذ القرارات الخاصة بإصالح الصندوق 

موضوع  اصالح  تحقيق  متنع  التي  االمريكية  االدارة  قبل  من  كل يشء  وقبل  املذكور 

الدول ال متلك  ان بعض  القول  االتفاق عليه. ويجب  تم  الذي  الصنودق  الحصص يف 

هذا  ان  اىل  االشارة  وتجدر  الصندوق.  يتخذها  التي  القرارات  عىل  امللطوب  التأثري 

الوضع مل يعد يتوافق مع الوزن العميل ومستوى املسؤولية التي تتحملها هذه الدول 

الربيكس  تنمية  بنك  إنشاء  فإن  لذلك،  الربيكس.  الداخلة يف مجموعة  الدول  وخاصة 

او  القائم  الوضع  رد عىل  للعثور عىل  الالزمة  الطريقة  مبثابة  يعترب  العمالت  ومجمع 

(بدون  تساعد  التي  األدوات  بعض  خلق  اجل  من  ادق  بشكل  القول  ميكن  حتى 

الدويل ومع مرصف  النقد  مع صندوق  عالقاتها  دولنا يف  منها  تعاين  التي  الصعوبات 

ومتويل  املايل  االستقرار  وتحقيق  املطروحة  املهامت  تنفيذ  الدويل)  والتنمية  االعامر 

املشاريع ذات القيمة.

وال اود بتاتا ان يخرج القارئ باستنتاج بان االدوات املوجودة لدى مجموعة الربيكس 

جاءت ليك تقف ضد او مقابل تلك التي تعمل عىل مدى عرشات السنني يف الكثرب من 

الدول. حتام ال يوجد اي تنافس.

اوال، ال ميكن املقارنة بني املوارد املوجودة لدى صندوق النقد الدويل واملرصف الدويل 

(مرصف االعامر والتنمية الدويل) وتلك التي ستتجمع عرب خط الربيكس.
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ثانيا، املهام املطروحة مغايرة متاما. ادوات الربيكس ليست وسيلة لعكس واسقاط القدرة 

االقتصادية ملجموعة الربيكس عىل منطقة ما يف الخارج بل هي عبارة عن عتالت تأثري 

اضافية لحل مهامت محددة وإن مل تكن تقترص عىل أرايض دول الربيكس نفسها. ولكن 

هناك توجد نقطة محددة وهي رضورة خفض مدى ارتباط نشاطات دول الربيكس مع 

نشاط مؤسسات بريتون وودز.

ومتاما كذلك يجب وجود نظام دفع وطني خاص باملجموعة وانا عىل قناعة تامة برضورة 

ذلك، الن ال احد يعرف ما الذي سيحدث بعد فرتة يف موقف ادارة رشكة فيزا أو ماسرتكارد 

مثال باالتجاه الرويس. ولذلك ال يجوز البقاء دامئا تحت تهديد القرارات غري املربرة واملغامرة 

والسخيفة من حيث جوهرها التي يقوم ساسة واشنطن بفرضها عىل كل البزنس االمرييك 

والدويل. نحن ال ميكننا القبول بذلك.

أرمني اوغانسيان: هل توجد لدى مجموعة الربيكس عقيدة او فكرة عمالقة ؟

سريغي ريابكوف: ال توجد ايديولوجيا وال ميكن لها ان تكون. ولكن نحن نلتزم بفكرة 

العمليات  وضبط  الدويل،  القانون  تعزيز  يجب  أنه  ونعتقد  األقطاب،  متعدد  العامل 

الدولية، ويجب حل املشاكل من خالل البحث عن توازن املصالح والتسوية والحلول 

الوسط والحوار. هناك 3 ثوابت. أنها واضحة ورمبا ال جدال فيها. ال توجد اية ارسار يف 

التجمع؟ سنواصل  الذي سيحدث الحقا مع هذا  الربيكس. ما  جدول اعامل مجموعة 

انه إىل جانب صياغة األهداف  النمو والتطور تدريجيا، ولن نعجل اي يشء. ونعتقد 

ووضع الخطط، يجب علينا الرتكيز عىل العمل التطبيقي وخاصة وان هذه العمل ومع 

مر السنني بات مفصال اكرث ويتطلب مشاركة املحرتفني واهتاممهم. اي هذه حركة عىل 

قمنا  ما  اغناء  مواصلة  مع  واملهامت  التوقعات  ملستوى  املستمرة  الزيادة  مسارين: 

باالتفاق عليه فعال بالتفاصيل .

امريكا  عن  وماذا  الصني.  مع  والفعال  النشيط  التعاون  نشهد  اوغانسيان:  أرمني 

الالتينية وافريقيا؟
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يجوز  وال  موجودة  النتائج  طبعا  تحديدا.  اكرث  نتائج  برؤية  نرغب  ريابكوف:  سريغي 

االستهانة بها. ال يجوز قياس كل االمور بعدد االتفاقيات املوقعة او بحجم الصفقات، عىل 

الرغم من ان النتائج يف هذا املجال كانت يف الفرتة االخرية مثرية لالنطباع فعال. وتعترب 

مع  بالتزامن  الالتينية  أمريكا  بلدان  اىل عدد من  بوتني  الرويس فالدميري  الرئيس  زيارة 

مشاركته يف قمة الربيكس، ويف فعاليات «اوت ريتش» يف الربازيل ايضا، وشارك فيها معظم 

قداة دول امريكا الالتينية، فرصة كبرية لتعزيز العالقات الثنائية مع كل من هذه البلدان.

ال نبني سياستنا يف أمريكا الالتينية (وكذلك يف أفريقيا) عىل أساس رشائع جيوسياسية وهو 

امر يتميز به زمالؤنا يف الغرب. هذه ليست «لعبة محصلتها صفر». ال نعتقد أننا إذا أردنا 

تطوير العالقات يف مكان ما بشكل متسارع أو تحقيق اتفاقات اخرتاقية (وهي واقع) مع 

مجموعة كاملة من الدول يف مجاالت مختلفة، فيجب ان يتم ذلك عىل حساب احد او 

بشكل يجلب الرضر الحد. ونعتقد أن هذا هو ظهور طبيعي للميل املتبادل بني دول قد 

تكون بعيدة عن بعضها من الناحية الجغرافية ومع ذلك تسعى اىل كسب رشكاء جدد. 

هذا ما سوف يستمر. نحث عىل أولئك الذين يشككون يف سياسة روسيا عىل اإلدراك غري 

املتحيز ملا يحدث يف أمريكا الالتينية وأفريقيا، من حيث تعزيز املصالح الروسية وحاميتها 

وتشكيل رشاكات جديدة لدينا.

Международная

ЖИЗНЬ
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«عىل ساحات» الدورة التاسعة والستني 
للجمعية العامة لألمم املتحدة

غينادي غاتيلوف
نائب وزير خارجية روسيا

gmgatilov@mid.ru

«االحداث السياسية الدولية»: كيف تقيم النتائج 

 69 الـ  للدورة  الوزاري،»  «لألسبوع  الرئيسية 

للجمعية العامة لألمم املتحدة؟

غينادي غاتيلوف: كل دورة من دورات الجمعية 

العامة تشكل بحد ذاتها حدثا مفصليا. وهي ال 

املنرصم  السيايس  العام  نتائج  فقط  ليس  تلخص 

السارية فحسب، بل وتضع وتحدد  الدولية يف املرحلة  العالقات  وتعطي تقييام لحالة 

اتجاه الحركة املستقبلية اىل االمام. واود االشارة اىل صحة القول ان منظمة االمم املتحدة 

تشبه املرآة التي تنعكس فيها العمليات العاملية يف املجالني السيايس واالقتصادي ومجال 

حقوق اإلنسان ويف مسائل األمن الجامعي.

املعقدة  املشكالت  اجاميل  كل  ذاتها  يف  الحالية  الدورة  استوعبت  لقد  املعنى،  بهذا 

الرئيسية  النتيجة  أن  القول  ميكننا  العاملية.  السياسة  يف  كثريا  تنترش  التي  واملتناقضة 

للمناقشات السياسية العامة كانت ادراك األغلبية الساحقة من دول العامل لحقيقة انه ال 

احرتام  أساس  العاملية عىل  التهديدات  تخطي  املتعاضدة يف مجال  للجهود  بتاتا  بديل 

لألمم  العام  السكرتري  بالذات شدد  املتحدة. وعىل هذا  األمم  وميثاق  الدويل  القانون 

املتحدة يف خطابه من عىل منصة الجمعية العامة، واكد فيه عىل التعقيد الذي ال سابقة 

له والتنوع الكبري للمشكالت التي تضطر االمم املتحدة لحلها يف الظروف الحالية.
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تعدد  حساب  عىل  العامل  يف  األمريكية  الهيمنة  محاوالت  أن  للنظر  امللفت  ومن 

باراك  املتحدة  الواليات  رئيس  كلمة  يف  واضح  بشكل  ظهرت  واالقطاب،  االتجاهات 

الواضح  الكلمة بعني الشك والرفض  الكثريون اىل هذه  الدورة. لقد نظر  اوباما خالل 

وذلك النهم يرون بشكل مغاير اسباب التحديات يف مجال األمن والتنمية االقتصادية 

والقيم واملبادئ االخالقية.

البلدان  املتحدثني، وخاصة من  العظمى من  الغالبية  ان  القول  السياق، يجب  يف هذا 

الفقر  مكافحة  املتحدة يف مجال  األمم  عاتق  امللقاة عىل  املهامت  اىل  تطرقوا  النامية، 

والبطالة والتنمية غري املتوازنة، وتحسني الوصول إىل األسواق العاملية، وضامن الحصول 

املناخ. ولهذا  التغريات يف  البيئية يف إطار  القضايا  التعليم والرعاية الصحية، وعن  عىل 

السبب بالذات وصفت رئيسة تشييل م. باشيليت األمم املتحدة باملنتدى الذي ال غنى 

عنه، حتى لو كان عمله ال يعطي دامئا النتيجة املرجوة واملنتظرة.

ومن خالل رسدي لكل ذلك اود االشارة بشكل خاص اىل ان هذه املسائل والقضايا مل تكن 

منسية يف النقاش ومل تبق يف ظل مناقشة األزمات اإلقليمية الحادة.

الواليات  قبل  من  محاوالت  هناك  كانت  االغلب  عىل  الدولية»:  السياسية  «االحداث 

املتحدة والدول الغربية األخرى لرتكز االهتامم عىل األزمة يف أوكرانيا، وتقدميها عىل انها 

الخطر والتهديد االسايس.

اإلعالم  وسائل  يف  وردت  التي  تلك  وخاصة  التوقعات،  عكس  عىل  غاتيلوف:  غينادي 

الغربية، مل يحصل املشهد األوكراين يف الدورة عىل صبغة معادية لروسيا بشكل واضح وهو 

االمر الذي عقد البعض عليه اآلمال.

فقط الرئيس االمرييك باراك اوباما وضع «العدوان الرويس يف أوروبا»، جنبا إىل جنب 

مع انتشار فريوس إيبوال، واإلرهاب، يف قامئة التهديدات االساسية. ولكن هذا الطرح 

ال يعكس اال رؤية الوضع من قبل اإلدارة األمريكية الحالية وليس اكرث. وتوافقت مع 

البلطيق  جمهوريات  بينها  ومن  الدول  من  نسبيا  كبرية  غري  مجموعة  مواقف  ذلك 

األورويب.  االتحاد  يف  األعضاء  األخرى  الدول  وبعض  وبلغاريا  ورومانيا  وبولندا 
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وباملقارنة مع هذه الدول كانت مواقف فرنسا وبريطانيا وكندا اكرث حيادا واعتداال 

التسوية  تحقيق  اىل  دعوا  فقد  الدول  رؤساء  من  العظمى  الغالبية  اما  املرة.  هذه 

السيايس  النهج  النظر يف  يعيدون  اخذوا  انهم  واضحا  بدا  لقد  اوكرانيا.  السياسية يف 

الشديد املعادي لروسيا.

وخالل ذلك دعت الكثري من الدول لتوحيد جهود اعضاء االمم املتحدة من اجل التصدي 

للمخاطر الحقيقية وليس املزعومة التي تهدد االمن. والحديث يدور قبل كل يشء عن 

التصدي املشرتك الفعال لالرهاب والتطرف واقامة وتعزيز العمل املشرتك الجامعي لحل 

االزمات االقليمية ولحل املشكالت املتعلقة بالتنمية االقتصادية املستقرة واألمن الغذايئ، 

والصحة وهي امور تحدثت عنها اعاله.

ويف املحصلة مل تفلح محاوالت جعل االحداث الجارية يف اوكرانيا، القضية املركزية خالل 

دورة الجمعية العامة، وخاصة وان العملية السياسية التي تم االتفاق عليها يف مينسك، 

متكنت من اطالق الحوار املبارش بني االطراف املتناحرة وهي تفتح االفاق الحقيقية امام 

وقف العنف يف اوكرانيا. اما الذين يحاولون تجاهل ذلك وعدم مالحظته ، فهم بدون شك 

االزمة  بتاتا مبهمة نرش االستقرار يف  لها  لتحقيق اهداف جيوسياسية ال عالقة  يسعون 

االوكرانية الداخلية.

«الحداث السياسية الدولية»: ما هو املكان الذي شغله خالل الدورة موضوع مكافحة 

االرهاب مبا يف ذلك يف ضوء اعالن باراك اوباما لتشكيل ائتالف دويل واسع؟

غينادي غاتيلوف: احتلت مشكلة مكافحة االرهاب خالل الدورة احد املواقع االساسية. 

لقد تحدث الجميع بدون استثناء عن الرفض الجامعي لهذه الظاهرة املريعة. لقد عقدت 

جلسة مهمة ملجلس األمن، برئاسة باراك أوباما، وخاللها اعتمد باالجامع قرار املجلس رقم 

2178 حول املسلحني االرهابيني االجانب. يف هذه الوثيقة التي جرت صياغتها مبشاركة 

فعالة من جانبنا، تم الرتكيز عىل قيام تعاون دويل فعال يف مجال مكافحة اإلرهاب، وفقا 

مليثاق األمم املتحدة. و ينص القرار عىل التزامات إضافية من قبل الدول يف مجال التصدي 

للمسلحني االرهابيني االجانب.



الدبلوماسية

20 

وجرت ادانة التطرف والعنف الطائفي ومطالبة كل املسلحني االرهابيني االجانب برمي 

السالح والتوقف عن تنفيذ االعامل االرهابية واملشاركة يف النزاعات املسلحة. وتضمنت 

الوثيقة استخدام هيئات مكافحة االرهاب التابعة لالمم املتحدة من اجل تطبيق قرار 

مجلس االمن الدويل املذكور. وتجدر االشارة هنا اىل ان البنى املذكورة اخذت تنفذ هذا 

العمل املفيد. صدر قرار مجلس االمن الدويل املذكور عىل اساس الفصل السابع مليثاق 

األمم املتحدة، ولذلك فإن عدم االمتثال لهذه املتطلبات يرتتب عواقب جدية بالنسبة لكل 

من سيحاول «التملص» من تنفيذه.

لقد اصبح هذا القرار مبثابة الخطوة الهامة عىل طريق مواصلة العمل املشرتك يف مجال 

مكافحة اإلرهاب. قبل ذلك، اعتمد مجلس األمن القرار رقم 2170 حول تعزيز ضغط 

، وهذا كله يؤكد قدرة مجلس األمن عىل  العراق وليبيا.  العقوبات عىل اإلرهابيني يف 

املتحدة وذلك يف حال توفر اإلرادة  التي تستند إىل ميثاق األمم  اصدار قرارات قوية 

السياسية املشرتكة.

اما فيام يتعلق بتشكيل التحالف الدويل فلقد قال وزير الخارجية الروسية سريغي الفروف 

اننا نحارب االرهاب منذ فرتة بعيدة بشكل مستمر ومطرد بغض النظر عن اية ترصيحات 

رنانة عن تشكيل التحالفات.

واملعدات  لألسلحة  النطاق  واسعة  تسليم  عمليات  روسيا  تنفذ  العملية،  الناحية  من 

العسكرية إىل حكومتي العراق وسوريا ودول أخرى يف املنطقة لدعم جهودها الرامية إىل 

مكافحة اإلرهاب.

يتحدث الكثريون حاليا عن نشاط التحالف الدويل والرضبات الجوية ضد مواقع تنظيم 

”دولة االسالم يف العراق والشام“ (داعش) يف سورية والعراق. ولكن هنا يجب القول، 

وهذا امر يقر به حتى الخرباء يف الغرب، انه ال ميكن الحديث عن تحقيق نتائج كبرية لهذا 

القصف الذي تقوده الواليات املتحدة يف ظل غياب التنسيق الالزم مع سلطات دمشق. 

لقد نفذ الطريان الحريب االمرييك يف الفرتة من 8 اب/اغسطس اىل نهاية ايلول/سبتمرب اكرث 

من 4 آالف طلعة قتالية فوق ارايض العراق وسورية ولكن ذلك مل مينع تنظيم «داعش» 

ليس فقط من املحافظة عىل مواقعه القتالية بل ومواصلة الهجوم عىل عدة اتجاهات مبا 



ية
اس

وم
دبل

ال

21

الرضبات  التساؤالت عن جودة  تظهر  لذلك  باالضافة  العراقية.  العاصمة  نحو  يف ذلك 

الجوية التي شملت قواعد عسكرية مهجورة وكذلك العديد من املباين املدرسية. ويجب 

القول ان فصائل «داعش» املتحركة تتنجب بسهولة الخسائر الكبرية النها تلجأ اىل االختباء 

بني السكان املدنيني.

وتظهر مشكالت العواقب االنسانية للقصف الجوي والصاروخي املعادي لتنظيم «داعش» 

وهو امر اخذت تشري اليه املنظامت املعنية التابعة لالمم املتحدة.

«االحداث السياسية الدولية»: اي هذا يعني ان االعتامد عىل ا القوة املسلحة فقط قد ال 

يكفي الجتثاث املخاطر االرهابية؟

غينادي غاتيلوف: بالتأكيد. هذا سؤال جوهري. من اجل اجتثاث االرهاب بشكل حقيقي 

ومنع املخاطر االرهابية والوقاية منها، يجب اتباع املعايري التالية، التي قمنا بطرحها يف 

األمم املتحدة.

أوال، ال يجوز بتاتا استخدام «املعايري املزدوجة». يف بعض العواصم يظهر اغراء لتقسيم 

اإلرهابيني إىل «جيد» و «سيئ» و كانت هناك محاوالت الستخدام الحركات اإلرهابية لتحقيق 

مآرب وحل مهامت سياسية ضيقة ومن بينها تغيري االنظمة القامئة يف بعض الدول. ونحن نرى 

عىل ارض الواقع اىل ماذا قد تؤدي هذه الترصفات مثال ظهور «داعش» يف العراق وسورية.

واود االشارة هنا اىل التعليق الذي صدر عن رئيسة االرجنتني كريستينا فرنانديز دي كريشرن 

خالل كلمتها يف جلسة مجلس االمن التي اكدت فيها عىل ان الغرب كان ينظر سابقا اىل 

الكثري من املسلحني االرهابيني وخاصة يف الرشق االوسط كمناضلني يف سبيل الحرية وكانوا 

لذلك يحظون بالدعم من قبله.

ثانيا، يجب االستناد إىل القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة خالل مكافحة اإلرهاب. 

وهذا بحد ذاته يفرتض أن العمل العسكري ضد الحركات املتطرفة ميكن أن يتم فقط عىل 

أساس طلب من حكومة الدولة ذات العالقة أو بقرار من مجلس األمن يجيز مثل هذه 

الخطوات. كل يشء آخر خارج هذا اإلطار يعترب عديم الرشعية واحادي الطابع ونحن 

نعرف جيدا عواقب مثل هذه الترصفات من التاريخ غري البعيد.
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لنتذكر مدى الرضر الذي لحق باستقرار النظام الدويل نتيجة رضبات حلف شامل األطليس 

ضد يوغوسالفيا، وتغيري النظام يف بغداد، ومهاجمة ليبيا. وقبل عام كانت هناك محاولة 

لتكرار هذا السيناريو فيام يتعلق بسورية، ولكن تم تفاديها بفضل الجهود الدبلوماسية 

الحثيثة من قبل روسيا بالدرجة االوىل.

تتطلب مكافحة اإلرهاب بشكل فعال، املشاركة النشيطة من قبل كل دول املنطقة. من 

الصعب جدا تصور كيف ميكن تحقيق النجاح يف هذا االتجاه بدون مشاركة إيران وسوريا 

واملنظامت اإلقليمية مثل جامعة الدول العربية واالتحاد األفريقي، التي تشعر افضل من 

غريها بخصوصيات املنطقة واملادة الحساسة التي يتكون منها. لو ان رشكائنا استمعوا يف 

تلك الفرتة بشكل ادق ملسالك االتحاد االفريقي حول ليبيا، عىل االغلب كان من املمكن 

تجنب املأساة االقليمية التي وقعت هناك بعد رضبات الناتو ضد هذه الدولة عىل خالف 

قرارات مجلس االمن وهو ما تسبب عمليا بتدمري اسس الدولة الليبية.

عىل هامش دورة الجمعية العامة لالمم املتحدة اشار احد املتحدثني معنا بشكل دقيق اىل 

ان الطرق العسكرية ال ميكن ان تكون العالج الناجع يف مجال مكافحة االرهاب. االمر 

يتطلب استخدام «الرتياق القوي» ملكافحة االرهاب. لهذا السبب بالذات اقرتحنا وضع 

وصياغة مسلك متكامل يشمل االقسم املالية واالدارية واالجتامعية والعقائدية املكونة 

ملكافحة االرهاب مع االحرتام الكامل لسيادة ووحدة اراىض الدول.

«االحداث السياسية الدولية»: ال شك يف ان تسوية النزاعات االقليمية يجب ان تلعب 

الدور الكبري يف هذه الجهود.

غينادي غاتيلوف: هذه مهمة اسرتاتيجية. يف هذا السياق، اقرتحنا مناقشة شاملة ملشكلة 

اإلرهاب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وعقد منتدى متثييل كبري برعاية االمم 

املتحدة مبشاركة الدول الدامئة العضوية يف مجلس األمن وجامعة الدول العربية واالتحاد 

األفريقي واألطراف املعنية األخرى. يف إطاره كان من املمكن النظر اىل النزاعات االقليمية 

املزمنة ، مبا يف ذلك النزاع الفلسطيني اإلرسائييل املستعيص الحل ، الذي لعب عىل مدى 

عقود طويلة دور الوسط املغذي للعمل االرهايب واالرهابيني.
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لالسف الشديد، تحت تأثري العوامل األخرى، مل تنل مشكلة التسوية يف الرشق األوسط 

االهتامم املطلوب (عىل الرغم من العواقب الوخيمة لألحداث يف غزة) ومل يجر الحديث 

عنها خالل الدورة بصوت عال ومسموع. ولكن سيكون من االخطاء الجسيمة سقوط من 

اإلرسائييل  للنزاع  نهائية  تسوية  إىل  رسيعا  التوصل  رضورة  الدويل،  االعامل  جدول 

الفلسطيني. اآلن وأكرث من أي وقت مىض نحن بحاجة إىل توحيد الجهود الدولية إلطالق 

عملية سالم غنية املحتوى . بدون ذلك ستبقى املنطقة بؤرة للقالقل، ليس فقط للشعوب 

القاطنة فيها بل و لبقية العامل ايضا. من خالل الحديث مع الفلسطينيني متكنا الخروج 

باستنتاج بان فكرة «مواصلة الحملة يف االمم املتحدة» بهدف استصدار قرار من قبل 

مجلس االمن الدويل يتضمن تحديد تاريخ إنهاء االحتالل اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية مل 

تتم ازالتها عن جدول االعامل.

بشكل عام، نرى ان املهمة الرئيسية تكمن يف انه وبدال من الرد عىل النزاعات والظهورات 

اإلرهابية يجب تركيز العمل الدويل عىل الوقاية ومنع وقوع هذه الظهورات االرهابية. 

بالعملية  للبدء  ولتحقيق ذلك يجب اغناء جهود مكافحة االرهاب، بنشاطات جامعية 

املتتنازعة بحل كل املشكالت املوجودة والتي قد  التي تسمح لكل االطراف  السياسية 

تظهر فقط عرب الحوار الوطني الواسع النطاق.

«االحداث السياسية الدولية»: تبقى سورية احد املسائل الحادة جدا يف جدول االعامل 

لالمم  العامة  الجمعية  دورة  خالل  ايضا  املشكلة  هذه  يف  النظر  جرى  هل  الدويل. 

املتحدة؟

غينادي غاتيلوف: طبعا وكان كل املشاركني متفقني عىل امر واحد: ال يوجد بديل للتسوية 

السياسية لألزمة السورية. لقد اعلن ذلك باراك اوباما يف كلمته. ولكن يجب االنتقال من 

االقوال اىل االعامل. لقد تم تشكيل االطر السياسية لذلك: تم اقر بيان جنيف كقاعدة 

للتسوية وتم عقد املؤمتر الدويل حول سوريا يف مونرتو، وعقدت جولتان من املفاوضات 

العملية  االعامل. ولكن هذه  تنسيق جدول  تم  املشرتكة يف جنيف وخاللهام  السورية 

انقطعت بشكل تعسفي بذريعة عدم املوافقة عىل طلب الحكومة السورية برتكيز االنتباه 
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الخاص عىل مناقشة موضوع مكافحة االرهاب وتوحيد الجهود يف هذا املجال بني الحكومة 

واملعارضة. ولكن وكام تبني االحداث كان طرح هذا الطلب مربرا متاما.

اذا كنا نرغب فعال يف تحقيق قفزة يف وقف العنف يف سورية فيجب العودة إىل عملية 

جنيف وليس مواصلة تسليح املعارضة إلسقاط النظام يف دمشق.

ويف هذا السياق بالذات اجرينا اللقاء يف نيويورك مع املوفد الخاص لالمم املتحدة لشؤون 

التسوية السورية س. دي ميستورا الذي بدأ االتصاالت يف دمشق مع الالعبني اإلقليميني 

بهدف إيجاد فرصة الستئناف حوار جنيف. نخطط يف املستقبل االستقبال املوفد الدويل 

املذكور يف موسكو.

وتجدر االشارة اىل انه تم عىل ”هامش“ الدورة عقد لقاء وزاري حول الجوانب اإلنسانية 

لألزمة السورية. وخالل ذلك ركز املشاركون عىل قيام العملية السياسية والتي بدونها 

تبقى عبثا وعقيمة كل الجهود االخرى الهادفة لتحسني الوضع اإلنساين. وكام ذكر احد 

املشاركني، بدون االستقرار السيايس ترتكز كل االموال املرسلة اىل سورية ” يف قاع البرئ“. 

وهذا قول يف غاية الوضوح فعال.

«االحداث السياسية الدولية»: هل تم ايضا خالل الدورة بحث بالتفصيل موضوع تفيش 

فريوس ايبوال؟

الجهود  توحيد  اقرتحنا  وخالله  املستوى  رفيع  خاص  اجتامع  عقد  غاتيلوف:  غينادي 

ملكافحة هذه األزمة الصحية الحادة يف غرب أفريقيا. وكانت روسيا احد االطراف التي 

الروس  االطباء  وانضم  ايبوال.  مشكلة  حول  الدويل  االمن  ملجلس  خاصا  قرارا  صاغت 

بفعالية اىل الجهود الدولية املبذولة يف هذا املجال وهم يعملون بشجاعة يف جمهورية 

غينيا ويتعاونون مع املنظامت الدولية املختصة وخاصة منظمة الصحة العاملية. نقوم من 

الفردية لألطقم  الوقاية  الطبية، ووسائل  الوحدات  اىل غينيا وسرياليون  بارسال  جانبنا 

الطبية. وتجري عىل قدم وساق يف روسيا األبحاث والتجارب والدراسات من اجل اكتشاف 

ووضع امصال وعقاقري مناعية حيوية للوقاية وعالج املصابني بالفريوس. وتم تخصيص 

لهذا الغرض مبلغ 3 مليون دوالر.
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«االحداث السياسية الدولية»: تجري عادة يف نيويورك يف ايام الدورة سلسلة من الفعاليات 

حول مختلف املشكالت يف السياسة العاملية. هل تستطيع ذكر اهمها؟

غينادي غاتيلوف: اجل هذه االمور كانت كثرية جدا خالل هذه الدورة. جرى لقاء وزاري 

للدول االعضاء يف منظمة معاهدة االمن الجامعي وكذلك الدول املشاركة يف مجموعة 

الربيكس، وجرى خالل ذلك تأكيد وجود مواقف مشرتكة للدول املشاركة وخاصة يف ما 

يتعلق باحرتام ومراعاة القانون الدويل يف العالقات الدولية وتنسيق الجهود حول القضايا 

العاملية الحساسة والحادة. وعقدت جلسات خاصة عالية املستوى حول لبنان، واليمن، 

والصومال، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ومايل وبعض القضايا اإلقليمية األخرى. أنا، عىل 

سبيل املثال، شاركت يف الفعاليات املذكورة وكذلك يف اللقاء الوزاري الخاص“بالحوار حول 

التكامل االقتصادي  التعاون يف آسيا“ — وهو منتدى دويل واعد جدا يف مجال قضايا 

لبلدان آسيا و يضم أكرث من 30 دولة.

وشاركت ايضا يف املؤمتر العاملي للشعوب األصلية، والدورة الخاصة للجمعية العامة حول 

عن  ممثلون  أيضا  حرضها  التي  والتنمية،  للسكان  الدويل  املؤمتر  عمل  برنامج  تنفيذ 

املؤسسات الروسية ذات العالقة . ناهيك عن املشاركة يف العديد من االتصاالت الثنائية 

مع الرشكاء األجانب.

ويجب القول ان وفرة الفعاليات عىل ”هامش“ الدورة الحالية تؤكد مرة أخرى نية الدول 

ورغبتها يف العمل املشرتك وتوحيد الجهود التي ميكن يف اطارها وكام بينت التجربة، العثور 

عىل حلول الكرث املسائل حدة وتعقيدا.

خالل  جرت  التي  النقاشات  عن  انطباعاتك  هي  ما  الدولية»:  السياسية  «االحداث 

الدورة؟

غينادي غاتيلوف: خالل االتصاالت الثنائية الكثرية التي تجاوز عددها لدى وزير خارجيتنا 

50 لقاء، وخالل الفعاليات الكثرية، ويف كلمة رئيس الوفد الرويس من عىل منصة الجمعية 

الدولية وذكرنا طرق تخطي  العالقات  الحايل يف  العامة عرضنا برصاحة تقييمنا للوضع 

املشكالت القامئة. وانطالقا من االمثلة امللموسة تم تركيز االنتباه عىل ان ااالعتامد عىل 
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الترصفات االحادية الجانب ليست اال الطريق املسدود، وان محاوالت فرض مناذج التطور 

عىل الدول االخرى من الخارج بدون االخذ بعني االعتبار خصوصيتها االثنية والثقافية 

والقومية عدمية الجدوى واالفاق، وكذلك ان سياسة التهديد والوعيد ومامرسة الفوقيات 

والهيمنة غري مسموح بها. وقمنا بالتفصيل برشح موقف روسيا بشأن األزمة الداخلية 

األوكرانية التي وقعت نتيجة الخلل املوجود يف الرصح االورويب العام. من جانبه قام وزير 

التدخل يف  العامة بشأن عدم جواز  الجمعية  بيان عن  الخارجية بطرح مبادرة اصدار 

الشؤون الداخلية للدول وعدم االعرتاف باالنقالبات كوسيلة لتغيري السلطات.

وكبديل لذلك تم طرح موقفنا الذي يدعو اىل اقامة التعاون البناء فعال عىل اساس اجندة 

توحيدية. ومن األهمية مبكان التمسك بهذا النهج اليوم، مع اقرتاب حلول الذكرى السنوية 

الـ 70 النتهاء الحرب العاملية الثانية، والتي تأسست االمم املتحدة بنتيجتها.

Международная

ЖИЗНЬ
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روسيا واالتحاد األورويب — عرشون عاما بعد

فالدميري تشيجوف
ممثل روسيا الدائم لدى االتحاد األورويب

1994، تم يف  24 حزيران  قبل عرشين عاما، يف 

جزيرة كورفو اليونانية التوقيع عىل اتفاقية حول 

الرشاكة والتعاون بني روسيا و االتحاد األورويب. 

ثالث  بعد  التنفيذ  حيز  الوثيقة  هذه  ودخلت 

سنوات وبالذات يف 1 كانون االول عام 1997، وال 

تزال سارية املفعول. وليس من قبيل املبالغة ان 

القرن  بداية  عند  وضع،  االنعطايف  االتفاق  هذا 

الجديد، حجر االساس القانوين االتفاقي للتطوير 

االتفاقية  وخلقت  املجاالت.  مختلف  يف  األورويب  واالتحاد  روسيا  بني  للحوار  الشامل 

الرشوط واملقدمات األساسية لبناء عالقات اقتصادية أوثق، مبا يف ذلك احتامل تشكيل 

منطقة تجارة حرة، وأنشأت بنية متشعبة وواسعة للتعاون ، وكذلك تم وضع إطار الحوار 

السيايس بني روسيا و االتحاد األورويب.

وعىل مدى العقدين املاضيني، عقدت روسيا واالتحاد األورويب 32 قمة، وخمسة اجتامعات 

التعاون عىل  الروسية — املفوضية األوروبية». وتم وضع اسس  عىل شكل «الحكومة 

املستوى الوزاري، يف البداية عىل شكل مجلس التعاون، يف وقت الحق،عن طريق االتفاق 

املتبادل، ويف شكل أكرث مرونة، — مجلس الرشاكة الدائم.

ان اتفاقية الرشاكة والتعاون املذكورة ساهمت فعال يف خلق واحدة من األدوات الرئيسية 

للتعاون االقتصادي بني روسيا واالتحاد األورويب — الحوارات الـ13 القطاعية القامئة حاليا 

(إىل جانب الحوارات حول القضايا «األفقية» التي متس مشكالت االستثامر واملشرتيات 

تنمية  مجال  يف  وبالذات  االتجاهني،  ويف  الفكرية).  امللكية  حقوق  وحامية  الحكومية 

وتطويراالعامل واملناخ العميل ويف السياسة البحرية املتكاملة، يجري العمل من أجل إضفاء 
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الطابع املؤسسايت عىل الحوار. ويقف منفصال بعض اليشء التعاون العلمي والتقني بني 

روسيا واالتحاد األورويب، وهو من حيث الهيكل يشبه الشكل التفاعيل الحواري ، ولكنه 

يقام عىل أساس اتفاقية حكومية مشرتكة مستقلة حول التعاون العميل الفني لعام 2000. 

وتم يف اآلونة األخرية متديدها لفرتة أخرى دورية مدتها خمس سنوات. ويتطور بنشاط، 

ولكن خارج اإلطار الرسمي للحوار، التعاون يف مجال الطب البيطري والصحة النباتية.

لقد كنت ليس فقط مجرد شاهد، بل وطرف مشارك مبارش يف الجهود الرامية إىل تنفيذ 

الهادفة لتطويرها  القطاعية  اتفاقية الرشاكة والتعاون املربمة وكذلك االتفاقات  أحكام 

كذلك «خارطة الطريق» التي متت املوافقة عليها واقرارها يف قمة موسكو يف عام 2005 

بشأن إنشاء املجاالت املشرتكة «روسيا — االتحاد األورويب».

ويبدو أنه تم عىل مدى العقدين املاضيني تحقيق الكثري. اليوم يعترب االتحاد األورويب أكرب 

رشيك تجاري لروسيا. يف عام 2013 بلغت حصة االتحاد األورويب ٪49.4 من إجاميل حجم 

التجارة الخارجية لروسيا. يف املقابل، تعترب روسيا بالنسبة لالتحاد األورويب ثالث أكرب رشيك 

تجاري، الذي بلغت حصته يف يف عام 2013 املايض ٪9.5 من اجاميل التجارة الخارجية لالتحاد 

األورويب. لقد وصل حجم التجارة بني روسيا واالتحاد األورويب يف ذلك العام إىل مستوى 

قيايس بلغ 326,3 مليار يورو اي حوايل مليار يورو يف اليوم. وخالل السنوات العرشين التي 

مرت منذ التوقيع عىل اتفاقية التعاون والرشاكة ازداد حجم التبادل التجاري أكرث من عرشة 

أضعاف. ومن املستحيل املبالغة يف تقدير دور روسيا كمورد رئييس للطاقة إىل االتحاد 

األورويب. وروسيا تلبي ثلث حاجة االتحاد االورويب من النفط والغاز الطبيعي وربعها تقريبا 

من الفحم واملشتقات النفطية. وطبعا ال ميكن لالتحاد االورويب يف املستقبل املنظور العثور 

عىل رشيك آخر، قادر عىل توفري إمدادات مضمونة من الطاقة يف الكميات املطلوبة.

ويجري باستمرار توسيع العالقات يف مجاالت األعامل والسياحية والثقافية والعلم. يف عام 

2013 قطع حدود منطقة شنغن 6.9 مليون شخص من املواطنني الروس. ويف عام 2012 

باتت سارية املفعول االتفاقية بني روسيا وبولندا حول حركة املرور املحلية يف املناطق 

الحدودية واعترب ذلك مساهمة هامة يف تطوير العالقات االنسانية بني الجانبني.

االتحاد األورويب يف مجال مكافحة  وبالتوازي مع ذلك يجري تطوير تعاون روسيا — 

التهديدات والتحديات العابرة للحدود الوطنية. ويشارك رجال القوات البحرية الروسية 

وبحرية الدول أعضاء يف االتحاد األورويب يف عملية «أتالنتا»، وتنفذ الدوريات البحرية 
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املشرتكة يف مياه خليج عدن ومنطقة القرن االفريقي من اجل مكافحة القرصنة البحرية. 

ويستمر تعاون االطراف يف العمل الجاد إليجاد حلول تفاوضية للمشكلة النووية اإليرانية، 

والتسوية الرشق اوسطية وتسوية مشكلة بريدنيسرتوفيه واألزمات والرصاعات اإلقليمية 

عواقب  مبكافحة  الروسية،  الطوارئ  لوزارة  التابعة  الجوية  املجموعة  وتقوم  األخرى. 

الكوارث الطبيعية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة يف االتحاد األورويب، يف املناطق 

التي تعاين من الفيضانات والحرائق يف أوروبا.

وطبعا ال ميكن حرص دالئل أننا نرتبط ارتباطا وثيقا مع بعضنا البعض النها كثرية جدا. ال 

القول ان لروسيا جذورها يف  القارة االوروبية بدون روسيا، وكذلك يجب  ميكن تصور 

الحضارة األوروبية. منذ عدة قرون يدور الجدل حول انتامء روسيا إىل أوروبا، وحول 

الطرق البديلة لتطور بالدنا، ولكن ليس هناك شك يف أن شعوب القارة األوروبية تتشابك 

وترتبط فيام بينها عىل نحو ال ينفصم مباليني من «الخيوط غري املرئية» للثقافة اليونانية 

— الرومانية والثقافة املسيحية والتاريخ الطويل والرتاث املشرتك من القيم واالخالق. 

وعالوة عىل ذلك، يتوجب عىل روسيا واالتحاد األورويب كالعبني اساسيني املساهمة يف 

السالم واالزدهار واالستقرار يف  واملحافظة عىل  واإلقليمي،  الدويل  األمن  الحفاظ عىل 

املناطق املحيطة بنا والقريبة من حدودنا.

ولهذا السبب بالذات يعترب اندالع األزمة يف أوكرانيا مبثابة االختبار عىل قوة تحمل النظام 

املتعدد املستويات للتفاعل والتعاون بني روسيا واالتحاد األورويب الذي قام عىل مدى 

عقدين ونيف وكذلك يعترب أيضا «لحظة الحقيقة» للمجال األورويب األطليس بأكمله.

ولكن موقف االتحاد األورويب يف األزمة األوكرانية كان وبرصاحة بعيدا عن روح الرشاكة 

والتعاون، التي صممت من قبل الذين وضعوا اتفاق عام 1994. يف مقدمة اتفاقية التعاون 

والرشاكة تم تثبيت االلتزام الثابت من الطرفني ”يف تشجيع عملية التعاون اإلقليمي ... بني 

جمهوريات االتحاد السوفيايت السابقة من أجل تعزيز الرخاء واالستقرار يف املنطقة». ان 

”خارطة الطريق“ التي وقعت يف عام 2005 حول املجال املشرتك لألمن الخارجي بني روسيا 

التي يشارك  التعاون والتكامل اإلقليمي،  واالتحاد األورويب اقرت بأهمية دور عمليات 

الجانبان فيها، لتعزيز األمن واالستقرار. ويف نفس الوثيقة، تعهد الجانبان «بتقديم مساهمة 

فعالة يف عملية تشكيل أوروبا الكربى دون تقسيم خطوط» وتحقيقا لهذه الغاية، «... العمل 

بنشاط لرتويج عمليات التعاون والتكامل اإلقليمي ذات املنفعة املتبادلة .»
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ومع ذلك، ميكن القول ان كل هذه االلتزامات مل متنع قيادة االتحاد األورويب عشية القمة 

فيلنيوس حول «الرشاكة الرشقية» يف ترشين الثاين عام 2013 من وضع أوكرانيا امام االختيار 

الجيوسيايس املصطنع بني روسيا واالتحاد األورويب. وتحقيقا لهذه الغاية تم تنفيذ حملة 

دعائية واسعة النطاق ومامرسة الضغط االقتصادي، والتدخل السافر ،يف بعض األحيان، يف 

الشؤون الداخلية للبالد. وعندما قررت سلطات كييف، فقط مجرد تأجيل توقيع اتفاقية 

الرشاكة مع االتحاد األورويب، قام االخري عمليا بالوقوف اىل جانب املعارضة يف الشارع يف 

اوكرانيا وبالتايل حدد سلفا وإىل حد كبري موضوع االستيالء املسلح السلطة يف اوكرانيا يف 

شباط عام 2014 من قبل قوى تعتمد بشكل كبري عىل املتطرفني. ويظهر واضحا النفاق من 

قبل رشكائنا الغربيني خالل موقفهم املتسامح وغض النظر الواضح عىل االنتهاكات الصارخة 

لحقوق اإلنسان واملبادئ الدميقراطية من جانب سلطات كييف ومن املتطرفني والنازيني 

الجدد املوجودين يف صفوفها الذين صفقوا للمجزرة يف أوديسا. وكيف ميكن هنا ان ال 

نتذكر املعايري املزدوجة السيئة السمعة واملقولة الشهرية ”الغاية تربر الوسيلة“؟

عىل خلفية األحداث األوكرانية، يتضح أن العالقة بني االتحاد األورويب و روسيا باتت حقا 

بحاجة إىل إعادة التفكري النقدي فيها. لنعرتف مبا هو واضح فعال: لقد ظهر الخلل يف 

مفهوم «الرشاكة االسرتاتيجية»، التي صممت من أجل وضع نسيج كثيف لتعاوننا الطويل 

األمد يف إطار نهج املساواة واملنفعة املتبادلة. كام اتضح عىل خلفية األحداث األوكرانية 

قام رشكاؤنا من االتحاد االورويب ومنذ البداية بوضع مفهوم خاطئ يف هذه العقيدة. لقد 

اعتقدوا أن روسيا، و بسبب عدم وجود بدائل حضارية أخرى لديها، ستضطر عاجال أو 

تجاهل  املمكن  وبالتايل من  املعتمدة  االورويب  االتحاد  بسياسة  والقبول  للتكيف  آجال 

مصالحها مبا يف ذلك يف منطقة االتحاد السوفيايت السابق. كانوا ينظرون الينا يف الواقع 

كطرف جديد عديم الفائدة يجب دفعه بهذه الطريقة او تلك للتوافق مع معايري وقواعد 

وقيم االتحاد االورويب . لنضع النقاط عىل الحروف. هذا النموذج النمطي املعتمد لن 

ينفع مع روسيا ال اليوم وال غدا وال بعد عرشات السنني.

دعونا نتساءل: هل كانت فعال هذه األزمة يف عالقاتنا مع االتحاد األورويب غري متوقعة ؟

بشكل عام الجواب — ال. لقد بدات معامل االنجراف املنذر بالخطر يف نهج االتحاد األورويب 

نحو روسيا تظهر قبل فرتة طويلة من اندالع األزمة األوكرانية. سأذكر أمثلة عديدة . يف 

بولندا  خارجية  وزيري  املتحمسني —  من  اثنني  جهود  خالل  من  وعندما   2009 عام 
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والسويد، سيكورسيك وبيلدت — ولد مفهوم «الرشاكة الرشقية»، عىل الفور أصبح واضحا 

بالنسبة لنا أن هذا املرشوع االورويب ال عالقة له بتاتا بتطوير الرشاكة مع روسيا بل له 

هدف مغاير متاما. ومع ذلك، وبعد ان ارشنا اىل أن روسيا ال تعترب نفسها من كيانات هذه 

املبادرة، قمنا بابالغ رشكائنا االسرتاتيجيني عن االستعداد للنظر يف مشاريع محددة ضمن 

إطار الرشاكة الرشقية والتي ميكن أن تكون ذات فائدة بالنسبة لروسيا. ولكن ماذا حدث 

بعد ذلك ؟ خالل كل هذه السنوات، مل يتم اقرتح وال حتى مرشوع واحد، وهو ما اكد 

أسوأ مخاوفنا حول االتجاه الحقيقي للمرشوع.

ومن املفيد أيضا أن نذكر هنا ايضا أنه ويف نفس العام، اي يف 2009 تم اقرار»حزمة 

التي قدمها االتحاد األورويب كخطوة أخرى نحو تحسني عملية ضبط  الثالثة»،  الطاقة 

الرجعي يف  األثر  اتضح، تخالف األحكام ذات  الطاقة. كام  مكافحة االحتكار يف قطاع 

«حزمة الطاقة الثالثة» أحكام املادة 34 من اتفاقية الرشاكة والتعاون حول عدم قيام 

الطرفني تخريب ظروف عمل الرشكات من كل طرف لدى الطرف االخر وكذلك تنتهك 

بنود بعض االتفاقيات الثنائية بني روسيا ودول االتحاد األورويب. جنبا إىل جنب مع ذلك 

بدأت املفوضية األوروبية تحقيقا حول مكافحة االحتكار مس عمل رشكة «غازبروم» 

الروسية يف اوروبا وبارش االتحاد األورويب كذلك باتخاذ خطوات اخرى يف قطاع الطاقة مل 

يكن مبقدورها اال ان تؤدي إىل تراكم املشاكل امام املستثمرين الروس يف أوروبا. وهذا 

عىل الرغم من أن روسيا، وحتى يف خضم الهيجان العام حول اوكرانيا واضطراب الوضع 

معها وحولها — يف عام 2006 ويف عام 2009، وهذا العام — مل تعط روسيا من خالل 

ترصفاتها اي سبب او ذريعة تسمح بالقول انها ترصفت بشكل يسء فيام يتعلق الوفاء 

بااللتزامات التعاقدية تجاه املستهلكني يف االتحاد االورويب.

وعن التصور االحادي البعد من جانب االتحاد االورويب تجاه الرشاكة االسرتاتيجية مع 

روسيا يشهد التجاهل الرصيح من جانب الرشاء االوروبيني ملوضوع تنفيذ وثيقة مذكرة 

2010 (باملناسبة، مببادرة من املستشارة أنجيال مريكل)  التي وضعت يف عام  ميزيبريغ 

حول تشكيل لجنة روسيا — االتحاد االورويب حول شؤون السياسة الخارجية واالمن. 

ومن املحتمل لو تم تطبيق هذه االلية الخاصة باتخاذ قرارات السياسة الخارجية املشرتكة 

، يف الوقت املناسب يف رصح التعاون الثنايئ كان من املمكن تجنب العواقب األكرث إيالما 

من األزمة األوكرانية. نصطدم هنا بعواقب عدم استعداد رشكائنا يف االتحاد االورويب 



الدبلوماسية

32 

لتشييد البناء السيايس للرشاكة االسرتاتيجية مبحاذاة التعاون التجاري االقتصادي املتطور 

برسعة بني روسيا واالتحاد االوريب.

ويثري التساؤالت كذلك ترسع االتحاد االورويب يف تسليم حل األزمة السياسية يف أوكرانيا يف 

ايدي حلفائه وراء االطليس اي الواليات املتحدة. وليس رسا أن مصالح ودوافع الواليات 

املتحدة يف هذه القضية ال تتطابق مع مصالح ودوافع االتحاد االورويب. حساب واشنطن 

يف املوضوع األوكراين واضح: تشديد عملية العقوبات ضد روسيا وجر االتحاد االورويب يف 

حملة لعزل روسيا (تعترب خارسة سلفا من الناحية االقتصادية) وزرع عدم االستقرار يف 

منطقة تجاور روسيا واالتحاد االورويب ويف نفس الوقت اعطاء «نفس جديد» لحلف شامل 

األطليس الذي ال يعرف ما يجب عليه ان فعل بعد الحملة االفغانية. ومع ذلك، فإن دوافع 

بعض دول االتحاد األورويب يف االستعداد للتضحية باالنتعاش االقتصادي الذي ظهر يف 

املنطقة من اجل تنفيذ «واجب التحالف» تثري االستغراب والذهول فعال. هل كان ذلك 

هو هدف قيامنا بشق األنفس ببناء نسيج التعاون التجاري واالستثامري بيننا والذي كنا 

ننظر اليه كشبكة امان سياسية ال يجوز التضحية بها يف اللحظات الحاسمة من اجل مآرب 

سياسية انية ومؤقتة؟ ومع تحليل الظهور الواضح خالل االحداث الحالية، لعدم االستقالل 

السيايس الخارجي الواضح لالتحاد االورويب يظهر عىل الفور التساؤل عن القدرة املبدئية 

لالتحاد األورويب ليك يصبح بالنسبة لروسيا او الي دولة اخرى يف العامل املتعدد االقطاب 

مبثابة الرشيك االسرتاتجي الكبري القيمة.

من ناحية أخرى، عندما نتحدث عن هذا «التنفيس» يف الحوار بني روسيا واالتحاد األورويب 

يجب ان نشري اىل آثاره املفيدة: رمبا، سيتيح لنا إعادة التفكري والتمحيص يف دور بعض 

العنارص التي مل يرغب االتحاد االورويب او مل يستطع ادخالها يف آليات عالقتنا. ومن امللفت 

للنظر انها كانت اول من متت التضحية بها خالل اقرار املجلس األورويب ”للعقوبات“ 

املعروفة. الحديث يجري يف املقام األول عن امر طال انتظاره وهو الغاء نظام تاشريات 

الدخول خالل الزيارات ملواطني روسيا واالتحاد األورويب. لقد سمعنا مرار وعىل مدى 

ان  االورويب  االتحاد  قيادة  لسان  -وحتى من  -تزيد عىل عرش سنوات  سنوات طويلة 

املحافظة عىل تاشريات الدخول هو امر عفا عليه الزن ويجب التخلص منه.

املفوضية االوروبية رومانو برودي عن رأيه يف أن ”إلغاء  2003، أعرب رئيس  يف عام 

التأشريات للمواطنني من روسيا ميكن أن تصبح حقيقة واقعة يف غضون خمس سنوات“. و 
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يف نفس العام قام قادة روسيا واالتحاد األورويب خالل القمة يف اليوبيلة يف بطرسبورغ 

بتعيني هدف إلغاء التأشريات كمؤرش عىل العالقة الطويلة األمد بني الطرفني.

االتحاد  الدخول مع  تأشريات  استعداد اللغاء نظام  روسيا كانت منذ فرتة طويلة عىل 

األورويب. بالنسبة لنا، من الواضح عدم منطقية أي حجة لصالح تأخري عملية إلغاء تأشريات 

ألن الحديث ال يدور عن إلغاء الرقابة عىل الحدود، بل فقط عن إلغاء حواجز التأشرية 

التبادل البرشي، والعالقات االقتصادية، ولبناء  املرهقة أخالقيا وماليا ومن اجل تطوير 

أوروبا موحدة حقا. ولكن العملية، توقفت ليس بسبب األزمة يف أوكرانيا، بل قبل ذلك 

بكثري وفقط تم ربطها باالزمة االوكرانية بشكل شكيل ال اكرث.

وكتأكيد عىل ذلك ساذكر كمثال العمل حول إدخال تعديالت عىل االتفاق الخص بتسهيل 

منح تأشرية الدخول يف عام 2006، الذي تم تنسيقه واالتفاق عليه عمليا منذ فرتة بعيدة. 

والوثيقة املحدثة تتضمن توسيع كبري لفئات األشخاص الذين يحق لهم استخدام اإلجراء 

املبسط للحصول عىل التأشريات، مبا يف ذلك املتعددة، وهو يشمل ممثيل املجتمع املدين 

والصحفيني والعلامء والرياضيني واألقارب املقيمني بشكل قانوين يف بلداننا ملواطنني من 

روسيا واالتحاد األورويب.

والتخاذ القرار بشأن التوقيع عىل االتفاقية املحدثة من قبل مجلس االتحاد األورويب، يجب 

فقط الحصول عىل اغلبية االصوات املؤهلة وليس االجامع وهو امر يبدو من الصعب 

تحقيقه خالل عامني تقريبا وهذا ما يستخدمه البعض من رشكائنا لطلب فرض تحفظات 

والحصول عىل «ضامنات» جديدة حول العبور املبسط يف محاولة لحل مشاكل ومسائل 

من مجاالت اخرى يف العالقات بني روسيا — االتحاد األورويب ولتحقيق طموحات سياسية 

خاصة بهم. وهم حتى يحاولون إلقاء اللوم علينا واتهامنا بالزعم ان الغاء التأشريات وقع 

رهينة ملصالح مجموع معينة من ”املسؤولني املتميزين“. ولكن يف الواقع املشكلة تكمن 

يف ان بعض دول االتحاد االوريب مل تتعلم حتى االن كيف يجب الثقة بالرشكاء وإظهار 

املسلك البناء يف البحث عن حلول مقبولة للطرفني.

ويالحظ وجود حالة مامثلة: التجميد من جانب واحد بقرار من االتحاد األورويب، للمباحثات 

حول عقد اتفاقية اساسية جديدة بني روسيا واالتحاد األورويب. نحن ومع االشارة اىل مرور 

20 عاما عىل اتفاقية الرشاكة والتعاون، نعرتف برصاحة أن العديد من أحكامها باتت قدمية 

واالقتصادية  التجارية  العالقات  تطور  تعكس مستوى وعمق  تعد  تعد صالحة ومل  ومل 
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والسياسية. خالل هذه السنوات الـ 20 تغريت روسيا، وتغري االتحاد األورويب. ويكفي أن 

األورايس،  التكامل  وإنشاء مؤسسات  العاملية يف روسيا  التجارة  االنضامم ملنظمة  نذكر 

ودخلت حيز التنفيذ يف عام 2009، معاهدة لشبونة إلصالح االتحاد األورويب. ولهذا السبب 

يف أن قادة الطرفني توصال إىل قرار مشرتك حول وضع اتفاق جديد ملزم قانونا.

انه ليس رسا أن مصري هذه املفاوضات كان منذ البداية صعبا ومعقدا . ويجب القول ان 

روسيا حاولت من جانبها دفع الوثيقة الجديدة للنظر فيها كوثيقة اطارية اسرتاتيجية من 

شأنها أن تحدد اتجاه تطوير تعاوننا، وتحديد األهداف للمستقبل وسبل تحقيقها.

وماذا عن رشكائنا؟ يف البداية مل يتمكنوا وعىل مدى عام ونصف العام من االتفاق فيام 

بينهم خالل تنسيق التفويض الخاص باملباحثات ومن ثم علقوا الحوار مرتني حول االتفاقية 

االساسية الجديدة — مرة بسبب االزمة يف القوقاز الجنويب عام 2008 ومرة بسبب عدم 

حل موضوع انضامم روسيا إىل منظمة التجارة العاملية. وأخريا، عندما متكنت دولتنا و بعد 

ماراثون بلغ طوله 17 عاما وتضمن الكثري من التنازالت، من االنضامم اىل منظمة التجارة 

العاملية، ، حاول االتحاد األورويب استغالل املباحثات حول االتفاقية القاعدية الجديدة من 

اجل الحصول عىل تنازالت إضافية من جانبنا يف املجال االقتصادي التجاري وبالذات تلك 

التجارة  منظمة  اىل  االنضامم  التفاوض عىل  عليها خالل  الحصول  من  يتمكنوا  مل  التي 

العاملية. يف هذا الصدد، ومرة أخرى، يجب عىل املرء أن يتساءل ما هو االهم بالنسبة 

أو  قادمة،  لعقود  ورمبا  لسنوات  وقوي  سليم  قانوين  إطار  لرشكائنا — صياغة ووضع 

الحصول عىل مكاسب اقتصادية عىل املدى القصري؟

يلفت النظر كذلك املوقف الحذر من جانب االتحاد األورويب بخصوص تعزيز عمليات 

التكامل يف رابطة الدول املستقلة، مبا يف ذلك توقيع روسيا وبيالروس وكازاخستان عىل معاهدة 

االتحاد االقتصادي األورايس. وطبعا نحن نعرف جيدا من يف االتحاد األورويب، وبطبيعة الحال، 

قد ال يعجبه بتاتا استعادة الروابط االجتامعية واالقتصادية ويف مجايل البنية التحتية والنقل 

التي كانت قامئة عندما كانت بلداننا جزءا من دولة واحدة. ولكن هذه حقائق موضوعية، 

ويجب القبول بها واخذها بعني االعتبار متاما كام تقبل روسيا وتاخذ باالعتبار التحوالت 

الداخلية لالتحاد األورويب بعد عدة جوالت من التوسيع واإلصالحات لشبونة. يف النهاية وعند 

تشكيل هياكل وبنى التكامل االورايس سنقوم واىل حد كبري بتكرار تجربة االندماج يف االتحاد 

األورويب ومع األخذ يف االعتبار كل م الدروس اإليجابية والسلبية هناك.



ية
اس

وم
دبل

ال

35

ويف هذا الصدد يجب علينا ان نورد مثال رمزي اىل حد كبري. يف فرتة ما كان االتحاد السوفيتي 

يرص عىل عدم االعرتاف بالسوق االوروبية املشرتكة وبالتايل، عدم االعرتاف بعمليات التكامل 

الدبلوماسية  البعثات  انه تم منع موظفي  الغربية، ووصل االمر اىل  العميقة يف أوروبا 

السوفيتية من دخول مبنى مفوضية السوق األوروبية. وكان يجري حل املشاكل التي كانت 

تظهر بني الجانبني يف الشارع (بكل ما يف هذه الكلمة من معنى) خالل تناول فنجان من 

القهوة يف احد املقاهي العامة. اآلن يثري تذكر ذلك الضحك. وتذكر ذلك يبدو مفيدا النه 

يظهر السؤال اال تكرر القيادات الحالية لالتحاد األورويب نفس الخطأ، عندما ترفض بعناد 

كامل اقامة اتصاالت مع االتحاد الجمريك لروسيا وبيالروس وكازاخستان واللجنة االقتصادية 

األوراسية؟ نحن مقتنعون بأن منطق العالقات الدولية، ومجرد الحس السليم سيضع عاجال 

أو آجال كل يشء يف مكانه واحتامل التوصل إىل اتفاق بشأن التعاون التجاري واالقتصادي بني 

االتحاد االقتصادي األورايس واالتحاد األورويب سيصبح حقيقة واقعة.

كام بينت األزمة األوكرانية، هناك تنافر كبري واختالل يف التوازن بني األهداف املعلن عنها 

من قبل روسيا واالتحاد األورويب يف اتفاقية التعاون والرشاكة والوثائق املشرتكة األخرى، 

والتصور الفعيل لدور روسيا من قبل رشكائنا األوروبيني. ويجب القول ان هؤالء الرشكاء و 

يف ظروف العوملة والحدود املفتوحة وثورة املعلوماتية يبدون املزيد من عدم تفهم دوافع 

روسيا اىل حد يقارب ما كان الحال عليه املواجهة بني الكتلتني يف الرشق والغرب. ووفقا 

ملالحظاتنا هناك عدد كبري من الناس يعتقدون بصدق ان االنضامم الطوعي للقرم اىل 

روسيا، كان مبثابة الضم القرسي وان خط موسكو يف الشؤون األوكرانية يوحي مبا يشبه 

عودة «الطموحات االمرباطوية»، التي تهدف إىل إعادة بناء االتحاد السوفيايت. ومن املحزن 

أن وسائل االعالم القريبة من االتحاد االورويب تقوم بتكرار هذه وغريها من الخدع وهي 

اآلن تاخذ شكل الحملة الهستريية املناهضة لروسيا. ويجب القول ان هذه التصورات 

لن  العامل» ولو كانت مبسطة  والكاريكاتورية عن بعضنا لالخر وعن «صورة  املختلقة 

تقربنا من بناء أوروبا موحدة تستند عىل أساس وقاعدة من الثقة املتبادلة.

وسيبني الزمن هل سيتمكن االتحاد األورويب وروسيا أخريا تخطي النموذج البدايئ للعالقات 

”املورد — املستهلك“ واالنتقال إىل مستوى جديد، وأعىل من التعاون. سيتعلق الكثري 

بالقدرة املتبادلة بالتخيل واالبتعاد عن األفكار النمطية القدمية واالستعداد املتبادل للبحث 

عن معايري مقبولة من الطرفني للتعاون، مبا يف ذلك يف منطقة“ التجاور املشرتك“ عىل 
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أساس املبادئ املكرسة يف اتفاقية التعاون القاعدية الجديدة و ”خارطة الطريق“ للمجال 

املشرتك لألمن الخارجي.

وأكرر واقول اين لعىل قناعة عميقة من انه ال يوجد بديل للرشاكة بني روسيا واالتحاد 

األورويب عىل املدى الطويل. أولئك الذين يحاولون رضب احدنا باالخر يفهمون بشكل 

جيد ان املستقبل لصالح تعاضد وتكامل االمكانبات التجارية واالستثامرية، واإلمكانات 

التكنولوجية والفكرية لدى اثنني من أكرب الالعبني يف املجال األورويب. وهم يدركون كم 

من  حقا  مستقلة  قارية  «نواة»  اقامة  الشاملة  العاملية  لخططهم  بالنسبة  هي خطرية 

لشبونة اىل فالديفوستوك، التي يجب عليها ان تلعب دور حلقة الوصل بني مراكز القوى 

االقتصادية والسياسية يف أوروبا وآسيا.

ومن املناسب هنا أن نتذكر كلامت الرئيس فالدميري بوتني يف منتدى بطرسبورغ االقتصادي 

التقليدي  تعترب رشيكنا  اوروبا  ان  فيها عىل  اكد  التي  العام،  من هذا  مايو  الدويل يف 

واالقتصادي الهام ، ونريد بصدق أن يكون االمر كذلك يف املستقبل. ودعا الرئيس الرويس 

االتحاد األورويب والدول االوروبية «ليك تتحرك بشكل مطرد نحو التوصل إىل اتفاق إطاري 

وقاعدي جديد حول الرشاكة والتعاون بني روسيا واالتحاد األورويب.»

نأمل بأن االتحاد األورويب ستسود فيه القوى الرصينة التي تدرك مدى مسؤوليتها يف مجال 

ترسيخ ودعم السالم يف القارة الذي متكن اجدادنا بصعوبة فائقة من فرضه والتوصل اليه. 

وبتحقيق ذلك يجب التخلص من عادة تقسيم الدول اىل «معلمني» و «طالب» والتخيل 

عن منطق العقوبات املعيب والحرب الباردة وغريها. ويف أساس تعاوننا يجب وضع مبادئ 

املساواة وعدم تجزئة األمن ومراعاة توازن املصالح. وينبغي أن نسرتشد تجاه بعضنا البعض 

بقسم ابقراط الذي ينطبق متاما عىل العالقات الدولية: «ال تقم مبا يرض». إذا ابدى االتحاد 

األورويب االستعداد للعمل عىل هذا األساس، ميكن اعتبار الذكرى الـ20 التفاقية الرشاكة 

والتعاون مبثابة نقطة االنطالق لتنفيذ حلم اقامة اوروبا املوحدة املوجود منذ قرون طويلة.

Международная

ЖИЗНЬ
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العامل الكوري الشاميل وتعزيز موقف روسيا يف اسيا. 
يف ماذا تكمن اهمية املسألة الكورية بالنسبة لروسيا؟

غيورغي تولوريا
بروفيسور، دكتور يف العلوم االقتصادية

rusmirasaf@yandex.ru

اناتويل توركونوف
العلوم  الروسية، دكتور يف  العلوم  اكادميية  اكادميي يف 

السياسية
tork@mgimo.ru

باتت السياسة الخارجية الروسية املتسمة بطابع املبادرة واالرصار املتتايل يف العديد من مناطق 

النزاعات يف العامل، باتت يف السنوات االخرية من اهم العوامل يف الحياة الدولية. ويف بعض 

الحاالت االكرث سخونة (عىل سبيل املثال، يف القضية السورية) تم تحقيق نجاحات دبلوماسية 

كبرية وجدية . ويف الوقت نفسه، ال تزال توجد عىل امتداد الحدود الروسية، مناطق مفعمة 

باملشكالت اكرثها طوال من حيث الزمن وخطورة يف إمكاناتها شبه الجزيرة الكورية.

هذه املنطقة تعترب «الخارصة الرخوة» بالنسبة للرشق االقىص الرويس وهي ال تزال تشكل 

مصدرا للمفاجآت بالنسبة ألوساط الخربة وللجمهور كذلك. يف كوريا عىل مدى عقود بعد 
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مرحلة «ساخنة» من   الحرب التي مل تنته بعد من الناحية القانونية بل يبو انها تحولت 

عمليا اىل نزاع بطيئ، ال تزال تجري احداث درامية الطابع يف العالقات بني الكوريتني ويف 

الحياة الداخلية للخصمني اللدودين — الشامل والجنوب.

يف العام املايض حاول الزعيم الكوري الشاميل كيم جونغ أون يف البداية تخويف وترويع 

بتنفيذ  املتحدة وقام  الواليات  الجنوبية وضد  نووية ضد كوريا  بالتهديد برضبة  العامل 

النووية. بعد ذلك قام بشكل مفاجئ  التجارب  عمليات اطالق صاروخية والعديد من 

باالنتقال اىل «دبلوماسية االبتسامات» التي قابلتها بشكل متشائم وبالكثري من الشكوك 

الواليات املتحدة وجمهورية كوريا اللتني ال تزاالن تأمالن بانهيار النظام يف كوريا الشاملية 

من الداخل وال ترغبان بأي حال من االحوال باالعرتاف برشعيته.

بعد ذلك جاءت األحداث التي وقعت يف كوريا الشاملية عند اقرتاب نهاية العام املايض 

— التخلص من زوج عمة كيم جونغ اون بشكل علني واستعرايض، والذي كان يسعى 

لشغل دور «الرجل الثاين» يف البالد، ومن ثم القضاء عىل اقاربه وانصاره، االمر الذي ولد 

الكثري من املخاوف بشأن استقرار النظام، ولكنها رسعان ما تبددت. ومتيزت بداية عام 

بسبب  انكبح  ذلك  كل  ولكن  الجنوب  مع  للحوار  الشامل  من  دعوات  بصدور   2014

املناورات العسكرية الواسعة النطاق مبشاركة القوات االمريكية يف جنوب شبه الجزيرة 

وهو ما تسبب بتأرجح البندول يف اتجاه التوتر من جديد.

يف شباط/فرباير املايض عقدت يف بهامنونجوم وبعد سبع سنوات من التوقف لقاءات عىل 

مستويات عالية ولكنها مل تصبح نقطة انعطاف مشهودة نحو الحوار. وبشكل طبيعي 

املنطقة  نتوقع من هذه  ان  ماذا يجب  القدمية.  السابقة  االسئلة  تظهر من جديد كل 

املجاورة لروسيا وماهو مدى االستقرار فيها وما هي احتامالت حدوث تطورات إيجابية 

ميكن ان تلبي املهامت االقتصادية والسياسية لروسيا؟ وماذا ميكن و يجب ان تفعل روسيا 

لتحقيق ذلك.

ويجب القول ان دور شبه الجزيرة الكورية يف تنفيذ سياسة «االنعطاف نحو الرشق»، 

املتنامية برسعة  الهادئ  واملحيط  اسيا  منطقة  قوية يف  مواقع  روسيا عىل  اي حصول 

كبرية، مل يتم حتى االن، وحسب اعتقادنا، تقييمه بالشكل املطلوب. وتجدر االشارة اىل 

ان شامل رشق اسيا تعترب بالنسبة لروسيا مبثابة البوابة اىل منطقة اسيا واملحيط الهادئ. 

ويف ذات الوقت تعترب كوريا «املفتاح» الرضوري لدخول شامل رشق اسيا. ولكن عىل 
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الرغم من ذلك كانت روسيا ومنذ العصور القيرصية تفتقد دامئا إىل املوارد واألنشطة 

واإلبداع من أجل االستغالل األمثل إلمكاناتها فيام يتعلق كوريا. هذا عىل الرغم من ان 

دور روسيا مطلوب هناك بالذات. ويجب القول ان دور روسيا يف غاية االهمية بالنسبة 

باجتذاب روسيا اىل طرفه. وال تستطيع  الجمهوريتني يرغب  لكوريتني وكل من هاتني 

تجاهل الدور الرويس حتى الدول الكربى املنغمسة يف عملية حل «العقدة الكورية» 

(عىل الرغم من محاولتها لذلك يف الكثري من االحيان)، واملقصود هنا الواليات املتحدة 

والصني واليابان.

االقليمية وكذلك  الكورية يف حل املشكالت  املسألة  ان روسيا تشارك يف  الواضح  ومن 

العاملية التي لها عالقة قوية بأمنها وبالنهضة االقتصادية يف منطقة الرشق االقىص الرويس 

وهي منطقة معقدة ومفعمة باملشاكل (وهو أمر مهم من وجهة نظر تعزيز وحدة ارايض 

اجتامعات  كل  عمليا يف  اليها  التطرق  ويجري  دولية،  اهمية  كوريا  وملشكلة  الدولة). 

املسؤولني الرسميني الروس مع ممثيل الدول الكربى واملنظامت الدولية. وتجدر االشارة اىل 

ان النشاط الرويس يف كوريا يلعب بالنسبة لدول آسيا واملحيط الهادئ دور الكاشف عن 

املنطقة  هذه  يف  االمن  تعزيز  يف  فعيل  بشكل  املشاركة  يف  لدولتنا  الحقيقي  االهتامم 

وتنميتها االقليمية (1).

كيف يجب ان يكون محور واتجاه نشاطاتنا يف كوريا؟ نحن نضطر النتهاج االزدواجية 

يف موقفنا. من جهة، يهمنا كثريا الحفاظ عىل نظام حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل 

انفتاح  من  نستفيد  قد  وبدون شك  له.  التحدي  بتوجيه  الشاملية  كوريا  تقوم  الذي 

النه  الدولة  هذه  يف  اقتصادي  تقدم  حدوث  ومن  الشاملية  كوريا  جانب  من  اكرب 

وبدون ذلك من املستحيل حدوث تعاون متبادل املنفعة يف منطقة شامل رشق آسيا. 

يف  النظام  تغيري  وحتى  والضغط  بالقوة  املشكلة  حل  محاوالت  تعارض  روسيا  لكن 

مصالحنا  يلبي  الكورية  الجزيرة  شبه  يف  االستقرار  ان  يف  شك  ال  الشاملية.  كوريا 

منطقة  يف  الرفاهية  انتشار  عىل  تساعد  القائم  الوضع  عىل  املحافظة  ان  الحيوية. 

الرشق االقىص وتطوير التعاون االقتصادي يف آسيا، ومنع تدهور العالقات بني الواليات 

املتحدة والصني.

ان تجربة التسعينيات املعقدة دلت عىل انه، وبدون وجود عالقات طبيعية مع كوريا 

الشاملية وبدون اتصاالت مستمرة معها، تتعرض السياسة الروسية يف كوريا «للركود» 
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وتبقى روسيا عىل هامش التسوية املتعددة األطراف. وهذا امر طبيعي ال يثري االستغراب 

العوامل  اهم  احد  تزال  وال  كانت  الرغم من كل يشء  يانغ وعىل  بيونغ  الن سلطات 

الحاسمة يف الوضع الكوري. وال شك يف ان روسيا معنية يف التعاون مع كوريا الشاملية 

بنفس القدر الذي تبدو فيه كوريا الشاملية معنية بالتعاون مع روسيا. لقد متكن الكوريون 

الشامليون من تحقيق اهدافهم بدون اللجوء الينا (كام تبني من تجربة ربع القرن االخري). 

وهذا يعني ان مدى صالبة وثبات موقفنا يف شبه الجزيرة الكورية ومدى مساهمتنا يف 

حل مشكالتها بشكل بناء، يرتبط بالذات بعالقات روسيا مع كوريا الشاملية ومع مستوى 

هذه العالقات.

كوريا  ترصفات  عن  والسكوت»  للتغايض  التربير»  مبثابة  ذلك  اعتبار  يجوز  ال  ولكنه 

به  الصني  اتهام  يجري  امر  به، وهو  تقوم  النظر عام  بغض  معها  والتساهل  الشاملية 

بانها «تشجع»  اتهام روسيا  البعض  يحاول  الشاملية).  لكوريا  الرئييس  الحليف  (تعترب 

سلوك بيونغ العدايئ ويزعمون ان روسيا تقوم بذلك لسبب الحنني للاميض السوفيتي. 

ولكن هذا كله افرتاء واضح وهو بعيد كل البعد عن الحقيقة والواقع. يجب القول ان 

انطالقا من  (ولكنها،  الشاملية  كوريا  السائد يف  الداخيل  الوضع  توافق عىل  ال  روسيا 

متسكها مببدأ عدم التدخل، ال تنوي يف ذات الوقت تقديم «النصائح» لها يف هذا املجال) 

وال عىل السلوك االستفزازي الذي تنتهجه هذه الدولة يف الجوار املحيط. مسلك روسيا 

يف هذا املجال يبدو يف غاية املنطق واملوضوعية والعدالة وينطلق من رضورة الدفاع 

عن املصالح املرشوعة لكل اطراف العالقات الدولية. بالطبع الحديث ال يدور بتاتا عن 

دعم الشامل يف مواجهته مع الجنوب او يف «تساوي بعد» روسيا عن الكوريتني الشاملية 

من  كل  مع  العالقات  االحيان).  بعض  يف  سيئول  سلطات  ذلك  ترى  (كام  والجنوبية 

الكوريتني رضورية وذات قيمة متساوية وجمهورية كوريا أصبحت الرشيك االقتصادي 

بشكل  تكبح  وواشنطن  سيئول  بني  التحالف  عالقات  ولكن  آسيا.  يف  لروسيا  الواعد 

بني  العالقات  املشكالت يف  الجنوبية الن  العالقات بني روسيا وكوريا  موضوعي تطور 

موسكو وواشنطن كثرية.

العوامل  كبري من  يبقى واىل حد  الشاملية  كوريا  ان عامل  القول  الشكل ميكن  وبهذا 

االساسية الحاسمة. ويدل تحليل االمور عىل انه ومهام كتبت الصحافة الغربية (وغالبا ما 

الشعبية) ال  الدميقراطية  النفسية ضد جمهورية كوريا  الحرب  يكون ذلك من عنارص 
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القائم يف  النظام  يوجد حتى االن اي احتامل كبري بان يتم يف املستقبل املنظور تغيري 

كوريا الشاملية من الخارج وكذلك ال توجد اية دالئل عىل انه سينفجر وينهار من الداخل. 

علينا أن ننطلق من الواقع: يجب التعاون والتفاعل مع سلطات بيونغ يانغ عىل مدى 

فرتة تاريخية طويلة.

ولكن ما الذي يحدث يف كوريا الشاملية يف واقع االمر ؟

واقع كوريا الشاملية والخيارات الحتمية امامها

الفرتة التي تلت وفاة الزعيم كيم جونغ ايل يف كانون االول/ديسمرب 2011 كانت مثرية 

ودرامية فعال. لقد دخل كيم جونغ أون يف رصاع، مل يكن حتى مع املعارضة بل من اجل 

حيلولة دون ظهورها، واتسم هذا الرصاع بشكل قاس غلب عليه طابع القرون الوسطى. 

تم يف صيف 2012 ابعاد وإقالة املارشال يل يونغ الذي كان يرى عىل ما يبدو انه ميلك 

الحق بالتعبري عن رأيه، ومل تكن تلك االقالة اال البداية فقط. مع حلول نهاية عام 2013 مل 

يبق اي شك يف ان كيم جونغ اون ومن اجل الحصول عىل السلطة املطلقة لن يتوقف امام 

دور  بلعب  الذي حلم  تايك  القضاء عىل جانغ سونغ  تم  قاسيا.  كان  اي ترصف مهام 

«الويص» (تدل املعطيات الكورية الجنوبية عىل ان املذكور رغب فعال بتقييد وتحديد 

الشاب) وتم عرض ذلك وفقا لقوانني استعراضات «ريالتي شو». كانت  الزعيم  سلطة 

عملية اعدام جانغ سونغ تايك واقاربه واالضطهاد الكبري الذي تعرض له انصاره مبثابة 

التحذير الشديد والقايس اىل كل من يجرؤ عىل التشكيك يف «توجيهات «الزعيم ويتجرأ 

عىل اعتامد خط خاص به. ومل يردع كيم الشاب وجود صلة قرابة كبرية بني والده واملارشال 

الذي كان ذنبه الوحيد هو محاولته تنفيذ وصية اب كيم بعد وفاته.

االن باتت تبدو بشكل اوضح اولويات كيم جونغ أون: من ناحية يحاول الزعيم الجديد 

عرض منط جديد (مثل تنفيذ فعاليات دعائية تضمنت ظهور مييك ماوس عىل خشبة 

املرسح، واالستقبال الرائع لالعب كرة السلة االمرييك الغريب االطوار د. رودمان) الخ.، 

وكذلك التقرب من الشعب اىل حد االبتذال والشعبوية. ولكن عمليا ويف ذات الوقت قام 

الزعيم الشاب بتعزيز أسس النظام السيايس الحايل للحد االدىن، وذلك ليس فقط من اجل 

املحافطة عىل الذات بل ومن اجل ترسيخ الذات. منذ بداية استالمه للسلطة تم اتخاذ 

اجراءات قاسية مثل اغالق الحدود امام كل من يحاول الفرار وامام املهربني ومامرسة 
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االضطهاد بحق كل من ال يبدي الوالء للنظام (وخاصة بني العسكريني) وتوجيه بعثات 

التفتيش اىل املناطق والدعوة لتشديد الكفاح ضد «العقيدة املعادية» ومعاقبة أولئك 

الذين يهتمون بثقافة الغرب وكوريا الجنوبية وبنمط الحياة هناك (2).

وبهذا الشكل ميكن القول ان موضوع ماهية االسرتاتيجية التي سيتبعها كيم جونغ اون يف 

قيادته للبالد، يبقى مفتوحا. هل سيستخدم الزعيم الشاب «حرية اليدين» التي حصل 

عليها لقاء مثن كبري جدا، يف تنفيذ عمليات اصالح اختمرت منذ فرتة طويلة وطال انتظارها، 

عىل اساس «اشرتاكية جوتيش» او سيواصل السري عىل خط النظام املتجمد وغري الفعال 

املوجود يف بالده؟ يبدو واضحا انه وبسبب الوضع الجيوسيايس لهذه الدولة (تجاورها مع 

كوريا الجنوبية، الدولة االقوى واالكرث ثراءا واملدعومة من قبل املجتمع الدويل التي تنتهج 

الهدف االسرتاتيجي املتمثل يف ابتالع الشامل) ال ميكن لقادة كوريا الشاملية ان يسمحوا 

النفسهم القيام باية تجارب قد تعرض امن النظام للخطر.

ومع ذلك ميكن القول انه لهجات جديدة ظهرت عىل مستوى تحديد الهدف عىل الرغم 

الجديدة ليست اال دمياغوجية معتمدة. لقد  الطروح  البعض يرى ويعتقد ان  ان  من 

وعد كيم جونغ اون بانه مل تعد هناك حاجة «لشد االحزمة عىل البطون» واعلن اعتامد 

والتنمية  االسرتاتيجية  النووية  للقوات  املتوازي  التعزيز   — تشجني»  «بيون  خط 

االقتصادية (3). وعىل الرغم من كل الغموض واالزدواجية املوجودة يف هذا الشعار اال 

انه يعترب مبثابة التقدم املحدد باملقارنة مع خط «الشيوعية العسكرية « — «سونغون» 

اي منح االولوية للقوات املسلحة ويف هذه الحالة يبقى االقتصاد مهمال وال يدور اي 

حديث عنه. يجري بشكل واسع استغالل شعارات عن «الدولة القوية « وعن «االزدهار 

االقتصادي» مع  العمالق  «بناء  القوية واملزدهرة» وعن  «الدولة  بدون حدود» وعن 

(4). ولكن والحق يقال ال يزال ذلك يظهر  اللهجة عىل منو مستوى املعيشة  الرتكيز يف 

الجبال  يف  الثلج  عىل  تزحلق  منتجعات  بناء  (مثل  االستعراضية  املشاريع  يف  فقط 

املقرتبة  املتوسطة»  النخبة و»الطبقة  املائية) وكذلك تحسني مستوى حياة  والحدائق 

منها. ولكن وجود «األغنياء يف بلد فقري» قبل الزيادة العامة يف مستويات املعيشة — 

انه الطريق املعتمد يف الكثري من الدول...

عمليا ميكن القول ان النخبة يف جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية تقف عىل حافة 

«العقد  وتنفيذ  تطبيق  عىل  تساعدها  ان  ميكن  جديدة»  وطنية  «فكرة  عن  البحث 
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االجتامعي» الجديد بدال من عقيدة التقشف واملساواة التي عفا عنها الزمن (والتي ال 

كوريا  تخلت  لقد  املحارصة».  «القلعة  نفسية  من  وبدال  نفسها)  بحق  النخبة  تطبقها 

الشاملية عن األيديولوجية املاركسية، وهي تقول علنا ان «فكرة جوتيش، املستندة إىل 

اللينينية ليست فكرة ماركسية من حيث جوهرها بل هي  تراث املاركسية واملاركسية 

عقيدة ثورية مغايرة متاما تصلح للقرن الحادي والعرشين» (5). يبدو ان هذه العقيدة 

التي  الكورية، و»التفسري الخالق» لتعاليم كيم ايل سونغ  القومية  املعدلة تستند عىل 

اخذت اكرث فأكرث تحصل عىل مالمح التعاليم الدينية (ما يشبه الكونفوشيوسية). ومن 

املعروف ان العقيدة الدينية ميكن ان تفرس باشكال مختلفة...

وهل من املمكن فعال تحقيق عملية اصالح حقيقية يف االقتصاد؟ يف اواسط عام 2012 

تنفيذ  إلمكانية  مناقشة  عملية  تشهد  الشاملية  كوريا  بان  تفيد  كثرية  عالمات  ظهرت 

«اجراءات اقتصادية» محدودة عىل اساس توجيهات 28 حزيران/يونيو 2012 (6). وهذه 

التدابري تضمنت عمليا السامح «بالعمل العائيل الخاص» يف املجال الزراعي مع تقاسم 

املنتجات مع الدولة بنسبة 3:7 . واما يف الصناعة فبدأ تطبيق «نظام االدارة الجديد» الذي 

ينص عىل زيادة األجور، واالستقالل االقتصادي للمؤسسات. ولكن وكام حدث يف املايض، و 

الحزبية،  الكوادر  ومعارضة  املوارد  ونقص  العسكري  السيايس  املوقف  تفاقم  بسبب 

الغاء « نظام االدارة  انه مل يتم بشكل رسمي  الرغم من  انكبحت عملية االصالح عىل 

الجديد» (7). وتتكرر القصة القدمية: هذه ليست املرة االوىل التي تقوم فيها قيادة كوريا 

الدميقراطية برتك الرسن مرة ومن شده مرة اخرة بقوة يف مجال الرقابة االقتصادية. ويف 

كل مرة تستغرب ملا ال تعطي «انصاف الحلول» النتيجة االيجابية املتوقعة.

لكن هذا ال يعني أن «التجميد االقتصادي» سيستمر إىل أجل غري مسمى. ولكن والحق 

يقال ال تشهد العبارات واملصطلحات املستخدمة بحق «عصابة جانغ سونغ تايك» الذي 

ان  الصحف  (تحدثت  عمدا  منخفض  بسعر  الخارج  اىل  االقتصادية  املوارد  ببيع  اتهم 

العاملي  الفحم الصلب أو األنرتاسيت بسعر يقل عن السعر  الصينيني متكنوا من رشاء 

مبقدار مرة ونصف مرة) (8) وكذلك العبارات الخاصة مبواالة الرأساملية واالنصياع لها 

وبوجود عالقات بدولة واحدة محددة (الصني)، ال تشهد بتاتا لصالح االعتقاد بان الزعيم 

االنفتاح  يف  الصيني  للطريق  وفقا  ”للتحرك  مستعدا  سيكون  الشاب  الشاميل  الكوري 

االقتصادي“. ولكن عىل الرغم من ذلك نرى انه تم دفع االقتصاد اىل املقام االول يف 
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بات يدرك جيدا  انه  2014 وهو ما يدل عىل  الزعيم كيم مبناسبة حلول عام  حديث 

املشكالت التي تعاين منها بالده بشكل ملح (9). عىل ما يبدو اخذت سلطات بيونغ يانغ 

تدرك ان السري عىل الطريق التقليدي ”لالقتصاد االشرتايك وفقا للخطط“ لن يحل هذه 

املشكالت.

تجدر االشارة اىل ان اقتصاد كوريا الدميقراطية بات ومنذ فرتة بعيدة متعدد االتجاهات. 

القطاع الحكومي العام يبدو نصف مشلول (طبعا باستثناء املجمع الصناعي العسكري 

املتضخم جدا) يتجاور مع قطاع شبه سوقي (رمادي الطابع) ميارس العمليات التجارية 

الخارجية — مع الصني باملقام االول- وهو يقوم بعمليات تجارية خاصة ويقدم خدمات 

الكيانات  ”للسلع“ مبشاركة  قطاع  املالية. وهناك  اللوجستية وحتى  الخدمات  فيها  مبا 

وللعساكر.  االمنية  وللهيئات  والحزبية  واالقليمية  االدارية  للهيئات  التابعة  االقتصادية 

وتفيد املعلومات املتوفرة بان حجم هذه العمليات يعادل ميزانية الدولة العامة.

ويستحق االهتامم الخاص موضوع املناطق االقتصادية الحرة: تخوض كوريا الشاملية منذ 

فرتة بعيدة تجارب مع هذا النوع من النشاط االقتصادي ولكن النجاح مل يحالفها بشكل 

الترشيعات والقوانني ووجود خطر حدوث  كبري حتى االن وذلك بسبب عدم شفافية 

تغيريات ارادية يف قواعد اللعبة (وهناك امثلة كثرية عىل حدوث ذلك) وبشكل عام بسبب 

للجنة  املكتملة  الجلسة  قررت  لقد  االستثامري.  املناخ  مجال  املواتية يف  غري  الظروف 

املركزية لحزب العمل الكوري يف اذار/مارس عام 2013 إنشاء مناطق سياحية ومناطق 

التجارة الحرة. وتم يف ايار/مايو صدور قانون حول ذلك تضمن انشاء حوايل 14 منطقة 

اقتصادية حرة يف مختلف واليات من البالد (10).

لقد دلت االحداث املتعلقة بالقضاء عىل كتلة جانغ سونغ تايك يف كوريا الشاملية عىل ان 

هذه الدولة شهدت من حيث الجوهر تشكل منوذج حكم ”اوليغاريش“ الطابع وفيه تقوم 

هذه الفئة او تلك من النخبة باستخدام موقعها االداري وسلطتها ليك تسيطر عىل قطاعات 

كاملة من االقتصاد. وتفيد بعض املعطيات بان قضية جانغ سونغ تايك ترتبط بالذات مع 

عدم الرغبة يف تقاسم السيطرة عىل التيارات املالية واملوارد املالية الضخمة مع اي احد 

اخر مبا يف ذلك تصدير الفحم واملعادن واملوارد الحية البحرية (11).

ويجب االعرتاف بان التحوالت يف كوريا الشاملية ميكن ان تتكلل بالنجاح فقط يف حال 

توظيف االستثامرات املالية وهو امر ال ميكن الحصول عليه اال من خارج البالد. يف الوقت 
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الراهن تعترب الصني الجهة املانحة االكرب لكوريا الدميقراطية، مبا يف ذلك يف مجال االستثامر 

”باالستعامر  الصني  جانب  من  االقتصادي  االقتحام  هذا  البعض  ويوصف  اإلنتاجي. 

االقتصادي“ لكوريا الدميقراطية. ولكن يف حال تطبيع جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية 

لعالقاتها مع املجتمع الدويل وعودة عالقاتها الدولية اىل الوضع الطبيعي مبا يف ذلك يف 

مجال التعاون مع كوريا الجنوبية، سيكون مبقدور هذه االخرية بالذات شغل املركز الرائد 

يف مجال توظيف االستثامرات يف شامل شبه الجزيرة الكورية ويف عملية تطويره وتحديثه.

العزلة السياسية لكوريا الشاملية: االسباب والعواقب

سؤال: كيف ميكن التوصل ولو اىل خروج جزيئ من العزلة التي تعاين منها كوريا الشاملية 

يعترب من  امر  الجنوبية وهو  كوريا  الغرب ومع  مع  اون  كيم جونغ  وتحسني عالقات 

الرشوط االساسية التي ال بد منها لتحسني الوضع االقتصادي لكوريا الشاملية؟

حتى اآلن، ال يزال الوضع يتطور يف ”حلقة مفرغة“. الطبقة السياسية يف الواليات املتحدة 

ما زالت ال تستطيع القبول بتقديم اي تساهل كان مع نظام توتاليتاري مثل النظام القائم 

يف بيونغ يانغ. اما كوريا الجنوبية فهي ال ترغب باالعرتاف بجمهورية كوريا الدميقرطاية 

مبثابة الرشيك املتساوي الحقوق وهي ال تزال تحلم بالتوحيد القريب. باالضافة لذلك 

للسيطرة“ يف هذه  توتر خاضعة  ”بؤرة  باملحافظة عىل  معنية  املتحدة  الواليات  تبدو 

املنطقة الحساسة بالقرب من الحدود مع الصني وذلك الستخدام هذا العامل كرادع للصني 

مع املحافظة عىل التواجد العسكري االمرييك يف املنطقة. اما الصني فمن املستبعد ان 

تفرح كثريا لعودة الدفء يف العالقات بني الواليات املتحدة وكوريا الشاملية وتزايد النفوذ 

االمرييك يف املنطقة املحاذية لها. ويجب القول ان توحيد الكوريتني ال يهم كثريا اي طرف 

كان وميكن القول ان هدف كوريا الجنوبية يف املستقبل هو ابتالع كوريا الدميقراطية وهو 

امر تدعمه الواليات املتحدة.

وتجدر االشارة اىل ان احداث العقود االخرية ميكن ان تدخل ضمن مخطط بسيط يسمى 

”بالبندول املتأرجح“. الضغط املستمر عىل بيونغ يانغ يجربها عىل العسكرة واالستفزازات 

تليها زيادة يف الضغط ومن ثم تأيت محاوالت للمفاوضات لتجنب تدهور الوضع بشكل 

الحرج. ويف ذات الوقت يجري النظر اىل اي انتقال عىل عملية املفاوضات والقبول باي 

حلول وسط من قبل كوريا الشاملية، كعالمة ضعف وسبب ملحاولة اخضاع بيونغ يانغ 
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حتى النهاية وهو ما يتسبب حتام باتخاذ خطوات حادة جديدة من جانب كوريا الشاملية 

ويؤدي اىل تدهور دوري يف الوضع.

هذه الشكل يتكرر املرة بعد االخرى ولكن وبعد وصول كيم جونغ اون اىل السلطة ازداد 

حيز وسعة تذبذب البندول، رمبا بسبب عوامل ذاتية بحتة. فبعد توصل املتفاوضني من 

كوريا الشاملية والواليات املتحدة اىل صيغة ما للتعامل يف مجال املشكلة النووية وحول 

الخطوات الالحقة لتطبيع الوضع (ما يسمى باتفاقات الطفرة يف 29 شباط عام 2012) 

ظهرت عىل الفور مشكلة اطالق صاروخ فضايئ كوري شاميل يف نيسان عام 2012 (وتكلل 

بالفشل). هذه الخطوة كان مخططا لها منذ فرتة بعيدة، مبناسبة الذكرى املئوية مليالد   

كيم ايل سونغ، ورمبا كان يجب االنتظار والتوقف عن املفاوضات حتى تنتهي الضجة 

للصواريخ  الشاملية  كوريا  ”إطالق  بحظر  الدويل  األمن  مجلس  بقيام  ارتبطت  التي 

البالستية“. ولكن الواليات املتحدة وعىل الرغم من ابالغها بخطط كوريا الشاملية قامت 

كوريا  جانب  من  انتهاكا  مبثابة  اعلنته  فتم  الصاروخ“  ”إلطالق  بالنسبة  اما  باالتفاق، 

الشاملية، وتال ذلك تنديد وادانة من مجلس األمن الدويل وهو ما تسبب بتصاعد التوتر 

وتوقف االتصاالت.

وبعد االطالق الدوري الناجح هذه املرة لصاروخ كوري شاميل يف 12 كانون االول عام 

2012 قام مجلس االمن باختيار اكرث شدة (وذلك بخالف التنديد يف نيسان عام 2012)، 

واصدر قراره رقم 2087 يف 22 كانون الثاين/يناير 2013. وردت كوريا الشاملية عىل ذلك 

باالعالن انه ”مل يعد هناك أي محادثات سداسية، وال البيان املشرتك الصادر يف 19 ايلول/

سبتمرب“ (12). وكعالمة احتجاج قامت كوريا الشاملية بتنفيذ تجربة نووية ثالثة (12 شباط/

فرباير 2013). ورد مجلس األمن الدويل يف يوم 7 اذار/مارس 2013 باعتامد قراره رقم 

2094 الذي فرض عىل بيونغ يانغ عقوبات اشد قسوة التي جاء ردها عىل شكل تيار من 

الترصيحات القاسية جدا والتهديد بتوجيه رضبات نووية ضد أعدائها، وتوعدهم ”بانها 

ستمحيهم من عىل وجه االرض“ (13).

الجنوبية ”يك  الكورية  االمريكية  العسكرية  املناورات  تنفيذ  تم  املعاكسة  الجهة  ومن 

ريزولف“ و“فوول ايغل“ وتم خاللها نقل اسلحة هجومية اىل كوريا. وقررت واشنطن نرش 

العاملي يف أالسكا، ونرش  الصاروخي  الدفاع  اعرتاضية إضافية كجزء من نظام  صواريخ 

بطارية صواريخ ”باتريوت“ حول قاعدة للقوات الجوية يف غوام، ومن هناك كام هو 
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معروف انطلقت قاذفات ”يب52-“ الثقيلة لتنفذ طلعات فوق كوريا، وكذلك نفذت السفن 

الحربية االمريكية عمليات دخول اىل املياه الكورية الجنوبية بشكل دوري وهي القادرة 

عىل حمل اسلحة نووية عىل متنها. وحلقت القاذفات االمريكية االسرتاتيجية بالقرب من 

حدود كوريا الدميقراطية وهي تحمل اسلحة نووية. ويف يومي 2 و8 اذار/مارس 2013 

بالتدرب عىل تنفيذ  الثقيلة مع طائرة شبح من طراز ”يب2-“  قامت قاذفات ”يب52-“ 

هجامت نووية وهمية ضد اهداف داخل ارايض كوريا الشاملية (14). ويف اذار 2013 أعلنت 

كوريا الدميقراطية انسحابها من اتفاقية الهدنة عام 1953 واالتفاقات مع كوريا الجنوبية، 

وقطع الخط الهاتفي ”الساخن“ بني ممثيل وزارات الدفاع يف الواليات املتحدة وكوريا 

الشاملية وكوريا الجنوبية. ويف نيسان قررت بيونغ يانغ إغالق املرشوع املشرتك االخري مع 

سيئول — مجمع كيسون الصناعي.

ولكن فجأة (ومع انتهاء املناورات االمريكية الكورية الجنوبية) هدأت هسترييا الحرب يف 

املنطقة واقر كيم جونغ أون الحقا بشكل غري رسمي بأنه ”ترسع“ بعض اليشء. وصدرت 

املقرتحات من بيونغ يانغ حول عقد اتفاق سالم مع الجنوب، وعقد لقاءات مع الواليات 

املتحدة عىل مستويات عالية وغريها (15). يف نفس الوقت اصبح واضحا يف جميع أنحاء 

العامل، أن تهديدات كوريا الشاملية غري قابلة للتنفيذ الن ذلك سيكون مبثانة االنتحار 

بالنسبة لها. واضطرت كوريا الشاملية يف املحصلة للقبول برشوط الجارة الجنوبية حول 

تنازالت  الصناعي يف كيسون ووافقت عىل االتصاالت دون  العمل يف املجمع  استئناف 

متوقعة من جانب الخصم. لهذه االسباب بالذات قابلت الواليات املتحدة وكوريا الجنوبية 

بتشاؤم وشكوك املبادرات السلمية الكورية الشاملية واعتربتها عالمة ضعف، حاسبة ان 

سياسة العزل والضغط عىل بيونغ يانغ ستعطي مثارها عاجال ام اجال.

مبادرات بيونغ يانغ مع حلول رأس السنة يف عام 2014 الخاصة بتحسني العالقات مع 

كوريا الجنوبية بدت كذلك غري مقنعة وتم عمليا رفضها ايضا. من غري املستبعد ان نشهد 

فرتة جديدة من التوتر وتفاقم العالقات بسبب املناورات العسكرية الدورية للواليات 

املتحدة وكوريا الجنوبية ”يك ريزولف ”وفوول ايغل“ من نهاية شباط واىل بداية نيسان 

عام 2014. ويف اطارها هناك سيناريوهات حول ”اقتحام واحتالل بيونغ يانغ“ (16). من 

جانبها حذرت كوريا الشاملية من أن تنفيذ هذه املناورات سيكون مبثابة إعالن ”حرب 

نووية شاملة“ و انها ”ستدمر بشكل مميت العالقات بني الكوريتني“ (17).
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يجب القول ان الزعيم الكوري الشاميل الشاب كاد يعترب يف البداية مبثابة ”غورباتشوف“ 

الكوري ولكنه ومع بداية عام 2014 قام بتشويه سمعته يف الغرب بسبب عمليات القمع 

يف الداخل واملغامرات يف الخارج. ويف نفس الوقت اتلف العالقات بجدية مع الحليف 

والتهديد  النووية  الصاروخية  االستفزازات  من  كثريا  امتعضت  التي  الصني  الوحيد — 

بالسالح وكذلك مالحقة ورضب انصار التعاون بشكل اوثق مع الصني وذلك يف اطار قضية 

”جانغ سونغ تايك“. ولهذه االسباب خفت وتقلصت الحوافز املوجودة لدى الصني للدفاع 

عن ”عميلها“ خالل االتصاالت مع الواليات املتحدة وجمهورية كوريا واليابان، ويف ذات 

الوقت استعاد خصوم كوريا الشاملية انفاسهم ”ونفشوا ريشهم“واخذوا يعتربون انه مل 

تعد هناك رضورة لتقديم اي تنازالت لسلطات بيونغ يانغ. وال توجد اية عالمات تدل عىل 

تخفيف سياسة سيئول تجاه الجار الشاميل وكذلك تخيل الواليات املتحدة عن خط ”الصرب 

االسرتاتيجي“ (يف الواقع ردع كوريا الشاملية).

هناك فرصة جديدة لروسيا؟

كيف ميكن ان تكون مصالح وامكانيات روسيا يف مثل هذا الوضع؟ هل ميكنها ان تساعد 

يف الحد من التوتر وتنفيذ التعاون االقتصادي متعدد األطراف؟ نعتقد ان القيادة الكورية 

الشاملية يف الوضع الراهن قد تصبح اكرث استيعابا وقبوال بالوساطة الروسية. فهي من 

ناحية معنية يف الخروج من تحت ”مظلة الصينية“ وبالحصول عىل مساعدات محددة من 

العب عاملي مؤثر مثل روسيا وخاصة من اجل التصدي للضغط املتزايد من جانب الواليات 

املتحدة وجمهورية كوريا واليابان. ويبدو واضحا ان كوريا الشاملية تحتاج لروسيا، ان مل 

يكن كمصدر للمساعدات االقتصادية فعىل االقل كسند اضايف يف نهجها السيايس الخارجي 

اي ”كطرف اخر للتوازن“.

من جانب اخر ميكن لروسيا ان تبدأ العالقات مع قيادة ”دعوة كيم جونغ اون“ عمليا 

من الصفر وتفتح صفحة جديدة ومتد يدها بالصداقة نحوها. وميكن ملوسكو بفضل ذلك 

تحقيق األهداف االسرتاتيجية وتنفيذ املشاريع االقتصادية املتعددة األطراف، وتسوية 

مشكلة أسلحة الدمار الشامل والتخلص من التوترات العسكرية قرب حدودها. كل هذا 

يتوافق متاما ويندرج يف سياق مذهب السياسة الخارجية الروسية (2013)، الذي يقول: 

”تهدف روسيا إىل الحفاظ عىل عالقات تعاون ودية تقوم عىل أساس مبادئ حسن الجوار 
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كوريا  جمهورية  ومع  الشعبية  الدميقراطية  كوريا  مع  املتبادل  التعاون  وعالقات 

التنمية  ترسيع  اجل  من  العالقات  هذه  يف  املتوفرة  لالمكانيات  االشمل  واالستخدام 

اإلقليمية، ودعم الحوار السيايس بني الكوريتني والتعاون االقتصادي كرشط أسايس لصيانة 

السالم و االستقرار واألمن يف املنطقة. وروسيا تؤيد دامئا الصفة غري النووية لشبه الجزيرة 

الكورية، وستعمل باستمرار وبكل جهودها لدعم ومساعدة الرتويج املطرد لهذه العملية 

املفاوضات  إطار عملية  ذلك يف  مبا يف  الصلة،  ذات  الدويل  األمن  قرارات مجلس  عرب 

السادسية االطراف“ (18).

يترصف  ان  يجب  ورؤية كيف  الروسية  للسياسة  بالنسبة  العملية  االستنتاجات  ماهي 

خصوم كوريا الشاملية؟ نعتقد ان اكرث سيناريو مرغوب فيه هو التعايش السلمي بني 

شامل وجنوب كوريا، وتخفيف الضغط عىل كوريا الدميقراطية من قبل الواليات املتحدة 

وحلفائها (وهو بدوره، ميكن أن يقلل من قلق الصني عىل مشكلة امن طرفها الرشقي). 

ولتحقيق ذلك يجب التوصل بواسطة الوسائل السياسية والدبلوماسية اىل ضامنات أمنية 

ان يخفف من مدى تشددها  النظرية  الناحية  الشاملية.وهذا فقط ميكنه من  لكوريا 

والسيايس  االقتصادي  املجالني  الداخلية يف  التحديث  بعملية  للبدء  ويدفعها  ورشاستها 

ويدفعها باملحصلة للتخيل (ومع الحصول عىل ضامنات سياسية من الدول العظمى) عن 

اسلحة الدمار الشامل. وبطبيعة الحال، ال ينبغي أن تكون هذه الضامنات بالنسبة لقيادة 

كوريا الدميقراطية مبثابة الحصول عىل ترخيص يبيح كل يشء.

وعىل الرغم من كل ذلك تبدو واضحة للعني املشكالت التي تعرتض العالقات الروسية 

الكورية الشاملية. يف الفرتة االخرية تحدث بعض الخرباء مبا يف ذلك الكوريني الشامليني عن 

ان روسيا مل تعد تويل االهتامم املطلوب والكايف للوضع يف شبه الجزيرة الكورية، وان 

روسيا تنفذ سياسة تجاه كوريا الشاملية ال تتسم بالصدق والثباتية واالستمرارية. وحسب 

قولهم يتعلق االمر كذلك مبسألة مشاركة روسيا يف فرض مجموعة العقوبات ضد بيونغ 

يانغ عرب قرارات مجلس االمن الدويل. ويف الواقع ال يقترص عمل روسيا عىل تقييد اسلحة 

الدمار الشامل بل نراها متتنع حتى عن توريد ما يسمى مبواد الرتف اىل كوريا الشاملية وال 

تقوم بصفقات ذات طابع انساين.

يبدو واضحا عىل املأل ان النخبة العليا يف روسيا ممتعضة جدا من السلوك غري املنطقي 

الذي تنتهجه قيادة كوريا الشاملية ومن خطواتها املغامرة. من جانبهم يعرب الكوريون 
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اجل  «الرصاع من  الروسية ملنطق  القيادة  فهم  الشامليون عن عدم رضاهم عن سوء 

الصمود والبقاء» الذي تتمسك به كوريا الشاملية. باالضافة اىل ذلك تجدر االشارة اىل انه 

وصل اىل السلطة يف بيونغ يانغ جيل، وبخالف الجيل الذي سبقه، يعرف روسيا عن بعد 

فقط. ومع االخذ بعني االعتبار اهمية العامل الذايت يف السياسة الكورية الشاملية (وكذلك 

يف السياسة الروسية ولكن بحدود ادىن) يجب والزالة عدم التفاهم ان يتم اتخاذ خطوات 

جريئة من جانبنا مبا يف ذلك عىل اعىل املستويات (لنتذكر ان زيارة فالدميري بوتني اىل كوريا 

الشاملية يف عام 2000 اصبحت نقطة تحول يف تطبيع العالقات مع كوريا الشاملية).

ويجب القول ان الكوريني الشامليني يقومون بإشارات استعراضية ودية نحو بالدنا. عىل 

سبيل املثال يف عام 2013 وخالل االحتفاالت مبناسبة مرور 60 عاما عىل انتهاء الحرب 

الكورية تم طرح موضوع «الصداقة الكورية الروسية — من جيل إىل جيل» وعند املنصة 

علقت الفتة ظهر عليها جندي كوري ومتطوع صيني وطيار له مالمح سالفية. طبعا يجب 

استخدام هذا املزاج والقيام بإشارات جوابية مامثلة مبا يف ذلك من ترسانة «القوة الناعمة»: 

حفالت فنية وتنظيم عروض ومهرجانات سينامئية وارسال املطبوعات والكتب وغريها.

ويجب عىل روسيا ان تواصل السري عىل خط التصدي لعزل كوريا الدميقراطية واالرصار 

يانغ.  بيونغ  مشاركة  مع  دبلوماسية  بطرق  الكورية  الجزيرة  شبه  مشكالت  عىل حل 

وتجدر املالحظة ان مقرتحات كوريا الشاملية بخصوص مناقشة املشكالت يف اطار «3 او 

4 دول» يعني بالواقع استبعاد روسيا من بني املشاركني. االن ظهرت «نافذة امكانيات» 

بالنسبة ملوسكو الستعراض مواقف ومبادرات اكرث فعالية. عىل سبيل املثال ميكن لروسيا 

وكعضو دائم يف مجلس االمن أن تساعد يف إقامة اتصاالت بني القيادة الجديدة لكوريا 

الدميقراطية واألمم املتحدة مبا يف ذلك ترتيب زيارة يقوم بها األمني العام لألمم املتحدة 

و  الشعبية  الدميقراطية  كوريا  جمهورية  بني  التعاون  وتعزيز   ( الجنسية  (الكوري 

املؤسسات املالية الدولية.

ال يجوز ان تقبل روسيا بهيمنة الصني عىل الشؤون الكورية، وتنظر بال مباالت كيف تصبح 

شبه الجزيرة الكورية رهينة للمواجهة املتزايدة بني الواليات املتحدة والصني.

بالنسبة لروسيا، يف شبه الجزيرة الكورية، كام هو الحال يف مناطق أخرى من العامل، يجب يف 

املقام األول مراعاة مبادئ القانون الدويل وتسوية النزاعات واالزمات بالطرق الدبلوماسية. 

ومن املعروف ان فكرة الحوار املتعدد األطراف وتقديم الضامنات السياسية تعود بالذات اىل 
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موسكو (19). كذلك روسيا بالذات اقرتحت يف عام 2002 عقد ”صفقة شاملة“ (منح السالم 

واألمن لجمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية مقابل تخليها عن األسلحة النووية) (20). ومن 

الواضح ان املفاوضات السداسية االطراف تبقى مفصلية يف وصفتنا لتسوية النزاع يف شبه 

الجزيرة الكورية (21). ولكن تنفيذ الفكرة التي تصدر بني الحني واالخر واملتلخصة يف بحث 

املشكلة بشكل ”خاميس“ اي بدون مشاركة كوريا الشاملية ، وعىل الرغم من جاذبيتها 

الخارجية، اال انها، حسب اعتقادنا، ستبعد بيونغ يانغ عن البحث عن حلول يف الشكل 

املذكور بالذات وستؤدي اىل تعزيز وتقوية جهودها نحو اشكال الحوار الثنائية (وخاصة مع 

الواليات املتحدة) وهناك لن يكون لروسيا اي مكان حتام.

من الجانب الرويس يبدو منطقيا العمل لصياغة مواضيع نظام أمني متعدد األطراف يف 

شامل رشق آسيا، وخاصة ان روسيا ترتأس مجموعة العمل الخاصة بذلك يف بنية العملية 

السداسية االطراف. عىل سبيل املثال من املمكن طرح تصورات عن منظومة جديدة 

عىل  وتعتمد  تقوم  ان  ميكن  وهذه  الكورية.  الجزيرة  شبه  يف  السالم  عىل  للمحافظة 

قد  ما  السداسية، وهو  العملية  املشاركني يف  املوقعة بني جميع  املتشابكة  االتفاقيات 

يثبت قانونيا حقوقهم وواجباتهم نحو بقية املشاركني االخرين يف الجزء املتعلق بالوضع 

يف شبه الجزيرة الكورية، وسيفسح ذلك بالتايل املجال ملراقبة تنفيذ االلتزامات من قبل 

املشاركني اآلخرين.

املوجودة  واالتفاقيات  املعاهدات  بدمج  تقوم  ان  مبقدورها  سيكون  املنظومة  هذه 

(الواليات املتحدة — جمهورية كورياـ والواليات املتحدة — اليابان، وروسيا — كوريا 

القسم  الخ.) يف  الشاملية  الدميقراطية، وروسيا — جمهورية كوريا، والصني — كوريا 

املتعلق بشبه الجزيرة الكورية ويف املستقبل ميكن حتى ان تحل بدال عنها. ويف إطارها 

ميكن حل قضية نزع السالح النووي يف كوريا الدميقراطية. وهذه العملية، بطبيعة الحال 

تبقى متعددة املراحل ويجب ان تنفذ بشكل مطرد ومتتايل. ولكن عىل الرغم من ذلك 

نعتقد ان صياغة تصورات ملا يجب ان تؤدي اليه املفاوضات السداسية االطراف ، من 

شأنه أن يعطي دفعة مهمة باتجاه املسار العقالين: مناقشة القضايا األمنية يف شبه الجزيرة 

الكورية، وليس نزع السالح النووي املجرد لكوريا الشاملية من جانب واحد.

ويف ذات الوقت يتوجب عىل املرء ان ينطلق من حقيقة مؤسفة وهي تتلخص يف ان كوريا 

الشاملية لن تتخىل يف املستقبل املنظور عن ”قوة الردع النووي“ وان موصلة الضغط 
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واملزيد من العزلة سيدفعان بهذه الدولة نحو تعزيز جهودها يف هذا املجال. واالمر االخر 

النووية  الربامج  يف  الفنية  املهامت  تعقيد  ازدياد  ومع  انه  هو  اهمية  يقل  ال  الذي 

والصاروخية وكذلك مع التنمية والتطور من خالل ”االعتامد عىل الذات“ يف قطاع الطاقة 

وبرنامج  النووية  للمنشآت  االمن  توفري  لعملية  خطرية  تهديدات  تظهر  قد  النووية 

الصواريخ. لذلك تبدو روسيا وكدولة لها حدود مشرتكة مع كوريا الدميقراطية، معنية جدا 

يف ضامن تنفيذ هذه الربامج تحت مراقبة او حتى مبشاركة ودعم من الخارج، مع مراعاة 

الروسية ”روس  الفدرالية  الطاقة  الدولية. وكام هو معلوم تعترب هيئة  الخربة واملعايري 

اتوم“ من املؤسسات الرائدة املعرتف بها عامليا يف هذا املجال. وهي تستطيع لعب دورها 

الطليعي هناك يف حال توفراالرادة السياسية ودعم الدولة.

املشاريع  افاق  يهمنا نحن هو  ما  اكرث  والجيواقتصادية  الجيوسياسية  النظر  من وجهة 

الثالثية االطراف. يف املقام االول يأيت مرشوع ”السكك الحديدية“ لرتانزيت البضائع من 

كوريا الجنوبية عرب كوريا الشاملية اىل خط سكك الحديد عرب سيبرييا (ترانس سيب). ويف 

 “RasonKonTrans” عام 2013 انجزت املؤسسة الروسية الكورية الشاملية املشرتكة

اعامل اعادة تأهيل وتصليح سكة الحديد ”خاسان — راجني“. هذا املرشوع الرائد يعترب 

اكرب استثامر اجنبي يف كوريا الشاملية (300 مليون دوالر). ولكن كوريا الجنوبية تراجعت 

عن وعودها املتعلقة بنقل حاويات بضائعها عرب هذا الخط. وهو ما دفع الجهات املرشفة 

عىل السكة ان تعيد تجهيزه لنقل الفحم املصدر من روسيا اىل األسواق اآلسيوية. يجب 

ضامن مشاركة الرشكات الكورية الجنوبية يف املرشوع (وهو امر سمحت به سيئول بعد 

قمة ترشين الثاين عام 2013) ويجب اجتذاب الكوريني الجنوبيني لتحديث وتطوير كل 

سكة الحديد من الحدود الروسية وحتى كوريا الجنوبية (ومن املحتمل حتى ميناء بوسان) 

من اجل تأمني نقل السلع والبضائع عىل نطاق واسع من اسيا بواسطة السكك الحديدية 

عرب سيبرييا.

ويبقى يف جدول االعامل كذلك مرشوع خط أنابيب الغاز عرب الكوريتني، وهو مرشوع 

يجري بحثه بهذا الشكل او ذلك منذ التسعينيات من القرن املايض. وبعد القمة الروسية 

الشكوك حول ”عدم رغبة“ و ”عدم  استبعاد كل  تم   2008 الشاملية يف عام  الكورية 

مصداقية“ كوريا الشاملية فيام يتعلق بهذا املرشوع. وقامت رشكة ”غازبروم“ بتحضري 

مرشوع مفصل واعدت دراسة الجدوى االقتصادية الفنية لبناء خط أنابيب الغاز لتصدير 



سة
سيا

يو
لج

ا

53

الغاز الرويس إىل كوريا الجنوبية. ويف عام 2011 حصلت الرشكة الروسية عىل موافقة 

كوريا الجنوبية (حجم االستثامرات كان يجب ان يصل اىل 2,5 مليار دوالر مع توريد اىل 

كوريا الجنوبية كل عام حوايل ملياري مرت مكعب من الغاز الطبيعي من حقول الغاز يف 

ارايض كوريا  التوريد عرب  الجنوبية الحقا شككت يف مصداقية  ساخالني). ولكن كوريا 

الشاملية وطرحت عىل الجانب الرويس رشوط تجارية مجحفة وغري واقعية. واضطرت 

”غازبروم“ بعد تدهور الوضع بني الكوريتني للبحث عن طرق اخرى بديلة لنقل الغاز 

الغاز املسال. من املهم جدا  الرويس اىل كوريا الجنوبية مبا يف ذلك عن طريق تصدير 

تدعيم عملية العثور عىل تفاهم متبادل بني الكوريتني حول هذا املرشوع بغض النظر عو 

وضع العالقات العامة بني الدولتني.

وطبعا ال ينحرص االمر يف خطوات ثنائية مع كوريا الشاملية، بل يفرتض القيام ”بهجوم 

الكورية. ويجب أن يفكر الخرباء  التسوية  دبلومايس واسع“ من قبل كل املشاركني يف 

الروس يف القيام بعمل جامعي يتنهي بصياغة مقرتحات ملثل هذه ”خارطة طريق“.
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رابطة التعاون االقتصادية االوراسية: 
من التعاون التكاميل اىل االتحاد االقتصادي 

االورايس

طاير منصوروف
االقتصادي  لتعاون  ا بطة  لرا لعام  ا السكرتري 
االوراسية، دكتور يف العلوم االقتصادية والسياسية

evrazes@evrazes.ru

التكامل — اتجاه اعام لتطور 
االقتصاد العاملي املعارص

عمليات التكامل شكل نوعي جديد من التعاون 

انشاء  اساسه  الحديث، ويف  العامل  الدول يف  بني 

الرشوط العامة لعمل اإلنتاج و توفري إدارة موحدة 

للمجال املوحد، مبا يف ذلك العنرص غري الحكومي.

ان أهداف التكامل تعترب عادة عامة لجميع مناذج التكامل اإلقليمية، ولكن يف كل حالة 

تكون لديها دوافع مختلفة وتستند إىل مسالك مختلفة. ان تنوع الظروف االجتامعية 

واالقتصادية والجغرافية والجيوسياسية والتاريخية الثقافية يولد أشكال كثرية للتكامل، كل 

واحدة منها فريدة بحد ذاتها . ومن املعروف ان عملية التكامل الدويل بالشكل الذي 

نعرفه اليوم بدأت يف حوايل منتصف القرن العرشين، ولذلك تراكمت يف العامل الخربة 

النظرية والعملية الكافية يف هذا املجال.

للبلدان  الوطنية  االقتصادات  بني  املتبادل  والتكيف  التفاعل  هو  االقتصادي  التكامل 

املختلفة، بشكل يؤدي إىل توحيدها تدريجيا إىل مجال اقتصادي واحد. وبني الدول يجري 

سياساتها  تنسيق  مع  للدول  اقليمية  اقتصادية  اتحادات  تشكيل  طريق  عن  التكامل 

االقتصادية الداخلية والخارجية ويظهر ذلك ويتجىل يف توسيع وتعميق العالقات اإلنتاجية 
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التكنولوجية، واالستخدام املشرتك للموارد وتوحيد رؤوس االموال وقيام كل طرف بتوفري 

املتبادلة  التجارية  الحواجز  االقتصادي، وإزالة  للنشاط  املواتية  الظروف  االخر  للطرف 

وغريها. ويتمثل الهدف الرئييس للتكامل الحقيقي يف اقامة سوق موحدة تعززها عالقات 

اقتصادية واجتامعية ثقافية متينة.

وتجدر االشارة اىل ان التكامل االقتصادي الدويل يف العامل املعارص يتخذ االشكال التالية 

(وذلك وفقا ملدى تزايد ومنو التعاون التكاميل) (1): منطقة التجارة الحرة — عند بدء 

االتحاد  الجمركية،  والرسوم  التجارية  القيود  بالغاء  املشاركة  الدول  تقوم  بها  العمل 

الجمركية  املنطقة  ضمن  الخارجية  التجارية  القيود  اللغاء  باالضافة   — الجمريك 

موحدة  خارجية  تجارية  سياسة  ومتارس  موحدة  جمركية  تسعرية  تفرض  املوحدة 

السوق  هذه  تشكيل  يعني   — (املوحدة)  املشرتكة  السوق  الثالثة،  للدول  بالنسبة 

السامح بحرية حركة البضائع واملنتجات والخدمات ورؤوس املال والقوى العاملة يف 

الخاصة  يتم تعزيز االتفاقات  االتحاد االقتصادي —  اطار املجال االقتصادي املوحد، 

حول  اتفاقيات  باضافة  املشرتكة  والسوق  الجمريك  واالتحاد  الحرة  التجارة  مبنطقة 

تنفيذ سياسات عامة اقتصادية ورضيبية ومالية ويف مجال امليزانية، وتشكل مؤسسات 

يعزز  االقتصادي  االتحاد  ان  اي  استخدام عملة موحدة  يجوز  الوطنية. والحقا  فوق 

باتحاد يف مجال العملة.

ويلعب التعاون اإلقليمي دور والوسيلة واألداة لتحقيق وضامن النمو االقتصادي وتحسني 

مستوى معيشة السكان وتعزيز موقف االتحادات التكاملية يف النظام االقتصادي العاملي، 

ويضمن هذا التعاون االستقرار السيايس يف العامل وذلك الن التحام االقتصادات الوطنية 

يلغي إمكانية النزاعات السياسية بينها.

النواحي االساسية للنظرية االوراسية

العقيدة االورواسية تعترب احدى اكرث االتجاهات املطلوبة والواعدة يف الفكر االجتامعي 

املعارص. وتم وضع اساس العقيدة من قبل علامء « التيار االروايس» يف وسط املهاجرين 

الروس اىل اوروبا يف النصف االول من القرن العرشين. واعتقد العلامء االوراسيون انه 

اوروبا  للعامل —  تتألف من جزئني  قارة  انها  اوروسيا، من جهة عىل  اىل  النظر  ميكن 
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ودميوغرافية  وطبيعية  جيوسياسية  خصائص  متتلك  كحضارة  اخرى  جهة  ومن  واسيا، 

واجتامعية ثقافية فريدة.

ن س  و  فلوروفسيك  غ ف  و  سافيتسيك  (ن ب  االوراسية  النظرية  مؤسسو  واعتقد 

الطبيعة  ان  و ل ن غومليوف)  تروبتسكوي و غ ف فرينادسيك و س م سولوفيوف 

التعاون  يقوم عىل  التاريخي  تطوره  وان  االورايس  املجال  ذاتها حددت وحدة  بحد 

الوثيق بني العوامل الطبيعية الجغرافية واالجتامعية الثقافية. ويثق العلامء ان سكان 

حلفاء  هم  بل  بينهم  فيام  يتنافسون  ال  املنطقة،  تلك  يف  القاطنة  الشعوب  اوراسيا، 

املبادئ  اساس  القامئة عىل  االوراسية  الدولة  املحتمة ظهور  االمور  من  يعترب  ولذلك 

الطوعية واملنفعة املتبادلة.

مرات.   4 بينها  فيام  توحدت  قد  اوراسيا  ان شعوب  االوراسيون  اعتقد  ذلك  وخالل 

وكانت قبائل الهون اول من وحد الشعوب االوراسية ومن ثم تم توحيد القارة يف اطار 

اوراسيا  ارايض  بتوحيد  املغول  قام  الثالث عرش  القرن  ويف  القدمية.  الرتكية  الخانات 

الروسية  االمرباطورية  الرابعة من خالل تشكيل  املحاولة  بقيادة جنكيز خان. وجرت 

واالتحاد السوفيايت.

ويف بداية التسعينيات من القرن املايض قام رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف 

عقيدة  اطار  يف  وذلك  االوراسيني  املنظرين  الفكار  ابداعية  وصياغة  تكوين  باعادة 

”االوراسية العملية“ التي تم تنفيذها عىل ارض الواقع يف مرشوع تشكيل اتحاد الدول 

االوراسية (2).

املرشوع االورايس لرئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف

كانت اصول التكامل األورايس الحديث يف املجال السوفيتي السابق تكمن يف مرشوع 

نزاربايف  سلطان  نور  كازاخستان  رئيس  قام  الذي  االورايس  الدول  اتحاد  اقامة 

 8 الحكومية. ويف يوم  1994 يف جامعة موسكو  اذار/مارس عام   28 باالعالن عنه يف 

صحيفة  صفحات  عىل  املرشوع  هذا  نرش  تم  لعام  ا نفس  من  يونيو  حزيران/ 

الحكومية  الهيئات  اجتامعات  يف  مرارا  مناقشته  ثم جرت   (3) غازيتا»  «نيزافيسياميا 

ووسائل اإلعالم.
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االتحاد  انهيار  بالدنا عواقب  فيها  التي شهدت  الفرتة  املرشوع يف  تم طرح هذا  لقد 

الفرتة  تلك  املنهجية. يف  االقتصادية  االزمة  القائم وحلول  التكامل  وتفكك  السوفيتي 

متاما  مغايرة  اسرتاتيجية  ووضع  اقامة  الجديدة  املستقلة  الدول  عىل  يتوجب  كان 

للتعاون االقتصادي التجاري وانشاء آليات جديدة من الناحية املبدئية للتعاون. وكان 

لقد  حصلت.  التي  الجيوسياسية  التغريات  مع  تتوافق  ان  االليات  هذه  عىل  يجب 

بني  والتفاعل  التعاون  توسيع  مجال  يف  للعمل  الدليل  اىل  االتحاد  مرشوع  تحول 

االقتصادية  لروابط  ا وتطوير  املحافظة  بهدف  لسابقة  ا السوفيتية  الجمهوريات 

والسياسية واالجتامعية ويف مجال النقل والتي وجدت خالل فرتة تاريخية طويلة بني 

شعوب اوروسيا.

ومن اجل وضع األساس العميل ملرشوع االتحاد االورايس قام رئيس كازاخستان بدراسة 

عمليات التكامل يف البلدان األوروبية وتجربة تشكيل االتحاد األورويب وعرث عىل املسالك 

املطلوبة لبناء منوذج جديد من التكامل الدويل يف املجال السوفيتي السابق وتم توفري 

االسس لتكوين القاعدة املؤسساتية لتكامل الدول االوراسية وتم وضع االساس القانوين 

الرضوري ملنح العمليات التكاملية الطابع الثابت املستقر.

ووفقا ملرشوع االتحاد االورايس كان يجب ان تصبح الروابط االقتصادية املشرتكة اساس 

انشاء  االورايس، عملية  االتحاد  ان يخدم تكوين  االوراسية وكان يجب  الدول  توحيد 

مسالك منسقة لتنفيذ التحوالت الالزمة يف مجال السوق وضامن االمن الوطني للدول 

العاملية.  االقتصادية  املنظومة  يف  املشرتك  انضاممها  عملية  يف  واملساعدة  االوراسية 

اقتصادي  ملجال  املنطقة  دول  اقامة  طريق  عن  املهمة  هذه  تنفيذ  يتم  ان  وافرتض 

وجمريك وانساين موحد.

وكان يجب ان تجري عملية تشكيل االتحاد االورايس بدون اي انتقاص للسيادة الوطنية 

للدول املشاركة وبدون اي تدخل يف شؤونها الداخلية واحرتام حق كل شعب يف تحديد 

نوع نظام الدولة يف بالده. ولقد تم االعرتاف برضورة انتهاك املسلك الرباغاميت خالل 

التكامل والتمسك بالجدوى االقتصادية والطوعية خالل التوحد ، كمبادئ اولوية خالل 

تحديد ووضع مناذج االتحاد االورايس. وجاء يف اساس املرشوع مبدأ «الرسعات املختلفة 

ومستوى  وشكل  وترية  اختيار  يتم  انه  يفرتض  الذي  للتكامل»  املخلفة  واملستويات 

التعاون املتبادل انطالقا من مستوى استعداد واهتامم الدول املشاركة.
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وتم يف املرشوع كذلك التأكيد عىل أن حل قضايا التكامل االقتصادي تفرتض ومتيل رضورة 

إنشاء هيئات فوق وطنية تشبه تلك املوجودة يف االتحاد االورويب . وكان يجب عىل هذه 

الهيئات ان تتوىل مهام تنظيم العالقات بني الدول يف املجاالت الجمركية و البيئية والثقافية 

والتعليمية واالقتصادية والقانونية.

ولكن يف الفرتة 1995-2000 وعىل الرغم من وجود الكثري من انصار هذا املرشوع اال انه مل 

ينفذ السباب موضوعية وذاتية متعددة. لقد بحثت الدول االوروسية خالل الفرتة املذكورة 

عن أنسب الطرق للتعاون عن طريق التجربة والخطأ. وفقط يف عام 2000 تم تكوين 

املجموعة االقتصادية االوراسية وهو ما فتح الطريق امام تعزيز التكامل األورايس والرتويج 

له ومنحه اآلفاق الجديدة.

ويف يوم 28 نيسان/أبريل 2014 أي بعد 20 سنة من نرش فكرة مرشوع االتحاد االورايس، 

االتحاد  فكرة  ”من  عنوان  تحت  موسكو  جامعة  يف  محارضة  كازاخستان  رئيس  القى 

األورايس إىل آفاق جديدة من التكامل األورايس“. وفيها اشار اىل ان ”مرشوع االتحاد 

االورايس كان نقطة انطالق لعملية تاريخية جديدة، وهو ما يسمى اآلن التكامل األورايس. 

مل تنل فكرة اوروسيا التقييم املطلوب من معظم السياسيني يف رابطة الدول املستقلة يف 

اليوم تحظى بشعبية كبرية يف اوساط االعامل وعىل املستوى  باتت  الفرتة ولكنها  تلك 

االجتامعي اإلنساين. لقد ظهرت وباتت تعمل بنجاح العديد من الساحات التي تغذي 

التكامل االورايس وتدفع به اىل االمام.

االتحاد  وان  العاملية  للتهديدات  والتصدي  للتعامل  طريقة  هو  اإلقليمي  التكامل  ان 

العاملي.  الصعيد  للتجمعات واالتحادات األخرى عىل  ان يصبح منافسا  األورايس ميكن 

وميكن القول ان التكامل االورايس يوفر ويضمن للدول املشاركة فيه االفضلية االسرتاتيجية 

العامة قبيل الثورة الصناعية العاملية الثالثة القادمة. واين لعىل قناعة تامة وعميقة من ان 

القرن الحادي والعرشين سيكون قرن االزدهار الكبري ألوراسيا، حيث ستكون دولنا يف 

مركز كل هذه االحداث».

وبهذا قام نزارباييف ليس فقط بصياغة فكرة جديدة الوراسيا بل وقام ايضا بصياغة 

مرشوع معني، وعىل أساسه يف املستقبل، مع الدعم النشيط من الرئيس الرويس فالدميري 

بوتني و من زعامء الجمهوريات السوفيتية االخرى، ظهرالتكامل األورايس الحايل، بعد ان 

قطع مرحلة محددة عىل طريق التطور الطبيعي.
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الرابطة االقتصادية االوراسية هي 
نواة التكامل االقتصادي يف املجال ما بعد السوفييتي

قرر رؤساء روسيا وبيلوروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان يف 23 أيار/مايو 

عام 2000 يف مينسك، إنشاء منظمة اقتصادية جديدة تتمتع بالصفة و املكانة الدولية 

التكاميل.  بالتعاون  املتعلقة  املسائل  تتمتع كذلك بصالحيات واسعة يف مجال حل  و 

هذه املنظمة متتلك هيكال واضحا ومؤسسات وآليات تعمل بشكل فعال. وانطالقا من 

ذلك قام رؤساء الدول املذكورة يف يوم 10 ترشين االول/ أكتوبر عام 2000 يف أستانا، 

بالتوقيع معاهدة بشأن إنشاء الرابطة االقتصادية االوراسية التي باتت سارية املفعول 

يف 30 ايار عام 2001 (4) وباتت الدول الخمس املذكورة اعضاء تشكل اعضاء الرابطة 

الوثيقة ان  اما أرمينيا ومولدوفا وأوكرانيا فحصلت عىل صفة املراقب فيها. وجاء يف 

حقيقية  تكامل  عمليات  الواقع  ارض  عىل  تطبيق  اهداف  لتخدم  وجدت  الرابطة 

يساعد تنفيذها يف دفع دول الرابطة االقتصادية االوراسية نحو اقامة االتحاد الجمريك 

الذي سيضمن يف  امام تشكيل املجال االقتصادي املوحد  الطريق  الذي سيفتح قيامه 

والخدمات  واملنتجات  للبضائع  الحرة  الحركة  املوحدة  االقتصادية  املنطقة  مجال 

ورؤوس املال والقوى العاملة فضال عن التنسيق الفعال للسياسات االقتصادية العامة 

للبلدان األعضاء.

الهدف االخر الهام تنسيق مسالك دول الرابطة االقتصادية األوراسية خالل تكاملها يف 

االقتصاد العاملي والنظام التجاري الدويل. وهذا اتجاه اسرتاتيجي يف نشاط الرابطة ضامن 

الفعال  االستخدام  مع  األعضاء  البلدان  يف  الرسيعة  االقتصادية  االجتامعية  التنمية 

إلمكانياتها االجاملية لتحسني مستوى معيشة السكان.

ويف ذات الوقت ومع التوقيع عىل معاهدة تأسيس الرابطة االقتصادية االوراسية صدر 

التي يجب  املهامت  تحديد وصياغة  فيه  تم  بيان  اعاله  املذكورين  الدول  عن رؤساء 

واالقتصادية  الخارجية  التجارية  بالسياسة  تتعلق  وكانت  الرابطة  اطار  يف  حلها 

والجمركية واملجال االجتامعي — االنساين واملجال القانوين ايضا. وشكلت هذه املهامت 

املختلفة  الفعاليات  للرابطة  األساسية  الربنامج  وثائق  ووضع  لصياغة  الالزم  االساس 

لتنفيذ االتجاهات االولوية لتطور الرابطة االقتصادية االوراسية يف الفرتة 2006-2003 
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التالية وبعد ذلك  2008-2010 والسنوات  التدابري للفرتة  والسنوات الالحقة ومن ثم 

للفرتة 2011-2013 مع السنوات التالية.

ومن بني االتجاهات االولوية لتطور الرابطة االقتصادية االوراسية ميكن ذكر: تشكيل االتحاد 

الحقيقي، تشكيل  التعاون يف قطاع االقتصاد  الجمريك، تنفيذ سياسة اقتصادية منسقة، 

والتنمية املشرتكة لسوق الطاقة، شكيل اتحاد النقل وتحقيق إمكانية الرتانزيت املتوفرة 

إنشاء سوق مشرتكة  الزراعي،  القطاع  يف  التعاون  األوراسية،  االقتصادية  الرابطة  لدى 

للخدمات،تشكيل سوق مالية مشرتكة وتطوير التكامل النقدي، التعاون يف املجال االجتامعي 

اإلنساين ويف مجال سياسة الهجرة، توسيع صالحيات الرابطة االقتصادية األوراسية.

العنرص  مبثابة  هيئة  كل  تكون  وفيها  متكاملة  منظومة  بتشكيل  الرابطة  هيئات  تقوم 

املنفصل املرتبط بشكل وثيق مع االخرى. ومن بني الهيئات النظامية يف الرابطة ميكن ذكر: 

الحكومات)، لجنة  الدول ورؤساء  للدول (عىل مستوى رؤساء  املجلس املشرتك االعىل 

التكامل (عىل مستوى نواب رئيس الوزراء)، الجمعية الربملانية املشرتكة ، محكمة الرابطة .

وتوزع رئاسة هيئات الرابطة عىل اساس التناوب وتنتقل سنويا من دولة اىل اخرى من 

اعضاء الرابطة.

وتعترب مجالس ولجان القطاعات مبثابة اداة العمل الهامة يف الرابطة وهي تتكون من 

الوزراء ونوابهم او رؤساء ونواب رؤساء املؤسسات ذات العالقة يف دول الرابطة االقتصادية 

الرابطة االقتصادية االوراسية بضامن  التتكاملية يف  اللجنة  االوراسية. وتقوم سكرتارية 

الدعم التنظيمي واملعلومايت التقني لنشاطات كل هيئات الرابطة .

وتجدر االشارة اىل وجود 140 اتفاقية سارية املفعول بني دول الرابطة (بدون اتفاقات 

االتحاد الجمريك واملجال االقتصادي املوحد) حول مختلف القضايا االقتصادية واالجتامعية.

ومتلك الرابطة االقتصادية االوروسية صفة دولية وتعترب مبثابة املراقب يف االمم املتحدة. 

ووقعت الرابطة عىل 35 مذكرة حول التعاون مع مختلف املنظامت الدولية. ومن الرشكاء 

الدوليني الرئيسيني للرابطة األمم املتحدة ومنظامتها : اللجنة االقتصادية االوربية لالمم 

الهادئ، منظمة االمم  ، واللجنة االقتصادية واالجتامعية ملنطقة اسيا واملحيط  املتحدة 

املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، واليونسكو وبرنامج االمم املتحدة للتنمية وكذلك 

االتحاد األورويب، ومنظمة الجامرك العاملية، ومنظمة األمن والتعاون يف اوروبا . وبني 

الدول املستقلة ومنظمة معاهدة األمن الجامعي ومنظمة  التجمعات اإلقليمية رابطة 
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شنغهاي للتعاون. ومتت مرات عديدة يف قرارات الجمعية العامة لالمم املتحدة االشارة اىل 

التعاون الوثيق مع الرابطة االقتصادية االوراسية يف مختلف املجاالت.

التعاون  الذي يساعد يف تطوير  االورايس  االعامل  الرابطة يعمل مجلس  وتحت رعاية 

االقتصادي التجاري املتبادل املنفعة والتكامل بني املؤسسات الصناعية واجتذاب اوساط 

التنمية  تأسيس مرصف  تم   2006 عام  التكاملية. ويف  العمليات  للمشاركة يف  االعامل 

التكاميل ويجري دراسات حول  التاثري  الذي ميول املشاريع االستثامرية ذات  االورايس 

التكامل االقتصادي.

الرابطة من اجل تخطي  التي اتخذتها الدول االعضاء يف  ويف اطار االجراءات املشرتكة 

العاملية لعام 2009، تم تأسيس صندوق مكافحة االزمة  وتجاوز عواقب االزمة املالية 

االورايس الذي يقدم قروض مالية واستثامرية للدول االعضاء وكذلك تم تشكيل مركز 

التكنولوجيات العالية االورايس الذي يهدف نشاطه القيام بصياغة وتنفيذ الربامج العلمية 

الفنية واملشاريع االبتكارية. ويتعاون املركز املذكور بشكل فعال مع صندوق «سكولكوفو» 

العلمي الرويس. لتنفيذ مشاريع مشرتكة انشاء رشكة العمل املحفوف بالخطر تحت اسم 

البنيات  مبشاركة  االوراسية»  االقتصادية  الرابطة  يف  االبتكارية  التكنولوجيات  «مركز 

واملؤسسات ذات العالقة من بيلوروسيا وروسيا وكازاخستان. واعتبارا من كانون الثاين/

الخالفات  لحل  االوراسية  االقتصادية  الرابطة  العمل محكمة  بارشت   2012 عام  يناير 

االقتصادية يف الرابطة واالتحاد الجمريك.

الربامج  من  عدد  وتنفيذ  بصياغة  الرابطة  يف  االعضاء  الدول  تقوم  الراهن  الوقت  ويف 

واملفاهيم الحكومية املشرتكة مبا يف ذلك النشاطات الدولية، واألمن الغذايئ، وتكوين سوق 

مشرتكة للطاقة ومجال موحد للنقل. ويف الفرتة 2015-2011 يجري تنفيذ برنامج حكومي 

مشرتك هادف لدول الرابطة تحت اسم ”التكنولوجيات الحيوية املبتكرة“، واعتبارا من 

2013 يجري تنفيذ برنامج حكومي مشرتك هادف لدول الرابطة مدته ست سنوات تحت 

اسم ”استصالح املناطق التي تعرضت لتأثري عمليات استخراج اليورانيوم يف دول الرابطة 

االقتصادية االوراسية“.

وتجدر االشارة اىل ان الرابطة االقتصادية االوراسية تعترب من االسواق الكربى مع اكرب 

العامل قاعدة ضخمة جدا من املوارد املعدنية والخامات وإمكانيات  مساحة ارايض يف 

اقتصادية وتجارية خارجية كبرية (انظر الرسم البياين رقم 1).
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االوراسية  االقتصادية  الرابطة  تشكيل  تشكيل  منذ  مرت  التي  عاما   14 فرتة  خالل 

الشاقويل واألفقي،  التكامل  التي تضمن عملية  اآلليات  تكونت منظومة متطورة من 

االقتصاد  ومنو   ، الوطنيني  واملستهلكني  للمنتجني  أكرب  أسواق  خلق  يف  يسهم  مام 

وتنويعه من خالل خفض الحواجز أمام حركة السلع والخدمات ورأس املال والقوى 

يف  املنفذة  االصالحات  بتنسيق  االوراسية  االقتصادية  الرابطة  دول  وتقوم   . العاملة 

االجتامعي،  التكامل  تعميق  يفرتض  ذلك  (خالل  العمل  وسوق  االجتامعي  املجال 

االنتقال اىل مقاييس اجتامعية اعىل) وكذلك تقوم هذه الدول بصياغة مسالك موحدة 

الجهود املشرتكة  يتم بواسطة  الرئيسية ليك  الدولية  القضايات  النشاطات يف  وتنسيق 

التصدي للتحديات العاملية ومخاطر العرص الحديث. معا، نحن ميكن أن نتعاون مع 

البلدان واالتحادات اإلقليمية يف ظروف التعاون املتبادل الفائدة واملتساوي  مختلف 

الذي من خالله يكمل احدنا االخر.

الرسم البياين رقم 1

حصة الرابطة االقتصادية األوراسية يف املؤرشات العاملية يف عام 2013

(% بالنسبة للنتائج)

املصادر: معطيات اللجنة اإلحصائية لرابطة الدول املستقلة، صندوق النقد الدويل، رشكة البرتول الربيطانية، 
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

مساحة االرايض

عدد السكان

الناتج املحيل اإلجاميل

صادرات السلع

استخراج النفط

انتاج الغاز

تعدين الفحم

إنتاج الكهرباء

إنتاج الحبوب

صناعة السكر

الحصاد االجاميل من البطاطا

إنتاج املاشية والدواجن

إنتاج الحليب

0510152025

%
5,8

3,5

12

3,5

4,8

5,2

5,9

23,3

14,7

15

3,5

3,4

3
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ويجب القول ان تكامل دول الرابطة يجري مع االخذ بعني االعتبار الخربات االيجابية 

ودينامية ووترية تطور االتحاد االورويب وكذلك مع النظر اىل الصعوبات واملشكالت التي 

يتوجب عليه تخطيها. ويجري بشكل مستمر اعادة النظر بشكل انتقادي يف تجربة االتحاد 

االورويب مع العمل لتكييف كل ذلك ليتوافق مع ظروفنا.

وبهذا الشكل ميكن القول ان السنوات التي مرت كانت ممتلئة بالخطوات التكاملية الهامة 

بني املجال االجتامعي -االقتصادي، التي ادت إىل التقدم االقتصادي وتحسني مستويات 

املعيشة لطبقات عريضة من السكان (انظر الرسم البياين رقم 2 ورقم الجدول 1).

الرسم البياين رقم 2

املؤرشات االقتصادية العامة بشكل متوسط للرابطة االقتصادية االوراسية لعام 2013

بالتناسب املئوي مع عام 2000 (باالسعار الثابتة)

املصدر: املعطيات االحصائية لرابطة الدول املستقلة.

وتجدر االشارة اىل ان الرابطة باتت نواة التكامل االقتصادي يف املنطقة السوفيتية السابقة 

النها متكنت من توفري التكامل الحقيقي لالقتصاد يف بيالروس وكازاخستان وقرغيزستان 

وروسيا وطاجكستان واقامة االتحاد الجمريك وبداية تكوين املجال االقتصادي املوحد 

واقرار معاهدة االتحاد االقتصادي األورايس.(5) 

التصديرات 
املتبادلة للبضائع 
(باالسعار الجارية)

التوظيفات اىل 
الرأسامل االسايس

تبادل التجارة 
باملفرق

االنتاج 
الزراعي

االنتاج 
الصناعي

الناتج املحيل 
االجاميل

182
165

153

315311
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الجدول رقم 1

املؤرشات الرئيسية ملستوى معيشة السكان يف دول 

الرابطة االقتصادية األوراسية يف عام 2000 و 2013

(التقييم وفقا لسعر رصف العمالت الوطنية بالدوالر األمرييك)

طاجكستان  روسيا قرغيزيا كازاخستان  بيالروس

الناتج املحيل اإلجاميل للفرد

 باألسعار الجارية، ألف دوالر

0,16 1,8 0,3 1,2 1,1 عام 2000

1,05 14,6 1,3 12,9 7,5  عام 2013 

2,1 1,8 1,6 2,3 2,3
 باألسعار الثابتة، 2013 اكرب بعدة 

مرات باملقارنة مع عام 2000

متوسط   الراتب الشهري

 االسمي املتوسط   للسنة، دوالر

8,5 79 26 101 74 عام 2000

147 942 236 714 573 عام 2013 

9,6 3,4 3,5 2,8 4,8

 من حيث القيمة الحقيقية (مع 
التعديل بالنسبة ملؤرش االسعار 
االستهالكية) يف املتوسط   للعام 

،2013
اكرب بعدة مرات باملقارنة مع عام 

2000

متوسط   املعاش التقاعدي (لشهر 
ديسمرب)، دوالر

1,8 29 10 28 31 عام 2000 

38 302 132 204 220 عام 2013 

نسبة السكان ذوي الدخل (االنفاق) 
دون مستوى املعيشة االدىن (خط 
الفقر)، ٪ من إجاميل عدد السكان

… 28 56 47 29 عام 2000 

47 11 38 2,9 5,5 عام 2013 

املصدر: معطيات اللجنة اإلحصائية رابطة الدول املستقلة.
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االتحاد الجمريك بني بيالروس وكازاخستان وروسيا

قيود  بدون  الحرة  التجارة  منطقة  لتنظيم  واجراءات  تدابري  اقرار  الرابطة  ضمن  تم 

واستثناءات وبفضل ذلك ازداد حجم التبادل التجاري االجاميل بني دول الرابطة االقتصادية 

االوراسية يف عام 2008 باملقارنة مع عام 2000 مبقدار 4,2 مرة (من 29 مليار دوالر اىل 

123 مليار دوالر) وادى ذلك لظهور مقدمات االنتقال اىل املرحلة التالية من التكامل وهي 

إنشاء االتحاد الجمريك.

القرار حول إنشاء االتحاد الجمريك لبيالروس وكازاخستان وروسيا من قبل  وتم اتخاذ 

رؤساء الدول يف جلسة مجلس الحكومي املشرتك للرابطة االقتصادية األوراسية يف يوم 6 

ترشين االول/أكتوبر 2007 يف دوشنبه. وحينذاك تم ايضا اقرار خطة العمل يف مجال 

اقامة االتحاد الجمريك.

يف املرحلة االبتدائية تم تشكيل االتحاد الجمريك من قبل ثالث دول من الرابطة االكرث 

تقاربا يف مجال املؤرشات الرئيسية للتنمية االقتصادية. يف املستقبل القريب ستنضم إىل 

«الرتويكا» أرمينيا، وبعد ذلك قريغيزستان.

للرابطة  املشرتك  الحكومي  مجلس  الجمريك-  لالتحاد  العليا  الهيئة  كانت  البداية  منذ 

االقتصادية األوراسية عىل مستوى رؤساء دول ورؤساء حكومات الدول الثالث. متت كذلك 

اقامة أول هيئة فوق وطنية — لجنة االتحاد الجمريك، وضمت نواب رؤساء حكومات 

بيالروس وكازاخستان وروسيا. و منذ عام 2012، تم إلغاء اللجنة ونقلت وظائفها إىل 

اللجنة االقتصادية األوراسية.

واعتبارا من 1 كانون الثاين عام 2010 تم فرض تعريفة جمركية موحدة وقواعد موحدة 

للضبط التسعريي وغري التسعريي واعتبارا من 6 متوز/يوليو عام 2010 بات ساري املفعول 

االتفاق الخاص بالقانون الجمريك لالتحاد الجمريك. ومنذ النصف الثاين من عام 2010 

اختفت الرقابة الجمركية من عىل الحدود بني روسيا وبيالروس واختفت هذه الرقابة من 

عىل الحدود بني روسيا وكازاخستان يف 1 متوز 2011.

ونتيجة لذلك، بدأ االتحاد الجمريك بالعمل بشكل كامل اعتبارا من 1 متوز 2011 وفقا لكل 

املعايري الدولية: لقد تم تشكيل منطقة جمركية موحدة، والغيت اإلجراءات الجمركية بني 

دول االتحاد الجمريك متاما بسبب نقلها إىل الحدود الخارجية لالتحاد الجمريك. لقد تم 

الصحة  البيطري،  الطب  النقل و  الحكومية (الجمريك ويف مجال  الرقابة  انواع  نقل كل 
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العامة والصحة النباتية) إىل الحدود الخارجية لالتحاد الجمريك باستثناء املراقبة من قبل 

حرس الحدود.

 ،%4.70 بيالروس —  كالتايل:  الجمركية  الدخول  رسوم  ملبالغ  املعياري  التوزيع  وبات 

كازاخستان — 7.33%، روسيا — %87.97.

الوقت والتكلفة  التعاون وتقليل هدر  بتوسيع عالقات  الجمريك  االتحاد  وتسبب عمل 

التي تسمح  الحقيقية  القانونية  بالنسبة للمؤسسات والسكان. لقد تم تشغيل االليات 

للكيانات االقتصادية بتنفيذ النشاط التجاري الفعال ليس فقط داخل ارايض كل دولة عىل 

حدة بل ويف كل ارايض االتحاد الجمريك. ووفقا ملعطيات اللجنة االقتصادية االوراسية 

ارتفع حجم التجارة املتبادلة بني الدول الثالث يف عام 2010 باملقارنة مع العام السابق 

بنسبة 1,29%، ويف عام 2011 بنسبة 33,9% ويف عام 2012 بنسبة %7,5 اما يف عام 2013 

فقد لوحظ انخفاض بنسبة 4,9%. يف الفرتة من كانون الثاين/ يناير إىل متوز/ يوليو عام 

2014 باملقارنة مع الفرتة نفسها من عام 2013 بلغ االنخفاض نسبة %10.7.

يف الوقت الراهن مل يعد الطلب الخارجي بل الطلب الداخيل بالذات لالتحاد الجمريك 

ومجال  والزراعة  الصناعة  قطاعات  مختلف  يف  الثالث  الدول  مؤسسات  تشغيل  يوفر 

الخدمات. ازداد الوزن النوعي لبيالروس وكازاخستان يف مجال التجارة داخل «الرتويكا». 

وخالل فرتة عمل االتحاد الجمريك انخفضت حصة املواد الخام يف التجارة املتبادلة بني 

التجاري وتم  التبادل  بنية  انه تحسنت  يعني  33% وهذا  اىل   %40 الثالث من  الدول 

استبدال الخامات باملنتجات التكنولوجية والبضائع ذات القيمة املضافة العالية.

ومن االمثلة الظاهرة واملقنعة لفائدة االتحاد الجمريك ملواطني الدول الثالث هو اختفاء 

آالف رجال الجامرك من عىل الحدود بني روسيا وكازاخستان التي يبلغ طولها 7,5 الف 

كلم وهو ما سمح للماليني من الناس ليس فقط من املقاطعات املتجاورة يف الدولتني / 

26 مليون نسمة ومن جانب كازاخستان  12 منطقة يسكنها  من جانب روسيا هناك 

هناك 7 مناطق يسكنها حوايل 6 ماليني نسمة/ باجتياز الحدود يوميا بدون اية معامالت 

جمركية.

ان اجاميل االثر التكاميل من قيام االتحاد الجمريك واللجنة االقتصادية االوراسية خالل 10 

الناتج املحيل  17-20% منو اضايف يف  بـ  الروس  العلامء  اليوم من جانب  سنوات يقدر 

اإلجاميل لكل من الدول الثالث . القيمة االجاملية لذلك تقدر بحوايل 700 مليار دوالر.
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املجال االقتصادي املوحد

وفر النجاح يف عمل االتحاد الجمريك الظروف الالزمة للتعميق الالحق لعملية التكامل، 

مام سمح البدء باالنتقال إىل املرحلة التالية من التكامل األورايس — إنشاء املجال اقتصادي 

املوحد. ويف يوم 19 كانون االول عام 2009 قام رؤساء روسيا وبيلوروسيا وكازاخستان 

االقتصادية  اللجنة  لتشكيل  العمل  باقرار خطة  املاتا  مدينة  رسمية يف  غري  قمة  خالل 

االوراسية يف الفرتة 2011-2010.

لقد سمحت اإلرادة السياسية لرؤساء الدول الثالث ، والعمل النشيط والفعال من قبل 

حكومات هذه الدول وهيئات الرابطة، يف وضع واعتامد الوثائق الدولية من قبل املجلس 

االقتصادية  اللجنة  بتشكيل  الخاصة  االوراسية  االقتصادية  للرابطة  املشرتك  الحكومي 

االوراسية وذلك خالل عام بدال من عامني كام كان مخططا. يف ترشين الثاين وكانون االول 

عام 2010، اعتمد املجلس الحكومي املشرتك للرابطة االقتصادية األوراسية (الهيئة العليا 

القانونية  القاعدة  اتفاقية حكومية مشرتكة تشكل   17 الجمريك) مجموعة من  لالتحاد 

للجنة االقتصادية االوراسية. وتم ابرام هذه االتفاقيات . ويف يوم 19 كانون االول عام 

2011 خالل جلسة املجلس االقتصادي االورايس االعىل تم من قبل رؤساء الدول الثالث 

اتخاذ القرار بان تصبح سارية املفعول اعتبارا من 1 كانون الثاين عام 2012 اي مع بداية 

عمل الجنة االقتصادية االوراسية.

ان املجال االقتصادي االورايس املوحد سوق موحدة ميكن فيها لرجال االعامل ليس فقط بيع 

البضائع بحرية بل تقديم الخدمات وكذلك ميلكون امكانية الوصول اىل مصادر الطاقة والنقل 

واالتصاالت. يف املجال االقتصادي املوحد تعمل آليات موحدة لتنظيم االقتصاد، وإجراء 

سياسة منسقة يف مجال الرضائب واملالية والنقد وامليزانية والعمالت والتجارة والجامرك.

املزايا واالفضليات الرئيسية للمجال االقتصادي املوحد:

• إنشاء أسواق أكرب للمنتجني الوطنيني واملستهليك؛

• منو االقتصاد وتنويعه من خالل خفض الحواجز أمام حركة السلع والخدمات ورأس املال 

والقوى العاملة؛

• مع التوسع التقليدي للتجارة املتبادلة يف املجال التجاري املوحد تعطى قيمة اولوية 

تنمية  االنتاجي وتعميق  العلمي  املايل والتعاون االستثامري والتعاون  التعاون  لتطوير 

االمكانيات البرشية؛
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اتحادات  الكبري واملتوسط والصغري، وإنشاء  البزنس  • تعزيز نشاط االعامل ملؤسسات 

انتاجية وصناعية وتجارية حكومية مشرتكة ،واقامة املؤسسات املشرتك؛

• تحسني األمن االقتصادي لكل دولة من الدول األعضاء وللمجال االقتصادي املوحد بشكل عام؛

• تشكيل والتنمية املشرتكة لسوق الطاقة، وتشكيل سوق مشرتكة لخدمات النقل، ونظام 

نقل موحد وتنفيذ امكانيات الرتانزيت لدى دول املجال االقتصادي املوحد؛

• ان السوق املوحدة تبقى أكرث جاذبية لالستثامرات واالبتكارات املتبادلة و األجنبية وهو 

التنمية  يسمح لرجال االعامل بالحصول عىل موارد إضافية وهو ما يوفر ترسيع وترية 

االقتصادية وخلق فرص العمل؛

• فرض النظام واالنضباط يف تنظيم هجرة االيدي العاملة؛

• بالنسبة للمواطنني باتت اسهل بكثري االتصاالت والعالقات عرب الحدود، وبات مبقدورهم 

عرض خدماتهم ومهاراتهم يف سوق العمل املوحدة، حيث تتم حامية العامل املهاجرين مبوجب 

القانون، وميكنهم مع عائالتهم الحصول عىل الخدمات الطبية والتعليمية اإللزامية املتاحة؛

• إمكانية الدفاع املشرتك عن مصالح كل دولة من الدول الثالث يف العالقات مع الدول 

األخرى واملنظامت الدولية.

وخالل ذلك ال تبتعد الدول الثالث عن االسواق االخرى وال تنعزل عنها بل عىل العكس 

االتحادات  منفرد ومع  بشكل  الدول  مع  الجوانب  املتعدد  التعاون  تطوير  إىل  تسعى 

التكامل االوروايس واالورويب  ان  القول  االتحاد األورويب. ويجب  التكاملية مبا يف ذلك 

يستطيعان ان يكمل احدهام االخر.

معاهدة االتحاد االقتصادي األورايس

وقع رؤساء روسيا وكازاخستان وبيالروس يف 18 ترشين الثاين عام 2011 عىل إعالن حول 

التكامل االقتصادي األورايس، ومعاهدة اللجنة االقتصادية األوراسية وقواعد عملها.

وذكر البيان أن املحتوى الرئييس للمزيد من التكامل سيكون تحقيق اإلمكانات الكاملة لالتحاد 

الجمريك واملجال االقتصادي املوحد وتحسني ومواصلة تطوير القاعدة التنظيمية — القانونية 

لهام وكذلك املؤسسات القامئة والتعاون العميل واقامة االتحاد االقتصادي االورايس.

الخطوة التالية هي العمل يف مجال االتحاد االقتصادي االورايس اي اقامة مجتمع متعاضد 

سياسيا واقتصاديا يتطور يف ظروف السوق املوحدة مع االستخدام الفعال لالمكانيات االجاملية 
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املتوفرة. ويف االتحاد االقتصادي االورايس سيتم توحيد ليس فقط االسواق بل والخطط 

االسرتاتيجية واالفاق املستقبلية لتنمية لدول الرابطة. لقد أصبحت اللجنة االقتصادية االوراسية 

هيئة فوق وطنية تعمل باستمرار تضبط نشاطات االتحاد الجمريك واملجال االقتصادي املوحد. 

وبارشت اللجنة املذكورة عملها يف 2012 يف ان واحد مع املجال االقتصادي املوحد.

بيالروس  من  الدول  رؤساء  قبل  من  األورايس  االقتصادي  االتحاد  معاهدة  توقيع  تم 

وكازاخستان وروسيا 29 ايار/ مايو 2014 يف أستانا عاصمة كازاخستان (6). ويجب ان يتم 

ابرام الوثيقة من قبل الدول املشاركة قبل نهاية عام 2014. اما االتحاد االقتصادي االورويس 

فسيتشكل اعتبارا من 1 كانون الثاين 2015. ويجب تنفيذ عمل شاق وطويل من اجل 

تطبيق عىل ارض الواقع البنود االساسية يف الوثيقة.

ووفقا للوثيقة يتم ضمن االتحاد ضامن ما ييل: حرية حركة البضائع والخدمات ورأس 

املال والقوى العاملة (اي تنفيذ التعاون عىل اساس مسالك مشرتكة) . اعتامد يف قطاعات 

او موحدة  القانوين)  الضبط  توحيد وتنسيق  ما يفرتض  االقتصاد سياسة منسقة (وهو 

(استخدام ضبط قانوين عام موحد).

االتحاد االقتصادي االورايس هو منظمة دولية للتكامل االقتصادي اإلقليمي متلك شخصية 

قانونية دولية. ويجري تأسيس االتحاد االقتصادي االورويس وفقا الهداف ومبادئ ميثاق 

األمم املتحدة ومبادئ وقواعد القانون الدويل االخرى املعرتف بها ، مبا يف ذلك منظمة 

التجارة العاملية.

املساواة  مبدأ  تسجيل  تم  االورويس  االقتصادي  االتحاد  بتأسيس  الخاصة  املعاهدة  يف 

االعضاء يف  للدول  السياسية  البنية  واحرتام خصائص  اراضيها  للدول ووحدة  السيادية 

القرارات يف االتحاد االقتصادي  اتخاذ  االتحاد. ويعمل مببدأ االجامع يف كل مستويات 

االورايس.

االقتصادية  التنمية  لتحقيق  الظروف  تهيئة   1 االورايس:  االقتصادي  االتحاد  اهداف 

املستقرة يف الدول األعضاء من اجل تحسني مستوى معيشة السكان؛ -2 تشكيل السوق 

املوحدة للسلع والخدمات ورأس املال وللقوى العاملة؛ -3 التحديث الشامل والتعاون 

والقدرة التنافسية لالقتصادات الوطنية يف ظروف االقتصاد العاملي.

وتجدر االشارة اىل ان االتحاد االقتصادي االورايس يبدو رضوريا لتعزيز اقتصادات الدول 

األعضاء فيه وضامن تنميتها املنسجمة والتقارب فيام بينها والنمو الثابت املستقر لنشاط 
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االعامل والتجارة املتوازنة والتنافس النزيه. وستضمن الدول املشاركة يف االتحاد االقتصادي 

االورايس التقدم االقتصادي عن طريق العمل املشرتك املوجه نحو حل املهام املشرتكة التي 

تقف امامها واملتعلقة بالتنمية االقتصادية املستقرة والتحديث املتعدد الجوانب وتعزيز 

وتقوية القدرة التنافسية لالقتصادات الوطنية يف اطار االقتصاد العاملي. وباتت انية جدا 

مهمة تقارب اقتصادات دول االتحاد االقتصادي االورايس يف الوقت الراهن عندما ظهرت 

رضورة التصدي للمخاطر الخارجية.

هيئات املجلس االقتصادي االورايس: املجلس االقتصادي األورايس االعىل (عىل مستوى 

الحكومات)،  الحكومي املشرتك (عىل مستوى رؤساء  الدول)، املجلس األورايس  رؤساء 

اللجنة االقتصادية األوراسية، املحكمة. وبقرار املجلس االقتصادي األورايس االعىل ميكن أن 

تنشئ هيئات ملحقة (مجالس رؤساء الهيئات الحكومية يف الدول األعضاء ومجموعات 

العمل واللجان املختصة) يف املجاالت ذات الصلة.

تعتمد املعاهدة الخاصة باالتحاد االقتصادي االورايس عىل القاعدة القانونية التقاعدية 

لالتحاد الجمريك واملجال االقتصادي املوحد. لقد تم تشذيب معايري هذه الوثائق وتطويرها 

وجعلها تتوافق مع قواعد منظمة الجامرك العاملية واملنظامت الدولية األخرى. وهذا من 

جانبه حدد بنية املعاهدة: يف القسم االول جرى النظر يف انشاء وتأسيس االتحاد االقتصادي 

وامليزانية.  والحقوق  والصالحيات  واملسؤوليات  واألهداف  األساسية  واملبادئ  االورايس 

ويخصص الجزء الثاين ألنشطة االتحاد الجمريك والثالث لعمل املجال االقتصادي املوحد. 

القانونية املتعلقة بإلغاء أو استمرار عمل  الرابع يحتوي عىل عدد من األحكام  والجزء 

القرارات املتخذة سابقا من قبل الهيئة العليا لالتحاد الجمريك واللجنة االقتصادية االوراسية.

ليك يبارش االتحاد بالعمل يجب إكامل تدوين القاعدة القانونية التقاعدية لالتحاد الجمريك 

واملجال االقتصادي املوحد، وإزالة اإلعفاءات املتبقية من أنظمة التجارة واالستثامرات العامة، 

وضامن حرية حركة البضائع والخدمات ورأس املال والقوى العاملة ، وتحقيق االنسجام يف 

الترشيعات يف مجال مكافحة االحتكار واملالية -النقدية السياسة يف مجال امليزانية والرضائب.

يف املعاهدة الخاصة باالتحاد االقتصادي االورايس تم يف عدد من املواقع تحديد مواعيد 

محددة للتنفيذ ويجب االلتزام بها من أجل الحفاظ عىل الوترية العامة يف مجال تشكيل 

املجال االقتصادي املوحد. يجب إنشاء السوق املوحدة لالدوية والعقاقري الطبية والسوق 

املشرتكة لألجهزة الطبية قبل 1 كانون الثاين/ ينايرعام 2016 . وتم تحديد 1 كانون الثاين 
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عام 2017 كموعد لبدء رسيان مفعول املعاهدة الدولية يف طار االتحاد حول القواعد 

املشرتكة املوحدة لتقيدم الدعم املايل للمؤسسات الصناعية. وستعمل السوق املشرتكة 

للكهرباء مع حلول 1 متوز عام 2019. ومع حلول 1 كانون الثاين عام 2020 يجب ان يتم 

االتصاالت  حركة  خدمات  اسعار  لتحديد  االتحاد  دول  قبل  من  املوحد  املسلك  اقرار 

الهاتفية. ويخطط مع حلول 1 كانون الثاين عام 2025 االنتقال اىل العمل الكامل للسوق 

املشرتكة للنفط والغاز. ويجب عىل دول االتحاد ايضا ومع حلول عام 2025 ان تنسق 

قوانينها يف املجال املايل وتقيم هيئة فوق وطنية لضبط السوق املالية يف مدينة املاتا.

وتجدر االشارة اىل ان املستوى الذي تحقق يف مجال التنمية وآفاق التكامل الالحق للدول 

االوراسية يوفر املقدمات املضمونة للتطور االجتامعي -االقتصادي املستقر لكل دول من 

دول االتحاد ولالتحاد بشكل عام. ولكن مع ذلك ال يزال يجب تخطي عدة مشكالت يف 

االقتصاد ويف التجارة املتبادلة واملجال االجتامعي وتحقيق ترسيع اكرب لعمليات التكامل. 

هذا يرجع إىل حقيقة أن بالدنا حققت مستويات مختلفة من التطور يف النظم االقتصادية 

مستويات  كذلك  وتتفاوت  االقتصاد  يف  الدولة  مشاركة  تتفاوت حصة  وفيها  واملالية. 

مشاركتها يف العمليات االقتصادية العاملية والتيارات العاملية للسلع والخدمات والقروض 

واالستثامرات.

ان تغيري جغرافيا العالقات التجارية الخارجية لصالح تكثيفها داخل االتحاد ميكن ان تزيد 

بقوة من نوعية وجودة النمو االقتصادي للدول األعضاء يف االتحاد. وهناك نتائج ايجابية 

عىل شكل تقليص االرتباط بتذبذب االسعار العاملية والهزات والصدمات الخارجية االخرى 

(عىل سبيل املثال، فرض عقوبات ضد روسيا من قبل الواليات املتحدة واالتحاد األورويب 

واليابان ودول أخرى) وهذه النتائج ميكن ان تتحقق يف املستقبل املتوسط االمد. وكذلك 

يجب اعتامد سياسة تضمن منو احجام االستثامرات املتبادلة (وبالذات املبارشة) بني الدول 

االعضاء يف االتحاد االقتصادي االورايس. وهو ما سيسمح بتقليل ارتباط اقتصادت دول 

االتحاد باالستثامرات االجنبية (التي غالبا ما تكون للمضاربة).

من  دول  عدة  االورايس  االقتصادي  االنحاد  اىل  املستقبل  يف  تنضم  أن  املتوقع  ومن 

الجمهوريات السوفيتية السابقة وهو ما سيمنحها فرصة تحقيق قفزة يف تطوير وتحسني 

مستوى معيشة السكان. وتعمل أرمينيا وقرغيزستان بنشاط لتحقيق هذا الهدف وتم 

اقرار واعتامد «خارطة الطريق» النضامم الدولتني إىل االتحاد الجمريك واملجال االقتصادي 
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املشرتك، ويجري العمل الدرؤوب من اجل تنسيق قوانني الدولتني مع القاعدة القانونية 

لالتحاد الجمريك واملجال االقتصادي املشرتك.

وتعقد يف مينسك يوم 10 ترشين االول/أكتوبر من هذا العام جلسة املجلس االقتصادي 

األورايس االعىل (عىل مستوى رؤساء الدول)، وخاللها خطط للنظر يف موضوع قبول أرمينيا 

وقرغيزستان يف االتحاد االقتصادي االورايس. ومن املحتمل ان يتم التوقيع عىل االتفاقات 

الخاصة بذلك.

الرابطة االقتصادية االوراسية: استعراض النتائج واالنتقال اىل شكل 
جديد للتكامل — االتحاد االقتصادي االورايس

املهامت  تنفيذ  من  الروسية  االقتصادية  الرابطة  متكنت  نشاطاتها  من  عاما   14 خالل 

املطروحة امامها بنجاح وهي: خلق القاعدة التنظيمية القانونية لالتحاد الجمريك واملجال 

االقتصادي املوحد، وهو ما أدى لبدء عمل االتحاد الجمريك بني الدول الثالث يف 1 كانون 

الثاين 2010 واعتبارا من 1 متوز 2011 اخذ هذا االتحاد يعمل بشكل كامل. واعتبارا من 1 

كانون الثاين عام 2012، بارش بالعمل املجال االقتصادي املوحد. وقامت الدول االعضاء يف 

الرابطة بحل جذري ملجموعة من املسائل االجتامعية — االنسانية يف مجاالت التعليم 

والصحة والثقافة والبيئة. ويرجي بشكل مشرتك تنفيذ عدد من الربامج واملشاريع الهامة؛ 

وتعمل بنشاط الجمعية الربملانية ، واملحكمة، وبنك التنمية اآلورايس ومجلس األعامل 

للرابطة االقتصادية األوراسية. يعمل صندوق مكافحة األزمات ومركز التكنولوجيا العالية 

يف الرابطة االقتصادية االوراسية.

لقد تم تسجيل الرابطة يف االمم املتحدة وهي تتعاون بشكل فعال مه منظامتها وكذلك 

مع االتحاد األورويب، والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، منظمة معاهدة األمن الجامعي، 

منظمة شانغهاى للتعاون ورابطة الدول املستقلة والعديد من املنظامت الدولية األخرى، 

وهو ما ساعد يف ترسيع وترية التكامل األورايس.

لقد اثبتت الرابطة وجودها كمنظمة دولية مرموقة ومحرتمة ووفقا لكلامت الرئيس الرويس 

فالدميري بوتني باتت ” اكرث االتحادات التكاملية نجاحا يف مجال رابطة الدول املستقلة“ (7) 

لقد شعر مواطنو الدول الثالث بذلك عىل ارض الواقع. خالل السنوات التي مرت بعد تأسيس 

الرابطة تم يف كل الدول االعضاء فيها تسجيل ارتفاع ملحوظ ملستوى نوعية حياة السكان.



الجيوسياسة

لقد حددت الرابطة االقتصادية االوراسية محور التكامل يف كل املنطقة السوفيتية السابقة 

لسنوات طويلة الحقا. وهذا املحور موجه نحو االتحاد االقتصادي األورايس. مع التوقيع 

املهام  تنفيذ  تم  انه  القول  األورايس ميكن  االقتصادي  االتحاد  والتصديق عىل معاهدة 

لالتحاد  الالحق  بالتطوير  املتعلقة  املسائل  تبقى  للرابطة رسميا. وخالل ذلك  الرئيسية 

الجمريك واملجال االقتصادي املوحد من صالحيات هيئات االتحاد االقتصادي االورايس. اما 

حل املشاكل يف املجال االجتامعي االنساين فستجري عىل اساس الوثائق الدولية املعمدة 

ضمن الرابطة االقتصادية األوراسية.

بهذا الشكل قامت الرابطة االقتصادية االوراسية بتنفيذ وتحقيق رسالتها التاريخية، ويف 

عام 2015، مترير عصا القيادة إىل اتحاد التكامل الجديد — االتحاد االقتصادي األورايس. 

بالنسبة ملستقبل روسيا  تاريخية  بأهمية  يتسم  النشيط  تكوين وعمله  ان  وال شك يف 

والتي يف  السابق،  السوفيتي  االتحاد  وبيلوروسيا وغريها من جمهوريات  وكازاخستان 

املستقبل ستنضم اىل االتحاد. سيتمكن االتحاد االقتصادي األورايس يف ظروف التساوي من 

ما  الحديث، وهو  األقطاب  املتعدد  العامل  االخرى من  األقطاب  والتعاون مع  املنافسة 

اىل حياة مغايرة متاما يف  بنا  التكامل ويدفع  كليا من  اىل مستوى جديد  سينقل دولنا 

الوقائع الجيوسياسية للقرن الحادي والعرشين.

املصادر:
1 Balassa B. The Theory of Economic Integration. Homewood. IL: Richard D. Irwin, 

1961.
2 Мансуров Т.А. Евразийский проект Нурсултана Назарбаева, воплощенный в 

жизнь. К 20-летию Евразийского проекта. 1994-2014. М.: Реал-Пресс, 2014.
3 Назарбаев Н.А. Проект «О формировании Евразийского союза государств». 

Независимая газета №106 (782). 8.06.1994.
4 Евразийское экономическое сообщество. Сборник базовых документов. М., 2010.
5 Мансуров Т.А. Евразийская экономическая интеграция: опыт и перспективы. М.: 

Русский раритет, 2014.
6 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/

7  كلمة رئيس املجلس املشرتك بني دول االتحاد االقتسادي االورايس، الرئيس الرويس فالدميري بوتني يف جلسة 
املجلس املشرتك بني دول االتحاد االقتسادي االورايس 19 كانون االول/ديسمرب 2012.
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العالقات الروسية االوكرانية: 
معا او كل عىل حدة ؟

يوري بوالتوف
موسكو  معهد  يف  الدولية  العالقات  كلية  عميد 
الحكومي للعالقات الدولية (جامعة) التابع لوزارة 

الخارجية الروسية، بروفيسور

اجرت الحوار يفغينيا بياديشيفا السكرترية 
السياسية  «االحداث  مجلة  يف  املسؤولية 

الدولية» مرشحة يف العلوم التاريخية.

«االحداث السياسية الدولية»: عىل مدى سنوات 

طويلة قمت بشكل محرتف بدراسة تاريخ روسيا، 

األوكرانيني  املواطنني  ان  القول  ميكن  هل  والسياسية.  العرقية  الجوانب  ذلك  يف  مبا 

املقيمني يف أرايض أوكرانيا الحديثة يشكلون مجموعة عرقية واحدة؟

الشعب األوكراين، بل عن شعب  التحدث ليس عن  اعتقد من االصح  يوري بوالتوف: 

أوكرانيا. ملاذا؟ ألن شعب أوكرانيا متعدد االثنيات وهو يضم األوكرانيني، والروس، وكذلك 

الروسينيني (وهم مجموعة عرقية مشتتة بني دول رشق اوروبا ويتكلمون باللغة السالفية 

الرشقية واصلهم يعود اىل األقلية الروثينية التي يعيش ابناؤها يف اوكرانيا وبيالروس وبعض 

الدول االخرى) والبولنديني والترت واليهود وهلم جرا . لذلك من الخطأ مبكان التحدث عن 

املواطنني يف اوكرانيا كمجموعة اثنية واحدة.

«االحداث السياسية الدولية»: َمن اليوم ميكن أن يسمى باألوكرانيني؟

يوري بوالتوف: يختلف العرق عن االخر وفقا لعدة عالمات واسباب. طبعا االوكراين يعترب 

الشخص الذي يعرف ويحب لغته األم ويعرف ويقدر ثقافته القومية ويعمل عىل تطويرها. 
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التي تحدد  الثالثة  التقليدية  الديني . هذه السامت  والحديث يدور ايضا عن االنتامء 

االنتامء االثني أي القومية واللغة والثقافة والدين.

ويشهد التاريخ عىل ان اوكرانيا كانت يف املايض مقسمة وكانت داخل قوام روسيا وتحت 

سلطة اإلمرباطورية النمساوية املجرية، وكذلك الكومنولث البولندي الليتواين. ويف هذه 

الحالة، بالطبع، اثرت عىل كل السكان، جميع العمليات التي حدثت يف مجال توسيع تأثري 

وأنصار  األرثوذكسية،  موسكو  بطريركية  عن  نتحدث  هنا  نحن  تلك.  او  الطائفة  هذه 

الكنيسة اليونانية الكاثوليكية وعن رعية الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. ويجب القول ان 

تنوع األديان هو أيضا احد السامت املميزة لسكان اوكرانيا اي ان اوكرانيا ليست فقط 

متعددة االعراق بل ومتعددة الطوائف والديانات ايضا.

وتجدر االشارة اىل ان العرق االوكراين ليس موحدا يف جميع أنحاء أرايض أوكرانيا. يف هذه 

الدولة يوجد شعب وهو شعب اوكرانيا املتعدد القوميات. نأخذ روسيا عىل سبيل املثال. 

ينص الدستور (املادة 3) عىل أن الشعب املتعدد القوميات يف روسيا هو املصدر الوحيد 

للسلطة وحامل السيادة. اجل روسيا ايضا دولة متعددة االعراق والقوميات والديانات. 

ونفس االمر يوجد داخل اوكرانيا. ولكن نحن ال نقول أن روسيا االتحادية هي يف املقام 

األول دولة الشعب الرويس بل ناخذ بعني االعتبار تنوع وأصالة الشعوب التي تعيش عىل 

أرايض روسيا. ونفس االمر يجب يؤخد بالحسبان يف اوكرانيا.

أوكرانيا  التايل. كيف تشكلت  السؤال  ننتقل إىل  دعونا  الدولية»:  السياسية  «االحداث 

الحديثة يف تلك الحدود التي توجد ضمنها يف الوقت الحايل؟

الرادا يف  لقرار من مجلس  انه ووفقا  اىل  يوري بوالتوف: قبل كل يشء تجدر االشارة 

بريياسالف يف 8 كانون الثاين/ يناير عام 1654 تم توحيد الضفة اليرسى من أوكرانيا مع 

دولة موسكو. واستمر التمسك بهذا الخط الخاص بالتوحيد عىل مدى عدة قرون. ولهذا 

السبب بالذات كانت حكام موسكو يعرفون انفسهم بحكام عموم روسيا. اي ميكن القول 

انه تم طرح عقيدة سياسية خارجية كان هدفها توحيد جميع األرثوذكس الذين كانوا يف 

املايض ضمن الدولة الروسية القدمية. وجدير بالذكر ان التوحيد الذي جرى يف عام 1654 

شمل فقط سدس (1/6) من ارايض اوكرانيا الحالية. وبعد ذلك واعتبارا من القرن الثامن 

عرش وحتى عندما تحولت أوكرانيا إىل دولة ذات سيادة يف أواخر القرن العرشين، توسعت 
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ارايض اوكرانيا وازدادت عدة مرة وكان ذلك بفضل روسيا بالذات. يف البداية حدثت هذه 

الزيادة بفضل تقسيم بولندا 3 مرات. وهنا اود القول اننا مل نأخذ اي شرب من االرايض 

البولندية خالل ذلك بل فقط شمل ذلك املناطق التي كانت ذات يوم جزءا من الدولة 

الروسية القدمية. يف تلك السنوات وكجزء من روسيا توحدت الضفة اليرسى من أوكرانيا 

مع الضفة اليمنى، ثم مع أوكرانيا الغربية. ويف القرن العرشين استمرت هذه العملية ايضا 

عن طريق ضم منطقة نوفوروسيا إىل أوكرانيا. بعد ذلك اود االشارة اىل انه تم قبيل اندالع 

الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) تم ضم منطقة بوكوفينا الشاملية اىل اوكرانيا، 

وبعد الحرب — منطقة ما وراء الكاربات. وتم يف عام 1954 ضم القرم. ومبناسبة حلول 

الذكرى الـ300 لتوحيد أوكرانيا مع روسيا، أصبحت شبه جزيرة القرم كجزء من جمهورية 

أوكرانيا االشرتاكية السوفياتية. لذلك ميكن القول ان اوكرانيا ، يف 1654، ليست اال سدس 

ارايض اوكرانيا الحالية اما القسم الباقي من اراضيها اي 5/6 فحصلت عليها بفضل روسيا 

القيرصية ومن ثم بفضل االتحاد السوفيايت.

يف الوقت الحارض، إذا اعتربنا روسيا كدولة أوراسية، فيمكن اعتبار أوكرانيا كأكرب دولة 

يف أوروبا من حيث املساحة. وحصلت اوكرانيا عىل كل ذلك بفضل روسيا فقط وليس 

رغام عنها.

«االحداث السياسية الدولية»: دخلت اوكرانيا يف البداية يف قوام االمرباطورية الروسية 

ومن ثم ضمن االتحاد السوفيتي اي ميكن القول انها وحتى عام 1991 (عندما حدث 

انهيار االتحاد السوفيتي) مل تكن متلك قوام الدولة؟

يوري بوالتوف: كام ذكر اعاله دخلت اوكرانيا يف قوام الدولة الروسية منذ عام 1654. 

اليوم نرى بعض السياسيني االوكرانيني يحاولون التشكيك بواقعة توحيد اوكرانيا مع روسيا 

يف اواسط القرن السابع عرش. يقول املؤرخون االوكرانيون، ان قرار مجلس رادا بريياسالف 

فقد  خميلنيتسيك  بوغدان  وفاة  وبعد  خارجي،  سيايس  تحالف  لقيام  فقط  يرمز  كان 

صالحيته وقوته الرشعية والقانونية. ويرى هؤالء ان الحديث يف تلك السنوات، يف أفضل 

الحاالت، كان يدور عن قيام كونفدرالية، وبهذا يتم وبشكل تام نفي واقعة دخول هذه 

االرايض يف نطاق الدولة الروسية املتعددة القوميات. يف أوائل القرن العرشين كانت هناك 

أيضا محاوالت فاشلة لخلق الدولة األوكرانية. نحن نتحدث عن أونيفرسال الرابع (كانون 
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املستقلة  الشعبية  اوكرانيا  أوكرانيا نفسها جمهورية  أعلنت  1918)، عندما  الثاين/يناير 

وذات السيادة. ولكن وجودها مل يدم طويال.

بني  السيايس  العرقي  التاريخ  املشرتك يف  االمر  ما هو  الدولية»:  السياسية  «االحداث 

روسيا وأوكرانيا؟ جرى الحديث كثريا عن هذا املوضوع وظهر الكثري من التزوير والغش 

حول ذلك.

يوري بوالتوف: اود االشارة بالدرجة االوىل اىل ان املؤرخني واملؤلفني االوكرانيني يبذلون كل 

الجهود من اجل إبعاد أنفسهم عن تاريخ روسيا وإظهار مسارهم املستقل خالل التطور 

التاريخي. ويف بعض االحيان تظهر فعال امور مثرية للدهشة. ساذكر احد االمثلة. ذات مرة 

وقع نظري عىل كتاب «تاريخ اوكرانيا» باللغة االوكرانية من تأليف: ر. لياخ و ن. تيمريوف. 

ويف الصفحة السادسة من هذا الكتاب قرأت ان تاريخ الشعب االوكراين يبلغ 140 الف 

عام. لو حاولنا تصور ذلك يف الخيال فسيظهر االنطباع بان عىل االرض يف تلك الحقبة كان 

يوجد فقط االوكرانيون والديناصورات . ولكن يف الواقع يجب علينا أن ننطلق من حقيقة 

أن أوكرانيا كانت يف بدايات القرون الوسطى جزءا ال يتجزأ من الدولة الروسية القدمية مع 

املركز السيايس يف كييف. لهذا السبب بالذات يجب ان نتذكر أن نقطة البداية يف تطور 

الروس والبيالروس واألوكرانيني هي يف املقام األول الدولة الروسية القدمية.

ويف هذا الصدد، تظهر الكثري من الشعوذات. ساورد بعض االمثلة املتعلقة بهذه العبارات 

االيتمولوجية التي تصف املجموعتني الروسية واالوكرانية العرقيتني يف املايض والحارض. اية 

اسامء قومية (اإلثنونيم، من إثنو- «قوم» ونيم — «اسم» باإلغريقية) تستخدم من قبل 

العموم يف الوقت الراهن لإلشارة اىل الروس واالوكرانيني؟ غالبا ما يطلق عىل االوكراين 

تسمية او لقب « خوخول». من اين اتت هذه التسمية؟ الحديث يدور عن الفرتة عندما 

هاجمت جحافل املغول الترت روسيا يف القرن الثالث عرش. يف تلك الفرتة هبت جميع 

االمارات الروسية القدمية، من الشامل الرشقي إىل الجنوب، للدفاع عن استقاللها تحت 

راية واحدة — رايات باللون األزرق واألصفر، لوين السامء والشمس. يف تلك الفرتة قامت 

القوات املنغولية باطالق لقب «خوخول» عىل سكان كل االرايض الروسية. ملاذا؟ الن كلمة 

«خوخ» ال تزال حتى االن باللغة املنغولية تعني «الساموي او االزرق» اما كلمة «اويل» او 

«يويل» فتعني «االصفر». وبالتايل فان هذا االسم القومي (اإلثنونيم) كان يشري اىل الروس 
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وكذلك اىل االوكرانيني يف املستقبل. ويجب القول ان االمارة االخرية التي سقطت يف رصاع 

غري متكافئ مع املغول، كانت غاليسيا — فولني. ولهذا السبب بقيت تسمية «خوخول» 

ملتصقة فقط باالوكرانيني.

اليكم مثال اخر: يف القرن الخامس عرش ظهر مصطلح اخر ال يزال يستخدم حتى يومنا 

هذا مبعنى سلبي واضح عند الحديث عن الروس. كلمة ”كاتساب“. من اين جاء هذا 

اللقب؟ لو نظرنا اىل خرائط القرون الوسطى، فسرنى ان كل االرايض كانت تقع اىل رشق 

بولندا، كانت تعرف باسم تارتاريا، وكان هناك سكانها، وحسب تصور االغنياء البولنديني، 

البسطاء تسمية  الناس  ال يصلون اىل مستوى ثقافة الغرب، ولذلك اطلقت عىل هؤالء 

«قصاب». وبهذا الشكل بات كل من يعيش اىل رشق االتحاد البولندي اللتواين، ينتمي اىل 

فئة «الناس غري املهذبني» الذين ال يعرفون اداب تناول الطعام مبا يف ذلك اللحوم. ولكن 

الشكل  اللتواين ادى اىل دخول االوكرانيني ضمن نطاقه وبهذا  البولندي  توسع االتحاد 

التصقت تسمية «قصاب» بالشعب الرويس، متاما كام التصقت كلمة «خوخول» بسكان 

امارة غاليسيا- فولني.

يف السنوات التالية فعلت «اللغة املبتدعة» فعلتها وتغري التعبري املستخدم بحق الشخص 

الرويس ومل يعد كالسابق «قصاب» بل بات «كاتساب». ولكن هذا االمر قد يصبح موضوعا 

ملناقشة اخرى. املهم هنا ان نشري اىل ان الروس واالوكرانيني مل يكونوا مؤلفي التسميتني 

املذكورتني اعاله.

ولو تحدثنا عن التاريخ الالحق فكيف ميكن تقسيم االشخاص الذين تعتز وتفتخر بهم 

روسيا واوكرانيا؟ نحن ال نتحدث فقط عن نيكوالي غوغول. بل لنأخذ عىل سبيل املثال 

كوكبة القادة العسكريني املتميزين من القرن التاسع عرش، الذين يرتبطون ارتباطا وثيقا 

بروسيا وأوكرانيا، ومن بينهم الكونت ميلورادوفيتش بطل حرب عام 1812، واألمريال 

زافويكو منظم الدفاع عن برتوبافلوفسك يف الرشق األقىص والذي صد هجوم من املجموعة 

البحرية االنجلوفرنسية يف عام 1854 أثناء حرب القرم، (1853-1856). وكذلك بريوفسيك 

الجرنال الرائع الذي نفذ الحمالت العسكرية مع قواته يف كازاخستان وآسيا الوسطى يف 

الخمسينيات من القرن التاسع عرش، وكذلك بطل الحرب الروسية اليابانية يف 1905-1904 

قائد بورت آرثر، كوندراتينكو. وسنورد كذلك اسامء بعض الشخصيات الثقافية من القرن 

التاسع عرش ومن بينها ميكشني مؤلف نصب «ألفية روسيا» يف نوفغورود، وكوكيلنيك 
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مؤلف نص االوبرا «الحياة الجل القيرص». كل املذكورين من مواليد اوكرانيا. كيف ميكن 

اليوم ان نسميهم؟ الروس من ابناء الشعب االوكراين او بالعكس؟.

خالل سنوات الحرب الوطنية العظمى بات العامل يعرف الكثري من الكنيات االوكرانية 

ومن بينها ميكن ذكر حامل لقب بطل االتحاد السوفيتي ثالث مرات الطيار الشهري إيفان 

كوجيدوب الذي متكن من اسقاط 62 طائرة للعدو. وبطل االتحاد السوفيايت مرتني سيدور 

كوفاباك الذي نظم حركة االنصار يف اوكرانيا و سار بقواته من بوتفل اىل جبال الكاربات. 

ونود االشارة هنا اىل ان ابناء 60 شعبا من شعوب االتحاد السوفيتي قاتلوا ضمن حركة 

االنصار يف اوكرانيا خالل الحرب الوطنية العظمى.

لنأخذ عىل سبيل املثال ايضا كارثة املحطة الكهروذرية يف تشرينوبل. كانت تلك مأساة 

ليس فقط بالنسبة ألوكرانيا بل وبالنسبة لروسيا وبيالروس والجمهوريات االخرى التي 

كانت االتحاد السوفيتي.

التاريخية تشهد بشكل ال لبس فيه عىل انه كان هناك دامئا تاريخ واحد  ان األحداث 

للروس واألوكرانيني وكنا دامئا معا يف الحياة. نعيش بجانب بعضنا البعض، ويعيش الروس 

يف أوكرانيا واألوكرانيون يف روسيا. لدينا حدود مشرتكة طولها حوايل 2000 كلم. األزمة يف 

أوكرانيا ستنتهي عاجال أم آجال، ونحن بكل بساطة محتم علينا ان نعيش يف حسن الجوار.

«االحداث السياسية الدولية»: ال ميكننا طبعا تجنب موضوع القرم. ما هي توقعاتكم 

لكيفية تأثري الوضع املتعلق بالقرم عىل تطور الوضع يف اوكرانيا؟

يوري بوالتوف: قبل فرتة قصرية نرشت يف صحيفة ”نيزافيسياميا غازيتا“ مقتطفات من 

حديث سيايس مشهور جدا، وقال ما ييل : «انضامم شبه جزيرة القرم إىل روسيا كان امرا ال 

مفر منه. أنا ال أعتقد أن هناك أي وسيلة لفصل القرم عن روسيا بشكل دائم «. هذه 

الكلامت تعود للرئيس األمرييك األسبق جيمي كارتر. و يف هذا الصدد وبخصوص شبه 

جزيرة القرم، أود أن أقول: يجب تصحيح األخطاء التاريخية. يف عام 1954، قدم خروشوف 

شبه جزيرة القرم إىل أوكرانيا. ولكن، يجب ان نفهم أن شبه جزيرة القرم مع شعبه املتعدد 

للحزب  املركزية  للجنة  التابع  الهدايا»  ليست من «صندوق  األديان  واملتعدد  األعراق 

بها. تم  التالعب  الناس ومصائرهم وال يجوز  يتعلق بحياة  . االمر  السوفيتي  الشيوعي 

تصحيح هذا الخطأ التاريخي. واليوم وعند مشاهدة نرشات االخبار يف التلفزيون، تقتنع 
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شخصيا بذلك. سكان شبه جزيرة القرم يقولون انهم اخريا عادوا اىل الوطن، اىل روسيا، بعد 

غياب دام 60 عاما.

الغلطة التي ارتكبها خروتشوف، تكررها يف الوقت الراهن بعض الشخصيات السياسية 

الحالية يف أوكرانيا. يف مجال العالقات القومية تنظر سلطات كييف اىل شعب اوكرانيا 

تلك  الحال مشارك نشط يف جميع  واقع  أوكرانيا يف  كعنرص يف سياستها، ولكن شعب 

العمليات السياسية التي جرت وتجري وستجري هناك. أي انه يف املقام األول كيان للتطور 

التاريخي. يجب أن نتذكر ذلك اليوم ويجب استقاء الدروس والعرب من املايض. كيف 

ستتطور االحداث الحقا؟ عىل هذا السؤال يجب ان يرد شعب أوكرانيا. احد رؤساء الدولة 

يف اوكرانيا — ليونيد كوتشام قال ان أوكرانيا هي الجنة التي تخفي وتأوي سكانها. لتكن 

اوكرانيا فعال جنة ولكن يجب عىل حكامها املؤقتني وعىل اولئك املندفعني نحو السلطة ان 

يدركوا جيدا ان مفاتيح هذه الجنة يف ايدي شعب اوكرانيا. يف أيدي األوكرانيني والروس 

والروثينيني البولنديني وغريهم من املقيمني يف أرايض أوكرانيا.

عقود  مدى  عىل  جرى  السياسية  املصطلحات  يف  الدولية»:  السياسية  «االحداث 

الذي يوضع يف  استخدام تعبري «املسألة األوكرانية». من وجهة نظرك، ما هو املعنى 

هذه العبارة اليوم؟

البداية، كان مصطلح «أوكرانيا» عبارة عن مفهوم جغرايف بحت.  يوري بوالتوف: يف 

سيبريي،  رويس  الطبوغرافية:  التسميات  استخدمت  ما  غالبا  الرويس  العرق  لتوصيف 

رويس من منطقة الفولغا، رويس اوكراين ..الخ. مصطلحات — «أوكرانيا»، «األوكراين»، 

«املسألة األوكرانية» ظهرت يف املفردات السياسية الدولية فقط يف بداية القرن التاسع 

عرش. لقد اصدر ممثلو النخبة البولندية مثل يان بوتوتسيك وتادوش تشاتسيك بعض 

أوكرانيا  القوقاز واسرتاخان « و» حول تسمية  إىل سهوب  بينها «رحلة  الكتب، ومن 

اوكري»  الخيالية — «  الشخصيات  القوزاق». وهناك ظهرت الول مرة بعض  ونشوء 

الحالية واعطوا دفعة لتطور االثنية  الفولغا اىل ارايض اوكرانيا  انهم قدموا من  وزعم 

االوكرانية.

البولنديني. خالل  بتقديم من  ان املسألة األوكرانية ظهرت يف روسيا  تجدر االشارة اىل 

التاسع عرش جرى  القرن  الثالثينيات والستينيات من  البولندية يف  الوطنية  االنتفاضات 
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النظر دامئا يف الخارج اىل املسالة األوكرانية كامر مشتق من املسالة البولندية. يف هذا 

الصدد، أود أن أؤكد عىل أن املسألة األوكرانية يف ظروف روسيا قبل الثورة مل تكن بتاتا 

قضية سياسية داخلية لكنها كانت مسألة يف السياسة الخارجية مفروضة من الخارج فقط.

ويجب القول ان ممثيل الحركة الدميقراطية والثورية يف روسيا الذين كانوا ينتمون اىل 

العوام يف البداية ومن ثم اىل البالشفة، ساهموا ايضا بشكل كبري يف وضع األساس النظري 

للمسالة االوكرانية وطرحها. عىل سبيل املثال، املؤرخ الرويس كوستوماروف الذي طرح يف 

النصف الثاين من القرن التاسع عرش، مفهوم «شعب فيليكو رويس»، معلنا سكان روسيا 

العظمى وروسيا الصغرى (اي اوكرانيا) «شعبني روسيني». وذهب البالشفة اىل ما ابعد من 

ذلك. وكجزء من سياستهم القومية (وهي الخاضعة بشكل تام فقط لهدف االستيالء عىل 

السلطة السياسية يف البالد) اعلنوا ما يسمى بنظرية الشعوب الشقيقة الثالثة: الروس 

البالشفة، ليس عن فرعني  واألوكرانيني والبيالروس. أي ان الحديث كان يدور، يف رأي 

اثنية  3 مجموعات  اي عن  سيادية.  عرقية  ثالثة مجموعات  بل عن  الرويس،  للشعب 

مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض. ويجب القول ان البالشفة متيزوا يف مجال العالقات 

القومية بالتهويل عىل الفور قاموا مبنح اي شعب مهام كان صغريا صفة االمة. وهذا كان 

ميس ليس فقط الروس واالوكرانيني والبيلوروس بل والشعوب االخرى ايضا. ومع ذلك، 

تجدر اإلشارة إىل أن األوكرانيني كانوا دامئا قبل ثورة اكتوبر عام 1917 يعتربون جزءا ال 

ألفت  أيضا أن  أود  الصدد  الروسية. يف هذا  يتجزأ من األمة االساسية يف االمرباطورية 

انتباهكم إىل حقيقة أن أرايض أوكرانيا مل تكن تعترب بتاتا من املناطق الحدودية الوطنية 

لروسيا، بل كجزء ال يتجزأ من الدولة االساسية.

«االحداث السياسية الدولية»: االن هل من املمكن ان تتحدث بالتفصيل عن الشعوب 

الشقيقة الثالث؟

يوري بوالتوف: ” يجب القول ان النظرية البلشفية عن الشعوب الشقيقة الثالث كانت 

مهمة  أهلية، ووضعت  حالة حرب  البالد يف  كانت  بحتا.  قرارا سياسيا  وقبل كل يشء 

املحافظة بأي وسيلة عىل السلطة الثورية يف وسط روسيا وانقاذها مبا يف ذلك عن طريق 

اقامة الجمهوريتني الحدوديتني — روسيا البيضاء (بيالروس)، وأوكرانيا اللتني اعرتف بهام، 

العازلة  الحال، فقط كجمهوريات سوفيتية. ولعبت الجمهوريتان دور املنطقة  بطبيعة 



ين
كرا

الو
ه ا

جا
الت

ا

83

لحامية روسيا الوسطى. يف هذا الصدد، طرح البالشفة قدما وروجوا لنظرية االتحاد املنيع 

للشعوب الشقيقة الثالث.

النظرية  االرشيف  ان نضع يف  بعيدة  انه كان يجب منذ فرتة  تامة من  ثقة  واين لعىل 

البلشفية عن الشعوب الشقيقة الثالث والقيام بعملية تخليص تاريخ روسيا االثني من 

الواحدة»  الشجرة  يف  الثالثة  «الفروع  هذه  اىل  النظر  ويجب  االيديولوجية.  الصبغة 

كمجموعة اثنية كربى (سوبر اثنوس) وموحدة يف اطار الحضارة الروسية او كام يقولون يف 

الغرب يف اطار الحضارة السالفية االرثوذكسية. واال سرتافقنا دامئا املعايري املزدوجة السيئة 

الصيت يف مجال العالقات القومية سواء كان ذلك داخل بالدنا او يف خارج حدودها.

أملانيا  يف  يعيش  انه  املثال  سبيل  عىل  لنقل  التايل.  النحو  عىل  فكريت  أرشح  أن  أود 

من  به  خاصة  بلهجة  يتحدث  اذ  منهم  وكل  والربوسيون،  والبافاريون  الساكسونيون 

املستبعد ان يفهم االخر. ولكن عىل الرغم من ذلك هم ليسوا ثالثة شعوب متآخية بل 

امة واحدة. ويف بولندا يعيش فيلكوبوالين ومالوبواين وماوزري. ومل تسفر تقسيامت بولندا 

بني روسيا وبروسيا والنمسا عن انهيار االمة البولندية اىل 3 شعوب متآخية. وبهذا الشكل 

ميكن أيضا الحديث عن اليونان، التي يعيش سكانها يف البلقان وآسيا الصغرى وجزر البحر 

األبيض املتوسط ، ولكنهم يشكلون عىل الرغم من ذلك شعبا واحدا. لنأخذ مثاال آخر — 

إيطاليا. املنطقة الشاملية منها إيطاليا حكمت لفرتة طويلة من قبل األملان والنمساويني، 

وكان وسط شبه الجزيرة تحت سيطرة بابوات روما، واملنطقة الجنوبية — تحت سيطرة 

اإليطاليني شعب واحد، وليس «ثالثة فروع أخوية من نفس  فإن  األسبان. ومع ذلك، 

الجذر». وبالتايل، ميكن القول إن التجربة التاريخية العاملية تدحض النظرية البلشفية عن 

الشعوب الثالثة الشقيقة. ومن وجهة النظر التاريخية يعترب «سوبر اثنوس» الرويس موحدا 

االن داخل ارايض الكنيسة األرثوذكسية الروسية، ولكنه غري متجانس. لكن كيف نجمع بني 

العلم والسياسة؟

قام البالشفة من أجل تعزيز سلطتهم بتسليم ارايض روسيا اصيلة تسمى «نوفوروسيا» 

للبالشفة من خالل عملية  السلبية  التجربة  الرغم من  انه وعىل  نرى،  ألوكرانيا. واالن 

«االوكرننة» يف العرشينيات والثالثينيات من القرن املايض، يرص السياسيون يف كييف عىل 

محاولة «اوكرننة» السكان املحليني يف نوفوروسيا بالقوة. ولكن، كام تعلمون، كل فعل له 

الجنوب الرشقي من أوكرانيا يريدون الحفاظ عىل  رد فعل معاكس ومساو له. سكان 
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هويتهم وحامية حقهم يف التحدث بلغتهم األم — الروسية. لهذا السبب نرى ان ضغط 

انشاء جمهورية  اىل  دونباس  اىل سعي سكان  ادى  اليوم  كييف  املركزية يف  السلطات 

دونتسك الشعبية. ال شك يف االحداث الحالية يف دونتسك ولوغانسك وخاركوف تشهد 

عىل ان الشعب، قام بفصل نفسه عن السلطات املركزية األوكرانية الحالية واخذ يؤيد 

فكرة الفدرلة يف اوكرانيا ونرى ان البعض ال يستبعد توحيد جنوب رشق اوكرانيا مع روسيا.

«االحداث السياسية الدولية»: حسب رأيك اي شكل من اشكال الدولة يبقى االفضل 

واملقبول اكرث يف الظروف القامئة يف اوكرانيا مع االخذ بعني االعتبار ان تجربتها يف مجال 

قيام الدولة ليست بالكبرية؟

يوري بوالتوف: أوال يجب إعطاء شعب أوكرانيا الحق يف تقرير املصري. و إذا كان اليوم 

جنوب رشق ورشق أوكرانيا يثريان مسألة إجراء االستفتاء واحتامل منح الدولة يف اوكرانيا 

الصفة الفدرالية ، فرمبا يجب االستامع إىل هذا الرأي لسبب بسيط هو انه من املستحيل 

تحقيق التوافق بني املقاطعات يف غرب اوكرانيا ومنطقة الجنوب الرشقي فيها ، من حيث 

الثقافة اللغوية ، ومن وجهة نظر تاريخ قيام وتشكل هذه املناطق ومن وجهة نظر الدين. 

يجب االخذ بعني االعتبار كل ذلك ويجب طبعا منح الشعب امكانية االعراب عن رأيه 

وبعد ذلك يجب اتخاذ القرار. اجل 20 عاما ليست بالفرتة الطويلة نسبيا ولكنها تثبت 

الفدرالية لدولتنا  البنية  انتهجتها روسيا االتحادية. تجربة  التي  القومية  صحة السياسة 

تجربتنا  االعتبار  بعني  خذوا  ايجابية.  كانت  الصعوبات،  بعض  من  الرغم  وعىل  التي، 

واستفيدوا منها.

«االحداث السياسية الدولية»: هناك رأي يقول انه ال ميكن ان ينقذ اوكرانيا من االنهيار 

والتفسخ الكامل يف هذه الظروف، اال قيام ديكتاتورية قاسية جدا. اىل اين قد تؤدي هذه 

الطريق يف حال تم اختيارها؟

يوري بوالتوف: الدكتاتورية القاسية ميكن أن تؤدي إىل تكرار أحداث السنوات -1657

1687 اي اىل اندالع الحرب االهلية يف اوكرانيا. اىل ماذا ادت السلطة الصلبة والديكتاتورية 

القاسية؟ اىل انه تم تقسيم أوكرانيا إىل ضفتني — اليرسى واليمنى . يف بعض االحيان 

يتهمنا الببعض باننا «املوسكوليني امللعونني ويزعمون اننا بالذات الذين قسمنا اوكرانيا 
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اىل ضفتني — اليرسى واليمنى يف عام 1667. اجل لقد عقدت هدنة اندروسوفو بني 

روسيا واالتحاد البولندي الليتواين ووفقا لها حصلت روسيا عىل الضفة اليرسى واالتحاد 

عىل الضفة اليمنى. ولكن املؤرخني االوكرانيني يتناسون انه توجد وثيقة اخرى مؤرخة يف 

عام 1660 — اتفاقية سلوبودييش املوقعة يف ترشين االول 1660 التي تم وفقا لها اعالن 

اوكرانيا.  اليمنى من  الضفة  قائد)  (اي  نجل بوغدان خملنيتسيك يوري بصفة هيتامن 

وهذا يثبت ان انقسام اوكرانيا يرتبط يف املقام األول بظهور ليس هيتامنني — للضفة 

اليمنى ولليرسى، وحدث ذلك ليس يف 1667 بل يف عام 1660، أي قبل سبع سنوات. 

ويبدو واضحا ان ذنب االنقسام يقع عىل عاتق حكام اوكرانيا.

االن عىل شاشات  نشاهد  تحديد مصريه.  فقط ميكنه  الشعب  أن  يعلمنا  التاريخ  ان 

وسط  يف  ينتصب  خميلنيتسيك  لبوغدان  تذكاري  متثال  أن  كييف  من  لتلفزيون  ا

الحقيقي  اسمه  بان  التذكري  الرضوري  من  األوكرانية.  العاصمة  يف  املركزية  الساحة 

الرب).  بالذات اطلق عليه اسم بوغدان (وهو ما يعني عطاء  كان زينويف والشعب 

وبالذات بوغدان خميلنيتسيك ومع االعتامد عىل دعم الشعب متكن من التخلص من 

بدعم  وذلك  لبولنديني،  ا لنبالء  ا لطبقة  لديني  وا واالجتامعي  لقومي  ا االضطهاد 

ومساعدة من روسيا.

اوكرانيا  «البلقنة» يف  تبدأ عملية  يوجد خوف من  اال  الدولية»:  السياسية  «االحداث 

لتتحول من اكرب دولة يف اوروبا من حيث املساحة اىل دويالت؟

يوري بوالتوف: البلقنة تعبري من نهاية القرن العرشين وبداية القرن الحادي والعرشين. 

وعملية البلقنة ادت اليوم من حيث الشكل اىل ظهور دول صغرية ومن حيث الجوهر 

الغربية. ونحن قطعنا هذا  الحضارة  البلقان نحو  الحديث يدور عن اجتذاب شعوب 

الذين  الرابع عرش والخامس عرش  القرنني  لتنذكر  تاريخ روسيا.  الطريق ذات مرة يف 

كانت فيهام توجد دولة قوية تسمى امارة ليتوانيا العظمى. وكانت متتد عىل قسم كبري 

من ارايض الدولة الروسية القدمية السابقة من بحر البلطيق إىل البحر األسود. وبالتايل، 

اكرث فيام  الواعد والطموح  األيام، متثل املرشوع  تلك  العظمى يف  ليتوانيا  امارة  كانت 

يتعلق بتوحيد جميع األرايض الروسية، بدال من موسكو.لقد بدا ان كل االمور كانت 

تسري لصالح امارة ليتوانيا.
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ولكن مل يكتب لكل ذلك ان يحدث الن ليتوانيا شهدت بدء عملية جرها نحو الحضارة 

الغربية. وساعد يف ذلك عقد قران الدوق األكرب يف ليتوانيا جوغيل عىل ابنة امللك الفرنيس 

يادفيغا التي كانت يف ذات الوقت ملكة بولندا (اتحاد كريفو عام 1385). وحدث دخول 

ليتوانيا يف الحضارة الغربية كذلك بفضل اعالن الكاثوليكية مبثابة الديانة الرسمية المارة 

ليتوانيا العظمى يف عام 1387. وتم التوقيع أيضا عىل تحالف سيايس عسكري مع بولندا 

ضد الصليبيني (معركة جرونوالد 1410). يف نهاية املطاف، تبني ان عملية اجتذاب ليتوانيا 

اىل الحضارة الغربية كان مكلفا جدا بالنسبة لها. وحدث تقسيم امارة ليتوانيا العظمى 

عىل أسس عرقية ودينية. وتقلصت أرايض اإلمارة الليتوانية وتحولت عرب القرون اىل نقطة 

عىل الخريطة األوروبية.

واآلن نرى محاوالت من قبل الواليات املتحدة وحلفائها لجر اوكرانيا يف الحضارة الغربية. 

للسياسيني  الفائدة  يجلب  ليتوانيا مل  بامارة  الخص  التاريخي  الدرس  ان  ويبدو واضحا 

األوكرانيني. ان خطة جر اوكرانيا اىل الحضارة الغربية تتطابق متاما مع ما حدث مع ليتوانيا 

وتذكر مبصريها ومع التعديل ليتوافق مع ايامنا هذه. النخبة األوكرانية تسعى للدخول يف 

الزواج اآلن ايضا — ليس للدخول يف قران مليك كام يف السابق بل يف ما يسمى بزواج 

الحب مع ممثيل الغرب.

ولكن الوضع الحايل يف أوكرانيا ال يسمح بهذا النوع من اإلجراءات الزوجية. ولذلك تعطى 

السلطات  ومبوافقة  األوكرانية.  األرايض  عىل  للكاثوليكية  التوسعي  للزحف  األولوية 

األوكرانية انتقل املركز الروحي للكنيسة الكاثوليكية اليونانية (االوناتية) األوكرانية من 

مدينة لفوف إىل كييف. ولكن ليس فقط الكنيسة اليونانية الكاثوليكية، بل والكنيسة 

الرومانية الكاثوليكية تتقدم باطراد وتنترش يف الجنوب الرشقي من أوكرانيا، الذي يعت 

واملفرزة  االمامية  الطليعة  ان  القول  ويجب   . الروسية  األرثوذكسية  الكنسية  األرايض 

املتقدمة يف االنتقال إىل الجنوب الرشقي من أوكرانيا هي بالذات الكنيسة االوناتية. وتفيد 

التقارير الصحفية بان الفاتيكان قد أعطت موافقتها يف نيسان/ابريل من هذا العام عىل 

انتخاب األسقف الكاثولييك لدونيتسك وخاركوف، عىل الرغم من ان الرعية االوناتية هناك 

صغرية جدا وتافهة يف نفوذها ومن حيث عدد أنصارها.

كام تجدر اإلشارة إىل أن رجال سياست كييف الحاليني يوافقون ويشعلون عىل الدوام 

«الضوء األخرض» لكل أنواع املناورات املشرتكة مع قوات حلف شامل األطليس عىل األرايض 
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األوكرانية. كل هذا يشري يف نهاية املطاف إىل أن أوكرانيا يف القرن الحادي والعرشين قد 

ان اجتذاب  الجميع  العظمى. يجب أن يدرك  ليتوانيا  املر المارة  بالكامل املصري  تكرر 

االتجاه يف  ، وتعزيز  الوطنية  للهوية  الغربية سيؤدي إىل فقدانها  الحضارة  اىل  اوكرانيا 

املجتمع االوكراين نحو االنقسام والتبعرث الحقا . يجب القول ان اوكرانيا ضخمة ولن تتمكن 

من دون خسائر من حرش نفسها يف الدار االوروبية. نحن نأمل بان درس ليتوانيا سيكون 

مبثابة العربة ملن اعترب.

نحو  االنجذاب  االوكرانيون  السياسيون  الدولية»: طبعا سيواصل  السياسية  «االحداث 

الحضارة الغربية الن ذلك يعد احد اهدافهم السياسية — االنضامم اىل االتحاد االورويب 

ليشعروا بانفسهم كقسم من اوروبا.

يوري بوالتوف: بخصوص االنجرار اىل االتحاد األورويب أود أن أقول ايضا ما ييل: يجب 

االخذ بعني االعتبار ان سلطات كييف تعلن من جهة نفسها مستقلة ، ومن ناحية أخرى 

التي انضمت إىل االتحاد األورويب  الدول األخرى  للتخيل، مثل  — نراها عىل استعداد 

وحلف شامل األطليس، عن جزء كبري من سيادتها. وبالتايل ما يعلنه اليوم معظم رجال 

السياسة يف أوكرانيا عن رضورة تعزيز سيادة البالد ميثل يف الواقع الستار الدخاين لفتح 

الطريق إىل االتحاد األورويب وحلف شامل األطليس.

«االحداث السياسية الدولية»: ما مدى استفادة االتحاد األورويب والواليات املتحدة من 

الحصول عىل الكثري من الدول الصغرية املقطعة وليس عىل منطقة كبرية عازلة بني روسيا 

وأوروبا؟ عملية توجيه الدول الصغرية وادارتها تبدو اكرث صعوبة من هذا البلد الكبري وغري 

املتبلور وغري املتطور تقريبا؟

يوري بوالتوف: ”سياسة ”فرق تسد“ تؤدي حتام إىل انقسام الدول الكبرية إىل دويالت 

وجود  ليس  للغرب  بالنسبة  املهم  يل،  يبدو  كام  أوكرانيا،  يخص  فيام  ال  ولكن  تابعة. 

أوكرانيا ضمن حدودها الحالية أو ضمن حدود اصغر. الهدف الرئييس للواليات املتحدة 

اطول فرتة ممكنة الن كل ذلك  متأزما  اوكرانيا  الوضع يف  الحفاظ عىل  ورشكائها هو 

سوف يسمح للواليات املتحدة وحلفائها (كام يعتقدون) بالتواجد بالقرب من الحدود 

الروسية بشكل ثابت.
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«االحداث السياسية الدولية»: يف أي الحاالت تكون اوكرانيا مفيدة لروسيا؟

يوري بوالتوف: بالنسبة لروسيا، يجب ان تكون أوكرانيا مزدهرة وغنية ومكتفية ذاتيا. 

وعىل هذه األمنيات ميكن يوقع أي شخص يف روسيا. وطبعا نحن نرغب بقيام عالقات 

حسن جوار مع هذه الدولة. أعتقد أن فدرلة أوكرانيا اليوم هي اآللية الوحيدة للحفاظ 

عىل الدولة األوكرانية.

االوكرانية  الروسية  العالقات  تكون  ان  يجب  كيف  الدولية»:  السياسية  «االحداث 

حسب رأيك ؟

يوري بوالتوف: أعتقد أن أساس العالقة املتبادلة هو هي الجذور التاريخية والروابط 

التاريخية التي تربط شعوب روسيا وأوكرانيا عىل جانبي الحدود. قبل فرتة غري بعيدة 

البعض. وتبني ان  أتيحت يل الفرصة والتقيت مع أوكرانيني وروس ال يعرفون بعضهم 

االزمة االوكرانية بالنسبة لنا جميعا هي مصدر قلق مستمر. ومع ذلك، كان من التقيت 

بهم — األوكرانيون والروس — عىل قدر كبري من التفاؤل.

«االحداث السياسية الدولية»: اوكرانيا اليوم — هل هي ارض الطموح؟

يوري بوالتوف: هذا االمر موجود فعال داخل ارايض اوكرانيا. وهو قد يكون مع اشارة 

موجبة وكذلك سالبة. لقد عرف الشاعر الرويس غوميليوف تعبري الطموحية بانه يدل 

عىل الناس الذين تكون طاقتهم الداخلية اعىل بكثري من غريزة البقاء واملحافطة عىل 

الذات. وهذه الحالة تبدو واضحة يف الظروف الحالية عىل جانبي املتاريس يف أوكرانيا . 

اليوم  االن.  اندثر  بعيد»  طرف  عىل  بيتي   » االوكراين  الشعبي  املثل  ان  الواضح  من 

استخدام هذه  يف  تكمن  واملهمة  جدا،  عالية  فعال  تبدو  اوكرانيا  يف  الناس  طموحات 

الطاقة بشكا عقالين.

Международная

ЖИЗНЬ



ين
كرا

الو
ه ا

جا
الت

ا

89
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بديهيات  تالقي  فيها  الرياضيات.  مثل  ليست  السياسة 

الدائم. ويجري ذلك ليس الن  التذكري والتكرار  تتطلب 

هناك  فقط  بل  بشكل يسء.  ما  امرا  استوعب  ما  احد 

بعض  استيعاب  يرغبون  ال  الذين  السياسيني  بعض 

البديهيات النها تتعارض مع وجهات نظرهم.

اندريه غوروميكو. من االحداث البارزة.

بني الخصائص املميزة للفرتة الحالية من التطور التاريخي ميكن ذكر اننا نشهد يف الوقت 

الراهن تغريات كبرية ورمبا جذرية يف الصورة الجيوسياسية للعامل. تنتهي فرتة ربع قرن من 

عالقات الرشاكة بني روسيا والغرب (مع كل الصعوبات والتقلبات املعروفة التي رافقتها). 

هذه العالقات بدأت يف السنوات األخرية من البرييسرتويكا يف االتحاد السوفيايت، وعىل 

االغلب سيحل محلها هيكل جديد للتعاون الدويل يقوم عىل قاعدة لها اسس وبدايات اكرث 

واقعية وبراغامتية بدون االوهام الزائدة عن اللزوم والتوقعات العالية. ولكن والحق يقال 

ينطبق الكالم االخري بشكل اكرب عىل روسيا وليس عىل الغرب. ويخطئ كثريا كل من يعتقد 

ان العامل (أو عىل األقل، ذلك الجزء منه الذي ميتد من فالديفوستوك يف الرشق إىل فانكوفر 

يف الغرب) سيعود اىل الحالة التي كان عليها قبل االزمة االوكرانية، حتى لو عاد االستقرار اىل 

الوضع يف اوكرانيا وهو امر سيحدث عاجال ام اجال. مل يعد هناك اي طريق للعودة اىل 

االوضاع السابقة. لقد حرقت الجسور القدمية ومل تبدأ بعد من حيث الواقع عملية تشييد 

اخرى جديدة بدال عنها. لقد تم تدمري بالكامل منط الرشاكة الطويلة االمد التي قامت 

ووجدت لتبقى يف املستقبل، وكان يعتقد ولفرتة طويلة انه ال يوجد اي بديل لها.
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كيف حدث كل ذلك؟ تعطي موسكو والعواصم الغربية أجوبة معاكسة متاما عىل هذا 

روسيا  الذنوب عىل  بكل  يلقي  الغرب  املبدئية.  الناحية  من  االهمية  الفائق  السؤال 

نحن  التالية:  البدائية  الصيغة  يف  يدخل  ان  قبله ميكن  من  معتاد  منطق  من  منطلقا 

دامئا عىل حق، حتى عندما نكون غري محقني متاما. اما روسيا فلديها موقفها ووجهة 

العدل  الحقيقة تكمن قوتنا الن يف اساس حقيقتنا  نظرها وكذلك حقيقتها. ويف هذه 

عندما  واليوم  السليم.  التفكري  واخريا  واالخالق  والضمري  والقانون  والحق  والتاريخ 

العامل اكرث طهارة وأكرث  نناضل ليك يصبح  ترانا  الحقيقة  نناضل من اجل سيادة هذه 

أمنا وأكرث استقرارا.

وهذا ليس مجرد كلامت رنانة بل هي واقع ملموس. رمبا ال يعترب الكثريون من سكان 

أمريكا الشاملية وأوروبا اليوم هذا الواقع واضحا الن عيونهم مغطاة بطبقة كثيفة من 

االجهزة  من  مشرتكة  بجهود  تنظيمها  يجري  التي  لروسيا  املعادية  االعالمية  الدعاية 

الحكومية يف الدول املذكورة ومن قبل ابواق الدعاية والرتويج (وخاصة عرب وسائل اإلعالم 

اإللكرتونية) يف الدول الغربية. ولكن ستمر فرتة وسينقشع الضباب وستظهر امام املراقبني 

فرتة  باستمرار خالل  عليهم  كانت مفروضة  التي  لتلك  مغايرة  اخرى  املحتارين صورة 

طويلة. هذا ما سيجري وهذا ايضا امر واقع.

ويجب القول ان غرابة الوضع الذي قام عىل خلفية االحداث االوكرانية تتلخص يف انه مل 

يكن هناك احد من الالعبني الرئيسيني يف مجال السياسة العاملية، يهمه ان تتطور االمور 

بهذا الشكل، عىل االقل ميكن قول ذلك اذا اعتمدنا عىل منطق االنسان العاقل. لو جاء اي 

محلل سيايس يف خريف العام املايض ورسد علينا سيناريو تطور االحداث الذي شهدناه 

الحقا، كنا سنعترب خياله مريضا جدا.

قاموا بسياساتهم  الغرب  الكبار يف  الالعبني  أن  أن نغفل  لنا  ينبغي  الحال، ال  وبطبيعة 

املوجهة والهادفة لنرش ومد نطاق التأثري العسكري السيايس واالقتصادي للناتو واالتحاد 

االورويب يف دول وسط ورشق وجنوب رشق أوروبا عىل حساب أمن روسيا، بخلق الظروف 

املالمئة لزيادة حدة التوتر و»زيادة مخاطر» اي نزاع محتمل وكامن يف اوروبا.

ويف املحصلة تجسدت هذه السياسة يف حالة التزايد الهائل وغري املنضبط للنزاع يف أوكرانيا. 

باإلضافة إىل ذلك بات من بني خصوصيات هذا النزاع وقوع الالعبني الكبار املكونني لنظام 

السياسية  والشخصيات  القوى  وترصفات  لنشاطات  دورالرهينة  يف  العاملية  السياسة 
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باملقارنة مع  بتاتا  املهم  البسيط وغري  املحيل  لعبت خالل ذلك دورها  التي  االوكرانية 

العمليات العاملية التي انطلقت بسببها. وهنا يظهر التشابه مع ما حدث يف اوروبا قبل 

مئة عام بالضبط عندما وقعت سلسلة من االحداث والخطوات املتالحقة (وكل منها بحد 

ذاته مل يكن مميتا) وادت اىل اندالع الحرب العاملية االوىل.

وجدير بالذكر ان هذا الوضع يشبه الحالة التي تلعب فيها الدول العاملية الكربى دور 

الرأس الذي يقع تحت سيطرة وارادة الذيل. واذا اخذنا اوروبا الحالية فيمكن القول ان 

البلطيق  اىل جمهوريات  يعود  كان  املاضيني  العقدين  فيها خالل  املتالعب  الذيل  دور 

السوفيتية السابقة التي تقع عند الحدود مع روسيا. وهذا املوقع الجغرايف بالذات الذي 

وضع هذه الجمهوريات عند نقطة التقاء روسيا مع الناتو واالتحاد االورويب بدا وكانه 

يجب عليه ان يدفع بها ليك تلعب دور الجرس بني العاملقة الجيوسياسيني. ولكن هذه 

الجمهوريات تصلح اكرث من حيث الواقع لتكون يف دور «دمامل» املشاكل التي تثري بني 

بدون  (او حتى  مناسبة  كل  لدى ظهور  وتسعى  املتاعب  انواع  واالخر مختلف  الحني 

مناسبة) لصب الزيت يف نار هذا التناقض او ذاك وهي تناقضات من االفضل حلها مبا فيه 

مصلحة الجميع وليس تأجيجها بأي حال من االحوال.

املثال االيجايب املغاير متاما تقدمه فنلندا املجاورة لهذه الجمهوريات االنفة الذكر. لقد 

تضمن تاريخ عالقات هذه الدولة مع االتحاد السوفيتي صفحات درامية متعددة. ولكن 

عىل الرغم من ذلك وبفضل الحكمة السياسية لدى القيادة يف الدولتني — من جانب 

الفنلندي يخص هذا الكالم قبل كل يشء الرئيس كيكونني- تم وضع االساس املتني للتعاون 

املثمر القائم عىل عالقات حسن الجوار والذي تطور وتوسع عىل مدى نصف قرن. مثل 

هذا املثال يجب ان ينظف الطريق وميهدها امام تعاون كامل ومختلف االتجاهات يف 

املستقبل بني كل اجزاء اوروبا وبشكل خال من العداء والغطرسة والطموحات املثرية لالمل. 

واليوم يقف الغرب مع روسيا عند مفرتق الطرق. ويظهر السؤال: اىل اين يجب ان نتجه 

ليك ال نتسبب اكرث بالرضر وليك نتمكن من الخروج من الوضع املحفوف باملشاكل بل 

وحتى باملخاطر الذي وقع فيه يف حقيقة االمر كل العامل.

ويجب القول ان الغرب بقيادة الواليات املتحدة، بالغ بشكل واضح يف سياسة العقوبات 

ضد روسيا. وهنا تظهر الرغبة بطرح السؤال التايل: هل تعتقد واشنطن والعواصم الغربية 

االخرى انها ستتمكن فعال بهذه الطريقة ان تجرب روسيا وترغمها عىل السري وفق املسار 
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الذي يريض الغرب؟ هذه سذاجة ال تحتاج فعال حتى للتعليق عليها النها يف منتهى الغرابة. 

اعتقد ان الغرب يدرك ويفهم كل ذلك ولكنه يتظاهر «بان االمور تجري وفقا لخطته».

الطابع» النها  العنرص االقتصادي، حشوة «شخصية  ان «العقوبات» متلك باالضافة اىل 

مست شخصيات تدخل ضمن أعىل خمس شخصيات يف الدولة الروسية. هذه االجراءات 

تبقى طبعا بدون قيمة او معنى من وجهة نظر التأثري عىل اي يشء او عىل اي احد اال انها 

القول ان كل هذه االجراءات ال ميكن ان  تعترب مهينة وتيسء لشعبنا ودولتنا. ويجب 

املنتج  الرغم من ذلك ال ميكن ملرارة طعم هذه  العكيس ولكن عىل  التأثري  اال  تعطي 

السيايس املقرف واليسء ان تختفي برسعة وبشكل كامل. وستبقى الرائحة الكريهة لذلك 

موجودة حتى بعد ان يختفي ويتغري الجيل الحايل من السياسيني يف الغرب الذين بارشوا 

حرب العقوبات ضد روسيا ويظهر جيل اخر ليبحث عن طرق ما لتصحيح اخطاء اسالفه.

لقد تخىل الغرب طوعا عن صفة رشيك روسيا وهو بذلك قام يتضييق امكانيات اقامة 

تعاون بناء مع موسكو يف مجموعة واسعة من االمور التي ال عالقة لها بأوكرانيا ولكنها ال 

الخارجية الرويس سريغي  تقل عنها حيوية واهمية. لنتذكر عىل سبيل املثال، ان وزير 

الفروف، كان يف العام املايض مشاركا فاعال وأساسيا يف مختلف املحافل الدولية املكرسة 

لتنسيق الجهود حول كل املشكالت الحادة يف العرص الحديث. اما القرار املتعلق باتالف 

األسلحة الكيميائية السورية بشكل السلمي كاد يعترب مبثابة املثل االعىل للتعاون الدويل 

الفعال.

منذ تلك الفرتة تغريت كل االمور بشكل جذري. لقد بدأ الغرب من القليل نسبيا — من 

مقاطعة االلعاب االوملبية الشتوية يف سوتيش التي انفقت عليها روسيا االموال الطائلة 

والجهود املعنوية الضخمة. وبعد ذلك اخذ الغرب خطوة بعد خطوة يدمر بشكل متعمد 

ومنهجي كل ما تم إنشاؤه من خالل الجهود املشرتكة عىل مدى العقدين املاضيني. سنقوم 

هنا بتحديد األشكال الرئيسية التي تم اتالفها: مجموعة «الثامنية» كأداة لتحقيق النهج 

املنسق بني كبار الالعبني يف العامل وكذلك آلية التفاعل بني روسيا وحلف شامل االطليس، 

ونظام العالقات املتبادلة بني روسيا واالتحاد األورويب.

العقوبات عىل روسيا، والتي — وفقا لنص وروح  والذروة كانت طبعا مامرسة فرض 

القانون الدويل — ال ميكن تصنيفها اال كترصفات عدمية الودية بل عدائية رصيحة. يف 

هذا الصدد كانت ستثري االهتامم مشاهدة رد فعل الغرب عىل قيام روسيا،عىل سبيل 
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االفرتاض، بدعم إسقاط الرئيس الرشعي املنتخب دميقراطيا يف دولة ما — ليس فقط 

الغرب سيتخذها ال  التي كان  والتدابري  اإلجراءات  ان  اعتقد  بالكلامت بل وباالعامل. 

تختلف كثريا عن تلك التي يستخدمها اليوم ضد روسيا ايضا. فقط بالغة الخطاب كانت 

ستبدو عىل االغلب مغايرة.

لألسف، وهذا امر نضطر للتأكيد عليه بكل يقني، ان كل الترصيحات الرنانة من جانب 

الواليات املتحدة وحلفائها حول دعم الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف كل مكان يف العامل 

ليست أكرث من ذريعة للتدخل يف شؤون الدول االخرى . والذي مييز ايامنا هذه هو ان 

هذا التدخل بات عسكري الطابع. وتبقى الترصيحات حول رضورة الحفاظ عىل وحدة 

ارايض الدول، كالما يف الهواء فقط. لقد اظهرت سابقة كوسوفو بشكل واضح ومقنع انه 

وكام كان يف السابق، يف عهد «دبلوماسية البوارج» يبقى املعيار الرئييس بالنسبة للواليات 

املتحدة، والغرب عموما، املصالح . اما املبادئ التي يعلنون عنها فهي ليست اال عبارة عن 

مالحق لهذه املصالح وليس اكرث من ذلك. يف بعض الحاالت، تراهم يفرسون هذه املبادئ 

يف االتجاه الذي يناسبهم، ويف حاالت اخرى — يف االتجاه املعاكس متاما.

نحن نرى ان زيارات وزير الخارجية سريغي الفروف اىل الدول الغربية باتت اقل بكثري من 

الغربيني  التي تجري مبشاركة روسيا ورشكائها  الفعاليات  ايضا  كثريا  السابق. وتقلصت 

السابقني. يف ذات الوقت نرى وزير الخارجية االمرييك كريي وكاللعبة املتحركة يجوب يف 

كل ارجاء العامل. وكل نتائج هذه الحركة تبدو ضئيلة فعال. وامام اعيننا تظهر الواليات 

املتحدة وهي تغطس يف اتون حرب جديدة ضخمة يف الرشق االوسط ، وامللفت للنظر ان 

الخصم الذي يواجهها هناك هو القوى التي كانت وحتى فرتة قريبة تعترب حليفتها يف 

الرصاع من اجل االطاحة بنظام الرئيس السوري بشار االسد. لو سارت االمر حينذاك وفقا 

للسيناريو االمرييك، كنا سرنى هذه القوة تسيطر عىل دمشق وتتحكم بها مع كل العواقب 

املرتتبة عىل ذلك. يف لحظات كتابة هذه املقالة بارشت القوات املسلحة االمريكية توجيه 

الرضبات من الجو ضد مواقع مسلحي تنظيم «الدولة االسالمية» داخل ارايض سورية وهو 

امر بحد ذاته يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدويل، الن الواليات املتحدة تقوم بذلك دون 

موافقة الحكومة السورية، وعالوة بل دون إذن من مجلس األمن الدويل. كيف ميكن ربط 

هذا مع االتهامات الصادرة عىل مدى اكرث من نصف سنة من جانب واشنطن وتوابعها 

ضد موسكو حول مشاركة وحدات الجيش الرويس املزعومة يف النزاع الدائر يف الجنوب 
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الرشقي من أوكرانيا (وهي تهمة ال دليل عليها)، والتي أصبحت األساس لتطبيق العقوبات 

الغربية أحادية الجانب املعادية لروسيا؟ يفرتض منطق االمور ان بعض الدول التي ال 

احادية  الدويل بترصفات  القانون  الترصفات واملامرسة، تستبدل  توافق عىل مثل هذه 

العالقة- ميكنها فرض عقوبات  الدولية ذات  للمؤسسات  الكامل  التجاهل  الجانب مع 

مامثلة ضد الواليات املتحدة نفسها وكذلك ضد بعض الدول املتحالفة معها . ولكن السؤال 

الذي يطرح نفسه — الجل أي هدف سيجري ذلك؟

ان النموذج الذي يفرضه الغرب عىل املجتمع الدويل — منوذج العامل ويف مركزه الواليات 

او  الجهات. وبات هذا امر ال يشاهده فقط االعمى  املتحدة — اخذ يتهاوى من كل 

الشخص البعيد كل البعد عن الواقع. ولكن والحق يقال هناك اتجاه محدد يف الفكر يقول 

ان االمريكان يتعمدون استخدام سياسة الفوىض الخاضعة للسيطرة من اجل االطاحة 

باالنظمة التي ال تروق لهم. ويزعم هذا االتجاه بانهم (االمريكان) يقومون بذلك من اجل 

مصلحة وخري الشعوب التي تعيش يف االرايض التي تنرش فيها الفوىض املذكورة. اي ان كل 

االمور ال تزال تحت السيطرة وال توجد اية دواعي للقلق.

ولكنني ال استطيع املوافقة عىل هذا القول النه ال توجد اية سيطرة بتاتا. كل ما يقال ليس 

اال وهم كبري وكامل. الحديث ميكن ان يجري فقط عن االخطاء االسرتاتيجية للواليات 

وتخطيط  -العسكرية  السياسية  الشؤون  يف  وخطرية  عميقة  أخطاء  عن  و  املتحدة. 

السياسات الخارجية . لقد قام األمريكان يف فرتة ما وبأيديهم بخلق مسخ مقيت ومخيف 

يف هيئة االسالم االصويل الذي ظهر ليك يحارب االتحاد السوفيتي يف افغانستان. ويف البداية 

تهيأ لهم ان النجاح يحالفهم يف كل يشء. لقد انسحبت القوات السوفيتية من افغانستان، 

وبعد ذلك انهار الخصم الجيوسيايس الرئييس. ومع تحقيق هذا النرص التاريخي املبني 

حلت «نهاية التاريخ»، وفقا لكلامت وعىل حد تعبري العامل السيايس األمرييك فرانسيس 

فوكوياما! ولكن والحق يقال تبقى الحياة الحقيقية اكرث تعقيدا من التوقعات وخاصة 

الفضاضة منها. ولكن «لقد تم اطالق رساح العفريت من سجنه وبات حرا طليقا». وهاهي 

بيديها يف  ما صنعته  الكفاح ضد  من  واحد  بعد جيل  تبدو مضطرة  املتحدة  الواليات 

افغانستان ويف الرشق االوسط. وهي وكام تبني الحقا تقوم بذلك بشكل يسء وبدون نجاح 

ملحوظ. لن اغطس يف الخيال التصور كيف ستتطور االمور الحقا. ولكن موضوعيا هناك 

سيناريو غري سار بتاتا بالنسبة للواليات املتحدة بالنسبة للتطور الالحق لالحداث.
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تجري حالة مامثلة يف أوكرانيا. نرى الواليات املتحدة واالتحاد األورويب يف خضم معاداة 

روسيا يراهنان عىل القوى القومية املتعصبة يف اوكرانيا التي تجاهر اكرث فاكرث بانجذابها 

اىل تعاليم ستيبان بانديرا وانصاره، وهو ما ميثل الفرع األوكراين للفاشية يف العامل. لقد تم 

اطالق عفريت جديد غري خاضع للسيطرة وهو ال يرغب بتاتا العودة اىل القنينة وفقا 

لرغبة وارادة املدربني الغربيني. لقد حاول البعض سابقا ايضا توجيه هتلر وانصاره والنتيجة 

الالحقة معروفة من قبل الجميع. بشكل عام نحن نرى نسخة جديدة للسيناريو االفغاين: 

الصغوطات.  انية وظرفية، ومن جديد تصبح دولتنا، روسيا هدف  بهدف حل مهامت 

النطاق بشكل ال  التهديد والخطر الطويل االمد والواسع  تجري تهيئة الظروف لظهور 

يقارن مع سابقه. هذا التهديد سيمس يف املقام األول «القارة العجوز» — أوروبا والتي 

يبدو أنها بدأت تنىس دروس التاريخ وتنىس سقوط ماليني الضحايا والدمار الهائل الذي 

جلبته الفاشية لها واخذت تنىس من الذي حررها من هذا الرش املريع.

ما الذي سيحدث اذا رغبت الواليات املتحدة يف املستقبل تطبيق هذا النموذج من العمل 

ضد الصني، وخلق هناك تهديدا ميكن أن يكتسب أبعادا عاملية؟ اليست هذه مخاطر 

كثرية تصدر كلها من مكان واحد ومن دولة واحدة اعتادت ان تعترب نفسها دامئا عىل حق 

ويف غاية الكامل يف كل يشء؟

السمة الثابتة الرشطية للدميقراطية التي تروج لها واشنطن والعواصم التابعة لها هي 

نظام «الضوابط والتوازنات»، التي تهدف إىل منع ظهور حاالت، يكون فيها احد مراكز 

القوى االخرى وقمعها عمليا. عىل ما  السيطرة والتغلب عىل مراكز  قادرا عىل  القوى 

يبدو، هذا النظام يجب ان يسود ليس فقط عىل مستوى الدول املنفردة بل عىل املستوى 

الدويل يف حال بات هذا املستوى دميقراطيا ايضا. حتى االونة االخرية كان هذا النظام 

عىل شكل النموذج الثنايئ القطب يف العامل وهو ما سمح بكبح الطموحات من جانب 

الطرف املقابل املنافس. يف العامل الحديث املعارص ميكن لهذا النظام أن يكون متعدد 

األقطاب. ولكن اذا مل يحدث ذلك فمن املؤكد ستصبح العودة اىل العاملي الثنايئ القطب 

العامل  حتمية ال مفر منها ولكن ذلك سيجري وفق موجة جديدة عىل شكل كتلة من 

مقابل كتلة اخرى من نصف العامل االخر. قد يكون ذلك مفيدا بالنسبة للواليات املتحدة 

ذاتها النه قد مينع ان تتحول الجمهورية الدميقراطية اىل امرباطورية بشكل نهايئ كام 

يحدث يف قصص «حروب النجوم».
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أما بالنسبة لروسيا، التي تتعرض مؤخرا لضغوط تتسم بطابع االهانة بشكل ال سابقة له 

من جانب الواليات املتحدة ومن جانب بعض الدول االخرى الواقعة ضمن دائرة نفوذها، 

فعىل ما يبدو من االفضل واالجدى لها (لروسيا) العودة اىل دبلوماسية زمن بريجنيف — 

غرمويكو التي كانت تتسم بالهدوء واالحرتام والطابع البناء ولكنها يف ذات الوقت صلبة 

وترص عىل الدفاع عن مصالحها. يف الغرب، اطلقوا عىل وزير الخارجية السوفيتي اندريه 

غروميكو اسم مسرت «ال». لكنه مل يكن كذلك بتاتا. هو فقط مل يكن يقول «نعم» إذا 

الكلامت  يتوافق متاما مع  التي يخدمها و هذا  الدولة  كانت «نعم» هذه ضد مصالح 

الواقعية الرباغامتية للرئيس فالدميري بوتني، الذي قال أننا لن نفعل أي يشء قد يرضنا خالل 

الرد عىل العقوبات.

بدون اي شك ستخرج روسيا منترصة معنويا من دوامة الرصاع األوكراين املعقدة والشائكة 

عىل الرغم من كل االستفزازات، والخدع والقذف والتشهري. هذا االنتصار قد يتحول مع 

مرور الوقت اىل نرص الجيوسيايس.

الواليات املتحدة  القوي من جانب  اما املوجة االوىل من الضغط  لقد نجحنا بالصمود 

والكتلة الغربية، التي سعت وهدفت لثني، وكرس روسيا، الجبارها عىل الرتاجع، وتقديم 

األعذار والتوبة. عىل ما يبدو ال يستطيع البعض يف الغرب او ال يرغب بفهم وادراك أن 

الزمن قد تغري، وروسيا التي كانت تتأرجح يف ذلك وأعقاب القافلة الغربية مع الدول 

املجاورة التي ال تفوت فرصة ليك توجه االهانة ضدنا، تغريت ولن تعود اىل تلك الحالة 

بتاتا. توجد روسيا اخرى تعتز بنفسها وتثق بقواها.

لروسيا ولكنها وكام جرت  بالنسبة  الصعب  أوكرانيا، كانت مبثابة االختبار  األزمة حول 

العادة، متلك الجانب االيجايب ايضا. لقد بينت هذه االزمة، من يف العامل صديقنا ومن الذي 

ال ميكن اعتباره كذلك. وهذا امر يف غاية االهمية.

Международная

ЖИЗНЬ
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حول بعض املواقف القانونية الدولية 
بشأن املسألة األوكرانية

اليكيس مويسييف
دميية  ألكا ا يف  لدويل  ا نون  لقا ا كلية  عميد 
الروسية،  الخارجية  لوزارة  التابعة  الدبلوماسية 

دكتوراه يف القانون
alexei.moiseev@dipacademy.ru

موقف روسيا االتحادية

عىل  التوقيع   2014 اذار/مارس   18 يوم  يف  تم 

االتحادية وجمهورية  معاهدة دولية بني روسيا 

القرم حول قبول جمهورية القرم يف قوام روسيا 

االتحادية وتكوين كيانني فدراليني جديدةين يف 

روسيا. وفقا للوثيقة التي تطبق اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها ودخلت حيز التنفيذ بعد 

ابرامها والتصديق عليها يف الربملانني يوم 21 اذار 2014، تعترب القرم قد قبلت يف قوام 

روسيا االتحادية مع تشكيل كيانني فدراليني جديدين يف روسيا االتحادية وهام جمهورية 

القرم ومدينة سيفاستوبول ذات الصفة الفدرالية. اما األشخاص املقيمني يف أرايض الكيانني 

الروسية ويعتربون من مواطني  بالجنسية  يتمتعون  فباتوا  اليوم  املذكورين ومنذ ذلك 

روسيا االتحادية ولكن لهم الحق خالل شهر إعالن رغبتهم يف املحافظة عىل جنسيتهم 

القامئة. واصبحت سارية املفعول داخل ارايض شبه جزيرة القرم، ترشيعات وقوانني روسيا 

االتحادية. وتم اعالن الحدود الربية للقرم مع أوكرانيا كحدود دولية لروسيا االتحادية 

وبات املجال البحري يف البحر األسود وبحر آزوف يخضع لرسم الحدود عىل أساس مبادئ 

القانون الدويل.

واستند قرار عقد املعاهدة، عىل نتائج االستفتاء الشعبي العام الحر والطوعي الذي 

2014، وخالله صوتت شعوب  16اذار  يوم  وسيفاستوبول  القرم  جرى يف جمهورية 
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شبه جزيرة القرم لصالح «إعادة توحيد القرم مع روسيا ككيان يف روسيا االتحادية» 

من  كجزء  القرم  وصفة   1992 لعام  القرم  جمهورية  بدستور  العمل  اعادة  و»ضد 

أوكرانيا».

يف يوم 18 اذار 2014 أعطت روسيا موافقتها السيادية املتعلقة باملوافقة عىل العرض الذي 

قدمته دولة مستقلة أخرى — جمهورية القرم، حول إبرام اتفاق دويل بشأن قبولها يف 

قوام روسيا االتحادية. وقبل ذلك اي يف يوم 17 اذار 2014 وقع رئيس روسيا عىل مرسوم 

رئايس،عىل أساس الحق السيادي ألية دولة يف أن تعرتف بأية دولة اخرى، يعرتف بجمهورية 

القرم كدولة ذات سيادة ومستقلة ككيان يف القانون الدويل، انطالقا من إرادة شعوب شبه 

جزيرة القرم التي تم التعبري عنها يف استفتاء 16 اذار 2014.

وتتوافق هذه املعاهدة مع أحكام الدستور الرويس، الذي (املادة 65.2) ينص عىل أن 

«القبول يف روسيا االتحادية وتشكيل كيان جديد ضمن قوامها يتامن وفقا للطريقة التي 

ينص عليها القانون الدستوري االتحادي». وتنص مادته 4.2 عىل ان القبول أي دولة اجنبية 

او قسم منها ضمن قوام روسيا االتحادية يجري عىل اساس املوافقة املتبادلة بني روسيا 

والدولة املعنية وفقا ملعاهدة دولية، وتجدر االشارة اىل ان «الطرف املبادر للقبول ضمن 

روسيا االتحادية ككيان جديد فيها ...يجب ان تكون الدولة االجنبية ذاتها» (املادة 6.1). 

وهذا ما حدث مع جمهورية القرم.

وبعبارة أخرى، استخدمت روسيا االتحادية ووفقا للقانون الدويل، حقها املرشوع والتام يف 

نتيجتها  كانت  دولية،  معاهدة  وتوقيع  عقد  يف  حقها  وكذلك  اخرى،  بدولة  االعرتاف 

وباملوافقة املتبادلة من الطرفني، ظهور يف كيانني جديدين قوام روسيا — «جمهورية القرم 

ومدينة سيفاستوبول ذات الصفة االتحادية» (املادة 2 من املعاهدة).

وينص القانون الدويل، عىل ان كل دولة لها الحق يف إبرام اتفاقات ومعاهدات دولية 

النها مفيدة لها. ويجب القول ان من بني اسباب توقيع روسيا عىل معاهدة دولية مع 

جمهورية القرم حول التوحيد من جديد ، كان وجود اسس تاريخية قوية وكذلك قلق 

كبري عىل امن وسالمة ابناء الوطن الروس املقيمني يف اوكرانيا ويف القرم. وتم التعبري عن 

هذا القلق وهذه املخاوف يف كلمة الرئيس فالدميري بوتني امام نواب الجمعية الفدرالية 

الروسية وممثيل املجتمع املدين يف  الدوما ومجلس االتحاد) ورؤساء االقاليم  (مجلس 

يوم 18 اذار 2014.
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حول رشعية االستفتاء الشعبي العام يف القرم

تم اعتامد إعالن االستقالل لجمهورية القرم من قبل املجلس األعىل لجمهورية القرم ذاتية 

الحكم ومجلس مدينة سيفاستوبول يف يوم 11 اذار 2014. ويتضمن اإلعالن إشارة إىل 

«حق الشعوب يف تقرير املصري وكذلك اىل «اقرار محكمة االمم املتحدة الدولية بشأن 

اقليم كوسوفو الصادر يف يوم 22 متوز/يوليو عام 2010، بان اإلعالن من جانب واحد عن 

استقالل قسم ما من الدولة ال ينتهك أي قواعد او معايري من القانون الدويل». لقد أشارت 

محكمة االمم املتحدة الدولية يف قرارها أنه ”ال يوجد اي حظر عام عىل إعالن االستقالل 

من جانب واحد ميكن ان يستقى ويستنتج من مامرسات مجلس األمن الدويل. وال يحتوي 

القانون الدويل العام أي حظر مطبق عىل إعالن االستقالل». ويجب القول ان الفكرة 

نفسها طرحت يف 18 اذار 2014 يف الكلمة التي وجهها الرئيس الرويس.

وينبغي التأكيد عىل ان حق تقرير املصري نفذه شعب القرم الذي (وفقا للفصل 10 من 

دستور أوكرانيا) يتمتع بوضع الحكم الذايت. وهذا االخري ينتسب بشكل آيل اىل حقوق 

الشعوب بالذات.

16 اذار 2014 مع مراعاة املتطلبات الدميقراطية  القرم يف يوم  لقد جرى االستفتاء يف 

والقانونية الحديثة، ولكنه جرى ايضا يف ظروف وجود سلطة غري مرشوعة وذات طبيعة 

القوميني  انفالت  ظروف  ويف  الحكومي  االنقالب  بعد  قامت  التي  كييف،  يف  اجرامية 

واملتطرفني الخ...وقامت ما يسمى «بالسلطة الجديدة» التي اغتصبت بالقوة الصالحيات 

الحكومية بانتهاك وبشكل صارخ مواد الدستور األوكراين، ولذلك فان تحدثها عن وجود 

انتهاك للدستور خالل القيام باستفتاء القرم ال يبدو عىل األقل مقنعا.

غري  سلطة  وجود  تطبق خالل  وال  تستخدم  ال  الدستور  ومواد  بنود  أن  القول  وميكن 

مرشوعة، النه ال تتوفر الظروف التي ميكن ويجب خاللها استخدام البند بحيث يتنال 

قيمة الواقع القانوين. عىل العكس من ذلك، ميكن اعتبار ما قامت به سلطات القرم خالل 

الظروف السائدة يف أوكرانيا كان يتسم بالطابع القانوين الدميقراطي. ويف محصلة النتائج 

االيجابية الساحقة لالستفتاء تم اعالن جمهورية القرم، مستقلة وذات سيادة، وضمنها 

حصلت مدينة سيفاستوبول عىل صفة قانونية خاصة.

وإذا تركنا جانبا املصالح الجيوسياسية واسرتاتيجيات بعض الدول الغربية، فيمكن القول 

ان موقفها املتمثل يف عدم االعرتاف بنتائج االستفتاء الواضحة يف القرم. يثري االستغراب 
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كذلك الزعم بان االستفتاء ذاته يتسم بالطابع غري الدستوري وغري القانوين. عىل العكس 

اوكرانيا، «ضمن صالحيات واختصاص  138.2 من دستور  للامدة  من ذلك، حتى وفقا 

جمهورية القرم ذاتية الحكم ... تنظيم واجراء االستفتاءات املحلية»، و مل يقيد الدستور 

رشعية  أن  للجميع  واضحا  يكون  أن  يجب  االستفتاءات.  هذه  ملثل  املمكن  املوضوع 

االستفتاء ال ميكن أن تتعلق بوجهةاتنظر الواليات املتحدة أو االتحاد األورويب، بل فقط 

يجب ان تعتمد عىل اإلرادة الحرة والطوعية للشعب.

اعرتاضات الجانب األوكراين

اعربت وزارة خارجية أوكرانيا يف يوم 11 اذار 2014 عن االحتجاج وفيه اشارت اىل عدم 

الحكم، ألنه «غري  القرم ذاتية  اعتمده برملان جمهورية  الذي  رشعية إعالن االستقالل 

الترشيعات  «ينتهك  الرشعية» وهو  الناحية  القيمة من  قانوين وعديم  دستوري وغري 

األوكرانية وبنود الوثائق الدولية املعتمدة مبا يف ذلك من قبل روسيا االتحادية». ويف 

يوم 14 اذار 2014 قام املعني من قبل برملان اوكرانيا يف منصب رئيس الدولة الكسندر 

تورتشينوف بالتوقيع عىل مرسوم وقف مفعول االعالن النه ال يتوافق مع دستور اوكرانيا 

وقوانينها.

ويجب القول ان الجانب االوكراين قام يف 1 اذار 2014 ويف اطار جلسة مجلس االمن 

الدويل باتهام روسيا بالعدوان ضد اوكرانيا والذي، يف رأي ممثل أوكرانيا الدائم لدى األمم 

املتحدة، يتعلق «بانتهاكات جسيمة» ارتكبتها روسيا االتحادية «للمبادئ االساسية مليثاق 

االمم املتحدة الذي يلزم كل الدول االعضاء باالمتناع عن التهديد بالقوة او استخدامها ضد 

سالمة ارايض الدول االخرى او استقاللها السيايس».

ويف جلسة مجلس األمن الدويل يوم 3 اذار، قدم املندوب الدائم الرويس لدى االمم املتحدة 

فيتايل تشوركني نص الطلب الذي ارسله رئيس اوكرانيا فكتور يانوكوفيتش اىل نظريه الرويس 

فالدميري بوتني حول املساعدة العسكرية. «كرئيس اوكرانيا املنتخب رشعيا اعلن ما ييل: 

لقد ادت االحداث التي جرت يف امليدان واالستيالء غري املرشوع عىل السلطة يف كييف، اىل 

ان اوكرانيا باتت تقف عند حافة الحرب االهلية. تسود الفوىض واالضطرابات يف البالد 

ويحيق الخطر الكبري بحياة وسالمة وحقوق السكان، وخاصة يف جنوب رشق البالد ويف 

شبه جزيرة القرم. وتحت تأثري الدول الغربية يستخدم االرهاب وكذلك العنف بشكل 
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مكشوف. ويضطهد ويالحق املواطنون وفقا لالنتامءات السياسية واللغوية. يف هذا الصدد، 

اتوجه اىل رئيس روسيا فالدميري بوتني بطلب استخدام القوات املسلحة الروسية الستعادة 

فيكتور  أوكرانيا.  يف  السكان  وحامية  واالستقرار،  والنظام  والسالم  والقانون  الرشعية 

يانوكوفيتش، 1 مارس 2014».

وجرى تأكيد موقف السلطات الروسية يف يوم 18 اذار 2014 يف كلمة الرئيس الرويس، 

حيث أشار إىل أن «روسيا مل تنرش القوات يف القرم، بل فقط عززت مجموعة قواتها هناك. 

وخالل ذلك مل تتجاوز روسيا العدد املسموح به مبوجب املعاهدات الدولية». وهدف ذلك 

حامية «حياة مواطني روسيا االتحادية، وابناء الوطن الروس وعنارص املجموعة العسكرية 

التابعة للقوات املسلحة لروسيا االتحادية املتواجدة يف داخل ارايض اوكرانيا وفقا للمعاهدة 

الدولية» يف ظروف انعدام القانون وتزايد تهديدات املتطرفني القوميني والراديكاليني.

ان الرئيس الرويس مل يستخدم بشكل مبارش، القوات الروسية يف خارج البالد، عىل الرغم 

من أنه كان ميلك هذا الحق حسب القرار الخاص بذلك الذي صدر عن الربملان الرويس 

وحسب بنود الدستور. ان التهم الخاصة باستخدام القوات املسلحة الروسية قبل وأثناء 

وبعد االستفتاء يف شبه جزيرة القرم تبقى فقط عبارة عن محاوالت عدمية االساس التهام 

روسيا بشكل مزعوم بالعداون او بالحاق ارايض الغري بدون اي اثبات قانوين لذلك. انها 

محاولة لتقديم االماين عىل انها واقع موجود.

حول املشكلة الرئيسية يف أوكرانيا

أعلنت  عندما   ،2013 عام  الثاين/نوفمرب  أوكرانيا يف ترشين  السياسية يف  األزمة  بدأت 

 2014 22 شباط/فرباير عام  التكامل مع االتحاد األورويب. ويف  الحكومة تعليق عملية 

برملان  وانتهك  بالقوة.  السلطة  واالستيالء عىل  انقالب حكومي  وقوع  اوكرانيا  شهدت 

أوكرانيا االتفاق الذي تم التوصل اليه بني الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وقادة املعارضة، 

وقام بشكل غري مرشوع بتغيري الدستور األوكراين، وابعد بشكل غري قانوين رئيس الدولة 

عن السلطة وقام بتغيري قيادات الربملان األوكراين، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وهيئة 

األمن يف أوكرانيا، ويف يوم 27 شباط 2014 اقر الربملان ما يسمى «بحكومة الثقة الشعبية».

تنص املادة رقم 111 من دستور اوكرانيا عىل وجود أربع طرق لوقف صالحيات رئيس 

الدولة: االستقالة الطوعية، ألسباب صحية، نتيجة للوفاة، سحب الثقة منه. من الواضح أنه 
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ال يوجد اي منها يتفق مع وضع الرئيس األوكراين فيكتور يانوكوفيتش، الذي اضطر تحت 

تهديد القوميني املتطرفني من امليدان بتصفيته جسديا، ملغادرة أرايض الدولة.

ال حاجة للتوقف بشكل إضايف هنا عند النتائج السلبية لنشاطات فكتور يانوكوفيتش يف 

منصب رئيس الدولة، ولكن من الواضح أن السكان املدنيني يف أوكرانيا خرجوا لالحتجاج 

بسبب الحياة الصعبة. وانتهاك الحقوق والفقر يف أوكرانيا ومل يظهران بشكل مفاجئ، وهو 

ما استغله املتطرفون.

من املعروف ان ظاهرة «امليدان» مل تتمتع قط بدعم كبري من املواطنني ومل تنل االعرتاف 

عىل مدى البالد. وتدل عىل ذلك بوضوح األحداث املأساوية الالحقة يف جنوب ورشق 

أوكرانيا. ميكن وصف «امليدان» بأنه شكل من أشكال االحتجاج املدين تشارك فيه عادة 

املثال  األوكرانية (عىل سبيل  السلطات  إىل  تقديم مطالبهم  املواطنني بهدف  آالف من 

الحكومة  باستقالة  او  األورويب،  واالتحاد  أوكرانيا  بني  الرشاكة  اتفاقية  بتوقيع  املطالبة 

والرئيس. الخ..). والحق يقال ال يشكل «امليدان» وشعاراته االساس القانوين ال فيام يتعلق 

باالعرتاف برشعية وضع ما يسمى «بالسلطة الجديدة»، وال فيام يتعلق بقراراتها وترصفاتها. 

وحتى االشتباكات املسلحة بني أفراد من املشاركني يف «امليدان» وقوات األمن الحكومية ال 

ميكن ان تغري الوضع من الناحية القانونية.

الرشعي  الرئيس  القانونية  الناحية  من  يبقى  يانوكوفيتش  فكتور  ان  القول  ويجب 

يسمى  ما  ممثلو  اما  املذكور.  للمنصب  غريه  انتخاب  يتم  او  يستقيل  حتى  الوكرانيا 

الرشعية  بالقوة فهم ال ميلكون هذه  الحكم  استولوا عىل  الذين  الجديدة»  «بالسلطة 

بتاتا. وبالتايل تعترب عدمية القانونية وغري دستورية القرارات التي صدرت عن الربملان 

األوكراين يوم 22 فرباير/شباط 2014 حول إقالة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش من السلطة. 

باسم املفوضية االوروبية،  الناطق  للنظر ان االتحاد االورويب ووفقا لكلامت  وامللفت 

اعرتف بهذا القرار. ويثري االستغراب انعدام االستمرارية يف ترصفات دول االتحاد االورويب 

وممثيل املعارضة الذين وقعوا عىل اتفاقية مع يانوكوفيتش يوم 21 شباط وافقوا من 

خاللها عىل انه (يانوكوفيتش) سيبقى رئيسا للدولة حتى يتم انتخاب رئيس دولة اخر، 

وحدث ذلك عشية اتخذ الربملان القرار بإبعاده عن السلطة.

ان انعدام األهلية القانونية للدولة يف اوكرانيا نتيجة لعدم وجود ممثلني رشعيني وفعالني 

لها ال يوفر الفرص القانونية للسلطات الروسية ليك تعرتف مبن يسمي نفسه « السلطة 
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الجديدة» يف أوكرانيا وبإجراء اتصاالت ومشاورات رسمية مع الجانب األوكراين، (حتى او 

روسيا  بني  والرشاكة  والتعاون  الصداقة  معاهدة  من   7 للامدة  وفقا  «أولية»)  كانت 

االتحادية وأوكرانيا املوقعة يف 1997. والدول الغربية من خالل االعرتاف بالسلطة غري 

املرشوعة يف اوكرانيا تقف عىل طريق دعم االنقالب الحكومي االجرامي وتأييد الترصفات 

اإلجرامية واالنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل.

السؤال املركزي يف حالة األزمة يف أوكرانيا، والتي اندلعت بسبب االنقالب غري الدستوري 

يف كييف نتيجة االستيالء املسلح عىل السلطة من قبل املتطرفني، يرتبط مبسألة رشعية 

جنائية  ارتكبوا جرمية  أوكرانيا  يف  السلطة  استولوا عىل  الذين  أولئك  ذاتها.  السلطات 

مسلحة، ولذلك ال ميكن أن تتمتع ترصفاتهم واعاملهم باي قوة قانونية بالنسبة لروسيا 

االتحادية.

واالشخاص الذين استولوا عىل السلطة يف كييف بالقوة يرتكبون يف الوقت الراهن انتهاكات 

فظة ليس فقط لألسس الدميقراطية بل وملعايري القانون الوطني والدويل بدءا من دستور 

املواطنني  النطاق لحقوق  والواسعة  الجسيمة  االنتهاكات  ايضا  يرتكبون  اوكرانيا. وهم 

األوكرانيني، مبا يف ذلك االستخدام غري القانوين للقوة ضدهم والتهديد بالتمييز عىل أسس 

القوميني، واالنتشار غري املنضبط للسالح بني الجامعات  لغوية وعرقية وقومية، ودعم 

املتطرفة، واآلن وصلت االمور اىل التمييز عىل أساس الجنسية والعمر والجنس، فيام يتعلق 

مبسألة عبور حدود الدولة، وغري ذلك من االمور االخرى.

الدولة، مل تختف ككيان  التي مصدرها شعب هذه  أوكرانيا وبحكم سيادتها  بالتأكيد، 

للقانون الدويل، ولكن هنا يظهر سؤال أسايس حول األهلية القانونية للدولة — من الذي 

ميثل بشكل قانوين سلطة الدولة يف كييف؟

حول وضع ابناء الوطن الروس

القضية الهامة األخرى التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية من قبل كل املجتمع الدويل، 

تتعلق بحامية حقوق السكان الناطقني بالروسية — الحديث يدور عن ابناء الوطن الروس 

الذين، عىل األقل، ووفقا للقانون الدويل، ال بد ان ينالوا الحقوق املتأصلة لألقليات القومية. 

وفقا لقانون ”األقليات القومية يف أوكرانيا“ الصادر يف عام 1992 ينتمي كافة مواطني 

اوكرانيا الذين ال ينتمون اىل القومية االوكرانية ويشعرون مبشاعر االنتامء والهوية القومية 
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فيام بينهم اىل مجموعات األقليات القومية (املادة رقم 3). ان حقوق «األقليات القومية 

... يف مجال استخدام اللغة االم والتعليم بها... وتطوير التقاليد الثقافية القومية، واستخدام 

الرموز القومية، واالحتفال باألعياد القومية، واملحافظة عىل الدين... واألدب، والفنون، 

ووسائل اإلعالم، وإنشاء املؤسسات الثقافية والتعليمية القومية، وأية أنشطة أخرى ال 

تتعارض مع الترشيعات السارية املفعول» الخ.. (املادة 6)، تنتهك هذه الحقوق يف الوقت 

الراهن بشكل فادح. ويتعرض ابناء الوطن الروس لالرهاب وتتعرض حياتهم للخطر.

وبسبب الوضع الراهن قامت الدول الغربية وكذلك الجامعات القومية املتعصبة بزيادة 

استخدام لهجة املعادة لروسيا وتوجيه االهانات املبارشة بحق روسيا االتحادية وشعبها، 

وكذلك تجري عملية تحريف وتحوير او انكار لوقائع واضحة، ومن بينها تغيري السلطة يف 

اوكرانيا بشكل غري دستوري وظهور العنرصية وكراهية األجانب والقتل وانتهاك حقوق 

اإلنسان. وجاء يف بيان صدر عن الوفد الرويس اىل الجمعية الربملانية ملجلس اوروبا: «متت 

خيانة مبدأ سيادة القانون» من قبل األغلبية يف الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا.

ويجب القول ان مبدأ سيادة القانون بالذات يجب ان يضمن التعاون السلمي بني الدول 

مع املحافظة عىل توازن مصالحهام، وضامن استقرار املجتمع الدويل ككل.

حول الترصفات املحتملة من قبل روسيا االتحادية

تؤكد الدولة الروسية بشكل منتظم ومنهجي التزامها بالقانون الدويل، الن مراعاته تتوافق 

مجال حامية  «رائدة يف  كدولة  ومسؤوليتها  وتعلن عن سعيها  الوطنية،  مصالحها  مع 

القانون الدويل، وضامن احرتام السيادة الوطنية واالستقالل والهوية للشعوب.»

وتجدر االشارة اىل ان عقيدة السياسة الخارجية لروسيا االتحادية الصادرة يف 12 شباط عام 

2013 مبنية عىل اساس مبادئ القانون الدويل وتهدف إىل تعزيز سيادة الرشعية الدولية. 

هناك مكان خاص متميز فيها للتأكيد عىل سري الدولة عىل نهج سيادة القانون يف العالقات 

الدولية، وعىل التنفيذ النزيه لاللتزامات الدولية. ان القانون الدويل تبلور وتكون بشكل 

الشكل  اية ظروف كانت. وبهذا  جعل كل مبادئه االساسية تستخدم يف ان واحد ويف 

بالذات يجب النظر اىل معايري القانون الدويل خالل الوضع الحايل يف أوكرانيا.

ان الدولة الروسية ليست غري مبالية مبصري مواطنيها املقيمني يف الخارج ويف أوكرانيا عىل 

وجه الخصوص. ولكن وانطالقا من املبادئ املذكورة اعاله وعىل الرغم من الدعوات والتهم 
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الروسية عىل ان ترسل قواتها املسلحة  القيادة  املنطلقة من مختلف الجهات ال تعتزم 

الدولة املجاورة. وعالوة عىل ذلك،  وتستخدمها بشكل غري مرشوع داخل ارايض هذه 

تجدر اإلشارة إىل أنه واعتبارا من يوم 28 اذار 2014 توقف رسيان مفعول بند املعاهدة 

الدولية الذي يقول ان «االشخاص الذين ينتمون إىل فصائل ميكنهم يف غري االماكن التي 

تتمركز فيها وحداتهم من التواجد يف املالبس العسكرية املحددة لهم وفقا لإلجراءات 

املعمول بها يف القوات املسلحة يف روسيا االتحادية».

اتخاذ  ميكنه  الدويل  األمن  مجلس  يف  ممثال  فقط  الدويل  املجتمع  أن  املعروف  ومن 

االجراءات الالزمة «للحفاظ عىل السالم واألمن الدوليني ... ملنع وإزالة التهديدات للسالم 

ولقمع أعامل العدوان وغريها من انتهاكات للسالم» (املادة 1.1 من ميثاق األمم املتحدة)، 

وكذلك يف حاالت االنتهاكات الجسيمة و/أو الجامعية لحقوق اإلنسان. وميكن القول أنه 

توجد يف الوضع الحايل يف أوكرانيا، مؤرشات وعالئم للتهديدين املذكورين اعاله. ولكن 

اعضاء مجلس األمن الدويل مل يتوصلوا بعد إىل تفاهم مشرتك بينهم حول أسباب وآفاق 

الوضع يف أوكرانيا.

حول انتفاض جنوب رشق اوكرانيا

يتطور الرصاع الرئييس يف أوكرانيا يف الوقت الراهن بسبب وجود تناقضات عميقة بني ما 

يسمى «بالسلطات األوكرانية الجديدة» واملناطق الجنوبية والرشقية من الدولة، التي 

ترغب بالحصول عىل قسط اكرب من االستقاللية للمناطق عن طريق فدرلة البالد. بدون 

شك ميكن للفدرلة ان تؤدي اىل اعادة توزيع املوارد اإلدارية واملالية وغريها من املوارد 

يف الدولة، ولكنها ستسمح باملحافظة عىل الدولة نفسها. يف حال العكس وبخالف ذلك، 

واالنهيار  االهلية  الحرب  اندالع  أوكرانيا  ستواجه  املحللني،  من  العديد  لتقدير  وفقا 

املحتمل للدولة.

ومن املهم أال ننىس أن انتفاضة السكان يف الجزء الجنويب الرشقي من أوكرانيا ضد ما 

يسمى «بالسلطة الجديدة» غري الرشعية يف كييف، وقعت وجاءت كاحتجاج وكرد عىل 

املتطرفني  بني  وترافق مبواجهة حادة جدا  العاصمة،  الذي وقع يف  الحكومي  االنقالب 

والقوميني من جهة والسلطة الرشعية من جهة اخرى. وجرى ذلك تحت غطاء شعارات 

«امليدان» وأسفرت االشتباكات عن سقوط مئات املصابني.
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وقامت ما تسمى «بالسلطة الجديدة» بعملية استبدال بني السبب والنتيجة، ومل تالحظ 

وضعها غري دستوري، وبعد ذلك رمت مبسؤولية االزمة التي اخذت باالزدياد عىل سكان 

مناطق الجزء الجنويب الرشقي من البالد، متهمة إياهم باإلرهاب وبتهديد سالمة أرايض 

الدولة وغري ذلك من الذنوب االخرى. ويف ذات الوقت تتجاهل سلطات كييف مطالبهم 

وتستخدم بشكل اجرامي ضد السكان املسلمني املحتجني القوات املسلحة النظامية تحت 

ذريعة تنفيذ «عملية مكافحة اإلرهاب».

ومن املحتمل جدا ان يؤدي استمرار املواجهة اىل طرح االمر من جانب املجتمع الدويل 

لالعرتاف باملشاركني يف االحتجاجات السلمية يف الجزء الجنويب الرشقي من أوكرانيا «كطرف 

منتفض». ووفقا للقانون الدويل، من بني عنارص «الطرف املنتفض» تعترب فصائل املقاومة، 

والذين  الوطني،  التحرير  اجل  من  النضال  او  املدين  الكفاح  يف  واملشاركون  والثوار، 

يسيطرون عىل اراض معينة يف دولتهم، ويكافحون مبا يف ذلك بشكل مسلح، ضد األنظمة 

الدكتاتورية، وغري الدستورية وغريها من االنظمة غري الدميقراطية او الذين يكافحون من 

 ad hoc القانوين الدويل  اجل حق تقرير املصري لشعبهم والذين حصلوا عىل االعرتاف 

من جانب الكيانات االخرى للقانون الدويل.

واملهم يف هذه الحالة، أنه عىل الرغم من النطاق املحدود لحجم الحقوق باملقارنة مع 

الصفة  تعطي  الدويل،  القانون  يف  االخرى  الكيانات  بها  تتمتع  التي  الحكومية  الصفة 

القانونية الدولية للطرف املنتفض الحق املرشوع بالدخول يف مفاوضات كطرف والقيام 

باتصاالت مبارشة مع الدول التي اعرتفت به بهدف الحصول عىل املساعدة والدعم من 

الخارج، و يف حالة الهزمية الحصول عىل اللجوء السيايس واالنتقال إىل أرايض دولة أخرى.

اعتقد ان تطور مجرى االحداث وفقا لهذا السيناريو ال يلبي مصالح اي طرف من اطرايف 

النزاع املتزايد داخل اوكرانيا وال تبدو معنية به كذلك االطراف الغربية وال حتى روسيا 

االتحادية. وتؤكد عىل صحة هذه الفكرة نتائج املحادثات الرباعية يف جنيف يف يوم 17 

نيسان 2014 حول موضوع األزمة يف أوكرانيا مبشاركة االتحاد األورويب والواليات املتحدة 

دون  االجتامع  املشاركة يف  الرويس عىل  الوفد  وافق  ولقد   . كييف  وروسيا وسلطات 

الرويس  االعرتاف  يعني  ال  املفاوضات  يف  املشاركة  ان  القول  ويجب  مسبقة،  رشوط 

الرويس  الجانب  اكد عليه  الجديدة» وهو ما  برشعية ما يسمى «السلطات األوكرانية 

برصاحة ووضوح.
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حول وثيقة املباحثات الرباعية االطراف يف جنيف

تجدر اإلشارة إىل أن االطراف التي شاركت يف املحادثات جنيف متكنت من صياغة وثيقة 

مشرتكة، تم فيها تسجيل وتثبيت نداء إىل جميع األوكرانيني — أطراف النزاع، مبا يف ذلك 

اىل  وكذلك  الجديدة»  «بالسلطة  تسمى  ملا  التابعة  املرشوعة  غري  املسلحة  الجامعات 

املتعصبني القوميني واملتطرفيني من جميع االشكال واالنواع وغريهم. واكد وزير الخارجية 

الرويس سريغي الفروف، عىل انه يجب عىل ”الجامعات املسلحة غري املرشوعة يف جميع 

مناطق البالد نزع سالحها، ويجب عليها إعادة املباين إىل أصحابها الرشعيني، ويجب تحرير 

كل الساحات والشوارع واملناطق املحتلة يف مدن اوكرانيا من قبل هذه الجامعات. ويجب 

الخطرية.  الجرائم  ارتكبوا  الذين  باستثناء  الذين شاركوا يف االحتجاجات  العفو عن كل 

ويجب عىل بعثة منظمة األمن والتعاون يف اوروبا ان تلعب الدور االسايس والرائد وتقدم 

املساعدة لالوكرانيني انفسهم مبا يف ذلك السلطات يف كييف والسكان املحليون يف املناطق، 

ويجب ان تنفذ التدابري الالزمة لتهدئة الوضع. واخذت روسيا والواليات املتحدة واالتحاد 

اجل  البعثة من  نساعد عمل هذه  ونحن سوف  العملية،  باملشاركة يف هذه  األورويب 

املحافظة عىل الحوار بني الطرفني».

وشدد الوزير عىل رضورة «البدء الفوري يف حوار وطني واسع يف إطار العملية الدستورية 

التي ينبغي أن تكون شاملة وشفافة وخاضعة للمساءلة»، فضال عن «اعرتاف املشاركني 

أن تجري تسويتها من قبل  األزمة يجب  فيها، وهي أن هذه  التي ال جدال  بالحقيقة 

األوكرانيني أنفسهم». ويف وثيقة جنيف مل تجر االشارة اىل وجود مظاهر اإلرهاب الرامية 

اىل تربير العمليات املسلحة التي تقوم بها «السلطات الجديدة» ضد املواطنني األوكرانيني 

املساملني يف الجنوب الرشقي من الدولة.

حول اآلفاق املحتملة

الدولة  التي تجري يف  املأساوية  املباالت نحو األحداث  ان تبدي عدم  ال ميكن لروسيا 

املجاورة. وال ميكنها ان ال تبايل بحارض ومستقبل ابناء الوطن الروس يف اوكرانيا، ولذلك 

تتخذ كل التدابري الدبلوماسية والسياسية املمكنة. ولكن ومبوجب القانون الدويل، تحتاج 

روسيا للحصول عىل التفويض الالزم والرضوري من جانب االمم املتحدة ليك تتمكن من 
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التأثري بشكل مبارش وبقدراتها وقواها الذاتية. وعند التفكري يف االحتامالت خارج املجال 

القانوين الدويل، ميكن وباالستناد إىل التجربة التاريخية يف مجال مصالحة األطراف املتنازعة، 

ميكن ان نتذكر فصائل املتطوعني.

وتجدر االشارة اىل ان أحداث األزمة األوكرانية تثري القلق لدى العديد من الدول. ويبدو 

انه ويف الظروف غري الدستورية تبقى تسوية االزمة ممكنة فقط يف اطار اوكرانيا نفسها 

واالقليمية  الحكومية  البنية  مجال  للجميع يف  مرضية  اتفاقات  عن  البحث  عن طريق 

الوكرانيا من خالل الحوار بني املجموعات املتناحرة التي متثل مختلف مناطق الدولة، عن 

طريق االستفتاء الوطني املصالح. ان التطور السلبي لالحداث سريتبط باملقام االول بقيام 

احد طريف النزاع بقمع الطرف االخر بالقوة املسلحة وسيؤدي ذلك بدون شك اىل انتهاكات 

فظة لحقوق االنسان واىل وقوع الضحايا. يف ظل هذه الظروف، يحصل املجتمع الدويل، 

ممثال مبجلس األمن الدويل عىل االسس واملربر التخاذ قرار بشأن استخدام االجراءات 

الواردة يف ميثاق األمم املتحدة لوقف إراقة الدماء املحيل.

Международная

ЖИЗНЬ
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انهيار «املرشوع االوكراين»

الدكتور رسيتشكو جوكيتش
كاتب رصيب وسفري متقاعد

متر الشعوب السالفية يف الوقت الراهن بنزاع حاد 

اخر. ولكن التاريخ يواصل تقدمه بقوة اىل االمام. 

ليس هناك شك يف أن «املرشوع االوكراين»، اي 

الحلم املزمن (منذ انهيار االتحاد السوفيتي) عن 

أوكرانيا كرأس جرس غريب (وطبعا معروف ملن)، 

اخذت  االوكرانية  الدراما  ان  للهزمية.  يتعرض 

تقرتب من نقطة ذروتها، التي متيزت باالنتخابات 

الحدود  أيار، اي وإىل   25 الرئاسية االشكالية يف 

التي يليها اما التقسيم أو األمل األخري للحوار مع الشعب من أجل الحفاظ عىل نوع من 

اوكرانيا الكونفدرالية وغري املتامثلة، اي من اجل اقامة «مرشوع أوكراين آخر».

ال يجوز ال يف الحالة االوىل وال يف الثانية تجاهل وعدم تذكر نتائج االستفتاء الشعبي يف رشق 

اوكرانيا وبالذات يف مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك الذي جرى يف 11 ايار /مايو 2014، 

وبعد ذلك بوقت قصري — اعالن الجمهوريتني املستقلتني كنواة نوفوروسيا. ويجب ان 

يتمتع الرئيس األوكراين الجديد مبهارة كبرية واتساع يف الفكر السيايس ليك يتمكن مبساعدة 

يف  التقدم  وتحقيق  النهايئ  االنقسام  منع  من  األوكرانية  والخارجية  الداخلية  العوامل 

املفاوضات بني الطرفني املتناقضني متاما ونقلهام اىل الطريق البناء والدستوري.

ما الذي حدث بالفعل يف أوكرانيا يف الشتاء والربيع من هذا العام؟ أزمة سياسية جديدة 

يف البالد اثارها االبتزاز السيايس االوكراين الذي مييز كل االنظمة التي قامت يف اوكرانيا منذ 

االستقالل إىل يومنا هذا، مبا يف ذلك «املوالية لروسيا» واملوالية للغرب. كام يقول املثل 

الرويس:»نحن معكم ومعهم يف ان واحد». بهذا الشكل وعىل مدى العقدين املاضيني، 

كانت تترصف السلطات األوكرانية: خطوة نحو روسيا، وخطوة يف اتجاه االتحاد األورويب 



ين
االتجاه االوكرا

110 

الناضجة من جانب السياسة  وحلف شامل األطليس والواليات املتحدة. املحاوالت غري 

األوكرانية ومن جانب السياسيني األوكرانيني، «لحلب» الغرب و»حلب» روسيا عىل يف آن 

واحد انتهت بوقوع االنقالب الكالسييك عىل السلطة . وبالنتيجة الفشل الكامل.

نحن يف رصبيا، التي عاشت خالل ربع القرن املايض كل ما ميكن أن مير به الشعب ومتر به 

لالتحاد  السلمي  االنهيار  بعد  أوكرانيا  يف  يحدث  مام  ذهول  يف  نعيش  نزال  ال  البالد، 

السوفيايت، والحرب بني األشقاء وسفك الدماء والتدمري يف يوغوسالفيا. ويجب القول ان 

توقعاتنا بخصوص أوكرانيا كانت مختلفة متاما. وبدا لنا أن أوكرانيا كدولة األرثوذكسية، 

وكأكرب دولة يف أوروبا من حيث املساحة سوف تظهر نفسها عىل أنها كندا أو املكسيك يف 

اوروربا. ولكن أوكرانيا اتخذت مسارا اخر. ويجب القول أين أرشت دامئا إىل عدم استقرار 

السياسة يف أوكرانيا و يف «النموذج األوكراين» ككل.

قمت بكتابة الكثري عن ترانزيت الغاز الرويس عرب األرايض األوكرانية إىل أوروبا، وعن 

سبب قيام سلطات كييف وخالل جميع االنظمة املختلفة بانتهاج سياسة االبتزاز نحو 

روسيا وأوروبا بدال من سياسة موحدة من شأنها أن متثل الجرس بني روسيا وأوراسيا، وهو 

ما كان سيجعلها مبثابة «النافذة إىل روسيا» و»النافذة اىل أوروبا». يف هذه الحالة، مل تكن 

هناك اية حاجة ملشاريع نقل الغاز — «السيل الشاميل» و»السيل الجنويب».

من خربيت الدبلوماسية ميكنني القول اين مل امتكن قط من فهم سبب ترصفات بعض زماليئ 

األوكرانيني — السفراء الذين كانوا ينحنون امام زمالئهم الغربيني يف محاولة ليك يكونوا 

أعىل من روسيا. كان ذلك يثري الحزن والضحك يف ان واحد — التذلل امام كل ما يقع اىل 

غرب اوكرانيا ومحاولة التعايل عىل كل ما هو رويس. واود القول اين مل اشاهد مثل ذلك 

حتى بني السفراء والدبلوماسيني من الجمهوريات اليوغوسالفية السابقة عىل الرغم من 

العداء الشديد بينها.

ويجب القول ان الجمهور العريض يف رصبيا يراقب منذ اليوم األول بقلق كل ما يحدث يف 

أوكرانيا. ومن الواضح أن الغرب دفع باصابعه كل األحداث التي وقعت يف ساحة «امليدان» 

وسط كييف. ولكن من الواضح أيضا أن عام 2014، الذي نعيش فيه حاليا ليس هو نفسه 

عام 1999، عندما ارتكب حلف شامل االطليس بقيادة الواليات املتحدة العدوان ضد 

الغرب  يعد  العامل بشكل جذري، ومل  تغري  لقد  عنها كوسوفو وميتوهيا.  رصبيا وفصل 

يستطيع بواسطة القوة ومختلف الثورات فرض إرادته ومصالحه.
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ومن الواضح للجميع اليوم ان الغرب تعرض لهزمية يف أوكرانيا: كام يقول املثل «ذهب 

ليصطاد الذئب فامسك بالثعلب». وهاهو الغرب يجني ويحصد كل ما زرعه منذ النهاية 

الرسمية للحرب الباردة. لقد حذرت رصبيا مرارا من احتامل بلقنة أوكرانيا، ومن مخاطر 

انفصال بعض أجزائها، وأنه ال توجد حاالت خاصة مميزة يف العالقات الدولية، كام ادعى 

وزعم قادة السياسة الخارجية للواليات املتحدة بشأن كوسوفو. لالسف الشديد ال تعترب 

اوكرانيا مهمة جدا بالنسبة لهم كمنتج رئييس وكبري للحبوب، وعىل الرغم من األريض 

السوداء الزراعية الخصبة املوجودة فيها وعىل الرغم من اعتبارها منتجا رئيسيا للفحم، 

وامتالكها لصناعات كبرية مبا يف ذلك صناعة الطريان. الغرب يهتم باوكرانيا فقط باعتبارها 

ميدان منافسة مع روسيا ويف مجال االمن فقط وليس يف االقتصاد. وكانت االنظمة الحاكمة 

يف اوكرانيا تنخرط دامئا يف هذه اللعبة.

يف كييف، وبعد مظاهرات ومعارك طويلة ودموية تم ترسيخ سلطة مؤقتة سيطر عليها 

الذين شاركوا يف فعالية امليدان وتم قلب كل االمور راسا عىل عقب. وقامت السلطة نفسها 

بتحويل دولة مستقلة ذات سيادة اىل تابع ضئيل للغرب لقد اكتسبت أوكرانيا «الرشعية» 

من امليدان الثوري ومن الدعم املعنوي -السيايس من الغرب، ولكنها يف ذات الحني بقيت 

تفتقر إىل الدعم املايل املتوقع من هذه األطرف. كالعادة، كل االمور باتت تتعلق بصندوق 

النقد الدويل وباصالحاته الليربالية املعروفة منذ فرتة بعيدة مبا يف ذلك يف أوكرانيا.

لذلك، اضطرت الحكومة املعادية لروسيا يف كييف وعىل الرغم من مليارات الدوالرات 

املساعدة من  ان تطلب  اوكرانيا لصالح روسيا، مكرهة  املرتاكمة عىل  الغاز  من ديون 

موسكو: ووفقا للعادة املتبعة يف اوكرانيا واصلت هذه الدولة استجرار الغاز بدون مقابل 

يف محاولة لدرء اإلفالس والتوقف عن أي نشاط اقتصادي. ويجب القول انه وبعد احداث 

امليدان وقعت السلطة التنفيذية املؤقتة يف اوكرانيا يف ايدي انصار حزب «باتكفشينا» . 

ويجب القول ايضا ان زعيمته رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو االوليغارشية التي 

تحمل لقب «أمرية الغاز» فقدت شعبيتها منذ فرتة طويلة. عندما أعلنت ترشيحها يف 

االنتخابات الرئاسية توقعت «أمرية الثورة الربتقالية» يف امليدان يف عام 2004، ان تنال 

الدعم الوطني عىل غرار الذي تلقته بعد خروجها من السجن يف أواخر شباط املايض. 

ولكن تصنيفها يف االنتخابات الرئاسية وصل اىل الحد األدىن وهو ما اثار غضبها وجعلها 

تعد بثورة امليدان الثالثة.
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الحزب القومي «سفوبودا» و كذلك الراديكاليون املتوحدون واملتطرفون والفاشيون الجدد 

من حركة «القطاع اليميني» يقدمون الدعم واملساعدة للحكومة الحالية يف البالد. لكن 

من السذاجة أن نعتقد أنهم يف أعقاب االنتخابات الرئاسية، سيقومون بإلقاء أسلحتهم 

واالستقالة. ال، طبعا، انهم يعدون للبدء بحرب عصابات يف الجنوب الرشقي من البالد. ويف 

هذه البيئة السياسية، يحاول حزب الرئيس املخلوع فيكتور يانوكوفيتش «حزب املناطق»، 

الذي سقط بالرضبة القاضية بعد االنقالب، يحاول اسرتداد انفاسه واالستقرار.

والذين متكنوا من الوصول إىل السلطة يرون أن امليدان يعترب تفويضا مطلقا ألوكرانيا، التي 

تم تفصيلها وفقا ملا يرتاؤن ووفقا ملعايريهم كام لو كانوا وحدهم فقط يشكلون سكانها. 

وخالل وجودهم يف السلطة ملدة بضعة أشهر، تراهم مل يكلفوا انفسهم عناء االلتفات إىل 

املشاكل امللحة يف رشق أوكرانيا التي يعاين منها سكان تلك املنطقة واىل مشاكل السكان 

الناطقني بالروسية املقيمني يف اوكرانيا انهم يتجاهلون الجميع ويهملون كل يشء. وهذا 

يبدو عىل االقل يف منتهى الغرابة وخاصة بعد فقدان القرم. ومن الواضح متاما أن جنوب 

رشق أوكرانيا ال يقبل مبا جرى يف امليدان ويبذل سكانه جهودا كبرية لضامن حل مشاكلهم 

عن طريق االنفصال عن كييف.

ونعلم أن الغرب والواليات املتحدة يوجهان باستمرار التحدي لروسيا. لكن بوتني، ادرك 

ذلك وقام بتقوية موقف بالده.

ومع ذلك، تجدر اإلشارة إىل أن ظهور ظروف ”عودة القرم اىل حضن الوطن» والوضع يف 

أوكرانيا الذي أدى إىل ذلك، ليست بفضل جهود روسيا. ويعترب هرني كيسنجر عىل حق يف 

التفكري أن بوتني بم يخطط الثارة األزمة يف أوكرانيا، والحديث يجب ان يجري فقط عن 

ابداء بوتني لرد فعل عىل حاالت الطوارئ التي ظهرت هناك. وباإلضافة إىل ذلك، تحول 

كيسنجر إىل الغرب، قائال: « شيطنة بوتني ليست بعمل سيايس».

ال شك يف ان االمعان يف احتقار كل يشء له عالقة بروسيا والروس، وعىل الرغم من انه 

ليس باالمر الجديد بتاتا يف اوكرانيا، كان القشة األخرية التي قصمت ظهر الجمل و أدت 

إىل التمرد يف جنوب رشق أوكرانيا. وليك يتمكنوا من اخذ مصريهم بأيديهم قام السكان يف 

مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك بتنظيم االستفتاء الشعبي العام. وبطبيعة الحال، ليس 

لهذين االستفتائني تسوية قانونية واعرتاف كام وألي استفتاء يجري دون موافقة الحكومة 

املركزية. ولكن الهدف منهام ليس ليك يكونا معرتفا بهام قانونيا، بل هام حقيقة سياسية 
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وقعت وال ميكن تجاهلها. لقد شهد االستفتاءان إقباال واسعا من الناس للتصويت ويجب 

القول ان الدعم الكبري خالل ذلك يشهد عىل ان الحديث ال يدور عن سياسة فرضتها قلة 

من الناس ال تحظى بتاييد أحد، بل هي تعكس املشاعر الحقيقية للشعب.

ولوغانسك،  دونيتسك  مناطق  اىل  املسلحة  القوات  كييف ودخول  النزاع مع سلطات 

فضال عن الجرمية الفاشية الرهيبة يف أوديسا كل ذلك دفع اكرث سكان تلك املناطق من 

أوكرانيا اىل االستفتاء الشعبي ليك يصبح من املمكن وبدون كييف أن يتخذ القرار اىل 

أين ويف أي دولة يرغب السكان يف العيش. ومع ذلك، ميكن القول إن القوة العسكرية 

يف  مؤقتة  سلطة  هي  كييف  يف  السلطات  ألن  فقط  وليس  باملقنعة،  ليست  لكييف 

الحرب  ضد  الجيش —  وكذلك  اوكرانيا  يف  البسطاء  سكان  ألن  أيضا  ولكن  طبيعتها، 

(العديد من العسكريني تركوا ساحة املعركة النهم مل يشاهدوا العدو أمامهم ومل يفهموا 

معنى القتال ضد ابناء شعبهم).

ان الحامس الثوري، والتطلع إىل الغرب، والكراهية لكل يشء رويس اعطت القوة لسلطة 

امليدان. ولكن ومع متادي السلطات يف رفض االستجابة الحتياجات الجزء الجنويب الرشقي 

من سكان البالد، يزداد رد فعل املناطق املوالية لروسيا داخل اوكرانيا. هذه املناطق بالذات 

بقيت بعد االنقالب بدون التمثيل السيايس يف سلطات امليدان وبالتايل مل يعد هناك من 

ميكن الحوار معه. و اليوم تضطر حتى وزارة الخارجية األمريكية، لالنصات لراي سكان 

رجال  لقد متكن  االنصات.  عدم  كييف ترص عىل  سلطات  ولكن  اوكرانيا  جنوب رشق 

املقاومة وانصار الفدرلة وقوات الدفاع عن النفس واملتطوعني، متكنوا من ارغام الجميع 

ان يولوا االهتامم بهذا الجزء من الوطن والشعب وان يحسب حساب لهم يف املستقبل.

كان مستعدا  الغرب  أوكرانيا، الن  الرئاسية يف  االنتخابات  بتاتا كيف جرت  ليس مهام 

لالعرتاف بها كدميقراطية ورشعية، فقط النها جرت ال اكرث. ولكن الرئيس األوكراين الجديد 

سيبقى لرتة طويلة مبثابة «البطة العرجاء» وأزمة االنتخابات األوكرانية لن تنتهي فقط الن 

االنتخابات جرت — هذه االزمة فقط انتقلت اىل املرحلة النهائية الحاسمة.

لقد تحققت التوقعات فعال: لقد تعب الشعب فعال وصوت فقط ليك بشعر ولو ببعض 

االستقرار. لقد ابتسم االنتصار الرئايس يف الجولة االوىل لبيرت بوروشينكو، منتج «الشوكوالته» 

االوليغاريش الذي يعمل يف السوق الروسية، الوزير السابق يف إدارة الرؤساء السابقني 

كوتشام، ويوشينكو، ويانوكوفيتش.
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ولكن اي كان الفائز يف الحملة االنتخابية تتكرر الشعارات القدمية. واليوم لن يطرأ اي 

جديد يف اوكرانا بعد االنتخابات. مع ظهور وجوه جديدة يف السلطة و سيظهر بعض 

املجال للمناورة — طبعا ان كانوا قادرين عىل القيام بذلك. عىل أي حال، ميكن القول ان 

االنتخابات التي جرت يف أوكرانيا، أكدت مرة أخرى عىل فشل «املرشوع األوكراين» الذي 

تم تشكيله منذ االيام االوىل الستقالل اوكرانيا الذي يبقى جوهره هو سياسة عبادة الغرب 

والتذلل امامه ، يف الوقت الذي يعيش فيه الشعب األوكراين ودولته عىل حساب روسيا .

إنشاء  عليها  ينبغي  فإنه  أوكرانيا،  انقاذ  يف  فعال  ترغب  الجديدة  الحكومة  كانت  اذا 

منودج جديد للدولة األوكرانية («املرشوع األوكراين الجديد»)، والقيام بتشييدها بشكل 

يجعلها تختلف بشكل كبري عن سابقتها. ويجب ان تشمل عملية االنشاؤ تنظيم إجراء 

«طاوالت مستديرة» واستفتاءات لتشمل الجميع وكل يشء وليس فقط املوالني للميدان 

ولرئيس الدولة.

وباإلضافة إىل ذلك، يف سياق العمل عىل وضع الدستور- «املرشوع األوكراين الجديد» — 

يجب ان تحصل األقلية املوالية لروسيا عىل «األسهم الذهبية» مسبقا وعىل القدرة عىل 

الترصف بها. ويجب تشكيل موقف أوكرانيا يف العالقات الدولية وفقا ملعايري أخرى، بدءا 

من مبدأ األمن املتكافئ للجميع، سواء كان ذلك داخل البالد اوخارجها.

ولكن يف ظل الظروف الراهنة يبدو أنه بات من الصعب وقف العملية الجارية لتجزئة 

وتقسيم اوكرانيا.

بلغراد، 27 مايو 2014

Международная

ЖИЗНЬ
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روسيا ومساعدة التنمية الدولية

قسطنطني كوساتشيوف
رئيس الهيئة الفدرالية «روسسوترودنيتشستفو»

rossotr@rs.gov.ru

اإلمنائية  الدولية واملساعدة  التنمية  ان مساعدة 

النامية هي مفاهيم  البلدان  الرسمية ومساعدة 

متشابهة تقريب ، كل واحد منها بات معروفا يف 

الخربة،  اوساط  قبل  مناقشته من  روسيا وتجري 

وعىل الرغم من ذلك تراه ليس مفهوما دامئا من 

قبل املواطنني يف بالدنا. لهذا السبب بالذات أعترب 

حول  الواسع  العام  النقاش  قيام  املهم  من  أنه 

العامل  املبدأ يف  العمليات من حيث  كيفية هذه 

الحديث وماذا ميكن أن تجد روسيا فيها كقوة دولية ذات مصالح عاملية شاملة وذات 

جدول أعامل خاص بها للعالقات الدولية.

سابدأ من بعيد. عقد يف 15-16 نيسان/ابريل من هذا العام، يف املكسيك، االجتامع األول 

الرفيع املستوى للرشاكة العاملية للتعاون الفعال يف مجال التنمية. وكام هو معروف قامت 

األمم  ألفية  باعتامد إعالن  نيويورك  2000 يف  ، يف عام  املتحدة  العامة لألمم  الجمعية 

املتحدة، والتي، جنبا إىل جنب مع االهداف السبعة االخرى للتنمية األلفية ضمت الثامنة 

– تشكيل رشاكة عاملية بهدف التنمية.

وتم إنشاء الرشاكة العاملية من أجل التعاون الفعال يف التنمية يف عام 2012 بعد املنتدى 

الرفيع املستوى الرابع لزيادة فعالية املعونة الخارجية الذي عقد يف بوسان )جمهورية 

كوريا( يف عام 2011. وصممت الفعالية كمنصة خاصة للحوار السيايس واملساءلة وتبادل 

الخربات بشأن التعاون اإلمنايئ الفعال. ويفرتض أن الرشاكة العاملية، التي من شأنها جذب 

اسواط األعامل واملجتمع املدين، وكذلك الحكومات، التي تعترب مانح ومتلقي املساعدة 

وكذلك املؤسسات املتعددة األطراف املختلفة، ستعقد اجتامعها عىل املستوى الوزاري مرة 
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حوايل كل 18 شهرا. وتنفذ القيادة بواسطة لجنة توجيهية تتألف من 15 عضوا، تشرتك يف 

رئاستها املكسيك وهولندا ونيجرييا، ويقدم الدعم يف مجال السكرتارية من قبل منظمة 

.(UNDP) وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ (OECD) التعاون االقتصادي والتنمية

وفقا للمبادئ املتفق عليها يف بوسان، أثناء املناقشات يف اللجنة القيادية تم تشكيل املفهوم الذي 

من خالله ستساعد الرشاكة العاملية من أجل التعاون اإلمنايئ الفعال يف قيام تعاون أكرث إنتاجية 

وأكرث شموال موجه نحو املستقبل لدعم الجهود للقضاء عىل الفقر يف العامل، وتحقيق جميع 

األهداف اإلمنائية لأللفية وتنفيذ جدول أعامل التنمية لفرتة ما بعد عام 2015. لهذا الغرض تم 

تحديد مجموعة محدودة من األوليات، والتي تشمل دراسة العالقة بني التعاون اإلمنايئ وتعبئة 

املوارد املحلية، عىل سبيل املثال، من خالل زيادة الرضائب والحد من التيارات غري املرشوعة، 

واجتذاب القطاع الخاص يف ضوء دوره ومساهمته يف التنمية، والتعاون الشفاف لصالح التنمية 

الشاملة، وتحديد املسالك نحو نقل الخربة باعتبارها واحدة من أنواع التعاون اإلمنايئ.

بالذات الرغبة يف إيجاد اكرث اآلليات فعالية ملساعدة التنمية الدولية هي التي جمعت يف 

املكسيك مجموعة محرتمة من املشاركني. حرض اللقاء حوايل 1500 مندوبا من أكرث من 

130 دولة، فضال عن مختلف املنظامت الدولية. وحرض االجتامع وفد رويس من مختلف 

الوزارات واملؤسسات برئاسة نائب وزير الخارجية الرويس سريغي ريابكوف. وباتت املرحلة 

املكسيكية خطوة هامة لهيئة «روسسوترودنيتشستفو»: منذ لحظة اقرار مرسوم رئيس 

الدولة الرويس يف 8 ايار/مايو 2013 تحت الرقم 476، الذي منح الوكالة صالحيات إضافية 

يف مجال مساعدات التنمية الدولية (IDA) عىل أساس ثنايئ، تم تقدميها رسميا بهذه الصفة 

يف الساحة الدولية الول مرة. وكان ميكن اعتبار هذه الفعالية الهامة كواحدة من سلسلة 

من األحداث الدولية الكربى التي تحدث كل يوم يف العامل، لو مل تكن مالحظة جديرة 

باالهتامم. اللقاء يف مكسيكو سيتي، كان يف الواقع، مبثابة تغيري النامذج يف مجال مساعدة 

التنمية العاملية. سابقا كان املعيار الرئييس فعالية املعونة، ولكن اآلن، كام هو مكتوب يف 

البيان الختامي للفعالية، يف االساس يجب ان يكون التعاون الفعال من اجل التنمية.

وتزامن تحول الرتكيز من تقديم املعونة إىل التعاون عىل املستوى الدويل، مع تغيري املسلك 

كان ساريا مفهوم مشاركة روسيا يف  قبل ذلك  الدولية.  التنمية  نحو مساعدة  الرويس 

مساعدة التنمية الدولية الذي اقر يف 2007. ووفقا له قامت روسيا بتنفيذ مساعدة التنمية 

يف  الهادف  والتسديد  التربعات  خالل  من  اي  األطراف،  املتعدد  االساس  عىل  الدولية 

املؤسسات املالية واالقتصادية الدولية، وخاصة يف الربامج والصناديق والوكاالت املتخصصة 
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التابعة لألمم املتحدة، واللجان االقتصادية اإلقليمية وغريها من منظامت تنفيذ برامج 

الدولية  املبادرات  وكذلك عن طريق  العاملية،  الصناديق  واملشاركة يف متويل  التنمية، 

الدويل  النقد  وصندوق  الدويل  والبنك  الثامين»  «مجموعة  إطار  يف  املنفذة  املحددة 

ومنظامت األمم املتحدة. ويجب القول ان حوال 70% من االموال التي تخصصها روسيا 

ملساعدة التنمية الدولية (مجموعها السنوي بلغ يف السنوات األخرية حوايل نصف مليار 

دوالر) كانت تنفق حتى فرتة قريبة عرب القنوات املتعددة االطراف.

مرشوطا  الدولية  التنمية  مساعدة  يف  املاضية  روسيا  مشاركة  مفهوم  مضمون  وكان 

بخصوصيات الوضع يف بالدنا، والتي كانت حتى عام 2005 تعترب احدى الدول املستفيدة 

من املساعدة اإلمنائية الرسمية الدولية (وكانت روسيا بنفسها حالل ذلك تقدم مليارات 

أي  التي، مع ذلك، مل تظهر يف  املستقلة،  الدول  رابطة  لبلدان  الدوالرات كمساعدات 

إحصاءات رسمية دولية كمساعدات لهذه الدول). وفقط يف عام 2006 أعلنت روسيا عن 

نفسها والول مرة كدولة مانحة عىل املستوى العاملي.

ومبا ان املفهوم األصيل تركز واىل حد كبري عىل مشاركة روسيا يف االشكال املتعددة االطراف 

التنمية الدولية، بات مع مرور الوقت واضحا انه يجب تثبيت صفة جديدة  ملساعدة 

لروسيا. ويجب القول ان املساعدات املتعددة األطراف تتسم عىل االغلب بالطابع الخريي 

وغري الشخيص. وتتعامل االطراف املتلقي املنظامت الوسيطة، والجهات املانحة يف كثري من 

األحيان ال تحصل عىل اية فائدة من ذلك. لهذا السبب بالذات كانت النسبة بني املساعدات 

الثنائية واملتعددة االطراف يف الدول املانحة الكربى دامئا عىل عكس ما هي عليه لدى 

روسيا. عىل سبيل املثال، يف الواليات املتحدة، أكرث من 80% من األموال تذهب ملتلقيها يف 

إطار التعاون الثنايئ. وفقط يف هذا الشكل بالذات ميكن ان تؤخذ يف االعتبار املصالح 

جديدة،  أسواق  يف  الوطني  بزنسها  لتقدم  الرتويج  وتأييد  املانحة،  للدول  الخارجية 

واالستخدام الواسع النطاق لواقعة املساعدات ألغراض دعائية.

ترتبط قضايا التنمية مبارشة بقضايا السياسة الخارجية وضامن األمن القومي، وكذلك الرتويج 

للمصالح الوطنية. وهذا ما يفرس اهتامم قيادة البالد بهذا املوضوع، والذي للوهلة األوىل ال 

ينتمي إىل املشاكل األكرث إلحاحا بالنسبة لروسيا اليوم، ولكنه عىل عالقة مبارشة مع ما 

يحدث حول محيط حدود الدولة الروسية. لقد حان االوان االن ليك يدرك مواطنو روسيا انه 

يجب عليهم فهم سبب تقديم روسيا ملساعدات كبرية للدول االخرى والتي تشكل نسبة 

كبرية من الناتج االجاميل الداخيل. مبا يف ذلك يف الحاالت التي يتم فيها وضع الدول املتلقية 
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امام الخيار الجيوسيايس، عندما يبدأ بالظهور يف هذه الدول العبون عامليون أو إقليميون 

آخرون، الذين يصورون مساعداتهم حتى لو كانت رمزية عىل انها مصريية بالنسبة للدول 

املتلقية للمساعدة. يف ذات الوقت ال يالحظ الناس، يف الواقع، املليارات الروسية، ويعتربون 

ذلك كامر مسلم به وحالة طبيعية والتي، كام يقولون، لن تزول أبدا. لتجنب اي نزاع او سوء 

فهم يجب ان يشاهد سكان هذه الدول دعمنا القتصاد بالدهم الوطني ويربطوا ذلك بشكل 

واضح مع روسيا. فقط مع هذا النهج ستصبح مساعدة التنمية الدولية ليس فقط وسيلة 

لدعم الرشكاء والدول االكرث فقرا بل وأيضا أداة فعالة للسياسة الخارجية والنفوذ.

يف إطار القرارات ذات الصلة قامت وكالة Rossotrudnichestvo يف تعاون وثيق مع 

وزارة الخارجية الروسية، ووزارة املالية، وزارة التنمية االقتصادية بصياغة وتقديم اىل رئيس 

روسيا مرشوع وثيقة التي تضع نقطة محددة يف نشاط روسيا يف بداية التسعينيات من 

القرن املايض كعضو يف عملية املساعدة اإلمنائية الدولية. اآلن حلت املرحلة حيث شعرت 

باالستعداد لصياغة سياسة وطنية كاملة  بالحاجة، واألهم من ذلك –  الروسية  الدولة 

خاصة ملساعدة التنمية الدولية.

ووقع الحدث الذي طال انتظاره، يف هذا العام. باملرسوم رقم 259 الصادر يف 20 ابريل 

2014 اقر الرئيس الرويس مفهوما جديدا للسياسة الخارجية لروسيا يف مجال املساعدة 

اإلمنائية الدولية. ووفقا للفقرتني 4 و5 من هذا املفهوم ويف إطار سياسة نشطة وهادفة يف 

مجال املساعدة اإلمنائية تدعم «روسيا جهود املجتمع الدويل من أجل التنمية االجتامعية 

واالقتصادية املستدامة لجميع البلدان، التي تعترب أساس النظام الحديث لالستقرار الدويل 

هذا  الروسية يف  الدولة  لسياسة  كهدف  التنمية  هذه  تعزيز  وتضع  الجامعي،  واألمن 

واالقتصادي  االجتامعي  الوضع  استقرار  عىل  تساعد  الروسية  السياسة  هذه  املجال». 

والسيايس يف الدول الرشيكة، وعىل تشكيل عالقات حسن الجوار مع الدول املجاورة، 

وتشجع عىل القضاء عىل البؤر املحتملة للتوتر والنزاعات ومتنع حدوثها.

ويضع املفهوم الجديد مهمة تركيز االهتامم عىل الربامج الثنائية ذات العناوين املحددة 

لتقديم املساعدة وتحديد الدول التي ستتلقى املساعدات مع تقديم مربرات ذلك. ومن 

بني املعايري لتحديد هذه الدول سيكون اآلن:

• تحسني رشوط النشاط التجاري االستثامري يف الدولة املتلقية، مبا يف ذلك من خالل 

تبسيط إجراءات تنقل السلع والخدمات عرب الحدود؛

• تكوين امكانيات صناعية وابتكارية يف الدول املتلقية للمساعدات.
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ومن الواضح، أنه يجب ان يتغري ليس فقط حجم املساعدات الثنائية واملتعددة االطراف ، 

ولكن أيضا وإىل حد كبري اتجاهها الجغرايف (االولوية طبعا لبلدان رابطة الدول املستقلة ، 

وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية) ومحتوى املشاريع. تصبح مساعدة التنمية الدولية أهم عامل 

للتكامل يف رابطة الدول املستقلة.

وتجدر اإلشارة إىل أنه كان من املمكن خالل لقاء املكسيك الشعور بشكل كامل بالتعددية 

القطبية يف العامل الحديث، ووجود العامل املشرتك يف املشكالت التي تعاين منها مناطق 

محددة يف العامل مبا يف ذلك حلفائنا – بلدان رابطة الدول املستقلة.

وبدا ظهور االختالف يف النهج والتناقضات بني مجموعة الجهات املانحة التقليدية دول 

OECD ، واملشاركني يف مجموعة ”جنوب- جنوب“ املتزايدة القوة. ان روسيا ال ميكنها أن 

ووضعها  تطورها  مستوى  من  انطالقا  البلدان  من  األوىل  املجموعة  نشاط  تتجاهل 

الالحقة  السياسية والرباغامتية والصياغة  االقتصادي. ومن ناحية أخرى تتفق مصالحنا 

لخطوات مشرتكة مع مجموعة «جنوب- جنوب» املستقلة اكرث. ويجب قيام مناقشة أكرث 

تفصيال عىل املستوى السيايس مع الدول من هذه املجموعة التي تتوافق مصالحها الوطنية 

مع مصالحنا والقيام يف املستقبل القريب بصياغة خط واضح لدينا يف مجال املساعدة 

اإلمنائية الدولية. للقيام بذلك، يجب ضامن التشكيل العاجل الليات املساعدة اإلمنائية 

الدولية التي وردت يف مذهب سياسة الدولة الروسية. ويتمتع باهمية مبدئية موضوع 

اعداد عاجل مليثاق اللجنة الروسية للمساعدة اإلمنائية الدولية وتشكيل برنامج الدولة 

الذي يتضمن إجراءات محددة المشاريع يف املجاالت ذات العالقة ومتويلها.

منذ فرتة طويلة تحولت املساعدة اإلمنائية الدولية اىل رضورة اسرتاتيجية واقتصادية يف 

سياسة االمن القومي للواليات املتحدة، وأصبحت أداة من أدوات السياسة الخارجية ووسيلة 

لتحقيق املصالح السياسية الخارجية واملصالح االقتصادية الخارجية لغالبية البلدان املانحة. 

من أجل تحقيق هذه املصالح تم مببادرة وبدعم من الدول املانحة تأسيس العديد من 

املنظامت والهياكل والرشكات، واملنتديات والشبكات التي اخذت تعمل بنشاط. ان أكرب 

الدول املانحة للمساعدة اإلمنائية، تدخل يف املقام األول يف OECD، وكذلك البلدان التي 

يزيد حجم مساعداتها (وفقا لتقديراتها الخاصة) عىل حجم املساعدات الروسية بكثري، ال 

تعترب حتى االن دولتنا كعضو كامل العضوية يف هذا النادي حيث ميكن بصوت عال االعالن 

املصالح الوطنية يف هذا املجال. لالسف الشديد ال تزال محدودة جدا قدرتنا وامكانياتنا عىل 

أن نكون الطرف املقرر للموضة يف املساعدة االمنائية الدولية، اي تحديد قواعد واتجاهات 
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النشاط ومبادئ العالقات، وكذلك يف تشكيل الرأي العام وفقا ملواقف جذابة بالنسبة لنا 

ونتيجة لذلك،الحصول عىل فرصة ترويج املصالح الوطنية عىل ساحة التنمية الدولية. من 

هذا املنظور، ننظر اليوم اىل امكانية ترويج تنظيم تجمع من الخرباء من ذوي الخربة يف 

مجال تنفيذ مشاريع املساعدة االمنائية الدولية وذلك عىل شكل شبكة دولية.

وتجري عملية املساعدة اإلمنائية الدولية بشكل اسايس عن طريق تنفيذ املشاريع من قبل 

الرشكات االستشارية، والجامعات، والهيئات الحكومية، واملنظامت غري الحكومية. هذه 

املنظامت تستخدم خدمات الخرباء واملختصني من مختلف الدول يف هذا املجال او ذاك من 

املساعدة الدولية، مثل: البنى التحتية والخدمات االجتامعية والبنية التحتية االقتصادية 

والصناعية ومشاريع متعددة القطاعات. والعديد من هؤالء الخرباء يف مختلف البلدان غري 

متحدين زيعتربون مبثابة املستشارين األفراديني ، ولكن لديهم النفوذ االجتامعي، ويدافعون 

عن وجهات النظر الفردية وميكن يكونوا مفيدين عند تنظيم العمل معهم بشكل صحيح.

عىل هذا األساس،قام الجانب الرويس، يف إطار لقاء القمة االول للرشاكة العاملية من أجل 

التعاون اإلمنايئ الفعال بتقديم اقرتح دعا فيه اىل النظر يف فكرة تشكيل مجتمع افرتايض 

من الخرباء املتخصصني يف هذا املجال او ذاك من املساعدة االمنائية الدولية الذين عىل 

دراية بعملية استثامر واستخدام أموال املانحني والذين لديهم الخربة الدولية يف مجال 

تنفيذ مشاريع املساعدة وعىل اطالع عىل الوضع يف البلدان املتلقية.

وخالل املؤمتر الذي عقد يف مكسيكو سيتي قدم اىل اللجنة املنظمة، وبشكل غري رسمي، 

التعاون الدويل للتنمية الفعالة».  مرشوع عمل ملبادرة «الشبكة الدولية للخرباء بشأن 

الدوليني  الفعالة من خالل تشكيل عالقات رشاكة بني الخرباء  التنمية  الهدف مساعدة 

وتبادل املعارف والخربات وتحديد أفضل وأسوأ املامرسات وتعزيز التنمية الفعالة ووضع 

للمشاريع  لخرباء  بيانات  قاعدة  وتشكيل  التنمية،  مساعدات  بشأن  مشرتكة  توصيات 

املستقبلية، وتنفيذ أشكال أخرى من التعاون. وقد ينجم عن إنشاء هذه الشبكة الدولية 

تأثري متناغم من نشاط اوساط الخربة عىل التعاون بهدف التنمية الفعالة. من خالل شبكة 

الخرباء تستطيع روسيا ان تنسق عملية تشكيل مسالك دولية تجاه مشكالت مساعدة 

التنمية الدولية. وستكون أشكال املشاركة يف الشبكة الدولية املقرتحة مفتوحة وطوعية 

وبدون مقابل للخرباء الذين يؤكدون وجود خربة شخصية لديهم يف مشاريع التنمية.

بدون شك تعترب مربرة اقامة مثل هذه الشبكة فقط عندما يكون هناك نشاط حقيقي يف 

مجال املساعدة اإلمنائية. وتجدر االشارة اىل ان وكالة «روسسوترودنيشيستفو» متر يف هذا 
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املعنى مبرحلة التكون الصعبة. ونحن حريصون يف ان تبدأ بالعمل، وبرسعة، الية مشرتكة 

بني مختلف الهيئات الحكومية التي من شأنها أن تتيح استخدام أكرث كفاءة للموارد العامة 

ملصلحة الدولة نفسها. وهنا ال يوجد اي يشء يستحق الشجب. نحن عمليا سنبدأ مبامرسة 

ما تقوم به كل الدول االخرى التي تستخدم منذ فرتة بعيدة ادوات املساعدة االمنائية 

الدولية يف منظومة السياسة الخارجية والرتويج ملصالحها.

وال شك يف ان املساعدة عىل تنمية البلدان االقل تطورا سيسمح بتفادي املقدمات الالزمة 

لظهور النزاعات واألزمات مختلفة يف هذه الدول. وزيادة مستوى منوها ستجعل عملية 

التعاون أكرث تحرضا ويسمح باستخدام أنواع مختلفة من اإلنجازات لصالح جميع األطراف. 

اجل، نريد ان يفهم الرشكاء الذين ياملون بالحصول عىل الدعم منا يف عمليات التنمية، 

ويدركوا بدقة ووضوح خطط ونوايا روسيا يف هذا املجال. وطبعا اي نشاط يتكون دامئا 

من مشاريع محددة ستتكلل بالنجاح فقط اذا تم التأكيد من الطرفني عىل االهتامم بها. يف 

هذا الصدد نعتقد أنه من األهمية مبكان، وبالتايل يجب بالرضورة اعالن ذلك برصاحة، 

تفهم املبادئ والخصائص األساسية ملشاريع املساعدة االمنائية الدولية التي يجب عىل 

روسيا، يف رأينا، ان تبني عىل اساسها نشاطها يف هذا املجال:

عىل  البالد حصل  لتنمية  عامال  االمنائية  للمساعدة  املعني  املرشوع  بصبح  أن  يجب   •

الرتخيص من قبل حكومة الدولة املعنية، اي تنظر الدولة املتلقية للمساعدة اليه كقسم 

من اسرتاتيجية التنمية الوطنية؛

• مساهمة روسيا يجب ان تكون كبرية بالنسبة للدولة املتلقية وطبعا يجب ان تساعد يف 

الحل الحقيقي للمشكالت القامئة.

• املشكلة التي يتعني حلها يجب ان تثري رد فعل رنانا يف الرأي العام يف البلد املتلقي؛

• حل املشكلة نفسها يجب ان يكون قدر اإلمكان ذا قيمة بالنسبة لروسيا ايضا (بعبارة أخرى، 

تسوية الوضع يف البلد املتلقي يجب ان مبنع حدوث املشكلة يف بالدنا أو يقل من عواقبها)؛

• جوهر ورضورة املشاريع يجب أن يكونا مفهومني من قبل سكان روسيا نفسها؛

الوطنية، ومصالح  االقتصادية  املصالح  ترويج  اإلمكان ضامن  قدر  أخرى، يجب  • مرة 

العام  القطاعني  بني  الصلة عىل شكل رشاكة  ذات  األعامل  وتنظيم  الوطنيني،  املنتجني 

والخاص.

الفرتة  متيزت  وقد  الصغرية.  الدول  تنمية  تقليديا  ساعدت  معروف  هو  كام  وروسيا، 

السوفياتية بنشاطات خارجية عالية للدولة انطالقا من منطق األيديولوجية السائدة: دعم 
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البلدان «الشقيقة» وفقا للمبدأ االيديولوجي. ومع ذلك، مل يكن الحديث يدور حينذاك 

عن الرتويج للقيم األيديولوجية فقط. لقد نفذت مشاريع ضخمة يف مجال البنى التحتية، 

اليوم، هناك  واعددت الكوادر لجميع قطاعات االقتصاد ملختلف دول العامل: يف عاملنا 

حوايل مليون شخص من خريجي الجامعات السوفياتية والروسية.

واليوم، بعد انسحاب العامل اإليديولوجي السوفيايت من املرسح العاملي، ال تزال تلك 

األشكال للمساعدة الحقيقية للدول األخرى تلعب دورها املطلوب. ال يزال السكان يف 

أفغانستان وفيتنام وأنغوال يتذكرون كيف ساعدهم الخرباء السوفييت يف تنظيم االقتصاد 

مقارنة  من  الدول  بعض  ومتكنت  واملطارات.  الطرق  وبناء  الصناعة،  ورفع  الوطني 

املساعدات الكرمية املقدمة من االتحاد السوفيايت، مع النهب الذي مارسته بعض الدول 

االخرى. ويف بعض الدول كانت وال تزال املشاريع التي بنيت مبساعدة االتحاد السوفيتي 

تزال  املستهدفة ال  أن مساعدتنا  يدل عىل  لالقتصاد. كل هذا  االساسية  الدعامة  تعترب 

مطلوبة ورضورية وقد تجلب الكثري من االرباح والفوائد فيام يتعلق بتعزيز موقع روسيا 

يف البلدان األخرى، مبا يف ذلك بني الرأي العام، عىل مستوى اإلدراك البرشي بسيط.

أدى انهيار االتحاد السوفيايت إىل ان العالقات الداخلية بني الجمهوريات السوفيتية صارت 

دولية. يف الظروف الجديدة تبدو قناة املساعدة االمنائية الدولية األمثل لتقديم الدعم 

اجل حل مشاكلهم  اقل من  اقتصادية  امكانيات  الذين ميلكون  الهادف لرشكاء روسيا 

امللحة. والسمة املميزة لبعث وتعزيز روسيا ونهضتها يجب أن تكون ترسيخ دورها كدولة 

اقليمية مانحة محرتمة ميكن لرشكائها االعتامد عليها ولكن برشط ان يتذكروا بوضوح من 

اين يأيت هذا الدعم. لذلك، فان آليات مساعدة التنمية العاملية من شأنها ان تصبح جزءا 

هاما من مشاريع التكامل االسرتاتيجية ويف املقام األول مع أقرب جرياننا.

Международная
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صناعة الطاقة الروسية: تحديات الزمن

يوري شافرانيك
رئيس مجلس ادارة رشكة النفط الدولية «سويوز 
العاملية  «السياسة  صندوق  رئيس  غاز»،  نفط 

واملوارد»
referent@cng.msk.ru

أرمني اوغانيسيان رئيس تحرير مجلة «االحداث 

السياسية الدولية»: السيد يوري، ما هو الوضع يف 

قطاع صناعة الطاقة الرويس؟

يوري شافرانيك: اود االشارة يف البداية اىل عدة 

حلول  قبل  السوفييتي  االتحاد  يف  تم  نقاط. 

عام 1990، خلق وتكوين قدرات انتاجية هائلة. 

بعد ذلك ويف بداية التسعينيات من القرن املايض تعرضت هذه القدرات االنتاجية لعملية 

إعادة هيكلة مهنية وذلك من خالل تأسيس مجموعة من الرشكات الجديدة. حينذاك 

ظهرت قوانني تنظم قطاع الطاقة. ومع حلول عام 2000 حققنا وحصلنا عىل الكثري من 

األرباح من الفحم والنفط والغاز وكان ذلك بفضل العمل املنفذ سابقا اىل حد كبري.

ويجب القول ان مجمع الوقود والطاقة يف روسيا متكن خالل السنوات العرش االخرية من 

استعادة مواقعه السابقة وهذا االمر بحد ذاته يعد من االنجازات الكبرية جدا. خالل 

العقد االخري زادت كميات النفط املصدرة من روسيا اىل الخارج وذلك مبقدار الضعف 

باملقارنة مع الفرتة السوفيتية. خالل نفس الفرتة ارتفعت أسعار النفط الخام يف السوق 

العاملية مبقدار خمس مرات تقريبا. وازداد حجم اإلستخراج من 340 اىل 520 مليون طن 

يف العام. انها ارقام الئقة جدا ونتائج جيدة فعال. تم تنفيذ الكثري من املشاريع يف مجال 

البنى التحتية وهو ما سمح بزيادة الصادرات النفطية مبقدار الضعف.

ومن بني هذه املشاريع ميكن ذكر: خط أنابيب البلطيق وجمعية أنابيب قزوين ومحطات 

التجميع والتوزيع ومنشآت البنية التحتية يف مجال الغاز وكذلك خط نقل الغاز الرويس 
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«نورد سرتيم» (”السيل الشاميل“) وخط انابيب «سيبرييا الرشقية — املحيط الهادئ». 

هذة كلها مشاريع يف غاية الجدية وتشكل قاعدة للمستقبل. وتم البدء بتنفيذ مشاريع 

جديدة وتشغيل بعض الحقول.

لقد انتهت فرتة اعادة التأهيل. ويبدو واضحا جدا االن ان هذه املرحلة لن تتكرر الحقا. 

نحن اليوم وصلنا اىل الحد االقىص من استخدام الطاقات االنتاجية التي تم إنشاؤها. وهذا 

يعني انه يجب تنفيذ عمليات استكشاف وتنقيب جيولوجية جديدة ويجب ان نقوم 

بأحجام جديدة من الحفر. نحن االن نحفر 20 مليون مرت يف العام ويجب ان يكون هذا 

الحقول  وتطوير  حفر  ان  الضعف.  مبقدار  اي  تقدير،  اقل  عىل  مرت  مليون   40 الرقم 

وتجهيزها يشكل %70 من كافة النفقات عىل انتاج النفط والغاز.

أرمني اوغانيسيان: هل ميكن ان يصبح قطاع صناعة الطاقة من قطاعات التكنولوجيات 

العالية، اي مبثابة قاطرة الجر التي تسحب خلفها القطاعات األخرى؟

عملية  التكنولوجية.  العالية  القطاعات  من  فعال  اصبح  القطاع  هذا  شافرانيك:  يوري 

الحفر االن باتت من العمليات املعقدة. ميكن القول انه بات من االسهل ارسال عربة 

جزيرة  يف  منحرف  بشكل  كلم   14 عمقه  برئ  حفر  املثال،  سبيل  عىل  القمر.  اىل  آلية 

ساخالني، او القيام بعملية حفر افقية، او انتاج واستخراج مفط الصخر الزيتي. تتطلب 

السؤال  ولكن  فعال.  مختلفة  تكنولوجيات جديدة  استخدام  فعال  املعقدة  املخزونات 

او سنقوم  التكنولوجيات  بتطوير هذه  بأنفسنا  إذا كنا سنقوم  الهام واملطروح هو ما 

برشائها من الغرب.

لنفرتض ان عملية الحفر تجري حاليا خالل مثانية أيام، والرضوري خالل أربعة ايام فقط.

نحن نحفر يف الوقت الراهن بشكل اسايس بواسطة الحفارات السوفييتية القدمية. عىل 

مدى السنوات العرشين االخرية املاضية، استلمنا ما مجموعه 380 حفارة جديدة نصفها 

من انتاج غري رويس. ويف الفرتة من 1987 اىل 1992 تلقينا 1100 حفارة من انتاج سوفييتي. 

تصوروا الفرق الكبري. حان الوقت االن ليك نقوم ليس فقط بتغيري املعدات القدمية، بل 

وخالل مدة سنتني أو ثالث سنوات بزيادة عدد الحفارات. يجب القول ان مثن كل حفارة 

ال يقل عن 25-20 مليون دوالر ولذلك اعادة تجهيز القطاع سيتطلب االموال الطائلة فعال 

حتى لو كانت املعدات ليست من املعدات االبتكارية الحديثة جدا.
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النقطة التالية التي تستحق الذكر هي ان مصنع «اورال ماش» كان ينتج 300 حفارة 

انه يجب وضع مهمة  يعني  25 قطعة وهذا  اكرث من  ينتج  االن فهو ال  اما  العام  يف 

زيادة اإلنتاج إىل 250 قطعة يف السنة. ال بد من إرادة ورغبة الرشكات. يجب وضع 

سياسة حكومية قاسية جدا ال تسمح باستخدام قطاع النفط من اجل تحويل االموال 

يف  انتاجها  تجميعها،  يجب  ولكن  اليشء  بعض  رشاء  املمكن  من  روسيا.  خارج  اىل 

روسيا.

وأخريا، هناك مشكلة تطوير التكنولوجيات العالية التي تستخدم يف العمليات املرافقة 

للحفر وكذلك عمليات استثامر الطبقات وعمليات التحطيم الهيدرولييك.

االنتاج  الوزاري، وكذلك عىل مستوى رشكات  املستوى  القضايا عىل  نناقش هذه  نحن 

الجهود  نبذل كل  مهنية محرتفة  اجتامعية  الخدمات. ونحن كمنظمة  تقديم  ورشكات 

الدولة  التنسيق بني سياسة  الالزمة لتحقيق ذلك. ولكني اكرر واقول ان االمر يتطلب 

وسياسة الرشكات ذات العالقة، وهذا االمر يقف عند تقاطع السياسة العامة وسياسة 

الرشكات.

أرمني اوغانيسيان: لننتقل اىل املشكالت املتعلقة بإيران. بأية رسعة ستتمكن هذه الدولة 

من اسرتداد مكانتها يف سوق الطاقة العاملية؟

يوري شافرانيك: ولكن إيران مل تنسحب من سطح االرض. الحظر هو الحظر، وعىل الرغم 

بتحويشل  ايران  العاملية. قامت  السوق  اىل  بالتدفق  االيراين  النفط  استمر  الحصار  من 

صادراتها النفطية اىل الصني ، وقامت قليال بخفض إجاميل اإلنتاج.

اما ايران كمنتج للغاز فيمكن القول انها تشكل التحدي الجدي بالنسبة لنا يف املستقبل 

القريب. نحن اآلن نناقش ثورة الغاز الصخري. املقصود هنا زيادة كميات الغاز املطروحة 

يف السوق العاملية. ان ايران تشكل مستودعا كبريا جدا للغاز مل يجر االستفادة منه بالرغم 

من االسم الذي يطلق عليه — غاز طبيعي او زيتي. من املمكن البدء باستثامر هذه 

الحقول خالل 7 سنوات.

أرمني اوغانيسيان: قال البعض ان قيام العراق وليبيا بطرح موارد ضخمة للطاقة يف السوق 

العاملية سيغري الصورة الجيوسياسية يف العامل والسياسة الجيوطاقية. ملاذا مل يحدث هذا؟
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يوري شافرانيك: السبب سيايس. االن تسبب موضوع سوريا بدفع العراق اىل الخلف. 

ولألسف اضطر للقول ان العراق ال يزال يشهد يوميا مقتل العديد من الناس. عدد القتىل 

هناك يف عام 2013 أكرب بكثري مام هو عليه الحال يف سوريا. ومع عدم االستقرار من 

الصعب جدا تطوير انتاج النفط والغاز بشكل مكثف. ولكن العملية تجري عىل الرغم 

من ذلك عىل قدم وساق ،سب علمي، عىل الرغم من كل هذه الصعوبات. عىل سبيل 

املثال رشكة «لوك أويل» الروسية انتقلت قبل عدة سنوات اىل البدء بعمليات انتاج ضخمة 

التحديات لن  القول ان االمور ال تزال يف بدايتها. هذه  العراق. لذلك ميكن  للنفط يف 

تختفي مع مرور الزمن بل ستبقى موجودة.

أرمني اوغانيسيان: هل يجري النظر يف استخدام سورية كمعرب بديل لخطوط االنابيب؟

يوري شافرانيك: املهم هو وجود النفط اما بدائل نقلها فهي موجودة دامئا. ان مل يكن 

االمر عرب سورية فيمكن ان يكون عرب تركيا. لقد شهدت املنطقة املذكورة حدثا نفطيا 

مهام جدا يف العام املايض، وهو قيام كردستان العراق بتشغيل خط لنقل النفط الخام عرب 

تركيا. هذا يتعلق بالتغريات الجيوسياسية الكبرية يف املنطقة. ان كردستان مرتبط دامئا 

بالعراق والعالقة بني هذين الطرفني تشهد تعقيدات. ولكن فور حصول كردستان العراق 

عىل فرصة تصدير النفط اىل الخارج بشكل مبارش بدون الرجوع اىل السلطات املركزية 

العراقية، سيتغري الوضع وستتغري الصورة بشكل كبري. املهم وجود النفط. عندما يوجد 

النفط سيتم استخدام هذه القنوات او تلك لتصديره.

الهدوء  النفط والغاز يجب ان يعم  انتاج  ولكن ليك تتطور املنطقة املذكورة يف مجال 

هناك. يف الوقت الراهن ترتبط دول املنطقة وخاصة العراق وايران وسورية ببعضها البعض 

بشكل ملموس، وال شك يف ان انتشار االستقرار يف ايران يبدو اهم بكثري (هذا اذا مل نأخذ 

بعني االعتبار عدد الضحايا البرشية) ومن ثم تأيت سورية ومن ثم العراق.

أرمني اوغانيسيان: ما هو جوهر النقاش حول خط األنابيب عرب قزوين؟

يوري شافرانيك: عندما كنت اشغل منصب وزير الطاقة يف روسيا قمنا بدراسة موضوع 

بحر قزوين. وميكن القول اين كنت حينذاك وال ازال االن عىل ثقة من انه يجب عىل 

املجتمع الدويل (ويجب ان تلعب روسيا هناك دروها الكبري) ان مينع مد خطوط االنابيب 

عرب هذا البحر الفريد من نوعه يف العامل. ألن أي حادث يف مثل هذا الحوض البيئي املغلق 
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— يف هذا البحر بالذات توجد 80% من كميات سمك الحفش املتوفرة يف العامل — سوف 

يسبب برضر عظيم من املستحيل تخطي عواقبه. هذا الرضر ال ميكن بتاتا مقارتنه بالرضر 

الذي وقع يف خليج املكسيك بسبب تدفق النفط الخام هناك. هذا هو السبب الرئييس 

أن متر كل خطوط  األفضل  املشاريع هناك. من  منع وحظر جميع  يربر رضورة  الذي 

االنابيب عىل االرض حول قزوين.

أرمني اوغانيسيان: انت من انصار تنويع طرق صادرتنا يف مجال الطاقة وتوجيه بعضها 

نحو الرشق، اىل بلدان آسيا واملحيط الهادئ. اىل هناك تتجه االن انظار موردي الطاقة 

معهم  منافسة حقيقية  الدخول يف  أوسطيني. هل مبقدور رشكاتنا  والرشق  األمريكيني 

والفوز فيها؟

االخرية.  الخمس-العرش  السنوات  التنافس جدا خالل  ازدادت حدة  شافرانيك:  يوري 

واخذت يف الواقع بعض الدول متلك امكانية انتاج الغاز من الصخر الزيتي وكذلك الحصول 

عىل موارد طاقة اقل كلفة واقل سعرا. كل ذلك ميثل التحدي بالنسبة لنا. وبالرغم من كل 

ذلك يبقى موقفنا جيدا. لدينا خطوط انابيب للنفط ويجري تطوير محطات التجميع 

والتوزيع واخذ يعمل مصنع إلسالة ومتييع الغاز وهو ينتج حوايل 10 ماليني طن يف العام. 

ولكن املشكلة تكمن يف ان رشكاتنا الداخلية ال تزال قليلة الفعالية. ليست كلها كذلك 

ولكن االمر ينطبق عىل اغلبيتها. من بني الرشكات االيجابية اود االشارة اىل رشكة «سورغوت 

الناحية  من  تقريبا  مغلقة  انها  الرشكة.  قليل عن هذه  الحديث  روسيا  غاز». يف  نفط 

االعالمية. ولكنها عىل الرغم من ذلك متلك مؤرشات جيدة. انها تنتج %12 وتحفر 25% 

من اجاميل الحجم العام يف روسيا. والحفر وكام ذكرنا سابقا هو االكرث كلفة يف عملية انتاج 

النفط والغاز.

بشكل عام مؤرشات السوق يف ساحلنا الرشقي ميكن ان تكون قادرة عىل التنافس.

املتبادلة بني روسيا  العالقات  االحداث يف اوكرانيا وكذلك  أرمني اوغانيسيان: لنعد اىل 

واوكرانيا يف مجال النفط والغاز. هل ستلعب دورها املحدد يف العالقات بني الدولتني؟

يوري شافرانيك: دائرة العالقات املتبادلة بني الدولتني كبرية جدا ولكن ما ان نقوم بحرص 

العالقات فقط يف مجال النفط والغاز حتى تأخذ النزاعات بالظهور.
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خالل وجودي يف املنصب الوزاري (1994-1995) تم التوقيع عىل اتفاقية حكومية مشرتكة 

حول االنتقال خالل عام اىل االسعار العاملية يف مجال النفط والغاز. وتم تطبيق ذلك يف 

بالحلول  بالقبول  فأخذنا من جانبنا  الغاز  اما  تعقيدات كبرية.  اية  بدون  النفط  مجال 

مثل هذه  اخرى. يف  تسهيالت  او عىل شكل  ذلك عىل شكل مساعدات  الوسط وجاء 

الحاالت وكام يقول البعض: من االفضل املساعدة باملال وليبقى االقتصاد متعافيا.

يجب االنتقال اىل املستوى العاملي الصحيح لالسعار، حينذاك سيبدأ االقتصاد بالتعايف. 

لنعمل بشكل اخر: لنساعدهم عن طريق توظيف املال يف القطاع املذكور. طبعا يف حال 

سمحت اوكرانيا بذلك. هذا اوال.

اما االمر الثاين فهو اننا، وبالرغم من محاوالتنا، مل نتمكن خالل هذه العقود من تنفيذ 

عمليات تكاملية يف مجال النفط والغاز.

الكثري من االمور الجيدة يف العالقات بني  خالل السنوات العرشين املاضية كان هناك 

الدولتني: التوقيع عىل اتفاقيات قيمة، والصداقة. عقدنا يف سورغوت اجتامعا كبريا جدا 

حرضه رئيس اوكرانيا حينذاك ليونيد كوتشام وزارنا كذلك يف خانتي مانسيسك او يامال. 

ومتت خالل االجتامع مناقشة امكانية تشغيل مرشوع مشرتك: انتجوا واحصلوا عىل الربح 

ومن جديد وظفوا هذه االموال واحصلوا عىل نفط اوغاز خاص بكم. ولكن التصور املزيف 

عن استقاللية اوكرانيا مل يسمح لكل ذلك بالحصول وهو ما يثري استغرايب حتى يومنا هذا.

نحن نعمل مع الكثري من الدول ومن بينها هولندا وبريطانيا وكازاخستان. ولكني اعتقد 

الشعب  الود نحو  القدر من عدم  بهذا  الترصف  اذ ال يجوز  النظر،  أوكرانيا قصرية  ان 

الشقيق.

كنا دامئا يف روسيا نقدر عاليا فرق الحفر من مقاطعة ايفانو-فرانكوفسك االوكرانية. واالن 

تصوروا االمر يتتلب مضاعفة حجم الحفر مرتني. سنحتاج اىل عدد كبري من فرق الحفارين 

والتكنولوجيني ذوي املهارة العالية الذين ميكننا تسليمهم عمليات الحفر اليوم. يبدو ان 

فرق الحفر املذكورة قد تفرقت. هاكم ورشة النتاج الكوادر املاهرة: قم باستئناف الكوادر 

العاملة  بالكوادر  املتعلقة  االمور  هذه  مثل  االنتاج.  كميات  من  وزد  بالحفر  وبارش 

وباملشاريع املشرتكة، كانت متوفرة، وتم حتى التوقيع عىل اتفاقيات يف هذا املجال. ولكنها 

مل تنفذ والسبب الرئييس يف ذلك هو، ولألسف الشديد، خوف التعلق بروسيا. كل ذلك 

يولد ويخلق االىس يف النفوس. من االسهل االستثامر يف أوكرانيا تحت العلم الربيطاين.
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نحن هنا نتحدث عن األنابيب. نقوم من جانبنا بتنفيذ مرشوع «السيل الجنويب»، وننتقل 

اىل تصدير الغاز يف اتجاه اخر مغاير فقط الننا مل نتمكن من حل مشاكل النقل واالستخدام 

املشرتك وغريها. من املستفيد من كل ذلك؟ طبعا اوروبا. نحن نبني خطوط النقل يف 

الشامل ويف الجنوب. وما لو يبنى «معرب قزوين»؟ من الذي سيخرس نتيجة ذلك؟. طبعا 

ترانزيت.  أوكرانيا فتقد دورها كدولة  اما  املال،  الكثري من  بالفعل  أنفقت  التي  روسيا 

تتهالك االنابيب وتقل كميات الغاز.

انها مفارقة ال ميكن ألي شخص عاقل فهمها. انا االن ال امس السياسة بل اتحدث فقط عن 

أن تكون قوية  ثاين سوى  بديل  او  اخر  اي خيار  الطاقة. ال يوجد لدى روسيا  صناعة 

وجذابة. نحن ال نزال متخلفني يف مجال الجاذبية االستثامرية. ويجب عىل الناس يف اوكرانيا 

ان يندفعوا للحصول عىل املال وتحقيق الذات. ولكن اين ميكنهم القيام بذلك؟ طبعا يف 

ارايض سيبرييا الواسعة. يجب ان يكونوا عىل ثقة انه سيتم تسديد قيمة جهودهم لدينا 

بشكل افضل من اوروبا. اىل اين سيذهب املختص االوكراين للعمل؟ انه مؤهل وعليه 

الطلب الكبري. هذا هو االمر الذي يجب الرتكيز عليه. انها مهمة املهامت.

الطبيعي وموارد  الغاز  أسعار  تقليل  أن  فكرة وقلت  لقد طرحت  اوغانيسيان:  أرمني 

الطاقة عموما يؤثر سلبا عىل االقتصاد. لدينا يف الواقع مثال آخر. بيالروس هي دولة 

حليفة لروسيا وتدخل يف اتحاد معها. وهي تستفيد من تسهيالت اقتصادية من جانب 

روسيا عىل اساس قانوين سيايس. هل السعر املنخفض للغاز املقدم للجريان املقربني قد 

يفسدهم؟

يوري شافرانيك: انت عىل حق بشكل مطلق. مع بيلوروس تتشابك مصالحنا االقتصادية 

باستمرار. ويجري تكوين القاعدة االقتصادية بني الدولتني عىل اساس القرارات السياسية 

الصادرة عن رئييس الدولتني وعن الربملانني فيهام. السعر املنخفض يعني ان االفضل البقاء 

مع روسيا.

كان من املمكن ان يكون االمر نفسه مع اوكرانيا. لنرتك االسعار العاملية وشأنها. لو بدأنا 

بتنفيذ مشاريع مشرتكة معهم كنا سنقدم لهم حقول بأسعار مغايرة وسنضمن موضوع 

النقل، مام نسمحهم بنقل الغاز املنتج بايديهم بشكل ارخص، وهذا بحد ذاته سيعطي 

دفعة للعالقات. التعاون بني روسيا وبيلوروس يشكل املثال الحي عىل ذلك.
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ارتفع حجم  املاضية  السنوات الست  بالواليات املتحدة. خالل  اليكم مثال آخر يتعلق 

حفرهم من 60 مليون مرت إىل 100 مليون مرت. نحن نحفر فقط 20 مليون وراضني عن 

ذلك اما هم فيحفرون مئة مليون مرت. يف امريكا ازداد بشكل كبري الطلب عىل الحفارات 

خالل نفس املدة. وتسبب ذلك بإنعاش الصناعة: هناك توظيف بنسبة 40% يف هذه 

القطاعات ويف خدماتها. باالضافة لذلك انخفض سعر الغاز للصناعة مبقدار النصف. كان 

سعر الغاز لديهم اعىل من سعره لدينا مبرتني ونسف اما االن فبات اقل. تصوروا حجم 

الدفعة التي تسبب بها ذلك يف الصناعة االمريكية ويف مجمع النفط والغاز يف هذه الدولة. 

بكل بساطة قاموا بضخ اموال هائلة هناك. يجب علينا استخدام هذا املثال يف بالدنا يف 

مجال التعاون ليس فقط مع بيلوروس بل ومع ارمينا، وحتى مع اوكرانيا يف حال عثورها 

عىل صيغة للتكامل بني اقتصادينا. يجب علينا استخدام ذلك يف اقتصادنا. نحن نستطيع 

تنفيذ ذلك ويجب علينا القيام به.

Международная

ЖИЗНЬ
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بريكس: مل تعد عبارة عن عقد قمم فقط

اندريه كليموف
مجلس  يف  الدولية  الشؤون  لجنة  رئيس  نائب 

االتحاد، دكتور يف العلوم االقتصادية

تحدثوا  الذين  من  الكثري  كان  قريبة  فرتة  حتى 

وكتبوا بشكل محرتف عن مجموعة بريكس (التي 

الربازيل وروسيا والصني والهند وجمهورية  تضم 

جنوب افريقيا) يقعون يف صعوبة محددة. اجل 

لقد كانت هذه املجموعة خالل السنوات الخمس 

املاضية تعقد االجتامعات الدورية لزعامء الدول 

البداية رؤساء الدول االربع  الداخلة فيها — يف 

(بريك) ومن ثم الخمس (بعد انضامم جمهورية جنوب افريقيا) — وتبدو شبيهة بناد 

سيايس او ساحة جديدة ملناقشة املسائل العاملية بني القوى الكربى يف أوراسيا، وأمريكا 

الجنوبية والقارة األفريقية. ولكن مع الوقت اخذت املناقشات خالل القمم تتسم بالطابع 

العميق وباتت تتوسع بشكل تدريجي املواضيع التي تناقش هناك. ولكن هذا النوع من 

الوقائع يف حد ذاته ال يعني الظهور الرسمي التحاد جديد او مجموعة جديدة (عىل الرغم 

من أن وسائل االعالم كانت يف حاالت كثرية تصف بريكس بهذا الشكل بالذات).

هذه  مثل  انشاء  وقبل  انه  اىل  باالشارة  املطلعني  الخرباء  معظم  قام  لذلك  باالضافة 

ان تقطع  لو كان هناك رغبة متبادلة) كان يجب عىل دول بريكس  املجموعة (حتى 

طريق اكرب بكثري.

اجل ميكن القول ان الدول االعضاء يف هذا التحالف غري الرسمي متلك فعال مصالح مشرتكة 

ومالمح متشابهة (عىل سبيل املثال ميكن االشارة اىل ان كل هذه الدول مكتفية ذاتيا وال 

تنتمي اىل اي تحالف سيايس عسكري او اقتصادي غريب وال ترتدد او تخجل يف الدفاع عن 

وجهات نظرها عىل الساحة السياسية العاملية).
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احده  يكمل  الدول  دولة من هذه  كل  اقتصاد  ان  ايضا  القول  يجب  لذلك  باالضافة 

الرشعي  القانوين  الظهور  بعد  ولكن حتى  والنمو.  التطور  مرحلة  يقع يف  االخر وهو 

املايل) مل تختف بعد  الجديد والصندوق  التنمية  ملؤسسات بريكس املشرتكة (مرصف 

دويل  اتحاد  اىل  املجموعة  هذه  لتحول  املوضوعية  والصعوبات  القامئة  االختالفات 

متكامل ملجموعة من البلدان.

ان العالقات التجارية االقتصادية القامئة بني دول بريكس ال تدل عىل وجود التعاون 

الثنائية بني  العالقات االقتصادية  العميق والشامل بني دول املجموعة، باستثناء رمبا، 

او  التجاري  التبادل  بحجم  يتعلق  فيام  اما  الصني.  مع  «النادي»  دول  من  دولة  كل 

أفريقيا  وجنوب  روسيا  بني  وكذلك  وروسيا  الربازيل  املتبادلة  االستثامرات  حجم 

تبقى  يقال  والحق  االرقام  فان  والربازيل  افريقيا  جنوب  وكذلك  والهند  اوالربازيل 

متواضعة جدا.

الفائدة  تحمل  األطراف  متعددة  ضخمة  مشاريع  كذلك  بريكس  دول  بني  يوجد  ال 

ازواج منفردة من دول املجموعة). وطبعا ال  الرغم من وجودها بني  املتبادلة (عىل 

ان  اال  والهند  والصني  روسيا  بني  املسافة  قرب  من  الرغم  وعىل  انه  ننىس  ان  يجوز 

بآالف  املذكور  «الثاليث»  عن  جدا  بعيدة  تبقى  افريقيا  جنوب  وجمهورية  الربازيل 

يف  تبقى  املجموعة  دول  ان  القول  ميكن  واخريا  واملحيطات.  البحار  ومبياه  االميال 

العديد من املسائل الحساسة عىل الساحة العاملية يف حالة تنافس عمليا فيام بينها او 

متلك مواقف مختلفة.

لقد قطعت  للمقارنة  يافعة.  تزال  ال  بريسك  ان مجموعة  الوضع جزئيا  ويفرس هذا 

االنسجام  (البعيد حتى حاليا عن  الحايل  تعاونها  االورويب نحو مستوى  االتحاد  دول 

الطريق  الذي يزيد عرش مرات عىل  الطويل جدا  الطريق  الكامل وانعدام املشاكل) 

ملجموعة  اليافع  العمر  يف  فقط  يكمن  ال  االمر  ولكن  بريكس.  دول  قطعته  الذي 

بريكس — الربنامج املشرتك للتعاون االسرتاتيجي للدول املشاركة يف بريكس الخاص 

باملستقبل املنظور، وضع فقط بشكل عام عىل مستوى البيانات السياسية واالن فقط 

مجاالت  ويف  أخرى  مستويات  عىل  اإلضافية  األفقية  بالروابط  ويغتني  ميتلئ  اخذ 

أخرى للتعاون
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وكمثال اود التوقف عند اثنني من هذه املجاالت، ألين (املؤلف) املك عالقة مبارشة بكل 

منهام: املجال الربملاين واملجال الحزيب يف بريكس.

عىل خلفية التعاون النشيط جدا بني رؤساء دول بريكس (تعقد لقاءاتهم اآلن يف مختلف 

املحافل الدولية، وليس فقط يف إطار القمم السنوية)، وكذلك اللقاءات الوزارية واالتصاالت 

بني الخرباء الحكوميني املختصني يف مجاال االقتصاد واملالية وغريها، تبقى العالقات بني 

الربملانيني وممثيل القوى االجتامعية السياسية (ويف املقام االول االحزب السياسية) يف 

مرحلة الدراسة االولية. ويف الوقت نفسه، يبدو اىل أن هذا املجال من التعاون قد يكون 

مفيدا يف املراحل املبكرة.

كام هو معروف، تم يف قمة بريكس الربازيلية يف عام 2014 اعتامد وثيقة تحدد، معايري 

عمل املرصف املشرتك املستقبيل وتم التوقيع عىل النظام الداخيل ملرصف التنمية الجديد 

وتعهدت دول املجموعة بتقديم املساهامت املالية املحددة (يف البداية يدور الحديث عن 

مبلغ يساوي ملياري دوالر من كل دولة ). هذه الوثائق تتطلب التصديق واالبرام من قبل 

برملانات دول املجموعة واقرارها يف اطار امليزانيات الوطنية لهذه البلدان.

وبهذا الشكل ميكن القول ان مرشوع بريكس بات يتطلب يف املرحلة الحالية املرافقة 

الالحق  والتوسيع  التعميق  يتطلب  قد  لذلك  وباالضافة  واملستمرة.  الدقيقة  الربملانية 

للتعاون بني الدول الخمس، اعتامد ترشيعات وطنية إضافية وتنسيق بعض األحكام يف 

ترشيعات وقوانني الدول األعضاء.

باإلضافة إىل ذلك، تنفذ برملاناتنا، كام تعلمون، ليست فقط وظيفة ترشيعية، ولكنها تلعب 

دور الهيئات التمثيلية لشعوبنا. وبالتايل، إذا كنا نتحدث عن رشاكة اسرتاتيجية شاملة يف 

بلدان بريكس (ونحن نتحدث عن ذلك بالذات)، فان عملية التعاون بني برملانات الدول 

الخمس تبدو حتمية ال مفر منها. وتدل عىل ذلك بالذات خربة وتجارب عمل دول االتحاد 

الدول املستقلة، وعمليات  العمل يف اطار رابطة  االورويب يف هذا املجال وكذلك خربة 

التكامل يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية .

بريكس.  ما ملجموعة  برملان  تكوين  الفور  انه يجب عىل  بتاتا  يعني  ما ذكر ال  ولكن 

وتجدر االشارة اىل ان العمل يف االتجاه املامثل بني الدول املشاركة يف االتحاد االقتصادي 

األورايس القى االعرتاض املعروف من قبل رشكائنا الكرام الذين تبني عدم استعدادهم 
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ملثل هذا التقارب السيايس (كام بدا لهم) عىل شكل إنشاء برملان فوق وطني، عىل غرار 

الربملان األورويب.

هذا عىل الرغم من االتحاد االقتصادي االورايس ولد يف مخاض دام 20 عاما من العمل 

املشرتك للدول املشاركة فيه يف اطار رابطة الدول املستقلة ويف اطار الرابطة االقتصادية 

االوراسية وعىل الرغم من ان شعوبنا (شعوب جمهوريات االتحاد السوفيتي السابق) 

كانت متلك خربة وتجربة العيش والعمل املشرتك يف كل املجاالت عىل مدى مئات السنني. 

ولكني اعتقد ان هذا االمر بالذات (خوف بعض النخب الوطنية يف بعض هذه الجمهوريات 

الربملاين يف عملية  الكابح عىل طريق تطوير املجال  السوفيتي) شكل  من شبح االتحاد 

التكامل االورايس.

طبعا ال وجود «للعامل السوفيتي» يف العالقات بني الدول األعضاء يف بريكس ولكن توجد 

هناك اسباب اخرى تعيق التقدم يف هذا املجال. قمنا اعاله باالشارة اىل بعضها (مبا يف ذلك 

العمر اليافع ملجموعة بريكس والغياب الفعيل للمؤسسات واملشاريع املشرتكة، باستثناء 

الورق فقط) وميكن  العمالت وهي امور ال تزال عىل  الجديد ومجمع  التنمية  مرصف 

اضافة اىل هذه القامئة ايضا بعض االمور الكابحة مثل القيمة الكبرية للتكاليف املالية.

وجدير بالذكر ان العمل ضمن مجموعة بريكس ال يحتاج لعدد كبري من املرتجمني كام 

هو الحال يف الربملان االوريب. بني دول املجموعة الخمس تكفي 4 لغات (الروسية والصينية 

واالنكليزية والربتغالية). ولكن السفر لحضور دورات الربملان املفرتض يف اي دولة من دول 

بريكس سيؤدي اىل نفقات كبرية تقدر باملاليني وهي تكلفة مامثلة لتكلفة بقية األنشطة 

الربملانية يف هذه الدول. ومن االمور املكلفة ماديا كذلك ميكن ذكر النفقات عىل تشكيل 

مركز برملاين دائم بريكس.

وبرصاحة، من الصعب ان نتصور يف املستقبل القريب ظهور جدول اعامل واجندة متكاملة 

لهيئة دولية من هذا النوع تعمل عىل اساس دائم. ويبدو واضحا ان تعاون الرشكاء ضمن 

املرافقة  املنظور —  الذي يتطلب — حتى يف املستقبل  ينتقل اىل املستوى  بريكس مل 

املستمرة من هيئة برملانية فوق وطنية. أخريا، ال أعتقد أن دول الربيكس، من حيث املبدأ، 

مستعدة للموافقة الحقا عىل وجود هيئة ترشيعية فوق وطنية كاملة القوام (عىل غرار 

الربملان االورويب).
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ماذا يجب وميكن القيام به يف هذا املجال خالل السنوات 5-3 املقبلة؟ حسب وجهة نظر 

التالية (تسلسلها ميكن ان يتغري حسب الظروف  املؤلف من املمكن القيام بالخطوات 

الخارجية الحقيقية):

الراهن هذه العالقات موجودة طبعا ولكن  الوقت  اقامة عالقات برملانية ثنائية. يف   •

مستوياتها ختلفة متاما (اعىل املستويات يف هذا املجال تحقق يف السنوات االخرية بني 

روسيا والصني).

• تطبيق املشاورات الربملانية املشرتكة بني دول بريكس يف الساحات الدولية وبالذات 

االستفادة من امكانيات اقدمها واكرثها احرتاما — االتحاد الربملاين الدويل الذي يجري 

االتحاد  الجمعية  يف  بريكس  دول  كل  من  وفود  (تشارك  جلسات جمعيته يف جنيف 

الربملاين الدويل).

الشؤون  لجان  مقدمتها  ويف  بريكس،  لبلدان  املختصة  الربملانية  اللجان  بني  التعاون   •

الدولية، والتي، ميكن عند الرضورة دعمها مبمثلني عن اللجان االخرى. وتجدر االشارة اىل 

انه وعىل الرغم من وجود الربملان االورويب، تجري لقاءات منتظمة بني اللجان املتخصصة 

يف الربملانات الوطنية لالتحاد األورويب.

• عقد لقاءات دورية بني رؤساء برملانات دول مجموعة بريكس.

• تشكيل جمعية ما للربملانيني يف دول بريكس تضم مندوبني من الربملانات الوطنية لدول 

املجموعة (عىل غرار الجمعية الربملانية لرابطة الدول املستقلة والجمعية الربملانية ملجلس 

اوروبا وغريها).

وطبعا ما ورد اعاله ال يشمل كل الخيارات لهذا النوع من الحوار الربملاين املشرتك.

وال يزال البعد الحزيب يف بريكس ”مادة خام“ مل تتعرض للمعالجة عىل الرغم من ان هذا 

النوع من الحوار بات مطلوبا يف ظروف العوملة والحياة السياسية الرسيعة، وانتقالها 

الحاد اىل خارج الحدود الوطنية والتأثري القوي للتطورات األخرية يف السياسات الخارجية 

عىل السياسة الداخلية وعىل املناخ السيايس يف كثري من البلدان الحديثة (مبا يف ذلك، 

بالطبع، روسيا).

ال أستطيع أن أقول أن املؤلف يشري إىل يشء ما جديد متاما ومختلف وغري متعاد. لقد 

بدأت تجربة التعاون الدويل بني األحزاب تظهر و ترتاكم يف منتصف القرن التاسع عرش. 
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وميكن ان نتذكر، عىل سبيل املثال، ماركس وإنجلز، اللذين أسسا ”عصبة الشيوعيني“ 

لجمع أتباعهام من مختلف البلدان يف أوروبا يف عام 1847 — وكان ذلك منوذج اول 

تجمع اممي.

ومن بني األمثلة املعارصة ميكن ذكر العديد من االتحادات الحزبية املشرتكة املعروفة مثل 

االشرتاكية الدولية (التي أنشئت يف عام 1864، وعادت للعمل من جديد يف عام 1951، 

وهي توحد اكرث 150 حزبا من 126 دولة)، أو حزب الشعبي األورويب ( تأسس عام 1976، 

ويضم أكرث من 70 حزبا من االحزاب األوروبية اليمينية املحافظة من 39 دولة).

ولكن هذه االتحادات الحزبية تقوم عادة (عىل االقل رسميا) وفقا للمبدأ العقائدي ولديها 

عادة برامج متشابهة و“قيم“ موحدة. ولكن يجب القول ان العامل املعارص اخذ يشهد 

الحزيب  للعمل  اخرى مثرية فعال وهي تشكيل ساحات مستقرة ومؤقرة  انتشار عملية 

املشرتك ال تقوم عىل االساس العقائدي بل عىل االساس االقليمي. وكمثال عىل ذلك ميكن 

ذكر املؤمتر الدويل لألحزاب السياسية االسيوية.

هذه بنية ال تزال يافعة نسبيا وعقدت اول جمعية عامة لها يف عام 2000 يف مانيال ولكنها 

عىل الرغم من ذلك تضم اليوم ويعمل تحت راياتها 359 حزبا سياسيا برملانيا من اكرث من 

احزاب  بثالثة  املحفل  ان روسيا ممثلة يف هذا  القول  اسيا. ويجب  50 دولة من دول 

سياسية وهي ”روسيا املوحدة“ (كاتب هذه السطور كعضو يف حزب ”روسيا املوحدة“ 

احد  االسيوية ويعترب  السياسية  الدويل لألحزاب  املؤمتر  الدامئة  اللجنة  يدخل يف عداد 

الرؤساء املناوبني للجمعية العامة فيه) وكذلك حزب ”روسيا العادلة“ والحزب الشيوعي 

الرويس. وباملناسبة، هناك ممثلون الحزاب من أسرتاليا ونيوزيلندا يف البنية املذكورة اعاله.

واعتامدا عىل خربة التجربة املذكورة اعاله بدأت عملية تكوين بنيات شبيهة يف القارات 

االخرى: يف افريقيا (Council of African Political Parties — CAPP) ويف امريكا 

 Permanent Conference of Political Parties in Latin America and) الالتينية

.(the Caribbean — COPPPAL

أما بالنسبة ألوروبا، فإن الوضع هنا مختلف إىل حد ما. ال يوجد اي اتحاد حزيب اورويب 

تحليل دور وأهمية  مبادرة حول  اوروبا  اطلق مجلس  القارة. ذات مرة  عام يف هذه 

األحزاب السياسية يف الظروف الحديثة املعارصة . ومبحض الصدفة، عقد املنتدى املذكور 
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خالل فرتة رئاسة روسيا ملجلس أوروبا، ولذلك جرت الفعالية يف موسكو يف ترشين االول/ 

اكتوبر عام 2006.

والشهادة  القول  ميكنني  حينذاك  التي جرت  املناقشات  تفاصيل  يف  الخوض  وبدون 

االتحاد  ان عدد كبري من زمالئنا من دول  النصوص،  الصياغة ووضع  لجنة  كعضو يف 

الرتاجع واالضمحالل «،  أوروبا تعيش يف فرتة  السياسية يف  األورويب يرون «األحزاب 

ويجب القول ان االحزاب الرئيسية منها هي ال تختلف كثريا يف الربامج واألساليب عن 

باستمرار وبات كبريا دور  يتزايد  لها. وخالل كل ذلك  الرئيسيني  السياسيني  املنافسني 

املنظامت  من  املتنوعة  املجموعات  املدين، وخاصة  للمجتمع  الحزبية»  غري  «الهياكل 

غري الحكومية.

ويجب القول ان هذا املزاج مل يتغري او يقل خالل السنوات املاضية يف االتحاد االورويب بل 

وحتى ازداد وقوي بعض اليشء يف بعض املجاالت. وامللفت للنظر ان االمور االساسية يف 

الحياة السياسية االجتامعية لدى الرشكاء االساسيني لالوربيني خلف املحيط (االمريكان) ال 

تزال تدور حول «الثنايئ الحزيب» (الجمهوري والدميقراطي)، ومن املعروف ان هذين 

الحزبني ال مييالن بتاتا للحوار الحزيب الدويل مبا يف ذلك مع االحزاب السياسية يف الدول 

املتحالفة مع الواليات املتحدة.

الدويل يف دول آسيا  للتعاون  الحزبية  القول ان األليات  ولكن ويف كافة االحوال ميكن 

وأفريقيا وأمريكا الالتينية اخذة عىل االغلب بالتزايد وليس العكس. عىل سبيل املثال يف 

الصني يوجد يف الحزب الشيوعي الحاكم الدائرة الدولية للجنة املركزية وفيها يعمل املئات 

من املختصني والخرباء املحرتفني وهناك توجد اقسام لكل مناطق العامل. ومنصب رئيس 

الدائرة املذكورة يعادل من حيث الصفة والصالحية منصب نائب رئيس الوزراء واما نواب 

رئيس الدائرة فتعادل مناصبهم، املناصب الوزارية.

وهناك منهج مامثل (ولكن اقل حجام) يف جمهورية جنوب افريقيا حيث يطرح حزب 

املؤمتر الوطني االفريقي نفسه ليس فقط حزب حاكم ميلك االغلبية الربملانية ومنصب 

ان حزب  وليس محض صدفة  افريقيا».  يف  رائدة  سياسية  «وكقوة  بل  الدولة  رئيس 

املؤمتر الوطني االفريقي هو االكرث اندفاعا نحو تشكيل الدول االفريقية للبنية الحزية 

.CAPP املشرتكة
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اما فيام يتعلق بالهند فان حزب املؤمتر الوطني الهندي الذي تزعم الحياة السياسية يف 

العالقات  الدولة يف فرتة سابقة قام بتنفيذ عمل موجه وهادف وفعال يف مجال  هذه 

الحزبية الدولية. عىل سبيل املثال ال الحرص زار ممثلو هذا الحزب روسيا للمشاركة يف 

مؤمترات حزبنا (روسيا املوحدة) — حزب االكرثية الربملانية. وجرت بني الحزبني مشاورات 

حول توسيع أشكال وأساليب الحوار الحزيب املشرتك.

واما الحزب الذي استلم السلطة مؤخرا يف الهند — الحزب الشعبي الهندي، فلقد ارسل 

قبيل فوزه الساحق يف االنتخابات الربملانية الهندية يف عام 2014، وفدا كبريا رفيع املستوى 

اىل موسكو وذلك من اجل التأكيد للرشكاء الروس عىل عزم الحزب مواصلة الحوار الحزيب 

املشرتك. وتم تأكيد ذلك عىل ارض الواقع الحقا خالل اللقاء يف اطار جلسة اللجنة الدامئة 

للمؤمتر الدويل لألحزاب السياسية االسيوية التي عقدت يف فالديفستوك يف 30 ايار/مايو 

عام 2014 وكذلك خالل مشاورات العمل التي عقدت عىل هامش الجمعية العامة للمؤمتر 

الدويل لألحزاب السياسية االسيوية يف كولومبو.

وعىل نفس القبيل تجري االمور مع الربازيل. عىل سبيل املثال ال الحرص يوجد لدى املؤلف 

االئتالف  الداخلة يف  الربازيلية  الدولية لالحزاب  الوحدات  اعضاء  عالقات شخصية مع 

الحاكم حاليا وهذا بحد ذاته يدل عىل عزمهم بناء عالقات مع روسيا عىل املستوى الحزيب 

املشرتك عىل الرغم من أننا نقع يف نصفني مختلفني من الكرة األرضية.

لقد حان الوقت لالشارة اىل ان كل رشكائنا يف الحوار الحزيب الدويل اعربوا عن االستعداد 

الواضح لتشكيل البعد الحزيب ملجموعة بريكس. ومع االخذ بعني االعتبار الخصائص املميزة 

النظمتنا السياسية ميكن ان يقع يف اساس هذه البنية نفس املبدأ الذي وضع يف اساس 

املؤمتر الدويل لألحزاب السياسية االسيوية — الرشكاء يف الحوار ميكن ان تكون كل االحزاب 

التي متلك التمثيل املناسب يف الربملانات الوطنية (عىل سبيل املثال، ليس أقل من %5).

يف  االطراف  املتعددة  الحزبية  للمناقشات  املمكنة  املواضيع  مبناقشة  كذلك  وقمنا 

بريكس.  اعامل قمم  ما ورد يف جدول  وتكرر  تتشابه  الحال  بطبيعة  املستقبل. وهي 

الربملانية تحت راية بريكس. واليوم  للنقاشات  وكذلك متت مناقشة االجندة املحتملة 

توجد مجموعة كاملة من املسائل التي ميكن حلها والبت فيها بشكل فعال جدا فقط 

عرب الحوار الحزيب املشرتك.



لنا
حو

مل 
عا

ال

139

ان كل املشاركني يف لقاءات العمل االبتدائية وافقوا عىل انه يجب علينا صياغة مواقف 

مشرتكة نحو مامرسة ما يسمى ”بالثورات امللونة“ ومحاوالت البعض لفرض قيم وطروحات 

عقائدية من الخارج عىل مجتمعاتنا تكون يف الكثري من االحيان مثرية للجدل .

التعاون وتنسيق الجهود يف القسم االعالمي والدعايئ ميكن ان يوفر  القول ان  ويجب 

الفائدة الكبرية لضامن نجاح املشاريع املشرتكة مثل مرصف التنمية الجديد او املواقف 

املشرتكة حول املشكالت االنية والهامة يف مجال التطور العاملي.

وقد تكون مفيدة جدا بشكل خاص عملية توحيد جهودنا يف مختلف الساحات الدولية مبا 

يف ذلك الحزبية والربملانية واالجتامعية ويف العالقات مع الدول الثالثة.

ولكن تجدر املالحظة اىل ان املؤلف بعيد كل البعد عن النظر اىل النزعات واالمكانيات 

السابقة الذكر فقط بلون وردي. ويجب القول ان املرحلة االبتدائية كانت تعج باملشكالت 

واملسائل املثرية للجدل وظهر ذلك ايضا خالل العمل املشرتك الالحق. هناك بعض الشكوك 

فيام يتعلق بهذا النوع من التنسيق حتى داخل روسيا االتحادية.

عىل سبيل املثال تظهر لدي يف بعض االحيان وبعد التحدث مع بعض ممثيل السلطة 

الربملانية  التعاون  اشكال  اىل  ينظرون  الزمالء  أن هؤالء  انطباعات  التنفيذية يف روسيا، 

والحزبية ضمن مجموعة بريكس (وليس فقط ضمنها) كعمل اضايف عديم الرضورة. ال 

التي  الدبلوماسية  النجاحات  أعتقد أن هذا املوقف سوف يساعدنا عىل تعزيز فعالية 

فيام  املختلفة  املشاكل  أجل حل  املحتملني من  الحلفاء  قاعدة  وتوسيع  حققتها روسيا 

يتعلق باملصالح الروسية (مبا يف داخل مجموعة بريكس نفسها).

ومع انجازي لهذا االستعراض القصري ولهذه اللمحة املوجزة عن املجاالت اإلضافية للتعاون 

يف إطار الشكل الدويل الجديد عشية الرئاسة الروسية ملجموعة بريكس ال ميكنني اال ان 

اشري اىل البعدين الحزيب والربملاين لهذه الرشاكة الجديدة الواعدة ميكن أن تندمج بشكل 

جيد يف الهياكل األخرى شكلتها الدول الخمس. واذا مل نقم برسد الساحات العديدة التي 

قامت وتكونت بني هيئات السلطات التنفيذية يف بلداننا فيجب عىل االقل االشارة اىل 

بنيتني: مجلس األعامل بريكس واللجنة الوطنية لدراسة بريكس.

واخريا ، من املمكن يف بنيات السلطة التنفيذية نفسها اليوم القيام بصياغة برامج خاصة 

لتوسيع تعاوننا النشيط والفعال مع دول الربيكس. عىل سبيل املثال الوكالة الفدرالية 
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الروسية لشؤون رابطة الدول املستقلة وابناء الوطن املقيمني يف الخارج والتعاون االنساين 

الدويل (روس سوترودنيتشستفو) متلك خربة عمل ال بأس به يف العمل مع بلدان رابطة 

الدول املستقلة ولذلك ميكنها حسب اعتقادي، ومع وجود التمويل الالزم، ان تاخذ عىل 

عاتقها الكثري من جوانب التعاون اإلنساين مع «الدول الخمس العاملية».

عىل اية حال يجب ان يتم تعزيز وتقوية النجاحات املرئية الواضحة يف تطوير العالقات 

التقليديني وتلهم االصدقاء وتثري سعادتهم)  (التي تثري قلق خصومنا  مع دول بريكس 

حتام)  والرضورة  االهمية  غاية  يف  امر  (وهو  املجموعة  دول  رؤساء  عرب  فقط  وليس 

والوزارات واملؤسسات بل وعرب االشكال االخرى التي وان تم استخدامها بشكل جيد ميكن 

ان تعطي «انتاجها االضايف» يف القضية املشرتكة.

Международная

ЖИЗНЬ
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حول برنامج «العامل بدون حروب»

سريغي كوريتس
محلل منهجي، بروفيسور، دكتور يف العلوم التقنية

syak@yandex.ru

فالريي فوروبيوف
سفري روسيا االتحادية املفوض وفوق العادة لدى املغرب 

املغرب، بروفيسور، دكتور يف العلوم القانونية
vorobievvp@yandex.ru

لدى االنسانية خياران فقط — اما التخلص من الحرب او 

الحصول عىل «الهدوء الخالد» يف مقربة البرشية العاملية بعد 

ان تقيض عليها الحرب املبيدة.

عامنويل كانط

أ. بوغدانوف مرات عديدة ان  العام — «التيكتولوجيا» —  التنظيم  ذكر مؤسس علم 

«االنسان هو تلميذ الطبيعة». لذلك ومع دراسة املشكلة املتعلقة باالنسان يجب علينا ان 

نفهم وندرك كيف ترصفت الطبيعة الحية يف مثل هذه الحاالت. نحن نعلم ان الحيوانات 

كانت تتغذى ليس فقط بالطعام النبايت بل تقتل الحيوانات االخرى وتتغذى بلحومها. 
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غالبا ما يقتل الحيوان بعض الحيوانات املامثلة له خالل الرصاع من اجل السيطرة والسيادة 

عىل القطيع وعىل االرض وغري ذلك من االمور االخرى. يجب القول ان التطور خلق انواعا 

اخرى من الحيوانات التي تدافع عادة عن االرايض التي تتواجد فيها وتحاول تخويف اي 

قادم غريب من نفس نوعها.

لقد اوضح العامل ك. لورتنس الحائز عىل جائزة نوبل، انه توجد لدى االنسان غريزة وراثية 

فيام يتعلق باملنافسة الرشسة. فاالنسان وعندما يقابل شخصا اخر، كان يسعى إلظهار 

تفوقه ويحاول التسبب بالرضر لهذا الغريب او حتى قتله. ويجب القول ان الجرذان 

والقردة الشبيهة باالنسان، فقط تترصف بهذا الشكل يف عامل الحيوان.

هذه الغريزة ترسخت لدى ممثيل السلطة ايضا. ومع تطور الحضارة ظهرت يف التاريخ 

واالختالفات  الفروق  اساسها  بات  التي  االيديولوجية  العقائد  من  الكثري  االنساين 

الجنسية والعرقية والقومية والدينية والسياسية واملادية. لقد رسخت هذه االختالفات 

النظرات السلبية ومن ثم العدائية نحو ممثيل وحملة العقائد الغريبة وتم استخدامها 

مغاير  فكر  اي  من  الوقاية  اجل  ومن  مواقعها.  تدعيم  اجل  من  السلطات  قبل  من 

االسلحة  وكذلك  واملنظامت)  (االحزاب  املناهضة  املؤسسات  تشكيل  عمليات  جرت 

بهدف القتل.

لهذا السبب بالذات تخىل املشاركون يف مؤمتر جنيف الذي عقد بقرار من مجلس عصبة 

اىل هجومية  االسلحة  النوعي» وتقسيم  السالح  «نزع  االمم (1932-1935) عن فكرة 

ودفاعية. ومتت املحافظة فقط عىل مفهوم «الفعالية»- مدى الرضر الذي يلحق باالنسان 

(القتل او االصابة بجروح).

وتجدر االشارة اىل ان املتجمع املتحرض مل يعد مبقدوره قبول غزيرة التنافس الرشس لدى 

الحكام وكذلك رفع فعالية التسبب بالرضر لالنسان.

ويجب القول ان مؤلفي البحث اعتمدا عىل رؤية اخرى للعامل، وهي تقوم عىل اتالف 

انتاج االسلحة الهجومية، وعدم استخدامها )املرحلة االوىل( وكذلك الحال بالنسبة لالسلحة 

الثانية(. ونحن نقصد باالسلحة الهجومية توحيد وسائل التدمري مع  الدفاعية )املرحلة 

وسائل نقلها اىل مكان تدمري املنشآت وقتل االفراد. ونحن نقصد بعبارة ”االسلحة الدفاعية“ 

وسائل الدمار ونقلها اىل مكان الدمار املقرر وكذلك وسائل ترويع الناس بدون التسبب 

بارضار مادية.
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عامل خال من األسلحة الهجومية

مل يكن احد يف العامل يتوقع فعال ان تصبح اوروبا التي بقيت غارقة يف حروب دامية عىل 

مدى آالف السنني ومرت بحربني عامليتني، ارضا موحدة بدون حدود داخلية وبدون اسلحة 

الذين يعبدون االوهام املختلفة. لقد توقف  البرش  هجومية وبدون مقتل املاليني من 

حكام الدول االوروبية عن اصدار االوامر الخاصة بقتل الناس الذين لديهم عادات مغايرة 

او يرتدون مالبس عسكرية مغايرة.

ملاذا ال ميكن لفكرة االتحاد االورويب ان تنترش وتتعمم عىل كل البرش؟ خاصة االن عندما 

نرى ان الطبيعة املسعورة وتحت ضغط االستخدام غري املالئم للوسائل التقنية واالقتصادية، 

املوت  كاملة وتجلب  بل ودوال  مدنا  االرض  الدنيا وعن سطح  تزيح عن وجه  اخذت 

والخراب والدمار للماليني من البرش؟ ملاذا تغري مفهوما االسلحة «الهجومية» و»الدفاعية» 

وتغري جوهر هذا املفهوم باملقارنة مع الطبيعة الحية وبات هذان النوعان االن يستخدمان 

من اجل خطف حياة االنسان الغريب والتسبب بالرضر والعاهات البن النوع الحيوي 

بذاته اي االنسان؟ نحن نقصد عىل سبيل املثال املتعة االمريكية االخرية — لعبة «توجيه 

الرضبة القاضية».

الحصول عليها عىل  نتائج دراسات جرت عىل مدى سنوات طويلة وتم  الحقا سنورد 

اساس االنجازات الحديثة يف مختلف قطاعات املعرفة والعلوم املنهجية والتي تسمح 

بالوقاية من مستقبل ال ميكن التكهن به يف حياة الدول. مبساعدتها ميكن لالنسان ان 

الدستوري  القانون  ويف  الدولة  ادارة  منظومة  يف  املرض  تشخيص  قدرة  عىل  يحصل 

وبالتايل اتخاذ اجراءات الوقاية بنفس الطريقة التي استخدمت قبل 3 آالف سنة من 

هذا  اغناء  تم  انه  القول  ويجب  االنسان.  ترشيح  اطلس  وضعوا  الذين  االطباء  قبل 

الليمفاوية  والغدد  الدم  املتغرية:  العنارص  (مجال  الطبيعية  بالفيزيولوجيا  االطلس 

وغريها)، وبات اطلس االعضاء الداخلية والعظام والعضالت واالوتار العصبية ميثل وصفا 

البحوث  نتائج  إىل  باإلضافة  األطلس،  هذا  وساعد  إدارته.  وآليات  البرشي  للجسم 

اإلنسان. وعىل  لتمديد حياة وعمر  األساس  بخلق  االقتصادية  واإلنجازات  البيولوجية 

نفس الشكل بالذات ميكن استخدام منوذج تشخيص الحكم والقانون املدعم باملعطيات 

الجديدة من اجل التكهن باملرض وتحديد واعداد وسائل وطرق التخلص من االمراض 

املزمنة والعميقة لدى الدول.
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وتجدر االشارة اىل ان اييل ديوكومن وشارل البري غوبا*(* قام املذكوران يف عام 1891 

بتأسيس مكتب السالم الدويل الذي ارشف عىل تنسيق ترصفات ونشاطات منظامت السالم 

االوروبية. وبفضل هذا النشاط استحق مؤسسا املكتب يف عام 1902 جائزة نوبل للسالم. 

وهذان الشخصان بالذات منحا اوروبا االمل بالعيش بدون حروب) مل يكن مبقدورهام 

قبل اكرث من 100 عام ان يعرفا الكثري من االسباب التي تتسبب عادة باندالع الحرب 

اما نحن  ومعاناة وترضر املاليني من االوروبيني وحوايل مليار من سكان املستعمرات. 

فيمكننا القول بثقة ان تطور العلوم سمح لنا بادراك وفهم اكرب. بفضل استخدام نتائج 

التي  الدولة  الكامنة وراء األمراض يف االدارة وقانون  الدراسات، والبحث عن األسباب 

اجريت مع اجتذاب واستخدام املعارف يف سبعة فروع يف العلوم والطرق املنهجية والطرق 

الطبية والفلسفة (1) وكذلك النتائج العلمية الحالية يف مجال علم النفس وعلم االجتامع، 

تم الكشف عن املزيد من االسباب العميقة التي تعيق الحياة الطبيعية لالنسان يف الدولة. 

عىل اساس هذه النتائج نحن تجرأنا عىل االقرتاب من موضوع الفرتة االنتقالية للبرش اىل 

الحياة بدون تأثري الغرائز التي تولد الحروب.

حول السياسة والخصوصية (االرسار) «واكياس النقود» — 
كلها خصائص السلطة — وحول صعوبات البرشية

السلطة هي... الهدف بحد ذاته 

والذي يسمح بالتمتع بامتالك زمامها.

غ. د. السويل، محلل سيايس امرييك

الناس)  من  املاليني  مصالح  عىل  تؤثر  التي  القرارات  باتخاذ  للحاكم  (كحق  السياسة 

والخصوصية (كحق يف إخفاء القرارات املتخذة) تم اخرتاعهام من قبل االنسان يف العصور 

القدمية من اجل ارضاء الطموحات الشخصية والغرائز الطبيعية.

يف اللغة اليونانية القدمية ( القرن الرابع — القرن الثالث قبل امليالد) كان يوجد مفهومان: 

«Politika» (اتجاه نشاطات الدولة او مجموعاة اجتامعية ما يف فرتة زمنية محددة)، 

وكذلك «Politеa» (دولة من منط ومنوذج محدد). لقد استخدم ارسطو املفهوم االخري من 

اجل وصف كل ما يرتبط مع الدولة ( .... الحكومي).
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يف القرون الوسطى تم تفسري الكلمتني عرب كلمة «بوليتيكا»(السياسة) التي باتت الحقا 

تعني حق الحاكم (سواء كان ذلك يعني امللكية املوروثة او رئيس الدولة او رئيس الوزراء 

او الفوهرر او السكرتري العام او جوتيش الخ ..) باتخاذ القرارات وفقا ملا يرتأيه او وفقا ملا 

تفرتضه نزواته.

يف القرن الثامن عرش امليالدي دعا الرئيس ميديسون (الرئيس الرابع للواليات املتحدة) اىل 

استخدام الية الضوابط والتوازنات املتعاكسة لقرارات الحاكم. ولكن هذه االلية مل يكن لها 

التأثري الكبري حتى يف الدول الليربالية. لقد اصحبت السياسة الوسيلة االساسية للحاكم 

الذي ال يزال حتى االن يحدد كيفية حياة مواطني الدولة وفقا ملا يرتأيه: السالم أو الحرب، 

االزدهار أو الفقر. الحاكم حافظ عىل الغرائز العدوانية للطبيعة البرشية، وأصبح السلطان 

الوحيد (املرشع) يف الدولة.

مفهوم «الخصوصية» (او االخفاء والرسية) كعملية إخفاء واعية ملدى ومستوى االستعداد 

ولطريقة الهجوم املسلح عىل الدول املجاورة وتدمريها وكذلك كطريقة ملعاقبة فرد ما او 

مجموعة من الناس الذين اعربوا عن عدم املوافقة عىل رأي الحاكم، ظهر قبل مفهوم 

«السياسة». ويجب القول ان الحيوانات الربية تستخدم «االخفاء» بشكل حديس غريزي 

 ، التي تقوم عىل خداع الخصم  العسكرية  وهي تحولت الحقا اىل أساس لالسرتاتيجية 

وإيجاد نقاط الضعف بني وحدات الجيش وهو ما رشحه بالتفصيل ك. كالوزفيتز لتنوير 

ويل العهد النمساوي الشاب. الحقا باتت االرسار من االمور الشائعة يف الشؤون النقدية 

ويف مجال االبتكار.

يف القرون الوسطى تم توحيد املفهومني — «السياسة» و»الرسية»، وظهرت ميزة جديدة 

القليل عن  اال  يعرف  املواطن  يعد  مل  االن  وخفية.  السياسة رسية  باتت  للسياسة — 

القرارات التي تتخذها السلطة وهو ال ميلك اي تصور ملن يعطي صوته خالل االنتخابات 

«التمثيلية» يف مؤسسات السلطة وغريها. يف ذات الوقت تعلم السلطة الكثري او كل يشء 

عن تواصل املواطنني فيام بينهم.

يف ايلول/ سبتمرب عام 2011، دعا الرئيس األمرييك باراك أوباما والرئيسة الربازيلية د. 

روسيف اىل اقامة و إنشاء الرشاكة الدولية — ” الحكومة املفتوحة“. قد انضم إىل هذا 

املرشوع حوايل 70 دولة. كان الهدف — خلق «منصة دولية لإلصالحات الداخلية لجعل 

املواطنني». وكام  للمساءلة واستجابة الحتياجات  قابلية  واكرث  انفتاحا  أكرث  الحكومات 
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وتنفيذ  وتطوير  لوضع  معا  تعمل  املدنية  واملجتمعات  «الحكومات  الصحف  تشهد 

3 سنوات تشوهت هذه  املفتوحة.» ولكن وبعد مرور  للحكومات  إصالحات طموحة 

املبادرة وانقلبت اىل تنصت اجهزة االستخبارات االمريكية عىل املكاملات الهاتفية لرؤساء 

الدول والحكومات يف اوروبا واملناطق االخرى من العامل.

حاليا ال متلك الهيئات االمنية االمريكية املختصة امكانية ليس فقط التنصت و االستامع 

إىل املكاملات الهاتفية للزعامء األجانب وملواطنيهم العاديني فحسب بل وباتت قريبة 

حديث  ذلك  عىل  يدل  كمبيوتر.  سوبر  بواسطة  التشفري  انواع  كل  عن  الكشف  من 

الذي نرش يف صحيفة «الرشق  ادوارد سنودن  السابق  موظف االستخبارات االمريكية 

األوسط» يف العدد الصادر يف 04/01/2013 — إعادة طبع ما نرش يف صحيفة «واشنطن 

الواليات املتحدة. يف روسيا عىل سبيل املثال  بوست». وال تتخلف الدول االخرى عن 

من  الخارج  يف  الروس  املهاجرين  واطفال  ألبناء  الروسية  اللغة  تعليم  عملية  باتت 

صالحيات االجهزة االمنية املختصة. كيف تبدو عىل هذه الخلفية الحركات االحتجاجية 

السلطات عىل ظروف حياة  تفرضها  التي  القيود  اسباب  تبقى مجهولة حتى  يف حال 

املواطنني؟

لقد ظهرت أوائل الدول يف مرص قبل حوايل 6 آالف عام . ويجب القول ان عصيان املواطنني 

التاريخ بالذات، عىل ما يبدو، ميكن ربط  يف مرص اندلع يف االلفية الخامسة. مع هذا 

واعتبار موعد والدة الدوامة املأساوية لتاريخ املواجهة بني املواطنني والسلطة التي مل 

تتوقف حتى يف عرصنا الحديث.

الدورات املأساوية للتاريخ — من االحداث العنيفة (مبا يف ذلك الثورات) اىل غري العنيفة 

التي جرت يف الكثري من الدول الدميقراطية الليربالية ايضا يف الفرتة 2010-2011 ، مل تغري 

شيئا يف نظام الحكم يف الدولة ، الذي اقرتضه واخذه امللوك القدماء من رؤوس وزعامء 

القطعان. لقد بقي كل ذلك عىل حاله يف ادارة الدولة الحالية للمواطنني.

ال يزال كالسابق شخص واحد (يف دور الحاكم او السلطان) يحدد مصري ماليني الناس. 

وبدون اي شك ميكن القول انه اذا كان منو رخاء املواطنني يجري بفضل التقدم العلمي 

املساكن  وبناء  الغذائية  املواد  (إنتاج  أنفسهم  للمواطنني  العفوي  واإلبداع  التقني 

واملواصالت والعالج من األمراض، الخ ..) فيغدو مبثابة العبء غري الالزم دور الشخص 

الواحد الذي يدير حاليا حياة املاليني من البرش.
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ويجب القول ان غريزة املنافسة الرشسة والحق يف توجيه سياسة الرسية بشكل شخيص 

تتسبب باستمرار بسعي ورغبة الكثري من الحكام بالدخول يف حروب مع الجريان ألي 

سبب كان (محيل او استعامري او عاملي). عىل سبيل املثال يف القرن العرشين، مل تكن 

هناك حروب فقط خالل اسبوعني من الزمن.

وتجدر االشارة اىل ان الفئة األوليغارشية املالية املتضخمة تلعب الدور الهام يف اندالع 

االزمات والنزاعات املسلحة (التي سامها سقراط يف وقته، «بأسوأ اشكال الحكم»). هذه 

الحاكم وتقوم  املايل عىل  التأثري  التي متلك  للفساد، وهي  الرئييس  الفئة تعترب املصدر 

بدعم انتاج االسلحة واملتاجرة بها ودعم احتالل االرايض الغنية بالرثوات الباطنية. يف 

عام 2013 كانت األوليغارشية املالية متلك أكرث من 30 تريليون دوالر.

يف منظومات ادارة الدولة والقانون يف الدول الحديثة (مع الحد االدىن من االستثناء) 

الضغط،  و جامعات  (املستشارين  القانونية  غري  االدارة  لنظم  وهام  مؤثر  دور  هناك 

والعاملني يف مجال التكنولوجيات السياسية). وتنعدم الروابط واالتصاالت العكسية التي 

بدونها ال ميكن ان يعمل بشكل الزم الكائن الطبيعي او املواقع املختلقة (املنشآت التي 

اسسها االنسان).

الدولة وبعد مرورها عرب تاريخ طويل عىل مدى قرون طويلة من االمالء الهمجي الذي 

السابق  (الزعيم  املقدس  االتحاد  وصفة  وضع  اخذت  الحيوانات،  قطعان  من  اخذته 

صفة  الدولة  اكتسبت  الحقا  والرب).  االله  مبثابة  وبات  السامء  اىل  انتقل  للقطيع 

املستوطنات الحربية العسكرية — لقد «عاد» الزعيم من السامء اىل االرض وتحول اىل 

حاكم اريض دنيوي مع املحافظة عىل كل قيادته للمحاربني. لقد حكمت الدولة بشكل 

عفوي وفقا لرغبة الحاكم. وفقط يف القرن الخامس عرش لفت مكيافييل االنتباه واشار اىل 

ان وجود صلة قرابة بني مبادئ الحكم وعدة آالف من املنظامت األخرى. ويجب القول 

ان مبادئ االدارة هذه حصلت الحقا عىل تسميات «التسويق» و «اإلدارة». يف القرن 

التاسع عرش، وبعد الدراسات التي قام بها ف. تايلور وغريه من االداريني يف مجال تنظيم 

للواليات  املقبل  (الرئيس  وتأييد ف. ويلسون  الفكرة عىل دعم  االنتاج، حصلت هذه 

املتحدة). ومع ذلك مل تحدث اية تغريات ملموسة يف مجال ادارة الدولة عىل ارض الواقع 

الخاصة بدور  للفكرة  الحياة  حتى االن. ومل تسفر عن تغريات كبرية عملية تطبيق يف 

ارشاك املوظفني يف االدارة.
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واذا كانت مبادئ االدارة موجودة دامئا يف الطبيعة الحية فان قطاع القانون كوسيلة 

ملنح مبادئ االدارة الطابع والوضع االلزامي (القانوين) ظهر الحقا وبقي حتى االن يتطور 

بشكل منفرد بعيدا عن االدارةـ وبقي املفهومان االساسيان — «املوضوع» و»الكيان» 

وكقطاع يف  القانون  ان  من  الرغم  مختلفة عىل  معاين  االدارة  ويف  القانون  يف  ميلكان 

املعارف االنسانية وصل وقبل االدارة اىل قمة الفكر (رمسيس الثاين، حمورايب، املحاماة 

يبقى هناك بني هذين  الحايل  االن — يف عرصنا  ). وحتى  القديم  الروماين  العرص  يف 

القطاعني جدار منيع ال ميكن تخطيه من عدم الفهم. ال يزال املختصون يف االدارة ال 

يشاركون يف عملية اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما يحفز سالسل جديدة من الدورات 

والدوامات املأساوية يف التاريخ.

املنظومة الحديثة إلدارة الدولة والقانون

لحل املشكالت الناجمة عن املستوى املوجود من التفكري 

يجب وجود مستوى مختلف من التفكري.

الربت اينشتاين

ميكن أن تنشأ الظروف املعيشية املواتية للمواطنني بدون حروب وبدون حركات احتجاجية 

يف حال تغري منظومة ادارة الدولة والقانون التي وكام كتب هيغل ال تزال حتى االن تقوم 

«...عىل الشعور الذايت والقناعا الخاص الذان يؤديان إىل تدمري األخالق الداخلية و النزاهة 

والضمري واملحبة والقانون وقوانني الدولة « (2).

وقام املؤلفان يف املونوغرافيا املشار اليها بتوضيح كيف يجب ان تكون منظومة ادارة 

الدولة والقانون، التي قامت واستندت إىل املنهجية واإلنجازات العلمية يف سبعة فروع 

من املعرفة، والتي تم اغناؤها يف هذه املقالة مبعلومات جديدة من مصدرين اخرين 

وهام: علم النفس وعلم االجتامع.

لقد كرر املؤلفان من جديد االستنتاج الذي يفيد بأن توحيد نظم ادارة الدولة والقانون 

الناتجة عن  االمراض  القضاء عىل  قادرة عىل  الدول وهي  لكل  االفضل  الوسيلة  يبقى 

االختالف يف سلطة الدولة.
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ويجب القول ان التوحيد قانون الطبيعة. عىل سبيل املثال، أدى تطور الطبيعة الحية إىل 

ان اجسام حوايل 8 مليارات شخص باتت متلك نظم ادارة متشابهة. ومع السري وفقا لهذه 

الفرضية ميكن القول اننا تجرأنا عىل محاولة بناء هيكل لسلطة الدولة ميكنه منع اصابة 

هذه الدولة باملرض.

بعض القواعد االضافية

اقرتح ج. لوك فكرة تقسيم السلطة العليا اىل عدة فروع — ترشيعية وتنفيذية وفدرالية 

(االخرية مسؤولة عن مسائل الحرب والسالم) (3).

اما ش. مونتسكيو يف عمله «حول جوهر القوانني» (4) فقد عمد اىل تصحيح زميله وقال 

والسلطة  الترشيعية،  السلطة  السلطة:  من  أنواع  ثالثة  هناك  دولة،  كل  «يف  مشريا: 

التنفيذية املسؤولة عن الشؤون املتعلقة بالقانون الدويل، والسلطة التنفيذية املسؤولة 

عن الحقوق املدنية. هذه األخرية ميكن أن تسمى بالسلطة القضائية. واما الثانية ففقط 

السلطة التنفيذية للدولة. إذا تم توحيد وضم السلطتني التنفيذية والترشيعية يف شخص 

الحالة ميكن  للحرية. النه يف هذه  اي وجود  فلن يكون هناك  أو يف مؤسسة واحدة 

قوانني  واصدار  بسن  الشيوخ  مجلس  او  السلطان  او  الحاكم  قيام  يخىش  ان  للمرء 

استبدادية ليك يتم تطبيقها ايضا بشكل استبدادي. ولن تكون هناك حرية ايضا يف حالة 

عدم فصل السلطة القضائية عن السلطتني الترشيعية والتنفيذية. إذا كانت متوحدة مع 

السلطة الترشيعية، فإن حياة وحرية املواطن ستكون تحت رحمة التعسف الن القايض 

سيصبح مرشعا ايضا. وإذا تم ربط السلطة القضائية مع السلطة التنفيذية، فإن القايض 

الذين  الحكام  ان  القول  الناس. ويجب  الفرصة ويصبح قادرا عىل ظلم  سيحصل عىل 

يف  املنفصلة  السلطة  فروع  كل  توحيد  من  يبدأون  دامئا  كانوا  االستبداد  اىل  سعوا 

شخصهم».

الحقا تم تجاهل وتنايس مالحظة ش. مونتسكيو وظهرت يف السلطة التنفيذية «جزيرة 

صغرية» للسلطة الترشيعية وبقيت التسمية عىل حالها — «قضائية». وتجدر االشارة اىل 

والقانون  الدولة  ادارة  من  الجديد  النموذج  يف  وغريه  التناقض  هذا  استبعاد  تم  انه 

الدستوري الذي قام عىل اساس توحيد النظرية القانونية لـ لوك — مونتسكيو ونظريات 

اإلدارة الحديثة وعلم النفس (انظر الجدول).
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جدول

هيكل السلطة

املمثل الرسمي للدولة  مبدأ اتخاذ القرارات الوظائف السيد او الهيئة 
الحكومية 

ف
ظائ

لو
ا

ة 
لط

س
 ال

كل
هي

املحافظ عىل الهدف 
والقائم باعامل رئيس 

الدولة (وظائف 
متثيلية مبا يف ذلك 
قبول واقالة وزراء 

مؤسسات القوة)

تفصيل الهدف، 
والتحليل املنهجي 

عند صياغة الدستور 
مبشاركة املختصني يف 

القانون والجمهو ر

تحديد هدف الدولة املواطنون

ة 
جي

اتي
سرت

ا

ة 
عي

رشي
ت

منسق املؤسسات 
القانونية للسلطة 

التنفيذية (وحداتها): 
تنسيق وتوحيد 

املبادئ من اجل 
تحقيق الهدف

الفعالية اقرار قوانني 
الترشيعات العامة 

الربملان

ة 
كي

كتي
ت

ة 
ذي

في
تن

العدالة اقرار قوانني التشغيل محكمة العدالة العليا 

رئيس الوزراء ، منسق 
املؤسسات القانونية 

للسلطة التنفيذية

تحقيق هدف الدولة اقرار قوانني التشغيل 
وتنفيذها

الحكومة

ة 
اتي

ملي
ع

رئيس املحكمة العليا 
(ينتخب من قبل 

قضاة املحكمة)

هيئات االجراءات 
القضائية وتنفيذها

املنظمة االجتامعية 
(تتمع بالدعم املايل 

وتحظى بالحامية 
القانونية من جانب 

الشعب صاحب 
السيادة) 

مراقبة تطابق النتائج 
النهائية لنشاط 

السلطة التنفيذية مع 
اهداف الدولة

االتصال املعاكس 
يجري عرب الصيغة 

الثانية للشعب 
السيادي. املهامت: 

مكافحة الفساد 
ومكافحة العقائد 

الجامعية وغريها من 
الخطايا

املجتمع املدين

ة 
عي

ام
جت

ا

ة 
ابي

رق

املنسق – رئيس 
الدولة. املشاركون: 
املختصون يف مجال 

االدارة والقانون

القوانني االجرائية، 
والتعيينات غري 

القانونية والعنارص 
الفسادية

االحكام املتعلقة مبدى 
مطابقة مشاريع 

السلطة التنفيذية 
لهدف الدولة

املجلس الدستوري

ة 
مي

كو
ح

يقوم سلك النيابة 
العامة بانتخاب 

املوظفني

ترشيعات االجراءات 
القانونية

الرقابة عىل االجراءات 
القضائية

رقابة النيابة العامة
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السلطة الترشيعية

املهمة األوىل لعالج أمراض الدولة تكمن يف القضاء عىل إمكانية قيام شخص واحد أو دائرة 

ضيقة من انصاره باتخاذ القرارات السياسية وخاصة الرسية منها.

املاليني من  التي يعيش فيها ويعمل  العام «للمنظمة»  املفهوم  انواع  الدولة هي احد 

الرثوات  واملدافع عن كل  والحامي  واملستخدم  املنتج  الطرف  يعتربون  الناس. وهؤالء 

املوجودة يف ارايض الدولة (مبا يف ذلك الباطنية منها) وكذلك عن منظومة اإلدارة والقانون. 

ولكن يجب القول ان املاليني من الناس الذين يعتربون مواطنني (بالوالدة أو وفقا لقانون 

الدولة. تم  العليا يف  الحقوق  اي اصحاب  االسياد  الواقع)  األمر  ليسوا (بحكم  الدولة) 

استبدال الوظيفة السيادية بالنسبة لهم بوظيفة واحدة فقط — «الدميقراطية التمثيلية» 

التي مل تكن قط دميقراطية اي مل تكن قط تعني سلطة الشعب. يف تاريخ اليونان القدمية 

5/1 من السكان  بالدميقراطية يعود فقط اىل اقل من  التمتع  القدمية كان حق  وروما 

املقيمني بشكل دائم (12-16% وفقا لبعض البيانات التاريخية).

ووفقا ملا قاله غ . كيلزين مؤسس اتجاه(5) (normativism) فان حق التمتع بالسيادية 

وعرض هدف الدولة ( اي االقرار بواقع ال يتطلب اي ادلة اثبات) يعود فقط للمواطنني. 

وعىل الرغم من ان حملة الحق السيادي (املواطنني) يتمتعون بوجهات نظر واراء متعددة 

ومختلفة فيام يتعلق بتلبية مطالبهمـ فان أ. ماسلو يرى ان مجموعة ارائهم تكمن وتتمثل 

يف شكل «هرم االحتياجات واملتطلبات» الذي يشكل هدف الدولة: وهو بالذات يكمن يف 

كيفية ادراكهم ملستقبل وضع الدولة وبشكل مطرد خالل مراحل وفرتات محددة من 

الزمن يجب ان يقوم مواطنو الدولة وسكانها بتكوين الظروف املواتية والالزمة لتلبية 

احتياجاتهم واحتياجات االجيال املقبلة.

التحليل  الهدف (وبطريقة تشتيته وتجزئته اىل اقسام) يقوم املختصون يف  عىل أساس 

املنهجي وعلم القانون سوية مع ممثيل الوسط االجتامعي بتحديد مبادئ االدارة والقانون 

— قاعدة الدستور. وعىل أساسه يتم تحديد الوثائق و اللوائح الترشيعية القانونية األخرى. 

واستنادا اىل فكرة عامنويل كانط حول جدوى استبدال القوانني االساسية مببادئها، بات من 

املمكن تبسيط عملية ادخال تعديالت عىل القوانني الدستورية.

للسلطة  االسرتاتيجية  الوظيفة  وتحقيق  بتنفيذ  السيادي  الشعب  يقوم  الشكل  وبهذا 

الترشيعية. هذه الوظيفة تتحد وتتفصل عن طريق وظائف تكتيكية وعملياتية ميدانية 
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تقوم بتنفيذها السلطة التنفيذية التي تتضمن ايضا قيام الشعب بشكل مبارش بالتنفيذ 

لكل اوامرها عىل كل مستويات االدارة — من املركز اىل االطراف (السلطات البلدية).

املمكن  املبارشة يجعل من  الشعب  بسلطة  (الحاكم)  الواحد  الشخص  استبدال سلطة 

استبعاد التأثري السيايس عىل مجال االدارة والقانون الذي يحدد يف الوقت الراهن بشكل 

كامل ومطلق من قبل الحاكم.

فرض الحجة الجديدة — الهدف، يكرس بشكل قانوين تقسيم السلطة يف الدولة اىل عدة 

فروع وهي: الترشيعية والتنفيذية والرقابية وهذه االخرية بنية جديدة يف القانون الدستوري.

باملناسبة، ال يزال يسود حتى اآلن االعتقاد الخاطئ بأن الربملان ميثل «السلطة الترشيعية». 

يف الواقع ميثلها الحاكم فقط اما الربملان فيؤدي وظيفة تكتيكية الزمة لتنفيذ القرارات 

االسرتاتيجية الصادرة عن الحاكم. يف بعض الدول تسود تصورات سابقة حول السلطة 

املطلقة للربملان ولكن التاريخ ال يثبت صحة هذا الطرح عىل الرغم من وجود حاالت 

نادرة تشري اىل سيادة الربملان.

ويجب القول ان وجود هدف متخذ من قبل الشعب السيادي باستبدال سلطة الحاكم 

مينع ظهور احد مظاهر الغريزة الوراثية لدى الحاكم، واملقصود هنا: املنافسة الرشسة 

الوراثية كمصدر الحروب.

واملحافظة عىل الهدف تجري بواسطة الحارس املنتقى واملنتخب من قبل الشعب السيادي 

األيديولوجية  تطبيق  إىل  يدعو  تنظيم سيايس  اي  املتعاونني مع  االشخاص غري  من بني 

الجامعية (التفوق عىل أساس الجنس أو العرق أو القومية أو الدين، اوالسياسة، اوالرثوة)، 

اي الشخص ذو االخالق العالية املعرتف به من قبل الشعب (عىل سبيل املثال الشاعر ف. 

هافل الذي تم انتخابه كرئيس لجمهورية تشيكيا، او االكادميي د. ليخاتشوف الذي يحظى 

باالحرتام الكبري يف روسيا). والحارس يؤدي الوظيفية التمثيلية لرئيس الدولة ويقر قرارات 

لجنة الدولة حول تعيني رئيس الوزراء املدفوع االجر وكذلك وزراء مؤسسات القوة ويعلن 

حالة الطوارئ يف البالد ويرشف عىل عمل املجلس الدستوري.

السلطة التنفيذية

املهمة الثانية ملنظومة ادارة الدولة والقانون الدستوري الجديدة تكمن يف ان تكون 

اىل  السيادي  الشعب  اعتمده  الذي  الهدف  تحويل  عىل  قادرة  التنفيذية  السلطة 
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لحياة  الدستورية  الرشوط  تلبي  التي  والخدمات  املنتجات  وترويج  إنتاج  عمليات 

الناس.

لتلبية وتنفيذ املهام املختلفة الطابع يف مجايل تسويق، وإدارة القانون العام والحكومي 

يوجد يف السلطة التنفيذية نوعان من املؤسسات القانونية (يف لغة االدارة يطلق عليها 

تسمية — الوحدة): التكتيكية والعملياتية (امليدانية).

وتجدر االشارة اىل ان القرارات التكتيكية تتنبأ بظروف تحقيق هدف الدولة. يف مجال 

القانون العام، ترمي هذه القرارات إىل تحقيق هدف الشعب السيادي عىل اساس مبدأ 

الفعلية (الحد االدىن من النفقات من اجل تحقيق النتيجة املرجوة). واما يف مجال القانون 

العام — فيجري ذلك باالعتامد عىل مبدأ العدالة، الذي يعترب املبدأ العام الشامل يف 

العالقات بني الناس والشعوب والدول وهو يلعب دور املرشد االخالقي يف مجال سن 

من  ذلك  وغري  االعامل  واوساط  القانون  حامية  هيئات  وعمل  والترشيعات  القوانني 

النشاطات البرشية. و مبوجب ميثاق األمم املتحدة (1945)، يتفق هذا املبدأ مع املبادئ 

األساسية للقانون الدويل العام وال يتناقض معها.

ويجب عىل السلطة التنفيذية ان تضمن وجود النسبة املثىل من املبدأين.

يقوم الربملان بتنفيذ وظيفة اإلدارة التكتيكية يف مجال قانون الدولة مبا يف ذلك العام منه، 

(القوانني القضائية، وغريها) باالرشاف عىل مجال القانون  وتقوم محكمة العدل العليا 

املدين.

وتجدر االشارة اىل ان القرارات امليدانية تدخل التعديالت يف القرارات التكتيكية من اجل 

البلدية  (املصالح  التنفيذ  السائدة ومكان  والظروف  الحايل  الواقع  االعتبار  االخذ بعني 

ومصالح اوساط االعامل والنقابات). يف مجال اإلدارة العامة، مبا يف ذلك حامية الدولة من 

الهجامت من جانب الدول األخرى — قبل نفاذ املهلة وحلول موعد التخيل عن إنتاج 

واستخدام األسلحة الهجومية يف كل العامل( االوامر وااليعازات)، — تتم من قبل الحكومة، 

ويف مجال القانون املدين — من قبل هيئات السلطة القضائية التي تقوم باسم الدولة 

باتخاذ االجراءات املتعلقة بااللزام الجنايئ ( فرض العقوبات الجنائية) بحق االشخاص 

املذنبني يف ارتكاب الجرائم، وهي تقوم ايضا بحل الخالفات القانونية بني االفراد املحددين 

املعايري  مع  توافقها  ومدى  بالترشيعات  يف  بالطعن  املتعلقة  القضايا  يف  تنظر  وكذلك 

الترشيعية االشد قور (الدستور).
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وقائد (رئيس) السلطة التنفيذية هو احد االداريني املحرتفني مدفوع االجر الذي ميلك 

خربة وباع طويل ناجح يف مجال ادارة املنظامت واملؤسسات التي ميكن مقارنتها بإدارة 

الدولة. ويتم اختيار وانتقاء املرشحني من قبل لجنة التأهيل التي تتألف من مجموعة 

من املختصني من اصحاب التأهيل العايل يف جميع قطاعات العمل املستقبيل للمرشح. 

ويقوم رئيس الدولة بقبول املرشح املوىص به يف الخدمة الحكومية وذلك وفقا التفاق 

(عقد عمل) يف منصب رئيس الوزراء (رئيس مجلس الوزراء) واملنسق الرئييس للسلطة 

التنفيذية يف الدولة. ويتم تحديد مدة العقد ومقدار األجر لرئيس الوزراء الذي يقوم 

ايضا بدور املنسق لعمل السلطة التنفيذية، وفقا ملدى النجاح الذي يحققه خالل تنفيذ 

مراحل االتفاق (العقد).

السلطة الرقابية

االتصال  الطبيعة بدون وجود  بيولوجي يف  كائن  اي  تواجد  أنه ال ميكن  املعروف  من 

املعاكس لديه الذي يراقب اي انحراف يظهر لديه عن «املعايري املعتمدة» لسلوك كل 

مكوناته. ويجب القول ان االتصال املعاكس ظهر يف الطبيعة ولدى الكائنات املوجودة 

عليها، بشكل حديس قبل ان يتم اكتشافه من قبل ن. فينري. ولكن وبعد اكتشاف قوانني 

الواسع يف  االنتشار  املعاكس عىل  االتصال  (kibernetika) حصلت  اآليل  التحكم  علم 

مختلف املجاالت يف كل العامل واصبح استخدامه إلزاميا يف جميع التكوينات ذات الطابع 

االيل او التنظيمي باستثناء الدولة.

يف الطبيعة الحية ويف جميع التكوينات يف حال حدوث اي خلل او انحراف يف اي من 

املكونات، تنتقل املعلومات فورا من العنرص املصاب بشكل مبارش (عىل سبيل املثال عند 

تعرض القدم او الساق لرضبة، يشعر الجسم بذلك فورا اذ تنتقل املعلومات الخاصة بذلك 

اىل مقر االدارة املركزية — اي اىل الدماغ).

اما يف الدولة فاملعلومات عن االنحراف تأيت من املوظف الذي ال تؤثر هذه االنحرافات 

عليه بشكل سلبي شخيص كام يحصل يف الطبيعة ولذلك قد يقوم عن قصد او من غري 

قصد بتحوير او تأخري املعلومات خالل نقلها اىل مركز االدارة. حتى االن ال يجري استخدام 

اسس علم القيادة والتحكم (السربانية) يف املنظومة القانونية املعارصة للدولة باستثناء 

املجاالت التي تسود الرسية فيها.
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يف منظومة ادارة الدولة والقانون املقرتحة هناك وحدات قانونية ملراقبة السلطة وهي 

تتضمن يف ذاتها مؤسسات ادارية قانونية.

كل  ترصفات  مبراقبة  تقوم  طوعية  اجتامعية  منظمة  عن  عبارة  هو  املدين  املجتمع 

التنفيذية، وكذلك مراقبة رشوط وظروف عمل ومعيشة  القانونية للسلطة  املؤسسات 

املنفذين املبارشين (املواطنني والسكان املؤقتني يف الدولة) . وعىل اعتباره الكيان الثاين 

للسياد-الشعب تقوم السلطة التنفيذية بتخصيص الوسائل املالية وغريها من اجل توفري 

الحامية القانونية ألفراد املجتمع املدين. ومن جانبه يقوم املجتمع املدين بنرش املعلومات 

عن االنحرافات يف أعامل املؤسسات القانونية يف املراحل التحضريية والنهائية من عملية 

واصدار  لقبول  رفضها  ذلك  يف  مبا  التنفيذية،  السلطة  قبل  من  وتنفيذه  القرار  اتخاذ 

القوانني اإلجرائية (املعرتف بها من قبل حتى القانون الروماين). ويكافح املجتمع املدين 

الفساد والتعيينات غري القانونية عىل مستوى الدولة وعىل املستويات البلدية ويتصدى 

(التفوق  الجامعية  األيديولوجيات  التي تنرش  االحزاب واملنظامت  لتأسيس ونشاطات 

عىل أساس الجنس أو العرق أو القومية أو الدين والسياسة وغريها من الترصفات التي 

تثري الكراهية بني السكان).

احدى املهامت الحيوية الهامة للمجتمع املدين هي مراقبة نوعية التعليم ما قبل املدريس 

العالقات بني السبب  الحاجة إىل فهم  الذين لديهم  واملدريس وتربية األطفال األصحاء 

والنتيجة، والذين يعرفون التاريخ والثقافة وميلكون اسس املعارف العلمية الحديثة.

وتتضمن الهيئات الحكومية الراقبية لالدارة والقانون املؤسسات التالية:

- املجلس الدستوري، الصدار الحكم حول توافق مشاريع قرارات السلطة التنفيذية مع 

القانون.  انتخاب أعضاء املجلس من قبل املحرتفني يف مجال علم  الدولة. ويتم  هدف 

املرشف عىل عمل املجلس الدستوري هو حارس الهدف (رئيس الدولة).

- هيئات النيابة العامة، مهمتها مامرسة الرقابة عىل قانونية االجراءات القضائية.

السالم بني الدول (املسائل املتعلقة بتصفية االسلحة الهجومية)

تبقى الدولة حتى االن املؤسسة الوحيدة غري الخاضعة للرقابة والتي تقوم بإدارة كتل 

هائلة من الناس. ويجب القول ان اعتامد القانون الدويل (يف العصور القدمية)، وإنشاء 

األمم املتحدة، وقبلها عصبة األمم مل يوقف كل ذلك الحروب بني الدول، مبا فيه الحربني 
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العامليتني، ومل يلغ خطر القضاء عىل شعوب بكاملها وال خطر اإليديولوجيات الجامعية 

التي  القرارات  تزال معظم  اآلن ال  الجامعية. حتى  الطبيعة  اإلرهابية ذات  والحركات 

تتخذها السلطات التنفيذية يف غالبية الدول تنتهك معايري القانون الدويل الساري مبا يف 

ذلك قتل االشخاص الذين مل ينتهكوا القانون، وحرمانهم من الحياة .

وتجدر االشارة اىل ان الدول األعضاء يف األمم املتحدة هي الدول التي ال تنفذ بشكل جزيئ 

او كيل القرارات املتخذة مبشاركتها. وهي تربر ذلك بانها اعلنت عن عدم موافقتها عىل 

انها مستمدة من ميثاق األمم  الرغم من  القرارات عىل  اتخاذ هذه  ذلك خالل عملية 

املتحدة، الذي تم اعتامده مبوافقتها.

ميثاق األمم املتحدة ال يزال يسمح بوجود قوات مسلحة هجومية الطابع لدى كل دولة 

وهو أمر يرتبط مع التطور الرسي لصناعة وإنتاج السالح وبيعه، وتطوير الجيوش والقواعد 

العسكرية التي تولد الحركات اإلرهابية. ويستمر الرصاع الحاد والرشس من اجل السيادة 

عىل العامل كله. وميثاق األمم املتحدة ال يضمن بشكل كاف تنفيذ القرارات التي يجب أن 

تنفذ بحق الحكامم والدول املخالفة.

من اجل اصالح وتعديل الوضع الساري حاليا يجب تغيري الدور الحايل لألمم املتحدة، 

املجتمع  الصادرة. هدف  للقرارات  االعضاء  الدول  تنفيذ  يراقب  كمركز  بها  واالعرتاف 

األسلحة  عن  التخيل  عن طريق  وذلك  كوكبنا  املحافظة عىل سكان  يف  يكمن  االنساين 

الهجومية والدفاعية، التي تقتل االنسان او تحمل الرضر لصحته وتقرص تواجده بشكل 

سليم.

مع االخذ بعني االعتبار واالهتامم بالطابع املوحد والبنية املوحدة لنظم االدارة والقانون يف 

الدول ميكن القول ان الهيئة الدولية ال ميكن وال يجوز ان تكون عصبة او منظمة امم الن 

مفهوم «االمة» الذي ظهر ايام الثورة الفرنسية يقوم عىل اساس االنسجام بني افرادها. يف 

ذات الوقت ومع مرور حوايل 200 عام عىل ظهور مفهوم «االمة» ، لعب املذكور دور 

االساس للعقائد الجامعية التي قسمت األمم. قد يكون ذلك سبب قيام االوروبيني بتكوين 

«اتحاد» انصار الفكرة الواحدة (عىل الرغم من عدم توصلهم حتى االن اىل الوفاق حول 

بعض املسائل والقضايا).

نحن نعتقد أن االتحاد الجديد للدول مع نظام إدارة وقانون موحد ميكن أن يحل املهمة 

األوىل — التخلص من األسلحة الهجومية. رمبا سيتضمن االتحاد املذكور يف ذاته مجلس 
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حامة االهداف الحكومية (الجمعية العليا) ومجلس قادة السلطات التنفيذية (الجمعية 

االستشارية). وحتى فرتة محددة من الزمن سيدخل يف عداد املجلس مجموعة عسكرية 

دولية كبرية (يقوم مجلس الحامة بتعيني قيادتها). وهذه القوة العسكرية مخصصة من 

تدمري  السلطات  رفض  (يف حال  الدول  كل  الحديثة يف  الهجومية  االسلحة  تدمري  اجل 

االسلحة). ويتضمن االمر كذلك اقرار القوانني حول املسؤولية الجنائية لقادة السلطات 

الهجومية  بانتاج واستخدام االسلحة  لها عالقة  التي  القوانني  ينتهكون  الذين  التنفيذية 

بالعالقات  املتعلقة  االرسار  باستثناء  وذلك  الرسية  السياسية  القرارات  اتخاذ  وكذلك 

الشخصية او االرسار املرتبطة مبكافحة انتهاك القانون.

ومن االجدى واالفضل ايضا ان ينترش ويتواجد االتحاد وكل وحداته داخل ارايض ال تتبع 

ألية دولة كانت، وكذلك الحال بالنسبة إلعداد السالح والقطعات العسكرية لتدمري السالح 

الهجومي الذي بقي بشكل غري مرشوع يف بعض الدول االخرى.

فكرة العملية االنتقالية اىل السالم العام عىل الكرة االرضية

يجب علينا يف نهاية املطاف أن ندرك ان االنتقادات واالحتجاجات، وكذلك املطالبات 

الخطية أو الشفوية املوجهة إىل السلطات، والحركات السلمية او املرتافقة بالعنف لن 

تساعد بتاتا الشعوب عىل التخلص من منظومة االدارة والقانون املوجودة منذ العصور 

القدمية التي تحافظ عىل غريزة املنافسة الرشسة لدى الحكام وتولد الحرب والدمار. 

هل يجب عىل الناس املتحرضين ان يسعوا اىل انتهاج سلوك الجرذان التي تقتل بعضها 

البعض؟

ليك ال تتحقق نبؤة عامنويل كانط حول «الرقود الهادئ للبرشية يف مقربة مشرتكة» يجب 

تغيري منظومة ادارة الدولة والقانون الدستوري القامئة حاليا وكذلك تحسني تنظيم املجتمع 

الدويل. هذا وحده فقط ميكن أن يوقف الدوامة املأساوية لتاريخ ابناء البرش. وسيصبح 

من املمكن تحقيق هذه الرشوط فقط اذا متكن الجيل الحايل من املواطنني واملجتمعات 

املدنية من تربية لدى االجيال املقبلة الحاجة لفهم العالقة بني السبب والنتيجة لالحداث 

الجارية وبالتايل التمكن من تخليص املجتمع من «خطاياه املميتة» التي تجعل الحياة 

معقدة وصعبة (لورنتس ك.. مثانية خطايا مميتة لإلنسانية املتحرضة. وهي بشكل مخترص: 

تزايد عدد السكان — البغض والكراهية العامة املنترشة واملالحظة يف كل املدن الكبرية 
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والتزايد الواضح لتحشد وكثافة الناس يف بعض املناطق املحددة — وكذلك تخرب املجال 

الخاص به — والتسابق مع  املعييش  االنسان والوسط  العالقة بني  الحيوي — اختالل 

الذات — اي تشجيع املستهلك وتحفيزه «برفع مستوى الحياة واملعيشة» — واملوت 

الحراري للمشاعر — االبتعاد املؤمل والقلق املستمر من املتاعب واملشاكل يقتل ويدمر 

السعادة — والتشوه الورايث — الطرق الفطرية للسلوك يف مجال القانون وضد االمتناع 

عن حامية القريب — وكذلك قطع العالقة مع التقاليد — عدد كبري من الشباب ينظر 

حاليا بشكل عدايئ نحو النظام االجتامعي القائم وبالتايل نحو اهاليهم وأبائهم — وكذلك 

تأثري «الحقائق» غري املؤكدة عىل الشخصية، واالسلحة النووية — أكرب رضر يسببه التهديد 

الشعور  يولد  انه  الحاالت هو  افضل  يختفي حتى يف  لن  والذي  للبرشية  االن  النووي 

«بنهاية العامل»).

تفهم وادراك هذا الوضع يتطلب املعرفة والتي يجب ان تتوفر الرشوط الالزمة للحصول 

عليها وتخصص االموال الكافية لذلك.

يجب القول ان االجيال القادمة بالذات هي القوة التي ميكن أن تغري مستقبل البرشية 

امليؤوس منه وميكنها وقف إنتاج واستخدام األسلحة ذات التأثري املدمر كوسيلة للحامية.

املصادر:
1  كوريتس .س وفوروبيوف ف. تشخيص امراض منظومة ادارة الدولة والقانون. موسكو. العرض الوطني 

.(Maladies of State Moscow, 2012) 2010 ،2009
2 هيغل. فلسفة القانون . موسكو. دار النرش «الفكر»، 1990.

3 ج . لوك. طرحان عن ادارة الدولة (1690).
4 ش. مونتسكيو. حول روح القوانني (1748).

5 غ . كيلزين. نظرية نقية حول القانون. موسكو، 1960.
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الناتو: السري قدما نحو املايض

دميرتي دانيلوف
رئيس قسم األمن األورويب يف معهد أوروبا  
التابع الكادميية العلوم الروسية، دكتوراه يف 

العلوم االقتصادية
dm.danilov@mail.ru

واالهداف  بل  خططه  تعديل  عىل  فقط  ليس  الناتو  حلف  االوكرانية  االزمة  تجرب 

قصرية  فرتة  يف  املناسبة  الحلول  تنسيق  ويجب  سابقا.  بها  يسرتشد  كان  التي  ذاتها 

نسبيا من الوقت لتقدميها ليك يجري النظر فيها واقرارها خالل قمة الحلف يف ويلز 

يف 4-5 ايلول/ سبتمرب عام 2014. هذه القمة التي ”ستقوم بصياغة وتحديد مستقبل 

الحلف“.

يف القمة وفقا ملا ذكره السكرتري العام للناتو اندرس راسموسني، ”يجب عىل دول الناتو ان 

تقر قرارات صلبة تتعلق بالتأثري االسرتاتيجي الطويل االمد عىل العدوان من جانب روسيا 

العام لحلف شامل  الذايت“. من جانبه اكد الكسندر فريشبو، وكيل السكرتري  عىل امننا 

األطليس، ذلك وقال: ”اآلن سنضطر حتام لتقييم عواقب األحداث حول أوكرانيا، ورمبا 

إعادة النظر يف اسرتاتيجيتنا بأكملها“.

األوكرانية  لألزمة  السيايس  التقييم  كامل  بشكل  تم  أنه  متاما  الواضح  من  ذلك،  ومع 

وتأثريها عىل مستقبل تحول الحلف. قبل اندالع االحداث يف اوكرانيا كان الحلف يقر بانه 

العمليات  حقبة  ”ستنتهي   2014 نهاية  يف  افغانستان  من  الناتو  قوات  خروج  ومع 

الحلف مرحلة جديدة  امام  انفتحت  اما االن فقد  الرتكيز“.  العسكرية وستبدأ مرحلة 

متاما وهي الرتكيز امليداين عىل حدود الردع األوروبية، ”ليك يكون الناتو جاهزا بالكامل 

لرد الفعل الرسيع عىل اي تهديد او استخدام للقوة ضد اي مشارك يف الحلف او منطقة 

من مناطقه، مبا يف ذلك السيناريو الذي لن يتوفر لدينا (لدى الناتو) اال فرتة قصرية جدا 

من الوقت لالنذار والتحذير“.
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من افغانستان اىل ويلز عرب كييف

يف يوم 26 اذار عام 2014 التقى السكرتري العام للناتو اندرس فوغ راسموسني مع رئيس 

الواليات  اتخذتها  التي  بالخطوات  ”رحب  ذلك  اوباما وخالل  باراك  املتحدة  الواليات 

املتحدة ردا عىل العمليات العسكرية املتهورة وغري القانونية من جانب روسيا يف أوكرانيا“. 

ويف هذا الصدد، شدد راسموسن وأوباما عىل رضورة تعزيز الدفاع الجامعي. وبهذا الشكل 

التخطيط واالعداد  الناتو اىل منطق ردع روسيا وسيقوم انطالقا من ذلك بتنفيذ  يعود 

العسكري. لقد ارصت باستمرار مجموعة كبرية من دول ما يسمى ”اوربا“ الجديدة“ عىل 

رضورة تعزيز وظيفة الدفاع الجامعي للناتو (خصوصا بولندا ودول حوض بحر البلطيق). 

عند تبني املفهوم االسرتاتيجي الجديد لحلف شامل األطليس يف لشبونة يف ترشين الثاين/

الدوريات  بتنفيذ  الحلفاء بان يقوموا  اقناع  الدول املذكورة من  نوفمرب 2010، متكنت 

بشكل مستمر يف اجواء منطقة البلطيق. ويف ترشين الثاين 2013 نفذ الحلف مناورات 

ضخمة يف دول البلطيق وبولندا تحت اسم «Steadfast Jazz» وخاللها تم التدرب عىل 

استعادة وحدة أرايض إحدى دول البلطيق املشاركة وذلك وفقا للامدة 5 من معاهدة 

واشنطن.

ولكن بشكل عام ساد يف قمة لشبونة التقييم الواقعي: ”يبدو قليال احتامل التهديد بوقوع 

هجوم بالقوات التقليدية عىل أرايض الناتو“، عىل الرغم من أنه ال ميكن استبعاد كليا مثل 

هذا التهديد. اخذ الناتو يتحدث عن قيام روسيا ”بابتالع“ شبه جزيرة القرم وعن ”العدوان 

العسكري الرويس يف أوكرانيا“، عائدا إىل عهد الردع املتبادل، وبالتايل اخذ يعيد النظر يف 

”الدفاع  ان  عىل  فريشبو  وأكد  العسكري.  تخطيطه  ويف  العسكرية  السياسية  اولوياته 

الجامعي كان دامئا املهمة الرئيسية للحلف. وهذه املهمة ميكن أن تصبح اكرث اولوية من 

تدرك  املقابل،  الباردة“. يف  الحرب  انتهاء  بعد  الحلف  بها  انشغل  التي  املهامت  بعض 

موسكو بوضوح أنه ”يسود يف الناتو أولئك الذين يريدون العودة اىل الحرب الباردة واىل 

تحقيق تعاضد جديد بني دول الحلف حول املادة رقم 5 من معاهدة واشنطن“.

من الواضح، انه سيتم يف قمة ويلز اقرار برنامج تعزيز الدفاع الجامعي يف أوروبا، وبشكل 

خاص بفضل تفعيل التدريب القتايل العسكري الذي من شأنه تعزيز منطق وبنية الردع 

املتبادل. وعمليا تلقت موسكو الجواب عىل السؤال املبديئ األسايس، الذي نوقش حتى 

من  االنسحاب  بعد  للحلف  امليداين  النشاط  سيوجه  اين  اىل  الناتو:  مع  قريبة  فرتة 
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أفغانستان. مل تعد انية االن املقرتحات السابقة حول زيادة التعاون العسكري التقني، 

وزيادة حجم التدريبات العسكرية املشرتكة، وغريها.

الخصم  القوى ضد  املعتادة: حشد  اىل مامرسة مهمته  الناتو  يعود  الجوهر  من حيث 

الجيوسيايس الذي، بعد جورجيا وقبل اوكرانيا، حاول الحلف كبحه عن طريق االعالن عن 

اما  املتبادلة.  نية لالنتقال إىل «رشاكة اسرتاتيجية حقيقية» عىل أساس احرتام املصالح 

روسيا، وكام كان من قبل، فستنطلق من حقيقة أن «الحديث يدور عن العالقات بني دولة 

قوية ورائدة يف املجال العسكري واكرب تحالف سيايس عسكري».

ان األزمة األوكرانية وضعت النقاط عىل الحروف. وتبني بوضوح ان الحرب الباردة مل تنته 

وهو ما تتهم روسيا، واللعبة التي محصلتها الصفر تحدد مواقف الالعبني «من فانكوفر اىل 

العسكري  السند  مبثابة  أوروبا  إىل  أفغانستان  من  فيعود  الناتو  واما  فالديفوستوك»، 

والسيايس للغرب من اجل ردع روسيا. اهم مهمة لحلف شامل األطليس، مبا يف ذلك يف 

جدول اعامل قمة ويلز، تبقى تعزيز االرتباط عرب األطليس: من جهة، ينبغي عىل الحلف 

أن يوفر مشاركة أمريكية كافية عندانحراف مصالح الواليات املتحدة يف اتجاه منطقة اسيا 

واملحيط الهادئ، ومن ناحية أخرى زيادة «قدرة اوروبا يف الرشاكة» اي مساهمة االوروبيني 

يف االمن والدفاع الجامعيني.

التعامل مع مثل هذه  ليبيا بوضوح أن أوروبا ليس فقط ال تستطيع  أثبتت الحرب يف 

الرصاعات لوحدها، دون تدخل من الواليات املتحدة، ولكنها ايضا ال تستطيع ان تكون 

رشيكا مساويا لالمريكيني. وال يستطيع األوروبيون طبعا تنفيذ قرار الحلف الذي تم االتفاق 

عليه حول الحد األدىن من اإلنفاق العسكري مبقدار 2% (يف عام 2013 فقط اململكة 

املتحدة واليونان متكنتا من تجاوز هذه العتبة) وحول تخصيص 20% عىل األقل من ميزانية 

الدفاع لرشاء االنواع الرئيسية من االسلحة واملعدات العسكرية (يف عام 2013 فقط بريطانيا 

وفرنسا واسبانيا، والرنويج وتركيا قامت بذلك).

«ويزداد التفاوت يف اإلنفاق عىل الدفاع يف الحلف. منذ عام 2007 (تؤخذ كأساس لفرتة 

ما قبل األزمة) إىل عام 2013 ارتفعت حصة اإلنفاق األمرييك من 68% اىل 73%. ويف 

نفقات  إجاميل  األوروبية يف  البلدان  عام حصة  بشكل  بالرتاجع  استمرت   ،2013 عام 

االشكال من ضامن  بأي شكل من  الناتو  يتمكن  لذلك مل  ونتيجة  الحلف».  الدفاع يف 

«توزيع عادل للوظائف واملخاطر والواجبات».
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الدفاع االوربية؟ يبدو ان  واالن كيف ستحل كل هذه املهامت يف ضوء ازمة منظومة 

من  وستتمكن  أوروبا،  يف  مكانتها  لتعزيز  فرص جديدة  تحصل عىل  املتحدة  الواليات 

التصدي للمحاوالت (الضعيفة وغري املنسقة) من جانب الحلفاء األوروبيني للعب دور 

أكرث استقاللية، وخاصة فيام يتعلق بالتعامل مع روسيا، ولتوجيه طاقاتهم نحو دعم املهمة 

االوروبية للواليات املتحدة. وطبعا متيل أوروبا من جانبها إىل استخدام الوضع لتعزيز 

التواجد األمرييك يف الوقت الذي تبدو غري قادرة عىل زيادة الدعم املادي لفعالياتها عرب 

املحيط االطليس.

هناك فشل واضح يف السياسة الرشقية لالتحاد األورويب وهو ما يعرقل تشكيل الحد االدىن 

من سياسة مكافحة االزمة والتصدي للتآكل السيايس الذي يتعرض له االتحاد االوروبيـ 

وكل ذلك يتطلب البحث والعثور عىل نقاط ارتكاز خارجية للوحدة األوروبية مبا يف ذلك 

الطرف املذنب (روسيا)، والرشيك القوي (الواليات املتحدة األمريكية). من الواضح أن 

الناتو يف هذا السياق يصبح املؤسسة التي ال غنى عنها والتي تقدم االدوات التي ال ميكن 

البقاء بدونها.

لقد ركز راسموسني عىل الطابع القطعي للعالقة والصلة عرب االطليس، يف كلمته تحت 

عنوان «ملاذا يعترب الناتو مهام ألمريكا» التي القاها يف معهد بروكينغز يوم 19 اذار عام 

2014 وخاللها أكد عىل أن «األحداث يف أوكرانيا تذكري صارخ بأن األمن يف أوروبا ال ميكن 

بشكل  الحلول  تحقيق  أمريكا  وال  أوروبا  «ليس مبقدور  وأنه  به،  مسلم  كأمر  اعتباره 

منفرد.» ويجب القول ان الرتكيز عىل الدفاع الجامعي يقوي أيضا عامل التواجد السيايس 

الدفاع االورويب  اوروبا. وخالل ذلك سيصبح نظام  العسكري والضامنات االمريكية يف 

النظام ستجري االن ليس وفقا  بناء هذا  الدعائم. وعملية  املضاد للصواريخ احد اهم 

للمخاوف الروسية والبحث عن ”ضامنات عدم توجه هذه املنظومة“ بل عىل العكس يف 

التهديد  مبثابة  من جديد  روسيا  تعترب  وطبعا  االطليس،  االورويب  االمن  اطار ضامنات 

والخطر الكامن لهذا االمن.

الجانب  يبدو  الناتو؟ وهل  االوروبية يف  الدعامة  تعزيز  بأخرى  او  بطريقة  هل سيتم 

االورويب عىل استعداد ليك يكون ”موافقا“ ومامثال للواليات املتحدة وللتحديات الجديدة 

التي يواجهها االمن االورويب؟ من الناحية السياسية — حتام وبدون اي شك. عىل الرغم 

من انه ويف خارج اطار الناتو يبدو من الصعب عىل امريكا واوروبا تنسيق ”الرد“ عىل 
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روسيا. اجل هذا االمر ال يبدو باالمر السهل بتاتا وقد يقلل من استعداد بعض الدول 

األوروبية للحفاظ عىل الخط املتشدد داخل حلف شامل االطليس. يف املامرسة العملية، 

من حيث املبدأ وعىل األرجح، لن يتغري اي يشء: ال تكفي الدعوات إىل رص الصفوف 

وتعزيز األمن، لضامن أن تقوم الدول األوروبية، وخالل هذا الوضع املايل واالقتصادي 

الجامعي. ويجب  للدفاع  باملساهمة مبوارد إضافية  الرشسة،  للغاية واملنافسة  الصعب 

العثور عىل اموال كبرية النفاقها عىل أوكرانيا وخاصة وان االتحاد األورويب يخطط للتوقيع 

معها عىل اتفاقية حول االنتساب.

عىل االغلب سيكون تزايد االنخراط السيايس العسكري املتبلور للواليات املتحدة يف اوروبا 

بالنسبة ملعظم حلفاء الواليات املتحدة مبثابة االشارة اىل أن هذه املشكلة قد تم حلها عرب 

األزمة األوكرانية، وهذا يعني انه ميكن ضامن الدفاع الجامعي والردع، وكالسابق، بدون 

الحاجة اىل زيادة الضغط عىل امليزانيات الوطنية لبلدان الناتو األوروبية. وعىل ما يبدو 

يبقى هذا مقبوال من جانب الواليات املتحدة النه من املستبعد وحتى مع وجود الحجة 

”االوكرانية“ ان تتمكن الواليات املتحدة من دفع الدول االوروبية للقيام بتسديد دفعات 

مالية كبرية وطارئة يف الدفاع الجامعي. ولكن اآلن تحصل الواليات املتحدة عىل وسيلة 

تأثري وضغط قوية يف أوروبا، ويزداد ارتباط الحلفاء االوروبيني بالعامل االطليس وهو ما 

يبعدها عن امكانية الغوص يف االحتامل التحريفي وخاصة مع االخذ بعني االعتبار النقص 

الواضح لدى االوروبيني فيام يتعلق باالسهم الفعالة للتصويت يف مجلس االدارة (الشامل 

اطليس) لدى االوربيني.

ويجب القول ان الناتو ال يتوقف عن االشارة اىل القلق الجدي من قيام روسيا برتكيز قوة 

عسكرية عىل حدودها مع اوكرانيا ومن غزو عسكري رويس محتمل للمناطق الجنوبية 

اندريه  الحامية وكام قال  تناشد وتطلب  الرشقية من أوكرانيا. نرى ان سلطات كييف 

بارويب رئيس مجلس الدفاع واالمن القومي االوكراين: «مل تتخل روسيا عن خطة مهاجمة 

الف مقاتل عىل  الرويس» وتحتفظ بجيش من مئة  أرايض أوكرانيا تحت اسم «الربيع 

الحدود». عىل الرغم من النفي الرويس لكل ذلك وعدم وجود اي قدر من األدلة، تعلن 

الواليات املتحدة األمريكية عن وجود نشاط عسكري رويس استفزازي، ويعلن السكرتري 

العام لحلف شامل األطليس عن استمرار «الضغط العسكري الرويس عىل أوكرانيا». من 

جانبها ترى موسكو أن هذه «الحملة غري املسبوقة حول «التهديد الرويس» لديها هدف 
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واحد: إقناع الرأي العام بصحة نهج عودة حلف شامل األطليس اىل االصول، اىل الدفاع 

الجامعي، اي اىل ردع «العدوان املحتمل من الرشق». وهذا الهدف يحظى طبعا بدعم 

أولئك الذين دافعوا سابقا عن املحافظة عىل املهمة «الدفاعية» لحلف شامل األطليس.

ومبثابة الرد عىل ”التهديد الرويس“ اعلن وزير الداخلية البولندي بارتلومي سينكيفيتش ان 

”الحرب  استبعاد  املحتملة، مع عدم  السيناريوهات  لكافة  تستعد  البولندية  السلطات 

الساخنة“ باستخدام القوات املسلحة األوكرانية والروسية وعندها قد يصل ”النزاع املسلح 

الزاحف ... اىل حدودنا (البولندية)». ويف بداية شهر اذار، عشية االستفتاء يف القرم يف 16 

آذار، تم يف الناتو وبطلب من بولندا ووفقا للامدة 4 من معاهدة واشنطن تنظيم فوري 

ملشاورات (بشأن املوضوع الذي يثري القلق الكبري يف مجال االمن بني الدول االعضاء يف 

الحلف) وخاللها تأكد التضامن بني الحلفاء. واتخذ الناتو االجراءات الالزمة لتعزيز الجاهزية 

القتالية، عىل سبيل املثال تضاعف عدد الطائرات الحربية للقيام بدوريات يف املجال الجوي 

لدول البلطيق، وأيضا تعزز نظام الرصد واالستطالع واالنذار املبكر عىل الحدود الرشقية 

للحلف: فوق أرايض بولندا ورومانيا نظُّمت دوريات لطائرات اواكس للكشف الراداري 

البعيد. واعلن وزير الدفاع الالتفي راميوند فيونيس يوم 24 اذار ان الحوار يجري مع 

الواليات املتحدة وحلف شامل األطليس حول نرش قوات إضافية يف منطقة بحر البلطيق.

واكد وزير الدفاع االستوين سفني ميكرس بالقول: «نحن مهتمون يف اقوى وجود للناتو يف 

املنطقة... وانا اعتقد، ولست وحدي، ان تعزيز الردع يجب ان يتم بالقوات الربية، سواء 

كانت تتمركز بشكل دائم يف منطقة بحر البلطيق أو عىل مبادلة الوحدات كام يف تركيا». 

وتم تعزيز وجود البحرية األمريكية يف مياه البحر األبيض املتوسط والبحر األسود. وأعلن 

السكرتري العام للناتو راسموسن عن العزم عىل تعزيز الدفاع الجامعي بكل القوى — يف 

الرب والبحر والجو.

ويلفت النظر ان وزراء دفاع حلف شامل االطليس اعلنوا عن دعم سيادة واستقالل وسالمة 

أرايض اوكرانيا وحرمة حدودها — يف بيان صدر يوم 26 شباط 2014. وهذا دل عىل استعداد 

الناتو التخاذ إجراءات حاسمة، وليس فقط االكتفاء بالجهود السياسية والدبلوماسية. بعد 

ذلك اعلن القائم باعامل وزير خارجية اوكرانيا اندريه ديشيتسا بانه نقل ”ندتء لحلف 

شامل االطليس للنظر يف استخدام كل الفرص واالمكانيات لحامية سالمة أرايض وسيادة 

أوكرانيا وحامية الشعب األوكراين وحامية املنشآت النووية املوجودة عىل أرايض أوكرانيا.»
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أكد السكرتري العام للحلف رضورة تعزيز دعم أوكرانيا واالستعداد له عن طريق تكثيف 

«تحويل  عىل  املساعدة  ستكون:  الرئيسية  واالتجاهات  والعسكري.  السيايس  التعاون 

الردع  وقادرة عىل  بها  موثوق  وفعالة  إىل مؤسسة حديثة  األوكرانية  املسلحة  القوات 

والتصدي املوثوقني للتهديدات العسكرية»، وتعزيز قدرة القوات املسلحة األوكرانية عىل 

العمل املشرتك مع الحلف، وتكثيف املشاركة األوكرانية يف مناورات حلف شامل االطليس. 

وارسل الناتو فريقا من الخرباء اىل أوكرانيا لتقديم ”املشورة يف ضامن حامية البنية التحتية 

الحيوية“، التي عىل االغلب تضم املنشآت الحكومية واالدارية. من جانبها موسكو تتوجه 

اىل منظمة االمن والتعاون االورويب، وبعثة املراقبة التابعة لها يف اوكرانيا.

ومبا ان ترصفات الناتو هي مبثابة «الرد عىل موسكو» تحت شعار «الدفاع عن أوكرانيا!»، 

فانها ليس فقط ال تساهم يف منع تصعيد الرصاع (مام يدعو له الغرب) بل عىل العكس 

تراها تأيت يف منطق مواجهة جديدة ورمبا تثري تزايد خطر الحرب واالنزالق نحو املواجهة 

وفقا لخطوط تقسيم جديدة. وحتام سيؤدي تفعيل التدريبات العسكرية للناتو باشرتاك 

أوكرانيا ورمبا يف أراضيها (يف الوقت الذي يشار فيه اىل روسيا مبثابة املعتدي) إىل زيادة 

التوتر واحتامالت نشوب الرصاع يف املنطقة و كذلك التوتر يف عالقات روسيا والناتو.

الوجود  انتشار  سيناريوهات  حتى  واقعية  غري  تعترب  ال  هذا  املواجهة  منطق  مثل  يف 

العسكري للناتو يف أوكرانيا. باإلضافة إىل ذلك، ينظر حلف الناتو اىل موضوع مساعدة 

اوكرانيا كحصتها يف املسؤولية اإلجاملية للغرب لدعم تطلعاتها األوروبية األطلسية. غري ان 

«املسألة األوروبية األطلسية» بالذات أصبحت العامل الذي سبب االنقسام املتزايد يف 

أوكرانيا واملجتمع األوكراين وأثار يف نهاية املطاف مظاهرات «امليدان». وعىل الرغم من أن 

أنه ال توجد لديها أي نية لالنضامم إىل حلف شامل  السلطة الجديدة يف كييف تعلن 

األطليس («فقط من أجل الحفاظ عىل وحدة أوكرانيا»، وذلك وفقا العرتاف القائم باعامل 

رئيس مجلس الوزراء ياتسينيوك)، وعىل الرغم من أن الناتو نفسه ليس مستعدا للنظر يف 

هذا االحتامل بطريقة عملية، فان السياق الحايل للتقارب وتعميق التعاون بني الحلف 

وأوكرانيا يناقض بوضوح األهداف املعلنة الستعادة الوحدة األوكرانية.

تصعيد  الغربيني يف ظروف  أوكرانيا ورشكائها  بني  العسكري  التعاون  لتعزيز  ويخطط 

األزمة األوكرانية مع احتامل تحولها اىل حرب اهلية. لقد اعتمد الربملان األوكراين قانون 

«السامح لوحدات من القوات املسلحة لدول أخرى بدخول ارايض اوكرانيا يف عام 2014 
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للمشاركة يف املناورات». وهذا القانون يتضمن اجراء 8 مناورات اعتبارا من شهر ايار/

بولندا   — املجاورة  والدول  املتحدة  الواليات  مبشاركة  ذلك  يف  مبا   ،2014 عام  مايو 

وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا ومولدوفا.

وتخطط أوكرانيا، عىل سبيل املثال، لتنفيذ مناورات «النظام والقانون2014-» املشرتكة مع 

بولندا داخل أراضيها لوحدات الرشطة العسكرية، ومع الواليات املتحدة ستنفذ تدريبات 

واسعة النطاق «يس بريز 2014»، وهناك مناورات «الجنوب2014-» األوكرانية املولدوفية 

الفعاليات محفوفة باملشاكل (مع االخذ بعني االعتبار  الرومانية لوحدات مؤللة. هذه 

اساطريها وجغرافيتها املخطط لها وكذلك الخلل الواضح يف االدارة العسكرية والقوات 

املسلحة االوكرانية).

ولكن أي محاولة لتنفيذ هذه الخطط يف ظروف النزاع الداخيل يف أوكرانيا ستصبح عامال 

خطريا لزعزعة االستقرار وهو ما سيزيد بشكل كبري من خطر اندالع حرب يف املنطقة، 

ونتيجة لذلك، قيام مواجهة سياسية عسكرية بني روسيا والغرب. اليس من املنطقي اعالن 

وقف مؤقت للنشاطات العسكرية عىل أرايض أوكرانيا؟ الناتو يطالب روسيا باالنسحاب 

بعيدا عن الحدود األوكرانية، لكنه يخطط لزيادة انخراطه العسكري والسيايس هناك.

ال يجوز بتاتا أن نتجاهل ان نقل عالقات روسيا — الناتو اىل طريق الردع املتبادل يقلص 

حدود ضبط النفس لدى الطرفني. وهناك خطر من أن سياسة الباب املفتوح لدى حلف 

شامل االطليس، ويف ظل تدهور العالقات بني روسيا والغرب، قد تتحول مرة أخرى إىل 

التوسيع الرسيع نحو الرشق. تركز روسيا يف هذا السياق عىل األهمية املبدئية «للمحافظة 

االمينة عىل مبدأ عدم االنضامم اىل االحالف العسكرية املثبت يف الترشيعات االوكرانية 

وضامن ذلك من قبل الالعبني الدوليي». يف حال العكس ستزول وتختفي فرصة العودة اىل 

الخلف وسيظهر احتامل حقيقي لحدوث مواجهة عسكرية جديدة. من ناحية أخرى، فإن 

هذا الخيار يشكل عىل االغلب الرادع األقوى للغرب. وعالوة عىل ذلك، ميكن القول ان 

الفوىض وعدم االستقرار والغموض يف جورجيا واوكرانيا تجعل عضوية الدولتني يف الناتو 

محط تساؤل وتشكل حجة مقنعة مبا فيه الكفاية ضد عضويتهام يف الناتو.

وبسبب األحداث األوكرانية قد يظهر يف مولدافيا من جديد موضوع مراجعة الوضعها 

املحايد مع احتامل االنضامم للناتو. ومن امللفت للنظر انه وخالل األزمة األوكرانية بالذات 

الكسندر فريشبو، وشاركت  للناتو  العام  السكرتري  نائب  زار عاصمة مولدفيا كيشينوف 
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مولدوفا الول مرة يف عملية حلف شامل األطليس (يف كوسوفو). طبعا اشار فريشبو إىل 

الوضع املحايد ملولدافيا، ولكنه هنأ سلطات هذه الدولة بالتقدم يف عملية االنتساب مع 

االتحاد االورويب وشدد عىل ان «التكامل األورويب يسري مع وجود عالقات وثيقة مع حلف 

املستقبل  تحديد هذا  ان  نفسها.»  القيم  تعتمدان عىل  املنظمتني  األطليس، الن  شامل 

االورويب االطليس ملولدافيا مبا يف ذلك االعتامد عىل الناتو، يحمل يف طياته لهذه الدولة خطر 

تكرار السيناريو االوكراين: فقدان منطقة دنيسرت وتدهور العالقات وانقطاعها مع روسيا 

وتزعزع الوضع االقتصادي والسيايس الداخيل. ولكن يجب القول انه يستبعد يف الوقت 

الراهن احتامل تطبيق سيناريو قبول هذين البلدين يف الناتو حتى يف ظروف االزمة الثالثة 

يف العالقات بني روسيا والحلف (بعد يوغوسالفيا يف عام 1999 وجورجيا 2008).

سياسة االبواب غري املغلقة

تم نرش الحجج التي يقدمها حلف شامل األطليس لدعم موقفه الحايل عىل املوقع الرسمي 

للناتو يف االنرتنت تحت عنوان «اتهامات روسيا: لنضع النقاط عىل الحروف». فقيل انها 

من حيث الجوهر ليست موجهة حتى اليها بل تسجل الخالفات االساسية، اما املخاوف 

الروسية الجدية وعدم موافقتها مع الناتو ليست اال مختلقة وبدون اساس وغري مرشوعة. 

ولكن االمر وما فيه ان روسيا تعرف وتشعر «بحقيقتها» التي مل تحاول قط اخفاءها والتي 

تنطلق منها. اما الناتو فقام االن فقط بوضع كل النقاط عىل الحروف عىل الرغم من انه 

كان دامئا يفهم أن روسيا ليست جزءا من الغرب اآلخذ بالتوسع وهي «ليست كاالخرين» 

بل مختلفة وخطرية. وبالتايل، فمن الرضوري مامرسة الردع الجيوسيايس، وتغطية ذلك 

بالحديث عن الرشاكة من اجل خلق «املجاالت املشرتكة».

ولكن والحق يقال مل تكن هذه املجاالت تعرت ابدا مشرتكة، واتضح مرة اخرى خالل األزمة 

األوكرانية. وتحدثت روسيا عن ذلك برصاحة (سياسة مناطق النفوذ يف التفسري الغريب)، 

واما الغرب فاستخدم الحديث عن التحديات واملصالح املشرتكة كالغطاء املموه لتمرير 

مامرساته يف مجال توسيع منطقة «الحرية واألمن» الخاصة به. اآلن نرى الناتو يتهم روسيا 

بالذنوب التي كانت روسيا تتهمه بها سابقا، وبالذات بانتهاك للقانون الدويل والعدوان 

املطاف  نهاية  اراضيها ويف  املتحدة وسالمة  االمم  الدولة عضو  وانتهاك سيادة  املسلح 

تنظر  طبعا  أوروبا.  يف  تقسيم جديدة  وإنشاء خطوط  القائم  الدويل  النظام  بتخريب 
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موسكو، وليس لوحدها، اىل هذه التهم كدليل واضح عىل السياسة الغربية الوقحة التي 

تستند عىل ازدواجية املعايري. «هذه السياسة خلقت حتام ما يشبه «مرض فاميار» لدى 

االمم الكربى التي تم الدوس عىل مصالحها وكرامتها».

وطبعا روسيا، وعىل اعتبارها ليست من ضمن املجال االورويب األطليس الحايل ويف ظروف 

أوروبا املقسمة حاليا، ميكنها أن تدافع عن مصالحها أما كرشيك عىل قدم املساواة مع 

الغرب، أو كخصم له. يف اآلونة األخرية، حاولت موسكو تحقيق التوازن بني هذين الخطني 

، وسعت إىل تطوير الرشاكة عىل موجة إعادة التشغيل التي اخذت باالندثار. ولكن الفشل 

كان مصري الرشاكة املتساوية كام اتضح. وموسكو وعندما مل تعد تأمل بحدوث التفاهم 

اضطرت لتغيري اسرتاتيجيتها واالعتامد عىل التضامن الداخيل والوقوف كطرف ند للغرب. 

وكام قال الرئيس فالدميري بوتني يتعرض النابض الرويس لضغط ال يتوقف من جانب الغرب 

وهو ما دفعه اىل االرتخاء.

الرويس لدى حلف شامل األطليس عىل ان  الدائم  املندوب  الكسندر غروشكو،  ويؤكد 

دروس كوسوفو والعراق وليبيا سوف ال تنىس، وجاء ذلك مبثابة الرد عىل ترصيحات حول 

الطابع الحاسم الذي ال غبار عليه لرشعية موقف وترصفات الناتو يف مجال دعم «حكومة 

الفائزين» يف كييف. ويف املقابل يقر ويعرتف حلف شامل األطليس بأنه مل يعترب املخاوف 

الروسية مرشوعة ومربرة، ويلوم عدم الرغبة الروسية للرد باملثل عىل الحلف الذي عرض 

عليها ان تصبح مبثابة «الرشيك املفضل» متجاهال االختالفات القامئة.

وحتى «اإلنجاز التاريخي» يف قمة لشبونة، اي نقل عالقات روسيا — الناتو اىل طريق 

الرشاكة االسرتاتيجية، ال ميكن ان يعترب قرارا صادقا من جانب الحلف يف ضوء االزمة 

التي  تلك  ايضا  سابقا  كانت  روسيا  بأن  عمليا  واعرتف  راسموسن  اقر  لقد  االوكرانية. 

لنموذج  االمتداد  يعترب مبثابة  ليس حادثا معزوال. وهو  اليوم: «هذا  الغرب  يتصورها 

العسكري والنزاعات املجمدة بجوارنا: يف بريدنيسرتويف  الضغط  السلوك املعروف — 

القرم. والذي يربط هذه األزمات هو ان دولة  الجنوبية وأبخازيا، واآلن يف  وأوسيتيا 

كبرية واحدة تقرر من جانب واحد إعادة كتابة القواعد الدولية بني ليلة وضحاها ومن 

تلقاء نفسها».

لقد أعلن حلف الناتو أن العالقات مع روسيا من االن فصاعدا ال ميكن أن تبنى بنفس 

الطريقة. والناتو ميتنع عن تجميد العالقات مع روسيا، وال يقوم بإغالق ساحة الحوار 
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«مجلس روسيا الناتو» للحوار السيايس. اال انه يبقى غامضا حتى االن، اىل اين يؤدي هذا 

الباب. وماذا يعني ذلك من الناحية العملية. يف الواقع، موقف الناتو فيام يتعلق باالزمة 

األوكرانية وروسيا (التي طبعا ال ترتاجع عن مواقفها يف هذا املجال أي كانت الظروف) 

يستبعد إمكانية أي اتفاقات حول اية حلول وسط حتى لو كانت فنية الصيغة والشكل. 

وطبعا توجد لدى روسيا اطراف وساحات بديلة ملناقشة امكانية نزع فتيل التوتر يف االزمة 

وتنظيم حوار مبارش بني موسكو وكييف. اما الحوار مع الناتو كحلف سيايس عسكري فهو 

غري مالئم عىل االغلب.

وكرد رسيع عىل موسكو قرر السكرتري العام لحلف شامل األطليس وقف االتصاالت العملية 

مع الجانب الرويس يف مجلس «روسيا- الناتو». واتخذ القرار قبيل مجلس وزراء خارجية دول 

الحلف يف 2-1 نيسان/ابريل التي خطط خاللها ان تتم فيها إعادة تقييم مجمل العالقات مع 

روسيا. من الصعب جدا علينا أن نفهم كيف ميكن يف هذه الظروف ان يجري التعاون 

العميل واي من الفعاليات والنشاطات املخطط لها يف برنامج عمل مجلس ”روسيا — الناتو“ 

لعام 2014 (اعتمد يف نهاية 2013) ستبقى بعد انعقاد مجلس الناتو يف حزيران/يونيو. لقد 

تم الغاء بعض برامج الفعاليات قبل انعقاد مجلس وزراء الخارجية يف نيسان مبا يف ذلك 

املناورات وبعض الفعاليات املشرتكة االخرى، وتم تجميد مشاركة روسيا يف عملية ضامن امن 

السفينة األمريكية «كيب راي»، التي يجري إتالف األسلحة الكيميائية السورية عليها.

و تتخذ خطوات مامثلة يف مجال تعليق التعاون العسكري مع روسيا، من قبل بعض دول 

حاملتي  توريد  تجميد  موضوع  مناقشة  وتجري  منفرد.  بشكل  األطليس  شامل  حلف 

الهليكبرتات من طراز ميسرتال من فرنسا اىل روسيا عىل الرغم من هذا املرشوع يعترب من 

حيث الجوهر رمزا لتطوير التعاون العسكري التقني بني الجانبني. ومع ذلك، فإن روسيا مل 

تتخذ حتى االن اية خطوات جوابية ومل تفرض اية عقوبات انتقامية وهي متتنع حتى االن 

عن اتخاذ «الرد املامثل». ويجب القول ان روسيا مل توقف التعاون مع الناتو يف افغانستان 

حتى عندما قام الناتو بتجميد العالقات معها يف اب/أغسطس 2008. وقررت الحكومة 

الروسية يف 26 مارس 2014 أن تخصص للصندوق الهادف ملجلس روسيا — الناتو حوايل 

4.1 مليون دوالر لصيانة املروحيات يف أفغانستان. كان ذلك مبثابة إشارة واضحة، وخصوصا 

قبيل مناقشة «املسألة الروسية» يف مجلس حلف شامل األطليس يف نيسان/ابريل، اىل 

روسيا ال تزال من حيث املبدأ مستعدة ملواصلة التعاون املتبادل الفائدة يف املجاالت ذات 
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االهتامم املشرتك. ومن الواضح أن هذا التعاون الرباغاميت الذي تم تقليصه حتى مستوى 

التفاعل القرسي هو الحد األقىص الذي ميكن االن االتفاق عليه بني الجانبني. ويف هذه 

الحالة تبقى مفتوحة جزئيا االبواب للتطوير التدريجي للتعاون العميل برشط تخفيف 

حدة االزمة الحالية.

ومع ذلك، قام مجلس حلف شامل األطليس يف 1 نيسان 2014 باصدار بيان أكد فيه إلغاء 

التعاون العميل العسكري واملدين مع روسيا ولكنه مل يقم بالغاء الحوار السيايس يف اطار 

النظر يف العالقات مع روسيا إىل الدورة  الناتو“. وتم تأجيل اعادة  مجلس ”روسيا — 

تجميد  عبثية  كل  يدرك  الناتو  طبعا  األطليس يف حزيران.  املقبلة ملجلس حلف شامل 

العالقات الدوري مع روسيا ولذلك ال يتخىل بالكامل عن الحوار السيايس معها. ولهذا من 

املستبعد ان تراه يتوقع بجدية إحياء مجلس ”روسيا — الناتو“ وخصوصا ان يتم ذلك 

مببادرة روسية. ويشهد عىل حقيقة انه مل يعد هناك ما ميكن االتفاق عليه، قيام الجمعية 

الربملانية للناتو باتخاذ القرار حول وقف التعاون مع الجمعية الفدرالية يف روسيا االتحادية 

ممثليها  كبري  باستدعاء  قامت  روسيا من جانبها  اوكرانيا.  الوضع يف  يتغري  وذلك حتى 

العسكريني لدى الناتو الفريق اول فالريي يفينفيتش.

نيسان عىل  الحلف يف  الختامية ملجلس  الوثيقة  الناتو ترص يف  ان دول  القول  ويجب 

رضورة قيام روسيا باتخاذ خطوات فورية لنزع فتيل النزاع يف اوكرانيا وفقا لبيان لجنة 

1 نيسان 2014. إذا كان هذا هو الغرض الرئييس من  «حلف الناتو — أوكرانيا « يف 

الناتو  بتاتا.  يلبيه  وال  معه  يتوافق  ال  البيان  مضمون  ان  القول  فيمكن  فعال  الوثيقة 

يحاول مخاطبة روسيا ليس بشكل مبارش بل عن طريق «البوابة االوكرانية» ويتذرع 

باتفاقاته مع سلطات كييف. وخالل ذلك يدرك حلف الناتو بشكل جيد ان لغة اإلنذار 

التعامل مع روسيا بل تراها ال ترتك فرصة للعثور  والتهديد ليس فقط ال تنفع خالل 

شامل  وحلف  روسيا  بني  أوكرانيا  حول  االيجايب  الدبلومايس  للحوار  اساس  أي  عىل 

االطليس. وهذا يعني ان خيار ترك الباب مفتوحا ملوسكو يف «مجلس روسيا — الناتو» 

أبريل»  الواقعية وان «أطروحات  بانه عديم  الناتو  كان يعترب بشكل بديهي من قبل 

القيادة  دعم  عىل  استعرايض  وبشكل  التأكيد  اىل  تهدف  الناتو  مجلس  جانب  من 

االوكرانية الحالية وليس بتاتا البحث عن حلول سياسية «للعقدة الثالثية» املتمثلة يف 

الناتو — أوكرانيا — روسيا.
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يجري تفسري األزمة األوكرانية من قبل روسيا والغرب بشكل مختلف متاما. بالنسبة لروسيا 

كانت عملية ضم القرم نتيجة لألزمة يف أوكرانيا، التي تسبب الغرب بإثارتها بشكل مبارش 

(واألوروبية)  األوكرانية  االزمة  تعود  العكس،  للغرب فعىل  بالنسبة  اما  او غري مبارش. 

العميقة يف سببها اىل الطموحات التوسعية للكرملني واالستيالء عىل القرم. ومن هنا فان 

روسيا  بني  العميل  التعاون  يف  االقل  انتعاش جزيئ عىل  أمام حدوث  الرئيسية  العقبة 

والحلف تبقى كيفية تفسري عملية انضامم القرم اىل روسيا وهو ما يعتربه الحلف مبثابة 

”محاولة ضم غري قانونية وغري رشعية“، ويجب عىل روسيا ان ترتاجع عن ذلك وفقا ملا 

جاء يف بيان لجنة ”الناتو — أوكرانيا“. وتجدر االشارة اىل ان استخدام عبارة ”محاولة 

الضم“ وليس واقعة الضم القرسي يهدف اىل االشارة اىل الفشل التاريخي لسياسة موسكو 

والرشوط الغربية القاسية لعودتها إىل طريق التعاون االورويب العام.

وهذه الرشوط، اىل جانب الرشوط االخرى املتعلقة «بالسلوك الرويس» التي طرحت يف 

اطار قرار حلف شامل االطليس لوقف التعاون العميل قد تجرب موسكو عىل اغالق الباب. 

الهام يف  حينذاك سيخرس الطرف االخر ايضا وخاصة مع االخذ بعني االعتبار املوضوع 

األجندة األمنية — أفغانستان واالنسحاب املرتقب للقوات املقاتلة االمريكية وقوات الناتو 

بحلول نهاية عام 2014. ان الناتو يدرك ذلك جيدا عىل الرغم من قرار حلف الناتو حول 

أفغانستان، مبا يف مكافحة تهريب  التعاون يف  ان  اال  العميل مع روسيا.  التعاون  إنهاء 

املخدرات وعبور البضائع من أفغانستان، ومرشوع «الهليكوبرت» يجب أن يستمر. ووفقا 

أفغانستان بسبب وجود  التعاون يف  2014، سيستمر  أبريل   1 لتفسري فوغ راسموسن 

«مصلحة مشرتكة يف ضامن مهمتنا يف أفغانستان». السؤال اآلن ال يكمن يف عىل ماذا ميكن 

ان «يوافق» الناتو يف سياق اعادة النظر الشاملة يف العالقات مع روسيا، بل يف إذا ما كانت 

موسكو سرتغب أن ترد بااليجاب. وفعال، إذا كانت بروكسل تتحدث عن احتامل الحفاظ 

عىل التعاون «الفني» مع موسكو حول أفغانستان يف خارج اطار حلف شامل األطليس، 

فام الداعي الذي سيدفع روسيا للعودة إىل مجلس «روسيا — الناتو»الذي فقد حتى الحد 

االدىن من جدول اعامل التعاون االيجايب.

طبعا تستحيل العودة إىل العالقة القدمية بني روسيا والحلف، وهنا راسموسن يبدو محقا 

متاما. النموذج الجديد للعالقات الروسية الغربية واألزمة الحالية التي تعاين منها هذه 

العالقات ال يسمح بتاتا بتوقع وجود مخرج منها عن طريق تنشيط التعاون مع «القيمة 
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املضافة»، كام حدث بعد الحرب يف يوغوسالفيا، ثم جورجيا. لقد استنفذت روسيا وحلف 

شامل االطليس هذه املوارد. وإعادة التشغيل التي كللها نزاع اسايس دوري يف اوروبا ال 

ترتك فرصة لتحقيق اعادة تشغيل جديدة. بالنسبة لروسيا والناتو وكوسيلة دعم عسكري 

والسيايس للمنظومة األوروبية األطلسية يبدو مهام االن امر آخر، وهو االمتناع عن تصعيد 

الرصاع واملواجهة املتبادلة. وكام أكد أناتويل أنتونوف نائب وزير الدفاع الرويس «روسيا 

ستبني التعاون الالحق مع الناتو عىل الخط العسكري عىل أساس الخطوات العملية التي 

سيتخذها الرشكاء يف مجال «ردع روسيا».

والشك يف ان انجراف حلف شامل األطليس وروسيا يف اتجاه الردع املتبادل يعترب تحديا 

الكثريين منهم ليسوا عىل  الطرفني غري األوروبيني. يبدو واضحا االن أن  خطريا لرشكاء 

استعداد للموافقة عىل املوقف الغريب وعىل رد روسيا عليه. ان الرئيس األفغاين حامد 

كرزاي، عىل الرغم من اعتامده الواضح عىل الواليات املتحدة وحلف شامل األطليس، وعىل 

الرغم من الوضع الصعب جدا لبالده يف املرحلة االنتقالية اعرتف بنتائج االستفتاء يف القرم، 

وموقفه هذا يحمل الكثري من الدالالت. كيف وعىل أي أساس سيايس سيقوم الناتو (وفقا 

الدول  مع  واسعة  رشاكة  عالقات  «شبكة  بتطوير   (2010 لعام  االسرتاتيجي  للمفهوم 

ويف  العسكرية  السياسية  املبادئ  يف  تغري جذري  فعال  إذا حدث  العامل  يف  واملنظامت 

االولويات امليدانية للحلف؟ بغض النظر عن مستوى تأييد هذا الرشيك او ذاك وهذه 

الدولة او تلك ملوقف الناتو ميكن القول ان ازمة عالقات الحلف مع روسيا وظهور افاق 

ليس فقط  تغري  العسكرية،  االستعدادت  الطرفني مبا يف ذلك  بني  املتبادل  الردع  تزايد 

محتوى بل وطبيعة الرشاكة املحتملة املمكنة بني هذه الدول والحلف الذي يعلن نفسه 

كاقوى «28 دولة مستقلة وذات سيادة يف العامل».

Международная

ЖИЗНЬ
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القانون الدويل ومشكالت ضامن االمن 
املعلومايت الدويل

اندريه كروتسكيخ
سفري مهامت خاصة يف وزارة الخارجية الروسية، 

بروفيسور، دكتور يف العلوم التاريخية

اناتويل سرتيلتسوف
يف  املعلومايت  االمن  معهد مشكالت  مدير  نائب 
 ، نوسوف) لوما ) لحكومية  ا موسكو  معة  جا
والعلوم  التاريخية  العلوم  يف  دكتور  بروفيسور، 

التقنية والعلوم القانونية

تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل جميع  املبالغة يف تقدير  من الصعب فعال 

لها يف مجال  الواضحة  الفوائد  جوانب حياة اإلنسان واملجتمع والدولة. وباالضافة اىل 

التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية يجب القول ان تزايد دور تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت يف عاملنا املعارص يتضمن حتام مخاطر جديدة لألمن الدويل والوطني. لقد 

حصل العامل عىل دالئل حقيقية عىل أن األرضار الناجمة عن استخدام تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت بطريقة مخالفة مليثاق األمم املتحدة وكذلك لتنفيذ مآرب واغراض إجرامية 

وإرهابية ميكن أن يقارب بالرضر الناجم عن استخدام اكرث انواع االسلحة تدمريا. تتضمن 

قامئة «األهداف» املحتملة للهجامت مع استخدام االسلحة املعلوماتية ليس فقط موارد 

املعلومات يف شبكة االنرتنت بل الكثري من املنشآت البالغة االهمية والحيوية يف مجال 

ينمو  ذلك  والطاقة. وخالل  والنقل  الصناعة  الدول يف مجاالت  التحتية ملختلف  البنى 

باستمرار حجم مثل هذه التأثري الهدام ومستواه التكنولوجي.

ان كل الدول بدون اي استثناء تعرتف بحدة التهديدات ذات الطابع اإلجرامي واإلرهايب 

والعسكري السيايس يف املجال املعلومايت. وعىل مدى اكرث من 15 عاما تجري املناقشات يف 
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املجتمع الدويل حول سبل وطرق ضامن األمن املعلومايت الدويل، وخالل املرحلة الحالية 

تعترب املشكلة االساسية غياب القاعدة القانونية الدولية الشاملة واملتكاملة التي ميكن ان 

تضبط نشاطات الدول يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك جوانبها 

العسكرية.

وتقوم بدراسة هذه القضايا مجموعة من الخرباء الحكوميني تابعة لالمم املتحدة ومختصة 

يف شؤون االمن املعلومايت الدويل تشكلت يف عام 2014 وفقا للوثيقة «االنجازات يف مجال 

االتصاالت واملعلوماتية يف سياق األمن الدويل» التي تم اعتامدها باالجامع يف الدورة 68 

للجمعية العامة لألمم املتحدة. وتعترب روسيا الطرف املؤلف لهذه الوثيقة التي تحصل 

دامئا عىل دعم باالجامع ويف كل عام يزداد عدد الدول التي تنضم اىل قامئة مؤلفي الوثيقة 

(اكرث من 40 دولة يف عام 2014). تعقد مجموعة الخرباء الحكوميني التابعة لالمم املتحدة 

املختصة يف شؤون االمن املعلومايت الدويل اجتامعها الرابع (1). يف عام 2010 ، عندما كانت 

روسيا ترتأس املجموعة، اعتمد تقرير سمحت صياغته بوضع اساس للنقاش املوضوعي 

ترأس  الذي  ستوكس  د.  االسرتايل  الخبري  لتقييم  ووفقا  الدويل.  املعلومايت  االمن  حول 

املجموعة يف 2012-2013 فان تقرير املجموعة السابقة «مهد الطريق» ملناقشة املشاكل 

الستخدام  العسكرية  السياسية  الجوانب  ذلك  يف  مبا  املجال،  هذا  يف  إلحاحا  األكرث 

تكنولوجيات االتصاالت واملعلوماتية (2).

ونتيجة الرئاسة االسرتالية للمجموعة، بدورها، كانت وثيقة أرست االهتامم العام املشرتك 

من قبل الدول يف االستخدام السلمي لتكنولوجيات املعلوماتية واالتصاالت. وباإلضافة إىل 

ذلك، تم يف تقرير مجموعة الخرباء الحكوميني التوصل اىل اجامع بشأن قضية أساسية 

ومبدئية أخرى اي تطبيق معايري القانون الدويل يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

وتم يف الوثيقة تسجيل صيغة متوازنة: القانون الدويل بشكل عام ميكن ان يطبق يف هذا 

املجال. ولكن يجب صياغة مفهوم مشرتك لكيفية استخدامه، وكذلك تحديد االتجاه الذي 

يجب ان يتم تكييفه فيه إذا لزم األمر.

من الواضح انه ال ميكن لكل القواعد واملعايري القانونية التي وضعت لتطبق يف املجاالت 

التقليدية لنشاط االنسان، ان تستخدم بشكل تلقايئ يف املجال املعلومايت. ومل يتم بعد عىل 
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املستوى الدويل وضع وصياغة معايري استخدام القانون الدويل ومنهج تكييفه مع العالقات 

الدولية يف مجال استخدام تكنولوجيات االتصاالت واملعلومات. وال شك يف ان عدم وجود 

اعاله يعيق منع  التي تم تحديدها  املشاكل  يتعلق  الدويل فيام  للمجتمع  فهم مشرتك 

عدم  وكذلك  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  مع  الدولية  النزاعات  وقوع 

عسكرة املجال املعلومايت بشكل عام.

2014، يفرتض  أنشئت يف عام  التي  الجديدة،  الحكوميني  الخرباء  ان تفويض مجموعة 

دراسة التهديدات القامئة واملحتملة يف مجال أمن املعلومات واالجراءات املشرتكة املحتملة 

من اجل التخلص منها مبا يف ذلك املعايري والقواعد او املبادئ الخاصة بالسلوك املسؤول 

االتصاالت  تكنولوجيات  استخدام  ومسائل  الثقة  تعزيز  واجراءات  الدول  قبل  من 

واملعلوماتية خالل النزاعات، وكذلك كيف يتم تطبيق القانون الدويل يف مجال استخدام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من قبل مختلف الدول. يف محصلة 4 جلسات يجب 

عىل املجموعة صياغة التوصيات العملية التي يجب ان تصبح نتيجة التوافق الدويل يف 

هذا املجال.

يف مقالتنا هذه تم طرح استعراض مفصل للقضايا واملسائل الحرجة واملشكالت التي تظهر 

بسبب تطبيق القانون الدويل عىل املجاالت الرقمية. وتجري االن مناقشات نشيطة وحادة 

حول هذه املشكالت يف مختلف املحافل الدولية، وخاصة األمم املتحدة، وتعكس هذه 

املناقشات محاوالت الدول للعثور عىل «عالج» قانوين دويل ضد التهديدات يف املجال 

املعلومايت. والغرض من هذا املقال، ليس تقديم «وصفات» محددة، بل محاولة منهجة 

سري املناقشات الدويل للموضوع.

1. كيف يفرس االستخدام غري املرشوع لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ضمن ويف 

اطار املنظومة الحديثة للمعايري القانونية الدولية ؟

مل يتم بعد يف القانون الدويل وضع وصياغة مفاهيم عامة متعارف عليها حول الحرب أو 

الرصاع املسلح. وعالوة عىل ذلك ال يوجد تحديد عام معرتف به من قبل الجميع للحرب 

املعلوماتية عىل الرغم من أن هذه التعريفات وردت يف بعض الوثائق الدولية. هناك 
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ألن  وذلك  عام  تعريف  وصياغة  املعلوماتية  للحرب  املميزة  العالمات  لدراسة  حاجة 

االستخدام غري مرشوع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من اجل حل النزاعات بني الدول 

بالقوة يتسم بعدة خصائص تعيق عملية ضبطه القانونية:

• عدم وجود فرتة «ما قبل الحرب» وبالتايل عدم القدرة عىل تحديد بدء عمليات استخدام 

ذات الطابع العسكري؛

• القدرة عىل املرور عرب الحدود، اي وجود امكانية تنفيذ فعاليات قوة عدوانية من حيث 

الجوهر عىل اساس االستخدام غري املرشوع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدون انتهاك 

الحدود القامئة بني الدول؛

• عدم اعتبار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نوعا من االسلحة بحد ذاتها وهو ما يخلق 

التي نفذت مع استخدامها كهجوم  الصعوبات خالل تصنيف هذه «الهجمة « او تلك 

مسلح.

ولكن املميزات الخصوصية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال تلغي واقعة أن تحقيق 

هدف قهر الخصم او الحاق الهزمية به بواسطة اي حرب، مبا يف ذلك الحرب املعلوماتية، 

يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة، ومبدأ املساواة السيادي بني الدول.

2. هل ميكن تصنيف االستخدام غري املرشوع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كعدوان 

وفقا لقرار الجمعية العامة لالمم املتحدة رقم 3314 حول «تعريف العدوان» الصادر يف 

عام 1974؟

وفقا للامدة 2 من هذه الوثيقة يجري تصنيف ترصف الدول كعدوان عىل اساس مبادئ 

استخدام القوات املسلحة واالولية ومعايري الخطر والعداء، بغض النظر عام إذا كان قد تم 

اعالن الحرب ام ال. وطبعا ميكن استخدام هذه املبادئ وتطبيقها عىل مجال املعلومات، 

االعتبار خصوصية  بعني  األخذ  مع  تكييفها  لعملية  تحتاج  الوثيقة  معايري  بعض  ولكن 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وعىل النقيض من الفهم التقليدي للعدوان، ال يرتبط 

االستخدام غري القانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بإدخال القوات واستخدام القوة 

املسلحة يف باملعنى التقليدي، مام يجعل من الصعب تصنيف تأثري املعلومات بوصفها 

عمال من أعامل العدوان.
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3. هل ميكن استخدام مصطلح «السالح» نحو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟

يف الوقت الراهن تنعدم اية وثائق قانونية دولية تحدد هجامت الكمبيوتر كعمل من 

ان  السؤال.  اإلجابة عىل هذا  الصعب فعال  املسلح، ولذلك يصبح من  الهجوم  أعامل 

«استخدام  مثل  املختلفة  باملفاهيم  املتعلقة  املقررة  الدولية  القانونية  املبادئ  جميع 

والتسبب  السالح،  واستخدام  وجود  مسلح»،  و»هجوم  عدواين»،  و»عمل  القوة»، 

االعتداء  تنفيذ  تم  التي  الدولة  ارايض  احتالل  أو  الجسدي  األذى  من  معني  مبستوى 

والهجوم ضدها.

يستخدم مصطلح «الحرب املعلوماتية» يف عدد من الوثائق الدولية املعتمدة يف إطار 

منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول املستقلة، عىل سبيل املثال يف مرفق االتفاق حول 

التعاون يف مجال ضامن أمن املعلومات، بني البلدان األعضاء يف رابطة الدول املستقلة 

(بطرسبورغ، يوم 20 ترشين الثاين/نوفمرب 2013): «األسلحة املعلوماتية هي تكنولوجيا 

املعلوماتية». ويجب  الحرب  تنفيذ  املستخدمة بهدف  املعلومات واألدوات واألساليب 

القول ان تعريف «الحرب املعلوماتية « ورد يف املادة رقم 1 من االتفاق بني حكومات 

أمن  ضامن  مجال  يف  بالتعاون  والخاص  للتعاون  شنغهاي  منظمة  يف  األعضاء  الدول 

املعلومات الدويل (يكاترينبورغ يف يوم 16 حزيران/يونيو 2009)، وهو ينص عىل أن بوادر 

النقل واالتصاالت وإدارة منشآت  التأثري عىل أنظمة  الحرب املعلوماتية هي  وعالمات 

ومواقع الدفاع الجوي واملضاد للصواريخ وغري ذلك من املواقع الدفاعية والذي بنتيجته 

تفقد الدولة قدرتها عىل الدفاع عن نفسها يف وجه املعتدي، وال ميكنها االستفادة من حقها 

املرشوع يف الدفاع عن النفس، وبنتيجته ايضا يظهر الخلل يف عمل منشآت البنية التحتية 

للمعلومات، مام يؤدي إىل شلل منظومة االدارة وصنع القرار يف الدول وحدوث هجامت 

كمبيوترية ضد املواقع والبنى الفائدة الحيوية.

غري  باالستخدام  املتعلقة  األساسية  املفاهيم  لتعريف  واملطروحة  املقرتحة  املسالك  ان 

للسالم واألمن  تهديدا  التي تشكل  املعلومات واالتصاالت ألغراض  لتكنولوجيا  القانوين 

واالستقرار يف العامل، ميكن استخدامها من قبل املجتمع الدويل كأساس لصياغة التعريف 

العام للسالح املعلومايت.
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4. اية وقائع قانونية تتعلق باالستخدام غري املرشوع للتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ميكن ان تصنف كاستخدام للقوات املسلحة (باملعنى املقصود يف املادة 39 من ميثاق 

األمم املتحدة) وتعطي الحق يف الدفاع عن النفس (باملعنى املقصود يف املادة 51 من 

ميثاق األمم املتحدة)؟ كيف ميكن تحديد مستوى عتبة ومقدار الرضر، الذي يتم بعده 

اعتبار والتعامل مع استخدام غري مرشوع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبثابة «هجوم 

مسلح» (باملعنى املقصود يف املادة 51 من ميثاق األمم املتحدة)؟

يف حالة استخدام غري مرشوع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من الصعب تقييم األرضار 

املثال  امللموس (عىل سبيل  املادي وغري  بالطابع غري  الخسائر عادة تتسم  املادية، الن 

ترسب املعلومات الرسية إىل موقع ويكيليكس). ومن بني املهام امللحة و العاجلة التي 

استخدام  عن  الناجم  الرضر  مستوى  عتبة  تحديد  ذكر  ميكن  الدويل  املجتمع  تواجه 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبشكل يسمح بتصنيفه كعمل عدواين.

ويف هذا الصدد، يستحق دراسة منفصلة القرار الذي تم اعتامده من قبل دول الناتو 

بشأن نرش مبدأ الدفاع الجامعي (املادة 5 من معاهدة واشنطن) عىل املجال املعلومايت 

وهو امر يتعاكس ويتناقض مع موقف دول الناتو حول جدوى صياغة اتفاقات ووثائق 

دولية جديدة يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالستخدام «اآليل» ملعايري القانون الدويل 

املوجودة.

5. كيف يجب ان تكون الوقائع القانونية يف مجال االستخدام غري القانوين للتكنولوجيا 

التحتية املعلوماتية الحرجة، ليك تخلق  البنية  املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك ضد 

حق الدفاع عن النفس (باملعنى املقصود يف املادة 51 من ميثاق األمم املتحدة) وكيف 

متلك  والتي  املخولة  الدولية  البنيات  هي  وما  عليه؟  املوضوعي  الطابع  نرش  ينبغي 

بالطابع  تتسم  وجعلها  القانونية  للوقائع  القانوين  التقييم  عملية  تنفيذ  صالحيات 

املوضوعي؟

نعتقد انه من غري املمكن يف الوقت الراهن ان تقوم ايران (او اية دولة اخرى وقعت يف 

محلها) بتقديم شكوى اىل املحكمة الدولية ضد دولة واحدة او عدة دول قامت بتنظيم 

هجمة مع استخدام برنامج «ستكسنت» (Stuxnet) ضد اجهزة الطرد املركزي لتخصيب 
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اليورانيوم االيرانية، والنه و بسبب عدم وجود وغياب التنظيم القانوين الدويل للنشاطات 

يف هذا املجال وغياب كذلك السوابق من هذا النوع يبدو غري واضحا بتاتا الواضح ما هو 

نوع األدلة الالزم لتحقيق العدالة الدولية وكيف ميكن التحقق من موضوعية البيانات. 

هذه املشاكل تجعل من الصعب تنفيذ العدالة الدولية يف مجال االمن املنعلومايت الدويل 

ونتيجة لذلك تضطر الدول الختيار طرق غري قانونية للرد عىل الهجامت املعلوماتية.

6. كيف ميكن منع التامدي غري املرشوع من جانب بعض الدول يف مجال تصنيف وقائع 

القانوين للتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كحالة تسمح وتعطي حق  االستخدام غري 

الدفاع عن النفس؟ تنفيذ حق الدفاع عن النفس يشرتط رضورة صياغة ووضع معايري 

التحقق من صحة التربير والتناسب يف الرد.

7. هل من املمكن النظر اىل البنية التحتية املعلوماتية الوطنية كمنشأة عسكرية التي 

وخالل نشوب نزاع حول االستخدام غري املرشوع لتكنولوجيات االتصاالت واملعلومات ، 

ميكن استخدام ضدها «أسلحة التقليدية» أو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املخصصة 

لتدمري هذه املواقع واملنشآت؟

إمكانية  ضد  وحاميتها  عنها  الدفاع  يجب  التي  املعلوماتية  التحتية  البنى  ماهي   .8

أسباب  من  انطالقا  وذلك  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  القانوين  غري  االستخدام 

إنسانية؟

انطالقا من أن القانون اإلنساين الدويل يفرتض ضامن سالمة وامن السكان املدنيني وحامية 

املنشآت الحيوية واالساسية بالنسبة المن املدنيني (والتي تعترب املنشآت الحيوية يف مجال 

الدويل  القانون  وقواعد  معايري  ان  القول  منها)، ميكن  املعلوماتية جزءا  التحتية  البنى 

اإلنساين يف حاجة جدية للتكييف بسبب التطور الكبري لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

وخالل ذلك يجب االخذ بعني االعتبار ان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال ميكن أن 

تصنف كمنشآت ومواقع يف املفهوم املعروف وباملعنى املقصود يف القانون اإلنساين الدويل، 

الن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مصطلح معمم لتحديد واالشارة اىل عمليات معالجة 

وجمع  البحث  طرق  وكذلك  والحواسيب  الكمبيوتر  تكنولوجيا  أساس  عىل  املعلومات 

وحفظ ومعالجة وعرض ونرش املعلومات.
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9. كيف ميكن ضامن مراعاة مبادئ التناسب واالنتقائية خالل الهجامت اإللكرتونية؟ هل 

تشمل القيود الواردة يف القانون االنساين الدويل، عمليات استخدام مختلف انواع االسلحة 

املعلوماتية (عىل وجه الخصوص، القيود املرتبطة باستخدام األسلحة التي تسبب معاناة ال 

داعي لها، والتي تقتل بدون متييز)؟

10. كيف ميكن تجنب سوء االستخدام من قبل الدول عند تحديد الكيانات املسؤولة عن 

االستخدام غري القانوين للتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟

ان تصنيف االستخدام غري القانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كهجامت ارهابية او 

ذات طابع اجرامي يخرجها من نطاق تأثري القانون الدويل حول استخدام القوة وتأثري 

القانون اإلنساين الدويل ويسمح ومن جانب واحد، باتخاذ ارجاءات جوابية وهذا بدوره 

يشكل التهديد للسالم واألمن الدوليني.

11. هل يعترب استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بهدف احداث الخلل وزعزعة 

االستقرار االجتامعي والسيايس والنظام العام يف دولة أخرى كترصف غري قانوين وهل ميكن 

تصنيفه كتدخل يف الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة (باملعنى املقصود يف املادة 2 (4) 

من ميثاق األمم املتحدة)؟

املعلومات  لتكنولوجيا  القانوين  غري  االستخدام  كيان  تحديد  ضامن  ميكن  كيف   .12

واالتصاالت؟

ال شك يف غفلية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكنتيجة لذلك صعوبة تحديد هوية 

املعتدي قد تؤديان اىل نسب واقعة استخدام القوة اىل الدولة التي تم استخدام نظمها 

املعلوماتية خالل تنفيذ أغراض غري قانونية. ويبدو أن استخدام أرايض دولة ثالثة يف مثل 

هذه حالة ميكن ان يؤدي اىل مشاركتها يف الرصاع، ولكن ليس بتاتا تحميله مسؤولية االعتداء.

الثالثة التي تقدم نظمها املعلوماتية من أجل  13. كيف ميكن تحديد مسؤولية الدول 

االستخدام غري القانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟

السامح  بعدم  الدول  التزام  تكرس  دولية  قانونية  قواعد  الرضوري وضع وصياغة  من 

الستخدام الرشيحة الوطنية للمجال املعلومايت لتنفيذ هجامت املعلومات من قبل دولة 

أخرى ضد بلدان ثالثة.
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14. كيف ميكن تحديد مسؤولية الدول عن أفعال وترصفات األشخاص املعتمدين من 

قبلها الستخدام غري مرشوع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟

وفقا ملعايري القانون الدويل، تتحمل الدولة مسؤولية أنشطة الكيانات والهيئات التابعة 

لها، وكذلك األشخاص الذين يترصفون تحت مراقبة هذه الدولة. ومع ذلك، يبقى من 

املجال  او ذاك قد ترصف ويترصف يف  الشخص  كان هذا  إذا  ما  الصعب كثريا تحديد 

املعلومايت لصالح اي دولة أو تحت رقابتها.

15. كيف ميكن ضامن تنفيذ الحق يف حياد الدولة يف رشوط استخدام األطراف املتنازعة 

واألمن  السلم  ينتهك  بشكل  الدولة  لهذه  العائدة  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا 

الدوليني؟

ان حق الدول يف تنفيذ حقوقها يف الحياد، يف حالة تم استخدام نظمها املعلوماتية من 

انية  مشكلة  أخرى  قانونية  غري  أعامل  أو  الكمبيوتر  لتنفيذ هجامت  ثالثة  دول  قبل 

وملحة.

16. كيف ميكن التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني يف الرصاع الدائر يف املجال املعلومايت، 

مع األخذ بعني االعتبار غفلية استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوفر امكانية 

الوصول اليها؟

17. كيف ميكن تحديد مرسح العمليات العسكرية يف املجال املعلومايت؟

18. كيف ميكن تقييم العالقة بني االستخدام غري القانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

وتقويض السيادة الوطنية؟ وهل ميكن اعتبار مبثابة التدخل يف الشؤون الداخلية للدولة، 

للترصف الهادف اىل الوصول غري املرصح به إىل صندوق بريد زعيم الدولة أو شخصيات 

بارزة يف دولة معينة؟ هل يشكل ذلك تهديدا للسالم واألمن الدوليني، ويعترب عمال من 

أعامل العدوان، وتقويض سيادة الدولة؟ يبدو واضحا أنه ليس كل استعامل غري مرشوع 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يشكل هذا الخطر والتهديد ، بل فقط العمل الخطري 

اجتامعيا الذي يسفر عن عواقب وخيمة عىل نطاق وطني أو عاملي.

يشكله  الذي  التهديد  تقييم  يف  املفوضة  الوطنية  أو  الدولية  املؤسسات  هي  ما   .19

االستخدام غري املرشوع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض تشكل تهديدا للسالم 
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واألمن الدوليني، فضال عن اآلثار والعواقب املرتتبة عىل أمن دول منفردة بسبب انتهاك 

سيادتها وسالمة أراضيها و استقاللها السيايس وماهي املعايري االساسية للقيام بكل ذلك؟ 

انطالقا من أن الدولة بالذات تقوم يف املقام االول بتنفيذ القانون الدويل يف مجال األمن 

التقييم غري املناسب للعواقب ونتيجة لذلك، يظهر  القلق بشأن احتامل  الدويل، يظهر 

التهديد لألمن الدويل.

20. كيف وعن طريق اي متويل يفرتض ضامن تزويد الدول املحتاجة اىل املعدات يف مجال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والربمجيات والوسائل التقنية االخرى الرضورية ملواجهة 

تهديدات االستخدام غري القانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أغراض السياسية 

العسكرية واإلرهابية، ومن اجل ارتكاب جرائم كمبيوترية ؟ ما هي الوثائق القانونية 

التنظيمية والتقنية التي يجب أن تشكل أساس الترشيعات يف الدول املحتاجة؟

تكنولوجيا  استخدام  ومواجهة  مكافحة  بهدف  الجهود  توجيه  يجب  اتجاه  أي  يف   .21

املعلومات واالتصاالت يف أغراض إرهابية وجنائية؟

يعيق ذلك حاليا عدم وجود اإلطار واالساس القانوين الدويل املطلوب. ويجب القول ان 

احدى محاوالت وضع اداة فعالة متعددة األطراف يف هذا املجال كانت اتفاقية مجلس 

أوروبا حول جرائم اإلنرتنت عام 2001 (اتفاقية بودابست). ولكن وروسيا، وكالعديد من 

الدول االخرى، مل تشارك فيها بسبب عدم قبول أحد أحكامها الرئيسية، اي امكانية الوصول 

عرب الحدود إىل البيانات عند اجراء التحقيق، وهو ما يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة. 

وتتضمن املادة 32 يف إطار تقديم املساعدة املتبادلة، إمكانية الوصول عرب الحدود دون 

موافقة الطرف اآلخر اىل البيانات املتاحة للجمهور (نقطة «أ») أو البيانات املخزنة مبوافقة 

طوعية من الشخص الذي له سلطة قانونية يف الكشف عن البيانات (الفقرة «ب»). يف 

هذه الحالة أحكام املادة صيغت بطريقة غامضة مام يجعل من الصعب االدراك ملن يعود 

هذا السامح وكيف تم الحصول عليه وعىل اية موارد يرسي مفهوله وماهي صالحيات 

الشخص املذكور.

السامح  الواقع  يف  تعطي  املادة  هذه  أن  من  قلقها  عن  مرارا  روسيا  أعربت  لقد 

بالدخول إىل شبكة دولة أخرى، األمر الذي يشكل انتهاكا ملبدأ سيادة الدولة ويتعارض 
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الدول. وعالوة عىل ذلك، يظهر  العالقات بني  القائم يف  الرشاكة واالحرتام،  مع روح 

السؤال، الن تتحول اتفاقية بودابست إىل محاولة إلضفاء الرشعية عىل التجسس عىل 

ادوارد  السابق  االمريكية  االستخبارات  قيام موظف  سياق  عاملي؟ وخاصة يف  نطاق 

التي دلت ان هذه املحاوالت تجري فعال  الفضائح  العديد من  سنودن بالكشف عن 

عىل ارض الواقع.

التكنولوجيات  الرقمي وإدخال  وباإلضافة إىل ذلك، أدت رسعة وترية استخدام املجال 

الجديدة إىل أن اتفاقية بودابست باتت قدمية وعفا عليها الزمن. خالل فرتة صياغة هذه 

االتفاقية (1997-2001) كانت مجهولة الكثري من التهديدات العديدة ألمن املعلومات، مبا 

الجنائية. اجل مل تكن معروفة او مل تعط األهمية الالزمة. لقد  يف ذلك بعض الجرائم 

ظهرت أنواع جديدة من الجرائم يف مجال تكنولوجيا املعلومات، وخاصة استخدام املجرمني 

ملا يسمى بشبكات Botnet املصابة بربامج خبيثة ضارة تسمح عن بعد تنفيذ مختلف 

القانونية. وكذلك كمثال ميكن ذكر عدم وجود ما يشري يف  النشاطات والترصفات غري 

اتفاقية بودابست اىل اتخاذ االجراءات الالزمة ضد الرسائل املزعجة يف االنرتنت (سبام) وما 

يسمى بعملية « فيشينغ» وغريها.

ومن الصعب القيام باملكافحة الفعالة لألشكال جديدة من اإلرهاب يف املجال املعلومايت 

دون القيام بوضع تعريف قانوين لها، وبالتايل تجريم املفهوم بحد ذاته ومكوناته. ويجب 

القول ان اتفاقية بودابست ال تتضمن مثل هذه القواعد واملعايري. وباإلضافة إىل ذلك، 

تتضمن الوثيقة عملية معقدة الدخال التعديالت وهو ما يجعل ذلك يتم إال بعد التصديق 

اية  ادخال  الواقع  ارض  الصعب عىل  الشكل يصبح من  وبهذا  األصوات.  بأغلبية  عليه 

تعديالت عىل نص االتفاقية.

ويتزايد باستمرار عدد الدول التي تعرب عن التضامن مع روسيا يف حقيقة أنه ظهرت يف 

الوقت الراهن الحاجة امللحة لصياغة (تحت رعاية األمم املتحدة) اتفاقية حول مكافحة 

الجرمية يف املجال املعلومايت، التي من شأنها أن استبعاد األحكام األكرث إثارة للجدل من 

اتفاقية بودابست الشاملة مع االخذ طبعا بعني االعتبار بتجربتها اإليجابية، ويف الوقت 

الداخلية  التدخل يف الشؤون  السيادة وعدم  الوثيقة الجديدة ضامن  نفسه يجب عىل 
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للدول. هناك حاجة لوثيقة ذات شمول واسع عاملي تاخذ بعني االعتبار مواقف جميع 

البلدان وعىل أساس احرتام مبدأ سيادة الدولة.

إىل  الوصول  يف  والحق  والحرية،  األمن  بني  التوازن  إيجاد  مهمة  كيف ميكن حل   .22

املعلومات ومسؤولية الدول عن الترصفات يف املجال املعلومايت؟ وفقا لألحكام الواردة يف 

تقرير مجموعة الخرباء الحكوميني لالمم املتحدة يف مجال االمن املعلومايت الدويل الذي 

اعتمد يف عام 2013، يجب ان تسري جهود الدول لضامن األمن املعلومايت، جنبا إىل جنب 

مع حامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية. التجسس يف املجال املعلومايت، وتطاول 

الدولة عىل الحياة الخاصة للمستخدمني (وهو ما أصبح معروفا نتيجة كشف سنودن عن 

ذلك) متثل تهديدا حقيقيا لألمن املعلومايت وهو ما يجعل امرا ملحا موضوع صياغة معايري 

تتعلق بحامية حقوق االنسان والبيانات يف املجال املعلومايت. ويف هذا السياق، يستحق 

التذكري للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية (يف عام 1966) الذي تم فيه 

تثبيت حق اإلنسان يف حرية البحث وتلقي ونرش جميع أنواع املعلومات واألفكار، وكذلك 

املسؤوليات الخاصة املتعلقة بهذه الحقوق والتي ترتافق بعدد من القيود الالزمة الحرتام 

حقوق اآلخرين و سمعتهم، وكذلك لحامية أمن الدولة والنظام العام و صحة السكان 

وقيمهم االخالقية.

23. كيف ميكن ضامن تبادل املعلومات بشأن البنية التحتية املعلوماتية الحيوية والحرجة، 

بشكل ال يجعلها تتحول اىل صيد سهل للمهاجمني؟

ال شك يف ان هجامت الكمبيوتر ضد البنية التحتية املعلوماتية الحيوية والحرجة ميكن ان 

ترتك اآلالف من الناس من دون املاء والطعام والكهرباء. وحدوث خلل يف النظم املعلوماتية 

يف مجال ضامن عمل محطات الطاقة النووية واملنشآت املائية املختلفة ميكن أن يؤدي إىل 

وقوع اآلالف من الضحايا. ومن أجل ضامن السالم واألمن الدوليني يجب تثبيت التزام 

الدول باالمتناع عن شن هجامت عىل البنية التحتية املعلوماتية الحرجة. لكن تنفيذ هذا 

يتطلب تحديد هذه البنى التحتية، وتحديد معايري تصنيفها ونسب هذا املوضوع او ذلك 

اىل البنى التحتية الحيوية الحرجة الوطنية او الدولية، ولكن ذلك بدوره يهدد امن مثل 

هذه البنى التحتية ويجعلها «مفتوحة» للهجامت.
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وبالتايل، من الواضح أن املجتمع الدويل سيحتاج لفرتة زمنية طويلة لحل هذا التناقض. 

تنمو بشكل أرسع  الكمبيوترية  الهجامت  الحالة ضدنا. وترية  والوقت يعمل يف هذه 

بكثري من حركة املفاوضات الدولية بشأن هذا املوضوع. ويبدو أنه يجب بالتوازي مع 

«تكتيكات  تستخدم  أن  الحرجة  التحتية  بالبنية  املتعلقة  املشاكل  جميع  مناقشة 

الخطوات الصغرية»، عىل سبيل املثال، كتدبري أويل، يجب القيام بحامية البنية التحتية 

املرصفية وإبرام نوع من «اتفاق عدم اعتداء» بالنسبة للبنوك. ماهي الصيغة القانونية 

الدولية التي ميكن اضفاؤها عىل التزامات الدول يف هذا املجال؟ وكيف ميكن تنفيذها 

عىل أرض الواقع؟

املنتجات  يف  املكتشفة  الضعف  لنقاط  والقانوين  السيايس  التقييم  مشكلة  تظهر   .24

لتكنولوجيا  القانوين  التي ميكن استعاملها لالستخدام غري  املباعة  التكنولوجية  الربمجية 

املعلومات واالتصاالت. يف تقرير مجموعة الخرباء الحكوميني لالمم املتحدة يف مجال االمن 

املعلومايت الدويل لعام 2013 جرت االشارة اىل قلق املجتمع الدويل لوجود امكانية تزويد 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوظائف خفية ضارة ميكن استخدامها لإلرضار باألمن 

القومي وخفض مستوى امان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فضال عن تقويض الثقة 

بني االطراف املعنية يف مجال التجارة. كيف ميكن كشف الواقع ان هذا الضعف مل يتم 

وضعه بشكل متعمد مسبقا يف املنتجات بهدف الحصول الحقا عىل تفوق معلومايت؟ وما 

هي املعلومات حول نقاط الضعف املحتملة التي يجب أن يتم تقاسمها ويجب ان تكون 

مشرتكة بني الدول التي تسعى لعالقات «شفافة» يف مجال منتجات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت املوردة اىل السوق العاملية؟ كيف ميكن ضبط نظام تبادل املعلومات عن نقاط 

الضعف التي ال تغطيها االتفاقات السارية املفعول؟.

25. من املواضيع التي يروج لها الغرب بنشاط يف الساحات الدولية ميكن ذكر ما يسمى 

«بزيادة االمكانيات». ويجب القول ان االجراءات الرامية اىل تخطي «الفجوة الرقمية» بني 

التكنولوجي تبدو ملحة ويف غاية الرضورة  التطور  الدول ذات املستويات املختلفة يف 

ولكن كيف ميكن استبعاد احتامل استخدامها ألغراض خبيثة؟ كيف ميكن ضامن عدم 

تتلقاها  التي  للدول  الداخلية  الشؤون  للتدخل يف  ادوات  اىل  املساعدة  برامج  تحويل 
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والتمويه عليه؟ وبأي شكل ميكن تنفيذ التدابري الخاصة بتكوين امكانيات رقمية بدون ان 

يرتافق ذلك بتوسيع امكانيات وصول اجهزة االستخبارات املختلفة اىل البيانات واملعطيات 

الدولية، وهو ما  املتلقية للمساعدات  البلدان  الحكومية يف  باألفراد والهيئات  املتعلقة 

سيؤدي حتام اىل تقويض امنها القومي؟ ويف ذات الوقت تستعر مشكلة ضامنات االمن 

للدول املانحة. كيف ميكن منع ظهور «فرانكشتاين رقمي» ومنع استخدام التكنولوجيا 

املنقولة ضد الدول املانحة نفسها؟

26. ويظهر السؤال عن مدى تطابق النموذج الحايل إلدارة اإلنرتنت مع مصلحة ضامن 

القيام بإصالحه مع االخذ بعني  اتجاه يجب  اي  الدويل والوطني؟ ويف  املعلومات  أمن 

االعتبار امكانية املسلك «املتعدد الرشائح» لهذا املوضوع؟

27. بأية طريقة ميكن صياغة مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذاته بشكل اين 

ومحدد يف سياق التقدم العلمي والتقني وبشكل ياخذ بعني االعتبار، مبا يف ذلك، االنجازات 

املتحققة يف مجال الروبوتات والذكاء االصطناعي، وغريه؟

الخرباء  كينيا يف مجموعة  غيتاو ممثل  السيد ك.  بها  قام  التي  الدقيقة  للمقارنة  وفقا 

الحكوميني لالمم املتحدة يف مجال امن املعلومات الدويل يف الفرتة 2014-2015، فان 

تكنولوجيات املعلوماتية واالتصاالت تعترب ”الفريسة املتحركة“، وهي دينامية لدرجة أن 

املعايري والقواعد القانونية ال ميكنها دامئا ان تلحق يف الوقت املناسب وتقوم بعكس واقع 

املعلومات الجديدة بالشكل املطلوب والكايف. ولكن عىل الرغم من ذلك ال ينفي هذا 

االمر رضورة تنظيم العالقات بني الدول وفقا ملعايري القانون الدويل. ويف الوقت نفسه ال 

الثورة اإللكرتونية  العديد من أحكامه وضعت يف عرص ما قبل  إنكار حقيقة أن  ميكن 

وكانت تهدف أساسا إىل تنظيم العالقات الدولية التقليدية، بدون االخذ باالعتبار تأثري ما 

يسمى بالعامل االفرتايض عليها. والحقائق التكنولوجية الجديدة تتطلب تحسني وتعديل 

القانون الدويل القائم، إن مل يكن يف الروح، فعىل االقل يف الشكل.

مثة مشكلة يف غاية االهمية وهي صياغة تعاريف محددة يقر بها املجتمع الدويل للعديد 

من املفاهيم ومن بينها «السالح املعلومايت» و»الحرب املعلوماتية «و «العدوان املعلومايت» 
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وغريها. وكذلك تحتاج معايري القانون االنساين الدويل اىل تدقيق واغناء كبري بهدف جعلها 

تتوافق مع الوقائع الحالية. ويف بعض الحاالت من الرضوري وضع قواعد قانونية جديدة 

لتنظيم العالقات الدولية الناشئة يف املجال املعلومايت. ومن الرضوري أيضا وضع وصياغة 

نظام من التدابري واالجراءات من اجل موافقة وتكييف املبادئ العامة واملعايري املعرتف 

بها للقانون الدويل مع خصوصيات املجال الرقمي.

للقانون  بها  املعرتف  العامة  املبادئ  ان  ينطلق من  الرويس  الجانب  ان  القول  ويجب 

الدويل ” jus cogens“ املشتقة من ميثاق االمم املتحدة ومعايري القانون الدويل ذات 

استخدام  وعدم  للدول  الداخلية  الشؤون  التدخل يف  عدم  وبالذات  والصلة،  العالقة 

املجال  ويف  التقليدي  املادي  املجال  يف  ذلك  يف  مبا  ثابتة  تظل  بها  التهديد  أو  القوة 

الرقمي الجديد.

ووفقا للمعطيات التي وردت يف وسائل االعالم الدولية ميكن القول انه يوجد اليوم أكرث 

من 130 دولة تشارك يف عملية بناء وتقوية « العضالت االلكرتونية» وتقوم بالتمرن عىل 

مهارات الحرب اإللكرتونية. وتقوم بأخذ واعتامد العقائد املناسبة يف هذا املجال وتقوم 

كذلك بتكوين وحدات خاصة تدخل يف مهامها مامرسة الحرب املعلوماتية. وال ميكن 

بتاتا يف املجال املعلومايت التفريق و التمييز بني القدرات الهجومية والدفاعية. ومن هنا 

بالذات تأخذ مهمة نزع السالح يف الفضاء املعلومايت وموضوع اقرار االلتزامات القانونية 

منظمة حلف شامل  ويعمل خرباء  كبرية جدا.  وانية  اولوية  اهمية  املناسبة،  الدولية 

املعلومات  تقنني وتنظيم حرب  األطليس من اجل وضع مسالك ومناهج موجهة نحو 

(ومن بينها ميكن ذكر «توجيهات تالني حول تطبيق موافقة القانون الدويل مع الحرب 

اإللكرتونية).

ومن جانبها تقوم روسيا بالتصدي لذلك بالسياسة التي تهدف إىل منع املواجهة السياسية 

العسكرية يف املجال املعلومايت، وتثبيت يف منظومة القانون الدويل قواعد منع والتسوية 

الفعالية للنزاعات مع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وميكن القول ان بعض 

هذه القواعد القت االنعكاس يف االتفاقية الخاصة بضامن االمن املعلومايت الدويل التي 

اللقاء  يكاترينبورغ يف  2011 يف  ايلول/سبتمربعام   22-21 االتحادية يف  روسيا  قدمتها 
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(3). ومببادرة من  االمن  العايل املسؤولني عن مواضيع ومسائل  املستوى  الدويل ملمثيل 

الدول االعضاء يف منظمة شنغهاي للتعاون قدمت «قواعد السلوك يف مجال ضامن أمن 

املعلومات الدويل» (4) التي تم وزيعها خالل الدورة الـ66 للجمعية العامة لألمم املتحدة 

يف عام 2011 كوثيقة رسمية.

مع األخذ يف االعتبار ديناميكية االتجاهات السلبية يف البيئة الرقمية، فمن الرضوري يف 

هذه املرحلة نقل املناقشة القانونية العامة الجاري يف االرسة الدولية اىل الطريق العميل 

مع االنتقال لتحقيق نتائج ملموسة محددة.

«الالعودة» عىل طريق عسكرة  نقطة  نقطع  ان  وقبل  ذلك برسعة  تحقيق  املهم  من 

املجال املعلومايت.

املصادر:
1 يف فرتة سابقة يف 2004-2005، ويف 2009-2010، و 2013-2012.

2 خطاب يف جلسة اللجنة األوىل للجمعية العامة لألمم املتحدة يف أكتوبر 2013.
3 االتفاقية الخاصة بضامن األمن املعلومايت الدويل (مفهوم). اقرت يف 22.09.2011

URL:http://mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/ 542df9e1
3d28e06ec3257925003542c4!OpenDocument

4  قواعد السلوك يف مجال ضامن األمن املعلومايت الدويل: رسالة من املمثلني الدامئني لكازاخستان وقريغيزستان 
والصني وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان يف األمم املتحدة يف 12 أيلول 2011 موجهة اىل السكرتري العام 

لالمم املتحدة.
URL:http://rus.rusemb.org.uk/data/doc/internationalcoderus.pdf // A/66/359

Международная
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مراعاة حقوق اإلنسان أو ضامن األمن: 
ايهام أكرث أهمية؟ 

تجربة الواليات املتحدة يف الداخل 
وعىل الساحة الدولية

يكاترينا فيسوتسكايا
التحديات والتهديدات  ملحق يف مديرية شؤون 

الجديدة لوزارة الخارجية الروسية

دانيال موكني
لتحديات  ا شؤون  مديرية  يف  قسم  رئيس 

والتهديدات الجديدة لوزارة الخارجية الروسية

إيليا روغاتشيف
والتهديدات  التحديات  شؤون  مديرية  مدير 

الجديدة لوزارة الخارجية الروسية
dnv@mid.ru

الدبلومايس  تحظى مشكالت حقوق اإلنسان منذ فرتة طويلة بقدر ساخن من الرصاع 

والسيايس. اال ان احدى مجاالت األمن وبالذات مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة** 

كانت تعترب (وما تزال تعترب كذلك من قبل بعض الخرباء) غري مسيسة، ويقال انه من 

االسهل عىل الدول هنا ان تتفق فيام بينها. ولكن الوضع تغري عىل مدى السنوات القليلة 

*التحديات والتهديدات الجديدة يف هذه املقالة تعترب: املخاطر التي تهدد امن الفرد واملجتمع والدولة القادمة 
من جهات غري حكومية (مع كل رشطية هذا التقسيم) اي تلك التي تنتمي واىل حد كبري اىل املستوى الجنايئ 
القانوين واالرهاب وكذلك التطرف القرسي الذي يغذيه وانتشار الفكر املتطرف يف الوعي االجتامعي، وانتاج 
وتداول املخدرات بشكل غري مرشوع، والجرمية عرب الحدود، والقرصنة البحرية، والجرائم يف مجال االنرتنت 

والتكنولوجيات املعلوماتية.
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املاضية: مشكلة العالقة بني حقوق وحريات االنسان، من جهة، وتدابري ضامن األمن، من 

جهة أخرى، دخلت يف مجال مواجهة تام. ويتجىل هذا بشكل واضح يف مختلف املحافل 

الدولية (األمم املتحدة ومجلس أوروبا ومنظمة األمن والتعاون االورويب )، التي تشتعل 

فيها النقاشات حول حقوق اإلنسان والتقيد بها يف سياق مكافحة اإلرهاب. واستخدمتها 

بعض الدول كأداة للضغط السيايس. يف هذا املعنى يعترب خط

الواليات املتحدة، منوذجيا بالنسبة لكل الغرب تاريخيا (او بحد ذاته)، خاصة بعد مقارنته 

مع الوضع الحقيقي يف هذا املجال يف الدولة املذكورة.

يف ظروف التهديد اإلرهايب املتواصل وتزايد التهديدات األخرى ذات الطبيعة الجنائية ، 

انخفاض  النتقادات حادة عىل  املتحدة،  الواليات  الدول، ومن عددها  تعرضت عدة 

تعزز  واخذت  الفرد،  حامية  وهي  للدولة،  الرئيسية  املهام  احدى  أداء  يف  الكفاءة 

امكانياتها الرقابية مبا يف ذلك يف مجال هيئات حامية القانون. انها عملية موضوعية. 

تفسريه  اإلنسان يف  السياسة مع حقوق  لهذه  التضارب  بعض  يظهر  الواقع،  وهنا، يف 

رضبة  تحت  من  نفسها  لسحب  واشنطن  احتاجت  عندما  الدميقراطي.  لليربايل  ا

االنتقادات من قبل املدافعني عن حقوق اإلنسان، قامت بذلك بسهولة، واستخدمت 

اىل  ولجأت  أخرى،  بلدان  يف  الوضع  اىل  االنتباه  نقلت  املجربة:  االمريكية  الطريقة 

املطالبة بصوت عال  الرضوري  كان من  املشكلة.  بتسييس  املزدوجة، وقامت  املعايري 

ما،  مكان  ما ويف  احد  قبل  انتهكت من  التي  الليربالية  الدميقراطية  الحريات  مبراعاة 

والتحدث عن أولئك الذين ال يراعون هذه الحقوق وكل ذلك من اجل رصف األنظار 

عن الوضع يف الواليات املتحدة وعدم احرتامها لحقوق االنسان داخل اراضيها. وكلام 

ازداد التضييق عىل حقوق االنسان داخل الواليات املتحدة، زاد النقد االمرييك لالخرين 

املتحدة  الواليات  كان يجب خلق خلفية سياسية مالمئة بشكل يسمح مبعاملة  حدة. 

بطريقة ومعاملة الدميقراطيات غري املتطورة بطريقة أخرى. عىل سبيل املثال، عندما 

كانة مكافحة اإلرهابيني داخل روسيا يف ذروتها، ابدى الغرب بقيادة الواليات املتحدة 

شكوكه: اال تقمع موسكو املناضلني يف سبيل الحرية؟ ووضعت هذه الفلسفة يف العديد 

غريب،  وأبو  جوانتانامو  معتقالت  واما  الدولية.  املنظامت  مختلف  يف  الوثائق  من 

املكتظة بالسجناء املتهمني بارتكاب جرائم ضد قوات التحالف الغريب فقد تم انتهاج 
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مسلك اخر نحوها: بهذا الشكل ميكن مكافحة االرهاب اما بعض املخالفات واالنتهاكات 

فسينظر فيها الحقوقيون الحقا.

ما يسمى بالدميقراطيات املتقدمة واملتطورة بقيادة الواليات املتحدة، قامت يف الواقع 

بوضع باقي العامل كله امام االختيار- اما ان تقوموا مبراعاة حقوق االنسان (الحديث طبعا 

يدور يف املقام االول عن الحقوق والحريات الشخصية) وحينذاك ستعتربون معنا يف صف 

واحد، او لتقوموا بتضييق الخناق، يف محاولة لتحقيق مستوى أعىل من األمن، وحينذاك ال 

محالة من انتهاك حقوق اإلنسان وهذا يعني انكم ضدنا.

يف الواقع، هذا انفصام قاس وجامد يحاولون فرضه علينا ويرمونه نحونا ويجب علينا ان 

نرفضه مع ابداء واالشمئزاز — هذا كذب وتزييف مطلق بل ميكن القول أنه ببساطة 

االمن وحقوق  يلغي  ان  الرضوري حتام  ليس من  انه  الحقيقة تكمن يف  غري موجود. 

االنسان بعضهام البعض بل عىل العكس ميكن القول ان احدهام يكمل االخر. عندما 

يطالبونا بالرد عىل السؤال: االمن أو الحقوق والحريات الشخصية، الجواب طبعا يقول 

هذا وذاك معا. املستوى العايل من االمن ال يهدد بتاتا بل يعزز مراعاة و احرتام حقوق 

بتاتا يف سياق مكافحة  تذكره  الغربية  الدول  امر ال تحب  الحياة وهو  اإلنسان: حق 

الغربية  الدول  عن  صدرت  التي  االخرية  املبادرة  املثال  سبيل  عىل  لنأخذ  االرهاب. 

واملتعلقة مبنع دفع الفدية املالية لالرهابيني لقاء االفراج عن الرهائن. وميكن القول انه 

وبفضل الضغوط الدبلوماسية من الجانب الرويس عرث عىل مكان ملقولة حق االنسان يف 

الحياة، يف اطارها.

ان الواليات املتحدة والدول الغربية األخرى، وفيام يتعلق بحل مشكلة التناسب و العالقة 

بني الحقوق والحريات وتدابري ضامن االمن، قامت ومنذ فرتة طويلة بحلها لنفسها عن 

طريق اختيار تعزيز الرقابة والوظائف الرقابية من جانب اجهزة الدولة. لقد قامت هذه 

الدول وتحت شعار مكافحة االرهاب بفرض اجراءات مريعة وصارمة. وهذه االجراءات 

غالبا من تنتهك القانون الدويل والترشيعات الداخلية للدول املذكورة. واملوقف الفعيل 

للدول الغربية يقول: ميكن تقييد حقوق اإلنسان والحريات الشخصية ملصلحة ضامن امن 

املجتمع. لقد اعرب عن هذا الرأي رئيس وزراء اسرتاليا ايبوت الذي اعلن مؤخرا:»يجوز 

وضع االمن فوق الحرية» (1). يف الواقع، باتت
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الحقوق والحريات يف العامل الغريب مقيدة ومقصورة ليس اقل بل اكرث مام هو عليه الحال 

يف الدول االخرى التي «مل تنل رشف» ان تسمى بالدول الدميقراطية والتي والحق يقال 

باتت تطمح بهذا اللقب اقل فأقل.

فيام يخص انتقاص حقوق مواطني الدولة وحقوق األجانب تقف الواليات املتحدة يف 

املقدمة بدون منازع بني الدول الغربية. هناك (يف الواليات املتحدة) فرضت رقابة شديدة 

ووفقا  للمواطنني.  الشخصية  والبيانات  واملمتلكات،  واملساكن  واملراسالت  التنقل  عىل 

ملثال الواليات املتحدة ميكن ان نبني كيف يجري، من اجل ضامن االمن مع استخدام 

استخدام  ذلك  يف  مبا  املبتكرة،  واألساليب  الفائقة  التقليدية  امليدانية  االجراءات 

والطائرات  املعلوماتية  االتصاالت  تكنولوجيات  ضمنها  ومن  الجديدة،  التكنولوجيات 

بدون طيار (االجهزة الرسمية االمريكية املجهزة فنيا بشكل جيد مل متتنع عن استخدام 

كل هذه الرتسانة التقنية الغنية).

موظف  فضحها  التي  الرسية  املواد  بفضل  خاص  بشكل  معروفا  ذلك  كل  اصبح  لقد 

الهام لألدلة  االستخبارات االمريكية السابق ادوارد سنودن. تعترب هذه املواد املصدر 

جانب  من  للمعلومات  املرشوع  غري  الجمع  حاالت  من  العديد  عىل  لوثائقية  ا

عىل  املرشوع  غري  واالطالع  الهاتفية  املكاملات  عىل  والتنصت  األمريكية  االستخبارات 

رسائل الربيد اإللكرتوين. لقد كشف سنودن عن االمكانيات غري املحدودة املتوفرة لدى 

به  يعلم  االنرتنت وبشكل ال  الشاملة ملجال  املراقبة  االمريكية يف مجال  االستخبارات 

الراي العام.

ان الحكومة األمريكية تتخذ هذه االجراءات تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب. وبفضل تزايد 

حجم املعلومات التي تجمعها االستخبارات االمريكية بات يوجد اكرث من مليون شخص يف 

قاعدة البيانات االتحادية عن االشخاص الذين يشتبه بضلوعهم يف االرهاب مبا يف ذلك 25 

الف شخص من االمريكيني. وخالل ذلك مل يتم اثبات وجود

موظفو  ارص  لقد   .(2) القامئة  من  شخص  الف  لـ280  االرهابية  املنظامت  مع  عالقة 

الحصول عىل  اىل  يهدف فقط  املراقبة  برنامج  أن  األمرييك عىل  القومي  األمن  وكالة 

املخدرات  وعصابات  الدوليني  باالرهابيني  عالقة  لهم  الذين  األشخاص  عن  معلومات 

ماليني  ان  تبني  الرسية  الوثائق  بنرش  سنودن  قام  ان  بعد  ولكن  املنظمة.  والجرمية 
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االمريكيني وقعوا يف شبكة وكالة االمن القومي عىل الرغم من عدم وجود اية عالقة 

لهم بالجرمية واالرهاب.

تقوم الدولة (يف الواليات املتحدة) مبساعدة االجهزة االمنية املختصة بفرض رقابة دامئة 

عىل مواطنيها وتجمع كل املعلومات املمكنة عنهم، مبا يف ذلك املعلومات ذات الطابع 

الشخيص. قامت وكالة االمن القومي بالتقاط مكاملات ورسائل من األمريكيني ونتيجة 

املذكورة عىل معلومات ضخمة: من تحديد  الوكالة  املعلومات حصلت  معالجة هذه 

اماكن تواجد املشرتكني اىل أرقام بطاقات االئتامن الخاصة بهم. لقد تلقت وكالة األمن 

خططهم  وعن  املحمول،  الهاتف  شبكات  زبائن  تحركات  عن  معلومات  القومي 

(3). وخالل ذلك  املالية  لديهم وعن تحويالتهم  الهاتفية  االرقام  السياحية وعن دفاتر 

كانت الوكالة تلتقط املكاملات من هواتف االشخاص الذين مل يشتبه بضلوعهم يف أي 

أنشطة غري قانونية (4).

ويلفت النظر ان برامج وكالة األمن القومي لجمع املعلومات عن املكاملات الهاتفية لالفراد 

يف جميع أنحاء العامل مل يلعب اي دور هام او كبري يف مجال مكافحة اإلرهاب، كام جاء 

عىل لسان ممثيل االجهزة االمنية االمريكية. لقد نرشت اإلدارة األمريكية تقريرا يتضمن 

االستنتاج بأن جمع البيانات عن ماليني املكاملات الهاتفية للمواطنني االمريكيني « لعب 

ادىن واقل دور يف منع الهجامت» (5).

يجري تتبع ليس املكاملات الهاتفية فحسب. تقوم الهيئات االمنية االمريكية عمليا بفرض 

رقابة كاملة عىل الحركة يف اإلنرتنت يف الواليات املتحدة. ومتلك وكالة االمن القومي برامج 

تسمح بالتقاط كميات هائلة من املعلومات. ومع كل ذلك تقوم الوكالة بتوسيع قدراتها 

التقنية بشكل مستمر. عىل سبيل املثال، هناك برنامج اسمه املشفر

تحميل  وبالتايل  الكمبيوتر  اجهزة  ماليني  بإصابة  آيل  بشكل  يسمح  وهو   «Turbine»

املعلومات منها يف جميع أنحاء العامل، اما برنامج «XKeyscore» فيسمح عمليا مبراقبة 

كل ترصفات اي مستخدم فريد لالنرتنت وجمع كل املعلومات الالزمة عنهم مبا يف ذلك 

محتوى رسائل الربيد اإللكرتوين واملراسالت يف الشبكات االجتامعية.

متلك وكالة األمن القومي القدرات الفنية التي تسمح عن بعد تنشيط ميكروفون وكامريا 

الفيديو عىل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر املحمولة، ناهيك عن احتامالت املراقبة 
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عرب نظام تحديد املواقع (نظام املالحة الفضائية االمرييك GPS) ومن املعروف ان هذا 

النظام موجود يف كل االجهزة النقالة الحديثة. ولتحقيق نفس االغراض ميكن استخدام 

االجهزة االلكرتونية يف املكاتب واملنازل (الطابعات والفاكس واجهزة التلفزيون)* 

ويتكون لدى املرء االنطباع بأن األساليب التي تستخدمها وكالة األمن القومي، ال تختلف 

الشخصية  البيانات  يرسقون  الذين  اإلنرتنت  مجرمي  أساليب  عن  الجوهر  حيث  من 

ملستخدميه. عىل سبيل املثال تعمد الوكالة اىل ارسال رسائل سبام من اجل نقل عدوى 

برامج تجسس اىل اجهزة كمبيوتر بعض املستخدمني وتقوم بالتسلل اىل الحركة يف االنرتنت 

بني مقدمي الخدمة وتغري املستخدمني بالدخول اىل مواقع مزيفة.

وميارس مكتب التحقيقات الفدرايل االمرييك نشاطاته ايضا يف هذا املجال. وتحت ذريعة 

مكافحة اإلرهاب والتجسس قامت املحكمة اعتبارا من عام 2007 وبطلب من هذه الهيئة 

االمنية بالزام رشكات االتصاالت بان تقدم يوميا املعلومات عن دفع وتسديد قيمة جميع 

املكاملات الهاتفية للمستخدمني، عىل الصعيدين املحيل والدويل. وتضمنت الربامج األخرى 

وكان مبقدار  اإلنرتنت.  وأنشطة  اإللكرتوين  الربيد  رسائل  معلومات مامثلة حول  جمع 

االجهزة االمنية االمريكية سحب محتوى االتصاالت بكل حرية وسهولة ، حتى يف حالة 

تستطيع  ذلك،  إىل  باإلضافة  املستخدمني.  قبل  من  مشبوهة  نشاطات  أي  وجود  عدم 

الجهات االمنية أن تطلب املعلومات املتعلقة بسجالت رشاء الدفاتر والكتب ومعطيات 

امللفات الطبية للمواطنني وغريها.

وتجدر االشارة اىل ان الهيئات االمنية االمريكية كانت تحصل عىل املعلومات الشخصية 

للمواطنني األمريكيني واألجانب بفضل التعاون الوثيق مع الرشكات الخاصة الكبرية (مبا يف 

ذلك «غوغل»، «مايكروسوفت»، «ياهو»، «سكايب»، «فرييزون»). لقد تم التوقيع عىل 

اتفاقات غري معلنة معها حول نقل املعلومات عن الزبائن.

وتجري مراقبة املواطنني يف الواليات املتحدة ليست فقط يف مجال االتصاالت. عمليا قامت 

هذه الدولة بتنفيذ مفهوم «األخ األكرب» الذي يعرف كل يشء عن مواطنيه. ويقوم البزنس 

بتقديم وتوفري املعلومات عن زبائنه واملتعاملني معه ويصل االمر حتى اىل االبالغ عن 

*مثال، نرشت املواد الخاصة بهذا املوضوع يف املواقع التالية:
 The Washington Post (washingtonpost.com); The Guardian (theguardian.com); The Intercept
(firstlook.org/theintercept/).
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املواد الغذائية واالدوية التي يشرتيها املواطن وماهي الكتب التي يقوم مبطالعتها واين 

يفضل االسرتاحة واالستجامم. ولكن عىل ما يبدو وهذا كله ال يكفي، و يخطط لزيادة عدد 

كامريات املراقبة يف جميع شوارع املدن األمريكية. ويجري تربير هذه الخطة مرة أخرى 

ومن جديد برضورة ومتطلبات الحرب عىل اإلرهاب وضامن أمن املجتمع. ويف القريب 

العاجل سيزداد عدد كامريات املراقبة، التي تتبع بسهولة تحركات أي شخص. وقام عمدة 

نيويورك السابق م. بلومبريغ بالتعليق عىل هذه املشكلة عند التحدث عن هذه املدينة 

ال».  ام  يعجبنا  كان  مكان سواء  كل  الكامريات يف  5 سنوات سرنى هذه  «بعد  وقال: 

والكامريات توجد ليس عىل املباين فقط، بل وعىل منت طائرات بدون طيار. وقال العمدة 

السابق: «يجب ان تعتادوا عىل كل ذلك» (6).

ويجب القول ان السلطات االمريكية تتصدى بحزم وقسوة وتعاقب بشدة اية مخالفة 

وذلك من أجل ضامن القانون والنظام والسالمة العامة يف الواليات املتحدة. واما التدابري 

التي تتخذ بحق الذين ينتهكون القانون مرارا وتكرارا، فهي يف غاية القسوة والشدة فعال. 

ارتكاب  الثالث»: عند  الواليات االمريكية تطبق قاعدة ما يسمى «بالرضبات  يف بعض 

الجرمية للمرة الثالثة وبغض النظر عن خطورتها يحكم عىل املتهم تلقائيا بالسجن ملدة 

ترتاوح من 25 عاما اىل السجن املؤبد. وبالتايل قد يحكم باملؤبد عىل شخص ارتكب جرمية 

ال تتسم بالعنف عىل سبيل املثال رسق اي يشء بسيط — زوج جوارب او قطعة بيتزا، 

ولكنها كانت تلك جرميته الثالثة ولذلك يجب ان يقيض فرتة طويلة يف السجن (7).

وقد أدى هذا الترشيع الصارم إىل وصول عدد السجناء الذين يقضون العقوبات يف السجون 

االمريكية عىل مختلف املستويات اىل حدود 2.2 مليون شخص — وهو مستوى غري مسبوق 

يف العامل، و مع االخذ بعني االعتبار مختلف أشكال اإلفراج املرشوط ميكن القول ان إجاميل 

عدد السجناء يف الواليات املتحدة يقارب 7 ماليني شخص (8). يف هذه الواليات املتحدة 716 

سجينا مقابل كل 100 الف شخص. هذا اعىل مؤرش يف هذا املجال يف العامل (9). وحكم عىل 

159 الف شخص بالسجن املؤبد وثلثهم يحرم عليهم إمكانية اإلفراج املرشوط (10). وأكرث من 

نصف السجناء الذين يقضون عقوبات بسبب جرائم غري عنيفة الطابع.

النجاح يف مكافحة  القضائية مل تصبح مفتاح  ومع ذلك، فإن هذه الرصامة يف االحكام 

الجرمية. يف الواليات
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املتحدة ترتكب 4,7 جرمية قتل بشكل متعمد لكل 100 الف شخص من السكان اما يف 

كندا واسرتاليا (حيث القانون ليس بالرصامة االمريكية) فيبلغ هذا املؤرش 1,6 و1,1 عىل 

التوايل (11). وامللفت للنظر أن من بني السجناء يف السجون االمريكية هناك عدد كبري من 

الذين ينتمون ألصول افريقية وامريكية التينية واسيوية. وتدل معطيات وزارة العدل 

األمريكية، عىل ان حوايل ثلث االمريكيني من اصول افريقية الذكور يدخلون السجن ولو 

ملرة واحدة خالل حياتهم كلها (12).

ويجب القول ان تطبيق تدابري الرقابة عىل أساس االنتامء العرقي او القومي أو الديني أو 

الجنسية — هو جانب منفصل من مشاكل انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل الدولة يف 

الواليات املتحدة. يف اب/أغسطس، هزت املجتمع األمرييك األحداث مدينة فريغسون، 

حيث وقعت أعامل الشغب عنيفة بعد ان قتل احد رجال الرشطة فتى قارص اعزل من 

املدينة  %70 من سكان  الشديد الن  االمتعاض  اثارت  الجرمية  افريقية. وهذه  اصول 

ينحدرون من اصول افريقية ولكن عىل الرغم من ذلك هناك فقط 6 زنوج من بني رجال 

الرشطة البالغ عددهم 53 شخصا (13).

الحالة ليست الوحيدة — لنتذكر عىل سبيل املثال أحداث عام 1992 يف لوس  وهذه 

أنجلوس، حيث قام أربعة من رجال الرشطة برضب رجل امرييك من اصل افريقي وتم 

بعد ذلك تربيرهم يف املحكمة واطالق رساحهم وهو ما اثار مترد عرقي حاد الطابع يف 

املدينة ونجم عنه مقتل 54 شخصا وخسائر مادية بلغت مليار دوالر (14).

ويجب القول ان أجهزة االستخبارات يف الواليات املتحدة وبعض الدول الغربية األخرى 

تستخدم خالل مكافحة االرهاب، ما يسمى بعمليات تنميط املواطنني- حينذاك يقع الفرد 

تحت رقابة االجهزة االمنية فقط بسبب االنتامء الديني او االثني او القومي. يف الواليات 

املتحدة يجري وتحت غطاء االشتباه باالرهاب او التجسس، دس العمالء يف املنظامت 

الدينية او السياسية ويجري وبشكل حاد ورشس كذلك فرض القيود عىل حرية الكلمة 

وحرية التعبري والدين والحق يف التجمع.

11 سبتمرب  بعد هجامت  للمسلمني.  بالنسبة  االستخبارات  أجهزة  نشاط  النظر  يلفت 

عام 2001 قام مكتب التحقيقات الفدرايل وبالتعاون مع وكالة االستخبارات املركزية 

ورشطة نيويورك بتنفيذ برنامج تحديد والكشف عن اإلرهابيني بني املسلمني يف واليات 
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الية للمساجد املوجودة هناك  نيويورك ونيوجرييس وبنسلفانيا وجرت عملية تصنيف 

كمصادر للتهديدات اإلرهابية.

يف هذا الصدد، من املستحيل عدم التطرق اىل تقرير ملفت جدا للنظر تحت عنوان «وهم 

العدل: انتهاكات حقوق اإلنسان يف الواليات املتحدة خالل محاكمة اإلرهابيني» نرشته يف 

متوز/يوليو منظمة حقوق اإلنسان «هيومن رايتس ووتش» (15). وفيه تم فضح وأساليب 

االمريكية  االمنية  االجهزة  قيام  ذلك  يف  مبا  االمريكية  االرهاب  مكافحة  هيئات  عمل 

بتحريض ودفع بعض املسلمني االمريكيني اىل ارتكاب الهجامت االرهابية ومن ثم القيام 

بشكل ناجح بالتصدي لعواقب هذه الهجامت. وقامت الهيئات االمنية االمريكية بتشجيع 

املسلمني رسا عىل ارتكاب االعامل االرهابية وتقوم مبامرسة الضغوط عليهم بل وحتى 

تدفع لهم املال يف بعض االحيان ليك يقوموا مبحاوالت تنفيذ هذه االعامل االرهابية. ويركز 

مكتب التحقيقات الفدرايل خالل ذلك عىل االشخاص الضعفاء مبا يف ذلك الذين يعانون 

من اضطرابات عقلية او الذين يعيشون يف فقر أو من كان لهم ماض إجرامي.

ومن األمثلة الصارخة عىل مثل هذه النشاطات من قبل هيئات حامية القانون االمريكية 

ميكن ذكر قضية «رباعي نيوبورغ» الذي خطط الرتكاب سلسلة من الهجامت عىل املعابد 

القايض، قامت  الحالة، وفقا ملا قاله  امريكية. يف هذه  اليهودية وضد قاعدة عسكرية 

الحكومة االمريكية بالتخطيط للجرمية ، وقدمت كل الوسائل الالزمة الرتكابها وإزالة كل 

العقبات املمكنة» (16).

وهناك مثال صارخ آخر وهو قضية رضوان فردوس الذي حكم عليه بالسجن ملدة 17 عاما 

بعد ان اعرتف بوجود نية لديه بتفجري احد املباين الحكومية يف الواليات املتحدة هذا عىل 

الرغم من أنه كان يعاين من االضطرابات النفسية. لقد قام مكتب التحقيقات الفيدرايل 

بارسال عميل له اىل املسجد الذي كان رضوان فردوس يزوره وقام العميل القناع الشاب 

والكونغرس  البنتاغون  عىل  الهجوم  خطة  معه  ووضع  االرهايب  العمل  بتنفيذ  املريض 

ناسفة وهمية لرضوان  الالزم وعبوة  املال  الفدرالية  التحقيقات  األمرييك. وقدم مكتب 

فردوس وبعد ذلك قام بالقبض عليه واالعالن عن منع وقوع هجمة ارهابية.

عمليا قامت الواليات املتحدة بتكوين منظومة قوية جدا ملراقبة املجتمع داخل البالد 

وخارج حدودها. يف الواقع، طورت الواليات املتحدة نظاما قويا للسيطرة االجتامعية — 
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داخل البالد وخارجها. يف السياسة الداخلية االمريكية تزداد عالمات تحويل البالد إىل 

القومي تجري  االمن  الدولة وتحت ذريعة ضامن  بوليسية. ويف هذه  توليتارية  دولة 

مالحقة اصحاب الرأي املغاير وتنتهك حقوق املواطنني امللتزمني بالقانون، ومينح الجيش 

حق قمع املظاهرات املدينة السلمية.

وإال كيف ميكن تقييم املامرسة التي باتت معتادة من قبل الهيئات االمنية االمريكية 

املختصة واملتلخصة يف التجسس عىل نشطاء الحركات االجتامعية املناهضة للحكومة؟ 

لقد حصلت وزارة األمن الداخيل االمريكية عىل صالحية تنظيم املراقبة املستمرة عىل 

املشاركني النشطني يف الفعاليات االحتجاجية ضد السياسات التي تنتهجها واشنطن يف 

الداخل والخارج.

وباملناسبة تقوم الواليات املتحدة بدعم وتأييد املعارضني « الالزمني لها» يف الخارج. وتقدم 

لهم ليس فقط الدعم املايل بل و الدعم التكنولوجي ايضا (عىل سبيل املثال، تم تصميم 

هواتف خاصة للمشاركني يف «الثورات الربتقالية» وفيها «زر انذار»، والنقر عليه يتسبب 

فورا بحذف كل املعلومات املوجودة يف الجهاز املذكور مع ارسال اىل اشارة تدل عىل 

الفشل، اىل كل املتواطئني مع صاحب الجهاز). وتم اجتذاب الرشكات الخاصة الكربى 

لتشارك يف جمع البيانات عن نشطاء املسريات السلمية (17).

ويرفض جهاز الدولة الخضوع للرقابة االجتامعية ويبدي املقاومة الكبرية لذلك. ووفقا 

للمعطيات التي اوردتها وكالة اسوشيتد برس يف عام 2013، بلغ عدد رفض اإلدارة تقديم 

وثائق حكومية بناءا عىل طلب املنظامت االجتامعية، رقام قياسيا فعال: 546 الف مرة. 

املسؤولون  يضعها  التي  العوائق  47 مؤسسة شكاوى عىل  عامون من  مفتشون  وقدم 

الحكوميون امام املفتشني املستقلني (18). ويجري ذلك يف عهد رئيس دولة وعد الناخبني 

بتشكيل حكومة اكرث شفافية يف التاريخ.

وتبدو فعال مهمة ومثرية نتائج استطالع للرأي العام بني املواطنني األمريكيني: اعرب 53% 

عن عدم موافقتهم عىل قيام الحكومة بجمع املعلومات حول االتصاالت الهاتفية واإلنرتنت 

التهديد  تعترب فعال  املتضخمة»  «الحكومة  األمريكيني،  72% من  (19). ويرى  للمواطنني 

السيايس الداخيل الرئييس يف املستقبل (20). وتشري هذه النتائج إىل ان ثقة املواطنني بقيادة 

البالد تستمر يف االنخفاض.
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ولكن ال تبدو مفاجئة بتاتا هذه االمزجة واملشاعر املنترشة يف املجتمع. ميكن ان نتذكر 

االستخبارات  أنشطة  يف  ملموسة  تغيريات  بادخال  يقم  مل  أوباما  أن  املثال  سبيل  عىل 

الرغم من الضغط الجامهريي ومطالب املدافعني عن  والهيئات االمنية األمريكية عىل 

حقوق اإلنسان للحد من صالحياتها، ومل يقم اوباما بالوفاء بالوعد االنتخايب املتعلق بإغالق 

معتقل جوانتانامو، الذي ال يزال يحتجز فيه الكثري من املعتقلني بدون محاكمة واىل اجل 

غري مسمى مع استخدام كل انواع التعذيب بحقهم (وعىل الرغم من وجود قرارات من 

املحاكم األمريكية باالفراج عن الكثريين منهم).

يف عام 2013، شارك أكرث من 100 سجني من 154 دولة من الذين بقوا يف املعتقل املذكور 

اعاله، يف اإلرضاب عن الطعام، مطالبني باإلفراج عنهم (21). ولكنهم تعرضوا لتناول الطعام 

بشكل قرسي، االمر الذي تعتربه بعض هيئات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة شكال من 

أشكال التعذيب. وتوقفت إدارة السجن عن إبالغ وسائل اإلعالم واملحامني بالعدد االجاميل 

للسجناء الذين تم اطعامهم قرسا ومل تكشف تفاصيل «االجراءات الطبية» التي تعرضوا لها.

لقد اقر الرئيس أوباما بأن غوانتانامو «رمز النتهاكات حقوق اإلنسان من قبل الواليات 

املعتقل  نزالء  ماذا يجب فعله مع  املحري —  السؤال  يرد عىل  (22). ولكنه ال  املتحدة» 

املذكور الذين ووفقا للهيئات االمنية االمريكية يشكلون الخطر والتهديد بالنسبة للواليات 

املتحدة، ولكن عىل الرغم من ذلك ال ميكن اصدار بحقهم احكام قضائية لعدم وجود اي 

ادلة تدينهم فعال.

لكن غوانتانامو ليس املثال الوحيد. يف عام 2004 وقعت يف أيدي الصحفيني مجموعة من 

الصور وعليها ظهر بعض العسكريني االمريكيني وهم يقومون بتعذيب السجناء يف سجن 

أبو غريب يف العراق. وعلم العامل واطلع عىل وحشية االمريكيني الذين ليس فقط قاموا 

الضحايا. لقد زعم  بالقرب من  السجناؤ بل صوروا ذلك وهم يقفون  بتعذيب واهانة 

اال «حفنة صغرية من  ليسوا  الوحشية  الترصفات  بان من قام بهذه  االبن  جورج بوش 

العسكريني الذين ال يجوز بسببهم الحكم عىل كل الجيش»، ولكن كلمته هذه تعرضت 

الحقا للدحض مرات عديدة مع ظهور صور جديدة وتسجيالت فيديو للجنود االمريكيني 

وهم يسخرون من االرسى والسجناء يف العراق وافغانستان. وهذه اذن ترصفات معتادة يف 

القوات االمريكية.
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التقدمية»  االستجواب»  باستخدام طرق  املركزية  املخابرات  قام عمالء وموظفو وكالة 

املمنوعة داخل ارايض الواليات املتحدة، يف السجون الرسية االمريكية حيث كان يقبع 

االرهابيون واملشتبه بضلوعهم يف تنظيم الهجامت االرهابية (23).

العربية واآلسيوية وحتى األوروبية ساعدت وكالة  الدول  العديد من  من املعروف أن 

املخابرات املركزية يف تنفيذ هذا الربنامج.وكان شكل املساعدة يرتاوح من تقديم مطاراتها 

لطائرات االستخبارات األمريكية وتسليم املشتبه بهم الذين تم احتجازهم داخل هذه 

الدول واىل اقامة هذه السجون داخل اراضيها كام فعلت بولندا (24). ووفقا لنشطاء حقوق 

لوكالة  الرسية  السجون  برنامج  يف  العامل  أنحاء  جميع  يف  دولة   54 شاركت  اإلنسان، 

االستخبارات املركزية (25).

قام   “CIA » مارسته  الذي  لتعذيب  ا حول  فضائح  من  العديد  اندالع  وبسبب 

الدميقراطيون يف مجلس الشيوخ باعداد تقرير عن برنامج وكالة املخابرات املركزية يف 

االرهاب  يف  بضلوعهم  يشتبه  من  بحق  قاسية»  استجواب  «تقنيات  استخدام  مجال 

أوباما  إدارة  التقرير الن  بعد نرش  يتم  ومل  بوش.  دبليو  إدارة جورج  وذلك يف عهد 

مناهضة  اتفاقية  أحكام  جديد  من  منتهكة  عنه  الرسية  رفع  يف  االن  حتى  متاطل 

التعذيب لعام 1984.

بسبب ترسب املعلومات التي حصلت عليها وسائل اإلعالم تبني أن ممثيل الوكالة قدموا 

شدة  عن  غري صحيحة  معلومات  االجتامعي  وللوسط  واملرشعني  العدل  لوزارة  مرارا 

التحقيق  اعاقة  الوكالة  فعاليتها، وحاولت  املستخدمة وعن مدى  االستجواب  أساليب 

الربملاين، وقامت باخرتاق شبكة الكمبيوتر يف مجلس الشيوخ واتهمت موظفي الكونغرس 

برسقة وثائق رسية (26).

املشتبه  ضد  التعذيب  باستخدام  االمريكية  املركزية  املخابرات  وموظفو  عمالء  قام 

بضلوعهم يف االرهاب مبا يف ذلك ما يسمى بعملية اغراق الشخص الذي يتم استجوابه 

(وهي عملية اقر الرئيس اوباما بانها من انواع التعذيب) وكذلك طريقة اخرى مشابهة 

طويلة.  لفرتة  املثلج  املاء  يف  املستجوب  غمر  اي  والنفيس،  املعنوي  تأثريها  يف  لالوىل 

واستخدم الحرمان من النوم ورضب السجناء بالجدران يف آن واحد لفرتة طويلة مام زاد 

املعاناة التي كانت تتسبب بها (27).
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يف الوقت نفسه تبالغ وكالة املخابرات املركزية كثريا عند تحديد قيمة املعلومات التي تم 

الحصول عليها تحت وطأة التعذيب. وفقا ملا يدعيه ممثلو جهاز االستخبارات، تم بفضل 

تدابري االستجواب الصارمة الحصول عىل معلومات كان من شأنها منع وقوع هجامت 

جديدة وتحديد موقع االرهابيني الخطرين (مبا يف ذلك أسامة الدن). لكن، وكام اتضح من 

استخدام  املعلومات قبل  الكثري من هذه  الحصول عىل  تم  الشيوخ،  تحقيقات مجلس 

التعذيب ضد املشتبه بهم. وباإلضافة إىل ذلك، تبني ان وكالة املخابرات املركزية نسبت 

لنفسها افادات تم الحصول عليها من سجناء اعتقلوا من قبل مكتب التحقيقات الفدرايل 

ويف سياق اإلجراءات العادية للتحقيق دون اي عنف.

وتبني الحقا كذلك عدم وجود اية محارض االستجواب الذي جرى باستخدام التعذيب، 

وهو ما يعني انه ال توجد اية قيمة ميدانية بتاتا لهذه املعلومات بل الحديث يدور عىل 

النابعة من  االمريكية،  املركزية  املخابرات  القسوة من طرف عمالء  ابداء  االغلب عن 

الدميقراطية تتطلب  العقاب الن «مصلحة  الخشية من  القيام بأي يشء بدون  امكانية 

ذلك». هذا مثال يثري االشمئزاز فعال لكيفية استخدام مبدأ «الغاية تربر الوسيلة».

تنتهك حق اإلنسان  العاملية عىل اإلرهاب»  املتحدة خالل إعالن «الحرب  الواليات  ان 

األسايس يف الحياة. وال يشعر األمريكيون انه يجب عليهم االلتزام بالحظر عىل عمليات 

القتل واالعدام بدون محاكامت أثناء تنفيذ العمليات الرضبات الدقيقة واملحددة للقضاء 

عىل املشتبه بضلوعهم يف االرهاب يف الخارج. هذه العمليات التي ينجم عنها وقوع ضحايا 

بني املدنيني اكرب بكثري من عدد االرهابيني الذين تم قتلهم خالل ذلك (28). وهناك حاالت 

واليمن  أفغانستان  يف  واألطفال  النساء  ذلك  يف  مبا  املدنيني،  مقتل  توثيق  فيها  جرى 

وباكستان والصومال نتيجة للغارات الجوية التي نفذتها الطائرات بدون طيار األمريكية 

والربيطانية وكذلك االرسائيلية.

وتتم هذه العمليات تحت إرشاف مبارش من وكالة املخابرات املركزية، مام يعني عدم 

وجود أي الشفافية واملساءلة من قبل هيئات الرقابة الدميقراطية، مبا يف ذلك الكونغرس 

االوامر  ينفذون  او  يصدرون  الذين  لالشخاص  القانونية  الحصانة  األمرييك، فضال عن 

الخاصة عمليات تصفية «اإلرهابيني املحتملني و املشتبه بهم». يف نفس الوقت، تستخدم 

الواليات املتحدة الطائرات بدون طيار يف أرايض دول ليست يف حالة حرب معها، وبالتايل 
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وجهة  من  مقبول  غري  السكان  من  املدنيني  بني  اضافيني»  وقوع «ضحايا  مفهوم  فإن 

النظر القانونية.

يتضح ان الواليات املتحدة ال تكف عن انتهاك حق االنسان يف الحياة. وعالوة عن ذلك 

عىل  بالقضاء  محاكمة،  وبدون  بعد  عن  تقوم  االمريكية  طيار  بدون  الطائرات  فان 

الواليات  االمتثال  عدم  عن  يدور  الحديث  السياق،  هذا  ايضا. يف  أمريكيني  مواطنني 

يسمى  ما  خالل   — لالنسان  االساسية  والحريات  للحقوق  مراعاتها  وعدم  املتحدة 

بالحرب العاملية عىل اإلرهاب، وصلت واشنطن اىل حد انتهاك الدستور االمرييك الذي 

يضمن للمواطنني األمريكيني الحق يف محاكمة نزيهة وعادلة، فضال عن حق الحصول 

عىل محامي دفاع.

للتآكل  املتحدة  الواليات  املدنية والسياسية تعرضت يف  الحقوق  ان  التأكيد عىل  ميكن 

الشديد تحت تأثري وضعط مختلف االجراءات والظروف يف مجال حامية القانون. وتنظر 

الهيئات االمنية اىل معايري حامية الحقوق وفقا لرؤيتها الخاصة، ويجري دفع مقوالت 

االلتزام بها بشكل يجعلها تتناسب مع احتياجات الواليات املتحدة. خالل ذلك ال يجري 

ضامن الحق يف احرتام الحياة الخاصة، وتنتهك املعايري العاملية لحقوق اإلنسان، وتوجه 

الواليات املتحدة من جانبها انتقادات االخرين عىل استخدامهم املفرط للرقابة من اجل 

ضامن االمن. وأصبح ذلك املبدأ االسايس يف السياسة االمريكية يف مجال حقوق اإلنسان يف 

الساحات الدولية عند التعامل مع الدول االخرى. وميكن بلطف تسمية هذه الظاهرة 

بعدم االستمرارية خالل التطرق لشؤون الدفاع عن حقوق االنسان داخل الواليات املتحدة 

وخارج حدودها: فعال اذا كانت الواليات املتحدة تعتزم ضامن الحقوق والحريات االساسية 

فيجب ان تقوم بذلك بشكل واحد داخل البالد وعىل الساحة الدولية. ولكن املشكلة اكرث 

جدية مام يبدو. الواليات املتحدة قامت بتطبيق منظومة امنية يف غاية الشدة والقسوة 

داخل البالد وهي اكرث رصامة بكثري من الدول األخرى، وهي يف ذات الوقت تتهم هذه 

الدول االخرى يف اطار «ترويج الدميقراطية» بانتهاك حقوق االنسان حتى لو كانت هذه 

املزدوجة  املعايري  انها سياسة  اقل حدة وشدة.  تنظيمية  اجراءات  بتنفيذ  تقوم  الدول 

النموذجية. ويجب القول ان آلية ضامن األمن القمعية والقرسية يف الواليات املتحدة 

تستخدم ليس فقط يف مكافحة الجرمية بل كآلية بوليس رسي بهدف املالحقة السياسية 
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عندما يجري قمع أي معارضة أو احتجاج عىل الفور. وهنا ميكن القول ان الحديث بات 

يجري عن «معايري ثالثية « وليس مزدوجة فقط. لتنذكر كيف تم قمع وتفريق الحركة 

تم  لقد  االمريكية.  الرشطة  قبل  من   «Occupy Wall Street» االحتجاجية  السلمية 

استخدام القوة بشكل مفرط خالل ذلك. كان ذلك مبثابة الرد وفقا للطريقة االمريكية عىل 

التجمع  وحرية  التعبري،  حرية  يف  الدميقراطية  لحقوقهم  األمريكيني  املواطنني  مامرسة 

وتكوين الجمعيات التي تكفلها املعاهدات الدولية األساسية، مبا يف ذلك االتفاقية الدولية 

الخاصة بالحقوق املدنية والسياسية، وكذلك الترشيعات الوطنية االمريكية. بعد التعارف 

مع هذه املامرسة يف مجال حقوق االنسان يبقى لدى املرء الشعور املريع الغريب من ان 

«األخ األكرب» يف الواليات املتحدة أصبح شبه واقع، واما اوقيانيا التي فرض عليها «االخ 

االكرب» (وفقا لرواية جورج اورول) كل رقابته الشاملة فقد تصبح العامل بارسه.
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وداعا يا أملانيا ؟

ارمني اوغانيسيان
رئيس تحرير «ااالحداث السياسية الدولية»

املتحدة  الواليات  ضغط  تحت  الخضوع  قبل 

وبريطانيا يف موضوع العقوبات املعادية لروسيا، 

كالما  لرتديد  ا عن  االملان  لساسة  ا يكلوا  مل 

امام االقتصاد.  السياسة  كالتعويذة حول أولوية 

االعامل  رجال  لدى  الوطنية  شعور  اثارة  ومتت 

من  البطالة  تهديد  تحت  يقع  من  وكل  االملان 

الن  ة  نا ملعا وا رة  لخسا ا عىل  فقة  ملوا ا اجل 

«السياسة فوق كل يشء» (Politik über alles). ولكن الكثريين يف املانيا يدركون ان 

وبريطانيا  املتحدة  الواليات  تحت ضغط  املواقف  عن  والتخيل  روسيا  العقوبات ضد 

يجلبان الرضر الكبري لثقل املانيا السيايس يف اوروبا ويف العامل. ان اإلذالل الكثرية التي 

التنصت عىل هاتف املستشارة  تعرضت لها برلني يف الفرتة االخرية، مبا يف ذلك واقعة 

والتجسس يف وزارة الدفاع والفضيحة حول احتياطي الذهب األملاين يف الواليات املتحدة، 

تصحيحه  ميكن  ال  برضر  تتسبب  مسألةالعقوبات،  يف  ضغط  تحت  االستسالم  واآلن 

للسمعة السياسية االملانية.

بقيت املانيا ولسنوات عديدة ليس فقط تطمح بل وتلعب الدور الكبري والهام كوسيط 

وكمنطقة عازلة بني االتحاد األورويب، من جهة، وروسيا وجمهوريات االتحاد السوفيتي 

السابق وأوراسيا، من جهة اخرى. ومتكنت أملانيا بنجاح من تنويع طموحاتها السياسية 

واالقتصادية يف الصني وآسيا والرشق األوسط. هناك اعتادوا النظر اليها كدولة مستقلة، 
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التي وبعد الواليات املتحدة والصني تحتل املركز ثالث يف العامل من حيث الوزن النوعي يف 

االقتصاد العاملي.

واخذت أملانيا مؤخرا تهتم باالتصاالت املمكنة مع دول مجموعة بريكس، مام اثار بطبيعة 

الحال شكا كبريا لدى البيت األبيض. ويجب القول ان أوكرانيا، وعىل الرغم من غرابة هذا 

القول اليوم كانت تبدو الساحة املثالية لقيام نوع جديد من التعاون بني أملانيا وروسيا 

وبلدان رابطة الدول املستقلة األخرى، لو ان برلني قامت وبشكل واع ومستقل بتقييم 

املقرتحات حول مباحثات ثالثية االطراف بني روسيا واالتحاد األورويب وأوكرانيا عشية 

األزمة األوكرانية.

التي  العسكرية  النشاطات  أملانيا، نحو  انتهجته  الذي  يبدو أن املوقف املستقل  وكان 

بها  تتمتع  التي  االرادة  ان قوة  االمل يف  اعطى   ،2003 العراق عام  الناتو يف  بها  قام 

املاين  (مستشار  غريهارد رشودير  لدى  الروح  تقل صالبة  ال  مريكل  انجيال  املستشارة 

اسبق) . ولكن الواقع كان مغايرا واليوم يجب عىل أملانيا ليس حساب عدد املليارات 

اآلالف  مئات  ليس  حتى  أو  العقوبات،  نتيجة  تفقدها  سوف  أنها  املؤكد  من  التي 

الوظائف وفرص العمل التي فقدتها أملانيا واالتحاد األورويب، بل يجب عليها ان تردح 

التحدث  رائدة عامليا مستقلة ومتلك حق  التاريخية: دولة  وتبيك عىل فقدان فرصتها 

بصوتها الذايت.

ان عبارة «السياسة هي التعبري األكرث تركيزا لالقتصاد» « هي شعار يدل التاريخ عىل 

انه ليس بالقطعي ولكن ال جدل فيه هو أن االقتصاد أصبح وسيلة للضغط السيايس 

كنا  وإذا  و»الغرباء».  «االصدقاء»  والخصوم،  الرشكاء  جميع  عىل  عمليا  العاملي 

نتحدث عن العقوبات ضد روسيا، فهذا ال يعني أن وراء الكواليس ال تعمل العقوبات 

يسمى  وما  الحلفاء  بني  تبادلها  يتم  التي  باستخدامها،  التهديد  أو  املعلنة»  «غري 

«باألصدقاء».

الواليات  سياسة  نحو  املتوقع  غري  للميل  مختلفة  كثرية  اسباب  هناك  يكون  أن  ميكن 

املتحدة. ولكن واحدا منهم يلفت االنتباه أكرث من غريه. عىل مدى السنوات املاضية، 
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املتحدة  الواليات  مع  املتبادلة  التجارة  يف  ممكن  تجاري  فائض  أكرب  أملانيا  حققت 

أن  املمكن  من  تقريبا.   20٪ اىل  السنوات  بعض  يف  ذلك  ووصل  املتحدة،  واململكة 

واشنطن ولندن قامتا بالتلميح بشكل ال لبس فيه لربلني انهام لن تتأخرا عن استخدام 

العقوبات االقتصادية «الخفية» يف السوقني االمريكية والربيطانية ليك تذعن املانيا يف 

احتياطي  من  كبري  جزء  اعادة  واشنطن  رفضت  لقد  روسيا.  ضد  العقوبات  موضوع 

الذهب األملاين، واكتفت فقط باعادة %10 ، وهذا مل تكن االشارة الوحيدة ولكنا ذات 

بل  األملانية،  للصناعة  ليس فقط ضامنة  الذهب  احتياطي  . كام هو معروف،  معنى 

وإىل حد معني يلعب دور املنظم املايل ألوروبا املوحدة، ويوفر ويضمن الدورالقيادي 

يف ذلك ألملانيا.

اعرب رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كامريون مرارا بشكل قاطع عن االمتعاض بسبب 

حد  بوضع  وهدد  األورويب،  لالتحاد  الداخلية  األسواق  يف  األملانية  الواردات  هيمنة 

لذلك واشعال روح التمرد داخل االتحاد االورويب. وخالل ذلك ستعرث لندن حتام عىل 

مع هذه  الملانيا  التجاري  الفائض  أن  فرنسا، حيث  مثل  الحلفاء حتام —  من  الكثري 

الدولة هو االكرب.

يف هذه الحالة يظهر سؤال وجيه: اين هي قواعد التجارة العاملية؟ اين معايري منظمة 

التجارة العاملية وغري ذلك وهلم جرا؟ الرد هو ان هذه القواعد واملعايري قدمت ومنذ 

فرتة بعيدة كضحية عىل مذبح السياسة. وكام يقول املثال»كل يشء جيد ما دامت االمور 

املحكمة  يوكوس يف  النظر يف قضية  لذلك هي كيف جرى  الساطعة  والزينة  جيدة». 

الدولية يف الهاي.

اذن ميكن القول ان أملانيا اضطرت لالختيار بني رشين احالهام مر وقامت باختيار الرش 

إذا كانت  أنه  االعتبار  االخذ بعني  االمر كذلك. ولكن يجب  اعتبار  االقل؟ ميكن طبعا 

العوبات ضد روسيا بالنسبة «لالطلسيني» هي عبارة عن قسم من اسرتاتيجيتهم التي مل 

تعد تتمثل يف ردع روسيا بل يف رميها واسقاطها فان ذلك بالنسبة الملانيا ليس اال مبثابة 

التكتيك وبالذات التكتيك االضطراري املفروض من الخارج. مصالح املانيا االسرتاتيجية 



س التحرير
عمود رئي

فيام يتعلق بالتعامل مع روسيا تعاكس املصالح األطلسية. فان العالقة القوية املتنامية 

مع روسيا أعطت أملانيا االستقرار السيايس واالقتصادي الذي ساعدها للوقوف يف طابور 

مع الدول الرائدة يف العامل وبات لها صوت هام يف العامل. و»االتجاه الرشقي» بالنسبة 

املنافسني  أمام ضغط  تصمد  أن  لها  يتيح  الذي  االسرتاتيجي  العمق  الملانيا هو ضامن 

و»األصدقاء» عىل جانبي املحيط األطليس، مع الغرية املتزايدة عند مراقبي النجم الصاعد 

ألملانيا. ومن حيث االسرتاتيجية السياسية يبدو ان الترصف األخري لربلني يتعارض بشكل 

حاد مع املصالح الوطنية ألملانيا.

ولهذا السبب بالذات ال محالة من عودة الوعي ولكنها نادرا تزيل العواقب.

Международная

ЖИЗНЬ
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«القانون الدويل» النجومي

بوريس بياديشيف
العلوم  يف  دكتور  العادة،  فوق  مفوض  سفري 

التاريخية
pyadysheva@gmail.com

مر مثانون عاما عىل تأسيس االكادميية الدبلوماسية 

القانون  قسم  عمل  السنوات  هذه  كل  وخالل 

املراكز األكادميية  الدويل فيها بنجاح كأحد أهم 

التعليمية والعلمية يف البالد. ويف مختلف الفرتات 

ترأس القسم املذكور خرباء روس كبار و بارزون يف 

مجال القانون الدويل ومن بينهم العضو املراسل 

يف اكادميية العلوم السوفيتية ي. أ. كوروفني واالساتذة م. ي. الزريف و غ. ب. جوكوف و 

أ.س. بريادوف و ف. ي. كوزنتسوف. ويف الوقت الراهن يرتأس هذا القسم االستاذ س. أ. 

الجنايات  دائم يف محكمة  القانونية وقايض  العلوم  بروفيسور، دكتور يف  يغوروف — 

الدولية الخاصة بالجرائم املرتكبة يف راوندا.

وتجدر االشارة اىل ان الخربة النظرية والعملية املكتسبة واملرتاكمة يف القسم كانت تنعكس 

دامئا يف املنشورات العلمية والبحوث ومواد التدريس التعليمية. ومن امللفت للنظر هو 

انه ويف هذه الفرتة اليوبيلية بالذات بالنسبة لألكادميية الدبلوماسية، قامت دار نرش « 

ستاتوت» بنرش واصدار الطبعة الخامسة، موسعة ومنقحة، من كتاب «القانون الدويل» 

الذي ارشف عىل تحريره الربوفيسور، الدكتور يف العلوم القانونية س. أ. يغوروف (القانون 

الدويل: كتاب تعليمي/ املحرر املسؤول الدكتور يف العلوم القانونية س. أ. يغوروف. الطبعة 

الخامسة معدلة ومنقحة. دار نرش « ستاتوت»، عام 2014، يف 1087 صفحة).

وجدير بالذكر ان الطبعة الخامسة املوسعة واملنقحة من كتاب «القانون الدويل» تختلف 

كثريا وبشكل كبري عن الطبعات السابقة من حيث الحجم واملحتوى وكذلك من حيث 
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فريق املؤلفني الذين شاركوا يف اعداد الكتاب. لقد تضمن الفريق املذكور بعض اساتذة 

قسم القانون الدويل يف االكادميية الدبلوماسية وكذلك مجموعة من االساتذة واملدرسني يف 

لعملهم وبعض  املامرسني  الدوليني  الحقوقيني  والعديد من  الكربى  الروسية  الجامعات 

الباحثني الشباب املبتدئني ايضا. وخالل ذلك تجدر االشارة بشكل خاص اىل االهتامم الذي 

ابداه فريق املؤلفني بالفصول التي كتبها للكتاب الحقوقيان الدوليان املعروفان ف.ي. 

كتبت  التي  الفصول  هذه  عىل  املحافظة  متت  لقد  فيودوروف.  وف.ن.  كوزنتسوف 

ن.  او.  الربوفيسور  جانب  من  وعناية  بدقة وحرص  تجديدها  وتم  السابقة  للطبعات 

خليستوف املعروف جيدا يف مجال علم القانون الدويل والنشاط الدبلومايس العميل.

وال ميكننا اال ان نشري اىل ان اساس فريق املؤلفني تألف من مجموعة مكونة من كبار 

الحقوقيينني الدوليني ذوي الخربة يف مجال العمل التعليمي والدراسات العلمية وكذلك 

املعرفة الكبرية يف النشاط العميل الفعيل يف املناصب الهامة والحساسة يف الجهاز املركزي 

البعثات  الهامة االخرى يف روسيا ويف  لوزارة الخارجية الروسية واملؤسسات والوزارات 

الروسية يف الخارج: يف األمم املتحدة والهيئات واملنظامت الدولية األخرى، مبا فيها املحكمة 

األوروبية لحقوق اإلنسان، ومحاكم األمم املتحدة الجنائية الدولية، ومن بينهم ميكن ذكر 

ويو.  لياخوف  وي.  كوبيلوف  وم.  كوفلري  وا.  فيليامينوف  وغ.  برييوكوف  م.  بالذات: 

روماشيف وب. توزمحمدوف وس. تشرينينيكو.

ويجب القول ان حجم املواد التعليمية يف الطبعة الخامسة ازداد مبقدار الثلث تقريبا 

القانون  لكتاب  التقليدي  والهيكل  االستمرارية  املحافظة عىل  ومع  فصال.   26 وتضمن 

الدويل، تم يف هذا املنشور عرض واقرتاح بعض التعديالت يف منطق واطراد وأسلوب تحليل 

امكانية  الذي يعطي ليس فقط  الدولية األكرث أهمية، وهو االمر  القانونية  املؤسسات 

االستيعاب املنهجي للمسلك التحلييل الحديث نحو القانون الدويل بل ويجعل من االسهل 

استخدامه كمواد تعليمية.

مثال، دخلت املسائل املتعلقة بتنفيذ وتحقيق معايري القانون الدويل يف النظم القانونية 

الوطنية دخلت الفصل املوحد «العالقة والتناسب بني القانون الدويل وقانون الدولة»، وتم 

الجنايئ  «القضاء  عن  بقسم  الجرمية  مكافحة  الدويل يف  بالتعاون  الخاصة  املواد  اغناء 

الدويل» مع معالجة كبرية للمواد الواردة فيه. وتجدر اإلشارة إىل أن الكتاب يضم فصلني 

الدول  لرابطة  الدولية  القانونية  الجوانب  املناسب متاما: عن  الوقت  جديدين جاءا يف 
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املستقلة (واملجموعات شبه االقليمية عىل 

أرايض االتحاد السوفيايت السابق)، وكذلك 

عن ضبط و تنظيم تكنولوجيا املعلومات 

يف سياق القانون الدويل املعارص.

يف  املواد  تنظيم  تم  ذلك،  إىل  باإلضافة 

الكتاب املذكور بشكل ال يجعل املرء يركز 

االنتباه عىل املسائل «العامة» او « الخاصة» 

للقانون  املتكاملة  الوحدة  عىل  يؤكد  بل 

أهمية  ويعكس  الحديث  العلني  الدويل 

القانون  ملعايري  الكاملة  املجموعة  دراسة 

العمليات  مع  املنهجي  ترابطها  الدويل يف 

الجارية وكذلك تفهم  السياسية الخارجية 

وادراك خصائص تطورها التاريخي. وليس 

محض صدفة بتاتا انه تم يف مقدمة الكتاب املدريس نقل واقتباس كلامت قالها السكرتري 

العام السابق لالمم املتحدة كويف عنان: «من أجل ضامن سيادة القانون، يجب ان يعرف 

الحقوقيون واملختصون يف علم القانون ما ورد يف القانون الدويل». وتم يف املقدمة كذلك 

التشديد عىل مبدأ اولوية معايري القانون الدويل والوارد يف دستور روسيا االتحادية وقوانينها 

ويف الوثائق السياسية القانونية، مثل مذهب السياسة الخارجية لروسيا االتحادية.

تم يف الفصول االوىل من الكتاب املذكور استعراض املسائل األساسية للقانون الدويل، 

ومراحل تطوره التاريخي، والجهاز االصطالحي والفئوي، وخاصية عمل النظام القانوين 

يبدو  وقد  للمصادر.  املميزة  الصفات  وكذلك  القانونية  الوثائقية  وقاعدته  الدويل 

للوهلة االوىل انه من املستبعد جدا ان تظهر هنا اية معلومات جديدة ميكن ان تثري 

االهتامم االضايف باملشكالت التي نوقشت مرات عديدة وكثرية. ولكن املؤلفني متكنوا 

واملسالك  واملنهاج  االساسية  للمسلامت  تحديد حدود جديدة  من  الحاالت  بعض  يف 

الدولية  القانونية  املبادئ  قسم  يف  املثال  سبيل  عىل  الدويل.  القانون  يف  املفهمية 

واملسائل املتعلقة باملصادر وكذلك تقييم نزعات وافاق تطور القانون الدويل يف القرن 

الحادي والعرشين.
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وتعرضت للمعاجلة الكبرية كذلك االقسام الخاصة بالعالقة والتناسب بني القانون الدويل 

القانون  بالعالقة بني  الداخيل مبا يف ذلك املشكلة االنية جدا واملتعلقة  الدولة  وقانون 

الدويل العلني والقانون الدويل الخاص (الفصل الخامس). ونعتقد ان القسم النظري مع 

رسد املفاهيم والتصورات العقائدية املتوفرة يف هذا املجال ميكن ان يثري االهتامم الخاص 

وكذلك رسد الصعوبات العملية التي تظهر خالل ذلك.

وتبدو مفيدة جدا فعال ويف محلها االمثلة التي وردت يف الكتاب التعليمي املذكور والتي 

اخذت من املامرسات العملية لتطبيق معايري القانون الدويل وأحكام املعاهدات الدولية 

لروسيا االتحادية من قبل املحكمة الدستورية الروسية واملحاكم ذات االختصاص العام 

ومحاكم التحكيم يف روسيا، والتي تفتح بالتفصيل املسالك املوجودة لضبط هذه املسائل 

هذه  حول  مفصلة  عملية  قاعدة  تتضمن  املقدمة  املواد  ان  القول  ويجب  وتنظيمها. 

املشكلة وبالذات تلك التي تناقش عىل نطاق واسع يف األوساط السياسية الروسية ووسط 

الخرباء املختصني يف الشؤون القانونية.

وتجدر اإلشارة إىل االنية واالهمية الخاصة للتطرق اىل هذه املسألة بسبب النقاش الذي 

تحدد حول جدوى تعديل القسم الرابع من املادة 15 يف دستور روسيا االتحادية الذي 

ومعايري  الدويل  القانون  يف  املتوفرة  واملعايري  بها  املعرتف  العامة  «املبادئ  ان  يقول 

املعاهدات واالتفاقات الدولية لروسيا االتحادية تعترب قسام مكونا من النظام القانوين 

الرويس. واذا وردت يف املعاهدات واالتفاقات الدولية املوقعة من قبل روسيا االتحادية 

قواعد وبنود تختلف عام ورد يف القانون الوطني ، تكون سارية املفعول القواعد الواردة يف 

املعاهدات الدولية». وامللفت للنظر ان هذا املعيار الدستوري يتعرض للتحليل بشكل 

مطرد عمليا يف كل الفصول االساسية من الكتاب.

ويركز االهتامم يف الكتاب كذلك عىل املؤسسات القانونية الدولية مثل مواضيع القانون الدويل، 

والسكان واالرايض يف القانون الدويل، وقانون املعاهدات واالتفاقات الدولية. وخالل ذلك تم 

بحث وتحليل مواد الفصول ذات العالقة من موشور الوقائع والحقائق الحديثة املعارصة.

ومن بني النقاط املهمة واملثرية فعال ان الكتاب مل يرتك بدون اهتامم املواضيع التي تثري 

النقاش ومن بينها عىل سبيل املثال املسائل املتعلقة مبرشوعية وقانونية انشاء نظام قانوين 

منطقة   : وبالذات  «املدولة»،  أو  الدولية  باملناطق  يسمى  ما  وتنظيم  لضبط  «خاص» 

سبيتبريغن، ومنطقة القطب الجنوب.
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وتجدر االشارة اىل املستوى العلمي واملنهجي للمواد الواردة يف الكتاب وبالذات يف الفصل 

11 املخصص للحامية القانونية الدولية لحقوق اإلنسان. تم وبشكل مفصل رسد تاريخ 

املوضوع ورسد وثائق االتفاقات وغريها من الوثائق التي تشكل الكتلة الوثائقية الترشيعية 

للمعايري القانونية الدولية واملبادئ واملامرسات يف مجال حقوق اإلنسان. وتم رسد أمثلة 

عديدة من عمل لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان والهيئات األخرى يف هذا املجال 

والتعليق علىها.

ويجب تركيز االهتامم الخاص عىل النظر يف االمثلة املتعلقة بنشاطات محكمة حقوق 

روسيا  يف  القضائية  باملامرسات  يتعلق  فيام  سرتاسبورغ)  (محكمة  االوربية  االنسان 

االتحادية. هذا القسم ميكن ان يثري االهتامم ليس فقط كأداة تعليمية للطالب الذين 

يدرسون دورة القانون الدويل العلني بل ميكن النظر اليه كمواد واقعية وتحليلية مفصلة 

السياسة  يف  القرارات  صنع  عملية  يف  املشاركني  لكل  وبالنسبة  املناقش  املوضوع  عن 

الخارجية وبالنسبة للعاملني يف املجال القضايئ.

 17 رقم  الفصل  يف  وردت  التي  الكتاب  يف  املحدثة  املواد  اىل  نشري  ال  ان  يجوز  وال 

املخصصة للتعاون الدويل يف مجال مكافحة الجرمية، وال سيام املعلومات عن العدالة 

الجنائية الدولية. يف السنوات األخرية من القرن العرشين تم إنشاء عدد من املحاكم 

يف  املذنبني  ومالحقة  التحقيق  يف  هدفها  حدد  التي  املتخصصة،  الدولية  الجنائية 

االنتهاكات الكبرية والجامعية لحقوق االنسان وغريها من االنتهاكات للقانون اإلنساين 

القول ان  للعدالة. وبدون شك ميكن  الجنائية وتقدميهم  الدويل وتحميلهم املسؤولية 

هذا االمر بالذات يعزز قيمة املواد الواردة يف الكتاب، مبا يف ذلك الن املواد التاريخية 

والواقعية املعروضة يف القسم املذكور تبدو مهمة ومثرية من وجهة نظر ضامن فعالية 

القانون الدويل بشكل عام.

االعرتاف  يتم  ال  الدويل  للقانون  املفاهيمية  املسالك  لبعض  ووفقا  انه  من  الرغم  عىل 

مبنظومة القانون «كحقيقية» و»كواقعية» بسبب عدم وجود اليات فعالة لضامن تنفيذ 

احكامها عىل املستوى الدويل، فان مامرسات ونشاطات املحاكم الدولية تعترب حجة مضادة 

يف غاية االهمية. ونعتقد ان االبواب والفصول التي وردت يف الكتاب ستحث القارئ عىل 

التفكري بالتقييم القانوين لنشاطات املحاكم الجنائية الدولية املختصة وكذلك عىل املنع 

املستقبيل لألسباب التي تولد رضورة انشاء هذا النوع من الهيئات القضائية الدولية.
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حدث تغيري صغري يف تسمية الفصل رقم 18 (قانون العالقات الخارجية) واالقسام الداخلة 

الحجم  بان  الدبلومايس والقنصيل. يجب االفرتاض  القانون  فيه املخصصة لبحث اسس 

الفصول واالقسام االخرى) يرجع اىل ان  التعليمية (باملقارنة مع  املتواضع لهذه االداة 

األكادميية الدبلوماسية تركز تقليديا عىل القانون الدبلومايس والقنصيل، وتنظيم وضبط 

وضع ومركز املؤسسات الرسمية يف الخارج ولذلك فان االهتامم باملواضيع ذات الصلة 

الدبلوماسية،  للخدمة  منفردة خاصة  دورات  يجري يف  التفصيل  من  ومناقشتها مبزيد 

وللقانون الدبلومايس والقنصيل. ولكن عىل الرغم من ذلك ميكن القول ان املواد الداخلة 

يف الكتاب تعطي التصور الكايف والكامل حول الوضع املعارص والحديث لعمل البعثات 

الدبلوماسية ونشاطاتها العملية.

اما فيام يتعلق صحة توحيد اسس القانون الدبلومايس والقنصيل يف فصل واحد تحت 

عنوان «قانون العالقات الخارجية» (يف الطبعات السابقة للكتاب كان هذا القسم يسمى 

ان  القول  الخارجية» ) ويجب  العالقات  للدولة يف  الرسمي  بالتمثيل  الخاص  «القانون 

التسمية الجديدة اكرث لباقة ودقة.

متت االشارة سابقا اىل ان فريق املؤلفني تضمن ليس فقط املختصني الذين ميلكون الخربة 

الكبرية يف مجال العمل العلمي الرتبوي، بل وكذلك بعض املبتدئني من احقوقيني الدوليني 

وهو ما انعكس عىل املسلك املتبع يف رسد بعض فصول الكتاب. عىل سبيل املثال مل يتمكن 

استخدام  االطراد واالستمرارية يف  التبسيط وعدم  كامل تجنب  املؤلف بشكل  الفريق 

املفاهيم والتصنيفات واملصطلحات وخصائصها األساسية عند تغطية قضايا معينة من 

التكامل االقتصادي والعوملة.

ويف طبعة الكتاب املذكورة متت اضافة فصل جديد خصص للمسائل القانونية الدولية يف 

عمل رابطة الدول املستقلة وغريها من املنظامت الدولية التي ظهرت يف املجال السوفيايت 

الدولة االتحادية بني روسيا   : بينها  السابق. وتم تحديد وتحليل بعض املنظامت ومن 

وبيلوروسيا والرابطة االقتصادية االورواسية، وتم تقييم افاق املجال االقتصادي املوحد. 

ويف مواد الفصل املذكور قدم تحليل قانوين للوثائق املحددة للحقوق ومتت االشارة اىل 

امليزات املؤسساتية لبنية وهياكل املنظامت الدولية املذكورة قيمت آفاق تطورها الحقا.

تم  والتي  فيها  التي ال تدخل روسيا  للمنظمة  املخصص  القسم  اىل  االشارة  بد من  وال 

تأسيسها منذ البداية كمنظمة بديلة لرابطة الدول املستقلة، وهي منظمة الدميقراطية 
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والتنمية االقتصادية (غوام). ويجب القول ان هذا القسم الجديد جاء يف وقته املناسب 

وهو اضافة مفيدة فعال الن هذا النوع من الوصف القانوين الدويل لتلك املنظامت ال 

يصادف يف الكتب واملنشورات العلمية الروسية اال نادرا.

وال تزال ال تفقد اهميتها وآنيتها املواد واملشكالت التي متس وتتطرق لقانون االمن الدويل 

والقانون الخاص بالنزاعات املسلحة والتي تم تحليلها يف الفصول الختامية من الكتاب. 

وتجدر االشارة اىل ان املواد املدرجة يف هذه الفصول تحتوي عىل العديد من املعطيات 

مع  تتوافق  الروسية  الترشيعات  بجعل  تتعلق  التي  تلك  ذلك  يف  مبا  االنية  الجديدة 

(اتفاقيات جنيف حول  النزاعات املسلحة  القانون حول  الواردة يف مصادر  االلتزامات 

حامية ضحايا الحرب لعام 1949 والربوتوكوالت االضافية امللحقة بها وغريها). ونعتقد ان 

االقسام االنفة الذكر ميكن ان تعترب ليس فقط كمواد تعليمية بل و»كدليل مرجعي عميل 

الدويل والقانون  او ذاك بحل مشكالت االمن  الطابع» لكل من له عالقة بهذا الشكل 

االنساين الدويل.

ومثة ظاهرة جديدة نسبيا لكتب تعليم الشؤون القانونية يف روسيا وهي ضم الفصل الذي 

يحمل عنوان «القانون الدويل والتكنولوجيات املعلوماتية». واعتقد انه ال يوجد اي شك يف 

ان هذا الفصل ظهر يف وقته املناسب وهو رضوري جدا. يف هذا الفصل جرت مناقشة 

املسائل العامة املتعلقة باستخدام التكنولوجيات املعلوماتية وتكنولوجيات االتصاالت يف 

ادارة  الدويل يف مجال  القانوين  التعاون  اشكال  املعارص وكذلك  الدويل  القانون  سياق 

االمن  وضامن  توفري  مجال  يف  املشرتكة  والحكومية  الدولية  املنظامت  ودور  االنرتنت 

املعلومايت وكذلك تم تقديم تحليل شامل آلفاق الضبط القانوين الدويل للتكنولوجيات 

املعلوماتية.

ويجب القول ان وترية تطور العالقات العامة يف مجال العالقات املعلومات واالتصاالت 

بهذا  املذكور سرتتبط  املجال  اية مسائل يف  لها. ولكن  القانوين  الضبط  تسبق عمليات 

الشكل او ذاك مع رضورة التعاون الدويل القانوين يف مجال تطوير واستخدام التكنولوجيات 

املعلوماتية. وبدون شك يجب ان يلقى الثناء ويثري االهتامم التطرق اىل هذا املوضوع يف 

الوقت املناسب يف الكتاب املذكور الخاص بالقانون الدويل.

يف الختام، يجب التأكيد واالشارة اىل الجودة العالية للكتاب من وجهة نظر طريقة تقديم 

منهاج تعليمي يف القانون الدويل، مع مراعاة استخدام أشكال التفاعلية يف التدريس. كل 



التي تلقاها، املكتبة التعليمية  للقارئ ترسيخ املواد  للمناقشة، مام يتيح  فصل يختتم باألسئلة 

فضال عن قامئة من الكتب واملراجع االدبية املوىص بها. تم يف معظم فصول الكتاب تقديم 

اضافية  بالحصول عىل معلومات  للطالب  التي تسمح  االنرتنت  مواقع  معلومات حول 

مفصلة عن املسائل واملواضيع الواردة يف هذه الفصول وهو ما يعزز بشكل كبري قيمتها 

العملية وسهولة االستخدام للمعلومات الواردة فيه.

ومن النقاط املهمة التي تستحق الذكر هي أن الطبعة الحالية من الكتاب املدريس تلبي 

اتجاه «علم  العايل يف  املهني  بالتعليم  الخاصة  الفدرالية  الحكومية  التعليمية  املقاييس 

الحقوق والقانون».

لقد تم تقديم مواد الكتاب املذكور بشكل يجعلها تساعد يف دراسة الطالب للقانون الدويل 

العلني وكذلك استيعابهم لعدة مواد متخصصة مثل قانون االتفاقيات الدولية وقانون 

املنظامت الدولية والقانون الدبلومايس والقنصيل، والقانون الدويل للبحار، وقانون الدويل 

للفضاء ، والقانون البيئي الدويل، وقانون حامية حقوق اإلنسان وغريها.

الكتاب  الخامسة من  الطبعة  اىل  النظر  ينبغي  انه  القول بدون شك  بشكل عام ميكن 

التعليمي «القانون الدويل» املخصص لالستخدام يف األكادميية الدبلوماسية التابعة لوزارة 

الخارجية الروسية كحدث هام ومفصيل من احداث عام 2013. هذا الكتاب كان نتيجة 

عمل كبري قام به فريق املؤلفني مع املحرر املسؤول س. ا يغوروف — رئيس قسم القانون 

الدويل، وأستاذ يحمل درجة دكتوراه يف العلوم القانونية.

ويجب القول ان االطراف التي يوجه اليها هذا الكتاب — الطالب وطالب الدراسات العليا 

واألساتذة يف كليات الحقوق والعاملني يف مجال العالقات الدبلوماسية والدولية ستستفيد 

منه وسيصبح هذا الكتاب ليس فقط وسيلة مساعدة لدراسة علوم القانون الدويل بل 

وموسوعة معارف فعلية يف كل مسائل ضبط مختلف مجاالت الحياة الدولية.
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